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    ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީ 
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 

 ދިވެހިރާއްޖެ. ،މާލެ

  

 2022 -ދިވެހި ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އިނާމު 

  ތަޢާރުފު . 1

އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް ކޮށްފައިވާ  35މިއީ، ދިވެހި ދައުލަތަށް 
މުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ޤާބިލުކަމާއި އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ކޮށްފައިވާ ގާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން، މަ

 ގޮތުން މުއައްސަސާއެއްގެ ކުރިއެރުމަށް ކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ޚިދުމަތްތަކަށާއި، އެ
 އެންމެ ޝަރަފުވެރި އިނާމެވެ. އުލަތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާދިވެހި ދަޤައުމީ ފެންވަރުގައި 

 މި އިނާމުގެ ނަމަކީ، ]ދިވެހި ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އިނާމު[ އެވެ. 

ކުރައްވައިފައިވާ         ނުއްޔައަމި އިނާމު ލިބޭ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅާނީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 
 މީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީ[ އިންނެވެ.]ޤައު

 މަގުސަދު . 2

މި އިނާމު ދިނުމުގެ މައިގަނޑު މަގުސަދަކީ، ތެދުވެރިކަމާއި އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ދައުލަތަށް   
          ، މިހާރުވެސް ޚިދުމަތުގައި ދެމިތިބި މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން  ނާއި،މުވައްޒަފުން ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ 

ފައިވާ އެ އިދާރާއެއްގެ މައިގަނޑު ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރުމުގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކޮށް
ކެއް ކޮށްފައިވާ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޚިދުމަތްތަ، މުވައްޒަފުންނާއި

 މުވައްޒަފުންގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުވަޒަންކުރުމެވެ.
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 މައިގަނޑު އުސޫލުތައް . 3

އަހަރަކު އެއްފަހަރު، ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ  ،)ހ( ދިވެހި ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އިނާމު ދޭނީ
 މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ ރަސްމީ ޖަލްސާގައެވެ.

އައްޑަނައަކާއި، ނީ، ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ  ގެ)ށ( ދިވެހި ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އިނާމު 
  ލިޔުމެކެވެ. ޝަރަފުގެ ބެޖަކާއި، ހަނދާނީ

)ނ( ދިވެހި ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އިނާމު ދޭނީ، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ 
ކުންފުންޏެއްގައި ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ މެޖޯރިޓީ ހިއްސާ އޮތް ކުންފުންޏެއްގައި ޚިދުމަތްކުރި ނުވަތަ 
ޚިދުމަތްކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ ނަން، އެ މުއައްސަސާއަކުން ނުވަތަ އެ ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ އެހެން 
ފަރާތަކުން ނުވަތަ އެ މުވައްޒަފު އަމިއްލައަށް އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުންނެވެ. މުއައްސަސާއަކުން 

ކީ އެ މުއައްސަސާއެއްގައި އެ މީހަ، ނުވަތަ ކުންފުންޏަކުން މި އިނާމަށް މީހެއްގެ ނަން ހުށަހަޅާނަމަ
 ނުވަތަ އެ ކުންފުންޏެއްގައި ޚިދުމަތްކުރި، ނުވަތަ ޚިދުމަތް ކުރަމުންގެންދާ މީހަކަށް ވާންވާނެއެވެ. 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ޢިއްޒަތް ދީފައިވާ މީހުންނާއި،  97/1ޤާނޫނު ނަންބަރު    )ރ( 
ގެ ތެރެއިން، ވަތަ ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު ދީފައިވާ މީހުންޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމު ނު 

       ،އިނާމު ދީފައިވާ މީހުން ތަށްރާ ވަޒީފާއާ ގުޅުންހުރި ޚިދުމަ އަދާކުނުވަތަ  އެ މީހަކު އަދާކުރި
  މި އިނާމަށް ހުށަހެޅުމުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.

      ، މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިންއާ ހަމައަށް ދައުލަތަށް ދިގު  2008މޭ  1)ބ( 
ގައި ސަރުކާރުން ދިން ޝަރަފުގެ   2008މޭ  15 ،އެ މީހުން ކުރި ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކޮށް

 ފިލާ ލިބިފައިވާ މީހުން މި އިނާމަށް ހުށަހެޅުމުން އިސްތިސްނާ ވާނެއެވެ.

މި ދެ އިނާމަށް އެއް އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި އެކަކަށް  ރުމުގެ އިނާމާދައުލަތަށް ޚިދުމަތްކުޤައުމީ އިނާމާއި، )ޅ( 
 ހުށައެއްނޭޅޭނެއެވެ. 

 އިނާމު ދިނުމުގައި ބަލާ އަސާސީ ޝަރުޠުތައް  .4

 އެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ މައްސަލައެއް ސާބިތުވެފައިވާ މީހެއް  ،)ހ( އިނާމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މީހަކީ
 ކަމުގައި ނުވުން.
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ހުށަހެޅިފައިވާ މީހާގެ މައްޗަށް ޝަރުޢީގޮތުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަކާ ގުޅިގެން ސާބިތު  އިނާމަށް)ށ( 
ގަވާއިދުން ދައްކަމުންގެންދާ މީހަކަށް  އެއްއެ ފައިސާ ،ނަމަފައިވާ ދަރަންޏަކަށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހި 

 ވުން. 

 )މީރާ( އަށް ނުވަތަ ދައުލަތުގެ މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ،މީހާ)ނ( އިނާމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ 
އެ ފައިސާއެއް ގަވާއިދުން  ،އެހެން އެއްވެސް އިދާރާއަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް އޮތްނަމަ

 ދައްކަމުންގެންދާ މީހެއް ކަމުގައި ވުން. 

 ހުށަހެޅިގެން މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަނުގެ އެއްވެސް މައްސަލައެއް މީހާއަކީ އޭނާގެ )ރ( އިނާމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ 
މީހެއް ކަމުގައި  އެ މައްސަލައެއް ބަލަމުންދާ ނުވަތަ ކޮރަޕްޝަނުގެ އެއްވެސް ދަޢުވާއެއް އުފުލިފައިވާ

 ނުވުން. 

މައްސަލައެއްގެ  ޤީޤީ އިދާރާއަކަށް ހުށަހެޅިގެން އެ މައްސަލައެއް ތަޙު )ބ( އިނާމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މީހާއާބެހޭ
 ކަމުގައި ނުވުން.  ހިންގަމުންދާ މީހަކުމީހާގެ މައްޗަށް  ތަޙުޤީޤެއް އެ

މީހެއްގެ މައްޗަށް  ދަޢުވާއެއް އުފުލިގެން އެ އްގައި)ޅ( އިނާމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މީހާގެ މައްޗަށް ޝަރުޢީ ކޯޓެ 
 ކަމުގައި ނުވުން.  ޝަރީޢަތެއް ހިންގަމުންދާ މީހަކު

ނަ މާއްދާގައި         ވަ  22)ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2016/12( ޤާނޫނު ނަންބަރު ކ)
ބޮޑު ކުށެއް" ގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ކުށެއްގެ ތުހުމަތެއް ކުރެވިގެން         "ޖިނާއީ

 މީހާގެ މައްޗަށް ތަޙުޤީގެއް ހިންގަމުންދާ މީހެއް ކަމުގައި ނުވުން.  އެ

ކޮންޑަކްޓް( އާ ޚިލާފުވެފައިވާ ( އަދާކުރި ނުވަތަ އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު )ކޯޑް އޮފް އ)
 މީހެއް ކަމުގައި ނުވުން. )މިކަން ބަޔާންކޮށްދޭ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުން(

 

 އިނާމު ދިނުމަށް ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލާނެ ކަންކަން  .5

 )ހ( މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި، ޤާބިލުކަމާއި، ފަރުވާތެރިކަމާއި، އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު 
  މަސައްކަތްތައް. ކޮށްފައިވާ

)ށ( އެ މީހަކަށް ލިބިފައިވާ ޤާބިލުކަމެއް ބޭނުންކޮށްގެން މުޅި މުއައްސަސާގެ ކުރިއެރުމަށް ކޮށްފައިވާ 
 ފާހަގަކުރެވޭ ޚާއްޞަ މަސައްކަތް.
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 )ނ( އެ މުއައްސަސާއިން ހިންގައިފައިވާ އެކިއެކި ކަންކަމުގައި ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވެ ޚިދުމަތް   
 ންވަރު. ކޮށްފައިވާ މި 

 )ރ( ވަޒީފާގެ ދާއިރާއިން ހާސިލުކޮށްފައިވާ ކާމިޔާބީ. 

ރެވިފައިވާކަން )ބ( އެ މީހެއްގެ މައްޗަށް މަދަނީ ކުށެއްގެ ތުހުމަތެއް ނުވަތަ ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތުހުމަތެއް ކު
 ނުވަތަ ނޫންކަން.

 ން ނިގުޅައިގަތު ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އިނާމު ލިބިފައިވާ މީހެއްގެ އިނާމު  .6

ވަނަ މާއްދާގައި  4މި އުސޫލުގެ  ،ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އިނާމު ލިބިފައިވާ މީހެއްގެ ކިބައިން)ހ( 
ނުވަތަ ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠެއް އުނިވެއްޖެ ނަމަ

ކަމަކީ މި އިނާމު ނިގުޅައިގަންނަންޖެހޭ އަދި އެކޮމިޓީއަށް އެފަދަ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިއްޖެ ނަމަ، 
ތަފުސީލު ސަބަބާއެކު އެކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  ،ފަދަ ކަމެއް ކަމުގައި ކޮމިޓީއަށް ފެނިއްޖެނަމަ

 .ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ،ހުށަހެޅުމުގެ ބާރު
 

       )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގެ  2014/9ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ޓަކައި އިނާމު ހޯދުމަށް )ށ( 
ޞައްޙަ ލިޔުމަށް  ،އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖިނާއީ ކުށްތަކުގެ ތެރެއިންމާއްދާގަވަނަ  310

 ،މަކަރުވެރި ޢަމަލު ހިންގިކަމަށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ،ނަކަލުކުރުމާއި ،ބަދަލުގެނައުމާއި
 .ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ ގަތުމުގެ ބާރު،އިނާމު ނިގުޅައި 

_____________________ 
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 ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީ 
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.    
 

 

 

 

 ހުށަހެޅޭ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު ދިވެހި ދައުލަތަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އިނާމަށް 

  ނަން: )ހ(

 އުފަން ތާރީޚު: )ނ( ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު: )ށ(

 މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް: )ބ(  ދާއިމީ އެޑްރެސް: )ރ(

    ފޯނު ނަންބަރު:  )ކ(  އީމެއިލް އެޑްރެސް:  )ޅ(

 .ތަން: ވަޒީފާއާއި އަދާކުރާ  ނުވަތަ އަދާކުރި  )އ(

 

 ދިވެހި ދައުލަތަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު 

    ،އަމިއްލަ ފަރުދަކު އެހެން މީހެއްގެ ނަން މި އިނާމަށް ހުށަހަޅާނަމައެވެ. މި ސެކްޝަނުގައި ހިމަނާނީ ،މި ސެކްޝަން ފުރިހަމަކުރާނީ
 ފޯމު ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތެވެ.

  ނަން: )ހ(

 އުފަން ތާރީޚު: )ނ( ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު: )ށ(

 މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް: )ބ(  ދާއިމީ އެޑްރެސް: )ރ(

    ފޯނު ނަންބަރު:  )ކ(  އީމެއިލް އެޑްރެސް:  )ޅ(

 .ތަން: ވަޒީފާއާއި އަދާކުރާ  ނުވަތަ އަދާކުރި  )އ(
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 ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު )މުއައްސަސާއަކުން ނަމަ(ފޯމު ފުރިހަމަކުރާ 

 ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ކުންފުންޏަކުން މި އިނާމަށް މީހެއްގެ ނަން ހުށަހަޅާނަމައެވެ. ،މި ސެކްޝަން ފުރިހަމަކުރާނީ
 އެ މުއައްސަސާއެއްގެ މަޢުލޫމާތެވެ. ،މި ސެކްޝަނުގައި ހިމަނާނީ

 ނަން:މުއައްސަސާގެ  )ހ(

 :ބާވަތް މުއައްސަސާގެ )ނ( :ނަންބަރު ރީރަޖިސްޓަ )ށ(

 :މަޤާމު މީހެއްގެ  ގުޅާނެ  ގުޅޭގޮތުން  ހުށަހެޅުމާ )ބ( :ނަން މީހެއްގެ  ގުޅާނެ  ގުޅޭގޮތުން  ހުށަހެޅުމާ )ރ(

 :ނަންބަރު ފޯނު މީހެއްގެ  ގުޅާނެ  ގުޅޭގޮތުން  ހުށަހެޅުމާ (ޅ)
 

 ޚިދުމަތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ މީހާގެ މަސައްކަތާއި 

 ☐ ނޫން ☐ ދެމިހުރި  ދައުލަތަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގައި ދެމިހުރިކަން ނުވަތަ ނޫންކަން: )ހ(

 ޚިދުމަތްކުރަން ފެށި އަހަރު:    )ށ(

 ތަން(: ވަޒީފާއާއި، ވަޒީފާ އަދާކުރި ނަމަ، އެންމެ ފަހުން އަދާކުރި ފައިވާ ކޮށްވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން )ރިޓަޔަރ  ،އަދާކުރާ ވަޒީފާއާއި )ނ(

 

 (ރ)

 

 ވަޒީފާއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު:  އަދާކުރާ  / އަދާކުރި 

 އޮފީސް  #
އަދާކުރި / 
 އަދާކުރާ ވަޒީފާ 

 ވަޒީފާގެ ބާވަތް 
 (ވަގުތީ  /ދާއިމީ )

ފެށި 
 ތާރީޚު 

ބަދަލުވި / 
 ވަކިވި ތާރީޚު 

 މުއްދަތު 

1       
2       
3       

 

  ☐ ކެވެ ނޫނެ        ☐ އެކެވެ އާނ     ؟ގައިފައިވާނެތަނަ މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީއެއް )ނޯޕޭ ލީވް( 
 

ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީއެއް ނަގައިފައިވާނަމަ، ޗުއްޓީ ނެގި  ،މި މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާއިރު
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ނިމުނު ތާރީޚު އެނގޭ ގޮތަށްޗުއްޓީ  ،ތާރީޚާއި

# 
 އިރު ގި ޗުއްޓީ ނެ 

 ވަޒީފާ  ހުރި 
 އޮފީސް 

 ވަޒީފާގެ ބާވަތް 
 (ވަގުތީ  /ދާއިމީ )

 މުއްދަތު  ނިމުނު ތާރީޚު  ފެށި ތާރީޚު 

1       
2       
3       
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 މުއްދަތު: ވީ  ޚިދުމަތުގައި  )ބ(

 ގި ނެ  ޗުއްޓީ ނުލިބޭ މުސާރަ  ،ނީޔާލި މުއްދަތު ވީ ޚިދުމަތުގައި ،ފައިވާނަމަގައިނަ ( ލީވް ނޯޕޭ) ޗުއްޓީއެއް ނުލިބޭ  މުސާރަ
 .މަށްފަހުގައެވެރުއުނިކު  މުއްދަތު

 

 މަސައްކަތްތައް  ކޮށްފައިވާ  އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު  ފަރުވާތެރިކަމާއި، ޤާބިލުކަމާއި، އަދާކުރުމުގައި، މަސްއޫލިއްޔަތު  މަގާމުގެ  )ޅ(

 އެނގޭ  ވަކިވަކިން މަސައްކަތްތައް  ކޮށްފައިވާ  މުއައްސަސާތަކުގައި އަދާކުރި  ވަޒީފާ  ،ހުށަހަޅާނީ  ހުށަހަޅާއިރު މަޢުލޫމާތު  މި
 .ގޮތަށެވެ

 

 މަސައްކަތްތައް  ޚާއްޞަ  ފާހަގަކޮށްލެވޭ  ކޮށްފައިވާ  ކުރިއެރުމަށް  މުއައްސަސާގެ  )ކ(

 އެނގޭ  ވަކިވަކިން މަސައްކަތްތައް  ކޮށްފައިވާ  މުއައްސަސާތަކުގައި އަދާކުރި  ވަޒީފާ  ،ހުށަހަޅާނީ  ހުށަހަޅާއިރު މަޢުލޫމާތު  މި
 .ގޮތަށެވެ

 

 މުއައްސަސާއިން ހިންގައިފައިވާ އެކިއެކި ކަންކަމުގައި ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވެ ޚިދުމަތް ކޮށްފައިވާ މިންވަރު  )އ(

 އެނގޭ  ވަކިވަކިން މަސައްކަތްތައް  ކޮށްފައިވާ  މުއައްސަސާތަކުގައި އަދާކުރި  ވަޒީފާ  ،ހުށަހަޅާނީ  ހުށަހަޅާއިރު މަޢުލޫމާތު  މި
 .ގޮތަށެވެ

 

 ންދާ ވަޒީފާގައި ހާސިލުކޮށްފައިވާ ކާމިޔާބީ ގެ އަދާކުރި / އަދާކުރަމު  )ވ(

 އެނގޭ  ވަކިވަކިން މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައިވާ މުއައްސަސާތަކުގައި އަދާކުރި ވަޒީފާ ،ހުށަހަޅާނީ  ހުށަހަޅާއިރު މަޢުލޫމާތު މި

 .ގޮތަށެވެ

 
 

 ނަމަ  އޮތް  ފައިސާއެއް  ދައްކަންޖެހޭ  އިދާރާއަކަށް  އެހެން  ދައުލަތުގެ  ފިޔަވައި  އަށް ( މީރާ ) އޮތޯރިޓީ  ރެވެނިއު  އިންލަންޑް  މޯލްޑިވްސް 
 ލިޔުމަށް  ތަފުސީލު 

 އެހެން ދައުލަތުގެ ފިޔަވައި އަށް( މީރާ) އޮތޯރިޓީ ރެވެނިއު އިންލަންޑް މޯލްޑިވްސް ،ނަމުގައި  މީހާގެ ހުށަހެޅޭ އިނާމަށް
 .ނޫންކަން ނުވަތަ އޮތްކަން ފައިސާއެއް ދައްކަންޖެހޭ އިދާރާއަކަށް

  ☐ ކެވެ ނޫނެ       ☐ އެކެވެއާނ
 

 ނަމަ  އޮތް  ފައިސާއެއް  ދައްކަންޖެހޭ  އިދާރާއަކަށް  އެހެން  ދައުލަތުގެ  ފިޔަވައި  އަށް ( މީރާ ) އޮތޯރިޓީ  ރެވެނިއު  އިންލަންޑް  މޯލްޑިވްސް 
 :ލިޔުމަށް  ސީލު ފު ތަ 
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 މީހާގެ މަޢުލޫމާތު ކަށަވަރުކޮށްދެވޭނެ ދެ މީހެއްގެ މަޢުލޫމާތު އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅޭ 
 ހައިސިއްޔަތުން  މީހެއްގެ އެނގިހުރި ރަނގަޅަށް މަޢުލޫމާތު ވަޒީފާގެ އަދާކުރާ ނުވަތަ އަދާކުރި  މީހާ ހުށަހެޅޭ އިނާމަށް މީހުންނަކީ ދެ މި

 މީހަކަށް  އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ އެކީގައި ،މީހަކީ ހުށަހަޅާ ކަށަވަރުކުރުމަށް މަޢުލޫމާތު އަދި . ވާންވާނެއެވެ މީހަކަށް  ދެ ދެވޭނެ މަޢުލޫމާތު
 .ވާންވާނެއެވެ

 ނަން: ނަން: 

 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު: ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު:

 :ދާއިމީ އެޑްރެސް ދާއިމީ އެޑްރެސް:

 :އެޑްރެސް ދިރިއުޅޭ މިހާރު :އެޑްރެސް ދިރިއުޅޭ މިހާރު

 :ތާރީޚު  އުފަން :ތާރީޚު  އުފަން

 ފޯނު ނަންބަރު: ފޯނު ނަންބަރު:

 :އެޑްރެސް އީމެއިލް :އެޑްރެސް އީމެއިލް

 :ތަން ވަޒީފާއާއި އަދާކުރާ  ނުވަތަ އަދާކުރި  :ތަން ވަޒީފާއާއި އަދާކުރާ  ނުވަތަ އަދާކުރި 

 

 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކާއި އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު 
 ނަންބަރު  އިދާރާގެ އެ ،ލެޓަރހެޑްގައި މުއައްސަސާއެއްގެ އެ ،ހުންނަންވާނީ ލިޔުންތައް ވަޒީފާއާބެހޭ ޅާހުށަހަ ފޯމާއެކު މި :ސަމާލުކަމަށް 

 . ޖަހައިފައެވެ ނަން މަގާމުގެ ނަމާއި މީހާގެ ސޮއިކުރި ،ސޮއިކޮށް  ،ޖަހައި ތައްގަނޑު ،ޖަހައި

 ،ހުށަހަޅާނީ މަޢުލޫމާތު ވަޒީފާއާބެހޭ އަދާކުރި ،ނަމަ މީހަކު އަދާކުރި ވަޒީފާ ކުންފުންޏެއްގައި ނުވަތަ މުއައްސަސާއެއްގައި އުވައިލައިފައިވާ
               ،ހުންނަންވާނީ މަޢުލޫމާތު މި. ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ އިދާރާއަކުން ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ ކޮމިޝަނުން  ސަރވިސް ސިވިލް

 ނަމާއި  މީހާގެ ސޮއިކުރި ،ސޮިއކޮށް ،ޖަހައި ތައްގަނޑު ،ޖަހައި ނަންބަރު އިދާރާއެއްގެ އެ ،ލެޓަރހެޑްގައި ރަސްމީ މުއައްސަާސއެއްގެ އެ
 . ޖަހައިފައެވެ ނަން މަގާމުގެ

          ،ސޮއިކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ ކުގައިހުށަހަޅާ ލިޔުންތަ  ގެން ދައިދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކުން ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ކުންފުންޏަކުން ހޯ 
 އެ އިދާރާއެއް ހިންގަންހުރި އެންމެ އިސް ވެރިއެކެވެ. 

 ނުވަތަ  ޚިލާފުވެފައިވާކަން އާ( ކޮންޑަކްޓް  އޮފް ކޯޑް) މިންގަނޑު ސުލޫކީ ވަޒީފާގެ އަދާކުރާ ނުވަތަ އަދާކުރި ،ލިޔުމުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޅާހުށަހަ
 . އޮންނަންވާނެއެވެ ބަޔާންކޮށްފައި ނޫންކަން

 ކޮށްފައިވާ  ގެޒެޓް . ނެއެވެވާ ފައި ކޮށްއެއްހީރަސް ،ސިޓީއެއް ނަމޫނާ ،އުސޫލުގައި އިނާމުގެ ޚިދުމަތްކުރުމުގެ  ދައުލަތަށް  ދިވެހި  ކޮށްފައިވާ  ގެޒެޓް 
 !ތާލާ ފި ލިންކަށް  "ގެޒެޓު " ގައިވާ "ފުހާސަ ފުރަތަމަ" މަށްލައިލުބަ އުސޫލު

  ފޮޓޯ  ސައިޒުގެ ޕާސްޕޯޓު މީހާގެ ހުށަހެޅޭ އިނާމަށް
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  އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅޭ މީހާގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ.

  މީހާގެ ވަނަވަރު ނުވަތަ ކަރިކިއުލަމް ވައިޓޭ. އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ

 މި ތަޢާރުފު ލިޔެފައި އޮންނަންވާނީ ދިވެހިބަހުންނެވެ. :ނާމަށް ހުށަހެޅޭ މީހާގެ ތަޢާރުފުއި
 

 ދިގުމިން 
A4  ާސައިޒުގެ އެއް ސަފުހ 
 ފޮޅުވަތަށް ވުރެ ދިގުނުވާ ވަރަށް  30

 ލައިން ސްޕޭސިންގ
ގެ )ދެ ފޮޅުވަތް ދޭތެރޭ 

 (ދުރުމިން 
 ސިންގަލް ލައިން ސްޕޭސިންގ

 14 ފޮންޓު ސައިޒް  ފަރުމާ ފޮންޓު  ފޮންޓު 

 

 ވާނެއެވެ. ފައި ކޮށް އެއްހީރަސް  ،އެއްނަމޫނާ  ފުގެ ތަޢާރު  ،ގައި  1މި ފޯމުގެ ޖަދުވަލު 

 

 :ޚިދުމަތާބެހޭ ލިޔުންތައް 

 ން ދިނު ސަމާލުކަމެއް ޚާއްޞަ  ހުށަހެޅުމަށް ގެންއިދަ ހޯ  ލިޔުން މުއައްސަސާއަކުން ހުރިހާ އަދާކޮށްފައިވާ/  އަދާކުރާ ވަޒީފާ
 ރާށެވެ.އެއްހީރަސްކު ބައިގައި ޅާހުށަހަ ‘ލިޔުން  އިތުރު’ ،ނަމަޅާހުށަހަ ލިޔުން ގިނަ ވުރެ ލިޔުމަށް އެއް. އެދެމެވެ

 ވާނެއެވެ. ފައި ކޮށް ނަމޫނާ ސިޓީއެއް، އެއްހީރަސް ގައި  2މި ފޯމުގެ ޖަދުވަލު 

 

 ސާބިތު ދަރަނީގެ މަޢުލޫމާތު: ،ކޯޑާއިރި އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ މީހާގެ ކުށުގެ 

 (ރިކޯޑު ޕޮލިސް) ސެޓުފިކެޓު ޕޮލިސް ދޭ ޚިދުމަތުން ފުލުހުންގެ ދިވެހި .1
 ލިޔުމަކަށް ހަމަނުވާ މުއްދަތު ،ފައިވާއިހޯދަ ތެރޭގައި މަސްދުވަހުގެ 4 ފާއިތުވި ،ސެޓުފިކެޓަކީ ޕޮލިސް ޅާހުށަހަ

 .ވާންވާނެއެވެ

  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ދޭ ކުށާއި، ދަރަނީގެ ރިކޯޑު. 2
 )ރިކޯޑު ބަލަންވީ މުއްދަތު: އުމުރަށް(   

 ރިޕޯޓު ކްލިއަރެންސް ެޓކްސް ދޭ ންއި( މީރާ) އޮތޯރިޓީ ރެވެނިއު އިންލަންޑް މޯލްޑިވްސް  .3

 (.ވާންވާނެއެވެ ރިޕޯޓަކަށް ނުވާ ދުވަސް 60 ،ރިޕޯޓަކީ ކްލިއަރެންސް ޓެކްސް ޅާހުށަހަ)

 

އިނާމަށް ހުށަހެޅުމަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނުވަތަ ހިންގާ  ،ނަން ހުށަހަޅާނަމަސަރުކާރުގެ ކުންފުންޏަކުން މި އިނާމަށް މީހެއްގެ 
 ކޮމިޓީން ނިންމައިފައިވާ ނިންމުން.
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 އިޤުރާރު )ފޯމު ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތުން ފުރިހަމަކުރުމަށް(

 ،ހުށަހަޅައިފައިވާ ލިޔުންތަކަކީމި ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށާއި، މި ފޯމާއެކު 
 ☐                                          ޞައްޙަ ލިޔުންތަކެއް ކަމަށް އަހުރެން އެއްބަސްވެ އިޤުރާރުވަމެވެ.

 

 ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމުގައްޔާއި ހުށަހެޅުމުގައި ކޮންމެހެން ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންތައްތައް:
 

 

ޕާސްޕޯޓު ސައިޒުގެ ފޮޓޯއަކާއި، ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީއެއް، މި ފޯމާއެކު  ،އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ މީހާގެ .1
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 

އެ އިދާރާއެއް  ،ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކުން ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ކުންފުންޏަކުން އިނާމަށް ނަން ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ސޮއިކުރާނީ .2
 ސް ވެރިއެކެވެ. ހިންގަންހުރި އެންމެ އި

 

ހުގައި އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު ކަށަވަރުކޮށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބަލާނީ، ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ޞައްޙަކަމަށް ބެލުމަށްފަ .3
ގައި، އެ އިދާރާއެއްގެ ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތުތައް ހުންނަންވާނީ، ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގެ ލެޓަރހެޑް ، ކަމަށްވާތީ

 ނަންބަރު ޖަހައި، ތައްގަނޑު ޖަހައި، ސޮއިކޮށް، ސޮއިކުރި މީހާގެ ނަމާއި މަގާމުގެ ނަން ޖަހައިފައެވެ.  

  

 މިހާރު ވަޒީފާ އަދާނުކުރާ މީހަކު ފޯމު ފުރިހަމަކޮށްފައި ހުށަހަޅާނީ، އެ މީހަކު އަދާކުރި ވަޒީފާއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެ މީހަކު ވަޒީފާ  .4
އެ ތަނެއްގެ ވެރިޔެއްގެ ނަމާއި މަގާމު  ،އެ ތަނެއްގެ ތައްގަނޑު ޖަހައި ، އަދާކުރި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކުން ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހު

 އެނގޭގޮތަށް ލިޔެ ސޮއިކުރުމަށްފަހުގައެވެ. 
 

މި ޕޯޓަލް  http://apply.presidency.gov.mv"ފޯމު ހުށަހެޅުން" ހަމައެކަނި މި އިނާމަށް ހުށަހަޅާ މީހުންގެ ނަން ހުށަހެޅޭނީ  .5
 ނެވެ.މެދުވެރިކޮށްގެން

 
 ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު  ވާ ބުރާސްފަތި 4އޮގަސްޓު  2022ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން  1 ޖޫން 2022ހުށަހެޅޭނީ، އިނާމަށް އެދި ފޯމު  .6

 ގެ ނިޔަލަށެވެ.    3:00
 

 

 

 

 

 

 ނުވަތަ  ނަންބަރު ފޯނަށް  3336262 ގުޅާނީ، ދުމަށް ލޫމާތު ހޯ އިތުރު މަޢު 
 ފޯނަށެވެ.ނަންބަރު  7960844ނަންބަރު ފޯނަށް ނުވަތަ  3323701 

 

 

 

 

 

 

 

http://apply.presidency.gov.mv/
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 ނަމޫނާ : އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ މީހާގެ ތަޢާރުފުގެ  1ޖަދުވަލު 
 

ފެށްޓެވީ، )އޮފީހުގެ ނަން( )މުވައްޒަފުގެ ނަން( ދިވެހި ދައުލަތަށް ޚިދުމަތްކުރައްވަން 
އަހަރުވެގެން ރިޓަޔަރ ކުރެއްވިއިރު ހުންނެވީ  55ކާތިބުކަމުގެ ވަޒީފާގައި )ތާރީޚު( ގައެވެ. އުމުރުފުޅުން 

  )އޮފީހުގެ ނަން( އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރުކަމުގެ މަގާމުގައެވެ. މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ހޭދަކުރެއްވި 
މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި )އޮފީހުގެ ނަން( ކާތިބުކަމާއި، ސީނިއަރ ކްލާކްކަމާއި، އަހަރަށްވުރެ ދިގު  35

 .އެސިސްޓެންޓް ސެކްރެޓެރީކަމާއި، ސެކްރެޓެރީކަމުގެ ވަޒީފާވެސް އަދާކުރެއްވިއެވެ

)މުވައްޒަފުގެ ނަން( ވަޒީފާ އަދާކުރެއްވިއިރު އެ ކޯޓުތަކުގައި ހިނގަމުންދިޔަ ޝަރީޢަތްތަކުގައި 
ފަދަ ލިޔުންތައް އަތުން ރީތިކޮށް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު  ޓު ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯނެގޭ ބަޔާންތަކާއި

ވެސް ކޯޓުގެ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް ބަލަހައްޓަވައިފައި  ލިޔުއްވައިފައި ވެއެވެ. ފަހުން ޓައިޕްކުރައްވައިގެން
މީހުން ހާޒިރުކުރުމަށް ޗިޓު  މައްސަލަތަކުގައި ޝަރީޢަތަށް ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ އެކިވެއެވެ. އަދި އެކި

ޗިޓު ރައްދުކުރުން ފަދަ މަސައްކަތްތައް ވެސް  ،އަމިއްލަފުޅަށް ގޭގެއަށް ވަޑައިގެން ،ހައްދަވައިގެން
 .ކުރައްވައިފައި ވެއެވެ

)އޮފީހުގެ ނަން( ގެ ފައިސާއާބެހޭ އެންމެހައި ކަންކަމާއި މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީ ބެލެހެއްޓުމާއި، 
ވެސް )މުވައްޒަފުގެ ނަން( ކުރެއްވިއެވެ.  ންވެންޓްރީ ބެލެހެއްޓެވުން ފަދަ މަސައްކަތްތައްމުސާރަ ދިނުމާއި، އި 

ޖެހިގެން  އެއްވެސް އިރެއްގައި މައްސަލައެއް ،ވަންދެން މި މަސައްކަތްތައް ކުރެއްވިއިރު ދިގު މުއްދަތެއް 
ރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ޝަރުޢީ  ،އެކުޔާއެ ވެސް ކުރައްވައިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ. ހަމަ ސުވާލެއް

 .ވަރަށް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ކުރައްވައިފައި ވެއެވެ ،ވެސް ވަފުދުތަކާ ގުޅިގެން ކުރައްވަން ޖެހުނު ކަންކަން

)މުވައްޒަފުގެ ނަން( ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި އެހެން މީހުންނަށް ކަންކަން 
ކޯޓުގެ ވަޒީފާއާ އަލަށް  ،ރަކާތްތެރިވެވަޑައިގެންފައި ވެއެވެ. މިގޮތުންހަވެސް  އޮޅުންފިލުއްވައިދެއްވުމުގައި

ގުޅިވަޑައިގަންނަވާ މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނު ދެއްވުމާއި، ކައިރި ރަށްރަށުގެ ކޯޓުތަކުގައި ދިމާވާ އިދާރީ 
، މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ މައްސަލަތަކާއި ފައިސާގެ މައްސަލަތައް ޙައްލުކޮށްދެއްވުމުގައި އެހީތެރިވެދެއްވުމާއި 

ވެސް ކަންކަން ކުރަންވީ ގޮތާއި ކަންކަން ހިންގަމުން  ހޯދަން ކޯޓަށް އަންނަ ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް
 ގެންދާގޮތް އޮޅުންފިލުއްވައި ދެއްވައިފައި ވެއެވެ.
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 ސިޓީ  ނަމޫނާ ނެގޮތުގެ ޅާ ހުށަހަ  އަދާކުރި / އަދާކުރާ ވަޒީފާއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު :  2ޖަދުވަލު 

 އޮފީހުގެ ރަސްމީ ލެޓަރހެޑް 
 

 ނަންބަރު:...................
 

 
 ( އާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެޑްރެސް ))މުވައްޒަފުގެ ނަން( އަލްފާޟިލް 

 
       ( ކާުޑ ނަންބަރުދިވެހި ރައްޔިެތއްކަން އަންަގއިދޭ ( )އެޑްރެސް( )ނަން މުވައްޒަުފގެއަލްފާޟިލް )

 )މުވަްއޒަފުގެ ނަން(ގެ ނިޔަލަށެވެ. ( ޚު)ތާރީން ފެށިގެން ( ޚު)ތާރީފަިއވަނީ  އިއި ޚިދުމަތް ކުރައްވަ މި އޮފީހުގަ
 ތިީރގައި ިމވަނީެއވެ.   ،އޮފީހުގައި ޚިދުމަތްކުރެްއވި މުއްދަތުތަކާއި ވަޒީފާތައް  މި

 

 އޮފީސް  #
އަދާކުރި / އަދާކުރާ 

 ވަޒީފާ 
ބާވަތް  ވަޒީފާގެ   

 (ވަގުތީ  /ދާއިމީ )
ފެށި 
 ތާރީޚު 

ބަދަލުވި / 
 ވަކިވި ތާރީޚު 

 މުއްދަތު 

1       
2       

 
 

 ެވއެވެ. ފައިވައި ދުވަހު ޚިދުމަތް ކުރައް  00މަހާއި  00އަހަރާއި  00މި އޮފީުހގައި  )މުވަްއޒަފުގެ ނަން(
 ،ގެ ނަން ހުށަހެޅުއްވުމާ ގުިޅގެން )މުވަްއޒަފުގެ ނަން( އަދި، ދިވެހި ދައުލަތަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އިނާމަށް 

 ތިރީގައި މިވަީނެއވެ. ،އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީން އެދިވަަޑއިގެންފަިއވާ މަޢުލޫމާތުޤައުމީ 
 

 އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ، މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި، ޤާބިލުކަމާއި، ފަރުވާތެރިކަމާއި -1
 . ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް 

ފާަހަގކުރެވިފަިއވަނީ މި އޮފީހުަގއި ވަރަށް ފަރުވާތެިރކަމާެއކު މަސަްއކަތަށް  މުވަްއޒަފުގެ ނަން()
، ނަމޫނާ މުަވއްޒަެފްއގެ ގޮތުަގއެެވ. އަިދ، ކަންކަން ނިންމެވުމުގައި  ،އިސްކަންދެްއަވއިގެން މަަސއްަކތްކުރެްއވި

ބަުދވެސް ަމސައްކަތް ކުރެްއިވ ުޙރުމަތްތެރިކޮށް ހިއްތަަވއި، ެއއާ ެއްއގޮތަށް އަ ގަާވއިދުތަާކއި އުސޫލުތަކަށް
 ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުަގެއވެ.

 
 މަސައްކަތްތައް: ޚާއްޞަ  ފާހަގަކުރެވޭ  ކޮށްފައިވާ  ކުރިއެރުމަށް  އައްސަސާގެ މު  -2

 އިރެވުނު ކޮމިީޓގެ ަމސައްކަތް ާރވަޭއރު ޤާއިމުކު އޮފީހުަގއިޓަަކއި  ލުމަށްއިޑްރާފްޓް ެއކުަލވަ ގަާވއިދުތަުކގެ
އަިދ، އޭުރ  ެވެއވެ. ަފއިވައިމަސައްކަތް ކުަރއް  ހިންގެވުމުަގއި ވަރަށް ހީވާިގަކމާއެކު އިސްނަްނގަަވިއގެން

ބަޔާންކުރެްއވުމަށް(  ،)ވަިކވަިކ މަސައްކަތް ކުރެްއވިނަމަ ވި ޚާްއޞަ މަސައްކަތްތައްވާލުކުރެއް ހައޮފީހުން 
 ވެެއވެ. ވެސް ފައިވައި ގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން ކުަރއް )މުވަްއޒަފުގެ ނަން(  ސީދާ
 

-1- 
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-2- 

 
 ފައިވާ އެކިއެކި ކަންކަމުގައި ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވެ ޚިދުމަތް ކޮށްފައިވާ މިންވަރު:ގައި މުއައްސަސާއިން ހިން  -3

ޢަމަލީގޮތުން )މުވަްއޒަފުގެ ަނން( އެިކއެކި ކަންކަމުަގއި  ވެސްއޮފީހުން ބޭއްވި ޚާއްޞަ ޙަފްާލތަކާއި  މިނޫން
 އްވުމަށް(ނުސީލު ހިމެފު)ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނިވ ކަންކަމުގެ ތަ ެވެއވެ. ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންފައި 

ގެ ހިްއސާ ވަރަށް ބޮޑުކަްނ  ()މުަވްއޒަފުގެ ނަންމި މަސައްކަތުަގއި  )ކުރަްއވައިަފއިވާ މަަސއްކަތް(
  ފާހަގަކުރަމެވެ.

ިއ ަލކާއުސޫެއްއެވސް އޮފީުހގެ  އޭރު މި ،މި އޮފީުހގަިއ ޚިދުމަތް ކުރެްއވި މުއްދަުތގައި  ،)މުވަްއޒަފުގެ ނަން(
ކޯެޑއް ރިގެން ފިަޔވަެޅއް އެުޅްއވިކަުމގެ ެއއްެވސް ލިޔެިކޔުމެއް ުނވަތަ ަވަޑއިޚިލާފުވެ ަދކާަގވާއިނުވަތަ 

 .ވެސް ދެންނެވީެމވެ ނެތްކަމުގައި
 

 (ޚު)ތާރީ
 

 
 (އިހުންނެވި އިސްވެރިއެއްގެ ނަމާއި، މަގާމާއި ސޮވަޑައިގެން ވާލުވެހަ)އޮފީސް ހިންގެވުމާ 

 )އޮފީހުގެ ތައްގަނޑު(
 

 

 

 

 

 

 

 

 


