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ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާނީ  •

 ވެ.އެބުރާސްފަތި ދުވަހު

 ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައްށް ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާ •

ރު ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތަކީ، ކުރީ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދު

ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަށް ގެ ކުރިންނެވެ. އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާ 12:00

ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެފަހު ވަގުތަކީ، ހިނގަމުންދާ ހަފުތާގެ  ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް

 ގެ ކުރިންނެވެ. 12:00އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 

 ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދި ފޮނުއްވާނީ  •

legalaffairs@po.gov.mv .ެއަށެވ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

 ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 6334 333 ފޯނު: 

 0274 331ފެކްސް: 

 www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް: 

60އަދަދު:  2018 އެޕްރީލް 17 - 1439 ޝަޢުބާން 1ތާރީޚު:  އަންގާރަ 47ވޮލިއުމް:    

 2018 – މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު
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 ކޮމިޓ   ޚާއްޞަ އިނާމާބެހޭ
 ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފ ސް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
 
 

 2018 – މަތ  ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާްތތަކަށް ރައ ސުލްޖުމްހޫިރްއޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިާނމު
 

 

 ތަޢާރުފު 

ރާއި ހުނަ ހިތްަވރާއި ،ޚާއްޞަ އިނާމަކ  މަތ  ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެްއވާ
ހޯދާ ކާމިޔާބ ތަަކށް ޤައުމ  ފެންވަުރގައި ަރއ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެްއވާ އިާނމެކެވެ. މި އިނާމު ޙައްުޤވާ  ޢިލްމ ގޮތުން

ނަޑއަޅާނ ، ަރއ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަން ކުަރއްވާަފއިވާ ާޚއްޞަ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓ ންނެވެ. މި އިނާމު  ފަރާތްތައް ކަ
 އަހަަރކު އެއްފަހަރުެއވެ. ،ޢާންމު ގޮތެއްަގއި ދޭނ 

 

 މަޤްޞަދު 

މި އިނާމު ދެއްވުުމގެ މަޤްަޞދަކ ، ރާއްެޖއަށް ރ ތިނަން ހޯދައިދޭ ފަރާތްތަކުގެ ކާމިޔާބ ާއއި، ހިްތވަރާިއ 
ލުކުރާ ޞިޙާ ކާއި ޝަރަފުމަތ  ވަނަތަިޢލްމ ގޮތުން  ،ކަމާއިއުެފއްދުންތެރި ،މަސައްކަތްތެރިކަާމއި ،ހުނަރާއި

ބ  އިޙްތިފާލުކޮށް، އެފަރާތްތަކުެގ ައގު ަވޒަންކޮށް، ހިތްވަރުދ ، ާރއްޖޭެގ ތަރައްޤ އަްށ ބޭނުންާވ ފަރާތްތަކުގެ ކާމިޔާ
 ރާބު ކުރުމެވެ.ން މިސްދާއިރާތަކަށް ދިވެހިންގެ އުފެްއދުންތަކާއި މަސައްކަތްތެިރކަ

 

 ޚާއްޞަ އިނާމު 

. ހަނާދނ  ލިޔުމެކެވެ މެެޑއްަޔކާއި ،ޚާއްޞަ އިނާުމގެ ގޮުތަގިއ ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެްއވާނ 
ޓ މަކުން ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކުންނަމަ، މުޅި ޓ މަށް ނުވަަތ  ،އެންމެ މަތ  ވަނަ ނުވަތަ ޝަރަފު ހޯދ  ،އެހެންނަމަވެސް

 ަހނދާނ  ލިޔުމެކެވެ. ،ވެ. ަވކިަވކި ބައިވެރިންނަށް ދެްއވާނ ކެޖަމާޢަތަށް ދެއްވާނ ، މެޑެއްަޔާކއި ހަނދާނ  ލިޔުމެ
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 ން އިނާމު ދެވޭ ކަންކަ 

ބަޔާންވެދިޔަ މަޤްޞަދަށް ިރޢާޔަތްކޮށް، މަތ  ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ 
 އަންނަނިވި ކަންަކމަށެވެ. ،ޚާއްޞަ އިނާމު ދިނުމަށްހަމަޖެހިފައިވަނ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމ  ަސނަދުތަކުގެ އޮނިަގނުޑގެ އެންމެ މަތ  ލެވެލްގެ ސަނަދެއް  .1
  ؛ލުކޮށްފަިއުވންޞިޙާއި ފާހަަގކޮށްލެޭވ ކާމިޔާބ ެއއް ލުކުރުމުގަޞިޙާ

 ؛ހަކުން އެންމެ މަތ  ވަނަ ހޯދުންމަތ  ތަޢުލ މާއި ތަމްރ ނުގެ ކޯ .2

ރަޒަކުްނ ނުވަތަ މުބާރާތަކުން ނުވަތަ މިނޫންވެސް ބައިނަލްއަޤްވާމ  ޢުބައިނަލްއަޤްވާމ  މަ .3
 ؛މަތ  ވަނަ ނުވަތަ ޝަރަފު ހޯދުން ންމެމިންކުރުމަކުން އެ

ލ ލެއް ޙު މައްސަލައަކަށް ޙައްެލއް ހޯދުމުގެގޮތުން ސައިންޓިފިކް ތަމުހިންމު ޖެއަށް ދިމާވެފަިއވާ ރާއް .4
މ  ދިރާސާއެްއޮކށްގެން ނުވަތަ، ފާަހގަކޮށްެލވޭފަދަ އާދަޔާ ޚިލާފު އުެފއްދުންތެރި ލްޢިނުވަތަ 

ާކމިޔާބ އެްއ ކޮށްގެން ނުަވތަ، އައު އ ޖާދެއް އުަފްއދައިގެން، ފާހަަގކޮށްލެވޭ  މަސައްކަތެއް 
   ؛ލުކޮށްފައިވުން ޞިޙާ

 

 އަސާސ  ޝަރުޠު 

  އަންަނނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާަނމައެވެ. ،ލިބޭނ  ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެްއވާ ާޚއްޞަ އިނާމު

 ދިވެހި ރައްޔިތަކު ކަމުަގއިވުްނ؛ .1

ބިފައިވާ ވަނަ އަހަރު ނުވަތަ ޭއގެފަހުން ލި 2015ޚާއްޞަ އިނާމަށް ހުށަހެޅިފަިއވާ ކާމިޔާބ އަކ   .2
 ކާމިޔާބ އަކަްށވުން؛ 

ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެްއވާ ޚާއްޞަ އިނާމު  ،ޚާއްޞަ އިނާމަށް ހުށަހެޅިފަިއވާ ކާމިޔާބ އަކ   .3
 ކުރިން ލިބިފައިނުވާ ކާމިޔާބ ެއއްކަމުަގިއވުން؛ 

އަހަރުގެ ތެރޭަގއި ޖިނާއ  ކުށެއް ކުރިކަން ޝަރ ޢަތަށް  5އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ މ ހަކ ، ވޭތުވެދިޔަ  .4
 ،ޙުކުމް ތަންފ ޛު ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ޙުކުމް ތަންފ ޛު ކުރަމުންދާ މ ހަކުކަމުގައި ނުވުމާއި ،ބިތުވެސާ

ނޑައެޅިަފއިވާ ކުށެއް  ކުރިކަން ޝަރ ޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މ ހަކު ކަމުގަިއ  އިސްލާމްދ ނުގައި ަޙއްދު ކަ
ނާތުެގ ކުެށްއ ކުރިކަން ނުވަތަ ެޓުކން ނުވަތަ ޚިޔާ ، ނުވުން ނުވަތަ މަކަާރއި ޙ ލަތް ހެދުން

 ޝަރ ޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މ ހަކު ކަމުގައި ުނވުން؛
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ނަޑއެޅިފަިއާވ ދާއިރާތަކަށް ވަކި ޝަރުޠުތަކެްއ  .5 މި ލިޔުމުގައި އިނާމުދެވޭ ކަންކަމަށް ކަ
ނަޑއަޅާފަިއވާނަމަ، އެ ަޝރުޠުތައް ފުރިހަމަވުން.  ކަ

ނޑަެއޅިފަިއވާ ިއނާ .6 ލުކުރުމަްށޓަކައި ޞިޙާކަމެއް ރެއިން ދެވޭ ކަންކަމުގެ ތެ މުމަތ ގައި ކަ
ނޑައެޅިަފއިާވ އެެހން ކަމަކަށް  ،ުނަވތަ މަސައްކަތުން ަބއެއް  އްކޮށްފައިާވ މަސައްކަތެ  ަމތ ގައި ކަ

 ގެ ތެރެއިން،ނުވަތަ މަސަްއކަތު އްކޮށްފަިއވާ މަސަްއަކތެހުށަހަޅައި އިނާމު ލިބިފައިނުވުން. )
ޅައިފައިވާނަމަ އޭގެތެެރއިން ވަކިކަެމއް ަކނޑަައޅާނ  އެްއކަމަކަށްވުރެ ގިނަ ކަްނކަމަށް ހުށަހަ

 ކޮމިޓ ންނެވެ.(

ނޑަެއޅުމުަގއި އެންެމ ފަހުގެ ނިންމުން ނިންމާ ފަރާތަކ  ޚާްއޞަ  ،ޚާއްޞަ އިނާމު ދޭނެ ފަރާްތތައް ކަ
 އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓ އެވެ. 

 

 ދެއް ސަނަ  ލެވެލްގެ  މަތ   އެންމެ  އޮނިގަނޑުގެ  ސަނަދުތަކުގެ  ޤައުމ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ  .1
 ލުކޮށްފައިވުން ޞި ޙާ  ކާމިޔާބ އެއް  ފާހަގަކޮށްލެވޭ  ލުކުރުމުގައި ޞި ޙާ 

 ތިރ ގަިއވާ ކަންކަމަެށވެ. ،މި ގިންތިން އިނާމު ދިނުމުގަިއ ބެލޭނ 

ނުޑގެ ހ)  .ގެ ސަނަދެްއކަމުަގއިވުން  10ްލ ެލވެ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމ  ަސނަދުތަކުގެ އޮިނގަ

އަހަރުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  3އްގައި މަދުެވެގން ފުލްޓައިމުކޮށް ޔުނިވަރސިޓ  ކެމްޕަހެ (ށ)
 .ލުކޮށްފައިވާ ސަނަެދއްކަުމގައި ވުންޞިޙާ

. ނުވަތަ ައއި.ެއސް.އެސް.ެއން  ވަކިބައިތައް  ދިރާސާގެ  ނުވަތަ އެކުަގއި   ދިރާސާމުޅި   (ނ)
 ުނވަތައިވާ ނަންބަރު ޖަހައި، ބައިނަލްއަްޤވާމ  ފެންވަރުގައި ާޝއިޢުކޮށްފަ  .އައި.އެސް.ބ .އެން

ަބއިނަލްއަޤްވާމ  ފެންވަރުގައި ރެފްރ ޑް ޖާރނަލްސްގައި ވުން ނުވަތަ ބޫލުކޮށްފައިޤަޢު ކުރުމަށް އިޝާ
ުވން. މިގޮތުން ާޝއިޢުކުރާ ިދރާސާގެ ލ ޑު ބޫލުކޮށްަފއިޤަޢު ކުރުމަށް އިޝާ  ޝާއިޢުކޮށްފަިއވާ ުނވަތަ

  .އޯތަރޝިޕަކ ، އިނާމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ވުން

 އަހަރު ުދވަހު ރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތްކޮށްފަިއވުން. 1މަދުވެގެން  ،ލުކުރުމަށްފަހުޞިޙާދު ސަނަ (ރ)
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 ހޯދުން  އެންމެ މަތ  ވަނަ  ގެ ކޯހަކުން ތަމްރ ނު އި މަތ  ތަޢުލ މާ  .2

މަތ  ތަޢުލ މާއި ތަމްރ ނުގެ ދާއިރާއިން ފުރިހަމަކުރާ ކޯހަކުން  ،މި އިނާމު ދޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވަނ 
ަތ ފާހަގަކުެރވޭ އެންމެ މަތ  ވަނަ ޙާޞިލުކުރާ ފަރާތްތަކަށް، އަންނަނިވި ޝަރުޠުަތއް އެްއވަނަ ނުވަ

 ފުރިހަމަވާނަމައެވެ.

 ނުވަތަ 7ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ޯކހަކ ، ޤައުމ  ސަނަދުތަކުެގ އޮނިަގނުޑގެ ެލވެލް  )ހ(
ޑިގްރ އަކ ،  )އޯޑިނަރ  ބެޗްލަރސް .އެއަްށވުރެ މަތ  ލެވެލެއްގެ ސަނަދެއް ދ ފައިވާ ކޯހަކަްށުވން

ނޑުގެ ެލވެލް   ގެ ސަނަދެެކވެ.(7ޤައުމ  ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ

އިނާމަށް ހުށަހަޅާ ސަނަދަކ ، މޯލްޑިްވސް ޮކލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓ ްނ ޤަބޫލުކުރާ  )ށ(
 .ސަނަދަކަށްވުން

 ޤައުމ  ސަނަދުތަކުގެ ،ކޮށްފައިާވ ސަނަދަކަށްވުރެލުޞިޙާކުރިން  ،ސަނަދަކ  އިނާމަށް ހުށަހަޅާ)ނ( 
ނޑުން  .ވުންސަނަދަކަށް މަތ  ލެވެލެްއގެ އޮނިގަ

ލު ކުިރ ކޯހުގެ އެަކޑެމިކް ޓްރާންްސްކރިޕްޓްގަިއވާ މާްކސްެގ ނުވަަތ ގްރޭޑަށް ޞިޙާ)ރ( ސަނަދު 
 ދެވިފަިއވާ ޕޮއިންުޓގެ ެއވްރެޖް، އެ ކޯހުަގއި ދެވޭ އެންމެ މަތ  ދަރަޖައިގައި ހިމެނިފައިވުާމެއކު:

I. ްޕޮއިންުޓގެ  ގްޭރޑް ެއްއވަރުވާ ެއއާ ނުވަތަ 85% މާކްސް  ެއވްރެޖް މަދުވެގެނ
 ހޯދާފައިވުން.އެވްރެޖް 

 ނުވަތަ    

II.    ޓޭޝަނުން އެންމެ މަތ  ޑިަސރޕްރޮޖެކްޓް ނުވަތަ ކޯހުަގއި ހިމެނިފައިވާ ދިރާސ
 ށްފައިވުން.ލުކޮޞިޙާދަރަޖަ )ބޭންޑް( 

 ފައިޑިްނގ ލިބިރިހަމަކުރި ކޯހުަގިއ ެއއްވެްސ މާއްދާައކުން އެްޑވާންސްޑް ސްޓޭން)ބ( ފު 
ނޑަެއޅިފަިއވާ މުއްދަތުަގއި ކޯސް ފުރިހަމަކޮށް ،މާއެކު ނުވު  ،ފުލްޓައިމްކޮްށ ކިޔަަވއި، ކަ

 ކޮށްފައިވުން.ލުޞިޙާސަނަދު 
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ތަކުން ނުވަތަ މިނޫންވެސް ބައިނަލްއަޤްވާމ  މުބާރާ  ރަޒަކުން ނުވަތަ މަޢު  ބައިނަލްއަޤްވާމ   .3
 ޝަރަފު ހޯދުން ނުވަތަ  ވަނަ  މިންކުރުމަކުން އެންމެ މަތ  

 ،ބައިވެިރވެ ަގއިބާރާތެއް މުރަޒެްއގައި ނުވަތަ ޢުމަބައިނަލްއަޤްވާމ   ،މި އިނާމު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނ  
ަވިކވަކި ފަރުދުންނަށެވެ.  ތަކަށާިއ،މުއައްސަސާހޯދާ ވަނަ ދަރަޖައިގެ އެޯވޑެއް  1މ  ފެންވަުރަގއި ބައިނަލްއަޤްވާ

އެންމެ މަތ  ވަނަ ނުވަތަ ޝަރަފު ހޯދާ، ކުރިން ބުނެވިދިޔަ  ކުންމިންކުރުމަ އަދި ބައިނަލްއަްޤވާމ  ފެންވަުރގެ
 ތިރ ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ެދ ގިންތިންނެވެ.  ،މި އިނާމު ދޭނ  ފަރާތްތަކަށެވެ.

މި އިނާމު ވަނަ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތަކަށް  1ބައިނަލްއަޤްވާމ  މަޢުރަޒަކުން ނުވަތަ މުބާރާތަކުން  (1)
 ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާނަމައެވެ.އަންނަނިވި  ،އިވަނ  ދޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފަ 

ރާއްޭޖގެ ރަސްމ  ަފރާތެއްަގއި  ،ރަޒުގައި ަބިއވެރިވި ފަާރތަކ ޢުިއ ނުވަތަ މަމުބާރާތުގަ ހ()
 ްއ ނުވަތަ ފަރުދުން ކަމުގަިއވުން. ރަޖިސްޓަރ ވެފަިއވާ މުއަްއަސސާއެއް ުނވަތަ ދިވެހި ފަރުދެ

ޤައުމަކުން ަބއިވެިރވެ ވާަދކޮށްފައިވާ  5ރަޒަކ ، މަދުެވގެން ޢުމަބައިވެިރވި މުބާރާތް ުނވަތަ ށ( )
 ކަމުގަިއވުން.ރަޒެއް ޢުމުބާރާތެއް ނުވަތަ މަ

 ނުވަތަ މަޢުރަޒުން ނުވަތަ މުބާރާތުގެ ނުވަތަ މަޢުރަޒުގެ މައި ކެޓަގަރ ައކުންމުޅި މުބާރާތުން ނ( )
ެއއްފަރާތަށްވުރެ ގިނަ  ،ވާ ވަނައަކ  ލުކޮްށފައިޞިޙާލުކޮށްފައިވުްނ؛ މިގޮތުން ޞިޙާވަނަ ދަރަޖަ  1

 ފަރާތްތަކަކަށް ލިބިފައިވާ ވަނަައކަށް ނުވުން.

ރަޒު އިންތިޒާމުކޮށްފަިއވަނ ، ަބއިނަލްއަޤްވާމ  ފަރާތަުކން ނުވަަތ ޢުބައިވެިރވި މުބާރާތް ނުަވތަ މަރ( )
ިއންތިޒާމުކުރި  ެއކަން އަދި ،ވުމާއި ކަމުގައި  އެކަން އިންތިޒާމުކުރި ަޤއުުމގެ ރަސްމ  ފަރާތަކުން

 ރ ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން ކަމުގަިއވުން.ޤައުމުަގއި ރަސްމ ކޮށް ރަޖިސްޓަ
 

މި އިނާމު ބައިނަލްއަޤްވާމ  މިންކުރުމަކުން އެންމެ މަތ  ވަނަ ނުވަތަ ޝަރަފު ހޯދާ ފަރާތަކަށް  (2)
 ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާނަމައެވެ.އަންނަނިވި  ،ދޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވަނ  

ރާއްޖޭގެ ރަސްމ  ފަރާތެްއގައި ރަޖިސްޓަރ ވެފަިއވާ މުައއްސަާސއެްއ  ،ނު ފަރާތަކ މިންކުރެވު (ހ)
 ކަމުގައިވުްނ؛ނުވަތަ ދިވެހި ފަރުދެއް ނުވަަތ ފަރުދުން 

ތަކ ، ބަިއނަލްއަޤްވާމ  ފަރާތެއް ނުވަތަ އެކަން އިންިތޒާމުކުރި ޤައުމުެގ ރަސްމ  ފަރާ ރިމިންކުށ( )
ކޮށްފައިާވ ކުރުން އިންތިޒާމުކުރި ޤަުއމުގައި ރަސްމ ކޮށް ރަޖިސްޓަރ މިން އަދި ވުމާިއ،ފަރާތެއް ކަމުގައި 

  ފަރާތެއް ކަމުަގއިވުން.
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 އް ނުވަތަ އައު އ ޖާދެ  މުގެގޮތުން،ހޯދު  އްލެއްޙަ މައްސަލައަކަށް މުހިންމު ރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައިވާ  .4
 ކާމިޔާބ އެއް ށްލެވޭ ފާހަގަކޮ  ކޮށްގެން، ލްމ  ދިރާސާއެއް ޢި  މެއް އުފައްދައިގެން، ނުވަތަ އުފެއްދު 

 ލުކޮށްފައިވުން  ޞި ޙާ 

ދިވެހި ރައްޔިަތުކ ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ ބަޔަުކ ނުވަތަ  ،މި އިނާމު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނ 
ޝަރުޠެއް  ންަޝރުޠުތަކު ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ިތރ ގައި ،މުއައްސަސާައކުންހުރި ޤާއިމުކޮށްަފއި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

 . ހޯދި ަފރާތަކަށެވެ އެއްހަމަވާ ކާމިޔާބ ފުރި

ލ ލުކޮށް، ޙުްއލެއް ހޯދުމަށް ވިސްނަިއ، ތަ ޙަމައްސަލައަކަށް މުހިންމު  ދިމާވެަފއިވާ އަށްއްޖެހ( ރާ)
ލ ލެއް ޙުަސއިންޓިފިްކ ތަ މަލ ގޮތުން ރާއްޖޭަގއި ަތންފ ޒުކުރެވޭނެޢައަިދ  ،ރާނެރާއްޖެއަށް ފައިާދކު

. އައި.އެސް.އެސް.އެން އަކ  ނުވަތަ ތަޙުލ ލަކ ،ދިރާސާ މިކަުމގަިއވުމާިއ، ދިރާސާއެއްލްމ  ޢިނުވަތަ 
 ުނވަތަ ބައިނަލްއަްޤާވމ  ފެންވަރުަގއި ޝާއިުޢކޮށްފައިވާ  ،ނަންބަރު ޖަހައި .ައއި.އެސް.ބ .އެންނުވަތަ 

 ނުވަތަ ދިރާާސއެްއކަމަށްވުްނ ނުވަތަ ތަޙުލ ލެއްކަމަށްުވން، ބޫލުކޮްށފައިވާޤަޢު ކުރުމަށް އިޝާ
ަގއި އެއް ޕްރޮސ ޑިންގްސް ގައި ނުވަަތ ކޮންފަރެންސްފެންވަުރގައި ރެފްރ ޑް ޖަރނަލެއް ބައިނަލްއަޤްވާމ 

ދިރާސާއެއް ނުވަތަ ތަޙުލ ލެއް ކަމުަގއި  ބޫލުކޮށްފައިވާ ޤަޢު ކުރުމަށް އިޝާ  ނުވަތަޝާއިޢުކޮށްފަިއވާ 
އިނާމަށް ވެ. މިގޮތުން ާޝއިޢުކުރާ ދިރާސާގެ ނުވަތަ ތަޙުލ ލުގެ ލ ޑު އޯތަރޝިޕަކ ، ނެއެވާންޖެހޭ

  ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.

ނުަވތަ މުއައްސަސާެއއްގެ އުެފއްުދންތެރިކަން  އެްއގެނުަވތަ ރައްޔިތުންގެ ބަ އްގެދިވެހި ރައްޔިތެ( )ށ
ފަރާތަކުން ނުވަތަ ރާއްޖެއިން  ރާއްޖޭގެކަމާގުޅޭ  ،ނުވަތަ މަސައްކަތް އާދަޔާ ޚިާލފަށް ރަނގަޅުކަމަށް

ނޑަެއޅިފައިވާ ޤައުމެްއަގއި ބޭރުގެ  ނުވަަތ ކަމާގުޭޅ  ފަރާތަކުންއެމަަސއްކަތެއް ބެލުމަށް ކަ
ާވންޖެހޭނ ، އުފެއްދުންެތރިކަން ނުވަތަ މަސައްކަތް  އަދި. ފާހަގަކުރުންބައިނަލްއަޤްވާމ  ފަރާތަކުން 

 އެމަސައްކަެތއް ުނވަތަ އުެފްއދުމެއް އުފެއްދި ފަރާތާ ސ ާދ ގުޅުމެއްނެތް ފަރާތަކުން ިމންކޮށްފައިވާ
 މަސައްކަތަކަށް ުނވަތަ އުފެއްުދމަކަށެވެ. 

 ުނވަަތ އުފެއްދި ކ  އ ޖާދަކުރި ރާއްޖޭގަިއ ނުވަތަ ާރއްޖެއިން ބޭުރގައި ިދވެްއަސކު  ()ނ
ތިމާޢ ގޮތުން ނުވަތަ އިޤްތިޞާދ ގޮތުްނ ނުވަތަ ވިޔަފާރ ގެ ގޮުތން ނުވަތަ އިޖުއުފެއްދުމަކ ، 

އްލުކުެރވިާދނެ ނުވަތަ ޙަ ވެފަިއވާ ބޮުޑ މައްސަލައެއް ދިމާރާއްޖެއަށް މަސައްކަތްތެރިކަުމގެ ގޮތުން 
ކަމުަގއިވުން. މިގޮުތން އިނާމު ނުވަތަ އުފެއްދުމެއް  އ ޖާދެއްފަދަ ފިލައިގެން ހިނގަިއދާނެ ދަތިކަމެއް
 ،ފަރާތަކުން ބަލައިގަނެ ާރއްޖެއިން ބޭުރގެކަމާގުޭޅ ަފރާތަކުން ނުވަތަ  ރާއްޭޖގެކަމާގުޭޅ  ،ދެވޭނ 

  ވާ އ ޖާދަކަށެވެ.ޤަބޫލުކޮށްފައި
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 ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފ ސް
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ  

 

 

: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމ  ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ އެންމެ މަތ  ލެވެލްގެ ސަނަދެއް 1ގިންތި 
 ޞިލުކުރުމުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކާމިޔާބ އެއް ޙާޞިލުކޮށްފައިވުން ޙާ 

 

 : އިނާމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 1ސެކްޝަން 

    ނަން: )ހ(

 ޕާސްޕޯޓު ސައިޒުގެ ފޮޓޯ
  ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: )ށ(

  މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް: )ނ(

      ފޯނު ނަންބަރު: )ރ(

   އ މެއިލް އެޑްރެސް: )ބ(

   ކުރާ މަސައްކަތް ނުވަތަ އަދާކުރާ ވަޒ ފާއާއި ވަޒ ފާއަދާކުރާ ތަން: )ޅ(

  )ކ(  ރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތް ކޮށްފައިވާ މުއްދަތު: 

   ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު ކުރިން ލިބިފައިވާނަމަ އިނާމުެގ ބާވަތާއި، އިނާމު ލިުބނު އަހަރު: )އ(

 : ފުރިހަމަކުރި ކޯހުގެ މަޢުލޫމާތު 2ޝަން ސެކް 

  ފުރިހަމަކުރި ފުލްޓައިމް ކޯހުގެ ނަމާއި މުއްދަތު: )ހ( 

   )ނ( ކޯސް ނިމުނު ތާރ ޚު:   ކޯސް ފެށި ތާރ ޚު:  )ށ(

   ޙާޞިލުކުރި ސަނަދު: )ރ( 

  ސަނަދު ޙާޞިލުކުރުމަށް ކުރި ދިރާސާތަކުގެ )ތ ސ ސްގެ( ޚުލާޞާ:  )އެޓޭޗްކުރުމަށް( )ބ( 

ނޑުން ސަނަދުގެ ލެވެލް: )ޅ(    ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމ  ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ

  ރިހަމަކުރި މަރުކަޒާއި ޤައުމު: ކޯސް ފު )ކ(

   ކޯސް ހިންގި ފަރާތާއި ޤައުމު: )އ(
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 : ދިރާސާގެ މަޢުލޫމާތު 3ސެކްޝަން 

   ދިރާސާގެ މައުޟޫޢު: )ހ(

   އްބަސްވި ފަރާތް )ޕަބްލިޝަރ(:ދިރާސާ ޝާއިޢުކުރި ނުވަތަ ޝާއިޢުކުރަން އެ )ށ(

 

   ދިރާސާ ޝާއިޢު ކުރި ތާރ ޚާއި ޤައުމު: )ނ(

 .އައި.އެސް.ބ .އެން ނުވަތަ .އައި.އެސް.އެސް.އެން ދިރާސާ ނުވަތަ ތަޙުލ ލު ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ޖާރނަލްގެ ނުވަތަ ފޮުތގެ )ރ(
   ނަންބަރު:

 

ބޫލު ކޮށްފައިވާ ޤަސްގައި ޝާއިޢު ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ޝާއިޢުކުރުމަްށ ބައިނަލްއަޤްވާމ  ފެންވަރުގައި ެރފްރ ޑް ޖާރނަލް )ބ( 
   )އެކްސެޕްޓެޑް( ރިސަރޗް ކަރުދާހުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް:

 

 

 

 

 

 

 : ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް 4ސެކްޝަން 

ންތަކުގައި، އަސްލާ ލިޔު އެ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރ ގައި  ،މި ފޯމާއެކު
ނޑު ޖަހާފައި  ،ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ޤާނޫނ  ވަކ ލަކު ސޮއިކޮށް ،އެއްގޮތަކަމަށް ތައްގަ

 ފާހަގަލާށެވެ.  މި ☒ކަމާބެހޭ ބައިތަކުގައި  ،އޮންނަންވާނެއެވެ. ލިޔުންތައް ހިަމނާފައިވާކަން އަންގައިދިނުމުގެ ޮގތުން

 )ހ(

 )ށ(

 ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕ . 

 ބޫލުކުރި ކަމުގެ އެކްސެޕްޓެންސް ނުވަތަ ރެޖިސްޓްރޭޝަްނ ލިޔުން.ޤަކޯސް 

ނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަމަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިނަމަ އެބަދަލު  )ކޯސް ނިންމުމަށް މި ލިޔުމުގައި ކަ
 އެނގޭނެ ލިޔުން ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.( 

☐ 

☐ 

 ނ()

 

 

ނޑު  ހުށަހަޅާ ސަނަދުގެ ކޮޕ  )މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓ ން ފެންވަރު ބަޔާންކޮށް ތައްގަ
ބޫލުކޮްށަފއިވާ ރިސަރޗް ކަރުދާސްތަކުގެ ކޮޕ އާއި، ޤަޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ުނވަތަ ޝާއިޢުކުރުމަށް  ޖަހާފައިވާ(
 ފޮތްތައް. 

☐ 
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އަހަރު ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާކަން  1ވެގެން މަދު ،ހުށަހަޅާ ސަނަދު ޙާޞިލުކުރުމަށްފަހު )ރ(
 އަސްލު.ލިޔުމުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުންޭދ ލިޔުން ނުވަތަ އަންގައިދޭ 

☐ 

 ☐ ހުށަހަޅާ ކަރުދާހަކ  ނުވަތަ ފޮތަކ ، ސަނަދު ޙާޞިލުކުރުމަށް ކުރި ދިރާސާގެ ބައެއްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން. )ބ(

 އެދެމެވެ. ދިނުން  ކްޝަންގެ މަޢުލޫމާތުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ހުށަހެޅުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ނޯޓު: މި ސެ  

 އިޤުރާރު 

ޞައްޙަ ލިޔުންތަކެއްކަމަށް  ،މަތ ގައި އެވަނ  ތެދު މަޢުލޫާމތުަކމަށާއި، މި ފޯމާއެކު ހުަށހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަކ 
 އަހަރެން އެއްބަސްވެ އިޤުރާރުވަމެވެ.

   ތާރ ޚު:  ނާމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ސޮއި:އި

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

އަށް އެޑްރެސްކޮށް، ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓ "  ޚާއްޞަ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް ފޮނުވާނ ، "
ގެ ނިޔަލަށް،  2018މޭ  31އިން ފެށިގެން  2018އެޕްރ ލް  18އޮފ ހަށެވެ. ފޯމު ބަލައިގަންނާނ ، 

 ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ރަސްމ  ގަޑ ގައެވެ.
 .އެދެމެވެ  ނަންބަރު ފޯނާ ގުޅުއްވުން  3323701ނުވަތަ  3336410ލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް އިތުރު މަޢު 
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` 
 

 ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފ ސް 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 

 

 ވަނަ ހޯދުން  : މަތ  ތަޢުލ މާއި ތަމްރ ނުގެ ކޯހަކުން އެންމެ މަތ  2ގިންތި 
 

 : އިނާމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 1ސެކްޝަން 

  ނަން: )ހ(

 ޕާސްޕޯޓު ސައިޒުގެ ފޮޓޯ
   ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: )ށ(

   މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް: )ނ(

   ފޯނު ނަންބަރު:  )ރ(

  އ މެއިލް އެޑްރެސް:  )ބ(

  ނުވަތަ އަދާކުރާ ވަޒ ފާއާއި ވަޒ ފާއަދާކުރާ ތަން: ކުރާ މަސައްކަތް  )ޅ(

 :ގެ )ހ( ާއ ތަފާތު ސަނަދެއްނަމަ( 2ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ އެންމެ މަތ  ސަނަދު )ސެކްޝަން  )ކ(
 

  :ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު ކުރިން ލިބިފައިވާނަމަ އިނާމުެގ ބާވަތާއި، އިނާމު ލިުބނު އަހަރު  )އ(
 

 މަކުރި ކޯހުގެ މަޢުލޫމާތު : ފުރިހަ 2ސެކްޝަން 

  ޙާޞިލުކުރި ސަނަދު:  )ހ(

ނޑުން ސަނަދުގެ ލެވެލް:  )ށ(   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމ  ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ

  ސަނަދު ދިން މަރުކަޒާއި ޤައުމު:  )ނ(

  ކޯސް ފުރިހަމަކުރި މަރުކަޒާއި ޤައުމު:  )ރ(

 ☐ދުރުންދޭ ތަޢުލ މު  ☐ޕާޓްޓައިމް  ☐ފުލްޓައިމް  ކިޔެވުމުގެ ބާވަތް: (ބ)

   ކޯސް ނިމުނު ތާރ ޚު: (ކ)  ކޯސް ފެށި ތާރ ޚު:  (ޅ)
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 : ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް 3ސެކްޝަން 

ލިޔުންތަކުގައި، އަސްލާ  އެލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރ ގައި ،މި ފޯމާއެކު
ނޑު ޖަހާފައި  ،ކުން ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ޤާނޫނ  ވަކ ލަކު ސޮއިކޮށްސަރުކާރުގެ އިދާރާއަ ،އެއްގޮތްކަމަށް ތައްގަ

 ފާހަގަލާށެވެ.  މި ☒އޮންނަންވާނެއެވެ. ލިޔުންތައް ހިަމނާފައިވާކަން އަންގައިދިނުމުގެ ޮގތުން ކަމާބެހޭ ބަިއތަކުގައި 

 ☐ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕ . )ހ(

ނޑު  )ށ( ހުށަހަޅާ ސަނަދުގެ ކޮޕ . )މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓ ން ފެންވަރު ބަޔާންކޮށް ތައްގަ
 ޖަހާފައިވާ(                                                                             

☐ 

 ☐ ކޯހުގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕ . )ނ(

ވަނަ ނުވަަތ އެންެމ  1ފައިވާ، ކޯހުން ދ ވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރި މަރުކަޒުން ސަނަދު ދިން މަރުކަޒުން ނު )ރ(
 ން ނުވަތަ ލިޔުމުގެ އަސްލު.މަތ  ވަނަ ޙާޞިލުކުރިކަން އަންގައިދޭ ލިޔު

☐ 

ކޯހުން ހޯދާފައިވާ މާކްސްގެ އެްވރެޖް ނުވަތަ ގްރޭޑު ޕޮއިންޓު ެއވްރެޖް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުމުެގ ކޮޕ .  )ބ(
 ކްރިޕްޓްގައި ގްރޭޑު ދެވޭ މާކްސް ހިމެނިފައިނުވާނަމަ()ޓްރާންސް

☐ 

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

 ދިން މަރުކަޒުން ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރި މަރުކަޒުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕ .

☐ 

ނޑުގެ ލެވެލް  )ކ( ނުވަަތ  7އިނާމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ސަނަދު ފިޔަވައި، ޤައުމ  ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ
ދެއްގެ ކޮޕ . )މޯލްޑިވްސް އެއަށްވުރެ މަތ  ލެވެލެއްގެ އެހެން ސަނަދެއް ޙާޞިލު ކޮށްފައިވާނަމަ، އެ ސަނަ

ނޑު ޖަހާފައިވާ(                  ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓ ން ފެްނވަރު ބަޔާންކޮށް ތައްގަ

☐ 

 ދިނުން އެދެމެވެ. ނޯޓު: މި ސެކްޝަންގެ މަޢުލޫމާތުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ހުށަހެޅުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް  

 

 އިޤުރާރު 

ޞައްޙަ  ،މަޢުލޫމާތުކަމަށާއި، މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަކ   މަތ ގައި ެއވަނ  ތެދު
 ލިޔުންތަކެއްކަމަށް އަހަރެން ެއއްބަސްވެ އިޤުރާރުވަެމވެ.

  ތާރ ޚު:   އިނާމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ސޮއި: 

 

 

 

 

 

 

އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓ " އަށް އެޑްރެސްކޮށް، ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ޚާއްޞަ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް ފޮނުވާނ ، "
ގެ ނިޔަލަށް،  2018މޭ  31އިން ފެށިގެން  2018އެޕްރ ލް  18އޮފ ހަށެވެ. ފޯމު ބަލައިގަންނާނ ، 

 ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ރަސްމ  ގަޑ ގައެވެ.
 .ނަންބަރު ފޯނާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ  3323701ނުވަތަ  3336410ލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް އިތުރު މަޢު 
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   ` 

 
 ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފ ސް

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ  
 

 

 : ބައިނަލްއަޤްވާމ  މަޢުރަޒަކުން ނުވަތަ މުބާރާތަކުން ނުވަތަ މިނޫންވެސް 3  ގިންތި 
 ބައިނަލްއަޤްވާމ  މިންކުރުމަކުން އެންމެ މަތ  ވަނަ ނުވަތަ ޝަރަފު ހޯދުން 

 

 ގެ މަޢުލޫމާތު )މުއައްސަސާއެއްނަމަ(: އިނާމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތު 1ސެކްޝަން 

މި ސެކްޝަން ފުރިހަމަކުރާނ  ކްލަބެއް، ޖަމުޢިއްާޔއެްއ، ޖަމާޢަތެއް، ވިޔަފާރިެއއް، ިރޒޯޓެްއ، އޮފ ހެއް ނުަވަތ 
 މަރުކަޒެއް މި އިނާމަށް ހުށަހަޅާނަމައެވެ. މި ސެކްޝަުނގައި ހިމަނާނ  އެ މުއައްސަސާެއްއެގ މަޢުލޫމާތެވެ.

     ނަން: )ހ(

ލޯގޯ ނުވަތަ 
 ތައްަގނޑު 

     މުއައްސަާސގެ ރަޖިސްޓަރ  ަނންބަރު: )ށ(

     މުއައްސަާސގެ ބާވަތް: )ނ(

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

     އ މެއިލް ެއޑްރެސް: )ޅ(

     ވެބްސައިޓް އެޑްެރސް: )ކ(

 :މަ އިނާމުގެ ބާވަތާިއ، އިނާމު ލިބުނު އަހަރުސަރުކާރުން ދެއްވާ ާޚއްޞަ ިއނާމު ކުރިން ލިބިފައިވާނަ )އ(
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 : އިނާމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު )ވަކި ފަރުދަކުނަމަ ނުވަތަ ފަރުދުންތަކެއްނަމަ(2ސެކްޝަން 

ހުށަހަޅާނަމައެވެ. އެއް  ވަކި ފަރުދަކު ނުވަތަ ފަރުދުންތަކެއް އިނާމަށް ،މި ސެކްޝަން ފުރިހަމަކުރާނ 
ކޮންމެ ފަރުދަކަށް، މި ސެކްޝަނުގެ ކޮޕ އެއް  ،ރެ ގިނަ ފަރުދުން ގުޅިގެން ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބ އެއްނަމަށްވުފަރުދަ 

 ރުމަށްފަހު މިފޯމާއެކު ހުށަހަޅާނ އެވެ.ހަދައި ފުރިހަމަކު

  ނަން:  )ހ(

ޕާސްޕޯޓު ސައިުޒގެ 
 ފޮޓޯ

    ދިވެހިރައްޔިެތއްކަން އަްނަގއިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: )ށ(

  ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް: މިހާރު  )ނ(

  އ މެއިލް އެޑްެރސް: )ބ(        ފޯނު ނަންބަރު:  )ރ(

  ކުރާ މަސައްކަތް ުނވަތަ އަދާުކރާ ވަޒ ފާާއއި ވަޒ ފާއަާދކުރާ ަތން:  )ޅ(

 ސަރުކާރުން ދެއްވާ ާޚއްޞަ ިއނާމު ކުރިން ލިބިފައިވާނަމަ އިނާމުގެ ބާވަތާިއ، އިނާމު ލިބުނު އަހަރު: )ކ(
 

  : ސޮއި )އ(

 ރަޒު/ މުބާރާތް/ މިންކުރުމުގެ މަޢުލޫމާތު ޢު : ބައިވެރިވި މަ 3ސެކްޝަން 

  މަޢުރަޒު/ މުބާރާތް/ މިންކުރުމުގެ ނަން:  )ހ(

  މަޢުރަޒު/ މުބާރާތް/ މިންކުރުމުގެ ދާއިރާ:  )ށ(

   ރ( ވަނަ ލިބުނު ކެޓެގަރ :(   މަޢުރަޒު/ މުބާރާތް/ މިންކުރުމުން ލިބުނު ވަނަ:  )ނ(
 

  ޢުރަޒު/ މުބާރާތް/ މިންކުރުން ބޭއްވި ތަނާއި ަޤއުމު: މަ )ބ(

  މަޢުރަޒު/ މުބާރާތް/ މިންކުރުން އިންތިޒާމުކުރި ފަރާތާއި ޤަުއމު:  )ޅ(

    ނިމުނު ތާރ ޚު:)އ(             މަޢުރަޒު/ މުބާރާތް/ މިންކުރުން ފެށުނު ތާރ ޚު:  )ކ(

   ވި މ ހުންގެ/ ޓ ުމގެ އަދަދު:މަޢުރަޒު/ މުބާރާތް/ މިންކުރުމުގައި ަބއިވެރި  )ވ(

   މަޢުރަޒު/ މުބާރާތް/ މިންކުރުމުގައި ަބއިވެިރވި ޤައުުމގެ އަދަުދ: )މ(
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 : ފޯމު ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 4ސެކްޝަން 

 ،އް، ރިޒޯޓެއް، އޮފ ހެއް މި ސެކްޝަން ފުރިހަމަކުރާނ  ކްލަބެއް، ޖަމުޢިއްޔާއެއް، ޖަމާޢަތެއް، ވިޔަފާރިއެ
އެ މުއައްސަސާއެއް ނުވަތަ އެ ފަރުދުންތަކެއް ، ޒެއް ނުވަތަ ފަރުދުންތަކެއް އިނާމަށް ހުށަހަޅާނަމަ މަރުކަ

 ތަމްސ ލުކުރާ ފަރާތުންނެވެ.

   ނަން: )ހ(

  ދިވެހިރައްޔިެތއްކަން އަްނަގއިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  )ށ(

  މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:  )ނ(

   :ެއޑްރެސް )ބ(  އ މެއިލް  ފޯނު ނަންބަރު:  )ރ(

 ☐ ފަރުދުންތަކެއް ☐ މުއައްސަާސއެއް  ތަމްސ ލުކުރާ ފަރާތް: )ޅ(

   ފޯމު ފުރިހަމަކުރާ ހައިސިއްޔަތު: )ކ(

 : ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް 5ސެކްޝަން 

ސްލާ އެ ލިޔުންތަކުަގިއ، އަލިޔުންަތއް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.  ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ތިރ ގައި ،މި ފޯމާއެކު
ނުޑ  ،ސަުރކާރުގެ އިދާރާއަކުން ުނވަތަ ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ޤާނޫނ  ަވކ ލަުކ ސޮއިކޮށް  ،ކަމަށްއެްއގޮތް ތަްއގަ

 ޖަހާފައި އޮންނަންވާނެެއވެ. ލިޔުންތައް ހިމަނާފައިާވަކން އަންަގއިދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމާބެހޭ ބައިތަުކގައި 
 ފާހަގަލާށެވެ. މި ☒

ފުރިހަމަކުރާ  2ސެކްޝަން  ،ހުށަހަޅާނ ކާުޑގެ ކޮޕ   އަްނގައިޭދ ކާޑުގެ ކޮޕ . ދިވެހިރައްޔިެތއްކަން )ހ(
 ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތުންނެވެ. 4ސެކްޝަން ، ފަރާތް ނުވަތަ ފަރާތްތަކުންނާއި

 

 

☐ 

 

 )ށ(
 

ގަިއވާ ަކންކަން  3ރަޒު ނުވަތަ މުބާރާތާ ބެހޭގޮތުން މި ފޯމުގެ ސެކްޝަން ޢުބައިވެިރވި މަ
ެއއްފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކަކަށް ލިިބފައިާވ  ،ޙާޞިލުކޮްށފައިވާ ވަނައަކ   އަދި އަންަގއިދޭ،

ކުރި ފަރާތުން ދ ފައިާވ މިންކުރުން އިންތިޒާމު ރަޒުޢުމަ ނުވަތަ މުބާރާތް ވަނަެއއް ނޫންކަން،
 ައސްލު.ނުވަތަ ލިޔުންތަުކގެ  ންލިޔު

 

 
 

☐ 

އިންތިޒާމުކޮށްފައިވަނ ، ަޤއުމެްއގެ ަރސްމ   މިންކުރުން ރަޒުޢުމަ ނުވަތަ ބައިވެިރވި މުބާރާތް )ނ(
ފަރާތަކުންކަމަށް ނުވާނަމަ، ިއންތިޒާމުކުރި ފަރާތް، ޤައުމެްއގެ ރަސްމ  ފަރާތެއްަގއި ރަޖިސްޓަރ  

 އަސްލު.ލިޔުމުގެ ލިޔުން ނުވަތަ  ދ ފައިވާާވކަން ބަޔާންކޮށް، އެ ރަސްމ  ފަރާތަކުން ކޮށްފައި
 
 

 

 

☐ 
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 )ރ(
 

 
ކްލަެބއް ނުވަތަ ޖަމުޢިްއޔާއެއް  ،މިންކުރުމުގައި ަބއިވެިރވި ފަރާަތކ  ރަޒުޢުމަ ނުވަތަ މުބާރާތް

ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއް ނުވަތަ ވިަޔފާރިއެއް ނުވަތަ ިރޒޯޓެއް ުނަވތަ މަރުކަޒެއް ނުވަތަ އޮފ ހެއް ނުވަތަ 
މިނޫންވެސް މުއަްއސަސާެއްއ ކަމުަގއިވާނަމަ، ެއ ތަނެްއ، ރާއްޭޖގެ ރަސްމ  ފަރާެތއްަގއި 

 އަްސލު.ލިޔުމުގެ  ލިޔުން ނުވަތަ ިއވާ ދ ފަާވކަން ބަާޔންކޮށް، އެ ފަރާތަކުން ކޮށްފައިސްޓަރ  ރަޖި

 

 

 
☐ 
 
 

 
 )ބ(

 
މަރުަކެޒއްފަދަ ، އޮފ ހެއް، ވިޔަފާރިެއއް، ރިޒޯޓެއް ، ޖަމާޢަތެއް، ޢިއްާޔއެއް ޖަމު ،ކްލަބެއް

ފަރާތެއްގެ ޑިރެކްަޓރުންގެ  މުއައްސަާސއަކުން މި އިނާމަށް އެދި ހުށަހަޅާނަމަ، އިނާމަށް ހުށަހަޅާ
ބޯޑުން ނުވަތަ ހިންގާ ކޮމިޓ ން، އެ ފަރާތެއް އިނާމަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމާފައިވާކަން އަންަގއިދޭ 

 އަސްުލ.ލިޔުމުގެ ލިޔުން ނުވަތަ 
 

 

 
 

☐ 

 ނޯޓު: މި ސެކްޝަންގެ މަޢުލޫމާތުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ހުށަހެޅުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް  
 ން އެދެމެވެ.ދިނު 

 
 އިޤުރާރު 

ޞައްޙަ  ،މަތ ގައި ެއވަނ  ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށާއި، މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަކ  
 އެއްބަްސވެ އިޤުރާރުވަެމވެ. ލިޔުންތަކެއްކަމަށް

 :ފުރިހަމަކުރާ( ފަރާތުގެ 4ފޯމު ހުށަހަޅާ )ސެކްޝަން 

            ސޮއި:                                 ނަން: 

  

  ތާރ ޚު:     

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓ " އަށް އެޑްރެސްކޮށް، ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ޚާއްޞަ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް ފޮނުވާނ ، "
ނިޔަލަށް، ގެ  2018މޭ  31އިން ފެށިގެން  2018އެޕްރ ލް  18އޮފ ހަށެވެ. ފޯމު ބަލައިގަންނާނ ، 

 ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ރަސްމ  ގަޑ ގައެވެ.
 .ނަންބަރު ފޯނާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ  3323701ނުވަތަ  3336410ލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް އިތުރު މަޢު 
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 ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފ ސް

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    
 

 

މުގެގޮތުން، އައު އ ޖާދެއް ނުވަތަ : ރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައަކަށް ޙައްލެއްހޯދު 4ގިންތި 
އުފެއްދުމެއް އުފައްދައިގެން، ނުވަތަ ޢިލްމ  ދިރާސާއެއްކޮށްގެން، ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކާމިޔާބ އެއް 

 ލުކޮށްފައިވުން ޞި ޙާ 

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

ިރހަމަުކރާނ  ވަކި ފަުރދަކު ނުވަތަ ަފރުދުންަތކެއް އިނާމަށް ހުށަހަޅާނަަމއެވެ. އެއް ފަުރދަކަށްވުރެ ިގނަ މި ސެކްަޝން ފު
ުރމަށްފަހު ފަރުދުން ގުޅިގެން ޯހދާަފއިވާ ާކމިޔާބ އެއްނަމަ ކޮންމެ ފަުރދަކަށް މި ސެކްޝަުނގެ ކޮޕ އެއް ަހަދއި ފުރިަހމަކު

 ެއވެ.މިފޯމާެއކު ހުށަހަޅާނ 

  ނަން:  )ހ(

 ޕާސްޕޯޓު ސައިޒުގެ ފޮޓޯ 
   ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: )ށ(

   މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް: )ނ(

   )ބ( އ މެއިލް އެޑްރެސް:  ފޯނު ނަންބަރު:  )ރ(

   ކުރާ މަސައްކަތް ނުވަތަ އަދާކުރާ ވަޒ ފާއާއި ވަޒ ފާއަދާކުރާ ތަން: )ޅ(

 

 

 ލިުބނު އަހަރު:ނަމަ އިނާމުެގ ބާވަތާއި، އިނާމު ޚާއްޞަ އިނާމު ކުރިން ލިބިފައިވާސަރުކާރުން ދެއްވާ  )ކ(

  

 

 

   ސޮއި: )އ(
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 : އިނާމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު )މުއައްސަސާއެއްނަމަ(2ސެކްޝަން 

އޮފ ހެއް ުނވަތަ މަރުކަެޒއް ، މި ސެކްަޝން ފުިރހަމަުކރާނ  ކްލަބެއް، ޖަުމޢިއްޔާއެއް، ަޖމާަޢތެއް، ވިޔަފާރިއެއް، ރިޒޯޓެއް
 މި އިނާމަށް ހުށަހަޅާނަަމއެވެ. ިމ ސެކްޝަުނގައި ހިަމނާނ  އެ ުމއައްސަާސއެއްގެ ަމޢުޫލމާތެވެ.

  ނަން:  )ހ(

ނޑު   ލޯގޯ ނުވަތަ ތައްގަ
   މުއައްސަސާގެ ރަޖިސްޓަރ  ނަންބަރު: )ށ(

   މުއައްސަސާގެ ބާވަތް: )ނ(

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

   އ މެއިލް އެޑްރެސް: )ޅ(

  ވެބްސައިޓް އެޑްރެސް:  )ކ(

 ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު ކުރިން ލިބިފައިވާނަމަ އިނާމުެގ ބާވަތާއި، އިނާމު ލިުބނު އަހަރު: )އ(

  

މިޔާބ ގެ ލުކުރި ކާ : ސައިންޓިފިކް ތަޙްލ ލެއް ނުވަތަ ޢިލްމ  ދިރާސާއެއް ކޮށްގެން ޙާޞި 3ސެކްޝަން 
 :މަޢުލޫމާތު 

މި ސެކްަޝން ފުިރހަމަުކރާނ  ސައިންޓިފިކް ތަޙުލ ެލއް ނުވަތަ ޢިލްމ  ދިާރސާއެއް ކޮށްގެން ކާިމޔާބ އެއް ޙާޞިލުުކރި 
 ފަރާތުންނެވެ.

   ތަޙުލ ލުގެ މައުޟޫޢު: ނުވަތަދިރާސާ  )ހ(

 ޖާނަލް ނުވަތަ ފޮތުގެ ނަާމއި، ޖާނަލް ތަޙުލ ލު ޝާއިޢުކުރި ނުވަތަ ޝާއިޢުކުރަން އެއްބަސްވި ނުވަތަދިރާސާ  )ށ(
   ޕަބްލިޝަރ:ފޮތުގެ ނުވަތަ 

 

   ތަޙުލ ލު ޝާއިޢު ކުރި ތާރ ޚާއި ޤައުމު: ނުވަތަދިރާސާ  )ނ(

 (ޖާރނަލްގެ ނުވަތަ ޮކންފަރެންސް ޕްރޮސ ޑިންގްސްގެ ނުވަތަ ފޮތުގެ)ތަޙުލ ލު ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ  ނުވަތަދިރާސާ  )ރ(
   އައި.އެސް.ބ .އެން ނަންބަރު: ތަނުވައައި.އެސް.އެސް.އެން 

 

ތަޙުލ ލުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް ކުރާނެ ފައިދާގެ  ނުވަތަ ދިރާސާ މި  ،ތަޙުލ ލުގެ ކުރު ޚުލާޞާއަކާއި ނުވަތަދިރާސާ  )ބ(
  ކުރު ޚުލާޞާ:
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އިވާ ވިފަ އާދަޔާ ޚިލާފަށް ރަނގަޅުކަމަށް ފާހަގަކުރެ މަސައްކަތް ނުވަތަ އުފެއްދުންތެރިކަން : 4ސެކްޝަން 
 މަޢުލޫމާތު  ނުވަތަ މަސައްކަތުގެ  ތެރިކަން ނުވަތަ އުފެއްދުން  ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު 

އާދަޔާޚިލާފަށް ރަނގަޅުަކމަށް ފާހަގަުކރެިވފައިވާ ނުވަތަ މަަސއްކަތް  ތެރިކަންމި ސެކްަޝން ފުިރހަމަުކރާނ  އުފެއްުދން
 ަފރާތުންނެވެ. މުއައްަސސާގެ

 ލޫމާުތ އެކުލެވޭ ކުރުޢުބެހޭ މަނުވަތަ މަސައްކަތާ ތެރިކަންއުފެއްދުން ރެވުނުފާހަގަކު އާދަޔާ ޚިލާފަށް ރަނގަޅުކަމަށް )ހ(
   ޞާ:ޚުލާ
  

ނޑައެޅި ފަރާތުގެ ނަމާއި ތެިރކަންއުފެއްދުންމަސައްކަތް ނުވަތަ  )ށ( އެގޮތަށް ، އާދަޔާ ޚިލާފަށް ރަނގަޅުކަމަށް ކަ
ނޑައެޅި ތާރ ޚު:    ކަ

 ފެއްދި އުފެއްދުމުގެ މަޢުލޫމާތު : ކުރި އ ޖާދު ނުވަތަ އު 5ސެކްޝަން 

 މި ސެކްަޝން ފުިރހަމަުކރާނ  އ ޖާދެއްުކރި ނުވަތަ އުެފއްދުެމްއ އުފެއްދި ފަރާތުންނެވެ.

   ކުރި އ ޖާދު ނުވަތަ އުފެއްދި އުފެއްދުމުގެ ނަން: )ހ(

ނުަވތަ ވިޔަފާރ ގެ ގޮތުން ތިޞާދ ގޮތުން ތިމާޢ ގޮުތން ނުވަަތ އިޤުސަބަބުން އިޖު ކުރި އ ޖާދު ނުވަތަ އުފެއްދުމުގެ )ށ(
   އަށް ކުރާނެ ފައިދާގެ ކުރު ޚުލާޞާ:ނުވަތަ މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ގޮތުން ރާއްޖެ

 

ނޑައެޅި ފަރާތުގެ ނަމާއި، އެގޮތަށް  )ނ( ކުރި އ ޖާދު ނުވަތަ އުފެއްދި އުފެއްދުމަކ  ފާހަކަކޮށްލެވޭ ކާމިޔާބ އެއް ކަމުގައި ކަ
ނޑައެޅި ތާރ ޚު:    ކަ

 

 ފޯމު ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު : 6ސެކްޝަން 

ަމރުކަޒެްއ ، ޢިއްޔާެއއް، ޖަމާޢަތެއް، ވިޔަފާިރއެއް، ރިޒޯެޓއް، އޮފ ހެއްމި ސެކްޝަން ުފރިހަަމކުރާނ  ކްލަބެއް، ޖަމު
 ންނެވެ.ނުވަތަ ފަރުދުންތަކެއް ިއނާމަށް ހުށަހަޅާނަމަ، އެ މުައއްސަާސެއއް ނުވަތަ އެ ފަރުުދންތަކެއް ތަމްސ ލުުކރާ ަފރާތު

   ނަން: )ހ(

   :ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު )ށ(

   :މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް  )ނ(

   :)ބ( އ މެއިލް އެޑްރެސް   ފޯނު ނަންބަރު: )ރ(

 ☐ ފަރުދުންތަކެއް  ☐ މުއައްސަސާއެއް    ތަމްސ ލުކުރާ ފަރާތް: )ޅ(

   :ފޯމު ފުރިހަމަކުރާ ހައިސިއްޔަތު )ކ(



 ދިެވހިަސރުކާުރގެ ގެޒެޓް                                             60 އަަދދު:  47 ލިުއމް: ވޮ

21 

 

 : ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް 7ސެކްޝަން 

ލިޔުންތަކުގައި، އަސްލާ  އެވާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ބަޔާންކޮށްފައ ތިރ ގައި  ،މި ފޯމާއެކު
ނޑު ޖަހާ ،އެއްގޮތަކަމަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ޤާނޫނ  ވަކ ލަކު ސޮއިކޮށް ފައި ތައްގަ

 މި ފާހަގަލާށެވެ. ☒އޮންނަންވާނެއެވެ. ލިޔުންތައް ހިަމނާފައިވާކަން އަންގައިދިނުމުގެ ޮގތުން ކަމާބެހޭ ބަިއތަކުގައި 
 

 )ހ(
 

ފިޔަވައި އެހެން  2މި ލިޔުން ހުށަހަޅާނ  ސެކްޝަން  .ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕ  
 .ތަ ފަރާތްތަުކންނެވެނުވަ ސެކްޝަންތައް ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތް

 
☐ 

 )ށ(
 
 
 
 

 )ނ(
 
 )ރ(
 

އޮފ ސްތަކާއި، ަތކާއި، ރިޒޯޓުތަކާއި، ވިޔަފާރިކާއި، ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި، ޖަމާޢަތްތަ ،ކްލަބްތަކާއި
އްފަދަ މުއައްސަސާއަކުން މި އިނާމަށް އެދި ހުށަހަޅާނަމަ، އިނާމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތެއްގެ މަރުކަޒުތަ

ންމާފަިއވާކަން ތަ ހިންގާ ކޮމިޓ ން، އެ ފަރާތެއް އިނާމަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނުވަ
 އަންގައިދޭ ލިޔުން ނުވަތަ ލިޔުމުގެ އަސްލު.

 

 ކޮޕ އާއި ފޮތްތައް. ސްތަކުގެޝާއިޢު ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ޝާިއޢުކުރުމަށް ގަބޫލުކޮށްފައިވާ ރިސަރޗް ކަރުދާ
 

ލުކޮށްފައިވާނަމަ، ެއގޮތަށް ޙާޞިސާއެއްކޮށްގެން ކާމިޔާބ އެއް ދިރާ ސައިންޓިފިކް ތަހުލ ލެއް ނުވަތަ އިލްމ 
ނޑައެޅިފަރާތުން އެގޮތަށް ގަބޫުލކޮށް   ދ ފައިވާ ލިޔުން ނުވަތަ ިލޔުމުގެ އަސްލު. ،ކަ

 

☐ 

 

☐ 
 
☐ 

 އުފެއްދުންތެރިކަން ނުވަތަ މަަސއްކަތް އާދަޔާ ޚިލާފަށް ރަނގަޅުކަމަށް، ރާއްޖޭގެ ފަރާތަކުން ުނވަތަ  (ބ)
ނޑައަ ފައިވާ ފަރާތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިާވނަމަ، ޅާރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޤައުމެއްގައި އެމަސައްކަތެއް ބެލުމަށް ކަ

 އެތަނަކަށް ދ ަފއިވާ ލިޔުން ނުވަތަ ލިޔުމުގެ އަސްލު.އެކަން ފާހަގަކޮށް 
 

 

☐ 

ވާ ބޮޑު މައްަސލައެއް އ ޖާދުކުރި އެއްޗެއް ނުވަތަ އުފެއްދި އުފެއްދުމެއްގެ ސަބަުބން ދިމާވެފައި (ޅ)
ފިލައިގެން ިހނގައިާދނެކަމަށް ރާއްޖޭގެ ފަރާތަކުން ނުވަތަ  ަދތިކަމެއްހައްލުކުރެވިދާނެކަމަށް ނުަވތަ 

ނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތަކުން އެކަން ގަބޫލުކޮށް ، ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޤައުމެއްގައި އެމަސައްކަތެއް ބެލުމަށް ކަ
 މުގެ އަސްލު.ދ ފައިވާ ލިޔުން ނުަވތަ ލިޔުއެތަނަކުން 

 

☐ 

 

 ދިނުން އެދެމެވެ. ނޯޓު: މި ސެކްޝަންގެ މަޢުލޫމާތުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ހުށަހެޅުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް  
 އިޤުރާރު 

މަތ ގައި އެވަނ  ތެދު މަޢުލޫމާުތކަމަށާއި، މިފޯމާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަކ  ޞައްޙަ ލިޔުންތަކެއްކަމަށް  
 ވެ އިޤުރާރުވަމެވެ.އެއްބަސް

 ފުރިހަމަކުރާ( ފަރާތުގެ  4ފޯމު ހުށަހަޅާ )ސެކްޝަން 
 ތާރ ޚު:                       ސޮއި:   ނަން:                         

 

 

 

 

 

 

. އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓ " އަށް އެޑްރެސްކޮށް، ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފ ހަށެވެ  ޚާއްޞަ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް ފޮނުވާނ ، "
ގެ ނިޔަލަށް، ބަންދުނޫން ކޮންމެ  2018މޭ  31އިން ފެށިގެން  2018 އެޕްރ ލް  18ފޯމު ބަލައިގަންނާނ ، 

 ދުވަހެއްގެ ރަސްމ  ގަޑ ގައެވެ.
 .ނަންބަރު ފޯނާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ  3323701ނުވަތަ  3336410ލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް އިތުރު މަޢު 

 


