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ވޮލިއުމް: 43     އަދަދު: 76        ތާރީޚު:  3 ރަމަޟާން 1435  -  1 ޖުލައި 2014   އަންގާރަ

އޮފީސްތަކުން  ސަރުކާރުގެ  ގަވާއިދުތަކާއި،  ޤާނޫނުތަކާއި،  ޝާއިޢުކުރަނީ،  ގެޒެޓުގައި   

ލިޔުންތަކެވެ.  ފަދަ  ނޫސްބަޔާންތައް  ދެންނެވުންތަކާއި،  އިޢުލާންތަކާއި،  ނެރުއްވާ 

ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.    

ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ  ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ހޯމަ    

ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  ހަފުތާގެ  ކުރީ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު 

ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  އަދި  ކުރިންނެވެ.   

ހިނގަމުންދާ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު  ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ 

ލިޔުންތައް  ކުރިންނެވެ.  ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  އަންގާރަ  ހަފުތާގެ 

    gazette@po.gov.mv މި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

ހުންނަންވާނީ  ލިޔެފައި  ލިޔުންތައް   ފޮނުއްވާ   ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް   ގެޒެޓުގައި    

ފޮންޓުންނެވެ. ފަރުމާ  ރޑުގައި  ވާ މައިކްރޯސޮފްޓް 
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ނޑައަޅުއްވާ ސަފީރު ކަމުގެ މަގާމު  ޔޫރަޕިއަން ކޮމިއުނިޓީޒަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަ

 

ނޑައަޅުއްވާ ސަފީރު ކަމުެގ ޔޫރަޕިއަން   ކޮމިއުނިޓީޒަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަ
ޢައްޔަްނ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަގާމަށް ެހންވޭރު އޭޝަންލޮޖް ާއދަމް ޙަސަްނ، 

 .ކުރައްވައިފިއެވެ
 
 
 

  މުޙަންމަދު ޒުަހއިރު 
 ީސެކްރެޓެރޕްރެސް  

3 ރަމަޟާން 1435  

  ނަންބަރުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުު: 2014/13
1  ޖުލައި  2014   

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ 

ޚާއްޞަ އިނާމަށް މިއަހަރު ނަން ހުށަހެޅުއްވުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ފަރާތްތަކަށް  ހޯދާ  ދަރަޖަ  މަތީ 

ނަން  މިއަހަރު  އިނާމަށް  ޚާއްޞަ  ގެންދަވާ  ދެއްވަމުން 

ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުޞަތު، މިއަދު ހުޅުއްވާލައްވައިފި ކަމަށާއި، 

މި އިނާމާބެހޭ  ކަންތައްތައް ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވަނީ، 

އެކަމަށްޓަކައި އެކުލަވައިލައްވާފައިވާ ޚާއްޞަ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީން 

ވިދާޅުވިއެވެ.  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ދަންނަވަން  ކަމުގައި 

މި އިނާމު ދެއްވުމުގެ މަޤްޞަދަކީ، ރާއްޖެއަށް ރީތި ނަން 

މަތީ  ހުނަރުން  ހިތްވަރާއި  ކާމިޔާބީއާއި،  ފަރާތްތަކުގެ  ހޯދައިދޭ 

ވަނަތައް ހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ ކާމިޔާބީ އިޙްތިފާލު ކުރުމާއި، މިފަދަ 

ކާމިޔާބީތައް ހޯދުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމާއި، ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ 

ދާއިރާތަކަށް ދިވެހިންގެ އުފެއްދުންތެރިކަމާއި މަސައްކަތްތެރިކަން 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ދަންނަވަން  ކަމުގައި  ކުރުން  މިޞްރާބު 

ވިދާޅުވިއެވެ. 

މިއަހަރު ޚާއްޞަ އިނާމު ދެއްވުމަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވަނީ، 

އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ކަމުގައި ދަންނަވަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ވިދާޅުވިއެވެ. 

ވަނަ  އެންމެމަތީ  ކޯހަކުން  ތަމްރީނުގެ  ތަޢުލީމާއި  މަތީ   .1

 . ން ދު ހޯ

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މައުރަޒަކުން ނުވަތަ މުބާރާތަކުން ނުވަތަ   .2

މިނޫންވެސް ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންކުރުމަކުން އެންމެމަތީ 

ވަނަ ނުވަތަ ޝަރަފު ހޯދުން.

ރޮނގުން  ކަމުގެ  އުފެއްދުންތެރި  މަސައްކަތްތެރިކަމާއި   .3

ކުރުން. ޙާޞިލު  ކާމިޔާބީއެއް  ޚިލާފު  އާދަޔާ 

މަސައްކަތެއް  ފެންވަރަކަށް  ނޑައަޅާ  ކަ ސަރުކާރުން   .4

އުފެއްދުން. އެއްޗެއް  ނުވަތަ  ކުރުން 

ނޑައަޅާ ފެންވަރަކަށް މަސައްކަތެއްކުރުން  ސަރުކާރުން ކަ

ނުވަތަ އުފެއްދުމުގެ ގިންތިން މިއަހަރު 4 ދާއިރާއަކުން އިނާމު 

ކުރިއަށް  އެކަންކަން  ކަމަށާއި،  ހުޅުއްވާލައްވާފައިވާ  ދެއްވުމަށް 

ގެންދަވާނީ، މިދަންނަވާ ގޮތުގެމަތިން، އެކަމަކާގުޅޭ ސަރުކާރުގެ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ދަންނަވަން  ކަމުގައި  މުއައްސަސާއަކުން 

ވިދާޅުވިއެވެ. 

ދިވެހިބަހުގެ ބަހުރުވަތައް ދިރުވައި އާލާކުރުމުގެ ދާއިރާއިން  )ހ( 

“ދިވެހިބަހުގެ ބަހުރުވަތަކުގެ އަދަބީބަސް” ފޮތް ލިޔުމުގެ 

މުބާރާތް. 

މިކަމާބެހޭ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަވާނީ، ދިވެހިބަހުގެ   

  . ވެ ނެ ން މީ ޑަ ކެ އެ

ތާރީޚީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދާއިރާއިން،  އާޓްސްގެ  ވިޜުއަލް  )ށ( 

ހާދިސާތަކުގެ މައްޗަށް ލިޔެފައިވާ ވާހަކަތައް އަސްލަކަށް 

ބަލައިގެން އެވާހަކައިގެ އަސްލު ނުގެއްލޭގޮތަށް ކުރެހުމުން 

ހުށަހެޅުން.

މިކަމާބެހޭ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަވާނީ، ނޭޝަނަލް   

އާޓްސްއިންނެވެ. ދި  ފޮރ  ސެންޓަރ 

ދިރުވައި  ޘަޤާފަތް  ދިވެހި  ތަރިކައާއި  ޤައުމީ  ދިވެހި  )ނ( 

އާލާކުރުމުގެ ދާއިރާއިން، ކާބަފައިންގެ މަސައްކަތްތެރިކަމާއި 

އުފެއްދުން. މިނިއޭޗަރ  ދައްކުވައިދޭ  އުފެއްދުންތެރިކަން 

މިކަމާބެހޭ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަވާނީ، ޑިޕާޓްމަންޓް   

ހެރިޓޭޖުންނެވެ. އޮފް 

ދިރުވައި  މަސައްކަތްތެރިކަން  ދިވެހި  ނެތެމުންދާ  )ރ( 

ތަކެތި  ކުނަލުން  ކުނަލާއި،  ދާއިރާއިން،  އާލާކުރުމުގެ 

 . ން ދު އް ފެ އު

މިކަމާބެހޭ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަވާނީ، މިނިސްޓްރީ   

ޑިވެލޮޕްމަންޓުންނެވެ.                               އިކޮނޮމިކް  އޮފް 

ރަސްމީ  ފޯމު  ހުށަހަޅާ  ނަން  އިނާމަށް  ޚާއްޞަ 

މިއޮފީހުގެ  އަދި  ދޫކުރާނެއެެވ.     މިއޮފީހުން  ގަޑީގައި 

ވެބްސައިޓްގެ  ކުރެއްވޭނެއެވެ.  ޑައުންލޯޑް  ވެބްސައިޓުންވެސް 
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އެޑްރެހަކީ www.presidencymaldives.gov.mv އެވެ. 

އިނާމާބެހޭ  “ޚާއްޞަ  ފޮނުއްވާނީ،  ފުރިހަމަކުރައްވައި  ފޯމު 

ކޮމިޓީ” އަށް އެޑްރެސްކުރައްވައި، 2014 ސެޕްޓެންބަރު 15 ވާ

ހޯމަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 4 ޖެހުމުގެ ކުރިން މިއޮފީހަށް ކަމުގައި 

ވިދާޅުވިއެވެ.   ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ދަންނަވަން 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ފަރާތްތަކަށް  ހޯދާ  ދަރަޖަ  މަތީ 

ނަން  އެދި  އިނާމަށް  ލިޔުމާއި،  އިނާމާބެހޭ  ޚާއްޞަ  ދެއްވާ 

ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ސަރުކާރުގެ  ދިވެހި  ފޯމުތައް،  ހުށަހަޅާ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ދަންނަވަން  ކަމުގައި  ކުރައްވާފައިވާނެ 

 . ވިދާޅުވިއެވެ

މަޢުލޫމާތު  އިތުރު  ބެހޭގޮތުން  އިނާމާ  ޚާއްޞަ 

ނަންބަރު  މިއޮފީހުގެ  ބޭނުންފުޅުވާނަމަ،  އޮޅުންފިލުއްވަން 

ފޯނަށް  ނަންބަރު   3323701 ނުވަތަ  ފޯނަށް   3336206

އެދެމެވެ. ގުޅުއްވުން 
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ޚާއްޞަ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު - 2014

ތަޢާރުފު

ޚާއްޞަ އިނާމަކީ ހިތްވަރާއި ހުނަރުން ހޯދާ ކާމިޔާބީތަކަށް 

ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ އިނާމެކެވެ. މި 

ނޑައަޅާނީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  އިނާމު ޙައްޤުވާ ފަރާތްތައް ކަ

މި  ކޮމިޓީންނެވެ.  އިނާމާބެހޭ  ޚާއްޞަ  ކުރައްވާފައިވާ  ޢައްޔަން 

އިނާމު ޢާންމު ގޮތެއްގައި ދޭނީ އަހަރަކު އެއްފަހަރުއެވެ.

ދެއްވާނީ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ގޮތުގައި  އިނާމުގެ 

ލިޔުމެކެވެ.  ހަނދާނީ  މެޑެއްޔަކާއި 

މަޤްޞަދު

މި އިނާމު ދެއްވުމުގެ މަޤްޞަދަކީ، ރާއްޖެއަށް ރީތިނަން 

މަތީ  ހުނަރުން  ހިތްވަރާއި  ކާމިޔާބީއާއި،  ފަރާތްތަކުގެ  ހޯދައިދޭ 

ވަނަތައް ހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ ކާމިޔާބީ އިޙްތިފާލުކުރުމާއި، މިފަދަ 

ކާމިޔާބީތައް ހޯދުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމާއި، ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ 

ދާއިރާތަކަށް ދިވެހިންގެ އުފެއްދުންތެރިކަމާއި މަސައްކަތްތެރިކަން 

މިސްރާބުކުރުމެވެ.

އިނާމު ދެވޭ ކަންކަން

ދަރަޖަ  މަތީ  ރިޢާޔަތްކޮށް،  މަޤްޞަދަށް  ބަޔާންވެދިޔަ 

ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު 

ކަންކަމަށެވެ.  އަންނަނިވި  ހަމަޖެހިފައިވަނީ  ދިނުމަށް 

ވަނަ . 1 މަތީ  އެންމެ  ކޯހަކުން  ތަމްރީނުގެ  ތަޢުލީމާއި  މަތީ 

ހޯދުން.

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މައުރަޒަކުން ނުވަތަ މުބާރާތަކުން ނުވަތަ . 2

މިނޫންވެސް ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންކުރުމަކުން އެންމެ މަތީ 

ވަނަ ނުވަތަ ޝަރަފު ހޯދުން.

މަސައްކަތްތެރިކަމާއި އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ރޮނގުން އާދަޔާ . 3

ޚިލާފު ކާމިޔާބީއެއް ހާސިލުކުރުން.

މަސައްކަތެއްކުރުން . 4 ފެންވަރަކަށް  ނޑައަޅާ  ކަ ސަރުކާރުން 

އުފެއްދުން. އެއްޗެއް  ނުވަތަ 

 2010 ކާމިޔާބީތައް،  ބަޔާންވެދިޔަ  ދެވޭނީ  އިނާމު  މި 

އަދި  ހާސިލުކޮށްފައިވާ،  ފަހުން  އޭގެ  ނުވަތަ  އަހަރު  ވަނަ 

ކުރިން  އިނާމު  ޚާއްޞަ  ދެއްވާ  ސަރުކާރުން  އެކަމަކަށް، 

ލިބިފައިނުވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. ހަމަ އެހެންމެ، މި އިނާމު ދެވޭނީ 

އަހަރުގެ  ވޭތުވެދިޔަ 5  ކުށެއް،  ކުށެއް ނުވަތަ ޖިނާއީ  މަދަނީ 

ތެރޭގައި އެފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެފައިނުވާ، އެފަރާތެއްގެ 

އަދަބު  ކުށެއްގެ  މިފަދަ  ބެލެމުންނުދާ،  މައްސަލައެއް  މިފަދަ 

ތަންފީޒުކުރެވެމުންނުދާ، މި ލިޔުމުގައި ބަޔާންވެގެންވާ އެހެނިހެން 

ކޮމިޓީން  އިނާމާބެހޭ  ޚާއްޞަ  ފުރިހަމަވާކަމަށް،  ޝަރުޠުތައް 

ފަރާތްތަކަށެވެ. ނޑައަޅާ  ކަ

ބަޔާންވެދިޔަ  ހުށަހަޅަންވާނީ  އެދި  އިނާމަށް  މި 

ކާމިޔާބީތަކުން ކާމިޔާބީއެއް ހާސިލުކުރި ފަރާތުން، މިކަމަށް އެދި 

ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ. ފޯމު  ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ ހުށަހަޅަން 

ނޑައެޅުމުގައި އެންމެ  ޚާއްޞަ އިނާމު ދޭނެ ފަރާތްތައް ކަ

ފަހުގެ ނިންމުން ނިންމާ ފަރާތަކީ ޚާއްޞަ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީއެވެ.

1. މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެ މަތީ ވަނަ ހޯދުން

ތަޢުލީމާއި  މަތީ  ހަމަޖެހިފައިވަނީ  ދޭގޮތަށް  އިނާމު  މި 

ނުވަތަ  ވަނަ  ކޯހަކުން 1  ފުރިހަމަކުރާ  ދާއިރާއިން  ތަމްރީނުގެ 

ފަރާތްތަކަށް،  ހާސިލުކުރާ  ވަނަ  މަތީ  އެންމެ  ފާހަގަކުރެވޭ 

ފުރިހަމަވުމުންނެވެ.  ޝަރުޠުތައް  އަންނަނިވި 

ސަނަދުތަކުގެ  ޤައުމީ  ކޯހުން،  ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  )ހ( 

މަތީ  އެއަށްވުރެ  ނުވަތަ   7 ލެވެލް  ނޑުގެ  އޮނިގަ

ލެވެލެއްގެ ސަނަދެއް ލިބިފައިވުން. )އޯޑިނަރީ ބެޗްލަރސް 

ނޑުގެ ލެވެލް 7ގެ  ޑިގްރީއަކީ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ

). ވެ ކެ ދެ ނަ ސަ

އިނާމަށް ހުށަހަޅާ ސަނަދަކީ، މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް  )ށ( 

އޮތޯރިޓީން ގަބޫލުކުރާ ސަނަދަކަށްވުން.

ހާސިލުކޮށްފައިވާ  ކުރިން  ސަނަދަކީ،  ހުށަހަޅާ  އިނާމަށް  )ނ( 

ނޑުން ދަށް  ސަނަދަކަށްވުރެ، ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ

ސަނަދަކަށްނުވުން. ލެވެލެއްގެ 
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ހާސިލުކޮށްފައިވާ ސަނަދުން ހޯދާފައިވާ މާކްސްގެ ނުވަތަ  )ރ( 

މަތީ  އެންމެ  ދެވޭ  ސަނަދުގައި  އެ  އެވްރެޖް،  ގްރޭޑުގެ 

ދަރަޖަ  މާކްސް  އެވްރެޖް  ހިމެނިފައިވުން.  ދަރަޖައިގައި 

ކުރެވިފައިނުވާނަމަ، 85 އިންސައްތަ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ 

ކޯހުގެ  އަދި  ހޯދާފައިވުން.  މާކްސް  އެވްރެޖް  މަތިން 

ކޮންމެ މާއްދާއަކުން ނުވަތަ މޮޑިއުލްއަކުން އެންމެ މަތީ 

މާއްދާތަކަށް  ވަކިވަކި  )ކޯހުގެ  ލިބިފައިވުން.  ދަރަޖަ 

އެންމެ  ދެވިފައިވާނަމަ  ގްރޭޑް  މޮޑިއުލްތަކަށް  ނުވަތަ 

ނުވަތަ  މާއްދާއަކަށް  ކޮންމެ  ގްރޭޑް  ދަރަޖައިގެ  މަތީ 

މޮޑިއުލްއަކަށް ލިބިފައިވުން. ވަކިވަކި މާއްދާތަކަށް ދަރަޖަ 

ދިނުމަކާނުލައި މާކްސް ދެވިފައިވާނަމަ ކޮންމެ މާއްދާއަކަށް 

ނުވަތަ މޮޑިއުލްއަކަށް 85 އިންސައްތަ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ 

ލިބިފައިވުން( މާކްސް  މަތިން 

ފުރިހަމަކުރި ކޯހުގައި ހިމެނޭ ބަޔަކަށް އެހެން ސަނަދެއް  )ބ( 

ލިބިފައިނުވުން.  އިނާމު  މި  ސަނަދަށް  އެ  ދެވި 

ފުރިހަމަކުރި ކޯހުގައި އެއްވެސް މާއްދާއަކުން އެޑްވާންސްޑް  )ޅ( 

ސްޓޭންޑިންގ ލިބިފައިނުވުން. 

ނޑުގެ  ފުރިހަމަކުރި ކޯހަކީ، ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ )ކ( 

ކުރިމަތިލާ  އިނާމަށް  ކޯހެއްނަމަ،  ގެ   7 ލެވެލް 

ކޯހުން،  އެ  ދަރިވަރުން   10 މަދުވެގެން  ދަރިވަރާއެކު 

އެ ބެޗުގައި ކޯސް ފުރިހަމަކޮށް ފާސްވުން. ފުރިހަމަކުރި 

 8 ލެވެލް  ނޑުގެ  އޮނިގަ ސަނަދުތަކުގެ  ޤައުމީ  ކޯހަކީ، 

ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ކޯހެއްނަމަ، އިނާމަށް ކުރިމަތިލާ 

ކޯހުން،  އެ  ދަރިވަރުން   5 މަދުވެގެން  ދަރިވަރާއެކު 

އެއް  ފާސްވުން.  ފުރިހަމަކޮށް  ކޯސް  ބެޗުގައި  އެ 

ކެންޕަހަށްވުރެ ގިނަ ކެންޕަހުގައި އެއް ކޯހެއް ހިންގިނަމަ 

ދަރިވަރުންގެ  ކިޔެވި  އެކުގައި  ކެންޕަހެއްގައި  ކޮންމެ 

ބެލެވޭނެއެވެ. ބެޗެއްކަމަށް  ގުރޫޕު 

 

2. ބައިނަލްއަޤްވާމީ މައުރަޒަކުން ނުވަތަ މުބާރާތަކުން ނުވަތަ 

މިނޫންވެސް ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންކުރުމަކުން އެންމެ މަތީ ވަނަ 

ނުވަތަ ޝަރަފު ހޯދުން

މި އިނާމު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

މައުރަޒެއްގައި ނުވަތަ މުބާރާތެއްގައި ބައިވެރިވެ، ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

ކްލަބްތަކާއި،  ހޯދާ  އެވޯޑެއް  ދަރަޖައިގެ  ވަނަ   1 ފެންވަރުގައި 

ރިޒޯޓުތަކާއި،  ވިޔަފާރިތަކާއި،  ޖަމާޢަތްތަކާއި،  ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި، 

އަދި  ފަރުދުންނަށެވެ.  ވަކިވަކި  މަރުކަޒުތަކާއި  އޮފީސްތަކާއި، 

ވަނަ  މަތީ  އެންމެ  މިންކުރުމަކުން  ފެންވަރުގެ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

ފަރާތްތަކަށެވެ. ބުނެވިދިޔަ  ކުރިން  ހޯދާ،  ނުވަތަ ޝަރަފު 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މައުރަޒަކުން ނުވަތަ މުބާރާތަކުން 1 ވަނަ  )ހ( 

ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތަކަށް މި އިނާމު ދޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 

އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަވުމުންނެވެ.

މުބާރާތުގައި ނުވަތަ މައުރަޒުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތަކީ   )1(

ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ  ފަރާތެއްގައި  ރަސްމީ  ރާއްޖޭގެ 

ނުވަތަ  ފަރުދެއް  ދިވެހި  ނުވަތަ  މުއައްސަސާއެއް 

ކަމުގައިވުން.  ފަރުދުން 

މަދުވެގެން    މައުރަޒަކީ،  ނުވަތަ  މުބާރާތް  ބައިވެރިވި   )2(

މުބާރާތެއް  ވާދަކޮށްފައިވާ  ބައިވެރިވެ  ޤައުމަކުން   5

ކަމުގައިވުން.  މައުރަޒެއް  ނުވަތަ 

ވަނަ   1 މައުރަޒުން  ނުވަތަ  މުބާރާތުން  ބައިވެރިވި   )3(

ދަރަޖަ ހާސިލުކޮށްފައިވުން ނުވަތަ ބައިވެރިވި ކެޓެގަރީން

   1 ވަނަ ދަރަޖަ ހާސިލުކޮށްފައިވުން.

މައުރަޒު  ނުވަތަ  މުބާރާތް  ބައިވެރިވި   )4(

ފަރާތަކުން  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  އިންތިޒާމުކޮށްފައިވަނީ، 

ރަސްމީ  ޤައުމުގެ  އިންތިޒާމުކުރި  އެކަން  ނުވަތަ 

ފަރާތަކުންކަމުގައިވުން، ނުވަތަ އެކަން އިންތިޒާމުކުރި 

ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ  ރަސްމީކޮށް  ޤައުމުގައި 

ކަމަށްވުން. ފަރާތަކުން 

)ށ( ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންކުރުމަކުން އެންމެ މަތީ ވަނަ ނުވަތަ 

ޝަރަފު ހޯދާ ފަރާތަކަށް މި އިނާމު ދޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 

އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމުންނެވެ.

މިންކުރެވުނު ފަރާތަކީ ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ފަރާތެއްގައި   )1(

ދިވެހި  ނުވަތަ  މުއައްސަސާއެއް  ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ 

ކަމުގައިވުން. ފަރުދުން  ނުވަތަ  ފަރުދެއް 

ނުވަތަ  ވަނަ  މަތީ  އެންމެ  ދާއިރާއިން  މިންކުރެވުނު   )2(

ލިބުން. ޝަރަފު 

މަދުވެގެން 5 ޤައުމެއްގެ މެދުގައި މިންކުރެވުން.  )3(
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މިންކުރީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފަރާތަކުން ނުވަތަ މިންކުރުން   )4(

އިންތިޒާމުކުރި ޤައުމުގެ ރަސްމީ ފަރާތަކުން ނުވަތަ 

ރަސްމީކޮށް  ޤައުމުގައި  އިންތިޒާމުކުރި  މިންކުރުން 

ކަމަށްވުން.  ފަރާތަކުން  ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ 

ހޯދީ  ނުވަތަ ޝަރަފު  ވަނަ  މަތީ  އެންމެ  ގިންތިން  މި  )ނ( 

މުޅި  ދޭނީ  މެޑެލި  ޖަމާޢަތަކުންނަމަ،  ނުވަތަ  ޓީމަކުން 

ބައިވެރިންނަށް  ވަކިވަކި  ޖަމާޢަތަށެވެ.  ނުވަތަ  ޓީމަށް 

ލިޔުމެވެ. ހަނދާނީ  ދެވޭނީ 

3. މަސައްކަތްތެރިކަމާއި އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ރޮނގުން އާދަޔާ 

ޚިލާފު ކާމިޔާބީއެއް ހާސިލުކުރުން

ދިވެހި  ހަމަޖެހިފައިވަނީ  ދިނުމަށް  އިނާމު  މި 

ރައްޔިތަކު ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ ބަޔަކު ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

ޤާއިމުކޮށްފައިހުރި މުއައްސަސާއަކުން، ތިރީގައިވާ ޝަރުޠުތަކުން 

ފަރާތަކަށެވެ.  ހޯދި  ކާމިޔާބީއެއް  ފުރިހަމަވާ  ޝަރުޠެއް 

ނުވަތަ  އިޤްތިޞާދީގޮތުން  ނުވަތަ  އިޖްތިމާޢީގޮތުން  )ހ( 

ގޮތުން  މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ  ނުވަތަ  ގޮތުން  ވިޔަފާރީގެ 

ނުވަތަ  ޙަރަކާތެއް  އައު  މަންފާކުރަނިވި،  ރާއްޖެއަށް 

ކަމަކަށްވުން. ފެށިދާނެ  މަސައްކަތެއް 

ބައެއްގެ  ރައްޔިތުންގެ  ނުވަތަ  ރައްޔިތެއްގެ  ދިވެހި  )ށ( 

ނުވަތަ  އުފެއްދުންތެރިކަން  މުއައްސަސާއެއްގެ  ނުވަތަ 

މަސައްކަތް އާދަޔާ ޚިލާފަށް ރަނގަޅުކަމަށް، މަސައްކަތް 

ނުވަތަ  ފަރާތަކުން  ރާއްޖޭގެ  ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ ބެލުމަށް 

އެމަސައްކަތެއް  ޤައުމެއްގައި  ބޭރުގެ  ރާއްޖެއިން 

ފާހަގަކުރުން.  ފަރާތަކުން  ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ ބެލުމަށް 

ސުޕަވައިޒްކުރާ  މަސައްކަތް  ނުވަތަ  އުފެއްދުންތެރިކަން 

ނުހިމެނޭނެއެވެ.  މިއަކު  މިންކުރުމެއް  ކުރާ  ފަރާތަކުން 

ބަލާ  މަސައްކަތް  ނުވަތަ  އުފެއްދުންތެރިކަން  އަދި 

ފަރާތާއި އިނާމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތާ ދެމެދު މަސައްކަތުގެ 

ޝަރުޠު  އިނާމަށް  މި  ތިމާގެކަމެއްވާނަމަވެސް 

 . ވެ އެ ނެ ވާ ނު އް އެ މަ ހަ

ދިވެއްސަކު  ބޭރުގައި  ރާއްޖެއިން  ނުވަތަ  ރާއްޖޭގައި  )ނ( 

ނުވަތަ  އެއްޗެއްގެ  ނުވަތަ  ހައްލެއްގެ  އީޖާދުކުރި 

ދިމާވެފައިވާ  ގޮތުން،  ނަތީޖާއެއްގެ  އުފެއްދުމެއްގެ 

ނުވަތަ  ހައްލުކުރެވިދާނެކަމަށް  މައްސަލައެއް  ބޮޑު 

އުނދަގުލެއް ފިލައިގެން ހިނގައިދާނެކަމަށް، މަސައްކަތް 

ނުވަތަ  ފަރާތަކުން  ރާއްޖޭގެ  ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ ބެލުމަށް 

ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޤައުމެއްގައި އެމަސައްކަތެއް ބެލުމަށް 

ގަބޫލުކުރުން. ފަރާތަކުން  ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ

ނޑައަޅާ ފެންވަރަކަށް މަސައްކަތެއްކުރުން  4. ސަރުކާރުން ކަ

ނުވަތަ އެއްޗެއް އުފެއްދުން

ސަރުކާރުން  ހަމަޖެހިފައިވަނީ،  ދިނުމަށް  އިނާމު  މި 

ފެންވަރަކަށް  ގަބޫލުކުރާ  ސަރުކާރު  ދާއިރާއަކުން،  ނޑައަޅާ  ކަ

ފަރާތްތަކަށެވެ.  އުފައްދާ  އެއްޗެއް  ނުވަތަ  މަސައްކަތެއްކުރާ 

މިއަހަރު މި އިނާމު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަންކަން ތިރީގައި 

ނޑާއި، އިނާމަށް  މިވަނީއެވެ. މި އިނާމު ދިނުމަށް ބަލާ މިންގަ

ނޑައަޅައި، އިނާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު  ވާދަކުރާނެ ގޮތް ކަ

އެކަމާބެހޭ  ނޑައަޅާނީ  ކަ ފަރާތެއް  ލިބޭ  އިނާމު  ހުޅުވާލައި 

މުއައްސަސާއަކުންނެވެ.

ދިވެހިބަހުގެ ބަހުރުވަތައް ދިރުވައި އާލާކުރުމުގެ ދާއިރާއިން،  )ހ( 

]ދިވެހި ބަހުގެ ބަހުރުވަތަކުގެ އަދަބީބަސް[ ފޮތް ލިޔުން 

)ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާ: ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ(

ތާރީޚީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދާއިރާއިން،  އާޓްސްގެ  ވިޜުއަލް  )ށ( 

ހާދިސާތަކުގެ މައްޗަށް ލިޔެފައިވާ ވާހަކަތައް އަސްލަކަށް 

ގޮތަށް  ނުގެއްލޭ  އަސްލު  އެވާހަކައިގެ  ބަލައިގެން 

ކުރެހުމުން ހުށަހެޅުން )ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާ: ނޭޝަނަލް 

އާޓްސް( ދި  ފޮރ  ސެންޓަރ 

ދިރުވައި  ޘަޤާފަތް  ދިވެހި  ތަރިކައާއި  ޤައުމީ  ދިވެހި  )ނ( 

އާލާކުރުމުގެ ދާއިރާއިން، ކާބަފައިންގެ މަސައްކަތްތެރިކަމާއި 

އުފެއްދުން  މިނިއޭޗަރ  ދައްކުވައިދޭ  އުފެއްދުންތެރިކަން 

ހެރިޓޭޖް( އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  މުއައްސަސާ:  )ކަމާބެހޭ 

ދިރުވައި  މަސައްކަތްތެރިކަން  ދިވެހި  ނެތެމުންދާ  )ރ( 

ތަކެތި  ކުނަލުން  ކުނަލާއި،  ދާއިރާއިން،  އާލާކުރުމުގެ 

އޮފް  މިނިސްޓްރީ  މުއައްސަސާ:  )ކަމާބެހޭ  އުފެއްދުން 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް( އިކޮނޮމިކް 
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ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު

ގިންތި 1: މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެ މަތީ ވަނަ ހޯދުން

ސެކްޝަން 1: އިނާމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު

ނަން:  )ހ(

ޕާސްޕޯޓު ސައިޒުގެ ފޮޓޯ

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: )ށ(

މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް: )ނ(

ފޯނު ނަންބަރު:    )ރ(

އީމެއިލް އެޑްރެސް: )ބ(

ކުރާ މަސައްކަތް ނުވަތަ އަދާކުރާ ވަޒީފާއާއި ވަޒީފާއަދާކުރާ ތަން: )ޅ(

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

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

ސެކްޝަން 2: ފުރިހަމަކުރި ކޯހުގެ މަޢުލޫމާތު

ހާސިލުކުރި ސަނަދު: )ހ(

ނޑުން ސަނަދުގެ ލެވެލް: )ށ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ

ސަނަދު ދިން މަރުކަޒާއި ޤައުމު: )ނ(

ކޯސް ފުރިހަމަކުރި މަރުކަޒާއި ޤައުމު: )ރ(

ކޯސް ހިންގި ފަރާތާއި ޤައުމު: )ބ(

ދުރުންދޭ ތަޢުލީމު ☐)ޅ( ޕާޓްޓައިމް ☐  ފުލްޓައިމް ☐  ކިޔެވުމުގެ ބާވަތް: 

ކޯސް ނިމުނު ތާރީޚު: )އ(ކޯސް ފެށި ތާރީޚު: )ކ(

އިނާމަށް އެދޭ ފަރާތާއެކު، އެ ބެޗްގައި އެ ކޯސް ފުރިހަމަކޮށް ފާސްވި ދަރިވަރުންގެ އަދަދު: )ވ(
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ސެކްޝަން 3: ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް

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

ހިމަނާފައިވާކަން  ލިޔުންތައް  އޮންނަންވާނެއެވެ.  ޖަހާފައި  ނޑު  ތައްގަ ސޮއިކޮށް،  ވަކީލަކު  ޤާނޫނީ  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  ނުވަތަ 

އަންގައިދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމާބެހޭ ބައިތަކުގައި ☒  ފާހަގަލާށެވެ. 

☐ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ.)ހ(

ނޑު )ށ( އިނާމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ސަނަދުގެ ކޮޕީ )މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު ބަޔާންކޮށް ތައްގަ

ޖަހާފައިވާ(.

☐ކޯހުގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ.)ނ(

ސަނަދު ދިން މަރުކަޒުން ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރި މަރުކަޒުން ދޫކޮށްފައިވާ، ކޯހުން 1 ވަނަ ނުވަތަ އެންމެ )ރ(

މަތީ ވަނަ ހާސިލުކުރިކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.

އިނާމަށް އެދޭ ފަރާތުން، ކޯހުން ހޯދާފައިވާ މާކްސްގެ އެވްރެޖް ނުވަތަ ގްރޭޑުގެ އެވްރެޖް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގެ )ބ(

ކޮޕީ.  )ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގައި ގްރޭޑް ދެވޭ މާކްސް ހިމެނިފައިނުވާނަމަ(

އިނާމަށް އެދޭ ފަރާތް ކޯސް ފުރިހަމަކުރިއިރު، އެ ބެޗުގައި އެ ކޯސް ފުރިހަމަކޮށް ފާސްވި ދަރިވަރުންގެ އަދަދު )ޅ(

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

ނޑުގެ )ކ( އިނާމަށް އެދޭ ފަރާތުން، އިނާމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ސަނަދު ފިޔަވައި، ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ

ލެވެލް 7 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ލެވެލެއްގެ އެހެން ސަނަދެއް ހާސިލު ކޮށްފައިވާނަމަ، އެ ސަނަދެއްގެ ކޮޕީ 

ނޑު ޖަހާފައިވާ(. )މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު ބަޔާންކޮށް ތައްގަ

އިޤުރާރު

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

އިޤުރާރުވަމެވެ. އެއްބަސްވެ 

ތާރީޚު: އިނާމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ސޮއި: 

☐

☐

☐

☐

☐
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ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު

ގިންތި  2: ބައިނަލްއަޤްވާމީ މައުރަޒަކުން ނުވަތަ މުބާރާތަކުން ނުވަތަ މިނޫންވެސް

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންކުރުމަކުން އެންމެ މަތީ ވަނަ ނުވަތަ ޝަރަފު ހޯދުން

ސެކްޝަން 1: އިނާމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު )މުއައްސަސާއެއްނަމަ(

މި ސެކްޝަން ފުރިހަމަކުރާނީ ކްލަބެއް، ޖަމްޢިއްޔާއެއް، ޖަމާޢަތެއް، ވިޔަފާރިއެއް، ރިޒޯޓެއް، އޮފީހެއް ނުވަތަ މަރުކަޒެއް މި އިނާމަށް 

ހުށަހަޅާނަމައެވެ. މި ސެކްޝަނުގައި ހިމަނާނީ އެ މުއައްސަސާއެއްގެ މަޢުލޫމާތެވެ.

ނަން: )ހ(

ނޑު ލޯގޯ ނުވަތަ ތައްގަ

މުއައްސަސާގެ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: )ށ(

މުއައްސަސާގެ ބާވަތް: )ނ(

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

އީމެއިލް އެޑްރެސް: )ޅ(

ވެބްސައިޓް އެޑްރެސް: )ކ(

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

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

މި ސެކްޝަން ފުރިހަމަކުރާނީ ވަކި ފަރުދަކު ނުވަތަ ފަރުދުންތަކެއް އިނާމަށް ހުށަހަޅާނަމައެވެ. އެއް ފަރުދަކަށްވުރެ ގިނަ ފަރުދުން 

ގުޅިގެން ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީއެއްނަމަ ކޮންމެ ފަރުދަކަށް، މި ސެކްޝަނުގެ ކޮޕީއެއް ހަދައި ފުރިހަމަކުރާނީއެވެ.

ނަން: )ހ(

ޕާސްޕޯޓު ސައިޒުގެ ފޮޓޯ

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: )ށ(

މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް: )ނ(

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

ކުރާ މަސައްކަތް ނުވަތަ އަދާކުރާ ވަޒީފާއާއި ވަޒީފާއަދާކުރާ ތަން: )ޅ(
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ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު ކުރިން ލިބިފައިވާނަމަ އިނާމުގެ ބާވަތާއި، އިނާމު ލިބުނު އަހަރު:)ކ(

ސޮއި: )އ(

ސެކްޝަން 3: ބައިވެރިވި މައުރަޒު/ މުބާރާތް/ މިންކުރުމުގެ މަޢުލޫމާތު

މައުރަޒު/ މުބާރާތް/ މިންކުރުމުގެ ނަން: )ހ(

މައުރަޒު/ މުބާރާތް/ މިންކުރުމުގެ ދާއިރާ: )ށ(

ވަނަ ލިބުނު ކެޓެގަރީ: )ރ(މައުރަޒު/ މުބާރާތް/ މިންކުރުމުން ލިބުނު ވަނަ: )ނ(

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

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

ނިމުނު ތާރީޚު: )އ(މައުރަޒު/ މުބާރާތް/ މިންކުރުން ފެށުނު ތާރީޚު: )ކ(

މައުރަޒު/ މުބާރާތް/ މިންކުރުމުގައި ބައިވެރިވި މީހުންގެ/ ޓީމުގެ އަދަދު:)ވ(

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

ސެކްޝަން 4: ފޯމު ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު

ނުވަތަ  މަރުކަޒެއް  އޮފީހެއް،  ރިޒޯޓެއް،  ވިޔަފާރިއެއް،  ޖަމާޢަތެއް،  ޖަމްޢިއްޔާއެއް،  ކްލަބެއް،  ފުރިހަމަކުރާނީ  ސެކްޝަން  މި 

ފަރާތުންނެވެ. ތަމްސީލުކުރާ  ފަރުދުންތަކެއް  އެ  ނުވަތަ  މުއައްސަސާއެއް  އެ  ހުށަހަޅާނަމަ،  އިނާމަށް  ފަރުދުންތަކެއް 

ނަން: )ހ(

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: )ށ(

މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް: )ނ(

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

☐ފަރުދުންތަކެއް☐މުއައްސަސާއެއްތަމްސީލުކުރާ ފަރާތް:)ޅ(

ފޯމު ފުރިހަމަކުރާ ހައިސިއްޔަތު: )ކ(

ސެކްޝަން 5: ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް

މި ފޯމާއެކު ތިރީގައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މި ލިޔުންތަކުގައި، އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް، ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ 

ނޑު ޖަހާފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ލިޔުންތައް ހިމަނާފައިވާކަން އަންގައިދިނުމުގެ  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ސޮއިކޮށް ތައްގަ

ގޮތުން ކަމާބެހޭ ބައިތަކުގައި ☒ ފާހަގަލާށެވެ.

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ. މި ލިޔުން ހުށަހަޅާނީ ސެކްޝަން 2 ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތް ނުވަތަ )ހ(

ފަރާތްތަކުންނާއި، ސެކްޝަން 4 ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތުންނެވެ.

ބައިވެރިވި މައުރަޒު ނުވަތަ މުބާރާތާ ބެހޭގޮތުން މި ފޯމުގެ ސެކްޝަން 3 ގައިވާ ކަންކަން އަންގައިދޭ، މުބާރާތް/ )ށ(

މައުރަޒު/ މިންކުރުން އިންތިޒާމުކުރި ފަރާތުން ދީފައިވާ ލިޔުމުގެ ނުވަތަ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ. 

☐

☐
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ބައިވެރިވި މުބާރާތް/ މައުރަޒު/ މިންކުރުން އިންތިޒާމުކޮށްފައިވަނީ، ޤައުމެއްގެ ރަސްމީ ފަރާތަކުންކަމަށް ނުވާނަމަ، )ނ(

އިންތިޒާމުކުރި ފަރާތް، ޤައުމެއްގެ ރަސްމީ ފަރާތެއްގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާކަން ބަޔާންކޮށް، އެ ރަސްމީ 

ފަރާތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.

ޖަމާޢަތެއް )ރ( ނުވަތަ  ޖަމުޢިއްޔާއެއް  ނުވަތަ  ކްލަބެއް  ފަރާތަކީ  ބައިވެރިވި  މިންކުރުމުގައި  މައުރަޒު/  މުބާރާތް/ 

ނުވަތަ ވިޔަފާރިއެއް ނުވަތަ ރިޒޯޓެއް ނުވަތަ މަރުކަޒެއް ނުވަތަ އޮފީހެއް ނުވަތަ މިނޫންވެސް މުއައްސަސާއެއް 

ކަމުގައިވާނަމަ، އެ ތަނެއް، ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ފަރާތެއްގައި ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާކަން ބަޔާންކޮށް، އެ ފަރާތަކުން 

ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.

ކްލަބެއް، ޖަމްޢިއްޔާއެއް، ޖަމާޢަތްތެއް، ވިޔަފާރިއެއް، ރިޒޯޓެއް، އޮފީހެއް، މަރުކަޒެއްފަދަ މުއައްސަސާއަކުން )ބ(

މި އިނާމަށް އެދި ހުށަހަޅާނަމަ، އިނާމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތެއްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނުވަތަ ހިންގާ ކޮމިޓީން، 

އެ ފަރާތެއް އިނާމަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމާފައިވާކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ .

އިޤުރާރު

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

އިޤުރާރުވަމެވެ.

ފޯމު ހުށަހަޅާ )ސެކްޝަން 4 ފުރިހަމަކުރާ( ފަރާތުގެ 

ނަން:
ތާރީޚު: ސޮއި:

☐

☐

☐
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ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު

ގިންތި 3: މަސައްކަތްތެރިކަމާއި އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ރޮނގުން އާދަޔާ ޚިލާފު ކާމިޔާބީއެއް ހާސިލުކުރުން

ސެކްޝަން 1: އިނާމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު )މުއައްސަސާއެއްނަމަ(

މި ސެކްޝަން ފުރިހަމަކުރާނީ ކްލަބެއް، ޖަމްޢިއްޔާއެއް، ޖަމާޢަތެއް، ވިޔަފާރިއެއް، ރިޒޯޓެއް، އޮފީހެއް ނުވަތަ މަރުކަޒެއް މި އިނާމަށް 

ހުށަހަޅާނަމައެވެ. މި ސެކްޝަނުގައި ހިމަނާނީ އެ މުއައްސަސާއެއްގެ މަޢުލޫމާތެވެ.

ނަން: )ހ(

ނޑު ލޯގޯ ނުވަތަ ތައްގަ

މުއައްސަސާގެ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: )ށ(

މުއައްސަސާގެ ބާވަތް: )ނ(

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

އީމެއިލް އެޑްރެސް: )ޅ(

ވެބްސައިޓް އެޑްރެސް: )ކ(

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

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

މި ސެކްޝަން ފުރިހަމަކުރާނީ ވަކި ފަރުދަކު ނުވަތަ ފަރުދުންތަކެއް އިނާމަށް ހުށަހަޅާނަމައެވެ. އެއް ފަރުދަކަށްވުރެ ގިނަ ފަރުދުން 

ގުޅިގެން ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީއެއްނަމަ ކޮންމެ ފަރުދަކަށް، މި ސެކްޝަނުގެ ކޮޕީއެއް ހަދައި ފުރިހަމަކުރާނީއެވެ.

ނަން: )ހ(

ޕާސްޕޯޓު ސައިޒުގެ ފޮޓޯ

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: )ށ(

މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް: )ނ(

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

ކުރާ މަސައްކަތް ނުވަތަ އަދާކުރާ ވަޒީފާއާއި ވަޒީފާއަދާކުރާ ތަން: )ޅ(
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ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު ކުރިން ލިބިފައިވާނަމަ އިނާމުގެ ބާވަތާއި، އިނާމު ލިބުނު އަހަރު:)ކ(

ސޮއި: )އ(

ސެކްޝަން 3: ހާސިލުކުރި ކާމިޔާބީގެ މަޢުލޫމާތު

ހާސިލުކުރި ކާމިޔާބީ:)ހ(

ކާމިޔާބީ ހާސިލުކުރި ރޮނގު: )ށ(

ކާމިޔާބީ ހާސިލުކުރި ތާރީޚު: )ނ(

ނުވަތަ )ރ( ގޮތުން  ވިޔަފާރީގެ  ނުވަތަ  އިޤުތިޞާދީގޮތުން  ނުވަތަ  އިޖުތިމާޢީގޮތުން  ސަބަބުން  ކާމިޔާބީގެ  ހާސިލުކޮށްފައިވާ 

ތަފުސީލު: ޙަރަކާތުގެ  އައު  ފެށިދާނެ  މަންފާކުރަނިވިގޮތަށް  ރާއްޖެއަށް  ގޮތުން  މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ 

ނޑައަޅާފައިވާ ރާއްޖޭގެ ފަރާތަކުން )ބ( އުފެއްދުން ނުވަތަ މަސައްކަތް އާދަޔާ ޚިލާފަށް ރަނގަޅުކަމަށް، މަސައްކަތް ބެލުމަށް ކަ

ނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވާނަމަ، އެކަން  ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޤައުމެއްގައި އެމަސައްކަތެއް ބެލުމަށް ކަ

ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފަރާތާއި، ޤައުމާއި، ފާހަގަކުރި ކަންތައް:
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މައްސަލައެއް )ޅ( ބޮޑު  ދިމާވެފައިވާ  ގޮތުން،  ނަތީޖާއެއްގެ  އުފެއްދުމެއްގެ  ނުވަތަ  އެއްޗެއްގެ  ނުވަތަ  ހައްލެއްގެ  އީޖާދުކުރި 

ނޑައަޅާފައިވާ ރާއްޖޭގެ  ހައްލުކުރެވިދާނެކަމަށް ނުވަތަ އުނދަގުލެއް ފިލައިގެން ހިނގައިދާނެކަމަށް، މަސައްކަތް ބެލުމަށް ކަ

ނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތަކުން ގަބޫލުކޮށްފައިވާނަމަ،  ފަރާތަކުން ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޤައުމެއްގައި އެމަސައްކަތެއް ބެލުމަށް ކަ

އެކަން ގަބޫލުކުރި ފަރާތާއި، ޤައުމާއި، ގަބޫލުކޮށްފައިވާ ކަންތައް:

ސެކްޝަން 4: ފޯމު ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު

ނުވަތަ  މަރުކަޒެއް  އޮފީހެއް،  ރިޒޯޓެއް،  ވިޔަފާރިއެއް،  ޖަމާޢަތެއް،  ޖަމްޢިއްޔާއެއް،  ކްލަބެއް،  ފުރިހަމަކުރާނީ  ސެކްޝަން  މި 

ފަރާތުންނެވެ. ތަމްސީލުކުރާ  ފަރުދުންތަކެއް  އެ  ނުވަތަ  މުއައްސަސާއެއް  އެ  ހުށަހަޅާނަމަ،  އިނާމަށް  ފަރުދުންތަކެއް 

ނަން: )ހ(

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: )ށ(

މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް: )ނ(

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

☐ފަރުދުންތަކެއް☐މުއައްސަސާއެއްތަމްސީލުކުރާ ފަރާތް:)ޅ(

ފޯމު ފުރިހަމަކުރާ ހައިސިއްޔަތު: )ކ(

ސެކްޝަން 5: ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް

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

ހިމަނާފައިވާކަން  ލިޔުންތައް  އޮންނަންވާނެއެވެ.  ޖަހާފައި  ނޑު  ތައްގަ ސޮއިކޮށް،  ވަކީލަކު  ޤާނޫނީ  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  ނުވަތަ 

އަންގައިދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމާބެހޭ ބައިތަކުގައި ☒ ފާހަގަލާށެވެ.

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ. މި ލިޔުން ހުށަހަޅާނީ ސެކްޝަން 2 ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތުންނާއި، )ހ(

☐ސެކްޝަން 4 ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތް ނުވަތަ ފަރާތްތަކުންނެވެ.
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ކްލަބްތަކާއި، ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި، ޖަމާޢަތްތަކާއި، ވިޔަފާރިތަކާއި، ރިޒޯޓުތަކާއި، އޮފީސްތަކާއި، މަރުކަޒުތައް ފަދަ )ށ(

މުއައްސަސާއަކުން މި އިނާމަށް އެދި ހުށަހަޅާނަމަ، އިނާމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތެއްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނުވަތަ 

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

ނޑައަޅާފައިވާ ރާއްޖޭގެ )ނ( އުފެއްދުން ނުވަތަ މަސައްކަތް އާދަޔާ ޚިލާފަށް ރަނގަޅުކަމަށް، މަސައްކަތް ބެލުމަށް ކަ

ފަރާތަކުން  ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ ބެލުމަށް  އެމަސައްކަތެއް  ޤައުމެއްގައި  ބޭރުގެ  ރާއްޖެއިން  ނުވަތަ  ފަރާތަކުން 

ކޮޕީ. ލިޔުމުގެ  ދޫކޮށްފައިވާ  ފާހަގަކޮށް  އެކަން  ފާހަގަކޮށްފައިވާނަމަ، 

އީޖާދުކުރި ހައްލެއްގެ ނުވަތަ އެއްޗެއްގެ ނުވަތަ އުފެއްދުމެއްގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ދިމާވެފައިވާ ބޮޑު މައްސަލައެއް )ރ(

ނޑައަޅާފައިވާ  ހައްލުކުރެވިދާނެކަމަށް ނުވަތަ އުނދަގުލެއް ފިލައިގެން ހިނގައިދާނެކަމަށް މަސައްކަތް ބެލުމަށް ކަ

ނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތަކުން  ރާއްޖޭގެ ފަރާތަކުން ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޤައުމެއްގައި އެމަސައްކަތެއް ބެލުމަށް ކަ

ގަބޫލުކޮށްފައިވާނަމަ، އެކަން ގަބޫލުކޮށް ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.

އިޤުރާރު

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

އިޤުރާރުވަމެވެ.

ފޯމު ހުށަހަޅާ )ސެކްޝަން 4 ފުރިހަމަކުރާ( ފަރާތުގެ 

ތާރީޚު: ސޮއި:ނަން:

☐

☐

☐



ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންްތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް - ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު 12:30 ން 1:00 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހުކުރު ދުވަސް -  ހެނދުނު 11:00 ން 11:30 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހޮނިހިރު ދުވަސް - ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް  

ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު 7:00 ން 7:45 އަށް

. . .your fr iend on air.


