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  ީާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ކޮންެމ ހަފުގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

 ާގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެެޒުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  އުސޫލުަތއްގަާވއިދުތަކާއި 

. 12:00އަްނގާރަ ުދވަުހގެ މެންުދުރ   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ
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 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް
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 ކޮމިޓީ  ޚާއްޞަ އިނާމާބެހޭ 

  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 
  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

  

  2017 -  މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު 

  ތަޢާރުފު 

ރާއި ހިތްވަރާއި ހުނަ ،ޚާއްޞަ އިނާމަކީ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާމަތީ ދަރަޖަ 
ހޯދާ ކާމިޔާބީތަކަށް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ އިނާމެކެވެ. މި އިނާމު ޙައްޤުވާ  ޢިލްމީގޮތުން 

ނޑައަޅާނީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަން ކުރައްވާ ކޮމިޓީންނެވެ. މި އިނާމު  ފައިވާ ޚާއްޞަ އިނާމާބެހޭފަރާތްތައް ކަ
 އަހަރަކު އެއްފަހަރުއެވެ. ،ޢާންމު ގޮތެއްގައި ދޭނީ

  މަޤްޞަދު 

މި އިނާމު ދެއްވުމުގެ މަޤްޞަދަކީ، ރާއްޖެއަށް ރީތިނަން ހޯދައިދޭ ފަރާތްތަކުގެ ކާމިޔާބީއާއި، ހިތްވަރާއި 
ލުކުރާ ފަރާތްތަކުެގ ސިހާ  ކާއި ޝަރަފު މަތީ ވަނަތަކަމާއި ޢިލްމީގޮތުން އުފެއްދުންތެރި މަސައްކަތްތެރިކަމާއި ހުނަރާއި 

ކާމިޔާބީ އިޙްތިފާލުކޮށް، އެފަރާްތތަކުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް، ހިތްވަރުދީ، ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކަށް 
  ރާބު ކުރުމެވެ.ން މިސްދިވެހިންގެ އުފެއްދުންތަކާއި މަސައްކަތްތެރިކަ 

  މު ޚާއްޞަ އިނާ 

 .ހަނދާނީ ލިޔުމެކެވެމެޑެއްޔަކާއި  ،އިނާމުގެ ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާނީޚާއްޞަ 
ނުވަތަ  އެންމެ މަތީ ވަނަ ނުވަތަ ޝަރަފު ހޯދީ ޓީމަކުން ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކުންނަމަ، މުޅި ޓީމަށް ،އެހެންނަމަވެސް 

ވަކިވަކި ބައިވެރިންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުމެއް އްޔާއި ހަނދާނީ ލިޔުން ދެއްވުމަށްފަހު، މެޑެއެއް  ޖަމާޢަތަށް
   ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާނެއެވެ.

  އިނާމު ދެވޭ ކަންކަން 

ބަޔާންވެދިޔަ މަޤްޞަދަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ 
 .ޚާއްޞަ އިނާމު ދިނުމަށްހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަނިވި ކަންކަމަށެވެ
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ނޑުގެ އެންމެ މަތީ ލެވެލްގެ ސަނަދެއް  .1 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ
  ؛ލުކޮށްފައިވުންސި ހާލުކުރުމުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކާމިޔާބީއެއް ސިހާ

 ؛ހަކުން އެންމެ މަތީ ވަނަ ހޯދުންމަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯ  .2

ނުވަތަ މިނޫންވެސް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ރަޒަކުން ނުވަތަ މުބާރާތަކުން ޢުބައިނަލްއަޤްވާމީ މަ  .3
  ؛މަތީ ވަނަ ނުވަތަ ޝަރަފު ހޯދުން ންމެމިންކުރުމަކުން އެ

ލީލެއް ޙުމައްސަލައަކަށް ޙައްލެއް ހޯދުމުގެގޮތުން ސައިންޓިފިކް ތަމުހިންމު ރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައިވާ  .4
ޚިލާފު އުފެއްދުންތެރި މީ ދިރާސާއެއްކޮށްގެން ނުވަތަ، ފާހަގަކޮށްލެވޭ ފަދަ އާދަޔާ ލްޢިނުވަތަ 

ކޮށްގެން ނުވަތަ، އައު އީޖާދެއް އުފައްދައިގެން، ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކާމިޔާބީއެއް  މަސައްކަތެއް 
   ؛ލުކޮށްފައިވުންސިހާ

ނޑައަޅާ ފެންވަރަކަށް މަސައްކަތެއް .5  ކުރުން ނުވަތަ އެއްޗެއް އުފެއްދުން. ސަރުކާރުން ކަ

  އަސާސީ ޝަރުޠު 

   އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާނަމައެވެ. ،ލިބޭނީ ޚާއްޞަ އިނާމު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ 

 ދިވެހި ރައްޔިތަކު ކަމުގައިވުން؛ .1

ވަނަ އަހަރު ނުވަތަ އޭގެފަހުން ލިބިފައިވާ  2014ޚާއްޞަ އިނާމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކާމިޔާބީއަކީ  .2
 ކާމިޔާބީއަކަށްވުން؛ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު  ،ޚާއްޞަ އިނާމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކާމިޔާބީއަކީ .3
 ކުރިން ލިބިފައިނުވާ ކާމިޔާބީއެއްކަމުގައިވުން؛ 

އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރިކަން ޝަރީޢަތަށް  5އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ މީހަކީ، ވޭތުވެދިޔަ  .4
 ،ޙުކުމް ތަންފީޛު ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ޙުކުމް ތަންފީޛު ކުރަމުންދާ މީހަކުކަމުގައި ނުވުމާއި ،ސާބިތުވެ

ނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ކުރިކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގަިއ  އިސްލާމްދީނުގައި ޙައްދު ކަ
ކުށެއް ކުރިކަން ނުވަތަ ޓެކުން ނުވަތަ ޚިޔާނާތުގެ  ، ނުވުން ނުވަތަ މަކަރާއި ޙީލަތް ހެދުން

 ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން؛

ނޑައެޅިފައިވާ ދާއިރާތަކަށް ވަކި ޝަރުޠުތަކެއް  .5 މި ލިޔުމުގައި އިނާމުދެވޭ ކަންކަމަށް ކަ
ނޑައަޅާފައިވާނަމަ، އެ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުން.   ކަ
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ނޑައެޅިފައިވާ އިނާ .6 މެއް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި ކަދެވޭ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން  މުމަތީގައި ކަ
ނޑައެޅިފައިާވ އެހެން ކަމަކަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ނުވަތަ މަސައްކަތުން ބައެއް  މަތީގައި ކަ

ހުށަހަޅައި އިނާމު ލިބިފައިނުވުން. (ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތެއް ނުވަތަ މަސައްކަތުން ބައެއް މަތީގައި 
ކަށްވުރެ ގިނަ ކަންކަމަށް ހުށަހަޅައިފައިވާނަމަ އެއްކަމަ ،ަކނޑައެޅިފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން

ނޑައަޅާނީ ކޮމިޓީންނެވެ.)   އޭގެތެރެއިން ވަކިކަމެއް ކަ

ނޑައެޅުމުގައި އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުން ނިންމާ ފަރާތަކީ ޚާއްޞަ  ،ޚާއްޞަ އިނާމު ދޭނެ ފަރާތްތައް ކަ
 އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީއެވެ. 

ނޑުގެ  ސަނަދުތަކުގެ  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  .1  ލުކުރުމުގައި ސި ހާ ސަނަދެއް  ލެވެލްގެ  މަތީ  އެންމެ  އޮނިގަ
  ލުކޮށްފައިވުންސިހާ  ކާމިޔާބީއެއް ފާހަގަކޮށްލެވޭ 

  ބެލޭނީ ތިރީގައިވާ ކަންކަމަށެވެ. މި ކެޓަގަރީން އިނާމު ދިނުމުގައި

ނޑުގެ ހ(  ؛ގެ ސަނަދެއްކަމުގައިވުން  10ލް ލެވެ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ

އަހަރުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  3ފުލްޓައިމުކޮށް ޔުނިވަރސިޓީ ކެމްޕަހެއްގައި މަދުވެގެން  )ށ(
 ؛ލުކޮށްފައިވާ ސަނަދެއްކަމުގައި ވުންހާސި

 އައި.އެސް.އެސް.އެން/  ވަކިބައިތައް  ދިރާސާގެ   ނުވަތަ  އެކުގައި   ދިރާސާމުޅި   )ނ(

ޢު އިޝާ ނުވަތަނަންބަރު ޖަހައި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ  .އައި.އެސް.ބީ.އެން
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ރެފްރީޑް ޖާރނަލްސްގައި ވުން ނުވަތަ ބޫލުކޮށްފައި ޤަކުރުމަށް 

ލީޑު ވުން. މިގޮތުން ޝާއިޢުކުރާ ދިރާސާގެ ބޫލުކޮށްފައި ޤަޢު ކުރުމަށް އިޝާ  ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ
  ؛އޯތަރޝިޕަކީ، އިނާމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ވުން

  އަހަރު ދުވަހު ރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތްކޮށްފައިވުން. 1މަދުވެގެން  ،ލުކުރުމަށްފަހުސިހާސަނަދު  )ރ(

 

  ހޯދުން  އެންމެ މަތީ ވަނަ ގެ ކޯހަކުން ތަމްރީނުއި މަތީ ތަޢުލީމާ  .2

ތަމްރީނުގެ ދާއިރާއިން ފުރިހަމަކުރާ ކޯހަކުން  މަތީ ތަޢުލީމާއި ،މި އިނާމު ދޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ
  އެއްވަނަ ނުވަތަ ފާހަގަކުރެވޭ އެންމެ މަތީ ވަނަ ހާސިލުކުރާފަރާތްތަކަށް، އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާނަމައެވެ 
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ނޑުގެ ލެވެލް  (ހ) ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ  7ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކޯހަކީ، ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ
އްގެ ސަނަދެއް ދީފައިވާ ކޯހަކަށްވުން؛ (އޯޑިނަރީ ބެޗްލަރސް ޑިގްރީއަކީ، ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ ލެވެލެ

ނޑުގެ ލެވެލް    ގެ ސަނަދެކެވެ.)7އޮނިގަ

އިނާމަށް ހުށަހަޅާ ސަނަދަކީ، މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ޤަބޫލުކުރާ  (ށ)
  ސަނަދަކަށްވުން؛

ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ  ،ކޮށްފައިވާ ސަނަދަކަށްވުރެހާސިލު ކުރިން  ،ސަނަދަކީ އިނާމަށް ހުށަހަޅާ(ނ) 
ނޑުން   ؛ވުންސަނަދަކަށް  މަތީ ލެވެލެއްގެ  އޮނިގަ

ްށ ލު ކުރި ކޯހުގެ އެކަޑެމިކް ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގައިވާ މާކްސްގެ ނުވަތަ ގްރޭޑަސިހާ ސަނަދު (ރ) 
ހިމެނިފައިވުމާއެކު ރަޖައިގައި އެވްރެޖް، އެ ކޯހުގައި ދެވޭ އެންމެ މަތީ ދަދެވިފައިވާ ޕޮއިންޓުގެ 

 ؛ށްވުންރެޖައެވް ގެނުވަތަ އެއާ އެއްވަރުވާ ގްރޭޑް ޕޮއިންޓު 85ވްރެޖް މާކްސް %އެ މަދުވެގެން

މާއެކު ނުވު  ރިހަމަކުރި ކޯހުގައި އެއްވެސް މާއްދާއަކުން އެޑްވާންސްޑް ސްޓޭންޑިންގ ލިބިފައި ) ފު(ބ
ނޑައެޅިފައިވާ  ސަނަދު  ،މުއްދަތުގައި ކޯސް ފުރިހަމަކޮށްފުލްޓައިމްކޮށް ކިޔަވައި، ކަ

  ކޮށްފައިވުން.ހާސިލު 

 

ތަކުން ނުވަތަ މިނޫންވެސް ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުބާރާ  ރަޒަކުން ނުވަތަ މަޢު  ބައިނަލްއަޤްވާމީ .3
  ނުވަތަ ޝަރަފު ހޯދުން ވަނަ މިންކުރުމަކުން އެންމެ މަތީ 

 ،ބައިވެރިވެ  ގައިބާރާތެއް މުރަޒެއްގައި ނުވަތަ ޢު މަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ،މި އިނާމު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ
ވަކިވަކި ފަރުދުންނަށެވެ.  ތަކަށާއި،މުއައްސަސާހޯދާ ވަނަ ދަރަޖައިގެ އެވޯޑެއް  1މީ ފެންވަރުގައި ބައިނަލްއަޤްވާ 

އެންމެ މަތީ ވަނަ ނުވަތަ ޝަރަފު ހޯދާ، ކުރިން ބުނެވިދިަޔ  ކުންމިންކުރުމައަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގެ 
  ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދެ ކެޓަގަރީންނެވެ.  ،މި އިނާމު ދޭނީ  ފަރާތްތަކަށެވެ.

މި އިނާމު ވަނަ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތަކަށް  1ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަޢުރަޒަކުން ނުވަތަ މުބާރާތަކުން  )1(
  ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާނަމައެވެ.އަންނަނިވި  ،ދޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ

ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ފަރާތެއްގައި  ،ރަޒުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތަކީޢުނުވަތަ މައި މުބާރާތުގަ ހ)(
 އް ނުވަތަ ފަރުދުން ކަމުގައިވުން؛ ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ މުއައްސަސާއެއް ނުވަތަ ދިވެހި ފަރުދެ 

ޤައުމަކުން ބައިވެރިވެ ވާދަކޮށްފައިވާ  5ރަޒަކީ، މަދުވެގެން ޢުބައިވެރިވި މުބާރާތް ނުވަތަ މަ ށ) (
  ކަމުގައިވުން؛ރަޒެއް ޢުތެއް ނުވަތަ މަމުބާރާ
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 1ނުވަތަ މަޢުރަޒުން ނުވަތަ މުބާރާތުގެ ނުވަތަ މަޢުރަޒުގެ މައި ކެޓަގަރީއަކުން މުޅި މުބާރާތުން ނ) (
އެއްފަރާތަށްވުރެ ގިނަ  ،ލުކޮށްފައިވާ ވަނައަކީސިހާ ލުކޮށްފައިވުން؛ މިގޮތުން ސިހާ ވަނަ ދަރަޖަ 

  ކަށް ނުވުން.ފަރާތްތަކަކަށް ލިބިފައިވާ ވަނައަ

ރަޒު އިންތިޒާމުކޮށްފައިވަނީ، ބައިނަލްއްަޤވާމީ ފަރާތަކުން ނުވަތަ ޢުބައިވެރިވި މުބާރާތް ނުވަތަ މަރ) (
އިންތިޒާމުކުރި  އެކަން  އަދި ،ވުމާއިކަމުގައި  އެކަން އިންތިޒާމުކުރި ޤައުމުގެ ރަސްމީ ފަރާތަކުން

  ފަރާތަކުން ކަމުގައިވުން.ރީކޮށްފައިވާ ޤައުމުގައި ރަސްމީކޮށް ރަޖިސްޓަ

  

މި އިނާމު ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންކުރުމަކުން އެންމެ މަތީ ވަނަ ނުވަތަ ޝަރަފު ހޯދާ ފަރާތަކަށް  )2(
  ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާނަމައެވެ.އަންނަނިވި  ،ދޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ

ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ފަރާތެއްގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ މުއައްސަސާއެއް  ،މިންކުރެވުނު ފަރާތަކީ )ހ(
  ކަމުގައިވުން؛ނުވަތަ ދިވެހި ފަރުދެއް ނުވަތަ ފަރުދުން 

ތަކީ، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފަރާތެއް ނުވަތަ އެކަން އިންތިޒާމުކުރި ޤައުމުގެ ރަސްމީ ފަރާ ރި މިންކުށ) (
ކޮށްފައިވާ މިންކުރުން އިންތިޒާމުކުރި ޤައުމުގައި ރަސްމީކޮށް ރަޖިސްޓަރީ އަދި  ވުމާއި،ފަރާތެއް ކަމުގައި

   ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން.
 

 އް ނުވަތަ އައު އީޖާދެ މުގެގޮތުން،ހޯދު  އްލެއް ޙަ މައްސަލައަކަށް މުހިންމު ރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައިވާ  .4
 ކާމިޔާބީއެއް ފާހަގަކޮށްލެވޭ  ކޮށްގެން،ލްމީ ދިރާސާއެއް ޢި މެއް އުފައްދައިގެން، ނުވަތަ އުފެއްދު 

 ލުކޮށްފައިވުން  ސި ހާ

ދިވެހި ރައްޔިތަކު ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ ބަޔަކު ނުވަތަ  ،މި އިނާމު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ
ހަމަވާ ފުރިޝަރުޠެއް  ންތިރީގައިވާ ޝަރުޠުތަކު  ،މުއައްސަސާއަކުންހުރި ޤާއިމުކޮށްފައިދިވެހިރާއްޖޭގައި 

 . ފަރާތަކަށެވެއެއް ހޯދި ކާމިޔާބީ

ލީލުކޮށް، ޙުއްލެއް ހޯދުމަށް ވިސްނައި، ތަޙަމައްސަލައަކަށް މުހިންމު  ދިމާވެފައިވާ  އަށްއްޖެހ) ރާ(
ލީލެއް ޙުސައިންޓިފިކް ތަ މަލީގޮތުން ރާއްޖޭގައި ތަންފީޒުކުރެވޭނެޢައަދި  ،ރާނެރާއްޖެއަށް ފައިދާކު

 އަކީ ނުވަތަ ތަޙުލީލަކީ،ދިރާސާކަމުގައިވުމާއި، އަދި މި ދިރާސާއެއްލްމީ ޢިނުވަތަ 
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި  ،ނަންބަރު ޖަހައި .އައި.އެސް.ބީ.އެން އައި.އެސް.އެސް.އެން/
ދިރާސާއެއްކަމަށްވުން ނުވަތަ  ބޫލުކޮށްފައިވާޤަޢު ކުރުމަށް އިޝާ ނުވަތަޝާއިޢުކޮށްފައިވާ 
ގައި ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ރެފްރީޑް ޖަރނަލެއް ނުވަތަ  ތަޙުލީލެއްކަމަށްވުން،

 ބޫލުކޮށްފައިވާ ޤަޢު ކުރުމަށް އިޝާ ނުވަތަ ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ގައި އެއްޕްރޮސީޑިންގްސް ކޮންފަރެންސް 
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ނުވަތަ  ޢުކުރާ ދިރާސާގެއިމިގޮތުން ޝާ ނެއެވެ. ދިރާސާއެއް ނުވަތަ ތަޙުލީލެއް ކަމުގައި ވާންޖެހޭ 
   ވާންޖެޭހނެއެވެ. ށްއިނާމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތަ ޑު އޯތަރޝިޕަކީ،ތަޙުލީލުގެ ލީ

ނުވަތަ މުއައްސަސާއެއްގެ އުފެއްދުންތެރިކަން  އެއްގެނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ ބަ އްގެދިވެހި ރައްޔިތެ) (ށ
ފަރާތަކުން ނުވަތަ ރާއްޖެއިން  ރާއްޖޭގެކަމާގުޅޭ  ،ނުވަތަ މަސައްކަތް އާދަޔާ ޚިލާފަށް ރަނގަޅުކަމަށް

ނޑައެޅިފައިވާ ބޭރުގެ  ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ފަރާތަކުންޤައުމެއްގައި އެމަސައްކަތެއް ބެލުމަށް ކަ
ވާންޖެހޭނީ، އުފެއްދުންތެރިކަން ނުވަތަ މަސައްކަތް  އަދި . ފާހަގަކުރުންކަމާގުޅޭ ފަރާތަކުން 

ފަރާތާ ސީދާ ގުޅުމެއްނެތް ފާަރތަކުން މިންކޮށްފައިވާ އެމަސައްކަތެއް ނުވަތަ އުފެއްދުމެއް އުފެއްދި 
  މަސައްކަތަކަށް ނުވަތަ އުފެއްދުމަކަށެވެ. 

 ނުވަތަ އުފެއްދި  ކީ އީޖާދަކުރި ރާއްޖޭގައި ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިވެއްސަކު  )(ނ
ނުވަތަ ތިމާޢީގޮތުން ނުވަތަ އިޤްތިޞާދީގޮތުން ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ ގޮތުން އިޖުއުފެއްދުމަކީ، 

އްލުކުރެވިދާނެ ނުވަތަ ޙަދިމާވެފައިވާ ބޮޑު މައްސަލައެއް ރާއްޖެއަށް މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ގޮތުން 
ކަމުގައިވުން. މިގޮތުން އިނާމު ނުވަތަ އުފެއްދުމެއް  އީޖާދެއްފަދަ އުނދަގުލެއް ފިލައިގެން ހިނގައިދާނެ

 ،ކަމާގުޅޭ ފަރާތަކުން ބަލައިގަނެ ބޭރުގެފަރާތަކުން ނުވަތަ ރާއްޖެއިން  ރާއްޖޭގެކަމާގުޅޭ  ،ދެވޭނީ
   ޤަބޫލުކޮށްފައިވާ އީޖާދަކަށެވެ.

  

ނޑައަޅާ ފެންވަރަކަށް މަސައްކަތެއްކުރުން ނުވަތަ އެއްޗެއް އުފެއްދުންސަރު  .5  ކާރުން ކަ

ނޑައަޅާ ދާއިރާއަކުން، ސަރުކާރު  ބޫލުކުާރ ޤަމި އިނާމު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، ސަރުކާރުން ކަ
މިއަހަރު މި އިނާމު ދިނުމަށް  ފަރާތަކަށެވެ.ނުވަތަ އެއްޗެއް އުފައްދާ ފަރާތަކަށް ފެންވަރަކަށް މަސައްކަތެއްކުރާ 

 ،ތަކުގެ ތެރެއިންތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުބާރާތްތަކުން އެއްވަނައަށް އަންނަ ފަރާތް ،ވަނީ ހަމަޖެހިފައި
ނޑައަޅާ ފަރާތް އިނާމަށް ވާދަކުރާނެ ގޮތް  ނޑުތަކާއި،އިނާމު ދިނުމަށް ބަލާ މިންގަ  މި ތަކަށެވެ.ކޮމިޓީން ކަ

ނޑައަޅައި،  އިނާމު ލިބޭ ފަރާތެްއ އެ މުބާރާތެއްގެ  ،އިނާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިކަ
ނޑައަޅާނީ    ތަކުންނެވެ.މުއައްސަސާތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މަތިން ޚާއްޞަ  އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީގެ ލަފާގެ  ،ކަ

ފުރާވަރުގެ އުމުރުގެ ކުދިންނަށް އިސްލާމީ ރިވެތި އަޚުލާޤުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ޢިބްރަތްތެރި  )(ހ
 (ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް) ވާހަކަ ލިޔުމުގެ މުބާރާތް.

ރިކަމުގެ ކެލިގުރަފީ މުބާރާްތ. ދިވެހި ފަންނާނުންގެ ޢަރަބިލިޔުމާއި ދިވެހިލިޔުމުގެ ހުނަރުވެ ށ)(
  (ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް)

މުއައްސަސާ: ދިވެހިބަހުގެ  . (ކަމާބެހޭ ދިވެހިބަހުން "ނާވިލު" ލިޔުމުގެ މުބާރާތްންނަށް ކުޑަކުދީ  ނ)(
  އެކެޑަމީ)

__________ 
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  ރައީސުލްޖުްމޫހރިއްާޔގެ އޮީފސް

  ދިވެހިާރއްޖެމާލެ،   
  

 

  

ނޑުގެ އެންމެ 1ގިންތި  މަތީ ލެވެލްގެ ސަނަދެއް  : ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ
 ލުކުރުމުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކާމިޔާބީއެއް ޙާޞިލުކޮށްފައިވުން ސި ހާ

 : އިނާމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 1ސެކްޝަން 

    ނަން: (ހ)

ޕާސްޕޯޓު ސައިޒުގެ ފޮޓޯ
    ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: (ށ)

: (ނ)     މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް

     ފޯނު ނަންބަރު: (ރ)

:  (ބ)   އީމެއިލް އެޑްރެސް

:  ވަޒީފާ ،ކުރާ މަސައްކަތް ނުވަތަ އަދާކުރާ ވަޒީފާއާއި (ޅ)    އަދާކުރާ ތަން

    ކޮށްފައިވާ މުއްދަތު:ރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތް(ކ)   

: ،ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު ކުރިން ލިބިފައިވާނަމަ (އ)     އިނާމުގެ ބާވަތާއި، އިނާމު ލިބުނު އަހަރު

 

 : ފުރިހަމަކުރި ކޯހުގެ މަޢުލޫމާތު 2ސެކްޝަން 

    ފުރިހަމަކުރި ފުލްޓައިމް ކޯހުގެ ނަމާއި މުއްދަތު:(ހ) 

:   (ށ)     (ނ) ކޯސް ނިމުނު ތާރީޚު:  ކޯސް ފެށި ތާރީޚު

:ސިހާ(ރ)      ލުކުރި ސަނަދު

:  (އެޓޭޗްކުރުމަށް)ުލކުރުމަށް ކުރި ސިހާސަނަދު (ބ)  ) ޚުލާޞާ    ދިރާސާތަކުގެ (ތީސީސްގެ



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                                                   98 އަދަދު:   46 ލިއުމް: ވޮ

 10 

: (ޅ) ނޑުން ސަނަދުގެ ލެވެލް     ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ

: ކޯސް ފު (ކ)    ރިހަމަކުރި މަރުކަޒާއި ޤައުމު

   ކޯސް ހިންގި ފަރާތާއި ޤައުމު: (އ)

 : ދިރާސާގެ މަޢުލޫމާތު 3ސެކްޝަން 

:ދިރާސާގެ  (ހ)     މައުޟޫޢު

    ދިރާސާ ޝާއިޢުކުރި ނުވަތަ ޝާއިޢުކުރަން އެއްބަސްވި ފަރާތް (ޕަބްލިޝަރ): (ށ)

  

:ދިރާސާ ޝާއިޢު (ނ)     ކުރި ތާރީޚާއި ޤައުމު

ދިރާސާ ނުވަތަ ތަޙުލީލު ޝާއިުޢކޮށްފައިވާ ޖާރނަލްގެ ނުވަތަ ފޮތުގެ އައި.އެސް.އެސް.އެން / އައި.އެސް.ބީ.އެން  (ރ)
    ނަންބަރު:

  

ކޮށްފައިވާ ވާ ނުވަތަ ޝާއިޢުކުރުމަށް ގަބޫލުބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ރެފްރީޑް ޖާރނަލްސްގައި ޝާއިޢުކޮށްފައި(ބ) 
: ) ރިސަރޗް ކަރުދާހުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް     (އެކްސެޕްޓެޑް

   

  

  

  

  
  : ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް 4ސެކްޝަން 

. އަދި މި ލިޔުންތަކުގައި، އަސްލާ އެއްގޮތަކަމަށް  މި ފޯމާއެކު ތިރީގައިވާ ލިޔުންތައް  ،ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ނޑު ޖަހާފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.  ،ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ސޮއިކޮށް ތައްގަ

  ފާހަގަލާށެެވ.  މި ☒ ކަމާބެހޭ ބައިތަކުގައި ،ގޮތުންމުގެލިޔުންތައް ހިމަނާފައިވާކަން އަންގައިދިނު

 (ހ)

 (ށ)

 .   ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ

  ކަމުގެ އެކްސެޕްޓެންސް ނުވަތަ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ލިޔުން.ބޫލުކުރި ކޯސް ގަ

ނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަމަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިނަމަ ބަދަލު  އެ ،(ކޯސް ނިންމުމަށް މި ލިޔުމުގައި ކަ
 (.   އެނގޭނެ ލިޔުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

☐  

☐  
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 (ނ)

  

  

ހުށަހަޅާ ސަނަދުގެ ކޮޕީ (މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު ބަޔާންކޮށް ތައްގަނޑު 
( ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ނަުވތަ ޝާއިޢުކުރުމަށް ގަބޫލުކޮށްފައިވާ ރިސަރޗް ކަރުދާސްތަކުގެ ކޮޕީއާއި،  ޖަހާފައިވާ

. ފޮތްތަ   އް

☐  

އަހަރު ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާކަން  1މަދުވެގެން  ،ލުކުރުމަށްފަހުސިހާހުށަހަޅާ ސަނަދު  (ރ)
  އަންގައިދޭ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.

☐  

  ☐  އަންގައިދޭ ލިޔުން. ލުކުރުމަށް ކުރި ދިރާސާގެ ބައެއްކަންސިހާހުށަހަޅާ ކަރުދާހަކީ ނުވަތަ ފޮތަކީ، ސަނަދު  (ބ)

  އިޤުރާރު 

ޞައްޙަ ލިޔުްނތަކެއްކަމަށް  ،މަތީގައި އެވަނީ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށާއި، މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާފަިއވާ ލިޔުންތަކަކީ
  އަހަރެން އެއްބަސްވެ އިޤުރާރުވަމެވެ.

:    އިނާމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ސޮއި:     ތާރީޚު

  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީ" އަށް އެޑްރެސްކޮށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ޚާއްޞަ ފޮނުވާނީ، "ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް 
ގެ ނިޔަލަށް،  2017 އޮގަސްޓު  15އިން ފެށިގެން  2017 ޖުލައި  04އޮފީހަށެވެ. ފޯމު ބަލައިގަންނާނީ، 

  ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ރަސްމީ ގަޑީގައެވެ.
  .ނަންބަރު ފޯނާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ 3323701ނުވަތަ  3336410ލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް އިތުރު މަޢު 
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` 

 
  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ  
  

 

  : މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެ މަތީ ވަނަ ހޯދުން 2ގިންތި 

 : އިނާމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 1ސެކްޝަން 

     ނަން: (ހ)

ޕާސްޕޯޓު ސައިޒުގެ ފޮޓޯ 
    ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: (ށ)

    މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް: (ނ)

    ފޯނު ނަންބަރު:  (ރ)

   އީމެއިލް އެޑްރެސް:  (ބ)

    އަދާކުރާ ތަން:  ވަޒީފާ  ،ކުރާ މަސައްކަތް ނުވަތަ އަދާކުރާ ވަޒީފާއާއި (ޅ)

  :ގެ (ހ) އާ ތަފާތު ސަނަދެއްނަމަ) 2(ސެކްޝަން ލުކޮށްފައިވާ އެންމެ މަތީ ސަނަދު ސިހާ (ކ)

 :އިނާމުގެ ބާވަތާއި، އިނާމު ލިބުނު އަހަރު  ،ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު ކުރިން ލިބިފައިވާނަމަ (އ)

 : ފުރިހަމަކުރި ކޯހުގެ މަޢުލޫމާތު 2ސެކްޝަން 

  ލުކުރި ސަނަދު: ސިހާ (ހ)

ނޑުން ސަނަދުގެ ލެވެލް:  (ށ)   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ

  ސަނަދު ދިން މަރުކަޒާއި ޤައުމު:  (ނ)

  ކޯސް ފުރިހަމަކުރި މަރުކަޒާއި ޤައުމު:  (ރ)

 ☐ދުރުންދޭ ތަޢުލީމު   ☐ޕާޓްޓައިމް   ☐ ފުލްޓައިމް  ކިޔެވުމުގެ ބާވަތް: )ބ(
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   ކޯސް ނިމުނު ތާރީޚު: )ކ(   ކޯސް ފެށި ތާރީޚު:  )ޅ(

  : ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް 3ސެކްޝަން 

 ،މި ފޯމާއެކު ތިރީގައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މި ލިޔުންތަކުގައި، އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް

ނޑު ޖަހާފައި  ،ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ސޮއިކޮށް ތައްގަ

  ފާހަގަލާށެވެ.  މި  ☒ގޮތުން ކަމާބެހޭ ބައިތަކުގައި މަނާފައިވާކަން އަންގައިދިނުމުގެއޮންނަންވާނެއެވެ. ލިޔުންތައް ހި

  ☐  ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ. (ހ)

ހުށަހަޅާ ސަނަދުގެ ކޮޕީ. (މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު ބަޔާންކޮށް ތައްގަނޑު  (ށ)
                                                       ( ޖަހާފައިވާ

☐  

  ☐  ކޯހުގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ. (ނ)

ވަނަ  1ސަނަދު ދިން މަރުކަޒުން ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރި މަރުކަޒުން ދޫކޮށްފައިވާ، ކޯހުން  (ރ)
  ލުކުރިކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.ސިހާ ނުވަތަ އެންމެ މަތީ ވަނަ 

☐  

ކޯހުން ހޯދާފައިވާ މާކްސްގެ އެވްރެޖް ނުވަތަ ގްރޭޑު ޕޮއިންޓު އެވްރެޖް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގެ  (ބ)
  ކޮޕީ. (ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގައި ގްރޭޑު ދެވޭ މާކްސް ހިމެނިފައިނުވާނަމަ)

☐  

 ،ފުރިހަމަކުރި ކޯހުގެ އެއްވެސް މާއްދާއަކުން އެޑްވާންސް ސްޓޭންޑިންގއެއް ލިބިފައިނުވާކަމާއި (ޅ)
ނޑައެޅުނު މުއްދަތުގައިކަން ކޯސް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވަނީ ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމަށް ފުރަތަމަ ކަ

ބަޔާންކޮށް، ސަނަދު ދިން މަރުކަޒުން ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރި މަރުކަޒުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގެ 
  ކޮޕީ.

☐  

ނޑުގެ ލެވެލް  (ކ)  7އިނާމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ސަނަދު ފިޔަވައި، ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ
ކޮށްފައިވާނަމަ، އެ ސަނަދެއްގެ ކޮޕީ. ލުސިހާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ލެވެލެއްގެ އެހެން ސަނަދެއް 

         ( (މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު ބަޔާންކޮށް ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ

☐  
  
  

 އިޤުރާރު 

ޞައްޙަ  ،މަތީގައި އެވަނީ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށާއި، މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަކީ
  ލިޔުންތަކެއްކަމަށް އަހަރެން އެއްބަސްވެ އިޤުރާރުވަމެވެ.

   ތާރީޚު:    އިނާމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ސޮއި: 

  
 
 
 

އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީ" އަށް އެޑްރެސްކޮށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ޚާއްޞަ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް ފޮނުވާނީ، "
ގެ ނިޔަލަށް،  2017 ޓު އޮގަސް  17އިން ފެށިގެން  2017ޖުލައި  04އޮފީހަށެވެ. ފޯމު ބަލައިގަންނާނީ، 

  ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ރަސްމީ ގަޑީގައެވެ.
  .ނަންބަރު ފޯނާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ 3323701ނުވަތަ  3336410ލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް އިތުރު މަޢު 
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` 

 
  ރައީސުލްޖުްމޫހރިއްާޔގެ އޮީފސް

  މާލެ، ދިވެހިާރއްޖެ  
 

 

  ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަޢުރަޒަކުން ނުވަތަ މުބާރާތަކުން ނުވަތަ މިނޫންވެސް: 3  ގިންތި 
  ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންކުރުމަކުން އެންމެ މަތީ ވަނަ ނުވަތަ ޝަރަފު ހޯދުން 

 : އިނާމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު (މުއައްސަސާއެއްނަމަ)1ސެކްޝަން 

  

: (ހ)     ނަން

ލޯގޯ ުނވަތަ 
 ތައްަގނޑު 

: (ށ)      މުއައްަސސާެގ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

  :  މުއައްަސސާެގ ބާވަތް (ނ)

:     ފޯނު ަނންބަުރ: (ރ)     (ބ) ފެކްސް ނަންބަރު

: (ޅ)       އީމެއިލް ެއްޑރެސް

: (ކ)       ވެބްސައިޓް ެއޑްރެސް

ިއނާމުގެ ބާވަާތއި، އިނާމު ލިުބުނ  ،ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚާްއޞަ އިނާމު ކުރިން ލިބިފައިާވނަމަ (އ)
  :އަހަރު 

  

 : އިނާމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު (ވަކި ފަރުދަކުނަމަ ނުވަތަ ފަރުދުންތަކެއްނަމަ)2ސެކްޝަން 

ވަކި ފަރުދަކު ނުަވތަ ފަރުދުންަތކެއް އިނާމަްށ ހުށަހަާޅނަަމއެވެ. ެއއް  ،މި ސެކްޝަން ފުރިހަމަކުރާނީ
ކޮންމެ ފަުރދަކަށް، މި ސެކްޝަުނގެ  ،ފަރުދަކަށްވުެރ ގިަނ ފަރުުދން ުގިޅގެްނ ހޯދާފަިއވާ ކާމިޔާބީއެްއނަމަ

. ރުމަށްފަހު މިކޮޕީއެއް ަހދަިއ ފުރިހަމަކު   ފޯމާއެކު ހުށަަހާޅނީެއވެ
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:  (ހ)    ނަން

ަސއިުޒގެ ޕާސްޕޯޓު 
  ފޮޓޯ 

:  (ށ)    ދިވެިހރައްިޔެތއްކަން ައްނަގއިދޭ ކާޑު ަނންބަރު

:  (ނ)    މިހާރު ދިރިުއޅޭ އެޑްެރސް

:  (ބ)   ފޯނު ަނންބަުރ:  (ރ)    އީމެއިލް ެއްޑރެސް

:  ވަޒީފާ ،ކުރާ މަސައްަކތް ނުވަތަ ައދާކުރާ ވަޒީާފއާއި (ޅ)    އަދާކުރާ ތަން

ިއނާުމގެ ބާވަާތއި، އިނާމު ލިުބުނ  ،އިނާމު ކުިރން ލިބިފައިާވނަމަސަރުކާރުން ދެއްވާ ާޚއްަޞ  (ކ)
:   އަހަރު

   

:  (އ)    ސޮއި

  : ބައިވެރިވި މައުރަޒު/ މުބާރާތް/ މިންކުރުމުގެ މަޢުލޫމާތު 3ސެކްޝަން 

:  (ހ) / މިންކުުރމުގެ ަނން / މުބާރާތް   މަޢުރަޒު

:  (ށ) / މިންކުުރމުގެ ދާއިރާ / މުބާރާތް   މަޢުރަޒު

: (ނ) / މިންކުުރމުން ލިބުނު ވަނަ / މުބާރާތް   މަޢުރަޒު

    

  ވަނަ ިލބުނު ކެޓެގަރީ ރ) (  

       

:  (ބ) / މިންކުުރން ބޭްއވި ަތނާއި ަޤއުމު / މުބާރާތް   މަޢުރަޒު

:  (ޅ) / މިންކުުރން ިއންތިޒާުމކުރި ފަރާތާއި ޤައުމު / މުބާރާތް   މަޢުރަޒު

:  (ކ) / މިންކުުރން ފެށުނު ާތރީޚު / މުބާރާތް :  (އ)  މަޢުރަޒު   ނިމުނު ާތރީޚު

/ ޓީމުގެ އަދަުދ: (ވ) / މިންކުުރމުގައި ބަިއެވރިވި މީުހްނގެ / މުބާރާތް     މަޢުރަޒު

: (މ) / މިންކުުރމުގައި ބަިއެވރިވި ަޤއުމުެގ އަދަދު / މުބާރާތް   މަޢުރަޒު
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 ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު : ފޯމު ފުރިހަމަކުރާ 4ސެކްޝަން 

 ،އް، ރިޯޒޓެއް، އޮފީހެއް މި ސެކްަޝން ފުރިހަމަުކރާނީ ކްލަބެްއ، ޖަމުޢިއްާޔއެއް، ޖަމާަޢތެއް، ިވޔަާފރިއެ
އެ މުއަްއސަސާެއއް ުނވަތަ އެ ފަރުދުންތަކެްއ ، މަރުކަޒެއް ުނވަތަ ފަރުދުްނތަކެއް އިނާަމށް ހުށަހަާޅަނމަ

.   ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތުންެނވެ

: (ހ)     ނަން

:  (ށ)    ދިވެިހރައްިޔެތއްކަން ައްނަގއިދޭ ކާޑު ަނންބަރު

:  (ނ)   މިހާރު ދިރިުއޅޭ އެޑްެރސް

    :އެޑްެރސް އީމެއިލް(ބ)     ފޯނު ަނންބަުރ:  (ރ)

: (ޅ)  ☐ފަރުދުންތަކެއް  ☐މުއައްަސސާެއއްތަމްސީލުކުރާ ފަރާތް

: (ކ)     ފޯމު ފުރިހަމަކުރާ ހައިިސްއޔަތު

  ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް : 5ސެކްޝަން 

މި ފޯމާއެކު ތިރީަގއިާވ ލިޔުންަތްއ ހުށަަހޅަްނވާެނެއވެ. ިމ ލިޔުންތަުކގައި، އަްސާލ 

 ،ސަރުކާރުެގ އިދާރާއަުކން ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ާޤޫނނީ ވަކީލަުކ ސޮއިޮކށް  ،އެްއގޮތަކަމަށް

ތައްަގނޑު ޖަހާފައި ޮއންަނންާވެނއެެވ. ލިޔުންަތއް ިހމަނާފަިއވާކަްނ އަްނގައިިދުނމުގެ ގޮުތްނ ކަމާބެޭހ 

. މި ☒ބައިތަކުގައި    ފާހަގަލާށެވެ

 2ސެކްަޝން  ،ދިވެިހރައްިޔެތއްކަން ައންަގއިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ. މި ލިޔުން ހުަށހަާޅނީ (ހ)
. 4ސެކްަޝން ، ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތް ނުވަަތ ފަރާތްތަކުްނނާއި    ފުރިަހމަކުރާ ފަރާތުންެނވެ

  

  

☐  

 (ށ)
  

ގަިއވާ ކަންކަްނ  3ރަޒު ުނވަަތ މުބާރާތާ ބެހޭގޮތުން މި ޯފމުގެ ސެކްަޝން ޢުބައިވެިރވި މަ 
އެްއފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާްތތަކަކަްށ  ،ުލކޮށްފައިވާ ަވނައަކީސިހާއަދި  އަްނގައިދޭ،

/ މަ ލިބިފައިވާ ަވނަެއއް ނޫންަކން، / މިންކުރުްނ ިއންތިޒާމުކުިރ ފަރާތުްނ ޢުމުބާރާތް ރަޒު
   ދީފައިވާ ިލުޔމުގެ ުނވަތަ ލިޔުންތަުކގެ ކޮޕީ.

  

☐  

/ މަ (ނ) / މިންުކރުން އިންިތާޒމުކޮށްފައިވަނީ، ޤައުެމއްގެ ޢުބައިވެިރވި ުމބާރާތް ރަްސީމ ރަޒު
ފަރާތަކުންކަމަށް ނުާވނަމަ، އިންިތޒާމުކުރި ފަރާތް، ޤައުމެްއެގ ރަސްމީ ފަރާތެއްަގިއ 
ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފަިއވާކަން ބަޔާންކޮްށ، އެ ރަސްމީ ފަރާތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުުމެގ 

.   ކޮޕީ

☐  
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(ރ)
  

/ މަ / މިންުކރުމުގައި ބަިއވެިރވި ފަރާތަކީޢު މުބާރާތް ކްލަބެއް ނުވަތަ ޖަމުިޢއްޔާެއްއ  ،ރަޒު
ނުވަތަ ޖަމާަޢތެއް ުނވަތަ ވިޔަފާިރއެއް ނުވަތަ ިރޒޯެޓއް ުނވަތަ މަރުކަޒެއް ުނަވތަ އޮފީހެްއ 
ނުވަަތ މިޫނންެވސް ުމައއްސަާސއެްއ ކަމުގަިއވާނަމަ، އެ ަތނެއް، ރާއްޭޖގެ ރަސްީމ 

ދޫކޮށްފައިާވ ލިޔުުމެގ  ެވފައިވާކަްނ ބަޔާންކޮށް، ެއ ފަރާތަކުން ރީފަރާތެއްަގއި ރަޖިސްޓަ
.   ކޮޕީ

☐  

 
 (ބ)

 
މަރުކަެޒއްފަަދ ، އޮީފހެއް، ިވޔަފާރިއެއް، ރިޒޯޓެއް، ޖަމާޢަތެއް، ޢިއްޔާއެއް ޖަމު ،ކްލަބެއް

މުއައްަސސާައކުން މި ިއނާމަށް އެިދ ހުށަަހާޅނަަމ، އިނާމަްށ ހުށަަހޅާ ފަރާތެްއެގ 
ފަރާތެްއ ިއނާމަށް ހުށަެހޅުމަްށ ޑިރެކްޓަރުްނެގ ބޯޑުން ުނވަތަ ހިްނާގ ކޮމިޓީން، އެ 

  ނިންމާަފއިވާަކން ައންަގއިޭދ ލިޔުމުގެ ކޮީޕ .
 

  

☐  

  އިޤުރާރު 

ޞައްަޙ  ،މަތީގައި އެަވނީ ތެދު މަުޢލޫމާތުކަމަށާއި، މި ފޯމާއެކު ހުށަަހޅާފަިއވާ ލިުޔންތަަކކީ
  ލިޔުންތަެކއްކަމަށް  އެއްަބސްވެ އިޤުރާުރވަމެެވ.

) ފަރާތުގެ   4ފޯމު ހުށަހަޅާ (ސެކްޝަން    ފުރިހަމަކުރާ

 : :                              ނަން   ސޮއި

    

     :    ތާރީޚު

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީ" އަށް އެޑްރެސްކޮށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ޚާއްޞަ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް ފޮނުވާނީ، "
ގެ ނިޔަލަށް،  2017އޮގަސްޓު  17އިން ފެށިގެން  2017ޖުލައި  04އޮފީހަށެވެ. ފޯމު ބަލައިގަންނާނީ، 

  ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ރަސްމީ ގަޑީގައެވެ.
 .ނަންބަރު ފޯނާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ 3323701ނުވަތަ  3336410ލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް އިތުރު މަޢު 
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` 

 
  ރައީސުލްޖުްމޫހރިއްާޔގެ އޮީފސް

  މާލެ، ދިވެހިާރއްޖެ    

    
 

: ރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައަކަށް ޙައްލެއްހޯދުމުގެގޮތުން، އައު އީޖާދެއް ނުވަތަ 4ގިންތި 
އުފެއްދުމެއް އުފައްދައިގެން، ނުވަތަ ޢިލްމީ ދިރާސާއެއްކޮށްގެން، ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކާމިޔާބީއެއް 

  ލުކޮށްފައިވުންސި ހާ

 (ވަކި ފަރުދަކުނަމަ ނުވަތަ ފަރުދުންތަކެއްނަމަ): އިނާމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  1ސެކްޝަން 

. އެއް ފަރުދަކަށްވުރެ ގިނަ  ،މި ސެކްޝަން ފުރިހަމަކުރާނީ ވަކި ފަރުދަކު ނުވަތަ ފަރުދުންތަކެއް އިނާމަށް ހުށަހަޅާނަމައެވެ
ރުމަށްފަހު ފުރިހަމަކު ކޮންމެ ފަރުދަކަށް މި ސެކްޝަނުގެ ކޮޕީއެއް ހަދައި ،ފަރުދުން ގުޅިގެން ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީއެއްނަމަ

.މިފޯމާއެކު ހުށަހަޅާނީ   އެވެ

   ނަން:   (ހ)

  ޕާސްޕޯުޓ ަސއިުޒގެ ފޮޓޯ 
    ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  (ށ)

:  (ނ)     މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް

:   (ރ) :   ފޯނު ނަންބަރު     (ބ) އީމެއިލް އެޑްރެސް

: ވަޒީފާ ،އަދާކުރާ ވަޒީފާއާއިކުރާ މަސައްކަތް ނުވަތަ   (ޅ)      އަދާކުރާ ތަން

އިނާމުގެ ބާވަތާއި، އިނާމު  ،ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު ކުރިން ލިބިފައިވާނަމަ  (ކ)
:     ލިބުނު އަހަރު

 

:  (އ)      ސޮއި

 : އިނާމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު (މުއައްސަސާއެއްނަމަ)2ސެކްޝަން 

  އް، އޮފީހެއް ނުވަތަ މަރުކަޒެއް ކްލަބެއް، ޖަމުޢިއްޔާއެއް، ޖަމާޢަތެއް، ވިޔަފާރިއެއް، ރިޒޯޓެ ،ފުރިހަމަކުރާނީމި ސެކްޝަން 
. މި ސެކްޝަނުގައި ހިމަނާނީ . ،މި އިނާމަށް ހުށަހަޅާނަމައެވެ   އެ މުއައްސަސާއެއްގެ މަޢުލޫމާތެވެ
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   ނަން:   (ހ)

ނޑު  ލޯގޯ ނުވަތަ ތައްގަ
  :  ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރުމުއައްސަސާގެ   (ށ)

:  (ނ)     މުއައްސަސާގެ ބާވަތް

:   (ރ)     ފެކްސް ނަންބަރު: (ބ)   ފޯނު ނަންބަރު

:  (ޅ)     އީމެއިލް އެޑްރެސް

:   (ކ)    ވެބްސައިޓް އެޑްރެސް

: ،ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު ކުރިން ލިބިފައިވާނަމަ  (އ)    އިނާމުގެ ބާވަތާއި، އިނާމު ލިބުނު އަހަރު

   

ލުކުރި ކާމިޔާބީގެ ސި ހާކޮށްގެން އެއް : ސައިންޓިފިކް ތަޙްލީލެއް ނުވަތަ ޢިލްމީ ދިރާސ3ާސެކްޝަން 
  :މަޢުލޫމާތު 

ލުކުރި ސިހާކޮށްގެން ކާމިޔާބީއެއް ލީލެއް ނުވަތަ ޢިލްމީ ދިރާސާއެއްސައިންޓިފިކް ތަޙު ،މި ސެކްޝަން ފުރިހަމަކުރާނީ
 ފަރާތުންނެވެ.

:ދިރާސާ / ތަޙުލީލުގެ   (ހ)     މައުޟޫޢު

/ފޮތުގެ ދިރާސާ / ތަޙުލީލު ޝާއިޢުކުރި ނުވަތަ ޝާއިޢުކުރަން އެއްބަސްވި   (ށ) ޖާނަލް ނުވަތަ ފޮތުގެ ނަމާއި، ޖާނަލް
   ޕަބްލިޝަރ:

   

    ކުރި ތާރީޚާއި ޤައުމު:ޝާއިޢުދިރާސާ / ތަޙުލީލު   (ނ)

ޕްރޮސީޑިންގްސްގެ ނުވަތަ ފޮތުގެ  ދިރާސާ / ތަޙުލީލު ޝާއިުޢކޮށްފައިވާ ޖާރނަލްގެ ނުވަތަ ކޮންފަރެންސް  (ރ)
:     އައި.އެސް.އެސް.އެން / އައި.އެސް.ބީ.އެން ނަންބަރު

ދިރާސާ / ތަޙުލީލުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް ކުރާނެ ފައިދާގެ ކުރު  ،ދިރާސާ / ތަޙުލީލުގެ ކުރު ޚުލާޞާއަކާއި  (ބ)
:   ޚުލާޞާ
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ވިފައިވާ އާދަޔާ ޚިލާފަށް ރަނގަޅުކަމަށް ފާހަގަކުރެމަސައްކަތް ނުވަތަ އުފެއްދުންތެރިކަން : 4ސެކްޝަން 
  މަޢުލޫމާތު  ނުވަތަ މަސައްކަތުގެ  ތެރިކަން ނުވަތަ އުފެއްދުން  ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު 

އާދަޔާޚިލާފަށް ރަނގަޅުކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ނުވަތަ މަސައްކަތް  ތެރިކަންއުފެއްދުން ،މި ސެކްޝަން ފުރިހަމަކުރާނީ
 ފަރާތުންނެވެ. މުއައްސަސާގެ

ލޫމާތު އެކުލެވޭ ުކރު ޢުބެހޭ މަ ނުވަތަ މަސައްކަތާ ތެރިކަންއުފެއްދުން ރެވުނު އާދަޔާ ޚިލާފަށް ރަނގަޅުކަމަށް ފާހަގަކު  (ހ)
:ޚުލާ   ޞާ

    

ނޑައެޅި ފަރާތުގެ ނަމާއި ތެރިކަންއުފެއްދުންމަސައްކަތް ނުވަތަ   (ށ) ނޑައެޅި  ،އާދަޔާ ޚިލާފަށް ރަނގަޅުކަމަށް ކަ ކަ
  ތާރީޚު:

   

  : ކުރި އީޖާދު ނުވަތަ އުފެއްދި އުފެއްދުމުގެ މަޢުލޫމާތު 5ސެކްޝަން 

  އީޖާދެއްކުރި ނުވަތަ އުފެއްދުމެއް އުފެއްދި ފަރާތުންނެވެ. ،މި ސެކްޝަން ފުރިހަމަކުރާނީ

    ކުރި އީޖާދު ނުވަތަ އުފެއްދި އުފެއްދުމުގެ ނަން:  (ހ)

ން ގޮތުތިޞާދީގޮތުން ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ ތިމާޢީގޮތުން ނުވަތަ އިޤުސަބަބުން އިޖު އުފެއްދުމުގެކުރި އީޖާދު ނުވަތަ   (ށ)
:ގޮތުން ރާއްޖެ ނުވަތަ މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ   އަށް ކުރާނެ ފައިދާގެ ކުރު ޚުލާޞާ

    

ނޑައެޅި ކީ ފާހަަކކޮށްލެވޭ ކާމިޔާބީއެއްކުރި އީޖާދު ނުވަތަ އުފެއްދި އުފެއްދުމަ  (ނ) ފަރާތުގެ ނަމާއި، އެގޮތަށް ކަމުގައި ކަ
: ނޑައެޅި ތާރީޚު   ކަ

   

  : ފޯމު ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 6ސެކްޝަން 

މަރުކަޒެއް ނުވަތަ ، ޢިއްޔާއެއް، ޖަމާޢަތެއް، ވިޔަފާރިއެއް، ރިޒޯޓެއް، އޮފީހެއްކްލަބެއް، ޖަމު ،މި ސެކްޝަން ފުރިހަމަކުރާނީ
  މުއައްސަސާއެއް ނުވަތަ އެ ފަރުދުންތަކެއް ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތުންނެވެ. ފަރުދުންތަކެއް އިނާމަށް ހުށަހަޅާނަމަ، އެ 

 ނަން:   (ހ)

   :ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު  (ށ)

   :މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް (ނ)
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:   (ރ)    :(ބ) އީމެއިލް އެޑްރެސް ފޯނު ނަންބަރު

 ☐ ފަރުދުންތަކެއް   ☐މުއައްސަސާއެއް   ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތް: (ޅ)

  ފޯމު ފުރިހަމަކުރާ ހައިސިއްޔަތު: (ކ)

  

  : ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް 7ސެކްޝަން 

. މި ލިޔުންތަކުގައި، އަސްލާ އެއްގޮތަކަމަށް  މި ފޯމާއެކު ތިރީގައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
ނޑު ޖަހާފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.  ،ަރޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ސޮއިކޮށްސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ  ތައްގަ

  މި ފާހަގަލާށެވެ. ☒ގޮތުން ކަމާބެހޭ ބައިތަކުގައި މަނާފައިވާކަން އަންގައިދިނުމުގެލިޔުންތައް ހި

  
  (ހ)
  

  
ފިޔަވައި އެހެްނ  2ސެކްޝަން  ،މި ލިޔުން ހުށަހަޅާނީ .ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ

  ނުވަތަ ފަރާތްތަކުންނެވެ.  ސެކްޝަންތައް  ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތް 
  

☐  

  (ށ)
  
  
  

  
  (ނ)
  

  (ރ)
  

އޮފީސްތަކާއި، ތަކާއި، ރިޒޯޓުތަކާއި، ވިޔަފާރިކާއި، ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި، ޖަމާޢަތްތަ ،ކްލަބްތަކާއި
ހުށަހަޅާނަމަ، އިނާމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތެއްގެ އްފަދަ މުއައްސަސާއަކުން މި އިނާމަށް އެދި މަރުކަޒުތަ 

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނުވަތަ ހިންގާ ކޮމިޓީން، އެ ފަރާތެއް އިނާމަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމާފައިވާކަން 
  އަންގައިދޭ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.

  
  ތްތައް.ކޮޕީއާއި ފޮ ސްތަކުގެކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ޝާއިޢުކުރުމަށް ގަބޫލުކޮށްފައިވާ ރިސަރޗް ކަރުދާޝާއިޢު

  

ލުކޮށްފައިވާނަމަ، އެގޮތަށް ސިހާދިރާާސއެއްކޮށްގެން ކާމިޔާބީއެއް  ލްމީޢިލީލެއް ނުވަތަ ޙުސައިންޓިފިކް ތަ 
ނޑައެޅިފަރާތުން އެގޮތަށް ގަބޫލުކޮށް ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ   .ކަ

☐  

☐  

☐  

ރަނގަޅުކަމަށް، ރާއްޖޭގެ ފަރާތަކުން ނުވަތަ އުފެއްދުންތެރިކަން ނުވަތަ މަސައްކަތް އާދަޔާ ޚިލާފަށް   )ބ(
ނޑައަ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޤައުމެއްގައި އެ  ފައިވާ ފަރާތަކުން ޅާމަސައްކަތެއް ބެލުމަށް ކަ

  މުގެ ކޮޕީ.ފާހަގަކޮށްފައިވާނަމަ، އެކަން ފާހަގަކޮށް ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔު
  

☐  

އީޖާދުކުރި އެއްޗެއް ނުވަތަ އުފެއްދި އުފެއްދުމެއްގެ ސަބަބުން ދިމާވެފައިވާ ބޮޑު މައްސަލައެްއ   )ޅ(
އްލުކުރެވިދާނެކަމަށް ނުވަތަ އުނދަގުލެއް ފިލައިގެން ހިނގައިދާނެކަމަށް ރާއްޖޭގެ ފަރާތަކުން ނުވަތަ ޙަ

ނޑައަޅާފައިވާ ފަާރތަކުންމަސައްކަތެއް ބެލުމަށް  ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޤައުމެއްގައި އެ އެކަން ގަބޫލުކޮްށ ، ކަ
 އެތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.

☐  
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  އިޤުރާރު 

މަތީގައި އެވަނީ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށާއި، މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާަފއިވާ ލިޔުންތަކަކީ ޞައްޙަ ލިުޔންތަކެއްކަމަށް 
  އެއްބަސްވެ އިޤުރާރުވަމެވެ.

) ފަރާތުގެ  4ފޯމު ހުށަހަޅާ (ސެކްޝަން    ފުރިހަމަކުރާ

:                            ނަން:             ސޮއި

  

    ތާރީޚު:     

  

  

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

" އަށް އެޑްރެސްކޮށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ޚާއްޞަފޯމު ފުރިހަމަކޮށް ފޮނުވާނީ، " އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީ
ގެ ނިޔަލަށް،  2017އޮގަސްޓު  17އިން ފެށިގެން  2017ޖުލައި  04އޮފީހަށެވެ. ފޯމު ބަލައިގަންނާނީ، 

  ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ރަސްމީ ގަޑީގައެވެ.
 .ނަންބަރު ފޯނާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ 3323701ނުވަތަ  3336410ލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް އިތުރު މަޢު 


