
#ި ކުންފުނ
ޚިދުމަތްދޭ 
ރަށް/ސަރަޙައްދު

ފޯން /މޯބައިލް
ނަމްބަރ

 ޚިދުމަތުގެ ނަންމަގާމްއިސް ފަރާތް

މެގަ ޓީވީމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރޢަބްދުލް ޢަނީ ޙަސަނ7989861ްބާރަށް. ހއމެގަދިރުން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ1ް

2
ޖަންބެ އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑް
މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރމުޙައްމަދު ޖަމްޝީދ7779755ުއިހަވަންދޫ. ހއ

އިހަވަންދޫ ކޭބަލް 
ސަރވިސަސް

ހޯރަފުށި.ހއސްކައިލައިފް ކޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ3ް
7970717/77

24970
ސްކައިލައިފްކޯޑިރެކްޓަރމުހައްމަދު ފާއިޒް

ހޯރަފުށި.ހއބިޒްނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ4ް
7994970، 

7788762
މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރޢަބްދުލް ޢަޒީޒު މޫސާ

ބިޒްނެޓް ހޯރަފުށި ކޭބަލް 
ޓީވީ

ކޭބަލް ޓީވީ.ޑީ.އެޗްމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރމުހައްމަދު އާމިރ7550502ުކެލާ.ހއކޭބަލް  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް.ޑީ.އެޗ5ް

6
މާރަންދޫ ޔޫތު ކޯޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑް
މާރަންދޫ.ހއ

                  
        
7984456/77

މާރަންދޫ ޔޫތު ކޭބަލްމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރމުޙައްމަދު ހަމީދު

ފަށުވި ކޭބަލްމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރސައީދުهللا އަބްދ7775696ުދިއްދޫ.ހއތަނބުރުމާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ7ް

ޑިޖިލައިންމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއަޙްމަދު ސަޢީދ7944677ުތުރާކުނު.ހއޑިޖިލައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ8ް

އަލިރޯނު ކޭބަލްމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރޢަލީهللا ޢަބްދ7792965ުހަނިމާދޫ.ހދއަލިރޯނު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ9ް



10
އިޒައިރަ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑް
ނޭކުރެންދޫ.ހދ

9908079/77
81887

އިޒައިރަ ކޭބަލް ޕްލަސްމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއިސްމާޢީލް ރަޝީދު

ނޫރާން ކޭބަލް ނެޓްމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރޢަލީ ވަހީދ7795880ުނޮޅިވަރަން.ހދދެވަރުގޮފި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ11ް

ނޮޅިވަރަން.ހދސަންލިލީ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ12ް
7864015/77

42471
ލިލީނެޓްމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރމުޙައްމަދު އަލީ

ކޭބަލް ޓީވީ.ޑީ.އެޗްމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރމުޙައްމަދު އާމިރ9968854ުނޮޅިވަރަމްފަރު.ހދޑީ ކޭބަލް ޓީވީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް.އެޗ13ް

ކޭބަލް ޕްލަސްމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރޔޫނުސް އިބްރާހީމ7787589ްކުޅުދުއްފުށި.ހދވޭވްލެންތް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ14ް

15
ކުޅުދުއްފުށީ ކޭބަލް ޗޮއިސް ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑް
ކުޅުދުއްފުށި ކޭބަލް ޗޮއިސްޑިރެކްޓަރސަޢީދު ޙަސަނ9631500ްކުޅުދުއްފުށި.ހދ

ކޭބަލް ޓީވީ.ޑީ.އެޗްމުޙައްމަދު އާމިރުމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ9968854މަކުނުދޫ.ހދޑީ ކޭބަލް ޓީވީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް.އެޗ16ް

17
އެކްސަރޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑް
މަކުނުދޫ.ހދ

7747381/ 
9947381

އެކްސަރޓް ކޭބަލްއިބްރާހީމް ޝަރީފްމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

18
އާރު ޒެޑް އޭ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑް
ބިލެއްފަހި. ށ

7905258/99
44407

އިބްރާހިމް ރަޝީދު 
އަލީ

އޭ މީޑިއާ.ޒެޑް.އާރުމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

ޗެއަރމަންއަޙްމަދު މަންސޫރ7870590ުމާއުނގޫދޫ. ށލަސްޓްރަމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ19ް
ލަސްޓްރަމް ކޭބަލް 

ނެޓްވާރކް



ނާދީ ކޭބަލްނެޓްމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރމުޙައްމަދު ޔޫސުފ7797685ްމަރޮށި.ށޓްރިޕަލް އޭޔޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ20ް

21
ޕަވަރއިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑް
މާއުނގޫދޫ.ށ

7911739/99
58707

ްމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއިބްރާހީމް ސަލާޙް ޕަވަރއިންވެސްޓްމަންޓ

22
ހައިކަނެކްޓިންގ މޯލްޑިވްސް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ރުލާމީޑިއާނެޠްޑިރެކްޓަރޢަލީ ރަޝީދު ޙަސަނ7999728ްފީވަށް.ށ

ޓީވީ ނެޓްވާރކް.ސީ.އެފްމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއާސިފް ޔޫސުފ9825987ްފޭދޫ.ށނެޓްސް ކީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ23ް

9762369ފޯކައިދޫ.ށނޫރާން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ24ް
ފައިސަލް هللا ޢަބްދު

މުޙައްމަދު
ނޫރާން ޕިކްޗަރމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

މަނަދޫ. ނހޯލްޑިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް- ޖ25ޭ
7742126/33

25387
ޖޭކޭބަލް ޓީވީމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރމޫސާ ޖަމީލް

26
ޑެލްޓޭޓެން ލޮގިސްޓިކްސް ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑް
7766332މިލަދޫ. ނ

ޢަބްދުއްސައްތާރު 
މުހައްމަދު

ސީ ނެޓްވާރކް.އެމްމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

ސެޓްލިންކްމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރހުސައިން މާހިދ9903996ުހޮޅުދޫ.ނސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ27ް

ބްލޫނެޓްމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރޙަސަން މުޙައްމަދުފުޅ7680907ުޅޮހި.ނބްލޫނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ28ް

29
އިރިއަންސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑް
އިރިއަންސް ކޭބަލް ނެޓްޑިރެކްޓަރއިބްރާހިމް އިރުފާނ9944438ްކުޑަފަރީ.ނ

30
ބީޗް ހެވަން އިންވެސްޓްމަންޓް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ބީޗް ސްކައިނެޓްމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރމުރުތަޟާ އާދަމ7726365ްވެލިދޫ.ނ



ޕިކްސަލް ޓީވީމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއަޙްމަދު ޝުޖާޢ7785175ުވެލިދޫ.ނޕިކްސަލް ވިޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ31ް

32
އަލި ދޭހިޔާ ކޮމިއުނިކޭޝަން 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
މަގޫދޫ.ނ

7604850/79
54850

ދޭހިޔާ ކޭބަލް ޓީވީމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއަލީ މުހައްމަދުފުޅު

މާފަރު.ނޕިކްސެލް ވިޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ33ް
7785175/77

76114
ޕިކްސެލް ޓީވީމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއަހުމަދު ޝުޖާއު

ލަންދޫ.ނއައިޑިއަލް ނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ34ް
9741406/98

38486
އައިޑިއަލްނެޓްމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއަޙްމަދު ފައިސަލް

35
ފައިންޑް ޕްރޮފިޓް އިންވެސްޓްމަންޓް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ފައިން މީޑިއާމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއަބްދުއްރަޝީދު އާދަމ7741126ްމީދޫ. ރ

ސެކްޓްމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއާދަމް އިބްރާހީމ9914466ްހުޅުދުއްފާރު.ރސެކްޓް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ36ް

ސެޓްލިންކްމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރހުސައިން މާހިދ9903995ުރަސްމާދޫ.ރސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ37ް

އެން.ސީ.އެލްމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރޙުސައިން ހަމީދ7775969ުރަސްގެތީމް.ރޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް. އެން.ސީ.އެލ38ް

އަސީ ކޭބަލް ކަނެކްޝަންމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރމުޙައްމަދު ޔޫސުފ9998384ްއަލިފުށި.ރޓްރިޕަލް އޭޔޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ39ް

40
ކޮމަން އިންވެސްޓް މަންޓް ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑް
ނެޓް.އީމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރޒިޔާދުهللا ޢަބްދުއ7792813ްއިންނަމާދޫ.ރ

އީތާރޓީން.ޓީވީމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއިސްމާޢީލް ޢަލ7908219ީއިނގުރައިދޫ.ރއިންފޮކޭބަލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ41ް



ސެކްޓްމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއާދަމް އިބްރާހީމ9914466ްއުނގޫފާރު.ރސެކްޓް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ42ް

މަޑުއްވަރީ.ރވޯލް ނަޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓިޑ43ް
7714776/74

73500
ނިޔާޒް މުހައްމަދު

ކުންފުނީގެ 
މަސްއޫލްވެރިޔާ

ވޯލްނަޓް

ސެޓްލިންކްމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރހުސައިން މާހިދ9903995ުމާކުރަތު.ރސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ44ް

ސެޓްލިންކްމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރޙުސައިން މާޙިދ9903996ުފައިނު.ރސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ45ް

46
ރިނދަލި އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑް
ވީ.ޓީ.ކޭމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރޙަސަން ޒާހިރ7787506ުދުވާފަރު.ރ

47
އައިލެންޑް ނެޓްވޯރކް ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑް
އައިލެންޑް ކޭބަލް ޓީވީމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރސަޢީދު އަޙްމަދ7781887ުހިތާދޫ.ބ

48
ކުޑަރިކިލު ޑެވެލޮޕްމެންޓް 

ކޯޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ކުޑަރިކިލު.ބ

7745052/66
00039

ވީ.ޓީ.ސީ.ޑީ.ކޭޑިރެކްޓަރއާސިމް އަހުމަދު

49
އޭދަފުށި ކޭބަލް ނެޓްވާރކް ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑް
އޭދަފުށި.ބ

778661 
46608346

އެން.ސީ.އީމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރނަސީރުهللا ޢަބްދު

50
ކޭބަލް ޗޮއިސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑް
އޭދަފުށި.ބ

7908157/98
75354

ކޭބަލް ޗޮއިސް ޖަވާބުދާރީވާ ފަރާތްމުޙައްމަދު ޙަބީބް

51
ސްޕާ އާމްސް ޓްރޭޑް ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑް
ޫ.ބ ކޭބަލްނެޓް.ޓީ.އޭ.އެސްމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރތާއިފް މުޙައްމަދ7700028ުދަރަވަންދ

ތުޅާދޫ.ބހިޓް ވިނަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ52ް
9841122/79

07229
ހިޓްވިނަރކޭބަލްނެޠްމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރޙަސަން އަފީފް

53
ނިއު ސިލްވަރ ބީޗް ކޯޕަރޭޓީވް 

ސޮސައިޓީ
ޖަވާބުދާރީ ވަފާތްސުޙައިން ޙަސަނ9751730ްތުޅާދޫ.ބ

ސިލްވަރ ޝައިން ކޭބަލް 
ނެޓް



54
ސްޕައިރަލް ކޭބަލް ވިޝަން 
ނެޓްވާރކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ގޮއިދޫ.ބ
7900694/76

70761
މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއިބްރާހީމް ޝަޤީޤް

ސްޕައިރަލް ކޭބަލް 
ވިޝަން ނެޓްވާރކް

ޕިކްސަލް ޓީވީމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއަޙްމަދު ޝުޖާޢ7785175ުހިންނަވަރު.ޅޕިކްސަލް ވިޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ55ް

ސެޓްލިންކްމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރހުސައިން މާހިދ9903995ުހިންނަވަރު.ޅސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ56ް

ނައިފަރު.ޅއެޓްއޯލް ނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ57ް
7998571، 

7775311
އެން.ސީ.އެންމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ޙުސައިން

ނޯތްޒޯން ކޭބަލް ނެޓްޑިރެކްޓަރމޫސާ އަޙްމަދ7785224ުނައިފަރު.ޅނޯތްޒޯން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ58ް

ކުރެންދޫ.ޅއަލަކު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ59ް
7990005/99
84512/9740

661
ކުރެންދޫ ކޭބަލްނެޓްޑިރެކްޓަރއަހުމަދު މުހައްދު

9940080އޮޅުވެލިފުށި.ޅޓެކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް-ޖ60ޭ
ޙަސަން ވަޙީދު 
ޢަބްދުލްޖަލީލު

ޓެކް ކޭބަލް ނެޓްވާރކް-ޖޭމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

ސްޕީޑްނެޓްވާރކްމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއަޙްމަދު އަގްލީމ7421160ްހުރާ.ކސްޕީޑްލޭންޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ61ް

ސެޓްލިންކްމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރހުސައިން މާހިދ9903995ުކާށިދޫ.ކސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ62ް

ޑިޝްނެޓްމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރމުޙައްމަދު މުސްތަފ7776146ާމާފުށި.ކޑިޝްނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ63ް

ސެޓްލިންކްމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރޙުސައިން މާޙިދ9903995ުމާފުށި.ކސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ64ް

ސެޓްލިންކްމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރހުސައިން މާހިދ9903997ުއުކުޅަސް.އއސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ65ް



ދިގުރަށް. އދއޭ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް.ވައި.ޑ66ީ
7861471/78

35706
މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއަޙްމަދު މުޙައްމަދު

އޭ ޑިޖިޓަލް .ވައި.ޑީ
ސަރވިސަސް

67
ނެޓްވާރކް އެންޓަރޓެއިންމަންޓް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ހަންޏާމީދޫ.އދ

7910507/78
38588

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރهللاއާސިފް ޢަބްދު
ނެޓްވާރކް 

އެންޓަރޓެއިންމަންޓް

މަހިބަދޫ.އދއެޓޯލްވިޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ68ް
7771348/77

39351
އެޓޯލް ވިޝަންމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރމުޙައްމަދު ޖަވީޒު

69
ބަކަނާ ޓުރެވަލްސް އެންޑް ޓުއާރސް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
7787399ދިއްދޫ.އދ

ޢަބްދުއްރަޙީމް 
މުޙައްމަދު

ގްލޯބަލް އޭޑީޑީ ވިޒަން ޖަވާބުދާރީވާ ފަރާތް

ތޫތި ކެނާލި ކޭބަލް ޓީވީމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރމުޙައްމަދު ޢަލ7456128ީކެޔޮދޫ.ވއޯލްތުރެ ތޫތް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ70ް

އިޖަފް ކޭބަލް ޓީވީމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއިސްމާޢީލް ޖަވާޒ7710565ްފެލިދޫ.ވއިޖަފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ71ް

72
ސްޓެލް ވާރޓްސް މޯލްޑިވްސް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ު ވޮށްމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރމޫސާ ޝަފީޢ7784709ުމާލެ،މާލެސަރަޙައްދ

ދިރާގު ޓީޥީޗީފްއެގްޒެކްޓިވްއިސްމާޢީލް ރަޝީދ7785144ުމުޅިރާއްޖެއަށްދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑ73ް

ްޕްލޭކާސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ74ް ޕްލޭކާސްޓްމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރމުޙައްމަދު ފަޔާޒ9997131ްމުޅިރާއްޖެއަށ

ްމީޑިއާ ނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ75ް މުޅިރާއްޖެއަށ
3320800/77

94914
މީޑިއާނެޓްމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއަޙްމަދު ޝަފީޢު

ކަނެކްޓް. އެމް.އެސް.ޕީޖަވާބުދާރީ ވަފާތްމުޙައްމަދު ސަޢީދ7782399ުމުޅިރާއްޖެއަށްޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއ76ާ



ޕިކްސެންސްޖަވާބުދާރީ ވަފާތްއަޙްމަދު އާދަމ7774581ްމުޅިރާއްޖެއަށްވަސާޖިއޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ77ް

78
އެންޓިކް ސަރިވިސަސް ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑް
ނާލާފުށި. މ

7768342/79
25105

ރކްމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއާދަމް ސަޢީދު އެންޓިކް ކޭބަލްނެޓްވާ

މީޑިއާ ސޮލިއުޝަންމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރމުޙައްމަދު ޝާކިރ7932901ުމުލަކު.މކޭބަލް ލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ79ް

މުލި.މނެރު ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑ80ް
7752311/97
52311/7778

ކޭބަލް ރޭންޖްމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރމޫސާ ޖަމީލް

81
ކޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް .އައި.އެމް

ލިމިޓެޑް
މުލި.މ

7832779/77
85500

ކޭ ކޭބަލްނެޓް.އައި.އެމްޑިރެކްޓަރޢަލީ ނިޝާން

82
ދިއްގަރު ރައްޔިތުންގެ ކޯޕަރޭޓިވް 

ސޮސައިޓީ
ދިއްގަރުޗެއަރމަން އިމްރާން އިސްމާޢީލ7672277ްދިއްގަރު.މ

އޭ ކޭބަލް.ޖޭ.އެންމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއަޙްމަދު ނާޒިމ7796946ްނިލަންދޫ.ފއޭ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް.ޖޭ.އެނ83ް

84
ޓުގެދަރ އައިލެންޑް ކޭބަލް 
ނެޓްވާރކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ފީއަލި ކޭބަލްމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއިބްރާހީމް ނަސީމ7947921ްފީއަލި.ފ

ޓޫ ސީޒަންސްމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރޢަބްދުއްލަޠީފ7778851ްމީދޫ. ދހޯސްޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ85ް

86
ސެކުއަރ މީޑިއާ ނެޓްވާރކް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ނޑިދޫ.ދ މީޑިއާ އެކްސެސްމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރމުޙައްމަދު ނިޔާޒ9995716ުބަ

87
ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ . އެޗް.ބީ

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ނޑިދޫ.ދ އެޗް ކޭބަލް ވިއު.ބީމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރމުޙައްމަދު ނާޒިމ9689911ްބަ

7887567ކުޑަހުވަދޫ.ދޤަފޫރު ކެވެލި ކޭބަލް ނެޓ88ް
ޢަބްދުލްޣަފޫރު 
މުޙައްމަދު

ޤަފޫރު ކެވެލި ކޭބަލްމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ



89
ބީޗްއިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑް
ބީޗްމީޑިއާނެޓްމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއަޙްމަދު ވާފިރ7777193ުކުޑަހުވަދޫ.ދ

90
ބްލޫގޯލްޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑް
ބްލޫގޯލްޑް ނެޓްވާރކްމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރމޫސަލް މުސްތަފ7918750ާމީދޫ.ދ

ދ،ހުޅުދެލިޝިޔާމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް.އައި.އެމ91ް
7820714/96
80786/7680

0786
ހުޅުދެލިނެޓްވާކްމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރމުޙައްމަދު ޝިޔާމް

92
ކިނބިދޫ ޒުވާނުންގެ ގުޅުން 

ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ
އެން.ވީ.ޓީ.ކޭވަގުތީ ޗެއަރމަންމޫސާ ޙަސަނ9972444ްކިނބިދޫ.ތ

ނޑި މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓ93ް މީޑިއާ ކަނެކްޓްމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރމަސްއޫދު ހިލްމ7772063ީވިލުފުށި.ތފަންބޮ

94
ނެޓްވާރކް އެންޓަރޓެއިންމަންޓް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޫ.ލ ކުނަހަންދ

7910507/78
38587

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރهللاއާސިފް ޢަބްދު
ނެޓްވާރކް 

އެންޓަރޓެއިންމަންޓް

95
ވިޝަން އީކުއޭޓަރ ކޯޕަރޭޓިވް 

ސޮސައިޓީ
މާމެންދޫ.ލ

9728018/79
18648

ޗެއާރޕާރސަންއަބޫބަކުރު ހުސައިން
ވިޝަން ނެޓްވޯރކް 

ސާރިވިސަސް

9990412މާމެންދޫ.ލކޭބަލް ޔުނައިޓެޑް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓ96ީ
އަބްދުލް މުހްސިން 

މުހައްމަދު
ކޭބަލް ޔުނައިޓަޑްޗެއަރމަން

97
މެދު އަވަށު ރައްޔިތުންގެ ކޯޕަރޭޓިވް 

ސޮސައިޓީ
ފޮނަދޫ.ލ

9992501/79
41537/6800

މާކްސް ކޭބަލްނެޓްޗެއަރ ޕޭސަންއަޙްމަދު ރިޔާޝް

98
ކުރިގަމު އެކުވެރި ރައްޔިތުންގެ 

ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ
ކުރިގަމް މީޑިއާނެޓްވާރކް ޖަވާބުދާރީވާ ފަރާތްޙަސަން އާދިލ9840504ްފޮނަދޫ.ލ

99
ބަރާސިލް އެކުވެރި ކޯޕަރޭޓިވް 

ސޮސައިޓީ
ފޮނަދޫ ބަރާސިލް .ލ

އަވަށް
ބައްރު ނެޓްޗެއަރމަންހަސަން ޚަލީލ7427725ު

ޕިކްސަލް ޓީވީމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއަޙްމަދު ޝުޖާޢ7785175ުގަން.ލޕިކްސަލް ވިޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ100ް



ޕިކްސަލް ޓީވީމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއަޙްމަދު ޝުޖާޢ7785175ުކޮލަމާފުށި.ގއޕިކްސަލް ވިޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ101ް

102
މޯލްޑިވްސް އިނޮވޭޝަން ކޮމްޕެނީ 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ވިލިގިލި.ގއ

7903959/68
20029

މީޑިއާލިންކްމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރމުޙައްމަދު ސަޢީދު

103
ކޮރަލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑް
މާމެންދޫ ކޭބަލް ސްކައިނެޓްމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރރަޝީދުهللا ޢަބްދ7902666ުމާމެންދޫ.ގއ

އެމް ޕަސް ނެޓްމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއަޙްމަދު ޒަރީރ7867551ުގެމަނަފުށި.ގއއެމްޕަސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ104ް

105
ސްމިމް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑް
ސްމިމް ކޭބަލް ނެޓްމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރޝާހިދު މުޙައްމަދ7572172ުނަޑެއްލާ.ގދ

ރަތަފަންދޫ.ގދއައިލެންޑް މީޑއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ106ް
7908816/79

43805
ވީ.ރަތަފަންދޫ ކޭބަލް ޓީމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރވާހީދުهللا އަބްދު

9777702ވާދޫ.ގދއޯޝަން ގާޑަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ107ް
އަޙްމަދު ސަޢީދު 

މުޙައްމަދު
އޯޝަން ޓީވީމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

108
ފެމެލީ އިންވެސްޓް މަންޓް ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑް
7755969މަޑަވެލި.ގދ

ޙަމްދާން ޢަބްދުލް 
ޢަޒީޒު

ދިންމަނަ ކޭބަލް ޓީވީމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ



ކުރިކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީޗެއަރމަންމުޙައްމަދު ޒާހިރ9650475ުފިޔޯރީ.ގދފިޔޯރީ ކުރި ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓ109ީ

މުޙައްމަދު އިބްރާހިމ7794905ްފުވައްމުލަކު.ޏފުވައްމުލަކު ޓީވީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ110ް
އޮޕަރޭޝަންސް 

މެނޭޖަރ
ފުވައްމުލަކު ޓީވީ

111
ސަންލައިޓް ސާރވިސަސް ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑް
ް މާފުށި.ކ/ސަންލައިޓ

7679513/96
67311

ސަންލައިޓް ޗެނަލްކާސްޓޑިރެކްޓަރއިބްރާހިމް ބުޝްރީ

ސެޓްލިންކްމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރޙުސައިން މާޙިދ9903996ުހިތަދޫ.ސސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ112ް

ސެޓްލިންކްހިއްސާ ދާރެއްހުސައިން މާހިދ9903995ުހުޅުދޫ.ސސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ113ް

ސެޓްލިންކްހިއްސާ ދާރެއްހުސައިން މާހިދ9903995ުމީދޫ.ސސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ114ް

115
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ 

އެންޓަރޓެއިންމަންޓް ޕްރައިވެޓް 
ލިމިޓެޑް

ހޮލިޑޭއިން ރިސޯޓް 
ނޑޫމާ  ކަ
މޯލްޑިވްސް 

ނޑޫމާފުށި) (ކަ

ރައްޔިތުންގެ ނެޓްވާރކްމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރމުހައްމަދު މުޝްތާޤ9974868ް

116
އެކްސްޕަވަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑް
މެންމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރމުޙައްމަދު މުޝްތާޤ7786767ުވިލުރީފް މޯލްޑިވްސް



ސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ117ް
ބަނިޔަން ޓްރީ 
މޯލްޑިވްސް 

(ވައްބިންފަރު)
ސެޓްލިންކްމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރޙުސައިން މާޙިދ9903995ު

ނޑޮސްއައިލެންޑްސެޓްލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ118ް ސެޓްލިންކްމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރހުސައިން މާހިދ9903995ުބަ

119
އެކްސްޕަވަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑް
ކްލަބްމެޑް 

(ރިސޯޓް)ކަނިފިނޮޅު 

7786767,33
28808, 

3348808,99
76767

މެންމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރމުޙައްމަދު މުޝްތާޤު

120
އެކްސްޕަވަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑް

ކްލަބްމެޑް 
ފިނޮޅުވިލާސް  

(ގަސްފޮނޮޅު)

7786767,33
28808, 

3348808,99
76767

މެންމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރމުޙައްމަދު މުޝްތާޤު

121
އެކްސްޕަވަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑް
އިރުފިށި މޯލްޑިވްސް

7786767,33
28808, 

3348808,99
76767

މެންމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރމުޙައްމަދު މުޝްތާޤު

122
އެކްސްޕަވަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑް
އޮޅުވެލި ބީޗް 
އެންޑް ސްޕާ

7786767,33
28808, 

3348808,99
76767

މެންމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރމުޙައްމަދު މުޝްތާޤު


