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ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީ
ސ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީ ް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.

ޤައުމީ އިނާމު 2019
 .1ސަބަބާއި އަސާސް
ދިވެހި ޤައުމުގެ ކުރިމަގުގެ އެންމެ މުހިންމު އަސާސަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނާއި ދިވެހި ރައްޔިތުން އުފައްދާފައިވާ
ވކިވަކި ފަރުދުންނާއި ،މަދަނީ
ގ ލާބަޔާއި މަންފާއަށް ޓަކައި ަ
މޢު ެ
މަދަނީ މުއައްސަސާތަކެވެ .އެހެންކަމުން ،ޤައުމާއި މުޖުތަ ަ
މުއައްސަސާތަކުންނާއި،

މަދަނީ

ޖަމުޢިއްޔާތަކާއި

ޖަމާޢަތްތަކުންނާއި،

ވިޔަފާރި

އިދާރާތަކުން

ކުރާ

މަސައްކަތްތަކާއި،

މށް އެޅޭ ފިޔަވަޅެކެވެ .އަދި
ނ މި ކަންކަމަށް ހިތްވަރުދިނު ަ
ލތު ް
އެ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ރީތި ނަން ބަލައިގަތުމަކީ ދައު ަ
އެ ފަރާތްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި ހޯދާ ކާމިޔާބީތަކުގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ،ޤައުމީ އިނާމެއް ދިނުމަކީ ވެސް
ދެވޭ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްވަރެކެވެ.
ޤައުމީ އިނާމު ލިބޭ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅާނީ ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަން ކުރައްވާފައިވާ [ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ
ކޮމިޓީ] އިންނެވެ.
 .2މައިގަނޑު އުޞޫލުތައް
ގތެއްގައި ދޭނީ އަހަރަކު އެއް ފަހަރުއެވެ .މި އަހަރުން ފެށިގެން ޤައުމީ އިނާމު ދޭނީ،
(ހ) ޤައުމީ އިނާމު ،ޢާންމު ޮ
ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ ރަސްމީ ޖަލްސާގައެވެ.
މ
ފވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމާއި  ،ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ޤައު ީ
އނާމުގައި ހިމެނޭނީ ،ދެ ގިންތިއެކެވެ .އެއީ ޝަރަ ު
(ށ) ޤައުމީ ި
އިނާމެވެ.
(ނ) ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމުގެ ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާނީ އައްޑަނައަކާއި ،ޝަރަފުގެ ބެޖަކާއި،
ހަނދާނީ ލިޔުމެކެވެ .ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމުގެ ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާނީ ހަނދާނީ ފިލައަކާއި،
ހަނދާނީ ލިޔުމެކެވެ.
ވތަ
ތ ޖަމާޢަތަކުން ނު ަ
ވ ަ
ކ ނުވަތަ ޖަމުޢިއްޔާއަކުން ނު ަ
ތ އެހެން ފަރުދަ ު
އލަ ގޮތުން ނުވަ ަ
ދނީ އަމި ް
(ރ) ޤައުމީ އިނާމު ޭ
ނވަން މުއައްސަސާއަކުން ނުވަތަ
މ ި
ލތުގެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ި
ހޅާފައިވާ ފަރާތްތަކަށާއި ،ދައު ަ
ކުންފުންޏަކުން އިނާމަށް ހުށަ ަ
ށ ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ ސަރުކާރު ބައިވެރިވާ ކުންފުންޏަކުން އިނާމަ ް
ނބަރު ( 1/97ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ޢިއްޒަތެއް އަރުވާފައިވާ ފަރާތްތައް
(ބ) ޤާނޫނު ނަ ް
އސްތިސްނާ ވާނެއެވެ.
ޤައުމީ އިނާމަށް ހުށަހެޅުމުން ި
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 .3ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމު ދެވޭނީ ،ވަކި ފަރުދަކު ދިވެހި ޤައުމަށާއި މުޖުތަމަޢަށް ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި،
ރދިނުމުގެ އިނާމު ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ނަމަ ،އެ މީހަކަށް
މަދުވެގެން  35އަހަރު ޚިދުމަތްކޮށްފައި ވުމުންނެވެ .ހިތްވަ ު
ވނެ
އރު ،މިކަން ސާބިތުކޮށްދެ ޭ
ވފައި ،އެކު ޖުމުލަ  35އަހަރު ވުމުންނެވެ .އިނާމަށް ހުށަހަޅާ ި
އެ އިނާމު ލިބުނުތާ  10އަހަރު ެ
ނއެވެ.
ލިޔުންތަކާއި ހެކި ހުށަހަޅަން ވާ ެ
 .4ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު ދޭނީ ތިރީގައި މި ވާ ދެ ގިންތިންނެވެ .މި ދެ ގިންތިއަށް ވެސް އިނާމު
ދިނުމަށް މުއްދަތު ބެލުމުގައި  5.16އިސްތިސްނާ ވާނެއެވެ.
(ހ) ވަކި ފަރުދެއް ނަމަ ،އެ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން  7އަހަރު ޚިދުމަތް ކުރުމާއެކު ،މިހާރު ވެސް އެ ދާއިރާގެ
މށް ހުށަހަޅާއިރު
ރ ވުން( .އިނާ ަ
ޚިދުމަތުގައި ދެމިހުރުން .މުއައްސަސާއަކުން ނަމަ ،ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި މަދުވެގެން  10އަހަ ު
މި ކަން ސާބިތުކޮށް ދެވޭނެ ލިޔުންތަކާއި ހެކި ހުށަހެޅުން)
ވ
ދނުމަށް ކަނޑައެޅިފައި ާ
ނ އިނާމު ި
ވނީ މި ދެ ދާއިރާއި ް
އނާމު ދެ ޭ
ގ ދާއިރާއާއި ޒުވާނުންގެ ދާއިރާއިން ި
ނހެނުން ެ
(ށ) އަ ް
ތކެއް ކުރުމާއެކު ،މިހާރު ވެސް
މދުވެގެން  5އަހަރުގެ މުއްދަތެއްގައި ،ފާހަގަ ކުރެވޭ ފަދަ ޚިދުމަތް ަ
ރޮނގުތަކުންކުރެ ރޮނގެއްގައިަ ،
އނާމަށް
ނނަށާއި ،އުމުރުން  18އަހަރާއި  35އަހަރާ ދެމެދުގެ ޒުވާނުންނަށްި ( .
އެ ދާއިރާގެ ޚިދުމަތުގައި ދެމިތިބި އަންހެނު ް
ދވޭނެ ލިޔުންތަކާއި ހެކި ހުށަހެޅުން)
ހުށަހަޅާއިރު މިކަން ސާބިތުކޮށް ެ
 .5ޤައުމީ އިނާމު ދެވޭ މައިގަނޑު ދާއިރާތައް
މއިގަނޑު
ޤައުމީ އިނާމު ދެވޭނެ މައިގަނޑު ދާއިރާތަކާއި ،އެ ދާއިރާތަކުން އިނާމު ދިނުމުގައި ބެލޭނެ ަ
ރޮނގުތައް ތިރީގައި މި ވަނީއެވެ.
 5.1ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމާއި ،އުނގަންނައި ދިނުމާއި ،ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ޢިލްމުގެ ދާއިރާ
ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
ނން
 ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމާއި ،އުނގަންނައިދި ު ކީރިތި ޤުރްއާން ހިތުދަސްކުރުމާއި ،ހިތުދަސްކޮށްދިނުން ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ޢިލްމު އުނގެނުމާއި ،އުނގަންނައިދިނުމުގެ ރޮނގުން ޚިދުމަތްކުރުންރއާނުގެ ފޮތްތައް،
މނޭ ފޮތް ލިޔުމާއި ،ދިރާސާ ކުރުމާއި ،ޝާއިޢުކުރުން (ޢުލޫމުލްޤު ް
 ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ޢިލްމު ހި ެރއާނާއި ސައިންސްގެ ފޮތްތައް)
ތތައް ،ޤު ް
ތަޖުވީދު ޢިލްމުގެ ފޮ ް
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 5.2އިސްލާމްދީނަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި ،ޚިދުމަތްކުރުމާއި ،ދީނީ ޢިލްމު އުނގަންނައިދިނުމުގެ ދާއިރާ
ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
ނން
 އިސްލާމްދީން އުނގަންނައިދި ުނތެރިކަން އިތުރުކުރުން
 ދީނީ ރޮނގުން ހޭލު ް ދީނީ ފޮތް ލިޔެ އެކުލަވައިލުމާއި ،ޝާއިޢުކުރުން މިސްކިތްތައް ބިނާކޮށްދިނުމާއި ،މަރާމާތުކޮށް ދިނުން 5.3ދިވެހިބަހާއި އަދަބިއްޔާތުގެ ދާއިރާ
ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
ބހުގެ ޢިލްމު ކުރިއެރުވުމާއި ،ބަސް ދިރާސާކުރުން
 ދިވެހިބަހާއި ަވތައް ދިރުވުން
 ދިވެހި ބަހުގެ ބަހުރު ަކރިއެރުވުން
 ދިވެހިބަހުގެ ލިޔުންތެރިކަން ުރނިވި ފާޑުކިޔުން
ބށް ބިނާކު ަ
 ދިވެހިބަހުގެ އަދަ ަނ
ފތް ލިޔެ އެކުލަވައިލުމާއި ،ޝާއިޢުކުރު ް
 ދިވެހިބަހުން ޮ ދިވެހިބަހަށް ތަރުޖަމާކުރުން ވާހަކަ ލިޔުމުގެ ފަންނު ކުރިއެރުވުން ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފަންނު ކުރިއެރުވުން ދިވެހި ޅެންވެރިކަން ކުރިއެރުވުންނނިއްޔާތަށް ޚިދުމަތްކުރުން
 ދިވެހިބަހުގެ ފަ ް 5.4ދިވެހި ތާރީޚުގެ ދާއިރާ
ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
 ދިވެހި ތާރީޚު ދިރާސާކުރުން ދިވެހި ތާރީޚާ ބެހޭ ޢިލްމު ކުރިއެރުވުން ތާރީޚާ ބެހޭ ފޮތް ލިޔެ އެކުލަވާލައި ،ޝާއިޢުކުރުންނތެރިކުރުވުން
 ދިވެހި ތާރީޚާ ބެހޭގޮތުން ހޭލު ް 5.5ދިވެހި ސަގާފަތާއި އާދަކާދައިގެ ދާއިރާ
ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
 ދިވެހިންގެ ސަގާފަތާއި އާދަކާދަ ދިރުވައި ،އާލާކޮށް ،ކުރިއެރުވުން ދިވެހިންގެ ސަގާފީ ކުޅިވަރުތައް ކުރިއަރުވައި ،އާލާކުރުން5

ދދު1064 :
އަ ަ

އމް48 :
ވޮލި ު

 އިހުގެ ފަންނުތައް ދިރުވައި ،އާލާކުރުން ދިވެހިންގެ ސަގާފަތާއި އާދަކާދަ ދިރާސާކުރުންނ
 ދިވެހިންގެ ފޯކުލޯރު ދިރުވު ް ދިވެހިންގެ ސަގާފަތާއި އާދަކާދަޔާ ބެހޭ ފޮތް އެކުލަވާލައި ،ޝާއިޢުކުރުން 5.6ޤައުމީ ތަރިކައިގެ ދާއިރާ
ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
 ޤައުމީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރުންތރިކުރުވުން
 ޤައުމީ ތަރިކައާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޢާންމު ކުރުމާއި ،މީހުން ހޭލުން ެ ޤައުމީ ތަރިކައާބެހޭ ދިރާސާކުރުން 5.7ތަޢުލީމީ ދާއިރާ
ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
ނ
ނނައިދިނު ް
 ތަޢުލީމު އުނގަ ްނ
 ތަޢުލީމީ ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރު ްނ
 ވޮކޭޝަނަލް އެޑިޔުކޭޝަން ނުވަތަ ޢަމަލީ މަސައްކަތުގެ ރޮނގުން މީހުން ބިނާކުރު ް ތަޢުލީމީ މުއައްސަސާތައް އުފައްދައި ،ހިންގުންނ
 މަތީ ތަޢުލީމު ތަރައްޤީކުރު ްނ
 ޢިލްމު އުފައްދައި ،ފެތުރު ްތޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުން
ހންނަށް ަ
 އުނގެނުމުގައި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީ ު 5.8ޞިއްޙީ ދާއިރާ
ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
 ޞިއްޙީ ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުން ޢާންމު ޞިއްޙަތު ކުރިއެރުވުންރކުރުން
 ޞިއްޙީ ހޭލުންތެރިކަން އިތު ު ދިވެހިބޭސްވެރިކަން ކުރުމާއި ،އެ މަސައްކަތް ތަރައްޤީކުރުން ޞިއްޙީ ރޮނގުން ދިރާސާކުރުންނ
 ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިން ބިނާކުރު ްނ
 ޞިއްޙީ ދާއިރާއާ ގުޅޭގޮތުން ފޮތް ޝާއިޢުކުރު ްނ
 ގައިން ގަޔަށް އަރާ ބަލިތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މީހުން ހޭލުންތެރިކުރު ް6

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

އމް48 :
ވޮލި ު

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ދދު1064 :
އަ ަ

ނ
ރމާ ގުޅޭގޮތު ް
ލތައް ކޮންޓްރޯލް ކު ު
ށ ނާރާ ބަ ި
ލތައް ފަދަ ގައިންގަޔަ ް
 ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއާ ގުޅިގެން ޖެހޭ ބަ ިނ
މީހުން ހޭލުންތެރިކުރު ް
 5.9ޤާނޫނީ ދާއިރާ
ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
ރން
 ޤާނޫނީ ރޮނގުން ޚިދުމަތްކު ުގ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުވުމާއި ،ޤާނޫނު މުރާޖަޢާކުރުން
 ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކަށް މީހުން ެ 5.10އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާއި ،އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ދިރުވައި ކުރިއެރުވުމުގެ ދާއިރާ
ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
ތރި ބަޔަކަށް ހެދުމަށް
ނނަށް ޚިދުމަތް ކުރުމާއި ،ފުދުން ެ
ނނަށާއި މީހު ް
 ޚާއްޞަ ރައްކާތެރިކަމާއި އަޅާލުން ބޭނުންވާ ކުދި ްމަސައްކަތްކުރުން
ޒވާނުންގެ މެދުގައި
މޖުތަމަޢެއް ޤާއިމުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި ،ކުޑަކުދިންނާއި ު
 ކުޑަކުދިންނަށް ރައްކާތެރި ުއިޖުތިމާޢީ އާދަތައް އަށަގަންނުވައި ،ޒިންމާދާރު ބައެއްގެ ގޮތުގައި ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
ރބްލްސް) އިޖުތިމާޢީ އަދި ނަފްސާނީ އެހީތެރިކަމާއި
ތކުގައި ވާ ފަރާތްތަކަށް (ވަލްނަ ަ
 މުޖުތަމަޢުގައި ނާޒުކު ހާލަތް ަރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރުން
ނތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
ޅގޮތުން ހޭލު ް
 ތަފާތު ނުކުޅެދުންތެރިކަމާ ގު ޭކން އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން
 ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ޓަކައި ހޭލުންތެރި ަގ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކޮށްދިނުމާއި ،އެ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް
 އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ެމަސައްކަތްކުރުން
ޢ ގުޅުންތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
 ޢާއިލީ ގުޅުންތަކާއި ،އިޖުތިމާ ީތރި ކުރުވުން
 އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ހޭލުން ެ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން -އިންސާނީ

ޙައްޤުތައް

ރައްކާތެރިކުރުމުގައި

ހުރި

ގޮންޖެހުންތަކާއި

ކރުން
ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ،މަސައްކަތް ު
 5.11ދައުލަތުގެ ގަވަރނަންސް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ދާއިރާ
ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
ނވުން
 ޑިމޮކްރަސީގެ ހަމަތަކާއި އަސާސްތައް ހަރުދަނާކޮށް ،އަށަގެން ެނ ހިންގުމުގެ ނިޒާމު ކުރިއެރުވުން
 ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ކަންކަ ް ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުން7

ހުރަސްތައް

ނައްތާލުމަށް،

ޖިންސުގެ

ދދު1064 :
އަ ަ

އމް48 :
ވޮލި ު

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

 5.12ތިމާވެށްޓާއި ހަކަތައިގެ ދާއިރާ
ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
ކރުވުން
ލންތެރި ު
 ތިމާވެށީގެ ރޮނގުން ހޭ ުނ
އ ހޯދައި ،ތަޢާރުފުކުރުން ނުވަތަ ބޭނުންކުރު ް
ނތަ ް
 ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި އުފެއްދު ްރސާތައްކުރުން
 ތިމާވެށީގެ ރޮނގުން ޢިލްމީ ދި ާ ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމަށް އިސްނަގައިގެން މަސައްކަތްކުރުން ތިމާވެށްޓާއި ރައްޓެހި ،ޚަރަދުކުޑަ އަދި އުފެއްފުންތެރި ގޮތްތަކަށް ހަކަތައިގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށްމަސައްކަތްކުރުން
ތން
ސބަބުން ކުދި ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކަށް ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތަކާ ގުޅޭގޮ ު
 މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ަވަކާލާތުކޮށް ،އަޑުއުފުލައި ،ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
 5.13މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ
ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
ގ
މސްވެރިކަން ،ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަން ،ލޭނު ެ
ނލީގެ ަ
މސްވެރިކަން ،ބޮޑު ކަން ެ
 މަސްވެރިކަން ކުރުން (ދޮށީގެ ަމަސްވެރިކަން)
ކން ވެލިއު އެޑެޑް ޕްރޮޑަކްޓްސް އުފެއްދުން
 މަހުގެ ބާވަތްތަ ު އެކުއަރކަލްޗަރއާއި ،މެރިކަލްޗަރ ކުރުންމއި ،އެކްސްޕޯޓް ކުރުން
 މަހުގެ ބާވަތްތައް މާކެޓް ކުރު ާ މަސްވެރިކަމާބެހޭ ދިރާސާކުރުންނ
 މަސްވެރިކަން ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓު ްނ
ޓ ް
 ކަނޑުގެ މާޙައުލު ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއް ުނ
މރީނުދިނު ް
 މަސްވެރިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން މުޖުތަމަޢު ހޭލުންތެރިކުރުވުމާއި ،ތަ ްޓވެއަރ)
 މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރެވޭ އައު ޓެކްނޮލޮޖީއެއް އުފެއްދުން (ބުޅި ،އެޕްލިކޭޝަންސް ،ސޮފް ް 5.14ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ
ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
ހންގުމާއި ތަޢާރުފުކުރުން
 ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ކުރިއެރުން ލިބޭނޭ އެކި ކަންކަން ި ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ދިވެހިން ބިނާކުރުމަށާއި ،ދިވެހިން ޝައުޤުވެރިކުރުވުމަށާއި ،ދިވެހިންއަހުލުވެރިކުރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
ރކަމުގެ
 ރާއްޖޭގެ ސަގާފަތާއި ތާރީޚާއި ތަރިކަ ރަމްޒުކޮށްދޭ ،ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ އުފެއްދުންތައް ފަތުރުވެ ިތޢާރުފުކުރުމާއި މާކެޓްކުރުން
ސިނާޢަތަށް ފޯރުކޮށްދިނުމާއިަ ،
8

އމް48 :
ވޮލި ު

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ދދު1064 :
އަ ަ

 5.15ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ
ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
 ވިޔަފާރި އުސޫލުން ،ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ދަނޑުވެރިކަންކުރުން ވިޔަފާރި އުސޫލުން ،ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުކުޅާއި ކުދި ޖަނަވާރު ގެންގުޅުމުގެ މަސައްކަތްކުރުންގން ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތްކުރުން
ޖ ބޭނުންކޮށް ެ
ނ ޓެކްނޯލޮ ީ
ށޓާ ރައްޓެހި ޒަމާ ީ
 ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ،ތިމާވެ ް(ޓިޝޫކަލްޗަރ ،ހައިޑްރޮފޯނިކް ،އެކުއަރފޯނިކް)
 ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބާވަތްތަކުން ވެލިއު އެޑެޑް ޕްރޮޑަކްޓްސް އުފެއްދުން ދަނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތައް މާކެޓްކޮށް ،ވިޔަފާރިކުރުން ދަނޑުވެރިކަމާބެހޭ ދިރާސާކުރުމާއި ،ފޮތް ލިޔެ ،ޝާއިޢުކުރުން އޯގަނިކް ފާރމިންގނތެރިކުރުވުން
ދނުމާއި ،މުޖުތަމަޢު ހޭލު ް
 ދަނޑުވެރިކަމާބެހޭ ތަމްރީނު ި 5.16އާދަޔާ ޚިލާފު ހިތްވަރުގަދަ ކަމުގެ ރޮނގު (ބްރޭވަރީ)
ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
 ބޮޑެތި ކާރިސާތަކުން ރައްޔިތުންނާއި މުދާ ސަލާމަތްކުރުން ބައެއްގެ ނުވަތަ މީހެއްގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކާވެދާ ފަދަ ޙާލަތެއްގައި ވަނިކޮށް ،އެމީހަކު ނުވަތަ އެބަޔަކުސަލާމަތްކުރުން ނުވަތަ އެކަމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރުން
 5.17އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާ
ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
ށ މަސައްކަތްކުރުމާއި ،އެކަމުގެ ހޭލުންތެރިކަން
ދނުމަ ް
 ރާއްޖޭގައި ކުށް މަދުކޮށް އަމާން ވެށްޓެއް ޤާއިމުކޮށް ިއިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
ނމާއި ،ފަރުދުންގެ
ދ ު
ށދީ ،ކުރިއެރުމަށް މަގުފަހިކޮށް ި
ކ ް
ވޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް ޤާއިމު ޮ
ވ ގޮތެއްގައި ަ
 ދެމެހެއްޓެނި ިނ
ކުރިއެރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނު ް
އ ،ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
އޤީއަށާއި ،ޒުވާނުން ބިނާކުރުމަށާ ި
 މުޖުތަމަޢާއި ޒުވާނުންގެ ތަރަ ްނ
 ޖަމާޢަތަށް ފައިދާހުރި މަސައްކަތްތައްކުރު ްނ (ވޮލަންޓިއަރިޒަމް)
 ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރު ްގ
ނން ެ
ނނާއި ،ފިރިހެ ު
 -އަންހެނު ް

މެދުގައި

ހަމަހަމަކަން

ޤއިމު
ާ

ގ
ކުރުމަށާއި ،އަންހެނުން ެ

މަސައްކަތްކުރުން
ށ ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
ނ ް
ނނާއި ފިރިހެނުން ަ
 އަންހެނު ްށ މަސައްކަތްކުރުން
ދ ނުރަނގަޅު އާދަތައް ނައްތާލުމަ ް
މން ާ
 މުޖުތަމަޢުގައި އަށަގަންނަ ު9

ތަރައްޤީއަށް

ދދު1064 :
އަ ަ

އމް48 :
ވޮލި ު

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

 5.18ވިޔަފާރިއާއި ،އިޤްތިޞާދީ ދާއިރާ
ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
 ވިޔަފާރި ފުޅާކޮށް ތަރައްޤީ ކުރުން ރީ-އެކްސްޕޯޓް ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުން ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ އުފެއްދުންތަކުގެ ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމާއި ،އެކްސްޕޯޓް ކުރުންފކޮށް ،ތަރައްޤީކޮށް ،ކުރިއެރުވުން
 އިޤްތިޞާދަށް މުޅިން އައު ޚިދުމަތްތަކާއި މަސައްކަތްތައް ތަޢާރު ުވށްޓާ ރައްޓެހި ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުން
ނފާވާ ،ތިމާ ެ
 އިޤްތިޞާދީގޮތުން ަނ
އ ފަހިކޮށްދިނު ް
 ދިވެހިންގެ އުފެއްދުންތެރިކަމާއި ،ދިވެހިންގެ އުފެއްދުންތަކަށާއި ،ދިވެހިންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތަ ް ރިއަލް އެސްޓޭޓް ވިޔަފާރި ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ހުރުމަށް ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން ހިންގޭ އެކި ކުޅިވަރުތައް 5.19ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާ
ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
 ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ކުރާ މަސައްކަތް ފެހުމާއި ޖަރީކުރުންފއްދުމާއި ،މާކެޓް ކުރުން
 ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ރާއްޖެއަށް ނިސްބަތްވާ އުފެއްދުންތައް އު ެ އަތްތެރި މަސައްކަތުން ތަކެތި އުފެއްދުން ވެލިއު އެޑް ކުރުންޓ
 އިވެންޓް މެނޭޖްމަން ް ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި ކުރެވޭ ވިޔަފާރިތށް އުފެއްދުން
ޒމާނުގެ މާކެޓަށް ފެތޭ ގޮ ަ
 ޒަމާންވީ އުފެއްދުންތައް ،މި ަ 5.20ބޯޓް ބިލްޑިންގގެ ދާއިރާ
ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
 ކިއްސަރު ވަޑާން ކުރުމާއި ،އެ މަސައްކަތް ކުރިއެރުވުންޓފަހަރު ބަނުން
 އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނުމާއި ،ޔޮ ްނ
ހރު ބަނު ް
ތތަކުން އުޅަނދުފަ ަ
ހނިހެން ބާވަ ް
 ފައިބަރ ގްލާސްއިންނާއި ،އެ ެ އުޅަނދުފަހަރު ފަރުމާކުރުމާއި ،އެ މަސައްކަތް ކުރިއެރުވުންރމާއި ،މިކަމުގެ ޢިލްމީ އަދި ފަންނީ ޤާބިލުކަން އިތުރު ކުރުން
 -މި ދާއިރާއިން މީހުން ބިނާކު ު
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ދދު1064 :
އަ ަ

އމް48 :
ވޮލި ު

 5.21މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ދާއިރާ
ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
 ތެދުއުއިވަޑާންކުރުމާއި ،އެ މަސައްކަތް ކުރިއެރުވުން ކަނބުރުވެރިކަމާއި ތިލޭރުކަން ކުރުމާއި ،އެ މަސައްކަތް ކުރިއެރުވުން އެކި ބާވަތުގެ މަސައްކަތްކުރުމާއި ،ކުރިއެރުވުން އެކި ބާވަތުގެ އިންޖިނިއަރިންގގެ މަސައްކަތްކުރުމާއި ،ކުރިއެރުވުން 5.22ޑައިވިންގގެ ދާއިރާ
ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
 ސްކޫބާ ޑައިވިންގ ރިކްރިއޭޝަނަލް ޑައިވިންގ ކޮމާޝަލް ޑައިވިންގ 5.23ހެއަރ އެންޑް ބިއުޓީގެ ދާއިރާ
ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
ރމާއި ،މަސައްކަތް ކުރިއެރުވުން
 މި ދާއިރާއިން މީހުން ބިނާކު ުނ
 މި ދާއިރާއިން ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން ހިންގުމާއި ،ތަރައްޤީކުރު ް 5.24އިމާރާތްކުރުމާއި ،އިމާރާތް ފަރުމާކުރުމުގެ ދާއިރާ
ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
 އިމާރާތްކުރުން އިމާރާތް ފަރުމާކުރުން ކޮންސަލްޓަންސީ ޕްލޭނިންގ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓްފރުމާކުރުން
 ބަނދަރު ހެދުމާއި ،ބަނދަރު ަ ކޯސްޓަލް އިންޖިނިއަރިންގ -އިންޖިނިއަރިންގ
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ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ދދު1064 :
އަ ަ

އމް48 :
ވޮލި ު

 5.25ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާ
ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
ފތުރުގެ ނިޒާމު ތަރައްޤީކުރުން
 ކަނޑު ދަތުރުފަތުރާއި ،ވައިގެ ދަތުރުފަތުރާއި ،އެއްގަމު ދަތުރު ަނ
 ދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާބެހޭ ސަރވޭކުރުމާއި ،ތަމްރީނުދިނު ް 5.26މުވާޞަލާތާއި ،އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާ
ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
ޤކުރުން
 މުވާޞަލާތުގެ ދާއިރާ ތަރައް ީނ
 އައި.ސީ.ޓީ.ގެ ރޮނގުން އާ ޓެކްނޯލޮޖީ ތަޢާރުފުކުރު ް ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ ތަރައްޤީކުރުން ސޮފްޓްވެއަރ އެޕްލިކޭޝަން ތަރައްޤީކުރުންށ ގެންދިއުން
ވއަރތައް ބައިނަލްއަޤްވާމީ މާކެޓަ ް
 ދިވެހިން ތަރައްޤީކުރާ ސޮފްޓް ެނ
މއްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް އައު ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކުރު ް
 ޤައުމަށް ދިމާވެފައިވާ ބޮޑެތި ަ 5.27ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ދާއިރާ
ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
 ޒިންމާދާރު ނޫސްވެރިކަން ނޫސްވެރިކަން ކުރިއެރުވުން ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމާއި ،ޓެލެކާސްޓް ކުރުން ޕުރޮގްރާމު އުފެއްދުންނ
 މަޢުލޫމާތު ފެތުރު ްކރިއެރުވުން
 ހުށަހެޅުމުގެ ހުނަރުވެރިކަން ު 5.28ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާ
ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
 ކުޅިވަރު ކުޅުން ކުޅިވަރުގެ ރޮނގުން މީހުން ތަމްރީނުކުރުން ކުޅިވަރު ހިންގުމާއި ،ކުޅިވަރަށް ޚިދުމަތްކުރުން ކުޅިވަރު އާލާކޮށް ،ތަރައްޤީ ކުރުން ކަސްރަތު ކުރުމާއި ،ކަސްރަތު ކުރިއެރުވުންރވައި ،ހިންގުން
ފރާތްތަކަށް ތަފާތު ކުޅިވަރުތައް ާ
 ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ަ12

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ދދު1064 :
އަ ަ

އމް48 :
ވޮލި ު

 5.29ވިޜުއަލް އާޓްސްގެ ދާއިރާ
ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
ފ
 ފޮޓޯގްރަ ީ ފައިން އާޓްސް (ލިޔުމާއި ،ކުރެހުމާއި ،ފަރުމާކުރުން)ނ
 ފިލްމު އުފެއްދު ް ފިލްމު ޑައިރެކްޓްކުރުން ވީޑިއޯ އުފެއްދުން ކޮމްޕިއުޓަރ އާރޓްނ
 އެނިމޭޝަ ް އާކިޓެކްޗަރއާއި ،ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިން 5.30ޕަރފޯމިންގ އާޓްސްގެ ދާއިރާ
ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
ނ
 ފިލްމާއި ޑްރާމާ ކުޅުމާއި ،އެ ރޮނގުން މީހުން ތަމްރީނުކުރު ްނ
 ތަމްސީލު ކުޅުމާއި ،ސްޓޭޖް ހުށަހެޅު ް ސްކްރިޕްޓް ލިޔުން އޯޑިއޯ އުފެއްދުންނ
 ލަވަކިޔުމާއި އެ ރޮނގުން މީހުން ތަމްރީނުކުރު ްނ
 މިޔުޒިކް ކުޅުމާއި އެ ރޮނގުން މީހުން ތަމްރީނުކުރު ް އަމިއްލަ ރާގު އުފެއްދުންނ ތަމްރީނުކުރުން
 ނެށުމާއި ،އެ ރޮނގުން މީހު ް ކޮރެއޮގްރަފީ 5.31އެޕްލައިޑް އާޓްސްގެ ދާއިރާ
ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
 އިންޑަސްޓްރިއަލް އާޓްސް ފެޝަން ޑިޒައިން އިންޓީރިއަރ ޑިޒައިން ޑެކަރޭޓިވް އާޓް -ލޭންޑް ސްކޭޕިންގ

13

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

އމް48 :
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ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ދދު1064 :
އަ ަ

 5.32އަންހެނުންގެ ދާއިރާ
ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
މި ދާއިރާއިން އިނާމު ދެވޭނީ މަދުވެގެން  5އަހަރުގެ މުއްދަތެއްގައި ،ތިރީގައި މިވާ ރޮނގުތަކުންކުރެ ރޮނގަކުން
ނނަށެވެ.
ފާހަގަކުރެވޭ ފަދަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާ އަންހެނު ް
ނންގެ
 -އަންހެ ު

ށ
ތަރައްޤީއަ ް

މަސައްކަތްކުރުމާއި،

އަންހެނުންގެ

ޙައްޤުތައް

ރައްކާތެރިކޮށް

ކުރިއެރުވުމަށް

ށ މަސައްކަތްކުރުން
ހންތަކާއި ހުރަސްތައް ނައްތާލުމަ ް
ނނަށް ހުރި ގޮންޖެ ު
މަސައްކަތްކުރުމާއި ،އަންހެނު ް
ތރިކުރުވުމާއި ،އެ ޙައްޤުތައް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
 އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ހޭލުން ެ އިޖުތިމާޢީ އަދި އިންސާނީ ރައްކާތެރިކަން ޤާއިމުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުންނން ސްޓީރިއޯޓައިޕް)
ޅ ބާވަތުގެ މަސައްކަތްކުރުން ( ޮ
ނން ކޮށްނޫ ޭ
 ޢާންމުކޮށް އަންހެ ުނ (ވޮލަންޓިއަރިޒަމް)
 ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރު ް 5.33ޒުވާނުންގެ ދާއިރާ
ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
ނ
ކންކުރެ ރޮނގަކު ް
އގައި ،ތިރީގައި މިވާ ރޮނގުތަ ު
މދުވެގެން  5އަހަރުގެ މުއްދަތެ ް
މި ދާއިރާއިން އިނާމު ދެވޭނީ ަ
ފާހަގަކުރެވޭ ފަދަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާ ޒުވާނުންނަށެވެ.
ރނިވި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުން
 މަސްތުވާ ތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބިނާކު ަގއި ބިނާކުރަނިވި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުން
މ ދެކޮޅަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއް ަ
 ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރު ާރނިވި
 ބޮޑެތި ކުށްތައް މަދުކުރުމަށާއި ،ކުށުގެ ވެށިން ރައްކާތެރިވުމަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބިނާކު ަމަސައްކަތްކުރުން
 ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި ،މަސައްކަތްކުރުމުގެ ރޫޙު އާލާކުރުންތޢާރުފުކުރުން
އ އުފެއްދުންތަކާއި ޚިދުމަތްތައް ަ
 މުޖުތަމަޢަށް ފައިދާކުރަނިވި ާ އާޓްސް އެންޑް ކްރިއޭޓިވިޓީގެ މަސައްކަތްކުރުން .6ޤައުމީ އިނާމު ދިނުމަށް ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލާނެ ކަންތައްތައް
ނ
ނވަތަ ނޫންކަ ް
(ހ) ދާއިރާގައި ދެމިހުރިކަން ު
(ށ) ދާއިރާގައި ޚިދުމަތް ކޮށްފައިވާ މުއްދަތު
(ނ) ދާއިރާއިން ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީއާއި ކުރިއެރުންތައް
ހށް ކޮށްދީފައިވާ މަސައްކަތް
(ރ) ދާއިރާއިން ،ހިލޭސާބަ ަ
ދހުރި ގޮތެއްގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް
އޤީއަށާއި ،މުޖުތަމަޢަށް ފައި ާ
(ބ) ދާއިރާއިން ،ޤައުމުގެ ތަރަ ް
ބނާކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް
(ޅ) ދާއިރާއިން ،މީހުން ި
ފއްދުންތެރި ކަންތައްތައް ތަޢާރުފު ކޮށްފައިވާ މިންވަރު
(ކ) މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ،އު ެ
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އމް48 :
ވޮލި ު

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ވރި ކުރުވުމަށްކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތް
(އ) ދިވެހިން ވަޒީފާއަށް އަހުލު ެ
ނގެ އަދަދު
ހ ް
(ވ) ތަމްރީނުކޮށްފައިވާ ދިވެ ި
ޅ ނިސްބަތް
(މ) ދިވެހިން ވަޒީފާގައި ގެންގު ޭ
 .7ކޮމިޓީން އިތުރަށް ބަލާނެ ކަންތައްތައް
ހށަހެޅޭ ދާއިރާއިން ،މީގެކުރިން ޢާންމު ޚިދުމަތުގެ
މށް ު
ށ ހުށަހެޅޭ މީހަކީ ،އިނާ ަ
(ހ) ޝަރަފުވެރިކަމުގެ އިނާމަ ް
ވރުދިނުމުގެ އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ މީހާ/ފަރާތަކީ ،ހުށަހެޅޭ ދާއިރާއިން،
އވާ މީހެއްކަމުގައި ނުވުން .ހިތް ަ
ޝަރަފުވެރިކަމުގެ އިނާމު ލިބިފަ ި
މީގެ ކުރިން ޢާންމު ޚިދުމަތަށް ހިތްވަރުދިނުމުގެ އިނާމު ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ނުވުން.
(ށ) އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ ފަރާތަކީ ،ކުންފުނި ނުވަތަ ޖަމުޢިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާޢަތް ފަދަ ތަނެއްގެ މަސްއޫލު ފަރާތެއްގެ
މކީ ،ކުންފުނި ނުވަތަ ޖަމުޢިއްޔާ
ހައިސިއްޔަތުން ޢާންމު ޚިދުމަތުގެ އިނާމު ނުވަތަ ޤައުމީ އިނާމު ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ ،އެ އިނާ ަ
މގައި ބެލުން.
ދމަތަކުން ލިބިފައިވާ އިނާމެއް ކަ ު
ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކުން ދީފައިވާ ޚި ު
(ނ) އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ ފަރާތަކީ ،ސަރުކާރުން ދެއްވާފައިވާ ޢާންމު ޚިދުމަތުގެ އިނާމެއް ނުވަތަ ޤައުމީ އިނާމެއް ލިބިފައިވާ
ލ
ތނެއްގެ މަސްއޫ ު
ތވަނީ ކުންފުނި ،ޖަމުޢިއްޔާ ،ޖަމާޢަތް ފަދަ ަ
ފަރާތެއް ނަމަ ،ނުވަތަ އިނާމު ލިބުނުއިރު އެ ފަރާތް ނިސްބަ ް
ނ ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ އިނާމަކީ ،ކުންފުނި ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްފަދަ ތަނެއްގެ ނަމުގައި ދީފައިވާ
ފަރާތަކަށް ނަމަ ،އިނާމު ލިބު ު
ޚިދުމަތަކުން ލިބިފައިވާ އިނާމެއް ކަމުގައި ބެލުން.
މށް ކުރާ މަސައްކަތެއްގެ އިތުރުން ،އެ ދާއިރާއެއްގެ
(ރ) އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ ޒިންމާގެ އިތުރުން ،ނުވަތަ އާމްދަނީ ހޯދު ަ
ތަރައްޤީއަށާއި ،ކުރިއެރުމަށް ކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތްތަކަށާއި ،ކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަށް.
(ބ) ޝަރަފުވެރިކަމުގެ އިނާމު ޙައްޤުވާނަމަ ،އެކަށީގެންވާ ދިގު މުއްދަތެއްގައި ،އެ ދާއިރާއަކުން ކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތް
ތަކަށާއި ،އެ މަސައްކަތުގައި ޙަޔާތުގެ ބޮޑު ބައެއް ހޭދަކޮށްފައިވާ މިންވަރު.
(ޅ) ހިތްވަރުދިނުމުގެ އިނާމު ޙައްޤުވާ ނަމަ ،ދާއިރާގައި ކޮށްދީފައިވާ އަދި ކުރަމުން ގެންދާ ޚިދުމަތްތަކަށާއި،
ތކަށް ކަންކަން ކުރުމަށް ރާވާފައިވާ މިންވަރު.
ޓނިވި ގޮ ަ
މުއްދަތަށާއި ،ދެމެހެއް ެ
ނއަކަށް ވުން.
ބލުކުރާ ނަމޫ ާ
(ކ) މުޖުތަމަޢު ޤަ ޫ
ރތުގެ މަދަނީ އަދި ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގެ ރެކޯޑު.
(އ) އިނާމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ފަ ާ
 .8ޤައުމީ އިނާމު ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ އަގު ވަޒަންކުރުން
ޤައުމީ އިނާމު ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ އަގު ،ސަރުކާރުން ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ވަޒަން ކުރާނެއެވެ.
 .9ޤައުމީ އިނާމެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން އިނާމު ނިގުޅައިގަތުން
ޤައުމީ އިނާމެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން ،ޤައުމީ އިނާމެއް ނިގުޅައިގަންނަންޖެހޭ ފަދަ ކަމެއް ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެ
ށ ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ ،އެ ކަމެއް ބަލައި ،އަދި އެ ކަމަކީ ޤައުމީ
ނަމަ ނުވަތަ އެ ފަދަ މައްސަލައެއް ،ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީއަ ް
ނ
ފނިއްޖެނަމަ ،ތަފްޞީލު ސަބަބާއެކު ،އެކަ ް
ފދަ ކަމެއް ކަމުގައި ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ެ
އިނާމެއް ނިގުޅައިގަންނަންޖެހޭ ަ
ކމިޓީއަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހެޅުމުގެ ބާރު ،ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ ޮ
__________________
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ޤައުމީ އިނާމަށް ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ ނަން ހުށަހަޅާ ފޯމު
އިނާމަށް ހުށަހަޅަނީ އެހެން ފަރާތަކުން ☐

އިނާމަށް ހުށަހަޅަނީ އަމިއްލައަށް ☐

 .1ޤައުމީ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅޭ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު:
ހ .ނަން:
ށ .ދާއިމީ އެޑްރެސް:
ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ

ނ .މިހާރުގެ އެޑްރެސް:
ރ .ދ.ރ.އ.ކާޑު ނަންބަރު:

ފޮޓޯއެއް

ބ .އުފަން ތާރީޚު:

ޅ .ގުޅޭނެ ފޯނުނަންބަރު:
ކ .އީ-މެއިލް އެޑްރެސް:
އ .ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނާއި އަދާކުރާ ވަޒީފާ:
ދމަށް ކުރާ މަސައްކަތް:
ވ .އަމިއްލަގޮތުން އާމްދަނީ ހޯ ު

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

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

ހިތްވަރު:

ޝަރަފު:

އިނާމު ލިބުނު ދާއިރާ:

 .4އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ ދާއިރާއިން ނުވަތަ ރޮނގުން ކުރި މަސައްކަތާއި ޚިދުމަތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު :މި ނަންބަރުގެ
މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަ ކުރުމުގައި (ށ) އަދި (ނ) ގައިވާ މަޢުލޫމާތު ފިޔަވައި އެހެން ބައިތަކުގައިވާ ގޮޅިތަކުގައި
 މި ފާހަގަ ލާށެވެ.
ހ .ދާއިރާގައި ޚިދުމަތްކުރުމުގައި ދެމިހުރިކަން ނުވަތަ ނޫންކަން:

ދެމިހުރި ☐

ނޫން ☐

ށ .ދާއިރާގައި ޚިދުމަތްކުރަން ފެށި އަހަރު:
ނ .ދާއިރާގެ ޚިދުމަތުގައި ވީ މުއްދަތު:

އަހަރު

ރ .ދާއިރާއިން ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީތަކާއި ،ކުރިއެރުންތައް☐ :
ދ
(ރާއްޖޭގައި ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީތަކާއި ،ކުރިއެރުންތައް އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން ލިސްޓު ކުރުން .އަ ި
ކއި ،ފޮޓޯތަކާއި ،ސީޑީއާއި ،ވީޑިއޯ ވަކިން
މި ކާމިޔާބީތަކާއި ކުރިއެރުންތަކުގެ ތަފްޞީލާއި ،ކަމާބެހޭ ލިޔުންތަ ާ
ހިމެނުން)
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އަ ަ

އމް48 :
ވޮލި ު

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

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

ޓ ކުރުން .އަދި މި
ކމިޔާބީތަކާއި ކުރިއެރުންތައް ،އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން ލިސް ު
(ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ހޯދާފައިވާ ާ
ވޑިއޯ ވަކިން
ކއި ،ފޮޓޯތަކާއި ،ސީޑީ އާއި ީ
ބހޭ ލިޔުންތަ ާ
ކާމިޔާބީތަކާއި ކުރިއެރުންތަކުގެ ތަފްޞީލާއި ،ކަމާ ެ
ހިމެނުން)
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

މސައްކަތްކޮށްފައި ވޭ☐ :
ބ .ދާއިރާއިން ހިލޭސާބަހަށް ަ
(ހިލޭސާބަހަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ،އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން ،ލިސްޓު ކުރުން .އަދި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ
އ ،ފޮޓޯތަކާއި ،ސީޑީއާއި ވީޑިއޯ ވަކިން ހިމެނުން)
ތަފްޞީލާއި ،ކަމާބެހޭ ލިޔުންތަކާ ި
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
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ޓ
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ގތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައި ވޭ☐ :
ޅ .ދާއިރާއިން ޤައުމުގެ ތަރައްޤީއަށާއި ،މުޖުތަމަޢަށް ފައިދާހުރި ޮ
(ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ،އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން ،ލިސްޓު ކުރުން .އަދި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ
އ ،ފޮޓޯތަކާއި ،ސީޑީއާއި ވީޑިއޯ ވަކިން ހިމެނުން)
ތަފްޞީލާއި ،ކަމާބެހޭ ލިޔުންތަކާ ި
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

އކަތް ކޮށްފައި ވޭ☐ :
ކ .އިނާމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ދާއިރާއިން މީހުން ބިނާކުރުމަށް މަސަ ް
(ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ،އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން ،ލިސްޓު ކުރުން .އަދި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ
އ ،ފޮޓޯތަކާއި ،ސީޑީއާއި ވީޑިއޯ ވަކިން ހިމެނުން)
ތަފްޞީލާއި ،ކަމާބެހޭ ލިޔުންތަކާ ި
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

ނޯޓު :މި މާއްދާގެ (ރ) (ބ) (ޅ) (ކ) ގައި ވާ މަޢުލޫމާތުތައް ބަޔާންކޮށްފައި ވާ ގޮތަށް ވަކިން ހުށަހަޅާފައި
ނުވާނަމަ ،ކޮމިޓީން އެފޯމެއް ބާޠިލު ކުރާނެއެވެ.
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 .5އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅޭމީހާގެ މަޢުލޫމާތު ކަށަވަރުކޮށްދެވޭނެ ދެ ފަރާތެއްގެ މަޢުލޫމާތު( :މި ދެ ފަރާތަކީ ،އިނާމަށް
ހުށަހެޅޭމީހާގެ މަޢުލޫމާތާއި ،ހުށަހެޅޭ ދާއިރާއިން ކުރާ ނުވަތަ ކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅަށް
އެނގޭނެ ފަރާތްތައް ކަމަށް ވާންވާނެއެވެ).
ނަން:

ނަން:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

އިނާމަށް ހުށަހެޅޭމީހާއާ ހުރި ގުޅުން:

އިނާމަށް ހުށަހެޅޭމީހާއާ ހުރި ގުޅުން:

ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:

ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:

އީ-މެއިލް އެޑްރެސް:

އީ-މެއިލް އެޑްރެސް:

 .6ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
އ
ނގަ ި
މނާފައިވާކަން އަ ް
މއެކު ހި ަ
އދި މި ލިޔުންތައް ފޯ ާ
ޔންތައް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެަ .
ގއި މިވާ ލި ު
މި ފޯމާއެކު ތިރީ ަ
ކމާބެހޭ ބައިތަކުގައި  މި ފާހަގަލާށެވެ.
ދިނުމުގެ ގޮތުން ަ
ހ .ފޯމު ހުށަހަޅާ މީހާގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ☐ :
ގ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ☐ :
ހށަހެޅޭމީހާ ެ
ށ .އިނާމަށް ނަން ު
ނ ކަންކަން ނިންމާ
ޑ ނުވަތަ ކޮމިޓީގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ް
ނ .ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ތެރެއިން ކޮމިޝަން ނުވަތަ ބޯ ު
ބޑުން ނުވަތަ
ވތަ ޯ
ހށަހެޅުމަށް ކޮމިޝަނުން ނު ަ
މށް ު
ގ ނަން ހުށަހަޅާނަމަ ،އިނާ ަ
ތަނަކުން ޤައުމީ އިނާމަށް މީހެއް ެ
ނންމުން☐ :
ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ ި

އނާމަށް
ށ މީހެއްގެ ނަން ހުށަހަޅާނަމަި ،
ޢތް ފަދަ ތަނަކުން ޤައުމީ އިނާމަ ް
ރ .ކުންފުނި ،ޖަމުޢިއްޔާ ،ޖަމާ ަ

މފައިވާ ނިންމުން☐ :
ނން ާ
ނ ނުވަތަ ހިންގާ ކޮމިޓީން ި
ހުށަހެޅުމަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު ް
ވރު ނުވަތަ ކަރިކިއުލަމް ވައިޓޭ☐ :
ބ .އިނާމަށް ހުށަހެޅޭމީހާގެ ވަނަ ަ

ގ ރެކޯޑު (މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ) ފޯމު☐ :
ޅ .އިނާމަށް ހުށަހެޅޭމީހާގެ ކުށު ެ
ކ .އިނާމަށް ހުށަހެޅޭމީހާ ،އިނާމަށް ހުށަހަޅާ ރޮނގުން ،ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ ތަޢާރުފު( :ދިގުވެގެން A4
ސައިޒުގެ ދެ ޞަފްޙާ) ☐

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

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

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

 .8އިޤްރާރު
ކ ޞައްޙަ ލިޔުން ތަކެއް
މއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަ ީ
ތ ކަމާއި ،މި ފޯ ާ
ތތަކަކީ ،ތެދު މަޢުލޫމާ ު
މި ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާ ު
ކަމަށް އަހަރެން އެއްބަސްވެ ،އިޤްރާރު ވަމެވެ.

ފޯމު ހުށަހަޅާ މީހާގެ ސޮއި:

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

ފޯމު ހުށަހަޅާ މީހާގެ ނަން:

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

ތާރީޚު:

ތައްގަނޑު:

..................................................
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އމް48 :
ވޮލި ު

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމުގައާއި ހުށަހެޅުމުގައި ،ކޮންމެހެން ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންތައްތައް:
 .1އަމިއްލަ ފަރުދަކު ،އަމިއްލައަށް ނަން ހުށަހަޅާނަމަ ފުރިހަމަކުރާނީ ،މި ފޯމުގެ  8,6,5,4,3,2,1އެވެ.
ހމަކުރާނީ،
 .2އަމިއްލަ ފަރުދަކު ނުވަތަ ކުންފުނި ޖަމާޢަތް ފަދަ ތަނަކުން އެހެން މީހެއްގެ ނަން ހުށަހަޅާނަމަ ފުރި ަ
މި ފޯމުގެ  8,7,6,5,4,3,2,1އެވެ.
 .3ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކުން ނުވަތަ އެހެންވެސް ފަރާތަކުން ވަކި ފަރުދެއްގެ ނަން ހުށަހަޅާ ނަމަ ފުރިހަމަކުރާނީ
ވެސް ،މި ފޯމުގެ  8,7,6,5,4,3,2,1އެވެ.
ގ ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ ފޮޓޯއަކާއި ،ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ
 .4ޤައުމީ އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ މީހާ ެ
ށހަޅާ މީހާގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީއެއް ،މި ފޯމާއެކު
ކޮޕީއަކާއި ،ޤައުމީ އިނާމަށް ހު ަ
ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
 .5ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކުން ވަކި ފަރުދެއްގެ ނަން ހުށަހަޅާ ނަމަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ސޮއިކުރާނީ،
ކ ފަރުދެއްގެ
އެ އިދާރާއެއް ހިންގަން ހުރި އެންމެ އިސް ވެރިއެކެވެ .ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކުން ވަ ި
ނަން ހުށަހަޅާނަމަ ،ފޯމުގައި ސޮއިކުރާނީ ،ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރެކެވެ.
ގ
ތންތަނު ެ
ވތަ ބޯޑުގެ ނުވަތަ ކޮމިޓީ ފަދަ ަ
 .6ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ތެރެއިން ،ކޮމިޝަނުން ނު ަ
ދއްގެ ނުވަތަ
ކންކަން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަންތަނުން ޤައުމީ އިނާމަށް ފަރު ެ
އަޣުލަބިއްޔަތުން ނިންމައިގެން ަ
ލބިއްޔަތުން
ޣ ަ
ނތަނުގެ އަ ު
ތ ކޮމިޓީ ފަދަ ތަ ް
ވ ަ
ވތަ ބޯޑުގެ ނު ަ
ކމިޝަނުން ނު ަ
ތަނެއްގެ ނަން ހުށަހަޅާ ނަމަޮ ،
ވނެއެވެ.
ނންމިކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅަން ާ
ނ ޤައުމީ އިނާމަށް ހުށަހެޅުމަށް ި
ފަރުދެއްގެ ނުވަތަ ތަނެއްގެ ނަ ް
ށހަޅާ ނަމަ،
މށް ހު ަ
އގެ ނަން ޤައުމީ އިނާ ަ
ނ ވަކި ފަރުދެ ް
ތ ފަދަ ތަނަކު ް
މޢަ ް
 .7ކުންފުނި ،ޖަމުޢިއްޔާ ،ޖަ ާ
ނންމާފައިވާ
އެ ތަނެއްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނުވަތަ ހިންގާ ކޮމިޓީން ،އެ ފަރާތެއް އިނާމަށް ހުށަހެޅުމަށް ި
ނިންމުން ،މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
މތުތަކާއި،
ނމުގައި ބަލާނީ ،ހުށަހަޅާ މަޢުލޫ ާ
ޢލޫމާތު ވަޒަންކޮށް ޕޮއިންޓު ދި ު
 .8އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ ފަރާތުގެ މަ ު
އެހެނިހެން ހެކިތަކުގެ މައްޗަށް ކަމަށްވާތީ ،މަޢުލޫމާތުތަކާއި ،ހެކިތައް ހުށަހެޅުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް
ދިނުން އެދެމެވެ.
މތާއި ތަކެތި ފޮނުވާނީ،
އހެނިހެން މަޢުލޫ ާ
ހށަހަޅާ ފޯމާއި ،ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ެ
 .9އިނާމަށް ނަން ު
ށ އެޑްރެސްކޮށް ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށެވެ .ފޯމު ބަލައިގަންނާނީ،
ޓ“ އަ ް
”ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމި ީ
 11ޖޫން  2019އިން ފެށިގެން  31ޖުލައި  2019އާ ދެމެދު ،ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު
 8:00އިން މެންދުރުފަހު  2:00ގެ ނިޔަލަށެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް  3336262ނުވަތަ  3323701ނަންބަރު ފޯނާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
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ކުންފުނި ،ޖަމުޢިއްޔާ ،ޖަމާޢަތް ފަދަ ތަންތަން ޤައުމީ އިނާމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު
އިނާމަށް ހުށަހަޅަނީ އެހެން ފަރާތަކުން ☐

އިނާމަށް ހުށަހަޅަނީ އަމިއްލައަށް ☐

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

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

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

ނުގެންދޭ ☐

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

އަހަރު

ރ .ދާއިރާއިން ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީތަކާއި ކުރިއެރުންތައް☐ :

22

ދދު1064 :
އަ ަ

އމް48 :
ވޮލި ު

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ތކާއި ކުރިއެރުންތައް އެންމެ އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން ލިސްޓު ކުރުން .އަދި
(ރާއްޖޭގައި ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީ ަ
ނތަކާއި ،ފޮޓޯތަކާއި ،ސީޑީއާއި ވީޑިއޯ ވަކިން
މި ކާމިޔާބީތަކާއި ކުރިއެރުންތަކުގެ ތަފްޞީލާއި ،ކަމާބެހޭ ލިޔު ް
ހިމެނުން)
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

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

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

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

(ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ވަކިން ލިސްޓުކުރުން.

ކަމާބެހޭ

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

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

މަސައްކަތްތައް

ވަކިން

ލިސްޓުކުރުން.

އަދި

މި

މަސައްކަތްތަކުގެ

ތަފްޞީލާއި،

ކަމާބެހޭ

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

ށފައިވޭ☐ :
ކ ް
އ .މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އުފެއްދުންތެރި ކަންތައްތައް ތަޢާރުފު ޮ
ތރި ކަންތައްތައް ވަކިން ލިސްޓުކުރުން .އަދި މި ކަންތައްތަކުގެ ތަފްޞީލާއި،
(ތަޢާރުފު ކޮށްފައިވާ އުފެއްދުން ެ
ކަމާބެހޭ ލިޔުންތަކާއި ،ފޮޓޯއާއި ،ސީޑީއާއި ވީޑިއޯ ވަކިން ހިމެނުން)
.1
.2
.3
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އމް48 :
ވޮލި ު

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

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

މ .ވަޒީފާގައި ދިވެހިން ގެންގުޅޭ☐ :
ވަޒީފާގައި ގެންގުޅޭ ދިވެހިންގެ ޢަދަދު
ވަޒީފާގައި ގެންގުޅޭ ބިދޭސީންގެ ޢަދަދު
(ދިވެހިން ގެންގުޅޭ ނިސްބަތާއި ،ތަފްޞީލާއި ،ކަމާބެހޭ ލިޔުންތައް ވަކިން ހިމެނުން)
ފ .ފާހަގަކުރެވޭ އިތުރު ކަމެއް އޮތް ނަމަ☐ :
(އެކަމެއް ނުވަތަ ކަންކަމުގެ ތަފްޞީލާއި ،ކަމާބެހޭ ލިޔުންތަކާއި ،ފޮޓޯއާއި ،ސީޑީއާއި ވީޑިއޯ ވަކިން ހިމެނުން)
ނޯޓު) :ހ( )ރ( )ބ( )ޅ( )ކ( )އ( )ވ( )މ( )ފ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް
ކޮންމެ ބައެއް ވަކިން ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ ،ކޮމިޓީން އެ ފޯމެއް ބާޠިލު ކުރާނެއެވެ.
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 .5އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ ކުންފުނި ،ޖަމުޢިއްޔާ ،ޖަމާޢަތް ފަދަ ތަނުގެ މަޢުލޫމާތު ކަށަވަރުކޮށް ދެވޭނެ ދެ ފަރާތެއްގެ
މަޢުލޫމާތު( :މި ދެ ފަރާތަކީ ،އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ ދާއިރާއިން ކުރާ ނުވަތަ ކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތުގެ މަޢުލޫމާތު
ރަނގަޅަށް އެނގޭ ފަރާތްތަކަށް ވާންވާނެއެވެ).
ނަން:

ނަން:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

ގޅުން:
އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ ފަރާތާ ހުރި ު

ގޅުން:
އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ ފަރާތާ ހުރި ު

ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:

ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:

ފެކްސް ނަންބަރު:

ފެކްސް ނަންބަރު:

އީ-މެއިލް އެޑްރެސް:

އީ-މެއިލް އެޑްރެސް:

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

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

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

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

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

ފޯމު ހުށަހަޅާ މީހާ/ފަރާތުގެ ނަން:

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

ފޯމު ހުށަހަޅާ މީހާ/ފަރާތުގެ މަގާމު:

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

ތާރީޚު:

ތައްގަނޑު:

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

ހުށަހަޅާ

ފޯމާއި،

ފޯމާއެކު

ހުށަހަޅަންޖެހޭ

ނހެން
އެހެ ި

މަޢުލޫމާތާއި

ކތި
ތަ ެ

ފނުއްވާނީ،
ޮ

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

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް  3336262ނުވަތަ  3323701ނަންބަރު ފޯނާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
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