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 ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީ 
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 

 ދިވެހިރާއްޖެ. ،މާލެ

 2019ޤައުމީ އިނާމު 
 

 ސަބަބާއި އަސާސް . 1
 

ދިވެހި ރައްޔިތުންނާއި ދިވެހި ރައްޔިތުން އުފައްދާފައިވާ  މަގުގެ އެންމެ މުހިންމު އަސާސަކީދިވެހި ޤައުމުގެ ކުރި 
ޓަކައި ަވކިވަކި ފަރުދުންނާއި، މަދަނީ  ތަަމޢުެގ ލާބަޔާއި މަންފާއަށްވެ. އެހެންކަމުން، ޤައުމާއި މުޖުމަދަނީ މުއައްސަސާތަކެ

 ކުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި،ތަމުއައްސަސާތަކުންނާއި، މަދަނީ ޖަމުޢިއްޔާތަކާއި ޖަމާޢަތްތަކުންނާއި، ވިޔަފާރި އިދާރާ
 ކަންކަމަށް ހިތްވަރުދިނުަމށް އެޅޭ ފިޔަވަޅެކެވެ. އަދި  ދައުަލތުްނ މި  ލިބޭ ރީތި ނަން ބަލައިގަތުމަކީތަކަށްފަރާތް އެ
 ވެސް  ކުރުމުގެ ގޮތުން، ޤައުމީ އިނާމެއް ދިނުމަކީ ހޯދާ ކާމިޔާބީތަކުގެ އަގު ވަޒަން ތްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއިފަރާ އެ

 ބޮޑު ހިތްވަރެކެވެ. ދެވޭ ވަރަށް
 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަން ކުރައްވާފައިވާ ]ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ  ،މު ލިބޭ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅާނީޤައުމީ އިނާ
 ކޮމިޓީ[ އިންނެވެ. 

 
 މައިގަނޑު އުޞޫލުތައް . 2

 
 ،ނީދޭ އިނާމު މި އަހަރުން ފެށިގެން ޤައުމީ ފަހަރުއެވެ. ޤައުމީ އިނާމު، ޢާންމު ޮގތެއްގައި ދޭނީ އަހަރަކު އެއް )ހ(

  ޖަލްސާގައެވެ. މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ ރަސްމީ ދުވަހުގެ ޤައުމީ

ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ޤައުީމ ،  ރަުފވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމާއިޝަ ދެ ގިންތިއެކެވެ. އެއީ ،ޤައުމީ ިއނާމުގައި ހިމެނޭނީ )ށ(
 އިނާމެވެ.

އައްޑަނައަކާއި، ޝަރަފުގެ ބެޖަކާިއ،   އިނާމުގެ ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާނީކަމުގެ ޤައުމީ ޝަރަފުވެރި )ނ(
 ،ހަނދާނީ ފިލައަކާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާނީ ހަނދާނީ ލިޔުމެކެވެ. ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމުގެ ގޮތުގައި

 ހަނދާނީ ލިޔުމެކެވެ.

ގޮތުން ނުވަަތ އެހެން ފަރުދަުކ ނުވަތަ ޖަމުޢިއްޔާއަކުން ނުަވަތ ޖަމާޢަތަކުން ނުަވތަ  އަމިްއލަ ޤައުމީ އިނާމު ޭދނީ )ރ(
ފައިވާ ފަރާތްތަކަށާއި، ދައުަލތުގެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ިމިނވަން މުއައްސަސާއަކުން ނުވަތަ ޅާހުށަހަ ކުންފުންޏަކުން އިނާމަށް 

 ފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. ޅާހުށަހަމަްށ ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ ސަރުކާރު ބައިވެރިވާ ކުންފުންޏަކުން އިނާ

 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ޢިއްޒަތެއް އަރުވާފައިވާ ފަރާތްތައް  97/1ޤާނޫނު ނަްނބަރު  )ބ(
  ވާނެއެވެ. ޅުމުން ިއސްތިސްނާހުށަހެޤައުމީ އިނާމަށް 



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                          1064އަަދދު:       48ލިުއމް: ވޮ

4 

  
 ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމު . 3

 
ގައި، ތަމަޢަށް ފައިދާހުރި ގޮތެއްފަރުދަކު ދިވެހި ޤައުމަށާއި މުޖު ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމު ދެވޭނީ، ވަކި 

 މީހަކަށް  އެ ،ނަމަ ދިނުމުގެ އިނާމު ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްތްކޮށްފައި ވުމުންނެވެ. ހިތްވަރު މައަހަރު ޚިދު 35މަދުވެގެން 
ިއރު، މިކަން ސާބިތުކޮށްދެޭވނެ ޅާހުށަހަމުންނެވެ. އިނާމަށް ވު އަހަރު 35އެކު ޖުމުލަ އަހަރުެވފައި،  10އިނާމު ލިބުނުތާ  އެ

  ވާެނއެވެ.  ޅަންހުށަހަލިޔުންތަކާއި ހެކި 
 
 ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު . 4

 
ވެސް އިނާމު  ގިންތިއަށް ވާ ދެ ގިންތިންނެވެ. މި ދެ މި ތިރީގައި ވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު ދޭނީހިތް 

 އިސްތިސްނާ ވާނެއެވެ. 5.16ދިނުމަށް މުއްދަތު ބެލުމުގައި 
 

ދާއިރާގެ  ވެސް އެ  ކުރުމާއެކު، މިހާރު  އަހަރު ޚިދުމަތް 7މަދުވެގެން  ނަމަ، އެ ދާއިރާއެއްގައި )ހ( ވަކި ފަރުދެއް 
 އިރުޅާހުށަހަވުން. )އިނާަމށް  އަހަރު  10ނަމަ، ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި މަދުވެގެން  ޚިދުމަތުގައި ދެމިހުރުން. މުއައްސަސާއަކުން

 ޅުން(ހުށަހެހެކި  ދެވޭނެ ލިޔުންތަކާއި ކަން ސާބިތުކޮށް މި
 

މި ދެ ދާއިރާއިްނ އިނާމު ިދނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިާވ  ނުންގެ ދާއިރާއިން ިއނާމު ދެޭވނީޒުވާ )ށ( އަްނހެނުންެގ ދާއިރާއާއި
ވެސް  މިހާރު ،މަތްަތކެއް ކުރުމާއެކުފަދަ ޚިދު ކުރެވޭ ތެއްގައި، ފާހަގަމުއްދައަހަރުގެ  5ަމދުވެގެން  ރޮނގުތަކުންކުރެ ރޮނގެއްގައި،

އަހަރާ ދެމެދުގެ ޒުވާނުންނަށް. )ިއނާމަށް  35އަހަރާއި  18ދާއިރާގެ ޚިދުމަތުގައި ދެމިތިބި އަންހެނުްނނަށާއި، އުމުރުން  އެ
  ޅުން(ހުށަހެހެކި  ެދވޭނެ ލިޔުންތަކާއިއިރު މިކަން ސާބިތުކޮށްޅާހުށަހަ
 
 ޤައުމީ އިނާމު ދެވޭ މައިގަނޑު ދާއިރާތައް . 5

 
ޤައުމީ އިނާމު ދެވޭނެ މައިގަނޑު ދާއިރާތަކާއި، އެ ދާއިރާތަކުން އިނާމު ދިނުމުގައި ބެލޭނެ ަމއިގަނޑު  
 ވަނީއެވެ.  ރޮނގުތައް ތިރީގައި މި

 
 ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ޢިލްމުގެ ދާއިރާ  ،ދިނުމާއި އުނގަންނައި  ،ކިޔެވުމާއި ޤުރްއާން   ކީރިތި 5.1
 

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
 
  އުނގަންނައިދިުނން ،ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމާއި -
   ހިތުދަސްކޮށްދިނުން ،ކީރިތި ޤުރްއާން ހިތުދަސްކުރުމާއި -
 އުނގަންނައިދިނުމުގެ ރޮނގުން ޚިދުމަތްކުރުން  ،ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ޢިލްމު އުނގެނުމާއި -
    )ޢުލޫމުލްޤުްރއާނުގެ ފޮތްތަްއ،  ކުރުމާއި، ޝާއިޢުކުރުން ދިރާސާ ،ޤުރްއާނުގެ ޢިލްމު ހިެމނޭ ފޮތް ލިޔުމާއިކީރިތި  -

 ތަޖުވީދު ޢިލްމުގެ ފޮްތތައް، ޤުްރއާނާއި ސައިންސްގެ ފޮތްތައް( 
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 މަތްކުރުމާއި، ދީނީ ޢިލްމު އުނގަންނައިދިނުމުގެ ދާއިރާ ންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި، ޚިދު އިސްލާމްދީނަށް ހޭލު  5.2

 

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
 
 އިސްލާމްދީން އުނގަންނައިދިުނން -
 ކުރުން ރޮނގުން ހޭލުްނތެރިކަން އިތުރުދީނީ -
 ކުރުންޝާއިޢު ،އެކުލަވައިލުމާއި  ލިޔެދީނީ ފޮތް -
 ދިނުން  މަރާމާތުކޮށް ،މިސްކިތްތައް ބިނާކޮށްދިނުމާއި -

 
 ދިވެހިބަހާއި އަދަބިއްޔާތުގެ ދާއިރާ  5.3
 

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
 

 ަބހުގެ ޢިލްމު ކުރިއެރުވުމާއި، ބަސް ދިރާސާކުރުން  ދިވެހިބަހާއި -
 ދިވެހި ބަހުގެ ބަހުރުަވތައް ދިރުވުން -
 ދިވެހިބަހުގެ ލިޔުންތެރިކަން ުކރިއެރުވުން -
 ދިވެހިބަހުގެ އަދަަބށް ބިނާކުަރނިވި ފާޑުކިޔުން -
 ޝާއިޢުކުރުން  ލިޔެ އެކުލަވައިލުމާއި،ޮފތް ދިވެހިބަހުން  -
 ދިވެހިބަހަށް ތަރުޖަމާކުރުން -
 ވާހަކަ ލިޔުމުގެ ފަންނު ކުރިއެރުވުން  -
 ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފަންނު ކުރިއެރުވުން -
 ދިވެހި ޅެންވެރިކަން ކުރިއެރުވުން -
 ދިވެހިބަހުގެ ފަްނނިއްޔާތަށް ޚިދުމަތްކުރުން    -

 
 ދިވެހި ތާރީޚުގެ ދާއިރާ  5.4
 

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
 
 ދިވެހި ތާރީޚު ދިރާސާކުރުން  -
 ބެހޭ ޢިލްމު ކުރިއެރުވުން ދިވެހި ތާރީޚާ -
 ޝާއިޢުކުރުން ،އެކުލަވާލައިލިޔެ ބެހޭ ފޮތް  ތާރީޚާ -
 ދިވެހި ތާރީޚާ ބެހޭގޮތުން ހޭލުްނތެރިކުރުވުން -

 
 ދިވެހި ސަގާފަތާއި އާދަކާދައިގެ ދާއިރާ  5.5
 

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
 ކުރިއެރުވުން ،ދިވެހިންގެ ސަގާފަތާއި އާދަކާދަ ދިރުވައި، އާލާކޮށް -
 އާލާކުރުން  ،ދިވެހިންގެ ސަގާފީ ކުޅިވަރުތައް ކުރިއަރުވައި -
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 އާލާކުރުން ،އިހުގެ ފަންނުތައް ދިރުވައި -
 ދިވެހިންގެ ސަގާފަތާއި އާދަކާދަ ދިރާސާކުރުން  -
 ދިރުވުން ދިވެހިންގެ ފޯކުލޯރު  -
 ޝާއިޢުކުރުން ،ބެހޭ ފޮތް އެކުލަވާލައި ދިވެހިންގެ ސަގާފަތާއި އާދަކާދަޔާ -

 
 ޤައުމީ ތަރިކައިގެ ދާއިރާ  5.6
 

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
 
 ޤައުމީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރުން -
 މީހުން ހޭލުންެތރިކުރުވުން  ،ކުރުމާއި ޤައުމީ ތަރިކައާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޢާންމު -
 ކުރުންބެހޭ ދިރާސާތަރިކައާއުމީ ޤަ -

 
 ތަޢުލީމީ ދާއިރާ  5.7
 

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
 
 ލީމު އުނގަްނނައިދިނުން ތަޢު -
 ކުރުން ލީމީ ދާއިރާ ތަރައްޤީތަޢު -
 ވޮކޭޝަނަލް އެޑިޔުކޭޝަން ނުވަތަ ޢަމަލީ މަސައްކަތުގެ ރޮނގުން މީހުން ބިނާކުރުން  -
 ހިންގުން  ،ލީމީ މުއައްސަސާތައް އުފައްދައިތަޢު -
 ކުރުން މަތީ ތަޢުލީމު ތަރައްޤީ -
 ފެތުރުން  ،ޢިލްމު އުފައްދައި -
  ންނަށް ަތޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުންއުނގެނުމުގައި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހު  -

 
 ޞިއްޙީ ދާއިރާ  .85

 
 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

 
  ކުރުންޞިއްޙީ ދާއިރާ ތަރައްޤީ -

  ޢާންމު ޞިއްޙަތު ކުރިއެރުވުން -

  ހޭލުންތެރިކަން އިތުުރކުރުންޞިއްޙީ  -
 ދިވެހިބޭސްވެރިކަން ކުރުމާއި، އެ މަސައްކަތް ތަރައްޤީކުރުން -
 ކުރުންޞިއްޙީ ރޮނގުން ދިރާސާ -
 ބިނާކުރުން  ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިން -       

 ކުރުން ދާއިރާއާ ގުޅޭގޮތުން ފޮތް ޝާއިޢުޞިއްޙީ  -       

 ކުރުން ހުން ހޭލުންތެރިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މީގައިން ގަޔަށް އަރާ ބަލިތައް ކޮންޓްރޯލް  -
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މާ ގުޅޭގޮތުްނ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއާ ގުޅިގެން ޖެހޭ ބަިލތައް ފަދަ ގައިންގަޔަްށ ނާރާ ބަިލތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރު  -
 ކުރުން މީހުން ހޭލުންތެރި

 
 ޤާނޫނީ ދާއިރާ  95.
 

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
 
 ކުުރންމަތްޤާނޫނީ ރޮނގުން ޚިދު -
 ކުރުންޤާނޫނު މުރާޖަޢާކުރުވުމާއި، ތުރުރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކަށް މީހުންެގ ހޭލުންތެރިކަން އި -

 
 އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ދިރުވައި ކުރިއެރުވުމުގެ ދާއިރާ  އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާއި، 05.1
 

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
 
ރި ބަޔަކަށް ހެދުމަށް މަތް ކުރުމާއި، ފުދުންތެ މީހުްނނަށް ޚިދުޚާއްޞަ ރައްކާތެރިކަމާއި އަޅާލުން ބޭނުންވާ ކުދިްނނަށާއި  -

 ކުރުން މަސައްކަތް
ކުޑަކުދިންނާއި ުޒވާނުންގެ މެދުގައި ކުޑަކުދިންނަށް ރައްކާތެރި ުމޖުތަމަޢެއް ޤާއިމުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި،  -

 ކުރުން ޔަތު ކުރުމަށް މަސައްކަތްއްބިތިމާޢީ އާދަތައް އަށަގަންނުވަިއ، ޒިންމާދާރު ބައެއްގެ ގޮތުގައި ތަރުއިޖު
ވާ ފަރާތްތަކަށް )ވަލްނަަރބްލްސް( އިޖުތިމާޢީ އަދި ނަފްސާނީ އެހީތެރިކަމާއި  މުޖުތަމަޢުގައި ނާޒުކު ހާލަތްަތކުގައި -

 ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރުން 
 ރިކަން އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުންތަފާތު ނުކުޅެދުންތެރިކަމާ ގުޭޅގޮތުން ހޭލުްނތެ -
 ޓަކައި ހޭލުންތެރިަކން އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް -
ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް  އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންެގ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކޮށްދިނުމާއި، އެ ޙައްޤުތަކާ -

 މަސައްކަތްކުރުން
 ޢާއިލީ ގުޅުންތަކާއި، އިޖުތިމާީޢ ގުޅުންތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން -
 ކުރުވުން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ހޭލުންެތރި -
 ކުރުންތައް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްއިންސާނީ ޙައްޤު -
ޖިންސުގެ  ހުރަސްތައް ނައްތާލުމަށް، ގޮންޖެހުންތަކާއި ސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގައި ހުރި އިން -

 މަސައްކަތްުކރުން ،ތަފާތުކުރުމެއްނެތި

 
 ދައުލަތުގެ ގަވަރނަންސް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ދާއިރާ  15.1

 
 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

 
 އަށަގެންެނވުން ،ޑިމޮކްރަސީގެ ހަމަތަކާއި އަސާސްތައް ހަރުދަނާކޮށް -
 ނިޒާމު ކުރިއެރުވުންލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ކަންކަްނ ހިންގުމުގެ  -
 ކުރުންކަތްކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމަށް މަސައް -
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 ތިމާވެށްޓާއި ހަކަތައިގެ ދާއިރާ  25.1
 

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
 
 ތިމާވެށީގެ ރޮނގުން ހޭުލންތެރިުކރުވުން -
 ތަޢާރުފުކުރުން ނުވަތަ ބޭނުންކުރުން  ،ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި އުފެއްދުްނތަްއ ހޯދައި -
 ކުރުންސާތައްޢިލްމީ ދިރާ ތިމާވެށީގެ ރޮނގުން  -
 ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމަށް އިސްނަގައިގެން މަސައްކަތްކުރުން -
ޚަރަދުކުޑަ އަދި އުފެއްފުންތެރި ގޮތްތަކަށް ހަކަތައިގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް  ،ތިމާވެށްޓާއި ރައްޓެހި -

 މަސައްކަތްކުރުން
ރާ ޤައުމުތަކަށް ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތަކާ ގުޅޭގޮުތން މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ަސބަބުން ކުދި ޖަޒީ -

   މެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރުންތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެ ،އަޑުއުފުލައި ،ވަކާލާތުކޮށް

 
 މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ  35.1

 
 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

 
ަމސްވެރިކަން، ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަން، ލޭނުެގ ކަންެނލީގެ  )ދޮށީގެ ަމސްވެރިކަން، ބޮޑު ކުރުން މަސްވެރިކަން -

 މަސްވެރިކަން(
 މަހުގެ ބާވަތްތަުކން ވެލިއު އެޑެޑް ޕްރޮޑަކްޓްސް އުފެއްދުން -
 މެރިކަލްޗަރ ކުރުން ،އެކުއަރކަލްޗަރއާއި -
 އެކްސްޕޯޓް ކުރުން  ،މަހުގެ ބާވަތްތައް މާކެޓް ކުރުާމއި -
 މަސްވެރިކަމާބެހޭ ދިރާސާކުރުން -
 ން ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުން މަސްވެރިކަ -
 ކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްުޓން ކަނޑުގެ މާޙައުލު ރައް -
 ދިނުން ތަްމރީނު ،ގޮތުން މުޖުތަމަޢު ހޭލުންތެރިކުރުވުމާއި ބެހޭ މަސްވެރިކަމާ -

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

 
 ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ  45.1

 
 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

 
 ފުކުރުން އެކި ކަންކަން ިހންގުމާއި ތަޢާރު ކުރިއެރުން ލިބޭނޭ ޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށްރާއް -
ބިނާކުރުމަށާއި، ދިވެހިން ޝައުޤުވެރިކުރުވުމަށާއި، ދިވެހިން  ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ދިވެހިން -

 އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
 ފަތާއި ތާރީޚާއި ތަރިކަ ރަމްޒުކޮށްދޭ، ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ އުފެއްދުންތައް ފަތުރުވެިރކަމުގެ ރާއްޖޭގެ ސަގާ -

 ފުކުރުމާއި މާކެޓްކުރުންަތޢާރު ،ސިނާޢަތަށް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި 
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 ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ  55.1
 

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
 

 ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ދަނޑުވެރިކަންކުރުން ،ވިޔަފާރި އުސޫލުން -
 މަސައްކަތްކުރުން ގެންގުޅުމުގެ ޖަނަވާރު ކުދި  ކުކުޅާއި ދާއިރާއެއްގައި ފުޅާ ،އުސޫލުން ވިޔަފާރި -
  ކުރުން ރައްޓެހި ޒަމާީނ ޓެކްނޯލޮީޖ ބޭނުންކޮށްެގން ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް ތިމާވެްށޓާ ،ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި -
 ނިކް(ފޯނިކް، އެކުއަރފޯ)ޓިޝޫކަލްޗަރ، ހައިޑްރޮ           
 ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބާވަތްތަކުން ވެލިއު އެޑެޑް ޕްރޮޑަކްޓްސް އުފެއްދުން -
 ވިޔަފާރިކުރުން ،ދަނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތައް މާކެޓްކޮށް -
   ޝާއިޢުކުރުން ،ފޮތް ލިޔެ ،ދަނޑުވެރިކަމާބެހޭ ދިރާސާކުރުމާއި -
 އޯގަނިކް ފާރމިންގ -
 ދަނޑުވެރިކަމާބެހޭ ތަމްރީނު ިދނުމާއި، މުޖުތަމަޢު ހޭލުްނތެރިކުރުވުން -

 
 ކަމުގެ ރޮނގު )ބްރޭވަރީ( އާދަޔާ ޚިލާފު ހިތްވަރުގަދަ  65.1

 
 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

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

 
 އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާ  .715

 
 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

 
 މަދުކޮށް އަމާން ވެށްޓެއް ޤާއިމުކޮށްިދނުމަްށ މަސައްކަތްކުރުމާއި، އެކަމުގެ ހޭލުންތެރިކަން  ގައި ކުށްރާއްޖޭ -

 މަސައްކަތްކުރުން ތުރުކުރުމަށްއި           
  ފަރުދުންގެ  ،މަގުފަހިކޮށްިދުނމާއި ކުރިއެރުމަށް ،ޤާއިމުޮކްށދީ ފުރުޞަތުތައް ަވޒީފާގެ ގޮތެއްގައި ދެމެހެއްޓެނިވި  -

 ފަހިކޮށްދިނުން މަގު ކުރިއެރުމަށް           
 މަސައްކަތްކުރުން ކުރުމަށް  ތަރުބިއްޔަތު ،ބިނާކުރުމަށާއި  ޒުވާނުން ،ތަރަްއޤީއަށާއި ޒުވާނުންގެ މުޖުތަމަޢާއި -
 މަސައްކަތްތައްކުރުން  ފައިދާހުރި ޖަމާޢަތަށް -
  (ވޮލަންޓިއަރިޒަމް) މަސައްކަތްކުރުން  ހިލޭސާބަހަށް -
 ނުންެގ ތަރައްޤީއަށްއަންހެ ،ކުރުމަށާއި މަހަމަކަން ާޤއިމުހަ މެދުގައި ފިރިހެުނންގެ  ،ނާއިއަންހެނުން  -

 ކުރުންމަސައްކަތް
 މަސައްކަތްކުރުން ހުއްޓުވުމަށް އަނިޔާ ކުރާްނނާއި ފިރިހެނުންަންށ އަންހެނު -
 މަސައްކަތްކުރުން ނައްތާލުމަށް  އާދަތައް ނުރަނގަޅު އަށަގަންނަުމންދާ  މުޖުތަމަޢުގައި -

 



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                          1064އަަދދު:       48ލިުއމް: ވޮ

10 

 ވިޔަފާރިއާއި، އިޤްތިޞާދީ ދާއިރާ  .815
 

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
 
 ކުރުން ވިޔަފާރި ފުޅާކޮށް ތަރައްޤީ -

 އެކްސްޕޯޓް ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުން-ރީ -

 ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ އުފެއްދުންތަކުގެ ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމާއި، އެކްސްޕޯޓް ކުރުން  -

 ކުރިއެރުވުން ،މަސައްކަތްތައް ތަޢާރުުފކޮށް، ތަރައްޤީކޮށްއިޤްތިޞާދަށް މުޅިން އައު ޚިދުމަތްތަކާއި  -

 ގޮތުން ަނފާވާ، ތިމާެވށްޓާ ރައްޓެހި ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުންއިޤްތިޞާދީ -

 ދިވެހިންގެ އުފެއްދުންތަކަށާިއ، ދިވެހިންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުން ތެރިކަމާއި، ދިވެހިންގެ އުފެއްދުން -

 ވިޔަފާރި  ރިއަލް އެސްޓޭޓް -

 ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ހުރުމަށް ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން ހިންގޭ އެކި ކުޅިވަރުތައް  -

 
 ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާ  195.
 

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
 
 ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ކުރާ މަސައްކަތް -
 ޖަރީކުރުން ފެހުމާއި -
 ކުރުން ކެޓްމާ ،އުފެއްދުންތައް އުެފއްދުމާއި ނިސްބަތްވާރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ރާއްޖެއަށް  -
 އަތްތެރި މަސައްކަތުން ތަކެތި އުފެއްދުން -
 ކުރުން ވެލިއު އެޑް -
 އިވެންޓް މެނޭޖްމަންޓް  -
 ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި ކުރެވޭ ވިޔަފާރި  -
 އުފެއްދުންގޮަތށް  ކެޓަށް ފެތޭ އުފެއްދުންތައް، މިަޒމާނުގެ މާޒަމާންވީ -

 
 ބޯޓް ބިލްޑިންގގެ ދާއިރާ  05.2

 
 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

 
 އެ މަސައްކަތް ކުރިއެރުވުން  ،ކިއްސަރު ވަޑާން ކުރުމާއި -
 އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނުމާއި، ޔޮްޓފަހަރު ބަނުން  -
 ފައިބަރ ގްލާސްއިންނާއި، އެެހނިހެން ބާވަްތތަކުން އުޅަނދުފަަހރު ބަނުން  -
 އެ މަސައްކަތް ކުރިއެރުވުން  ،ފަރުމާކުރުމާއިއުޅަނދުފަހަރު  -
  ކުރުން މިކަމުގެ ޢިލްމީ އަދި ފަންނީ ޤާބިލުކަން އިތުރު ،ދާއިރާއިން މީހުން ބިނާކުުރމާއި މި -
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 މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ދާއިރާ  15.2
 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

 
 މަސައްކަތް ކުރިއެރުވުން  އެ ،ތެދުއުއިވަޑާންކުރުމާއި -
 މަސައްކަތް ކުރިއެރުވުން އެ ،ކަނބުރުވެރިކަމާއި ތިލޭރުކަން ކުރުމާއި -
  ކުރިއެރުވުން ،ކުރުމާއިއެކި ބާވަތުގެ މަސައްކަތް -
 ކުރިއެރުވުން ،ކުރުމާއިމަސައްކަތްއިންޖިނިއަރިންގގެ އެކި ބާވަތުގެ  -
 

 ދާއިރާ  ޑައިވިންގގެ  .225
 

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
 
 ސްކޫބާ ޑައިވިންގ -
 ރިކްރިއޭޝަނަލް ޑައިވިންގ -
 ކޮމާޝަލް ޑައިވިންގ -

 
 އެންޑް ބިއުޓީގެ ދާއިރާ  ހެއަރ 35.2

 
 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

 
 މަސައްކަތް ކުރިއެރުވުން  ،ދާއިރާއިން މީހުން ބިނާކުުރމާއި މި -
 ތަރައްޤީކުރުން  ،ހިންގުމާއިދާއިރާއިން ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން  މި -

 
 އިމާރާތް ފަރުމާކުރުމުގެ ދާއިރާ  ،އިމާރާތްކުރުމާއި 45.2

 
 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

 
 ކުރުންއިމާރާތް -
 އިމާރާތް ފަރުމާކުރުން -
 ކޮންސަލްޓަންސީ -
 ޕްލޭނިންގ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް -
 ބަނދަރު ަފރުމާކުރުން ،ބަނދަރު ހެދުމާއި -
  ކޯސްޓަލް އިންޖިނިއަރިންގ -
 އިންޖިނިއަރިންގ -
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 ދާއިރާ  ދަތުރުފަތުރުގެ  55.2
 

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
 

 ކަނޑު ދަތުރުފަތުރާއި، ވައިގެ ދަތުރުފަތުރާއި، އެއްގަމު ދަތުރުަފތުރުގެ ނިޒާމު ތަރައްޤީކުރުން -
 ދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާބެހޭ ސަރވޭކުރުމާއި، ތަމްރީނުދިނުން  -

 
 މުވާޞަލާތާއި، އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާ  65.2

 
 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

 
 ކުރުންޞަލާތުގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީ މުވާ -
 ކުރުން ރޮނގުން އާ ޓެކްނޯލޮޖީ ތަޢާރުފު އައި.ސީ.ޓީ.ގެ -
 ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ ތަރައްޤީކުރުން -
 ސޮފްޓްވެއަރ އެޕްލިކޭޝަން ތަރައްޤީކުރުން -
   މާކެޓަްށ ގެންދިއުންލްއަޤްވާމީ ދިވެހިން ތަރައްޤީކުރާ ސޮފްޓްެވއަރތައް ބައިނަ -

  އައު ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކުރުން ޤައުމަށް ދިމާވެފައިވާ ބޮޑެތި ަމއްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް -
 

 ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ދާއިރާ  75.2
 

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
 
 ޒިންމާދާރު ނޫސްވެރިކަން -
 ނޫސްވެރިކަން ކުރިއެރުވުން -
 ޓެލެކާސްޓް ކުރުންބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމާއި،  -
 ޕުރޮގްރާމު އުފެއްދުން -
 މަޢުލޫމާތު ފެތުރުން  -
 ޅުމުގެ ހުނަރުވެރިކަން ުކރިއެރުވުންހުށަހެ -

 
 ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާ  .825
 

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
 
 ކުޅިވަރު ކުޅުން  -
 މީހުން ތަމްރީނުކުރުން ކުޅިވަރުގެ ރޮނގުން  -
 ކުރުންހިންގުމާއި، ކުޅިވަރަށް ޚިދުމަތްކުޅިވަރު  -
 ކުރުން ތަރައްޤީ ،ކުޅިވަރު އާލާކޮށް -
 ކަސްރަތު ކުރިއެރުވުން ،ކަސްރަތު ކުރުމާއި -
 ހިންގުން ،ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ަފރާތްތަކަށް ތަފާތު ކުޅިވަރުތައް ާރވައި -
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 ވިޜުއަލް އާޓްސްގެ ދާއިރާ  .295
 

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
 
 ފޮޓޯގްރަފީ  -
 ފައިން އާޓްސް )ލިޔުމާއި، ކުރެހުމާއި، ފަރުމާކުރުން(  -
 ފިލްމު އުފެއްދުން  -
 ކުރުންފިލްމު ޑައިރެކްޓް -
 ވީޑިއޯ އުފެއްދުން -
 ކޮމްޕިއުޓަރ އާރޓް -
 އެނިމޭޝަން  -
 އާކިޓެކްޗަރއާއި، ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިން -

 
 ޕަރފޯމިންގ އާޓްސްގެ ދާއިރާ  .035

 
 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

 
 ރޮނގުން މީހުން ތަމްރީނުކުރުން  އެ ،ޑްރާމާ ކުޅުމާއި ފިލްމާއި -
 ޅުން ހުށަހެތަމްސީލު ކުޅުމާއި، ސްޓޭޖް  -
 ސްކްރިޕްޓް ލިޔުން  -
 އޯޑިއޯ އުފެއްދުން -
 ރޮނގުން މީހުން ތަމްރީނުކުރުން  ލަވަކިޔުމާއި އެ -
 ރޮނގުން މީހުން ތަމްރީނުކުރުން  މިޔުޒިކް ކުޅުމާއި އެ  -
 އުފެއްދުންއަމިއްލަ ރާގު  -
 ރޮނގުން މީހުްނ ތަމްރީނުކުރުން އެ ،ނެށުމާއި -
 ކޮރެއޮގްރަފީ -

 
 އެޕްލައިޑް އާޓްސްގެ ދާއިރާ  .135

 
 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

 
 އިންޑަސްޓްރިއަލް އާޓްސް -
 ފެޝަން ޑިޒައިން -
 އިންޓީރިއަރ ޑިޒައިން -
 ޑެކަރޭޓިވް އާޓް -
 ލޭންޑް ސްކޭޕިންގ -
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 އަންހެނުންގެ ދާއިރާ  25.3

 

 :ތައް ބެލޭނެ ރޮނގު
 

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

 
 އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް  އަންހެުނންގެ ތަރައްޤީއަްށ މަސައްކަތްކުރުމާއި، -
  ނައްތާލުމަްށ މަސައްކަތްކުރުންހުރި ގޮންޖެުހންތަކާއި ހުރަސްތައް މަސައްކަތްކުރުމާއި، އަންހެނުްނނަށް          

 ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުންއިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ހޭލުންެތރިކުރުވުމާއި، އެ ޙައްޤުތައް  -
 ޤާއިމުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުންއިޖުތިމާޢީ އަދި އިންސާނީ ރައްކާތެރިކަން  -
 )ޮނން ސްޓީރިއޯޓައިޕް( ނޫޭޅ ބާވަތުގެ މަސައްކަތްކުރުންޢާންމުކޮށް އަންހެުނން ކޮށް -
 ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރުްނ )ވޮލަންޓިއަރިޒަމް(ހިލޭ -

 
 ޒުވާނުންގެ ދާއިރާ  35.3

 
 :ތައް ބެލޭނެ ރޮނގު

 
ރޮނގަކުްނ  މިވާ ރޮނގުތަުކންކުރެ މުއްދަތެްއގައި، ތިރީގައި އަހަރުގެ 5ަމދުވެގެން  ދާއިރާއިން އިނާމު ދެވޭނީ މި

 މަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާ ޒުވާނުންނަށެވެ. ފަދަ ޚިދު ފާހަގަކުރެވޭ
 

 ރުންތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބިނާކުަރނިވި މަސައްކަތްތަކެއް ކު މަސްތުވާ -
 ރަނިވި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުންކުރުާމ ދެކޮޅަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްަގއި ބިނާކު ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު -
 ބިނާކުަރނިވި ބޮޑެތި ކުށްތައް މަދުކުރުމަށާއި، ކުށުގެ ވެށިން ރައްކާތެރިވުމަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި -

 ކުރުން މަސައްކަތް  
 އްކަތްކުރުމުގެ ރޫޙު އާލާކުރުންރުމާއި، މަސަމަސައްކަތްކުހިލޭސާބަހަށް  -
 އި ޚިދުމަތްތައް ަތޢާރުފުކުރުންމުޖުތަމަޢަށް ފައިދާކުރަނިވި ާއ އުފެއްދުންތަކާ -
 ކްރިއޭޓިވިޓީގެ މަސައްކަތްކުރުންއާޓްސް އެންޑް  -

 
 ޤައުމީ އިނާމު ދިނުމަށް ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލާނެ ކަންތައްތައް . 6

 
 ދެމިހުރިކަން ުނވަތަ ނޫންކަން )ހ( ދާއިރާގައި 

 މަތް ކޮށްފައިވާ މުއްދަތު)ށ( ދާއިރާގައި ޚިދު
 ކުރިއެރުންތައް ރާއިން ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީއާއި)ނ( ދާއި

 )ރ( ދާއިރާއިން، ހިލޭސާބަަހށް ކޮށްދީފައިވާ މަސައްކަތް
 މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާގޮތެއްގައި  )ބ( ދާއިރާއިން، ޤައުމުގެ ތަރަްއޤީއަށާއި، މުޖުތަމަޢަށް ފައިާދހުރި

 )ޅ( ދާއިރާއިން، މީހުން ިބނާކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް 
 ކޮށްފައިވާ މިންވަރު  ދުންތެރި ކަންތައްތައް ތަޢާރުފު )ކ( މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، އުެފއް
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 ގެންދާ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ކުރަމުންކުރުވުމަށް )އ( ދިވެހިން ވަޒީފާއަށް އަހުލުެވރި
 )ވ( ތަމްރީނުކޮށްފައިވާ ދިވެިހްނގެ އަދަދު

 )މ( ދިވެހިން ވަޒީފާގައި ގެންގުޭޅ ނިސްބަތް 

 
 ކޮމިޓީން އިތުރަށް ބަލާނެ ކަންތައްތައް . 7
 

މަތުގެ އިރާއިން، މީގެކުރިން ޢާންމު ޚިދުޅޭ ދާުހށަހެޅޭ މީހަކީ، އިނާަމށް ހުށަހެ)ހ( ޝަރަފުވެރިކަމުގެ އިނާމަްށ 
އިރާއިން، ޅޭ ދާހުށަހެފަރާތަކީ، ޅޭ މީާހ/ހުށަހެދިނުމުގެ އިނާމަށް މީހެއްކަމުގައި ނުވުން. ހިތްަވރުޝަރަފުވެރިކަމުގެ އިނާމު ލިބިފަިއވާ 

 މަތަށް ހިތްވަރުދިނުމުގެ އިނާމު ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ނުވުން.ކުރިން ޢާންމު ޚިދު މީގެ
، ކުންފުނި ނުވަތަ ޖަމުޢިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާޢަތް ފަދަ ތަނެއްގެ މަސްއޫލު ފަރާތެއްގެ ޅޭ ފަރާތަކީހުށަހެ)ށ( އިނާމަށް 

ަމކީ، ކުންފުނި ނުވަތަ ޖަމުޢިއްޔާ ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ، އެ އިނާޚިދުމަތުގެ އިނާމު ނުވަތަ ޤައުމީ އިނާމު  ހައިސިއްޔަތުން ޢާންމު
 ކަުމގައި ބެލުން. ވާ އިނާމެއްނުވަތަ ޖަމާޢަތަކުން ދީފައިވާ ޚިުދމަތަކުން ލިބިފައި

މަތުގެ އިނާމެއް ނުވަތަ ޤައުމީ އިނާމެއް ލިބިފައިވާ ކާރުން ދެއްވާފައިވާ ޢާންމު ޚިދުޅޭ ފަރާތަކީ، ސަރުހުށަހެ)ނ( އިނާމަށް 
މަސްއޫުލ ފަދަ ަތނެއްގެ  ޖަމާޢަތް ،ޖަމުޢިއްޔާފަރާތް ނިސްބަްތވަނީ ކުންފުިނ،  ނަމަ، ނުވަތަ އިނާމު ލިބުނުއިރު އެ ފަރާތެއް

ތަނެއްގެ ނަމުގައި ދީފައިވާ  ނަމަ، އިނާމު ލިބުުނ ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ އިނާމަކީ، ކުންފުނި ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްފަދަ ފަރާތަކަށް
 މަތަކުން ލިބިފައިވާ އިނާމެއް ކަމުގައި ބެލުން. ޚިދު

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

 މަތް ދާއިރާއަކުން ކޮށްދީފައިވާ ޚިދު އެ)ބ( ޝަރަފުވެރިކަމުގެ އިނާމު ޙައްޤުވާނަމަ، އެކަށީގެންވާ ދިގު މުއްދަތެއްގައި، 
 ބައެއް ހޭދަކޮށްފައިވާ މިންވަރު. ކަތުގައި ޙަޔާތުގެ ބޮޑުމަސައް ތަކަށާއި، އެ

މަތްތަކަށާއި، ދާ ޚިދުގެން ނަމަ، ދާއިރާގައި ކޮށްދީފައިވާ އަދި ކުރަމުން ދިނުމުގެ އިނާމު ޙައްޤުވާ)ޅ( ހިތްވަރު
 މުއްދަތަށާއި، ދެމެހެއްެޓނިވި ގޮަތކަށް ކަންކަން ކުރުމަށް ރާވާފައިވާ މިންވަރު.

 ވުން. ޤަޫބލުކުރާ ނަމޫާނއަކަށްތަމަޢު )ކ( މުޖު

 ޅިފައިވާ ފަާރތުގެ މަދަނީ އަދި ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގެ ރެކޯޑު.ހުށަހެ)އ( އިނާމަށް 
 
 ޤައުމީ އިނާމު ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ އަގު ވަޒަންކުރުން . 8

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

 
 ޤައުމީ އިނާމެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން އިނާމު ނިގުޅައިގަތުން . 9

 
 ކުރެވިއްޖެ  ފަދަ ކަމެއް ފާހަގަ ޤައުމީ އިނާމެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން، ޤައުމީ އިނާމެއް ނިގުޅައިގަންނަންޖެހޭ

ޤައުމީ ކަމަކީ  ކަމެއް ބަލައި، އަދި އެ ޅިއްޖެނަމަ، އެހުށަހެފަދަ މައްސަލައެއް، ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީއަްށ  ނަމަ ނުވަތަ އެ
ކަމުގައި ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ެފނިއްޖެނަމަ، ތަފްޞީލު ސަބަބާއެުކ، އެކަްނ  ަފދަ ކަމެއް އިނާމެއް ނިގުޅައިގަންނަންޖެހޭ

 ވެއެވެ. ޅުމުގެ ބާރު، ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ ޮކމިޓީއަށް ލިބިގެންހުށަހެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް 
 

__________________ 
 

 
 



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                          1064އަަދދު:       48ލިުއމް: ވޮ

16 

 ފޯމު  ޅާ ހުށަހަ ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ ނަން  އިނާމަށް  ޤައުމީ 
 

      ☐ ޅަނީ އެހެން ފަރާތަކުންހުށަހަށް އިނާމަ                 ☐ ނީ އަމިއްލައަށްޅަހުށަހަމަށް އިނާ

     

  :މީހާގެ މަޢުލޫމާތު  ޅޭ ހުށަހެ  ނަން  އިނާމަށް  ޤައުމީ . 1
 

  : ނަން. ހ
 

ސައިޒުގެ ޕާސްޕޯޓް 
 ފޮޓޯއެއް

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

   :އަމިއްލަގޮތުން އާމްދަނީ ހޯުދމަށް ކުރާ މަސައްކަތް .ވ
 

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

 ޅާ ދާއިރާ:   ހުށަހަހ. 
 ޅާ ރޮނގު:ހުށަހަށ. 

 

 :ނަމަ އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު  ލިބިފައިވާ  ޤައުމީ އިނާމު އިނާމު ނުވަތަ  ޚިދުމަތުގެ  ޢާންމު  ދެއްވި  ސަރުކާރުން . 3
  :ހިތްވަރު  :ޝަރަފު :އިނާމު ލިބުނު އަހަރު
 :އިނާމު ލިބުނު ދާއިރާ

 
ނަންބަރުގެ  މި  އި ޚިދުމަތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު:ޅޭ ދާއިރާއިން ނުވަތަ ރޮނގުން ކުރި މަސައްކަތާހުށަހެ އިނާމަށް . 4

ކުރުމުގައި )ށ( އަދި )ނ( ގައިވާ މަޢުލޫމާތު ފިޔަވައި އެހެން ބައިތަކުގައިވާ ގޮޅިތަކުގައި  މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަ 
  ިލާށެވެ. ފާހަގަ  މ 
   ☐ ނޫން         ☐ދެމިހުރި      :ނޫންކަން ނުވަތަ ދެމިހުރިކަން ޚިދުމަތްކުރުމުގައި ދާއިރާގައި. ހ
           :ފެށި އަހަރު މަތްކުރަންދާއިރާގައި ޚިދު. ށ

 އަހަރު         ވީ މުއްދަތު: ނ. ދާއިރާގެ ޚިދުމަތުގައި

 ☐ރ. ދާއިރާއިން ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީތަކާއި، ކުރިއެރުންތައް: 
 ކުރުން. އަދި  ލިސްޓު އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން ކުރިއެރުންތައް ،ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީތަކާއި ރާއްޖޭގައި)

ވަކިން  ވީޑިއޯ  ،ސީޑީއާއި ،އިފޮޓޯތަކާ ،ކަމާބެހޭ ލިޔުންތަާކއި ،ކުރިއެރުންތަކުގެ ތަފްޞީލާއިމި ކާމިޔާބީތަކާއި 
  ހިމެނުން(
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1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  

10.   

މި  ކުރުން. އަދި ލިސްޓު  އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން ،ހޯދާފައިވާ ާކމިޔާބީތަކާއި ކުރިއެރުންތައް އި)ރާއްޖޭން ބޭރުގަ
ވަކިން  އާއި ީވޑިއޯ ސީޑީ ،އިފޮޓޯތަކާ ،ކަމާެބހޭ ލިޔުންތަާކއި ،ކާމިޔާބީތަކާއި ކުރިއެރުންތަކުގެ ތަފްޞީލާއި

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

10.    

                               ☐ވޭ:   ފައިކޮށްރާއިން ހިލޭސާބަހަށް ަމސައްކަތްދާއި. ބ
އަދި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ ކުރުން.  ލިސްޓު ،އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުންއް، )ހިލޭސާބަހަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަ

 ސީޑީއާއި ވީޑިއޯ ވަކިން ހިމެނުން(  ،ފޮޓޯތަކާއި ،ކަމާބެހޭ ލިޔުންތަކާއި  ،ތަފްޞީލާއި
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  

10.    
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         ☐ވޭ:  ކޮށްފައިއިދާހުރި ޮގތެއްގައި މަސައްކަތްމުޖުތަމަޢަށް ފަ ،ދާއިރާއިން ޤައުމުގެ ތަރައްޤީއަށާއި. ޅ
ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ  އަދި ކުރުން.  ލިސްޓު ،އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން ،)ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް

 ވަކިން ހިމެނުން( ސީޑީއާއި ވީޑިއޯ ،ފޮޓޯތަކާއި ،ލިޔުންތަކާއި  ކަމާބެހޭ ،ތަފްޞީލާއި
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  

10.    

                ☐ވޭ:  މީހުން ބިނާކުރުމަށް މަސަްއކަތް ކޮށްފައިޅިފައިވާ ދާއިރާއިން ހުށަހެއިނާމަށް . ކ
ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ  އަދި ކުރުން.  ލިސްޓު ،އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން ،)ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް

 ސީޑީއާއި ވީޑިއޯ ވަކިން ހިމެނުން( ،ފޮޓޯތަކާއި ،ކަމާބެހޭ ލިޔުންތަކާއި  ،ތަފްޞީލާއި
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  

10.    

 ފައި ޅާ ހުށަހަ ވާ ގޮތަށް ވަކިން  ށްފައި މަޢުލޫމާތުތައް ބަޔާންކޮ  ވާ  ނޯޓު: މި މާއްދާގެ )ރ( )ބ( )ޅ( )ކ( ގައި 
 ލު ކުރާނެއެވެ. ޠި ނުވާނަމަ، ކޮމިޓީން އެފޯމެއް ބާ
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އިނާމަށް  ފަރާތަކީ، )މި ދެ  :މަޢުލޫމާތު  ފަރާތެއްގެ  ދެ  ދެވޭނެ ކަށަވަރުކޮށް  ލޫމާތު މަޢު  ޅޭމީހާގެ ހުށަހެ ނަން  އިނާމަށް . 5
ލޫމާތު ރަނގަޅަށް ބެހޭ މަޢު މަތާ އިން ކުރާ ނުވަތަ ކޮށްފައިވާ ޚިދު ޅޭ ދާއިރާ ހުށަހެ ލޫމާތާއި، މީހާގެ މަޢު ޅޭ ހުށަހެ 
  ވާންވާނެއެވެ.( އް ކަމަށް ފަރާތްތަ ނެ އެނގޭ 

 

 : ނަން : ނަން
 :ދާއިމީ އެޑްރެސް :ދާއިމީ އެޑްރެސް

 :އެޑްރެސްމިހާރު އުޅޭ  :މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް
 ޅޭމީހާއާ ހުރި ގުޅުން:  ހުށަހެއިނާމަށް  ޅޭމީހާއާ ހުރި ގުޅުން: ހުށަހެއިނާމަށް 

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

 

 ޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:ހުށަހަ ފޯމާއެކު . 6
ހިަމނާފައިވާކަން އަްނގަިއ  ވާނެއެވެ. ައދި މި ލިޔުންތައް ފޯާމއެކު ޅަންހުށަހަ މިވާ ލިުޔންތައް ތިރީަގއިފޯމާއެކު  މި

 ފާހަގަލާށެވެ. މި ދިނުމުގެ ގޮތުން ަކމާބެހޭ ބައިތަކުގައި 
 

 ☐ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ:  ދިވެހިމީހާގެ  ޅާހުށަހަ ފޯމު. ހ
 ☐ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ:  ޅޭމީހާެގ ދިވެހިުހށަހެށ. އިނާމަށް ނަން 

ނ. ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ތެރެއިން ކޮމިޝަން ނުވަތަ ބޯުޑ ނުވަތަ ކޮމިޓީގެ އަޣުލަބިއްޔަތުްނ ކަންކަން ނިންމާ 
ޅުމަށް ކޮމިޝަނުން ނުަވތަ ޯބޑުން ނުވަތަ ުހށަހެޅާނަމަ، އިނާަމށް ހުށަހަތަނަކުން ޤައުމީ އިނާމަށް މީހެއްެގ ނަން 

  ☐ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ ިނންމުން: 
ޅާނަމަ، ިއނާމަށް ހުށަހަމީ އިނާމަްށ މީހެއްގެ ނަން ފަދަ ތަނަކުން ޤައު ކުންފުނި، ޖަމުޢިއްޔާ، ޖަމާަޢތްރ. 
 ☐ބޯޑުްނ ނުވަތަ ހިންގާ ކޮމިޓީން ިނންާމފައިވާ ނިންމުން:  ޅުމަށް ޑިރެކްޓަރުންގެހުށަހެ

  ☐ވައިޓޭ:  ޅޭމީހާގެ ވަނަަވރު ނުވަތަ ކަރިކިއުލަމްހުށަހެއިނާމަށް  .ބ

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

 A4ތަޢާރުފު: )ދިގުވެގެން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ  ،ރޮނގުންހުށަހެޅޭމީހާ، އިނާމަށް ހުށަހަޅާ . އިނާމަށް ކ
  ☐ޞަފްޙާ(  ސައިޒުގެ ދެ

ވަނަ ަނންބަރުގެ ރ، ބ، ޅ، ކ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  4ޅަންޖެހޭ އެހެނިހެން ލިޔުންތައް )ހުށަހަ. ފޯމާއެކު އ
 ☐: ލިޔުންތައް(

 

 

  ޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:ހުށަހަ ނަން  މީހެއްގެ  އެހެން  އިނާމަށް  ޤައުމީ . 7
   ނަން:. ހ
 :ދާއިމީ އެޑްރެސް. ށ
 :ކާޑު ނަންބަރުއ..ރ.ދރ.  :މިހާރުގެ އެޑްރެސް. ނ
 :ގުޅޭނެ ފޯނު ނަްނބަރު. ބ

 މެއިލް އެޑްރެސް:-ޅ. އީ
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 އިޤްރާރު . 8
 ތަކެއް ޞައްޙަ ލިޔުން ޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަކީ ހުށަހަމި ފޯާމއެކު  ،ކަމާއި ލޫމާތު ތެދު މަޢު ،ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާުތތަކަކީ މި

  ވަމެވެ. އިޤްރާރު ،ކަމަށް އަހަރެން އެއްބަސްވެ
 
 

 ...................................................: ޅާ މީހާގެ ސޮއިހުށަހަފޯމު 

 
 ....................................................: ޅާ މީހާގެ ނަންހުށަހަފޯމު 

 
 

          
 
 

 ތައްގަނޑު:    ..................................................: ތާރީޚު
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 :ކަންތައްތައް ންވީ ދޭ  ސަމާލުކަން  ކޮންމެހެން  ،މުގައިޅު ހުށަހެ  މުގައާއި ކުރު  ފުރިހަމަ  ފޯމު 
 

 

 . އެވެ 8,6,5,4,3,2,1މި ފޯމުގެ  ،ފުރިހަމަކުރާނީޅާނަމަ ހުށަހަރުދަކު، އަމިއްލައަށް ނަން އަމިއްލަ ފަ .1
 

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

 

 ނަމަ ފުރިހަމަކުރާނީ ޅާހުށަހަފަރުދެއްގެ ނަން  ކުން ވަކިނުވަތަ އެހެންވެސް ފަރާތަ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކުން .3
 . އެވެ 8,7,6,5,4,3,2,1މި ފޯމުގެ  ވެސް،

 

ޅޭ މީހާެގ ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ ފޮޓޯއަކާއި، ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ  ހުށަހެޤައުމީ އިނާމަށް  .4
ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީއެއް، މި ފޯމާއެކު  ޅާ މީހާގެ ދިވެހިހުަށހަޕީއަކާއި، ޤައުމީ އިނާމަށް ކޮ

 ވާނެއެވެ.  ޅަންހުށަހަ
 

 ،ނީފޯމުގައި ސޮއިކުރާ ޅާހުށަހަނަމަ  ޅާހުށަހަފަރުދެއްގެ ނަން  އުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކުން ވަކިދަ .5
ފަރުދެއްގެ  ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކުން ވަކި  ކުންފުންޏަކުން. އެންމެ އިސް ވެރިއެކެވެ ހުރި  އިދާރާއެއް ހިންގަންއެ

 ނީ، ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރެކެވެ.ނަަމ، ފޯމުގައި ސޮއިކުރާޅާހުށަހަނަން 
 

ތަނުެގ ފަދަ ަތން އްސަސާތަކުގެ ތެރެއިން، ކޮމިޝަނުން ނުަވތަ ބޯޑުގެ ނުވަތަ ކޮމިޓީއަލަތުގެ މުއުދަ .6
ނިންމައިގެން ަކންކަން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަންތަނުން ޤައުމީ އިނާމަށް ފަރުެދއްގެ ނުވަތަ  އަޣުލަބިއްޔަތުން

ފަދަ ތަްނތަނުގެ އަުޣަލބިއްޔަތުން  ނަަމ، ޮކމިޝަނުން ނުަވތަ ބޯޑުގެ ނުަވަތ ކޮމިޓީ ޅާހުށަހަ ނެއްގެ ނަންތަ
 ާވނެއެވެ. ޅަންހުށަހަންމިކަމުގެ ލިޔުން ޅުމަށް ނި ހުށަހެފަރުދެއްގެ ނުވަތަ ތަނެއްގެ ނަްނ ޤައުމީ އިނާމަށް 

 

 ނަމަ، ޅާހުަށހަވަކި ފަރުދެްއގެ ނަން ޤައުމީ އިނާަމށް  ފަދަ ތަނަކުން  ކުންފުނި، ޖަމުޢިއްޔާ، ޖަާމޢަތް  .7
ޅުމަށް ިނންމާފައިވާ ހުށަހެތަނެއްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނުވަތަ ހިންގާ ކޮމިޓީްނ، އެ ފަރާތެއް އިނާމަށް  އެ

 .ވާނެއެވެ ޅަންހުށަހަމި ފޯމާއެކު  ،ނިންމުން
 

މަޢުލޫާމތުތަކާއި،  ޅާހުށަހަޅޭ ފަރާތުގެ މަުޢލޫމާތު ވަޒަންކޮށް ޕޮއިންޓު ދިުނމުގައި ބަލާނީ، ހުށަހެއިނާމަށް  .8
ޅުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ހުށަހެއެހެނިހެން ހެކިތަކުގެ މައްޗަށް ކަމަށްވާތީ، މަޢުލޫމާތުތަކާިއ، ހެކިތައް 

 ދިނުން އެދެމެވެ. 
 

  ފޮނުވާނީ،ޅަންޖެހޭ ެއހެނިހެން މަޢުލޫާމތާއި ތަކެތިހުށަހަފޯމާިއ، ފޯމާއެކު  ޅާުހށަހަނަން އިނާމަށް  .9
 ފޯމު ބަލައިގަންނާނީ،  .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށެވެ ،އަްށ އެޑްރެސްކޮށް“ ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީ ”
އާ ދެމެދު، ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު  2019 ޖުލައި 31އިން ފެށިގެން  2019 ޖޫން 11

   ވެ.ނިޔަލަށެގެ  2:00އިން މެންދުރުފަހު  8:00
 

 
 
 
 

 .ނަންބަރު ފޯނާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ  3323701ނުވަތަ  3336262ލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް އިތުރު މަޢު 
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 ފޯމު  ޅާހުށަހަ  ފަދަ ތަންތަން ޤައުމީ އިނާމަށް  ޖަމާޢަތް ކުންފުނި، ޖަމުޢިއްޔާ، 
 
   ☐އެހެން ފަރާތަކުން  ޅަނީހުށަހަށް އިނާމަ              ☐ނީ އަމިއްލައަށް ޅަހުށަހަމަށް އިނާ   
 

 

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

 
 

 ރޮނގު: އާއި ދާއިރާ ޅާ ހުށަހަ  އިނާމަށް  ތެރެއިން  ތަކުގެ  ދާއިރާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި . 2
 ދާއިރާ:  ޅާހުށަހަހ. 
 ރޮނގު:  ޅާހުށަހަށ. 

  
 

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

  :އާއި ރޮނގު އިނާމު ލިބުނު ދާއިރާ

 
ނަންބަރުގެ  މި  ޚިދުމަތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު:ޅޭ ދާއިރާއިން ނުވަތަ ރޮނގުން ކުރި މަސައްކަތާއި ހުށަހެ . އިނާމަށް 4

)ށ( އަދި )ނ( ގައިވާ މަޢުލޫމާތު ފިޔަވައި އެހެން ބައިތަކުގައިވާ ގޮޅިތަކުގައި  ކުރުމުގައި މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަ 
  ިލާށެވެ. ފާހަގަ  މ 

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

 ކުރުން. އަދި  ކުރަމުން ެގންދާ މަސައްކަތްތައް ވަކިން ލިސްޓު ގެންދާ ޚިުދމަތުގެ ނުވަތަ )ދާއިރާއިން ދެމުން
ސީޑީއާއި  ،ޮފޓޯއާއި ،ކަމާބެހޭ ލިޔުންތަކާއި ،ާލއިޞީ މި ޚިދުމަތުގެ ނުވަތަ ކުރަމުން ެގންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފް

 ވީޑިއޯ ވަކިން ހިމެނުން(     
 ފެށި އަހަރު: ދޭންދާއިރާގައި ޚިދުމަތް . ށ

 އަހަރު  ވީ މުއްދަތު:  ޚިދުމަތުގައިނ. ދާއިރާގެ 

 ☐ކާއި ކުރިއެރުންތައް: ތަދާއިރާއިން ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީ. ރ
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 ކުރުން. އަދި  ލިސްޓު  އެންމެ އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުންހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީަތކާއި ކުރިއެރުންތައް )ރާއްޖޭގައި
ވަކިން  ސީޑީއާއި ވީޑިއޯ ،އިފޮޓޯތަކާ ،ކަމާބެހޭ ލިޔުްނތަކާއި ،މި ކާމިޔާބީތަކާއި ކުރިއެރުންތަކުގެ ތަފްޞީލާއި

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

10.  

 ުކރުން. އަދި  ލިސްޓު  އެންމެ އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުންހޯދާފައިވާ ކާިމޔާބީތަކާއި ކުރިއެރުންތައް )ރާއްޖޭން ބޭރުގައި
ވަކިން  ސީޑީއާއި ވީޑިއޯ ،އިފޮޓޯތަކާ ،ކަމާބެހޭ ލިޔުްނތަކާއި ،މި ކާމިޔާބީތަކާއި ކުރިއެރުންތަކުގެ ތަފްޞީލާއި

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

10.   

 ☐ދީފައިވޭ: ކޮށް ޚިުދމަތް ހިލޭސާބަހަށް ދާއިރާއިން. ބ
ގޮތްތައް ވަކިން  ގޮތުން އެހީވެދީފައިވާ ތަކެތީގެފައިސާއާއި ގޮތުންނާއި،  ގޮތުންނާއި، ވަގުތުގެ )މަސައްކަތުގެ

 ސީޑީއާއި ވީޑިއޯ ވަކިން ހިމެނުން( ،ފޮޓޯއާއި ،ކަމާބެހޭ ލިޔުންތަކާއި ،މިކަމުގެ ތަފްޞީލާއި އަދިކުރުން. ލިސްޓު
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
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8.  
9.  

10.    

         ☐ދާއިރާއިން ޤައުމުގެ ތަރައްޤީއަށާއި މުޖުތަމަޢަށް ފައިދާހުރި ޮގތެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވޭ: . ޅ
 ކަމާބެހޭ ،މި މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްޞީލާއި ކުރުން. އަދި )ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ވަކިން ލިސްޓު   

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

10.   

 ☐ގެންދޭ:  ވޭ ނުވަތަ ކުރަމުން ކޮށްފައިކުރުވުމަށް މަސައްކަތްދިވެހިން ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރި. ކ
 ކަމާބެހޭ ،މި މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްޞީލާއި ކުރުން. އަދި )ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ވަކިން ލިސްޓު  
 ސީޑީއާއި ވީޑިއޯ ވަކިން ހިމެނުން( ،ފޮޓޯއާއި ،ލިޔުންތަކާއި  

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

10.   

 ☐މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އުފެއްދުންތެރި ކަންތައްތައް ތަޢާރުފުޮކްށފައިވޭ: . އ
 ،ކަންތައްތަކުގެ ތަފްޞީލާއި މި  ކުރުން. އަދިކޮށްފައިވާ އުފެއްދުންެތރި ކަންތައްތައް ވަކިން ލިސްޓު )ތަޢާރުފު

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

10.   

 ☐ވ. ދާއިރާއިން ދިވެހިން ތަމްރީުނކޮށްފައިވޭ: 
 އާއި ވީޑިއޯސީޑީ  ،ފޮޓޯއާއި ،ަތމްރީނުކޮށްފައިވާކަން ކަށަވަރުކޮްށދޭ ލިޔުންތަކާއިކޮށްފައިވާ އަދަދާއި،  )ތަމްރީނު

 ވަކިން ހިމެނުން(
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  

10.   

  ☐މ. ވަޒީފާގައި ދިވެހިން ގެންގުޅޭ: 
 ވަޒީފާގައި ގެންގުޅޭ ދިވެހިންގެ ޢަދަދު       
 
 ވަޒީފާގައި ގެންގުޅޭ ބިދޭސީންގެ ޢަދަދު      
 

 ކަމާބެހޭ ލިޔުންތައް ވަކިން ހިމެނުން( ،ތަފްޞީލާއި ،ނިސްބަތާއި )ދިވެހިން ގެންގުޅޭ

 ☐ނަމަ:  ކަމެއް އޮތް ފ. ފާހަގަކުރެވޭ އިތުރު
 ސީޑީއާއި ވީޑިއޯ ވަކިން ހިމެނުން( ،ފޮޓޯއާއި ،ކަމާބެހޭ ލިޔުންތަކާއި ،ތަފްޞީލާއިއެކަމެއް ނުވަތަ ކަންކަމުގެ )  

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

  ރަނގަޅަށް އެނގޭ ފަރާތްތަކަށް ވާންވާނެއެވެ.(
 

 : ނަން : ނަން
  :ދާއިމީ އެޑްރެސް :ދާއިމީ އެޑްރެސް

 :މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް :މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް
 ޅޭ ފަރާތާ ހުރި ުގޅުން:  ހުށަހެއިނާމަށް  ޅޭ ފަރާތާ ހުރި ުގޅުން: ހުށަހެއިނާމަށް 

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

 :މެއިލް އެޑްރެސް-އީ :މެއިލް އެޑްރެސް-އީ
 
 ޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:ހުށަހަ ފޯމާއެކު . 6

ހިމަާނފަިއވާަކން އަންގައި ދިނުުމގެ ވާެނއެވެ. ައދި މި ިލޔުންތައް ފޯމާއެކު  ޅަންހުށަހަތިރީަގއިވާ ލިޔުންތައް ފޯާމއެކު  މި
 ލާށެވެ. ފާހަގަ މި ގޮތުން ކަމާބެހޭ ބައިތަކުގައި 

 
 ☐ފަދަ ތަނެްއގެ ޕްރޮފައިލް:  ކުންފުިނ، ޖަމުޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތްޅޭ ހުށަހެއިނާމަށް  .ހ

  ށ. ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ތެރެއިން ކޮމިޝަން ނުވަތަ ބޯޑު ނުވަތަ ކޮމިޓީގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ކަންކަން ނިންމާ 
ޅުމަށް ހުށަހެޅާނަމަ، އިނާަމށް ހުށަހަފަދަ ތަނެއްގެ ނަން ޤަުއމީ އިނާމަށް  ތަނަކުން، ކުންުފނި، ޖަމުޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތް

 ☐ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ ިނންުމން: ކޮމިޝަނުން ނުވަތަ ބޯުޑން ނުަވތަ 
 ☐ޅުމަށް ޑިރެްކޓަރުންގެ ބޯޑުން ނުވަތަ ިހންގާ ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ ިނންމުން: ހުށަހެ. އިނާމަށް ނ

 ☐: ފަދަ ތަނެްއގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ ޅޭ ކުންފުނި، ޖަމުޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތްހުށަހެއިނާމަށް . ރ

 ☐ ތަޢާރުފު: ފަދަ ތަނެްއގެ ޖަމުޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތްޅޭ ކުންުފނި، ހުށަހެއިނާމަށް . ބ
 ސައިޒުގެ ދެ ޞަފްޙާ( A4)ދިގުވެގެން 

 ☐ޅަންޖެހޭ އެހެިނހެން ލިޔުންތައް: ހުށަހަ. ފޯމާއެކު ޅ

 
 : ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  ޅާ ހުށަހަ  ނަން ތަނެއްގެ އިނާމަށް  ޤައުމީ . 7
 

 ނަން:. ހ
 :ދާއިމީ އެޑްރެސް. ށ
 :އ.ކާޑު ނަންބަރު.ރ.ދ. ރ :އެޑްރެސްމިހާރުގެ . ނ
 :ގުޅޭނެ ފޯނު ނަްނބަރު. ބ
 :މެއިލް އެޑްރެސް-އީ. ޅ
 :ތަނެއްގެ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު ނަމަ އެޅާހުށަހަޖަމާޢަތަކުން  /ޖަމުޢިއްޔާ /ކުންފުނި. ކ
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 . އިޤްރާރު:8
ފައިވާ ލިޔުންތަކަީކ، ޞައްޙަ ލިޔުންތަކެއްކަމަށް ޅާހުށަހަފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާުތތަކަކީ ެތދު މަޢުލޫމާތުކަމާއި، ިމ ފޯމާއެުކ  މި

  ވަމެވެ. އަހަރެން އެއްބަސްވެ އިޤްރާރު
 

 ......................................................: ފަރާތުގެ ސޮއި/މީހާ ޅާހުށަހަފޯމު 

 
 .......................................................: ފަރާތުގެ ނަން/މީހާ ޅާހުށަހަފޯމު 

 
 .....................................................: މަގާމު ފަރާތުގެ/މީހާ ޅާހުށަހަފޯމު 

 
 
 
 

 ތައްގަނޑު:                                        ...............................................: ތާރީޚު
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  :ކަންތައްތައް  ންވީ ދޭ  ސަމާލުކަން  ކޮންމެހެން  މުގައި ޅު ހުށަހެ  މުގައާއި ކުރު  ފުރިހަމަ  ފޯމު 
 

 

އިނާމަްށ  ފަދަ ތަންތަން ކުންފުނި، ޖަމުޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތް އަމިއްލަ ފަރުދަކު ނުވަތަ އެހެން ކުންފުންޏަކުން، .1
  އެވެ.  8,7,6,5,4,3,2,1މި ފޯމުގެ  ،ނަމަ ފުރިހަމަކުރާނީޅާހުށަހަ

 

މި ފޯމުގެ  ،ނަމަ ފުރިހަމަކުރާނީޅާހުށަހަފަދަ ތަނަކުން، ެއތަނެއްގެ ަންނ  ކުންފުނި، ޖަމުޢިއްޔާ، ޖަމާަޢތް .2
 އެވެ.  8,6,5,4,3,2,1

 

ފަދަ ަތންތަނުގެ  ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ެތރެއިން، ކޮމިޝަނުްނ ނުވަަތ ބޯޑުގެ ނުވަތަ ކޮިމޓީ .3
އަޣުލަބިއްޔަތުން ިނންމައިގެން ަކންކަން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ަތންތަނުން ޤައުމީ އިނާަމށް ފަރުެދއްގެ ނުވަތަ 

ފަދަ ތަްނތަނުގެ އަޣުަލބިއްޔަތުްނ  ނަމަ، ކޮމިޝަނުން ނުަވތަ ބޯޑުގެ ނުަވަތ ކޮމިޓީޅާހުށަހަތަނެއްގެ ނަން 
 ވާނެއެވެ. ޅަންހުށަހަކަމުގެ ލިޔުން  ޅުމަށް ިނންމިހުށަހެޤައުމީ އިނާމަށް ފަރުދެއްގެ ނުވަތަ ތަނެއްގެ ނަްނ 

 

އެހެން ކުންފުންޏެއްގެ ނުވަތަ  ފަދަ ތަނަކުން ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ ޖަމުޢިއްޔާއަކުން ނުވަތަ ޖަމާޢަތް .4
ނަމަ، ޅާހުަށހަޤައުމީ އިނާމަށް  ތަނެއްގެ ނަން ނުވަތަ އެ ަތނެއްގެ ނަންފަދަ  ޖަމުޢިއްޔާއެއްގެ ނުވަތަ ޖަމާޢަތް

ފަރާތެއްގެ ިޑރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނުވަތަ ހިްނގާ ކޮމިޓީން، އެ ފަރާތެއް ނުަވތަ އެހެްނ  ޅާހުށަހައިނާމަށް 
 . ވާނެއެވެ ޅަންހުށަހަޅުމަށް ިނންމާފައިވާ ނިންމުްނ، މި ފޯމާއެކު ހުށަހެފަރާތެއް އިނާމަށް 

 

 ވާނެއެވެ.  ޅަންހުށަހަފަދަ ތަނެއްގެ ޕްރޮފައިލް މި ފޯމާއެކު  ޔާ، ޖަމާޢަތްޅޭ ކުންފުިނ، ޖަުމޢިއްހުށަހެއިނާމަށް  .5
 

 ޅަން ހުށަހަމި ފޯމާއެކު  ،ފަދަ ތަނެއްގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ ޅޭ ކުންުފނި، ޖަުމޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތްހުށަހެއިނާމަށް  .6
 . ވާނެއެވެ

 

ުހރި އެންެމ  އެ އިދާރާއެއް ހިންގަން ،ފޯމުގައި ސޮއިކުރާނީ ޅާހުށަހަނަމަ ޅާހުށަހަދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކުން  .7
ނަމަ، ފޯމުގައި ޅާހުށަހަފަދަ ތަނަކުން  ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ ޖަމުޢިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާޢަތް. އިސް ވެރިއެކެވެ

 ސޮއިކުރާނީ، ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ކަނޑައަޅާ ބޯޑުގެ މެންބަރެކެވެ.
 

ތަކާއި،  ލޫާމތުމަޢު ޅާހުށަހަދިނުމުގައި ބަލާނީ،  ލޫމާތު ވަޒަންކޮށް ޕޮއިންޓުޅޭ ފަރާތުގެ މަޢުހުށަހެއިނާމަށް  .8
ޅުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުަކމެއް ދިނުްނ ހުށަހެލޫމާތުތަކާިއ، ހެކިަތއް ތަކުގެ މައްޗަށް ަކމަށްވާތީ، މަޢު އެހެނިހެން ހެކި 
 އެދެމެވެ.  

 

 ވާނީ،އްނުފޮ  އެހެިނހެން މަޢުލޫމާތާއި ތަެކތިޅަންޖެހޭ ހުށަހަފޯމާއި، ފޯމާއެކު  ޅާހުށަހައިނާމަށް  .9
 ފޯމު ބަލައިގަންނާނީ،  .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށެވެ ،އަށް އެޑްރެސްކޮށް“ ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީ”
އާ ދެމެދު، ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްެގ ހެނދުުނ  2019 ޖުލައި 31އިން ފެށިގެން  2019 ޖޫން 11

 ވެ.ނިޔަލަށެގެ  2:00އިން މެންދުރުފަހު  8:00
 

 
 

 
 .ނަންބަރު ފޯނާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ  3323701ނުވަތަ  3336262ލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް އިތުރު މަޢު 
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