ޓމަންޓް ސަފްޙާ  1ން 2
ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޑިޕާ ް

މިނިސްޓަރ
ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ

ސިޔާސީ ބޭފޅން
.1

ސީނިއަރ ޕޮލިސީ އެގްޒެކްޓިވް ،މޙައްމަދ ސާދިޤ

.2

ސީނިއަރ ޕޮލިސީ އެގްޒެކްޓިވް ،އާބިދާ ރަޝީދ

.3

ކޯޑިނޭޓަރ ،ނަޒީރާ އިބްރާހީމް

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ
ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އާމިނަތ ޝިފާނާ
ކޯޕަރޭޓް އެފައާޒް ޑިޕާޓްމަންޓް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިވިޜަން
.1

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އީ.އެކްސް ( 5މޙައްމަދ ރަޝީދ)

.2

ޑެޕިއޓީ ޑިރެކްޓަރ އެމް.އެސް ( 4އާމިނަތ މޙައްމަދ)

.3

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އެމް.އެސް ( 1މޙައްމަދ
ޝިހާމް)

.4

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޖީ.އެސް ( 4އައިޝަތ ޢަލީ ރަޝީދ)

.5

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޖީއެސް ( 3އައިޝަތ އަސްރާ އާދަމް)

.6

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޖީ.އެސް ( 2މަރިޔަމް ޝާކިރާ)

.7

އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް އެސް.އެސް ( 2މަރްޔަމް ސަލީމާ)

.8

އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް އެސް.އެސް ( 2ރަހްމަތ ﷲޢަލީ)

.9

މަސައްކަތ އެސް.އެސް ( 1ފާޠިމަތ މަނިކ)

 .10މަސައްކަތ އެސް.އެސް ( 1ޙަބީބާ އާދަމް)
 .11މަސައްކަތ އެސް.އެސް ( 1ޝެހެނާޒް އަޙމަދ)

ފައިނޭންސް އެންޑް އެކައންޓްސް ޑިވިޜަން
.1

ޑިރެކްޓަރ އީ.އެކްސް ( 1ޙދޫދާ ވަޙީދ)

މިނިސްޓްރީ ފައިނޭންސް އެންޑް އެކައންޓްސް ސެކްޝަން
 .1ސީނިއަރ އެކައންޓްސް އޮފިސަރ އެމް.އެސް ( 3ފާޠިމަތ ޝާހިނާ)
 .2އެސިސްޓެންޓް އެކައންޓްސް އޮފިސަރ ޖީ.އެސް ( 4މޙަންމަދ ދީދީ)
 .3އެސިސްޓެންޓް އެކައންޓްސް އޮފިސަރ ޖީ.އެސް ( 4އައިމިނަތ ރަޝީދާ)
 .4އެސިސްޓެންޓް އެކައންޓްސް އޮފިސަރ ޖީ.އެސް ( 3ސާއިދާ ޙަސަން)
އިންސްޓްޓިޓިއންޝަސް ފައިނޭންސް އެންޑް އެކައންޓްސް ސެކްޝަން
 .1އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އެމް.އެސް ( 3ޙަބީބާ ޙަސަން)
 .2އެކައންޓްސް އޮފިސަރ އެމް.އެސް ( 1އާމިނަތ ސވައިދާ)
 .3އެސިސްޓެންޓް އެކައންޓްސް އޮފިސަރ ޖީ.އެސް ( 3ފާތމަތ ޙލާ
އަޙމަދ)

އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ސެކްޝަން
 .1އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރ އެމް.އެސް 1
(މަރިޔަމް ޖިނާން)
 .2އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރ އެމް.އެސް 1
(އިބްރާހިމް ޔާމީން)

ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަންޓް ސަފްޙާ  2ން 2

މިނިސްޓަރ
ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ

ސިޔާސީ ބޭފޅން
.1

މިނިސްޓަރގެ ޕަރސަނަލް އެސިސްޓަންޓް ،މަރިޔަމް ޝަހިންދަ

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ
ކޯޕަރޭޓް އެފައާޒް ޑިޕާޓްމަންޓް

ޕްރޮކިޔމަންޓް އެންޑް އިންވެންޓްރީ ޑިވިޜަން

ހިއމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޓްރެއިނިންގ ޑިވިޜަން
 .1ޑިރެކްޓަރ އީ.އެކްސް ( 1އނައިޒާ ޙަބީބ)

.1

އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ އެމް.އެސް 3
(ޙައްވާ އަޙމަދ)

މިނިސްޓްރީ އެޗް.އާރ މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޓްރެއިނިންގ ސެކްޝަން
 .1ހިއމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ އެމް.އެސް ( 2އާމިނަތ ޒޫނާ)
 .2ހިއމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ އެމް.އެސް ( 1ޙސައިން ސާޒިލް)
 .3އެސިސްޓެންޓް ހިއމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ ޖީ.އެސް ( 3މަރިޔަމް
މައިހާ މހައްމަދ)
އިންސްޓިޓިއޝަންސް އެޗް.އާރ މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޓްރެއިނިންގ
ސެކްޝަން
 .1ހިއމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ އެމް.އެސް ( 1ޒލްފާ ރަޝީދ)
 .2ހިއމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ އެމް.އެސް ( 1އައިޝަތ ޒާރާ)
 .3އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޖީއެސް ( 3އރބަތ ނައީމް)

މިނިސްޓްރީ ޕްރޮކިޔމަންޓް އެންޑް އިންވެންޓްރީ ސެކްޝަން

 .1އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޖީ.އެސް 4
(ފާޠިމަތ މނާޝާ)
އިންސްޓިޓިޔޝަންސް ޕްރޮކިޔމަންޓް އެންޑް
އިންވެންޓްރީ ސެކްޝަން

 .1އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޖީ.އެސް ( 3މަރިޔަމް
ފަޒާލާ އަހމަދ)
 .2އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޖީ.އެސް 3
(މަރްޔަމް ޘަނާ)

ސެކްޝއަލް ހެރަސްމަންޓް ކޮމިޓީ

ޓެކްނިކަލް ސަޕޯޓް އެންޑް އައި.ޓީ ޑިވިޜަން
 .1ކޮމްޕިއޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ އެމް.އެސް ( 2އަންވަރ ވަހީދ)
 .2ކޮމްޕިއޓަރ ޓެކްނީޝަން އެމް.އެސް ( 1ޝާހީނާ ޢަލީ)
 .3އެސިސްޓަންޓް ކޮމްޕިއޓަރ ޓެކްނީޝަން ޖީ.އެސް 3
(އިބްރާހިމް މާހިދ)

