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    ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީ 
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 

 ދިވެހިރާއްޖެ.  ،މާލެ

  

 2021  -ދިވެހި ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އިނާމު  

  ތަޢާރުފު  . 1

ދައުލަތަށް   ދިވެހި  ކޮށްފައިާވ    35މިއީ،  ޚިދުމަތް  މުއްދަތަކަށް  ދިުގ  އަހަރަށްުވރެ 
މުެގ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުަގއި ޤާބިލުކަމާއި އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ކޮށްފައިާވ  ާގމުަވއްޒަފުންެގ ތެރެއިން، މަ

ޮގތުން    މުއައްސަސާއެއްެގ ކުރިއެރުމަށް ކޮށްދީފައިާވ ޚިދުމަތްތަކުެގ އަުގަވޒަންކުރުމުގެ  ޚިދުމަތްތަކަށާއި، އެ 
ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދޭ އެންމެ ޝަރަފުެވރި އިނާމެެވ. މި އިނާމުެގ  ދިެވހި ދައުލަތުން ރައީޤައުމީ ފެންަވރުަގއި  

ނަމަކީ، ]ދިވެހި ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އިނާމު[ އެެވ. މި އިނާމަށް މީހުން ހޮުވމަށްފަހު އިނާމު ދޭނެ  
އިާވ ]ޤައުމީ  މީހުން ކަނޑައެޅުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހަޅާނީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަނު ކޮށްފަ

 އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީ[ އިންނެެވ.

 ދު ގުސަ މަ . 2

ދަކީ، ތެދުެވރިކަމާއި އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ދައުލަތަށް  ުގސަމި އިނާމު ދިނުމުގެ މައިގަނޑު މަ   
ތެރެއިން، މުވައްޒަފުންގެ  ދެމިތިބި  ޚިދުމަތުަގއި  މިހާރުެވސް  ނުަވތަ  އިދާރާއެއްެގ    ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ  އެ 

މަސްއޫލިއްޔަތު   ަވޒީފާެގ  އަދާކޮށް،  ދައުރެއް  މުހިންމު  ހާސިލުކުރުމުަގއި  ލަނޑުދަނޑިތައް  މައިގަނޑު 
ކެއް ކޮށްފައިާވ މުަވއްޒަފުންނާއި، އެ އިދާރާއެއްެގ ކުރިއެރުމަށް ޚާއްޞަ   ޚިދުމަތްތައަދާކުރުމުަގއި ފާހަގަކޮށްލެޭވ

 ުގަވޒަންކުރުމެެވ. މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާ މުަވއްޒަފުންެގ ޚިދުމަތުެގ އަ
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 މައިގަނޑު އުސޫލުތައް . 3

ދޭނީ އިނާމު  ކުރުމުެގ  ޚިދުމަތް  ދައުލަތަށް  ދިެވހި  ދުަވހުެގ    ، )ހ(  ޖުމްހޫރީ  އެއްފަހަރު،  އަހަރަކު 
 މުނާސަބަތުގައި ބާއްާވ ރަސްމީ ޖަލްސާަގއެެވ. 

ޮގތުަގއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދޭނީ، އައްޑަނައަކާއި،    ެގ)ށ( ދިވެހި ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އިނާމު 
 ޝަރަފުެގ ބެޖަކާއި، ހަނދާނީ ފިލައެކެެވ.  

ރުމުގެ އިނާމު ދޭނީ، ދައުލަތުެގ މުއައްސަސާއެއްގައި ނުަވތަ ސަރުކާރުެގ  )ނ( ދިވެހި ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކު
މެޖޯރިޓީ ހިއްސާ އޮތް ކުންފުންޏެއްަގއި ޚިދުމަތްކުރި   ނުަވތަ  ކުންފުންޏެއްަގއި ނުަވތަ ސަރުކާރުގެ 

އެހެން    އެ ކުންފުންޏަކުން ނުަވތަ  މުަވއްޒަފެއްެގ ނަން، އެ މުއައްސަސާއަކުން ނުަވތަޚިދުމަތްކުރާ  
  އަކުން މުއައްސަސާ   ނަން ހުށަހެޅުމުންނެެވ.އިނާމަށް  އެ މުަވއްޒަފު އަމިއްލައަށް  ފަރާތަކުން ނުަވތަ  

އެ މުއައްސަސާއެއްގައި  މީހަކީ އެ ، ނުަވތަ ކުންފުންޏަކުން މި އިނާމަށް މީހެއްގެ ނަން ހުށަހަޅާނަމަ
 ށް ވާންާވނެއެެވ.  މުންގެންދާ މީހަކަ ކުރަ ކުންފުންޏެއްަގއި ޚިދުމަތްކުރި، ނުަވތަ ޚިދުމަތް އެ  ނުަވތަ  

ެގ ދަށުން ޢިއްޒަތް ދީފައިާވ މީހުންނާއި،    )ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޢިއްޒަތުގެ ޤާނޫނު(  97/1ޤާނޫނު ނަންބަރު    )ރ(  
ޝަރަފުެވރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމު ނުަވތަ ހިތްަވރު ދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު ދީފައިާވ މީހުންގެ ތެރެއިން،  

މީހުން  ތަ އަދާކުރި ަވޒީފާެގ މައިަގނޑު މަސައްކަތާ ުގޅިެގން އިނާމު ދީފައިާވ  އެ މީހަކު އަދާކުރާ ނުަވ
 އިނާމަށް ހުށަހެޅުމުން އިސްތިސްނާވާނެއެެވ. މި

ދިުގ  2008މޭ    1)ބ(   ދައުލަތަށް  ހަމައަށް  މީހުން   އާ  ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ  ތެރެއިން މުއްދަތަކަށް        ،  ގެ 
  ސަރުކާރުން ދިން ޝަރަފުެގ ަގއި    2008މޭ    15  ،ންކޮށްމީހުން ކުރި ޚިދުމަތްތަކުގެ އަުގަވޒަ   އެ

 ފިލާ ލިބިފައިވާ މީހުން މި އިނާމަށް ހުށަހެޅުމުން އިސްތިސްނާ ވާނެއެެވ.

 އިނާމު ދިނުމުގައި ބަލާ އަސާސީ ޝަރުޠުތައް  .4

އިނާމަށް  މައްަޗށް  މީހަކީ  ހުށަހެޅިފައިވާ   )ހ(  މީހެއްެގ  އެ  މައްސަލައެއް  ،  ސާބިތުެވފައިވާ  ޖިނާއީ 

 މީހެއްކަމުގައި ނުުވން.

ޝަރުޢީޮގތުން  މީހާެގ  ހުށަހެޅިފައިާވ  އިނާމަށް )ށ(     ސާބިތު   ުގޅިެގން  ޙުކުމަކާ   ކޮށްފައިވާ   މައްަޗށް 
 ވުން.    ގެންދާ މީހަކަށް  ދައްކަމުން  ަގާވއިދުން  ފައިސާ އެ  ދައްކަންޖެހިގެން   ފައިސާ ދަރަންޏަކަށް
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އިނާމަށް އިން   ،މީހަކީ  ހުށަހެޅިފައިވާ   )ނ(  ނުަވތަ  ލަމޯލްޑިްވސް  އަށް  )މީރާ(  އޮތޯރިޓީ  ރެވެނިއު  ންޑް 
އޮތްނަމަ ފައިސާއެއް  ދައްކަންޖެހޭ  އިދާރާއަކަށް  އެއްެވސް  އެހެން  ފައިސާއެއް    އެ  ، ދައުލަތުގެ 

   ވުން.  ކަމުަގއި ަގާވއިދުން ދައްކަމުންެގންދާ މީހެއް 

އިނާމަށް  ހުށަހެޅިގެން   މައްސަލައެއް  އެއްެވސް  ެގނު ކޮރަޕްޝަ  މައްަޗށް   މީހާގެ   ހުށަހެޅިފައިވާ   )ރ( 
ކަމުގައި    މީހެއް އުފުލިފައިާވ  ދަޢުވާއެއް   އެއްެވސްކޮރަޕްޝަނުެގ    އެ މައްސަލައެއް ބަލަމުންދާ ނުަވތަ 

   ނުުވން.

ނަންބަރު  (  ބ )  ެގ    2016/12ޤާނޫނު  ޤާނޫނު(  އިޖުރާއަތުގެ  މާއްދާގައި   22)ޖިނާއީ            ަވނަ 
ކު އެއްެވސް  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ޮގތުަގއި  ެގ  ކުށެއް"  ބޮޑު  ކުރެިވެގން           ށެއްެގ"ޖިނާއީ  ތުހުމަތެއް 

   ކަމުަގއި ނުުވން.  މީހެއް ހިންަގމުންދާ ޤީގެއް  ޙުތައެ މީހާގެ މައްަޗށް  

  އިާވޚިލާފުެވފަ އާ )ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް(   ަވޒީފާގެ ސުލޫކީ މިންަގނޑު)ޅ( އަދާކުރި ނުަވތަ އަދާކުރާ  

 މީހެއް ކަމުަގއި ނުވުން. )މިކަން ބަޔާންކޮށްދޭ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުން( 

 އިނާމު ދިނުމަށް ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލާނެ ކަންކަން   .5

މަ  އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު  ާގ)ހ(  ފަރުާވތެރިކަމާއި،  ޤާބިލުކަމާއި،  އަދާކުރުމުަގއި،  މަސްއޫލިއްޔަތު   މުގެ 
 ކޮށްފައިާވ މަސައްކަތްތައް.  

އެ  ކޮށްފައިާވ    )ށ(  ކުރިއެރުމަށް  މުއައްސަސާގެ  މުޅި  ބޭނުންކޮށްެގން  ޤާބިލުކަމެއް  ލިބިފައިވާ  މީހަކަށް 
 ފާހަަގކުރެވޭ ޚާއްޞަ މަސައްކަތް. 

ޚިދުމަތް     ބައިެވރިެވ  ޢަމަލީޮގތުން  ކަންކަމުަގއި  އެކިއެކި  ހިންަގއިފައިާވ  މުއައްސަސާއިން  އެ   )ނ( 
 ކޮށްފައިާވ މިންަވރު.  

 )ރ( ަވޒީފާގެ ދާއިރާއިން ހާސިލުކޮށްފައިވާ ކާމިޔާބީ.  

އް ކުރެިވފައިވާކަން  ތުހުމަތެކުށެއްގެ  ޖިނާއީ ކުށެއްެގ ތުހުމަތެއް ނުަވތަ މީހެއްެގ މައްަޗށް މަދަނީ  )ބ( އެ 
   ނުަވތަ ނޫންކަން.
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 ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އިނާމު ލިބިފައިވާ މީހެއްގެ އިނާމު ނިގުޅައިގަތުމަށް ހުށަހެޅުން  .6

ަވނަ    4އުސޫލުެގ    މި  ،ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުެގ އިނާމު ލިބިފައިާވ މީހެއްެގ ކިބައިން
އް އުނިެވއްޖެ ނަމަ ނުަވތަ ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ  ޠެތަކުެގ ތެރެއިން ޝަރު ޠުމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޝަރު

ހުށަހެޅިއްޖެ މައްސަލައެއް  އެފަދަ  އެ  ކޮމިޓީއަށް  އެ  ނަމަ،  އަދި  ބެލުމަށްފަހު،   ކަމަކީ   ކަމެއް 
،  ހިނދެއްަގއި  ޖެހޭފަދަ ކަމެއް ކަމަށް ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ފެނިއްޖެ  މި އިނާމު ނިުގޅައިަގންނަން 

ލު ސަބަބާއެކު، އެކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހެޅުމުގެ ބާރު، ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް  ފުސީތަ
 ލިބިގެންެވއެެވ.  

_____________________ 
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 ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީ 

 ރައީސުލްުޖްމހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 
 ާމލެ، ދިވެހިރާއްެޖ.    

 

 ☐ ފަރާތަކުން އެހެން ހުށަހަޅަނީ އިނާމަށް         ☐ އަމިއްލައަށް  ހުށަހަޅަނީ އިނާމަށް
 

 

 

 އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު   ޚިދުމަތްކުރުމުގެ   ދައުލަތަށް   : ދިވެހި 1ސެކްޝަން  

  ނަން: )ހ( 

  ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު: )ށ(  ޕާސްޕޯޓު ސަިއޒުގެ ފޮޓޯ 

 : އުފަން ތާރީޚު )ނ( 

 ދާއިމީ އެޑްރެސް:  )ރ( 

 އެޑްރެސް:ިމހާރު ދިރިއުޅޭ  )ބ( 

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

 ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން: ،ވަޒީފާއާއި އަދާކުރާ )އ(  

 

 
 

 : އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ މީހާގެ މަސައްކަތާއި ޚިދުމަތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު 2ސެކްޝަން  

 ☐ ނޫން ☐ ދެިމހުރި :ނޫންކަން ނުވަތަ ދެިމހުރިކަން ޚިދުަމތްކުރުުމގައިދައުލަތަށް  )ހ( 

 :    އަހަރު ފެށި ޚިދުަމތްކުރަން )ށ( 

 :އަހަރު/  ުމއްދަތު ވީ ޚިދުަމތުގައި )ނ( 
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 )ރ( 

 

 :  ަމޢުލޫާމތު ވަޒީފާއާބެހޭ

  ުމއައްސަސާތަކުގައި  އެކި   ،އަދާކޮށްފައިވާނަަމ  ވަޒީފާ  ުމއައްސަސާތަކުގައި   ތަފާތު  ، ހުށަހަޅާނީ  ހުށަހަޅާއިރު  ަމޢުލޫާމތު   ިމ
 .  އެނގޭގޮތަށެވެ ުމއްދަތު ވަޒީފާތަކާއި އަދާކޮށްފައިވާ

 އިތުރު ކަރުދާހެއް ިމ ފޯމާ އެއްހީރަސްކުރުން އެންެމ ރަނގަޅެވެ.( ހުށަހެޅުަމށް ަމޢުލޫާމތު)

 

 

 

ފަރުވާތެރިކަާމއި،  ގާަމ )ބ(  ޤާބިލުކަާމއި،  އަދާކުރުުމގައި،  ަމސްއޫލިއްޔަތު  ކޮށްފައިވާ  ުމގެ  އިޚްލާޞްތެރިކަާމއެކު 
 މަސައްކަތްތައް:

 އިތުރު ކަރުދާހެއް ިމ ފޯމާ އެއްހީރަސްކުރުން އެންެމ ރަނގަޅެވެ.(ަމޢުލޫާމތު ލިޔުަމށް މަސައްކަތްތަކުގެ )

 

 

 

 ުމއައްސަސާގެ ކުރިއެރުަމށް ކޮށްފައިވާ ފާހަގަކޮށްލެވޭ މަސައްކަތް:   )ޅ( 

 އިތުރު ކަރުދާހެއް މި ފޯާމ އެއްހީރަސްކުރުން އެންެމ ރަނގަޅެވެ.( ލިޔުަމށްސީލު ފުތަ)މަސައްކަތްތަކުގެ 

 

 

 ޚިދުަމތް ކޮށްފައިވާ މިންވަރު:ުމއައްސަސާއިން ހިންގައިފައިވާ އެކިއެކި ކަންކަުމގައި ޢަަމލީގޮތުން ބައިވެރިވެ  ( ކ)

 ލިޔުަމށް އިތުރު ކަރުދާހެއް މި ފޯާމ އެއްހީރަސްކުރުން އެންމެ ރަނގަޅެވެ.(  ސީލުފުތަ )

 

 

 :   ކާިމޔާބީ ހާސިލުކޮށްފައިވާ ގައިވަޒީފާއަދާކުރި / އަދާކުރަުމންދާ  ( އ)

 އެއްހީރަސްކުރުން އެންެމ ރަނގަޅެވެ.(ލިޔުަމށް އިތުރު ކަރުދާހެއް މި ފޯާމ ސީލު ފުތަ ގެކާިމޔާބީ)
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 މަޢުލޫމާތު   މީހެއްގެ   ދެ   ކަށަވަރުކޮށްދެވޭނެ   މަޢުލޫމާތު   މީހާގެ   ހުށަހެޅޭ  ނަން   : އިނާމަށް 3ސެކްޝަން  
ރަނގަޅަށް   ހުށަހެޅޭ   އިނާަމށް   ، ީމހުންނަކީ  ދެ  ިމ ަމޢުލޫާމތު  ވަޒީފާގެ  އަދާކުރާ  ނުވަތަ  އަދާކުރި  ީމހެއްގެ  އެނގިހުރި    ީމހާ 

 . ވާންވާނެއެވެ ީމހުންނަށްސިއްޔަތުން ަމޢުލޫާމތު ދެވޭނެ  ހައި

 :ނަން : ނަން

 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު: ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު:

 :ދާއިމީ އެޑްރެސް : ދާއިމީ އެޑްރެސް

 އަދާކުރި ނުވަތަ އަދާކުރާ ވަޒީފާ: ވަޒީފާ:އަދާކުރި ނުވަތަ އަދާކުރާ 

 :ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު : ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު

 

 ނަމަ(   ކުންފޯމު ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު )މުއައްސަސާއަ :  4ސެކްޝަން  

ސަރުކާރުގެ    ، ފުރިހަަމކުރާނީ  ސެކްޝަން  ިމ ނުވަތަ  އިދާރާއަކުން  ނަން    ީމހެއްގެ   އިނާަމށް   މި   ކުންފުންޏަކުންދައުލަތުގެ 
 .ހުށަހަޅާނަަމއެވެ

 .ަމޢުލޫާމތެވެ  ުމއައްސަސާއެއްގެ އެ  ،ހިމަނާނީ ސެކްޝަނުގައި ިމ

 : ނަންުމއައްސަސާގެ  

 ުމއައްސަސާގެ ބާވަތް:  ތައްގަނޑު

 ނަންބަރު: ރީ ރަޖިސްޓަނަމަ،  ކުންފުންޏެއް

  ފޯނު ނަންބަރު:ގުޅޭނެ  ، ާމއިގާަމ  ،ގެ ނަާމއިީމހެއްނެ ގުޅޭގޮތުން ގުޅާ ހުށަހެޅުާމ

 

 މަޢުލޫމާތު(   ފަރާތުގެ   ހުށަހަޅާ  ނަން  މީހެއްގެ   : ފޯމު ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު )އެހެން 5ސެކްޝަން  
އެހެން    ،ފުރިހަަމކުރާނީ  ސެކްޝަން  ިމ ފަރުދަކު  މި އަިމއްލަ    ސެކްޝަނުގައި   ިމ  .ހުށަހަޅާނަަމއެވެ  އިނާަމށް  ީމހެއްގެ ނަން 

 .ަމޢުލޫާމތެވެ ފޯުމ ފުރިހަަމކުރާ ފަރާތުގެ ،ހިމަނާނީ

 : ނަން

 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު:

  :ިމހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް : ދާއިމީ އެޑްރެސް

 އެޑްރެސް: އީެމއިލް   : ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު



4 

 

 

 ކާއި އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު  ލިޔުންތަ   ހުށަހަޅަންޖެހޭ   : ފޯމާއެކު 6ސެކްޝަން  
  ތިރީގައިވާ   ނީ ބެލޭ  ފުރިހަަމކަަމށް  ލިޔުންތައް   އެއްހީރަސްކުރާ  ފޯާމއެކު .  ވާނެއެވެ  ހުށަހަޅަން   ލިޔުންތައް  ިމވާ   ތިރީގައި  ، ފޯާމއެކު  ިމ

 .ހުށަހެޅުުމންނެވެ ތަރުތީބުން

 .ފާހަގަލާށެވެ މި   ބައިތަކުގައި ކަާމބެހޭ ގޮތުން  ދިނުުމގެ އަންގައި  ހިަމނައިފައިވާކަން ފޯާމއެކު ލިޔުންތައް ިމ

 ☐ .ކޮޕީ ކާޑުގެ އަންގައިދޭ ރައްޔިތެއްކަން ދިވެހި ީމހާގެ ހުށަހެޅޭ ނަން އިނާަމށް

 ☐ .ވައިޓޭ ކަރިކިއުލަްމ ނުވަތަ  ވަނަވަރު ހުށަހެޅޭީމހާގެ  އިނާަމށް

 . ތަޢާރުފު ީމހާގެ  ހުށަހެޅޭ ނާަމށްއި

ސަފުހާއަށް ވުރެ އެއް   ސައިޒުގެ A4 ލިޔެފައި އޮންނަންވާނީ  ދިވެހިބަހުންނެވެ. އޮންނަންވާނީ ލިޔެފައި ތަޢާރުފު ިމ)
   ދިގުނުވާ ވަރަށެވެ.(

☐ 

 ☐ . ލިޔުންތައް ޚިދުަމތާބެހޭ

 :ަމޢުލޫާމތު ދަރަނީގެ ސާބިތު ، ރެކޯޑާއި ކުށުގެ ީމހާގެ  ހުށަހެޅޭ އިނާަމށް

 . ސެޓުފިކެޓު ޕޮލިސް /  އެސެސްެމންޓް ބެކްގްރައުންޑް  ދޭ ސަރވިސްއިން ޕޮލިސް ޯމލްޑިވްސް . 1

 . ރެކޯޑު ދަރަނީގެ ކުށާއި  ،ދޭ އެޑްިމނިސްޓްރޭޝަނުން ޖުޑީޝަލް އޮފް ޑިޕާޓްަމންޓް. 2

 .ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓުޓެކްސް  ،ދޭ ންއޮތޯރިޓީ )ީމރާ( އި ރެވެނިއު ންޑް އިންލަ ޯމލްޑިވްސް  .3

 

☐ 

☐ 

☐ 

ފިޔަވައި ދައުލަތުގެ އެހެން   އަށް  (ީމރާއޮތޯރިޓީ ) ރެވެނިއު އިންލަންޑް ޯމލްޑިވްސް  ،އިނާަމށް ހުށަހެޅޭ ީމހާގެ ނަުމގައި
 ންކަން: ކަން ނުވަތަ ނޫއެއް އޮތްއިދާރާއަކަށް ދައްކަންެޖހޭ ފައިސާ

 ☐ ނެތް    ☐އޮތް 

 

 ލިޔުަމށް: ސީލު ފުއޮތްނަމަ ތަ

 

ޚިލާފުވެފައިވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން   އާ( ކޮންޑަކްޓް އޮފް ކޯޑް) ިމންގަނޑު ސުލޫކީ ވަޒީފާގެ އަދާކުރާ ނުވަތަ އަދާކުރި
 ބަޔާންކޮށް ދީފައިވާ ލިޔުން. 

☐ 

 

  ބޯޑުން   ޑިރެކްޓަރުންގެ  ހުށަހެޅުަމށް  އިނާަމށް  ،ހުށަހަޅާނަަމ  ނަން  ީމހެއްގެ   އިނާަމށްމި  ކުންފުންޏަކުން  ސަރުކާރުގެ  
 . ނިންުމން ފައިވާަމއިނިން ކޮިމޓީން  ހިންގާ ނުވަތަ

☐ 
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 ފުރިހަމަކުރުމަށް(   ތުން  އިޤުރާރު )ފޯމު ފުރިހަމަކުރާ ފަރާ 

ހުށަހަޅައިފައިވާ   ފޯާމއެކު  މި  ަމޢުލޫާމތުކަަމށާއި،  ތެދު  ަމޢުލޫާމތުތަކަކީ  ފޯުމގައިވާ   ، ލިޔުންތަކަކީމި 
 ރެން އެއްބަސްވެ އިޤުރާރުވަެމވެ.ހުޞައްޙަ ލިޔުންތަކެއް ކަަމށް އަ

 : ސޮއި ީމހާގެ  ހުށަހަޅާ ފޯުމ : ނަން ީމހާގެ  ހުށަހަޅާ ފޯުމ

 ުމ: ގާސޮއިކުރާ ީމހާގެ ަމ ، ނަަމ ުމއައްސަސާއަކުން ނުވަތަ ކުންފުންޏަކުން
 ތައްގަނޑު

 )މުައްއސަސާެއްއނަމަ(
 ތާރީޚު: 
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 : ކަންތައްތައް  ދޭންވީ  ސަމާލުކަން  ކޮންމެހެން  ހުށަހެޅުމުގައި އި އްޔާފުރިހަމަކުރުމުގަ  ފޯމު 
 
 

 

ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީއެއް، ިމ ފޯާމއެކު    އިނާަމށް ހުށަހެޅޭ ީމހާގެ ޕާސްޕޯޓު ސައިޒުގެ ފޮޓޯއަކާއި، ދިވެހި  .1
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 

ނުވަތަ  ދައުލަތުގެ   .2 ސޮއިކުރާނީސަރުކާރުގެ  ުމއައްސަސާއަކުން  ފޯުމގައި  ހުށަހަޅާ  ނަން  އިނާަމށް          ، ކުންފުންޏަކުން 
 . އެ އިދާރާއެއް ހިންގަންހުރި އެންެމ އިސް ވެރިއެކެވެ

 

ީމހާގެ ަމޢުލޫާމތު ކަށަވަރުކޮށް ޕޮއިންޓް ދިނުުމގައި ބަލާނީ، ހުށަހަޅާ ަމޢުލޫާމތުތަކުގެ ޞައްޙަކަަމށް  .3 އިނާަމށް ހުށަހެޅޭ 
ކަަމށްވާތީ ހުންނަންވާނީ،  ،  ބެލުަމށްފަހުގައި  ަމޢުލޫާމތުތައް  ހުރިހާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އިދާރާއެއްގެ ދައުލަތުގެ  ފޯުމގައި 
އްގެ ނަންބަރު ަޖހައި، ތައްގަނޑު ަޖހައި، ސޮއިކޮށް، ސޮއިކުރި ީމހާގެ ނަާމއި ަމގާުމގެ ނަން  ލެޓަރހެޑްގައި، އެ އިދާރާއެ

 އިފައެވެ.  ހަަޖ

  

ީމހަކު   ީމހަކު އަދާކުރި ވަޒީފާއާބެހޭ ަމޢުލޫާމތު އެ  ހުށަހަޅާނީ، އެ  ފައިިމހާރު ވަޒީފާ އަދާނުކުރާ ީމހަކު ފޯމު ފުރިހަަމކޮށް .4
އަދާކުރި   ކަށަވަރުކުރުަމށްފަހުވަޒީފާ  ުމއައްސަސާއަކުން  ަޖހައި  އެ  ،  ދައުލަތުގެ  ތައްގަނޑު  ތަނެއްގެ    އެ   ،ތަނެއްގެ 

 ވެރިޔެއްގެ ނަާމއި ަމގާމު އެނގޭގޮތަށް ލިޔެ ސޮއިކުރުަމށްފަހުގައެވެ. 
 

ޕޯޓަލް  މި   http://apply.presidency.gov.mvން" މި އިނާަމށް ހުށަހަޅާ ީމހުންގެ ނަން ހުށަހެޅޭނީ "ފޯމު ހުށަހެޅު .5
ހުށަހަޅައިގެންނެވެ. އޮފީހަށް  ރައީސުލްުޖްމހޫރިއްޔާގެ  ހުށަހެޅޭނީ،   ެމދުވެރިކޮށްގެންނާއި،  ެމދުވެރިކޮށް              ޕޯޓަލް 

ފޯުމ ފުރިހަަމކުރުަމށްފަހު  ގެ ނިޔަލަށެވެ.  ވަނަ ދުވަހު  12އޮގަސްޓު    2021ދުވަހުން ފެށިގެން  ވަނަ    30ޭމ    2021
ނިޔަލަށް،    ގެ  12އޮގަސްޓު    2021  އިން ފެށިގެން  1ުޖލައި    2021  ބަލައިގަންނާނީ،  ލިޔުުމން އިނާަމށް ހުށަހަޅާ ފޯުމ

    ވެ. ގެ ނިޔަލަށެ 2:00ެމންދުރުފަހު ފެށިގެން އިން  8:00 ބަންދު ނޫން ކޮންެމ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު
 

ކޮިމޓީ" އަށް   .6 އިނާާމބެހޭ  ފޮނުވާނީ "ޤައުމީ  ލިޔުންތައް  އެހެނިހެން  ހުށަހަޅަންެޖހޭ  ފޯާމއި، ފޯާމއެކު  ހުށަހަޅާ  އިނާަމށް 
     އެޑްރެސްކޮށް، ރައީސުލްުޖްމހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށެވެ. 

 
 

 ނުވަތަ  ނަންބަރު ފޯނަށް  3336262 ގުޅާނީ،  ދުމަށްލޫމާތު ހޯ އިތުރު މަޢު  
 . ފޯނަށެވެ ނަންބަރު   7960844ނުވަތަ ނަންބަރު ފޯނަށް  3323701 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://apply.presidency.gov.mv/
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