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 ބަސް  ފެށުމުގެ 

 

ނެތް މިންވަރަށް އިންސާނުންނަްށޓަަކއި  ޢިލްމާއި މަޢުލޫމާތުގެ ޚަޒާނާ ޙައްދެއް ޙުދޫދެއް 

ތަބާރަކަވަތަާޢލާއަށް ޮކޅުނެތްކޮޅަށް ޙަމްދުކޮށް ތަޢުރީާފއި ސަނާ ދަންނަވަމެވެ. هللا ދަރުމަކުރެއްވި ގަދަކީރިތިވަންތަ މާތް 

ވި މާތް ފޭތާްނބަުރ މަޢުލޫމާތާއި ޢިލްމުގެ ވާސިޠާއިްނ މުޅި އިންސާނިއްޔަތު ތަހުޛީބުުކރައްވައި ޢިލްމީ ޙަޟާރަތެއް ޤާއިމުކުރެއް

) އަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމާއި ބަރަކާތްލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ. އިސްލާމީ ނޫރުގެ وسلم عليه هللا صلىމުޙައްމަދު (

ނޑިފުޅުތައް ޢިލްމާއި މަޢުލޫމާތުން ފުރުއްވައިލެއްވި، ތަރިތަކެއް ފަދަ އާލު އަޞްޙާބުންނަށް  ސަބަބުން އެބޭބޭކަުލންގެ ސިކު

ރުއްސުންލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ. އަދި ޢިާބދާތާއި ތައުޙީދާއި އަޚުލާޤާއި މުޢާމަލާތުގެ މަުޢލޫމާުތ ބަރަކާތާއި 

ފެތުރުއްވުމުގައި ވަރުގަދަ ޖިހާދެއްކުރައްވައި އެތައް ބުރަތަކެއް އުފުއްލެވި ތުއްބާޢުންނަށާިއ އިމާމުވެރި ބޭކަލުންނަށް 

 ރަޙުމަތްލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަންވެސްމެއެވެ.

އަނެއްކާވެސް މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަނެ ފަތުރައި ހެދުމުގެ ޙައްުޤ ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވުނު 

މަސައްކަތަށް އަހަރެއް ފުރުނީއެވެ. މި މަސައްކަތުގައި މިހާރު ގުނެމުން މިދަނީ ފަސް ވަނަ އަހަރެވެ. މި ވޭތުވެ ދިޔަ 

ނޑު ދެކެނީ ނެތުމުގެ މުއްދަތުގައި ވަނީ ގިނަގުނަ ކާިމޔާބީތަކެއް ހޯދިފަ އެވެ. އެންމެ ުފރަތަމަ ކާމިޔާބީއެއް ކަމުގައި އަޅުގަ

ވަނަ އަހަުރ ވުޖޫދަށް އައި މުޅިން އާ ުމއައްސަސާއެއް ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ތަންޡީމުކުރެވި ނިޒާމީ  2013ތެރެއިން 

ންމެ މަދު ނަމަވެސް ދައުލަތުން ދެއްވި ގޮތެއްގައި ހިނގާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރެވުމެވެ. އަނެއް ކާމިޔާބީއަކީ ވަސީލަތް ކިތަ

މިންވަރަކުން ކަންކަން ހަމަޖައްސައިގެން މި އޮފީހުގެ ވާޖިބުތައް ހުއްޓުމެއް ނެތި ކުރިޔަށް ގެންދެވުމެވެ. ދައުލަތުގެ 

ތައް އިދާރާތަކާއި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އަތޮޅެއްގައި ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމެވެ. އަދި މީޑީއާގެ ވަސީލަތް

 ބޭނުންކޮށްެގން ހޭލުްނތެރިކަމުގެ ގިނަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުމެވެ.

ވޭތުވެ ދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި މުވައްޒިފުން ހުނަރުވެރި ކުރުމަށްަޓކައި ވަނީ ގިނަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް 

ުޢލޫމާތު ހޯދައި ލިބިަގތުމުގެ ހިންގިފައެވެ. ވަސީލަތް މަދުކަމުެގ ޝަކުވާ ނުކޮށް ހުރި ވަސީލަތްތަކެއްގެ ބޭނުންކޮށްެގންނެވެ. މަ

ޙައްޤާ ބެހޭ ގޮުތން މިކަމުގައި އެންމެ ދޮށީ ގައުމު ކަމުގަިއ ީމހުން ކިޔާ ސްވިޑްން އާއި އެްނމެ ބޮޑު ޑިމޮކްރެސީކަމަށް 

 ޖެނެރަލް ހިތްޕުޅު މަޝްހޫރު އިންޑިއާއިން ވަނީ ތަޖުރިބާ ޙާޞިލުކުރެވިފައެވެ. އަދި މި އޮފީހުގެ މުދަލާއި ފައިސާ އޮޑިޓަރ

ހަމަޖެހިވަޑައިގަންނަވާ މިންވަަރށް ބެލެހެއްިޓފައިވުމީ ވެސް ކާމިޔާބީއެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ. އަދި އޮފީހުގެ ހުރިހާ 

 މުވައްޒިފުންނަކީ ވެސް އެ ބޭފުޅެއްގެ މަޤާމަށް ހުނަރުވެރި ޤާބިލު ބޭފުޅެއްކަމުގައި ވުމީ ވެސް ކުޑަ ކާމިޔާބީއެއް ނޫނެވެ.

އިތުރަށް މަޢުލޫމާތު ހިފެހެއްުޓމުގެ ސަގާފަތް ފެޔަށް ޖައްސައި  އިސްވެ ދެންނެވުނު ކަންކަމުގެ

ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން އިސްވެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ސަގާފަތެއް އުފައްދާން ބާރު އެޅި މި ކަމުގައި ދައުލަތުގެ އިދާރާތައް 

ރުމުގެ ގޮތުން ދައުލަތުގެ އިދާރާތައް އޮތް ވާދަވެރި ކުރެވިފައިވުމީ ވެސް ހޯދުނު ކާމިޔާބީއެކެވެ. އަދި މަޢުލޫމާތު ހާމަކު

މިންވަރު ހާމަކޮށްދިނުމުގެ ގޮުތން އެ އިދާރާތައް ދަރަޖަކުރުމުގެ ބުރަ މަސައްކަތްވެސް ކާމިޔާބުކަމާއެކު މިއަންނަނީ 

ފީސްތައް ކުރަމުންނެވެ. މަޢުލޫމާތު ހާމަުކރުމަށް ހިތްވަރުދިނުމުގެ ގޮތުްނ ރަންވަނަ ތަޢާރުފުކުރެވި އެކަމަށް ވާދަކުރާ އޮ
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އަހަރުން އަހަރަށް އިތުރުވަމުްނ ވެސް އެބަ އާދެއެވެ. އަދި މަޢުޫލމާތު ހޯދައި ިލބިގަތުމުގެ ޙައްޤުެގ ދަށުން މަުޢލޫމާތަްށ އެދޭ 
ފަރާތްތަކުގެ އެދުންތަކަށް ވަރަްށ ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު އިޖާބަދެވިފައިވާކަމީ ވެސް ކާމިޔާބީއެއްކަމަށް ދެކެމެވެ. އިދާރާއެއްގެ 

 ޑުމިނަށް ބެލުމެއް ނެތިއެވެ.ކުޑަބޮ

މަދަދުންނެވެ. ދައުލަތުގެ  އިގެ މަތިވެރި ަތއުފީޤާهللا އިވަނީ މި ހުރިހާ ކަމެއް މިމަގަށް ހިްނގިފަ
 ޚިދުމަތާއި މަސައްކަތާއެކީގައެވެ. އެހެންކަމުން  އިދާރާތަކުގެ އެއްބާރުލުމުގެ ސަަބބުންނެވެ. މުވައްޒިުފންގެ އިޚުާލޞްތެރި 

ޠާޢަތާިއ ޚުޝޫޢަތާއެކު ޝުކުރު އަދާކުރުމަށްފަހު، ދައުަލތުގެ ވެރީންނަާށއި ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ  އަށް ނުހަނުهللا މާތް 
ނޑުގެ ޤާބިލު ުމވައްޒިފުންނަށް ކޮޅުނެތްކޮޅަށް ޝުކުރުއަދާކުރަމެވެ. މި  ކަމާބެހޭ ހުރިހާ މުވައްޒިފުްނަނށާއި އަޅުގަ

 ތަކެއްވެސް ޝާމިލުވާ ގޮތެއްގައެވެ.މަސައްކަތުގައި އެހީތެރިވެދެއްވި އެހެން ހުރިހާ ފަރާތް

ޝައްކެއްނެތެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފުރަތަމަ އިންފޮމޭަޝން ޮކމިޝަނަރަށް ވުމުގެ ފުރުޞަތު 
ނޑަށް ލިބުމަކީ ތާރީޚީ ގޮުތން ޝަރަފެކެވެ. އެހެންނަމަވެްސ އެއީ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ގޮތުން ވަރަށް ބޮޑު އަމާނާތެކެވެ.  އަޅުގަ

ނޑު މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނީ މިކަންކަން ހަނދާނުގައި ބަހަްއޓައިގެން ވަރަށް އިޚުލާޞްތެރިކަމާއި  މުހިއްމު ޒިންމާއެކެވެ. އަޅުގަ
 އަމާނާތްތެރިކަމާއެކުގައެވެ. ހާމަކަންބޮޑު ގޮތެއްގައި ވަކި ފަރާތަކަްށ ނުޖެހިއެވެ.

ނޑު މިކުރާ މަސައްކަތުގައި ބަރަކާތްލައް ނޑުގެ އިޚުލާޞްތެރި ދުޢާއަކީ އަޅުގަ ވައި ދިވެހި އަޅުގަ
 وباهللމިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. هللا ޤައުމަކީ ނަޒާހަތްތެރި އިޚުލާްޞތެރި ބަޔަކު ދިރިއުޅޭ ބާއްޖަވެރި ޤައުމެއް ކަމުގައި މާތް 

 والهداية توفيقال

 2019ރުވަރީ ފެބު 1

 

 أبوبكر عبدالعزيزجمال                                         

 އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު 

  



 
 
 
 

3 
 

 އޮފީސް  ކޮމިޝަނަރުގެ  އިންފޮމޭޝަން 

 

ވަނަ މާއްދާއާއި ޤާނޫުނ  29އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ ޮއފީހަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫިރއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން،  43(މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު) ގެ   2014/1ނަންބަރު: 

 އިމު ކުރެވިފައިވާ އޮފީހެކެވެ. ގާ

ޖުލަިއ  13ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، ިއންޮފމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީްސ އުފެއްދެވީ، هللا ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު

ގައެވެ. އަދި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގައި ޢައްޔަން ުކރެވުނު އިންފޮމޭޝަްނ ކޮމިޝަަނރުގެ މަގާމަށް އަލްފާޟިްލ  2014

 ގައެވެ.  2014ޖުލައި  22ދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުުރ، ޢައްޔަން ކުރެއްވީ، ޢަބް

ގައި އެންމެ ފުރަތަަމ ފެށުނީ، މިނިސްޓްރީ އޮްފ  2014ޖުަލއި  22 ،އިންފޮމޭޝަން ކޮމިަޝނަރުގެ ޮއފީހުގެ މަސައްކަތްތައް

ގައި ގޯޑައުން ބިލްޑިންގގެ ބިންމަތީ ތަްއޓުން އޮފީސް  2014އޯގަސްޓް  31ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގައެވެ. އެއަށްފަހު، 

 ޖާގަ ލިބި މަސައްކަތް ފެށުނެވެ. 

ވީ އާދީއްތަ  8ނޮވެންބަރު  2015ޖެހިގެއަށް ބަދަލުކުރެވުނީ، އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް ހިންގުން ގ.ބިއްލޫރި

 ގ. ބިއްލޫރިޖެހިގޭ ތިރީ ބުީރގެ އިރުމަތީ ފިޔައިގައެވެ.، ދުވަހުއެވެ. މިހާރު އޮފީސް ހިންގަނީ

 މަޤްޞަދު:

 ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަންާނނޭ ގޮތުގެ ތަފުސީލު އޮޅުން ފިލުވައިދިނުން.

އުލަތުގެ އިދާރާއެއްގައިވާ މަުޢލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުެގ ޙައްޤު ނުހިނގާެނ ހާަލތްތަކާއި އެހާަލތުގައި ވެސް އަދި ހުރިާހ ދަ

ނޑައެޅުން.  ޙާލަތްތަކެއްގައި ވެސް އާންމު މަސްލަހަތު ނެގެހެއްޓުމަށް ޓަކައި އެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ އުސޫލު ކަ

 ޢުޫލމާތު ވީހާ ވެސް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޝާއިޢުކުރުމަށް ހިތްވަރު ދިނުން.ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގައިވާ މަ

މީހަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ދައުލަތުެގ އިދާރާއެއްގައި ބަލަހައްޓަމުްނ ގެންދާ މަޢުލޫމާތަކީ، ފުރިހަަމ ތެދު އަދި އޮޅުމެއްނެތް 

 މަޢުލޫމާތެއްކަން ކަށަވަރު ކުރުން. 

ނޑައަޅާ ބަޔާން ކުރުން.މަތީގައިވާ ކަންކަން ހިންގުމަށް   ަމގުފަހިކުރުމަށް ޓަކައި ބޭނުންވާ ުއސޫލުތައް ކަ
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 ރު ވު ތަޞައް 

ތު އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ ތަޞައްވުރަކީ ދިވެހި ދައުލަތުގެ އެންމެހައި އިދާރާތައް އެއީ ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި މަޢުލޫމާ 

 އިދާރާތަކަކަށް ވުމެވެ.ފޯރުކޮށްދީ ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީވަނިވި 

 އަމާޒު 

ނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވޭކަްނ  މަޢުލޫމާތަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި ކަ

 ކަށަވަރުކުރުމާއެކު،

 ށް ހޭލުންެތރި ކުރުވައި،މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިަގތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނަށް، ކަާމބެހޭ ހުރިާހ އެންމެން އަހުލުވެރިކޮ

 މިމަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނު ދީެގން އެއީ ނަމޫނާ މުވައްޒަފުންކަން ސާބިތުޮކށްދީ،

ނޑު ތަކަށް ބަލައި،  މަޢުލޫމާތު ބެލެހެްއޓުމުގެ ދާއިރާގެ ބައިނަލްއަޤުވާމީ އިޖުރާއާތުތަކަާށއި މިންގަ

 ރުކޮށްދެވޭނެކަން ކަށަވަރުކުރުން.މި މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅު ފެންވަރުގައި ފޯ

 

ގޯ ގެ ލޯ ހު ފީ ގެ އޮ ރު ނަ މިޝަ ން ކޮ މޭޝަ ފޮ ން  އި

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮީފސް އުފައްދަވައި އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ މަޤާމު ހަމަޖެހުނު 

ފައިސާއެއް އިރު އޮފީހުގެ ލޯގޯއެއް ހަދާން އިޢުލާނުކޮށްގެން ބަޔަކުލައްވައި އެކަންކުރާކަށް ވަގުތެއް 

ނެތެވެ. އެހެންކަމުން މަސައްކަތާިއ ޙާލަތަށް ބަލައި ކޮމިޝަނަރު އަމިއްލަޔަށް ލޯގޯއެއް ފަރުމާކުރީ 

އެވެ. ލޯގޯގެ ފަރުމާ އާއި ޚިޔާލަކީ ކޮމިޝަނަރުގެ އުފެއްދުމެއް ކަމަށް ވިޔަސް ކޮންޕިޔުޓަރުން 

ޑް ޓްރެޜަރީގެ (އޭރުގެ) ރީތިކޮށް ލޯގޯ ކުރައްސަވައިދެއްވީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެން

ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އައިމަނެވެ. ލޯގޯ އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރައްވައި ސާދާކުރައްވައި 

އޮމާންކޮށްދެއްވީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ (އޭރުގެ) އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޢާޛެވެ. މި ދެ 

ވީ ހަމަ ހިލޭ ސާބަހަށެވެ. ިމކަން އަވަސްކުރުމުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ބޭފުޅުންވެސް މި މަސައްކަތް ކޮށްދެއް

މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޙަބީބު ޢަްބދުއްރަޙީމާއި އެ ކޮމިޝަންގެ (އޭރުގެ) ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަޙްމަދު އަބޫބަކުރުގެ 

 އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލެއްވުން ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ލިބިފައިވެއެވެ.

ގޯއިން ރަމްޒުކޮށްދެނީ ދުނިޔޭގެ މަޢުލޫމާތުގެ ވިޔުގައާއި ފޮތެކެވެ. މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގެ މުހިންމު ދެ ވަސީލަތެވެ. ފޮތުގެ މުޅި ލޯ

ނޑުގައި ވަނީ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް ރަމްޒު ކޮށްދޭ  ނޑޭރިގަ އަކުރު ކަމަށްވާ އކއ އެވެ. އެންމެ  3ބަ

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިަޝނަރުގެ އޮފީސް މޯލްޑިވްސް ގެ ރަމްޒު އަކުރުތަކެވެ. އައިކޯ  އަކުރަކީ ވެސް 4ތިރީގައިވާ އިނގިރޭސި 

)ICO ިއައިކޮމް (  ) ގެ ބަދަލުގައICOM ެޭބނުންކުރީ ަބއެއް ޤައުމުތަކުގެ އިންފޮމޭޝަްނ ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގ (

 .  ލޯގޯގެ ކުލައަކީ ނޫކުލައެވެ.) ބޭުނންކުރާތީ ތަފާތުުކރުމުގެ ގޮތުންނެވICOެއެބްރެވިއޭޝަންގެ ގޮތުގައި އައިކޯ (
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 އަދާކުރުން  ޝުކުރު

 

 

 

  

هللا ޢަްބދު  ރައީސްއޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންާވ ަތފާތު ކަންކަމުގައި  ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް هللا ޢަބްދު  ރައީސް 

ވަރަށް ބޮޑު  ނީޕުޅުން ލިބިފައިވަޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ފަރާތް

އެހީތެރިކަމަކާއި އެއްބާރު ލެއްވުމެކެވެ. އެކަމަށްޓަކައި ނުހަނު 

 އިޙްލާޞްތެރިކަމާއެކު އެމަނިކުފާނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. 

 

މި އޮފީހުގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަންގެ މަގާމަށް މުވައްޒަފަކު  އަލްފާޟިލް އިލްޔާސް މުޙައްމަދު 

އަލްފާޟިލް އިލްާޔސް ނެގުމަށް ބޭއްވުނު ބަސްދީގަުތންތަކުގައި، 

ގެ ވަރަށް ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ލިބިފައިވެއެވެ. އެކަމަށްޓަަކއި މުޙައްމަދު

 އިލްޔާސް މުޙައްމަދަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

 

އާންމުން  މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުެގ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނަށް އާ ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑި 

ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ކުރެވެމުްނދާ މަސައްކަތުގައި އެންމެބޮޑު 

އެހީތެރިކަމެއް ދެއްވާ އެއްފަރާތަކީ، ޕީ.އެސް.އެމް.އެވެ. އެހެންކަމުން 

ޕީ.އެސް.އެމް.ގެ ވެރިންނާއި ހިންގުންތެރިްނނަށް ޝުކުރު 

   ދަންނަވަމެވެ.
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 މަސައްކަތް  ޔުނިޓްތަކުގެ  ސެކްޝަންތަކާއި 

 

  ކޮމިޝަނަރުގެ ބިއުރޯ 

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

ޔުނިޓުގެ މައްޗަށެވެ. އެއީ، ކޮމިޝަނަރުގެ  2ޤާނޫނީ މަސައްކަތްތައް ހިންގާ ެބލެހެއްޓުމެވެ. މި ސެކްޝަން އެކުލެވިގެންވަނީ 

 ޓެވެ. ބިއުރޯ (ޔުނިޓު) އާއި ލީގަލް ޔުނި 

 

 ކޮމިޝަނަރުގެ ބިއުރޯ (ޔުނިޓު)

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ ަރސްމީ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި ކޮމިޝަނަރުގެ ބައްދަލުވުންަތކާއި އެޕޮއިންޓްމެންޓްތައް 

ރާވައި ހަމަޖެއްސުމާއި މަގާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ކޮމިޝަނަރު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ އެންމެާހ ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން 

 ހާ ކަންކަން ބަލަހައްާޓނީ، ބިއުރޯ (ުޔނިޓު) އިންނެވެ. އިންތިޒާމު ކުރަންޖެހޭ އެންމެ

 

 ލީގަލް ޔުނިޓު 

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

ކަށައެޅުމާއި ތަންފީޒުކުރުމުގައި ކޮމިޝަނަރަށް އޮފީހުގެ ވެރީންނަށާއި މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުމާއި، އޮފީހުގެ ސިޔާސަތުތައް އެ

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

 .އެއްބަސްވުންތައް ހެދުމުގައި އެހީތެރިވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާނީ ލީގަލް ޔުނިޓުްނނެވެ

 

 އިދާރީ ހިންގުމާއި ފައިސާއާބެހޭ ބައި 

އޮފީހުގެ އިދާރީ ހިންގުމާއި ފައިސާއާ ބެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ހިންގާ ބަަލހައްޓާ ސެކްޝަނެވެ. މި  ،މިސެކްޝަނަކީ

ނޑު  ޔުނިޓުގެ މައްޗަށެވެ. އެއީ، ބަޖެޓު ޔުނިޓާއި އެޑްމިން ޔުނިޓާއި  3ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ބެހިފައިވަނީ މައިގަ

 ޕްރޮކިޔޯމަންޓް ޔުނިޓެވެ.  
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 އެޑްމިން ޔުނިޓު 

ނޑު މަސައްކަތްތަކަކީ،  މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތަްއ ބެލެހެއްޓުމާއި، އޮފީހަށް  އެޑްމިން ޔުނިޓުގެ މައިގަ

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

އޮީފސް ހުޅުވާ ލެއްޕުމާގުޅޭ  ،އިންވެންޓްރީއާއި އޮފީހުގެ ހަރުމުދާ ބެލެހެްއޓުމާއި، ޔައުމިއްޔާއާއި އަހަރު ރިޕޯޓު ލިޔުމާއި

 ޓައި ބެލެހެއްޓުމެވެ. އްން ދަމަހަ ތަނުގެ ސާފުތާހިރުކަ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމާއި ޢިމާރާތާއި

 

 ޕްރޮކިޔޯމަންޓް ޔުނިޓު 

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

ކެިތ ގަތުމާއި އި ތަޭބނުންވާ ެއންމެހަހަރަކާތްތަކަްށ އޮފީހުގައި ހިންގާ ހޭލުންތެރިކުުރވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި އެހެނިެހން 

އި މަރާމާތުެގ ކަންކަން ބަަލހައްޓާނީ ިމ ޔުނިޓުްނނެވެ. މީގެ އިތުރުން ބިޑު ކޮށްެގން ހޯދަން ެޖހޭ ތަކެއްޗާިއ އޮފީހުގެ އެންމެހަ

 ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ޢިއުލާނުކޮށް ެއ ބިޑްތައް ބަލައިގަންާނނީ ވެސް މި ޔުނިޓުންނެވެ.

 

 ބަޖެޓް ޔުނިޓު 

ފީހުގެ ފައިސާއާ ބެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ރާވާހިންގާ ބަލަހައްޓާނީ މިޔުނިޓުންނެވެ. އޮފީުހގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމާއި މިއޮ

 އޮީފހުގެ ސްޓޮކް ބަލަހައްޓާނީ މި ޔުނިޓުންނެވެ. އަދި ކަމާބެހޭ ިލޔުންތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، ބަޖެޓުންކުރާ ޚަރަދާއި

 

 ބައި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމާބެހޭ 

މި ސެކްޝަނަކީ،  މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނާ ބެހޭ ގޮތުން އާންމުން ހޭލުންެތރި ކުރުމަށް ހިންގޭ ތަފާތު 

ހަރަކާތްތައް ވިލަރެސް ކުރުމާއި އޮފީހުގެ ހަރަކާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާުތ މީޑިއާތަކަށް ފޯރުކޮށްދީ ހާމަކުރުމުގެ އެންމެހައި ކަންކަމާއި 

ތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުެގ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނާ ގުޅިގެްނ ހުށަހެޭޅ ޝަކުވާތަކާއި މައްސަލަތައް ަބލަހައްޓާ ސެކްޝަނެވެ. ިމ މަޢުލޫމާ

ޔުނިޓެއްގެ މައްޗަށެވެ. އެއީ، އެވެއަރނަސް އެންޑް މީޑިއާ ޔުނިޓާއި ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް  2ސެކްޝަން އެކުލެވިގެންވަނީ 

 ޔުނިޓެވެ. 
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 ޔުނިޓު  އެވެއަރނަސް އެންޑް މީޑިއާ 

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

ކުރުމަށް ހިންގޭ މަޢުލޫމާތު ިދުނމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތަާކއި، ތަމްރީނުތަކާއި ސިންާތތައް ވިލަރެސްކޮށް ހިންގުމުމާއި 

ހިންގާ އެކިއެކި ހަރަކާތްތަކާއި ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު މީޑިއާތަކަށް ފޮނުވައި އާންމު ކުރުމާއި އޮފީހުން 

 .އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ ގޮުތން މީޑިއާތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުުމގެ ބައްދަލުވުންތައް ވިލަރެސްކޮްށ ހިންގުމެވެ

 

 ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓު 

ނޑު މަސައްކަތަކީ، މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިަގތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަކާއި މިޔު ނިޓުގެ މައިގަ

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

 ،ދިވެހިރާއްޖޭ ފުރަތަމަ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަުރގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެހުނީ ބަކުރުއަބޫ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަާމލު

މަޖިލީހުގެ  ގައެވެ. އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ މަޤާމަށް އޭނާ ޢައްޔަނުކުރެއްވީ ރައްޔިތުންގެ 22ޖުލައި  2014

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމެވެ. އިްނފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަކީ هللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު އްޔާރުހުމާއެކު، ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރި

(ަމޢުލޫމާތު ހޯދައި ިލބިގަތުމުެގ  1/2014ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

ން މަތިކޮށްަފއިވާ ޒިންމާތަކާއި، ކަމާ ބެޭހ  ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު)

ގަވާއިުދތަކުގެ ދަށުން އުފުަލން ޖެޭހ  އެހެނިހެން ޤާޫނނުތަކާއި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  ތަކުގެ ބޭނުމަށް ސީދާ ޒިންމާ

  .މިނިވަން ޚާދިމެެކވެ ޖަވާބުދާރީ ވާންޖެހޭ 

 ޚިދުމަތް ފެށިގެން އައީ  ގެޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ހިންގެވި މޯސްކޯޑް ކޯހެއް 

އަތޮުޅ ފުރިހަމަކުރައްވައި، ލ. އަތޮޅު އޮފީހުގެ (ހައްދުންމަތީ 

ހިސާބުންނެވެ. އޭގެ ފަހުން ވޭތުވެދިޔަ  އޮފީހުގެ) "ވަޔަރލެސް އޮޕަރޭޓަރ" އެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރައްވަން ފެއްޓެވި

ދާއިރާގެ މެންބަރުކަމާއި،  ައދާކުރެއްވި މަޤާމުތަކުގެ ތެރޭގަިއ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާވަށު  ދުވަސްތަކުގައި އެ މަނިކުފާނު

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރު ކަމާއި، މިނިސްޓްރީ ޑިރެްކޓަރ ކަމާއި،އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ 

އޮފް އެޓޮލްސް ޑިވެލޮޕްމެންޓްެގ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ކަމާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކިއެކި މަދަރުސާތަކުގެ ހެޑްމާސްޓަރކަމާއި 

 .ރިޔާގެ ހައިސިއްޔަތުން) ހިމެނެއެވެޕްރިންސިޕަލްކަން (ސްކޫލްގެ އެންމެ އިސް ވެ އެސިސްޓެންޓް

މިހާރުވެސް  މެއެވެ. ވެސް  މެންބަރެއް ކައުންސިލް ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މީގެ އިތުރުން އެ މަނިކުފާނަކީ

ގުޅުމުގެ"  (އެމް.އެން.ޔޫގެ) "ދަސްވެނީންގެ ގުޅުމުގެ" ރައީސެވެ. އަދި "ލިޔުންތެރީންގެ ދިވެހިރާޢްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ

ގިނަ ނޫސް މަޖައްލާތަކެއްގެ "އެޑިޓޯރިއަލް މެންބަރު"  ނައިބު ރައީސް ކަން ކުރެއްވުމުގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ނަންހިނގާ

  .ބޭފުޅެކެވެ ލިޔުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް ކުރީން މަސައްކަތްކުރައްވައިފައިވާ ކަމާއި އިސް

 އާއި ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ތަުޢލީމު ޙާޞިލްކުރެއްވީ "ޓީޗަރ އެޑިއުކޭޝަން" މަތީ އަބޫބަކުރު ޖަމާލު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު  އަލްއުސްތާޛު

އިންސްޓިޓިޔުޓް ބަހާސާ" އާއި "އިންސްޓިޓިޔުޓް އަމީނުއްދީްނ " ދާއިރާއިންނާއި ޖަމާޢަތުގެ ތަޢުީލމުގެ ދާއިރާއިން މެލޭޝިއާގެ

ޓީޗިންގ އާއި ސުޕަރވިޜަން ކޯހެއް  ޑް ފްރެންޑްލީޔުނިވަރސިޓީ ޕަރުތާނިއަން މެޭލޝިއާ" ގައެވެ. ައދި ޗައިލް" ބާޤީ" އާއި
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ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް  އިތުރުން އަދަބިއްޔާތުގެ ދާއިރާިއން ފުރިހަމަކުރައްވައިފައެވެ. މީގެ ބަންގްލާދޭޝްގައި ޭއނާ ވަނީ

 ކޯސް ފުރިހަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން ދިވެހި ބަހުގެ ޑިގްރީ  ޖަޕާނުގައި ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް ފަހު

ޑިޕްލޮމާއާއި މާސްޓަރސް ޑިގްރީ  ކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނު ވަނީ އިސްލާމީ ޝަރީޢާގެ ރޮނގުން

އިތުރުން  ޤާނޫނުގެ ރޮނގުން ބެޗްލާރސް ޑިގްރީ ފުރިހަމަކުރައްވައިފައެވެ. މީގެ ތާއިމަކުރައްވައިފައެވެ. އަދި ޝަރީޢަފުރިހަ

އެކި ދާއިރާތަކުގެ އެތައް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކެއް  ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތަކުން، ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އެކި

 .ފުރިހަމަ ކުރައްވައިފައެވެ އެމަނިކުފާނު ވަނީ

ކުރެއްވުމާއި، އެކި  ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ލިޔުއްވުމާއި ރަޙްމަތްތެރިކަން ބަދަހި އެ މަނިކުފާނު އެންމެ ކުރައްވާ ހިތްޕުޅުވާ

 ތަޖުރިބާކުރެއްވުން ހިމެނެއެވެ. އެ މަނިކުފާނަކީ ިދވެހިރާއްޖޭގައި ނަންހުރި ފަތްތަކުގެ މަޢުލޫާމުތ ހޯއްދަވައިކަހަލަ ސަޤާ

އިތުރުން އެއީ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގައި  ރެއްވެސް މެއެވެ. މީގެޢިގެ އިތުރުން، އަދީބެއް އަދި ޝާލިޔުން ތެރިއެއް

ހުކުރުނަމާދާއި ޢީދު  ވެ. އަދި މާލޭ މިސްކިތްތަކުގައި ޤަވާޢިދުން އިމާމުވެޤާނޫނީ ވަކީލެކެ ވަކާލާތުކުރެއްވުމުގެ ހުއްދަ އޮތް

 .ޚަޠީބެކެވެ ނަމާދުކުރައްވާ

ދިވެހިބަސް ކުރިއެރުވުމަށް ކުރެއްވެވި އަގުހުރި  އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު ދިވެހި އަދަބިއްޔާތާއި

ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ރޮނގުން  ނީ ދިެވހި ބަހާއި އަދަބިއްޔާތާއި ތާރީޚަށް މަނިކުފާނަށް ވަ މަސައްކަތްޕުޅުގެ ސަބަބުން އެ

އިނާމު  ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ރޮނގުން، ޢާއްމު ޚިދުމަތަށް ހިތްަވރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިހައްދުންމަތީ ޝަރަފުގެ އެވޯޑާއި ދިވެހިބަހަށް

 ވެސް ލިބިވަޑައިގެންފައެވެ.
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 މުވައްޒިފުން 

 

 ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް  -އަޙްމަދު ޝިޔާމް 

 

ގައި  2014އޯގަސްޓް  31މި އޮފީހާ ގުޅިވަޑައިގަތީ، ، އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝިޔާމް

ގައި  2015ޖެނުއަރީ  04ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ ގޮތުގައެވެ. އޭގެ ފަހުން 

 .ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ބަދަލުކުރެއްވިއެވެ

ގިނަދުވަހު ސަރުކާރުގެ ގިނަ އޮފީސްތަކާއި އަމިއްލަ   އަހަރަށްވުރެ 35އަޙްމަދު ޝިޔާމަކީ، 

ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ އިސް މަޤާމުތަކެއް ފުރުއްވައިފައިވާ ޤާބިލު، ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅެކެވެ. އެގޮތުން ވަޒީފާ އަދާކުރެއްވި 

ޝަނަލް ސެކިއުރިޓީއާިއ އޮފީސްތަކުގެތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕަބްލިކް ސޭފްޓީއާއި މިިނސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭ

އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރާއި ޕަބްލިކް ، ސިލެކްޓެޑް އައިލެންޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޔުނިޓާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިންފޮމޭޝަން

 20ކޮމްޕްލައިންޓްސް ބިއުރޯއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ދިވެހި މީޑިއާގެ ދާއިރާގައި 

 .ރެ ގިނަދުވަހު ޚިދުމަތް ކުރައްވައިފައިވެއެވެއަހަރަށްވު

އަހަރުދުވަހު އެގަވާއިުދ  7މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުެގ ޙައްޤުގެ ގަވާއިދު ވުޖޫދަށް އައުމާިއ ހަމައިން ފެިށގެން ވޭތުެވދިޔަ 

ވުރެ  11,000ރަށަކަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި  102ތަންފީޒު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އަމަލީގޮތުން ހަރަކާތްތެރިެވ 

 ބެހޭ ަމޢުލޫމާތު ދެއްވައިފައިވެއެވެ.  ގިނަމީހުންނަށް މި ޙައްޤާ

ޔަތުން އަޙްމަދު ޝިޔާމް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ ޮއފީހުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ ހައިސިއް

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

ހެޅޭ މައްސަލަތައް ހުށަހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގެވުމާއި ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ނުލިބިގެން 

  ބައްލަވައި ކަމާބެހޭ ގޮތުން އަޅުްއވަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުއްވުމެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޝިޔާމަކީ، މި ޮއފީހުގެ މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީއާއި ޖިްނސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީެގ 

 މެންބަރެކެވެ.
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 ޖެނެރަލް  ޑިރެކްޓަރ -ޙަސަން ޝާކިރު މުޙައްމަދު 

 

 2014އޮކުޓޫބަރު  12އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޝާކިރު މުޙައްމަދު، މި އޮފީހާ ގުޅިވަޑަގަތީ، 

ގަިއ  2015ޖެނުއަރީ  04ގައި ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ ގޮތުގައެވެ. އޭގެ ފަހުން 

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަްށ ބަދަލުކުރެއްވިއެވެ. މި އޮފީުހގައި ޙަސަން ޝާކިރު 

ނޑު މަސްއޫލިއްޔަތަކީ، އިދާރީ ހިންގުމާއި ފައިސާއާ ބެހޭ އެންމެހަިއ  މުޙައްމަދުގެ މައިގަ

ޝާކިރަކީ، މި އޮފީހުެގ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ އިތުރުން، ބިޑު ކޮމިޓީއާއި  .ކަންތައްތައް ެބލެހެއްޓެވުމެވެ 

  އެޗް.އާރު.ޑީ.ކޮމިޓީގެ މެންބަރެކެވެ.

ރު ޝާކިރު މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދެވީ މާލޭ ސިޓީ ކަުއންސިލްގެ އިދާރާގެ ޑެޕިއުޓި މި އޮފީހާއި ގުޅިވަޑައިގެންނެވިއި

 .ޑިރެކްޓަރ ޖެނަރަލްގެ މަޤާމުގައެވެ

އަހަރަށް ވުރެ ގިނަދުވަހު ސަރުކާރުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރައްވައި އަދި ދިގު މުއްދަތަކަށް  28ޙަސަން ޝާކިރު މުޙައްމަދަކީ، 

މަޤާމުތަކެއް ފުރުއްވާފައިވާ ހިންގުްނތެރި ބޭފުޅެކެވެ. ޝާކިރު އަދާކުރައްވާފައިވާ މަޤާމުތަކުގެ  ގިނަ އޮފީސްތަކެއްގެ އިސް

ޓެންޓް ތެރޭގައި ކުއްލިއްޔަތުއްދިރާސާތިލް އިސްލާމިއްޔާގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރުކަމާއި ހެންވޭރު އަވަށު އޮފީހުގެ އެސިސް

އިދާރާގެ ޑެޕިއުޓި ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްކަމާއި މަދްރަސަތުލް އަމީރު  މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްކަމާއި

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

ހުގެ މެންބަުރކަމާއި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުކަމާއި ޒަކާތާބެހޭ ކޮމެޓީގެ ެމންބަރުކަމާިއ ކުއްލިއްޔާ މަޖިލީ

 .ކައުންސިލްގެ މެންބަރުކަން ވެސް ކުރައްވާފައިވެއެވެ

 އެއް ނާިއބު ރައީސް ވެސް މެއެވެ.ޝާކިރަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލިޔުންތެރީންގެ ޖަމިއްޔާ [ލިޔުންެތރީންގެ ގުޅުން] ގެ 

ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރައްވަމުން ގެންދަާވ ބޭފުޅެކެވެ. ޝާކިރުވަނީ އިޖުތިމާޢީ އަދި އަދަބީ ޚިދުމަުތގެ ދާއިރާގައި ވެސް ގިނަ 

ދިވެހި ޅެންވެރިކަމުގެ ރޮނގުންނާއި ދިވެހި ، އަދަބީ ތަފާތު މުބާރާތްތަކުން ަމތީ ވަނަތަކެއް ޙާޞިލު ކުރެއްވުމުގެ އިތުރުން

 މުވެސް ޙާޞިލު ކުރައްވައިފައެވެ.ބަހުން ވާހަކަދެއްކުންތެރިކަމުގެ ޮރނގުން ޢާންމު ޚިދުމަތުގެ ހިތްވަުރ ދިނުމުގެ އިނާ
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 ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، އިނޮވޭޝަންސް، ރިސަރޗް އެންޑް ޕޮރިން ރިލޭޝަންސް  –މުޙައްމަދު އަޙްމަދު 

 

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

ބެޗްލަރސް ޑިގްރީއާއި ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ  މުޙައްމަދު އަޙްމަދަކީ، އިނގިރޭސިބަހުގެ

ބެޗްލަރސް ޑިގްރީއާއި ޝަރިޢާއިން މާސްޓާސް ޑިގްރީ ހާސިލު ކުރައް ވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. 

ށް ހެޑްމާސްޓަރުންގެ ތަމްރީން ކޯސް ވެސް  1996ން  1994އަދި އިންޑިޔާގެ ބޯޕާލްގައި 

 .ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައިއެވެ

ން، ރިސަރޗް އެންޑް ފޮރިން ރިލޭޝަންސްގެ ހައިސިއްޔަތުން، މުޙައްމަދު އަޙްމަދުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، އިނޮވޭޝަ

ނޑު މަސައްކަތަކީ، އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް ތަރައްޤީކުރެވިދާނެ ގޮތްތައް ބައްލަވައި ދިރާސާކުރުމާއި އޮފީހާއި ބޭރުގެ  މައިގަ

ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާއި މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ  ަތކާލަތްތަކުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްއެހީދޭ ޖަމާޢަތްތަކާއި އެކުވެރި ދައު

ދާއިރާއަށް ރައްޔިތުން އިތުރަށް ހޭލުންތެރިކުރެވިދާނެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރޭވުމާއި އޮފީހުންދޭ އެވޯޑާއި ދައުލަތުގެ އިދާރާތައް 

 .ދަރަޖަކުރުމާ ބެހޭ އެންމެހައިކަންކަން ހިންގައި ބެލެހެްއޓެވުމެވެ 

ކީ، މި އޮފީހުގެ ބިޑު ކޮމިޓީއާއި ލީގަލް ކޮމިޓީއާއި ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި މުޙައްމަދު އަޙްމަދަމީގެ އިތުރުން 

 ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީގެ މެންބަރެކެވެ.

ހު އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަ 15އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އަޙްމަދު، އިސްކޫލުތަކުގެ ހެޑްމާސްޓަރުކަމާއި ޕްރިންސިޕަލްކަމުގައި 

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

 .އަދި ސ މި އަތޮޅުތަކުގައި ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރައްވައިފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ

ވީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޕްރޮކިޔޯމަންޓް މުޙައްމަދު އަޙްމަދު، މި އޮފީހާ ގުޅިވަޑައިގަތްއިރު ހުންނެ

 ސެކްޝަންގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރގެ މަގާމުގައެވެ. 
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 ޑިރެކްޓަރ، ލީގަލް އެފެއާޒް  -ފާޠިމަތު ސައުސަން 

 

އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ސައުސަްނއަކީ، މި އޮފީހުގެ ޑިރެކްޓަރ، ލީގަލްއެފެއާޒް ގެ މަގާމު 

 30، ގެންދަވާ ބޭފުޅެކެވެ. ފާޠިމަތު ސައުސަން މި އޮފީހާއި ގުޅިވަޑައިގަތީފުރުއްވަމުން 

ގައެވެ. ާފޠިަމތު ސައުސަން ވަނީ، ބެޗްލަރ ޮއފް ލޯސް (އެލް.އެލް.ބީ)  2014އޮކުޓޫބަރު 

(އޮނާރސް) ފުރިހަމަ ކުރައްވައިފައެވެ. ފާޠިމަތު ސައުސަންއަކީ ވަކާލާތު ކުރުމުގައްޔާއި 

 .ޔާއި ޤާނޫނީ ލިޔެކިޔުން ތަރުޖަމާކުރެއްމުގައްޔާއި ޤާނޫނީ ލަފާ ދެއްވުމުގައި ވަރަށް ޤާބިލު ބޭފުޅެކެވެ އެގްރީމެންޓް ހެދުމުގައް

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

ކޮމިޝަނަރަށާއި އޮފީހުގެ ވެރީންނަށާއި މުވައްޒަފުންނަށް ދެއްވުމާއި،  ،ތަންފީޒުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޤާޫނީނ ލަފައާއި އިރުޝާދު

 .އޮފީހުގެ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައެޅުމާއި ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ބޭނުންާވ ޤާނޫނީ ލަފާދެއްވުމެވެ 

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

 ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީގެ މެންބަރެކެެވ.

އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހުގައި އިނގިރޭސި ބަސް ކިޔަވައި ދެއްވުމުގައި ހޭދަކުރައްވާފައެވެ.  10ފާޠިމަތު ސައުސަން ވަނީ 

މަސައްކަތް ކުރައްވާފައި ވެސް ވެއެވެ. ފާޠިަމުތ  މެޕްސް ކޮލެޖްގައި ޕާޓްޓައިމް ލެކްޗަރާއެއްގެ ގޮތުގައި ،މީގެ އިތުރުން

ސައުސަން، އެންމެ ފަހުން މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑްއެގްރިކަލްޗަރ ގައި ސީނިއަރ 

 .ލީގަލް އޮފިސަރު ގެ މަޤާމުގައެވެ
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 ސީނިއަރ ބަޖެޓް އޮފިސަރ –ޢާއިޝަތު ޔަޝްފާ 

ގައެވެ.  2014އޯގަސްޓް  31މި އޮފީހާ ގުޅިވަޑައިގަތީ، ، ޔަޝްފާ އަލްފާޟިލާ ޢާއިަޝތު

ޢާއިޝަތު ޔަޝްފާ އަކީ، ިމ އޮފީހުގެ ބަޖެްޓ އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމުގައި އަދާކުރައްވާ 

ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅެކެވެ. މި އޮީފހުގެ ބަޖެޓް ޔުިނޓްގައި ބަޖެްޓ އެކައުންޓްތައް ކޮންޓްރޯްލ 

ޗަރތައް ހެއްދެވުމާއި، މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާ ގުޅޭ ކުރެއްވުމާއި ފައިސާއާބެހޭ ވައު 

އަކީ، މި އޮފީހުގެ މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީގެ ޔަޝްފާމީގެ އިތުރުން  .އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ ޔަޝްފާއެވެ

 މެންބަރެކެވެ.

ޖެންޑަރގެ ަބޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންްސ އަހަރަށް ުވރެ ގިނަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް  5ޔަޝްފާއަކީ،  

ސެކްޝަނުގައި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމު އަދާކުރައްވާފައިވާ ބަޖެޓްގެ ދާއިރާއިްނ ަތޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެންފައިާވ 

އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ ބޭފުޅެކެވެ. އޭނާ އެންމެ ފަހުން މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވަނީ، [ޭބންކް ޓެލަރ]ގެ ގޮތުގައި ދިވެހިާރއްޖޭގެ 

 .ކަސްޓަމަރ ރިލޭޝަންސް ޑިވިޜަންގައެވެ

ވަނަ އަހަރު މި  2017އަދި  ވަނަ އަހަރު، މި އޮފީހުގެ ހާޒިރީއަށް އެްނމެ ރަނގަޅު މުވައްޒަފަކަށް 2018 އާއި 2016

 އެވެ. އޮފީހުގެ ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ ރަނގަޅު މުވައްޒަފަކަށް ވެސް ހޮވިފައި ވަނީ ވެސް ޢާއިޝަތު ޔަޝްފާ

 

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ –މަރްޔަމް އިބްރާހީމް 

 31މި އޮފީހުގައި މަސައްކަތް ުކރައްވާން ފެއްޓެވީ، ، އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް އިބްރާހީމް 

ގައެވެ. މަރްޔަމަކީ އޮފީހުގައި އާރކިވިސްޓްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތް  2014އޯގަސްޓް 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރުގެ ގޮތުން މަސައްކަތްކުރައްވާ މިހާރު ، ކުރައްވަން ފައްޓަވައި

 .ތަޖުރިބާކާރު މުވައްޒަފެކެވެ



 

 
 16  
 

މި އޮފީހުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަން ފެއްޓެވުމުގެ ކުރިން މަރިޔަމް ވަނީ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ގަވާއިދު 

އަހަރު ދުވަހު ެއ ގަވާއިދާ ގުޅޭ ގިނަގުަނ  6މްއެެފއާޒްގައި ވުޖޫދަށް އައުމާ ހިސާބުްނ ފެިށގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯ

 .މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވައިފައެވެ 

ނޑު މަސައްކަތަކީ މަޢުލޫމާތު ޯހދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤާ ގުޅުންުހރި ލިޔެކިއުންތައް އެއްކޮށް  މި އޮފީހުގައި މަރިޔަމްގެ މައިގަ

އަދި  .މާތު ނުިލބިގެން ުހށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓެވުމެވެ މަޢުލޫ، ބެލެހެއްޓެވުމާއި، އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން

އޮފީހުން ބާއްވާ ތަމްރީންތަކާއި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތައް ރާވައި ވިލަރެސްކޮށް އަދި ހިންގުމުގެ އިންތިޒާމް 

 ހަމަޖެއްސުމުގައި އިދާރީ ގޮތުން އެހީތެރިވެ ދެއްވުމެވެ. 

ޕަބްލިކް ކޮމްޕްލައިންސް  އާއި އެންޑް އާޓްސް ިއްނފޮމަޭޝން ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ލީގަލް ރިފޯމްރިން މަރިޔަމްވަނީ މީގެ ކު

 .ބިއުރޯއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގައި މަސައްކަތް ކުރައްވައިފައެވެ

 

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ –އާމިނަތު ރާޔާ އަޙްމަދު 

އޮފީހުގެ އެސިސްޓަންޓް ޑެސްކް އޮފިސަރެއްގެ  އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ރާޔާ އަޙްމަދު މި

 .ގައެވެ 2014ބަރު ންސެޕްޓެ 25ރައްވާން ފެއްޓެވީ،  ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކު

ވެ. ކުރީން މި އޮފީހުގެ އެސިސްޓަންޓް ހުގެ އެއް އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރެރާޔާއަކީ މި އޮފީ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރު ގޮތުން މި ޑެސްކް އޮފިސަރެއްގެ ޙައިސިއްޔަތުން، މިހާރު 

ނޑު މަސްއޫލިއްޔަތަކީ އިންފޮމޭަޝން އޮފިސަރުގެ ވާޖިބު އަދާކުެރއްވުމާއި، އޮފީހަށް ައންނަ  އޮފީހުގައި  ރާޔާގެ މައިގަ

ށް އެ ތަކެތި ލިޔެކިޔުމާއި ތަކެތި ބަލައިގަނެ، އެންޓްރީކޮށް، ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުތަކުގެ މަތިން ޙަވާލުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަ

ޙަވާލުކުރުމާއި އޮފީހަށް އަންނަ ފޯނުކޯލުތަކަށް ޖަވާބުދިނުމާިއ، އޮފީހަށް އަންނަ ފަރާތްތަކަްށ ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތާއި 

އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. މީގެ އިތުރުން ބަޖެޓް ޔުނިޓާިއ ގުޅިގެން އޮފީހުގެ އިންވެންްޓރީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންތަްއ 

 .ދަވައެވެކުރިއަށް ގެން

ރާޔާއަކީ ބައެއް އޮފީސްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވައިފައިވާ، އިސްނެގުމާއި ހިންގުމުގެ ހުނަރު ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ވަރަށް 

ގާބިލު މުވައްޒަފެކެވެ. ރާޔާ މަސައްކަތް ކުރައްވައިފައިވާ ތަންތަނުެގ ތެރޭގައި، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ކައުންސިލް 

 .އި ހިރިޔާ ސްކޫލްގެ ލައިބްރަރީ ހިމެނެއެވެބިޔުރޯއާ
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 ޕްރޮކިޔޯމަންޓް އޮފިސަރ –އަޙްމަދު ޒިޔާން މުޙައްމަދު 

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒިޔާން މުޙައްމަދު، މި އޮފީހުގެ އެސިސްޓަންޓް އެކައުންޓްްސ 

 2014ސެޕްޓެންބަރު  28އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަން ފެއްޓެވީ، 

އަދި އެއް އިންފޮމޭޝަްނ  .ގައެވެ. ޒިޔާނަކީ، މިހާރު މި އޮފީހުގެ ޕްރޮކިޔޯމަންޓް އޮފިސަރެވެ 

 އޮފިސަރެވެ.

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

ނޑު މަސަ އްކަތްތަކަކީ، އޮފީހުގެ ޕްރޮކިޔޯމަންޓްގެ އެންމެހައިކަންތައްތައް ކުރައްވައިފައެވެ. މި އޮފީހުގައި ޒިޔާންގެ މައިގަ

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

އި ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ދަތުރުތަކާ ބެހޭ ގޮުތން ފަރުނީޗަރުގެ މަރާމާތާބެހޭ ގޮތުްނ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރެއްވުމާއި ރާއްޖެއާ

 ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ ޒިޔާނެވެ. 

މީގެ އިތުރުން ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުންނާއި މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީތަކުގެ ލިސްޓު އަޕްޑޭޓްކޮށް 

އޮފީހުގެ އެކި  .ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ވެސް  ކުރައްވައެވެ ބެލެހެއްޓެވުމާއި އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރެއްގެ

ތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އިޖުތިމާޢީ ވިއުގައިގައި އާންމު ކުރެވޭ މައުލޫމާތުތައް އާންމުކުރެއްވުމުގެ ކަންތައްތަކާއި އޮފީހުގެ ތްހަރަކާ

 ވެބްސައިޓުގެ ކަންތައްތައް ވެސް ބަލަހައްޓަވަނީ ޒިޔާނެވެ. 

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

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

 ހުރި ޤާބިލު މުވައްަޒފެކެވެ. ޒިޔާނަކީ، މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ގިނަ ހުނަރުތަކެއް .ޚިދުމަތްކުރައްވައިފައެވެ

ވަނަ އަހަރު މި އޮފީހުެގ  2017ވަނަ އަހަރު، މި އޮފީުހގެ ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންެމ ރަނގަޅު މުވައްޒަފަކަށް އަދި  2015

 ހޮވިފައި ވަނީ ވެސް އަޙްމަދު ޒިޔާން މުޙައްމަދެވެ.  ހާޒިރީއަށް އެންމެ ރަނގަޅު މުވައްޒަފަކަށް
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 ނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރއެޑްމި  -ޝައްފާން ޤާސިމް 

މި އޮފީހުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރެއްގެ ގޮތުގައި  ،އަލްފާޟިލް ޝައްފާން ޤާސިމް

 ގައެވެ. 2015ޖޫން  21މަސައްކަތް ކުރައްވާން ފެއްޓެވީ، 

ނޑު މަސްއޫލިއްޔަތަކީ، އޮފީހަށް އަންަނ ލިޔެކިޔުމާއި ތަކެތި  ޝައްފާންގެ މައިގަ

ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުތަކުގެ މަތިން ހަވާލުކުރަންޖެޭހ  ބަލައިގަނެ، އެންޓްރީކޮްށ،

ފަރާތްތަކަށް ހަވާލުކުރެއްވުމާއި އޮފީހަށް އަންނަ ޯފނުކޯލުތަކަްށ ޖަވާބުދިނުމާއި، އޮފީަހށް އެިކ ބޭނުންތަކުގައި އަްނނަ 

ލާމުގެ ރެކޯޑުތައް ގަވާއިދުން ފަރާތްތަކަށް ޖަވާބުދާރީވެ މަގުަފހި ކޮށްދެއްވުމާއި، އޮފީހުގެ މުަވއްޒަފުންގެ ހާޒިރީ އާއި ސަ

  .ބެލެހެއްޓެވުމާއި އަދި އޮފީހަށް ައލަށް ނަގާ މުވައްޒިފުން ނެގުމުގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓެވުމެވެ 

 މީގެ އިތުރުން ޝައްފާނަކީ، މި އޮފީހުގެ އެޗް.އާރު.ޑީ. ކޮމިޓީގެ މެންބަރެކެވެ. 

މަން ރިސޯސަސް އޮފިސަރެއްގެ ގޮތުން މަސައްކަތް ކުޑަހުރާ]ގެ  ހިއު –ޝައްފާން މީގެ ކުރިން ވަނީ، [ފޯރސީޒަން 

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

ރައިވެޓް މަސައްކަތް ކުރައްވައިފައިވެއެވެ. އަދި ޕްރައިވެޓް ކުންފުންެޏއްކަމުގައިވާ ސްޓްރައިޑް އިންވެސްޓްމެންޓް ޕް

 ޝައްފާނަކީ، މަސައްކަތަށް ފަރުވާތެރި ހުނަރުވެރި މުވައްޒަފެކެވެ. .ލިމިޓެޑްގައި ވެސް މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ

އި ވަނީ ވެސް ޝައްފާން ވަނަ އަހަރު، މި އޮފީހުގެ ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ ރަނގަޅު މުވައްޒަފަކަށް ހޮވިފަ 2016

 ޤާސިމެވެ.

 ނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރއެޑްމި  -ނަހުޒާ ރަޝީދު 

ގައެވެ.  2015ޑިސެންބަރު  16މި އޮފީހާ ގުޅިވަޑައިގަތީ، ، އަލްފާޟިލާ ނަހުޒާ ރަޝީދު

ނޑު  ލީގަލް ޔުނިޓުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރެއްގެ ގޮތުން ނަހުޒާގެ މައިގަ

ނޑުގެތެރޭގައި ހިފަހައްޓައި  މަސައްކަތަކީ، އޮފީހުގެ އެންމެހައި ކަންކަން ޤާނޫނުގެ އޮނިގަ

އެހީތެރިވެދެއްވުމާއި ހަދަން ޖެހޭ ގަވާއިދުތައް  ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގައި

 ހެދުމުގައި އެހީތެރިވެދެއްވުމެވެ. 
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އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް އިން ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ޙާޞިލު ކުރައްވާފައިވާ ނަހުޒާ، އަދި މިހާރު ގެންދަވަނީ ބެޗްލަރ އޮފް 

 ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ފުރިހަމަ ކުރައްވަމުންނެވެ.

ފީހުގެ ލީގަލް ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓަރީއެވެ. އަދި ބިޑު ކޮމިޓީގެ މެންބަރެކެވެ. ބިޑް ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ނަހުޒާ ރަޝީދަކީ، މި އޮ

 މަސައްކަތްތައް ބަލަހައްޓަވަނީ ެވސް ނަހުޒާއެވެ.  

 

 ފައިނޭންސް އޮފިސަރ –ޙުމައިދު هللا ޢަބްދު 

ގުޅިވަޑައިގަތީ، ޙުމައިދު، އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުެގ އޮފީހާ هللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

ގައެވެ. ޙުމައިދުވަނީ، އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް އިން ބިޒިނަސް  22މޭ  2016

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ފުރިހަމަ ކުރައްވައިފައެވެ. އަދި މިހާރު ގެންދަވަނީ، ބެޗްލާސް ޮއްފ 

  .ބިޒިނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވަމުންނެވެ

ނޑު މަސައްކަތަކީ، އޮފީހުން ކުރާ އެންމެހާ އޮފިސަރގެމި އޮފީހުގެ ފައިނޭންސް  ޚަރަދުތައް  ހައިސިއްޔަތުން ޙުމައިދުގެ މައިގަ

މީގެ އިތުރުން ޙުމައިދަކީ، މި  ދެއްކުމުގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެްއޓުމެވެ. ބެލެހެއްޓުމާއި އެކިފަރާތްތަަކށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ

 އޮފީހުގެ ބިޑު ކޮމިޓީގެ މެންބަރެެކވެ.

އެކައުންޓްސް  ގުޅިވަޑައިގަތްއިރު ހުންނެވީ، ޭނޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީގެ އެސިސްޓެންޓް ޙުމައިދު، މި އޮފީހާهللا ދުޢަބް

 އޮފިސަރގެ މަގާމުގައެވެ.

އަދި މި އޮފީހުގެ ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ  ވަނަ އަހަރު، މި އޮފީހުގެ ހާޒިރީއަށް އެންމެ ރަނގަޅު މުވައްޒަފަކަށް 2018

 ވެ.ޙުމައިދެهللا ޢަބްދުފަކަށް ވެސް ހޮވިފައި ވަނީ ވެސް ރަނގަޅު މުވައްޒަ
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 ބިއުރޯ އޮފިސަރ –ޢާއިޝަތު މަލްސާ އަޙްސަން 

 2017އޮގަސްޓު  14 ،އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު މަލްސާ އަޙުސަން މި އޮފީހާ ގުޅިވަޑައިގަތީ

 ގައެވެ. މަލްސާއަކީ ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނުން ޑިޕްލޮމާ ޙާޞިލު ކުރައްވައިފައިވާ  ބޭފުޅެކެވެ.

ާރިއްނ ެބަޗަލރްސ ޮއްފ ަޝީރާޢ ެއްންޑ ލޯ އި ިމާހުރ ެގްނަދަވީނ ެއ ދާ ، މަލްސާ

މަލްސާ މީގެ ކުރީން ވަނީ އިލެކްޝަންްސ  (އޮނާރސް) ފުރިހަމަކުރައްވަމުންނެވެ.

ވެސް  އެސިސްޓެންްޓ ޓީޗަރެއްގެ މަޤާމު ގެ އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމު އަދާކުރައްވައިފައެވެ. އަދި ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގެކޮމިޝަން

 .އަދާކުރައްވައިފައިވެއެވެ

ނޑު މަސްއޫލިއްޔަތަކީ، އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އިދާރީ މަސައްކަތްކުރެއްވުމާއި، ޢާއިޝަތު މަލްސާ އަޙް  ސަންގެ މައިގަ

ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ޖަލްސާތަކާއި ބައްދަލުވުްނތަކާއި ޙަފުލާތަކުގެ ޕްރޮޓޮކޯލް ކަންތައް ވިލަރެސްކޮްށ  ކޮމިޝަނަރު

 އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސެވުމާއި އަދި ކޮމިޝަނަރުގެ ރަސްމީ އެންމެހާ ކަންކަމުގައި އެހީތެރިވެދެއްވުމެވެ.

 

 ޕްރޮގްރާމްސް އޮފިސަރ –މަރްޔަމް ޝަރޫނާ ޢާދިލް 

ފާޟިލާ މަރްޔަމް ޝަރޫނާ ާޢދިލް އިންފޮމޭޝަްނ ކޮމިޝަނަުރގެ އޮފީހާ ގުޅިވަޑައިގަތީ، އަލް

ގައެވެ. ޝަރޫނާ ގެންދަވަނީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ  2017 އޮކްޓޯބަރު  22

ޔުނިވަރސިޓީން ބެޗްލަރސް އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް މެނޭޖްމެންޓު ދާއިރާއިން މަތީ 

 .ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރައްވަމުންނެވެ 

މި އޮފީހާ ގުޅިވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ޝަރޫނާ ވަނީ ވިލާ ކޮލެޖުގެ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް 

 ކުރައްވާފައެވެ.

ނޑު މަސްއޫލިއްޔަތަކީ އޮފީހުން ބާއްވާ  މި އޮފީހުގެ ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޝަރޫނާގެ މައިގަ

ތަކާއި ކޮންފަރެންސްތައް ރާވައި ވިލަރެސްކޮށް ހިންގުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމުގައި ޓްރޭނިންގތަކާއި ވޯރކްޝޮޕް

އެހީތެރިވެދެއްވުމެވެ. އަދި ޔުނިޓުގެ އެހެނިހެން މަސައްކަތް ތަކުގައި ވެރީންނަށާއި އެހެން މުވައްޒިފުންނަށް އެހީތެރިކަްނ 

 ގެ އެޗް.އާރު.ޑީ. ކޮމިޓީގެ މެންބަރެކެވެ. ކީ، މި އޮފީހުޝަރޫނާއަމީގެ އިތުރުން  .ފޯރުކޮށްދެއްވުމެވެ
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 ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން  –ޙުމައިދު މުޙައްމަދު هللا ޢަބްދު 

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހާ  ،ޙުމައިުދ މުޙައްމަދުهللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

ގައެވެ. ޙުމައިދުވަނީ، ެބޗްލަރ އޮފް ސައިންސް  22އެޕްރީލް  2018ގުޅިވަޑައިގަތީ، 

 ލް ކޮމްޕިއުޓިންގ ފުރިހަމަ ކުރައްވައިފައެވެ. އިން މޮބައި

.ޖީ.އެމް.އެޗާއި އަމިއްލަ ބައެއް ތަންތާނގައާއި މުީޅން އަމިއްލަ ގޮތުންވެސް ައއި ، ޙުމައިދު

 އެވެ.އިވެއަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު މަސައްކުރައްވައިފަ 5އައި.ޓީ.އީ.ދާއިރާގައި 

ނޑު މަސައްކަތަކީ، އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންާވ  މި އޮފީހުގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަންގެ ހައިސިއްޔަތުން ޙުމައިދުގެ މައިގަ

އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ މަަސއްތައް ރާވައި ހިންގުމާއި ދިމާާވ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮްށ ދެއްަވއި ބެލެހެއްޓެވުމެވެ. މީގެ 

 ކޮމިޓީގެ މެންބަރެކެވެ.  ބިޑުކީ، މި އޮފީހުގެ ޙުމައިދައިތުރުން 

 

 އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ –ރަޝީދު هللا ޢަބްދު 

ރަޝީދު، އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހާ ގުޅިވަޑައިގަތީ، هللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

އިން އިންފޮމޭަޝން  IIަވނީ، ސެޓްފިެކްޓ هللا ގައެވެ. ޢަބްދު 15އެޕްރީލް  2018

 . ޓެކްނޮލޮޖީ ފުރިހަމަ ކުރައްވައިފައެވެ

ނޑު هللاހައިސިއްޔަތުން ޢަބްދު ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރގެއެސިސްޓެންޓް  ގެ މައިގަ

 މެވެ. ދެއްވުއް ރާވާ ހިންގުމުގައި އެހީތެރިވެމަސައްކަތަކީ، އޮފީހުން ބާއްވާ ްޓރޭނިންގތަކާއި ވޯކްޝޮޕްތަކާއި ކޮންފަރެންސްތަ

 ލައިބްރޭރިއަންގެ މަގާމުގައެވެ. އެސިސްޓެންޓްގުޅިވަޑައިގަތްއިރު ހުންނެވީ، ތ.ދިޔަމިގިލީ ސްކޫލްގެ  މި އޮފީހާ، هللا ޢަބްދު
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 އޮފިސަރ ބިއުރޯ އެސިސްޓެންޓް  –ފާޠިމަތު ނަފްޙާ ނަޢީމް 

އިންފޮމޭޝަން ކޮިމޝަނަުރގެ އޮފީހާ ގުޅިވަޑައިގަތީ،  ،އަލްފާޟިލާ ފާޠިަމތު ަނފްޙާ ަނޢީމް

 ގައެވެ.  1ނޮވެންބަރު  2018

ނަފްޙާ މިހާރު ގެންދަވަީނ، ެބޗްލާރސް އޮފް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް މާކެޓިންގ ކޯްސ 

 ފުރިހަމަ ކުރައްވަމުންނެވެ. 

ނޑު މަސައްކަތަކީ، ކޮމިޝަނަރަށް ޭބނުންާވ  މި އޮފީހުގެ އެސިސްޓެންޓް ބިުއރޯ އޮފިސަރގެ ހައިސިއްޔަތުން ނަފްޙާގެ މައިގަ

ކަންތަްއ ކޮމިޝަނަުރ ަބއިވެރިވެޑައިގަންނަވާ ބައްދަލުުވންތަކުގެ ޕްރޮޓޯލްއިދާރީ މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގުމާއި 

 މެވެ.  ވުވިލަރެސްކޮށް ބެލެހެއްޓެ

 (ދިރާގު) ގެ އެޕްރެޓިސް މާކެޓިންގގެ މަގާމުގައެވެ.ިދެވިހާރްއޖެޭގ ުގުޅްނ ، ގުޅިވަޑައިގަތްއިރު ހުންނެވީ މި އޮފީހާ، ނަފްޙާ

 

 މެސެންޖަރ -ޚަދީޖާ މުޙައްމަދު 

މެސެންޖަރެއްގެ ގޮތުން މި އޮފީހުގައި މަސައްކަތް  ،އަލްފާޟިލާ ޚަދީޖާ މުޙައްމަދު

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

އޮފީހުގެ ފަރާތުން އެކިފަރާތްތަކަްށ ރައްދުކުރަންޖެހޭ ސިޓީއާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ރައްދުކޮްށ 

އޮފީހަށް ބޭނުްނވާ ތަކެތި ހޯދުމުގައި ކަމާބެހޭ މުވައްޒިފުންނަްށ  ދެއްވުމާއި

 އެހީތެރިވެދެއްވުމާއި ޖަލްސާތަކާއި ބައްދަލުވުންތައް އިންތިޒާމު ކުުރމުގައި އެހީތެރިވެދެއްވުމެވެ. 

ޑިޔުކޭޝަނާއި ޚަދީޖާ މީގެ ކުރިންވަނީ، އަމީިނއްޔާ ސްކޫލާއި ޣިޔާސުއްދީން ސްކޫލާއި މޯލްޑިވްސް ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރ އެ

 މަސައްކަތް ކުރައްވައިފައެވެ.  ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީގައި
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 ޢާމިލު  -ޢާއިޝަތު ޙަލީމް 

ިމ އޮފީހުގެ ޢާމިލެއްގެ ޙައިސިއްޔަތުން ޚިދުމަތް ކުރައްވަން  ،އަލްފާޟިލާ ޢާއިަޝތު ޙަލީމް

ގައެވެ. ޢާއިޝަތުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ، އޮފީސް  2014ސެޕްޓެމްބަރު  3ފެއްޓެވީ، 

އިމާރާތާއި ތަކެތީގެ ސާފުތާހިރުކަން ބެލެހެއްޓެވުމާއި އެކި އޮފީސްތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ތަކެިތ 

ދެއްވުމެވެ.  އަދި އޮފީހުން ހިންގާ ތަމްރީނުތަކާއި މަސައްކަތު ޙަވާލުކުރުމުގައި އެހީތެރި ވެ

 ބައްދަލުވުންތަކުގެ އިްނތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސެވުމުގައި އެހީތެރިވެދެއްވުމެވެ. 

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

 

 ޢާމިލު  -ސަވްލަތު  އާމިނަތު 

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ސަވްލަުތ މި އޮފީހުގެ ޢާމިލެއްގެ ޙައިސިއްޔަތުން ޚިދުމަތް 

ނޑު  2015ނޮވެންބަރު  17ކުރައްވަން ފެއްޓެވީ،  ގައެވެ. ސަވްލަތުގެ  މައިގަ

މަސައްކަތަކީ، އޮފީސް އިމާރާތާއި ތަކެތީގެ ސާފުާތހިރުކަްނ ބެލެހެއްޓެވުމާއި އެިކ 

ފޮނުވަންޖެހޭ ތަކެިތ ޙަވާލުކުރުމުގައި އެހީތެރި ވެދެއްވުމެވެ.  އަދި އޮފީހުން  އޮފީސްތަކަށް

 ހިންގާ ތަމްރީނުތަކާއި މަސައްކަުތ ބައްދަލުވުންތަކުގެ އިންތިޒާުމތައް ހަމަޖެއްސެވުމުގައި އެހީތެރިވެދެއްވުމެވެ. 

 ގެ ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ.ސަވްލަތު މީގެ ކުރިން ބްރިޖް ލިޓްލް ލާނާސް ޕްރީސްކޫލްގެ މަސައްކަތު މީހެއް
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 މުވައްޒިފުން  ބަދަލުވި  މަގާމު  އަހަރު  ވަނަ 2018

 މުވައްޒިފުން  ހަމަޖެހުނު  ވަޒީފާ  އަލަށް  އަހަރު  ވަނަ 2018

 

 ތާރީޚް  މަގާމު  ފުގެ ނަން މުވައްޒި  #

 2018އެޕްރީލް  15 އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ ރަޝީދު هللا ޢަބްދު 1

 2018އެޕްރީލް  22 ކޮމްޕިޔުޓަރ ޓެކްނީޝަން ޙުމައިދު މުޙައްމަދު هللا ޢަބްދު 2

 2018ނޮވެންބަރު  01 އެސިސްޓެންޓް ބިޔުރޯ އޮފިސަރ ފާޠިމަތު ނަފްޙާ ނަޢީމް  3

 މުވައްޒިފުން  ވަކިވި ވަޒީފާއިން  އަހަރު  ވަނަ 2018

 

 ތާރީޚް  މަގާމު  ފުގެ ނަން މުވައްޒި  #

 2018އެޕްރީލް  01 ކޮމްޕިޔުޓަރ ޓެކްނީޝަން هللاމުޙައްމަދު ޢަބްދު 1

 2018ސެޕްޓެންބަރު  06 ސީނިއަރ ބިޔުރޯ އޮފިސަރ ޢަރޫޝާ އިބްރާހީމް 2

  

 ތާރީޚް  ބަދަލުވި މަގާމު  ހުންނެވި މަގާމު  ފުގެ ނަން މުވައްޒި  #

 2018ސެޕްޓެންބަރު  13 ސީނިއަރ ބަޖެޓް އޮފިސަރ ބަޖެޓް އޮފިސަރ ޢާއިޝަތު ޔަޝްފާ 1

 2018ސެޕްޓެންބަރު  13 ބިޔުރޯ އޮފިސަރ އެސިސްޓެންޓް ޕަރސަނަލް އޮފިސަރ ޢާއިޝަތު މަލްސާ އަޙްސަން  2
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 ބައްދަލުވުންތައް  ބައެއް  ބޭއްވުނު 

 

 ްސީ.ޓީ.އެލް ސްޓްރެޓެޖީޒް ގެން، އްގެ ޔައުމިއްޔާއެއް ނުލިބިގއެން މީިޓންއިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ މޯލްޑިވްސ 

ސީ.ޓީ.އެލް  މީރާއާއި ފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން އި ވައިންފޮމޭަޝން ކޮިމޝަނަރުގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅާ ލިމިޓެޑުން

 (24/01/2018) އް ބޭއްވުނެވެ.ސްޓްރެޓަޖީޒް ލިމިޓެޑްގެ ވަކީލުންނާއެކު ބައްދަލުވުމެ

  ިވެ. މި ނެކުރުމަށް ބައްަދލުވުމެއް ބޭއްވުއޮފީހާދެމެދު ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމާ ބެޭހ ގޮތުން މަޝްވަރާމި ޤައުމީ އަރުޝީފާއ

ބައްދަލުވުމުގައި  ޤައުމީ އަުރޝީފާއި އިންފޮމޭޝަްނ ކޮމިަޝނަރުގެ އޮފީހުން ހަރުަދނާކަމާއެކު މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުމުެގ 

ޤައުމީ ސިޔާސަތު (ޕަބްލިކް ރެކޯޑްސް މެނޭޖްމެންޓް) ގެ އިާދރީ މަސައްކަތް ކުރާނީ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ 

 (25/01/2018)ނިންމާފަެއވެ. ވަނީ އޮފީހުގައި ކަމަށް 

 

 ުގޮތުން މޯލްޑިވްސް  ގުޅޭ ަށހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލައަކާސީ.ޓީ.އެލް ސްޓްރެޓެޖީޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ބޭފުޅުން ހ

 (30/01/2018)އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ. 

 

  ިލިބިަގތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނާ ބެހޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމަްށޓަކައި މާވަުށ ކައުންސިލް އިދާރާގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދައ

ނެވެ. މި ބައްދަލުވުމުަގއި ކަންކަން ނިންމެވުމުގައި ެދފުށްފެންނަޮގތަށް ކަންަކން ންނާއެކު ބައްދަލުވުމެްއ ބޭއްވުއިސްވެރި

 (18/03/2018)ވެ. ންަކން ނިންމެވުމަށް ބާރުއެޅުނެތެރެއިން ކަ ނިންމެވުމަށާއި  ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ޤާނޫނީ އިމުގެ

 
 

  ީއިންފޮމޭޝަން އެޕެއް ހެދުމަށްޓަކައި އެން.ސީ.އައި.ޓީ.ގެ ބޭފުޅުންނާއި މަޝްވަރާކުރުމަށް ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ. މިއ

ހޯދުމަށް ބޭއްވުނު  ބޭފުޅުންގެ މަޝްވަރާ.ޓީ. އިންފޮމޭޝަން އެކްސެސް އެޕެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ގޮތުން އެން.ސީ.އައި

ބައްދަލުވުމެކެވެ. މި އެޕް ހެދުމުގައި އެއްވެސް ދައްޗަކާއި ކުރިމަތިވާނަމަ އެން.ސީ.އައި.ޓީ.ގެ އެހީ ލިބޭނޭކަަމްށ 

 (04/06/2018)މިބައްދަލުވުމުގައި އެން.ސީ.އައި.ޓީން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. 

 

 ާވަނީ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައެވެ. މިއީ އިންފޮމޭޝަްނ  އި މަޝްވަރާ ކުރުމަށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުެގ ޭބފުޅުންނ

ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހަށް ހުށަަހޅާފައިވާ މައްސަލަތަކަކާއި ގުޅިގެން ބައެއް ކަންތައްތައް މަޝްވަރާކުރުމާއި ޚިޔާލު 

 (24/09/2018)ހޯދުމަށްޓަކައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުުވމެކެވެ. 
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 ހަރަކާތްތައް 

 

 )2018ޖަނަވަރީ  18( ރުން ހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އަރުޝީފާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކު ދިވެ 

 އޮފީހާއި  ކޮމިޝަނަުރގެ އިންފޮމޭޝަން

 ދައުަލތުގެ އަރުީޝފުން، ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

އްޓުމުގެ ޤައުީމ ބެލެހެ ރައްކާތެރިކޮށް ލިޔެކިޔުންތައް

ސިޔާސަތު އެކުލަވާލައި ހިންގުމުގެ 

ވަނަ  2018ޖަނަވަރީ  18އެއްބަސްވުމެއްގައި 

 ދުވަހު ވަނީ ސޮއިކޮށްފައެވެ.

 ކޮމިޝަނަރުގެ އިންފޮމޭޝަން އެއްބަސްވުމުގައި މި

ޢަބްދުްލޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރެވެ.  އަދި އަލްއުސްތާޛު  ކޮިމޝަނަރު އިންފޮމޭޝަން ސޮއިކުރެއްވީ  ފަރާތުން އޮފީހުގެ

ގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޤައުމީ އަރުޝީފުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އަރުޝީފު 

  .ޝާޠިރެވެ

 ދައުލަތުގެ ފަހު މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް އަރުޝީފުން ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އޮފީހާއި ކޮމިޝަނަރުގެ އިންފޮމޭޝަން

ައިދ ައުރީޝުފުކުރާމިއ ަންއަތިއުލާމިއ، ޫދުކުރާމ ެބހޭ ާޢްނުމ ، ބެހޭކުގައި މަޢުލޫމާތު ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާ އިދާރާތަ

(މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުެގ  2014/1: ަހަމަތްއ ާޢްނުމޮކްށ ާޝިއުޢުކުރަމްށ ަޓަކިއ ާޤޫނުނ ަންނަބރު 

 6އަރުޝީފުގެ ޤާނޫނު)ގެ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ  2011/16ަވނަ މާއްދާގެ (ނ) އާއި ޤާނޫުނ ނަްނބަރު:  39ޤާނޫނު)ގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ (ފ) ގައި ލާޒިމުކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ދައުލަތުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ރައްކާތެރިކޮށް 

ވެ. އެއްބަސްވެފައިވެއެވަނީ ކަންކަން ކުރުމަށް  އިންގުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހަބެލެހެއްޓުމުގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތު އެކުލަވާލައި ހި

ަފރާތައް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެެވން ހުރި ދާއިރާތަކާއި މަސައްކަތްތައް ދެނެަގތުމަށްފަުހ  ފަރާތުން އަނެއް އަދި އެއް

 .އެއްބާރުލުންދީ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުން ވެސް މި އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނެއެވެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އަރުޝީފުގެ އިސް ބައެއް ބޭފުޅުން ތުގައި އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހާއި ރަސްމިއްޔާ މި

 .ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ
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 )2018ފެބުރުވަރީ  08"ކުލަބު އައިކޮމް" ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ދެވަނަ ދައުރަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރުން (

ޙަރަކާތްތެރިކުރުވައި، އެހެނިހެްނ   އުފައްދައި،މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އަދަބީ، ސަޤާފީ، އިޖްތިމާޢީ އަދި ކުޅިވަރުގެ ރޫޙު 

މުއައްސަސާތަކުގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ގުޅުން ބަދަހިކޮށް، އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހަށް ބޭނުންވާ ތަފާތު 

ކޮމިޓީގެ ކަންތައްތަކުގައި އެހީތެރިެވ، ެއއްބާރުލުން ދިނުމުެގ މަޤްޞަދުަގއި އުފައްދާފައިވާ "ކުލަބު އަިއކޮމް"ގެ ހިންގާ 

މެންބަރުން  ދެވަނަ ދައުރަކަށް

 ވެ.އިންތިޚާބުކުރެވުނެ

އައު ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް އިންތިޚާބު ކުރެވުނު 

 މެންބަރުންނަކީ:

 . ރައީސް: އަޙްމަދު ޒިޔާން މުޙައްމަދ1ު

 ޙުމައިދު هللا . ނާއިބު ރައީސް: ޢަބްދ2ު

 . އިދާރީ ސެކްރެޓަރީ: މަރްޔަމް ޝަރޫނާ ޢާދިލ3ް

 ޝައްފާން ޤާސިމް. ޚަޒާންދާރު: 4

 هللا ޢަބްދު މުޙައްމަދު. މީޑިއާ ސެކްރެޓަރީ: 5

 

 

 21ބައިނަލްއަޤްވާމީ މާދަރީބަހުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މަސައްކަތުބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން (

 )2018ފެބުރުވަރީ 
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ރުގައި ފާހަގަކުރާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މާދަީރބަހުގެ ުދވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުްނ ފެންވަ ުދނިޔޭގެ ދުވަހު ވަނަ 21 ފެބުރުވަރީ

 ގުޅިގެން ވަނީ ޚާއްޞަ ޙަރަކާތެއް ހިންގައިފައެވެ.  ސްއޮފީމި ދިވެހި ބަހުގެ އެކެޑެމީއާއި 

ދިވެހިބަހަށް އަހުލުވެރިކޮްށ، މާލޭގައި ހުރި ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން އެގޮތުން 

 ވަޒީފާގެ މުޢާމަލާތުތަކުގައި ިދވެހިބަސް ހެޔޮކޮށް ބޭުނންކުރުމުގެ ހުނަރު ދަސްކޮށްދިނުމުެގ ތަމްރީނެއް ހިންގުނެވެ.

އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުން ބަިއވެރިކުރި މި ބައްދަލުވުމުގައި މަޢުލޫމާތުދެއްވީ ދިވެހިަބހުގެ  25 އިދާރާއަކުން 24 ދައުލަތުގެ 

 އެވެ. އެކެޑަމީގެ ރައީސް އަޝްރަފް ޢަލީއާއި އެ އެކެޑަމީގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޝަހުމާ ޢަލީ

 

ބައިންލައަޤުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން 

 )2018މާރިޗު  8( 

 އަންހެނުންގެ ދުވަސް މި އަހަރުގެ ބައިނަލްއަޤުވާމީ 

އަންހެން . އެގޮތުން ވެކޮށް ފާހަގަކުރެވުނެކުލަގަދަ

ފިރިހެްނ  މުވައްޒިފުންނަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވުމުގެ ގޮތުން

މި ދުވަހަށް  އެވެ.އަށް އޮފީހަށް ހާޒިރުވި 7:00މުވައްޒިފުން 

ޓަކައި އޮފީސްތެރެ ދުރާލައި ތައްޔާރުކޮށް އަންހެްނ 

 މުވައްޒިފުންނަށް އެނގިވަޑައިގަުތމަކާ ނުލައި ނާސްތާއެއް 

ން މުވައްޒިފުން އޮފީހަްށ އަދި އަންހެ  ވެ.ތައްޔާރުކުރެވުނެ

ވަޑައިގަންނަވަމުން ގެންދެވި ވަރަކުން މަރުޙަބާ ދަންނަވައި 

ފައިވާ ކޮންމެ މުވައްޒިފަކަށް ވަކިން ތައްޔާރުކޮށް ލޭބަލުކޮށް

ޔާ އަދި ޗޮކްލެޓެއް ހަދި ވެ.ފިނިފެންމަލެއް އެރުވުނެ

ލަވައެއް އޮފީހުގެ ތެރެއިން މަޑުމަޑުން އިވެމުން ގެންދާ ހެނދުނުގެ މުޅި ވަގުތުގައި އަންހެނުންަނށް ޚާއްޞަ ވެ. ކުރެވުނެ

އްޞަ ޅެމެއްވެސް ހަދިޔާ އަންެހން މުވައްޒިފުންގެ ަނންތައް ިހމަނައިގެ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޚާ ،ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމާއެކު

 ގައެވެ.ސަ ކޭކެއް ފެޅުމަށްފަހުތުން ޚާއްމި ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް ނިންމައިލެވުނީ މެންދުރުަފހު، ދުވަހާ ގުޅޭ ގޮ ވެ.ކުރެވުނެ
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 )2018މާރިޗު  13މުކުރުން (ން ރިޕޯޓު އާ  އަހަރީ  އަހަރުގެ  ވަނަ  2017

މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލައި  ވުނުއެކިއެކި ހަރަކާތްތަކާއި ކުރެމި އޮފީހުްނ ހިންގި  ވަނަ އަހަރު 2017

  ވެ.ވެބްސައިުޓގައި ޢާއްމު ކުރެވުނެ ވަނަ ދުވަހު މި އޮފީހުގެ 13މާރިޗު  2018" 2017ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ "އަހަރީ ރިޕޯޓު 

 )2018އޭޕްރީލް  15ގައި ބައިވެރިވުން ( 2018ންސް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮންފަރެ 

މިއީ "ރިފޯމިންގ އެންޑް މޮޑަނައިޒިންގ ސިވިލް ސަރވިސް" ގެ ނަމުގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ބޭއްވި 

ސެކެވެ. މި ކޮންފަރެންސްގައި މި އޮފީހުގެ ފަރާތުންވަނީ "މަދަނީ ޚިދުމަތް (ސިވިލް ސަރވިސް) ހަރުދަނާ ކޮންފަރެން

(މޮޑަނައިޒް އަދި ރިފޯމް) ކުރުމަށްޓަކައި މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާިއ ބެލެހެއްޓުމާއި ހާމަކުރުމުގެ މުހިންމުކަން" ގެ މައްޗަށް 

ރެޒެންޓޭޝަނެއް ދީފައެވެ. މި ކަރުދާސް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ އިންފޮމޭޝަްނ އެބްސްޓްރެކްޓަކާ އެކީ ކަރުދާހެއް ހުށަހަޅައި ޕް

ކޮމިޝަނަރު އަލްއުސްތާޛު އަބްުދލްއަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރާއި ޑިެރކްޓަރ ލީގަލް އެފެއާޒް އަލްއުްސތާޛާ ފާޠިަމތު ސައުސަން 

 އެވެ.

 

 )2018އޭޕްރީލް  15އެސެމްބްލީ (ދިވެހިބަހުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވުނު ޚާއްސަ 

ގައި މުަވއްޒިފުން އޮފީހަްށ މުނާސަބަތު ދުވަހުގެ

ރުވެވަޑައިގެންނެވީ ދިވެހި / ޤައުމީ ޒިހާ

އި ބޭއްވުުނ މުނާސަބަތުގަ މުގައެވެ. ދުވަހުގެހެދު

ޚާއްސަ އެސެމްބްލީ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްީވ 

ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑަމީން ފޮނުއްވި، އަލްފާޟިްލ 

 އެވެ. ހިރު (ކުރޮޅި ޒާހިރު)އާދަމް ޒާ

ވެ. ފާޅުކުރުން ކުރިއަށް ގެންދެވުނެ ޝުޢޫރު މުވައްޒިފުންގެ ގުޅިގެން ދުވަހާއި ވާހަކަފުޅަށްފަހު މެހެމާނުގެ ޝަރަފުވެރި

އި ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޝްރަފް ޢަލީގެ މެސެޖު އިއްވައިދެއްވީ، ޕްރޮކިޔޯމަންޓް އެސެމްބްލީގަ

 ވެ.ރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒިޔާން މުޙައްމަދެއޮފިސަ

އެއަށްފަހު  އެވެ.ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިވެސް އަބޫބަކުރު  ޖަމާލު ޢަބްދުްލޢަޒީޒު އަލްފާޟިލް ކޮމިޝަނަރު އެސެމްބްލީގައި

 ވެ.ޝަރަފުވެރި މެހެމާނާއެކު ހުރިހާ މުވައްޒިފުން ފޮޓޯ ނެންގެވުން ުކރިއަށް ގެންދެވުނެ



 

 
 30  
 

 

 )2018މެއި  08ފަރާތުން ބޭއްވި ލޭ ހަދިޔާކުރުމުގެ ޙަރަކާތުގައި ބައިވެރިވުން ("އާރޯ" ގެ 

 ދުވަހުގެ  ތެލެސީމިއާ ފަރާތުން، ގެ" އާރޯ" ޙަރަކާތް އިޖްތިމާޢީ  އުފައްދާފައިވާ، ގުޅިގެން މުއައްސަސާތައް މިނިވަން

ވެއެވެ. މި ޙަރަކާތް  ބައިވެރިވެ ލޭ ހަދިޔާކޮށްފައިއިން  އޮފީސް މި ޙަރަކާތުގައި ހަިދޔާކުރުމުގެ ލޭ ހިންގި މުނާސަބަތުގައި

އަށް އޯކިޑް ބިލްޑިންގގައެވެ. ލޭ  5:00ން ހަވީރު  9:00ވަނަ ދުވަހު ހެނދުނު  2018މެއި  08 ،ކުރިއަށްގޮސްފައިވަނީ

 .މުއައްޒިފުންނާއެކު އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ 7ހަދިޔާ ކުރުމުގައި މި އޮފީހުގެ 
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 10އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމާއި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތަށް  50ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔަތަށް 

 )2018މެއި  12އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރުގައި ބައިވެރިވުން (

ފުރުން  އަހަރު 10 ޚިދުމަތަށް ސަރވިސްގެ  ސިވިލް ދިވެހި ފާހަގަކުރުމާއި  ފުރުން އަހަރު 50 ޖުމްހޫރިއްޔަތަށް ދިވެހި

ވީ  2018މެއި  12ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ުކޑަކުދިންގެ ހަވީރުގައި މި އޮފީުހން ބައިވެރިވިއެވެ. މި ހަވީރު ޮއތީ، 

 ށް ރަސްފަންނުގައެވެ.  18:00ން  16:00ހޮނިހިރު ދުވަހު 

 

 )2018މެއި  15ހަދިޔާކުރުން (މުވައްޒިފުންނަށް ރަމަޟާން މަހަށް މުޞްޙަފު 

ހުރިހާ މުވައްޒިފުްނނަށް އިންފޮމޭޝަން ކޮިމޝަނަުރގެ އިސްނެންގެވުމުގެ މަތީން ަރމަޟާން މަހަށް މުޞްޙަފު  އޮފީހުގެ މި

 . މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަމާ އެކީގައެވެ ،ހަދިޔާކުރެއްވިއެވެ. މި މުޞްޙަފު ހަދިޔާކުރެއްވީ
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މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވުނު ރަސްމީ ޙަފުލާ 

 )2018އޮކްޓޫބަރު  17(

ޖަލްސާ ބޭއްވުނީ، ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ. ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ބަރަކާތުން ޖަލްސާ 

ޖޫނިއަރ]  ގައެވެ. ކީިރތި ޤުރްއާން ކިޔަވައި ވިދާޅުވެދެއްވީ، ރާއްޖޭގެ މި އަހަރުގެ [ެއންމެ އަލިގަދަ ތަރި  21:00ފެށުނީ 

ވަަނ  13ވަނަ އާޔަތުން ފެށިގެން  6އަލްޤާރީ އަލްޙާފިޡު ނާދިޙް ޢަބްދުލްޙަމީދެވެ. ކިޔަވާ ވިދާޅުވީ، އަލްޙުޖުރާތު ސޫރަތުގެ 

 ޅުވަމުން ދިޔައިރު އާޔަތްތަކުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ އިސްކިރީނުން ދައްކަމުން ގެންދެވުނެވެ. އާޔަތުގެ ނިޔަލަށެވެ. ކިޔަވާ ވިދާ

ލީަގލްއެފެއާޒް އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަުތ ، އެއަށްފަހު އޮތީ މަރުަހބާ ދެްނެނވުމާއި ތަޢާރަފު ކުރެއްވުމުގެ ޮގތުން، ޑިރެކްޓަރ

 ސައުސަން ވާހަކަފުޅުދެއްކެވުމެވެ. 

މުއައްސަސާތަކުގެ ވެބްސައިޓުތައް ދަރަޖަކުރެވިފައިވާ ގޮތާ ބެހޭ ގޮތުން ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ  ދެން އޮތީ ދައުލަތުގެ

 ހުށަހެޅުމެއް ދެއްކުމެވެ. އެ ހުށަހެޅުމުގައި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތައް ދަރަޖަ ކުރެވިފައިވާ ގޮތް ހާމަކުރެވުނެވެ. 

 ގައި) 3 ވަލު (ވެބްސައިޓްތައް ދަރަޖަ ކުރެވިފައިވާ ގޮތް ޖަދު 

  ްވަނަ ދަރަޖަ ލިބުނު ވެބްސައިޓުތަކަށް ހަނދާނީ ސަނަދު ހަވާލުކޮށްދެއްވީ، ދިވެހިބަހުގެ  1ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުނ

 އަލްފާޟިލް އަޝްރަފް ޢަލީއެވެ. ، އެކެޑަމީގެ ރައީސް

 ެއިދާރާއެއް  8އްވަނަ ދަރަޖައަށް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރަމުންދާ މިންވަރު ބެލުމަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ އިދާރާތައް ދަރަޖަކުރިއިރު އ

 އިދާރާއަކީ: 8ހޮވުނެވެ. އެ 

 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން-އެންޓި  .1

 ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ .2

 ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ  .3

 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ .4

 އޮފީސްއެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ  .5

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް  .6

 ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ .7

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ. .8
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  ެދެން އޮތީ، ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޚިުދމަތްތައް ކޮށްދެއްވި ބޭފުޅުންަންށނަށާއި ފަރާތްތަކަށް ހަނދާނީ ިލޔުމާއި ފިލައާއި އެންމ

އިންފޮމޭޝަން އޮިފސަރަށް އިނާމާއި ލިޔުން ދެއްވުމެވެ. އިނާމާއި ލިޔުން ދެއްވީ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު  ޚިދުމަތްތެރި

 އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަާމލު އަބޫބަކުރެވެ. 

 :ްވޭތުވެދިޔަ އަހަރު އޮފީހުގެ މަސައްކަތުގައި އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ދެއްވި ބޭފުޅުނ 

 ހ.މެރިންވިއު، ޝަމީމްޑޮކްޓަރ ޢަލީ  1

 އަލްފާޟިލް އަޝްރަފް ޢަލީ، ލިީލމާގެ /ގއ. ނިލަންދޫ 2

 މއ. ފެޝަންފުރުޓް  ،އަލްފާޟިލް އިލްޔާސް މުޙައްމަދު 3

 މުޑުވާލި އިންވެސްޓްމަންޓް   4

 އަލްފާޟިލާ ޢަރޫޝާ އިބްރާހީމް، ގ. ސަންބްރައިޓް 5

  އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝާހިދު ޙަލީމް، މ. ޑައިމަންޑްވެލީ   6

  ކަސްމީރު / އދ. މާމިގިލި  ، هللا އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދު 7

 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަރީފް،  ޒަމާނީކުލަ / ހދ. ނޮޅިވަރަން  8
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 ެރވިސް ޕަބްލިކް ސަ ،އެއްބާރުލުން ދެއްވާފައިާވތީ، ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު އޮފީހުގެ މަސައްކަތުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް އެހީތެރިވ

 އެއް ދެވުނެވެ.ހަނދާނީ ފިލައަށް  މީޑިއާ (ޕީ.އެސް.އެމް)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ -[އެންމެ ޚިދުމަތްތެރި އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރަށް] ދޭ އިނާމު މި އަހަރު ހާސިލުކުރެއްވީ އެންޓ

  ވެ.ޙަސަން މަނިކެފިސަރު އަލްފާޟިލް އިންފޮމޭޝަން އޮ
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  ެދެން އޮތީ، އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޢަީޒޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު ވާހަކަފުޅުދެއްކެވުމެވެ. ކޮމިޝަނަރުގ

ވާހަކަފުޅުގައި މައުލޫމާތު ހޯދައިލިބިގަތުމުގެ ގާނޫނުގެ ޭބނުންތެރިަކމާއި ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ހާސިލުކުރެވިފައިވާ ކާމިޔާބީތަކުގެ 

 އިލެއްވިއެވެ. މައްޗަށް ބައްލަވަ

 

 

 

 

 

 

 

  ްއޭގެ ކުރިން އިންފޮމޭޝަްނ ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަންކުރައްވައި (ކުރިނ

އެންގެވުމަކާނުލައި) ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުމެއް ދެއްވުމަށް ނިންމަވައި ވަކިވަކިން ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނާމެދު 

ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތް ކުރުކުރުކޮށް ވިދާޅުވެ ދެއްވިއެވެ. އަދި ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޙަސަން ޝާކިރު ކޮމިޝަނަރު ދެކެ

މުޙައްމަދަށް ކޮމިޝަނަރު ހަނދާނީ ލިޔުން ދެއްވުމަށްފަހު އެހެން މުވައްޒިފުންގެ ނަން އިއުލާނުކޮށްދެއްވުމަށް 

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ޑރ.ޢަލީ  އެދިވަޑައިގަތެވެ. މުވައްޒިފުންގެ ހަނދާނީ ލިޔުންތައް ދެއްވީ،

 ޝަމީމާއި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިާސމެވެ. 
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   ދެން އޮތީ، ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ގަޑިނުޖެހި ހާޒިރުވި މުވައްޒިފުންނަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ލިޔުން ެދއްވުމެވެ. މިބޭފުޅުންނަްށ

 ޖިލީހުގެ އަމީން ޢާންމު އަލްއުސްތާާޛ ފާޠިމަތު ނިއުޝާއެވެ. ލިޔުންދެއްވީ، ރައްޔިތުންގެ މަ

 :ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ގަޑިނުޖެހި ހާޒިރުވުމުން ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ލިޔުން ލިބިވަޑައިގަތް މުވައްޒިފުންނަީކ 

 ސީނިއަރ ބަޖެޓް އޮފިސަރ، އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޔަޝްފާ  1

 އަޙްމަދު ޒިޔާން މުޙައްމަދު ޕްރޮކިޔޯމަންޓް އޮފިސަރ، އަލްފާޟިލް  2

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ، އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ރާޔާ އަޙްމަދު 3

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ، އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް އިބްރާހީމް 4

 ޙުމައިދުهللا ފައިނޭންސް އޮފިސަރ، އަލްފާޟިލް ޢަބްދު 5

 

  ެއޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ތެރެއިން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ހާޒިރީން އެންމެ އެއަށްފަހު އޮތީ، އިންފޮމޭޝަްނ ކޮމިޝަނަރުގ

މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމެލީ ، ފަށް ހަނދާނީ ފިލާ ދެއްވުމެވެ. ހަނދާނީ ފިލާ ދެއްވީރަނގަޅު މުވައްޒި

 އޮނަރަބްލް ޒެނީޝާ ޝަހީދު ޒަީކއެވެ. 

 ެތެރެއިން ހާޒިރީއަށް އެންމެ ރަނގަޅު މަގާމަށް، މި އަހަރު ދެ  އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގ

 މުވައްޒިފުން ހޮވުނެވެ. އެއީ

 ސީނިއަރ ބަޖެޓް އޮފިސަރ، އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޔަޝްފާ  1

 ޙުމައިދުهللا ފައިނޭންސް އޮފިސަރ، އަލްފާޟިލް ޢަބްދު 2
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  ަހާސިލުކުރި އިދާރާތަކަށް 2018-ހަފުލާގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ނަންބަރަކީ، މަޢުލޫމާތު ހާަމކުރުމުގެ [ރަންވަނ [

[ރަންވަނަ] ދެއްވުމާއި މުވައްޒަފުންގެތެރޭން ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ ރަނގަޅު މުވައްޒިފަށް ހަނދާނީ ފިލާ ދެއްވުމެވެ. 

މަޢުލޫމާތު ރަފުވެރި މެހުމާނު، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޒިޔަތެވެ. ރަންވަނައާއި ފިލާ ހަވާލުކޮށްދެްއވީ، ޝަ

 އިދާރާއަކީ: 3އެވެ. އެ ރެއްވި" ތިން އިދާރާއަކުން ހާސިލުކ2018ުހާމަކުރުމުގެ "ރަންވަނަ 

  ިވިދިެގން ހޯދި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިަޝން (މިއީ މި ިއނާމު އެ ކޮިމޝަނުން ވިދި-މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ތެެރއިން އެންޓ

 ތިންވަނަ ފަހަރެވެ).

  ިލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ތެރެއިްނ ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލުންގެ އިދާރާ (މިއީ އެ އިދާރާ މި ވަނަ ހޯދ

 .ދެވަނަ އަހަރެވެ)

  ެއިދާރާތަކުގެ ބައިން "ރަންވަނަ" ސަރުކާރުގެ އިދާދާތަކުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ ( މިއީ، ސަރުކާރުގ

 ހޯދި ފުރަތަމަ އިދާރާއެވެ).
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 ޭވެ.ޙުމައިދެ هللا ްނސް އޮފިސަރ ޢަބްދުހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ ރަނގަޅު މުވައްޒިފަކަށް ހޮވުނީ، ފައިނ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ުވާހަކަފުޅުދެއްކެވުމެވެ. ޝަރަފުވެރި އެއަށްފަހު އޮތީ، ޝަރަފުވެރި މެހުމާނު، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޒިޔަތ

މެހުމާނުގެ ވާހަކަފުޅުގައި މަޢުލޫާމތު ހާމަކުރުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ކަންކަމާ ބެހޭ ގޮތުންނާިއ ސައްހަ ތެދު މައުލޫމާުތ 

ްނ މާތު. އަދި ރަނގަޅުނޫން މައުލޫހާމަކުރުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށް ވަރަށް ތަފުސީލުކޮްށ ބައްލަވައިލެއްވިއެވެ

 ކުރިމަތިވެދާނެ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ވެސް އަލިއަޅުއްވައިލެއްވިއެވެ. 

 

 

 

 

 

 

  .ެހަފުލާ ނިމުނީ ޤައުމީ ސަލާމުްނނެވ 

  .ެއެއަށްފަހު، ހަފުލާގެ ބައިވެރިންަނށް ފަރީއްކޮޅެއް އެރުވުނެވ 
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އޮކްޓޫބަރު  30ބައިވެރިވުން (ތަމްރީނު ދިނުމުގައި  ނިސްޓްރޭޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަށް މި ޖުޑީޝަލް އެޑް 

2018( 

  ައްޤުގެ ޤާނޫނާ ގުޅިގޮތުން ޖުޑީަޝލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ރިސެޕްޝަންގައި މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިަގތުމުގެ ހ

ސަމާލުވާންވީ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާ ޓްރެއިނިންގއެއް ބޭއްވުނެވެ. އަދި  މަސައްކަތް ކުރައްވާ މުވައްޒިފުން 

ހޯދައި ލިބިަގތުމުގެ ަހއްޤުގެ ޤާނޫނާ ގުޅިގެން ސުވާލާއި ޖަވާބު ސެޝަނެއް ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ.  މަޢުލޫމާތު

 ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވީ މި އޮފީހުގެ ޑިރެކްޓަރ ލީގަލް އެފެއާޒް އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ސައުސަން އެވެ.

 )2018ނޮވެންބަރު  21ފިރިހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން (

  ިދުވަަހށްޓަކައި  ެއގޮތުން ވެ.ހަގަކުރެވުނެއަހަރުގެ ބައިނަލްައޤުވާމީ ިފރިހެނުންގެ ދުވަސް އޮފީހުގައި ކުލަގަދަކޮށް ފާމ 

 އޮފީހަށް މުވައްޒިފުން ފިރިހެން ޒީނަތްތެރިކޮށް އޮފީސްތެރެ ދުރާލައި ނުކުްނނަވައިގެން މުވައްޒިފުން އަންހެން

 އަދި  އެވެ.ގޮފިކޮޅެއް ހަދިޔާކުރިޖަހާ އިގަމީހުގަކިޑް މަލުން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ނަވަމުން ގެންދެވި ވަަރކުން އޯވަޑައިގަން

  ވެ.އޮތެވެސް ނާސްތާއެއް ތައްޔާރުކޮށް ކޭކެއް ފެޅުން 
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 ޑޭސް އޮފް އެކްޓިވިޒަމް] ކެމްޕޭން ޙަރަކާތް  16[

  ާމެދު ހޭލުންތެރިކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމެލީއިން ކުރިއަށް ގެންދާ، އަންހެނުންަނށް ކުރާ އަނިޔާއ

ޑޭސް އޮފް  16ޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ [ގު ވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ދުވަހާގުޅޭ ގޮތުން ބައިނަލްއަގު އުފެއްދުމާ

 އޮރެންޖު  ހަަމޖެހިފައިވާ ބޭނުންކުރުމަށް ކެމްޕޭންގައި މި އެގޮތުންއެވެ. ބައިވެރިވި] ކެމްޕޭން ޙަރަކާތުގައި އެކްޓިވިޒަމް

އަްށ  2018ންބަރު ޑިސެ 06ން  2018ނޮވެންބަރު  25 ބަހައި، މުވައްޒިފުންނަށް ތައްޔާރުކޮށް ކޮޅު ރިބަން ކުލައިގެ

 އެވެ.ބޭނުންކުރި

އަދި ދުވަހާ ގުޅިގެން  މެއްގައެވެ.ހެދު އޮރެންޖު ކުލަ ހިމެނޭ ވީހާޒިރުމި ދުވަހުގައި ހުރިހާ މުވައްޒިފުންވެސް އޮފީހަށް 

 ވެ.ޓޯ ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެޚާއްސަ ފޮ
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 މަސައްކަތްތައް  ޚާއްޞަ ކުރެވުނު  އަހަރު  ވަނަ 2018

 

 . އެއަރކޮންޑިޝަންތައް މަރާމާތުކޮށް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން 

 ،އިޢުލާނުކޮށް  އަހަރުގެ މުއްދަތަށް މަރާމާތުކޮށް ބަލަހައްޓައިޭދނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  1އެއަރކޮންޑިޝަން  13 ،އޮފީހުގައިވާ

 ވެ.ލިމިޓެޑާ ހަވާލުކުރެވުނެ ގައި ޓްރިޕްލް އެން ސާރވިސް ޕްރައިވެޓް  04ޑިސެންބަރު  2018

 

 ވަނަ އަހަރުގެ ކަލަންޑަރު ޗާޕުކުރުން. 2019

ވަނަ އަހަރުގެ  2019 ،ތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނަށް ހޭުލންތެރި ކުރުވުމުގެ މެސެޖާއި ފޮޓޯ ހިމަނައިގެންމަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަ 

ށްގެްނ ހަވާލުކޮޕްރިންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި  7އެމްގައި  10ޑިސެންބަރު  2018، ކަލަންޑަރެއް ޗާޕުކުރުމަށް އިޢުލާނުކޮށް

ދައުލަތުގެ  އިފީސްތަކާނިމުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުގެ އޮ 2018އަދި  ނިންމުނެވެ.(އެއް ހާސް) ކަލަންޑަރު ޗާޕުކޮށް  1000

 ނެވެ.ފޮނުވުމުއައްސަސާތަކަށް ގިނަ 

  



 

 
 42  
 

 ފުން ބައިވެރިވި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ވަނަ އަހަރު މުވައްޒި 2018

 

 ޕްރޮގްރާމް އެން.ޑީ.އޭ އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ " ސްކޫލް ބޭސްޑް ޕްރިވެންޝަން " ތަމްރީން  .1

 ރ)، ޔަމް ޝަރޫނާ ޢާދިލް ( ޕްރޮގްރާމްސް އޮފިސަމަރް ފު:މުވައްޒި  ބައިވެރިވި 

 އެސިސްޓަންޓް ޕަރސަނަލް އޮފިސަރ)ޢާއިޝަތު މަލްސާ އަޙްސަން (

 

 އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުން ޖަވާބުދާރީވާ މައްސަލަތައް މި އޮފީހުގެ 

މަުޢލޫމާުތ ހޯދައި ލިިބގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ާގނޫނުގެ ދަުށން އެއްވެސް ވަނަ އަހަރު މިއޮފީަހށް މަޢުލޫމާތު ހޯަދން އެދި  2018

 ފޯމެއް ހުށަހަޅާފައެއް ނުވެއެވެ.
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 އަހަރު

އަހަރު މި އޮފީހުގެ އިންފޮމޭޝަން   5ވޭތުވެ ދިޔަ 
 އޮފިސަރުން ޖަވާބުދާރީވީ މައްސަލަތައް
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 ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ހިންގުނު ހަރަކާތްތައް 

 

ވަނަ އަހަރު މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ގާނޫނަށް އަހުލުވެރިކުރުމަްށ ވަނީ ދައުލަތުގެ ހަތަރު  2018

ބައްަދލުވުންތައް ބާއްވާފައެވެ. މީގެ ިއތުރުން ރާއްޖޭގެ ތިން ރަށަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެ ރަށްރަށުގެ  ކުންފުންޏަކަށް މަސައްކަތު

 ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ އިންފޮޭމޝަން އޮފިސަރުންނާއި މުވައްޒަފުނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަުލވުން ބާއްވާފައެވެ.
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 ހުޅުމީދޫ. ސ އަތޮޅު ހަނިމާދޫ. ހދ އަތޮޅު ފަރެސްމާތޮޑާ. ގދ

ދަދު
ެ އަ

ިންގ
ިވެރ

ބައ
 

 ރަށް

 އަތޮޅު ތެރޭ ރަށްތަކުގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތައް  
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0 500 1000 1500 2000 2500 3000

 ސްކޫލް
 ކޮލެޖް

 ކުންފުނި
 މިނިވަން މުއައްސަސާ
 ދައުލަތުގެ އިދާރާތައް

 އަތޮޅުތަކުގެ މުވައްޒިފުން
 އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުން

 ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ހިންގުނު ހަރަކާތްތައް

  2014 - 2019 
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އައިލޭންޑް އޭވިއޭޝަން  ސްޓެލްކޯ
 ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑް

ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް 
 ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމެންޓް 
 ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

ދަދު
ެ އަ

ިންގ
ވެރ

ބައި
 

 ކުންފުނިތައް

 ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކުގައި ބޭއްވުނު މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތައް  
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 ވަނަ އަހަރު ދައުލަތުގެ އެކިއެކި އިދާރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ނުލިބިގެން ހުށަހެޅުނު  2018

 މައްސަލަތަކުގެ ތަފާސް ހިސާބު 

 ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ނުނިމި ހުރި 2017 8

 ވަނަ އަހަރު ނިމުނު  2018ވަނަ އަހަރު ހުށަހަޅައި  2017 8

 ވަނަ އަހަރު ހުށަހަޅާފައިވާ  2018 32

 ވަނަ އަހަރު ހުށަހަޅައި ނިމުނު  2018 28

 ވަނަ އަހަރު ހުށަހަޅައި ނުނިމި ހުރި  2018 4

 

 ގައި) 4ވަނަ އަހަރު ދައުލަތުގެ އެކި އެކި އިދާރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ނުލިބިގެން ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތަފުސީލު ޖަދުވަލު  2018(
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 ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ހުށަހެޅި އަހަރީ ރިޕޯޓުތަކުގެ ތަފާސް ހިސާބު 

 ހުށަހެޅި މިންވަރު  1085

 މިންވަރު  އިޖާބަދެވުނު 1065

 ދެވުނު އަދަދު  މަޢުލޫމާތު 1023

 ދޭން އިންކާރުކުރި އަދަދު މަޢުލޫމާތު 67

 ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅުނު ިމންވަރު މުރާޖަޢާ 6

 އަދަދު  ފީނެގުނު 81

 އަދަދު ( ދިވެހި ރުފިޔާއިން ) ފީގެ 2069.00

 

 ލަ އަދަދު ތަކުގެ ޖުމު ރިޕޯޓު ހުށަހެޅި ފަރާތް  އަހަރީ 

 ކައުންސިލް އިދާރާތައް  94

 ސްކޫލްތައް  8

 އިދާރާދައުލަތުގެ   20

 މުއައްސަސާތައް   19

 މިނިސްޓްރީތައް  8

 ކޯޓުތައް  0

 މަރުކަޒުތައް ހޮސްޕިޓަލް / ޞިއްޙީ  6

 ކުންފުނިތައް   8

 ލަޖުމު  163
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ްނިންމައިލަމުންް
 

ް ްދިޔަ ްހިންގުނ8102ްްުވޭތުވެ ްކަންކަމާއި ްކުރި ްއޮފީހުން ްކޮމިޝަަނރުގެ ްއިންފޮމޭޝަން ްއަހަރު ވަނަ

ްއެ ްމައްޗަށް ްނިޙަރަކާތްތަކުގެ ްލިޔެ ްރިޕޯޓު ްންމުމުްކުލަވައިލެވުނު ްދެއްވި ްތައުފީޤު ްގެ ްާމތް ްهللا ްޙަމްދުކުރަމެވެ. ްوباهللއަށް

ްوالهدايةްالتوفيق

ްބުރަް ްމުވައްޒިފުންގެ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްިނންމުނީ ްިމ ްކޮށް ްމިންވަރަށް ްހިތްހަމަޖެހޭ ނޑު ްއަޅުގަ ްމަސައްކަތް މި

ްމަސައްކަތުންނެވެ.ްމިްކަމަށްޓަކައިްއޮފީހުގެްއެންމެހައިްވެރިންނަށާިއްމުވައްޒިފުންނަށްްޝުކުރުްދަްނނަވަމެވެ.ް

ްއިޚުލާޞް ްތިޔަ ްޔަގީންކުރާނީ ނޑު ްރޫޙުގައިްއަޅުގަ ްމަސައްކަތްކުރުމުގެ ްއިތުރުކޮށް ްޤާބިލުކަްނ ތެރިކަމާއި

ްއަބަދުވެސްްމިްއޮފީހުގެްމުވައްޒިފުންްތިއްބަވާނެކަމަށެވެ.

ް ްމާތް ްހޯދައިްهللا ްމަޢުލޫމާތު ްކުރައްވާށިއެވެ. ްމިންވަރު ްކުރިއެރުން ްބާއްޖަވެރިކަމާއި ްޤައުމަށް ްދިވެހި މި

ް ްއުފެދި ްމިރާއްޭޖގައި ްސަގާފަތެއް ްތައުފީޤުްލިބިގަތުގެ ްވިސްނުމާއި ްހެޔޮ ްހިފުމުގެ ްބޭނުން ްފުރިހަމަ ްއެްނމެ މަޢުލޫމާތުގެ

ްދެއްވާށިއެވެ.ްއިސްލާމީްހިދާޔަތުގައިްމިނިވަންކަންމަތީްއަބަަދށްްމިްދިވެހިްޤައުމުްލަހައްޓަވާށިއެވެ.ްާއމީން.

8109ްރުވަރީްފެބ27ްު
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 2ޖަދުވަލު 

 ޚަރަދު  ގައި ކުރެވުނު  8201ބިޒްނަސް އޭރިޔާއިން  1112

 

 

 

 

  

2018ރަދު ޚަ ލަ ޖުމު   ރިކަރަންޓް ޚަރަދު  
 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު  3,206,750.47      

ފައިސާ ދޭ ޮގތުން ނޫން ޚިދުމަތްތަކަށް ވަކި އަދި މުވައްޒަފުންނަށާއި މުސްކުޅިކުރައްވާ ޕެންޝަނާއި،  150,569.17              
 ތަެކތި ލިޔެކިޔުމާ ބެހޭ ގޮތުން ހޯދާ  7,167.29                
 ހޯދާ ަތކެތި ބެހޭ ގޮތުން އިލެކްޓްރިކާ  390.00                   
ތަކެތި  ހޯދާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ކުނިކަހާ  5,156.54                  
ހޯދުމަށް  ތަކެތި ހިފާގެންގުޅޭ  200.00                     
ތަކެތި  ހޯދާ ގޮތްގޮުތން އެހެނިހެން  1,404.50                  
ޓެލެކްސް  އަދި ފެކްސް ޓެލެފޯން،  33,516.73                
 ޚަރަދު  ފީގެ އިލެކްޓްރިކް  73,695.21              
 ޚަރަދު އަގުދިނުމަށް ކުރާބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ   12,850.25              
 ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގެ ޚަރަދު   62,836.80              
 ކުނީފީ  އޮފީސް ޢިމާރާތް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތަށް ދޭ ފައިސާ އާއި  4,516.96                
 ޖަލްސާ އަދި ސެމިނަރ ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދު  68,083.09              
 އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު   32,849.40              
އަހަރީފީތައް  ދައްކަންޖެހޭ ސަރުކާރަށް އެކިކަންކަމަށް  2,808.00                  
ޚަރަދު  ތަކެތީގެ ޗާޕުކުރާ ޢާންމުފައިދާއަށް  3,325.76                  
ކުރުން އަދާ އަގު ޚިދުމަތުގެ އިންޝުއަރެންސް  25,232.88                
އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު އެހެނިހެން  344.50                     
ޚަރަދު  ކުރާ ހިންގުމަށް ކޯސްތައް ޓްރޭނިންގ އެކިއެކި ރާއްޖޭގައި  43,894.67                
މަރާމާތުުކރުން ޢިމާރާތް ބިނާކުރާ ބޭުނންަތކަށް ނޫން ދިރިއުޅުން މީހުން  5,800.00                  
މަރާމާތުކުރުން އިކްވިޕްމަންޓްސް މެޝިނަރީއާއި  40,894.80                

 ކެޕިޓަލް  ޚަރަދު  
 ރއައާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެ އައި.ޓީ.  2,400.01                



 

 

 3ޖަދުވަލު 

 2018ދައުލަތުގެ އިދާރާތައް ދަރަޖަކުރުން 
 ގެ 100%

 ޖުމްލަ 
-

20% 
 ލިބުނު 
 މަރކްސް 

 ލިބެންވީ 
 މަރކްސް 

 # އިދާރާގެ ނަން 
 

 1  ޮކމިޝަން ކޮރަޕްޝަން-އެންޓި  195 190   97.43

1 
ަރަޖަ 

 ދ
ވަނަ

 

 2 އުތުުރބުރީ އަތޮޅު ަކއުންިސލްގެ އިާދރާ  ތިލަދުންމަތީ 200 173   86.50
 3 މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ  ކެޕިޓަލް 196 162.5   83.33
 4 އުުތރުުބރީ އަޮތޅު ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ  މިލަދުްނމަޑުލު 200 162.5   81.25
 5 ެޖނެރަްލގެ އޮފީސް  އެޓަރނީ 200 161.5   80.75
 6 ޓްަރއިިބއުނަލް  ވަޒީާފއާބެހޭ 195 149.5   76.60
 7 އަތޮޅު އުތުުރބުރީ ދާންދޫ ަކއުްނސިލްގެ ިއދާރާ  ހުވަދު 200 151.5   75.75
 8 އޮފް ޖެްނޑަރ ެއންޑް ފެިމލީ މިނިސްްޓރީ 199 150   75.38
 1 އަޮތޅު ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ  ފާދިއްޮޕޅު 200 149.5   74.75

2 
ަރަޖަ 

 ދ
ވަނަ

 

 2 މީިޑއާ ކައުްނސިލް  މޯލްޑިްވސް 195 132   67.69
 3 ުއތުުރބުރީ ައތޮޅު ކަުއްނސިލްގެ ިއދާރާ  ނިލަންެދއަތޮޅު 200 129.5   64.75
 4 ޕެންޝަން އެޑްިމނިސްޓްޭރޝަން އޮފީސް  މޯލްޑިްވސް 195 126   64.60
 5 އިންލަްނޑް ެރވެނިއު އޮތޯިރޓީ މޯލްޑިްވސް 195 123   63.00
 6 އޮފް އެްނވަަޔރަންަމންޓް ެއންޑް އެަނރޖީ  މިނިސްްޓރީ 199 121   60.80
 7 ަސރިވސް ކޮމިަޝން  ސިވިލް 195 117.5   60.25
 8 އޮފް ޓޫރިަޒމް  މިނިސްްޓރީ 199 119.5   60.05
 9 ކޮމިަޝން  އިލެކްޝަން 195 116.5   59.74
 10 ރައިްޓސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިްވސް  ހިއުަމން 200 113   56.50
 11  ްބރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިަޝން  މޯލްޑިްވސް 195 109.5   56.15
 12 އޮފް ިއސްލާމިކް އެެފއާޒް  މިނިސްްޓރީ 200 110.5   55.25
 13 ކަސްޓަްމސް ސަރިވސް  މޯލްޑިްވސް 200 130 104 52.00
 14 އިންަޓގްރިޓީ ކޮމިަޝން  ނޭޝަނަލް 195 100   51.28
 1 ކަރެކްޝަނަލް ަސރވިސް  މޯލްޑިްވސް 199 97   48.74

3 
ަރަޖަ 

 ދ
ވަނަ

 

 2 އޮފް ހޯްމއެފެާއޒް  މިނިސްްޓރީ 199 95   47.74
 3 ޖެެނރަލްގެ އޮފީސް  ޕްރޮސިިކއުޓަރ 200 95   47.50
 4  އެޕީލް ޓްރަިއބިއުނަލް ޓެކްސް 200 94.5   47.25
 5 ދެުކނުުބރީ އަޮތޅު ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ  މާޮޅސްމަޑުލު 195 92   47.18
 6 އެްގރިކަލްޗަރއޮފް ފިޝަީރޒް އެންޑް  މިނިސްްޓރީ 199 93.5   46.98
 7 ކޯޓު ފެމިލީ 200 92.5   46.25
 8 އުތުުރބުރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ  އަިރއަތޮޅު 200 92.5   46.25
 9 އޮފް ޑިފެްނސް އެންޑް ޭނޝަނަލް ސެކިުއރިޓީ މިނސްްޓރީ 199 92   46.23
 10 ދެކުނުުބރީ އަޮތޅު ކައުްނސިްލގެ ިއދާރާ  އަިރއަތޮޅު 200 91   45.50
 11 ދެކުނުުބރީ އަޮތޅު ކައުްނިސލްގެ އިާދރާ  ތިލަދުންމަތީ 200 90.5   45.25
 12 ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަަނއިޭޒޝަން  200 111.5 89.2 44.60
 13 އުުތރުުބރީ އަޮތޅު ކައުްނިސލްގެ އިާދރާ  ހުވަުދއަޮތޅު 200 88   44.00
 14 ހައިކޯޓު  ދިވެިހާރއްޭޖގެ 195 85.5   43.84



 

 

 15 ގަވަރމަންޓް އޮޯތރިޓީ ލޯކަލް 195 83   42.56
 16 ަޤއުމީ ޔުިނވަރސިޓީ  ދިވެިހާރއްޭޖގެ 200 103 82.4 41.20
 17 ސިޓީ ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ  އައްޑޫ 200 82   41.00
 18 ިއސްލާމީ ޔުނިަވރސިޓީ ދިވެިހާރއްޭޖގެ 200 99.5 79.6 39.80
 19 ޓްރާްނސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންްޓރެކްޓިންގ ކޮމްެޕނީ މޯލްޑިްވސް  195 96 76.8 39.38
 20 ެޖނެރަްލގެ އޮފީސް  އޮޑިޓަރ 195 94.5 75.6 38.76
 21 މަނިަޓރީ އޮތޯރިޓީ  މޯލްޑިްވސް 195 94 75.2 38.50
 22  އޮފް ހަުއސިްނގ އެްނޑް ިއންފްރާސްްޓރަކްޗަރ މިނިސްްޓރީ 199 72.5   36.43
 23 މޯލްޑިްވސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް  195 88 70.4 36.10
 24 މޯލްޑިްވސް ޓޫރިަޒމް ޑިވެލޮްޕމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން  195 66.5   34.10
 25 ކޯޓު ޖުވެަނއިލް 200 67.5   33.75
 26 ކޯޓު ސިވިލް 200 67.5   33.75
 27 ނޭޝަނަލް ޑިފެްނސް ފޯސް  މޯލްޑިްވސް 199 65   32.66
 28 ކޯޓު  ޑްރަގް 195 62.5   32.05
 29 މޯލްޑިްވސް އިންެޓގްރޭޓެޑް ޓޫިރޒަމް ިޑެވލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން  195 62.5   32.05
 30 ިސވިލް އޭިވއޭަޝން އޮޯތިރޓީ މޯލްޑިްވސް 200 78.5 62.8 31.40
 31 އޮފް އެިޑއުކޭޝަން  މިނިސްްޓރީ 199 62.5   31.40
 32 ޓްެރޜަރީ އޮފް ފިނޭްނސް އެންޑް  މިނިސްްޓރީ 200 62.5   31.25
 33 ިޑވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަޭރޝަން  ހައުިސންގ 195 73.5 58.8 30.15
 34 މޯލްޑިްވސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް  195 70 56 28.72
 35 ދިވެިހާރއްޭޖގެ ުގޅުން  200 71 56.8 28.40
 36 އޮފް ހެލްތު  މިނިސްްޓރީ 199 55   27.64
 37 ކޯޓު ކުރިމިނަލް 200 55   27.50
 38 ުއތުުރބުރީ ައތޮޅު ކަުއްނސިލްގެ ިއދާރާ  މާޮޅސްމަޑުލު 200 52   26.00
 39 އޮޮތޅު ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ  މުލަކަތޮޅު 200 51   25.50
 40 އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް  މިނިސްްޓރީ 199 110   25.28
 41 މޯލްޑިްވސް ސެންަޓރ ފޯރ ިއސްލާމިކް ފައިނޭްނސް  200 62.5 50 25.00
 1 މޯލްޑިްވސް ެއއަރޕޯޓްސް ޮކމްޕެނީ ލިިމޓެޑް 195 48.5 38.8 24.87

ުރެވޭ 
ނުކ

ޖަ 
ދަަރ

 

 2 މާލޭ ވޯޓަރ ެއންޑް ްސވަޭރޖް ކޮމްޕެނީ ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް  195 58.5 46.8 24.00
 3 ސިޓީ ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ  މާލޭ 200 57.5 46 23.00
 4 ައތޮޅު ކަުއންސިްލގެ ިއދާރާ  ހައްުދންމަތީ 200 45   22.50
 5 ޕަބްލިކް ސަރވިސް ީމޑިއާ  195 52.5 42 21.54
 6 މިނިސްްޓރީ އޮފް އިކޮޮނމިކް ޑިވެލޮްޕމަްނޓް 199 52.5 42 21.11
 7 ިއމިްގރޭޝަން  މޯލްޑިްވސް 200 52.5 42 21.00
 8 އޮފް މޯލްިޑވްސް  ބޭންކް 195 50.5 40.4 20.72
 9  ކޮމިަޝން ޖުޑީޝަލް ަސރިވސް 200 41   20.50
 10 ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް  މިނިސްްޓރީ އޮފް 200 40   20.00
 11 ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް  ފެނަކަ 195 35   17.95
 12 ދެކުުނބުރީ އަތޮޅު ކަުއންިސލްގެ އިާދރާ  ހުވަުދއަޮތޅު 200 35   17.50
 13 އިންަޑސްޓްިރއަލް ޒޯން  ގްރޭޓަރ މާލެ 195 42.5 34 17.40
 14 ދެުކނުުބރީ އަޮތޅު ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ  ނިލަންެދއަތޮޅު 200 33   16.50
 15 ދެކުުނބުރީ އަތޮޅު ކަުއްނސިލްގެ ިއދާރާ  މިލަދުްނމަޑުލު 200 32.5   16.25



 

 

 16 ަސރިވސް  މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް 200 37.5 30 15.00
މާކެޓިްނގް އެންޑް ަޕބްލިކް ރިލޭޝަންސް  މޯލްޑިްވސް 195 20 16 8.21

 ކޯޕަރޭޝަން 
17 

 18 އާސަްނދަ  195 15   7.69
 19 އިްނޑަސްޓްިރއަލް ފިޝަީރސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް  މޯލްޑިްވސް 195 17.5 14 7.18
 20 ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ  މާލެއަޮތޅު އަޮތޅު 200 0   0.00
 21 އަޮތޅު ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ  ފެލިދެއަޮތޅު 0 0   0.00
 22 ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ  ފުވަްއމުލަކު ސިޓީ 200 0   0.00
 23 އަޮތޅު ކަުއންސިްލގެ އިާދރާ  ކޮޅުމަޑުލު 200 0   0.00

 

  



 

 

 4ޖަދުވަލު 

 އެކިއެކި އިދާރާތަކުން ހުށަހެޅި މައްސަލަތަކުގެ ތަފުސީލު 
 .މައްސަލަ  ނ މ ނ   އަހަރ   ވަނަ  8102 ހ ށަހަޅައ   އަހަރ   ވަނަ  2017

 ބަލައި ނިންމިގޮތް  މައްސަލަ 
ވާބު 

ޖަ
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 އިދާރާ  ގުޅުންހުރި 
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ސަލަ  މައްސަލަ 
މައް

 
ްބަރު 

ނަނ
 

ހޯދަން ޭބނުންވާ މަޢުލޫމާތު ފަސޭަހއިން 
ަމގުފަހިކޮށްދީ މޯލްޑިްވސް  ލިބިދިުނމަށް

އިންލަންޑް ެރވެިނއު އޮޯތރިޓީއަށް 
 ސިޓީއެއް ފޮުނވުނު.
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މޯލްޑިްވސް އިންލަްނޑް 
 ރެވެިނއު އޮޯތރިޓީ 
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ހުށަހެޅި ފޯުމގައި އެދިަފިއވާ މަޢުލޫމާތު 
މަޢުލޫމާތު  ފުރިހަމަ ުނވާތީ، އެ

 ހޯދަިއދިނުން އެދި.
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މައުލޫާމތު ހޯަދއި ލިބިގަުތުމގެ ޤާނޫުނގެ 
ހޯދަން ހުށަަހާޅއިރު  ދަށުން މަޢުލޫާމތު

ދިވެިހަރއްޔިތެއްކަން އަްނގަިއދޭ ކާޑުގެ 
ހުށަެހޅުުމގެ އިުތރުން ފޯުމަގއި  ކޮޕީއެއް

 އިނގިލީގެ ނިާޝން ޖެހުަމށްފަހު އަލުން 
 ހުށަހަޅަން އެްނގުން.
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ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ 
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ހުށަހެޅި ފޯުމގައި އިނގިލީގެ ނިާޝން 
ަމއްސަަލ  ނުޖަހާތީ، ޯފމު ބަލައި ުނގަތް
 ބަލައި ިދނުން ެއދި.
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ައޅުަގނުޑ " ހުށަހަޅާަފއިވާ ަމްއސަލާަގއި
" މުަވއްޒަުފންނާ ުގޅޭޮގތުން ފަދަ

އޮތުމުން ޯހދުމަށް އެދިަފިއވާ 
ހަަމއެކަނި މަޢުލޫާމތަށް  މަޢުލޫމާތަކީ

ހުށަހެޅި ފަރާތާ ގުުޅންހުރި މަޢުޫލމާތު 
ފެންާނތީ މި މަޢުލޫމާތަކީ  ނޫންކަުމގައި

އެ އިާދާރއިން ދޫުކރަން ޖެހޭނެ 
ކަމުަގއި ަޖާވބު  މަޢުލޫމާތެއް ޫނން

 ދެުވނު.

08 
ަރީ 

ނަވ
ޖަ

20
18

 

މޯލްޑިްވސް އިންލަްނޑް 
 ރެވެިނއު އޮޯތރިޓީ 
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ހުށަހެޅި ފޯުމގައި އެދިަފިއވާ މަޢުލޫމާތު 
މަޢުލޫމާތު  ފުރިހަމަ ުނވާތީ، އެ

 ހޯދަިއދިނުން އެދި.
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ހޯދުމަށް އެދިަފއިވާ މަޢުލޫމާތަކީ 
އޮފް ދަ  ހިއުަމން ރައިްޓސް ކޮމިޝަން

މޯލްޑިްވސްަގއި ހުރި މަޢުލޫމާެތއް 
 ކަމުަގއި ވީަނމަެވސް މި މަޢުޫލމާތު

ހިއްސާުކރުން ެއންމެ ައއުލާކަންޮބޑީ 
 މޯލްޑިްވސް އިންލަްނޑް ެރވެނިއު

 ކަުމގައި ޖަާވބު ެދވުނު.  އޮތޯރިޓީން
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ހުށަހެޅި ފޯުމގައި އެދިަފިއވާ މަޢުލޫމާތު 
މަޢުލޫމާތު  ފުރިހަމަ ުނވާތީ، އެ

 ހޯދަިއދިނުން އެދި.
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 ބަލައި ނިންމިގޮތް  މައްސަލަ 
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 އިދާރާ  ގުޅުންހުރި 
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ސަލަ  މައްސަލަ 
މައް

 
ްބަރު 
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ޙަްއުޤގެ މަޢުލޫމާތު ހޯަދއި ލިިބގަތުގެ 
ާމއްދާ ގެ )ހ(  ވަނަ 5ޤާނޫުނގެ 

ގަިއވާ ގޮުތގެ މަިތން ކަމާުގޅުންުހރި 
ިއދާާރއިން  އިާދރާއަށް އެްނގުމުން އެ

 އެފަރާތަށް މަޢުޫލމާތު ފޯރުކޮްށދިން.
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މޯލްޑިްވސް އިންލަްނޑް 
 ރެވެިނއު އޮޯތރިޓީ 
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އެކުެލވިެގންވާ ގޮތާިއ، ކޮމިޓީތައް 
ަބއެއް  ކޮމިޓީތަކުގެ މެްނބަުރންާނއި،

ޑިވިަޜންތަކާއި ޑިޕާްޓމަންޓްތަކުަގއި އެްނމެ 
ުމވަްއޒަފުން  އިސްކޮށް ަމސައްކަތްުކރާ

އަދި ިޑވިަޜންތަކުގެ އޮޕަރޭަޝނަލް 
 ފަންކްޝަންތައް ސުޕަަވއިޒްކޮށް
ބެލެހެއްޓުން ަހވާލުކުެރވިފަިއވާ 

 ލިބިަފއި ުނވާތީ،ފަރާތްތަކުގެ މަޢުޫލމާތު
 މަޢުލޫމާތުަތއް ހޯަދއި ދިނުން އެދި.
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މަޢުލޫމާތު ހޯަދއި ލިިބގަތުގެ ޙަްއުޤގެ 
ާމއްދާ ގެ )ހ(  ވަނަ 5ޤާނޫުނގެ 

ގަިއވާ ގޮުތގެ މަިތން ކަމާުގޅުންުހރި 
ިއދާާރއިން  އިާދރާއަށް އެްނގުމުން އެ

 އެފަރާތަށް މަޢުޫލމާތު ފޯރުކޮްށދިން.
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މޯލްޑިްވސް އިންލަްނޑް 
 ރެވެިނއު އޮޯތރިޓީ 

ންމު 
އާ

 
ކުން

ަރާތަ
ފ

 

18 
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ހުށަހެޅި ފޯުމގައި އެދިަފިއވާ މަޢުލޫމާތު 

މަޢުލޫމާތު  ފުރިހަމަ ުނވާތީ، އެ
 ހޯދަިއދިނުން އެދި.
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20

12
 

މަޢުލޫމާތު ހޯަދއި ލިިބގަތުގެ ޙަްއުޤގެ 
ާމއްދާ ގެ )ހ(  ވަނަ 5ޤާނޫުނގެ 

ގޮުތގެ މަިތން ކަމާުގޅުންުހރި ގަިއވާ 
ިއދާާރއިން  އިާދރާއަށް އެްނގުމުން އެ

 އެފަރާތަށް މަޢުޫލމާތު ފޯރުކޮްށދިން.
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ހައުިސން ޑިވެލޮްޕމަންޓް 
 ކޯޕަރޭޝަން 

ންމު 
އާ

 
ކުން

ަރާތަ
ފ
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އެދިަފއިވާ މަޢުލޫމާތު ލިބިަފއި ނުވާީތ، އެ 
 ެއދި. ދިުނން މަޢުލޫމާތު ހޯަދއި

00/
20
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މަޢުލޫމާތު ހޯަދއި ލިިބގަތުގެ ޙަްއުޤގެ 
ާމއްދާ ގެ )ހ(  ވަނަ 5ޤާނޫުނގެ 

ގަިއވާ ގޮުތގެ މަިތން ކަމާުގޅުންުހރި 
ިއދާާރއިން  އިާދރާއަށް އެްނގުމުން އެ

 އެފަރާތަށް މަޢުޫލމާތު ފޯރުކޮްށދިން.
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މިނިސްްޓރީ އޮފް 
 ޖެންަޑރ އެންޑް ފެމިލީ 

ންމު 
އާ

 
ކުން

ަރާތަ
ފ
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އިްސރަށްެވހިންނާ ެބހޭ ގޮތުން ިމހާރު 
ަސރުކާުރގެ  އަމަލު ކުެރވެމުްނދާ

ސިޔާސަުތގެ ކޮޕީެއއް ހޯުދމަށް ެއދި 
މަޢުލޫމާުތ  ހުށަހެުޅމުން ލިބިފައި ުނވާތީ،
 ހޯދައި ދިނުން ެއދި.
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 ވަނަ އަހަރު ހުށަހަޅައި ނިމުނު މައްސަލަ  2018

 ބަލައި ނިންމިގޮތް  މައްސަލަ 

ވާބު 
ޖަ

 
ާރީޚު 

ާ ތ
ައިވ

ެވިފ
ދ

 

 އިދާރާ  ގުޅުންހުރި 

ސަލަ 
މައް

 
ަރާތް 

ި ފ
ހެޅ

ހުށަ
 

ސަލަ 
މައް

 
ާރީޚް 

ު ތ
ިބުނ

ލ
 

ސަލަ  މައްސަލަ 
މައް

 
ްބަރު 

ނަނ
 

މަޢުލޫމާތު ހޯަދއި ލިިބގަތުުމގެ ަޙްއޤުގެ 
ވަނަ ާމއްދާ ގެ )ހ( ގަިއާވ  5 ޤާނޫުނގެ

 ގޮތުގެ މަތިން ކަާމގުުޅންހުރި އިާދރާއަށް 
އެްނގުމުން އެ އިާދާރއިން އެަފރާތަށް 

 މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮްށދިން.
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މިނިސްްޓރީ އޮފް ހަުއސިން 
އެންޑް 

 އިންފްާރސްޓްރަކްަޗރ

ންމު 
އާ
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ަރާތަ
ފ

 

02 
ަރީ 

ނަވ
ޖަ

20
18

 

އެދިަފއިވާ މަޢުލޫމާތު ލިބިަފއި ނުވާީތ، 
 ެއދި. މަޢުލޫމާތު ހޯަދއި ދިުނން
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18
 

ކޮށް ކުރިޔަށްާދނެގޮތް  ބަްއދަލުއޭނާައށް 
 އޮޅުންފިުލަވއި ދެުވނު.
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މިނިސްްޓރީ އޮފް ހަުއސިން 
އެންޑް 

 އިންފްާރސްޓްރަކްަޗރ

ންމު 
އާ
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ހާަފއިވަނީ އެްއެވސް ބަ މާލޭގެ ެގެއއް
ޞިްއޙަ ލިޔުމެްއގެ ަމއްޗަށް ނޫންކަަމށް 

ބުނި ބުނުާމިއ  ިމނިސްޓްީރން ހައުިސންގ
ވިިދގެން، އެާވހަކަ ލިޔުމަކުން ދިުނމަށް 

މިިނސްޓްރީަގއި ެއދުުމން  ހައުިސން
އެފަދަ ލިޔުެމއް އެ ިމނިސްޓްީރން ދީފަިއ 

 ނުވާތީ.
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18
 

ޤާނޫުނގަިއވާ ފަަދއިން ުމރާޖަޢާ ޮކމިޓީެގ 
ހުށަަހަޅން   ކުުރމަށްފަހު މަުރޙަލާ ފުރިހަމަ

 އެްނގުނު.
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މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް 
 ސަރވިސް 

ންމު 
އާ

 
ކުން

ަރާތަ
ފ
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ނަވ
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ހުށަަހޅާފަިއވާ ފޯމަށް  މަޢުލޫމާތަށް ެއދި
މަޢުލޫމާތު ލިބިަފއި ނުވާީތ، މަޢުލޫމާތު 

 ެއދި. ހޯދައި ދިނުން

3/
20

18
 

ހައުިސންގ ިޑވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަޭރޝަން 
އެދިަފިއވާ  ލިމިޓެޑުން ހޯުދމަށް

ތެެރއިން ހުުޅމާލޭަގއި މަޢުލޫމާތުތަުކގެ 
ތެރެއިން  ފްލެޓުގެ 1000ހަދާފަިއވާ 

ފްލެޓަކީ  15އެންމެ ފަހުން ދީފަިއވާ 
 ސަރުކާުރގެ ޭބނުމަށް ަނގާފަިއވާ

ފްލެޓުތައްކަމާއި އެކަާމބެހޭ މަޢުލޫމާތު 
 ލިބޭނީ މިިނސްޓްރީ އޮފް ަހއުސިްނގ

އެންޑް ިއންފްާރސްޓްރަކްަޗރއިން ކަުމަގއި 
 ކޯޕަރޭޝަުނން ހައުިސން ޑިވެލޮްޕމަންޓް

އަްނގާފަިއވާތީ، މަޢުޫލމާތު ހޯްއެދވުމަށް 
 މިނިސްްޓރީ އޮފް ހަުއސިްނގ އެްނޑް

އިންފްާރސްޓްރަކްަޗރއަށް ހުށަެހޅުމަށް 
 އެްނގުނު.
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ހައުިސން ޑިވެލޮްޕމަންޓް 
 ކޯޕަރޭޝަން 

ންމު 
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 02އެދިަފއިވާ މަޢުލޫމާުތގެ ތެެރއިން 
 ގެ ފަހުން 2010ޑިސެްނބަރު 

ފުލެޓެއް  15ހުޅުމާެލއިން ދީަފއިވާ 
ދީފަިއވާ ފަރާެތއް ސާފުކުުރމަށް 

މަޢުލޫމާތު  ހުށަހެުޅމުން
ލިބިފައިުނވާތީ،މަޢުލޫމާތު ޯހދައި ދިނުން 

 އެދި.
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 ބަލައި ނިންމިގޮތް  މައްސަލަ 

ވާބު 
ޖަ

 
ާރީޚު 

ާ ތ
ައިވ

ެވިފ
ދ

 

 އިދާރާ  ގުޅުންހުރި 

ސަލަ 
މައް

 
ަރާތް 

ި ފ
ހެޅ

ހުށަ
 

ސަލަ 
މައް

 
ާރީޚް 

ު ތ
ިބުނ

ލ
 

ސަލަ  މައްސަލަ 
މައް

 
ްބަރު 

ނަނ
 

މަޢުލޫމާތު ހޯަދއި ލިިބގަތުގެ ޙަްއުޤގެ 
ާމއްދާ ގެ )ހ( ގަިއާވ  ވަނަ 5ޤާނޫުނގެ 
މަތިން ކަާމގުުޅންހުރި އިާދރާއަްށ ގޮތުގެ 

އިާދާރއިން އެަފރާތަށް  އެްނގުމުން އެ
 މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮްށދިން.

20 
ޗު 

މާރި
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18
 

މިނިސްްޓރީ އޮފް ހަުއސިން 
އެންޑް 

 އިންފްާރސްޓްރަކްަޗރ

ންމު 
އާ

 
ކުން

ަރާތަ
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ހުށަހެޅި ފޯުމގައި އެދިަފިއވާ މަޢުލޫމާތު 
ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ުމްއދަތު  ޤާނޫުނގައި

 ފަހަނަައޅާ ދިޔަިއުރވެސް ަޖާވބު ލިބިފައި 
ނުވާކަމަްށބުނެ މަޢުޫލމާތު ހޯަދއި ދިުންނ 

 އެދި.
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މަޢުލޫމާތު ހޯަދއި ލިިބގަތުގެ ޙަްއުޤގެ 
ާމއްދާ ގެ )ހ( ގަިއާވ  ވަނަ 5ޤާނޫުނގެ 

ގޮތުގެ މަތިން ކަާމގުުޅންހުރި އިާދރާއަްށ 
އިާދާރއިން އެަފރާތަށް  އެްނގުމުން އެ

 މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮްށދިން.
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 މިލަދުްނމަޑުލު ދެކުުނބުރީ
ކުޑަފަރީ ކައުްނސިލްގެ 

 އިާދރާ 

ންމު 
އާ

 
ކުން

ަރާތަ
ފ
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މައުލޫާމތަށް އެދި ހުަށހެޅި ފޯުމަގއި 
ާޤނޫުނގައި  އެދިަފއިވާ މަޢުލޫމާތު

ފަހަނަައޅާ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ުމއްަދތު 
 ދިޔަިއރުެވސް ަޖވާބު ލިބިަފއި

ނުވާކަމަްށބުނެ މަޢުޫލމާތު ހޯަދއި ދިުންނ 
 އެދި.
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މަޢުލޫމާތު ހޯަދއި ލިިބގަތުުމގެ ަޙްއޤުގެ 
މިއޮފީަހށް ބެލޭނީ  ޤާނޫުނގެ ދަށުން

ދައުލަުތގެ ިއދާރާތަކާ ގުޅޭ ަމއްސަލަަތްއ 
ތައުލީމާ ގުޅޭ ކަމަަކށްާވތީ،  ކަމަށާއި، މަތީ

އެޑިޔުޭކޝަން ޑިޕާޓްމަންޓަށް  ހަޔަރ
ަރނަގުޅވާނެ ކަމަށް  ހުށަހެޅުން

 ފެންނަކަމަށް ަޖވާބު ދެުވނު.
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 ވީލާ ކޮލެޖް

ންމު 
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މެއި ގައި ެނގުނު ކްިރމިނަލް ޯލ  2012
ކަުރދާުހގައި  ގެ އިމްތިހާުނގެ 1

ސުވާލުތަކަށް ަޖާވބު ދީފަިއާވގޮތް 
ހުށަހަޅާަފިއވާ  ބެލުމަށް، ވިލާ ކޮލެޖަށް

ފޯމުަގއި ެއދިފަިއވާ މަޢުލޫމާތު ިލބިފައި 
 ހޯަދއި ިދނުން ެއދި. ނުވާތީ، މަޢުލޫމާތު
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ބްރޯޑްާކސްޓިންގ ޮކމިޝަނުން މަޢުލޫމާުތ 
 ހޯދިފައި.
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މޯލްޑިްވސް 
 ބްރޯޑްާކސްޓިންގ

ކުން  ކޮމިޝަން 
 އަ

އްޔާ
ޖަިމ

 

31 
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ވަނަ އަހަުރގެ އޭްޕރީލް އިން  2010
ޯއގަްސޓް  ވަނަ އަހަުރގެ 2012ފެށިގެން 

މަހުގެ ނިޔަލަށް ކޮިމޝަްނގެ މެްނބަރުްނގެ 
ހުށަެހޅުުމން ލިބިފަިއ  ހާޒިރީ ރިޕޯޓަްށއެދި

 ނުވާތީ، މަޢުލޫމާތު ހޯަދއި ިދނުން ެއދި.
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 2015/1ހުށަހަޅާަފއިވާ ަމްއސަލަ އަކީ 
ލިބިަގތުުމގެ ަޙއްުޤެގ  )މަޢުލޫމާތު ހޯަދއި

ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން އިންޮފމޭަޝން 
ހުށަެހޅޭނެ ޙާލަތެއް  ކޮމިޝަަނރަށް ޝަކުވާ

އޮެވގެން ހުށަަހޅާފަިއވާ ަމއްސަަލއަކަށް 
 51ެދވިަފއިވާ ޤާނޫުނގެ  ނުވާތީ، ޙަވާލާ

ވަނަ ާމއްާދަގއި ބަޔާންުކރާ މުާރޖަޢާ 
ަޖވާބު ގެންިދުއމަށް  މަރުހަލާ ކުރިޔަށް

 ދެުވނު.
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މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް 
 ސަރވިސް 

ންމު 
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ކުން

ަރާތަ
ފ
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މައުލޫާމތަށް އެދި ހުަށހެޅި ފޯުމަގއި 
ާޤނޫުނގައި  އެދިަފއިވާ މަޢުލޫމާތު

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ުމއްަދތު ފަހަނަައޅާ 
ނުވާަކމަށްުބނެ  ދިޔަިއރުެވސް ލިބިަފއި

 ހޯަދއި ދިުނން ެއދި.މަޢުލޫމާތު 

0/
20

18
 



 

 

 ބަލައި ނިންމިގޮތް  މައްސަލަ 

ވާބު 
ޖަ

 
ާރީޚު 

ާ ތ
ައިވ

ެވިފ
ދ

 

 އިދާރާ  ގުޅުންހުރި 

ސަލަ 
މައް

 
ަރާތް 

ި ފ
ހެޅ

ހުށަ
 

ސަލަ 
މައް

 
ާރީޚް 

ު ތ
ިބުނ

ލ
 

ސަލަ  މައްސަލަ 
މައް

 
ްބަރު 

ނަނ
 

މި މަްއސަލާަގއި ެއދިފަިއވާ ލިޔުންަތއް 
އޮފީުހގެ  ހޯދައި ދިނުމަކީ މި

އިޚްިތސާްޞގެ ތެޭރގައި ިހމެނޭ ކަމަކަްށ 
ޤާނޫުނގެ  ވަނަ 2015/1ނުވާީތއާިއ، 

ދަށުން މި ިއދާާރއަށް ިއޚްިތޞާޞް 
 ލިބިގެްނވަނީ ދައުލަުތގެ ިއދާރާތަކުން

ގެްނގުޅޭ ުނވަތަ ބަލަަހްއޓާ އުފަްއދާ ނުވަތަ 
ކަުމގައި  މަޢުލޫމާތު ހޯަދއި ލިިބގަތުން
 ޖަާވބު ެދވުނު.

21 
ަރީ 

ުރުވ
ފެބ

20
18

 

މިނިސްްޓރީ އޮފް ހަުއސިން 
އެންޑް 

 އިންފްާރސްޓްރަކްަޗރ

ންމު 
އާ

 
ކުން
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ސިޓީގެ  20މިނިސްްޓރީ އަށް ފޮުނވި 
 ޖަާވބު ލިބިފައި ުނވާތީ ހުށަެހޅި

 މަްއސަލަ.
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މަޢުލޫމާތު ހޯަދއި ލިިބގަތުގެ ޙަްއުޤގެ 
ާމއްދާ ގެ )ހ( ގަިއާވ  ވަނަ 5ޤާނޫުނގެ 

ގޮތުގެ މަތިން ކަާމގުުޅންހުރި އިާދރާއަްށ 
އިާދާރއިން އެަފރާތަށް  އެްނގުމުން އެ

 މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮްށދިން.

20 
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މާރި
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 ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުުބރީ
ނަިއވާދޫ ކަުއންސިްލގެ 

 އިާދރާ 

ންމު 
އާ

 
ކުން

ަރާތަ
ފ
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ނަިއވާދޫ ހުކުރު މިސްކިތް، މަްސޖިދުލް 
މީހުްނގެ  އަްއވާީބންގެ މަަސއްކަތު

ގޮތުަގއި ތިބި ދެ މީހުން އަދާުކރާ 
 10ޖުލައި  2012ވަޒީާފގެ ތަފުސީލާިއ، 

ވަނަ ުދވަހުން ފެިށގެން ެދމުްނގެްނދާ 
މުާސރަިއގެ ތަފުސީުލގެ ކޮޕީއެއް އަދި 

ވަނަ އަހަރު އަޟްޙާ ީޢދުަގއި  1538
 ނަިއވާދޫ ކަުއންސިލުން ޭބްއވި މުާބރާުތގެ 

އެންެމހައި ލިޔުންތަުކގެ ކޮޕީއެއް ޯހދުމަްށ 
ުނވާތީ،  ހުށަހެުޅމުން މަޢުލޫމާތު ލިބިަފއި

 މަޢުލޫމާތު ހޯަދއި ދިުނން ެއދި.
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ކައުންސިްލގެ ިއދާާރއިން މަޢުޫލމާތު 
ދެކޭަކމަށް  ކަމަށް ޙިްއސާ ކުެރވިފަިއވާ

 ސިޓީއެއް ފޮުނވުނު.
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މިލަދުްނމަޑުލު ދެކުުނބުރީ 
ކުޑަފަރީ ކައުްނސިލްގެ 

 އިާދރާ 

ންމު 
އާ

 
ކުން

ަރާތަ
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ހިތްަހމަ ނުެޖހިގެްނ،  ދީފަިއވާ ަޖވާާބމެދު
ކައުންސިލަށް ހުށަެހޅުނު ަމްއސަލަިއގެ 

 ހޯދުަމށް. މައުލޫާމތު
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ހޯަދއި ލިިބގަތުގެ ޙަްއުޤގެ  މަޢުލޫމާތު
ާމއްދާ ގެ )ހ( ގަިއާވ  ވަނަ 5ޤާނޫުނގެ 

ގޮތުގެ މަތިން ކަާމގުުޅންހުރި އިާދރާއަްށ 
އިާދާރއިން އެަފރާތަށް  އެްނގުމުން އެ

 މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮްށދިން.
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ފާދިއްޮޕޅު ހިންަނވަރު 
 ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ 

ންމު 
އާ

 
ކުން

ަރާތަ
ފ

 

22 
ވަރީ

ެބުރު
ފ
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ޅ.ހިންަނވަރު ަފސްަގނޑުން ބޮޑު ަބއެްއ 
ދީަފިއވާތީ، ޭއެގ  އަިމއްލަ ކުންފުންޏަކަށް

މަޢުލޫމާތު ހޯުދމަށް ހުށަެހޅުމުްނ، ލިބިަފއި 
 މަޢުލޫމާތު ހޯަދއި ިދނުން ެއދި. ނުވާތީ،

13/
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މަޢުލޫމާތު ހޯަދއި ލިިބގަތުގެ ޙަްއުޤގެ 
ާމއްދާ ގެ )ހ( ގަިއާވ  ވަނަ 5ޤާނޫުނގެ 

މަތިން ކަާމގުުޅންހުރި އިާދރާއަްށ  ގޮތުގެ
އިާދާރއިން އެަފރާތަށް  އެްނގުމުން އެ

 މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮްށދިން.
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މިލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރީ 
ފުނަދޫ ކައުްނސިލްގެ 

 އިާދރާ 

ންމު 
އާ
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ަރާތަ
ފ
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 13ޖުލައި  2011ޖޫން އިން  2013
 އަށް މުާސރަ ަޖމާކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެ
ތަފްޞީލު ހޯދުމަށް ހުށަެހޅުުމން، 

 މަޢުލޫމާތު ލިބިަފއިުނވާތީ.
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 ބަލައި ނިންމިގޮތް  މައްސަލަ 

ވާބު 
ޖަ

 
ާރީޚު 

ާ ތ
ައިވ

ެވިފ
ދ

 

 އިދާރާ  ގުޅުންހުރި 

ސަލަ 
މައް

 
ަރާތް 

ި ފ
ހެޅ

ހުށަ
 

ސަލަ 
މައް

 
ާރީޚް 

ު ތ
ިބުނ

ލ
 

ސަލަ  މައްސަލަ 
މައް

 
ްބަރު 

ނަނ
 

މައުލޫާމތު ހޯދުަމށް ހުށަހެުޅމުން ދޭ ަޖާވބާ 
ނުޖެޭހނަމަ، އެިއދާާރގެ  މެދު ހިތްަހމަ

 30މުރާޖަޢާ ޮކމެޓީއަށް ހުށަަހޅަިއ، 
ެތރޭަގއި ދޭ ަޖވާބާ  ުމއްަދތުގެދުވަުހގެ 

މެދު ޝަުކވާ ެއއް އޮތްަނމަ، ިއސްިތުއނާފީ 
 ހުށަހެުޅމަށް ެއންުގނު. މަރުހަާލއަށް

20 
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ހައްުދންމަތީ ާމމެްނދޫ 
 ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ 

ންމު 
އާ

 
ކުން

ަރާތަ
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20
18

 

 ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝނާއި
ބަދަލު ކައުންސިލް ިއާދރާއާ ެދމެދު 

ހޯދުަމށް   ކުރެވުނު ލިޔެކިޔުންަތއް
ލިޔެކިޔުންތައް  ހުށަހެުޅމުން، ަބެއއް

ލިބިފައި ުނވާތީ، ސިޓީަތއް ހޯަދއި ދިުނން 
 އެދި.

11/
20

18
 

ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝނަށް 
 ހުށަހަަޅއިެގން ހޯދުަމށް އެްނގުނު.

10 
ލް 

ޕްރީ
އޭ

20
18

 

ހައްުދންމަތީ ައތޮޅު 
 ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ 

ންމު 
އާ

 
ކުން

ަރާތަ
ފ

 

2 
ލް 

ޕްރީ
އޭ

20
18

 
އެދިަފއިވާ މަޢުލޫމާތު ލިބިަފއި ނުވާީތ، 

 ެއދި. މަޢުލޫމާތު ހޯަދއި ދިުނން

10/
20

18
 

މައުލޫާމތު ހޯދުަމށް ހުށަހެުޅމުން ދޭ ަޖާވބާ 
ނުޖެޭހނަމަ، އެިއދާާރގެ  މެދު ހިތްަހމަ

 30މުރާޖަޢާ ޮކމެޓީއަށް ހުށަަހޅަިއ، 
ަޖވާބާ ެތރޭަގއި ދޭ  ދުވަުހގެ ުމއްަދތުގެ

މެދު ޝަުކވާ ެއއް އޮތްަނމަ، ިއސްިތުއނާފީ 
 ހުށަހެުޅމަށް ެއންުގނު. މަރުހަާލއަށް

20 
ލް 

ޕްރީ
އޭ

20
18

 

މާޮޅސް މަޑުލު ދެކުުނބުރީ 
އަތޮޅު ކަުއންސިްލގެ 

 އިާދރާ 

ންމު 
އާ

 
ކުން

ަރާތަ
ފ

 

10 
ލް 

ޕްރީ
އޭ

20
18

 

މަޢުލޫމާުތގެ ތެރެިއން ަބއެއް މަޢުޫލމާތު 
ހޯަދއި މަޢުޫލމާތު  ލިބިފައި ުނވާތީ،

 ދިނުން ެއދި.

12/
20

18
 

މަޢުލޫމާތު ހޯަދއި ލިިބގަތުގެ ޙަްއުޤގެ 
ާމއްދާ ގެ )ހ( ގަިއާވ  ވަނަ 5ޤާނޫުނގެ 

ގޮތުގެ މަތިން ކަާމގުުޅންހުރި އިާދރާއަްށ 
އިާދާރއިން އެަފރާތަށް  އެްނގުމުން އެ

 މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮްށދިން.

20 
ެއި 

މ
20

18
 

 މިނިސްްޓރީ އޮފް ޓޫރިަޒމް 

ންމު 
އާ

 
ކުން

ަރާތަ
ފ

 

20 
ލް 

ޕްރީ
އޭ

20
18

 

އެދިަފއިވާ މަޢުލޫމާތު ލިބިަފއި ނުވާީތ، 
 ެއދި. މަޢުލޫމާތު ހޯަދއި ދިުނން

18/
20

18
 



 

 

 ބަލައި ނިންމިގޮތް  މައްސަލަ 

ވާބު 
ޖަ

 
ާރީޚު 

ާ ތ
ައިވ

ެވިފ
ދ

 

 އިދާރާ  ގުޅުންހުރި 

ސަލަ 
މައް

 
ަރާތް 

ި ފ
ހެޅ

ހުށަ
 

ސަލަ 
މައް

 
ާރީޚް 

ު ތ
ިބުނ

ލ
 

ސަލަ  މައްސަލަ 
މައް

 
ްބަރު 

ނަނ
 

ކޮށް ހިފެހެއްޓި  ކައުންސިލުން ާހމަ
ވަނަ ާބުބެގ  2މަޢުލޫމާތަކީ، ިމޤާޫނނުގެ 
ޙާލަތުަގއި  ދަށުން ިއސްތިްސނާއީ

ހިފެހެއްޓީފަިއވާ މަޢުލޫާމތު ކަމަށްާވތީ، 
މަޢުލޫމާތަކީ ިމ  ހޯދަން ެއދިފަިއވާ ަބެއއް

ވަނަ މާްއާދގެ )ހ( ގަިއާވ  23ޤާނޫުނގެ 
ަފރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  ފަދައިން ތިްނވަނަ

ހާމަނުކޮށް ހިފެެހއްޓި ދާނެ ަމއުލޫމާތު 
މާްއާދގެ )ށ( ގައި  ވަނަ 23ކަމުން، 

ބުނާފަދަ ޙާލަތެއް ިމމަްއސަާލގައި 
ރެވޭީތ، ޤާބޫލު ނުކު  މެުދވެިރވެަފއި ވާކަމަށް

ކައުންސިލުން ބަެއއް މަޢުލޫމާތު ާހމަކުަރން 
ނިްނމުަމށް ބަދަލު  ނިންމާަފއިވާ

ގެންނަްނޖެހޭ ެއްއވެސް ޤާނޫނީ ހަަމެއްއ 
 އެްނގުނު. ނެތް ކަމަށް

23 
ެއި 

މ
20

18
 

މާޮޅސް މަޑުލު ދެކުުނބުރީ 
އަތޮޅު ކަުއންސިްލގެ 

 އިާދރާ 
ންމު 

އާ
 

ކުން
ަރާތަ

ފ
 

13 
ެއި 

މ
20

18
 

ފޯުމަގއި ެއދިފަިއވާ ހުށަހަޅާަފއިވާ 
މަޢުޫލމާތު  މަޢުލޫމާުތގެ ތެރެިއން ަބއެއް

ލިބިފައި ުނވާތީ، މަޢުޫލމާތު ހޯަދއި 
 ދިނުން ެއދި.

10/
20

18
 

މަޢުލޫމާތު ހޯަދއި ލިިބގަތުގެ ޙަްއުޤގެ 
ާމއްދާ ގެ )ހ( ގަިއާވ  ވަނަ 5ޤާނޫުނގެ 

ގޮތުގެ މަތިން ކަާމގުުޅންހުރި އިާދރާއަްށ 
އެަފރާތަށް  އިާދާރއިން އެްނގުމުން އެ

 މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮްށދިން.

25 
ައި 

ޖުލ
20

18
 

ސްޓޭޓް ޓްރޭނިންގ 
 އޯަގނައިޭޒޝަން ޕލކ

ންމު 
އާ

 
ކުން

ަރާތަ
ފ

 

28 
ން 

ޖޫ
20

18
 

އެދިަފއިވާ މަޢުލޫމާތު ލިބިަފއި ނުވާީތ، 
 ެއދި. މަޢުލޫމާތު ހޯަދއި ދިުނން

20/
20

18
 

މަޢުލޫމާތު ހޯަދއި ލިިބގަތުގެ ޙަްއުޤގެ 
ާމއްދާ ގެ )ހ( ގަިއާވ ވަނަ  5ޤާނޫުނގެ 

ގޮތުގެ މަތިން ކަާމގުުޅންހުރި އިާދރާއަްށ 
އެ އިާދާރއިން އެަފރާތަށް  އެްނގުމުން

 މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮްށދިން.

2 
ޓް 

ސް
އޮގަ

20
18

 

 މިނިސްްޓރީ އޮފް ހަުއސިން
އެންޑް 

 އިންފްާރސްޓްރަކްަޗރ

ންމު 
އާ

 
ކުން

ަރާތަ
ފ

 

01 
ައި 

ޖުލ
20

18
 

ނުވާީތ، އެދިަފއިވާ މަޢުލޫމާތު ލިބިަފއި 
 ެއދި. މަޢުލޫމާތު ހޯަދއި ދިުނން

21/
20

18
 

އެދިަފއިވާ މަޢުލޫމާތު ތަކަކީ، ިމޤާނޫނު ގެ 
ހ( ގައި ބަޔާން ) ވަނަ މާއްާދގެ 23

ކޮށްފައިވާ ަފދައިން ތިްނވަނަ ަފރާތެްއެގ 
ކަުމގަިއވާތީ، މިޤާޫނނުގެ ދަުށން  މަޢުލޫމާތު

ދޫކުރުން އިސްިތސްނާ ކުެރވިފަިއވާ 
 ކަުމަގއި އެްނގުނު. ތަކެއް މަޢުލޫމާތު

21 
ައި 

ޖުލ
20

18
 

 ކޯޓު ކްރިމިނަލް

ންމު 
އާ

 
ކުން

ަރާތަ
ފ

 

25 
ައި 

ޖުލ
20

18
 

ލިބިަފއި ނުވާީތ،  އެދިަފއިވާ މަޢުލޫމާތު
 މަޢުލޫމާތު ހޯަދއި ދިުނން ެއދި.

23/
20

18
 



 

 

 ބަލައި ނިންމިގޮތް  މައްސަލަ 

ވާބު 
ޖަ

 
ާރީޚު 

ާ ތ
ައިވ

ެވިފ
ދ

 

 އިދާރާ  ގުޅުންހުރި 

ސަލަ 
މައް

 
ަރާތް 

ި ފ
ހެޅ

ހުށަ
 

ސަލަ 
މައް

 
ާރީޚް 

ު ތ
ިބުނ

ލ
 

ސަލަ  މައްސަލަ 
މައް

 
ްބަރު 

ނަނ
 

ވަނަ މާްއދާގެ )ހ( ަގިއވާ  2މިޤާޫނނުގެ 
އެކާވީސް( ) 21 މުްއދަތު ކަުމގަިއވާ

މަޢުލޫމާތު ދުަވސް މަުރހަލާަގއި 
 ފޯރުކޮށްދިުނމަށް ޮއންނަ ުމއްދަތު

ކަމުަގއިީވހިދު މި ުމްއދަތުގެ ެތރޭަގއި ެއ 
 އިާދރާ އަކުން މަޢުޫލމާތު ދޫކޮށްަފއި

ނުވާަނމަ ބަޔާން ކުެރވިަފއިވާ ޤާނޫުނގެ 
 ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ގަިއވާ ފަަދއިން  11

ހޯދުމަށް އެދިަފއިވާ މަޢުލޫމާތު އެ 
 ަގއި ބެެލވޭނެ އިާދރާއަކުން ދޫނުކުރީ ަކމު

ވަނަ  12ކަމަށާއި ައދި މި ާޤނޫުނގެ 
 މާްއދާގެ )ރ( ަގއި ބަާޔން ކޮށްފަިއވާ
ފަދައިން މި އޮފީހަށް ަމއްސަލަ 
 ހުށަހެިޅދާނެ ކަުމގައި އެންުގނު.

15 
ޓް 

ސް
އޮގަ

20
18

 

 އިލެކްޝަން ކޮމިަޝން 
ކުން 

ޓީއަ
 ޕާ

ސީ
ސިޔާ

 

08 
ޓް 

ސް
އޮގަ

20
18

 

ލިބިަފއި  އެދިަފއިވާ މަޢުލޫމާތު
ްށބުެނ، މަޢުލޫމާތު ޯހދައި ިދުނން ނުވާކަމަ

 އެދި.

25/
20

18
 

ވަނަ މާްއދާގެ )ހ( ަގިއވާ  2މިޤާޫނނުގެ 
އެކާވީސް( ) 21 މުްއދަތު ކަުމގަިއވާ

ދުަވސް މަުރހަލާަގއި މަޢުލޫމާތު 
 ފޯރުކޮށްދިުނމަށް ޮއންނަ ުމއްދަތު

ކަމުަގއިީވހިދު މި ުމްއދަތުގެ ެތރޭަގއި ެއ 
 ދޫކޮށްަފއިއިާދރާ އަކުން މަޢުޫލމާތު 

ވަނަ ާމއްާދގެ  11ނުވާަނމަ ޤާޫނނުގެ 
 )ށ( ގައިވާ ފަަދއިން ޯހދުމަށް އެދިަފއިވާ 
މަޢުލޫމާތު އެ ިއާދރާއަކުން ދޫނުކުރީ 
 ކަމުަގއި ބެލެޭވނެ ކަމަާށއި އަދި މި

ވަނަ މާްއާދގެ )ރ( ގައި  12ޤާނޫުނގެ 
 ބަޔާން ކޮށްފަިއވާ ފަަދއިން މި އޮީފހަށް

 ގައި އެްނގުުނ.މަްއސަލަ ހުށަހެިޅދާނެ ކަމު 
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މޯލްޑިްވސް ކަރެކްޝަން 
 ސަރވިސް 

ކުން 
ޓީއަ

 ޕާ
ސީ
ސިޔާ
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އެދިަފއިވާ މަޢުލޫމާތު ލިބިަފއި 
ިދުނން  ނުވާކަމަްށބުެނ، މަޢުލޫމާތު ޯހދައި

 އެދި.
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 ބަލައި ނިންމިގޮތް  މައްސަލަ 

ވާބު 
ޖަ

 
ާރީޚު 

ާ ތ
ައިވ

ެވިފ
ދ

 

 އިދާރާ  ގުޅުންހުރި 

ސަލަ 
މައް

 
ަރާތް 

ި ފ
ހެޅ

ހުށަ
 

ސަލަ 
މައް

 
ާރީޚް 

ު ތ
ިބުނ

ލ
 

ސަލަ  މައްސަލަ 
މައް

 
ްބަރު 

ނަނ
 

ވަނަ މާްއދާގެ )ހ( ަގިއވާ  2މިޤާޫނނުގެ 
 އެކާވީސް() 21 މުްއދަތު ކަުމގަިއވާ

ދުަވސް މަުރހަލާަގއި މަޢުލޫމާތު 
 ފޯރުކޮށްދިުނމަށް ޮއންނަ ުމއްދަތު

ކަމުަގއިީވހިދު މި ުމްއދަތުގެ ެތރޭަގއި ެއ 
 އިާދރާ އަކުން މަޢުޫލމާތު ދޫކޮށްަފއި

ވަނަ ާމއްާދގެ  11ނުވާަނމަ ޤާޫނނުގެ 
 )ށ( ގައިވާ ފަަދއިން ޯހދުމަށް އެދިަފއިވާ 
މަޢުލޫމާތު އެ ިއާދރާއަކުން ދޫނުކުރީ 
 ކަމުަގއި ބެލެޭވނެ ކަމަާށއި އަދި މި

ވަނަ މާްއާދގެ )ރ( ގައި  12ޤާނޫުނގެ 
 ބަޔާން ކޮށްފަިއވާ ފަަދއިން މި އޮީފހަށް

 ކަުމގައި އެްނގުުނ. މަްއސަލަ ހުށަހެިޅދާނެ
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 މިނިސްްޓރީ އޮފް ޓޫރިަޒމް 

ކުން 
ޓީއަ

 ޕާ
ސީ
ސިޔާ
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 އެދިަފއިވާ މަޢުލޫމާތު ލިބިަފއި
ިދުނން  ނުވާކަމަްށބުެނ، މަޢުލޫމާތު ޯހދައި

 އެދި.

20/
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ތަކަކީ ީމގެ ަމއުލޫމާތު ހޯދަން ެއދިފަިއވާ
ކުރިންެވސް ހޯަދން ހުށަހަަޅއި، އެއަށް 

ފަދަ ަމއްސަލަ އެއްަކމަށް  ޖަާވބު ެދވިފަިއވާ
 އެްނގުނު.
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މިނިސްްޓރީ އޮފް 
 އިކޮނޮމިކް ިޑވެލޮޕްމަންޓް 

ންމު 
އާ

 
ކުން

ަރާތަ
ފ
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އެދިަފއިވާ މަޢުލޫމާތު ލިބިަފއި ނުވާީތ، 
 ެއދި. މަޢުލޫމާތު ހޯަދއި ދިުނން

22/
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ވަނަ ދުވަހު ަޖވާބު  2018ޖުލައި  30
ިއދާާރއިން  ދީފަިއވާކަމަށް މަޖިލީުހގެ

ކަށަވަރުކޮްށދީފަިއވާތީ،މި އޮފީުހން އެ 
ަރއްޔިތުްނގެ  މަްއސަލަ ބެލިިއރު،

މަޖިލީުހގެ ިއދާާރއިން ދީަފއިވާ ޖަާވބަށް 
ޖެހޭަފދަ ޙާލަތެއް  ބަދަެލއް ގެންަނން

 އޮތްކަމަށް ނުފެްނނަ ކަމަށް އެްނގުނު.
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ރައްޔިތުްނގެ ަމޖިލީުހގެ 
 އިާދރާ 

ންމު 
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ކުން

ަރާތަ
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ލިބިަފއި ނުވާީތ،  އެދިަފއިވާ މަޢުލޫމާތު
 ދިުނން ެއދި. މަޢުލޫމާތު ހޯަދއި

28/
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18
 

ހުށަހަޅާަފިއވާ މަޢުލޫމާތު ުނޭދން   ހޯދަން
 އެ އޮޯތރިޓީން ނިންމި ނިްނމުން ަބދަލު
ކުރާނެ ޤާޫނނީ ހަަމއެއް ނެތްަކމަށް 

 އެްނގުނު.
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މޯލްޑިްވސް ކޮލިފިކޭޝަން 
 އޮތޯރިޓީ 

ންމު 
އާ

 
ކުން

ަރާތަ
ފ
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ލިބިަފއި ނުވާީތ،  މަޢުލޫމާތުއެދިަފއިވާ 
 މަޢުލޫމާތު ހޯަދއި ދިުނން ެއދި.

20/
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 އިދާރާ  ގުޅުންހުރި 

ސަލަ 
މައް

 
ަރާތް 

ި ފ
ހެޅ

ހުށަ
 

ސަލަ 
މައް

 
ާރީޚް 

ު ތ
ިބުނ

ލ
 

ްސަލަ މައްސަލަ 
މައ

 
ްބަރު 

ނަނ
 

މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ މާުކރަތު 
 ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ 

ންމު 
އާ

 
ކުން

ަރާތަ
ފ
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ލިބިަފއި ނުވާީތ، މަޢުލޫމާތު ހޯަދއި ދިުނން  އެދިަފއިވާ މަޢުލޫމާތު
 އެދި.
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މިނިސްްޓރީ އޮފް ހަުއސިން ެއންޑް 
 އިންފްާރސްޓްރަކްަޗރ

ންމު 
އާ

 
ކުން

ަރާތަ
ފ
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ަރު 

ންބ
ސެ
ޑި
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ލިބިަފއި ނުވާީތ، މަޢުލޫމާތު ހޯަދއި ދިުނން  އެދިަފއިވާ މަޢުލޫމާތު
 އެދި.

30/
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 އިލެކްޝަން ކޮމިަޝން 

ންމު 
އާ

 
ކުން

ަރާތަ
ފ

 

11 
ަރު 

ންބ
ސެ
ޑި

20
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ލިބިަފއި ނުވާީތ، މަޢުލޫމާތު ހޯަދއި ދިުނން  އެދިަފއިވާ މަޢުލޫމާތު
 އެދި.

31/
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 އޮޑިޓަރ ެޖނެރަލް އޮީފސް 

ންމު 
އާ

 
ކުން

ަރާތަ
ފ

 

21 
ަރު 

ންބ
ސެ
ޑި
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ލިބިަފއި ނުވާީތ، މަޢުލޫމާތު ހޯަދއި ދިުނން  އެދިަފއިވާ މަޢުލޫމާތު
 އެދި.

32/
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 5ޖަދުވަލު 

 ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުން 

 # އަތޮޅު  ރަށް  އޮފީސް  ނަން  މަާގމު 
ޑެޕިއުޓީ ޕްރިްނސިޕަލް 
 އެޑްިމނިސްޓްޭރޝަން 

 1 ހއ ހޯރަފުށި  އަޮތޅު ަމދަުރސާ  ހއ. މުަޙއްަމދު ުމޚްތާރު 

އެިސސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 
 އޮފިަސރ

 2 ހއ ހޯރަފުށި  ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ ޯހރަފުށީ ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ  އަްޙމަދު ަޝމީމް 

 3 ހއ ހޯރަފުށި  ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ ޯހރަފުށީ ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ  މުަޙއްަމދު ޝާފިޢު  އެޑްިމން އޮފިަސރ
އެިސސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

 އޮފިަސރ
 4 ހއ ބާރަށު  ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ ބާރަށު ކަުއންިސލްގެ އިާދރާ   ޞަފްޢަތު މުަޙއްަމދު

 5 ހއ ބާރަށް  ހއ.ބާރަށު ސްކޫލް  އަްޙމަދު އިްޤބާލް  ގްެރޖުއޭޓް ލީޑިން ޓީޗަރ
ޢާއިޝަތު މަީލޚާ  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ

 މުަޙއްަމދު 
 6 ހއ ކެލާ އިްބރާީހމް ސްކޫލް ޝަިއޚް 

 7 ހއ ކެލާ ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ ކެލާ ކައުްނސިްލގެ ިއދާރާ  މަރްަޔމް ނިޒީ  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 8 ހއ އިހަަވންދޫ  ހއ.އިހަަވންދޫ ސްކޫލް މުަޙއްަމދު ޢަްބދުއްަޞަމދު  ޑެޕިއުޓީ ޕްރިްނސިޕަލް

 9 ހއ އިހަަވންދޫ  ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ އިހަަވންދޫ ަކުއންސިލްގެ އިާދރާ   ސަީމރުهللا ޢަބްދު ސީނިައރ ފައިޭނންސް އޮފިަސރ
 10 ހއ އުތީމު  މަަދރުސަުތއް ސުލްޠާން ުމޙަްއމަދު ތަުކރުފާނުލްއަޢުަޡމް  ޢަބްުދއްަރޙްާމން ޢަޤީލް  ގްެރޖުއޭޓް ލީޑިން ޓީޗަރ

 11 ހއ އުތީމު  އުތުުރބުރީ އުތީމު ކަުއންިސލްގެ އިާދރާ ތިލަދުންމަތީ  އާިއޝަތު ނަޞީޙާ   އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 12 ހއ އުލިަގމު  ހއ.އުލިަގމު ސްކޫލް  ުމޙަްއމަދު هللا އަަސދު ޓްރެއިންޑް ލީޑިްނގް ޓީޗަރ
އެިސސްޓަންޓް ފައިނޭްނސް 

 އޮފަސރ
 13 ހއ އުލިަގމު  ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ އުލިަގމު ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ  މުަޙއްަމދު ރަީޝދު 

 14 ހއ ވަށަފަރު  ހއ.ވަށަފަރު މަަދރުސާ  އަްޙމަދު ަރމީޒު  އެޑްިމނިސްޓްރޭީޓވް އޮިފސަރ
އެިސސްޓެންޓް ފައިނޭްނސް 

 އޮފިަސރ
 15 ހއ ވަށަފަރު  ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ ވަށަފަރު ަކއުްނސިލްގެ ިއދާރާ  އާމިނަތު ަފރީނާ 

 16 ހއ މާރަްނދޫ  މާރަްނދޫ ަމދަުރސާ  ޙަސަން އާަދމް  އެޑްިމން އޮފިަސރ
 17 ހއ މާރަްނދޫ  ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ މާރަްނދޫ ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ  އިްބރާހީމް ރަމީޒު  މުނިސިޕަލް ަސރވިސް އޮިފސަރ

 18 ހއ މާރަްނދޫ  ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ މާރަްނދޫ ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ  މަރްަޔމް ޝިފާނާ  ޕްރޮޖެކްޓް އޮިފސަރ
 19 ހއ މުަރއިދޫ  ހއ.މުަރއިދޫ ސްކޫލް  މުޞްޠަފާ هللا ޢަބްދު އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 20 ހއ މުަރއިދޫ  ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ މުަރއިދޫ ކަުއްނސިލްގެ ިއދާރާ  ޢާއިޝަތު ޞިފްނާ  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ

 21 ހއ މޮަޅދޫ  ހއ.މޮަޅދޫ ސްކޫލް  ޢަލީ ފިކުރީ ޕްރިންސިޕަލް 
 22 ހއ މޮަޅދޫ  ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ މޮަޅދޫ ކައުްނިސލްގެ އިާދރާ  އާމިނަތު ަޝޒުނާ  އ.އެްޑމިިނސްޓްރޭޓިވް އޮފިަސރ

 23 ހއ ފިއްލަދޫ  މަަދރުސަުތއް ޞަާބޙް  އިްބރާހީމް ަޝހީމް  އެޑްިމން އޮފިަސރ
 24 ހއ ފިއްލަދޫ  ތިލަމުންމަތީ އުތުުރބުރީ ިފއްލަދޫ ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ  އިްޚވާނު هللا ޢަބްދު އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 25 ހއ ދިްއދޫ  ހއ ައތޮޅު ޮހސްޕިޓަލް މުަޙއްަމދު ރަީޝދު  އެޑްިމނިސްޓްރޭީޓވް އޮިފސަރ
 26 ހއ ދިްއދޫ  ހއ. އަޮތޅު ތަޢުލީމީ ަމރުކަޒު  ޙުަސއިން ޝުޖާޢު  ޓްރޭނިންގ ލީިޑން ޓީޗަރ
އިކޮނޮމިކް ިޑވެލޮޕްމަންޓް 

 އޮފިަސރ
 27 ހއ ދިްއދޫ  އަތޮޅު ަކއުންިސލްގެ އިާދރާ ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ  އަްސމާ އަޫބބަކުރު 

 28 ހއ ދިްއދޫ  ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ ދިްއދޫ ކައުްނިސލްގެ އިާދރާ  މަތީން هللا ޢަބްދު ޕްރޮޖެކްޓް އޮިފސަރ
 29 ހއ ތަކަންދޫ  މަްދރުސަުތއް ޝަީހދު ޢަލިތަކުރުފާނު  ޢަލީ މުޙަްއމަދު  ޓްރެއިންޑް ލީޑިްނގް ޓީޗަރ

 30 ހއ ތަކަންދޫ  ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ ތަކަްނދޫ ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ  ޢާއިޝަތު ުމޙަްއމަދު  އޮިފސަރއެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް 
 31 ހއ ތުރާކުނު  ހއ.ުތރާކުނު ސްކޫލް  އަްޙމަދު ނިާޔޒް  ޓްރެއިންޑް ލީޑިްނގް ޓީޗަރ



 

 

 # އަތޮޅު  ރަށް  އޮފީސް  ނަން  މަާގމު 
 32 ހއ ތުރާކުނު  ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ ުތރާކުނު  ޢަލީ އިބްރާީހމް   އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ

 33 ހދ ހަނިމާދޫ  ހދ.ހަނިާމދޫ ސްކޫލް  އަްޙމަދު ޝަީފގް  ޕްރިންސިޕަލް 
އެިސސްޓެންޓް ފައިނޭްނސް 

 އޮފިަސރ
 34 ހދ ހަނިމާދޫ  ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުުބރީ ހަިނމާދޫ ކަުއްނސިލްގެ ިއދާރާ  މުަޙއްަމދު ަޙސަން 

 35 ހދ ހިރިަމރަދޫ  ހދ.ހިިރމަަރދޫ ސްކޫލް  ވަީޙދާ ނަސްރަތު  ގްެރޖުއޭޓް ލީޑިން ޓީޗަރ
 36 ހދ ހިރިަމރަދޫ  ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުުބރީ ހިިރމަަރދޫ ކަުއންސިލްގެ އިާދރާ   ޙަސަން ިނޒާރު  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 37 ހދ ނަިއވާދޫ  ހދ.ނަިއާވދޫ ސްކޫލް  ނަީޢމް هللا ޢަބްދު ގްެރޖުއޭޓް ލީޑިން ޓީޗަރ

 38 ހދ ނަިއވާދޫ  ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުުބރީ ނަިއާވދޫ ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ  ޒިޔާދާ ިއބްރާީހމް  އޮިފސަރއެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް 
 39 ހދ ނެއްލަިއދޫ  ހދ.ނެއްަލއިދޫ ސްކޫލް އިްބރާހީމް އާަދމް  ގްެރޖުއޭޓް ޓީޗަރ

 40 ހދ ނެއްލަިއދޫ  އިާދރާ  ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުުބރީ ނެއްަލއިދޫ ަކުއންސިލްގެ هللاއަްޙމަދު ޢަްބދު އެިސސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
 41 ހދ ނޭކުރެްނދޫ  ހދ.ނޭކުެރންދޫ ސްކޫލް  އާމިނަތު ޙަްމދާ  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ

 42 ހދ ނޭކުރެްނދޫ  ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުުބރީ ނޭކުެރންދޫ ކަުއންސިލްގެ އިާދރާ  ޢަލީ ނިޔާޒު އެޑްިމން އޮފިަސރ
 43 ހދ ނޮިޅވަރަންަފރު  ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުުބރީ ނޮިޅަވރަންފަރު ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ  هللاމުަޙއްަމދު ޢަްބދު އެޑްިމން އޮފިަސރ

އެިސސްޓެންޓް އިކޮނޮމިކް 
 ޑިވެލޮޕްަމންޓް އޮފިަސރ

 44 ހދ ނޮިޅވަަރމު  ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުުބރީ ނޮިޅަވރަމު ކަުއންސިލްގެ އިާދރާ  ޢަލީ މާހިރު 

 45 ހދ ނޮިޅވަަރމް  ހދ.ނޮިޅަވރަމު ސްކޫލް  މުަޙއްަމދު ޝަފީޢު  ގްެރޖުއޭޓް ލީޑިން ޓީޗަރ
 46 ހދ ނޮިޅވަަރމްފަރު  ހދ.ނޮިޅަވރަންފަރު ސްކޫލް هللاޙުަސއިން ޢަްބދު ގްެރޖުއޭޓް ލީޑިން ޓީޗަރ

 47 ހދ ކުރިނބި  ހދ.ކުރިނބީ ސްކޫލް  ޙުަސއިން ނާިޒމް  ލީޑިން ޓީޗަރ
އެިސސްޓެންޓް 

 އެޑްިމނިސްޓްރޭީޓވް އޮިފސަރ
 48 ހދ ކުރިނބި  ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުުބރީ ކުރިނބީ ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ  ޙަސަން ޙުަސއިން 

ސީނިައރ އެްޑމިިނސްޓްރޭޓިވް 
 އޮފިަސރ

 49 ހދ ކުޅުްއދުއްފުށި  ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުުބރީ ކުުޅއްުދއްފުށީ ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ  ޙުަސއިން ޢަލީ

އެިސސްޓެންޓް ކޮމްޕިއުޓަރ 
 ޓެކްނިޝަން 

 50 ހދ ކުޅުްއދުއްފުށި  ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުުބރީ އަޮތޅު ކައުްނިސލްގެ އިާދރާ  މުަޙއްަމދު ޢަލީ

 51 ހދ ކުޅުުދއްފުށި  ހދ. ކުޅުުދއްފުށީ ީރޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް  ފާޠިމަތު ޙަަސން  ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތް އޮިފސަރ
 52 ހދ ކުޅުުދއްފުށި  ހދ.ޢަފީފުްއދީން ސްކޫލް  ނާޞިޙާ ިއުދރީސް  ޕްރިންސިޕަލް 

 53 ހދ ކުޅުުދއްފުށި  ހދ.އަޮތޅު ތަޢުލީމީ ަމރުކަޒު  ފާރިސް ޢަްބދުލްަޤއްޔޫމް  އެޑްިމނިސްޓްރޭަޓރ
 54 ހދ ކުޅުުދއްފުށި  ހދ.ޖަލާލުްއދީން ސްކޫލް  އާމިނަތު މުަޙއްަމދު  ގްެރޖުއޭޓް ލީޑިން ޓީޗަރ
 55 ހދ ކުމުންދޫ  ހދ.ކުމުްނދޫ ސްކޫލް  އަްޙމަދު ުމަޙއްަމދު  ޓްރެއިންޑް ލީޑިްނގް ޓީޗަރ
 56 ހދ ކުމުންދޫ  ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުުބރީ ކުމުްނދޫ ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ  ޙަލީމަތު ައބޫބަުކރު  ފައިނޭްނސް އޮފިަސރ

 57 ހދ ވައިަކރަދޫ  ހދ.އަޮތޅު ސްކޫލް  މުަޙއްަމދު ނަީޒޙް  ޕްރިންޓަރ
 58 ހދ ވައިަކރަދޫ  ކަުއންސިލްގެ އިާދރާ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުުބރީ ަވއިކަަރދޫ   ޙުަސއިން ުމޙަްއމަދު ސީނިައރ ޕްލޭނިްނގ އޮފިަސރ
 59 ހދ މަކުނުދޫ  ހދ.މަކުުނދޫ ސްކޫލް  ސަލާމާ ޢަްބދުލްޢަލީމް  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
އެިސސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

 އޮފިަސރ
 60 ހދ މަކުނުދޫ   ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުުބރީ މަކުުނދޫ ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ ޙުަސއިން ިސރުާޙން 

 61 ހދ ފިނޭ ހދ.ފިނޭ ސްކޫލް  ޝަހުމާ ޢަްބދުލްަމޖީދު  ޓީޗަރޓްރެއިންޑް 
 62 ހދ ފިނޭ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުުބރީ ފިނޭ ކައުްނިސލްގެ އިާދރާ  ސަްމސުއްިނސާ ުމޙަްއމަދު   އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 63 ށ ނަރުދޫ  ށ.ނަރުދޫ ސްކޫލް ޙުަސއިން ޒާިހދު  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ

 64 ށ ނަރުދޫ  މިލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރީ ނަުރދޫ ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ  އަްޙމަދު ާމހިރު  އޮިފސަރޕްލޭނިންގ 
 65 ށ ނޫމަރާ  ށ.ނޫމަރާ ސްކޫލް  އަްޙމަދު އަނީލް  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
އެިސސްޓެންޓް ފައިނޭްނސް   66 ށ ނޫމަރާ  ިއދާރާ މިލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރީ ނޫަމރާ ކައުްނސިލްގެ  ޢަލީ ޢާރިފް



 

 

 # އަތޮޅު  ރަށް  އޮފީސް  ނަން  މަާގމު 
 އޮފަސރ

 67 ށ ބިލެއްފަހި  ށ.ބިލެއްފަހީ ސްކޫލް  އަްޙމަދު މަުޢރޫފް  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 68 ށ ބިލެއްފަހި  މިލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރީ ބިލެތްފަހީ ކަުއންސިލްގެ އިާދރާ  ޢަބްުދއްަސއްތާރު މޫސާ  ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ

 69 ށ ޅަިއމަގު  ށ.ޅަިއމަގު ސްކޫލް  ޢަބްުދއްނާިޞރު  ގްެރޖުއޭޓް ލީޑީްނގް ޓީޗަރ
އެިސސްޓެންޓް މުނިސިޕަލް 

 ސާރވިސް އޮފިަސރ
 70 ށ ޅަިއމަގު  މިލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރީ ަޅއިަމގު ކަުއންސިލްގެ އިާދރާ  އަޖުާނދު ުމޙަްއމަދު 

އެިސސްޓެންޓް މުނިސިޕަލް 
 ސާރވިސް އޮފިަސރ

ނޑިީތމު ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ މިލަދުްނމަޑުލު  އަްޙމަދު ރިފްަޢތު  ނޑިތީމު  އުުތރުުބރީ ކަ  71 ށ ކަ

ނޑިތީމު  ށ.އަތޮޅު ސްކޫލް  ޢަބްދުލްކަީރމް ޢަލީ ކޮލިފައިޑް ލީޑިން ޓީޗަރ  72 ށ ކަ
 73 ށ ކޮމަންޑޫ  ށ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު  މުަޙއްަމދު ނަީޞރު  ޑެޕިއުޓީ ޕްރިްނސިޕަލް

އެިސސްޓެންޓް އިކޮނޮމިކް 
 އޮފިަސރޑިވެލޮޕްަމންޓް 

 74 ށ ކޮމަންޑޫ  މިލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރީ ކޮމަންޑޫ ަކުއންސިލްގެ އިާދރާ   هللاނޫޙް ޢަްބދު

 75 ށ މަރޮށި  ށ.މަްދރުސަތުލް މުަންއވަރާ  އިކްާރމް  އެޑްިމން އޮފިަސރ
 76 ށ މަރޮށި  މިލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރީ މަޮރށި ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ  މުަޙއްަމދު ަޙމީދު  މުނިސިޕަލް ަސރވިސް އޮިފސަރ

 77 ށ މާއުނޫގދޫ  ށ.މާުއގޫދޫ ސްކޫލް  ޙުަސއިން ޝަކީބް  އެޑްިމނިސްޓްރޭަޓރ
 78 ށ މާއުނޫގދޫ  މިލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރީ މާުއނޫގދޫ ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ   އިްބރާހީމް ަޝރީފް ފައިނޭްނސް އޮފިަސރ

 79 ށ މިލަންދޫ  ށ.މިލަންދޫ ސްކޫލް  ޢާއިޝަތު ފަުރޙަތާ  ޕްރިންސިޕަލް 
 80 ށ މިލަންދޫ  މިލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރީ މިލަްނދޫ ކަުއންސިލްގެ އިާދރާ  އަްޙމަދު ޢަީތޤު  މުނިސިޕަލް ަސރވިސް އޮިފސަރ

 81 ށ ފީވަށް  ށ.ފީވަކު ސްކޫލް  ޢަލީ ޝަރީފް ގްެރޖުއޭޓް ލީޑިން ޓީޗަރ
 82 ށ ފީވަށް  ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ މިލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރީ ފީވަކު  އިްބރާހީމް ވަީސމް  ޢެޑްމިިނސްޓްރޭޓިވް އޮފިަސރ
 83 ށ ފުނަދޫ  ށ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް   އަްސމާ އާަދމް  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ

 84 ށ ފުނަދޫ  ށ.ފުނަދޫ ސްކޫލް  ޢާއިޝަތު ނީޒާ ޒާިހރު  ލީޑިންގް ޓީޗަރ
 85 ށ ފުނަދޫ  ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ މިލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރީ އަޮތޅު  މަްމދޫޙް ަނސީމް   ކޮންޕިޔުޓަރ ޓެކްނީޝަން

އެިސސްޓެންޓް 
 އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ

 86 ށ ފުނަދޫ  މިލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރީ ފުނަދޫ ކަުއްނސިލްގެ ިއދާރާ   ޙުަސއިން އަލީ

 87 ށ ފޭދޫ  ށ.ފޭދޫ ސްކޫލް މުަޙއްަމދު ޢާދިލް  ޕްރިންސިޕަލް 
ސީނިައރ މުިނސިޕަލް ސަރިވސް 

 އޮފިަސރ
 88 ށ ފޭދޫ  މިލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރީ ފޭދޫ ކައުްނިސލްގެ އިާދރާ  އިްބރާހީމް هللا ސަޢުދު

އިްބރާހީމް ރަޝީދު  ޑެޕިއުޓީ ޕްރިްނސިޕަލް
 މުޞްޠަފާ 

 89 ށ ފޯކައިދޫ  ށ.ފޯކައިދޫ ސްކޫލް 

 90 ށ ފޯކައިދޫ  މިލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރީ ފޯކައިދޫ ަކުއންސިލްގެ އިާދރާ  ޢާޠިފު هللا ޢަބްދު ޕްލޭނިންގ އޮިފސަރ
 91 ށ ގޮިއދޫ  ށ.ގޮިއދޫ ސްކޫލް  ޙަސަން ާޝހިދު  ޓްރެއިންޑް ޓީޗަރ

އެިސސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 
 އޮފިަސރ

 92 ށ ގޮިއދޫ  މިލަދުްނމަޑުލުއުުތުރބުރީ ޮގިއދޫ ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ  ރަމީޒު هللا ޢަބްދު

 93 ނ ހެނަބދޫ  ނ.ހެނަބދޫ ސްކޫލް  މުަޙއްަމދު ނިާޒރު  ޕްރިންސިޕަލް 
 94 ނ ހެނަބދޫ  މިލަދުްނމަޑުލު ދެކުުނބުރީ ހެނަބދޫ ކަުއންސިލްގެ އިާދރާ   ޙަސަން ވިޝާން  އޮިފސަރއެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް 

ޢަބްދުްލވާިޙދު  ކޮލިފައިޑް ލީޑިން ޓީޗަރ
 ޢަބްުދއްލަޠީފް

 95 ނ ހޮޅުދޫ  ނ.މޭނާ ސްކޫލް 

 96 ނ ހޮޅުދޫ  ކަުއްނސިލްގެ ިއދާރާ މިލަދުްނމަޑުލު ދެކުުނބުރީ ޮހޅުދޫ  ޢާއިޝަތު ތޫބާ  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 97 ނ ޅޮހި  ނ.ޅޮހީ ސްކޫލް  އިްބރާހީމް އަޫބބަކުރު  ޑެޕިއުޓީ ޕްރިްނސިޕަލް

 98 ނ ޅޮހި  މިލަދުްނމަޑުލު ދެކުުނބުރީ ޅޮހީ ކައުްނިސލްގެ އިާދރާ  ޢާދިލް އިްބރާހީމް  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ



 

 

 # އަތޮޅު  ރަށް  އޮފީސް  ނަން  މަާގމު 
 99 ނ ކުޑަފަރި  ނ.ކުޑަފަރީ ސްކޫލް  އާމިނަތު ިފރާޝާ  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 100 ނ ކުޑަފަރީ   މިލަދުްނމަޑުލު ދެކުުނބުރީ ކުޑަަފރީ ކަުއންސިލްގެ އިާދރާ ޢަލީ ޙަސަން  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ

 101 ނ ކެނދިކުުޅދޫ  ނ.ކެދިކުުޅދޫ ސްކޫލް  ޢަލީ މުޙަްއމަދު  ޑެޕިއުޓީ ޕްރިްނސިޕަލް
އެިސސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

 އޮފިަސރ
 102 ނ ކެނދިކުުޅދޫ   މިލަދުްނމަޑުލު ދެކުުނބުރީ ކެނދިކުުޅދޫ ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ އަްޙމަދު ަރމީޒް 

 103 ނ ވެލިދޫ  ނ.އަތޮޅު ަތއުލިމީ ަމރުކަޒު  ޢަބްުދއްލަޠީފް ޢަލީ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިްނސިޕަލް
އެިސސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ 

  އޮފިަސރ
 104 ނ ވެލިދޫ   ކަުއްނސިލްގެ ިއދާރާ މިލަދުްނމަޑުލު ދެކުުނބުރީ ވެލިދޫ ާފއިޤް هللا ޢަބްދު

ސީނިައރ އެްޑމިިނސްޓްރޭޓިވް 
 އޮފިަސރ

 105 ނ މަނަދޫ   ނ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް އަޫބބަކުރު ާއަދމް 

ޢަބްުދއްަސއްތާރު  ޑެޕިއުޓީ ޕްރިްނސިޕަލް
 މުަޙއްަމދު 

 106 ނ މަނަދޫ  ނ. އަތޮޅު ަމދަުރސާ 

 107 ނ މަނަދޫ   މިލަދުްނމަޑުލު ދެކުުނބުރީ ަމނަދޫ ކަުއްނސިލްގެ ިއދާރާ މަރްަޔމް މުަޙއްަމދު  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 108 ނ މަޫގދޫ  ނ.މަޫގދޫ ސްކޫލް  ނަީޞރު هللا ފަތުޙު އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ

އެިސސްޓެންޓް 
  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ

 109 ނ މަޫގދޫ   މިލަދުްނމަޑުލު ދެކުުނބުރީ ަމޫގދޫ ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ މުަޙއްަމދު هللا ޢަބްދު

 110 ނ މާޅެްނދޫ  ނ.މާޅެްނދޫ ސްކޫލް  ޙާިމދު މޫސާ  ޕްރިންސިޕަލް 
 111 ނ މާޅެްނދޫ  މިލަދުްނމަޑުލު ދެކުުނބުރީ ާމޅެްނދޫ ކަުއންސިލްގެ އިާދރާ  ފާޠިމަތު ސޯމާ  އެޑްިމން އޮފިަސރ

 112 ނ މާފަރު  ނ.މާފަރު ސްކޫލް  މުަޙއްަމދު ޢަްބދުލްޣަނީ  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 113 ނ މާފަރު   މިލަދުްނމަޑުލު ދެކުުނބުރީ މާަފރު ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ އަުޙމަދު ބަދީޢު  އެިސސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
ޑެޕިއުޓީ ޕްރިްނސިޕަލް 
 އެޑްިމނިސްޓްޭރޝަން 

 114 ނ މިލަދޫ  ހިދާޔާ ސްކޫލް  ޙަނީފް هللا ޢަބްދު

 115 ނ މަނަދޫ  އަތޮޅު ކަުއްނސިލްގެ ިއދާރާ މިލަދުްނމަޑުލު ދެކުުނބުރީ  ޢާއިޝަތު މީާނޒު  އެިސސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
އެިސސްޓެންޓް އެޑްިމން 

 އޮފިަސރ
 116 ނ މިލަދޫ  މިލަދުްނމަޑުލު ދެކުުނބުރީ މިަލދޫ ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ  هللاމަރްަޔމް ޢަބްދު 

އިކޮނޮމިކް ިޑވެލޮޕްމެންޓް 
 އޮފިަސރ

އަްޙމަދު ވިރުާޝން 
)އިންފޮމޭަޝން އޮފިަސރު 

 ނެތް ޙާލަތެްއގައި(

 117 ނ މިލަދޫ  މިލަދުްނމަޑުލު ދެކުުނބުރީ މިަލދޫ ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ 

 118 ނ ފޮއްދޫ  ނ.ފޮއްދޫ ސްކޫލް  ޙުަސއިން ަޙބީބް  ކޮލިފައިޑް ލީޑިން ޓީޗަރ
 119 ނ ފޮއްދޫ   މިލަދުްނމަޑުލު ދެކުުނބުރީ ޮފއްދޫ ކަުއްނސިލްގެ ިއދާރާ ޙުަސއިން ަމމްޫދޙް   އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 120 ނ ލަންދޫ  ނ.ލަންދޫ ސްކޫލް  މޫސާ ުޙސަިއން  ގްެރޖުއޭޓް ލީޑިން ޓީޗަރ

 121 ނ ލަންދޫ  މިލަދުްނމަޑުލު ދެކުުނބުރީ ލަްނދޫ ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ  ފަޟީލް ޙަސަން  ސީނިައރ ޕްޮރޖެކްޓް އޮފިަސރ
 122 ރ ހުޅުުދއްފާރު  ރ.ހުުޅދުއްާފރު ސްކޫލް  ޢަލީ މުޞްޠަފާ ކޮލިފައިޑް ލީޑިން ޓީޗަރ

 123 ރ ހުޅުުދއްފާރު  މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ ުހޅުުދއްފާރު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ  އަްޙމަދު ޝާިހދު  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 124 ރ ރަްސމާދޫ  ރަްސމާދޫ ސްކޫލް  މުަޙއްަމދު ޚާލިދް  ޕްރިންސިޕަލް 

އ.މުިނސިޕަލް ސަރވިސް 
 އޮފިަސރ

 125 ރ ރަްސމާދޫ  ަރސްާމދޫ ކަުއންސިލްގެ އިާދރާ މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ   އަްޙމަދު ަރއޫފް

އިކޮނޮމިކް ިޑވެލޮޕްމެންޓް 
 އޮފިަސރ

 126 ރ ރަްސގެތީމު  މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ ަރްސގެތީމު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ  އާމިނަތު އަޞްފާ 

 127 ރ ރަްސގެތީމު  ރ.ރަްސގެީތމު ސްކޫލް  ވއ.ވިީނޝް  ޕްރިންސިޕަލް 
އެިސސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ 

 އޮފިަސރ
 128 ރ ކިނޮޅަސް  މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ ކިޮނޅަހު ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ  ޢަބްދުްލޙަީމދު ޔޫސުފް 



 

 

 # އަތޮޅު  ރަށް  އޮފީސް  ނަން  މަާގމު 
ޑެޕިއުޓީ ޕްރިްނސިޕަލް 
 އެޑްިމނިސްޓްޭރޝަން 

 129 ރ ކިނޮޅަސް  ރ.ކިނޮޅަހު ސްކޫލް ޢަބްދުލްުމްޙސިން ަޙސަން 

އެިސސްޓެންޓް 
 އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ

 130 ރ އަނގޮޅިީތމު   މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ ައނޮގޅިީތމު ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ ރަްޙމާ ހުަސއިން 

 131 ރ އަނގޮޅިީތމު  ރ.އަނގޮިޅތީމު ސްކޫލް  މުޖްަތބާ ޔޫސުފް  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 132 ރ އަލިފުށި  ރ.އަލިފުށީ ސްކޫލް  ޢަލީ ޝަހީމް ލީޑިންގ ޓީޗަރ

 133 ރ އަލިފުށި  މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ އަލިފުށީ ަކއުްނސިލްގެ ިއދާރާ   އާަދމް މާިހރު އެިސސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
 134 ރ އިންަނމާދޫ  ރ.އިންަނާމދޫ ސްކޫލް  ޙުަސއިން ނަޢީމް  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 135 ރ އިންަނމާދޫ  މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ ިއންނަާމދޫ ކަުއންސިލްގެ އިާދރާ  އާމިނަތު ާޝޛްލީ  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 136 ރ އިނގުަރއިދޫ  ރ.އިނގުަރިއދޫ ސްކޫލް  ޝާފިޔާ ޔޫސުފް  ގްެރޖުއޭޓް ލީޑިން ޓީޗަރ

އެިސސްޓެންޓް ޕްރޮްގރާމް 
 އޮފިަސރ

 137 ރ އުނގޫފާރު  މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ ައތޮޅު ކަުއްނސިލްގެ ިއދާރާ  އަްޙމަދު ިރޒާ 

ސީނިައރ އެްޑމިިނސްޓްރޭޓިވް 
 އޮފިަސރ

 138 ރ އިނގުަރއިދޫ  މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ ިއނުގރަިއދޫ ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ  އިްސމާޢީލް ސަީމޙާ 

 139 ރ އުނގޫފާރު  ރ. އުނގޫފާރު ީރޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް  ޙަސަން ފަޒީލް  ޕަބްލިކް ރިލެޝަން އޮިފސަރ
 140 ރ އުނގޫފާރު  ރ.އުނގޫފާރު ސްކޫލް އިްބރާހީމް ަނސީމް  ޑެޕިއުޓީ ޕްރިްނސިޕަލް

އެިސސްޓެންޓް މުނިސިޕަލް 
 ސަރވިސް އޮފިަސރ

 141 ރ އުނގޫފާރު  މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ ުއނގޫާފރު ކަުއންސިލްގެ އިާދރާ  އަްޙމަދު ފަޔާޒު 

 142 ރ ވާދޫ  ވާދޫ ސްކޫލް   މުަޙއްަމދު ރިޔާޟް  ގްެރޖުއޭޓް ލީޑިން ޓީޗަރ
 143 ރ ވާދޫ  ުއތުުރބުރީ ވާދޫ ކަުއންިސލްގެ އިާދރާ މާޮޅސްމަޑުލު  ޔާމިން ފައިޞަލް  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 144 ރ މަޑުްއަވރި  ރ.މަުޑއްަވރީ ސްކޫލް  އަްޙމަދު ޝަީކބް  ގްެރޖުއޭޓް ލީޑިން ޓީޗަރ

 145 ރ މަޑުްއަވރި  މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ ަމޑުްއވަރީ ަކުއންސިލްގެ އިާދރާ  އަްޙމަދު ފާޫރޤު  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
ޕްރިްނސިޕަލް ޑެޕިއުޓީ 

 އެޑްިމނިސްޓްޭރޝަން 
 146 ރ މާކުރަތު  ރ.މާކުރަތު ސްކޫލް އިްސމާޢީލް މުަޙއްަމދު 

 147 ރ މާކުރަތު  މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ މާުކރަތު ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ  ފައުޒިްއޔާ އަްޙމަދު  އެޑްިމން އޮފިަސރ
 148 ރ މީދޫ  ރ.އަޮތޅު ތަޢުލީމީ މަރުަކޒު  ޢާއިޝަތު ފަރުހަތާ  ޕްރިންސިޕަލް 

އެިސސްޓެންޓް ފައިނޭްނސް 
 އޮފިަސރ

 149 ރ މީދޫ  މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ ީމދޫ ކައުްނިސލްގެ އިާދރާ  ނަޙްލާ ޢަލީ

 150 ރ ފައިނު  ރ.ފައިނު ސްކޫލް  އަްޙމަދު ޝިާޔމް  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
އެިސސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

 އޮފިަސރ
 151 ރ ފައިނު  ުއތުުރބުރީ ފަިއނު ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ މާޮޅސްމަޑުލު  އިްބރާހީމް ފަީހމް 

 152 ރ ދުވާަފރު  ރ.އަޮތޅު ސްކޫލް/ ރ.ުދވާަފރު ސްކޫލް   މޫސާ ުމޙަްއމަދު ޓްރެއިންޑް ލީޑިްނގް ޓީޗަރ
 153 ރ ދުވާަފރު  ރ.ުދވާފަރު ޕްަރއިަމރީ ސްކޫލް  އަްޙމަދު ުމަޙއްަމދު  ޑެޕިއުޓީ ޕްރިްނސިޕަލް

 154 ރ ދުވާަފރު  މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ ުދވާަފރު ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ  އިްސމާޢީލް މާހިދު  އޮިފސަރއެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް 
 155 ބ ހިތާދޫ  ބ. ހިތާދޫ ސްކޫލް  އަްޙމަދު ސަީޢދު  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 156 ބ ހިތާދޫ  ކަުއްނސިލްގެ ިއދާރާ މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ހިތާދޫ  ޢަބްުދއްަރޙީމް ޤާިސމް  ސީނިައރފަިއނޭްނސް އޮފިަސރ
 157 ބ ކަމަދޫ  ބ. ކަމަދޫ ސްކޫލް  އާސިފާ ޢަލީ  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ

 158 ބ ކަމަދޫ  މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ކަމަދޫ ަކއުްނސިލްގެ ިއދާރާ  ޝަފްރާޒް ޢަްބދުލްަޙންނާނު  އ.ޕްރޮޖެކްޓް އޮިފސަރ
 159 ބ ކިހާދޫ  ކިހާދޫ ސްކޫލް ބ.  މަޢުރޫފް ިއބްާރހީމް  ލީޑިންގ ޓީޗަރ

 160 ބ ކިހާދޫ  ބ. ކިހާދޫ ސްކޫލް   ފާޠިމަތު ޝަްމސިއްޔާ އޮިފސަރ އެޑްމިިނސްޓްރޭޓް 
 161 ބ ކިހާދޫ  މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ކިހާދޫ ކަުއްނސިލްގެ ިއދާރާ  ޢަދުނާން ިއބްާރހީމް  ސ.އެްޑމިނިސްްޓރޭޓިވް އޮފިަސރ



 

 

 # އަތޮޅު  ރަށް  އޮފީސް  ނަން  މަާގމު 
 162 ބ ކުޑަރިކިލު ބ. ކުޑަރިކިލު ސްކޫލް  ަމސްޢޫދާ ޙަްއވާ  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 163 ބ ކުޑަރިކިލު މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ކުޑަރިކިލު ކަުއންސިލްގެ އިާދރާ  އިްބރާހީމް ރަމީޒު  އ.އެްޑމިިނސްޓްރޭޓިވް އޮފިަސރ
 164 ބ ކެންދޫ  ބ. ކެންދޫ ސްކޫލް  ފާޠިމަތު ޝިނާޒާ  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 165 ބ ކެންދޫ  ބ. ކެންދޫ ސްކޫލް  ދިޔާނާ ޢަލީ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 166 ބ ކެންދޫ  މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ކެންދޫ ކަުއްނސިލްގެ ިއދާރާ  ޢަބްދުލްަފއްތާޙް ޔޫސުފް  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ

 167 ބ އޭދަފުށި  ބ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު  ޢަލީ ޢިމާދު  ޑެޕިއުޓީ ޕްރިްނސިޕަލް
 168 ބ އޭދަފުށި  ބ. އަތޮޅު ޮހސްޕިޓަލް ޝިބާނާ ޫމސާ  ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން އޮިފސަރ

 169 ބ އޭދަފުށި  މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ އަޮތޅު ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ  ޙުަމއިދު ުމަޙއްަމދު ަވޙީދު  ޕްލޭނިންގ އޮިފސަރ
އެިސސްޓެންޓް ފައިނޭްނސް 

 އޮފިަސރ
 170 ބ އޭދަފުށި  މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ޭއދަފުށި ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ  އިްބރާހީމް ޝިޔާޢު 

 171 ބ މާޮޅސް  ބ. މާޅޮހު ސްކޫލް އަްޙމަދު ޢަރީފް  ކޮލިފައިޑް ލީޑިންގ ޓީޗަރ
 172 ބ މާޮޅސް  މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ މާޮޅސް ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ  ނަޙުމާ އިްބރާހީމް  އެޑްިމން އޮފިަސރ

ޕްރިްނސިޕަލް ޑެޕިއުޓީ 
 އެޑްިމނިސްޓްޭރޝަން 

 173 ބ ފުޅަދޫ  ބ. ފުޅަދޫ ސްކޫލް  އަްޙމަދު އަޝްރަފު 

އެިސސްޓެންޓް އެޑްިމން 
 އޮފިަސރ

 174 ބ ފުޅަދޫ  މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ފުަޅދޫ ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ  ޙަސަން ނިާޔޒު 

 175 ބ ފެހެންދޫ   ފެހެންދޫ ަކއުްނސިލްގެ ިއދާރާ މާޮޅސްމަޑުލު ދެެކނުުބރީ ފާޠިމަތު ޒުހުދާ  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 176 ބ ދަަރވަްނދޫ  ބ. އަތޮޅު މަަދރުސާ   ޢާއިޝަތު މުނާ އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް

ސ. އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް 
 އޮފިަސރ

 177 ބ ދަަރވަްނދޫ  މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ދަަރވަްނދޫ ކަުއންސިލްގެ އިާދރާ  އިްބރާހީމް ުހޝާމިން 

 178 ބ ދޮންފަނު  ބ. ދޮންފަނު ސްކޫލް  ޙުަސއިން ނަޒީހް  ޓްރެއިނީ  އޮފިަސރ
 179 ބ ދޮންފަނު  ބ. ދޮންފަނު ސްކޫލް  މަރްަޔމް ހާޒިގާ  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
އެިސސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ 

 އޮފިަސރ
 180 ބ ދޮންފަނު  މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ދޮންފަނު ަކުއންސިލްގެ އިާދރާ  އިްބރާހީމް ަފރީދު 

 181 ބ ތުޅާދޫ  ބ. ތުޅާދޫ ސްކޫލް ޢާއިޝަތު ޝިފާޒާ  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
ސީނިައރ އެްޑމިިނސްޓްރޭޓިވް 

 އޮފިަސރ
 182 ބ ތުޅާދޫ  މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ  ޙުަސއިން ިއދުީރސް 

 183 ބ ގޮިއދޫ  ޮގއިދޫ ކަުއްނސިލްގެ ިއދާރާ މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ  އަްޙމަދު ނިާޔޒު  މުނިސިޕަލް އޮިފސަރ
 184 ބ ގޮިއދޫ  ގޮިއދޫ ސްކޫލް  ޢާއިޝަތު ިރޝްފާ  ޓްރޭނިންގ ޓީަޗރ
 185 ބ ގޮިއދޫ  ގޮިއދޫ ސްކޫލް  މާޝިޠާ ާދއޫދު  އޮފިަސރ ޓްރޭނީ 

 186 ޅ ހިންނަަވރު  ޅ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު  ޚަީދޖާ ޢަބްުދްއރަީޙމް  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 187 ޅ ހިންނަަވރު  ޅ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު  ސާިޖދާ ޢަދުނާން  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ

އެިސސްޓެންޓް 
 އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ

 188 ޅ ހިންނަަވރު   ފާދިއްޮޕޅު ހިންަނވަރު ަކއުންސިްލގެ ިއާދރާ ނިޢުމާ ައބްުދއްަރޙްާމން 

 189 ޅ ހިންނަަވރު   ފާދިއްޮޕޅު ހިންަނވަރު ަކއުންސިްލގެ ިއާދރާ ފާިރޤު އަުދމާ މުަޙްއމަދު  ޕްރޮޖެކްޓް އޮިފސަރ
އެިސސްޓެންޓް އެކަުއންޓްސް 

 އޮފިަސރ
 190 ޅ ހިންނަަވރު   ފާދިއްޮޕޅު ހިންަނވަރު ަކއުންސިްލގެ ިއާދރާ މާހިރާ ުޙަސއިން 

 191 ޅ ނައިފަރު  ޅ. އަތޮޅު ޮހސްޕިޓަލް ޢުމަރު ިއބްާރހީމް  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
އ. އެޑްިމނިސްްޓރޭޓިވް 

 އޮފިަސރ
 192 ޅ ނައިފަރު  ޅ. މަްދރުސަތުލް އިްފތިތާޙް  ޙުަސއިން ައޙްަމދު ފުޅު 

 193 ޅ ނައިފަރު  ޅ. މަްދރުސަތުލް އިްފތިތާޙް  އަްޙމަދު އިްބރާހީމް  ގްެރޖުއޭޓް ލީޑީްނގ ޓީޗަރ
 194 ޅ ނައިފަރު   ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ ފާދިއްޮޕޅު ނައިަފރު  ޙުާމމް މުަޙއްަމދު  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ



 

 

 # އަތޮޅު  ރަށް  އޮފީސް  ނަން  މަާގމު 
 195 ޅ ނައިފަރު  ފާދިއްޮޕޅު އަޮތޅު ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ  އާަދމް هللا ޢަބްދު ޕްލޭނިންގ އޮިފސަރ

 196 ޅ ކުރެންދޫ  ޅ. އަތޮޅު މަަދރުސާ  ޙަްއވާ ިއބްރާީހމް  އ.އެްޑމިިނސްޓްރޭޓިވް އޮފިަސރ
ސަރަިފއްޔާ  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ

 ޢަބްުދއްަޞމަދު 
 197 ޅ ކުރެންދޫ  ޅ. އަތޮޅު މަަދރުސާ 

 198 ޅ އޮުޅވެލިފުށި  ޅ. އޮުޅވެލިފުށީ ސްކޫލް  ޢަލީ ސިނާން  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 199 ޅ އޮުޅވެލިފުށި   ފާދިއްޮޕޅު ޮއޅުވެލިފުށީ ކަުއންސިްލގެ ިއދާރާ އަްޙމަދު އިްޤބާލް   އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ

 200 ކ ހިންމަފުށި  ކ. ހިންމަފުށީ ސްކޫލް ޢަބްުދއްަރޙްާމން ޢުމަރު  އެޑްިމނިސްޓްރޭަޓރސްކޫލް 
 201 ކ ހިންމަފުށި  ކ. ހިންމަފުށީ ސްކޫލް މަރްަޔމް އިނާޝާ  ލީޑިންގ ޓީޗަރ

 202 ކ ހިންމަފުށި   މާލެއަޮތޅު ހިންމަފުށީ ަކއުންސިްލގެ ިއާދރާ ޝައްފާނާ ޢާޠިފް  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 203 ކ ހުރާ  ކ. ހުރާ ސްކޫލް އާމިނަތު ޙުަސއިން  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 204 ކ ހުރާ  ކ. ހުރާ ސްކޫލް އިްޙސާނާ ަޖމީލް އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 205 ކ ހުރާ  މާލެ އަތޮޅު ުހރާ ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ  މަރްަޔމް ސަާމޙަތު  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ

 206 ކ ކާށިދޫ  ކ. އަތޮޅު މަަދުރސާ  އާމިނަތު ާނޒްނީން  އޮިފސަރއެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް 
 207 ކ ކާށިދޫ  ކ. އަތޮޅު މަަދުރސާ  މަހުިދއްޔާ ރުްޝދީ  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 208 ކ ކާށިދޫ  މާލެ އަތޮޅު ކާިށދޫ ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ  ސިޔާޒު ާޖބިރު  އެޑްިމނިންސްްޓރޭޓިވް އޮިފސަރ

ޢާއިޝަތު ިއނާޒާ  އޮިފސަރއެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް 
 މުަޙއްަމދު ޠަލާލް

 209 ކ މާފުށި  ކ. މާފުށީ ސްކޫލް

 210 ކ މާފުށި  ކ. މާފުށީ ސްކޫލް މަރްަޔމް އަޖްލާ  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 211 ކ މާފުށި  މާލެއަޮތޅު މާފުށީ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ  މުަޙއްަމދު ހަިއޝަމް  ސީނިައރ ފައިޭނންސް އޮފިަސރ
 212 ކ މާލެ ހައުިސންގ ިޑވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަޭރޝަން ލިމިޓެޑް އީމާން މުަޙއްަމދު  ކޮމިއުނިޭކޝަން އެނެިލސްޓް

މެނޭަޖރ، ކޮމްޕްލަޔަްނސް އެްނޑް 
 ކޮލިޓީ އެޝުއަެރންސް 

 213 ކ މާލެ  ހައުިސންގ ިޑވެލޮޕްމަންޓް ފަިއނޭްނސް ކޯޕަރޭޝަން ފައިޞަލް ޙަލީމް 

 214 ކ މާލެ ހިރިޔާ ސްކޫލް  ޝިާޔމް  އިްބރާހީމް އެޑްިމނިސްޓްރޭަޓރ
 215 ކ މާލެ ހިއުަމން ރައިްޓސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިްވސް  ފަޒްލާ އަްޙމަދު ޝަީހމް  މީޑިއާ އޮފިަސރ

 216 ކ މާލެ ހިއުަމން ރައިްޓސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިްވސް  ޙަްއވާ ަވޖުދާ  ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން އޮިފސަރ
 217 ކ މާލެ ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލް  ލިޔުޝާދު ަވޙީދު  ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން އޮިފސަރ

ސީނިައރ އެްޑމިިނސްޓރޭޓިވް 
  އޮފިަސރ

 218 ކ މާލެ ނޭޝަނަލް ބިޔުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް   ޢަބްުދއްަރޝީދު ިއބްާރހީމް

 219 ކ މާލެ  ނޭޝަނަލް ބިޔުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަން  މުަޙއްަމދު އިާނން ޢަލީ އެިސސްޓެންޓް ކްލެސިފަޔަރ
 220 ކ މާލެ ނޭޝަނަލް އިްނސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުޭކޝަން  މުަޙއްަމދު ޒަހީން  ކޮމިޔުނިޓީ ޓީޗަރ އެޑިޔުކޭޓަރ
 221 ކ މާލެ ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ޮފރ އިންޮފމޭަޝން ޓެކްނޮލޮޖީ ޢާއިޝަތު ޢަްދނާން  ސޮފްޓްެވއަރ ެއނެލިސްޓް 
އެިސސްޓެންޓް އިެވންޓް 

 އޮފިަސރ
 222 ކ މާލެ ސެންޓަރ ޮފރ ދި އާްޓސް ނޭޝަނަލް  ޞަފާ ބަދީޢު 

 223 ކ މާލެ ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްަޝން އެެޖންސީ  އިްސމާޢީލް ޝާިރއު  ލީގަލް އޮފިަސރ
އެިސސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

 އޮފިަސރ
 224 ކ މާލެ ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްަޓރ މެެނޖްމަންޓް ެސންޓަރ އާމިނަތު ަޝއުފާ 

 225 ކ މާލެ ނޭޝަނަލް ޑްަރގް ޭއޖެންސީ  އަްޙމަދު ޝުާހދު  އެިސސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
މަރްަޔމް އިންޝާ  ކޭސް އިްނވެސްިޓގޭޓަރ

 ފައިޞަލް 
 226 ކ މާލެ ނޭޝަނަލް އިންެޓގްރިޓީ ކޮމިަޝން 

ފާޠިމަތު ނިޙުލާ  އެިސސްޓެންޓް އެޑިޓަރ، ޕްރެސް 
 ޢަބްުދއްަސއްތާރު 

 227 ކ މާލެ ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ އޮފީސް 



 

 

 # އަތޮޅު  ރަށް  އޮފީސް  ނަން  މަާގމު 
 228 ކ މާލެ  ރައްޔިތުްނގެ ަމޖިލީުހގެ އިާދރާ ޙުަނއިފާ ފާޠިމަތު  މީޑިއާ އޮފިަސރ
 229 ކ މާލެ ރީޖަނަލް ެއައރޕޯޓްސް  މުަޙއްަމދު ނިާޒރު އާަދމް  ޑެޕިއުޓީ މެޭނޖަރ
 230 ކ މާލެ ރެހެްނދި ސްކޫލް  ޤާިސމް މުަޙްއމަދު  ލީޑިންގ ޓީޗަރ

ހެޑް އޮފް ލީގަލް އެްނޑް ކޯޕަރޭޓް 
 އެފެއާޒް 

 231 ކ މާލެ އޮފް މޯލްިޑވްސް ަޕބްލިކް ލިމިޓެޑްބޭންކް  ޢާއިޝަތު ަސމާޙް 

އެިސސްޓަންޓް 
 އެޑްިމނިސްޓްރޭަޓރ

 232 ކ މާލެ ކަލާފާނު ސްކޫލް އާމިނަތު ރަީޝދާ 

 233 ކ މާލެ ކީރިތި ޤުްރއާާނބެހޭ ަމރްކަޒު  މޫސާ ައޙްަމދު  ސީނިައރ ޓީޗަރު 
 234 ކ މާލެ ޔުނިަވރސިޓީދިވެިހާރއްޭޖގެ ިއސްލާމީ  އާަދމް ނަޞީރު އިްބރާހީމް  އ.ލެކްޗަރަރ

 235 ކ މާލެ ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮޯތރިޓީ  ޢަލީ ސަމާޙް  އެިސސްޓެންޓް މެނޭަޖރ
 236 ކ މާލެ ކޮމިއުނިޭކޝަން އޮޯތރިޓީ އޮފް މޯލްިޑްވސް  މާިޖދާ ަވޙީދު  ސ.އެްޑމިނިސްްޓރޭޓިވް އޮފިަސރ

 237 ކ މާލެ އެޝުއަަރންސް ޑިޕާޓްަމންޓްކޮލިޓީ  އަޒްހާ ަޒމީރު  އެިސސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
 238 ކ މާލެ އަމީިނއްޔާ ސްކޫލް  އާމިނަތު ޙަަސން  ލީޑިންގ ޓީޗަރ

 239 ކ މާލެ އަލްމަްދުރސަތުލް އަަރބިއްަޔތުލް އިސްާލމިއްޔާ  މުަޙއްަމދު ޢަލީ ޓީޗަރ
 240 ކ މާލެ އާސަްނދަ ޕްަރއިވެޓް ލިމިޓެޑް  އާޝިޔާ ޞާލިޙް  އިންފޮޭމޝަން އޮިފސަރ

 241 ކ މާލެ  އިންފޮޭމޝަން ކޮމިަޝނަުރގެ އޮީފސް އާމިނަތު ރާޔާ ައޙްަމދު  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 242 ކ މާލެ  އިންފޮޭމޝަން ކޮމިަޝނަުރގެ އޮީފސް އަްޙމަދު ޒިާޔން މުަޙއްަމދު  ޕްރޮކިޔޯމަންޓް އޮިފސަރ
މުަޙއްަމދު ަމއުމޫން ފަްހމީ  ކްލިނިކަލް އެސިސްޓެންޓް 

 ދީދީ 
 243 ކ މާލެ ާގނދީ ެމމޯިރއަލް ހޮސްޕިޓަލް  އިންިދރާ

މުަޙއްަމދު ފައިޞަލް  ލީޑިންގ ޓީޗަރ
 ޛަހީން 

 244 ކ މާލެ ޢިމާުދއްދީން ސްކޫލް

 245 ކ މާލެ އިލެކްޝަން ކޮމިަޝންގެ އިާދރާ  ފާޠިމަތު ޝަބާ ާބޤިރު  އޮފިަސރ
 246 ކ މާލެ އިސްކަްނދަރު ސްކޫލް މުަޙއްަމދު ުއޖައިލް  ލީޑިންގ ޓީޗަރ

 247 ކ މާލެ އިސްލާމިކް ިޑމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ޢަބްުދއްަރއޫފު   
 248 ކ މާލެ އެްނވަޔަަރމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން ެއޖެްނސީ  ޙުަސއިން ސުްފރާން  އެިސސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
 249 ކ މާލެ ކޮރަޕްޝަން ޮކމިޝަން -އެންޓި  ޙަސަން މަނިކު  އެިސސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
 250 ކ މާލެ އެޓަރނީ ެޖނެރަްލގެ އޮފީސް  ލުޠުފީމަޢާޝާ  ސީނިައރ ސްޓޭޓް އެޓަރނީ 

ސީނިައރ އެްޑމިިނސްޓްރޭޓިވް 
 އޮފިަސރ

 251 ކ މާލެ އެޓަރނީ ެޖނެރަްލގެ އޮފީސް  އަްސމާ އިްބރާީހމް 

 252 ކ މާލެ އޭިވއޭޝަން ސެކިުއރިޓީ ކޮމާންޑް  މުަޙއްަމދު މަޢުޫޞމް  ސީނިައރ ސްްޕރިންޓެންޑެންޓް 
އޮފިަސރ، ސްޓޭކްހޯލްަޑރ 

 ރިލޭޝަންސް 
 253 ކ މާލެ އޮޑިޓަރ ެޖނެރަްލގެ އޮފީސް  ހުދާ ފަހީމް 

މެނޭަޖރ، ެއޑްމިން އެންޑް 
 ފައިނޭްނސް 

 254 ކ މާލެ ޢަދާލަތު ޕާޓީ އަްޙމަދު ަޝރީފް 

 255 ކ މާލެ ޣާޒީ ސްކޫލް އާމިނަތު ަނޒުމާ  ލީޑިންގ ޓީޗަރ
 256 ކ މާލެ ވަޒީާފއާބެހޭ ޓްަރއިިބއުނަލް  ޢާއިޝަތު ރިާޔޒާ  ލީގަލް އޮފިަސރ
 257 ކ މާލެ މަީޖދިއްޔާ ސްކޫލް  ވަީޙދު ނަީޖބު  ލީޑިންގ ޓީޗަރ

 258 ކ މާލެ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ  އާމިނަތު އިްސމާއީލް  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 259 ކ މާލެ މާލޭ ވޯޓަރ ެއންޑް ުސވަޭރޖް ކޮމްޕެނީ ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް  މަރްަޔމް ޝިއުނާ  ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން އޮިފސަރ
އެިސސްޓެންޓް ޕަބްލިކް 
 ރިލޭޝަން އޮިފސަރ

މިނިސްްޓރީ އޮފް ހަުއސިްނގ އެްނޑް ައރބަން  ޢަލީ މަޝާރު މުޞްޠަފާ 
 ޑިވެލޮޕްަމންޓް

 260 ކ މާލެ



 

 

 # އަތޮޅު  ރަށް  އޮފީސް  ނަން  މަާގމު 
 261 ކ މާލެ މިނިސްްޓރީ އޮފް ހެލްތް  މުަޙއްަމދު ަޙސީން  އިންފޮޭމޝަން އޮިފސަރ
 262 ކ މާލެ މިނިސްްޓރީ އޮފް ހެލްތް  ފާޠިމަތު ޝޫބާ  އިންފޮޭމޝަން އޮިފސަރ
 263 ކ މާލެ މިނިސްްޓރީ އޮފް ހޯމް އެެފއާޒް  ނަޞީރާ ުމޙަްއަމދު   ސ.އެްޑމިން އޮިފސަރ

 264 ކ މާލެ މިނިސްްޓރީ އޮފް އިކޮޮނމިކް ޑިވެލޮްޕމަްނޓް އާމިނަތު ާނދިޔާ  އެިސސްޓެންޓް މީޑިއާ އޮފިަސރ
 265 ކ މާލެ މިނިސްްޓރީ އޮފް ިއސްލާމިކް އެެފއާޒް  މާހިރު هللا ޢަބްދު އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ

 266 ކ މާލެ މިނިސްްޓރީ އޮފް އެްނވަަޔރަންަމންޓް ފަޟީލާ އަްޙމަދު ޝަީހމް  ލީގަލް އޮފިަސރ
އެޑިޔުކޭޝަން ިޑވަލޮޕްަމންޓް 

 އޮފިަސރ
 267 ކ މާލެ މިނިސްްޓރީ އޮފް އެޑިޔުޭކޝަން   ޢަލީ ރާޝިދު

އެޑިޔުކޭޝަން ިޑވެލޮޕްަމންޓް 
 އޮފިަސރ

 268 ކ މާލެ މިނިސްްޓރީ އޮފް އެޑިޔުޭކޝަން  މަރިަޔމް ދޫމާ 

 269 ކ މާލެ މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިނޭްނސް  އަްޙމަދު އަިއމަން  ސީނިައރ ޕްޮރޖެކްޓް އޮފިަސރ
 270 ކ މާލެ މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިނޭްނސް  ޢާއިޝަތު ލިޔުޝާ  އެިސސްޓެންޓް ޕ.ރ އޮފިަސރ
މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިޝަީރޒް، ެމރީން ިރސޯަސސް އެންޑް  އާަދމް ޒިޔާދު  ސ. ރިަސރޗް އޮިފސަރ

 އެްގރިކަލްޗަރ
 271 ކ މާލެ

މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިޝަީރޒް، ެމރީން ިރސޯަސސް އެންޑް  ޢަލީ ޢާމިރު  އ.ޑިރެކްޓަރ
 އެްގރިކަލްޗަރ

 272 ކ މާލެ

އެންޑް މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިޝަީރޒް، ެމރީން ިރސޯަސސް  މުނާ ުމޙަްއމަދު ާޙިމދު  އ.ޑިރެކްޓަރ
 އެްގރިކަލްޗަރ

 273 ކ މާލެ

 274 ކ މާލެ މިނިސްްޓރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް  އިްސމާޢީލް މަްމދޫޙް  އެިސސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
 275 ކ މާލެ މިނިސްްޓރީ އޮފް ޖެްނޑަރ ެއންޑް ފެިމލީ މަރިަޔމް މާޝާ ައޙްަމދު  އެިސސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
 276 ކ މާލެ މިނިސްްޓރީ އޮފް ޑިފެްނސް  އިްބރާހީމް ާފއިޒް  އެިސސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
 277 ކ މާލެ މިނިސްްޓރީ އޮފް ޓޫރިަޒމް  އަްޙމަދު ޢަީބރު ިއސްމާޢީލް  އެިސސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
މިނިސްްޓރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯްޓސް އެްނޑް ކޮމިއުނިޓީ  އަޒުޫމން ައޙްަމދު ދީދީ  ޕާރސަނަލް ެއސިސްެޓންޓް

 އެމްަޕވަރމަންޓް 
 278 ކ މާލެ

މިނިސްްޓރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިްނގ އެންޑް  ޤާިސމް هللا ސަޢުދު އެިސސްޓެންޓް މީޑިއާ އޮފިަސރ
 އިންފްާރސްޓްރަކްަޗރ

 279 ކ މާލެ

 280 ކ މާލެ މުޙްިޔއްީދން ސްކޫލް  އިްސމާޢީލް މުަޙއްަމދު  ލީޑިންގ ޓީޗަރ
 281 ކ މާލެ މެރީން ިރަސރޗް ސެންޓަރ މަރްަޔމް ނަޒީފާ  ސީނިައރ ިރސާރޗް އޮފިަސރ

 282 ކ މާލެ  މޯލްޑިިވއަން ބްލަޑް ސަރވިަސސް ގުލިސްތާން ީޢސާ  ކްލިނިކަލް ނަރސް 
 283 ކ މާލެ މޯލްޑިްވސް ނޭޝަނަލް ޑިފެްނސް ފޯސް  އިްބރާހީމް ޢާިޒމް  ކެޕްޓަން

 284 ކ މާލެ މޯލްޑިްވސް ރޯޑް ިޑވަލޮޕްމަންޓް ކޯޕަޭރޝަން ލިމިޓެޑް  ފާތިމަތު މުޞްޠަފާ  މީޑިއާ ކޯޑިނޭަޓރ
 285 ކ މާލެ މޯލްޑިްވސް ރޯޑް ިޑވަލޮޕްމަންޓް ކޯޕަޭރޝަން ލިމިޓެޑް  ލިޔާއު ވަީޙދު  އެިސސްޓެންޓް މީޑިއާ ކޯިޑނޭޓަރ
 286 ކ މާލެ މޯލްޑިްވސް ކަރެކްޝަނަލް ަސރވިސް  އަްޙމަދު ލުްޤމާން  ސީނިައރ ޕްރިަޒން އޮިފސަރ
 287 ކ މާލެ ސަރިވސް މޯލްޑިްވސް ކަސްޓަްމސް  ޢާއިޝަތު ވިލިނީ  ޗީފް ކަސްޓަމްސް އޮިފސަރ
 288 ކ މާލެ މޯލްޑިްވސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮޯތރިޓީ ޝަވްފާ ިއބްާރހީމް  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
އެިސސްޓެންޓް ޓެކްސް 

އޮފިަސރ، ކޮމިަޝނަރސް 
 ބިުއރޯ 

 289 ކ މާލެ މޯލްޑިްވސް އިންލަްނޑް ެރވެނިއު އޮތޯިރޓީ އިރުނާޢު ަޝރީފް 

 290 ކ މާލެ މޯލްޑިްވސް އިްނޑަސްޓްިރއަލް ފިޝަީރްޒ ކޮމްޕެނީ ލިމިޓޭޑް ޞަލާޙް ޝަރީފް  މެނޭަޖރ
ސީނިައރ އެްޑމިިނސްޓްރޭޓިވް 

 އޮފިަސރ
 291 ކ މާލެ މޯލްޑިްވސް އެަނރޖީ އޮތޯރިޓީ  هللاހުޒާމާ ޢަްބދު

މެނެަޖރ، ކޯޕަރޭޓް   292 ކ މާލެ މޯލްޑިްވސް ެއއަރޕޯޓްސް ޮކމްޕެނީ  ޙަސަން ަޢރީފް 



 

 

 # އަތޮޅު  ރަށް  އޮފީސް  ނަން  މަާގމު 
 ކޮމިއުނިޭކޝަންސް 

ޑެޕިއުޓީ މެޭނޖަރ، މީޑިއާ އެންޑް 
 ކޮމިއުނިޭކޝަން ޔުނިޓު 

 293 ކ މާލެ މޯލްޑިްވސް މަނިަޓރީ އޮތޯރިޓީ  މުަޙއްަމދު ނާިޞޙް 

މޯލްޑިްވސް މާރކެޓިްނގ ެއންޑް ޕަބްލިްކ ރިލޭޝަންސް  އާމިނަތު ލަްމސާ  އެިސސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
  ކޯޕަރޭޝަން

 294 ކ މާލެ

 295 ކ މާލެ މޯލްޑިްވސް މީިޑއާ ކައުްނސިލް  އާމިނަތު އަޒްލިފާ  އ.ޑޭޓާ ޕްރޮެސސިްނގ އޮފިަސރ
 296 ކ މާލެ މޯލްޑިްވސް މީޓިޮއރޮލޮޖިކަލް ަސރިވސް  އާިއޝަތު ަވސީމާ  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
ސ. އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް 

 އޮފިަސރ
 297 ކ މާލެ މޯލްޑިްވސް ފުޑް އެންޑް ްޑަރގް އޮޯތރިޓީ މަރިަޔމް ޝަޒްނާ 

 298 ކ މާލެ މޯލްޑިްވސް ފުޑް އެންޑް ްޑަރގް އޮޯތރިޓީ ޝަހުލާ ޔޫސުފް  ޕްރޮޖެކްޓް އޮިފސަރ
އެިސސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ 

 އޮފިަސރ
 299 ކ މާލެ  މޯލްޑިްވސް ލޭންޑް އެްނޑް ސަރވޭ އޮޯތރިޓީ ިޝނާޒް ައޙްަމދު هللا ޢަބްދު

ސ. އެައރާވދިަނސް 
 އިންިޖނިައރ

 300 ކ މާލެ ިސވިލް އޭިވއޭަޝން އޮޯތިރޓީމޯލްޑިްވސް  އިްބރާހީމް މުަޙއްަމދު 

މޯލްޑިްވސް ސެންަޓރ ފޯރ ިއސްލާމިކް ފައިނޭްނސް  ޢާއިޝަތު ަނބީލާ ޖަލީލް އެޑްިމނިންސްްޓރޭޓިވް ެމނޭަޖރ
 ލިމިޓެޑް

 301 ކ މާލެ

މޯލްޑިްވސް އިންަޓގްރޭޓެޑް ޓޫިރޒަމް ިޑަވލޮޕްމެންޓް  އަޒްހާނާ ޝަީފޤް  އެިސސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
 ކޯޕަރޭޝަން 

 302 ކ މާލެ

 303 ކ މާލެ މޯލްޑިްވސް ޑިވެލޮްޕމަންޓް އެލަެއންސް  ނަޒީރާ ިއބްާރހީމް ަމނިކު ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން އޮިފސަރ
މޯލްޑިްވސް ޓްރާްނސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންްޓރެކްޓިންގ ކޮމްެޕނީ  އާމިނަތު އިންޝާ އަްނވަރު  ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އޮފިަސރ

 ލިމިޓެޑް  ޕަބްލިކް
 304 ކ މާލެ

 305 ކ މާލެ މޯލްޑިްވސް ޕެންޝަން އެޑްިމނިސްޓްޭރޝަން އޮފިސް  ޢާއިޝަތު ފަޒުނާ  ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން މެޭނޖަރ
 306 ކ މާލެ މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ާސރިވސް  އަްޙމަދު ަޝރީފް  ޗީފް ސިވިލް އޮިފސަރ

ސީނިައރ އެްޑމިިނސްޓްރޭޓިވް 
 އޮފިަސރ

 307 ކ މާލެ  ޕޮލިޓެކްނިކްމޯލްޑިްވސް  ޝާރިފް ިއބްރާީހމް ނިާޒމް 

އެިސސްޓެންޓް ޖެނެރަލް 
 މެނޭަޖރ

 308 ކ މާލެ މޯލްޑިްވސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް  މުަޙއްަމދު ައޙްަމދު 

 309 ކ މާލެ މޯލްޑިްވސް ޕޯޓްސް ލިމިޑެޓް  މުަޙއްަމދު ައމީޒް  ޗީފް މެނޭަޖރ
 310 ކ މާލެ ްބރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިަޝން މޯލްޑިްވސް  އަްޙމަދު އަރުަޝދު ޢަލީ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން ކޯޑިނޭަޑރ
 311 ކ މާލެ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް  ޢާއިޝަތު ސަީނދާ  އެިސސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

 312 ކ މާލެ ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮޯތރިޓީ  ޢާއިޝަތު ޝަްހޒާ  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 313 ކ މާލެ ސްކޫލް ދަުރމަަވންތަ  ޒުލައިޚާ މޫސާ  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ

 314 ކ މާލެ ދިވެހި ރައްޔިުތންގެ ިޑމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އަނަސް ަޢބްުދއްަސއްާތރު  ސެކްރެޓަރީ ެޖނެރަލް 
 315 ކ މާލެ ދިވެހި ރައްޔިުތންގެ ޕާޓީ  ޙުަސއިން ަޞބާޙް  އިންފޮޭމޝަން މެޭނޖަރ

 316 ކ މާލެ ދިވެހި ރާްއޖޭގެ ޤަުއމީ ައރުޝީފު  ޢާއިޝަތު ިޒދުނާ  އ.ާއރކިިވސްޓް
 317 ކ މާލެ ދިވެހި ބަުހގެ އެކަޑަމީ  މުަޙއްަމދު ޝާިމޚް  އެިސސްޓެންޓް ރިސާޗް އޮފިަސރ
 318 ކ މާލެ ދިވެހި ބަުހގެ އެކަޑަމީ  ޙުަސއިން ިޙޒާމް  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
ޢަބްދުލް ުމޙަިއމިން  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮީފސަރ

 ޢަބްދުލް ހާދީ 
 319 ކ މާލެ ޔުިނވަރސިޓީ ދިވެިހާރއްޭޖގެ ަޤއުމީ 

 320 ކ މާލެ ތާޖުްއދީން ސްކޫލް  އިްބރާހީމް ޝާިކރު  ލީޑިންގ ޓީޗަރ
 321 ކ މާލެ ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން  އަިއމިނަތު ނަްޝވާ ހަީމދު  މެނޭަޖރ، ކޯޕަރޭޓް އެެފއާޒް 

ސީނިައރ އެްޑމިިނސްޓްރޭޓިވް   322 ކ މާލެ ލޭބަރ ރިލޭަޝން އޮތޯރިޓީ  ޢަލީ ޝަރީފް



 

 

 # އަތޮޅު  ރަށް  އޮފީސް  ނަން  މަާގމު 
 އޮފިަސރ

ސީނިައރ ހިުއމަން ިރސޯސް 
 އޮފިަސރ

 323 ކ މާލެ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮޯތރިޓީ މަްޖދާ ރަީމޒް 

މީޑިއާ އެންޑް ކޮިމއުނިކޭަޝން 
 އޮފިަސރ

 324 ކ މާލެ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮޯތރިޓީ هللاޢަލީ ބުންޔާމިން ޢަްބދު

 325 ކ މާލެ ލިމިޓެޑް ގުޅީަފޅު އިްނެވސްޓްމެންޓް  އާސިޔަތު ުހސައިން  ހިއުަމން ރިޯސސް އޮިފސަރ
 326 ކ މާލެ ޤަުއމީ ކުތުުބޚާނާ  އިްސމާޢީލް ރިޝާމް  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ

ސީނިައރ ޕަބްލިކް ރިލޭަޝންސް 
 އެްގޒަކެޓިވް 

 327 ކ މާލެ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން  އަްޙމަދު ަނއުާޝދު 

 328 ކ މާލެ ސެކަންަޑރީ އެިޑޔުކޭޝަން ސެންޓަރ ފޮރ ހަަޔރ  އަްބދުލް ރަްޙމާނު ާއދަމް  ލީޑިންގ ޓީޗަރ
 329 ކ މާލެ ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަަނއިޭޒޝަން ޕަްބލިކް ލިމިޓެޑް މުަޙއްަމދު ކަމާލް  ލޯޔަރ

 330 ކ މާލެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން  އިްބރާހިމް ޢަލީ  ޕްރޮްގރާމް އޮިފަސރ
 331 ކ މާލެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖް  ޙަސަން މުަޙއްަމދު  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 332 ކ މާލެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ަރޖިސްްޓރޭޝަން  ޢާއިޝަތު ދިާޔނާ  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ

ޗީފް ޕްރިންސިޕަލް ިއމިްގރޭޝަން 
 އޮފިަސރ

 333 ކ މާލެ މޯލްޑިްވސް ިއމިްގރޭޝަން  ޙަސަން ޙަލީލް

 334 ކ މާލެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ެއގްަޒމިނޭަޝން  هللاޝާހިދު ޢަްބދު އެްގޒަމިަނރ
 335 ކ މާލެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ެއގްަޒމިނޭަޝން އަްޙމަދު ާސމިރު  އެްގޒަމިަނރ

ސީނިައރ އެްޑމިިނސްޓްރޭޓިވް 
 އޮފިަސރ

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުީޑޝަލް އެޑްިމނިްސޓްރޭޝަން ) ދިވެހި  ހައިލަމް ުމޙަްއަމދު 
 ސުޕްީރމް ކޯޓް ރާްއޖޭގެ

 336 ކ މާލެ

ސީނިައރ އެްޑމިިނސްޓްރޭޓިވް 
 އޮފިަސރ

ޓެކްނިކަލް އެންޑް ވޮކޭޝަނަލް އެޑިޔުޭކޝަން ޓްރެއިިނންގ  މުަޙއްަމދު އަނީލް 
 އޮތޯރިޓީ 

 337 ކ މާލެ

 338 ކ މާލެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރަިއބިއުނަލް  ަޙމީދު هللا ޢާއިޝަތު ޢަްބދު އ.ޓުރައބިުއބަލް އޮިފސަރ
 339 ކ މާލެ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮޯތރިޓީ  ޙުަސއިން ނަީޒރު  ޑިރެކްޓަރއެިސސްޓެންޓް 

 340 ކ މާލެ ޕަބްލިކް ވަރްކސް ސަރިވސަސް  މަޢުރޫފާ ޝާކިރު  ސީނިައރ އެްޑމިން އޮިފސަރ
 341 ކ މާލެ ޕަބްލިކް ސަރވިސް ީމޑިއާ  އަްޙމަދު ަނޞީރު  މެނޭަޖރ ހިުއމަން ިރސޯަސސް 
 342 ކ މާލެ  ޕްރޮްގރެިސވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްިޑވްސް ޝަހީދާ ފާޠިމަތު  އެިސސްޓެންޓް ރަިޖސްޓްރާރ
 343 ކ މާލެ ޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެެނރަލްގެ އޮފީސް  ޙުަސއިން ޝަީމމް  އެިސސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

 344 ކ މާލެ ޖަމާލުްއދީން ސްކޫލް  ޙާިރސަތު ިއބްރާީހމް  ލީޑިންގ ޓީޗަރ
 345 ކ މާލެ ަޖސްޓިސް ޔުނިޓު  ޖުވެަނއިލް މަރްަޔމް ޢަރީޝާ  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
ޑިރެކްޓަރ އޮފް ޕާލިަމންޓަރީ 

 އެފެއާޒް 
 346 ކ މާލެ ޖުމްޫހރީ ޕާޓީ ޙުަސއިން ޒާިމރު 

 347 ކ މާލެ ޖުޑީޝަލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން  ސިފާނާ މޫސާ  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 348 ކ ދިއްފުށި  ކ. ދިއްދަފުށީ ސްކޫލް  އަްޙމަދު ަނޒީލް އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 349 ކ ދިއްފުށި  ކ. ދިއްދަފުށީ ސްކޫލް  އަްޙމަދު އަޒުީމން  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 350 ކ ދިއްފުށި  މާލެއަޮތޅު ދިއްުފށީ ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ  ޢާއިޝަތު ުޒމްރަތު  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
ޢާއިޝަތު ނިާހރާ  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ

 މުަޙއްަމދު 
 351 ކ ތުލުސްދޫ  އަތޮޅު ތަޢުލީމީ ަމރުކަޒު ކ. 

 352 ކ ތުލުސްދޫ  ކ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ ަމރުކަޒު   މުަޙއްަމދު ޒަކީ އ. އެޑްިމނިސްްޓރޭޓަރ
 353 ކ ތުލުސްދޫ   މާލެ އަތޮޅު ތުލުްސދޫ ކަުއންސިްލގެ އިާދރާ މަރްަޔމް ޢާފިއާ  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ

އެިސސްޓެންޓް 
 އޮިފސަރއެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް 

 354 ކ ތުލުސްދޫ  މާލެއަޮތޅު އަޮތޅު ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ  އާމިނަތު ިޝރުީމން 



 

 

 # އަތޮޅު  ރަށް  އޮފީސް  ނަން  މަާގމު 
 355 ކ ގާފަރު  ކ. ގާފަރު ސްކޫލް  އަްޙމަދު ިނސާމް  ސްޕޯޓްސް ސްަޕވަިއޒަރ

ސީނިައރ މުިނސިޕަލް ސާރިވސް 
 އޮފިަސރ

 356 ކ ގާފަރު   މާލެ އަތޮޅު ގާފަރު ކަުއންސިްލގެ ިއދާރާ އަްޙމަދު ނާިހދު 

ޑެޕިއުޓީ ޕްރިްނސިޕަލް 
 އެޑްިމނިސްޓްޭރޝަން 

 357 ކ ގުަރއިދޫ  ކ. ގުރަިއދޫ ސްކޫލް   ޙުަސއިން ަޙބީބު

 358 ކ ގުަރއިދޫ   މާލެއަޮތޅު ގުަރިއދޫ ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ  އަްޙމަދު އިރުފާން  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 359 ކ ގުޅި  ކ. ގުޅީ ސްކޫލް  އަްޙމަދު ފަޔާޟް  ގްެރޖުއޭޓް ލީޑީްނގ ޓީޗަރ
 360 ކ ގުޅި   މާލެއަޮތޅު ުގޅީ ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ އާމިނަތު ާޞިބރާ  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 361 އއ ހިމަންދޫ  އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ ިހމަްނދޫ ކައުްނިސލްގެ އިާދރާ  ފަރްޙަތު ިއްބރާހީމް  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ

 362 އއ ހިމަންދޫ  ސްކޫލް އއ. ހިަމންދޫ  ޒީނިޔާ އަްޙަމދު  ޕްރިންސިޕަލް 
 363 އއ ރަްސދޫ   އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ ރަްސދޫ ކައުްނިސލްގެ އިާދރާ ޖަޢުފަރު ކަމާލް  އެިސސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

އެިސސްޓެންޓް 
 އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ

 364 އއ ރަްސދޫ  އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ  އަްޙމަދު އިްބރާހީމް 

 365 އއ ރަްސދޫ  އއ. އަޮތޅު ހޮސްޕިޓަލް  މުީސރާ ޢަބްުދއްަރީޙމް  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 366 އއ ރަްސދޫ  އއ. އަޮތޅު ތަޢުލީމީ ަމރުކަޒު  ފާޠިމަތު އަޒްލިފާ  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
އެިސސްޓެންޓް މުނިސިޕަލް 

 ސާރވިސް އޮފިަސރ
 367 އއ ބޮޑުފުަޅދޫ  ބޮޑުފުަޅދޫ ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ  މުަޙއްަމދު ަޤސިމް 

 368 އއ ބޮޑުފުަޅދޫ  އއ. ޮބޑުފޮުޅދޫ ސްކޫލް  ޝެހެނާޒް ާއދަމް  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 369 އއ އުކުަޅސް   އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ އުކުޅަހު ަކއުންިސލްގެ އިާދރާ ފާޠިމަތު ރަިނއްޔާ  އެިސސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

 370 އއ އުކުަޅސް  އއ. އުުކޅަހު ސްކޫލް  ޙަީމދު ޢިމާދު هللا ޢަބްދު ލީޑިްނގ ޓީޗަރޓްރެއިންޑް 
 371 އއ އުކުަޅސް  އއ. އުުކޅަހު ސްކޫލް  ޝަހުިމއްޔާ ޙަަސން  ޓްރެއިންޑް ލީޑިްނގ ޓީޗަރ
އެިސސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ 

 އޮފިަސރ
 372 އއ މަތިެވރި   އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ މަތިެވރީ ކައުްނިސލްގެ އިާދރާ މުޢާޛު ޫމސާ 

 373 އއ މަތިެވރި   އއ. މަިތެވރީ ސްކޫލް މުަޙއްަމދު ނިޔާޒް  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 374 އއ މާޮޅސް  އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ މާޅޮހު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ  އަްޙމަދު ިޝނާން  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
މުަޙއްަމދު ޝާޠިރު  ޓްރެއިން ލީޑިްނގ ޓީޗަރ

 ޢަދުނާން 
 375 އއ މާޮޅސް  ާމޅޮހު ސްކޫލް އއ. 

 376 އއ މާޮޅސް  އއ. ާމޅޮހު ސްކޫލް  އާަދމް ރަްމޒީ  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 377 އއ ފެރިދޫ   އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ ެފރިދޫ ކަުއންސިްލގެ ިއދާރާ މަރްަޔމް ޝިފްނާ  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 378 އއ ފެރިދޫ  އަޮތޅު ަމދަުރސާ އއ.  ޚަީދޖާ ނަީދމާ  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 379 އއ ފެރިދޫ  އއ. އަޮތޅު ަމދަުރސާ  ޝައުނާ ޢަލީ  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 380 އއ ތޮއްޑޫ  އއ. ތޮްއޑޫ ސްކޫލް  އާަދމް ފައިޞަލް  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 381 އއ ތޮއްޑޫ  އއ. ތޮްއޑޫ ސްކޫލް   މުަޙއްަމދު ޢިމްާރން އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ

 382 އއ ތޮއްޑޫ  އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ ޮތއްޑޫ ކައުްނސިްލގެ ިއދާރާ  ނޫޙް ޫމސާ  ޕްލޭނިންގ އޮިފސަރ
 383 އދ ހަންޏާީމދޫ  އދ. ހަންާޏީމދޫ ސްކޫލް  މަރްަޔމް ޒިދުނާ  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 384 އދ ހަންޏާީމދޫ  އދ. ހަންާޏީމދޫ ސްކޫލް  ފާޠިމަތު ޢާދިލާ  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
އެިސސްޓެންޓް މުނިސިޕަލް 

 ސާރވިސް އޮފިަސރ
 385 އދ ކުނބުުރދޫ   އަިރއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ކުނުބރުދޫ ަކއުްނސިލްގެ ިއދާރާ ޢާއިޝަތު ޢަޫރޝާ 

 386 އދ ކުނބުުރދޫ  އދ. ކުނުބުރދޫ ސްކޫލް  ޢާއިޝަތު އިާފޝާ  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 387 އދ އޮަމދޫ  އދ. ޮއމަދޫ ސްކޫލް ޙަްއވާ ސަލީމާ  ގްެރޖުއޭޓް ލީޑީްނގ ޓީޗަރ

 388 އދ އޮަމދޫ  އދ. ޮއމަދޫ ސްކޫލް ޞާބިރާ މޫސާ  ޓްރެއިންޑް ޓީޗަރ



 

 

 # އަތޮޅު  ރަށް  އޮފީސް  ނަން  މަާގމު 
އެިސސްޓެންޓް 

 އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 389 އދ މަހިަބދޫ  އަިރއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ އަޮތޅު ކައުްނސިްލގެ ިއދާރާ  މުަޙއްަމދު ރަީޝދު 

 390 އދ މަހިަބދޫ  އަިރއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ މަިހބަދޫ ަކއުންިސލްގެ އިާދރާ  އާމިނަތު މޫސާ  އެޑްިމން އޮފިަސރ
 391 އދ މަހިަބދޫ   އދ. އަޮތޅު ހޮސްޕިޓަލް ޢާލިޔާ ޤާސިމް  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 392 އދ މަންދޫ  އދ. މަްނދޫ ސްކޫލް  އަްޙމަދު އާޞިފް  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ

 393 އދ މާމިނގިލި   އަިރއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ާމމިނގިލީ ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ ފަޒީހާ ޢަލީ އެޑްިމން އޮފިަސރ
 394 އދ މާމިނގިލި  އދ. އަޮތޅު ަމދަުރސާ  ޙުަސއިން ފަޒީހް  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 395 އދ މާމިނގިލި  އދ. އަޮތޅު ަމދަުރސާ  މުަޙއްަމދު ޔޫސުފް  ގްެރޖުއޭޓް ލީޑީްނގ ޓީޗަރ
 396 އދ މަހިަބދޫ  އދ. އަޮތޅު ތަޢުލީމީ ަމރުކަޒު  ޙަްއވާ އިްޒނިޔާ  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 397 އދ މަހިަބދޫ  އދ. އަޮތޅު ތަޢުލީމީ ަމރުކަޒު  ޝަހީދާ ުމޙަްއމަދު  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ

 398 އދ ފެންފުށި  ކައުްނިސލްގެ އިާދރާއަިރއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ފެންފުށީ  އިްބރާހީމް މުަޙއްަމދު  ޕްލޭނިންގ އޮިފސަރ
 399 އދ ދަނގެތި   އަިރއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ދަނގެތީ ކަުއންިސލްގެ އިާދރާ އިާސމް އާަދމް  ސީނިައރ ޕްލޭނިްނގ އޮފިަސރ
 400 އދ ދަނގެތި  އދ. ަދގެނތީ ސްކޫލް މުަޙއްަމދު ޝަފުާރޒް  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ

އެިސސްޓެންޓް 
 އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ

 401 އދ ދިްއދޫ   އަިރއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ިދއްދޫ ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ އާމިނަތު ޫނޙް 

އެިސސްޓެންޓް 
 އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ

 402 އދ ދިުގރަށް  އަިރއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ ިދގުރަށު ަކއުންިސލްގެ އިާދރާ  ޝާހިމާ ުމޙަްއމަދު 

 403 އދ ދިުގރަށް  އދ. ިދގުަރށު ސްކޫލް  އަޒްަހރީ އަްޙަމދު  އޮިފސަރއެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް 
 404 އދ ދިުގރަށް  އދ. ިދގުަރށު ސްކޫލް  ފާޠިމަތު ފިނާސާ  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 405 ވ ރަކީދޫ   ފެލިދެއަޮތޅު ރަކީދޫ ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ  ޙުަސއިން މުޢާޒް  އެިސސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

 406 ވ ކެޔޮދޫ  ވ.ކެޔޮދޫ ސްކޫލް  އަްޙމަދު ާނއިފް  އޮފިަސރ އ. އެޑްިމނިސްްޓރޭޓް
 407 ވ ކެޔޮދޫ  ވ.ކެޔޮދޫ ސްކޫލް  އާމިނަތު ިނއުޝާ  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ

އެިސސްޓެންޓް 
 އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ

 408 ވ ކެޔޮދޫ   ފެލިދެއަޮތޅު ކެޔޮދޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ  ޢަލީ މޫސާ މަނިކު 

 409 ވ ފުލިދޫ ވ. އަތޮޅު މަަދރުސާ  ނަޒީދާ ައޫބބަކުރު  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 410 ވ ފުލިދޫ ވ. އަތޮޅު މަަދރުސާ  ފާޠިމަތު އަޫބބަކުރު  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 411 ވ ފުލިދޫ ފެލިދެ އަތޮޅު ފުލިދޫ ަކއުންސިްލގެ ިއާދރާ  އިްބރާހީމް ަޝރީފް  އެިސސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

އެިސސްޓެންޓް 
 އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ

 412 ވ ފެލިދޫ ވ. އަތޮޅު ތަޢުީލމީ މަރުަކޒު  ފާޠިމަތު ޢަލީ

އެިސސްޓެންޓް ޕަބްލިކް 
 ރިލޭޝަން އޮިފސަރ

 413 ވ ފެލިދޫ ވ. އަތޮޅު ޮހސްޕިޓަލް ފާޠިމަތު ޝެރީނާ 

އެިސސްޓެންޓް ކޮމްޕިއުޓަރ 
 އޮފިަސރ

 414 ވ ފެލިދޫ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއާދރާ ފެލިދެ އަތޮޅު  އިްބރާހީމް ަޝބީން 

އެިސސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 
 އޮފިަސރ

 415 ވ ފެލިދޫ ފެލިދެ އަތޮޅު ފެލިދޫ ަކއުންސިްލގެ ިއާދރާ  އަްޙމަދު ަފވާޒު 

 416 ވ ތިނަދޫ  ފެލިދެ އަތޮޅު ތިަނދޫ ކައުްނސިްލގެ އިާދރާ   މުަޙއްަމދު ނަޢީމް ސީނިައރ ފައިޭނންސް އޮފިަސރ
 417 މ ނާލާފުށި މުލަކަތޮޅު ނާލާފުށި ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ   ޢަބްުދއްަސއްތާރު ޙަަސން އޮފިަސރ އ.ޕްލޭނިންގ

 418 މ ނާލާފުށި މ. ނާލާފުށީ ސްކޫލް ނިޢުމާ ުމޙަްއމަދު  ޓްރެއިންޑް ޓީޗަރ
 419 މ ނާލާފުށި މ. ނާލާފުށީ ސްކޫލް ޢާއިޝަތު ަޝރުމީލާ  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ

 420 މ ރަތްމަްނދޫ  މުލަކަތޮޅު ރަްތމަްނދޫ ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ  ިފރާޤު هللا ޢަބްދު ފައިޭނންސް އޮފިަސރސީނިައރ 
އ. އެޑްިމނިސްްޓރޭޓިވް 

 އޮފިަސރ
 421 މ ރަތްމަްނދޫ  މ. ރަތްމަްނދޫ ސްކޫލް  މުަޙއްަމދު މުޢާޒު 



 

 

 # އަތޮޅު  ރަށް  އޮފީސް  ނަން  މަާގމު 
 422 މ ކޮޅުފުށި   ކަުއންސިްލގެ ިއދާރާމުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ  މުަޙއްަމދު މަުޖދީ ނަީޞރު  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 423 މ ކޮޅުފުށި  މ. އަތޮޅު ަމަދރުސާ  އަްޙމަދު ރިާޔޒް  ގްެރޖުއޭޓް ލީޑިްނގ ޓީޗަރ
 424 މ ކޮޅުފުށި  މ. އަތޮޅު ަމަދރުސާ  އަްޙމަދު އިްސޙާޤު  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ

 425 މ ވޭވަށް  ކަުއންސިްލގެ އިާދރާ މުލަކަތޮޅު ޭވވަށު  އަްޙމަދު ޙަލީމް  ޕްލޭނިންގ އޮިފސަރ
 426 މ ވޭވަށް  މ. ވޭވަށު ސްކޫލް ޙަލީމަތު ޝާިޢރާ  ޢެޑްމިިނސްޓްރޭޓިވް އޮފިަސރ
 427 މ ވޭވަށް  މ. ވޭވަށު ސްކޫލް ނަދީމް ަޢބްދުލްަމީޖދު  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 428 މ މަޑުްއަވރި   މަުޑްއވަރީ ކަުއންސިްލގެ ިއާދރާމުލަކަތޮޅު  މުަޙއްަމދު ޢާޡިމް ޢަލީ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 429 މ މަޑުްއަވރި  މ. މަޑުްއަވރީ ސްކޫލް  ޙުަސއިން ނިާހދު  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
ޢާއިޝަތު ިޝއުޝާ  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ

 މުަޙއްަމދު 
 430 މ މަޑުްއަވރި  މ. މަޑުްއަވރީ ސްކޫލް 

ސީނިައރ މުިނސިޕަލް ސާރިވސް 
 އޮފިަސރ

 431 މ މުލަކު މުލަކަތޮޅު މުލަކު ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ  ޙުަސއިން ަޝރީފް

 432 މ މުލަކު މުލަކު ސްކޫލް މުަޙއްަމދު މުުޖތަބާ  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
އެިސސްޓެންޓް ކޮމްޕިއުޓަރ 

 ޓެކްނީޝަން 
 433 މ މުލި މުލަކަތޮޅު އަޮތޅު ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ  މުަޙއްަމދު ޝާޠިރު 

އެިސސްޓެންޓް 
 އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ

 434 މ މުލި  މުލަކަތޮޅު މުލީ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ ޙުަސއިން ނަޢީމު 

އެިސސްޓެންޓް ޕަބްލިކް 
 ރިލޭޝަން އޮިފސަރ

 435 މ މުލި މުލީ ރީޖަނަލް ޮހސްޕިޓަލް އަްނވަރު ނަޢީމު 

 436 މ މުލި ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު މ. އަތޮޅު   މަރްަޔމް ރަީޝދާ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 437 މ މުލި މ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު  މުަޙއްަމދު ޒާހިރު  އ. އެޑްިމނިސްްޓރޭޓް އޮފިަސރ
ސީނިައރ އެްޑމިިނސްޓްރޭޓިވް 

 އޮފިަސރ
 438 މ ދިްއގަރު   މުލަކަތޮޅު ިދއްަގރު ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ  ޙަސަން ަފރީދު 

 439 މ ދިްއގަރު  މ. ދިްއގަރު ސްކޫލް هللاއިްސމާޢީލް ޢަބްދު ގްެރޖުއޭޓް ލީޑިްނގ ޓީޗަރ
އެިސސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

 އޮފިަސރ
 440 ފ ނިލަންދޫ  ނިލަންެދއަތޮޅު ުއތުުރބުރީ ނިލަްނދޫ ކަުއންސިލްގެ އިާދރާ  ޢަބްުދއްލަޠީފް އިްބރާހީމް 

ޢަބްދުްލވާިޙދު  ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީަޝން 
 ޢަބްދުލްޢަީޒޒު 

 441 ފ ނިލަންދޫ   ުއތުުރބުރީ ައތޮޅު ކަުއްނސިލްގެ ިއދާރާނިލަންެދއަތޮޅު 

އެިސސްޓެންޓް ކޮމިނިުއނިޓީ 
 ހެލްތް އޮފިސަރ

 442 ފ ނިލަންދޫ  ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް  ޝުޢައިބް އިްސމާޢިލް 

 443 ފ ނިލަންދޫ  ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ ަމރުކަޒު  ޢަބްދުލްޢަީޒޒު އަްޙަމދު  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 444 ފ ބިލެްއދޫ   ނިލަންެދއަތޮޅު ުއތުުރބުރީ ބިލެްތދޫ ކަުއންސިލްގެ އިާދރާ ޢާއިޝަތު ޢާމިލާ  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 445 ފ ބިލެްއދޫ  ފ.ބިލެއްދޫ ސްކޫލް ޙަސަން އަޖީފް  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 446 ފ މަޫގދޫ  ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ ނިލަންެދއަތޮޅު ުއތުުރބުރީ ަމޫގދޫ  މޫސާ ފަތުޙީ  ސ. ޕްލޭނިންގ އޮިފސަރ
އ.މުިނސިޕަލް ސާރވިސް 

 އޮފިަސރ
 447 ފ މަޫގދޫ  ނިލަންެދއަތޮޅު ުއތުުރބުރީ ަމޫގދޫ ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ  ޢަލީ ނަޖީބު 

 448 ފ މަޫގދޫ   ފ.މަޫގދޫ ސްކޫލް  އަްޙމަދު ުމޖުަތބާ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 449 ފ މަޫގދޫ   ފ.މަޫގދޫ ސްކޫލް ޝަހުލާ ފާޠިމަތު  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
އިކޮނޮމިކް ިޑވެލޮޕްމަންޓް 

 އޮފިަސރ
 450 ފ ފިއަލީ  ނިލަންެދއަތޮޅު ުއތުުރބުރީ ފީއަލީ ަކއުްނސިލްގެ ިއދާރާ އަްޙމަދު ާޝޙް 

 451 ފ ފިއަލީ ފ. އަތޮޅު ަމދަުރސާ  އަްޙމަދު ަޝރީފު  ޓްރެއިންޑް ޓީޗަރ
އެިސސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ   452 ފ ދަރަނބޫދޫ   ނިލަންެދއަތޮޅު ުއތުުރބުރީ ަދރަނބޫދޫ ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ ޒުލައިޚާ މުަޙއްަމދު 



 

 

 # އަތޮޅު  ރަށް  އޮފީސް  ނަން  މަާގމު 
 އޮފިަސރ

 453 ފ ދަރަނބޫދޫ  ފ. ދަރަނޫބދޫ ސްކޫލް  ޙަސަން އާަދމް  ގްެރޖުއޭޓް ލީޑިްނގ ޓީޗަރ
 454 ފ ދަރަނބޫދޫ  ފ. ދަރަނޫބދޫ ސްކޫލް  މުަޙއްަމދު ިއބްރާީހމް  ގްެރޖުއޭޓް ޓީޗަރ

 455 ދ ހުޅުދެލި   ނިލަންެދއަތޮޅު ދެުކނުުބރީ ހުުޅދެލީ ކަުއންސިލްގެ އިާދރާ މުަޙއްަމދު ޢަްބދުލްބާރީ  އެިސސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
 456 ދ ހުޅުދެލި  ދ. ހުޅުދެލި ސްކޫލް  ފާޠިމަތު ލަވްޒާ  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ

އެިސސްޓެންޓް 
 އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ

 457 ދ ރިނިބދޫ  ރިނިބދޫ ސްކޫލް ދ.  މުުއމިނާ ަޙސަން 

އަްޙމަދު އިްޤބާލް  ސީނިައރ ފައިޭނންސް އޮފިަސރ
 ޢަބްދުްލޤައްޫޔމް 

 458 ދ ރިނުބދޫ  ނިލަންދެ އަޮތޅު ދެކުުނބުރީ ރިނުބދޫ ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ 

ނިޑދޫ   އިާދރާނިލަންެދއަތޮޅު ދެުކނުުބރީ ަބނޑިދޫ ަކުއންސިލްގެ  އިްބރާހީމް ިނޝާމް  މުނިސިޕަލް ާސިވސް އޮފިަސރ  459 ދ ބަ
އެިސސްޓެންޓް ކޮމްޕިއުޓަރ 

 ޓެކްނީޝަން 
ނިޑދޫ ސްކޫލް  އިްބރާހީމް ަޢރީޝް  ނިޑދޫ  ދ. ބަ  460 ދ ބަ

އެިސސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 
 އޮފިަސރ

 461 ދ ކުޑަހުަވދޫ  ނިލަންދެ އަޮތޅު ދެކުުނބުރީ ކުޑަުހަވދޫ ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ  އަްޙމަދު ިރޟާ 

 462 ދ ކުޑަހުަވދޫ   ނިލަންެދއަތޮޅު ދެުކނުުބރީ އަޮތޅު ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ ޙަީމދު هللا ޖާދު ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީަޝން 
އެިސސްޓެންޓް ޕަބްލިކް 
 ރިލޭޝަން އޮިފސަރ

 463 ދ ކުޑަހުަވދޫ   ދ. އަތޮޅު ޮހސްޕިޓަލް އާަދމް ޝާކިރު 

 464 ދ ކުޑަހުަވދޫ  ދ.އަޮތޅު ތަޢުލީމީ މަރުަކޒު  ނަސްމާ އަްބދުްއރަްޙމާން  ލީޑިންގ ޓީޗަރ
 465 ދ ކުޑަހުަވދޫ  ދ.އަޮތޅު ތަޢުލީމީ މަރުަކޒު  ރިޟާ هللا ޢަބްދު ލީޑިން ޓީޗަރ

އެިސސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 
 އޮފިަސރ

 466 ދ މާއެނބޫދޫ   ނިލަންެދއަތޮޅު ދެުކނުުބރީ ާމއެނޫބދޫ ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ މުަޙއްަމދު ޢާޞިފް 

 467 ދ މާއެނބޫދޫ  ސްކޫލް ދ. މާއެނޫބދޫ  ޢަލީ ޝާހިރު  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 468 ދ މާއެނބޫދޫ  ދ. މާއެނޫބދޫ ސްކޫލް  މުަޙއްަމދު އިލްާހމް  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ

 469 ދ މީދޫ  ދ. އަތޮޅު މަަދރުސާ   ޢަބްުދއްޝަކޫރު ޢަލީ ލީޑިންގ ޓީޗަރ
 470 ދ މީދޫ  ދ. އަތޮޅު މަަދރުސާ  ސާިޖދާ ޢަބްދުްލވަްއހާބް  ޓުރެއިންޑް ލީޑިން ޓީަޗރ

 471 ތ ހިރިލަންދޫ  ކޮޅުމަޑުލު ހިރިަލންދޫ ކަުއންސިްލގެ އިާދރާ  އަްޙމަދު ަހއިަޝމް  އެޑްިމން އޮފިަސރ
 472 ތ ހިރިލަންދޫ  ތ.ހިރިލަންދޫ ސްކޫލް ޙުަސއިން މުޢާޒު  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
އިކޮނޮމިކް ިޑވެލޮޕްމަންޓް 

 އޮފިަސރ
 473 ތ ބުރުނީ  އިާދރާ  ކޮޅުމަޑުލު ުބރުނީ ކަުއންސިްލގެ އާމިނަތު ަޝބީނާ 

 474 ތ ބުރުނީ  ތ.ބުރުނީ ސްކޫލް  އާމިނަތު ރަީޝދާ  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 475 ތ ބުރުނީ  ތ.ބުރުނީ ސްކޫލް  ފާޠިމަތު ޝާމާ ުމޙަްއމަދު  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ

ސީނިައރ އެްޑމިިނސްޓްރޭޓިވް 
 އޮފިަސރ

ނޑޫދޫ  އަްޙމަދު ުމަޙއްަމދު  ނޑޫދޫ  ކަުއންސިްލގެ އިާދރާ ކޮޅުމަޑުލު ކަ  476 ތ ކަ

ނޑޫދޫ ސްކޫލް  މުޢާޒު هللا ޢަބްދު އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ ނޑޫދޫ  ތ. ކަ  477 ތ ކަ
ނޑޫދޫ ސްކޫލް  މުަޙއްަމދު ރަީޝދު  ޑެޕިޔުޓީ ޕްރިންސިޕަލް  ނޑޫދޫ  ތ. ކަ  478 ތ ކަ

 479 ތ ކިނބިދޫ  ކަުއންސިްލގެ އިާދރާ ކޮޅުމަޑުލު ކިނބިދޫ  އިްބރާހީމް ނިާޔޒް  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 480 ތ ކިނބިދޫ  ތ. ކިނބިދޫ ސްކޫލް  ޙުަސއިން ނާޡިމް  ގުެރޖުއޭޓް ޓީޗަރ
އެިސސްޓެންޓް 

 އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 481 ތ ކިނބިދޫ  ތ. ކިނބިދޫ ސްކޫލް  ތަސްމިޔާ ޫމސާ 

އެިސސްޓެންޓް މުނިސިޕަލް 
 ސާރވިސް އޮފިަސރ

 482 ތ އޮަމދޫ  ޮއމަދޫ ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ ކޮޅުމަޑުލު  ޙުަސއިން ޒަހީނު 

 483 ތ އޮަމދޫ  ތ. އޮމަދޫ ސްކޫލް މުަޙއްަމދު ނިޡާމް  ޓްރެއިންޑް ޓީޗަރ



 

 

 # އަތޮޅު  ރަށް  އޮފީސް  ނަން  މަާގމު 
 484 ތ ވަްނދޫ  ކޮޅުމަޑުލު ަވންދޫ ކަުއންސިްލގެ ިއދާރާ  ފާޠިމަތު ޝިޔާޒާ  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ

އެިސސްޓެންޓް 
 އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ

 485 ތ ވަްނދޫ  ވަންދޫ ސްކޫލް  ތ. ޢަލީ ނިޒާމް 

 486 ތ ވަްނދޫ  ތ. ވަންދޫ ސްކޫލް   އިްސމާޢީލް ޝަފީގް ގުެރޖްއޭޓް ލީޑިްނގ ޓީޗަރ
އެިސސްޓެންޓް 

 އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 487 ތ ވިލިފުށި  ތ. ވިލުފުށީ ސްކޫލް އަްޙމަދު ޙުަސއިން 

 488 ތ ވިލިފުށި  ސްކޫލްތ. ވިލުފުށީ  ފާޠިމަތު ނިޒާމާ  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 489 ތ ވިލުފުށި  ކޮޅުމަޑުލު ވިލުފުށި ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ  ފާޠިމަތު މިްޙނާ ޙުަސއިން  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 490 ތ ވޭމަްނޑޫ  ކޮޅުމަޑުލު އަޮތޅު ކަުއންސިްލގެ އިާދރާ  ޢާއިޝަތު މަނިކެ  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
އެިސސްޓެންޓް މުނިސިޕަލް 

 ސާރވިސް އޮފިަސރ
 491 ތ ވޭމަްނޑޫ  ކޮޅުމަޑުލު ޭވމަންޑޫ ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ  ޙާިމދު މޫސާ 

 492 ތ ވޭމަްނޑޫ  ތ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް  ޙަްއވާ ރިްޝމީ  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 493 ތ ވޭމަްނޑޫ  ތ. ވޭމަންޑޫ ސްކޫލް މުަޙއްަމދު ޚަލީލް  ގުެރޖުއޭޓް ޓީޗަރ

 494 ތ މަޑިފުށި  ތ. މަޑިފުށީ ސްކޫލް ޙަްއވާ ނަޒީހާ  ކޮލިފައިޑް ލީޑިންގ ޓީޗަރ
 495 ތ މަޑިފުށި  ތ. މަޑިފުށީ ސްކޫލް މޫސާ ނަީސމް  ޓްރެއިންޑް ލީޑިްނގ ޓީޗަރ
 496 ތ މަޑިފުށީ  ކޮޅުމަޑުލު ަމޑިފުށީ ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ  ޙަސަން ރިޟާ  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 497 ތ ދިޔަމިނގިލި  ތ. ދިޔަމިނގިލި ސްކޫލް އިްބރާީހމް ފަޒްނާ  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 498 ތ ދިޔަމިނގިލި  ތ. ދިޔަމިނގިލި ސްކޫލް ޒާލިފް އިްބރާހީމް  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ

 499 ތ ދިޔަިމގިލި   ކޮޅުމަޑުލު ދިަޔމިނގިލީ ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ ޙަސަން ޙާީބބް  ފައިނޭްނސް އޮފިަސރ
 500 ތ ތިމަރަފުށި  ތ. އަތޮޅު އެޑިޔުޭކޝަން ސެންަޓރ ަޢބްދުލްާހދީ  ރާޝިދާ ކޮލިފައިޑް ޓީޗަރ
 501 ތ ތިމަރަފުށި  ތ. އަތޮޅު އެޑިޔުޭކޝަން ސެންާޓރ ޢާޝިޤާ ޢަްބދުލްަވއްާހބު  ޓްރެއިންޑް ޓީޗަރ

 502 ތ ތިމަރަފުށި  ކޮޅުމަޑުލު ތިަމރަފުށީ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ  މުަޙއްަމދު ޝަރީފް  އ.އެްޑމިިނސްޓްރޭޓިވް އޮފިަސރ
 503 ތ ގާިދއްފުށި   ކޮޅުމަޑުލު ާގިދއްފުށި ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ ފާރޫޤު ުޙަސއިން  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ

އެިސސްޓެންޓް 
 އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ

 504 ތ ގާިދއްފުށި  ތ. ގާދިއްުފށީ ސްކޫލް  ފާޠިމަތު ލިއުނާ 

 505 ތ ގާިދއްފުށި  ގާދިއްުފށީ ސްކޫލް ތ.  ފާޠިމަތު ސީޒާ  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
އެިސސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

 އޮފިަސރ
 506 ތ ގުަރއިދޫ   ކޮޅުމަޑުލު ުގަރއިދޫ ކަުއންސިްލގެ އިާދރާ  އަްޙމަދު ަރޝާދު ޙަސަން 

 507 ތ ގުަރއިދޫ  ތ. އަތޮޅު ަމދަުރސާ   هللاނަޙްލާ ޢަްބދު އެޑްިމން އޮފިަސރ
 508 ތ ގުަރއިދޫ  ތ. އަތޮޅު ަމދަުރސާ   އިްސމާޢީލް ޢަލީ  ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީަޝން

އެިސސްޓެންޓް މުނިސިޕަލް 
 ސަރވިސް އޮފިަސރ

 509 ލ ހިތަދޫ   ހައްުދންމަތީ ހިަތދޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ  ޢަލީ މުޙަްއމަދު 

 510 ލ ހިތަދޫ  ލ. ހިތަދޫ ސްކޫލް އަްޙމަދު ަޝރީފް  ލީޑިންގ ޓީޗަރ
ޑެޕިއުޓީ ޕްރިްނސިޕަލް 
 އެޑްިމނިސްޓްޭރޝަން 

 511 ލ ހިތަދޫ  ލ. ހިތަދޫ ސްކޫލް މުަޙއްަމދު ިއބްރާީހމް 

 512 ލ ކަލައިދޫ  ލ. އިސްދޫ ކަލަިއދޫ ސްކޫލް  ޢަބްދުލްުމހަިއމިން  އެކްޓިންގ ލީޑިން ޓީޗަރު 
 513 ލ ކަލައިދޫ  ލ. އިސްދޫ ކަލަިއދޫ ސްކޫލް  ސޯމަން  ޕްރިންސިޕަލް 

 514 ލ ކައްދޫ  ެއއަރޕޯޓް ކޮމްޕެނީ ކައްދޫ  އިްބރާހީމް ޝަީކބް  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 515 ލ ކަލައިދޫ  ހައްުދންމަތީ ކަލަިއދޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ  މުަޙއްަމދު ިއބްރާީހމް  މުނިސިޕަލް ަސރވިސް އޮިފސަރ
އެިސސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

 އޮފިަސރ
 516 ލ ކުނަހަންދޫ   ހައްުދންމަތީ ކުނަަހންދޫ ކަުއންސިްލގެ ިއދާރާ އިްބރާހީމް ޝަީކބު 



 

 

 # އަތޮޅު  ރަށް  އޮފީސް  ނަން  މަާގމު 
 517 ލ ކުނަހަންދޫ  ލ. ކުނަހަންދޫ ސްކޫލް  ޙުަސއިން ޔޫސުފު  ޑެޕިއުޓީ ޕްރިްނސިޕަލް
 518 ލ ކުނަހަންދޫ  ލ. ކުނަހަންދޫ ސްކޫލް  މަޢުރޫފު هللا ޢަބްދު ލީޑިންގ ޓީޗރ

 519 ލ އިްސދޫ  ހައްުދންމަތީ ިއްސދޫ ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ   އިްބރާހީމް ޙަީމދު އެިސސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
 520 ލ އިްސދޫ  ލ. އިސްދޫ ސްކޫލް  އަްޙމަދު ަރޝީދު  ލީޑިްނގ ޓީޗަރގުެރޖުއޭޓް 

 521 ލ މާަބއިދޫ  ހައްުދންމަތީ ާމަބއިދޫ ކަުއންސިްލގެ އިާދރާ  އިްސމާޢީލް ރަީޝދު  އ.ފައިޭނންސް އޮިފސަރ
އެިސސްޓެންޓް 

 އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 522 ލ މާަބއިދޫ  ލ. އަތޮޅު މަަދރުސާ  ޙަްއވާ ޢަްބދުލްާޤދިރު 

 523 ލ މާަބއިދޫ  ލ. އަތޮޅު މަަދރުސާ  އިްބރާހީމް އަސްަޢދު  ޓުރެއިންޑް ޓީޗަރ
އެިސސްޓެންޓް 

 އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 524 ލ މާވަށް  ހައްުދންމަތީ ާމވަށު ކަުއންސިްލގެ ިއދާރާ  ޢަލީ މޫސާ 

 525 ލ މާވަށް  މާވަށު ސްކޫލް  ަޒމީރު هللا ޢަބްދު އ. ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީަޝން 
 526 ލ މާވަށް  މާވަށު ސްކޫލް  ޒުލައިޚާ އާަދމް  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ

 527 ލ މާމެްނދޫ  ހައްުދންމަތީ ާމމެްނދޫ ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ  ޙަީބބާ ޢަލީ ޕްލޭނިންގ އޮިފސަރ
 528 ލ މާމެްނދޫ  ލ. މާމެންދޫ ސްކޫލް   މަރިަޔމް ޙަތުމާ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ

ޕްރޮޖެކްޓް އެިސސްޓެންޓް 
 އޮފިަސރ

 529 ލ މުންޑު  ހައްުދންމަތީ ުމންޑޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ  ޙުަސއިން ަޖޙުޝް 

 530 ލ މުންޑޫ  ލ. މުންޑޫ ސްކޫލް ޙަސަން ާނިދޙް  އެޑްިމން އޮފިަސރ
އެިސސްޓެންޓް އެޑްިމން 

 އޮފިަސރ
 531 ލ ފޮނަދޫ  ހައްުދންމަތީ ައތޮޅު ކަުއންސިްލގެ ިއދާރާ  މޫނިސާ ަޖއުަހރު 

 532 ލ ފޮނަދޫ   ހައްުދންމަތީ ފޮަނދޫ ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ  ޝިމްލާ ނަޞީރު  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 533 ލ ފޮނަދޫ  ލ. އަތޮޅު އެޑިޔުކޭަޝން ސެންޓާރ ރިްޟވާން ޙަލީމް  ކޮލިފައިޑް ލީޑިންގ ޓީޗަރ
 534 ލ ފޮނަދޫ  ސެންޓާރލ. އަތޮޅު އެޑިޔުކޭަޝން  ޢާއިޝަތު ފަިއނާޒު  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 535 ލ ދަނިބދޫ   ހައްުދންމަތީ ަދނިބދޫ ކައުްނސިލްގެ އިާދރާ ޢަބްުދއްލަޠީފް މުަޙއްަމދު  ސީނިައރ ޕްލޭނިްނގ އޮފިަސރ

 536 ލ ދަނިބދޫ  ލ. ދަނބިދޫ ސްކޫލް އިްބރާހީމް ޝާފީ  ހެޑް އޮފް ސްކޫލް 
އެިސސްޓެންޓް މުނިސިޕަލް 

 ސަރވިސް އޮފިަސރ
 537 ލ ގަން  ހައްުދންމަތީ ގަމު ކަުއންސިްލގެ އިާދރާ  ައބޫބަުކރު މުަޙއްަމދު 

 538 ލ ގަން  ލ. ގަމު ރީޖަނަލް ޮހސްޕިޓަލް އަްޙމަދު ޒަކީ  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
އެިސސްޓެންޓް 

 އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 539 ލ ގަން  ލ.ޙަމަދު ބިން ޚަލީފާ އަްލސާނީ ސްކޫލް  ޙުަސއިން ފަޔާޟް 

ޕްރިންސިޕަލް ޑެޕިޔުޓީ 
 އެޑްިމނިސްޓްޭރޝަން 

 540 ލ ގަން  ލ.ޙަމަދު ބިން ޚަލީފާ އަްލސާނީ ސްކޫލް  މުަޙއްަމދު ޝަރީފް 

 541 ލ ގަން  ލ. އިހައްދޫ ސްކޫލް ޢާއިޝަތު ަރޝީދު  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
އެިސސްޓެންޓް އެޑްިމން 

 އޮފިަސރ
 542 ލ ގަން  ލ. މުކުރި މަގު ސްކޫލް  ޙަސަން ޙަީބބް 

 543 ލ ގާދޫ  ލ. ގާދޫ ސްކޫލް  އަްޙމަދު އަޫބބަކުރު  ޓްރެއިންޑް ލީޑިްނގ ޓީޗަރ
އިކޮނޮމިކް ިޑވެލޮޕްމެންޓް 

 އޮފިަސރ
 544 ގއ ނިލަންދޫ  ހުވަުދއަޮތޅު އުުތރުުބރީ ނިލަންދޫ ަކއުްނސިލްގެ ިއދާރާ  މަރިަޔމް ޝިޒްނާ ަނޖީބް 

ފާޠިމަތު ޝާލިޔާ  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 މުަޙއްަމދު 

 545 ގއ ނިލަންދޫ  ނިލަންދޫ ސްކޫލް  ގއ.

ނޑުުހޅުދޫ ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ ރިޝާނާ ޢަްބދުލްޢަޒީޒް  އެޑްިމނިސްޓްރޭީޓވް އޮިފސަރ ނޑުުހޅުދޫ   ހުވަުދއަޮތޅު އުުތރުުބރީ ކަ  546 ގއ ކަ
ނޑުުހޅުދޫ ސްކޫލް ޙަސަން ޢާލިމް  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ ނޑުުހޅުދޫ  ގއ. ކަ  547 ގއ ކަ
ނޑުުހޅުދޫ ސްކޫލް މުފީދު ޢަލީ  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ ނޑުުހޅުދޫ  ގއ. ކަ  548 ގއ ކަ



 

 

 # އަތޮޅު  ރަށް  އޮފީސް  ނަން  މަާގމު 
ނޑޭ ކަުއންިސލްގެ އިާދރާ  ޢާމިރު ސަީޢދު  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ  549 ގއ ކޮނޑޭ  ހުވަުދއަޮތޅު އުުތރުުބރީ ކޮ
އެިސސްޓެންޓް އެޑްިމން 

 އޮފިަސރ
ނޑޭ ސްކޫލް  هللاޠާރިޤާ ޢަްބދު  550 ގއ ކޮނޑޭ  ގއ. ކޮ

 551 ގއ ކޮލަމާފުށި ގއ. އަޮތޅު މަަދރުސާ  ޠަލާލް ޝަރީފް ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީަޝން 
 552 ގއ ކޮލަމާފުށި ކޮލަމާފުށީ ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ  ހުވަުދއަޮތޅު އުތުުރުބރީ  ޖަމީލް  ސުޖާނާ ޕޮރޮޖެކްޓް އޮިފސަރ

 553 ގއ ވިލިނގިލި  އަޮތޅު ކައުްނިސލްގެ އިާދރާ  ހުވަުދއަޮތޅު އުުތރުުބރީ މުަޙއްަމދު ަޙސަން  އެިސސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
އެިސސްޓެންޓް 

 އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 554 ގއ ވިލިނގިލި  ގއ. އަޮތޅު އެޑިޔުކޭަޝން ސެންޓަރ ނާދިރާ އިްސމާޢީލް

 555 ގއ ވިލިނގިލި  ގއ. އަޮތޅު އެޑިޔުކޭަޝން ސެންޓަރ هللاނާސިމާ ަޢބުދު އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 556 ގއ ވިލިނގިލި  ގއ. ވިލިނގިލީ އަތޮޅު ޮހސްޕިޓަލް  ނަޖުީމދު ުމޙަްއމަދު  އޮފިަސރއެޑްިމން 

 557 ގއ ވިލިނގިލި  ހުވަުދއަޮތޅު އުުތރުުބރީ ވިލިނގިލީ ކަުއންސިލްގެ އިާދރާ  ރަޒިއްޔާ މުަޙއްަމދު  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 558 ގއ މާމެްނދޫ  އުުތރުުބރީ މާެމންދޫ ކަުއްނސިލްގެ ިއދާރާ ހުވަުދއަޮތޅު  އަްޙމަދު ޝަފީޢު  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ

 559 ގއ މާމެްނދޫ  ގއ. މާމެްނދޫ ސްކޫލް  ނައުފަލް މޫސާ  ލީޑިން ޓީޗަރ
 560 ގއ މާމެްނދޫ  ގއ. މާމެްނދޫ ސްކޫލް  هللاޢާޒިމް ޢަްބދު ޑިޕިއުޓީ ޕްރިްނސިޕަލް
 561 ގއ ދާންދޫ  ކައުްނިސލްގެ އިާދރާ ހުވަުދއަޮތޅު އުުތރުުބރީ ދާްނދޫ  ޔޫސުފް މޫސާ  އެޑްިމން އޮފިަސރ

 562 ގއ ދާންދޫ  ގއ. ދާްނދޫ ސްކޫލް  ނާފިޢު ޙަސަން  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 563 ގއ ދާންދޫ  ގއ. ދާްނދޫ ސްކޫލް  ފަހީމާ ައޙްަމދު  ލީޑިންގ ޓީޗަރ

 564 ގއ ދާންދޫ  ގއ. ދާްނދޫ ސްކޫލް  އާމިނަތު އާަދމް  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 565 ގއ ދެްއވަދޫ  ހުވަުދއަޮތޅު އުުތރުުބރީ ެދއްަވދޫ ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ  ޢާދިލް އިްބރާހީމް  މުނިސިޕަލް ަސރވިސް އޮިފސަރ

 566 ގއ ދެްއވަދޫ  ގއ. މަްދރަސަތުލް ސުލްތާން މުަޙްއމަދު  ނަސްީރނާ ޞާލިޙް  އެޑްިމން އޮފިަސރ
 567 ގއ ދެްއވަދޫ  ސުލްތާން މުަޙްއމަދު ގއ. މަްދރަސަތުލް  ނިޝާނާ ޞާލިޙް  އެޑްިމން އޮފިަސރ
 568 ގދ ގަްއދޫ  ހުވަދު އަތޮޅު އުތުުރބުރީ ގަްއދޫ ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ  މުޢާވިޔަތު ަޖމީލު  ޕްލޭނިންގ އޮިފސަރ

ސުހައި هللا ޢަބުދު ގްެރޖުއޭޓް ލީޑިްނގ ޓީޗަރ
 ޙުަސއިން މަނިކުާފނު 

 569 ގއ ގެމަނަުފށި   ގއ. ގެަމނަފުށީ ސްކޫލް

 570 ގއ ގެމަނަުފށި   ގއ. ގެަމނަފުށީ ސްކޫލް މުަޙއްަމދު ނާފިޒު  ލީޑިްނގ ޓީޗަރގްެރޖުއޭޓް 
هللا ޢިނާޔަތު އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ

 ޢަބްުދއްަސއްތާރު 
ނޑެްއދޫ ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ  ހުވަދު އަތޮޅު ދެުކނުުބރީ  ނެޑއްދޫ  ހޯ  571 ގދ ހޯ

ނެޑއްދޫ  ސްކޫލް  ގދ. ޯހނޑެްއދޫ ޙުަސއިން ާވރިޝް  ޓްރެއިންޑް ލީޑިްނގ ޓީޗަރ  572 ގދ ހޯ
ނެޑއްދޫ  ގދ. ޯހނޑެްއދޫ ސްކޫލް  އާމިނަތު ަޝިޤއްޔާ  ގްެރޖުއޭޓް ލީޑިްނގ ޓީޗަރ  573 ގދ ހޯ
 574 ގދ ނަޑެއްލާ  ހުވަުދއަޮތޅު ދެކުުނބުރީ ނަެޑއްލާ ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ  އަްޙމަދު ފިާރޒު  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ

 575 ގދ ނަޑެއްލާ  ގދ. ނަެޑއްލާ ސްކޫލް  އިްބރާހީމް ާޒހިރު  ގްެރޖުއޭޓް ޓީޗަރ
 576 ގދ ނަޑެއްލާ  ޕްރީ ސްކޫލް )ނަޑެއްލާ(-ޝަފަޔާރ އާމިނަތު އިކްލީލާ ބަޖެޓް އޮިފސަރ

ސީނިައރ މުިނސިޕަލް ސަރިވސް 
 އޮފިަސރ

 577 ގދ ރަތަފަންދޫ  ހުވަުދއަޮތޅު ދެކުުނބުރީ ަރތަފަންދޫ ަކުއންސިލްގެ އިާދރާ  ޢައްާބސް ޙަނީފް 

 578 ގދ ރަތަފަންދޫ  ގދ. ރަތަަފންދޫ ސްކޫލް  ހައިިޝއްޔާ ނަީޖބް  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 579 ގދ ރަތަފަންދޫ  ގދ. ރަތަަފންދޫ ސްކޫލް  ވަޒްނާ އަްޙމަދު  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ

ޑިވެލޮްޕމަންޓް  އ.އިކޮޮނމިކް
 އޮފިަސރ

 580 ގދ ވާދޫ  ވާދޫ ކަުއންސިްލގެ ިއދާރާ  ހުވަުދއަޮތޅު ދެކުުނބުރީ ޝާޒްމީ މުަޙއްަމދު  ފާޠިމަތު

 581 ގދ ވާދޫ  ގދ. ަމދްަރސަތުލް ޖަމާުލއްީދން   ޢާިޤޞާ ޢާއިޝަތު  އޮިފސަރ އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް
 582 ގދ ވާދޫ  ގދ. ަމދްަރސަތުލް ޖަމާުލއްީދން   ޝިމްޝާޒު  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 583 ގދ މަޑަވެލި  އަތޮޅު ދެކުނުުބރީ މަަޑވެލި ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ ހުވަދު  އިލްހާމް ުމޙަްއަމދު  ސ. ޕްލޭނިންގ އޮިފސަރ



 

 

 # އަތޮޅު  ރަށް  އޮފީސް  ނަން  މަާގމު 
އެިސސްޓެންޓް 
 އެޑްިމނިސްޓްރޭަޓރ

 584 ގދ މަޑަވެލި  ގދ. ަމޑަވެލި ސްކޫލް  ޙުަސއިން ފަހުމީ 

 585 ގދ ފަރެްސމާތޮޑާ  ހުވަުދއަޮތޅު ދެކުުނބުރީ ފަެރސްާމތޮޑާ ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ  އަޝްރަފް ރަީޝދު  އެިސސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
 586 ގދ ފަރެްސމާތޮޑާ  ގދ. ުހވަދޫ ސްކޫލް  އަްޙމަދު ޒުަހިއރު  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ

 587 ގދ ފިޔޯރީ   ހުވަުދއަޮތޅު ދެކުުނބުރީ ފިޔޯރީ ަކއުންިސލްގެ އިާދރާ މުަޙއްަމދު ަޙމްޒަތު  ޑިރެކްޓަރ އެިސސްޓެންޓް
 588 ގދ ފިޔޯރީ   ގދ. ފިޔޯރީ ސްކޫލް ާހޝިމް  އަްޙމަދު އޮިފސަރ އެޑްިމން

އެިސސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ 
 އޮފިަސރ

 589 ގދ ތިނަދޫ  ހުވަުދއަޮތޅު ދެކުުނބުރީ އަތޮޅު ކަުއންިސލްގެ އިާދރާ  هللاމުަޙއްަމދު ޢަްބދު

އެިސސްޓެންޓް އިކޮނޮމިކް 
 ޑިވެލޮޕްަމންޓް އޮފިަސރ

 590 ގދ ތިނަދޫ  ހުވަުދއަޮތޅު ދެކުުނބުރީ ތިަނދޫ ކައުްނިސލްގެ އިާދރާ  ޢާރިފް ޙުަސއިން 

 591 ގދ ތިނަދޫ  އަޫބބަކުރު ސްކޫލް  ރިޝްމާ މުަޙއްަމދު ސަލީމް  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 592 ގދ ތިނަދޫ  ގދ. އަޮތޅު ެއޑިޔުކޭޝަން ެސންޓާރ މަޢުޞޫމާ ޢަލީ  އެޑްިމން އޮފިަސރ
 593 ގދ ތިނަދޫ  ގދ. އަޮތޅު ެއޑިޔުކޭޝަން ެސންޓާރ ފާޠިމަތު ސަޢީދު  އެޑްިމން އޮފިަސރ

 594 ގދ ތިނަދޫ  ގދ. ތިަނދޫ ސްކޫލް  ޙަްއވާ ައމަލް ޖަލީލް އެޑްިމނިސްޓްރޭީޓވް އޮިފސަރ
 595 ގދ ތިނަދޫ  ޑރ.ޢަްބދުްއޞަަމދު މެޯމރިއަލް ޮހސްޕިޓަލް ޝަހުޒާ ުޙސައިން  ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތް އޮިފސަރ
 596 ގދ ގަްއދޫ  ގދ. އަޮތޅު ަމދަުރސާ  ޢަލީ ޢުޒައިރު  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
ޢާއިޝާތު އިާޔނާ  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ

 ޢަބްުދއްަޞމަދު 
 597 ގދ ގަްއދޫ  ގދ. އަޮތޅު ަމދަުރސާ 

 598 ގއ ގެމަނަުފށި  ހުވަުދއަޮތޅު އުުތރުުބރީ ެގމަނަފުށި ކަުއންސިލްގެ އިާދރާ  މުަޙއްަމދު ރަީޝދު  މުނިސިޕަލް ަސރވިސް އޮިފސަރ
އެިސސްޓެންޓް 

 އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 599 ޏ ފުވަްއމަލަކު  ފުވަްއމުލަކު ސްކޫލް ފާޠިމަތު ސަޢިދާ 

 600 ޏ ފުވަްއމަލައް  މަްދރުސަުތއް ޝަިއޚް ުމޙަްއމަދު ޖަމާުލއްދީން  އާމިނަތު ަޝމީމް  އޮފިަސރ
އިކޮނޮމިކް ިޑވެލޮޕްމެންޓް 

 އޮފިަސރ
 601 ޏ ފުވަްއމުލަކު  ފުވަްއމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ  ޙުަސއިން ނާިޞޙް 

 602 ޏ ފުވަްއމުލައް  ޙާފިޡް އަްޙމަދު ސްކޫލް ރާމިޒާ އިްބރާހީމް  ލީޑީންގ ޓީޗަރ
 603 ޏ ފުވަްއމުލައް  ޏ. އަތޮޅު ޮހސްޕިޓަލް هللاޙަސަން ަޢބްދު ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީަޝން 
 604 ޏ ފުވަްއމުލައް  ޏ. އަތޮޅު ެއޑިޔުކޭޝަން ެސންޓާރ އަްޙމަދު ސިާޔމް ޫމސާ  ސްކޫލް އެޑްިމނިސްޓްރޭަޓރ

 605 ޏ ފުވަްއމުލައް  ޏ. އަތޮޅު ެއޑިޔުކޭޝަން ެސންޓާރ މުަޙއްަމދު ފަޔާޒް  ލީޑިންގ ޓީޗަރ
އ.މެޑިކަލް ރިޯކރްޑސް 

 އޮފިަސރ
 606 ސ ހިތަދޫ  ހިތަދޫ ީރޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް  ފާޠިމަތު ސަމާ ަޙސަން 

 607 ސ ހިތަދޫ  ހިތަދޫ ސްކޫލް  ޢާޠިފާ ސަޢީދު   ލީޑީންގ ޓީޗަރ
 608 ސ ހިތަދޫ  ހިތަދޫ ސްކޫލް  ލަޠީފާމަރިަޔމް   ލީޑީންގ ޓީޗަރ
 609 ސ ހިތަދޫ  އައްޑޫ ަހއި ސްކޫލް  ޝިމްލާ ައޙްަމދު  ގްެރޖުއޭޓް ޓީޗަރ

 610 ސ ހިތަދޫ  އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ  އިުޙސާން هللا ޢަބްދު ލީގަލް އެިސސްޓެންޓް 
 611 ސ ހިތަދޫ  ސ.ނޫރާނީ ސްކޫލް ސަދަފް ަނސީމް  އެޑްިމން އޮފިަސރ

 612 ސ ހިތަދޫ  ސ.ނޫރާނީ ސްކޫލް ޝައްފާ ުޙސަިއން  އޮފިަސރއެޑްިމން 
 613 ސ ހިތަދޫ  ޝަރަފުްއދީން ސްކޫލް  ޞަފްވާން ޝަީފޤް  ލީޑިންގ ޓީޗަރ

އެިސސްޓެންޓް އެޑްިމން 
 އޮފިަސރ

 614 ސ ހުޅުދޫ  ސ.ހުުޅދޫ ސްކޫލް  ޝާހީން ޢަލީ

 615 ސ ހުޅުދޫ  ސ.ހުުޅދޫ ސްކޫލް  ޔުމްނާ ާސބިޤު  ޓީޗަރ
 616 ސ މަަރދޫ  މަަރދޫ ސްކޫލް   އިްބރާހީމް ޢާޠިފް އެޑްިމން އޮފިަސރ



 

 

 # އަތޮޅު  ރަށް  އޮފީސް  ނަން  މަާގމު 
 617 ސ މަަރދޫ  މަަރދޫ ސްކޫލް  ޝަންވާ ޫމސާ  އެޑްިމން އޮފިަސރ
 618 ސ މަަރދޫފޭދޫ  އިރުާޝިދއްޔާ ސްކޫލް  މަރިަޔމް ޒާހިދާ  ލީޑިން ޓީޗަރ

 619 ސ މަަރދޫފޭދޫ  ސ. މަަރދޫ ފޭދޫ ސްކޫލް  ޢާއިޝަތު ފަތުޙީ  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 620 ސ މީދޫ  ސ.އެޓޯލް ސްކޫލް  ޙަްއވާ ުމޙަްއމަދު  ކޮލިފައިޑް ޓީޗަރ
އެިސސްޓެންޓް 

 އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ
 621 ސ މީދޫ  ސ.އެޓޯލް ސްކޫލް  ޝަރުފިއްޔާ އަްޙމަދު 

 622 ސ މީދޫ   ޝަމްުސްއދީން ސްކޫލް މުަޙއްަމދު هللا ޢަބްދު ގްެރޖުއޭޓް ޓީޗަރ
 623 ސ މީދޫ   ޝަމްުސްއދީން ސްކޫލް ދީދީ ޝަރަފިއްޔާ އަްޙމަދު  ލީޑިން ޓީޗަރ

 624 ސ ފޭދޫ   ސ. ފޭދޫ ސްކޫލް  ރަޝީދުهللا ޢަބްދު ގްެރޖުއޭޓް ލީޑިން ޓީޗަރ
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	މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނަށް ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ މެސެޖާއި ފޮޓޯ ހިމަނައިގެން، 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ކަލަންޑަރެއް ޗާޕުކުރުމަށް އިޢުލާނުކޮށް، 2018 ޑިސެންބަރު 10 ގައި އެމް7 ޕްރިންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ހަވާލުކޮށްގެން 1000 (އެއް ހާސް) ...
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