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ުއިސްުބަސްު

ުالرحيمުالرحمنުهللاުبسم

ުالوعدުالصادقުمحمد ورسولناުنبينا علىުوالسالمުوالصالة، العالمينުربުهللުالحمد
ުأجمعينުأصحابهوުلهآުުعلىުوު،األمين

ުމުޖުތަމަޢުންު ުމަގެވެ. ުއެއް ުރަނގަޅު ުއެންމެ ުއޮތް ުހުއްޓުވުމަށް ުކޮރަޕްޝަން ުލިބިގަތުމަީކ، ުހޯދައި މަޢުލޫމާތު

ު ުނައްތައިލުމަށްޓަކައި، ުހޯދައިުކޮރަޕްޝަން ުމަޢުލޫމާތު ުމަސައްކަތަކީ ުމުހިއްމު ުއެންމެ ުކުރެވޭ ުހުއްޓުވާން ުކޮރަޕްޝަން ނުވަތަ

ުކަންކަންު ުދައުލަތުގެ ުހާމަކުުރމަކީ، ުމަޢުލޫމާތު ުގޮތުގެ ުހިނގާނުިހނގާ ުކަންކަން ުދައުލަތުގެ ުއެހެީނ ުޢާއްމުކުރުމެވެ. ލިބިގަނެ

ު ސާދައާއިުކޮރަޕްޝަންގެުދޮރުތައްުބަންދުވާނޭުކަމެކެވެ.ރަނގަޅުުމަގުންުބައްޓަންކުރާންުބާރުުލިބޭުކަމެކެވެ.ުއަދިުފަ

ު ުއަސާސީގެ ުޤާނޫނު ުޙައްޤަކީ ުލިބިގަތުމުގެ ުހޯދައި ުކޮށްދީފައިވ29ުުާމަޢުލޫމާތު ުކަށަވަރު ުމާއްދާއިން ވަނަ

ުމި ުވިޔަސް ުކަމަށް ުއެހަޙައްޤެއް ުމުޖުތަމަޢަްށ ުދިވެހި ުއަދި ުހޯދުމާއިުުއިުއީ ުމަޢުލޫމާތު ުުނވާތީ ުމަފުހޫމަކަށް ޢާއްމުވެފައިވާ

 މަޢުލޫމާތުުހާމަކުރުމުގައިވެސްުއޮޅުންތަކަކާއިުދަތިތަކެއްުހުރިކަންުފާހަގަކުރެވެއެވެ.ުއެހެންކަމުންުިމކަންކަންުފަސޭހަކޮށްދީުމިު

ުސައްކަތްތަކެއްުކުރެވުނެވެ.ުވަނަުއަހަރުުވެސްުގިނަުމ2017ުަކަންކަމާމެދުުހޭލުންތެރިކަންުއިުތރުކުރުމަށްޓަކައިު

ު ުހުރިހަދައުލަތުގެ ުސަބަބުންުުއިޚަރަދުކުޑަކުރެއްވުމަށް ުއިސްކަންދެއްވުމުގެ ުވެސް އިދާރާއަކުން

ުކާމިޔާބުު ުއަހަރަކީ ުވޭުތވެދިޔަ ުނެތަސް ުހިމެނިފައި ުބަޖެޓުގައި ުއޮފީހުގެ ުމި ުފައިސާ ުހިންގާެނ ތަމްރީނުޕްރޮގްރާމްތައް

ވަސީލަތެއްުހަމަވަންދެންުކަމެއްުނުކޮށްުތިބުމުގެުުއިހެއެވެ.ުމިުއޮފީހުގެުމުވައްޒިފުންނަކީުހުރިހައަހަރެއްކަމުގައިުދަންނަވާންޖެ

ުބޭ، ބަދަލުގައި ުވަސީލަތްތައް ުހުރި ުހުރިހަލިެބން ުކުރެެވންހުރި ުޚިދުމަތްތައްުުއިުނންކޮށްގެން ުއޮފީހުގެ މަސައްކަތެއްކޮށް

ުބަޔެކެ ުޤާބިލު ުއިސްކަންދޭ ުއެހެންކަތަރައްޤީކުރާން ުހުރިހަވެ. ުއޮފީހުގެ ުބައެއްުުއިމުން ުއެހެން ުދައުލަތުގެ މުވައްޒިފުންނަށާއި

ުބައެއްު ުފަދަ ުމި ުހިްނގިފައެވެ. ުވަނީ ުއަހަރު ުފައިބެ ުކޯސްތަކެއް، ުކާމިޔާބު ުތާޒާކުރުމުގެ ުމުވައްޒިފުންނަށް ުބައެއް އިދާރާތަކުގެ

ުމުދައްރިބުން ުއުްސ ުފުްނނާބު ުއެންމެ ުިތއްބެވި ުރާއްޖޭގައި ުކިޔަވައިދެއްވައިފައިވާކަމީުުތަމްރީނުތަކުގައި ުސާބަަހްށ ހިލޭ

ުދެމެދުު ުއިދާރާތަކާ ުއެހެން ުއޮފީހާއި ުިމ ުއަންގައިދެނީ ުކަުމން ުއެ ުކަމެކެވެ. ުފާހަގަކުރާ ުޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ނޑުމެން އަޅުގަ

ުއެ ުމަތީން ުއެދިވަޑައިގަތުމުގެ ުއިދާރާތަކުގެ ުއެހެން ުދައުލަތުގެ ުކަށަވަރެވެ. ުގުޅުންކަން ުގާތް ުވަކިވަކިުުއުފެދިފައިވާ ތަންތާނގެ

ުދީފައިވާކަންުު،މުވައްޒިފުންނަށް ުތަމްރީނު ުމުވައްޒިފުން ުއޮފީހުގެ ުމި ުދާއިރާއިން ުމާލީ ުދާއިރާއިންނާއި ހިންގުމުގެ

ުފަޚުރުވެރިކަމާއެކުުފާހަގަކުރަމެވެ.ު
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ު ުއިދާރާތަކުން ުދައުލަތުގެ ުރައްޔިތުންނާއި ުޢާއްމު ުހޯދައިދިނުުމގައި ުހޯދުމާއި ުތަފްޞީލުުމަޢުލޫމާތު ޢަމަލުކުރާޭނ

ުސަބަބުންު ުކަމުގެ ުމި ުޝާއިޢުކުރެވިފައެވެ. ުގެޒެޓުގައި ުސަރުކާރުގެ ުދިވެހި ުއެކުލަވައިލެވި ުވަނީ ުއަހަރު ުވޭތުވެދިޔަ އުޞޫލެއް

ުނެތިު ުއޮޅުމެއް ުގޮތް ުޢަމަލުކުރާންވީ ުހޯދައިދިނުމުގައި ުޯހދުމާއި ުމަޢުލޫމާތު ުރައްޔިތުންނަށް، ުޢާއްމު ުއިދާރާތަކަށާއި ުދައުލަތުގެ

ުސާފުވާނޭކަމަށްުދެކެމެވެ.

ުޝާއިޢުކުރާު ުއަދި ުތައްޔާރުކުރާ ުއޮފީހުން ުމި ުކާމިޔާބީއަކީ ުއަނެއް ުބޮޑު ުއެންމެ ުލިބިފައިވާ ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ުއޮފީހުގެު ުވިޔަސް ުކަމަށް ުކުރެހުމެްއ ުފަދަ ުލޯގޯއެއް ުއަދި ުވިޔަސް ުތަރުޖަމާއެއް ުއަދި ުއުޞޫލެއް ުގަވާއިދެއް އެއްވެސް

ުއެކަނި ުމިުުމުވައްޒިފުންގެ ުކަމެވެ. ުފުރިހަމަކުރެވިފައިވާ ުނުކޮށް ުޚަރަދެއް ުއެްއވެސް ުއެކަމަށް ުދައުލަުތން މަސައްކަތުން

ުކަންކަމުންުއެކަނިވެސްުމިުއޮފީހުގައިުތިބިުމަދުުމުވައްޒިފުންކޮޅުގެުޚިދުމަތާއިުޤާބިލުކަންުސާބިތުާވނެކަންުކަށަވަރެވެ.

ުކާމިު ުއަހަރަކީ ުދިޔަ ުވޭތުވެ ުވެސް ުދަތިކަމާއެކު ުޤާބިލުުބަޖެޓުގެ ުޚިދުމަތްތެރި ުއޮފީހުގެ ުމި ުއަހަރަކަށްވީ ޔާބު

ުޤާޫނނުްނު ުނެތެވެ. ުޝައްކެއް ުމަސައްކަތުންކަމާމެދަކު ުއިޚުލާޞްެތރި ުވެރީންގެ ުތެދުވެރި ުހިންުގންތެރި މުވައްޒިފުންނާއި

ނޑާުމަތިކޮށްފައިވާުވާޖިބުތައްުބަރާބަރަށްުއަދާކުރަމުންުގެންދެވުނީުއެުބޭފުޅުންގެުތެދުވެރިުމަު ސައްކަތުގެުސަބަބުންނެވެ.ުއަޅުގަ

ުޝުކުރާއިު ުލޯތްބާއެކު ުއިޚުލާޞްތެރިަކމާއި ުުނހަނު ުމުވައްޒިުފންނަށް ުޮލބުވެތި ުވެރީންނަށާއި ުހުިރހާ ުއޮފީހުގެ އެހެންކަމުން

ު ުމާތް ުއަގު ުޚިދުމަތުގެ ުތެދުވެރި ުބޭފުޅުންގެ ުއެ ުރައްދުކުރަމެވެ. ުސާބަސް ުއައްސަރިބަހާއި ުކުރަމެވެ. ުފަށްފަށް هللاުތަޢުރީފު

ުލެނިުނުކުރައްވާށިއެވެ!ގެއް

ު ުޤާނޫނުގެ ުޙައްޤުގެ ުލިބިގަތުމުގެ ުހޯދައި ުބަޔާންކޮށްފައިވ55ުުާމަޢުލޫމާތު ު)ށ(ުގައި ު)ހ(ުއާއި ުމާއްދާގެ ވަނަ

ުއަހަރެއްގެު ުކޮންމެ ުރިޕޯޓު ުކޮށްފައިވާކަންކަމުގެ ުއޮފީހުން ުކޮމިޝަނަރުެގ ުއިންފޮމޭޝަން ުއަަހރު ުދިޔަ ުވޭތުވެ ުމަތީން ގޮތުގެ

ު ުމަހުގެ ުއޮފީހުންުފެބުރުވަރީ ުކޮމިޝަނަރުގެ ުއިންފޮމޭޝަްނ ުމަޖިލީހަށް ުރައްޔިތުންގެ ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ނިޔަލަށް

ުޤާނޫނުގައިުވާުޮގތުގެމަތީންުއެކުލަވައިލިުރިޕޯޓެވެ.ު،ފޮނުވާންޖެހެއެވެ.ުމިުރިޕޯޓަކީުމިުގޮތުގެމަތީން

ުއޮފީހެއް ުކޮމިޝަނަރުގެ ުއިންފޮމޭޝަން ުފަދައިްނ ުއުފެއްދެވީުުއެނގިވަޑައިގަންނަވާނޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

2014ުު ުަމހު ުޖުލައި ުއަހަރު ުކޮމިޝަނަރެްއ13ުުވަނަ ުއިްނފޮމޭޝަން ުަމތީން ުގޮތުގެ ުޤާނޫނުގައިވާ ުއަދި ުދުވަހުއެވެ. ވަނަ

ުއެވެ.ުވަނަުދުވަހ22ުުވީުޖުލައިުމަހުުޢައްޔަންކުރެއް

ުހޯަދއިދި ުހޯދުމާއި ުމަޢުލޫމާތު ުފަްއޓަވަިއދެއްވި ުމި ުދައުލަތުން ުޞައްޙަުދިވެހި ުސަބަުބން ުމަސައްކަތުގެ ނުމުގެ

ނޑުުއުއްމީދުުކުރަނީުމިުކަމުގެު މަޢުލޫމާތުުހޯދައިުފެތުރުމުގެުއާުއޮއިވަރެއްުމުޖުތަމަޢުގައިުއުފެދިގެންުއަތުވެއްޖެއެވެ.ުއަޅުގަ
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އްތައިލުމުގެުބާރަކަްށުސަބަބުންުދައުލަތުގެުކަންކަންުާހމަކަންުބޮޑުުގޮތެއްގައިުކުރާންުމަގުފަހިވެުމުޖުތަމަޢުންުކޮރަޕްޝަންުނަ

ުޙަޤީޤީު ުބާރުވެރިކުރެއްވުމަށާއި ުމުއައްސަސާތައް ުދައުލަތުގެ ުމިދަނީ ުކުރިޔަށް ުމަގުން ުމި ުމިކަންަކން ުކަމަށެވެ. ުވާނެ ުކަން މި

ުމަސައްކަތްޕުޅުގެު ުއިޚުލާޞްތެރި ުކުރައްވާ ުދައުލަތުން ުޓަަކއި ުއަށަގެންނެވުމަށް ުރާއްޖޭގައި ުސިފަ ުވެރިކަމެއްގެ ޤާނޫނީ

ނޑުުދެކެމެވެ.ުމިުބުރަުއަދިުގޮންޖެހުންބޮުޑުމަސައްކަތްޕުޅާއެކުުވެސްުދިވެހިޤައުމަށްުމިުގެނެސްދެއްވާުސަބަބުން ކަމަށްުއަޅުގަ

ނޑުމެންގެުލޯތަކުގެުކުރިމަތީންުއެެހރަުއަންނަނީުފެންނަުމންު ތަރައްޤީއާއިުކުރިއެރުމުގެުއަވަސްުއަދިުހަލުވިުބަދަލުތައްުއަޅުގަ

ުމިކަމަ ުގަދަވަމުންނެވެ. ުޢަބްދުކުލަ ުޞާޙިބުލްފަޚާމާ ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ުއިސްވެރިޔާ ުއެންމެ ުދައުލަތުގެ ުދިވެހި هللاުށްޓަކައި

ނޑަށްުވަކިވެލުންު ުއިޙުތިރާމާއިުޠާޢަތާއެކުުޝުކުރުދަންނަވައިނުލައިުމިުފޮޅުވައްތަކުްނުއަޅުގަ ޔާމީންުޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށްުއަދަބު

ުދައްޗެވެ!

ުލާބައަށް ުރައްޔިތުންގެ ުޤައުމާއި ުދިވެހި ުމާތް ުމަސައްކަތްތަކުގައި ުކުރާ ުމި ުއެންމެން ނޑުމެން ުއަޅުގަ هللاުޓަކައި

ބަރަކާތްލައްވާށިއެވެ!ުދިެވހިުމުުޖތަމަޢަކީުޞުލްޙަވެރިުއަމާންުތަުހޛީބުުޤައުމެއްކަމުގައިުވުމަށްޓަކަިއުއެކަމުގެުސަބަބުންުމަުގު

ުުبأنيުوإليهުتوكلتުعليهުباهللުإالުتوفيقىުوماފަހިކުރައްވާށިއެވެ!ުއާމީން!ު

1439ުުޖުމާދަލްއޫލ15ުުުާުުުު

2018ުުފެބުރުވަރ01ުުުުީުުުު

ުأبوبكرުجمـالުالعزيزުعبد

 އިންފޮމޭޝަންުކޮމިޝަނަރުު
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ުއިންފޮމޭޝަންުކޮމިޝަނަރުގެުއޮފީސްު

ު ުއަސާސީގެ ުޤާނޫނު ުޖުމްހޫިރއްޔާގެ ުދިވެހިރާއްޖޭގެ ުޮއފީހަކީ، ުކޮމިޝަނަރުގެ ުޤާނޫުނ29ުުއިންފޮމޭޝަން ުމާއްދާއާއި ވަނަ
ވަނަުމާއްދާގެު)ހ(ުގައިވާުގޮތުގެުމަތީން،43ުު)މަޢުލޫމާތުުހޯދައިުލިބިގަތުމުގެުޙައްޤުގެުޤާނޫނު(ުގ2014/1ުުުެނަންބަރު:ު

ުގާއިމުުކުރެވިފައިވާުއޮފީހެކެވެ.ު

ުޢަބްދުރަ ުއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ުهللا ުއުފެއްދެވީ، ުއޮފީްސ ުކޮމިޝަނަރުގެ ުިއންޮފމޭޝަން ުޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، ޖުލަިއ13ުުޔާމީން
ުއަލްފާޟިްލ2014ުު ުމަގާމަށް ުކޮމިޝަަނރުގެ ުއިންފޮމޭޝަްނ ުުކރެވުނު ުޢައްޔަން ުރާއްޖޭގައި ުފަހަރަށް ުފުރަތަމަ ުއަދި ގައެވެ.

ުގައެވެ.2014ުުޖުލައ22ުުިޔަންުކުރެއްވީ،ުޢަބްދުލްޢަޒީޒުުޖަމާލުުއަބޫބަކުުރ،ުޢައް

ގައިުއެންމެުފުރަތަަމުފެށުނީ،ުމިނިސްޓްރީުއޮްފ2014ުުޖުަލއ22ުުިު،އިންފޮމޭޝަންުކޮމިަޝނަރުގެުޮއފީހުގެުމަސައްކަތްތައް
ފީސްުގައިުގޯޑައުންުބިލްޑިންގގެުބިންމަތީުތަްއޓުންުއ2014ުޮުއޮގަސްޓ31ުުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީގައެވެ.ުއެއަށްފަހު،ު

ުޖާގަުލިބިުމަސައްކަތްުފެށުނެވެ.ު

ު ުބަދަލުކުރެވުނީ، ުގ.ބިއްލޫރިޖެހިގެއަށް ުހިންގުން ުއޮފީސް ުކޮމިޝަނަރުގެ 2015ުުއިންފޮމޭޝަން ުއާދީއްތ8ުުަނޮވެންބަރު ވީ
ުގ.ުބިއްލޫރިޖެހިގޭުތިރީުބުީރގެުއިރުމަތީުފިޔައިގައެވެ.، ދުވަހުއެވެ.ުމިހާރުުއޮފީސްުހިންގަނީ

ުމަޤްޞަދުު

 ުެއިދާރާއެއްގައިވާުމަޢުލޫމާތުުހޯދައިުލިބިގަންާނނޭުގޮތުގެުތަފުސީލުުއޮޅުންުފިލުވައިދިނުން.ދައުލަތުގ 

 ާއިުއެހާލަުތގައިުވެސްުއަދިުދައުލަތުގެުއިދާރާއެއްގައިވާުމަޢުލޫމާތުުހޯދައިުލިބިގަތުމުގެުޙައްޤުުނުހިނގާނެުހާލަްތތަކ

ުނެގެހެއްުއިހުރިހަ ުމަސްލަހަތު ުއާންމު ުވެސް ުއުސޫލުުޙާލަތްތަކެއްގައި ުހާމަކުރުމުގެ ުމަޢުލޫމާތު ުއެ ުޓަކައި ޓުމަށް

ނޑައެޅުން.  ކަ

 ުެވެސްުފުޅާުދާއިރާއެއްގައިުޝާއިޢުކުރުމަށްުހިތްވަރުުދިނުން.ުއިއިދާރާތަކުގައިވާުމަޢުޫލމާތުުވީހަދައުލަތުގ 

 ުްމީހަކާުގުޅޭުގޮތުންުދައުލަތުގެުއިދާރާއެއްގައިުބަލަހައްޓަމުންުގެްނދާުމަޢުލޫމާތަކީ،ުފުރިހަމަުތެދުުއަދިުއޮޅުމެއްނެތ

 މަޢުލޫމާތެއްކަންުކަށަވަރުުކުރުން.ު

 .ްނޑައަޅާުބަޔާންުކުރުނ ުމަތީގައިވާުކަންކަންުހިންގުމަށްުަމގުފަހިކުރުމަށްުޓަކައިުބޭނުންވާުުއސޫލުތައްުކަ

ު  
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ުރުުވުުތަޞައްު

އިންފޮމޭޝަންުކޮމިޝަނަރުގެުޮއފީހުގެުތަޞައްވުރަކީުދިވެހިުދަުއލަތުގެުއެންމެހައިުއިދާރާތައްުއެީއުހާމަކަންުބޮޑުުގޮތެއްގަިއު

ުމަޢުލޫމާތުުފޯރުކޮށްދީުރައްޔިތުްނނަށްުޖަވާބުދާރީވަނިވިުއިދާރާތަކަަކށްުވުމެވެ.

 

ުއަމާޒުު

ު ުޤާނޫނާއި ުފަރާތްތަކަށް ުއެދޭ ުފޯރުކޮށްދެވޭކަްނުމަޢުލޫމާތަށް ުމަޢުލޫމާތު ުއެއްގޮތަށް ުއުޞޫލުތަކާ ނޑައެޅިފައިވާ ުކަ ގަވާއިދުގައި

ުޙަ ކަށަވަރުކުރުމާއެކު، ެއންމެްނުއަހުލުވެރިކޮށްުހޭުލންތެރިުުއިއްޤުގެުާޤޫނނަށް،ުކަާމބެހޭުހުރިހަމަޢުލޫމާތުުޯހދައިުލިބިގަތުމުގެ

މަޢުލޫމާުތު ރީނުުދީގެންުއެއީުނަމޫނާުމުވައްޒަފުންކަންުސާބިތުކޮށްދީ،މިމަސައްކަތާުގުޅުންހުރިުމުވައްޒަފުންނަށްުތަމް ކުރުވައި،

ުބައިނަްލއަޤުވާ ުދާއިރާގެ ނޑުބެލެހެއްޓުމުގެ ުމިންގަ ުއިޖުރާއާތުތަކަށާއި ުބަލައި،މީ ުފެންވަރުގައިު ތަކަށް ުރަނގަޅު ުމަޢުލޫމާތު މި

 ފޯރުކޮށްދެވޭނެކަންުކަށަވަރުކުރުން.

ު

މޭ ފޮ ން ގެއި ހު ފީ ގެުއޮ ރު ނަ މިޝަ ުކޮ ގޯުޝަން ުލޯ

ުލޯގޯއެއްު ުއޮފީހުގެ ުއިރު ުހަމަޖެުހނު ުމަޤާމު ުއިންފޮމޭޝަްނުކޮމިޝަނަރުގެ ުއުފައްދަވައި ުޮއފީސް ުކޮމިޝަނަރުގެ އިންފޮމޭޝަން
ުއެހެންކަމުންު ުނެތެވެ. ުފައިސާއެއް ުވަގުތެއް ުއެކަންކުރާކަށް ުބަޔަކުލައްވައި ުއިޢުލާނުކޮށްެގން ހަދާން

ުއަ ުކޮމިޝަނަރު ުބަލައި ުޙާލަތަށް ުއާއިުމަސައްކަތާއި ުފަރުމާ ުލޯގޯގެ ުއެވެ. ުފަރުމާކުރީ ުލޯގޯއެއް މިއްލަޔަށް
ުކުރައްސަވައިދެއްވީު ުލޯގޯ ުރީތިކޮށް ުކޮންޕިޔުޓަރުން ުވިޔަސް ުކަމަށް ުއުފެއްދުމެއް ުކޮމިޝަނަރުގެ ޚިޔާލަކީ
ުއައިމަނެވެ.ު ުއަޙްމަދު ުޑިރެކްޓަރުއަލްފާޟިލް ު)އޭރުގެ( ުޓްރެޜަރީގެ ުއެންޑް ުފިނޭންސް ުއޮފް މިނިސްޓްރީ

ުއިތު ު)އޭރުގެ(ުލޯގޯ ުކޮމިޝަންގެ ުއިލެކްޝަންސް ުއޮމާންކޮށްދެއްވީ ުސާދާކުރައްވައި ުފުރިހަމަކުރައްވައި ރަށް
ުހިލޭު ުހަމަ ުކޮށްދެއްވީ ުމަސައްކަތް ުމި ުބޭފުޅުންވެސް ުދެ ުމި ުމުޢާޛެވެ. ުއަޙްމަދު ުއަލްފާޟިލް ުޑިރެކްޓަރ އެސިސްޓެންޓް

ުކޮމިޝަންގެ ުއިލެކްޝަންސް ުއަވަސްކުރުމުގައި ުމިކަން ުއެުުސާބަހަށެވެ. ުޢަބްދުއްރަޙީމާއި ުޙަބީބު ުއިސްމާޢީލް މެންބަރު
ުފުރިހަމައަްށު ުވަރަށް ުއެއްބާރުލެއްވުން ުއެހީތެރިކަމާއި ުއަބޫބަުކރުގެ ުއަޙްމަދު ުޖެނެރަލް ުޑިރެކްަޓރ ު)އޭރުގެ( ކޮމިޝަންގެ

ުލިބިފައިވެއެވެ.

ތުުހޯދުމުގެުމުހިންމުުދެުވަސީލަތެވެ.ުފޮތުގެުމުޅިުލޯގޯއިންުރަމްޒުކޮށްދެނީުދުނިޔޭގެުމަޢުލޫމާތުގެުވިޔުގައާއިުފޮތެކެވެ.ުމަޢުލޫމާ
ު ުކޮށްދޭ ުރަމްޒު ުއޮފީސް ުކޮމިޝަނަރުގެ ުއިންފޮމޭޝަން ުވަނީ ނޑުގައި ނޑޭރިގަ ުއެންމ3ުުެބަ ުއެވެ. ުއކއ ުކަމަށްވާ އަކުރު

ކޯުއަކުރަކީުވެސްުއިންފޮމޭޝަންުކޮމިަޝނަރުގެުއޮފީސްުމޯލްޑިވްސްުގެުރަމްޒުުއަކުރުތަކެވެ.ުއައ4ުިތިރީގައިވާުއިނގިރޭސިު
(ICOުިުބަދަލުގައ ުގެ ) ު(ު ުއޮފީހުގICOMުެއައިކޮމް ުކޮމިޝަނަރުގެ ުއިންފޮމޭޝަްނ ުޤައުމުތަކުގެ ުަބއެއް ުޭބނުންކުރީ )

 (ުބޭުނންކުރާތީުތަފާތުުކރުމުގެުގޮތުންނެވެ.ުުލޯގޯގެުކުލައަކީުނޫކުލައެވެ.ICOއެބްރެވިއޭޝަންގެުގޮތުގައިުއައިކޯު)
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 ޝުކުރުުއަދާކުރުންު

ުޔާމީންުޢަބްދުލްޤައްޔޫމްުهللاުޢަބްދުުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާު

ޔާމީންުޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެުهللاުއޮފީސްުހިންގުމަށްުބޭނުންވާުތަާފތުުކަންކަމުގައިުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާުޢަބްދު
ުނުހަނުު ުއެކަމަށްޓަކައި ުލެއްވުމެކެވެ. ުއެއްބާރު ުއެހީތެރިކަމަކާއި ުބޮޑު ުވަރަްށ ުލިބިފައިވަނީ ފަރާތްޕުޅުން

ުއެމަނިކުފާނަށްޝުކުރުުދަންނަވަމެވެ.އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކުު

 
 

ުއަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުނާޞިޙުު

ުއެހީތެރިވެދެއްވައިު ުމަސައްކަތުގައި ުކުރެވުނު ުއަހަރު ުމިދިޔަ ުހޮވުމަށް ުރަންވަަނ ުފެތުރުމުގެ މަޢުލޫމާތު
ުމަސައްކަތްޕުޅުތަކެއްު ުގިނަގުަނ ުވަނީ ުނާިޞހު ުމުޙައްމަދު ުައލްފާޟިލް ުދެއްވުމުގައި އެއްބާރުލެއްވުން

ު.ުކޮށްދެއްވައިފައެވެ.ުއެކަމަށްޓަކައިުއުފަލާއެކުުޝުކުރުުދަންނަވަމެވެ

ު

 

ުޖަމީލުުهللاުއަލްއުސްތާޛުުނަޞްރުު

ުއެހީތެރިެވދެއްވައިު ުމަސައްކަތުގައި ުކުެރވުނު ުއަހަރު ުމިދިޔަ ުހޮވުމަށް ުރަންަވަނ ުފެތުރުމުގެ މަޢުލޫމާތު
ުނަޞްރު ުއަލްއުސްތާޛު ުދެއްވުމުގައި ުއެއްބާރުލެއްވުން ުމަސައްކަތްޕުޅުތަކެއްުهللا ުގިނަގުނަ ުވަނީ ޖަމީުލ

ުއިުއުފަލާއެކުުޝުކުރުުދަންނަވަމެވެ.ކޮށްދެއްވައިފައެވެ.ުއެކަމަށްޓަކަ

 

 

ުއަލްފާޟިލްުއިސްމާޢީލްުޙަބީބުުޢަބްދުއްރަޙީމްު

ުއެއްބާރުލެއްވުންު ުއެހީތެރިވެދެއްވައި ުމަސައްކަތުގައި ުކުރެވުނު ުއަހަރު ުމިދިޔަ ުހޮވުމަށް ުރަންވަަނ ުފެތުރުމުގެ މަޢުލޫމާތު
ުކޮށްދެއްވައިފައިވާ ުމަސައްކަތްޕުޅުތަކެއް ުގިނަގުނަ ުކޮމިޝަނަރުގެުދެއްވުމުގައި ުއިންފޮމޭޝަން ުއާއި ތީ

ުއިތުރުުކުރުމަށްުބޭއްވުނުުތަމްީރނުުޕްރޮގްރާމްގައިުއަމިއްލަފުޅުުގޮތުްނު އޮފީހުގެުމުވައްޒަފުންގެުހުނަރު
ުދެއްވަުހިލޭ ުނަންގަވައި ުގަޑި ުޢަބްދުއްރަޙީމަށްުއިސާބަހަށް ުޙަބީބު ުއިސްމާޢީލް ުއަލްފާޟިލް ުވާތީ ފައި

 ދަންނަވަމެވެ.އުފަލާއެކުުޝުކުރުު

ު  
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ުއަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުޝާހިދުުޙަލީމްު

ުތަމްީރުނު ުބޭއްވުނު ުކުރުމަށް ުިއތުރު ުހުނަރު ުމުވައްޒަފުންގެ ުޮއފީހުގެ ުކޮމިޝަނަރުގެ އިންފޮމޭޝަން
ސާބަހަށްުަގޑިުުޕްރޮގްރާމްގައިުއަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުޝާހިދުުޙަލީމްުވަނީުއަމިއްލަފުޅުުގޮތުންުހިލޭ

ުފައެވެ.ުއެކަމަށްޓަކައިުއުފަލާއެކުުޝުކުރުުދަންނަވަމެވެ.އިނަންގަވައިުދެއްވަ

 

 

ުޑރ.ުޢަލީުޝަމީމްު

އިންފޮމޭޝަންުކޮމިޝަނަރުގެުއޮފީހުގެުމުވައްޒަފުންގެުހުނަރުުއިތުރުުކުރުމަށްުބޭއްވުނުުތަމްރީނުު
ުހިލޭ ުގޮތުން ުއަމިއްލަފުޅު ުވަނީ ުޝަމީމް ުޑރ.ުޢަލީ ުއަލްފާޟިލް ުގަޑިުުޕްރޮގްރާމްގައި ސާބަހަށް

ުފައެވެ.ުއެކަމަށްޓަކައިުއުފަލާއެކުުޝުކުރުުދަންނަވަމެވެ.އިނަންގަވައިުދެއްވަ

 

 

 

ުއަލްފާޟިލްުއަޝްރަފްުޢަލީު

ުތަމްރީނުު ުބޭއްވުނު ުކުރުމަށް ުއިތުރު ުހުނަރު ުމުވައްޒަފުންގެ ުޮއފީހުގެ ުކޮމިޝަނަރުގެ އިންފޮމޭޝަން
ނަންގަވައިުުއަމިއްލަފުޅުުގޮތުންުހިލޭުސާބަހަށްުގަޑިޕްރޮގްރާމްގައިުއަލްފާޟިލްުއަޝްރަފްުޢަލީުވަނީު

ުފައެވެ.ުއެކަމަށްޓަކައިުއުފަލާއެކުުޝުކުރުުދަންނަވަމެވެ.އިދެއްވަ

 

 

ުއަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުޒަހީންު

ު ުއަޑުގެ ުއިންފޮޭމޝަނ5ުުްދިވެހިރާއްޖޭގެ ުގައި ު"ކުލަވަރު" ުމުބާރާްތ ުޑްރާމާ ުރޭޑިއޯ ަވނަ
ުފަރާތުން ުއޮފީހުގެ ުދަސްކޮށްދެއްވުމުގައިުުކޮމިޝަނަރުގެ ުލިޔުމުގައްޔާއި ުޑްރާމާ ބައިވެރިކުރި

ުހިލޭ ުގޮތުން ުއަމިއްލަފުޅު ުވަނީ ުޒަހީން ުމުޙައްމަދު ުމަސައްކަތްކޮށްުުއަލްފާޟިލް ސާބަހަށް
ުުފައެވެ.ުއެކަމަށްޓަކައިުއުފަލާއެކުުޝުކުރުުދަންނަވަމެވެ.އިދެއްވަ
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 ސެކްޝަންތަކާއިުޔުނިޓްތަކުގެުމަސައްކަތްު
 

ު ބިޔުރޯުުކޮމިޝަނަރުގެު

ުއޮފީހުގެު ުކުރުމާއި، ުމަސައްކަތްތައް ުއިދާރީ ުކޮމިޝަނަރުގެ ުއިންފޮމޭޝަްނ ުމަސްއޫލިއްޔަތަކީ، ނޑު ުމައިގަ މިސެކްޝަނުގެ

ޔުނިޓުގެުމައްޗަށެވެ.ުއެއީ،ުކޮމިޝަނަރުގ2ުުެޤާނޫނީުމަސައްކަތްތައްުހިންގާުެބލެހެއްޓުމެވެ.ުމިުސެކްޝަންުއެކުލެވިގެންވަނީު

ުގަލްުޔުނިޓެވެ.ުބިޔުރޯު)ޔުނިޓު(ުއާއިުލީ

ުކޮމިޝަނަރުގެުބިޔުރޯު)ޔުނިޓު(

އިންފޮމޭޝަންުކޮމިޝަނަރުގެުަރސްމީުއިދާރީުމަސައްކަތްތައްުކުރުމާއިުކޮމިޝަނަރުގެުބައްދަލުވުންަތކާއިުއެޕޮއިންޓްމެންޓްތައްު

ުބަ ުކޮމިޝަނަރު ުހައިސިއްޔަތުން ުމަގާމުގެ ުހަމަޖެއްސުމާއި ުއެންމެހަުރާވައި ުގޮތުންުުއިއިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ުގުޅޭ ކަންކަމާ

ުކަންކަންުބަލަހައްާޓނީ،ުބިޔުރޯު)ޔުނިޓު(ުއިންނެވެ.ުުއިންމެހައިންތިޒާމުުކުރަންޖެހޭުއެ

ުލީގަލްުޔުނިޓުު

ުކޮމިޝަނަަރށާއި ުއިުރޝާދު، ުލަފައާއި ުޤާޫނނީ ުބޭނުންާވ ުކުރުމަްށ ުތަންފީުޒ ުޤާނޫުނ ުޙައްޤުގެ ުލިބިަގތުމުގެ ުހޯދަިއ ުމަޢުލޫމާތު

ު ުވެރީންނަށާއި ުކޮމިޝަނަރަށްުމުވައްޒިއޮފީހުގެ ުތަންފީޒުކުރުމުގައި ުއެކަށައެޅުމާއި ުސިޔާސަތުތައް ުއޮފީހުގެ ުދިނުމާއި، ފުންނަށް

ުވެވޭު ުއެކިފަރާތްތަކާއެކު ުފަރާތުން ުއޮފީހުގެ ުމި ުކުރުމާ ުތަރުޖަމާ ުލިޔުންތައް ުބެހޭ ުގަވާއިދާ ުލަފާދިނުމާއި ުޤާޫނނީ ބޭނުންވާ

ު.މަސައްކަތްުކުރަމުންުގެންދާނީުލީގަލްުޔުނިޓުްނނެވެއެއްބަސްވުންތައްުހެދުމުގައިުއެހީތެރިވުމުގެު

ުބެހޭުބައިުުއިދާރީުހިންގުމާއިުފައިސާއާު

ުފައިސާއާު،މިސެކްޝަނަކީ ުހިންގުމާއި ުއިދާރީ ުހިންގަުއޮފީހުގެ ުކަންކަން ުއެންމެހައި ުމިުުއިބެހޭ ުސެކްޝަނެވެ. ބަަލހައްޓާ

ު ނޑު ުމައިގަ ުބެހިފައިވަނީ ުމަސައްކަތްތައް ުޔުނިޓާއ3ުުިސެކްޝަންގެ ުއެޑްމިން ުޔުނިޓާއި ުބަޖެޓު ުއެއީ، ުމައްޗަށެވެ. ޔުނިޓުގެ

ުޕްރޮކިޔޯމަންޓްުޔުނިޓެވެ.ުު

ު  
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ުއެޑްމިންުޔުނިޓު

ުމައިގަ ުޔުނިޓުގެ ުމުވައްޒިއެޑްމިން ު ުމަސައްކަތްތަކަކީ، ުނޑު ުބެހޭ ުއޮފީހަށްުފުންނާ ުބެލެހެއްޓުމާއި، ުކަންތައްތަްއ އެންމެހައި

ުނޯޓު ުސިޓީ، ުހުރިހަު،އަންނަ ުފަދަ ުކުރުމާއި،ުުއިސަރކިއުލަރ ުހަވާލު ުސެކްަޝންތަކާ ުކަމާބެހޭ ުބަލައިގަނެ، ލިޔުންތައް

ުލިޔުމާއިު ުރިޕޯޓު ުއަހަރު ުޔައުމިއްޔާއާއި ުބެލެހެއްޓުމާއި، ުހަރުމުދާ ުއޮފީހުގެ ުހުޅުު،އިންވެންޓްރީއާއި ުލެއްޕުމާގުޅޭުއޮފީސް ވައި

 ކަންކަންުހަމަޖެއްސުމާއިުޢިމާރާތާއިުތަނުގެުސާފުތާހިރުކަންުދަމަަހށްޓައިުބެލެހެްއޓުމެވެ.

ުޕްރޮކިޔޯމަންޓްުޔުނިޓު

ުޔުނިޓުންނެވެ ުމި ުބަލަހައްޓާނީ ުމަސައްކަތެއް ުހުރިހާ ުގެ ުޕްރޮކިޔޯމަންޓް ުތަކެއްޗާއިުު.އޮފީހުގެ ުބޭނުންވާ ުސްޓޮކަށް އޮފީހުގެ

ުގަތުމާއިު ުތަކެިތ ުެއންމެހައި ުޭބނުންވާ ުހަރަކާތްތަކަްށ ުއެހެނިެހން ުޕްރޮގްރާމްތަކާއި ުހޭލުންތެރިކުުރވުމުގެ ުހިންގާ އޮފީހުގައި

ދަންުެޖހޭުތަކެއްޗާިއުއޮފީހުގެުއެންމެހައިުމަރާމާތުެގުކަންކަންުބަަލހައްޓާނީުިމުޔުނިޓުްނނެވެ.ުމީގެުއިތުރުންުބިޑުުކޮށްެގންުހޯ

 ޚިދުމަތްުހޯދުމަށްުޢިއުލާނުކޮށްުެއުބިޑްތައްުބަލައިގަންާނނީުވެސްުމިުޔުނިޓުންނެވެ.

ުބަޖެޓްުޔުނިޓުު

ުތައްޔާރުކުރުމާއިު ުބަޖެޓް ުއޮފީުހގެ ުމިޔުނިޓުންނެވެ. ުބަލަހައްޓާނީ ުރާވާހިންގާ ުކަންތައްތައް ުއެންމެހާ ުބެހޭ ުފައިސާއާ މިއޮފީހުގެ

ުކަމާބެހޭުިލޔުންތައްުބެލެހެއްޓުމާއިުއޮފީހުގެުސްޓޮކްުބަލަހައްޓާނީުމިުޔުނިޓުްނނެވެ.، ބަޖެޓުންކުރާުޚަރަދާއި

ުބެހޭުބައިުުޕްރޮގްރާމްތައްުހިންގުމާު

މިުސެކްޝަނަކީ،ުމަޢުލޫމާތުުހޯދައިުލިބިގަތުމުގެުޙައްޤުގެުޤާނޫނާުބެހޭުގޮތުންުއާންމުންުހޭލުންތެިރުކުރުމަށްުހިންގޭުތަފާތުު

ހަރަކާތްތައްުވިލަރެސްުކުރުމާއިުއޮފީހުގެުހަރަކާތްތަކުގެުމަޢުލޫމާުތުމީޑިއާތަކަށްުފޯރުކޮށްދީުހާމަކުރުމުގެުއެންމެހައިުކަންކަމާއިު

ުހޯދަ ުސެކްޝަނެވެ.ުިމުމަޢުލޫމާތު ުަބލަހައްޓާ ުމައްސަލަތައް ުގުޅިގެްނުހުށަހެޭޅުޝަކުވާތަކާއި ުޤާނޫނާ ުލިބިގަތުމުެގުޙައްޤުގެ އި

ު ުއެކުލެވިގެންވަނީ ުމެނޭޖްމަންޓ2ުުްސެކްޝަން ުކޭސް ުޔުނިޓާއި ުމީޑިއާ ުއެންޑް ުއެވެއަރނަސް ުއެއީ، ުމައްޗަށެވެ. ޔުނިޓެއްގެ

 ޔުނިޓެވެ.ު

ު  
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ުޓުއެވެއަރނަސްުއެންޑްުމީޑިއާުޔުނި

ުހޭލުންތެރިު ުއާންމުން ުގޮތުން ުބެހޭ ުޤާނޫނާ ުޙައްޤުގެ ުލިބިަގުތމުގެ ުހޯދައި ުމަޢުލޫމާތު ުމަސައްކަތަކީ، ނޑު ުމައިގަ މިޔުނިޓުގެ

ު ުތަމްރީނުތަކާއި ުބައްދަލުވުންތަާކއި، ުމަސައްކަތު ުދިނުމުގެ ުމަޢުލޫމާތު ުހިންގޭ ުހިންގުކުރުމަށް ުވިލަރެސްކޮށް މާއިުސިންތާތައް

އެކިއެކިުހަރަކާތްތަކާއިުބާއްވާުބައްދަލުވުންތަކުގެުޚަބަރާއިުމަޢުލޫމާތުުމީޑިއާތަކަށްުފޮނުވައިުއާންމުުކުރުމާއިުއޮފީހުންުހިންގާު

ު.އޮފީހުގެުމަސައްކަތްތަކާުބެހޭުގޮުތންުމީޑިއާތަކަށްުމަޢުލޫމާތުުދިނުުމގެުބައްދަލުވުންތައްުވިލަރެސްކޮްށުހިންގުމެވެ

ުކޭސްުމެނޭޖްމަންޓްުޔުނިޓު

ުމަ ުޝަކުވާތަކާއިުމިޔުނިޓުގެ ުހުށަހެޅޭ ުގުޅިގެން ު ުޤާނޫނާ ުޙައްޤުގެ ުިލބިގަުތމުގެ ުހޯދައި ުމަޢުލޫމާތު ުމަސައްކަތަކީ، ނޑު އިގަ

ު.ުބެހޭުފަރާތްތައްުޖަވާބުދާީރުކުރުވުމެވެުމައްސަލަތައްުބަލައިުއަޅަންޖެހޭުފިޔަވަޅުތައްުއަޅައިުއެުކަންކަމަށްުކަމާ

ު

ު

ު

ު 
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 ޢަބްދުލްޢަޒީޒްުޖަމާލްުއަބޫބަކުރު،ުމާޒީ/ލ.ުމާވަށްުު-އިންފޮމޭޝަންުކޮމިޝަނަރުުު

ގައިުއަލްފާޟިލްުޢަބްދުލްޢަޒީޒުުޖަމާލުުއަޫބބަކުރުުދިވެހިރާއްޖޭުފުރަތަމ2014ުުަޖުލައ22ުި 

ުމަޤާމަށްު ުކޮމިޝަނަރުގެ ުއިންފޮމޭަޝން ުހަމަޖެހުނެވެ. ުޮގތުގައި ުކޮމިޝަނަރުގެ އިންފޮމޭޝަން

ުޢިއްޒަތްތެރިުުއެމަނިކުފާނު ުރާއްޖޭގެ ުރުހުމާެއކު، ުމަޖިލީހުގެ ުރައްޔިތުންގެ ޢައްޔަނުކުރެއްވީ

ުޢަބްދު ުއަލްފާޟިލް ުއިންފޮމޭޝަްނުهللاުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ުއަދި ުަޢބްދުލްޤައްޫޔމެވެ. ޔާމީން

ުނަންބަރު ުޤާނޫނު ުކޮމިޝަނަރަކީ ުޙައްޤުގ1/2014ުުެު: ުލިބިގަތުމުގެ ުހޯަދއި )މަޢުލޫމާތު

ކޮށްފައިވާުޒިންމާތަކާއި،ުކަމާުބެހޭުއެހެނިހެންުޤާނޫނުތަކާއިުގަވާއިދުތަކުގެުމަތިުުންުޤާނޫނު(

ުޖަވާބުދާރީު ުމަޖިލީހަށް ުރައްޔިތުންގެ ުސީދާ ުބޭނުމަށް ުޒިންމާތަކުގެ ުޖެހޭ ުއުފުލަން ދަށުން

  .ވާންޖެހޭުމިނިވަންުޚާދިމެކެވެ

ުޖަމާލުގެު ުއޮފީހުެގު)ހަޢަބްދުލްޢަޒީޒު ުލ.އަތޮޅު ުއައީ ުފެށިގެން ުއޮޕަރޭޓަރ"ުޚިދުމަތް ުއޮފީުހގެ(ު"ވަޔަރލެސް ުއަތޮޅު އްދުންމަތީ

ުއަދާކުރެއްވިު ުމަނިކުފާނު ުއެ ުދުވަސްތަކުގައި ުވޭތުވެދިޔަ ުފަުހން ުއޭގެ ުހިސާބުންނެވެ. ުފެއްޓެވި ުއަދާކުރައްވަން ުވަޒީފާ އެއްގެ

ކޮިމޝަންގެުޑިރެކްޓަރުކަމާއި،ުމަޤާމުތަކުގެުތެރޭގައިުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހުގެުމާވަށުުދާއިރާގެުމެންބަރުކަމާއި،ުއިލެކްޝަންު

ުޑެޕިއުޓީު ުޑިވެލޮޕްމެންޓްގެ ުއެޓޮލްސް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުކަމާއި، ުޑިރެކްޓަރު ުޑެޕިއުޓީ ުއެޑިއުކޭޝަންގެ ުއޮފް މިނިސްޓްރީ

ުޕްރިންސިޕަލްކަންު ުއެސިސްޓެންޓް ުހެޑްމާސްޓަރކަމާއި ުމަދަރުސާތަކުގެ ުއެކި ުއެކި ުރާއްޖޭގެ ުދިވެހި ުކަމާއި، ޑިރެކްޓަރ

 .އެންމެުއިސްުވެރިޔާގެުހައިސިއްޔަތުން(ުހިމެނެއެވެ)ސްކޫލްގެު

ުމާލޭގައިު ުއަދި ުމެއެވެ. ުމެންބަރެއްެވސް ުކައުންސިލް ުޔުނިވަރސިޓީގެ ުޤައުމީ ުދިވެހިރާއްޖޭގެ ުއެމަނިކުފާނަކީ ުއިތުރުން މީގެ

ުޚަޠީބެކެވެ ުހުކުރުކުރައްވާ ު"ދަސްވެނީންގެުުމިހާރުު.އިމާމުވެ ު)އެމް.އެން.ޔޫގެ( ުޔުނިވަރސިޓީގެ ުޤައުމީ ުދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެސް

ގުޅުމުގެ"ުރައީސެވެ.ުއަދިު"ލިޔުންތެރީންގެުގުޅުމުގެ"ުނައިބުުރަީއސްުކަންުކުރެއްވުމުގެުއިތުރުންުރާއްޖޭގެުނަންހިނގާުގިނަު

ުއިސްލިޔުންތެރިއެ ުކަމާއި ުމެންބަރު" ު"އެޑިޓޯރިއަލް ުމަޖައްލާތަކެއްގެ ުކުރީންުނޫސް ުވެސް ުގޮތުގައި އްގެ

 މަސައްކަތްކުރައްވައިފައިވާުބޭފުޅެކެވެ.ު

ުޖަމާޢަތުެގު ުދާއިރާއިންނާއި ުހިންގުމުގެ ުސްކޫލް ުއާއި ުއެޑިއުކޭޝަން" ު"ޓީޗަރ ުޙާޞިލުކުރެއްވީ ުތަުޢލީމު ުމަތީ އެމަނިކުފާނު

ު"އިންސްޓިޓިޔުޓް ުއާއި ުބަހާސާ" ު"އިންސްޓިޓިޔުޓް ުމެލޭޝިއާގެ ުދާއިރާއިން ުއާއިުުތަޢުލީމުގެ ުބާޤީ" އަމީނުއްދީން

ުކޯހެއްު ުސުޕަރވިޜަން ުއާއި ުޓީޗިންގ ުފްރެންޑްލީ ުޗައިލްޑް ުއަދި ުގައެވެ. ުމެލޭޝިއާ" ުޕަރުތާނިއަން "ޔުނިވަރސިޓީ
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ުޖަޕާނުގައިު ުޕްރޮގްރާމެއް ުތަމްީރނު ުދާއިރާއިން ުއަދަބިއްޔާތުގެ ުއިތުރުން ުފުރިހަަމކުރައްވައިފައެވެ.ުމީގެ ުަވނީ ބަންގްލާދޭޝްގައި

ުއަދިުފުރިހަމަކު ުކުރެއްވިއެވެ. ުފުރިހަމަ ުކޯސް ުޑިގްރީ ުބަހުގެ ުދިވެހި ުޔުނިވަރސިޓީން ުޤައުމީ ުދިވެިހރާއްޖޭގެ ުފަހު ރެއްވުމަށް

އެމަނިކުފާނުުވަނީުއިސްލާމީުޝަރީޢާގެުރޮނގުންުވިލާުކޮލެޖުގައިުޑިޕްލޮމާއާއިުމާސްޓަރސްުޑިގްރީުފުރިހަމަކުރައްވައިފައެވެ.ު

ު ުޮރނގުން ުޤާޫނނުގެ ުޝަރީޢަތާއި ުރާއްޖެއިންުއަދި ުރާއްޖެއާއި ުއިތުރުން ުމީގެ ުފުިރހަމަކުރައްވައިފައެވެ. ުޑިގްރީ ބެޗްލާރސް

ުފުރިހަމަު ުވަނީ ުއެމަނިކުފާނު ުޕްރޮގްރާމްތަކެއް ުތަމްރީން ުއެަތއް ުދާއިރާތަކުގެ ުއެކި ުމަރުކަޒުތަކުން، ުތަމްރީނުދޭ ުއެކި ބޭރުގެ

 .ކުރައްވައިފައެވެ

ުކަ ުހިތްޕުޅުވާ ުކުރައްވާ ުއެންމެ ުމަނިކުފާނު ުއެކިުއެ ުކުރެއްވުމާއި، ުބަދަހި ުރަޙްމަތްތެރިކަން ުލިޔުއްވުމާއި ުތެރޭގައި ންތައްތަކުގެ

ުނަންހުރިު ުިދވެހިރާއްޖޭގައި ުމަނިކުފާނަކީ ުއެ ުހިމެނެއެވެ. ުތަޖުރިބާކުރެއްވުން ުހޯއްދަވައި ުމަޢުލޫާމުތ ުސަޤާފަތްތަކުގެ ކަހަލަ

ުމެއެވެ ުޝާޢިރެއްވެސް ުއަދި ުައދީބެއް ުއިތުރުން، ުތެރިއެއްގެ ުއެުލިޔުން ުކުރިއެރުވުމަށް ުދިވެިހބަސް ުއަދަބިއްޔާތާއި ުދިވެހި .

ުތާރީޚަށްު ުއަދަބިއްޔާތާއި ުބަާހއި ުދިވެހި ުަވނީ ުމަނިކުފާނަށް ުއެ ުސަބަބުން ުމަސައްކަތުގެ ުއަގުހުިރ ުކުރެއްވެވި މަނިކުފާނު

ުރޮ ުޚިދުމަތްކުރުމުގެ ުދިވެހިބަހަށް ުއެވޯޑާއި ުޝަރަފުގެ ުއިހައްދުންމަތީ ުރޮނގުން ުޚިދުމަތަށްުޚިދުމަތްކުރުމުގެ ުޢާއްމު ނގުން،

 .ހިތްވަރުދިނުމުގެުޤައުމީުއިނާމުުެވސްުލިބިވަޑައިގެންފައެވެ
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ުމުވައްޒިފުންު

 ޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުު-އަޙްމަދުުޝިޔާމްު

ުޝިޔާމް ުއަޙްމަދު ު، އަލްފާޟިލް ުގުޅިވަޑައިގަތީ، ުއޮފީހާ ގަިއ2014ުުުއޮގަސްޓ31ުުމި

ު ުފަހުން ުއޭގެ ުގޮތުގައެވެ. ުޖެނެރަލްގެ ުޑިރެކްޓަރ ގައ2015ުުިުޖަނަވަރ04ުީޑެޕިއުޓީ

ު.ޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްގެުމަޤާމަށްުބަދަލުކުރެއްވިއެވެ

ުޝިޔާމަކީ ުއަމިއްަލ35ުުު، އަޙްމަދު ުއޮފީސްތަކާއި ުިގނަ ުސަރުކާރުގެ ުގިނަދުވަހު އަހަރަށްވުރެ

ުމަޤާމުތަކެއް ުއިސް ުއަދާކުރެއްވިުުޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ުވަޒީފާ ުއެގޮތުން ުބޭފުޅެކެވެ. ުތަޖުރިބާކާރު ުޤާބިލު، ފުރުއްވައިފައިވާ

ުސެކިއުރިޓީއާިއު ުނޭޝަނަލް ުއެންޑް ުޑިފެންސް ުއޮފް ުމިިނސްޓްރީ ުސޭފްޓީއާއި ުޕަބްލިކް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ އޮފީސްތަކުގެތެރޭގައި

ުއި ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުޔުނިޓާއި ުޑިވެލޮޕްމެންޓް ުއައިލެންޑް ުޕަބްލިކްުސިލެކްޓެޑް ުކަލްޗަރާއި ުއެންޑް ުއާޓްސް ންފޮމޭޝަން،

ުހި ުއެފެއާޒް ުހޯމް ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުބިއުރޯއާއި ުިޝޔާމްކޮމްޕްލައިންޓްސް ުއިތުރުން ުމީގެ ިޑާއެގ ، ވަނީުމެނެއެވެ. ިދެވިހ ީމ

 .އެވެދުވަހުުޚިދުމަތްުކުރައްވައިފައަހަރަށްވުރެުގިނ20ުަާދިއާރަގިއ 

ުލިބިގަތުމުެގު އަހަރުދުވަހުުއެގަވާއިުދ6ުުޙައްޤުގެުގަވާއިދުުވުޖޫދަށްުއައުމާިއުހަމައިންުފެިށގެންުވޭތުެވދިޔަުމަޢުލޫމާތުުހޯދައި

ު ުހަރަކާތްތެރިެވ ުއަމަލީގޮތުން ުމަސައްކަތުގައި ުކުރުމުގެ 102ުުތަންފީޒު ުޒިޔާރަތްކުރައްވައި ވުރ11,000ުުެރަށަކަށް

ުގިނަމީހުންނަށްުމިުޙައްޤާބެހޭުމަުޢލޫމާތުުދެއްވައިފައިވެއެވެ.ު

ުގެންދަވާު ުކުރައްވަމުން ުޝިޔާމް ުއަޙްމަދު ުހައިސިއްޔަތުން ުޖެނެރަލްގެ ުޑިރެކްޓަރ ުޮއފީހުގެ ުކޮމިޝަނަރުގެ އިންފޮމޭޝަން

ުހިންގޭު ުޓަކައި ުތަންީފޒުކުރުމަށް ުޤާނޫނު ުޙައްޤުގެ ުލިބިގަތުމުގެ ުހޯދައި ުމަޢުލޫމާތު ުމަސައްކަތްތަކަކީ، ނޑު މައިގަ

އްުހިންގެވުމާއިުދައުލަތުގެުއިދާރާތަކުންުމަޢުލޫމާތުުނުލިބިގެންުހުށަހެޅޭުމައްސަލަތައްުހޭލުންތެރިކުރުމުގެުތަމްރީނުުޕްރޮގްރާމްތަ

 ބައްލަވައިުކަމާބެހޭުގޮތުންުއަޅުްއވަންޖެހޭުފިޔަވަޅުތައްުއެޅުއްވުމެވެ.ު

ުހުއްޓުވު ުގޯނާކުރުން ުކުރުމާއި ުފުރައްސާރަ ުޖިްނސީ ުކޮމިޓީއާއި ުމުރާޖަޢާ ުޮއފީހުގެ ުއިތުރުންުޝިޔާމަކީ،ުމި ުކޮމިޓީެގުމީގެ މުގެ

ުމެންބަރެކެވެ.

 

ު  
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 ޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުު-ޙަސަންުޝާކިރުުމުޙައްމަދުު

2014ުޓޫބަރުުއޮކ12ުްއޮފީހާުގުޅިވަޑަގަތީ،ުުއަލްފާޟިލްުޙަސަންުޝާކިރުުުމޙައްމަދު،ުމި

ުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލް ުޑެޕިއުޓީ ުގައި ުފަހުން ުގޮތުގައެވެ.ުއޭގެ ުޖަނަވ04ުަގެ ގައ2015ުުިރީ

ު ުޝާކިރުުޑިރެކްޓަރ ުޙަސަން ުއޮފީހުގައި ުމި ުބަދަލުކުރެއްވިއެވެ. ުމަޤާމަށް ޖެނެރަލްގެ

ުއެންމެހައިު ުބެހޭ ުފައިސާއާ ުހިންގުމާއި ުއިދާރީ ުމަސްއޫލިއްޔަތަކީ، ނޑު ުމައިގަ މުޙައްމަދުގެ

ުބެލެހެއްޓެވުމެވެު ުއިތުރުން،ުު.ކަންތައްތައް ުޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ުމާލީ ުއޮފީހުގެ ޝާކިރަކީ،ުމި

ު ޗް.އާރު.ޑީ.ކޮމިޓީގެުމެންބަރެކެވެ.ބިޑުުކޮމިޓީއާއިުއެ

ު ުކަުއންސިލްގެ ުސިޓީ ުމާލޭ ުގެންދެވީ ުކުރައްވަމުން ުމަސައްކަތް ުގުޅިވަޑައިގެންނެވިއިރުުޝާކިރު ުއޮފީހާއި ުޑެޕިއުޓިުމި އިދާރާގެ

 .ރަލްގެުމަޤާމުގައެވެޑިރެކްޓަރުޖެނެ

ު ުމުޙައްމަދަކީ، ުޝާކިރު 27ުުޙަސަން ުސަރުކާރުގައި ުގިނަދުވަހު ުވުރެ ުމުއްދަތަކަށްުއަހަރަށް ުދިގު ުއަދި ުއަދާކުރައްވައި ވަޒީފާ

ުމަޤާމުތަކުގެު ުއަދާކުރައްވާފައިވާ ުޝާކިރު ުބޭފުޅެކެވެ. ުހިންގުްނތެރި ުފުރުއްވާފައިވާ ުމަޤާމުތަކެއް ުއިސް ުއޮފީސްތަކެއްގެ ގިނަ

ުއަވަށު ުހެންވޭރު ުޑިރެކްޓަރުކަމާއި ުއެސިސްޓެންޓް ުއިސްލާމިއްޔާގެ ުކުއްލިއްޔަތުއްދިރާސާތިލް ުއެސިސްޓެންޓްުުތެރޭގައި އޮފީހުގެ

ުއަމީރުު ުމަދްރަސަތުލް ުޖެނެރަލްކަމާއި ުޑިރެކްޓަރ ުޑެޕިއުޓި ުއިދާރާެގ ުކައުންސިލް ުސިޓީ ުމާލޭ ު ުޖެނެރަލްކަމާއި ޑިރެކްޓަރ

ުއާޓްު ުމެންބަރުކަމާއި ުހެންވޭރު ުކައުންސިލްގެ ުމުނިސިޕަލް ުމާލޭ ުއަދި ުހިމެނެއެވެ. ުޕްރިންސިޕަލްކަން ުޑެޕިއުޓީ އަޙްމަދުގެ

 .މެންބަރުކަމާއިުޒަކާތާބެހޭުކޮމެޓީގެުމެްނބަރުކަމާއިުކުއްލިއްޔާުމަޖިލީހުގެުމެންބަރުކަންެވސްުކުރައްވާފައިވެއެވެުުކައުންސިލްގެ

ޝާކިރަކީ،ުމޯލްޑިވްސްުމީޑިއާުކައުންސިލްގެުމެންބަރެއްގެުއިތުރުން،ުދިވެހިރާއްޖޭގެުލިޔުންތެރީންގެުޖަމިއްޔާު]ލިޔުންތެރީންގެު

ުސްުވެސްުމެއެވެ.ގުޅުން[ުގެުއެއްުނާއިބުުރައީ

ުބޭފުޅެކެވެ.ު ުގެންދަވާ ުކުރައްވަމުން ުޚިދުމަތްތަކެއް ުގިނަ ުވެސް ުދާއިރާގައި ުޚިދުމަތުގެ ުައދަބީ ުއަދި ުއިޖުތިމާޢީ ޝާކިރަކީ،

ުއިތުރުން ުކުރެއްވުމުގެ ުޙާޞިލު ުވަަނތަކެއް ުަމތީ ުުމބާރާތްތަކުން ުތަފާތު ުއަދަބީ ުޅެންވެރިކަމުެގު، ޝާކިރުވަނީ ދިވެހި

ުދިވެހި ުޙާޞިލުުުރޮނގުންނާއި ުއިނާމުވެސް ުިދނުުމގެ ުހިތްވަރު ުޚިދުމަތުގެ ުާޢންމު ުރޮނގުން ުވާަހކަދެއްކުންތެރިކަމުގެ ބަހުްނ

ު .ކުރައްވައިފައެވެ

                  ު
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ުރިންުރިލޭޝަންސްުފޮުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލް،ުއިނޮވޭޝަންސް،ުރިސަރޗްުއެންޑްުު–މުޙައްމަދުުއަޙްމަދުު

ު ުމުޙައްމަދު ުއަލްއުސްތާޛު ުގުޅިވަޑައިގަތީ، ުއޮފީހާ ުމި 2016ުުއަޙްމަދު، ގައެވެ.19ުުޖޫން

ުލޯު ުއެންޑް ުޝަރީޢާ ުޑިގްރީއާއި ުބެޗްލަރސް ުއިނގިރޭސިބަހުގެ ުއަޙްމަދަކީ، މުޙައްމަދު

ފައިވާުބޭފުޅެކެވެ.ުއިމާސްޓާސްުޑިގްރީުހާސިލުުކުރައްވަުބެޗްލަރސްުޑިގްރީއާއިުޝަރިޢާއިން

ށްުހެޑްމާސްޓަރުންގެުތަމްރީންުކޯސްުވެސ1996ުުްނ1994ުުްއަދިުއިންޑިޔާގެުބޯޕާލްގައިު

ު.ފުރިހަމަުކުރައްވާފައިއެވެ

ުއަޙްމަދުގެު ުމުޙައްމަދު ުހައިސިއްޔަތުން، ުރިލޭޝަންސްގެ ުފޮރިން ުއެންޑް ުރިސަރޗް ުއިނޮވޭޝަން، ުޖެނެރަލް، ޑިރެކްޓަރ

ުބައްލަވަ ުގޮތްތައް ުތަރައްޤީކުރެވިދާނެ ުމަސައްކަތްތައް ުއޮފީހުގެ ުމަސައްކަތަކީ، ނޑު ުބޭރުގެުމައިގަ ުއޮފީހާއި ުދިރާސާކުރުމާއި އި

ުލިބިަގތުމުގެު ުހޯދައި ުމަޢުލޫމާތު ުބަދަހިކުރުމާއި ުގުޅުން ުފަރާްތަތކާއި ުކަމާބެހޭ ުދައުލަތްތަކުގެ ުއެކުވެރި ުޖަމާޢަތްތަކާއި އެހީދޭ

ުދައު ުއެވޯޑާއި ުއޮފީހުންދޭ ުރޭވުމާއި ުޕްރޮގްރާމްތައް ުހޭލުންތެރިކުރެވިދާނެ ުއިތުރަށް ުރައްޔިތުން ުއިދާރާތައްުދާއިރާއަށް ލަތުގެ

ު.ދަރަޖަކުރުމާުބެހޭުއެންމެހައިކަންކަންުހިންގައިުބެލެހެްއޓެވުމެވެު

ު ުއިތުރުން ުއަޙްމަދަމީގެ ުކުރުމާއިުމުޙައްމަދު ުފުރައްސާރަ ުޖިންސީ ުކޮމިޓީއާއި ުލީގަލް ުކޮމިޓީއާއި ުބިޑު ުއޮފީހުގެ ުމި ކީ،

ުގޯނާކުރުންުހުއްޓުވުމުގެުކޮމިޓީގެުމެންބަރެކެވެ.

ުމުޙަ ުއަލްއުސްތާޛު ުޕްރިންސިޕަލްކަމުގައި ުހެޑްމާސްޓަރުކަމާއި ުއިސްކޫލުތަކުގެ ުއަޙްމަދު، ުދުވަހ15ުުުއްމަދު ުގިނަ އަހަރަށްވުރެ

ުހައިސިއްޔަތުން،ުގއ.ުގދ.ުޏ.ު ުކޯޑިނޭޓަރެއްގެ ުޒޯން ުއެޑިޔުކޭޝަންގެ ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުކުރައްވާފައިވެއެވެ.ުއަދި ޚިދުމަތް

ު.ކުރައްވައިފައިވާކަންުފާހަގަުކުރެވެއެވެުއަދިުސުމިުއަތޮޅުތަކުގައިުގިނަުޚިދުމަތްތަކެއް

ުޕްރޮކިޔޯމަންޓްު ުޔުނިވަރސިޓީގެ ުޤައުމީ ުދިވެހިރާއްޖޭގެ ުހުންނެވީ، ުގުޅިވަޑައިގަތްއިރު ުއޮފީހާ ުމި ުއަޙްމަދު، މުޙައްމަދު

ުސެކްޝަންގެުޑެޕިއުޓީުޑިރެކްޓަރގެުމަގާމުގައެވެ.ު

ު

ު  



 2017ުއަހަރީުރިޕޯޓުު|ުންފޮމޭޝަންުކޮމިޝަނަރުގެުއޮފީސްއިު
 

17 

 ޑިރެކްޓަރ،ުލީގަލްުއެފެއާޒްުު-ފާޠިމަތުުސައުސަންު

ުމަގާުމު ުގެ ުލީގަލްއެފެއާޒް ުޑިރެކްޓަރ، ުއޮފީހުގެ ުމި ުސައުަސންއަކީ، ުފާޠިމަތު އަލްއުސްތާޛާ

ުގުޅިވަޑައިގަތީ ުއޮފީހާއި ުމި ުސައުސަން ުފާޠިމަތު ުބޭފުޅެެކވެ. ުގެންދަވާ 30ު، ފުރުއްވަމުން

ުއޮކް ުލޯސ2014ުުްޓޫބަރު ުއޮފް ުބެޗްލަރ ުވަނީ، ުސައުސަން ުފާޠިމަތު ުއަލްއުސްތާޛާ ގައެވެ.

ުފާޠި ުކުރައްވައިފައެވެ. ުުފރިހަމަ ު)އޮނާރސް( ުވަކާލާުތު)އެލް.އެލް.ބީ( ުސައުސަންއަކީ މަތު

ުހެުއްކުރެ ުއެގްރީމެންޓް ުތަރުޖަމާކުރެއްމުގައްޔާއިުވުދެއްމުގައްޔާއި ުލިޔެކިޔުން ުޤާނޫނީ މުގައްޔާއި

 .ޤާނޫނީުލަފާުދެއްވުމުގައިުވަރަށްުޤާބިލުުބޭފުޅެކެވެު

ުސައުސަން ުފާޠިމަތު ުއޮފީހުގައި ުޤާނޫނުުމި ުޙައްޤުގެ ުލިބިަގތުމުގެ ުހޯދައި ުމަޢުލޫމާތު ުމަސައްކަތަކީ، ނޑު ުމައިގަ ގެ

ުއިރުޝާދު ުޤާޫނީނުލަފައާއި ުބޭނުންވާ ުދެއްވުމާއި،ު، ތަންފީޒުކުރުމަށް ުމުވައްޒަފުންނަށް ުވެރީންނަށާއި ުއޮފީހުގެ ކޮމިޝަނަރަށާއި

 .ާވުޤާނޫނީުލަފާދެއްވުމެވެުއޮފީހުގެުސިޔާސަތުތައްުއެކަށައެޅުމާއިުތަންފީޒުުކުރުމުގައިުބޭނުން

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

 ފުރައްސާރަުކުރުމާއިުގޯނާކުރުންުހުއްޓުވުމުގެުކޮމިޓީގެުމެންބަރެކެެވ.

ު ުވަނީ ުސައުސަން ުފާޠިމަތު ުގ10ުުިއަލްއުސްތާޛާ ުދެއްވުމުގައިުއަހަރަށްވުރެ ުކިޔަވައި ުބަސް ުއިނގިރޭސި ުދުވަހުގައި ނަ

ުއިތުރުންު ުމީގެ ުގޮތުގައިުު،ހޭދަކުރައްވާފައެވެ. ުލެކްޗަރާއެއްގެ ުކިޔަވައިދެއްވުމުގެ ުޤާނޫނު ުކޮށް ުޕާޓްޓައިމް ުކޮލެޖްގައި މެޕްސް

ުކުރަ ުމަސައްކަތް ުފަހުން ުސައުސަން،ުއެންމެ ުވެއެވެ.ުފާޠިމަތު ުވެސް ުކުރައްވާފައި ުއޮފްުމަސައްކަތް ުމިނިސްޓްރީ އްވާފައިވަނީ

ު.ފިޝަރީޒްުއެންޑްއެގްރިކަލްޗަރުގައިުސީނިއަރުލީގަލްުއޮފިސަރުުގެުމަޤާމުގައެވެ

 ސީނިއަރުބިއުރޯުއޮފިސަރު–ޢަރޫޝާުއިބްރާހީމްު

އަލްފާޟިލާުޢަރޫޝާުއިބްރާހީްމ،ުމިުއޮފީހުގެުބިޔުރޯުއޮފިސަރެއްގެުމަޤާމުގައިުމަސައްކަތްު

ު ުފެއްޓެވީ 1ުުކުރައްވަން ުއިބްރާހީމަކީ،2014ުުސެޕްޓެންބަރު ުޢަރޫޝާ ުމިހާުރ ގައެވެ.

ުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެު ުބިޒްނަްސ ުވަނީ، ުޢަރޫޝާ ުއޮފިސަރެވެ. ުބިއުރޯ ސީނިއަރ

ުފުރިހަމަު ުމާސްޓާސް ުއެރޮނގުން ުއިތުރުން ުޑިގްރީގެ ުބެޗްލަރސް ުއަދި ުޑިޕްލޮމާ ދާއިރާއިން

 .ކުރައްވައިފައެވެ
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ުދުވަ ުވިދާޅުވި ުކިޔަވާ ުހޯއްދަވާފައިވުމުން،ުުމީގެއިތުރުން ުތަޖުރިބާތަކެއް ުމަސައްކަތްކުރައްވާ ުކުންފުންޏެއްގައި ުޕްރައިވެޓް ސްވަރު

ުގޮތުގައެވެ.ު ުމުވައްޒަފެއްގެ ުހުރި ުޤާބިލްކަން ުކުރެއްވުމުގެ ުމަސައްކަތް ުސެކްޝަންތަކުގައި ުއެކި ުއޮފީހުގެ ުވެފައިވަނީ ޢަރޫޝާ

ުޢަރޫޝާގެ ުހައިސިއްޔަތުން ުއޮފިސަރެއްގެ ުބިޔުރޯ ުކޮމިޝަނަރުެގުުސީނިއަރ ުއިންފޮމޭޝަން ުމަސްއޫލިއްޔަތަކީ، ނޑު މައިގަ

 .އިދާރީުމަސައްކަތްތައްުކުރެއްވުމާއި،ުރަސްމީުބައްދަލުވުންތަކާއިުއެޕޮއިންޓްމެންޓްތައްުރާވައިުހަމަޖެްއސެވުމެވެ

ު.ުމީގެުއިތުރުންުޢަރޫޝާއަކީ،ުމިުއޮފީހުގެުއެޗް.އާރު.ޑީ.ުކޮމިޓީއާއިުމުރާޖާޢާުކޮމިޓީގެުމެންބަރެކެވެ

 ވަނަުއަހަރު،ުމިުއޮފީހުގެުހާޒިރީއަށްުއެންމެުރަނގަޅުުމުވައްޒަފަކަށްުހޮވިފައިުވަނީުވެސްުޢަރޫޝާުއިބްރާހީމެވެ.2015ުު

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަރު–މަރްޔަމްުއިބްރާހީމްު

ުއިބްރާހީމް ުމަރްޔަމް ުމަސައް، އަލްފާޟިލާ ުއޮފީހުގައި ުމި ުފެއްޓެވީ، ުކުަރއްވާން 31ުކަތް

ުހައިސިއްޔަތުނ2014ުުްުއޮގަސްޓު ުއާރކިވިސްޓްގެ ުއޮފީހުގައި ުމަރްޔަމަކީ ގައެވެ.

ުފައްޓަވައި ުކުރައްވަން ުގޮތުންު، މަސައްކަތް ުއޮފިސަރުގެ ުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް މިހާރު

 .މަސައްކަތްކުރައްވާުތަޖުރިބާކާރުުމުވައްޒަފެކެވެ

ު ުމަރިޔަމް ުކުރިން ުފެއްޓެވުމުގެ ުކުރައްވަން ުމަސައްކަތް ުއޮފީހުގައި ުގަވާއިދުުމި ުޙައްޤުގެ ުލިބިގަތުމުގެ ުހޯދައި ުމަޢުލޫމާތު ވަނީ

ު ުހޯމްއެެފއާޒްގައި ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުފެިށގެން ުހިސާބުްނ ުއައުމާ ުގިނަގުަނ6ުުވުޖޫދަށް ުގުޅޭ ުގަވާއިދާ ުެއ ުދުވަހު އަހަރު

 .މަސައްކަތްތަކެއްުކުރައްވައިފައެވެު

ނޑުުމަސައްކަތަކީުމަޢުލޫމާތު ޯހދައިުލިބިގަތުމުގެުޙައްޤާުގުޅުންުހރިުލިޔެކިއުންތައްުއެއްކޮށްުުމިުއޮފީހުގައިުމަރިޔަމްގެުމައިގަ

ުދަށުން ުޤާނޫނުގެ ުއެ ުބެލެހެއްޓެވުމެވެު، ބެލެހެއްޓެވުމާއި، ުކަންކަން ުގުޅޭ ުމައްސަލަތަކާ ުުހށަހެޅޭ ުނުިލބިގެން އަދިުު.މަޢުލޫމާތު

ުވިލަރެސް ުރާވައި ުބައްދަލުވުންތައް ުމަސައްކަތު ުތަމްރީންތަކާއި ުބާއްވާ ުއިންތިޒާމްުއޮފީހުން ުހިންގުމުގެ ުއަދި ކޮށް

 ހަމަޖެއްސުމުގައިުއިދާރީުގޮތުންުއެހީތެރިވެުދެއްވުމެވެ.ު

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

ު.ފައެވެުމިނިސްޓްރީުއޮފްުހޯމްއެފެއާޒްގައިުމަސައްކަތްުކުރައްވައި

ު  
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 ބަޖެޓްުއޮފިސަރު-ޢާއިޝަތުުޔަޝްފާު

ގައެވެ.2014ުުުޮއގަސްޓ31ުުމިުއޮފީހާުގުޅިވަޑައިގަތީ،ުުއަލްފާޟިލާުޢާއިޝަުތުޔަޝްފާ،

ުއަދާކުރައްވާު ުމަޤާމުގައި ުއޮފިސަރެއްގެ ުބަޖެޓް ުއޮފީހުގެ ުމި ުއަކީ، ުޔަޝްފާ ޢާއިޝަތު

ުކޮންޓްރޯލްު ުއެކައުންޓްތައް ުބަޖެޓް ުޔުނިޓްގައި ުބަޖެޓް ުއޮފީހުގެ ުބޭފުޅެކެވެ.ުމި ތަޖުރިބާކާރު

ުފައިސާއާު ުމުވައްުުކުރެއްވުމާއި ުހެއްދެވުމާއި، ުވައުޗަރތައް ުމުސާރައާުބެހޭ ގުޅޭުުޒަފުންގެ

 .މަސައްކަތްތައްުކުރައްވަމުންުގެންދަވަނީުޔަޝްފާއެވެުުއިއެންމެހަ

 ު ުފައިނޭންްސ5ުުޔަޝްފާއަކީ، ުއެންޑް ުަބޖެޓް ުޖެންޑަރގެ ުއެންޑް ުލޯ ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުދުވަހު ުގިނަ ުުވރެ އަހަރަށް

ު ުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ުއަދާކުރައްވަސެކްޝަނުގައި ުމަޤާމު ުދާއިއިއޮފިސަރެއްގެ ުބަޖެޓްގެ ުތަޖުރިބާުފައިވާ ރާއިން

ުޓެލަރ[ގެުގޮތުގައިުދިވެހިރާއްޖޭގެު ލިބިވަޑައިގެންފައިވާުބޭފުޅެކެވެ.ުއޭނާުއެންމެުފަހުންުމަސައްކަތްކުރައްވާފައިވަނީ،ު]ބޭންކް

ު.އިސްލާމިކްުބޭންކުގެުކަސްޓަމަރުރިލޭޝަންސްުޑިވިޜަންގައެވެ

ުއިުވަނަުއަހަރުުމިުއޮފީހުގެުހުރިހ2017ުައަދިު ޒަފަކަށްވަނަުއަހަރު،ުމިުއޮފީހުެގުހާޒިރީއަށްުއެންމެުރަނގަޅުުމުވައ2016ުް

 ހޮވިފައިުވަނީުވެސްުޢާއިޝަތުުޔަޝްފާއެވެ.ުުންމެުރަނގަޅުުމުވައްޒަފަކަށްގޮތަކުންުއެ

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަރު–އާމިނަތުުރާޔާުއަޙްމަދުު

ު ުޑެސްކް ުއެސިސްޓަންޓް ުއޮފީހުގެ ުމި ުއަޙްމަދު ުރާޔާ ުއާމިނަތު އޮފިސަރެއްގެުއަލްފާޟިލާ

 .ގައެވ2014ުެބަރުުސެޕްޓެނ25ުްރައްވާންުފެއްޓެވީ،ުުގޮތުގައިުމަސައްކަތްުކު

ުވެސް ުއޮފިސަރު ުއިންފޮމޭޝަން ުއެއް ުއޮފީހުގެ ުމި ުއޮފީހުގެުުރާޔާއަކީ ުމި ުކުރީން މެއެވެ.

ުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްު ުމިހާރު ުޙައިސިއްޔަތުން، ުއޮފިސަރެއްގެ ުޑެސްކް އެސިސްޓަންޓް

ުމި ުގޮތުން ުއަދާކުރެއްވުުއޮފިސަރު ުވާޖިބު ުއޮފިސަރުގެ ުއިންފޮމޭޝަން ުމަސްއޫލިއްޔަތަކީ ނޑު ުމައިގަ ުުރާޔާގެ މާއި،ުއޮފީހުގައި

ުލިޔެކިޔު ުއަންނަ ުޙަވާލުކުރަންޖެހޭުންތަކާއޮފީހަށް ުމަތިން ުއުސޫލުތަކުގެ ުހަމަޖެހިފައިވާ ުއެންޓްރީކޮށް، ުބަލައިގަނެ، ުތަކެތި އި

ުއޮފީ ުޙަވާލުކުރުމާއި ުތަކެތި ުއެ ުޖަވާބުފަރާތްތަކަށް ުފޯނުކޯލުތަކަށް ުއަންނަ ުފަރާތްތަކަްށުުހަށް ުއަންނަ ުއޮފީހަށް ދިނުމާއި،

ުއިންވެްނޓްރީު ުއޮފީހުގެ ުގުޅިގެްނ ުޔުިނޓާއި ުބަޖެޓް ުއިުތރުން ުމީެގ ުފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. ުއެީހތެރިކަން ުަމޢުލޫމާތާއި ބޭނުންވާ

 .ބެލެހެއްޓުމުގެުކަްނތައްުކުރިއަށްުގެންދަވައެވެ
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ުއޮފީސް ުބައެއް ުވަރަށްުރާޔާއަކީ ުލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ުހުނަރު ުހިންގުމުގެ ުއިސްނެގުމާއި ުމަސައްކަތްކުރައްވައިފައިވާ، ތަކުގައި

ގާބިލުުމުވައްޒަފެކެވެ.ުރާޔާުމަސައްކަތްުކުރައްވައިފައިވާުތަންތަނުެގުތެރޭގައި،ުމާލޭުސިޓީުކައުންސިލްގެުއިދާރާގެުކައުންސިލްު

 .މެނެއެވެބިޔުރޯއާއިުހިރިޔާުސްކޫލްގެުލައިބްރަރީުހި

 ޕްރޮކިޔޯމަންޓްުއޮފިސަރު–އަޙްމަދުުޒިޔާންުމުޙައްމަދުު 

ުއެކައުންޓްސްު ުއެސިސްޓަންޓް ުއޮފީހުގެ ުމި ުމުޙައްމަދު، ުޒިޔާން ުއަޙްމަދު އަލްފާޟިލް

ު ުފެއްޓެވީ، ުކުރައްވަން ުމަސައްކަތް ުމަޤާމުގައި 28ުުއޮފިސަރެއްގެ 2014ުސެޕްޓެންބަރު

ު ުއޮފީހުގެ ުމި ުމިހާރު ުޒިޔާނަކީ، ުއޮފިސަރެވެގައެވެ. ުއެއްުު.ޕްރޮކިޔޯމަންޓް އަދި

 އިންފޮމޭޝަންުއޮފިސަރެވެ.

ުޙާޞިލުު ުސެޓްފިކެޓް ުއެޑްވާންސް ުދާއިރާއިން ުއެ ުމަސައްކަތްކުރައްވައި، ުދާއިރާގައި ުއެކައުންޓިންގ ުވަނީ، ޒިޔާން

ު ުއޮފީހުގެ ުމަސައްކަތްތަކަކީ، ނޑު ުމައިގަ ުޒިޔާންގެ ުއޮފީހުގައި ުމި ުއެންމެހައިކަންތައްތައްުކުރައްވައިފައެވެ. ޕްރޮކިޔޯމަންޓްގެ

ުއިމާރާތާއިު ުހޯއްދެވުމާއި ުތަކެިތ ުއެންމެހައި ުވެސް ުެއނޫން ުހަރުމުދަލާއި ުބޭުނންވާ ުއޮީފހަށް ުއެގޮުތން ބެލެހެއްޓެވުމެވެ.

ުމަރާމާތާ ުދަތުުފަރުނީޗަރުގެ ުބޭރުގެ ުރާއްޖޭން ުރާއްޖެއާއި ުކުރެއްވުމާއި ުމަސައްކަތްތައް ުކުރަންޖެހޭ ުގޮުތން ުބެޭހުބެހޭ ރުތަކާ

 ގޮތުންުކުރަންޖެހޭުމަސައްކަތްތަްއުކުރައްވަމުންުގެންދަވަނީުޒިޔާނެވެ.ު

ުއަޕްޑޭޓްކޮށްު ުލިސްޓު ުކޮމިޓީތަކުގެ ުމުރާޖަޢާ ުއޮފިސަރުންނާއި ުއިންފޮމޭޝަން ުމުއައްސަސާތަކުގެ ުދައުލަތުގެ ުއިތުރުން މީގެ

ު ުކުރަންޖެހޭ ުގޮތުން ުއޮފިސަރެއްގެ ުއިންފޮމޭޝަން ުކުރައްވައެވެބެލެހެއްޓެވުމާއި ު ުވެސް ުއެކިުު.މަސައްކަތްތައް އޮފީހުގެ

ުއޮފީހުގެު ުކަންތައްތަކާއި ުއާންމުކުރެއްވުމުގެ ުމައުލޫމާތުތައް ުކުރެވޭ ުއާންމު ުވިއުގައިގައި ުއިުޖތިާމޢީ ުގޮތުން ުބެހޭ ހަރަކާތަކާ

 ވެބްސައިޓުގެުކަންތައްތައްުވެސްުބަލަހައްޓަވަނީުޒިޔާނެވެ.ު

 ހުގެުބިޑުުކޮމިޓީއާއިުއެޗް.އާރު.ޑީ.ކޮމިޓީގެުމެންބަރެކެވެ.ުމީގެުއިތުރުންުޒިޔާނަކީ،ުމިުއޮފީ

ުދުވަހުު ުގިނަ ުވުރެ ުއަހަރަށް ުތިން ުމަސައްކަތުގައި ުރެޖިސްޓްރޭޝަން ުކޮމިޝަންގެ ުއިލެކްޝަން ުވަނީ ުމީގެކުރިން ޒިޔާން

ުވައްަޒފެކެވެ.ޒިޔާނަކީ،ުމަސައްކަތުގެުދާއިރާގައިުގިނަުހުނަރުތަކެއްުހުރިުޤާބިލުުމުު.ޚިދުމަތްކުރައްވައިފައެވެ

ުހުރިހ2015ުަ ުއޮފީހުގެ ުއަހަރު،ުމި ުުއިވަނަ ުއަދި ުމުވައްޒަފަކަށް ުރަނގަޅު ުއެންމެ ުހާޒިރީއަށ2017ުުްގޮތަކުން ުއަހަރު ވަނަ

 ހޮވިފައިުވަނީުވެސްުއަޙްމަދުުޒިޔާންުމުޙައްމަދެވެ.ު އެންމެުރަނގަޅުުމުވައްޒަފަކަށް
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 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަރު-ޝައްފާންުޤާސިމްު

ުޤާސިމްއަލްފާ ުޝައްފާން ުގޮތުގައިުު،ޟިލް ުއޮފިސަރެއްގެ ުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ުއޮފީހުގެ މި
ުގައެވެ.2015ުޖޫނ21ުުްމަސައްކަތްުކުރައްވާންުފެއްޓެވީ،ު

ުމަސްއޫލިއްޔަ ނޑު ުމައިގަ ުލިޔެކިޔުޝައްފާންގެ ުއަްނނަ ުއޮފީހަށް ުތަކެތިުންތަކާތަކީ، އި

ު ުަހމަޖެހިފައިވާ ުއެންޓްރީކޮްށ، ުހަވާލުކުރަންެޖހޭުބަލައިގަނެ، ުަމތިން އުސޫލުތަކުގެ

ުއޮފީހަްށު ުޖަވާބުދިނުމާއި، ުފޯނުކޯލުތަކަށް ުއަންނަ ުއޮފީހަށް ުހަވާލުކުރެއްވުމާއި ފަރާތްތަކަށް

އެކިުބޭނުންތަކުގައިުއަންނަުފަާރތްތަކަށްުޖަވާބުދާރީވެުމަގުފަހިުޮކށްދެއްވުމާއި،ުއޮފީހުގެުމުވައްޒަފުންގެުހާޒިރީުއާއިުސަލާމުގެު

ުު.އްުގަވާއިދުންުބެލެހެއްޓެުވމާއިުއަދިުއޮފީހަށްުއަލަށްުނަގާުމުވައްޒިފުންުނެގުމުގެުކަންތައްުެބލެހެއްޓެވުމެވެުރެކޯޑުތަ

 މީގެުއިތުރުންުޝައްފާނަކީ،ުމިުއޮފީހުގެުއެޗް.އާރު.ޑީ.ުކޮމިޓީގެުމެންބަރެކެވެ.ު

ު ު]ފޯރސީޒަން ުވަނީ، ުކުރިން ުމީގެ ުއޮު–ޝައްފާން ުރިސޯސަސް ުހިއުމަން ު ުމަސައްކަތްުކުޑަހުރާ[ގެ ުގޮތުން ފިސަރެއްގެ

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

ުޕްރައިވެޓްު ުއިންވެސްޓްމެންޓް ުސްޓްރައިޑް ުކުންފުންެޏއްކަމުގައިވާ ުޕްރައިވެޓް ުއަދި ުކުރައްވައިފައިވެއެވެ. މަސައްކަތް

ުޝައްފާނަކީ،ުމަސައްކަތަށްުފަރުވާތެރިުހުނަރުވެރިުމުވައްޒަފެކެވެ.ު.ފައިވެއެވެއިކަތްކުރައްވަޑްގައިުވެސްުމަސައްލިމިޓެ

ުހުރިހ2016ުަ ުއޮީފހުގެ ުމި ުއަހަރު، ުޝައްފާންުުއިވަނަ ުވެސް ުވަނީ ުހޮވިަފއި ުމުވައްޒަފަކަށް ުރަނގަޅު ުެއންެމ ގޮތަކުން
ުޤާސިމެވެ.ު

ުއޮފިސަރުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުު-ނަހުޒާުރަޝީދުު

ގައެވެ.2015ުުޑިެސންބަރ16ުުުމިުއޮފީހާުގުޅިވަޑައިގަތީ،ު، އަލްފާޟިލާުަނހުޒާުރަޝީދު

ނޑުު ުމައިގަ ުނަހުޒާގެ ުގޮތުން ުއޮފިސަރެއްގެ ުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ުޔުނިޓުގެ ލީގަލް

ުހިފަހައްޓައިު ނޑުގެތެރޭގައި ުއޮނިގަ ުޤާނޫނުގެ ުކަންކަން ުއެންމެހައި މަސައްކަތަކީ،ުއޮފީހުގެ

ުަމސައްކަތްތަކުގައި ުކުރަންޖެހޭ ުެޖޭހުުދެމެހެއްޓުމަށް ުހަދަން އެހީތެރިވެދެއްވުމާއި

ުގަވާއިދުތައްުހެދުމުގައިުއެހީތެރިވެދެއްވުމެވެ.ު

ު ުއިން ުކުަރއްވައެޑްވާންސްުސެޓްފިކެޓް ުޙާޞިލު ުލޯ ުއެންޑް ުބެޗްލަރުއޮފްުއިޝަރީޢާ ުމިހާުރުގެންދަވަނީ ުނަހުޒާ،ުއަދި ފައިވާ
ުޝަރީޢާުއެންޑްުލޯުފުރިހަމަުކުރައްވަމުންނެވެ.
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ުމި ުރަޝީދަކީ، ުއިދާރީުުނަހުޒާ ުކޮމިޓީގެ ުބިޑް ުމެންބަރެކެވެ. ުކޮމިޓީގެ ުބިޑު ުއަދި ުސެކްރެޓަރީއެވެ. ުކޮމިޓީގެ ުލީގަލް އޮފީހުގެ
ުމަސައްކަތްތައްުބަލަހައްޓަވަނީުެވސްުނަހުޒާއެވެ.ުު

 ފައިނޭންސްުއޮފިސަރު–ޙުމައިދުުهللاުޢަބްދުު

ގުޅިވަޑައިގަތީ،ުޙުމައިދު،ުއިންފޮމޭޝަންުކޮމިޝަނަރުގެުއޮީފހާުهللاުއަލްފާޟިލްުޢަބްދު

ގައެވެ.ުޙުމައިދުވަނީ،ުއެޑްވާންސްުސެޓްފިކެޓްުއިންުބިޒިނަސ22ުުްމ2016ުުޭ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންުފުރިހަމަުކުރައްވައިފައެވެ.ުއަދިުމިހާރުުގެންދަވަނީ،ުބެޗްލާސްުއޮފްު

ު .ންުކޯސްުފުރިހަމަކުރައްވަމުންނެވެބިޒިނަސްުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަ

ުއޮފިު ުފައިނޭންސް ުއޮފީހުގެ ުމަސަުސަރގެމި ނޑު ުމައިގަ ުޙުމައިދުގެ ުއެންމެހަުހައިސިއްޔަތުން ުކުރާ ުއޮފީހުން ުއިުއްކަތަކީ،
ުެދއްކުމުގެުކަންތައްތައްުބެލެހެއްޓުެމވެ.ުޚަރަދުތައްުބެލެހެއްޓުމާއިުއެކިފަރާތްތަކަށްުދައްކަންޖެހޭުފައިސާ

 މީގެުއިތުރުންުޙުމައިދަކީ،ުމިުއޮފީހުގެުބިޑުުކޮމިޓީގެުމެންބަރެކެވެ.

ުއޮފީހާهللاުޢަބްދު ުމި ުއެސިސްޓެންޓްުޙުމައިދު، ުއޭޖެންސީގެ ުޑްރަގް ުޭނޝަނަލް ުހުންނެވީ، އެކައުންޓްސްުުގުޅިވަޑައިގަތްއިރު
 އޮފިސަރގެުމަގާމުގައެވެ.

 ކޮމްޕިޔުޓަރުޓެކްނީޝަންުު-هللاުމުޙައްމަދުުޢަބްދުު

ުޢަބްދު ުމުޙައްމަދު ުގުޅިވަޑައިގަތީهللاުއަލްފާޟިލް ުއޮފީހާ 06ުު، މި ގައެވެ.2016ުުމާރިޗު

ުޢަބްދު ުޑިގްރީުުهللاމުޙައްމަދު ުއިން ުޓެކްނޮލޮޖީ ުއިންފޮމޭޝަން ުއޮފް ުބެޗްލަރސް އަކީ

ު.ލުކުރައްވައިފައިވާުބޭފުޅެކެވެޙާޞި

ުޢަބްދުު ުމުޙައްމަދު ުއޮފީހުގައި ުމި ުއޮފީސްުهللا ުމަސައްކަތްތަކަކީ ނޑު ުމައިގަ އަދާކުރައްވާ

ުމަސަ ުދާއިރާގެ ުޓެކްނޮލޮޖީގެ ުއިންފޮޭމޝަން ުބޭުނންވާ ުހިންގުމަށް ުކޮއްކަތްތައް ުއޮފީހުގެ ުހިންގުމާއި، ޕިއުޓަރު،ުންރާވާއި

ުއެންމެހަުޕްރިންޓަރު ުދިާމވާ ުތަކެއްޗަށް ުކޮމަުއިފަދަ ުަހއްލުކުރުމާއި، ުއެޅުމާއި،ޕިއުޓަރުންއްސަލަތައް ުސޮފްޓްވެއަރ ު ުތަކަށް

ު.މަސަކަތްތަކެއްުކުރެއްވުމެވެުއިއޮފީހުގެުވެބްސައިޓުުގެުއެންމެހަު

ުޢަބްދު ުމުޙައްމަދު ުވަޒީފާއާއިުުމީގެهللا ުޓެކްނީޝަނެއްގެ ުކޮމްޕިއުޓަރ ުސެންޓަރގެ ުސަރވިސް ުމެގަޗިޕް ކުރިންވަނީ،

ު.އިލެކްޝަންސްުކޮމިޝަންގެުރެޖިސްޓްރޭޝަންުއޮފިސަރެއްގެުވަޒީފާުވެސްުއަދާކުރައްވައިފައެވެު
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ުޢަބްދު ުމުޙައްމަދު ު ުއެޑިهللا ުއޮފް ުިއންސްޓިިޓއުޓް ުނޭޝަނަލް ު ުހުންެނވީ، ުގުޅިވަޑައިގަތްއިރު ުއޮފީހާ އުކޭޝަންގެުމި

ު އެސިސްޓެންޓްުކޮމްޕިއުޓަރުޓެކްނީޝަނެއްގެުމަގާމުގައެވެ.

 ޕްރޮގްރާމްސްުއޮފިސަރު–މަރްޔަމްުޝަރޫނާުޢާދިލްު

ުޢާދިލް ުޝަޫރނާ ުމަރްޔަމް ުު،އަލްފާޟިލާ ުކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހާުއިްނފޮމޭޝަްނ

ު ުއޮކްޓ22ުޫގުޅިވަޑައިގަތީ، 2017ުު ބަރު ުގެންދަވަނީ ުޝަރޫނާ ރާއްޖޭގެުދިވެހިގައެވެ.

ުދާއިރާއިންު ުމެނޭޖްމެންޓު ުރިސޯސަސް ުހިއުމަން ުއޮފް ުބެޗްލަރސް ުޔުނިވަރސިޓީން ޤައުމީ

 .މަތީުތަޢުލީމުުޙާޞިލުކުރައްވަމުްނނެވެ

ުއޮފިސަރެއް ުރިސޯސް ުހިއުމަން ުކޮލެޖުގެ ުވިލާ ުވަނީ ުޝަރޫނާ ުކުރިން ުގުޅިވަޑައިގަތުމުގެ ުއޮފީހާ ުމަސައްކަތްުމި ުގޮތުގައި ގެ
 ފައެވެ.އިކުރައްވަ

ުބާއްވާުުމި ުއޮފީހުން ުމަސްއޫލިއްޔަތަކީ ނޑު ުމައިގަ ުޝަރޫނާގެ ުހައިސިއްޔަތުން ުއޮފިސަރެއްގެ ުޕްރޮގްރާމް އޮފީހުގެ

ުވި ުރާވައި ުކޮންފަރެންސްތައް ުވޯރކްޝޮޕްތަކާއި ުއިންތިޒާމުޓްރޭނިންގތަކާއި ުހިންގުމުގެ ހަމަޖެއްސުމުގައިުުލަރެސްކޮށް

ު ުއެހެނިހެން ުޔުނިޓުގެ ުއަދި ުއެހީތެރިކަްނުއެހީތެރިވެދެއްވުމެވެ. ުމުވައްޒިފުންނަށް ުއެހެން ުވެރީންނަށާއި މަސައްކަތްތަކުގައި

ު.ފޯރުކޮށްދެއްވުމެވެ

އެސިސްޓެންޓްުޕާރސަނަލްުއޮފިސަރު–ޢާއިޝަތުުމަލްސާުއަޙްސަންު  

ުއަޙުސަން ުމަލްާސ ުޢާއިަޝތު ުގުޅިވަޑައިގަތީު،އަލްފާޟިލާ ުއޮފީހާ އޮގަސްޓ14ުުުު،މި

ުކުރައްވައިފައިވ2017ުުުާ ުޙާޞިލު ުޑިޕްލޮމާ ުޤާނޫުނން ުޝަރީޢަތާއި ުމަލްސާއަކީ ގައެވެ.

ުއެުމަލްސާ، ބޭފުޅެކެވެ. ުގެންދަވަނީ ުލޯުުމިހާރު ުއެންޑް ުޝަރީޢާ ުއޮފް ބެޗަލަރސް

ުފުރިހަމަކުރައްވަމުންނެވެ. ުއިލެކްޝަންްސު )އޮނާރސް( ުވަނީ ުކުރީން ުމީގެ މަލްސާ

ުއޮފިސަރެ ުސްކޫލުގެުކޮމިޝަންގެ ުޖަމާލުއްދީން ުއަދި ުއަދާކުރައްވައިފައެވެ. ުމަޤާމު ުއްގެ

ު.ވެސްުއަދާކުރައްވައިފައިވެއެވެުުއެސިސްޓެންޓްުޓީޗަރެއްގެުމަޤާމު

ުމަސައްކަތް ުއިދާރީ ުކޮމިޝަނަރުގެ ުއިންފޮމޭޝަން ުމަސްއޫލިއްޔަތަކީ، ނޑު ުމައިގަ ުއަޙުސަންގެ ުމަލްސާ ތައްުޢާއިޝަތު

ު ުކޮމިޝަނަރު ުކަންތައްުކުރެއްވުމާއި، ުޕްރޮޓޮކޯލް ުޙަފުލާތަކުގެ ުބައްދަލުވުންތަކާއި ުޖަލްސާތަކާއި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ

ުކަންކަމުގައިުއެހީތެރިވެދެއްވުމެވެ.ުއިދިުކޮމިޝަނަރުގެުރަސްމީުއެންމެހަވިލަރެސްކޮށްުއިންތިޒާމްތައްުހަމަޖެއްސެވުމާއިުއަ
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 މެސެންޖަރު-ޚަދީޖާުމުޙައްމަދުު

ުމު ުޚަދީޖާ ުމަސައްކަތްުު،ޙައްމަދުއަލްފާޟިލާ ުއޮފީހުގައި ުމި ުގޮތުން މެސެންޖަރެއްގެ

ު ުފެއްޓެވީ، 5ުުކުރައްވަން ުމަސައްކަތަކީ،2017ުުެފބުރުަވރީ ނޑު ުމައިގަ ުޚަދީޖާގެ ގައެވެ.

ުތަކެތިު ުއެހެނިހެން ުސިޓީއާއި ުރައްދުކުރަންޖެހޭ ުއެކިފަރާތްަތކަށް ުފަރާތުން އޮފީހުގެ

ުބޭނުންވާ ުއޮފީހަށް ުދެއްވުމާއި ުމުވައްޒިފުންަންށުުރައްދުކޮށް ުކަމާބެހޭ ުހޯދުމުގަިއ ތަކެތި

ުކުރުމުގައިު ުިއންތިޒާމު ުބައްދަލުވުންތައް ުޖަލްސާތަކާއި އެހީތެރިވެދެއްވުމާއި

ުއެހީތެރިވެދެއްވުމެވެ.ު

ުއެޑިޔުކޭޝަނާއިު ުހަޔަރ ުއޮފް ުކޮލެޖް ުމޯލްޑިވްސް ުސްކޫލާއި ުޣިޔާސުއްދީން ުސްކޫލާއި ުއަމީިނއްޔާ ުކުރިންވަނީ، ުމީގެ ޚަދީޖާ

ުލްުޑްރަގްުއެޖެންސީގައިުމަސައްކަތްުކުރައްވައިފައެވެ.ުުނޭޝަނަ

ު

ޢާމިލުުު-ޢާއިޝަތުުޙަލީމްު  

ުޙަލީމް ުޢާއިޝަތު ުޚިދުމަތްުު،އަލްފާޟިލާ ުޙައިސިއްޔަތުން ުޢާމިލެއްގެ ުއޮފީހުގެ ުމި

ު ުފެއްޓެވީ، ުސެޕްޓެނ3ުްކުރައްވަން ނޑ2014ުުުބަރު ުމައިގަ ުޢާއިޝަތުގެ ގައެވެ.

ުއެކިު ުބެލެހެއްޓެވުމާިއ ުސާުފތާހިރުކަްނ ުތަކެތީގެ ުއިމާރާތާއި ުއޮފީސް މަސައްކަތަކީ،

އޮފީސްތަކަށްުފޮނުވަންޖެހޭުތަެކިތުޙަވާލުކުރުމުގައިުއެހީތެރިުވެދެއްވުމެވެ.ުުއަދިުއޮފީހުންު

ުބައްދަލުވުންތަކުގެ ުމަސައްކަތު ުތަމްރީނުތަކާއި ުހަމަޖެއްސެވުމުގައިުުހިންގާ އިންތިޒާުމތައް

ުއެހީތެރިވެދެއްވުމެވެ.ު

ު.މީގެުއިތުރުންވެސްުޢާއިޝަތަކީ،ުއޮފީހުގެުއިދާރީުމަސައްކަތްތަކުގައިުވެސްުއެހީތެރިކަންުފޯރުކޮށްދެއްވާުބޭފުޅެކެވެ

ު  
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 ޢާމިލުުު-އާމިނަތުުސަވްލަތުު

ުސަވްލަތުު ުއާމިނަތު ުޚިދުމަތްުު،އަލްފާޟިލާ ުޙައިސިއްޔަތުން ުޢާމިލެއްގެ ުއޮފީހުގެ މި

ު ުފެއްޓެވީ، 17ުުކުރައްވަން ނޑ2015ުުުޮނވެންބަރު ުމައިގަ ު ުސަވްލަތުގެ ގައެވެ.

ުއެކިު ުބެލެހެއްޓެވުމާިއ ުސާުފތާހިރުކަްނ ުތަކެތީގެ ުއިމާރާތާއި ުއޮފީސް މަސައްކަތަކީ،

ދެއްވުމެވެ.ުުއަދިުއޮފީހުންުއޮފީސްތަކަށްުފޮނުވަންޖެހޭުތަެކިތުޙަވާލުކުރުމުގައިުއެހީތެރިުވެ

ުހަމަޖެއްސެވުމުގައިު ުއިންތިޒާުމތައް ުބައްދަލުވުންތަކުގެ ުމަސައްކަތު ުތަމްރީނުތަކާއި ހިންގާ

ުއެހީތެރިވެދެއްވުމެވެ.ު

ުސަވްލަތުުމީގެުކުރިންުބްރިޖްުލިޓްލްުލާނާސްުޕްރީސްކޫލްގެުމަސައްކަތުުމީހެއްގެުވަޒީފާުއަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ.
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ުފުންުލަށްުވަޒީފާުހަމަޖެހުނުުމުވައްޒިުވަނަުއަހަރުުއ2017ުުަ

ުތާރީޚްުުމަގާމުުުމުވައްޒަފުގެުނަންުު#
2017ުފެބުރުވަރ05ުުީުމެސެންޖަރުއަލްފާޟިލާުޚަދީޖާުމުޙައްމަދ1ުުު
 2017އެޕްރީލ04ުުްުއެސިސްޓެންޓްުޕަރސަނަލްުއޮފިސަރުއަލްފާޟިލާުފާޠިމަތުުުނހ2ުުާ

 2017ުއޮގަސްޓ14ުުުއެސިސްޓެންޓްުޕަރސަނަލްުއޮފިސަރުައޙްސަންުއަލްފާޟިލާުޢާއިޝަތުުމަލްސ3ުުާ

2017ުއޮކްޓޫބަރ22ުުުުޕްރޮގްރާމްުއޮފިސަރުއަލްފާޟިލާުމަރްޔަމްުޝަރޫނާުޢާދިލ4ުް

ު

 

ުފުންުހަރުުވަޒީފާއިންުވަކިވިުމުވައްޒިުވަނަުއ2017ުުަ

ުވަކިވިުތާރީޚްުުމަގާމުުުމުވައްޒަފުގެުނަންުު#
2017ުފެބުރުވަރ19ުުީުޕަރސަނަލްުއޮފިސަރުއިބްރާހީމްއަލްފާޟިލާުމަރްޔަމ1ުުް
 2017ޖުލައ05ުުިުއެސިސްޓެންޓްުޕަރސަނަލްުއޮފިސަރުއަލްފާޟިލާުފާޠިމަތުުުނހ2ުުާ

 2017ސެޕްޓެންބަރ19ުުުުޕްރޮގްރާމްުއޮފިސަރުއަލްފާޟިލާުސައުސަންުޝަހީމ3ުް

2017ުޑިސެންބަރ28ުުުުއެސިސްޓެންޓްުޕްރޮގްރާމްުއޮފިސަރުއަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުޝަރީފ4ުު
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ު

ު
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 ބޭއްވުނުުބައެއްުބައްދަލުވުންތައްު

 ާުަބލައިލެވޭެނުންަނށްުބޭުނންވާުމަޢުލޫާމތުތައްުނުހިނާގުކަންަތއްތައްުއަދިުއާއްމުުރައްޔިތުރާއްޖޭގައިުހިނގ ުވެބްސައިޓަކުން އެއް

އެން.ސީ.އައި.ޓީުއާއިުޕީ.އެސް.އެމްުހިމެނޭުގޮތަށްުުމިުއޮފީހާއި، ގޮތަށްުމަގުފަހިުކުރުމަށްޓަކައިުވެބްސައިޓެއްުތައްޔާރުުކުރުމަށް

(ު ުބޭއްވި. ުބައްދަލުވުމެއް ުމަޝްވަރާ ުގޮތުން ުގުޅޭ ުއެކަމާ ުއެދިވަޑައިގެންފައިވާތީ ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ުކުރުމަށް 10ުމަސައްކަތް

ު (2017ޖަނަވަރީު

 ުުޑޮކިއުމަންޓްތަްއ ސަރުކާރުގެ

ުގޮތުްނު ުބެހޭ ުއުސޫލާ ބެލެހެއްޓުމުގެ

ު ު)މަޝްވަރާ ުބޭއްވި. 05ުބައްދަލުވުމެއް

 (2017އެޕްރީލްު

 ުުމެންބަރުންެގ ުމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ުމައުލޫމާުތު ުހުށަހަޅައި ުބަޔާން މާލީ

ުމަިޖލީހުެގު ުގޮތުން ުބެހޭ އާންމުކުރުމާ

ުހުރިު ުގޮތުްނ ުބެހޭ ކަންބޮޑުވުމާ

 (2017އެޕްރީލ06ުުް).ުޝަކުވާތައްުއަޑުއަހައިުމަޝްވަރާުކުރުމުގެުބައްދަލުވުމެއްުބޭއްވި

 (ު ުބޭއްވި ުބައްދަލުވުމެއް ުއޮފީހުގަިއ ުކޮމިޝަނަރުގެ ުއިންފޮޭމޝަން ުގޮތުން ުކުރުމުގެ ުާފހަގަ "ު ުދުވަސް ުބަހުގެ ުދިވެހި "13ު

 (2017އެޕްރީލްު

 ު.ިއޮފީހުގެުބަޖެޓާއިުގުޅޭގޮުތންުމިިނސްޓަރުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީގެުޑެޕިއުޓީުމިނިސްޓަރއާއެކުުބައްދަލުވުމެއްުބޭއްވ

 (2017ންުޖ04ުޫ)

 ު،ްވިުހުކުރުުދުވަހުެގ2017ުުއޮގަސްުޓ11ުުމޯލްޑިވްސްުއިންލެންޑްުރެވެނިއުުއޮތޯރިޓީގެުއަހަރީުދުވަސްުފާހަަގުކުރުމުގެުގޮތުނ

ުހިންގާެނު ުސްޓޯލްގައި ުހަދާ ުފަރާތުން ުއޮފީހުގެ ުމި ުހަވީރުގައި، ުކުޑަކުދިންގެ ުހަމަޖެހިފައިވާ ުބޭއްވުމަށް ުހުޅުމާލޭގައި ހަވީރު

 (2017ޖުލައ25ުުިބެހޭގޮތުންުމަޝްަވރާުކުރުމަށްުބައްދަލުވުމެއްުބޭއްވި.ު)ުޙަރަކާތްތަކާއި

 ުްުކުރުމަށ ުމަސައްކަތް ުކުުރމުގެ ުއިންސާފު ުވެބްސައިޓް ުއިދާރާތަުކގެ ުކުރިމަތިލީ ުއަށް ު'ރަންަވނަ' ުހާމަކުރުމުގެ މަޢުލޫމާތު

ނޑިޔާރުންގެުޕެނަލްގެރަންވަނަ  (2017ސެޕްޓެންބަރ19ުުުބޭފުޅުންގެުބައްދަލުވުމެއްުޭބއްވި.ު)ުއިގެުފަ
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 ުެުޓީމުގ ުރަސްމިއްޔާތުގައި ުމި ުބޭއްވި. ުރަސްމިއްޔާތެއް ުހަވާލުކުރުމަށް ުޖާރޒީ ުޑިވިޜަންގެ ުދެ ުމުބާރާތުގެ ުފުޓްސެލް "އާރޯ"

ުމެންބަރުންެގު ުބައެއް ުކޮމިޝަންގެ ުއެ ުރައީސާއި ުކޮމިޝަންގެ ުސަރވިސް ުޖުޑީޝަލް ުއިތުރުން ުއޮފިޝަލުންގެ ކުޅުންތެރިންނާއި

 .ވެވަޑައިގަތްފޮމޭޝަންުކޮމިަޝނަރުގެުއޮފީހުގެުބައެއްުވެރިންުަބއިވެރިއިތުރުންުއިން

 ު،ުޑިރެކްޓަރ ުއޮފީހުގެ ުކޮމިަޝނަރުގެ ުހައިިސއްޔަތުން،ުއިންފޮމޭަޝން ު)ވިޒިޓިންގުލެކްޗަރާރ(ުގެ ުދާރިސެއްގެ ޒިޔާރަތްކުރައްވާ

ކިޔަވާުދަރިވަރުންނަށްުޚާއްޞަުތަޤްރީރެއްުުލީގަލްުއެފެއާޒްުއަލްއުސްތާޛާުފާތިމަތުުސައުސަން،ުޤައުމީުޔުނިވަރސިޓީގެުޤާނޫނު

  (2017ޓޫބަރުުއޮކ23ުް.ު)ދެއްވި

 ޫުދިއްދ ުހއ.އަތޮޅު ުކޮމިޝަނަރު ުދައުލައިންފޮމޭޝަން ުހުރި ުދިއްދޫގައި ުދަުތރުފުޅެއްގައި ުކުރެއްވި ުއިސްުއަށް ުއިދާރާތަކުގެ ތުގެ

ު (2017ޑިސެންބަރ04ުުުވި.ު)ވެފުންނަށްުމަޢުލޫމާތުުިދުނމުގެުބައްދަލުވުމެއްުބޭއްމުވައްޒި

ު  
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ުހަރަކާތްތައްު

ުކޮމިޝަނަރުގެު ުކުލަބުުުއިންފޮމޭޝަން ުމުވައްޒިފުންގެ ުކޮމިޓީއަށްުުއޮފީހުގެ ުހިންގާ ުކުލަބުގެ ުއުފައްދައި ުއައިކޮމް" "ކުލަބު

ު(2017ފެބުރުވަރ08ުުީމެންބަރުންުއިންތިޚާބުކުރުންު)

 ު ުމުވައްޒަފުންގެ ުޮއފީހުގެ ުކޮމިޝަނަރުގެ ުރޫޙުުއިންފޮމޭޝަން ުކުޅިވަރުގެ ުއަދި ުއަދަބީ،ުސަޤާފީ،ުއިޖުތިމާޢީ މެދުގައި

ޙަރަކާތްތެރިކުރުވައި،ުއެހެނިހެްނުމުއައްސަސާތަކުގެުޖަމްޢިއްޔާތަކާއިުގުޅުންުބަދަހިކޮްށ،ުއިންފޮމޭޝަްނުު އުފައްދައި،

ުތަފާުތު ުބޭނުންވާ ުއޮފީހަށް ކޮމިޝަނަރުގެ

ުއެއްބާރުލުންު ުއެހީތެރިެވ، ކަންތައްތަކުގައި

ު"ކުލަބުުުދިނުމުގެ ުއުފެއްދި މަޤްޞަދުގައި

ުއިންތިޚާބުު ުކޮމިޓީއަށް ުހިންގާ އައިކޮމް"ގެ

 ކުރެވުނުުމެންބަރުންނަކީ:

 ރައީސް:ުުއަލްފާޟިލްުއަޙްމަދުުޒިޔާންުމުޙައްމަދުު .1
 ނާއިބުުރައީސް:ުއަލްފާޟިލްުޝައްފާންުޤާސިމް .2
 ޙުމައިދުުهللاުޚަޒާންދާރު:ުއަލްފާޟިލްުޢަބްދު .3
 އާމިނަތުުރާޔާުއަޙްމަދުުުއިދާރީުސެކްރެޓަރީ:ުއަލްފާޟިލާ .4
 މީޑިއާުސެކްރެޓަރީ:ުއަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުޝަރީފް .5

ު(2017މާރިޗ12ުުުރިޕޯޓުުއާއްމުކުރުންު) އަހަރީު އަހަރުގެު ވަނަު 2016އޮފީހުގެު ކޮމިޝަނަރުގެު އިންފޮމޭޝަންު

 ިމާލަމުގައެވެ.ރަސްމިއްޔާތުުބާއްވާއިފައިވަނީުއިންފޮމޭޝަންުކޮމިޝަނަރުގެުއޮީފހުގެުހުދުހުދުުމ 

 ުިުއެކިއެކ ުހިންގި ުއޮފީހުން ުމި ުއަހަރު ުވޭތުވެދިޔަ ުގައި މިރަސްމިއްޔާތު

ުއަލިއަޅުވާލައިު ުމައްޗަށް ުމަސައްކަތްތަކުގެ ުމުހިއްމު ުކުރެއްވި ހަރަކާތްތަކާއި

 އިންފޮމޭޝަންުކޮމިޝަނަރުުވާހަަކފުޅުުދެއްކެވިއެވެ.ު

 ޮުއިންފ ުސުވާލުތަކަށް ުކުރެއްވި ުމީޑިއާއިން ުއިތުރުން މޭޝަްނުމީގެ

 ކޮމިޝަނަރާއިުއޮފީހުގެުވެރިންުޖަވާބުުދެއްވިއެވެ.ު

ު  
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ު(2017ުއެޕްރީލ14ުުް)ުދިވެހިބަހުގެުދުވަސްުފާހަގަުކުރުންު

ުދިވެހި ުޓަކައިުމިއަހަރުގެ ުކުރުމަށް ުދުވަްސުފާހަގަ 2017ުުު،ބަހުގެ ުޚާއްސ13ުުައެޕްރީލް ުހެނދުނު ުދުވަހު ުބުރާސްފަތި ވީ

ުޢަބްުދލްޢަޒީޒުު ުއަލްފާޟިލް ުކޮމިޝަނަރު ުއިންފޮމޭޝަން ުޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްީވ ުިމަބއްދަލުވުން ުބޭއްވުނެވެ. ބައްދަލުވުމެއް

ުބައްަދލުވުން ުމި ުއަބޫބަކުރެވެ. ުދެުޖަމާލު ުކޮމިޝަނަުރ ުއިންފޮމޭޝަން ވާހަކަފުޅުގައިުުއްކެވިޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވަމުްނ،

ުޤާނޫނުގައި ުދިނުމުގެ ުއިސްކަން ުބަހަށް ުޤައުމީ ުދައުލަތުގެުދިވެހިރާއްޖޭގެ ުމުޢާމަލާތުތަްއުުދިވެހި ުއެންމެހައި ރަސްމީ

އޮފީހަށްުކުރެވޭުމުޢާމަލާތުތަކާއިުއާންމުުުދިވެހިބަހުންުކަމަށްުބަޔާންުކުރައްވާފައިުވުމާއެކުުއެއްުއޮފީހުންުއަނެއްުކުރަންޖެހޭނީ

 .ވިދާޅުވިއެވެުކުރެވޭުމުޢާމަލާތުތައްުވެސްުކުރެވެންުޖެހޭނީުދިވެހިބަުހންުކަމަށްުރުދުންނާއިުއޮފީސްތަކާުދެމެދުފަ

ުފަރާތްތަކުން ުއެހެން ުފިޔަވައި ުފަރާތްތައް ުބޭރުެގ ުނޭނގޭ ުދިވެހިބަސް ުފޮނުއްާވުުއަދި ުއޮފީހަށް ުކޮިމޝަނަރުގެ އިންފޮމޭޝަން

ނުަގތުމަށާއިުއެފަދަުތަކެއްޗަްށުުވެސްުދިވެހިބަސްުފިޔަވައިުއެހެންުބަހަކުންުޮއތްނަމަުބަލައިތަކެިތުުމެއިލުފަދަ-ލިޔުންތަކާއިުއީ

 .ވާކަމަށްުވެސްުކޮމިޝަނަރުުވިދާޅުވިއެވެުއަމަލުުނުކުރާގޮތަށްުހަމަޖައްސަވާފައި

ުކޮމިޝަނަރުު ުބައްދަލުވުމުގައި މި

ުކޮންމެ ުވާހަކަފުޅުގައި ުދެއްކެވި

ުއުފެދޭ ުހިތުގައި ުވެސް ުމީހެއްގެ

ުއެމީހެްއގެު ުޖަޒުބާތުތައް ތަފާތު

ުއެމީހެްއގެުުހިތަށް ވެރިވަމުންދާނީ

ުބަހުން ުީމހަަކށްުމާދަރީ ުއެ ކަމަށާއި

ުހުރިހަ އަސަރެއްގެުުއިކުރާ

 .އިހުސާސްުވެރިވަމުންދާނީުމާދަރީުބަހުންުކަމުގައިުވިދާޅުވިއެވެ

ުމު ުދުވަހުގެ ުބައްދަލުވުމުގައި ުބޭއްވި ުކުރުމަށް ުފާހަގަ ުދުވަސް ުދިވެހިބަހުގެދިވެހިބަހުގެ ުރައީސްުުނާސަބަތުގައި އެކެޑަމީގެ

އަލްފާިޟލްުޙަސަންުޝާކިރުުމުޙައްމަދެވެ.ުުއިއްވަވައިދެއްވީ،ުޑިެރކްޓަރުޖެނެރަލްުއަލްފާޟިލްުއަޝްރަފްުަޢލީުދެްއވިުޚިޠާބު

 .އޮތެވެުމުވައްޒަފުންުދިވެހިބަހާމެދުުއެބޭފުޅުްނގެުޝުޢޫރުުފާޅުކުރެއްވުންުވެސްުުމިުބައްދަލުވުމުގައިުއޮފީހުގެ

 .މުނާސަބަތާއިުގުޅިވައިގެންުއޮފީުހގެުމުވައްޒިފުންުއޮފީހަށްުހާޒިރުވެފައިވަނީ،ުދިވެހިވަްނތަކަންުދައްަކއިދޭުހެދުމެއްގައެވެ
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 ]ކުލަވަރު[ުޑުރާމާުމުބާރާތުގައިުބައިވެރިވުންު

ޕީ.އެސް.އެމް.ގެުދިވެހިރާއްޖޭގެުއަޑުންުކޮންމެުއަހަރަކުުބާއްވަވަމުްނުގެންދަވާު]ކުލަވަުރ[ުޑުރާމާުމުބާރާތުގައިުމިއަހަރުުވެްސު

މިުއޮފީހުންުބައިވެރިވިއެވެ.ުއޮީފހުގެުމުވައްޒަފުންގެުކުަލބުު]ކުަލބުުއައިކޮމް[ުއިްނުއިސްނަގައިެގންުބައިވެރިވިުުމބާރާތުގައިު

ުހު ުއޮފީހުން ުއަމިއްލަުމި ުމުވައްޒަފުން ުއުފެއްދީ ުލިޔެ ުމުބާރާތް ުއެވެ. ު]ފަތިފުށް[ ުނަމަކީ، ުޑުރާމާގެ ުރޭޑިއޯ ށަހެޅި

އިސްނެގުމާއެކުގައެވެ.ުމިކަމުގައިުމ.ުމަގުމަތީގޭުއަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުޒަހީނުގެުވަރަށްުބޮޑުުއެހީތެރިކަމާއިުއެއްބާރުލެއްވުންު

ުލިބުނެވެ.ު

ުބަލާއިރު ުަނތީޖާއަށް ުުމުބާރާތުގެ ުގަދަ ުވަނީ ުސްކްރިޕްޓް ުޑުރާމާގެ ުއޮފީހުގެ ުބަޠަުލ5ުުމި ުޑުރާމާގެ ުއަދި ުހިމެނިފަެއވެ. ގައި

ުގައިުހިމެނިފައެވެ.5ުުވަނީުގަދަުފާިޠމަތުުނުހާުުމުޙައްމަދުުޝަރީފާއިުބަޠަލާ

 

 (2017ުއޮގަސްޓ18ުުު)ުމީރާުއިންުބޭއްވެވިު"ތިކުދިންގެުހަވީރު"ުގައިުބައިވެރިވުންު

ު ުމޯލްޑިވްސް ުއޮތޯރިޓީގެ ުރެވެނިުއ ަވނ7ުުައިންލެންޑް

ުކު ުގުޅިގެން ުދުވަހާ ުބޭއްވިއަހަރީ ުއަމާޒުކޮށް ުޑަކުދިންނަށް

ުކު ުހަވީރު ުމި ުބައިވެރިވިެއވެ. ުއޮފީހުން ރިޔަށްުހަވީރުގައި

16:00ުވީުހުކުރުުދުވަހުުުއޯގަސްޓ18ުުގޮސްފައިުވަނީު

ުށްުހުޅުމާލެުސެންޓްރަލްުޕާކުގައެވެ.18:00ުންު

ު

ު(2017ސެޕްޓެންބަރ15ުުުގައިުބައިވެރިވުންުު)ު"ރަންުޑިމޮކްރަސީު"

މިުއަހަރުގެުޑިމޮކްރަސީުދުވަސްުފާހަގަކުރެއްވުމަށްުއިލެކްޝަންުކޮމިޝަނުންުބޭއްވެވިު]ޑިމޮކްރަސީުރަން[ުގައިުމިުއޮފީހުގެު

ު ުމި ުބައިވެރިވުމަށް ުދުވުމުގައި ުމި ުއޮތް ުހުރާގައި ުމާލެއަތޮޅު ުބައިވެރިވިއެވެ. ުމުވައްޒިފުން ުލިބުނު ފުރުސަތުގައ5ުުިއޮފީހަށް

ުމުވައްޒިފުންުބައިވެރިިވއެވެ.2ުމުވައްޒިފުންނާއިުއަންހެނ3ުުްފިރިހެންު
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މަޢުލޫމާތުުހޯދައިުލިބިގަތުމުގެުޙައްޤުގެުބައިނަލްއަޤްވާމީުދުވަސްުފާހަގަުކުރުމަށްުބޭއްވުނުުރަސްމީުޙަފުލާު

ު(2017ސެޕްޓެންބަރ28ުުު)

ު ުހޯދައި ުބޭއްވުނީމަޢުލޫމާތު ުޖަލްސާ ުމިއަހަރުގެ ުކުރުމުގެ ުފާހަގަ ުދުވަސް ުބައިނަލްއަޤްވާމީ ުޙައްޤުގެ 2017ުު،ިލބިގަތުމުގެ

ު 28ުުސެޕްޓެންބަރު ުރޭ ުދުވަހުގެ ުބުރާސްފަތި ުޖަލްސާކުރ9.00ުުާވީ ުޔުނިވަރސިޓީގެ ުއިސްލާމީ ުދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައި

ރާއްޖޭގެުމިުއަހަރުގެު]އެންމެުއަލިގަދަުތަރި[ުއަލްޤާރީުު،ދެްއވީމާލަމުގައެވެ.ުކީރިތިުޤުރްއާނުގެުބަރަކާތުންުޖަލްސާުފައްޓަވައި

ވަނަުއާޔަތުގެުނިޔަލަށެވެ.13ުުވަނަުއާޔަތުންުފެށިގެްނ6ުުއަލްޙުޖުރާތުުސޫރަތުގެުު،މުޙައްމަދުުއިސްމާޢީލެވެ.ުކިޔަވާުވިދާޅުވީ

ު .ންުގެންދެވުނެވެކިޔަވާވިދާޅުވަމުންުދިޔައިރުުއާޔަތްތަކުގެުދިވެހިުތަރުޖަމާުއިސްކިރީނުންުދައްކަމު

ު

ުގޮތުން ުކުރެއްވުމުގެ ުތަޢާރަފު ުދެންނެވުމާއި ުމަރުހަބާ ުއޮތީ ުފާޠިމަތުުު،ޑިރެކްޓަރު،އެއަށްފަހު ުއަލްއުސްތާޛާ ލީގަލްއެފެއާޒް

ުފަހު ުވާހަކަފުޅަށް ުސައުސަންގެ ުވާހަކަފުޅުދެއްކެވުމެވެ. ުވެބްސައިޓުތައްުު،ސައުސަން ުމުއައްސަސާތަކުގެ ދައުލަތުގެ

ުދައުލަތުގެުދަރަޖަކުރެވިފަ ުހުށަހެޅުމުގައި ުއެ ުދެއްކުނެވެ. ުހުށަހެޅުމެއް ުކުރެވިފައިވާ ުތައްޔާރު ުގޮތުން ުބެހޭ ުގޮތާ އިވާ

ނޑުތަކާއިުއެކަމުގައިުއުޅުއްވިުބޭފުޅުންގެުމަޢުލޫމާތުުހާމަކުރެވުނެވެ.  މުއައްސަސާތައްުދަރަޖަުކުރެވިފައިވާުގޮތާއިުބެލިުމިންގަ

 ު(.ގައ3ުުިޖަދުވަލުުުގޮތުގެުތަފުސީލުުޓްތައްުދަރަޖަުކުރެވިފައިވާުވެބްސައިު)
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ު ުއިދާރާތަކުން ުސަރުކާރުގެ ުހަފުލާގައި، ުސަނަދ1ުުާމި ުއޮފީހުން ުޖެނެރަލްގެ ުއެޓަރނީ ުހާސިލުކުރި، ުދަރަޖަ ވަނަ

 ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވީ،ުއެގްޒެކެިޓވް،ުފިނޭންސްުއެންޑްުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންުއަލްފާޟިލްުއަޙްމަދުުޝާކިރުުމޫސާއެވެ.

ުމު - ުމިނިވަން 1ުުއައްސަސާތަކުން ުހާސިލުކުރި ުދަރަޖަ ުތެރެއިނ3ުްވަނަ ކޮރަޕްޝަންުު-އެްނޓިު، ިއދާރާގެ

 ކޮމިޝަނުންުސަނަދާުހަވާލުވެވަަޑއިގެންނެވީ،ުނާއިބުުރައީސްުއަްލއުސްތާޛުުމުޢައްވިޒްުރަޝީދެވެ.

- ު ުމުއައްސަސާތަކުން 1ުުމިނިވަން ުހާސިލުކުރި ުދަރަޖަ 3ުުވަނަ ުކެޕިޓަްލ ުތެރެއިން، މާކެޓްުއިދާރާގެ

ުއަލްފާިޟްލު ުޑިޕާޓްމަންޓް ުޑިވެލޮޕްމަންްޓ ުމާކެޓިންގ ުމެޭނޖަރ، ުހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވީ، ުސަަނދާ ުއޮތޯރިޓީން ޑިވެލޮޕްމަންޓް

 އަޙްމަދުުއިޝްރާޤްުފައިޞަލެވެ.

- ު ުމުއައްސަސާތަކުން 1ުުމިނިވަން ުހާސިލުކުރި ުދަރަޖަ ުމީޑިއ3ުުާވަނަ ުމޯލްޑިވްްސ ުތެރެއިން، އިދާރާގެ

 ނަދާުހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވީ،ުސެކްރެޓަރީުޖެނެރަލްުއަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުފަރުޞަތެވެ.ުކައުންސިލުންުސަ

- ު ުކައުންސިލްތަކުގެތެރެއިްނ ުއަތޮޅ1ުުުލޯކަލް ުއުތުރުބުރީ ުތިލަދުންމަތީ ުހާސިލުކުރި، ުދަރަޖަ ވަނަ

 އިންފާޒެވެ.ުهللاުއަލްފާިޟލްުޢަބްދުުކައުންސިލްގެުއިދާރާއިންުސަނަދާުހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވީ،ުއަތޮޅުުކައުންސިލްގެުމެންބަރު

 
ުއަލްފާޟިލްު ުރައީސް ުކޮމިަޝންގެ ުއިންޓަރގްރިޓީ ުނޭޝަނަލް ުހަވާލުކޮށްދެއްވީ ުސަނަދު ުވެބްސައިޓުަތކުގެ ުހޮވުނު އެއްވަނައަށް

ުޔޫސުފްުމާނިޢުއެވެ.ު
ުފަރާްތތަކަށް ުޚިދުމަތްކޮށްދެއްވި ުއައިކޮމްއަްށ ުގޮތްގޮތުން ުެއކި ުއަހަރު ުޭވތުވެދިޔަ ުއޮތީ ުކުރުމުގެުުދެން ުވަޒަން ުއަގު އެކަުމގެ

ުއަލްފާޟިލްު ުހަވާލުކޮށްދެއްވީ،ުއިންފޮމޭޝަްނުކޮމިޝަނަރު ުލިޔުންތައް ުދިނުމެވެ.ުހަނދާނީ ުލިޔުން ުފިލައާއި ުހަނދާނީ ގޮތުން
ުޢަބްދުލްޢަޒީޒުުޖަމާލުުއަބޫބަކުރެވެ.ު

 ހަނދާނީުފިލައާއިުލިޔުންުލިބިވަޑައިގަތްުބޭފުޅުންނަކީ:

ުޖަމީލުުهللاުއަލްއުސްތާޛުުނަޞްރު

ުއަލްފާޟިލްުއިސްމާޢީލްުޙަބީބުުޢަބްދުއްރަޙީމް

ުއަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުނާޞިޙްު

ުއަލްފާޟިލާުމަރްޔަމްުއިބްރާހީމް،ުކަރަންކާވިލާު/ުއދ.މާމިގިލިު

ުއަލްފާޟިލާުސައުސަންުޝަހީމް،ުހުވަނދުމާގެު/ުގދ.ފަރެސްމާތޮޑާު

ުއަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުއާދަމް،ުއޯކިޑްމާގެު/ުށ.ުނޫމަރާު

ު އަލްފާޟިލްުމޫސާުފާރިޝްުއަޙްމަދު،ުއޯކިޑުމާގެު/ުގއ.ުގެމަނަފުށިު

ުއޮޕަރޭޝަންސްުމެނޭޖަރ،ުއަލްފާޟިލްުޙުމައިދުުޢަލީ(، އިޒީުއިންވެސްޓްމަންޓްު)ލިޔުމާުހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވީ
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ު

ު ުވަރަށްބޮޑު ުމަސައްކަތުގައި ުއޮފީހުގެ ުކޮމިޝަނަރުގެ ުއިންފޮމޭޝަން ުއަހަރު ުއެއްބާރުލެއްވުމެއްުވޭތުވެދިޔަ އެހީތެރިކަމަކާއި
ުު.މަގުމަތީގޭުއަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުޒަހީނަށްުހަނދާނީުފިލައެއްުއެރުވުނެވެ.ުދެއްވާފައިވާތީުމ

ުދެއްވުމެވެ.ުލިޔުންު ުލިޔުން ުދިނުމުގެ ުހިތްވަރު ުމުވައްޒިފުންނަށް ުހާޒިރުވި ުގަޑިނުޖެހި ުއަހަރު ުވޭތުވެދިޔަ ުއޮތީ ުދެން އެއަށްފަހު
ުދެއްވީުމޯލްޑިވްސްުމީޑިއާުކައުންސިލްގެުރައީސްުއަލްއުސްތާޛުުޢަބްދުލްމުޢީދުުޙަސަނެވެ.ުހަވާލުކޮށް

 ހަނދާނީުލިޔުންުލިބިވަޑައިގެންނެވިުބޭފުޅުންނަކީ:

ުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލް،ުއަލްފާޟިލްުއަޙްމަދުުޝިޔާމް

ުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލް،ުއަލްފާޟިލްުޙަސަންުޝާކިރުުމުޙައްމަދުު

ުއޮފިސަރ،ުއަލްފާޟިލާުނަހުޒާުރަޝީދުުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްު

ުއެސިސްޓެންޓްުޕްރޮގްރާމްުއޮފިސަރ،ުއަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުޝަރީފްު

ުބަޖެޓްުއޮފިސަރ،ުއަލްފާޟިލާުޢާއިޝަތުުޔަޝްފާު

ުޕްރޮކިޔޯމަންޓްުއޮފިސަރ،ުއަލްފާޟިލްުއަޙްމަދުުޒިޔާންުމުޙައްމަދުު

ުޤާސިމްުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްުއޮފިސަރ،ުއަލްފާޟިލްުޝައްފާންު

ުهللاކޮމްޕިޔުޓަރުޓެކްނީޝަން،ުއަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުޢަބްދު

ު
ުރަ ުއެންމެ ުހާޒިރީއަށް ުއަހަރު ުވޭތުވެދިޔަ ުމުވައްޒިފުންގެތެރެއިން ުއޮތީ ުހުރިހަދެން ުމުވައްޒިފަށާއި ުއެންމެުުއިނގަޅު ގޮތަކުން

ުރަނގަޅުުމުވައްޒިފަށްުހަނދާނީުިފލާުދެއްވުމެވެ.ު
ު

ުރަނގަޅު ުއެންމެ ުހޮވިވަޑައިގަތްުުހާޒިރީއަށް ުމވައްޒިކަށް
ުޒިޔާންު ުއަޙްމަދު ުއަލްފާޟިލް ުއޮފިސަރ ޕްރޮކިޔޯމަންޓް
ުއަލްފާޟިލްު ުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލް ުދެއްވީ، ުފިލާ މުޙައްމަދަށް

ުޒިޔަޙަސަ ުހުރިހަން ުރަނގަޅުުުއިތެވެ. ުއެންމެ ގޮތަކުން
ުއޮފިސަރުުމުވައްޒި ުބަޖެޓް ުހޮވިވަޑައިގަތް ފަކަށް

ށްުހަނދާނީުފިލާުދެއްވީ،ުއަލްފާޟިލްުޢާއިޝަތުުޔަޝްފާއަ
ުޢާއިޝަުތު ުއަލްއުސްތާޛާ ުޖެނެރަލް ޕްރޮސެކިއުޓަރ

 ުުބިޝާމެވެ.
ު

ު  
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ުވާހަކަފުޅުދެއްކެވުމެވެ.ުއެމަނިކުފާނުގެ ުއަބޫބަކުރު ުޖަމާލު ުޢަބްުދލްޢަީޒޒު ުއަލްފާޟިލް ުކޮމިޝަނަރު ުއޮތީ،ުއިންފޮމޭަޝން ުދެން
ުޤާނޫނުެގު ުޙައްޤުގެ ުހޯދައިލިބިގަތުމުގެ ުމަޢުލޫމާތު ވާހަކަފުޅުގައި
ުމުހިންމުކަމުގެު ުހާމަކުރުމުގެ ުމަޢުލޫމާތު ުމައްޗަށާއި ބޭނުންތެރިކަމުގެ
ުއޮތީ،ު ުފަހު، ުވާހަކަފުޅަށް ުކޮމިޝަނަރުގެ ުބައްލަވައިލެއްވިއެވެ. މައްޗަށް

ު]ަރްނވަނަ ުހާމަކުރުމުގެ ުުކރުމ2017ާު-މަޢުލޫމާތު ުއިޢުލާނު އިު[
[ުހަވާލުުކުރުމެވެ.2017ު-ރަންވަނަުހާސިލުކުރިުފަރާތްތަކަްށު]ރަންވަނަު

ުމެހުމާނު،2017ު-[ރަންވަނަު ުޝަރަފުވެރި ުހަފުލާގެ ުހަވާލުކޮށްެދއްވީ، ]
ުއޮނަރަބް ުރައީސް ުމަޖިލީހުގެ ުޢަބްދުރައްޔިތުންގެ ުލް މަސީޙްުهللا

ުމުޙައްމަދެވެ.
ު ުމުއައްސަސާތަކުގެތެރެއިން ުއަހަރ2017ުުމިނިވަން ]ރަންވަނަ[ުުވަނަ

ުކޮމިަޝންެގު-ހާސިލުކޮށްފައިވަނީ،ުއެްނޓިު ުކޮމިޝަނެވެ.ު)އެ ކޮރަޕްޝަން
ުހަާވލުވެވަޑައިގެންނެވީ،ު ުއާ ު]ރަްނވަނަ[ ުސަނަދާއި ފަރާތުން
ުލޯކަލްު ުލުތުފީއެވެ.( ުޙަސަން ުއަލްފާޟިލް ުރައީސް، ކޮމިޝަންގެ

ު ު]ރަްނވަނަ[2017ުުކައުންސިލްތަކުގެތެރެއިން ުއަހަރު ވަނަ
ުކައުްނސިލްގެުހާސިލުކޮށްފައި ުއަތޮޅު ުއުތުރުބުރީ ުތިލަދުންަމތީ ވަނީ،

ު]ރަންވަނަ[ާއު ުސަނަދާއި ުފަރާތުން ުއިދާރާގެ ު)އެ އިދާރާއެވެ.
ުއަލްފާޟިްލު ުމެންބަރު ުކައުންސިލްގެ ުއަތޮޅު ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވީ،

 . (.ުއިންފާޒެވެهللاުޢަބްދު
ު

ުރައްޔިތުންެގު ުމެހުމާނު، ުޝަރަފުވެރި ުއޮތީ، އެއަށްފަހު
ުޢަބްދު ުއޮނަރަބްްލ ުރައީސް، ުވާހަކަފުޅުގައިުهللاުމަޖިލީހުގެ ުމެހުމާނުގެ ުޝަރަފުވެރި ުވާހަކަފުޅުދެއްކެވުމެވެ. ުމުޙައްމަދު މަސީޙް

 އްވިއެވެ.ުސާފުތެދުުމަޢުލޫމާތުުހާމަކުރުމުގެުމުހިންމުކަމުގެުމައްޗަށްުވަރަށްުތަފުސީލުކޮށްުބައްލަވައިލެ
ުހަފުލާގެު ުއެއަށްފަހު، ުސަލާމުންނެވެ. ުޤައުމީ ުނިމުނީ ުހަފުލާ ުވާހަކަފުޅަށްފަހު ުމެހުމާނުގެ ޝަރަފުވެރި

ުބައިވެރިންނަށްުފަރީއްކޮޅެއްުއެރުވުނެވެ.ު

 

ު  
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ު(2017ުބަރުުއޮކްޓ7ުުޫު-2017ުުބަރުުއޮކްޓ6ުުޫރަތުގައިުބައިވެރިވުންު)އާރޯުފުޓްސެލްުމުބާު

ުހިންގުމަށްު ުހަރަކާތް ުކުޅިވަރު ުއަދި ުއިޖުތިމާޢީ ުއާލާކޮށް ުއެކުވެރިކަން ުމެދުގައި ުމުވައްޒިފުންގެ ުމުއައްސަސާތަކުގެ މިނިވަން

އުފައްދާފައިވާު"އާރޯ"ުގެުފަރާތުންުބޭއްވިުއާރޯުފުޓްސެލްުމުބާރަތުގައިުބައިވެރިވެވުނެވެ.ުމިއޮފީުހގެުމުވައްޒިފުންުމަދުކަމުންު

ު ުއެކުލަވައި ުޖުޑީޝަލްުޓީމެއް ުކޮމިޝަނާއި ުބްރޯޑްކާސްޓިންގ ުމޯލްޑިވްސް ުވާ ުއިދާރާކަމުގައި ުތިން ުިމނިވަން ނުލެވޭތީ

ުއަދިު ުފިރިހެން ުނަމުގައި ުގެ ުބީ.އައި.ޖޭ" ު"ޓީމް ުގުޅިގެން ުއޮފީސް ުކޮމިޝަނަރުގެ ުއިންފޮމޭޝަން ުކޮމިޝަނާއި ސަރވިސް

ުކުރެވުނެވެ.ު ުބައިވެރި ުޓީމެއް ުއަންހެން ުކުޅުނު ުަވނީ ުޓީމު ުމެޗުންުފިރިހެން ުއެއް ުމޮޅުވެ، ުެމޗުން ުދެ ުތެރެއިން ުމެޗުގެ ތިން

ުބަލިވެފައެވެ.ުއަދިުއަންހެންުޓީމުުކުޅުނުުތިންުމެޗުގެުތެރެއިންުއެއްުމެޗުންުމޮޅުވިުއިރުުދެުމެޗުންުވަނީުބަލިވެފައެވެ.

 

ުބޭއްު ުޕްރޮގްރާމެއް ުތަމްރީނު ުގޮތުން ުއިތުރުކުރުމުގެ ުޤާބިލުކަން ުފަންނީ ުމުވައްޒިފުންގެ ު)އޮފީހުގެ 26ުވުން.

 )2017ނޮވެންބަރ21ުުުު-2017ުއޮކްޓޫބަރުު

 ުިމިުތަމްރީނުުޕްރޮގްރާމުގައިުއޮފީހުގެުއަވައްޓެރިުއިދާރާތައްުކަމުގައިވާުމިނިސްޓްރީުއޮފްުޖެންޑަރުއެންޑްުފެމިލީއާއ

 ނެވެ.މޯލްޑިވްސްުބްރޯޑްކާސްޓިންގުކޮމިޝަނާއިުމޯލްޑިވްސްުމީޑިއާުކައުންސިލްގެުމުވައްޒިފުންުބައިވެރިކުރެވު

 ުަމުވައްޒިފަކުުތަމްރީނުތައްުފުރިހަމަކުރައްވާފައިވެއެވެ.15ުމުވައްޒިފަކުުބައިވެރިވ18ުުެމިުޕްރޮގްރާމުގައިުޖުމުލ 

 ުުފަރާުތްނ ުމިއޮފީހުގެ ުޕްރޮގްރާމްގައި މި

ުކޮމިޝަނަުރު ުއިންފޮމޭޝަން ުވަނީ ކިޔަވައިދެއްވާފައި

ުއަބޫބަކުރާއި،ު ުަޖމާލު ުޢަބްދުލްއަޒީޒް އަލްފާޟިލް

ުޑިރެކްޓަރުޑިރެކްޓަ ުޝިޔާމާއި ުއަޙްމަދު ރުޖެނެރަލް

ުޑިރެކްޓަރު ުމުޙައްމަދާއި ުޝާކިރު ުޙަސަން ޖެނެރަލް
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ުޑިރެކްޓަރ، ޖެނެރަލް ުއަޙްމަދާއި ުމުޙައްމަދު ުރިލޭޝަންސް ުފޮރިން ުއެންޑް ުިރސަރޗް ލީގަލްުު،އިނޮވޭޝަންސް،

 އެފެއާޒްުފާޠިމަތުުސައުސަނެވެ.

 ުޭސާބަހަށްުމިުޕްރޮގްރާމްގައިުއިސްމާޢީލްުޙަބީބުުޢަބްދުއްރަޙީމާއިުޑރ.ުޢަލީުމީގެުއިތުރުންުއަމިއްލަފުޅުުގޮތުންުހިލ

 ޝަމީމާއިުއަޝްރަފްުޢަލީުއާއިުމުޙައްމަދުުޝާހިދުުޙަލީމްުވަނީުކިޔަވައިދެއްވާފައިވެއެވެ.

 ު ުބޭއްވުނީ، ުރަސްމިއްޔާތު ުނިންމުމުގެ ުޕްރޮގްރާމްގެ 2017ުުމިތަމްރީނު ުމިނިސްޓްރީުުވަނ23ުަނޮވެންބަރު ދުވަހު

ުބްރޯޑްކާސްޓިންގުއޮ ުމޯލްޑިވްސް ުޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ ުމާލަމުގައެވެ. ުކުރާ ުޖަލްސާ ުފެމިލީގެ ުއެންޑް ުޖެންޑަރ ފް

 ކޮމިޝަނުގެުރައީސްުއަލްފާޟިލްުމުޙައްމަދުުޝަހީބެވެ.

ު ުމުވައްޒިފުން ުބެހޭގޮތުން ުނުރައްކާތެރިކަމާއި ު) މަސްތުވާތަކެތީގެ ުބައްދަލުވުން 13ުހޭލުންތެރިކުރުމުގެ
ު(2017ރުުނޮވެންބަު

 ުެުގޮތުންު ނުރައްކާތެރިކަމާ މަސްތުވާތަކެތީގ ުޚާއްޞަު ބެހޭ ުހުޝިޔާރުކުރުމުގެ ުހޭލުންތެރިކުރުވައި ުމުވައްޒިފުްނ އޮފީހުގެ

 ތަމްރީނުތަކެއްުބޭއްވުނެވެ.

  ުާުއަލްފާޟިލ ުޑިރެކްޓަރ ުއެސިސްޓެންޓް ުއޭޖެންސީގެ ުޑްރަގް ުނޭޝަނަލް ުމަޢުލޫމާތުދެއްވީ ުޕްރޮގްރާމުގައި ތަމްރީނު

 .ޢާއިޝަތުުޝިއުނާއެވެު

 ު ުއެޖެންސީގެ ުޑްރަގް ުނޭޝަނަލް ުޖަވާބުދެއްވީ ުސުވާލުތަކަށް ުއަލްފާޟިލްު ބައިވެރީންގެ ުއޮފިސަރ ުއެގްޒެކަޓިވް ޗީފް

ުޢަލީުޝަރީފެވެ. ޙަސަންުޝަހީލާއިުޑެޕިޔުޓީުޑިރެކްޓަރުޖެނެރަލްުއަލްފާޟިލްު
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ުވަނަުއަހަރުުކުރެވުނުުޚާއްޞަުމަސައްކަތްތައ2017ުުް

ު. އެއަރކޮންޑިޝަންތައްުމަރާމާތުކޮށްުބަލަހައްޓައިދޭނެުފަރާތެއްުހޯދުންު

ު ުއޮފީހުގައިވާ، ުއައު ުއޮފީހުގެ ުކޮމިޝަނަރުގެ 13ުުއިންފޮމޭޝަން ުމަރާމާތުކޮށ1ުުްއެއަރކޮންޑިޝަން ުމުއްދަތަށް އަހަރުގެ

ުހޯދުަމށް ުފަރާތެއް ުު ބަލަހައްޓައިދޭެނ ުއޮްކޓ2017ުޫއިޢުލާނުކޮްށ ުޓްރިޕްލ16ުްބަރު ުޕްރައިވެޓްުުގައި ުސާރވިސް ެއން

ު.ލިމިޓެޑާއިުހަވާލުކުރެވުނެވެ

ު.ވަނަުއަހަރުގެުކަލަންޑަރުުޗާޕުކުރުނ2018ުުް

ުފޮޓޯު ުމެސެޖާއި ުކުރުވުމުގެ ުހޭުލންތެރި ުޤާނޫނަށް ުޙައްޤުގެ ުލިބިަގތުމުގެ ުހޯދައި މަޢުލޫމާތު

ު 2018ުުހިމަނައިގެން، ުއިޢުލާނުކޮށް، ުޗާޕުކުރުމަށް ުކަލަންޑަރެއް ުައހަރުގެ 2017ުވަނަ

ު 12ުުނޮވެންބަރު ުހަވާލުކޮށްގެން ުސުޓޫޑިއޯއާ ުކެލިބަރ ުހާސް)1000ުގައި (ުއެއް

ުނިންމުނެވެ ުޗާޕުކޮށް ުކަލަންޑަރު .ު ުސަރުކާރުގ2017ުުެއަދި ުކުރިން ނިމުމުގެ

ު.ުއޮފީސްތަކަށާއިުދައުލަތުގެުމުއައްސަސާތަކަށްުފޮނުވުމުގެުމަސައްކަތްުކުރެވުނެވެ

 

ު ުހޯދުމާއި ުސަރުކާރުގެުމަޢުލޫމާތު ުދިވެހި ުއިސްދާރު ުފުރަތަމަ ުއުސޫލުގެ ުޢަމަލުކުރާނޭ ހޯދައިދިނުމުގައި

ު(2017ޑިސެންބަރ17ުުުޝާއިޢުކުރުންު)ުގައިުގެޒެޓްު

ުޢަމަލުކުރާނޭު ުހޯަދއިދިނުމުގައި ުހޯދުމާއި ުމަޢުލޫމާތު ުދަށުން ުގަވާއިދުގެ ުޤާނޫނާއި ުޙައްޤުގެ ުލިބިގަތުމުގެ ުހޯދައި މަޢުލޫމާތު

ު ުނަމުގައި ުގެ ުއުސޫލުއުސޫލު 17ުުު،އެކުލަވާލައިފައިވާ ު)ވޮލިޔުމް:2017ުޑިސެންބަރު ުގެޒެޓް ުސަރުކާރުގެ ުދިވެހި ،46ުގައި

 (ުގައިުވަނީުޝާއިޢުކުރައްވައިފައެވެ.159އަދަދު:

ު

ު  
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ުފުންުބައިވެރިވިުތަމްރީނުތަކާއިުބައްދަލުވުންތައްުއްޒިުމުވަު

ުބައިވެރިވިުމުވައްޒަފުުުތާރީޚްުުބޭއްވިުފަރާތްުުތަމްރީނުގެުނަންުު#

ގްރެފިކްސްުޑިޒައިނިންގ1ުު
ުބޭސިކްސް

ސިވިލްުސަރވިސްު
ޓްރެއިނިންގު
ުއިންސްޓިޓިއުޓްު

19ުފެބުރުވަރ2017ުުީ
ުށ23ުްންު

ފައިނޭންސްުއޮފިސަރ،ު
ުޙުމައިދުهللاުޢަބްދު

ޕްރޮފެޝަނަލްުޑިވެލޮޕްމަންޓ2ުުް
ުޕްރޮގްރާމްުފޮރުސަޕޯޓްުސްޓާފްު

ސިވިލްުސަރވިސްު
ޓްރެއިނިންގު
ުއިންސްޓިޓިއުޓްު

19ުފެބުރުވަރ2017ުުީ
ުށ23ުްންު

ުޢާމިލު،ުޢާއިޝަތުުޙަލީމްު

ޓްރެއިނިންގުފޮރުޖެންޑަރ3ުު
އިކުއަލިޓީުއެންޑްުވުމަންު

ުއެމްޕަވަރމަންޓް

ސިވިލްުސަރވިސްު
ޓްރެއިނިންގު
ުއިންސްޓިޓިއުޓްު

19ުމާރިޗ2017ުުު
ުށ23ުްންު

ޑިރެކްޓަރ،ުލީގަލްު
އެފެއާޒް،ުފާޠިމަތުު

ުސައުސަންު

ު
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 އައްޑަނަ"ުލިބުންުދިވެހިބަހުގެުދިފާޢީު"

ުއެކަށީގެންވާ ުކުރިއަރުވަން ުޙިމާޔަތްކޮށް ުފާހަގަކުރެވޭުުދިވެހިބަސް ުއެކެޑެމީއަށް ުދިވެހިބަހުގެ ުކަމަށް ުކުރާ ުމަސައްކަތްަތކެއް

ުވަކިވަކި ުޖަމާޢަތްތަކަށާއި ުޖަމުޢިއްޔާ ުއަމިއްލަ ުއިދާރާތަކަށާއި ުދެއްވަންުުދައުލަތުގެ ުއެކެޑަމީއިން ުއެ ފަރުދުންނަށް

ުތަޢާރުފުކުރެއްވިުހަމަޖައްސަވަ ުބަހުގެު"ުއި ުދިވެހި ުމިއީ ުލިބުނެވެ. ުއޮފީހަށް ުމި ުއަހަރު ުމި ުއައްޑަނަ" ުދިފާޢީ ދިވެހިބަހުގެ

ުކުރާ ުމަސައްކަތް ުއެކެޑަމީއިންުޙިމާޔަތުގައި ުއެ ުފުރަތަމަުފަރާތްތަކަށް ުއެންމެ ުޝަރަުފ ުމި ުޝަރަފެކެވެ. ިލބުނުުުެދއްވާ

ުއޮފީސް ުކޮިމޝަނަރުގެ ުއިންފޮމޭޝަން ުދޭުުހަމަޖެހުމަކީުުފަރާތަކަށް ުބަހަށް ުދިވެހި ުއޮފީހުން ުކޮމިޝަނަރުގެ އިންފޮމޭޝަން

 .ރަމްޒުކޮށްދިންުކަމެކެވެުސަމާލުކަން

ުޙަވާލުކޮށްދެއްވީ، ުއޮފީހާ ުކޮމިޝަނަރުގެ ުއިންފޮމޭޝަން ުޝަރަފު ުދިވެހިބަހުގެުުމި ުފާހަގަކުރެއްވުމަށާއި ުދުވަސް ދިވެހިބަހުގެ

ވީުބުދަުދުވަހުގ26ުުެއެޕްރީލ2017ުުްފާޅުކުރެއްވުމަށްުުކިއެކިުމުބާރާތްތަކުގެުނަތީޖާގުޅުވައިގެންުބޭއްވުނުުއަދަބީުއެުދުވަހާ

ުރައީސްު (ރޭ ުއެކެޑަމީގެ ުއެ ުޖަލްސާއެއްގައި ުޚާއްޞަ ުބޭއްވި ުއައްޑަނައާުުއޮލިމްޕަހުގައި( ުޝަރަފުގެ ުމި ުޢަލީއެވެ. އަޝްރަފު

 .އަބޫބަކުރެވެުއިންފޮމޭޝަންުކޮމިޝަނަރުުޢަބްދުލްޢަޒީޒުުޖަމާލުުުޙަވާލުވެވަޑައިގަތީ

ުނަމާއި،ު ުމަޤާމުގެ ުކޮމިޝަނަރުެގ އިންފޮމޭޝަން

ުކޮމިަޝނަރުގެ ުަންނުުއިންފޮމޭޝަން އޮފީހުގެ

ުވިޔަސް ުއޮތްކަމުގައި ުއިނގިރޭސިބަހުން ، ޤާނޫނުގައި

ުރައްޔިތުންނާ ުދިވެހި ުއޮފީހުން ުއެންމެހައިުުމި ކުރާ

ުޚާއްޞަ ުވަރަށް ުދިވެިހބަހަްށ ުމުޢާމަލާތްތަކުގައި

ުދީ ުބަހަށްު، ސަމާލުކަމެއް ުޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ނިޔަތާއިުުމަޤުޞަދާއި ޤާނޫނުގެުުއިސްކަންދިނުމުގެ

ުދެވެމުންު ުއިސްކަމެއް ުބޮޑަށް ުވަރަށް ރޫޙަށް

ުމުަވއްޒިފުން ުއޮފީހަށް ނެގުމުގަިއުުގެންދެވެއެވެ.ުއަދި

ުއަސާސީު ނޑައެޅިފައިވާ ުކަ ުއެކަމަށް ވެސް

ުދިވެހިބަހުްނުުޝަރުޠުތަކުގެ ުރީތި އިތުރުން،
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ުދިެވހިބަހުންވާހަކަދެ ުހުނަރަށާއި ުވަރަށްުއްކުމުގެ ުމިންވަރަށް ުހުންނަ ުހުނަރުވެރިކަން ުލިޔުމުގެ ުތާނައިން ބޮޑަްށުުލިޔެކިޔުމާއި

ުއިރުޝާދުު ުއަބަދުވެސް ުމުވައްޒިފުންނަށް ުމައްޗަށް ުކުރުމުގެ ުބޭނުން ުބަސް ުގޮތުގައި ުރަނގަޅު ުއަދި ުގެންދެވެއެވެ. ބައްލަމުން

 .ދެވެމުންުގެންދެވެއެވެު

ުހާމަކުރައްވާދައުލަތު ުމަޢުލޫމާތު ުވެބްސަިއޓުގައި ުއިދާރާތަކުން ުއެކަންުކޮންމެ ިމންވަރު،ުގެ ުހާމަކުރާއިރު، ދަރަޖަކުރާުުއަހަރަކު

ނޑުގައި ުބަޔަކީ، މިންގަ ުވަދެވޭ ުުފރަތަމަ ުމާކުހެއްުުވެބްސައިޓުގެ ުޚާއްޞަ ުއެކަމަށް ުނަމަ ުވެއްޖެ ުބަޔަކަށް ުދިވެހިބަހުްނުއޮންނަ

ު ުއަދި ނޑައެޅިފައިވެއެވެ. ުބަހަށްކަ ުޤައުމީ ު"ދިވެހިރާއްޖޭގެ ުކުރުމަީކުުމިނޫނަސް ުތަންފީޒު ުާޤނޫނު" ުިދނުމުގެ އިސްކަން

ުދިވެހިބަހުގެު ުަހމަުހަމައެކަނި ުދައުަލތުގެ ުއެއީ ުނުބައްލައި ުކަމަށް ުމަސްއޫލިއްޔަތެއް ުއިދާރާއެއްގެުުއެކެޑަމީގެ ކޮންމެ

 .ބިތުކޮށްދިނުަމށްުމަސައްކަތްުކުރެވެއެވެގަޫބލުކޮށްުއެކަންުޢަމަލީުގޮތުންުސާުުޒިންމާއެއްކަމަށްުމިުއޮފީހުން

ދިވެހިބަހުގެުހަމަތަކާުއެއްގޮތަށްުތާނައަކުރުންުލިޔަމުންުުއަދިުޚާއްޞަުހާލަތެއްގައިުނޫނީ،ުއޮފީހުގެުއެންމެހައިުލިޔެކިޔުންތައް

ުދިވެހިަބހަށްު ުއަދި ުުގެންދެވެއެވެ. ުލިޔުްނތަކާއި ުހުންނަ ުޚިލާފަށް ުޤާނޫނާ ުދިނުމުގެ އެޑްރެސްކޮށްފައިުުރަނގަޅަށްއިސްކަން

ޮގތަށްުއިްނފޮމޭޝަންުކޮމިޝަނަރުުހަމަޖަްއސަވައިުމިއަހަރުުފާހަގަކުރިުުނުހުންނަުސިޓީަފދަުތަކެތިުޮއފީަހށްުބަލައިުނުގަންނަ

ުއެކަން ުދުވަހު ުލިޔާުދިވެހިބަހުގެ ުއިދާރާތަކަށް ުއެހެން ުއޮފީހުން ުއަދި ުކުރައްވައިފައިވެއެވެ. ުއިޢުލާނު ުސިޓީތަކުގައިުުވަީނ

ުހުންނަވާ ުމަޤާމުގައި ުނަމާއި ުމަޤާމުގެ ުނަމާއި ުބޭނުންކުރުމަށްުުއިދާރާގެ ުރަނގަޅަށް ުއަބަދުވެސް ުލަޤަބު ުނަންފުޅާއި ުބޭފުޅެއްގެ

ު.އިސްކަންދެވޭކަންުދެވެއެވެ

 

ު  



2017ުުުއަހަރީުރިޕޯޓުު|ުއިންފޮމޭޝަންުކޮމިޝަނަރުގެުއޮފީސް

42 

ުހޭލުންތެރިކުރުމަށްުހިންގުނުުހަރަކާތްތައްު

ނޫނަށްުއަހުލުވެރިުކުރުމަށްޓަކައިުވަނީުތަާފުތުޤާއެހެންުއަހަރުތަކެކޭވެސްުއެއްފަދައިންުމަޢުލޫމާތުުހޯދައިުލިބިގަތުުމގެުޙައްޤުގެު

ު ުމިގޮތުން ުބާއްވާފައެވެ. ުބައްދަލުވުންތައް ުޕްރޮގްރާމ2017ުުްއެކިއެކި ުހޭލުންތެރިކަމުގެ ުބޮޑަށް ުއެންމެ ުއަހަރު ވަނަ

ުސް ުމާލޭގެ ުދައުަލތުގެުހިންގިފައިވަނީ ުދަިރވަރުންނަށާއި، ުކޮލެޖުތަކުގެ ުމާލޭގެ ުދަރިވަރުންނަށާއި، ުގްރޭޑުތަކުގެ ުމަތީ ކޫލުތަުކގެ

ުމަޢުލޫާމތުު ުވަނީ ުވެސް ުމުވައްޒިފުަންށ ުއިދާރާތަކުގެ ުެއހެން ުދަުއލަތުގެ ުއިތުރުން ުމިގެ ުމުވައްޒިފުްނނަށެެވ. ކުންފުނިތަކުގެ

ުދިނުމުގެުބައްދަލުވުންުބާއްވާފައެެވ.ު

ު

ު

ު

ު

ު

ުު

މާލޭގެ ސްކޫލު ތަކުގެ މަތީ 
ގްރޭޑުތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް  

ު.ހިންގުނު ބައްދަލުވުން
48%ު

މާލޭގެ ކޮލެޖުތަކުގެ 
ދަރިވަރުންނަށް ހިންގުނު  

ު.ުުބައްދަލުވުން
%14ު

ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކުގެ  
މުވައްޒިފުންނަށް ހިންގުނު  

ު.ުުބައްދަލުވުން
38%ު
ު

މިނިވަން އިދާރާތަކަށް  
ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތައް  

%3ު

ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް  
ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތައް  

%3ު
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ުމާލޭގެުސްކޫލުުތަކުގެުމަތީުގްރޭޑުތަކުގެުދަރިވަރުންނަށްުހިންގުނުުމައުލޫމާތުުދިނުމުގެުބައްދަލުވުން.

ުތާރީޚްުުބޭއްވިު އަދަދުުުބައިވެރިންގެު ުސްކޫލްު #ު

300ު ުއިސްކަންދަރުުސްކޫލްު 2017ފެބުރުވަރ01ުުީ 1ު

ުސްކޫލްުޖަމާލުއްދީން 2017ފެބުރުވަރ07ުުީ 210 2ު

ުސްކޫލްުކަލާފާނު 2017ފެބުރުވަރ12ުުީ 131 3ު

ުސްކޫލްުޢިމާދުއްދީން 2017ފެބުރުވަރ15ުުީ 191 4ު

ުސްކޫލްުުއަމީނިއްޔާ 2017ފެބުރުވަރ19ުުީ 320 5ު

ުސްކޫލްުދަރުމަވަންތަ 2017ފެބުރުވަރ26ުުީ 250 6ު

ުހިރިޔާުސްކޫލްު 2017ފެބުރުވަރ28ުުީ 130 7ު

ުސްކޫލްުުމުޙްޔިއްދީން 2017ުމާރިޗ02ުު 112 8ު

ުޣާޒީުސްކޫލް 2017ުމާރިޗ07ުު 210 9ު

ުސްކޫލްުރެހެންދި 2017ުމާރިޗ07ުު 130 10ު

ުއިންޓަރނޭޝަަނލްުސްކޫލްުގޭޓްވޭ 2017ުމާރިޗ07ުު 36 11ު

ުއިންޓަރނޭޝަނަލްުސްކޫލްުއަޙްމަދިއްޔާ 2017ުމާރިޗ09ުު 350 12ު

ުޢަރަބިއްޔަތުލްުއިސްލާމިއްޔާުުއަލްމަދްރަސަތުލް 2017ުމާރިޗ12ުު 118 13ު

ުހަޔަރުސެކަންޑަރީުއެޑިއުކޭޝަންުސެންޓަރުފޯ 2017ުމާރިޗ13ުު 166 14ު

ު ޖުމުލަު 2,654

ު

ުމާލޭގެުކޮލެޖުތަކުގެުދަރިވަރުންނަށްުއަމާޒުކޮށްުހިންގުނުުމައުލޫމާތުުދިނުމުގެުބައްދަލުވުން.

ުތާރީޚްު އަދަދުުުބައިވެރިންގެު ުކޮލެޖުު #ު

48ު ުސައިރިކްސްުކޮލެޖްު 2017އެޕްރީލ09ުުް 1ު

ުއިންޓަރނޭޝަނަލްުކޮެލޖްުމިއާންޒް 2017ުއެޕްރީލ11ުް 18 2ު

ުޑިފެންސްުއެންޑްުސެކިއުރިޓީުސްޓަޑީސްުުކޮލެޖްުއޮފް 2017މ09ުުޭ 68 3ު

ުއެންފޯސްމަންްޓުުއިންސްޓިޓިއުޓް 2017މ09ުުޭ 23 ުލޯ ުއެންޑް ފޮރުސެކިއުރިޓީ
ުސްޓަޑީސްު

4ު

ު ޖުމުލަު 157

ު
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ުމައުލޫމާތުުދިނުމުގެުބައްދަލުވުން.ދައުލަތުގެުކުންފުނިތަކުގެުމުވައްޒިފުންނަށްުއަމާޒުކޮށްުހިންގުނުު

ުތާރީޚްު އަދަދުުުބައިވެރިންގެު ުކުންފުނިު #ު

28ު ުއޯގަނައިޒޭޝަންުޕަބްލިކްުލިމިޓެޑްުސްޓޭޓްުޓްރޭޑިންގ 2017ޖުލައ31ުުި 1ު

ުޕަްބލިކްުުމޯލްޑިވްސް 2017ުއޮގަސްޓ02ުު 15 ުކޮމްޕެނީ ުކޮންޓްރެކްޓިންގ ުއެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް
ުލިމިޓެޑް

2ު

ުކޯޕަރޭޝަންުފެނަކަ 2017ުއޮގަސްޓ07ުު 14 3ު

ުކޯޕަރޭޝަންުލިމިޓެޑްުުތިލަފުށި 2017ުއޮގަސްޓ08ުު 10 4ު

ުރޯޑްުޑިވެލޮޕްމެންޓްުކޯޕަރޭޝަންުލިމިޓެޑްުމޯލްޑިވްސް 2017ުއޮގަސްޓ10ުު 51 5ު

ުކޮމްޕެނީުލިމިޓެޑްުއާސަންދަ 2017ުއޮގަސްޓ17ުު 34 6ު

ުކޮމްޕެނީުޕްރައިވެޓްުލިމިޓެޑްުއެންޑްުސްވަރޭޖްުުމާލޭުވޯޓަރ 2017ުއޮގަސްޓ17ުު 10 7ު

ުކޯޕަޭރޝަންުުމޯލްޑިވްސް 2017ސެޕްޓެންބަރ17ުުު 11 ުރިލޭޝަންސް ުޕަބްލިކް ުއެންޑް މާރކެޓިންގ
ުލިމިޓެޑް

8ު

ުޕޯސްޓްުލިމިޓެޑްުުމޯލްޑިވްސް 2017ސެޕްޓެންބަރ20ުުު 15 9ު

ުއެއަރޕޯޓްސްުކޮމްޕެނީުލިމިޓެޑްުމޯލްޑިވްސް 2017ުއޮކްޓޫބަރ17ުު 6 10ު

ުޙައްޖުުކޯޕަރޭޝަންުލިމިޓެޑްުމޯލްޑިވްސް 2017ުއޮކްޓޫބަރ24ުު 7 11ު

ު ޖުމުލަު 201

ު

ުމިނިވަންުމުއައްސަސާތަކަށްުބޭއްވުނުުބައްދަލުވުންތައްު

ުތާރީޚްު އަދަދުުުބައިވެރިންގެު ުމުއައްސަސާު #ު

13ު ުޖުޑީޝަލްުސަރވިސްުކޮމިޝަންު 2017މާރިޗ21ުުު 1ު

ު ޖުމުލަު 13

ު

ުބޭއްވުނުުބައްދަލުވުންތައްުދައުލަތުގެުއިދާރާތަކަށްު

ުތާރީޚްު އަދަދުުުބައިވެރިންގެު ުއިދާރާު #ު

15ު ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުޔޫތުުއެންޑްުސްޕޯޓްސް 2017ޖަނަވަރ10ުުީ 1ު

ު ޖުމުލަު 15

ު

ު



 2017ުއަހަރީުރިޕޯޓުު|ުންފޮމޭޝަންުކޮމިޝަނަރުގެުއޮފީސްއިު
 

45 

އަށްުވުރެުގިނ30ުުަވަނަުއަހަރުުވަނީުމަޢުލޫމާތުުހޯދައިުލިބިގަތުމުގެުޙައްޤުގެުގާނޫނަށްުއަހުލުވެރިުކުރުމަށްަޓކައ2017ުުި
ުފަާރތައްުމަޢުލޫމާތުުދީފައެވެ.3040ުބައްދަލުވުންުބާއްވާު

ު

ު

ު

ުު

2654 
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ުސްކޫލް ުކޮލެޖް ުދައުލަތުގެ ކުންފުނި ުމިނިވަން އިދާރާތަކަށް ުދައުލަތުގެ އިދާރާތަށް

ދަދު
ެ އަ

ންގ
ވެރި

ބައި
ު

ުތަން

އަށް އަހުލުވެރި  "ުމަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު "ވަނަ އަހަރު  2017
ުކުރުމަށް ހިންގުނު ހަރަކާތްތަކުގެ ބައިވެރިންގެ އަދަދު
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ުއިންފޮމޭޝަންުއޮފިސަރުންުޖަވާބުދާރީވިުމައްސަލަތައްު

މައްސަލަު
ުލިބުނުުތާރީޚްު

ުހުށަހެޅިު މައްސަލަ
ުފަރާތްު

ޖަވާބުުުމައްސަލަު
ދެވިފައިވާު

ުތާރީޚްު

ުމައްސަލަުބަލައިުނިންމިުގޮތްު

ުއިބްރާހީމް،19.02.2017ުު ނާފިއު
ުޏ.ު /ު ނަމަން

ުފުވައްމުލައް

ޕްރޮސިކިއުޓަރު
ުއޮފީހުންު ޖެނެރަލްގެ
ުއެދިފައިވާު ހޯދަން

ުމަޢުލޫމާތަކާުގުޅޭ.

ު

ުމަުޢލޫމާތަކ02.03.2017ުުީ ުއެދިފައިވާ ފޯމުގައި
ުއޮފީހުންު ުޖެނެރަލްގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ުމަޢުލޫމާތެއްކަަމށްވާތީ،ު ލިބޭނެ
"މަޢުލޫމާތުުހޯދައިުލިބިގަތުމުެގުޙައްޤުގެު

ުހޯދަންުުޤާނޫނު"ގެ ު"މަޢުލޫމާުތ ދަުށން
ުއެު ުހުށަހަޅަންވާީނ ުފޯމު" އެދޭ

ުއިދާރާއަށްުކަމުގައިުޖަވާބުދެވުނު.

ުޙާފިޡ09.03.2017ުް ، މުޙައްމަދު

ުމ.ު /ު ސަންފްލާވަރ
ުމުލި

ޕްރޮސިކިއުޓަރު
ުއޮފީހާއިު ޖެނެރަލްގެ
ުކޯޓުންު ކްރިމިނަލް
ުބޭނުންާވު ހޯދަން

ުމަޢުލޫމާތަކާުގުޅޭ.

ު

ުއެދިފ20.03.2017ުަ ުމަުޢލޫމާތަކީުފޯމުގައި އިވާ
ުއޮފީހުންު ުޖެނެރަލްގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ުމަޢުލޫމާތެއްކަަމށްވާތީ،ު ލިބޭނެ
"މަޢުލޫމާތުުހޯދައިުލިބިގަތުމުެގުޙައްޤުގެު
ުހޯދަންު ު"މަޢުލޫމާުތ ުދަުށން ޤާނޫނު"ގެ
ުއެު ުހުށަހަޅަންވާީނ ުފޯމު" އެދޭ
ުކޯޓުތަކުްނު ުކަމަށާއި އިދާރާއަށް
ުއެދޭނަމަު ުހޯދުމަށް މަޢުލޫމާތެއް

ުފޯމު"ު"މަޢު ުއެޭދ ުހޯދަން ލޫމާތު
ުއޮފްު ުޑިޕާޓްމަންްޓ ހުށަހަޅަންވާނީ
ުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަްށު ޖުޑީޝަލް

ުކަމުގައިުޖަވާބުދެވުނު.

ުއިބްރާހީމ01.10.2017ުް ު، މަރްޔަމް
ުރ.ު /ު ފެހިވިލާ

ުކަނދޮޅުދޫ

ުއިންު "އައިކޮމް"
ުހޮވާު ުއަހަރަކު ކޮންމެ
ުރަނގަޅުު އެންމެ
ުހޮވާު މުވައްޒިފު
ނޑުު ުމިންގަ ގޮތުގެ

ުހޯދުމަށް.

ު

"އައިކޮމް"ުއިންުކޮންމެުއަހަރަކުުދޭު"18.10.2017ުު
ުރަނގަޅުު ުއެންމެ ުގޮތަކުން ހުރިހާ
ުބަލާު ުހޮވުމަށް "ު މުވައްޒިފު
ުއެންމެު ުހާޒިރީއަށް "ު ނޑާއި މިންގަ
ުބަލާު ުހޮވުމަށް "ު ުމުވައްޒިފު ރަނގަޅު

ނޑުގެުމަޢުލޫމާތުުދެވުނު. ުމިންގަ

ުު
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މައްސަލަތަކުގެުތަފާސްުވަނަުއަހަރުުދައުލަތުގެުއެކިުއެކިުއިދާރާތަކުންުމަޢުލޫމާތުުނުލިބިގެންުހުށަހެޅުނ2017ުުު
ުހިސާބުު

3ު ުވަނަުއަހަރުުހުށަހެޅުނުުމައްސަލަތަކުގެުތެރެއިންުނުނިމިުހުރ2016ުުި

 ނުުވަނަުއަހަރުުނިމ2017ުުވަނަުއަހަރުުހުށަހެޅުނުުމައްސަލަތަކުގެުތެރެއިނ2016ުުް 3

 ވަނަުއަހަރުުހުށަހެޅުނ2017ުުު 58

 ވަނަުއަހަރުުހުށަހެޅުނުުމައްސަލަުތަކުގެުތެރެއިންުނިމުނ2017ުުު 50

ުވަނަުއަހަރުުހުށަހެޅުނުުމައްސަލަުތަކުގެުތެރެއިންުނުނިމިުހުރ2017ުުި 8
ު

ު(ގައި.4ުވަލުުހުށަހެޅުނުުމައްސަލަތަކުގެުތަފުސިލުުޖަދުުވަނަުއަހަރުުދައުލަތުގެުއެކިުއެކިުއިދާރާތަކުންުމަޢުލޫމާތުުނުލިބިގެނ2017ުުް)
ު

ު.ދައުލަތުގެުއިދާރާތަކުންުހުށަހެޅިުއަހަރީުރިޕޯޓުތަކުގެުތަފާސްުހިސާބުު

 

 ރިޕޯޓުުހުށަހެޅިުފަރާތްތަކުގެުޖުމްލަުއަދަދުުުއަހަރީ އަދަދުު

90ު  ކައުންސިލްުއިދާރާތައް

7ު  ސްކޫލްތައް

44ު  އިދާރާު/ުމުއައްސަސާތައް

8ު  މިނިސްޓްރީތައް

0ު  ކޯޓުތައް

7ު  ހޮސްޕިޓަލްު/ުޞިއްޙީމަރުކަޒުތައްު

2ު  ކުންފުނިތައްު

158ު  ޖުމުލަުއަދަދު

ު.ތަފާސްުހިސާބުުމައްސަލަތަކުގެުހުށަހެޅިުުށްުދައުލަތުގެުއިދާރާތަކަު
 ހުށަހެޅިުމިންވަރު 1800
1773ު  މިންވަރުުުއިޖާބަދެވުނު
1701ު  ދެވުނުުއަދަދުުުމަޢުލޫމާތު

42ު  ދޭންުއިންކާރުކުރިުއަދަދުުމަޢުލޫމާތު
14ު  ކޮމެޓީއަށްުހުށަހެޅުނުުިމންވަރުުމުރާޖަޢާ

291ު  އަދަދުުުފީނެގުނު
8720.8ު  އަދަދުު)ުދިވެހިުރުފިޔާއިންު(ުފީގެ
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ުނިންމައިލަމުންު

ނޑުމެންުމަސްތައްުއަހަރެއްގެުއާުނިމިުއަހަރެއް .ުހޭދަވަމުންދަނީއެވެުއަހަރެއްުފަހުުއަހަރަކަށް.ުފަށައިފީމުއެވެުގުނަންުއަޅުގަ

ުމަސައްކަތްތައްުުގައިމުވެސްުހަމަުނުވިޔަސްުގިނަުވަސީލަތްތައްުނުވިޔަސްުއިތުރުުއަހަރަށްުއަހަރުންުމަސްއޫލިއްޔަތުތައް

ުގުނަވަމުންެނވެުއަންނަނީ ުމިކަންުވަރަކަށްުހޭުލންތެރިވިުރައްޔިތުންުޤާނޫނަށްުޙައްޤުގެުލިބިގަތުމުގެުހޯދައިުމަޢުލޫމާތު.

ު.ބާރެކެވެުބޮޑުުވަރަށްުއެޅޭުކުރުމަށްުކަންކަންުދައުލަތުގެުގޮތެއްގައިުހާމަކަންބޮޑުުމިއީ.ުއިތުރުވާނެއެވެ

ުވަސީލަތެއްު ުލިބެންހުރި ުސާބިތުކަމާއެކުގައެވެ. ުފިސާރި ުތިބީ ުމި ުމުވައްޒިފުން ުއިޚުލާޞްތެރި ނޑުގެ ުއަޅުގަ ނޑާއި އަޅުގަ

ުއަޅު ުކުރުމުގައި ުތަްނފީޒު ުޤާނޫނު ުމަސައްކަތަްށުބޭނުންކޮށްެގން ުނުޖެހޭނަމެވެ. ުފަހަތަކަށް ުއިންޗިއެއްވެސް ުއެންމެ ނޑުމެން ގަ

ުސަބަބުންު ުއިޚުލާޞްތެިރުމަސައްކަތުގެ ުއަދި ުހީވާގި ުމުވައްޒިފުންގެ ުޢަޒުމަކީ ނޑުމެންގެ ުނުދޭނަމެވެ.ުއަޅުގަ ުއަޔަކަ ލޮޑުކަމެއް

ުވަނަުއަހަރަކީުވެސްުކާމިޔާބުުއަހަރެއްކަމުގައިވުމެވެ.2018ު

ުމުވައްޒިފުންުުވެރިންނާއިުއޮފީހުގެުުޙާޞިލުކުރުމުގައިުކާމިޔާބީތައްުހޯދިފައިވާުއޮފީހަށްުމިުއަހަރުުުވަނ2017ުަުވޭތުވެދިޔަ

ު.ުދަންނަވަމެވެުޝުކުރުުމުވައްޒިފުންނަށްުއެންމެހައިުފާހަގަކޮށްުމަސައްކަތްތައްުގިނަގުނަުކުރެއްވި

ުއިންފޮމޭޝަންުމަހުުއެުހަމަ، އުފައްދަވައިުއޮފީސްުމިުދުވަހުުއާދީއްތަުވ13ުީުޖުލައ2014ުި ުޢައްޔަންުކޮމިޝަނަރުު

ުޙައްޤުގެުލިބިގަތުމުގެުޯހދައިުމަޢުލޫމާތު، އިސްކަމަކީުދެއްވިުދައުލަުތންުމަސައްކަތްތަކަށްުއޮފީުހގެުފެށިގެންުުދުވަހުންުކުރެއްވި

ުކަމެއްުހާމަކޮށްދޭުުމިންވަރުުޭބނުންފުޅުވާުުދައުލަތުންުުެދއްވުމަށްުފޯރުކޮށްުރައްޔިތުންނަށްުއެންެމހައިުފައިދާުފުރިހަމަުުޤާނޫނުގެ

ުކަށަވަރެވެުކަން ނޑަށްުއެއްާބރުލެއްވުންުއެހީތެރިކަމާއިުމިުވެސްުކުރިމަގުގައި. ުއުއްމީދުކުރަނީުމިުލިބޭެނކަމަށްުއަޅުގަ

ު.ޝުކުރުވެރިކަމާއެކީގައެވެ

ނޑުމެންގެ، هللاމާތް ުމިންވަރުކުރައްވާށިއެވެުކާމިޔާބީުމަސައްކަތުގައިުއަޅުގަ ުހައިހުރިުއަހަރަކީުވަނ2018ުަުގާހިނުމި!

ުލައްވާށިއެވެުކަމުގައިުއަހަރެއްުއަރުތަވެރިުވެސްުގޮތަކުން ުގޮތްުހެޔޮުއަބަދުވެސްުރައްޔިތުންނަށްުުޤައުމާއިުދިވެހި!

ު!އިރާދަކުރައްވާށިއެވެ

1439ުުޖުމާދަލްއާޚިރ12ުުާ

2018ުުުުފެބުރުވަރ28ުުީ

 



 ިންފޮމޭޝަންިކޮމ ޝަނަރުގެިއޮފީސްއ ި
 

 

1ިޖަދުވަލުި

 ި



  އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް 

 

 2ޖަދުވަލު 
ޚަރަދު  ގައި ކުރެވުނު  2017ބިޒްނަސް އޭރިޔާއިން  1512  

2017ޖުމުލަ ޚަރަދު   ރިކަރަންޓް ޚަރަދު  

ފުްނނަށް ހިނގާ ޚަަރދު މުަވއްޒި 3,211,001.01  

ގޮތުން ދޭ ފަިއސާ ފުންނަށާއި ައދި ވަކި ޚިުދމަތަކަށް ނޫްނ ނާިއ، މުސްުކޅިކުަރްއވާ ުމވައްޒި ޕެންޝަ 151,098.89  

 ރާްއޖޭގެ އެތެޭރގައި ވަިއގެ ަމގުން ކުރާ ދަތުރު ަޚަރދު  5,744.96

 ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ހޯާދތަކެތި  10,163.34

 އިލެކްޓްރިކާ ބެޭހގޮތުން ހޯާދތަކެތި  167.48

 ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުުރމަށް ޯހދާ ތަކެތި 6,514.31

 ހިފާގެްނގުޅޭ ތަކެތި ޯހދުމަށް  1,237.02

 އެހެނިހެން ގޮްތގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި  1,755.36

 ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް  38,110.43

 އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ަޚރަދު  78,343.60

 ބޯފެނާއި ާފޚާާނގެ ޚިުދމަުތގެ ައގުިދނުަމށް ކުރާޚަަރދު  10,250.71

 ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގެ ޚަަރދު  58,938.28

 ކުނީފީ  ފޮާޅސާފުކުުރމުގެ ޚިުދމަތަށް ދޭ ފަިއސާ ާއއި އޮފީސް ޢިާމރާތް 2,369.64

 ޖަލްސާ ައދި ސެިމނަރ ފަދަަކންތައްތަަކށް ކުރާޚަަރދު  71,849.09

 އިޖްިތމާޢީ ތަަރއްީޤގެ އެިކއެކި ޕްޮރގްާރްމތައް ހިންުގުމގެ ޚަަރދު  1,887.27

 އެކިކަންކަމަށް ަސރުކާަރށް ދައްަކންޖެހޭ އަހަރީފީަތއް  2,808.00

 ޢާންމުފަިއދާައށް ޗާޕުކުރާ ތަކެތީގެ ޚަަރދު  29,898.27

 އިންުޝއަެރންސް ިޚދުަމތުގެ ައގު ައދާ ކުރުން  15,500.00

 ފަރުނީޗަާރއި ފިޓިންްގސް ަމރާމާތުުކރުން  300.00

 މެޝިަނރީާއއި އިްކވިޕްމަންްޓސް މަާރމާުތކުރުން  29,523.50

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު  

 ފަރުނީޗަާރއި ފިޓިންްގސް  30,316.00

 ާއއި ގުޭޅގޮތުން ޯހދާ ހާްޑވެޔަރ އައި.ޓީ. 1,300.00



 ިންފޮމޭޝަންިކޮމ ޝަނަރުގެިއޮފީސްއ ި
 

 

 3ޖަދުވަލުި
 2017ދައުލަތުގެިއ ދާރާތައްިދަރަޖަކުރުންި

ލ ބުނުި %20- ގެިޖުމްލަި 100%
 މަރކްސްި

   # އ ދާރާގެިނަންި ލ ބެންވީިމަރކްސްި

 1  ޮކމ ޝަން ކޮރަޕްޝަން-އެންޓި  195 167 - 85.64

1ި
ަރަޖަި

ިދ
ވަނަ

 

 2 މާކެޓްިޑ ވެލޮޕްމަންޓްިއޮތޯރ ޓީި ކެޕ ޓަލް 195 162.5 - 83.33

 3 އުތުުރބުރީިއަތޮޅުިަކއުންސ ލްގެިއ ާދރާި ތ ލަދުންމަތީ 200 164.5 - 82.25

 4 ެޖނެރަްލގެިއޮީފސްި އެޓަރނީ 200 162.5 - 81.25

 5 މީޑ އާިކައުްނސ ލްި މޯލްޑ ްވސް 195 147 - 75.38

 1 ޓްަރއ ބ އުނަލްި ވަޒީާފއާބެހޭ 195 143.5 - 73.59

2ި
ަރަޖަި

ިދ
ވަނަ

 

 2 އ ންަލންޑްިެރވެނ އުިއޮތޯރ ޓީި މޯލްޑ ްވސް 185 120 - 64.86

 3 ރައ ްޓސްިކޮމ ޝަންިއޮފްިދަިމޯލްޑ ްވސްި ހ އުަމން 195 122.5 - 62.82

 4 އަޮތޅުިކައުްނސ ލްގެިއ ދާރާިިއުުތރުުބރީ މ ލަދުްނމަޑުލު 200 122.5 - 61.25

 5 ަސރވ ސްިކޮމ ޝަންި ސ ވ ލް 195 112.5 - 57.69

 6 އޮފްިއ ސްލާމ ކްިއެެފއާޒްި މ ނ ސްްޓރީ 200 115 - 57.50

 7 ޕެންޝަންިއެޑްމ ނ ސްްޓޭރޝަންިއޮފީސްި މޯލްޑ ްވސް 195 110.5 - 56.67

 8 އ ންަޓގްރ ޓީިކޮމ ޝަންި ނޭޝަނަލް 190 107.5 - 56.58

 9  އެޕީލްިޓްރައ ބ އުނަލް ޓެކްސް 195 110 - 56.41

 10 ކޮމ ޝަންި އ ލެކްޝަން 195 108.5 - 55.64

 11 ަމޖ ލީުހގެިއ ދާރާި ރައްޔ ތުްނގެ 195 97.5 - 50.00

 12 އޮފްިފޮރ ންިއެފެާއޒްި މ ނ ސްްޓރީ 200 100 - 50.00

 13 އޮފްިޓޫރ ަޒމްި މ ނސްްޓރީ 200 100 - 50.00

 1 ކަރެކްަޝނަލްިސަރވ ވްި މޯލްޑ ްވސް 200 97 - 48.50

3ި
ަރަޖަި

ިދ
ވަނަ

 

 2  ްބރޯޑްކާސްޓ ްނގިކޮމ ޝަން މޯލްޑ ްވސް 195 94.5 - 48.46

 3 އުތުުރބުރީިއަތޮޅުިކަުއންސ ލްގެިއ ާދރާި މާޮޅސްމަޑުލު 200 96 - 48.00

 4 ގަވަރމަންޓްިއޮޯތރ ޓީި ލޯކަލް 195 93.5 - 47.95



ިިއ ންފޮމޭޝަންިކޮމ ޝަނަރުގެިއޮފީސްި

 

 5 އޮފްިހޯްމއެެފއާޒްި މ ނ ސްްޓރީ 200 95 - 47.50

 6 އަޮތޅުިކައުްނސ ލްގެިއ ާދރާި ފާދ އްޮޕޅު 200 92 - 46.00

 7 އުުތރުުބރީިއަޮތޅުިކައުްނސ ލްގެިއ ާދރާި ހުވަުދއަޮތޅު 200 90 - 45.00

 8 ހައ ކޯޓުި ދ ވެހ ާރއްޭޖގެ 195 85.5 - 43.85

 9 ަޤއުމީިޔުނ ވަރސ ޓީި ދ ވެހ ާރއްޭޖގެ 200 109 87.2 43.60

 10 ދެކުުނބުރީިއަޮތޅުިކައުްނސ ލްގެިއ ާދރާި ތ ލަދުންމަތީ 200 86   43.00

 11 އޮފްިެއންވަަޔރަންަމންޓްިެއންޑްިއެަނރޖީި މ ނ ސްްޓރީ 200 85 - 42.50

 12 އޮފްިޑ ފެްނސްިއެންޑްިޭނޝަނަލްިސެކ ުއރ ޓީ މ ނސްްޓރީ 200 84.5 - 42.25

 13 ކަސްޓަްމސްިަސރވ ސްި މޯލްޑ ްވސް 200 105 84 42.00

 14 ދެކުުނބުރީިއަޮތޅުިކައުްނސ ްލގެިއ ދާރާި އަރ އަތޮޅު 200 83.5 - 41.75

 15 ސ ޓީިކައުްނސ ލްގެިއ ދާރާި އައްޑޫ 200 83.5 - 41.75

 16 ދެކުނުުބރީިއަޮތޅުިކައުްނސ ލްގެިއ ާދރާި މާޮޅސްމަޑުލު 200 83 - 41.50

 17 އ ސްލާމީިޔުނ ވަރސ ޓީ ދ ވެހ ާރއްޭޖގެ 195 100 80 41.03

 18 ޖެެނރަލްގެިއޮފީސްި ޕްރޮސ ކ އުޓަރ 195 80 - 41.03

 19 ެޖނެރަްލގެިއޮީފސްި އޮޑ ޓަރ 200 102 81.6 40.80

 20 ކޯޓު ފެމ ލީ 200 79.5 - 39.75

 21 މަނ ަޓރީިއޮޯތރ ޓީ މޯލްޑ ްވސް 195 94.5 75.6 38.77

 22  އ ންފްރާސްްޓރަކްޗަރއޮފްިހަުއސ ްނގިއެްނޑްި މ ނ ސްްޓރީ 200 77.5 - 38.75

 23 ކޯޓު ޖުވެަނއ ލް 200 74.5 - 37.25

 24 ސުްޕރީމްިކޯޓު ދ ވެހ ާރއްޭޖގެ 195 69.5 - 35.64

 25 ސ ވ ލްިޭއވ ޭއޝަންިއޮޯތރ ޓީ މޯލްޑ ްވސް 200 85.5 68.4 34.20

 26 ކޯޓުި ސ ވ ލް 200 67.5 - 33.75

 27 ކޯޓުި ޑްރަގް 195 65 - 33.33

 28 ނޭޝަނަލްިޑ ފެްނސްިފޯސްި މޯލްޑ ްވސް 200 65 - 32.50

 29 އޮފްިެއޑ އުކޭަޝންި މ ނ ސްްޓރީ 200 62.5 - 31.25

 30 ދެކުުނބުރީިއަތޮޅުިަކއުްނސ ލްގެިއ ދާރާި މ ލަދުްނމަޑުލު 200 62.5 - 31.25



 ިންފޮމޭޝަންިކޮމ ޝަނަރުގެިއޮފީސްއ ި
 

 

 31 އޮފްިހެލްތުި މ ނ ސްްޓރީ 200 60 - 30.00

 32 ސްޕޯޓްސްިިއޮފްިޔޫތުިއެްނޑް މ ނ ސްްޓރީ 200 57.5 - 28.75

28.75 - 57.5  
200 

 33 އ މ ްގރޭޝަންި މޯލްޑ ްވސް

 34 އޮފީސްި ރަީއސުލްޖުްމހޫރ އްޔާގެ 195 55 - 28.21

 35 ކޯޓުި ކުރ މ ނަލް 200 55 - 27.50

 36 އޮފްިފ ނޭްނސްިއެްނޑްިޓްރެޜަރީި މ ނ ސްްޓރީ 200 52.5 - 26.25

 37 ޑ ވެލޮްޕމަްނޓްއޮފްިއ ކޮޮނމ ކްި މ ނ ސްްޓރީ 200 63 50.4 25.20

 38 ސ ޓީިކައުންސ ްލގެިއ ދާރާި މާލޭ 200 62.5 50 25.00

 39 އޮފްިޖެްނޑަރިެއންޑްިފެމ ލީި މ ނ ސްްޓރީ 200 50   25.00

 1 އުތުުރުބރީިއަތޮޅުިަކއުންސ ްލގެިއ ދާރާި އަރ އަތޮޅު 200 45 - 22.50

ުރެވޭި
ނުކ

ޖަި
ދަަރ

 

 2 އެްނޑްިެއްގރ ކަލްޗަރއޮފްިފ ޝަީރޒްި މ ނ ސްްޓރީ 200 42.5 - 21.25

 3  ަސރވ ސްިކޮމ ަޝން ޖުޑީޝަލް 200 38.5 - 19.25

 4 ދެކުނުުބރީިއަޮތޅުިކައުްނސ ލްގެިއ ދާރާި ނ ލަންެދއަތޮޅު 200 35.5 - 17.75

 5 އޮޮތޅުިކަުއންސ ްލގެިއ ާދރާި މުލަކަތޮޅު 200 30 - 15.00

 6 ޕޮލ ސްިަސރވ ސްި މޯލްޑ ްވސް 200 37.5 30 15.00

 7 އަތޮޅުިަކއުންސ ްލގެިއ ދާރާި ހައްުދންމަތީ 200 10 - 5.00

 8 އަޮތޅުިކައުްނސ ލްގެިއ ާދރާި މާލެއަޮތޅު 200 0 - 0.00

 9 ދެކުުނބުރީިއަތޮޅުިަކއުންސ ލްގެިއ ާދރާި ހުވަުދއަޮތޅު 200 0 - 0.00

 10 އަޮތޅުިކައުްނސ ލްގެިއ ާދރާި ފެލ ދެއަޮތޅު 200 0 - 0.00

 11 އަޮތޅުިކައުްނސ ލްގެިއ ާދރާި ފުވަްއމުލަކު 200 0 - 0.00

 12 އުތުުރބުރީިއަތޮޅުިަކއުްނސ ލްގެިއ ދާރާި ނ ލަންެދއަތޮޅު 200 0 - 0.00

 13 އަތޮޅުިކަުއންސ ްލގެިއ ދާރާި ކޮޅުމަޑުލު 200 0 - 0.00

 

  



ިިއ ންފޮމޭޝަންިކޮމ ޝަނަރުގެިއޮފީސްި

 

4ިޖަދުވަލުި
އ ދާރާތަކުި މައްސަލަތަކުގެިތަފުިއެކ އެކި  ިސީލުިންިހުށަހެޅި 

 ވަނަިއަހަރުިނ މުނުިމައްސަލަި 2017ވަނަިއަހަރުިހުށަހަޅައި 2016ި

  

ނ ންމ ގޮތްި މައްސަލަި  ބަލައި 

ޖަވާބު
 

ދެވ ފައ ވާިތާރީޚުި
 

 އ ދާރާި ގުޅުންހުރ 

ސަލަި
މައް

 
ފަރާތްި

ހުށަހެޅި 
 

ސަލަި
މައް

 
ލ ބުނުިތާރީޚްި

 

ސަލަި މައްސަލަި
މައް

 
ނަންބަރުި

 

ިެދއްުވމަްށި ިަޖވާެބއް ިމަޢުލޫމާތުތަކަށް އެދ ަފއ ވާ
2 ި  މޯްލޑ ވްސްި  ގައ 2017ިފެބުރުަވރީ

ިަސރވ ސްަގއި    ކަރެކްޝަން

0 ދެންެނވ ފައ ވާކަަމށްިޖަާވބުިެދވުނު.
5

 
ފެބުރުވަރީި

2017
 

މޯލްޑ ްވސްި
ކަރެކްޝަނަލްި

 ސަރވ ސްި

އާންމުި
 

ފަރާތަކުންި
 

2
7

  
ނޮވެންބަރު

 
2016

 

ިެއދ  ިއެދ ަފއ ާވި މަޢުލޫމާތައް ިފޯމުަގއ  ހުށަހަޅާަފއ ވާ
ި ިލ ބ ަފއ  ިމަްއަސލަމަޢުލޫމާތު ިއެ ިދ ނުމަާށި ުނވާތީ، ބަލައ 

 އެިމަޢުލޫމާތުަތއްިހޯަދއ ިދ ުނންިެއދ ިހުށަހެޅ ިަމއްސަލަ.

1/
2017

 

ިޤާނޫުނެގި ިޙަްއުޤގެ ިލ ބ ގަތުގެ ިހޯަދއ  މަޢުލޫމާތު
މާއްދާިގެި)ހ(ިގައ ވާިގޮތުުމެގިމަތ ންި ވަނ4ިަ

ިއެި ިއެްނގުުމން ިއ ދާާރއަށް  ކަމާުގޅުންުހރ 

2 މަޢުލޫމާތުިފޯރުޮކށްދ ންިއ ާދރާއ ންިއެފަރާަތށްި
5

 
ޖަނަވަރީި

2017
 

ހައުސ ންި
ޑ ވަލޮޕްަމންޓްި

 ކޯޕަރޭޝަންިލ މ ޓެޑުި

އާންމުި
 

ފަރާތަކުންި
 

2
5

 
ސެންބަރުި

ޑ 
2016

 

ިެއި ިނުވާތީ، ިލ ބ ފައ  ިޖަާވބު ިފޯުމގެ ހުށަހަޅާަފއ ވާ
/2 ހޯަދއ ިދ ުނންިއެދ ިހުަށެހޅ ިމަްއސަލަ. މަޢުލޫމާތުަތއް

2017
 

ި ިހޯަދއ  ިޤާނޫުނެގިމަޢުލޫމާތު ިޙަްއުޤގެ ލ ބ ގަތުގެ
ވަނަިމާއްދާިގެި)ހ(ިގައ ވާިގޮތުުމެގިމަތ ންި 4

ިއ ާދާރއަށް ިއެި ކަމާުގޅުންުހރ  އެްނުގުމން
1 އ ާދރާއ ންިއެފަރާަތށްިމަޢުލޫމާތުިފޯރުޮކށްދ ންި

1
 

ޖަނަވަރީި
2017

 

ިއޮްފި ިބ އުރޯ ނޭޝަނަލް
ިއާއ ި ކްލެސ ފ ކޭޝަން
ިޔޫތު ިއޮފް  މ ނ ސްްޓރީ

 އެންޑްިސްޕޯްޓސްި

އާންމުި
 

ފަރާތަކުންި
 

1
5

 
ސެންބަރުި

ޑ 
2016

 

ިޖަާވބު ިޯފމުގެ ިބަޔާންކޮށްަފއ ވާި ހުށަހަޅާަފއ ވާ ާޤނޫުނަގއ 
ިގައ  މުްއދަތުަގއ  ިފޯުމގައ  ިުނވާތީ، ބަޔާްނި ލ ބ ަފއ 

ިހުށަެހޅ ި ިއެދ  ިދ ުނން ިހޯަދއ  ިލ ޔުންަތއް ކޮށްފައ ވާ
 މަްއސަލަ.

3/
2017

 



 ިންފޮމޭޝަންިކޮމ ޝަނަރުގެިއޮފީސްއ ި
 

 

 2017ިވަނަިއަހަރުިހުށަހަޅައ  ނ މުނުިމައްސަލަި

ނ ންމ ގޮތްިިމައްސަލަި  ބަލައި 

ޖަވާބުި
ި

ދެވ ފައ ވާިތާރީޚުި
 

 އ ދާރާިިގުޅުންހުރ ި

ސަލަި
މައް

ި
ފަރާތްި

ހުށަހެޅި 
 

ސަލަި
މައް

ި
ލ ބުނުިތާރީޚްި

 

ސަލަި މައްސަލަި
މައް

ި
ނަންބަރުި

 

ިޤާޫނނުގެ ިަޙއްުޤގެ ިލ ބ ގަތުުމގެ ިހޯަދއ  ވަަނ4ިިިމަޢުލޫމާތު
ިކަމާުގޅުންުހރ ި ިމަތ ން ިޮގތުުމެގ ިގައ ވާ ި)ހ( ިގެ މާްއދާ

ިމަޢުޫލމާތުިިއ ާދރާއަށް ިއެފަރާތަށް ިއ ދާާރއ ްނ ިއެ އެްނގުމުން
19 ފޯރުކޮށްދ ން.

ި
ޖަނަވަރީި

2017
 

ިޕޮލ ސްި މޯލްޑ ްވސް
ިއާއ ި ސަރވ ސް
ިސ ޓީި އައްޑޫ

ކައުންސ ްލގެި
 އ ާދރާި

އާންމުި
 

ފަރާތަކުންި
 

04
ި

ޖަނަވަރީި
2017

 

ިަޖވާބުި ިޯފުމގެ ޤާނޫުނަގއ ިިހުށަހަޅާަފއ ވާ
ިުމއްދަުތަގއ  ިނުވާތީ،ިިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ލ ބ ަފއ 

ިަގއ  ިހޯަދއ ިިފޯމުަގއ  ިލ ޔުްނތައް ިކޮށްފައ ވާ ަބޔާން
 ދ ނުންިެއދ ިހުށަެހޅ ިމަްއސަލަ.

4/
2017

 

ިމ ިިއެ ިުނވާކަމަށް ިހުަށހަޅާފައ  ިފޯމެއް ިއެްއެވސް އ ާދރާތަކަށް
 އެކަންިއެަފރާތަްށިއެންގުނު.ިއެނގ ަފއ ވާތީިއޮފީހަށް

7ި
ފެބުރުވަރީި

2017
 

ިއާއ ި އެމް.ޓީ.ޓީ.ސީ
ިއޮފްި ޑ ޕާޓްމަންޓް

ޖުޑީޝަލްި
އެޑްމ ނ ސްޓްޭރޝަި

 ން

އާންމުި
 

ފަރާތަކުންި
 

19
ި

ޖަނަވަރީި
2017

 

ިަޖވާބުި ިޯފުމގެ ޤާނޫުނަގއ ިިހުށަހަޅާަފއ ވާ
ިުމއްދަުތަގއ  ިނުވާތީ،ިިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ލ ބ ަފއ 

ިަގއ  ިިފޯމުަގއ  ިލ ޔުްނތައްަބޔާން ހޯަދއ ިިކޮށްފައ ވާ
 ދ ނުންިެއދ ިހުށަެހޅ ިމަްއސަލަ.

5/
2017

 

ިބެލ ބެލުުމން،ިަބޔާންކޮށްފައ ވާ ިމަްއސަލަ ިއޮފީހުން ފައ ާސއާިިމ 
ިރެޯކޑުތަކުންި ިގެ ިަސރވ ސް ިއެ ިމަޢުލޫމާތަކީ ިއެްއެވސް ބެހޭ

ިނެތް ިިއެނގެން ިމ ޤާނޫުނގެ ިވާީތ، ވަނ72ިިަމަޢުޫލމާތަކަށް
ި ިގެ ި)ނ( ިއެމާްއދާގެ ިަރސްމީޮކށް ސަރވ ސްއަްށިިދަށުން

 ޖަާވުބިދެވުނު.ިިވަދެަފއ ުނވާިމަޢުލޫމާެތއްކަުމަގއ 

7ި
ފެބުރުވަރީި

2017
 

ިޕޮލ ސްި މޯލްޑ ްވސް
އާންމުި ސަރވ ސްި

 
ފަރާތަކުންި

 

30
ި

ޖަނަވަރީި
2017

 

ިހުށަެހޅުމުންި ިހޯުދމަށް ިަޖވާބަީކި، މަޢުލޫމާތު ދީަފއ ވާ
ިބު ިނޫންަކމަށް ިމަޢުލޫމާެތއް ިެއދުނު ، ނެހޯދުމަށް

ިދ ުނމަށް ިހޯަދއ  ިހުށަހެޅ ިިމަޢުލޫމާތުަތއް ެއދ 
 މަްއސަލަ.

6/
2017

 

ގައ ިހުށަހެޅ ކަަމށ2016ިިްނޮވެންަބރ19ިިުސަރވ ސްިއަށްިިއެ
ިލ ބ ަފއ  ިފޯމު ިިބުނާ 15ިިނުވާކަަމށާއ ، 2016ިނޮވެންަބރު

ި ިގޮުތގައ ޖަަހއ  26ިިތާރީުޚގެ ގައި 2016ިނޮވެންބަރު
ި ިޖަވާބު ިފޯުމގެ 19ިިފޮނުވާފައ ވާ ިިގައ 2017ިިޖަނަވަރީ

ިނޭަޝަނލް ިއަދ  ިކަަމށާއ  ިޭއޖެްނސީންިިހަވާލުކޮށްފައ  ޑްރަގް
08ިި ިަޖާވބ2017ިުފެބުރުވަރީ ިކަމަށް ިދީފައ ވާ ިަޖވާބު ިގައ 

 ދެުވނު.

14
ި

ފެބުރުވަރީި
2017

 

ިޕޮލ ސްި މޯލްޑ ްވސް
ިސަރވ ސް އާއ ިި

ިޑްރަްގި ނޭޝަނަލް
 އެޖެްނސީި

އާންމުި
 

ފަރާތަކުންި
 

30
ި

ޖަނަވަރީި
2017

 

ިނުވާތީ، ިލ ބ ފައ  ިޖަާވބު ިފޯުމގެ ިިހުށަހެޅ 
ިހުށަހެޅ  ިެއދ  ިދ ނުން ިހޯދައ  ިމަޢުލޫމާތުަތއް

 މަްއސަލަ.

7/
2017

 

ިޖަާވަބކީިއެދ ފައ ވާިމަޢުޫލމާތާ ިދެްއވާަފއ ވާ ިއެިސަރވ ސްިއ ން
ިަޖާވބުި ިދެކޭކަމަށް ިމ އޮފީުހން ިޖަާވބެއްަކމަށް ިސައްހަ ގުޅޭ

 ދެުވނު.

7ި
ފެބުރުވަރީި

2017
 

ޕޮލ ސްިމޯލްޑ ްވސްި
އާންމުި ސަރވ ސްި

 
ފަރާތަކުންި

 

01
ިި

ފެބުރުވަރީި
2017

 

ދީަފއ ވާިަޖވާބަީކި، މަޢުލޫމާތެްއިހޯުދމަށްިހުށަެހުޅމުން
ިނޫްނކަމަށް ިމަޢުލޫމާެތއް ިެއދ ފައ ވާ ، ބުނެިހޯދުމަށް

ިހުށަހެޅ ިިމަޢުލޫމާތުަތއް ިެއދ  ިދ ނުން ހޯދައ 
 މަްއސަލަ.

8/
2017

 

ިަޙއްުޤގެި ިލ ބ ގަުތގެ ިހޯަދއ  ިމަޢުލޫމާތު ިމާްއދ4ިިާާޤނޫނުގެ ވަނަ
ިއ ާދާރއަށް ިަކމާުގޅުންުހރ  ިމަތ ން ިގޮތުުމގެ ިގައ ވާ ި)ހ( ިގެ
23 އެްނގުމުންިއެިއ ާދާރއ ންިއެަފރާތަށްިަމޢުލޫމާތުިފޯރުކޮށްދ ން.

ި
ފެބުރުވަރީި

2017
 

މ ލަދުްނމަޑުލުި
ދެކުނުުބރ ިމާަފރުި
ކައުންސ ްލގެި

 އ ާދރާި

އާންމުި
 

ފަރާތަކުންި
 

02
ިި

ފެބުރުވަރީި
2017

ިމަޢުލޫމާތުި  ިުމއްދަުތަގއ  ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ޤާނޫުނގައ 
ިކޮށްފައ ާވިިލ ބ ފައ  ިބަޔާްނ ިފޯމުަގއ  ނުވާީތ،

 މަްއސަލަ.ިލ ޔުންތައްިހޯަދއ ިދ ުނންިއެދ ިހުަށހެޅ 

9/
2017

 



ިިއ ންފޮމޭޝަންިކޮމ ޝަނަރުގެިއޮފީސްި

 

ނ ންމ ގޮތްިިމައްސަލަި  ބަލައި 

ޖަވާބުި
ި

ދެވ ފައ ވާިތާރީޚުި
 

 އ ދާރާިިގުޅުންހުރ ި

ސަލަި
މައް

ި
ފަރާތްި

ހުށަހެޅި 
 

ސަލަި
މައް

ި
ލ ބުނުިތާރީޚްި

 

ސަލަި މައްސަލަި
މައް

ި
ނަންބަރުި

 

ިާޤނޫނުގެި ިަޙއްުޤގެ ިލ ބ ގަުތގެ ިހޯަދއ  މާްއދާިިވަނ4ިަމަޢުލޫމާތު
ި ިމަތ ން ިގޮތުުމގެ ިގައ ވާ ި)ހ( ިއ ާދާރއަށްިގެ ަކމާުގޅުންުހރ 

23 އ ާދާރއ ންިއެަފރާތަށްިަމޢުލޫމާތުިފޯރުކޮށްދ ން.ިއެްނގުމުންިއެ
ި

ފެބުރުވަރީި
2017

 

މާޮޅސްމަޑުލުި
އުތުުރބުރީި
އަނގޮޅ ީތމުި
ކައުންސ ްލގެި

 އ ާދރާި
އާންމުި

 
ފަރާތަކުންި

 

05
ިި

ފެބުރުވަރީި
2017

 

27ިި ިހުށަހެުޅމުން،2015ިިޑ ސެންބަރު ިފޯމު ގައ 
ިދީފައ ވަނީ ިޖަާވބު ިި ގައ 2016ިިސެޕްޓެންބަރު
ިބުނެިިކަމަށާއ ،ިދީފައ ވާ ިުނާވކަމަށް ިުފރ ހަމަ  ަޖވާބު

ިފޯމުަގއ ،  ިހޯަދއ ިިބަޔާންި ިލ ޔުްނތައް ކޮއްފައ ވާ
 ދ ނުންިެއދ ިހުށަެހޅ ިމަްއސަލަ.

10
/

2017
 

ިލ ބ ގަުތގެި ިހޯަދއ  ިމަޢުލޫމާތު ިާޤނޫނުގެ މާްއދާިިވަނ4ިަަޙއްުޤގެ
ިއ ާދރާައށްި ިކަމާުގޅުންުހރ  ިމަތ ން ިޮގތުގެ ިގައ ވާ ި)ހ( ގެ

1ި އ ާދާރއ ންިއެަފރާތަށްިަމޢުލޫމާތުިފޯރުކޮށްދ ން.ިއެްނގުމުންިއެ
މާރ ޗުި

2017
 

ހައުސ ންި
ޑ ވަލޮޕްަމންޓްި
ކޯޕަރޭޝަންި
 ލ މ ޓެޑު

އާންމުި
 

ފަރާތަކުންި
 

05
ިި

ފެބުރުވަރީި
2017

 

ި ިއެދ މަޢުލޫމާތައް ފޯމުގައ ިިހުށަަހޅާފައ ވާިި
ިުނވާތީ ިލ ބ ފައ  ިމަޢުޫލމާތު ިއެި،  އެދ ަފއ ވާ

 މަޢުލޫމާތުަތއްިހޯަދއ ިދ ނުްނެއދ ިހުށަހެޅ ިމައްސަލަ.

11
/

2017
 

ިހުށަަހޅާއ ރު ިއެދ ، ިބަލައ ދ ުނމަްށ ިމަްއސަލަ ިމ އޮފީހަށް
ިކަމަްށދޭި ިބަަލއ ަގތް ިޯފމުަތއް ިހުަށހެޅ  ިޯހއްުދމަށް މަޢުލޫމާތު

ިދީަފއ ާވިިކޮީޕއާއ ިރަީސދުގެ ިއެފަާރތުން ިލ ބ ފައ ވާަނމަ ޖަާވބެއް
ިޮފނުވާަފއ ުނވާަނމަ، ިކޮޕީ ިމ އޮފީހުްނިިޖަާވބުގެ ެއމަްއސަލަެއއް

 ބަލައ ިެދވެންިނޯްނނާނެިކަުމގައ ިަޖާވުބިދެވުނު.

23
ި

ފެބުރުވަރީި
2017

 

މޯލްޑ ްވސްި
ކަރެކްޝަނަލްި
 ސަރވ ސްި

އާންމުި
 

ފަރާތަކުންި
 

22
ިި

ފެބުރުވަރީި
2017

 

ިއެދ މަޢުލޫ ިމާތައް ފޯމުގައ ިިހުށަަހޅާފައ ވާިި
ިުނވާތީ ިލ ބ ފައ  ިމަޢުޫލމާތު ިއެި،  އެދ ަފއ ވާ

ިމަޢުލޫމާތުަތއް ިެއދ ި ިދ ނުން ހުށަެހޅ ިިހޯަދއ 
 މަްއސަލަ.

12
/

2017
 

ިދަށުން ިާޤނޫުނގެ ިަޙްއޤުގެ ިލ ބ ގަުތމުގެ ިހޯަދއ  ިމަޢުލޫމާތު
ި ނޑައެޅ ަފއ ވާ ިކަ ިހޯދުމަށް، ިމަޢުލޫާމތު އ ާދރާއަްށިބޭނުންުފޅުވާ

02 ހުށަހެުޅމަށްިަޖވާބުިދެުވނު.ިފޯމަކުން
ި

އޭޕްރީލްި
2017

 

އާންމުި ސ ވ ލްިކޯޓު
 

ފަރާތަކުންި
 

20
ި

މާރ ޗުި
2017

 

ިޮކއްފައ ވާިމަޢުޫލމާތުި ިބަޔާން ިޯފުމގައ  ިހުށަހަޅާަފއ ވާ
ިުނވާތީި ިލ ބ ފައ  ިމަޢުލޫމާތުަތްއި، ފުރ ހަަމއަށް އެ

 ެއދ ިހުށަަހޅާފައ ވާިަމްއސަލަ.ިހޯދައ ިދ ނުން

13
/

2017
 

ިދަށުން ިާޤނޫުނގެ ިަޙްއޤުގެ ިލ ބ ގަުތމުގެ ިހޯަދއ  ިމަޢުލޫމާތު
ިއ ާދރާެއއްެގި ިއެ ިހުށަހެުޅމުން ިއެދ  ިހޯދުަމށް މަޢުލޫމާތު

ިއޮފ ސަރު ިުމއްދަުތގެެތރޭަގއ 21ިިިއ ންފޮޭމޝަން ުދަވހުގެ
ިއ ާދާރގެ ިހ ތްަހމަނުެޖހޭަނމަ ިެމދު ިަޖވާބާ މުާރޖަޢާިިދެްއވާ

ިމުރާި ިހުށަހެުޅާމއ ، ިކޮމެޓީއަށް ިހަމަޖެހ ަފއ ވާ ިކުުރމަށް 30ިޖަޢާ
ިމަޢުޫލމާތުި ިއ ދާާރއ ން ިެއ ިތެޭރަގއ  ިުމއްދަުތގެ ދުވަުހގެ

ިޯފމުިިލ ބ ފައ ުނވާަނމަ، ިހުށަހެޅ  ިހޯުދމަށް މަޢުޫލމާތު
ިކޮީޕއާއި  ިަރީސދުގެ ިދީފައ ާވިިބަލައ ގަތްކަުމގެ އެއ ދާާރއ ން

ިތ ްނވަނަ ިބުނެަފއ ވާ ިޤާނޫުނަގއ  ިއެކު ިކޮޕީއާ ިމަރުހަލާިޖަާވބުގެ
ިެއދ ،ި ިބަލައ ދ ނުމަށް ިަމއްސަަލ ިއޮފީހަށް ިމ  ކަމުަގއ ވާ

 ޖަާވބުިެދވުނު.ިހުށަހެުޅމަށް

28
ި

މާރ ޗުި
2017

 

ދާންދޫި
އާންމުި މެޖ ސްޓްރޭޓްިކޯޓު

 
ފަރާތަކުންި

 

26
ި

މާރ ޗުި
2017

ިދ ރ އުުޅމަްށި  ިކައ ވެނ ކޮްށގެން ދެމަފ ރ އަކު
ިދީފައ ވާ ިއަމ އްލައަްށިިސަރުކާުރން ިޭއާނ ގޯީތގައ ،

ި ިއޭާނގެިގެ ިމ ލްކުވެރ ކަން ިޭގގެ ިއެ ިައޅާފައ ވަނ ކޮށް
ސާބ ތުކޮށްދީފައ ާވިިމައްޗަށްިބަހެްއނެތ ިއަންެހނުްނގެ

ިހޯުދމަށްި ިލ ޔެކ ޔުންަތއް ިހ މެނޭ ިމަްއސަލައ ގައ 
ިނުާވތީ ިލ ބ ފައ  ިމަޢުލޫމާތު މަޢުލޫމާތުަތްއި، އެުދމުން

 ހުށަެހޅ ިމަްއސަލަ.ިހޯދައ ިދ ނުންިެއދ 

14
/

2017
 



 ިންފޮމޭޝަންިކޮމ ޝަނަރުގެިއޮފީސްއ ި
 

 

ނ ންމ ގޮތްިިމައްސަލަި  ބަލައި 

ޖަވާބުި
ި

ދެވ ފައ ވާިތާރީޚުި
 

 އ ދާރާިިގުޅުންހުރ ި

ސަލަި
މައް

ި
ފަރާތްި

ހުށަހެޅި 
 

ސަލަި
މައް

ި
ލ ބުނުިތާރީޚްި

 

ސަލަި މައްސަލަި
މައް

ި
ނަންބަރުި

 

ތަެކތ ިތަހުލީލުިިވަަނިާމއްާދގެިދަށުންިުކޑަކަމުދ21ިާޤާނޫުނގެި
ިކުރ ިޓެކްނީޝަނު)ން(ިގެިނަންތައްިުއނ ކުރުމަށްފަުހ،ިޓެސްޓުގެ

ި ިެއދުމުން ިދ ުނމަށް 26ިިނަތީޖާ ިރ ޕޯޓ2017ިިުއޭޕްީރލް ގައ 
ިއެ ިކަމަށް ިއަްނގާފައ ވާިކަމަްށިިދީފައ ވާ ިއޮީފހަށް އ ާދާރއ ންިމ 

 ޖަާވބުިެދވުނު.

28
ި

އޭޕްރީލްި
2017

 

ލްޑ ްވސްިމޯ
ކަރެކްޝަނަލްި
 ސަރވ ސްި

އާންމުި
 

ފަރާތަކުންި
 

29
ި

މާރ ޗުި
2017

ިދުވަހ2016ިުިއޮކްޓޫބަރ31ިު  ބޯޑުްނިިޕެރޯލްިވަނަ
ިކުޑަކަމުާދި ިނެންެގވ  ިުކރުމަށްފަހު އ ންޓަރވ އު

ިރ ޕޯޓު ިހޯދުަމށްިތަކެތީގެ ިމަޢުޫލާމތު ިޯހުދމަށް
ިރ ޕޯޓްެގިިުކޑަކަުމދާިއެުދމުން، ިތަޙްީލލް ތަކެތީެގ
ި ިފަރާތަކަށްކޮޕީ ިޖަާވުބިިއެއްެވސް ދޫނުކުރާަކމަށް

ިހުށަެހޅ ިިިދީފައ ވާތީ،ިެއރ ޕޯޓް ިއެދ  ިދ ނުން ހޯދައ 
 މަްއސަލަ.

15
/

2017
 

ި ިމަތ ންިިވަނ4ިަޤާނޫުނގެ ިގޮތުގެ ިގައ ވާ ި)ހ( ިގެ މާްއދާ
ިއެ ިއެްނގުުމްނ ިއ ދާާރއަށް ިއެިިކަމާުގޅުންުހރ  އ ާދރާއ ްނ

11 ފަރާތަށްިމަޢުލޫމާތުިޯފރުކޮށްދ ން.
ި

އޭޕްރީލްި
2017

 
ރައްޔ ތުްނގެި
އާންމުި މަޖ ލީުހގެިއ ދާރާި

 
ފަރާތަކުންި

 

21
ި

މާރ ޗު
ި

2017
 

ިނ ޔަލަށ2016ިިް ިއޮކްޫޓބަުރެގ ިއަހަުރގެ ވަނަ
ިމެްނަބރުން ިބަޔާްނިިމަޖ ލީުހގެ ިމާލީ ިޖެހޭ ހުށަަހޅާން

ިހޯއްުދމަށްި ިލ ސްޓެްއ ިމެންަބރުްނގެ ިހުށަހަޅާަފއ ވާ
ިޯހަދއ ި ިމަޢުލޫމާތު ިޙަްއޤުެގިހުށަހެުޅމުން ލ ބ ގަުތމުގެ

ި 23ިިޤާނޫުނގެ ިއަްށިިވަނ25ިައަދ  މާްއދާ
ިއުުޒުރވެރ ވާކަމަްށި ިދ ނުން ިމަޢުލޫމާތު ރ އާޔަތްކޮށް

ިހޯދައ ދ ނުްނިިޖަާވބު ިމަޢުޫލމާތުަތއް ިއެ ދީަފއ ވާތީ،
 އެދ ިހުށަެހޅ ިަމއްސަލަ.

16
/

2017
 

ިަމތ ނ4ިިްިޤާނޫުނގެ ިގޮުތމުގެ ިގައ ވާ ި)ހ( ިގެ ިމާްއދާ ވަނަ
ިއ ާދރާއަށް ިއެފަާރތަށްިިކަމާުގޅުންުހރ  ިއެއ ދާާރއ ން އެްނގުުމން
17 މަޢުލޫމާތުިފޯރުކޮްށދ ން.

ި
އޭޕްރީލްި

2017
 

އަރ އަތޮޅުި
ދެކުނުުބރީިާމމ ގ ލީި
ކައުންސ ްލގެި

 އ ާދރާި

އާންމުި
 

ފަރާތަކުންި
 

27
ި

މާރ ޗުި
2017

 

ިިހުށަހަޅާަފއ ވާ ޤާނޫުނަގއ ިިަޖވާބުިޯފުމގެ
ިނުވާތީ،ިިުމއްދަުތަގއ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ލ ބ ަފއ 

ިފޯމުަގއ  ިހޯަދއ ިިބަޔާންި ިލ ޔުންތައް ކޮށްފައ ވާ
 ދ ނުންިެއދ ިހުށަެހޅ ިމަްއސަލަ.

17
/

2017
 

ި ިގޮުތމުގ4ިެޤާނޫުނގެ ިގައ ވާ ި)ހ( ިގެ ިމާްއދާ ަމތ ންިިވަނަ
ި ިއެއ ދާާރއ ން ިއެްނގުުމން ިއ ާދރާއަށް ިއެފަާރތަށްކަމާުގޅުންުހރ 

19 މަޢުލޫމާތުިފޯރުކޮްށދ ން.
ި

އޭޕްރީލްި
2017

 

ލ.އ ސްދޫިކަލައ ދޫި
އާންމުި ސްކޫލު

 
ފަރާތަކުންި

 

30
ި

މާރ ޗުި
2017

 

ިަޖވާބުިިހުށަހަޅާަފއ ވާ ޤާނޫުނަގއ ިިޯފުމގެ
ިނުވާތީ،ިިުމއްދަުތަގއ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ލ ބ ަފއ 

ިފޯމުަގއ  ިލ ޔުންތައްިިބަޔާންި ކޮށްފައ ާވ
 ހުށަެހޅ ިަމއްސަލަ.ހޯދައ ދ ނުންިއެދ ި

18
/

2017
 

ިޤާނޫުނގައ  ިހުށަހެޅީ ިބަލައ ދ ނުމަށް ބަާޔންކުރާިިމަްއސަލަ
ިމަރުހަލާަތއްިފުރ ހަމަިނުކޮށްިކަމަްށވާތީ،ިމ އޮފީހަށްިއ ލްތ ާމސް
ި ިޤާނޫުނގެ ިޙަްއުޤގެ ިލ ބ ަގތުގެ ިހޯަދއ  ިމަޢުޫލމާތު 56ިކުރެވޭނީ

ޮކމެޓީއަށްިަގއ ާވިގޮުތގެިަމތ ންިުމރާޖަޢާިިވަނަިމާްއދާިގެި)ހ(
ިމުރާޖަޢާުކރުމަށްފަހު ިހ ތްހަމަިިހުށަހަަޅއ  ިނ ންމުމާެމދު ނ ްނާމ

ިތާރީޚުން ިނ ންަމންޖެހޭ ިއެނ ްނމުެމއް ިިނުޖެހޭަނމަ 90ިފެށ ގެން
ިނ ްނމ ި ިއެނ ްނމުެމއް ިުނވަަތ ިތެޭރގައ  ިުދވަހުެގ )ނުވަދ ހަ(

ިިތާރީޚުން ިކަުމގައ 90ިިފެށ ގެން ިތެރޭަގއ  ިުދވަުހގެ )ނުވަދ ހަ(
 ނު.ޖަާވބުިެދވު

19
ި

އޭޕްރީލްި
2017

 

މޯލްޑ ްވސްިޕޮލ ސްި
އާންމުި ސަރވ ސްި

 
ފަރާތަކުންި

 

17
ި

އޭޕްރީލްި
2017

 

ިހުށަެހޅުމުންި ިހޯުދމަށް ިަޖވާބަީކި، މަޢުލޫމާތު ދީަފއ ވާ
ިޫނންކަަމށް ިމަޢުލޫމާތު ިއެދ ަފއ ވާ ިއެި، ބުނެިހޯދުމަށް

 ެއދ ިހުށަހެޅ ިމައްސަލަ.ިހޯަދއ ދ ުނންިމަޢުލޫމާތުަތއް

19
/

2017
 



ިިއ ންފޮމޭޝަންިކޮމ ޝަނަރުގެިއޮފީސްި

 

ނ ންމ ގޮތްިިމައްސަލަި  ބަލައި 

ޖަވާބުި
ި

ދެވ ފައ ވާިތާރީޚުި
 

 އ ދާރާިިގުޅުންހުރ ި

ސަލަި
މައް

ި
ފަރާތްި

ހުށަހެޅި 
 

ސަލަި
މައް

ި
ލ ބުނުިތާރީޚްި

 

ސަލަި މައްސަލަި
މައް

ި
ނަންބަރުި

 

ި ިަމތ ނ4ިްޤާނޫުނގެ ިގޮުތމުގެ ިގައ ވާ ި)ހ( ިގެ ިމާްއދާ ިވަނަ
ިއެފަާރތަށްި ިއެއ ދާާރއ ން ިއެްނގުުމން ިއ ާދރާއަށް ކަމާުގޅުންުހރ 

12 ފޯރުކޮްށދ ން.ިމަޢުލޫމާތު
ި

ޖޫންި
2017

 

މ ނ ސްްޓރީިއޮފްި
ހައުސ ންގިއެންޑްި
އ ންފްާރސްޓްރަކްޗަި

 ރ

އާންމުި
 

ފަރާތަކުންި
 

23
ި

އޭޕްރީލްި
2017

 

ިޤާނޫުނަގއި ިަޖވާބުިިޯފުމގެިހުށަހަޅާަފއ ވާ
ިނުވާތީ،ިިުމއްދަުތަގއ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ލ ބ ަފއ 

ިފޯމުަގއ  ިލ ޔުންތައްިި ިކޮށްފައ ާވ ބަޔާން
 ަމއްސަލަ.ިހޯދައ ދ ނުންިއެދ ިހުށަެހޅ 

20
/

2017
 

ި ިގެ 23ިިޤާނޫނު ިއަދ  ި)ހ( ިާމއްާދގެ ިާމއްާދގ25ިިެވަނަ ަވނަ
ިގެ ިމ ަފދ2ިިަި)ހ( ިޮގތުން ިގައ ވާ ިނަންަބރު ވަނަ

ިފަާރތުގެ ިތ ންވަނަ މަޞްލަޙަތަްށިިމަޢުލޫމާތުތަކަކީ
ިމަޢުޫލމާތު ިއ ސްތ ސްާނވާ ިދޫކުރުން ިގޮތުން ިއ ސްކަްނދ ުނމުގެ
ިހޯަދއ ި ިދަށުން ިޤާނޫުނގެ ިމަޢުލޫމާތަކީ ިެއދ ފައ ވާ ތަކެއްކަމުން

 ތަކެއްިޫނންިކަމުަގއ ިޖަާވބުިެދވުނު.ިދެޭވނެިމަޢުލޫމާތު
15
ި

މެއ ި
2017

 

ކ.ިތުލުސްދޫި
ކައުންސ ްލގެި

 އ ާދރާި

އާންމުި
 

ފަރާތަކުންި
 

3ި
މެއ ި

2017
 

(ި :ި (IUL333/333/2017/3ިނަންަބރު
ިިއ ޢުލާނުން ިސެްނޓަރިވޯޓަރސްޕޯރްޓސް" ެއްއި"

ިބ ުޑި ިއެދ  ިހ ުފމަްށ ިކުއްޔަށް ިބ ން އެުޅމަށް
ިބ ޑުިހުށަހެުޅމަށް ިފުރުޞަުތަގއ  ހުށަހަޅާ،ިިހުުޅވާލ 

ި ިކާމ ާޔބު ިފަރާތުންއެބ ޑު ހުށަހަޅާަފއ ާވިިކުރ 
ިއެދުުމންި ިޯހދުމަްށ ިކުރެހުްނތައް ިލ ޔުންތަކާއ 

ިޯހދައ ިިލ ބ ަފއ ުނވާތީ،ިމަޢުލޫމާތު ިމަޢުލޫާމތުތައް އެ
 ދ ނުންިެއދ ިހުށަެހޅ ިމަްއސަލަ.

21
/

2017
 

ިއެަކމަށް ިހުށަހަޅަްނވާނީ ިއ ދާާރއަކަށް ިއެ ިހޯުދމަށް ިމަޢުލޫމާތު
ި ިކޮށްފައ ވާ ިއާްނމު ނޑަައޅާ ިފޯުމންިކަ ިކަމަށާއ ، ފޯުމން

ިއެ ިޖަާވބުިިހުށަހެުޅމުން ިއޮފ ަސރު ިއ ންޮފޭމޝަން އ ދާާރއެްއގެ
ި ިަކނަޑއަޅާަފއ ވާ ިުމްއދަތުަގއ ،21ިިދާީރވުމަށް ދުވަުހގެ

ިމަްއސަލަ ިއޮފީހަށް ިމ  ިނުވާަނމަ ިދީަފއ  ިަޖވާެބއް ިއެްއވެސް
ި ިނުވަތަ ިހުށަެހޅ ދާނޭަކމާއ ، ިެއދ  ދުވަހުގ21ިިެބަލައ ދ ނުމަށް

ިއެިިަގއ މުްއދަތު ިހ ތްހަމަުނޖެހޭަނމަ ިެމުދ ިަޖވާބާ ދީފައ ވާ
ދުވަހުގެިމުްއދަުތގ30ިިެހުށަަހޅާ،ިިއ ާދރާގެިމުާރޖަޢާިކޮމެީޓއަށް

އޮްތނަމަިޤާޫނނުަގއ ިިތެރޭަގއ ިދީފައ ވާިޖަާވބާިެމދުިޝަކުާވެއއް
ިމ އޮފީހަށް ިކަުމަގއ ވާ ިމަރުހަލާ ިތ ްނވަނަ ަމއްސަލަިިބުނެފައ ވާ

ި ިެއދ ، ިބަލައ ދ ނުމަްށިބަލައ ދ ނުމަށް ިމަްއސަލަ ހުށަެހޅުމަާށއ 
ިމ  ިހުށަހެޅ ިިއެދ  ިހޯދުަމށް ިމަުޢލޫމާތު ިހުށަހަާޅއ ރު، އ ާދާރއަށް

ިބަލައ ގަތް ިދީަފއ ވާިިފޯމު ިއެފަރާތުން ިކޮޕީާއއ ، ަރސީުދގެ
 ދެުވނު.ިޖަާވބުގެިކޮޕީިެވސްިހުށަެހޅުމަށްިަޖާވބު

16
ި

މެއ ި
2017

 

ޑ ޕާޓްމަންޓުިއޮޕްި
ޕަބްލ ކްި

 އެުގޒަމ ޭނޝަންި

އާންމުި
 

ފަރާތަކުންި
 

4ި
މެއ ި

2017
 

ިޖީސީއ2017ިިީ ިބޭްއުވނު ިމަހު ިމޭ ިއަހަރުގެ ިވަނަ
ިދ ވެހ  އ މްތ ާޙނުެގިމަަސއްކަްތިިމާްއާދގެިއޭލެވެްލގެ

ިޯހދުމަށް ިމާކަރުން ިއ ޢުލާާނިިކުރުމަށްޓަކައ  ުކރ 
ިއެ ެއދ ިިމާކަރަކަްށވުމަށްިއ މްތ ޙާުނގެިއެްއގޮތަށް

ި ިމަަސއްކަތަށް ހޮވ ފައ ުނވާކަްނިހުށަހެުޅމުން،
ިޯހދައ  ިމަޢުލޫމާތު ިހަްއޤުެގިިއެނގޭތީ، ލ ބ ގަުތުމގެ
ިއެ ިދަށުން ިމާކަރުްނިިޤާނޫުނގެ އ ާދރާއ ްނ

ިދީަފއ ވާ ިޕޮއ ންޓު ިހޯަދއ ިިހޮވުމަށްޓަަކއ  ުއސޫލު
 ހުށަެހޅ ިަމއްސަލަ.ިދ ނުމަށްިއެދ 

22
/

2017
 

މަތ ންިކަމާިިވަނަިމާްއދާިގެި)ހ(ިގައ ވާިގޮުތމުގ4ިެޤާނޫުނގެި
ިއެަފރާތަށްިގުޅުި ިއ ދާާރއ ން ިެއ ިއެންުގމުން ިއ ާދރާއަށް ިންހުރ 

23 މަޢުލޫމާތުިފޯރުކޮްށދ ން.
ި

މެއ ި
2017

 

ހުވަދުިއަތޮޅުި
ދެކުނުުބރީިަގއްދޫި
ކައުންސ ްލގެި

 އ ާދރާި

އާންމުި
 

ފަރާތަކުންި
 

18
ި

މެއ ި
2017

 

ިޤާނޫުނަގއި ިަޖވާބުިިޯފުމގެިހުށަހަޅާަފއ ވާ
ިިުމއްދަުތަގއ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ނުވާތީ،ިލ ބ ަފއ 

ިލ ޔުްނތައްިފޯމުަގއ  ިކޮށްފައ ވާ ހޯަދއ ިިބަޔާން
 ދ ނުންިެއދ ިހުށަެހޅ ިމަްއސަލަ.

23
/

2017
 

ިލ ޔުެމއްިިއެފަރާުތގެ ިހުރ ހާ ިުގޭޅ ަޤޟ އްާޔއާ
ިއ ދާާރއ ން ިއެ ިމ ގޮތަށްިިދޫކުެރވ ާދނެކަުމގައ  އަްނގާފައ ވާތީ،

22 ޖަާވބުިެދވުނު.
ި

ޖޫންި
2017

 

އާންމުި ސ ވ ލްިކޯޓު
 

ފަރާތަކުންި
 

23
ި

މެއ ި
2017

 

ހުށަހަޅާަފއ ވާިޯފމަށްިަޖވާބުިލ ބ ަފއ ިުނވާތީ،ިޯހދައ ި
24 ހުށަެހޅ ިމަްއސަލަ.ިދ ނުންިެއދ 

/
2017

 



 ިންފޮމޭޝަންިކޮމ ޝަނަރުގެިއޮފީސްއ ި
 

 

ނ ންމ ގޮތްިިމައްސަލަި  ބަލައި 

ޖަވާބުި
ި

ދެވ ފައ ވާިތާރީޚުި
 

 އ ދާރާިިގުޅުންހުރ ި

ސަލަި
މައް

ި
ފަރާތްި

ހުށަހެޅި 
 

ސަލަި
މައް

ި
ލ ބުނުިތާރީޚްި

 

ސަލަި މައްސަލަި
މައް

ި
ނަންބަރުި

 

ިއޮފް ިޑ ޕާްޓމަންޓް ިހޯުދމަށް ިމަޢުލޫމާތު ޖުޑީޝަލްިިބޭނުންުފވާ
29 އެޑްމ ނ ސްޓްޭރޝަނަށްިފޯމުިހުށަެހޅުަމްށިއެންގުނު.

ި
މެއ ި

2017
 

ޖުޑީޝަލްި
ސަރވ ސްި
 ކޮމ ޝަންި

އާންމުި
 

ފަރާތަކުންި
 

25
ި

މެއ ި
2017

 

ިހުަށހެުޅމުން، ިޯހދުމަށް މަޢުލޫމާުތިިމަޢުލޫމާތު
ިފޯމުަގއި  ިަޖވާުބދީފައ ވާީތ، ިނެތްަކމަށް ިިދޫކުެރވެން
ިއެދ ި ިހޯަދއ ދ ނުން ިލ ުޔންތައް ިކޮށްަފއ ވާ ބަޔާން

 ަމއްސަލަ.ިހުށަހެޅ 

25
/

2017
 

ިފޮނުވުމަށް ިމަޢުލޫމާތުަތްއ ިއެދ ަފއ ވާ ފޯުމަގއ ިިހޯދުމަށް
ި ިޖަަނަވރީ ިެމއ ލަށް ިެމއ ލ11ިިްއެދ ަފއ ާވ ިދުަވހު ވަނަ

މޯލްޑ ްވސްިޕޮލ ސްިަސރވ ސްިއ ންިމ އޮފީހަށްިިކޮށްފައ ވާަކމަށް
ިަޖވާާބމެދު ިއަްނގާފައ ަކމާއ ، ިމުާރޖާޢާިިވަނީ ހ ްތހަމަނުެޖހޭނަމަ

ިމ ޤާޫނނުން ިފުުރަސތު ިހުށަެހޅުުމގެ ިއެދ  ލ ބ ދޭިިކޮށްދ ނުން
 ކަމަށްިޖަާވބުިެދވުނު.

19
ި

ޖޫންި
2017

 

މޯލްޑ ްވސްިޕޮލ ސްި
އާންމުި ސަރވ ސްި
 

ފަރާތަކުންި
 

01
ި

ޖޫންި
2017

 

ިޤާނޫުނަގއި ިަޖވާބުިިޯފުމގެިހުށަހަޅާަފއ ވާ
ިނުވާތީ،ިިުމއްދަުތަގއ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ލ ބ ަފއ 

ިފޯމުަގއ  ިލ ޔުންތައްިި ިކޮށްފައ ާވ ބަޔާން
 ަމއްސަލަ.ިހޯދައ ދ ނުންިއެދ ިހުށަެހޅ 

26
/

2017
 

ި ިމަރުަހލާޤާނޫުނގައ  ިތ ންވަނަ ިމ އޮފީހަްށިިބުނެަފއ ވާ ކަމުގައ ވާ
ޯހދުމަށްިިމަްއސަލަިބަލައ ދ ނުމަށްިެއދ ،ިހުށަަހާޅއ ރުިމަޢުލޫމާތު

ިކޮޕީާއއ ި ިރަީސުދގެ ިބަަލއ ަގތްކަުމގެ ިތައް ިޯފމު ހުށަހެުޅއްވ 
ިކޮޕީިިޖަާވބެއް ިަޖވާުބގެ ިދީފައ ވާ ިެއއ ާދރާއަުކްނ ލ ބ ފައ ވާަނމަ

ިމ އޮފީހަށް ިއެކު ިެއމަްއސަލަެއއްިހުިއާއ  ިުނވާނަމަ ށަަހޅާފައ 
 ޯނންނާނޭަކމުަގއ ިޖަާވބުިެދވުނު.ިމ އޮފީހުންިބަލައ ިެދވޭން

7ި
ޖޫންި

2017
 

ޕްރޮސ ކ އުޓަރި
އާންމުި ޖެނެރަްލގެިއޮީފސްި

 
ފަރާތަކުންި

 

5
ިި

ޖޫން
ި

2017
 

ިެއދ  ިމަޢުލޫމާތަްއ ފޯމުތަާކިިހުަށހަޅާަފއ ވާިި
ިލ ބ ަފއ  ިޖަވާބު ިބުެނިިސ ޓީތަކަށް ިކަމަށް ނުވާ

 ަމއްސަލަ.ިހުށަހެޅ 

27
/

2017
 

ި ިގޮުތމުގ4ިެޤާނޫުނގެ ިގައ ވާ ި)ހ( ިގެ ިމާްއދާ ަމތ ންިިވަނަ
ިއެފަާރތަށް ިއެއ ދާާރއ ން ިއެްނގުުމން ިއ ާދރާއަށް ިކަމާުގޅުންުހރ 

11 މަޢުލޫމާތުިފޯރުކޮްށދެްއވ .
ި

ޖޫންި
2017

 

މޯލްޑ ްވސްިޕޮލ ސްި
އާންމުި ސަރވ ސްި

 
ފަރާތަކުންި

 

18
ިި

ޖޫން
ި

2017
 

ިަޖވާބުިިހުށަހަޅާަފއ ވާ ޤާނޫުނަގއ ިިޯފުމގެ
ިނުވާތީ،ިިުމއްދަުތަގއ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ލ ބ ަފއ 

ިފޯމުަގއ  ިހޯަދއި ިބަޔާންި ިލ ޔުންތައް ިކޮށްފައ ވާ
 ދ ނުމަށްިއެދ ިހުށަެހޅ ިަމއްސަލަ.

28
/

2017
 

ި ިގޮުތމުގ4ިެޤާނޫުނގެ ިގައ ވާ ި)ހ( ިގެ ިމާްއދާ ަމތ ންިިވަނަ
ި ިއެ ިއެްނގެުވމުން ިއ ާދާރއަށް އ ދާާރއ ްނިކަމާުގޅުންުހރ 

23 މަޢުޫލމާތުިފޯރުކޮްށދ ން.ިއެފަރާތަށް
ި

ފެބުރުވަރީި
2017

 

ހުވަދުިއަތޮޅުި
ދެކުނުުބރީިަގއްދޫި
ކައުންސ ްލގެި

 އ ާދރާި

އާންމުި
 

ފަރާތަކުންި
 

21
ި

ޖޫންި
2017

 

ިޤާނޫުނަގއި ިަޖވާބުިިޯފުމގެިހުށަހަޅާަފއ ވާ
ިނުވާތީ،ިިުމއްދަުތަގއ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ލ ބ ަފއ 

ިިފޯމުަގއ  ިލ ޔުންަތއްބަާޔން ހޯދައ ދ ނުްނިިކޮށްފައ ވާ
 އެދ ިހުށަެހޅ ިަމއްސަލަ.

29
/

2017
 

ިުމަވއްޒަފުންނާި ިޮއތޯރ ޓީގެ ިއެ ިެއދ ެގން ިފަރާތްތަުކން ިއެކ އެކ 
ިބަްއދަލުުވންތަކުަގއ ި ިެއ ިބަްއދަލުކުރުންތަކަކީ ބަްއދަލުކުރާ

ިނ ންޭމނެިިޓެކްނ ކަލް ިވަކ ގޮތަކަށް މައްސަލަެއއް
ި ިއެފަދަބަްއދަލުވުްނތަކަކަށް އެތަކެްއިިނުވާީތއާއ 

ިބަްއދަލުވުްނތަކެއްިެއތަކެއްިފަރާްތތަކަކާެއކުިކޮންމެިދުަވހަކުެވސް
ބޭްއވެުމންދާތީިއެިބަްއދަލުުވންތަކުގެިަޔއުމ އްޔާިބަލަހައްަޓވަުމންި

2014/1ިެއދ ަފއ ވާިމަޢުލޫމާތަކީިޤާޫނނުިނަންަބރު:ިިނުގެްނދާތީ
ިޙަްއުޤގެިި)މަޢުލޫމާތުިހޯަދއ  ވަނ72ިިަޤާނޫނު(ިގެިިލ ބ ގަުތމުގެ

ިބަޔާންކޮށްަފއ ވާ ި)ނ(ިގައ  ިތެޭރގައ ި"ިމަޢުލޫމާތު"ިމާްއދާގެ ގެ
 ދެވުނު.ިހ މެނޭިމަޢުލޫާމތެއްިނޫންަކމުަގއ ިަޖވާބުި

2ި
ަސްޓްި

އޮގ
2017

 

މޯލްޑ ްވސްި
އ ންލަންޑްި

 ރެވެނ އުިއޮޯތރ ޓީި

އަމ އްލަިކުންފުންޔަކުންި
 

21
ި

ޖޫންި
2017

 

ިބަޔާންކޮށްފަި ިފޯުމަގއ  ިލ ޔުންތައްހުށަހަޅާަފއ ވާ ިއ ާވ
ލ ޔުންަތއްިޯހދައ ދ ނުަމށްިިލ ބ ފައ ުނވާކަމަްށބުެނ،ިއެ
 އެދ ިހުށަެހޅ ިަމއްސަލަ.

30
/

2017
 



ިިއ ންފޮމޭޝަންިކޮމ ޝަނަރުގެިއޮފީސްި

 

ނ ންމ ގޮތްިިމައްސަލަި  ބަލައި 

ޖަވާބުި
ި

ދެވ ފައ ވާިތާރީޚުި
 

 އ ދާރާިިގުޅުންހުރ ި

ސަލަި
މައް

ި
ފަރާތްި

ހުށަހެޅި 
 

ސަލަި
މައް

ި
ލ ބުނުިތާރީޚްި

 

ސަލަި މައްސަލަި
މައް

ި
ނަންބަރުި

 

ިޖަާވބުިހޯދުމަްށިިޤާނޫުނގެ ިފޯމުގެ ިހުށަހެޅ  ިބޯޑަށް ިޕެރޯލް ދަށުން
ިުހށަހަާޅން ިކަރެކްަޝނަލްިިފުރަތަމަ ިމޯްލޑ ވްްސ ޖެޭހނީ

ި ިއެަފރާތުން ިކަމަށާއ  ބަާޔންކުރާިިޤާނޫުނގައ ސަރވ ްސއަށް
ިހުށަެހޅުމަށްި ިމ އޮފީހަށް ިނުެވއްެޖނަމަ ިޖަާވުބދާރީ ިމުްއދަތުަގއ 

 ޖަާވބުިެދވުނު.

22
ި

ޖޫންި
2017

 

މޯލްޑ ްވސްި
ކަރެކްޝަނަލްި
 ސަރވ ސްި

އާންމުި
 

ފަރާތަކުންި
 

22
ި

ޖޫންި
2017

 

ިލ ޔުންތައް ިބަޔާންކޮށްަފއ ާވ ިފޯުމަގއ  ިހުށަހަޅާަފއ ވާ
ލ ޔުންަތއްިޯހދައ ދ ނުަމށްިިލ ބ ފައ ުނވާކަމަްށބުެނ،ިއެ
 އެދ ިހުށަެހޅ ިަމއްސަލަ.

31
/

2017
 

ިމަރުަހލާ ިތ ންވަނަ ިބުނެަފއ ވާ ިމ އޮފީހަްށިިޤާނޫުނގައ  ކަމުގައ ވާ
ިމަޢުލޫމާތު ިހުށަހަާޅއ ރު ިއެދ ، ިބަލައ ދ ުނމަށް ިމަްއސަލަ
ިކޮޕީާއއ ި ިރަސީުދގެ ިބަލައ ަގތް ިފޯމުތައް ިހުށަެހޅ  ހޯއްުދމަށް

ިމ އޮފީހަށްިިލ ބ ަފއ ވާަނމަިޖަާވބެއް ިއެކު ިކޮޕީއާ ޖަާވުބގެ
ިއެަމއްސަަލެއއް ިނުާވނަމަ ިބަަލއ ިިހުށަހަޅާަފއ  މ އޮފީހުން

ިފޯމު ިެދވުުނ.ިއަދ  ިަޖވާބު ިނޯންާނނޭކަުމގައ  ބަލައ ގަްތިިދެވޭކަށް
ިޒ ްނމާެއއްި ިފަރާުތގެ ިހުަށަހޅާ ިފޯމު ިހޯުދމަކީ ިރަީސދު ކަމުގެ

 ޖަާވބުިެދވުނު.ިކަމަށް

17
ި

ޖުލައ ި
2017

 

ޕްރޮސ ކ އުޓަރި
އާންމުި އޮީފސްިިޖެނެރަްލގެ

 
ފަރާތަކުންި

 

02
ި

ޖުލައ ި
2017

 

ިމަޢުލޫމާތުި ިބަޔާންކޮށްަފއ ާވ ިފޯުމަގއ  ހުށަހަޅާަފއ ވާ
ިލ ޔުންތައްިިލ ބ ފައ  ިެއ ުނވާކަމަްށބުނެ،

 ހޯދައ ދ ުނމަށްިެއދ ިހުށަހެޅ ިމަްއސަލަ.

32
/

2017
 

ިތަކުގެިހުށަހަޅާަފއ ވާ ިމަުޢލޫމާތު ިއެދ ަފއ ވާ ެތރެއ ންިިޯފމުަގއ 
ި 02,01ިިނަންަބރު ިޤާޫނނުިިގައ ވ04ިިާއަދ  މަޢުލޫމާތަކީ
ި ިަޙއްުޤގ1/2014ިެނަންަބރު: ިލ ބ ގަުތމުގެ ިހޯދައ  ި)މަޢުލޫމާތު

ި ިގެ 23ިިޤާނޫނު( ިގެ ި)ހ( ިމާއްާދގެ ިބަޔާނ6ިިްވަނަ ގައ 
ި ިަފދައ ން ިަކމުަގއ ިިވަނ03ިަކޮށްފައ ވާ ިމަޢުލޫމާތު ަފރާުތގެ

ަމނާިކުެރވ ފައ ވާިިވީިދޫުކރުންވެފައ ިއެފަރާުތގެިރުހުާމއެކުިެމނު
ިވަނަިނަންަބރުަގއ 03ިމަޢުލޫމާތެްއ،ިކަމަާށއ ިނަަމެވސްިފޯުމެގި

ިޤާނޫުނގެި ިަޙވާާލދެވ ަފއ ވާ ިމަޢުލޫމާތަކީ 37ިބަޔާންކުަރްއވާފައ ވާ
ިާމއްާދގެ ިމަޢުޫލމާތެްއި)ިވަނަ ިދޫކުެރވޭނެ ިދަުށން ިގެ ކ(

ިއެުދމުން، ިދ ނުމަށް ިަޖވާބު 2017ިިިކަމަށްވާީތ، 02ިމާރ ޗު
 ވަނަިުދވަހުިަޖވާބުިދީފައ ވާިަޖވާބުިދެުވނު

20
ި

ޖުލައ ި
2017

 

މޯލްޑ ްވސްިޕޮލ ސްި
އާންމުި ސަރވ ސްި

 
ފަރާތަކުންި

 

02
ި

ޖުލައ ި
2017

 

ިލ ޔުންތައް ިބަޔާންކޮށްަފއ ާވ ިފޯުމަގއ  ިހުށަހަޅާަފއ ވާ
ިއެި ިުނވާކަމަްށބުނެ، ލ ޔުންތައްިިލ ބ ފައ 

 ހޯދައ ދ ުނމަށްިެއދ ިހުށަހެޅ ިމަްއސަލަ.

33
/

2017
 

ިއެދ ފައ ވާ ިހޯުދމަްށ ިަމއްސަަލއ ަގއ  މަޢުލޫމާތަކީިިހުށަހަޅާަފއ ވާ
ި ިނަްނބަރު: 1/2014ިިޤާނޫނު ިގ27ިިެގެ ި)ހ( ިމާްއާދގެ ވަނަ

ިިވަނ03ިަ 06ިިނަންަބރާއ  ިއަދ  ިަނންބަރު ަވނ29ިިަަވނަ
ިއ ްސތ ސްނާ ިދޫކުރުން ިދަށުން ކުެރވ ަފއ ާވިިމާްއދާގެ

 ދެުވނު.މަޢުލޫމާތުަތއްިކަމުަގއ ިަޖވާބުި

17
ި

ޖުލައ ި
2017

 

މޯލްޑ ްވސްި
ކަސްޓަމްސްި
 ސަރވ ސްި

އާންމުި
 

ފަރާތަކުންި
 

09
ި

ޖުލައ ި
2017

 

ި ިަގވާއ ދ10ިިާފާއ ތުވ  ިެތރޭަގއ  ިދުަވހުގެ ިއަހަރު
ޚ ލާފަށްިާރއްެޖއަށްިހަތ ާޔރުިއެެތރެކުުރމާިުގޅޭޮގތުްނި

ިޕޮލ ސް ިތަހުީގުގިިމޯލްޑ ްވސް ިއ ން ސަރވ ސް
ި ިަމއްސަލަތަުކގެ ިއެަފދަިކޮށްފައ ވާ ިއަދ  ިައދަުދ،

ިކަސްޓަމްްސި ިމޯލްޑ ްވސް ިތެޭރގައ  މަްއސަލަތަކުގެ
ިުމވަްއޒަފަކަށް ިދ ންކަމުެގިިސަރވ ްސގެ ރ ްޝވަުތ

ިަމއްސަލަތަުކެގި ިކޮށްފައ ވާ ިތަުހީގގު ތުހުމަުތގައ 
ިމަޢުލޫމާތުިިއަަދދު، ިެއ ިހުށަހެުޅމުން ހޯުދމަށް

ިތައް ިމަޢުޫލމާތު ިުނވާކަަމށްބުެނ، ޯހދައ ިިލ ބ ފައ 
 ދ ނުންިެއދ ިހުށަެހޅ ިމަްއސަލަ.

34
/

2017
 



 ިންފޮމޭޝަންިކޮމ ޝަނަރުގެިއޮފީސްއ ި
 

 

ނ ންމ ގޮތްިިމައްސަލަި  ބަލައި 

ޖަވާބުި
ި

ދެވ ފައ ވާިތާރީޚުި
 

 އ ދާރާިިގުޅުންހުރ ި

ސަލަި
މައް

ި
ފަރާތްި

ހުށަހެޅި 
 

ސަލަި
މައް

ި
ލ ބުނުިތާރީޚްި

 

ސަލަި މައްސަލަި
މައް

ި
ނަންބަރުި

 

ިީމރާއ ންި ިމަްއސަލާަގއ  ިޤާނޫުނިިހުށަހަޅާަފއ ވާ ނަގާފައ ވަނީ
ި 2014/1ިިނަންަބރު ިއ7ިެގެ ިކަމުން ި)ނ( ިމާްއދާގެ ިވަނަ

ިމ ި ިމައްސަާލގައ  ިމ  ިނަގާަފއ ވަނީ، ިމާްއދާ ިމ  އ ާދރާއ ން
ިަސަބބެިމާްއދާަގއ  ިތެެރއ ން ިަސބަުބތަކުގެ ްއިބަާޔންކޮށްފައ ވާ

ިމަޢުލޫމާތު ިކަުމގައ ިިއެކުލެވޭތީ ިއ ންކާރުުކރީ ދ ނުމަށް
 ނުބެލޭކަމަށްިަޖާވބުިެދވުނު.

19
ި

ޖުލައ ި
2017

 

މޯލްޑ ްވސްި
އ ންލަންޑްި

 ރެވެނ އުިއޮޯތރ ތީި

އާންމުި
 

ފަރާތަކުންި
 

12
ި

ޖުލައ ި
2017

ިއޮތޯރ ތީްނި  ިެރވެނ ުއ ިއ ންަލންޑް މޯލްޑ ްވސް
ިޓެކްސް ިިދޫކޮށްފައ ވާ ިުކުރމުގެ ުހއްަދިއޭޖެންޓްކަން

ިލައ ސަންސ ންގ ިީމރާގެ ިގޮތުން ިގުޅޭ ިކުރުމާ ިބާތ ލު
ިހޯދުމަްށި ިޔަުއމ ްއޔާ ިަބއްދަުލވުުމގެ ިބޭްއވ  ކޮމެޓީން

ިލ ޔުން ިއެ ިފަރާތުްނިިހުށަހެުޅމުން ިއެ ދ ނުމަށް
ިާދކަމަށް،ިުބނެ ިކުަރމުން ިލަސް ިއ ުތރުކޮށް ިމުްއދަތު

 ހުށަހަޅާަފއ ވާިަމްއސަލަ.

35
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58ިގ1/2014ިެަނންބަރު:ިއަކީިާޤނޫނުހުށަހަޅާަފއ ވާިމަްއސަލަި
ި ިގެ ި)ހ( ިާމއްާދގެ ިފަދައ ނ1ިްވަނަ ިނަންަބރުަގއ ވާ ިވަނަ

ިޝަުކވާއަކަްށި ިހުަށހަޅާފައ ވާ ިަމއްޗަށް ިއަާސސެްއގެ އެްއވެސް
01 ބަލައ ގަެނވެންިނެތްިކަމަށްިަޖާވބުިދެުވނު.ިނުވާތީ،

ި
ސްޓް

އޯގަ
ި

2017
 

މޯލްޑ ްވސްި
އ ންލަންޑްި

ރެވެނ އުިއޮޯތރ ޓީި
 )މީރާ(

އާންމުި
 

ފަރާތަކުންި
 

17
ި

ޖުލައ 
ި

2017
 

ިސާުފކޮށްދ ނުމަްށި ިމަޢުޫލމާތެއް ިގުޅުންުހރ  ޓެކުހާ
ިުނވާކަމަށްބުެނ،ިެއިިހުށަހެުޅމުން ިލ ބ ފައ  މަޢުލޫމާތު

 މަްއސަލަ.ިލ ޔުންތައްިހޯަދއ ިދ ުނންެއދ ިހުށަެހޅ 

36
/

2017
 

ިދ ްނ11ިިޖުލައ 2017ިިއަދ 20ިިިޖޫނ2017ިް ިުދވަހު ވަނަ
ިލ ބ ަފއ ާވތީ، ިމ އޮފީހަށް ިިޖަާވބު ިމާްއާދގ41ިިެާޤނޫުނިގެ ވަނަ

ިހ ތްހަމަ ިެމުދ ިަޖާވބާ ިވާފަަދއ ން ިގައ  ުނޖެހޭަނމަ،ިި)ށ(
ިޝަކުާވި ިމެދު ިޖަާވބާ ިހުށަހަަޅއ  ިކޮމެޓީއަށް ިމުާރޖަޢާ އެއ ދާާރގެ

ިބަލައ ދ ނުމަިއޮތްަނމަިއެއް ިމަްއސަލަ ިަމއްސަލަމ އޮފީހަށް ިިށް
ިފޯމުިިމުރާޖަޢާ ިހުށަހެޅ  ިއެދ  ިކުުރމަށް ކަމަްށދޭިިބަލައ ގަތްި

ިހުށަެހޅުމަށްި ިކޮޕީ ިަޖވާުބގެ ިދޭ ިއެފަާރތުން ިކޮީޕއާއ ، ރަީސދުގެ
 ެދވުނު.ިޖަާވބު

09
ި

ސްޓް
އޯގަ

ި
2017

 

ިހައްުދންމަތީިގަމު
ކައުންސ ްލގެި

 އ ާދރާި

އާންމުި
 

ފަރާތަކުންި
 

18
ި

ޖުލައ ި
2017

 

ި ިއެދ  ިމަޢުޫލމާތުމައުލޫާމތައް ލ ފައ ިިހުަށހެުޅމުން
ިެއދ ި ިދ ނުން ިހޯަދއ  ިމަޢުޫލމާތު ިއެ ނުވާކަމަްށބުނެ

 ަމއްސަލަ.ިހުށަހެޅ 

37
/

2017
 

ި ިެގ ިޤާޫނނު ިމަްއސަލާަގއ  ިަގއ 9ިހުށަހަޅާަފއ ވާ ިމާްއދާ ިވަނަ
ބަޔާންިކޮށްފައ ވާިފަަދއ ންިހުށަަހޅާަފއ ވާިފޯމުިހދ.ުކޅުުދއްފުށީި

ިމ ނ ސްޓްިިރީޖަނަލް ިބަދަލުކޮށްިޮހސްޕ ޓަލުން ިހެލްތަށް ިޮއފް ރީ
ިހުށަހެޅ  ިމަްއސަލަ ިދ ުނމަށްިިއެކަން ިއަންގައ  ފަރާތަްށ

ިއަްނގާފައ ވާ ިޮހސްޕ ޓަލަށް ިރީޖަނަލް ކަމަްށިިހދ.ކުުޅދުއްފުށީ
 ޖަާވބުިެދވުނު.

02
ި

ސްޓް
އޯގަ

ި
2017

 

ހދ.ކުުޅދުއްފުށީި
ރީޖަނަލްި
 ހޮސްޕ ޓަލް

އާންމުި
 

ފަރާތަކުންި
 

19
ި

ޖުލައ ި
2017

 

ި ިމަޢުލޫމާތުިމައުލޫާމތައް ިހުަށހެުޅއްުވމުްނ ިއެދ 
ިހޯދައި  ިލ ޔުްނތައް ިއެ ިނުވާަކމަށްުބނެ، ިލ ބ ފައ 

 ދ ނުމަށްިއެދ ިހުށަެހޅ ިަމއްސަލަ.

38
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ިަޖވާބުި ިވާީތ، ިކަމަކަށް ިއ ޚުތ ޔާރީ ިކުރުމަކީ ިބަާޔން ިސަަބބު
ިެއއްި ިކޮޕީ ިގެ ިޖަވާބު ިދ ްނ ިފަރާުތން ިއެ ިއެންުގނު، ދ ނުމަށް

09 ފޯރުކޮށްެދވުނު.
ި

ަސްޓް
އޯގ

ި
2017

 

މ ނ ސްްޓރީިއޮފްި
ޑ ފެންސްިެއންޑްި
ނޭޝަނަލްި
 ސެކ ޔުރ ޓީި

އާންމުި
 

ފަރާތަކުންި
 

25
ި

ޖުލައ ި
2017

 

ިބަޔާްނި ިސަަބބު ިއެދުނު ިހޯދުމަށް މައުލޫާމތު
ިފުރ ހަަމިިކޮށްފައ ުނވާތީ، ިބައ ަތްއ ފުަރންޖެހޭ

ެއިިނުވާކަމަށްިބުނެިމަޢުލޫމާތުިފޯރުކޮްށދީަފއ ިނުވާތީ
 ހޯަދއ ދ ނުންިެއދ ިހުށަެހޅ ިަމއްސަލަ.މަޢުލޫމާތުި

39
/

2017
 

ި ިަމތ ންިިވަނ4ިަޤާނޫުނގެ ިގޮުތމުގެ ިގައ ވާ ި)ހ( ިގެ މާްއދާ
ިއެްނގެުވމުން ިއ ާދާރއަށް ިއ ދާާރއ ްނިިކަމާުގޅުންުހރ  އެ

29 އެފަރާތަށްިމަޢުޫލމާތުިފޯރުކޮްށދ ން.
ި

ަސްޓް
އޯގ

ި
2017

 

މ ނ ސްްޓރީިއޮފްި
އ ކޮނޮމ ކްި
 ޑ ވަލޮޕްަމންޓް

އާންމުި
 

ފަރާތަކުންި
 

13
ި

ަސްޓްި
އޮގ

2017
 

އެދ ަފއ ވާިމަޢުޫލމާތުިލ ބ ފައ ިުނވާތީ،ިއެިމަްއސަލަި
ިދ ނުްނިިބަލައ  ިޯހދައ  ިމަޢުލޫާމތުތައް ިއެ ދ ނުމަާށއ 

 އެދ ިހުށަެހޅ ިަމއްސަލަ.

40
/

2017
 



ިިއ ންފޮމޭޝަންިކޮމ ޝަނަރުގެިއޮފީސްި

 

ނ ންމ ގޮތްިިމައްސަލަި  ބަލައި 

ޖަވާބުި
ި

ދެވ ފައ ވާިތާރީޚުި
 

 އ ދާރާިިގުޅުންހުރ ި

ސަލަި
މައް

ި
ފަރާތްި

ހުށަހެޅި 
 

ސަލަި
މައް

ި
ލ ބުނުިތާރީޚްި

 

ސަލަި މައްސަލަި
މައް

ި
ނަންބަރުި

 

މ ނ ސްޓްރީައށްިިމަޢުލޫމާތުިޯހދުމަށްިހުށަހެޅ ަކމަށްިބުނާިފޯމުިއެ
ި ިއެްއވެސް ިމަްއސަލަލ ބ ފައ ވާކަމަށް ިނުދައްކާީތ،ިމ  ިރ ކޯޑަކުން

30 ބަލައ ިެދވެންެނތްިކަމަށްިަޖވާބުިެދވުނު.
ި

ސްޓް
އޯގަ

ި
2017

 

މ ނ ސްްޓރީިއޮފްި
ފ ނޭންސްިެއންޑްި

 ޓްރެޜަރީި

އާންމުި
 

ފަރާތަކުންި
 

13
ި

ސްޓްި
އޮގަ

2017
 

ިމަޢުލޫާމތުި ިެއދ ަފއ ވާ ިޯފމުަގއ  ިހުަށހެޅ  މައުލޫާމތައް
ދ ނުމަށާއ ިެއިިުނވާތީ،ިއެިަމްއސަލަިބަލައ ިލ ބ ފައ 

 ހުށަހެޅ ިމައްސަލަ.ިމަޢުލޫމާތުަތއްިހޯަދއ ދ ުނންިެއދ 

41
/

2018
 

ިއ ދާާރއަށް ިއެ ިފޯމު ިުބނާ ިހުށަހެޅ ަކމަށް ިޯހދުމަށް ިމަޢުލޫމާތު
ިމަްއސަލަި ިނުދައްކާީތ،ިމ  ިރ ކޯޑަކުން ިއެްއވެސް ލ ބ ފައ ވާކަމަށް

 ެދވެންެނތްިކަމަށްިަޖވާބުިެދވުނު.ިބަލައ 

19
ި

ސެޕްޓޭމްބަރު
ި

2017
 

މޯލްޑ ްވސްި
އާންމުި އ މ ގްޭރޝަނަށްި

 
ފަރާތަކުންި

 

28
ި

ސްޓްި
އޮގަ

2017
ިކޯާޓި  ިގެަނއުމަށް ިާރްއޖެ ިަމސައްކަތްެތރ ން ބ ޭދސީ

ިއަދ ިިދީފައ ވާ ިލ ސްޓަާކއ ، ކުންފުނ ތަުކގެ
ިއަަދާދއި  ިދީަފއ ވާ ިކޯޓާ މުްއދަތުެގިިކުންފުނ ތަކަށް

ިއެދ  ިލ ބ ފައ ިިިތަފްސީލަށް ިމަޢުޫލމާތު ހުށަހެުޅމުން
ިބަލައ ދ ުނމަށާއ ނުވާކަމަ ިމައްސަލަ ފޯުމިިްށބުެނ،ިއެ

ިއެަމއްސަަލި ިލ ބ ަފއ ުނވާތީ، ިަރީސދު ގަތްކަުމގެ
 ބަލައ ިދ ނުންިެއދ .

42
/

2018
 

ިެދވ ފައ ވާތީ، ިޖަާވބު ިގުޅ ގެން ިޝަުކވާތަކާއ  އެިިހުށަހަޅާަފއ ވާ
ި ިޤާޫނނުގެ ިނުޖެޭހނަަމ، ިހ ތްހަމަ ިމެދު ިތަކާއ  ަވނ64ިިަޖަާވބު

ިގެ ި)ހ( ިހުށަެހޅުމަްށިިމާްއދާގެ ިމަްއސަލަ ިަހއ ކޯޓަށް ަދށުން
24 ފުރުސަތުިޮއތްިކަމަށްިަޖވާބުިެދވުނު.

ި
އޮކްޓޫބަރު
ި

2017
 

މޯލްޑ ްވސްި
ކަރެކްޝަނަލްި
 ސަރވ ސްި

އާންމުި
 

ފަރާތަކުންި
 

29
ި

ސްޓްި
އޮގަ

2017
 

ިހުށަހެުޅމުން ިހޯްއދުަމށް ިޖަާވބަީކިިމަޢުލޫމާތު ދީަފއ ވާ
ިމައުޫލމާތެއް ިެއދ ފައ ވާ ، ޫނންކަމަށްުބނެިހޯދުމަށް

 ހުށަހެޅ ިަމއްސަލަ.

43
/

2018
 

ި ިގޮުތމުގ4ިެޤާނޫުނގެ ިގައ ވާ ި)ހ( ިގެ ިމާްއދާ ަމތ ންިިވަނަ
ިއެަފރާތަށްި ިެއިއ ާދރާއ ން ިއެްނގުުމން ިއ ދާާރއަށް ިކަމާުގޅުންުހރ 

 މަޢުލޫމާތުިފޯރުކޮްށދ ން.

4ި
އޮކްޓޫބަރު
ި

2017
 

މ ނ ސްްޓރީިއޮފްި
ިއ ކޮނޮމ ކް

 ޑ ވަލޮޕްަމންޓް

އާންމުި
 

ފަރާތަކުންި
 

06
ި

ސެޕްޓެންބަރުި
2017

 

ިހުަށހެޅ  ިއެދ  ިއެދ ަފއ ާވިިމައުލޫާމތައް ޯފމުަގއ 
ިމުްއދަތުި ިބަޔާންކޮށްަފއ ވާ ިޤާޫނނުަގއ  ިމަޢުލޫމާތު
ިެއި ފަހަނަައޅާިދ ަޔއ ުރވެސްިލ ބ ފައ ިނުވާަކމަށްބުނެ

 ެއދ ިހުށަެހޅ ިަމއްސަލަ.ިމަޢުލޫމާތުިހޯަދއ ދ ނުން

44
/

2018
 

ި ިބަޔާން ިވާތީ،ސަަބބު ިކަމަކަށް ިއ ޚުތ ާޔީރ ފޯމުިިކުުރމަކީ
 ބަލައ ގަތުމަށްިއެްނގުނު.

27
ި

ސެޕްޓެންބަރުި
2017

 

މޯލްޑ ްވސްި
ބްރޯޑްާކސްޓ ންި

 ކޮމ ޝަންި

ޖަމ އްޔާިއަކުންި
 

17
ި

ސެޕްޓެންބަރުި
2017

 

ިބަާޔްނި ިަސބަބު ިފޯުމގައ  ިހުށަެހޅ  ިެއދ  މައުލޫާމތައް
ިފުރ ހަަމިިކޮށްފައ ުނވާތީ، ިބައ ަތްއ ފުަރންޖެހޭ

ިކުރެވެންިނުވާ ިަޤބޫލު ިއެފޯމު ިުބނެ، ިކަމަށް
 ނެތްކަމުަގއ ިައންގާަފއ ވާތީ،ިހުށަެހޅ ިަމއްސަލަ.

45
/

2018
 

ިަމތ ނ4ިިްިޤާނޫުނގެ ިގޮުތމުގެ ިގައ ވާ ި)ހ( ިގެ ިމާްއދާ ވަނަ
ިއ ދާާރއަށް ިއެަފރާތަްށިިކަމާުގޅުންުހރ  ިެއިއ ާދރާއ ން އެްނގުުމން
19 މަޢުލޫމާތުިފޯރުކޮްށދ ން.

ި
އޮކްޓޫބަރު
ި

2017
 

އ ންދ ރާިާގނދީި
މެމޯރ އަލްި
 ހޮސްޕ ޓަލް

އާންމުި
 

ފަރާތަކުންި
 

03
ި

އޮކްޓޫބަރު
ި

2017
 

ިއެދ ފައ ވާ،ި ިފޯމުަގއ  ިހުށަހެޅ  ިެއދ  މައުލޫާމތައް
ިމުްއދަުތިިމަޢުލޫމާތު ިބަޔާންކޮށްަފއ ވާ ޤާޫނނުަގއ 

ިެއިިފަހަނަައޅާިދ ަޔއ ުރވެސްިލ ބ ފައ  ނުވާަކމަށްބުނެ
 ހުށަެހޅ ިމައްސަލަ.މަޢުލޫމާތުިހޯަދއ ިދ ުނމަށްިެއދ ި

46
/

2018
 



 ިންފޮމޭޝަންިކޮމ ޝަނަރުގެިއޮފީސްއ ި
 

 

ނ ންމ ގޮތްިިމައްސަލަި  ބަލައި 

ޖަވާބުި
ި

ދެވ ފައ ވާިތާރީޚުި
 

 އ ދާރާިިގުޅުންހުރ ި

ސަލަި
މައް

ި
ފަރާތްި

ހުށަހެޅި 
 

ސަލަި
މައް

ި
ލ ބުނުިތާރީޚްި

 

ސަލަި މައްސަލަި
މައް

ި
ނަންބަރުި

 

ިަމތ ނ4ިިްިޤާނޫުނގެ ިގޮުތމުގެ ިގައ ވާ ި)ހ( ިގެ ިމާްއދާ ވަނަ
ިއ ދާާރއަށް ިއެަފރާތަްށިިކަމާުގޅުންުހރ  ިެއިއ ާދރާއ ން އެްނގުުމން
25 މަޢުލޫމާތުިފޯރުކޮްށދ ން.

ި
އޮކްޓޫބަރު
ި

2017
 

މ ނ ސްްޓރީިއޮފްި
ފ ނޭންސްިެއންޑްި

 ޓްރެޜަރީި

އާންމުި
 

ފަރާތަކުންި
 

10
ި

އޮކްޓޫބަރު
ި

2017
 

ިއެދ ފައ ވާ،ި ިފޯމުަގއ  ިހުށަހެޅ  ިެއދ  މައުލޫާމތައް
ިމުްއދަުތިިމަޢުލޫމާތު ިބަޔާންކޮށްަފއ ވާ ޤާޫނނުަގއ 

ިެއިިފަހަނަައޅާިދ ަޔއ ުރވެސްިލ ބ ފައ  ނުވާަކމަށްބުނެ
 މަޢުލޫމާތުިހޯަދއ ިދ ުނމަށްިެއދ ިހުށަެހޅ ިމައްސަލަ.

47
/

2018
 

ި ިމަޢުލޫމާތު ިދަށުން ިގެ ިޯފމުަގއ ޤާނޫނު ިއެދޭ ދ ެވހ ިިޯހދަްނ
ިއޮންަނި ިހުށަހެޅުމަށް ިކޮޕީ ިކާޑުގެ ިއަްނގައ ދޭ ރައްޔ ެތއްކަން

ިކާކުކަންިިއޮތުުމގެ ިހުށަހަޅަނީ ިެއދ  ިމަޢުޫލމާތަށް މަްޤޞަދަކީ
ިކުރުަމށް ިޒާތީިިކަށަވަރު ިގުޅ ފައ ވާ ިއެފަާރތަކާ ކަމަށްވާީތ،

 ނުިަކމަށްިޖަާވބުިެދވުިމަޢުލޫމާތުިަރއްކާތެރ ިކުުރުމގެިގޮތުން
18
ި

އޮކްޓޫބަރު
ި

2017
 

އ ލެކްޝަންި
އާންމުި ކޮމ ޝަންި

 
ފަރާތަކުންި

 

12
ި

އޮކްޓޫބަރު
ި

2017
 

ިމަޢުލޫމާތުި ިހާޒ ީރެގ ިމެްނބަރުްނގެ ކޮމ ޝަން
ިއެދ  ިާކޑުެގިިހޯދުމަށް ިއައ ޑީ ިއެކު ިޯފމާ ހުށަހެުޅމުން

ެއިއ ދާާރއ ްނި، ކޮޕީިހުށަހަޅާފައ ިުނވާތީިކަމަށްިބުނެި
ިދ ުނމަށް ިިމަޢުލޫމާތު ިމައްސަަލިދެކޮޅު ަހދާފައ ާވތީ

 ބަލައ ިދ ނުންިެއދ ިހުށަހެޅ ިމަްއސަލަ.

48
/

2018
 

ިދޭ ިހުށަަހޅައ  ިކޮމެޓީއަށް ިުމރާޖަޢާ ިމެުދިިއެއ ދާާރގެ ަޖާވބާ
ިެއދ ، ިބަލާދ ުނމަށް ިމަްއސަަލ ިޮއތްނަމަ ިެއއް ިޝަކުވާ
ިުމރާޖަޢާި ިހުށަހަޅާއ ރު ިމަްއސަަލ ިމ އޮފީހަށް ހުށަހެޅޭނެަކމަށާއ 

ިެއދ  ިފޯމުިކުރުމަށް ިހުށަެހޅ  ިަރސީުދގެި ިކަުމގެ ިބަަލއ ގަތް
ކޮޕީއާއ ،ިއެަފރާތުންިދ ންިަޖވާުބގެިކޮީޕިހުށަހަޅާންިވާނެިަކމަށްި

 ޖަާވބުިެދވުނު.

25
ި

އޮކްޓޫބަރު
ި

2017
 

މ ނ ސްްޓރީިއޮފްި
ހައުސ ންިއެންޑްި
އ ންފްާރސްޓްރަކްޗަި

 ރ

އާންމުި
 

ފަރާތަކުންި
 

24
ި

އޮކްޓޫބަރު
ި

2017
 

ިެއދ ަފއ ވާ ިޯފމުަގއ  ިދ ންިިހުށަހެޅ  މަޢުޫލމާތަށް
49 ހ ްތހަމަުނޖެހޭތީިހުށަެހޅ ިަމއްސަލަ.ިޖަާވބާިމެދު

/
2018

 

ިަމތ ނ4ިިްިޤާނޫުނގެ ިގޮުތމުގެ ިގައ ވާ ި)ހ( ިގެ ިމާްއދާ ވަނަ
ިއ ދާާރއަށް ިއެަފރާތަްށިިކަމާުގޅުންުހރ  ިެއިއ ާދރާއ ން އެްނގުުމން
13 މަޢުލޫމާތުިފޯރުކޮްށދ ން.

ި
ނޮވެންބަރު

2017
 

މަަދރުސަތުލްި
އާންމުި އ ފްތ ތާޙްި

 
ފަރާތަކުންި

 

06
ި

ނޮވެންބަރު
2017

 

ިއެދ ަފއ ާވި ިޯފމުަގއ  ިހުަށހެޅ  ިއެދ  މައުލޫާމތައް
ިމުްއދަުތިިމަޢުލޫމާތު ިބަޔާންކޮށްަފއ ވާ ޤާޫނނުަގއ 

ިެއިިފަހަނަައޅާިދ ަޔއ ުރވެސްިލ ބ ފައ  ނުވާަކމަށްބުނެ
 މަޢުލޫމާތުިހޯަދއ ިދ ުނންިހުށަހެޅ ިމަްއސަލަ.

50
/

2018
 

2014/1ިވަނަިމަޢުލޫމާތަކ2ިިީކޮށްފައ ވާިިކަމަށްިފާހަގަނުލ ބޭި
ޢާންމުިއ ޤުތ ޞާދަްށިިވަނަިމާްއާދގައ ވާިަފދައ ނ30ިްޤާނޫުނގެި

ިލީގަލް ިމ އޮފީުހގެ ިކަަމށް ިމަޢުލޫާމތެއް ިއެޅ ދާނެ ިހުރަހެއް
ގެިަބއްދަުލވުުމގައ ިަބއ ެވރ ވ 2017ިިނޮވެްނބަރ28ިިުކޮމެޓީގެި

ިނ ންިމެންަބރުްނގެ ިެއމަޢުލޫމާުތިއ އްތ ާފޤުން ާމފައ ވާީތ،
ިމ ނ ސްޓްރީ ިަބދަލުިިހާމަނުކުުރމަށް ިނ ްނމުން ނ ންަމވާަފއ ވާ

ިއެ ިަކނަޑއަަޅއ ، ިނެތްކަމަށް ިތަެނއް ނ ންުމންިިކުރާނެ
 އެގޮުތަގއ ިދެެމހެއްޓުަމށްިކޮމ ޝަަނރުިނ ންމ .

6ި
ސެންބަރުި

ޑ 
2017

 

މ ނ ސްްޓރީިއޮފްި
އ ކޮނޮމ ކްި
 ޑ ވަލޮޕްަމންޓް

އާންމުި
 

ފަރާތަކުންި
 

28
ި

ނޮވެންބަރު
2017

 

ިއެދ ަފއ ާވި ިޯފމުަގއ  ިހުަށހެޅ  ިއެދ  މައުލޫާމތައް
ިމަޢުލޫމާތުިިމަޢުލޫމާތު ިެއ ިނުވާީތ، ފުރ ަހމަ

 ހޯދައ ދ ނުންިއެދ ިހުށަެހޅ ިަމއްސަލަ.

51
/

2018
 



ިިއ ންފޮމޭޝަންިކޮމ ޝަނަރުގެިއޮފީސްި

 

ނ ންމ ގޮތްިިމައްސަލަި  ބަލައި 

ޖަވާބުި
ި

ދެވ ފައ ވާިތާރީޚުި
 

 އ ދާރާިިގުޅުންހުރ ި

ސަލަި
މައް

ި
ފަރާތްި

ހުށަހެޅި 
 

ސަލަި
މައް

ި
ލ ބުނުިތާރީޚްި

 

ސަލަި މައްސަލަި
މައް

ި
ނަންބަރުި

 

ިކޮށްފައ ވާ ިފާހަކަ ިނުލ ބުނުަކމަްށ ިމަްއސަލައ ގައ 
ިނުވަަތި) ިޕޮލ ސީ ިޑ ސްޯޕސަލް ިއެސެޓް ިގެ އެމް.ެއން.ޑީ.އެފް

ިތަުފސީލު( ިިއުޞޫލުގެ 2014/1ިިމަޢުލޫމާތަކީ 29ިޤާނޫނުގެ
ިހ ފެެހއްޓ ދާނެ ިަދށުން ިާމއްާދގެ ިއެިިވަނަ ިަކމަށް، މަޢުލޫމާތެއް
ި ިނ ންުމމަށް ިގޮެތއް 28ިިމަްއސަލާަގއ  ވަނ2017ިިަނޮވެްނބަރު

ިަބއްދަުލވުުމގައ ި ިކޮމ ޓީގެ ިލީގަލް ިއޮފީުހގެ ިމ  ިޭބްއވުނު ދުވަހު
ިއ އްތ ިބައ ވެރ ވ  ިއެމެްނބަުރންގެ ނޑައަޅާަފއ ވާތީ ިކަ ިިާފޤުްނ

ިމ ނ ސްްޓރީގެ ިނުުކރުމަށް ިހާމަ ިޮކމ ޓީންިިމަޢުލޫމާތު ުމރާޖަޢާ
ިނެތްކަަމށް ިތަނެއް ިކުާރނެ ިބަދަލު ިނ ންމުން ިނ ންމާަފއ ވާ
ނޑަައަޅއ ،ިއެިނ ްނމުންިެދމެެހއްޓުަމށްިކޮމ ޝަނަރުިނ ންމ .  ކަ

6ި
ސެންބަރުި

ޑ 
2017

 

މ ނ ސްްޓރީިއޮފްި
ޑ ފެންސްިެއންޑްި

ލްިނޭޝަނަ
 ސެކ ޔުރ ޓީި

އާންމުި
 

ފަރާތަކުންި
 

28
ި

ނޮވެންބަރު
2017

 
ިއެދ ަފއ ާވި ިޯފމުަގއ  ިހުަށހެޅ  ިއެދ  މައުލޫާމތައް

ިމަޢުލޫމާތުިިމަޢުލޫމާތު ިެއ ިނުވާީތ، ފުރ ަހމަ
 ހޯދައ ދ ނުންިއެދ ިހުށަެހޅ ިަމއްސަލަ.
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ަފރާުތގެިިވަނ3ިަވަަނިާމއްާދގެި)ހ(ިގައ ވެސ23ިިްޤާނޫުނގެި
ި ިއޮންަނިމަޢުލޫމާތު ިދޫނުކުރުަމށް ިނުލައ  ިރުހުާމއ  ެއމީާހގެ

ިފޯމުަތއްިިއޮތުމަށް ިހުށަަހޅާ ިކަށަަވރުުނާވގޮތަށް ިކާކުކަން ބަލައ ،
ިޤ ާޔސް ިތަޠުީބޤުިިބަލައ ުނގަުތމަށް ިޤާޫނނު ކުެރވ ދާނެަކމާއ ،

ޢާންމުިމަޞްލަަހތުިިކުރުުމގައ ިއެންމެިުމހ ންމުިއެއްިއަާސސަކީ
ިކާ ިވީހ ނދު ިކަމަށް ިނުާވގޮތަށްޙ މާޔަތްުކރުން ިކަށަވަރު ިކުކަން

ިރައްކާެތރ ގޮތްި ިއެންމެ ިޭއެގ ިބަލައ ުނގަުތމަކީ ިފޯުމތައް ހުށަހަޅާ
ިޞަްއޙަިިކަމުަގއ ވާީތ، ިބަަލއ ނުގަތްުނގަުތމަކީ ިފޯމް ިއޮީފހުން އެ

 ނ ންމ .ިއ ޢުތ ާރޒެއްިކަމަށްިކޮމ ޝަަނރު

10
ި

ސެންބަރުި
ޑ 

2017
 

ޕްރޮސެކ އުޓަރި
އާންމުި ޖެނެރަލްިއޮީފހަށްި

 
ފަރާތަކުންި

 

29
ި

ނޮވެންބަރު
2017

 

ިއ ނގ ީލެގި ިފޯުމގައ  ިހުށަެހޅ  ިެއދ  މައުލޫާމތަށް
ިފޯާމއެކު ިކޮޕީއެއްިިނ ޝާނާއ  ިކާުޑެގ އައ ޑީ

ިހުށަހެޅި  ިފޯުމބަލައ ުނގަުތމުްނ ިހުށަހަޅާަފއ ުނވާތީ
 މަްއސަލަ.
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 އ ާދރާި ގުުޅންހުރ 

ސަލަި
މައް

 
ފަރާތްި

ހުށަހެޅި 
 

ސަލަި
މައް

 
ލ ބުނުިތާރީޚްި

 

ސަލަި މައްސަލަި
މައް

 
ނަންބަރުި

 

މޯލްޑ ްވސްި
ރެވެނ އުި އ ންލަންޑް

 އޮތޯރ ޓީި

އާންމުި
 

ފަރާތަކުންި
 

06
 

ސެންބަރުި
ޑ 

2017
 

އެދ ިހުށަެހޅ ިފޯުމގައ ިއެދ ފައ ވާިމަޢުޫލމާތުިފުރ ަހމަި މައުލޫާމތައް
54 ޯހދައ ދ ުނންިއެދ ިހުށަހެޅ ިމަްއސަލަ. އެިމަޢުލޫމާތުނުވާތީ،ި

/
2017

 

ރަީއސުލްޖުްމހޫރ އްޔާގެި
އާންމުި އޮފީސްި

 
ފަރާތަކުންި

 

6ި
ސެންބަރުި

ޑ 
2017

 

ހުށަެހޅ ިފޯުމގައ ިއ ނގ ލީގެިނ ޝާންިނުަޖހާތީ،ިފޯމުި އެދ  މައުލޫާމތައް
55 ަމއްސަލަިބަަލއ ިދ ވުންެއދ ިހުށަހެޅ ިަމްއސަލަ. ބަލައ ިުނގަތް

/
2017

 

އ ންަލންޑްި މޯލްޑ ްވސް
އާންމުި ރެވެނ އުިއޮޯތރ ޓީި

 
ފަރާތަކުންި

 

18
ި

ސެންބަރުި
ޑ 

2017
 

ފުރ ަހމަި މައުލޫާމތައްިެއދ ިހުށަެހޅ ިފޯުމގައ ިެއދ ފައ ވާިމަޢުޫލމާތު
56 ނުވާތީ،ިއެިމަޢުލޫމާތުިޯހދައ ދ ނުންިއެދ ިހުށަހެޅ ިމަްއސަލަ.

/
2017

 

ހ އުަމންިރައ ްޓސްި
ކޮމ ޝަންިއޮފްިދަި

 މޯލްޑ ްވސްި

އާންމުި
 

ފަރާތަކުންި
 

18
ި

ސެންބަރުި
ޑ 

2017
 

ފުރ ަހމަި މައުލޫާމތައްިެއދ ިހުށަެހޅ ިފޯުމގައ ިެއދ ފައ ވާިމަޢުޫލމާތު
57 ނުވާތީ،ިއެިމަޢުލޫމާތުިޯހދައ ދ ނުންިއެދ ިހުށަހެޅ ިމަްއސަލަ.

/
2017

 

އ ންަލންޑްި މޯލްޑ ްވސް
އާންމުި ރެވެނ އުިއޮޯތރ ޓީި

 
ފަރާތަކުންި

 

18
ި

ސެންބަރުި
ޑ 

2017
 

ަބއެއްި ކޮމ ޓީތައްިއެކުެލވ ެގންވާިގޮތާއ ،ިކޮމ ޓީތަކުގެިމެްނބަރުްނނާއ ،
 ޑ ވ ަޜންތަކާއ ިޑ ޕާްޓމަންޓްތަކުަގއ ިއެްނމެިއ ސްކޮށްިމަަސއްކަތްކުރާ

މުަވއްޒަފުންިއަދ ިޑ ވ ަޜންތަކުގެިއޮޕަޭރޝަނަލްިފަންކްޝަންަތއްި
އ ވާިފަާރތްތަކުގެިބެލެހެއްޓުންިަހވާލުކުެރވ ފަ ސުޕަަވއ ޒްކޮށް

މަޢުޫލމާތުތަްއިހޯދައ ިދ ނުންިެއދ ިހުށަހެޅ ި މަޢުލޫމާތުލ ބ ަފއ ިުނވާތީ،
 މަްއސަލަ.
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/

2017
 

އ ންަލންޑްި މޯލްޑ ްވސް
އާންމުި ރެވެނ އުިއޮޯތރ ޓީި

 
ފަރާތަކުންި

 

18
ި

ސެންބަރުި
ޑ 

2017
 

ފުރ ަހމަި މައުލޫާމތައްިެއދ ިހުށަެހޅ ިފޯުމގައ ިެއދ ފައ ވާިމަޢުޫލމާތު
59 ނުވާތީ،ިއެިމަޢުލޫމާތުިޯހދައ ދ ނުންިއެދ ިހުށަހެޅ ިމަްއސަލަ.

/
2017

 

 ހައުސ ން

ޑ ވަލޮޕްަމންޓްި
 ކޯޕަރޭޝަނަށްި

އާންމުި
 

ފަރާތަކުންި
 

27
ި

ސެންބަރުި
ޑ 

2017
 

މަޢުލޫމާތުިލ ބ ަފއ ިނުާވތީ،ިެއިމަޢުލޫމާތުިހޯަދއ ިދ ނުންި އެދ ަފއ ވާ
60 ަމއްސަލަ. އެދ ިހުށަެހޅ 

/
2017

 

އޮފްިމ ނ ސްްޓރީި
ޖެންަޑރިއެންޑްި

 ފެމ ލީ

އާންމުި
 

ފަރާތަކުންި
 

27
ި

ސެންބަރުި
ޑ 

2017
ބެހޭގޮުތންިމ ާހރުިއަަމލުިކުރެވެމުްނދާިަސރުކާުރގެި އ ްސރަށްެވހ ންނާ 

ެއދ ިހުަށހެޅުމުންިލ ބ ފައ ިުނވާތީ،ި ސ ޔާސަުތގެިކޮޕީެއއްިހޯުދމަށް
 ދ ނުންިެއދ ިހުށަހެޅ ިމަްއސަލަ. މަޢުލޫމާތުިހޯަދއ 
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ިިއ ންފޮމޭޝަންިކޮމ ޝަނަރުގެިއޮފީސްި

 

 5ޖަދުވަލުި
ިދައުލަތުގެިއ ދާރާތަކުގެިއ ންފޮމޭޝަންިއޮފ ސަރުންި

 # އަތޮޅުި ރަށްި އޮފީސްި ނަންި މަާގމްި

ޑެޕ އުޓީިޕްރ ްނސ ޕަލްި
 އެޑްމ ނ ސްޓްޭރޝަންި

 1 ހއ ހޯރަފުށި  ހއ.ިއަޮތޅުިަމދަުރސާި މުަޙއްަމދުިުމޚްތާރުި

އެސ ސްޓެންޓްިޕްރޮޖެކްޓްި
 އޮފ ަސރ

 2 ހއ ހޯރަފުށި  އުތުުރބުރީިޯހރަފުށީިކައުްނސ ލްގެިއ ދާރާިތ ލަދުންމަތީި އަްޙމަދުިަޝމީމްި

 3 ހއ ހޯރަފުށި  ތ ލަދުންމަތީިއުތުުރބުރީިޯހރަފުށީިކައުްނސ ލްގެިއ ދާރާި މުަޙއްަމދުިޝާފ ޢުި އެޑްމ ންިއޮފ ަސރ

އެސ ސްޓެންޓްިޕްރޮޖެކްޓްި
 އޮފ ަސރ

 4 ހއ ބާރަށުި އ ާދރާިތ ލަދުންމަތީިއުތުުރބުރީިބާރަށުިކަުއންސ ލްގެި  ޞަފްވަތުިުމޙަްއަމދު

 5 ހއ ބާރަށްި ހއ.ބާރަށުިސްކޫލްި އަްޙމަދުިއ ްޤބާލްި ގްެރޖުއޭޓްިލީޑ ންިޓީޗަރ

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

ޢާއ ޝަތުިމަީލޙާި
 މުަޙއްަމދުި

 6 ހއ ކެލާ ޝައ ޚްިއ ްބރާީހމްިސްކޫލްި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 7 ހއ ކެލާ ކައުްނސ ްލގެިއ ދާރާިތ ލަދުންމަތީިއުތުުރބުރީިކެލާި މަރްަޔމްިނ ޒީި

މުަޙއްަމދުި ޑެޕ އުޓީިޕްރ ްނސ ޕަލް
 ޢަބްުދއްަޞމަދުި

 8 ހއ އ ހަަވންދޫި ހއ.އ ހަަވންދޫިސްކޫލް

ސީނ ައރިފައ ޭނންސްި
 އޮފ ަސރ

ތ ލަދުންމަތީިއުތުުރބުރީިއ ހަަވންދޫިަކުއންސ ލްގެި  ސަީމރުهللاިޢަބްދު
 އ ާދރާި

 9 ހއ އ ހަަވންދޫި

ޢަބްުދއްަރޙްާމންި ގްެރޖުއޭޓްިލީޑ ންިޓީޗަރ
 ޢަޤީލް

 10 ހއ އުތީމުި މަަދރުސަުތއްސުލްޠާންިމުަޙއްަމދުިތަކުުރފާނުލްއަޢުޡަމްި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
  އޮފ ަސރ

 11 ހއ އުތީމުި ތ ލަދުންމަތީިއުތުުރބުރީިއުތީމުިކަުއންސ ލްގެިއ ާދރާި ޢާއ ޝަތުިނަީޞޙާި

 12 ހއ އުލ ަގމުި ސްކޫލްިިހއ.އުލ ަގމު ުމޙަްއމަދުިهللاިއަަސދު ޓްރެއ ންޑްިލީޑ ްނގްިޓީޗަރ

އެސ ސްޓަންޓްިފައ ނޭްނސްި
 އޮފަސރ

 13 ހއ އުލ ަގމުި ތ ލަދުންމަތީިއުތުުރބުރީިއުލ ަގމުިކައުްނސ ލްގެިއ ދާރާި މުަޙއްަމދުިރަީޝދުި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭީޓވްި
 އޮފ ަސރ

 14 ހއ ވަށަފަރުި ހއ.ވަށަފަރުިމަަދރުސާި އަްޙމަދުިަރމީޒުި

އެސ ސްޓެންޓްިފައ ނޭްނސްި
 އޮފ ަސރ

 15 ހއ ވަށަފަރުި ތ ލަދުންމަތީިއުތުުރބުރީިވަށަފަރުިަކއުްނސ ލްގެިއ ދާރާި އާމ ނަތުިަފރީނާި

 16 ހއ މާރަްނދޫި މާރަްނދޫިަމދަުރސާި ޙަސަންިއާަދމްި އެޑްމ ންިއޮފ ަސރ

މުނ ސ ޕަލްިަސރވ ސްި
 އޮފ ަސރ

 17 ހއ މާރަްނދޫި ތ ލަދުންމަތީިއުތުުރބުރީިމާރަްނދޫިކައުްނސ ލްގެިއ ދާރާި އ ްބރާހީމްިރަމީޒުި

 18 ހއ މާރަްނދޫި ތ ލަދުންމަތީިއުތުުރބުރީިމާރަްނދޫިކައުްނސ ލްގެިއ ދާރާި މަރްަޔމްިޝ ފާނާި ޕްރޮޖެކްޓްިއޮފ ސަރ

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 19 ހއ މުަރއ ދޫި ހއ.މުަރއ ދޫިސްކޫލްި މުޞްޠަފާިهللاިޢަބްދު

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 20 ހއ މުަރއ ދޫި އުތުުރބުރީިމުަރއ ދޫިކަުއްނސ ލްގެިއ ދާރާިތ ލަދުންމަތީި ޢާއ ޝަތުިޞ ފްނާި



 ިންފޮމޭޝަންިކޮމ ޝަނަރުގެިއޮފީސްއ ި
 

 

 # އަތޮޅުި ރަށްި އޮފީސްި ނަންި މަާގމްި

 21 ހއ މޮަޅދޫި ހއ.މޮަޅދޫިސްކޫލްި ޢަލީިފ ކުރީ ޕްރ ންސ ޕަލްި

އ.އެްޑމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 22 ހއ މޮަޅދޫި ތ ލަދުންމަތީިއުތުުރބުރީިމޮަޅދޫިކައުްނސ ލްގެިއ ާދރާި އާމ ނަތުިަޝޒުނާި

 23 ހއ ފ އްލަދޫި މަަދރުސަުތއްިޞަާބޙްި އ ްބރާހީމްިަޝހީމްި އެޑްމ ންިއޮފ ަސރ

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 24 ހއ ފ އްލަދޫި ތ ލަދުންމަތީިއުތުުރބުރީިފ އްލަދޫިކަުއްނސ ލްގެިއ ދާރާި އ ްޚވާނުިهللاިޢަބްދު

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭީޓވްި
 އޮފ ަސރ

 25 ހއ ދ ްއދޫި ހއިައތޮޅުިޮހސްޕ ޓަލް މުަޙއްަމދުިރަީޝދުި

 26 ހއ ދ ްއދޫި ހއ.ިއަޮތޅުިތައުީލމީިމަރުަކޒުި ޙުަސއ ންިޝުޖާޢުި ޓްރޭނ ންގިލީޑ ންިޓީޗަރ

އ ކޮނޮމ ކްިޑ ވެލޮޕްމަންޓްި
 އޮފ ަސރ

 27 ހއ ދ ްއދޫި ތ ލަދުންމަތީިއުތުުރބުރީިއަތޮޅުިަކއުންސ ލްގެިއ ާދރާި އަްސމާިއަޫބބަކުރުި

 28 ހއ ދ ްއދޫި އ ާދރާިތ ލަދުންމަތީިއުތުުރބުރީިދ ްއދޫިކައުްނސ ލްގެި މަތީންިهللاިޢަބްދު ޕްރޮޖެކްޓްިއޮފ ސަރ

 29 ހއ ތަކަންދޫި މަަދރުސަުތއްޝަީހދުިޢަލ ތަކުރުފާނުި ޢަލީިމުޙަްއމަދުި ޓްރެއ ންޑްިލީޑ ްނގްިޓީޗަރ

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 30 ހއ ތަކަންދޫި ތ ލަދުންމަތީިއުތުުރބުރީިތަކަްނދޫިކައުްނސ ލްގެިއ ދާރާި ޢާއ ޝަތުިުމޙަްއމަދުި

 31 ހއ ތުރާކުނުި ހއ.ުތރާކުނުިސްކޫލްި އަްޙމަދުިނ ާޔޒްި ޓްރެއ ންޑްިލީޑ ްނގްިޓީޗަރ

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
  އޮފ ަސރ

 32 ހއ ތުރާކުނުި ތ ލަދުންމަތީިއުތުުރބުރީިުތރާކުނުިކައުްނސ ލްގެިއ ދާރާި ޢަލީިއ ބްރާީހމްި

 33 ހދ ހަނ މާދޫި ހދ.ހަނ ާމދޫިސްކޫލްި އަްޙމަދުިޝަީފގްި ޕްރ ންސ ޕަލްި

އެސ ސްޓެންޓްިފައ ނޭްނސްި
 އޮފ ަސރ

 34 ހދ ހަނ މާދޫި ތ ލަދުންމަތީިދެކުނުުބރީިހަނ މާދޫިކަުއްނސ ލްގެިއ ދާރާި މުަޙއްަމދުިަޙސަންި

 35 ހދ ހ ރ ަމރަދޫި ހދ.ހ ރ މަަރދޫިސްކޫލްި ނަސްރަތުިވަީޙދާި ގްެރޖުއޭޓްިލީޑ ންިޓީޗަރ

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
  އޮފ ަސރ

ކަުއންސ ލްގެިތ ލަދުންމަތީިދެކުނުުބރީިހ ރ މަަރދޫި  ޙަސަންިނ ޒާރު
 އ ާދރާި

 36 ހދ ހ ރ ަމރަދޫި

 37 ހދ ނައ ވާދޫި ހދ.ނައ ާވދޫިސްކޫލްި ަނއީމްިهللاިޢަބްދު ގްެރޖުއޭޓްިލީޑ ންިޓީޗަރ

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 38 ހދ ނައ ވާދޫި ތ ލަދުންމަތީިދެކުނުުބރީިނައ ާވދޫިކައުްނސ ލްގެިއ ދާރާި ޒ ޔާދާިއ ބްރާީހމްި

 39 ހދ ނެއްލައ ދޫި ހދ.ނެއްަލއ ދޫިސްކޫލް އާަދމްިއ ްބރާހީމްި ގްެރޖުއޭޓްިޓީޗަރ

ތ ލަދުންމަތީިދެކުނުުބރީިނެއްަލއ ދޫިަކުއންސ ލްގެި هللاއަްޙމަދުިޢަްބދު އެސ ސްޓެންޓްިޑ ރެކްޓަރ
 އ ާދރާި

 40 ހދ ނެއްލައ ދޫި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 41 ހދ ނޭކުރެްނދޫި ހދ.ނޭކުެރންދޫިސްކޫލްި އާމ ނަތުިޙަްމދާި

ތ ލަދުންމަތީިދެކުނުުބރީިނޭކުެރންދޫިކަުއންސ ލްގެި ޙަފްޞާިރަީޝދުި އޮފ ސަރޕްލޭނ ންގި
 އ ާދރާި

 42 ހދ ނޭކުރެްނދޫި

ތ ލަދުންމަތީިދެކުނުުބރީިނޮޅ ަވރަންފަރުިކައުންސ ްލގެި هللاމުަޙއްަމދުިައބްދު އެޑްމ ންިއޮފ ަސރ
 އ ާދރާި

ނޮޅ ވަރަންފަި
 ރުި

 43 ހދ



ިިއ ންފޮމޭޝަންިކޮމ ޝަނަރުގެިއޮފީސްި

 

 # އަތޮޅުި ރަށްި އޮފީސްި ނަންި މަާގމްި

އެސ ސްޓެންޓްިއ ކޮނޮމ ކްި
 އޮފ ަސރޑ ވެލޮޕްަމންޓްި

ތ ލަދުންމަތީިދެކުނުުބރީިނޮޅ ަވރަމުިކަުއންސ ލްގެި ޢަލީިމާހ ރުި
 އ ާދރާި

 44 ހދ ނޮޅ ވަަރމުި

 45 ހދ ނޮޅ ވަަރމްި ހދ.ނޮޅ ަވރަމްިސްކޫލްި މުަޙއްަމދުިޝަފީއުި ގްެރޖުއޭޓްިލީޑ ންިޓީޗަރ

ނޮޅ ވަަރމްފަި ހދ.ނޮޅ ަވރަންފަރުިސްކޫލް هللاޙުަސއ ންިޢަްބދު ގްެރޖުއޭޓްިލީޑ ންިޓީޗަރ
 ރުި

 46 ހދ

 47 ހދ ކުރ ނބި  ހދ.ކުރ ނބީިސްކޫލްި ހުސެންިނާޒ މްި ލީޑ ންިޓީޗަރ

އެސ ސްޓެންޓްި
އެޑްމ ނ ސްޓްރޭީޓވްި

 އޮފ ަސރ

 48 ހދ ކުރ ނބި  ތ ލަދުންމަތީިދެކުނުުބރީިކުރ ނބީިކައުްނސ ލްގެިއ ދާރާި ޙަސަންިޙުަސއ ންި

ސީނ ައރި
އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި

 އޮފ ަސރ

ދެކުނުުބރީިކުުޅއްުދއްފުށީިކައުންސ ްލގެިތ ލަދުންމަތީި ޙުަސއ ންިޢަލީ
 އ ާދރާި

ކުޅުްއދުއްފުި
 ށީ

 49 ހދ

އެސ ސްޓެންޓްިކޮމްޕ އުޓަރި
 ޓެކްނ ޝަންި

ކުޅުްއދުއްފުި ތ ލަދުންމަތީިދެކުނުުބރީިއަޮތޅުިކައުްނސ ލްގެިއ ާދރާި މުަޙއްަމދުިޢަލީ
 ށީ

 50 ހދ

 51 ހދ ކުޅުުދއްފުށި  ީރޖަނަލްިހޮސްޕ ޓަލްިހދ.ިކުޅުުދއްފުށީި ފާޠ މަތުިޙަަސންި ކޮމ އުނ ޓީިހެލްތްިއޮފ ސަރ

 52 ހދ ކުޅުުދއްފުށި  ހދ.އަފީުފއްީދންިސްކޫލްި ނާޞ ޙާިއ ުދރީސްި ޕްރ ންސ ޕަލްި

 53 ހދ ކުޅުުދއްފުށި  ހދ.އަޮތޅުިތައުލ މީިމަރުަކޒުި هللاއަްޙމަދުިޢަްބދު ޑެޕ އުޓީިޕްރ ްނސ ޕަލް

 54 ހދ ކުޅުުދއްފުށި  ހދ.ޖަލާލުްއދީންިސްކޫލްި އާމ ނަތުިމުަޙއްަމދުި ގްެރޖުއޭޓްިލީޑ ންިޓީޗަރ

 55 ހދ ކުމުންދޫި ހދ.ކުމުްނދޫިސްކޫލްި އަްޙމަދުިުމަޙއްަމދުި ޓްރެއ ންޑްިލީޑ ްނގްިޓީޗަރ

 56 ހދ ކުމުންދޫި ތ ލަދުންމަތީިދެކުނުުބރީިކުމުްނދޫިކައުްނސ ލްގެިއ ދާރާި ޙަލީމަތުިައބޫބަުކރުި ފައ ނޭްނސްިއޮފ ަސރ

 57 ހދ ވައ ަކރަދޫި ހދ.އަޮތޅުިސްކޫލްި ނަީޒޙްިމުަޙއްަމދުި ޕްރ ންޓަރ

ސީނ ައރިޕްލޭނ ްނގި
 އޮފ ަސރ

ތ ލަދުންމަތީިދެކުނުުބރީިަވއ ކަަރދޫިކަުއންސ ލްގެި  ޙުަސއ ންިުމޙަްއމަދު
 އ ާދރާި

 58 ހދ ވައ ަކރަދޫި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 59 ހދ މަކުނުދޫި ހދ.މަކުުނދޫިސްކޫލްި ސަލާމާިޢަްބދުލްޢަލީމްި

އެސ ސްޓެންޓްިޕްރޮޖެކްޓްި
 އޮފ ަސރ

 60 ހދ މަކުނުދޫި  ތ ލަދުންމަތީިދެކުނުުބރީިމަކުުނދޫިކައުްނސ ލްގެިއ ދާރާ ޙުަސއ ންިސ ރުާޙންި

 61 ހދ ފ ނޭ ހދ.ފ ނޭިސްކޫލްި ޝަހުމާިޢަްބދުލްަމޖީދުި ޓްރެއ ންޑްިޓީޗަރ

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
  އޮފ ަސރ

ޝަމްުސއްނ ސާި
 މުަޙއްަމދުި

 62 ހދ ފ ނޭ ދެކުނުުބރީިފ ނޭިކައުްނސ ލްގެިއ ާދރާިތ ލަދުންމަތީި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 63 ށ ނަރުދޫި ށ.ނަރުދޫިސްކޫލް ޙުަސއ ންިޒާހ ދުި

 64 ށ ނަރުދޫި މ ލަދުްނމަޑުލުިއުުތރުުބރީިނަުރދޫިކައުްނސ ލްގެިއ ދާރާި އަްޙމަދުިާމހ ރުި ޕްލޭނ ންގިއޮފ ސަރ

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 65 ށ ނޫމަރާި ށ.ނޫމަރާިސްކޫލްި އަނީލްިއަްޙމަދުި



 ިންފޮމޭޝަންިކޮމ ޝަނަރުގެިއޮފީސްއ ި
 

 

 # އަތޮޅުި ރަށްި އޮފީސްި ނަންި މަާގމްި

އެސ ސްޓެންޓްިފައ ނޭްނސްި
 އޮފަސރ

 66 ށ ނޫމަރާި މ ލަދުްނމަޑުލުިއުުތރުުބރީިނޫަމރާިކައުްނސ ލްގެިއ ދާރާި ޢަލީިޢާރ ފް

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 67 ށ ބ ލެއްފަހި  ށ.ބ ލެއްފަހީިސްކޫލްި އަްޙމަދުިމަުޢރޫފްި

ޢަބްުދއްަސއްތާރުި ޑެޕ އުޓީިޑ ރެކްޓަރ
 މޫސާި

މ ލަދުްނމަޑުލުިއުުތރުުބރީިބ ލެތްފަހީިކަުއންސ ލްގެި
 އ ާދރާި

 68 ށ ބ ލެއްފަހި 

 69 ށ ޅައ މަގުި ށ.ޅައ މަގުިސްކޫލްި ޢަބްުދއްނާޞ ރުި ގްެރޖުއޭޓްިލީޑީްނގްިޓީޗަރ

އެސ ސްޓެންޓްިމުނ ސ ޕަލްި
 ސާރވ ސްިއޮފ ަސރ

ަޅއ ަމގުިކަުއންސ ލްގެިމ ލަދުްނމަޑުލުިއުުތރުުބރީި އަޖުާނދުިުމޙަްއމަދުި
 އ ާދރާި

 70 ށ ޅައ މަގުި

އެސ ސްޓެންޓްިމުނ ސ ޕަލްި
 ސާރވ ސްިއޮފ ަސރ

ނޑ ީތމުިކައުންސ ްލގެި އަްޙމަދުިރ ފްަޢތުި މ ލަދުްނމަޑުލުިއުުތރުުބރީިކަ
 އ ާދރާި

ނޑ ތީމުި  71 ށ ކަ

ނޑ ތީމްި ށ.އަތޮޅުިސްކޫލްި ޢަބްދުލްކަީރމްިޢަލީ ކޮލ ފައ ޑްިލީޑ ންގިޓީޗަރ  72 ށ ކަ

 73 ށ ކޮމަންޑޫި ށ.އަތޮޅުިތަޢުލ މީިމަރުކަޒުި މުަޙއްަމދުިނަީޞރުި ޑެޕ އުޓީިޕްރ ްނސ ޕަލް

އެސ ސްޓެންޓްިއ ކޮނޮމ ކްި
 ޑ ވެލޮޕްަމންޓްިއޮފ ަސރ

މ ލަދުްނމަޑުލުިއުުތރުުބރީިކޮމަންޑޫިަކުއންސ ލްގެި  هللاނޫޙްިޢަްބދު
 އ ާދރާި

 74 ށ ކޮމަންޑޫި

 75 ށ މަރޮށި  މުަންއވަރާިށ.މަަދރުސަތުލްި އ ކްާރމްި އެޑްމ ންިއޮފ ަސރ

މުނ ސ ޕަލްިަސރވ ސްި
 އޮފ ަސރ

 76 ށ މަރޮށި  މ ލަދުްނމަޑުލުިއުުތރުުބރީިމަޮރށ ިކައުްނސ ލްގެިއ ދާރާި މުަޙއްަމދުިަޙމީދުި

 77 ށ މާއުނޫގދޫި ށ.މާުއގޫދޫިސްކޫލްި ޙުަސއ ންިޝަކީބްި އެޑްމ ނ ސްޓްރޭަޓރ

އުުތރުުބރީިމާުއނޫގދޫިަކއުންސ ްލގެިމ ލަދުްނމަޑުލުި  އ ްބރާހީމްިަޝރީފް ފައ ނޭްނސްިއޮފ ަސރ
 އ ާދރާި

 78 ށ މާއުނޫގދޫި

 79 ށ މ ލަންދޫި ށ.މ ލަންދޫިސްކޫލްި ޢާއ ޝަތުިފަރުހަތާި ޕްރ ންސ ޕްލްި

މުނ ސ ޕަލްިަސރވ ސްި
 އޮފ ަސރ

މ ލަދުްނމަޑުލުިއުުތރުުބރީިމ ލަްނދޫިކަުއންސ ލްގެި އަްޙމަދުިޢަީތޤުި
 އ ާދރާި

 80 ށ މ ލަންދޫި

 81 ށ ފީވަށްި ށ.ފީވަކުިސްކޫލްި ޢަލީިޝަރީފް ޓީޗަރގްެރޖުއޭޓްިލީޑ ންި

ޢެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 82 ށ ފީވަށްި މ ލަދުްނމަޑުލުިއުުތރުުބރީިފީވަކުިކައުްނސ ލްގެިއ ދާރާި އ ްބރާހީމްިވަީސމްި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
  އޮފ ަސރ

 83 ށ ފުނަދޫި ށ.ިއަތޮޅުިހޮސްޕ ޓަލްި  އަްސމާިއާަދމް

 84 ށ ފުނަދޫި ށ.ފުނަދޫިސްކޫލްި ޢާއ ޝަތުިނީޒާިޒާހ ރުި ލީޑ ންގްިޓީޗަރ

 85 ށ ފުނަދޫި މ ލަދުްނމަޑުލުިއުުތރުުބރީިއަޮތޅުިކައުްނސ ލްގެިއ ދާރާި މަްމދޫޙްިަނސީމްި  ކޮންޕ ޔުޓަރިޓެކްނީޝަން

އެސ ސްޓެންޓްި
އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި

 އޮފ ަސރ

 86 ށ ފުނަދޫި އ ދާރާިިމ ލަދުްނމަޑުލުިއުުތރުުބރީިފުނަދޫިކަުއްނސ ލްގެ  ޙުަސއ ންިއަލީ

 87 ށ ފޭދޫި ށ.ފޭދޫިސްކޫލް މުަޙއްަމދުިޢާދ ލްި ޕްރ ންސ ޕަލްި

ސީނ ައރިމުނ ސ ޕަލްި
 ސަރވ ސްިއޮފ ަސރ

 88 ށ ފޭދޫި މ ލަދުްނމަޑުލުިއުުތރުުބރީިފޭދޫިކައުްނސ ލްގެިއ ާދރާި އ ްބރާހީމްިهللاިސަޢުދު



ިިއ ންފޮމޭޝަންިކޮމ ޝަނަރުގެިއޮފީސްި

 

 # އަތޮޅުި ރަށްި އޮފީސްި ނަންި މަާގމްި

އ ްބރާހީމްިރަޝީދުި ޑެޕ އުޓީިޕްރ ްނސ ޕަލް
 މުޞްޠަފާި

 89 ށ ފޯކައ ދޫި ސްކޫލްިށ.ފޯކައ ދޫި

މ ލަދުްނމަޑުލުިއުުތރުުބރީިފޯކައ ދޫިަކުއންސ ލްގެި ޢާޠ ފުިهللاިޢަބްދު ޕްލޭނ ންގިއޮފ ސަރ
 އ ާދރާި

 90 ށ ފޯކައ ދޫި

 91 ށ ގޮއ ދޫި ށ.ގޮއ ދޫިސްކޫލްި ޙަސަންިާޝހ ދުި ޓްރެއ ންޑްިޓީޗަރ

އެސ ސްޓެންޓްިޕްރޮޖެކްޓްި
 އޮފ ަސރ

 92 ށ ގޮއ ދޫި ޮގއ ދޫިކައުްނސ ލްގެިއ ދާރާިިމ ލަދުްނމަޑުލުއުުތުރބުރީ ރަމީޒުިهللاިޢަބްދު

 93 ނ ހެނަބދޫި ނ.ހެނަބދޫިސްކޫލްި މުަޙއްަމދުިނ ާޒރުި ޕްރ ންސ ޕަލްި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
  އޮފ ަސރ

މ ލަދުްނމަޑުލުިދެކުުނބުރީިހެނަބދޫިކަުއންސ ލްގެި  ޙަސަންިވ ޝާން
 އ ާދރާި

 94 ނ ހެނަބދޫި

ޢަބްދުްލވާޙ ދުި ކޮލ ފައ ޑްިލީޑ ންގިޓީޗަރ
 ޢަބްުދއްލަޠީފް

 95 ނ ހޮޅުދޫި ނ.މޭނާިސްކޫލްި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 96 ނ ހޮޅުދޫި މ ލަދުްނމަޑުލުިދެކުުނބުރީިޮހޅުދޫިކަުއްނސ ލްގެިއ ދާރާި ޢާއ ޝަތުިތޫބާި

 97 ނ ޅޮހި  ނ.ޅޮހީިސްކޫލްި އ ްބރާހީމްިއަޫބބަކުރުި ޑެޕ އުޓީިޕްރ ްނސ ޕަލް

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 98 ނ ޅޮހި  މ ލަދުްނމަޑުލުިދެކުުނބުރީިޅޮހީިކައުްނސ ލްގެިއ ާދރާި އ ްބރާހީމްިޢާދ ލްި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 99 ނ ކުޑަފަރި  ނ.ކުޑަފަރީިސްކޫލްި އާމ ނަތުިފ ރާޝާި

އެސ ސްޓެންޓްިޕްލޭނ ންގްި
 އޮފ ަސރ

މ ލަދުްނމަޑުލުިދެކުުނބުރީިކުޑަަފރީިކަުއންސ ލްގެި އާަދމްިޝަރީފްި
  އ ާދރާ

 100 ނ ކުޑަފަރީި

 101 ނ ކެނދ ކުުޅދޫި ނ.ކެނދ ކުުޅދޫިސްކޫލްި ޢަލީިމުޙަްއމަދުި ޑެޕ އުޓީިޕްރ ްނސ ޕަލް

އެސ ސްޓެންޓްިޕްރޮޖެކްޓްި
 އޮފ ަސރ

މ ލަދުްނމަޑުލުިދެކުުނބުރީިކެނދ ކުުޅދޫިކައުންސ ްލގެި އަްޙމަދުިަރމީޒްި
  އ ާދރާ

 102 ނ ކެނދ ކުުޅދޫި

 103 ނ ވެލ ދޫި ނ.އަތޮޅުިތަޢުލީމީިމަރުކަޒުި ޢަލީިޢަބްުދއްލަޠީފް ޑެޕ އުޓީިޕްރ ްނސ ޕަލް

އެސ ސްޓެންޓްިޕްލޭނ ންގި
  އޮފ ަސރ

 104 ނ ވެލ ދޫި  މ ލަދުްނމަޑުލުިދެކުުނބުރީިވެލ ދޫިކަުއްނސ ލްގެިއ ދާރާ ާފއ ޤްިهللاިޢަބްދު

ސީނ ައރި
އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި

 އޮފ ަސރ

 105 ނ މަނަދޫި  ނ.ިއަތޮޅުިހޮސްޕ ޓަލް އަޫބބަކުރުިާއަދމްި

ޢަބްުދއްަސއްތާރުި ޑެޕ އުޓީިޕްރ ްނސ ޕަލް
 މުަޙއްަމދުި

 106 ނ މަނަދޫި ނ.ިއަތޮޅުިަމދަުރސާި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 107 ނ މަނަދޫި  މ ލަދުްނމަޑުލުިދެކުުނބުރީިަމނަދޫިކަުއްނސ ލްގެިއ ދާރާ މަރްަޔމްިމުަޙއްަމދުި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 108 ނ މަޫގދޫި ނ.މަޫގދޫިސްކޫލްި ނަީޞރުިهللاިފަތުޙު



 ިންފޮމޭޝަންިކޮމ ޝަނަރުގެިއޮފީސްއ ި
 

 

 # އަތޮޅުި ރަށްި އޮފީސްި ނަންި މަާގމްި

އެސ ސްޓެންޓްި
އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި

  އޮފ ަސރ

 109 ނ މަޫގދޫި  މ ލަދުްނމަޑުލުިދެކުުނބުރީިަމޫގދޫިކައުްނސ ލްގެިއ ދާރާ މުަޙއްަމދުިهللاިޢަބްދު

 110 ނ މާޅެްނދޫި ނ.މާޅެްނދޫިސްކޫލްި ޙާމ ދުިމޫސާި ޕްރ ންސ ޕަލްި

ދެކުުނބުރީިާމޅެްނދޫިކަުއންސ ލްގެިމ ލަދުްނމަޑުލުި ފާޠ މަތުިސޯމާި އެޑްމ ންިއޮފ ަސރ
 އ ާދރާި

 111 ނ މާޅެްނދޫި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 112 ނ މާފަރުި ނ.މާފަރުިސްކޫލްި މުަޙއްަމދުިޢަްބދުލްޣަނީި

 113 ނ މާފަރުި  މ ލަދުްނމަޑުލުިދެކުުނބުރީިމާަފރުިކައުްނސ ލްގެިއ ދާރާ އަްޙމަދުިބަދީޢުި އެސ ސްޓެންޓްިޑ ރެކްޓަރ

ޕްރ ްނސ ޕަލްިޑެޕ އުޓީި
 އެޑްމ ނ ސްޓްޭރޝަންި

 114 ނ މ ލަދޫި ހ ދާޔާިސްކޫލްި ޙަނީފްިهللاިޢަބްދު

 115 ނ މަނަދޫި މ ލަދުްނމަޑުލުިދެކުުނބުރީިއަތޮޅުިކަުއްނސ ލްގެިއ ދާރާި ޢާއ ޝަތުިމީާނޒުި އެސ ސްޓެންޓްިޑ ރެކްޓަރ

އެސ ސްޓެންޓްިއެޑްމ ންި
 އޮފ ަސރ

 116 ނ މ ލަދޫި މ ަލދޫިކައުްނސ ލްގެިއ ދާރާިމ ލަދުްނމަޑުލުިދެކުުނބުރީި هللاމަރްަޔމްިޢަބްދުި

އ ކޮނޮމ ކްިޑ ވެލޮޕްމެންޓްި
 އޮފ ަސރ

އަްޙމަދުިވ ރުާޝންި
)އ ންފޮމޭަޝންި
އޮފ ަސރުިނެތްި
 ޙާލަތެްއގައ (

 117 ނ މ ލަދޫި މ ލަދުްނމަޑުލުިދެކުުނބުރީިމ ަލދޫިކައުްނސ ލްގެިއ ދާރާި

 118 ނ ފޮއްދޫި ސްކޫލްިނ.ފޮއްދޫި ޙުަސއ ންިަޙބީބްި ކޮލ ފައ ޑްިލީޑ ންގިޓީޗަރ

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
  އޮފ ަސރ

 119 ނ ފޮއްދޫި  މ ލަދުްނމަޑުލުިދެކުުނބުރީިޮފއްދޫިކަުއްނސ ލްގެިއ ދާރާ ޙުަސއ ންިަމމްޫދޙްި

 120 ނ ލަންދޫި ނ.ލަންދޫިސްކޫލްި މޫސާިުޙސައ ންި ގްެރޖުއޭޓްިލީޑ ންިޓީޗަރ

ސީނ ައރިޕްޮރޖެކްޓްި
 އޮފ ަސރ

 121 ނ ލަންދޫި މ ލަދުްނމަޑުލުިދެކުުނބުރީިލަްނދޫިކައުްނސ ލްގެިއ ދާރާި ފަޟީލްިޙަސަންި

 122 ރ ހުޅުުދއްފާރުި ރ.ހުުޅދުއްާފރުިސްކޫލްި ޢަލީިމުޞްޠަފާ ކޮލ ފައ ޑްިލީޑ ންގިޓީޗަރ

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

މާޮޅސްމަޑުލުިުއތުުރބުރީިުހޅުުދއްފާރުިަކއުންސ ްލގެި އަްޙމަދުިޝާހ ދުި
 އ ާދރާި

 123 ރ ހުޅުުދއްފާރުި

 124 ރ ރަްސމާދޫި ރަްސމާދޫިސްކޫލްި މުަޙއްަމދުިޚާލ ދުި ޕްރ ންސ ޕަލްި

އެސ ސްޓެންޓްިމުނ ސ ޕަލްި
 ސަރވ ސްިއޮފ ަސރ

މާޮޅސްމަޑުލުިުއތުުރބުރީިަރސްާމދޫިކަުއންސ ލްގެި  އަްޙމަދުިަރއޫފް
 އ ާދރާި

 125 ރ ރަްސމާދޫި

އ ކޮނޮމ ކްިޑ ވެލޮޕްމެންޓްި
 އޮފ ަސރ

މާޮޅސްމަޑުލުިުއތުުރބުރީިަރްސގެތީމުިަކއުންސ ްލގެި އަޞްފާިއާމ ނަތުި
 އ ާދރާި

 126 ރ ރަްސގެތީމުި

 127 ރ ރަްސގެތީމުި ރ.ރަްސގެީތމުިސްކޫލްި ވއ.ވ ީނޝްި ޕްރ ންސ ޕަލްި

އެސ ސްޓެންޓްިޕްލޭނ ންގި
 އޮފ ަސރ

 128 ރ ކ ނޮޅަހުި މާޮޅސްމަޑުލުިުއތުުރބުރީިކ ޮނޅަހުިކައުްނސ ލްގެިއ ދާރާި ޢަބްދުްލޙަީމދުިޔޫސުފްި

ޑެޕ އުޓީިޕްރ ްނސ ޕަލްި
 އެޑްމ ނ ސްޓްޭރޝަންި

ޢަބްދުލްުމްޙސ ންި
 ޙަސަންި

 129 ރ ކ ނޮޅަސްި ރ.ކ ނޮޅަހުިސްކޫލް



ިިއ ންފޮމޭޝަންިކޮމ ޝަނަރުގެިއޮފީސްި

 

 # އަތޮޅުި ރަށްި އޮފީސްި ނަންި މަާގމްި

އެސ ސްޓެންޓްި
އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި

 އޮފ ަސރ

މާޮޅސްމަޑުލުިުއތުުރބުރީިައނޮގޅ ީތމުިކައުންސ ްލގެި ރަްޙމާިހުަސއ ންި
  އ ާދރާ

 130 ރ އަނގޮޅ ީތމުި

ިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވް
 އޮފ ަސރ

 131 ރ އަނގޮޅ ީތމުި ރ.އަނގޮޅ ތީމުިސްކޫލްި މުޖްަތބާިޔޫސުފްި

 132 ރ އަލ ފުށި  ރ.އަލ ފުށީިސްކޫލްި ޢަލީިޝަހީމް ލީޑ ންގިޓީޗަރ

 133 ރ އަލ ފުށީި މާޮޅސްމަޑުލުިުއތުުރބުރީިއަލ ފުށީިަކއުްނސ ލްގެިއ ދާރާި  އާަދމްިމާހ ރު އެސ ސްޓެންޓްިޑ ރެކްޓަރ

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 134 ރ އ ންަނމާދޫި ރ.އ ންަނާމދޫިސްކޫލްި ޙުަސއ ންިނަޢީމްި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

މާޮޅސްމަޑުލުިުއތުުރބުރީިއ ންނަާމދޫިކަުއންސ ލްގެި އާމ ނަތުިާޝދްލީި
 އ ާދރާި

 135 ރ އ ންަނމާދޫި

 136 ރ އ ނގުަރއ ދޫި ރ.އ ނގުަރއ ދޫިސްކޫލްި ޝާފ ޔާިޔޫސުފްި ގްެރޖުއޭޓްިލީޑ ންިޓީޗަރ

އެސ ސްޓެންޓްިޕްރޮްގރާމްި
 އޮފ ަސރ

 137 ރ އުނގޫފާރުި މާޮޅސްމަޑުލުިުއތުުރބުރީިައތޮޅުިކަުއްނސ ލްގެިއ ދާރާި އަްޙމަދުިރ ޒާި

ސީނ ައރި
އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި

 އޮފ ަސރ

މާޮޅސްމަޑުލުިުއތުުރބުރީިއ ނުގރައ ދޫިަކއުންސ ްލގެި ސަީމޙާިއ ްސމާޢީލްި
 އ ާދރާި

 138 ރ އ ނގުަރއ ދޫި

ރ ލެޝަންިޕަބްލ ކްި
 އޮފ ަސރ

 139 ރ އުނގޫފާރުި ރ.ިއުނގޫފާރުިީރޖަނަލްިހޮސްޕ ޓަލްި ޙަސަންިފަޒީލްި

 140 ރ އުނގޫފާރުި ރ.އުނގޫފާރުިސްކޫލް އ ްބރާހީމްިަނސީމްި ޑެޕ އުޓީިޕްރ ްނސ ޕަލް

އެސ ސްޓެންޓްިމުނ ސ ޕަލްި
 ސަރވ ސްިއޮފ ަސރ

ކަުއންސ ލްގެިމާޮޅސްމަޑުލުިުއތުުރބުރީިުއނގޫާފރުި އަްޙމަދުިފަޔާޒުި
 އ ާދރާި

 141 ރ އުނގޫފާރުި

 142 ރ ވާދޫި ވާދޫިސްކޫލްި  މުަޙއްަމދުިރ ޔާޟްި ގްެރޖުއޭޓްިލީޑ ންިޓީޗަރ

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 143 ރ ވާދޫި މާޮޅސްމަޑުލުިުއތުުރބުރީިވާދޫިކަުއންސ ލްގެިއ ާދރާި ޔާމ ންިފައ ޞަލްި

 144 ރ މަޑުްއަވރި  ރ.މަުޑއްަވރީިސްކޫލްި އަްޙމަދުިޝަީކބްި ގްެރޖުއޭޓްިލީޑ ންިޓީޗަރ

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

މާޮޅސްމަޑުލުިުއތުުރބުރީިަމޑުްއވަރީިަކުއންސ ލްގެި އަްޙމަދުިފާޫރޤުި
 އ ާދރާި

 145 ރ މަޑުްއަވރީި

ޑެޕ އުޓީިޕްރ ްނސ ޕަލްި
 އެޑްމ ނ ސްޓްޭރޝަންި

 146 ރ މާކުރަތުި ރ.މާކުރަތުިސްކޫލް އ ްސމާޢީލްިމުަޙއްަމދުި

 147 ރ މާކުރަތުި މާޮޅސްމަޑުލުިުއތުުރބުރީިމާުކރަތުިކައުްނސ ލްގެިއ ދާރާި ފައުޒ ްއޔާިއަްޙމަދުި އެޑްމ ންިއޮފ ަސރ

 148 ރ މީދޫި ރ.އަޮތޅުިތަޢުލީމީިމަރުަކޒުި މުަޙއްަމދުިަވސީމްި ޑެޕ އުޓީިޕްރ ްނސ ޕަލް

އެސ ސްޓެންޓްިފައ ނޭްނސްި
 އޮފ ަސރ

 149 ރ މީދޫި ީމދޫިކައުްނސ ލްގެިއ ާދރާިމާޮޅސްމަޑުލުިުއތުުރބުރީި ނަޙްލާިޢަލީ

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 150 ރ ފައ ނުި ރ.ފައ ނުިސްކޫލްި އަްޙމަދުިޝ ާޔމްި

އެސ ސްޓެންޓްިޕްރޮޖެކްޓްި  151 ރ ފައ ނުި މާޮޅސްމަޑުލުިުއތުުރބުރީިފައ ނުިކައުްނސ ލްގެިއ ދާރާި އ ްބރާހީމްިފަީހމްި



 ިންފޮމޭޝަންިކޮމ ޝަނަރުގެިއޮފީސްއ ި
 

 

 # އަތޮޅުި ރަށްި އޮފީސްި ނަންި މަާގމްި

 އޮފ ަސރ

 152 ރ ދުވާަފރުި ރ.އަޮތޅުިސްކޫލް/ިރ.ުދވާަފރުިސްކޫލްި  ުމޙަްއމަދުމޫސާި ޓްރެއ ންޑްިލީޑ ްނގްިޓީޗަރ

 153 ރ ދުވާަފރުި ރ.ުދވާފަރުިޕްަރއ ަމރީިސްކޫލްި އަްޙމަދުިުމަޙއްަމދުި ޑެޕ އުޓީިޕްރ ްނސ ޕަލް

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 154 ރ ދުވާަފރުި މާޮޅސްމަޑުލުިުއތުުރބުރީިުދވާަފރުިކައުްނސ ލްގެިއ ދާރާި އ ްސމާޢީލްިމާހ ދުި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 155 ބ ހ ތާދޫި ބ.ިހ ތާދޫިސްކޫލްި އަްޙމަދުިސަީޢދުި

ސީނ ައރފައ ނޭްނސްި
 އޮފ ަސރ

 156 ބ ހ ތާދޫި މާޮޅސްމަޑުލުިދެުކނުުބރީިހ ތާދޫިކަުއްނސ ލްގެިއ ދާރާި ޢަބްުދއްަރޙީމްިޤާސ މްި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 157 ބ ކަމަދޫި ބ.ިކަމަދޫިސްކޫލްި ޢާއ ޝަތުިޝަފީާނޒްި

ޝަފްރާޒްި އ.ޕްރޮޖެކްޓްިއޮފ ސަރ
 ޢަބްދުްލޙަންނާނުި

 158 ބ ކަމަދޫި މާޮޅސްމަޑުލުިދެުކނުުބރީިކަމަދޫިަކއުްނސ ލްގެިއ ދާރާި

 159 ބ ކ ހާދޫި ބ.ިކ ހާދޫިސްކޫލްި މަޢުރޫފްިއ ބްާރހީމްި ލީޑ ންގިޓީޗަރ

 160 ބ ކ ހާދޫި ބ.ިކ ހާދޫިސްކޫލްި  ފާޠ މަތުިޝަްމސ އްޔާ އޮފ ސަރ އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓް 

ސ.އެްޑމ ނ ސްްޓރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 161 ބ ކ ހާދޫި މާޮޅސްމަޑުލުިދެުކނުުބރީިކ ހާދޫިކަުއްނސ ލްގެިއ ދާރާި ޢަދުނާންިއ ބްާރހީމްި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 162 ބ ކުޑަރ ކ ލު ބ.ިކުޑަރ ކ ލުިސްކޫލްި ޙަްއވާިަމސްޢޫދާި

އ.އެްޑމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

މާޮޅސްމަޑުލުިދެުކނުުބރީިކުޑަރ ކ ލުިކަުއންސ ލްގެި އ ްބރާހީމްިރަމީޒުި
 އ ާދރާި

 163 ބ ކުޑަރ ކ ލު

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 164 ބ ކެންދޫި ބ.ިކެންދޫިސްކޫލްި ފާތ މަތުިޝ ނާޒާި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 165 ބ ކެންދޫި ބ.ިކެންދޫިސްކޫލްި ދ ޔާނާިޢަލީ

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

ޢަބްދުލްަފއްތާޙްި
 ޔޫސުފްި

 166 ބ ކެންދޫި މާޮޅސްމަޑުލުިދެުކނުުބރީިކެންދޫިކަުއްނސ ލްގެިއ ދާރާި

 167 ބ އޭދަފުށި  ބ.ިއަތޮޅުިތަޢުލީމީިމަރުކަޒުި ޢަލީިޢ މާދުި ޑެޕ އުޓީިޕްރ ްނސ ޕަލް

ޕަބްލ ކްިރ ލޭޝަންި
 އޮފ ަސރ

 168 ބ އޭދަފުށި  ބ.ިއަތޮޅުިޮހސްޕ ޓަލް ޝ ބާނާިޫމސާި

ކޮމްޕ އުޓަރިއެސ ސްޓެންޓްި
 ޓެކްނ ޝަންި

 169 ބ އޭދަފުށި  މާޮޅސްމަޑުލުިދެުކނުުބރީިއަޮތޅުިކައުްނސ ލްގެިއ ދާރާި ޣައްާސމްިމުަޙއްަމދުި

އެސ ސްޓެންޓްިފައ ނޭްނސްި
 އޮފ ަސރ

 170 ބ އޭދަފުށި  މާޮޅސްމަޑުލުިދެުކނުުބރީިޭއދަފުށ ިކައުްނސ ލްގެިއ ދާރާި އ ްބރާހީމްިޝ ޔާޢުި

 171 ބ މާޮޅސްި ބ.ިމާޅޮހުިސްކޫލް އަްޙމަދުިޢަރީފްި ކޮލ ފައ ޑްިލީޑ ންގިޓީޗަރ

 172 ބ މާޮޅސްި މާޮޅސްމަޑުލުިދެުކނުުބރީިމާޮޅސްިކައުްނސ ލްގެިއ ދާރާި ނަޙުމާިއ ްބރާހީމްި އެޑްމ ންިއޮފ ަސރ

ޑެޕ އުޓީިޕްރ ްނސ ޕަލްި
 އެޑްމ ނ ސްޓްޭރޝަންި

 173 ބ ފުޅަދޫި ބ.ިފުޅަދޫިސްކޫލްި އަްޙމަދުިއަޝްރަފުި



ިިއ ންފޮމޭޝަންިކޮމ ޝަނަރުގެިއޮފީސްި

 

 # އަތޮޅުި ރަށްި އޮފީސްި ނަންި މަާގމްި

އެޑްމ ންިއެސ ސްޓެންޓްި
 އޮފ ަސރ

 174 ބ ފުޅަދޫި މާޮޅސްމަޑުލުިދެުކނުުބރީިފުަޅދޫިކައުްނސ ލްގެިއ ދާރާި ޙަސަންިނ ާޔޒުި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 175 ބ ފެހެންދޫި  މާޮޅސްމަޑުލުިދެެކނުުބރީިފެހެންދޫިަކއުްނސ ލްގެިއ ދާރާ ފާޠ މަތުިޒުހުދާި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 176 ބ ދަަރވަްނދޫި އަތޮޅުިމަަދރުސާިބ.ި  ޢާއ ޝަތުިމުނާ

ސ.ިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

މާޮޅސްމަޑުލުިދެުކނުުބރީިދަަރވަްނދޫިކަުއންސ ލްގެި އ ްބރާހީމްިުހޝާމ ންި
 އ ާދރާި

 177 ބ ދަަރވަްނދޫި

 178 ބ ދޮންފަނުި ބ.ިދޮންފަނުިސްކޫލްި ޙުަސއ ންިނަޒީހްި އޮފ ަސރިޓްރެއ ނީި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 179 ބ ދޮންފަނުި ބ.ިދޮންފަނުިސްކޫލްި މަރްަޔމްިހާޒ ގާި

އެސ ސްޓެންޓްިޕްލޭނ ންގި
 އޮފ ަސރ

މާޮޅސްމަޑުލުިދެުކނުުބރީިދޮންފަނުިަކުއންސ ލްގެި އ ްބރާހީމްިަފރީދުި
 އ ާދރާި

 180 ބ ދޮންފަނުި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 181 ބ ތުޅާދޫި ބ.ިތުޅާދޫިސްކޫލް ޢާއ ޝަތުިޝ ފާޒާި

ސީނ ައރި
އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި

 އޮފ ަސރ

 182 ބ ތުޅާދޫި މާޮޅސްމަޑުލުިދެުކނުުބރީިތުާޅދޫިކައުްނސ ލްގެިއ ދާރާި ޙުަސއ ންިއ ދުީރސްި

 183 ބ ގޮއ ދޫި މާޮޅސްމަޑުލުިދެުކނުުބރީިޮގއ ދޫިކަުއްނސ ލްގެިއ ދާރާި އަްޙމަދުިނ ާޔޒުި މުނ ސ ޕަލްިއޮފ ސަރ

 184 ބ ގޮއ ދޫި ގޮއ ދޫިސްކޫލްި ޢާއ ޝަތުިރ ޝްފާި ޓްރޭނ ންގިޓީަޗރ

 185 ބ ގޮއ ދޫި ގޮއ ދޫިސްކޫލްި މާޝ ޠާިާދއޫދުި އޮފ ަސރިޓްރޭނީި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 186 ޅ ހ ންނަަވރުި ޅ.ިއަތޮޅުިތަޢުލީމީިމަރުކަޒުި ޚަީދޖާިޢަބްުދްއރަީޙމްި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 187 ޅ ހ ންނަަވރުި ޅ.ިއަތޮޅުިތަޢުލީމީިމަރުކަޒުި ސާޖ ދާިޢަދުނާންި

އެސ ސްޓެންޓްި
އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި

 އޮފ ަސރ

ނ ޢުމާި
 އަްބދުްއރަްޚމާންި

 188 ޅ ހ ންނަަވރުި  ފާދ އްޮޕޅުިހ ންަނވަރުިަކއުންސ ްލގެިއ ާދރާ

އަުދމާިމުަޙްއމަދުި ޕްރޮޖެކްޓްިއޮފ ސަރ
 ފާރ ޤުި

 189 ޅ ހ ންނަަވރުި  ފާދ އްޮޕޅުިހ ންަނވަރުިަކއުންސ ްލގެިއ ާދރާ

އެސ ސްޓެންޓްިއެކަުއންޓްސްި
 އޮފ ަސރ

 190 ޅ ހ ންނަަވރުި  ފާދ އްޮޕޅުިހ ންަނވަރުިަކއުންސ ްލގެިއ ާދރާ މާހ ރާިުޙަސއ ންި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 191 ޅ ނައ ފަރުި ޅ.ިއަތޮޅުިޮހސްޕ ޓަލް އުަމރުިއ ްބރާހ މްި

އ.ިއެޑްމ ނ ސްްޓރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

ޙުަސއ ންިައޙްަމދުި
 ފުޅުި

 192 ޅ ނައ ފަރުި ޅ.ިމަަދރުސަތުލްިއ ްފތ ތާޙްި

 193 ޅ ނައ ފަރުި ޅ.ިމަަދރުސަތުލްިއ ްފތ ތާޙްި އަްޙމަދުިއ ްބރާހީމްި ގްެރޖުއޭޓްިލީޑީްނގިޓީޗަރ



 ިންފޮމޭޝަންިކޮމ ޝަނަރުގެިއޮފީސްއ ި
 

 

 # އަތޮޅުި ރަށްި އޮފީސްި ނަންި މަާގމްި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 194 ޅ ނައ ފަރުި  ފާދ އްޮޕޅުިނައ ަފރުިކައުްނސ ލްގެިއ ާދރާި ޙުާމމްިމުަޙއްަމދުި

 195 ޅ ނައ ފަރުި ކައުްނސ ލްގެިއ ާދރާިފާދ އްޮޕޅުިއަޮތޅުި އާަދމްިهللاިޢަބްދު ޕްލޭނ ންގިއޮފ ސަރ

އ.އެްޑމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 196 ޅ ކުރެންދޫި ޅ.ިއަތޮޅުިމަަދރުސާި ޙަްއވާިއ ބްރާީހމްި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

ޝަރަފ އްޔާި
 ޢަބްުދއްަޞމަދުި

 197 ޅ ކުރެންދޫި ޅ.ިއަތޮޅުިމަަދރުސާި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 198 ޅ އޮުޅވެލ ފުށި  އޮުޅވެލ ފުށީިސްކޫލްިޅ.ި ޢަލީިސ ނާންި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
  އޮފ ަސރ

 199 ޅ އޮުޅވެލ ފުށި   ފާދ އްޮޕޅުިޮއޅުވެލ ފުށީިކަުއންސ ްލގެިއ ދާރާ އަްޙމަދުިއ ްޤބާލްި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

ޙުަސއ ންިފ ާރޤްިބ ންި
 މުަޙއްަމދުި

 200 ކ ހ ންމަފުށި  ކ.ިހ ންމަފުށީިސްކޫލް

 201 ކ ހ ންމަފުށި  ކ.ިހ ންމަފުށީިސްކޫލް ޢަލީިއަޙްަމދުި ޕްރ ންޓަރ

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 202 ކ ހ ންމަފުށި   މާލެއަޮތޅުިހ ންމަފުށީިަކއުންސ ްލގެިއ ާދރާ ޝައްފާނާިޢާޠ ފްި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 203 ކ ހުރާި ކ.ިހުރާިސްކޫލް އާމ ނަތުިޙުަސއ ންި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 204 ކ ހުރާި ކ.ިހުރާިސްކޫލް އ ްޙސާނާިަޖމީލް

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 205 ކ ހުރާި މާލެިއަތޮޅުިުހރާިކައުްނސ ލްގެިއ ާދރާި މަރ ަޔމްިސަާމޙަތުި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 206 ކ ކާށ ދޫި ކ.ިއަތޮޅުިމަަދުރސާި އާމ ނަތުިާނޒްނީންި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 207 ކ ކާށ ދޫި ކ.ިއަތޮޅުިމަަދުރސާި މަހުދ އްޔާިރުްޝދީި

އެޑްމ ނ ންސްްޓރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 208 ކ ކާށ ދޫި މާލެިއަތޮޅުިކާށ ދޫިކައުްނސ ލްގެިއ ދާރާި ސ ޔާޒުިާޖބ ރުި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

ޢާއ ޝަތުިއ ނާޒާި
 މުަޙއްަމދުިޠަލާލް

 209 ކ މާފުށި  ކ.ިމާފުށީިސްކޫލް

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 210 ކ މާފުށި  ކ.ިމާފުށީިސްކޫލް މަރްަޔމްިއަޖްލާި

ސީނ ައރިފައ ޭނންސްި
 އޮފ ަސރ

 211 ކ މާފުށީި މާލެއަޮތޅުިމާފުށީިކައުްނސ ލްގެިއ ާދރާި މުަޙއްަމދުިހައ ޝަމްި

 212 ކ މާލެ ކޯޕަޭރޝަންިލ މ ޓެޑްހައުސ ންގިޑ ވެލޮޕްމަންޓްި އީމާންިމުަޙއްަމދުި ކޮމ އުނ ޭކޝަންިއެނެލ ސްޓް

މެނޭަޖރ،ިކޮމްޕްލަޔަްނސްި
އެންޑްިކޮލ ޓީި
 އެުޝއަރެްނސްި

 213 ކ މާލެ  ހައުސ ންގިޑ ވެލޮޕްމަންޓްިފައ ނޭްނސްިކޯޕަރޭޝަން ފައ ޞަލްިޙަލީމްި



ިިއ ންފޮމޭޝަންިކޮމ ޝަނަރުގެިއޮފީސްި

 

 # އަތޮޅުި ރަށްި އޮފީސްި ނަންި މަާގމްި

 214 ކ މާލެ ހ ރ ޔާިސުކޫލްި އ ްބރާހީމްިޝ ާޔމްި އެޑްމ ނ ސްޓްރޭަޓރ

ފަޒްލާިއަްޙމަދުި މީޑ އާިއޮފ ަސރ
 ޝަހީމްި

 215 ކ މާލެ ހ އުަމންިރައ ްޓސްިކޮމ ޝަންިއޮފްިދަިމޯލްޑ ްވސްި

ޕަބްލ ކްިރ ލޭޝަންި
 އޮފ ަސރ

 216 ކ މާލެ ހ އުަމންިރައ ްޓސްިކޮމ ޝަންިއޮފްިދަިމޯލްޑ ްވސްި ޙަްއވާިަވޖުދާި

ޕަބްލ ކްިރ ލޭޝަންި
 އޮފ ަސރ

 217 ކ މާލެ ހުޅުމާލޭިހޮސްޕ ޓަލްި ލ ޔުޝާދުިަވޙީދުި

ސީނ ައރި
އެޑްމ ނ ސްޓރޭޓ ވްި

  އޮފ ަސރ

ޢަބްުދއްަރޝީދުި
  އ ްބރާހީމް

 218 ކ މާލެ ނޭޝަނަލްިބ ޔުރޯިއޮފްިސްޓެޓ ސްޓ ކްސްި

މުަޙއްަމދުިއ ާނންި އެސ ސްޓެންޓްިކްލެސ ފަޔަރ
 ޢަލީ

 219 ކ މާލެ  ނޭޝަނަލްިބ ޔުރޯިއޮފްިކްލެސ ފ ކޭޝަންި

ކޮމ ޔުނ ޓީިޓީޗަރި
 އެޑ ޔުކޭޓަރ

 220 ކ މާލެ އ ްނސްޓ ޓ އުޓްިއޮފްިއެޑ ޔުޭކޝަންިނޭޝަނަލްި މުަޙއްަމދުިޒަހީންި

 221 ކ މާލެ ނޭޝަނަލްިސެންޓަރިޮފރިއ ންޮފމޭަޝންިޓެކްނޮލޮޖީ ޢާއ ޝަތުިޢަްދނާންި ސޮފްޓްެވއަރިެއނެލ ސްޓްި

އެސ ސްޓެންޓްިއ ެވންޓްި
 އޮފ ަސރ

 222 ކ މާލެ ނޭޝަނަލްިސެންޓަރިޮފރިދ ިއާްޓސްި ޞަފާިބަީދއުި

 223 ކ މާލެ ނޭޝަނަލްިސޯޝަލްިޕްރޮޓެކްަޝންިއެެޖންސީި ޝާރ އުިއ ްސމާޢީލްި ލީގަލްިއޮފ ަސރ

އެސ ސްޓެންޓްިޕްރޮޖެކްޓްި
 އޮފ ަސރ

 224 ކ މާލެ ނޭޝަނަލްިޑ ޒާސްަޓރިމެެނޖްމަންޓްިެސންޓަރ އާމ ނަތުިަޝއުފާި

 225 ކ މާލެ ނޭޝަނަލްިޑްަރގްިޭއޖެންސީި އަްޙމަދުިޝުާހދުި އެސ ސްޓެންޓްިޑ ރެކްޓަރ

މަރްަޔމްިއ ންޝާި ކޭސްިއ ްނވެސްޓ ގޭޓަރ
 ފައ ޞަލްި

 226 ކ މާލެ ނޭޝަނަލްިއ ންެޓގްރ ޓީިކޮމ ަޝންި

އެސ ސްޓެންޓްިއެޑ ޓަރ،ި
 ޕްރެސްި

ފާޠ މަތުިނ ޙުލާި
 ޢަބްުދއްަސއްތާރުި

 227 ކ މާލެ ރަީއސުލްޖުްމހޫރ އްޔާގެިއޮފީސްި

 228 ކ މާލެ  ރައްޔ ތުްނގެިަމޖ ލީުހގެިއ ާދރާ ފާޠ މަތުިޙުަނއ ފާި މީޑ އާިއޮފ ަސރ

މުަޙއްަމދުިނ ާޒރުި ޑެޕ އުޓީިމެޭނޖަރ
 އާަދމްި

 229 ކ މާލެ ރީޖަނަލްިެއައރޕޯޓްސްި

 230 ކ މާލެ ރެހެްނދ ިސްކޫލްި ގާސ މްިމުަޙްއމަދުި ލީޑ ންގިޓީޗަރ

ހެޑްިއޮފްިލީގަލްިއެްނޑްި
 ކޯޕަރޭޓްިއެފެއާޒްި

 231 ކ މާލެ ބޭންކްިއޮފްިމޯލްޑ ވްސްިަޕބްލ ކްިލ މ ޓެޑް ޢާއ ޝަތުިަސމާޙްި

އެސ ސްޓަންޓްި
 އެޑްމ ނ ސްޓްރޭަޓރ

 232 ކ މާލެ ކަލާފާނުިސްކޫލް އާމ ނަތުިރަީޝދާި

 233 ކ މާލެ ކީރ ތ ިޤުްރއާާނބެހޭިަމރްކަޒުި މޫސާިައޙްަމދުި ސީނ ައރިޓީޗަރުި

އާަދމްިނަޞީރުި އެސ ސްޓެންޓްިލެކްޗަރަރ
 އ ްބރާހީމްި

 234 ކ މާލެ ދ ވެހ ާރއްޭޖގެިއ ސްލާމީިޔުނ ަވރސ ޓީ



 ިންފޮމޭޝަންިކޮމ ޝަނަރުގެިއޮފީސްއ ި
 

 

 # އަތޮޅުި ރަށްި އޮފީސްި ނަންި މަާގމްި

 235 ކ މާލެ ކެޕ ޓަލްިމާރކެޓްިޑ ވެލޮޕްމަންޓްިއޮޯތރ ޓީި ޢަލީިސަމާޙްި މެނޭަޖރއެސ ސްޓެންޓްި

ސ.އެްޑމ ނ ސްްޓރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 236 ކ މާލެ ކޮމ އުނ ޭކޝަންިއޮޯތރ ޓީިއޮފްިމޯލްޑ ްވސްި މާޖ ދާިަވޙީދުި

 237 ކ މާލެ ކޮލ ޓީިއެޝުއަަރންސްިޑ ޕާޓްަމންޓް އަޒްހާިަޒމީރުި އެސ ސްޓެންޓްިޑ ރެކްޓަރ

 238 ކ މާލެ އަމީނ އްޔާިސްކޫލްި އާމ ނަތުިޙަަސންި ލީޑ ންގިޓީޗަރ

 239 ކ މާލެ އަލްމަްދުރސަތުލްިޢަރަބ އްޔަތުލްިއ ސްލާމ އްޔާި މުަޙއްަމދުިޢަލީ ޓީޗަރ

 240 ކ މާލެ އާސަްނދަިޕްަރއ ވެޓްިލ މ ޓެޑްި އާޝ ޔާިޞާލ ޙްި އ ންފޮޭމޝަންިއޮފ ސަރ

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 241 ކ މާލެ  އ ންފޮޭމޝަންިކޮމ ަޝނަުރގެިއޮީފސް ައޙްަމދުިއާމ ނަތުިރާޔާި

އަްޙމަދުިޒ ާޔންި ޕްރޮކ ޔޯމަންޓްިއޮފ ސަރ
 މުަޙއްަމދުި

 242 ކ މާލެ  އ ންފޮޭމޝަންިކޮމ ަޝނަުރގެިއޮީފސް

މުަޙއްަމދުިަމއުމޫންި ކްލ ނ ކަލްިއެސ ސްޓެންޓްި
 ފަހުމީިދީދީި

 243 ކ މާލެ އ ންދ ރާިާގނދީިެމމޯރ އަލްިހޮސްޕ ޓަލްި

މުަޙއްަމދުިފައ ޞަލްި ލީޑ ންގިޓީޗަރ
 ޛަހީންި

 244 ކ މާލެ ޢ މާުދއްދީންިސްކޫލް

 245 ކ މާލެ އ ލެކްޝަންިކޮމ ަޝންގެިއ ާދރާި ފާޠ މަތުިޝަބާިާބޤ ރުި އޮފ ަސރ

 246 ކ މާލެ އ ސްކަްނދަރުިސްކޫލް މުަޙއްަމދުިުއޖައ ލްި ލީޑ ންގިޓީޗަރ

 247 ކ މާލެ އ ސްލާމ ކްިޑ މޮކްރެޓ ކްިޕާޓީ ޢަބްުދއްަރއޫފުި  

 248 ކ މާލެ އެްނވަޔަަރމަންޓްިޕްރޮޓެކްޝަންިެއޖެްނސީި ޙުަސއ ންިސުްފރާންި އެސ ސްޓެންޓްިޑ ރެކްޓަރ

 249 ކ މާލެ ކޮރަޕްޝަންިޮކމ ޝަންި-އެންޓި  ޙަސަންިމަނ ކުި އެސ ސްޓެންޓްިޑ ރެކްޓަރ

 250 ކ މާލެ އެޓަރނީިެޖނެރަްލގެިއޮފީސްި މަޢާޝާިލުޠުފީ ސީނ ައރިސްޓޭޓްިއެޓަރނީި

އެސ ސްޓެންޓްިސ ސްޓަްމސްި
 ޕްރޮްގރާަމރ

މުަޙއްަމދުިއަްޒމީލްި
 ޢައްާބސްި

 251 ކ މާލެ އެޓަރނީިެޖނެރަްލގެިއޮފީސްި

ސީނ ައރި
 ސްޕްރ ންޓެްނޑެންޓްި

 252 ކ މާލެ އޭވ އޭޝަންިސެކ ުއރ ޓީިކޮމާންޑްި މުަޙއްަމދުިމަޢުޫޞމްި

 253 ކ މާލެ އޮޑ ޓަރިެޖނެރަްލގެިއޮފީސްި ޢާއ ޝަތުިނަީސމްި އޮޑ ޓަރ

މެނޭަޖރ،ިެއޑްމ ންިއެންޑްި
 ފައ ނޭްނސްި

 254 ކ މާލެ ޢަދާލަތުިޕާޓީ އަްޙމަދުިަޝރީފްި

 255 ކ މާލެ ޣާޒީިސްކޫލް އާމ ނަތުިަނޒުމާި ލީޑ ންގިޓީޗަރ

 256 ކ މާލެ ވަޒީާފއާބެހޭިޓްަރއ ބ އުނަލްި ޢާއ ޝަތުިރ ާޔޒާި ލީގަލްިއޮފ ަސރ

 257 ކ މާލެ މަީޖދ އްޔާިސްކޫލްި ވަީޙދުިނަީޖބުި ލީޑ ންގިޓީޗަރ

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 258 ކ މާލެ މާލޭިސ ޓީިކައުންސ ްލގެިއ ދާރާި އާމ ނަތުިއ ްސމާޢީލްި

ޕަބްލ ކްިރ ލޭޝަންި
 އޮފ ަސރ

މާލޭިވޯޓަރިެއންޑްިުސވަޭރޖްިކޮމްޕެނީިޕްރައ ވެޓްި މަރްަޔމްިޝ އުނާި
 ލ މ ޓެޑް

 259 ކ މާލެ



ިިއ ންފޮމޭޝަންިކޮމ ޝަނަރުގެިއޮފީސްި

 

 # އަތޮޅުި ރަށްި އޮފީސްި ނަންި މަާގމްި

އެސ ސްޓެންޓްިޕަބްލ ކްި
 ރ ލޭޝަންިއޮފ ސަރ

ޢަލީިމަޝާރުި
 މުޞްޠަފާި

މ ނ ސްްޓރީިއޮފްިހަުއސ ްނގިއެްނޑްި
 އ ންފްާރސްޓްރަކްަޗރ

 260 ކ މާލެ

 261 ކ މާލެ މ ނ ސްްޓރީިއޮފްިހެލްތްި މުަޙއްަމދުިަޙސީންި އ ންފޮޭމޝަންިއޮފ ސަރ

 262 ކ މާލެ މ ނ ސްްޓރީިއޮފްިހެލްތްި ފާޠ މަތުިޝޫބާި އ ންފޮޭމޝަންިއޮފ ސަރ

 263 ކ މާލެ މ ނ ސްްޓރީިއޮފްިހޯމްިއެެފއާޒްި ނަޞީރާިުމޙަްއަމދުި  ސ.އެްޑމ ންިއޮފ ސަރ

އެސ ސްޓެންޓްިމީޑ އާި
 އޮފ ަސރ

 264 ކ މާލެ މ ނ ސްްޓރީިއޮފްިއ ކޮޮނމ ކްިޑ ވެލޮްޕމަްނޓް އާމ ނަތުިާނދ ޔާި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 265 ކ މާލެ މ ނ ސްްޓރީިއޮފްިއ ސްލާމ ކްިއެެފއާޒްި މާހ ރުިهللاިޢަބްދު

އަްޙމަދުިފަޟީލާި ލީގަލްިއޮފ ަސރ
 ޝަހީމްި

 266 ކ މާލެ  މ ނ ސްްޓރީިއޮފްިއެްނވަަޔރަންަމންޓްިެއންޑްިއެަނރޖީ

އެޑ ޔުކޭޝަންިޑ ވަލޮޕްަމންޓްި
 އޮފ ަސރ

 267 ކ މާލެ މ ނ ސްްޓރީިއޮފްިއެޑ ޔުޭކޝަންި  ޢަލީިރާޝ ދު

އެޑ ޔުކޭޝަންިޑ ވެލޮޕްަމންޓްި
 އޮފ ަސރ

 268 ކ މާލެ މ ނ ސްްޓރީިއޮފްިއެޑ ޔުޭކޝަންި މަރ ަޔމްިދޫމާި

 269 ކ މާލެ  މ ނ ސްްޓރީިއޮފްިފ ނޭްނސްިއެންޑްިޓްެރޜަރީ އަްޙމަދުިއައ މަންި ޑ ރެކްޓަރ

ސީނ ައރިޕަބްލ ކްި
 ރ ލޭޝަންސްިއޮފ ަސރ

 270 ކ މާލެ  މ ނ ސްްޓރީިއޮފްިފ ނޭްނސްިއެންޑްިޓްެރޜަރީ ޝައުފާިުޙސައ ންި

 271 ކ މާލެ އެންޑްިއެްގރ ކަލްޗަރމ ނ ސްްޓރީިއޮފްިފ ޝަީރޒްި އާަދމްިޒ ޔާދުި ސ.ިރ ަސރޗްިއޮފ ސަރ

 272 ކ މާލެ މ ނ ސްްޓރީިއޮފްިފ ޝަީރޒްިއެންޑްިއެްގރ ކަލްޗަރ ޢަލީިޢާމ ރުި އ.ޑ ރެކްޓަރ

 273 ކ މާލެ މ ނ ސްްޓރީިއޮފްިފ ޝަީރޒްިއެންޑްިއެްގރ ކަލްޗަރ މުނާިުމޙަްއމަދުިާޙމ ދުި އ.ޑ ރެކްޓަރ

 274 ކ މާލެ މ ނ ސްްޓރީިއޮފްިފޮރ ންިއެފެއާޒްި އ ްސމާޢީލްިމަްމދޫޙްި އެސ ސްޓެންޓްިޑ ރެކްޓަރ

މަރ ަޔމްިމާޝާި އެސ ސްޓެންޓްިޑ ރެކްޓަރ
 އަްޙމަދުި

 275 ކ މާލެ މ ނ ސްްޓރީިއޮފްިޖެްނޑަރިެއންޑްިފެމ ލީ

މ ނ ސްްޓރީިއޮފްިޑ ފެްނސްިއެންޑްިޭނޝަނަލްި އ ްބރާހީމްިާފއ ޒްި އެސ ސްޓެންޓްިޑ ރެކްޓަރ
  ސެކ ުއރ ޓީ

 276 ކ މާލެ

އަްޙމަދުިޢަީބރުި އެސ ސްޓެންޓްިޑ ރެކްޓަރ
 އ ްސމާޢީލް

 277 ކ މާލެ މ ނ ސްްޓރީިއޮފްިޓޫރ ަޒމްި

ޙުަސއ ންިައމީންި ކޯޑ ނޭޓަރ
 ނަޞީރުި

 278 ކ މާލެ މ ނ ސްްޓރީިއޮފްިޔޫތުިއެންޑްިސްޕޯޓްސްި

 279 ކ މާލެ ސްކޫލްި މުޙްޔ އްީދން އ ްސމާއީލްިުމޙަްއމަދުި ލީޑ ންގިޓީޗަރ

ސީނ ައރިރ ސާރޗްި
 އޮފ ަސރ

 280 ކ މާލެ މެރީންިރ ަސރޗްިސެންޓަރ މަރ ަޔމްިނަޒީފާި

 281 ކ މާލެ  މޯލްޑ ވ އަންިބްލަޑްިސަރވ ަސސް ގުލ ސްތާންިީޢސާި ކްލ ނ ކަލްިނަރސްި

 282 ކ މާލެ މޯލްޑ ްވސްިނޭޝަނަލްިޑ ފެްނސްިފޯސްި އ ްބރާހީމްިޢާޒ މްި ކެޕްޓަން

 283 ކ މާލެ ރޯޑްިޑ ވަލޮޕްމަންޓްިކޯޕަޭރޝަންިލ މ ޓެޑްިމޯލްޑ ްވސްި ފާޠ މަތުިމުޞްޠަފާި މީޑ އާިކޯޑ ނޭަޓރ



 ިންފޮމޭޝަންިކޮމ ޝަނަރުގެިއޮފީސްއ ި
 

 

 # އަތޮޅުި ރަށްި އޮފީސްި ނަންި މަާގމްި

އެސ ސްޓެންޓްިމީޑ އާި
 ކޯޑ ނޭޓަރ

 284 ކ މާލެ މޯލްޑ ްވސްިރޯޑްިޑ ވަލޮޕްމަންޓްިކޯޕަޭރޝަންިލ މ ޓެޑްި ޟ ޔާއުިަވޙީދުި

ސީނ ައރިޕްރ ަޒންި
 އޮފ ަސރ

 285 ކ މާލެ މޯލްޑ ްވސްިކަރެކްޝަނަލްިަސރވ ސްި އަްޙމަދުިލުްޤމާންި

 286 ކ މާލެ މޯލްޑ ްވސްިކަސްޓަްމސްިސަރވ ސްި ޢާއ ޝަތުިވ ލ ނީި ކަސްޓަމްސްިއޮފ ސަރޗީފްި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 287 ކ މާލެ މޯލްޑ ްވސްިކޮލ ފ ކޭޝަންިއޮޯތރ ޓީ ޝައުފާިއ ބްރާީހމްި

ޑެޕ އުޓީިމެޭނޖަރ،ި
 ކޮމ ޝަަނރސްިބ އުރޯި

 288 ކ މާލެ އޮތޯރ ޓީމޯލްޑ ްވސްިއ ންލަްނޑްިެރވެނ އުި ޚަީދޖާިނަޝާޔާިނަޢީމްި

މޯލްޑ ްވސްިއ ްނޑަސްޓްރ އަލްިފ ޝަީރްޒިކޮމްޕެނީި ޞަލާޙްިޝަރީފްި މެނޭަޖރ
 ލ މ ޓޭޑް

 289 ކ މާލެ

ސީނ ައރި
އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި

 އޮފ ަސރ

 290 ކ މާލެ މޯލްޑ ްވސްިއެަނރޖީިއޮތޯރ ޓީި هللاހުޒާމާިޢަްބދު

މެނެަޖރ،ިކޯޕަރޭޓްި
 ކޮމ އުނ ޭކޝަންސްި

 291 ކ މާލެ މޯލްޑ ްވސްިެއއަރޕޯޓްސްިޮކމްޕެނީި ޙަސަންިަޢރީފްި

 292 ކ މާލެ މޯލްޑ ްވސްިމަނ ަޓރީިއޮތޯރ ޓީި މަންޫޞރުިޒުަބއ ރުި ސީނ ައރިމެޭނޖަރ

މޯލްޑ ްވސްިމާރކެޓ ްނގިެއންޑްިޕަބްލ ްކިރ ލޭޝަންސްި އާމ ނަތުިލަްމސާި އެސ ސްޓެންޓްިޑ ރެކްޓަރ
  ކޯޕަރޭޝަން

 293 ކ މާލެ

އ.ޑޭޓާިޕްރޮެސސ ްނގި
 އޮފ ަސރ

 294 ކ މާލެ މޯލްޑ ްވސްިމީޑ އާިކައުްނސ ލްި އާމ ނަތުިއަޒްލ ފާި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 295 ކ މާލެ މޯލްޑ ްވސްިމީޓ ޮއރޮލޮޖ ކަލްިަސރވ ސްި ޢާއ ޝަތުިަވސީމާި

ސ.ިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 296 ކ މާލެ މޯލްޑ ްވސްިފުޑްިއެންޑްިްޑަރގްިއޮޯތރ ޓީ މަރ ަޔމްިޝަޒްނާި

 297 ކ މާލެ މޯލްޑ ްވސްިފުޑްިއެންޑްިްޑަރގްިއޮޯތރ ޓީ ޝަހުލާިޔޫސުފްި ޕްރޮޖެކްޓްިއޮފ ސަރ

އެސ ސްޓެންޓްިޕްލޭނ ންގި
 އޮފ ަސރ

ޝ ނާޒްިهللاިޢަބްދު
 އަްޙމަދުި

 298 ކ މާލެ  މޯލްޑ ްވސްިލޭންޑްިއެްނޑްިސަރވޭިއޮޯތރ ޓީ

ސ.ިއެައރާވދ ަނސްި
 އ ންޖ ނ ައރ

 299 ކ މާލެ ސ ވ ލްިއޭވ އޭަޝންިއޮޯތރ ޓީމޯލްޑ ްވސްި އ ްބރާހީމްިމުަޙއްަމދުި

އެޗް.ާއރްިއެންޑްި
 އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްިމެޭނޖަރ

މޯލްޑ ްވސްިސެންަޓރިފޯރިއ ސްލާމ ކްިފައ ނޭްނސްި ޢާއ ޝަތުިނ ާޝނާި
 ލ މ ޓެޑް

 300 ކ މާލެ

ޕަބްލ ކްިރ ލޭޝަންި
 އޮފ ަސރ

ނަޒީރާިއ ބްާރހީމްި
 މަނ ކުި

 301 ކ މާލެ މޯލްޑ ްވސްިޑ ވެލޮްޕމަންޓްިއެލަެއންސްި

ޕަބްލ ކްިރ ލޭޝަންސްި
 އޮފ ަސރ

އާމ ނަތުިއ ންޝާި
 އަްނވަރުި

މޯލްޑ ްވސްިޓްރާްނސްޕޯޓްިއެންޑްިކޮންްޓރެކްޓ ންގި
 ލ މ ޓެޑްި ކޮމްޕެނީިޕަބްލ ކް

 302 ކ މާލެ

 303 ކ މާލެ މޯލްޑ ްވސްިޕެންޝަންިއެޑްމ ނ ސްޓްޭރޝަންިއޮފ ސްި މަރ ަޔމްިޝާދ ޔާި ޕަބްލ ކްިރ ލޭޝަންިމެޭނޖަރ

ސްޕްރ ންޓެންެޑންޓްިޗީފްި
 އޮފްިޕޮލ ސްި

 304 ކ މާލެ މޯލްޑ ްވސްިޕޮލ ސްިާސރވ ސްި އަްޙމަދުިޝުާހދުި



ިިއ ންފޮމޭޝަންިކޮމ ޝަނަރުގެިއޮފީސްި

 

 # އަތޮޅުި ރަށްި އޮފީސްި ނަންި މަާގމްި

ސީނ ައރި
އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި

 އޮފ ަސރ

ޝާރ ފްިއ ބްރާީހމްި
 ނ ޒާމްި

 305 ކ މާލެ  މޯލްޑ ްވސްިޕޮލ ޓެކްނ ކް

އެސ ސްޓެންޓްިޖެނެރަލްި
 މެނޭަޖރ

 306 ކ މާލެ ލ މ ޓެޑްިމޯލްޑ ްވސްިޕޯސްޓްި މުަޙއްަމދުިައޙްަމދުި

 307 ކ މާލެ މޯލްޑ ްވސްިޕޯޓްސްިލ މ ޑެޓްި މުަޙއްަމދުިައމީޒްި ޗީފްިމެނޭަޖރ

ޕަބްލ ކްިރ ލޭޝަންި
 ކޯޑ ނޭޑަރ

އަްޙމަދުިއަރުަޝދުި
 ޢަލީ

 308 ކ މާލެ މޯލްޑީްވސްިްބރޯޑްކާސްޓ ްނގިކޮމ ަޝންި

 309 ކ މާލެ ފެނަކަިކޯޕަރޭޝަންިލ މ ޓެޑްި ޢާއ ޝަތުިސަީނދާި އެސ ސްޓެންޓްިޑ ރެކްޓަރ

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 310 ކ މާލެ ފެމ ލީިޕްރޮޓެކްޝަންިއޮޯތރ ޓީި ޢާއ ޝަތުިޝަްހޒާި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 311 ކ މާލެ ދަުރމަަވންތަިސްކޫލްި ޒުލައ ޚާިމޫސާި

އަނަސްި ސެކްރެޓަރީިެޖނެރަލްި
 ޢަބްުދއްަސއްތާރުި

 312 ކ މާލެ ދ ވެހ ިރައްޔ ުތންގެިޑ މޮކްރެޓ ކްިޕާޓީ

 313 ކ މާލެ ދ ވެހ ިރައްޔ ުތންގެިޕާޓީި ޙުަސއ ންިަޞބާޙްި އ ންފޮޭމޝަންިމެޭނޖަރ

 314 ކ މާލެ ދ ވެހ ިރާްއޖެގެިޤަުއމީިައރުޝީފުި ޢާއ ޝަތުިޒ ދުނާި އ.ާއރކ ވ ސްޓް

އެސ ސްޓެންޓްިރ ސާޗްި
 އޮފ ަސރ

 315 ކ މާލެ ދ ވެހ ިބަުހގެިއެކަޑަމީި މުަޙއްަމދުިޝާމ ޚްި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 316 ކ މާލެ ދ ވެހ ިބަުހގެިއެކަޑަމީި ޙުަސއ ންިޙ ޒާމްި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފީަސރ

ޢަބްދުލްުމަޙއ މ ންި
 ޢަބްދުލްާހދީި

 317 ކ މާލެ ދ ވެހ ާރއްޭޖގެިަޤއުމީިޔުނ ވަރސ ޓީި

 318 ކ މާލެ ތާޖުްއދީންިސްކޫލުި އ ްބރާހީމްިޝާކ ރުި ލީޑ ންގިޓީޗަރ

އައ މ ނަތުިނަްޝވާި މެނޭަޖރ،ިކޯޕަރޭޓްިއެެފއާޒްި
 ޙަީމދުި

 319 ކ މާލެ ތ ލަފުށ ިކޯޕަރޭޝަންި

ސީނ ައރި
އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި

 އޮފ ަސރ

 320 ކ މާލެ ލޭބަރިރ ލޭަޝންިއޮތޯރ ޓީި ޢަލީިޝަރީފް

ސީނ ައރިހ ުއމަންިރ ސޯސްި
 އޮފ ަސރ

 321 ކ މާލެ ލޯކަލްިގަވަރމަންޓްިއޮޯތރ ޓީ މަްޖދާިރަީމޒްި

މީޑ އާިއެންޑްި
 އޮފ ސަރކޮމ އުނ ޭކޝަންި

ޢަލީިބުންޔާމ ންި
 هللاޢަބްދު

 322 ކ މާލެ ލޯކަލްިގަވަރމަންޓްިއޮޯތރ ޓީ

 323 ކ މާލެ ގުޅީަފޅުިއ ްނެވސްޓްމެންޓްިލ މ ޓެޑްި އާސ ޔަތުިޙުަސއ ންި ހ އުަމންިރ ޯސސްިއޮފ ސަރ

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 324 ކ މާލެ ޤަުއމީިކުތުުބޚާނާި އ ްސމާޢީލްިރ ޝާމްި

ސީނ ައރިޕަބްލ ކްި
 ރ ލޭޝަންސްިއެްގޒަކެޓ ވްި

 325 ކ މާލެ ސ ވ ލްިަސރވ ސްިކޮމ ަޝންި އަްޙމަދުިަނއުާޝދުި



 ިންފޮމޭޝަންިކޮމ ޝަނަރުގެިއޮފީސްއ ި
 

 

 # އަތޮޅުި ރަށްި އޮފީސްި ނަންި މަާގމްި

ޢަބްުދއްަރޙްާމނުި ލީޑ ންގިޓީޗަރ
 އާަދމްި

 326 ކ މާލެ ސެންޓަރިފޮރިހަަޔރިސެކަންަޑރީިއެޑ ޔުކޭޝަންި

 327 ކ މާލެ ސްޓޭޓްިޓްރޭޑ ންގިއޯގަަނއ ޭޒޝަންިޕަްބލ ކްިލ މ ޓެޑް އ ްސމާޢީލްިޞާދ ޤުި މެނޭަޖރ

 328 ކ މާލެ ޑ ޕާޓްމަންޓްިއޮފްިހަޔަރިއެޑ ޔުކޭޝަންި އ ްބރާހީމްިޢަލީި ޕްރޮްގރާމްިއޮފ ަސރ

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 329 ކ މާލެ ޑ ޕާޓްމަންޓްިއޮފްިހެރ ޓޭޖްި ޙަސަންިމުަޙއްަމދުި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 330 ކ މާލެ ޑ ޕާޓްމަންޓްިއޮފްިނޭޝަނަލްިަރޖ ސްްޓރޭޝަންި ޢާއ ޝަތުިދ ާޔނާި

ޗީފްިޕްރ ންސ ޕަލްި
 އ މ ގްޭރޝަންިއޮފ ސަރ

 331 ކ މާލެ މޯލްޑ ްވސްިއ މ ްގރޭޝަންި ޙަސަންިޚަލީލް

 332 ކ މާލެ ޑ ޕާޓްމަންޓްިއޮފްިޕަބްލ ކުިެއގްަޒމ ނޭަޝން  هللاޝާހ ދުިޢަްބދު އެްގޒަމ ަނރ

 333 ކ މާލެ ޑ ޕާޓްމަންޓްިއޮފްިޕަބްލ ކުިެއގްަޒމ ނޭަޝން އަްޙމަދުިާސމ ރުި އެްގޒަމ ަނރ

ސީނ ައރި
އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި

 އޮފ ަސރ

ޑ ޕާޓްމަންޓްިއޮފްިޖުީޑޝަލްިއެޑްމ ނ ްސޓްރޭޝަންި)ި ހައ ލަމްިުމޙަްއަމދުި
 ސުޕްީރމްިކޯޓް ދ ވެހ ިރާްއޖޭގެ

 334 ކ މާލެ

هللاިޢާއ ޝަތުިޢަްބދު އ.ޓުރައ ބ ުއބަލްިއޮފ ސަރ
 ޙަީމދުި

 335 ކ މާލެ ޓެކްސްިއެޕީލްިޓްރައ ބ އުނަލްި

 336 ކ މާލެ ޓްރާންސްޕޯޓްިއޮޯތރ ޓީި ޙުަސއ ންިނަީޒރުި އެސ ސްޓެންޓްިޑ ރެކްޓަރ

ސީނ ައރިއެްޑމ ންި
 އޮފ ަސރ

 337 ކ މާލެ ޕަބްލ ކްިވަރްކސްިސަރވ ސަސްި މަޢުރޫފާިޝާކ ރުި

މެނޭަޖރިހ ުއމަންި
 ރ ޯސސަސްި

 338 ކ މާލެ ޕަބްލ ކްިސަރވ ސްިީމޑ އާި އަްޙމަދުިަނޞީރުި

 339 ކ މާލެ  ޕްރޮްގރެސ ވްިޕާޓީިއޮފްިމޯލްޑ ވްސް ފާޠ މަތުިޝަހީދާި އެސ ސްޓެންޓްިރަޖ ސްޓްރާރ

 340 ކ މާލެ ޕްރޮސ ކ އުޓަރިޖެެނރަލްގެިއޮފީސްި ޙުަސއ ންިޝަީމމްި އެސ ސްޓެންޓްިޑ ރެކްޓަރ

 341 ކ މާލެ ޖަމާލުްއދީންިސްކޫލްި ފާޠ މަތުިފަޒުނާި ޑެޕ އުޓީިޕްރ ްނސ ޕަލް

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 342 ކ މާލެ ޖުވެަނއ ލްިަޖސްޓ ސްިޔުނ ޓުި މުަޙއްަމދުިއަޙްާލމްި

ޑ ރެކްޓަރިއޮފްިޕާލ ަމންޓަރީި
 އެފެއާޒްި

 343 ކ މާލެ ޖުމްޫހރީިޕާޓީ ޙުަސއ ންިޒާމ ރުި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 344 ކ މާލެ ޖުޑީޝަލްިަސރވ ސްިކޮމ ަޝންި ސ ފާނާިމޫސާި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 345 ކ ދ އްފުށި  ދ އްދަފުށީިސްކޫލްިކ.ި އަްޙމަދުިަނޒީލް

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 346 ކ ދ އްފުށި  ކ.ިދ އްދަފުށީިސްކޫލްި އަްޙމަދުިއަޒުީމންި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 347 ކ ދ އްފުށީި މާލެއަޮތޅުިދ އްުފށީިކައުްނސ ލްގެިއ ދާރާި އާޢ ޝަތުިުޒމްރަތުި



ިިއ ންފޮމޭޝަންިކޮމ ޝަނަރުގެިއޮފީސްި

 

 # އަތޮޅުި ރަށްި އޮފީސްި ނަންި މަާގމްި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

ނ ާހރާިޢާއ ޝަތުި
 މުަޙއްަމދުި

 348 ކ ތުލުސްދޫި ކ.ިއަތޮޅުިތަޢުލީމީިަމރުކަޒުި

 349 ކ ތުލުސްދޫި ކ.ިއަތޮޅުިތަޢުލީމީިަމރުކަޒުި  މުަޙއްަމދުިޒަކީ އ.ިއެޑްމ ނ ސްްޓރޭޓަރ

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 350 ކ ތުލުސްދޫި  މާލެިއަތޮޅުިތުލުްސދޫިކަުއންސ ްލގެިއ ާދރާ މަރްަޔމްިޢާފ ޢާ

އެސ ސްޓެންޓްި
އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި

 އޮފ ަސރ

 351 ކ ތުލުސްދޫި މާލެއަޮތޅުިއަޮތޅުިކައުްނސ ލްގެިއ ދާރާި އާމ ނަތުިޝ ރުީމންި

 352 ކ ގާފަރުި ކ.ިގާފަރުިސްކޫލްި އަްޙމަދުިނ ސާމްި ސްޕޯޓްސްިސްަޕވައ ޒަރ

ސީނ ައރިމުނ ސ ޕަލްި
 ސަރވ ސްިއޮފ ަސރ

 353 ކ ގާފަރުި  ކަުއންސ ްލގެިއ ދާރާމާލެިއަތޮޅުިގާފަރުި އަްޙމަދުިނާހ ދުި

ޑެޕ އުޓީިޕްރ ްނސ ޕަލްި
 އެޑްމ ނ ސްޓްޭރޝަންި

 354 ކ ގުަރއ ދޫި ކ.ިގުރައ ދޫިސްކޫލްި  ޙުަސއ ންިަޙބީބު

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 355 ކ ގުަރއ ދޫި  މާލެއަޮތޅުިގުަރއ ދޫިކައުްނސ ލްގެިއ ާދރާި އަްޙމަދުިއ ރުފާންި

 356 ކ ގުޅި  ކ.ިގުޅީިސްކޫލްި އަްޙމަދުިފަޔާޟްި ގްެރޖުއޭޓްިލީޑީްނގިޓީޗަރ

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 357 ކ ގުޅި   މާލެއަޮތޅުިުގޅީިކައުްނސ ލްގެިއ ދާރާ އާމ ނަތުިާޞބ ރާި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 358 އއ ހ މަންދޫި އަރ އަތޮޅުިއުތުުރބުރީިހ މަްނދޫިކައުްނސ ލްގެިއ ާދރާި ފަރްޙަތުިއ ްބރާހީމްި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 359 އއ ހ މަންދޫި އއ.ިހ ަމންދޫިސްކޫލްި ވަުރދާިުޙސައ ންި

 360 އއ ރަްސދޫި  އަރ އަތޮޅުިއުތުުރބުރީިރަްސދޫިކައުްނސ ލްގެިއ ާދރާ ޖަޢުފަރުިކަމާލްި އެސ ސްޓެންޓްިޑ ރެކްޓަރ

އެސ ސްޓެންޓްި
އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި

 އޮފ ަސރ

 361 އއ ރަްސދޫި އުތުުރބުރީިއަތޮޅުިަކއުންސ ްލގެިއ ދާރާިއަރ އަތޮޅުި އަްޙމަދުިއ ްބރާހީމްި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 362 އއ ރަްސދޫި އއ.ިއަޮތޅުިހޮސްޕ ޓަލްި މުީސރާިޢަބްުދއްަރީޙމްި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 363 އއ ރަްސދޫި އއ.ިއަޮތޅުިތަޢުލީމީިަމރުކަޒުި ފާތ މަތުިއަޒްލ ފާި

އެސ ސްޓެންޓްިމުނ ސ ޕަލްި
 ސަރވ ސްިއޮފ ަސރ

 364 އއ ބޮޑުފުަޅދޫި އަރ އަތޮޅުިއުތުުރބުރީިބޮޑުފުަޅދޫިކައުްނސ ލްގެިއ ދާރާި މުަޙއްަމދުިާޤސ މްި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 365 އއ ބޮޑުފުަޅދޫި އއ.ިޮބޑުފޮުޅދޫިސްކޫލްި ޝެހެނާޒްިާއދަމްި



 ިންފޮމޭޝަންިކޮމ ޝަނަރުގެިއޮފީސްއ ި
 

 

 # އަތޮޅުި ރަށްި އޮފީސްި ނަންި މަާގމްި

 366 އއ އުކުަޅސްި  އުކުޅަހުިަކއުންސ ލްގެިއ ާދރާއަރ އަތޮޅުިއުތުުރބުރީި ފާޠ މަތުިރަނ އްޔާި އެސ ސްޓެންޓްިޑ ރެކްޓަރ

ޙަީމދުިهللاިޢަބްދު ޓްރެއ ންޑްިލީޑ ްނގިޓީޗަރ
 ޢ މާދުި

 367 އއ އުކުަޅސްި އއ.ިއުުކޅަހުިސްކޫލްި

 368 އއ އުކުަޅސްި އއ.ިއުުކޅަހުިސްކޫލްި ޝަހުމ އްޔާިޙަަސންި ޓްރެއ ންޑްިލީޑ ްނގިޓީޗަރ

އެސ ސްޓެންޓްިޕްލޭނ ންގި
 އޮފ ަސރ

 369 އއ މަތ ެވރި   އަރ އަތޮޅުިއުތުުރބުރީިމަތ ެވރީިކައުްނސ ލްގެިއ ާދރާ މުޢާޛުިޫމސާި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 370 އއ މަތ ެވރި   އއ.ިމަތ ެވރީިސްކޫލް މުަޙއްަމދުިނ ޔާޒްި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 371 އއ މާޅޮހުި އަރ އަތޮޅުިއުތުުރބުރީިމާޅޮހުިަކއުންސ ްލގެިއ ދާރާި އަްޙމަދުިޝ ނާންި

މުަޙއްަމދުިޝާޠ ރުި ޓްރެއ ންިލީޑ ްނގިޓީޗަރ
 ޢަދުނާންި

 372 އއ މާޮޅސްި އއ.ިާމޅޮހުިސްކޫލްި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 373 އއ މާޮޅސްި އއ.ިާމޅޮހުިސްކޫލްި އާަދމްިރަްމޒީި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 374 އއ ފެރ ދޫި  އަރ އަތޮޅުިއުތުުރބުރީިެފރ ދޫިކަުއންސ ްލގެިއ ދާރާ މަރްަޔމްިޝ ފްނާި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 375 އއ ފެރ ދޫި އއ.ިއަޮތޅުިަމދަުރސާި ޚަީދޖާިނަީދމާި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 376 އއ ފެރ ދޫި އއ.ިއަޮތޅުިަމދަުރސާި ޝައުނާިޢަލީި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 377 އއ ތޮއްޑުި އއ.ިތޮްއޑޫިސްކޫލްި އާަދމްިފައ ޞަލްި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 378 އއ ތޮއްޑުި އއ.ިތޮްއޑޫިސްކޫލްި  މުަޙއްަމދުިޢ މްާރން

 379 އއ ތޮއްޑޫި އަރ އަތޮޅުިއުތުުރބުރީިޮތއްޑޫިކައުްނސ ްލގެިއ ދާރާި ނޫޙްިޫމސާި ޕްލޭނ ންގިއޮފ ސަރ

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 380 އދ ހަންޏާީމދޫި އދ.ިހަންާޏީމދޫިސްކޫލްި މަރްަޔމްިޒ ދުނާި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 381 އދ ހަންޏާީމދޫި އދ.ިހަންާޏީމދޫިސްކޫލްި ފާޠ މަތުިޢާދ ލާި

އެސ ސްޓެންޓްިމުނ ސ ޕަލްި
 ސަރވ ސްިއޮފ ަސރ

 382 އދ ކުނބުުރދޫި  އަރ އަތޮޅުިދެކުނުުބރީިކުނުބރުދޫިަކއުްނސ ލްގެިއ ދާރާ ޢާއ ޝަތުިޢަޫރޝާި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 383 އދ ކުނބުުރދޫި އދ.ިކުނުބުރދޫިސްކޫލްި ޢާއ ޝަތުިއ ާފޝާި

 384 އދ އޮަމދޫި އދ.ިޮއމަދޫިސްކޫލް ޙަްއވާިސަލީމާި ގްެރޖުއޭޓްިލީޑީްނގިޓީޗަރ

 385 އދ އޮަމދޫި އދ.ިޮއމަދޫިސްކޫލް ޞާބ ރާިމޫސާި ޓްރެއ ންޑްިޓީޗަރ



ިިއ ންފޮމޭޝަންިކޮމ ޝަނަރުގެިއޮފީސްި

 

 # އަތޮޅުި ރަށްި އޮފީސްި ނަންި މަާގމްި

އެސ ސްޓެންޓްި
އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި

 އޮފ ަސރ

 386 އދ މަހ ަބދޫި އަޮތޅުިކައުްނސ ްލގެިއ ދާރާިއަރ އަތޮޅުިދެކުނުުބރީި މުަޙއްަމދުިރަީޝދުި

 387 އދ މަހ ަބދޫި އަރ އަތޮޅުިދެކުނުުބރީިމަހ ބަދޫިަކއުންސ ލްގެިއ ާދރާި އާމ ނަތުިމޫސާި އެޑްމ ންިއޮފ ަސރ

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 388 އދ މަހ ަބދޫި  އދ.ިއަޮތޅުިހޮސްޕ ޓަލް ޢާލ ޔާިޤާސ މްި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 389 އދ މަންދޫި އދ.ިމަްނދޫިސްކޫލްި އަްޙމަދުިއާޞ ފްި

 390 އދ މާމ ނގ ލި   އަރ އަތޮޅުިދެކުނުުބރީިާމމ ނގ ލީިކައުްނސ ލްގެިއ ދާރާ ފަޒީހާިޢަލީ އެޑްމ ންިއޮފ ަސރ

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 391 އދ މާމ ނގ ލި  އދ.ިއަޮތޅުިަމދަުރސާި ޙުަސއ ންިފަޒީހްި

 392 އދ މާމ ނގ ލި  އދ.ިއަޮތޅުިަމދަުރސާި މުަޙއްަމދުިޔޫސުފްި ގްެރޖުއޭޓްިލީޑީްނގިޓީޗަރ

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 393 އދ މަހ ަބދޫި އދ.ިއަޮތޅުިތަޢުލީމީިަމރުކަޒުި ޙަްއވާިއ ްޒނ ޔާި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 394 އދ މަހ ަބދޫި އދ.ިއަޮތޅުިތަޢުލީމީިަމރުކަޒުި ޝަހީދާިުމޙަްއމަދުި

 395 އދ ފެންފުށ   އަރ އަތޮޅުިދެކުނުުބރީިފެންފުށީިކައުްނސ ލްގެިއ ާދރާ އ ްބރާހީމްިމުަޙއްަމދުި ޕްލޭނ ންގިއޮފ ސަރ

ސީނ ައރިޕްލޭނ ްނގި
 އޮފ ަސރ

 396 އދ ދަނގެތި   އަރ އަތޮޅުިދެކުނުުބރީިދަނގެތީިކަުއންސ ލްގެިއ ާދރާ އ ާސމްިއާަދމްި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 397 އދ ދަނގެތި  ސްކޫލްިއދ.ިަދގެނތީ މުަޙއްަމދުިޝަފުާރޒްި

އެސ ސްޓެންޓްި
އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި

 އޮފ ަސރ

 398 އދ ދ ްއދޫި  އަރ އަތޮޅުިދެކުނުުބރީިދ އްދޫިަކއުންސ ްލގެިއ ދާރާ އާމ ނަތުިޫނޙްި

އެސ ސްޓެންޓްި
އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި

 އޮފ ަސރ

 399 އދ ދ ުގރަށުި އަރ އަތޮޅުިދެކުނުުބރީިދ ގުރަށުިަކއުންސ ލްގެިއ ާދރާި ޝާހ މާިުމޙަްއމަދުި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 400 އދ ދ ުގރަށްި އދ.ިދ ގުަރށުިސްކޫލްި އަޒްަހރީިއަްޙަމދުި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 401 އދ ދ ުގރަށްި އދ.ިދ ގުަރށުިސްކޫލްި ފާޠ މަތުިފ ނާސާި

 402 ވ ރަކީދޫި  އ ދާރާިފެލ ދެއަޮތޅުިރަކީދޫިަކއުންސ ްލގެި ޙުަސއ ންިމުޢާޒްި އެސ ސްޓެންޓްިޑ ރެކްޓަރ

އ.ިއެޑްމ ނ ސްްޓރޭޓްި
 އޮފ ަސރ

 403 ވ ކެޔޮދޫި ވ.ކެޔޮދޫިސްކޫލްި އަްޙމަދުިާނއ ފްި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 404 ވ ކެޔޮދޫި ވ.ކެޔޮދޫިސްކޫލްި އާމ ނަތުިނ އުޝާި



 ިންފޮމޭޝަންިކޮމ ޝަނަރުގެިއޮފީސްއ ި
 

 

 # އަތޮޅުި ރަށްި އޮފީސްި ނަންި މަާގމްި

އެސ ސްޓެންޓްި
އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި

 އޮފ ަސރ

 405 ވ ކެޔޮދޫި  ކައުްނސ ލްގެިއ ާދރާިފެލ ދެއަޮތޅުިކެޔޮދޫި ޢަލީިމޫސާިމަނ ކުި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 406 ވ ފުލ ދޫ ވ.ިއަތޮޅުިމަަދރުސާި ނަޒީދާިައޫބބަކުރުި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 407 ވ ފުލ ދޫ ވ.ިއަތޮޅުިމަަދރުސާި ފާޠ މަތުިއަޫބބަކުރުި

 408 ވ ފުލ ދޫ ކައުްނސ ލްގެިއ ާދރާިފެލ ދެއަޮތޅުިފުލ ދޫި އ ްބރާހީމްިަޝރީފްި އެސ ސްޓެންޓްިޑ ރެކްޓަރ

އެސ ސްޓެންޓްި
އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި

 އޮފ ަސރ

 409 ވ ފެލ ދޫ ވ.ިއަތޮޅުިތަޢުީލމީިމަރުަކޒުި ފާޠ މަތުިޢަލީ

އެސ ސްޓެންޓްިޕަބްލ ކްި
 ރ ލޭޝަންިއޮފ ސަރ

 410 ވ ފެލ ދޫ ވ.ިއަތޮޅުިޮހސްޕ ޓަލް ފާޠ މަތުިޝެރީނާި

އެސ ސްޓެންޓްިކޮމްޕ އުޓަރި
 އޮފ ަސރ

 411 ވ ފެލ ދޫ ފެލ ދެިއަތޮޅުިއަތޮޅުިަކއުންސ ްލގެިއ ާދރާި އ ްބރާހީމްިަޝބީންި

އެސ ސްޓެންޓްިޕްރޮޖެކްޓްި
 އޮފ ަސރ

 412 ވ ފެލ ދޫ ފެލ ދެިއަތޮޅުިފެލ ދޫިަކއުންސ ްލގެިއ ާދރާި އަްޙމަދުިަފވާޒުި

ސީނ ައރިފައ ޭނންސްި
 އޮފ ަސރ

 413 ވ ތ ނަދޫި އ ާދރާިފެލ ދެިއަތޮޅުިތ ަނދޫިކައުްނސ ްލގެި  މުަޙއްަމދުިނަޢީމް

ޢަބްުދއްަސއްތާރުި އ.ޕްލޭނ ންގިއޮފ ަސރ
  ޙަސަން

 414 މ ނާލާފުށ  މުލަކަތޮޅުިނާލާފުށ ިކައުްނސ ލްގެިއ ާދރާި

 415 މ ނާލާފުށ  މ.ިނާލާފުށީިސްކޫލް ނ ޢުމާިުމޙަްއމަދުި ޓްރެއ ންޑްިޓީޗަރ

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 416 މ ނާލާފުށ  މ.ިނާލާފުށީިސްކޫލް އައ ޝަތުިޝަުރމީލާ

ސީނ ައރިފައ ޭނންސްި
 އޮފ ަސރ

 417 މ ރަތްމަްނދޫި މުލަކަތޮޅުިރަްތމަްނދޫިކައުްނސ ލްގެިއ ާދރާި ފ ރާޤުިهللاިޢަބްދު

އ.ިއެޑްމ ނ ސްްޓރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 418 މ ރަތްމަްނދޫި މ.ިރަތްމަްނދޫިސްކޫލްި މުަޙއްަމދުިމުޢާޒުި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

މުަޙއްަމދުިމަުޖދީި
 ނަޞީރުި

 419 މ ކޮޅުފުށި   މުލަކަތޮޅުިކޮޅުފުށީިކަުއންސ ްލގެިއ ދާރާ

 420 މ ކޮޅުފުށި  މ.ިއަތޮޅުިަމަދރުސާި އަްޙމަދުިރ ާޔޒްި ގްެރޖުއޭޓްިލީޑ ްނގިޓީޗަރ

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 421 މ ކޮޅުފުށި  މ.ިއަތޮޅުިަމަދރުސާި އަްޙމަދުިއ ްސޙާޤުި

 422 މ ވޭވަށްި މުލަކަތޮޅުިޭވވަށުިކަުއންސ ްލގެިއ ާދރާި އަްޙމަދުިޙަލީމްި ޕްލޭނ ންގިއޮފ ސަރ

ޢެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 423 މ ވޭވަށްި މ.ިވޭވަށުިސްކޫލް ޙަލީމަތުިޝާޢ ރާި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި  424 މ ވޭވަށްި މ.ިވޭވަށުިސްކޫލް ނަދީމްިަޢބްދުލްަމީޖދުި



ިިއ ންފޮމޭޝަންިކޮމ ޝަނަރުގެިއޮފީސްި

 

 # އަތޮޅުި ރަށްި އޮފީސްި ނަންި މަާގމްި

 އޮފ ަސރ

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 425 މ މަޑުްއަވރި   މުލަކަތޮޅުިމަުޑްއވަރީިކަުއންސ ްލގެިއ ާދރާ މުަޙއްަމދުިޢާޡ މްިޢަލީ

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 426 މ މަޑުްއަވރި  މ.ިމަޑުްއަވރީިސްކޫލްި ޙުަސއ ންިނ ާހދުި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

ޢާއ ޝަތުިޝ އުޝާި
 މުަޙއްަމދުި

 427 މ މަޑުްއަވރި  މ.ިމަޑުްއަވރީިސްކޫލްި

ސީނ ައރިމުނ ސ ޕަލްި
 ސަރވ ސްިއޮފ ަސރ

 428 މ މުލަކު މުލަކަތޮޅުިމުލަކުިކައުްނސ ލްގެިއ ާދރާި ޙުަސއ ންިަޝރީފް

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 429 މ މުލަކު މުލަކުިސްކޫލް މުަޙއްަމދުިމުުޖތަބާި

އެސ ސްޓެންޓްިކޮމްޕ އުޓަރި
 ޓެކްނީޝަންި

 430 މ މުލ  މުލަކަތޮޅުިއަޮތޅުިކައުްނސ ލްގެިއ ާދރާި މުަޙއްަމދުިޝާޠ ރުި

އެސ ސްޓެންޓްި
އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި

 އޮފ ަސރ

 431 މ މުލ   މުލަކަތޮޅުިމުލީިކައުްނސ ލްގެިއ ާދރާ ޙުަސއ ންިނަޢީމުި

އެސ ސްޓެންޓްިޕަބްލ ކްި
 ރ ލޭޝަންިއޮފ ސަރ

 432 މ މުލ  މުލީިރީޖަނަލްިޮހސްޕ ޓަލް އަްނވަރުިނަޢީމުި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 433 މ މުލ  އަތޮޅުިތަޢުލީމީިމަރުކަޒުިމ.ި  މަރްަޔމްިރަީޝދާ

އ.ިއެޑްމ ނ ސްްޓރޭޓްި
 އޮފ ަސރ

 434 މ މުލ  މ.ިއަތޮޅުިތަޢުލީމީިމަރުކަޒުި މުަޙއްަމދުިޒާހ ރުި

ސީނ ައރި
އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި

 އޮފ ަސރ

 435 މ ދ ްއގަރުި  މުލަކަތޮޅުިދ އްަގރުިކައުްނސ ލްގެިއ ާދރާި ޙަސަންިަފރީދުި

 436 މ ދ ްއގަރުި މ.ިދ ްއގަރުިސްކޫލް هللاއ ްސމާޢީލްިޢަބްދު ގްެރޖުއޭޓްިލީޑ ްނގިޓީޗަރ

އެސ ސްޓެންޓްިޕްރޮޖެކްޓްި
 އޮފ ަސރ

ޢަބްުދއްލަތީފްި
 އ ްބރާހީމްި

ނ ލަންެދއަތޮޅުިުއތުުރބުރީިނ ލަްނދޫިކަުއންސ ލްގެި
 އ ާދރާި

 437 ފ ނ ލަންދޫި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 438 ފ ނ ލަންދޫި  ައތޮޅުިކަުއްނސ ލްގެިއ ދާރާނ ލަންެދއަތޮޅުިުއތުުރބުރީި ހުމައ ދާިުޙސައ ންި

އެސ ސްޓެންޓްިކޮމ ނ ުއނ ޓީި
 ހެލްތްިއޮފ ސަރ

 439 ފ ނ ލަންދޫި ފ.ިއަތޮޅުިހޮސްޕ ޓަލްި ޝުޢައ ބްިއ ްސމާޢ ލްި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 440 ފ ނ ލަންދޫި ފ.ިއަތޮޅުިތަޢުލީމީިަމރުކަޒުި ޢަބްދުލްޢަީޒޒުިއަްޙަމދުި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

ނ ލަންެދއަތޮޅުިުއތުުރބުރީިބ ލެްތދޫިކަުއންސ ލްގެި ޢާއ ޝަތުިޢާމ ލާި
  އ ާދރާ

 441 ފ ބ ލެްއދޫި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 442 ފ ބ ލެްއދޫި ފ.ބ ލެއްދޫިސްކޫލް ޙަސަންިއަޖީފްި



 ިންފޮމޭޝަންިކޮމ ޝަނަރުގެިއޮފީސްއ ި
 

 

 # އަތޮޅުި ރަށްި އޮފީސްި ނަންި މަާގމްި

 443 ފ މަޫގދޫި ނ ލަންެދއަތޮޅުިުއތުުރބުރީިަމޫގދޫިކައުްނސ ލްގެިއ ދާރާި މޫސާިފަތުޙީި ސ.ިޕްލޭނ ންގިއޮފ ސަރ

އ.މުނ ސ ޕަލްިސާރވ ސްި
 އޮފ ަސރ

 444 ފ މަޫގދޫި ނ ލަންެދއަތޮޅުިުއތުުރބުރީިަމޫގދޫިކައުްނސ ލްގެިއ ދާރާި ޢަލީިނަޖީބުި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 445 ފ މަޫގދޫި  ފ.މަޫގދޫިސްކޫލް  އަްޙމަދުިުމޖުަތބާ

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 446 ފ މަޫގދޫި  ސްކޫލްފ.މަޫގދޫި ފާތ މަތުިޝަހުލާި

އ ކޮނޮމ ކްިޑ ވެލޮޕްމަންޓްި
 އޮފ ަސރ

 447 ފ ފ އަލީ  ނ ލަންެދއަތޮޅުިުއތުުރބުރީިފީއަލީިަކއުްނސ ލްގެިއ ދާރާ އަްޙމަދުިާޝޙްި

 448 ފ ފ އަލީ ފ.ިއަތޮޅުިަމދަުރސާި އަްޙމަދުިަޝރީފުި ޓްރެއ ންޑްިޓީޗަރ

އެސ ސްޓެންޓްިޕްލޭނ ންގި
 އޮފ ަސރ

ނ ލަންެދއަތޮޅުިުއތުުރބުރީިަދރަނބޫދޫިަކއުންސ ްލގެި ޒުލައ ޚާިމުަޙއްަމދުި
  އ ާދރާ

 449 ފ ދަރަނބޫދޫި

 450 ފ ދަރަނބޫދޫި ފ.ިދަރަނޫބދޫިސްކޫލްި ޙަސަންިއާަދމްި ގްެރޖުއޭޓްިލީޑ ްނގިޓީޗަރ

 451 ފ ދަރަނބޫދޫި ފ.ިދަރަނޫބދޫިސްކޫލްި މުަޙއްަމދުިއ ބްރާީހމްި ގްެރޖުއޭޓްިޓީޗަރ

ނ ލަންެދއަތޮޅުިދެުކނުުބރީިހުުޅދެލީިކަުއންސ ލްގެި މުަޙއްަމދުިޢަްބދުލްބާރީި އެސ ސްޓެންޓްިޑ ރެކްޓަރ
  އ ާދރާ

 452 ދ ހުޅުދެލި 

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 453 ދ ހުޅުދެލި  ދ.ިހުޅުދެލ ިސްކޫލްި ފާޠ މަތުިލަވްޒާި

އެސ ސްޓެންޓްި
އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި

 އޮފ ަސރ

 454 ދ ރ ނބ ދޫި ދ.ިރ ނބ ދޫިސްކޫލްި މުުއމ ނާިަޙސަންި

ސީނ ައރިފައ ޭނންސްި
 އޮފ ަސރ

އަްޙމަދުިއ ްޤބާލްި
 ޢަބްދުްލޤައްޫޔމްި

ނ ލަންދެިއަޮތޅުިދެކުުނބުރީިރ ނުބދޫިަކއުންސ ްލގެި
 އ ާދރާި

 455 ދ ރ ނުބދޫި

މުނ ސ ޕަލްިާސވ ސްި
 އޮފ ަސރ

ނ ލަންެދއަތޮޅުިދެުކނުުބރީިަބނޑ ދޫިަކުއންސ ލްގެި އ ްބރާހީމްިނ ޝާމްި
  އ ާދރާ

ނޑ ދޫި  456 ދ ބަ

އެސ ސްޓެންޓްިކޮމްޕ އުޓަރި
 ޓެކްނީޝަންި

ނޑ ދޫިސްކޫލްި އ ްބރާހީމްިަޢރީޝްި ނޑ ދޫި ދ.ިބަ  457 ދ ބަ

އެސ ސްޓެންޓްިޕްރޮޖެކްޓްި
 އޮފ ަސރ

ނ ލަންދެިއަޮތޅުިދެކުުނބުރީިކުޑަުހަވދޫިކައުންސ ްލގެި އަްޙމަދުިރ ޟާި
 އ ާދރާި

 458 ދ ކުޑަހުަވދޫި

 459 ދ ކުޑަހުަވދޫި  ނ ލަންެދއަތޮޅުިދެުކނުުބރީިއަޮތޅުިކައުްނސ ލްގެިއ ދާރާ ޙަީމދުިهللاިޖާދު ކޮމްޕ އުޓަރިޓެކްނީަޝންި

އެސ ސްޓެންޓްިޕަބްލ ކްި
 ރ ލޭޝަންިއޮފ ސަރ

 460 ދ ކުޑަހުަވދޫި  ދ.ިއަތޮޅުިޮހސްޕ ޓަލް އާަދމްިޝާކ ރުި

ނަސްމާި ލީޑ ންގިޓީޗަރ
 އަްބދުްއރަްޙމާންި

 461 ދ ކުޑަހުަވދޫި ދ.އަޮތޅުިތަޢުލީމީިމަރުަކޒުި

 462 ދ ކުޑަހުަވދޫި ދ.އަޮތޅުިތަޢުލީމީިމަރުަކޒުި ރ ޟާިهللاިއަްބދު ޓީޗަރލީޑ ންި



ިިއ ންފޮމޭޝަންިކޮމ ޝަނަރުގެިއޮފީސްި

 

 # އަތޮޅުި ރަށްި އޮފީސްި ނަންި މަާގމްި

އެސ ސްޓެންޓްިޕްރޮޖެކްޓްި
 އޮފ ަސރ

ނ ލަންެދއަތޮޅުިދެުކނުުބރީިާމއެނޫބދޫިަކއުންސ ްލގެި މުަޙއްަމދުިޢާޞ ފްި
  އ ާދރާ

 463 ދ މާއެނބޫދޫި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 464 ދ މާއެނބޫދޫި ދ.ިމާއެނޫބދޫިސްކޫލްި ޢަލީިޝާހ ރުި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 465 ދ މާއެނބޫދޫި ދ.ިމާއެނޫބދޫިސްކޫލްި މުަޙއްަމދުިއ ލްާހމްި

 466 ދ މީދޫި ދ.ިއަތޮޅުިމަަދރުސާި  އަްބދުްއޝަކޫރުިޢަލީ ލީޑ ންގިޓީޗަރ

ސާޖ ދާި ޓުރެއ ންޑްިލީޑ ންިޓީަޗރ
 ޢަބްދުްލވައްާހބްި

 467 ދ މީދޫި ދ.ިއަތޮޅުިމަަދރުސާި

 468 ތ ހ ރ ލަންދޫި ކޮޅުމަޑުލުިހ ރ ަލންދޫިކަުއންސ ްލގެިއ ާދރާި އަްޙމަދުިަހއ ަޝމްި އެޑްމ ންިއޮފ ަސރ

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 469 ތ ހ ރ ލަންދޫި ތ.ހ ރ ލަންދޫިސްކޫލް ޙުަސއ ންިމުޢާޒުި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 470 ތ ބުރުނީި ކޮޅުމަޑުލުިުބރުނީިކަުއންސ ްލގެިއ ާދރާި ޢާއ ޝަތުިޝާހ ދާި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 471 ތ ބުރުނީި ތ.ބުރުނީިސްކޫލްި އާމ ނަތުިރަީޝދާި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

ފާތ މަތުިޝާމާި
 މުަޙއްަމދުި

 472 ތ ބުރުނީި ތ.ބުރުނީިސްކޫލްި

ސީނ ައރި
އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި

 އޮފ ަސރ

ނޑޫދޫިކަުއންސ ްލގެިއ ާދރާި އަްޙމަދުިުމަޙއްަމދުި ނޑޫދޫި ކޮޅުމަޑުލުިކަ  473 ތ ކަ

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

ނޑޫދޫިސްކޫލްި މުޢާޒުިهللاިޢަބްދު ނޑޫދޫި ތ.ިކަ  474 ތ ކަ

ނޑޫދޫިސްކޫލްި މުަޙއްަމދުިރަީޝދުި ޑެޕ ޔުޓީިޕްރ ންސ ޕަލްި ނޑޫދޫި ތ.ިކަ  475 ތ ކަ

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 476 ތ ކ ނބ ދޫި ކޮޅުމަޑުލުިކ ނބ ދޫިކަުއންސ ްލގެިއ ާދރާި އ ްބރާހީމްިނ ާޔޒްި

 477 ތ ކ ނބ ދޫި ތ.ިކ ނބ ދޫިސްކޫލްި ޙުަސއ ންިނާޡ މްި ގުެރޖުއޭޓްިޓީޗަރ

އެސ ސްޓެންޓްި
އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި

 އޮފ ަސރ

 478 ތ ކ ނބ ދޫި ތ.ިކ ނބ ދޫިސްކޫލްި ތަސްމ ޔާިޫމސާި

އެސ ސްޓެންޓްިމުނ ސ ޕަލްި
 ސާރވ ސްިއޮފ ަސރ

 479 ތ އޮަމދޫި ކޮޅުމަޑުލުިޮއމަދޫިަކއުންސ ްލގެިއ ދާރާި ޙުަސއ ންިޒަހީނުި

 480 ތ އޮަމދޫި ތ.ިއޮމަދޫިސްކޫލް މުަޙއްަމދުިނ ޡާމްި ޓްރެއ ންޑްިޓީޗަރ

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 481 ތ ވަްނދޫި ކޮޅުމަޑުލުިަވންދޫިކަުއންސ ްލގެިއ ދާރާި ފާތ މަތުިޝ ޔާޒާި

އެސ ސްޓެންޓްި
އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި

 އޮފ ަސރ

 482 ތ ވަްނދޫި ތ.ިވަންދޫިސްކޫލްި ޢަލީިނ ޒާމްި



 ިންފޮމޭޝަންިކޮމ ޝަނަރުގެިއޮފީސްއ ި
 

 

 # އަތޮޅުި ރަށްި އޮފީސްި ނަންި މަާގމްި

 483 ތ ވަްނދޫި ތ.ިވަންދޫިސްކޫލްި  އ ްސމާޢީލްިޝަފީގް ގުެރޖްއޭޓްިލީޑ ްނގިޓީޗަރ

އެސ ސްޓެންޓްި
އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި

 އޮފ ަސރ

 484 ތ ވ ލ ފުށި  ތ.ިވ ލުފުށީިސްކޫލް އަްޙމަދުިޙުަސއ ންި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 485 ތ ވ ލ ފުށި  ތ.ިވ ލުފުށީިސްކޫލް ފާޠ މަތުިނ ޒާމާި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

ފާޠ މަތުިމ ްޙނާި
 ޙުަސއ ންި

 486 ތ ވ ލުފުށި  ކޮޅުމަޑުލުިވ ލުފުށ ިަކއުންސ ްލގެިއ ދާރާި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 487 ތ ވޭމަްނޑޫި ކޮޅުމަޑުލުިއަޮތޅުިކަުއންސ ްލގެިއ ާދރާި ޢާއ ޝަތުިމަނ ކެި

އެސ ސްޓެންޓްިމުނ ސ ޕަލްި
 ސަރވ ސްިއޮފ ަސރ

 488 ތ ވޭމަްނޑޫި ކޮޅުމަޑުލުިޭވމަންޑޫިަކއުންސ ްލގެިއ ދާރާި ޙާމ ދުިމޫސާި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 489 ތ ވޭމަްނޑޫި ތ.ިއަތޮޅުިހޮސްޕ ޓަލްި ޙަްއވާިރ ްޝމީި

 490 ތ ވޭމަްނޑޫި ތ.ިވޭމަންޑޫިސްކޫލް މުަޙއްަމދުިޚަލީލްި ގުެރޖުއޭޓްިޓީޗަރ

 491 ތ މަޑ ފުށި  ސްކޫލްތ.ިމަޑ ފުށީި ޙަްއވާިނަޒީހާި ކޮލ ފައ ޑްިލީޑ ންގިޓީޗަރ

 492 ތ މަޑ ފުށި  ތ.ިމަޑ ފުށީިސްކޫލް މޫސާިނަީސމްި ޓްރެއ ންޑްިލީޑ ްނގިޓީޗަރ

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 493 ތ މަޑ ފުށީި ކޮޅުމަޑުލުިަމޑ ފުށީިކައުްނސ ލްގެިއ ދާރާި ޙަސަންިރ ޟާި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 494 ތ ދ ޔަމ ނގ ލި  ތ.ިދ ޔަމ ނގ ލ ިސްކޫލް ފަޒްނާިއ ްބރާީހމްި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 495 ތ ދ ޔަމ ނގ ލި  ތ.ިދ ޔަމ ނގ ލ ިސްކޫލް ޒާލ ފްިއ ްބރާހީމްި

 496 ތ ދ ޔަމ ގ ލި   ކޮޅުމަޑުލުިދ ަޔމ ގ ލީިކައުންސ ްލގެިއ ާދރާ ޙަސަންިޙާީބބްި ފައ ނޭްނސްިއޮފ ަސރ

 497 ތ ތ މަރަފުށި  އެޑ ޔުޭކޝަންިސެންަޓރތ.ިއަތޮޅުި ރާޝ ދާިަޢބްދުލްާހދީި ކޮލ ފައ ޑްިޓީޗަރ

ޢާޝ ޤާި ޓްރެއ ންޑްިޓީޗަރ
 ޢަބްދުްލވައްާހބުި

 498 ތ ތ މަރަފުށި  ތ.ިއަތޮޅުިއެޑ ޔުޭކޝަންިސެންަޓރ

އ.އެްޑމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 499 ތ ތ މަރަފުށީި ކޮޅުމަޑުލުިތ ަމރަފުށީިކައުްނސ ލްގެިއ ާދރާި މުަޙއްަމދުިޝަރީފްި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 500 ތ ގާދ އްފުށި   ކޮޅުމަޑުލުިާގދ އްފުށ ިކައުްނސ ލްގެިއ ާދރާ ފާރޫޤުިުޙަސއ ންި

އެސ ސްޓެންޓްި
އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި

 އޮފ ަސރ

 501 ތ ގާދ އްފުށި  ތ.ިގާދ އްުފށީިސްކޫލްި ފާޠ މަތުިލ އުނާި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 502 ތ ގާދ އްފުށި  ތ.ިގާދ އްުފށީިސްކޫލްި ފާޠ މަތުިސީޒާި



ިިއ ންފޮމޭޝަންިކޮމ ޝަނަރުގެިއޮފީސްި

 

 # އަތޮޅުި ރަށްި އޮފީސްި ނަންި މަާގމްި

އެސ ސްޓެންޓްިޕްރޮޖެކްޓްި
 އޮފ ަސރ

އަްޙމަދުިަރޝާދުި
 ޙަސަންި

 503 ތ ގުަރއ ދުި  ކޮޅުމަޑުލުިުގަރއ ދޫިކަުއންސ ްލގެިއ ާދރާި

 504 ތ ގުަރއ ދޫި ތ.ިއަތޮޅުިަމދަުރސާި  هللاނަޙްލާިޢަްބދު އެޑްމ ންިއޮފ ަސރ

 505 ތ ގުަރއ ދޫި ތ.ިއަތޮޅުިަމދަުރސާި  އ ްސމާޢީލްިޢަލީ  ކޮމްޕ އުޓަރިޓެކްނީަޝން

އެސ ސްޓެންޓްިމުނ ސ ޕަލްި
 ސަރވ ސްިއޮފ ަސރ

 506 ލ ހ ތަދޫި  ހައްުދންމަތީިހ ަތދޫިކައުްނސ ލްގެިއ ާދރާި ޢަލީިމުޙަްއމަދުި

 507 ލ ހ ތަދޫި ލ.ިހ ތަދޫިސްކޫލް އަްޙމަދުިަޝރީފްި ލީޑ ންގިޓީޗަރ

ޑެޕ އުޓީިޕްރ ްނސ ޕަލްި
 އެޑްމ ނ ސްޓްޭރޝަންި

 508 ލ ހ ތަދޫި ލ.ިހ ތަދޫިސްކޫލް މުަޙއްަމދުިއ ބްާރޙ މްި

 509 ލ ކަލައ ދޫި ލ.ިއ ސްދޫިކަލައ ދޫިސްކޫލްި ޢަބްދުލްުމހައ މ ންި އެކްޓ ންގިލީޑ ންިޓީޗަރުި

 510 ލ ކަލައ ދޫި ލ.ިއ ސްދޫިކަލައ ދޫިސްކޫލްި ސޯމަންި ޕްރ ންސ ޕަލްި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 511 ލ ކައްދޫި ކައްދޫިެއއަރޕޯޓްިކޮމްޕެނީި އ ްބރާހީމްިޝަީކބްި

މުނ ސ ޕަލްިަސރވ ސްި
 އޮފ ަސރ

 512 ލ ކަލައ ދޫި ހައްުދންމަތީިކަލައ ދޫިކައުްނސ ލްގެިއ ާދރާި މުަޙއްަމދުިއ ބްރާީހމްި

އެސ ސްޓެންޓްިޕްރޮޖެކްޓްި
 އޮފ ަސރ

 513 ލ ކުނަހަންދޫި  ހައްުދންމަތީިކުނަަހންދޫިކަުއންސ ްލގެިއ ދާރާ އ ްބރާހީމްިޝަީކބުި

 514 ލ ކުނަހަންދޫި ލ.ިކުނަހަންދޫިސްކޫލްި ޔޫސުފުިޙުަސއ ންި ޑެޕ އުޓީިޕްރ ްނސ ޕަލް

 515 ލ ކުނަހަންދޫި ލ.ިކުނަހަންދޫިސްކޫލްި މަޢުރޫފުިهللاިޢަބްދު ލީޑ ންގިޓީޗރ

 516 ލ އ ްސދޫި ހައްުދންމަތީިއ ްސދޫިކައުްނސ ލްގެިއ ާދރާި  އ ްބރާހީމްިޙަީމދު އެސ ސްޓެންޓްިޑ ރެކްޓަރ

 517 ލ އ ްސދޫި އ ސްދޫިސްކޫލްިލ.ި އަްޙމަދުިަރޝީދުި ގުެރޖުއޭޓްިލީޑ ްނގިޓީޗަރ

 518 ލ މާަބއ ދޫި ހައްުދންމަތީިާމަބއ ދޫިކަުއންސ ްލގެިއ ާދރާި އ ްސމާޢީލްިރަީޝދުި އ.ފައ ޭނންސްިއޮފ ސަރ

އެސ ސްޓެންޓްި
އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި

 އޮފ ަސރ

 519 ލ މާަބއ ދޫި ލ.ިއަތޮޅުިމަަދރުސާި ޙަްއވާިޢަްބދުލްާޤދ ރުި

 520 ލ މާަބއ ދޫި ލ.ިއަތޮޅުިމަަދރުސާި އަްއސަދުިއ ްބރާހީމްި ޓުރެއ ންޑްިޓީޗަރ

އެސ ސްޓެންޓްި
އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި

 އޮފ ަސރ

 521 ލ މާވަށްި ހައްުދންމަތީިާމވަށުިކަުއންސ ްލގެިއ ދާރާި ޢަލީިމޫސާި

އ.ިކޮމްޕ އުޓަރި
 ޓެކްނީޝަންި

 522 ލ މާވަށްި މާވަށުިސްކޫލްި ަޒމީރުިهللاިޢަބްދު

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 523 ލ މާވަށްި މާވަށުިސްކޫލްި އާަދމްިޒުލައ ޚާި

 524 ލ މާމެްނދޫި ހައްުދންމަތީިާމމެްނދޫިކައުްނސ ލްގެިއ ާދރާި ޙަީބބާިޢަލީ ޕްލޭނ ންގިއޮފ ސަރ



 ިންފޮމޭޝަންިކޮމ ޝަނަރުގެިއޮފީސްއ ި
 

 

 # އަތޮޅުި ރަށްި އޮފީސްި ނަންި މަާގމްި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 525 ލ މާމެްނދޫި ލ.ިމާމެންދޫިސްކޫލްި  މަރ ަޔމްިޙަތުމާ

އެސ ސްޓެންޓްިޕްރޮޖެކްޓްި
 އޮފ ަސރ

 526 ލ މުންޑުި ހައްުދންމަތީިުމންޑޫިކައުްނސ ލްގެިއ ާދރާި ޙުަސއ ންިަޖޙުޝްި

 527 ލ މުންޑޫި ލ.ިމުންޑޫިސްކޫލް ޙަސަންިާނދ ޙްި އެޑްމ ންިއޮފ ަސރ

އެސ ސްޓެންޓްިއެޑްމ ންި
 އޮފ ަސރ

 528 ލ ފޮނަދޫި ހައްުދންމަތީިައތޮޅުިކަުއންސ ްލގެިއ ދާރާި މޫނ ސާިޖަުޢހަރުި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 529 ލ ފޮނަދޫި  ހައްުދންމަތީިފޮަނދޫިކައުްނސ ލްގެިއ ާދރާި ޝ މްލާިނަޞީރުި

 530 ލ ފޮނަދޫި ލ.ިއަތޮޅުިއެޑ ޔުކޭަޝންިސެންޓަރ ރ ްޟވާންިޙަލީމްި ކޮލ ފައ ޑްިލީޑ ންގިޓީޗަރ

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 531 ލ ފޮނަދޫި ލ.ިއަތޮޅުިއެޑ ޔުކޭަޝންިސެންޓަރ ޢާއ ޝަތުިފައ ނާޒުި

ސީނ ައރިޕްލޭނ ްނގި
 އޮފ ަސރ

ޢަބްުދއްލަތީފްި
 މުަޙއްަމދުި

 532 ލ ދަނބ ދޫި  ހައްުދންމަތީިަދނބ ދޫިކައުްނސ ލްގެިއ ާދރާ

 533 ލ ދަނބ ދޫި ލ.ިދަނބ ދޫިސްކޫލް އ ްބރާހީމްިޝާފީި ހެޑްިއޮފްިސްކޫލްި

އެސ ސްޓެންޓްިމުނ ސ ޕަލްި
 ސަރވ ސްިއޮފ ަސރ

 534 ލ ގަންި ހައްުދންމަތީިގަމުިކަުއންސ ްލގެިއ ާދރާި މުަޙއްަމދުިައބޫބަުކރުި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 535 ލ ގަންި ލ.ިގަމުިރީޖަނަލްިޮހސްޕ ޓަލް އަްޙމަދުިޒަކީި

އެސ ސްޓެންޓްި
އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި

 އޮފ ަސރ

 536 ލ ގަންި ލ.ހަމަދުިބ ންިޙަލީފާިއަލްސާނީިސްކޫލް ޙުަސއ ންިފަޔާޟްި

ޑެޕ ޔުޓީިޕްރ ންސ ޕަލްި
 އެޑްމ ނ ސްޓްޭރޝަންި

 537 ލ ގަންި ލ.ހަމަދުިބ ންިޙަލީފާިއަލްސާނީިސްކޫލް ޝަރީފްިމުަޙއްަމދުި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 538 ލ ގަންި ލ.ިއ ހައްދޫިސްކޫލް ޢާއ ޝަތުިަރޝީދުި

އެސ ސްޓެންޓްިއެޑްމ ންި
 އޮފ ަސރ

 539 ލ ގަންި ލ.ިމުކުރ ިމަގުިސްކޫލްި ޙަސަންިޙަީބބްި

 540 ލ ގާދޫި ގާދޫިސްކޫލްިލ.ި އަްޙމަދުިއަޫބބަކުރުި ޓްރެއ ންޑްިލީޑ ްނގިޓީޗަރ

އ ކޮނޮމ ކްިޑ ވެލޮޕްމެންޓްި
 އޮފ ަސރ

މަރ ަޔމްިޝ ޒްނާި
 ނަޖީބްި

 541 ގއ ނ ލަންދޫި ހުވަުދއަޮތޅުިއުުތރުުބރީިނ ލަންދޫިަކއުްނސ ލްގެިއ ދާރާި

 542 ގއ ނ ލަންދޫި ގއ.ިނ ލަންދޫިސްކޫލްި  އަްޙމަދުިޢަޡީމް  ޑެޕ އުޓީިޕްރ ްނސ ޕްލް

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭީޓވްި
 އޮފ ަސރ

ނޑުުހޅުދޫިަކއުންސ ްލގެި ރ ޝާނާިޢަްބދުލްޢަޒީޒްި ހުވަުދއަޮތޅުިއުުތރުުބރީިކަ
  އ ާދރާ

ނޑުުހޅުދޫި  543 ގއ ކަ

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

ނޑުުހޅުދޫިސްކޫލް ޙަސަންިޢާލ މްި ނޑުުހޅުދޫި ގއ.ިކަ  544 ގއ ކަ



ިިއ ންފޮމޭޝަންިކޮމ ޝަނަރުގެިއޮފީސްި

 

 # އަތޮޅުި ރަށްި އޮފީސްި ނަންި މަާގމްި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

ނޑުުހޅުދޫިސްކޫލް މުފީދުިޢަލީި ނޑުުހޅުދޫި ގއ.ިކަ  545 ގއ ކަ

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

ނޑޭިކަުއންސ ލްގެިއ ާދރާި ޢާމ ރުިސަީޢދުި ނޑޭި ހުވަުދއަޮތޅުިއުުތރުުބރީިކޮ  546 ގއ ކޮ

އެސ ސްޓެންޓްިއެޑްމ ންި
 އޮފ ަސރ

ނޑޭިސްކޫލްި هللاޠާރ ޤާިޢަްބދު ނޑޭި ގއ.ިކޮ  547 ގއ ކޮ

 548 ގއ ކޮލަމާފުށ  ގއ.ިއަޮތޅުިމަަދރުސާި ޠަލާލްިޝަރީފް ކޮމްޕ އުޓަރިޓެކްނީަޝންި

 549 ގއ ކޮލަމާފުށީ ކޮލަމާފުށީިކައުްނސ ލްގެިއ ދާރާި ހުވަުދއަޮތޅުިއުތުުރުބރީ  ސުޖާނާިަޖމީލްި ޕޮރޮޖެކްޓްިއޮފ ސަރ

 550 ގއ ވ ލ ނގ ލި  ހުވަުދއަޮތޅުިއުުތރުުބރީިއަޮތޅުިކައުްނސ ލްގެިއ ާދރާި މުަޙއްަމދުިަޙސަންި އެސ ސްޓެންޓްިޑ ރެކްޓަރ

އެސ ސްޓެންޓްި
އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި

 އޮފ ަސރ

 551 ގއ ވ ލ ނގ ލި  ގއ.ިއަޮތޅުިއެޑ ޔުކޭަޝންިސެންޓާރ ނާދ ރާިއ ްސމާޢީލް

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 552 ގއ ވ ލ ނގ ލި  ގއ.ިއަޮތޅުިއެޑ ޔުކޭަޝންިސެންޓާރ هللاނާސ މާިަޢބްދު

 553 ގއ ވ ލ ނގ ލި  ގއ.ިވ ލ ނގ ލީިއަތޮޅުިޮހސްޕ ޓަލްި ނަޖުީމދުިުމޙަްއމަދުި އެޑްމ ންިއޮފ ަސރ

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

ހުވަުދއަޮތޅުިއުުތރުުބރީިވ ލ ނގ ލީިކަުއންސ ލްގެި ރަޒ އްޔާިމުަޙއްަމދުި
 އ ާދރާި

 554 ގއ ވ ލ ނގ ލީި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 555 ގއ މާމެްނދޫި ހުވަުދއަޮތޅުިއުުތރުުބރީިމާެމންދޫިކަުއްނސ ލްގެިއ ދާރާި އަްޙމަދުިޝަފީޢުި

 556 ގއ މާމެްނދޫި ގއ.ިމާމެްނދޫިސްކޫލްި ނައުފަލްިމޫސާި ޓީޗަރިލީޑ ން

 557 ގއ މާމެްނދޫި ގއ.ިމާމެްނދޫިސްކޫލްި هللاޢާޒ މްިޢަްބދު ޑ ޕ އުޓީިޕްރ ްނސ ޕަލް

 558 ގއ ދާންދޫި ހުވަުދއަޮތޅުިއުުތރުުބރީިދާްނދޫިކައުްނސ ލްގެިއ ާދރާި ޔޫސުފްިމޫސާި އެޑްމ ންިއޮފ ަސރ

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 559 ގއ ދާންދޫި ގއ.ިދާްނދޫިސްކޫލްި ނާފ ޢުިޙަސަންި

 560 ގއ ދާންދޫި ގއ.ިދާްނދޫިސްކޫލްި ފަހީމާިައޙްަމދުި ލީޑ ންގިޓީޗަރ

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 561 ގއ ދާންދޫި ގއ.ިދާްނދޫިސްކޫލްި އާމ ނަތުިއާަދމްި

މުނ ސ ޕަލްިަސރވ ސްި
 އޮފ ަސރ

 562 ގއ ދެްއވަދޫި ެދއްަވދޫިކައުްނސ ލްގެިއ ދާރާިހުވަުދއަޮތޅުިއުުތރުުބރީި ޢާދ ލްިއ ްބރާހީމްި

 563 ގއ ދެްއވަދޫި ގއ.ިމަްދރަސަތުލްިސުލްޠާންިމުަޙއްަމދުި ނަސްީރނާިޞާލ ޙްި އެޑްމ ންިއޮފ ަސރ

 564 ގއ ދެްއވަދޫި ގއ.ިމަްދރަސަތުލްިސުލްޠާންިމުަޙއްަމދުި ނ ޝާނާިޞާލ ޙްި އެޑްމ ންިއޮފ ަސރ

 565 ގދ ގަްއދޫި ހުވަދުިއަތޮޅުިއުތުުރބުރީިގަްއދޫިކައުްނސ ލްގެިއ ދާރާި މުޢާވ ޔަތުިަޖމީލުި ޕްލޭނ ންގިއޮފ ސަރ

ސުހައ ލްިهللاިޢަބްދު ގްެރޖުއޭޓްިލީޑ ްނގިޓީޗަރ
 ޙުަސއ ންިމަނ ކުާފނުި

 566 ގއ ގެމަނަުފށި   ގއ.ިގެަމނަފުށީިސްކޫލް

 567 ގއ ގެމަނަުފށި   ގއ.ިގެަމނަފުށީިސްކޫލް މުަޙއްަމދުިނާފ ޒުި ގްެރޖުއޭޓްިލީޑ ްނގިޓީޗަރ



 ިންފޮމޭޝަންިކޮމ ޝަނަރުގެިއޮފީސްއ ި
 

 

 # އަތޮޅުި ރަށްި އޮފީސްި ނަންި މަާގމްި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

هللاިޢ ނާޔަތު
 ޢަބްުދއްަސއްތާރުި

ނޑެްއދޫިކައުންސ ްލގެި ހުވަދުިއަތޮޅުިދެުކނުުބރީ  ހޯ
 އ ާދރާި

ނެޑއްދޫި  568 ގދ ހޯ

ނެޑއްދޫި ގދ.ިޯހނޑެްއދޫިސްކޫލްި ޙުަސއ ންިާވރ ޝްި ޓްރެއ ންޑްިލީޑ ްނގިޓީޗަރ  569 ގދ ހޯ

ނެޑއްދޫި ޯހނޑެްއދޫިސްކޫލްިގދ.ި އާމ ނަތުިަޝޤ އްޔާި ގްެރޖުއޭޓްިލީޑ ްނގިޓީޗަރ  570 ގދ ހޯ

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 571 ގދ ނަޑެއްލާި ހުވަުދއަޮތޅުިދެކުުނބުރީިނަެޑއްލާިކައުްނސ ލްގެިއ ދާރާި އަްޙމަދުިފ ާރޒުި

 572 ގދ ނަޑެއްލާި ގދ.ިނަެޑއްލާިސްކޫލްި އ ްބރާހީމްިާޒހ ރުި ގްެރޖުއޭޓްިޓީޗަރ

 573 ގދ ނަޑެއްލާި ޕްރީިސްކޫލްި)ނަޑެއްލާ(-ޝަފަޔާރ އާމ ނަތުިއ ކްލީލާ ބަޖެޓްިއޮފ ސަރ

ސީނ ައރިމުނ ސ ޕަލްި
 ސަރވ ސްިއޮފ ަސރ

ހުވަުދއަޮތޅުިދެކުުނބުރީިަރތަފަންދޫިަކުއންސ ލްގެި ޢައްާބސްިޙަނީފްި
 އ ާދރާި

 574 ގދ ރަތަފަންދޫި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 575 ގދ ރަތަފަންދޫި ގދ.ިރަތަަފންދޫިސްކޫލްި ހައ ޝ އްޔާިނަީޖބްި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 576 ގދ ރަތަފަންދޫި ގދ.ިރަތަަފންދޫިސްކޫލްި ވަޒްނާިއަްޙމަދުި

ޑ ވެލޮްޕމަންޓްި އ.އ ކޮޮނމ ކް
 އޮފ ަސރ

ޝާޒްމީި ފާޠ މަތު
 މުަޙއްަމދުި

 577 ގދ ވާދޫި ހުވަުދއަޮތޅުިދެކުުނބުރީިވާދޫިކަުއންސ ްލގެިއ ދާރާި

 578 ގދ ވާދޫި ގދ.ިަމދްަރސަތުލްިޖަމާުލއްީދންި  ާއގ ސާ ޢާއ ޝަތު  އޮފ ސަރ އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވް

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
  އޮފ ަސރ

 579 ގދ ވާދޫި ގދ.ިަމދްަރސަތުލްިޖަމާުލއްީދންި  ޝ މްޝާޒު

 580 ގދ މަޑަވެލި  ހުވަދުިއަތޮޅުިދެކުނުުބރީިމަަޑވެލ ިކައުްނސ ލްގެިއ ދާރާި އ ލްހާމްިުމޙަްއަމދުި ސ.ިޕްލޭނ ންގިއޮފ ސަރ

ިއެސ ސްޓެންޓް
 އެޑްމ ނ ސްޓްރޭަޓރ

 581 ގދ މަޑަވެލި  ގދ.ިަމޑަވެލ ިސްކޫލްި ޙުަސއ ންިފަހުމީި

ހުވަުދއަޮތޅުިދެކުުނބުރީިފަެރސްާމތޮޑާިކައުންސ ްލގެި އަޝްރަފްިރަީޝދުި އެސ ސްޓެންޓްިޑ ރެކްޓަރ
 އ ާދރާި

 582 ގދ ފަރެްސމާތޮޑާި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 583 ގދ ފަރެްސމާތޮޑާި ގދ.ިުހވަދޫިސްކޫލްި އަްޙމަދުިޒުަހއ ރުި

ފައ ނޭންސްި ސީނ ައރ
 އޮފ ަސރ

 584 ގދ ފ ޔޯރީި  ހުވަުދއަޮތޅުިދެކުުނބުރީިފ ޔޯރީިަކއުންސ ލްގެިއ ާދރާ އަްޙމަދުިއަޝްފާޤްި

 585 ގދ ފ ޔޯރީި  ގދ.ިފ ޔޯރީިސްކޫލް ާހޝ މްި އަްޙމަދު އޮފ ސަރ އެޑްމ ން

އެސ ސްޓެންޓްިއ ކޮނޮމ ކްި
 ޑ ވެލޮޕްަމންޓްިއޮފ ަސރ

 586 ގދ ތ ނަދޫި ހުވަުދއަޮތޅުިދެކުުނބުރީިތ ަނދޫިކައުްނސ ލްގެިއ ާދރާި ޙުަސއ ންިޢާރ ފްި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 587 ގދ ތ ނަދޫި އަޫބބަކުރުިސްކޫލްި ާޞދ ޤުިهللاިޢަބްދު

 588 ގދ ތ ނަދޫި ގދ.ިއަޮތޅުިެއޑ ޔުކޭޝަންިެސންޓާރ މަޢުޞޫމާިޢަލީި އެޑްމ ންިއޮފ ަސރ

 589 ގދ ތ ނަދޫި ގދ.ިއަޮތޅުިެއޑ ޔުކޭޝަންިެސންޓާރ ސަޢީދުިފާޠ މަތުި އެޑްމ ންިއޮފ ަސރ

 590 ގދ ތ ނަދޫި ގދ.ިތ ަނދޫިސްކޫލްި ޝަމާިުމޙަްއމަދުި އެޑްމ ންިއޮފ ަސރ



ިިއ ންފޮމޭޝަންިކޮމ ޝަނަރުގެިއޮފީސްި

 

 # އަތޮޅުި ރަށްި އޮފީސްި ނަންި މަާގމްި

 591 ގދ ތ ނަދޫި ޑރ.ޢަްބދުްއޞަަމދުިމެޯމރ އަލްިޮހސްޕ ޓަލް ޝަހުޒާިުޙސައ ންި ކޮމ އުނ ޓީިހެލްތްިއޮފ ސަރ

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

 592 ގދ ގަްއދޫި ގދ.ިއަޮތޅުިަމދަުރސާި ޢުޒައ ރުިޢަލީި

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ަސރ

ޢާއ ޝާތުިއ ާޔނާި
 ޢަބްުދއްަޞމަދުި

 593 ގދ ގަްއދޫި ގދ.ިއަޮތޅުިަމދަުރސާި

މުނ ސ ޕަލްިަސރވ ސްި
 އޮފ ަސރ

ހުވަުދއަޮތޅުިއުުތރުުބރީިެގމަނަފުށ ިކަުއންސ ލްގެި މުަޙއްަމދުިރަީޝދުި
 އ ާދރާި

 594 ގއ ގެމަނަުފށި 

އެސ ސްޓެންޓްި
އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި

 އޮފ ަސރ

 595 ޏ ފުވަްއމަލަކުި ފުވަްއމުލަކުިސްކޫލް ފާޠ މަތުިސަޢ ދާި

 596 ޏ ފުވަްއމަލައްި މަަދރުސަުތއްަޝއ ޚްިމުަޙއްަމދުިޖަމާުލްއދީންި އާމ ނަތުިަޝމީމްި އޮފ ަސރ

އ ކޮނޮމ ކްިޑ ވެލޮޕްމެންޓްި
 އޮފ ަސރ

 597 ޏ ފުވަްއމުލަކުި ކައުންސ ްލގެިއ ދާރާިފުވަްއމުލަކުިސ ޓީި ޙުަސއ ންިނާސ ޙްި

 598 ޏ ފުވަްއމުލައްި ޙާފ ޡްިއަްޙމަދުިސްކޫލް ރާމ ޒާިއ ްބރާހީމްި ލީޑީންގިޓީޗަރ

 599 ޏ ފުވަްއމުލައްި ޏ.ިއަތޮޅުިޮހސްޕ ޓަލް هللاޙަސަންިަޢބްދު ކޮމްޕ އުޓަރިޓެކްނީަޝންި

 600 ޏ ފުވަްއމުލައްި ެއޑ ޔުކޭޝަންިެސންޓާރޏ.ިއަތޮޅުި އަްޙމަދުިސ ާޔމްިޫމސާި ސްކޫލްިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭަޓރ

 601 ޏ ފުވަްއމުލައްި ޏ.ިއަތޮޅުިެއޑ ޔުކޭޝަންިެސންޓާރ މުަޙއްަމދުިފަޔާޒްި ލީޑ ންގިޓީޗަރ

އ.މެޑ ކަލްިރ ޯކރްޑސްި
 އޮފ ަސރ

ފާޠ މަތުިސަމާި
 ޙަސަންި

 602 ސ ހ ތަދޫި ހ ތަދޫިީރޖަނަލްިހޮސްޕ ޓަލްި

 603 ސ ހ ތަދޫި ސްކޫލްިހ ތަދޫި ޢާޠ ފާިސަޢީދުި  ލީޑީންގިޓީޗަރ

 604 ސ ހ ތަދޫި ހ ތަދޫިސްކޫލްި މަރ ަޔމްިލަޠީފާ  ލީޑީންގިޓީޗަރ

 605 ސ ހ ތަދޫި އައްޑޫިަހއ ިސްކޫލްި ޝ މްލާިައޙްަމދުި ގްެރޖުއޭޓްިޓީޗަރ

 606 ސ ހ ތަދޫި އައްޑޫިސ ޓީިކައުންސ ްލގެިއ ދާރާި އ ުޙސާންިهللاިޢަބްދު ލީގަލްިއެސ ސްޓެންޓްި

 607 ސ ހ ތަދޫި ސ.ނޫރާނީިސްކޫލް ަނސީމްިސަދަފްި އެޑްމ ންިއޮފ ަސރ

 608 ސ ހ ތަދޫި ސ.ނޫރާނީިސްކޫލް ޝައްފާިުޙސައ ންި އެޑްމ ންިއޮފ ަސރ

 609 ސ ހ ތަދޫި ޝަރަފުްއދީންިސްކޫލްި ޞަފްވާންިޝަީފޤްި ލީޑ ންގިޓީޗަރ

އެސ ސްޓެންޓްިއެޑްމ ންި
 އޮފ ަސރ

 610 ސ ހުޅުދޫި ސ.ހުުޅދޫިސްކޫލްި ޝާހީންިޢަލީ

 611 ސ ހުޅުދޫި ސ.ހުުޅދޫިސްކޫލްި ޔުމްނާިާސބ ޤުި ޓީޗަރ

 612 ސ މަަރދޫި މަަރދޫިސްކޫލްި  އ ްބރާހީމްިޢާޠ ފް އެޑްމ ންިއޮފ ަސރ

 613 ސ މަަރދޫި މަަރދޫިސްކޫލްި ޝަންވާިޫމސާި އެޑްމ ންިއޮފ ަސރ

 614 ސ މަަރދޫފޭދޫި އ ރުާޝދ އްޔާިސްކޫލްި މަރ ަޔމްިޒާހ ދާި ލީޑ ންިޓީޗަރ

އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި
 އޮފ ާސރ

 615 ސ މަަރދޫފޭދޫި ސ.ިމަަރދޫިފޭދޫިސްކޫލްި މާޝާިއާމ ނަތުި



 ިންފޮމޭޝަންިކޮމ ޝަނަރުގެިއޮފީސްއ ި
 

 

 # އަތޮޅުި ރަށްި އޮފީސްި ނަންި މަާގމްި

 616 ސ މީދޫި ސ.އެޓޯލްިސްކޫލްި ޙަްއވާިުމޙަްއމަދުި ކޮލ ފައ ޑްިޓީޗަރ

އެސ ސްޓެންޓްި
އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްި

 އޮފ ަސރ

 617 ސ މީދޫި ސ.އެޓޯލްިސްކޫލްި ޝަރުފ އްޔާިއަްޙމަދުި

 618 ސ މީދޫި  ޝަމްުސްއދީންިސްކޫލް މުަޙއްަމދުިهللاިޢަބްދު ގްެރޖުއޭޓްިޓީޗަރ

ޝަރަފ އްޔާިއަްޙމަދުި ލީޑ ންިޓީޗަރ
 ދީދީި

 619 ސ މީދޫި  ޝަމްުސްއދީންިސްކޫލް

 620 ސ ފޭދޫި  ސ.ިފޭދޫިސްކޫލް  ރަޝީދުهللاިޢަބްދު ގްެރޖުއޭޓްިލީޑ ންިޓީޗަރ
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