ކުންފުނި ،ޖަމުޢިއްޔާ ،ޖަމާޢަތް ފަދަ ތަންތަން ޤައުމީ އިނާމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު
އިނާމަށް ހުށަހަޅަނީ އެހެން ފަރާތަކުން ☐

އިނާމަށް ހުށަހަޅަނީ އަމިއްލައަށް ☐

 .1ޤައުމީ އިނާމަށް ހުށަހަޅާ ކުންފުނި ،ޖަމުޢިއްޔާ ،ޖަމާޢަތް ފަދަ ތަނުގެ މަޢުލޫމާތު:
ހ .ނަން:
ށ .އެޑްރެސް:
ނ .ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:
ރ .ފެކްސް ނަންބަރު:
ބ .އީ-މެއިލް އެޑްރެސް:
ޅ .ކުރާ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް:

 .2ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދާއިރާ ތަކުގެ ތެރެއިން އިނާމަށް ހުށަހަޅާ ދާއިރާއާއި ރޮނގު:
ހ .ހުށަހަޅާ ދާއިރާ:
ށ .ހުށަހަޅާ ރޮނގު:

 .3ސަރުކާރުން ދެއްވި ޤައުމީ އިނާމު ލިބިފައިވާނަމަ:
އިނާމު ލިބުނު އަހަރު:
އިނާމު ލިބުނު ދާއިރާއާއި ރޮނގު :
 .4އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ ދާއިރާއިން ނުވަތަ ރޮނގުން ކުރި މަސައްކަތާއި ޚިދުމަތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު :މި ނަންބަރުގެ
މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަ ކުރުމުގައި (ށ) އަދި (ނ) ގައިވާ މަޢުލޫމާތު ފިޔަވައި އެހެން ބައިތަކުގައިވާ ގޮޅިތަކުގައި
 މި ފާހަގަ ލާށެވެ.
ނންކަން :ޚިދުމަތް ދެމުން ގެންދޭ☐ :
ހ .ދާއިރާއިން ޚިދުމަތް ދެމުން ގެންދާކަން ނުވަތަ ޫ

ނުގެންދޭ ☐

ގންދާ މަސައްކަތްތައް ވަކިން ލިސްޓު ކުރުން .އަދި
ދމަތުގެ ނުވަތަ ކުރަމުން ެ
(ދާއިރާއިން ދެމުން ގެންދާ ޚި ު
ފޓޯއާއި ،ސީޑީއާއި
ލއި ،ކަމާބެހޭ ލިޔުންތަކާއިޮ ،
ޞ ާ
ގންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފް ީ
މި ޚިދުމަތުގެ ނުވަތަ ކުރަމުން ެ
ވީޑިއޯ ވަކިން ހިމެނުން)
ށ .ދާއިރާގައި ޚިދުމަތް ދޭން ފެށި އަހަރު:
ނ .ދާއިރާގެ ޚިދުމަތުގައި ވީ މުއްދަތު:

އަހަރު

ރ .ދާއިރާއިން ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީތަކާއި ކުރިއެރުންތައް☐ :
ތކާއި ކުރިއެރުންތައް އެންމެ އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން ލިސްޓު ކުރުން .އަދި
(ރާއްޖޭގައި ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީ ަ
ނތަކާއި ،ފޮޓޯތަކާއި ،ސީޑީއާއި ވީޑިއޯ ވަކިން
މި ކާމިޔާބީތަކާއި ކުރިއެރުންތަކުގެ ތަފްޞީލާއި ،ކަމާބެހޭ ލިޔު ް
ހިމެނުން)
1

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

ކރުން .އަދި
މޔާބީތަކާއި ކުރިއެރުންތައް އެންމެ އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން ލިސްޓު ު
(ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ހޯދާފައިވާ ކާ ި
ނތަކާއި ،ފޮޓޯތަކާއި ،ސީޑީއާއި ވީޑިއޯ ވަކިން
މި ކާމިޔާބީތަކާއި ކުރިއެރުންތަކުގެ ތަފްޞީލާއި ،ކަމާބެހޭ ލިޔު ް
ހިމެނުން)
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

ދމަތް ކޮށްދީފައިވޭ☐ :
ބ .ދާއިރާއިން ހިލޭސާބަހަށް ޚި ު
(މަސައްކަތުގެ ގޮތުންނާއި ،ވަގުތުގެ ގޮތުންނާއި ،ފައިސާއާއި ތަކެތީގެ ގޮތުން އެހީވެދީފައިވާ ގޮތްތައް ވަކިން
ލިސްޓުކުރުން .އަދި މިކަމުގެ ތަފްޞީލާއި ،ކަމާބެހޭ ލިޔުންތަކާއި ،ފޮޓޯއާއި ،ސީޑީއާއި ވީޑިއޯ ވަކިން ހިމެނުން)
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

2

ގތެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވޭ☐ :
ޅ .ދާއިރާއިން ޤައުމުގެ ތަރައްޤީއަށާއި މުޖުތަމަޢަށް ފައިދާހުރި ޮ
އަދި މި މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްޞީލާއި،

(ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ވަކިން ލިސްޓުކުރުން.

ކަމާބެހޭ

ލިޔުންތަކާއި ،ފޮޓޯއާއި ،ސީޑީއާއި ވީޑިއޯ ވަކިން ހިމެނުން)
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

ކ .ދިވެހިން ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައި ވޭ ނުވަތަ ކުރަމުން ގެންދޭ☐ :
(ކޮށްފައިވާ

މަސައްކަތްތައް

ވަކިން

ލިސްޓުކުރުން.

އަދި

މި

މަސައްކަތްތަކުގެ

ތަފްޞީލާއި،

ކަމާބެހޭ

ލިޔުންތަކާއި ،ފޮޓޯއާއި ،ސީޑީއާއި ވީޑިއޯ ވަކިން ހިމެނުން)
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

ށފައިވޭ☐ :
ކ ް
އ .މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އުފެއްދުންތެރި ކަންތައްތައް ތަޢާރުފު ޮ
ތރި ކަންތައްތައް ވަކިން ލިސްޓުކުރުން .އަދި މި ކަންތައްތަކުގެ ތަފްޞީލާއި،
(ތަޢާރުފު ކޮށްފައިވާ އުފެއްދުން ެ
ކަމާބެހޭ ލިޔުންތަކާއި ،ފޮޓޯއާއި ،ސީޑީއާއި ވީޑިއޯ ވަކިން ހިމެނުން)
.1
.2
.3
.4
.5
.6

3

.7
.8
.9
.10

ނކޮށްފައިވޭ☐ :
ވ .ދާއިރާއިން ދިވެހިން ތަމްރީ ު
ށދޭ ލިޔުންތަކާއި ،ފޮޓޯއާއި ،ސީޑީއާއި ވީޑިއޯ
ތމްރީނުކޮށްފައިވާކަން ކަށަވަރުކޮ ް
(ތަމްރީނު ކޮށްފައިވާ އަދަދާއިަ ،
ވަކިން ހިމެނުން)
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

މ .ވަޒީފާގައި ދިވެހިން ގެންގުޅޭ☐ :
ވަޒީފާގައި ގެންގުޅޭ ދިވެހިންގެ ޢަދަދު
ވަޒީފާގައި ގެންގުޅޭ ބިދޭސީންގެ ޢަދަދު
(ދިވެހިން ގެންގުޅޭ ނިސްބަތާއި ،ތަފްޞީލާއި ،ކަމާބެހޭ ލިޔުންތައް ވަކިން ހިމެނުން)
ފ .ފާހަގަކުރެވޭ އިތުރު ކަމެއް އޮތް ނަމަ☐ :
(އެކަމެއް ނުވަތަ ކަންކަމުގެ ތަފްޞީލާއި ،ކަމާބެހޭ ލިޔުންތަކާއި ،ފޮޓޯއާއި ،ސީޑީއާއި ވީޑިއޯ ވަކިން ހިމެނުން)
ނޯޓު) :ހ( )ރ( )ބ( )ޅ( )ކ( )އ( )ވ( )މ( )ފ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް
ކޮންމެ ބައެއް ވަކިން ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ ،ކޮމިޓީން އެ ފޯމެއް ބާޠިލު ކުރާނެއެވެ.

4

 .5އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ ކުންފުނި ،ޖަމުޢިއްޔާ ،ޖަމާޢަތް ފަދަ ތަނުގެ މަޢުލޫމާތު ކަށަވަރުކޮށް ދެވޭނެ ދެ ފަރާތެއްގެ
މަޢުލޫމާތު( :މި ދެ ފަރާތަކީ ،އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ ދާއިރާއިން ކުރާ ނުވަތަ ކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތުގެ މަޢުލޫމާތު
ރަނގަޅަށް އެނގޭ ފަރާތްތަކަށް ވާންވާނެއެވެ).
ނަން:

ނަން:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

ގޅުން:
އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ ފަރާތާ ހުރި ު

ގޅުން:
އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ ފަރާތާ ހުރި ު

ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:

ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:

ފެކްސް ނަންބަރު:

ފެކްސް ނަންބަރު:

އީ-މެއިލް އެޑްރެސް:

އީ-މެއިލް އެޑްރެސް:

 .6ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
މގެ
ކން އަންގައި ދިނު ު
އވާ ަ
ނފަ ި
ކ ހިމަ ާ
ލޔުންތައް ފޯމާއެ ު
މ ި
އދި ި
ނއެވެަ .
އ ހުށަހަޅަން ވާ ެ
ގއިވާ ލިޔުންތަ ް
މއެކު ތިރީ ަ
މި ފޯ ާ
ގޮތުން ކަމާބެހޭ ބައިތަކުގައި  މި ފާހަގަ ލާށެވެ.
އގެ ޕްރޮފައިލް☐ :
ހ .އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ ކުންފުނި ،ޖަމުޢިއްޔާ ،ޖަމާޢަތް ފަދަ ތަނެ ް
ށ .ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ތެރެއިން ކޮމިޝަން ނުވަތަ ބޯޑު ނުވަތަ ކޮމިޓީގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ކަންކަން ނިންމާ
މށް ހުށަހެޅުމަށް
އމީ އިނާމަށް ހުށަހަޅާނަމަ ،އިނާ ަ
ފނި ،ޖަމުޢިއްޔާ ،ޖަމާޢަތް ފަދަ ތަނެއްގެ ނަން ޤަ ު
ތަނަކުން ،ކުން ު
މން☐ :
ނން ު
ވތަ ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ ި
ޑން ނު ަ
ކޮމިޝަނުން ނުވަތަ ބޯ ު
ނންމުން☐ :
ހންގާ ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ ި
ކޓަރުންގެ ބޯޑުން ނުވަތަ ި
ނ .އިނާމަށް ހުށަހެޅުމަށް ޑިރެ ް
އގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ☐ :
ރ .އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ ކުންފުނި ،ޖަމުޢިއްޔާ ،ޖަމާޢަތް ފަދަ ތަނެ ް
އގެ ތަޢާރުފު☐ :
ފނި ،ޖަމުޢިއްޔާ ،ޖަމާޢަތް ފަދަ ތަނެ ް
ބ .އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ ކުން ު
(ދިގުވެގެން  A4ސައިޒުގެ ދެ ޞަފްޙާ)
ނހެން ލިޔުންތައް☐ :
ޅ .ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެހެ ި

 .7ޤައުމީ އިނާމަށް ތަނެއްގެ ނަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:
ހ .ނަން:
ށ .ދާއިމީ އެޑްރެސް:
ރ .ދ.ރ.އ.ކާޑު ނަންބަރު:

ނ .މިހާރުގެ އެޑްރެސް:
ނބަރު:
ބ .ގުޅޭނެ ފޯނު ނަ ް
ޅ .އީ-މެއިލް އެޑްރެސް:

ކ .ކުންފުނި /ޖަމުޢިއްޔާ /ޖަމާޢަތަކުން ހުށަހަޅާނަމަ އެ ތަނެއްގެ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:
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 .8އިޤްރާރު:
ކ ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަކީ ،ޞައްޙަ ލިޔުންތަކެއްކަމަށް
މ ފޯމާއެ ު
ތދު މަޢުލޫމާތުކަމާއިި ،
ތތަކަކީ ެ
މި ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާ ު
އަހަރެން އެއްބަސްވެ އިޤްރާރު ވަމެވެ.
ފޯމު ހުށަހަޅާ މީހާ/ފަރާތުގެ ސޮއި:

......................................................

ފޯމު ހުށަހަޅާ މީހާ/ފަރާތުގެ ނަން:

.......................................................

ފޯމު ހުށަހަޅާ މީހާ/ފަރާތުގެ މަގާމު:

.....................................................

ތާރީޚު:

ތައްގަނޑު:

...............................................
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ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމުގައާއި ހުށަހެޅުމުގައި ކޮންމެހެން ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންތައްތައް:
ށ
 .1އަމިއްލަ ފަރުދަކު ނުވަތަ އެހެން ކުންފުންޏަކުން ،ކުންފުނި ،ޖަމުޢިއްޔާ ،ޖަމާޢަތް ފަދަ ތަންތަން އިނާމަ ް
ހުށަހަޅާނަމަ ފުރިހަމަކުރާނީ ،މި ފޯމުގެ  8,7,6,5,4,3,2,1އެވެ.
ނ ހުށަހަޅާނަމަ ފުރިހަމަކުރާނީ ،މި ފޯމުގެ
ނ ް
އތަނެއްގެ ަ
ޢތް ފަދަ ތަނަކުންެ ،
 .2ކުންފުނި ،ޖަމުޢިއްޔާ ،ޖަމާ ަ
 8,6,5,4,3,2,1އެވެ.
ތންތަނުގެ
މޓީ ފަދަ ަ
ތ ބޯޑުގެ ނުވަތަ ކޮ ި
ނ ނުވަ ަ
ތރެއިން ،ކޮމިޝަނު ް
 .3ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ެ
ދއްގެ ނުވަތަ
މށް ފަރު ެ
ތންތަނުން ޤައުމީ އިނާ ަ
ކންކަން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ަ
ނންމައިގެން ަ
އަޣުލަބިއްޔަތުން ި
ނ
ލބިއްޔަތު ް
ނތަނުގެ އަޣު ަ
ތ ކޮމިޓީ ފަދަ ތަ ް
ވ ަ
ވތަ ބޯޑުގެ ނު ަ
ތަނެއްގެ ނަން ހުށަހަޅާނަމަ ،ކޮމިޝަނުން ނު ަ
ނންމި ކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
ނ ޤައުމީ އިނާމަށް ހުށަހެޅުމަށް ި
ފަރުދެއްގެ ނުވަތަ ތަނެއްގެ ނަ ް
 .4ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ ޖަމުޢިއްޔާއަކުން ނުވަތަ ޖަމާޢަތް ފަދަ ތަނަކުން އެހެން ކުންފުންޏެއްގެ ނުވަތަ
ށހަޅާނަމަ،
ތނެއްގެ ނަން ޤައުމީ އިނާމަށް ހު ަ
ޖަމުޢިއްޔާއެއްގެ ނުވަތަ ޖަމާޢަތް ފަދަ ތަނެއްގެ ނަން ނުވަތަ އެ ަ
ނ
ވތަ އެހެ ް
ނގާ ކޮމިޓީން ،އެ ފަރާތެއް ނު ަ
ޑރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނުވަތަ ހި ް
އިނާމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތެއްގެ ި
ނންމާފައިވާ ނިންމުން ،މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
ފަރާތެއް އިނާމަށް ހުށަހެޅުމަށް ި
މޢިއްޔާ ،ޖަމާޢަތް ފަދަ ތަނެއްގެ ޕްރޮފައިލް މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
 .5އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ ކުންފުނި ،ޖަ ު
ނ
މޢިއްޔާ ،ޖަމާޢަތް ފަދަ ތަނެއްގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ ،މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަ ް
ފނި ،ޖަ ު
 .6އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ ކުން ު
ވާނެއެވެ.
މ
ހރި އެން ެ
 .7ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކުން ހުށަހަޅާނަމަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ސޮއިކުރާނީ ،އެ އިދާރާއެއް ހިންގަން ު
އިސް ވެރިއެކެވެ .ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ ޖަމުޢިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާޢަތް ފަދަ ތަނަކުން ހުށަހަޅާނަމަ ،ފޯމުގައި
ސޮއިކުރާނީ ،ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ކަނޑައަޅާ ބޯޑުގެ މެންބަރެކެވެ.
މތު ތަކާއި،
 .8އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ވަޒަންކޮށް ޕޮއިންޓު ދިނުމުގައި ބަލާނީ ،ހުށަހަޅާ މަޢުލޫ ާ
ނ
ކމެއް ދިނު ް
ތއް ހުށަހެޅުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލު ަ
ޢލޫމާތުތަކާއި ،ހެކި ަ
ކމަށްވާތީ ،މަ ު
ކތަކުގެ މައްޗަށް ަ
އެހެނިހެން ހެ ި
އެދެމެވެ.
 .9އިނާމަށް

ހުށަހަޅާ

ފޯމާއި،

ފޯމާއެކު

ހުށަހަޅަންޖެހޭ

ނހެން
އެހެ ި

މަޢުލޫމާތާއި

ކތި
ތަ ެ

ފނުއްވާނީ،
ޮ

”ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީ“ އަށް އެޑްރެސްކޮށް ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށެވެ .ފޯމު ބަލައިގަންނާނީ،
ނ
ގ ހެނދު ު
 11ޖޫން  2019އިން ފެށިގެން  31ޖުލައި  2019އާ ދެމެދު ،ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއް ެ
 8:00އިން މެންދުރުފަހު  2:00ގެ ނިޔަލަށެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް  3336262ނުވަތަ  3323701ނަންބަރު ފޯނާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
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