
ފެކްސްފޯން ނަމްބަރ/މޯބައިލްމަގާމްއިސް ފަރާތްކުންފުނި#

ޗެއަރ ޕާސަންއަޙްމަދު ރިޔާޝްމެދު އަވަށު ރައްޔިތުންގެ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓ1ީ
9992501/7941537/6

800729
6800781

-7604850/7954850މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއަލީ މުހައްމަދުފުޅުއަލި ދޭހިޔާ ކޮމިއުނިކޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ2ް

-7714776/7473500ކުންފުނީގެ މަސްއޫލްވެރިޔާނިޔާޒް މުހައްމަދުވޯލް ނަޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓިޑ3ް

-7870590ޗެއަރމަންއަޙްމަދު މަންސޫރުލަސްޓްރަމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ4ް

77949053316568އޮޕަރޭޝަންސް މެނޭޖަރމުޙައްމަދު އިބްރާހިމްފުވައްމުލަކު ޓީވީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ5ް

ޑިރެކްޓަރއަހުމަދު މުހައްދުއަލަކު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ6ް
7990005/9984512/9

740661
-

-9841122/7907229މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރޙަސަން އަފީފްހިޓް ވިނަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ7ް

-7903959/6820029މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރމުޙައްމަދު ސަޢީދުމޯލްޑިވްސް އިނޮވޭޝަން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ8ް

-9650475ޗެއަރމަންމުޙައްމަދު ޒާހިރުފިޔޯރީ ކުރި ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓ9ީ

77756963342709މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރސައީދުهللا އަބްދުތަނބުރުމާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ10ް

7768342/7925105މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއާދަމް ސަޢީދުއެންޓިކް ސަރިވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ11ް

-7795880މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރޢަލީ ވަހީދުދެވަރުގޮފި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ12ް

7742126/33253873325387މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރމޫސާ ޖަމީލްހޯލްޑިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް- ޖ13ޭ

-7779755މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރމުޙައްމަދު ޖަމްޝީދުޖަންބެ އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ14ް

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރމޫސާ ޖަމީލްނެރު ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑ15ް
7752311/9752311/

7778575
-

          ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ތަފްސީލް 



-7900694/7670761މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއިބްރާހީމް ޝަޤީޤްސްޕައިރަލް ކޭބަލް ވިޝަން ނެޓްވާރކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ16ް

9825987މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއާސިފް ޔޫސުފްނެޓްސް ކީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ17ް

-7916646/7970717ޑިރެކްޓަރމުހައްމަދު ފާއިޒްސްކައިލައިފް ކޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ18ް

-7864015/7742471މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރމުޙައްމަދު އަލީސަންލިލީ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ19ް

-46608346 778661މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރނަސީރުهللا ޢަބްދުއޭދަފުށި ކޭބަލް ނެޓްވާރކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ20ް

-7796946މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއަޙްމަދު ނާޒިމްއޭ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް.ޖޭ.އެނ21ް
-7775311 7998571މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ޙުސައިންއެޓްއޯލް ނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 22
-7700028މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރތާއިފް މުޙައްމަދުސްޕާ އާމްސް ޓްރޭޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ23ް
-9903995ހިއްސާ ދާރެއްހުސައިން މާހިދުސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 24
-9903995ހިއްސާ ދާރެއްހުސައިން މާހިދުސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 25
-9903995ހިއްސާ ދާރެއްހުސައިން މާހިދުސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 26
-7792813މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރޒިޔާދުهللا ޢަބްދުއްކޮމަން އިންވެސްޓް މަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ27ް
-7755969މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރޙަމްދާން ޢަބްދުލް ޢަޒީޒުފެމެލީ އިންވެސްޓް މަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ28ް
-7902666މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރރަޝީދުهللا ޢަބްދުކޮރަލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ29ް
-9741406/9838486މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއަޙްމަދު ފައިސަލްއައިޑިއަލް ނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ30ް
-9903995ހިއްސާ ދާރެއްހުސައިން މާހިދުސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 31
77851443322800ޑިރެކްޓަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް ލީގަލް އެންޑް ރެގިއުލޭޓަރީއާތިފާ ޢަލީދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ32ް
-7672277މެންބަރެއްމޫސާ ނަސީރުދިއްގަރު ރައްޔިތުންގެ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓ33ީ
-7788762މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރޢަބްދުލް ޢަޒީޒު މޫސާ ބިޒްނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ34ް



99144666580030މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއާދަމް އިބްރާހީމްސެކްޓް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ35ް
99144666580030މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއާދަމް އިބްރާހީމްސެކްޓް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ36ް
-7787589މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރޔޫނުސް އިބްރާހީމްވޭވްލެންތް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ37ް

-7785224ޑިރެކްޓަރމޫސާ އަޙްމަދު ނޯތްޒޯން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ38ް

96315006528077ޑިރެކްޓަރސަޢީދު ޙަސަންކުޅުދުއްފުށީ ކޭބަލް ޗޮއިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ39ް
-9762369ޑިރެކްޓަރއަޙްމަދު ކާމިލްނޫރާން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ40ް

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރމުޙައްމަދު ޝިޔާމްޝިޔާމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް.އައި.އެމ41ް
7820714/9680786/

76800786
-

-7999728ޑިރެކްޓަރޢަލީ ރަޝީދު ޙަސަންހައިކަނެކްޓިންގ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ42ް
-7867551މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއަޙްމަދު ޒަރީރުއެމްޕަސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ43ް

7911739/9958707މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއިބްރާހީމް ސަލާޙްޕަވަރއިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ44ް

7832779/7785500ޑިރެކްޓަރޢަލީ ނިޝާން މާކޯނިކޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް .އައި.އެމ45ް

-7918750މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރމޫސަލް މުސްތަފާބްލޫގޯލްޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ46ް
-7775969މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރޙުސައިން ހަމީދުޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް. އެން.ސީ.އެލ47ް
-7910507/7838587މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއަލީ ޝަމީމްނެޓްވާރކް އެންޓަރޓެއިންމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ48ް
-7910507/7838588މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއަލީ ޝަމީމްނެޓްވާރކް އެންޓަރޓެއިންމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ49ް
-7680907މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރޙަސަން މުޙައްމަދުފުޅުބްލޫނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ50ް
-7776146މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރމުޙައްމަދު މުސްތަފާޑިޝްނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ51ް
7793462ޗެއަރމަންހަސަން ޚަލީލު ބަރާސިލް އެކުވެރި ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ 52
-7710565މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއިސްމާޢީލް ޖަވާޒްއިޖަފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ53ް
9972444ވަގުތީ ޗެއަރމަންމޫސާ ޙަސަންކިނބިދޫ ޒުވާނުންގެ ގުޅުން ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓ54ީ
-9944438ޑިރެކްޓަރއިބްރާހިމް އިރުފާންއިރިއަންސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ55ް
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