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އޮފީސްތަކުން  ސަރުކާރުގެ  ގަވާއިދުތަކާއި،  ޤާނޫނުތަކާއި،  ޝާއިޢުކުރަނީ،  ގެޒެޓުގައި   

ލިޔުންތަކެވެ.  ފަދަ  ނޫސްބަޔާންތައް  ދެންނެވުންތަކާއި،  އިޢުލާންތަކާއި،  ނެރުއްވާ 

ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.    

ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ  ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ހޯމަ    

ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  ހަފުތާގެ  ކުރީ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު 

ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  އަދި  ކުރިންނެވެ.   

ހިނގަމުންދާ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު  ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ 

ލިޔުންތައް  ކުރިންނެވެ.  ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  އަންގާރަ  ހަފުތާގެ 
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ހުންނަންވާނީ  ލިޔެފައި  ލިޔުންތައް   ފޮނުއްވާ   ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް   ގެޒެޓުގައި    
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“ޤައުމީ އިނާމު 2014” އަށް ނަން ހުށަހެޅުއްވުން

މިއަހަރު ސަރުކާރުން ދެއްވުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ޤައުމީ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުޞަތު، ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީން 

މިއަދު ހުޅުއްވާލައްވައިފި ކަމަށާއި، މިއަހަރު މި އިނާމު ދެއްވުން އޮންނާނީ ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވަވާ ޖަލްސާގައި 

ކަމުގައި  ދަންނަވަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ. އިނާމާބެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވަނީ، ޤައުމީ 

އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީން ކަމަށާއި، އިނާމު ދެއްވާނެ ފަރާތްތައް ހޮއްވަވާނީވެސް މި ކޮމިޓީން ކަމުގައި ދަންނަވަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ވިދާޅުވިއެވެ. 

ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުންނާއި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުންވެސް ޤައުމީ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުއްވޭނެ ކަމުގައި ދަންނަވަން 

ނަން  ފަރާތެއްގެ  އެހެން  އިނާމަށް  ޤައުމީ  ފަރާތްތަކުންނާއި،  އަމިއްލަ  އެދޭ  އިނާމަށް  ޤައުމީ  ވިދާޅުވިއެވެ.  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ހުށަހަޅުއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުންނާއި، ކުންފުނި، ޖަމުޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތް ފަދަ ތަންތަނުން ސަރުކާރުގެ އިދާރާއެއް މެދުވެރި 

ކަމުގައި ދަންނަވަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.  ހުށަހެޅުއްވޭގޮތަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވާ  ނުކުރައްވައި މިއަހަރުވެސް ނަން 

ޤައުމީ އިނާމަށް ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ ނަން ހުށަހެޅުއްވުމަށް ވަކި ފޯމެއް އަދި ކުންފުނި، ޖަމުޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތް ފަދަ ތަންތަން 

އެދޭ  އިނާމަށް  ފަރާތްތަކުންނާއި  ހުށަހަޅުއްވާ  އިނާމަށް  ކަމަށާއި،  ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ ފޯމެއް  ވަކި  ހުށަހެޅުއްވުމަށް  އިނާމަށް  ޤައުމީ 

ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅުއްވާނީ މި ދެ ފޯމުގެ ތެރެއިން އިނާމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތާގުޅޭ ފޯމެއް ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައި ކަމުގައި ދަންނަވަން 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ. ފޯމު ފޮނުއްވާނީ ]ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީ[ އަށް އެޑްރެސް ކުރައްވައި މިއޮފީހަށް ކަމުގައި 

ދަންނަވަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ. މިގޮތުން ހުށަހަޅުއްވާ ފޯމުތައް، އަންނަ އޮގަސްޓު މަހުގެ 31 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 

އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން މިއޮފީހަށް ފޮނުއްވުމަށް ދަންނަވަންވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ ލިޔުން، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައިވެސް މިއަދުވަނީ ޝާއިޢު ކުރައްވާފައި ކަމަށާއި، ޤައުމީ އިނާމަށް 

ނަން ހުށަހަޅާ ދެ ފޯމުވެސް ގެޒެޓުގައި ހިމަނުއްވާފައިވާނޭ ކަމުގައި ދަންނަވަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ. 

ނަންބަރު   3336262 މިއޮފީހުގެ  ބޭނުންފުޅުވާނަމަ،  އޮޅުންފިލުއްވުމަށް  މަޢުލޫމާތު  އިތުރު  އިނާމާބެހޭގޮތުން  ޤައުމީ 

ގަޑީގައި  ރަސްމީ  ފޯމު  ހުށަހަޅާ  ނަން  އިނާމަށް  ޤައުމީ  އެދެމެވެ.  ގުޅުއްވުން  ފޯނާ  ނަންބަރު   3323701 ނުވަތަ  ފޯނާއި، 

އެޑްރެހަކީ ވެބްސައިޓް  މިއޮފީހުގެ  ކުރެއްވޭނެއެވެ.  ޑައުންލޯޑް  ވެބްސައިޓުންވެސް  މިއޮފީހުގެ  އަދި  ދޫކުރާނެއެވެ.  މިއޮފީހުން 

www.presidencymaldives.gov.mv އެވެ.
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ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ޤައުމީ އިނާމު 2014

1. ސަބަބާއި އަސާސް

މުހިންމު  އެންމެ  ކުރިމަގުގެ  ޤައުމުގެ  ދިވެހި 

ރައްޔިތުން  ދިވެހި  ރައްޔިތުންނާއި  ދިވެހި  އަސާސަކީ، 

އެހެންކަމުން،  މުއައްސަސާތަކެވެ.  މަދަނީ  އުފައްދާފައިވާ 

ވަކިވަކި  މަންފާއަށްޓަކައި  ލާބަޔާއި  މުޖްތަމަޢުގެ  ޤައުމާއި 

މަދަނީ  މުއައްސަސާތަކުންނާއި،  މަދަނީ  ފަރުދުންނާއި، 

ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ޖަމާޢަތްތަކުންނާއި، ވިޔަފާރި އިދާރާތަކުން ކުރާ 

މަސައްކަތްތަކާއި، އެފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ރީތި ނަން ބަލައިގަތުމަކީ، 

ފިޔަވަޅެކެވެ.  އެޅޭ  ދިނުމަށް  ހިތްވަރު  މިކަންކަމަށް  ދައުލަތުން 

އަދި އެފަރާތްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި، ހޯދާ ކާމިޔާބީތަކުގެ 

އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން، ޤައުމީ އިނާމެއް ދިނުމަކީވެސް ދެވޭ 

ހިތްވަރެކެވެ. ވަރަށްބޮޑު 

ނޑައަޅާނީ،  ކަ ފަރާތްތައް  ލިބޭ  އިނާމު  ޤައުމީ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަން ކުރައްވާފައިވާ ]ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ 

އިންނެވެ.  ކޮމިޓީ[ 

ނޑު އުޞޫލުތައް 2. މައިގަ

އަހަރަކު  - ދޭނީ  ގޮތެއްގައި  ޢާންމު  އިނާމު،  ޤައުމީ 

އެއްފަހަރުއެވެ. އެއީ، ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ  މުނާސަބަތުގައި 

ޖަލްސާގައެވެ. ރަސްމީ  ބާއްވާ 

އެއީ،  - ގިންތިއެކެވެ.  ދެ  ހިމެނޭނީ،  އިނާމުގައި  ޤައުމީ 

ދިނުމުގެ  ހިތްވަރު  އިނާމާއި،  ޤައުމީ  ޝަރަފުވެރިކަމުގެ 

އިނާމެވެ. ޤައުމީ 

ގޮތުގައި،  - އިނާމުގެ  ޤައުމީ  ޝަރަފުވެރިކަމުގެ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާނީ، އައްޑަނައަކާއި، ޝަރަފުގެ 

ބެޖަކާއި، ހަނދާނީ ލިޔުމެކެވެ. ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ޤައުމީ 

އިނާމުގެ ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާނީ، ހަނދާނީ 

އިނާމެއް  ފައިސާގެ  ލިޔުމެކެވެ.  ހަނދާނީ  ފިލައަކާއި 

. ވެ އެ ވާނެ އް ދެ ނު

ޤައުމީ އިނާމު ދޭނީ، އަމިއްލަގޮތުން ނުވަތަ އެހެން ފަރުދަކު  -

ނުވަތަ  ޖަމާޢަތަކުން  ނުވަތަ  ޖަމުޢިއްޔާއަކުން  ނުވަތަ 

ފަރާތްތަކަށާއި،  ހުށަހަޅާފައިވާ  އިނާމަށް  ކުންފުންޏަކުން 

ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ މިނިވަން މުއައްސަސާއަކުން 

ބައިވެރިވާ  ސަރުކާރު  ނުވަތަ  ސަރުކާރުގެ  ނުވަތަ 

ފަރާތްތަކަށެވެ.   ހުށަހަޅާފައިވާ  އިނާމަށް  ކުންފުންޏަކުން 

3. ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމު 

ދިވެހި  ދެވޭނީ،  އިނާމު  ޤައުމީ  ޝަރަފުވެރިކަމުގެ 

ޤައުމަށާއި މުޖްތަމަޢަށް ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި، ދިގު މުއްދަތަކަށް 

ބެލޭނީ،  މުއްދަތުކަމަށް  ދިގު  ފަރާތްތަކަށެވެ.  ޚިދްމަތްކޮށްފައިވާ 

އަހަރު  މަދުވެގެން 35  ދާއިރާއެއްގައި  ފަރުދެއްނަމަ، އެ  ވަކި 

ޚިދްމަތްކޮށްފައި ވުމުންނެވެ. ނުވަތަ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ އިނާމު 

އެކު  ޚިދްމަތުގައި،  ދާއިރާގެ  އެ  އަހަރުވެފައި،   10 ލިބުނުތާ 

ހިތްވަރު  މުއައްސަސާއަކުންނަމަ،  އަހަރުވުމެވެ.   35 ޖުމުލަ 

ޚިދްމަތުގައި،  އަހަރުވެފައި،   10 ލިބުނުތާ  އިނާމު  ދިނުމުގެ 

އެކު ޖުމުލަ 35 އަހަރު ވުމެވެ. އިނާމަށް ހުށަހަޅާއިރު، މިކަން 

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ހެކި  ލިޔުންތަކާއި  ސާބިތުކޮށްދެވޭނެ 

4. ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު

ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު ދޭނީ، ތިރީގައިމިވާ ދެ 

ގިންތިންނެވެ. 

ދެމެހެއްޓެނިވި  ދާއިރާއެއްގައި،  އެ  ފަރުދެއްނަމަ،  ވަކި  )ހ( 

ޚިދުމަތްކުރުން.  އަހަރު   7 މަދުވެގެން  ގޮތެއްގައި 

މުއައްސަސާއަކުންނަމަ، ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި މަދުވެގެން 

މިކަން  ހުށަހަޅާއިރު  )އިނާމަށް  އަހަރުވުން.   10

ހުށަހެޅުން( ހެކި  ލިޔުންތަކާއި،  ސާބިތުކޮށްދެވޭނެ 

މުއްދަތެއްގައި،  ދެމެދުގެ  އަހަރާ   7 އަހަރާއި،   5 )ށ( 

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރެވޭފަދަ ޚިދްމަތްތަކެއް 

އަހަރާއި  އުމުރުން 18  ކޮށްފައިވާ  އަންހެނުންނަށާއި، 

35 އަހަރާ ދެމެދުގެ ޒުވާނުންނަށް. )އިނާމަށް ހުށަހަޅާއިރު 

ހުށަހެޅުން( ހެކި  ލިޔުންތަކާއި،  ސާބިތުކޮށްދެވޭނެ  މިކަން 
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ނޑު ދާއިރާތައް 5. ޤައުމީ އިނާމު ދެވޭ މައިގަ

އެ  ދާއިރާތަކާއި،  ނޑު  މައިގަ ދެވޭނެ  އިނާމު  ޤައުމީ 

ނޑު ރޮނގުތައް،  ދާއިރާތަކުން އިނާމު ދިނުމުގައި ބެލޭނެ މައިގަ

މިވަނީއެވެ.  ތިރީގައި 

5.1 ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމާއި އުނގަންނައިދިނުމުގެ ދާއިރާ

ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމާއި އުނގަންނައިދިނުން -

ކީރިތި ޤުރްއާން ހިތުދަސްކުރުމާއި ހިތުދަސްކޮށްދިނުން -

ކީރިތި ޤުރްއާން އުނގެނުމުގެ ރޮނގުން ޚިދްމަތް ކުރުން  -

5.2 އިސްލާމްދީނުގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި، ޚިދްމަތް 

ކުރުމާއި، ދީނީ ޢިލްމު އުނގަންނައިދިނުމުގެ ދާއިރާ

ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

އިސްލާމްދީން އުނގަންނައިދިނުން -

ދީނީ ރޮނގުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން -

ދީނީ ފޮތް ލިޔެ އެކުލަވައިލުމާއި ޝާއިޢުކުރުން -

މިސްކިތްތައް ބިނާކޮށްދިނުމާއި މަރާމާތުކޮށްދިނުން  -

5.3 ދިވެހިބަހާއި އަދަބިއްޔާތުގެ ދާއިރާ

ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

ދިވެހިބަހާއި، ބަހުގެ ޢިލްމު ކުރިއެރުވުމާއި، ބަސް ދިރާސާކުރުން  -

ދިވެހި ބަހުގެ ބަހުރުވަތައް ދިރުވުން -

ދިވެހިބަހުގެ ލިޔުންތެރިކަން ކުރިއެރުވުން -

ދިވެހިބަހުގެ އަދަބަށް ފާޑުކިޔުން -

ފޮތް އެކުލަވައިލުމާއި، ލިޔެ ޝާއިޢުކުރުން -

ދިވެހިބަހަށް ތަރުޖަމާކުރުން -

ވާހަކަ ލިޔުމުގެ ފަންނު ކުރިއެރުވުން  -

ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފަންނު ކުރިއެރުވުން -

ދިވެހި ޅެންވެރިކަން ކުރިއެރުވުން -

5.4 ދިވެހި ތާރީޚުގެ ދާއިރާ

ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

ދިވެހި ތާރީޚު ދިރާސާކުރުން -

ދިވެހި ތާރީޚާބެހޭ ޢިލްމު ކުރިއެރުވުން -

ތާރީޚާބެހޭ ފޮތް އެކުލަވާލައި ލިޔެ ޝާއިޢުކުރުން -

5.5 ދިވެހި ސަގާފަތާއި އާދަކާދައިގެ ދާއިރާ

ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

އާލާކޮށް  - ދިރުވައި،  އާދަކާދަ  ސަގާފަތާއި  ދިވެހިންގެ 

ން ވު ރު އެ ރި ކު

ދިވެހިންގެ ސަގާފީ ކުޅިވަރުތައް ކުރިއަރުވައި އާލާކުރުން -

އިހުގެ ފަންނުތައް ދިރުވައި އާލާކުރުން -

ދިވެހިންގެ ސަގާފަތާއި އާދަކާދަ ދިރާސާކުރުން -

ދިވެހިންގެ ފޯކުލޯރު ދިރުވުން -

އެކުލަވާލައި  - ފޮތް  އާދަކާދަޔާބެހޭ  ސަގާފަތާއި  ދިވެހިންގެ 

ޝާއިޢުކުރުން

5.6 ޤައުމީ ތަރިކައިގެ ދާއިރާ

ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

ޤައުމީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރުން -

ޤައުމީ ތަރިކައާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކުރުން -

5.7 ތަޢުލީމީ ދާއިރާ

ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

ތަޢުލީމު އުނގަންނައިދިނުން -

ތަޢުލީމީ ދާއިރާ ތަރައްޤީ ކުރުން -

މަސައްކަތުގެ  - ޢަމަލީ  ނުވަތަ  އެޑިޔުކޭޝަން  ވޮކޭޝަނަލް 

ބިނާކުރުން މީހުން  ރޮނގުން 

ތަޢުލީމީ މުއައްސަސާތައް އުފައްދައި ހިންގުން )އިނޮވޭޝަން،  -

ޓެކްނޮލޮޖީ، އެފިޝަންސީ(

މަތީ ތަޢުލީމު ތަރައްޤީ ކުރުން -

5.8 ޞިއްޙީ ދާއިރާ

ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

ޞިއްޙީ ދާއިރާ ތަރައްޤީ ކުރުން -

ޢާންމު ޞިއްޙަތު ކުރިއެރުވުން -
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ޞިއްޙީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން -

ތަރައްޤީ  - މަސައްކަތް  އެ  ކުރުމާއި،  ދިވެހިބޭސްވެރިކަން 

ން ރު ކު

ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއާ ގުޅޭ ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިކުރުވުން -

ޞިއްޙީ ރޮނގުން ދިރާސާ ކުރުން -

5.9 ޤާނޫނީ ދާއިރާ

ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

ޤާނޫނީ ރޮނގުން ޚިދްމަތް ކުރުން -

ހޭލުންތެރިކަން  - މީހުންގެ  ޤާނޫނުތަކަށް  ރާއްޖޭގެ 

ކުރުން މުރާޖަޢާ  ޤާނޫނު  އިތުރުކުރުވުމާއި، 

5.10 އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ދިރުވައި ކުރިއެރުވުމުގެ ދާއިރާ

ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުން -

އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން -

5.11 ދައުލަތުގެ ގަވަރނަންސް ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ދާއިރާ

ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

ހަރުދަނާކޮށް  - އަސާސްތައް  ހަމަތަކާއި  ޑިމޮކްރަސީގެ 

ން ވު ނެ ން ގެ ށަ އަ

ނިޒާމު  - ހިންގުމުގެ  ކަންކަން  އުޞޫލުން  ލާމަރުކަޒީ 

ން ވު ރު އެ ރި ކު

ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން -

5.12 ތިމާވެށްޓާއި ހަކަތައިގެ ދާއިރާ

ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

މައްސަލަތައް،  - ކުރިމަތިވަމުންދާ  ތިމާވެށްޓަށް  ރާއްޖޭގެ 

ގެނައުމާއި،  ސަމާލުކަމަށް  ރައްޔިތުންގެ  ރާއްޖޭގެ 

ހޭލުންތެރިކުރުވުން ރައްޔިތުން  އެކަންކަމަށް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤުދްރަތީ ވަސީލަތްތަކާއި، ދިވެހި މާޙައުލަށް  -

ޚާއްޞަ ދިރުންހުރި ބާވަތްތައް ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުން

މުޖްތަމަޢުގެ  - ބައިނަލްއަޤްވާމީ  މައްސަލަތައް،  ތިމާވެށީގެ 

ގެނައުން ސަމާލުކަމަށް 

ޙިމާޔަތްކޮށް  - ތިމާވެށި  ގޮތެއްގައި  ދެމެހެއްޓެނިވި 

ން ރު ކު ރި ތެ ކާ އް ރަ

ތިމާވެށީގެ ރޮނގުން ދިރާސާކުރުން -

އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އުފެއްދުން -

ކުރިއެރުވުމަށް  - ދާއިރާ  ހަކަތައިގެ  އިޢާދަކުރަނިވި 

ން ރު ކު ތް ކަ އް ސަ މަ

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓާއި، ރީސައިކްލް ކުރުން -

5.13 މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ

ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

ދޮށީގެ މަސްވެރިކަން -

ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަން -

ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަން -

މަހުގެ ބާވަތްތަކުން ވެލިއު އެޑެޑް ޕްރޮޑަކްޓްސް އުފެއްދުން -

އެކުއަރކަލްޗަރއާއި މެރިކަލްޗަރ ކުރުން -

މަހުގެ ބާވަތްތައް މާކެޓް ކުރުމާއި އެކްސްޕޯޓް ކުރުން -

މަސްވެރިކަމާބެހޭ ދިރާސާކުރުން -

5.14 ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ

ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

ތަޢާރުފްކޮށްގެން  - ކަންކަން  އައު  ފަތުރުވެރިކަމަށް  ރާއްޖޭގެ 

ގެނައުން އިންޤިލާބެއް  ފަތުރުވެރިކަމަށް 

އަހުލުވެރިކުރުމަށާއި،  - ދިވެހިން  ފަތުރުވެރިކަމަށް  ރާއްޖޭގެ 

ދިވެހިންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތް 

ކުރުން

ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި ފަތުރުވެރިކަމެއް ހިންގައި ދެމެހެއްޓުމަށް  -

މަސައްކަތް ކުރުން

އުފައްދާ،  - ރާއްޖޭގައި  ޚާއްޞަކޮށްގެން،  ފަތުރުވެރިކަމަށް 

އުފެއްދުން އުފެއްދުންތައް  ނިސްބަތްވާ  ރާއްޖެއަށް 

ބޭނުންކުރެވިފައިވާ  - އުފެއްދުންތައް  ދިވެހި  އެންމެގިނަ 

އް ތަ ޓު ޒޯ ރި

ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުން -

ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޝައުޤުވެރިކުރުވުން -
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ތިމާވެށްޓާ  - ޤަބޫލުކުރާ  ދުނިޔެ  ރޮނގުން  ފަތުރުވެރިކަމުގެ 

ދެމެހެއްޓުމަށް  ތަޢާރުފުކޮށް  ކަންކަން  ރައްޓެހި 

ން ރު ކު ތް ކަ އް ސަ މަ

ނިސްބަތް  - ހޯދައިދޭ  ދިވެހިންނަށް  ފައިދާ  ފަތުރުވެރިކަމުގެ 

މަސައްކަތްކުރުން  އިތުރުކުރުމަށް 

ނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ 5.15 ދަ

ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

ނޑުވެރިކަންކުރުން - ވިޔަފާރި އުސޫލުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ދަ

ބޭނުންކޮށްގެން  - ޓެކްނޯލޮޖީ  ޒަމާނީ  ދާއިރާއެއްގައި  ފުޅާ 

)ޓިޝޫކަލްޗަރ،  މަސައްކަތްކުރުން  ނޑުވެރިކަމުގެ  ދަ

އެކުއަރފޯނިކް( ހައިޑްރޮފޯނިކް، 

ނޑުވެރިކަމުގެ ބާވަތްތަކުން ވެލިއު އެޑެޑް ޕްރޮޑަކްޓްސް  - ދަ

އުފެއްދުން

ނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތައް މާކެޓްކޮށް ވިޔަފާރިކުރުން - ދަ

ނޑުވެރިކަމާބެހޭ ދިރާސާކުރުން - ދަ

އޯގަނިކް ފާރމިންގ -

5.16 އާދަޔާ ޚިލާފު ހިތްވަރުގަދަކަމުގެ ރޮނގު )ބްރޭވަރީ(

ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

ބޮޑެތި ކާރިސާތަކުން ރައްޔިތުންނާއި މުދާ ސަލާމަތްކުރުން -

ނުރައްކާވެދާފަދަ  - ފުރާނައަށް  މީހެއްގެ  ނުވަތަ  ބައެއްގެ 

އެބަޔަކު  ނުވަތަ  އެމީހަކު  ވަނިކޮށް،  ޙާލަތެއްގައި 

މަސައްކަތްކުރުން އެކަމަށްޓަކައި  ނުވަތަ  ސަލާމަތްކުރުން 

5.17 އިޖްތިމާޢީ ޚިދްމަތުގެ ދާއިރާ

ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

ރާއްޖޭގައި ކުށް މަދުކޮށް އަމާން ވެށްޓެއް ޤާއިމުކޮށްދިނުމަށް  -

މަސައްކަތް ކުރުމާއި، އެކަމުގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް 

މަސައްކަތް ކުރުން 

ދިވެހިންނަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް  -

ޤާއިމުކޮށްދީ، ކުރިއެރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމާއި، ފަރުދުންގެ 

ކުރިއެރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން

ޒުވާނުން  - ތަރައްޤީއަށާއި،  ޒުވާނުންގެ  މުޖްތަމަޢާއި 

ކުރުން މަސައްކަތް  ކުރުމަށް  ތަރުބިއްޔަތު   ބިނާކުރުމަށާއި، 

ޖަމާޢަތަށް ފައިދާހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުން  -

ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތް ކުރުން )ވޮލަންޓިއަރިޒަމް( -

ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށާއި މީހުންނަށް ޚިދްމަތް  -

ކުރުމާއި، ފުދުންތެރި ބަޔަކަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން 

އާދަތައް  - އިޖްތިމާޢީ  މެދުގައި  ޒުވާނުންގެ  ކުޑަކުދިންނާއި 

ތަރުބިޔަތު  ގޮތުގައި  ބައެއްގެ  ޒިންމާދާރު  އަށަގަންނުވައި، 

ކުރުން  މަސައްކަތް  ކުރުމަށް 

ޒުވާނުންނާއި، އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރުން -

5.18 ވިޔަފާރިއާއި، އިޤްތިޞާދީ ދާއިރާ

ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

ވިޔަފާރި ފުޅާކޮށް ތަރައްޤީކުރުން -

ރީ-އެކްސްޕޯޓް ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުން -

ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ އުފެއްދުންތަކުގެ ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމާއި،  -

އެކްސްޕޯޓް ކުރުން 

5.19 ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާ

ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ކުރާ މަސައްކަތް -

ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ރާއްޖެއަށް ނިސްބަތްވާ އުފެއްދުންތައް -

އަތްތެރި މަސައްކަތުން ތަކެތި އުފެއްދުން -

ވެލިއު އެޑްކުރުން -

އިވެންޓް މެނޭޖްމަންޓް -

5.20 ބޯޓް ބިލްޑިންގގެ ދާއިރާ

ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

ކިއްސަރު ވަޑާމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއެރުވުން -

އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނުމާއި، ޔޮޓްފަހަރު ބަނުން  -

ބާވަތްތަކުން  - އެހެނިހެން  ގްލާސްއިންނާއި،  ފައިބަރ 

ބަނުން އުޅަނދުފަހަރު 

މަސައްކަތް  - ކުރިއެރުވުމަށް  ފަރުމާކުރުން  އުޅަނދުފަހަރު 

ން ރު ކު
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5.21 މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ދާއިރާ

ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

ތެދުއުއިވަޑާން ކުރުން -

ކަނބުރުވެރިކަމާއި ތިލޭރުކަން ކުރުން -

އެކިބާވަތް ބާވަތުގެ އަތްތެރި މަސައްކަތް ކުރުން -

އެކިބާވަތް ބާވަތުގެ އިންޖިނިއަރިންގ މަސައްކަތް ކުރުން -

5.22 އިމާރާތް ކުރުމާއި އިމާރާތް ފަރުމާ ކުރުމުގެ ދާއިރާ

ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

އިމާރާތް ކުރުން -

އިމާރާތް ފަރުމާކުރުން -

5.23 ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާ

ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

އެއްގަމު  - ދަތުރުފަތުރާއި،  ވައިގެ  ދަތުރުފަތުރާއި،  ނޑު  ކަ

ތަރައްޤީކުރުން ނިޒާމު  ދަތުރުފަތުރުގެ 

ސަރވޭ  - ރައްކާތެރިކަމާބެހޭ  ސަލާމަތާއި  ދަތުރުފަތުރުގެ 

ދިނުން ތަމްރީނު  ކުރުމާއި، 

5.24 މުވާޞަލާތުގެ ދާއިރާ

ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

މުވާޞަލާތުގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީ ކުރުން -

އައި.ސީ.ޓީ.ގެ ރޮނގުން އާ ޓެކްނޯލޮޖީ ތަޢާރުފު ކުރުން -

5.25 ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ދާއިރާ

ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

ނޫސްވެރިކަން ކުރިއެރުވުން -

ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމާއި، ޓެލެކާސްޓް ކުރުން -

ޕުރޮގުރާމު އުފެއްދުން -

މަޢުލޫމާތު ފެތުރުން -

ހުށަހެޅުމުގެ ހުނަރުވެރިކަން -

5.26 ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާ

ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

ކުޅިވަރު ކުޅުން -

ކުޅިވަރު ހިންގުމާއި، ފަންނީ ރޮނގުން ކުޅިވަރަށް ޚިދްމަތް  -

ކުރުން

ކުޅިވަރު އާލާކޮށް ތަރައްޤީ ކުރުން -

ކަސްރަތު ކުރުމާއި ކަސްރަތު ކުރިއެރުވުން -

5.27 ވިޜުއަލް އާޓްސްގެ ދާއިރާ

ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

ފޮޓޯގްރަފީ -

ލިޔުމާއި، ކުރެހުމާއި، ފަރުމާކުރުން )ފައިން އާޓްސް( -

ފިލްމު އުފެއްދުން -

ފިލްމު ޑައިރެކްޓް ކުރުން -

ވީޑިއޯ އުފެއްދުން -

ކޮމްޕިއުޓަރ އާރޓް -

މަލްޓި މީޑިއާ -

އެނިމޭޝަން -

އާކިޓެކްޗަރއާއި، ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިން -

5.28 ޕަރފޯމިންގ އާޓްސްގެ ދާއިރާ

ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

ފިލްމާއި ޑްރާމާ ކުޅުން -

ތަމްސީލު ކުޅުމާއި، ސްޓޭޖް ހުށަހެޅުން -

ސްކްރިޕްޓް ލިޔުން -

އޯޑިއޯ އުފެއްދުން -

ލަވަކިޔުން -

މިޔުޒިކް ކުޅުން -

އަމިއްލަ ރާގު އުފެއްދުން -

ނެށުން -

ކޮރެއޮގްރަފީ -
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5.29 އެޕްލައިޑް އާޓްސްގެ ދާއިރާ

ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

އިންޑަސްޓްރިއަލް އާޓްސް -

ފެޝަން ޑިޒައިން -

އިންޓީރިއަރ ޑިޒައިން -

ޑެކަރޭޓިވް އާޓް -

ކެލިގްރަފީ -

5.30 އަންހެނުންގެ ދާއިރާ

ބެލޭނެ ރޮނގު:

ދާއިރާތަކުގައި  ނޑު  މައިގަ ދެވޭ  އިނާމު  ޤައުމީ 

މިދާއިރާއިން  ރޮނގަކުން  ރޮނގުތަކުންކުރެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. މިދާއިރާއިން އިނާމު ދެވޭނީ، 5 

އަހަރާއި،  7 އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްގައި، ދެމެހެއްޓެނިވި 

ކޮށްފައިވާ   ޚިދްމަތްތަކެއް  ފާހަގަކުރެވޭފަދަ  ގޮތެއްގައި 

 . ވެ ށެ ނަ ން ނު ހެ ން އަ

5.31 ޒުވާނުންގެ ދާއިރާ

ބެލޭނެ ރޮނގު:

ދާއިރާތަކުގައި  ނޑު  މައިގަ ދެވޭ  އިނާމު  ޤައުމީ 

މިދާއިރާއިން  ރޮނގަކުން  ރޮނގުތަކުންކުރެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. މިދާއިރާއިން އިނާމު ދެވޭނީ، 

5 އަހަރާއި 7 އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްގައި، ދެމެހެއްޓެނިވި 

ކޮށްފައިވާ  ޚިދްމަތްތަކެއް  ފާހަގަކުރެވޭފަދަ  ގޮތެއްގައި 

 . ވެ ށެ ނަ ން ނު ވާ ޒު

ނޑައެޅުމުގައި ބަލާނެ ކަންތައްތައް 6. ޤައުމީ އިނާމު ދިނުމަށް ކަ

)ހ( ދާއިރާގައި ދެމިހުރިކަން ނުވަތަ ނޫންކަން

)ށ( ދާއިރާގައި ޚިދްމަތް ކޮށްފައިވާ މުއްދަތު

)ނ( ދާއިރާއިން ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީއާއި، ކުރިއެރުންތައް

)ރ( ދާއިރާއިން، ހިލޭސާބަހަށް ކޮށްދީފައިވާ މަސައްކަތް

މުޖްތަމަޢަށް  ތަރައްޤީއަށާއި،  ޤައުމުގެ  ދާއިރާއިން،  )ބ( 

މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ  ފައިދާހުރިގޮތެއްގައި 

)ޅ( ދާއިރާއިން، މީހުން ބިނާކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް 

ކަންތައްތައް  އުފެއްދުންތެރި  ތެރެއިން،  މަސައްކަތުގެ  )ކ( 

މިންވަރު   ކޮށްފައިވާ  ތަޢާރުފް 

)އ( ދިވެހިން ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ 

ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތް

)ވ( ތަމްރީނުކޮށްފައިވާ ދިވެހިންގެ އަދަދު

)މ( ދިވެހިން ވަޒީފާގައި ގެންގުޅޭ ނިސްބަތް 

7. ކޮމިޓީން އިތުރަށް ބަލާނެ ކަންތައްތައް

ފަރާތަކީ،   / މީހާ  ހުށަހެޅޭ  އިނާމަށް  ޝަރަފުވެރިކަމުގެ  )ހ( 

އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ ދާއިރާއިން، މީގެކުރިން ޢާންމު ޚިދްމަތުގެ 

ފަރާތެއްކަމުގައި  ލިބިފައިވާ  އިނާމު  ޝަރަފުވެރިކަމުގެ 

މީހާ  ހުށަހެޅޭ  އިނާމަށް  ދިނުމުގެ  ހިތްވަރު  ނުވުން. 

ޢާންމު  މީގެކުރިން  ދާއިރާއިން،  ހުށަހެޅޭ  ފަރާތަކީ،   /

ޚިދްމަތަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ އިނާމު ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް 

ނުވުން. ކަމުގައި 

ޖަމްޢިއްޔާ،  ކުންފުނި،  ފަރާތަކީ،  ހުށަހެޅޭ  އިނާމަށް  )ށ( 

އަދި  ފަރާތެއްނަމަ،  މަސްއޫލު  ތަނެއްގެ  ފަދަ  ޖަމާޢަތް 

ނިސްބަތްވާ  އެފަރާތެއް  ދާއިރާއަކީ  ހުށަހެޅޭ  އިނާމަށް 

ކުންފުނި، ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް ފަދަ ތަނެއްގެ ނަމުގައި 

ކުރަމުންދާ ނުވަތަ ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއް 

ކަމުގައިވާނަމަ، އެދާއިރާއިން ކޮށްދޭ ޚިދްމަތް، އެމީހަކު 

ޚިދްމަތެއްގެ  ދީފައިވާ  ނަމުގައި  ތަނެއްގެ  ނިސްބަތްވާ 

ބެލުން. ގޮތުގައި 

ދެއްވާފައިވާ  ސަރުކާރުން  ފަރާތަކީ،  ހުށަހެޅޭ  އިނާމަށް  )ނ( 

އިނާމެއް  ޤައުމީ  ނުވަތަ  އިނާމެއް  ޚިދްމަތުގެ  ޢާންމު 

ލިބުނުއިރު  އިނާމު  ނުވަތަ  ފަރާތެއްނަމަ،  ލިބިފައިވާ 

އެފަރާތް ނިސްބަތްވަނީ ކުންފުނި، ޖަމްޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތް 

ފަދަ ތަނެއްގެ މަސްއޫލު ފަރާތަކަށްނަމަ، އިނާމު ލިބުނު 

ޖަމްޢިއްޔާ  ކުންފުނި  އިނާމަކީ،  ލިބިފައިވާ  ފަރާތަށް 

ޖަމާޢަތް ފަދަ ތަނެއްގެ ނަމުގައި ދީފައިވާ ޚިދްމަތަކުން 

ބެލުން.  ކަމުގައި  އިނާމެއް  ލިބިފައިވާ 

އާމްދަނީ  ނުވަތަ  އިތުރުން،  ޒިންމާގެ  ވަޒީފާގެ  އަދާކުރާ  )ރ( 

ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތެއްގެ އިތުރުން، އެ ދާއިރާއެއްގެ 

ތަރައްޤީއަށާއި ކުރިއެރުމަށް ކޮށްދީފައިވާ ޚިދްމަތްތަކަށާއި 
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ކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަށް.

އެކަށީގެންވާ  ޙައްޤުވާނަމަ،  އިނާމު  ޝަރަފުވެރިކަމުގެ  )ބ( 

ކޮށްދީފައިވާ  އެދާއިރާއަކުން  މުއްދަތެއްގައި،  ދިގު 

ބޮޑުބައެއް  ޙަޔާތުގެ  އެމަސައްކަތުގައި  ޚިދްމަތްތަކަށާއި، 

މިންވަރު. ހޭދަކޮށްފައިވާ 

ދާއިރާގައި  ޙައްޤުވާނަމަ،  އިނާމު  ދިނުމުގެ  ހިތްވަރު  )ޅ( 

ޚިދްމަތްތަކަށާއި،  ކުރަމުންގެންދާ  އަދި  ކޮށްދީފައިވާ 

މުއްދަތަށާއި، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަކަށް ކަންކަން ކުރުމަށް 

މިންވަރު. ރާވާފައިވާ 

)ކ( މުޖްތަމަޢު ޤަބޫލުކުރާ ނަމޫނާއަކަށްވުން.

ޖިނާއީ  އަދި  މަދަނީ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅިފައިވާ  އިނާމަށް  )އ( 

ރެކޯޑު. މައްސަލަތަކުގެ 

8. ޤައުމީ އިނާމު ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ އަގު ވަޒަންކުރުން

ސަރުކާރުން  އަގު،  ލިބޭފަރާތްތަކުގެ  އިނާމު  ޤައުމީ 

ވަޒަންކުރާނެއެވެ. ގޮތެއްގައި  ޚާއްޞަ 

9. ޤައުމީ އިނާމެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން އިނާމު ނިގުޅައިގަތުން

ޤައުމީ  ފަރާތަކުން،  ލިބިފައިވާ  އިނާމެއް  ޤައުމީ 

ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ  ކަމެއް  ނިގުޅައިގަންނަންޖެހޭފަދަ  އިނާމެއް 

ކޮމިޓީއަށް  އިނާމާބެހޭ  ޤައުމީ  މައްސަލައެއް،  އެފަދަ  ނުވަތަ 

ޤައުމީ  އެކަމަކީ،  އަދި  ބަލައި،  އެކަމެއް  ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ، 

ޤައުމީ  ކަމެއްކަމުގައި  ނިގުޅައިގަންނަންޖެހޭފަދަ  އިނާމެއް 

ސަބަބާއެކު،  ތަފުސީލު  ފެނިއްޖެނަމަ،  ކޮމިޓީއަށް  އިނާމާބެހޭ 

ޤައުމީ  ބާރު،  ހުށަހެޅުމުގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  އެކަން 

ލިބިގެންވެއެވެ. ކޮމިޓީއަށް  އިނާމާބެހޭ 

__________________
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ޤައުމީ އިނާމަށް ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ ނަން ހުށަހަޅާ ފޯމު

1. ޤައުމީ އިނާމަށް ވަކި ފަރުދެއްގެ ނަން ހުށަހަޅާ މީހާ/ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު: 

ހ. ނަން:  

ށ. ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ނ. މިހާރުގެ އެޑްރެސް: ރ.  ދ.ރ.އ.ކާޑު ނަންބަރު:

ބ. ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:

ޅ. އީ-މެއިލް އެޑްރެސް:

2. ޤައުމީ އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ މީހާގެ ނުވަތަ އަމިއްލައަށް އެދޭ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު: 

ހ. ނަން: 

ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ ފޮޓޯއެއް

ށ. ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ނ. މިހާރުގެ އެޑްރެސް:

ބ. އުފަން ތާރީޚު: ރ. ދ.ރ.ކާޑު ނަންބަރު:

ޅ. ގުޅޭނެ ފޯނުނަންބަރު:

ކ. އީ-މެއިލް  އެޑްރެސް:

އ. ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނާއި އަދާކުރާ ވަޒީފާ:  

ވ. އަމިއްލަގޮތުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް:  

3. ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން އިނާމަށް ހުށަހަޅާ ދާއިރާއާއި، ރޮނގު:

ހ. ހުށަހަޅާ ދާއިރާ:   

ށ. ހުށަހަޅާ ރޮނގު:

މަޢުލޫމާތުތައް  މިނަންބަރުގެ  މަޢުލޫމާތު:   ޚިދުމަތާބެހޭ  މަސައްކަތާއި  ކުރި  ރޮނގުން  ނުވަތަ  ދާއިރާއިން  ހުށަހެޅޭ  އިނާމަށް   .4

މިފާހަގަލާށެވެ.  x ގޮޅިތަކުގައި  ބައިތަކުގައިވާ  އެހެން  ފިޔަވައި  މަޢުލޫމާތު  ގައިވާ  )ނ(  އަދި  )ށ(  ފުރިހަމަކުރުމުގައިވެސް 

ހ. ދާއިރާގައި ޚިދުމަތްކުރުމުގައި ދެމިހުރިކަން ނުވަތަ ނޫންކަން:     ދެމިހުރި ☐        ނޫން ☐  

ށ. ދާއިރާގައި ޚިދުމަތްކުރަން ފެށި އަހަރު:         

ނ. ދާއިރާގެ ޚިދުމަތުގައިވީ މުއްދަތު:    އަހަރު 

ރ. ދާއިރާއިން ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީތަކާއި، ކުރިއެރުންތައް: ☐

   )ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީތަކާއި، ކުރިއެރުންތަކުގެ ތަފުސީލާއި ކަމާބެހޭ ލިޔުންތަކާއި ފޮޓޯއާއި ސީޑީއާއި ވީޑިއޯ ވަކިން ހިމެނުން( 

   ދާއިރާއިން ކާމިޔާބީއާއި، ކުރިއެރުން ހޯދާފައެއްނުވޭ: ☐
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ބ. ދާއިރާއިން ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތް ކޮށްދީފައިވޭ:  ☐                              

)ފައިސާ ހޭދަކޮށްފައިވާގޮތާއި، މަސައްކަތުގެގޮތުންނާއި، ވަގުތުގެގޮތުންނާއި، ތަކެތީގެގޮތުން އެހީވެދީފައިވާގޮތުގެ ތަފުސީލާއި ކަމާބެހޭ 

ލިޔުންތަކާއި ފޮޓޯއާއި ސީޑީއާއި ވީޑިއޯ ވަކިން ހިމެނުން( 

   ދާއިރާއިން ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތް ކޮށްދީފައެއްނުވޭ: ☐                          

ޅ. ދާއިރާއިން ޤައުމުގެ ތަރައްޤީއަށާއި މުޖުތަމަޢަށް ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވޭ: ☐        

   )ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފުސީލާއި ކަމާބެހޭ ލިޔުންތަކާއި ފޮޓޯއާއި ސީޑީއާއި ވީޑިއޯ ވަކިން ހިމެނުން(

   ދާއިރާއިން ޤައުމުގެ ތަރައްޤީއަށާއި މުޖުތަމަޢަށް ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައެއް ނުވޭ: ☐     

ކ. އިނާމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ދާއިރާއިން މީހުން ބިނާކުރުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވޭ: ☐               

   )ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފުސީލާއި ކަމާބެހޭ ލިޔުންތަކާއި ފޮޓޯއާއި ސީޑީއާއި ވީޑިއޯ ވަކިން ހިމެނުން(

   އިނާމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ދާއިރާއިން މީހުން ބިނާކުރުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައެއް ނުވޭ: ☐          

އ. މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، އުފެއްދުންތެރި ކަންތައްތައް ތަޢާރުފު ކޮށްފައިވޭ: ☐                        

)ތަޢާރުފުކޮށްފައިވާ އުފެއްދުންތެރި ކަންތައްތަކުގެ ތަފުސީލާއި ކަމާބެހޭ ލިޔުންތަކާއި ފޮޓޯއާއި ސީޑީއާއި ވީޑިއޯ ވަކިން ހިމެނުން( 

   މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، އުފެއްދުންތެރި ކަންތައްތައް ތައާރުފު ކޮށްފައެއް ނުވޭ: ☐                   

5. މީގެކުރިން ސަރުކާރުން ދެއްވި ޢާންމު ޚިދުމަތުގެ އިނާމު ނުވަތަ ޤައުމީ އިނާމު ލިބިފައިވާނަމަ އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު:

ހިތްވަރު:ޝަރަފު:އިނާމު ލިބުނު އަހަރު:

އިނާމު ލިބުނު ދާއިރާ:

މީހާގެ  ހުށަހެޅޭ  އިނާމަށް  ދެފަރާތަކީ،  )މި  މަޢުލޫމާތު:  ފަރާތެއްގެ  ދެ  ކަށަވަރުކޮށްދެވޭނެ  މަޢުލޫމާތު  މީހާގެ  ހުށަހަޅާ  އިނާމަށް   .6

މަޢުލޫމާތާއި، ހުށަހެޅޭ ދާއިރާއިން ކުރާ ނުވަތަ ކޮށްފައިވާ ޚިދްމަތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅަށް އެނގޭނެ ފަރާތްތައް ކަމަށް ވާންވާނެއެވެ.( 

 : ނަން  : ނަން

ދާއިމީ އެޑްރެސް: ދާއިމީ އެޑްރެސް:

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް: މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ މީހާއާ ހުރި ގުޅުން:  އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ މީހާއާ ހުރި ގުޅުން:  

ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު: ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:

-މެއިލް އެޑްރެސް: އީ -މެއިލް އެޑްރެސް: އީ

7. ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

މިފޯމާއެކު ތިރީގައިމިވާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި މި ލިޔުންތައް ފޯމާއެކު ހިމަނާފައިވާކަން އަންގައި ދިނުމުގެ ގޮތުން 

ކަމާބެހޭ ބައިތަކުގައި x މި ފާހަގަލާށެވެ.
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ހ. އިނާމަށް ހުށަހަޅާމީހާގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ: ☐

ށ. އިނާމަށް ހުށަހެޅޭމީހާގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ: ☐

ނ. ކުންފުނި، ޖަމުޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތް ފަދަ ތަނަކުން ޤައުމީ އިނާމަށް ހުށަހަޅާނަމަ، އިނާމަށް ހުށަހެޅުމަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނުވަތަ 

ހިންގާ ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން: ☐

ރ. އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ މީހާގެ ވަނަވަރު ނުވަތަ ކަރިކިއުލަމް ވައިޓޭ: ☐ 

ބ. އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ މީހާގެ ތަޢާރުފު: )ދިގުވެގެން A4 ސައިޒުގެ ދެ ސަފުހާ( ☐ 

ޅ. ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެހެނިހެން ލިޔުންތައް: ☐

8. އިޤްރާރު

މިފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމާއި މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަކީ، ޞައްޙަ ލިޔުންތަކެއްކަމަށް އަހަރެން 

އެއްބަސްވެ އިޤްރާރުވަމެވެ. 

ފޯމު ހުށަހަޅާ މީހާ/ފަރާތުގެ ސޮއި: ......................................................

ފޯމު ހުށަހަޅާ މީހާ/ފަރާތުގެ ނަން: .......................................................

ފޯމު ހުށަހަޅާ މީހާ/ފަރާތުގެ މަގާމު: .....................................................

         

ނޑު: ތާރީޚު: ..................................................                                 ތައްގަ
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ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމުގައާއި ހުށަހެޅުމުގައި ކޮންމެހެން ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންތައްތައް:

އަމިއްލަ ފަރުދަކު، އަމިއްލައަށް ނަން ހުށަހަޅާނަމަ ފުރިހަމަކުރާނީ މި ފޯމުގެ 8،7،6،5،4،3،2 އެވެ. . 1

އަމިއްލަ ފަރުދަކު ނުވަތަ ކުންފުނި، ޖަމުޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތް ފަދަ ތަނަކުން އެހެންމީހެއްގެ ނަން ހުށަހަޅާނަމަ ފުރިހަމަކުރާނީ މި . 2

ފޯމުގެ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 އެވެ. 

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކުން ނުވަތަ އެހެންވެސް ފަރާތަކުން ވަކިފަރުދެއްގެ ނަން ހުށަހަޅާނަމަ ފުރިހަމަކުރާނީވެސް، މި ފޯމުގެ . 3

1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 އެވެ. 

ޤައުމީ އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ މީހާގެ ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ ފޮޓޯއަކާއި، ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ  ކޮޕީއަކާއި، ޤައުމީ . 4

އިނާމަށް ހުށަހަޅާ މީހާގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީއެއް،   މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކުން ވަކިފަރުދެއްގެ ނަން ހުށަހަޅާނަމަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ސޮއިކުރާނީ، އެ އިދާރާއެއް ހިންގަންހުރި . 5

ސޮއިކުރާނީ،  ފޯމުގައި  ހުށަހަޅާނަމަ،  ނަން  ވަކިފަރުދެއްގެ  ޖަމާޢަތަކުން  ނުވަތަ  ކުންފުންޏަކުން  ވެރިއެކެވެ.  އިސް  އެންމެ 

މެންބަރެކެވެ. ބޯޑުގެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ 

ކުންފުނި، ޖަމުޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތް ފަދަ ތަނަކުން ވަކި ފަރުދެއްގެ ނަން ޤައުމީ އިނާމަށް ހުށަހަޅާނަމަ، އެތަނެއްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ . 6

ބޯޑުން ނުވަތަ ހިންގާ ކޮމިޓީން، އެ ފަރާތެއް އިނާމަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުން، މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ވަޒަންކޮށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބަލާނީ، ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތުތަކާއި، އެހެނިހެން ހެކިތަކުގެ . 7

މައްޗަށް ކަމަށްވާތީ، މަޢުލޫމާތުތަކާއި، ހެކިތައް ހުށަހެޅުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުން އެދެމެވެ. 

ފޯމު . 8 އޮފީހަށެވެ.  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  އެޑްރެސްކޮށް،  އަށް  ކޮމިޓީ[  އިނާމާބެހޭ  ]ޤައުމީ  ފޮނުވާނީ،  ފުރިހަމަކޮށް  ފޯމު 

ބަލައިގަންނާނީ، 10 ޖުލައި 2014 އިން ފެށިގެން 31 އޮގަސްޓު 2014 ގެ ނިޔަލަށް، ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ރަސްމީ 

ގަޑީގައެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 3336262 ނުވަތަ 3323701 ނަންބަރު ފޯނާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
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ކުންފުނި، ޖަމުޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތް ފަދަ ތަންތަން ޤައުމީ އިނާމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު

1. ޤައުމީ އިނާމަށް ނަން ހުށަހަޅާ މީހާ/ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު: 

ހ. ނަން:

ށ. ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ނ. މިހާރުގެ އެޑްރެސް: ރ.  ދ.ރ.އ.ކާޑު ނަންބަރު:

ބ. ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:

-މެއިލް އެޑްރެސް: ޅ. އީ

ކ. ކުންފުނި/ޖަމުޢިއްޔާ/ޖަމާޢަތުގެ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:

2. ޤައުމީ އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ ނުވަތަ ހުށަހަޅާ ކުންފުނި، ޖަމުޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތް ފަދަ ތަނުގެ މަޢުލޫމާތު:  

 : ހ. ނަން

ށ. އެޑްރެސް: 

ނ. ގުޅޭނެ ފޯނުނަންބަރު:

ރ. ފެކްސް ނަންބަރު:

-މެއިލް އެޑްރެސް: ބ. އީ

ނޑު މަސައްކަތްތައް:  ޅ. ކުރާ މައިގަ

3. ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން އިނާމަށް ހުށަހަޅާ ދާއިރާއާއި، ރޮނގު:

ހ. ހުށަހަޅާ ދާއިރާ: 

ށ. ހުށަހަޅާ ރޮނގު: 

 

މަޢުލޫމާތުތައް  މިނަންބަރުގެ  މަޢުލޫމާތު:  ޚިދުމަތާބެހޭ  މަސައްކަތާއި  ކުރި  ރޮނގުން  ނުވަތަ  ދާއިރާއިން  ހުށަހެޅޭ  އިނާމަށް   .4

މިފާހަގަލާށެވެ.  x ގޮޅިތަކުގައި  ބައިތަކުގައިވާ  އެހެން  ފިޔަވައި  މަޢުލޫމާތު  ގައިވާ  )ށ(  ފުރިހަމަކުރުމުގައިވެސް 

ހ. ދާއިރާއިން ޚިދުމަތް ދެމުން ގެންދާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން:  ޚިދުމަތް ދެމުން ގެންދޭ: ☐      ނުގެންދޭ ☐ 

)ދާއިރާއިން ދެމުންގެންދާ ޚިދްމަތުގެ ނުވަތަ ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފުސީލާއި ކަމާބެހޭ ލިޔުންތަކާއި ފޮޓޯއާއި ސީޑީއާއި ވީޑިއޯ 

ވަކިން ހިމެނުން(     

ށ. ދާއިރާގައި ޚިދުމަތް ދޭންފެށި އަހަރު:

ނ. ދާއިރާގެ ޚިދުމަތުގައިވީ މުއްދަތު:       އަހަރު 
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ރ. ދާއިރާއިން ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީތަކާއި ކުރިއެރުންތައް: ☐

   )ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީތަކުގެ ތަފުސީލާއި ކަމާބެހޭ ލިޔުންތަކާއި ފޮޓޯއާއި ސީޑީއާއި ވީޑިއޯ ވަކިން ހިމެނުން(

   ދާއިރާއިން ކާމިޔާބީއާއި ކުރިއެރުންތައް ހޯދާފައެއް ނުވޭ: ☐

ބ. ދާއިރާއިން ހިލޭސާބަހަށް ޚިދުމަތް ދީފައިވޭ: ☐

)ފައިސާ ހޭދަކޮށްފައިވާގޮތާއި، މަސައްކަތުގެގޮތުންނާއި، ވަގުތުގެގޮތުންނާއި، ތަކެތީގެގޮތުން އެހީވެދީފައިވާގޮތުގެ    ތަފުސީލާއި ކަމާބެހޭ 

ލިޔުންތަކާއި ފޮޓޯއާއި ސީޑީއާއި ވީޑިއޯ ވަކިން ހިމެނުން(

  ދާއިރާއިން ހިލޭސާބަހަށް ޚިދުމަތް ދީފައެއް ނުވޭ: ☐

ޅ. ދާއިރާއިން ޤައުމުގެ ތަރައްޤީއަށާއި މުޖުތަމަޢަށް ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވޭ: ☐        

   )ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފުސީލާއި ކަމާބެހޭ ލިޔުންތަކާއި ފޮޓޯއާއި ސީޑީއާއި ވީޑިއޯ ވަކިން ހިމެނުން(

   ދާއިރާއިން ޤައުމުގެ ތަރައްޤީއަށާއި މުޖުތަމަޢަށް ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައެއް ނުވޭ: ☐    

ކ. ދިވެހިން ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވޭ ނުވަތަ ކުރަމުންގެންދޭ: ☐

)ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފުސީލާއި ކަމާބެހޭ ލިޔުންތަކާއި ފޮޓޯއާއި ސީޑީއާއި ވީޑިއޯ ވަކިން ހިމެނުން(

   ދިވެހިން ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައެއްނުވޭ ނުވަތަ ކުރަމުން ނުގެންދޭ: ☐

އ. މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އުފެއްދުންތެރި ކަންތައްތައް ތަޢާރުފުކޮށްފައިވޭ: ☐

)ތަޢާރުފުކޮށްފައިވާ އުފެއްދުންތެރި ކަންތައްތަކުގެ ތަފުސީލާއި ކަމާބެހޭ ލިޔުންތަކާއި ފޮޓޯއާއި ސީޑީއާއި ވީޑިއޯ ވަކިން ހިމެނުން( 

   މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އުފެއްދުންތެރި ކަންތައްތައް ތަޢާރުފުކޮށްފައެއް ނުވޭ: ☐

ވ. ދާއިރާއިން ދިވެހިން ތަމްރީނުކޮށްފައިވޭ: ☐

)ތަމްރީނުކޮށްފައިވާ އަދަދާއި، ތަމްރީނުކޮށްފައިވާކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ލިޔުންތަކާއި ފޮޓޯއާއި ސީޑީއާއި ވީޑިއޯ    ވަކިން ހިމެނުން(

   ދާއިރާއިން ދިވެހިން ތަމްރީނުކޮށްފައެއް ނުވޭ: ☐ 

މ. ވަޒީފާގައި ދިވެހިން ގެންގުޅޭ: ☐ 

)ދިވެހިން ގެންގުޅޭ ނިސްބަތާއި ތަފުސީލާއި ކަމާބެހޭ ލިޔުންތައް ވަކިން ހިމެނުން(

   ވަޒީފާގައި ދިވެހިންނެއް ނުގެންގުޅޭ: ☐

ފ. ފާހަގަކުރެވޭ އިތުރުކަމެއް އޮތްނަމަ އެކަމެއް: ☐

)ތަފުސީލާއި ކަމާބެހޭ ލިޔުންތަކާއި ފޮޓޯއާއި ސީޑީއާއި ވީޑިއޯ ވަކިން ހިމެނުން(

   ފާހަގަކުރެވޭ އިތުރުކަމެއް ނެތް: ☐

5. މީގެކުރިން ސަރުކާރުން ދެއްވި ޢާންމު ޚިދުމަތުގެ އިނާމު ނުވަތަ ޤައުމީ އިނާމު ލިބިފައިވާނަމަ:

   ޝަރަފު:ހިތްވަރު:އިނާމު ލިބުނު އަހަރު:

އިނާމު ލިބުނު ދާއިރާއާއި ރޮނގު:

މަޢުލޫމާތު:             ފަރާތެއްގެ  ދެ  ކަށަވަރުކޮށްދެވޭނެ  މަޢުލޫމާތު  ތަނުގެ  ފަދަ  ޖަމާޢަތް  ޖަމުޢިއްޔާ،  ކުންފުނި،  ހުށަހެޅޭ  އިނާމަށް   .6

)މި ދެފަރާތަކީ، އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ ދާއިރާއިން ކުރާ ނުވަތަ ކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތުގެ މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅަށް އެނގޭ ފަރާތްތަކަށް ވާންވާނެއެވެ.( 
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 : ނަން  : ނަން

ދާއިމީ އެޑްރެސް: ދާއިމީ އެޑްރެސް: 

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް: މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ ފަރާތާ ހުރި ގުޅުން:  އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ ފަރާތާ ހުރި ގުޅުން:  

ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު: ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:

ފެކްސް ނަންބަރު: ފެކްސް ނަންބަރު:

-މެއިލް އެޑްރެސް: އީ -މެއިލް އެޑްރެސް: އީ

7. ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

މިފޯމާއެކު ތިރީގައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި މި ލިޔުންތައް ފޯމާއެކު ހިމަނާފައިވާކަން އަންގައި ދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމާބެހޭ 

ބައިތަކުގައި x މި ފާހަގަލާށެވެ.

ހ. އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ ކުންފުނި، ޖަމުޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތް ފަދަ ތަނެއްގެ ޕްރޮފައިލް: ☐

ށ. އިނާމަށް ހުށަހެޅުމަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނުވަތަ ހިންގާ ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން: ☐

ނ. އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ ކުންފުނި، ޖަމުޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތް ފަދަ ތަނެއްގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ: ☐

ރ. އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ ކުންފުނި، ޖަމުޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތް ފަދަ ތަނެއްގެ ތަޢާރުފު: )ދިގުވެގެން A4 ސައިޒުގެ ދެސަފުހާ( ☐

ބ. ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެހެނިހެން ލިޔުންތައް: ☐

8. އިޤްރާރު:

އަހަރެން  ލިޔުންތަކެއްކަމަށް  ލިޔުންތަކަކީ، ޞައްޙަ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފޯމާއެކު  މި  މަޢުލޫމާތުކަމާއި،  ތެދު  މަޢުލޫމާތުތަކަކީ  މިފޯމުގައިވާ 

އިޤްރާރުވަމެވެ.  އެއްބަސްވެ 

ފޯމު ހުށަހަޅާ މީހާ/ފަރާތުގެ ސޮއި: ......................................................

ފޯމު ހުށަހަޅާ މީހާ/ފަރާތުގެ ނަން: .......................................................

ފޯމު ހުށަހަޅާ މީހާ/ފަރާތުގެ މަގާމު: .....................................................

         

ނޑު: ތާރީޚު: ..................................................                                 ތައްގަ
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ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމުގައާއި ހުށަހެޅުމުގައި ކޮންމެހެން ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންތައްތައް:

 

ހުށަހަޅާނަމަ . 1 އިނާމަށް  ތަންތަން  ފަދަ  ޖަމާޢަތް  ޖަމުޢިއްޔާ،  ކުންފުނި،  ކުންފުންޏަކުން،  އެހެން  ނުވަތަ  ފަރުދަކު  އަމިއްލަ 

އެވެ.    8،7،6،5،4،3،2،1 ފޯމުގެ  މި  ފުރިހަމަކުރާނީ 

ކުންފުނި، ޖަމުޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތް ފަދަ ތަނަކުން، އެތަނެއްގެ ނަން ހުށަހަޅާނަމަ ފުރިހަމަކުރާނީ، މި ފޯމުގެ 7،6،5،4،3،2 އެވެ. . 2

ޖަމުޢިއްޔާއެއްގެ . 3 ނުވަތަ  ކުންފުންޏެއްގެ  އެހެން  ތަނަކުން  ފަދަ  ޖަމާޢަތް  ނުވަތަ  ޖަމުޢިއްޔާއަކުން  ނުވަތަ  ކުންފުންޏަކުން 

ނުވަތަ ޖަމާޢަތް ފަދަ ތަނެއްގެ ނަން ނުވަތަ އެ ތަނެއްގެ ނަން ޤައުމީ އިނާމަށް ހުށަހަޅާނަމަ، އިނާމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތެއްގެ 

ނިންމާފައިވާ  ހުށަހެޅުމަށް  އިނާމަށް  ފަރާތެއް  އެހެން  ނުވަތަ  ފަރާތެއް  އެ  ކޮމިޓީން،  ހިންގާ  ނުވަތަ  ބޯޑުން  ޑިރެކްޓަރުންގެ 

 . ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ފޯމާއެކު  މި  ނިންމުން، 

އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ ކުންފުނި، ޖަމުޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތް ފަދަ ތަނެއްގެ ޕްރޮފައިލް މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. . 4

5 . . އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ ކުންފުނި، ޖަމުޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތް ފަދަ ތަނެއްގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ، މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

6 . . ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކުން ހުށަހަޅާނަމަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ސޮއިކުރާނީ، އެ އިދާރާއެއް ހިންގަންހުރި އެންމެ އިސް ވެރިއެކެވެ

ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ ޖަމުޢިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާޢަތް ފަދަ ތަނަކުން ހުށަހަޅާނަމަ، ފޯމުގައި ސޮއިކުރާނީ، ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން 

ނޑައަޅާ ބޯޑުގެ މެންބަރެކެވެ. ކަ

އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ވަޒަންކޮށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބަލާނީ، ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތުތަކާއި، އެހެނިހެން ހެކިތަކުގެ . 7

މައްޗަށް ކަމަށްވާތީ، މަޢުލޫމާތުތަކާއި، ހެކިތައް ހުށަހެޅުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުން އެދެމެވެ.  

ފޯމު . 8 އޮފީހަށެވެ.  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  އެޑްރެސްކޮށް،  އަށް  ކޮމިޓީ[  އިނާމާބެހޭ  ]ޤައުމީ  ފޮނުވާނީ،  ފުރިހަމަކޮށް  ފޯމު 

ބަލައިގަންނާނީ، 10 ޖުލައި 2014 އިން ފެށިގެން 31 އޮގަސްޓު 2014 ގެ ނިޔަލަށް، ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ރަސްމީ 

ގަޑީގައެވެ. 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 3336262 ނުވަތަ 3323701 ނަންބަރު ފޯނާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.


