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 ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީ 
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 

 ދިވެހިރާއްޖެ.  ،މާލެ

  

 2021ޤައުމީ އިނާމު  

 ސަބަބާއި އަސާސް  .1

ރައްޔިތުން   ދިވެހި  ރައްޔިތުންނާއި  ދިވެހި  އަސާސަކީ  މުހިންމު  އެންމެ  ކުރިަމގުގެ  ޤައުުމގެ  ދިވެހި 
ަމންފާއަށް ލާބަޔާއި  ުމުޖތަަމޢުގެ  ޤައުާމއި  އެހެންކަުމން،  ުމއައްސަސާތަކެވެ.  ަމދަނީ  ވަކިވަކި   އުފައްދައިފައިވާ  ޓަކައި 

ުމއައްސަސާތަކުންނާއި، ަމދަނީ  ފަރުދުންނާއި، ަމދަ ަޖާމޢަތްތަކުންނާއި، ވިޔަފާރި އިދާރާތަކުން  ނީ  ކުރާ  ަޖުމޢިއްޔާތަކާއި 
ިމ މަސައްކަތްތަކާއި، ދައުލަތުން  ބަލައިގަތުަމކީ،  ނަން  ރީތި  ލިބޭ  ފަރާތްތަކަށް  ހިތްވަރުދި އެ  އެޅޭ  ކަންކަަމށް  ނުަމށް 
އަދި އަގު އެ ފިޔަވަޅެކެވެ.  ކާިމޔާބީތަކުގެ  ހޯދާ  މަސައްކަތްތަކާއި  ކުރާ  ގޮތުންފަރާތްތަކުން  ކުރުުމގެ  ވަޒަން  ޤައުމީ ،   
 ވާނޭ ކަެމކެވެ.  ބޮޑު ހިތްވަރަކަށް ދެވޭ ވަރަށް ވެސް އިނާެމއް ދިނުަމކީ

ޢައްޔަ ރައީސުލްުޖްމހޫރިއްޔާ  ކަނޑައަޅާނީ،  ފަރާތްތައް  ލިބޭ  އިނާުމ           ކުރައްވައިފައިވާ   ނުޤައުމީ 
 ]ޤައުމީ އިނާާމބެހޭ ކޮިމޓީ[ އިންނެވެ.  

 

 އުސޫލުތައް މައިގަނޑު   .2

ދޭނީ، )ހ(  އިނާުމ  ޤައުީމ  ފަހަރުއެވެ.  އެއް  އަހަރަކު  ދޭނީ،  އާންުމގޮތެއްގައި  އިނާުމ،   ޤައުމީ 
 ޤައުމީ ދުވަހުގެ ުމނާސަބަތުގައި ބާއްވާ ރަސްމީ ަޖލްސާގައެވެ.  

ހިތްވަރު ދިނުުމގެ ޤައުމީ  ،  ޤައުމީ އިނާުމގައި ހިމެނޭނީ، ދެ ގިންތިއެކެވެ. އެއީ ޝަރަފުވެރިކަުމގެ ޤައުމީ އިނާާމއި )ށ( 
 އިނާެމވެ.

ދެއްވާނީ، )ނ(  ރައީސުލްުޖްމހޫރިއްޔާ  ގޮތުގައި  އިނާުމގެ  ޤައުމީ  ޝަރަފުގެ    ޝަރަފުވެރިކަުމގެ  އައްޑަނައަކާއި، 
ދެއްވާނީ،   ރައީސުލްުޖްމހޫރިއްޔާ  ގޮތުގައި  އިނާުމގެ  ޤައުމީ  ހިތްވަރުދިނުުމގެ  ލިޔުެމކެވެ.  ހަނދާނީ  ބެަޖކާއި، 

 ހަނދާނީ ލިޔުެމކެވެ.  އި،ފިލައަކާހަނދާނީ 
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ދޭނީ )ރ(  އިނާމު  ަޖާމޢަތަކުން   ،ޤައުމީ  ނުވަތަ  ަޖުމޢިއްޔާއަކުން  ނުވަތަ  ފަރުދަކު  އެހެން  ނުވަތަ  ގޮތުން  އަިމއްލަ 
ިމނިވަން  ނުވަތަ  އިދާރާއަކުން  ދައުލަތުގެ  ފަރާތްތަކަށާއި،  ހުށަހަޅައިފައިވާ  އިނާަމށް  ކުންފުންޏަކުން  ނުވަތަ 

ންޏަކުން އިނާަމށް ހުށަހަޅައިފައިވާ  ުމއައްސަސާއަކުން ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ ސަރުކާރު ބައިވެރިވާ ކުންފު
 ފަރާތްތަކަށެވެ.  

 )ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޢިއްޒަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ޢިއްޒަތެއް އަރުވައިފައިވާ ފަރާތްތައް   97/1ޤާނޫނު ނަންބަރު   )ބ( 
     ޤައުމީ އިނާަމށް ހުށަހެޅުުމން އިސްތިސްނާ ވާނެއެވެ.
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ފައިދާހުރި  ޝަރަފުވެރިކަުމ ުމުޖތަަމޢަށް  ޤައުަމށާއި  ދިވެހި  ފަރުދަކު،  ވަކި  ދެވޭނީ،  އިނާމު  ޤައުމީ  ގެ 
ަމދުވެގެން   ނަމަ،    35ގޮތެއްގައި،  ފަރާތެއް  ލިބިފައިވާ  އިނާމު  ހިތްވަރުދިނުުމގެ  ވުުމންނެވެ.  ޚިދުަމތްކޮށްފައި       އަހަރު 

އަހަރު ވުުމންނެވެ. އިނާަމށް    35ުޖުމލަ  ގެ  ޚިދުަމތްކުރި ުމއްދަތުވެފައި،    އަހަރު  10އެ އިނާމު ލިބުނުތާ    ީމހަކަށް  އެ
    ން ވާނެއެވެ.ޅާހުށަހަޅާއިރު، ިމކަން ސާބިތުކޮށްދެވޭނެ ލިޔުންތަކާއި ހެކި ހުށަހަ
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ށް ވެސް އިނާުމ  ވާ ދެ ގިންތިންނެވެ. ިމ ދެ ގިންތިއަ ހިތްވަރުދިނުުމގެ ޤައުީމ އިނާުމ ދޭނީ، ތިރީގައި މި 
 އިސްތިސްނާ ވާނެއެވެ. 5.16ދިނުަމށް ުމއްދަތު ބެލުުމގައި 

އެ ދާއިރާއެއްގައި   ވެސް  ިމހާރުއަހަރު ޚިދުަމތް ކުރުާމއެކު،    7ވަކި ފަރުދެއް ނަމަ، އެ ދާއިރާއެއްގައި ަމދުވެގެން   )ހ( 
ދެމިހުން އުުމރުން  ނާޚިދުަމތުގައި  ދެވޭނީ،  އިނާުމ  އަދި  ދެެމދުގެ    60އަހަރާއި    18ންވާނެއެވެ.  އަހަރާ 

ނަމަ،  ކުންފުނި،  ފަރުދުންނަށެވެ.   ަޖާމޢަތަކުން  ަމ  އެަޖުމޢިއްޔާ  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  ދުތަކާ  ގުސަތަނެއް 
  ށް ހުށަހަޅާއިރު، ިމކަންއިނާަމ  ވާންޖެހޭނެއެވެ.ރު  އަހަ  10ަމދުވެގެން  ދެިމތިބޭތާ  ޚިދުަމތް ދިނުުމގައި  އެއްގޮތަށް  

  ންވާނެއެވެ.ޅާހެކި ހުށަހަ ސާބިތުކޮށްދެވޭނެ ލިޔުންތަކާއި

ދިނުަމށް   )ށ(  އިނާމު  ދާއިރާއިން  ދެ  ިމ  ދެވޭނީ،  އިނާުމ  ދާއިރާއިން  ޒުވާނުންގެ  ދާއިރާއާއި  އަންހެނުންގެ 
ރޮނގެއްގައި، ރޮނގުތަކުންކުރެ  ފަދަ  އަހަރުގެ    5ަމދުވެގެން   ކަނޑައެޅިފައިވާ  ފާހަގަކުރެވޭ  ުމއްދަތެއްގައި، 

އުުމރުން  އަންހެނުންނަށާއި،  ދެިމތިބި  ޚިދުަމތުގައި  ދާއިރާގެ  އެ  ވެސް  ިމހާރު  ކުރުާމއެކު،          ޚިދުަމތްތަކެއް 
 އަހަރާ ދެެމދުގެ ޒުވާނުންނަށެވެ. އިނާަމށް ހުށަހަޅާއިރު، ިމކަން ސާބިތުކޮށްދެވޭނެ ލިޔުންތަކާއި  35އަހަރާއި    18

 ންވާނެއެވެ.ޅާހަހެކި ހުށަ
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 ޤައުމީ އިނާމު ދެވޭ މައިގަނޑު ދާއިރާތައް  .5

ަމއިގަނޑު   ބެލޭނެ  ދިނުުމގައި  އިނާމު  ދާއިރާތަކުން  އެ  ދާއިރާތަކާއި،  ަމއިގަނޑު  ދެވޭނެ  އިނާމު  ޤައުމީ 
 ވަނީއެވެ.   ތިރީގައި ިމ ،ރޮނގުތައް

 

 އުނގަންނައިދިނުމާއި، ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ޢިލްމުގެ ދާއިރާ   ، ޤުރްއާން ކިޔެވުމާއި   ކީރިތި  5.1

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް: 

 .ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުާމއި، އުނގަންނައިދިނުން -
   .ކީރިތި ޤުރްއާން ހިތުދަސްކުރުާމއި، ހިތުދަސްކޮށްދިނުން -
 . ޚިދުަމތްކުރުންކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ޢިލްމު އުނގެނުާމއި، އުނގަންނައިދިނުުމގެ ރޮނގުން  -
ދި - ލިޔުާމއި،  ފޮތް  ހިެމނޭ  ޢިލްުމ  ޤުރްއާނުގެ  ޢުލޫުމލްޤުރްއާނުގެ  ) ކުރުާމއި، ޝާއިޢުކުރުން ރާސާ ކީރިތި 

 (ޤުރްއާނާއި ސައިންސްގެ ފޮތްތައް، ތަުޖވީދު ޢިލްުމގެ ފޮތްތައްފޮތްތައް، 

 އިސްލާމްދީނަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި، ދީނަށް ޚިދުމަތްކުރުމާއި، ދީނީ ޢިލްމު އުނގަންނައިދިނުމުގެ ދާއިރާ   5.2

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް: 

 . އިސްލާްމދީން އުނގަންނައިދިނުން -
 .ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން ،ދީނީ ރޮނގުން ޚިދުަމތްކުރުާމއި -
 .އިޢުކުރުންދީނީ ފޮތް ލިޔެ އެކުލަވައިލުާމއި، ޝާ -
 . މިސްކިތްތައް ބިނާކޮށްދިނުާމއި، ަމރާާމތުކޮށްދިނުން -

 ދިވެހިބަހާއި އަދަބިއްޔާތުގެ ދާއިރާ  5.3

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް: 

 .ދިވެހިބަހާއި ބަހުގެ ޢިލްމު ކުރިއެރުވުާމއި، ބަސް ދިރާސާކުރުން -
 . ދިވެހިބަހުގެ ބަހުރުވަތައް ދިރުވުން -
 . ލިޔުންތެރިކަން ކުރިއެރުވުންދިވެހިބަހުގެ  -
 . ދިވެހިބަހުގެ އަދަބަށް ބިނާކުރަނިވި ފާޑުކިޔުން -
 .ދިވެހިބަހުން ފޮތް ލިޔެ އެކުލަވައިލުާމއި، ޝާއިޢުކުރުން -
 .ދިވެހިބަހަށް ތަރުަޖާމކުރުން -
 . ވާހަކަ ލިޔުުމގެ ފަންނު ކުރިއެރުވުން -
 .ދެއްކުުމގެ ފަންނު ކުރިއެރުވުން ވާހަކަ -
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 .ކުރިއެރުވުން ދިވެހި ޅެންވެރިކަން -
 .   އްޔާތަށް ޚިދުަމތްކުރުން ދިވެހިބަހުގެ ފަންނި -

 

 ދިވެހި ތާރީޚުގެ ދާއިރާ  5.4

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް: 

 . ދިވެހި ތާރީޚު ދިރާސާކުރުން -
 .ދިވެހި ތާރީޚާ ބެހޭ ޢިލްމު ކުރިއެރުވުން -
 . ތާރީޚާ ބެހޭ ފޮތް ލިޔެ އެކުލަވައިލައި، ޝާއިޢުކުރުން -
 . ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުންދިވެހި ތާރީޚާ  -

 ދިވެހި ސަގާފަތާއި އާދަކާދައިގެ ދާއިރާ  5.5

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް: 

 . ދިވެހިންގެ ސަގާފަތާއި އާދަކާދަ ދިރުވައި، އާލާކޮށް، ކުރިއެރުވުން -
 .ދިވެހިންގެ ސަގާފީ ކުޅިވަރުތައް ކުރިއަރުވައި، އާލާކުރުން -
 .އާލާކުރުންއިހުގެ ފަންނުތައް ދިރުވައި،  -
 . ދިވެހިންގެ ސަގާފަތާއި އާދަކާދަ ދިރާސާކުރުން -
 . ދިވެހިންގެ ފޯކުލޯރު ދިރުވުން -
 . ދިވެހިންގެ ސަގާފަތާއި އާދަކާދަޔާ ބެހޭ ފޮތް އެކުލަވައިލައި، ޝާއިޢުކުރުން -

 ޤައުމީ ތަރިކައިގެ ދާއިރާ  5.6

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް: 

 . ޤައުމީ ތަރިކަ ރައްކައުތެރިކުރުން -
 . ބެހޭ ަމޢުލޫާމތު އާންުމ ކުރުާމއި، މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުވުންޤައުމީ ތަރިކައާ -
 . ޤައުމީ ތަރިކައާބެހޭ ދިރާސާކުރުން -

 ތަޢުލީމީ ދާއިރާ  5.7

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:                                     

 .ތަޢުލީމު އުނގަންނައިދިނުން -
 . ތަޢުލީމީ ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުން -
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 . ދާއިރާއަށް، ކިޔަވައިދިނުުމގެ އައު ގޮތްތައް ތަޢާރުފު ކުރުން ތަޢުލީމީ  -
 . އުނގަންނައިދިނުުމގެ ވަސީލަތްތައް އުފައްދައި ތަރައްޤީ ކުރުން -
 . ވޮކޭޝަނަލް އެޑިޔުކޭޝަން ނުވަތަ ޢަަމލީ މަސައްކަތުގެ ރޮނގުން މީހުން ބިނާކުރުން -
 . ތަޢުލީމީ ުމއައްސަސާތައް އުފައްދައި، ހިންގުން -
 . ލީމު ތަރައްޤީކުރުންަމތީ ތަޢު -
 . ޢިލްމު އުފައްދައި، ފެތުރުން -
 . އުނގެނުުމގައި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ީމހުންނަށް ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުން -
 .ރުާމއި، ތަރައްޤީކުރުންފަންނީ މީހުން ބިނާކު -

 ޞިއްޙީ ދާއިރާ  5.8

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް: 

 . ޞިއްޙީ ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުން -
  .ޞިއްޙަތު ކުރިއެރުވުންއާންމު  -
 . ޞިއްޙީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން -
 .ދިވެހިބޭސްވެރިކަން ކުރުާމއި، އެ މަސައްކަތް ތަރައްޤީކުރުން -
 .ޞިއްޙީ ރޮނގުން ދިރާސާކުރުން -
 . ޞިއްޙީ ޚިދުަމތްތެރިން ބިނާކުރުން -
 . ޞިއްޙީ ދާއިރާއާ ގުޅޭގޮތުން ފޮތް ޝާއިޢުކުރުން  -
 . ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ީމހުން ހޭލުންތެރިކުރުން ގައިން ގަޔަށް އަރާ ބަލިތައް -
ކުރުާމ   - ކޮންޓްރޯލް  ބަލިތައް  ނާރާ  ގައިންގަޔަށް  ފަދަ  ބަލިތައް  ެޖހޭ  ގުޅިގެން  ވައްޓަފާޅިއާ  ދިރިއުޅުުމގެ 

 .ގުޅޭގޮތުން މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުން

 ޤާނޫނީ ދާއިރާ  5.9

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް: 

 .ޚިދުަމތްކުރުންޤާނޫނީ ރޮނގުން  -
 .ޤާނޫނު ުމރާަޖޢާކުރުންކުރުވުާމއި، ރާއްޭޖގެ ޤާނޫނުތަކަށް ީމހުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު -

 އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ދިރުވައި ކުރިއެރުވުމުގެ ދާއިރާ   އިޖުތިމާޢީ ރައްކައުތެރިކަމާއި،  5.10

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް: 

އަޅައިލުން   - ރައްކައުތެރިކަާމއި  ކުރުާމއި، ފުދުންތެރި ދީބޭނުންވާ ކުޚާއްޞަ  ޚިދުަމތް  ީމހުންނަށް  ންނަށާއި 
 . ބަޔަކަށް ހެދުަމށް މަސައްކަތްކުރުން
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ކުޑަކުދީކުޑަކު - މަސައްކަތްކުރުާމއި،  ޤާއިުމކުރުަމށް  ުމުޖތަަމޢެއް  ރައްކައުތެރި  ޒުވާނުންގެ  ންނާދީންނަށް  އި 
ޒިންާމދާރު އަށަގަންނުވައި،  އާދަތައް  އިުޖތިާމޢީ  ކުރުމަށް  ެމދުގައި  ތަރުބިއްޔަތު  ގޮތުގައި  ބައެއްގެ   

 . މަސައްކަތްކުރުން
ފަރާތްތަކަށް   - ވާ  ހާލަތްތަކުގައި  ނާޒުކު  ނަފްސާނީ  ( ވަލްނަރަބްލްސް)ުމުޖތަަމޢުގައި  އަދި  އިުޖތިާމޢީ 

 . އެހީތެރިކަާމއި ރައްކައުތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުުމގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރުން
 .މާ ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުަމށް މަސައްކަތްކުރުންތަފާތު ނުކުޅެދުންތެރިކަ -
 .ންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކައުތެރިކުރުަމށް ޓަކައި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުުމގެ މަސައްކަތްކުރުންދީކުޑަކު -
ރިކުރުވުމަށް  އުުމރުން ދުވަސްވީ ީމހުންގެ ޙައްޤުތައް ޙިާމޔަތްކޮށްދިނުާމއި، އެ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެ -

 .މަސައްކަތްކުރުން
 . ޢާއިލީ ގުޅުންތަކާއި، އިުޖތިާމޢީ ގުޅުންތައް ހަރުދަނާ ކުރުަމށް މަސައްކަތްކުރުން -
 .އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ހޭލުންތެރި ކުރުވުން -
 .އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ހޯދައިދިނުަމށް މަސައްކަތްކުރުން -
ރައްކައުތެރިކުރުުމގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި ހުރަސްތައް ނައްތައިލުަމށް، ިޖންސުގެ  އިންސާނީ ޙައްޤުތައް   -

 . ތަފާތުކުރުެމއްނެތި މަސައްކަތްކުރުން
 

 ދައުލަތުގެ ގަވަރނަންސް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ދާއިރާ   5.11

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް: 

 .އަށަގެންނެވުންޑިޮމކްރަސީގެ ހަަމތަކާއި އަސާސްތައް ހަރުދަނާކޮށް  -
 . ލާަމރުކަޒީ އުސޫލުން ކަންކަން ހިންގުުމގެ ނިޒާމު ކުރިއެރުވުން -
 .ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުަމށް މަސައްކަތްކުރުން -

 

 ތިމާވެށްޓާއި ހަކަތައިގެ ދާއިރާ   5.12

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް: 

 . ރޮނގުން ހޭލުންތެރިކުރުވުންތިާމވެށީގެ -
 .އުފެއްދުންތައް ހޯދައި، ތަޢާރުފުކުރުން ނުވަތަ ބޭނުންކުރުންތިާމވެށްޓާ ރައްޓެހި  -
 . ތިާމވެށީގެ ރޮނގުން ޢިލްމީ ދިރާސާތައް ކުރުން -
 .ތިާމވެށި ޙިާމޔަތްކުރުަމށް އިސްނަގައިގެން މަސައްކަތްކުރުން -
ދާއިރާ   - ހަކަތައިގެ  ގޮތްތަކަށް  އުފެއްދުންތެރި  އަދި  ޚަރަދުކުޑަ  ރައްޓެހި،  ތަރައްޤީކޮށް ތިާމވެށްޓާއި 

 .ކުރިއެރުވުަމށް މަސައްކަތްކުރުން
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. މޫސުަމށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ކުދި ޖަޒީރާ ޤައުުމތަކަށް ކުރިަމތިވާ ގޮންެޖހުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން -
 .  ރިކޮށް ދެެމހެއްޓުަމށް މަސައްކަތްކުރުންވަކާލާތުކޮށް، އަޑުއުފުލައި، ތިާމވެށި ރައްކައުތެ

 ދާއިރާ   މަސްވެރިކަމުގެ   5.13

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް: 

ދޮށީގެ މަސްވެރިކަން، ބޮޑު ކަންނެލީގެ ަމސްވެރިކަން، ފަރުަމހުގެ މަސްވެރިކަން،  )މަސްވެރިކަން ކުރުން   -
 (ލޭނުގެ މަސްވެރިކަން، ފާނައިގެ މަސްވެރިކަން

 .ަމހުގެ ބާވަތްތަކުން ވެލިއު އެޑެޑް ޕްރޮޑަކްޓްސް އުފެއްދުން -
 .އެކުއަރކަލްޗަރއާއި، ެމރިކަލްޗަރ ކުރުން -
 .ަމހުގެ ބާވަތްތައް ާމކެޓް ކުރުާމއި އެކްސްޕޯޓް ކުރުން -
 . މަސްވެރިކަާމބެހޭ ދިރާސާކުރުން -
 .މަސްވެރިކަން ރައްކައުތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުން -
 . ކަނޑުގެ ާމޙައުލު ރައްކައުތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުން -
 . ންތެރިކުރުވުާމއި، ތަްމރީނުދިނުންގޮތުން ުމުޖތަަމޢު ހޭލު މަސްވެރިކަާމ ބެހޭ -
 (ބުޅި، އެޕްލިކޭޝަންސް، ސޮފްޓްވެއަރ)މަސްވެރިކަުމގައި ބޭނުންކުރެވޭ އައު ޓެކްނޮލޮީޖއެއް އުފެއްދުން  -

 ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ   5.14

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް: 

 . ހިންގުާމއި ތަޢާރުފުކުރުންރާއްޭޖގެ ފަތުރުވެރިކަަމށް ކުރިއެރުން ލިބޭނޭ އެކި ކަންކަން  -
ދިވެ - ދާއިރާއަށް  ފަތުރުވެރިކަުމގެ  ދިވެހީރާއްޭޖގެ  ބިނާކުރުަމށާއި،  ޝަހީން       އުޤުވެރިކުރުވުަމށާއި، ން 

 .އަހުލުވެރި ކުރުވުަމށް މަސައްކަތްކުރުންން ހީދިވެ
އުފެއްދުން - ތަރިކަ ރަމްޒުކޮށްދޭ، ރާއްޭޖގައި އުފައްދާ  ތާރީޚާއި  ފަތުރުވެރިކަުމގެ ރާއްޭޖގެ ސަގާފަތާއި   ތައް 

 .ސިނާޢަތަށް ފޯރުކޮށްދިނުާމއި، ތަޢާރުފުކުރުާމއި ާމކެޓްކުރުން

 ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ   5.15

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް: 

 . ވިޔަފާރި އުސޫލުން، ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރުން -
 .ަޖނަވާރު ގެންގުޅުުމގެ މަސައްކަތްކުރުންވިޔަފާރި އުސޫލުން، ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުކުޅާއި ކުދި   -
ތިާމވެށްޓާ - ދާއިރާއެއްގައި،  ދަނޑުވެރިކަުމގެ   ފުޅާ  ބޭނުންކޮށްގެން  ޓެކްނޯލޮޖީ  ޒަާމނީ  ރައްޓެހި 

 (ޓިޝޫކަލްޗަރ، ހައިޑްރޮފޯނިކް، އެކުއަރފޯނިކް) މަސައްކަތްކުރުން
 .ންދަނޑުވެރިކަުމގެ ބާވަތްތަކުން ވެލިއު އެޑެޑް ޕްރޮޑަކްޓްސް އުފެއްދު -
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 . ދަނޑުވެރިކަުމގެ އުފެއްދުންތައް ާމކެޓްކޮށް، ވިޔަފާރިކުރުން -
 . ދަނޑުވެރިކަާމބެހޭ ދިރާސާކުރުާމއި، ފޮތް ލިޔެ، ޝާއިޢުކުރުން -
 .އޯގަނިކް ފާރމިންގ -
 .ުމުޖތަަމޢު ހޭލުންތެރިކުރުވުން، ދަނޑުވެރިކަާމބެހޭ ތަްމރީނު ދިނުާމއި -

 ރޮނގު )ބްރޭވަރީ( އާދަޔާ ޚިލާފު ހިތްވަރުގަދަ ކަމުގެ    5.16

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް: 

 .ބޮޑެތި ކާރިސާތަކުން ރައްޔިތުންނާއި ުމދާ ސަލާަމތްކުރުން -
ނުވަތަ   - ީމހަކު  އެ  ވަނިކޮށް،  ހާލަތެއްގައި  ފަދަ  ނުރައްކައުވެދާ  ފުރާނައަށް  ީމހެއްގެ  ނުވަތަ           ބައެއްގެ 

 .ަމސައްކަތްކުރުންޓަކައި  ސަލާަމތްކުރުން ނުވަތަ އެކަަމށްބަޔަކު އެ 

 އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާ    5.17

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް: 

ރާއްޭޖގައި ކުށް ަމދުކޮށް އަާމން ވެށްޓެއް ޤާއިުމކޮށްދިނުަމށް މަސައްކަތްކުރުާމއި، އެކަުމގެ ހޭލުންތެރިކަން              -
 .އިތުރުކުރުަމށް މަސައްކަތްކުރުން

ފު - ވަޒީފާގެ  ގޮތެއްގައި  ަމގުފަހިކޮށްދިނުާމއި،  ދެެމހެއްޓެނިވި  ކުރިއެރުަމށް  ޤާއިުމކޮށްދީ،  ރުޞަތުތައް 
 . ފަރުދުންގެ ކުރިއެރުަމށް ަމގުފަހިކޮށްދިނުން

 . ުމުޖތަަމޢާއި ޒުވާނުންގެ ތަރައްޤީއަށާއި، ޒުވާނުން ބިނާކުރުަމށާއި ތަރުބިއްޔަތު  ކުރުަމށް މަސައްކަތްކުރުން -
 .މަސައްކަތްތައް ކުރުންަޖާމޢަތަށް ފައިދާހުރި  -
 ( ވޮލަންޓިއަރިޒަްމ)ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރުން  -
ކުރުަމށާއި - ޤާއިުމ  ހަަމހަަމކަން  ެމދުގައި  ފިރިހެނުންގެ  ތަރައްޤީއަށް   ،އަންހެނުންނާއި   އަންހެނުންގެ 

 .މަސައްކަތްކުރުން
 . އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުަމށް ަމސައްކަތްކުރުން -
 .ުމުޖތަަމޢުގައި އަށަގަންނަުމންދާ ނުރަނގަޅު އާދަތައް ނައްތައިލުަމށް މަސައްކަތްކުރުން -

 ވިޔަފާރިއާއި، އިޤްތިޞާދީ ދާއިރާ    5.18

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް: 

 . ވިޔަފާރި ފުޅާކޮށް ތަރައްޤީ ކުރުން -
 . ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުން ޓުގެއެކްސްޕޯ-ރީ -
 .އުފެއްދުންތަކުގެ ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުާމއި، އެކްސްޕޯޓް ކުރުންރާއްޭޖގައި އުފައްދާ  -
 . އިޤްތިޞާދަށް މުޅިން އައު ޚިދުަމތްތަކާއި މަސައްކަތްތައް ތަޢާރުފުކޮށް، ތަރައްޤީކޮށް، ކުރިއެރުވުން -
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 .އިޤްތިޞާދީގޮތުން ނަފާވާ، ތިާމވެށްޓާ ރައްޓެހި ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުން -
އުފެއްދުންތެރިކަހީދިވެ - ދިވެންގެ  ދިވެހީާމއި،  އުފެއްދުންތަކަށާއި،  ފުރުސަތުތައްހީންގެ  ވަޒީފާގެ    ންނަށް 

 . ފަހިކޮށްދިނުން
 . ރިއަލް އެސްޓޭޓް ވިޔަފާރި -
 .ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ހުރުަމށް ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން ހިންގޭ އެކިއެކި ކުޅިވަރުތައް -

 މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާ ކުދިފަންތިއާއި     5.19

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް: 

 .ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ކުރާ މަސައްކަތް -
 .ފެހުާމއި ަޖރީކުރުން -
 . ރާއްެޖއަށް ނިސްބަތްވާ އުފެއްދުންތައް އުފެއްދާުމއި ާމކެޓް ކުރުން ،ރާއްޭޖގައި އުފައްދާ -
 . އަތްތެރި މަސައްކަތުން ތަކެތި އުފެއްދުން -
 . ވެލިއު އެޑް ކުރުން -
 .އިވެންޓް ެމނޭްޖަމންޓް -
 .ޒަާމނީ ޓެކްނޮލޮީޖގެ އެހީގައި ކުރެވޭ ވިޔަފާރި -
 . ިމޒަމާނުގެ ާމކެޓަށް ފެތޭގޮތަށް އުފެއްދުން ޒަމާންވީ އުފެއްދުންތައް، -

 ބޯޓް ބިލްޑިންގގެ ދާއިރާ    5.20

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް: 

 . ން ކުރުާމއި، އެ މަސައްކަތް ކުރިއެރުވުންކިއްސަރު ވަޑާ -
 .ޔޮޓްފަހަރު ބަނުންއޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނުާމއި،  -
 .ފައިބަރ ގްލާސްއިންނާއި، އެހެނިހެން ބާވަތްތަކުން އުޅަނދުފަހަރު ބަނުން -
 .އުޅަނދުފަހަރު ފަރުާމކުރުާމއި، އެ މަސައްކަތް ކުރިއެރުވުން -
 . މި ދާއިރާއިން ީމހުން ބިނާކުރުާމއި، ިމކަުމގެ ޢިލްީމ އަދި ފަންނީ ޤާބިލުކަން އިތުރު ކުރުން -

 ކަމުގެ ދާއިރާ މަސައްކަތްތެރި    5.21

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް: 

 .ކުރުާމއި، އެ މަސައްކަތް ކުރިއެރުވުން ތެދުއުއިވަޑާން -
 . ކަނބުރުވެރިކަާމއި ތިލޭރުކަން ކުރުާމއި، އެ ަމސައްކަތް ކުރިއެރުވުން -
 . ކުރުާމއި، ކުރިއެރުވުން އެކި ބާވަތުގެ މަސައްކަތް -
 .ކުރުާމއި ކުރިއެރުވުން އެކި ބާވަތުގެ އިންިޖނިއަރިންގގެ މަސައްކަތް -
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 ޑައިވިންގގެ ދާއިރާ   5.22

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް: 

 .ސްކޫބާ ޑައިވިންގ -
 .ރިކްރިއޭޝަނަލް ޑައިވިންގ -
 .ކޮާމޝަލް ޑައިވިންގ -

 ހެއަރ އެންޑް ބިއުޓީގެ ދާއިރާ   5.23

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް: 

 . ނާކުރުާމއި، މަސައްކަތް ކުރިއެރުވުންމި ދާއިރާއިން ީމހުން ބި -
 . ތަރައްޤީކުރުން ، ންގުާމއިދޭ ތަންތަން ހި ދާއިރާއިން ޚިދުަމތްމި  -

 އިމާރާތްކުރުމާއި، އިމާރާތް ފަރުމާކުރުމުގެ ދާއިރާ    5.24

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް: 

 . އިާމރާތްކުރުން -
 .އިާމރާތް ފަރުާމކުރުން -
 .ކޮންސަލްޓަންސީ -
 .ޕްލޭނިންގ އެންޑް ޑިވެލޮޕްެމންޓް -
 .ފަރުާމކުރުންބަނދަރު ހެދުާމއި، ބަނދަރު  -
 . ކޯސްޓަލް އިންިޖނިއަރިންގ -
 .އިންިޖނިއަރިންގ -

 ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާ    5.25

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:  

 . އެއްގަާމއި، ކަނޑާއި، ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ރޮނގުން ޚިދުަމތް ކުރުން -
 . ތަރައްޤީކުރުންކަނޑު ދަތުރުފަތުރާއި، ވައިގެ ދަތުރުފަތުރާއި، އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާުމ  -
 .ދިނުން ކުރުާމއި، ތަްމރީނު ދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާަމތާއި ރައްކައުތެރިކަާމބެހޭ ސަރވޭ -

 
 
 
 



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                            88 ައދަދު:                             50 ލިުއމް: ވޮ

 
 

11 
 

 މުވާޞަލާތާއި، އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާ   5.26

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް: 

 . ުމވާޞަލާތުގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުން -
 .ތަޢާރުފުކުރުންގެ ރޮނގުން އައު ޓެކްނޯލޮޖީ .ޓީ .ސީ.އައި -
 . ސޮފްޓްވެއަރ އެޕްލިކޭޝަން ތަރައްޤީކުރުން ،އާއިކޮްމޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ  -
 .  ދިވެހިން ތަރައްޤީކުރާ ސޮފްޓްވެއަރތައް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ާމކެޓަށް ގެންދިއުން -
 .  ބޭނުންކުރުންލަތައް ޙައްލުކުރުަމށް އައު ޓެކްނޮލޮޖީ ޤައުަމށް ދިާމވެފައިވާ ބޮޑެތި ަމއްސަ -

 ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ދާއިރާ    5.27

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް: 

 . ޒިންާމދާރު ނޫސްވެރިކަން -
 .ނޫސްވެރިކަން ކުރިއެރުވުން -
 . ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުާމއި، ޓެލެކާސްޓް ކުރުން -
 . ޕުރޮގްރާމު އުފެއްދުން -
 .ަމޢުލޫާމތު ފެތުރުން -
 . ހުނަރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުންހުށަހެޅުުމގެ  -
 (އިންވެސްޓިގޭޓިވް ޖާނަލިޒަްމ)ތަޙުޤީޤީ ނޫސްވެރިކަން  -
  ނޫސްވެރިކަުމގެ ފޮޓޯގްރަފީ.  -

 

 ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާ    5.28

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް: 

 . ކުޅިވަރުގެ ރޮނގުން މީހުން ތަްމރީނުކުރުން -
 .ޚިދުަމތްކުރުންކުޅިވަރު ހިންގުާމއި، ކުޅިވަރަށް  -
 .ކުޅިވަރު އާލާކޮށް ތަރައްޤީ ކުރުން -
 . ކަސްރަތު ކުރުާމއި، ކަސްރަތު ކުރިއެރުވުން -
 .ހިންގުން ، ފަރާތްތަކަށް ތަފާތު ކުޅިވަރުތައް ރާވައި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ -
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 ވިޜުއަލް އާޓްސްގެ ދާއިރާ    5.29

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް: 

 . ފޮޓޯގްރަފީ  -
 ( ލިޔުާމއި، ކުރެހުާމއި، ފަރުާމކުރުން)ފައިން އާޓްސް  -
 . ފިލްމު އުފެއްދުން -
 .ފިލްމު ޑައިރެކްޓްކުރުން -
 . ވީޑިއޯ އުފެއްދުން -
 . ކޮްމޕިއުޓަރ އާޓް -
 .އެނިޭމޝަން -
 .އާކިޓެކްޗަރއާއި، ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިން -

 ޕަރފޯމިންގ އާޓްސްގެ ދާއިރާ     5.30

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް: 

 . ކުޅުާމއި، އެ ރޮނގުން ީމހުން ތަްމރީނުކުރުންފިލްާމއި ޑްރާާމ  -
 . ތަމްސީލު ކުޅުާމއި، ސްޓޭޖް ހުށަހެޅުން -
 .ސްކްރިޕްޓް ލިޔުން -
 . އޯޑިއޯ އުފެއްދުން -
 . ލަވަކިޔުާމއި، އެ ރޮނގުން ީމހުން ތަްމރީނުކުރުން -
 .ިމޔުޒިކް ކުޅުާމއި، އެ ރޮނގުން މީހުން ތަްމރީނުކުރުން -
 .އަިމއްލަ ރާގު އުފެއްދުން -
 . ނެށުާމއި، އެ ރޮނގުން ީމހުން ތަްމރީނުކުރުން -
 . ކޮރެއޮގްރަފީ -

 އެޕްލައިޑް އާޓްސްގެ ދާއިރާ    5.31

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް: 

 .އިންޑަސްޓްރިއަލް އާޓްސް -
 .ފެޝަން ޑިޒައިން -
 .އިންޓީރިއަރ ޑިޒައިން -
 . ޑެކަރޭޓިވް އާޓް -
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 . ގލޭންޑް ސްކޭޕިން -

 އަންހެނުންގެ ދާއިރާ    5.32

 ރޮނގުތައް: ބެލޭނެ  

ުމއްދަތެއްގައި، ތިރީގައި ިމވާ ރޮނގުތަކުންކުރެ    އަހަރުގެ  5މި ދާއިރާއިން އިނާުމ ދެވޭނީ، ަމދުވެގެން  
 ރޮނގަކުން ފާހަގަކުރެވޭ ފަދަ ޚިދުަމތްތަކެއް ކޮށްފައިވާ އަންހެނުންނަށެވެ. 

ރައްކަ - ޙައްޤުތައް  އަންހެނުންގެ  ަމސައްކަތްކުރުާމއި،  ތަރައްޤީއަށް  ކުރިއެރުވުަމށް އުއަންހެނުންގެ  ތެރިކޮށް 
 .މަސައްކަތްކުރުާމއި، އަންހެނުންނަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި ހުރަސްތައް ނައްތައިލުަމށް ަމސައްކަތްކުރުން

 . އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުާމއި، އެ ޙައްޤުތައް ހޯދައިދިނުަމށް މަސައްކަތްކުރުން -
 .ނީ ރައްކައުތެރިކަން ޤާއިުމކުރުަމށް މަސައްކަތްކުރުންއިންސާ ،ރައްކައުތެރިކަާމއިއިުޖތިާމޢީ  -
 (ނޮން ސްޓީރިއޯޓައިޕް)އާންުމކޮށް އަންހެނުން ކޮށްނޫޅޭ ބާވަތުގެ ަމސައްކަތްކުރުން  -
 (ވޮލަންޓިއަރިޒަްމ)ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރުން  -

 

 ޒުވާނުންގެ ދާއިރާ   5.33

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް: 

އަހަރުގެ ުމއްދަތެއްގައި، ތިރީގައި ިމވާ ރޮނގުތަކުންކުރެ    5މި ދާއިރާއިން އިނާުމ ދެވޭނީ، ަމދުވެގެން  
 ރޮނގަކުން ފާހަގަކުރެވޭ ފަދަ ޚިދުަމތްތަކެއް ކޮށްފައިވާ ޒުވާނުންނަށެވެ. 

 .މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުންމަސްތުވާ ތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ދެެމހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބިނާކުރަނިވި   -
 .ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުާމލު ކުރުމާ ދެކޮޅަށް ދެެމހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބިނާކުރަނިވި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުން -
ބިނާކުރަނިވި - ގޮތެއްގައި  ދެެމހެއްޓެނިވި  ރައްކައުތެރިވުަމށް  ވެށިން  ަމދުކުރުަމށާއި، ކުށުގެ  ކުށްތައް     ބޮޑެތި 

 .މަސައްކަތްކުރުން
 .ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރުާމއި، މަސައްކަތްކުރުުމގެ ރޫޙު އާލާކުރުންހިލޭ -
 . ުމުޖތަަމޢަށް ފައިދާކުރަނިވި އައު އުފެއްދުންތަކާއި ޚިދުަމތްތައް ތަޢާރުފުކުރުން -
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 ޤައުމީ އިނާމު ދިނުމަށް ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލާނެ ކަންތައްތައް  .6
 

 ނޫންކަން.ދާއިރާގައި ދެިމހުރިކަން ނުވަތަ  )ހ( 

 ދާއިރާގައި ޚިދުަމތް ކޮށްފައިވާ ުމއްދަތު.  )ށ( 

 ދާއިރާއިން ހޯދައިފައިވާ ކާިމޔާބީއާއި ކުރިއެރުންތައް.  )ނ( 

 ދާއިރާއިން، ހިލޭސާބަހަށް ކޮށްދީފައިވާ މަސައްކަތް.  )ރ( 

 އްކަތް. )ބ( ދާއިރާއިން، ޤައުުމގެ ތަރައްޤީއަށާއި، ުމުޖތަަމޢަށް ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި ކޮށްފައިވާ މަސަ

 )ޅ( ދާއިރާއިން، މީހުން ބިނާކުރުަމށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް. 

 މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، އުފެއްދުންތެރި ކަންތައްތައް ތަޢާރުފު ކޮށްފައިވާ ިމންވަރު.    )ކ( 

 ން ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުަމށް ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ކުރަުމން ގެންދާ މަސައްކަތް.ހީދިވެ )އ( 

 ންގެ އަދަދު. ހީރީނުކޮށްފައިވާ ދިވެތަްމ )ވ( 

 ން ވަޒީފާގައި ގެންގުޅޭ ނިސްބަތް. ހީދިވެ )މ(
 

 ކޮމިޓީން އިތުރަށް ބަލާނެ ކަންތައްތައް  .7

ޚިދުަމތުގެ   )ހ(  އާންމު  ކުރިން  ީމގެ  ދާއިރާއިން،  ހުށަހެޅޭ  ީމހަކީ، އިނާަމށް  ހުށަހެޅޭ  އިނާަމށް  ޝަރަފުވެރިކަުމގެ 
ލިބިފައިވާ ީމހެއްކަުމގައި ނުވުން. ހިތްވަރުދިނުުމގެ އިނާަމށް ހުށަހެޅޭ ީމހާ/ފަރާތަކީ،  ޝަރަފުވެރިކަުމގެ އިނާމު  

ކަުމގައި   ފަރާތެއް  ލިބިފައިވާ  އިނާމު  ހިތްވަރުދިނުުމގެ  ޚިދުަމތަށް  އާންުމ  ކުރިން  ީމގެ  ދާއިރާއިން،  ހުށަހެޅޭ 
 ނުވުން.

ަޖުމޢިއްޔާ ނުވަތަ ަޖާމޢަތް ފަދަ ތަނެއްގެ މަސްއޫލު ފަރާތެއްގެ )ށ( އިނާަމށް ހުށަހެޅޭ ފަރާތަކީ، ކުންފުނި ނުވަތަ  
އިނާަމކީ،   އެ  ފަރާތެއްނަމަ،  ލިބިފައިވާ  އިނާުމ  ޤައުީމ  ނުވަތަ  އިނާުމ  ޚިދުަމތުގެ  އާންުމ  ހައިސިއްޔަތުން 

އް ކަުމގައި ނުވަތަ ަޖާމޢަތަކުން ކޮށްފައިވާ ޚިދުަމތަކުން ލިބިފައިވާ އިނާެމ  އަކުންނުވަތަ ަޖުމޢިއްޔާ  ންކުންފުނި
 ބެލުން. 

ފަރާތަކީ، ސަރުކާރުން ދެއް )ނ(  ހުށަހެޅޭ  ޤައުީމ އިނާެމއް  ވައިއިނާަމށް  އިނާެމއް ނުވަތަ  ޚިދުަމތުގެ  އާންމު  ފައިވާ 
ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ނަމަ، ނުވަތަ އިނާމު ލިބުނުއިރު އެ ފަރާތް ނިސްބަތްވަނީ ކުންފުނި، ަޖުމޢިއްޔާ، ަޖާމޢަތް  

ަޖުމޢިއްޔާ  ފަދަ ތަނެއްގެ މަސްއޫލު   ފަރާތަކަށް ނަމަ، އިނާމު ލިބުނު ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ އިނާަމކީ، ކުންފުނި 
 ފަދަ ތަނެއްގެ ނަުމގައި ކޮށްފައިވާ ޚިދުަމތަކުން ލިބިފައިވާ އިނާެމއް ކަުމގައި ބެލުން.   ަޖާމޢަތް
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އްގެ އިތުރުން، އެ ދާއިރާއެއްގެ  އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ ޒިންާމގެ އިތުރުން، ނުވަތަ އާްމދަނީ ހޯދުަމށް ކުރާ މަސައްކަތެ )ރ( 
 ތަރައްޤީއަށާއި، ކުރިއެރުަމށް ކޮށްދީފައިވާ ޚިދުަމތްތަކަށާއި، ކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަށް. 

ުމއްދަ ދިގު  އެކަށީގެންވާ  ޙައްޤުވާނަމަ،  އިނާމު  ޝަރަފުވެރިކަުމގެ  ކޮށްދީފައިވާ  ،  ތެއްގައި)ބ(  ދާއިރާއަކުން  އެ 
 އި ޙަޔާތުގެ ބޮޑު ބައެއް ހޭދަކޮށްފައިވާ ިމންވަރު.ޚިދުަމތްތަކަށާއި، އެ މަސައްކަތުގަ

ޚިދުަމތްތަކަށާއި،  )ޅ( ގެންދާ  ކުރަުމން  އަދި  ކޮށްދީފައިވާ  ދާއިރާގައި  ނަމަ،  ޙައްޤުވާ  އިނާމު  ހިތްވަރުދިނުުމގެ 
 ުމއްދަތަށާއި، ދެެމހެއްޓެނިވި ގޮތަކަށް ކަންކަން ކުރުަމށް ރާވައިފައިވާ ިމންވަރު.

 ރާ ނަޫމނާއަކަށް ވުން.ުމުޖތަަމޢު ޤަބޫލުކު )ކ( 

ަމދަނީ   )އ(  ސާބިތު ދަރަނީގެ    ، އިިޖނާއީ ަމއްސަލަތަކުގެ ރެކޯޑާ  ،ަމއްސަލަތަކާއިއިނާަމށް ހުށަހެޅިފައިވާ ފަރާތުގެ 
 .ަމޢުލޫާމތު

ގުޅިގެން  )ވ(   ޙުކުަމކާ  ކޮށްފައިވާ  ފަރާތުގެ ނަުމގައި ސާބިތު  ޝަރުޢީގޮތުން  ީމހާ ނުވަތަ  ހުށަހެޅިފައިވާ  އިނާަމށް 
 އެ ފައިސާ ގަވާއިދުން ދައްކަުމން ގެންދާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން.   ،ދަރަންޏަކަށް ފައިސާ ދައްކަންެޖހި

ޯމލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއަށް   ،ނުވަތަ ފަރާތުގެ ނަުމގައި  ގެ ނަުމގައި)މ( އިނާަމށް ހުށަހެޅިފައިވާ ީމހާ
 ންެޖހިފައިވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން. ކާދައްންެޖހޭ ޓެކްސް ފައިސާއެއް ނުވަތަ އެނޫން އެހެން ފައިސާއެއް ކާދައް

އެއްވެސް އިރެއްގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ަމއްސަލައެއް ނުވަތަ    ަމއްޗަށް  )ފ( އިނާަމށް ހުށަހެޅިފައިވާ ީމހާ ނުވަތަ ފަރާތުގެ
ހުށަހެޅި، އެ ަމއްސަލައެއް    ކުރަން  ތަ އެއްވެސް ދަޢުވާއެއްއެއްވެސް ަމއްސަލައެއް ނުވަ  ކޮރަޕްޝަނާ ގުޅުންހުރި

 ބަލަުމންދާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން.  

ޤީޤީ ޙުތަ  ،ަމއްޗަށް  ގެނުވަތަ ފަރާތު  ގެ ަމއްޗަށް)ފ( އެއްވެސް ަމއްސަލައަކާ ގުޅިގެން އިނާަމށް ހުށަހެޅިފައިވާ ީމހާ 
    ކުރެވެުމންދާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން. ޤީޤެއްޙުއިދާރާއަކުން ތަ

 ޤައުމީ އިނާމު ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ އަގު ވަޒަންކުރުން  .8

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

 ޤައުމީ އިނާމެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން އިނާމު ނިގުޅައިގަތުން  .9

ންެޖހޭ ފަދަ ކަެމއް ފާހަގަ ކުރެވިއްެޖ  ނާވާ ފަރާތަކުން، ޤައުމީ އިނާެމއް ނިގުޅައިގަން ޤައުމީ އިނާެމއް ލިބިފައި
ނަމަ، ނުވަތަ ޤައުީމ އިނާާމބެހޭ ކޮިމޓީއަށް އެ ފަދަ ަމއްސަލައެއް ހުށަހެޅިއްޖެ ނަމަ، އެ ކަެމއް ބަލައި، އަދި އެ ކަަމކީ  

ނިގުޅައިގަން އިނާެމއް  ކަުމގައި  ނާޤައުމީ  ކަެމއް  ފަދަ  ތަފުސީލު  ންެޖހޭ  ނަމަ،  ފެނިއްޖެ  ކޮިމޓީއަށް  އިނާާމބެހޭ  ޤައުމީ 
 ސަބަބާއެކު، އެކަން ރައީސުލްުޖްމހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހެޅުުމގެ ބާރު، ޤައުމީ އިނާާމބެހޭ ކޮިމޓީއަށް ލިބިގެން ވެއެވެ. 
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 ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީ 
 ރައީސުލްުޖްމހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 

 ދިވެހިރާްއޖެ. މާލެ،     
 

 ހުށަހަޅާ ފޯމު ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ ނަން އިނާމަށް    ޤައުމީ
 

 ☐ އިނާމަށް ހުށަހަޅަނީ އެހެން ފަރާތަކުން           ☐އިނާމަށް ހުށަހަޅަނީ އަމިއްލައަށް 

     

 

 : : ޤައުމީ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅޭ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު 1
  ނަން: )ހ( 

 ފޮޓޯެއްއޕާސްޕޯޓު ސަިއޒުގެ 
 އެޑްރެސް:  ދާއިީމ )ށ( 
 ިމހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް: )ނ( 

 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު: ( ރ)
 އުފަން ތާރީޚު:  ( ބ)
    ފޯނު ނަންބަރު:  ( ކ)  އީެމއިލް އެޑްރެސް:   (ޅ)
 ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން: ،ކުރާ މަސައްކަތް ނުވަތަ އަދާކުރާ ވަޒީފާއާއި (  އ)

 
 އަިމއްލަގޮތުން އާްމދަނީ ހޯދުަމށް ކުރާ މަސައްކަތް:  )ވ( 
 

 : ރޮނގު   ދާއިރާއާއި   ހުށަހަޅާ   އިނާމަށް   ތެރެއިން  ދާއިރާތަކުގެ   ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ގެޒެޓުގައި   ސަރުކާރުގެ ދިވެހި  :  2
 ރޮނގަކުންނެވެ.އިނާަމށް ހުށަހެޅޭނީ، ހުށަހަޅާ ދާއިރާއަކުން ކޮންެމވެސް އެއް 

 :    ދާއިރާ ހުށަހަޅާ )ހ( 
     ރޮނގު: ހުށަހަޅާ ( ށ)
 

 : މަޢުލޫމާތު   އެކަމުގެ   ލިބިފައިވާ ނަމަ   އިނާމު   ޤައުމީ   ނުވަތަ   އިނާމު   ޚިދުމަތުގެ   އާންމު ން  ދި   : ސަރުކާރުން 3

    އިނާމު ލިބުނު އަހަރު:       ☐ :ހިތްވަރު   އިނާުމ ލިބުނު އަހަރު:        ☐ :ޝަރަފު

 : ދާއިރާއާއި ރޮނގު ލިބުނު ނާުމއި

 

 : ދާއިރާއާއި ރޮނގު ލިބުނު ނާުމއި
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 : މަޢުލޫމާތު   ޚިދުމަތާބެހޭ   ކުރި   ރޮނގުން   ނުވަތަ   ދާއިރާއިން   ހުށަހެޅޭ   : އިނާމަށް 4

 ☐ ނޫން ☐ ދެިމހުރި : ނޫންކަން ނުވަތަ ދެިމހުރިކަން ކުރުުމގައި ޚިދުަމތް ދާއިރާގައި )ހ( 

 :ުމއްދަތު ވީ ޚިދުަމތުގައި (ނ)      :އަހަރު ފެށި ޚިދުަމތްކުރަން ( ށ)

 

   : މަޢުލޫމާތު   މަސައްކަތާބެހޭ   ކުރި   ރޮނގުން   ނުވަތަ   ދާއިރާއިން   ހުށަހެޅޭ   : އިނާމަށް 5

  މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފުސީލު   ،އާއި )ބ( ގައިވާ ކާިމޔާބީތަކާއިފުރިހަަމކުރާއިރު )ހ( އާއި )ށ( އާއި )ނ( އާއި )ރ(  ބައި ިމ
  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ވަނަ ބައިގައި  7  ފޯުމގެ ތަރުތީބުން ލިޔުަމށްފަހު، ފޮޓޯއާއި، ސީޑީއާއި، ވީޑިއޯ ވަކިން ހިަމނައި، ިމ    ންކީވަކިވަ

 އެދެެމވެ.  ށް ޚާއްޞަ ސަާމލުކަެމއް ދިނުން އެއްހީރަސްކުރުަމ ތަރުތީބުން

 ކަެމކެވެ.( 10 ގިނަވެގެންލިޔާނީ )އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން  :ކުރިއެރުންތައް ކާިމޔާބީތަކާއި ހޯދައިފައިވާ ރާއްޭޖގައި )ހ( 

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

10.  

)ކާިމޔާބީ ހޯދައިފައިވާނަމަ، އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން   :ކުރިއެރުންތައް  ކާިމޔާބީތަކާއި  ހޯދައިފައިވާ  ބޭރުގައި  ރާއްެޖއިން )ށ( 
 ކަެމކެވެ.( 10ލިޔާނީ ގިނަވެގެން 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.  
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ކޮށްފަމަސައްކަތްތައް  ކޮށްފައިވާ  ހިލޭސާބަހަށް  ދާއިރާއިން ( ނ) )މަސައްކަތް  ތަރުތީބުން  :  އިސްކަންދޭ  ލިޔާނީ އިވާނަމަ، 
 ކަެމކެވެ.( 10ގިނަވެގެން 

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

10.   

  ަމސައްކަތް):  މަސައްކަތްތައް  ކޮށްފައިވާ  ގޮތެއްގައި  ފައިދާހުރި  ުމުޖތަަމޢަށް  ،ތަރައްޤީއަށާއި  ޤައުުމގެ  ދާއިރާއިން ( ރ)
 ކަެމކެވެ.(  10ލިޔާނީ ގިނަވެގެން އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން  ކޮށްފައިވާނަަމ

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

10.    

ކޮށްފައިވާ ަމސައްކަތް: )މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާނަމަ، އިސްކަންދޭ    ބިނާކުރުަމށް  މީހުން  ދާއިރާއިން  ހުށަހެޅިފައިވާ  އިނާަމށް )ބ( 
 ކަެމކެވެ.( 10ލިޔާނީ ގިނަވެގެން  ތަރުތީބުން

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



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                            88 ައދަދު:                             50 ލިުއމް: ވޮ

 
 

19 
 

8.   
9.   

10.   
 

 މަޢުލޫމާތު   ގެމީހެއް   ދެ   ކަށަވަރުކޮށްދޭ   މަޢުލޫމާތު   މީހާގެ   ހުށަހެޅޭ  ނަން   އިނާމަށް :  6

އެނގޭ،    ރަނގަޅަށް   ަމޢުލޫާމތު  ޚިދުަމތާބެހޭ  ކޮށްފައިވާ  ނުވަތަ  ކުރާ   ދާއިރާއިން  ހުށަހެޅޭ   ،ަމޢުލޫާމތާއި ީމހާގެ   ހުށަހެޅޭ   އިނާަމށް
 . ވާންވާނެއެވެ ކަަމށްމީހުން އެކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭނެ ދެ

  :ނަން ނަން:  
 :ދާއިމީ އެޑްރެސް ދާއިމީ އެޑްރެސް: 

 :ިމހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް ިމހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް: 
 :އިނާަމށް ހުށަހެޅޭ ީމހާއާ ހުރި ގުޅުން ީމހާއާ ހުރި ގުޅުން:    އިނާަމށް ހުށަހެޅޭ

 :ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު: 

 

 ލިޔުންތައް  ންޖެހޭ ޅާ ހުށަހަ   ފޯމާއެކު :  7

 ، ބެލޭނީ ފުރިހަަމކަަމށް ލިޔުންތައް އެއްހީރަސްކުރާ ފޯާމއެކު. ވާނެއެވެ ން ޅާހުށަހަ ލިޔުންތައް ިމވާ ތިރީގައި ،ފޯާމއެކު ިމ •
 . ހުށަހެޅުުމންނެވެ ،އެއްކުރުަމށްފަހު ތަރުތީބުން ތިރީގައިވާ

 ހުށަހަޅާ ތަކެތީގެ   ހެން ނަން ަޖހައި،ނޭއެނގޭ  ވީޑިއޯ، ،ސީޑީއާއި ،ހުށަހަޅާ ފޮތާއި، ފޮޓޯއާއި  ،މި ލިޔުންތަކުގެ އިތުރުން •
 . ހުށަހެޅުަމށް ޚާއްޞަ ސަާމލުކަެމއް ދިނުން އެދެެމވެމި ފޯާމއެކު  ލިސްޓު

 .ފާހަގަލާށެވެ މި    ބައިތަކުގައިއަންނަނިވި   އަންގައިދިނުުމގެގޮތުން ހިަމނައިފައިވާކަން ލިޔުންތައް އެއްހީރަސްކުރާ ފޯާމއެކު •

 ☐ ތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީދިވެހި ރައްޔިފޯމު ހުށަހަޅާ ީމހާގެ  ( ހ)

 ☐ ކޮޕީ ކާޑުގެ އަންގައިދޭ ރައްޔިތެއްކަން ދިވެހި ީމހާގެ ހުށަހެޅޭ ނަން އިނާަމށް )ށ( 

 އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހިީމހުންގެ    ދެ  ކަށަވަރުކޮށްދެވޭނެ  ަމޢުލޫާމތު  ީމހާގެ  ހުށަހެޅޭ  ނަން  އިނާަމށް )ނ( 
 ކޮޕީ ކާޑުގެ

☐ 

  އިނާަމށް ޤައުީމ އަކުންކޮިމޓީ ނުވަތަ ޑަކުންބޯ ނުވަތަ ންނަކުކޮިމޝަ ތެރެއިން ުމއައްސަސާތަކުގެ ދައުލަތުގެ )ރ( 
  ނިންާމފައިވާ   ކޮިމޓީން  ނުވަތަ  ބޯޑުން  ނުވަތަ  ކޮިމޝަނުން  ހުށަހެޅުަމށް  އިނާަމށް  ،ހުށަހަޅާނަަމ  ނަން  ީމހެއްގެ
 .ނިންުމން

☐ 

  އިނާަމށް   ، ހުށަހަޅާނަަމ  ނަން  ީމހެއްގެ  އިނާަމށް   ޤައުމީ   ތަނަކުން   ފަދަ  ަޖާމޢަތް  ،ަޖުމޢިއްޔާ  ،ކުންފުނި )ބ( 
 ން.ނިންުމ ނިންާމފައިވާ ކޮިމޓީން ހިންގާ  ނުވަތަ ބޯޑުން  ޑިރެކްޓަރުންގެ ހުށަހެޅުަމށް

☐ 

  ރަޖިސްޓަރީގެ   ވިޔަފާރި  ، ހުށަހަޅާނަަމ  ނަން  ީމހެއްގެ   އިނާަމށް  ދާއިރާއަކުން  ވިޔަފާރީގެ  ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް )ޅ(
 ކޮޕީ

☐ 

 ☐ ތަޢާރުފު  ގުޅޭ ަމސައްކަތްތަކާ ކޮށްފައިވާ ރޮނގުން ހުށަހަޅާ އިނާަމށް ،ީމހާ  ހުށަހެޅޭ ނާަމށްއި )ކ( 
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 ންވާނީ ދިވެހި ބަހުންނެވެ.(ނާ. މި ތަޢާރުފު ލިޔެފައި އޮންސަފުހާ  ދެ ސައިޒުގެ A4 ދިގުވެގެން)
 ☐ .ވަނަވަރު ހުށަހެޅޭީމހާގެ  އިނާަމށް )އ( 

ންެޖހޭ ފައިސާގެ ކާަމޢުލޫާމތާއި، ދައުލަތަށް ދައް  ދަރަނީގެ  ސާބިތު  ،ރެކޯޑާއި  ކުށުގެ  ހުށަހެޅޭީމހާގެ  އިނާަމށް )ވ( 
 -ަމޢުލޫާމތު:

 )ޕޮލިސް ރެކޯޑު(  ސެޓުފިކެޓު ޕޮލިސް  ދޭ ސަރވިސްއިން ޕޮލިސް ޯމލްޑިވްސް . 1
 ރެކޯޑު ދަރަނީގެ، އިށުގެ ރެކޯޑާކު ދޭ އެޑްިމނިސްޓްރޭޝަނުން ޖުޑީޝަލް އޮފް ޑިޕާޓްަމންޓް. 2
 ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓު ދޭ ންއޮތޯރިޓީ ރެވެނިއު ންޑް އިންލަ ޯމލްޑިވްސް . 3

 

 

☐ 

☐ 

☐ 

 ލިޔުންތައް އެހެނިހެން  ންެޖހޭ ޅާހުށަހަ ފޯާމއެކު )މ(
 (: ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި  ބ ،ރ ،ނ ،ށ ، ހ ގެވަނަ ބައި 5 )

☐ 

 

 : މަޢުލޫމާތު   ފަރާތުގެ   ހުށަހަޅާ  ނަން  ފަރާތެއްގެ   އެހެން   އިނާމަށް   ޤައުމީ :  8
 ނަން:  

 ިމހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:  ދާއިމީ އެޑްރެސް: 
 އީެމއިލް އެޑްރެސް:    ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:

 

 އިޤުރާރު 

ހުށަހަޅައިފައިވާ   ފޯާމއެކު  ިމ  ަމޢުލޫާމތުކަަމށާއި،  ތެދު  ހުށަހަޅައިފައިވަނީ  ފޯުމގައި  ޞައްޙަ   ،ލިޔުންތަކަކީމި 
 ރެން އެއްބަސްވެ އިޤުރާރުވަެމވެ. ހުލިޔުންތަކެއް ކަަމށް އަ

 

 .................................. ................ ................ސޮއި:  ީމހާގެ  ހުށަހަޅާ ފޯުމ

 ...................... .............................................ފޯމު ހުށަހަޅާ ީމހާގެ ނަން: 

  .........................  ........................................ުމ:  ގާފޯމު ހުށަހަޅާ ީމހާގެ ަމ

 

 

 

 

 

 ތައްގަނޑު:         .........................  ........................................  ތާރީޚު:
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 ދޭންވީ ކަންކަން: ސަމާލުކަން    ކޮންމެހެން  ،މުގައި ހުށަހެޅު އި  އްޔާ މުގަފުރިހަމަ ކުރު ފޯމު  
 

 

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

މި ފޯމުގެ    ،ޅާނަމަ ފުރިހަމަކުރާނީމީހެއްގެ ނަން ހުށަހައެހެން  އަމިއްލަ ފަރުދަކު  ކުން ނުވަތަ  ކުންފުނި ޖަމާޢަތް ފަދަ ތަނަ .2
 އެވެ.    8,7,6,5,4,3,2,1

 އެވެ.    8,7,6,5,4,3,2,1މި ފޯމުގެ    ،ވަކި ފަރުދެއްގެ ނަން ހުށަހަޅާނަމަ ފުރިހަމަކުރާނީ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކުން  .3
 

ފޮޓޯއަކާއި، ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީއަކާއި،  ޤައުމީ އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ މީހާގެ ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ   .4
 ން ވާނެއެވެ.  ޅާޤައުމީ އިނާމަށް ހުށަހަޅާ މީހާގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީއެއް، މި ފޯމާއެކު ހުށަހަ

 

ނަމަ .5 ހުށަހަޅާ  ނަން  ފަރުދެއްގެ  ވަކި  މުއައްސަސާއަކުން  ފޯ  ،ދައުލަތުގެ  ސޮއިކުރާނީހުށަހަޅާ   ،މުގައި 
ވަކި ފަރުދެއްގެ ނަން   ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކުން  ވެރިއެކެވެ. ކުންފުންޏަކުން  އިދާރާއެއް ހިންގަން ހުރި އެންމެ އިސް  އެ 

 ހުށަހަޅާނަމަ، ފޯމުގައި ސޮއިކުރާނީ، ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރެކެވެ. 
 

ނުވަތަ ކޮމިޓީ ފަދަ ތަނަކުން ޤައުމީ އިނާމަށް   ޑަކުންބޯ  ން ނުވަތަނަކުދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ތެރެއިން، ކޮމިޝަ .6
 ން ވާނެއެވެ. ޅާތަނަކުން ނިންމިކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަ  ފަރުދެއްގެ ނަން ހުށަހެޅުމަށް އެ

 

ތަނަކުން .7 ފަދަ  ޖަމާޢަތް  ޖަމުޢިއްޔާ،  ހުށަހަޅާ    ކުންފުނި،  އިނާމަށް  ޤައުމީ  ނަން  ފަރުދެއްގެ   ނަމަ،ވަކި 
އެ ތަނެއްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނުވަތަ ހިންގާ ކޮމިޓީން، އެ ފަރާތެއްގެ ނަން އިނާމަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމިކަމުގެ  

 ންވާނެއެވެ.   ޅާ ހުށަހަން  ލިޔު
 

މުގައި ބަލާނީ، ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތުތަކާއި، އެހެނިހެން  އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ވަޒަންކޮށް ޕޮއިންޓު ދިނު .8
 ހެކިތަކުގެ މައްޗަށް ކަމަށްވާތީ، މަޢުލޫމާތުތަކާއި، ހެކިތައް ހުށަހެޅުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުން އެދެމެވެ.  

 

ހުށަހަ .9 ފޯމާއެކު  ފޯމާއި،  ހުށަހަޅާ  ނަން  ފޮނުވާޅާ އިނާމަށް  ތަކެތި  މަޢުލޫމާތާއި  އެހެނިހެން   ނީ، ންޖެހޭ 
އެޑްރެސްކޮށް އަށް  ކޮމިޓީ“  އިނާމާބެހޭ  އޮފީހަށެވެ.    ،”ޤައުމީ  ފޮނުވާނީ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ކުރާނަމަ،  އީމެއިލް 

info@po.gov.mv   .ެއަށެވ 
 

ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ    ،ނިޔަލަށް  ގެ  2021މޭ    27އިން ފެށިގެން    2021މާރިޗު    18ފޯމު ބަލައިގަންނާނީ،   .10
 .   އަށެވެ  2:00އިން މެންދުރުފަހު    8:00ހެނދުނު  

 
 

 

 

 ނުވަތަ   3323701ނުވަތަ    3336262  ގުޅާނީ،   ދުމަށްލޫމާތު ހޯ އިތުރު މަޢު

 ފޯނަށެވެ. ނަންބަރު    7960844

 

 

 

 

mailto:info@po.gov.mv
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 ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީ 
 ރައީސުލްުޖްމހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 

 މާލެ، ދިވެހިރާްއޖެ.     
 

 ފޯމު   ހުށަހަޅާ  އިނާމަށް  ޤައުމީ  ތަންތަން   ފަދަ  ޖަމާޢަތް ، ޖަމުޢިއްޔާ  ، ކުންފުނި
 

 ☐ އިނާމަށް ހުށަހަޅަނީ އެހެން ފަރާތަކުން           ☐އިނާމަށް ހުށަހަޅަނީ އަމިއްލައަށް 

     

 

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

  ނަން: )ހ( 
 އެޑްރެސް: )ށ( 
 އީެމއިލް އެޑްރެސް:  ( ރ)    ނަންބަރު:  ފޯނު  ( ނ)
 :ތައްދުގުސަަމަމއިގަނޑު އަސާސީ ގަވާއިދުގައި ހިެމނިފައިވާ  (  ބ)

 
 

 

 : ރޮނގު   ދާއިރާއާއި   ހުށަހަޅާ   އިނާމަށް   ތެރެއިން   ދާއިރާތަކުގެ   ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ގެޒެޓުގައި  : ސަރުކާރުގެ 2
 ދާއިރާއަކުން ކޮންެމވެސް އެއް ރޮނގަކުންނެވެ. އިނާަމށް ހުށަހެޅޭނީ، ހުށަހަޅާ

 :    ދާއިރާ ހުށަހަޅާ )ހ( 
     ރޮނގު: ހުށަހަޅާ ( ށ)
 

 : މަޢުލޫމާތު   އެކަމުގެ   ލިބިފައިވާ ނަމަ   އިނާމު   ޤައުމީ   ނުވަތަ   އިނާމު   ޚިދުމަތުގެ   އާންމު   ދިން   : ސަރުކާރުން 3
    )ހ(   އިނާުމ ލިބުނު އަހަރު:

 :ދާއިރާއާއި ރޮނގު ލިބުނު  ނާުމއި)ށ(   
 
 

 : މަޢުލޫމާތު   ޚިދުމަތާބެހޭ   ކުރި   ރޮނގުން   ނުވަތަ   ދާއިރާއިން   ހުށަހެޅޭ   : އިނާމަށް 4
 ☐ ނުގެންދޭ ☐  :ގެންދޭ ނޫންކަން  ނުވަތަ ދެުމންގެންދާކަންޚިދުަމތް  ދާއިރާގައި )ހ( 

 :ުމއްދަތު ވީ ޚިދުަމތުގައިދާއިރާގެ  (ނ)          : އަހަރު ފެށި ދޭން ޚިދުަމތް ދާއިރާގައި ( ށ)
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   : މަޢުލޫމާތު   މަސައްކަތާބެހޭ   ކުރި   ރޮނގުން   ނުވަތަ   ދާއިރާއިން   ހުށަހެޅޭ   : އިނާމަށް 5

ން ތަރުތީބުން  ކީތަފުސީލު ވަކިވަމަސައްކަތްތަކުގެ    ،ވ( ގައިވާ ކާިމޔާބީތަކާއިފުރިހަަމކުރާއިރު )ހ،ށ،ނ،ރ،ބ،ޅ،ކ،އ،  ބައިމި  
ިމ   ހިަމނައި،  ވަކިން  ވީޑިއޯ  ސީޑީއާއި،  ފޮޓޯއާއި،  ބައިގައި  7  ފޯުމގެލިޔުަމށްފަހު،   ތަރުތީބުން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ވަނަ 

 އެއްހީރަސްކުރުަމށް ޚާއްޞަ ސަާމލުކަެމއް ދިނުން އެދެެމވެ. 

 )ކަެމކެވެ. 10ލިޔާނީ ގިނަވެގެން ތަރުތީބުން )އިސްކަންދޭ  :ކުރިއެރުންތައް ކާިމޔާބީތަކާއި ހޯދައިފައިވާ ރާއްޭޖގައި )ހ( 

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

10.   

އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން )ކާިމޔާބީ ހޯދައިފައިވާނަމަ،    ކުރިއެރުންތައް:  ކާިމޔާބީތަކާއި  ހޯދައިފައިވާ  ބޭރުގައި  ރާއްެޖއިން )ށ( 
 ކަެމކެވެ.( 10ލިޔާނީ ގިނަވެގެން 

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

10.    

  10ގިނަވެގެން    ،ލިޔާނީ އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން  ކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތްތައް )މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާނަމަ،    ހިލޭސާބަހަށް  ދާއިރާއިން ( ނ)
   ކަމެކެވެ.(
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1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   

10 . 

މަސައްކަތްތައް: )މަސައްކަތް   ކޮށްފައިވާ ގޮތެއްގައި ފައިދާހުރި ުމުޖތަަމޢަށް ،ތަރައްޤީއަށާއި ޤައުުމގެ ދާއިރާއިން ( ރ)
 ކަެމކެވެ.( 10ގިނަވެގެން  ،ލިޔާނީއިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން  ،ކޮށްފައިވާނަަމ

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

10.   

އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން )ަމސައްކަތް ކޮށްފައިވާނަމަ،  ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް: އަހުލުވެރިކުރުވުަމށް ވަޒީފާއަށް ދިވެހިން ( ބ)
 ކަެމކެވެ.( 10ގިނަވެގެން  ،ލިޔާނީ

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

10.      

  )މަސައްކަތް ކޮށްފައިކުރުަމށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް:  ކަންތައްތައް ތަޢާރުފު އުފެއްދުންތެރި ތެރެއިން މަސައްކަތުގެ (ޅ)
 ކަެމކެވެ.( 10ގިނަވެގެން  ،ލިޔާނީއިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން ވާނަމަ، 

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

10.   

އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން ދާއިރާއިން ދިވެހިން ތަްމރީނުކުރުަމށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް:  )މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާނަމަ،   ( ކ)
 ކަށަވަރުކޮށްދޭ  ތަްމރީނުކޮށްފައިވާކަން ،މީހުންގެ އަދަދާއި  އަދި ތަްމރީނު ކޮށްފައިވާކަެމކެވެ.  10ގިނަވެގެން  ،ލިޔާނީ

 ލިޔުންތައް ވަކިން ހިަމނާށެވެ.(

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

10.     



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                            88 ައދަދު:                             50 ލިުއމް: ވޮ

 
 

26 
 

 ވަކިން   ލިޔުންތައް  ކަާމބެހޭ  ،ތަފުސީލާއި  ،ނިސްބަތާއި  ގެންގުޅޭ  ންހީވަޒީފާގައި ގެންގުޅޭ ުމވައްޒަފުންގެ އަދަދު: )ދިވެ ( އ)
 ހިަމނާށެވެ.(

 ންގެ އަދަދު: ހީދިވެ .1
 ބިދޭސީންގެ އަދަދު:  .2
 ބައިވެރިކޮށްފައިވާ ުމވައްޒަފުންގެ އަދަދު:ޯމލްޑިވްސް ރިޓަޔަރަމންޓް ޕެންޝަން ސްކީްމގައި  .3

 

)އެ  އޮތް   ކަެމއް  އިތުރު  ފާހަގަކުރެވޭ ( ވ) ކަންކަުމގެ    ނަަމ:  ނުވަތަ    ވަކިން  ލިޔުންތައް  ކަާމބެހޭ  ،ތަފުސީލާއިކަެމއް 
 ނާށެވެ.(ހިަމ

 

 

 

 

 

 

 މަޢުލޫމާތު   ގެ މީހެއް   ދެ   ކަށަވަރުކޮށްދޭ   މަޢުލޫމާތު   ތަނުގެ   ފަދަ   ޖަމާޢަތް   ، ޖަމުޢިއްޔާ   ، ކުންފުނި  ހުށަހެޅޭ   އިނާމަށް :  6

އެނގޭ،    ރަނގަޅަށް  ަމޢުލޫާމތު  ޚިދުަމތާބެހޭ  ކޮށްފައިވާ  ނުވަތަ  ކުރާ  ދާއިރާއިން  ހުށަހެޅޭ  ،ަމޢުލޫާމތާއި  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅޭ  އިނާަމށް
 . ވާންވާނެއެވެ ކަަމށްމީހުން އެކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭނެ ދެ

 :ނަން ނަން:  
 :ދާއިމީ އެޑްރެސް އެޑްރެސް: ދާއިމީ 

 :ިމހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް ިމހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް: 
 :އިނާަމށް ހުށަހެޅޭ ީމހާއާ ހުރި ގުޅުން ީމހާއާ ހުރި ގުޅުން:    އިނާަމށް ހުށަހެޅޭ

 :ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު: 
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 ލިޔުންތައް  ންޖެހޭ ޅާ ހުށަހަ   ފޯމާއެކު :  7

 ،ބެލޭނީ ފުރިހަަމކަަމށް ލިޔުންތައް އެއްހީރަސްކުރާ ފޯާމއެކު. ވާނެއެވެ ންޅާހުށަހަ ލިޔުންތައް ިމވާ ތިރީގައި ،ފޯާމއެކު ިމ •
 . ހުށަހެޅުުމންނެވެ ،އެއްކުރުަމށްފަހު ތަރުތީބުން ތިރީގައިވާ

 ހުށަހަޅާ ތަކެތީގެ   ހެން ނަން ަޖހައި،ނޭއެނގޭ  ވީޑިއޯ، ،ސީޑީއާއި ،ހުށަހަޅާ ފޮތާއި، ފޮޓޯއާއި  ،މި ލިޔުންތަކުގެ އިތުރުން •
 . ހުށަހެޅުަމށް ޚާއްޞަ ސަާމލުކަެމއް ދިނުން އެދެެމވެމި ފޯާމއެކު  ލިސްޓު

 .ފާހަގަލާށެވެ މި    ބައިތަކުގައިއަންނަނިވި   އަންގައިދިނުުމގެގޮތުން ހިަމނައިފައިވާކަން ލިޔުންތައް އެއްހީރަސްކުރާ ފޯާމއެކު •

 ☐ ކޮޕީ  ރަޖިސްޓަރީގެ ތަނެއްގެ ފަދަ ަޖާމޢަތް  ،ަޖުމޢިއްޔާ  ،ކުންފުނި ހުށަހެޅޭ އިނާަމށް ( ހ)

ތަނެއްގެ   އެނިންުމާމއި،  ނިންާމފައިވާ ކޮިމޓީން  ހިންގާ ނުވަތަ ބޯޑުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ހުށަހެޅުަމށް އިނާަމށް ( ށ)
 އިވާ ަމގުސަދުތައްއަސާސީ ގަވާއިދުގަ

☐ 

 ☐ ތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީދިވެހި ރައްޔިފޯމު ހުށަހަޅާ ީމހާގެ  )ނ( 

 އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހިީމހުންގެ    ދެ  ކަށަވަރުކޮށްދެވޭނެ  ަމޢުލޫާމތުފަރާތުގެ    ހުށަހެޅޭ  ނަން  އިނާަމށް )ރ( 
 ކޮޕީ ކާޑުގެ

☐ 

 ، ކުންފުނި  އަކުންކޮިމޓީ  ނުވަތަ  ޑަކުންބޯ  ނުވަތަ  ންނަކުކޮިމޝަ  ތެރެއިން  ުމއައްސަސާތަކުގެ  ދައުލަތުގެ )ބ( 
  ކޮިމޝަނުން   ހުށަހެޅުަމށް  އިނާަމށް  ،ހުށަހަޅާނަަމ  އިނާަމށް  ޤައުީމ  ނަން  ތަނެއްގެ  ފަދަ  ަޖާމޢަތް  ،ަޖުމޢިއްޔާ

 . ނިންުމން  ނިންާމފައިވާ ކޮިމޓީން  ނުވަތަ ބޯޑުން ނުވަތަ
☐ 

  ަޖާމޢަތެއް   ،އެއްަޖުމޢިއްޔާ  ޏެއްކުންފުން  އެހެން   އިނާަމށް  ޤައުމީ   ތަނަކުން  ފަދަ  ަޖާމޢަތް  ،ަޖުމޢިއްޔާ  ،ކުންފުނި )ޅ(
  ކޮިމޓީން   ހިންގާ   ނުވަތަ  ބޯޑުން   ޑިރެކްޓަރުންގެ  ހުށަހެޅުަމށް   އިނާަމށް   ، ހުށަހަޅާނަަމ  ނަން  ތަނެއްގެ  ފަދަ

 .ނިންުމން ނިންާމފައިވާ
☐ 

 ☐  ޕްރޮފައިލް ތަނެއްގެ ފަދަ ަޖާމޢަތް  ،ަޖުމޢިއްޔާ  ،ކުންފުނި ހުށަހެޅޭ އިނާަމށް )ކ( 

 ތަޢާރުފު  ތަނެއްގެ ފަދަ ަޖާމޢަތް  ،ަޖުމޢިއްޔާ  ،ކުންފުނި ހުށަހެޅޭ އިނާަމށް )އ( 
 ންވާނީ ދިވެހި ބަހުންނެވެ.(ނާ. މި ތަޢާރުފު ލިޔެފައި އޮންސަފުހާ  ދެ ސައިޒުގެ A4 ދިގުވެގެން)

☐ 

  ދަރަނީގެ   ސާބިތު  ، ރެކޯޑާއި  ކުށުގެ  ތަނެއްގެ  ފަދަ  ަޖާމޢަތް  ،ަޖުމޢިއްޔާ  ،ކުންފުނި  ހުށަހެޅޭ   އިނާަމށް )ވ( 
  -ންެޖހޭ ފައިސާގެ ަމޢުލޫާމތު:ކާަމޢުލޫާމތާއި، ދައުލަތަށް ދައް

 )ޕޮލިސް ރެކޯޑު(  ސެޓުފިކެޓު ޕޮލިސް  ދޭ ސަރވިސްއިން ޕޮލިސް ޯމލްޑިވްސް . 1
 ރެކޯޑު ދަރަނީގެ، އިށުގެ ރެކޯޑާކު ދޭ އެޑްިމނިސްޓްރޭޝަނުން ޖުޑީޝަލް އޮފް ޑިޕާޓްަމންޓް. 2
 ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓު ދޭ ންއޮތޯރިޓީ ރެވެނިއު ންޑް އިންލަ ޯމލްޑިވްސް . 3

 

 

☐ 

☐ 

☐ 

   : ލިޔުންތައް އެހެނިހެން  ންެޖހޭ ހުށަހަޅާ ފޯާމއެކު )މ(
 ☐ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް( އި ވ ގަ އ، ކ، ޅ، ،ބ ،ރ ، ނ ،ށ ،ގެ ހވަނަ ބައި 5)
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 : މަޢުލޫމާތު   ފަރާތުގެ   ހުށަހަޅާ  ނަން   ތަނެއްގެ   ފަދަ   ޖަމާޢަތް   ،ޖަމުޢިއްޔާ   ،ކުންފުނި   ހުށަހެޅޭ   އިނާމަށް   ޤައުމީ :  8
 ދާއިމީ އެޑްރެސް:  ނަން:  

 ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:  ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު:
 :ނަންބަރު ރަިޖސްޓަރީ ތަނެއްގެ އެ ، ހުށަހަޅާނަަމ ަޖާމޢަތަކުން /ަޖުމޢިއްޔާ /ކުންފުނި

 

 އިޤުރާރު 

ލިޔުންތަކަކީ ހުށަހަޅައިފައިވާ  ފޯާމއެކު  ިމ  ަމޢުލޫާމތުކަަމށާއި،  ތެދު  ހުށަހަޅައިފައިވަނީ  ފޯުމގައި  ޞައްޙަ   ،މި 
 އިޤުރާރުވަެމވެ. ރެން އެއްބަސްވެ ހުލިޔުންތަކެއް ކަަމށް އަ

 

 .................................. ................ ................ސޮއި:  ީމހާގެ  ހުށަހަޅާ ފޯުމ

 ...................... .............................................ފޯމު ހުށަހަޅާ ީމހާގެ ނަން: 

  .........................  ........................................ފޯމު ހުށަހަޅާ ީމހާގެ ަމގާުމ:  

 

 

 

 

 

 ތައްގަނޑު:         .........................  ........................................  ތާރީޚު:
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 ދޭންވީ ކަންކަން: ސަމާލުކަން    ކޮންމެހެން  ،މުގައި ހުށަހެޅު އި  އްޔާ މުގަފުރިހަމަ ކުރު ފޯމު  
 

  އެވެ.  8،7،6،5،4،3،2،1  ފޯމުގެ  މި  ،ފުރިހަމަކުރާނީ  ހުށަހަޅާނަމަ  އިނާމަށް  ނަން  ތަނެއްގެ  ފަދަ   ޖަމާޢަތް  ،ކުންފުނި  .1

.  އެވެ  8،7،6،5،4،3،2،1  ފޯމުގެ  މި  ،ފުރިހަމަކުރާނީ  ހުށަހަޅާނަމަ  ނަން  ތަނެއްގެ  އެ  ތަނަކުން  ފަދަ  ޖަމާޢަތް  ،ކުންފުނި  .2
  ނިންމިކަމުގެ  ހުށަހެޅުމަށް  އިނާމަށް  ނަން  ފަރާތެއްގެ  އެ  ،ކޮމިޓީން   ހިންގާ  ނުވަތަ  ބޯޑުން  ޑިރެކްޓަރުންގެ  ތަނެއްގެ  އެ  އަދި

  ންވާނެއެވެޅާހުށަހަ  ކޮޕީއެއް  ގަވާއިދުގެ  އަސާސީ  ތަނެއްގެ  އެ  ލިޔުމާއެކު
 

  މި  ޕްރޮފައިލް  ތަނެއްގެ  އެ  ،ކޮޕީއާއި  ރަޖިސްޓަރީގެ  ތަނެއްގެ  ފަދަ  ޖަމާޢަތް  ،ޖަމުޢިއްޔާ   ،ކުންފުނި  ހުށަހެޅޭ  އިނާމަށް .3
 . ވާނެއެވެ  ންޅާހުށަހަ  ފޯމާއެކު

 

 ،ފުރިހަމަކުރާނީ  ހުށަހަޅާނަމަ  އިނާމަށް  ނަން  ތަނެއްގެ   ފަދަ  ޖަމާޢަތް  ،ކުންފުނި  ވަކި  މުއައްސަސާއަކުން   ދައުލަތުގެ .4
 .އެވެ  3،2،1، 8،7،6،5،4  ފޯމުގެ  މި

 

 ،ސޮއިކުރާނީ  ފޯމުގައި  ،ނަމަ  ހުށަހަޅާ  ނަން  ތަނެއްގެ  ފަދަ   ޖަމާޢަތް  ،ކުންފުނި  އެހެން  މުއައްސަސާއަކުން  ދައުލަތުގެ .5
 .ވެރިއެކެވެ   އިސް  އެންމެ  ހުރި  ހިންގަން  އިދާރާއެއް  އެ

 

  ޑިރެކްޓަރުންގެ   ،ސޮއިކުރާނީ  ފޯމުގައި  ،ހުށަހަޅާނަމަ  ތަނަކުން  ފަދަ  ޖަމާޢަތް  ނުވަތަ  ޖަމުޢިއްޔާ  ނުވަތަ  ކުންފުންޏަކުން .6
 .މެންބަރެކެވެ  ބޯޑުގެ

 

އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ވަޒަންކޮށް ޕޮއިންޓު ދިނުމުގައި ބަލާނީ، ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތުތަކާއި، އެހެނިހެން   .7
 ވާތީ، މަޢުލޫމާތުތަކާއި، ހެކިތައް ހުށަހެޅުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުން އެދެމެވެ.    ހެކިތަކުގެ މައްޗަށް ކަމަށް
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