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 ޚާއްޞަ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީ 

 ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔގެ އޮފީސް 

 މާެލ، ދިވެހިރާއްޖެ.    

 

 2022 – މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު 

 ތަޢާރުފު  .1

 ވަނަ މާއްދާގެ (ޑ) ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ  115 ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާޫނނު ައސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިއީ،

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޚާއްޞަ އިނާމެއް ދެއްވުމަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ގޮތުގެމަތީން، 

 ވައިލައިފަިއވާ އުސޫލެކެވެ. ނިންމަވައިފައިވާތީ، ެއ އިނާމު ިދނުމުގެ ގޮުތން އެކުލަ 

ޢިލްމާއި، ހުނަާރއި،  ،ޚާއްޞަ އިނާމަކީމަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްާވ 

ހޯދާ ކާމިޔާބީތަކަށް ޤައުމީ ފެންވަރުގަިއ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްާވ އިނާމެކެވެ.  އުފެއްދުންތެރިކަމުގެގޮތުން ހިތްަވރާއެކު

 ފައިާވ ޚާއްޞަ ިއނާމާބެހޭ ކުރައްވައި ނު ލްޖުމްޫހރިއްޔާ ޢައްޔަރައީސު، މި އިނާމު ޙައްޤުާވ ފަރާތްތައް ކަނޑައަާޅނީ

 ވެ.އަހަރަުކ އެއްަފހަރުއެ ،ންމުގޮތެއްގައި ދޭނީއާ ކޮމިޓީންނެވެ. މި ިއނާމު 

 ދު މަގުސަ  .2

 ދަކީ، ރާއްޖެއަށް ރީތިނަން ހޯދައިދޭ ފަރާތްތަކުގެ ކާމިޔާބީއާއި،މަގުސަމި އިނާމު ދެއްވުމުގެ 

 ކާއި ޝަރަފު މަީތ ަވނަތަ ޮރނުގން ކަމުގެ ނާިއ ހުނަރުވެރިލްމީގޮތުން ޢި ،ކަމާއިއުފެއްދުންތެރި ،މަސައްކަތްތެރިކަމާއި

ފަރާތްތަކުގެ އަުގ ވަޒަންކޮށް، ހިތްަވރުދީ، ރާއްޖޭގެ ތަަރއްޤީއަްށ  އިޙްތިފާލުކޮށް، އެ ލުކުރާ ފަރާތްތަކުެގ ކާމިޔާބީ ހާސި

 ރާބު ކުރުމެވެ.މިސް މާއި ހުނަރުެވރިކަން ންެގ އުފެއްދުންތަކާިއ މަސައްކަތްތެރިކަހީބޭނުންވާ ދާިއރާތަކަށް ދިވެ

 ޚާއްޞަ އިނާމު  .3

 ،ނަމަެވސްމެެޑއްޔަކާއި ހަނދާނީ ލިޔުމެކެވެ.  ،ޚާއްޞަ އިނާމުގެ ގޮތުަގއި ރައީުސލްޖުމްހޫރިްއޔާ ދެްއވާނީ

ދެއްވާނީ، ނަމަ، މުޅި ޓީމަށް ނުވަތަ ޖަމާޢަތަށް  ޓީމަކުން ނުވަތަ ޖަމާަޢތަކުން ،އެންމެ މަތީ ވަނަ ނުވަތަ ަޝރަފު ހޯދީ

 ެކވެ.ހަނދާނީ ލިޔުމެ ،ދެްއވާނީވަކިަވކި ބަިއވެރިންނަށް ވެ. ކެ މެޑެއްޔަކާއި ހަނދާނީ ލިޔުމެ
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 ކަންކަން އިނާމު ދެވޭ  .4

ދަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަްށ މަގުސަބަޔާންވެދިޔަ ވަަނ ަނންބަރުގަިއ  2

 ންނެވެ. ތީ ފަސް ގިންއަްނަނނިވި  ،ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްާވ ޚާއްޞަ އިނާމު ިދނުމަށް

 

 ދައިފައިވުން؛ހޯ  ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކާމިޔާބީއެއްގެ ކޯހަކުން ތަމްރީނު އި މަތީ ތަޢުލީމާ : 1ގިންތި  4.1

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކާމިޔާބީއެްއ  1.2އަދި ގިންތި  1.1މަށްއެދި ހުށަހެޭޅނީ، މި ގިންތީގެ އިނާގިންީތން މި      

  ވެ.ގައި ކަނޑަައޅައިފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާނަމައެ 4.1.2އަދި  4.1.1ހާސިލުކޮށް، އެ ކާމިޔާބީ މިންކުރުމަށް 

 

ސަނަދެއް ގެ  10 ލެވެލް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ : 1.1ގިންތި  4.1.1

 ؛ފައިވުންހޯދައި ލުކުރުމުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކާމިޔާބީއެއް ހާސި

 އަްނނަނިިވ ަކންކަމަށެވެ. ،މި ގިންތިްނ އިނާމު ިދނުމުގައި ބެޭލނީ

ެގ ޑޮކްޓޯރަްލ ޑިގްީރ ނުވަަތ ޑޮކްޓޯަރްލ  10ޮއނިަގނޑުެގ ލެވެްލ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ  )ހ(

 ޑިގްރީއާ އެއްފެންވަރުެގ ަސނަދެއް ހާިސލުކޮށްފައި ވުން.

އަހަރުދުވަހުެގ މުއްދަތުގެ ތެރޭގަިއ  3މަދުވެެގން  ،ޔުނިވަރސިޓީ ކެމްޕަހެއްަގއި ފުލްޓައިމުކޮށް ކިޔަވައި  )ށ(

 ން. ހާސިލުކޮށްފައިވާ ަސނަދެއްކަމުގައި ވު 

މުޅި ދިރާސާ  އެުކގައި ުނވަތަ ދިރާސާގެ ވަކި ބައިތައް ައއި.އެސް.އެސް.އެން. ނުވަތަ ައއި.އެސް.ބީ.އެން.   )ނ(

ނަންބަރު ޖަހައި، ބަިއނަލްއަޤްވާމީ ފެްނވަރުގައި ޝާއިޢު ކޮށްފަިއވުން ނުވަތަ ޝާއިޢު ކުރުމަށް ގަބޫލު ކޮށްފައި 

ރެފްީރޑް ޖާރަނލެްއގައި ޝާއިޢު ކޮށްފައިވުން ުނވަތަ ޝާއިޢު  ވުން ުނވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެްނވަރުގައި

ކުރުމަށް ގަބޫލު ކޮށްފައި ުވން. މިގޮތުން ޝާއިޢުކުރާ ދިރާސާގެ ީލޑު އޯތަރޝިޕަކީ، ިއނާމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް 

 ވުން. 

ސަނަުދ ހާިސލުކުރުމަށްފަހު،  އްޑޮކްޓޯރަލް ޑިގްރީ ނުވަތަ ޑޮކްޓޯރަލް ޑިގްރީއާ ެއއްފެންވަރުެގ ސަނަދެ )ރ(

އަހަރުދުވަހު ރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތް ކޮށްފައި  1ދާއިރާިއން ނުވަތަ ުގޅުްނހުރި ދާއިރާއަުކން މަދުވެެގން  ކުރިހާސިލު

 ވުން.
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ނުވަތަ  8 ނުވަތަ ލެވެލް  7 ލެވެލް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ : 1.2ގިންތި  4.1.2

 .ފައިވުން ހޯދައި އެންމެ މަތީ ވަނަ  ލުކުރުމުގައިހާސިގެ ސަނަދެއް  9 ލެވެލް

މަތީ ތަޢުލީާމއި ތަމްރީނުގެ ދާއިރާއިން ފުރިހަމަކުާރ  ،ިއނާމު ދޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީގިންީތން  މި    

ޝަރުޠުތަްއ ކޯހަކުން އެއްވަަނ ުނވަތަ ފާހަގަކުރެޭވ ެއންމެ މަތީ ވަަނ ހާިސުލކުރާ ފަރާތްތަކަށް، އަްނނަިނވި 

 ފުރިހަމަވާނަމައެވެ.

ނުވަަތ  8 ނުވަތަ ލެވެލް  7ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކޯހަކީ، ޤައުމީ ަސނަދުތަކުގެ ޮއނިަގނޑުެގ ެލވެލް  (ހ)

 ގެ ަސނަދެއް ދީފައިވާ ޯކހަކަށް ުވން.  9ލެވެލް 

 ދަކަށް ުވން.އިނާމަށް ހުށަަހޅާ ަސނަދަކީ، މޯްލޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަްނސް އޮތޯިރޓީން ގަބޫލުުކރާ ަސނަ  (ށ)

ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ ޮއނިަގނޑުގައި ހިމެޭނ         ،އިނާމަށް ހުށަަހޅާ ަސނަދަކީ، މިހައިަތނަށް ހާސިލުކުރި (ނ)

 މި ގިންތީގެ ެއންމެ މަތީ ލެެވލުގެ ަސނަދެއް ކަމުގަިއ ވުން. 

 ގްރޭޑަްށ ލުކުރި ޯކހުގެ އެކަޑެމިކް ޓްާރންސްކްރިޕްޓްަގއިވާ މާކުހަށް ނުވަތަ ސަނަދު ހާސި (ރ)

 ؛ދީފައިވާ ޕޮއިންޓުގެ އެްވރެޖް، އެ ކޯުހގައި ދޭ ެއންމެ މަތީ ދަަރޖައިގައި ހިމެނިފައި ވުމާއެކު

I.  ކަނޑަައޅާ ެއންމެ މަީތ ދަރަޖައިގައި ކޯުހްނ ފާސްވެސަނަދު ާހސިލުކުިރ މަރުކަޒުްނ، 

 ނުވަތަ  ؛ އެ މަރުކަޒުން ދޭ ެއންމެ މަތީ ޝަރަފު ލިބިފައި ވުން

II.  ިެއންމެ މަީތ ނުންހިެމނިފައިވާ ދިރާާސ ޕްރޮޖެކްޓް ނުވަތަ ފިކުރާުތން (ިޑސަރޓޭޝަކޯހުގައ (

 ދަރަޖަ (ބޭންްޑ) ހާިސލުކޮށްފައި ުވން.

އެއްވެސް މާއްދާއެއް ތަކުރާރުކޮށް ނުވަތަ ދެވަަނ ޓަކައި  ސަނަދު ހާސިުލކުރުމަށްފުރިހަމަކުރި ކޯހުގެ  (ބ) 

ޓަކައި  ޑިްގރީ ފުރިހަމަކުރުަމށް ނުވަތަ ގްރެޖުއޭޓް ވުމަށް ނުވުމާއި، ތެއްގައި ފުރިހަމަކޮށްފައިސަފުރު

ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ހުރިާހ މާއްދާއެއް، އެއްވެްސ އިސްތިސްނާެއއް (އެްޑވާންްސޑް ސްޭޓންިޑންގ 

) ނެިތ ލުޔެއް އެއްވެސް ފަދަ ދޭހަވާ މާނައެއް މިފަދަ ނުވަތަ ނުވަތަ އެގްޒެމްޕްޝަން

 ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.

ަކނޑައެޅިފައިާވ މުއްދަތުގައި ޯކސް  ،ރސިީޓ ކެމްޕަހެއްގަިއ ފުލްޓައިމުކޮށް ކިޔަަވއިޔުނިވަ (ޅ) 

 ސަނަދު ހާސިލުކޮށްފައި ވުން. ،ފުރިހަމަކޮށް
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މިނޫންވެސް ރަޒަކުން ނުވަތަ މުބާރާތަކުން ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އުބައިނަލްއަޤްވާމީ މަ : 2ގިންތި  4.2

 ފައިވުން؛އި މަތީ ވަނަ ނުވަތަ ޝަރަފު ހޯދަ  ންމެމިންކުރުމަކުން އެ 

އިނާމު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، ބަިއނަލްއަޤްވާމީ މައުރަޒެއްގައި ނުވަތަ މުބާރާތެއްގަިއ ިގންތީްނ މި      

ަވނަ ދަރަޖައިގެ އެވޯޑެއް ހޯދާ މުއައްސަސާތަކަށާއި، ވަކިވަިކ  1ބައިވެރިވެ، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންަވރުގައި 

ފަރާތްތަކުެގ  ފަރުދުންނަށެވެ. އަދި ބައިަނލްއަޤްވާމީ ފެންަވރުގެ ިމންކުރުމަކުން އެންމެ މަތީ ަވނަ ނުވަތަ ަޝރަފު ހޯދާ

ަވނަ ދަރަޖައިގެ އެޯވޑެއް ހޯދާ މުއަްއސަސާތަކަށާއި،  1، ފަދައިން ކުރިްނ ބުނެވިދިޔަ ތެރެއިން، މި ަނންބަރުގައި 

      ،މި އިނާުމ ދިނުަމށް ބަލާ މިންަގނޑަްށ ފެތޭ ވާދަވެިރ ކަންކަމަށް ،ނީމި އިނާމު ދޭ ވަކިވަކި ފަރުދުްނނަށެވެ. 

އިޖުތިމާޢީ ހަރަކާތެއްގެ ގޮތުގައި ނުވަަތ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދެ ިގްނތީންނެވެ.  4.2.2އާއި،  4.2.1މި އުސޫލުގެ 

     ވިޔަފާރި ކުރިއެުރވުމުގެ މަގުސަދުގަިއ ބާއްާވ މުބާރާތްތަކާއި ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިެވރިވެގެްނ ހޯާދ ކާމިޔާބީތަްއ 

 މި އިނާމު  ިދނުމުގައި އިސްތިްސނާ ާވނެއެވެ.
 

ރަޖަ ހޯދާ ފަރާތަކަށް މި އިނާމު ދޭގޮތަށް ވަނަ ދަ  1ބައިނަލްއަޤްވާމީ މައުރަޒަކުން ނުވަތަ މުބާރާތަކުން  4.2.1

 ހަމަޖެހިފައިވަނީ، އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާނަމައެވެ.

މުބާރާތުގައި ނުވަަތ މައުރަޒުގަިއ ބައިވެރިިވ ފަރާތަކީ، ރާއްޖޭގެ ރަސްީމ ފަރާތެއްގަިއ  (ހ)

ކަމުގައި ނުވަތަ ފަރުދުްނ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މުއައްސަސާއެްއ ކަމުގައި ނުވަތަ ދިވެިހ ަފރުދެއް 

 ކަމުގައި ވުން. 

ޤައުމަކުން ބައިވެރިވެެގން ވާދަކޮށްފައިވާ  5ބައިވެރިވި މުބާރާތް ނުވަތަ މައުރަޒަކީ، މަދުވެގެން  (ށ)

 މުބާރާތެއް ކަމުގައި ނުވަތަ މައުރަޒެްއ ކަމުގައި ުވން.

ަވަނ  1އުރަޒުގެ ކެޓަގަރީއަުކން މުޅި މުބާރާތުްނ ނުވަަތ މައުރަޒުްނ ނުވަަތ މުބާރާތުގެ ނުވަތަ މަ  (ނ)

 ދަރަޖަ ނުވަތަ ެއންމެ މަތީ ދަރަޖަ ހާސިލުކޮށްފައި ވުން.  

ބައިވެރިވި މުބާރާތް ނުވަތަ މައުރަޒު އިންތިޒާމު ކޮށްފައިަވނީ، ަބއިނަލްއަޤްވާމީ ފަރާތަުކން ނުވަަތ  (ރ)

ތިޒާމުކުރި ޤައުމުގައި   އެ ކަން ިއންތިޒާމުކުރި ޤައުމުގެ ރަސްމީ ފަރާތަކުްނ ނުވަތަ ެއ ކަން ިއން

 އެ ކަމަކަށް ޓަކައި ރަސްމީކޮށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުްނ ކަމުގައި ވުން.
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ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންކުރުމަކުން އެންމެ މަތީ ވަނަ ނުވަތަ ޝަރަފު ހޯދާ ފަރާތަކަށް މި އިނާމު ދޭގޮތަށް  4.2.2

 .ފުރިހަމަވާނަމައެވެ އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް  ،ހަމަޖެހިފައިވަނީ

ރާއްޖޭެގ ރަސްީމ ފަާރތެއްގައި ރަޖިސްޓަީރ ވެފައިާވ  ،މިންކުރުމުގައި ބައިެވރިިވ ފަރާތަކީ (ހ)

 .މުއައްސަސާއެއް ުނވަތަ ދިވެހި ފަރުދެްއ ނުވަަތ ފަރުދުން ކަމުަގއި ވުން

 ފަރާތެއް ނުވަތަ މިންކުރި ފަރާތަކީ، އެކަމަށް ޚާއްޞަވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްާވމީ ރަސްމީ  (ށ)

އެ ކަްނ ިއންތިޒާމުކުރި ޤައުމުގެ ަރސްމީ ފަރާތެްއ ނުވަަތ މިްނކުރުން އިންތިޒާމުކުރި ޤައުމުގަިއ 

 ރަސްމީކޮށް އެ ކަމަކަށް ޓަކައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތެްއ ކަމުގައި ވުން. 

 ނުވަތަ  އީޖާދެއް  އައު  ،ގޮތުން މުގެ ހޯދު  ޙައްލެއް  މައްސަލައަކަށް  މުހިންމު  ދިމާވެފައިވާ ރާއްޖެއަށް  :3ގިންތި  4.3

 ؛ހާސިލުކޮށްފައިވުން ކާމިޔާބީއެއް ފާހަގަކޮށްލެވޭ  ،ކޮށްގެން  ދިރާސާއެއް  ޢިލްމީ ނުވަތަ ،އުފައްދައިގެން އުފެއްދުމެއް 

ިއނާމު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، ދިވެިހ ރައްޔިތަކު ނުވަަތ ރައްޔިތުންެގ ބަޔަކު ުނވަަތ  ގިންީތން މި    

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކޮށްފައި ހުިރ މުއައްސަސާއަުކން، ިތރީގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ޝަުރޠުތަކުްނ ޝަރުޠެްއ 

 ފުރިހަމަވާ ކާމިޔާބީއެއް ހޯދި ފަރާތަކަށެވެ. 

އްޖެއަށް ދިމާވެފައިވާ މުހިންމު މައްސަލައަކަށް ޙައްލެއް ހޯދުމަްށ ކާމިޔާބީއަކީ، ރާއިނާމަށް ހުށަހަޅާ  (ހ)

 އަދި ޢަމަލީގޮުތން ރާއްޖޭގައި ތަންފީޛު ކުރެޭވނެ  ރާއްޖެއަށް ފައިދާކުރާނެ،، ވިސްނައިެގން ކޮށްފައިވާ

 ދިރާސާެގ މި  ކަމަކާ ގުޭޅ ަސއިންޓިފިްކ ތަޙުލީލެްއ ުނވަތަ ޢިލްީމ ދިރާސާއެްއ ކަމުގަިއ ވުމާއި،

ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައަކަށް ނުވަތަ މައްަސަލތަކަކަށް ޙައްލެއް ލިއްބައިދީފައިާވ 

އައި.އެސް.އެސް.އެން. ނުވަތަ  ،މި ދިރާސާއަކީ ނުވަތަ ތަޙުލީަލކީ ދިރާސާއެއްކަމަށް ވާންާވނެއެވެ.

ނުވަތަ ޝާއިޢު  ންވަރުގައި ޝާއިޢު ކޮށްފައިވާބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެ ،އައި.އެސް.ބީ.އެން. ނަންބަރު ޖަހައި

ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ރެފްރީްޑ  ކުރުމަށް ގަބޫލު ކޮށްފައިވާ ދިރާސާއެއް ނުވަތަ ތަޙުލީލެއް

ޖަރނަލެއްގައި ނުވަތަ ކޮންފަރެންްސ ޕްރޮސީިޑންގްސްއެއްގަިއ ޝާއިޢު ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ޝާއިޢު 

ކޮށްފައިވާ ދިރާސާއެްއ ކަމުގަިއ ނުވަތަ ތަޙުލީލެްއ ކަމުގަިއ ވާންވާނެއެވެ. މިގޮތުްނ ކުރުމަށް ގަބޫލު 

އިނާމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތް ކަމުގައި ވެްސ  ،ޝާއިޢުކުރާ ދިރާސާގެ ނުވަތަ ތަޙުލީލުގެ ލީޑު އޯތަރޝިޕަކީ

  ވާންވާނެއެވެ.  

ރައްޔިތުްނގެ ބަޔަުކ ުނވަަތ އިނާމަށް ހުށަަހޅާ ކާމިޔާބީއަކީ، ދިވެހި ރައްޔިތެއްެގ ނުވަަތ  (ށ)

މުއައްސަސާއެއްގެ އުފެއްދުންތެރިަކން ނުވަތަ މަސައްކަތް އާދަާޔޚިލާފަށް ރަނގަޅުކަމަށް، ރާއްޖޭެގ 

ކަމާ ގުޅޭ ފަރާތަކުން ނުވަތަ ރާއްޖެިއން ބޭރުގެ ޤައުމެއްަގއި އެ މަސައްކަތެއް ބެލުމަށް 

ލްއަްޤވާމީ ފަރާތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިާވ ކަނޑަައޅައިފައިވާ ފަރާތަކުްނ ނުވަތަ ކަމާ ުގޅޭ ބަިއނަ

   މަސައްކަތެއް ކަމުގަިއ ވާންާވނެއެވެ. އަިދ އުފެއްދުންތެރިަކން ނުވަތަ މަސައްކަްތ ާވންޖެހޭީނ، 
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ފަރާތަކުްނ  ލަޙަތު ފުށުނާރާޞްމަ އެ މަސައްކަތެއް ނުވަތަ އުފެއްދުމެއް އުފެއްދި ފަރާތާ 

  އްދުމަކަށެވެ.  މިންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަކަށް ނުވަަތ އުފެ

ރާއްޖޭގައި ނުވަތަ ާރއްޖެއިން ބޭރުަގއި ދިވެއްސަކު ުކރި އީޖާދަކީ ނުވަތަ އުފެއްދި އުފެއްދުމަކީ،  (ނ)

އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން ުނވަތަ އިޤްތިޞާދީ ގޮުތން ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ ޮގތުން ނުވަތަ މަސައްކަތްތެރިކަމުެގ 

އް ޙައްލުުކރެވިދާނެ ނުވަތަ ދަތިކަމެއް ފިލައިގެްނ ގޮތުން ރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައިވާ ބޮޑު މައްސަލައެ

ރާއްޖޭެގ  ،ހިނގައިދާނެ ފަދަ އީޖާދެއް ނުވަތަ އުފެއްދުމަކަށް ާވންވާނެެއވެ. މިގޮތުން އިނާމު ދެޭވނީ

ގަބޫލު ކޮށްފައިާވ  ،ކަމާ ގުޅޭ ފަރާތަކުން ނުވަތަ ރާއްޖެިއން ބޭރުގެ ކަމާ ގުޅޭ ފަރާތަުކން ބަލައިގަނެ

 ާވންާވނީ، ކަމުގައިފަރާތް މިންކުރި މިއުފެއްދުން ުނވަތަ އީޖާދު އުފެއްދުމަކަށެވެ. އީޖާދެއް ނުވަތަ

 ަރސްމީކޮށް ނުވަތަ ރާއްޖޭގައި ފަރާތެއް  ރަސްމީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޚާއްޞަވެފައިވާ އެކަމަށް

އިނާމަށް ހުށަހަާޅ ކަމުގައެވެ. މީގެ އިތުރުން،  ފަރާތެއް ކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓަރީ ޓަކައި ކަމަކަށް އެ

އެ މަސައްކަތެއް ކުރި ުނވަތަ އެ އެްއޗެއް އުފެއްދި ފަރާތާ މަޞްލަޙަތު  ،ނުވަތަ އުފެއްދުމަކީ އީޖާދަކީ

 ށެވެ.ފުށުނާރާ، ކަމާ ުގޅޭ ފަރާތަކުން ބަލައިަގނެ ގަބޫލުކޮށްފައިވާ މަަސއްކަތަކަށް ނުވަތަ އުފެއްދުމަކަ

ޤައުމީ ތަރައްޤީއަށް ކުރާ އުފެއްދުންތެރި އީޖާދީ މަސައްކަތުގައި ހުނަރުވެރި ފަންނުވެރި ޒުވާނުން  :4ގިންތި  4.4

   .ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކާމިޔާބީއެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން 

 ބަޔަކު  ޒުވާުނންގެ  ނުވަތަ  ޒުވާަނކު ތެރެއިން  ރައްޔިުތންގެ  ދިވެހި  ،ހަމަޖެހިފައިވަނީ ިދނުމަށް ިއނާމު މި      

 މަސައްކަތަކަށް  ހިމެނޭ ސިފަތައް އީޖާދީ އުފެއްުދންތެރިކަމާއި ތެރެިއން މަސައްކަތްތަކުގެ ފަްނނީ ،ހުނަރުވެރި ކޮށްފައިވާ

      ،އާއި )ނ( ،އާއި )ށ( ،އާއި )ހ(ގެ  4.4މި އުޫސލުެގ  ،ނީދެވޭ މި ިއނާމު. މަސައްކަތްތަކަކަށެވެ ނުވަތަ

        ައހަރާއި  18 އުމުުރން ،ހޯދައިފައިވާ ކާމިޔާބީއެއް  ފުރިހަަމވާ ޝަރުޠެއް  ޝަރުޠުތަުކންކުރެ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ރ(

 ކުރި  މަސައްކަތެއް  އެ  ،އުފެއްދުމަކީ ުނވަތަ މަސަްއކަތެއް އިނާމަްށ ހުށަަހޅާ. ޒުވާނުްނނަށެވެ އަހަާރ ދެމެދުގެ  35

 ގަބޫލުކޮށްފައިވާ  ބަލައިަގނެ ފަރާތަކުން ލަޙަތު ފުށުނާރާ، ކަމާ ގުޅޭޞްމަ ފަރާތާ އުފެއްދި އެ އެއްޗެއް ނުވަތަ

 ވާްނވާނެއެވެ. އުފެއްދުމަކަށް  ނުވަތަ މަސައްކަތަކަށް

އިޖުތިމާޢީ ފައިދާތަކެްއ  ،ހުނަުރވެރި މަސައްކަތްތަކެްއ އީޖާދީގޮތެއްގައި ޮކށްގެން ،ފަންނުވެރި (ހ)

ލިބިގެްނ ރާއްޖޭެގ ނުވަތަ ާރއްޖެއިްނ ބޭރުެގ ކަމާ ގުޭޅ ފަރާަތކުްނ ބަލައިގަނެ ގަބޫލުކޮށްފައިާވ 

 ނުވަތަ ؛ މަސައްކަތަކަށް ވުން

ުހނަރުވެރި މަސައްކަތެއް އީޖާދީގޮތެއްގައި ޮކށްގެން ވިޔަފާރީގެ ވިްސނުުމްނ  ،ފަންނުވެރި )ށ(

އޭގެ ނަތީޖާއެއްެގ ގޮތުްނ ރާއްޖޭެގ އިޤްތިޞާދީ ދާއިރާއެއް ނުވަަތ ދާއިރާތަކެްއ  ،ތަރައްޤީކޮށް

 ނުވަތަ ؛ އިޤްތިޞާދީ ފައިދާތަކެއް ލިބިފައިވުން ،އިތުރަށް ދިރުވައި
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ވިސްުނންތަކާއި ޓެކްޮނލޮީޖ އައު އީޖާދީ  ،ރާއްޖޭގައި ނެތުމުންދާ ފަްނނެއް ނުވަތަ ފަްނނުތަކެއް )ނ(

 ނުވަތަ ؛ މެދުވެރިކޮށް ދިރުވުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްގެން ުކރިއެރުންތަެކއް ހޯދައިފައިވުން

ުނންކުރަމުންދާ ޓެކްނޮލޮޖީއެްއ ނުވަތަ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަސީލަތްތަކެއް ރާއްޭޖެގ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބޭ )ރ(

މާޙައުލަށާއި މުޖުތަމަޢަށް ފެތޭގޮތަށް ބަދަލުކޮށްގެން އެކަމުގެ ސަބަުބން އިޖުތިމާޢީ ނުވަތަ އިޤްތިޞާީދ 

  މަންފާތަކެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން.

 

 ގެނެސްދީގެން  ބަދަލުތަކެއް  އިންޤިލާބީ ،ދަމަހައްޓައި ،ކުރިއަރުވައި ދާއިރާ  ފަތުރުވެރިކަމުގެ: 5ގިންތި  4.5

   ހާސިލުކޮށްފައިވުން. ކާމިޔާބީއެއް ފާހަގަކޮށްލެވޭ 

    ،ފަރާތްތަކަށާއި ޚިދުމަތްދޭ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ރާްއޖޭގައި ،ހަމަޖެހިފައިވަނީ ދިނުމަށް ިއނާމުގިންީތން  މި      

 ފަތުރުވެރިކަމަށް ،ދެވޭނީ ިއނާމު މި. މުވަްއޒަފުންނަށެވެ މަސައްކަތްކުރާ  ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޚިދުމަތް ދާއިރާގެ މި

  ެއވެ.) އަަހރު ަވނަ 2022( އަަހރު މި ހަމައެަކނި ގޮތުން  ފާހަަގކުރުމުގެ ފުުރން އަހަރު 50

  ކަމުގައި  ފަރާތްތައް ނުވަތަ  ފަރާތް ޚިދުމަތްދޭ ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ޓަކައި  ޭބނުމަށް ިއނާމުގެ މި      

 ،ރޭޓަރުްނނާއިޕައޮ ޓުއަރ ،އުޅަނދުފަހަރާއި ސަފާރީ ،ހައުސްއާއި ގެސްޓް ،ރިޒޯޓާއި ޓޫރިސްޓު ،މާނަކޮށްފައިވަނީ

 ،ޖަމުޢިއްޔާތަކާއި ހަރަކާތްތެރިވާ ދާއިރާގައި ރިކަމުގެފަތުރުވެ  ،އޮޕަރޭޓަުރންނާއި ޔޮޓް ،އޮޕަރޭޓަުރންނާއި ކްރޫޒްލައިން

 ފަތުރުވެރިންނަށް ،ފަރާތްތަކާއި ދަތުރުފަތުރުކޮށްދޭ ފަތުރުވެރިންގެ  ،ފަރާތްތަކާއި ތިހާރުކުރާ ޝްއި ފަތުރުވެރިކަން

 ފަތުރުވެރިންގެ ،ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތްދޭ ތަފާތު ގެ ) ސްޕޯޓްސް  ވޯޓަރ( ުކޅިވަރު މޫދު ޑަިއވިންގާއއި ޚާއްޞަކޮށްގެން،

 ހިމެނޭ  ފަރާތްތައް ޚިދުމަތްދޭ އިތުރު  ންެވސްމިނޫ ދާއިރާގައި  މި ،ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތްދޭ ސެކިއުރިޓީގެ ޞިއްޙަތާއި

 ދާއިރާއަށް  ފަތުރުވެރިކަމުގެ ،މަސައްކަތަކީ މައިަގނޑު  ފަރާތެއްގެ  ކޮންމެ ހުށަހަޅާ  އިނާމަށް މި. ގޮތަށެވެ

 ޚަރަދުކޮށްެގން  ބަޖެޓުން  ސަރުކާުރގެ ،ތެރޭގައި މާނަިއގެ ކުރެވޭ  މިގޮތަށް .ާވންވާނެެއވެ ކަމަށް ޚިދުމަތްކޮށްދިނުން

 . ުނހިމެނޭެނއެވެ ކުންުފނިތަކެއް ސަރުކާރުގެ  މުއައްސަސާތަކާއި ޚިދުމަތްދޭ ފަތުރުވެރިކަމުގެ

ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ  5.3 އާއި، 5.2، އާއި 5.1ެގ ގިންތީމި  ،ކުރިމަތިލެވޭނީ ން، ިއނާމަށްތީ ގިން މި      

          . ފަރާތްތަކަށެވެ ހަމަވާ ޝަުރޠުތައް ފައިވާއިަކނަޑއަޅަ މިންކުރުމަށް ކާމިޔާބީ  އެ ،ހާސިލުކޮށް ކާމިޔާބީއެއް

 ފެށިގެން  ން މަހު އޮގަސްޓު  2017(އަހަުރ  5 ވޭތުވެިދޔަ ،ބަާލނީ ގޮތެއްގައި  މައިަގނޑު  މިންކުރުމަށް ކާމިޔާބީ މި

  .ތަފާސްހިސާބަށެވެ މަުޢލޫމާތާއި ގެ )ހޯދައިފައިވާ ކާމިޔާބީ ނިަޔލަށް މަހުގެ  އޮގަސްޓު 2022
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 ދާއިރާއަށް  ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ތަޢާރުފުކޮށްގެން  އީޖާދީކަމެއް  ނުވަތަ  އުފެއްދުމެއް  އީޖާދީ : 5.1ގިންތި  4.5.1

 .ހޯދައިދީފައިވުން  ކާމިޔާބީއެއް މުހިންމު

  ަކންކަމަކީ: އީޖާދީ ުބނާ ގިންތީގައި މި

 ކުރު  ޭބނުންކޮށްެގން  ގޮތްތައް އައު ީއޖާދީ ކުރުމުގައި  ތިހާރު ޝްއި ދާއިރާ  ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ރާއްޖޭގެ ) ހ(

 ނުވަތަ  ؛ާހސިލުކޮށްފައިވުން ނަތީޖާއެއް ރަނގަޅު  ތެރޭގައި މުއްދަތެއްގެ

 ނުވަތަ  ؛ހޯދައިފައިުވން ގޮތްތަކެއް ޚަަރދުކުޑަ ،ލުއިފަސޭހަ ދިނުމުގައި ޚިދުމަތްތައް ފަތުރުވެރިކަމުގެ) ށ(

 ނުވަތަ  ؛ބޭުނންކޮށްފައިވުން ގޮތްތަކެއް ައއު އީޖާދީ ދެމެހެއްޓޭނެ  ކުރިއަރުަވއި އުފެއްދުންތައް  ދިވެހި) ނ(

 ރަނަގޅު  ގެންޤާއިމުކޮށް އުސޫލުތައް ،އާދަތަކާއި ،ޓެކްނޮލޮޖީއާއި ރަށްޓެހި ތިމާވެއްޓާ ޤުދްރަތީ) ރ(

  ނުވަތަ  ؛ހާސިލުކޮށްފައިުވން ނަތީޖާތަކެއް

 ނުވަތަ  ؛ހޯދައިފައިުވން ުކރިެއރުންތަކެއް ޚިލާފު އާދަޔާ ބޭުނންކޮށްގެން  ހަކަތަ ދަކުަރނިވިއާއި) ބ(

 މުޖުތަމަޢަށް  ސަބަބުން  ކަމެއްގެ  އީޖާދީ ކޮށްފައިވާ  ގޮތުގައި  ރެސްޕޮންސިބިލިީޓގެ ސޯޝަލް ކޯޕަރޭޓް) ޅ(

 . މިއެވެ ،ހާސިލުކޮށްދީފައިވުން މަންފާތަކެއް

 

ގައި  3 ،އާއި 2 ،އާއި 1 ގެ 4.5.1މި އުސޫލުގެ  ވަޒަންކުރުމުގައި ހުށަހެޅުންތައް  ހުށަހެޅޭ  މިގޮތުން 

 ބަޔާކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ބެލޭނެއެވެ. 

 ސަބަބުން  އޭގެ ،ނަތީޖާތަކާއި ހާސިލުކޮށްފައިވާ ،މަސައްކަތްތަކާއި ކޮށްފައިވާ ކާމިޔާބީގައި ހުށަހަޅާ .1

 . ކުރިއެުރން މަންފާއާއި  ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކި

 ،ބަަލއިގަނެ ފަރާތަކުން މުޢުތަބަރު ުގޅޭ ކަމާ ބޭރުގެ ރާއްޖެއިން  ނުވަތަ ރާއްޖޭގެ  ،ކާމިޔާބީއަކީ ހުށަހަޅާ .2

 . ވުން އުފެއްދުމަކަށް ނުވަތަ އީޖާދެއް ކޮށްފައިވާ ގަބޫލު

 .ެހކިތައް އިތުރު ނޭ ކަށަވަރުކުެރވޭ ފެންަވރު ކާމިޔާބީގެ ހުށަހަޅާ  އިނާމަށް .3

 

 ބިނާކުރުމުގެ  މީހުން  ން ރާއި އި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާ  ތަރައްޤީކޮށް  ވަސީލަތްތައް  އިންސާނީ  :5.2ގިންތި  4.5.2

 .ހާސިލުކޮށްފައިވުން  ކުރިއެރުންތަކެއް ފާހަގަކޮށްލެވޭ  ރޮނގުން 

) އާއި،                 ށ( ،) އާއިހ(ގެ  4.5.2މި ުއސޫލުގެ  ،މިގޮތުން ހުށަހެޅޭ ހުށަެހޅުންތައް ވަޒަންކުރުމުގައި

  ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ކަްނކަމަށް ބެލޭނެއެވެ. )އ( ،) އާއިކ( ،) އާއިޅ( ،) އާއިބ( ،) އާއިރ) އާއި، (ނ(

  .ިއްނސައްތަ ދިވެހި މުވައްޒަފުން ެގންުގޅުން 60ފަތުރުވެރިކަމުެގ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން މަދުވެގެން (ހ) 
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އިންސައްތަ ދިެވހި މުވައްޒަފުްނ ތިބުން.  30ސުޕަވައިޒަީރ ލެވެްލގައި މަދުވެެގން  އި،މެނޭޖްމަންޓާ(ށ) 

 ވަޒީފާގެ އޮިނގަނޑަށްތަނެއްގެ  އެސުޕަވައިޒަރީ ލެވެްލގެ ގޮތުގައި ބަާލނީ،  ޓާއިމެނޭޖްމަން(

 ) ގެންެނވެ.ބަލައި

ައހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު، ފަތުރުެވރިކަމުގެ ޚިދުމަތްދޭ  5މަދުވެެގން ، ިއންސައްތަ 50މުވައްޒަފުންގެ (ނ) 

 .ޚިދުމަތްކޮށްފައިވުންމެދުނުކެނޑި ފަރާތަށް 

ިއންސައްަތ  85އަހަުރ ދުވަހުެގ ތެރޭގައި، ފަތުރުވެރިކަުމގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުގެ  5ފާއިތުވެދިޔަ (ރ) 

  .މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކޮށްފައިވުން

 ން.ތުތައް ފަހިކޮށްދީފައިވުޞަވައްޒަފުންނަްށ ސްކޮލަރޝިޕް ނުވަތަ އިތުރަްށ ތަމްރީނުުވމުގެ ފުރު(ބ) މު

މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ހަރަކާތްތަކަށް ބޭނުންާވ އިންތިޒާމުތަކާއި ، ކުރިެއރުމަށާއި އަމިއްލަ (ޅ) މުވައްޒަފުންގެ 

 ކަންކަްނ ހަމަޖައްސައިދީފައިވުން. 

މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއަށް ޝައުޤުވެރިކުރުވުމަށް އިތުރު  ކާއި،ނާޔަތްތަޢިއާންމުކޮށް ދޭ  ،(ކ) މުސާރައާއި

 އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައިދީފައިވާ މިންވަރު.  

           އަދަދު މުވައްޒަފުންެގ  ައންހެްނ  އަދާުކރާ   ވަޒީފާ  ތަނެއްގަިއ  ޚިދުމަތްދޭ   ފަތުރުވެރިކަމުގެ (އ) 

 އިތުރުުވން. އިންސައްތައަށްުވރެ 25

 

 މުވައްޒަފެއްގެ  އެ ،ތެރެއިން ދިވެހިންގެ އަދާކުރާ  ވަޒީފާ ދާއިރާގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ  :5.3ގިންތި  4.5.3

 .ހާސިލުކޮށްފައިވުން  ކާމިޔާބީއެއް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގުޅޭ  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ މަގާމުގެ

ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ) ށ( ،) އާއިހ(ެގ  4.5.3މި އުޫސލުެގ  ،މިގޮތުން ހުށަެހޭޅ ހުށަހެުޅންތަްއ ވަޒަންކުރުމުގައި

  ކަންކަމަށް ބެލޭނެެއވެ.

އާދަޔާ ޚިލާފު ހުނަރެއް ނުވަތަ ކަމެއް ދައްކުވައިދީެގްނ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގެ ތެރެއިން (ހ) 

އްދީ ނުވަތަ ބަިއނަލްއަޤްވާމީ ފެްނވަރުގަިއ ފާހަގަކޮށްެލވޭ ކާމިޔާބީއެއް ހާސިުލކޮށްފައިވުމާއެކު، ޙަސަރަ

 ކަމާގުޅޭ މުޢުތަބަރު މުއައްސަސާއަކުްނ ެއންމެ މަތީ ފަންތީގެ ިއނާމެއް ނުވަަތ ޝަރަފެއް ލިބިފައިުވން. 

ފަތުރުވެރިންނާއި މެނޭޖްމަންޓުްނ  ،މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު އާދަޔާ ޚިލާފަށް ރަނަގުޅކަމަށް(ށ) 

 ލިބިފައިވާ ވަޒަންކުރުމާއި މިްނކުރުންތަްއ (ޕޮޒިޓިވް ފީޑްބެކް)
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 އަސާސީ ޝަރުޠު  .5

ަވަނ ަނންބަރުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޝަރުޠުތަްއ  5ދެވޭނީ، ިމ އުޫސލުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްާވ ޚާއްަޞ އިނާުމ 

 ފުރިހަމަވާނަމައެވެ. 

 ؛ވުން ނުވަަތ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިްސޓަރީކޮށްފައިވާ މުއައްސަސާއެއް ކަމުގައި  ވުން  ދިވެހި ރައްޔިތަކު ކަމުގައި  5.1

 ުރ ުނވަތަ ވަަނ އަހަ 2019 ،ކާމިޔާބީއަކީ ހަޅާޚާއްޞަ ިއނާމަށް ހުށަ ފިޔަވައި އެެހން ގިންތިތަކުްނ  5ގިންތި  5.2

 ؛ުވން ކަމުގައި  ކާމިޔާބީއެއްފަހުްނ ލިބިފައިވާ  އޭގެ

ކުރިން ލިބިފައި  ،ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު ،ކާމިޔާބީއަކީފަރާތުގެ ޚާއްޞަ އިނާމަށް ހުށަހަޅާ  5.3

 ؛ނުވާ ކާމިޔާބީއެއް ކަމުގަިއ ުވން

 :ނުވަތަ ފަރާތަކީ މީހަކީ ހުށަހެޅޭ  އިނާމަށް 5.4

      ޙުކުމް ަތންފީޛު ކޮށްފައިވާ ުނވަތަ ޙުކުމް ތަންފީުޛ  ،ެގންޖިނާއީ ކުށެއް ކުރިަކން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެ (ހ)

 ން. ކަމުގައި ނުވު ފަރާތެއް ނުވަަތ  ކަުމގައި މީހެއްޖެހިފައިާވ  ކުަރންޛު ނުވަަތ ޙުކުމް ތަންފީކުރަމުންދާ 

ކުރިަކން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގަިއ   އްުދ ކަނޑައެޅިފައިާވ ކުށެއް ޙައިސްލާމްދީނުގައި  )(ށ

 ނުވުން.

 ޖިންސީ ފުރައްސާަރ ކުރިކަމަށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީަހކު ކަމުގައި ުނވުން. )(ނ

 މީހަކު ކަމުގަިއ ނުުވން.ންނަްށ ޖިންީސ ގޯާނ ކުރުމުގެ މައްސަަލއެއް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ ދީކުޑަކު )(ރ

ލަތުގެ ުނވަތަ ޓެކުމުގެ ނުވަތަ ޚިޔާނާތުގެ ކުށެއް ކުރިަކން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިާވ ހީވައްކަމާއި، މަކަރާއި  )ބ(

 މީހަކު ކަމުގައި ުނވުން.

 މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީަހކު ކަމުގައި ުނވުން.  )(ޅ

ހުށަހެޅިފައިާވ މީހާގެ މައްޗަށް ޝަރުޢީގޮުތން ކޮްށފައިވާ ޙުކުމަކާ ގުޅިެގން ސާބިތު ދަރަންޏަކަށް (ކ) ިއނާމަށް 

 .ފައިސާ ދައްކަންޖެހިެގން އެ ފަިއސާ ގަވާއިުދން ދައްކަމުްނ ގެްނދާ މީހަކު ކަމުގައިވުން

ރާ) އަށް ނުވަތަ ދަުއލަތުގެ މޯްލޑިވްްސ އިްނލަްނޑް ެރވެނިުއ އޮތޯރިޓީ (މީ ،) އިނާމަށް ހުށަހެޅިފައިާވ މީހަކީއ(

ެއ ފައިސާއެްއ ގަވާއިުދްނ  ،ނަމަަކމުގައި ވާ މީހަކު އޮތް  ން ދައްކާ އެހެްނ އެއްވެްސ އިދާރާައކަށް ފައިސާެއއް 

 .ުވން މީހަކު ކަމުގައި ދައްކަމުންގެންދާ 

 މައްަސލައެއް ހުށަެހޅިގެންމައްޗަށް ޮކރަޕްޝަނުގެ އެއްވެސް ފަރާތުގެ ނުވަތަ ) ިއނާމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މީހާގެ ވ(

 .މީހަކު ކަމުގައި ުނވުންއެ މައްސަލައެއް ބަލަމުންދާ ުނވަތަ ކޮރަޕްޝަނުގެ އެްއވެސް ދަޢުވާއެއް އުފުލިފައިވާ 

  މި ލިޔުމުގައި އިނާމުދެވޭ ކަންކަމަށް ަކނޑަެއޅިފައިވާ ދާއިރާތަކަށް ވަކި ޝަރުޠުތަކެއް ަކނޑަައޅައިފައިވާނަމަ، )މ(

  ުވން.ފުރިހަމައެ ޝަރުޠުތައް 
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 ލު ހާސިކަމެއް ދެވޭ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން  މުއިނާ މަތީން ގޮތުގެ  ފައިވާއިޅަ ކަނޑައަ ވަނަ ނަންބަުރގައި 4މި އުސޫލުގެ  5.5

ކަމަކަްށ މަތީގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އެެހން  ،ނުވަތަ މަސައްކަތުން ބައެއް ކަތެއްކޮށްފައިވާ މަސައްޓަކައި  ކުރުމަށް

އިނާުމ  ތެރެއިން  އޭގެ  ،އެއްކަމަކަށްވުރެ ިގނަ ަކްނކަމަށް ހުށަހަޅައިފައިވާނަމަ .ނުވުން ިއނާމު ލިބިފައި ެގންހުށަހަޅައި

  .ވަކިކަމެއް ކަނޑައަާޅނީ ކޮމިޓީްނނެވެ ދިނުމަށް

 ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުން  ނެޚާއްޞަ އިނާމު ދޭ .6

ޚާއްަޞ އިނާުމ ދޭެނ ފަރާތްތަްއ ކަނޑައެޅުމުގަިއ ެއންމެ ަފހުގެ ނިންުމން ިނންމާނީ، ޚާއްޞަ ިއނާމާބެޭހ      

އެދި ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތައް، ކޮމިޓީގެ ުހރިާހ  ޚާއްޞަ ިއނާމު ދޭނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައަާޅީނ، އިނާމަށްއަދި، ކޮމިޓީންނެވެ. 

 . ކޮމިޓީގެ އަޣުލަބިްއޔަތުންނެވެ ،މަށްފަހުމެންބަރުން ވަިކވަކިްނ ދިރާސާ ކުރު

ންޖެހޭ ިލޔެކިޔުންތަްއ އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ  މަތީން، ިއނާމަށް ގޮތުގެ  މި ުއސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ      

  ތުގެ ޒިންމާެއކެވެ.ފުރިހަމައަށް ހުށަހެޅުމަކީ ިއނާމަށްއެދި ހުށަހަާޅ ފަރާ

 އިނާމު ނިގުޅައިގަތުން  އިނާމެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްގެ  ޚާއްޞަ .7

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ( 2014/9 ނަންބަރު  ޤާނޫނު ،ޓަކައި ހޯދުމަށް ިއނާމު ،ފަރާތަކުން ލިބިފައިވާ އިނާމު ޚާއްޞަ

 ،ބަދަލުެގނައުމާއި ލިޔުމަށް ޞައްޙަ ތެރެއިން  ކުށްތަކުގެ ޖިނާއީ  ބަާޔންކޮށްފައިވާ ބާބުގައި ަވނަ 310 ގެ ) ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު

 އެފަދަ  ކޮމިޓީއަށް ިއނާމާބެހޭ ޚާއްޞަ  ނުވަތަ ،ސާިބތުވެއްޖެނަމަ ޝަރީޢަތަށް މަށް ހިންގިކަ ޢަމަލު މަކަރުވެރި  ،ނަކަލުކުރުމާއި

 ފަދަ  ނިުގޅައިަގންަނންޖެހޭ އިނާމެއް  ޚާއްޞަ ކަމަކީ އެ އަދި ،ބަލައި އެއް މައްސަލަ އެ ،ހުށަެހޅިއްޖެނަމަ މައްސަލައެއް

 ޚާއްޞަ  ،ބާރު ހުށަހެޅުމުގެ  ުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށްރައީ ެއކަން ސަބަބާއެކު ތަފުސީލު ،ފެނިއްޖެނަމަ ކޮމިޓީއަށް ކަމުގައި ކަމެއް

 .ލިބިެގންވެއެވެ ކޮމިޓީއަށް އިނާމާބެހޭ

 އުސޫލަށް ބަދަލުގެނައުން  އިނާމުދޭ ޚާއްޞަ  .8

ޚާއްަޞ ލިބިގެންަވީނ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ އެކުލަވަިއލައްވައިފައިާވ ެގނައުމުެގ ބާރު ބަދަލު  އުސޫލަށް މި   

  އިނާމާބެހޭ ފަްނނީ ކޮމިޓީއަށެވެ.

________________ 

 

 "ހުށަހެޅުން ފޯމު" އޮފީހުގެ ހަމައެކަނި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅޭނީ، ފޯމު ހުށަހެޅުމާއި، މަޢުލޫމާތު ހޯދުން:

http://apply.presidency.gov.mv ިމުއްދަތު ހަމަވާނީ  ހުށަހެޅުމުގެ ފޯމު. މެދުވެރިކޮށްގެންނެވެ ޕޯޓަލް މ، 

ނުވަތަ  7960844 ،ގުޅާނީ  ހޯދުމަށް  މަޢުލޫމާތު  .ނިޔަލަށެވެ ގެ 3:00 މެންދުރުފަހު ދުވަހުގެ ބުރާސްފަތި ވާ 22 ސެޕްޓެންބަރު 2022

 .ފޯނަށެވެ  ނަންބަރު  3336262

http://apply.presidency.gov.mv/
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ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކުރުމުގައި  10ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް ދިވެހިރާއްޖޭގެ : 1.1ގިންތި 

 ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކާމިޔާބީއެއް ހޯދައިފައިވުން 

 

  ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅޭ : އިނާމަށް 1ސެކްޝަން 

  ނަން: (ހ)

  ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު: (ށ)

 ދާއިމީ އެޑްރެސް: (ނ)

  މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްެރސް: (ރ)

 :އުފަން ތާރީޚު (ބ)

    ފޯނު ނަންބަރު:  )ޅ(

 އީމެއިލް އެޑްރެސް:  )ކ(

 ަވޒީފާ އަދާކުރާ ތަން:  ،ކުރާ މަސައްކަތް ނުވަތަ އަދާކުރާ ވަޒީފާއާއި )އ(

 
 ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު : 2ސެކްޝަން 

  ނަން: (ހ)

  ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު: (ށ)

 ދާއިމީ އެޑްރެސް: (ނ)

  މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްެރސް: (ރ)

 :އުފަން ތާރީޚު (ބ)

    ފޯނު ނަންބަރު:  )ޅ(

 އީމެއިލް އެޑްރެސް:  )ކ(

 ަވޒީފާ އަދާކުރާ ތަން:  ،ކުރާ މަސައްކަތް ނުވަތަ އަދާކުރާ ވަޒީފާއާއި )އ(
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 މަޢުލޫމާތު  ފަރާތުގެ އެދޭ އިނާމަށް : 3ސެކްޝަން 

 :މުއްދަތު ކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތް ރާއްޖެއަށް (ހ) 

 ނޫނެކެވެ.  ☐އެކެވެ.   ނއާ ☐         ؟ލިބިފައިވޭތޯ ކުރިން  އިނާމު ޚާއްޞަ ދެއްވާ ސަރުކާރުން (ށ)

 ައހަރު ލިބުނު އިނާމު ،ބާވަތާއި އިާނމުގެ  ،ލިބިފައިވާނަމަ ކުރިން  އިނާމު ޚާއްޞަ ދެއްވާ ސަރުކާރުން (ނ)

 

 
 މަޢުލޫމާތު  ކޯހުގެ ފުރިހަމަކުރި : 4ސެކްޝަން 

 :ނަން ކޯހުގެ ފުލްޓައިމް ފުރިހަމަކުރި (ހ) 

 :ލެެވލް ސަނަދުގެ އޮނިގަނުޑން ސަނަދުތަކުގެ ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ (ށ)

 :ސަނަދު ހާސިލުކުރި (ނ)

 :ތާރީޚު ފެށި ކޯސް (ރ)

 :ތާރީޚު ނިމުނު  ކޯސް (ބ)

 :މުއްދަތު ކޯހުގެ (ކ)

 :ޤައުމު މަރުަކޒާއި ފުރިހަމަކުރި ކޯސް (ވ)

 :ޤައުމު ފަރާތާއި ހިންގި ކޯސް (މ)

 
 މަޢުލޫމާތު  ދިރާސާގެ: 5ސެކްޝަން 

 :މައުޟޫޢު ދިރާސާގެ (ހ) 

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

 :ތާރީޚު ކުރި ޝާއިޢު ދިރާސާ (ނ)

 :ޤައުމު ކުރި ޝާއިޢު ދިރާސާ (ރ)

. އެން.ބީ.އެސް.އައި ނުވަތަ. އެން.އެސް.އެސް.އައި ފޮތުގެ ނުވަތަ ޖާރނަލްގެ  ކޮށްފައިވާ ޝާއިޢު ތަޙުލީލު ނުވަތަ ދިރާސާ (ބ)

 :ނަންބަރު
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 ކޮށްފައިވާ  ޤަބޫލު ކުރުމަށް ޝާއިޢު ނުވަތަ ކޮށްފައިވާ ޝާއިޢު ޖާރނަލްސްގައި  ރެފްރީޑް ފެންވަރުގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ (ޅ)

 :ޚުލާޞާއެއް ކުރު ކަރުދާހުގެ ދިރާސާ) އެކްސެޕްޓެޑް(

 ންޖެހޭ ލިޔުންތައް : ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ 6ސެކްޝަން 

     ،ދެ ފުށުގައި ލިޔެފައިވާނަމަ ގެންވާނެއެވެ. އަދި އެ ލިޔުންތަކުތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާ ،މި ފޯމާއެކު    

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލްގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު  ،ކަމަށްތްއަސްލާ އެއްގޮ، އެ ލިޔުމުގެ ދެ ފުށުގައި

  .ންވާނެއެވެށް، ތައްގަނޑު ަޖހައިފައި އޮންނާސޮއިކޮ

 (ހ)

 (ށ)

 (ނ)

 

 

 

 (ރ)

 

 (ބ)

 

 (ޅ)

 

 

 (ކ)

 .ފޮޓޯ ސަިއޒުގެ ޕާސްޕޯޓު ީމހާގެ ހުށަެހޅޭ ނަން އިނާމަށް

 .ކޮޕީ ދެފުށުގެ ާކޑުގެ އަންގައިދޭ ރައްޔިތެއްކަން ދިވެހި ީމހާގެ ހުށަެހޅޭ ނަން އިނާމަށް

(ކޯސް ނިންމުމަްށ މި  ކޯސް ގަބޫލުކުރިކަމުގެ އެކްސެޕްޓެންްސ ނުވަތަ ރެިޖސްޓްރޭޝަން ލިޔުން.

 ބަދަލު އެނގޭނެ ލިޔުްނ އެ ،އެއްވެްސ ބަދަލެއް އައިނަމަ ލިޔުމުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކަންަކމަށް 

 ންވާނެއެވެ.) ހުށަހަޅާ

 

(މޯލްޑިވްްސ ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯިރޓީން ފެންވަރު ބަޔާންކޮށް ތައްގަނުޑ  .ހުށަހަޅާ ސަނަދުެގ ކޮޕީ

 ޖަހައިފައިވާ) 

 ކަރުދާސްތަކުގެ ކޮޕީއާއި، ފޮތްތައް.  ދިރާސާޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ޝާއިޢުކުރުމަށް ގަބޫލުކޮށްފައިވާ 

 

އަހަރުދުވަހު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތް ކޮށްފައިވާކަން  1މަދުވެގެން  ،ހުށަހަޅާ ސަނަުދ ހާސިލުކުރުމަށްފަހު

 ،ތާރީޚާއި ފެށިކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ދޭ ލިޔުން (ސަނަދު ހާސިލުކުރުަމށްފަހު ވަޒީފާ އަދާކުރަން  ،އަންގައިދޭ
 ޚިދުމަތުެގ ނަތީޖާ  ކުރިދާއިރާާއއި،  ކުރިޚިދުމަތުގައިވީ މުއްދަތާއި، ޚިދުމަތް 

 ންވާނެއެވެ.)އޮންނާ ލިޔުމުން އެނގެން 

 

  ހުށަހަޅާ ކަރުދާހަކީ ނުވަތަ ފޮތަކީ، ސަނަދު ހާސިލުކުުރމަށް ކުރި ިދރާސާގެ ބައެއްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން.

 

 

 އިޤުރާރު 

ތުކަމަށާއި، މި ފޯމާއެކު ތެދު މަޢުލޫމާއި، ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކަކީ، ތާމަޢުލޫމާމި ފޯމުގައި ދީފައިވާ 

 ☐  ރެން އެއްބަސްވެ އިޤުރާރުވަމެވެ.ހުކަމަށް އަ ޞައްޙަ ލިޔުންތަކެއް ،ފައިވާ ލިޔުންތަކަކީހުށަހަޅައި
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 .ފޯނަށެވެ  ނަންބަރު  3336262ނުވަތަ  7960844 ،ގުޅާނީ  ހޯދުމަށް  މަޢުލޫމާތު 

 

 ގެ  9ނުވަތަ ލެވެލް  8ނުވަތަ ލެވެލް  7ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް : 1.2ގިންތި 

 ހާސިލުކުރުމުގައި އެންމެ މަތީ ވަނަ ހޯދައިފައިވުން ސަނަދެއް 

 

  ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅޭ : އިނާމަށް 1ސެކްޝަން 

  ނަން: (ހ)

  ކާޑުގެ ނަންބަރު:ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ  (ށ)

 ދާއިމީ އެޑްރެސް: (ނ)

  މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްެރސް: (ރ)

 :އުފަން ތާރީޚު (ބ)

    ފޯނު ނަންބަރު:  )ޅ(

 އީމެއިލް އެޑްރެސް:  )ކ(

 ަވޒީފާ އަދާކުރާ ތަން:  ،ކުރާ މަސައްކަތް ނުވަތަ އަދާކުރާ ވަޒީފާއާއި )އ(

 
 
 

 މަޢުލޫމާތު ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ : 2ސެކްޝަން 

  ނަން: (ހ)

  ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު: (ށ)

 ދާއިމީ އެޑްރެސް: (ނ)

  މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްެރސް: (ރ)

 އުފަން ތާރީޚު: (ބ)

    ފޯނު ނަންބަރު:  )ޅ(



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                            174 އަދަދު:                                  51 ވޮލިއުމް: 
 

 
18 

 އީމެއިލް އެޑްރެސް:  )ކ(

 ަވޒީފާ އަދާކުރާ ތަން:  ،ކުރާ މަސައްކަތް ނުވަތަ އަދާކުރާ ވަޒީފާއާއި )އ(

 މަޢުލޫމާތު  ފަރާތުގެ އެދޭ އިނާމަށް : 3ސެކްޝަން 

 ނޫނެކެވެ.  ☐އެކެވެ.   ނއާ ☐         ؟ލިބިފައިވޭތޯ ކުރިން  އިނާމު ޚާއްޞަ ދެއްވާ ސަރުކާރުން (ހ) 

 :ައހަރު ލިބުނު އިނާމު ،ބާވަތާއި އިާނމުގެ  ،ލިބިފައިވާނަމަ ކުރިން  އިނާމު ޚާއްޞަ ދެއްވާ ސަރުކާރުން )ށ(

 :ސަނަދު މަތީ އެންމެ ހާސިލުކޮށްފައިވާ (ނ)

 

 

 :ހުށަހަޅަނީ  އެދި އިނާމަށް : 4ސެކްޝަން 

 (ހ) 

 

 :ފާސްވެ ކޯހުން  ދަރަޖައިގައި މަތީ އެންމެ ކަނޑައަޅާ  މަރުކަޒަކުން ދޭ ތަޢުލީމު މަތީ ހުށަހަޅަނީ އެދި އިނާމަށް

 .ހާސިލުކޮށްފައިވާތީ ޝަރަފު މަތީ އެްނމެ ދޭ މަރުަކޒުން އެ ☐

) ބޭންޑް( ދަރަޖަ  މަތީ އެންމެ )ނުންިޑސަރޓޭޝަ( ފިކުރާތުން ނުވަތަ ޕްރޮޖެކްޓް ދިރާސާ ހިެމނިފައިވާ ކޯހުގައި ☐

 .ހާސިލުކޮށްފައިވާތީ

 

 މަޢުލޫމާތު  ކޯހުގެ  ހުށަހަޅާ އެދި އިނާމަށް : 5ސެކްޝަން 

 :ސަނަދު ހާސިލުކުރި (ހ)

 :ލެެވލް ސަނަދުގެ އޮނިގަނުޑން ސަނަދުތަކުގެ ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ (ށ)

 :ބާވަތް ކިޔެވުމުގެ (ނ)

 .ކެމްޕަހެއްގައި ޔުނިވަރސިޓީ ،ފުލްޓައިމްކޮށް ☐

 .ތަޢުލީމު ދުރުންދޭ ،ފުލްޓައިމްކޮށް ☐

 :ޤައުމު މަރުކަޒާއި  ދިން ސަނަދު (ރ)

 :ޤައުމު މަރުަކޒާއި ފުރިހަމަކުރި ކޯސް (ބ)

 :ތާރީޚު ފެށި ކޯސް )ޅ(

 :ތާރީޚު ނިމުނު  ކޯސް )ކ(
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 ންޖެހޭ ލިޔުންތައް : ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ 6ސެކްޝަން 

     ،ލިޔެފައިވާނަމަ ފުށުގައި ދެ  ލިޔުންތަކުގެ އެ  އަދި. ހުށަަހޅާްނވާނެއެވެ ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ،ފޯމާއެކު މި     

 ވަކީަލކު  ޤާނޫނީ ކޮށްފައިވާ ަރޖިސްޓަރީ ކައުންސިލްގައި ބާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،އެއްގޮތްކަމަށް އަސްލާ  ،ފުށުގައި ދެ ލިޔުމުގެ އެ

 .ންވާނެއެވެއޮންނާ  ޖަހައިފައި ތައްގަނޑު ،ސޮއިކޮށް

 

 (ހ)

 (ށ)

 (ނ)

 

 (ރ)

 (ބ)

 

 (ޅ)

 

 (ކ)

 

 

 

 

 )އ(

 .ފޮޓޯ ސަިއޒުގެ ޕާސްޕޯޓު ީމހާގެ ހުށަެހޅޭ ނަން އިނާމަށް

 

 .ކޮޕީ ދެފުށުގެ ާކޑުގެ އަންގައިދޭ ރައްޔިތެއްކަން ދިވެހި ީމހާގެ ހުށަެހޅޭ ނަން އިނާމަށް

އޮތޯރިޓީން  ކޮލިފިކޭޝަންސް މޯލްޑިވްސް ،ވާނަމަ ން ބޭރުގެ ސަނަދެއް ކަމަށްޖެއިރާއް(. ކޮޕީ ހުށަހަޅާ ސަނަދުގެ

 ތައްގަނޑު ޖަހައިފައި)                                                                              ބަޔާންކޮށް ފެންވަރު

 ކޯހުގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގެ ކޮޕީ.

ވަަނ ނުވަތަ އެްނެމ  1ސަނަދު ދިން މަރުކަޒުްނ ނުވަތަ ކޯްސ ފުރިހަމަކުރި މަރުކަޒުން ީދފައިވާ، ކޯހުން 

 ގައިދޭ ލިޔުން ނުވަތަ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.މަތީ ވަނަ ާހސިލުކުރިކަން އަން

ކޯހުން ހޯދައިފައިވާ މާކުހުެގ އެވްރެްޖ ނުވަތަ ގްރޭުޑ ޕޮއިންޓު ެއވްރެޖް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ. 

 (ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގައި ގްރޭޑު ދޭ މާކްސް ިހމެނިފައި ނުވާަނމަ)

މާއްދާއެއް ތަކުރާރުކޮށް ނުވަަތ ދެަވަނ  އެްއވެސްޓަކަިއ  ަސނަދު ާހސިލުކުރުމަށްފުރިހަމަކުރި ކޯހުެގ 

ޓަކައި  ނުވުމާއި، ޑިގްރީ ފުރިހަމަކުުރމަށް ނުވަތަ ގްރެޖުއޭޓް ވުމަށް ތެއްގައި ފުރިހަމަކޮށްފައިސަފުރު

ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މާއްދާއެއް، އެއްެވސް އިސްތިސްާނއެްއ (އެޑްާވންސްޑް ސްޓޭްނޑިންގ ނުވަަތ 

ކޯސް ފުރިހަމަކުރި މަރުކަޒުްނ  ) ނެތިލުޔެއް އެއްވެސް ފަދަ ދޭހަވާ މާނައެއް މިފަދަ ނުވަތަ އެގްޒެމްޕްޝަން

 ދީފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.

ނުވަަތ  7އިނާމަށް އެދި ހުށަހަޅައިފައިވާ ސަނަުދ ފިޔަވައި، ޤައުމީ ަސނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެްލ 

(މޯލްޑިްވްސ  .ކޮށްފައިވާނަމަ، ެއ ަސނަދެއްގެ ކޮޕީއެއަށްވުރެ މަތީ ލެވެލެއްެގ އެހެްނ ސަނަދެއް ހާސިުލ 

 ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު ބަޔާންކޮށް ތައްގަނޑު ޖަހަިއފައިވާ)                

 

 

 

 

 

 

 

 އިޤުރާރު 

މަޢުލޫމާތުކަމަށާއި، ިމ ފޯމާއެކު ފޯމާއެކު ހުށަހަާޅ ލިޔުންތަަކކީ، ތެދު ،  ތާމި ފޯމުގަިއ ދީފައިވާ މަޢުލޫމާ

 ☐ޞައްޙަ ލިޔުންތަކެއް ކަމަށް އަހުރެން އެއްބަސްވެ އިޤުރާރުވަމެވެ.   ،ހުށަހަޅައިފައިވާ ލިޔުންތަކަކީ

  

 

 .ފޯނަށެވެ  ނަންބަރު  3336262ނުވަތަ  7960844 ،ގުޅާނީ  ހޯދުމަށް  މަޢުލޫމާތު 
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 ރަޒަކުން ނުވަތަ މުބާރާތަކުން ނުވަތަ އު : ބައިނަލްއަޤްވާމީ މ2ަގިންތި 

 އިފައިވުން މިންކުރުމަކުން އެންމެ މަތީ ވަނަ ނުވަތަ ޝަރަފު ހޯދަމިނޫންވެސް ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

 

 (އަމިއްލައަށް / އެހެން ފަރާތަކުން ނަމަ) ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅޭ : އިނާމަށް 1ސެކްޝަން 

  ނަން: (ހ)

  ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު: (ށ)

 ދާއިމީ އެޑްރެސް: (ނ)

  މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްެރސް: (ރ)

 :އުފަން ތާރީޚު (ބ)

    ފޯނު ނަންބަރު:  )ޅ(

 އީމެއިލް އެޑްރެސް:  )ކ(

 ަވޒީފާ އަދާކުރާ ތަން:  ،ކުރާ މަސައްކަތް ނުވަތަ އަދާކުރާ ވަޒީފާއާއި )އ(

 

 (މުއައްސަސާއެއްނަމަ) ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅޭ އިނާމަށް 

 :ނަން މުއައްސަސާގެ (ހ)

 :ނަންބަރު ރީރަޖިސްޓަ (ށ)

 :ބާވަތް މުއައްސަސާގެ (ނ)

 :ނަން މީހެއްގެ ގުޅާނެ  ގުޅޭގޮތުން  ހުށަހެޅުމާ (ރ)

 :މުގާމަ މީހެއްގެ ގުޅާނެ  ގުޅޭގޮތުން  ހުށަހެޅުމާ (ބ)

 :ނަންބަރު ފޯނު  މީހެއްގެ ގުޅާނެ  ގުޅޭގޮތުން  ހުށަހެޅުމާ )ޅ(
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 ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު (އަމިއްލައަށް / އެހެން ފަރާތަކުން ނަމަ): 2ސެކްޝަން 

  ނަން: (ހ)

  ކާޑުގެ ނަންބަރު:ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ  (ށ)

 ދާއިމީ އެޑްރެސް: (ނ)

  މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްެރސް: (ރ)

 :އުފަން ތާރީޚު (ބ)

    ފޯނު ނަންބަރު:  )ޅ(

 އީމެއިލް އެޑްރެސް:  )ކ(

 ަވޒީފާ އަދާކުރާ ތަން:  ،ކުރާ މަސައްކަތް ނުވަތަ އަދާކުރާ ވަޒީފާއާއި )އ(

 (މުއައްސަސާއެއްނަމަ)ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 

 :ނަން މުއައްސަސާގެ (ހ)

 :ނަންބަރު ރީރަޖިސްޓަ (ށ)

 :ބާވަތް މުއައްސަސާގެ (ނ)

 :ނަން މީހެއްގެ ގުޅާނެ  ގުޅޭގޮތުން  ހުށަހެޅުމާ (ރ)

 :މުގާމަ މީހެއްގެ ގުޅާނެ  ގުޅޭގޮތުން  ހުށަހެޅުމާ (ބ)

 :ނަންބަރު ފޯނު  މީހެއްގެ ގުޅާނެ  ގުޅޭގޮތުން  ހުށަހެޅުމާ )ޅ(

 

 

 މަޢުލޫމާތު  ފަރާތުގެ އެދޭ އިނާމަށް : 3ސެކްޝަން 

 ނޫނެކެވެ.  ☐އެކެވެ.   ނއާ ☐         ؟ލިބިފައިވޭތޯ ކުރިން  އިނާމު ޚާއްޞަ ދެއްވާ ސަރުކާރުން (ހ) 

 :ައހަރު ލިބުނު އިނާމު ،ބާވަތާއި އިާނމުގެ  ،ލިބިފައިވާނަމަ ކުރިން  އިނާމު ޚާއްޞަ ދެއްވާ ސަރުކާރުން )ށ(
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 މަޢުލޫމާތު  މިންކުރުމުގެ /މުބާރާތް  /މައުރަޒު  ބައިވެރިވި: 4ސެކްޝަން 

 :ނަން މިންކުރުމުގެ /މުބާރާތް /މައުރަޒު (ހ)

 :ދާއިރާ މިންކުރުމުގެ /މުބާރާތް /މައުރަޒު (ށ)

 

 :ވަނަ ލިބުނު މިންކުރުމުން  /މުބާރާތް /މައުރަޒު (ނ)

 

 :ކެޓެގަރީ ލިބުނު ވަނަ (ރ)

 

 :ޤައުމު ތަނާއި ބޭއްވި މިންކުރުން /މުބާރާތް /މައުރަޒު (ބ)

 

 :ޤައުމު ފަރާތާއި އިންތިާޒމުކުރި މިންކުރުން /މުބާރާތް /މައުރަޒު )ޅ(

 

 :ތާރީޚު ފެށުނު މިންކުރުން /މުބާރާތް /މައުރަޒު )ކ(

 

 :ތާރީޚު ިނމުނު މިންކުރުން /މުބާރާތް /މައުރަޒު )އ(

 

 :އަދަދު ޤައުމުގެ  ބައިވެރިވި މިންކުރުމުގައި /މުބާރާތް /މައުރަޒު (ވ)

 

 :އަދަދު ީޓމުގެ /މީހުންގެ ބައިވެރިވި މިންކުރުމުގައި /މުބާރާތް /މައުރަޒު (މ)

 

 އްވުން ހިމެނު މިބައިގައި ލިންކުތައް ވެބްސައިޓްތަކުގެ ކޮށްފައިވާ ޝާއިޢު މަޢުލޫމާތު މިންކުރުމުގެ /މުބާރާތް /މައުރަޒު (ފ)

 .  އެދެމެވެ
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 ންޖެހޭ ލިޔުންތައް : ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ 5ސެކްޝަން 

     ،ލިޔެފައިވާނަމަ ފުށުގައި ދެ ލިޔުންތަކުގެ އެ އަދި. ހުށަހަޅާންވާނެއެވެ ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ،ފޯމާއެކު މި    

 ވަކީލަކު ޤާނޫނީ ކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓަރީ ކައުންސިލްގައި ބާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،އެއްގޮތްކަމަށް އަސްލާ ،ފުށުގައި ދެ ލިޔުމުގެ އެ

 .ންވާނެއެވެއޮންނާ  ޖަހައިފައި ތައްގަނޑު ،ސޮއިކޮށް

 

 (ހ)

 (ށ)

 )(ނ

 

 (ރ)

 

 (ބ)

 

 

 (ޅ) 

 .ފޮޓޯ ސަިއޒުގެ ޕާސްޕޯޓު ީމހާގެ ހުށަެހޅޭ ނަން އިނާމަށް

 .ކޮޕީ ދެފުށުގެ ާކޑުގެ އަންގައިދޭ ރައްޔިތެއްކަން ދިވެހި ީމހާގެ ހުށަެހޅޭ ނަން އިނާމަށް

ގައިވާ ކަންކަން އަންގައިދޭ  4ބައިވެރިވި މުބާރާތް ނުވަތަ މައުރަޒު ނުވަތަ މިންކުުރމާ ބެހޭގޮތުން މި ފޯމުގެ ސެކްޝަން 

ލިޔުންތައް ނުވަތަ މުބާރާތް ނުވަތަ މައުރަޒު މިންކުރުން އިންތިޒާމުުކރި ފަރާތުން ދީފައިވާ ލިޔުން ނުވަތަ ލިޔުންތަކުެގ 

 ކޮޕީ.

ތަ މައުރަޒު ނުވަތަ މިންކުރުން އިންތިާޒމު ކޮށްފައިވަނީ، ޤައުމެއްގެ ރަްސމީ ފަރާތަކުން ަކމަްށ ބައިވެރިވި މުބާރާތް ނުވަ

      ނުވާނަމަ، އިންތިާޒމުކުރި ފަރާތް، އެ ޤައުމެއްެގ ރަްސީމ އިދާރާއެއްގައި ރަޖިސްޓަީރ ކޮށްފައިވާކަން ބަޔާންކޮށް، 

  ކޮޕީ.އެ ރަސްމީ ފަރާތަކުން ދީފައިވާ ލިޔުން ނުވަތަ ލިުޔމުގެ

ނުވަތަ  ،ނުވަތަ ޖަމުޢިއްޔާއެއް ،ކުލަބެއް ،މުބާރާތް ނުވަތަ މައުރަޒު ނުވަތަ މިންކުރުމުގައި ބައިވެރިވި ފަާރތަކީ

ނުވަތަ މިނޫން އެހެްނ  ،ނުވަތަ އޮފީހެއް ،ނުވަތަ މަރުކަޒެއް ،ނުވަތަ ރިޒޯޓެއް ،ނުވަތަ ވިޔަފާރިއެއް ،ޖަމާޢަތެއް

 ތަނެއް، ރާްއޖޭގެ ރަްސމީ އިދާރާއެއްގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާކަން ބަޔާންކޮށް، ވާނަަމ، އެ މުއައްސަސާއެއް ަކމުގައި

 އެ ފަރާތަކުން ދީފައިވާ ލިޔުން ނުވަތަ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.

ނުވަތަ ، ނުވަތަ އޮފީހެއް، ނުވަތަ ވިޔަފާރިއެއް، ނުވަތަ ރިޒޯޓެއް، ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއް، ނުވަތަ ޖަމުޢިއްޔާއެއް ،ކުލަބެއް

ފަދަ މުއަްއސަސާއަކުން މި ިއނާމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު، އިނާމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތެއްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުްނ މަރުކަޒެއް 

 ނުވަތަ ހިންގާ ކޮމިޓީން، އެ ފަރާތެއް އިނާމަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިްނމައިފައިވާކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން ނުވަތަ ލިޔުމުގެ 

 ކޮޕީ.

 

 އިޤުރާރު 

ފޯމާއެކު ހުށަހަާޅ ލިޔުންތަކަކީ، ތެދު މަޢުޫލމާތުކަމަށާއި، ިމ ފޯމާއެުކ ، ތާމަޢުޫލމާމި ފޯމުގަިއ ދީފައިވާ 

 ☐ޞައްޙަ ލިޔުންތަކެއް ކަމަށް އަހުރެން އެއްބަސްވެ އިޤުރާރުވަމެވެ.   ،ހުށަހަޅައިފައިވާ ލިޔުންތަކަކީ

  

 
 
 

 .ފޯނަށެވެ  ނަންބަރު  3336262ނުވަތަ  7960844 ،ގުޅާނީ  ހޯދުމަށް  މަޢުލޫމާތު 
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 ދިރާސާއެއް  ޢިލްމީ  ގޮތުން  ހޯދުމުގެ  ޙައްލެއް މައްސަލައަކަށް ދިމާވެފައިވާ  ރާއްޖެއަށް  3.1: 3ގިންތި 

 ހާސިލުކޮށްފައިވުން  ކާމިޔާބީއެއް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ،ކޮށްގެން

 

 

 (އަމިއްލައަށް / އެހެން ފަރާތަކުން ނަމަ) ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅޭ : އިނާމަށް 1ސެކްޝަން 

  ނަން: (ހ)

  ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު: (ށ)

 ދާއިމީ އެޑްރެސް: (ނ)

  މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްެރސް: (ރ)

 :އުފަން ތާރީޚު (ބ)

    ފޯނު ނަންބަރު:  )ޅ(

 އީމެއިލް އެޑްރެސް:  )ކ(

 ަވޒީފާ އަދާކުރާ ތަން:  ،ކުރާ މަސައްކަތް ނުވަތަ އަދާކުރާ ވަޒީފާއާއި )އ(

 (މުއައްސަސާއެއްނަމަ) ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅޭ އިނާމަށް 

 :ނަން މުއައްސަސާގެ (ހ)

 :ނަންބަރު ރީރަޖިސްޓަ (ށ)

 :ބާވަތް މުއައްސަސާގެ (ނ)

 :ނަން މީހެއްގެ ގުޅާނެ  ގުޅޭގޮތުން  ހުށަހެޅުމާ (ރ)

 :މުގާމަ މީހެއްގެ ގުޅާނެ  ގުޅޭގޮތުން  ހުށަހެޅުމާ (ބ)

 :ނަންބަރު ފޯނު  މީހެއްގެ ގުޅާނެ  ގުޅޭގޮތުން  ހުށަހެޅުމާ )ޅ(
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 ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު (އަމިއްލައަށް / އެހެން ފަރާތަކުން ނަމަ): 2ސެކްޝަން 

  ނަން: (ހ)

  ނަންބަރު: ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ (ށ)

 ދާއިމީ އެޑްރެސް: (ނ)

  މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްެރސް: (ރ)

 :އުފަން ތާރީޚު (ބ)

    ފޯނު ނަންބަރު:  )ޅ(

 އީމެއިލް އެޑްރެސް:  )ކ(

 ަވޒީފާ އަދާކުރާ ތަން:  ،ކުރާ މަސައްކަތް ނުވަތަ އަދާކުރާ ވަޒީފާއާއި )އ(

 (މުއައްސަސާއެއްނަމަ)ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 

 :ނަން މުއައްސަސާގެ (ހ)

 :ނަންބަރު ރީރަޖިސްޓަ (ށ)

 :ބާވަތް މުއައްސަސާގެ (ނ)

 :ނަން މީހެއްގެ ގުޅާނެ  ގުޅޭގޮތުން  ހުށަހެޅުމާ (ރ)

 :މުގާމަ މީހެއްގެ ގުޅާނެ  ގުޅޭގޮތުން  ހުށަހެޅުމާ (ބ)

 :ނަންބަރު ފޯނު  މީހެއްގެ ގުޅާނެ  ގުޅޭގޮތުން  ހުށަހެޅުމާ )ޅ(

 

 

 

 

 މަޢުލޫމާތު  ފަރާތުގެ އެދޭ އިނާމަށް : 3ސެކްޝަން 

 ނޫނެކެވެ.  ☐އެކެވެ.   ނއާ ☐         ؟ލިބިފައިވޭތޯ ކުރިން  އިނާމު ޚާއްޞަ ދެއްވާ ސަރުކާރުން (ހ) 

 :ައހަރު ލިބުނު އިނާމު ،ބާވަތާއި އިާނމުގެ  ،ލިބިފައިވާނަމަ ކުރިން  އިނާމު ޚާއްޞަ ދެއްވާ ސަރުކާރުން )ށ(
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ލުކުރި ކާމިޔާބީގެ : ސައިންޓިފިކް ތަޙުލީލެއް ނުވަތަ ޢިލްމީ ދިރާސާއެއް ކޮށްގެން ހާސި 2ސެކްޝަން 

 :މަޢުލޫމާތު 

 ދިރާސާ ނުވަތަ ތަޙުލީލުގެ މައުޟޫޢު:   (ހ)

ނުވަތަ  ޖާނަލް ނުވަތަ ފޮތުގެ ނަމާއި، ޖާނަލްދިރާސާ ނުވަތަ ތަޙުލީލު ޝާއިޢުކުރި ނުވަތަ ޝާއިޢުކުރަން އެއްބަސްވި  (ށ)

 ޕަބްލިޝަރ:  ފޮތުގެ 

 ދިރާސާ ނުވަތަ ތަޙުލީލު ޝާއިޢު ކުރި ތާރީޚާއި ޤައުމު:   (ނ)

ކޮށްފައިވާ (ޖާރނަލްގެ ނުވަަތ ކޮންފަރެންސް ޕްރޮސީޑިންގްސްެގ ނުވަތަ ފޮތުގެ)  ދިރާސާ ނުވަތަ ތަޙުލީލު ޝާއިޢު (ރ)

 އައި.އެސް.އެސް.އެން ނުވަތަ އައި.އެސް.ބީ.އެން ނަންބަރު:  

މި ދިރާސާ ނުވަަތ ތަޙުލީލުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް ކުރާނެ ފައިދާގެ  ،ދިރާސާ ނުވަތަ ތަޙުލީލުގެ ކުރު ޚުލާޞާއަކާއި )(ބ

 ކުރު ޚުލާޞާ:  

 

 ންޖެހޭ ލިޔުންތައް : ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ 4ސެކްޝަން 

     ،ލިޔެފައިވާނަމަ ފުށުގައި ދެ  ލިޔުންތަކުގެ އެ  އަދި. ހުށަަހޅާްނވާނެއެވެ ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ،ފޯމާއެކު މި     

 ވަކީަލކު  ޤާނޫނީ ކޮށްފައިވާ ަރޖިސްޓަރީ ކައުންސިލްގައި ބާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،އެއްގޮތްކަމަށް އަސްލާ  ،ފުށުގައި ދެ ލިޔުމުގެ އެ

 .ންވާނެއެވެއޮންނާ  ޖަހައިފައި ތައްގަނޑު ،ސޮއިކޮށް

 

 (ހ)

 (ށ)

 (ނ)

 

 (ރ)

 

 (ބ)

 

 

 

 (ޅ)

 

 

 .ފޮޓޯ ސަިއޒުގެ ޕާސްޕޯޓު ީމހާގެ ހުށަެހޅޭ ނަން އިނާމަށް

 

 .ކޮޕީ ދެފުށުގެ ާކޑުގެ އަންގައިދޭ ރައްޔިތެއްކަން ދިވެހި ީމހާގެ ހުށަެހޅޭ ނަން އިނާމަށް

، ފޮތްތައް ކޮޕީއާއި ކަރުދާސްތަކުގެ ދިރާސާ ގަބޫލުކޮށްފައިވާ ކުރުމަށް ޝާއިޢު ނުވަތަ ކޮށްފައިވާ ޝާއިޢު

 ކޮޕީ. ކޯހުގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގެ

 ގޮތަށް އެ ،ހާސިލުކޮށްފައިވާނަމަ ކާމިާޔބީއެއް ކޮށްގެން ދިރާސާއެއް ޢިލްމީ ނުވަތަ ތަޙުލީލެއް ސައިންޓިފިކް

 .ލިޔުން ދީފައިވާ ،ގަބޫލުކޮށް ގޮތަށް އެ ފަރާތުން ކަނޑައެޅި

 މައްސަލައެއް  ބޮޑު ދިމާވެފައިވާ ސަބަބުން އުފެއްދުމެއްގެ އުފެއްދި ނުވަތަ ސަބަބުން އެއްޗެއްގެ އީޖާދުކުރި

 ނުވަތަ ފަރާތަކުން ރާއްޖޭގެ ކަމަށް ހިނގައިދާނެ ފިލައިގެން ދަތިކަމެއް ނުވަތަ ކަމަށް ކުރެވިދާނެ ޙައްލު

 ގަބޫލުކޮށް  އެކަން ،ފަރާތަކުން ކަނޑަައޅައިފައިވާ ބެުލމަށް މަސައްކަތެއް އެ ޤައުމެއްގައި  ބޭރުގެ ރާއްޖެއިން

 .ލިޔުން ދީފައިވާ ތަނަކުން އެ

 ފަދަ  މަރުކަޒުތައް ،އޮފީސްތަކާއި ،ރިޒޯޓުތަކާއި ،ވިޔަފާރިތަކާއި ،ޖަމާޢަތްތަކާއި ،ޖަމުޢިއްޔާތަކާއި ،ކުލަބްތަކާއި

 ނުވަތަ  ބޯޑުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ފަރާތެއްގެ ހުށަހަޅާ އިާނމަށް ،ހުށަހަޅާަނމަ އެދި އިާނމަށް މި މުއައްސަސާއަކުން

        .ލިޔުން އަންގައިދޭ ނިންމައިފައިާވކަން ހުށަހެޅުމަށް  އިނާމަށް ފަރާތެއް އެ  ،ކޮމިޓީން ހިންގާ
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 އިޤުރާރު 

ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކަކީ، ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށާއި، މި ފޯމާއެުކ ، ތާމި ފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާ

 ☐ޞައްޙަ ލިޔުންތަކެއް ކަމަށް އަހުރެން އެއްބަސްވެ އިޤުރާރުވަމެވެ.   ،ހުށަހަޅައިފައިވާ ލިޔުންތަކަކީ
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 އީޖާދެއް އައު ،ގޮތުން  ހޯދުމުގެ ޙައްލެއް މައްސަލައަކަށް މުހިންމު ދިމާވެފައިވާ  ރާއްޖެއަށް  3.2: 3ގިންތި 

 ހާސިލުކޮށްފައިވުން  ކާމިޔާބީއެއް ފާހަގަކޮށްލެވޭ  އުފައްދައިގެން އުފެއްދުމެއް  ނުވަތަ 

 

 

 (އަމިއްލައަށް / އެހެން ފަރާތަކުން ނަމަ) ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅޭ : އިނާމަށް 1ސެކްޝަން 

  ނަން: (ހ)

  ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު: (ށ)

 ދާއިމީ އެޑްރެސް: (ނ)

  މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްެރސް: (ރ)

 :އުފަން ތާރީޚު (ބ)

    ފޯނު ނަންބަރު:  )ޅ(

 އީމެއިލް އެޑްރެސް:  )ކ(

 ަވޒީފާ އަދާކުރާ ތަން:  ،ކުރާ މަސައްކަތް ނުވަތަ އަދާކުރާ ވަޒީފާއާއި )އ(

 

 
 (މުއައްސަސާއެއްނަމަ) ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅޭ އިނާމަށް 

 :ނަން މުއައްސަސާގެ (ހ)

 :ނަންބަރު ރީރަޖިސްޓަ (ށ)

 :ބާވަތް މުއައްސަސާގެ (ނ)

 :ނަން މީހެއްގެ ގުޅާނެ  ގުޅޭގޮތުން  ހުށަހެޅުމާ (ރ)

 :މުގާމަ މީހެއްގެ ގުޅާނެ  ގުޅޭގޮތުން  ހުށަހެޅުމާ (ބ)

 :ނަންބަރު ފޯނު  މީހެއްގެ ގުޅާނެ  ގުޅޭގޮތުން  ހުށަހެޅުމާ )ޅ(
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 ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު (އަމިއްލައަށް / އެހެން ފަރާތަކުން ނަމަ): 2ސެކްޝަން 

  ނަން: (ހ)

  ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު:ދިވެހި  (ށ)

 ދާއިމީ އެޑްރެސް: (ނ)

  މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްެރސް: (ރ)

 :އުފަން ތާރީޚު (ބ)

    ފޯނު ނަންބަރު:  )ޅ(

 އީމެއިލް އެޑްރެސް:  )ކ(

 ަވޒީފާ އަދާކުރާ ތަން:  ،ކުރާ މަސައްކަތް ނުވަތަ އަދާކުރާ ވަޒީފާއާއި )އ(

 

 ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު (މުއައްސަސާއެއްނަމަ)ފޯމު ހުށަހަޅާ 

 :ނަން މުއައްސަސާގެ (ހ)

 :ނަންބަރު ރީރަޖިސްޓަ (ށ)

 :ބާވަތް މުއައްސަސާގެ (ނ)

 :ނަން މީހެއްގެ ގުޅާނެ  ގުޅޭގޮތުން  ހުށަހެޅުމާ (ރ)

 :މުގާމަ މީހެއްގެ ގުޅާނެ  ގުޅޭގޮތުން  ހުށަހެޅުމާ (ބ)

 :ނަންބަރު ފޯނު  މީހެއްގެ ގުޅާނެ  ގުޅޭގޮތުން  ހުށަހެޅުމާ )ޅ(

 

 

 މަޢުލޫމާތު  ފަރާތުގެ އެދޭ އިނާމަށް : 3ސެކްޝަން 

 ނޫނެކެވެ.  ☐އެކެވެ.   ނއާ ☐         ؟ލިބިފައިވޭތޯ ކުރިން  އިނާމު ޚާއްޞަ ދެއްވާ ސަރުކާރުން (ހ) 

 :ައހަރު ލިބުނު އިނާމު ،ބާވަތާއި އިާނމުގެ  ،ލިބިފައިވާނަމަ ކުރިން  އިނާމު ޚާއްޞަ ދެއްވާ ސަރުކާރުން )ށ(
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 މަޢުލޫމާތު  އުފެއްދުމުގެ އުފެއްދި  ނުވަތަ އީޖާދުގެ ކުރި : 4ސެކްޝަން 

 :ނަން އުފެއްދުމުގެ އުފެއްދި ނުވަތަ އީޖާދުގެ ކުރި (ހ) 

 ނުވަތަ ގޮތުން އިޤުތިޞާދީ ނުވަތަ ޮގތުން އިޖުތިމާޢީ ސަބަބުން އުފެއްދުމުގެ އުފެއްދި ނުވަތަ އީޖާދުގެ ކުރި )ށ(

 :ޚުލާޞާ ކުރު ފައިދާގެ ކުރާނެ ރާއްޖެއަށް ގޮތުން މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ނުވަތަ ގޮތުން ވިޔަފާރީގެ

 :ނަން ފަރާތުގެ ކަނޑައެޅި ކަމުގައި ކާމިޔާބީއެއް ފާހަކަކޮށްލެވޭ އުފެއްދުމަކީ އުފެއްދި ނުވަތަ އީޖާދަކީ ކުރި (ނ)

 :  ތާރީޚު ކަނޑައެޅި ކަމުގައި ކާމިޔާބީއެއް ފާހަކަކޮށްލެވޭ އުފެއްދުމަކީ އުފެއްދި ނުވަތަ އީޖާދަކީ ކުރި (ރ)

 

 ންޖެހޭ ލިޔުންތައް : ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ 5ސެކްޝަން 

     ،ލިޔެފައިވާނަމަ ފުށުގައި ދެ  ލިޔުންތަކުގެ އެ  އަދި. ހުށަަހޅާްނވާނެއެވެ ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ،ފޯމާއެކު މި     

 ވަކީަލކު  ޤާނޫނީ ކޮށްފައިވާ ަރޖިސްޓަރީ ކައުންސިލްގައި ބާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،އެއްގޮތްކަމަށް އަސްލާ  ،ފުށުގައި ދެ ލިޔުމުގެ އެ

 .ންވާނެއެވެއޮންނާ  ޖަހައިފައި ތައްގަނޑު ،ސޮއިކޮށް
 

 (ހ)

 (ށ)

 (ނ)

 

 

 (ރ)

 

 

 

 (ބ)

 .ފޮޓޯ ސަިއޒުގެ ޕާސްޕޯޓު ީމހާގެ ހުށަެހޅޭ ނަން އިނާމަށް

 

 .ކޮޕީ ދެފުށުގެ ާކޑުގެ އަންގައިދޭ ރައްޔިތެއްކަން ދިވެހި ީމހާގެ ހުށަެހޅޭ ނަން އިނާމަށް

 ރާްއޖެއިން  ނުވަތަ ފަރާތަކުން ރާއްޖޭގެ  ،ރަނަގޅުކަމަށް  ޚިލާފަށް އާދަޔާ މަސައްކަތް ނުވަތަ އުފެއްދުންތެރިކަން

 އެކަން  ،ފާހަގަކޮށްފައިވާނަމަ ފަރާތަކުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ބެުލމަށް މަސައްކަތެއް އެ ޤައުމެއްގައި ބޭރުގެ

 .ލިޔުން ދީފައިވާ ތަނަކަށް އެ ފާހަގަކޮށް

 މައްސަލައެއް  ބޮޑު ދިމާވެފައިވާ ސަބަބުން އުފެއްދުމެއްގެ އުފެއްދި ނުވަތަ ސަބަބުން އެއްޗެއްގެ އީޖާދުކުރި

 ނުވަތަ ފަރާތަކުން ރާއްޖޭގެ ކަމަށް ހިނގައިދާނެ ފިލައިގެން ދަތިކަމެއް ނުވަތަ ކަމަށް ކުރެވިދާނެ ޙައްލު

 ގަބޫލުކޮށް  އެކަން ،ފަރާތަކުން ކަނޑަައޅައިފައިވާ ބެުލމަށް މަސައްކަތެއް އެ ޤައުމެއްގައި  ބޭރުގެ ރާއްޖެއިން

 .ލިޔުން ދީފައިވާ ތަނަކުން އެ

 ފަދަ  މަރުކަޒުތައް ،އޮފީސްތަކާއި ،ރިޒޯޓުތަކާއި ،ވިޔަފާރިތަކާއި ،ޖަމާޢަތްތަކާއި ،ޖަމުޢިއްޔާތަކާއި ،ކުލަބްތަކާއި

 ނުވަތަ  ބޯޑުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ފަރާތެއްގެ ހުށަހަޅާ އިާނމަށް ،ހުށަހަޅާަނމަ އެދި އިާނމަށް މި މުއައްސަސާއަކުން

 .ލިޔުން އަންގައިދޭ ނިންމައިފައިާވކަން ހުށަހެޅުމަށް  އިނާމަށް ފަރާތެއް އެ  ،ކޮމިޓީން ހިންގާ

 

 

 

 

 

 

 

 އިޤުރާރު 

ފޯމާއެކު ހުށަހަާޅ ލިޔުންތަކަކީ، ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށާއި، ިމ ފޯމާއެކު ، ތާމަޢުލޫމާމި ފޯމުގައި ދީފައިވާ 

 ☐ޞައްޙަ ލިޔުންތަކެއް ކަމަށް އަހުރެން އެއްބަސްވެ އިޤުރާރުވަމެވެ.   ،ހުށަހަޅައިފައިވާ ލިޔުންތަކަކީ

 .ފޯނަށެވެ  ނަންބަރު  3336262ނުވަތަ  7960844 ،ގުޅާނީ  ހޯދުމަށް  މަޢުލޫމާތު 
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: ހުނަރުވެރި ފަންނުވެރި ޒުވާނުން ޤައުމީ ތަރައްޤީއަށް ކުރާ އުފެއްދުންތެރި އީޖާދީ މަސައްކަތުގައި 4ގިންތި 

 ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކާމިޔާބީއެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން 

 

 (އަމިއްލައަށް / އެހެން ފަރާތަކުން ނަމަ) ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅޭ : އިނާމަށް 1ސެކްޝަން 

  ނަން: (ހ)

  ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު: (ށ)

 ދާއިމީ އެޑްރެސް: (ނ)

  މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްެރސް: (ރ)

 :އުފަން ތާރީޚު (ބ)

    ފޯނު ނަންބަރު:  )ޅ(

 އީމެއިލް އެޑްރެސް:  )ކ(

 ަވޒީފާ އަދާކުރާ ތަން:  ،ކުރާ މަސައްކަތް ނުވަތަ އަދާކުރާ ވަޒީފާއާއި )އ(

 

 

 (މުއައްސަސާއެއްނަމަ) ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅޭ އިނާމަށް 

 :ނަން މުއައްސަސާގެ (ހ)

 :ނަންބަރު ރީރަޖިސްޓަ (ށ)

 :ބާވަތް މުއައްސަސާގެ (ނ)

 :ނަން މީހެއްގެ ގުޅާނެ  ގުޅޭގޮތުން  ހުށަހެޅުމާ (ރ)

 :މުގާމަ މީހެއްގެ ގުޅާނެ  ގުޅޭގޮތުން  ހުށަހެޅުމާ (ބ)

 :ނަންބަރު ފޯނު  މީހެއްގެ ގުޅާނެ  ގުޅޭގޮތުން  ހުށަހެޅުމާ )ޅ(
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 ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު (އަމިއްލައަށް / އެހެން ފަރާތަކުން ނަމަ): 2ސެކްޝަން 

  ނަން: (ހ)

  ނަންބަރު:ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ  (ށ)

 ދާއިމީ އެޑްރެސް: (ނ)

  މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްެރސް: (ރ)

 :އުފަން ތާރީޚު (ބ)

    ފޯނު ނަންބަރު:  )ޅ(

 އީމެއިލް އެޑްރެސް:  )ކ(

 ަވޒީފާ އަދާކުރާ ތަން:  ،ކުރާ މަސައްކަތް ނުވަތަ އަދާކުރާ ވަޒީފާއާއި )އ(

 

 (މުއައްސަސާއެއްނަމަ)ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 

 :ނަން މުއައްސަސާގެ (ހ)

 :ނަންބަރު ރީރަޖިސްޓަ (ށ)

 :ބާވަތް މުއައްސަސާގެ (ނ)

 :ނަން މީހެއްގެ ގުޅާނެ  ގުޅޭގޮތުން  ހުށަހެޅުމާ (ރ)

 :މުގާމަ މީހެއްގެ ގުޅާނެ  ގުޅޭގޮތުން  ހުށަހެޅުމާ (ބ)

 :ނަންބަރު ފޯނު  މީހެއްގެ ގުޅާނެ  ގުޅޭގޮތުން  ހުށަހެޅުމާ )ޅ(

 

 

 މަޢުލޫމާތު  ފަރާތުގެ އެދޭ އިނާމަށް : 3ސެކްޝަން 

 ނޫނެކެވެ.  ☐އެކެވެ.   ނއާ ☐         ؟ލިބިފައިވޭތޯ ކުރިން  އިނާމު ޚާއްޞަ ދެއްވާ ސަރުކާރުން (ހ) 

 :ައހަރު ލިބުނު އިނާމު ،ބާވަތާއި އިާނމުގެ  ،ލިބިފައިވާނަމަ ކުރިން  އިނާމު ޚާއްޞަ ދެއްވާ ސަރުކާރުން )ށ(
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 މަޢުލޫމާތު  ފަރާތުގެ އެދޭ އިނާމަށް : 4ސެކްޝަން 

 ހުށަހަޅަނީ: އެދި އިނާމަށް •

 ލިބިފައިވާތީ  ފައިދާތަކެއް ިއޖުތިމާޢީ ،ކޮށްގެން ގޮތެއްގައި ީއޖާދީ މަސައްކަތެއް ހުނަރުވެރި ފަންނުވެރި .1

 ލިބިފައިވާތީ  ފައިދާތަކެއް ިއޤްތިޞާދީ ،ކޮށްގެން ގޮތެއްގައި ީއޖާދީ މަސައްކަތެއް ހުނަރުވެރި ފަންނުވެރި .2

 މެދުވެރިކޮށް ޓެކްނޮލޮޖީ  ވިސްނުންތަކާއި ީއޖާދީ އައު ،ފަންނުތަކެއް ނުވަތަ ފަންނެއް  ނެތެުމންދާ ރާއްޖޭގައި .3

 ހޯދައިފައިވާތީ  ކުރިއެރުންތަކެއް ކޮށްގެން މަސައްކަތްތަކެއް ދިރުވުމަށް

 ރާއްޖޭގެ  ވަސީލަތްތަކެއް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ނުވަތަ  ޓެކްނޮލޮޖީއެއް ބޭނުންކުރަުމންދާ ބޭރުގައި ރާއްޖެއިން .4

 އިޤްތިޞާދީ  ނުވަތަ  އިޖުތިމާޢީ ސަަބބުން އެކަމުގެ ،ބަދަލުކޮށް ފެތޭގޮތަށް މުޖުަތމަޢަށް މާޙައުލަށާއި

 ހާސިލުކޮށްފައިވާތީ  މަންފާތަކެއް

 

☐ 
 

☐ 

☐ 

 

☐ 

 

 ޤަބޫލު  ބަލައިގަނެ  ކަމަށް  މަސައްކަތެއް  ރަނގަޅު ޚިލާފު  އާދަޔާ  މަސައްކަތަކީ  ކޮށްފައިވާ : 5ސެކްޝަން 

 މަޢުލޫމާތު  ފަރާތުގެ  ރަސްމީ ކޮށްފައިވާ

 :ަނން ފަރާތުގެ ކަނޑަެއޅި ރަނގަޅުކަމަށް ޚިލާފަށް އާދަޔާ މަސައްކަތް (ހ)

 :ތާރީޚު ކަނޑަެއޅި ރަނގަޅުކަމަށް ޚިލާފަށް އާދަޔާ މަސައްކަތް (ށ)

 :ަނންބަރު ފޯނު ގުޅޭނެ ،އެްޑރެހާއި ފަރާތުގެ ކަނޑަެއޅި ރަނގަޅުކަމަށް ޚިލާފަށް އާދަޔާ މަސައްކަތް (ނ)

 :ސަބަބު ފާހަގަކޮށްފައިވާ މަސައްކަތެއްކަމަށް  ރަނގަޅު ޚިލާފަށް އާދަޔާ މަސައްކަތަކީ (ރ)

 :ލިންކް ވެބްސައިޓުގެ ،އެޑްރެހާއި އީެމއިލް ފަރާތުގެ ކަނޑަެއޅި ރަނގަޅުކަމަށް ޚިލާފަށް އާދަޔާ މަސައްކަތް (ބ)

 

 މަޢުލޫމާތު  މަސައްކަތުގެ  ހުނަރުވެރި ފަންނުވެރި: 6ސެކްޝަން 

 :ޚުލާޞާ މަސައްކަތުގެ ފަންނުވެރި ހުނަރުވެރި ކޮށްފައިވާ (ހ)

 :ފައިދާ ލިބިފައިވާ ގޮތުން އިޖުތިމާޢީ ނުވަތަ ގޮތުން އިޤްތިޞާދީ ސަބަބުން މަސައްކަތުގެ (ށ)

 :ނަތީޖާ ހާސިލުކޮށްފައިވާ ފެންވަރުގައި ޤައުމީ  ސަބަބުން މަސައްކަތުގެ (ނ)

 

 ނަމަ  ކޮށްފައިވާ ތަރައްޤީ  ވިސްނުމުން  ވިޔަފާރީގެ  މަސައްކަތެއް  ހުނަރުވެރި ފަންނުވެރި: 7ސެކްޝަން 

 :ތަފުސީލު ،ބާވަތާއި ވިޔަފާރީގެ ،ނަާމއި ވިޔަފާރީގެ ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ގުޅުވައިގެން މަސައްކަތާ ކޮށްފައިވާ (ހ)

 :ފައިދާ ލިއްބައިދީފައިވާ ދާއިރާއަށް އެ ،ދާއިރާއާއި އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީވެފައިވާ ސަބަބުން ވިޔަފާރީގެ (ށ)

 :ނަތީޖާ ާހސިލުކޮށްފައިވާ ފެންވަރުގައި ޤައުމީ ސަބަބުން ވިޔަފާރީގެ މަސައްކަތާއި (ނ)
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 ޓެކްނޮލޮޖީ  ވިސްނުންތަކާއި  އީޖާދީ  އައު  ،ފަންނުތަކެއް  ނުވަތަ  ފަންނެއް  ނެތެމުންދާ  ރާއްޖޭގައި : 8 ސެކްޝަން 

 ނަމަ  ހޯދައިފައިވާ ކުރިއެރުންތަކެއް  ދިރުވައިގެން  މެދުވެރިކޮށް

 :ފަންނުތައް ނުވަތަ ފަންނު ލިބިފައިވާ ދިރުމެއް އިތުރު ސަބަބުން މަސައްކަތެއްގެ ކޮށްފައިވާ (ހ)

 :ޚުލާޞާ މަސައްކަްތތަކުގެ އީޖާދީ ކޮށްފައިވާ ދިރުވުމަށް ފަންނުތައް ނުވަތަ ފަންނު (ށ)

 ޓެކްނޮލޮޖީ  އެ  ،ޓެކްނޮޮލޖީއާއި ބޭނުންކުރި  ،ބޭުނންކޮށްފައިވާނަމަ ޓެކްނޮޮލޖީ ދިރުވުމަށް ފަންނުތައް  ނުވަތަ ފަންނު (ނ)

 :ޚުލާޞާ ގޮތުގެ ބޭނުންކުރި

 :ނަތީޖާ ހާސިލުކޮށްފައިވާ ފެންވަރުގައި ޤަުއމީ ސަބަބުން ފަންނުތަކުގެ ނުވަތަ ފަންނު  ލިބުނު ދިރުމެއް އަލުން (ރ)

 

 ބަދަލުކްޮށގެން  ފެތޭގޮތަށް  ރާއްޖެއަށް  ޓެކްނޮލޮޖީއެއް  ބޭނުންކުރަމުންދާ ބޭރުގައި  ރާއްޖެއިން : 9 ސެކްޝަން 

 ނަމަ  ހޯދައިފައިވާ ކުރިއެރުންތަކެއް

 ،ވަސީލަތްތަކާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ  ނުވަތަ ޓެކްނޮލޮޖީ ބަދަލުގެނެސްފައިވާ ފެތޭގޮތަށް މުޖުތަމަޢަށް މާޙައުލަށާއި ރާއްޖޭގެ (ހ)
 ޚުލާޞާ: މަސައްކަތުގެ

 :މަންފާ ލިބިފައިވާ ގޮތުން އިޤްތިޞާދީ ނުވަތަ ގޮތުން ިއޖުތިމާޢީ ސަބަބުން މަސައްކަތުގެ ކުރި (ށ)

 :ނަތީޖާ ހާސިލުކޮށްފައިވާ ،މަންާފއާއި ލިބިފައިވާ ފެންވަރުގައި ޤައުމީ  ސަބަބުން މަސައްކަތުގެ ކުރި (ނ)

 

 ންޖެހޭ ލިޔުންތައް : ފޯމާއެކު ހުށަހަޅ10ާސެކްޝަން 

     ،ލިޔެފައިވާނަމަ ފުށުގައި ދެ  ލިޔުންތަކުގެ އެ  އަދި. ހުށަަހޅާްނވާނެއެވެ ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ،ފޯމާއެކު މި     

 ވަކީަލކު  ޤާނޫނީ ކޮށްފައިވާ ަރޖިސްޓަރީ ކައުންސިލްގައި ބާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،އެއްގޮތްކަމަށް އަސްލާ  ،ފުށުގައި ދެ ލިޔުމުގެ އެ

 .ންވާނެއެވެއޮންނާ  ޖަހައިފައި ތައްގަނޑު ،ސޮއިކޮށް

 

 (ހ)

 (ށ)

 (ނ)

 

 

 (ރ)

 

 (ބ)

 

 

 .ފޮޓޯ ސަިއޒުގެ ޕާސްޕޯޓު ީމހާގެ ހުށަެހޅޭ ނަން އިނާމަށް

 

 .ކޮޕީ ދެފުށުގެ ާކޑުގެ އަންގައިދޭ ރައްޔިތެއްކަން ދިވެހި ީމހާގެ ހުށަެހޅޭ ނަން އިނާމަށް

 މުއައްސަސާއަކުން  ފަދަ މަރުކަޒެއް  ،އޮފީހެއް ،ރިޒޯޓެއް ،ވިޔަފާރިއެއް ،ޖަމާޢަތެއް ،ޖަމުޢިއްޔާއެއް ،ކުލަބެއް

 ،ޮކމިޓީން ހިންގާ ނުވަތަ ބޯޑުން ޑިރެްކޓަރުންގެ ފަރާތެއްގެ ހުށަހަޅާ އިާނމަށް ،ހުށަހަާޅނަމަ އެދި އިނާމަށް މި

 .ލިުޔން އަންގައިދޭ ކަންިނންމާފައިވާ ހުށަހެޅުމަށް އިނާމަށް ފަރާތެއް އެ

 .ލިޔުން އަންގައިދޭ ކޮށްފައިވާކަން ރަޖިސްޓަރީ ވިޔަފާރި ،ނަމަ ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިއެއް

 ރާއްޖޭގެ  ގަބޫލުކޮށްފައިވާ ބަލައިގަނެ ކަަމށް ަމސައްކަތެއް ރަނގަޅު އާދަޔާޚިލާފު މަސައްކަތަކީ ކޮށްފައިވާ

 ފަރާތަކުން  ކަނޑައަޅައިފައިވާ ބެލުމަށް ަމސައްކަތެއް އެ ޤައުމެއްގައި ބޭރުގެ ރާއްޖެއިން ނުވަތަ ފަރާތަކުން

 .ކޮޕީ ލިޔުމުގެ ދީފައިވާ ފާހަގަކޮށް އެކަން
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 އިޤުރާރު 

ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކަކީ، ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށާއި، މި ފޯމާއެުކ ، ތާމި ފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާ

 ☐ޞައްޙަ ލިޔުންތަކެއް ކަމަށް އަހުރެން އެއްބަސްވެ އިޤުރާރުވަމެވެ.   ،ހުށަހަޅައިފައިވާ ލިޔުންތަކަކީ

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ފޯނަށެވެ  ނަންބަރު  3336262ނުވަތަ  7960844 ،ގުޅާނީ  ހޯދުމަށް  މަޢުލޫމާތު 
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 ދާއިރާއަށް  ފަތުރުވެރިކަމުގެ ތަޢާރުފުކޮށްގެން އީޖާދީކަމެއް  ނުވަތަ އުފެއްދުމެއް އީޖާދީ 5.1 ގިންތި : 5ގިންތި 

 ހޯދައިދީފައިވުން  ޔާބީއެއްކާމި މުހިންމު 

 

 (އަމިއްލައަށް / އެހެން ފަރާތަކުން ނަމަ) ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅޭ : އިނާމަށް 1ސެކްޝަން 

  ނަން: (ހ)

  ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު: (ށ)

 ދާއިމީ އެޑްރެސް: (ނ)

  މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްެރސް: (ރ)

 :ތާރީޚުއުފަން  (ބ)

    ފޯނު ނަންބަރު:  )ޅ(

 އީމެއިލް އެޑްރެސް:  )ކ(

 ަވޒީފާ އަދާކުރާ ތަން:  ،ކުރާ މަސައްކަތް ނުވަތަ އަދާކުރާ ވަޒީފާއާއި )އ(

 

 
 

 (މުއައްސަސާއެއްނަމަ) ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅޭ އިނާމަށް 

 :ނަން މުއައްސަސާގެ (ހ)

 :ނަންބަރު ރީރަޖިސްޓަ (ށ)

 :ބާވަތް މުއައްސަސާގެ (ނ)

 :ނަން މީހެއްގެ ގުޅާނެ  ގުޅޭގޮތުން  ހުށަހެޅުމާ (ރ)

 :މުގާމަ މީހެއްގެ ގުޅާނެ  ގުޅޭގޮތުން  ހުށަހެޅުމާ (ބ)

 :ނަންބަރު ފޯނު  މީހެއްގެ ގުޅާނެ  ގުޅޭގޮތުން  ހުށަހެޅުމާ )ޅ(
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 ފަރާތަކުން ނަމަ)ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު (އަމިއްލައަށް / އެހެން : 2ސެކްޝަން 

  ނަން: (ހ)

  ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު: (ށ)

 ދާއިމީ އެޑްރެސް: (ނ)

  މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްެރސް: (ރ)

 :އުފަން ތާރީޚު (ބ)

    ފޯނު ނަންބަރު:  )ޅ(

 އީމެއިލް އެޑްރެސް:  )ކ(

 ަވޒީފާ އަދާކުރާ ތަން:  ،ކުރާ މަސައްކަތް ނުވަތަ އަދާކުރާ ވަޒީފާއާއި )އ(

 
 ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު (މުއައްސަސާއެއްނަމަ)

 :ނަން މުއައްސަސާގެ (ހ)

 :ނަންބަރު ރީރަޖިސްޓަ (ށ)

 :ބާވަތް މުއައްސަސާގެ (ނ)

 :ނަން މީހެއްގެ ގުޅާނެ  ގުޅޭގޮތުން  ހުށަހެޅުމާ (ރ)

 :މުގާމަ މީހެއްގެ ގުޅާނެ  ގުޅޭގޮތުން  ހުށަހެޅުމާ (ބ)

 :ނަންބަރު ފޯނު  މީހެއްގެ ގުޅާނެ  ގުޅޭގޮތުން  ހުށަހެޅުމާ )ޅ(

 

 

 މަޢުލޫމާތު  ފަރާތުގެ އެދޭ އިނާމަށް : 3ސެކްޝަން 

 ނޫނެކެވެ.  ☐އެކެވެ.   ނއާ ☐         ؟ލިބިފައިވޭތޯ ކުރިން  އިނާމު ޚާއްޞަ ދެއްވާ ސަރުކާރުން (ހ) 

 :ައހަރު ލިބުނު އިނާމު ،ބާވަތާއި އިާނމުގެ  ،ލިބިފައިވާނަމަ ކުރިން  އިނާމު ޚާއްޞަ ދެއްވާ ސަރުކާރުން )ށ(
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 މަޢުލޫމާތު  ކަމެއްގެ އިޖާދީ ނުވަތަ އުފެއްދުމެއްގެ އީޖާދީ: 4ސެކްޝަން 

 :ޚުލާޞާ ކުރު  އީޖާދީކަމުގެ ނުވަތަ އުފެއްދުމެއްގެ އީޖާދީ (ހ)

 :ޚުލާސާ ފައިދާގެ ކުރި ދާއިާރއަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ އީޖާދީކަމަކުން ނުވަތަ އުފެއްދުމެއްގެ އީޖާދީ (ށ)

 :ފައިދާ ކުރާނެ/  ުކރި ފެންވަރުގައި ޤައުމީ  އީޖާދީކަމަކުން ނުވަތަ އުފެއްދުމެއްގެ އީޖާދީ (ނ)

 

 ކަމަށް  ރަނގަޅުކަމެއް ޚިލާފަށް  އާދަޔާ ކަމަކީ ނުވަތަ  އީޖާދަކީ ހުށަހަޅާ އިނާމަށް: 5ސެކްޝަން 

 މަޢުލޫމާތު  ފަރާތުގެ ރަސްމީ  ކަމާބެހޭ  ފާހަގަކޮށްފައިވާ 

 :ތާރީޚު ކަނޑައެޅި ކަމަށް ރަނގަޅުކަމެއް ޚިލާފަށް އާދަޔާ ކަމަކީ  ނުވަތަ ީއޖާދަކީ ހުށަހަޅާ އިނާމަށް (ހ)

 :ނަން ފަރާތުގެ ކަނޑައެޅި ކަމަށް ރަނގަޅުކަމެއް ޚިލާފަށް އާދަޔާ ކަމަކީ  ނުވަތަ ީއޖާދަކީ ހުށަހަޅާ އިނާމަށް (ށ)

 ފޯނު  ގުޭޅނެ ފަރާތާ ކަނޑަެއޅި ަކމަށް ރަނގަޅުކަމެއް ޚިލާފަށް އާދަޔާ ކަމަކީ  ނުވަތަ  އީޖާދަކީ ހުށަހަޅާ  އިނާމަށް (ނ)

 :ނަންބަރު

 :އެޑްެރސް އީމެއިލް ފަރާތުގެ ކަނޑައެޅި ކަމަށް ރަނގަޅުކަެމއް ޚިލާފަށް އާދަޔާ ކަމަކީ ނުވަތަ އީޖާދަކީ ހުށަހަޅާ އިނާމަށް (ރ)

 ަކމަށް ކަމެއް ރަނގަޅު  ނުވަތަ އީޖާދެއްކަމަށް ރަނަގޅު ޚިލާފަށް އާދަޔާ ަކމަކީ ނުވަތަ ީއޖާދަކީ ހުށަހަޅާ އިނާމަށް (ބ)

 :ސަބަބުތައް  ފާހަގަކޮށްފައިވާ

 

 ންޖެހޭ ލިޔުންތައް : ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ 6ސެކްޝަން 

     ،ލިޔެފައިވާނަމަ ފުށުގައި ދެ ލިޔުންތަކުގެ އެ އަދި. ހުށަހަޅާންވާނެއެވެ ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ،ޯފމާއެކު މި    

 ވަކީލަކު ޤާނޫނީ ކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓަރީ ކައުންސިލްގައި ބާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،އެއްގޮތްކަމަށް އަސްލާ ،ފުށުގައި ދެ ލިޔުމުގެ އެ

 .ންވާނެއެވެއޮންނާ  ޖަހައިފައި ތައްގަނޑު ،ސޮއިކޮށް

 (ހ)

 (ށ)

 (ނ)

 (ރ)

 

 (ބ)

 (ޅ)

 .ފޮޓޯ ސަިއޒުގެ ޕާސްޕޯޓު ީމހާގެ ހުށަެހޅޭ ނަން އިނާމަށް

 

 .ކޮޕީ ދެފުށުގެ ާކޑުގެ އަންގައިދޭ ރައްޔިތެއްކަން ދިވެހި ީމހާގެ ހުށަެހޅޭ ނަން އިނާމަށް

 .ކޮޕީ ދެފުށުގެ ކާޑުގެ  އަންގައިދޭ ރައްޔިތެއްކަން ދިވެހި މީހާގެ ހުށަހަޅާ ފޯމު

 ޙައްލު މައްސަލައެއް  ބޮޑު ދިމާވެފައިވާ ސަބަބުން އުފެއްދުމެއްގެ އުފެއްދި ނުވަތަ ސަބަބުން އެއްޗެއްގެ އީޖާދުކުރި

 ބޭރުގެ ރާއްޖެއިން  ނުވަތަ ފަރާތަކުން ރާއްޖޭގެ ަކމަށް ހިނގައިދާނެ ފިލައިގެން ދަތިކަމެއް ނުވަތަ ކަމަށް ކުރެވިދާނެ

 ދީފައިވާ ތަނަކުން އެ ގަބޫލުކޮށް އެކަން ،ފަރާތަކުން ކަނޑަައޅައިފައިވާ ބެުލމަށް މަސައްކަތެއް އެ ޤައުމެއްގައި

 .ލިޔުން

 .ލިޔުން ދީފައިވާ ޓޫރިޒަމުން އޮފް ިމނިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާކަމަށް ރަޖިސްޓަރީ ފަރާތް ޚިދުމަތްދޭ ފަތުރުވެރިކަމުގެ

  .ލިޔުން އަންގައިދޭ ނިްނަމއިފައިވާކަން ހުށަެހޅުމަށް އިނާމަށް މި ފަރާތް ޚިދުމަތްދޭ ފަތުރުވެރިކަމުގެ
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 އިޤުރާރު 

ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކަކީ، ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށާއި، މި ފޯމާއެުކ ، ތާމި ފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާ

 ☐ޞައްޙަ ލިޔުންތަކެއް ކަމަށް އަހުރެން އެއްބަސްވެ އިޤުރާރުވަމެވެ.   ،ހުށަހަޅައިފައިވާ ލިޔުންތަކަކީ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ފޯނަށެވެ  ނަންބަރު  3336262ނުވަތަ  7960844 ،ގުޅާނީ  ހޯދުމަށް  މަޢުލޫމާތު 
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  މީހުން ދާއިރާއިންފަތުރުވެރިކަމުގެ  ތަރައްޤީކޮށް ވަސީލަތްތައް އިންސާނީ : 5.2 ގިންތި : 5ގިންތި 

 ހާސިލުކޮށްފިައވުން  ކުރިއެރުންތަކެއް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ރޮނގުން ބިނާކުރުމުގެ

 
 

 ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  ހުށަހެޅޭ އިނާމަށް : 1ސެކްޝަން 

 :ނަން މުއައްސަސާގެ (ހ)

 :ނަންބަރު ރީރަޖިސްޓަ (ށ)

 :ބާވަތް މުއައްސަސާގެ (ނ)

 :ނަން މީހެއްގެ ގުޅާނެ  ގުޅޭގޮތުން  ހުށަހެޅުމާ (ރ)

 ގާމު:މަ މީހެއްގެ ގުޅާނެ  ގުޅޭގޮތުން  ހުށަހެޅުމާ (ބ)

 :ނަންބަރު ފޯނު  މީހެއްގެ ގުޅާނެ  ގުޅޭގޮތުން  ހުށަހެޅުމާ )ޅ(

 

 

 ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު : 2ސެކްޝަން 

 :ނަން މުއައްސަސާގެ (ހ)

 :ނަންބަރު ރީރަޖިސްޓަ (ށ)

 :ބާވަތް މުއައްސަސާގެ (ނ)

 :ނަން މީހެއްގެ ގުޅާނެ  ގުޅޭގޮތުން  ހުށަހެޅުމާ (ރ)

 :މުގާމަ މީހެއްގެ ގުޅާނެ  ގުޅޭގޮތުން  ހުށަހެޅުމާ (ބ)

 :ނަންބަރު ފޯނު  މީހެއްގެ ގުޅާނެ  ގުޅޭގޮތުން  ހުށަހެޅުމާ )ޅ(

 

 މަޢުލޫމާތު  ފަރާތުގެ އެދޭ އިނާމަށް : 3ސެކްޝަން 

 ނޫނެކެވެ.  ☐އެކެވެ.   ނއާ ☐         ؟ލިބިފައިވޭތޯ ކުރިން  އިނާމު ޚާއްޞަ ދެއްވާ ސަރުކާރުން (ހ) 

 :ައހަރު ލިބުނު އިނާމު ،ބާވަތާއި އިާނމުގެ  ،ލިބިފައިވާނަމަ ކުރިން  އިނާމު ޚާއްޞަ ދެއްވާ ސަރުކާރުން )ށ(
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 މަޢުލޫމާތު  މުވައްޒަފުންގެ އަދާކުރާ ވަޒީފާ ތަނުގައި ޚިދުމަތްދޭ ފަތުރުވެރިކަމުގެ : 4ސެކްޝަން 

 ).ހިސާބެވެ  ތަފާސް  އަހަރުގެ  ފަސް ފާއިތުވެދިޔަ ހިމަނާނީ މިބައިގައި (

 ދަދުއަ ޖުުމލަ މުވައްޒަފުންގެ އަދާކުރާ ވަޒީފާ ފަރާތުގައި ޚިދުމަތްދޭ ފަތުރުވެރިކަމުގެ   (ހ)

 އަހަރު  ދަދު އަ މުވައްޒަފުންގެ ޖުމުލަ 

 އޮގަސްޓު  2018 - އޮގަސްޓު 2017 

 އޮގަސްޓު 2019 - އޮގަސްޓު 2018 

 އޮގަސްޓު 2020 - އޮގަސްޓު 2019 

 އޮގަސްޓު 2021 - އޮގަސްޓު 2020 

 އޮގަސްޓު 2022 - އޮގަސްޓު 2021 

 

 :ދަދުއަ ުޖމުލަ މުވަްއޒަފުންގެ ބިދޭސީ އަދި މުވައްޒަފުން ދިވެހި އަދާކުރާ ވަޒީފާ ތަނުގައި ޚިދުމަތްދޭ ފަތުރުވެރިކަމުގެ  (ށ)

 އަހަރު  ދަދު އަ  މުވައްޒަފުންގެ  ދިވެހި  ދަދު އަ  މުވައްޒަފުންގެ  ބިދޭސީ 

 އޮގަސްޓު  2018 - އޮގަސްޓު 2017  

 އޮގަސްޓު 2019 - އޮގަސްޓު 2018  

 އޮގަސްޓު 2020 - އޮގަސްޓު 2019  

 އޮގަސްޓު 2021 - އޮގަސްޓު 2020  

 އޮގަސްޓު 2022 - އޮގަސްޓު 2021  
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 :ދަދުއަ ުޖމުލަ މުވައްޒަފުންގެ  ފިރިހެން އަދި އަންހެން އަދާކުރާ ވަޒީފާ ތަނުގައި ޚިދުމަތްދޭ ފަތުރުވެރިކަމުގެ  (ނ)

 ބިދޭސީ 

 މުވައްޒަފުން 

 )ފިރިހެން (

 ބިދޭސީ 

 މުވައްޒަފުން 

 )އަންހެން (

 ދިވެހި 

 މުވައްޒަފުން 

 )ފިރިހެން (

 ދިވެހި 

 މުވައްޒަފުން 

 )އަންހެން (

 އަހަރު 

 އޮގަސްޓު  2018 - އޮގަސްޓު 2017    

 އޮގަސްޓު 2019 - އޮގަސްޓު 2018    

 އޮގަސްޓު 2020 - އޮގަސްޓު 2019    

 އޮގަސްޓު 2021 - އޮގަސްޓު 2020    

 އޮގަސްޓު 2022 - އޮގަސްޓު 2021    

 

  އަދި  ދިވެހި އަދާކުރާ ވަޒީފާ  ލެވެލްގައި  ސުޕަވައިޒަރީ  އަދި މެނޭްޖމަންޓް  ތަނުގައި ޚިދުމަތްދޭ ފަތުރުވެރިކަމުގެ  )ރ(

 :ދަދުއަ ުޖމުލަ މުވައްޒަފުންގެ ބިދޭސީ     

  މުވައްޒަފުންގެ  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ލެވެލްގައި ސުޕަވައިޒަރީ  އަދި  މެނޭޖްމަންޓް ހަމައެކަނި ،ހިމަނާނީ މިބައިގައި      

 .މަޢުލޫމާތު      

 ބިދޭސީ 

 މުވައްޒަފުން 

 )ފިރިހެން (

 ބިދޭސީ 

 މުވައްޒަފުން 

 )އަންހެން (

 ދިވެހި 

 މުވައްޒަފުން 

 )ފިރިހެން (

 ދިވެހި 

 މުވައްޒަފުން 

 )އަންހެން (

 އަހަރު 

 އޮގަސްޓު  2018 - އޮގަސްޓު 2017    

 އޮގަސްޓު 2019 - އޮގަސްޓު 2018    

 އޮގަސްޓު 2020 - އޮގަސްޓު 2019    

 އޮގަސްޓު 2021 - އޮގަސްޓު 2020    

 އޮގަސްޓު 2022 - އޮގަސްޓު 2021    
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  ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގައި ޚިދުމަތްދޭ ފަތުރުވެރިކަމުގެ މެދުނުކެނޑި  ،ދުވަހު ގިނަ  އަހަރަށްވުރެ 5 މަދުވެގެން  )ބ(

 ދަދުއަ ުޖމުލަ މުވައްޒަފުންގެ     

  ތަނުގައި  ޚިދުމަތްދޭ  ފަތުރުވެރިކަމުގެ  މެދުނުކެނޑި  ،ދުވަހު ގިނަ  އަހަރަށްވުރެ  5 މަދުވެގެން  ،ހިމަނާނީ މިބައިގައި      

 . ދަދުތަކެވެ އަ  މުވައްޒަފުންގެ ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ      

 

 ބިދޭސީ 

 މުވައްޒަފުން 

 )ފިރިހެން (

 ބިދޭސީ 

 މުވައްޒަފުން 

 )އަންހެން (

 ދިވެހި 

 މުވައްޒަފުން 

 )ފިރިހެން (

 ދިވެހި 

 މުވައްޒަފުން 

 )އަންހެން (

 އަހަރު 

 އޮގަސްޓު  2018 - އޮގަސްޓު 2017    

 އޮގަސްޓު 2019 - އޮގަސްޓު 2018    

 އޮގަސްޓު 2020 - އޮގަސްޓު 2019    

 އޮގަސްޓު 2021 - އޮގަސްޓު 2020    

 އޮގަސްޓު 2022 - އޮގަސްޓު 2021    

 

 

 

 ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ޝައުޤުވެރިކުރުވުމަށް  ވަޒީފާއަށް  ،ކުރިއެރުމަށާއި އަމިއްލަ މުވައްޒަފުންގެ: 5ސެކްޝަން 

 މަޢުލޫމާތު  ކަންކަމުގެ ކޮށްފައިވާ ފަރާތުން ޚިދުމަތްދޭ

  ތަމްރީނުކޮށްފައިވާ  މުވައްޒަފުން ފަރާތުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ،ތެރޭގައި ދުވަހުގެ އަހަރު 5 ފާއިތުވެދިޔަ  (ހ)

 :މިންވަރު     

 ،ނަމާއި ތަމްރީނުގެ  ހިންގައިފައިވާ 
 ބައިވެރިވެފައިވާ  ތަމްރީނުގައި

 ދަދު އަ  މުވައްޒަފުންގެ 

 އަހަރު  ދަދު އަ  ތަމްރީނުގެ  ހިންގައިފައިވާ 

 އޮގަސްޓު  2018 - އޮގަސްޓު 2017  

 އޮގަސްޓު 2019 - އޮގަސްޓު 2018  

 އޮގަސްޓު 2020 - އޮގަސްޓު 2019  
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 އޮގަސްޓު 2021 - އޮގަސްޓު 2020  

 އޮގަސްޓު 2022 - އޮގަސްޓު 2021  

 

  މަޢުލޫމާތުގެ  އެ ،ފަހިކޮށްދީފައިވާނަމަ ތުތައްޞަފުރު ތަމްރީނުުވމުގެ އިތުރަށް ނުވަތަ ސްކޮލަރޝިޕް މުވައްޒަފުންނަށް  )ށ(

 :ސީލުތަފު     

 

  ކޮށްފައިވާ  ޝައުޤުވެރިކުރުވުމަށް ވަޒީފާއަށް މުވައްޒަފުން ،އިތުރުން އިނާޔަތްތަކުގެ ދޭ އާްނމުކޮށް މުސާރައާއި  )ނ(

 :ސީލުތަފު ކަންަކމުގެ     

 

 

 ންޖެހޭ ލިޔުންތައް : ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ 6ސެކްޝަން 

     ،ލިޔެފައިވާނަމަ ފުށުގައި ދެ  ލިޔުންތަކުގެ އެ  އަދި. ހުށަަހޅާްނވާނެއެވެ ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ،ފޯމާއެކު މި     

 ވަކީަލކު  ޤާނޫނީ ކޮށްފައިވާ ަރޖިސްޓަރީ ކައުންސިލްގައި ބާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،އެއްގޮތްކަމަށް އަސްލާ  ،ފުށުގައި ދެ ލިޔުމުގެ އެ

 .ންވާނެއެވެއޮންނާ  ޖަހައިފައި ތައްގަނޑު ،ސޮއިކޮށް

 

 އްވުމަށް ހިމެނު  ބައިތައް  ތިރީގައިވާ  ،ހުށަހަޅާއިރު  މަޢުލޫމާތު  މުވައްޒަފުންގެ  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ފަރާތުގައި  ޚިދުމަތްދޭ  ފަތުރުވެރިކަމުގެ 

 :އްވުމަށް ހިމެނު  މަޢުލޫމާތުތައް  ތިރީގައިވާ  ލިޔުމުގައި  ހުށަހަޅާ  .އެދެން  ދިނުން  ސަމާލުކަމެއް ޚާއްޞަ 

 

 .އޮނިގަނޑު ވަޒީފާގެ ފަރާތުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަތުރުވެރިކަމުގެ .1

 ،އަންހެުނންނާއި ،ބިދޭސީންނާއި ،ދިވެހިންނާއި( މުވައްޒަުފންގެ އަދާކުރާ ވަޒީފާ ފަރާތުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަތުރުވެރިކަމުގެ .2
 ،މެޭނޖްމަންޓް ( ލެވެލް މަގާމުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދި. އެނގޭނޭގޮތަށް  ވަކިން އިންސައްތަ ދަދާއިއަ) ފިރިހެނުންގެ
 .ނގޭނޭގޮތަށްއެ ވަކިން) އޮޕަރޭޝަނަލް ،ސުޕަވައިޒަރީ

 އިތުރުކަން  އިންސައްތައަށްވުރެ 25 އަދަދު މުަވއްޒަފުންގެ އަންހެން ވަޒީފާއަދާކުރާ ތަނެއްގައި ޚިދުމަތްދޭ ފަތުރުވެރިކަމުގެ .3

 .ހެކި އަންގައިދޭ

 .ހެކި އަންގައިދޭ ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާކަން ދުވަހު ގިނަ އަހަރަށްވުރެ 5 މަދުވެގެން ،އިްނސައްތަ 50 މުވައްޒަފުންގެ .4

 މުވައްޒަފުން  އިންސައްތަ 85 ފަރާތުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ،ތެރޭގައި ދުވަހުގެ އަހަރު 5 ފާއިތުވެދިޔަ .5

 .ހެކި އަންގައިދޭ ތަމްރީނުކޮށްފައިވާކަން

 އަންގައިދޭ އެކަން ފަހިކޮށްދީފައިވާނަމަ ތުތައްޞަފުރު ތަމްރީނުވުމުގެ އިތުރަށް ނުވަތަ ސްކޮލަރޝިޕް މުވައްޒަފުންނަށް .6

 .ހެކި

 އިންތިޒާމުތައް އިތުރު ޝައުޤުވެރިކުރުވުމަށް ވަޒީފާއަށް މުވައްޒަފުން ،އިތުރުން އިނާޔަތްތަކުގެ ދޭ އާންމުކޮށް މުސާރައާއި .7

 .ހެކި އަންގައިދޭ މިންވަރު  ހަމަޖައްސައިދީފައިވާ
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 (ހ)

 

 (ށ)

 

 

 .ލިޔުން ދީފައިވާ ޓޫރިޒަމުން އޮފް މިނިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާކަމަށް ރަޖިސްޓަރީ ފަރާތް ޚިދުމަތްދޭ ފަތުރުވެރިކަމުގެ

 .ލިޔުން އަންގައިދޭ ނިްނަމއިފައިވާކަން ހުށަެހޅުމަށް އިނާމަށް މި ފަރާތް ޚިދުމަތްދޭ ފަތުރުވެރިކަމުގެ

 ގައި               6ސެކްޝަން ( .މަޢުލޫމާތު މުވައްޒަފުންގެ އަދާކުރާ ވަޒީފާ ފަރާތުގައި ޚިދުމަތްދޭ ފަތުރުވެރިކަމުގެ

 )ިހމެނޭގޮތަށް މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަށް 7 ން 1

 

 

 

 

 

 

 އިޤުރާރު 

ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކަކީ، ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށާއި، މި ފޯމާއެުކ ، ތާމި ފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާ

 ☐ޞައްޙަ ލިޔުންތަކެއް ކަމަށް އަހުރެން އެއްބަސްވެ އިޤުރާރުވަމެވެ.   ،ހުށަހަޅައިފައިވާ ލިޔުންތަކަކީ

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ފޯނަށެވެ  ނަންބަރު  3336262ނުވަތަ  7960844 ،ގުޅާނީ  ހޯދުމަށް  މަޢުލޫމާތު 
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 މުވައްޒަފެއްގެ އެ ،ތެރެއިން ދިވެހިންގެ ވަޒީފާއަދާކުރާ  ދާއިރާގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ  5.3 ގިންތި : 5ގިންތި 

 ހާސިލުކޮށްފައިވުން  ކާމިޔާބީއެއް ފާހަގަކޮށްލެވޭ  ގުޅޭ  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ މަގާމުގެ 

 

 (އަމިއްލައަށް / އެހެން ފަރާތަކުން ނަމަ) ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅޭ : އިނާމަށް 1ސެކްޝަން 

  ނަން: (ހ)

  ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު: (ށ)

 ދާއިމީ އެޑްރެސް: (ނ)

  މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްެރސް: (ރ)

 :އުފަން ތާރީޚު (ބ)

    ފޯނު ނަންބަރު:  )ޅ(

 އީމެއިލް އެޑްރެސް:  )ކ(

 ަވޒީފާ އަދާކުރާ ތަން:  ،ކުރާ މަސައްކަތް ނުވަތަ އަދާކުރާ ވަޒީފާއާއި )އ(

 

 
 

 (މުއައްސަސާއެއްނަމަ) ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅޭ އިނާމަށް 

 :ނަން މުއައްސަސާގެ (ހ)

 :ނަންބަރު ރީރަޖިސްޓަ (ށ)

 :ބާވަތް މުއައްސަސާގެ (ނ)

 :ނަން މީހެއްގެ ގުޅާނެ  ގުޅޭގޮތުން  ހުށަހެޅުމާ (ރ)

 :މުގާމަ މީހެއްގެ ގުޅާނެ  ގުޅޭގޮތުން  ހުށަހެޅުމާ (ބ)

 :ނަންބަރު ފޯނު  މީހެއްގެ ގުޅާނެ  ގުޅޭގޮތުން  ހުށަހެޅުމާ )ޅ(
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 ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު (އަމިއްލައަށް / އެހެން ފަރާތަކުން ނަމަ): 2ސެކްޝަން 

  ނަން: (ހ)

  ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު:ދިވެހި  (ށ)

 ދާއިމީ އެޑްރެސް: (ނ)

  މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްެރސް: (ރ)

 :އުފަން ތާރީޚު (ބ)

    ފޯނު ނަންބަރު:  )ޅ(

 އީމެއިލް އެޑްރެސް:  )ކ(

 ަވޒީފާ އަދާކުރާ ތަން:  ،ކުރާ މަސައްކަތް ނުވަތަ އަދާކުރާ ވަޒީފާއާއި )އ(

 
 

 ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު (މުއައްސަސާއެއްނަމަ)ފޯމު ހުށަހަޅާ 

 :ނަން މުއައްސަސާގެ (ހ)

 :ނަންބަރު ރީރަޖިސްޓަ (ށ)

 :ބާވަތް މުއައްސަސާގެ (ނ)

 :ނަން މީހެއްގެ ގުޅާނެ  ގުޅޭގޮތުން  ހުށަހެޅުމާ (ރ)

 :މުގާމަ މީހެއްގެ ގުޅާނެ  ގުޅޭގޮތުން  ހުށަހެޅުމާ (ބ)

 :ނަންބަރު ފޯނު  މީހެއްގެ ގުޅާނެ  ގުޅޭގޮތުން  ހުށަހެޅުމާ )ޅ(

 

 

 މަޢުލޫމާތު  ފަރާތުގެ އެދޭ އިނާމަށް : 3ސެކްޝަން 

 ނޫނެކެވެ.  ☐އެކެވެ.   ނއާ ☐         ؟ލިބިފައިވޭތޯ ކުރިން  އިނާމު ޚާއްޞަ ދެއްވާ ސަރުކާރުން (ހ) 

 :ައހަރު ލިބުނު އިނާމު ،ބާވަތާއި އިާނމުގެ  ،ލިބިފައިވާނަމަ ކުރިން  އިނާމު ޚާއްޞަ ދެއްވާ ސަރުކާރުން )ށ(
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 މަޢުލޫމާތު  ވަޒީފާއާބެހޭ  މުވައްޒަފުގެ : 4ސެކްޝަން 

 :މުއްދަތު ޖުމުލަ  ވީ ޚިދުމަތުގައި (ހ) 

 :މަޢުލޫމާތު ވަޒީފާއާބެހޭ އަދާކުރާ )ށ(

. މަޢުލޫމާތެވެ  ވަޒީފާގެ  އަދާކުރަމުންދާ  ،އަދާކޮށްފައިވާ ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  5 ފާއިތުވެދިޔަ  ،ހިމަނާނީ މިބައިގައި

 .މުއްދަތެވެ  ތާރީޚަށްވީ  ހުށަހަޅާ  ފޯމު ،ލިޔާނީ ގައި' ތާރީޚު  ވަކިވި /  ބަދަލުވި ' ،ދެމިހުރިނަމަ ވަޒީފާގައި 

 

# 
 އަދާކުރާ /  އަދާކުރި  ވަޒީފާ 

 ތަން 

/  އަދާކުރި 

 ވަޒީފާ  އަދާކުރާ 

 ބާވަތް  ވަޒީފާގެ

 )ވަގުތީ /  ދާއިމީ (
 ތާރީޚު  ފެށި 

/  ބަދަލުވި 

 ތާރީޚު  ވަކިވި 

1      

2      

3      
 

 :ކާމިޔާބީ ހާސިލުކޮށްފައިވާ ދައްކުވައިދީގެން ކަމެއް ނުވަތަ ހުނަރެއް ޚިލާފު އާދަޔާ ) ނ(

 ސަރަހައްދީ ދައްކުވައިދީގެން ކަމެއް ނުވަތަ ހުނަރެއް ޚިލާފު އާދަޔާ ތެރެއިން ދާއިރާގެ ަމސައްކަތުގެ މުވައްޒަފުގެ

 :ޞާޚުލާ ކާމިޔާބީގެ ހާސިލުކުރި ކާމިޔާބީއެއް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ފެންވަރުގައި އަޤްވާމީ ބައިނަލް ނުވަތަ

 

 

 ންޖެހޭ ލިޔުންތައް : ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ 5ސެކްޝަން 

     ،ލިޔެފައިވާނަމަ ފުށުގައި ދެ  ލިޔުންތަކުގެ އެ  އަދި. ހުށަަހޅާްނވާނެއެވެ ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ،ފޯމާއެކު މި     

 ވަކީަލކު  ޤާނޫނީ ކޮށްފައިވާ ަރޖިސްޓަރީ ކައުންސިލްގައި ބާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،އެއްގޮތްކަމަށް އަސްލާ  ،ފުށުގައި ދެ ލިޔުމުގެ އެ

 .ންވާނެއެވެއޮންނާ  ޖަހައިފައި ތައްގަނޑު ،ސޮއިކޮށް

  

 (ހ)

 (ށ)

 (ނ)

 

 (ރ)

 (ބ)

 .ފޮޓޯ ސަިއޒުގެ ޕާސްޕޯޓު ީމހާގެ ހުށަެހޅޭ ނަން އިނާމަށް

 

 .ކޮޕީ ދެފުށުގެ ާކޑުގެ އަންގައިދޭ ރައްޔިތެއްކަން ދިވެހި ީމހާގެ ހުށަެހޅޭ ނަން އިނާމަށް

 ދައްކުވައިދީގެން ކަމެއް ނުވަތަ ހުނަރެއް ޚިލާފު އާދަޔާ ތެރެއިން ދާއިރާގެ މަސައްކަތުގެ މުވައްޒަފުގެ

 .ކާމިޔާބީ ާހސިލުކޮށްފައިވާ ފެންވަރުގައި އަޤްވާމީ ބައިނަލް ނުވަތަ ސަރަހައްދީ

 .ލިޔުން އަންގައިދޭ ނިްނަމއިފައިވާކަން ހުށަެހޅުމަށް އިނާމަށް މި ފަރާތް ޚިދުމަތްދޭ ފަތުރުވެރިކަމުގެ

 .ލިޔުން ދީފައިވާ ޓޫރިޒަމުން އޮފް މިނިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާކަމަށް ރަޖިސްޓަރީ ފަރާތް ޚިދުމަތްދޭ ފަތުރުވެރިކަމުގެ
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 )ޅ(

 

 މެނޭްޖމަންޓުން  ،ފަތުރުވެރިންނާއި ރަނގަޅުަކމަށް ޚިލާފަށް އާދަޔާ ފެންވަރު ަމސައްކަތުގެ މުވައްޒަފުގެ

 )ފީޑްބެކް ޕޮޒިޓިވް( ިމންކުރުންތައް ،ވަޒަންކުރުމާއި ލިބިފައިވާ

 .ލިޔުން އަންގައިދޭ ނިްނަމއިފައިވާކަން ހުށަެހޅުމަށް އިނާމަށް މި ފަރާތް ޚިދުމަތްދޭ ފަތުރުވެރިކަމުގެ

 

 

 އިޤުރާރު 

ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކަކީ، ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށާއި، މި ފޯމާއެުކ ، ތާމަޢުލޫމާމި ފޯމުގައި ދީފައިވާ 

 ☐ޞައްޙަ ލިޔުންތަކެއް ކަމަށް އަހުރެން އެއްބަސްވެ އިޤުރާރުވަމެވެ.   ،ހުށަހަޅައިފައިވާ ލިޔުންތަކަކީ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ފޯނަށެވެ  ނަންބަރު  3336262ނުވަތަ  7960844 ،ގުޅާނީ  ހޯދުމަށް  މަޢުލޫމާތު 

 


