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 ލ  " މާކްސްދެވޭނެ އ ޞ  2019 އެވޯޑ   ރިވެލި "

 
 އެވެ. ދެވޭނެގޮތް ތިރީގައި މިވަނީގައި މާކްސް  2019އެވޯޑ   ރިވެލި
 

 ފަރާތް( 4)ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަން ހ ންނަ ފަރާތްތައް  .1
 މާރކްސް( 100)ޖ މްލަ  މާރކްސް  ހޮވ މ ގައި ބަލާނެ ކަންތައްތައް 

 މާރކްސް  10 އާމްދަނީ ހޯދ މަށް މަސައްކަތް ކ ރ ން 1.1

 މާރކްސް  10 ވޭ މިންވަރ އެހެންމީހ ންނާއި މ ޢާމަާލތ ކޮށް އ ޅެ 1.2

 މާރކްސް  15 ރ ންއްހ ދ ންނަށް ނަމ ނާ އަކަށްާވފަދަ ހ ަނރެގައި އެހެން ފަރ މ ޖ ތަމަޢ  1.3

 އ ރެއް ދަސް ކ ންފ ންޏެއް ނ ވަތަ އެހެނިހެން މ އައްސަސާއެއްގެ އި/ޖަމްޢިއްޔާ 1.4
 އަދާކ ރ ން

 މާރކްސް  15

ސް އެއްވެ ގައިމ ޖ ތަމައ ގައި ނ ކ ޅެދ ންެތރިކަން ހ ންނަ ފަރާތްތަކ ގެ ހައްޤ  1.5
 ށްފައިވ ންކަމެއް އިސްނަގައިގެން ކޮ

 މާރކްސް  25

މަށް ރިކ ރ އިވެގައި ބަނަ އެހެން ފަރާތްތައް މ ޖ ތަމަޢ ނ ކ ޅެދ ންތަރިކަން ހ ން 1.6
 މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވ ން

 މާރކްސް  25

 
 ހ ންނަ ފަރާތްތައް  ރާއްޖެއަށް އެކި ގޮތްގޮތ ން ރީތި ނަން ހޯދައިދޭ ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަން  .2

 މާރކްސް( 100މާރކްސް )ޖ މްލަ  އް ހޮވ މ ގައި ބަލާނެ ކަންތައްތަ 

 އްގައި ކާތެރައި ބޭއްވ ނ  މ ބާރާތެއް ނ ވަތަ ހަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރ ގަބައިނަ 2.1
 ވ ން އަށް ރީތި ނަމެއް ހޯދައިދީފައިބައިވެރިވެ ރާއްޖެ

 މާރކްސް  40

  ވާހަކަކަށްބައިނަލްއަޤްވާމީ ސެމިނަރ / ބައްދަލ ވ ންތަކ ގައި ވަކި މައ ޟ އަ 2.2
 ފައިވ ންދައްކާ

 މާރކްސް  30

ނަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޮގތ ންމަސައްކަތްކ ރާ ނ ކ ޅެދ ންެތރިކަން ހ ން 2.3
 ރ ންދާކ ގާ ކޮމިޓީގެ ދައ ރެއް އަފަރާތްތަކ ގެ ނެޓްވާރކް / ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިން

 މާރކްސް  20

 މާރކްސް  10 ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެވޯޑަކަށް ނަން ނޮމިނޭޓްެވފައި އޮތ ން  2.4
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 ފަރާތް( 1ކ ޅެދ ންތެރިކަން ހ ންނަ ފަރާތްތަކަށް ތަޢ ލީމ  ފޯރ ކޮށްދިނ މ ގެ ދާއިރާ )ނ  . 3 
 ރކްސް(މާ  100މާރކްސް )ޖ މްލަ  ހޮވ މ ގައި ބަލާނެ ކަންތައްތައް  

 މާރކްސް  10 މަސައްކަތ ގެ މ އްދަތ  3.1

އިވާ ވިފަނ ކ ޅެދ ންތެރިކަން ހ ްނނަ ަފރާތަކަށް ސީދާގޮތެއްގައި ޙިދ މަތްދެ 3.2
 ރ   މިންވަ

 މާރކްސް  40

 މާރކްސް  25 މަސައްކަތ ގެ ފައިދާ ލިބެމ ންދާ ފަރާތްތަކ ގެ އަދަދ  3.3

 މާރކްސް  25 ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީތައް 3.4

 
 ތް(ފަރާ  1ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަން ހ ންނަ މީހ ންނަށް ޚިދ މަތް ދިނ މަށް މަސައްކަތްކ ރާ އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާ ) .4

 ރކްސް(މާ  100މާރކްސް )ޖ މްލަ  ހޮވ މ ގައި ބަލާނެ ކަންތައްތައް 
 ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަން ހ ންަނ މީހ ންގެ ޖަމ ޢިއްޔާއެއް/ އެޑްވޮކެސީ  4.1

 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާ ޖަމ ޢިއްޔާއެއް
 މާރކްސް  20

 ތައްނ ކ ޅެދ ންތެރިކަން ހ ންނަ މީހ ންނަށް ސީދާ ގޮތެއްގައި ޚިދ މަތް 4.2
 ،ޢިއްޔާއެއްއެޑްވޮކެސީ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާ ޖަމ  ،ފޯރ ކޮށްދޭ

 މާރކްސް  30

ންގާ ން ހިއަދި ޖަމްޢިއްޔާއި މި ޖަމ ޢިއްޔާ ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާ މ އްދަތ  4.3
ށް އްސަކޮ ހާމަސައްކަތްތަކ ގެ ތެރެއިން ނ ކ ެޅދ ންތެރިކަން ހ ންނަ މީހ ންނަށް

 މަސައްކަތ ގެ ނިސްބަތް ކ ރިއަށްގެންދާ

 މާރކްސް  10

ޚިދ މަތް  ،އިއިވާ ފަރާތްތަކ ގެ އަދަދާޖަމ އިއްޔާއިން ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށްދެވިފަ 4.4
 .ްނވަރ ފަރާތްތައް ޝާމިލ ކ ރާ މި ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަން ހ ންނަދިނ މ ގައި 

 މާރކްސް  20

 ވަރ ގައި ޤައ މީ، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެން، އަތޮޅ ، ރަށް، އަވަށް 4.5
ދާ ގެން/ޖަމ ޢިއްޔާގެ ފަރާތ ން އިންތިޒާމްކޮށް ކ ރިއަށް ގެންދިޔަ

 ކަންކަން

 މާރކްސް  20

 
 ފަރާތް( 1ފަންނީ ދާއިރާ ) .5

 ރކްސް(މާ  100ރކްސް )ޖ މްލަ މާ  ހޮވ މ ގައި ބަލާނެ ކަންތައްތައް 
ވެލް، ސެޓްފިކެޓް ލެ، ހޯއްދަވާފައިވާ ތަމްރީން )އިްނސާރވިސް ތަމްރީން  5.1

 (ޑިޕްލޮމާ ލެވެލް، ފ ރަތަމަ ޑިގްރީ، މާސްޓާސް ލެވެލް، ޕީ.އެޗް.ޑީ
ވަނީ އިއެނެގޮތް ބެހިގެން ދާނެއެވެ. ިތރީގަމި ފަސްލެވެލްގައި މާރކްސް ދެވޭ

 މާރކްސް ބެހިގެން ދާނެގޮތެވެ.

 މާރކްސް  20
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 މާރކްސް ( 2)  ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް
 މާރކްސް ( 3)  ޑިޕްލޮމާ ލެވެލް
 މާރކްސް ( 4)  ފ ރަތަމަ ޑިގްރީ

 މާރކްސް ( 5)  މާސްޓާސް ލެވެލް
 މާރކްސް ( 6)  ޕީ.އެޗް.ޑީ

 މާރކްސް  10 (ރައްވާތްކ  ދ ންެތރިކަމ ގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަޚިދ މަތ ގެ މ އްދަތ  )ނ ކ ޅެ 5.2
 މާރކްސް  20 ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށްދޭ މީހ ންގެ އަދަދ  5.3

 މާރކްސް  20 ނަތީޖާ ހާސިލް ކޮށްަފއިވާ މިންވަރ ޚިދ މަތ ން  5.4
ފަރ ދ ން   ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް )މިސާލ :ދާއިރާ ކ ރިއެރ ވ މަށް 5.5

އް ކަތްތަސައްހޭލ ްނތެރިކ ރ މ ގެ މަ ،ބިނާކ ރ މަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް
  (ފަންނީ މަޢ ލ މާތ  ފޯރ ކޮށްދިނ ން  ،ކޮށްފައިވާ މިންވަރ 

 މާރކްސް  30

 
 ފަރާތް( 1)  ފަރ ދީގޮތ ން އެހީތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދިނ މ ގެ ދާއިރާ  .6

 ރކްސް(މާ  100ލަ މާރކްސް )ޖ މް  ހޮވ މ ގައި ބަލާނެ ކަންތައްތައް 
 މާރކްސް  10 އަހަރ  ވެފައިވ ން( 1މަސައްކަތ ގެ މ އްދަތ  )މަދ ވެގެން  6.1

 މާރކްސް  30 މަސައްކަތ ގެ ބާވަތް  )އަމަލީ، ފަންީނ، އެޑްވޮކެސީ( 6.2

 މާރކްސް  30 މަސައްކަތ ގެ ފައިދާ ލިބެމ ންދާ މީހ ންގެ އަދަދ /ކަވަރޭޖް 6.3

 މާރކްސް  30 މިންވަރ ކ ރެވިފައިވާ ތ ން ހޭލ ންތެރި ގ ޅޭގޮނ ކ ޅެދ ންތެރިކަމާ  6.4
 
 ފަރާތް( 1ވަޒީފާގެ ފ ރ ސަތ  ހޯދައިދިނ މ ގެ ދާއިރާ ) .7

 ރކްސް(މާ  100މާރކްސް )ޖ މްލަ  ހޮވ މ ގައި ބަލާނެ ކަންތައްތައް 
 މާރކްސް  20 ވަޒީފާ ދެވިފައިވާ އަދަދ  7.1

 ތިބޭ މި ދެ ވަޒީފާގައި ޅެދ ންތެރިަކން ހ ންަނ ފަރާތްތައްވަޒީފާ ދީފައިވާ ނ ކ  7.2
 މާރކްސް  20 މ އްދަތ 

ވަޒީފާ ދިނ މ ގައި ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަން ހ ންނަ ފަރާތްތަކަށް  7.3
 ރިކަން ންތެ، އަދި މަތީ ފަންތިތަކ ގައި ނ ކ ޅެދ  އިސްކަންދެވިފައިވާ މިންވަރ 

 ހ ންނަ މީހ ން އިތ ރ ކ ރ މަށް ކ ރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް. 
 މާރކްސް  20
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 ހެންހައ ލ ގައި ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަން މެއިންސްޓްރީމްޮކށް އެވަޒީފާގެ މާ 7.4
އަށް ސަސާމ ޢައްސަސާތަކާއި ތަފާތ ކޮށް ކ ރާ ކަންތައްތައް )ވަޒީފާދޭ މ އައް

 ގޮސް ބަލައިގެން މާރކްސް ދިނ މަށް(               
 މާރކްސް  40

 
 ތް(ފަރާ 1) ރާ  ދާއި ތަކ ން ކޮށްދޭ ޚިދ މަތ ގެ ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަން ހ ންނަ މީހ ންނާ ގ ޅޭގޮތ ން ޚަބަރ  ފަތ ރާ ވަޞީލަތް  .8

 ރކްސް(މާ  100މާރކްސް )ޖ މްލަ  ހޮވ މ ގައި ބަލާނެ ކަންތައްތައް 
 ލ މާތ  މަޢ  ބަރާއިޚައްސަކޮށްގެން ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަން ހ ންނަ ފަރާްތތަކަށް ޚާ 8.1

 މާރކްސް  20 ފެތ ރ ން.

 ރާއި ބަޙަ ށް ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަން ހ ްނނަ ފަރާތްތަކަށް ބައިވެރިވެވޭޮގތަ 8.2
 މާރކްސް  30 ޕްރޮގްރާމް އ ފެއްދ ން މަޢ ލ މާތ  ފެތ ރ ން / 

ދި އަކޮށް ންއޮންލައި  ނ ކ ޅެދ ންތެޔެރިކަން ހ ންނަ ފަރާތްތަކަށް ޓީވީ، ރޭޑިއޯ، 8.3
 ކަްނ ހ ންނަނ ސްތަކ ގައި ގެނެސްދޭ ޕްރޮގްރާމްތައް ނ ކ ޅެދ ންތެރި

 ކޮށްދިނ ން.ފަރާތްތަކަށް ފޯރ 
 މާރކްސް  20

 / ކަތްދ ންތެރިކަމަށް ހޭލ ންތެރިަކން އިތ ރ ކ ރ މަށް ކ ރާ މަސައްނ ކ ޅެ 8.4
 މާރކްސް  30 މ އްދަތ 

 
 ފަރާތް(1ޚާއްޞަ ދާއިރާ ) .9

 ރކްސް(މާ  100މާރކްސް )ޖ މްލަ  ހޮވ މ ގައި ބަލާނެ ކަންތައްތައް 
 މާރކްސް  15  ބައިވެރިވެފައިވ ން. ދެވޭ ޚިދ މަތ ގައި ޤައ މީ ފެންވަރ ގައި  9.1

މަތް ރަށްރަށާ ތަފާތ ކޮށް ޚިދ  / ތަކާމ އައްސަސާ / ތަކާއެހެން ފަރާތް 9.2
 މާރކްސް  15 އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސިފައިވާ ހ ރ ން / ދިނ މ ގައި ކ ރެވިފައިވާ

ޅި މ ޅެދ ން ތެރިކަން ހ ންނަ ފަރާތްތަކަށް ޚިދ މަތް ދިނ މ ގައި ނ ކ  9.3
 މާރކްސް  15 ންރަށް ޝާމިލްވާގޮތަށް ޚިދ މަތް ދިނ މ ގައި ދެމިތިބ   / މ އައްސަސާ

ޅެދ ން ތެރިކަން ހ ންނަ ފަރާތްތަކަށް ޚިދ މަތް ދިނ މ ގައި އިންގިލާބީ ނ ކ  9.4
ބަދަލެއް ނ ވަތަ އީޖާދީ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވ ން އަދި އެކަމ ގައި މިހާރ ވެސް 

 މާރކްސް  20
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 ދެމިތިބ ން 

 ގެ)ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަން ހ ްނނަ ފަރާތްތަކ  2010/8ޤާނ ނ  ނަންބަރ   9.5
 ( ގައިނ ނ ޤާޙައްޤ ތައް ރައްކާތެރިކ ރ މާއި މާލީއެހީތެރިކަން ފޯރ ކޮށްިދނ މ ެގ 

އް ޤ ތަޖ މްލަކޮށް ބަޔާންކ ރާ ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަން ހ ްނނަ ފަރާތްަތކ ގެ ޙައް
 ރެވޭކ ހިމާޔަތްކޮށް، އެ ފަރާތްތަްއ ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަމ ން އަރައިގަތ މަށް 

 ޔ ން.ދިމ ން ސަސާތަކ ގެ ބައިވެރިވ ން ލިބެމ ޅި ރަށާއި / މ އައް މަސަތްކަތ ގައި 

 މާރކްސް  25

 ހެންއެނ ކ ޅެދ ން ތެރިކަން ހ ންނަ ފަރާތްތަކަށް ޚިދ މަތް ދިނ މ ގައި  9.6
 ތަކެއް ކަތްރަށްރަށަށް/މ އައްސަސާ ތަކަށް ނަމ ނާއެއް ކަމ ގައި ބެލޭފަދަ މަސައް

 ކ ރ މ ގައި ދެމިތިބ ން 
 މާރކްސް  10
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