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 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

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

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ެގޒެުޓގަިއ  12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ޝާގެ ކުރިންެނވެ
ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

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

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 

  ދިވެހިރާއްޖެ. ،މާލެ

  8201ޤައުމީ އިނާމު 
  

  ސަބަބާއި އަސާސް . 1

ދިވެހި ޤައުމުގެ ކުރިމަގުގެ އެންމެ މުހިންމު އަސާސަކީ، ދިވެހި ރައްޔިތުންނާއި ދިވެހި ރައްޔިތުން އުފައްދާފައިވާ  
. އެހެންކަމުން، ޤައުމާއި މުޖުމަދަނީ މުއައްސަސާތަކެ ތަމަޢުގެ ލާބަޔާއި މަންފާއަށްޓަކައި ވަކިވަކި ފަރުދުންނާއި، މަދަނީ ވެ

މުޢިއްޔާތަކާއި ޖަމާޢަތްތަކުންނާއި، ވިޔަފާރި އިދާރާތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި، އެފަރާތްތަކަށް މުއައްސަސާތަކުންނާއި، މަދަނީ ޖަ
. އަދި އެފަރާތްތަކުން ކުރާ  ލިބޭ ރީތި ނަން ބަލައިގަތުމަކީ، ދައުލަތުން މިކަންކަމަށް ހިތްވަރު ދިނުމަށް އެޅޭ ފިޔަވަޅެކެވެ

  ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން، ޤައުމީ އިނާމެއް ދިނުމަކީވެސް ދެވޭ ވަރަށްބޮޑު ހިތްވަރެކެވެ.މަސައްކަތްތަކާއި، ހޯދާ ާކމިޔާބީތަކުގެ އަގު 
  

ނޑައަޅާނީ، ރައީސުލްޖުމްހޫިރއްޔާ ޢައްޔަން ކުރައްވާފައިވާ [ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ  ޤައުމީ އިނާމު ލިބޭ ފަރާތްތައް ކަ
] އިންނެވެ.    ކޮމިޓީ

  
  . މައިގަނޑު އުޞޫލުތައް 2

 ދުވަހުގެ ޢާންމުކޮށް އިނާމުދެނީ ޖުމްހޫރީޤައުމީ އިނާމު، ޢާންމު ގޮތެއްގައި ދޭނީ އަހަރަކު އެއްފަހަރުއެވެ.  (ހ)
ދުވަހުގެ  މުނާސަބަތުގައި  ޖަލްސާގައި ކަމަށްވިޔަސް، މިއަހަރު މި އިނާމު ދިނުން އޮންނާނީ މިނިވަން މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ ރަސްމީ 
  ބާއްވާ ރަސްމީ ޖަލްސާގައެވެ.

. އެއީ، ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމާއި، ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ޤައުމީ  ށ)( ޤައުމީ އިނާމުގައި ހިމެނޭނީ، ދެ ގިންތިއެކެވެ
  އިނާމެވެ.

ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމުގެ ގޮތުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާނީ، އައްޑަނައަކާއި، ޝަރަފުގެ ބެޖަކާއި، (ނ) 
 . ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމުގެ ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާނީ، ހަނދާނީ ފިލައަކާއި ހަނދާނީ ހަނދާނީ ލިޔުމެކެވެ

  ލިޔުމެކެވެ.
ޤައުމީ އިނާމު ދޭނީ، އަމިއްލަގޮތުން ނުވަތަ އެހެން ފަރުދަކު ނުވަތަ ޖަމުޢިއްޔާއަކުން ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކުން ނުވަތަ (ރ) 

ފައިވާ ފަރާތްތަކަށާއި، ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ މިނިވަން މުއައްސަސާއަކުން ނުވަތަ ޅާހުށަހަކުންފުންޏަކުން އިނާމަށް 
  ފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. ހުށަހަޅާސަރުކާރުގެ ނުވަތަ ސަރުކާރު ބައިވެރިވާ ކުންފުންޏަކުން އިނާމަށް 

) ގެ ދަށުން ޢިއްޒަތެއް އަރުވާފައިވާ ފަރާތްތައް، ޤައުމީ  97/1ޤާނޫނު ނަންަބރު (ބ)  (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތުގެ ޤާނޫނު
   މުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.ހުށަހެޅު އިނާމަށް 
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  ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމު . 3

ގައި، ތަމަޢަށް ފައިދާހުރި ގޮތެއް އި މުޖުފަރުދަކު ދިވެހި ޤައުމަށާ ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމު ދެވޭނީ، ވަކި 
. ހިތްވަރު ދިނުމުގެ އިނާމު ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ އެމީހަކަށް އެއިނާމު ލިބުނުތާ އަހަރު ޚިދު 35މަދުވެގެން  މަތްކޮށްފައި ވުމުންނެވެ

. އިނާމަށް އަހަރުވު 35އަހަރުވެފައި، އެކު ޖުމުލަ  10 ދެވޭނެ ލިޔުންތަކާއި ހެކި އިރު، މިކަން ސާބިތުކޮށްހުށަހަޅާ މުންނެވެ
. ހުށަހަޅަ   ންވާނެއެވެ

  
  ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު . 4

. މި ދެގިންތިއަށްވެސް އިނާމު ދިނުމަށް މުއްދަތު  ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު ދޭނީ، ތިރީގައިމިވާ ދެ ގިންތިންނެވެ
  އިސްތިސްނާ ވާނެއެވެ. 5.17ބެލުމުގައި 
އަހަރު ޚިދުމަތްކުރުމާއެކު، މިހާރުވެސް އެދާއިރާގެ ޚިދުމަތުގައި  7(ހ) ވަކި ފަރުދެއްނަމަ، އެ ދާއިރާއެއްގައި، މަދުވެގެން  

. މުއައްސަސާއަކުންނަމަ، ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި މަދުވެގެން  . (އިނާމަށް  10ދެމިހުރުން އިރު މިކަން ސާބިތުކޮށްދެވޭނެ ހުށަހަޅާއަހަރުވުން
)ހުށަހެޅުހެކި ، ލިޔުންތަކާއި   ން
ނޑައެޅިފައިވާ   (ށ) އަންހެނުންގެ ދާއިރާއާއި، ޒުވާނުންގެ ދާއިރާއިން އިނާމު ދެވޭނީ، މި ދެ ދާއިރާއިން އިނާމު ދިނުމަށް ކަ

މަތްތަކެއް ކުރުމާއެކު މިހާރުވެސް ެތއްގައި، ފާހަގަކުރެވޭފަދަ ޚިދުމުއްދައަހަރުގެ  5މަދުވެގެން  ރޮނގުތަކުންކުރެ ރޮނގެއްގައި،
. (އިނާމަށް  35އަހަރާއި  18އެދާއިރާގެ ޚިދުމަތުގައި ދެމިތިބި އަންހެނުންނަށާއި، އުމުރުން  އަހަރާ ދެމެދުގެ ޒުވާނުންނަށް

)ހުށަހެޅުދެވޭނެ ލިޔުންތަކާއި، ހެކި އިރު މިކަން ސާބިތުކޮށްހުށަހަޅާ   ން
  
  އް ޤައުމީ އިނާމު ދެވޭ މައިގަނޑު ދާއިރާތަ . 5

ނޑު ރޮނގުތައް،  ނޑު ދާއިރާތަކާއި، އެ ދާއިރާތަކުން އިނާމު ދިނުމުގައި ބެލޭނެ މައިގަ ޤައުމީ އިނާމު ދެވޭނެ މައިގަ
 .   ތިރީގައި މިވަނީއެވެ

  
  ޤުރްއާންކިޔެވުމާއި އުނގަންނައިދިނުމާއި ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ޢިލްމުގެ ދާއިރާ   ކީރިތި  5.1

  ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

  ކިޔެވުމާއި އުނގަންނައިދިނުން ކީރިތި ޤުރްއާން  -
  ކީރިތި ޤުރްއާން ހިތުދަސްކުރުމާއި ހިތުދަސްކޮށްދިނުން  -
  ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ޢިލްމު އުނެގނުމާއި އުނގަންނައިދިނުމުގެ ރޮނގުން ޚިދުމަތްކުރުން  -
(ޢުލޫމުްލޤުރްއާނުގެ ފޮތްތައް،  ދިރާސާކުރުމާއި، ޝާއިޢުކުރުން ، ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ޢިލްމު ހިެމނޭ ފޮތް ލިޔުމާއި -

  ތަޖުވީދު ޢިލްމުގެ ފޮތްތައް، ޤުރްއާނާއި ސައިންސްގެ ފޮތްތައް)
  

 މަތް ކުރުމާއި، ދީނީ ޢިލްމު އުނގަންނައިދިނުމުގެ ދާއިރާ ންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި، ޚިދު އިސްލާމްދީނަށް ހޭލު  5.2

  ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

  އިސްލާމްދީން އުނގަންނައިދިނުން  -
  ދީނީ ރޮނގުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން  -
  ދީނީ ފޮތް ލިޔެ އެކުލަވައިލުމާއި ޝާއިޢުކުރުން  -
  މިސްކިތްތައް ބިނާކޮށްދިުނމާއި މަރާމާތުކޮށްދިނުން  -
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  ދިވެހިބަހާއި އަދަބިއްޔާތުގެ ދާއިރާ  5.3

  ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

  ރުން ދިވެހިބަހާއި، ބަހުގެ ޢިލްމު ކުރިއެރުވުމާއި، ބަސް ދިރާސާކު -
  ދިވެހި ބަހުގެ ބަހުރުވަތައް ދިރުވުން -
  ދިވެހިބަހުގެ ލިޔުންތެރިކަން ކުރިއެރުވުން  -
  ދިވެހިބަހުގެ އަދަބަށް ބިނާކުރަނިވި ފާޑުކިޔުން -
  ފޮތް އެކުލަވައިލުމާއި، ލިޔެ ޝާއިޢުކުރުން ދިވެހިބަހުން  -
  ދިވެހިބަހަށް ތަރުޖަމާކުރުން  -
  ވާހަކަ ލިޔުމުގެ ފަންނު ކުރިއެރުވުން  -
  ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފަންނު ކުރިއެރުވުން  -
  ދިވެހި ޅެންވެރިކަން ކުރިއެރުވުން -

  
  ދިވެހި ތާރީޚުގެ ދާއިރާ  5.4

  ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

  ދިވެހި ތާރީޚު ދިރާސާކުރުން  -
  ދިވެހި ތާރީޚާބެހޭ ޢިލްމު ކުރިއެރުވުން  -
  އި ލިޔެ ޝާއިޢުކުރުންތާރީޚާބެހޭ ފޮތް އެކުލަވާލަ -
  ދިވިެހ ތާރީޚާ ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން  -

  
  ދިވެހި ސަގާފަތާއި އާދަކާދައިގެ ދާއިރާ  5.5

  ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

  ދިވެހިންގެ ސަގާފަތާއި އާދަކާދަ ދިރުވައި، އާލާކޮށް ކުރިއެރުވުން -
  ދިވެހިންގެ ސަގާފީ ކުޅިވަރުތައް ކުރިއަރުވައި އާލާކުރުން  -
  އިހުގެ ފަންނުތައް ދިރުވައި އާލާކުރުން  -
  ދިވެހިންގެ ސަގާފަތާއި އާދަކާދަ ދިރާސާކުރުން  -
  ދިވެހިންގެ ފޯކުލޯރު ދިރުވުން  -
 ދިވެހިންގެ ސަގާފަތާއި އާދަކާދަޔާބެހޭ ފޮތް އެކުލަވާލައި ޝާއިުޢކުރުން  -
 

    ޤައުމީ ތަރިކައިގެ ދާއިރާ  5.6

  ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

  ރައްކާތެރިކުރުންޤައުމީ ތަރިކަ  -
  ޤައުމީ ތަރިކައާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކުރުމާއި މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން  -
  ބެހޭ ދިރާސާ ކުރުން އުމީ ތަރިކައާޤަ -
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  ތަޢުލީމީ ދާއިރާ  5.7

  ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

  ލީމު އުނގަންނައިދިނުން ތަޢު -
  ލީމީ ދާއިރާ ތަރައްޤީ ކުރުންތަޢު -
  ނުވަތަ ޢަމަލީ މަސައްކަތުގެ ރޮނގުން މީހުން ބިނާކުރުން  ވޮކޭޝަނަލް އެޑިޔުކޭޝަން -
  ލީމީ މުއައްސަސާތައް އުފައްދައި ހިންގުން ތަޢު -
 މަތީ ތަޢުލީމު ތަރައްޤީ ކުރުން  -
  ޢިލްމު އުފައްދައި ފެތުރުން  -

  
    ހިންގުމުގެ ދާއިރާ  5.8

  ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

  ހަރުދަނާކުރުން  މުއައްސަސާތައް ހިންގުން  -
  މުއައްސަސާތަކުގެ އުފެއްދުންތެރިކަން ކުރިއެރުވުން -

  
    ޞިއްޙީ ދާއިރާ  5.9

  ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

  ޞިއްޙީ ދާއިރާ ތަރައްޤީ ކުރުން -
  ޢާންމު ޞިއްޙަތު ކުރިއެރުވުން -

   ޞިއްޙީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން  -
  ދިވެހިބޭސްވެރިކަން ކުރުމާއި، އެ މަސައްކަތް ތަރައްޤީ ކުރުން  -
  ޞިއްޙީ ރޮނގުން ދިރާސާ ކުރުން  -
 ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިން  ބިނާކުރުން  -
 ޞިއްޙީ ދާއިރާއާ ގުޅޭގޮތުން ފޮތް ޝާއިޢު ކުރުން  -
 ގައިން ގަޔަށް އަރާ ބަލިތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މީހުން ހޭލުންތެރި ކުރުން -
ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއާ ގުޅިގެން ޖެހޭ ބަލިތައް ފަދަ  -

 މީހުން ހޭލުންތެރި ކުރުން 
  

    ޤާނޫނީ ދާއިރާ  5.10

  ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

  މަތް ކުރުންޤާނޫނީ ރޮނގުން ޚިދު -
  ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކަށް މީހުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުވުމާއި، ޤާނޫނު މުރާޖަޢާ ކުރުން  -
 
 
 
  



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                                                   22 އަދަދު:   47 ލިއުމް: ވޮ

 

 7

  އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ދިރުވައި ކުރިއެރުވުމުގެ ދާއިރާ  އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާއި، 5.11

  ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

މަތް ކުރުމާއި، ފުދުންތެރި ބަޔަކަށް ހެދުމަށް މީހުންނަށް ޚިދުޚާއްޞަ ރައްކާތެރިކަމާއި އަޅާލުން ބޭނުންވާ ކުދިންނަށާއި  -
  މަސައްކަތް ކުރުން 

ތެރި މުޖުތަމަޢެއް ޤާއިމުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، ކުޑަކުދިންނާއި ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ކުޑަކުދިންނަށް ރައްކާ -
  އިޖުތިމާޢީ އާދަތައް އަށަގަންނުވައި، ޒިންމާދާރު ބައެއްގެ ގޮތުގައި ތަރުބިޔަތު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން 

) އިޖުތިމާޢީ އަދި ނަފްސާނީ އެހީތެރިކަމާއި މުޖުތަމަޢުގައި ނާޒުކު ހާލަތްތަކުގައިވާ ފަރާތްތަކަށް (ވަލްނަރަބް - ލްސް
  ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުުމގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރުން 

  ތަފާތު ނުކުޅެދުންތެރިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން  -
  ން އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން ކުޑަކުދިންގެ ޙައުްޤތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި ހޭލުންތެރިކަ -
އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކޮށްދިނުމާއި، އެ ޙައްޤުތަކާބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް  -

  މަސައްކަތްކުރުން 
  ޢާއިލީ ގުޅުންތަކާއި، އިޖުތިމާޢީ ގުޅުންތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން  -
  ޙައްޤުތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުން އިންސާނީ  -
  އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ހޯދައިދިނުމަށް މަސަްއކަތް ކުރުން  -
އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް، އަންހެނުންނަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި ހުރަސްތައް ނައްތާލުމަށް  -

  މަސައްކަތްކުރުން 
  
    ދާއިރާ ދައުލަތުގެ ގަވަރނަންސް ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ  5.12

  ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

  ޑިމޮކްރަސީގެ ހަމަތަކާއި އަސާސްތައް ހަރުދަނާކޮށް އަށަގެންނެވުން -
  ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ކަންކަން ހިންގުމުގެ ނިޒާމު ކުރިއެރުވުން -
 ކޮރަޕްޝަން ހުްއޓުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން  -
  
  ތިމާވެށްޓާއި ހަކަތައިގެ ދާއިރާ  5.13

  ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

 ތިމާވެށީގެ ރޮނގުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން  -

 ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި އުފެއްދުންތައް ހޯދައި ތަޢާރުފުކުރުން ނުވަތަ ބޭނުންކުރުން  -

 ތިމާވެށީގެ ރޮނގުން ޢިލްމީ ދިރާސާތައް ކުރުން  -

 ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމަށް އިސްނަގައިގެން މަސައްކަތްކުރުން  -

 ނަރުދަމާގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުން ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި ގޮތްތަކަށް ފެނާއި  -

 ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި  ގޮތްތަކަށް ހަކަތައިގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުން  -

 ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި ގޮތްތަކަށް ކުނި ނައްތާލުމަށް ފަާހގަ ކުރެވޭފަދަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުން  -
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  މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ  5.14

  ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

  މަސްވެރިކަން (ދޮށީގެ މަސްވެރިކަން، ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަން، ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަން، ލޭނުގެ މަސްވެރިކަން) -
  މަހުގެ ބާވަތްތަކުން ވެލިއު އެޑެޑް ޕްރޮޑަކްޓްސް އުފެއްދުން -
  އެކުއަރކަލްޗަރއާއި މެރިކަލްޗަރ ކުރުން  -
  މަހުގެ ބާވަތްތައް މާކެޓް ކުރުމާއި އެކްސްޕޯޓް ކުރުން  -
  މަސްވެރިކަމާބެހޭ ދިރާސާކުރުން -
ނޑުގެ މާޙައުލު ރައްކާތެރިކޮށް  ބެލެހެއްޓުން  -  މަސްވެރިކަމާއި ކަ
 މަސްވެރިކަމާބެހޭގޮތުން މުޖުތަމަޢު ހޭލުންތެރިކުރުވުމާއި ތަމްރީނު ދިނުން  -
 ނޮލޮޖީއެއް އުފެއްދުން (ބުޅި، އެޕްލިކޭޝަންސް، ސޮފްްޓވެއަރ)މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނުން ކުރެވޭ އައު ޓެކް  -

  
  ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ  5.15

  ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

  ފު ކުރުން އެކި ކަންކަން ހިންގުމާއި ތަޢާރު ކުރިއެރުން ލިބޭނޭ  ޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ރާއް -
ބިނާކުރުމަށާއި، ދިވެހިން ޝައުޤުވެރިކުރުވުމަާށއި، ދިވެހިން  ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ދިވެހިން  -

  އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން 
ފަތާއި ތާރީޚާއި ތަރިކަ ރަމްޒުކޮށްދޭ، ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ އުފެއްދުންތައް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތަށް ރާއްޖޭގެ ސަގާ -

  ން ފުކުރުމާއި މާކެޓްކުރު ތަޢާރު ،ފޯރުކޮށްދިނުމާއި
  
ނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ  5.16   ދަ

  ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

ނޑުވެރިކަންކުރުން  -  ވިޔަފާރި އުސޫލުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ދަ
  ވިޔަފާރި އުސޫލުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުކުޅާއި ކުދި ޖަނަވާރު ގެންގުޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން  -
ނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް ރައްޓެހި ޒަމާނީ  ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ތިމާވެށްޓާ  - ކުރުން ޓެކްނޯލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން ދަ

  ނިކް)ފޯނިކް، އެކުއަރފޯ(ޓިޝޫކަލްޗަރ، ހައިޑްރޮ
ނޑުވެރިކަމުގެ ބާވަތްތަކުން ވެލިއު އެޑެޑް ޕްރޮޑަކްޓްސް އުފެއްދުްނ -   ދަ
ނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތައް މާކެޓްކޮށް ވިޔަފާރިކުރުން  -   ދަ
ނޑުވެރިކަމާބެހޭ ދިރާ -   ސާކުރުމާއި ފޮތް ލިޔެ ޝާއިޢުކުރުންދަ
  އޯގަނިކް ފާރމިންގ -
ނޑުވެރިކަމާބެހޭ ތަމްރީނު ދިނުމާއި، މުޖުތަމަޢު ހޭލުންތެރިކުރުވުން  -  ދަ

  
  އާދަޔާ ޚިލާފު ހިތްވަރުގަދަކަމުގެ ރޮނގު (ބްރޭވަރީ) 5.17

  ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

  ބޮޑެތި ކާރިސާތަކުން ރައްޔިތުންނާއި މުދާ ސަލާމަތްކުރުން  -
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ބައެއްގެ ނުވަތަ މީހެއްގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކާވެދާފަދަ ޙާލަތެއްގައި ވަނިކޮށް، އެމީހަކު ނުވަތަ އެބަޔަކު  -
  ސަލާމަތްކުރުން ނުވަތަ އެކަމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރުން 

  
  އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާ  5.18

  ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

ޤާއިމުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި، އެކަމުގެ ހޭލުންތެރިކަން ރާއްޖޭގައި ކުށްމަދުކޮށް އަމާން ވެށްޓެއް  -

 އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން 

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް ޤާއިމުކޮށްދީ، ކުރިއެރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމާއި، ފަރުދުންގެ  -

  ކުރިއެރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން

  ންގެ ތަރައްޤީއަށާއި، ޒުވާނުން ބިނާކުރުމަށާއި، ތަރުބިއްޔަތު  ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން މުޖުަތމަޢާއި ޒުވާނު -

  ޖަމާޢަތަށް ފައިދާހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުން  -

- (   ހިލޭސާބަހަށް ަމސައްކަތް ކުރުން (ވޮލަްނޓިއަރިޒަމް

 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރުން ، އަންހެނުންނާއި، ފިރިހެނުންގެ މެދުގައި ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުމަށާއި -
 އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުން  -
  މުޖުތަމަޢުގައި އަށަގަންނަމުންދާ ނުރަނގަޅު އާދަތައް ނައްތާލުމަށް މަސައްކަތްކުރުން -
  
  ވިޔަފާރިއާއި، އިޤްތިޞާދީ ދާއިރާ  5.19

  ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

 ތަރައްޤީކުރުން ވިޔަފާރި ފުޅާކޮށް  -
 އެކްސްޕޯޓް ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުން- ރީ -
 ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ އުފެއްދުންތަކުގެ ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމާއި، އެކްސްޕޯޓް ކުރުން  -
 އިޤްތިޞާދަށް މުޅިން އައު ޚިދުމަތްތަކާއި މަސައްކަތްތައް ތަޢާރުފުކޮށް، ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުން  -
 ވެށްޓާ ރައްޓެހި ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުން އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ނަފާވާ، ތިމާ  -
 ދިވެހިންގެ އުފެއްދުންތެރިކަމާއި، ދިވެހިންގެ އުފެއްދުންތަކަށާއި، ދިވެހިންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުން -
 ރިއަލް އެސްޓޭޓް ވިޔަފާރި  -
 އް ދުޅަހެޔޮ ޞިއްަޙތެއްގައި ހުރުމަށް ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން ހިންގޭ އެކި ކުޅިވަރުތަ -

  
    ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާ  5.20

  ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

  ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ކުރާ މަސައްކަތް -
  ފެހުމާއި ޖަރީކުރުން  -
  ކެޓްކުރުން އުފެއްދުންތައް އުފެއްދުމާއި މާ ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ރާއްޖެއަށް ނިސްބަތްވާ -
  އަތްތެރި މަސައްކަތުން ތަކެތި އުފެއްދުން -
  ވެލިއު އެޑްކުރުން  -
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  އިވެންޓް މެނޭޖްމަންޓް  -
 ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި ކުރެވޭ ވިޔަފާރި  -
  ކެޓަށް ފެތޭގޮތަށް އުފެއްދުންއުފެއްދުންތައް، މިޒަމާނުގެ މާ ޒަމާންވީ   -
 
  ބޯޓް ބިލްޑިންގގެ ދާއިރާ  5.21

  ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

  ކިއްސަރު ވަޑާމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއެރުވުން  -
  އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނުމާއި، ޔޮޓްފަހަރު ބަނުން  -
  ފައިަބރ ގްލާސްއިންނާއި، އެހެނިހެން ބާވަތްތަކުން އުޅަނދުފަހަރު ބަނުން  -
  އުޅަނދުފަހަރު ފަރުމާކުރުން ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން  -
  އިތުރުކުރުން މިދާއިރާއިން މީހުން ބިނާކުރުމާއި މިކަމުގެ ޢިލްމީ އަދި ފަންނީ ޤާބިލުކަން  -

  
  މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ދާއިރާ  5.22

  ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

  ތެދުއުއިވަޑާން ކުރުމާއި އެމަސައްކަތް ކުރިއެރުވުން  -
  ކަނބުރުވެރިކަމާއި ތިލޭރުކަން ކުރުމާއި އެމަސައްކަތް ކުރިއެރުވުން -
  އެކިބާވަތް ބާވަތުގެ މަސައްކަތް ކުރުމާއި ކުރިއެރުވުން  -
  ގެ އިންޖިނިއަރިންގ މަސައްކަތް ކުރުމާއި ކުރިއެރުވުން އެކިބާވަތް ބާވަތު -

  
  އެންޑް ބިއުޓީގެ ދާއިރާ  ހެއަރ 5.23

  

  އިމާރާތް ކުރުމާއި އިމާރާތް ފަރުމާ ކުރުމުގެ ދާއިރާ  5.24

  ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

  އިމާރާތް ފަރުމާކުރުން  -
 އިމާރާތް ކުރުން -
 ކޮންސަލްޓަންސީ -
 ޕްލޭނިންގ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް -
 ބަނދަރު ހެދުމާއި ބަނދަރު ފަރުމާކުރުން  -
 ކޯސްޓަލް އިންޖިނިއަރިންގ -

  
  ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާ  5.25

  ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

ނޑު ދަތުރުފަތުރާއި، ވައިގެ ދަތުރުފަތުރާއި، އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު ތަރައްޤީކުރުން  -   ކަ
  ކުރުމާއި، ތަމްރީނު ދިނުންދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާބެހޭ ސަރވޭ  -
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  މުވާޞަލާތާއި، އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާ  5.26

  ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

  މުވާޞަލާތުގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީ ކުރުން  -
 އައި.ސީ.ޓީ.ގެ ރޮނގުން އާ ޓެކްނޯލޮޖީ ތަޢާރުފު ކުރުން  -
 ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ ތަރައްޤީކުރުން   -
  ތަރައްޤީކުރުން ސޮފްޓްވެއަރ އެޕްލިކޭޝަން   -

  
  ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ދާއިރާ  5.27

  ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

  ޒިންމާދާރު ނޫސްވެރިކަން  -
  ނޫސްވެރިކަން ކުރިއެރުވުން  -
  ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމާއި، ޓެލެކާސްޓް ކުރުން  -
  ޕުރޮގްރާމު އުފެއްދުން -
  މަޢުލޫމާތު ފެތުރުން  -
  ކުރިއެރުވުން މުގެ ހުނަރުވެރިކަން ހުށަހެޅު -

  
  ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާ  5.28

  ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

  ކުޅިވަރު ކުޅުމާއި އެރޮނގުން މީހުން ތަމްރީނުކުރުން  -
  ކުޅިވަރު ހިންގުމާއި، ފަންނީ ރޮނގުން ކުޅިވަރަށް ޚިދުމަތް ކުރުން  -
  ކުޅިަވރު އާލާކޮށް ތަރައްޤީ ކުރުން  -
  ކަސްރަތު ކުރުމާއި ކަސްރަތު ކުރިއެރުވުން  -

  
    ވިޜުއަލް އާޓްސްގެ ދާއިރާ  5.29

  ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

  ފޮޓޯގްރަފީ  -
  ފައިން އާޓްސް (ލިޔުމާއި، ކުރެހުމާއި، ފަރުމާކުރުން)  -
  ފިލްމު އުފެއްދުން -
  ފިލްމު ޑައިރެކްޓް ކުރުން  -
  ވީޑިއޯ އުފެއްދުން -
  ކޮމްޕިއުޓަރ އާރޓް  -
  އެނިމޭޝަން  -
  އާކިޓެކްޗަރއާއި، ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިން  -
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  ޕަރފޯމިންގ އާޓްސްގެ ދާއިރާ  5.30

  ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

  ފިލްމާއި ޑްރާމާ ކުޅުމާއި އެރޮނގުން މީހުން ތަމްރީނުކުރުން  -
  ންހުށަހެޅުތަމްސީލު ކުޅުމާއި، ސްޓޭޖް  -
  ސްކްރިޕްޓް ލިޔުން -
  އޯޑިއޯ އުފެއްދުން -
  ލަވަކިޔުމާއި އެރޮނގުން މީހުން ތަމްރީނުކުރުން -
  އެރޮނގުން މީހުން ތަމްރީނުކުރުން މިޔުޒިކް ކުޅުމާއި  -
  އަމިއްލަ ރާގު އުފެއްދުން  -
  ނެށުމާއި އެރޮނގުން މީހުން ތަމްރީނުކުރުން  -
  ކޮރެއޮގްރަފީ  -
  
    އެޕްލައިޑް އާޓްސްގެ ދާއިރާ  5.31

  ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

  އިންޑަސްޓްރިއަލް އާޓްސް -
  ފެޝަން ޑިޒައިން  -
  އިންޓީރިއަރ ޑިޒައިން  -
 ޑެކަރޭޓިވް އާޓް -

  
 އަންހެނުންގެ ދާއިރާ  5.32

  :ތައް ބެލޭނެ ރޮނގު 

ރޮނގަކުން  ތިރީގައިމިވާ ރޮނގުތަކުންކުރެމުއްދަތެއްގައި،  އަހަރުގެ 5މަދުވެގެން  މިދާއިރާއިން އިނާމު ދެވޭނީ، 
. ފާހަގަކުރެވޭފަދަ ޚިދު   މަތްތަެކއް ކޮށްފައިވާ އަންހެނުންނަށެވެ

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، -
 ނައްތާލުމަށް މަސައްކަތްކުރުން  މަސައްކަތްކުރުމާއި، އަންހެނުންނަށްހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި ހުރަސްތައް

  ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުންއިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމާއި، އެ ޙައްޤުތައް  -
 ޤާއިމުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން ދި އިންސާނީ ރައްކާތެރިކަން އިޖުތިމާޢީ އަ -
 (ނޮން ސްޓީރިއޯޓައިޕް) ނޫޅޭ  ބާވަތުގެ މަސައްކަތްކުރުން ޢާންމުކޮށް އަންހެނުން ކޮށް  -

  
  ޒުވާނުންގެ ދާއިރާ  5.33

  :ތައް ބެލޭނެ ރޮނގު 

ރޮނގަކުން  މުއްދަތެއްގައި، ތިރީގައިމިވާ ރޮނގުތަކުންކުރެ އަހަރުގެ 5މަދުވެގެން މިދާއިރާއިން އިނާމު ދެވޭނީ، 
. ފާހަގަކުރެވޭފަދަ ޚިދު   މަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާ ޒުވާނުންނަށެވެ

 ރުން މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބިނާކުރަނިވި މަސައްކަތްތަކެއް ކު -
  ރަނިވި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުން ވި ގޮތެއްގައި ބިނާކުދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރުމާ ދެކޮޅަށް ދެމެހެއްޓެނި -
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ބިނާކުރަނިވި މަސައްކަތް  ބޮޑެތި ކުށްތައް މަދުކުރުމަށާއި، ކުށުގެ ވެށިން ރައްކާތެރިވުމަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި -
 ކުރުން 

  އްކަތްކުރުމުގެ ރޫޙު އާލާކުރުންދަރުމަޔަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، މަސަ -
 އި ޚިދުމަތްތައް  ތަޢާރުފުކުރުން ފައިދާކުރަނިވި އާ އުފެއްދުންތަކާމުޖުތަމަޢަށް  -
 ކްރިއޭޓިވިޓީގެ މަސައްކަތްކުރުން އާޓްސް އެންޑް  -

  
ނޑައެޅުމުގައި ބަލާނެ ކަންތައްތައް . 6   ޤައުމީ އިނާމު ދިނުމަށް ކަ

  (ހ) ދާއިރާގައި ދެމިހުރިކަން ނުވަތަ ނޫންކަން 
  ދަތު މަތް ކޮށްފައިވާ މުއް(ށ) ދާއިރާގައި ޚިދު

  (ނ) ދާއިރާއިން ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީއާއި، ކުރިއެރުންތައް 
  (ރ) ދާއިރާއިން، ހިލޭސާބަހަށް ކޮށްދީފައިވާ މަަސއްކަތް

  (ބ) ދާއިރާއިން، ޤައުމުގެ ތަރައްޤީއަށާއި، މުޖުތަމަޢަށް ފައިދާހުރިގޮތެއްގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް 
  މަސައްކަތް  (ޅ) ދާއިރާއިން، މީހުން ބިނާކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ

  (ކ) މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، އުފެއްދުންތެރި ކަންތައްތައް ތަޢާރުފު ކޮށްފައިވާ މިންވަރު  
  (އ) ދިވެހިން ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް ކޮށްފައިވާ ނުަވތަ ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތް

  (ވ) ތަމްރީނުކޮށްފައިވާ ދިވެހިންގެ އަދަދު
 (މ) ދިވެހިން ވަޒީފާގައި ގެންގުޅޭ ނިސްބަތް 

  
 ކޮމިޓީން އިތުރަށް ބަލާނެ ކަންތައްތައް . 7

މަތުގެ އިރާއިން، މީގެކުރިން ޢާންމު ޚިދުދާ  ހުށަހެޅޭއިނާމަށް   މީހަކީ، ހުށަހެޅޭ(ހ) ޝަރަފުވެރިކަމުގެ އިނާމަށް 
. ހިތްވަރު ދިނުމުގެ އިނާމަށް   ހުށަހެޅޭމީހާ / ފަރާތަކީ،  ހުށަހެޅޭޝަރަފުވެރިކަމުގެ އިނާމު ލިބިފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ނުވުން

  ަމތަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ އިނާމު ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ނުވުން.އިރާއިން، މީގެކުރިން ޢާންމު ޚިދުދާ
ފަާރތަކީ، ކުންފުނި ނުވަތަ ޖަމުޢިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާޢަތް ފަދަ ތަނެއްގެ މަސްއޫލު ފަރާތެއްގެ  ހުށަހެޅޭ(ށ) އިނާމަށް 

މަކީ، ކުންފުނި ނުވަތަ ޖަމުޢިއްޔާ ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ، އެ އިނާހައިސިއްޔަުތން ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު ނުވަތަ ޤައުމީ އިނާމު 
 ބިފައިވާ އިނާމެއްކަމުގައި ބެލުން.ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކުން ދީފައިވާ ޚިދުމަތަކުން ލި

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

ތަނެއްގެ ނަމުގައި ދީފައިވާ  ފަރާތަކަްށނަމަ، އިނާމު ލިބުނު ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ އިނާމަކީ، ކުންފުނި ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްފަދަ
 މަތަކުން ލިބިފައިވާ އިނާމެއް ކަމުގައި ބެލުން. ޚިދު

އްކަތެއްގެ އިތުރުން، އެ ދާއިރާއެއްގެ (ރ) އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ ޒިންމާގެ އިތުރުން، ނުވަތަ އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރާ މަސަ
 މަތްތަކަށާއި ކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަށް.ކުރިއެރުމަށް ކޮށްދީފައިވާ ޚިދު ތަރައްޤީއަށާއި 

މަތްތަކަށާއި، އެދާއިރާއަކުން ކޮށްދީފައިވާ ޚިދު(ބ) ޝަރަފުވެރިކަމުގެ އިނާމު ޙައްޤުވާނަމަ، އެކަށީގެންވާ ދިގު މުއްދަތެއްގައި، 
 ގައި ޙަޔާތުގެ ބޮޑުބައެއް ހޭދަކޮށްފައިވާ މިންވަރު.އެމަސައްކަތު

މަތްތަކަށާއި، މުއްދަތަށާއި، ދާ ޚިދު(ޅ) ހިތްވަރު ދިނުމުގެ އިނާމު ޙައްޤުވާނަމަ، ދާއިރާގައި ކޮށްދީފައިވާ އިަދ ކުރަމުންގެން
 ެދމެހެއްޓެނިވި ގޮތަކަށް ކަންކަން ކުރުމަށް ރާވާފައިވާ މިންވަރު.

 ނަމޫނާއަކަށްވުން. ތަމަޢު ޤަބޫލުކުރާ(ކ) މުޖު 
  ފައިވާ ފަރާތުގެ މަދަނީ އަދި ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގެ ރެކޯޑު.ހުށަހެޅި(އ) އިނާމަށް 
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  ޤައުމީ އިނާމު ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ އަގު ވަޒަންކުރުން . 8

  ޤައުމީ އިނާމު ލިބޭފަރާތްތަކުގެ އަގު، ސަރުކާރުން ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ވަޒަންކުރާނެއެވެ.
  
  ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން އިނާމު ނިގުޅައިގަތުން ޤައުމީ އިނާމެއް . 9

ޤައުމީ އިނާމެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން، ޤައުމީ އިނާމެއް ނިގުޅައިގަންނަންޖެހޭފަދަ ކަމެއް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ ނުވަތަ 
ޤައުމީ އިނާމެއް ، އްޖެނަމަ، އެކަމެއް ބަލައި، އަދި އެކަމަކީހުށަހެޅިއެފަދަ މައްސަލައެއް، ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް 

ނިގުޅައިގަންނަންޖެހޭފަދަ ކަމެއްކަމުގައި ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ފެނިއްޖެނަމަ، ތަފްޞީލު ސަބަބާއެކު، އެކަން 
  މުގެ ބާރު، ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ހުށަހެޅުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް 
  

__________________  
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 ފޯމު  ހުށަހަޅާ ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ ނަން  އިނާމަށް  ޤައުމީ 
 

      ☐ ެއހެން ފަރާތަުކން ހުށަަހޅަނީްށ އިނާމަ     ☐ އަިމްއލައަށް ހުަށހަަޅނީމަށް އިނާ

     

  : މީހާގެ މަޢުލޫމާތު  ހުށަހެޅޭ ނަން  އިނާމަށް  ޤައުމީ . 1
 

    : ނަން. ހ
  

ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ 
  ފޮޓޯއެއް

  :އެޑްރެސްދާއިމީ . ށ
  :މިހާރުގެ އެޑްރެސް. ނ
: . ބ  :އ.ކާޑު ނަންބަރު.ރ.ދ. ރ   އުފަން ތާރީޚު
  :ގުޅޭނެ ފޯނުނަންބަރު . ޅ
  :އެޑްރެސް  މެއިލް-އީ . ކ
    :ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނާއި އަދާކުރާ ވަޒީފާ. އ

    :އަމިއްލަގޮތުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް .ވ
  

  
  ދާއިރާއާއި، ރޮނގު: ހުށަހަޅާ  އިނާމަށް  ތެރެއިން  ދާއިރާތަކުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގެޒެޓުގައި ސަރުކާރުގެ . 2

:    ހުށަހަޅާހ.    ދާއިރާ
  ރޮނގު: ހުށަހަޅާށ. 

 
  :ލިބިފައިވާނަމަ އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު  އިނާމު ނުވަތަ ޤައުމީ އިނާމު  ޚިދުމަތުގެ  ޢާންމު  ދެއްވި  ސަރުކާރުން . 3

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

 
މިނަންބަރުގެ  އި ޚިދުމަތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު:ދާއިރާއިން ނުވަތަ ރޮނގުން ކުރި މަސައްކަތާ  ހުށަހެޅޭ އިނާމަށް . 4

މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަކުރުމުގައި (ށ) އަދި (ނ) ގައިވާ މަޢުލޫމާތު ފިޔަވައި އެހެން ބައިތަކުގައިވާ ގޮޅިތަކުގައި 
 .ެމިފާހަގަލާށެވ  
    ☐ ނޫން         ☐ދެމިހުރި      :ނޫންކަން  ނުވަތަ ދެމިހުރިކަން ޚިދުމަތްކުރުމުގައި  ދާއިރާގައި. ހ
            :ޚިދުމަތްކުރަންފެށި އަހަރުދާއިރާގައި . ށ

  އަހަރު         ނ. ދާއިރާގެ ޚިދުމަތުގައިވީ މުއްދަތު:
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  ☐ރ. ދާއިރާއިން ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީތަކާއި، ކުރިއެރުންތައް: 
. އަދި މި  އެންމެ އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީތަކާއި ކުރިއެރުންތައްރާއްޖޭގައި ( ލިސްޓުކުރުން

ކާމިޔާބީތަކާއި ކުރިއެރުންތަކުގެ ތަފްޞީލާއި ކަމާބެހޭ ލިޔުންތަކާއި ފޮޓޯތަކާއި ސީޑީއާއި ވީޑިއޯ ވަކިން 
(    ހިމެނުން

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީތަކާއި ކުރިއެރުންތައް އެންމެ އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން ލިސްޓުކުރުން. އަދި  (ރާއްޖޭން ބޭރުގައި
މި ކާމިޔާބީތަކާއި ކުރިއެރުންތަކުގެ ތަފްޞީލާއި ކަމާބެހޭ ލިޔުންތަކާއި ފޮޓޯތަކާއި ސީޑީއާއި ވީޑިއޯ ވަކިން 

(    ހިމެނުން
1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.   

:  . ބ                                 ☐ދާއިރާއިން ހިލޭސާބަހަށް ަމސައްކަތް ކޮށްފައިވޭ
(ހިލޭސާބަހަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި ހޭދަކޮށްފައިވާ ވަގުތު ވަކިން ލިސްޓުކުރުން. އަދި ކޮށްފައިވާ 

  މަސައްކަތުގެ ތަފްޞާީލއި ކަމާބެހޭ ލިޔުންތަކާއި ފޮޓޯތަކާއި ސީޑީއާއި ވީޑިއޯ ވަކިން ހިމެނުން) 
          ☐ދާއިރާއިން ޤައުމުގެ ތަރައްޤީއަށާއި މުޖުތަމަޢަށް ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވޭ: . ޅ
ކަތްތަކުގެ ތަފްޞީލާއި ކަމާބެޭހ (ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ވަކިން ލިސްޓުކުރުން އަދި ކޮށްފައިވާ މަސައް  

  މެނުން)ލިޔުންތަކާއި ފޮޓޯތަކާއި ސީޑީއާއި ވީޑިއޯ  ވަކިން ހި
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: ހުށަހެޅިއިނާމަށް . ކ                  ☐ފައިވާ ދާއިރާއިން މީހުން ބިނާކުރުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވޭ
(ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ވަކިން ލިސްޓުކުރުން އަދި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްޞީލާއި ކަމާބެޭހ    

  ން ހިމެނުން)ލިޔުންތަކާއި ފޮޓޯތަކާއި ސީޑީއާއި ވީޑިއޯ ވަކި

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

 
(މި ދެފަރާތަކީ، އިނާމަށް  :މަޢުލޫމާތު  ފަރާތެއްގެ  ދެ  ކަށަވަރުކޮށްދެވޭނެ  މަޢުލޫމާތު  މީހާގެ  ހުށަހެޅޭ ނަން  އިނާމަށް . 5

މަތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅަށް އިން ކުރާ ނުވަތަ ކޮށްފައިވާ ޚިދު ދާއިރާ  ހުށަހެޅޭ މީހާގެ މަޢުލޫމާތާއި،  ހުށަހެޅޭ 
   އެނގޭނެ ފަރާތްތައް ކަމަށް ވާންވާނެއެވެ.)

  

  : ނަން  : ނަން
  :ދާއިމީ އެޑްރެސް  :ދާއިމީ އެޑްރެސް

  :މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް  :އެޑްރެސްމިހާރު އުޅޭ 
:  ހުށަހެޅޭ އިނާމަށް  :   ހުށަހެޅޭ އިނާމަށް   މީހާއާ ހުރި ގުޅުން   މީހާއާ ހުރި ގުޅުން

  :ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު  :ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު
  :މެއިލް އެޑްރެސް- އީ  :މެއިލް އެޑްރެސް- އީ

  
  ންޖެހޭ ލިޔުންތައް:ހުށަހަޅަ ފޯމާއެކު . 6

. އަދި މި ލިޔުންތައް ފޯމާއެކު ހިމަނާފައިވާަކން އަްނގައި ދިނުުމެގ ހުށަހަޅަ ތިރީގައިިމވާ ލިޔުްނތައްމިފޯމާއެކު  ްނވާނެެއވެ
. ގޮތުން ކަމާބެޭހ ބައިތަުކގައި    މިފާހަގަލާށެވެ

  
: މީހާގެ ހުށަހަޅާއިނާމަށް ވަކިފަރުދެއްގެ ނަން (އެހެންމީހެއްގެ ނަން) . ހ ދިވެހިަރއްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ
☐  

: ހުށަހެޅޭށ. އިނާމަށް ނަން    ☐މީހާގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ
. ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ތެރެއިން ކޮމިޝަން ނުވަތަ ބޯޑު ނުވަތަ ކޮމިޓީގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ކަންކަން ނިންމާ ނ

ތަނަކުން ޤައުމީ އިނާމަށް މީހެއްގެ ނަން ހުށަހަޅާނަމަ، އިނާމަށް ހުށަހެޅުމަށް ކޮމިޝަނުން ނުވަތަ ބޯޑުން ނުވަތަ 
  ☐ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން: 

ަމްށ ހުށަހެޅުނަމަ، އިނާމަށް ހުށަހަޅާ. ކުންފުނި، ޖަމުޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތްފަދަ ތަނަކުން ޤައުމީ އިނާމަށް މީހެއްގެ ނަން ރ
  ☐ޑިރެކްޓަރުންގެ  ބޯޑުން ނުވަތަ ހިންގާ ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން: 

:  ހުށަހެޅޭއިނާމަށް . ބ    ☐މީހާގެ ވަނަވަރު ނުވަތަ ކަރިކިއުލަމް ވައިޓޭ

:  ހުށަހެޅޭއިނާމަށް . ޅ ) ފޯމު   ☐މީހާގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު (މޯލްޑިވްސް ޕޮިލްސ ސަރވިސްގެ

: (ދިގުވެގެން  ހުށަހެޅޭ. އިނާމަށް ކ )  A4މީހާގެ ތަޢާރުފު    ☐ސައިޒުގެ ދެޞަފްޙާ

ބަޔާންކޮށްފައިާވ ވަނަ ނަންބަރުގެ ރ، ބ، ޅ، ކ ގައި  3ްނޖެހޭ އެހެނިހެން ލިޔުންތައް (ހުށަހަޅަ. ފޯމާއެކު އ
(   ☐: ލިޔުންތައް
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 މީހާ/ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:  ހުށަހަޅާ ފަރުދެއްގެ ނަން  އެހެންމީހެއްގެ/ އިނާމަށް  ޤައުމީ . 7
    ނަން:. ހ
  :ދާއިމީ އެޑްރެސް. ށ
  :އ.ކާޑު ނަންބަރު.ރ.ރ. ދ  :މިހާރުގެ އެޑްރެސް. ނ
  :ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު. ބ

:- ޅ. އީ   މެއިލް އެޑްރެސް
  
  އިޤްރާރު . 8

ޞައްޙަ ލިޔުންތަކެއްކަމަށް ، ފައިވާ ލިޔުންތަކަކީހުށަހަޅާލޫމާތުކަމާއި މި ފޯމާއެކު ތެދު މަޢު ،މިފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ
   އަހަރެން އެއްބަސްވެ އިޤްރާރުވަމެވެ.

  
  

  ...................................................: މީހާގެ ސޮއި ހުށަހާަޅފޯމު 

  
  ....................................................: މީހާގެ ނަން ހުށަހަޅާފޯމު 

  
 

          
 
  

  ތައްގަނޑު:     ..................................................: ތާރީޚު
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  :ކަންތައްތައް  ދޭންވީ  ސަމާލުކަން  ކޮންމެހެން  މުގައި ހުށަހެޅު  ފުރިހަމަކުރުމުގައާއި  ފޯމު 
  

 

 . އެވެ 8,6,5,4,3,2,1ނަމަ ފުރިހަމަކުރާނީ މި ފޯމުގެ ހުށަހަޅާރުދަކު، އަމިއްލައަށް ނަން އަމިއްލަ ފަ .1
 

ނަމަ ފުރިހަމަކުރާނީ ހުށަހަޅާކުން އެހެންމީހެއްގެ ނަން އަމިއްލަ ފަރުދަކު ނުވަތަ ކުންފުނި ޖަމާޢަތް ފަދަ ތަނަ .2
 . އެވެ 8,7,6,5,4,3,2,1މި ފޯމުގެ 

 

ނަަމ ހުށަހަޅާކުން ވަކިފަރުދެއްގެ ނަން ނުވަތަ އެހެންވެސް ފަރާތަ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކުން .3
 . އެވެ 8,7,6,5,4,3,2,1ފުރިހަމަކުރާނީވެސް، މި ފޯމުގެ 

 

މީހާެގ ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ ފޮޓޯއަކާއި، ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ  ހުށަހެޅޭޤައުމީ އިނާމަށް  .4
މީހާގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީއެއް، މި ފޯމާއެުކ  ހުށަހަޅާޤައުމީ އިނާމަށް ، ޕީއަކާއިކޮ

. ހުށަހަޅަ  ންވާނެއެވެ
 

އެ އިދާރާއެއް  ،ފޯމުގައި ސޮއިކުރާނީ ހުށަހަޅާނަމަ ހުށަހަޅާދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކުން ވަކިފަރުދެއްގެ ނަން  .5
ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކުން ވަކިފަރުދެއްގެ ނަން . ހިންގަންހުރި އެންމެ އިސް ވެރިއެކެވެ

 ނަމަ، ފޯމުގައި ސޮއިކުރާނީ، ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރެކެވެ.ހުށަހަޅާ
  

ތަނުގެ ކޮމިޓީފަދަ ތަން އްސަސާތަކުގެ ތެރެއިން، ކޮމިޝަނުން ނުވަތަ ބޯޑުގެ ނުވަތަ އަ ލަތުގެ މުއުދަ .6
ިނންމައިގެން ކަންކަން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަންތަނުން ޤައުމީ އިނާމަށް ފަރުދެއްގެ  އަޣުލަބިއްޔަތުން

ަނމަ، ކޮމިޝަނުން ނުވަތަ ބޯޑުގެ ނުވަތަ ކޮމިޓީފަދަ ތަންތަނުގެ ހުށަހަޅާ ނެއްގެ ނަންނުވަތަ ތަ 
މަށް ނިންމިކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހެޅުނަން ޤައުމީ އިނާމަށް އަޣުލަބިއްޔަތުން ފަރުދެއްގެ ނުވަތަ ތަނެއްގެ 

 ންވާނެއެވެ.ހުށަހަޅަ
 

ނަމަ، އެތަނެއްގެ ހުށަހަޅާވަކި ފަރުދެއްގެ ނަން ޤައުމީ އިނާމަށް  ކުންފުނި، ޖަމުޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތްފަދަ ތަނަކުން .7
، މަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ހުށަހެޅުޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނުވަތަ ހިންގާ ކޮމިޓީން، އެ ފަރާތެއް އިނާމަށް 

 .ންވާނެއެވެހުށަހަޅަމި ފޯމާއެކު 
 

މަޢުލޫމާތުތަކާއި،  ހުށަހަޅާފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ވަޒަންކޮށް ޕޮއިންޓު ދިނުމުގައި ބަލާނީ،  ހުށަހެޅޭއިނާމަށް  .8
މަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ހުށަހެޅުއެހެނިހެން ހެކިތަކުގެ މައްޗަށް ކަމަށްވާތީ، މަޢުލޫމާތުތަކާއި، ހެކިތައް 

  ދިނުން އެދެމެވެ. 
  

ޤައުމީ ”ންޖެހޭ އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތާއި ތަކެތި ފޮނުއްވާނީ، ހުށަހަޅަފޯމާއި، ފޯމާއެކު  ހުށަހަޅާއިނާމަށް  .9
 މާރިޗު 5ފޯުމ ބަލައިގަންނާނީ،  .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށެވެ ،އަށް އެޑްރެސްކޮށް“ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީ 

ގެ ނިޔަލަށް، ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ރަސްމީ  2018އެޕްރީލް  15ފެށިގެން  އިން 2018
 ގަޑީގައެވެ.

  

  
 

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

    ☐ެއހެން ަފރާތަކުން  ހުށަަހަޅނީށް ިއާނމަ     ☐ައމިއްލައަށް  ހުށަަހޅަނީމަށް އިނާ   
  

  

   ކުންފުނި، ޖަމުޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތްފަދަ ތަނުގެ މަޢުލޫމާތު:  ހުށަހަޅާ ޤައުމީ އިނާމަށް . 1
  : ނަން. ހ
    :އެޑްރެސް. ށ
  :ގުޅޭނެ ފޯނުނަންބަރު  .ނ
  :ނަންބަރުފެކްސް  .ރ
  :މެއިލް އެޑްރެސް-އީ . ބ
:. ޅ ނޑު މަސައްކަތްތައް    ކުރާ މައިގަ
  

  
  

  ދާއިރާއާއި، ރޮނގު: ހުށަހަޅާ  އިނާމަށް  ތެރެއިން  ދާއިރާތަކުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި . 2
:  ހުށަހަޅާހ.    ދާއިރާ
:  ހުށަހަޅާށ.    ރޮނގު

   
  

  ލިބިފައިވާނަމަ:ޤައުމީ އިނާމު  ސަރުކާރުން ދެއްވި . 3
    އިނާމު ލިބުނު އަހަރު:

    :އާއި ރޮނގުއިނާމު ލިބުނު ދާއިރާ

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

(ށ) އަދި (ނ) ގައިވާ މަޢުލޫމާތު ފިޔަވައި އެހެން ބައިތަކުގައިވާ ގޮޅިތަކުގައި  މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަކުރުމުގައި
 .ެމިފާހަގަލާށެވ  

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

. އަދި މި  (ދާއިރާއިން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތުގެ ނުވަތަ ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތްތައް ވަކިން ލިސްޓުކުރުން
ޚިދުމަތުގެ ނުވަތަ ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލާއި ކަމާބެހޭ ލިޔުންތަކާއި ފޮޓޯއާއި ސީޑީއާއި ވީޑިއޯ 

  ވަކިން ހިމެނުން)     
  ޚިދުމަތް ދޭންފެށި އަހަރު:ދާއިރާގައި . ށ

 :   އަހަރު   ނ. ދާއިރާގެ ޚިދުމަތުގައިވީ މުއްދަތު

  ☐ތަކާއި ކުރިއެރުންތައް: ދާއިރާއިން ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީ. ރ
. އަދި     (ރާއްޖޭގައި ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީތަކާއި ކުރިއެރުންތައް އެންމެ އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން ލިސްޓުކުރުން

ކުރިއެރުންތަކުގެ ތަފްޞީލާއި ކަމާބެހޭ ލިޔުންތަކާއި ފޮޓޯތަކާއި ސީޑީއާއި ވީޑިއޯ ވަކިން  މި ކާމިޔާބީތަކާއި
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(   ހިމެނުން
1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

(ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީތަކާއި ކުރިއެރުންތައް އެންމެ އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން ލިސްޓުކުރުން. އަދި 
ތަފްޞީލާއި ކަމާބެހޭ ލިޔުންތަކާއި ފޮޓޯތަކާއި ސީޑީއާއި ވީޑިއޯ ވަކިން މި ކާމިޔާބީތަކާއި ކުރިއެރުންތަކުގެ 

(    ހިމެނުން
1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.   

:  ހިލޭސާބަހަްށ ދާއިރާއިން . ބ   ☐ިޚދުމަތްކޮށްދީފައިވޭ
(މަސައްކަތުގެގޮތުންނާއި، ވަގުތުގެގޮތުންނާއި، ފައިސާއާއި ތަކެތީގެގޮތުން އެހީވެދީފައިވާގޮތްތައް ވަކިން 

  އަދި މިކަމުގެ ތަފްޞީލާއި ކަމާބެހޭ ލިޔުްނތަކާއި ފޮޓޯއާއި ސީޑީއާއި ވީޑިއޯ ވަކިން ހިމެނުން) ލިސްޓުކުރުން.
          ☐ދާއިރާއިން ޤައުމުގެ ތަރައްޤީއަށާއި މުޖުތަމަޢަށް ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވޭ: . ޅ
. އަދި މި މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްޞީލާއި ކަމާބެހޭ ލިޔުންތަކާއި     (ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ވަކިން ލިސްޓުކުރުން

  ފޮޓޯއާއި ސީޑީއާއި ވީޑިއޯ ވަކިން ހިމެނުން)    
: . ކ   ☐ދިވެހިން ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވޭ ނުވަތަ ކުރަމުންގެންދޭ
. އަދި  މި މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްޞީލާއި ކަމާބެހޭ ލިޔުންތަކާިއ (ކޮށްފަ   އިވާ މަސައްކަތްތައް ވަކިން ލިސްޓުކުރުން

  ފޮޓޯއާއި ސީޑީއާއި ވީޑިއޯ ވަކިން ހިމެނުން)
: . އ   ☐މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އުފެއްދުންތެރި ކަންތައްތައް ތަޢާރުފުކޮށްފައިވޭ

. އަދި މިކަންތައްތަކުގެ ތަފްޞީލާިއ  (ތަޢާރުފުކޮށްފައިވާ އުފެއްދުންތެރި ކަންތައްތައް ވަކިން ލިސްޓުކުރުން



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                                                   22 އަދަދު:   47 ލިއުމް: ވޮ

 

 22

 (   ކަމާބެހޭ ލިޔުންތަކާއި ފޮޓޯއާއި ސީޑީއާއި ވީޑިއޯ ވަކިން ހިމެނުން
  ☐ވ. ދާއިރާއިން ދިވެހިން ތަމްރީނުކޮށްފައިވޭ: 

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

 :    ☐މ. ވަޒީފާގައި ދިވެހިން ގެންގުޅޭ
  ވަޒީފާގައި ގެންގުޅޭ ދިވެހިންގެ ޢަދަދު       
  

  ވަޒީފާގައި ގެންގުޅޭ ބިދޭސީންގެ ޢަދަދު      
  

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

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

  ފައިނުވާނަމަ، ކޮމިޓީން އެފޯމެއް ބާޠިލު ކުރާނެއެވެ.ހުށަހަޅާ ގޮތަށް  ކޮންމެބައެއް ވަކިން 
  

  
  
  
  
  
  
  

 ފަރާތެއްގެ  ކަށަވަރުކޮށްދެވޭނެ ދެ  ކުންފުނި، ޖަމުޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތްފަދަ ތަނުގެ މަޢުލޫމާތު  ހުށަހެޅޭ  އިނާމަށް . 5
ޚިދުމަތުގެ މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅަށް  ދާއިރާއިން ކުރާ ނުވަތަ ކޮށްފައިވާ  ހުށަހެޅޭ (މި ދެފަރާތަކީ، އިނާމަށް  :މަޢުލޫމާތު 

   އެނގޭ ފަރާތްތަކަށް ވާންވާނެއެވެ.)
  

  : ނަން  : ނަން
    :ދާއިމީ އެޑްރެސް  :ދާއިމީ އެޑްރެސް

  :މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް  :މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް
:  ހުށަހެޅޭ އިނާމަށް  :   ހުށަހެޅޭ އިނާމަށް   ފަރާތާ ހުރި ގުޅުން   ފަރާތާ ހުރި ގުޅުން

  :ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު  :ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު
  :ފެކްސް ނަންބަރު   :ފެކްސް ނަންބަރު 

  :މެއިލް އެޑްރެސް- އީ  :މެއިލް އެޑްރެސް- އީ

  
  
  ންޖެހޭ ލިޔުންތައް:ހުށަހަޅަ ފޯމާއެކު . 6

. އަދި މި ލިޔުންތައް ފޯމާއެކު ހިމަނާފައިވާަކން އަްނގައި ދިުނުމެގ ހުށަހަޅަމިފޯމާއެކު ތިރީގަިއވާ ލިޔުންަތއް  ންާވނެއެވެ
. ގޮތުން ކަމާބެޭހ ބައިތަުކގައި    މިފާހަގަލާށެވެ

  
:  ހުށަހެޅޭއިނާމަށް . ހ  ☐ކުންފުނި، ޖަމުޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތްފަދަ ތަނެއްގެ ޕްރޮފައިލް

ށ. ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ތެރެއިން ކޮމިޝަން ނުވަތަ ބޯޑު ނުވަތަ ކޮމިޓީގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ކަންކަން ނިންމާ 
ތަނަކުން، ކުންފުނި، ޖަމުޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތްފަދަ ތަނެއްގެ ނަން ޤައުމީ އިނާމަށް ހުށަހަޅާނަމަ، އިނާމަށް ހުށަހެޅުމަށް 

: ކޮމިޝަނުން ނުވަތަ ބޯޑުން ނުވަތަ ކޮމި   ☐ޓީން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން
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  ☐މަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނުވަތަ ހިންގާ ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން: ހުށަހެޅު. އިނާމަށް ނ

:  ހުށަހެޅޭއިނާމަށް . ރ   ☐ކުންފުނި، ޖަމުޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތްފަދަ ތަނެއްގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ

: ހުށަހެޅޭއިނާމަށް . ބ  ☐ސައިޒުގެ ދެޞަފްޙާ  A4(ދިގުވެގެން ކުންފުނި، ޖަމުޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތްފަދަ ތަނެއްގެ ތަޢާރުފު

  ☐ްނޖެހޭ އެހެނިހެން ލިޔުންތައް: ހުށަހަޅަ. ފޯމާއެކު ޅ

  
  : ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  ހުށަހަޅާ  އިނާމަށް ތަނެއްގެ ނަން  ޤައުމީ . 7

  
  ނަން:. ހ
  :ދާއިމީ އެޑްރެސް. ށ
  :އ.ކާޑު ނަންބަރު.ރ.ދ. ރ  :އެޑްރެސްމިހާރުގެ . ނ
  :ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު. ބ
  :މެއިލް އެޑްރެސް- އީ. ޅ
  :ަނމަ އެތަނެއްގެ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު ހުށަހަޅާޖަމާޢަތަކުން /ޖަމުޢިއްޔާ/ކުންފުނި . ކ

 
  . އިޤްރާރު:8

ަފއިވާ ލިޔުންތަކަކީ، ޞައްޙަ ލިޔުންތަކެއްކަމަށް ހުށަހަޅާމިފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމާއި، މި ފޯމާއެކު 
   އަހަރެން އެއްބަސްވެ އިޤްރާރުވަމެވެ.

  
  ......................................................: ފަރާތުގެ ސޮއި /މީހާ ހުށަހަޅާފޯމު 

  
  .......................................................: ފަރާތުގެ ނަން /މީހާ ހުށަހަޅާފޯމު 

  
  .....................................................: މަގާމު ފަރާތުގެ/މީހާ ހުށަހަޅާފޯމު 

  
  
  
  

  ތައްގަނޑު:  .........                                       ......................................: ތާރީޚު
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   :ކަންތައްތައް  ދޭންވީ  ސަމާލުކަން  ކޮންމެހެން  މުގައި ހުށަހެޅު  ފުރިހަމަކުރުމުގައާއި  ފޯމު 
  

 

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

 

މި ފޯމުެގ  ،ނަމަ ފުރިހަމަކުރާނީ ހުށަހަޅާކުންފުނި، ޖަމުޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތްފަދަ ތަނަކުން، އެތަނެއްގެ ނަން  .2
8,6,5,4,3,2,1  .  އެވެ

  

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ތެރެއިން، ކޮމިޝަނުން ނުވަތަ ބޯޑުގެ ނުވަތަ ކޮމިޓީފަދަ ތަންތަނުގެ  .3
މަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަންތަނުން ޤައުމީ އިނާމަށް ފަރުދެއްގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ނިންމައިގެން ކަންކަން ކުރު 

ަނމަ، ކޮމިޝަނުން ނުވަތަ ބޯޑުގެ ނުވަތަ ކޮމިޓީފަދަ ތަންތަނުެގ ހުށަހަޅާނުވަތަ ތަނެއްގެ ނަން 
މަށް ނިންމިކަމުގެ ލިޔުްނ ހުށަހެޅުއަޣުލަބިއްޔަތުން ފަރުދެއްގެ ނުވަތަ ތަނެއްގެ ނަން ޤައުމީ އިނާމަށް 

 ވާނެއެވެ.ންހުށަހަޅަ
 

އެހެން ކުންފުންޏެއްގެ ނުވަތަ  ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ ޖަމުޢިއްޔާއަކުން ނުވަތަ ޖަމާޢަތްފަދަ ތަނަކުން .4
ނަމަ، ހުށަހަޅާޖަމުޢިއްޔާއެއްގެ ނުވަތަ ޖަމާޢަތްފަދަ ތަނެއްގެ ނަން ނުވަތަ އެ ތަނެއްގެ ނަން ޤައުމީ އިނާމަށް 

ފަރާތެއްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނުވަތަ ހިންގާ ކޮމިޓީން، އެ ފަރާތެއް ނުވަތަ އެހެން  ހުށަހަޅާއިނާމަށް 
 . ންވާނެއެވެހުށަހަޅަމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުން، މި ފޯމާއެކު ހުށަހެޅުފަރާތެއް އިނާމަށް 

  

 ހުށަ ކުންފުނި، ޖަމުޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތްފަދަ ތަނެއްގެ ޕްރޮފައިލް މި ފޯމާއެކު ހުށަހެޅޭއިނާމަށް  .5
. ހަޅަ   ންވާނެއެވެ

  

މި ފޯމާއެކު ، ކުންފުނި، ޖަމުޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތްފަދަ ތަނެއްގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ ހުށަހެޅޭއިނާމަށް  .6
 . ންވާނެއެވެހުށަހަޅަ

 

އެ އިދާރާއެއް ހިންގަންހުރި އެންމެ  ،ފޯމުގައި ޮސއިކުރާނީ ހުށަހަޅާނަމަ ހުށަހަޅާދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކުން  .7
ނަމަ، ފޯމުގައި ހުށަހަޅާކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ ޖަމުޢިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާޢަތްފަދަ ތަނަކުން . އިސް ވެރިއެކެވެ 

ނޑައަޅާ ބޯޑުގެ މެންބަރެކެވެ.  ސޮއިކުރާނީ، ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ކަ
 

މަޢުލޫމާތުތަކާއި،  ހުށަހަޅާންޓު ދިނުމުގައި ބަލާނީ، ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ވަޒަންކޮށް ޕޮއި  ހުށަހެޅޭއިނާމަށް  .8
މަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަެމްއ ހުށަހެޅުއެހެނިހެން ހެކިތަކުގެ މައްޗަށް ކަމަށްވާތީ، މަޢުލޫމާތުތަކާއި، ހެކިތައް 

  ދިނުން އެދެމެވެ.  
 

ޤައުމީ ”ންޖެހޭ އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތާއި ތަކެތި ފޮނުއްވާނީ، ހަޅަހުށަފޯމާއި، ފޯމާއެކު  ހުށަހަޅާއިނާމަށް  .9
 މާރިޗު  5ފޯމު ބަލައިގަންނާނީ،  .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށެވެ ،އަށް އެޑްރެސްކޮށް“ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީ 

ގެ ނިޔަލަށް، ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ރަސްމީ  2018އެޕްރީލް  15އިން ފެށިގެން  2018
 ގަޑީގައެވެ.
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