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 ބަސް  އިސް 
الرحمي الرمحن هللا بسم  

 الصادق دمحم س يدان  ،والرمحة الهدى نيب ،الربية خري عىل والّسالم والّصالة ،العاملني رب هلل امحلد 

ال لنا عمل ال اللهم، أأمجعني وأأحصابه اهل وعىل ،الأمني الوعد نك علمتنا ما ا   وانفعنا ينفعنا ما لمناع  اللهم احلكمي العلمي أأنت ا 

 القول س متعوني  مما واجعلنا ،اجتنابه وأأرزقنا ابطال   الباطل وأأران ،اتبعاه وارزان حقا   احلق وأأران ،علام وزدان لمتناع  مبا

 .الصاحلني عبادك يف برمحتك وأأدخلنا ،أأحس نه فيتبعون

ޑަށް ވަރަށް ބޮ އިސްލާމްދީން ފެތުރުމަކީ މަޢުލޫމާތު ޢިލްމާއި ދިރާސާކުރުމާއި ބަލައި ކަންކަމާމެދު ހޯދައި
 ބާރުއަޅުއްވާ ކަންކަމެކެވެ. ހަމަ މިފަދައިން ތިމާއަށް ލިބޭ މަޢުލޫާމތުގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ވެސް ވަނީ އަންގަވައިފައެވެ.

އެހެންކަމުން ޞައްޙަ މަޞްދަރުތަކުން ނުވަތަ އިތުބާރު ހުރި ވަސީލަތްތަކުން ނޫނީ މަޢުލޫާމތު ހޯދަިއގެން ނުވާނެއެވެ. ނުވަތަ 
ލިޭބ މަޢުލޫމާތެްއ ގަޫބލުކުރުމުގެ ކުރީން އޭގެ ތެދުޮދގާއި ހަގީގަތް ަބލައި ކަށަވަުރ ކުރާންޖެހޭނެއެވެ. މިީއ  ތިމާއަށް

ނޑުމެންގެ ދީން އަންގަވާ ގޮތެވެ.   އަޅުގަ

 އެ  މަޞްދަރާއި ލިބޭ މަޢުލޫމާތު .ޚަބަރެވެ ފެތުރިގަންނަނީ އަވަހަށް އެންމެ މަޢުލޫމާތުގެ ތެރެއިން ވެސް
ބާރުއަޅަނީ އެ ސަަބބަްށޓަކައެވެ. ދޮގު ޚަބަރެއް  ބޮޑަށް އެހާ  އިސްލާމްދީން ަކށަވަރުކުރުމަށް ބަލައި ތެދުދޮގު މަޢުލޫމާތެއްގެ

 ފެތުރި ކުށެއް ނެތް މަޢުޞޫމު ީމހަކަށް ތިމާގެ ފުށުން މުީޞބާތެްއ ޖެއްސިދާނެތީ އެވެ.

 ކަށަވަރު  އެންމެންނަށް އްޤުޙަ ލިބިަގތުމުގެ ހޯދައި މިއަދު މިވަނީ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން މަޢުލޫމާތު
ނޑު އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ ޙައިސިއްޔަތުން މި ކުރާ މަސައްކަތަކީ .ކޮށްދީފައެވެ މިކަން ތަންފީޛުވަމުންދާ މިންވަުރ  އަޅުގަ

ވެ. މި ަރއްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ކުާރ މަސައްކަތްތަކެ ަކމަށް ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި ބަލައި އެހީތެރިވެދިނުމާއި މި
 މުންނަށް އާން އިދާރާތަކަށާއި އެކި ވެ.އަހަރެކެ ވެސް ގިނަ ޙަރަކާތްތަކެއް ހިންގިފައިވާ މަސައްކަތުގައި ވޭތުވެދިޔަ އަހަރަކީ

އޯތަކުންނާއި ރޭޑިއޯ ޕްރޮގްރާމްތައް ވީޑި ކުރު ފޮނުވާ ޓީވީތަކުން  ހިންގިފައެވެ. ވަނީ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް  ގިނަ އަމާޒުކޮށް
ހުރިހާ އަތޮޅަކަށް  ރާއްޖޭގެ ކި މުއައްސަސާތަކަށް ގޮސް ހިންގުނު ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކުންނެވެ. މިކަމުގައިމެދުވެރިކޮށެވެ. އެ

ދިޔަ އަހަރު މުޅިން ނިންމައިލެވުނެވެ. އާދެ! ދިނުމަށް ފެށުނު މަސައްކަތް މި މި އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން ފޮނުވައިގެން ތަމްރީނު
އެވެ. ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ރުމުގެ މަސައްކަތް ހުރިހާ އަތޮޅެއްގައި މިހާރު ވަނީ ހިންގިފައިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުން ތަމްރީނުކު

ނޑައަޅައިމަ  ވަނީ ، ޢުލޫމާތު ހާމަކުރާން ބާރުއަޅައި އެކަމަށް އިރުޝާދުދެވިފައިވެއެވެ. މިހާރު މިކަމުގެ އުޞޫލުތައް ކަ
އެތައް ބަޔަކަށް  އެހީއަށް އެދުނުމިއޮފީހުގެ މަޢުޫލމާތު ނުލިބިގެން  މުން ބޭނުންވާއާންއެވެ. ބައެއް އިދާރާތަކުން މުކުރެވިފައާން

 .މިދިޔަ އަހަރު ވެސް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ

މި މަސައްކަތްތަކުގައި ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ލިުބނު އެހީތެރިކަމާއި އެއްާބރުލުން 
ނޑަށް ލިބޭ ޚާ ފާހަގަކޮށްލުމަކީ އްޞަ އުފަލެކެވެ. ޚާއްޞަ ކޮށް ފައިސާއާ ބެހޭ ވެރީންނާއި މުވައްޒިފުން އަދި އެއަށްވުރެ އަޅުގަ

ޚާއްޞަކޮށް ޕްރޮގްރާމްތަކާބެހޭ ބައިގެ ވެރީންނާއި މުވައްޒިފުންގެ ޚިދުމަތާއި އެއްބާރުލުން ފާހަގަކޮްށ މި ކަމުގައި ޝާމިލުވި 
މުަވއްޒަފުންނަށް ވުމަށްޓަަކިއ  ނަމޫނާ ވެ. މި އޮީފހުގެ މުވައްޒަފުންނަކީހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ހިތުގެ ފުންިމނުން ޝުކުރުދަންނަވަމެ
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ނޑު ނުހަނު ލޯތްބާއި ހިތްހަމަޖެހުމާެއުކ  ކުރާ މަސައްކަތުގައި މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ލިބެމުން އަްނނަ އެހީތެރިކަން އަޅުގަ
 ބަލައިގަންނަމެވެ. 

އާކޮށް ތާާޒކުރުމަށް ސިވިލްސަރވިސް ޓްރޭނިންގ  މުވައްޒިފުންނަކީ ޤާބިުލ ބަޔަކަްށ ވިޔަސް އިތުރަށް
އިންސްޓިޔުޓާ ގުޅިގެން ގިނަ މުވައްޒިފުންތަކެއް މި ދިޔަ އަހަރު ތަމްރީނުކުރެވުނުކަން ވެސް ފާހަގަކޮށްލާން ޭބނުމެވެ. ިމ 

ރިޕޯޓުގެ އެކަމާ ބެހޭ  އެ ފަރާތްތަކުގެ ނަންތައް މި ހުރިހާ ކަމަކާ ގުޅިގެން ޝުކުރު އަދާކުރާންޖެހޭ ޚާއްޞަ ފަރާތްތަކެއް ވާތީ
 .ހިމަނައިފައިވާނެއެވެ  ބައިގައި

ވަނަ އަހަރު މި އޮފީހުން ކުރި ކަންތަކާއި ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ މައްޗަށް  1026 ވޭތުވެ ދިޔަ  މިއީ
ތުވެދިޔަ ވޭ ރިޕޯޓެވެ. މި ރިޕޯޓުގައި އަލިއަޅުވައިލައިފައިވާނީ ބަލައިލައި ޤާނޫނުގައި ވާ ޮގތުެގ މަތީން ތައްޔާރުކުރި އަހަރީ

 .ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށެވެ ވަނަ އަހަރު އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުން ހިންގި  1026

ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމަށް އެޅޭނެ އެންމެ ރަނގަޅު  މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ަޙއްޤު ކަށަވަރު ކުރުމަކީ
ވަނަ  1022 މަަސއްކަތްތަކެއް ކުރާން އެބަޖެހެއެވެ. މިހިނގާމި ނިޒާމް ހަރުދަނާކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް ގިނަ  ފިޔަވަޅަށްވާތީ

ނޑުމެންގެ ހާސިވާގިފުޅާއެކު، މި ދާއިރާގައި އިތުރު ކާމިޔާބީތައް  ގެ هللا އަހަރުގެ ތެރޭގައި، މާތް ލުކުމަށްޓަކައި އަޅުގަ
ނޑުމެން މި ތިބީ ހި ންމަުތގެ ކަމަރު ބަނދެގެންނެވެ. ވަސީލަތްތައް ތަންދިން އެންމެ މަތީ ދަރަޖައަކަށް މަސައްކަތް ކުރާން އަޅުގަ

 ގެ މަދަދާއި ތައުފީޤާ އެކީގައެވެ.هللا މާތް 

ނޑުމެން ދިވެހި ޤައުމުގެ ލާބަޔާއި މަންފާއަށްޓަކައި މި ކުރާ އިޚުލާޞްތެރި  ،هللاކީރިތިވަންތަ މާތް  އަޅުގަ
ށިއެވެ! ކުރައްވައިލުވި ތަރައްޤީ މިންވަރުމަސައްކަތުގައި ބަރަކާތްލައްވާށިއެވެ! ދިވެހި ދައުލަތަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ކުރިއެރުމާއި ހަ

الابهلل وماتوفيقىއާމީން!  ليه تولكت عليه ا   .أأنيب وا 

 1022ޖެނުއަރީ  10

 

  ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު
  އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު                                        
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 އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް 

ވަނަ މާއްދާއާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު:  12ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ  ޝަނަރުގެ އޮފީހަކީ،އިންފޮމޭޝަން ކޮމި 

އިމު ކުރެވިފައިވާ ގާދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، ވަނަ މާއް 24 ގެ )މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު(  1022/2

 އޮފީހެކެވެ. 

ގައެވެ.  1022ޖުލައި  24ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް އުފެއްދެވީ، هللا ޢަބްދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

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

 ގައެވެ.  1022ޖުލައި  11ޢައްޔަން ކުރެއްވީ، 

ގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ފެށުނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް  1022ޖުލައި  11 ،އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް

ސައްކަތް ގައި ގޯޑައުން ބިލްޑިންގގެ ބިންމަތީ ތައްޓުން އޮފީސް ޖާގަ ލިބި މަ 1022އޯގަސްޓް  42އެންޑް ޓްރެޜަރީގައެވެ. އެއަށްފަހު، 

 ފެށުނެވެ. 

ތަ ދުވަހުއެވެ. ވީ އާދީއް 8ނޮވެންބަރު  1022އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް ހިންގުން ގ.ބިއްލޫރިޖެހިގެއަށް ބަދަލުކުރެވުނީ، 

 ގ. ބިއްލޫރިޖެހިގޭ ތިރީ ބުރީގެ އިރުމަތީ ފިޔައިގައެވެ.، ގަނީއޮފީސް ހިން  މިހާރު

 މަޤްޞަދު:

  ާމަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަންނާނޭ ގޮތުގެ ތަފުސީލު އޮޅުން ފިލުވައިދިނުން. ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގައިވ 

   ިލަތުގައި ވެސް އަދި ހުރިހާ ހާ ލަތްތަކާއި އެހާލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު ނުހިނގާނެ ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދައ

 ލު ކަނޑައެޅުން.ސޫ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ އުތު ނެގެހެއްޓުމަށް ޓަކައި އެ ހަލަސްލަތްތަކެއްގައި ވެސް އާންމު މަޙާ

 .ްދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ވީހާ ވެސް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޝާއިޢުކުރުމަށް ހިތްވަރު ދިނުނ 

 ްމީހަކާ ގުޅޭގޮތުން ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގައި ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ މަޢުލޫމާތަކީ، ފުރިހަމަ ތެދު އަދި އޮޅުމެއްނެތ 

 މަޢުލޫމާތެއްކަން ކަށަވަރު ކުރުން. 

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

ޖަވާބުދާރީ ވަނިވި އިދާރާ  ހާމަކަންބޮޑުގޮތެއްގައި މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ ރައްޔިތުންނަށް ،އެއީ ދިވެހި ދައުލަތުގެ އެންމެހައި އިދާރާތައް

 ތަކަކަށް ވުން.

 

 އަމާޒު 

ނޑައެޅިފައިވާ ލުތަކާ އެއްގޮތަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވޭކަން ސޫއު މަޢުލޫމާތަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި ކަ

 ންމެން އަހުލުވެރިކޮށް ހޭލުންތެރި ކުރުވައި،ކަށަވަރުކުރުމާއެކު، މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނަށް، ކަމާބެހޭ ހުރިހާ އެ

މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުމުގެ ދާއިރާގެ  މިމަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނު ދީގެން އެއީ ނަމޫނާ މުވައްޒަފުންކަން ސާބިތުކޮށްދީ،

ނޑު ތަކަށް ބަލައި،  ގަޅު ފެންވަރުގައި ފޯރުކޮށްދެވޭނެކަން ކަށަވަރުކުރުން.މި މަޢުލޫމާތު ރަނ ބައިނަލްއަޤުވާމީ އިޖުރާއާތުތަކަށާއި މިންގަ

 

 ލޯގޯ  

މު ދެ ވަސީލަތެވެ. ފޮތުގެ ލޯގޯއިން ރަމްޒުކޮށްދެނީ ދުނިޔޭގެ މަޢުލޫމާތުގެ ވިޔުގައާއި ފޮތެކެވެ. މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގެ މުހިއް

ނޑޭރި ނޑުގައި ވަނީ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް ރަމްޒު ކޮށްދޭ ބަ ކަމަށްވާ އކއ  އަކުރު 4ގަ

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް  ،އަކުރަކީ 2)އަލިފު،ކާފު،އަލިފު( އެވެ. އެންމެ ތިރީގައިވާ އިނގިރޭސި 

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

( ބޭނުންކުރާތީ ތަފާތުކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ.  ICOހުގެ އެބްރެވިއޭޝަންގެ ގޮތުގައި އައިކޯ )ޤައުމުތަކުގެ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީ 

 ނޫކުލައެވެ. ،ލޯގޯގެ ކުލައަކީ
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 ޝުކުރު އަދާކުރުން 

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް هللا ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު 

 

 
هللا ހޫރިއްޔާ ޢަބްދުއޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭުނންވާ ަތފާތު ކަންކަމުގައި ރައީސުލްޖުމް

އިވަނީ ވަރަށް ބޮޑު އެހީތެރިކަމަކާއި ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ފަރާތްޕުޅުން ލިބިފަ
އެއްބާރު ލެއްވުމެކެވެ. އެކަމަށްޓަކައި ނުހަުނ ިއޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު 

 އެމަނިކުފާނަށްޝުކުރު ދަންނަވަެމވެ.
 

 ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ 

 

އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް  ޙައްޤުގެ ޤާނޫނަށް މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ 
ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތުގައި އެންމެބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ދެްއވާ އެއްފަރާތަކީ، 
ޕީ.އެސް.އެމް.އެވެ. އެހެންކަމުން ޕީ.އެސް.އެމް.ގެ ވެރިންނާއި ހިންގުންތެރިްނނަްށ 

   ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

 

 ޓިޓިއުޓް ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސް 

 

އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް އަހުލުވެރިކޮށް ހުނަރުވެރި ކުރުމަށް 
ޓުން ހިންގަވަުމން އެހީތެރިވެދެއްވުމުގެ ގޮތުްނ، ސިވިލް ސަރވިސް އިންސްޓިޓިއު

ތު ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކުން މި އޮފީހުގެ މުަވއްޒަފުންނަށް ގިަނ ގެންދަވާ ތަފާ
އްވަމުްނ ގެންދަވާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ. އެކަމަށްޓަކައި އެ ފުރުސަތުތަކެއް ފަހިކޮށްދެ

 އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ހިންގުްނތެރިްނނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. 

 
 ޑޮކްޓަރ ޢަލީ ޝަމީމް 

 

 
މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ރަންވަަނ ހޮވުމަށް މިދިޔަ އަހަރު ކުރެވުނު މަސައްކަތުގައި 

އްވުމުގައި ޑރ.ޢަލީ ޝަީމމު ވަނީ ގިނަގުނަ އެހީތެރިވެދެއްވައި އެއްބާރުލެއްުވން ދެ
މަސައްކަތްޕުޅުތަކެއް ކޮށްދެއްވައިފައެވެ. އެކަމަށްޓަކައި އުފަލާއެކު ޝުކުރު 

 ދަންނަވަމެވެ. 
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 ޑޮކްޓަރ ޢަލީ ނަޖީބު 

 

 
މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ރަންވަަނ ހޮވުމަށް މިދިޔަ އަހަރު ކުރެވުނު މަސައްކަތުގައި 

ބާރުލެއްވުން ދެއްވުމުގައި ޑރ.ޢަލީ ނަޖީބު ވަނީ ގިނަގުނަ އެހީތެރިވެދެއްވައި އެއް
މަސައްކަތްޕުޅުތަކެއް ކޮށްދެއްވައިފައެވެ. އެކަމަށްޓަކައި އުފަލާއެކު ޝުކުރު 

 ދަންނަވަމެވެ. 

 

 
 އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ޙަބީބު ޢަބްދުއްރަޙީމް 

 

 
މަސައްކަތުގައި  މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ރަންވަަނ ހޮވުމަށް މިދިޔަ އަހަރު ކުރެވުނު

 ޙަބީބު އިސްމާޢީލް އަލްފާިޟލްއެހީތެރިވެދެއްވައި އެއްބާރުލެއްުވން ދެއްވުމުގައި 
ވަނީ ގިނަގުނަ މަސައްކަތްޕުޅުތަކެއް ކޮށްދެއްވައިފައެވެ. އެކަމަށްޓަކައި ޢަބްދުއްރަޙީމް

 އުފަލާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. 
 

 
 ޖަމީލު هللا އަލްއުސްތާޛު ނަޞްރު 

 

 
ސީނިއަރ މަގާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ނެގުމަށް ބޭއްވުުނ  މި އޮފީހުގެ

ޖަމީލުގެ ަބއިވެރިވެވަޑައިގަތުން هللا ބަސްދީގަތުންތަކުގައި، އަލްއުސްތާޛު ނަޞްރު
ޖަމީލުގެ އެ އެހީތެރިކަން ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު هللا ލިބިފައިވެއެވެ. ވުމާއެކު، ނަްޞރު

 ދަންނަވަމެވެ.

 

 
 އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މިންނާ 

 

 
ފީހުގެ ސީނިއަރ މަގާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ނެުގމަށް ބޭއްުވުނ މި އޮ

ބަސްދީގަތުންތަކުގައި، އަލްާފިޟލާ އާމިނަތު މިންނާގެ ބަިއވެރިވެވަޑައިގަތުން 
ލިބިފައިވެއެވެ. ވުމާއެކު، އާމިަނތު މިންނާގެ އެ އެީހތެރިކަން ފާހަގަކޮށް ޝުކުުރ 

 ދަންނަވަމެވެ.
 



 1026 އަހަރީ ރިޕޯޓު | އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް
 

 

7 

 

 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނާޞިޙް 

 

 
މި އޮފީހުގެ ސީނިއަރ މަގާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ނެުގމަށް ބޭއްުވުނ 

ގެ ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން ނާޞިޙް މުޙައްމަދު އަްލފާިޟލްބަސްދީގަތުންތަކުގައި، 
ގެ އެ އެހީތެރިކަން ާފހަގަކޮށް ޝުކުރު ނާޞިޙް މުޙައްަމދުލިބިފައިވެއެވެ. ވުމާއެކު، 

 ދަންނަވަމެވެ.

 

 

 ސަޢީދު هللا ދު އަލްފާޟިލް ޢަބް 

 

 
މި އޮފީހުގެ ސީނިއަރ މަގާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ނެުގމަށް ބޭއްުވުނ 

ސަޢީދުގެ ބަިއވެރިވެވަޑައިގަތުން هللا ބަސްދީގަތުންތަކުގައި، އަލްފާިޟލް ޢަބްދު
ސަޢީދުގެ އެ އެހީތެރިކަން ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު هللا ލިބިފައިވެއެވެ. ވުމާއެކު، ޢަބްދު

 ދަންނަވަމެވެ.

 

 

 އިލްޔާސް މުޙައްމަދު  އަލްފާޟިލް 

 

 
މި އޮފީހުގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަންގެ މަގާމަށް މުވައްޒަފަކު ނެގުމަށް ބޭއްވުުނ 
ބަސްދީގަތުންތަކުގައި، އަލްފާިޟލް އިލްޔާސް މުޙައްމަދުގެ ވަރަށްބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް 

 ލިބިފައިވެއެވެ. އެކަމަށްޓަކައި އިްލޔާސް މުޙައްމަދަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

 

 

 
 
 

 



 1026 އަހަރީ ރިޕޯޓު | ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް އިންފޮމޭޝަން 
 

 

8 

 ސެކްޝަންތަކާއި ޔުނިޓްތަކުގެ މަސައްކަތް 

  ކޮމިޝަނަރުގެ ބިއުރޯ 

ނޑު މަސްއޫލިއްޔަތަކީ، އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި، އޮފީހު ގެ ޤާނޫީނ މިސެކްޝަނުގެ މައިގަ

ނިޓުގެ މައްޗަށެވެ. ެއއީ، ކޮމިޝަނަރުގެ ބިއުޯރ ޔު 1ބެލެހެްއޓުމެވެ. މި ސެކްޝަން އެކުލެވިގެންވަނީ  އިމަސައްކަތްތައް ހިންގަ

 )ޔުނިޓު( އާއި ލީގަލް ޔުނިޓެވެ. 

 ކޮމިޝަނަރުގެ ބިއުރޯ )ޔުނިޓު(

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިަޝނަރުގެ ރަސްމީ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި ކޮމިޝަނަރުގެ ބައްދަލުުވންަތކާއި އެޕޮއިންޓްމެންޓްތަްއ 

އިސިއްޔަތުން ކޮމިޝަނަރު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ އެންމެހާ ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އިންތިޒާމު ރާވައި ހަމަޖެއްސުމާއި މަގާމުގެ ހަ 

 ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންކަން ބަަލހައްޓާނީ، ބިއުރޯ )ޔުިނޓު( އިްނނެވެ. 

 ލީގަލް ޔުނިޓު 

ފައާއި އިުރޝާދު، ކޮމިޝަނަރަށާިއ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިަގތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު ތަްނފީޒު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޤާޫނނީ ލަ

އޮފީހުގެ ވެރީންނަށާއި މުވައްޒަުފންނަށް ދިނުމާިއ، އޮފީހުގެ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައެޅުމާއި ތަންފީުޒކުރުމުގައި ކޮމިޝަނަރަށް 

ކާއެކު ވެވޭ ބޭނުންވާ ޤާޫނނީ ލަފާދިނުމާއި ަގވާއިދާ ބެހޭ ލިޔުންތައް ތަރުޖަާމ ކުރުމާއި މި އޮފީހުގެ ފަރާތުން އެކިފަރާތްތަ

 .އެއްބަސްވުންތައް ހެދުމުގައި އެހީތެރިވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާނީ ލީގަލް ޔުނިޓުްނނެވެ

 އިދާރީ ހިންގުމާއި ފައިސާއާބެހޭ ބައި 

އޮފީހުގެ އިދާރީ ހިންގުމާއި ފައިސާއާ ެބހޭ ެއންމެހައި ކަންކަން ހިންގާ ބަަލހައްޓާ ސެކްޝަނެވެ. ިމ  ،މިސެކްޝަނަކީ

ނޑު ސެކްޝަން ޔުނިޓުގެ މައްޗަށެވެ. އެއީ، ބަޖެޓު ޔުނިޓާއި އެޑްމިން ޔުނިޓާއި  4ގެ މަސައްކަތްތައް ބެހިފައިވަނީ މައިގަ

 ޕްރޮކިޔޯމަންޓް ޔުނިޓެވެ.  

 ބަޖެޓް ޔުނިޓު 

ކުރުމާއި މިއޮފީހުގެ ފައިސާއާ ބެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ރާވާހިންގާ ބަަލހައްޓާނީ މިޔުނިޓުންނެވެ. އޮފީހުެގ ބަޖެޓް ތައްޔާރު

 އޮފީހުެގ ސްޓޮކް ބަލަހައްޓާނީ މި ޔުނިުޓންނެވެ. ބެހޭ ލިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުމާއިކަމާ، ބަޖެޓުންކުރާ ޚަރަދާއި
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 ޔުނިޓު  ޕްރޮކިޔޯމަންޓް 

އޮފީހުގެ ސްޓޮކަށް ޭބނުންވާ ތަކެއްޗާއި  .އޮފީހުގެ ޕްރޮކިޔޯމަންޓް ގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ބަލަހައްޓާނީ މި ޔުނިޓުންނެވެ

ކެތި ގަތުމާއި ިއ ތަހަރަކާތްތަކަށް ބޭުނންވާ އެންމެހަހުގައި ހިންގާ ހޭލުންތެރިކުރުުވމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި އެހެނިހެން އޮފީ

އި މަރާމާތުގެ ކަންކަން ބަލަހައްާޓނީ މި ޔުނިޓުްނނެވެ. މީގެ އިތުރުން ބިޑު ކޮށްގެން ހޯދަން ޖެހޭ އޮފީހުގެ އެންމެހަ

 ޢުލާނުކޮށް އެ ބިޑްތައް ބަލައިގަްނާނނީ ވެސް މި ޔުނިޓުންނެވެ.ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އި

 އެޑްމިން ޔުނިޓު 

ނޑު މަސައްކަތްތަކަކީ،  މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، އޮފީަހްށ  އެޑްމިން ޔުނިޓުގެ މައިގަ

ކަމާބެހޭ ސެކްޝަްނތަކާ ހަވާލު ކުރުމާއި،  ސަރކިއުލަރ ފަދަ ހުރިހާ ލިޔުންތައް ބަލައިގަނެ، ،އަންނަ ސިޓީ، ނޯޓު

ގުޅޭ  ލެއްޕުމާ އިއޮީފސް ހުޅުވަ ،އިންވެންޓްރީއާއި އޮފީހުގެ ހަރުމުދާ ބެލެހެްއޓުމާއި، ޔައުމިއްޔާއާއި އަހަރު ރިޕޯޓު ލިޔުމާއި

 ޓައި ބެލެހެއްޓުމެވެ. އްތަނުގެ ސާފުތާހިރުކަން ދަމަހަ  މާރާތާއިއިކަންކަން ހަމަޖެއްސުމާއި 

 ތައް ހިންގުމާބެހޭ ބައި ޕްރޮގްރާމް 

ބެހޭ ގޮތުން އާންމުން ޭހލުންތެިރ ކުރުމަށް ހިންގޭ  މި ސެކްޝަނަކީ،  މަޢުލޫމާތު ޯހދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނާ 

ތަފާތު ހަރަކާތްތައް ވިލަރެސް ކުރުމާއި އޮފީހުގެ ހަރަކާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު މީޑިއާތަކަށް ފޯރުކޮށްދީ ހާމަކުރުމުގެ އެންމެހައި 

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިިބގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަކާއި މައްސަލަތައް ބަލަހައްޓާ މާއި ކަންކަ

 އިއަރނަސް އެންޑް މީޑިއާ ޔުނިޓާއެވެޔުނިޓެއްގެ މައްޗަށެވެ. އެއީ،  1ސެކްޝަނެވެ. މި ސެކްޝަން އެކުލެވިގެންވަނީ 

 ޔުނިޓެވެ.  ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް

 ޔުނިޓު ނަސް އެންޑް މީޑިއާ އެވެއަރ

ނޑު މަސައްކަތަކީ، މަޢުލޫާމތު ހޯދައި ލިބިގަުތމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނާ ބެހޭ ޮގުތން އާންމުން ހޭލުންތެިރ  މިޔުނިޓުގެ މައިގަ

 މާއި ންގުކާއި ސިްނތާތައް ވިލަރެސްކޮށް ހިތަމްރީނުތަކުރުމަށް ހިންގޭ މަޢުލޫާމތު ދިުނމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތަާކއި، 

ކުރުމާއި ތު މީޑިއާތަކަށް ފޮނުވައި އާންމުއޮފީހުން ހިންގާ އެކިއެކި ހަރަކާްތތަކާއި ބާއްވާ ބައްދަލުވުްނތަކުގެ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާ

 .އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ ގޮުތން މީޑިއާތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުުމގެ ބައްދަލުވުންތައް ވިލަރެސްކޮްށ ހިންގުމެވެ

 ޓު ޔުނި  ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް 

ނޑު މަސައްކަތަކީ، މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަުތމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނާ  ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަކާއި  މިޔުނިޓުގެ މައިގަ

 . މައްސަލަތައް ބަލައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައި އެ ކަންކަމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމެވެ
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 އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު 

   ކޮމިޝަނަރު  އިންފޮމޭޝަން  - އަބޫބަކުރު  ޖަމާލް  ދުލްޢަޒީޒް ޢަބް 

 1022)ަމޢުލޫމާތު ހޯދައި ިލބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު(،  2/1022ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

ޖަނަވަރީމަހު ފާސްކުރައްވައި ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުމާއި ވިދިގެން ހަމަ އެ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 

ޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަުކރު، ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދުލްނަ ދުވަހު، އަލްފާޟިްލ ޢަބްވަ 11

هللا ފާޟިލް ޢަބްދުފުރަތަމަ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަަނރުގެ ގޮތުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލް

 ޢައްޔަން ކުރެއްވިއެވެ.  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުމާއެކު ،ޤައްޔޫމްޔާމީން ޢަބްދުލް

ޙަވާލާދެވިފައިވާ ޤާނޫނުެގ ނުވަ ވަނަ ާބބުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ އެންމެހަިއ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަކީ ަމތީގައި 

ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރެއްވުމަށްޓަކައި އަމިއްލަނަމުގައި ދަޢުވާކުރުމާއި ދަޢުވާ ލިބިގަތުމުގެ ބާރު ޤާނޫުންނ 

 ލިބިދީފައިވާ މިނިވަން ާޤނޫނީ ަޝޚްޞެކެވެ. 

ޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫަބކުރަކީ ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުއޮފީހުގެ 'ވަޔަރލެސް އޮޕަރޭޓަރ' ޝަނަރު އަލްާފޟިލް ޢަބްދުލްކޮމި އިންފޮމޭޝަން

ފައިވާ ހީވާގި ކުރައްވައިއެއްގެ މަޤާމު އަދާކުރައްވަން ފެއްޓެވީއްސުރެ ދިވެހި ދައުލަތަށް ގިނަގުނަ އިޚްލާޞްތެރި ޚިދުމަތްތަކެއް 

. އެމަނިކުފާނުގެ ޚިދުމަތުގެ ސިލްސިލާގެތެރެއިން އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޚިދުމަތްތަކަްށ ހިންގުންތެރި ޚިދުމަތްތެރިއެކެވެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެްނބަރުކަމާއި، އިލެކްޝަްނ ، ކުރައްވައިބަލައިލާއިރު؛ ހައްުދންމަތީ މާަވށު ދާއިރާ ތަމްސީލު

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޮްލސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ، ކޮމިޝަންގެ ޑިރެކްޓަރ ކަމާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނާއި

 ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ކަމާއި ރާއްޖޭގެ އެކި ސްކޫލްތަކުގެ ޕްރިންސިޕަލް ކަމާއި ހެޑްމާސްޓަރުކަން ހިމެނެއެވެ.

ެގ މީގެއިތުރުން އެމަނިކުފާނަކީ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކައުންސިލް މެްނބަރުކަމާއި، ފިނޭންސް ކޮިމޓީ

 އަދި މުޤައްރިރުކަމާއި އަދި އެމްއެންޔޫގެ ދަސްވެނިންގެ ގުޅުމުގެ ރައީސްކަން މިހާރުވެސް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ބޭފުޅެކެވެ. 

އެމަނިކުފާނަކީ ލިޔުންތެރީންގެ ގުޅުމުގެ ނައިބު ރައީސް ކަން ކުރެއްވުމުގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ނަންހިނގާ ގިނަ ނޫސް 

އަލް މެންބަރު" ކަމާއި އިސްލިޔުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް ކުރީން މަސައްކަތްކުރައްވައިފައިވާ މަޖައްލާތަކެއްގެ "އެޑިޓޯރި

 .ބޭފުޅެކެވެ

އިންސްޓިޓިޔުޓް ަބހާސާ" އާއި "އިންސްޓިޓިޔުޓް އަމީނުއްދީން ބާޤީ" އާއި "ޔުނިވަރސިޓީ ޕަރުތާނިއަން "މެލޭޝިއާގެ 

ޖަމާޢަތުެގ ތަޢުލީމުގެ ދާއިރާއިްނ އަދި "ޓީޗަރ އެޑިޔުކޭޝަން"ގެ  މެލޭޝިއާ" ގައި ސްކޫލް ހިންުގމުގެ ދާއިރާއިންނާއި



 1026 އަހަރީ ރިޕޯޓު | އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް
 

 

11 

ދާއިރާއިން މަތީއަޢުލީމު ހާސިލުކުރެއްވިއެވެ. އަދި ޗައިލްޑް ފްރެންޑްލީ ޓީޗިންގ އާއި ސުޕަރވިޜަން ކޯހެއް ބަންގްލާދޭޝްގައި 

ނު ޕްރޮގްރާމެއް ޖަޕާނުގައި ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް އިތުރުން އަދަބިއްޔާތުގެ ދާއިރާއިން ތަމްރީ ވަނީ ފުރިހަމަކުރައްވައިފައެވެ. މީގެ

ފަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން ދިވެހިބަހުގެ ޑިގްރީ ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނު ވަނީ އިސްލާމީ 

ން ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޝަރީޢާގެ ރޮނގުން ވިލާ ކޮލެޖުގައި މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ފުރިހަމަކުރައްވައިފައެވެ. މީގެ އިތުރު

އެކި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތަކުން، އެކި ދާއިރާތަކުގެ ތަފާތު އެަތއް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކެއް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ފުރިހަަމ 

 .ކުރައްވައިފައެވެ

އްވުމުގެ ގޮތުން ދައުލަތުން ވަނީ، އަދަބިއްޔާތާއި ދިވެހިބަސް ކުރިއެރުވުމަށް ކުރެއްވެވި އަގުހުރި މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަންކުރެ

 މު ޚިދުމަތަށް ހިތްވަުރދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު އެމަނިކުފާނަށް އަރުވައިފައެވެ. އާންދިވެހިބަހަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ރޮނގުން، 

ކުރެއްވުމާއި، އެކި  ހިތްޕުޅުވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ލިޔުއްވުމާއި ރަޙްމަތްތެރިކަން ބަދަހި ކުރައްވައިއެ މަނިކުފާނު އެންމެ 

ކަހަލަ ސަޤާފަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯއްދަވައި ތަޖުރިބާކުރެއްވުން ހިެމނެއެވެ. އެ މަނިކުފާނަކީ ދިވެހިާރއްޖޭގައި ނަންހުރި ލިޔުން 

 .ތެރިއެއްގެ އިތުރުން، އަދީބެއް ައދި ޝާޢިރެއްވެސް މެއެވެ 
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 މުވައްޒަފުން 
 ރަލް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެ  -އަޙްމަދު ޝިޔާމް 

ގައި ޑެޕިއުޓީ  1022އޯަގސްޓް  42މި އޮފީހާ ގުޅިވަޑައިގަތީ، ، އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝިޔާމް

ގައި ޑިރެކްޓަރ  1022ޖެނުއަރީ  02ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ ގޮތުގައެވެ. އޭގެ ފަހުން 

 .ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ބަދަލުކުރެއްިވއެވެ

ރުކާރުގެ ގިނަ އޮފީސްތަކާއި އަމިއްލަ  އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަހު ސަ 42އަޙްމަދު ޝިޔާމަކީ، 

ޤާމުތަކެއް ފުރުއްވައިފައިވާ ޤާބިލު، ތަޖުރިާބކާރު ބޭފުޅެކެވެ. އެގޮތުްނ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ އިސް މަ

ވަޒީފާ އަދާކުރެއްވި އޮފީސްތަކުގެތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕަބްލިކް ސޭފްޓީއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް 

ޓީއާއި ސިލެކްޓެޑް އައިލެންޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޔުނިޓާއި ިމނިސްޓްރީ އޮފް އިންފޮމޭޝަްނ، އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރާއި ރިއުސެކި

 10ދިވެހި މީޑިއާގެ ދާއިރާގައި އަދި ޕަބްލިކް ކޮމްޕްލައިންޓްސް ބިއުރޯއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް ހިމެނެއެވެ. 

މިހާރުވެސް ޕީ.އެސް.އެމް.އަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ބޭނުންާވ  .ކުރައްވައިފައިވެއެވެއަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަހު ޚިދުމަތް 

މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް ކަރުދާސް ަތއްޔާރުކޮށްދެއްވައެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑާއި ޓެލެވިޜަން މޯލްޑިވްސްގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި 

 ވެ. ބައިވެރިވެވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ެދއްވައެ

އަހަރުދުވަހު އެގަވާއިދު  6މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ިލބިގަތުމުގެ ަޙއްޤުގެ ގަވާއިދު ވުޖޫދަށް އައުމާިއ ހަމައިން ފެށިެގން ވޭތުވެދިޔަ 

ވުރެ ގިނަމީހުންނަށް  220000 ރައްވައިރަށަކަށް ޒިޔާރަތްކު 201ތަންފީޒު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އަމަލީގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވެ 

 ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދެއްވައިފައިވެއެވެ. މި ޙައްޤާ

ރަލްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަޙްމަދު ޝިޔާމް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެ

ނޑު މަސައްކަތްތަކަކީ، މަުޢލޫމާތު ހޯދައި ިލބިގަ ްނތެރިކުރުމުގެ ޓަކައި ހިންގޭ ހޭލު ކުރުމަށް ޛުތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު ތަންފީމައިގަ

ާމއި ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން މަޢުޫލމާތު ނުިލބިގެން ުހށަހެޅޭ މައްސަަލތައް ބައްލަވައި ކަާމބެޭހ ވުތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގެ

 ގޮތުން އަޅުއްވަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުއްވުމެވެ. 

އްސާރަ ކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީެގ ޖިްނސީ ފުރަމީގެ އިތުރުން ޝިޔާމަކީ، މި ޮއފީހުގެ މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީއާއި 

 މެންބަރެކެވެ.
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ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް  -ޙަސަން ޝާކިރު މުޙައްމަދު   

 1022އޮކުޓޫބަރު  21އޮފީހާ ގުޅިވަޑަގަތީ،  މިއަލްފާޟިލް ޙަސަން ޝާކިރު ުމޙައްމަދު، 

ގައި  1022ޖެނުއަރީ  02ރަލްގެ ގޮތުގައެވެ. އޭގެ ފަހުން ގައި ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެ

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ބަދަލުކުރެއްވިއެވެ. މި އޮފީހުގައި ޙަސަން ޝާކިރު 

ނޑު މަސްއޫލިއްޔަތަކީ، އިދާރީ ހިންގުމާއި ފައިސާއާ ބެހޭ އެ ންމެހައި މުޙައްމަދުގެ މައިގަ

 .މެވެ ވުކަންތައްތައް ބެލެހެްއޓެ

އެންމެހާ ކަންތަްއަތކެއް ބެލެހެއްޓުމާއި މުވައްޒަފުންަނށް ދޭންޖެހޭ ތަމްީރނުތަްއ  މީގެއިތުރުން ޙަސަން ޝާކިރަކީ، މުވައްޒަފުންގެ

ދިނުމުގައްޔާއި އޮފީސް ހިންގުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލަން ޖެހޭ ފަްނނީ ޕްލޭންތައް އެކުލަވައިލުމުގައި އެންމެ އިސް ދައުރު 

މާދާރުވެރިޔާގެ އިތުރުން، ބިޑު ކޮިމޓީއާއި އަދި ޝާކިރަކީ، މި އޮފީހުެގ މާލީ ޒިންމުވައްޒަފެވެ.  ކުރައްވައިއަދާ

 އެޗް.އާރު.ޑީ.ކޮމިޓީގެ މެންބަރެކެވެ.

ދުވަހު ސަރުކާރުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރައްވައި އަދި ދިގު މުއްދަތަަކްށ  އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ  16ޙަސަން ޝާކިރު މުޙައްމަދަކީ، 

މުތަކުގެ ގާފައިވާ މަކުރައްވައި. ޝާކިރު އަދާރި ބޭފުޅެކެވެގިނަ އޮފީސްތަކެއްގެ އިސް މަޤާމުތަކެއް ފުރުއްވާފައިވާ ހިންގުްނތެ

ތެރޭގައި ކުއްލިއްޔަތުއްދިރާސާތިލް އިސްލާމިއްޔާގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރުކަމާއި ހެންވޭރު އަވަށު އޮފީހުގެ އެސިސްޓެންޓް 

މާއި މަދްރަސަތުލް އަމީރު އަޙްމަދުގެ ރަލްކަމާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޑެޕިއުޓި ޑިރެކްޓަރ ޖެނެމާއި ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްކަ

ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލްކަން ހިމެނެއެވެ. އަދި މާލޭ މުނިސިޕަލް ކައުންސިލްގެ ހެންވޭރު މެންބަރުކަމާއި އާޓް ކައުންސިލްގެ 

ްނ  1022 .އެވެފައިވެކުރައްވައިމެންބަރުކަމާއި ޒަކާތާބެހޭ ކޮެމޓީެގ މެންބަރުކަމާއި ކުއްލިއްޔާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަންވެސް 

 ށް އިންތިޚާބު ކުރެވިފައިވާ މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުކަން ވެސް ޝާކިރު މިހާރު ގެންދަވަނީ ކުރައްވަމުންނެވެ.  1028

ޝާކިރަކީ، އިޖުތިމާޢީ އަދި އަދަބީ ދާއިރާގައި ވެސް ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ބޭފުޅެކެވެ. ޝާކިރުވަނީ އަދަބީ 

ލު ކުރެއްވުމުގެ އިުތރުން، ދިވެހި ޅެންވެރިކަމުގެ ޮރނގުންނާއި ދިވެހި ބަހުްނ ހާސިާރތްތަކުން ަމތީ ވަަނތަކެއް މުބާތަފާތު 

  ވެ.ކުރައްވައިފައެލު ހާސިންމު ޚިދުމަތުގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ އިނާމުވެސް އާކަދެއްކުންތެރިކަމުގެ ރޮނގުްނ ވާހަ
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 ލް، އިނޮވޭޝަންސް، ރިސަރޗް އެންޑް ޕޮރިން ރިލޭޝަންސް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަ  – މުޙައްމަދު އަޙްމަދު 

ގައެވެ.  22ޖޫން  1026އޮފީހާ ގުޅިވަޑައިގަތީ،  މި އަޙްމަދު، މުޙައްމަދު އަލްއުސްތާޛް

އިނގިރޭސިބަހުގެ ބެޗެލާސް ޑިގްރީއާއި ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ބެޗެލާސް  މުޙައްމަދު އަޙްމަދަކީ،

އިންޑިޔާގެ  ހާސިލު ކުރައް ވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އަދި ޢާއިން މާސްޓާސް ޑިގްރީޝަރީ ޑިގްރީއާއި

ވެސް ފުރިހަމަ  ށް ހެޑްމާސްޓަރުންގެ ތަމްރީން ކޯސް 2226ން  2222ބޯޕާލްގައި 

 .ފައިއެވެކުރައްވައި

 އެންޑް ފޮރިން ރިލޭޝަންސްގެ ހައިސިއްޔަތުން، މުޙައްމަދު އަޙްމަދުގެ  ޝަން، ރިސަރޗްނޮވޭޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، އި

ނ ގޮތްތައް ބަލައި ދިރާސާކުރުމާއި އޮފީހާއި ބޭރުގެ އެީހޭދ  ޑު މަސައްކަތަކީ، އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް ތަރައްޤީ ކުރެވިދާނެމައިގަ

މަޢުލޫާމތު ހޯދަިއ ލިބިގަތުމުެގ ދާއިރާއަށް  އެކުވެރި ދައުލަްތަތކުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާްތތަކާއި ގުޅުްނ ބަދަހިކުރުމާއި ޖަމާޢަތްތަކާއި

ދައުލަތުގެ ިއދާރާތައް ދަރަޖަކުރުމާ ބެޭހ  ހޭލުންތެރިުކރެވިދާނެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރޭވުމާއި އޮފީހުންދޭ އެވޯޑާއި ށްރައްޔިތުން އިތުރަ

 .ެބެލހެއްޓެވުމެވެ އެންމެހައިކަންކަން ހިންގައި

ކުރުމާއި ގޯނާކުރުން މީގެ އިތުރުން މުޙައްމަދު އަޙްމަދަކީ، މި އޮފީހުގެ ލީގަލް ކޮމިޓީއާއި ބިޑު ކޮމިޓީއާއި ޖިންސީ ފުރަްއސާރަ 

 .ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީގެ މެންބަރެކެެވ. 

ގިނަ ދުވަުހ  އަހަރަށްވުރެ 22އިސްކޫލުތަކުގެ ހެޑްމާސްޓަރުކަމާއި ޕްރިންސިޕަލްކަމުގައި  އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު އަޙްމަދު،

ސިއްޔަތުން، ގއ. ގދ. ޏ. އްގެ ހައިއެޑިޔުކޭޝަންގެ ޒޯން ކޯޑިނޭޓަރެ ފައިވެއެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފްކުރައްވައިޚިދުމަތް 

 .ފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ ކުރައްވައިއަތޮޅުގައި ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް އަދި ސ 

ސެކްޝަންގެ  ޕްރޮކިޔޯމަންޓް ގުޅިވަޑައިގަތްއިރު ހުންނެވީ، ދިވެިހރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުޙައްމަދު އަޙްމަދު، މި އޮފީހާ

 .ވެ ގާމުގައެޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރގެ މަ
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 ޑިރެކްޓަރ، ލީގަލް އެފެއާޒް  -ފާޠިމަތު ސައުސަން 

 ގާމުގެ މަ އެފެއާޒްއަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ސައުސަންއަކީ، މި އޮފީހުގެ ޑިރެކްޓަރ، ލީގަލް

 40، ތީެވ. ފާޠިމަތު ސައުސަން މި އޮފީހާއި ގުޅިވަޑައިގަފުޅެކެފުރުއްވަމުން ގެންދަވާ ބޭ

ްލއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ސައުސަން ވަނީ، ބެޗްލަރ ޮއފް ލޯްސ ގައެވެ. އަ 1022 އޮކުޓޫބަރު

ތު ސައުސަންއަކީ ވަކާލާތު )އެލް.އެލް.ބީ( )އޮނާރސް( ފުރިހަމަ ކުރައްވައިފައެވެ. ފާޠިމަ

މުގައްޔާއި ވުއްމުގައްޔާއި ޤާނޫނީ ލިޔެކިޔުން ތަރުޖަމާކުރެވުދެއްގައްޔާއި އެގްރީމެންޓް ހެއްވުމުކުރެ

 .ވަރަށް ޤާބިލު ބޭފުޅެކެވެ  ޤާނޫނީ ލަފާ ދެއްވުމުގައި

ނޑު މަސައްކަތަކީ، މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމަްށ  މި އޮފީހުގައި ފާޠިމަތު ސައުސަންގެ މައިގަ

ގެ މާއި، އޮފީހުއްވުކޮމިޝަނަރަށާއި އޮފީހުގެ ވެރީންނަށާއި މުވައްޒަފުންނަށް ދެ، ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ ލަފައާއި އިރުޝާދު

 .ސިޔާސަތުތައް އެކަށައެޅުމާއި ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ބޭނުންވާ ޤާނޫީނ ލަފާދެއްވުމެވެ

ޖިންސީ ފުރައްސާރަ މީގެ އިތުރުން ސައުސަންއަކީ، މި އޮފީހުގެ ލީގަލް ކޮމިޓީއާއި މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީއާއި އެޗް.އާރު.ޑީ. ކޮމިޓީއާއި 

 ވެ.ކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީގެ މެންބަރެކެ

އަހަރަށްވުރެ ިގނަ ދުވަހުގައި އިނގިރޭސި ަބސް ކިޔަވައި ދެއްވުމުގައި  20އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ސައުސަން ވަނީ 

ޕާޓްޓައިމް ކޮށް ޤާނޫނު ކިޔަވައިދެއްވުުމގެ ލެކްޗަރާއެއްގެ ގޮތުގައި  ގައިމެޕްސް ކޮލެޖް ،ފައެވެ. މީގެ އިތުރުންކުރައްވައިހޭދަ

ފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮްފ ކުރައްވައިވެސް ވެއެވެ. ފާޠިމަތު ސައުސަން، އެްނމެ ފަހުން މަސައްކަތް  ފައިކުރައްވައިމަސައްކަތް 

 .މުގައެވެގާސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރު ގެ މަ ފިޝަރީޒް އެންޑްއެގްރިކަލްޗަރ ގައި

 

 ސީނިއަރ ބިއުރޯ އޮފިސަރު  –ޢަރޫޝާ އިބްރާހީމް 

ބިޔުރޯ އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމުގައި މަސައްކަތް  އޮފީހުގެ މިއަލްފާޟިލާ ޢަރޫޝާ އިބްރާހީމް، 

ގައެވެ. މިހާރު ޢަރޫޝާ އިބްރާހީމަކީ، ސީނިއަރ  1022ސެޕްޓެންބަރު  2ކުރައްވަން ފެއްޓެވީ 

 ބިއުރޯ އޮފިސަރެވެ. 

ޢަރޫޝާ ވަނީ، ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ދާއިރާއިން ޑިޕްލޮމާ އަދި ބެޗްލަރސް 

 .ވެވެސް ހާސިލު ކުރައްވައިފައެޑިގްރީ އެރޮނގުން މާސްޓާސް  އާއި ޑިގްރީ
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ތަޖުރިބާތަކެއް ހޯއްދަވާފައިވުމުން،  ޢަރޫޝާ ވެފައިވަނީ އޮފީހުގެ  ވައި ފުންޏެއްގައި މަސައްކަތްކުރައްޕްރައިވެޓް ކުން ކުރިން،މީގެ

ރ ބިޔުރޯ އޮފިސަރެއްގެ މުގެ ޤާބިލްކަން ހުރި މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ސީނިއައްވުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރެސެކްޝަންއެކި 

ހައިސިއްޔަތުން ޢަރޫޝާގެ މައިަގނޑު މަސްއޫލިއްޔަތަކީ، އިންފޮޭމޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އިދާރީ ަމސައްކަތްތައް ކުރެއްވުމާއި، 

 .ރަސްމީ ބައްދަލުވުންތަކާއި އެޕޮއިންޓްމެންްޓތައް ރާވައި ހަމަޖެއްސެވުމެވެ

ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޑީ. ކޮމިޓީއާއި މީގެ އިތުރުން ޢަރޫޝާއަކީ، ިމ އޮފީހުގެ އެޗް.އާރު.

 ކޮމިޓީގެ މެންބަރެކެވެ. 

 ވަނަ އަހަރު، މި އޮފީހުގެ ހާޒިރީއަށް އެންމެ ރަނގަޅު މުވައްޒަފަކަށް ހޮވިފައި ވަނީ ވެސް ޢަރޫޝާ އިބްރާހީމެވެ.  1022

 

 ބަޖެޓް އޮފިސަރު  -ޢާއިޝަތު ޔަޝްފާ 

ގައެވެ.  1022އޯގަސްޓް  42ތު ޔަޝްފާ، މި އޮފީހާ ގުޅިވަޑައިގަތީ، އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަ

 ކުރައްވައި ޢާއިޝަތު ޔަޝްފާ އަކީ، ިމ އޮފީހުގެ ބަޖެޓް އޮފިސަރެއްެގ މަޤާމުގައި އަދާ

ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅެކެވެ. މި އޮީފހުގެ ބަޖެޓް ޔުނިޓްގައި ބަޖެޓް އެކައުންޓްތައް ކޮންޓްރޯްލ 

މާއި، މުވައްޒަފުްނގެ މުސާރައާ ގުޅޭ އެންމެހާ ވުދެއްވައުޗަރތައް ހެކުރެއްވުމާއި ފައިސާއާބެހޭ 

 .މަސައްކަތްތައް ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ ޔަޝްފާއެވެ

 ވަނަ އަހަރު، މި އޮފީހުގެ ހާޒިރީއަށް އެންމެ ރަނގަޅު މުވައްޒަފަކަށް ހޮވިފައި ވަނީ ވެސް ޢާއިޝަތު ޔަޝްފާއެވެ.  1026

ިގނަ ދުވަހު ިމނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ ެއންޑް ޖެންޑަރގެ ބަޖެޓް އެންޑް ަފއިނޭންސް ސެކްޝަނުގަިއ އަހަރަށް ވުރެ  2ޔަޝްފާއަކީ،  

ފައިވާ ބަޖެޓްގެ ދާއިރާއިން ތަޖުރިބާ ިލބިަވޑައިގެންފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. ކުރައްވައިއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމު އަދާ

ގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ ކަސްޓަމަރ [ބޭންކް ޓެލަރ] ،ފައިވަނީކުރައްވައިއޭނާ އެންމެ ފަހުން މަސައްކަތް

 .ރިލޭޝަންސް ޑިވިޜަންގައެވެ
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 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރު  –މަރްޔަމް އިބްރާހީމް 

އޯގަސްޓް  42ން ފެއްޓެވީ، ކުރައްވައިމި އޮފީހުގައި މަސައްކަތް ، އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް އިބްރާހީމް

. މަރްޔަމަކީ އޮފީހުގައި އާރކިވިސްޓްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތް ކުރައްވަން ގައެވެ 1022

ތަޖުރިބާކާރު  ކުރައްވައިފައްޓަވައި، މިހާރު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރުގެ ގޮތުން މަސައްކަތް

 .މުވައްޒަފެކެވެ

ލޫމާތު ހޯދަިއ ޓެވުމުގެ ކުރިން މަރިޔަމް ވަނީ މަޢުއްމި އޮފީހުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަން ފެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގައި ކޮމްޕްލައިން ބިއުރޯއާއި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ގަވާއިދު ވުޖޫދަށް އައުމާ ހިސާބުން ފެށިގެްނ 

 .އެ ގަވާއިދާ ގުޅޭ ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވައިފައެވެ ދުވަހު އަހަރު 6

ތަކީ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤާ ގުޅުންހުރި ލިޔެކިއުންތައް އެއްކޮށް މި އޮފީހުގައި މަރިޔަމްގެ މައިގަނޑު މަސައްކަ

އަދި  .މެވެ އެ ޤާނޫނުގެ ަދށުން، މަޢުލޫމާތު ުނލިބިގެން ހުަށހެޅޭ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓެވު މާއި،ވުބެލެހެއްޓެ

ރާވައި ވިލަރެސްކޮށް އަދި ހިންގުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމުގައި އޮފީހުން ބާއްވާ ތަމްރީންތަކާއި ަމސައްކަތު ބައްދަލުވުންތައް 

 އްވުމެވެ. އިދާރީ ގޮތުން އެހީތެރިވެ ދެ

މަރިޔަމްވަނީ މީގެ ކުރިން ޕަބްލިކް ކޮމްޕްލައިންސް ބިއުރޯއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ލީގަލް ރިފޯމް އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރާއި 

 .ކަތް ކުރައްވައިފައެވެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގައި މަސައް

 

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރު  –އާމިނަތު ރާޔާ އަޙްމަދު 

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ރާޔާ އަޙްމަދު މި އޮފީހުގެ އެސިސްޓަންޓް ޑެސްކް އޮފިސަރެއްގެ 

 .ގައެވެ 1022ސެޕްޓެމްބަރު  12ން ފެއްޓެވީ،  ކުރައްވައިގޮތުގައި މަސައްކަތް 

އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު ވެސްމެއެވެ. ކުރީން މި އޮފީހުގެ  ރާޔާއަކީ މި އޮފީހުގެ އެއް

އްޔަތުން، މިހާރު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަުރ ސިއިހައެސިސްޓަންޓް ޑެސްކް އޮފިސަރެއްގެ 

ނޑު މަސްއޫލިއް  ޔަތަކީ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުގެ ވާޖިބު ގޮތުން މި އޮފީހުގައި  ރާޔާގެ މައިގަ

ނަ ލިޔެކިޔުމާއި ތަކެތި ބަލައިަގނެ، އެންޓްރީކޮްށ، ހަމަޖެހިފަިއވާ އުސޫލުތަކުގެ މަތިން މާއި، އޮފީހަށް އަން އްވުއަދާކުރެ

 އަްނނަ ޙަވާލުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ެއ ތަކެތި ޙަވާލުކުރުމާއި އޮފީހަށް އަންނަ ފޯނުކޯލުތަަކށް ޖަވާބުިދނުމާއި، އޮފީހަށް 
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ށްދިނުމެެވ. މީގެ އިތުރުން ބަެޖޓް ޔުިނޓާއި ގުޅިގެން އޮފީހުެގ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ މަުޢލޫމާާތއި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮ

 .އިންވެންޓްރީ ބެލެހެްއޓުމުގެ ކަްނތައް ކުރިއަށް ގެންދަވައެވެ

އިސްނެގުމާއި ހިންގުމުގެ ހުނަރު ލިބިވަަޑއިގެންފައިވާ ވަރަށް ގާިބުލ ، ރާޔާއަކީ ބައެއް އޮފީސްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވައިފައިވާ

ވެ. ރާޔާ މަސައްކަތް ކުރައްވައިފައިވާ ތަންތަނުގެ ތެރޭަގއި، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި ހިރިޔާ ސްކޫލްގެ މުވައްޒަފެކެ

 .ލައިބްރަރީ ހިމެނެއެވެ

 

 ޕްރޮކިޔޯމަންޓް އޮފިސަރު  –އަޙްމަދު ޒިޔާން މުޙައްމަދު 

އުންޓްސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒިޔާން މުޙައްމަދު، މި އޮފީހުގެ އެސިސްޓަންޓް އެކަ

ގައެވެ.  1022ސެޕްޓެންބަރު  18އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަން ފެއްޓެވީ، 

އަދި އެއް އިންފޮމޭޝަްނ  .ޒިޔާނަކީ، މިހާރު މި އޮފީހުެގ ޕްރޮކިޔޯމަންޓް އޮފިސަރެވެ

 އޮފިސަރެވެ.

ން އެޑްވާންސް ދާއިރާއި ވަނީ، އެކައުންޓިންގ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވައި، އެ ޒިޔާން

ނޑު މަސައްކަތްތަކަކީ، އޮފީހުގެ ޕްރޮކިޔޯމަންޓްގެ ހާސިސެޓްފިކެޓް  ލު ކުރައްވައިފައެވެ. މި އޮފީހުގައި ޒިޔާންގެ މައިގަ

ޓެުވމެވެ. އެގޮތުން އޮފީހަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދަލާއި އެނޫން ވެސް އެންމެހައި ތަކެތި ހޯއްދެވުމާއި ހެއްއެންމެހައިކަންތައްތައް ބެލެ 

ތާއި ފަރުނީޗަރުގެ މަރާމާތާބެހޭ ގޮުތން ކުރަންޖެހޭ މަސައްަކތްތައް ކުރެއްވުމާއި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ދަތުުރތަާކ އިމާރާ

 ބެހޭ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ ިޒޔާނެވެ. 

ގެ ލިސްޓު އަޕްޑޭޓްކޮްށ ތަކު އި މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީމީގެ އިތުރުން ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުންނާ

ަތާކ ތްއޮފީހުގެ އެކި ހަރަކާ .ކުރައްވައެވެ ކުރަންޖެހޭ ަމސައްކަތްތައް ވެސް ބެލެހެއްޓެވުމާއި ިއންފޮމޭޝަން އޮފިސަރެއްގެ ގޮތުން

ާކއި އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓުެގ އްތަންމުކުރެއްވުމުގެ ކަންތައާލޫމާުތތަްއ ޢުވިއުގައިަގއި އާންމު ކުރެވޭ މަ ބެހޭ ގޮުތން އިޖުތިމާޢީ

  ީނ ޒިޔާނެވެ.ބަލަހައްޓަވަ ކަންތައްތައް ވެސް

 މީގެ އިތުރުން ޒިޔާނަކީ، މި އޮފީހުގެ ބިޑު ކޮމިޓީއާއި އެޗް.އާރު.ޑީ.ކޮމިޓީގެ މެންބަރެކެވެ. 

ރެ ގިނަ ދުވަހު ޒިޔާން މީގެކުރިން ވަނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން މަސައްކަތުގައި ތިން އަހަރަށް ވު

 ހުނަރުތަކެއް ހުރި ޤާބިލު މުވައްަޒފެކެވެ. ޒިޔާނަކީ، މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ގިނަ .ޚިދުމަތްކުރައްވައިފައެވެ
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ވަނަ އަހަރު، މި އޮފީުހގެ ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ ރަނގަޅު މުވައްޒަފަކަށް ހޮވިފައި ވަނީ ވެސް އަޙްމަދު ޒިޔާން  1022

 މުޙައްމަދެވެ. 

 

 ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރު  -ޝަހީމް  ސައުސަން 

ގައެވެ.   1022ނޮވެންބަރު  21މި އޮފީހާ ގުޅިވަޑައިގަތީ، ، އަލްފާޟިލާ ސައުސަން ޝަހީމް

އޭނާ ވަނީ ބެޗްލަރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ޓީޗިންގ އިންގްލިޝް އޭޒް އަ ސެކަންޑް ލެންގުއޭޖް 

 .)އޮނަރސް( ހައްދަވާފައެވެ

ނޑު މަސައްކަތަކީ، މި އޮފީހުގެ ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރެއް ގެ ހައިސިއްޔަތުން ސައުސަންގެ މައިގަ

ވިލަރެސްކޮށް އަދި  އިއޮފީހުން ބާއްވާ ތަމްރީުނތަކާިއ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތައް ރާވަ

ށް ހިންގުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމުގައި އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވުމެވެ. އަދި މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނަ

 އާންމުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް ިހންގޭ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ވެސް ސައުސަން އިސް ދައުރެއް އަދާކުރައްވައެވެ. 

 .ސައުސަން ވަނީ މީގެ ކުރިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން އެސިސްޓެންޓްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރައްވައިފައެވެ 

 

 ޓިވް އޮފިސަރު އެޑްމިނިސްޓްރޭ -ޝައްފާން ޤާސިމް 

މި އޮފީހުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރެއްގެ ގޮތުގައި  ،އަލްފާޟިލް ޝައްފާން ޤާސިމް

 ގައެވެ.  1022ޖޫން  12ން ފެއްޓެވީ، ކުރައްވައިމަސައްކަތް 

ނޑު މަސްއޫލިއްޔަތަކީ، އޮފީހަށް އަންނަ ލިޔެިކޔުމާއި ތަކެތި ބަލައިގަނެ،  ޝައްފާންގެ މައިގަ

ޖެހިފައިާވ އުސޫލުތަކުގެ މަތިން ހަވާލުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަްށ އެންޓްރީކޮށް، ހަމަ

މާއި އޮފީހަށް އަންނަ ފޯނުކޯލުތަކަށް ޖަވާބުދިނުމާިއ، އޮފީހަށް އެކި ބޭނުންތަކުަގިއ އްވުހަވާލުކުރެ

ގެ ރެކޯޑުތައް ގަވާއިދުން މާއި، އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީ އާއި ސަލާމުއްވުއަންނަ ފަރާތްތަަކށް ޖަވާބުދާރީވެ މަގުފަހި ކޮށްދެ

  .މެވެ ވުމާއި އަދި އޮފީހުގެ ިއންވެންޓްރީ ބެލެހެްއޓެވުބެލެހެއްޓެ

 މީގެ އިތުރުން ޝައްފާނަކީ، މި އޮފީހުގެ އެޗް.އާރު.ޑީ. ކޮމިޓީގެ މެންބަރެކެވެ. 
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މަސައްކަްތ ގެ  ހިއުމަން ރިސޯސަސް އޮފިސަރެއްގެ ގޮތުން [ކުޑަހުރާ –ފޯރސީޒަން ]ޝައްފާން މީގެ ކުރިްނ ވަނީ، 

ކުރައްވައިފައެވެ. އަދި ވަތަނިޔާގެ އެޑްމިން އޮފިސަރެއްގެ ގޮތުންނާއި ހިއުމަން ރިސޯސަސް އޮފިސަރެއްގެ ގޮތުން ވެސް 

 ގައި މަސައްކަތް ކުރައްވައިފައިވެއެވެ. އަދި ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެއްކަމުގައިވާ ސްޓްރައިޑް އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 ޝައްފާނަކީ، މަސައްކަތަށް ފަރުވާތެރި ހުނަރުވެރި މުވައްޒަފެކެވެ. .ފައިވެއެވެކުރައްވައިކަތްވެސް މަސައް

 ވަނަ އަހަރު، މި އޮފީހުގެ ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ ރަނގަޅު މުވައްޒަފަކަށް ހޮވިފައި ވަނީ ެވސް ޝައްފާން ޤާސިމެވެ.  1026

 

 ޕަރސަނަލް އޮފިސަރު  –މަރްޔަމް އިބްރާހީމް 

ގައި ބިއުޯރ  1022އޮކްޓޯބަރ  22އޮފީހާ ގުޅިވަޑައިގަތީ މި  ،ލާ މަރްޔަމް އިބްރާހީމްއަލްފާޟި

ގައި ޕަރސަނަލް އޮފިސަރަކަށް  1022ޑިސެންބަރު  08ފަހުން  އޮފިސަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އޭގެ 

ނޑު މަސައްކަތަކީ  ،ބަދަލު ކުރެއްވިއެވެ. ޕަރސަނަލް އޮފިސަރެއްގެ  ގޮތުން މަރިޔަމްގެ މައިގަ

މޭޝަން ކޮމިޝަނަރުެގ އިދާރީ މަސަތްކަތްކުރެއްވުމާއި ކޮމިޝަނަރު އިންފޮ

ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ރަސްމީ ބައްދަލުވުންތަކާއި އެޕޮއިންޓްމެންޓްތަކުގެ ކަންތައްަތްއ 

، ތުންގޮ ގުޅޭ ކަންކަމާ އެންމެހާ  ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ކޮމިޝަނަރު ހައިސިއްޔަތުން މަގާމުގެ ބެލެހެއްޓެވުމެވެ. އަދި  

 ބެލެހެްއެޓވުމެވެ. އޮފީހުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ަކންކަން އިންތިޒާމުކޮށް 

ލުކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ާހސިތަޢުލީމު  ގެ ދާއިރާއިންމިހާރު ބެޗްލާރ އޮފް ބިޒްަނސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން މާކެޓިންގ 

ފައިާވ ންއަހަރު ގެ ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެ 2ކުރައްވައި  މަސައްކަތްއޭވިއޭޝަން ދާއިރާގައި ޔަމް އިބްރާހީމަކީ މީގެ ކުރިން މަރް

 .ބޭފުޅެކެވެ
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 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ -ނަހުޒާ ރަޝީދު 

ގައެވެ. ލީގަލް  1022ޑިސެންބަރު  26މި އޮފީހާ ގުޅިވަޑައިގަތީ، ، އަލްފާޟިލާ ނަހުޒާ ރަޝީދު

މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ، އޮފީހުގެ ޔުނިޓުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރެއްގެ ގޮތުން ނަހުޒާގެ 

ނޑުގެތެރޭގައި ހިފަހައްޓަިއ ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރަންޖެހޭ  އެންމެހައި ކަންކަން ޤާނޫނުގެ އޮނިގަ

 މަސައްކަތްތަކުގައި އެހީތެރިވެދެއްވުމާއި ހަދަން ޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ހެދުމުގައި އެހީތެރިވެދެއްވުމެވެ. 

ފައިވާ ނަހުޒާ، މިހާރު ވެސް ކުރައްވައިލު ހާސިންޑް ލޯ އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް އިން ަޝރީޢާ އެ

 ލު ކުރައްވަމުންނެވެ.ހާސިގެންދަވަނީ އެ ދާއިރާއިން މަތީ ަތޢުލީމު 

ނަހުޒާ ރަޝީދަކީ، މި އޮފީހުގެ ލީގަލް ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓަރީއެވެ. އަދި ބިޑު ކޮމިޓީގެ މެންބަރެެކވެ. ބިޑް ކޮމިޓީގެ އިދާރީ 

 ވަނީ ެވސް ނަހުޒާއެވެ.  މަސައްކަތްތައް ބަލަހައްޓަ

 

 ކޮމްޕިޔުޓަރ ޓެކްނީޝަން  -هللا ޢަބްދު މުޙައްމަދު 

ގައެވެ.  1026މާރިޗު  06ގުޅިވަޑައިގަތީ  މި އޮފީހާ  ،هللاއަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދު

 އޮފް އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ހާސިލުކުރައްވައިފައިވާ އަކީ ބެޗްލަރސްهللا މުޙައްމަދު ޢަބްދު

 .ބޭފުޅެކެވެ

ނޑު މަސައްކަތްތަކަކީ އޮފީސް  ކުރައްވައިއަދާ ، هللاގައި މުޙައްމަދު ޢަބްދު މި އޮފީހު މައިގަ

 އިންފޮމޭަޝން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތައް ރާވާއި ހިންގުމާއި، ހިންގުމަށް ބޭުނންވާ

އި، މަްއސަލަތައް ހައްލުކުރުމާ އޮފީހުގެ ކޮމްޕިއުޓަރު، ޕްރިންޓަރު ފަދަ ތަކެއްޗަްށ ދިމާވާ އެންމެހާ

 .އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓުގެ އެންމެހާ މަސަކަތްތަކެއް ކުރެއްވުމެވެ އެޅުމާއި، ސޮފްޓްވެއަރ  ކޮމްޕިއުޓަރުތަކަށް

މީގެ ކުރިންވަނީ، މެގަޗިޕް ސަރވިސް ސެންޓަރގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަނެއްގެ ވަޒީފާއާއި އިލެކްޝަންސް هللا މުޙައްމަދު ޢަބްދު

 ގެ ވަޒީފާ ވެސް އަދާކުރައްވައިފައެވެ. ކޮމިޝަންގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން އޮފިސަރެއް

އެޑިއުކޭޝަންގެ އެސިސްޓެންޓް  އޮފް އިންސްޓިޓިއުޓް ނޭޝަނަލް  ގުޅިވަޑައިގަތްއިރު ހުންނެވީ، އޮފީހާ މި هللا މުޙައްމަދު ޢަބްދު

 ވެ.ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަނެއްގެ މަގާމުގައެ
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 ފައިނޭންސް އޮފިސަރު  –ޙުމައިދު هللا ޢަބްދު 

 1026ކޮމިަޝނަރުގެ ޮއފީހާ ގުޅިވަޑައިގަތީ،  މައިދު، އިންފޮމޭޝަންޙުهللا އަލްފާޟިލް ަޢބްދު

ެއޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް އިން ބިިޒނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ގައެވެ. ޙުމައިދުވަނީ، 11މޭ 

 ކުރައްވައިފައެވެ. އަދި މިހާރު ގެންދަވަީނ، ެބޗްލާސް އޮފް ބިޒިނަސް ފުރިހަމަ

  .އްވަމުން ނެވެއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯސް ފުރިހަމަކުރަ

ނޑު މަސައްކަތަކީ،  މި އޮފީހުގެ ފައިނޭންސް އޮފިސަރގެ ހައިސިއްޔަތުން ޙުމައިދުގެ މައިގަ

ދެއްކުމުގެ ކަންތައްތައް ބެެލހެއްޓުމެވެ.  ޚަރަދުތައް ބެލެހެއްޓުމާއި އެކިފަރާތްތަަކށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އޮފީހުން ކުރާ އެންމެހާ

  .ފީހުގެ ބިޑު ކޮމިޓީގެ މެންބަރެކެވެ.މީގެ އިތުރުން ޙުމައިދަކީ، މި އޮ 

އެކައުންޓްސް  ގުޅިވަޑައިގަތްއިރު ހުންނެވީ، ޭނޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީގެ ެއސިސްޓެންޓް ޙުމައިދު، މި އޮފީހާ هللا ޢަބްދު

 އޮފިސަރގެ މަގާމުގައެވެ.

 އޮފިސަރު  ސް އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮގްރާމް  -މުޙައްމަދު ޝަރީފް 

 ޝަރީފްގައެވެ.  1022ނޮވެންބަރު  11މި އޮފީހާ ގުޅިވަޑައިގަތީ،  އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަރީފް،

ރސިޓީން ބެޗްލަރ އޮފް އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަ ދިވެވަނަ އަހަރު  1026ވަނީ 

 .ވެ ވައިފައެ ކުރައް ލުހާސި

ނޑު މި އޮފީހުގެ އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޝަރީފްގެ މަ އިގަ

ވިލަރެސްކޮށް  އިމަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތައް ރާވަމަސައްކަތަކީ، އޮފީހުން ބާއްވާ ތަމްރީނުތަކާއި 

 .ހިންގުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމުގައި އެހީތެރިވުމެވެ 

 .ފައެވެ ކުރައްވައިސައްކަތް ކިޔަވާދިނުމާއި އިދާރީ ގޮތުން މަ އިއޭ.އާރު.އޫ ޓިއުޝަން ކުލާހުގަ ނޮޅިވަރަންހދ.ޝަރީފް ވަނީ މީގެ ކުރިން 
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 ޢާމިލު  -ޢާއިޝަތު ޙަލީމް 

އްޔަތުން ޚިދުމަތް ކުރައްވަން ސިމި އޮފީހުގެ ޢާމިލެއްގެ ޙައި ،އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަުތ ޙަލީމް

ގައެވެ. ޢާއިޝަތުގެ މައިަގނޑު މަސައްކަތަކީ، އޮފީސް  1022ބަރު ން ސެޕްޓެ 4ފެއްޓެވީ، 

ްސތަކަށް ފޮނުވަންެޖހޭ ތަކެތި ބެލެހެއްޓުމާއި އެކި އޮފީ ަކންތާހިރުއިމާރާތާއި ތަކެތީގެ ސާފު

ވާލުކުރުމުގައި އެހީތެރި ވެދެްއވުމެވެ.  އަދި އޮފީހުން ހިންާގ ތަމްރީނުތަކާއި މަސައްކަތު ހަ

 ބައްދަލުވުންތަކުގެ އިްނތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސެވުމުގައި އެހީތެރިވެދެއްވުމެވެ. 

 .އިދާރީ މަސައްކަތްތަކުގައި ވެސް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވާ ބޭފުޅެކެވެ މީގެ އިތުރުންވެސް ޢާއިޝަތަކީ، އޮފީހުގެ

 
 

 ޢާމިލު  -އާމިނަތު ސަވްލަތު 

އްޔަތުން ޚިދުމަތް ކުރައްވަްނ ސިއަލްފާޟިލާ އާމިަނތު ސަވްލަތު މި އޮފީހުގެ ޢާމިލެއްގެ ޙައި

ކަތަކީ، އޮފީސް ގައެވެ. ސަވްލަތުގެ  މައިަގނޑު މަސައް 1022ނޮވެންބަރު  22ފެއްޓެވީ، 

އިމާރާތާއި ތަކެތީގެ ސާފުތާހިރުަކން ބެލެހެްއޓުމާއި އެކި އޮފީސްތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ތަކެިތ 

ޙަވާލުކުރުމުގައި އެހީތެރި ވެދެއްވުމެވެ.  އަދި އޮފީހުން ހިންާގ ތަމްރީނުތަކާއި މަސައްކަތު 

 އްވުމެވެ. ބައްދަލުވުންތަކުގެ އިްނތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސެވުމުގައި އެހީތެރިވެދެ

 .ފައިވެއެވެކުރައްވައިނާސް ޕްރީސްކޫލްގެ މަސައްކަތު މީހެއްގެ ވަޒީފާ އަދާސަވްލަތު މީގެ ކުރިންވަނީ ބްރިޖް ލިޓްލް ލާ
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 ވަނަ އަހަރު މަގާމު ބަދަލުވި މުވައްޒަފުން  1026

 ތާރީޚް  ބަދަލުކުރެއްވި މަގާމު  ހުންނެވި މަގާމު  މުވައްޒަފުގެ ނަން  #

 1026ފެބުރުވަރީ  02 ކޮމްޕިޔުޓަރ ޓެކްނީޝަން ސީނިއަރ އައިސީޓީ އޮފިސަރ އްމަދު ރަޝީދުއަލްފާޟިލް މުޙަ 2

 

 ވަނަ އަހަރު ވަޒީފާއިން ވަކިވި މުވައްޒަފުން  1026

 ވަކިވި ތާރީޚް  މަގާމު  މުވައްޒަފުގެ ނަން  #

 1026ފެބުރުވަރީ  02 ކޮމްޕިޔުޓަރ ޓެކްނިޝަން އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރަޝީދު 2

 1026އެޕްރީލް  40 ފައިނޭންސް އޮފިސަރ ފާޠިމަތު އާާޝން  ޟިލާއަލްފާ 1

 1026މޭ  12 އެގްޒެކެޓިވް އެޑްވައިޒަރ ފާޠިމަތު ިޝހާމް  އަލްފާޟިލާ 4

 1026ޑިސެންބަރު  22 މެސެންޖަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އާދަމް 2

 

 ވަނަ އަހަރު އަލަށް ވަޒީފާ ހަމަޖެހުނު މުވައްޒަފުން  1026

 ތާރީޚް  މަގާމު  ނަން މުވައްޒަފުގެ  #

 1026މާރިޗު  06 ޝަންކޮމްޕިޔުޓަރ ޓެކްނީ هللاއަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދު 2

 1026މޭ  11 ފައިނޭންސް އޮފިސަރ ޙުމައިދުهللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު 1

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، އިނޮވޭޝަްނސް، ރިސަރޗް އެންޑް  އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙްމަދު  4

 ފޮރިން ރިލޭޝަންސް

 1026ން ޖޫ 22
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 ބޭއްވުނު ބައެއް ބައްދަލުވުންތައް 

 ޭ(1026ޖަނަވަރީ  22މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއާއެކު ) ގޮތުން  ސެޕްގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ލައިވް ކުރުމާ ބެހ 

 ޭޖަނަވަީރ  28ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ބޭވުނު ބައްަދުލވުން. ) ދިރާގުގެ އާ އިންޓަނެޓް ޕެކެޖް ތައާރަފްކުރުމާ ގުޅ

1022) 

 ( .ް1022ޖަނަވަރީ  22އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓާ ގުޅޭ ގޮތުން ކޯޑްފިޝްއާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަުލވުނ) 

  އޮފީހުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން އެކުލަވައިލުމަށްޓަަކއި އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ބޭފުޅުންނާެއުކ

 (1026ޖަނަވަރީ  16މަޝްވަރާކުރުން )

  ާވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކޮށް ޔޫއެންޑީޕީއަށް  1022ގުޅިގެން  މި އޮފީހާއި ޔޫއެންޑީޕީއ

އދ.ގެ ރެސިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރ އަދި ޔޫއެންޑީޕީގެ ރެސިޑެންޓް  ،ޝުކުރު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން އިްނފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު

 (1026ރުވަރީ ފެބު  01) ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް މިސް ޝޯކޯ ނޯޑާއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

 ައްޤު )ނުވަތަ 'ރަިއޓް ޓު އިންފޮމޭޝަން'( ގެ ނިޒާުމ އެންމެ ރަނގަޅަށް ޙަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ އުތުރުކަރައަކީ މ

ގާއިމު ކުރެވިފައިވާ އަދި ތަންފީުޒ ކުރެވެމުން އަންނަ ޤައުމުކަން ާފހަގަކުރައްވައި އެހެން ދާއިރާތަކެޭކ އެއް ފަދައިން ިމ 

ނޑައަޅުއްވައިފައި ދާއިރާއިންވެ ސް ދެ ޤައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަަދހިކުރެއްވުމަްށ އުތުރުކަރައިން ދިވެހިރާއްޖެއަްށ ކަ

 (1022ފެުބރުވަރީ  04ބައްދަލުކުރެއްވުން )އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަަނރު އަކިލޭޝް މިޝްރާއާ  ހުންނަވާ ސަފީރު

 ޮ(1026ފެބުރުވަރީ  22ފީހާ ަބއްދަލުކުރުން )އޮޑިޓް އެންޓްރަންސްއާ ގުޅޭ ގޮތުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އ 

  ްވަނަ ައހަރު ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސްތަކާ ގުޅޭގޮތުްނ  1026ސިވިލްސަރވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުނ

 (1026ފެބުރުވަރީ  22މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ބޭއްވުނު ބަްއދަލުވުން. )

 ުއެޕްރީްލ  22އިންފޮޭމޝަން ކޮމިޝަަނށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން ) އުތުރުކަރައިގެ ސެންޓްރަލް، އިންފޮމޭޝަން ކޮމިަޝނަރ

1026) 

 " ުމުވައްޒަފުންގެ ޙައްޖު ސްކީމު" އާ ގުޅޭ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް )އެމް.އެޗް.ސީ.އެލް( އާއެކ

 (1026މެއި  21ބޭއްވުނު ބައްދަލުުވން. )

 ްއެޗް.ސީ.އެލް( ގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދާ "ުމވައްޒަފުންގެ ޙައްޖު މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް )އެމ.

 (. 1026ޖޫން  12ސްކީމު" ގައި އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން  ސޮއިކުރުން. ) 
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 "ްފޮމޭޝަން މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ރަންވަނަ" އަށް ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައި އިނ

 (.1026ޖުލައި  28ކޮމިޝަނަރު، މީޑިއާއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން )

  ާއިދާރާގެ ވެބްސައިޓަށް އިންސާފު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް  1މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގެ 'ރަންވަނަ' އަށް ކުރިމަތިލާފައިވ

 (. 1026އޯގަސްޓު  6ބޭއްވުނު ބައްދަލުުވން. ) 

 ެފައިވާ ޕެޓިޝަނެއް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް އެންޓްރީ ވެފަިއވޭތޯ ރަސްމީ ގޮތުން ފުން ހުށައަޅާއައްޒިމު ކޯޓެއްގ

ޗެކްކުރުމަށް އަދި މި މައްސަލައާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގަިއ 

 (. 1026އޮކްޓޫބަރު  02. )ބޭއްވުނު ބައްދަލުުވން

 ާޔޫްމ ޢަބްދުލްޤައް ޔާމީންهللا ރީޚު ދިރާސާ ކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުދިވެހިރާއްޖޭގެ ތ

މަޝްވަރާ  ސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައިރައީތައް ފެއްޓެވުމާގުޅޭ ގޮތުްނ މަސައްކަތް އެކުލަވައިލެއްވި ކޮމިޓީގެ

 (. 1026ޑިސެންބަރު  22ބައްދަލުވުން. )
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 ހަރަކާތްތައް 

 (1026ފެބުރުވަރީ  01) މު ކުރުން އާން ވާއިދެއް ގަ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އާ  ތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ މަޢުލޫމާ 

 ްރުގެ އޮފީހުން އާ ގަވާއިދެއް އިންފޮޭމޝަން ކޮމިޝަނަ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުނ

  ން.ފެއްޓު ންއި އެ ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަމު ކުރައްވައާން

 "ިގަވާއިދު، މި ފައިވާމި ލާމަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ގަވާއިދު )ދެވަނަ އިޞްދާރު("ގެ ނަމުގައި އެކުލަވައ

 ރެވިފައި.( ގައި ވަނީ ާޝއިޢުކ2ުނަންބަރު:، 22ގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް )ވޮލިޔުމް: 1026ޖަނަވަރީ  22

 22) އްޒަފުން ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ ޤައުމީ ވަޢުދުގައި ސޮއި ކުރުން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ މުވަ 

 (1026މާރިޗު 

 ިމި ޙަފުލާގައި އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރާއި އިންފޮމޭޝަން ކޮމިަޝނަރުގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން އެންޓ-

ރުްނނާއި އިސް ބައެއް ވެރީން ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޙަސަން ލުޠުފީއާއި ކޮމިޝަންގެ މެންބަ

  ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

 ަދަކީ ދައުލަތުގެ ހުރިހާ ފަންތިއެއްގެ ހުރިހާ ގިންތިއެއްގެ މުވައްޒަފުންނަކީ ނަޒާހަތްތެރިކަން އިސްކުރާ ޢުމި ވ

ިރ ވެފައިވާ ނަޒާހަތްތެ އުފެއްދުންތެރި ބަޔަކަށް ހެދުމަށް ބާރުއެޅުމަށާއި، ދިވެހި މުޖުތަމަަޢކީ ކޮރަޕްޝަނުން އެއްކިބާ

 ދެކެވެ. ޢުތަޢާރަފްކޮށްފައިވާ ވަ  ުދގައިސަމުޖުތަމަޢަކަށް ހެދުމުގެ މަޤު

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް )އ.ކ.އ( އާއި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން )އޭސީސީ( އާ ދެމެދު 
 (1026މާރިޗު  22) ސޮއިކުރުން.  އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި 

  އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ ޮއފީސް )އ.ކ.އ( އަށާއި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން )އޭސީސީ(އަށް ޤާނޫުންނ

މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމުގައި އެ އިދާރާއަކުން ބަލަންޖެހޭ މައްސަލައެއް ބެލުމުގައި އެއް އިދާރާއިން އަނެއް 

 ވުމުގައި އެއްބަސްވެފައިވެއެވެ.އިދާރާއަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް މި އެއްބަސް

  ެމި އެއްބަސްވުމުގައި އޭސީސީ ގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކޮިމޝަންގެ ރައީސް ޙަސަން ލުޠުީފއެވެ. އކއ ގ

 ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު ޢަބްދުްލޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރެވެ.
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 (1026މާރިޗު  22) މުކުރުން ން އާ  ރިޕޯޓު  އަހަރީ  އަހަރުގެ  ނަ ވަ  1022 އޮފީހުގެ  ކޮމިޝަނަރުގެ  އިންފޮމޭޝަން 

 ެއެކި  ދައުލަތުގެ ގޮތުން  ރިޕޯޓުގައިވާ އަހަރީ އިވާށްފަކޮ މުއާން ގޮތަށް ޑައުންލޯޑްކުރެވޭ ވެބްސައިޓްގައި، އޮފީހުގ       

ހުށައެޅި  ހަށް ހުށައެޅުމެއް އޮފީ 18ކުރިމަތިވެގެން  ހުރަސްތައް ލިބުމުގައި  މަޢުލޫމާތު  ސާތަކުންމުއައްސާ

  .ނިންމައިފައިވެއެވެ މައްސަލައެއް 12

 ިފޮނުވައިފައިވެއެވެ އިޝްތިހާރުތައް ޓީވީ  ޕްރޮގްރާމްތަކާއި  ރޭޑިއޯ ގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ  އަދ.  

  ްގުޅުންހުރި  ކަމާ އިދާރާއެއްގެ، 68ގޮތުން  އަހުލުވެރިކުރުމުގެ މުއައްސަސާތައް ދައުލަތުގެ ޤާނޫނަށ

އިދާރާއެއްގެ  121އަތޮޅުތަކުގެ  ްނނަށާއި މުވައްޒިފު 281

 .ހިންގައިފައިވެއެވެ  ޕްރޮގްރާމްތައް ތަމްރީނު  މުވައްޒިފަކަށް 422

ރަސްމީ ޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއުދިއްލީއަށް އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު އިން 

 (1026އެޕްރީލް  14) ދަތުރުފުޅެއް ކުރެއްވުން.

 1026 ީއަށް ކުރެއްވި މި ދަތުރުފުޅަކީ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ިލބިގަތުމުގެ ޙައްުޤ އިންޑިއާގައި  12ން  26ލް އެޕްރ

ތަންފީޒުކުރަމުންގެންދާގޮތާއި އެަކމުގެ އިޖުރާއާތުތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް ޢަމަލީ ގޮތުން ތަޖުރިބާކުެރއްވުމަށް ކުރެއްވި 

 .ދަތުރުފުޅެކެވެ

 ްހުިރހާ މަރުޙަލާތަކެއް ގައި ކަންކުރަުމންގެންދާ ގޮތް  އިންޑިއާގައި ދަތުރުފުޅުގައި މި  ކޮމިަޝނަރުގެ އިންފޮމޭޝަނ

 . ވައިލެއްވިއެވެ ބައްލަވަރަށް ގާތުން 

 ްހުރިހާ މުވައްޒިުފންނާއެކު ކޮމިޝަންގެ އިންފޮމޭޝަން ސެންޓްރަލް އިންޑިއާގެ ކުރެއްވުމަށްޓަަކއި ތަޖުރިބާ މިކަނ 

 .ދުވަސް ހޭދަކުރެއްވިއެވެއް އެ ފުރިހަމަ ޑިޕާޓްމަންޓެއްގައި

 ިމަޝްވަރާތައް  ރަޖިސްޓްރާރާއެކު ކޮިމޝަނަރުންނާއި އިންފޮމޭަޝން ކޮމިޝަންގެ އިންފޮޭމޝަން ސެންޓްރަލް އަދ 

 .ބޭއްވެވިއެވެ

 ްކޮމިަޝނަރުގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި އިންފޮމޭޝަން ކޮިމޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ އިްނފޮމޭޝަްނ އޮފިސަރެއް  އިންފޮމޭޝަނ

 .ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެމުޙައްމަދު މަދު ޒިޔާން ކަމުގައިވާ އަޙް
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މުވައްޒަފުންގެ ޙައްޖު ސްކީމު" ގައި އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރި ކުރުމުގެ "

 (1026ޖޫން  12) އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުން 

 ެފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދާ "މުވަްއޒަފުންގެ ޙައްޖު  މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް )އެމް.އެޗް.ސީ.އެލް( ގ

ވީ ހޯމަ ދުވަހު ވަީނ  1026ޖޫން  12 ،ސްކީމު" ގައި އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން 

 ބައިވެރިވެފައެވެ.

  ިފައެވެ.ކުރައްވައިދެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ވަނީ އެމް އޯ ޔޫ އެއްގައި ސޮއި މި ރަސްމިއްޔާތުގައ 

 ަކޮމިޝަނަރު  ން ކޮމިަޝނަރުގެ ޮއފީހުގެ ފަރާތުްނ އެމް އޯ ޔޫގައި ސޮއި ކުރެއްވީ އިންފޮމޭޝަންއިންފޮމޭޝ 

ސޮއި ކުރެއްވީ އެ ކޯޕަރޭޝަން ގެ  ފަރާތުން ކޯޕަރޭޝަންގެ ޙައްޖު . އަބޫބަކުރެވެ ޖަމާލު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު އަލްފާޟިލް

 މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިްލ ޔާމީން އިދުރީސްއެވެ.

 ްމުވައްޒަފުން މުސާރައިން  ކުރައްވައިރުގެ އޮފީހުގައި ވަޒީފާ އަދާގެ ދަށުން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަމި ސްކީމ

ނޑައަޅުއްވާ ވަކި މިންވަރެއް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް ދެއްކެވުމުން ޙައްުޖ ކޯޕަރޭޝަނުން  އެބޭފުޅުން ކަ

ނޑައަޅުއްވާފައިވާ އު  މުގެ މަގު އްވުއްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރެ އެކު ޙަލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ފަސޭހަކަމާސޫކަ

 ތަނަވަސްވެގެން ދާނެއެވެ.

 ޙަފުލާ  މަށް ބޭއްވުނު ރަސްމީ ފާހަގަ ކުރު ދުވަސް  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ޙައްޤުގެ  ލިބިގަތުމުގެ  ހޯދައި  މަޢުލޫމާތު 

 ުބޭއްވުނީ،  ޖަލްސާގެ ]މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ިލބިގަތުމުެގ ޙައްޤުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދުވަސް[ ފާހަގަ ކުރުމުގެ މިއަހަރ

 ރާއްޖޭގެ އްޓަވައިދެއްވީއާނުގެ ބަރަކާތުން ޖަލްސާ ފައްދީން އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލްގެ ހޯލުގައެވެ. ކީރިތި ޤުރްސުޣިޔާ

ވަނަ އާޔަތުން  6ކިޔަވާ ވިދާޅުވީ، އަލްޙުޖުރާތު ސޫރަތުގެ ]އެންމެ އަލިގަދަ ތަރި[ އަލްޤާރީ އާދަމް ނަސީމެވެ.  މިއަހަރުގެ

ވަނަ އާޔަތުގެ ނިޔަލަށެވެ. ކިޔަވާވިދާޅުވަމުން ދިޔައިރު އާޔަތްތަކުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ އިސްކިރީނުން ދައްކަމުން  24ފެށިގެން 

 ގެންދެވުނެވެ. 

 ޭޝަންސް، ރިސާރޗް އެއަށްފަހު އޮތީ މަރުހަބާ ެދންެނވުމާއި ތަޢާރަފު ކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން، ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ިއނޮވ

 މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ވާހަކަފުޅުދެއްކެވުމެވެ.  ޛުއަލްއުސްތާސް ލޭޝަންއެންޑް ފޮރިން ރި

 ްނޑިޔާރުންގެ ފަރާތްޕުޅުން އަލްފާޟިލް އިސ މާޢީލް ޙަބީބު ތަޢާރަފަށް ފަހު އޮތީ މަުޢލޫމާުތ ހާމަކުރުމުގެ ރަންވަނައިގެ ފަ

ފު ުކރެއްވުމުގައި އެބޭފުޅުން އޭނާގެ ވާހަކަފުޅުގަިއ ރަންވަނައަށް ިއންސާ ޢަބްދުއްރަޙީމް ވާހަކަފުޅު ދެްއކެވުމެވެ.
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ނޑިޔާރުންނަކީ: މަސައްކަތްކުރެއްވި ގޮތާއި ފާހަގަ ކުރެއްވުނު ކަންކަން ހާމަކުރެއްވިއެވެ.   )ރަންވަނައަށް އިންސާފުކޮށްދެއްވި ފަ

 ޑޮކްޓަރ ޢަލީ ޝަމީމާއި ޑޮކްޓަރ ޢަލީ ނަޖީބާއި އަލްފާޟިލް އިްސމާޢީލް ޙަބީބު ޢަބްދުއްރަޙީމެވެ(

 ުރެވިފައިވާ ހުށަހެޅުމެއް ލަތުގެ މުއައްސަާސތަކުގެ ވެބްސައިޓުތައް ދަރަޖަކުރެިވފައިވާ ގޮތާ ބެހޭ ޮގތުން ތައްޔާރު ކުދެން އޮތީ ދައ

 ވެ. އެ ހުށަހެޅުމުގައި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތައް ކެޓަގަރީ ކުރެވިފައިވާ ގޮތް ހާމަކުރެވުނެވެ. ދެއްކުމެ

  ްކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން[ ގެ ވެބްސައިޓެވެ. -ވުނީ ހަމައެކަނި ]އެންޓިވަނަ ދަރަޖައިގެ ވެބްސައިޓަކަށް ހޮ 2އެ ގޮތުނ 

 :ީދެވަނަ ދަރަޖައިގެ ވެބްސައިޓުގެ ގޮތުގައި ހޮވިފައިވަނ 

 ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 2

 މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 1

 ވަޒީފާ އާއި ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް  4

 ވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންމޯލްޑި 2

 އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް  ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ންހިއުމަ 2

 ތިލަދުންމަތީ ދެކުުނބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 6

 މިނިސްޓްރި އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް 2

 މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 8

 

  ެގޮތުގައި ހޮވިފައިވަނީ: ތިންވަނަ ދަރަޖައިގެ ވެބްސައިޓުގ 

 ސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީމިނި 2

 އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން  1

 ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 4

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް 2

 މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ 2

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން  6

 ސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްމިނި 2

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ 8
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 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް 2

 ހައި ކޯޓު 20

 މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން  22

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ 21

 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 24

 ރަލްގެ އޮފީސް އޮޑިޓަރ ޖެނެ 22

 އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 22

 ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް  26

 ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 22

 ސުޕްރީމް ކޯޓު ދިވެހިރާއްޖޭގެ  28

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 22

 ން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސްމޯލްޑިވްސް ޕެންޝަ 10

 ފެމިލީ ކޯޓު 12

 ޖުވެނައިލް ކޯޓު  11

 ޑްރަގް ކޯޓު 14

 ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ 12

 ސިވިލް ކޯޓު 12

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ  16

 ވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީމޯލްޑި 12

 ލްގެ އިދާރާއަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސި 18

 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް  12

 މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް 40

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް 42

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ  41
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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ 44

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ 42

 ޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް މޯލް 42

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ 46

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން 42

 ލް ކޯޓުކްރިމިނަ 48

 ޓްސްނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯމި 42

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު  20

 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް  22

 އިބިއުނަލްޓެކްސް އެޕީލް ޓްރަ 21

 ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 24

 

  ްއެއްވަނައަށް ހޮވުނު ވެބްސައިޓުގެ ސަނަދު ހަވާލުކޮށްދެއްވީ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑުކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަލްފާޟިލ

އިބު ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މުޢައްވިޒު މުޙައްމަދު ޝަހީބެވެ. އޭސީސީގެ ފަރާތުން ސަނަދާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ އޭސީސީގެ ނާ

 ރަޝީދެވެ. 
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  ެދެން އޮތީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު އެިކ ގޮތްގޮތުން އައިކޮމްއަށް ޚިދުމަްތކޮށްދެއްވި ފަރާތްތަކަށް އެކަމުގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގ

ޝަނަރު އަލްފާޟިްލ ގޮތުން ހަނާދނީ ލިޔުން ދިނުެމވެ. ހަނދާނީ ލިޔުންތައް ހަވާުލކޮށްދެއްވީ، އިންފޮމޭަޝން ކޮމި

 ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރެވެ. 

 :ީހަނދާނީ ލިޔުން ލިބިވަޑައިގަތް ޭބފުޅުންނަކ 

 ޑޮކްޓަރ ޢަލީ ޝަމީމް  2

 ޖަމީލު هللا އަލްފާޟިލް ނަޞްރު 1

  އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ޙަބީބު ޢަބްދުއްރަޙީމް 4

 ޑޮކްޓަރ ޢަލީ ނަޖީބު      2

  އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މިންނާ 2

 އަލްފާޟިލާ ޔާސްމީން ރަޝީދު  6

 އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޝިހާމް  2

 އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު އާޝާން   8

 އަލްފާޟިލާ ނާފިޒާ ޢަބްދުއްރަޝީދު  2

 އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ރިޒްމީ  20

 އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މަދީން  22

 އަލްފާޟިލާ ޚަދީޖާ މުޙައްމަދު  21

 ލްވާ ޢަބްދުލްފައްތާޙް އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ސަ  24

  އެއަށްފަހު އޮތީ، ފާހަގަކޮށްލެޭވ ޚިދުމަތްތައް ކޮށްދެއްވި ފަާރތަކަށް ހަނާދނީ ފިލާ ދެއްވުެމވެ. ހަނދާނީ ިފލާތަްއ

 ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ހަފުލާގެ ޝަރަުފވެރި މެހުމާން މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އޮނަރަބްލް އަލްފާިޟލް އަޒްލީން އަޙްމަދެވެ. 

 ާނީ ފިލާ ލިބުނު ފަރާތްތަކަކީ:ހަނދ 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ  2

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  1

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް  4

 ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ  2

 ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް  2

 ވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް )ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ( ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޑި  6
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 ާފަށާއި ހުރިހާ ޒިރީއަށް އެންމެ ރަނގަޅު މުވައްޒިދެން އޮތީ އިންފޮމޭޝަން ކޮިމޝަނަރުގެ އޮފީހުން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ހ

ޓަރ އޮނަރަބްލް ފަށް ހަނދާނީ ފިލާ ދެއްވުމެވެ. މި ބޭފުޅުންނަށް ފިލާ ދެއްވީ ވެސް މިނިސްގޮތަކުން އެންމެ ރަނގަޅު މުއައްޒި 

 އަޒްލީން އަޙްމަދެވެ. 

 ާގޭ އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޔަޝްފާއެވެ.ޅާފަކަށް ހޮވުނީ: ބަޖެޓް އޮފިސަރ މއ. އުއިގުޒިރީއަށް އެންމެ ރަނގަޅު މުވައްޒިހ 

 

  ާން ފަކަށް ހޮވުނީ: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ގ. ޗެރީ އަލްފާޟިލް ޝައްފާގޮތަކުން އެންމެ ރަނގަޅު މުއައްޒިހުރިހ

 ޤާސިމެވެ.
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  .ެއެއަށްފަހު އޮތީ އިންފޮމޭަޝްނ ކޮމިޝަނަރު އަލްފާޟިލް ަޢބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުުރ ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުމެވ

ލާނު ކުރެއްވިއެވެ. ޢުއި ނިންމަވައިލައްވަމުން މަޢުލޫމާތު ހާމަުކރުމުގެ ]ރަންވަނަ[ ހޯދި ފަރާތް  ފުޅުކޮމިޝަނަރުގެ ވާހަކަ

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަްނ[ އެވެ. ]ރަންވަނަ[ އާ -ދެުވނު މި ވަނަ ހާސިލުކޮށްފައިވަީނ، ]ެއންޓި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް

ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ އޭސީސީގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޙަސަން ލުޠުފީެއވެ. ހަވާލުކޮށް ދެއްވީ ޝަރަފުވެރި މެހުމާނު މިނިސްޓަރ 

 އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އޮނަރަބްލް އަޒްލީން އަޙްމަދެވެ. 

 

  ްއޮތީ ޝަރަފުވެރި މެހުމާނު މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އޮނަރަބްލް އަޒްލީން އަޙްމަދު ވާހަކަފުޅުދެއްކެވުމެވެ. ދެނ

 މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށް ބައްލަވައިލެއްވިއެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ވާހަކަފުޅުގައި 

  ީއެއަށްފަހު ފަރީއްކޮޅެއް ބޭއްވުނެވެ. ޤަުއމީ ސަލާމުންނެވެ.  ގައި 11.22ހަފުލާ ނިމުނ 

 

މީރާ އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބޭއްވި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރުގައި އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުން 
 ބައިވެރިވުން 

 

 ްއަމާޒުކޮށް ކުޑަކުދިންނަށް ގުޅިގެން ފާހަގަކުރުމާއި ދުވަސް އަހަރީ ވަނަ 6 އޮތޯރިޓީގެ ރެވެނިއު  އިންލެންޑް މޯލްޑިވްސ 

އޯގަސްޓު   12. މި ހަވީރު ކުރިޔަށްގޮސްފައިވަނީ މިޝަނަރުގެ އޮފީހުން ބައިވެރިވިއެވެބޭއްވުނު ހަވީރުގައި އިންފޮމޭޝަން ކޮ

 އެވެ.ށް ހުޅުމާލެ ސެންޓްރަލް ޕާކުގަ 28:00ން  26:00ވީ ހުކުރު ދުވަހު  1026
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ތްތައް ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު ޚާއްޞަ މަސައްކަ 1026  

 ކުރުން.ޕު ޗާ  ވަނަ އަހަރު އަހަރީ ރިޕޯޓު  1022
ޕްރިންޓަރސް އެންޑް  ނޮވެލްޓީގައި  2އޭޕްރީލް  1026 ،ކޮށްވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު ޗާފުކުރުމަށް އިޢުލާނު 1022

 ޗާޕުކުރެވުނެވެ.   100 ޕަބްލިޝާރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ހަވާލުކޮށްގެން

 . ކޮށް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން އެއަރކޮންޑިޝަންތައް މަރާމާތު 

މަރާމާތުކޮްށ އަހަރުގެ މުއްދަތަށް  2އެއަރކޮންޑިޝަން  24 ،އިންފޮމޭޝަން ކޮމިަޝނަރުގެ ޮއފީހުގެ އައު އޮފީހުގައިވާ

ގައި ބްރައިްޓ އިްނޖިނިއަރިންގ ވޯކްޝޮާޕ  26އެޕްރީލް  1026 ،އިޢުލާނުކޮށް  ަމށްބަލަހައްޓައިދޭެނ ފަރާތެއް ހޯދު

 ވާލުކުރެވުނެވެ.ހަ

 އޮފީހުގެ ގަލަން ތައްޔާރުކުރުން.
އާދައިގެ ގަލަްނ ައދި ޚާއްޞަ ފަރާތްތަކަށް  2200އޮފީހުން ހިންާގ އެކިއެކި ތަމްީރން ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބޭނުންކުުރމަށް 

މަސައްކަތް ކުރުމަށް )ސަތޭކަ( އެގްޒެކެޓިވް ގަލަން ތައްޔާރުކުރެވުނެވެ. ގަލަން ތައްޔާރުކުރުމުގެ  200ހަދިޔާ ކުރުމަށް 

 ގައި ނީމްރާނާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ހަވާލުކޮށްގެން ގަލަްނތައް ނިްނމުނެވެ. 12ޖޫން  1026 ،އިޢުލާނުކޮށް

 ވަނަ އަހަރުގެ ކަލަންޑަރު ޗާޕުކުރުން. 1022
ވަނަ އަހަރުގެ  1022 ،ންމަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިަގތުމުގެ ޙައްޤުގެ ގާނޫނަށް ހޭލުްނތެރި ކުރުވުމުގެ މެސެޖާއި ފޮޓޯ ހިމަނައިގެ

ގައި އެޗް. އެމް. އެފް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި  12ނޮވެންބަރު  1026، ކަލަންޑަރެއް ޗާޕުކުރުމަށް އިޢުލާންކޮށް

ކުރިން ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކަށާއި  އަހަރު ފެށުމުގެ 1022ޗާޕުކޮށް ނިންމުނެވެ. އަދި  ކަަލންޑަރު 2000ހަވާލުކޮށްގެން 

 ގެ މުއައްސަސާތަކަށް ފޮނުވުނެވެ. ދައުލަތު

 މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހެޅުން.
ގައި އެޓަރނީ  2މާޗު  1026 ،މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިަގތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނަށް އިސްލާހު ހުަށެހޅުމުގެ ބިލްގެ ޑްރާފްޓް

ގަިއ އޭ.ޖީ އިން އެިބލަށް ުހށަހެޅުއްުވމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  12އޮކްޓޯބަރ  1026ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަްށ ފޮނުވުނެވެ. އަދި 

 ގައި އެ އިސްލާހުތައް ރަނގަޅުކަމުގައި ދެންނެވުނެވެ. 12އޮކްޓޫބަރު  1026 ،އިސްލާހުތައް ފޮނުއްވުމުން

 ަގއި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްއާ 12ބަރު ނޮވެމް 1026އެއަށްފަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީަހށް ބިލު ހުަށހެޅުއްވުން ލަސްވާތީ، 

ބައްދަލުކޮށް، ިބލުގެ ކަންތައް އަވަހަށް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްދެއްވުމަށް ދަންނަވައިލެވުނެވެ. އަދި މި ބައްދަލުވުމުގައި އިތުުރ 

ކާ އެކު އިސްލާހެއް ހުށަހެޅުމަށް ފެންނަަކމުގައިވާނަމަ އެއިސްލާހެއް ފޮނުވުމަށް އޭ.ޖީ. އެދިވަޑައިގަތުމާ ގުޅިގެން، އިސްލާހުތަ

 އްޤުގެ ޤާނޫނަށް އިސްލާހު ހުަށހެޅުމުގެ ބިލު[ ވަނީ އޭ.ޖީ. އޮފީަހށް ފޮނުވިފައެވެ.ޢުލޫމާތު ހޯދައި ިލބިގަތުމުގެ ޙަ]މަ
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 ބައްދަލުވުންތައް  ތަމްރީނުތަކާއި  ވި މުވައްޒަފުން ބައިވެރި 

 1026 –ބައްދަލުވުންތައް 

 މުވައްޒަފު  ބައިވެރިވި  ތާރީޚް  ފަރާތް  އްވެވިބޭ ބައްދަލުވުމުގެ ނަން  #

ޓެލެކޮމް ސަރވޭ އާއި އައި.ސީ.ޓީ.  1

ނީޑް އެނަލިސިސްއާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު 

 ހިއްސާ ކުރެއްވުން 

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ 

 އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ 

އެގްޒެކެޓިވް އެޑްވައިޒަރ، ފާޠިމަތު  1026ފެބުރުވަރީ  20

 ޝިހާމް 

ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން، މުޙައްމަދު 

 هللاޢަބްދު

ން ގެވަން މުއައްސަސާތައް ގުޅި މިނި 1

ހިންގާ ގަސްއިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ 

 ގެ ބައްދަލުވުންތައް ކޯޑިނޭޓިން ކޮމިޓީ

ސިވިލް ސަރވިސް 

 ކޮމިޝަން 

ން  1026އެޕްރީލް 

 1026ޖޫން 

 އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު 

 ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު 

 ޕްރޮކިޔޯމަންޓް އޮފިސަރ

 ދު އަޙްމަދު ޒިޔާން މުޙައްމަ

ނޭޝަނަލް ހިއުމަން ރައިޓްސް  4

ބެހޭ ފުރަތަމަ  އެކްޝަން ޕްލޭން އާ

 ބައްދަލުވުން 

 ޑިރެކްޓަރ ލީގަލް އެފެއާޒް  1026މޭ  އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 

 މަތު ސައުސަންއަލްއުސްތާޛާ ފާޠި

އްޖު ސްކީމްގެ މުވައްޒަފުންގެ ޙަ 2

 މަޢުލޫމާތު ދިނުން 

އްޖު މޯލްޑިވްސް ޙަ

 ކޯޕަރޭޝަން 

 ހުރިހާ މުވައްޒަފުން  1026ން ޖޫ 27

ނޭޝަނަލް ހިއުމަން ރައިޓްސް  2

ބެހޭ ދެވަނަ  އެކްޝަން ޕްލޭން އާ

 ބައްދަލުވުން 

 ޑިރެކްޓަރ ލީގަލް އެފެއާޒް  1026އޮކްޓޯބަރު  02 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 

 މަތު ސައުސަންއަލްއުސްތާޛާ ފާޠި

ބުރު ރައްކާތެރި ކުރުމާއި އަ 6

ނިވަންކަމުގެ މި ފާޅު ކުރުމުގެ ޚިޔާލު

ދިރާސާއެއްކޮށް  ޤާނޫނުގެ ތަފުސީލު

ކުލަވައިލުމަށް ހިސާން، ރިޕޯޓެއް އެ

އެންޑް ކޯ އިން ބޭއްވި  ރިއްފަތު

 ބައްދަލުވުން.

 އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު  1026އޮކްޓޯބަރު  12 އެންޑް ކޯ  ހިސާން، ރިއްފަތު
 ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު 
 ޑިރެކްޓަރ ލީގަލް އެފެއާޒް 

 މަތު ސައުސަންލްއުސްތާޛާ ފާޠިއަ
 ޑިރެކްޓަރ ލީގަލް އެފެއާޒް 

 މުޙައްމަދު އަޙްމަދު
 ވް އޮފިސަރރޭޓި އެޑްމިނިސްޓް

 ނަހުޒާ ރަޝީދު 
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ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން  2

 ން.ބައްދަލުވު ބޭއްވި

 ޑިރެކްޓަރ ލީގަލް އެފެއާޒް  1026އޮކްޓޯބަރު  14 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ 

 ފާޔިމަތު ސައުސަން  އަލްއުސްތާޛާ

ކޮރަޕްޝަން އެޖެންސީ -]އެންޓި 8

ސްޓްރެންތްނިންގ އިނިޝިއޭޓިވް[ 

އި ކުރެވުނު ދިރާސާ ރިޕޯޓު ނަމުގަ

ކުރެވުމުގެ ކުރިން ބާއްވާ  ޝާއިޢު

 މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން 

ކޮރަޕްޝަން -އެންޓި

 ކޮމިޝަން 

 1026ނޮވެންބަރު  6

 )މޫކައި ހޮޓެލް(

 ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް 

 ކިރު މުޙައްމަދު ޙަސަން ޝާ 

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، އިނޮވޭޝަންސް، 

 ރިސާރޗް އެންޑް ފޮރިން ރިލޭޝަންސް

 މުޙައްމަދު އަޙްމަދު

 

 1026 -ތަމްރީނުތައް 

 މުވައްޒަފު ބައިވެރި  ތާރީޚް  ފަރާތް  އްވެވިބޭ ތަމްރީނުގެ ނަން  #

ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ  އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް  1
 އިންސްޓިޓިއުޓް 

1026 
    ރުވަރީފެބު
6 - 20 

 ބަޖެޓް އޮފިސަރ،
 ޢާއިޝަތު ޔަޝްފާ 

ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ  ބޭސިކް ގްރެފިކް ޑިޒައިން  1
 އިންސްޓިޓިއުޓް 

މާރިޗު  1026
22 - 12 

 ޕްރޮކިޔޯމަންޓް އޮފިސަރ،
 އަޙްމަދު ޒިޔާން މުޙައްމަދު 

އިފެކްޓިވް ކޮމިއުނިކޭޝަން  4
 ސްކިލްސް 

ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ 
ސްޓިޓިއުޓް އިން  

މާރިޗު  1026
12 - 12 

 ސީނިއަރ ބިއުރޯ އޮފިސަރ،
 ޢަރޫޝާ އިބްރާހީމް 

ރިޕޯޓު ރައިޓިންގ އިން  4
 އިންގްލިޝް 

ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ 
 އިންސްޓިޓިއުޓް 

އެޕްރީލް  1026
4 - 2 

 ޕާސަނަލް އޮފިސަރ
 މަރްޔަމް އިބްރާހީމް

އެޑްވާންސް ކޮމިއުނިކޭޝަން  2
 ސްކިލްސް 

ސް ޓްރޭނިންގ ސިވިލް ސަރވި
 އިންސްޓިޓިއުޓް 

އޭޕްރިލް   1026
4 - 2 

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 ޝައްފާން ޤާސިމް 

ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ  ޕްރެޒެންޓޭޝަން ސްކިލްސް  6
 އިންސްޓިޓިއުޓް 

އޭޕްރީލް  1026
2- 2 

 ޕްރޮގްރާމްސް އޮފިސަރ
 ސައުސަން ޝަހީމް 

ސް ޓްރޭނިންގ ސިވިލް ސަރވި ފައިނޭންޝަލް މެނޭޖްމަންޓް  2
 އިންސްޓިޓިއުޓް 

އެޕްރީލް  1026
20 - 22 

 ފައިނޭންސް އޮފިސަރ 
 ފާޠިމަތު އާޝާން 

ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ  އެމްޕްލޯއީ ރިލޭޝަންޝިޕް  8
 އިންސްޓިޓިއުޓް 

އެޕްރީލް  1026
20 - 22  

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 ޝައްފާން ޤާސިމް 
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ރވިސް ޓްރޭނިންގ ސިވިލް ސަ  ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮފިސެންސީ  2
 އިންސްޓިޓިއުޓް 

އެޕްރީލް  1026
20 - 22  

 ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން 
 هللاމުޙައްމަދު ޢަބްދު

ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ  މޯޓިވޭޝަން  20
 އިންސްޓިޓިއުޓް 

އެޕްރީލް  1026
20 - 22  

 އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ 
 މުޙައްމަދު ޝަރީފް 

ލް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ ސިވި ކޮންފްލިކްޓް މެނޭޖްމެންޓް  22
 އިންސްޓިޓިއުޓް 

އެޕްރީލް  1026
12 - 12  

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 
 މަރްޔަމް އިބްރާހީމް

އިންގްލިޝް ފޮރ އޮފީސް  21
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ 
 އިންސްޓިޓިއުޓް 

    މޭ 1026
1 - 2  

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 
 މަދު އާމިނަތު ރާޔާ އަޙް

ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ  2އޮފީސް ދިވެހި  13
 އިންސްޓިޓިއުޓް 

   މޭ 1026
14 - 16  

 ޕާސަނަލް އޮފިސަރ 
 މަރްޔަމް އިބްރާހީމް

އެކައުންޓިންގ އެންޑް  14
 ފައިނޭންސަށް 

ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ 
 އިންސްޓިޓިއުޓް 

   މޭ 1026
11 - 16  

 ބަޖެޓް އޮފިސަރ
 ޢާއިޝަތު ޔަޝްފާ 

 
ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ  ންފްލިކްޓް މެނޭޖްމެންޓް ކޮ 15

 އިންސްޓިޓިއުޓް 

ޖުލައި  1026
22 - 12  

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 
 ނަހުޒާ ރަޝީދު 

ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ  އެމްޕްލޯއީ ރިލޭޝަންޝިޕް  16
 އިންސްޓިޓިއުޓް 

ޖުލައި  1026
22 - 12  

 އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ
 ޝަރީފް  މުޙައްމަދު

ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ  ވުމަން އެންޕަވަމަންޓް  17
 އިންސްޓިޓިއުޓް 

އޮގަސްޓް  1026
12 - 12  

 ޑިރެކްޓަރ، ލީގަލް އެފެއާޒް 
 ފާޠިމަތު ސައުސަން 

ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ  ގްރެފިކް ޑިޒައިނިންގ 18
 އިންސްޓިޓިއުޓް 

އޮގަސްޓް  1026
12 - 12  

 ސަރއެސިސްޓެންޓް ޕްރޮގްރާމް އޮފި
 މުޙައްމަދު ޝަރީފް 

ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ  އެގްޒެކެޓިވް ލީޑަރޝިޕް  19
 އިންސްޓިޓިއުޓް 

އޮގަސްޓް  1026
12 - 12  

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އިނޮވޭޝަންސް، 
 ރިސަރޗް އެންޑް ފޮރިންރިލޭޝަންސް 

 މުޙައްމަދު އަޙްމަދު
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ރަކާތްތައް ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ހިންގުނު ހަ   

 އަޑުން ފޮނުވުނު ރޭޑިއޯ ޕްރޮގްރާމް ]މަހޯލި[ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 4.00ން  1.00ދުވަހު މެންދުރު ފަހު،  ހޯމަޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑާ ގުޅިގެން، ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ 

ވަހުގެ ނިޔަަލށް ވަނަ ދު 11ން އެޕްރީލް  2ފެބުރުވަރީ އަށް ]މަހޯިލ[ ނަމުގައި ވަުގތުްނ ގެނެސްދޭ ރޭޑިއޯ ޕްރޮގްރާމެއް 

މަށް ހަމަޖެހުނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކުރިމަިތވި ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން ޕްރޮގްރާމް ގެނެސްދެވިފައިވަީނ ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރު

އިންފޮމޭޝަން  އަތޮޅުތެރޭގެއެިޕސޯޑުގެ މި ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި  24 ޕްރޮގްރާމެވެ.  6ށް  14މާރިޗު ން  2ފެބުރުވަރީ 

ނޑު ނަމާގުޅޭ  ރވިއު ގެނެސްދެވުނެވެ. އަދި ކޮންމެ ޕްރޮގްރާމެއްގައިއޮފިސަރުންގެ އިންޓަ ވެސް އެ ޕްރޮގްރާމެއްގެ މައިގަ

ރިޕޯޓަކާއި ޑުރާމާއެއް ގެނެސް ދެވުނެވެ. މީގެ އިތުރުން ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރާއި އޮފީހުގެ ވެރިން 

 ެއވެ.  މުން ދިޔަގެ ސުވާލުތަކަށް ވަގުތުން ޖަވާބު ދެއްވެބައިވެރިވެވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ެދއްވައި އާންމުން

މި ޕްރޮގްރާމްތައް އުފެއްދުމުގައި އޮފީހުގެ ފަރާތުން އިސްކޮށް އުޅުއްވީ ޕްރޮގްރާމްސް ޔުނިޓުން ޕްރޮގްރާމްސް އޮފިސަރ 

 އްސަވާފައިވަނީ، އަލްފާިޟލާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުން ހަމަޖަ،ށްކައަލްފާޟިލާ ސައުސަން ޝަހީމެެވ. ޕްރޮގްރާމްގެ ޕްރޮޑިއުސަރަ

  ނާފިޒާ ޢަބްދުއްރަޝީދެވެ.
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އިދާރާތަކުގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުން ތަމްރީނު ކުރުން  ތަކުގެ އަތޮޅު   

 

ށް  18ން  16: ޖަނަވަރީ އްވި ތާރީޚް ބޭ  

: ރ.އުނގޫފާރު ބޭއްވި ރަށް   

18: އިވެރިވި މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަ  

24 :ދު ބައިވެރިވި ރައްޔިތުންގެ އަދަ  

 

 ރ
ށް  12 ން 14 ފެބުރުވަރީ: ބޭއްވި ތާރީޚް    

ނ. މަނަދޫ : ބޭއްވި ރަށް   

11: އިވެރިވި މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަ  

22: ގެ އަދަދު ބައިވެރިވި ރައްޔިތުން   

 ނ

ށް  12ން  12އޮކްޓޫބަރު : އްވި ތާރީޚް ބޭ  

އދ. މާމިގިލި : ބޭއްވި ރަށް   

12: އިވެރިވި މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަ  

8 :ވި ރައްޔިތުންގެ އަދަދު ބައިވެރި  

 

 އދ
ށް  2 ން 2 އެޕްރީލް: އްވި ތާރީޚް ބޭ   

ޅ. ފެލިވަރު : ބޭއްވި ރަށް   

10: އިވެރިވި މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަ  

10 :ބައިވެރިވި ރައްޔިތުންގެ އަދަދު   

 ޅ

 ށް 22ން  22 މާރިޗު: އްވި ތާރީޚް ބޭ

 ލ. ގަން : ބޭއްވި ރަށް 

 12: އިވެރިވި މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަ

 10 :ބައިވެރިވި ރައްޔިތުންގެ އަދަދު 

 

 ލ
 ށް  22ން  2 ފެބުރުވަރީ: އްވި ތާރީޚް ބޭ 

ފ. ނިލަންދޫ : ބޭއްވި ރަށް   

12: އިވެރިވި މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަ  

262 :ބައިވެރިވި ރައްޔިތުންގެ އަދަދު   

 ފ

ށް 6ން  2އޮކްޓޫބަރު : ޚް އްވި ތާރީބޭ  

ގދ. ތިނަދޫ : ބޭއްވި ރަށް   

12: ފުންގެ އަދަދު އިވެރިވި މުވައްޒަބަ  

12 :ބައިވެރިވި ރައްޔިތުންގެ އަދަދު   

 

 ގދ
ށް  1 އޮގަސްޓް ން 42 ޖުލައި: އްވި ތާރީޚް ބޭ   

ގއ. ވިލިނގިލި : ބޭއްވި ރަށް   

10: އިވެރިވި މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަ  

10 :ބައިވެރިވި ރައްޔިތުންގެ އަދަދު   

 ގއ

222ޖުމުލަ ބައިވެރިވި މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު :   

462ގެ އަދަދު : ރައްޔިތުންބައިވެރިވި  ޖުމުލަ  
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 ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތައް  މިނިވަން އިދާރާތަކަށް 

 

 

 

 

 

 

 

 # އިދާރާ  މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު  ބޭއްވުނު ތާރީޚް 

 2 އޮތޯރިޓީ  މަނިޓަރީ މޯލްޑިވްސް 12 މާރިޗު  1
 1 ޓްރައިބިއުނަލް  ވަޒީާފއާބެހޭ 06 މާރިޗު  6
 4 ަސރވިސް  ކަެރކްޝަނަލް މޯލްޑިވްސް 12 މާރިޗު  2
 2 އޮފީސް  ރަލްގެޖެނެ އޮޑިޓަރ 60 މާރިޗު  2
 2 ކަްސޓަމް މޯލްޑިވްސް 12 މާރިޗު  2
 6 މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ެރވެިނއު އޮތޯރިޓީ  106 މާރިޗު   2

 2 ކޮިމޝަން އިންޓެގްރެޓީ ނޭޝަނަލް 22 މާރިޗު  20
 8 އޮފީސް  ރޭޝަންޓްސްއެޑްމިނި  ޕެންޝަން މޯލްޑިވްސް 14 މާރިޗު  24
 2 ކޮމިޝަން  ކޮރަޕްޝަން-އެންޓި 12 މޭ  2

 20 މޯލްޑިވްސް  ދަ އޮފް ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިއުމަން 10 މޭ  2
 22 ކައުންސިލް  މީިޑއާ މޯލްޑިވްސް 02 މޭ  8
 21 ޮކމިޝަން ބްރޯްޑކާސްޓިން މޯލްޑިވްސް 26 މޭ  2

 24 ކޮމިޝަން  އިލެކްޝަން 10 މޭ  22
 22 ކޮމިޝަން  ސަރިވސް ސިވިލް 16 މޭ  22
 22 ޓްަރއިބިއުނަލް  އެޕީލް ޓެކްސް 02 މޭ  26
 26 އޮފީސް ޖެނެރަލްގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ 12 މޭ  16
 22 އޮތޯރިޓީ  ގަވަރމަންޓް ލޯކަލް 12 އޮަގސްޓް  14
 28 ޔުނިަވރސިޓީ އިސްލާމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 21 ޮއގަސްޓް 12

 222    
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ސަރުން ތަމްރީނު ކުރުން މާލޭގެ އިދާރާތަކުގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފި   

 ންގެ ބައިވެރީ  ބޭއްވުނު ތަން 
 އަދަދު 

ޚް ބޭއްވުނު ތާރީ   # އިދާރާ  

 
އިންދިރާ ގާނދީ މެމޯރިއަލް 

ހޮސްޕިޓަލް )އޯކިޑް ކޮންފަރެންސް 
ގައި ފެސިލިޓީ(  

 
 

22 

 
 

ސެޕްޓެންބަރު  6
1026 

 
މާލޭގެ އޮފީސްތަކުގެ އިންފޮމޭޝަން 

 އޮފިސަރުން ތަމްރީނު ކުރުން

1 

 
 

މޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އިންފޮ
 އޮފީހުގެ ހުދުހުދު މާލަމުގައި 

 
 

24 
 

 
 

އޮކްޓޫބަރު  42
1026 

 
ގައި ބޭއްވި  1026ސެޕްޓެންބަރު  06

އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުން 
ތަމްރީނުކުރުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމަށް 

ހާޒިރުނުވާ ބޭފުޅުންނަށް ބޭއްވުުނ 
 މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން 

 
1 
 

 
 

މިޝަނަރުގެ އިންފޮމޭޝަން ކޮ
 އޮފީހުގެ ހުދުހުދު މާލަމުގައި 

 
 

24 

 
 

ނޮވެންބަރު  02
1026 

 
ގައި ބޭއްވި  1026ސެޕްޓެންބަރު  06

އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުން 
ތަމްރީނުކުރުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމަށް 

ހާޒިރުނުވާ ބޭފުޅުންނަށް ބޭއްވުުނ 
 މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން 

 
 
2 
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މާލޭގެ އިދާރާތަކުގެ
ސަރުންނަށްއިންފޮމޭޝަން އޮފި

ންބޭއްވުނު ބައްދަލުވު

ށް ބޭއްވުނުމިނިވަން އިދާރާތަކަ
ބައްދަލުވުންތައް

ތަކުގެ  އަތޮޅުތަކުގެ އިދާރާ
ސަރުން  އިންފޮމޭޝަން އޮފި

ތަމްރީނު ކުރުން

ތުނަށް  އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔި
ކުރުވުމުގެ ބޭއްވުނު ހޭލުންތެރި
ބައްދަލުވުން

ނަށް އަހުލުވެރި ކުރެވުނު  މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫ
މީހުންގެ އަދަދު  
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ދައްރިބުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ބައްދަލުވުން މަޢުލޫމާތު ހާމަ ކުރާ މު   

ނޑާ ބެހޭ ގޮތުންޤާނޫނު މަޢުޫލމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ަޙއްޤުގެ  އަތޮޅުތަކުގައި  ގައިވާ ަމޢުޫލމާތު ހާމަ ކުރާ މިންގަ

ިނަޝނުން ނާއި އައިޓީ ޓެކްއިްނފޮޭމޝަން އޮިފސަރުން ކުރައްވައިމަސަްއކަތްކުަގއި ުރކާރުގެ ެއކިއެކި ުމއައްސަސާތަސަ ހުރި

ގެ އިދާރާ، ކައުންސިލްއަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރި އަތޮޅު މަށްޓަކައި، ލޫމާތު ފޯުރކޮށްދިނުޢު މަ ކަމާބެހޭ ގޮތުންއަހުުލވެރިކޮށް، އެބޭފުޅުންނަށް 

ކައުްނސިލްގެ  ޅުމާލެ އަތޮ ގެ އިދާރާ،ކައުންސިލްނިލަންދެ ައޮތޅު އުތުރުބުރި އަތޮޅު  ގެ އިދާރާ،ކައުންސިލްއަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރި އަތޮޅު 

ވަނަ  18ރީ ެފބުރުވަ 1026ގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުންނާއި އައި.ޓީ ޓެކްނިޝަނުންނަށް މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ،އިދާރާ

ބޭއްވުެނވެ.  މެއްދިނުމުގެ ަމސައްކަތު ބައްދަލުވު މަޢުޫލމާތު ސެންޓަރ އަދި އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގައި ދުވަހު ކޮމިޔުނިޓީ އީ.

 ބޭފުޅުންނެވެ. 20 މި ބައްދަުލވުމުގައި ބަިއވެރިެވަވޑައިގަތީ

 ސަރު ޖަވާބުދާރީވި މައްސަލަތައް އިންފޮމޭޝަން އޮފި 

 

 މައްސަލަތަކުގެ ތަފާސް ހިސާބު 

ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ނުނިމި ހުރި  1022 2  
ވަނަ އަހަރު ނިމުނު  1026ށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ވަނަ އަހަރު ހު 1022 2  
ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު  1026 24  
ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ ތަކުގެ ތެރެއިން ނިމުނު  1026 20  
ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ ތަކުގެ ތެރެއިން ނުނިމި ހުރި  1026 3  

ނިންމިގޮތް  އި ބަލަ  މައްސަލަ  ދެވިފައިވާ  ވާބު ޖަ  
 ތާރީޚް 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 
 ފަރާތް 

ލިބުނު  މައްސަލަ 
 ތާރީޚް 

ޝަނާ މި އޮފީހުގައި އަޙްމަދު ލިޔު
ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ރެކޯޑު 
ކުރެވިފައިނުވާތީ އެފަދަ މަޢުލޫމާެތއް 

ފޯރުކޮށްދެވެން ނެތް ވާހަކަ 
 ދެންނެވުނު.

ބަރު ންޑިސެ 28
1026 

މިހާތަނަށް އަޙްމަދު 
ލިޔުޝާނާ ބެހޭ 

އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް 
ހިމެނޭ ނަމަ އެ 

މަޢުލޫމާތެއް ހޯދުމަށް 
 އެދި

އަޙްމަދު ލިޔުޝާން 
،1422ރު ދަފްތަ  

މއ. 
އޮއިސިސްވިލާ / 

 މާލެ

ބަރު ންޑިސެ 02
1026 

ނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގެ  ޤާނޫނުގައި ކަ
ތެރޭގައި އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު 
އަދި މުރާޖަޢާ ކޮމެޓީން ޖަވާބުދާރީ 
ނުވެއްޖެ ނަމަ ތިންވަނަ މަރުހަާލ 
ކަމަށްވާ މި  އޮފީހަށް މައްސަލަ 

 ހުށަހެޅުމަށް ދެންނެުވނު.

ރީ ފެބުރުވަ 02
1026 

އަޙްމަދު އާދަމަށް 
ކޮށްފައިވާ ހުރިހާ 
ހުކުމެއްގެ ތަފުސީލީ 

 މަޢުލޫމާތު 

އަޙްމަދު އާދަމް،  
ރޯނުގެ / 
 ޏ.ފުވައްމުލައް

ފެބުރުވަރީ  08
1026 
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 މައްސަލަތަކުގެ ހުށަހެޅުނު  ނުލިބިގެން  މަޢުލޫމާތު  ކުން އިދާރާތަ  އެކި  އެކި ދައުލަތުގެ 
 .މައްސަލަތައް  ނިމިފައިވާ  އަހަރު  ވަނަ  1026 ތެރެއިން
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ްބަރު 

ނަނ
 

މާތު ހޯދައި ލިބިގަތުގެ މަޢުލޫ
 ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ

 މިއޮފީހުން ދައުލަތުގެ  މަތިން
 މަޢުލޫމާތު  އެއިދާރާއަށް
އަންގައި  ހާމަކުރުމަށް

އެލިޔެކިޔުންތައް އެދުނު 
 ފަރާތަށް ހޯދައި ދެވުނު.

04 
ަރީ 

ނަވ
ޖަ

10
26

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް  
އެޑިޔުކޭޝަނާއި 
ނޭޝަނަލް 

އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް 
 ޑިޔުކޭޝަން އެ

ސިވިލް ސަރވިސް 
 މުވައްޒަފެއް

22 
ަރު 

ޓޯބ
އޮކް

10
22

 

ކީ ސްޓޭޖު އެކެއްގެ  -2
އެންމެހައި ކަންކަމާއި ގުޅޭ 

ކަރިކިއުލަމް ހެޑް  ގޮތުން
ފޮނުވި ރިޕޯޓާއި، ގުޅުންހުރި 

 . ކޭމްބްރިޖ1ްލިޔެކިޔުންތައް. 
ޕްރެސްއާއެކު ކީ ސްޓޭޖް 
އެކެއްގެ ފޮތްތައް ލިޔެ 

 ސްވުމާއި،ޗާޕުކުރުމަށްވި އެއްބަ
ފުރަތަމަ ޗެޕްޓަރ 

ލިޔެގެންގެނައި ތާރީޚް 
އެނގޭނެ ލިޔުމާއި، 

ފޮތްތައް  ސްކޫލުތަކަށް
. 4ފޯރިކޮށްދެވުނު ތާރީޚް. 

ކޭމްބްރިޖް ޕްރެސްއާއެކު ކީ 
ފޮތްތައް ލިޔެ  ސްޓޭޖް އެކެއްގެ

ޗާޕުކުރުމަށްވި އެއްބަސްވުމާއި، 
ފުރަތަމަ ޗެޕްޓަރ 

ތާރީޚް  ލިޔެގެންގެނައި
އި، އެނގޭނެ ލިޔުމާ

ސްކޫލުތަކަށް ފޮތްތައް 
. 2ފޯރިކޮށްދެވުނު ތާރީޚް. 

ފޮތްތަކަށް  ޕެކޭޖަކުން
ނޑައަޅާ ލިޔާ  ބަދަލުވުމަށް ކަ
މީހުންނަށް އެންގި ތާރީޚް 

ލިޔުމެއް ނުވަތަ  އެނގޭނެ
. ދިވެހި، 2ޔައުމިއްޔާ. 

އިސްލާމް، ޤުރްއާން ފޮތްތައް 
ހެދުމަށް އިޢުލާން  ލޭއައުޓު

ކުރި ތާރީޚާއި، މީހަކު 
މަށްފަހު މަސައްކަތް ލިބު

10
26

/
02
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އެނގޭނެ  ފެށުނުކަން
. ލޭއައުޓު 6ލިޔުންތައް. 

އިސްލާހު ކުރަން ޖެހުމުގެ 
ޗާޕް ކުރަން  ސަބަބުން ފޮތްތައް

ޖެހުމުގެ ކުރިން ހިނގި 
. 2ޚަރަދުގެ ތަފުސީލު. 

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ސުކޫލުތަކަށް
، ޗާޕުކުރި ފޮތްތައް މަދުވެގެން

ދެވަނަ ފަހަރަށް ޗާޕުކުރުމަށް 
ޚަރަދުތައް އެނގޭ ކުރި 
ފޮތް ލިޔާނެ . 8 ލިޔުމެއް.

މާހައުލު ރަނގަޅު ކުރުމަށާއި 
ވަސީލަތްތައް ހޯދުމަށާއި، 

ވަނަ  1022ހޯދުމަށް  މީހުން
އަހަރު އެން.އައި.އީން 
ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ 

. 2ލިޔުންތައް.  ތަފުސީލީ
ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދިޔަ 
 އޮފީހުން އެ މުވައްޒަފުންނާއި

ދާފައިވާ ރިޕޯޓު ބެހޭގޮތުން ހަ 
ތަކެއް ހޯދުމަށް 

 ހުށަހަޅައިފައިވާ ޝަކުވާ.
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މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް 
 ހުށަހެޅީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ
މަރުހަލާތައް ފުރިހަމަ ނުކޮށް 
ކަމުގައިވާތީ، މަޢުލޫމާތު ހޯދައި 

ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ  ލިބިގަތުގެ
ވަނަ މާއްދާ ގެ )ހ(  26

 ފުރަތަމަ ގައިވާ ގޮތުމުގެ މަތިން
މަރުހަލާގައި މަޢުލޫމާތު 

ނުލިބުމުން މަޢުލޫމާތަށް އެދި އެ 
ކޮމެޓީއަށް  އިދާރާގެ މުރާޖަޢާ

ނޑައެޅިފައިވާ  ހުށަހަޅައި، ކަ
 މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ބޭނުންވާ
މަޢުލޫމާތު ނުލިބިއްޖެނަމަ، 
އެނިންމުމެއް ނިންމަންޖެހޭ 

 20ތާރީޚުން ފެށިގެން 
ނުވަދިހަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި )
ވަތަ އެނިންމުމެއް ނިންމި ނު

 20ތާރީޚުން ފެށިގެން 
ނުވަދިހަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި )

ތިންވަނަ މަރުހަލާ ކަމުގައިވާ މި 
ހުށަހެޅުމަށް  އޮފީހަށް ޝަކުވާ

 އަންގައި
ޖަވާ ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ

 ބު ދެވުނު.

02 
ރީ 

ނުއަ
ޖެ

10
26

 
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް 
ސަރވިސް / 

ނޭޝަނަލް ޑްރަގް 
 ސީއެޖެން

 ފަރާތަކުން  ންމުއާ

02 
ަރީ 

ނަވ
ޖަ

10
26

 

ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި މަސްތުވާ 
 ތަކެއްޗަށް ޕޮޒިޓިވްތޯ ބަލަން
ޓެސްޓްކުރާ ޔޫރިން ޓެސްޓް 
ކިޓާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ތަކެއް 

 ހޯދަން ހުށަހެޅުމުން
ނުލިބޭކަމަށް ބުނެ 
 ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާ.

10
26

/
01

 



 1026 އަހަރީ ރިޕޯޓު | ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް އިންފޮމޭޝަން 
 

 

48 

ައި 
ބަލ

ަލަ 
ްސ
މައ

ިގޮތް 
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ާ ތ
ައިވ

ެވިފ
ދ

 

ްހުރި 
ުޅުނ

ގ
 

ިދާރާ 
އ

 

ްސަލަ 
މައ

 
ަރާތް 

ި ފ
ަހެޅ

ހުށ
 

ްސަލަ 
މައ

 
ާރީޚް 

ު ތ
ިބުނ

ލ
 

ްސަލަ 
މައ

 

ްސަލަ 
މައ

 
ްބަރު 

ނަނ
 

މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް 
 ގައި ބަޔާންކުރާހުށަހެޅީ ޤާނޫނު 

މަރުހަލާތައް ފުރިހަމަ ނުކޮށް 
ކަމުގައިވާތީ، މަޢުލޫމާތު ހޯދައި 

ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ  ލިބިގަތުގެ
ވަނަ މާއްދާ ގެ )ހ(  26

 ގައިވާ ގޮތުމުގެ މަތިން ފުރަތަމަ
މަރުހަލާގައި މަޢުލޫމާތު 

ނުލިބުމުން މަޢުލޫމާތަށް އެދި އެ 
ކޮމެޓީ އަށް  އިދާރާގެ މުރާޖަޢާ

ނޑައެޅިފައިވާ ، ހުށަހަޅައި ކަ
 މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ބޭނުންވާ
މަޢުލޫމާތު ނުލިބިއްޖެނަމަ، 
އެނިންމުމެއް ނިންމަންޖެހޭ 

 20ތާރީޚުން ފެށިގެން 
ނުވަދިހަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި )

ނުވަތަ އެނިންމުމެއް ނިންމި 
 20ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ނުވަދިހަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި )
މި ތިންވަނަ މަރުހަލާ ކަމުގައިވާ 

ހުށަހެޅުމަށް  އޮފީހަށް ޝަކުވާ
 އަންގައި

ޖަވާ ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ
 ބު ދެވުނު.

24 
ޗު 

މާރި
10

26
 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް 
  ސަރިވްސް

 ފަރާތަކުން  ންމުއާ

8 
ޗު 

މާރި
10

26
 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ 
ތިޖޫރީއެއް ފަޅާލައިގެން 

ހުރި ފައިސާއާއި  އޭގެތެރޭގައި
ކަމަށްބުނެ  ތަކެތި ވަގަންނެގި

 ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤު
ރިޕޯޓު ހޯދުމަށް ހުށަހެޅުމުން 

ނުލިބުނުކަމަށްބުނެ 
 ހުށަހަޅަފާއިވާ މައްސަލަ.

10
26

/
04

 

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުގެ 
ވަނަ  2ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ 

މާއްދާ ގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ 
މަތިން ކަމާގުޅުންހުރި 
 އިދާރާއަށް މަޢުލޫމާތު

ރުމަށް އެންގުމުން ހާމަކު
އެއިދާރާއިން އެފަރާތަށް 
 މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެއްވި.

2 
ީލް 

ޕްރ
އޭ

10
26

 

މަދަރުސަތުލް 
 އިފްތިތާޙް 

 ފަރާތަކުން  ންމުއާ

12 
ޗު 

މާރި
10

26
 

ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް 
ހުޅުވާލި ބިޑުގެ މަޢުލޫމާތު 

ހުށަހެޅުމުން  ހޯދުމަށް
ނުލިބުނުކަމަށްބުނެ 
10 ވާ.ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކު 

26
/

02
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ލ
 

ްސަލަ 
މައ

 

ްސަލަ 
މައ

 
ްބަރު 

ނަނ
 

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުގެ 
ވަނަ  2ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ 

މާއްދާ ގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުމުގެ 
މަތިން ކަމާގުޅުންހުރި 

އެންގުމުން  އިދާރާއަށް
އެއިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު 
 އެފަރާތަށް ފޯރުކޮށްދެއްވި.

12 
ީލް 

ޕްރ
އޭ

10
26

 
 ފަރާތަކުން  ންމުއާ އޮމަދޫ ސްކޫލުން    

4 
ްރީލް

އޭޕ
 

10
26

 

ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ      
ހޯދާން  މަޢުލޫމާތުތައް،

އެދުމުން އެ ލިޔެކިއުންތައް 
ދޫކުރެއްވިއިރު ރަސްމީ 

ނޑު ނެތުމާއި އަދި  ތައްގަ
އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ކޮޕީ 
ލިބިފައިނުވާކަމަށްބުނެ 

 މައްސަލަ. ހުށަހަޅާފައިވާ

10
26

/
02

 

މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް 
ނުގައި ހުށަހެޅުއްވީ ޤާނޫ

މަރުހަލާތައް ފުރިހަމަ  ބަޔާންކުރާ 
ނުކޮށް ކަމުގައިވާތީ، މަޢުލޫމާތު 

ލިބިގަތުގެ ޙައްޤުގެ  ހޯދައި
ވަނަ މާއްދާ ގެ  26ޤާނޫނުގެ 

ގޮތުމުގެ މަތިން  )ހ( ގައިވާ
ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި މަޢުލޫމާތު 

އެ  ނުލިބުމުން މަޢުލޫމާތަށް އެދި
އިދާރާގެ މުރާޖަޢާ ކޮމެޓީއަށް 

ނޑައެޅިފައިވާ ، ހުށަހަޅައި ކަ
ތެރޭގައި ބޭނުންވާ  މުއްދަތުގެ

މަޢުލޫމާތު ނުލިބިއްޖެނަމަ، 
 އެނިންމުމެއް ނިންމަންޖެހޭ

 20ތާރީޚުން ފެށިގެން 
)ނުވަދިހަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 
 ނުވަތަ އެނިންމުމެއް ނިންމި

 20ތާރީޚުން ފެށިގެން 
)ނުވަދިހަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 

މި  ކަމުގައިވާ ތިންވަނަ މަރުހަލާ 
އޮފީހަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް 

 އަންގައި
ޖަވާ ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި   މައްސަލަ

 ބު ދެވުނު.

2 
މޭ 

10
26

 

މޯލްޑިވްސް 
ކަރެކްޝަން 
 ސަރވިސް 

 ފަރާތަކުން  ންމުއާ

2 
މޭ 

10
26

 

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދޭނެ 
ވަކި ގޮތެއް ސާފުކޮށްދިނުން 

 ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ. އެދި

10
26

/
06

 



 1026 އަހަރީ ރިޕޯޓު | ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް އިންފޮމޭޝަން 
 

 

50 

ައި 
ބަލ

ަލަ 
ްސ
މައ

ިގޮތް 
ިންމ

ނ
 

ަވާބު
ޖ

 
ާރީޚު 

ާ ތ
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ު ތ
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ލ
 

ްސަލަ 
މައ

 

ްސަލަ 
މައ

 
ްބަރު 

ނަނ
 

ހޯދައި ލިބިގަތުގެ  މަޢުލޫމާތު
 ވަނަ  2ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ 

މާއްދާ ގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުމުގެ 
މަތިން ކަމާގުޅުންހުރި 
 އިދާރާއަށް އެންގުމުން

އެއިދާރާއިން އެފަރާތަށް 
 މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެއްވި.

8 
މޭ 

10
26

 
މޯލްޑިވްސް 
ކަރެކްޝަން 
 ސަރވިސް 

 ފަރާތަކުން  ންމުއާ

16 
ީލް 

ޕްރ
އޭ

10
26

 

ހުށަހެޅި ފޯމު ގެ  ޕެރޯލް ބޯޑަށް
 ޖަވާބު ލިބިފައި ނުވާކަމަށްބުނެ
ލިބޭނެގޮތް ހަދައިދިނުން އެދި 

 ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ.

10
26

/
02

 

މިއިދާރާއަށް މައްސަލަ 
 ހުށަހެޅިފަހުން މަޢުލޫމާތު

ލިބިފައިވާކަމަށް މައްސަލަ 
ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެންގުމުން 

 ކުރެވުނު. މައްސަލަ ފައިލު

8 
މޭ 

10
26

 

ންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ ޓްރާ
 އޮފް މޯލްޑިވްސް 

 ފަރާތަކުން  ންމުއާ

8 
މޭ 

10
26

 

އަމިއްލަ ޒާތީ މަޢުލޫމާތުތަކެއް 
ހޯދާން އެދުމުން ޖަވާބެއް 

ލަސްވާތީ، މަޢުލޫމާތު  ނުލިބި
ލިބޭނެ ގޮތް ހަދައި ދިނުމަށް 

 ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ.

10
26

/
08

 

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުގެ 
 ވަނަ  2ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ 

މާއްދާ ގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުމުގެ 
މަތިން ކަމާ ގުޅުންހުރި 
 އިދާރާއަށް އެންގުމުން

އެއިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު 
 އެފަރާތަށް ފޯރުކޮށްދެއްވި.

26 
މޭ 

10
26

 

ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް
 ސަރވިސް 

 ފަރާތަކުން  ންމުއާ

2 
މޭ 

10
26

 

ވަނަ ދުވަހު  1026މާރިޗު  2
ހުށަހެޅި ފޯމު ގެ ޖަވާބު 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޤާނޫނުގައި
މުއްދަތުގެތެރޭގައި ދީފައި 

ނުވާކަމަށްބުނެ، ލިބޭނެ ގޮތް 
ދިނުން އެދި  ހަދައި

 ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ.
10

26
/

02
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މައ

ިގޮތް 
ިންމ

ނ
 

ަވާބު
ޖ

 
ާރީޚު 

ާ ތ
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އ

 

ްސަލަ 
މައ

 
ަރާތް 

ި ފ
ަހެޅ

ހުށ
 

ްސަލަ 
މައ

 
ާރީޚް 

ު ތ
ިބުނ

ލ
 

ްސަލަ 
މައ

 

ްސަލަ 
މައ

 
ްބަރު 

ނަނ
 

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ 
 ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން
މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދި 

ހުށަހެޅުމުން އެ އިދާރާއެއްގެ 
 12 އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު

ދުވަހުގެ މުއްދަތުގެތެރޭގައި ދޭ 
ޖަވާބާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަމަ 

މުރާޖަޢާ ކޮމެޓީއަށް  އެ އިދާރާގެ 
ދުވަހުގެ  40ހުށަހަޅައި 

މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ 
މަޢުލޫމާތު  އިދާރާއިން

ނުލިބިއްޖެނަމަ، މަޢުލޫމާތު 
ހޯދުމަށް ހުށަހެޅި ފޯމު ތައް 

ކަމަށްދޭ ރަސީދުގެ  ބަލައިގަތް
އާއި އެފަރާތުން ދޭ ޖަވާބުގެ ކޮޕީ

 ކޮޕީ އާއި އެކު މައްސަލަ
ބަލާދިނުމަށް އެދި، ހުށަހަޅެމަށް 

 ޖަވާބު ދެވުނު.

26 
މޭ 

10
26

 
ހަންޏާމީދޫ 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
 ފަރާތަކުން  ންމުއާ

8 
މޭ 

10
26

 

ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް 
ހުޅުވާލި ބިޑުގެ މަޢުލޫމާތު 

ހޯދުމަށް ހުށަހެޅުމުން  ތަކެއް
މަޢުލޫމާތު ނުލިބޭކަމަށް  ބައެއް

 މައްސަލަ: ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ

10
26

/
20

 

ތިން ވަނަ  ތަޙްޤީޤް ރިޕޯޓަކީ
ފަރާތެއްގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތު 
 ހިމެނޭ ރިޕޯޓަކަށް ވާތީ އެ

ރިޕޯޓް ހޯދުމަށް މިއޮފީހުން އެ 
އިދާރާއަށް އެންގޭނެތަނެއް 

 ދެވުނު. ނެތްކަމަށް ޖަވާބު

26 
މޭ 

10
26

 

 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
 ސަރވިސް 

 ފަރާތަކުން  ންމުއާ

2 
މޭ 

10
26

 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން 
ތިޖޫރީއެއް ފަޅާލައިގެން 

ހުރި ފައިސާއާއި  އޭގެތެރޭގައި
ތަކެތި ވަގަންނެގި ކަމަށްބުނެ 
 ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤު
ރިޕޯޓު ހޯދުމަށް ހުށަހެޅުމުން 

ނުލިބޭކަމަށް ބުނެ 
 ހުށަހަޅަފާއިވާ މައްސަލަ.

10
26

/
22
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ލ
 

ްސަލަ 
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ްސަލަ 
މައ

 
ްބަރު 

ނަނ
 

އެއިދާރާއިން ހަމަޖައްސާފައިވާ 
 އުސޫލުގެ މަތިން ޖަލުގެ 

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ވަކި ޚާއްސަ 
ފޯމެއް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާތީ، 

އެދި ފުރަތަމަ އެ  މަޢުލޫމާތައް
ފޯމު ހުށަހަޅައި، އެ ފޯމު 
 ހުށަހެޅުމުން އެމަޢުލޫމާތެއް

ނުލިބިއްޖެ ނަމަ، މަޢުލޫމާތު 
 ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ

ފޯމަކުން  ޤާނޫނުގެ ދަށުން
  ހުށަހެޅުމަށް އެންގުނު.

16 
މޭ 

10
26

 
މޯލްޑިވްސް 
ކަރެކްޝަނަލް 

 ސަރވިސް 

 ފަރާތަކުން  ންމުއާ

14 
މޭ 

10
26

 

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދޭނެ 
ވަކި ގޮތެއް ސާފުކޮށްދެއްވުން 

 ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ. އެދި

10
26

/
21

 

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ 
ދަށުން  ޤާނޫނުގެ ޙައްޤުގެ

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދި 
ހުށަހެޅުމުން އެ އިދާރާއެއްގެ 

 12އޮފިސަރު  އިންފޮމޭޝަން
ދުވަހުގެ މުއްދަތުގެތެރޭގައި ދޭ 
ޖަވާބާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަމަ 

އިދާރާގެ މުރާޖަޢާ ކޮމެޓީއަށް  އެ
ދުވަހުގެ  40ހުށަހަޅައި 

 މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ
ތު އިދާރާއިން މަޢުލޫމާ

ނުލިބިއްޖެނަމަ، މަޢުލޫމާތު 
 ހޯދުމަށް ހުށަހެޅި ފޯމު ތައް

ބަލައިގަތް ކަމަށްދޭ ރަސީދުގެ 
ކޮޕީއާއި އެފަރާތުން ދޭ ޖަވާބުގެ 

މައްސަލަ  ކޮޕީ އާއި އެކު
ބަލާދިނުމަށް އެދި، ހުށަހަޅެމަށް 

 ދަންނަވައި ޖަވާބު ދެވުނު.

2 
ން 

ޖޫ
10

26
 

އއ.ރަސްދޫ 
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ކުން ފަރާތަ ންމުއާ
2 

ން 
ޖޫ

10
26

 
މަޢުލޫމާތު ހޯދާން 

ދީފައިވާ ޖަވާބާއި ، ހުށަހެޅުމުން
މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން 

  މައްސަލަ. ހުށަހަޅާފައިވާ

10
26

/
24
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މައ

 
ްބަރު 

ނަނ
 

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ 
ޤާނޫނުގެދަށުން  ޙައްޤުގެ

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދި 
 ހުށަހެޅުމުން އެ އިދާރާއެއްގެ

 12 އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު
ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި ދޭ ޖަވާބާ 

ނުޖެހޭނަމަ އެ  މެދު ހިތްހަމަ
އިދާރާގެ މުރާޖަޢާ ކޮމެޓީއަށް 

ދުވަހުގެ  40ހުށަހަޅައި، 
ތެރޭގައި އެ  މުއްދަތުގެ

އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު 
ނުލިބިއްޖެނަމަ، މަޢުލޫމާތު 

ހުށަހެޅި ފޯމު ތައް  ހޯދުމަށް
ބަލައިގަތް ކަމަށްދޭ ރަސީދުގެ 

ޖަވާބުގެ  އެފަރާތުން ދޭކޮޕީއާއި 
ކޮޕީ އާއި އެކު މައްސަލަ 

ބަލާދިނުމަށް އެދި، ހުށަހަޅެމަށް 
 ދެވުނު. ޖަވާބު

24 
ން 

ޖޫ
10

26
 

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް 
ޖުޑީޝަލް 

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

 ފަރާތަކުން  ންމުއާ

21 
ން 

ޖޫ
10

26
 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި 
 ބެހޭގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ 
ދާ ޕެޓިޝަނެއްގެ ކޮޕީ ހޯ

ދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ 
  މައްސަލަ.

10
26

/
22

 
އި ލިބިގަތުމުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދަ

ވަނަ  12ޤާނުނުގެ  ގެއްޤުޙަ
، ( 4)، (2މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

 ވަނަ  18އަދި ( 8)، (6)
މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން 

އަންނަ މަޢުލޫމާތު ތަކަށްވާތީ، 
ނިންމަވާފައިވާ  އެ އިދާރާއިން

ފީހުން ތާއީދު ނިންމުމަށް މިއޮ
ޖަވާބު  އަންގައިކުރާކަމަށް 

 ދެވުނު.

24 
ން 

ޖޫ
10

26
 

މޯލްޑިވްސް 
 އިމިގްރޭޝަނަށް 

 ފަރާތަކުން  ންމުއާ

02 
ން 

ޖޫ
10

26
 

މަޢުލޫމާތު ހޯދާން 
ދީފައިވާ ޖަވާބާއި ، ހުށަހެޅުމުން

މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން 
  މައްސަލަ. ހުށަހަޅާފައިވާ

10
26

/
22

 



 1026 އަހަރީ ރިޕޯޓު | ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް އިންފޮމޭޝަން 
 

 

54 

ައި 
ބަލ

ަލަ 
ްސ
މައ

ިގޮތް 
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ދ
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ގ
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އ
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މައ

 
ަރާތް 

ި ފ
ަހެޅ

ހުށ
 

ްސަލަ 
މައ
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ު ތ
ިބުނ

ލ
 

ްސަލަ 
މައ

 

ްސަލަ 
މައ

 
ްބަރު 

ނަނ
 

ގެ ޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމު މަ
ވަނަ  14 ގެ ޤާނުނުގެޤުއްޙަ

ވަނަ  18މާއްދާގެ )ހ( އަދި 
މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށަށް އަންނަ 

ތަކަށްވާތީ، އެ  މަޢުލޫމާތު
އިދާރާއިން ނިންމަވާފައިވާ 
 ނިންމުމަށް މިއޮފީހުން ތާއިދު
 ކުރާކަމަށް ޖަވާބު ދެވުނު 

22 
ން 

ޖޫ
10

26
 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް 
 ސަރވިސް 

 ފަރާތަކުން  ންމުއާ

 
12 

 މެއި
10

26
  

 

ތިޖޫރީއެއް ފަޅާލައިގެން 
އޭގެތެރޭގައި ހުރި ފައިސާއާއި 

ތަކެތި ވަގަންނެގި  އެހެނިހެން
ކަމަށްބުނެ، ހުށަހެޅި 

މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤު ރިޕޯޓު 
އެދުމުން  ހޯދުމަށް

ލިބިފައިނުވާކަމަށްބުނެ، 
މިއޮފީހަށް ހުށަހެޅި 

ލިބިފައިވާ  މައްސަލައިގައި
ޖަވާބާއި މެދު ހިތްހަމަ 

ހިގެން ހުށަހާޅާފައިވާ ނުޖެ
 މައްސަލަ.

10
26

/
26

 

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުގެ 
 ވަނަ  2ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ 

މާއްދާ ގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ 
މަތިން ކަމާގުޅުންހުރި 
 އިދާރާއަށް އެންގުމުން

އެއިދާރާއިން އެފަރާތަށް 
 މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވުނު.

10 
ން 

ޖޫ
10

26
 

ތިލަދުންމަތީ 
އްދޫ އުތުރުބުރީ ދި

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ފަރާތަކުން  ންމުއާ
40 

މޭ 
10

26
  

 
ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  

ތައް ލިބޭނެ ގޮތް  މަޢުލޫމާތު
ނުވުމުން، އެދިފައިވާ 
މަޢުލޫމާތުތައް ހޯދައި 

10  ހުށަހަޅާފައިވާ ދިނުމަށްއެދި 
26

/
22

 
މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުގެ 

 ވަނަ  2ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ 
ހ( ގައިވާ ގޮތުމުގެ މާއްދާ ގެ )

މަތިން ކަމާގުޅުންހުރި 
އެއިދާރާ  އިދާރާއަށް އެންގުމުން

މެދުވެރިކޮށް އެފަރާތަށް 
 މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވުނު.

12 
ން 

ޖޫ
10

26
 

މޯލްޑިވްސް 
 ކަރެކްޝަނަލް
 ސަރވިސް 

 ފަރާތަކުން  ންމުއާ

22 
ން 

ޖޫ
10

26
 

ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން 
މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް 

ނުގައިވާ ޤާނޫ ހުށަހެޅުމުން
މުއްދަތު ތެރޭގައި ޖަވާބުދާރީ 
ވެފައިނުވާތީ،މަޢުލޫމާތުތައް 

ދިނުމަށްއެދި  ހޯދައި
 ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ.

10
26

/
28
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ްސަލަ 
މައ

 
ްބަރު 

ނަނ
 

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުގެ 
 ވަނަ  2ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ 

މާއްދާ ގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުމުގެ 
މަތިން ކަމާގުޅުންހުރި 

 އެއިދާރާ  އިދާރާއަށް އެންގުމުން
މެދުވެރިކޮށް އެފަރާތަށް 
 މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވުނު.

12 
ން 

ޖޫ
10

26
 

މޯލްޑިވްސް 
ކަރެކްޝަނަލް 

 ސަރވިސް 

 ފަރާތަކުން  ންމުއާ

22 
ން 

ޖޫ
10

26
 

ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން 
މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް 

ޤާނޫނުގައިވާ  ހުށަހެޅުމުން
މުއްދަތު ތެރޭގައި ޖަވާބުދާރީ 
ވެފައިނުވާތީ،މަޢުލޫމާތުތައް 

ދިނުމަށްއެދި  ހޯދައި
 ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ.

10
26

/
22

 

ޤާނޫނުގައި ބުނާ މަރުހަލާ ތަކުގެ 
މައްސަލަ  ތެރެއިން މިއޮފީހަށް 

ބެލެން އޮތީ ދެވަނަ މަރުހަލާ 
ކަމުގައިވާ މުރާޖާ ކުރުމަށް 

ކަމަށާއި، އެދިފައިވާ  ފަހުގައި
މަޢުލޫމާތު ތަކުގެ ތެރެއިން 

 އަންހެނުންގެ މިސްކިތާ
ން މަޢުލޫމާތާއި ބެހޭގޮތުން ދި 

މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަމަ 
މުރާޖަޢާ  ކައުންސިލް އިދާރާގެ

ކޮމެޓީ އަށް މަޢުލޫމާތު މުރާޖަޢާ 
ކުރުމަށް ހުށަހެޅުމަށް ޖަވާބު 

 ދެވުނު.

20 
ައި 

ޖުލ
10

26
 

ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ 
 އިދާރާ 

 ފަރާތަކުން  ންމުއާ

18 
ން 

ޖޫ
10

26
 

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް 
އިވާ ހުށަހެޅުމުން ޤާނޫނުގަ

ޖަވާބު ދާރީ  މުއްދަތުގައި
ވެފައިނުވާތީ، މަޢުލޫމާތު ތައް 

ހޯދައި ދިނުމަށް އެދި 
 މައްސަލަ. ހުށަހަޅާފައިވާ

10
26

/
10
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އ
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ި ފ
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ްސަލަ 
މައ
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ލ
 

ްސަލަ 
މައ

 

ްސަލަ 
މައ

 
ްބަރު 

ނަނ
 

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ 
 ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން
މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދި 

ހުށަހެޅުމަށްފަހު އެ އިދާރާއެއްގެ 
 12އޮފިސަރު  އިންފޮމޭޝަން

ވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދު
 ދެއްވާ ޖަވާބާ މެދު ހިތްހަމަ
ނުޖެހޭނަމަ އެ އިދާރާގެ 

މުރާޖަޢާ ކޮމެޓީއަށް ހުށަހަޅައި، 
އެ  އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި

އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު 
ނުލިބިއްޖެނަމަ، މަޢުލޫމާތު 

ތައް  ހޯދުމަށް ހުށަހެޅި ފޯމު
ބަލައިގަތް ކަމަށްދޭ ރަސީދުގެ 

ތުން ދޭ ޖަވާބުގެ ކޮޕީއާއި އެފަރާ
އެކު މައްސަލަ  ކޮޕީ އާއި

ބަލާދިނުމަށް އެދި، ހުށަހަޅެމަށް 
 ޖަވާބު ދެވުނު.

02 
ްޓް 

ަސ
އޯގ

10
26

 
 ފަރާތަކުން  ންމުއާ މަދަނީ ކޯޓު 

22 
ައި 

ޖުލ
10

26
 

ކޯޓުގެ ނަންބަރު: 
266/MC/99  ެޤަޞިއްޔާގ

ހޯދުމަށް  އެންމެހާ ލިޔުންތައް
ހުށަހެޅުމުން ލިބިފައި ނުވާތީ، 

އް ހޯދައި ދިނުމަށް އެލިޔުންތަ
 ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ. އެދި

10
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މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ 
 ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން
މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދި 

ހުށަހެޅުމަށްފަހު އެ އިދާރާއެއްގެ 
 12އޮފިސަރު  އިންފޮމޭޝަން

ދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 
 ދެއްވާ ޖަވާބާ މެދު ހިތްހަމަ

ޖެހޭނަމަ އެ އިދާރާގެ ނު
މުރާޖަޢާ ކޮމެޓީއަށް ހުށަހަޅައި، 

އެ  އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި
އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު 

ަމުޢޫލާމުތ ، ނުލިބިއްޖެނަމަ

ތައް  ޯހުދަމްށ ުހަށެހިޅ ފޯމު 
ބަލައިގަތް ކަމަށްދޭ ރަސީދުގެ 
ކޮޕީއާއި އެފަރާތުން ދޭ ޖަވާބުގެ 

މައްސަލަ  ކޮޕީއާ އެކު
، ބަލައިދިނުމަށް އެދި

 ހުށަހަޅެމަށް ޖަވާބު ދެވުނު.

02 
ްޓް 

ަސ
އޯގ

10
26

 
މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ސިންގ އެންޑް ހައު
 ޓްރަކްޗަރއިންފްރާސް

 ފަރާތަކުން  ންމުއާ

10 
ައި 

ޖުލ
10

26
 

ވަނަ ދުވަހު  1026މެއި  12
 ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް،
ކައުންސިލަށް ނޭނގި 
މިނިސްޓްރީ އަކާއެކު 

ކައުންސިލްގެ 
 ށް ބުނެބައްދަލުވުމެއްކަމަ

ބާއްވާފައިވާ ބައްދަލުވުމުގެ 
ޔައުމިއްޔާ ހޯދުމަށް އެދި އެ 

 މިނިސްޓްރީ އަށް ސިޓީ
ފޮނުވުމުން ޔައުމިއްޔާ 

ލިބިފައިނުތީ، ހުށަހަޅާފައިވާ 
 މައްސަލަ.

10
26
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އެއިދާރާގެ ރަސްމީ ސިޓީންނާއި 
ކޮމިޝަނަރުގެ  އިންފޮމޭޝަން

އޮފީހުން ރަސްމީކޮށް 
ންފައިވާ ބެލިބެލުމުން އެދިވަޑައިގެ

ޕެޓިޝަނެއް، އެ އިދާރާގެ  ފަދަ
ރެކޯޑްތަކުން ފެންނަން ނެތް 

  ވާހަކަ ދަންނަވައި
މިމަޢުލޫމާތަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ) 1022/2
 21ލިބިގަތުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި

ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަދައިން 
'..ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން 

ބަލަހައްޓާ  ވަތަގެންގުޅޭ ނު
މަޢުލޫމާތު..' ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ 

 މަޢުލޫމާތެއް ކަމުގައި ނުވާތީ
މިމަޢުލޫމާތު ހޯދައިދެވެން 

ނެތްކަމުގައި ދަންނަވައި ޖަވާބު 
  ދެވުނު.

22 
ްޓް 

ަސ
އޮގ

10
26

 
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް 

ޖުޑީޝަލް 
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

 ފަރާތަކުން  ންމުއާ

24 
ައި 

ޖުލ
10

26
 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ބެހޭ 
ގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ 

ކޮޕީ އެއް  ޕެޓިޝަނެއްގެ 
ލިބިފައި ،  ހޯދުމަށް ހުށަހެޅުމުން

ޕެޓިޝަންގެ ކޮޕީއެއް  ނުވާތީ،
ހޯދައި ދިނުމަށް އެދި 

  މައްސަލަ. ހުށަހަޅާފައިވާ

10
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މަރުކަޒުން މައްސަލަ 
ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަށް 

އި ބަޔާން ޖަވާބުގަ ދެއްވާފައިވާ
ކޮށްފައިވާ ގޮތުން 

ހެޑްމާސްޓަރގެ ގެޔަކީ 
 މިނިސްޓްރީ އޮފް

އެޑިޔުކޭޝަންގެ ބެލުމުގެ 
ދަށުގައިވާ ތަނަކަށް ވުމުން، 

އެންމެހާ  އެއިމާރާތާއި ބެހޭ
މުޢާމަލާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 
ހޯދުމަށް، މަޢުލޫމާތު ހޯދައި 

އްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ޙަ ލިބިގަތުމުގެ
ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ޑިޔުކޭޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށް އެ
 ދެވުނު. ޖަވާބު

22 
ްޓް 

ަސ
އޮގ

10
26

 
 ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ 

 މަރުކަޒު 
 ފަރާތަކުން  ންމުއާ

24 
ައި 

ޖުލ
10

26
 

ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ 
ގޯތިތެރޭގައި ހުރި 
ނުލައި  އިމާރާތެއްގައި އަގަކާއި

ބިދޭސީން އުޅެމުންދާތީ އާއި 
އެ އިމާރާތުގައި ވިޔަފާރި 

ކަމަކީ ކިހިނެއް އެ ކުރަމުންދާތީ
ހިނގާފައިވާ ކަމެއްތޯ އާއި، 
 ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ
ކޮޕީއެއް ހޯދުމަށް އެދި 

ހުށަހެޅުމުން ލިބިފައި ނުވާތީ، 
 އެ މަޢުލޫމާތުތައް ހޯދައި

ދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ 
  މައްސަލަ.

10
26

/
12

 

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުގެ 
 ވަނަ  2ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ 

ދާ ގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުމުގެ މާއް
މަތިން ކަމާގުޅުންހުރި 

އެއިދާރާ  އިދާރާއަށް އެންގުމުން
މެދުވެރިކޮށް އެފަރާތަށް 
 މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވުނު.

26 
ްޓް 

ަސ
އޮގ

10
26

 

މޯލްޑިވްސް 
ކަރެކްޝަން 
 ސަރިވިސް 

 ފަރާތަކުން  ންމުއާ

01 
ްޓް 

ަސ
އޯގ

10
26

 

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ 
ނޫނުގެ ދަށުން އޭނާ ޙައްޤުގެ ޤާ

ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް  އާ
އިދާރާގެ އެޗް. އާރު. 

ސެކްޝަނުން މަޢުލޫމާތު 
އެދުމުން، ޤާނޫނުގައިވާ  ހޯދާން

ދުވަސް  12ފަދައިން 
ހަމަވިއިރުވެސް މަޢުލޫމާތު 

ނުވާތީ، ހުށަހަޅާފައިވާ  ލިބިފައި
 މައްސަލަ.

10
26

/
12
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މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުގެ 
ވަނަ  2ނޫނުގެ ޙައްޤުގެ ޤާ

މާއްދާ ގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުމުގެ 
މަތިން ކަމާގުޅުންހުރި 

އެންގުމުން  އިދާރާއަށް
އެއިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު 
އެފަރާތަށް ފޯރުކޯށްދެވުނު. 

އެބޭފުޅާއަށް  ނަމަވެސް
ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ މަޢުލޫމާތާ 
 މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ކަމުގައި
ވިދާޅުވެފައިވާތީ، އެ އިދާރާގެ 

ޖާ ކޮމެޓީ އަށް ހުށަހެޅުމަށް މުރާ
 ލަފާ ދެވުނު.

26 
ްޓް 

ަސ
އޮގ

10
26

 
މޯލްޑިވްސް 
ކަރެކްޝަނަލް 

 ސަރވިސް 

 ފަރާތަކުން  ންމުއާ

01 
ްޓް 

ަސ
އޯގ

10
26

 

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ 
ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން 

ބެހޭ މަޢުލޫމާތު  އޭނާއާ
އިދާރާގެ އެޗް. އާރު. 
ސެކްޝަނަށް މަޢުލޫމާތު 

ޤާނޫނުގައިވާ  ދުމުން،ހޯދާން އެ 
ދުވަސް  12ފަދައިން 

ހަމަވިއިރުވެސް މަޢުލޫމާތު 
ހުށަހަޅާފައިވާ  ލިބިފައި ނުވާތީ،

 މައްސަލަ.

10
26

/
16

 

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުގެ 
ވަނަ  2ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ 

މާއްދާ ގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުމުގެ 
މަތިން ކަމާގުޅުންހުރި 

 މަޢުލޫމާތެއް ހޯދުމަށް އިދާރާއަށް
އެދިއްޖެނަމަ އެއިދާރާ 
 މެދުވެރިކޮށް އެފަރާތަށް
  މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވުނު.

12 
ްޓް 

ަސ
އޮގ

10
26

 

މޯލްޑިވްސް 
ކަރެކްޝަނަލް 

  ސަރވިސް

 ފަރާތަކުން  ންމުއާ

11 
މޭ 

10
26

  
 

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ 
ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން 

ފޯމުތަކުގެ ޖަވާބު  ހުށަހެޅި
މަށާއި، ފޯމު ދެއްވާފައި ނުވާކަ

 ބަލައިގަތްކަމަށްދޭ ރަސީދު
ލިބިފައިނުވާކަމަށްބުނެ 
 ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ.

10
26

/
12
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ައި 
ބަލ

ަލަ 
ްސ
މައ

ިގޮތް 
ިންމ

ނ
 

ަވާބު
ޖ

 
ާރީޚު 

ާ ތ
ައިވ

ެވިފ
ދ

 

ްހުރި 
ުޅުނ

ގ
 

ިދާރާ 
އ

 

ްސަލަ 
މައ

 
ަރާތް 

ި ފ
ަހެޅ

ހުށ
 

ްސަލަ 
މައ

 
ާރީޚް 

ު ތ
ިބުނ

ލ
 

ްސަލަ 
މައ

 

ްސަލަ 
މައ

 
ްބަރު 

ނަނ
 

ލިބިގަތުމުގެ  ހޯދައި މަޢުލޫމާތު
ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން 

ޖުލައި  22މަޢުލޫމާތައް އެދި 
ހުށަހެޅި ފޯމަށް  ގައި 1026

ޖުލައި  22އެއިދާރާއިން 
ގައި ޖަވާބު  1026
އިދާރާގެ  ން އެދީފައިވާކަ

ލިޔެކިޔުން ތަކުން ފެންނާން 
ހުރުމުން ކަމަށް ދަންނަވައި 

ޖަވާބު ދެއްވި  އެއިދާރާއިން
ލިޔުމުގެ ކޮޕީއެއް ރައްދު 

  ކުރެވުނު.
 
 
 
 
 

12 
ްޓް 

ަސ
އޮގ

10
26

 
މޯލްޑިވްސް 
ކަރެކްޝަނަލް 

 ސަރިވިސް 

 ފަރާތަކުން  ންމުއާ

10 
ައި 

ޖުލ
10

26
 

ޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ މަ
 ގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުންއްޤުޙަ

މަޢުލޫމާތު ހޯދާން އެދޭ ފޯމު 
ހުށަހެޅުމުން މަޢުލޫމާތު ލިބުން 

ހުށަހަޅާފައިވާ ، ލަސްވާތީ
 މައްސަލަ.

10
26

/
18
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ައި 
ބަލ

ަލަ 
ްސ
މައ

ިގޮތް 
ިންމ

ނ
 

ަވާބު
ޖ

 
ާރީޚު 

ާ ތ
ައިވ

ެވިފ
ދ

 

ްހުރި 
ުޅުނ

ގ
 

ިދާރާ 
އ

 

ްސަލަ 
މައ

 
ަރާތް 

ި ފ
ަހެޅ

ހުށ
 

ްސަލަ 
މައ

 
ާރީޚް 

ު ތ
ިބުނ

ލ
 

ްސަލަ 
މައ

 

ްސަލަ 
މައ

 
ްބަރު 

ނަނ
 

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުގެ 
 ވަނަ  2ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ 

މާއްދާ ގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުމުގެ 
މަތިން ކަމާގުޅުންހުރި 

ރާ އެއިދާ އިދާރާއަށް އެންގުމުން
މެދުވެރިކޮށް އެފަރާތަށް 
 މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވުނު.

02 
ރު 

ންބަ
ެޕްޓެ

ސ
10

26
 

އދ.ހަންޏާމީދޫ 
 މަދަރުސާ 

 ފަރާތަކުން  ންމުއާ

22 
ައި 

ޖުލ
10

26
 

ލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޢުމަ
 ގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުންޤުއްޙަ

މަދަރުސާގެ ސެކިޔުރިޓީ 
ހެއްޓުމަށް ހުޅުވާލި ބިޑްގެ ބެލެ
ހޯދުމަށް  އްލޫމާތު ތަކެޢުމަ

ހުށަހެޅުމުން ލިބިފައިވާ ޖަވާބު 
މުރާޖަޢާ ކުރުމަށް ހުށަހެޅުމުން 

މަދަރުސާގެ މުރާޖަޢާ  އެ
ކޮމިޓީގައި ތިބެންޖެހޭ ޢަދަދަށް 
 ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓްގައި

ދިވެހި މުވައްޒަފުން ނެތުމުން 
މުރާޖާޢާ ކޮމެޓީއެއް 

އެކުލަވާލާފައި  އެމަދަރުސާގައި
ނުވުމުން، މި މައްސަލަ 

ނިސްޓްރީ އޮފް މި
 އެޑިޔުކޭޝަންގެ މުރާޖަޢާ
ކޮމެޓީ އަށް ފޮނުވާފައިވާ 

ޖަވާބު   ކަމަށް އެމަދުރާސާއިން
 ދީފައިވިޔަސް ހުށަހެޅިފައިވާ 
މައްސަލައިގެ ޖަވާބު 

ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 މުއްދަތުގައި އޭނާ އަށް 

ލިބިފައި ނުވާކަމަށްބުނެ، 
މިއޮފީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 

 މައްސަލަ.

10
26

/
12

 

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުގެ 
 ވަނަ  2ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ 

މާއްދާ ގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުމުގެ 
މަތިން ކަމާގުޅުންހުރި 

އެއިދާރާ  އިދާރާއަށް އެންގުމުން
މެދުވެރިކޮށް އެފަރާތަށް 
 މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވުނު.

12 
ރު 

ންބަ
ެޕްޓެ

ސ
10

26
 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ 
 ރަލް އޮފީސް ޖެނެ

 ތަކުން ފަރާ ންމުއާ

12 
ްޓް 

ަސ
އޮގ

10
26

 

ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ  ލޫމާތުޢުމަ
 ގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން،ޤުއްޙަ

ލޫމާތައް އެދި ޢުމަ
ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމު ތަކަށް 

ޖަވާބު ލިބިފައި 
މިއޮފީހަށް  ނުވާކަމަށްބުނެ،

 ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ.

10
26

/
40
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ްސަލަ 
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ާރީޚް 

ު ތ
ިބުނ

ލ
 

ްސަލަ 
މައ

 

ްސަލަ 
މައ

 
ްބަރު 

ނަނ
 

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުގެ 
 ވަނަ  2ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ 

މާއްދާ ގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުމުގެ 
މަތިން ކަމާގުޅުންހުރި 

އެއިދާރާ  އިދާރާއަށް އެންގުމުން
މެދުވެރިކޮށް އެފަރާތަށް 
 މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވުނު.

16 
ރު 

ންބަ
ެޕްޓެ

ސ
10

26
 

އިންދިރާ ގާނދީ 
 މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލު 

 ފަރާތަކުން  ންމުއާ

02 
ރު 

ޭމްބަ
ެޕްޓ

ސ
10

26
 

ތުމުގެ ލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަޢުމަ
ގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޤުއްޙަ

ވަނަ  12ޖުލައި  1026
ދުވަހު އައި،ޖީ،އެމް 

ހޮސްޕިޓަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 
  ލިބިފައި ނުވާތީ، ފޯމުގެ ޖަވާބު 

ލިޔުންތައް  ފޯމުގައި އެދިފައިވާ
ހޯދައި ދިނުމަށް އެދި 

މިއޮފީހަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ 
. 

10
26

/
42

 

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުގެ 
 ވަނަ  2ޤުގެ ޤާނޫނުގެ ޙައް

މާއްދާ ގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުމުގެ 
މަތިން ކަމާގުޅުންހުރި 

އެއިދާރާ  އިދާރާއަށް އެންގުމުން
މެދުވެރިކޮށް އެފަރާތަށް 
 މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވުނު.

18 
ރު 

ންބަ
ެޕްޓެ

ސ
10

26
 

މޯލްޑިވްސް 
ކަރެކްޝަނަލް 

 ސަރވިސް 

 ފަރާތަކުން  ންމުއާ

28 
ރު 

ންބަ
ެޕްޓެ

ސ
10

26
 

ތު ހޯދައި ލޫމާޢުމަ 
ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ 

މޯލްޑިވްސް ، ދަށުން
ސަރވިސްގެ  ކަރެކްޝަނަލް

ޕެރޯލް ބޯޑަށް މަޢުލޫމާތު 
ހޯދުމަށް ހުށަހެޅުމުން، ދީފައިވާ 

ހޯދުމަށް އެދުނު  ޖަވާބަކީ
ލޫމާތެއް ނޫންކަމަށް ބުނެ ޢުމަ

 ހުށަހެޅި މައްސަލަ.

10
26

/
41

 

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުގެ 
ވަނަ  2ޤުގެ ޤާނޫނުގެ ޙައް

މާއްދާ ގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުމުގެ 
މަތިން ކަމާގުޅުންހުރި 

އެންގުމުން އެއިދާރާ  އިދާރާއަށް
މެދުވެރިކޮށް އެފަރާތަށް 
 މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވުނު.

02 
ަރު 

ޓޫބ
އޮކް

10
26

 

 ފަރާތަކުން  ންމުއާ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ 

28 
ރު 

ންބަ
ެޕްޓެ

ސ
10

26
 

މާތު ހޯދައި ލޫޢުމަ 
ގެ ޤާނޫނުގެ ޤު އްޙަބިގަތުމުގެ ލި

 11އޮގަސްޓް  1026ދަށުން 
ވަނަ ދުވަހު ހުށަހަޅާފައިވާ 
 ފޯމުގެ ޖަވާބު ލިބިފައި ނުވާތީ،
ފޯމުގައި އެދިފައިވާ ލިޔުންތައް 
ހޯދައި ދިނުމަށްއެދި ހުށަހެޅި 

 މައްސަލަ.

10
26

/
44
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64 

ައި 
ބަލ

ަލަ 
ްސ
މައ

ިގޮތް 
ިންމ

ނ
 

ަވާބު
ޖ

 
ާރީޚު 

ާ ތ
ައިވ

ެވިފ
ދ

 

ްހުރި 
ުޅުނ

ގ
 

ިދާރާ 
އ

 

ްސަލަ 
މައ

 
ަރާތް 

ި ފ
ަހެޅ

ހުށ
 

ްސަލަ 
މައ

 
ާރީޚް 

ު ތ
ިބުނ

ލ
 

ްސަލަ 
މައ

 

ްސަލަ 
މައ

 
ްބަރު 

ނަނ
 

މި އޮފީހުން ރަސްމީކޮށް 
 ބެލިބެލުމުން އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް

ސްމީކޮށް ލިޔުމުން ރަ
އެއިދާރާއަށް ލިބިފައި އޮތްކަމުގެ 

ފެންނާކަށް  ހެތްކެއްއެއްވެސް 
މުން، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ނެތު
ވުޖޫދުގައި ނެތް  ލޫމާތަކީ ޢުމި މަ

 އެއްޗެއް ކަމުގައިވާތީ، މި
 މަޢުލޫމާތަކީ ހޯދައި ދެވޭނެ

މަޢުލޫމާތެއް ނޫންކަމުގައި ޖަވާބު 
 ދެވުނު.

20 
ަރު 

ޓޫބ
އޮކް

10
26

 
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް 

ޖުޑީޝަލް 
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

 ފަރާތަކުން  ންމުއާ

28 
ރު 

ޭމްބަ
ެޕްޓ

ސ
10

26
 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ބެހޭ 
ރާއްޖޭގެ  ގޮތުން ދިވެހި

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި 
ކަމަށް ބުނާ ޕެޓިޝަނުގެ ކޮޕީ 

ޑިޕާޓްމަންޓް ، އެއް ހޯދުމަށް
 އޮފް ޖުޑީޝަލް 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް 
ލިބިފައި ނުވާތީ،   ހުށަހެޅުމުން

ޕެޓިޝަންގެ ކޮޕީއެއް ހޯދާ 
 ދިނުމަށް އެދި މިއޮފީހަށް 

ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ޖަވާބާ 
މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން 

ހޯދާ  ޕެޓިޝަންގެ ކޮޕީއެއް
ދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅި 

 މައްސަލަ .

10
26

/
42

 

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުގެ 
 ވަނަ  2ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ 

މާއްދާ ގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުމުގެ 
މަތިން ކަމާގުޅުންހުރި 

އެއިދާރާ  އިދާރާއަށް އެންގުމުން
މެދުވެރިކޮށް އެފަރާތަށް 
 މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވުނު.

26 
ަރު 

ޓޫބ
އޮކް

10
26

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 އިސްލާމިކް އެފެއާޒް 

 ފަރާތަކުން  ންމުއާ

11 
ރު 

ޭމްބަ
ެޕްޓ

ސ
10

26
 

ހޯދައި  ލޫމާތުޢުމަ   
ގެ ޤާނޫނުގެ ޤު އްޙަތުމުގެ ލިބިގަ

ދަށުން ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމުގެ 
ޤާނޫނުގައި  ޖަވާބު

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި
ލިބިފައި ނުވާތީ، ފޯމުގައި 
 އެދިފައިވާ ލިޔުންތައް ހޯދައި
ދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅި 

 މައްސަލަ.

10
26

/
42

 



 1026 އަހަރީ ރިޕޯޓު | އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް
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ައި 
ބަލ

ަލަ 
ްސ
މައ

ިގޮތް 
ިންމ

ނ
 

ަވާބު
ޖ

 
ާރީޚު 

ާ ތ
ައިވ

ެވިފ
ދ

 

ްހުރި 
ުޅުނ

ގ
 

ިދާރާ 
އ

 

ްސަލަ 
މައ

 
ަރާތް 

ި ފ
ަހެޅ

ހުށ
 

ްސަލަ 
މައ

 
ާރީޚް 

ު ތ
ިބުނ

ލ
 

ްސަލަ 
މައ

 

ްސަލަ 
މައ

 
ްބަރު 

ނަނ
 

ވަރަށް  ފޯމު ތަކަށް  ހުށަހެޅި
ލު ކޮށް އެކި ފަހަރު ސީތަފު
ތިން އެއިދާރާއިން ވަނީ މަ
ދީފައިކަމަށާއި، ދީފައިވާ  ޖަވާބު

 1026ޖަވާބުގެ ކޮޕީ 
ވަނަ ދުވަހު  12ސެޕްޓެންބަރު 

އޮފީހުން ދިން ޖަވާބާއެކު  މި
ފޮނުވާފައިވާތީ،އެލިޔެކިޔުންތަކުއް 

ގޮތުގައި ދެ  ފެންނާން އޮތް 
މައްސަލައެއް ކޯޓަށް 

ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ. ދެންއޮތް 
ކޮށް ނު  މައްސަލަ ދަޢުވާ

އަނބުރައި ފުލުސް އޮފީހަށް 
ފޮނުވިކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް 

އޮތުމުން،މިއޮފީހަށް  އެނގެން
ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާއަކީ 
 ޙައްޤު ޝަކުވާއެއް ނޫން

އްސަލައާ މަ މި، ށާއިކަމަ
ލޫމާތު ޢުގުޅިގެން އިތުރަށް މަ

 ހޯދުމަށް މިއޮފީހަށް
ހުށަހެޅިޔަސް މައްސަލަ 

އި ޖަވާބު ބެލެންނޯންނާނެ ކަމުގަ
 ދެވުނު.

26 
ަރު 

ޓޫބ
އޮކް

10
26

 
ޕްރޮސިކިއުޓަރ 
 ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 

 ފަރާތަކުން  ންމުއާ

20 
ަރު 

ޓޫބ
އޮކް

10
26

 

ލޫމާތު ހޯދައި ޢުމަ 
ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ 

ލޫމާތައް އެދި ފޯމު ޢު މަ ދަށުން،
ހުށަހެޅުމުން އެކަށީގެންވާ 
 ޖަވާބު ލިބިފައި ނުވާތީ،
 ހުށަހެޅި މައްސަލަ.

10
26

/
46
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ައި 
ބަލ

ަލަ 
ްސ
މައ

ިގޮތް 
ިންމ

ނ
 

ަވާބު
ޖ

 
ާރީޚު 

ާ ތ
ައިވ

ެވިފ
ދ

 

ްހުރި 
ުޅުނ

ގ
 

ިދާރާ 
އ

 

ްސަލަ 
މައ

 
ަރާތް 

ި ފ
ަހެޅ

ހުށ
 

ްސަލަ 
މައ

 
ާރީޚް 

ު ތ
ިބުނ

ލ
 

ްސަލަ 
މައ

 

ްސަލަ 
މައ

 
ްބަރު 

ނަނ
 

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުގެ 
 ވަނަ 12ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ 
( ވަނަ 2މާއްދާ ގެ )ހ( ގެ )

ނަންބަރު ގައިވާ ފަދައިން 
ޢަމަލެއް  ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް މީހަކު

ކޮށްފިކަމަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތާ 
 ގުޅިގެން ކުރަމުންދާ ތަޙްޤީޤަކަށް
ހުރަސްއެޅިދާނެ މަޢުލޫމާތަކަށް 

ން ވާތީ، މިއީ ދޫކުރު
 އިސްތިސްނާ ކުރެވިފައިވާ

މަޢުލޫމާތެއް ކަމަށް ޖަވާބު 
 ދެވުނު.

12 
ަރު 

ޓޫބ
އޮކް

10
26

 
ތިލަދުންމަތީ 

ދެކުނުބުރީ ނެއްލައިދޫ 
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ފަރާތަކުން  ންމުއާ

20 
ަރު 

ޓޫބ
އޮކް

10
26

 

އެދިފައިވާއިރު  ގޯތި ހޯދުމަށް  
ނިންމި ގޯތި ނުދިނުމަށް 

ސަބަބު ސާފު ކުރުމަށް 
ލިބިގަތުމުގެ  ހޯދައި ލޫމާތުޢުމަ

ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ފޯމު 
ހުށަހެޅުމުން، ފޯމުގައި 

ލިޔުންތައް ހޯދައި  އެދިފައިވާ
ދިނުމަށްއެދި ހުށަހެޅި 

 މައްސަލަ.

10
26

/
42

 

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުގެ 
 ވަނަ  2ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ 

މާއްދާ ގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުމުގެ 
މަތިން ކަމާގުޅުންހުރި 

އެއިދާރާ  އަށް އެންގުމުންއިދާރާ
މެދުވެރިކޮށް އެފަރާތަށް 
 މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވުނު.

42 
ަރު 

ޓޫބ
އޮކް

10
26

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ހައުސިންގ އެންޑް 
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

 ފަރާތަކުން  ންމުއާ
04 

ަރު 
ޓޫބ

އޮކް
10

26
 

ލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޢުމަ
 އްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުންޙަ

ފޯމުގެ ޖަވާބު  ހުށަހަޅާފައިވާ
ލިބިފައި ނުވާތީ، ފޯމުގައި 

ހޯދައި  އެދިފައިވާ ލިޔުންތައް
ދިނުމަށްއެދި ހުށަހެޅި 

 މައްސަލަ.

10
26

/
48
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ްސަލަ 
މައ

 
ްބަރު 

ނަނ
 

ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހުރުމުގެ 
 ސަބަބުން، ބަލިމީހުންގެ 

ރެކޯޑްސްތައް ދިގު މުއްދަތަކަށް 
 2ހޮސްޕިޓަލުގައި ބެހެއްޓެނީ 

ކަމަށާއި އެހެން  އަހަރު ދުވަހަށް
 20ވެސް މަރުގެ ރެކޯޑްސް ނަމަ

 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް
ކަމަށް   ބެހެއްޓިފައި ހުންނޭނެ

ގާނދީ މެމޯރިއަލް  އިންދިރާ
-242ހޮސްޕިޓަލްގެ ނަންބަރު:

CSS/460/2016/03 ( 
(  12 އޮކްޓޫބަރު 2016

ސިޓީން މި އޮފީހަށް 
އަންގަވާފައި ވާތީ، އެދިފައިވާ 

ރެކޯޑުން  މަޢުލޫމާތަކީ އެ ތަނުގެ
ނަންނެތް މަޢުލޫމަތަކަށް ފެން

ވުމުން އެމަޢުލޫމާތު ހޯދައި 
ޖަވާބު  ދެވެން ނެތް ކަމަށް
 ދެވުނު.

01 
ރު 

ެންބަ
ނޮވ

10
26

 
އިންދިރާ ގާނދީ 
 މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް 

 ފަރާތަކުން  ންމުއާ

26 
ްޓް 

ަސ
އޯގ

10
26

 

ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށް 
 ހެއްދިފައިވާ އެންމެހާ މެޑިކަލް

ލް ރެކޯޑް ރިޕޯޓް ތަކާއި މެޑިކަ
އަށް އެދުމުން، ލިބިފައިނުވާތީ، 

 މައްސަލަ. ހުށަހަޅާފައިވާ

10
26

/
42
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ހޯދުމަށް އެދިލައްވާފައިވާ  
މިވަގުތު އެންޓި ، މަޢުލޫމާތަކީ

ކޮމިޝަނުން  ކޮރަޕްޝަން
ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާއި 
ގުޅުންހުރި މަޢުލޫމާތު 

މިވަގުތު އެ  ތަކަކަށްވާތީ،
މައްސަލަ އާއި ގުޅުން ހުރި 

ޙިއްސާ ކުރުމަކީ   ޢުލޫމާތުމަ
ކޮމިޝަނުން  ކޮރަޕްޝަން -އެންޓި

ބަލަމުންދާ މައްސަލައިގެ 
ތަޙްޤީގަށް ހުރަސް އެޅޭނެ 

ފެނަކަ  ކަމެއް ކަމަށް
ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ދެކޭތީ 
އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާ 

ނެތްވާހަކަ ދަންނަވައި  ކުރެވެން
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ 

-FNK ނަންބަރު:
B/MISC/2016/2856 

( ސިޓީ 1026އޮކްޓޫބަރު  31)
 •މިއޮފީހަށް އަންގަވާފައިވާތީ، 

މާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ މަޢުލޫ
ވަނަ  12ގެ ޤާނޫނުގެ ޤުޙައް

ވަނީ ޤާނޫނާ  ގައި 2މާއްދާ ގެ 
ޚިލާފަށް މީހަކު އަމަލެއް 

ކޮށްފިކަމަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތާ 
ހުޤީގަކަށް ކުރަމުންދާ ތަ ގުޅިގެން 

ލޫމާތު، ޢުޅިދާނެ މަހުރަސް އެ
 ދޫކުރުން އިސްތިސްނާ
   ވެގެންވާކަމަށެވެ.

01 
ރު 

ެންބަ
ނޮވ

10
26

 
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން 

 ލިމިޓެޑް 
 ފަރާތަކުން  ންމުއާ

12 
ރު 

ޭމްބަ
ެޕްޓ

ސ
10

26
 

ލޫމާތު ހޯދައި ޢުމަ  
ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ 

ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމުގެ  ދަށުން
ޖަވާބު ލިބިފައި ނުވާތީ، އެ 

 ރާއިން ޖަވާބު ހޯދައިއިދާ
ދިނުމަށްއެދި ހުށަހެޅި 

 މައްސަލަ.

10
26

/
20
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ނަނ
 

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުގެ 
ވަނަ  2ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ 

މާއްދާ ގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުމުގެ 
މަތިން ކަމާގުޅުންހުރި 

އެންގުމުން އެއިދާރާ  އިދާރާއަށް
މެދުވެރިކޮށް އެފަރާތަށް 
 08 މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވުނު.

ނޮވެ 
ރު 

ންބަ
10

26
 

މޯލްޑިވްސް 
ކަރެކްޝަނަލް 

 ސަރވިސް 

 ފަރާތަކުން  ންމުއާ

2
  

ްޓް 
ަސ
އޮގ

10
26

  
 

ޑިސްޕްލިނަރީ ބޯޑުން    
ގުޅިގެން  ނިންމި ނިންމުމަކާއި

އެމައްސަލާގައި، ލީގަލް 
ސެކްޝަނުން ނެގި ބަޔާނުގެ 

ޑިސްޕްލިނަރީ  ކޮޕީ އަދި
ބޯޑުން މައްސަލަ ނިންމި 
ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީ 

ސެޕްޓެންބަރު  10މަށް ހޯދެއްވު
ވަނަ ދުވަހު  1026

 ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމުގެ ޖަވާބު 
ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ލިބިފައި ނުވާތީ،  މުއްދަތުގައި
ފޯމުގައި އެދިފައިވާ ލިޔުންތައް 

ދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅި  ހޯދައި
 މައްސަލަ.

10
26

/
22

 

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުގެ 
ނަ ވަ 2ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ 

މާއްދާ ގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުމުގެ 
މަތިން ކަމާގުޅުންހުރި 

އެންގުމުން އެއިދާރާ  އިދާރާއަށް
މެދުވެރިކޮށް އެފަރާތަށް 
 08 މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވުނު.

ރު 
ެންބަ

ނޮވ
10

26
 

މޯލްޑިވްސް 
ކަރެކްޝަނަލް 

 ސަރވިސް 

 ފަރާތަކުން  ންމުއާ

2
  

ްޓް 
ަސ
އޮގ

10
26

  
 

ނިންމި  ޑިސްޕްލިނަރީ ބޯޑުން  
ންމުމަކާއި ގުޅިގެން ނި

އެމައްސަލާގައި، ލީގަލް 
 ސެކްޝަނުން ނެގި ބަޔާނުގެ
ކޮޕީ އަދި ޑިސްޕްލިނަރީ 
ބޯޑުން މައްސަލަ ނިންމި 
 ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީ ހޯދުމަށް

 1026ސެޕްޓެންބަރު  10
ވަނަ ދުވަހު ހުށަހަޅާފައިވާ 

ޤާނޫނުގައި  ފޯމުގެ ޖަވާބު 
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި

ނުވާތީ، ފޯމުގައި ލިބިފައި 
 އެދިފައިވާ ލިޔުންތައް ހޯދައި
ދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅި 

 މައްސަލަ.

10
26

/
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ލ
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މައ

 

ްސަލަ 
މައ

 
ްބަރު 

ނަނ
 

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުގެ 
ވަނަ  2ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ 

މާއްދާ ގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުމުގެ 
މަތިން ކަމާގުޅުންހުރި 

އެންގުމުން އެއިދާރާ  އިދާރާއަށް
މެދުވެރިކޮށް އެފަރާތަށް 

 08 ތު ފޯރުކޮށްދެވުނު.މަޢުލޫމާ
ރު 

ެންބަ
ނޮވ

10
26

 
މޯލްޑިވްސް 
ކަރެކްޝަނަލް 

 ސަރވިސް 

 ފަރާތަކުން  ންމުއާ

2 
ޓް 

ަސް
އޮގ

10
26

  
 

ޑިސްޕްލިނަރީ ބޯޑުން ނިންމި   
ނިންމުމަކާއި ގުޅިގެން 
 އެމައްސަލާގައި، ލީގަލް

ސެކްޝަނުން ނެގި ބަޔާނުގެ 
ކޮޕީ އަދި ޑިސްޕްލިނަރީ 
ބޯޑުން މައްސަލަ ނިންމި 

ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީ  ގެގޮތު 
ސެޕްޓެންބަރު  10ހޯދެއްވުމަށް 
ވަނަ ދުވަހު  1026

 ފޯމުގެ ޖަވާބު  ހުށަހަޅާފައިވާ
 ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ލިބިފައި ނުވާތީ،  މުއްދަތުގައި
ލިޔުންތައް  ފޯމުގައި އެދިފައިވާ

ހޯދައި ދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅި 
 މައްސަލަ.

10
26

/
24

 

ގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތު 
ވަނަ  2ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ 

މާއްދާ ގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުމުގެ 
މަތިން ކަމާގުޅުންހުރި 

އެންގުމުން އެއިދާރާ  އިދާރާއަށް
މެދުވެރިކޮށް އެފަރާތަށް 
 08 މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވުނު.

ރު 
ެންބަ

ނޮވ
10

26
 

މޯލްޑިވްސް 
ކަރެކްޝަނަލް 

 ސަރވިސް 

 ފަރާތަކުން  ންމުއާ

2 
ޓް 

ަސް
އޮގ

10
26

  
 

ނިންމި  ލިނަރީ ބޯޑުން ޑިސްޕް 
ނިންމުމަކާއި ގުޅިގެން 
އެމައްސަލާގައި، ލީގަލް 
 ސެކްޝަނުން ނެގި ބަޔާނުގެ
ކޮޕީ އަދި ޑިސްޕްލިނަރީ 
ބޯޑުން މައްސަލަ ނިންމި 

 ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީ
ސެޕްޓެންބަރު  10ހޯދެއްވުމަށް 
ވަނަ ދުވަހު  1026

 ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމުގެ ޖަވާބު 
އިވާ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފަ

ލިބިފައި ނުވާތީ،  މުއްދަތުގައި
ފޯމުގައި އެދިފައިވާ ލިޔުންތައް 

ދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅި  ހޯދައި
 މައްސަލަ.

10
26

/
22
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މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުގެ 
ވަނަ  2ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ 

މާއްދާ ގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުމުގެ 
މަތިން ކަމާގުޅުންހުރި 

އެންގުމުން އެއިދާރާ  އިދާރާއަށް
ވެރިކޮށް އެފަރާތަށް މެދު

 08 މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވުނު.
ރު 

ެންބަ
ނޮވ

10
26

 
މޯލްޑިވްސް 
ކަރެކްޝަނަލް 

 ސަރވިސް 

 ފަރާތަކުން  ންމުއާ

2 
ޓް 

ަސް
އޮގ

10
26

  
 

 ޑިސްޕްލިނަރީ ބޯޑުން  
ނިންމި ނިންމުމަކާއި ގުޅިގެން 
އެމައްސަލާގައި، ލީގަލް 
 ސެކްޝަނުން ނެގި ބަޔާނުގެ
ކޮޕީ އަދި ޑިސްޕްލިނަރީ 
ބޯޑުން މައްސަލަ ނިންމި 

 ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީ
ސެޕްޓެންބަރު  10ހޯދެއްވުމަށް 
ވަނަ ދުވަހު  1026

 ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމުގެ ޖަވާބު 
ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ލިބިފައި ނުވާތީ،  މުއްދަތުގައި
ފޯމުގައި އެދިފައިވާ ލިޔުންތައް 

ދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅި  ހޯދައި
 މައްސަލަ.

10
26

/
22

 

ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ  މަޢުލޫމާތު
ގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޤުއްޙަ
 ލޫމާތު ހޯދުމަށް އެޢުމަ

ގޮތާއި އިދާރާއަކަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ
މަރުހަލާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 
 ސާފުކޮށް ޖަވާބު ދެވުނު.

22
  

ރު 
ންބަ

ނޮވެ
10

26
  

 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް 
 ސަރވިސް 

 ފަރާތަކުން  ންމުއާ

24
  

ރު 
ންބަ

ނޮވެ
10

26
  

 

އާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް  އޭނާ
ވާނަމަ، އެމައްސަލަ ތަކުގެ 

ސާފު ކޮށްދެއްވުމަށް  މަޢުލޫމާތު
ޖަވާބު  ފޮނުވި ސިޓީ ތަކަށް 
 ލޫމާތު ޢުލިބިފައި ނުވާތީ، އެމަ

ތައް ހޯދައި ދިނުމަށް އެދި 
 ހުށަހެޅި މައްސަލަ.

10
26

/
26

 

ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ  މަޢުލޫމާތު
ގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޤުއްޙަ
 ހޯދުމަށް އެ ލޫމާތުޢުމަ

ގޮތާއި އިދާރާއަކަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ
މަރުހަލާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 

 ދެވުނު.ސާފުކޮށް ޖަވާބު ދެވުނު.

10
  

ރު 
ންބަ

ނޮވެ
10

26
 

މޯލްޑިވްސް 
ކަރެކްޝަނަލް 

 ސަރވިސް 

 ފަރާތަކުން  ންމުއާ

26
  

ރު 
ންބަ

ނޮވެ
10

26
 

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް 
ސަރވިސްގެ ތަންފީޒީ 

ފައިވާ ހުށަހަޅާ ސެކްޝަނަށް
ޝަކުވާ ފޯމުގެ ޖަވާބު  01

ނުލިބި ގިނަދުވަސްވާތީ، 
 މައްސަލަ. ހުށަހެޅި

10
26

/
22
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މައ

 
ްބަރު 

ނަނ
 

މައްސަލަ  މި އޮފީހުން 
ބެލިބެލުމުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް 

ލޫމާތު ޢު މަ"  ސަރވިސް އަށް
ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ  ހޯދައި
ގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު "ޤާނޫނު 

 1ހުށަހަޅާފައިވާ  ހޯދުމަށް
ރައްދު  ފޯމުގެ ޖަވާބު 

 ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް އެ އިދާރާގެ
-222ނަންބަރު:

B(b)/460/2016/3  (10 
( ސިޓީން 1026ނޮވެންބަރު 

މިއޮފީހަށް ވަނީ 
އަންގަވާފައިވާތީ، އެއިދާރާއިން 

ސިޓީ ޖަވާބާއި އެކު  ފޮނުވި 
 ފޮނުވުނު.

11
  

ރު 
ންބަ

ނޮވެ
10

26
  

 
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް 

 ސަރވިސް 
 ފަރާތަކުން  ންމުއާ

24
  

ނޮވެ
ރު 

ންބަ
10

26
  

 

ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް   
ސަރވިސް އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 
 ފޯމު ތަކުގެ ޖަވާބު ޤާނޫނުގައި
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި

ފޯމުގައި  ލިބިފައި ނުވާތީ،
 ލިޔުންތައް ހޯދައި  އެދިފައިވާ

ދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅި 
 މައްސަލަ.

10
26

/
28

 

މި އޮފީހުން މައްސަލަ 
އެ މަޤާމަށް ، ބެލިބެލުމުގައި

ކެންޑިޑޭޓުންނަށް  ކުރިމަތިލީ 
ލިބިފައިވާ މާކުސް އެނގޭނެހެން 
ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަން 

ދަ މޯލްޑިވްސްއިން  އޮފް
ސިޓީން މަޢުލޫމާތަށް އެދިފައިވާ 
 ފަރާތަށް އިންޓަރވިއު މާކުސް
ޝީޓް ދީފައިވާ ކަމަށް ވަނީ 
އެނގިފައި ކަމަށް ޖަވާބު 

  ފޮނުވުނު.

21 
ރު 

ންބަ
ިސެ
ޑ

10
26

  
 

ހިއުމަން ރައިޓްސް 
ކޮމިޝަން އޮފް ދަ 

 މޯލްޑިވްސް 

 ފަރާތަކުން  ންމުއާ

2
  

ރު 
ންބަ

ިސެ
ޑ

10
26

  
 

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން 
އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އިން 

މަޤާމަކާއި  ގެޒެޓް ކުރި
ގުޅިގެން، އެ މަޤާމަށް 

ކުރިމަތިލީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް 
މާކުސް ތައް  ލިބިފައިވާ 

ދީފައިވާ  ހޯދުމަށް އެދުމުން،
މަޢުލޫމާތު ތައް ފުރިހަމަ 

މަޢުލޫމާތު ތައް  ނުވާތީ،
ހޯދައްވައި ދިނުމަށް އެދި 

 ހުށަހެޅި މައްސަލަ.

10
26

/
22
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ައި 
ބަލ

ަލަ 
ްސ
މައ

ިގޮތް 
ިންމ

ނ
 

ަވާބު
ޖ

 
ާރީޚު 

ާ ތ
ައިވ

ެވިފ
ދ

 

ްހުރި 
ުޅުނ

ގ
 

ިދާރާ 
އ

 

ްސަލަ 
މައ

 
ަރާތް 

ި ފ
ަހެޅ

ހުށ
 

ްސަލަ 
މައ

 
ާރީޚް 

ު ތ
ިބުނ

ލ
 

ްސަލަ 
މައ

 

ްސަލަ 
މައ

 
ްބަރު 

ނަނ
 

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުގެ 
ވަނަ  2ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ 

މާއްދާ ގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުމުގެ 
މަތިން ކަމާގުޅުންހުރި 

އެންގުމުން އެއިދާރާ  އިދާރާއަށް
ކޮށް އެފަރާތަށް މެދުވެރި 

 މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވުނު.

28 
ރު 

ންބަ
ިސެ
ޑ

10
26

  
 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ 
 ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 

 ފަރާތަކުން  ންމުއާ

06 
ރު 

ންބަ
ިސެ
ޑ

10
26

  
 

ހޯދައި  މަޢުލޫމާތު   
ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ 

ދަށުން، ހުށަހަޅާފައިވާ 
ޖަވާބު ލިބިފައި  ފޯމުތަކަށް 

ބަލައި  އެ މައްސަލަ، ނުވާތީ
ދިނުމަށާއި، އެ މަޢުލޫމާތުތައް 

ހުށަހެޅި  ހޯދައި ދިނުމަށް އެދި
 މައްސަލަ.

10
26

/
20

 

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުގެ 
 ވަނަ 2ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ 

މާއްދާ ގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުމުގެ 
މަތިން ކަމާގުޅުންހުރި 

އެއިދާރާ  އިދާރާއަށް އެންގުމުން
މެދުވެރިކޮށް އެފަރާތަށް 

 ތު ފޯރުކޮށްދެވުނު.މަޢުލޫމާ

18 
ރު 

ންބަ
ިސެ
ޑ

10
26

  
 

 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން 

 ލިމިޓެޑް 
 ފަރާތަކުން  ންމުއާ

12
  

ރު 
ެންބަ

ނޮވ
10

26
  

 

ލޫމާތު ހޯދައި ޢުމަ  
ގެ ޤާނޫނުގެ ޤު އްޙަލިބިގަތުމުގެ 

ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމުގެ  ދަށުން
ޖަވާބު ލިބިފައި ނުވާތީ، އެ 
 އިދާރާއިން ޖަވާބު ހޯދައި

ށަހެޅި ދިނުމަށްއެދި ހު
 މައްސަލަ.

10
26

/
22
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 ނުލިބިގެން  މަޢުލޫމާތު  އިދާރާތަކުން  އެކި  އެކި ދައުލަތުގެ  އަހަރު  ވަނަ 1026

 .މައްސަލަތައް  ކުރިޔަށްދާ  ތެރެއިން  މައްސަލަތަކުގެ  ހުށަހެޅުނު

 މައްސަލަ   އިދާރާ  ގުޅުންހުރި 
 ހުށަހެޅި ފަރާތް 

 # މައްސަލަ   ލިބުނު ތާރީޚް  މައްސަލަ 

ކްޝަނަލް މޯލްޑިވްސް ކަރެ
 ސަރވިސް 

ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ  މަޢުލޫމާތު ހޯދައި  1026ނޮވެންބަރު   12 އާންމު ފަރާތަކުން 
ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ، މަޢުލޫމާތައް ެއދި 

ފޯމުގައި އެދިފައިވާ  ހުށަހަޅާފައިވާ
މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ނުާވތީ، އެ 

އެ  މައްސަލަ ބަލައި ދިނުމަށާ
އެދި މަޢުލޫމާތުތައްހޯދައި ދިނުަމށް 

 ހުށަހެޅި މައްސަލަ.

1 

 ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް 
ކްލެސިފިކޭޝަން އަދި 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް 
 ސްޕޯޓްސް 

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ     1026 ޑިސެންބަރު 22 އާންމު ފަރާތަކުން 
ުހށަހަޅާފައިވާ ޯފމުގެ  ޤާނޫނުގެ ދަށުން

ާވ ބަޔާންޮކށްފައި ޤާނޫނުގައި ޖަވާބު
ޯފމުގައި  ލިބިފައި ނުވާީތ، މުއްދަތުގައި

ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަްއ 
 ަމއްސަލަ. ހޯދައި ދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅި

2 

ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް 
 ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިަގތުމުގެ ޙައްޤުގެ    1026 ޑިސެންބަރު 12 އާންމު ފަރާތަކުން 
ުހށަހަޅާފައިވާ ފޯމުގެ   ޤާނޫނުގެ ދަށުން

ޤާނޫނުގައި ބަޔާންޮކށްފައިާވ  ޖަވާބު
ލިބިފައި ނުވާީތ، ޯފމުގައި  މުއްދަތުގައި

 ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް 
 ހޯދައި ދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅި ަމއްސަލަ.

3 
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 ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ހުށަހެޅި އަހަރީ ރިޕޯޓުތަކުގެ ތަފާސް ހިސާބު.

 

 

 

 

 

 

 

90

8

44

7

15
4 2

ކައުންސިލް އިދާރާތައް

ސްކޫލްތައް

މުއައްސަސާތައް/ އިދާރާ 

މިނިސްޓްރީތައް

ޞިއްޙީމަރުކަޒުތައް

ކުންފުނިތައް

ސިޔާސީ ޕާޓީތައް

 ހުށަހެޅި މިންވަރު 761
 މިންވަރު  އިޖާބަދެވުނު 758
 ދެވުނު އަދަދު  މަޢުލޫމާތު 713
 ދޭން އިންކާރުކުރި އަދަދު މަޢުލޫމާތު 24
 ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅުނު ިމންވަރު މުރާޖަޢާ 5
 އަދަދު  ފީނެގުނު 41

 އަދަދު ) ދިވެހި ރުފިޔާއިން ( ފީގެ 379.25
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 .....!ނިންމައިލަމުން 

ވަނަ އަހަރު ވެސް އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ މަގުސަދުތައް ހާސިލު ކުރުމަށްޓަކައި  2016ދިޔަ  ނިމިގެން

 ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވެއެވެ. އެކަންކަން ކުރުމުގައި އޮފީހުގެ ހުރިހާ ގިންތިއެއްގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ފުރިހަމަ 

 ފައި ވެއެވެ.  ރަށް ފުރިހަމައަށް ލިބިކަން ވަބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމާއި އެހީތެރި
ހަމައެއާއެކު ސަރުކާރާއި ދައުލަތުގެ ގިނަ މުއައްސަސާތަކެއްގެ ވަރަށްބޮޑު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމާއި އެހީތެރިކަްނ 

 ލިބިފައިވާކަން ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ. 

ށަވަރުޮކްށދޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި މަުޢލޫމާތު ދިނުމުގެ ވަނަ މާްއދާއިން ރައްޔިތުންނަށް ކަ 12ޤާނޫނު އަސާސީގެ 

މަކީ، ސަުރކާރުން ވަރަށްބޮޑު އިސްކަމެއް ދެއްވާ ކަމަކަށް ވީހިނދު، ކޮންމެ ަރއްޔިތަކަށް ލިބިދެއްވުމިނިވަންކަމުގެ ޙައްޤު 

ފޯރުކޮށް ދެވޭނޭ މަގު ވަނީ  އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ ޮއފީހުގެ ޚިދުމަތްތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންނަށް

 ދައުލަތުން ފަހިކޮށް ދެއްވައިފައެެވ. 

ޔާމީން هللا އެހެންކަމުން، ދައުލަތުން މިކަަމށް ދެއްވާ އިސްކަމަށް ޓަކައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު

 ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ނުަހނު އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. 

އެކިކަންކަމުގައި އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވެޑައިގެން ދެއްވި އެންމެހައި ބޭފުޅުންނަށާިއ މިދިޔަ އަހަރު މި އޮފީހުގެ 

 މެވެ. ލާޞްތެރި ޝުކުރު ތަކުރާރު ކުރައިޚްވެސް  މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިންނަށް 

ބާުރ އޮފީހުން އާންުމންނަްށ ދެޭވ ޚިދުމަތްތައް ގުޅިފައިވަނީ، ެވރިންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ފުރިހަަމ އެއްމި 

ކަމާއެވެ. އެހެންކަމުން އޮފީހުގެ ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އިޚްލާޞްތެރި ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް ލެއްވުމާއި ޤާބިލު ހުނަރުވެރި

 ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.  

ނޑުމެން އާ އަހަރަކަށް ކުރިމަތިލައިގެން ކުރިޔަށް މިދަނީ، ިއތުރު އަރުތައާއި ފާގަތިކަމަށް އެދެމުންނެ ވެ. އަޅުގަ

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ިލބިގަތުމުގެ ޙަްއޤުގެ ޤާނޫނުން ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ވެސް ލިބެންވާ ފުރިހަމަ ފުރުސަތުތައް ހޯދައި ދިނުމުގަިއ 

ކުރިޔަށް އެޅެންއޮތް ހުރިހާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަމުންނެވެ. ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ވެސް ބޭނުންވާ މަޢުޫލމާތު ޤާނޫނީ ހަމަތަކާިއ 

އިން އެމީހަކަށް ފޯރުކޮްށ ދެވޭކަން ކަށަވަރު ކުރަމުންނެވެ. އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ޝަކުވާއެއް ލިބިއްޖެނަމަ، އެކަމެއް އިމުގެތެރެ

ނޑުމެން އިއްޔެއެކޭ އެއްފަދަ  ޢަޒުމާއި ހިތްވަރުގައެވެ.    އިން މިއަދު ވެސް މިތިބީ އެބަލައި ހައްލުކޮށް ދެމުްނނެވެ. އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މަސަ، هللاމާތް  ިމންވަރު ކޮށްދެއްވާށިއެވެ. އްކަތުގައި ފަހިކަމާއި ފާގަތިކަންއަޅުގަ
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 1ޖަދުވަލު 

 ޚަރަދު  ގައި ކުރެވުނު 1026ބިޒްނަސް އޭރިޔާއިން  2221
6102ރަދު ޚަލަ ޖުމު  ރިކަރަންޓް ޚަރަދު  

 މުަވއްޒަފުްނނަށް ހިނގާ ޚަަރދު   3,254,872.14         
ަފއިސާ  ދޭ ގޮތުން ޫނން ތަކަށްިޚދުމަ ވަކި އަދި ުމަވްއޒަފުންނަާށއި ކުަރްއވައިމުސްުކޅި ޕެންޝަނާިއ،  151,085.12              
ަރދު ޚަ  ދަތުރު ކުރާ ަމގުން ވަިއގެ އެތެޭރގައި ރާްއޖޭގެ  5,840.52                  
ަޚރަދު  ަދތުރު ޭބރަށްކުރާ ރާްއޖޭން  57,926.46                
 ބެހޭ ގޮތުން ޯހދާތަކެތި  ލިޔެކިޔުމާ  36,855.22              
 ބެހޭ ގޮުތްނ ހޯދާ ތަކެތި އިންފޮޭމޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއާ  1,860.01                
ތަކެތި ޯހދާ ފޮޅާސާފުކުުރމަށް ކުނިކަހާ  10,562.50                
ޯހދުމަށް  ތަކެތި ހިފާގެްނގުޅޭ  1,596.06                  
ހޯުދމަށް  ބާވަތްަތއް ފޮީތގެ  ިދދަފަދަ ައދި މޭޒުފޮތި ދޮރުފޮތި،  13,670.29                
ތަކެތި  ހޯދާ ގޮްތގޮތުން އެހެނިހެން  3,164.10                  
ޓެލެކްސް  އަދި ފެކްސް ޓެލެފޯން،  49,791.05                
 ަޚރަދު  ފީގެ އިލެކްޓްރިކް  89,512.68              
 ޚަަރދު  ބޯފެނާއި ާފޚާާނގެ ޚިުދމަުތގެ ައގުިދނުަމށް ކުރާ  13,279.63              
 ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގެ ޚަަރދު   62,438.85              
 ކުނީފީ  ާއއިފުކުުރމުގެ ޚިުދމަތަށް ދޭ ފަިއސާއޮފީސް ޢިާމރާތް ފޮާޅސާ  7,200.00                
 ޕޯސްޓޭޖާއި މެެސޖް ޚަަރދު   4,742.10                
 ޚަަރދު  ަކށް ކުރާޖަލްސާ ައދި ސެިމނަރ ފަދަަކންތައްތަ  72,961.71              
 އިޖްިތމާޢީ ތަަރއްީޤގެ އެިކއެކި ޕްޮރގްާރްމތައް ހިންުގުމގެ ޚަަރދު   1,633.46                
ަޚރަދު  ތަކެީތގެ ޗާޕުކުރާ ންމުަފއިާދއަށްއާ  71,086.06                
ކުރުން  ައދާ ައގު ިޚދުަމތުގެ އިންުޝއަެރންސް  10,000.00                
ޚަރަދު  ެއހެނިހެން  ިޚދުަމތުގެ ހިްނގުުމގެ އޮފީސް  10,272.80                
ޚަަރދު  ުކރާ ހިންގުމަށް ކޯސްަތއް  ޓްރޭނިްނގ އެިކއެކި ރާްއޖޭަގއި  334,441.54              
މަާރމާތުކުުރން ނިޒާމް ފެާނބެހޭ ފާޚާނާާއއި  10,467.20                
ަމރާމާތުުކރުން  ގަވިއު  ކަރަންޓް  32,754.00                
ަމރާމާތުުކރުން  ފިޓިންްގސް ފަރުނީޗަާރއި  2,946.15                  
މަާރމާުތކުރުން  އިްކވިޕްމަންްޓސް މެޝިަނރީާއއި  19,318.50                
މަރާާމތުކުރުން  ިއންފްާރސްޓްރަކްަޗރ ކޮމިޔުނިކޭޝަން  5,000.00                  
ަމރާާމތުކުރުން  ދުްއވާތަކެތި އެްއގަުމަގއި  10,928.60                

 ކެޕިޓަލް  ޚަރަދު  
 ފަރުނީޗަާރއި ފިޓިންްގސް   37,320.00              
 މެޝިަނރީާއއި އިްކވިޕްމަންްޓސް  ޕްލާންޓް،  15,411.00              
 އެކިއެކި ަމސައްކަތަށް ބޭނުންުކރާ ސާާމނު )ޓޫލްސް(  658.00                   
 މުވާޞަލާުތގެ ތަކެތި   9,047.14                
 ާއއި ުގޅޭގޮުތން ހޯދާ ހާްޑވެޔަރ އައި.ޓީ.  24,328.80              
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 4ޖަދުވަލު 

 ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުން 

 # އަތޮޅު  ރަށް  އޮފީސް  ނަން  މަގާމް

ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް 
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

 1 ހއ ހޯރަފުށި  ހއ. އަތޮޅު މަދަރުސާ  މުޚްތާރު މުޙައްމަދު

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ  ޝަމީމް  އަޙްމަދު އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ
 ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 2 ހއ ހޯރަފުށި 

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ  ޝާފިޢު  މުޙައްމަދު އެޑްމިން އޮފިސަރ
 ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 3 ހއ ހޯރަފުށި 

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ   މުޙައްމަދު ޞަފްޢަތު އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ
 ބާރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 4 ހއ ބާރަށު 

 5 ހއ ބާރަށް  ބާރަށު ސްކޫލް  އިޤްބާލް  އަޙްމަދު ގްރެޖުއޭޓް ލީޑިން ޓީޗަރ

 މަދްރަސަތުއް ޝައިޚް  ޙަސަން ވަޙީދު  ގްރެޖުއޭޓް ލީޑިން ޓީޗަރ
 އިބްރާހީމް

 6 ހއ ކެލާ 

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ކެލާ  މަރްޔަމް ނިޒީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 7 ހއ ކެލާ 

 8 ހއ ދޫ އިހަވަން  އިހަވަންދޫ ސްކޫލް  ޢަބްދުއްޞަމަދު  މުޙައްމަދު ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ   ސަމީރު هللاޢަބްދު ސީނިއަރ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ
އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ 

 9 ހއ އިހަވަންދޫ 

މަދަރުސަތުއް ސުލްޠާން  ޢަޤީލް  ޢަބްދުއްރަޙްމާން ގްރެޖުއޭޓް ލީޑިން ޓީޗަރ
މުޙައްމަދު 

 ތަކުރުފާނުލްއަޢުޡަމް 

 10 ހއ އުތީމު

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ  ނަޞީޙާ  އާއިޝަތު  ވް އޮފިސަރއެޑްމިނިސްޓްރޭޓި 
 އުތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 11 ހއ އުތީމު

 12 ހއ އުލިގަމު  އުލިގަމު ސްކޫލް  މުޙައްމަދު هللاއަސަދު ޓްރެއިންޑް ލީޑިންގް ޓީޗަރ

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ  ރަޝީދު  މުޙައްމަދު އެސިސްޓަންޓް ފައިނޭންސް އޮފސަރ
 ންސިލްގެ އިދާރާ އުލިގަމު ކައު

 13 ހއ އުލިގަމު 

 14 ހއ ވަށަފަރު  ވަށަފަރު މަދަރުސާ  ރަމީޒު އަޙްމަދު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓީވް އޮފިސަރ
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 # އަތޮޅު  ރަށް  އޮފީސް  ނަން  މަގާމް

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ  ފަރީނާ  އާމިނަތު އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ
 ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 15 ހއ ވަށަފަރު 

 16 ހއ މާރަންދޫ  މާރަންދޫ މަދަރުސާ  ޙަސަން އާދަމް އެޑްމިން އޮފިސަރ

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ  ރަމީޒު އިބްރާހީމް އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ
މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ 

 17 ހއ މާރަންދޫ 

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ  ޝިފާނާ  މަރްޔަމް އެސިސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ
މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ 

 18 ހއ ރަންދޫ މާ

 19 ހއ މުރައިދޫ  ހއ.މުރައިދޫ ސްކޫލް  މުސްތަފާ  هللاއަބްދުއް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ  ޞިފްނާ  ޢާއިޝަތު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 20 ހއ މުރައިދޫ 

 21 ހއ މޮޅަދޫ މޮޅަދޫ ސްކޫލް  ޢަލީ ފިކުރީ  ޕްރިންސިޕަލް

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 
 އޮފިސަރ

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ  ޝަޒުނާ  އާމިނަތު
 މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 22 ހއ މޮޅަދޫ

 23 ހއ ފިއްލަދޫ  މަދަރުސަތުއް ޞަބާޙް  ޝަހީމް  އިބްރާހީމް އެޑްމިން އޮފިސަރ

ރުބުރީ ތިލަމުންމަތީ އުތު އިޙްވާނު هللا އަބްދު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 24 ހއ ފިއްލަދޫ 

 25 ހއ ދިއްދޫ  ހއ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް  ރަޝީދު  މުޙައްމަދު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓީވް އޮފިސަރ

ހއ. އަތޮޅު ތައުލީމީ  ޝުޖާޢު  ޙުސައިން ޓްރޭނިންގ ލީޑިން ޓީޗަރ
 މަރުކަޒު 

 26 ހއ ދިއްދޫ 

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރި  ޢަބޫބަކުރު  އަސްމާ އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 27 ހއ ދިއްދޫ 

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ  މަތީން هللا ޢަބްދު ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ
 ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 28 ހއ ދިއްދޫ 

މަދްރުސަތުއް ޝަހީދު ޢަލީ  މުޙައްމަދު  ޢަލީ ޓްރެއިންޑް ލީޑިންގް ޓީޗަރ
 ތަކުރުފާނު 

 29 ހއ ންދޫ ތަކަ

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ  މުޙައްމަދު  ޢާއިޝަތު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 30 ހއ ތަކަންދޫ 

 31 ހއ ތުރާކުނު  ތުރާކުނު ސްކޫލް  ނިޔާޒް  އަޙްމަދު ޓްރެއިންޑް ލީޑިންގް ޓީޗަރ
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 # އަތޮޅު  ރަށް  އޮފީސް  ނަން  މަގާމް

ތީ އުތުރުބުރީ ތިލަދުންމަ އިބްރާހީމް ޢަލީ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 32 ހއ ތުރާކުނު 

 33 ހދ ހަނިމާދޫ  ހަނިމާދޫ ސްކޫލް  ޝަފީގް  އަޙްމަދު ޕްރިންސިޕަލް

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ  ޙަސަން މުޙައްމަދު އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ
 ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 34 ހދ ހަނިމާދޫ 

 35 ހދ ހިރިމަރަދޫ  ހިރިމަރަދޫ ސްކޫލް  ވަޙީދާ  ނަސްރަތު ޓީޗަރ ގްރެޖުއޭޓް ލީޑިން

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ   ނިޒާރު ޙަސަން  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ 

 36 ހދ ހިރިމަރަދޫ 

 37 ހދ ނައިވާދޫ  ނައިވާދޫ ސްކޫލް  ނަޢީމް  هللاޢަބްދު ގްރެޖުއޭޓް ލީޑިން ޓީޗަރ

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ  އިބްރާހީމް  ޒިޔާދާ ޓްރޭޓިވް އޮފިސަރއެޑްމިނިސް
 ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 38 ހދ ނައިވާދޫ 

 39 ހދ ނެއްލައިދޫ  ނެއްލައިދޫ ސްކޫލް  އާދަމް  އިބްރާހީމް ގްރެޖުއޭޓް ޓީޗަރ

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ  هللاޢަބްދު އަޙްމަދު އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
ސިލްގެ ނެއްލައިދޫ ކައުން
 އިދާރާ 

 40 ހދ ނެއްލައިދޫ 

 41 ހދ ނޭކުރެންދޫ  ނޭކުރެންދޫ ސްކޫލް  ޙަމްދާ  އާމިނަތު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ  ޙަފްޞާ ރަޝީދު  ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ
ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ 

 42 ހދ ނޭކުރެންދޫ 

ދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ތިލަ هللاޢަބްދު މުޙައްމަދު އެޑްމިން އޮފިސަރ
ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ 

 43 ހދ ނޮޅިވަރަންފަރު 

އެސިސްޓެންޓް އިކޮނޮމިކް 
 ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ  ޢަލީ މާހިރު 
ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ 

 44 ހދ ނޮޅިވަރަމު 

 45 ހދ ނޮޅިވަރަމް  ވަރަމް ސްކޫލް ނޮޅި ޝަފީޢު  މުޙައްމަދު ގްރެޖުއޭޓް ލީޑިން ޓީޗަރ

 46 ހދ ނޮޅިވަރަމްފަރު  ނޮޅިވަރަންފަރު ސްކޫލް  هللاޢަބްދު ޙުސައިން ގްރެޖުއޭޓް ލީޑިން ޓީޗަރ

 47 ހދ ކުރިނބި  ކުރިނބީ ސްކޫލް  ނާޒިމް ޙުސައިން ލީޑިން ޓީޗަރ

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ  ޙުސައިން ޙަސަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޓީވް އޮފިސަރ
 ސިލްގެ އިދާރާ ކުރިނބީ ކައުން

 48 ހދ ކުރިނބި 
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 # އަތޮޅު  ރަށް  އޮފީސް  ނަން  މަގާމް

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 
 އޮފިސަރ

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ  ޙުސައިން ޢަލީ 
ކުޅުއްދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ 

 49 ހދ ކުޅުއްދުއްފުށީ 

އެސިސްޓެންޓް ކޮމްޕިއުޓަރ 
 ޓެކްނިޝަން 

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ  ޢަލީ  މުޙައްމަދު
 އިދާރާ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

 50 ހދ ކުޅުއްދުއްފުށީ 

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް  ޙުސައިން ޙަސަން ތަރުޖަމާނު
 ހޮސްޕިޓަލް 

 51 ހދ ކުޅުދުއްފުށި 

 52 ހދ ކުޅުދުއްފުށި  ޢަފީފުއްދީން ސްކޫލް   މޫސާ އާދަމް ޕްރިންސިޕަލް

 53 ހދ ށި ކުޅުދުއްފު  ހދ.އަތޮޅު ތަޢުލިމީ މަރުކަޒު  هللاޢަބްދު އަޙްމަދު ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް

 54 ހދ ކުޅުދުއްފުށި  ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް  މުޙައްމަދު އާމިނަތު ގްރެޖުއޭޓް ލީޑިން ޓީޗަރ

 55 ހދ ކުމުންދޫ  ކުމުންދޫ ސްކޫލް  މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ޓްރެއިންޑް ލީޑިންގް ޓީޗަރ

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ  އަބޫބަކުރު  ޙަލީމަތު ފައިނޭންސް އޮފިސަރ
 އިދާރާ  ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ

 56 ހދ ކުމުންދޫ 

 57 ހދ ވައިކަރަދޫ  އަތޮޅު ސްކޫލް  ނަޒީޙް މުޙައްމަދު ޕްރިންޓަރ

ސީނިއަރ އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 
 އޮފިސަރ

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ  މުޙައްމަދު  هللاޢަބްދު
ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ 

 58 ހދ ވައިކަރަދޫ 

 59 ހދ މަކުނުދޫ  މަކުނުދޫ ސްކޫލް  މަދު އަޙް ފަޒީލާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 60 ހދ މަކުނުދޫ  މަކުނުދޫ ސްކޫލް  ޢަބްދުލްޣަނީ  ތަސްލީމާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 61 ހދ މަކުނުދޫ  މަކުނުދޫ ސްކޫލް  ފަޒްނާ  އާސިޔަތު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ދެކުނުބުރީ ތިލަދުންމަތީ  ސިރުޙާން ޙުސައިން އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ
  މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 62 ހދ މަކުނުދޫ 

 63 ހދ ފިނޭ  ފިނޭ ސްކޫލް  ޢަބްދުލްމަޖީދު  ޝަހުމާ ޓްރެއިންޑް ޓީޗަރ

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ފިނޭ  މުޙައްމަދު ސަމްސުއްނިސާ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 64 ހދ ފިނޭ 

 65 ށ ނަރުދޫ  ނަރުދޫ ސްކޫލް  ޒާހިދު  ޙުސައިން ސަރއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފި

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ  މާހިރު  އަޙްމަދު ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ
 ނަރުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 66 ށ ނަރުދޫ 

 67 ށ ނޫމަރާ ނޫމަރާ ސްކޫލް  އަނީލް  އަޙްމަދު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
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 # އަތޮޅު  ރަށް  އޮފީސް  ނަން  މަގާމް

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ  ފް ޢަލީ ޢާރި އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭންސް އޮފސަރ
 ނޫމަރާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 68 ށ ނޫމަރާ

 69 ށ ބިލެއްފަހި  ބިލެއްފަހީ ސްކޫލް  މަޢުރޫފް  އަޙްމަދު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ  މޫސާ އަބްދުއްސައްތާރު ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ
ބިލެތްފަހީ ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ 

 70 ށ ހި ބިލެއްފަ

 71 ށ ޅައިމަގު ޅައިމަގު ސްކޫލް  ޢަބްދުއްނާޞިރު  ގްރެޖުއޭޓް ލީޑީންގް ޓީޗަރ

އެސިސްޓެންޓް މުނިސިޕަލް 
 ސާރވިސް އޮފިސަރ

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ  މުޙައްމަދު  ޢަދްނާން
 ޅައިމަގު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 72 ށ ޅައިމަގު

އެސިސްޓެންޓް މުނިސިޕަލް 
 ސާރވިސް އޮފިސަރ

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ  ރިފްޢަތު  ދުއަޙްމަ
ނޑިތީމު ކައުންސިލްގެ  ކަ

 އިދާރާ 

ނޑިތީމު   73 ށ ކަ

ނޑިތީމް  އަތޮޅު ސްކޫލް  ޢަލީ  ޢަބްދުލްކަރީމް ކޮލިފައިޑް ލީޑިން ޓީޗަރ  74 ށ ކަ

 75 ށ ކޮމަންޑޫ  ށ.އަތޮޅު ތަޢުލިމީ މަރުކަޒު  ނަޞީރު  މުޙައްމަދު ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް

ކޮނޮމިކް އެސިސްޓެންޓް އި
 ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ   هللاޢަބްދު ނޫޙް
 ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 76 ށ ކޮމަންޑޫ 

 77 ށ މަރޮށި މަދަރުސަތުލް މުނައްވަރާ  އިކްރާމް އެޑްމިން އޮފިސަރ

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ  ޙަމީދު މުޙައްމަދު މުނިސިޕަލް ސަރވިސް އޮފިސަރ
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  މަރޮށި

 78 ށ މަރޮށި

 79 ށ މާއުނގޫދޫ  މާއުނގޫދޫ ސްކޫލް  ޝަކީބް  ޙުސައިން އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ   ޝަރީފް އިބްރާހީމް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ
މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ 

 80 ށ މާއުނގޫދޫ 

 81 ށ މިލަންދޫ  މިލަންދޫ ސްކޫލް  ފަރުހަތާ  ޢާއިޝަތު ޕްރިންސިޕަލް

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ  ޢަތީޤު  އަޙްމަދު މުނިސިޕަލް ސަރވިސް އޮފިސަރ
 މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 82 ށ މިލަންދޫ 

 83 ށ ފީވަށް  ފީވަކު ސްކޫލް  ޢަލީ ޝަރީފް  ގްރެޖުއޭޓް ލީޑިން ޓީޗަރ

ރުބުރީ މިލަދުންމަޑުލު އުތު ވަސީމް  އިބްރާހިމް ޢެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 ފީވަކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 84 ށ ފީވަށް 
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 # އަތޮޅު  ރަށް  އޮފީސް  ނަން  މަގާމް

 85 ށ ފުނަދޫ  ށ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް   އާދަމް އަސްމާ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 86 ށ ފުނަދޫ  ފުނަދޫ ސްކޫލް  ޒާހިރު  ޢާއިޝަތު ނީޒާ ލީޑިންގް ޓީޗަރ

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ  ނަސީމް  މަމްދޫހް  ކޮންޕިޔުޓަރ ޓެކްނީޝަން
 ތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަ

 87 ށ ފުނަދޫ 

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 
 އޮފިސަރ

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ   ޢަލީ ޙުސައިން
 ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 88 ށ ފުނަދޫ 

 89 ށ ފޭދޫ  ށ.ފޭދޫ ސްކޫލް  ޢާދިލް  މުޙައްމަދު ޕްރިންސިޕަލް

ސީނިއަރ މުނިސިޕަލް ސަރވިސް 
 އޮފިސަރ

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ  އިބްރާހީމްهللا ސަޢުދު
 ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 90 ށ ފޭދޫ 

ރަޝީދު  އިބްރާހީމް ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް
 މުޞްޠަފާ 

 91 ށ ފޯކައިދޫ  ފޯކައިދޫ ސްކޫލް 

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ  ޢާޠިފު  هللاޢަބްދު ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ
 ފޯކައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 92 ށ ފޯކައިދޫ 

 93 ށ ގޮއިދޫ  ގޮއިދޫ ސްކޫލް  ޙަސަން ޝާހިދު  ޓްރެއިންޑް ޓީޗަރ

މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ  ރަމީޒު هللاޢަބްދު އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ
 ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 94 ށ ގޮއިދޫ 

 95 ނ ހެނބަދޫ  ހެނބަދޫ ސްކޫލް  ނިޒާރު  މުޙައްމަދު ޕްރިންސިޕަލް

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ   ވިޝާން ޙަސަން  ރއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަ
 ހެނބަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 96 ނ ހެނބަދޫ 

 97 ނ ހޮޅުދޫ  މޭނާ ސްކޫލް  ޢަބްދުއްލަޠީފް  ޢަބްދުލްވާޙިދު ކޮލިފައިޑް ލީޑިން ޓީޗަރ

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ  ޢާއިޝަތު ތޫބާ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 ރާ ހޮޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާ 

 98 ނ ހޮޅުދޫ 

 99 ނ ޅޮހި ޅޮހީ ސްކޫލް  އަބޫބަކުރު  އިބްރާހީމް ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ  އިބްރާހީމް ޢަބްދުލްމަންނާނު ކައުންސިލް މެންބަރު 
 ޅޮހީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 100 ނ ޅޮހި

 101 ނ ޑަފަރި ކު ކުޑަފަރީ ސްކޫލް  ފިރާޝާ  އާމިނަތު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
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 # އަތޮޅު  ރަށް  އޮފީސް  ނަން  މަގާމް

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ  އާދަމް ޝަރީފް  އެސިސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގް އޮފިސަރ
  ކުޑަފަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 102 ނ ކުޑަފަރީ 

 103 ނ ކެނދިކުޅުދޫ  ކެދިކުޅުދޫ ސްކޫލް  މުޙައްމަދު  ޢަލީ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް

ލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މި ރަމީޒް އަޙްމަދު އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ
ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ 

  އިދާރާ

 104 ނ ކެނދިކުޅުދޫ 

 105 ނ ވެލިދޫ  ނ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު  ޢަލީ  ޢަބްދުއްލަޠީފް ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ  ފާއިޤް  هللاޢަބްދު  އެސިސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ
  ރާވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާ 

 106 ނ ވެލިދޫ 

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 
 އޮފިސަރ

 107 ނ މަނަދޫ   ނ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް އާދަމް  އަބޫބަކުރު

 108 ނ މަނަދޫ  ނ. އަތޮޅު މަދަރުސާ  މުޙައްމަދު  ޢަބްދުއްސައްތާރު ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް

ނުބުރީ މިލަދުންމަޑުލު ދެކު މުޙައްމަދު މަރްޔަމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
  މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 109 ނ މަނަދޫ 

 110 ނ މަގޫދޫ  މަގޫދޫ ސްކޫލް  ނަޞީރު  هللاފަތުޙު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ  މުޙައްމަދު  هللاޢަބްދު  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
  މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 111 ނ މަގޫދޫ 

 112 ނ މާޅެންދޫ  މާޅެންދޫ ސްކޫލް  ސާޙާމިދު މޫ ޕްރިންސިޕަލް

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ  ފާޠިމަތު ސޯމާ  އެޑްމިން އޮފިސަރ
 މާޅެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 113 ނ މާޅެންދޫ 

 114 ނ މާފަރު  މާފަރު ސްކޫލް  ޢަބްދުލްޣަނީ  މުޙައްމަދު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ  ބަދީޢު  އަޙުމަދު އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
  މާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 115 ނ މާފަރު 

ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް 
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

 116 ނ މިލަދޫ  ހިދާޔާ ސްކޫލް  ޙަނީފް  هللاޢަބްދު
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 # އަތޮޅު  ރަށް  އޮފީސް  ނަން  މަގާމް

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ  މީނާޒު  ޢާއިޝަތު އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 117 ނ މަނަދޫ 

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ  هللاޢަބްދު މަރްޔަމް އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިން އޮފިސަރ
 މިލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 118 ނ މިލަދޫ 

އަޙްމަދު ވިރުޝާން  އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފިސަރ
)އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު 

 ނެތް ޙާލަތެއްގައި(

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ 
 އިދާރާ މިލަދޫ ކައުންސިލްގެ 

 119 ނ މިލަދޫ 

 120 ނ ފޮއްދޫ  ފޮއްދޫ ސްކޫލް  ޙަބީބް ޙުސައިން ކޮލިފައިޑް ލީޑިން ޓީޗަރ

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ  މަމްދޫޙް ޙުސައިން  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
  ފޮއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 121 ނ ފޮއްދޫ 

 122 ނ ންދޫ ލަ ލަންދޫ ސްކޫލް  މޫސާ ޙުސައިން ގްރެޖުއޭޓް ލީޑިން ޓީޗަރ

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ  ފަޞީޙް ޙަސަން  ސީނިއަރ ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ
 ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 123 ނ ލަންދޫ 

 124 ރ ހުޅުދުއްފާރު  ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލް  ޢަލީ މުޞްޠަފާ  ކޮލިފައިޑް ލީޑިން ޓީޗަރ

އުތުރުބުރީ  މާޅޮސްމަޑުލު ޝާހިދު  އަޙްމަދު އ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ 

 125 ރ ހުޅުދުއްފާރު 

 126 ރ ރަސްމާދޫ  ރަސްމާދޫ ސްކޫލް  ޚާލިދު  މުޙައްމަދު ޕްރިންސިޕަލް

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ   ރައޫފް އަޙްމަދު އ.މުނިސިޕަލް ސަރވިސް އޮފިސަރ
ރަސްމާދޫ ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ 

 127 ރ ރަސްމާދޫ 

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ  އަޞްފާ  އާމިނަތު ވެލޮޕްމެންޓް އޮފިސަރއިކޮނޮމިކް ޑި 
ރަސްގެތީމު ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ 

 128 ރ ރަސްގެތީމު 

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ  ޔޫސުފް  ޢަބްދުލްޙަމީދު އެސިސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ
 ކިނޮޅަހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 129 ރ ކިނޮޅަހު 

ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް 
 ޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެ

 130 ރ ކިނޮޅަސް  ކިނޮޅަހު ސްކޫލް  ޙަސަން  ޢަބްދުލްމުޙްސިން

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 
 އޮފިސަރ

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ  ޙުސައިން ރަޙްމާ
އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލްގެ 

  އިދާރާ

 131 ރ އަނގޮޅިތީމު 
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 # އަތޮޅު  ރަށް  އޮފީސް  ނަން  މަގާމް

 132 ރ އަނގޮޅިތީމު  މު ސްކޫލް އަނގޮޅިތީ ޔޫސުފް  މުޖްތަބާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 133 ރ އަލިފުށި  އަލިފުށީ ސްކޫލް  ޙަސަން މަނިކު  ގްރެޖުއޭޓް ލީޑިން ޓީޗަރ

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ   މާހިރު އާދަމް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ
 އަލިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 134 ރ އަލިފުށީ 

 135 ރ އިންނަމާދޫ  ސްކޫލް  ރ.އިންނަމާދޫ ނަޢީމް ޙުސައިން އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ  ޝާޛޤލީ  އާމިނަތު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
އިންނަމާދޫ ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ 

 136 ރ އިންނަމާދޫ 

 137 ރ އިނގުރައިދޫ  އިނގުރައިދޫ ސްކޫލް  ޝާފިޔާ ޔޫސުފް  ގްރެޖުއޭޓް ލީޑިން ޓީޗަރ

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ  ދު ރިޒާ އަޙްމަ އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 138 ރ އުނގޫފާރު 

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ   ޝަރީފް އަޙްމަދު އެސިސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ
އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ 

 139 ރ އިނގުރައިދޫ 

ނަލް ރ. އުނގޫފާރު ރީޖަ ޙަސަން ފަޒީލް  ޕަބްލިކް ރިލެޝަން އޮފިސަރ
 ހޮސްޕިޓަލް 

 140 ރ އުނގޫފާރު 

 141 ރ އުނގޫފާރު  އުނގޫފާރު ސްކޫލް  ނަސީމް އިބްރާހީމް ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް

އެސިސްޓެންޓް މުނިސިޕަލް 
 ސަރވިސް އޮފިސަރ

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ  ފަޔާޒު  އަޙްމަދު
އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ 

 142 ރ އުނގޫފާރު 

 143 ރ ވާދޫ  ވާދޫ ސްކޫލް   މުޙައްމަދު ރިޔާޟް  ރގްރެޖުއޭޓް ލީޑިން ޓީޗަ

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ވާދޫ  ފައިޞަލް  ޔާމިން އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 144 ރ ވާދޫ 

 145 ރ މަޑުއްވަރި  މަޑުއްވަރީ ސްކޫލް  ޝަކީބް  އަޙްމަދު ގްރެޖުއޭޓް ލީޑިން ޓީޗަރ

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ  ފާރޫޤު  މަދުއަޙް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ 

 146 ރ މަޑުއްވަރީ 

ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް 
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

 147 ރ މާކުރަތު  މާކުރަތު ސްކޫލް  މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް
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 # އަތޮޅު  ރަށް  އޮފީސް  ނަން  މަގާމް

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ  އަޙްމަދު ފައުޒިއްޔާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 ރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މާކު

 148 ރ މާކުރަތު 

 149 ރ މީދޫ ރ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު  ވަސީމް މުޙައްމަދު ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މީދޫ  ނަޙްލާ ޢަލީ  އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 150 ރ މީދޫ

 151 ރ ފައިނު ފައިނު ސްކޫލް  ޝިޔާމް  މަދުއަޙް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ  ފަހީމް  އިބްރާހީމް އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ
 ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 152 ރ ފައިނު

ރ.އަތޮޅު ސްކޫލް/ ދުވާފަރު   މުޙައްމަދު މޫސާ ޓްރެއިންޑް ލީޑިންގް ޓީޗަރ
 ސްކޫލް 

 153 ރ ދުވާފަރު 

 154 ރ ދުވާފަރު  ދުވާފަރު ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް  މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ޕްރިންސިޕަލްޑެޕިއުޓީ 

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ  މާހިދު  އިސްމާޢީލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 155 ރ ދުވާފަރު 

 156 ބ ހިތާދޫ  ހިތާދޫ ސްކޫލް  ސަޢީދު  އަޙްމަދު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ  ޢަބްދުއްރަޙީމް ޤާސިމް ސީނިއަރ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ
 ހިތާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 157 ބ ހިތާދޫ 

 158 ބ ކަމަދޫ  ކަމަދޫ ސްކޫލް  ޝަފީނާޒް  ޢާއިޝަތު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ނުބުރީ މާޅޮސްމަޑުލު ދެކު  ޢަބްދުލްޙަންނާނު  ޝަފްރާޒް  އ.ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ
 ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 159 ބ ކަމަދޫ 

 160 ބ ކިހާދޫ  ކިހާދޫ ސްކޫލް   އިބްރާހީމް މަޢުރޫފް ލީޑިންގ ޓީޗަރ

 161 ބ ކިހާދޫ  ކިހާދޫ ސްކޫލް   ޝަމްސިއްޔާ ފާޠިމަތު އޮފިސަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓް 

ރީ މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބު އިބްރާހީމް  ޢަދުނާން ސ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 ކިހާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 162 ބ ކިހާދޫ 

 163 ބ ކުޑަރިކިލު  ކުޑަރިކިލު ސްކޫލް  މަސްއޫދާ  ހައްވާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ  ރަމީޒު އިބްރާހީމް އ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ 

 164 ބ ކުޑަރިކިލު 

 165 ބ ކެންދޫ  ކެންދޫ ސްކޫލް  ޝިނާޒާ  ފާތިމަތު ޓިވް އޮފިސަރއެޑްމިނިސްޓްރޭ
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 # އަތޮޅު  ރަށް  އޮފީސް  ނަން  މަގާމް

 166 ބ ކެންދޫ  ކެންދޫ ސްކޫލް  ދިޔާނާ ޢަލީ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ  ޔޫސުފް  ޢަބްދުލްފައްތާޙް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 ކެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 167 ބ ކެންދޫ 

 168 ބ އޭދަފުށި  ބ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު  ޢަލީ ޢިމާދު  ސިޕަލްޑެޕިއުޓީ ޕްރިން

 169 ބ އޭދަފުށި  ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް  ޝިބާނާ މޫސާ  ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން އޮފިސަރ

އެސިސްޓެންޓް ކޮމްޕިއުޓަރ 
 ޓެކްނިޝަން 

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ  ޣައްސާމް މުޙައްމަދު
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 170 ބ އޭދަފުށި 

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ  އިބްރާހީމް ޝިޔާޢު  އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ
 އޭދަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 171 ބ އޭދަފުށި 

 172 ބ މާޅޮސް މާޅޮހު ސްކޫލް   ޢަރީފް  އަޙްމަދު ކޮލިފައިޑް ލީޑިންގ ޓީޗަރ

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ  ނަޙުމާ އިބްރާހީމް އެޑްމިން އޮފިސަރ
 ސް ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މާޅޮ

 173 ބ މާޅޮސް

ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް 
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

 174 ބ ފުޅަދޫ  ފުޅަދޫ ސްކޫލް  އަޝްރަފު  އަޙްމަދު

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ  ޙަސަން ނިޔާޒު  އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިން އޮފިސަރ
 ފުޅަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 175 ބ ފުޅަދޫ 

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކެނުބުރީ  ޒުހުދާ  ފާޠިމަތު ސަރއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފި
  ފެހެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 176 ބ ފެހެންދޫ 

 177 ބ ދަރަވަންދޫ  ބ. އަތޮޅު މަދަރުސާ   މުނާ  ޢާއިޝަތު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ  ހުޝާމިން  އިބްރާހީމް ސ. އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
އުންސިލްގެ ދަރަވަންދޫ ކަ
 އިދާރާ 

 178 ބ ދަރަވަންދޫ 

 179 ބ ދޮންފަނު  ދޮންފަނު ސްކޫލް  ނަޒީހް  ޙުސައިން އޮފިސަރ ޓްރެއިނީ 

 180 ބ ދޮންފަނު  ދޮންފަނު ސްކޫލް  ހާޒިގާ  މަރްޔަމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ  އިބްރާހީމް ފަރީދު  އ.ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ
ލްގެ ދޮންފަނު ކައުންސި 

 އިދާރާ 

 181 ބ ދޮންފަނު 

 182 ބ ތުޅާދޫ  ތުޅާދޫ ސްކޫލް  ޝިފާޒާ  ޢާއިޝަތު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
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 # އަތޮޅު  ރަށް  އޮފީސް  ނަން  މަގާމް

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ  އިދުރީސް  ޙުސައިން އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 183 ބ ތުޅާދޫ 

ދެކުނުބުރީ  މާޅޮސްމަޑުލު އަޙްމަދު ނިޔާޒު  މުނިސިޕަލް އޮފިސަރ
 ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 184 ބ ގޮއިދޫ 

 185 ބ ގޮއިދޫ  ގޮއިދޫ ސްކޫލް  ރިޝްފާ  ޢާއިޝަތު ޓްރޭނިންގ ޓީޗަރ

 186 ބ ގޮއިދޫ  ގޮއިދޫ ސްކޫލް  މާޝިޠާ ދާއޫދު  އޮފިސަރ ޓްރޭނީ 

 187 ޅ ހިންނަވަރު  ޅ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު  ޢަބްދުއްރަޙީމް ޚަދީޖާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 188 ޅ ހިންނަވަރު  ޅ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު  ޢަދުނާން  ސާޖިދާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 
 އޮފިސަރ

ފާދިއްޕޮޅު ހިންނަވަރު  އަބްދުއްރަޙްމާން  ނިޢުމާ
  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 189 ޅ ހިންނަވަރު 

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 
 ފިސަރއޮ

ފާދިއްޕޮޅު ހިންނަވަރު  هللاޢަބްދު މަރްޔަމް
  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 190 ޅ ހިންނަވަރު 

އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓްސް 
 އޮފިސަރ

ފާދިއްޕޮޅު ހިންނަވަރު  ޙުސައިން މާހިރާ
  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 191 ޅ ހިންނަވަރު 

 192 ޅ ނައިފަރު  ޓަލް ޅ. އަތޮޅު ހޮސްޕި އިބްރާހީމް  ޢުމަރު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 
 އޮފިސަރ

 193 ޅ ނައިފަރު  މަދްރުސަތުލް އިފްތިތާޙް   އަޙްމަދު ފުޅު  ޙުސައިން

 194 ޅ ނައިފަރު  މަދްރުސަތުލް އިފްތިތާޙް  އިބްރާހީމް އަޙްމަދު ގްރެޖުއޭޓް ލީޑީންގ ޓީޗަރ

ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު  މުޙައްމަދު ޙުމާމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 195 ޅ ނައިފަރު 

ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު  އާދަމް هللاޢަބްދު ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 196 ޅ ނައިފަރު 

 197 ޅ ކުރެންދޫ  ޅ. އަތޮޅު މަދަރުސާ  އިބްރާހީމް  ހައްވާ އ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 198 ޅ ކުރެންދޫ  ޅ. އަތޮޅު މަދަރުސާ  އަބްދުއްޞަމަދު  ފިއްޔާސަރަ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 199 ޅ އޮޅުވެލިފުށި  އޮޅުވެލިފުށީ ސްކޫލް   ޢަލީ ސިނާން  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
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 # އަތޮޅު  ރަށް  އޮފީސް  ނަން  މަގާމް

ފާދިއްޕޮޅު އޮޅުވެލިފުށީ  އިޤްބާލް  އަޙްމަދު  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 200 ޅ އޮޅުވެލިފުށި 

ފިރާޤް ބިން  ޙުސައިން ސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރއެޑްމިނި
 މުޙައްމަދު

 201 ކ ހިންމަފުށި  ހިންމަފުށީ ސްކޫލް  

 202 ކ ހިންމަފުށި  ހިންމަފުށީ ސްކޫލް   ޢަލީ އަޙްމަދު  ޕްރިންޓަރ

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 
 އޮފިސަރ

މާލެއަތޮޅު ހިންމަފުށީ  ޢަބްދުލްޙަމީދު 
  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 203 ކ ށި ހިންމަފު

 204 ކ ހުރާ  ހުރާ ސްކޫލް   ޙުސައިން އާމިނަތު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 205 ކ ހުރާ  ހުރާ ސްކޫލް   ޖަމީލް އިޙްސާނާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

މާލެ އަތޮޅު ހުރާ  ސަމާޙަތު މަރިޔަމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 206 ކ ހުރާ 

 207 ކ ކާށިދޫ  ކ. އަތޮޅު މަދަރުސާ  ނާޒްނީން  އާމިނަތު ޓިވް އޮފިސަރއެޑްމިނިސްޓްރޭ

 208 ކ ކާށިދޫ  ކ. އަތޮޅު މަދަރުސާ  ރުޝްދީ  މަހުދިއްޔާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

މާލެ އަތޮޅު ކާށިދޫ  ސިޔާޒު ޖާބިރު އެޑްމިނިންސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 209 ކ ކާށިދޫ 

އިނާޒާ މުޙައްމަދު  ޢާއިޝަތު އޮފިސަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް
 ޠަލާލް 

 210 ކ މާފުށި މާފުށީ ސްކޫލް  

 211 ކ މާފުށި މާފުށީ ސްކޫލް   އަޖްލާ މަރްޔަމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

މާލެއަތޮޅު މާފުށީ  ހައިޝަމް  މުޙައްމަދު ސީނިއަރ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 212 ކ މާފުށީ

ރ، ބިޒްނަސް ސީނިއަރ މެނޭޖަ
 ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ސީ.އާރ.އެމް

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ޝަފީޤު  މުޙައްމަދު
  ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން 

 213 ކ މާލެ

 214 ކ މާލެ ހިރިޔާ ސުކޫލް  ނާޝިދު  އަޙްމަދު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން  ސާޖިދާ މަޖްދީ  މީޑިއާ އޮފިސަރ
 ސް އޮފް ދަ މޯލްޑިވް

 215 ކ މާލެ

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން  ޙައްވާ ވަޖްދާ  ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން އޮފިސަރ
 އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް 

 216 ކ މާލެ
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 # އަތޮޅު  ރަށް  އޮފީސް  ނަން  މަގާމް

 217 ކ މާލެ ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލް  ވަޙީދު  ލިޔުޝާދު ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން އޮފިސަރ

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓރޭޓިވް 
  އޮފިސަރ

ލް ބިޔުރޯ އޮފް ނޭޝަނަ   އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްރަޝީދު
 ސްޓެޓިސްޓިކްސް 

 218 ކ މާލެ

ނޭޝަނަލް ބިޔުރޯ އޮފް  އިނާން ޢަލީ  މުޙައްމަދު އެސިސްޓެންޓް ކްލެސިފަޔަރ
  ކްލެސިފިކޭޝަން

 219 ކ މާލެ

ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް  ޒަހީން  މުޙައްމަދު ކޮމިޔުނިޓީ ޓީޗަރ އެޑިޔުކޭޓަރ
 އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން 

 220 ކ މާލެ

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ  ޢަދްނާން  ޢާއިޝަތު ލިސްޓް ސޮފްޓްވެއަރ އެނެ
 އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ 

 221 ކ މާލެ

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ  ޞަފާ ބަދީޢު  އެސިސްޓެންޓް އިވެންޓް އޮފިސަރ
 ދި އާޓްސް 

 222 ކ މާލެ

ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް  ނަޢީމު  އަފްރާޙް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ 

 223 ކ މާލެ

ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ  ޝައުފާ  އާމިނަތު އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ
 މެނެޖްމަންޓް ސެންޓަރ

 224 ކ މާލެ

 225 ކ މާލެ ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ  މެހެރީނާ  ޢާއިޝަތު އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

ނިޙުލާ  ފާޠިމަތު ސީނިއަރ ޕްރެސް އޮފިސަރ
 ޢަބްދުއްސައްތާރު 

ޔާގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް
 އޮފީސް

 226 ކ މާލެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ޙުނައިފާ  ފާޠިމަތު މީޑިއާ އޮފިސަރ
  އިދާރާ

 227 ކ މާލެ

 228 ކ މާލެ ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް  ނިޒާރު އާދަމް މުހައްމަދު ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖަރ

 229 ކ މާލެ ރެހެންދި ސްކޫލް  މުޙައްމަދު ޤާސިމް ލީޑިންގ ޓީޗަރ

ޑް ކޯޕަރޭޓް ހެޑް އޮފް ލީގަލް އެން
 އެފެއާޒް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް  ސަމާޙް  ޢާއިޝަތު
 ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް 

 230 ކ މާލެ

 231 ކ މާލެ ކަލާފާނު ސްކޫލް  ރަޝީދާ  އާމިނަތު އެސިސްޓަންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ

 232 ކ މާލެ ކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ މަރްކަޒު މޫސާ އަޙްމަދު ސީނިއަރ ޓީޗަރު 
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 # އަތޮޅު  ރަށް  އޮފީސް  ނަން  މަގާމް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ  އިބްރާހީމް  ޞީރުއާދަމް ނަ އ.ލެކްޗަރަރ
 ޔުނިވަރސިޓީ 

 233 ކ މާލެ

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް  ފާޠިމަތު ސަމާ  ސީނިއަރ އޮފިސަރ
 ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ 

 234 ކ މާލެ

ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ  މާޖިދާ ވަޙީދު  ސ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 އޮފް މޯލްޑިވްސް 

 235 ކ މާލެ

 236 ކ މާލެ އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް  ޙަސަން އާމިނަތު ލީޑިންގ ޓީޗަރ

އަލް މަދަރުސަތުލް  ޢަލީ  މުޙައްމަދު ޓީޗަރ
 އަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ 

 237 ކ މާލެ

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ  އަޙްމަދު  އާމިނަތު ރާޔާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
  އޮފީސް

 238 ކ މާލެ

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ  ޔާން މުޙައްމަދު ޒި އަޙްމަދު ޕްރޮކިޔޯމަންޓް އޮފިސަރ
  އޮފީސް

 239 ކ މާލެ

މައުމޫން ފަހްމީ  މުޙައްމަދު ކްލިނިކަލް އެސިސްޓެންޓް 
 ދީދީ 

އިންދިރާ ގާނދީ މެމޯރިއަލް 
 ހޮސްޕިޓަލް 

 240 ކ މާލެ

 241 ކ މާލެ އިމާދުއްދީން ސްކޫލް  ފައިޞަލް ޛަހީން  މުޙައްމަދު ލީޑިންގ ޓީޗަރ

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ  އަޒުވާ ރިޒާ   މީޑިއާ އޮފިސަރ
 އިދާރާ 

 242 ކ މާލެ

މަޢުޞޫމު  އަޙްމަދު ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް
 މުޙައްމަދު

 243 ކ މާލެ އިސްކަންދަރު ސްކޫލް 

އެންވަޔަރަމަންޓް  ސުފްރާން  ޙުސައިން އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
 ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ 

 244 ކ މާލެ

 245 ކ މާލެ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން -އެންޓި ން މަނިކު ޙަސަ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

 246 ކ މާލެ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް  މަޢާޝާ ލުޠުފީ  ސްޓޭޓް އެޓަރނީ 

 247 ކ މާލެ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް  އަޒްމީލް ޢައްބާސް މުޙައްމަދު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

އޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އޭވި ނަޝީދު  އަޙްމަދު ސީނިއަރ ސުޕިރިންޓެންޑެންޓް 
 ކޮމާންޑް 

 248 ކ މާލެ

 249 ކ މާލެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް  ނަސީމް ޢާއިޝަތު ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮފިސަރ

މެނޭޖަރ، އެޑްމިން އެންޑް 
 ފައިނޭންސް 

 250 ކ މާލެ ޢަދާލަތު ޕާޓީ  ޝަރީފް  އަޙްމަދު

 251 ކ މާލެ ޣާޒީ ސްކޫލް  ނަޒުމާ އާމިނަތު ލީޑިންގ ޓީޗަރ

 252 ކ މާލެ ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް  ރިޔާޒާ  ޢާއިޝަތު އޮފިސަރލީގަލް 
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 # އަތޮޅު  ރަށް  އޮފީސް  ނަން  މަގާމް

 253 ކ މާލެ މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް  ވަޙީދު ނަޖީބު ލީޑިންގ ޓީޗަރ

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ  ނިހާން  އަޙްމަދު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 އިދާރާ 

 254 ކ މާލެ

އެސިސްޓެންޓް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން 
 އޮފިސަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ  ރު މުޞްޠަފާ ޢަލީ މަޝާ
 އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

 255 ކ މާލެ

 256 ކ މާލެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  ޙަސީން މުޙައްމަދު އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ

 257 ކ މާލެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  ފާޠިމަތު ޝޫބާ  އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް  ޙައްމަދުމު ނަޞީރާ   ސީނިއަރ އެޑްމިން އޮފިސަރ
 އެފެއާޒް

 258 ކ މާލެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް  ޢަލީ ވަޙީދު  އެސިސްޓެންޓް މީޑިއާ އޮފިސަރ
 ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

 259 ކ މާލެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް  ޝިއުނާ  ފާޠިމަތު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 އެފެއާޒް

 260 ކ މާލެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް  އަޙްމަދު ޝަހީމް  ފަޟީލާ ލީގަލް އޮފިސަރ
އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް 

  އެނަރޖީ

 261 ކ މާލެ

އެޑިޔުކޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް 
 އޮފިސަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް   ޢަލީ ރާޝިދު
 އެޑިޔުކޭޝަން 

 262 ކ މާލެ

އެޑިޔުކޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް 
 އޮފިސަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް  މަރިޔަމް ދޫމާ 
 އެޑިޔުކޭޝަން 

 263 ކ މާލެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް  މުޙައްމަދު  ޢިމާދު ޑިރެކްޓަރ
  އެންޑް ޓްރެޛަރީ 

 264 ކ މާލެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް  އަސްމާ މަރިޔަމް ސީނިއަރ އެޑްމިން އޮފިސަރ
  އެންޑް ޓްރެޛަރީ 

 265 ކ މާލެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  އާދަމް ޒިޔާދު  ސީނިއަރ ރިސަރޗް އޮފިސަރ
 ރިކަލްޗަރއެންޑް އެގް

 266 ކ މާލެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  ޢަލީ ޢާމިރު  އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
 އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

 267 ކ މާލެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  މުޙައްމަދު ޙާމިދު  މުނާ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
 އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

 268 ކ މާލެ
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 # އަތޮޅު  ރަށް  އޮފީސް  ނަން  މަގާމް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  ފާ ނަޒީ މަރިޔަމް ސީނިއަރ ރިސާރޗް އޮފިސަރ
 އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

 269 ކ މާލެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން  ބައްސާމާ ފާރޫޤު  މަރިޔަމް އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
 އެފެއާޒް

 270 ކ މާލެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ  ފާއިޒް އަޙްމަދު ލީގަލް އޮފިސަރ
 އެންޑް ފެމިލީ 

 271 ކ މާލެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް  ފާއިޒް އިބްރާހީމް ރއެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަ 
އެންޑް ނޭޝަނަލް 

  ސެކިއުރިޓީ

 272 ކ މާލެ

 273 ކ މާލެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް  އަޙްމަދު ޢަބީރު އިސްމާޢީލް  އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް  އަމީން ނަޞީރު  ޙުސައިން ކޯޑިނޭޓަރ
 ސްޕޯޓްސް

 274 ކ މާލެ

 275 ކ މާލެ މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލް  މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ޑިންގ ޓީޗަރލީ

 276 ކ މާލެ މެރީން ރިސަރޗް ސެންޓަރ ނަޒީފާ  މަރިޔަމް ސީނިއަރ ރިސާރޗް އޮފިސަރ

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް   މުޙައްމަދު ޢަދުނާން މޭޖަރ
 ޑިފެންސް ފޯސް 

 277 ކ މާލެ

ސް ރޯޑް މޯލްޑިވް މުޙައްމަދު  ޝާރިފް  މީޑިއާ ކޯޑިނޭޓަރ
ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން 

 މިލިޓެޑް 

 278 ކ މާލެ

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް  ލުޤްމާން  އަޙްމަދު ސީނިއަރ ޕްރިޒަން އޮފިސަރ
 ސަރވިސް 

 279 ކ މާލެ

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް  ލިއުސާ އާމިނަތު ޗީފް ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ
 ސަރވިސް 

 280 ކ މާލެ

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 
 ސަރއޮފި

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން  ޢާއިޝަތު ޢަރޫފާ މުޙައްމަދު 
 އޮތޯރިޓީ 

 281 ކ މާލެ

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް  ނަޢީމް ޚަދީޖާ ނަޝާޔާ ސީނިއަރ އޮފިސަރ
 ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 

 282 ކ މާލެ

މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް  ޞަލާޙް ޝަރީފް  މެނޭޖަރ
 ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް 

 283 ކ މާލެ

ނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ސީ
 އޮފިސަރ

 284 ކ މާލެ މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ  هللاޢަބްދު ހުޒާމާ

މެނޭޖަރ، ކޯޕަރޭޓް 
 ކޮމިއުނިކޭޝަންސް 

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް  ޙަސަން ޢަރީފް 
 ކޮމްޕެނީ

 285 ކ މާލެ
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 # އަތޮޅު  ރަށް  އޮފީސް  ނަން  މަގާމް

މެނޭޖަރު، ބެލެންސް އޮފް ޕޭމެންޓް 
 ސެކްޝަން 

 286 ކ މާލެ ޓަރީ އޮތޯރިޓީ މޯލްޑިވްސް މަނި  ޒުބައިރު  މަންޞޫރު

މޯލްޑިވްސް މާރކެޓިންގ  ފާޠިމަތު ރާހިލް  ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ
އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް 

  ކޯޕަރޭޝަން

 287 ކ މާލެ

އެސިސްޓެންޓް ޑޭޓާ ޕްރޮސެސިންގ 
 އޮފިސަރ

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ  އާމިނަތު އަޒްލިފާ 
 ކައުންސިލް 

 288 ކ މާލެ

މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް  ވަސީމާ  ޢާއިޝަތު ރއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަ
 ސަރވިސް 

 289 ކ މާލެ

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 
 އޮފިސަރ

މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް  ޝަޒްނާ  މަރިޔަމް
 ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ 

 290 ކ މާލެ

މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް  ޝަހުލާ ޔޫސުފް  ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ
 ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ 

 291 ކ މާލެ

މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް  ޝިނާޒް އަޙްމަދު  هللاޢަބްދު ސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރއެސި
  ސަރވޭ އޮތޯރިޓީ

 292 ކ މާލެ

ސީނިއަރ އެއަރވާދިނަސް 
 އިންޖިނިއަރ

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް  މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް
 އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ 

 293 ކ މާލެ

މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ނިކު އިބްރާހީމް މަ ނަޒީރާ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން އޮފިސަރ
 އެލައެންސް

 294 ކ މާލެ

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް  ޝިފާއު ޢަލީ  އެގްޒެކެޓިވް 
އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ 

 ލިމިޓެޑް  ކޮމްޕެނީ ޕަބްލިކް

 295 ކ މާލެ

ސީނިއަރ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް 
 އޮފިސަރ

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް  ޢާއިޝަތު ރީމާ 
ޓިންގ އެންޑް ކޮންޓްރެކް 
 ލިމިޓެޑް  ކޮމްޕެނީ ޕަބްލިކް

 296 ކ މާލެ

މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން  ޝާދިޔާ  މަރިޔަމް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން މެނޭޖަރ
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް 

 297 ކ މާލެ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  ޢަލީ  އިސްމާޢީލް  ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރ
 ސަރވިސް 

 298 ކ މާލެ

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 
 ރއޮފިސަ

 299 ކ މާލެ  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް ޝާރިފް ނިޒާމް  އިބްރާހީމް

 300 ކ މާލެ މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް  ޝަރުމާ  އާމިނަތު ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ
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 # އަތޮޅު  ރަށް  އޮފީސް  ނަން  މަގާމް

 301 ކ މާލެ މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޑެޓް  މުޙައްމަދު އަމީޒް ޗީފް މެނޭޖަރ

ލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯ އަރުޝަދު  އަޙްމަދު ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން ކޯޑިނޭޑަރ
 ކޮމިޝަން 

 302 ކ މާލެ

 303 ކ މާލެ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް  ރައުޝަން  އާމިނަތު ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖަރ

ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން  ޝަހްޒާ  ޢާއިޝަތު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 އޮތޯރިޓީ 

 304 ކ މާލެ

 305 ކ މާލެ ސްކޫލް  ދަރުމަވަންތަ ޒުލައިޚާ މޫސާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ  ޢަބްދުއްސައްތާރު  އަނަސް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް 
 ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ 

 306 ކ މާލެ

 307 ކ މާލެ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ  ޞަބާޙް  ޙުސައިން އިންފޮމޭޝަން މެނޭޖަރ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ  ޒިދުނާ  ޢާއިޝަތު އެސިސްޓެންޓް އާރކިވިސްޓް 
 ޝީފު އަރު

 308 ކ މާލެ

 309 ކ މާލެ ދިވެހި ބަހުގެ އެކަޑަމީ  ޝާމިޚް  މުޙައްމަދު އެސިސްޓެންޓް ރިސާޗް އޮފިސަރ

 310 ކ މާލެ ދިވެހި ބަހުގެ އެކަޑަމީ  ޙިޒާމް ޙުސައިން އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ  ޝިބްނާ  ޢާއިޝަތު ސެކްރެޓަރީ 
 ޔުނިވަރސިޓީ 

 311 ކ މާލެ

 312 ކ މާލެ ތާޖުއްދީން ސްކޫލް  ޝާކިރު  އިބްރާހީމް ޓް ލީޑިންގ ޓީޗަރގުރެޖުއޭ

 313 ކ މާލެ ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން  ނަޝްވާ ޙަމީދު  އައިމިނަތު މެނޭޖަރ، ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް 

އެސިސްޓެންޓް އިންސްޕެކްޝަން 
 އޮފިސަރ

 314 ކ މާލެ ލޭބަރ ރިލޭޝަން އޮތޯރިޓީ  ޢަލީ ޝަރީފް 

 ސީނިއަރ ހިއުމަން ރިސޯސް
 އޮފިސަރ

 315 ކ މާލެ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ  މަޖްދާ ރަމީޒް

މީޑިއާ އެންޑް ކޮމިނިކޭޝަން 
 އޮފިސަރ

 316 ކ މާލެ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ  އަޒްމީން  هللاޢަބްދު

ގުޅީފަޅު އިންވެސްޓްމެންޓް   އަރީން އަޙްމަދު އެސިސްޓެންޓް ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ
 ލިމިޓެޑް 

 317 ކ މާލެ

 318 ކ މާލެ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ  ރިޝާމް އިސްމާޢީލް ނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރއެޑްމި

ސީނިއަރ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް 
 އޮފިސަރ

 319 ކ މާލެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން  ނައުޝާދު  އަޙްމަދު
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 # އަތޮޅު  ރަށް  އޮފީސް  ނަން  މަގާމް

ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ  އާދަމް  އަބްދުލްރަޙްމާން ލީޑިންގ ޓީޗަރ
 ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަން 

 320 ކ މާލެ

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ  ނިޢުމާ  އާމިނަތު ލޯޔަރ
އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް 

 ލިމިޓެޑް 

 321 ކ މާލެ

ޢާދިލް  މުޙައްމަދު ލީގަލް އެސިސްޓެންޓް 
 ޢަބްދުލްޙަކީމް 

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ 
 އެޑިޔުކޭޝަން 

 322 ކ މާލެ

 323 ކ މާލެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖް  މުޙައްމަދު  އާޝިޔަތު ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް  ދިޔާނާ  ޢާއިޝަތު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 ރަޖިސްޓްރޭޝަން 

 324 ކ މާލެ

ޗީފް ޕްރިންސިޕަލް އިމިގްރޭޝަން 
 އޮފިސަރ

 325 ކ މާލެ މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން  ޙަސަން ޚަލީލް 

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކު  ޝާހިދު  هللاޢަބްދު އެގްޒަމިނަރ
 އެގްޒަމިނޭޝަން 

 326 ކ މާލެ

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކު  ސާމިރު އަޙްމަދު އެގްޒަމިނަރ
 އެގްޒަމިނޭޝަން 

 327 ކ މާލެ

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 
 އޮފިސަރ

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް  މުޙައްމަދު ހައިލަމް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ) 

ސުޕްރީމް  ދިވެހި ރާއްޖޭގެ 
 ކޯޓް 

 328 ކ މާލެ

ރައބިއުބަލް އެސިސްޓެންޓް ޓު 
 އޮފިސަރ

 329 ކ މާލެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް  ޙަމީދު هللا ޢަބްދު ޢާއިޝަތު

 330 ކ މާލެ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ  ނަޒީރު  ޙުސައިން އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

ޕަބްލިކް ވަރކްސް  ޝާކިރު  މަޢުރޫފާ ސީނިއަރ އެޑްމިން އޮފިސަރ
 ސަރވިސަސް 

 331 ކ މާލެ

 332 ކ މާލެ ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ  ނަޞީރު  އަޙްމަދު ސޯސަސް މެނޭޖަރ ހިއުމަން ރި

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް  ޝަހީދާ  ފާޠިމަތު އެސިސްޓެންޓް ރަޖިސްޓްރާރ
  މޯލްޑިވްސް

 333 ކ މާލެ

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ  ޝަމީމް ޙުސައިން އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
 އޮފީސް

 334 ކ މާލެ

 335 ކ މާލެ ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް  ފަޒުނާ  މަތުފާތި ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް

 336 ކ މާލެ ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓު  މުޙައްމަދު އަޙްލާމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
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 # އަތޮޅު  ރަށް  އޮފީސް  ނަން  މަގާމް

ޑިރެކްޓަރ އޮފް ޕާލިމަންޓަރީ 
 އެފެއާރޒް

 337 ކ މާލެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ  ޒާމިރު ޙުސައިން

ލް ސަރވިސް ޖުޑީޝަ ސިފާނާ މޫސާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 ކޮމިޝަން 

 338 ކ މާލެ

 339 ކ ދިއްފުށި  ދިއްދަފުށީ ސްކޫލް   ނަޒީލް  އަޙްމަދު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 340 ކ ދިއްފުށި  ދިއްދަފުށީ ސްކޫލް   އަޒުމީން އަޙްމަދު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

މާލެއަތޮޅު ދިއްފުށީ  ޒުމްރަތު  އާޢިޝަތު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 އުންސިލްގެ އިދާރާ ކަ

 341 ކ ދިއްފުށީ 

 342 ކ ތުލުސްދޫ  ކ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު  ނިހާރާ މުޙައްމަދު ޢައިޝަތު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 343 ކ ތުލުސްދޫ  ކ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު   ޒަކީ މުޙައްމަދު އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ

މާލެ އަތޮޅު ތުލުސްދޫ  ޢާފިޢާ  ޔަމްމަރް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 344 ކ ތުލުސްދޫ 

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 
 އޮފިސަރ

މާލެއަތޮޅު އަތޮޅު  ޝިރުމީން  އާމިނަތު
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 345 ކ ތުލުސްދޫ 

 346 ކ ގާފަރު  ގާފަރު ސްކޫލް  ނިސާމް އަޙްމަދު ސްޕޯޓްސް ސްޕަވައިޒަރ

މާލެ އަތޮޅު ގާފަރު  ރަޝީދާ ޢުމަރު  އިނޭންސް އޮފިސަރސީނިއަރ ފަ
  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 347 ކ ގާފަރު 

ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް 
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

 348 ކ ގުރައިދޫ  ގުރައިދޫ ސްކޫލް   ޙަބީބު ޙުސައިން

މާލެއަތޮޅު ގުރައިދޫ  އިރުފާން  އަޙްމަދު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
  ދާރާކައުންސިލްގެ އި

 349 ކ ގުރައިދޫ 

 350 ކ ގުޅި  ގުޅީ ސްކޫލް   ފަޔާޟް  އަޙްމަދު ގްރެޖުއޭޓް ލީޑީންގ ޓީޗަރ

މާލެއަތޮޅު ގުޅީ ކައުންސިލްގެ  ޞާބިރާ  އާމިނަތު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
  އިދާރާ

 351 ކ ގުޅި 

އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އިބްރާހީމް ފަރްޙަތު އެޑްމިން އޮފިސަރ
 ލްގެ އިދާރާ ހިމަންދޫ ކައުންސި

 352 އއ ހިމަންދޫ 

 353 އއ ހިމަންދޫ  ހިމަންދޫ ސްކޫލް   ޙުސައިން  ވަރުދާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
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 # އަތޮޅު  ރަށް  އޮފީސް  ނަން  މަގާމް

އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ރަސްދޫ  ކަމާލް  ޖަޢުފަރު އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 354 އއ ރަސްދޫ 

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 
 އޮފިސަރ

އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު  އިބްރާހީމް ދުއަޙްމަ
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 355 އއ ރަސްދޫ 

 356 އއ ރަސްދޫ  އއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް  ޢަބްދުއްރަޙީމް  މުސީރާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

އއ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ  އަޒްލިފާ  ފާޠިމަތު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 މަރުކަޒު 

 357 އއ ރަސްދޫ 

ސްޓެންޓް މުނިސިޕަލް އެސި
 ސަރވިސް އޮފިސަރ

އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ  ޤާސިމް މުޙައްމަދު
ބޮޑުފުޅަދޫ ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ 

 358 އއ ބޮޑުފުޅަދޫ 

 359 އއ ބޮޑުފުޅަދޫ  ބޮޑުފޮޅުދޫ ސްކޫލް   އާދަމް  ޝެހެނާޒް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 360 އއ އުކުޅަސް ކުޅަހު ސްކޫލް އު ޙަމީދު އިމާދު  هللاޢަބްދު ޓްރެއިންޑް ލީޑިންގ ޓީޗަރ

 361 އއ އުކުޅަސް އުކުޅަހު ސްކޫލް   ޙަސަން  ޝަހުމިއްޔާ ޓްރެއިންޑް ލީޑިންގ ޓީޗަރ

އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ  މުޢާޛު މޫސާ އެސިސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ
  މަތިވެރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 362 އއ މަތިވެރި 

 363 އއ މަތިވެރި   މަތިވެރީ ސްކޫލް   ނިޔާޒް ދުމުޙައްމަ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މާޅޮހު  ޝިނާން  އަޙްމަދު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 364 އއ މާޅޮހު

 365 އއ މާޅޮސް މާޅޮހު ސްކޫލް   ޝާޠިރު ޢަދުނާން  މުޙައްމަދު ޓްރެއިން ލީޑިންގ ޓީޗަރ

 366 އއ މާޅޮސް މާޅޮހު ސްކޫލް   އާދަމް ރަމްޒީ ރއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަ

އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފެރިދޫ  ޝިފްނާ  މަރްޔަމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 367 އއ ފެރިދޫ 

 368 އއ ފެރިދޫ  އއ. އަތޮޅު މަދަރުސާ  ޚަދީޖާ ނަދީމާ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 369 އއ ފެރިދޫ  އއ. އަތޮޅު މަދަރުސާ  ޝައުނާ ޢަލީ  ރއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަ
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 # އަތޮޅު  ރަށް  އޮފީސް  ނަން  މަގާމް

 370 އއ ތޮއްޑު ތޮއްޑޫ ސްކޫލް   ފައިޞަލް  އާދަމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 371 އއ ތޮއްޑު ތޮއްޑޫ ސްކޫލް    ޢިމްރާން މުޙައްމަދު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ތޮއްޑޫ ނޫޙް މޫސާ ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 372 އއ ތޮއްޑޫ

 373 އދ ހަންޏާމީދޫ  ހަންޏާމީދޫ ސްކޫލް  ޒިދުނާ  މަރްޔަމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 374 އދ ހަންޏާމީދޫ  ހަންޏާމީދޫ ސްކޫލް   އާދިލާ  ފާޠިމަތު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

އެސިސްޓެންޓް މުނިސިޕަލް 
 ސާރވިސް އޮފިސަރ

އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަރި ޢަރޫޝާ  ޢާއިޝަތު
ކުނބުރުދޫ ކައުންސިލްގެ 

  އިދާރާ

 375 އދ ކުނބުރުދޫ 

 376 އދ ކުނބުރުދޫ  ކުނބުރުދޫ ސްކޫލް  އިފާޝާ  ޢާއިޝަތު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 377 އދ އޮމަދޫ އޮމަދޫ ސްކޫލް   ޙައްވާ ސަލީމާ  ގްރެޖުއޭޓް ލީޑީންގ ޓީޗަރ

 378 އދ އޮމަދޫ އޮމަދޫ ސްކޫލް  ޞާބިރާ މޫސާ  ޓްރެއިންޑް ޓީޗަރ

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 
 އޮފިސަރ

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު  ރަޝީދު  މުޙައްމަދު
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 379 އދ މަހިބަދޫ 

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ  އާމިނަތު މޫސާ އެޑްމިން އޮފިސަރ
 މަހިބަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 380 އދ މަހިބަދޫ 

 381 އދ މަހިބަދޫ   އދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް ޢާލިޔާ ޤާސިމް  ވް އޮފިސަރއެޑްމިނިސްޓްރޭޓި 

 382 އދ މަންދޫ  މަންދޫ ސްކޫލް  އާޞިފް  އަޙްމަދު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ  ފަޒީހާ ޢަލީ  އެޑްމިން އޮފިސަރ
މާމިނގިލީ ކައުންސިލްގެ 

  އިދާރާ

 383 އދ މާމިނގިލި 

 384 އދ މާމިނގިލި  އދ. އަތޮޅު މަދަރުސާ  ފަޒީހް  ޙުސައިން އޮފިސަރއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 

 385 އދ މާމިނގިލި  އދ. އަތޮޅު މަދަރުސާ  ޔޫސުފް  މުޙައްމަދު ގްރެޖުއޭޓް ލީޑީންގ ޓީޗަރ

އދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ  އިޒްނިޔާ  ޙައްވާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 މަރުކަޒު 

 386 އދ މަހިބަދޫ 

އދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ  މުޙައްމަދު  ޝަހީދާ ރއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަ
 މަރުކަޒު 

 387 އދ މަހިބަދޫ 
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 # އަތޮޅު  ރަށް  އޮފީސް  ނަން  މަގާމް

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ  މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ
  ފެންފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 388 އދ ފެންފުށި 

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ  އިސާމް އާދަމް ސީނިއަރ ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ
  ގެ އިދާރާދަނގެތީ ކައުންސިލް 

 389 އދ ދަނގެތި 

 390 އދ ދަނގެތި  ދަގެނތީ ސްކޫލް  ޝަފުރާޒް  މުޙައްމަދު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 
 އޮފިސަރ

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ދިއްދޫ  އާމިނަތު ނޫޙް
  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 391 އދ ދިއްދޫ 

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 
 އޮފިސަރ

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ  މުޙައްމަދު  ޝާހިމާ
 ދިގުރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 392 އދ ދިގުރަށު 

 393 އދ ދިގުރަށް  ދިގުރަށު ސްކޫލް   އަޙްމަދު  އަޒްހަރީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 394 އދ ދިގުރަށް  ދިގުރަށު ސްކޫލް   ފިނާސާ  ފާޠިމަތު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ފެލިދެއަތޮޅު ރަކީދޫ  މުޢާޒް ޙުސައިން ޓެންޓް ޑިރެކްޓަރއެސިސް
  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 395 ވ ރަކީދޫ 

 396 ވ ކެޔޮދޫ  ކެޔޮދޫ ސްކޫލް  ނާއިފް  އަޙްމަދު އ. އެޑްމިނިސްޓްރޭޓް އޮފިސަރ

 397 ވ ކެޔޮދޫ  ކެޔޮދޫ ސްކޫލް  ނިއުޝާ  އާމިނަތު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ރޭޓިވް އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓް
 އޮފިސަރ

ފެލިދެއަތޮޅު ކެޔޮދޫ  މަނިކް  ޢަލީ މޫސާ
  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 398 ވ ކެޔޮދޫ 

 399 ވ ފުލިދޫ  ވ. އަތޮޅު މަދަރުސާ  އަބޫބަކުރު  ނަޒީދާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 400 ވ ފުލިދޫ  ވ. އަތޮޅު މަދަރުސާ  އަބޫބަކުރު  ފާޠިމަތު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ފެލިދެ އަތޮޅު ފުލިދޫ  ޞާލިޙް  އިބްރާހީމް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ އެސިސްޓެންޓް
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 401 ވ ފުލިދޫ 

 402 ވ ފެލިދޫ  ވ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު  އަޙްމަދު ޢަލީ  ޕްރިންސިޕަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 
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 # އަތޮޅު  ރަށް  އޮފީސް  ނަން  މަގާމް

އެސިސްޓެންޓް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން 
 އޮފިސަރ

 403 ވ ފެލިދޫ  ވ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް  ޝެރީނާ  ފާޠިމަތު

ފެލިދެ އަތޮޅު އަތޮޅު  ޝަބީން  އިބްރާހީމް އެސިސްޓެންޓް ކޮމްޕިއުޓަރ އޮފިސަރ
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 404 ވ ފެލިދޫ 

ފެލިދެ އަތޮޅު ފެލިދޫ  ފަވާޒު  އަޙްމަދު އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 405 ވ ފެލިދޫ 

ފެލިދެ އަތޮޅު ތިނަދޫ   ނަޢީމް އްމަދުމުޙަ ސީނިއަރ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 406 ވ ތިނަދޫ 

މުލަކަތޮޅު ނާލާފުށި   ޙަސަން  ޢަބްދުއްސައްތާރު އެސިސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 407 މ ނާލާފުށި 

 408 މ ނާލާފުށި  ނާލާފުށީ ސްކޫލް   މުޙައްމަދު  ނިޢުމާ ޓްރެއިންޑް ޓީޗަރ

 409 މ ނާލާފުށި  ނާލާފުށީ ސްކޫލް  ޝަރުމީލާ  ޢާއިޝަތު ނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރއެޑްމި

މުލަކަތޮޅު ރަތްމަންދޫ  ފިރާޤު  هللاޢަބްދު ސީނިއަރ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 410 މ ރަތްމަންދޫ 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް   އެސިސްޓެންޓް
 އޮފިސަރ

 411 މ ންދޫ ރަތްމަ ރަތްމަންދޫ ސްކޫލް  މުޢާޒު މުޙައްމަދު

މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ  މަޖުދީ ނަޞީރު  މުޙައްމަދު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 412 މ ކޮޅުފުށި 

 413 މ ކޮޅުފުށި  މ. އަތޮޅު މަދަރުސާ  ރިޔާޒް  އަޙްމަދު ގްރެޖުއޭޓް ލީޑިންގ ޓީޗަރ

 414 މ ކޮޅުފުށި  ރުސާ މ. އަތޮޅު މަދަ އިސްޙާޤު  އަޙްމަދު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

މުލަކަތޮޅު ވޭވަށު  ޙަލީމް  އަޙްމަދު ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 415 މ ވޭވަށް 

 416 މ ވޭވަށް  ވޭވަށު ސްކޫލް   ޝާޢިރާ  ޙަލީމަތު ޢެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 417 މ ވޭވަށް  ވޭވަށު ސްކޫލް   ޢަބްދުލްމަޖީދު  ނަދީމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

މުލަކަތޮޅު މަޑުއްވަރީ  ޢާޡިމް ޢަލީ  މުޙައްމަދު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 418 މ މަޑުއްވަރި 

 419 މ މަޑުއްވަރި  މަޑުއްވަރީ ސްކޫލް   ނިހާދު  ޙުސައިން އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
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 # އަތޮޅު  ރަށް  އޮފީސް  ނަން  މަގާމް

ޝިއުޝާ  ޢާއިޝަތު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 މުޙައްމަދު

 420 މ މަޑުއްވަރި  ސްކޫލް  މަޑުއްވަރީ 

ސީނިއަރ މުނިސިޕަލް ސާރވިސް 
 އޮފިސަރ

މުލަކަތޮޅު މުލަކު  ޝަރީފް  ޙުސައިން
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 421 މ މުލަކު 

 422 މ މުލަކު  މުލަކު ސްކޫލް  މުޖުތަބާ މުޙައްމަދު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

އެސިސްޓެންޓް ކޮމްޕިއުޓަރ 
 ޓެކްނީޝަން 

މުލަކަތޮޅު އޮތޮޅު  ރު ޝާޠި  މުޙައްމަދު
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 423 މ މުލި

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 
 އޮފިސަރ

މުލަކަތޮޅު މުލީ ކައުންސިލްގެ  ނަޢީމު ޙުސައިން
  އިދާރާ

 424 މ މުލި

އެސިސްޓެންޓް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން 
 އޮފިސަރ

 425 މ މުލި މުލީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް  ނަޢީމު  އަންވަރު

 426 މ މުލި މ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު   ރަޝީދާ މަރްޔަމް ނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރއެޑްމި

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓް 
 އޮފިސަރ

 427 މ މުލި މ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު  ޒާހިރު  މުޙައްމަދު

 428 މ ދިއްގަރު  ދިއްގަރު ސްކޫލް  هللاޢަބްދު އިސްމާޢީލް ގްރެޖުއޭޓް ލީޑިންގ ޓީޗަރ

ޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެސިސް
 އޮފިސަރ

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ  ޢަބްދުލްޙަކީމް  ޝާދިޔާ
ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ 

 429 ފ ނިލަންދޫ 

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ  ޒާހިރު  އިސްމާޢީލް ލީގަލް އޮފިސަރ
  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 430 ފ ނިލަންދޫ 

ލްތް އެސިސްޓެންޓް ކޮމިއުނިޓީ ހެ 
 އޮފިސަރ

 431 ފ ނިލަންދޫ  ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް  އިސްމާޢީލް  ޝުޢައިބް

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 
  އޮފިސަރ

ފ. އަތޮޅު އެޑިޔުކޭޝަން   ނައީމާ ޢާއިޝަތު
 ސެންޓަރ

 432 ފ ނިލަންދޫ 

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 
 އޮފިސާރ

ފ. އަތޮޅު އެޑިޔުކޭޝަން  އިސްމާޢީލް  ޝިރުމީނާ
 ޓަރސެން

 433 ފ ނިލަންދޫ 
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 # އަތޮޅު  ރަށް  އޮފީސް  ނަން  މަގާމް

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ  ޢާމިލާ  ޢާއިޝަތު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
  ބިލެތްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 434 ފ ބިލެއްދޫ 

 435 ފ ބިލެއްދޫ  ބިލެއްދޫ ސްކޫލް  ޙަސަން އަޖީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދެ  މޫސާ ފަތުޙީ  ސީނިއަރ ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ
 މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 436 ފ މަގޫދޫ 

އެސިސްޓެންޓް މުނިސިޕަލް 
 ސަރވިސް އޮފިސަރ

ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  ޢަލީ ނަޖީބު 
 މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 437 ފ މަގޫދޫ 

 438 ފ މަގޫދޫ   މަގޫދޫ ސްކޫލް   މުޖުތަބާ އަޙްމަދު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 439 ފ މަގޫދޫ   މަގޫދޫ ސްކޫލް  ޝަހުލާ  ފާތިމަތު ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރއެ

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަޙްމަދު ޝާޙް  އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ
  ފީއަލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 440 ފ ފިއަލީ 

 441 ފ ފިއަލީ  ފ. އަތޮޅު މަދަރުސާ  ޝަރީފު  އަޙްމަދު ޓްރެއިންޑް ޓީޗަރ

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ  މުޙައްމަދު ޒުލައިޚާ ސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރއެސި
ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ 

  އިދާރާ

 442 ފ ދަރަނބޫދޫ 

 443 ފ ދަރަނބޫދޫ  ދަރަނބޫދޫ ސްކޫލް  ޙަސަން އާދަމް ގްރެޖުއޭޓް ލީޑިންގ ޓީޗަރ

 444 ފ ދޫ ދަރަނބޫ  ދަރަނބޫދޫ ސްކޫލް  އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ގްރެޖުއޭޓް ޓީޗަރ

ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ  ޢަބްދުލްބާރީ  މުޙައްމަދު އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
  ހުޅުދެލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 445 ދ ހުޅުދެލި 

 446 ދ ހުޅުދެލި  ހުޅުދެލި ސްކޫލް   ލަވްޒާ  ފާޠިމަތު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 
 އޮފިސަރ

 447 ދ ރިނބިދޫ  ރިނބިދޫ ސްކޫލް  ސަންޙަ މުއުމިނާ

އިޤްބާލް  އަޙްމަދު ސީނިއަރ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ
 ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް 

ނިލަންދެ އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ 
ރިނބުދޫ ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ 

 448 ދ ރިނބުދޫ 
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 # އަތޮޅު  ރަށް  އޮފީސް  ނަން  މަގާމް

ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ  ނިޝާމް  އިބްރާހީމް މުނިސިޕަލް ސަރވިސް އޮފިސަރ
ނޑިދޫ ކައުންސިލް  ގެ ބަ

  އިދާރާ

ނޑިދޫ   449 ދ ބަ

އެސިސްޓެންޓް ކޮމްޕިއުޓަރ 
 ޓެކްނީޝަން 

ނޑިދޫ ސްކޫލް  ޢަރީޝް  އިބްރާހީމް ނޑިދޫ  ދ. ބަ  450 ދ ބަ

ނިލަންދެ އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ   ޢަބްދުލްޙަމީދު ޢަބްދުއްނޫރު  އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ
ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ 

 451 ދ ކުޑަހުވަދޫ 

ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ  ޙަމީދު هللا ޖާދު އުޓަރ ޓެކްނީޝަން ކޮމްޕި
  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 452 ދ ކުޑަހުވަދޫ 

އެސިސްޓެންޓް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން 
 އޮފިސަރ

 453 ދ ކުޑަހުވަދޫ   ދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް އާދަމް ޝާކިރު 

 454 ދ ކުޑަހުވަދޫ  ކަޒު ދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރު  ޢަބްދުއްރަޙްމާން  ނަސްމާ ލީޑިންގ ޓީޗަރ

 455 ދ ކުޑަހުވަދޫ  ދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު  ރިޟާ هللا ޢަބްދު ލީޑިން ޓީޗަރ

ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ  ޢާޞިފް  މުޙައްމަދު އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ
މާއެނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ 

  އިދާރާ

 456 ދ މާއެނބޫދޫ

 457 ދ މާއެނބޫދޫ މާއެނބޫދޫ ސްކޫލް   ޢަލީ ޝާހިރު  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 458 ދ މާއެނބޫދޫ މާއެނބޫދޫ ސްކޫލް  އިލްހާމް މުޙައްމަދު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ނިލަންދެ އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ  ސިނާން  އިބްރާހީމް ކައުންސިލަރ
 މީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 459 ދ މީދޫ

 460 ދ މީދޫ ޅު މަދަރުސާ ދ. އަތޮ  ޢަލީ ޢަބްދުއްޝަކޫރު  ގްރެޖުއޭޓް ޓީޗަރ

 461 ދ މީދޫ ދ. އަތޮޅު މަދަރުސާ  ޢަބްދުލްވައްހާބް  ސާޖިދާ ޓްރެއިންޑް ލީޑިން ޓީޗަރ

ކޮޅުމަޑުލު ހިރިލަންދޫ  ހައިޝަމް  އަޙްމަދު އެޑްމިން އޮފިސަރ
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 462 ތ ހިރިލަންދޫ 

 463 ތ ހިރިލަންދޫ  ލް ހިރިލަންދޫ ސްކޫ މުޢާޒު ޙުސައިން އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ކޮޅުމަޑުލު ބުރުނީ  ޝާހިދާ  ޢާއިޝަތު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 464 ތ ބުރުނީ 

 465 ތ ބުރުނީ  ބުރުނީ ސްކޫލް  ރަޝީދާ  އާމިނަތު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 466 ތ ނީ ބުރު ބުރުނީ ސްކޫލް  މުޙައްމަދު  ފާތިމަތު ޝާމާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
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 # އަތޮޅު  ރަށް  އޮފީސް  ނަން  މަގާމް

އެސިސްޓެންޓް އިކޮނޮމިކް 
 ޑިވޮލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ

ނޑޫދޫ  މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ކޮޅުމަޑުލު ކަ
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ނޑޫދޫ   467 ތ ކަ

ނޑޫދޫ  ކަނޑޫދޫ ސްކޫލް  މުޢާޒު  هللاޢަބްދު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ  468 ތ ކަ

ނޑޫދޫ ސްކޫ   ރަޝީދު  މުޙައްމަދު ޑެޕިޔުޓީ ޕްރިންސިޕަލް  ނޑޫދޫ  ލް ކަ  469 ތ ކަ

ކޮޅުމަޑުލު ކިނބިދޫ  ނިޔާޒް  އިބްރާހީމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 470 ތ ކިނބިދޫ 

 471 ތ ކިނބިދޫ  ކިނބިދޫ ސްކޫލް   ނާޡިމް ޙުސައިން ގްރެޖުއޭޓް ޓީޗަރ

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 
 އޮފިސަރ

 472 ތ ދޫ ކިނބި ކިނބިދޫ ސްކޫލް   ތަސްމިޔާ މޫސާ

އެސިސްޓެންޓް މުނިސިޕަލް 
 ސާރވިސް އޮފިސަރ

ކޮޅުމަޑުލު އޮމަދޫ  ޒަހީނު  ޙުސައިން
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 473 ތ އޮމަދޫ

 474 ތ އޮމަދޫ އޮމަދޫ ސްކޫލް   ނިޡާމް މުޙައްމަދު ޓްރެއިންޑް ޓީޗަރ

ކޮޅުމަޑުލު ވަންދޫ  ޝިޔާޒާ  ފާޠިމަތު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 އިދާރާ  ކައުންސިލްގެ

 475 ތ ވަންދޫ 

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 
 އޮފިސަރ

 476 ތ ވަންދޫ  ވަންދޫ ސްކޫލް  ޢަލީ ނިޒާމް 

 477 ތ ވަންދޫ  ވަންދޫ ސްކޫލް    ޝަފީގް  އިސްމާޢީލް ގްރެޖްއޭޓް ލީޑިންގ ޓީޗަރ

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 
 އޮފިސަރ

 478 ތ ށި ވިލިފު ވިލިފުށީ ސްކޫލް   ޙުސައިން އަޙްމަދު

 479 ތ ވިލިފުށި  ވިލިފުށީ ސްކޫލް   ނިޒާމާ  ފާޠިމަތު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ކޮޅުމަޑުލު ވިލުފުށި  މިޙްނާ ޙުސައިން  ފާޠިމަތު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 480 ތ ވިލުފުށި 

ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު  މަނިކެ  ޢާއިޝަތު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 އުންސިލްގެ އިދާރާ ކަ

 481 ތ ވޭމަންޑޫ 

އެސިސްޓެންޓް މުނިސިޕަލް 
 ސާރވިސް އޮފިސަރ

ކޮޅުމަޑުލު ވޭމަންޑޫ  ޙާމިދު މޫސާ
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 482 ތ ވޭމަންޑޫ 

 483 ތ ވޭމަންޑޫ  އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް   ޙައްވާ ރިޝްމީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 484 ތ ވޭމަންޑޫ  މަންޑޫ ސްކޫލް ވޭ  ޚަލީލް  މުޙައްމަދު ގްރެޖުއޭޓް ޓީޗަރ
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 # އަތޮޅު  ރަށް  އޮފީސް  ނަން  މަގާމް

 485 ތ މަޑިފުށި މަޑިފުށީ ސްކޫލް   ޙައްވާ ނަޒީހާ  ކޮލިފައިޑް ލީޑިންގ ޓީޗަރ

 486 ތ މަޑިފުށި މަޑިފުށީ ސްކޫލް  މޫސާ ނަސީމް ޓްރެއިންޑް ލީޑިންގ ޓީޗަރ

ކޮޅުމަޑުލު މަޑިފުށީ  ޙަސަން ރިޟާ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 487 ތ ށީމަޑިފު

 488 ތ ދިޔަމިނގިލި  ދިޔަމިނގިލި ސްކޫލް   އިބްރާހީމް  ފަޒްނާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 489 ތ ދިޔަމިނގިލި  ދިޔަމިނގިލި ސްކޫލް   އިބްރާހީމް  ޒާލިފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ކޮޅުމަޑުލު ދިޔަމިގިލީ  ޙަސަން ޙާބީބް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ
  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 490 ތ ޔަމިގިލި ދި

ތ. އަތޮޅު އެޑިޔުކޭޝަން  ޢަބްދުލްހާދީ  ރާޝިދާ ކޮލިފައިޑް ޓީޗަރ
 ސެންޓަރ

 491 ތ ތިމަރަފުށި 

ތ. އަތޮޅު އެޑިޔުކޭޝަން  ޢަބްދުލްވައްހާބު  ޢާޝިޤާ ޓްރެއިންޑް ޓީޗަރ
 ސެންޓަރ

 492 ތ ތިމަރަފުށި 

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 
 އޮފިސަރ

ޑުލު ތިމަރަފުށީ ކޮޅުމަ ޝަރީފް  މުޙައްމަދު
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 493 ތ ތިމަރަފުށީ 

ކޮޅުމަޑުލު ގާދިއްފުށި  ޙުސައިން ފާރޫޤު  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 494 ތ ގާދިއްފުށި 

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 
 އޮފިސަރ

 495 ތ ގާދިއްފުށި  ގާދިއްފުށީ ސްކޫލް  ލިއުނާ  ފާޠިމަތު

 496 ތ ގާދިއްފުށި  ގާދިއްފުށީ ސްކޫލް   ފާޠިމަތު ސީޒާ  ނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރއެޑްމި

ކޮޅުމަޑުލު ގުރައިދޫ  ރަޝާދު ޙަސަން  އަޙްމަދު އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ
  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 497 ތ ގުރައިދު 

 498 ތ ގުރައިދޫ  ތ. އަތޮޅު މަދަރުސާ  هللاޢަބްދު ނަޙްލާ އެޑްމިން އޮފިސަރ

 499 ތ ގުރައިދޫ  ތ. އަތޮޅު މަދަރުސާ  ޢަލީ  އިސްމާޢީލް  ޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަންކޮމް

އެސިސްޓެންޓް މުނިސިޕަލް 
 ސަރވިސް އޮފިސަރ

ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ  މުޙައްމަދު  ޢަލީ
  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 500 ލ ހިތަދޫ 

 501 ލ ހިތަދޫ  ހިތަދޫ ސްކޫލް   ޝަރީފް  އަޙްމަދު ލީޑިންގ ޓީޗަރ

ންސިޕަލް ޑެޕިއުޓީ ޕްރި
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

 502 ލ ހިތަދޫ  ހިތަދޫ ސްކޫލް  އިބްރާމް މުޙައްމަދު

 503 ލ ކަލައިދޫ  އިސްދޫ ކަލައިދޫ ސްކޫލް  ޢަބްދުލްމުހައިމިން އެކްޓިން ލީޑިން ޓީޗަރު 
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 # އަތޮޅު  ރަށް  އޮފީސް  ނަން  މަގާމް

 504 ލ ކަލައިދޫ  އިސްދޫ ކަލައިދޫ ސްކޫލް   ސޯމަން ޕްރިންސިޕަލް

 505 ލ ކައްދޫ  ކައްދޫ އެއަރޕޯޓް ކޮމްޕެނީ  ކީބް ޝަ  އިބްރާހީމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ހައްދުންމަތީ ކަލައިދޫ  އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު މުނިސިޕަލް ސަރވިސް އޮފިސަރ
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 506 ލ ކަލައިދޫ 

ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ  ޝަކީބު  އިބްރާހީމް އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ
  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 507 ލ ދޫ ކުނަހަން 

 508 ލ ކުނަހަންދޫ  ކުނަހަންދޫ ސްކޫލް   ޔޫސުފު  ޙުސައިން ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް

 509 ލ ކުނަހަންދޫ  ކުނަހަންދޫ ސްކޫލް  މަޢުރޫފު  هللاޢަބްދު ލީޑިންގ ޓީޗރ

ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ   ޙަމީދު އިބްރާހީމް އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 510 ލ އިސްދޫ

 511 ލ އިސްދޫ އިސްދޫ ސްކޫލް  ރަޝީދު  އަޙްމަދު ލީޑިންގ ޓީޗަރ ގްރެޖުއޭޓް

ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ  ރަޝީދު  އިސްމާޢީލް އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 512 ލ މާބައިދޫ

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 
 އޮފިސަރ

 513 ލ މާބައިދޫ ލ. އަތޮޅު މަދަރުސާ  ޢަބްދުލްޤާދިރު  ޙައްވާ

 514 ލ މާބައިދޫ ލ. އަތޮޅު މަދަރުސާ  އައްސަދު އިބްރާހީމް ޓްރެއިންޑް ޓީޗަރ

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 
 އޮފިސަރ

ހައްދުންމަތީ މާވަށު  ޢަލީ މޫސާ 
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 515 ލ މާވަށް 

އެސިސްޓެންޓް ކޮމްޕިއުޓަރ 
 ޓެކްނީޝަން 

 516 ލ މާވަށް  މާވަށު ސްކޫލް  ޒަމީރު هللا ޢަބްދު

 517 ލ މާވަށް  މާވަށު ސްކޫލް  ޒުލައިޚާ އާދަމް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ  ޙަބީބާ ޢަލީ  މުނިސިޕަލް ސަރވިސް އޮފިސަރ
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 518 ލ މާމެންދޫ

 519 ލ މާމެންދޫ މާމެންދޫ ސްކޫލް    ޙަތުމާ މަރިޔަމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ހައްދުންމަތީ މުންޑު  ޢަލީ ޝަފީޢު  މިންސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރއެޑް
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 520 ލ މުންޑު

 521 ލ މުންޑޫ މުންޑޫ ސްކޫލް  ޙަސަން ނާދިޙް  އެޑްމިން އޮފިސަރ
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 # އަތޮޅު  ރަށް  އޮފީސް  ނަން  މަގާމް

ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު  ޖައުހަރު މޫނިސާ އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިން އޮފިސަރ
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 522 ލ ފޮނަދޫ 

ލ. އަތޮޅު އެޑިޔުކޭޝަން  ޙަލީމް ރިޟްވާން ޑް ލީޑިންގ ޓީޗަރކޮލިފައި
 ސެންޓަރ

 523 ލ ފޮނަދޫ 

ލ. އަތޮޅު އެޑިޔުކޭޝަން  ފައިނާޒު  ޢާއިޝަތު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 ސެންޓަރ

 524 ލ ފޮނަދޫ 

ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫ  މުޙައްމަދު  ޢަބްދުއްލަޠީފް ސީނިއަރ ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ
  ދާރާކައުންސިލްގެ އި

 525 ލ ދަނބިދޫ 

 526 ލ ދަނބިދޫ  ދަނބިދޫ ސްކޫލް  ޝާފީ  އިބްރާހީމް ހެޑް އޮފް ސްކޫލް 

އެސިސްޓެންޓް މުނިސިޕަލް 
 ސަރވިސް އޮފިސަރ

ހައްދުންމަތީ ގަމު  އަބޫބަކުރު  މުޙައްމަދު
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 527 ލ ގަން 

ލ. ގަމު ރީޖަނަލް  އަޙްމަދު ޒަކީ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 ސްޕިޓަލް ހޮ

 528 ލ ގަން 

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 
 އޮފިސަރ

ޙަމަދު ބިން ޚަލީފާ އާލްސާނީ  ފަޔާޟް  ޙުސައިން
 ސްކޫލް 

 529 ލ ގަން 

ޑެޕިޔުޓީ ޕްރިންސިޕަލް 
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

ޙަމަދު ބިން ޚަލީފާ އާލްސާނީ  ޝަރީފް  މުޙައްމަދު
 ސްކޫލް 

 530 ލ ގަން 

 531 ލ ގަން  އިހައްދޫ ސްކޫލް   ރަޝީދު  ޢާއިޝަތު ރއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަ

 532 ލ ގަން  މުކުރި މަގު ސްކޫލް   ޙަސަން ޙަބީބް އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިން އޮފިސަރ

 533 ލ ގާދޫ  ގާދޫ ސްކޫލް  އަބޫބަކުރު  އަޙްމަދު ޓްރެއިންޑް ލީޑިންގ ޓީޗަރ

ތޮޅު އުތުރުބުރީ ހުވަދުއަ މަރިޔަމް ޝިޒްނާ ނަޖީބް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފިސަރ
ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ 

 534 ގއ ނިލަންދޫ 

 535 ގއ ނިލަންދޫ  ގއ. ނިލަންދޫ ސްކޫލް   ޢަޡީމް އަޙްމަދު  ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕްލް

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ  ޙަސަން  އަސްފާހު އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
ނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ  ކަ

  އިދާރާ

ނޑުހުޅުދޫ   536 ގއ ކަ

ނޑުހުޅުދޫ ސްކޫލް  ޙަސަން ޢާލިމް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ނޑުހުޅުދޫ  ކަ  537 ގއ ކަ

ނޑުހުޅުދޫ ސްކޫލް  މުފީދު ޢަލީ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ނޑުހުޅުދޫ  ކަ  538 ގއ ކަ
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 # އަތޮޅު  ރަށް  އޮފީސް  ނަން  މަގާމް

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 
 އޮފިސަރ

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ  ޢާމިރު ސަޢީދު 
ނޑޭ ކައުންސިލްގެ އި  ދާރާ ކޮ

ނޑޭ   539 ގއ ކޮ

ނޑޭ ސްކޫލް   هللاޢަބްދު ޠާރިޤާ  އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިން އޮފިސަރ ނޑޭ  ކޮ  540 ގއ ކޮ

 541 ގއ ކޮލަމާފުށި  ގއ. އަތޮޅު މަދަރުސާ  ޠަލާލް ޝަރީފް  ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން 

 ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ  ސުޖާނާ ޖަމީލް ޕޮރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ
ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ 

 542 ގއ ކޮލަމާފުށީ 

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު  ޙަސަން މުޙައްމަދު އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 543 ގއ ވިލިނގިލި 

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 
 އޮފިސަރ

ގއ. އަތޮޅު އެޑިޔުކޭޝަން  އިސްމާޢީލް  ނާދިރާ
 ސެންޓަރ

 544 ގއ ވިލިނގިލި 

ގއ. އަތޮޅު އެޑިޔުކޭޝަން  هللاޢަބުދު ނާސިމާ އޮފިސަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް
 ސެންޓަރ

 545 ގއ ވިލިނގިލި 

ގއ. ވިލިނގިލީ އަތޮޅު  މުޙައްމަދު  ނަޖުމީދު އެޑްމިން އޮފިސަރ
 ހޮސްޕިޓަލް 

 546 ގއ ވިލިނގިލި 

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ  މުޙައްމަދު ރަޒިއްޔާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ 

 547 ގއ ވިލިނގިލީ 

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ  ޝަފީޢު  އަޙްމަދު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 548 ގއ މާމެންދޫ

 549 ގއ މާމެންދޫ މާމެންދޫ ސްކޫލް  ނައުފަލް މޫސާ  ލީޑިން ޓީޗަރ

 550 ގއ ންދޫމާމެ މާމެންދޫ ސްކޫލް   هللاޢަބްދު ޢާޒިމް ޑިޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ  ޔޫސުފް މޫސާ އެޑްމިން އޮފިސަރ
 ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 551 ގއ ދާންދޫ 

 552 ގއ ދާންދޫ  ދާންދޫ ސްކޫލް   ނާފިޢު ޙަސަން  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 553 ގއ ދާންދޫ  ދާންދޫ ސްކޫލް  އަޙްމަދު  ފަހީމާ ލީޑިންގ ޓީޗަރ

 554 ގއ ދާންދޫ  ދާންދޫ ސްކޫލް  އާދަމް އާމިނަތު އޮފިސަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އިބްރާހީމް  ޢާދިލް މުނިސިޕަލް ސަރވިސް އޮފިސަރ
 ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 555 ގއ ދެއްވަދޫ 
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 # އަތޮޅު  ރަށް  އޮފީސް  ނަން  މަގާމް

 މަދްރަސަތުލް ސުލްޠާން  ޞާލިޙް  ނަސްރީނާ އެޑްމިން އޮފިސަރ
 މުޙައްމަދު

 556 ގއ ދެއްވަދޫ 

މަދަރަސަތުލް ސުލްޠާން  ނިޝާނާ ޞާލިޙް  މިން އޮފިސަރއެޑް
 މުޙައްމަދު

 557 ގއ ދެއްވަދޫ 

ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ   ޙުސައިން ވަޙީދު  އެޑްމިން އޮފިސަރ
 ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 558 ގދ ގައްދޫ 

ސުހައި ޙުސައިން  هللاޢަބްދު ގްރެޖުއޭޓް ލީޑިންގ ޓީޗަރ
 މަނިކުފާނު 

 559 ގއ ގެމަނަފުށި   ގެމަނަފުށީ ސްކޫލް

 560 ގއ ގެމަނަފުށި   ގެމަނަފުށީ ސްކޫލް  ނާފިޒު  މުޙައްމަދު ގްރެޖުއޭޓް ލީޑިންގ ޓީޗަރ

 ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ  ޢަބްދުއްސައްތާރު  هللاޢިނާޔަތު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
ނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ  ހޯ

 އިދާރާ 

ނޑެއްދޫ   561 ގދ ހޯ

ނޑެއްދޫ ސްކޫލް   ވާރިޝް  ޙުސައިން ޓްރެއިންޑް ލީޑިންގ ޓީޗަރ ނޑެއްދޫ  ހޯ  562 ގދ ހޯ

ނޑެއްދޫ ސްކޫލް   ޝަޤިއްޔާ އާމިނަތު ގްރެޖުއޭޓް ލީޑިންގ ޓީޗަރ ނޑެއްދޫ  ހޯ  563 ގދ ހޯ

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 
 އޮފިސަރ

ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ  ފިރާޒު  އަޙްމަދު
 ނަޑެއްލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 564 ގދ ނަޑެއްލާ

 565 ގދ ނަޑެއްލާ ނަޑެއްލާ ސްކޫލް  ޒާހިރު  އިބްރާހީމް ގްރެޖުއޭޓް ޓީޗަރ

ޕްރީ ސްކޫލް -ޝަފަޔާރ އިކްލީލާ  އާމިނަތު ބަޖެޓް އޮފިސަރ
 )ނަޑެއްލާ(

 566 ގދ ނަޑެއްލާ

ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ  އަޙްމަދު  ޢާއިޝަތު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ 

 567 ގދ ފަންދޫ ރަތަ

 568 ގދ ރަތަފަންދޫ  ރަތަފަންދޫ ސްކޫލް  ނަޖީބް  ހައިޝިއްޔާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 569 ގދ ރަތަފަންދޫ  ރަތަފަންދޫ ސްކޫލް  އަޙްމަދު  ވަޒްނާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

އެސިސްޓެންޓް އިކޮނޮމިކް 
 ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ

އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ވާދޫ ހުވަދު ޝާޒްމީ މުޙައްމަދު  ފާޠިމަތު
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 570 ގދ ވާދޫ 

 571 ގދ ވާދޫ  މަދްރަސަތުލް ޖަމާލުއްދީން  ޢާޤިޞާ  ޢާއިޝަތު  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 572 ގދ ވާދޫ  މަދްރަސަތުލް ޖަމާލުއްދީން   ޝިމްޝާޒު  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ  އްމަދުމުޙަ އިލްހާމް ސީނިއަރ ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ
 މަޑަވެލި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 573 ގދ މަޑަވެލި 
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 # އަތޮޅު  ރަށް  އޮފީސް  ނަން  މަގާމް

 574 ގދ މަޑަވެލި  މަޑަވެލި ސްކޫލް   ފަހުމީ  ޙުސައިން އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ  ރަޝީދު  އަޝްރަފް އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ 

 575 ގދ ރެސްމާތޮޑާ ފަ

 576 ގދ ފަރެސްމާތޮޑާ  ހުވަދޫ ސްކޫލް   ޒުހައިރު  އަޙްމަދު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ  އަޝްފާޤް  އަޙްމަދު ސީނިއަރ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ
  ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 577 ގދ ފިޔޯރީ 

 578 ގދ ފިޔޯރީ   ލްފިޔޯރީ ސްކޫ ހާޝިމް  އަޙްމަދު އެޑްމިން އޮފިސަރ

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 
 އޮފިސަރ

ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ  ޝަރީފް  މުޙައްމަދު
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 579 ގދ ތިނަދޫ 

އެސިސްޓެންޓް އިކޮނޮމިކް 
 ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ  ޙުސައިން  ޢާރިފް
 ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 580 ގދ ނަދޫ ތި

 581 ގދ ތިނަދޫ  އަބޫބަކުރު ސްކޫލް  ޞާދިޤު  هللاޢަބްދު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ގދ. އަތޮޅު އެޑިޔުކޭޝަން  މަޢުޞޫމާ ޢަލީ  އެޑްމިން އޮފިސަރ
 ސެންޓަރ

 582 ގދ ތިނަދޫ 

ގދ. އަތޮޅު އެޑިޔުކޭޝަން  ސަޢީދު  ފާޠިމަތު އެޑްމިން އޮފިސަރ
 ސެންޓަރ

 583 ގދ ތިނަދޫ 

 584 ގދ ތިނަދޫ  ތިނަދޫ ސްކޫލް   އަޙުމަދު  ސާޖިޔަތު ފިސަރއެޑްމިން އޮ

ޑރ.ޢަބްދުއްޞަމަދު  ޙުސައިން  ޝަހުޒާ ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތް އޮފިސަރ
 މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް 

 585 ގދ ތިނަދޫ 

 586 ގދ ގައްދޫ  ގދ. އަތޮޅު މަދަރުސާ ޢަލީ ޢުޒައިރު  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

އިޔާނާ  އިޝަތުޢާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 ޢަބްދުއްޞަމަދު 

 587 ގދ ގައްދޫ  ގދ. އަތޮޅު މަދަރުސާ

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ  ރަޝީދު  މުޙައްމަދު މުނިސިޕަލް ސަރވިސް އޮފިސަރ
ގެމަނަފުށި ކައުންސިލްގެ 

 އިދާރާ 

 588 ގއ ގެމަނަފުށި 

ފުވައްމުލަކު ހޯދަޑު  ޝާހިދު  هللاޢަބްދު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 ގެ އިދާރާ ކައުންސިލް 

 589 ޏ ހޯދަޑު 

ފުވައްމުލަކު މާދަޑު  ރިޒްލާ ޢަލީ  އާމިނަތު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 590 ޏ މާދަޑު

ފުވައްމުލަކު މާލެގަން  އަރީޝް  ޙުސައިން އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 591 ޏ މާލެގަން 
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 # އަތޮޅު  ރަށް  އޮފީސް  ނަން  މަގާމް

ފުވައްމުލަކު މިސްކިތްމަގު  އަޙްމަދު  ބާނާލު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 592 ޏ މިސްކިތްމަގު 

ފުވައްމުލަކު ފުނާޑު  ޖަވާދު  އަޙްމަދު ފައިނޭންސް އޮފިސަރ
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 593 ޏ ފުނާޑު 

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 
 އޮފިސަރ

 594 ޏ ފުވައްމަލަކު  ފުވައްމުލަކު ސްކޫލް  ސަޢީދާ  ފާޠިމަތު

މަދްރުސަތުއް ޝައިޚް  ޝަމީމް  އާމިނަތު އޮފިސަރ
 މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން 

 595 ޏ ފުވައްމަލައް 

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު  ޢަރީފް  މުޙައްމަދު ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 596 ޏ ފުވައްމުލަކު 

 597 ޏ ލައް ފުވައްމު ޙާފިޒް އަޙްމަދު ސްކޫލް  އިބްރާހީމް ރާމިޒާ ލީޑީންގ ޓީޗަރ

 598 ޏ ފުވައްމުލައް  ޏ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް  هللاއަބްދު ޙަސަން ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން 

ޏ. އަތޮޅު އެޑިޔުކޭޝަން  ޝިޔާމް މޫސާ  އަޙްމަދު ސްކޫލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ
 ސެންޓަރ

 599 ޏ ފުވައްމުލައް 

ޏ. އަތޮޅު އެޑިޔުކޭޝަން  ފަޔާޒް  މުޙައްމަދު ލީޑިންގ ޓީޗަރ
 ސެންޓަރ

 600 ޏ އްމުލައް ފުވަ

ފުވައްމުލަކު ދަޑިމަގު  ނަޞީރާ  ފާޠިމަތު އ.މުނިސިޕަލް ސަރވިސް އޮފިސަރ
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 601 ޏ ދަޑިމަގު 

ފުވައްމުލަކު ދަޑިމަގު  ބައްސާމް މުޙައްމަދު އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފިސަރ
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 602 ޏ ދަޑިމަގު 

އެސިސްޓެންޓް އިކޮނޮމިކް 
 ވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރޑި

ނޑު  އަޙްމަދު  ޢާއިޝަތު ފުވައްމުލަކު ދިގުވާ
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ނޑު   603 ޏ ދިގުވާ

އެސިސްޓެންޓް މުނިސިޕަލް 
 ސަރވިސް އޮފިސަރ

ނޑިގަން  ތައުފީޤު  ޝައްމާ ފުވައްމުލަކު ދޫ
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ނޑިގަން   604 ޏ ދޫ

ރޑްސް  އެސިސްޓެންޓް މެޑިކަލް ރިކޯ
 އޮފިސަރ

 605 ސ ހިތަދޫ  ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް  ޙަސަން  ފާޠިމަތު ސަމާ

 606 ސ ހިތަދޫ  ހިތަދޫ ސްކޫލް  ޢާޠިފާ ސަޢީދު   ލީޑީންގ ޓީޗަރ

 607 ސ ހިތަދޫ  ހިތަދޫ ސްކޫލް  ލަޠީފާ  މަރިޔަމް  ލީޑީންގ ޓީޗަރ

 608 ސ ހިތަދޫ  އައްޑޫ ހައި ސްކޫލް  އަޙްމަދު  ޝިމްލާ ގްރެޖުއޭޓް ޓީޗަރ
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 # އަތޮޅު  ރަށް  އޮފީސް  ނަން  މަގާމް

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ  ފަޞާޙަތު ފުއާދު  ޚަދީޖާ ރމީޑިއާ އޮފިސަ
 އިދާރާ 

 609 ސ ހިތަދޫ 

 610 ސ ހިތަދޫ  ނޫރާނީ ސްކޫލް  ސަދަފް ނަސީމް  އެޑްމިން އޮފިސަރ

 611 ސ ހިތަދޫ  ނޫރާނީ ސްކޫލް  ޙުސައިން  ޝައްފާ އެޑްމިން އޮފިސަރ

 612 ސ ހިތަދޫ  ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް  ޝަފީޤް  ޞަފްވާން ލީޑިންގ ޓީޗަރ

 613 ސ ހުޅުދޫ  ހުޅުދޫ ސްކޫލް  ޝާހީން ޢަލީ  އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިން އޮފިސަރ

 614 ސ ހުޅުދޫ  ހުޅުދޫ ސްކޫލް  ޔުމްނާ ސާބިޤު  ޓީޗަރ

 615 ސ މަރަދޫ  މަރަދޫ ސްކޫލް   ޢާޠިފް އިބްރާހީމް އެޑްމިން އޮފިސަރ

 616 ސ މަރަދޫ  މަރަދޫ ސްކޫލް  ޝަންވާ މޫސާ  އެޑްމިން އޮފިސަރ

 617 ސ މަރަދޫފޭދޫ  އިރުޝާދިއްޔާ ސްކޫލް  ޒާހިދާ  ޔަމްމަރި ލީޑިން ޓީޗަރ

 618 ސ މަރަދޫފޭދޫ  މަރަދޫ ފޭދޫ ސްކޫލް  އާމިނަތު މާޝާ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސާރ

 619 ސ މީދޫ ސ.އެޓޯލް ސްކޫލް  މުޙައްމަދު ޙައްވާ ކޮލިފައިޑް ޓީޗަރ

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 
 އޮފިސަރ

 620 ސ މީދޫ ލް ސްކޫލް ސ.އެޓޯ އަޙްމަދު  ޝަރުފިއްޔާ 

 621 ސ މީދޫ  ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލް  މުޙައްމަދު  هللاޢަބްދު ގްރެޖުއޭޓް ޓީޗަރ

 622 ސ މީދޫ  ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލް  އަޙްމަދު ދީދީ  ޝަރްފިއްޔާ  ލީޑިން ޓީޗަރ

 623 ސ ފޭދޫ   ފޭދޫ ސްކޫލް   ރަޝީދު هللاޢަބްދު ގްރެޖުއޭޓް ލީޑިން ޓީޗަރ
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