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 ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީ 

 ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔގެ އޮފީސް 

 ދިވެހިރާއްޖެ. ،މާލެ

  

 2020ޤައުމީ އިނާމު 

 ސަބަބާއި އަސާސް  .1

ނާއި ދިވެހި ރައްޔިތުން ދިެވހި ރައްޔިތުން މަގުގެ އެންމެ މުހިްނމު އަސާސަކީދިވެހި ޤައުމުގެ ކުރި
ޓަކައި ވަކިވަކި  ތަމަޢުގެ ލާބަޔާއި މަންފާއަށްއެހެންކަމުން، ޤައުމާިއ މުޖު ވެ.ފައިވާ މަދަނީ މުއައްސަސާތަކެއުފައްދައި

ތަކުން ކުރާ ަޖމުޢިއްޔާތަކާއި ޖަމާޢަތްތަކުންނާއި، ވިޔަފާރި އިދާރާ ނީ މުއައްަސސާތަކުންނާއި، މަދަނީފަރުދުންނާއި، މަދަ
 މަސައްކަތްތަކާއި،

 ކަންކަމަށް ހިތްވަރުދިނުމަށް އެޅޭ ފިޔަވަޅެކެވެ. އަދި  ލަތުން މިދައު ، ލިބޭ ރީތި ނަން ބަލައިގަތުމަކީތަކަށްއެ ފަރާތް
 ވެސް  ކުރުމުގެ ގޮތުން، ޤައުމީ އިނާމެއް ދިނުމަކީ  ހޯދާ ާކމިޔާބީތަކުގެ އަގު ވަަޒން ތްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއިފަރާ އެ

 ބޮޑު ހިތްވަރަކަށްވާނޭ ކަމެކެވެ.  ދެވޭ ވަރަށް

        ފައިވާ ްލުޖމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަން ކުރައްވައިރައީސު ،ނޑައަޅާނީުމ ލިބޭ ފަރާތްތައް ކަޤައުމީ އިނާ
 ]ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ ޮކމިޓީ[ އިންނެވެ. 

 ލުތައް މައިގަނޑު އުސޫ .2

 ،ނީދޭ އިނާމު  ފަހަރުއެވެ. ޤައުމީ  އަހަރަުކ އެއް  ،ންމުގޮތެއްގައި ދޭނީއާ ޤައުމީ އިނާުމ،  )ހ(
  ލްސާގައެވެ.ޖަ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ ރަްސމީ ޤައުމީ

ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ،  ރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމާއިޝަ ދެ ގިންތިއެކެވެ. އެއީ ،ޤައުމީ އިނާމުގައި ހިމެނޭނީ )ށ(
 ޤައުމީ އިނާމެވެ.
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އަްއޑަނައަކާއި، ޝަރަފުގެ   ކަމުގެ ޤައުމީ އިާނމުގެ ގޮތުގަިއ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްާޔ ދެއްވާނީ،ޝަރަފުވެރި )ނ(
 ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާނީ  ލިޔުމެކެވެ. ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމުެގ ގޮތުގައިބެޖަކާއި، ހަނދާނީ

 ހަނދާނީ ލިޔުމެކެވެ. ،ފިލައަކާއި ހަނދާނީ

ގޮތުން ނުވަތަ އެހެން ފަރުދަކު ނުވަތަ ޖަމުޢިއްޔާއަކުން ނުވަތަ ަޖމާޢަތަކުން ނުވަތަ  އަމިއްލަ ޤައުމީ އިނާމު ދޭނީ  )ރ(
ފައިވާ ފަރާތްތަކަށާއި، ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ މިނިވަން ހުށަހަޅައިނާމަށް ކުންފުންޏަކުން އި

ފައިވާ ހުށަހަޅައިމުއައްސަސާއަކުން ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ ސަރުކާރު ބައިވެރިވާ ކުންފުންޏަކުން އިނާމަށް 
 ފަރާތްތަކަށެވެ. 

 ފައިވާ ފަރާތްތައް ނު( ގެ ދަށުން ޢިއްޒަތެއް އަރުވައި)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތުގެ ޤާނޫ 97/1ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ބ(
   ވާނެއެވެ. ުޅމުން ިއސްތިސްނާހުށަހެޤައުމީ އިނާމަށް 

 ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމު  .3

ތަމަޢަށް ފައިދާހުރި ދިވެހި ޤައުމަށާއި މުޖު ،ފަރުދަކު ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމު ދެވޭނީ، ވަކި
     ،ނަމަ ދިނުމުގެ އިނާމު ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްތްކޮށްފައި ވުމުންނެވެ. ހިތްވަރުމައަހަރު ޚިދު 35 ގައި، މަދުވެގެންގޮތެއް

އިރު، މިކަްނ ހުށަހަޅާމުންނެވެ. އިނާމަްށ ވު އަހަރު  35އެުކ ޖުމުަލ އަހަރުވެފައި،  10ިއނާުމ ލިބުނުތާ  އެ މީހަކަށް  އެ
  . ވާނެއެވެ ޅަންހުށަހަސާބިތުކޮށްދެވޭނެ ލިޔުންތަކާއި ހެކި 

 ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު  .4

ެވްސ އިނާުމ  ގިންތިއަށް ާވ ދެ ިގންތިންނެވެ. ިމ ދެ މި  ތިރީގައި ،ވަރުދިނުމުގެ ޤައުީމ އިނާުމ ދޭނީހިތް
 އިސްތިސްާނ ވާނެއެވެ. 5.16ދިނުމަށް މުއްދަތު ބެލުމުގައި 

ޚިދުމަތް ކުރުމާއެކު، މިހާުރ ވެްސ އެ ދާއިރާގެ އަހަުރ  7ވަކި ފަރުދެއް ނަމަ، ެއ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެްނ  )ހ(
ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި  ،ްއޔާ ޖަމާޢަތަކުން ނަމަޢިޚިދުމަތުގައި ދެމިހުރުމުންނެވެ. މުއައްސަސާއަކުން ނުވަތަ ޖަމު

          މިކަން ސާބިތުކޮށްދެވޭނެ ލިޔުންތަކާއި  ،ވުމުންނެވެ. އިނާމަށް ހުށަހަޅާއިރު އަހަރު 10މަދުވެގެން 
 ންވާނެއެވެ.ޅަހުށަހަހެކި 

ިމ ެދ ދާއިރާއިން އިާނމު ދިުނމަށް  ،ނުންެގ ދާއިރާއިން އިާނުމ ދެވޭނީޒުވާ އަންހެނުންގެ ދާއިރާއާއި )ށ(
ތެއްގައި، ފާހަގަކުރެވޭ ފަދަ މުއްދައަހަރުގެ  5މަދުވެގެން  ކަނޑައެޅިފައިވާ ރޮނގުތަކުންކުރެ ރޮނގެއްގަިއ،

       ރާގެ ޚިދުމަތުގައި ދެމިތިބި އަންހެނުންނަށާއި، އުމުރުން ދާއި ވެްސ އެ މިހާރު ،މަތްތަކެއް ކުރުމާއެކުޚިދު
 ދެވޭނެ ލިޔުންތަކާއިމިކަން ސާބިތުކޮށް ،އިރުހުށަހަޅާ އިނާމަށް އަހަރާ ދެމެދުގެ ޒުވާނުންނަށެވެ.  35އަހަރާއި  18

 ހެކި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
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 ޤައުމީ އިނާމު ދެވޭ މައިގަނޑު ދާއިރާތައް  .5

ގަނުޑ ދާއިރާތަކާއި، އެ ދާއިރާތަކުން އިނާމު ދިނުމުގަިއ ބެލޭނެ މައިގަނޑު ޤައުމީ އިނާމު ދެވޭނެ މައި
 ވަނީއެވެ.  ރޮނގުތައް ތިރީގައި މި

 ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ޢިލްމުގެ ދާއިރާ  ،އުނގަންނައިދިނުމާއި  ،ކިޔެވުމާއި ޤުރްއާން  ކީރިތި  5.1

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

 .އުނގަންނައިދިނުން ،ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމާއި -
   .ހިތުދަސްކޮށްދިނުން ،ކީރިތި ޤުރްއާން ހިތުދަސްކުރުމާއި -
  .އުނގަންނައިދިނުމުެގ ރޮނގުން ޚިދުމަތްކުރުން ،ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ޢިލްމު އުނގެނުމާއި -
)ޢުލޫމުލްޤުރްއާނުގެ  ކުރުާމއި، ޝާއިޢުކުރުން ދިރާސާ ، ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ޢިލްުމ ހިމެޭނ ފޮތް ލިޔުމާއި  -

 ތަޖުވީދު ޢިލްމުގެ ފޮތްތައް، ޤުރްއާނާއި ސައިންސްގެ ފޮތްތައް( ތްތައް،ފޮ

 މަތްކުރުމާއި، ދީނީ ޢިލްމު އުނގަންނައިދިނުމުގެ ދާއިރާ ންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި، ދީނަށް ޚިދު އިސްލާމްދީނަށް ހޭލު  5.2

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

 .އިސްލާމްދީން އުނގަންނައިދިނުން- -
 .ރުމާއި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުންދީނީ ރޮނގުން ޚިދުމަތްކު -
 .ކުރުންޝާއިޢު ،އެކުލަވައިލުމާއި  ލިޔެދީނީ ފޮތް -
  .މަރާމާތުކޮށްދިނުން ،މިސްކިތްތައް ބިނާކޮށްދިނުމާއި -

 ދިވެހިބަހާއި އަދަބިއްޔާތުގެ ދާއިރާ  5.3

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

 ން.ރިއެރުވުމާއި، ބަްސ ދިރާސާކުރުބަހުގެ ޢިލްމު ކު ދިވެހިބަހާއި -
 .ބަހުގެ ބަހުރުވަތައް ދިރުވުންދިވެހި -
 .ދިވެހިބަހުގެ ލިޔުންތެރިކަން ކުރިއެރުވުން -
 .ދިވެހިބަހުގެ އަދަބަށް ބިނާކުރަނިވި ފާޑުކިޔުން -
 .ޝާއިޢުކުރުން ލިޔެ އެކުލަވައިލުމާއި،ދިވެހިބަހުން ފޮތް  -
 .ދިވެހިބަހަށް ތަރުޖަމާކުރުން -
  .ވުންވާހަކަ ލިޔުމުގެ ފަންުނ ކުރިއެރު -
 .ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފަންނު ކުރިއެރުވުން -
 .ދިވެހި ޅެންވެރިކަން ކުރިއެރުވުން -
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    .އްޔާތަށް ޚިދުމަތްކުރުން ދިވެހިބަހުގެ ފަންނި -

 ދިވެހި ތާރީޚުގެ ދާއިރާ  5.4

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

 .ދިވެހި ތާރީޚު ދިރާސާކުރުން -
 .ބެހޭ ޢިލްމު ކުރިއެރުވުން ދިވެހި ތާރީޚާ -
 .ޝާއިޢުކުރުން ،ލައިލިޔެ އެކުލަވައިބެހޭ ފޮތް  ޚާތާރީ -
 .ދިވެހި ތާރީޚާ ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން -

 ދިވެހި ސަގާފަތާއި އާދަކާދައިގެ ދާއިރާ  5.5

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

 .ކުރިއެރުވުން ،ދިވެހިންގެ ސަގާފަތާއި އާދަކާދަ ދިރުވައި، އާލާކޮށް -
 .އާލާކުރުން ،ރިއަރުވައިދިވެހިންގެ ސަގާފީ ކުޅިވަރުތައް ކު -
 .އާލާކުރުން ،އިހުގެ ފަންނުތައް ދިރުވައި -
 .ދިވެހިންގެ ސަގާފަތާއި އާދަކާދަ ދިރާސާކުރުން -
 .ދިވެހިންގެ ފޯކުލޯރު ދިރުވުން -
 .ޝާއިޢުކުރުން ،ލައިބެހޭ ފޮތް އެކުލަވައި ދިވެހިންގެ ސަގާފަތާއި އާދަކާދަޔާ -

 ތަރިކައިގެ ދާއިރާ  ޤައުމީ 5.6

 ރޮނގުތައް: ބެލޭނެ 

 .ތެރިކުރުންޤައުމީ ތަރިކަ ރައްކައު -
  .މީހުްނ ހޭލުންތެިރކުރުވުން ،ކުރުމާއި ންމު އާޤައުމީ ތަރިކައާބެހޭ މަޢުލޫމާތު  -
 .ކުރުންޤައުމީ ތަރިކައާބެހޭ ދިރާސާ -

 ތަޢުލީމީ ދާއިރާ  5.7

                                     ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

 .އިދިނުންލީމު އުނގަންނަތަޢު -
 . ކުރުންތަޢުލީމީ ދާއިރާ ތަރައްޤީ -
 .ގޮތްތައް ތަޢާރުފު ކުރުން  ވައިދިނުމުގެ އައުކިޔަ ،ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް -
  .އުނގަންނައި ދިނުމުގެ ަވސީލަތްތައް އުފައްދައި ތަރައްޤީ ކުރުން -
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 .ންްނ މީހުން ބިނާކުރުވޮކޭޝަނަލް އެޑިޔުކޭޝަން ނުވަތަ ޢަމަލީ މަސައްކަތުގެ ރޮނގު -
  .ހިންގުން ،ލީމީ މުއައްސަސާތައް އުފައްދައިތަޢު -
 .ކުރުންމަތީ ތަޢުލީމު ތަރައްޤީ -
 .ފެތުރުން ،ޢިލްމު އުފައްދައި -
  .އުނގެނުމުގައި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ތަޢުލީމު ފޯުރކޮށްދިނުން -
 .ތަރައްޤީކުރުން ،ުރމާއިފަންނީ މީހުން ބިނާކު -

 ރާ ޞިއްޙީ ދާއި  .85

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

  .ކުރުންޞިއްޙީ ދާއިރާ ތަރައްޤީ -
  .ންމު ޞިއްޙަތު ކުރިއެރުވުންއާ -
  .ޞިއްޙީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން -
 .ދިވެހިބޭސްވެރިކަން ކުރުމާއި، އެ މަސައްކަތް ތަރައްޤީކުރުން -
 .ކުރުންޞިއްޙީ ރޮނގުން ދިރާސާ -
 .ންބިނާކުރު ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިން -
 .ކުރުން ދާއިރާއާ ގުޅޭގޮތުން ފޮތް ޝާއިޢުޞިއްޙީ  -
 .ކުރުންހުން ހޭލުންތެރިގައިން ގަޔަށް އަރާ ބަލިތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާ ުގޅޭގޮތުން މީ  -
ާމ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއާ ގުޅިގެްނ ޖެޭހ ބަލިތައް ފަދަ ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރު -

 .ކުރުންްނ ހޭލުންތެރިގުޅޭގޮތުން މީހު

 ޤާނޫނީ ދާއިރާ  95.

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

 .ކުރުންޤާނޫނީ ރޮނގުން ޚިދުމަތް -
 .ކުރުންާޤނޫނު މުާރޖަޢާކުރުވުމާއި، ތުރުރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކަށް މީހުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އި -

 ގެ ދާއިރާ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ދިރުވައި ކުރިއެރުވުމު  ތެރިކަމާއި،އިޖުތިމާޢީ ރައްކައު  05.1

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

ރި މަތް ކުރުމާއި، ފުދުންތެމީުހންނަށް ޚިދުްނ ބޭނުންާވ ކުދިންނަށާއި ޚާއްޞަ ރައްކައުތެރިކަމާއި އަޅައިލު -
  .ކުރުންބަޔަކަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތް
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 އި ޒުވާނުންގެ ކުޑަކުދިންނާތެރި މުޖުތަމަޢެއް ޤާއިމުކުރުމަށް މަސައްަކތްކުރުމާއި، ކުޑަކުދިންނަށް ރައްކައު -
ޔަތު ކުރުމަށް އްތިމާޢީ އާދަތައް އަށަގަންނުވައި، ޒިންމާދާރު ބަެއއްގެ ގޮތުގައި ތަރުބިމެދުގައި އިޖު

  .ކުރުންމަސައްކަތް
ާވ ފަރާތްތަކަށް )ވަލްނަރަބްލްސް( އިޖުތިމާޢީ އަިދ ނަފްސާނީ  މުޖުތަމަޢުގައި ނާޒުުކ ހާލަތްތަކުގައި -

 .ން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރުންތެރިކަ ރައްކައުއެހީތެރިކަމާއި
 .ތަފާތު ނުކުޅެދުންތެރިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން -
 .ޓަކައި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން ތެރިކުރުމަށްކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކައު -
ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް  މާޔަތްކޮށްދިނުމާއި، އެ ޙައްޤުތަކާޙި މީހުންގެ ޙައްޤުތައް އުމުރުން ދުވަސްވީ -

 .މަސައްކަތްކުރުން
 .ޢާއިލީ ގުޅުންތަކާއި، އިޖުތިމާޢީ ުގޅުންތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް މަަސއްކަތްކުރުން -
 .ކުރުވުން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ހޭލުންތެރި -
 .ކުރުންހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްތައް އިންސާނީ ޙައްޤު -
ލުމަށް، ޖިންސުެގ ްނޖެހުންތަކާއި ހުރަސްތައް ނައްތައިތެރިކުރުމުގައި ހުރި ގޮސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކައުއިން -

 .ތަފާތުކުރުމެއްނެތި މަސައްކަތްކުރުން

 ދައުލަތުގެ ގަވަރނަންސް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ދާއިރާ  15.1

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

 .ސީގެ ަހމަތަކާއި އަާސސްތައް ހަރުދަނާކޮށް އަށަގެންނެވުންޑިމޮކްރަ -
 .ލުން ކަންކަްނ ހިންގުމުެގ ނިާޒމު ކުރިއެރުވުންސޫ ލާމަރުކަޒީ އު -
 .ކުރުންކަތްކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމަށް މަސައް -

 ތިމާވެށްޓާއި ހަކަތައިގެ ދާއިރާ  25.1

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

 .ވުން ރޮނގުން ހޭލުންތެރިކުރުތިމާވެށީގެ -
 .ތަޢާރުފުކުރުން ނުވަތަ ބޭނުންކުރުން ،ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި އުފެއްދުންތައް ހޯދައި -
 .ކުރުންސާތައް ތިމާވެށީގެ ރޮނގުން ޢިލްމީ ދިރާ -
 .ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމަށް އިސްނަގައިގެން މަސައްކަތްކުރުން -
ކަތައިގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް ންތެރި ގޮތްތަކަށް ހަޚަރަދުކުޑަ އަދި އުފެއްދު ،ތިމާވެށްޓާއި ރައްޓެހި -

 .ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
 .މޫސުމަށް އަްނނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ކުދި ޖަޒީާރ ޤައުމުތަކަށް ކުރިމަތިވާ ގޮންެޖހުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން -

   .ރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރުންތެތިމާވެށި ރައްކައު ،އަޑުއުފުލައި ،ވަކާލާތުކޮށް
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 މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ  .315

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

ކަންެނލީގެ ަމސްވެރިކަން، ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަން،  މަސްވެރިކަން ކުރުން )ދޮށީގެ މަސްވެރިކަްނ، ބޮޑު -
 ފާނައިގެ މަސްވެރިކަން(، ލޭނުގެ މަސްވެރިކަން 

 .މަހުގެ ބާވަތްތަކުން ވެލިއު އެެޑޑް ޕްރޮޑަކްޓްސް އުފެއްދުން -
 .މެރިކަލްޗަރ ކުރުން ،ކަލްޗަރއާއިއެކުއަރ -
 .މަހުގެ ބާވަތްތައް މާކެޓް ކުރުމާިއ އެކްސްޕޯޓް ކުރުން -
 .މަސްވެރިކަމާބެހޭ ދިރާސާކުރުން -
 .ތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުންން ރައްކައުމަސްވެރިކަ -
 .ތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުންކައުކަނޑުގެ މާޙައުުލ ރައް -
 .ދިނުންތަމްރީނު  ،ލުންތެރިކުރުވުމާއިގޮތުން ުމޖުތަމަޢު ހޭ ބެހޭ މަސްވެރިކަމާ  -
 މަސްވެރިކަމުގައި ބޭުނންކުރެވޭ އައު ޓެކްނޮލޮޖީއެްއ އުފެއްދުން )ބުޅި، އެޕްލިކޭޝަންސް، ސޮފްޓްވެއަރ( -

 ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ  45.1

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

  .ތަޢާރުފުކުރުން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ކުރިއެރުން ލިބޭނޭ އެކި ކަންކަްނ ހިންުގާމއި -
    ވެރިކުރުވުމަށާއި، އުޤުބިނާކުރުމަށާއި، ދިވެހިން ޝަ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ދިވެހިން -

 .ކުރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުން އަހުލުވެރި ދިވެހިން
 ވެރިކަމުގެ ރާއްޖޭގެ ސަގާފަތާއި ތާރީޚާއި ތަރިަކ ރަމްޒުކޮށްދޭ، ރާއްޖޭގަިއ ުއފައްދާ އުފެއްދުންތައް ފަތުރު -

 .ތަޢާރުފުކުރުމާއި މާކެޓްކުރުން ،ސިނާޢަތަށް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި

 ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ  55.1

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

 .ކުރުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ދަނޑުވެރިކަން ،ވިޔަފާރި އުސޫލުން -
 .މަސައްކަތްކުރުން ޅުމުގެެގންގު ޖަނަވާރު ކުދި ކުކުޅާއި ދާއިރާއެއްގައި ފުޅާ ،އުސޫލުން ވިޔަފާރި -
ރައްޓެހި ޒަމާނީ ޓެކްނޯލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން ދަނޑުވެރިކަމުގެ  ތިމާވެށްޓާ ،ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި -

 ނިކް()ޓިޝޫކަލްޗަރ، ހައިޑްރޮފޯނިކް، އެކުއަރފޯ ކުރުންމަސައްކަތް
 .ދުންދަނޑުވެރިކަމުގެ ބާވަތްތަކުން ވެލިއު އެޑެްޑ ޕްރޮޑަކްޓްސް އުފެއް -
 .ވިޔަފާރިކުރުން ،ދަނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތައް މާކެޓްކޮށް -
 . ޝާއިޢުކުރުން ،ފޮތް ލިޔެ ،ދަނޑުވެރިކަމާބެހޭ ދިރާސާކުރުމާއި -
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 .އޯގަނިކް ފާރމިންގ -
 .ދަނޑުވެރިކަމާބެހޭ ތަމްރީނު ދިނުމާިއ، ުމޖުތަމަޢު ހޭލުންތެރިކުރުވުން  -

 މުގެ ރޮނގު )ބްރޭވަރީ(ކަ  އާދަޔާ ޚިލާފު ހިތްވަރުގަދަ  65.1

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

 .ބޮޑެތި ކާރިސާތަކުން ރައްޔިތުންނާއި މުދާ ސަާލމަތްކުރުން -
        މީހަކު ނުވަަތ  ލަތެއްގައި ވަނިކޮށް، އެހާފަދަ  ވެދާތަ މީހެއްގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކައުބައެއްގެ ނުވަ -

 .މަސައްކަތްކުރުން ސަލާމަތްކުރުން ނުވަތަ އެަކމަށްޓަކައި ކުބަޔަ އެ

 އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާ  .175

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

           މަދުކޮށް އަާމން ވެށްޓެއް ޤާއިމުކޮށްދިނުމަްށ މަަސއްކަތްކުރުމާއި، އެކަމުެގ ހޭލުންތެރިކަްނ  ގައި ކުށް ރާއްޖޭ -
 .މަސައްކަތްކުރުން ތުރުކުރުމަށްއި

 ،މަގުފަހިކޮށްދިނުމާއި ކުރިއެރުމަށް ،ޤާއިމުކޮށްދީ ފުރުޞަތުތައް ފާގެވަޒީ ގޮތެއްގައި ދެމެހެއްޓެނިވި -
 .ފަހިކޮށްދިނުންމަގު ކުރިއެރުމަށް ފަރުދުންގެ

 .މަސައްކަތްކުރުން ކުރުމަށް  ަތރުބިއްޔަތު ބިނާކުރުމަށާއި ޒުވާނުން ،ތަރައްޤީއަށާއި ޒުވާުނންގެ މުޖުތަމަޢާއި -
 .ކުރުން ސައްކަތްތައްމަ ފައިދާހުރި ޖަމާޢަތަށް -
  (ވޮލަންޓިއަރިޒަމް) މަސައްކަތްކުރުން ހިލޭސާބަހަށް -
 ނުންގެ ތަރައްޤީއަށް އަންހެ ުކރުމަށާއި މަަހމަކަން ޤާއިމުހަ މެދުގައި ފިރިހެނުންގެ ނާއިއަންހެނުން -

 .ކުރުންމަސައްކަތް
 .ރުންަމސައްކަތްކު ހުއްޓުވުމަށް އަނިޔާ  ކުރާންނާއި ފިރިހެނުންނަށް އަންހެނު -
 .މަސައްކަތްކުރުން ލުމަށް ނައްތައި އާދަތައް ނުރަނގަޅު އަށަގަންނަުމންދާ މުޖުތަމަޢުގައި -

 ވިޔަފާރިއާއި، އިޤްތިޞާދީ ދާއިރާ  .185

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

 .ކުރުން ވިޔަފާރި ފުޅާކޮށް ތަރައްޤީ -
 .އެކްސްޕޯޓް ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުން-ރީ -
 .ކުގެ ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމާއި، އެކްސްޕޯޓް ކުރުންރާއްޖޭގައި އުފައްދާ އުފެއްދުންތަ -
 .ކުރިއެރުވުން ،އިޤްތިޞާދަށް މުޅިން އައު ޚިދުމަތްތަކާއި މަސައްކަތްތައް ތަޢާރުފުކޮށް، ތަރައްޤީކޮށް -
 .ގޮތުން ނަފާވާ، ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުންއިޤްތިޞާދީ -
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 ންގެ އުފެއްދުންތަކަށާއި، ދިވެހިންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައްދިވެހިތެރިކަމާއި، ދިވެހިންގެ އުފެއްދުން -
 .ފަހިކޮށްދިނުން

  .ރިއަލް އެސްޓޭޓް ވިޔަފާރި -
 .ކުޅިވަރުތައް އެކިދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ހުރުމަށް ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން ހިންގޭ އެކި  -

 ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާ  195.

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

 .ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ކުރާ މަސައްކަތް -
 .ޖަރީކުރުން ފެހުމާއި -
 .ކުރުން ކެޓްއުފެއްދުންތައް އުފެއްދުމާއި މާ ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ރާއްޖެއަށް ނިސްބަތްވާ -
 .އަތްތެރި މަސައްކަތުން ތަކެތި އުފެއްދުން -
 .ކުރުން ވެލިއު އެޑް -
 .އިވެންޓް މެނޭްޖމަންޓް -
 .ގެ އެހީގަިއ ކުރެވޭ ވިޔަފާރިޒަމާނީ ޓެކްނޮޮލޖީ -
 .ކެޓަށް ފެތޭގޮތަށް އުފެއްދުންިމޒަމާނުެގ މާ  އުފެއްދުންތައް،ޒަމާންވީ -

 ބޯޓް ބިލްޑިންގގެ ދާއިރާ  05.2

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

 .އެ މަސައްކަތް ކުރިއެރުވުން  ،ން ކުުރމާއިކިއްސަރު ވަޑާ -
 ރު ބަނުމާއި، ޔޮޓްފަހަރު ބަނުން.އޮޑިދޯނިފަހަ -
 .އިބަރ ގްލާސްއިންނާއި، އެހެނިހެްނ ބާވަތްތަކުން އުޅަނދުފަހަރު ބަނުންފަ -
 .އެ މަސައްކަތް ކުރިއެރުވުން ،އުޅަނދުފަހަރު ފަރުމާކުރުމާއި -
 . ކުރުން މިަކމުގެ ޢިލްީމ އަދި ފަންނީ ޤާބިލުކަން އިތުރު ،ދާއިރާއިން މީުހން ބިނާކުރުމާއި މި -

 މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ދާއިރާ  15.2

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

 .ަމސައްކަތް ކުރިއެރުވުން އެ ،ތެދުއުއިވަޑާންކުރުމާއި -
 .ަމސައްކަތް ކުރިއެރުވުން އެ  ،ކަނބުރުވެރިކަމާއި ތިލޭރުކަން ކުރުމާއި -
 . ކުރިއެރުވުން ،ކުރުމާއިއެކި ބާވަތުގެ މަސައްކަތް -
 .ންކުރިއެރުވު ކުރުމާއިއެކި ބާވަތުގެ އިންޖިނިއަރިންގގެ މަސައްކަތް -
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 ދާއިރާ  ޑައިވިންގގެ  .225

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

 ސްކޫބާ ޑައިވިންގ. -
 ރިކްރިއޭޝަނަލް ޑައިވިންގ. -
 ކޮމާޝަލް ޑައިވިންގ. -

 ހެއަރ އެންޑް ބިއުޓީގެ ދާއިރާ  35.2

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

 .މަސައްކަތް ކުރިއެރުވުން ،ނާކުރުމާއިމި ދާއިރާއިން މީުހން ބި -
 .ތަރައްޤީކުރުން ،ންގުމާއިމަތްދޭ ތަންތަން ހިމި ދާއިރާއިން ޚިދު -

 އިމާރާތް ފަރުމާކުރުމުގެ ދާއިރާ  ،އިމާރާތްކުރުމާއި  45.2

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

 .ކުރުންއިމާރާތް -
 .އިމާރާތް ފަރުމާކުރުން -
 .ކޮންސަލްޓަންސީ -
 .ޕްލޭނިންގ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް -
 .ބަނދަރު ފަރުމާކުރުން ،ބަނދަރު ހެދުމާއި -
 . ކޯސްޓަލް އިންޖިނިއަރިންގ -
 .އިންޖިނިއަރިންގ -

 ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާ  55.2

  ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

 . ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ރޮނގުން ޚިދުމަތް ކުރުން ،ކަނޑާއި  ،އެއްގަމާއި -
 .ކުރުންކަނޑު ދަތުރުފަތުރާއި، ވައިގެ ދަތުރުފަތުރާއި، އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާުމ ތަރައްޤީ -
 .ތެރިކަމާބެހޭ ސަރވޭކުރުމާއި، ތަމްރީނުދިނުންދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކައު -
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 މުވާޞަލާތާއި، އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާ  65.2

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

 .ކުރުންޞަލާތުގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީމުވާ -
 .ކުރުންރޮނގުން އައު ޓެކްނޯލޮޖީ ތަޢާރުފު އައި.ސީ.ޓީ.ގެ -
 .ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ އަދި ސޮފްޓްވެއަރ އެޕްލިކޭޝަން ތަރައްޤީކުރުން -
   .ދިވެހިން ތަރައްޤީކުރާ ސޮފްޓްވެއަރތައް ބައިނަލްއަޤްވާމީ މާކެޓަށް ގެންދިއުން -
 .  ލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް އަުއ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކުރުންޤައުމަށް ދިމާވެފައިވާ ބޮޑެތި މައްސަ -

 އި މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ދާއިރާ ޚަބަރާ  75.2

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

 .ޒިންމާދާރު ނޫސްވެރިކަން -
 .ނޫސްވެރިކަން ކުރިއެރުވުން -
 .ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމާއި، ޓެލެކާސްޓް ކުރުން -
 .ޕުރޮގްރާމު އުފެއްދުން -
 .މަޢުލޫމާތު ފެތުރުން -
 . ޅުމުގެ ހުނަރުވެރިކަްނ ކުރިއެރުވުންހުށަހެ -
 ނޫސްވެރިކަން )އިންވެސްޓިގޭޓިވް ޖާނަލިޒަމް(  ތަޙުޤީޤީ -

 ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާ  .285

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

 ކުޅިވަރު ކުޅުން. -
  .މީހުން ތަމްީރނުކުރުންކުޅިވަރުގެ ރޮނގުން  -
 .ކުރުންހިންގުމާއި، ކުޅިވަރަށް ޚިދުމަތްކުޅިވަރު  -
 .ކުރުންކުޅިވަރު އާލާކޮށް ތަރައްޤީ  -
 .ކަސްރަތު ކުރިއެރުވުން ،މާއިކަސްރަތު ކުރު -
 .ހިންގުން ،ފަރާތްތަކަށް ތަފާތު ކުޅިވަރުތައް ރާވައި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ -

 ވިޜުއަލް އާޓްސްގެ ދާއިރާ  .295

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

 .ފޮޓޯގްރަފީ  -
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 ފައިން އާޓްސް )ލިޔުމާއި، ކުރެހުމާިއ، ފަރުމާކުރުން(  -
 .ފިލްމު އުފެއްދުން -
 .ކުރުންޑައިރެކްޓް ފިލްމު -
 .ވީޑިއޯ އުފެއްދުން -
 .ކޮމްޕިއުޓަރ އާރޓް -
 .އެނިމޭޝަން -
 .އާކިޓެކްޗަރއާއި، ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިން -

 ޕަރފޯމިންގ އާޓްސްގެ ދާއިރާ  .305

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

 .ރޮނުގން ީމހުން ތަމްރީނުކުރުން އެ ،ފިލްމާއި ޑްރާާމ ކުޅުމާއި  -
 .ޅުންޖް ހުށަހެތަމްސީލު ކުުޅމާއި، ސްޓޭ -
 .ސްކްރިޕްޓް ލިޔުން -
 .އޯޑިއޯ އުފެއްދުން -
 .ރޮނގުްނ މީުހން ތަމްރީނުކުރުން އެ ،ލަވަކިޔުމާއި -
 .ރޮނގުން މީހުން ަތމްރީނުކުރުން އެ  ،މިޔުޒިކް ކުުޅމާއި -
 .އަމިއްލަ ރާގު އުފެއްދުން -
 .ރޮނގުްނ މީުހން ތަމްރީނުކުރުން އެ ،ނެށުމާއި -
 .ކޮރެއޮގްރަފީ -

 އެޕްލައިޑް އާޓްސްގެ ދާއިރާ  .315

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

 .އިންޑަސްޓްރިއަލް އާޓްސް -
 .ފެޝަން ޑިޒައިން -
 .އިންޓީރިއަރ ޑިޒައިން -
 .ޑެކަރޭޓިވް އާޓް -
 .ގލޭންޑް ސްކޭޕިން -
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 އަންހެނުންގެ ދާއިރާ  25.3

 :ތައް ބެލޭނެ ރޮނގު 

 މިވާ ރޮނގުތަކުންކުރެ ތިރީގައި މުއްދަތެއްގައި، އަހަރުގެ 5މަދުވެގެން  ،ދާއިރާއިން އިނާމު ދެވޭނީ މި
 މަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާ އަންހެނުންނަށެވެ. ރޮނގަކުން ފާހަގަކުރެވޭ ފަދަ ޚިދު

 ތެރިކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް އަންހެނުންެގ ޙަްއޤުތައް ރައްކައު އަންހެނުންެގ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި،  -
  ނައްތައިލުމަށް ަމސައްކަތްކުރުން.ހުރި ގޮްނޖެހުންތަކާއި ހުރަސްަތއް އަންެހނުންނަށްމަސައްކަތްކުރުމާއި، 

 ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމާއި، އެ ޙައްޤުތައް  -
 ޤާއިމުކުުރމަށް މަސައްަކތްކުރުން.ތެރިކަން އިޖުތިމާޢީ އަދި އިންސާނީ ރައްކައު -
 )ނޮން ސްޓީރިއޯޓައިޕް( ނޫޅޭ ބާވަތުގެ ަމސައްކަތްކުރުންމުކޮށް އަންހެނުްނ ކޮށްންއާ -
 ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރުން )ވޮލަންޓިއަރިޒަމް( -

 ޒުވާނުންގެ ދާއިރާ  35.3

 :ތައް ބެލޭނެ ރޮނގު 

 ތަކުންކުރެމިވާ ރޮނގު މުއްދަތެއްގައި، ތިރީގައި އަހަރުގެ 5މަދުވެގެން  ،ދާއިރާއިން އިނާމު ދެވޭނީ މި
 މަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާ ޒުވާނުންނަށެވެ. ރޮނގަކުން ފާހަގަކުރެވޭ ފަދަ ޚިދު

 ރުން.ތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބިނާކުރަނިވި މަސައްކަތްތަކެއް ކު މަސްތުވާ -
 މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުން. ރަނިވިކުރުމާ ދެކޮޅަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބިނާކު ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު -
  ބިނާކުރަނިވި ތެރިވުމަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައިކުރުމަށާއި، ކުށުގެ ވެށިން ރައްކައުބޮޑެތި ކުށްތައް މަދު -

 މަސައްކަތްކުރުން.
 އްކަތްކުރުމުެގ ރޫޙު އާލާކުުރން.މަސައްކަތްކުރުމާއި، މަސަހިލޭސާބަހަށް  -
 އި ޚިދުމަތްތައް ތަޢާރުފުކުރުން.އުފެއްދުންތަކާ މުޖުތަމަޢަށް ފައިދާކުރަނިވި އައު -
 ކްރިއޭޓިވިޓީގެ މަސައްކަތްކުރުން.އާޓްސް އެންޑް  -

 ޤައުމީ އިނާމު ދިނުމަށް ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލާނެ ކަންތައްތައް  .6
 .ދާއިރާގައި ދެމިހުރިކަން ނުވަތަ ނޫންކަން )ހ(

 .މަތް ކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ދާއިރާގައި ޚިދު )ށ(

 .ކުރިއެރުންތައް ރާއިން ހޯދައިފައިވާ ކާމިޔާބީއާއިދާއި )ނ(

 .ދާއިރާއިން، ހިލޭސާބަހަށް ކޮށްދީފައިވާ މަސައްކަތް )ރ(
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 .މަސައްކަތް ގޮތެއްގައި ކޮށްފައިވާ )ބ( ދާއިރާއިން، ޤައުމުގެ ތަރައްޤީއަށާއި، މުޖުތަމަޢަށް ފައިދާހުރި

  .އްކަތް)ޅ( ދާއިރާއިން، މީހުން ބިނާކުރުމަްށ ކޮށްފައިވާ މަސަ

   .ކޮށްފައިވާ މިންވަރުދުންތެރި ކަންތައްތައް ތަޢާރުފު މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، އުފެއް )ކ(

 .ގެންދާ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ކުރަުމންކުރުވުމަށް  ދިވެހިން ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރި )އ(

 .ތަމްރީނުކޮށްފައިވާ ދިވެހިންގެ އަދަދު  )ވ(

  .ންގުޅޭ ނިސްބަތްދިވެހިން ވަޒީފާގައި ގެ )މ(

 ކޮމިޓީން އިތުރަށް ބަލާނެ ކަންތައްތައް  .7

މަތުގެ އިރާއިން، މީގެ ކުރިން އާްނމު ޚިދުޅޭ ދާ ހުށަހެޅޭ މީހަކީ، ިއނާމަށް ހުށަހެޝަރަފުވެރިކަމުގެ އިނާމަށް  )ހ(
ފަރާތަކީ، ށަހެޅޭ މީހާ/ހުދިނުމުގެ އިނާމަށް މީހެއްކަމުގައި ނުވުން. ހިތްވަރުޝަރަފުވެރިކަމުގެ އިނާމު ލިބިފައިވާ 

މަތަށް ހިތްވަރުދިނުމުގެ އިާނމު ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގަިއ އިރާއިން، މީގެ ކުރިްނ އާންުމ ޚިދުޅޭ ދާހުށަހެ
 ނުވުން.

ޅޭ ފަރާތަކީ، ކުންފުނި ނުވަތަ ަޖމުޢިއްޔާ ނުަވތަ ޖަމާޢަތް ފަދަ ތަނެއްގެ މަސްއޫުލ ފަރާތެއްގެ ހުށަހެ)ށ( އިނާމަށް 
ޚިދުމަތުގެ އިނާމު ނުވަތަ ޤައުމީ އިާނމު ލިިބފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ، އެ އިާނމަކީ، ކުންފުނި  ންމު އާން ހައިސިއްޔަތު

 ކަމުގަިއ ބެލުން. ފައިވާ ޚިދުމަތަކުން ލިބިފައިވާ އިނާމެއް ކޮށްނުވަތަ ޖަމުޢިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކުން

މަތުގެ އިނާމެއް ނުވަތަ ޤައުމީ އިާނމެއް  ިޚދުކާރުން ދެއްވާފައިވާ އާންމުޅޭ ފަރާތަކީ، ސަރުހުށަހެއިނާމަށް  )ނ(
 ަޖމާޢަތް ،ޖަމުޢިއްޔާފަރާތް ނިސްބަތްވަނީ ކުންފުނި،  ނަމަ، ނުވަތަ އިނާމު ލިބުނުއިރު އެ ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް

ނަމަ، އިާނމު ލިބުނު ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ އިނާމަކީ، ކުންފުނި ޖަމުޢިއްޔާ  ފަދަ ތަނެއްގެ މަސްއޫުލ ފަރާތަކަށް
 މަތަކުން ލިބިފައިވާ އިނާމެއް ކަމުގަިއ ބެލުން. ތަނެއްގެ ނަމުގައި ކޮށްފައިވާ ޚިދު މާޢަތްފަދަޖަ

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

 މަތް އެ ދާއިރާއަކުން ކޮށްދީފައިވާ ޚިދު)ބ( ޝަރަފުވެރިކަމުގެ އިނާމު ޙައްޤުވާނަމަ، އެކަށީގެންވާ ދިގު މުްއދަތެއްގައި، 
 ބައެއް ހޭދަކޮށްފައިވާ ިމންވަރު. މަސައްކަތުގައި ޙަޔާތުގެ ބޮޑު ތަކަށާއި، އެ

މަތްތަކަށާއި، ދާ ޚިދުގެން ނަމަ، ދާއިރާގައި ކޮށްދީފައިވާ އަދި ކުރަމުން ވާދިނުމުގެ އިނާމު ޙައްޤުހިތްވަރު )ޅ(
 ފައިވާ މިންވަރު.ގޮތަކަށް ކަންކަން ކުރުމަށް ރާވައި މުއްދަތަށާއި، ދެމެހެއްޓެނިވި
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 ވުން. ތަމަޢު ޤަބޫލުކުރާ ނަޫމނާއަކަށްމުޖު )ކ(

 ސަލަތަކުގެ ރެކޯޑު.ޅިފައިވާ ފަރާތުގެ މަދަނީ އަދި ޖިނާީއ މައް ހުށަހެއިނާމަށް  )އ(

 ޤައުމީ އިނާމު ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ އަގު ވަޒަންކުރުން  .8

 ކުރާނެއެވެ. ފަރާތްތަކުގެ އަގު، ސަރުކާރުން ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ވަޒަން ޤައުމީ އިނާމު ލިބޭ

 ޤައުމީ އިނާމެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން އިނާމު ނިގުޅައިގަތުން  .9

 ކުރެވިއްޖެ  ފަދަ ކަމެއް ފާހަގަ ރާތަކުން، ޤައުމީ އިނާމެއް ނިގުޅައިގަްނނަންޖެހޭޤައުމީ އިނާމެއް ލިބިފައިވާ ފަ
ކަމަީކ  ަކމެއް ބަލައި، އަދި އެ  ަނމަ، އެ ޅިއްޖެހުށަހެ ފަދަ މައްސަލައެއް  އެ  ނުވަތަ ޤައުީމ އިނާމާބެޭހ ކޮމިޓީއަށް ،ނަމަ

 ސީލުނަމަ، ތަފު އިނާމާބެހޭ ޮކމިޓީއަށް ފެނިއްޖެ ކަމުގައި ޤަުއމީ ފަދަ ކަމެއް ޤައުމީ އިނާމެއް ނިގުޅައިަގންނަންޖެހޭ 
 ވެއެވެ. ޅުމުެގ ބާރު، ަޤއުމީ އިނާމާބެޭހ ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންހުށަހެސަބަބާއެކު، އެކަން ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއަށް 

 

__________________ 
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 ޅާ ފޯމު ހުށަހަ ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ ނަން އިނާމަށް  ޤައުމީ 
 

      ☐ ށް ހުަށހަޅަީނ ެއެހން ފަާރތަުކންއިާނމަ                 ☐ މަށް ހުަށހަޅަީނ ައމިއްަލއަށްއިނާ 

     

  ޅޭ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު:ހުށަހެ  ނަން. ޤައުމީ އިނާމަށް 1

 

  ހ. ނަން: 

 

 ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ ފޮޓޯއެއް 

 ށ. ދާއިމީ އެޑްރެސް:

 :ނ. މިހާރުގެ އެޑްރެސް

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

 . ގުޅޭނެ ފޯނުނަންބަރު:ޅ

 އެޑްރެސް:  މެއިލް-. އީކ

 . ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނާއި އަދާކުރާ ވަޒީފާ:  އ

   . އަމިއްލަގޮތުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް:ވ

 

 

 އާއި ރޮނގު:ޅާ ދާއިރާ ހުށަހަ އިނާމަށް ކުގެ ތެރެއިން ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދާއިރާތަ . 2

 ހ. ހުށަހަޅާ ދާއިރާ:   

 ށ. ހުށަހަޅާ ރޮނގު:

 

 ނަމަ އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު: ންމު ޚިދުމަތުގެ އިނާމު ނުވަތަ ޤައުމީ އިނާމު ލިބިފައިވާ އާ . ސަރުކާރުން ދެއްވި 3

  ހިތްވަރު:  ޝަރަފު: އިނާމު ލިބުނު އަހަރު:

 ދާއިރާ: އިނާމު ލިބުނު
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އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ ދާއިރާއިން ނުވަތަ ރޮނގުން ކުރި މަސައްކަތާއި ޚިދުމަތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު: މި ނަންބަރުގެ . 4
މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަ ކުރުމުގައި )ށ( އާއި )ނ( ގައިވާ މަޢުލޫމާތު ފިޔަވައި އެހެން ބައިތަކުގައިވާ 

 މި ފާހަގަ ލާށެވެ. ގޮޅިތަކުގައި 

   ☐ ނޫން        ☐ެދމިހުރި      އި ޚިދުމަތްކުރުމުގައި ދެމިހުރިކަން ނުވަތަ ނޫންކަން:ހ. ދާއިރާގަ

           :މަތްކުރަން ފެށި އަހަރުށ. ދާއިރާގައި ޚިދު

 އަހަރު         ނ. ދާއިރާގެ ޚިދުމަތުގައި ވީ މުއްދަތު:

 ☐ކުރިއެރުންތައް:  އިން ހޯދައިފައިވާ ކާމިޔާބީތަކާއިރ. ދާއިރާ

 ކުރުން. އަދި  ލިސްޓު އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން ކުރިއެރުންތައް ،ފައިވާ ކާމިޔާބީތަކާއިހޯދައި )ރާއްޖޭގައި
  ވަކިން ހިމެނުން( ވީޑިއޯ ،ސީޑީއާއި  ،އިފޮޓޯތަކާ ،ކަމާބެހޭ ލިޔުންތަކާއި ،ލާއިސީމި ކާމިޔާބީތަކާއި ކުރިއެރުންތަކުގެ ތަފު

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  

10.   

މި  ކުރުން. އަދި ލިސްޓު އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން ،ފައިވާ ކާމިޔާބީތަކާއި ކުރިއެރުންތައް ހޯދައި އިން ބޭރުގަ)ރާއްޖެއި
  ވަކިން ހިމެނުން( ސީޑީއާއި ވީޑިއޯ ،އިފޮޓޯތަކާ ،ކަމާބެހޭ ލިޔުންތަކާއި  ،ލާއި ސީކާމިޔާބީތަކާއި ކުރިއެރުންތަކުގެ ތަފު

1.  
2.   
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
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9.  
10.    

                               ☐ވޭ:   ފައިކޮށްރާއިން ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްބ. ދާއި

 ،ލާއި ސީތަފުކުރުން. އަދި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ  ލިސްޓު އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން)ހިލޭސާބަހަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް، 
 ސީޑީއާއި ވީޑިއޯ ވަކިން ހިމެނުން(  ،ފޮޓޯތަކާއި ،ކަމާބެހޭ ލިޔުންތަކާއި 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  

10.    

         ☐ވޭ:  ކޮށްފައިއިދާހުިރ ގޮތެއްގައި މަސައްކަތް މުޖުތަމަޢަށް ފަ ،އުމުގެ ތަރައްޤީއަށާއިޅ. ދާއިރާއިން ޤަ

ކަމާބެހޭ  ،ލާއިސީކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފު ކުރުން. އަދި ލިސްޓު އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން ،)ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް
 ކިން ހިމެނުން(ވަ ސީޑީއާއި ވީޑިއޯ ،ފޮޓޯތަކާއި ،ލިޔުންތަކާއި

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  

10.    
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                ☐ވޭ:  ޅިފައިވާ ދާއިރާއިން މީހުން ބިނާކުރުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިއިނާމަށް ހުށަހެކ. 

ކަމާބެހޭ  ،ލާއިސީކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފު ކުރުން. އަދި ލިސްޓު އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން ،)ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް
 ސީޑީއާއި ވީޑިއޯ ވަކިން ހިމެނުން( ،ފޮޓޯތަކާއި ،ކާއިލިޔުންތަ

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  

10.    

 ފައި ށްފައިވާ ގޮތަށް ވަކިން ހުށަހަޅައި މަޢުލޫމާތުތައް ބަޔާންކޮ  ވާ )ކ( ގައި  އާއި  )ޅ( އާއި  )ބ( އާއި  ނޯޓު: މި މާއްދާގެ )ރ(
 ލު ކުރާނެއެވެ. ޠި ފޯމެއް ބާ  ނުވާނަމަ، ކޮމިޓީން އެ 

 

 ފަރާތަކީ، )މި ދެ މަޢުލޫމާތު:  ދެވޭނެ ދެ ފަރާތެއްގެ ކަށަވަރުކޮށް ލޫމާތު މަޢު  ހެޅޭ މީހާގެއިނާމަށް ނަން ހުށަ . 5
ލޫމާތު ބެހޭ މަޢު މަތާ އިން ކުރާ ނުވަތަ ކޮށްފައިވާ ޚިދު ޅޭ ދާއިރާ ހުށަހެ ލޫމާތާއި، ހުށަހެޅޭ މީހާގެ މަޢުއިނާމަށް 

  ވާންވާނެއެވެ.( އް ކަމަށްފަރާތްތަ ނެ ރަނގަޅަށް އެނގޭ 
 

  ނަން: ނަން: 

 ދާއިމީ އެޑްރެސް: ދާއިމީ އެޑްރެސް:

 މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް: މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

 މީހާއާ ހުރި ގުޅުން:   ޅޭއިނާމަށް ހުށަހެ ހާއާ ހުރި ގުޅުން:  ޅޭމީއިނާމަށް ހުށަހެ

 ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު: ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:

 މެއިލް އެޑްރެސް:-އީ މެއިލް އެޑްރެސް:-އީ
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 އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:ފޯމާ . 6

ފައިވާކަްނ ތިރީގައި މިާވ ލިޔުންތަްއ ހުށަަހޅަްނ ާވނެއެވެ. ައދި މި ލިޔުންތަްއ ފޯމާއެކު ހިމަަނއިފޯމާއެކު  މި
 ފާހަގަލާށެވެ.މި  އަންގައި ިދނުމުގެ ގޮތުްނ ކަމާބެހޭ ބައިތަކުގަިއ 

 

 ☐އިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ: ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގަހ. ފޯމު ހުށަހަޅާ މީހާގެ 

 ☐ށ. އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅޭމީހާގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ: 

ނ. ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ތެރެއިން ކޮމިޝަން ނުވަތަ ބޯޑު ނުވަތަ ކޮމިޓީގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ކަންކަން ނިންމާ ތަނަކުން 
ހުށަހަޅާނަމަ، އިނާމަށް ހުށަހެޅުމަށް ކޮމިޝަނުން ނުވަތަ ބޯޑުން ނުވަތަ ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ ޤައުމީ އިނާމަށް މީހެއްގެ ނަން 

  ☐ނިންމުން: 

ރ. ކުންފުނި، ޖަމުޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތް ފަަދ ތަނަކުން ޤައުމީ އިނާމަށް މީހެއްގެ ނަން ހުށަހަޅާނަމަ، އިނާމަށް ހުށަހެޅުމަށް 
 ☐ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން: ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނުވަތަ ހިންގާ 

  ☐ވައިޓޭ:  ޅޭމީހާގެ ވަނަވަރު ނުވަތަ ކަރިކިއުލަމްހުށަހެއިނާމަށް  .ބ

 ☐ޅޭމީހާގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު )މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ( ފޯމު: ހުށަހެއިނާމަށް . ޅ

ސައިޒުގެ ެދ  A4އްކަތްތަކާ ގުޅޭ ތަޢާުރފު: )ދިގުވެގެން ކ. އިނާމަށް ހުށަހެޅޭމީހާ، އިނާމަށް ހުށަހަާޅ ރޮނގުން ކޮށްފައިވާ މަސަ
  ☐ ސަފުހާ(

 ☐: ވަނަ ނަންބަރުގެ ރ، ބ، ޅ، ކ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް( 4އ. ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެހެނިހެން ލިޔުންތައް )
 

 

  :ޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު އެހެން މީހެއްގެ ނަން ހުށަހަ . ޤައުމީ އިނާމަށް 7

   ނަން:ހ. 

 ށ. ދާއިމީ އެޑްރެސް:

 ނަންބަރު: ގެކާޑުއ.ދ.ރ.ރ.  ނ. މިހާރުގެ އެޑްރެސް:

 ބ. ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:

 މެއިލް އެޑްރެސް:-ޅ. އީ
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 އިޤްރާރު . 8

ޔުންތަކެއް ކަމަށް ޞައްޙަ ލި ިމ ފޯމާއެުކ ހުަށހަޅައިފައިވާ ލިޔުންތަކަކީ ،ތެުދ މަޢުލޫާމތު ކަމާއި ،މި ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫާމތުތަކަކީ
 އިޤްރާރުވަމެވެ.  ،އަހަރެން އެއްބަސްވެ

 

 

 ...................................................ފޯމު ހުށަހަޅާ މީހާގެ ސޮއި: 

 

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

 

 

          

 

 

 ތައްގަނޑު:    ..................................................ތާރީޚު: 
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 ންވީ ކަންތައްތައް:ދޭ ސަމާލުކަން  ކޮންމެހެން ،މުގައި ހުށަހެޅު އި އްޔާ މުގަފުރިހަމަ ކުރު ފޯމު 
 

 

 . އެވެ 8,6,5,4,3,2,1މި ފޯމުގެ  ،ޅާނަމަ ފުރިހަމަކުރާނީރުދަކު، އަމިއްލައަށް ނަން ހުށަހައަމިއްލަ ފަ .1
 

މި ފޯމުގެ  ،ޅާނަމަ ފުރިހަމަކުރާނީކުން އެހެން މީހެއްގެ ނަން ހުށަހައަމިއްލަ ފަރުދަކު ނުވަތަ ކުންފުނި ޖަމާޢަތް ފަދަ ތަނަ .2
 އެވެ.  8,7,6,5,4,3,2,1

 

 ،ވެސް ނަމަ ފުރިހަމަކުރާނީ ޅާކުން ވަކި ފަރުދެއްގެ ނަން ހުށަހަނުވަތަ އެހެންވެސް ފަރާތަ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކުން .3
 އެވެ.  8,7,6,5,4,3,2,1މި ފޯމުގެ 

 

ޤައުމީ އިނާމަށް ހުށަހެޭޅ މީހާގެ ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ ޮފޓޯއަކާއި، ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ  ކޮޕީއަކާއި،  .4
 ވާނެއެވެ.  ޤައުމީ އިނާމަށް ހުށަހަޅާ މީހާގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީއެއް، މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަން

 

 ،ނީހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ސޮއިކުރާ ،ނަމަހުށަހަޅާ ފަރުދެއްގެ ނަން އުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކުން ވަކި ދަ .5
ފަރުދެއްގެ ނަން ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކުން ވަކި  އެންމެ އިސް ވެރިއެކެވެ. ކުންފުންޏަކުން   އިދާރާއެއް ހިންގަން ހުރިއެ

 ޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރެކެވެ.ނީ، ޑިރެކްހުށަހަޅާނަމަ، ފޯމުގައި ސޮއިކުރާ 
 

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ތެރެއިން، ކޮމިޝަނުން ނުވަތަ ބޯޑުގެ ނުވަތަ ކޮމިޓީ ފަދަ ތަންތަނުގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން  .6
 ނިންމައިގެން ކަންކަން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަންތަނުން ޤައުމީ އިނާމަށް ފަރުދެއްގެ ނުވަތަ ތަނެއްގެ ނަން ހުށަހަޅާ

މަ، ކޮމިޝަނުން ނުވަތަ ބޯޑުގެ ނުވަތަ ކޮމިޓީ ފަދަ ތަންތަނުގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ފަރުދެއްގެ ނުވަތަ ތަނެއްގެ ނަން ނަ
 ޤައުމީ އިނާމަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމިކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

 

 ނަމަ،ހުށަހަޅާ މަށް ވަކި ފަރުދެއްގެ ނަން ޤައުމީ އިނާ ފަދަ ތަނަކުން ކުންފުނި، ޖަމުޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތް .7
 ،ޅުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ހުށަހެތަނެއްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނުވަތަ ހިންގާ ކޮމިޓީން، އެ ފަރާތެއް އިނާމަށް  އެ

 ވާނެއެވެ. ޅަންހުށަހަމި ފޯމާއެކު 
 

މަޢުލޫމާުތތަކާއި، އެހެނިހެން އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ ަފރާތުގެ ަމޢުލޫމާުތ ވަޒަންކޮށް ޕޮއިންޓު ދިނުމުގައި ބަލާނީ، ހުށަހަޅާ  .8
 ހެކިތަކުގެ މައްޗަށް ކަމަށްވާތީ، މަޢުލޫމާތުތަކާއި، ހެކިތައް ހުށަހެޅުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުން އެދެމެވެ. 

 

  ފޮނުވާނީ،ޅަންޖެހޭ އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތާއި ތަކެތިހުށަހަޅާ ފޯމާއި، ފޯމާއެކު ނަން ހުށަހައިނާމަށް  .9
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށެވެ. ފޯމު ބަލައިގަންނާނީ،  ،އަްށ އެޑްރެސްކޮށް“ މިޓީޤައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮ”
 8:00އާ ދެމެދު، ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު  2020އޮގަސްޓު  13އިން ފެށިގެން  2020އޮގަސްޓު  4

 ވެ.  ނިޔަލަށެގެ  2:00އިން މެންދުރުފަހު 
 

 

 

 ނުވަތަ ނަންބަރު ފޯނަށް  3336262 ގުޅާނީ، ދުމަށްލޫމާތު ހޯ އިތުރު މަޢު 
 ފޯނަށެވެ.ނަންބަރު  3323701 
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 ފޯމު  ހުށަހަޅާ  ފަދަ ތަންތަން ޤައުމީ އިނާމަށް  ޢަތް ކުންފުނި، ޖަމުޢިއްޔާ، ޖަމާ 

 

   ☐ށް ހުަށހަޅަީނ ެއެހން ފަާރތަުކން އިާނމަ              ☐މަްށ ުހށަހަަޅނީ އަިމއްލައަްށ ިއނާ   

 
 

   ފަދަ ތަނުގެ މަޢުލޫމާތު: ކުންފުނި، ޖަމުޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތް  ހުށަހަޅާ . ޤައުމީ އިނާމަށް 1

 ހ. ނަން: 

  :ށ. އެޑްރެސް

 ނަންބަރު: ނ. ގުޅޭނެ ފޯނު

 ފެކްސް ނަންބަރު: ރ.

 މެއިލް އެޑްރެސް:-ބ. އީ

 ޅ. ކުރާ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް: 

 

 
 

 އާއި ރޮނގު:ދާއިރާ  ހުށަހަޅާ އިނާމަށް ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން . 2

 ހ. ހުށަހަޅާ ދާއިރާ: 

 ށ. ހުށަހަޅާ ރޮނގު: 

  
 

 ޤައުމީ އިނާމު ލިބިފައިވާނަމަ: ސަރުކާރުން ދެއްވި. 3

  އިނާމު ލިބުނު އަހަރު:

  :އާިއ ރޮނގުއިނާމު ލިބުނު ދާިއރާ
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. އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ ދާއިރާއިން ނުވަތަ ރޮނގުން ކުރި މަސައްކަތާއި ޚިދުމަތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު: މި ނަންބަރުގެ 4
( އާއި )ނ( ގައިވާ މަޢުލޫމާތު ފިޔަވައި އެހެން ބައިތަކުގައިވާ )ށ މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަ ކުރުމުގައި 

 މި ފާހަގަ ލާށެވެ. ގޮޅިތަކުގައި 

 

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

 ދާ މަސައްކަތްތައް ވަކިން ލިސްޓު ކުރުން. އަދި )ދާއިރާއިން ދެމުން ގެންދާ ޚިދުމަތުގެ ނުވަތަ ކުރަމުން ގެން
ސީޑީއާއި ވީޑިއޯ  ،ފޮޓޯއާއި ،ކަމާބެހޭ ލިޔުންތަކާއި ،މި ޚިދުމަތުެގ ނުވަތަ ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ަތފުސީލާއި

 ވަކިން ހިމެނުން(     

 ދޭން ފެށި އަހަރު:ށ. ދާއިރާގައި ޚިދުމަތް 

 އަހަރު  މުއްދަތު: ނ. ދާއިރާގެ ޚިދުމަތުގައި ވީ 

 ☐ކާއި ކުރިއެރުންތައް: ތަފައިވާ ކާމިޔާބީދާއިރާއިން ހޯދައިރ. 

 ކުރުން. އަދި  ލިސްޓު  އެންމެ އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުންފައިވާ ކާމިޔާބީތަކާއި ކުރިއެރުންތައްހޯދައި )ރާއްޖޭގައި
  ވަކިން ހިމެނުން( ސީޑީއާއި ވީޑިއޯ ،އިފޮޓޯތަކާ ،ކަމާބެހޭ ލިޔުންތަކާއި ،ލާއިސީމި ކާމިޔާބީތަކާއި ކުރިއެރުންތަކުގެ ތަފު

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  

10.  

މި  ކުރުން. އަދި ލިސްޓު  އެންމެ އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުންފައިވާ ކާމިޔާބީތަކާއި ކުރިއެރުންތައްހޯދައި ބޭރުގައި )ރާއްޖެއިން
  ވަކިން ހިމެނުން( އި ވީޑިއޯސީޑީއާ ،އިފޮޓޯތަކާ ،ކަމާބެހޭ ލިޔުންތަކާއި  ،ލާއި ންތަކުގެ ތަފުސީކާމިޔާބީތަކާއި ކުރިއެރު

1.  
2.  
3.  
4.  
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5.  
6.  
7.  
8.  
9.  

10.   

 ☐ދީފައިވޭ: ޚިދުމަތް ކޮށްބ. ދާއިރާއިން ހިލޭސާބަހަށް 

ކުރުން. ގޮތްތައް ވަކިން ލިސްޓު ގޮތުން އެހީވެދީފައިވާ ތަކެތީގެފައިސާއާއި ގޮތުންނާއި،  ގޮތުންނާއި، ވަގުތުގެ )މަސައްކަތުގެ
 ސީޑީއާއި ވީޑިއޯ ވަކިން ހިމެނުން( ،ފޮޓޯއާއި ،ކާއިކަމާބެހޭ ލިޔުންތަ ،ލާއިސީމިކަމުގެ ތަފު އަދި

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  

10.    

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

 ކަމާބެހޭ ،ލާއިސީިމ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފު ކުރުން. އަދި )ކޮްށފައިވާ މަސައްކަތްތައް ވަކިން ލިސްޓު   
   ސީޑީއާއި ވީޑިއޯ ވަކިން ހިމެނުން(    ،ފޮޓޯއާއި ،ލިޔުންތަކާއި   

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                           134 އަދަދު:                             49 ލިއުމް: ވޮ

 
 

26 
 

8.  
9.  

10.   

 ☐ގެންދޭ:  ވޭ ނުވަތަ ކުރަމުން ކޮށްފައިކުރުވުމަށް މަސައްކަތްކ. ދިވެހިން ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރި

 ކަމާބެހޭ ،ލާއިސީ ތަފުމި މަސައްކަތްތަކުގެ ކުރުން. އަދި )ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ވަކިން ލިސްޓު  
 ސީޑީއާއި ވީޑިއޯ ވަކިން ހިމެނުން( ،ފޮޓޯއާއި  ،ލިޔުންތަކާއި  

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  

10.   

 ☐އ. މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އުފެއްދުންތެރި ކަންތައްތައް ތަޢާރުފުކޮށްފައިވޭ: 

ކަމާބެހޭ  ،ލާއި ސީތަކުގެ ތަފުކަންތައް މި ކުރުން. އަދިކޮށްފައިވާ އުފެއްދުންތެރި ކަންތައްތައް ވަކިން ލިސްޓު )ތަޢާުރފު
 ސީޑީއާއި ވީޑިއޯ ވަކިން ހިމެނުން(  ،ފޮޓޯއާއި ،ލިޔުންތަކާއި

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  

10.   



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                           134 އަދަދު:                             49 ލިއުމް: ވޮ

 
 

27 
 

 ☐ވ. ދާއިރާއިން ދިވެހިން ތަމްރީނުކޮށްފައިވޭ: 

ކިން ވަ އާއި ވީޑިއޯސީޑީ ،ފޮޓޯއާއި  ،ކޮށްފައިވާ އަދަދާއި، ތަމްރީނުކޮށްފައިވާކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ލިޔުންތަކާއި )ތަމްރީނު
 ހިމެނުން(

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  

10.   

  ☐މ. ވަޒީފާގައި ދިވެހިން ގެންގުޅޭ: 

 ދަދު އަވަޒީފާގައި ގެންގުޅޭ ދިވެހިންގެ       

 

 ދަދުއަވަޒީފާގައި ގެންގުޅޭ ބިދޭސީންގެ       

 

 ކަމާބެހޭ ލިޔުންތައް ވަކިން ހިމެނުން( ،ލާއި ސީތަފު ،)ދިވެހިން ގެންގުޅޭ ނިސްބަތާއި

 ☐ނަމަ:  ކަމެއް އޮތް އިތުރުފ. ފާހަގަކުރެވޭ 

 ސީޑީއާއި ވީޑިއޯ ވަކިން ހިމެނުން( ،ފޮޓޯއާއި ،ކަމާބެހޭ ލިޔުންތަކާއި ،ލާއި ސީތަފުއެކަމެއް ނުވަތަ ކަންކަމުގެ )  

 ކޮންމެ  ތުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާ  )ފ( )މ( )ވ( )އ( )ކ( )ޅ( )ބ( )ރ( )ހ(ނޯޓު: 
 ފޯމެއް ބާޠިލު ކުރާނެއެވެ. ނުވާނަމަ، ކޮމިޓީން އެ  ފައި ހުށަހަޅައި ކިން ބައެއް ވަ 
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 ދެ ފަރާތެއްގެ ދެވޭނެ ކަށަވަރުކޮށް  އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ ކުންފުނި، ޖަމުޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތް ފަދަ ތަނުގެ މަޢުލޫމާތު . 5
ލޫމާތު މަޢު  މަތުގެ ޚިދު ތަ ކޮށްފައިވާ ޅޭ ދާއިރާއިން ކުރާ ނުވަ ހުށަހެ ފަރާތަކީ، އިނާމަށް  )މި ދެމަޢުލޫމާތު: 

  ރަނގަޅަށް އެނގޭ ފަރާތްތަކަށް ވާންވާނެއެވެ.(

 

 ނަން:  ނަން: 

  ދާއިމީ އެޑްރެސް: ދާއިމީ އެޑްރެސް:

 މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް: މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

 ޅޭ ފަރާާތ ހުރި ގުޅުން:  ހުށަހެއިނާމަށް  ޅޭ ފަރާާތ ހުރި ގުޅުން: ހުށަހެއިނާމަށް 

 ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު: ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:

 ފެކްސް ނަންބަރު: ފެކްސް ނަންބަރު:

 މެއިލް އެޑްރެސް:-އީ މެއިލް އެޑްރެސް:-އީ

 

 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:. 6

އިވާކަން އަްނގަިއ ފަތިރީގައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަހަަޅން ާވނެއެވެ. އަދި މި ލިޔުންތައް ފޯމާއެކު ހިމަނައި ،ފޯމާއެކު މި
 ލާށެވެ. ފާހަގަ މި  ދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމާބެހޭ ބައިތަކުގައި 

 

 ☐ކުންފުނި، ޖަމުޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތް ފަދަ ތަނެއްގެ ޕްރޮފައިލް: ޅޭ ހުށަހެއިނާމަށް  .ހ

ންކަން ނިންމާ   ށ. ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ތެރެއިން ކޮމިޝަން ނުވަތަ ބޯޑު ނުވަތަ ކޮމިޓީގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ކަ
ތަނަކުން، ކުންފުނި، ޖަމުޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތް ފަދަ ތަނެއްގެ ނަން ޤައުމީ އިނާމަށް ހުށަހަޅާނަމަ، އިނާމަށް ހުށަހެޅުމަށް ކޮމިޝަނުން 

 ☐ނުވަތަ ބޯޑުން ނުވަތަ ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން: 

 ☐ގާ ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން: ނ. އިނާމަށް ހުށަހެޅުމަށް ޑިރެކްަޓރުންގެ ބޯޑުން ނުވަތަ ހިން

 ☐: ަފދަ ތަނެއްގެ ރަިޖސްޓަރީގެ ކޮޕީ ޅޭ ކުންފުނި، ޖަމުޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތްހުށަހެއިނާމަށް ރ. 

 ☐ތަާޢރުފު:  ފަދަ ތަނެއްގެ ޅޭ ކުންފުނި، ޖަމުޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތްހުށަހެއިނާމަށް ބ. 

 ސައިޒުގެ ދެ ސަފުހާ( A4)ދިގުވެގެން 

 ☐ ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެހެނިހެން ލިޔުންތައް: ޅ. ފޯމާއެކު
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 ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:  ހުށަހަޅާ ނަން ތަނެއްގެ ޤައުމީ އިނާމަށް . 7

 

 ނަން:ހ. 

 ށ. ދާއިމީ އެޑްރެސް:

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

 ބ. ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:

 މެއިލް އެޑްރެސް:-ޅ. އީ

 ތަނެއްގެ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: އެ ،ނަމަހުށަހަޅާޖަމާޢަތަކުން  މުޢިއްޔާ/ޖަ ކ. ކުންފުނި/

 

 

 . އިޤްރާރު:8

މި ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ތެުދ މަޢުލޫމާތުކަމާއި، މި ފޯމާއެކު ހުަށހަޅައިފައިވާ ލިޔުންތަކަކީ، ޞައްޙަ ލިޔުންތަކެއްކަމަށް 
 އަހަރެން އެއްބަސްވެ އިޤްރާރު ވަމެވެ. 

 

 ......................................................ހަޅާ މީހާ/ަފރާތުގެ ސޮއި: ފޯމު ހުށަ

 

 .......................................................ފޯމު ހުށަހަޅާ މީހާ/ަފރާތުގެ ނަން: 

 

 .....................................................ފޯމު ހުށަހަޅާ މީހާ/ަފރާތުގެ މަގާމު: 

 

 

 

 

 ތައްގަނޑު:                                        ...............................................ތާރީޚު: 
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  ންވީ ކަންތައްތައް:ދޭ ސަމާލުކަން  ކޮންމެހެން  މުގައި ހުށަހެޅު އި އްޔާ މުގަފުރިހަމަ ކުރު ފޯމު 

 

 

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

 

ިމ ފޯމުެގ  ،ނަމަ ފުރިހަމަކުރާނީހުށަހަޅާތަނެއްގެ ނަން  ފަދަ ތަނަކުން، އެ ކުންފުނި، ޖަމުޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތް .2
 އެވެ.  8,6,5,4,3,2,1

 

ފަދަ ތަންތަނުގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން  ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ތެރެއިން، ކޮމިޝަނުން ނުވަތަ ބޯޑުގެ ނުވަތަ ކޮމިޓީ .3
ޅާނަމަ، ހުށަހަނިންމައިގެން ކަންކަން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަންތަނުން ޤައުމީ އިނާމަށް ފަރުދެއްގެ ނުވަތަ ތަނެއްގެ ނަން 

ފަދަ ތަންތަނުގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ފަރުދެއްގެ ނުވަތަ ތަނެއްގެ ނަން ޤައުމީ   ނުވަތަ ބޯޑުގެ ނުވަތަ ކޮމިޓީކޮމިޝަނުން
 ވާނެއެވެ. ޅަންހުށަހަޅުމަށް ނިންމިކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހެއިނާމަށް 

 

ނުވަތަ ޖަމުޢިއްޔާއެއްގެ  އެހެން ކުންފުންޏެއްގެ ފަދަ ތަނަކުން ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ ޖަމުޢިއްޔާއަކުން ނުވަތަ ޖަމާޢަތް .4
ަފރާތެއްގެ  ހުށަހަޅާ ނަމަ، އިނާމަށް ހުށަހަޅާޤައުމީ އިނާމަށް  ތަނެއްގެ ނަން ނުވަތަ އެ ތަނެއްގެ ނަންފަދަ  ނުވަތަ ޖަމާޢަތް 

ވާ ޅުަމށް ނިންމާފައިހުށަހެޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނުވަތަ ހިންގާ ކޮމިޓީން، އެ ފަރާތެއް ނުވަތަ އެހެން ފަާރތެއް އިނާމަށް 
 ވާނެއެވެ.  ޅަންހުށަހަނިންމުން، މި ފޯމާއެކު 

 

 ވާނެއެވެ.  ޅަންހުށަހަފަަދ ތަނެއްގެ ޕްރޮފައިލް މި ފޯމާއެކު  ޅޭ ކުންފުނި، ޖަމުޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތްހުށަހެއިނާމަށް  .5
 

 ވާނެއެވެ.  ޅަންހުށަހަމި ފޯމާއެކު  ،ފަަދ ތަނެއްގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ ޅޭ ކުންފުނި، ޖަމުޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތްހުށަހެއިނާމަށް  .6
 

ހުރި އެންމެ އިސް  އެ އިދާރާއެއް ހިންގަން ،ފޯމުގައި ސޮއިކުރާނީ  ހުށަހަޅާ ،ނަމަހުށަހަޅާދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކުން  .7
ނަމަ، ފޯމުގައި ސޮއިކުރާނީ، ހުށަހަޅާފަދަ ަތނަކުން  ވެރިއެކެވެ. ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ ޖަމުޢިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާޢަތް

 ޑުން ކަނޑައަޅާ ބޯޑުގެ މެންބަރެކެވެ.ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯ
 

ލޫމާތުތަކާއި، އެހެނިހެން ދިނުމުގައި ބަލާނީ، ހުށަހަޅާ މަޢު ލޫމާތު ވަޒަންކޮށް ޕޮއިންޓުއިނާމަށް ހުށަހެޅޭ ފަރާތުގެ މަޢު .8
 މެވެ.  ޅުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުން އެދެހުށަހެލޫމާތުތަކާއި، ހެކިތައް ތަކުގެ މައްޗަށް ކަމަށްވާތީ، މަޢުހެކި

 

 ނުވާނީ،ފޮ ޅަންޖެހޭ އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތާއި ތަކެތި ހުށަހަޅާ ފޯމާއި، ފޯމާއެކު ހުށަހައިނާމަށް  .9
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށެވެ. ފޯމު ބަލައިގަންނާނީ،  ،އަށް އެޑްރެސްކޮށް“ ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީ”
 8:00ދު، ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު އާ ދެމެ 2020އޮގަސްޓު  13އިން ފެށިގެން  2020އޮގަސްޓު  4

 ވެ.ނިޔަލަށެގެ  2:00އިން މެންދުރުފަހު 
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