
 
 
 

  
 

  

 

 

2021ސަރވިސް ޗާޓަރު    

ވުޒާރާ ތަރިކައިގެ ސަގާފަތާއި ،ފަްނާނއި  

 

  



 

ވަނަ ފަންގިފިލާ، ޗާންދަނީމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   2،  ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރު ،    ފަންނާއި، ސަގާފަތާއި ތަރިކައިގެ ވުޒާރާ       

.މެއިލް:  ،  332 6796ފެކްސް  ،  3036999ޓެލެފޯން:       www.mach.gov.mvވެބްސައިޓް:   admin@mach.gov.mv އީ

             

 މިނިސްޓްރީ އާއި މިނިސްޓްރީގެ އިދާރާތަކުގެ ސާރވިސް ޗާޓަރު 

 

 މިނިސްޓްރީގެ ތައާރަފު 

ވަނަ ދުވަހު  ސަރުކާރުން     18ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު    2018މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖްގެ ނަމުގައި  

ޝީފާއި، މި މިނިސްޓްރީ އުފައްދަވައި، މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ މުއައްސަސާތަކުގެ ގޮތުގައި ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑަމީ އާއި، ޤައުމީ އަރު

މަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖް (މިހާރުގެ ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ގައުމީ މަރުކަޒު) އާއި، ނޭޝަނަލް ބިޔުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަން އާއި،  ޑިާޕޓް

 .ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ ހަމަޖެއްސެވިއެވެ އަދިނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޯރ ދި އާޓްސް 

 

 ވިޝަން  
ހިމާޔަތް  ތަރިކަ  ސަގާފީ  ކުރިއަރުވައި،  ޖީލުތަކަށް  ފަންނުވެރިކަން  އޮތް  އަންނަން  ޖީލުތަކަށާއި  މިހާރުގެ  ތަރައްގީކޮށް  ކޮށް 

 ދެމެހެއްޓެނެވިގޮތެއްގައި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދިނުން.  

 

 މިޝަން 
 .ތަރައްގީކޮށް ބެލެހެއްޓުންދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކޮށް ފަންނުވެރިކަން ކުރިއަރުވައި، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި  

 

 ސާރވިސް ޗާޓަރުގެ ތައާރަފު 

މި ސަރވިސް ޗާޓަރަކީ މިނިސްޓްރީއާއި މިނިސްޓްރިގެ އިދާރާތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި އެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް        

މުއްދަތު ބަޔާންކުރާ ޗާޓަރެކެވެ.  ހޭދަވާނެ   

 

ގެ މަޤުސަދު  ރު ޗާޓަ   

 

މިނިސްޓްރީއާއި  މިނިސްޓްރީގެ އިދާރާތަކުން، ޚިދުމަތްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ މިންގަނޑެއް ކަނޑައަޅައި، ޚިދުމަތްދިނުމުގައި         

ރުވެ، ޚިދުމަތްދިނުމުގެ  ފަރާތްތަކާއި، ޚިދުމަތްދޭން ތިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ހިތްހަމަޖެހުން އިތު އެ މިންގަނޑުތައް ހިފެހެއްޓުމާއި،  ޚިދުމަތްހޯދާ

ދަށުން   މަރުޙަލާ ޗާޓަރއެއްގެ  ޚިދުމަތްތައް  އިދާރާތަކުންދޭ  މިނިސްޓްރީގެ  މިނިސްޓްރީއާއި  ކުރުމެވެ.   މަގުފަހި  ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް 

 ، މައްސަލަތައް ނިންމުމަށް ދޭގޮތަށްހަމަޖެހުމަކީ ވަކިމުއްދަތެއްގައި މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ބާރުއަޅައި އަދި މުވައްޒަފުން ޒިންމާދާރުކުރެވި  

މި ޗާޓަރުގެ ސަބަބުން، އިދާރާއިންދޭ ޚިދުމަތް   ކަނޑައަޅާފައިވާ  މުއްދަތުތަކަށް ވާޞިލުވުމަށް އެޅޭ ވަރަށް ބޮޑު ބާރަކަށްވެއެވެ. މިގޮތުން

އިދާރާއިންދޭ ޚިދުމަތްތަކާއިމެދު ޚިދުމަތްހޯދާ   ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގައި ޚިދުމަތްހޯދާފަރާތްތަކަށް ލިބެމުންދާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ލިބި، 

ދޭ  ފަރާތްތަކުގެ އިތުބާރު ބޮޑުވެގެންދާނެއެވެ. އަދި މި ސަރވިސް ޗާޓާތުގެ ސަބަބުން މިނިސްޓްރީއާއި މިނިސްޓްރީގެ ދާއިރާތަކުން ފޯރުކޮށް 

  ވެގެންދާނެއެވެ.  ޚިދުމަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ފަސޭހަކަމާއިއެކު ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކަށް ލިބުމަށް މަގުފަހި

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



ވަނަ ފަންގިފިލާ، ޗާންދަނީމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   2،  ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރު ،    ފަންނާއި، ސަގާފަތާއި ތަރިކައިގެ ވުޒާރާ     

 www.mach.gov.mvވެބްސައިޓް:   admin@mach.gov.mv އީ.މެއިލް:  ،  332 6796ފެކްސް  ،  3036999ޓެލެފޯން:  

 

 

   މިނިސްޓްރީގެ ސަރވިސް ޗާޓަރު:

 

 ޚިދުމަތްތައް  ޖަވާބު ދޭނެ ގޮތް   ޚިދުމަތަށް އެދޭނެ ގޮތް  ޚިދުމަތްތައް 

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހޭދަވާނެ  

 މުއްދަތު 

ކައުންޓަރުންދޭ މަޢުލޫމާތު /  

  ޚިދުމަތް

ކުރުން  އީމެއިލް  އޮފީހަށް ހުށަހެޅުން   ދުވަސް 3 

ކުރުން  އީމެއިލް ކުރުން  އީމެއިލް    ދުވަސް 3 

 ރަސްމީ ގަޑީގައި، ވަގުތުން  ފޯނުން  ފޯނުން 

މިނިސްޓްރީއާއި 

އިދާރާތަކާ   މިނިސްޓްރިގެ 

ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ  

   މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން

މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން  

 ބޭއްވުން 

ކުރުން  އީމެއިލް  އޮފީހަށް ހުށަހެޅުން   ދުވަސް 10ރަސްމީ  

ކުރުން  އީމެއިލް ކުރުން  އީމެއިލް    ދުވަސް 10ރަސްމީ  

  ދުވަސް 10ރަސްމީ  ފޯނުން  ފޯނުން 

މިނިސްޓްރީއާއި 

 މިނިސްޓްރިގެ އިދާރާތަކުން 

ކުރިއަށްގެންދާ  

މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން  

މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން  

 ބޭއްވުން 

ކުރުން  އީމެއިލް ކުރުން އީމެއިލް     ދުވަސް 07 

 އީމެއިލް ފޯނުން 

  ފޯނުން / ސިޓީ ސިޓީ

ސަރުކާރު އޮފީސްތަކަށާއި  

ދަރިވަރުންނަށް   ދިރާސާކުރާ

ތާރީޚީ ދިރާސާތައް  

ކުރުމުގައި އެހީތެރިކަން  

 ފޯރުކޮށްދިނުން 

އީމެއިލް ކުރުން  ސިޓީ / ސިޓީ   ދުވަސް 10ރަސްމީ  

ކުރުން  އީމެއިލް ކުރުން  އީމެއިލް    ދުވަސް 10ރަސްމީ  

  ގުޅޭ   ދުވަސްތަކާ  ހާއްސަ

  ސަރުކާރު   މަޢުލޫމާތު

  އޮފީސްތަކަށް

  މަޢުލޫމާތު   ފޯރުކޮށްދިނުމާއި

 ބޭއްވުން  ސެޝަންތައް

އީމެއިލް ކުރުން  ސިޓީ / ސިޓީ   ދުވަސް 10ރަސްމީ  

ކުރުން  އީމެއިލް ކުރުން  އީމެއިލް    ދުވަސް 10ރަސްމީ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ވަނަ ފަންގިފިލާ، ޗާންދަނީމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   2،  ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރު ،    ފަންނާއި، ސަގާފަތާއި ތަރިކައިގެ ވުޒާރާ       

.މެއިލް:  ،  332 6796ފެކްސް  ،  3036999ޓެލެފޯން:       www.mach.gov.mvވެބްސައިޓް:   admin@mach.gov.mv އީ

 އިދާރާ: ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ 

ގޮތް  ޖަވާބު ދޭނެ   އެދޭނެ ގޮތް  ޚިދުމަތަށް  ޚިދުމަތްތައް   

 ޚިދުމަތްތައް 

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހޭދަވާނެ  

 މުއްދަތު 

ލައިބުރަރީގެ ޚިދުމަތް  

 ދިނުން 

އީމެއިލްކުރުން، ފޮޓޯ ކޮީޕ     އޮފީހަށް ހުށަހެޅުން

ހާޑް ކޮީޕ ހުށަހަޅާ    ނުވަތަ

 ފަރާތަށް ފޯރުކޮށްދިނުން 

 ވަގުތުން  ރަސްމީ ގަޑީގައި، 

 ކުރުން  އީމެއިލް

 އީމެއިލް ކުރުން، ފޯނުން، ސިޓީ  މަޢުލޫމާތު ދިނުން 

 ފޮޓޯކޮީޕ 

 ދުވަސް   3މަސައްކަތު 

 ކޮީޕ  ޑިޖިޓަލް

 އީމެއިލް

  ސިޓީ

 ކޮީޕ  ހާޑް

 

 ފޮތް ވިއްކުން 

 ހުށަހެޅުން އޮފީހަށް 

 ރަސްމީ ގަޑީގައި، ވަގުތުން  ފޮތް 

 

 ބަނޑޭރި ޭޕ މެދުވެރިކޮށް 
 

 

 

   އިދާރާ: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އަރުޝީފު 

 ގޮތް   ޖަވާބު ދޭނެ    އެދޭނެ ގޮތް   ޚިދުމަތަށް  ޚިދުމަތްތައް 

  ޚިދުމަތްތައް 
ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހޭދަވާނެ  

 މުއްދަތު 

ޤައުމީ    ދިވެހިރާއްޖޭގެ

އަރުޝީފުގައިހުރި  

ރިކޯޑްތަކުން މަޢުލޫމާތު  

   ދިނުން

ޑޮކިއުމަންޓް، ފޮތް އަދި އޯޑިއޯ  ފޮޓޯ، 

 ވީޑިއޯގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން  /

  އޮފީހަށް
ފޯމް 

 ކޮީޕ  ހާޑް   ހުށަހެޅުން

  ސޯސް ކަށަވަރުވެފައިވާ● 
 ދުވަސް  3މަ މައުލޫމާތެއްނަ

  ރިސާރޗް ކުރާ ●
މައުލޫމާތެއްނަމަ، 

މަސައްކަތުގެ ނިސްބަތުން  

 މުއްދަތު ތަފާތު ވާނެއެވެ. 

ވެބްސައިޓް  

 ޯޕޓަލް 
 ފޮޓޯ ކޮީޕ

ފޯމު 

އީމެއިލް 

 ކުރުން 

 ޑިޖިޓަލް ކޮީޕ

 އީމެއިލް ސިޓީ

  ޤާނޫނު ނަންބަރު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ  (  16/2011

ޤައުމީ އަރުޝީފުގެ  

ޤާނޫނު)ގެ ދަށުން  

އޮފީހަކުން   ދައުލަތުގެ

އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް 

ނައްތާލުމަށް ޑިރެކްޓަރ  

  ސިޓީ    ސިޓީ 

އަށްވުރެ ދަށުގެ   1000

  އަދަދުތަކުގެ
   ލިޔެކިޔުންކަމުގައިވާނަމަ

 ދުވަސް  10
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  ޖެނެރަލްއަށް ހުށަހަޅާ
   ލިޔުންތައް

  ސިޓީ   ފޯރުކޮށްދިނުން ޓްރޭނިންގ
  އެދިފައިވާ ގޮތަށް ޓްރޭނިންގ

   ފޯރުކޮށްދިނުން

ޓްރޭނިންގއަށް އެދި  

މަސް   01ހުށަހަޅާތާ 

 ދުވަސް 

 

 

 

 
 

 އިދާރާ :ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު 

 

 ގޮތް   ޖަވާބުދޭނެ  އެދޭގޮތް   ޚިދުމަތަށް  ޚިދުމަތްތައް 
ހޭދަވާނެ    ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި 

 މުއްދަތު 

ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރަށް  

 ވަނުމަށް ޓިކެޓް ވިއްކުމާއި
ދާރުލްއާސާރުގެ ޓުއަރ  

 ދިނުން 

ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ޤައުމީ 

 ހާޒިރުވެ   މަރުކަޒުގެ ކައުންޓަރަށް

ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ  

ޤައުމީ މަރުކަޒުގެ  

 ކައުންޓަރުން 

  10ގަތުމަށް އެދޭތާ  ޓިކެޓް 

   މިނިޓް ތެރޭގައި.
 ގަޑިއިރު   1ޓުއަރ އަށް 

ހއ.އުތީމު ގަނޑުވަރަށް  

ވަނުމަށް ޓިކެޓް ވިއްކުމާއި  

 ން ދިނު  ޓުއަރ

ބޮޑުތަކުރުފާނު ހަނދާނީ މަރުކަޒުގެ  

 ކައުންޓަރަށް ހާޒިރުވެ 

ބޮޑުތަކުރުފާނު ހަނދާނީ  

 މަރުކަޒުގެ ކައުންޓަރުން 

  10ގަތުމަށް އެދޭތާ  ޓިކެޓް 

   މިނިޓް ތެރޭގައި.
 މިނެޓް  30ޓުއަރ އަށް 

ހުވަދޫ ސަރަޙައްދީ  

ދާރުލްއާސާރަށް ޓިކެޓް  

 ދިނުން   ވިއްކުމާއި ޓުއަރ

ހުވަދޫ ސަރަޙައްދީ ދާރުލްއާސާރުގެ  

 ކައުންޓަރަށް ހާޒިރުވެ 

ހުވަދޫ ސަރަޙައްދީ  

 ދާރުލްއާސާރުގެ ކައުންޓަރުން 

  10ގަތުމަށް އެދޭތާ  ޓިކެޓް 

   މިނިޓް ތެރޭގައި.
 މިނެޓް  15ޓުއަރ އަށް 

ދާރުލްއާސާރަށް  

  ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޒިޔާރަތް
 ރިކުއެސްޓްތައް 

 ފޯމު
 މެއިލް

 މެދުވެރިކޮށް 
 އީމެއިލް ލިޔުމުން 

ލިބޭ ދުވަސް   ސިޓީ

ނުހިމަނައި، ރަސްމީ 

ދުވަހުގެ    3މަސައްކަތު 

 ތެރޭގައި 
 ސިޓީ/ނޯޓު 

  އޮފީހަށް
   ހުށަހެޅުން

މާނަވީ ތަރިކަ  

 ދަފުތަރުކުރުން 
 ފޯމު 

މެއިލް 

 މެދުވެރިކޮށް 
 ގެޒެޓްއިން 

 މަސް 3
އޮފީހަށް  

   ހުށަހެޅުން
 ވެބްސައިޓް 

 ޖެމްސް
 މެދުވެރިކޮށް 

  މާއްދީ ތަރިކަ
 ދަފުތަރުކުރުން 

 ފޯމު 

މެއިލް 

 މެދުވެރިކޮށް 
 ގެޒެޓްއިން 

 މަސް 3
އޮފީހަށް  

   ހުށަހެޅުން
 ވެބްސައިޓް 

 ޖެމްސް
 މެދުވެރިކޮށް 
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  ސަގާފަތް އެކިއެކި
ފަރާތްތަކަށް ދެއްކުމުގެ  

މަސައްކަތް ކުރާ  

  ފަރާތްތަކާއި، ސަގާފީ
މަސައްކަތްތެރިންނާއި  

ސަގާފީ ކުޅިވަރު ކުޅޭ  

 ފަރާތްތައް ދަފުތަރުކުރުން 

 ގޫގުލް ފޯމް 

މެއިލް 

 މެދުވެރިކޮށް 
 ގެޒެޓްއިން 

 މަސް 3
މީސްމީޑީއާ  

 މެދުވެރިކޮށް 
 ވެބްސައިޓް 

ސަގާފީ މަރުކަޒުތަކާއި  

  އްދާރުލްއާސާރުތަ
 ދަފްތަރުކުރުން 

 ފޯމު 

 މެއިލް
 މެދުވެރިކޮށް 

 ގެޒެޓްއިން 
ލިބޭ ދުވަސް   ފޯމު

ނުހިމަނައި، ރަސްމީ 

ދުވަހުގެ    10މަސައްކަތު 

 ތެރޭގައި 

އޮފީހަށް  

   ހުށަހެޅުން
 ވެބްސައިޓް 

 ޖެމްސް
 މެދުވެރިކޮށް 

  ސަގާފީ މާއްދީ ތަރިކަ
އާބާތުރަފިލުވުމަށް އަންނަ  

ރިކުއެސްޓްތަކަށް  

 ޖަވާބުދިނުން 

ސިޓީ ލިބޭ ދުވަސް   އީމެއިލް ލިޔުމުން  އީމެއިލް ލިޔުމުން 

ނުހިމަނައި، ރަސްމީ 

  ދުވަހުގެ  5މަސައްކަތު 
 ތެރޭގައި 

 ސިޓީ/ނޯޓު 
  އޮފީހަށް

   ހުށަހެޅުން
  ޖެމްސް ސިޓީ/ނޯޓު 

ތަރިކަ    ސަގާފީ މާއްދީ

 އާބާތުރަފިލުވުން 

މަސް (މަސައްކަތުގެ   4 އީމެއިލް ލިޔުމުން  އީމެއިލް ލިޔުމުން 

 ސިޓީ/ނޯޓު  ކުޑަ ބޮޑު މިނަށް ބަލައި) 

  ޖެމްސް
  ޖެމްސް ސިޓީ/ނޯޓު 

  ސައިޓަށް ގޮސްގެން   

 ކިތާބުކުރުން  ސަގާފީ ތަރިކަ 

މަސައްކަތުގެ ކުޑަބޮޑު   އީމެއިލް ލިޔުމުން  އީމެއިލް ލިޔުމުން 

  މިނަށް ބަލައި މުއްދަތު
 ކަނޑައެޅުން 

  ޖެމްސް ސިޓީ/ނޯޓު 
  ޖެމްސް ސިޓީ/ނޯޓު 

އަތޮޅަށާއި ރަށަށް  

 ޒިޔާރަތްކޮށްގެން 

 

މިއުޒިއަމްތައް   ސައިޓް

ގާއިމުކުރުމަށް އަންނަ  

ރިކުއެސްޓްތަކަށް  

 ޖަވާބުދިނުން 

 އީމެއިލް ލިޔުމުން  އީމެއިލް ލިޔުމުން 

ތުގެ ކުޑަބޮޑު  މަސައްކަ

  މިނަށް ބަލައި މުއްދަތު
 ކަނޑައެޅުން 

 ސިޓީ/ނޯޓު 

  ޖެމްސް
އޮފީހަށް    ޖެމްސް ސިޓީ/ނޯޓު 

   ހުށަހެޅުން

މިއުޒިއަމްތައް   ސައިޓް

 ގާއިމުކުރުން 

 އީމެއިލް ލިޔުމުން 

  އަތޮޅަށާއި ރަށަށް
 ޒިޔާރަތްކޮށްގެން 

މަސައްކަތުގެ ކުޑަބޮޑު  

  މިނަށް ބަލައި މުއްދަތު
 ކަނޑައެޅުން 

 ސިޓީ/ނޯޓު 

  ޖެމްސް

އޮފީހަށް  

   ހުށަހެޅުން

  ސަގާފީ ތަރިކަ 
   ގިންތިކުރުން

 އީމެއިލް ލިޔުމުން  އީމެއިލް ލިޔުމުން 

 މަސް 2

 ސިޓީ/ނޯޓު 
  އޮފީހަށް

   ހުށަހެޅުން
 ސިޓީ/ނޯޓު 

  ކައުންޓަރަށް
 ހުށަހަޅައިގެން 
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  ސަގާފީ ތަރިކައަށް 
ގެއްލުންދީ އިހުމާލުވާ  

ފަރާތްތަކަށް ފިޔަވަޅު  

  އެޅުމާއި ގަވާއިދުތައް
 ތަންފީޒުކުރުން 

 އީމެއިލް ލިޔުމުން  އީމެއިލް ލިޔުމުން 
ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި   24

 ފޯނުން. 

  ޖެމްސް ސިޓީ/ނޯޓު  ޖެމްސް  ސިޓީ/ނޯޓު 
ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި   48

 ލިޔުމުން 

 ފޯނު މެދުވެރިކޮށް 
  އޮފީހަށް

   ހުށަހެޅުން
ފޯނު  

 މެދުވެރިކޮށް 

  ކައުންޓަރަށް
 ހުށަހަޅައިގެން 

ދުވަސް (އިތުރަށް   30

 ދިރާސާކުރަން) 

ކޮށްފާނެ    ތަރިކައަށް

އަސަރު ބެލުމަށް ހަދާ  

އެސެސްމަންޓް ހެދުން  

 (އީ.އައި.އޭ ހިމެނޭ ގޮތަށް) 

 އީމެއިލް ލިޔުމުން  އީމެއިލް ލިޔުމުން 

 ދުވަސް  20 ރަސްމީ

 ސިޓީ/ނޯޓު 

  ޖެމްސް
އޮފީހަށް    ޖެމްސް ސިޓީ/ނޯޓު 

   ހުށަހެޅުން
ގުޅޭ    ސަގާފީ ތަރިކައާ

ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކަށް  

ދިރާސާ ކުރުމަށް ހުއްދަ  

 ދިނުން 

 އީމެއިލް ލިޔުމުން  އީމެއިލް ލިޔުމުން 

 ދުވަސް  20ރަސްމީ 

 ސިޓީ/ނޯޓު 
  އޮފީހަށް

   ހުށަހެޅުން
 ސިޓީ/ނޯޓު 

  ކައުންޓަރަށް
 ހުށަހަޅައިގެން 

  ސަގާފީ ތަރިކައަށް މީހުން
އަހުލުވެރިކުރުމަށް އަންނަ  

 ރިކުއެސްޓް ކުރުން 

 އީމެއިލް ލިޔުމުން 

   މީސްމީޑިއާ
މީސްމީޑިއާ  

 މެދުވެރިކޮށް 
 ދުވަސް  5ރަސްމީ 

 ސިޓީ/ނޯޓު 

  ޖެމްސް

އޮފީހަށް  

   ހުށަހެޅުން
  ސެޝަން
 ބޭއްވުން 

  ޒޫމް

  ސަގާފީ ތަރިކަ 
ރައްކާތެރިކޮށް  

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި  

ބެލެހެއްޓެމާ ގުޅޭގޮތުން  

ކައުންސިލްތަކަށް   ލޯކަލް

   އިރުޝާދު ދިނުން

 އީމެއިލް ލިޔުމުން  އީމެއިލް ލިޔުމުން 

 މަސް 1

  ޖެމްސް ސިޓީ/ނޯޓު 

 ސިޓީ/ނޯޓު 

  ޖެމްސް
 ސަރކިއުލަރ 

ސެޝަން  

 ބޭއްވުން 
  ޒޫމް

  މަޢުލޫމާތު ހޯދައި
 ލިބިގަތުން 

 ފޯމު

 އީމެއިލް

 ލިޔުމުން 

 އީމެއިލް
ދުވަސް    24ފޯމު ލިބޭތާ  

 ތެރޭގައި 
އޮފީހަށް  

   ހުށަހެޅުން
 ކައުންޓަރުން 

އާންމު ސިޓީ/ނޯޓު ތަކަށް  

 ޖަވާބުދިނުން 
 ސިޓީ/ނޯޓު 

 އީމެއިލް

 ސިޓީ/ނޯޓު 

ލިބޭ ދުވަސް   ސިޓީ އީމެއިލް

ނުހިމަނައި، ރަސްމީ 

ދުވަހުގެ    5މަސައްކަތު 

 ތެރޭގައި 

އޮފީހަށް  

   ހުށަހެޅުން
 ކައުންޓަރުން 

  ސަރުކާރު އޮފީސްތަކާއި
ކުންފުނިތަކުގެ ސިޓީ/ނޯޓު  

 ތަކަށް ޖަވާބުދިނުން 

 އީމެއިލް ލިޔުމުން 

 ލިޔުމުން 

 އީމެއިލް

ސިޓީ ލިބޭ ދުވަސް  

ނުހިމަނައި، ރަސްމީ 

  ދުވަހުގެ  3މަސައްކަތު 
 ތެރޭގައި 

 ސިޓީ/ނޯޓު 

  އޮފީހަށް
   ހުށަހެޅުން

  ޖެމްސް  ޖެމްސް
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އާޓްސް   ދި   ފޮ   ސެންޓަރ   ނޭޝަނަލް :  އިދާރާ   

 

 ދޭނެގޮތް   ޖަވާބު އެދޭނެގޮތް   ޚިދުމަތަށް  ޚިދުމަތްތައް 
ފޯރުކޮށްދިނުމަށް    ޚިދުމަތްތައް 

 ހޭދަވާނެ ވަގުތު 

ނެޝަނަލް އާޓް  

ގެލެރީގައި އެގްޒިބިޝަން  

 ބޭއްވުން 

 ފޯމް

  އޮފީހަށް
   ހުށަހެޅުން

 ފޯނުން 

   ދުވަސް 5ރަސްމީ 
 ސިޓީ/ނޯޓް 

އީމެއިލް 

 ކުރުން 

 މެއިލް

 ކައުންޓަރުން 

ނެޝަނަލް އާޓް ގެލެރީ  

  އެހެނިހެން އިވެންޓްތައް
 ބޭއްވުން 

 ފޯމް

  އޮފީހަށް
   ހުށަހެޅުން

 ފޯނުން 

   ދުވަސް 5ރަސްމީ 
 ސިޓީ/ނޯޓް 

އީމެއިލް 

 ކުރުން 

 މެއިލް

 ކައުންޓަރުން 

އޮލިމްޕަސް ފިލްމު  

 ސްކްރީންކުރުން 
 ފޯމް

  އޮފީހަށް
   ހުށަހެޅުން

 ފޯނުން 

   ދުވަސް 5ރަސްމީ 
 ސިޓީ/ނޯޓް 

އީމެއިލް 

 ކުރުން 

 މެއިލް

   ކައުންޓަރުން

ޑާންސް އަދި މިއުޒިކް  

  ފަރިތަކުރުމަށް ްޕރެކްޓިސް
 ރޫމްތައް ދޫކުރުން 

 ފޯމް

  އޮފީހަށް
   ހުށަހެޅުން

 ފޯނުން 

   ދުވަސް 3ރަސްމީ 
 ސިޓީ/ނޯޓް 

އީމެއިލް 

 ކުރުން 

 މެއިލް

   ކައުންޓަރުން

ދިވެހި ފިލްމު  

ޝޫޓްކުރުމުގެ ހުއްދަ  

 ދޫކުރުން 

 ފޯމް

އީމެއިލް 

 ކުރުން 
 ސިޓީ/ނޯޓް 

   ދުވަސް 7ރަސްމީ 
  އޮފީހަށް

 ހުށަހެޅުން 
 މެއިލް

  އޮފީހަށް
   ހުށަހެޅުން

 ކައުންޓަރުން 

ފޮރިން ފިލްމު،  

އިޝްތިހާރު އަދި  

  ފޮޓޯޝޫޓަށް ހުއްދަ
 ދޫކުރުން 

 ފޯމް

އީމެއިލް 

 ކުރުން 
 ސިޓީ/ނޯޓް 

   ދުވަސް 7ރަސްމީ 

  އޮފީހަށް
 ހުށަހެޅުން 

 މެއިލް

  އޮފީހަށް
   ހުށަހެޅުން

   ކައުންޓަރުން
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މިޔުޒިކް ބޭންޑް  

 ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން 
 ފޯމް

އީމެއިލް 

 ކުރުން 
 ސިޓީ/ނޯޓް 

   ދުވަސް 7ރަސްމީ 
  އޮފީހަށް

 ހުށަހެޅުން 
 މެއިލް

  އޮފީހަށް
   ހުށަހެޅުން

 ކައުންޓަރުން 

ފަންނުވެރިން  

 ރަޖިސްޓްރީކުރުން 

  ފޯމު އަދި ގޫގްލް
 ލިންކް 

އީމެއިލް 

 ކުރުން 

   ދުވަސް 1ރަސްމީ  މޮޑަރޭޓްކުރުން 
  އޮފީހަށް

 ހުށަހެޅުން 

  އޮފީހަށް
   ހުށަހެޅުން

އެން.ސީ.އޭ އާއި ގުޅިގެން  

ވާރކްޝޮްޕ /  

ްޕރޮގްރާމް   ޓްރެއިނިންގ

 ހިންގުން 

 ފޯމް

  އޮފީހަށް
   ހުށަހެޅުން

 ފޯނުން 

   ދުވަސް 3ރަސްމީ 
 ސިޓީ/ނޯޓް 

އީމެއިލް 

 ކުރުން 

 މެއިލް

 ކައުންޓަރުން 

ރިކުއެސްޓްތަކަށް   އެކިއެކި

އެން.ސީ.އޭގެ މިއުޒިކް  

 ބޭންޑް ާޕރފޯމްކޮށްދިނުން 

 ސިޓީ/ނޯޓް/މެއިލް 

  އޮފީހަށް
   ހުށަހެޅުން

 ފޯނުން 

   ދުވަސް 3ރަސްމީ 
 ސިޓީ/ނޯޓް 

އީމެއިލް 

 ކުރުން 

 މެއިލް

 ކައުންޓަރުން 

 
ކްލެސިފިކޭޝަން   އޮފް   ބިޔުރޯ   ނޭޝަނަލް :  އިދާރާ   

 

 ގޮތް   ޖަވާބުދޭނެ  އެދޭނެގޮތް   ޚިދުމަތަށް  ޚިދުމަތްތައް 

  ޚިދުމަތް 
ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  

 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު 

އުފައްދާ ފަންނީ   ރާއްޖޭގައި

 އުފެއްދުން ކްލެސިފައިކުރުން 
 ފޯމް

 އޮފީހަށް ހުށަހެޅުން 
   ސެޓްފިކެޓް

އިދާރާއިން  

  15ދުވަހާއި  5 ޙަވާލުކުރުން 

 ދުވަހާއި ދެމެދު 

 އީމެއިލް ކުރުން 

އީމެއިލް 

 ކުރުން 

ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ފަންނީ  

 އުފެއްދުން ކްލެސިފައިކުރުން 
 ފޯމް

 އޮފީހަށް ހުށަހެޅުން 
   ސެޓްފިކެޓް

އިދާރާއިން  

  15ދުވަހާއި  5 ޙަވާލުކުރުން 

 ދުވަހާއި ދެމެދު 

 އީމެއިލް ކުރުން   

އީމެއިލް 

 ކުރުން 

 ކްލެސިފައިކުރުން  ގޭމް
 ފޯމް

 އޮފީހަށް ހުށަހެޅުން 
   ސެޓްފިކެޓް

އިދާރާއިން  

  15ދުވަހާއި  5 ޙަވާލުކުރުން 

 ދުވަހާއި ދެމެދު 

 އީމެއިލް ކުރުން   

އީމެއިލް 

 ކުރުން 



 

ވަނަ ފަންގިފިލާ، ޗާންދަނީމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   2،  ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރު ،    ފަންނާއި، ސަގާފަތާއި ތަރިކައިގެ ވުޒާރާ       

.މެއިލް:  ،  332 6796ފެކްސް  ،  3036999ޓެލެފޯން:       www.mach.gov.mvވެބްސައިޓް:   admin@mach.gov.mv އީ

ޗެނަލް   ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ-ރީ

 ކްލެސިފައިކުރުން 
 ފޯމް

 އޮފީހަށް ހުށަހެޅުން 
   ސެޓްފިކެޓް

އިދާރާއިން  

  15ދުވަހާއި  10 ޙަވާލުކުރުން 

 ދުވަހާއި ދެމެދު 

 އީމެއިލް ކުރުން   

އީމެއިލް 

 ކުރުން 

ޝޯވް / ޑްރާމާ   ސްޓޭޖް

 ކްލެސިފައިކުރުން 
 ފޯމް

 އޮފީހަށް ހުށަހެޅުން 
   ސެޓްފިކެޓް

އިދާރާއިން  

  15ދުވަހާއި  5 ޙަވާލުކުރުން 

 ދުވަހާއި ދެމެދު 

 އީމެއިލް ކުރުން   

އީމެއިލް 

 ކުރުން 

ފާސްކޮށް،   ފޮތް

 ކްލެސިފައިކުރުން 
 ފޯމް

 އޮފީހަށް ހުށަހެޅުން 
   ސެޓްފިކެޓް

އިދާރާއިން  

  15ދުވަހާއި  5 ޙަވާލުކުރުން 

 ދުވަހާއި ދެމެދު 

 އީމެއިލް ކުރުން   

އީމެއިލް 

 ކުރުން 

ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ފޮތް  

 ފާސްކޮށް، ކްލެސިފައިކުރުން 
 ފޯމް

 އޮފީހަށް ހުށަހެޅުން 
   ސެޓްފިކެޓް

އިދާރާއިން  

  15ދުވަހާއި  5 ޙަވާލުކުރުން 

 ދުވަހާއި ދެމެދު 

 އީމެއިލް ކުރުން   

އީމެއިލް 

 ކުރުން 

ލަވަ ފާސްކޮށް،  ޅެން /

 ކްލެސިފައިކުރުން 
 ފޯމް

 އޮފީހަށް ހުށަހެޅުން 
   ސެޓްފިކެޓް

އިދާރާއިން  

  15ދުވަހާއި  5 ޙަވާލުކުރުން 

 ދުވަހާއި ދެމެދު 

 އީމެއިލް ކުރުން   

އީމެއިލް 

 ކުރުން 

 ދޫކުރުން  އައި.އެސް.ބީ.ނަންބަރު
 ފޯމް

 އޮފީހަށް ހުށަހެޅުން 
   ސެޓްފިކެޓް

އިދާރާއިން  

  15ދުވަހާއި  5 ޙަވާލުކުރުން 

 ދުވަހާއި ދެމެދު 

 އީމެއިލް ކުރުން   

އީމެއިލް 

 ކުރުން 

އަދަބީ އުފެއްދުން ފާސްކުރާ  

  ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރުގައި ނަން
  ސިޓީ އޮފީހަށް ހުށަހެޅުން  ސިޓީ ހިމެނުން 

އިދާރާއިން  

 ދުވަސް   10ރަސްމީ   ޙަވާލުކުރުން 

 އޮފީހަށް ހުށަހެޅުން  އީމެއިލް  

އީމެއިލް 

 ކުރުން 

 އޮފީހަށް ހުށަހެޅުން  ސިޓީ މަޢުލޫމާތު ދިނުން  އިދާރާއިން
  ސިޓީ

އިދާރާއިން  

 ޙަވާލުކުރުން 
 ދުވަސް  21 

 އޮފީހަށް ހުށަހެޅުން  އީމެއިލް  

އީމެއިލް 

 ކުރުން 

 އޮފީހަށް ހުށަހެޅުން  ސިޓީ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން   އިދާރާއަށް
  ސިޓީ

އިދާރާއިން  

 ޙަވާލުކުރުން 
 ސް ދުވަ 21 

 އޮފީހަށް ހުށަހެޅުން  އީމެއިލް  

އީމެއިލް 

 ކުރުން 

 
 

 



ވަނަ ފަންގިފިލާ، ޗާންދަނީމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   2،  ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރު ،    ފަންނާއި، ސަގާފަތާއި ތަރިކައިގެ ވުޒާރާ     

 www.mach.gov.mvވެބްސައިޓް:   admin@mach.gov.mv އީ.މެއިލް:  ،  332 6796ފެކްސް  ،  3036999ޓެލެފޯން:  

 ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ    އިދާރާ: 

 

 ގޮތް   ޖަވާބު ދޭނެ    އެދޭނެ ގޮތް   ޚިދުމަތަށް  ޚިދުމަތްތައް 
ފޯރުކޮށްދިނުމަށް    ޚިދުމަތްތައް 

 ހޭދަވާނެ މުއްދަތު 

 އަނގަބަހުން  މަޢުލޫމާތު ދިނުން 

އޮފީހަށް ޙާޟިރު  

 ވުމުން 

 އަނގަބަހުން 

 ވަގުތުން 

 ގުޅައިގެން  ފޯނުން 

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު  

 ބަލައިގަތުން 
 ފޯމު

 އީމެއިލް   އޮފީހަށް ހުށަހެޅުން

 ދުވަސް  3 ރަސްމީ

 ސިޓީ / ނޯޓު  ކުރުން  އީމެއިލް

 ޝަކުވާ ހުށައެޅުން 

 ސިޓީ ސިޓީ

 ދުވަސް  3ރަސްމީ 
 މެއިލް-އީ މެއިލް-އީ

   ހުށަހެޅުން ލައިބްރަރީއަށް މެމްބަރޝިްޕ
/    އަނގަބަހުން

 ފޯނުން 
 ދުވަސް  1

ފޮތް ދޫކޮށް ބަލައިގަތުން އަދި  

 ރިނިއު ކުރުން 
 ދުވަސް  1   އަނގަބަހުން ހުށަހެޅުން  ލައިބްރަރީއަށް

 ދުވަސް  1   އަނގަބަހުން ހުށަހެޅުން  ލައިބްރަރީއަށް ްޕރޮކްސީ ޚިދުމަތް 

 ދުވަސް  1   އަނގަބަހުން ހުށަހެޅުން  ލައިބްރަރީއަށް ޑޮނޭޝަން ބަލައިގަތުން 

ޚިދުމަތް އަދި ހަރަކާތުގެ  

 މަޢުލޫމާތު ދިނުން 
 ހުށަހެޅުން އަދި ފޯނުން  އޮފީހަށް

/    އަނގަބަހުން
 ފޯނުން 

 ދުވަސް  1

 ދުވަސް  1 ދޫކުރުން  ފޮތް ހުށަހެޅުން  ލައިބްރަރީއަށް ފޮތް ކިޔުން 

 އީމެއިލްއިން ތަމްރީން ްޕރޮގްރާމްތައް  

 ފޯނުން 

   ދުވަސް 1ރަސްމީ 
 އީމެއިލްއިން

ޓްރެއިނިންގ އަދި   އިންސާވިސް

 އިންޓާންޝިްޕ 

 އީމެއިލްއިން

   ދުވަސް 1ރަސްމީ  ފޯނުން 
 ސިޓީ

 ގޫގުލް ފޯމް  ވެބިނަރ 

 މެސެޖްކުރުން 

   ދުވަސް 1 ރަސްމީ
 އީމެއިލްކުރުން 

ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާގެ އީޯޕޓަލް  

 އެކްސެސް
  ފޯމު

 އީމެއިލް ކުރުން 

   ދުވަސް 1 ރަސްމީ އީމެއިލް ކުރުން 
 އައިސް އޮފީހަށް

  ފޯމު އައު ފޮތް އިފްތިތާހްކުރުން 

 ފޯނުން    އޮފީހަށް ހުށަހެޅުން

   ދުވަސް 2 ރަސްމީ
 އީމެއިލްއިން އީމެއިލްއިން
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.މެއިލް:  ،  332 6796ފެކްސް  ،  3036999ޓެލެފޯން:       www.mach.gov.mvވެބްސައިޓް:   admin@mach.gov.mv އީ

 މީސްމީޑިއާ  މަޢުލޫމާތު ދިނުން 

ފޭސްބުކް  

 ޑައިރެކްޓްމެސެޖް 

ފޭސްބުކް  

 ޑައިރެކްޓްމެސެޖް 
  
 ދުވަސް  1

  
  

  ޓްވިޓަރ
 ޑައިރެކްޓްމެސެޖް 

ޓްވިޓަރ  

 ޑައިރެކްޓްމެސެޖް 

އިންސްޓަރގްރާމް  

 ޑައިރެކްޓްމެސެޖް 

 އިންސްޓަރގްރާމް
 ޑައިރެކްޓްމެސެޖް 

  އީމެއިލްއިން އީމެއިލްއިން

 ފޮތް ހަދިޔާ ކުރުން 

 ފޯން/ސިޓީ   ސިޓީ

   ދުވަސް 3
 ފޯން/އީމެއިލް   އީމެއިލް

 މިނިޓް  10 އަނގަބަހުން    ލައިބްރަރީއަށް ހުށަހެޅުން ވައިފައި 

 މިނިޓް  10 އަނގަބަހުން  ހުށަހަޅާ ނަންނޯޓު ކުރުން ލައިބްރަރީއަށް ކުއައިޓް ސްޓަޑީރޫމް 

 

 މިނިޓް  10 އަނގަބަހުން  ހުށަހެޅުން  ލައިބްރަރީއަށް ކިޔަވަތި 

 

 

  މިނިޓް  20 އީމެއިލް ލައިބްރަރީއަށް ހުށަހެޅުން  ރިސޯސަސް އީ

 ފޯމް އިންޓާރންޝިްޕ

ލައިބްރަރީއަށް  

 އައިސްގެން

 ދުވަސް  3ރަސްމީ    މެއިލް، ސިޓީ

 

  ކުރުން  އީމެއިލް

 ސިޓީ
 

 އަ ލައިބްރޭރިއން  އާސްކް
ވެބްސައިޓް  

 ޯޕޓަލް 
  ދުވަސް  3ރަސްމީ   އީމެއިލް ފޯމް

   ލައިބްރަރީ ވިޒިޓްސް
ލައިބްރަރީއަށް  

 ހުށަހެޅުން 

 އީމެއިލް ކުރުން 

 ދުވަސް  3ރަސްމީ     މެއިލް/ސިޓީ

 

 ސިޓީ
 

  ޔޫސަރ
އެޑިޔުކޭޝަން/އިންފޮމޭޝަން  

 ލިޓްރަސީ 

ނަން  

 ނޯޓްކުރުމުން 

 ފޯނުން 

 ގަޑިއިރު  1 މެއިލް

 

  މެއިލް

  ލައިބްރަރީއަށް
 އައިސްގެން

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ވަނަ ފަންގިފިލާ، ޗާންދަނީމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   2،  ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރު ،    ފަންނާއި، ސަގާފަތާއި ތަރިކައިގެ ވުޒާރާ     

 www.mach.gov.mvވެބްސައިޓް:   admin@mach.gov.mv އީ.މެއިލް:  ،  332 6796ފެކްސް  ،  3036999ޓެލެފޯން:  

ގޮތް:  މުޢާމަލާތް ކުރެވޭނެ    

 

ވަސީލަތް    ތަފްސީލް   އިތުރު މައުލޫމާތު     

 

އާއި   މިނިސްޓްރީ

މިނިސްޓްރީގެ  

އިދާރާތަކާއި ގުޅޭ  

އާއްމު މަޢުލޫމާތު 

ހޯދުމަށް ގުޅުއްވާނީ  

ރިސެްޕޝަން ނަންބަރ  

އަށެވެ.  3036999  

 

 

 3036999ކައުންޓަރ 

 3036908އެޑްމިން ސެކްޝަން 

 3036923އެޗް އާރު ސެކްޝަން 

 3036902ފައިނޭންސް ސެކްޝަން  

 3036960ްޕރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓް 

 3036989ލީގަލް ޔުނިޓް 

 3036934ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް 

 3036972އައި.ޓީ ސެކްޝަން 

ފަންނާއި،   ފޯނު 

ގާފަތާއި  ސަ 

ތަރިކައިގެ  

ޒާރާ ވު   

 އޮފީހަށް ހާޒިރުވެ  ކައުންޓަރުން 

admin@mach.gov.mv ްއީމެއިލ 

https://mach.gov.mv  ްވެބްސައިޓ 

https://twitter.com/MoACHmv? ަރ ޓްވިޓ  

https://www.instagram.com/mach.mv/?hl=en   ްއިންސްޓަގްރާމ 

Ministry of Arts, Culture and Heritage 

MACH.MV 

 ފޭސްބުކް  

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ފޯނު  3010960

  ޤައުމީ 

   އަރުޝީފު 

 އޮފީހަށް ހާޒިރުވެ  ކައުންޓަރުން 

info@archives.gov.mv ްއީމެއިލ 

https://archives.gov.mv/  ްވެބްސައިޓ 

https://twitter.com/archivesmv ަރ ޓްވިޓ  

https://www.instagram.com/nationalarchivesmv   ްއިންސްޓަގްރާމ 

https://www.facebook.com/nationalarchivesofmaldives   ްފޭސްބުކ 

 ފޯނު  3028000

ދިވެހިބަހުގެ  

   އެކެޑަމީ 

 އޮފީހަށް ހާޒިރުވެ  ކައުންޓަރުން 

info@dhivehiacademy.edu.mv ްއީމެއިލ 

http://dhivehiacademy.edu.mv  ްވެބްސައިޓ 

https://twitter.com/DhivehiEkedamee  ޓްވިޓަރ 

https://www.instagram.com/dhivehiekedamee   ްއިންސްޓަގްރާމ 

https://www.facebook.com/dhivehiacademy   ްފޭސްބުކ 

 ފޯނު  3323206

 ސަގާފީ ތަރިކަ 

ރައްކާތެރިކުރާ  

   ޤައުމީ މަރުކަޒު 

 އޮފީހަށް ހާޒިރުވެ  ކައުންޓަރުން 

admin@heritage.gov.mv ްއީމެއިލ 

https://heritage.gov.mv/  ްވެބްސައިޓ 

https://twitter.com/heritagemv ަރ ޓްވިޓ  

https://www.instagram.com/heritage.mv/?hl=en   ްއިންސްޓަގްރާމ 

https://www.facebook.com/HeritageMV/   ްފޭސްބުކ 

https://www.facebook.com/MACH.MV/?hc_ref=ARRUqjubX4ei9_sxPoS36wZz41wy3x-G8mssLSXQqV2IoQ5BZHMbQPNLCxnn8iLMOdw&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDh9HEDKa5QwaDkbZ3LkLZC0FiOptyx7q-lJKChl5-_eDUS1MMrP7fh7QYkLhFRbZ97-Uwp5tcn41j9o_hAvYnXEK9QTRgdAksnES5bYC2oBVB0iK0eiyQa8hyEeYzC2JnpwOnmBZNrrRYBI0jh3fynB6uQ7mJhTIVxLjvR9WlQIP6_qidPskfJPS-Hrx8Fx1p0ve7kGlI9ymbPhnUSVZQni1LaWKlP7U_e_5ng2Oc7ie8AJuJUxgBw6niBgCo074SxXIOgovhEP5s25Ufx4yrgkD5c2U5mYGA5r1oss3xfm6MSHa9eNr4&__tn__=kC-R


 

ވަނަ ފަންގިފިލާ، ޗާންދަނީމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   2،  ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރު ،    ފަންނާއި، ސަގާފަތާއި ތަރިކައިގެ ވުޒާރާ       

.މެއިލް:  ،  332 6796ފެކްސް  ،  3036999ޓެލެފޯން:       www.mach.gov.mvވެބްސައިޓް:   admin@mach.gov.mv އީ

 

 

 

 

 ފޯނު  3312900

ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ  

އޮފް  

   ކްލެސިފިކޭޝަން 

 އޮފީހަށް ހާޒިރުވެ  ކައުންޓަރުން 

admin@nbc.gov.mv ްއީމެއިލ 

http://www.nbc.gov.mv/  ްވެބްސައިޓ 

https://www.instagram.com/nbcmaldives/?hl=en   ްއިންސްޓަގްރާމ 

https://www.facebook.com/NBCmaldives   ްފޭސްބުކ 

https://twitter.com/nbcmaldives?lang=en  ޓްވިޓަރ 

 ފޯނު  3313456

ނޭޝަނަލް  

ސެންޓަރ ފޮރ  

   އާޓްސް ދި 

 އޮފީހަށް ހާޒިރުވެ  ކައުންޓަރުން 

info@nca.gov.mv ްއީމެއިލ 

https://nca.gov.mv  ްވެބްސައިޓ 

https://www.instagram.com/nca_official/?hl=en   ްއިންސްޓަގްރާމ 

https://www.facebook.com/NationalCentreForTheArts/   ްފޭސްބުކ 

https://twitter.com/nca_mdv?lang=en  ޓްވިޓަރ 

 ފޯނު  7200 300

ޤައުމީ  

   ކުތުބުޚާނާ 

 އޮފީހަށް ހާޒިރުވެ  ކައުންޓަރުން 

admin@nlm.gov.mv ްއީމެއިލ 

https://nlm.gov.mv/  ްވެބްސައިޓ 

https://twitter.com/librarymv  ޓްވިޓަރ 

https://www.facebook.com/librarymv   ްފޭސްބުކ 


