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 ސަރވިސް ޗާޓަރު 

` 
 ޢާރަފް ތަ 

ގެ )ހ( ިއން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ވަނަ މާއްދ116ާ އަސާސީގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު ،މި މަރުކަޒަކީ
އޭރުެގ  ވަނަ ައހަރު، 2000ޑިސެމްބަރ  07  ނަމުގައިގެ މަރުކަޒު"  "ކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ ލިބިވަޑައިގަންނަވާ އިޚްތިޔާރުގެ ަދށުން، 

     "ކީރިތި ޤުރްއާނާެބހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒު" ގެ ނަމަށް އަދި އެ މަރުކަޒުގެ ނަންމަރުކަޒެކެވެ.  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްދަވާފައިވާ
  ވެ.ބަދަލުކުރައްވާފައެއިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވަނީ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ ގައި  2019ޖަނަވަރީ  7

 

 

 ތަޞައްވުރު       އަމާޒު 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ޢަމަލުކުާރ  ޤުރްއާނުގެ ޢިލްމަށް އަހުލުވެރި، އެއާއެއްގޮތަށް
  .ރައްޔިތުންތަކެއް އުފެއްދުން ލާމަސީލު

ދިރުވާ ނަމޫނާ އިސްލާމީ އާނަށް އަހުލުވެރި، ސުންނަތް ޤުރް
ޤުރުއާނުގެ ޢިލްމާއި ޘަޤާފަތާއި، އަޚްލާޤުްނ ށް، މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކޮ
 .ރައްޔިތުންތަެކއް އުފެއްދުންޒީނަތްތެރިވެފައިވާ 

 .ހަތްޤިރާއަތުގެ ޤާރީންނާިއ، ޙާފިޒުންގެ ބޮޑު ޖީލެއް އުފެއްދުން

  ދެމެހެއްޓުމުަގއި  ،ކޮށް ޤައުމުގެ އިސްލާމީ ޝަޚްޞިއްޔަތު ބިނާ
  .ހިއްސާވުން

 

ގެ  ملسو هيلع هللا ىلصކީރިތި ޤުރްއާނަށާއި ކީރިތި ރަސޫލާ
ޒަމާނީ ސުންނަތަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ މައިދާނުގައި 
 .ނަމޫނާ އިސްލާމީ މުއައްސަސާއަކަށްވުން
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 ސަރވިސް ޗާޓަރު 

 މައިގަނޑު އަގުތައް 

 

 މޭންޑޭޓް 

 .މަސައްކަތްކުރުން ދިނުމުގެ އުނގަންނައި ދާއިރާއެއްގައި ފުޅާ ސުންނަތް ނާއިޤުރްއާ ❖
 .ކުރުން މަސައްކަތް ހިުތދަސްކޮށްދިނުމުގެ ،ދަސްކޮށްދިނުމާއި ކިޔަވަން ރީތިކޮށް  މަގުން ތަޖްވީދު ޤުރްއާން ❖
 .ޝާއިޢުކުރުން ،ދިރާސާކޮށް ހަޤީގަްތތައް ސައިންޓިފިކް ސުންނަތުގައިވާ ޤުރްއާނާއި ❖
 .ފެތުރުން ޢިލްމް ޙަދީޘް ދާއިރާއެއްގައި ފުޅާ ކުރުމާއެކު ދިރާސާތައް ބެހޭ ޢިލްމާ ޙަދީޘް ❖
 .ކޮށްދިނުން ތަނަވަސް އެމަގު މީހުްނަނށް ބޭނުންވާ ކުރުމަށް ދިރާސާތައް ސުންނަތާގުޅޭ ޤުރްއާނާއި ❖
 ކަންކަން ބޭނުންވާ ބޭއްވުަމށް މުބާރާތްތައް ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުބާރާތްތަކާއި ސްކޫލް ،މުބާރާތާއި ޤައުމީ  ކިޔެވުމުގެ ޤުރްއާން ❖

 .ހިންގުން ރާވައި
 އެމުބާރާތްތަކުގައި  ،ކަނޑައަޅައި ފަރާތްތައް ބައިެވރިކުރާނެ ރާއްޖެއިން ުމާބރާތްތަކުގައި ޤުރްއާން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ❖

 .ބެލެހެްއޓުން ކަންކަން އެންމެހައި ގުޅޭ އެކަމާ ،ބައިވެރިކުރުމާއި
 ތަރުޖަމާ ޤުރްއާނުގެ ،ކުރުމާއި  މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޝާޢިއު މުރާޖާޢާކުރުމާއި ،ތަރުޖަާމކުރުމާއި ބަހަށް ދިވެހި ޤުރްއާން ❖

 .މަގުފަހިކޮށްދިނުން ލިބޭނެ ރައްޔިތުނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު
 .ހެުދން ލިބޭނެޮގތް ޢާންމުންަނށް ތަރުޖަމާކޮށް ބަަހށް ދިވެހި ފޮތްތައް ގުޅުންހުރި އެއާ ފޮތްތަކާއި ޙަދީޘް ❖
 ނައްތާލުމަށް މުްޞޙަފްތައް ،ނައްތާލުމާއި ކަމާއެކު ރައްކާތެރި މުޞްޙަފްތައް ހުންނަ ހަލާުކވެފައި ބާވެ ވަރަށް ނުކުރެވޭ ބޭނުން ❖

 .ަމޝްވަރާދިނުން ލަފާއާއި ފަރާްތތަކަށް ބޭނުންވާ
 .ހިންގުން ރާވައި ކޯސްތައް މުގެތަމްީރނުކުރު ޖަާމޢަތްތެރިން ،އިމާމުންނާއި ،މުަދއްރިސުންނާއި ޤުރްއާން  ބޭނުންވާ ރާއްޖެއަށް ❖
 .ބެލެހެއްޓުން ދަްފތަރު ޙާފިޡުންގެ،  ދިނުމާއި ސަނަދު،  އިމްތިހާންކޮށް ޙާފިޡުކަމުގެ ❖
 .ބެލެހެއްޓުން ރެކޯޑް ކުލާސްތަކުގެ ޤުރްއާން ހިންގާ ރާއްޖޭގައި ❖
 މަރުކަޒަށް  ޤައުމީ ބެހޭ ޤުރްއާނާ ކީރިތި ގުޅިގެން މުއައްސަސާތަކާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބެހޭ ސުންނަތާއި ޤުރްއާނާއި ކީރިތި ❖

 .ހޯދުން އެހީތެރިކަން ާމލީ އަދި ފަންނީ ،ޢިލްމީ  ބޭނުންވާ

ޚިދުމަތްތައްމަރުކަޒުގެރާއްޖެއަށްމުޅިއިންސާފާއެކުނަޒާޙާތްތެރިކަމާއި،ހާމަކަމާއި،
.ފޯރުކޮށްދިނުން

އުފެއްދުންެތރިރަނގަޅުެފންވަރުއަދާހަމަޒަމާނާެމަތީ،އަޚްލާޤުގެެމަތިވެރިޤުރްއާނުގެ
.ދިނުންޚިދުމަތްތަކެއް
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 ސަރވިސް ޗާޓަރު 

 އާއްމު ޚިދުމަތްތައް 

 އިތުރު މަޢުލޫމާތު  މުއްދަތު  ދެވޭ  ޚިދުމަތް  ޚިދުމަތްތައް  #

1 
 މަޢުލޫމާތު ޢާންމު މަރްކަާޒބެހޭ

ފޯރުކޮށްދިުނމާއި އަންނަ ސިީޓ، މެެސޖް، 
  ވުން.  ަޖވާުބދާރީ ޝަކުވާބަަލިއގަނެ

ދުވަުހން ުދވަހަށް ަޖވާުބެދވޭފަދަ ކަންކަަމށް އެ  -
ތުަގިއ . އެނޫން ޙާލަދުވަހު ޖަާވބު ދިުނން

ދުވަުހގެ ތެޭރަގިއ  3މަަސއްކަތު  ރަްސމީ
 ޖަާވބު ދިުނން.

އެހެން ިއދާާރެއއްގެ ލަފަެއއް ުނވަތަ އެަތނަކުން  -
މައުލޫާމތު ހޯދަްނޖެހޭ ފަދަ ަމއްސަަލއެްއ ނަމަ 

ުދވަހުެގތެރޭ  7އެންމެ ލަްސެވގެން ަރސްމީ 
 .ންޖަާވބު ދިނު 

3019300 
info@nchq.gov.mv 

 

 ުދވަހަކު  ކޮންމެ  ވިއްުކން ފޮތްތައް ނެރޭ މަރްކަުޒން 2
3019300 

info@nchq.gov.mv 

 އެްއގޮތަށް  ތާރީޚާ ހަމަޖެހިަފިއވާ ދޫކުުރން  ބަލަިއގަތުާމއި ފޯމް  3
3019315 

hr@nchq.gov.mv 

 ރިސެޕްޝަނުންދޭ ޚިދުމަތްތައް 

 ޚިދުމަތްތައް  #
 ދެވޭ  ޚިދުމަތް 

 މުއްދަތު 
 އިތުރު މަޢުލޫމާތު 

1 
މަޢުލޫމާތު  އާއްމުންނަށް ގުޅޭގޮތުން  ދޭ ޚިދުމަތްތަކާ މަރްކަޒުން

މާއި، ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ބަލައިގަނެ ސެކްޝަން ޔުނިޓް ދިނު
 ފޯރުކޮށްދިނުން.ތަކަށް 

8:00-1400 

3335084،3338825،3019300 
info@nchq.gov.mv 2 ި13:30-8:00 ލިޔެކިޔުން ބަލައިގަތުން  އެހެނިހެން ސިޓީއާއ 

 1400-8:00 ފަރާތްތަކަށް ޚިދުމަތްދިނުން ޓް ގެއްލިގެން ހުށަހަޅާ ސެޓްފިކެ  3

 13:30-8:30 ގެ ކޯސްތަކުގެ ފޯމް ދޫކުރުމާއި ބަލައިގަތުން މަރްކަޒު 4
3335084،3019327 

academic@nchq.gov.mv 

 13:30-8:00 ށްއެދޭ ފޯމް ދޫކުރުމާއި ބަލައިގަތުން ވަޒީފާއަ 5
3335084،3019315،3019319 

hr@nchq.gov.mv 

 13:00-10:00 ވިއްކުން ފޮތް  6
3335084،3338825،3019300 

info@nchq.gov.mv 

mailto:info@nchq.gov.mv
mailto:academic@nchq.gov.mv
mailto:hr@nchq.gov.mv
mailto:info@nchq.gov.mv
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 ސަރވިސް ޗާޓަރު 

 އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް 

 ން އެކަޑެމިކް ސެކްޝަ 

 އިތުރު މަޢުލޫމާތު  މުއްދަތު  ދެވޭ  ޚިދުމަތް  ޚިދުމަތްތައް  #

  ކުރުން  އިމްތިޙާނު  ކަމުގެ  ޙާފިޡް  1
 35 ކަށް ޡަ ޙާފި  ކޮންމެ 

 ތެރޭގައި  ދުވަސް 
3019318 

academic@nchq.gov.mv 
 ތެޭރގައި  ދުވަސް 30  ދޫކުރުން ސެޓްފިކެޓު ކަމުގެ ޙާފިޡް 2 

3 
 އަލުން  ހަލާކުވެގެން  /ގެއްލިގެން  ސަނަދު  ތަޢުލީމީ  މަރުކަޒުގެ 

  ހަދައިދިނުން 
 ތެރޭގައި  ސް ދުވަ  5

3019328 

academic@nchq.gov.mv 
4 

 ހަލާކުވެެގން /ެގއްލިގެން  ޓްރާްނސްކުރިޕްޓް ތަޢުލީމީ މަރުކަުޒގެ
  ހަަދއިިދނުން އަލުން

 ތެޭރަގއި  ދުވަސް 5

 ތެރޭގައި  ސް ދުވަ  5  ދޫކުރުން  ލިޔުން  ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ  ކޯސް  މަރުކަޒުގެ  5
3019307  /3019317 

academic@nchq.gov.mv 6 
 ލިޔުން އަންަގިއދޭ ދަިރވަެރއްަކން ކިޔަވާ ކޯހުަގއި މަރުކަުޒގެ
  ދޫކުރުން

 ތެޭރަގއި  ދުވަސް 5

7 
 ހުށަހަޅާ  އެދި  ކުރުމަށް  ހިންގުމަށް އެފްލިއޭޓް  ކޯސްތައް  މަރްކަޒުގެ 
  ޖަވާބުދިނުން  ސިޓީތަކަށް 

 ތެރޭގައި  ސް ދުވަ  5

3019323 

academic@nchq.gov.mv 8 
 ެއްއބަްސވުން ކުރުމުގެ ހިްނގުމަށް އެފްިލޭއޓް ކޯސްަތއް މަރްކަުޒގެ

   ޤާިއމްކުރުން
 ތެޭރގައި  ދުވަސް 10

 ތެރޭގައި  ސް ދުވަ 10 ކުރުން  ޤާއިމް  އެއްބަސްވުން  ހެދުމުގެ  ކުލާސް /ގޮފި  މަރްކަޒުގެ  9

 ކޮންމެ ުދވަހަކު   ދިުނން މަޢުލޫމާތު ޮގތުން ޕްޮރގުާރމްތަާކބެހޭ ތަޢުލީމީ މަރްކަުޒގެ 10

3019327 

academic@nchq.gov.mv 
 ތެރޭގައި  ދުވަސް  2  ހަމަޖައްސައިދިނުން  ޤާރީން  ކިޔަވާ  ޖަލްސާތަކުގައި  11

12 
 ފުރުޞަތު ބަްއދަލުކުުރުމގެ ިއސްެވރިންނާ މަރްކަުޒގެ

  ހަމަަޖއްަސއިިދނުން
 ކޮންމެ ުދވަހަކު 

 ޙިފްޡް ކްލާސް 13
ޤުުރއާން އަހަރު ނުވަތަ  7

 ހިތުދަސްކޮށް ިނމެްނދެން 
3019322 

academic@nchq.gov.mv 

 3019323 / 3019322 ތެރޭގައި  ހަފްތާ 08 1ޤިާރއަތު ސެޓްފިކެޓް  14

academic@nchq.gov.mv 

 ތެރޭގައި  ހަފްތާ 15 2ޤިާރއަތު ސެޓްފިކެޓް  15

3019307 / 3019323 

academic@nchq.gov.mv 16  ްތެރޭގައި  ހަފްތާ 30 3ޤިާރއަތު ސެޓްފިކެޓ 

 ތެރޭގައި  ހަފްތާ 30 ޤާރީަކމުގެ އެޑްާވންސް ސެޓްފިކެޓް  17



 

 

5 

 ސަރވިސް ޗާޓަރު 

 އަހަރު  3 ޤުްރއާން ުމދަްއރިސްަކުމގެ ޑިްގރީ  18

3019317 

academic@nchq.gov.mv 

 އަހަރު  1 ޤުްރއާން ުމދަްއރިސްަކުމގެ ޑިޕްލޮމާ  19

 އަހަރު  3 އިާމމްކަުމގެ ޑިްގރީ  20

 އަހަރު  2 ޑިޕްޮލމާ ޢަރަިބބަހުގެ  21

 ތެރޭގައި  ހަފްތާ 15 މަޝްޤު ކްލާސް  22
3019327 

academic@nchq.gov.mv 
 މަސް 1 ޖަމާޢަތްެތރިން ތަްމރީން ކުުރމުގެ ްޕރޮްގރާމް  23

 މަސް 1 ބްަރއިލް ޕްރޮްގރާމް  24

 އެޗް އާރް ސެކްޝަން 

 އިތުރު މަޢުލޫމާތު  ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި މުއްދަތު  ޚިދުމަތްތައް  #

1 
މުަވއްޒަފުްނގެ ަވޒީފާއާ ގުޅޭ އެންމެހާ 

 ކަންކަން ކުރުން 
 ހެދިފަިއވާ ަޤާވއިާދއި ުއސޫލުތަކާ އެްއޮގތަށް ޚިުދމަތް ދިނުން.

 3019319 / 3019315 ަމއްސަލަ ހުށަަހޅާ ަފރާތަށް ަޖވާބު ިދނުން. ަގއިެތރޭސްދުވަ 3
hr@nchq.gov.mv 

2 
ވަޒީާފއަށް ެއދޭ ފޯމް ދޫކުުރމާއި 

 ބަލަިއގަތުން 
 ކަނޑަެއޅިފަިއވާ ުމއްދަުތަގއި 

 ފައިނޭންސް ސެކްޝަން 

 އިތުރު މަޢުލޫމާތު  ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި މުއްދަތު  ޚިދުމަތްތައް  #

1 
މުދަލާއި ޚިުދމަތް ފޯރުކޮށް ިދނުމަށްފަހު އެކިއެކި 
 ފަރާތްތަކުން ަމރުކަޒަށް ފޮުނވާ ބިލްތައް ދެއްކުން 

 ތެރޭަގއި  ދުަވސް 5ޕޭމަންޓް ރިކުެއސްޓް ލިބޭތާ 
3019311 

finance@nchq.gov.mv 
2 

ަދއްކަންޖެހޭ ފަިއސާ  އެކިއެކި ފަރާތްތަުކން މަރުަކޒަށް
 ބަލަިއގަތުން 

 ދުވަުހން ުދވަހަށް 
 

 ސެކްޝަން  ޕްރޮކިޔުމަންޓް 

 އިތުރު މަޢުލޫމާތު  ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި މުއްދަތު  ޚިދުމަތްތައް  #

1 
ބީލަން ރަިޖސްޓްރީ ކުުރމާއި މައުލޫާމތު ސާފުކުރުާމއި ބީލަން 

 ހުށަހެޅުން 
 ތެޭރަގއި  ދުވަސް 7

3019318 / 3019321 
procurement@nchq.gov.mv 

 ތެޭރަގއި  ދުވަސް 5 ކޮމެޓީގެ ނިްނމުމާ ުގޅޭ ގޮުތން ބީލަްނެވރިން ޝަކުވާ ހުަށހެޅުން  2

 ތެޭރަގއި  ދުވަސް 5 އެްނގުން  އްއެޯވޑް ކުރި ފަރާތަ  3

 ތެޭރަގއި  ދުވަސް 5 އެްގރިެމންޓްކުރުން  4

mailto:finance@nchq.gov.mv


 

 

6 

 ސަރވިސް ޗާޓަރު 

 ގުޅުއްވުމަށް 
 

 

 

 / އަމީރު އަޙްމަދު މަގު  ކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒު
 .މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 3019300 

 www.nchq.gov.mv 

 info@nchq.gov.mv 

 
nchq.gov.mv      

 @nchq_official      

ސިޓީތަކާއި ލިޔުންތައް 

 އެޑްރެސް ކުރުން:
 އައްޝައިޚް އިލްޔާސް ޖަމާލުއިސްލާމިކް އެފެއާޒް ސްޓޭޓް ފޮރ މިނިސްޓަރ އޮފް 

އިދާރާ ހުޅުވިފައި 

 ހުންނަ ގަޑިތައް:
އިން  8:00ހޮނިހިރު އަދި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ފިޔަވައި، ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު  ،ހުކުރު

 ށް  14:00

mailto:info@nchq.gov.mv

