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  ީާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ކޮންެމ ހަފުގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

 ާގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެެޒުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00ގެ މެންުދރު އަްނގާރަ ުދވަހު   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ
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  ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 

  ދިވެހިރާއްޖެ. ،މާލެ

  7201ޤައުމީ އިނާމު 
  

  ސަބަބާއި އަސާސް . 1
  

ދިވެހި ޤައުމުގެ ކުރިމަގުގެ އެންމެ މުހިންމު އަސާސަކީ، ދިވެހި ރައްޔިތުންނާއި ދިވެހި ރައްޔިތުްނ  
. އެހެންކަމުން، ޤައުމާއި މުޖުއުފައްދާފައިވާ މަދަނީ މުއައްސަސާތަކެ ތަމަޢުގެ ލާބަޔާއި މަންފާއަށްޓަކައި ވަކިވަކި ފަރުދުންނާއި، ވެ

މުޢިއްޔާތަކާއި ަޖމާޢަތްތަކުންނާއި، ވިޔަފާރި އިދާރާތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި، މަދަނީ މުއައްސަސާތަކުންނާއި، މަދަނީ ޖަ
. އަދި އެފަރާތްތަކުްނ އުލަތުން މިކަންކަމަށް ހިތްވަރުއެފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ރީތި ނަން ބަލައިގަތުމަކީ، ދަ ދިނުމަށް އެޅޭ ފިޔަވަޅެކެވެ

ގޮތުން، ޤައުމީ އިނާމެއް ދިނުމަކީވެސް ދެވޭ ވަރަށްޮބުޑ ޒަންކުރުމުގެވަކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި، ހޯދާ ކާމިޔާީބތަކުގެ އަގު 
  ހިތްވަރެކެވެ.

  
ނޑައަޅާނީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަން ކުރައްވާފައިވާ [ޤައުމީ އިނާމާބޭެހ  ޤައުމީ އިނާމު ލިބޭ ފަރާތްތައް ކަ

] އިންނެވެ.    ކޮމިޓީ
  
  މައިގަނޑު އުޞޫލުތައް . 2

  
. އެއީ، ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ  މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ  ،ގޮތެއްގައި ދޭނީމުންޤައުމީ އިނާމު، ޢާ (ހ) އަހަރަކު އެއްފަހަރުއެވެ

  ރަސްމީ ޖަލްސާގައެވެ.

. އެއީ، ޝަރަފުވެރިކަ (ށ) ދިނުމުގެ ޤަުއީމ މުގެ ޤައުމީ އިނާމާއި، ހިތްވަރުޤައުމީ އިނާމުގައި ހިމެނޭނީ، ދެ ގިންތިއެކެވެ
  އިނާމެވެ.

، ގޮތުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާނީ، އައްޑަނައަކާއި، ޝަރަފުގެ ބެޖަކާއިޤައުމީ އިނާމުގެގެ ޝަރަފުވެރިކަމު (ނ)
. ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމުގެ ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާނީ، ހަނދާނީ ފިލައަކާއި ހަނދާނީ ހަނދާނީ ލިޔުމެކެވެ

  ލިޔުމެކެވެ.

ތުން ނުވަތަ އެހެން ފަރުދަކު ނުވަތަ ޖަމުޢިއްޔާއަކުން ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކުން ނުވަތަ ޤައުމީ އިނާމު ދޭނީ، އަމިއްލަގޮ (ރ)
ކުންފުންޏަކުން އިނާމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކަށާއި، ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ މިނިވަން މުއައްސަސާއަކުން ނުވަަތ 

  ށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ ސަރުކާރު ބައިވެރިވާ ކުންފުންޏަކުން އިނާމަ 
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(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ޢިއްޒަތެއް އަރުވާފައިވާ ފަރާތްތައް، ޤައުމީ  97/1ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ބ)
   އިާނމަށް ހުށަހެޅުމުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.

  ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމު . 3
  

ތަމަޢަށް ފަރުދަކު ދިވެހި ޤައުމަށާއި މުޖު މު ދެވޭނީ، ވަކި ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާ 
. ހިތްވަރުމައަހަރު ޚިދު 35ގައި، މަދުވެގެން ގޮތެއްފައިދާހުރި     ،ދިނުމުގެ އިނާމު ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްނަމަްތކޮށްފައި ވުމުންނެވެ

މުންނެވެ. އިނާމަށް ހުށަހަޅާއިރު، މިކަްނ އަހަރުވު 35އަހަރުވެފައި، އެކު ޖުމުލަ  10އިނާމު ލިބުނުތާ  މީހަކަށް އެ  އެ
 .   ސާބިތުކޮށްދެވޭނެ ލިޔުންތަކާއި ހެކި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

  
  ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު . 4

  
. މި ދެގިންތިއަށްވެސް އިނާމު    ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު ދޭނީ، ތިރީގައިމިވާ ދެ ގިންތިންނެވެ

  ވާނެއެވެ.އިސްތިސްނާ  5.16ދަތު ބެލުމުގައި ދިނުމަށް މުއް
  

ދާއިރާގެ  އަހަރު ޚިދުމަތްކުރުމާއެކު، މިހާރުވެސް އެ 7(ހ) ވަކި ފަރުދެއްނަމަ، އެ ދާއިރާއެއްގައި، މަދުވެގެން   
މިކަްނ  ،އަހަރުވުން. (އިނާމަށް ހުށަހަޅާއިރު 10ދިނުމުގައި މަދުވެގެން މުއައްސަސާއަކުންނަމަ، ޚިދުމަތް ޚިދުމަތުގައި ދެމިހުރުން.

)ސާ   ބިތުކޮށްދެވޭނެ ލިޔުންތަކާއި، ހެކި ހުށަހެޅުން
  

(ށ) އަންހެނުންގެ ދާއިރާއާއި، ޒުވާނުންގެ ާދއިރާއިން އިނާމު ދެވޭނީ، މި ދެ ދާއިރާއިން އިނާމު ދިނުމަށް 
ނޑައެޅިފައިވާ ރޮނގުތަކުންކުރެ ރޮނގެއްގައި، ރެވޭފަަދ ތެއްގައި، ފާހަގަކުއަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަ 7އަހަރާއި،  5މަދުވެގެން  ކަ

އަަހރާ  35އަހަރާއި  18ދާއިރާގެ ޚިދުމަތުގައި ދެމިތިބި އަންހެނުންނަށާއި، އުމުރުން  މިހާރުވެސް އެ ،މަތްތަކެއް ކުރުމާއެކުޚިދު
. (އިނާމަށް ހުށަހަޅާއިރު ) ،ދެމެދުގެ ޒުވާނުންނަށް   މިކަން ސާބިތުކޮށްދެވޭނެ ލިޔުންތަކާއި، ހެކި ހުށަހެޅުން

  
  މައިގަނޑު ދާއިރާތައް ޤައުމީ އިނާމު ދެވޭ . 5

  
ނުޑ   ނޑު ދާއިރާތަކާއި، އެ ދާއިރާތަކުން އިނާމު ދިނުމުގައި ބެލޭނެ މައިގަ ޤައުމީ އިނާމު ދެވޭނެ މައިގަ

  ރޮނގުތައް، ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. 
  

  ޤުރްއާންކިޔެވުމާއި އުނގަންނައިދިނުމާއި ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ޢިލްމުގެ ދާއިރާ   ކީރިތި  5.1
  

  ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
  
  ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމާއި އުނގަންނައިދިނުން  -
  ކީރިތި ޤުރްއާން ހިތުދަސްކުރުމާއި ހިތުދަސްކޮށްދިނުން  -
  ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ޢިލްމު އުނގެުނމާއި އުނގަންނައިދިނުމުގެ ރޮނގުން ޚިދުމަތްކުރުން  -
(ޢުލޫމުލްޤުްރއާނުގެ ފޮތްތައް،  ރުންދިރާސާކުރުމާއި، ޝާއިޢުކު، ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ޢިލްމު ހިމެނޭ ފޮތް ލިޔުމާއި -

  ތަޖުވީދު ޢިލްމުގެ ފޮތްތައް، ޤުރްއާނާއި ަސއިންސްގެ ފޮތްތައް)
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 ކުރުމާއި، ދީނީ ޢިލްމު އުނގަންނައިދިނުމުގެ ދާއިރާ މަތް ންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި، ޚިދު އިސްލާމްދީނަށް ހޭލު  5.2

 
  ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

  
  އިސްލާމްދީން އުނގަންނައިދިނުން  -
  ދީނީ ރޮނގުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން  -
  ދީނީ ފޮތް ލިޔެ އެކުލަވައިލުމާއި ޝާއިޢުކުރުން  -
 މިސްކިތްތައް ބިނާކޮށްދިނުމާއި މަރާމާތުކޮށްދިނުން  -

  
  ދިވެހިބަހާއި އަދަބިއްޔާތުގެ ދާއިރާ  5.3
  

  ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
 
  ދިވެހިބަހާއި، ބަހުގެ ޢިލްމު ކުރިއެރުވުމާއި، ބަސް ދިރާސާކުރުން  -
  ބަހުގެ ބަހުރުވަތައް ދިރުވުންދިވެހި -
  ދިވެހިބަހުގެ ލިޔުންތެރިކަން ކުރިއެރުވުން  -
  ދިވެހިބަހުގެ އަދަބަށް ބިނާކުރަނިވި ފާޑުކިޔުން -
  ފޮތް އެކުލަވައިލުމާއި، ލިޔެ ޝާއިޢުކުރުން ދިވެހިބަހުން  -
  ދިވެހިބަހަށް ތަރުޖަމާކުރުން  -
  ލިޔުމުގެ ފަންނު ކުރިއެރުވުން ވާހަކަ -
  ދެއްކުމުގެ ފަންނު ކުރިއެރުވުން ވާހަކަ -
  ދިވެހި ޅެންވެރިކަން ކުރިއެރުވުން -

  
  ދިވެހި ތާރީޚުގެ ދާއިރާ  5.4
  

  ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
  
  ދިވެހި ތާރީޚު ދިރާސާކުރުން  -
  ދިވެހި ތާރީޚާބެހޭ ޢިލްމު ކުރިއެރުވުން  -
  ލައި ލިޔެ ޝާއިޢުކުރުން ތާރީޚާބެހޭ ފޮތް އެކުލަވައި -
  ދިވެހި ތާރީޚާ ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން  -

  
  ދިވެހި ސަގާފަތާއި އާދަކާދައިގެ ދާއިރާ  5.5
  

  ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
  
  ދިވެހިންގެ ސަގާފަތާއި އާދަކާދަ ދިރުވައި، އާލާކޮށް ކުރިއެރުވުން -
  ކުޅިވަރުތައް ކުރިއަރުވައި އާލާކުރުން ދިވެހިންގެ ސަގާފީ  -
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  އިހުގެ ފަންނުތައް ދިރުވައި އާލާކުރުން  -
  ދިވެހިންގެ ސަގާފަތާއި އާދަކާދަ ދިރާސާކުރުން  -
  ދިވެހިންގެ ފޯކުލޯރު ދިރުވުން  -
 ލައި ޝާއިޢުކުރުން އި އާދަކާދަޔާބެހޭ ފޮްތ އެކުލަވައިދިވެހިންގެ ސަގާފަތާ -

 
  ޤައުމީ ތަރިކައިގެ ދާއިރާ  5.6
  

  ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
  
  ޤައުމީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރުން -
  ޤައުމީ ތަރިކައާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކުރުމާއި މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން  -
  ބެހޭ ދިރާސާ ކުރުން އުމީ ތަރިކައާޤަ -

  
  ތަޢުލީމީ ދާއިރާ  5.7
  

  ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
  
  ލީމު އުނގަންނައިދިނުން ތަޢު -
  ކުރުންތަރައްޤީލީމީ ދާއިރާ ތަޢު -
  ވޮކޭޝަނަލް އެޑިޔުކޭޝަން ނުވަތަ ޢަމަލީ މަސައްކަތުގެ ރޮނގުން މީހުން ބިނާކުރުން  -
  ލީމީ މުއައްސަސާތައް އުފައްދައި ހިންގުން ތަޢު -
 ކުރުން މަތީ ތަޢުލީމު ތަރައްޤީ -

  ޢިލްމު އުފައްދައި ފެތުރުން  -
  

  ޞިއްޙީ ދާއިރާ  5.8
  

  ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
  
  ކުރުންތަރައްޤީޞިއްޙީ ދާއިރާ  -

  ޢާންމު ޞިއްޙަތު ކުރިއެރުވުން -

   ޞިއްޙީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން  -
  ކުރުން ރާުމއި، އެ މަސައްކަތް ތަރައްޤީދިވެހިބޭސްވެރިކަން ކު -
  ކުރުންޞިއްޙީ ރޮނގުން ދިރާސާ -
 ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިން  ބިނާކުރުން  -

 ކުރުން ދާއިރާއާ ގުޅޭގޮތުން ފޮތް ޝާއިޢުޞިއްޙީ  -

 ކުރުން މާ ގުޅޭގޮތުން މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުގަޔަށް އަރާ ބަލިތައް ކޮންޓްރޯލްގައިން  -

މާ ގުޅޭގޮުތން ކުރުގަޔަށް ނާރާ ބަލިތައް ކޮންޓްރޯލްދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއާ ގުޅިގެން ޖެހޭ ބަލިތައް ފަދަ ގައިން  -
 ކުރުން މީހުން ހޭލުންތެރި
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  ޤާނޫނީ ދާއިރާ  5.9
  

  ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
  
  ކުރުންމަތްޤާނޫނީ ރޮނގުން ޚިދު -
  ކުރުން ތުރުކުރުވުމާއި، ޤާނޫނު މުރާޖަޢާރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކަށް މީހުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އި -

  
  އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ދިރުވައި ކުރިއެރުވުމުގެ ދާއިރާ  އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާއި، 5.10
  

  ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
  
ރި ބަޔަކަށް ކުރުމާއި، ފުދުންތެމަތްމީހުންނަށް ޚިދުން ބޭނުންވާ ކުދިންނަށާއި ޚާއްޞަ ރައްކާތެރިކަމާއި އަޅާލު -

  ކުރުން ހެދުމަށް މަސައްކަތް
ކުޑަކުދިންނާއި ޒުވާނުންގެ މެދުަގިއ ކުޑަކުދިންނަށް ރައްކާތެރި މުޖުތަމަޢެއް ޤާއިމުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި،  -

  ކުރުން ޒިންމާދާރު ބައެއްގެގޮތުގައި ތަރުބިޔަތުކުރުމަށް މަސައްކަތްގަންނުވައި، ތިމާޢީ އާދަތައް އަށައިޖު
) އިޖުތިމާޢީ އަދި ނަފްސާނީ އެހީތެރިކަމާއި  - މުޖުތަމަޢުގައި ނާޒުކު ހާލަތްތަކުގައިވާ ފަރާތްތަކަށް (ވަލްނަރަބްލްސް

  ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރުން 
  ރިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން ތަފާތު ނުކުޅެދުންތެ -
  ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި ހޭލުންތެރިކަން އިތުުރކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން  -
ހޭލުންތެރިކުރުުވމަށް މާޔަތްކޮށްދިނުމާއި، އެ ޙައްޤުތަކާބެހޭގޮތުން ޙިއުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް  -

  މަސައްކަތްކުރުން 
  ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން އިޖުތިމާޢީ ގުޅުންތައް ހަރުދަނާ ޢާއިލީ ގުޅުންތަކާއި، -
  އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުން  -
  ކުރުން ތައް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްއިންސާނީ ޙައްޤު -
ލުމަްށ ްނޖެހުންތަކާއި ހުރަސްތައް ނައްތައިންހެނުންނަށް ހުރި ގޮއަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް، އަ  -

  މަސައްކަތްކުރުން 
  

  ކުރުމުގެ ދާއިރާ ދައުލަތުގެ ގަވަރނަންސް ހަރުދަނާ  5.11
  

  ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
  
  ޑިމޮކްރަސީގެ ހަމަތަކާއި އަސާސްތައް ހަރުދަނާކޮށް އަށަގެންނެވުން -
  ނިޒާމު ކުރިއެރުވުން ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ކަންކަން ހިންގުމުގެ -
 ކުރުން ޕަްޝން ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތްކޮރަ -
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  ތިމާވެށްޓާއި ހަކަތައިގެ ދާއިރާ  5.12
  

  ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
  
 ތިމާވެށީގެ ރޮނގުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން  -

 ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި އުފެއްދުންތައް ހޯދައި ތަޢާރުފުކުރުން ނުވަތަ ބޭނުންކުރުން  -

 ރޮނގުން ޢްިލމީ ދިރާސާތައް ކުރުން ތިމާވެށީގެ  -

 ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމަށް އިސްނަގައިގެން މަސައްކަތްކުރުން  -

 ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި ގޮތްަތކަށް ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުން  -

 ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުން ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި  ގޮތްތަކަށް ހަކަތައިގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް  -

 ކުރެވޭފަދަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުން ރައްޓެހި ގޮތްތަކަށް ކިުނ ނައްތައިލުމަށް ފާހަގަ ތިމާވެށްޓާ -
 

  މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ  5.13
  

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

  
މަސްވެރިކަން، ލޭނުގެ މަސްވެރިކަން (ދޮށީގެ މަސްވެރިކަން، ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަން، ފަރުމަހުގެ  -

  މަސްވެރިކަން)
  މަހުގެ ބާވަތްތަކުން ވެލިއު އެޑެޑް ޕްރޮޑަކްޓްސް އުފެއްދުން -
  އެކުއަރކަލްޗަރއާއި މެރިކަލްޗަރ ކުރުން  -
  ކުރުން މަހުގެ ބާވަތްތައް މާކެޓްކުރުމާއި އެކްސްޕޯޓް -
  މަސްވެރިކަމާބެހޭ ދިރާސާކުރުން -
ނޑުގެ މާޙައުލު ރައްކާ -  ތެރިކޮށް  ބެލެހެއްޓުން މަސްވެރިކަމާއި ކަ

 މަސްވެރިކަމާބެހޭގޮތުން މުޖުތަމަޢު ހޭލުންތެރިކުރުވުމާއި ތަމްރީނު ދިނުން  -

 ކުރެވޭ އައު ޓެކްނޮލޮޖީއެއް އުފެއްދުން (ބުޅި، އެޕްލިކޭޝަންސް، ސޮފްޓްވެއަރ)މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނުން -

  
  ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ  5.14
  

  ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
  
  ކުރުން ރުންލިބޭ އައު ކަންކަން ތަޢާރުފުފަތުރުވެރިކަމަށް ކުރިއެރާއްޖޭގެ  -
ބިނާކުރުމަށާއި، ދިވެހިން ޝައުޤުވެރިކުރުވުމަށާއި، ދިވެހިްނ  ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ދިވެހިން -

  ކުރުން އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް މަސައްކަތް 
ރީޚާއި ތަރަިކ ރަމްޒުކޮށްދޭ، ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ އުފެއްދުންތައް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ ސަގާފަތާއި ތާ -

   ކެޓްކުރުން ށް މާތަޢާރުފުކޮ
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ނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ  5.15   ދަ
  

  ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
  

ނޑުވެރިކަންކުރުން  -  ވިޔަފާރި އުސޫލުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ދަ

  ކުރުން ނަވާރު ގެންގުޅުމުގެ މަސައްކަތްވިޔަފާރި އުސޫލުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުކުޅާއި ކުދި ޖަ -
ނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް  ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ތިމާވެށްޓާ  - ކުރުން ރައްޓެހި ޒަމާނީ ޓެކްނޯލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން ދަ

  ނިކް)ފޯނިކް، އެކުއަރފޯ(ޓިޝޫކަލްޗަރ، ހައިޑްރޮ
ނޑުވެރިކަމުގެ ބާވަތްތަކުން ވެލިއު އެޑެޑް ްޕރޮޑަކްޓްސް  -   އުފެއްދުންދަ
ނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތައް މާކެޓްކޮށް ވިޔަފާރިކުރުން  -   ދަ
ނޑުވެރިކަމާބެހޭ ދިރާސާކުރުމާއި ފޮތް ލިޔެ ޝާއިޢުކުރުން -   ދަ
  އޯގަނިކް ފާރމިންގ -
ނޑުވެރިކަމާބެހޭ ތަމްރީނު ދިނުމާއި، މުޖުތަމަޢު ހޭލުންތެރިކުރުވުން  -  ދަ

  
  ނގު (ބްރޭވަރީ)އާދަޔާ ޚިލާފު ހިތްވަރުގަދަކަމުގެ ރޮ  5.16
  

  ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
  
  ބޮޑެތި ކާރިސާތަކުން ރައްޔިތުންނާއި މުދާ ސަލާމަތްކުރުން  -
ބައެއްެގ ނުވަތަ މީހެއްގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކާވެދާފަދަ ޙާލަތެއްގައި ވަނިކޮށް، އެމީހަކު ނުވަތަ އެބަޔަކު  -

  ސަލާމަތްކުރުން ނުވަތަ އެކަމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރުން 
  

  އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާ  5.17
  

  ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
  
ކުރުމާއި، އެކަމުގެ ހޭލުންތެރިކަން ޤާއިމުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ރާއްޖޭގައި ކުށްމަދުކޮށް އަމާން ވެށްޓެއް  -

 މަސައްކަތްކުރުން  ތުރުކުރުމަށްއި

ކުރިއެރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމާއި، ފަރުދުންގެ ގޮތެއްގައި ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް ޤާއިމުކޮށްދީ، ދެމެހެއްޓެނިވި -

  ކުރިއެރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން

  ކުރުން ބިނާކުރުމަށާއި، ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމަށް މަސައްކަތް މުޖުތަމަޢާއި ޒުވާނުންގެ ތަރައްޤީއަށާއި، ޒުވާނުން  -

  ކުރުން ތަށް ފައިދާހުރި މަސައްކަތްތައްޖަމާޢަ -

  (ވޮލަންޓިއަރިޒަމް)ކުރުން ހިލޭސާބަހަށް ަމސައްކަތް -
ނުންގެ ތަރައްޤީއަށް އަންހެނުންނާއި، ފިރިހެނުންގެ މެދުގައި ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުމަށާއި، އަންހެ -

 ކުރުން މަސައްކަތް

 އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުން  -



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                            94 އަދަދު:   46 ލިއުމް: ވޮ

 10

  މަސައްކަތްކުރުން ލުމަށް މުންދާ ނުރަނގަޅު އާދަތައް ނައްތައިމުޖުތަމަޢުގައި އަށަގަންނަ -
  

  ވިޔަފާރިއާއި، އިޤްތިޞާދީ ދާއިރާ  5.18
  

  ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
  
 ވިޔަފާރި ފުޅާކޮށް ތަރައްޤީކުރުން  -

 އެކްސްޕޯޓް ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުން- ރީ -

 ކުރުން ފާރި ކުރިއެރުވުމާއި، އެކްސްޕޯޓްރާއްޖޭގައި އުފައްދާ އުފެއްދުންތަކުގެ ވިޔަ -

 ޚިދުމަތްތަކާއި މަސައްކަތްތައް ތަޢާރުފުކޮށް، ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުން އިޤްތިޞާދަށް މުޅިން އައު  -

 ގޮތުން ނަފާވާ، ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުން އިޤްތިޞާދީ -

ތުތަްއ ޞަދިވެހިންގެ އުފެއްދުންތެރިކަމާއި، ދިވެހިންގެ އުފެއްދުންތަކަށާއި، ދިވެހިންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރު -
 ފަހިކޮށްދިނުން

 ރިއަލް އެސްޓޭޓް ވިޔަފާރި  -

 ދުޅަހެޔޮ ޞިއްަޙތެއްގައި ހުރުމަށް ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން ހިންގޭ އެކި ކުޅިވަރުތައް  -

  
  ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާ  5.19
  

  ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
  
  ގޮތުގައި ކުރާ މަސައްކަތް ވިޔަފާރީގެ -
  ކެޓްކުރުން އްދުންތައް އުފެއްދުމާއި މާއުފެ ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ރާއްޖެއަށް ނިސްބަތްވާ -
  އަތްތެރި މަސައްކަތުން ތަކެތި އުފެއްދުން -
  ވެލިއު އެޑްކުރުން  -
  އިވެންޓް މެނޭޖްމަންޓް  -
 ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި ކުރެވޭ ވިޔަފާރި -

  ކެޓަށް ފެތޭގޮތަށް އެުފއްދުން އުފެއްދުންތައް، މިޒަމާނުގެ މާ ޒަމާންވީ -
 
  ބިލްޑިންގގެ ދާއިރާ ބޯޓް  5.20

  
  ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

  
  ކިއްސަރު ވަޑާމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއެރުވުން  -
  އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނުމާއި، ޔޮޓްފަހަރު ބަނުން  -
  ފައިބަރ ގްލާސްއިންނާއި، އެހެނިހެން ބާވަތްތަކުން އުޅަނދުފަހަރު ބަނުން  -
  ރުން އުޅަނދުފަހަރު ފަރުމާކުރުން ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތް ކު -
  މިކަުމގެ ޢިލްމީ އަދި ފަންނީ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުން  ،ދާއިރާއިން މީހުން ބިނާކުރުމާއި މި -

  



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                            94 އަދަދު:   46 ލިއުމް: ވޮ

 11

  މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ދާއިރާ  5.21
  

  ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
  
  މަސައްކަތް ކުރިއެރުވުން  ތެދުއުއިވަޑާން ކުރުމާއި އެ -
  ކުރިއެރުވުން މަސައްކަތް  ކަނބުރުވެރިކަމާއި ތިލޭރުކަން ކުރުމާއި އެ  -
  ކުރުމާއި ކުރިއެރުވުން ތް ބާވަތުގެ އަތްތެރި މަސައްކަތްއެކިބާވަ  -
  ކުރުމާއި ކުރިއެރުވުން ތުގެ އިންޖިނިއަރިންގ މަސައްކަތްއެކިބާވަތް ބާވަ -

  
 ކުރުމުގެ ދާއިރާ އިމާރާތްކުރުމާއި އިމާރާތް ފަރުމާ  5.22

  
  ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

  
  އިމާރާތް ފަރުމާކުރުން  -
 ރުން ކުއިމާރާތް -

 ކޮންސަލްޓަންސީ -

 ޕްލޭނިންގ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް -

 ބަނދަރު ހެދުމާއި ބަނދަރު ފަރުމާކުރުން  -

 ކޯސްޓަލް ިއންޖިނިއަރިންގ -

  
  ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާ  5.23
  

  ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
  

ނޑު ދަތުރުފަތުރާއި، ވައިގެ ދަތުރުފަތުރާއި، އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު ތަރައްޤީކުރުން  -   ކަ
  ކުރުމާއި، ތަމްރީނު ދިނުންމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާބެހޭ ސަރވޭދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާ -

  
  މުވާޞަލާތާއި، އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާ  5.24
  

  ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
  
  ކުރުން މުވާޞަލާތުގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީ  -
 ކުރުން އައި.ސީ.ޓީ.ގެ ރޮނގުން އައު ޓެކްނޯލޮޖީ ތަޢާރުފު -

 ސޮފްޓްވެއަރ ތަރައްޤީކުރުން ކޮމްޕިއުޓަރ  -

  ސޮފްޓްވެއަރ އެޕްލިކޭޝަން ތަރައްޤީުކރުން  -
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  ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ދާއިރާ  5.25
  

  ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
  
  ޒިންމާދާރު ނޫސްވެރިކަން  -
  ނޫސްވެރިކަން ކުރިއެރުވުން  -
  ކުރުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާއި، ޓެލެކާސްޓް -
  ޕުރޮގްރާމު އުފެއްދުން -
  މަޢުލޫމާތު ފެތުރުން  -
  ހުށަހެޅުމުގެ ހުނަރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުން  -

  
  ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާ  5.26
  

  ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
  
  ރޮނގުން މީހުން ތަމްރީނުކުރުން  އެ ،ކުޅިވަރު ކުޅުމާއި -
  ކުރުންނީ ރޮނގުން ކުޅިވަރަށް ޚިދުމަތްކުޅިވަރު ހިންގުމާއި، ފަން -
  ކުރުންކުޅިވަރު އާލާކޮށް ތަރައްޤީ -
  ކަސްރަތު ކުރިއެރުވުން  ،ކުރުމާއިތު ކަސްރަ -

  
  ވިޜުއަލް އާޓްސްގެ ދާއިރާ  5.27
  

  ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
  
  ފޮޓޯގްރަފީ  -
  ފައިން އާޓްސް (ލިޔުމާއި، ކުރެހުމާއި، ފަރުމާކުރުން)  -
  ފިލްމު އުފެއްދުން -
  ކުރުން ފިލްމު ޑައިރެކްޓް -
  ވީޑިއޯ އުފެއްދުން -
  ޓް ކޮމްޕިއުޓަރ އާ -
  ނިމޭޝަން އެ -
  އާކިޓެކްޗަރއާއި، ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިން  -

  
  ޕަރފޯމިންގ އާޓްސްގެ ދާއިރާ  5.28
  

  ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
  
  ރޮނގުން މީހުން ތަމްރީނުކުރުން އެ  ،ފިލްމާއި ޑްރާމާ ކުޅުމާއި -
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  ތަމްސީލު ކުޅުމާއި، ސްޓޭޖް ހުށަހެޅުން -
  ސްކްރިޕްޓް ލިޔުން -
  އޯޑިއޯ އުފެއްދުން -
  ރޮނގުން މީހުން ތަމްރީނުކުރުން  އެ ،ލަވަކިޔުމާއި -
  ރޮނގުން މީހުން ތަމްރީނުކުރުން  ެއ ،މިޔުޒިކް ކުޅުމާއި -
  އަމިއްލަ ރާގު އުފެއްދުން  -
  ރޮނގުން މީހުން ތަމްރީނުކުރުން  އެ  ،ނެށުމާއި -
  ކޮރެއޮގްރަފީ  -

  
  އެޕްލައިޑް އާޓްސްގެ ދާއިރާ  5.29
  

  ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
  
  އިންޑަސްޓްރިއަލް އާޓްސް -
  ފެޝަން ޑިޒައިން  -
  އިންޓީރިއަރ ޑިޒައިން  -
 ޑެކަރޭޓިވް އާޓް -

  
 އަންހެނުންގެ ދާއިރާ  5.30

 
  :ތައް ބެލޭނެ ރޮނގު 

  
 ތިރީގައިމިވާ ރޮނގުތަކުންކުރެ އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްގައި، 7އަހަރާއި  5 ދާއިރާއިން އިނާމު ދެވޭނީ،  މި

. ރޮނގަކުން ފާހަގަކުރެވޭފަދަ ޚިދު   މަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާ އަންހެނުންނަށެވެ
  

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ކުރިއެރުވުމަްށ  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، -
 ލުމަށް މަސައްކަތްކުރުން ނައްތައި  މަސައްކަތްކުރުމާއި، އަންހެނުނަްނށްހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި ހުރަސްތައް

  ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުންއިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމާއި، އެ ޙައްޤުތައް  -

 ޤާއިމުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން އިޖުތިމާޢީ އަދި އިންސާނީ ރައްކާތެރިކަން  -

 (ނޮން ސްޓީރިއޯޓައިޕް) ނޫޅޭ  ބާވަތުގެ މަސައްކަތްކުރުން ޢާންމުކޮށް އަންހެނުން ކޮށް  -

  
  ޒުވާނުންގެ ދާއިރާ  5.31
  

  :ތައް ބެލޭނެ ރޮނގު 
  
 އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްގައި، ތިރީގައިމިވާ ރޮނގުތަކުންކުރެ  7އަހަރާއި  5ދާއިރާއިން އިނާމު ދެވޭނީ،  މި

. ރޮނގަކުން ފާހަގަކުރެވޭފަދަ ޚިދު   މަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާ ޒުވާނުންނަށެވެ
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 ރުން އްގައި ބިނާކުރަނިވި މަސައްކަތްތަކެއް ކުގޮތެކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ދެމެހެއްޓެނިވިމަސްތުވާތަ -

  ރަނިވި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުންގޮތެއްގައި ބިނާކުކުރުމާ ދެކޮޅަށް ދެމެހެއްޓެނިވިދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު -
 ބިނާކުރަނިވި މަސައްކަތް ގޮތެއްގައިރައްކާތެރިވުމަށް ދެމެހެއްޓެނިވިބޮޑެތި ކުށްތައް މަދުކުރުމަށާއި، ކުށުގެ ވެށިން  -

 ކުރުން 

  އްކަތްކުރުމުގެ ރޫޙު އާލާކުރުންދަރުމަޔަށް މަސައްކަތްކުރުމިާއ، މަސަ -

 އި ޚިދުމަތްތައް  ތަޢާރުފުކުރުން އުފެއްދުންތަކާ މުޖުތަމަޢަށް ފައިދާކުރަނިވި އައު -

 ކްރިއޭޓިވިޓީގެ މަސައްކަތްުކރުން އާޓްސް އެންޑް  -

  
  
ނޑައެޅުމުގައި ބަލާނެ . 6   ކަންތައްތައް ޤައުމީ އިނާމު ދިނުމަށް ކަ

  
  (ހ) ދާއިރާގައި ދެމިހުރިކަން ނުވަތަ ނޫންކަން 

  ކޮށްފައިވާ މުއްދަތު މަތް(ށ) ދާއިރާގައި ޚިދު
  (ނ) ދާއިރާއިން ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީއާއި، ކުރިއެރުންތައް 
  (ރ) ދާއިރާއިން، ހިލޭސާބަހަށް ކޮށްދީފައިވާ މަަސއްކަތް

  މަޢަށް ފައިދާހުރިގޮތެއްގައި ކޮށްފައިވާ(ބ) ދާއިރާއިން، ޤައުމުގެ ތަރައްޤީއަށާއި، މުޖުތަ 
  މަސައްކަތް     

  (ޅ) ދާއިރާއިން، މީހުން ބިނާކުރުމަށް ކޮށްފަިއވާ މަސައްކަތް 
  ކޮށްފައިވާ މިންވަރު  ދުންތެރި ކަންތައްތައް ތަޢާރުފު(ކ) މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، އުފެއް

  ވަތަ ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތް(އ) ދިވެހިން ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރިުކރުވުމަށް ކޮށްފައިވާ ނު
  (ވ) ތަމްރީނުކޮށްފައިވާ ދިވެހިންގެ އަދަދު

 (މ) ދިވެހިން ވަޒީފާގައި ގެންގުޅޭ ނިސްބަތް 

  
  ކޮމިޓީން އިތުރަށް ބަލާނެ ކަންތައްތައް . 7
 

މަތުެގ ޚިދު ކުރިން ޢާންމު  އިރާއިން، މީގެއިނާމަށް ހުށަހެޅޭ ދާ  (ހ) ޝަރަފުވެރިކަމުގެ އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ މީހަކީ،
. ހިތްވަރުަޝރަފުވެރިކަމުގެ އިނާމު ލިބިފައިވާ މީހެއްކަމު  ދިނުމުގެ އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ މީހާ / ފަރާތަކީ، ހުށަހެޅޭ ގައި ނުވުން

 ކަމުގައި ނުވުްނ.މުގެ އިނާމު ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްދިނުމަތަށް ހިތްވަރުކުރިން ޢާންމު ޚިދު އިރާއިން، މީގެ ދާ

ރާތަކީ، ކުންފުނި، ޖަމުޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތްފަދަ ތަނެއްގެ މަސްއޫލު ފަރާތެއްނަމަ، އަދި އިނާމަްށ (ށ) އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ ފަ
ހުށަހެޅޭ ދާއިރާއަކީ އެފަރާތެއް ނިސްބަތްވާ ކުންފުނި، ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްފަދަ ތަނެއްގެ ނަމުގައި ކުރަމުންދާ ނުވަތަ ކޮށްފައިާވ 

ތަނެއްގެ ނަމުގައި ދީފައިާވ  މީހަކު ނިސްބަތްވާ އެ، މަތްދާއިރާއިން ކޮށްދޭ ޚިދު ވާނަމަ، އެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއް ކަމުގައި
 ގޮތުގައި ބެލުން.މަތެއްގެޚިދު

މަތުގެ އިނާމެއް ނުވަތަ ޤައުމީ އިނާމެއް ކާރުން ދެއްވާފައިވާ ޢާންމު ޚިދު(ނ) އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ ފަރާތަކީ، ސަރު
ލިުބނުއިރު އެފަރާތް ނިސްބަތްވަނީ ކުންފުނި، ޖަމުޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތްފަދަ ތަނެއްގެ މަސްއޫުލ ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ، ނުވަތަ އިނާމު 

ތަނެއްގެ ނަމުގައި ދީފައިާވ  ފަރާތަކަށްނަމަ، އިނާމު ލިބުނު ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ އިނާމަކީ، ކުންފުނި ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްފަދަ
. މަތަކުން ލިބިފައިވާ އިނާމެއްޚިދު  ކަމުަގއި ބެލުން

(ރ) އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ ޒިންމާގެ އިތުރުން، ނުވަތަ އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތެއްގެ އިތުރުން، އެ ދާއިރާއެއްގެ 
 މަތްތަކަށާއި ކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަށް.ކުރިއެރުމަށް ކޮށްދީފައިވާ ޚިދު ތަރައްޤީއަށާއި 
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ދާއިރާއަކުން ކޮށްދީފަިއާވ  އެ މުއްދަތެއްގައި،  (ބ) ޝަރަފުވެރިކަމުގެ އިނާމު ޙައްޤުވާނަމަ، އެކަށީގެންވާ ދިގު
 މަސައްކަތުގައި ޙަޔާތުގެ ބޮޑުބައެއް ހޭދަކޮށްފައިވާ މިންވަރު. މަތްތަކަށާއި، އެޚިދު

މަތްތަކަށާއި، ދާ ޚިދުދިނުމުގެ އިނާމު ޙައްޤުވާނަމަ، ދާއިރާގައި ކޮށްދީފައިވާ އަދި ކުރަމުންގެން(ޅ) ހިތްވަރު
 ފައިވާ މިންވަރު.ގޮތަކަށް ކަންކަން ކުރުމަށް ރާވައި ވިމުއްދަތަށާއި، ދެމެހެއްޓެނި

 ބޫލުކުރާ ނަމޫނާއަކަށްވުން.ގަތަމަޢު (ކ) މުޖު 

  މައްސަލަތަކުގެ ރެކޯޑު. އީ(އ) އިނާމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ފަރާތުގެ މަދަނީ އަދި ޖިނާ
  
  ޤައުމީ އިނާމު ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ އަގު ވަޒަންކުރުން . 8

  
  ގޮތެއްގައި ވަޒަންކުރާނެއެވެ.ތަކުގެ އަގު، ސަރުކާރުން ޚާއްޞަޤައުމީ އިނާމު ލިބޭފަރާތް

  
  ޤައުމީ އިނާމެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން އިނާމު ނިގުޅައިގަތުން . 9

  
ޤައުމީ އިނާމެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން، ޤައުމީ އިނާމެއް ނިގުޅައިގަންނަންޖެހޭފަދަ ކަމެއް 

މައްސަލަެއއް، ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހިެޅއްޖެނަމަ، އެކަމެއް ބަލައި، އަދި އެކަމަކީ، ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެފަދަ 
ޤައުމީ އިނާމެއް ނިގުޅައިގަންނަންޖެހޭފަދަ ކަމެއްކަމުގައި ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ފެނިއްޖެނަމަ، ތަފްޞީލު ސަބަބާއެކު، 

  ބާރު، ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އެކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހެޅުމުގެ
  

__________________  
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 ފޯމު  ޅާ ހަ ހުށަ ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ ނަން  އިނާމަށް  ޤައުމީ 
  
     

   :މީހާގެ މަޢުލޫމާތު  ހުށަހެޅޭ  ނަން  އިނާމަށް  ޤައުމީ . 1
 

    : ނަްނ. ހ
  

  ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ ފޮޓޯއެއް 
  :ދާއިމީ އެޑްރެސް. ށ
  :މިހާރުގެ އެޑްރެސް. ނ
: . ބ  :ކާޑު ނަންބަރުއ..ރ.ދ. ރ   އުފަން ތާރީޚު
  :ަނންބަރު ގުޅޭނެ ފޯުނ. ޅ
  :އެޑްރެސް  މެއިލް-އީ . ކ
    :ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނާއި އަދާކުރާ ވަޒީފާ. އ

    :އަމިއްލަގޮތުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް .ވ
  

  
  އާއި، ރޮނގު:ދާއިރާ  ޅާ ހަ ހުށަ  އިނާމަށް  ތެރެއިން  ދާއިރާތަކުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި . 2

   :   ހ. ހުށަހަޅާ ދާއިރާ
  ށ. ހުށަހަޅާ ރޮނގު:

 
ނަންބަރުގެ  އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ ދާއިރާއިން ނުވަތަ ރޮނގުން ކުރި މަސައްކަތާއި ޚިދުމަތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު: މި . 3

 (ނ) ގައިވާ މަޢުލޫމާތު ފިޔަވައި އެހެން ބައިތަކުގައިވާ ގޮޅިތަކުގައި  ތައް ފުރިހަމަކުރުމުގައި (ށ) އާއި މަޢުލޫމާތު 
  މިފާހަގަލާށެވެ.

    ☐ ނޫން         ☐ދެމިހުރި      :ނޫންކަން  ނުވަތަ ދެމިހުރިކަން ޚިދުމަތްކުރުމުގައި  ދާއިރާގައި. ހ
    :މަތްކުރަންފެށި އަހަރުދާއިރާގައި ޚިދު. ށ

  އަހަރު         ނ. ދާއިރާގެ ޚިދުމަތުގައިވީ މުއްދަތު:

  ☐ރ. ދާއިރާއިން ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީތަކާއި، ކުރިއެރުންތައް: 
. އަދި (ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީތަކާއި ކުރިއެރުންތައް ވަކިން ލިސްޓު މި ކާމިޔާބީތަކާއި ކުރިއެރުންތަކުގެ ތަފްޞީލާިއ  ކުރުން

) އި ސީޑީއާއި ވީޑިއޯކަމާބެހޭ ލިޔުންތަކާއި ފޮޓޯތަކާ    ވަކިން ހިމެނުން
:  ކޮށްދާއިރާއިން ހިލޭސާބަހަށް ަމސައްކަތް. ބ                                 ☐ފައިވޭ

. އަދި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ   (ހިލޭސާބަހަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި ހޭދަކޮށްފައިވާ ވަގުތު ވަކިން ލިސްޓުކުރުން
  ތަފްޞީލާއި ކަާމބެހޭ ލިޔުންތަކާއި ފޮޓޯތަކާއި ސީޑީއާއި ވީޑިއޯ ވަކިން ހިމެނުން) 

          ☐ކޮށްފައިވޭ: ފައިދާހުރިގޮތެއްގައި މަސައްކަތްއަށާއި މުޖުތަމަޢަށް ދާއިރާއިން ޤައުމުގެ ތަރައްޤީ . ޅ
ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްޞީލާއި ކަމާބެހޭ ލިޔުންތަކާއި  ކުރުން އަދި(ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ވަކިން ލިސްޓު   

  ފޮޓޯތަކާއި ސީޑީއާއި ވީޑިއޯ  ވަކިން ހިމެނުން)
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: އިނާމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ދާއިރާއިން މީ. ކ                  ☐ހުން ބިނާކުރުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވޭ
ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްޞީލާއި ކަމާބެހޭ ލިޔުންތަކާއި  ކުރުން އަދި(ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ވަކިން ލިސްޓު   

  ފޮޓޯތަކާއި ސީޑީއާއި ވީޑިއޯ ވަކިން ހިމެނުން)

ގޮތަށް ވަކިން ށްފައިވާ (ކ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ބަޔާންކޮ  ،(ޅ) ،(ބ) ،ނޯޓު: މި މާއްދާގެ (ރ)
  ކުރާނެއެވެ. ފޯމެއް ބާޠިލު  ފައިނުވާނަމަ، ކޮމިޓީން އެ ހުށަހަޅާ

  
އެކަމުގެ  ،ލިބިފައިވާނަމަ  އިނާމު ނުވަތަ ޤައުމީ އިނާމު  ޚިދުމަތުގެ  ޢާންމު  ދެއްވި  ސަރުކާރުން  ކުރިން  މީގެ . 4

  :މަޢުލޫމާތު 
  

    :ހިތްވަރު    :ޝަރަފު  :އިނާމު ލިބުނު އަހަރު
  :އިނާމު ލިބުނު ދާއިރާ

  
އިނާމަށް  (މި ދެފަރާތަކީ، :މަޢުލޫމާތު  ފަރާތެއްގެ  ދެ  ދެވޭނެ ކަށަވަރުކޮށް  ލޫމާތު މަޢު  ނަން ހުށަހެޅޭ މީހާގެ  އިނާމަށް . 5

 ނެ ލޫމާތު ރަނގަޅަށް އެނގޭ ބެހޭ މަޢު މަތާ ޚިދު އިން ކުރާ ނުވަތަ ކޮށްފައިވާ ޅޭ ދާއިރާ ހެ ލޫމާތާއި، ހުށަ ހެޅޭ މީހާގެ މަޢު ހުށަ 
   ވާންވާނެއެވެ.) އް ކަމަށް ފަރާތްތަ 

  
  : ނަން  : ނަްނ

  :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

  
  ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:. 6

. އަިދ މި ލިޔުންތައް ފޯމާއެކު ފޯމާއެކު  މި ހިމަނާފައިާވކަްނ  ތިރީގައިިމާވ ލިޔުންތަްއ ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ
.މި ކަމާބެޭހ ބައިތަުކގައި  ،ގޮތުންއިދިނުމުގެ އަންގަ    ފާހަގަލާށެވެ

  
) ވަކިފަރުދެއްގެ ނަން ހުށަހަޅާމީހާގެ . ހ   ☐: ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީއިނާމަށް (އެހެންމީހެއްގެ ނަން

 :   ☐ށ. އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅޭމީހާގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ
ނ. ކުންފުނި، ޖަމުޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތްފަދަ ތަނަކުން ޤައުމީ އިނާމަށް މީހެއްގެ ނަން ހުށަހަޅާނަމަ، އިނާމަށް ހުށަހެޅުމަށް 

  ☐ޑިރެކްޓަރުންގެ  ބޯޑުން ނުވަތަ ހިންގާ ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން: 
:  އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ މީހާގެ ވަނަވަރު ނުވަތަ ކަރިކިއުލަމް .ރ    ☐ވައިޓޭ

: . ބ ) ފޯމު   ☐އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ މީހާގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު (މޯލްޑިވްސް ޕޮިލްސ ސަރވިސްގެ
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: (ދިގުވެގެން     ☐) ސަފުހާ ސައިޒުގެ ދެ A4ޅ. އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ މީހާގެ ތަޢާރުފު

)ވަނަ ނަންބަރުގެ ރ، ބ، ޅ، ކ ގައި  3ކ. ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެެހނިހެން ލިޔުންތައް ( : ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް
☐  
 
  ފަރުދެއްގެ ނަން ހުށަހަޅާ މީހާ/ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު: އެހެންމީހެއްގެ/ އިނާމަށް  ޤައުމީ . 7
    ނަން:. ހ
  :ދާއިމީ އެޑްރެސް. ށ
  :ކާޑު ނަންބަރުއ..ރ.ދރ.   :މިހާރުގެ އެޑްރެސް. ނ
  :ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު. ބ

:- ޅ. އީ   މެއިލް އެޑްރެސް
  
  އިޤްރާރު . 8
ޞައްޙަ ލިޔުންތަކެއްކަމަްށ ، މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުްނތަކަކީ ،ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމާއި ،ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މި

   އަހަރެން އެއްބަސްވެ އިޤްރާރުވަމެވެ.
  
  

  ...................................................: ފޯމު ހުށަހަޅާ މާީހގެ ސޮއި

  
  ....................................................: ހުށަހަޅާ މީހާގެ ނަން ފޯމު

  
 

          
 
  

  ތައްގަނޑު:     ..................................................: ތާރީޚު
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  :ކަންތައްތައް  ންވީ ދޭ  ސަމާލުކަން  ކޮންމެހެން  މުގައި ހުށަހެޅު  އި އްޔާ މުގަ ފުރިހަމަކުރު  ފޯމު 
  
 

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

 ،އަމިއްލަ ފަރުދަކު ނުވަތަ ކުންފުނި ޖަމާޢަތް ފަދަ ތަނަކުން އެހެންމީހެއްގެ ނަން ހުށަހަޅާނަމަ ފުރިހަމަކުރާނީ .2
 . އެވެ 8,7,6,5,4,3,2,1މި ފޯމުގެ 

 

ނުވަތަ އެހެންވެސް ފަރާތަކުން ވަކިފަރުދެއްގެ ނަން ހުށަހަޅާނަމަ ުފރިހަމަކުރާނީވެސް،  ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކުން .3
 . އެވެ 8,7,6,5,4,3,2,1މި ފޯމުގެ 

 

ޤައުމީ އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ މީހާގެ ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ ފޮޓޯއަކާއި، ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުެގ  .4
އި، ޤައުމީ އިނާމަށް ހުށަހަޅާ މީހާެގ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީއެއް، މި ފޯމާއެކު ކޮޕީއަކާ

 .  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
 

އިދާރާއެއް  އެ  ،ނީޅާ ފޯމުގައި ސޮއިކުރާ ހުށަހަ ،ނަމަޅާފަރުދެއްގެ ނަން ހުށަހައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކުން ވަކިދަ .5
ޅާނަމަ، ފަރުދެއްގެ ނަން ހުށަހަނުވަތަ ޖަމާޢަތަކުން ވަކި ކުންފުންޏަކުން. އެންމެ އިސް ވެރިއެކެވެ ހިންގަންހުރި

 ނީ، ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރެކެވެ.ފޯމުގައި ސޮއިކުރާ
  

 ށަހަޅާނަމަ، އެތަނެއްގެ ވަކި ފަރުދެއްގެ ނަން ޤައުމީ އިނާމަށް ހު ކުންފުނި، ޖަމުޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތްފަދަ ތަނަކުން  .6
 ، ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނުވަތަ ހިންގާ ކޮމިޓީން، އެ ފަރާތެއް އިނާމަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުން

 .މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
 

ދިނުމުގައި ބަލާނީ، ހުށަހަޅާ މަޢުލޫާމތުތަކާއި، އެހެނިހެްނ މަޢުލޫމާތު ވަޒަންކޮށް ޕޮއިންޓު އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ ފަރާތުގެ .7
  ހެކިތަކުގެ މައްޗަށް ކަމަށްވާތީ، މަޢުލޫމާތުތަކާއި، ހެކިތައް ހުށަހެޅުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުން އެދެމެވެ. 

  

 .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށެވެ ،އަށް އެޑްރެސްކޮށް“ ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީ”ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް ފޮނުވާނީ،  .8
ގެ ނިޔަލަށް، ބަންދުނޫން ކޮންމެ  2017 އޮގަސްޓު 15އިން ފެށިގެން  2017 ންޖޫ  21ފޯމު ބަލައިގަންނާނީ، 

 ދުވަހެއްގެ ރަސްމީ ގަޑީގައެވެ.
  

 
 
 
 
  
  
 
  
  
  

  .ނަންބަރު ފޯނާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ 3323701ނުވަތަ  3336262ލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް އިތުރު މަޢު 
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  ފޯމު  ޅާ ހަ ހުށަ  ކުންފުނި، ޖަމުޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތްފަދަ ތަންތަން ޤައުމީ އިނާމަށް 
 
  

  

    ޤައުމީ އިނާމަށް ހުށަހަޅާ ކުންފުނި، ޖަމުޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތްފަދަ ތަނުގެ މަޢުލޫމާތު:. 1
  : ނަްނ. ހ
    :އެޑްރެސް. ށ
  :ަނންބަރު ގުޅޭނެ ފޯނު  .ނ
  :ފެކްސް ނަންބަރު .ރ
  :މެއިލް އެޑްރެސް-އީ . ބ
:. ޅ ނޑު މަސައްކަތްތައް    ކުރާ މައިގަ
  
  

  

  އާއި، ރޮނގު:ދާއިރާ  ޅާ ހަ ހުށަ  އިނާމަށް  ތެރެއިން  ދާއިރާތަކުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި . 2
 :   ހ. ހުށަހަޅާ ދާއިރާ
 :   ށ. ހުށަހަޅާ ރޮނގު

   
  

މިނަންބަރުގެ  ޚިދުމަތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު:އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ ދާއިރާއިން ނުވަތަ ރޮނގުން ކުރި މަސައްކަތާއި . 3
 (ނ) ގައިވާ މަޢުލޫމާތު ފިޔަވައި އެހެން ބައިތަކުގައިވާ ގޮޅިތަކުގައި  (ށ) އާއި  މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަކުރުމުގައި 

  މިފާހަގަލާށެވެ.
  
:   :ގެންދާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ދެމުންދާއިރާއިން ޚިދުމަތް. ހ    ☐ނުގެންދޭ       ☐ޚިދުމަތް ދެމުން ގެންދޭ

. އަދި މި ޚިދުމަތުެގ  (ދާއިރާއިން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތުގެ ނުވަތަ ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތްތައް ވަކިން ލިސްޓުކުރުން
)   ނުވަތަ ކުރަމުން ެގންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލާއި ކަމާބެހޭ ލިޔުން ތަކާއި ފޮޓޯއާއި ސީޑީއާއި ވީޑިއޯ ވަކިން ހިމެނުން

  ދޭންފެށި އަހަރު:ދާއިރާގައި ޚިދުމަތް . ށ

 :   އަހަރު   ނ. ދާއިރާގެ ޚިދުމަތުގައިވީ މުއްދަތު

  ☐ތަކާއި ކުރިއެރުންތައް: ދާއިރާއިން ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީ. ރ
މި ކާމިޔާބީތަކާއި ކުރިއެރުންތަކުގެ ތަފްޞީާލިއ  ކުރުން. އަދި (ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީތަކާއި ކުރިއެރުންތައް ވަކިން ލިސްޓު   

  ވަކިން ހިމެނުން) ކާއި ފޮޓޯތަކާއި ސީޑީއާއި ވީޑިއޯކަމާބެހޭ ލިޔުންތަ
: ިޚދުމަތްކޮށް ހިލޭސާބަހަްށ ދާއިރާއިން . ބ   ☐ދީފައިވޭ

. އަދި ތަކެތީގެގޮތުން އެހީވެދީފައިވާގޮތްތައް ވަކިން ލިސްޓުފައިސާއާއި (މަސައްކަތުގެގޮތުންނާއި، ވަގުތުގެގޮތުންނާއި،   ކުރުން
  މިކަމުގެ ތަފްޞީލާއި ކަމާބެހޭ ލިޔުންތަކާއި ފޮޓޯއާއި ސީޑީއާއި ވީޑިއޯ ވަކިން ހިމެނުން)

          ☐ގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވޭ: ފައިދާހުރިއަށާއި މުޖުތަމަޢަށް ދާއިރާއިން ޤައުމުގެ ތަރައްޤީ . ޅ
. އަދި(ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ވަކިން ލިސްޓު    މި މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްޞީލާއި ކަމާބެހޭ ލިޔުންތަކާއި ފޮޓޯއާއި  ކުރުން

    (   ސީޑީއާއި ވީޑިއޯ ވަކިން ހިމެނުން
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: ދިވެހިން ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް . ކ   ☐މަސައްކަތް ކޮށްފައިވޭ ނުވަތަ ކުރަމުންގެންދޭ
. އަދި (ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ވަކިން ލިސްޓު   މި މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްޞީލާއި ކަމާބެހޭ ލިޔުންތަކާއި ފޮޓޯާއއި  ކުރުން

  ސީޑީއާއި ވީޑިއޯ ވަކިން ހިމެނުން)
: މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އުފެއްދުންތެރި ކަންތައްތައް ތަ. އ   ☐ޢާރުފުކޮށްފައިވޭ

. އަދި (ތަޢާރުފުކޮށްފައިވާ އުފެއްދުންތެރި ކަންތައްތައް ވަކިން ލިސްޓު މިކަންތައްތަކުގެ ތަފްޞީލާިއ ކަމާބެޭހ  ކުރުން
  ލިޔުންތަކާއި ފޮޓޯއާއި ސީޑީއާއި ވީޑިއޯ ވަކިން ހިމެނުން) 

  ☐ވ. ދާއިރާއިން ދިވެހިން ތަމްރީނުކޮށްފައިވޭ: 
ވަކިްނ ސީޑީއާއި ވީޑިއޯ  އަދަދާއި، ތަމްރީނުކޮށްފައިވާކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ލިޔުންތަކާއި ފޮޓޯއާއި (ތަމްރީނުކޮށްފައިވާ

  ހިމެނުން)
 :    ☐މ. ވަޒީފާގައި ދިވެހިން ގެންގުޅޭ

  (ދިވެހިން ގެންގުޅޭ ނިސްބަތާއި ތަފްޞީލާއި ކަމާބެހޭ ލިޔުންތައް ވަކިން ހިމެނުން)  
  ☐ފ. ފާހަގަކުރެވޭ އިތުރުކަމެއް އޮތްނަމަ: 

  ތަފްޞީލާއި ކަމާބެހޭ ލިޔުންތަކާއި ފޮޓޯއާއި ސީޑީއާއި ވީޑިއޯ ވަކިން ހިމެނުން)އެކަމެއް ނުވަތަ ކަންކަމުގެ (  
 ،ށް ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަ  )ފ( )މ( )ވ( )އ( )ކ( )ޅ( )ބ( )ރ( )ހ(ނޯޓު: 

  ފޯމެއް ބާޠިލު ކުރާނެއެވެ. ފައިނުވާނަމަ، ކޮމިޓީން އެ ކޮންމެބައެއް ވަކިން ހުށަހަޅާ 
  

  
  ޤައުމީ އިނާމު ލިބިފައިވާނަމަ: ކުރިން ސަރުކާރުން ދެއްވި  . މީގެ 4

  
    އިނާމު ލިބުނު އަހަރު:

    :އާއި ރޮނގު އިނާމު ލިބުނު ދާއިރާ
  
  
  
  
  
  
  

 ފަރާތެއްގެ  ދެ  ދެވޭނެ ކަށަވަރުކޮށް  ޖަމުޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތްފަދަ ތަނުގެ މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅޭ ކުންފުނި،  އިނާމަށް . 5
ލޫމާތު ރަނގަޅަށް މަޢު  މަތުގެ ޚިދު  ދާއިރާއިން ކުރާ ނުވަތަ ކޮށްފައިވާ  ޅޭ ހެ (މި ދެފަރާތަކީ، އިނާމަށް ހުށަ  :މަޢުލޫމާތު 

   އެނގޭ ފަރާތްތަކަށް ވާންވާނެއެވެ.)
  

  : ނަްނ  : ނަްނ
    :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 

  :އެޑްރެސްމެއިލް - އީ  :މެއިލް އެޑްރެސް- އީ
  

  ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:. 6
. އަިދ މި ލިޔުންތައް ފޯމާއެކު ފޯމާއެކު  މި ހިމަނާފައިާވަކްނ ތިރީގައިާވ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

.މި ގޮތުން ކަމާބެޭހ ބައިތަުކގައި އަންަގއިދިނުމުގެ    ާފހަގަލާށެވެ
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: އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ  .ހ  ☐ކުންފުނި، ޖަމުޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތްފަދަ ތަނެއްގެ ޕްރޮފައިލް

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

  ☐: އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ ކުންފުނި، ޖަމުޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތްފަދަ ތަނެއްގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީނ. 

: އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ ކުންފުނި، ޖަމުޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތްފަދަ ތަނެއްގެރ.    ☐ ސަފުހާ ސައިޒުގެ ދެ A4(ދިގުވެގެން  ތަޢާރުފު

  ☐ބ. ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެހެނިހެން ލިޔުންތައް: 

  
  : ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  ހުށަހަޅާ  ނަން ތަނެއްގެ އިނާމަށް  ޤައުމީ . 7

  
  ނަން:. ހ
  :އެޑްރެސްދާއިމީ . ށ
  :އ.ކާޑު ނަންބަރު.ރ.ދ. ރ  :މިހާރުގެ އެޑްރެސް. ނ
  :ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު. ބ
  :މެއިލް އެޑްރެސް- އީ. ޅ
  :އެތަނެއްގެ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު  ،ޖަމާޢަތަކުން ހުށަހަޅާނަމަ/ޖަމުޢިއްޔާ/ކުންފުނި . ކ
 
  . އިޤްރާރު:8
މަޢުލޫމާތުކަމާއި، މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުްނތަކަކީ، ޞައްޙަ ލިޔުންތަކެއްކަމަށް ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ތެދު  މި

   އަހަރެން އެއްބަސްވެ އިޤްރާރުވަމެވެ.
  

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

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

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

  
  
  
  

  ތައްގަނޑު:                                         ...............................................: ތާރީޚު
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   :ކަންތައްތައް  ންވީ ދޭ ސަމާލުކަން  ކޮންމެހެން  މުގައި ހުށަހެޅު  އި މުގައްޔާ ފުރިހަމަކުރު  ފޯމު 
  
 

އިނާމަްށ  ކުންފުނި، ޖަމުޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތްފަދަ ތަންތަން  އަމިއްލަ ފަރުދަކު ނުވަތަ އެހެން ކުންފުންޏަކުން، .1
  އެވެ.  8,7,6,5,4,3,2,1މި ފޯމުގެ  ،ހުށަހަޅާނަމަ ފުރިހަމަކުރާނީ

 

މި ފޯމުގެ  ،ކުންފުނި، ޖަމުޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތްފަދަ ތަނަކުން، އެތަނެއްގެ ނަން ހުށަހަޅާނަމަ ފުރިހަމަކުރާނީ .2
8,6,5,4,3,2,1  .  އެވެ

  

އެހެން ކުންފުންޏެއްގެ ނުވަތަ ޖަމުޢިއްޔާއެއްގެ  ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ ޖަމުޢިއްޔާއަކުން ނުވަތަ ޖަމާޢަތްފަދަ ތަނަކުން .3
ށަހަޅާނަމަ، އިނާމަށް ހުށަހަާޅ ތަނެއްގެ ނަން ނުވަތަ އެ ތަނެއްގެ ނަން ޤައުމީ އިނާމަށް ހުނުވަތަ ޖަމާޢަތްފަދަ 

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

  

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

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

އެ އިދާރާއެއް ހިންގަންހުރި އެންމެ  ،ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ސޮއިކުރާނީ ،ހުށަހަޅާނަމަދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކުން  .6
ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ ޖަމުޢިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާޢަތްފަދަ ތަނަކުން ހުށަހަޅާނަމަ، ފޯމުގައި . އިސް ވެރިއެކެވެ

ނޑައަޅާ  ބޯޑުގެ މެންބަރެކެވެ. ،ސޮއިކުރާނީ، ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ކަ
 

ލޫމާތުތަކާއި، އެހެނިހެން ދިނުމުގައި ބަލާނީ، ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތު ވަޒަންކޮށް ޕޮއިންޓުހުށަހެޅޭ ފަރާތުގެ މަޢުއިނާމަށް  .7
  ލޫމާތުތަކާއި، ހެކިތައް ހުށަހެޅުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުން އެދެމެވެ.  ތަކުގެ މައްޗަށް ކަމަށްވާތީ، މަޢުހެކި

 

ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް ފޮނުވާނީ، "ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީ" އަށް އެޑްރެސްކޮށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށެވެ.  .8
ބަންދުނޫން ކޮންމެ  ގެ ނިޔަލަށް، 2017 އޮގަސްޓު 15އިން ފެށިގެން  2017 ން ޖޫ 21 ފޯމު ބަލައިގަންނާނީ،

 .  ދުވަހެއްގެ ރަސްމީ ގަޑީގައެވެ
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .ނަންބަރު ފޯނާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ 3323701ނުވަތަ  3336262ލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް އިތުރު މަޢު   


