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 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

 ދިވެހިރާއްޖެ. ،މާލެ

  

އުމީ އިނާމު   2022 ޤަ

އި އަސާސް .1  ސަބަބާ

ދިވެހި ރައްޔިތުން  ،ދިވެހި ރައްޔިތުންނާއި ،ދިވެހި ޤައުމުގެ ކުރިމަގުގެ އެންމެ މުހިންމު އަސާސަކީ

ޓަކައި ވަކިވަކި  އުފައްދައިފައިވާ މަދަނީ މުއައްސަސާތަކެވެ. އެހެންކަމުން، ޤައުމާއި މުޖުތަމަޢުގެ ލާބަޔާއި މަންފާއަށް

ކުރާ ރާތަކުން ޖަމުޢިއްޔާތަކާއި ޖަމާޢަތްތަކުންނާއި، ވިޔަފާރި އިދާނީ މުއައްސަސާތަކުންނާއި، މަދަނީ ފަރުދުންނާއި، މަދަ

ނުމަށް އެޅޭ ކަންކަމަށް ހިތްވަރުދި އެ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ރީތި ނަން ބަލައިގަތުމަކީ، ދައުލަތުން މި މަސައްކަތްތަކާއި،

         ، ފަރާތްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި ހޯދާ ކާމިޔާބީތަކުގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ފިޔަވަޅެކެވެ. އަދި

 ވާނޭ ކަމެކެވެ.  ބޮޑު ހިތްވަރަކަށް ދެވޭ ވަރަށް ވެސް ދިނުމަކީ ޤައުމީ އިނާމެއް

        ކުރައްވައިފައިވާ ނުޤައުމީ އިނާމު ލިބޭ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅާނީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަ

 [ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީ] އިންނެވެ. 

ލުތައް  .2 އިގަނޑު އުސޫ  މަ

 ފަހަރުއެވެ. ޤައުމީ އިނާމު ދޭނީ،ދޭނީ، އަހަރަކު އެއްގޮތެއްގައި ޤައުމީ އިނާމު، އާންމު (ހ)

 ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ ރަސްމީ ޖަލްސާގައެވެ. 

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

 އިނާމެވެ.

ދެއްވާނީ، އައްޑަނައަކާއި، ޝަރަފުގެ ބެޖަކާއި،  ޤައުމީ އިނާމުގެ ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާޝަރަފުވެރިކަމުގެ  (ނ)

       ހަނދާނީ ލިޔުމެކެވެ. ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމުގެ ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާނީ، 

 ހަނދާނީ ލިޔުމެކެވެ. ފިލައަކާއި،ހަނދާނީ 
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ގޮތުން ނުވަތަ އެހެން ފަރުދަކު ނުވަތަ ޖަމުޢިއްޔާއަކުން ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކުން ނުވަތަ މިއްލައަ ،ޤައުމީ އިނާމު ދޭނީ (ރ)

ކުންފުންޏަކުން އިނާމަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ ފަރާތްތަކަށާއި، ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ މިނިވަން 

ކުން އިނާމަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ މުއައްސަސާއަކުން ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ ސަރުކާރު ބައިވެރިވާ ކުންފުންޏަ

 ފަރާތްތަކަށެވެ. 

  މީހުން ފައިވާލިބި(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ޢިއްޒަތެއް  97/1ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ބ)

   ޤައުމީ އިނާމަށް ހުށަހެޅުމުން އިސްތިސްނާ ވާނެއެވެ.

މު .3 އުމީ އިނާ ރަފުވެރިކަމުގެ ޤަ  ޝަ

ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމު ދެވޭނީ، ވަކި ފަރުދަކު، ދިވެހި ޤައުމަށާއި މުޖުތަމަޢަށް ފައިދާހުރި 

    އަހަރު ޚިދުމަތްކޮށްފައި ވުމުންނެވެ. ހިތްވަރުދިނުމުގެ އިނާމު ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ނަމަ،  35ގޮތެއްގައި، މަދުވެގެން 

އަހަރު ވުމުންނެވެ. އިނާމަށް  35ޖުމުލަ ގެ ޚިދުމަތްކުރި މުއްދަތުފައި، ވެ އަހަރު 10އެ އިނާމު ލިބުނުތާ  ފަރާތަކަށް އެ

   ން ވާނެއެވެ.ޅާހުށަހަޅާއިރު، މިކަން ސާބިތުކޮށްދެވޭނެ ލިޔުންތަކާއި ހެކި ހުށަހަ

މު .4 އުމީ އިނާ ވަރުދިނުމުގެ ޤަ  ހިތް

ގިންތިއަށް ވެސް އިނާމު ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު ދޭނީ، ތިރީގައި މިވާ ދެ ގިންތިންނެވެ. މި ދެ 

 އިސްތިސްނާ ވާނެއެވެ. 5.16ދިނުމަށް މުއްދަތު ބެލުމުގައި 

އެ ދާއިރާއެއްގައި  ވެސް މިހާރުއަހަރު ޚިދުމަތް ކުރުމާއެކު،  7ވަކި ފަރުދެއް ނަމަ، އެ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން  (ހ)

އަހަރާ ދެމެދުގެ  60އަހަރާއި  18ންވާނެއެވެ. އަދި އިނާމު ދެވޭނީ، އުމުރުން ނާޚިދުމަތުގައި ދެމިހުން

ދުތަކާ ގުސަތަނެއް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މަ އެޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތަކުން ނަމަ، ކުންފުނި، ފަރުދުންނަށެވެ. 

 ށް ހުށަހަޅާއިރު، މިކަންއިނާމަ ވާންޖެހޭނެއެވެ.ރު އަހަ 10މަދުވެގެން ދެމިތިބޭތާ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި އެއްގޮތަށް 

  ންވާނެއެވެ.ޅާހެކި ހުށަހަ ސާބިތުކޮށްދެވޭނެ ލިޔުންތަކާއި

އަންހެނުންގެ ދާއިރާއާއި ޒުވާނުންގެ ދާއިރާއިން އިނާމު ދެވޭނީ، މި ދެ ދާއިރާއިން އިނާމު ދިނުމަށް  (ށ)

މުއްދަތެއްގައި، ފާހަގަކުރެވޭ ފަދަ އަހަރުގެ  5މަދުވެގެން  ރޮނގުތަކުންކުރެ ރޮނގެއްގައި، އަޅައިފައިވާކަނޑަ

       ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރުމާއެކު، މިހާރު ވެސް އެ ދާއިރާގެ ޚިދުމަތުގައި ދެމިތިބި އަންހެނުންނަށާއި، އުމުރުން

 އަހަރާ ދެމެދުގެ ޒުވާނުންނަށެވެ. އިނާމަށް ހުށަހަޅާއިރު، މިކަން ސާބިތުކޮށްދެވޭނެ ލިޔުންތަކާއި 35އަހަރާއި  18

  ންވާނެއެވެ.ޅާހަހެކި ހުށަ

އިރާތައް  .5 އިގަނޑު ދާ ވޭ މަ މު ދެ މީ އިނާ އު  ޤަ

ޤައުމީ އިނާމު ދެވޭނެ މައިގަނޑު ދާއިރާތަކާއި، އެ ދާއިރާތަކުން އިނާމު ދިނުމުގައި ބެލޭނެ މައިގަނޑު 

 ވަނީއެވެ.  ތިރީގައި މި ،ރޮނގުތައް
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ރިތި  5.1 ރްއާން ކިޔެވުމާއި   ކީ ރާ ،ޤު އި ލްމުގެ ދާ އާނުގެ ޢި ރް ރިތި ޤު ނގަންނައިދިނުމާއި، ކީ  އު

ނގުތައް:  ެބލޭނެ ރޮ

 .ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމާއި، އުނގަންނައިދިނުން -

   .ކީރިތި ޤުރްއާން ހިތުދަސްކުރުމާއި، ހިތުދަސްކޮށްދިނުން -

 . ޚިދުމަތްކުރުންކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ޢިލްމު އުނގެނުމާއި، އުނގަންނައިދިނުމުގެ ރޮނގުން  -

ޢުލޫމުލްޤުރްއާނުގެ ( ކުރުމާއި، ޝާއިޢުކުރުން ރާސާކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ޢިލްމު ހިމެނޭ ފޮތް ލިޔުމާއި، ދި -

 )ޤުރްއާނާއި ސައިންސްގެ ފޮތްތައް، ތަޖުވީދު ޢިލްމުގެ ފޮތްތައްފޮތްތައް، 

ނަށް ޚިދުމަތްކުރުމާއި، ދީނީ ޢިލްމު އުނގަންނައިދިނުމުގެ ދާއިރާ  5.2 ތުރުކުރުމާއި، ދީ ސްލާމްދީނަށް ހޭލުންތެރިކަން އި  އި

ނގުތައް:  ެބލޭނެ ރޮ

 .އިސްލާމްދީން އުނގަންނައިދިނުން -

 .ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން ،ދީނީ ރޮނގުން ޚިދުމަތްކުރުމާއި -

 .އިޢުކުރުންދީނީ ފޮތް ލިޔެ އެކުލަވައިލުމާއި، ޝާ -

 . މިސްކިތްތައް ބިނާކޮށްދިނުމާއި، މަރާމާތުކޮށްދިނުން -

އިރާ  5.3 ވެހިބަހާއި އަދަބިއާްޔތުގެ ދާ  ދި

ނގުތައް:  ެބލޭނެ ރޮ

 .ދިވެހިބަހާއި ބަހުގެ ޢިލްމު ކުރިއެރުވުމާއި، ބަސް ދިރާސާކުރުން -

 .ދިވެހިބަހުގެ ބަހުރުވަތައް ދިރުވުން -

 .ކުރިއެރުވުންދިވެހިބަހުގެ ލިޔުންތެރިކަން  -

 .ދިވެހިބަހުގެ އަދަބަށް ބިނާކުރަނިވި ފާޑުކިޔުން -

 .ދިވެހިބަހުން ފޮތް ލިޔެ އެކުލަވައިލުމާއި، ޝާއިޢުކުރުން -

 .ދިވެހިބަހަށް ތަރުޖަމާކުރުން -

 . ވާހަކަ ލިޔުމުގެ ފަންނު ކުރިއެރުވުން -

 .ވާހަކަދެއްކުމުގެ ފަންނު ކުރިއެރުވުން -

 .ދިވެހި ޅެންވެރިކަން ކުރިއެރުވުން -

 .އްޔާތަށް ޚިދުމަތްކުރުންދިވެހިބަހުގެ ފަންނި -
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ރާ 5.4 އި ރީޚުގެ ދާ ހި ތާ ވެ  ދި

ނގުތައް:  ެބލޭނެ ރޮ

 .ދިވެހި ތާރީޚު ދިރާސާކުރުން -

 .ދިވެހި ތާރީޚާ ބެހޭ ޢިލްމު ކުރިއެރުވުން -

 .ތާރީޚާ ބެހޭ ފޮތް ލިޔެ އެކުލަވައިލައި، ޝާއިޢުކުރުން -

 .ދިވެހި ތާރީޚާ ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން -

ރާ 5.5 އި ގާފަތާއި އާދަކާދައިގެ ދާ ހި ސަ ވެ  ދި

ނގުތައް:  ެބލޭނެ ރޮ

 .ދިވެހިންގެ ސަގާފަތާއި އާދަކާދަ ދިރުވައި، އާލާކޮށް، ކުރިއެރުވުން -

 .ދިވެހިންގެ ސަގާފީ ކުޅިވަރުތައް ކުރިއަރުވައި، އާލާކުރުން -

 .އިހުގެ ފަންނުތައް ދިރުވައި، އާލާކުރުން -

 .ސާކުރުންދިވެހިންގެ ސަގާފަތާއި އާދަކާދަ ދިރާ -

 .ދިވެހިންގެ ފޯކުލޯރު ދިރުވުން -

 .ދިވެހިންގެ ސަގާފަތާއި އާދަކާދަޔާ ބެހޭ ފޮތް އެކުލަވައިލައި، ޝާއިޢުކުރުން -

ރާ 5.6 އި ރިކައިގެ ދާ އުމީ ތަ  ޤަ

ނގުތައް:  ެބލޭނެ ރޮ

 .ޤައުމީ ތަރިކަ ރައްކައުތެރިކުރުން -

 . ހޭލުންތެރިކުރުވުންޤައުމީ ތަރިކައާބެހޭ މަޢުލޫމާތު އާންމު ކުރުމާއި، މީހުން  -

   .ޤައުމީ ތަރިކައާބެހޭ ދިރާސާކުރުން -

 .ދިވެހި އެކިއެކި އުފެއްދުންތައް އޭގެ އަސްލު ނުގެއްލޭގޮތަށް ދިރުވައި އާލާކުރުން -

ރާ 5.7 އި ޢުލީމީ ދާ  ތަ

ނގުތައް:                                     ޭލނެ ރޮ  ބެ

 .ތަޢުލީމު އުނގަންނައިދިނުން -

 . ތަރައްޤީކުރުންތަޢުލީމީ ދާއިރާ  -

 .ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް، ކިޔަވައިދިނުމުގެ އައު ގޮތްތައް ތަޢާރުފު ކުރުން -

 . އުނގަންނައިދިނުމުގެ ވަސީލަތްތައް އުފައްދައި ތަރައްޤީ ކުރުން -

 .ވޮކޭޝަނަލް އެޑިޔުކޭޝަން ނުވަތަ ޢަމަލީ މަސައްކަތުގެ ރޮނގުން މީހުން ބިނާކުރުން -

 . ދައި، ހިންގުންތަޢުލީމީ މުއައްސަސާތައް އުފައް -
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 .މަތީ ތަޢުލީމު ތަރައްޤީކުރުން -

 .ޢިލްމު އުފައްދައި، ފެތުރުން -

 ން. ދިނުލީމު ފޯރުކޮށްމީހުންނަށް ތަޢުކުދިންނާއި އުނގެނުމުގައި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ  -

މީހުންނަށް ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ   ކުދިންނާއިއެހީއަށް ބޭނުންވާ އުނގެނުމުގައި ޚާއްޞަ -

 ވަސީލަތްތައް އުފެއްދުން.  

 .ރުމާއި، ތަރައްޤީކުރުންފަންނީ މީހުން ބިނާކު -

ރާ 5.8 އި ޙީ ދާ އް  ޞި

ނގުތައް:  ެބލޭނެ ރޮ

 . ޞިއްޙީ ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުން -

  .އާންމު ޞިއްޙަތު ކުރިއެރުވުން -

 . ޞިއްޙީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން -

 .ދިވެހިބޭސްވެރިކަން ކުރުމާއި، އެ މަސައްކަތް ތަރައްޤީކުރުން -

 .ޞިއްޙީ ރޮނގުން ދިރާސާކުރުން -

 .ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިން ބިނާކުރުން -

 .ޞިއްޙީ ދާއިރާއާ ގުޅޭގޮތުން ފޮތް ޝާއިޢުކުރުން -

 .ގަޔަށް އަރާ ބަލިތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުންގައިން -

މުގެ ވައްޓަފާޅިއާ ގުޅިގެން ޖެހޭ ބަލިތައް ފަދަ ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާ ދިރިއުޅު

  ން.ގުޅޭގޮތުން މީހުން ހޭލުންތެރިކުރު

ރާ 5.9 އި ނޫނީ ދާ  ޤާ

ނގުތައް:  ެބލޭނެ ރޮ

 .ޤާނޫނީ ރޮނގުން ޚިދުމަތްކުރުން -

 ން.ކުރުރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކަށް މީހުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު -

  .މުރާޖަޢާކުރުން ތައްޤާނޫނު  -

އްކައުތެރިކަމާއި، 5.10 ތިމާޢީ ރަ ރާ އިޖު އި ރިއެރުވުމުގެ ދާ ވައި ކު ރު އްޤުތައް ދި ންސާނީ ޙަ  އި

ނގުތައް:  ެބލޭނެ ރޮ

 ން.މީހުންނަށް ޚިދުމަތް ކުރުކުދީންނާއި ޚާއްޞަ ރައްކައުތެރިކަމާއި އަޅައިލުން ބޭނުންވާ  -

ފުދުންތެރި ބަޔަކަށް  ނަކީ ދުޅަހެޔޮ،ންނާއި މީހުންބޭނުންވާ ކުދީޚާއްޞަ ރައްކައުތެރިކަމާއި އަޅައިލުން   -

 ން.މަސައްކަތްކުރު މަށްހެދު
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އި ޒުވާނުންގެ ންނާދީންނަށް ރައްކައުތެރި މުޖުތަމަޢެއް ޤާއިމުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، ކުޑަކުދީކުޑަކު -

އަށަގަންނުވައި، ޒިންމާދާރު ބައެއްގެ ގޮތުގައި ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމަށް މެދުގައި އިޖުތިމާޢީ އާދަތައް 

 . މަސައްކަތްކުރުން

 .ތަފާތު ނުކުޅެދުންތެރިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން -

 .މަސައްކަތްކުރުން މަށްންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކައުތެރިކުރުމަށް ޓަކައި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުދީކުޑަކު -

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކޮށްދިނުމާއި، އެ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް  -

 .މަސައްކަތްކުރުން

 .ޢާއިލީ ގުޅުންތަކާއި، އިޖުތިމާޢީ ގުޅުންތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން -

 .ކުރުވުންއިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ހޭލުންތެރި  -

 .އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން -

ނައްތައިލުމަށް، ޖިންސުގެ  ހުރަސްތައް ގޮންޖެހުންތަކާއިއިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކައުތެރިކުރުމުގައި ހުރި  -

  .ތަފާތުކުރުމެއްނެތި މަސައްކަތްކުރުން

ރާ 5.11 އި ރުދަނާކުރުމުގެ ދާ ވަރނަންސް ހަ ަލތުގެ ގަ އު  ދަ

ނގުތައް:  ެބލޭނެ ރޮ

 .ޑިމޮކްރަސީގެ ހަމަތަކާއި އަސާސްތައް ހަރުދަނާކޮށް އަށަގެންނެވުން -

 .ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ކަންކަން ހިންގުމުގެ ނިޒާމު ކުރިއެރުވުން -

 .ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުން -

ރާ 5.12 އި ކަތައިގެ ދާ ވެށްޓާއި ހަ  ތިމާ

ނގުތައް:  ެބލޭނެ ރޮ

 .ރޮނގުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން ތިމާވެށީގެ -

 .ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި އުފެއްދުންތައް ހޯދައި، ތަޢާރުފުކުރުން ނުވަތަ ބޭނުންކުރުން -

 .ތިމާވެށީގެ ރޮނގުން ޢިލްމީ ދިރާސާތައް ކުރުން -

 .ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމަށް އިސްނަގައިގެން މަސައްކަތްކުރުން -

ންތެރި ގޮތްތަކަށް ހަކަތައިގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި، ޚަރަދުކުޑަ އަދި އުފެއްދު -

 .މަސައްކަތްކުރުން

 މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ކުދި ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކަށް ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން -

  . ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރުން ެރިކޮށްތިމާވެށި ރައްކައުތ ި،ވަކާލާތުކޮށް، އަޑުއުފުލައ
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ރާ 5.13 އި ސްވެރިކަމުގެ ދާ  މަ

ނގުތައް:  ެބލޭނެ ރޮ

ދޮށީގެ މަސްވެރިކަން، ބޮޑު ކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަން، ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަން، (މަސްވެރިކަން ކުރުން  -

 )ލޭނުގެ މަސްވެރިކަން، ފާނައިގެ މަސްވެރިކަން

 .ޕްރޮޑަކްޓްސް އުފެއްދުން މަހުގެ ބާވަތްތަކުން ވެލިއު އެޑެޑް -

 .އެކުއަރކަލްޗަރއާއި، މެރިކަލްޗަރ ކުރުން -

 .މަހުގެ ބާވަތްތައް މާކެޓް ކުރުމާއި އެކްސްޕޯޓް ކުރުން -

 .މަސްވެރިކަމާބެހޭ ދިރާސާކުރުން -

 .މަސްވެރިކަން ރައްކައުތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުން -

 .ކަނޑުގެ މާޙައުލު ރައްކައުތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުން -

 .ގޮތުން މުޖުތަމަޢު ހޭލުންތެރިކުރުވުމާއި، ތަމްރީނުދިނުން ހޭމަސްވެރިކަމާ ބެ -

 )ބުޅި، އެޕްލިކޭޝަންސް، ސޮފްޓްވެއަރ(މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރެވޭ އައު ޓެކްނޮލޮޖީއެއް އުފެއްދުން  -

ރާ 5.14 އި ތުރުވެރިކަމުގެ ދާ  ފަ

ނގުތައް:  ެބލޭނެ ރޮ

 . ކަންކަން ހިންގުމާއި ތަޢާރުފުކުރުންރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ކުރިއެރުން ލިބޭނޭ އެކި  -

    އުޤުވެރިކުރުވުމަށާއި، ން ޝަހީން ބިނާކުރުމަށާއި، ދިވެހީރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ދިވެ -

 .އަހުލުވެރި ކުރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުންން ހީދިވެ

 ފެއްދުންތައް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ރާއްޖޭގެ ސަގާފަތާއި ތާރީޚާއި ތަރިކަ ރަމްޒުކޮށްދޭ، ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ އު -

 .ސިނާޢަތަށް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ތަޢާރުފުކުރުމާއި މާކެޓްކުރުން

 ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމުގައި، ދެމެހެއްޓެނިވި ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުން. -

ރާ 5.15 އި ނޑުވެރިކަމުގެ ދާ  ދަ

ނގުތައް:  ެބލޭނެ ރޮ

 .އުސޫލުން، ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރުންވިޔަފާރި  -

 .ވިޔަފާރި އުސޫލުން، ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުކުޅާއި ކުދި ޖަނަވާރު ގެންގުޅުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން -

ރައްޓެހި ޒަމާނީ ޓެކްނޯލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން ދަނޑުވެރިކަމުގެ  ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި، ތިމާވެށްޓާ -

 )ކަލްޗަރ، ހައިޑްރޮފޯނިކް، އެކުއަރފޯނިކްޓިޝޫ( މަސައްކަތްކުރުން

 .ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބާވަތްތަކުން ވެލިއު އެޑެޑް ޕްރޮޑަކްޓްސް އުފެއްދުން -

 .ވިޔަފާރިކުރުން، ދަނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތައް މާކެޓްކޮށް -

 . ދަނޑުވެރިކަމާބެހޭ ދިރާސާކުރުމާއި، ފޮތް ލިޔެ، ޝާއިޢުކުރުން -
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  .އޯގަނިކް ފާރމިންގ -

 ފަދަ ތަކެތި) ގަސްކާނާގެ ބާވަތްތައް (ކެމިކަލް އެކުލެވިފައި ނުވާ އެގްރީ އިމްޕުޓްސް ޓެހިއްށްޓާ ރަތިމާވެ -

  ދީ ހޭލުންތެރިކުރުން. ންނަށް ފޯރުކޮށްދަނޑުވެރީ ތަކެތި އެ އިމްޕޯޓްކޮށް

  .މުޖުތަމަޢު ހޭލުންތެރިކުރުވުން، ދަނޑުވެރިކަމާބެހޭ ތަމްރީނު ދިނުމާއި -

ލާފު  5.16 (ބްރޭވަރީ)އާދަޔާ ޚި ނގު  ވަރުގަދަ ކަމުގެ ރޮ ތް  ހި

ނގުތައް:  ެބލޭނެ ރޮ

 .ބޮޑެތި ކާރިސާތަކުން ރައްޔިތުންނާއި މުދާ ސަލާމަތްކުރުން -

        ބައެއްގެ ނުވަތަ މީހެއްގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކައުވެދާ ފަދަ ހާލަތެއްގައި ވަނިކޮށް، އެ މީހަކު ނުވަތަ  -

 .ޓަކައި މަސައްކަތްކުރުން ސަލާމަތްކުރުން ނުވަތަ އެކަމަށްބަޔަކު އެ 

ރާ 5.17 އި ތިމާޢީ ޚިދުމަތުގެ ދާ  އިޖު

ނގުތައް:   ެބލޭނެ ރޮ

ރާއްޖޭގައި ކުށް މަދުކޮށް އަމާން ވެށްޓެއް ޤާއިމުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، އެކަމުގެ ހޭލުންތެރިކަން             -

 .އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް ޤާއިމުކޮށްދީ، ކުރިއެރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމާއި، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި  -

 .ފަރުދުންގެ ކުރިއެރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން

 .މުޖުތަމަޢާއި ޒުވާނުންގެ ތަރައްޤީއަށާއި، ޒުވާނުން ބިނާކުރުމަށާއި ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން -

 .ކުރުންޖަމާޢަތަށް ފައިދާހުރި މަސައްކަތްތައް  -

 ) ވޮލަންޓިއަރިޒަމް(ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރުން  -

 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ،އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ މެދުގައި ހަމަހަމަކަން ޤާއިމު ކުރުމަށާއި -

 .މަސައްކަތްކުރުން

 .މުޖުތަމަޢުގައި އަށަގަންނަމުންދާ ނުރަނގަޅު އާދަތައް ނައްތައިލުމަށް މަސައްކަތްކުރުން -

ރާ 5.18      އި ންސާނިއްޔަތަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ދާ   އި

 ލޭ ހަދިޔާކުރުން.  -

 ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުން. އަނިޔާގެ ޢަމަލުތައް މީހުންނަށް ކުރާ މުޖުތަމަޢުގައި -

ފާރިއާއި  .195 ރާ ވިޔަ އި  އިޤްތިޞާދީ ދާ

ނގުތައް:  ެބލޭނެ ރޮ

 .ވިޔަފާރި ފުޅާކޮށް ތަރައްޤީ ކުރުން -
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 .ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުން ޓުގެރީއެކްސްޕޯ -

 .ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ އުފެއްދުންތަކުގެ ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމާއި، އެކްސްޕޯޓް ކުރުން -

 .އިޤްތިޞާދަށް މުޅިން އައު ޚިދުމަތްތަކާއި މަސައްކަތްތައް ތަޢާރުފުކޮށް، ތަރައްޤީކޮށް، ކުރިއެރުވުން -

 .އް ކުރިއެރުވުންއިޤްތިޞާދީގޮތުން ނަފާވާ، ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި ވިޔަފާރިތަ -

   ދިވެހި އުފެއްދުންތައް ބާޒާރަށް ނެރުން.  ،ދިވެހީންގެ އުފެއްދުންތެރިކަން ކުރިއަރުވައި  -

 .ފަހިކޮށްދިނުން ފުރުސަތުތައް ވަޒީފާގެ ދިވެހީންނަށް -

 . ރިއަލް އެސްޓޭޓް ވިޔަފާރި -

 މީހުންގެ ޞިއްޙީ ދުޅަހެޔޮކަން ކުރިއެރުވުމަށް ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން އެކިއެކި ހަރަކާތްތައް ހިންގުން.  -

ރާުކދިފަންތިއާއި  .205 އި ފާރީގެ ދާ  މެދުފަންތީގެ ވިޔަ

ނގުތައް:  ެބލޭނެ ރޮ

 .ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ކުރާ މަސައްކަތް -

 .ފެހުމާއި ޖަރީކުރުން -

 .ބާޒާރަށް ނެރުންއި ރާއްޖެއަށް ނިސްބަތްވާ އުފެއްދުންތައް އުފެއްދުމާ ،ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ -

 .އަތްތެރި މަސައްކަތުން ތަކެތި އުފެއްދުން -

 .ވެލިއު އެޑް ކުރުން -

 .އިވެންޓް މެނޭޖްމަންޓް -

 .ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި ކުރެވޭ ވިޔަފާރި -

  .އުފެއްދުންޒަމާނުގެ މާކެޓަށް ފެތޭގޮތަށް  މި ޒަމާންވީ އުފެއްދުންތައް، -

  އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ މެދުވެރިކޮށްގެން ވިޔަފާރި ތަރައްޤީކުރުން.  -

އިރާ  .215 ލްޑިންގގެ ދާ  ބޯޓް ބި

ނގުތައް:  ެބލޭނެ ރޮ

 .ން ކުރުމާއި، އެ މަސައްކަތް ކުރިއެރުވުންކިއްސަރު ވަޑާ -

 .އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނުމާއި، ޔޮޓްފަހަރު ބަނުން -

 .އެހެނިހެން ބާވަތްތަކުން އުޅަނދުފަހަރު ބަނުންފައިބަރ ގްލާސްއިންނާއި،  -

 .އުޅަނދުފަހަރު ފަރުމާކުރުމާއި، އެ މަސައްކަތް ކުރިއެރުވުން -

 .ފަންނީ ޤާބިލުކަން އިތުރު ކުރުން މާއިނާކުރުމާއި، މިކަމުގެ ޢިލްމީ ޤާބިލުކަމި ދާއިރާއިން މީހުން ބި -
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ރާ .225 އި ސައްކަތްތެރިކަމުގެ ދާ  މަ

ނގުތައް:  ެބލޭނެ ރޮ

 .ކުރުމާއި، އެ މަސައްކަތް ކުރިއެރުވުން ތެދުއުއިވަޑާން -

 .ކަނބުރުވެރިކަމާއި ތިލޭރުކަން ކުރުމާއި، އެ މަސައްކަތް ކުރިއެރުވުން -

 . ކުރިއެރުވުންއެ މަސައްކަތް ކުރުމާއި،  އެކި ބާވަތުގެ މަސައްކަތް -

  .ކުރުމާއި ކުރިއެރުވުން އެކި ބާވަތުގެ އިންޖިނިއަރިންގގެ މަސައްކަތް -

ރާ .235 އި އިވިންގގެ ދާ  ޑަ

ނގުތައް:  ެބލޭނެ ރޮ

 .ސްކޫބާ ޑައިވިންގ -

 .ރިކްރިއޭޝަނަލް ޑައިވިންގ -

  .ކޮމާޝަލް ޑައިވިންގ -

ރާ .245 އި އުޓީގެ ދާ ންޑް ބި އަރ އެ  ހެ

ނގުތައް:  ެބލޭނެ ރޮ

 ށް ނެރުން.މަސައްކަތަ އެމީހުން ށްނާކޮބި ދިވެހީން މި ދާއިރާއިން -

   .ތަރައްޤީކުރުން ،ންގުމާއިދޭ ތަންތަން ހި މި ދާއިރާއިން ޚިދުމަތް -

ރާ .255 އި ރުމާކުރުމުގެ ދާ ރާތް ފަ ރާތްކުރުމާއި، އިމާ  އިމާ

ނގުތައް:  ެބލޭނެ ރޮ

 .އިމާރާތްކުރުން -

 .އިމާރާތް ފަރުމާކުރުން -

 .ކޮންސަލްޓަންސީ -

 .ޕްލޭނިންގ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް -

  ން. ބަނދަރު ހެދުބަނދަރު ފަރުމާކުރުމާއި،  -

 . ކޯސްޓަލް އިންޖިނިއަރިންގ -

 .އިންޖިނިއަރިންގ -
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ރާ .265 އި ރުފަތުރުގެ ދާ ތު  ދަ

ނގުތައް:  ލޭނެ ރޮ  ބެ

 . އެއްގަމާއި، ކަނޑާއި، ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ރޮނގުން ޚިދުމަތް ކުރުން -

 .ކަނޑު ދަތުރުފަތުރާއި، ވައިގެ ދަތުރުފަތުރާއި، އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު ތަރައްޤީކުރުން -

 .ދިނުން ކުރުމާއި، ތަމްރީނު ރައްކައުތެރިކަމާބެހޭ ސަރވޭދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތާއި  -

އިރާ   .725 ކްނޮލޮޖީގެ ދާ ންފޮމޭޝަން ޓެ  މުވާޞަލާތާއި، އި

ނގުތައް:  ެބލޭނެ ރޮ

 .މުވާޞަލާތުގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުން -

 .ގެ ރޮނގުން އައު ޓެކްނޯލޮޖީ ތަޢާރުފުކުރުން.ޓީ.ސީ.އައި -

 .ސޮފްޓްވެއަރ އެޕްލިކޭޝަން ތަރައްޤީކުރުން ،އާއިކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ -

 .  ދިވެހިން ތަރައްޤީކުރާ ސޮފްޓްވެއަރތައް ބައިނަލްއަޤްވާމީ މާކެޓަށް ގެންދިއުން -

  .  ލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް އައު ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކުރުންޤައުމަށް ދިމާވެފައިވާ ބޮޑެތި މައްސަ -

ރާ .285 އި ތުރުމުގެ ދާ ޢުލޫމާތު ފެ ބަރާއި މަ  ޚަ

ނގުތައް:  ެބލޭނެ ރޮ

 .ޒިންމާދާރު ނޫސްވެރިކަން -

 .ނޫސްވެރިކަން ކުރިއެރުވުން -

 .ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމާއި، ޓެލެކާސްޓް ކުރުން -

 .ރޮގްރާމު އުފެއްދުންޕް -

 .މަޢުލޫމާތު ފެތުރުން -

 . ހުށަހެޅުމުގެ ހުނަރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުން -

 )އިންވެސްޓިގޭޓިވް ޖާނަލިޒަމް(ތަޙުޤީޤީ ނޫސްވެރިކަން  -

   .ނޫސްވެރިކަމުގެ ފޮޓޯގްރަފީ -

ރާ .295 އި ޅިވަރުގެ ދާ  ކު

ނގުތައް:  ެބލޭނެ ރޮ

 . ކުޅިވަރުގެ ރޮނގުން މީހުން ތަމްރީނުކުރުން -

 ރުން.ހިންގުމާއި، ކުޅިވަރަށް ޚިދުމަތްކު ގެ އެކި ހަރަކާތްތައްކުޅިވަރު -

 .ކުޅިވަރު އާލާކޮށް ތަރައްޤީ ކުރުން -

 .ކަސްރަތު ކުރިއެރުވުން ،ވުމާއިރަތު ކުރުކަސް -

 .ހިންގުން ،ރާވައި ކާއި ހަރަކާތްތައްރުތަފަރާތްތަކަށް ތަފާތު ކުޅިވަ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ -
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ރާ 5.30   އި ސްގެ ދާ ޜުއަލް އާޓް  ވި

ނގުތައް:  ެބލޭނެ ރޮ

 .ފޮޓޯގްރަފީ -

 ) ލިޔުމާއި، ކުރެހުމާއި، ފަރުމާކުރުން(ފައިން އާޓްސް  -

 .ފިލްމު އުފެއްދުން -

 .ޑައިރެކްޓްކުރުންފިލްމު  -

 .ވީޑިއޯ އުފެއްދުން -

 .ކޮމްޕިއުޓަރ އާޓް -

 .އެނިމޭޝަން -

  .އާކިޓެކްޗަރއާއި، ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިން -

ރާ  .315 އި  ޕަރފޯމިންގ އާޓްސްގެ ދާ

ނގުތައް:  ެބލޭނެ ރޮ

 .ފިލްމާއި ޑްރާމާ ކުޅުމާއި، އެ ރޮނގުން މީހުން ތަމްރީނުކުރުން -

 .ތަމްސީލު ކުޅުމާއި، ސްޓޭޖް ހުށަހެޅުން -

 .ސްކްރިޕްޓް ލިޔުން -

 .އޯޑިއޯ އުފެއްދުން -

 .ލަވަކިޔުމާއި، އެ ރޮނގުން މީހުން ތަމްރީނުކުރުން -

 .މިޔުޒިކް ކުޅުމާއި، އެ ރޮނގުން މީހުން ތަމްރީނުކުރުން -

 .އަމިއްލަ ރާގު އުފެއްދުން -

 .ނެށުމާއި، އެ ރޮނގުން މީހުން ތަމްރީނުކުރުން -

 .ކޮރެއޮގްރަފީ -

އިރާ  25.3 ސްގެ ދާ ލައިޑް އާޓް  އެޕް

ނގުތައް:  ެބލޭނެ ރޮ

 .އިންޑަސްޓްރިއަލް އާޓްސް -

 .ފެޝަން ޑިޒައިން -

 .އިންޓީރިއަރ ޑިޒައިން -

 .ޑެކަރޭޓިވް އާޓް -

 .ގލޭންޑް ސްކޭޕިން -
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ރާ .335 އި ންހެނުންގެ ދާ  އަ

ނގުތައް:  ެބލޭނެ ރޮ

މުއްދަތެއްގައި، ތިރީގައި މިވާ ރޮނގުތަކުންކުރެ  އަހަރުގެ 5މި ދާއިރާއިން އިނާމު ދެވޭނީ، މަދުވެގެން 

 ރޮނގަކުން ފާހަގަކުރެވޭ ފަދަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާ އަންހެނުންނަށެވެ. 

ތެރިކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކައު -

 .ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި ހުރަސްތައް ނައްތައިލުމަށް މަސައްކަތްކުރުންމަސައްކަތްކުރުމާއި، އަންހެނުންނަށް 

 .އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމާއި، އެ ޙައްޤުތައް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން -

 .އިންސާނީ ރައްކައުތެރިކަން ޤާއިމުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން ،ރައްކައުތެރިކަމާއިއިޖުތިމާޢީ  -

 )ނޮން ސްޓީރިއޯޓައިޕް( އަންހެނުން ކޮށްނޫޅޭ ބާވަތުގެ މަސައްކަތްކުރުން އާންމުކޮށް -

 )ވޮލަންޓިއަރިޒަމް(ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރުން  -

ރާ .435 އި ވާނުންގެ ދާ  ޒު

ނގުތައް:  ެބލޭނެ ރޮ

އަހަރުގެ މުއްދަތެއްގައި، ތިރީގައި މިވާ ރޮނގުތަކުންކުރެ  5މި ދާއިރާއިން އިނާމު ދެވޭނީ، މަދުވެގެން 

 ރޮނގަކުން ފާހަގަކުރެވޭ ފަދަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާ ޒުވާނުންނަށެވެ. 

 .މަސްތުވާ ތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބިނާކުރަނިވި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުން -

 .ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރުމާ ދެކޮޅަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބިނާކުރަނިވި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުން -

  ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބިނާކުރަނިވި މީހުން ދުރުކުރުމަށް ބޮޑެތި ކުށްތައް މަދުކުރުމަށާއި، ކުށުގެ ވެށިން -

 .މަސައްކަތްކުރުން

 .މަސައްކަތްކުރުމާއި، މަސައްކަތްކުރުމުގެ ރޫޙު އާލާކުރުންހިލޭސާބަހަށް  -

  .މުޖުތަމަޢަށް ފައިދާކުރަނިވި އައު އުފެއްދުންތަކާއި ޚިދުމަތްތައް ތަޢާރުފުކުރުން -

ންތައްތައް  .1 ލާނެ ކަ ނޑައެޅުމުގައި ބަ ނާމު ިދނުމަށް ކަ އުމީ އި  ޤަ

 

 ދާއިރާގައި ދެމިހުރިކަން ނުވަތަ ނޫންކަން. (ހ)

  ޚިދުމަތް ކޮށްފައިވާ މުއްދަތު.ދާއިރާގައި  (ށ)

 ހޯދައިފައިވާ ކާމިޔާބީއާއި ކުރިއެރުންތައް.ރާއްޖޭގައްޔާއި، ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދާއިރާއިން  (ނ)

 ދާއިރާއިން، ހިލޭސާބަހަށް ކޮށްދީފައިވާ މަސައްކަތް. (ރ)

 ށްފައިވާ މަސައްކަތް.(ބ) ދާއިރާއިން، ޤައުމުގެ ތަރައްޤީއަށާއި، މުޖުތަމަޢަށް ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި ކޮ

 (ޅ) ދާއިރާއިން، މީހުން ބިނާކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް. 
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 މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، އުފެއްދުންތެރި ކަންތައްތައް ތަޢާރުފު ކޮށްފައިވާ މިންވަރު.   (ކ)

 ތް.ން ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމަށް ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަހީދިވެ (އ)

 ންގެ އަދަދު.ހީތަމްރީނުކޮށްފައިވާ ދިވެ (ވ)

 ން ވަޒީފާގައި ގެންގުޅޭ ނިސްބަތް. ހީދިވެ (މ)

 

ންތައްތައް  .2 ލާނެ ކަ ތުރަށް ބަ  ކޮމިޓީން އި

ޝަރަފުވެރިކަމުގެ އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ މީހަކީ، އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ ދާއިރާއިން، މީގެ ކުރިން އާންމު ޚިދުމަތުގެ  (ހ)

ނުވަތަ  ޅޭ މީހާއިނާމު ލިބިފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ނުވުން. ހިތްވަރުދިނުމުގެ އިނާމަށް ހުށަހެޝަރަފުވެރިކަމުގެ 

ނުވަތަ  މީހަކުފަރާތަކީ، ހުށަހެޅޭ ދާއިރާއިން، މީގެ ކުރިން އާންމު ޚިދުމަތަށް ހިތްވަރުދިނުމުގެ އިނާމު ލިބިފައިވާ 

 ފަރާތެއް ކަމުގައި ނުވުން.

މީހެއްގެ ންފުނި ނުވަތަ ޖަމުޢިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާޢަތް ފަދަ ތަނެއްގެ މަސްއޫލު ކުމީހަކީ، (ށ) އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ 

 ހަކަށް ލިބިފައިވާމީ އެނަމަ،  މީހަކުހައިސިއްޔަތުން އާންމު ޚިދުމަތުގެ އިނާމު ނުވަތަ ޤައުމީ އިނާމު ލިބިފައިވާ 

ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކުން ކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތަކުން ލިބިފައިވާ އިނާމެއް  އަކުންނުވަތަ ޖަމުޢިއްޔާ ންއިނާމަކީ، ކުންފުނި

 ކަމުގައި ބެލުން.

ފައިވާ އާންމު ޚިދުމަތުގެ އިނާމެއް ނުވަތަ ޤައުމީ އިނާމެއް ވައިސަރުކާރުން ދެއް މީހަކީ، ހުށަހެޅޭ އިނާމަށް (ނ)

ނިސްބަތްވަނީ ކުންފުނި، ޖަމުޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތް މީހަކު  އެ ނުވަތަ އިނާމު ލިބުނުއިރުމަ، ނަ މީހަކުލިބިފައިވާ 

ބިފައިވާ އިނާމަކީ، ކުންފުނި ޖަމުޢިއްޔާ ލި މީހާއަށްނަމަ، އިނާމު ލިބުނު  މީހަކަށްފަދަ ތަނެއްގެ މަސްއޫލު 

 ފަދަ ތަނެއްގެ ނަމުގައި ކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތަކުން ލިބިފައިވާ އިނާމެއް ކަމުގައި ބެލުން.  ޖަމާޢަތް

ވަޒީފާގެ ޒިންމާގެ އިތުރުން، ނުވަތަ އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތެއްގެ އިތުރުން، އެ ދާއިރާއެއްގެ އަދާކުރާ  (ރ)

 ތަރައްޤީއަށާއި، ކުރިއެރުމަށް ކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތްތަކަށާއި، ކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަށް.

އެ ދާއިރާއަކުން ކޮށްދީފައިވާ  ،ގައިއެކަށީގެންވާ ދިގު މުއްދަތެއް (ބ) ޝަރަފުވެރިކަމުގެ އިނާމު ޙައްޤުވާނަމަ،

  ޚިދުމަތްތަކަށާއި، އެ މަސައްކަތުގައި ޙަޔާތުގެ ބޮޑު ބައެއް ހޭދަކޮށްފައިވާ މިންވަރު.

ހިތްވަރުދިނުމުގެ އިނާމު ޙައްޤުވާ ނަމަ، ދާއިރާގައި ކޮށްދީފައިވާ އަދި ކުރަމުން ގެންދާ ޚިދުމަތްތަކަށާއި،  (ޅ)

 ކަށް ކަންކަން ކުރުމަށް ރާވައިފައިވާ މިންވަރު.މުއްދަތަށާއި، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަ

 މުޖުތަމަޢު ޤަބޫލުކުރާ ނަމޫނާއަކަށް ވުން. (ކ)

ސާބިތު ދަރަނީގެ  ،އިޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގެ ރެކޯޑާ ،މައްސަލަތަކާއިއިނާމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ފަރާތުގެ މަދަނީ  (އ)

 .މަޢުލޫމާތު



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                           80 އަދަދު:                             51 ވޮލިއުމް: 

 

   15 
 

 ތަޙުޤީޤެއް މައްސަލައެއްގެ އެ ހުށަހެޅިގެން އިދާރާއަކަށް ޤީޤީތަޙު މައްސަލައެއް މީހާއާބެހޭ ހުށަހެޅިފައިވާ އިނާމަށް(ވ) 

 .ނުވުން ކަމުގައިމީހަކު ދާގެންގަމުންންހިޗަށް މައް މީހާގެއެ

މައްޗަށް  ހެއްގެމީ އެ) އިނާމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މީހާގެ މައްޗަށް ޝަރުޢީ ކޯޓެއްގައި ދަޢުވާއެއް އުފުލިގެން (މ

 މީހަކުކަމުގައި ނުވުން. ހިނގާ ޝަރީޢަތެއް

އިނާމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މީހާ ނުވަތަ ފަރާތުގެ ނަމުގައި ސާބިތު ޝަރުޢީގޮތުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަކާ ގުޅިގެން ) ފ(

 ދައްކަމުން ގެންދާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން.  އިސާ ގަވާއިދުންފަ އެ ،ދައްކާންޖެހި ދަރަންޏަކަށް ފައިސާ

 ،މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއަށް ،ނުވަތަ ފަރާތުގެ ނަމުގައި ގެ ނަމުގައިހުށަހެޅިފައިވާ މީހާ) އިނާމަށް ދ(

 ންޖެހިފައިވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން.ކާދައްއެހެން ފައިސާއެއް  ވެސް އެނޫންޓެކްސް ފައިސާއެއް ނުވަތަ

ގެ މައްސަލައެއް ނުވަތަ  ކޮރަޕްޝަނުއެއްވެސް އިރެއްގައި މައްޗަށް ) އިނާމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މީހާ ނުވަތަ ފަރާތުގެތ(

            ،ގެން ހުށަހެޅި ކުރަން އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނުވަތަ އެއްވެސް ދަޢުވާއެއް ކޮރަޕްޝަނާ ގުޅުންހުރި

 ނުވަތަ ނޫންކަން. ދާކަން ގެން ބަލަމުންއެ މައްސަލައެއް

ޤީޤީ އިދާރާއަކުން ޙުތައެއްވެސް މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން  ،މައްޗަށް ގެފަރާތުނުވަތަ   މީހާ) އިނާމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ލ(

   ދާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން.ގެން ގަމުންހިން ޤީޤެއްޙުތަ

މީ .8 އު މު ޤަ ނާ ބޭ އި ރާތްތަކުގެ  ލި ގު ފަ  ވަޒަންކުރުން  އަ

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

ގުޅައިގަތުން  .9 ނާމު ނި ރާތަކުން އި ބިފައިވާ ފަ ނާމެއް ލި އުމީ އި  ޤަ

ންޖެހޭ ފަދަ ކަމެއް ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެ ނާޤައުމީ އިނާމެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން، ޤައުމީ އިނާމެއް ނިގުޅައިގަން

މަ، އެ ކަމެއް ބަލައި، އަދި އެ ކަމަކީ ނަމަ، ނުވަތަ ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް އެ ފަދަ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިއްޖެ ނަ

ންޖެހޭ ފަދަ ކަމެއް ކަމުގައި ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ފެނިއްޖެ ނަމަ، ތަފުސީލު ނާޤައުމީ އިނާމެއް ނިގުޅައިގަން

 ސަބަބާއެކު، އެކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހެޅުމުގެ ބާރު، ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.
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މިޓީ  އުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮ  ޤަ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.    

 

އުމީ  ރުދުންގެ ނަން އިނާމަށް  ޤަ މުވަކިވަކި ފަ ށަހަޅާ ފޯ  ހު

 

 ☐އިނާމަށް ހުށަހަޅަނީ އެހެން ފަރާތަކުން          ☐އިނާމަށް ހުށަހަޅަނީ އަމިއްލައަށް 
     

 

ލޫމާތު 1 ޢު ހާގެ މަ ށަހެޅޭ މީ ން ހު ނާމަށް ނަ އުމީ އި  :: ޤަ

  ނަން: (ހ)

 ޕާސްޕޯޓު ސައިޒުގެ ފޮޓޯއެއް
 އެޑްރެސް: ދާއިމީ (ށ)

 މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް: (ނ)

 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު: )ރ(

 އުފަން ތާރީޚު: )ބ(

    ފޯނު ނަންބަރު:  )ކ(  އީމެއިލް އެޑްރެސް:  )ޅ(

 ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން: ،ކުރާ މަސައްކަތް ނުވަތަ އަދާކުރާ ވަޒީފާއާއި )  އ(

 

 އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް:އަމިއްލަގޮތުން  (ވ)

 

ހި : 2 ވެ ރުކާރުގެ ދި ރާތަކުގެ  ބަާޔންކޮށްފައިވާ  ގެޒެޓުގައި  ސަ އި ރެއިން  ދާ ނާމަށް  ތެ ށަހަޅާ  އި ރާއާއި  ހު އި ނގު  ދާ  :ރޮ

 އިނާމަށް ހުށަހެޅޭނީ، ހުށަހަޅާ ދާއިރާއަކުން ކޮންމެވެސް އެއް ރޮނގަކުންނެވެ.

 :   ދާއިރާ ހުށަހަޅާ (ހ)

    ރޮނގު: ހުށަހަޅާ )ށ(

 

ރުކާރުން 3 ންމުން ދި : ސަ ނާމު  ޚިދުމަތުގެ  އާ ވަތަ  އި މީ ނު އު މު ޤަ ނާ މަ އި ބިފައިވާ ނަ ކަމުގެ  ލި ލޫމާތު  އެ ޢު  :މަ

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

 :ދާއިރާއާއި ރޮނގު ލިބުނު ނާމުއި :ދާއިރާއާއި ރޮނގު ލިބުނު ނާމުއި

ނާމަށް 4 ށަހެޅޭ  : އި އިރާއިން  ހު ވަތަ  ދާ ނގުން  ނު ރި ރޮ ޭ  ކު ލޫމާތު  ޚިދުމަތާބެހ ޢު  :މަ
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 ☐ ނޫން ☐ ދެމިހުރި :ނޫންކަން ނުވަތަ ދެމިހުރިކަން ކުރުމުގައި ޚިދުމަތް ދާއިރާގައި (ހ)

 :މުއްދަތު ވީ ޚިދުމަތުގައި )ނ(      :އަހަރު ފެށި ޚިދުމަތްކުރަން )ށ(

 

ނާމަށް 5 ށަހެޅޭ  : އި އިރާއިން  ހު ވަތަ  ދާ ނގުން  ނު ރި ރޮ ސައްކަތާބެހޭ  ކު ލޫމާތު  މަ ޢު   :މަ

 މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފުސީލު ،އާއި (ބ) ގައިވާ ކާމިޔާބީތަކާއިފުރިހަމަކުރާއިރު (ހ) އާއި (ށ) އާއި (ނ) އާއި (ރ)  ބައި މި

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަނަ ބައިގައި 7 ފޯމުގެތަރުތީބުން ލިޔުމަށްފަހު، ފޮޓޯއާއި، ސީޑީއާއި، ވީޑިއޯ ވަކިން ހިމަނައި، މި  ންކީވަކިވަ

 އެދެމެވެ.  ށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުންއެއްހީރަސްކުރުމަ ތަރުތީބުން

 ކަމެކެވެ.) 10 ގިނަވެގެންލިޔާނީ (އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން  :ކުރިއެރުންތައް ކާމިޔާބީތަކާއި ހޯދައިފައިވާ ރާއްޖޭގައި (ހ)

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.  

(ކާމިޔާބީ ހޯދައިފައިވާނަމަ، އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން  :ކުރިއެރުންތައް ކާމިޔާބީތަކާއި ހޯދައިފައިވާ ބޭރުގައި ރާއްޖެއިން (ށ)

 ކަމެކެވެ.) 10ލިޔާނީ ގިނަވެގެން 

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

10.  

ލިޔާނީ އިވާނަމަ، އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން : (މަސައްކަތް ކޮށްފަމަސައްކަތްތައް ކޮށްފައިވާ ހިލޭސާބަހަށް ދާއިރާއިން )ނ(

 ކަމެކެވެ.) 10ގިނަވެގެން 

1.   
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2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 މަސައްކަތް(: މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައިވާ ގޮތެއްގައި ފައިދާހުރި މުޖުތަމަޢަށް ،ތަރައްޤީއަށާއި ޤައުމުގެ ދާއިރާއިން )ރ(

 ކަމެކެވެ.) 10ލިޔާނީ ގިނަވެގެން އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން  ކޮށްފައިވާނަމަ
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10.    

ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް: (މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާނަމަ، އިސްކަންދޭ  ބިނާކުރުމަށް މީހުން ދާއިރާއިން ހުށަހެޅިފައިވާ އިނާމަށް (ބ)

 ކަމެކެވެ.) 10ލިޔާނީ ގިނަވެގެން  ތަރުތީބުން
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ނާމަށް : 6 ން އި ށަހެޅޭ  ނަ ހާގެ  ހު ލޫމާތު  މީ ޢު އް ދެ ަކށަވަރުކޮށްދޭ  މަ ހެ ޢުލޫމާތު  ގެ މީ  މަ

އެނގޭ،  ރަނގަޅަށް މަޢުލޫމާތު ޚިދުމަތާބެހޭ ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ކުރާ ދާއިރާއިން ހުށަހެޅޭ ،މަޢުލޫމާތާއި މީހާގެ ހުށަހެޅޭ އިނާމަށް

 .ވާންވާނެއެވެ ކަމަށްމީހުން ކަށަވަރުކޮށްދޭނެ ދެއެކަން 

  :ނަން ނަން: 

 :ދާއިމީ އެޑްރެސް ދާއިމީ އެޑްރެސް:

 :މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

 :ގާތްކަން އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ މީހާއާ ހުރި  :ގާތްކަންމީހާއާ ހުރި  އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ

 :ފޯނު ނަންބަރުގުޅޭނެ  ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:

 

އެކު : 7 ށަހަ  ފޯމާ ންތައް  ންޖެހޭ ޅާ ހު  ލިޔު

 ،ބެލޭނީ ވީކަމަށް ފުރިހަމަ ލިޔުންތައް އެއްހީރަސްކުރާ ފޯމާއެކު. ވާނެއެވެ ންޅާހުށަހަ ލިޔުންތައް މިވާ ތިރީގައި ،ފޯމާއެކު މި •
 . ހުށަހެޅުމުންނެވެ ،އެއްކުރުމަށްފަހު ތަރުތީބުން ތިރީގައިވާ

 ހުށަހަޅާ ތަކެތީގެ ހެން ނަން ޖަހައި،ނޭއެނގޭ ވީޑިއޯ، ،ސީޑީއާއި ،ހުށަހަޅާ ފޮތާއި، ފޮޓޯއާއި ،އިތުރުންމި ލިޔުންތަކުގެ  •

 . ހުށަހެޅުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުން އެދެމެވެމި ފޯމާއެކު  ލިސްޓު

 .ފާހަގަލާށެވެ މި  ބައިތަކުގައިއަންނަނިވި  އަންގައިދިނުމުގެގޮތުން ހިމަނައިފައިވާކަން ލިޔުންތައް އެއްހީރަސްކުރާ ފޯމާއެކު •

 ☐ ކޮޕީދެފުށުގެ ތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ދިވެހި ރައްޔިފޯމު ހުށަހަޅާ މީހާގެ  )ހ(

 ☐ ކޮޕީ ދެފުށުގެ ކާޑުގެ އަންގައިދޭ ރައްޔިތެއްކަން ދިވެހި މީހާގެ ހުށަހެޅޭ ނަން އިނާމަށް (ށ)

 އަންގައިދޭ ރައްޔިތެއްކަން ދިވެހިމީހުންގެ  ދެ ކަށަވަރުކޮށްދެވޭނެ މަޢުލޫމާތު މީހާގެ ހުށަހެޅޭ ނަން އިނާމަށް (ނ)

 ކޮޕީ ދެފުށުގެ ކާޑުގެ
☐ 

 އިނާމަށް ޤައުމީ އަކުންކޮމިޓީ ނުވަތަ ޑަކުންބޯ ނުވަތަ ންނަކުކޮމިޝަ ތެރެއިން މުއައްސަސާތަކުގެ ދައުލަތުގެ (ރ)

 ފައިވާއިނިންމަ ކޮމިޓީން ނުވަތަ ބޯޑުން ނުވަތަ ކޮމިޝަނުން ހުށަހެޅުމަށް އިނާމަށް ،ހުށަހަޅާނަމަ ނަން މީހެއްގެ

 .ނިންމުން

☐ 

 އިނާމަށް ،ހުށަހަޅާނަމަ ނަން މީހެއްގެ އިނާމަށް ޤައުމީ ތަނަކުން ފަދަ ޖަމާޢަތް ،ޖަމުޢިއްޔާ ،ކުންފުނި (ބ)

 ން.ނިންމު ފައިވާއިނިންމަ ކޮމިޓީން ހިންގާ ނުވަތަ ބޯޑުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ހުށަހެޅުމަށް
☐ 

 ރަޖިސްޓަރީގެ ވިޔަފާރި ،ހުށަހަޅާނަމަ ނަން މީހެއްގެ އިނާމަށް ދާއިރާއަކުން ވިޔަފާރީގެ ބާވަތެއްގެ އެއްވެސް (ޅ)

 .ކޮޕީ
☐ 

މި ތަޢާރުފު . (އިނާމަށް ހުށަހަޅާ ރޮނގުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ ތަޢާރުފު ،މީހާ އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ (ކ)

ސައިޒު  A4ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމަށް ހުށަހަޅާ ނަމަ  ދިވެހިބަހުންނެވެ.ލިޔެފައި އޮންނާންވާނީ 

ފޮޅުވަތެވެ.   48 ގިނަވެގެން ގައެވެ. ލިޔާނީ 14ގަނޑުގެ ސިންގަލް ސްޕޭސްގައި، ފަރުމާ ފޮންޓުގެ 

ސައިޒު ގަނޑުގެ ސިންގަލް ސްޕޭސްގައި، ފަރުމާ  A4ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމަށް ހުށަހަޅާ ނަމަ 

 ފޮޅުވަތެވެ.)   25 ގިނަވެގެން ގައެވެ. ލިޔާނީ 14ފޮންޓުގެ 

☐ 

 )އ(
ންޖެހޭ ފައިސާގެ ކާދައުލަތަށް ދައް މަޢުލޫމާތާއި، ދަރަނީގެ ސާބިތު ،ރެކޯޑާއި ކުށުގެ މީހާގެ ހުށަހެޅޭ އިނާމަށް

 -މަޢުލޫމާތު:

 

 

☐ 
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 (ޕޮލިސް ރެކޯޑު) ސެޓުފިކެޓު ޕޮލިސް ދޭ ންދުމަތުޚިވެހި ފުލުހުންގެ ދި. 1

 ރެކޯޑު ދަރަނީގެ، އިށުގެ ރެކޯޑާކު ދޭ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ޖުޑީޝަލް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް. 2

 ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓު ދޭ ންއޮތޯރިޓީ ރެވެނިއު ންޑްއިންލަ މޯލްޑިވްސް. 3

☐ 

☐ 

 ލިޔުންތައް އެހެނިހެން ންޖެހޭޅާހުށަހަ ފޯމާއެކު )ވ(

 ):ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި ބ ،ރ ،ނ ،ށ ،ހ ގެވަނަ ބައި 5 (
☐ 

 

މީ: 8 އު ނާމަށް  ޤަ ހެން  އި ރާތެއްގެ  އެ ން ފަ ށަހަޅާ  ނަ ތުގެ  ހު ރާ ޢުލޫމާތު  ފަ  :މަ

 ނަން: 

 މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް: ދާއިމީ އެޑްރެސް:

 އީމެއިލް އެޑްރެސް:  ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:
 

ރާރު   އިޤު

ޞައްޙަ  ،މި ފޯމުގައި ހުށަހަޅައިފައިވަނީ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށާއި، މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅައިފައިވާ ލިޔުންތަކަކީ

 ރެން އެއްބަސްވެ އިޤުރާރުވަމެވެ.ހުލިޔުންތަކެއް ކަމަށް އަ

 

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

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

  ......................... ........................................މު: ގާފޯމު ހުށަހަޅާ މީހާގެ މަ

 

 

 

 

 

  ތައްގަނޑު:       ......................... ........................................ ތާރީޚު:
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މު  ރުފޯ މަ ކު ރިހަ މެހެން ،މުގައި ހުށަހެޅުއި އްޔާ މުގަ ފު ލުކަން  ކޮން މާ :ސަ ވީ ކަންކަން  ދޭން

 

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

މި ފޯމުގެ  ،ޅާނަމަ ފުރިހަމަކުރާނީއެހެން މީހެއްގެ ނަން ހުށަހައަމިއްލަ 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  ،ނަމަ ފުރިހަމަކުރާނީ ޅާވަކި ފަރުދެއްގެ ނަން ހުށަހަ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކުން .3

 

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

ން ޅާމި ފޯމާއެކު ހުށަހަ (ދެފުށުގެ) ޤައުމީ އިނާމަށް ހުށަހަޅާ މީހާގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީއެއް

 ވާނެއެވެ. 

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

 ގެ މެންބަރެކެވެ.ހުށަހަޅާނަމަ، ފޯމުގައި ސޮއިކުރާނީ، ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު

ނުވަތަ ކޮމިޓީ ފަދަ ތަނަކުން ޤައުމީ އިނާމަށް  ޑަކުންން ނުވަތަ ބޯނަކުދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ތެރެއިން، ކޮމިޝަ .6

 ން ވާނެއެވެ.ޅާތަނަކުން ނިންމިކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަ ފަރުދެއްގެ ނަން ހުށަހެޅުމަށް އެ

 ނަމަ،ވަކި ފަރުދެއްގެ ނަން ޤައުމީ އިނާމަށް ހުށަހަޅާ  ކުންފުނި، ޖަމުޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތް ފަދަ ތަނަކުން .7

އެ ތަނެއްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނުވަތަ ހިންގާ ކޮމިޓީން، އެ ފަރާތެއްގެ ނަން އިނާމަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމިކަމުގެ 

 ންވާނެއެވެ.  ޅާހުށަހަން ލިޔު

 

މުގައި ބަލާނީ، ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތުތަކާއި، އެހެނިހެން އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ވަޒަންކޮށް ޕޮއިންޓު ދިނު .8

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

 

 . ގޮތަކަށެވެ ގޮތްތަކުންކުރެ ތިރީގައިވާ ،ހުށަހަޅާނީ ތަކެތި ހުށަހަޅާންޖެހޭ ފޯމާއެކު ،ފޯމާއި .9

 އަށެވެ.  info@po.gov.mv ،ފޮނުވާނީ އީމެއިލްކުރާނަމަ -

 އަށެވެ.  http://apply.presidency.gov.mv ،ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅާ ނަމަ ހުށަހަޅާނީ -

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ  ،ލިޔުމުން ހުށަހަޅާނަމަ ހުށަހަޅާނީފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު  -

  ރިސެޕްޝަނަށެވެ.

  

ވަނަ  3އެޕްރީލް  2022 ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ރިސެޕްޝަނަށް ހުށަހަޅާނީ،  .10

 ންމެ ދުވަހެއްގެ ރަސްމީ ގަޑީގައެވެ.ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް، ބަންދު ނޫން ކޮ 31 މޭ 2022ދުވަހުން ފެށިގެން 

  ވެސް ހުށަހެޅޭނެއެވެ.  ދުވަހެއްގައި އްދަތުގެ ތެރޭގައި ހުރިހާމު މި ،އީމެއިލުން ނުވަތަ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅާނަމަ

 

ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ  ،ނިޔަލަށް ގެ 2022މޭ  31އިން ފެށިގެން  2022 އެޕްރީލް 3ފޯމު ބަލައިގަންނާނީ،  .11

   ރަސްމީ ގަޑީގައެވެ.

 

 

ރު މަޢު މަށްލޫމާތު ހޯއިތު ވަތަ  3336262 ގުޅާނީ، ދު ވަތަ 3323701ނު  ނު

ރު  7960844 ވެ.ނަންބަ  ފޯނަށެ

 

 

mailto:info@po.gov.mv
http://apply.presidency.gov.mv/
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` 

 

މިޓީ  އުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮ  ޤަ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.    

 

ންފުނި  ދަ ޖަމާޢަތް  ،ޖަމުޢިއްޔާ  ،ކު އުމީ  ތަންތަން  ފަ ށަހަޅާ އިނާމަށް  ޤަ މު ހު  ފޯ

 

 ☐އިނާމަށް ހުށަހަޅަނީ އެހެން ފަރާތަކުން          ☐އިނާމަށް ހުށަހަޅަނީ އަމިއްލައަށް 
     

 

މީ: 1 އު ނާމަށް  ޤަ ށަހަޅާ  އި ި  ހު ންފުނ ޢިއްޔާ ،ކު ދަ ޖަމާޢަތް  ،ޖަމު ނުގެ  ފަ ލޫމާތު  ތަ ޢު  :  މަ

  ނަން: (ހ)

 އެޑްރެސް: (ށ)

 އީމެއިލް އެޑްރެސް: )ރ(    ނަންބަރު:  ފޯނު )ނ(

 :ތައްދުގުސަމަމައިގަނޑު އަސާސީ ގަވާއިދުގައި ހިމެނިފައިވާ  )  ބ(

 

 

 

ރުކާރުގެ 2 އިރާތަކުގެ  ބަާޔންކޮށްފައިވާ  ގެޒެޓުގައި  : ސަ ރެއިން  ދާ ނާމަށް  ތެ ާ  އި ށަހަޅ ރާއާއި  ހު އި ނގު ދާ  :ރޮ

 ދާއިރާއަކުން ކޮންމެވެސް އެއް ރޮނގަކުންނެވެ. ހުށަހަޅާއިނާމަށް ހުށަހެޅޭނީ، 

 :   ދާއިރާ ހުށަހަޅާ (ހ)

    ރޮނގު: ހުށަހަޅާ )ށ(

 

ރުކާރުން 3 ން : ސަ މު ދި ން ނާމު  ޚިދުމަތުގެ  އާ ވަތަ  އި މީ ނު އު މު ޤަ ނާ މަ އި ބިފައިވާ ނަ ކަމުގެ  ލި ލޫމާތު  އެ ޢު  :މަ

    (ހ)   އިނާމު ލިބުނު އަހަރު:

 :ދާއިރާއާއި ރޮނގު ލިބުނު ނާމުއި(ށ)   

 

 

ނާމަށް 4 ށަހެޅޭ  : އި އިރާއިން  ހު ވަތަ  ދާ ނގުން  ނު ރި ރޮ ޭ  ކު ލޫމާތު  ޚިދުމަތާބެހ ޢު  :މަ

 ☐ ނުގެންދޭ ☐  :ގެންދޭ ނޫންކަން ނުވަތަ ދެމުންގެންދާކަންޚިދުމަތް  ދާއިރާގައި (ހ)

 :މުއްދަތު ވީ ޚިދުމަތުގައިދާއިރާގެ  )ނ(          : އަހަރު ފެށި ދޭން ޚިދުމަތް ދާއިރާގައި )ށ(

 



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                           80 އަދަދު:                             51 ވޮލިއުމް: 

 

   23 
 

ނާމަށް 5 ށަހެޅޭ  : އި އިރާއިން  ހު ވަތަ  ދާ ނގުން  ނު ރި ރޮ ސައްކަތާބެހޭ  ކު ލޫމާތު  މަ ޢު   :މަ

ން ތަރުތީބުން ކީތަފުސީލު ވަކިވަމަސައްކަތްތަކުގެ  ،ވ) ގައިވާ ކާމިޔާބީތަކާއިފުރިހަމަކުރާއިރު (ހ،ށ،ނ،ރ،ބ،ޅ،ކ،އ، ބައިމި 

 ތަރުތީބުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަނަ ބައިގައި 7 ވަކިން ހިމަނައި، މި ފޯމުގެ އާއި، ހެކި، ވީޑިއޯލިޔުމަށްފަހު، ފޮޓޯއާއި، ސީޑީއާއި

 އެއްހީރަސްކުރުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުން އެދެމެވެ.

 )ކަމެކެވެ. 10ލިޔާނީ ގިނަވެގެން ތަރުތީބުން (އިސްކަންދޭ  :ކުރިއެރުންތައް ކާމިޔާބީތަކާއި ހޯދައިފައިވާ ރާއްޖޭގައި (ހ)

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 

އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން (ކާމިޔާބީ ހޯދައިފައިވާނަމަ،  ކުރިއެރުންތައް: ކާމިޔާބީތަކާއި ހޯދައިފައިވާ ބޭރުގައި ރާއްޖެއިން (ށ)

 ކަމެކެވެ.) 10ލިޔާނީ ގިނަވެގެން 

1.   

2.   

3.    

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.    
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    ގިނަވެގެން ،ލިޔާނީއިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން ކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތްތައް (މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާނަމަ،  ހިލޭސާބަހަށް ދާއިރާއިން )ނ(

  ކަމެކެވެ.) 10

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

10. 

މަސައްކަތްތައް: (މަސައްކަތް  ކޮށްފައިވާ ގޮތެއްގައި ފައިދާހުރި މުޖުތަމަޢަށް ،ތަރައްޤީއަށާއި ޤައުމުގެ ދާއިރާއިން )ރ(

 ކަމެކެވެ.) 10ގިނަވެގެން  ،ލިޔާނީއިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން  ،ކޮށްފައިވާނަމަ

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން (މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާނަމަ،  ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް: އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް ވަޒީފާއަށް ދިވެހިން )ބ(

 ކަމެކެވެ.) 10ގިނަވެގެން  ،ލިޔާނީ

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   
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6.   

7.   

8.   

9.   

10.      

 (މަސައްކަތް ކޮށްފައިކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް: ކަންތައްތައް ތަޢާރުފު އުފެއްދުންތެރި ތެރެއިން މަސައްކަތުގެ )ޅ(

 ކަމެކެވެ.) 10ގިނަވެގެން  ،ލިޔާނީއިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން ވާނަމަ، 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން ދާއިރާއިން ދިވެހިން ތަމްރީނުކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް: (މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާނަމަ،  )ކ(

 ކަށަވަރުކޮށްދޭ ތަމްރީނުކޮށްފައިވާކަން ،މީހުންގެ އަދަދާއި އަދި ތަމްރީނު ކޮށްފައިވާކަމެކެވެ.  10ގިނަވެގެން  ،ލިޔާނީ

 ލިޔުންތައް ވަކިން ހިމަނާށެވެ.)

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.    

10.     
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 ވަކިން ލިޔުންތައް ކަމާބެހޭ ،ތަފުސީލާއި ،ނިސްބަތާއި ގެންގުޅޭ ންހީވަޒީފާގައި ގެންގުޅޭ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު: (ދިވެ )އ(

 ހިމަނާށެވެ.)

 ންގެ އަދަދު:ހީދިވެ .1

 ބިދޭސީންގެ އަދަދު: .2

 މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު:ގައި ބައިވެރިކޮށްފައިވާ މުމޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީ .3

 

 ވަކިން ލިޔުންތައް ކަމާބެހޭ ،ތަފުސީލާއިކަމެއް ނުވަތަ ކަންކަމުގެ  ނަމަ: (އެ އޮތް ކަމެއް އިތުރު ފާހަގަކުރެވޭ )ވ(

     :ލިޔުން އޮންނަމަ                  ނެތް         އޮތް    ނާށެވެ.)ހިމަ

 

 

 

 

 

 

ނާމަށް : 6 ށަހެޅޭ  އި ި  ހު ންފުނ ޢިއްޔާ  ،ކު ޢަތް  ،ޖަމު ދަ ޖަމާ ނުގެ  ފަ ލޫމާތު  ތަ ޢު އް ދެ ަކށަވަރުކޮށްދޭ  މަ ހެ ޢުލޫމާތު  ގެ މީ  މަ

އެނގޭ،  ރަނގަޅަށް މަޢުލޫމާތު ޚިދުމަތާބެހޭ ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ކުރާ ދާއިރާއިން ހުށަހެޅޭ ،މަޢުލޫމާތާއި ފަރާތުގެ ހުށަހެޅޭ އިނާމަށް

 .ވާންވާނެއެވެ ކަމަށްމީހުން އެކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭނެ ދެ

 :ނަން ނަން: 

 :ދާއިމީ އެޑްރެސް ދާއިމީ އެޑްރެސް:

 :މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

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

 :ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:

 

އެކު : 7 ށަހަ  ފޯމާ ންތައް  ންޖެހޭ ޅާ ހު  ލިޔު

 ،ބެލޭނީ  ފުރިހަމަކަމަށް ލިޔުންތައް އެއްހީރަސްކުރާ ފޯމާއެކު. ވާނެއެވެ ންޅާހުށަހަ ލިޔުންތައް މިވާ ތިރީގައި ،ފޯމާއެކު މި •
 . ހުށަހެޅުމުންނެވެ އެއްކުރުމަށްފަހު ތަރުތީބުން ތިރީގައިވާ

 ހުށަހަޅާ ތަކެތީގެ ހެން ނަން ޖަހައި،ނޭއެނގޭ ވީޑިއޯ، ،ސީޑީއާއި ،ހުށަހަޅާ ފޮތާއި، ފޮޓޯއާއި ،މި ލިޔުންތަކުގެ އިތުރުން •

 . ހުށަހެޅުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުން އެދެމެވެމި ފޯމާއެކު  ލިސްޓު

 .ފާހަގަލާށެވެ މި  ބައިތަކުގައިއަންނަނިވި  އަންގައިދިނުމުގެގޮތުން ހިމަނައިފައިވާކަން ލިޔުންތައް އެއްހީރަސްކުރާ ފޯމާއެކު •

 ☐ ކޮޕީ ރަޖިސްޓަރީގެ ތަނެއްގެ ފަދަ ޖަމާޢަތް ،ޖަމުޢިއްޔާ ،ކުންފުނި ހުށަހެޅޭ އިނާމަށް )ހ(

ތަނެއްގެ  އެނިންމުމާއި،  ފައިވާނިންމައި ކޮމިޓީން ހިންގާ ނުވަތަ ބޯޑުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ހުށަހެޅުމަށް އިނާމަށް )ށ(

 އިވާ މަގުސަދުތައްއަސާސީ ގަވާއިދުގަ
☐ 
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 ☐ ކޮޕީ ދެފުށުގެ ތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެދިވެހި ރައްޔިފޯމު ހުށަހަޅާ މީހާގެ  (ނ)

 އަންގައިދޭ ރައްޔިތެއްކަން ދިވެހިމީހުންގެ  ދެ ކަށަވަރުކޮށްދެވޭނެ މަޢުލޫމާތުފަރާތުގެ  ހުށަހެޅޭ ނަން އިނާމަށް (ރ)

 ކޮޕީދެފުށުގެ  ކާޑުގެ
☐ 

 ،ތެރެއިން ކޮމިޝަނަކުން ނުވަތަ ބޯޑަކުން ނުވަތަ ކޮމިޓީއަކުން ކުންފުނި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ  (ބ)

 ،ޓަކައި އިނާމަށް ހުށަހެޅުމަށް ،ޖަމާޢަތް ފަދަ ތަނެއްގެ ނަން ޤައުމީ އިނާމަށް ހުށަހަޅާނަމަ ،ޖަމުޢިއްޔާ

 އިވާ ނިންމުން.ފަމައިނިންކޮމިޝަނުން ނުވަތަ ބޯޑުން ނުވަތަ ކޮމިޓީން 

☐ 

ހުށަހަޅާ ނަމަ، ނުވަތަ  ނެއްގެ ނަންތަ އެޖަމާޢަތް ފަދަ ތަނަކުން ޤައުމީ އިނާމަށް  ،ޖަމުޢިއްޔާ ،ކުންފުނި (ޅ)

 ޓަކައިއިނާމަށް ހުށަހެޅުމަށް ،ޖަމާޢަތެއް ފަދަ ތަނެއްގެ ނަން ހުށަހަޅާނަމަ ،ޖަމުޢިއްޔާއެއް ޏަކުންއެހެން ކުންފުން

 އިވާ ނިންމުން.ފަމައިނިންޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނުވަތަ ހިންގާ ކޮމިޓީން 

☐ 

އެހެން  އެތަނެއްގެ ނަން ހުށަހަޅާ ނަމަ، ނުވަތަ  ޖަމާޢަތް ފަދަ ތަނަކުން ޤައުމީ އިނާމަށް ،ޖަމުޢިއްޔާ ،ކުންފުނި (ކ)

ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ޖަމުޢިއްޔާއެއް ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއް ނުވަތަ މިޔުޒިކް ބޭންޑެއްފަދަ ފަންނީ ގްރޫޕެއްގެ ނަން 

ދެމީހުންނަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ހިމެނޭ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން  ،ޓަކައި އިނާމަށް ހުށަހެޅުމަށް ،ހުށަހަޅާނަމަ

ނުވަތަ ހިންގާ ކޮމިޓީން ނުވަތަ އެ ޖަމާޢަތެއްގެ މަސްއޫލުވެރިންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ނުވަތަ އިއްތިފާޤުން 

  ނިންމައިފައިވާ ނިންމުން. 

� 
 

 

  .ޖަމާޢަތް ފަދަ ތަނެއްގެ ޕްރޮފައިލް ،ޖަމުޢިއްޔާ ،އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ ކުންފުނި (އ)
 އިނާމަށް ހުށަހަޅާ ރޮނގުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ ތަޢާރުފު.  )ވ(

      ސައިޒު ގަނޑުގެ ސިންގަލް ސްޕޭސްގައި،  A4 ،(މި ތަޢާރުފު ލިޔެފައި އޮންނާންވާނީ ދިވެހިބަހުން

 ފޮޅުވަތެވެ.)    25 ގިނަވެގެންލިޔާނީ ގައެވެ.  14ފަރުމާ ފޮންޓުގެ 

☐ 

 ދަރަނީގެ ސާބިތު ،ރެކޯޑާއި ކުށުގެ ތަނެއްގެ ފަދަ ޖަމާޢަތް ،ޖަމުޢިއްޔާ ،ކުންފުނި ހުށަހެޅޭ އިނާމަށް )މ(

  -މަޢުލޫމާތާއި، ދައުލަތަށް ދައްކާންޖެހޭ ފައިސާގެ މަޢުލޫމާތު:

 (ޕޮލިސް ރެކޯޑު) ސެޓުފިކެޓު ޕޮލިސް ދޭ ންދުމަތުޚިވެހި ފުލުހުންގެ ދި. 1

 ރެކޯޑު ދަރަނީގެ، އިށުގެ ރެކޯޑާކު ދޭ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ޖުޑީޝަލް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް. 2

 ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓު ދޭ ންއޮތޯރިޓީ ރެވެނިއު ންޑްއިންލަ މޯލްޑިވްސް. 3

 

 

☐ 

☐ 

☐ 

  : ލިޔުންތައް އެހެނިހެން ންޖެހޭހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު )ފ(

 ☐ އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް)ވ ގަ އ، ކ، ޅ، ،ބ ،ރ ،ނ ،ށ ،ގެ ހބައިވަނަ  5(
 

 

މީ: 8 އު ނާމަށް  ޤަ ށަހެޅޭ  އި ި  ހު ންފުނ ޢިއްޔާ ،ކު ދަ ޖަމާޢަތް  ،ޖަމު ނެއްގެ  ފަ ން ތަ ށަހަޅާ  ނަ ތުގެ  ހު ރާ ލޫމާތު  ފަ ޢު  :މަ

 ދާއިމީ އެޑްރެސް: ނަން: 

 ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު: ނަންބަރު:ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ 

 :ނަންބަރު ރަޖިސްޓަރީ ތަނެއްގެ އެ ،ހުށަހަޅާނަމަ ޖަމާޢަތަކުން /ޖަމުޢިއްޔާ /ކުންފުނި

 

 



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                           80 އަދަދު:                             51 ވޮލިއުމް: 
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ރާރު   އިޤު

ޞައްޙަ  ،މި ފޯމުގައި ހުށަހަޅައިފައިވަނީ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށާއި، މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅައިފައިވާ ލިޔުންތަކަކީ

 ރެން އެއްބަސްވެ އިޤުރާރުވަމެވެ.ހުލިޔުންތަކެއް ކަމަށް އަ

 

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

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

  ......................... ........................................ފޯމު ހުށަހަޅާ މީހާގެ މަގާމު: 

 

 

 

 

 

 ތައްގަނޑު:       ......................... ........................................ ތާރީޚު:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                           80 އަދަދު:                             51 ވޮލިއުމް: 
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މު  ރުފޯ މަ ކު ރިހަ މެހެން ،މުގައި ހުށަހެޅުއި އްޔާ މުގަ ފު ލުކަން  ކޮން މާ ވީ ސަ :ދޭން  ކަންކަން

 

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

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

 ހުށަހެޅުމަށް އިނާމަށް ނަން ފަރާތެއްގެ އެ ،ކޮމިޓީން ހިންގާ ނުވަތަ ބޯޑުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ތަނެއްގެ އެ އަދި. އެވެ

  ންވާނެއެވެޅާހުށަހަ ކޮޕީއެއް ގަވާއިދުގެ އަސާސީ ތަނެއްގެ އެ ލިޔުމާއެކު ނިންމިކަމުގެ

 

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

 .ވާނެއެވެ ންޅާހުށަހަ

 

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

 

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

 

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

 .މެންބަރެކެވެ

 

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

  ވާތީ، މަޢުލޫމާތުތަކާއި، ހެކިތައް ހުށަހެޅުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުން އެދެމެވެ.  މައްޗަށް ކަމަށް

 

 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާންޖެހޭ އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތާއި ތަކެތި ފޮނުވާނީ،އިނާމަށް ނަން ހުށަހަޅާ ފޯމާއި،  .8

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށެވެ.  ،އަށް އެޑްރެސްކޮށް“ ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީ”

 

 ފޯމާއި، ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ، ތިރީގައިވާ ގޮތްތަކުންކުރެ ގޮތަކަށެވެ.  .9

 އަށެވެ.  info@po.gov.mvފޮނުވާނީ އީމެއިލްކުރާނަމަ،  -

 އަށެވެ.  http://apply.presidency.gov.mvޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅާ ނަމަ ހުށަހަޅާނީ  -

 ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ލިޔުމުން ހުށަހަޅާނަމަ ހުށަހަޅާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ރިސެޕްޝަނަށެވެ.  -

 

ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން  3އެޕްރީލް  2022 ،ހުށަހަޅާނީރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ރިސެޕްޝަނަށް ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު  .10

އީމެއިލުން ނުވަތަ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް  ނިޔަލަށް، ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ރަސްމީ ގަޑީގައެވެ. ވަނަ ދުވަހުގެ 31 މޭ 2022

  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހުރިހާ ދުވަހެއްގައިވެސް ހުށަހެޅޭނެއެވެ. މި  ހުށަހަޅާނަމަ

 

 

 

 

ރު މަޢު މަށްލޫމާތު ހޯއިތު ވަތަ  3336262 ގުޅާނީ، ދު ވަތަ 3323701ނު  ނު

ރު  7960844 ވެ.ނަންބަ  ފޯނަށެ
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