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ކުރިން އެފަދަ މަގާމުތައް  ،ދައުލަތުގެ އިސް މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނާއި 

އެކިއެކި ލަޤަބާއި ޝަރަފު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ  ،ންނާއި ފުރުއްވާފައިވާ ބޭފުޅު 
ނޑައެޅުއްވުން    ތަރުތީބު އަލުން ކަ

  
  ދައުލަުތެގ  ،ސަރުކާރުން ބާއްވާ އެކިެއކި ރަސްމިްއޔާތުތަކާއި ަޖލްސާތަކުަގއި

ުކރިން އެފަަދ މަގާމުތަްއ ފުރުއްވާަފއިާވ  ،އިސް ަމގާުމތަކުގައި ިތއްބެވި ބޭފުުޅންާނއި
އެކިއެިކ ލަޤަބާިއ ޝަރަފު އަރުވާަފިއވާ ބޭފުުޅްނގެ ތަރުތީެބއް އަލުން  ،ނާއިބޭފުޅުން 

ނަޑއަުޅއްަވއިފި ކަމަށާއި، ސަރުކާރުެގ އޮފީސްތަކުން ިއންތިޒާުމ ކުރައްވާ ެއކިކަންކަމުގައި  ،ކަ
މިދެްނނެވި ތަރުތީބު ބޭނުންކުަރްއވަުމން ެގންެދުވމަށް ދަންަނވަން ަރީއސުލްޖުމްހޫިރއްޔާ 

.ވިދާުޅިވއެ ނޑަެއޅުްއވި ގޮތް، މި ދެންެނވުާމ އެކުގައި ިމަވނީެއވެ   ެވ. މިގޮތުން ަތުރތީބު ކަ
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ދައުލަތުގެ އިސް މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނާއި، ކުރިން އެފަދަ މަގާމުތައް ފުރުއްވާފައިވާ 

ނޑައެޅުން ބޭފުޅުންނާއި، އެކިއެކި ލަ  ޤަބާއި ޝަރަފު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ތަރުތީބު ކަ
  

 މަގާމު ތަރުތީބު 
 ރައީސުލްޖުްމޫހރިއްޔާ  1

 ރައީސުލްޖުްމޫހރިއްޔާަކން ކުރައްވާަފއިވާ ބޭފުޅުން  2

ދިވެިހ ދައުަލތުގެ އެންެމ މަތިވެރި ިޢްއޒަތް ައރުވާަފއިާވ ބޭފުޅުްނ (ނިާޝން ޣާޒީގެ ިޢއްަޒތުެގ  3

(  ވެރިކަން

 ރައީސުލްޖުްމޫހރިއްާޔގެ ަނިއބު 4

 ރައްޔިުތްނގެ މަޖިލީހުގެ ަރއީސް  5

 ދިވެިހރާއްޭޖެގ އުއްތަމަ ަފނިޑޔާރު  6

 ރައީސުލްޖުްމޫހރިއްާޔގެ ަނިއބުކަން ކުރަްއވާފަިއވާ ބޭފުުޅން  7

  ވަޒީުރްނގެ ަމޖިލީހުގެ ެމްނބަރުން  8

ނޑިާޔރުން       ދިވެިހރާއްޭޖެގ ސުޕްރީމް ޯކޓުގެ ފަ

  ޖިލީހުގެ ަނއިބު ރައީސް ރައްޔިުތްނގެ މަ

  މޯލްޑިވްސް ަމނިޓަރީ އޮތޯިރޓީގެ ަގވަރަނރ

  އޮޑިޓަރ ޖެެނރަލް

  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް 

  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ ރައީސް 

  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ރަީއސް-އެންޓި 

 އިލެކްޝަްންސ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް 

 ހިއުަމން ރަިއޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް 

 ކޮިމޝަނުގެ ރަީއސް ޖުޑީޝަލް ަސރވިސް

 ވަޒީުރން ެފްނވަުރގެ މަގާުމތައް 
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 މަގާމު ތަރުތީބު 
 ރައްޔިުތްނގެ މަޖިލީހުގެ ެމންބަރުން  9

ނޑައަުޅއްވާ ަސފީރުން  10   ދިވެިހރާއްޖެިއން އެކި ަޤުއމުތަކަށް ކަ

ދިވެިހރާއްޖެައށް އެކި ޤަުއމުތަކުން ހަަމޖައްަސވާފައިާވ ސަފީރުްނާނއި އެފެްނވަުރގެ މަގާމުތަުކަގިއ 
  ން ތިއްބެވި ބޭފުޅު 

  
  ސްޓޭޓް މިިނސްޓަރުްނނާިއ އެފެްނވަރުެގ ބޭފުޅުން 

 ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް  -

  ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް  -

  ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮްފ ޓެކްސޭޝަން  -

 މޯލްޑިވްސް ްބރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިޝަުނގެ ރަީއސް  -

 ދިވެިހރާއްޭޖެގ ހައިކޯޓުގެ ަފނިޑޔާުރން  -

 
   އަުރވާަފއިވާ ބޭފުުޅން  ނިޝާން ިޢްއޒުއްީދްނގެ ޢިއްޒަުތގެ ެވިރކަން

 ނިޝާން ިޢްއޒުއްީދުނގެ ޢިއްޒަތް ައރުާވފައިވާ ބޭފުުޅން 

 ނިޝާން ދަުރމަވަންތަ ަމާހރަދުްނގެ ޢިްއޒަތުގެ ވެރިަކން އަުރވާފަިއވާ ބޭފުޅުން 

 ނިޝާން ަޝހީދު ޢަލީގެ ިޢއްޒަތް ައރުާވފައިވާ ބޭފުުޅން 

 ނިޝާން އިްސކަންދަުރގެ ޢިއްޒަތް ައރުާވފައިވާ ބޭފުުޅން 

 ނިޝާން ަޢްސކަރީގެ ޢިއްަޒތް އަރުވާަފިއވާ ބޭފުޅުން 

  ރައްޔިުތްނގެ މަޖިލީހުގެ ައމީންޢާންމު  11
  

 ޤާޫނނުައސާީސގަިއވާ މިިނަވން މުއަްއަސސާތަކުގެ ނަިއބު ރައީުސްނނާއި ެމންބަުރން 

  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝން  -

 ން ކޮމިޝަން ކޮރަޕްޝަ-އެންޓި  -

 އިލެކްޝަްންސ ކޮމިޝަން -

 ހިއުަމން ރަިއޓްސް ކޮމިޝަން  -
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 މަގާމު ތަރުތީބު 
 ޖުޑީޝަލް ަސރވިސް ކޮިމޝަން  -

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަްލގެ އޮފީސް  -

 ސުޕީިރއަރ ކޯޓުތަކުގެ އިްސ ޤާޟީްނނާިއ ޤާޟީން 

 މިނިސްޓަުރްނގެ ަނއިބުްނާނއި އެފެްނވަުރގެ މަގާމުތަުކގައި ިތއްބެވި ބޭފުޅުން 

 ޓެރީން ޕަރމަަނންޓް ސެކްރެ

  ދައުލަތަށް ިގނަުދވަހު ޚިުދމަތްކުރެއްވި ޢިއްޒަތްތެިރްނގެ ލަޤަބު ައުރވާފަިއވާ ބޭފުުޅން  12

 ޝަރަފުވެރިަކމުގެ ޤައުމީ ިއނާމު ލިބިވަަޑއިެގންފަިއވާ ބޭފުޅުން 

  ޤާޫނނުތަކުގެ ދަށުން އުަފްއދާ މުއައްަސސާތަކުގެ ެއްނމެ އިސްެވރިން  13

  ރިޓީކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްަމްނޓް އޮތޯ -

 ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިބިުއނަލް  -

 މޯލްޑިވްސް ެޕންޝަން އެްޑމިނިސްޓްޭރޝަން އޮފީސް  -

 މޯލްޑިވްސް ީމޑިއާ ކަުއންިސލް -

 ޕޮލިސް ިއންެޓގްރިޓީ ކޮމިޝަން  -

 މޯލްޑިވްސް ިއންަލންޑް ެރެވނިއު އޮތޯރިޓީ  -

 ޓެކްސް އެޕީްލ ޓްރައިބިއުަނލް -

 ދިވެިހރާއްޭޖެގ ޤައުމީ ުޔިނވަރސިޓީ  -

 އޭިވޭއޝަން އޮތޯިރޓީމޯލްޑިވްސް ސިވިލް  -

 ކަސްޓަމްސް އިންެޓގްރިޓީ ކޮމިޝަން  -

 މޯލްޑިވްސް ަކރެކްޝަނަލް ސަރިވސް  -

 ދިވެހި ބަުހގެ އެކަޑަމީ -

 ދިވެިހރާއްޭޖެގ ޤައުމީ އަުރޝީފް -

  ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮޯތރިޓީ -

  ލޯކަލް ގަަވރންމަންޓް އޮޯތރިޓީ -
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 މަގާމު ތަރުތީބު 
 ިސޓީ ކައުްނސިލް  -

 އަތޮޅު ކަުއްނސިލް  -

 ރަށު ކައުްނިސލް -

  ނުތަކުގެ ދަށުން އުަފްއދާ މުއައްަސސާތަކުގެ ނަިއބު ރައީުސްނނާއި ެމންބަުރން ޤާނޫ  14

  މޯލްޑިވްސް ަކސްޓަމްސް ަސރވިސް  -

 މޯލްޑިވްސް ަމނިޓަރީ އޮތޯިރޓީ -

 ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްަމްނޓް އޮތޯރިޓީ -

 ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިބިުއނަލް  -

 މޯލްޑިވްސް ްބރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިޝަން  -

 އެްޑމިނިސްޓްޭރޝަން އޮފީސް  މޯލްޑިވްސް ެޕންޝަން -

 މޯލްޑިވްސް ީމޑިއާ ކަުއންިސލް -

 ޕޮލިސް ިއންެޓގްރިޓީ ކޮމިޝަން  -

 މޯލްޑިވްސް ިއންަލންޑް ެރެވނިއު އޮތޯރިޓީ  -

 ޓެކްސް އެޕީްލ ޓްރައިބިއުަނލް -

 ދިވެިހރާއްޭޖެގ ޤައުމީ ުޔިނވަރސިޓީ  -

 މޯލްޑިވްސް ސިވިްލއޭިވޭއޝަން އޮތޯިރޓީ -

 ކަސްޓަމްސް އިންެޓގްރިޓީ ކޮމިޝަން  -

 މޯލްޑިވްސް ަކރެކްޝަނަލް ސަރިވސް  -

 ދިވެހި ބަުހގެ އެކަޑަމީ -

 ދިވެިހރާއްޭޖެގ ޤައުމީ އަުރޝީފް -

  ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮޯތރިޓީ -

  ލޯކަލް ގަަވރންމަންޓް އޮޯތރިޓީ -

 ސިޓީ ކައުްނސިލް  -



 6 

 މަގާމު ތަރުތީބު 
 އަތޮޅު ކަުއްނސިލް  -

 ރަށު ކައުްނިސލް -

ނަޑައޅުްއވާފައިވާ   ޮކންސަުލން ބޭރު ޤައުމުަތކުގެ ކޮންިސުއލޭޓްތަކަށް ކަ

  ސަރުކާރު ިހްއސާވާ ުކންފުިނތަކުގެ ެޗއަރމަނުން  15

 ސަރުކާރު ިހްއސާވާ ުކންފުިނތަކުގެ މެނެިޖންގ ޑިރެކްޓަރުން 

 
އެ ޖަލްސާއެއް  ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ރަސްމިއްޔާތުތަކާއި ޖަލްސާތަކުގެ ތެރެއިން * ނޯޓު:

  ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ކަނާތްޕުޅަުފރާތުގައި އިންނަވާގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވުން.ރައީ ،ހޯސްޓްކުރައްވާ ބޭފުޅަކު
  

 ިފިރިކަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނަމަ ،ރަސްމިއްޔާތުތަކާއި ޖަލްސާތަކުގައ/ ބޭފުޅެއްގެ  އެ ،އަނބިކަނބަލުން
/ފިރިކަލުން އިންނަވާގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވުން.  އަރިހުގައި އަނބިކަނބަލުން

  


