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 ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީ 
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 

 ދިވެހިރާއްޖެ. ،މާލެ

  

 3202 މު ޤައުމީ އިނާ 

 ސަބަބާއި އަސާސް  .1

ދިވެހި ރައްޔިތުން  ،ދިވެހި ރައްޔިތުންނާއި ،ދިވެހި ޤައުމުގެ ކުރިމަގުގެ އެންމެ މުހިންމު އަސާސަކީ
ޓަކައި ވަކިވަކި  އުފައްދައިފައިވާ މަދަނީ މުއައްސަސާތަކެވެ. އެހެންކަމުން، ޤައުމާއި މުޖުތަމަޢުގެ ލާބަޔާއި މަންފާއަށް

ކުރާ ރާތަކުން ޖަމުޢިއްާޔތަކާއި ޖަމާޢަތްތަކުންނާިއ، ވިޔަާފރި އިދާނީ މުއައްަސސާތަކުންނާއި، މަދަނީ ފަރުދުންނާއި، މަދަ
ނުމަށް އެޅޭ ކަންކަަމށް ހިތްވަރުދި ރީތި ނަން ަބލައިގަތުަމކީ، ދައުލަތުން މި އެ ފަރާތްތަަކށް ލިބޭ މަސައްކަތްތަކާއި،
         ، ފަރާތްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި ހޯދާ ކާމިޔާބީތަކުގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ފިޔަވަޅެކެވެ. އަދި 

 ވާނޭ ކަމެކެވެ.  ބޮޑު ހިތްވަރަކަށް ދެވޭ ވަރަށް ވެސް ދިނުމަކީ ޤައުމީ އިނާމެއް

        ކުރައްވައިފައިވާ ނުއްޔައަޤައުމީ އިނާމު ލިބޭ ފަރާތްަތއް ކަނޑައަޅާނީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 
 ]ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިީޓ[ އިްނނެވެ. 

 މައިގަނޑު އުސޫލުތައް  .2

ގައި ބާްއވާ ރަސްމީ ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތު ،ރުފަހައަހަރަކު އެއް ،ގޮތެއްގައި ދޭނީޤައުމީ އިނާމު އާންމު )ހ(
 .އެއްގައެވެޖަލްސާ

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

ދެއްވާނީ، އައްޑަނައަކާއި، ޝަރަފުގެ ބެޖަކާއި،  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމުގެ ގޮތުގައި  )ނ(
       ހަނދާނީ ލިޔުމެކެވެ. ިހތްވަުރދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމުެގ ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާނީ، 

 .ަހނދާނީ ިލޔުމެކެވެ ފިލައަކާއި،ހަނދާނީ 
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ގޮތުން ނުވަތަ އެހެން ފަރުދަކު ނުވަތަ ޖަމުޢިއްޔާއަކުން ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކުން ނުަވަތ އަމިއްލަ ،ޤައުމީ އިނާމު ދޭނީ )ރ(
ކުންފުންޏަކުން އިނާމަށް ހުަށހަޅައިފައިވާ ފަރާތްތަކަށާއި، ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ މިނިވަން 

ނާމަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ މުއައްސަސާއަކުން ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ ސަރުކާރު ބައިވެރިވާ ކުންފުންޏަކުން އި
 ފަރާތްތަކަށެވެ. 

  މީހުން  ަފއިވާިލބި)ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ޢިއްޒަތެއް  97/1ޤާނޫނު ނަްނބަރު  )ބ(
  ޤައުމީ އިނާމަށް ހުށަހެޅުމުން ިއސްތިސްނާ ވާނެއެވެ.

އޮންނަ ކުންފުިނތައް ޤައުމީ އިާނމަށް ހުށަހެޅުުމްނ ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކާއި، ސަރުކާރުގެ މެޖޯރިޓީ ހިއްސާ ޅ( (
   .އިސްތިސްނާ ވާނެއެވެ

  ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމު  .3

ނުވަަތ  ނުވަތަ ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކުން  ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމު ދެވޭނީ، ވަކި ފަރުދަކު
ފެންވަރު  ވަރަށް ފުޅާ ދާިއރާއެއްގައިދިވެހި ޤައުމަށާއި މުޖުތަަމޢަށް ފަިއދާހުރި ގޮތެއްގައި ، ކުލަބަކުން ނުަވތަ ވިޔަފާރިއަކުން

       މަދުވެގެން ފާހަގަކޮށްލެވޭފަދަ ކާމިޔާބީތަެކއް ހޯދައި، އަދި ، ދީފޯރުކޮށް ރަނގަޅު ޚިދުމަތްތަކެއް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި
ނުވަތަ  އްވަކި ފަރުދަކު ނުވަތަ ކުންފުންޏެ އަހަރު ޚިދުމަތްކޮށްފައި ވުމުންނެވެ. ހިތްވަރުދިނުމުގެ އިނާމު ލިބިފައިވާ 35
ގެ ޚިދުމަތްކުރި މުއްދަތުވެފައި،  އަހަރު 10އެ އިނާމު ލިބުނުތާ  ،ނަމައްވިޔަފާރިއެނުވަތަ  އްކުލަބެނުވަތަ  ތެއްޢަޖަމާ

    ން ވާނެއެވެ.ޅާސާބިތުކޮށްދެވޭނެ ލިޔުންތަކާއި ހެކި ހުށަހަ ކަންމިކަން ވުމުންނެވެ. އިނާމަށް ހުށަހަޅާއިރު،އަހަރު  35ޖުމުލަ 

 ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު  .4

އިނާުމ  ތިރީގައި މިވާ ދެ ގިންިތންނެވެ. މި ދެ ގިްނތިއަށް ވެސް  ،ދެވޭނީނާމު ވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިހިތް
 އިސްތިސްނާ ވާނެއެވެ. 5.16 އުމުރުބެލުމުގައި ،އިއްޔާބެލުމުގަ ދިނުމަށް މުއްދަތު

އަހަރު ޚިދުމަތް  7މަދުވެގެން  މީހަކު އެ ދާއިރާއެއްގައި ހުށަހަޅާނަމަ، އެ ވަކިފަރުދެއްގެ ނަން ޤައުމީ އިނާމަށް )ހ(
އަދި އިނާމު ދެވޭނީ، ންާވނެއެވެ. ނާދެމިހުން ކުރުމުގައިޚިދުމަތް އެ ދާއިރާއެއްގައި  ވެސްމިހާރުކުރުމާއެކު، 
ުކންފުންޏަކުން ނުވަތަ ޖަމާޢަތަުކން ނުަވތަ ކުލަަބކުން ނުަވަތ  ފަރުދުންނަށެވެ. ފުރިފައިވާ ރުއަހަ 18އުމުރުން 

ތަނެއް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިާވ  އެ ޅާނަމަ،ވިޔަފާރި އުސޫލުން ހިންގާ ތަނެއްގެ ނަން ޤައުމީ އިނާމަށް ހުށާހަ
 ވާންޖެހޭނެއެވެ.ރު އަހަ 10މަދުވެގެން ދެމިތިބޭތާ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި އެއްގޮތަށް  ނުވަތަ ބޭނުމަކާ ދުތަކާގުސަމަ

  ންވާނެއެވެ.ޅާހެކި ހުށަހަ  ސާބިތުކޮށްދެވޭނެ ލިޔުްނތަކާއިއިނާމަށް ހުށަހަޅާއިރު، މިކަން

ދިނުމަށް އަންހެނުންގެ ދާއިރާއާއި ޒުވާނުންގެ ދާއިރާއިން އިނާމު ދެވޭނީ، މި ދެ ދާއިރާއިން އިނާމު  )ށ(
ފަދަ  ފާހަގަުކރެވޭއަހަރުގެ މުއްދަތެއްގައި،  5މަދުވެގެން ރޮނގަކުން ރޮނގުތަކުންކުރެ  އަޅައިފައިވާކަނޑަ

       ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރުމާއެކު، މިހާރު ވެސް އެ ދާއިރާގެ ޚިދުމަތުގައި ދެމިތިބި އަންހެނުްނނަށާއި، އުމުރުން
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 މިކަން ސާބިތުކޮށްދެވޭނެ ިލޔުންތަކާއި، ށެވެ. އިނާމަށް ހުށަހަާޅއިރުއަހަރާ ދެމެދުގެ ޒުވާނުންނަ 35އަހަރާއި  18
  ންވާނެއެވެ.ޅާހެކި ހުށަހަ

 ޤައުމީ އިނާމު ދެވޭ މައިގަނޑު ދާއިރާތައް  .5

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

 އުނގަންނައިދިނުމާއި، ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ޢިލްމުގެ ދާއިރާ  ،ޤުރްއާން ކިޔެވުމާއި  ކީރިތި  5.1

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

 .ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމާއި، އުނގަންނައިދިނުން -
   .ކީރިތި ޤުރްއާން ހިތުދަސްކުރުމާއި، ހިތުދަސްކޮށްދިނުން -
 . އުނގެނުމާއި، އުނގަންނައިިދނުމުގެ ރޮނގުން ޚިދުމަތްކުރުންކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ޢިލްމު  -
ތަޖުވީުދ ޢުލޫމުލްޤުރްއާނުގެ ޮފތްތައް، ) .ޝާއިޢުކުރުން   ލިޔުމާއި،ފޮތްދިރާސާކޮށް ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ޢިލްމު  -

 (ފޮތްތައް ފަދަ ޤުރްއާނާއި ސައިންސް ތައް،ޢިލްމުގެ ފޮތް

މާއި، ދީނަށް ޚިދުމަތްކުރުމާއި، ދީނީ ޢިލްމު އުނގަންނައިދިނުމުގެ ވު އިތުރުކުރު އިސްލާމްދީނަށް ހޭލުންތެރިކަން  5.2
 ދާއިރާ 

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

 .އިސްލާމްދީން އުނގަންނައިދިނުން -
 .ންވުހޭލުންތެރިކަން ިއތުރުކުރު މީހުންގެ ،ދީނީ ރޮނގުން ޚިދުމަތްކުރުމާއި -
 .ދީނީ ފޮތް ލިޔެ އެކުލަވައިލުމާއި، ޝާއިޢުކުރުން -
 . މިސްކިތްތައް ބިނާކޮށްދިނުމާިއ، މަރާމާތުކޮށްދިނުން -

 ދިވެހިބަހާއި އަދަބިއްޔާތުގެ ދާއިރާ  5.3

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

 .ދިވެހިބަހާއި ބަހުގެ ިޢލްމު ކުރިއެރުވުމާއި، ބަސް ދިރާސާކުރުން -
 .ދިވެހިބަހުގެ ބަހުރުަވތައް ދިރުވުން  -
 .ދިވެހިބަހުގެ ލިޔުންތެރިކަން ކުރިެއރުވުން -
 .ދިވެހިބަހުގެ އަދަަބށް ބިނާކުރަނިިވ ފާޑުކިޔުން -
 .ދިވެހިބަހުން ޮފތް ލިޔެ އެކުލަވައިލުމާއި، ޝާއިޢުކުރުން -
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 .ދިވެހިބަހަށް ތަރުޖަމާކުރުން -
 . ވާހަކަ ލިޔުމުގެ ފަންނު ކުރިއެރުވުން -
 .ވާހަކަދެއްކުމުގެ ފަންނު ކުރިއެރުވުން -
 .ދިވެހި ޅެންވެރިކަން ކުރިއެރުވުން -
 .އްޔާތަށް ޚިދުމަތްކުރުންފަްނނިދިވެހިބަހުގެ  -

 ދިވެހި ތާރީޚުގެ ދާއިރާ  5.4

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

 .ދިވެހި ތާރީޚު ދިރާސާކުރުން -
 .ދިވެހި ތާރީޚާ ބެހޭ ޢިލްމު ކުރިއެރުވުން -
 .ޝާއިޢުކުރުން ، ލުމާއިތާރީޚާ ބެހޭ ފޮތް ލިޔެ އެކުލަވައި -
 .ހޭލުންތެރިކުރުވުން މީހުން ދިވެހި ތާރީޚާ ބެހޭގޮތުން -

 ދިވެހި ސަގާފަތާއި އާދަކާދައިގެ ދާއިރާ  5.5

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

 .ދިވެހިންގެ ސަގާފަތާއި އާދަކާދަ ދިރުވައި، އާލާކޮށް، ކުރިއެރުވުން -
 .ދިވެހިންގެ ސަގާފީ ކުޅިވަރުތައް ކުރިއަރުވައި، އާލާކުރުން -
 .އިހުގެ ފަންނުތައް ދިރުވައި، އާާލކުރުން -
 .ރުންދިވެހިންގެ ސަގާފަތާއި އާދަކާދަ ދިރާސާކު -
 .ދިވެހިންގެ ފޯކުލޯރު ދިރުވުން -
 .ޝާއިޢުކުރުން ލުމާއި،އެކުލަވައިލިޔެ ދިވެހިންގެ ސަގާފަތާއި އާދަކާދަޔާ ބެހޭ ފޮތް  -

 ޤައުމީ ތަރިކައިގެ ދާއިރާ  5.6

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

 .ޤައުމީ ތަރިކަ ރައްކައުތެރިކުރުން -
 . ހޭލުންތެިރކުރުވުންޤައުމީ ތަރިކައާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ާއންމު ކުރުމާއި، މީހުން  -
   .ޤައުމީ ތަރިކައާބެހޭ ދިރާސާކުރުން -
 .ދިވެހި އެކިއެކި އުފެއްދުންތައް އޭގެ އަސްލު ނުގެއްލޭގޮތަށް ދިރުވައި އާލާކުރުން -
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 ތަޢުލީމީ ދާއިރާ  5.7

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:                                    

 .ތަޢުލީމު އުނގަންނައިިދނުން -
 . ތަރައްޤީކުރުންތަޢުލީމީ ދާއިރާ  -
 .ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް، ކިޔަވައިދިުނމުގެ އައު ގޮތްތައް ތަޢާރުފު ކުރުން -
 . އުނގަންނައިދިނުމުގެ ވަސީލަްތތައް އުފައްދައި ތަރައްޤީ ކުރުން -
 .ވޮކޭޝަނަލް އެޑިޔުކޭޝަން ނުވަަތ ޢަމަލީ މަސައްކަތުގެ ރޮނގުން މީހުން ބިނާކުރުން -
 . ދައި، ހިންގުންތަޢުލީމީ މުއައްސަސާތައް އުފައް -
 .މަތީ ތަޢުލީމު ތަރައްޤީކުރުން -
 .ޢިލްމު އުފައްދައި، ފެތުރުން -
 ން. ދިނުލީމު ފޯރުކޮށްމީހުންނަށް ތަޢުކުދިްނނާއި އުނގެނުމުގައި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ  -
ީމހުންަނށް ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމަްށ ޭބނުންާވ   ކުދިންނާއިއެހީއަްށ ބޭނުންވާ  އުނގެނުމުގައި ޚާއްޞަ -

 ވަސީލަތްތައް އުފެއްދުން.  
  .ންރުފަންނީ މީހުން ިބނާކު -

 ޞިއްޙީ ދާއިރާ  5.8

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

 .ޚިދުމަތް ތަރައްޤީކޮށް ފުޅާކުރުންޞިއްޙީ  -
  .މާއި ޚިދުމަތްދިނުންއާންމު ޞިއްޙަތު ކުރިއެރުވު -
 . އިތުރުކުރުންޞިއްޙީ ހޭލުންތެރިކަން  -
 .ދިވެހިބޭސްވެރިކަން ކުރުމާއި، އެ މަސައްކަތް ތަރައްޤީކުރުން -
 .ޞިއްޙީ ރޮނގުން ދިރާސާކުރުން -
 .ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިން ބިނާކުރުން -
 .ޝާއިޢުކުރުން ލިޔެ  ޞިއްޙީ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ފޮތް -
 .ހޭލުންތެރިކުރުންގަޔަށް އަރާ ބަލިތައް ކޮންްޓރޯލް ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މީހުން ގައިން -

ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއާ ގުޅިގެން ޖެހޭ ބަލިތައް ފަދަ ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރުާމ 
 ން.ގުޅޭގޮތުން މީހުން ހޭލުްނތެރިކުރު

 ޤާނޫނީ ދާއިރާ  5.9

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

 .ޤާނޫނީ ރޮނގުން ޚިދުމަތްކުރުން -
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 .ވުންކުރުޭހލުންތެރިކަން އިތުރުރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކަށް މީހުންގެ  -
  .މުރާޖަޢާކުރުން ތައްޤާނޫނު  -
 ލުއިަފސޭހަ ށާއި ތަަނވަސްކަންނެތް ފަރާތްތަކަށްލުން ބޭނުންވާ ފަރާްތތަކައިތެރިމާއި އަޅަކައުރައް ޞަ ޚާއް -

  .ގޮތެއްގައި ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ޯފރުކޮށްދިނުން

 ޙައްޤުތައް ދިރުވައި ކުރިއެރުވުމުގެ ދާއިރާ އިންސާނީ  އިޖުތިމާޢީ ރައްކައުތެރިކަމާއި،  5.10

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

 ން.މީހުްނނަށް ޚިދުމަތް ކުރުކުީދންނާއި ޚާއްޞަ ރައްކައުތެރިކަމާއި އަޅައިލުން ބޭނުންވާ  -

ފުދުންތެރި ބަޔަކަށް  ނަކީ ދުޅަހެޔޮ،ންނާއި މީުހންބޭނުންވާ ކުދީޚާއްޞަ ރައްކައުތެރިކަމާއި އަޅައިލުން   -
 ން.މަސައްކަތްކުރު މަށްހެދު

އި ޒުވާނުންެގ ންނާދީންނަށް ރައްކައުތެރި މުޖުތަމަޢެއް ޤާއިމުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، ކުޑަކުދީކުޑަކު -
މެދުގައި އިޖުތިމާޢީ އާދަތައް އަށަގަންނުވައި، ޒިންމާދާރު ަބއެއްގެ ގޮތުގައި ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމަށް 

 . މަސައްކަތްކުރުން
 .ަމށް މަސައްކަތްކުރުންވުނުކުޅެދުންތެރިކަމާ ގުޅޭގޮުތން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުތަފާތު  -
 .މަސައްކަތްކުރުން މަށްވުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކައުތެރިކުރުމަށް ޓަކައި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުދީކުޑަކު -
ބެހޭގޮުތން ހޭުލންތެރިކުުރވުމަށް އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކޮށްދިނުމާއި، އެ ަޙއްޤުތަކާ  -

 .މަސައްކަތްކުރުން
 .ޢާއިލީ ގުޅުންތަކާއި، އިޖުތިމާޢީ ގުޅުންތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން -
 .އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ހޭލުންތެިރ ކުރުވުން -
 .އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން -
 ނައްތައިލުމަްށ، ިޖންސުގެ ހުރަސްތައް ގޮންޖެހުންތަކާއި ކުރުމުގައި ހުރި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކައުތެރި -

 ތަފާތުކުރުމެއްނެތި މަސައްކަތްކުރުން. 
  ކުށްކުރުމުން ކުޑަކުދިން ސަލާމަތްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.  -

 ދައުލަތުގެ ގަވަރނަންސް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ދާއިރާ   5.11

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

  .ހަމަތަކާއި އަސާސްތައް ހަރުދަނާކޮށް އަށަގެންނެުވންޑިމޮކްރަސީގެ  -
  .ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ކަންކަން ހިންގުމުގެ ނިޒާމު ކުރިއެރުވުން -
 އިދާރީ ހިންގުން. -
  .ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުން -
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 ތިމާވެށްޓާއި ހަކަތައިގެ ދާއިރާ   5.12

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

 .ހޭުލންތެރިުކރުވުން ރޮނގުން ތިމާވެށީގެ -
 .ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި އުފެއްދުްނތަްއ ހޯދައި، ތަޢާރުފުކުރުން ނުވަތަ ބޭނުންކުރުން -
 .ތިމާވެށީގެ ރޮނގުން ޢިލްމީ ދިާރސާތައް ކުރުން -
 .ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމަށް އިސްނަގައިގެން މަސައްކަތްކުރުން -
ގޮތްތަކަށް ހަކަަތއިގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި، ޚަރަދުކުޑަ އަދި އުފެއްދުންތެރި  -

 .މަސައްކަތްކުރުން
 މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ކުދި ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކަށް ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން  -

 .ރުންކޮށް، އަޑުއުފުލައި، ތިމާެވށި ރައްކައުތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމަްށ މަސައްކަތްކުވަކާލާތު
 ފަރުތައް ދިރުވައި އާލާކުރުން.  -
 ހިޔާދޭ ގަސް އިންދައި ހެއްދުން. -
 އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކުުރން.  -
 ޙައުލު ރައްކައުތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުން.ކަނޑުގެ މާ -

 މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ   5.13

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

މަސްވެރިކަން، ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަން،  ދޮށީގެ މަސްވެރިކަން، ބޮޑު ކަންނެލީގެ)މަސްވެރިކަން ކުރުން  -
 (ލޭނުގެ މަސްވެރިކަން، ފާނައިގެ މަސްވެރިކަން

 .އުފެއްދުން ތައްމަހުގެ ބާވަތްތަކުން ވެލިއު އެޑެޑް ޕްރޮޑަކްޓް -
 .އެކުއަރކަލްޗަރއާއި، މެރިކަލްޗަރ ކުރުން -
 .މަހުގެ ބާވަތްތައް މާކެޓް ކުރުމާިއ އެކްސްޕޯޓް ކުރުން -
 .ދިރާސާކުރުންމަސްވެރިކަމާބެހޭ  -
 .މަސްވެރިކަން ރައްކައުތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުން -
 .ގޮތުން މުޖުތަމަޢު ހޭލުންތެރިކުރުވުމާއި، ތަމްީރނުދިނުން މަސްވެރިކަމާ ބެހޭ -
 (ުބޅި، އެޕްލިކޭޝަންސް، ސޮފްޓްވެއަރ)މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރެވޭ އައު ޓެކްނޮލޮޖީއެއް އުފެއްދުން  -

 ރާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއި   5.14

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

 . ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ކުރިއެރުން ލިބޭނޭ އެކި ކަންކަން ހިންގުާމއި ތަޢާރުފުކުރުން -
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    އުޤުވެރިކުރުުވމަށާއި، ން ޝަހީން ބިނާކުރުަމށާއި، ދިވެހީރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ދިވެ -
 .އަހުލުވެރި ކުރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުންން ހީދިވެ

 ރާއްޖޭގެ ސަގާފަތާއި ތާރީޚާއި ތަރިކަ ރަމްޒުކޮށްދޭ، ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ އުފެއްދުންތައް ފަތުރުވެރިކަމުެގ  -
 .މާކެޓްކުރުންޯފރުކޮށްދިނުމާއި،  ،ތަޢާރުފުކުރުމާއި ސިނާޢަތަށް

 ކުރިއެރުވުން.މާޔަތްކުރުމުގައި، ދެމެހެއްޓެނިވި ފަތުރުވެރިކަން ޙިފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ތިމާވެށި  -

 ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ   5.15

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

 .ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރުން -
ގެންގުޅުމުގެ  )ޕޯލްޓްރީ ފާރމިންގއާއި އެނިމަލް ހަޒްބަންޑްރީ( ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުކުޅާއި ކުދި ޖަނަވާރު  -

 .މަސައްކަތްކުރުން
   ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް  ފުޅާާދއިރާއެއްގައި ޓެކްނޯލޮޖީ ބޭނުންޮކށްގެންރައްޓެހި ޒަމާނީ  ތިމާވެށްޓާ   -

 (ޓިޝޫކަލްޗަރ، ހައިޑްރޮފޯނިކް، އެކުއަރފޯނިކް) .ކުރުން
 .އުފެއްދުން ތައްދަނޑުވެރިކަމުގެ ބާވަތްތަކުން ވެިލއު އެޑެޑް ޕްރޮޑަކްޓް -
 .ވިޔަފާރިކުރުން، ދަނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތައް މާކެޓްކޮށް -
 . ދަނޑުވެރިކަމާބެހޭ ދިރާސާކުރުމާއި، ފޮތް ލިޔެ، ޝާއިޢުކުރުން -
  .އޯގަނިކް ފާރމިންގ -
 ފަދަ ަތކެތި( ގަސްކާނާގެ ބާވަތްތައް )ކެމިކަލް އެކުލެވިފައި ނުވާ  އެގްރީ އިމްުޕޓްސް ޓެހިއްށްޓާ ރަތިމާވެ -

  ން. ވުދީ ހޭުލންތެރިކުރު ންނަށް ފޯރުކޮށްދަނޑުވެރީ ތަކެތި އެ އިމްޕޯޓްކޮށް
  .މުޖުތަމަޢު ހޭލުންތެރިކުރުުވން، ދަނޑުވެރިކަމާބެހޭ ތަމްރީނު ދިުނމާއި -

 އާދަޔާ ޚިލާފު ހިތްވަރުގަދަކަމުގެ ރޮނގު )ބްރޭވަރީ(  5.16

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

 .ބޮޑެތި ކާރިސާތަކުން ރައްޔިތުންނާއި މުދާ ސަލާމަތްކުރުން -
އެ ބަޔަކު ނުވަަތ         ބައެއްގެ ނުވަތަ މީހެއްގެ ފުާރނައަށް ނުރައްކައުވެދާ ފަދަ ާހލަތެއްގައި ވަނިކޮށް،  -

 .ޓަކައި މަސައްކަތްކުރުން އެ މީހަކު ސަލާމަތްކުރުން ނުވަތަ އެކަމަށް

 އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާ   5.17

  ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

ވެށްޓެއް ޤާއިމުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، އެކަމުގެ ހޭލުންތެރިކަްނ            ރާއްޖޭގައި ކުށް މަދުކޮށް އަމާން  -
 .އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
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ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް ޤާއިމުކޮށްީދ، ކުރިއެރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިުނމާއި،  -
 .ފަރުދުންގެ ކުރިއެރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން

ޒުވާނުންގެ ތަރައްޤީއަށާއި، ޒުވާނުްނ ބިނާކުރުމަށާއި ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމަށް  ދުޅަހެޔޮކަމާއި ގެޢުމުޖުތަމަ -
 .މަސައްކަތްކުރުން

 .ޖަމާޢަތަށް ފައިދާހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުން -
 ( ވޮލަންޓިއަރިޒަމް) .ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރުން -
 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  ،ހަމަހަމަކަން ޤާއިމު ކުރުމަށާއިއަންހެނުންނާއި ފިރިހެުނންގެ މެދުގައި  -

 .މަސައްކަތްކުރުން
 .މުޖުތަމަޢުގައި އަށަގަންނަމުންދާ ނުރަނގަޅު އާދަތައް ނައްތައިލުަމށް މަސައްކަތްކުރުން -

  އިންސާނިއްޔަތަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ދާއިރާ  5.18     

 ލޭ ހަދިޔާކުރުން.  -
 ހުއްޓުވުމަށް ަމސައްކަތްކުރުން. ައނިޔާގެ ޢަމަލުތައް މީހުންނަށް ކުރާ މުޖުތަމަޢުގައި -

 އިޤްތިޞާދީ ދާއިރާ  ވިޔަފާރިއާއި   .195

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

 .ވިޔަފާރި ފުޅާކޮށް ތަރައްޤީ ކުރުން -
 .ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުން ޓުގެރީއެކްސްޕޯ -
 .ކުރިއެރުވުމާއި، އެކްސްޕޯޓް ކުރުންރާއްޖޭގައި އުފައްދާ އުފެއްދުންތަކުގެ ވިޔަފާރި  -
 .އިޤްތިޞާދަށް މުޅިން އައު ޚިދުމަތްތަކާއި މަސައްކަތްތައް ތަޢާރުުފކޮށް، ތަރައްޤީކޮށް، ކުރިއެރުވުން -
 .އިޤްތިޞާދީގޮތުން ަނފާވާ، ތިމާެވށްޓާ ރައްޓެހި ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުން -
   އުފެއްދުންތައް ބާޒާރަށް ނެރުން. ދިވެހި  ،ދިވެހީންގެ އުފެއްދުންތެރިކަން ުކރިއަރުވައި  -
 .ފަހިކޮށްދިނުން ތުތައް ޞަ ފުރު ވަޒީފާގެ ދިވެހީންނަށް -
 . ރިއަލް އެސްޓޭޓް ވިޔަފާރި -
 މީހުންގެ ޞިއްޙީ ދުޅަހެޔޮކަން ކުރިއެރުވުމަށް ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން އެކިއެކި ހަރަކާތްތައް ހިންގުން.  -

 ދާއިރާ މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ކުދިފަންތިއާއި   .205

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

 .ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ކުރާ މަސައްކަތް -
 .ފެހުމާއި ޖަރީކުރުން -
 .ބާޒާރަށް ނެރުންއި ރާއްޖެއަށް ނިސްބަތްވާ އުފެއްދުންތައް އުފެްއދުމާ ،ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ -
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 .އަތްތެރި މަސައްކަތުން ތަކެތި އުފެއްދުން -
 .ވެލިއު އެޑްކުރުން -
 .އިވެންޓް މެނޭޖްމަންޓް -
 .ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި ކުރެވޭ ވިޔަފާރި -
  .ޒަމާނުގެ މާކެޓަށް ފެތޭގޮަތށް އުފެއްުދން މި ޒަމާންވީ އުފެއްދުންތައް، -
  އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ މެދުެވރިކޮށްގެން ވިޔަފާރި ތަރައްޤީކުރުން.  -

 ބޯޓް ބިލްޑިންގގެ ދާއިރާ   .215

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

 .ކުރުމާއި، އެ މަސައްކަތް ކުރިއެރުވުންން ކިއްސަރު ވަޑާ -
 .އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނުމާއި، ޔޮޓްފަަހރު ބަނުން -
 .ފައިބަރ ގްލާސްއިންނާއި، އެހެިނހެން ބާވަތްތަުކން އުޅަނދުފަހަރު ބަނުން -
 .އުޅަނދުފަހަރު ފަރުމާކުރުމާއި، އެ މަސައްކަތް ކުރިއެރުވުން -
 .ފަންނީ ޤާބިލުަކން އިތުރުކުރުން މާއިޢިލްމީ ޤާބިލުކަނާކުރުާމއި، މިކަމުގެ މި ދާއިރާއިން މީހުން ބި -

 މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ދާއިރާ   .225

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

 .ކުރުމާއި، އެ މަސައްކަތް ކުރިއެރުވުން ތެދުއުއިވަޑާން -
 .ކަނބުރުވެރިކަމާއި ތިލޭރުކަން ކުރުމާއި، އެ މަސައްކަތް ކުރިއެރުވުން -
 . ކުރިއެރުވުންއެ މަސައްކަތް ކުރުމާއި،  އެކި ބާވަތުގެ މަސައްކަތް -
  .ކުރުމާއި ކުރިއެރުވުން އެކި ބާވަތުގެ އިންޖިނިއަރިންގގެ މަސައްކަތް -

 ޑައިވިންގގެ ދާއިރާ   .235

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

 .ސްކޫބާ ޑައިވިންގ -
 .ރިކްރިއޭޝަނަލް ޑައިވިންގ -
  .ކޮމާޝަލް ޑައިވިންގ -
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 ހެއަރ އެންޑް ބިއުޓީގެ ދާއިރާ   .245

 ރޮނގުތައް: ބެލޭނެ 

 ށް ނެރުން.ަމސައްކަތަ މީހުން އެ ށްނާކޮބި ދިވެހީން  -
   .ތަރައްޤީކުރުން ަތންތަންއެ  ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއެކު ،ންގުމާއި ދޭ ތަންތަން ހި ޚިދުމަތް  -

 އިމާރާތްކުރުމާއި، އިމާރާތް ފަރުމާކުރުމުގެ ދާއިރާ   .255

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

 .އިމާރާތްކުރުން -
  .ފަރުމާކުރުންއިމާރާތް  -
 .ކޮންސަލްޓަންސީ  -
 .ޕްލޭނިންގ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް -
   ން. ބަނދަުރ ހެދުބަނދަރު ފަރުމާކުރުމާއި،  -

 އިންޖިނިއަރިންގގެ ދާއިރާ  5.26    

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:         

 .ރިންގއަސިވިލް އިންޖިނި -
 .ކޯސްޓަލް އިންޖިނިއަރިންގ -
 ރަންމަންޓަލް އިންޖިނިއަިރންގ.އެންވަޔަ -
 މެކޭނިކަލް އިންޖިނިއަރިންގ. -
 އިލެކްޓްރިކަލް އިންޖިނިއަރިންގ. -
 އިލެކްޓްރޯނިކް އިންޖިނިއަރިންގ.  -
 އޭރޯނޯޓިކަލް އިންޖިނިއަރިންގ. -
 ރިން އިންޖިނިއަރިންގ. މެ -
  .މެޑިކަލް އިންޖިނިއަރިންގ -

 ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާ   5.27

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް: 

 . ދަތުރުފަތުރުގެ ރޮނގުން ޚިދުމަތް ކުރުންއެއްގަމާއި، ކަނޑާއި، ވައިގެ  -
 .ކަނޑު ދަތުރުފަތުރާއި، ވައިގެ ދަތުރުފަތުރާއި، އެއްގަމު ދަތުރުފަުތރުގެ ނިޒާމު ތަރައްޤީކުރުން -
 .ދިނުން ކުރުމާއި، ތަމްރީނު ދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކައުތެރިކަމާބެހޭ ސަރވޭ -
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 ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާ މުވާޞަލާތާއި، އިންފޮމޭޝަން   5.28

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

 .މުވާޞަލާތުގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުން -
 .ގެ ރޮނގުން އައު ޓެކްނޯލޮޖީ ތަޢާރުފުކުރުން.ޓީ.ސީ.އައި -
 .ސޮފްޓްވެއަރ އެޕްލިކޭޝަން ތަރައްޤީކުރުން ،އާއިކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ -
 .  މާކެޓަށް ގެންދިއުންދިވެހިން ތަރައްޤީކުރާ ސޮފްޓްވެއަރތައް ބައިނަލްއަޤްވާމީ  -
 . ލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް އައު ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކުރުންޤައުމަށް ދިމާވެފައިވާ ބޮޑެތި މައްސަ -

 ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ދާއިރާ   5.29

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

 .ޒިންމާދާރު ނޫސްވެރިކަން -
 .ނޫސްވެރިކަން ކުރިއެރުވުން -
 .ޓެލެކާސްޓް ކުރުންބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމާއި،  -
 .ރޮގްރާމު އުފެއްދުންޕް -
 .މަޢުލޫމާތު ފެތުރުން -
 . ހުށަހެޅުމުގެ ހުނަރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުން -
 (އިންވެސްޓިގޭޓިވް ޖާނަލިޒަމް) .ތަޙުޤީޤީ ނޫސްވެރިކަން -
  .ނޫސްވެރިކަމުގެ ފޮޓޯގްރަފީ -

 ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާ   5.30

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

 . ތަމްރީނުކުރުންކުޅިވަރުގެ ރޮނގުން މީހުން  -
 ރުން.ހިންގުމާއި، ކުޅިވަރަށް ޚިދުމަތްކު ގެ އެކި ހަރަކާތްތައްކުޅިވަރު -
 .ކުޅިވަރު އާލާކޮށް ތަރައްޤީ ކުރުން -
 .ކަސްރަތު ކުރިއެރުވުން ،ވުމާއިރަތު ކުރުކަސް -
 .ހިންގުން ،ރާވައި ކާއި ހަަރކާތްތައްރުތަފަރާްތތަކަށް ތަފާތު ކުޅިވަ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ -

 ކަލިނަރީ އާރޓްސްގެ ދާއިރާ  5.31   

 ވިޜުއަލް އާޓްސްގެ ދާއިރާ  5.32  

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

 .ފޮޓޯގްރަފީ -
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 ( ލިޔުމާއި، ކުރެހުމާއި، ފަރުމާކުރުން)ފައިން އާޓްސް  -
 .ފިލްމު އުފެއްދުން -
 .ފިލްމު ޑައިރެކްޓްކުރުން -
 .ވީޑިއޯ އުފެއްދުން -
 .ކޮމްޕިއުޓަރ އާޓް -
 .އެނިމޭޝަން -
  .އާކިޓެކްޗަރއާއި، ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިން -
 .ގްރެފިކް ޑިޒައިން -

 ޕަރފޯމިންގ އާޓްސްގެ ދާއިރާ   5.33

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

 .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 ަތމްރީނުކުރުން -
 .ކޮރެއޮގްރަފީ -

 އެޕްލައިޑް އާޓްސްގެ ދާއިރާ  .345

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

 .އާޓްސްއިންޑަސްޓްރިއަލް  -
 .ފެޝަން ޑިޒައިން -
 .އިންޓީރިއަރ ޑިޒައިން -
 .ޑެކަރޭޓިވް އާޓް -
 .ގލޭންޑް ސްކޭޕިން -
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 އަންހެނުންގެ ދާއިރާ   .355

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

މުއްދަތެއްގައި، ތިރީގައި މިވާ ރޮނގުތަކުންކުރެ  އަހަރުގެ 5މި ދާއިރާއިން އިނާމު ދެވޭނީ، މަދުވެގެން 
 ރޮނގަކުން ފާހަގަކުރެވޭ ފަދަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާ އަންހެުންނނަށެވެ. 

 ކަތްކުރުން.އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައް  -
 .އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކައުތެރިކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުން -
 އަންހެނުންަނށް ހުރި ގޮންޖެހުްނަތކާއި ހުރަސްތައް ނައްތައިލުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.  -
 .އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ހޭލުންތެިރކުރުވުމާއި، އެ ޙައްޤުތައް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން -
 .ރުންއިންސާނީ ރައްކައުތެރިކަން ޤާއިމުކުރުމަށް މަސައްކަތްކު ،ރައްކައުތެރިކަމާއިއިޖުތިމާޢީ  -
 (ނޮްނ ސްޓީރިއޯޓައިޕް)އާންމުކޮށް އަންހެނުން ކޮްށނޫޅޭ ބާވަތުގެ މަސައްކަތްކުރުން  -
 (ވޮލަންޓިއަރިޒަމް)ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރުން  -

 ޒުވާނުންގެ ދާއިރާ   .365

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

އަހަރުގެ މުއްދަތެއްގައި، ތިރީގައި މިވާ ރޮނގުތަކުންކުރެ  5މި ދާއިރާއިން އިނާމު ދެވޭނީ، މަދުވެގެން 
 ރޮނގަކުން ފާހަގަކުރެވޭ ފަދަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާ ޒުވާނުންަނެށވެ. 

 .މަސްތުވާ ތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބިނާކުރަނިވި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުން -
 .ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރުމާ ދެކޮޅަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގަިއ ބިނާކުރަނިވި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުން -
ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮެތއްގައި ދުރުހެލިކުރުވުމަށް މީހުން  ބޮޑެތި ކުށްތައް މަދުކުރުމަށާއި، ކުށުގެ ވެށިން -

 .ބިނާކުރަނިވި މަސައްކަތްކުރުން
 .ތްކުރުމާއި، މަސައްކަތްކުރުމުގެ ރޫޙު އާލާކުރުންހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަ -
  .މުޖުތަމަޢަށް ފައިދާކުރަނިވި އައު އުފެއްދުންތަކާއި ޚިދުމަތްތައް ތަާޢރުފުކުރުން -

 ޤައުމީ އިނާމު ދިނުމަށް ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލާނެ ކަންތައްތައް . 6
 

 ދެމިހުރިކަން ނުވަތަ ނޫންކަން.ކުރުމުގައި  ޚިދުމަތްދާއިރާގައި  )ހ(

  ދާއިރާގައި ޚިދުމަތް ކޮށްފައިވާ މުއްދަތު. )ށ(

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

 ދާއިރާއިން، ހިލޭސާބަހަށް ކޮށްީދަފއިވާ މަސައްކަތް. )ރ(

 މުޖުތަމަޢަށް ފައިާދހުރި ގޮތެއްގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް.)ބ( ދާއިރާއިން، ޤައުމުގެ ތަރަްއޤީއަށާއި، 
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 )ޅ( ދާއިރާއިން، މީހުން ިބނާކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް. 

 މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، އުފެއްދުންތެރި ކަންތައްތައް ތަޢާރުފު ކޮްށފައިވާ މިންވަރު.   )ކ(

 އިވާ ނުވަތަ ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތް.ން ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމަށް ކޮށްފަހީދިވެ )އ(

 ންގެ އަަދދު.ހީތަމްރީނުކޮށްފައިވާ ދިވެ )ވ(

 ން ވަޒީފާގައި ގެންގުޅޭ ނިސްބަތް. ހީދިވެ )މ(
 

 ކޮމިޓީން އިތުރަށް ބަލާނެ ކަންތައް  .7

އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ ދާއިރާއިން، މީގެ ކުރިން އާންުމ   ނުވަތަ ފަރާތަކީ،ޝަރަފުވެރިކަމުގެ އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ މީހަކީ )ހ(
 މީހެއްކަން ނުވަތަލިބިފައިވާ  ނުވަތަ ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމު ޚިދުމަތުގެ ޝަރަފުވެރިކަމުގެ އިނާމު

ހުށަހެޅޭ އިނާަމްށ ފަރާތަކީ، ނުވަތަ  ކީޅޭ މީހަިހތްވަރުދިނުމުގެ އިނާމަށް ހުަށހެ ނޫންަކން. ކަން ނުވަތަފަރާތެއް
މީހެއްކަން ލިބިފައިވާ ނުވަތަ ޤައުމީ އިނާމު  ދާއިރާއިން، މީގެ ކުރިން އާންމު ޚިދުމަތަށް ހިތްވަރުދިނުމުގެ އިނާމު 

 ނޫްނކަން. ފަރާތެއްކަން ނުވަތަ ނުވަތަ

ދެމެދު  ހާއާމީ އެ ،ކުންފުންޏަކާ ނުވަތަ ވިޔަފާރިއަކާ ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކާ ނުވަތަ ޖަމުޢިއްޔާއަކާ ނުވަތަ ކުލަބަކާ)ށ( 
ލިބިފައިވާ މީހެއްކަން ކުން ދޭ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާއަކުން އިނާމު ނައެފަދަ ތަަފއި ބިނާކޮށް މައްޗަށް  ގެއޮތް ގުޅުމު

އެފަދަ ތަނެއްގެ މަސްއޫލު ފަރާތެއްކަން ނުވަތަ ހިއްސާ ، ޓަކައި، އިނާަމށް ހުށަހެޅޭ މީހަކީ ކަށަވަރު ކުރުމަށް

 ނޫންަކން.ފަރާތެއްކަން ނުވަތަ ތް އޮ

ގޮތުގަިއ  އޮތް ފަރާތެއްގެ ހިއްސާމެޖޯރިޓީ ވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ )ނ( އިނާމަށް ުހށަހެޅިފައިވާ މީހާ މަސްއޫލު
މީހާގެ މަސްއޫލުވެރިކަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިާވ  ބައިވެރިވާ ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ ވިޔަފާރިއަކުން ނުވަތަ އެ

ދޭ ޚިދުމަތަކާ ގުޅިގެން އެފަދަ ތަނަކަށް ސަރުކާރުން  ތަކުން ނުވަތަ ކުލަބަކުންޖަމުޢިއްޔާއަކުން ނުވަތަ ޖަމާޢަ
 .މު ނުވަތަ ޤައުމީ އިނާމު ލިބިަފއިވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަންންމުޚިދުމަތުގެ އިނާއާދެއްވައިފައިވާ 

ދާއިރާއެއްގެ އިތުރުން، އެ  ތުގެމަސައްކަ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ވަޒީފާގެ  )ރ(
 ޚިދުމަތްަތކަށާއި، ކަންތައްތަކަށް. ފައިވާ ކޮށް އަމިއްލަގޮތުން ތަރައްޤީއަށާއި، ކުރިއެރުމަށް

މަދުވެގެން އެ މީހަކު ނުވަތަ އެ ފަރާތަކުން ފަރާެތއްނަމަ، ނުވަތަ  ހެއްނަމަމީމަށް ހުށަހަޅާ )ބ( ޝަރަފުވެރިކަމުގެ އިނާ
ތް އެ މަސައްކަޚިދުމަތުގެ ފެންވަަރށާއި ޚިދުމަްތތަކަށާިއ،  ފައިވާދީކޮށް ދާއިރާއަކުްނ  އަހަރު  އެ 35

  ފުޅާކޮށްފައިވާ މިންވަރު. 

ދާއިރާގައި  ފަރާތަކުން އެ  ނުވަތަ މީހަކު އެ ފަރާތެއްނަމަ،ނުވަތަ  ހެއްނަމަމީމަށް ހުށަހަޅާ ހިތްވަރުދިނުމުގެ އިނާ )ޅ(
އަދި ކުރަމުންެގްނދާ ޚިދުމަތްތަކަށާއި، މުއްަދތަށާއި، ދެމެހެއްޓެނިވި ޮގތަކަށް ކަންަކން ކުރުމަްށ  ފައިވާ ދީކޮށް

 ރާވައިފައިވާ މިންވަރު.
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 ފަރާެތއްކަން.މީހެއްކަން ނުވަތަ ބޫލުކުރާ ނަމޫނާ ގަ މުޖުތަމަޢުފަރާތަކީ، މީހަކީ ނުވަތަ އިނާމަށް ހުށަހަޅާ  )ކ(

ސާބިުތ  ޑާއި،ކޯ ރިޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގެ  އި،މައްސަލަތަކާ ފަރާތުގެ މަދަނީ ނުވަތަ ހާގެ މީ ހުށަހެޅިފައިވާ އިނާމަށް )އ(
 .ދަރަނީގެ މަޢުލޫމާތު

         ހުށަހެޅިގެން  އިދާރާއަކަށް ޤީޤީތަޙު މައްސަލައެއް ނުވަތަ ފަރާތާބެހޭ މީހާއާބެހޭ  ހުށަހެޅިފައިވާއިނާމަށް)ވ( 
 ނޫންކަން. ނުވަތަަކން ދާގެންގަމުންންހިޗަށް މައްނުވަތަ އެ ފަރާތުގެ  އް އެ މީހާގެތަޙުޤީޤެ މައްސަލައެއްގެ އެ

 ހެއްގެމީ އެމައްޗަށް ޝަރުޢީ ކޯޓެއްގައި ދަޢުވާއެއް އުފުލިގެން  ނުވަތަ ފަރާތުގެ މީާހގެ ހުށަހެޅިފައިވާ( އިނާމަށް )މ
  ފަރާތެއްކަން ނުވަތަ ނޫންަކން. ހިނގާ މައްޗަށް ޝަރީޢަތެއް

ފަރާތުެގ ަނމުގައި ސާބިުތ  މީހާގެ ނުަވތަ ށް ހުށަހެިޅފައިވާމައިނާޝަރުޢީޮގތުން ކޮްށފައިވާ ޙުކުމަކާ ގުޅިގެން ( ފ)
 ދައްކަމުން ގެންދާކަން ނުވަތަ ޫނންކަން.  އިސާ ގަވާއިދުންފަ އެ ،ދައްކާންޖެހި ދަރަންޏަކަށް ފައިސާ

 ،މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެިނއު އޮތޯރިޓީއަށް އި،ނުވަތަ ފަރާތުގެ ނަމުގަ  ގެ ނަމުގައިމީހާ ހުަށހެޅިފައިވާ( އިނާަމށް ދ)
 ޖެހިފައިވާކަން ނުވަތަ ޫނންަކން. ންކާ ދައްއެހެން ފައިސާއެއް  ވެސް އެނޫންޓެކްސް ފައިސާއެއް ނުވަތަ

ނުވަތަ ކޮރަޕްޝަނާ ގެ މައްސަލައެއް ކޮރަޕްޝަނު މައްޗަށް ( އިނާމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މީހާ ނުވަތަ ފަރާތުގެތ)
  ބަލަމުން އެ މައްސަލައެއް  ،ގެންހުށަހެޅި ކުރަން އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނުވަތަ އެއްވެސް ދަޢުވާއެއް ގުޅުންހުރި

 ނުވަތަ ޫނންކަން. ދާކަން ގެން

އިދާރާއަކުްނ ޤީޤީ ޙު ތައެއްވެސް މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން  ،މައްޗަށް ގެނުވަތަ ފަރާތު  މީހާ( އިނާމަށް ހުަށހެޅިފައިވާ ލ)
   ދާކަްނ ނުވަތަ ނޫންކަން.ގެން ގަމުންހިން ޤީޤެއްޙުތަ

 ވަޒަންކުރުން  އަގު  ފަރާތްތަކުގެ  ލިބޭ  އިނާމު  ޤައުމީ  .8

 ޤައުމީ އިނާމު ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ އަގު، ސަރުކާރުން ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ވަޒަން ކުރާނެއެވެ.

 ނިގުޅައިގަތުން ޤައުމީ އިނާމެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން އިނާމު  .9

ންޖެހޭ ފަދަ ކަމެއް ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެ ނާޤައުމީ އިނާމެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން، ޤައުމީ އިނާމެއް ނިގުޅައިގަން
ނަމަ، ނުވަތަ ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް އެ ފަދަ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިއްޖެ ނަމަ، އެ ކަމެއް ބަލައި، އަދި އެ ކަމަކީ 

ންޖެހޭ ފަދަ ކަމެއް ކަމުގައި ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ފެނިއްޖެ ނަމަ، ތަފުސީލު ނާޅައިގަންޤައުމީ އިނާމެއް ނިގު
 ސަބަބާއެކު، އެކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހެޅުމުގެ ބާރު، ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ިލިބގެން ވެއެވެ.
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 ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީ 
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 

 މާލެ، ދިވެިހރާްއޖެ.    
 

 

 ހުށަހަޅާ ފޯމު ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ ނަން އިނާމަށް  ޤައުމީ 
 

 ☐އިނާމަށް ހުށަހަޅަނީ އެހެން ފަރާތަކުން          ☐އިނާމަށް ހުށަހަޅަނީ އަމިއްލަައށް 
     

 

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

 ޕާސްޕޯޓު ސައިުޒގެ ފޮޓޯެއއް 
 އެޑްރެސް: ދާއިމީ )ށ(
 މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް: )ނ(

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

 
 އަމިއްލަގޮތުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް: )ވ(
 

 :ރޮނގު  ދާއިރާއާއި  ހުށަހަޅާ  އިނާމަށް  ތެރެއިން  ދާއިރާތަކުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގެޒެޓުގައި  ސަރުކާރުގެ ދިވެހި : 2
 އިނާމަށް ހުށަހެޅޭނީ، ހުށަހަޅާ ާދއިރާއަކުން ކޮންމެވެސް އެއް ރޮނގަކުންނެވެ.

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

 

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

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

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

 ☐ ނޫން  ☐ ދެމިހުރި :ނޫންކަން ނުވަތަ ދެމިހުރިކަން ކުރުމުގައި ޚިދުމަތް ދާއިރާގައި )ހ(

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

 

  :މަޢުލޫމާތު  މަސައްކަތާބެހޭ  ކުރި  ރޮނގުން  ނުވަތަ  ދާއިރާއިން  ހުށަހެޅޭ  : އިނާމަށް 5

 މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފުސީލު ،އާއި )ބ( ގައިވާ ކާމިޔާބީތަކާއިފުރިހަމަކުރާއިރު )ހ( އާއި )ށ( އާއި )ނ( އާއި )ރ(  ބައި މި
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ބައިގައިވަނަ  7 ފޯމުގެތަރުތީބުން ލިޔުމަށްފަުހ، ފޮޓޯއާއި، ސީޑީއާއި، ވީޑިއޯ ވަކިން ހިމަނައި، މި  ންކީވަކިވަ

 އެދެމެވެ.  ށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުންއެއްހީރަސްކުރުމަ ތަރުތީބުން

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

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

10.  

)ކާމިޔާބީ ހޯދައިފައިވާނަމަ، އިސްކަންދޭ ތަރުތީުބްނ  :ކުރިއެރުންތައް ކާމިޔާބީތަކާއި ހޯދައިފައިވާ  ބޭރުގައި ރާއްޖެއިން )ށ(
 ކަމެކެވެ.( 10ގިނަވެގެން  ،ލިޔާނީ

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.  
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 ،ލިޔާނީއިވާނަމަ، އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން : )މަސައްކަތް ކޮށްފަމަސައްކަތްތައް ކޮށްފައިވާ ހިލޭސާބަހަށް ދާއިރާއިން (ނ)
 ކަމެކެވެ.( 10ގިނަވެގެން 

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

10.   

 މަސައްކަތް ): މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައިވާ ގޮތެއްގައި ފައިދާހުރި މުޖުތަމަޢަށް ،ތަރައްޤީއަށާއި ޤައުމުގެ ދާއިރާއިން (ރ)
 ަކމެކެވެ.( 10ގިނަވެގެން  ،ލިޔާނީއިސްކަންދޭ ތަރުީތބުން  ކޮށްފައިވާނަމަ

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

10.    

ކޮށްފައިވާ ަމސައްކަތް: )މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާނަމަ، އިސްކަންޭދ  ބިނާކުރުމަށް  މީހުން ދާއިރާއިން  ހުށަހެޅިފައިވާ އިނާމަށް )ބ(
 ކަމެކެވެ.( 10ގިނަވެެގން  ،ލިޔާނީ ތަރުތީބުން

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

 

 

 މަޢުލޫމާތު  ގެ މީހެއް  ދެ  ،ކަށަވަރުކޮށްދޭ މަޢުލޫމާތު  މީހާގެ  ހުށަހެޅޭ  ނަން  އިނާމަށް : 6

އެނގޭ،  ރަނގަޅަށް މަޢުލޫމާތު ޚިދުމަތާބެހޭ ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ކުރާ ދާއިރާއިން ހުށަހެޅޭ ،މަޢުލޫމާތާއި މީހާގެ ހުށަހެޅޭ އިނާމަށް
 .ވާންވާނެއެވެ ކަމަށްމީހުން  އެކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭނެ ދެ

  :ނަން ނަން: 
 :ދާއިމީ އެޑްރެސް ދާއިމީ އެޑްރެސް:

 :މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް އުޅޭ އެޑްރެސް: މިހާރު
 :ގާތްކަން އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ މީހާއާ ހުރި  :ގާތްކަންމީހާއާ ހުރި  އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ

 :ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:
 

 ލިޔުންތައް  ންޖެހޭ ޅާ ހުށަހަ  ފޯމާއެކު : 7

 ިބެޭލނީވީކަމަށް ފުރިހަމަ ލިޔުންތައް އެއްހީރަސްކުރާ ފޯމާއެކު . ާވނެއެވެ ންޅާހުށަހަ ލިޔުްނތައް މިވާ ތިރީގައި ،ފޯމާއެކު މ، 
 . ހުށަހެޅުމުންނެވެ ،އެއްކުރުމަްށފަހު ތަރުތީބުން ތިރީގައިވާ

 ްހުށަހަޅާ ތަކެތީގެ  ހެން ނަން ޖަަހއި،ނޭއެނގޭ ވީޑިއޯ، ،ސީޑީއާއި ،ހުަށަހޅާ ފޮތާއި، ފޮޓޯއާއި ،މި ލިޔުންތަކުގެ އިތުރުނ 
 . ހުށަހެޅުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުން އެދެމެވެމި ފޯމާއެކު  ލިސްޓު

 ުބައިތަކުގައި އަންނަނިވި  އަންގައިދިުނމުގެގޮތުން ހިމަނައިފައިވާކަން ލިޔުންތައް އެއްހީރަސްކުރާ ފޯމާއެކ  ިފާހަގަލާށެވެ މ. 

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

 ☐ ކޮޕީ  ދެފުށުގެ ކާޑުގެ އަންގައިދޭ ރައްޔިތެއްކަން ދިވެހި މީހާގެ ހުަށހެޅޭ 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(
 ފައިވާއިނިްނމަ ކޮމިޓީން ނުވަތަ ބޯޑުން ުނވަތަ ކޮމިޝަނުން ހުށަހެޅުމަށް އިނާމަށް ،ހުށަހަޅާނަމަ ނަން މީހެއްގެ
 .ނިންމުން

☐ 

 ،ހުަށހަޅާނަމަ ނަން މީހެއްގެ އިނާމަށް ޤައުމީ ތަނަކުން ފަދަ އެއްވިޔަފާރި، ޖަމާޢަތް ،ޖަމުޢިއްޔާ ،ކުންފުނި )ބ(
 ން.ނިންމު ފައިވާއިނިންމަ ކޮމިީޓން  ހިންގާ ނުވަތަ ބޯޑުން ޑިރެކްޓަރުްނގެ ހުށަހެޅުމަށް އިނާމަށް

☐ 

 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  A4 ،ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުީމ އިނާމަށް ުހށަހަޅާ ނަމަ ލިޔެފައި އޮންނާންވާީނ ދިވެހިަބުހންނެވެ.

ފޮޅުވަތެވެ.   48 ގިނަވެގެން ،ގައެވެ. ލިޔާނީ 14ގަނޑުގެ ސިންގަލް ސްޕޭސްގައި، ފަރުމާ ފޮންޓުގެ 
☐ 
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ސައިޒު ގަނޑުގެ ސިންގަލް ސްޕޭސްގައި، ފަރުމާ  A4 ،ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމަްށ ހުށަހަޅާ ނަމަ
 ފޮޅުވަތެވެ.(   25 ގިނަވެގެން ،ގައެވެ. ލިޔާނީ 14ފޮންޓުގެ 

ންެޖހޭ ފައިސާގެ ކާދައުލަތަށް ދައް މަޢުލޫމާތާއި، ދަރަނީގެ ސާބިތު ،ކޯޑާއިރި ކުށުގެ މީހާގެ ހުށަހެޅޭ އިނާމަށް (އ)
 -މަޢުލޫމާތު:

 ކޯޑު(ރި)ޕޮލިސް  ސެޓުފިކެޓު ޕޮލިސް ދޭ ސަރވިސްއިން ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް. 1
 ކޯޑު ރި ދަރަނީގެ، އިކޯޑާރިށުގެ ކު ދޭ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ޖުޑީޝަލް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް. 2
 ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓު  ދޭ ންއޮތޯރިޓީ ރެވެނިއު ންޑްއިންލަ މޯލްޑިވްސް. 3

 

 

☐ 

☐ 

☐ 

 ލިޔުންތައް އެހެނިެހން  ންޖެހޭޅާހުށަހަ ފޯމާއެކު (ވ)
 (:ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި ބ ،ރ ،ނ ،ށ ،ހ ގެވަނަ ބައި 5 )

☐ 

 

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

 މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް: ދާއިމީ އެޑްރެސް:
 އީމެއިލް އެޑްރެސް:  ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:

 

 އިޤުރާރު 

ޞައްޙަ  ،މި ފޯމުގައި ހުށަހަޅައިފައިވަނީ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށާިއ، މި ފޯާމއެކު ހުށަހަޅައިފައިވާ ލިޔުންތަކަކީ 
 ރެން އެއްބަސްވެ އިޤުރާރުވަމެވެ.ހުލިޔުންތަކެއް ކަމަށް އަ

 

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

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

  ......................... ........................................މު: ޤާފޯމު ހުށަހަޅާ މީހާގެ މަ

 

 

 

 

 

  ތައްގަނޑު:       ......................... ........................................ ތާރީޚު:
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 ދޭންވީ ކަންކަން:ސަމާލުކަން  ކޮންމެހެން  ،މުގައިހުށަހެޅު އި އްޔާމުގަފުރިހަމަ ކުރު ފޯމު 

 

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

ޅާނަމަ އެހެން މީހެއްގެ ނަން ހުށަހައަމިއްލަ ފަރުދަކު ކުން ނުވަތަ ޖަމާޢަތް ފަދަ ތަނަ ކުލަބު، ޖަމުޢިއްޔާ، ،ކުންފުނި .2
 އެވެ.  8,7,6,5,4,3,2,1މި ފޯމުގެ  ،ފުރިހަމަކުރާނީ

 އެވެ.  8,7,6,5,4,3,2,1މި ފޯމުގެ  ،ނަމަ ފުރިހަމަކުރާނީ ޅާވަކި ފަރުދެއްގެ ނަން ހުށަހަ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކުން .3
 

ކޮޕީއަކާއި، ޤައުމީ އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ މީހާގެ ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ ފޮޓޯއަކާއި، ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ  .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
ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކުން ވަކި ނުވަތަ ކުލަބަކުން ރި އެންމެ އިސް ވެރިއެކެވެ. ކުންފުންޏަކުން އެ އިދާރާއެއް ހިންގަން ހު 

 ފަރުދެއްގެ ނަން ހުށަހަޅާނަމަ، ފޯމުގައި ސޮއިކުރާނީ، ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރެކެވެ.
ނުވަތަ ކޮމިޓީ ފަދަ ތަނަކުން ޤައުމީ އިނާމަށް  ޑަކުން ން ނުވަތަ ބޯނަކުދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ތެރެއިން، ކޮމިޝަ .6

 ން ވާނެއެވެ.ޅާ ތަނަކުން ނިންމިކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަ ފަރުދެއްގެ ނަން ހުށަހެޅުމަށް އެ

 ނަމަ،ވަކި ފަރުދެއްގެ ނަން ޤައުމީ އިނާމަށް ހުށަހަޅާ  ޖަމުޢިއްޔާ، ަޖމާޢަތް ފަދަ ތަނަކުންކުލަބު، ކުންފުނި،  .7
ގެ ބޯޑުން ނުވަތަ ހިންގާ ކޮމިޓީން، އެ ފަރާތެއްގެ ނަން އިނާމަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމިކަމުގެ އެ ތަނެއްގެ ޑިރެކްޓަރުން

 ންވާނެއެވެ.  ޅާހުށަހަން ލިޔު
 

އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ވަޒަންކޮށް ޕޮއިންޓު ދިނުމުގައި ބަލާނީ، ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތުތަކާއި، އެހެނިހެން  .8
  ށްވާތީ، މަޢުލޫމާތުތަކާއި ހެކިތައް ހުށަހެޅުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުން އެދެމެވެ.ހެކިތަކުގެ މައްޗަށް ކަމަ

 
 .ތިރީގައިވާ ގޮްތތަކުންކުރެ ގޮތަކަށެވެ ،ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާންޖެހޭ ަތކެތި ހުށަހަޅާނީ ،ފޯމާއި .9

 އަށެވެ.  info@po.gov.mv ،ފޮނުވާނީ އީމެއިލްކުރާނަމަ -
 އަށެވެ.  http://apply.presidency.gov.mv ،ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅާ ނަމަ ހުށަހަޅާނީ -
  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ރިސެޕްޝަނަށެވެ. ،ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ލިޔުމުން ހުށަހަޅާނަމަ ހުށަހަޅާނީ -
 

ވަނަ  15 ޖަނަވަރީ  2023 ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ރިސެޕްޝަނަށް ހުށަހަޅާނީ، .10
 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް، ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ރަސްމީ ގަޑީގައެވެ.  16ރިޗުމާ 2023ދުވަހުން ފެށިގެން 

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

 
 

 

 

 

 ނުވަތަ  3323701ނުވަތަ  3336262 ގުޅާނީ، ދުމަށް ލޫމާތު ހޯ އިތުރު މަޢު 

 ފޯނަށެވެ.ނަންބަރު  7960844

 

 

 

 

 

mailto:info@po.gov.mv
http://apply.presidency.gov.mv/
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 ކޮމިޓީ ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ 
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 

 މާލެ، ދިވެިހރާްއޖެ.    
 

 ފޯމު  ހުށަހަޅާ  އިނާމަށް  ޤައުމީ  ތަންތަން  ފަދަ ވިޔަފާރިއެއް ، ޖަމާޢަތް  ،ޖަމުޢިއްޔާ، ކުލަބު ،ކުންފުނި 
 

 ☐އިނާމަށް ހުށަހަޅަނީ އެހެން ފަރާތަކުން          ☐އިނާމަށް ހުށަހަޅަނީ އަމިއްލަައށް 

     

 

 :  މަޢުލޫމާތު  ތަނުގެ  ފަދަ  ޖަމާޢަތް  ،ޖަމުޢިއްޔާ ،ކުލަބު ،ކުންފުނި  ހުށަހަޅާ  އިނާމަށް  ޤައުމީ : 1
  ނަން: )ހ(
 އެޑްރެސް: )ށ(
 އީމެއިލް އެޑްރެސް: (ރ)    ނަންބަރު:  ފޯނު (ނ)
 :ތައްދުގުސަމަމައިގަނޑު އަސާސީ ގަވާއިދުގައި ހިމެނިފައިވާ  (  ބ)

 
 

 

 :ރޮނގު  ދާއިރާއާއި  ހުށަހަޅާ  އިނާމަށް  ތެރެއިން  ދާއިރާތަކުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގެޒެޓުގައި  : ސަރުކާރުގެ 2
 ާދއިރާއަކުން ކޮންމެވެސް އެއް ރޮނގަކުންނެވެ. އިނާމަށް ހުށަހެޅޭނީ، ހުށަހަޅާ

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

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

 :ދާއިރާއާިއ ރޮނގު ލިބުނު ނާމުއި)ށ(   
 
 

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

 :މުއްދަތު ވީ ޚިދުމަތުގައިދާއިރާގެ  (ނ)          : އަހަރު ފެށި ދޭން ޚިދުމަތް ދާއިރާގައި (ށ)
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  :މަޢުލޫމާތު  މަސައްކަތާބެހޭ  ކުރި  ރޮނގުން  ނުވަތަ  ދާއިރާއިން  ހުށަހެޅޭ  : އިނާމަށް 5

ން ތަރުތީބުން ކީތަފުސީލު ވަކިވަމަސައްކަތްތަކުގެ  ،ގައިވާ ކާމިޔާބީތަކާއިވ( ފުރިހަމަކުރާއިރު )ހ،ށ،ނ،ރ،ބ،ޅ،ކ،އ، ބައިމި 
 ތަރުތީުބން ަބޔާންކޮށްފައިވާ ވަނަ ބައިގައި 7 ވަކިން ހިމަނަިއ، މި ފޯމުގެ އާއި، ހެކި، ވީޑިއޯލިޔުމަށްފަހު، ފޮޓޯއާިއ، ސީޑީއާއި

 އެއްހީރަސްކުރުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުން އެދެމެވެ.

 )ކަމެކެވެ. 10ގިނަވެގެން  ،ލިޔާނީތަރުތީބުން )އިސްކަންދޭ  :ކުރިއެރުންތައް ކާމިޔާބީތަކާއި ހޯދައިފައިވާ ރާއްޖޭގައި )ހ(

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

10.   
 

އިސްކަންދޭ ތަރުތީުބްނ )ކާމިޔާބީ ހޯދައިފައިވާނަމަ،  ކުރިއެރުންތައް: ކާމިޔާބީތަކާއި ހޯދައިފައިވާ  ބޭރުގައި ރާއްޖެއިން )ށ(
 ކަމެކެވެ.( 10ގިނަވެގެން  ،ލިޔާނީ

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.   

9. 

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.   
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5.   
6.   
7.   
8.   
9.   

10.      

 )މަސައްކަތް ކޮށްފައި ކުުރމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް: ކަންތައްތައް ތަޢާރުފު އުފެއްދުންތެރި ތެރެއިން މަސައްކަތުގެ (ޅ)
 ކަމެކެވެ.( 10ގިނަވެގެން  ،ލިޔާނީއިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން ވާނަމަ، 

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

10.   
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އިސްކަންދޭ ތަރުތީުބްނ ދާއިރާއިން ދިވެހިން ތަމްރީނުކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް: )މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާނަމަ،  (ކ)
 ކަށަވަރުކޮށްދޭ  ތަމްރީނުކޮށްފައިވާކަން ،މީހުްނގެ އަދަދާއި އަދި ތަމްރީނު ކޮށްފައިވާކަމެކެވެ.  10ގިނަވެގެން  ،ލިޔާނީ

 ލިޔުންތައް ވަކިން ހިމަނާށެވެ.(

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

10.     

 ވަކިން  ލިޔުންތައް ކަމާބެހޭ ،ތަފުސީލާއި ،ިނސްބަތާއި ގެންގުޅޭ ންހީވަޒީފާގައި ގެންގުޅޭ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު: )ދިވެ (އ)
 ހިމަނާށެވެ.(

 ންގެ އަދަދު:ހީދިވެ .1
 އަދަދު:ބިދޭސީންގެ  .2
 ގައި ބައިވެރިކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު:މުމޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީ .3

 

 ވަކިން ލިޔުންތައް ކަމާބެހޭ ،ތަފުސީލާއިކަންކަމުގެ އެ ކަމެއް ނުވަތަ  ނަމަ: )އެ އޮތް ކަމެއް އިތުރު ފާހަގަކުރެވޭ (ވ)
     :ލިޔުން އޮންނަމަ                  ނެތް         އޮތް    ނާށެވެ.(ހިމަ

 

 

 

 

 

 

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

ެއނގޭ،  ރަނގަޅަށް ަމޢުލޫމާތު ޚިދުމަތާބެހޭ ކޮށްފައިވާ  ނުވަތަ ކުރާ ދާއިރާއިން ހުށަހެޅޭ ،މަުޢޫލމާތާއި ފަރާތުގެ ހުަށހެޅޭ އިނާމަށް
 .ވާންވާނެއެވެ ކަމަށްމީހުން  އެކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭނެ ދެ

 :ނަން ނަން: 



 ސަރުާކުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި                           46 އަދަދު:                             52 ވޮލިުއމް: 

 

   28 
 

 :ދާއިމީ އެޑްރެސް ދާއިމީ އެޑްރެސް:
 :މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

 :ހުރި ގުޅުންއިނާމަށް ހުށަހެޅޭ މީހާއާ  މީހާއާ ހުރި ގުޅުން:  އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ
 :ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:

 

 ލިޔުންތައް  ންޖެހޭ ޅާ ހުށަހަ  ފޯމާއެކު : 7

 ިބެޭލނީ ފުރިހަމަކަމަށް ލިޔުންތައް އެއްހީރަސްކުރާ ފޯާމއެކު. ވާނެއެވެ ން ޅާހުށަހަ ލިުޔންތައް މިވާ ތިރީގައި ،ފޯމާއެކު މ، 
 . ހުށަހެޅުމުންނެވެ އެއްކުރުމަްށފަހު ތަރުތީބުން ތިރީގައިވާ

 ްހުށަހަޅާ ތަކެތީގެ  ހެން ނަން ޖަަހއި،ނޭއެނގޭ ވީޑިއޯ، ،ސީޑީއާއި ،ހުަށަހޅާ ފޮތާއި، ފޮޓޯއާއި ،މި ލިޔުންތަކުގެ އިތުރުނ 
 . ހުށަހެޅުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުން އެދެމެވެމި ފޯމާއެކު  ލިސްޓު

 ުބައިތަކުގައި އަންނަނިވި  އަންގައިދިުނމުގެގޮތުން ހިމަނައިފައިވާކަން ލިޔުންތައް އެއްހީރަސްކުރާ ފޯމާއެކ  ިފާހަގަލާށެވެ މ. 

 ☐ .ކޮޕީ ރަޖިސްޓަރީގެ ތަނެއްގެ ފަދަ ވިޔަފާރިއެއް، ޖަމާޢަތް ،ޖަމުޢިއްޔާކުަލބު،  ،ކުންފުނި ހުށަހެޅޭ އިނާމަށް (ހ)

ތަނެއްެގ  އެނިންމުމާއި،  ފައިވާނިންމައި ކޮމިޓީން ހިންގާ ނުވަތަ ބޯޑުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ހުށަހެޅުމަށް އިނާމަށް (ށ)
 .އިވާ މަގުސަދުތައްއަސާސީ ގަވާއިދުގަ

☐ 

 ☐ .ކޮޕީ ދެފުށުގެ ތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެދިވެހި ރައްޔިފޯމު ހުށަހަޅާ މީހާގެ  )ނ(

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

☐ 

 ކުލަބު، ،ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ތެރެއިން ކޮމިޝަނަކުން ނުވަތަ ބޯޑަުކން ނުވަތަ ކޮމިޓީއަކުން ކުންފުނި )ބ(
 ،ޓަކައި އިނާމަށް ހުށަހެޅުމަށް ،ޖަމާޢަތް ފަދަ ތަނެްއގެ ނަން ޤައުމީ އިނާމަށް ހުަށހަޅާނަމަ ،ޖަމުޢިއްޔާ

 އިވާ ިންނމުން.ފަމައިނިންކޮމިޝަނުން ނުވަތަ ބޯުޑން ނުަވތަ ކޮމިޓީން 
☐ 

ުހށަހަާޅ ނަމަ،  ނެއްގެ ނަންތަ އެޖަމާޢަތް ފަދަ ތަނަުކން ޤައުމީ އިާނމަށް  ،ޖަމުޢިއްޔާ ކުލަބު، ،ކުންފުނި )ޅ(
      ިއނާމަށް  ،ނަން ުހށަހަޅާނަމަޖަމާޢަތެއް ފަދަ ތަނެއްގެ  ،ޖަމުޢިއްޔާއެއް ޏަކުންއެހެން ކުންުފންނުވަތަ 

 އިވާ ނިންމުން.ފަމައިނިންޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނުވަތަ ހިންގާ ކޮމިީޓން  ޓަކައި ހުށަހެޅުމަށް
☐ 

އެހެްނ  އެތަެނއްގެ ނަން ުހށަހަޅާ ނަަމ، ނުަވތަ  ޖަމާޢަތް ފަދަ ތަނަކުން ޤައުމީ އިނާމަށް  ،ޖަމުޢިއްޔާ ،ކުންފުނި )ކ(
ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ޖަމުޢިއްޔާެއއް ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއް ނުވަތަ މިުޔޒިކް ބޭންޑެއްފަދަ ފަންނީ ގްރޫޕެއްގެ ނަން 

ދެމީހުންަނށްވުރެ ގިަނ މީހުން ހިމެނޭ ޑިރެކްޓަރުންެގ ބޯޑުން  ،ޓަކައި އިނާމަށް ުހށަހެޅުަމށް ،ހުށަހަޅާނަމަ
އްގެ މަސްއޫލުވެރިންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ނުވަތަ އިއްތިފާޤުްނ ނުވަތަ ހިންގާ ކޮމިޓީން ނުވަތަ އެ ޖަމާޢަތެ

  ނިންމައިފައިވާ ނިންމުން. 

☐ 

 

 

  .ޖަމާޢަތް ފަދަ ތަނެއްގެ ޕްރޮފައިލް ،ޖަުމޢިއްޔާ ،އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ ކުންފުނި )އ(

 އިނާމަށް ހުށަހަޅާ ރޮނގުން ކޮށްަފއިވާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ ތަޢާރުފު.  (ވ)
      ސަިއޒު ގަނޑުގެ ސިންގަލް ސްޕޭސްގައި،  A4 ،ދިވެހިބަހުން ،ތަޢާރުފު ލިޔެފައި އޮންނާްނވާނީ)މި 

 ފޮޅުވަތެވެ.(    25 ގިނަވެގެން ،ލިޔާނީގައެވެ.  14ފަރުމާ ފޮންޓުގެ 
☐ 
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 ދަރަނީގެ ސާބިތު ،ކޯޑާއިރި ކުށުގެ ތަނެއްގެ ފަދަ ޖަމާޢަތް ،ޖަމުޢިއްޔާ ކުލަބު، ،ކުންފުނި ހުށަހެޅޭ އިނާމަށް (މ)
  -މަޢުލޫމާތާއި، ދައުލަަތށް ދައްކާްނޖެހޭ ފައިސާގެ މަޢުލޫމާތު:

 ކޯޑު(ރި)ޕޮލިސް  ސެޓުފިކެޓު ޕޮލިސް ދޭ ސަރވިސްއިން ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް. 1
 ކޯޑު ރި ދަރަނީގެ، އިކޯޑާރިށުގެ ކު ދޭ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ޖުޑީޝަލް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް. 2
 ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓު  ދޭ ންއޮތޯރިޓީ ރެވެނިއު ންޑްއިންލަ މޯލްޑިވްސް. 3

 

 

☐ 

☐ 

☐ 

  : ލިޔުންތައް އެހެނިެހން  ންޖެހޭހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު (ފ)
 ☐ އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް(ވ ގަ އ، ކ، ޅ، ،ބ ،ރ ،ނ ،ށ ،ގެ ހވަނަ ބައި 5)

 

 :މަޢުލޫމާތު  ފަރާތުގެ  ހުށަހަޅާ  ނަން  ތަނެއްގެ  ފަދަ  ޖަމާޢަތް  ،ޖަމުޢިއްޔާ ކުލަބު،  ،ކުންފުނި  ހުށަހެޅޭ  އިނާމަށް  ޤައުމީ : 8
 ދާއިމީ އެޑްރެސް: ނަން: 

 ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު: ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު:
 :ނަންބަރު ރަޖިސްޓަރީ ތަނެއްގެ އެ ،ހުށަހަޅާނަމަ ކުން ، ވިޔަފާރިއެއްފަދަ ތަނަޖަމާޢަތް ،ޖަމުޢިއްޔާ ކުލަުބ،، ކުންފުނި

 

 

 

 އިޤުރާރު 

ޞައްޙަ  ،މި ފޯމުގައި ހުށަހަޅައިފައިވަނީ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށާިއ، މި ފޯާމއެކު ހުށަހަޅައިފައިވާ ލިޔުންތަކަކީ 
 ރެން އެއްބަސްވެ އިޤުރާރުވަމެވެ.ހުލިޔުންތަކެއް ކަމަށް އަ

 

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

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

  ......................... ........................................މު: ޤާފޯމު ހުށަހަޅާ މީހާގެ މަ

 

 

 

 

 

 

 ތައްގަނޑު:       ......................... ........................................ ތާރީޚު:
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 ދޭންވީ ކަންކަން:ސަމާލުކަން  ކޮންމެހެން  ،މުގައިހުށަހެޅު އި އްޔާމުގަފުރިހަމަ ކުރު ފޯމު 
 

 ފޯމުގެ މި، ފުރިަހމަކުރާނީ ހުަށހަޅާނަމަ އިނާމަށް ަނން  ަތނެއްގެ ފަދަ ޖަމާޢަތްޖަމުޢިއްޔާ، ، ކުަލބު، ކުންފުނި .1

  .އެވެ 8،7،6،5،4،3،2،1

 ފޯމުގެ  މި ،ފުރިހަމަކުރާނީ ހުށަހަޅާނަމަ ނަން ތަނެއްގެ އެ ތަނަކުން ފަދަ ޖަމާޢަތް ،ޖަމުޢިއްޔާ ،ކުލަބު ،ކުންފުނި .2
 ނަން ފަރާތެއްގެ އެ ،ކޮމިީޓން ހިންގާ ނުވަތަ ޯބޑުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ތަނެއްގެ އެ އަދި . އެވެ 8،7،6،5،4،3،2،1

 .ންވާނެއެވެޅާހުށަހަ ކޮޕީއެއް ގަވާއިދުގެ އަސާސީ ތަނެއްގެ އެ ،ލިޔުމާއެކު ިނންމިކަމުގެ ހުށަހެޅުމަށް އިނާމަށް
 

 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

 

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

 

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

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

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށެވެ.  ،އަށް އެޑްރެސްކޮށް“ ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީ”
 

  ގޮްތތަކުންކުރެ ގޮތަކަށެވެ. ނީ، ތިރީގައިވާ ހުށަހަޅާ ަތކެތި ހުށަހަޅާންޖެހޭ ފޯމާއެކު، ފޯމާއި .9
 . ގޮތަކަެށވެ ގޮތްތަކުންކުރެ ތިރީގައިވާ -
 އަށެވެ.  info@po.gov.mv ،އީމެއިލްކުރާނަމަ ފޮނުވާނީ -
 އަށެވެ.  http://apply.presidency.gov.mv ،ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅާ ނަމަ ހުށަހަޅާނީ -
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ރިސެޕްޝަނަށެވެ.  ، ހުށަހަޅާނަމަ ހުށަހަޅާނީފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ލިޔުމުން -

 

ވަނަ ދުވަހުން  15 ރީ ޖަނަވަ  2023 ،ހުށަހަޅާނީރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ރިސެޕްޝަނަށް ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު  .10
އީމެއިލުން ނުވަތަ  ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް، ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ރަސްމީ ގަޑީގައެވެ. 16ރިޗު މާ  2023ފެށިގެން 

  ވެސް ހުށަހެޅޭނެއެވެ.  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހުރިހާ ދުވަހެއްގައިމި  ،ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅާނަމަ

 

 
 ނުވަތަ  3323701ނުވަތަ  3336262 ގުޅާނީ، ދުމަށް ލޫމާތު ހޯ އިތުރު މަޢު 

 ފޯނަށެވެ.ނަންބަރު  7960844
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