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ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީ
ސ
ޔގެ އޮފީ ް
ހރިއް ާ
ރައީސުލްޖުމް ޫ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.

ޤައުމީ އިނާމު 2020
 .1ސަބަބާއި އަސާސް
ވހި ރައްޔިތުންނާއި ދިވެހި ރައްޔިތުން
ނމު އަސާސަކީ ދި ެ
ދިވެހި ޤައުމުގެ ކުރިމަގުގެ އެންމެ މުހި ް
އ މުޖުތަމަޢުގެ ލާބަޔާއި މަންފާއަށް ޓަކައި ވަކިވަކި
އުފައްދައިފައިވާ މަދަނީ މުއައްސަސާތަކެވެ .އެހެންކަމުން ،ޤައުމާ ި
ޖމުޢިއްޔާތަކާއި ޖަމާޢަތްތަކުންނާއި ،ވިޔަފާރި އިދާރާތަކުން ކުރާ
ސސާތަކުންނާއި ،މަދަނީ ަ
ފަރުދުންނާއި ،މަދަނީ މުއައް ަ
މަސައްކަތްތަކާއި،
އެ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ރީތި ނަން ބަލައިގަތުމަކީ ،ދައުލަތުން މި ކަންކަމަށް ހިތްވަރުދިނުމަށް އެޅޭ ފިޔަވަޅެކެވެ .އަދި
ސ
ކ ވެ ް
އ ދިނުމަ ީ
މ އިނާމެ ް
ގ ގޮތުން ،ޤައު ީ
ޒން ކުރުމު ެ
ކމިޔާބީތަކުގެ އަގު ވަ ަ
އެ ފަރާތްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި ހޯދާ ާ
ދެވޭ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްވަރަކަށްވާނޭ ކަމެކެވެ.
ޤައުމީ

މ
އިނާ ު

ލިބޭ

ފަރާތްތައް

ކަނޑައަޅާނީ،

ޖމްހޫރިއްޔާ
ލ ު
ރައީސު ް

ޢައްޔަން

ކުރައްވައިފައިވާ

ކމިޓީ] އިންނެވެ.
[ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ ޮ

 .2މައިގަނޑު އުސޫލުތައް
(ހ) ޤައުމީ

އިނާމު،

އންމުގޮތެއްގައި
ާ

ކ
އަހަރަ ު

ދޭނީ،

އ
އެ ް

ފަހަރުއެވެ.

މ
ޤައު ީ

މ
އިނާ ު

ދޭނީ،

ސމީ ޖަލްސާގައެވެ.
ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ ރަ ް
(ށ) ޤައުމީ އިނާމުގައި ހިމެނޭނީ ،ދެ ގިންތިއެކެވެ .އެއީ ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމާއި  ،ހިތްވަރު ދިނުމުގެ
ޤައުމީ އިނާމެވެ.
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ޔ ދެއްވާނީ،
ލޖުމްހޫރިއް ާ
އ ރައީސު ް
ނމުގެ ގޮތުގަ ި
(ނ) ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އި ާ

އޑަނައަކާއި ،ޝަރަފުގެ
އަ ް

ގ ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާނީ،
ބެޖަކާއި ،ހަނދާނީ ލިޔުމެކެވެ .ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު ެ
ހަނދާނީ ފިލައަކާއި ،ހަނދާނީ ލިޔުމެކެވެ.
ޖމާޢަތަކުން ނުވަތަ
ނ ނުވަތަ އެހެން ފަރުދަކު ނުވަތަ ޖަމުޢިއްޔާއަކުން ނުވަތަ ަ
ނ އަމިއްލަ ގޮތު ް
(ރ) ޤައުމީ އިނާމު ދޭ ީ
ކުންފުންޏަކުން

އިނާމަށް

ހުށަހަޅައި ފައިވާ

ފަރާތްތަކަށާއި،

ދައުލަތުގެ

އިދާރާއަކުން

ނުވަތަ

މިނިވަން

މުއައްސަސާއަކުން ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ ސަރުކާރު ބައިވެރިވާ ކުންފުންޏަކުން އިނާމަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ
ފަރާތްތަކަށެވެ.
(ބ) ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 1/97ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ޢިއްޒަތެއް އަރުވައިފައިވާ ފަރާތްތައ ް
އސްތިސްނާ ވާނެއެވެ.
ޅމުން ި
ޤައުމީ އިނާމަށް ހުށަހެ ު

 .3ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމު ދެވޭނީ ،ވަކި ފަރުދަކު ،ދިވެހި ޤައުމަށާއި މުޖުތަމަޢަށް ފައިދާހުރި
ގޮތެއްގައި ،މަދުވެގެން  35އަހަރު ޚިދުމަތްކޮށްފައި ވުމުންނެވެ .ހިތްވަރުދިނުމުގެ އިނާމު ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ނަމަ،
ނ
ށ ހުށަހަޅާއިރު ،މިކަ ް
ރ ވުމުންނެވެ .އިނާމަ ް
ލ  35އަހަ ު
ކ ޖުމު ަ
މ ލިބުނުތާ  10އަހަރުވެފައި ،އެ ު
އނާ ު
ށ އެ ި
އެ މީހަކަ ް
ސާބިތުކޮށްދެވޭނެ ލިޔުންތަކާއި ހެކި ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

 .4ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
މ
ސ އިނާ ު
ވ ް
މ ދެ ގިންތިއަށް ެ
ގންތިންނެވެި .
ވ ދެ ި
މ ާ
މ ދޭނީ ،ތިރީގައި ި
މ އިނާ ު
ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައު ީ
ނ ވާނެއެވެ.
ދިނުމަށް މުއްދަތު ބެލުމުގައި  5.16އިސްތިސް ާ
ސ އެ ދާއިރާގެ
ރ ވެ ް
ރ ޚިދުމަތް ކުރުމާއެކު ،މިހާ ު
ނ  7އަހަ ު
އ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެ ް
(ހ) ވަކި ފަރުދެއް ނަމަެ ،
އޔާ ޖަމާޢަތަކުން ނަމަ ،ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި
ޚިދުމަތުގައި ދެމިހުރުމުންނެވެ .މުއައްސަސާއަކުން ނުވަތަ ޖަމުޢި ް
މަދުވެގެން 10

އަހަރު

ވުމުންނެވެ .އިނާމަށް ހުށަހަޅާއިރު،

މިކަން ސާބިތުކޮށްދެވޭނެ ލިޔުންތަކާއި

ހެކި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ނމަށް
ނމު ދި ު
ދ ދާއިރާއިން އި ާ
މ ެ
މ ދެވޭނީި ،
ނ ު
ގ ދާއިރާއިން އި ާ
(ށ) އަންހެނުންގެ ދާއިރާއާއި ޒުވާނުން ެ
ކަނޑައެޅިފައިވާ ރޮނގުތަކުންކުރެ ރޮނގެއްގައި ،މަދުވެގެން  5އަހަރުގެ މުއްދަތެއްގައި ،ފާހަގަކުރެވޭ ފަދަ
ނ
ސ އެ ދާއިރާގެ ޚިދުމަތުގައި ދެމިތިބި އަންހެނުންނަށާއި ،އުމުރު ް
ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރުމާއެކު ،މިހާރު ވެ ް
 18އަހަރާއި  35އަހަރާ ދެމެދުގެ ޒުވާނުންނަށެވެ .އިނާމަށް ހުށަހަޅާއިރު ،މިކަން ސާބިތުކޮށްދެވޭނެ ލިޔުންތަކާއި
ހެކި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
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 .5ޤައުމީ އިނާމު ދެވޭ މައިގަނޑު ދާއިރާތައް
އ ބެލޭނެ މައިގަނޑު
ޑ ދާއިރާތަކާއި ،އެ ދާއިރާތަކުން އިނާމު ދިނުމުގަ ި
ޤައުމީ އިނާމު ދެވޭނެ މައިގަނ ު
ރޮނގުތައް ތިރީގައި މި ވަނީއެވެ.
 5.1ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމާއި ،އުނގަންނައިދިނުމާއި ،ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ޢިލްމުގެ ދާއިރާ
ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
 ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމާއި ،އުނގަންނައިދިނުން. ކީރިތި ޤުރްއާން ހިތުދަސްކުރުމާއި ،ހިތުދަސްކޮށްދިނުން.ގ ރޮނގުން ޚިދުމަތްކުރުން.
 ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ޢިލްމު އުނގެނުމާއި ،އުނގަންނައިދިނުމު ެމއި ،ޝާއިޢުކުރުން (ޢުލޫމުލްޤުރްއާނުގެ
ސ ކުރު ާ
އ ،ދިރާ ާ
ނ ފޮތް ލިޔުމާ ި
މ ހިމެ ޭ
 ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ޢިލް ުފޮތްތައް ،ތަޖުވީދު ޢިލްމުގެ ފޮތްތައް ،ޤުރްއާނާއި ސައިންސްގެ ފޮތްތައް)
 5.2އިސްލާމްދީނަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި ،ދީނަށް ޚިދުމަތްކުރުމާއި ،ދީނީ ޢިލްމު އުނގަންނައިދިނުމުގެ ދާއިރާ
ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
 -އިސްލާމްދީން އުނގަންނައިދިނުން. ދީނީ ރޮނގުން ޚިދުމަތްކުރުމާއި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން. ދީނީ ފޮތް ލިޔެ އެކުލަވައިލުމާއި ،ޝާއިޢުކުރުން. މިސްކިތްތައް ބިނާކޮށްދިނުމާއި ،މަރާމާތުކޮށްދިނުން. 5.3ދިވެހިބަހާއި އަދަބިއްޔާތުގެ ދާއިރ ާ
ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
ސ ދިރާސާކުރުން.
 ދިވެހިބަހާއި ބަހުގެ ޢިލްމު ކުރިއެރުވުމާއި ،ބަ ް ދިވެހިބަހުގެ ބަހުރުވަތައް ދިރުވުން. ދިވެހިބަހުގެ ލިޔުންތެރިކަން ކުރިއެރުވުން. ދިވެހިބަހުގެ އަދަބަށް ބިނާކުރަނިވި ފާޑުކިޔުން. ދިވެހިބަހުން ފޮތް ލިޔެ އެކުލަވައިލުމާއި ،ޝާއިޢުކުރުން. ދިވެހިބަހަށް ތަރުޖަމާކުރުން.ނ ކުރިއެރުވުން.
 ވާހަކަ ލިޔުމުގެ ފަން ު ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފަންނު ކުރިއެރުވުން. ދިވެހި ޅެންވެރިކަން ކުރިއެރުވުން.3

އަދަދު134 :

ވޮލިއުމް49 :

 ދިވެހިބަހުގެ ފަންނިއްޔާތަށް ޚިދުމަތްކުރުން. 5.4ދިވެހި ތާރީޚުގެ ދާއިރ ާ
ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
 ދިވެހި ތާރީޚު ދިރާސާކުރުން. ދިވެހި ތާރީޚާ ބެހޭ ޢިލްމު ކުރިއެރުވުން. ތާރީޚާ ބެހޭ ފޮތް ލިޔެ އެކުލަވައިލައި ،ޝާއިޢުކުރުން. ދިވެހި ތާރީޚާ ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން. 5.5ދިވެހި ސަގާފަތާއި އާދަކާދައިގެ ދާއިރ ާ
ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
 ދިވެހިންގެ ސަގާފަތާއި އާދަކާދަ ދިރުވައި ،އާލާކޮށް ،ކުރިއެރުވުން. ދިވެހިންގެ ސަގާފީ ކުޅިވަރުތައް ކުރިއަރުވައި ،އާލާކުރުން. އިހުގެ ފަންނުތައް ދިރުވައި ،އާލާކުރުން. ދިވެހިންގެ ސަގާފަތާއި އާދަކާދަ ދިރާސާކުރުން. ދިވެހިންގެ ފޯކުލޯރު ދިރުވުން. ދިވެހިންގެ ސަގާފަތާއި އާދަކާދަޔާ ބެހޭ ފޮތް އެކުލަވައިލައި ،ޝާއިޢުކުރުން. 5.6ޤައުމީ ތަރިކައިގެ ދާއިރ ާ
ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
 ޤައުމީ ތަރިކަ ރައްކައުތެރިކުރުން.ރކުރުވުން.
ނ ހޭލުންތެ ި
މ ކުރުމާއި ،މީހު ް
 ޤައުމީ ތަރިކައާބެހޭ މަޢުލޫމާތު އާން ު ޤައުމީ ތަރިކައާބެހޭ ދިރާސާކުރުން. 5.7ތަޢުލީމީ ދާއިރާ
ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
 ތަޢުލީމު އުނގަންނައިދިނުން. ތަޢުލީމީ ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުން. ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް ،ކިޔަވައިދިނުމުގެ އައު ގޮތްތައް ތަޢާރުފު ކުރުން.ވސީލަތްތައް އުފައްދައި ތަރައްޤީ ކުރުން.
 އުނގަންނައި ދިނުމުގެ ަ4

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު134 :

ވޮލިއުމް49 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ނ މީހުން ބިނާކުރުން.
 ވޮކޭޝަނަލް އެޑިޔުކޭޝަން ނުވަތަ ޢަމަލީ މަސައްކަތުގެ ރޮނގު ް ތަޢުލީމީ މުއައްސަސާތައް އުފައްދައި ،ހިންގުން. މަތީ ތަޢުލީމު ތަރައްޤީކުރުން. ޢިލްމު އުފައްދައި ،ފެތުރުން.ރކޮށްދިނުން.
 އުނގެނުމުގައި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ތަޢުލީމު ފޯ ުރމާއި ،ތަރައްޤީކުރުން.
 ފަންނީ މީހުން ބިނާކު ު 5.8ޞިއްޙީ ދާއިރ ާ
ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
 ޞިއްޙީ ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުން. އާންމު ޞިއްޙަތު ކުރިއެރުވުން. ޞިއްޙީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން. ދިވެހިބޭސްވެރިކަން ކުރުމާއި ،އެ މަސައްކަތް ތަރައްޤީކުރުން. ޞިއްޙީ ރޮނގުން ދިރާސާކުރުން. ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިން ބިނާކުރުން. ޞިއްޙީ ދާއިރާއާ ގުޅޭގޮތުން ފޮތް ޝާއިޢުކުރުން.މހުން ހޭލުންތެރިކުރުން.
ގޅޭގޮތުން ީ
 ގައިން ގަޔަށް އަރާ ބަލިތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާ ުމ
ހ ބަލިތައް ފަދަ ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރު ާ
ނ ޖެ ޭ
 ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއާ ގުޅިގެ ްނ ހޭލުންތެރިކުރުން.
ގުޅޭގޮތުން މީހު ް
 5.9ޤާނޫނީ ދާއިރާ
ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
 ޤާނޫނީ ރޮނގުން ޚިދުމަތްކުރުން.ރޖަޢާކުރުން.
ޤނޫނު މު ާ
 ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކަށް މީހުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުވުމާއިާ ، 5.10އިޖުތިމާޢީ ރައްކައުތެރިކަމާއި ،އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ދިރުވައި ކުރިއެރުވުމުގެ ދާއިރ ާ
ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
ހންނަށް ޚިދުމަތް ކުރުމާއި ،ފުދުންތެރި
ވ ކުދިންނަށާއި މީ ު
ނ ބޭނުން ާ
 ޚާއްޞަ ރައްކައުތެރިކަމާއި އަޅައިލު ްބަޔަކަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

5

އަދަދު134 :

ވޮލިއުމް49 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ގ
ކތްކުރުމާއި ،ކުޑަކުދިންނާއި ޒުވާނުން ެ
 ކުޑަކުދިންނަށް ރައްކައުތެރި މުޖުތަމަޢެއް ޤާއިމުކުރުމަށް މަސައް ައއްގެ ގޮތުގައި ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމަށް
މެދުގައި އިޖު ތިމާޢީ އާދަތައް އަށަގަންނުވައި ،ޒިންމާދާރު ބަ ެ
މަސައްކަތްކުރުން.
-

ދ ނަފްސާނީ
ވ ފަރާތްތަކަށް (ވަލްނަރަބްލްސް) އިޖުތިމާޢީ އަ ި
ކ ހާލަތްތަކުގައި ާ
މުޖުތަމަޢުގައި ނާޒު ު
އެހީތެރިކަމާއި ރައްކައުތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރުން.

-

ތަފާތު ނުކުޅެދުންތެރިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

-

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކައުތެރިކުރުމަށް ޓަކައި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން.

-

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކޮށްދިނުމާއި ،އެ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް
މަސައްކަތްކުރުން.

-

ސއްކަތްކުރުން.
ގޅުންތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް މަ ަ
ޢާއިލީ ގުޅުންތަކާއި ،އިޖުތިމާޢީ ު

-

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ހޭލުންތެރި ކުރުވުން.

-

އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

-

ގ
ނޖެހުންތަކާއި ހުރަސްތައް ނައްތައިލުމަށް ،ޖިންސު ެ
އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކައުތެރިކުރުމުގައި ހުރި ގޮ ް
ތަފާތުކުރުމެއްނެތި މަސައްކަތްކުރުން.

 5.11ދައުލަތުގެ ގަވަރނަންސް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ދާއިރ ާ
ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
-

ސސްތައް ހަރުދަނާކޮށް އަށަގެންނެވުން.
ހމަތަކާއި އަ ާ
ޑިމޮކްރަސީގެ ަ

-

ޒމު ކުރިއެރުވުން .
ގ ނި ާ
ނ ހިންގުމު ެ
ސލުން ކަންކަ ް
ލާމަރުކަޒީ އު ޫ

-

ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

 5.12ތިމާވެށްޓާއި ހަކަތައިގެ ދާއިރާ
ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
-

ތިމާވެށީގެ ރޮނގުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން.

-

ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި އުފެއްދުންތައް ހޯދައި ،ތަޢާރުފުކުރުން ނުވަތަ ބޭނުންކުރުން.

-

ތިމާވެށީގެ ރޮނގުން ޢިލްމީ ދިރާސާތައް ކުރުން .

-

ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމަށް އިސްނަގައިގެން މަސައްކަތްކުރުން.

-

ތިމާވެށްޓާއި ރައްޓެހި ،ޚަރަދުކުޑަ އަދި އުފެއްދުންތެރި ގޮތްތަކަށް ހަކަތައިގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް
ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

-

ޖހުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން.
ރ ޤައުމުތަކަށް ކުރިމަތިވާ ގޮން ެ
ނނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ކުދި ޖަޒީ ާ
މޫސުމަށް އަ ް
ވަކާލާތުކޮށް ،އަޑުއުފުލައި ،ތިމާވެށި ރައްކައުތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.
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ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

 5.13މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރ ާ
ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
-

މސްވެރިކަން ،ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަން،
ނލީގެ ަ
މަސްވެރިކަން ކުރުން (ދޮށީގެ މަސްވެރިކަން ،ބޮޑު ކަން ެ
ނ ،ފާނައިގެ މަސްވެރިކަން)
ލޭނުގެ މަސްވެރިކަ ް

-

ޑޑް ޕްރޮޑަކްޓްސް އުފެއްދުން.
މަހުގެ ބާވަތްތަކުން ވެލިއު އެ ެ

-

އެކުއަރކަލްޗަރއާއި ،މެރިކަލްޗަރ ކުރުން.

-

އ އެކްސްޕޯޓް ކުރުން.
މަހުގެ ބާވަތްތައް މާކެޓް ކުރުމާ ި

-

މަސްވެރިކަމާބެހޭ ދިރާސާކުރުން.

-

މަސްވެރިކަން ރައްކައުތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

-

ލ ރައްކައުތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
ކަނޑުގެ މާޙައު ު

-

ނދިނުން.
މޖުތަމަޢު ހޭލުންތެރިކުރުވުމާއި ،ތަމްރީ ު
މ ބެހޭ ގޮތުން ު
މަސްވެރިކަ ާ

-

އ އުފެއްދުން (ބުޅި ،އެޕްލިކޭޝަންސް ،ސޮފްޓްވެއަރ)
ނންކުރެވޭ އައު ޓެކްނޮލޮޖީއެ ް
މަސްވެރިކަމުގައި ބޭ ު

 5.14ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ
ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
-

މއި ތަޢާރުފުކުރުން.
ގ ާ
ނ ހިން ު
ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ކުރިއެރުން ލިބޭނޭ އެކި ކަންކަ ް

-

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ދިވެހިން ބިނާކުރުމަށާއި ،ދިވެހިން ޝައުޤުވެރިކުރުވުމަށާއި،
ދިވެހިން އަހުލުވެރި ކުރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

-

އފައްދާ އުފެއްދުންތައް ފަތުރުވެރިކަމުގެ
އ ު
ކ ރަމްޒުކޮށްދޭ ،ރާއްޖޭގަ ި
ރާއްޖޭގެ ސަގާފަތާއި ތާރީޚާއި ތަރި ަ
ސިނާޢަތަށް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ،ތަޢާރުފުކުރުމާއި މާކެޓްކުރުން.

 5.15ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރ ާ
ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
-

ވިޔަފާރި އުސޫލުން ،ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރުން.

-

ގންގުޅުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން.
ވިޔަފާރި އުސޫލުން ،ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުކުޅާއި ކުދި ޖަނަވާރު ެ

-

ފުޅާ

ދާއިރާއެއްގައި،

ތިމާވެށްޓާ

ރައްޓެހި

ޒަމާނީ

ޓެކްނޯލޮޖީ

މަސައްކަތްކުރުން (ޓިޝޫކަލްޗަރ ،ހައިޑްރޮފޯނިކް ،އެކުއަރފޯނިކް)
-

ޑ ޕްރޮޑަކްޓްސް އުފެއްދުން.
ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބާވަތްތަކުން ވެލިއު އެޑެ ް

-

ދަނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތައް މާކެޓްކޮށް ،ވިޔަފާރިކުރުން.

-

ދަނޑުވެރިކަމާބެހޭ ދިރާސާކުރުމާއި ،ފޮތް ލިޔެ ،ޝާއިޢުކުރުން.
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ބޭނުންކޮށްގެން

ދަނޑުވެރިކަމުގެ
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-

އޯގަނިކް ފާރމިންގ.

-

ނ.
މޖުތަމަޢު ހޭލުންތެރިކުރުވު ް
ދަނޑުވެރިކަމާބެހޭ ތަމްރީނު ދިނުމާއިު ،

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

 5.16އާދަޔާ ޚިލާފު ހިތްވަރުގަދަ ކަމުގެ ރޮނގު (ބްރޭވަރީ)
ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
-

ލމަތްކުރުން.
ބޮޑެތި ކާރިސާތަކުން ރައްޔިތުންނާއި މުދާ ސަ ާ

-

ތ
ބައެއްގެ ނުވަތަ މީހެއްގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކައުވެދާ ފަދަ ހާލަތެއްގައި ވަނިކޮށް ،އެ މީހަކު ނުވަ ަ
ކމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރުން.
އެ ބަޔަކު ސަލާމަތްކުރުން ނުވަތަ އެ ަ

 5.17އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރ ާ
ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
-

ނ
ގ ހޭލުންތެރިކަ ް
ސއްކަތްކުރުމާއި ،އެކަމު ެ
ށ މަ ަ
މން ވެށްޓެއް ޤާއިމުކޮށްދިނުމަ ް
ށ މަދުކޮށް އަ ާ
ރާއްޖޭގައި ކު ް
އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

-

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް ޤާއިމުކޮށްދީ ،ކުރިއެރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމާއި،
ފަރުދުންގެ ކުރިއެރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން.

-

ތރުބިއްޔަތު ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.
ނންގެ ތަރައްޤީއަށާއި ،ޒުވާނުން ބިނާކުރުމަށާއި ަ
މުޖުތަމަޢާއި ޒުވާ ު

-

ޖަމާޢަތަށް ފައިދާހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

-

ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރުން (ވޮލަންޓިއަރިޒަމް)

-

ކރުމަށާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް
ހމަކަން ޤާއިމު ު
އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ މެދުގައި ހަމަ ަ
މަސައްކަތްކުރުން.

-

މސައްކަތްކުރުން.
ޔ ހުއްޓުވުމަށް ަ
އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށް ކުރާ އަނި ާ

-

ށ މަސައްކަތްކުރުން.
މންދާ ނުރަނގަޅު އާދަތައް ނައްތައިލުމަ ް
މުޖުތަމަޢުގައި އަށަގަންނަ ު

 5.18ވިޔަފާރިއާއި ،އިޤްތިޞާދީ ދާއިރ ާ
ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
 ވިޔަފާރި ފުޅާކޮށް ތަރައްޤީ ކުރުން. ރީ-އެކްސްޕޯޓް ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުން. ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ އުފެއްދުންތަކުގެ ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމާއި ،އެކްސްޕޯޓް ކުރުން. އިޤްތިޞާދަށް މުޅިން އައު ޚިދުމަތްތަކާއި މަސައްކަތްތައް ތަޢާރުފުކޮށް ،ތަރައްޤީކޮށް ،ކުރިއެރުވުން. އިޤްތިޞާދީގޮތުން ނަފާވާ ،ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުން.8
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ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

 ދިވެހިންގެ އުފެއްދުންތެރިކަމާއި ،ދިވެހިންގެ އުފެއްދުންތަކަށާއި ،ދިވެހިންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައްފަހިކޮށްދިނުން.
 ރިއަލް އެސްޓޭޓް ވިޔަފާރި.ކއެކި ކުޅިވަރުތައް.
 ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ހުރުމަށް ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން ހިންގޭ އެ ި 5.19ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ދާއިރ ާ
ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
 ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ކުރާ މަސައްކަތް. ފެހުމާއި ޖަރީކުރުން. ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ރާއްޖެއަށް ނިސްބަތްވާ އުފެއްދުންތައް އުފެއްދުމާއި މާކެޓް ކުރުން. އަތްތެރި މަސައްކަތުން ތަކެތި އުފެއްދުން. ވެލިއު އެޑް ކުރުން.ޖމަންޓް.
 އިވެންޓް މެނޭ ްއ ކުރެވޭ ވިޔަފާރި.
ލޖީގެ އެހީގަ ި
 ޒަމާނީ ޓެކްނޮ ޮގ މާކެޓަށް ފެތޭގޮތަށް އުފެއްދުން.
މޒަމާނު ެ
 ޒަމާންވީ އުފެއްދުންތައްި ، 5.20ބޯޓް ބިލްޑިންގގެ ދާއިރ ާ
ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
ރމާއި ،އެ މަސައްކަތް ކުރިއެރުވުން.
 ކިއްސަރު ވަޑާން ކު ު އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނުމާއި ،ޔޮޓްފަހަރު ބަނުން.ނ ބާވަތްތަކުން އުޅަނދުފަހަރު ބަނުން.
 ފައިބަރ ގްލާސްއިންނާއި ،އެހެނިހެ ް އުޅަނދުފަހަރު ފަރުމާކުރުމާއި ،އެ މަސައްކަތް ކުރިއެރުވުން.މ އަދި ފަންނީ ޤާބިލުކަން އިތުރު ކުރުން.
ކމުގެ ޢިލް ީ
ހން ބިނާކުރުމާއި ،މި ަ
 މި ދާއިރާއިން މީ ު 5.21މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ދާއިރ ާ
ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
މސައްކަތް ކުރިއެރުވުން.
 ތެދުއުއިވަޑާންކުރުމާއި ،އެ ަމސައްކަތް ކުރިއެރުވުން.
އ ަ
 ކަނބުރުވެރިކަމާއި ތިލޭރުކަން ކުރުމާއިެ ، އެކި ބާވަތުގެ މަސައްކަތްކުރުމާއި ،ކުރިއެރުވުން. އެކި ބާވަތުގެ އިންޖިނިއަރިންގގެ މަސައްކަތްކުރުމާއި ކުރިއެރުވުން .9

އަދަދު134 :

ވޮލިއުމް49 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

 5.22ޑައިވިންގގެ ދާއިރ ާ
ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
 ސްކޫބާ ޑައިވިންގ. ރިކްރިއޭޝަނަލް ޑައިވިންގ. ކޮމާޝަލް ޑައިވިންގ. 5.23ހެއަރ އެންޑް ބިއުޓީގެ ދާއިރާ
ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
ހން ބިނާކުރުމާއި ،މަސައްކަތް ކުރިއެރުވުން.
 މި ދާއިރާއިން މީ ު މި ދާއިރާއިން ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން ހިންގުމާއި ،ތަރައްޤީކުރުން. 5.24އިމާރާތްކުރުމާއި ،އިމާރާތް ފަރުމާކުރުމުގެ ދާއިރ ާ
ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
 އިމާރާތްކުރުން. އިމާރާތް ފަރުމާކުރުން. ކޮންސަލްޓަންސީ. ޕްލޭނިންގ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް. ބަނދަރު ހެދުމާއި ،ބަނދަރު ފަރުމާކުރުން. ކޯސްޓަލް އިންޖިނިއަރިންގ. އިންޖިނިއަރިންގ. 5.25ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރ ާ
ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
އ ،ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ރޮނގުން ޚިދުމަތް ކުރުން.
 އެއްގަމާއި ،ކަނޑާ ިމ ތަރައްޤީކުރުން.
 ކަނޑު ދަތުރުފަތުރާއި ،ވައިގެ ދަތުރުފަތުރާއި ،އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާ ު -ދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކައުތެރިކަމާބެހޭ ސަރވޭކުރުމާއި ،ތަމްރީނުދިނުން.
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އަދަދު134 :

ވޮލިއުމް49 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

 5.26މުވާޞަލާތާއި ،އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރ ާ
ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
 މުވާޞަލާތުގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުން. އައި.ސީ.ޓީ.ގެ ރޮނގުން އައު ޓެކްނޯލޮޖީ ތަޢާރުފުކުރުން. ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ އަދި ސޮފްޓްވެއަރ އެޕްލިކޭޝަން ތަރައްޤީކުރުން. ދިވެހިން ތަރައްޤީކުރާ ސޮފްޓްވެއަރތައް ބައިނަލްއަޤްވާމީ މާކެޓަށް ގެންދިއުން.އ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކުރުން.
 ޤައުމަށް ދިމާވެފައިވާ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް އަ ު 5.27ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ދާއިރ ާ
ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
 ޒިންމާދާރު ނޫސްވެރިކަން . ނޫސްވެރިކަން ކުރިއެރުވުން. ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމާއި ،ޓެލެކާސްޓް ކުރުން . ޕުރޮގްރާމު އުފެއްދުން. މަޢުލޫމާތު ފެތުރުން.ނ ކުރިއެރުވުން.
 ހުށަހެޅުމުގެ ހުނަރުވެރިކަ ް ތަޙުޤީޤީ ނޫސްވެރިކަން (އިންވެސްޓިގޭޓިވް ޖާނަލިޒަމް) 5.28ކުޅިވަރުގެ ދާއިރ ާ
ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
 ކުޅިވަރު ކުޅުން.ރނުކުރުން.
 ކުޅިވަރުގެ ރޮނގުން މީހުން ތަމް ީ ކުޅިވަރު ހިންގުމާއި ،ކުޅިވަރަށް ޚިދުމަތްކުރުން. ކުޅިވަރު އާލާކޮށް ތަރައްޤީ ކުރުން. ކަސްރަތު ކުރުމާއި ،ކަސްރަތު ކުރިއެރުވުން . ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ތަފާތު ކުޅިވަރުތައް ރާވައި ،ހިންގުން. 5.29ވިޜުއަލް އާޓްސްގެ ދާއިރ ާ
ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
 ފޮޓޯގްރަފީ.11

އަދަދު134 :

ވޮލިއުމް49 :

 ފައިން އާޓްސް (ލިޔުމާއި ،ކުރެހުމާއި ،ފަރުމާކުރުން) ފިލްމު އުފެއްދުން. ފިލްމު ޑައިރެކްޓްކުރުން. ވީޑިއޯ އުފެއްދުން. ކޮމްޕިއުޓަރ އާރޓް. އެނިމޭޝަން. އާކިޓެކްޗަރއާއި ،ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިން. 5.30ޕަރފޯމިންގ އާޓްސްގެ ދާއިރާ
ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
މހުން ތަމްރީނުކުރުން .
ގން ީ
އ ،އެ ރޮނ ު
މ ކުޅުމާ ި
 ފިލްމާއި ޑްރާ ާޅމާއި ،ސްޓޭޖް ހުށަހެޅުން .
 ތަމްސީލު ކު ު ސްކްރިޕްޓް ލިޔުން. އޯޑިއޯ އުފެއްދުން.ހން ތަމްރީނުކުރުން .
ނ މީ ު
 ލަވަކިޔުމާއި ،އެ ރޮނގު ްތމްރީނުކުރުން.
އ ރޮނގުން މީހުން ަ
ޅމާއިެ ،
 މިޔުޒިކް ކު ު އަމިއްލަ ރާގު އުފެއްދުން.ހން ތަމްރީނުކުރުން.
ނ މީ ު
 ނެށުމާއި ،އެ ރޮނގު ް ކޮރެއޮގްރަފީ. 5.31އެޕްލައިޑް އާޓްސްގެ ދާއިރާ
ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
 އިންޑަސްޓްރިއަލް އާޓްސް. ފެޝަން ޑިޒައިން. އިންޓީރިއަރ ޑިޒައިން. ޑެކަރޭޓިވް އާޓް. -ލޭންޑް ސްކޭޕިންގ .
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ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު134 :

ވޮލިއުމް49 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

 5.32އަންހެނުންގެ ދާއިރާ
ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
މ ދެވޭނީ ،މަދުވެގެން  5އަހަރުގެ މުއްދަތެއްގައި ،ތިރީގައި މިވާ ރޮނގުތަކުންކުރެ
މި ދާއިރާއިން އިނާ ު
ރޮނގަކުން ފާހަގަކުރެވޭ ފަދަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާ އަންހެނުންނަށެވެ.
-

އޤުތައް ރައްކައުތެރިކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް
ގ ޙަ ް
ގ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި ،އަންހެނުން ެ
އަންހެނުން ެ
މސައްކަތްކުރުން.
ތއް ނައްތައިލުމަށް ަ
ނޖެހުންތަކާއި ހުރަސް ަ
ހނުންނަށް ހުރި ގޮ ް
މަސައްކަތްކުރުމާއި ،އަން ެ

 އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމާއި ،އެ ޙައްޤުތައް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.ކތްކުރުން.
ރމަށް މަސައް ަ
 އިޖުތިމާޢީ އަދި އިންސާނީ ރައްކައުތެރިކަން ޤާއިމުކު ުމސައްކަތްކުރުން (ނޮން ސްޓީރިއޯޓައިޕް)
ނ ކޮށްނޫޅޭ ބާވަތުގެ ަ
 އާންމުކޮށް އަންހެނު ް ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރުން (ވޮލަންޓިއަރިޒަމް) 5.33ޒުވާނުންގެ ދާއިރާ
ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:
މ ދެވޭނީ ،މަދުވެގެން  5އަހަރުގެ މުއްދަތެއްގައި ،ތިރީގައި މިވާ ރޮނގުތަކުންކުރެ
މި ދާއިރާއިން އިނާ ު
ރޮނގަކުން ފާހަގަކުރެވޭ ފަދަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާ ޒުވާނުންނަށެވެ.
 މަސްތުވާ ތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބިނާކުރަނިވި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުން. ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރުމާ ދެކޮޅަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބިނާކުރަނިވި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުން. ބޮޑެތި ކުށްތައް މަދުކުރުމަށާއި ،ކުށުގެ ވެށިން ރައްކައުތެރިވުމަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބިނާކުރަނިވިމަސައްކަތްކުރުން.
ރން.
ގ ރޫޙު އާލާކު ު
 ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި ،މަސައްކަތްކުރުމު ެ މުޖުތަމަޢަށް ފައިދާކުރަނިވި އައު އުފެއްދުންތަކާއި ޚިދުމަތްތައް ތަޢާރުފުކުރުން. އާޓްސް އެންޑް ކްރިއޭޓިވިޓީގެ މަސައްކަތްކުރުން. .6ޤައުމީ އިނާމު ދިނުމަށް ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލާނެ ކަންތައްތައް
(ހ) ދާއިރާގައި ދެމިހުރިކަން ނުވަތަ ނޫންކަން.
(ށ) ދާއިރާގައި ޚިދުމަތް ކޮށްފައިވާ މުއްދަތު.
(ނ) ދާއިރާއިން ހޯދައިފައިވާ ކާމިޔާބީއާއި ކުރިއެރުންތައް.
(ރ) ދާއިރާއިން ،ހިލޭސާބަހަށް ކޮށްދީފައިވާ މަސައްކަތް.
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(ބ) ދާއިރާއިން ،ޤައުމުގެ ތަރައްޤީއަށާއި ،މުޖުތަމަޢަށް ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް.
ށ ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް.
(ޅ) ދާއިރާއިން ،މީހުން ބިނާކުރުމަ ް
(ކ) މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ،އުފެއްދުންތެރި ކަންތައްތައް ތަޢާރުފު ކޮށްފައިވާ މިންވަރު.
މން ގެންދާ މަސައްކަތް.
(އ) ދިވެހިން ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމަށް ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ކުރަ ު
(ވ) ތަމްރީނުކޮށްފައިވާ ދިވެހިންގެ އަދަދު.
(މ) ދިވެހިން ވަޒީފާގައި ގެންގުޅޭ ނިސްބަތް.
 .7ކޮމިޓީން އިތުރަށް ބަލާނެ ކަންތައްތައ ް
ނމު ޚިދުމަތުގެ
ދއިރާއިން ،މީގެ ކުރިން އާ ް
އނާމަށް ހުށަހެޅޭ ާ
(ހ) ޝަރަފުވެރިކަމުގެ އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ މީހަކީި ،
ޝަރަފުވެރިކަމުގެ އިނާމު ލިބިފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ނުވުން .ހިތްވަރުދިނުމުގެ އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ މީހާ/ފަރާތަކީ،
އ
ނމު ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގަ ި
މ ޚިދުމަތަށް ހިތްވަރުދިނުމުގެ އި ާ
ނ އާން ު
ހުށަހެޅޭ ދާއިރާއިން ،މީގެ ކުރި ް
ނުވުން.
ލ ފަރާތެއްގެ
ވތަ ޖަމާޢަތް ފަދަ ތަނެއްގެ މަސްއޫ ު
ޖމުޢިއްޔާ ނު ަ
(ށ) އިނާމަށް ހުށަހެ ޅޭ ފަރާތަކީ ،ކުންފުނި ނުވަތަ ަ
ނމަކީ ،ކުންފުނި
ބފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ ،އެ އި ާ
ނމު ލި ި
މ އި ާ
މ ނުވަތަ ޤައު ީ
މ ޚިދުމަތުގެ އިނާ ު
ހައިސިއްޔަތުން އާން ު
އ ބެލުން.
ނުވަތަ ޖަމުޢިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކުން ކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތަކުން ލިބިފައިވާ އިނާމެއް ކަމުގަ ި
ނމެއް
ޚދުމަތުގެ އިނާމެއް ނުވަތަ ޤައުމީ އި ާ
(ނ) އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ ފަރާތަކީ ،ސަރުކާރުން ދެއްވާފައިވާ އާންމު ި
ޖމާޢަތް
ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ނަމަ ،ނުވަތަ އިނާމު ލިބުނުއިރު އެ ފަރާތް ނިސްބަތްވަނީ ކުންފުނި ،ޖަމުޢިއްޔާަ ،
ނމު ލިބުނު ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ އިނާމަކީ ،ކުންފުނި ޖަމުޢިއްޔާ
ލ ފަރާތަކަށް ނަމަ ،އި ާ
ފަދަ ތަނެއްގެ މަސްއޫ ު
އ ބެލުން.
ޖަމާޢަތްފަދަ ތަނެއްގެ ނަމުގައި ކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތަކުން ލިބިފައިވާ އިނާމެއް ކަމުގަ ި
ރ މަސައްކަތެއްގެ އިތުރުން ،އެ ދާއިރާއެއްގެ
(ރ) އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ ޒިންމާގެ އިތުރުން ،ނުވަތަ އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކު ާ
ތަރައްޤީއަށާއި ،ކުރިއެރުމަށް ކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތްތަކަށާއި ،ކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަށް.
އދަތެއްގައި ،އެ ދާއިރާއަކުން ކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތް
(ބ) ޝަރަފުވެރިކަމުގެ އިނާމު ޙައްޤުވާނަމަ ،އެކަށީގެންވާ ދިގު މު ް
މންވަރު.
ތަކަށާއި ،އެ މަސައްކަތުގައި ޙަޔާތުގެ ބޮޑު ބައެއް ހޭދަކޮށްފައިވާ ި
(ޅ) ހިތްވަރުދިނުމުގެ އިނާމު ޙައްޤުވާ ނަމަ ،ދާއިރާގައި ކޮށްދީފައިވާ އަދި ކުރަމުން ގެންދާ ޚިދުމަތްތަކަށާއި،
މުއްދަތަށާއި ،ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަކަށް ކަންކަން ކުރުމަށް ރާވައިފައިވާ މިންވަރު.
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މނާއަކަށް ވުން.
(ކ) މުޖުތަމަޢު ޤަބޫލުކުރާ ނަ ޫ
އސަލަތަކުގެ ރެކޯޑު.
އ މަ ް
(އ) އިނާމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ފަރާތުގެ މަދަނީ އަދި ޖިނާ ީ
 .8ޤައުމީ އިނާމު ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ އަގު ވަޒަންކުރުން
ޤައުމީ އިނާމު ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ އަގު ،ސަރުކާރުން ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ވަޒަން ކުރާނެއެވެ.
 .9ޤައުމީ އިނާމެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން އިނާމު ނިގުޅައިގަތުން
ޖ
ނނަންޖެހޭ ފަދަ ކަމެއް ފާހަގަ ކުރެވިއް ެ
އ ނިގުޅައިގަ ް
ޤައުމީ އިނާމެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން ،ޤައުމީ އިނާމެ ް
ކ
އ ކަމަ ީ
ކމެއް ބަލައި ،އަދި ެ
ނމަ ،އެ ަ
އ ހުށަހެޅިއްޖެ ަ
އ ފަދަ މައްސަލައެ ް
ހ ކޮމިޓީއަށް ެ
މ އިނާމާބެ ޭ
ނަމަ ،ނުވަތަ ޤައު ީ
ކމިޓީއަށް ފެނިއްޖެ ނަމަ ،ތަފުސީލު
އމީ އިނާމާބެހޭ ޮ
ހ ފަދަ ކަމެއް ކަމުގައި ޤަ ު
ގންނަންޖެ ޭ
ޤައުމީ އިނާމެއް ނިގުޅައި ަ
ހ ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.
ޤއުމީ އިނާމާބެ ޭ
ގ ބާރުަ ،
ޖމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހެޅުމު ެ
ސަބަބާއެކު ،އެކަން ރައީސުލް ު
__________________
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ޤައުމީ އިނާމަށް ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ ނަން ހުށަހަޅާ ފޯމު
ލއަށް
އމިއް ަ
ނ ަ
ށހަޅަ ީ
ނމަށް ހު ަ
އި ާ

ކން
ރތަ ު
ހން ފަ ާ
އ ެ
ނ ެ
ށހަޅަ ީ
ނމަށް ހު ަ
އި ާ

☐

 .1ޤައުމީ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅޭ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު:

ހ .ނަން:
ށ .ދާއިމީ އެޑްރެސް:
ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ ފޮޓޯއެއް

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

ބ .އުފަން ތާރީޚު:

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

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

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

ޝަރަފު:

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

ދމިހުރި ☐
ެ

ނޫން ☐

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

އަހަރު

ރ .ދާއިރާއިން ހޯދައިފައިވާ ކާމިޔާބީތަކާއި ކުރިއެރުންތައް☐ :
(ރާއްޖޭގައި ހޯދައިފައިވާ ކާމިޔާބީތަކާއި ،ކުރިއެރުންތައް އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން ލިސްޓު ކުރުން .އަދި
މި ކާމިޔާބީތަކާއި ކުރިއެރުންތަކުގެ ތަފުސީލާއި ،ކަމާބެހޭ ލިޔުންތަކާއި ،ފޮޓޯތަކާއި ،ސީޑީއާއި ،ވީޑިއޯ ވަކިން ހިމެނުން)

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
(ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހޯދައިފައިވާ ކާމިޔާބީތަކާއި ކުރިއެރުންތައް ،އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން ލިސްޓު ކުރުން .އަދި މި
ކާމިޔާބީތަކާއި ކުރިއެރުންތަކުގެ ތަފުސީލާއި ،ކަމާބެހޭ ލިޔުންތަކާއި ،ފޮޓޯތަކާއި ،ސީޑީއާއި ވީޑިއޯ ވަކިން ހިމެނުން)

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
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.9
.10
ބ .ދާއިރާއިން ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކޮށްފައި ވޭ☐ :
(ހިލޭސާބަހަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ،އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން ލިސްޓު ކުރުން .އަދި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތަފުސީލާއި،
ކަމާބެހޭ ލިޔުންތަކާއި ،ފޮޓޯތަކާއި ،ސީޑީއާއި ވީޑިއޯ ވަކިން ހިމެނުން)

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
ރ ގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައި ވޭ☐ :
ޅ .ދާއިރާއިން ޤައުމުގެ ތަރައްޤީއަށާއި ،މުޖުތަމަޢަށް ފައިދާހު ި
(ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ،އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން ލިސްޓު ކުރުން .އަދި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފުސީލާއި ،ކަމާބެހޭ
ލިޔުންތަކާއި ،ފޮޓޯތަކާއި ،ސީޑީއާއި ވީޑިއޯ ވަކިން ހިމެނުން)

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

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
ނޯޓު :މި މާއްދާގެ (ރ) އާއި (ބ) އާއި (ޅ) އާއި (ކ) ގައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ވަކިން ހުށަހަޅައިފައި
ނުވާނަމ ަ ،ކޮމިޓީން އެ ފޯމެއް ބާޠިލު ކުރާނެއެވ ެ.

 .5އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅޭ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު ކަށަވަރުކޮށްދެވޭނެ ދެ ފަރާތެއްގެ މަޢުލޫމާތު( :މި ދެ ފަރާތަކީ،
އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ މީހާގެ 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 ހުށަހެޅޭމީ ހާއާ ހުރި ގުޅުން:

އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ މީހާއާ ހުރި ގުޅުން:

ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:

ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:

އީ-މެއިލް އެޑްރެސް:

އީ-މެއިލް އެޑްރެސް:
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 .6ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
ނ
ނއިފައިވާކަ ް
އ ފޯމާއެކު ހިމަ ަ
އދި މި ލިޔުންތަ ް
ވނެއެވެަ .
ނ ާ
ހޅަ ް
އ ހުށަ ަ
ވ ލިޔުންތަ ް
މި ފޯމާއެކު ތިރީގައި މި ާ
އ  މި ފާހަގަލާށެވެ.
ނ ކަމާބެހޭ ބައިތަކުގަ ި
ދނުމުގެ ގޮތު ް
އަންގައި ި
ހ .ފޯމު ހުށަހަޅާ މީހާގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ☐ :
ށ .އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅޭމީހާގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ☐ :
ނ .ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ތެރެއިން ކޮމިޝަން ނުވަތަ ބޯޑު ނުވަތަ ކޮމިޓީގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ކަންކަން ނިންމާ ތަނަކުން
ޤައުމީ އިނާމަށް މީހެއްގެ ނަން ހުށަހަޅާނަމަ ،އިނާމަށް ހުށަހެޅުމަށް ކޮމިޝަނުން ނުވަތަ ބޯޑުން ނުވަތަ ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ
ނިންމުން☐ :
ދ ތަނަކުން ޤައުމީ އިނާމަށް މީހެއްގެ ނަން ހުށަހަޅާނަމަ ،އިނާމަށް ހުށަހެޅުމަށް
ރ .ކުންފުނި ،ޖަމުޢިއްޔާ ،ޖަމާޢަތް ފަ ަ
ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނުވަތަ ހިންގާ ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން☐ :
ބ .އިނާމަށް ހުށަހެޅޭމީހާގެ ވަނަވަރު ނުވަތަ ކަރިކިއުލަމް ވައިޓޭ☐ :
ޅ .އިނާމަށް ހުށަހެޅޭމީހާގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު (މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ) ފޯމު☐ :
ދ
ރފު( :ދިގުވެގެން  A4ސައިޒުގެ ެ
ޅ ރޮނގުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ ތަޢާ ު
ކ .އިނާމަށް ހުށަހެޅޭމީހާ ،އިނާމަށް ހުށަހަ ާ
ސަފުހާ) ☐
އ .ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެހެނިހެން ލިޔުންތައް ( 4ވަނަ ނަންބަރުގެ ރ ،ބ ،ޅ ،ކ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް)☐ :

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

ނ .މިހާރުގެ އެޑްރެސް:
ބ .ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:
ޅ .އީ-މެއިލް އެޑްރެސް:
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 .8އިޤްރާރު
ށހަޅައިފައިވާ ލިޔުންތަކަކީ ޞައްޙަ ލިޔުންތަކެއް ކަމަށް
ކ ހު ަ
މ ފޯމާއެ ު
މތު ކަމާއިި ،
ދ މަޢުލޫ ާ
މތުތަކަކީ ،ތެ ު
މި ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫ ާ
އަހަރެން އެއްބަސްވެ ،އިޤްރާރުވަމެވެ.

ފޯމު ހުށަހަޅާ މީހާގެ ސޮއި:

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

ފޯމު ހުށަހަޅާ މީހާގެ ނަން:

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

ތާރީޚު:

ތައްގަނޑު:

..................................................
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ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމުގައްޔާއި ހުށަހެޅުމުގައި ،ކޮންމެހެން ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންތައްތައް:

 .1އަމިއްލަ ފަރުދަކު ،އަމިއްލައަށް ނަން ހުށަހަޅާނަމަ ފުރިހަމަކުރާނީ ،މި ފޯމުގެ  8,6,5,4,3,2,1އެވެ.
ދ ތަނަކުން އެހެން މީހެއްގެ ނަން ހުށަހަޅާނަމަ ފުރިހަމަކުރާނީ ،މި ފޯމުގެ
 .2އަމިއްލަ ފަރުދަކު ނުވަތަ ކުންފުނި ޖަމާޢަތް ފަ ަ
 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.
ފޓޯއަކާއި ،ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީއަކާއި،
ޅ މީހާގެ ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ ޮ
 .4ޤައުމީ އިނާމަށް ހުށަހެ ޭ
ޤައުމީ އިނާމަށް ހުށަހަޅާ މީހާގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީއެއް ،މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
 .5ދައުލަތުގެ

ވަކި

މުއައްސަސާއަކުން

ފަރުދެއްގެ

ނަން

ހުށަހަޅާ

ނަމަ،

ހުށަހަޅާ

ފޯމުގައި

ސޮއިކުރާނީ،

އެ އިދާރާއެއް ހިންގަން ހުރި އެންމެ އިސް ވެރިއެކެވެ .ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކުން ވަކި ފަރުދެއްގެ ނަން
ހުށަހަޅާނަމަ ،ފޯމުގައި ސޮއިކުރާނީ ،ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރެކެވެ.
 .6ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ތެރެއިން ،ކޮމިޝަނުން ނުވަތަ ބޯޑުގެ ނުވަތަ ކޮމިޓީ ފަދަ ތަންތަނުގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން
ނިންމައިގެން ކަންކަން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަންތަނުން ޤައުމީ އިނާމަށް ފަރުދެއްގެ ނުވަތަ ތަނެއްގެ ނަން ހުށަހަޅާ
ނަ މަ ،ކޮމިޝަނުން ނުވަތަ ބޯޑުގެ ނުވަތަ ކޮމިޓީ ފަދަ ތަންތަނުގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ފަރުދެއްގެ ނުވަތަ ތަނެއްގެ ނަން
ޤައުމީ އިނާމަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމިކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
 .7ކުންފުނި ،ޖަމުޢިއްޔާ ،ޖަމާޢަތް ފަދަ ތަނަކުން ވަކި ފަރުދެއްގެ ނަން ޤައުމީ އިނާމަށް ހުށަހަޅާ ނަމަ،
އެ ތަނެއްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނުވަތަ ހިންގާ ކޮމިޓީން ،އެ ފަރާތެއް އިނާމަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުން،
މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
ތތަކާއި ،އެހެނިހެން
ތ ވަޒަންކޮށް ޕޮއިންޓު ދިނުމުގައި ބަލާނީ ،ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާ ު
މޢުލޫމާ ު
ފރާތުގެ ަ
 .8އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ ަ
ހެކިތަކުގެ މައްޗަށް ކަމަށްވާތީ ،މަޢުލޫމާތުތަކާއި ،ހެކިތައް ހުށަހެޅުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުން އެދެމެވެ.
 .9އިނާމަށް

ނަން

ހުށަހަޅާ

ފޯމާއި،

ފޯމާއެކު

ހުށަހަޅަންޖެހޭ

އެހެނިހެން

މަޢުލޫމާތާއި

ތަކެތި

ފޮނުވާނީ،

ށ އެޑްރެސްކޮށް ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށެވެ .ފޯމު ބަލައިގަންނާނީ،
”ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީ“ އަ ް
 4އޮގަސްޓު  2020އިން ފެށިގެން  13އޮގަސްޓު  2020އާ ދެމެދު ،ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 8:00
އިން މެންދުރުފަހު  2:00ގެ ނިޔަލަށެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ގުޅާނީ 3336262 ،ނަންބަރު ފޯނަށް ނުވަތަ
 3323701ނަންބަރު ފޯނަށެވެ.
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ކުންފުނި ،ޖަމުޢިއްޔާ ،ޖަމާޢަތް ފަދަ ތަންތަން ޤައުމީ އިނާމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު

ށ
މއްލައަ ް
ޅނީ އަ ި
ހށަހަ ަ
ށ ު
އނާމަ ް
ި

ކން
ރތަ ު
ހން ފަ ާ
އ ެ
ނ ެ
ށހަޅަ ީ
ނމަށް ހު ަ
އި ާ

☐

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

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

 .3ސަރުކާރުން ދެއްވި ޤައުމީ އިނާމު ލިބިފައިވާނަމަ:
އިނާމު ލިބުނު އަހަރު:
އ ރޮނގު:
އރާއާ ި
އިނާމު ލިބުނު ދާ ި
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 . 4އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ ދާއިރާއިން ނުވަތަ ރޮނގުން ކުރި މަސައްކަތާއި ޚިދުމަތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު :މި ނަންބަރުގެ
މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަ ކުރުމުގައި (ށ) އާއި (ނ) ގައިވާ މަޢުލޫމާތު ފިޔަވައި އެހެން ބައިތަކުގައިވާ
ގޮޅިތަކުގައި  މި ފާހަގަ ލާށެވެ.

ހ .ދާއިރާއިން ޚިދުމަތް ދެމުން ގެންދާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން :ޚިދުމަތް ދެމުން ގެންދޭ☐ :

ނުގެންދޭ ☐

(ދާއިރާއިން ދެމުން ގެންދާ ޚިދުމަތުގެ ނުވަތަ ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތްތައް ވަކިން ލިސްޓު ކުރުން .އަދި
ތފުސީލާއި ،ކަމާބެހޭ ލިޔުންތަކާއި ،ފޮޓޯއާއި ،ސީޑީއާއި ވީޑިއޯ
ގ ނުވަތަ ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ަ
މި ޚިދުމަތު ެ
ވަކިން ހިމެނުން)
ށ .ދާއިރާގައި ޚިދުމަތް ދޭން ފެށި އަހަރު:
ނ .ދާއިރާގެ ޚިދުމަތުގައި ވީ މުއްދަތު:

އަހަރު

ރ .ދާއިރާއިން ހޯދައިފައިވާ ކާމިޔާބީތަކާއި ކުރިއެރުންތައް☐ :
(ރާއްޖޭގައި ހޯދައިފައިވާ ކާމިޔާބީތަކާއި ކުރިއެރުންތައް އެންމެ އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން ލިސްޓު ކުރުން .އަދި
މި ކާމިޔާބީތަކާއި ކުރިއެރުންތަކުގެ ތަފުސީލާއި ،ކަމާބެހޭ ލިޔުންތަކާއި ،ފޮޓޯތަކާއި ،ސީޑީއާއި ވީޑިއޯ ވަކިން ހިމެނުން)

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
(ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހޯދައިފައިވާ ކާމިޔާބީތަކާއި ކުރިއެރުންތައް އެންމެ އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން ލިސްޓު ކުރުން .އަދި މި
ކާމިޔާބީތަކާއި ކުރިއެރުންތަކުގެ ތަފުސީލާއި ،ކަމާބެހޭ ލިޔުންތަކާއި ،ފޮޓޯތަކާއި ،ސީޑީއާއި ވީޑިއޯ ވަކިން ހިމެނުން)

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

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
ށ ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވޭ☐ :
ޅ .ދާއިރާއިން ޤައުމުގެ ތަރައްޤީއަށާއި މުޖުތަމަޢަ ް
ށފައިވާ
(ކޮ ް

މަސައްކަތްތައް

ވަކިން

ލިސްޓުކުރުން.

ލިޔުންތަކާއި ،ފޮޓޯއާއި ،ސީޑީއާއި ވީޑިއޯ ވަކިން ހިމެނުން)

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
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.8
.9
.10
ކ .ދިވެހިން ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައި ވޭ ނުވަތަ ކުރަމުން ގެންދޭ☐ :
(ކޮށްފައިވާ

މަސައްކަތްތައް

ވަކިން

ލިސްޓުކުރުން.

އަދި

މި

މަސައްކަތްތަކުގެ

ތަފުސީލާއި،

ކަމާބެހޭ

ލިޔުންތަކާއި ،ފޮޓޯއާއި ،ސީޑީއާއި ވީޑިއޯ ވަކިން ހިމެނުން)

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
އ .މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އުފެއްދުންތެރި ކަންތައްތައް ތަޢާރުފުކޮށްފައިވޭ☐ :
ރފު ކޮށްފައިވާ އުފެއްދުންތެރި ކަންތައްތައް ވަކިން ލިސްޓުކުރުން .އަދި މި ކަންތައްތަކުގެ ތަފުސީލާއި ،ކަމާބެހޭ
(ތަޢާ ު
ލިޔުންތަކާއި ،ފޮޓޯއާއި ،ސީޑީއާއި ވީޑިއޯ ވަކިން ހިމެނުން)

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
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ވ .ދާއިރާއިން ދިވެހިން ތަމްރީނުކޮށްފައިވޭ☐ :
(ތަމްރީނު ކޮށްފައިވާ އަދަދާއި ،ތަމްރީނުކޮށްފައިވާކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ލިޔުންތަކާއި ،ފޮޓޯއާއި ،ސީޑީއާއި ވީޑިއޯ ވަކިން
ހިމެނުން)

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
މ .ވަޒީފާގައި ދިވެހިން ގެންގުޅޭ☐ :
ވަޒީފާގައި ގެންގުޅޭ ދިވެހިންގެ އަދަދު

ވަޒީފާގައި ގެންގުޅޭ ބިދޭސީންގެ އަދަދު

(ދިވެހިން ގެންގުޅޭ ނިސްބަތާއި ،ތަފުސީލާއި ،ކަމާބެހޭ ލިޔުންތައް ވަކިން ހިމެނުން)
ފ .ފާހަގަކުރެވޭ އިތުރު ކަމެއް އޮތް ނަމަ☐ :
(އެކަމެއް ނުވަތަ ކަންކަމުގެ ތަފުސީލާއި ،ކަމާބެހޭ ލިޔުންތަކާއި ،ފޮޓޯއާއި ،ސީޑީއާއި ވީޑިއޯ ވަކިން ހިމެނުން)
ނޯޓު) :ހ( )ރ( )ބ( )ޅ( )ކ( )އ( )ވ( )މ( )ފ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ކޮންމ ެ
ބައެއް ވަކިން ހުށަހަޅައިފައި ނުވާނަމަ ،ކޮމިޓީން އެ ފޯމެއް ބާޠިލު ކުރާނެއެވެ.
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ވޮލިއުމް49 :

އަދަދު134 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

 .5އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ ކުންފުނި ،ޖަމުޢިއްޔާ ،ޖަމާޢަތް ފަދަ ތަނުގެ މަޢުލޫމާތު ކަށަވަރުކޮށްދެވޭނެ 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:

ތ ހުރި ގުޅުން:
އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ ފަރާ ާ

ތ ހުރި ގުޅުން:
އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ ފަރާ ާ

ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:

ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:

ފެކްސް ނަންބަރު:

ފެކްސް ނަންބަރު:

އީ-މެއިލް އެޑްރެސް:

އީ-މެއިލް އެޑްރެސް:

 .6ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
އ
ނގަ ި
ނ އަ ް
މ ލިޔުންތައް ފޯމާއެކު ހިމަނައިފައިވާކަ ް
ވނެއެވެ .އަދި ި
ޅން ާ
މި ފޯމާއެކު ،ތިރީގައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަހަ ަ
ގ ލާށެވެ.
ދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމާބެހޭ ބައިތަކުގައި  މި ފާހަ ަ

ހ .އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ ކުންފުނި ،ޖަމުޢިއްޔާ ،ޖަމާޢަތް ފަދަ ތަނެއްގެ ޕްރޮފައިލް☐ :
ށ .ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ތެރެއިން ކޮމިޝަން ނުވަތަ ބޯޑު ނުވަތަ ކޮމިޓީގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ކަންކަން ނިންމާ
ތަނަކުން ،ކުންފުނި ،ޖަމުޢިއްޔާ ،ޖަމާޢަތް ފަދަ ތަނެއްގެ ނަން ޤައުމީ އިނާމަށް ހުށަހަޅާނަމަ ،އިނާމަށް ހުށަހެޅުމަށް ކޮމިޝަނުން
ނުވަތަ ބޯޑުން ނުވަތަ ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން☐ :
ޓރުންގެ ބޯޑުން ނުވަތަ ހިންގާ ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން☐ :
ނ .އިނާމަށް ހުށަހެޅުމަށް ޑިރެކް ަ
ޖސްޓަރީގެ ކޮޕީ☐ :
ފދަ ތަނެއްގެ ރަ ި
ރ .އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ ކުންފުނި ،ޖަމުޢިއްޔާ ،ޖަމާޢަތް ަ
ޢރުފު☐ :
ބ .އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ ކުންފުނި ،ޖަމުޢިއްޔާ ،ޖަމާޢަތް ފަދަ ތަނެއްގެ ތަ ާ
(ދިގުވެގެން  A4ސައިޒުގެ ދެ ސަފުހާ)
ޅ .ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެހެނިހެން ލިޔުންތައް☐ :

28

އަދަދު134 :

ވޮލިއުމް49 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

 .7ޤައުމީ އިނާމަށް ތަނެއްގެ ނަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:

ހ .ނަން:
ށ .ދާއިމީ އެޑްރެސް:
ރ .ދ.ރ.އ.ކާޑުގެ ނަންބަރު:

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

ކ .ކުންފުނި /ޖަމުޢިއްޔާ /ޖަމާޢަތަކުން ހުށަހަޅާނަމަ ،އެ ތަނެއްގެ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:

 .8އިޤްރާރު:
ށހަޅައިފައިވާ ލިޔުންތަކަކީ ،ޞައްޙަ ލިޔުންތަކެއްކަމަށް
ދ މަޢުލޫމާތުކަމާއި ،މި ފޯމާއެކު ހު ަ
މި ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ތެ ު
އަހަރެން އެއްބަސްވެ އިޤްރާރު ވަމެވެ.

ފރާތުގެ ސޮއި:
ފޯމު ހުށަހަޅާ މީހާަ /

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

ފރާތުގެ ނަން:
ފޯމު ހުށަހަޅާ މީހާަ /

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

ފރާތުގެ މަގާމު:
ފޯމު ހުށަހަޅާ މީހާަ /

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

ތާރީޚު:

ތައްގަނޑު:

...............................................
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އަދަދު134 :

ވޮލިއުމް49 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމުގައްޔާއި ހުށަހެޅުމުގައި ކޮންމެހެން ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންތައްތައް:

 .1އަމިއްލަ ފަރުދަކު ނުވަތަ އެހެން ކުންފުންޏަކުން ،ކުންފުނި ،ޖަމުޢިއްޔާ ،ޖަމާޢަތް ފަދަ ތަންތަން އިނާމަށް ހުށަހަޅާނަމަ
ފުރިހަމަކުރާނީ ،މި ފޯމުގެ  8,7,6,5,4,3,2,1އެވެ.
ގ
މ ފޯމު ެ
 .2ކުންފުނި ،ޖަމުޢިއްޔާ ،ޖަމާޢަތް ފަދަ ތަނަކުން ،އެ ތަނެއްގެ ނަން ހުށަހަޅާނަމަ ފުރިހަމަކުރާނީި ،
 8,6,5,4,3,2,1އެވެ.
 .3ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ތެރެއިން ،ކޮމިޝަނުން ނުވަތަ ބޯޑުގެ ނުވަތަ ކޮމިޓީ ފަދަ ތަންތަނުގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން
ނިންމައިގެން ކަންކަން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަންތަނުން ޤައުމީ އިނާމަށް ފަރުދެއްގެ ނުވަތަ ތަނެއްގެ ނަން ހުށަހަޅާނަމަ،
ކޮމިޝަނުން ނުވަތަ ބޯޑުގެ ނުވަތަ ކޮމިޓީ ފަދަ ތަންތަނުގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ފަރުދެއްގެ ނުވަތަ ތަނެއްގެ ނަން ޤައުމީ
އިނާމަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމިކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
 .4ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ ޖަމުޢިއްޔާއަކުން ނުވަތަ ޖަމާޢަތް ފަދަ ތަނަކުން އެހެން ކުންފުންޏެއްގެ ނުވަތަ ޖަމުޢިއްޔާއެއްގެ
ފރާތެއްގެ
ޅ ަ
ދ ތަނެއްގެ ނަން ނުވަތަ އެ ތަނެއްގެ ނަން ޤައުމީ އިނާމަށް ހުށަހަޅާނަމަ ،އިނާމަށް ހުށަހަ ާ
ތ ފަ ަ
ނުވަތަ ޖަމާޢަ ް
މށް ނިންމާފައިވާ
ރތެއް އިނާމަށް ހުށަހެޅު ަ
ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނުވަތަ ހިންގާ ކޮމިޓީން ،އެ ފަރާތެއް ނުވަތަ އެހެން ފަ ާ
ނިންމުން ،މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
ދ ތަނެއްގެ ޕްރޮފައިލް މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
 .5އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ ކުންފުނި ،ޖަމުޢިއްޔާ ،ޖަމާޢަތް ފަ ަ
ދ ތަނެއްގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ ،މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
 .6އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ ކުންފުނި ،ޖަމުޢިއްޔާ ،ޖަމާޢަތް ފަ ަ
 .7ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކުން ހުށަހަޅާނަމަ ،ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ސޮއިކުރާނީ ،އެ އިދާރާއެއް ހިންގަން ހުރި އެންމެ އިސް
ތނަކުން ހުށަހަޅާނަމަ ،ފޯމުގައި ސޮއިކުރާނީ،
ވެރިއެކެވެ .ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ ޖަމުޢިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާޢަތް ފަދަ ަ
ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ކަނޑައަޅާ ބޯޑުގެ މެންބަރެކެވެ.
 .8އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ވަޒަންކޮށް ޕޮއިންޓު ދިނުމުގައި ބަލާނީ ،ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތުތަކާއި ،އެހެނިހެން
ހެކިތަކުގެ މައްޗަށް ކަމަށްވާތީ ،މަޢުލޫމާތުތަކާއި ،ހެކިތައް ހުށަހެޅުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުން އެދެމެވެ.
 .9އިނާމަށް

ހުށަހަޅާ

”ޤައުމީ

އިނާމާބެހޭ

ފޯމާއި،
ކޮމިޓީ“

ފޯމާއެކު
އަށް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ

އެޑްރެސްކޮށް،

އެހެނިހެން

މަޢުލޫމާތާއި

ތ
ތަކެ ި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށެވެ .ފޯމު

ފޮނުވާނީ،

ބަލައިގަންނާނީ،

 4އޮގަސްޓު  2020އިން ފެށިގެން  13އޮގަސްޓު  2020އާ ދެމެދު ،ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 8:00
އިން މެންދުރުފަހު  2:00ގެ ނިޔަލަށެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ގުޅާނީ 3336262 ،ނަންބަރު ފޯނަށް ނުވަތަ
 3323701ނަންބަރު ފޯނަށެވެ.
30

