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 ޚާއްޞަ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީ
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 

 2019 – މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު 
 

 ތަޢާރުފު 

 ރާއި ިޢލްީމގޮތުން ހިތްަވރާއި ުހނަ ،ޚާއްޞަ އިނާަމކީމަތީ ދަރަޖަ ޯހދާ ަފރާތްތަކަށް ރައީސުްލޖުމްޫހރިއްޔާ ދެއްވާ    
ހޯދާ ާކމިޔާބީތަކަށް ޤައުމީ ެފންވަރުގައި ރަީއސުލްުޖމްޫހރިއްާޔ ދެއްވާ ިއނާމެކެވެ. މި އިާނމު ޙައްޤުވާ ފަރާތްތަްއ 

ްނމުގޮތެއްގަިއ އާކޮމިޓީންެނވެ. މި އިނާމު  ފަިއވާ ޚާްއޞަ އިނާމާެބހޭަވއިުކރައް ނުކަނޑައަޅާނީ، ރަީއސުްލޖުމްޫހރިްއޔާ ޢައްޔަ
 ވެ.އަަހރަކު އެްއފަަހރުއެ ،ދޭނީ

 

 މަޤްޞަދު 

މި އިނާމު ެދއްވުުމގެ ަމްޤޞަދަކީ، ރާއްޖެއަށް ރީތިނަން ހޯދަިއދޭ ަފރާތްތަކުގެ ކާމިޔާބީާއއި، ހިތްވަރާިއ    
ުލކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ހާސިޢިްލމީޮގތުން މަތީ ވަނަތަކާއި ޝަަރފު  ،އުފެްއދުންތެރިކަާމއި ،މަަސއްކަތްތެރިކަމާއި  ،ހުނަރާއި

ަފރާތްތަކުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް، ިހތްވަރުދީ، ރާްއޖޭގެ ތަރަްއޤީއަްށ ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކަށް  އެ ކާމިޔާބީ އިޙްތިފާލުކޮށް،
 ދިވެހިްނގެ އުެފއްދުންތަކާއި ަމސައްކަތްތެރިކަން މިްސރާބު ކުުރމެވެ.

 

 ޚާއްޞަ އިނާމު 

. މެޑެްއޔަާކއި ހަނދާނީ ލިޔުމެކެވެ ،ޚާއްޞަ އިނާމުގެ ގޮުތަގއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެދއްވާނީ    
ނަމަ، މުޅި ޓީމަށް ނުވަަތ  ީޓމަކުން ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކުން ،އެންމެ މަތީ ވަނަ ނުވަތަ ޝަރަފު ހޯދީ ،އެހެންނަމަވެސް

 ަހނދާނީ ލިޔުމެކެވެ. ،ޖަމާޢަތަށް ދެއްވާނީ، މެޑެއްަޔާކއި ހަނދާނީ ލިޔުމެކެވެ. ަވކިަވކި ބައިވެރިންނަށް ދެްއވާނީ
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  ދެވޭ ކަންކަން އިނާމު 
 

ދަށް ިރޢާޔަތްކޮށް، މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ަފރާތްތަކަށް ރައީސުްލޖުމްޫހރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާްއޞަ ޞަބަޔާންވެދިޔަ މަޤް    
 އަންނަނިވި ކަންކަމަށެވެ. ،ހަމަެޖހިފަިއވަނީ އިނާމު ދިނުމަށް

 

 ފައިވުން؛ދައި ހޯ ގެ ކޯަހކުން ފާހަަގކޮށްލެވޭ ކާމިޔާބީެއއް ތަމްރީނު އި މަތީ ތަޢުލީމާ .1

 

 ފާހަގަކޮްށލެވޭ  ުލކުރުުމގައިާހސި ގެ ސަަނދެއް 10 ލެެވލް އޮނިގަނޑުގެ ސަނަދުަތކުގެ ަޤއުމީ ދިވެިހރާއްޭޖގެ 1.1
 ފަިއވުން.ދައިހޯ  ކާމިޔާބީއެއް

 ސަނަދެއް  ގެ 9 ނުވަތަ ެލވެލް 8 ލެވެލް  ުނވަތަ 7 ލެެވލް އޮނިގަނުޑގެ ސަނަދުަތކުގެ ޤަުއމީ ދިވެިހރާއްޭޖގެ 1.2
 ފައިވުން.ދައި ހޯ ަވނަ މަތީ އެންމެ ުލކުރުުމގައިހާސި

 

ންމެ މަީތ މިންކުުރމަކުން އެމިނޫްނވެސް ރަޒަކުން ުނވަތަ މުބާރާތަކުން ނުވަތަ ބައިނަލްއަްޤވާމީ އުބައިނަލްއަްޤވާމީ މަ  .2
 ދައިފަިއވުން؛ވަނަ ނުވަތަ ޝަަރފު ހޯ 

 

ނުވަތަ ކޮށްގެން، ލީެލއް ޙުުމގެގޮތުން ސައިންޓިފިކް ތަރާއްޖެއަށް ދިާމވެފަިއވާ މުހިްނމު މައްސަަލއަކަށް ޙައްލެއް ހޯދު  .3
ނުވަތަ  ،ކޮށްގެން ަފދަ އާދަޔާ ޚިލާފު އުެފއްދުންތެރި މަަސއްކަތެއް  ނުަވތަ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ،ލްމީ ިދރާސާެއއްކޮށްގެންޢި

   ؛ުލކޮށްފައިވުންާހސިއައު އީޖާެދއް އުފަްއދަިއގެން، ާފހަގަކޮށްލެވޭ ކާމިޔާބީއެއް 

 ޝަރުޠު އަސާސީ 

 ނަަމއެވެ.  ލިބޭނީ، އަންނަިނވި ޝަރުޠުތައް ުފރިހަަމވާރައީުސލްޖުްމހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ާޚއްޞަ އިނާމު

 ؛ވުން ކަމުަގއި ރައްޔިތަކު ދިވެހި .1

ރު ނުވަތަ އޭގެ ަފހުން ލިބިފަިއވާ ަވނަ އަހަ 2016 ،ކާމިޔާބީއަކީ ހުށަހެޅިަފިއވާ އިނާމަށް ޚާއްޞަ .2
 ؛ވުންކާމިޔާބީއެއްކަުމގައި 

ރައީުސލްުޖމްހޫިރއްޔާ ދެްއވާ ޚާއްަޞ އިނާުމ ުކރިން ލިބިަފއިނުާވ  ،ކާމިޔާބީއަކީ ހުށަހެޅިަފއިވާ  އިާނމަށް ޚާއްޞަ .3
 ؛ވުން ކާމިޔާބީއެއްކަުމގައި

 

 ؛މީަހކީ ނުވަތަ ފަރާތަކީއިނާމަށް ހުށަހެޅޭ  .4
 

       ނުވަތަ ޙުކުމް ތަންފީޛު  ،ޙުކުމް ތަންފީޛު ކޮށްފައިވާ ،)ހ( ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރިކަން ޝަީރޢަތަށް ސާބިތުވެ
   ފަރާތެއް ަކމުގައި ނުވުން.  ނުވަތަ ،ކަުމގައިޖެހިަފއިވާ ީމހެއް  ނުވަތަ ޙުކުމް ތަންީފޛު ކުރަން ،ދާ ކުރަމުން
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 ގައި  މީހަކު ކަމުކުރިަކން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ  އިސްލާމްީދނުގައި ޙައްުދ ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް (ށ)
  ނުވުން.

 
  ގައި ނުުވން. މީހަކު ަކމުޝަީރޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ ކުިރކަމަށް ފުރަްއސާރަ ޖިންސީ( ނ)

 
 

 ސާބިތުވެފައިވާކުށެއް ކުރިކަން ޝަރީޢަަތށް ނުވަތަ ޚިޔާނާތުގެ  ،ނުވަތަ ޓެކުމުގެ ،އި ޙީލަުތގެވައްކަމާއި، ަމކަރާ (ރ)
 ން.މީހަކު ކަުމގައި ނުވު

 
 ފައިވާ މީަހކު ަކމުގައި ނުވުން.ތަށް ސާބިތުވެމުގެ ަމއްަސލައެއް ޝަީރޢަކުރު ގޯނާ ޖިންސީ ކުޑަކުދިންނަށް( ބ)

 
 ( މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަަލއެއް ޝަީރޢަތަށް ސާބިތުވެފައިާވ މީހަކު ކަުމގައި ނުވުން.  ޅ)
 

 ނަމަ، ފަިއވާޅައިވަކި ަޝރުޠުތަކެއް ކަނަޑއަ ާދއިރާަތކަށް ކަނޑައެޅިަފއިވާ ކަްނކަމަށް އިާނމުދެވޭ  ލިޔުމުަގއި މި)
 )އެ ޝަރުޠުތައް ފުިރހަަމވުން.

 އްކޮށްފަިއވާ މަސައްކަތެލުުކރުމަށްޓަކައި ހާސިކަމެއް ދެވޭ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން  މު މަތީގައި ކަނޑައެޅިފަިއވާ އިނާ .5
  .ނުވުން ިއނާމު ލިބިފައި ގެންަމތީގައި ކަނޑައެޅިފަިއވާ އެހެން ކަމަކަށް ހުށަހަޅައި ،ނުވަތަ މަސައްކަތުން ބައެއް

 ،ަނމަ ވުރެ ގިނަ ކަންަކމަށް ހުށަަހޅައިފައިވާ އެއްކަަމކަށް ގެ ތެރެއިން،ނުވަތަ މަސައްކަތު އްމަސަްއކަތެ ކޮށްފައިވާ)
 ަކމެއް ކަނޑައަޅާނީ ކޮމިޓީންނެވެ.( ތެރެއިން ވަކި އޭގެ

ޚާއްޞަ އިނާމާބެޭހ  އެންމެ ަފހުގެ ނިންމުން ނިންމާ ފަރާތަކީ، ،ޚާއްޞަ އިނާމު ދޭނެ ަފރާތްތައް ކަނޑައެޅުމުގައި 
 ކޮމިޓީއެވެ. 

 

 ފައިވުން ދައި ހޯ ގެ ކޯހަކުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކާމިޔާބީއެއް ތަމްރީނު އި މަތީ ތަޢުލީމާ  .1

 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދެ ގިންތިންނެެވ. ،ހަމަެޖހިފަިއވަނީ ދިުނމަށް އިާނމު މި އަހަރު މި    

 
 ލުކުރުމުގައި ހާސި  ސަނަދެއް  ގެ  10 ލެވެލް  އޮނިގަނޑުގެ  ސަނަދުތަކުގެ  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  1.1

 .ފައިވުން ދައި ހޯ  ކާމިޔާބީއެއް  ފާހަގަކޮށްލެވޭ 

 ތިރީގަިއވާ ކަންކަަމށެވެ. ،މި ގިންތިން އިނާމު ދިނުުމގައި ބެލޭނީ   
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އާ ުނވަތަ ޑޮކްޓޯރަލް ޑިގްރީ  ޑޮކްޓޯރަލް ޑިގްރީގެ  10ލް ލެވެ ( ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަަނދުތަކުގެ އޮނިގަނުޑގެ ހ)
 ްނ.ކޮށްފައިވުލުާހސި  ސަަނދެއްަވރުގެ ފެން އެއް

 ލުކޮށްފަިއވާހާސި ގެ ުމއްދަތުގެ ތެޭރަގއި ދުވަހު އަހަރު  3ަމދުެވގެން  ،ޔުނިވަރސިޓީ ކެމްޕަހެްއގައި ފުލްޓަިއމުކޮށް (ށ)

  .ވުން ސަނަދެއްަކމުގައި

އައި.އެސް.އެސް.އެްނ. ނުވަތަ އައި.އެސް.ބީ.އެން.   ބައިތައް  ވަކި  ދިާރސާގެ  ނުވަތަ އެކުަގއި   ދިރާސާ ( މުޅި  ނ)
 ނުވަތަ ން ކޮށްފައިވު ނަންބަރު ޖަހައި، ބައިނަލްއަްޤވާމީ ފެންަވރުގަިއ ޝާއިޢު

ގަިއ އް ބައިަނލްއަްޤާވމީ ފެންަވރުގަިއ ރެްފރީޑް ާޖރނަލެވުން ނުވަތަ ބޫލުކޮށްަފއިޤަުޢ ކުރުމަށް އިޝާ
ވުން. މިގޮތުން ޝާިއޢުކުރާ ދިރާާސގެ ލީޑު ބޫލުކޮށްަފއި ޤަޢު ުކރުމަށް އިޝާ ނުވަތަ ންޝާއިުޢކޮށްފައިވު

  .ވުން އޯތަރޝިޕަކީ، އިނާމަށް ހުށަހަާޅ ފަރާތަށް

 ައހަުރދުަވހު ާރއްޖެއަށް ޚިދުމަތްކޮށްފައިވުްނ. 1މަދުވެގެން  ،ލުކުުރމަށްފަހު ހާސި ސަނަދު  (ރ)

 

  ނުވަތަ ލެވެލް  8  ނުވަތަ ލެވެލް  7 ލެވެލް  އޮނިގަނޑުގެ  ސަނަދުތަކުގެ  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  1.2
 .ފައިވުން ދައި އެންމެ މަތީ ވަނަ ހޯ  ލުކުރުމުގައި ހާސި  ގެ ސަނަދެއް  9

މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްީރނުގެ ދާއިރާއިން ފުރިަހމަކުރާ ކޯހަކުން އެއްވަަނ  ،މި އިނާމު ދޭގޮތަށް ހަމަޖެިހަފއިވަނީ  
 ނަމަެއވެ. ލުކުރާ ަފރާތްތަކަށް، އަންނަނިވި ަޝރުޠުތައް ފުރިަހމަވާހާސި ނުވަތަ ފާހަގަުކރެވޭ އެްނމެ މަީތ ވަނަ 

  ލެވެލް ނުވަތަ 8  ލްނުވަތަ ލެވެ 7 )ހ( ފުރިހަމަކޮްށފައިވާ ކޯަހކީ، ޤައުމީ ސަަނދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެެވލް

 ސަނަދެއް ދީފަިއވާ ކޯހަަކށްވުން. ގެ  9

 ވުން. އިނާމަށް ހުށަހަޅާ ސަނަަދކީ، މޯލްޑިްވސް ކޮިލފިކޭަޝްނސް އޮތޯރިޓީން ޤަބޫލުުކރާ ސަަނދަކަށް  )ށ(

 ޤަުއމީ ސަނަދުތަުކގެ އޮނިަގނޑުގައި ހިމެޭނ  ، ލުކުރި ހާސި ތަނަށް ހައި، މިސަނަދަކީ އިނާމަށް ހުށަހަޅާ )ނ(
  ވުން. ގެ ސަަނދެއްކަުމގައިލުގިންތީގެ އެންމެ މަތީ ެލވެ  މި 

 ނުވަތަ ގްރޭޑަށް  މާުކހަށް ލުުކިރ ކޯހުގެ އެކަޑެމިކް ޓްާރންސްކްރިޕްޓްގައިވާ ހާސި)ރ( ސަނަދު 

 ދެވިަފއިވާ ޕޮއިންޓުގެ އެްވރެޖް، އެ ކޯހުގައި ދެވޭ އެްނމެ މަތީ ަދރަޖައިަގއި ހިމެިނފައިުވމާއެކު:

I. ް؛ފައިވުންަދއި ހޯޕޮއިންޓުގެ އެވްެރޖް  ްގރޭޑް އެއްވަުރވާ އެއާ ނުވަތަ 85% މާްކސް އެވްެރޖް މަދުެވގެނ 
 ނުވަތަ
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II.  ީތަޢުލީުމ ޭދ މަރުަކަޒކުން ކަނޑައަޅާ އެންމެ މަތީ ދަަރޖައިގަިއ ކޯހުްނ ފާސްވެމަތ، 

 ނުވަތަ  ؛ އެ މަރުކަޒުން ދޭ އެންމެ މަތީ ޝަަރފު ލިބިފަިއވުން

III.  ާޕްރޮޖެކްޓް ނުވަތަ ފިކުރާތުން )ޑިސަރޓޭޝަން( އެންމެ މަތީ ދަަރަޖ  ދިރާސާކޯހުގައި ހިމެިނފައިވ
 ލުކޮށްފައިވުން.ހާސި)ބޭންޑް( 

 ،މާެއކުނުވު  ލިބިަފއި  ސްޓޭންޑިންގ  އެްޑާވންސްޑް  މާއްާދއަކުން އެއްވެސް   ކޯހުަގއި ރިހަމަކުރި )ބ( ފު
 ކޮށްަފއިވުން.ލުހާސި ސަަނދު   ،ޯކސް ފުިރހަމަކޮށްފުލްޓައިްމކޮށް ކިޔަވައި، ކަނޑަެއޅިފައިވާ ުމއްދަތުގައި 

 

މިންކުރުމަކުން މިނޫންވެސް ތަކުން ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުބާރާ  ރަޒަކުން ނުވަތަ އު މަ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  .2
 ނުވަތަ ޝަރަފު ހޯދައިފައިވުން  ވަނަ  އެންމެ މަތީ 

 

 ،ބައިވެރިވެ ގައި މުބާރާތެއްރަޒެއްގައި ުނވަތަ އު މަބައިނަްލއަްޤވާމީ  ،މި އިނާމު ދިނުމަށް ހަަމޖެިހފައިވަނީ  
ހޯާދ މުއަްއސަސާތަކަށާއި، ވަިކވަކި ފަރުދުންނަށެެވ. ައދި ވަނަ ދަރަަޖއިގެ އެވޯޑެްއ  1މީ ފެންަވރުގަިއ ބައިނަލްއަްޤވާ

ރާތްތަކަށެވެ. އެންމެ މަތީ ވަނަ ުނވަތަ ޝަަރފު ހޯދާ، ކުރިން ބުެނވިދިޔަ ފަ ކުންމިްނކުރުމަބައިނަލްއަްޤވާމީ ފެންަވރުގެ 
 ތިރީގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ދެ ިގންތިންނެވެ.  ،މި އިނާމު ދޭނީ 

މި އިނާމު ދޭގޮތަށް ވަނަ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތަކަށް  1ރަޒަކުން ނުވަތަ މުބާރާތަކުން އު ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަ  .1
 ނަމައެވެ. ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ އަންނަނިވި  ،ހަމަޖެހިފައިވަނީ 

ރަޒުގައި ބައިވެރިވި ަފރާތަކީ، ާރއްޖޭގެ ރަްސމީ ފަރާތެއްަގއި ަރޖިސްޓަރީެވފައިވާ އުނުވަތަ މަ)ހ( މުބާރާތުގައި 
 ވުން.  ނުވަތަ ފަުރދުން ަކމުގައި ،ުނވަތަ ދިވެިހ ފަރުދެއް  ،މުއައްަސސާއެއް

 މުބާރާތެއް ވާދަކޮށްަފއިވާ ގެންޤަުއމަކުން ބައިވެރިވެ  5ރަޒަކީ، މަުދވެގެން އު)ށ( ބައިވެރިވި މުބާރާތް ނުވަތަ މަ
 ވުން. ުނވަތަ މަޢުަރޒެއް ކަުމގައި ،ކަމުގައި

ވަނަ ދަރަަޖ  1)ނ( މުޅި މުބާރާތުން ނުވަތަ މައުރަޒުން ނުވަތަ މުބާރާތުގެ ނުވަތަ މައުރަޒުގެ ކެޓަަގރީއަކުްނ 
  ނުވަތަ އެންމެ މަތީ ދަަރޖަ ާހސިލުކޮށްފަިއވުން. 

މުކޮށްފަިއަވނީ، ބައިނަލްައޤްވާީމ ަފރާތަކުން ނުވަތަ އެކަްނ ރަޒު އިންތިޒާއު)ރ( ބައިވެރިވި މުބާރާތް ނުަވތަ މަ 
ޓަކައި  އިންތިޒާމުކުރި ޤައުުމގެ ަރސްީމ ފަރާތަކުން ނުވަތަ ެއކަން ިއންތިޒާމުކުރި ަޤއުމުަގއި އެަކމަަކށް

 ވުން. ރަސްމީކޮށް ަރޖިސްޓަރީކޮށްަފއިާވ ފަރާތަކުން ކަމުަގއި
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މި އިނާމު ދޭގޮތަށް މަތީ ވަނަ ނުވަތަ ޝަރަފު ހޯދާ ފަރާތަކަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންކުރުމަކުން އެންމެ  .2
 ނަމައެވެ. ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ އަންނަނިވި  ،ހަމަޖެހިފައިވަނީ 

ނުވަތަ  ،ކަމުގައި ާރއްޖޭގެ ރަސްމީ ފަރާތެްއގައި ަރިޖސްޓަރީވެަފއިވާ ުމއައްަސސާއެއް ،)ހ( މިންކުރެވުނު ފަރާތަކީ
 .ުވން ނުވަަތ ފަރުދުން ަކމުގައި ،ކަމުަގއިދިވެހި ފަރުެދއް 

)ށ( މިންކުރި ފަރާތަކީ، ބައިނަލްއަްޤވާމީ ފަރާތެއް ނުވަތަ އެކަން އިންތިޒާމުކުރި ޤަުއމުެގ ރަސްމީ ފަރާތެއް 
ނުވަތަ މިންކުރުން އިންތިޒާމުުކރި ޤައުުމގައި ރަްސމީކޮށް އެަކމަކަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީކޮްށފަިއވާ ފަރާތެއް 

 ވުން.  ކަމުގައި

މެއް އުފެއްދު  އް ނުވަތަ އައު އީޖާދެ  މުގެގޮތުން،ހޯދު  އްލެއް ޙަ ރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައިވާ މުހިންމު މައްސަލައަކަށް  .3
 ލުކޮށްފައިވުން  ހާސި  ކާމިޔާބީއެއް ފާހަގަކޮށްލެވޭ  ކޮށްގެން، ލްމީ ދިރާސާއެއް ޢި  އުފައްދައިގެން، ނުވަތަ 

ތަުކ ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ ބަޔަުކ ނުވަތަ ދިވެހި ރައްޔި ،މި އިނާމު ދިނުމަށް ހަަމޖެިހފައިވަނީ
ަހމަވާ ުފރިޝަރުޠެއް  ަޝރުޠުތަކުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި  ،މުއަްއސަސާއަުކންދިވެިހރާއްޭޖގައި ާޤއިމުކޮށްަފއިުހރި 

 . އެއް ޯހދި ފަރާތަކަށެވެކާމިޔާބީ

 ،ލީލުކޮށް، ރާއްޖެއަށް ފަިއދާކުރާނެޙުވިސްނައި، ތައްލެއް ޯހދުމަށް ޙަުމިހންމު މައްަސލައަކަށް ދިމާެވފައިވާ  އަށްއްޖެހ( ރާ)
ވުމާއި،  ކަމުގައި ދިާރސާެއއްޢިލްމީ ލީލެއް ނުވަތަ ޙުސައިންިޓފިކް ތަ މަލީގޮތުން ާރއްޖޭަގއި ތަންފީޒުކުެރވޭނެޢަ އަދި 

ޖަހައި، އައި.އެސް.ެއސް.ެއން. ނުވަތަ އައި.އެސް.ބީ.އެން. ނަންބަރު  ައކީ ނުވަތަ ތަޙުލީލަކީ،އަދި މި ދިރާސާ
ވުން   ިދރާސާއެއްަކމަށްބޫލުކޮްށފައިވާޤަޢު ކުުރމަށް އި ޝާ  ނުވަތަ ވާބައިނަލްއަްޤވާމީ ފެންަވރުގައި ޝާއިުޢކޮށްފައި

ުނވަތަ ބައިނަލްއަްޤވާމީ ެފންވަުރަގއި ރެފްީރޑް ޖަރަނލެއްަގއި ުނވަތަ ކޮންފަރެްނސް  ވުން ނުވަތަ ތަޙުލީލެއްކަމަށް
 ިދރާސާއެއް ނުވަތަ ތަޙުލީލެއް ބޫލުކޮށްފައިވާޤަޢު ކުުރމަށް އިޝާ ނުވަތަ ވާކޮށްފައި ޕްރޮސީޑިންގްްސއެއްަގއި ޝާއިޢު 

ވާންެޖހޭނެއެވެ. ިމގޮތުން ޝާއިޢުކުރާ ިދރާސާގެ ނުަވތަ ތަޙުލީލުގެ ލީޑު އޯތަރޝިޕަީކ، އިނާމަށް ހުށަހަޅާ  ކަމުގައި
  ފަރާތަށް ވާންޖެހޭެނއެވެ.

ުނވަތަ މުއައްަސސާއެއްގެ ުއފެއްދުންތެިރކަން ނުވަތަ ަމސައްކަްތ  އެްއގެުނވަތަ ރައްޔިތުންގެ ބަ ،އްގެދިވެހި ަރއްޔިތެ)ށ( 
 ޤައުެމއްގަިއ ފަާރތަކުން ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ގުޅޭ  ކަމާ ރާއްޖޭގެ ،އާދަޔާ ޚިލާފަށް ރަނގަޅުކަމަށް 

. ފާހަގަުކރުންގުޅޭ ަފރާތަކުން  ައޤްވާމީ ކަމާނުވަތަ ބައިނަލް ަފރާތަކުންމަސައްކަތެއް ބެލުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ  އެ
މަސައްކަތެއް ނުވަތަ އުފެއްދުމެއް އުެފއްދި ފަރާތާ ސީާދ  އަދި އުފެްއދުންތެރިކަން ނުވަތަ މަސައްކަތް ވާންެޖހޭނީ، އެ

 ނެތް ފަރާތަކުން މިްނޮކށްފައިވާ މަަސއްކަތަކަށް ނުވަތަ އުފެއްުދމަކަށެވެ.  ގުޅުމެއް

ތިމާީޢގޮތުން  ުއފެްއުދމަކީ، އިޖުނުވަތަ ުއފެއްދިކީ ީއޖާދަުކރި ތަ ރާްއޖެިއން ބޭރުގައި ދިެވއްސަކު )ނ( ރާއްޖޭގައި ނުވަ
ރާްއޖެއަްށ ދިމާވެަފއިވާ ބޮޑު ނުވަތަ އިޤްތިޞާީދގޮތުން ނުވަތަ ވިޔަފާރީެގގޮތުން ނުވަތަ މަަސއްކަތްތެރިކަމުގެގޮތުން 
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 ަކމުގައި ުނވަތަ އުެފއްދުމެއް  ީއޖާދެއްފަދަ  ަލއިގެން ހިނަގއިދާނެމައްަސލައެއް ޙައްލުުކރެިވދާނެ ުނވަތަ ދަތިކަމެއް ފި
ގުޅޭ ފަރާތަކުން  ކަމާ ފަރާތަކުްނ ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެގުޅޭ  ކަމާ ރާއްޖޭގެ ،ވުން. މިގޮތުން އިނާމު ދެވޭނީ

 ޤަބޫލުކޮށްފަިއވާ އީާޖދަކަށެވެ.  ،ބަލައިގަނެ
__________________________________ 
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 ޚާއްޞަ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީ
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

 .މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 
 

 

 

1.1 

 
 

 އިނާމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު : 1ސެކްޝަން 

  ނަން: )ހ(

 ޕާސްޕޯޓު ސައިޒުގެ ފޮޓޯ
  ނަންބަރު: ގެއަންގައިދޭ ކާޑުރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި )ށ(

  މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް: )ނ(

    ފޯނު ނަންބަރު:  )ރ(

 އީމެއިލް އެޑްރެސް:  )ބ(

  :އަދާކުރާ ތަން ވަޒީފާ ،އާއިއަދާކުރާ ވަޒީފާ ،ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާ ނަމަކުރާ މަސައްކަތް ނުވަތަ  )ޅ(

 

 :ޚިދުމަތް ކޮށްފައިވާ މުއްދަތުރާއްޖެއަށް ލުކުރުމަށްފަހު ހާސިސަނަދު  )ކ(  

  :އިާނމުގެ ބާވަތާއި، އިނާމު ލިުބނު ައހަރު ،ނަމަ ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު ކުރިން ލިބިފައިވާ (އ)

 

 މަޢުލޫމާތު  ފުރިހަމަކުރި ކޯހުގެ : 2ސެކްޝަން 

 ނަމާއި މުއްދަތު:ފުރިހަމަކުރި ފުލްޓައިމް ކޯހުގެ  )ހ( 

 ާތރީޚު: ހުގެ ކިޔެވުން ނިންމި( ކޯނ) ފެށި ތާރީޚު:   ހުގައި ކިޔަވަންކޯ (ށ)

 ކުރި ސަނަދު:ލުހާސި )ރ( 
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 )އެޓޭޗްކުރުމަށް(:  ޚުލާޞާކުރުމަށް ކުރި ދިރާސާތަކުގެ )ތީސީސްގެ( ލުހާސިސަނަދު  )ބ( 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުން ސަނަދުގެ ލެވެްލ: (ޅ)

 ރިހަމަކުރި މަރުކަޒާއި ޤައުމު: ކޯސް ފު (ކ)

 ކޯސް ހިންގި ފަރާތާއި ޤައުމު: (އ)

 ސަނަދު ދިން ފަރާތް: )ވ(

 : ދިރާސާގެ މަޢުލޫމާތު 3ސެކްޝަން 

 :ޢުދިރާސާގެ މައުޟޫ )ހ(

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

 

 ޤައުމު:ދިރާސާ ޝާއިޢުކުރި ތާރީޚާއި  )ނ(

 .އައި.އެސް.ބީ.އެން ނުވަތަ .އައި.އެސް.އެސް.އެން ލީލު ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ޖާރނަލްގެ ނުވަތަ ފޮުތގެދިރާސާ ނުވަތަ ތަޙު )ރ(
 ނަންބަރު:

 

ލު ކޮށްފައިވާ ބޫޤަ ނުވަތަ ޝާއިޢުކުރުމަށް  ކޮށްފައިވާއިޢުގައި ޝާއްބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ެރފްރީޑް ޖާރނަލެ )ބ( 
  ކުރު ޚުލާޞާއެއް:ދިރާސާ ޕްރޮޖެކްޓް ނުވަތަ ފިކުރާތު )ޑިސަރޓޭޝަން( ގެ)އެކްސެޕްޓެޑް( 

 

 
 

 

 
 

 : ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް 4ސެކްޝަން 

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ލިޔުންތަކުގައި، އަސްލާ  ،މި ފޯމާއެކު
، މީހާގެ ނަންޖަހައި ސޮއިކުރި ،ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ސޮއިކޮށް ،ކަމަށްއެއްގޮތް

ލާ ސްކޮށްފައިވާ ނަމަ، އަލުގައި ދެފުށް ޗާޕުސްންތަކުގެ އަލިޔުފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ހައިޖަ ތާރީޚު  ،އިތަނުގެ ތައްގަނޑު ޖަހަ
 ޑުނމި ގޮތުން ތައްގަފައި އޮންނަން ވާނެެއވެ. ހައިލިޔުމުގެ ދެފުށް ކޮޕީކޮށް ތައްގަނޑު ޖަ، އެއްގޮތްކަމަށް ތައްގަނޑު ޖަހައި

ކަމާބެޭހ  ،ފައިވާކަން އަންގައިިދނުމުގެ ގޮތުންނައިލިޔުމެއްގެ ކޮޕީ ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. ލިޔުންަތއް ހިމަ ވާފައިހައިޖަ
 ފާހަގަލާށެވެ. މި ބައިތަކުގައި 
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 ☐  ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ.  ދިވެހި )ހ(

 ☐ ލިޔުން. ލުކުރިކަމުގެ އެކްސެޕްޓެންސް ނުވަތަ ރެޖިސްޓްރޭޝަންބޫޤަކޯސް  )ށ(

 ☐ ބަދަލު އެނގޭނެ ިލޔުން. އެ ،ފައިވާ ކަންކަމަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިނަމަޅައިކޯސް ނިންމުމަށް ކަނޑައަ )ނ(

 )ރ(
 

  .ހުށަހަޅާ ސަނަދުގެ ކޮޕީ

 މޯލްޑިްވސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު  ،ނަމަ ލުޮކށްފައިވާ ސަނަދެއްހާސިން ބޭރުގައި ޖެއި. ރާއ1ް
 ފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ހައިބަޔާންކޮށް ތައްގަނޑު ޖަ

ކަމަށް ތައްގަނުޑ އަސްލާ އެއްގޮތް ،އެ ލިޔުންތަކުގައި ،ލުކޮށްފައިވާ ސަނަދެއް ނަމަހާސި. ރާއްޖޭގައި 2
 އޮންނަންވާނެއެވެ. ފައިހައިޖަ

☐ 

 ☐ ދިރާސާތަކުގެ ކޮޕީއާއި، ފޮތްތައް.ލުކޮށްފައިވާ ޢިލްމީ ބޫޤަޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ޝާއިުޢކުރުމަށް  )ބ(

އަހަރުދުވަހު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާކަްނ  1މަދުވެގެން  ،ލުކުރުމަށްފަހުހާސިހުށަހަޅާ ސަނަދު  (ޅ)
ކަްނ ނުވަތަ އަސްލާ އެއްގޮތްދޭ ލިޔުމުގެ އަސްލު  އަންގައިދޭ ކަމާބެހޭ ފަރާތަކުން ނުވަތަ ފަރާތްތަކުން

 ލިޔުން. އަންގައިދޭ

☐ 

 (ކ)

 

 ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް ލުކުރުމަށް ކުރި ދިރާސާގެ ބައެއްކަންހާސިހުށަހަޅާ ކަރުދާހަކީ ނުވަތަ ފޮތަީކ، ސަނަދު 
 ލިޔުން. ދީފައިވާގުޅޭ އިތުބާރު ހުރި ފަރާތަކުން  ކަމާ

☐ 

 ދިނުން  ސަމާލުކަމެއްގޮތަށް ހުށަހެޅުމަށް ޚާއްޞަ  ގެ މަޢުލޫމާތުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނު ނޯޓު: މި ސެކްޝަ  

 އެދެމެވެ.

 އިޤުރާރު 

ޞައްޙަ  ،ފައިވާ ލިޔުންތަކަކީ ޅައިމަޢުލޫމާތުކަމަށާިއ، މި ފޯާމއެކު ހުށަހަފުރިހަމަ  އަދިމަތީގައި އެވަނީ ތެދު 
 ލިޔުންތަކެއްކަމަށް އަހަރެން އެއްަބސްވެ އިޤުރާރުވަމެވެ.

 

 ތާރީޚު:                          ސޮއި: ނަން:                             

 
 
 
 
 
 

 ޚާއްޞަ " އިނާމަށް ނަން ހުށަހަޅާ ފޯމާއި، ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެހެނިހެން ލިޔުންތަކާއި ތަކެތި ފޮނުވާނީ، 
އޮގަސްޓު  1 ބަލައިގަންނާނީ، ފީހަށެވެ. ފޯމު އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީ" އަށް އެޑްރެސްކޮށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮ 

ހެނދުނު  ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ  ބަންދު  އާ ދެމެދު، 2019ސެޕްޓެންބަރު  15އިން ފެށިގެން  2019
 ގެ ނިޔަލަށެވެ. 2:00އިން މެންދުރުފަހު  8:00

 .ނަންބަރު ފޯނާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ  3323701ނުވަތަ  3336410ލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް އިތުރު މަޢު 
 



` 
 

 
 
 

 ޚާއްޞަ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީ
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

 .މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 
 

 

 

1.2 

 
 

 އިނާމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު : 1ސެކްޝަން 

  ނަން: )ހ(

 ސައިޒުގެ ފޮޓޯޕާސްޕޯޓު 
  ނަންބަރު: ގެރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ދިވެހި )ށ(

  މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް: )ނ(

    ފޯނު ނަންބަރު:  )ރ(

 އީމެއިލް އެޑްރެސް:  )ބ(

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

 

 :ނަމަ( ގެ )ހ( ާއ ތަފާތު ސަނަދެއް 2ލުކޮށްފައިވާ އެންމެ މަތީ ސަނަދު )ސެކްޝަން ހާސި )ކ(
 

  :ައހަރުއިނާމު ލިުބނު  އިާނމުގެ ބާވަތާއި، ،ނަމަ ން ލިބިފައިވާސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު ކުރި (އ)
 

 މަޢުލޫމާތު  ފުރިހަމަކުރި ކޯހުގެ : 2ސެކްޝަން 

  :ގެ ނަންލުކުރި ސަނަދުހާސި )ހ(
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  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުން ސަނަދުގެ ލެވެްލ: )ށ(

  ސަނަދު ދިން މަރުކަޒާއި ޤައުމު: )ނ(

  ކޯސް ފުރިހަމަކުރި މަރުކަޒާއި ޤައުމު: )ރ(

 

  ☐ޕާޓްޓައިމް   ☐ ފުލްޓައިމް   ކިޔެވުމުގެ ބާވަތް:ކޯހުގެ  (ބ)

 ☐އޮންލައިންކޮށް   ☐ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުން   ☐މަރުކަޒަށް ހާޒިރުވެގެން    ކޯސް ފުރިހަމަކުރި ގޮތް: )ޅ(

 ތާރީޚު: ހުގެ ކިޔެވުން ނިންމިކޯ (އ) ފެށި ތާރީޚު:   ހުގައި ކިޔަވަންކޯ (ކ)

 

 : ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް 3ސެކްޝަން 

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ. އަދި އެ ލިޔުންތަކުގައި، އަސްލާ  ،މި ފޯމާއެކު
މީހާގެ ނަންޖަހައި،  ސޮއިކުރި ،ވާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ސޮއިކޮށްސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައި ،ކަމަށްއެއްގޮތް

ލާ ސްކޮށްފައިވާ ނަމަ، އަލުގައި ދެފުށް ޗާޕުސްންތަކުގެ އަިލޔުފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ހައިތާރީޚު ޖަ ،ތަނުގެ ތައްގަނޑު ޖަހައި
 ގޮތުން ތައްގަނޑުމިފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ. ހައިތައްގަނޑު ޖަ ،އެއްގޮތްކަމަށް ތައްގަނޑު ޖަހައި، ލިޔުމުގެ ދެފުށް ކޮޕީކޮށް

ކަާމބެހޭ  ،ދިނުމުގެ ގޮތުންފައިވާކަްނ އަންަގއިނައި. ލިޔުންތައް ހިމަގަބޫލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ އެއްފައިވާ ލިޔުމެއްގެ ކޮޕީހައިޖަ
 ފާހަގަލާށެވެ. މި ބައިތަކުގައި 

 ☐ ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ. ދިވެހި )ހ(
 

  .ކޮޕީ ސަނަދުގެ ހުށަހަޅާ )ށ(

 ފެންަވރު އޮތޯރިޓީން ކޮލިފިކޭޝަންސް މޯލްޑިވްސް ،ނަމަ ސަނަދެއް ލުކޮށްފަިއވާހާސި ބޭރުގައި ންޖެއިރާއް .1
 . އޮންނަންވާނެއެވެ ފައިހައިޖަ ތައްގަނޑު ބަޔާންކޮށް

 

 ތައްގަނޑު އެއްގޮތްކަމަށް އަސްލާ ،ލިޔުންތަކުގައި އެ ،ނަމަ ސަނަދެއް ލުކޮށްފައިވާހާސި ރާއްޖޭގައި .2
 .އޮންނަންވާނެއެވެ ފައިހައިޖަ

 

 

☐ 

 ☐ ގެ ކޮޕީ.ޓުކޯހުގެ ޓްރާންސްކްރިޕް )ނ(

ވަނަ ނުވަަތ އެންެމ  1ފައިވާ، ކޯހުން ދީސަނަދު ދިން މަރުކަޒުން ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރި މަރުކަޒުން  )ރ(
 ލު.ސްން ނުވަތަ ލިޔުމުގެ އަލުކުރިކަން އަންގައިދޭ ލިޔުހާސިމަތީ ވަނަ 

☐ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުުމގެ ކޮޕީ. ގެ ެއވްރެޖް ނުވަތަ ގްރޭޑު ޕޮއިންޓު އެވްރެޖް ކުހުފައިވާ މާދައިކޯހުން ހޯ )ބ(
 ނަމަ( ނުވާ ގައި ގްރޭޑު ދެވޭ މާކްސް ހިމެނިފައިޓު)ޓްރާންސްކްރިޕް

☐ 
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ކޯސް  ،ސްޓޭންޑިންގއެއް ލިބިފައިނުވާކަމާއި  ޑްފުރިހަމަކުރި ކޯހުގެ އެއްވެސް މާއްދާއަކުން އެޑްވާންސް )ޅ(
މުއްދަތުގައިކަން ބަޔާންކޮށް، ސަނަދު ދިްނ  ކަނޑައެޅި މަކުރުމަށް ފުރަތަމަ ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ ކޯސް ފުރިހަ 

 ފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.ދީމަރުކަޒުން ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރި މަރުކަޒުން ދޫކޮށް

☐ 

ނުަވަތ  7ފައިވާ ސަނަދު ފިޔަވައި، ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް ޅައިއިނާމަށް އެދި ހުށަހަ )ކ(
 ނަމަ، އެ ސަނަދެއްގެ ކޮޕީ. ލު ކޮށްފައިވާހާސިއެއަށްވުރެ މަތީ ލެވެލެއްގެ އެހެްނ ސަނަދެއް 

 ނަމަ، މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ފެންަވރު ލުކޮށްފައިވާ ސަނަދެއްހާސިން ބޭރުގައި ޖެއިރާއް .1
 .އޮންނަންވާނެއެވެ ފައިހައިބަޔާންކޮށް ތައްގަނޑު ޖަ

އެއްގޮތްކަމަށް ތައްގަނޑު  ލާސްއަ ،ލިޔުންތަކުގައި އެ ،ނަމަ ލުކޮށްފައިވާ ސަނަދެއްހާސިރާއްޖޭގައި  .2
 .ފައި އޮންނަންވާނެއެވެހައިޖަ

☐ 

 ދިނުން އެދެމެވެ. ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ގެ މަޢުލޫމާތުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ހުށަހެޅުމަށް ނު ނޯޓު: މި ސެކްޝަ  

 

 އިޤުރާރު 

ޞައްޙަ  ،ފައިވާ ލިޔުންަތކަކީ ޅައިމަޢުލޫމާތުކަމަށާއި، މި ފޯމާއެކު ހުށަހައަދި ފުރިހަމަ ތެދު މަތީގައި ެއވަނީ 
 ލިޔުންތަކެއްކަމަށް އަހަރެން ެއއްބަސްވެ އިޤުރާރުވަެމވެ.

 

  ތާރީޚު:                      ސޮއި: ނަން:                             

 

 

 ޚާއްޞަ " އިނާމަށް ނަން ހުށަހަޅާ ފޯމާއި، ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެހެނިހެން ލިޔުންތަކާއި ތަކެތި ފޮނުވާނީ، 
އޮގަސްޓު  1 ބަލައިގަންނާނީ، ފީހަށެވެ. ފޯމު އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީ" އަށް އެޑްރެސްކޮށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮ 

ހެނދުނު  ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ  ބަންދު  އާ ދެމެދު، 2019ސެޕްޓެންބަރު  15އިން ފެށިގެން  2019
 ގެ ނިޔަލަށެވެ. 2:00އިން މެންދުރުފަހު  8:00
 



   ` 

 
 

 ޚާއްޞަ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީ
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

 .މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 

 ނަމަ( )މުއައްސަސާއެއް  ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  އިނާމަށް  :1ސެކްޝަން 

މި ސެކްޝަން ފުރިހަމަކުރާނީ ކްލަބެއް، ޖަމުޢިއްޔާެއއް، ޖަމާޢަތެއް، ވިޔަފާރިެއއް، ިރޒޯޓެްއ، އޮފީހެއް ނުވަަތ 
 އެ މުއައްސަާސއެްއގެ މަޢުލޫމާތެވެ. ،ނަމައެވެ. މި ސެކްޝަުނގައި ހިމަނާނީ މަރުކަޒެއް މި އިނާމަށް ހުށަހަޅާ

 ލޯގޯ ނުވަތަ    ނަން: )ހ(
 ތައްގަނޑު 

    މުއައްސަާސގެ ރަޖިސްޓަރީ ަނންބަރު: )ށ(

    މުއައްސަާސގެ ބާވަތް: )ނ(

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

    އީމެއިލް ެއޑްރެސް: (ޅ)

    ވެބްސައިޓް އެޑްެރސް: (ކ)

 :އިނާމުގެ ބާވަާތއި، އިނާމު ލިބުނު އަހަރު ،ނަމަ ސަރުކާރުން ދެއްވާ ާޚއްޞަ ިއނާމު ކުރިން ލިބިފައިވާ (އ)
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  (ނަމަ  ނުވަތަ ފަރުދުންތަކެއް  ،ނަމަ  ވަކި ފަރުދަކު : އިނާމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު )2ސެކްޝަން 

 ށް ނަމައެވެ. އެއް ފަރުދަ  ހުށަހަޅާ ނުވަތަ ފަރުދުންތަކެއް އިނާމަށް ވަކި ފަރުދަކު ،ފުރިހަމަކުރާނީ ން މި ސެކްޝަ
ކޮންމެ ފަރުދަކަށް، މި ސެކްޝަނުގެ ކޮޕީއެއް  ،ނަމަ ފައިވާ ކާމިޔާބީއެއްދައިވުރެ ގިނަ ފަރުދުން ގުޅިގެން ހޯ

 ހުށަހަޅާނީއެވެ.ފޯމާއެކު  މި ،ރުމަށްފަހުފުރިހަމަކު ގެން، ފޯމުހަދައި

ޕާސްޕޯޓު ސައިުޒގެ   ނަން: )ހ(
 ފޮޓޯ

  ނަންބަރު: ގެރައްޔިެތއްކަން އަްނގަިއދޭ ކާޑު ދިވެހި )ށ(

  މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް: )ނ(

     ފޯނު ނަންބަރު: )ރ(

    އީމެއިލް ެއޑްރެސް: )ބ(  

 :އިނާމުގެ ބާވަާތއި، އިނާމު ލިބުނު އަހަރު ،ނަމަ ސަރުކާރުން ދެއްވާ ާޚއްޞަ ިއނާމު ކުރިން ލިބިފައިވާ (ޅ)

 

 )ކ)
  ސޮއި:

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

 ރަޒު/ މުބާރާތް/ މިންކުރުމުގެ ނަން: އުމަ )ހ(

  މުބާރާތް/ މިންކުރުމުގެ ދާއިރާ:ރަޒު/ އުމަ )ށ(

 ވަނަ ލިބުނު ކެޓެގަރީ:ރ( (   މިންކުރުމުން ލިބުނު ވަނަ:މުބާރާތް/ ރަޒު/ އުމަ )ނ(

  މުބާރާތް/ މިންކުރުން ބޭއްވި ތަނާއި ަޤއުމު:ރަޒު/ އުމަ (ރ)

  އިންތިޒާމުކުރި ފަރާތާއި ޤަުއމު: މުބާރާތް/ މިންކުރުންރަޒު/ އުމަ (ބ)

 ގުޅޭ ވެްބސައިޓް އެޑްރެސްަތއް:  ރަޒު/ މުބާރާތް/ މިންކުރުމާއުމަ (ޅ)

 ނިމުނު ތާރީޚު: )ވ(             ރަޒު/ މުބާރާތް/ މިންކުރުން ފެށުނު ތާރީޚު: އުމަ (ކ)
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  ރަޒު/ މުބާރާތް/ މިންކުރުމުގައި ަބއިވެިރވި މީހުންގެ/ ޓީުމގެ އަދަދު:އުމަ (އ)

 ޤައުުމގެ އަދަުދ:ރަޒު/ މުބާރާތް/ މިންކުރުމުގައި ަބއިވެިރވި އުމަ (ވ) 

 : ފޯމު ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 4ސެކްޝަން 

މަރުކަޒެއް  ،އް، ރިޒޯޓެއް، އޮފީހެއްމި ސެކްޝަން ފުރިހަމަކުރާނީ ކްލަބެއް، ޖަމުޢިއްޔާއެއް، ޖަމާޢަތެއް، ވިޔަފާރިއެ
ފަރުދުންތަކެއް ތަމްސީލުކުރާ އެ މުއައްސަސާއެއް ނުވަތަ އެ ، ނަމަ ނުވަތަ ފަރުދުންތަކެއް އިނާމަށް ހުށަހަޅާ 

 ފަރާތުންނެވެ.

  ނަން: )ހ(

 ނަންބަރު:  ގެރައްޔިެތއްކަން އަްނގަިއދޭ ކާޑު ދިވެހި )ށ(

 މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:  )ނ(

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

 ☐ ފަރުދުންތަކެއް ☐ މުއައްސަާސއެއް  މްސީލުކުރާ ފަރާތް:ތަ (ޅ)

   މު ފުރިހަމަކުރާ ހައިސިއްޔަތު:ފޯ (ކ)

 : ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް 5ސެކްޝަން 

ތިރީަގއި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ. އަދި އެ ލިޔުންތަުކގަިއ، އަސްލާ  ،މި ފޯމާއެކު
މީހާެގ  ސޮިއކުރި ،ސަރުކާުރގެ ިއދާރާއަކުން ނުވަތަ ރަޖިސްޓަީރކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީަލކު ޮސއިކޮށް ،އެްއގޮތަކަމަށް
 ވާ ަފއިހައިޖަ ޑުނފައި އޮންނަންވާނެެއވެ. މި ގޮތުން ތައްގަހައިޖަތާރީޚު  ،ތަނުގެ ތަްއގަނުޑ ޖަހައި ،ނަންޖަހައި

ކަމާބެހޭ  ،ފައިާވކަން އަންަގއިދިނުމުގެ ގޮތުންނައިގަބޫލެއް ނުކުރެވޭނެެއވެ. ލިޔުންތައް ިހމަ އެއްލިޔުމެއްގެ ކޮޕީ 
 ފާހަގަލާށެވެ. މި ބައިތަުކގައި 

  ރައްޔިެތއްކަން އަްނގަިއދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ. ދިވެހި )ހ(
ސެްކޝަން  ،ނުވަތަ ފަރާތްތަކުންނާއި ން ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތު 2ސެކްޝަން  ،ހުށަހަޅާނީކާުޑގެ ކޮޕީ )
 (ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތުންނެވެ. 4

 

 

☐ 

 

 

 )ށ(
 

 ަގއިވާ ކަންކަން އަންގައިދޭ  3ަރޒު ނުވަތަ މުާބރާތާ ބެހޭގޮތުން މި ފޯމުގެ ސެްކޝަން އުބައިވެިރވި މަ
 ން މިންކުރުން އިްނތިޒާމުކުރި ފަރާތުން ދީފައިވާ ލިޔު ރަޒުއުމަ ނުވަތަ މުބާރާތްނުވަތަ  ލިޔުންތައް

 ލު.ސްއަނުވަތަ ލިޔުންތަުކގެ 
 

 

☐ 
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މިންކުރުން އިންތިާޒމުކޮށްފައިވަނީ، ަޤއުމެްއގެ ރަސްމީ  ރަޒުއުމަ ނުވަތަ ބައިވެިރވި މުބާރާތް )ނ(
ނަމަ، އިންތިޒާމުކުރި ފަރާތް، ަޤއުމެްއގެ ރަސްމީ ފަރާތެްއގައި ރަިޖސްޓަރީ  ކަމަށް ނުވާ ފަރާތަކުން
 ލު.ސްއަލިޔުމުގެ ލިޔުން ނުވަތަ  ދީފައިވާާވކަން ބަޔާންކޮށް، އެ ރަސްމީ ފަރާތަކުން ކޮށްފައި

☐ 

 )ރ(
 

ކްލަބެއް ުނވަތަ ޖަމުޢިއްާޔއެއް ނުވަތަ  ،މިންުކރުމުގައި ަބއިވެިރވި ފަރާތަކީ ަރޒުއުމަ ނުވަތަ މުބާރާތް
ޖަމާޢަތެއް ނުވަތަ ިވޔަފާރިެއއް ނުވަތަ ިރޒޯެޓއް ނުވަތަ މަރުކަޒެއް ުނވަތަ އޮފީހެއް ނުވަތަ 

ނަމަ، އެ ތަެނއް، ާރއްޖޭގެ ރަސްމީ ފަރާެތއްަގއި  މިނޫންވެސް މުއައްަސސާެއްއ ކަމުަގއިވާ
 ލު.ސް އަލިޔުމުގެ  ލިޔުން ނުވަތަ ިއވާ ދީފަކުން ާވކަން ބަާޔންކޮށް، އެ ފަރާތަކޮށްފައިރަޖިސްޓަރީ 

☐ 

ފަދަ  މަރުަކޒެއް، އޮފީހެއް ، ިވޔަފާރިެއއް، ިރޯޒޓެއް، ަޖމާޢަތެއް، ޢިްއޔާެއއްޖަމު ،ކްލަބެއް )ބ(
ނަމަ، އިނާމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތެއްގެ ޑިރެކްަޓރުންގެ  މުއައްސަާސއަކުން މި އިނާމަްށ އެދި ހުށަހަޅާ

ފައިވާކަން އަްނގައިދޭ މައިކޮމިޓީްނ، އެ ފަރާތެއް އިނާމަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިން ބޯޑުން ނުވަތަ ހިންގާ
 ުލ.ސްއަލިޔުމުގެ ލިޔުން ނުވަތަ 

 

☐ 

 ގޮތަށް ހުށަހެޅުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް  ގެ މަޢުލޫމާތުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނު ނޯޓު: މި ސެކްޝަ  
 ދިނުން އެދެމެވެ.

 
 އިޤުރާރު 

 ،ފައިވާ ލިޔުންތަކަކީ އިޅަމަޢުލޫމާތުކަމަށާއި، މި ފޯމާއެކު ހުށަހައަދި ފުރިހަމަ މަތީގައި ެއވަނީ ތެދު 
 އެއްބަްސވެ އިޤުރާުރވަމެެވ. އަަހރެންޞައްޙަ ލިޔުންތަެކއްކަމަށް 

 

 ފުރިހަމަކުރާ( ފަރާތުގެ: 4ފޯމު ހުށަހަޅާ )ސެކްޝަން 

  ތާރީޚު:                  ސޮއި:         ނަން:                    

 
 

 

 
 

 ޚާއްޞަ " އިނާމަށް ނަން ހުށަހަޅާ ފޯމާއި، ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެހެނިހެން ލިޔުންތަކާއި ތަކެތި ފޮނުވާނީ، 
 ފީހަށެވެ.އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީ" އަށް އެޑްރެސްކޮށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮ 

 ބަންދު  އާ ދެމެދު، 2019ސެޕްޓެންބަރު  15އިން ފެށިގެން  2019އޮގަސްޓު  1 ބަލައިގަންނާނީ، ފޯމު 
 ގެ ނިޔަލަށެވެ. 2:00އިން މެންދުރުފަހު  8:00ހެނދުނު  ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 

 



` 
 

 
 ޚާއްޞަ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީ
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

 .މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 
 

 

 ނަމަ( ނުވަތަ ފަރުދުންތަކެއް  ،ނަމަ  އިނާމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  )ވަކި ފަރުދަކު : 1ން ސެކްޝަ 

ނަމައެވެ. އެއް ފަރުދަކަށްވުރެ ގިނަ  ވަކި ފަރުދަކު ނުވަތަ ފަރުދުންތަކެްއ އިނާމަށް ހުށަހަޅާމި ސެކްޝަން ފުރިހަމަކުރާނީ 
ފޯމު  ގެން،ކޮންމެ ފަރުދަކަށް މި ސެކްޝަނުގެ ކޮޕީއެއް ހަދައި ،ނަމަ ފައިވާ ކާމިޔާބީއެއްދައިފަރުދުން ގުޅިގެން ހޯ

 އެވެ.ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާނީ މި ،ރުމަށްފަހުފުރިހަމަކު

  ނަން: )ހ(

 ޕާސްޕޯޓު ސައިޒުގެ ފޮޓޯ 
 ނަންބަރު: ގެރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ދިވެހި )ށ(

 މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް: )ނ(

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

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

 

 

 އިާނމުގެ ބާވަތާއި، އިނާމު ލިުބނު ައހަރު: ،ނަމަ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު ކުރިން ލިބިފައިވާސަރުކާރުން  )ކ(

 

 ސޮއި: )އ(

 

 

 



2 

 

 ނަމަ( އިނާމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު )މުއައްސަސާއެއް : 2ސެކްޝަން 

ރިޒޯޓެއް، އޮފީހެއް ނުވަތަ މަރުކަޒެއް މި ޢިއްޔާއެއް، ޖަމާޢަތެްއ، ވިޔަފާރިއެއް، ން ފުރިހަމަކުރާނީ ކްލަބެއް، ޖަމުމި ސެކްޝަ
 ނަމައެވެ. މި ސެކްޝަނުގައި ހިމަނާނީ އެ މުއައްސަސާއެއްގެ މަޢުލޫމާތެވެ. އިނާމަށް ހުށަހަޅާ

  ނަން: )ހ(

 ލޯގޯ ނުވަތަ ތައްގަނޑު 
 މުއައްސަާސގެ ރަޖިސްޓަރީ ަނންބަރު: )ށ(

 މުއައްސަާސގެ ބާވަތް: )ނ(

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

 އީމެއިލް ެއޑްރެސް: (ޅ)

 ވެބްސައިޓް އެޑްެރސް:  (ކ)

 :އިނާމުގެ ބާވަާތއި، އިނާމު ލިބުނު އަހަރު ،ނަމަ ސަރުކާރުން ދެއްވާ ާޚއްޞަ ިއނާމު ކުރިން ލިބިފައިވާ )އ(

 

ކާމިޔާބީގެ ލުކުރި ހާސި އެއް ކޮށްގެން ޢިލްމީ ދިރާސާ ސައިންޓިފިކް ތަޙްލީލެއް ނުވަތަ : 3ސެކްޝަން 
 :މަޢުލޫމާތު 

ލުކުރި ހާސިލީލެއް ނުވަތަ ޢިްލމީ ދިރާސާއެއް ކޮށްގެން ކާމިޔާބީއެއް ސައިންޓިފިކް ތަޙުމި ސެކްޝަން ފުރިހަމަކުރާނީ 
 ފަރާތުންނެވެ.

 މައުޟޫޢު:ގެ ލީލު/ ތަޙު ދިރާސާ )ހ(

 

ނުވަތަ ފޮތުގެ ަނމާއި، ޖާނަލް ޝާއިޢުކުރި ނުވަތަ ޝާއިޢުކުރަން ެއއްަބސްވި ލީލު ދިރާސާ / ތަޙު (ށ)
 ޕަބްލިޝަރ:ގެ ޖާނަލް/ފޮތު

 

 ޝާއިޢުކުރި ތާރީޚާއި ޤައުމު:ލީލު ދިރާސާ / ތަޙު (ނ)

ލީލު ޝާއިޢުޮކށްފައިވާ ޖާރނަލްެގ ނުވަތަ ޮކންފަރެންސް ޕްރޮސީޑިންގްްސެގ ނުވަތަ ފޮތުެގ ތަޙު ދިރާސާ / (ރ)
 އައި.އެސް.އެސް.އެން / އައި.ެއސް.ބީ.އެން ނަންބަރު:
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ފައިދާގެ ކުުރ  ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް ކުރާނެ ލީުލގެ ދިރާސާ / ތަޙު ،އިއަކާ ކުރު ޚުާލޞާ ލީލުގެދިރާސާ / ތަޙު )ބ(
 :ޚުލާޞާ

 

 

ވިފައިވާ އާދަޔާ ޚިލާފަށް ރަނގަޅުކަމަށް ފާހަގަކުރެ މަސައްކަތް ނުވަތަ އުފެއްދުންތެރިކަން : 4ސެކްޝަން 
 މަޢުލޫމާތު  ނުވަތަ މަސައްކަތުގެ  ތެރިކަން އުފެއްދުން ނުވަތަ  ލޫމާތު ޢު ފަރާތުގެ މަ 

އާދަޔާޚިލާފަށް ރަނގަޅުކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ނުވަތަ މަސައްަކތް  ތެރިކަންމި ސެކްޝަން ފުރިހަމަކުރާނީ އުފެއްދުން
 ފަރާތުންނެވެ. މުއައްސަސާގެ

ލޫމާތު އެކުލެޭވ ޢުމަ ބެހޭ ނުވަތަ މަސައްކަތާ ތެރިކަންއުފެއްދުން ރެވުނުއާދަޔާ ޚިލާފަށް ރަނގަޅުކަމަށް ފާހަގަކު )ހ(
 :ޞާކުރު ޚުލާ

  

އާދަޔާ ޚިލާފަށް ރަނަގޅުކަމަށް ކަނޑަެއޅި ފަރާތުގެ ނަމާއި  ެތރިކަންއުފެއްދުންމަސައްކަތް ނުވަތަ  )ށ(
 ކަނޑައެޅި ތާރީޚު:

 

 ކުރި އީޖާދު ނުވަތަ އުފެއްދި އުފެއްދުމުގެ މަޢުލޫމާތު : 5ސެކްޝަން 

 ފުރިހަމަކުރާނީ އީޖާދެއްކުރި ނުވަތަ އުފެއްދުމެއް އުފެއްދި ފަރާތުންނެވެ.މި ސެކްޝަން 

 ކުރި އީޖާދު ނުވަތަ އުެފއްދި ުއފެއްދުމުގެ ނަން: )ހ(

 

ތިޞާދީގޮތުން ނުވަތަ ވިޔަފާީރގެގޮތުްނ ތިމާޢީގޮތުން ނުވަތަ އިޤްސަބަބުން އިޖު ކުރި އީޖާދު ނުވަތަ އުފެއްދުމުގެ  )ށ(
 އަށް ކުރާނެ ފައިދާެގ ކުރު ޚުލާޞާ:މަސައްކަތްތެިރކަމުެގގޮުތން ރާއްޖެނުވަތަ 

 

 

ކުރި އީޖާދު ނުވަތަ އުފެއްދި އުފެއްދުމަކީ ފާހަކަކޮށްެލވޭ ކާިމޔާބީއެްއ ކަމުަގއި ކަނޑަެއޅި ފަރާތުގެ ނަމާއި،  )ނ(
 :ވެބްސައިޓް އެޑްެރސް ،އިއެގޮތަށް ކަނޑަެއޅި ތާރީޚާ
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 ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު : ފޯމު 6ސެކްޝަން 

މަރުކަޒެއް ނުވަތަ ، ޢިއްޔާއެއް، ޖަމާަޢތެއް، ވިޔަފާރިއެއް، ރިޒޯޓެއް، އޮފީހެއްން ފުރިހަމަކުރާނީ ކްލަބެއް، ޖަމުމި ސެކްޝަ
 ފަރާތުންނެވެ.ނަމަ، އެ މުއައްސަސާއެއް ނުވަތަ އެ ފަރުދުންތަކެއް ތަމްސީލުކުރާ  ފަރުދުންތަކެއް އިނާމަށް ހުށަހަޅާ

  

 ނަން: )ހ(

 :ރައްޔިެތއްކަން އަްނގަިއދޭ ކާޑު ނަންބަރު ދިވެހި )ށ(

 :މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް )ނ(

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

 ☐ ފަރުދުންތަކެއް ☐ މުއައްސަާސއެއް  ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތް: )ޅ(

 ފޯމު ފުރިހަމަކުރާ ހައިސިއްޔަތު: )ކ(

 

 : ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް 7ސެކްޝަން 

 

އަސްލާ ތިރީގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ. އަދި އެ ލިޔުންތަުކގަިއ،  ،މި ފޯމާއެކު
މީހާެގ  ސޮިއކުރި ،ސަރުކާުރގެ ިއދާރާއަކުން ނުވަަތ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިާވ ޤާނޫނީ ވަކީަލކު ޮސއިކޮށް ،އެްއގޮތަކަމަށް

 ވާ ފައި ހައިޖަ ޑު ނފައި އޮންނަންވާނެެއވެ. މި ގޮތުން ތައްގަހައިޖަތާރީުޚ  ،ތަނުގެ ަތްއގަނޑު ޖަހައި ،ޖަހައި ނަން
ކަމާބެހޭ  ،ފައިވާކަން އަންަގިއދިނުމުގެ ގޮތުންނައިބޫލެްއ ނުކުރެވޭނެެއވެ. ލިޔުންަތްއ ހިމަޤަ ެއއްލިޔުމެއްގެ ކޮޕީ
 ފާހަގަލާށެވެ. މި ބައިތަުކގައި 

 )ހ(
 

 .ރައްޔިެތއްކަން އަްނގަިއދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ ދިވެހި
  ފިޔަވައި އެހެން ސެކްޝަންތައް  ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތް 2ސެކްޝަން  ،މި ލިޔުން ހުށަހަޅާނީ

 ނުވަތަ ފަރާތްތަކުންނެވެ.
 

 

☐ 

 )ށ(
 
 
 

އޮފީސްަތކާއި، ތަާކއި، ރިޒޯޓުތަާކއި، ވިޔަފާރިކާއި، ޢިއްޔާތަކާިއ، ޖަމާޢަތްތަޖަމު ،ކްލަބްތަކާއި 
ނަމަ، އިނާމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތެއްގެ  ފަދަ މުައއްސަާސައކުން މި އިނާމަށް އެދި ހުށަހަޅާ  އްމަރުކަޒުތަ

ޑިރެކްޓަރުންެގ ބޯޑުން ނުަވތަ ހިންގާ ކޮމިޓީން، ެއ ފަރާތެއް އިނާމަށް ހުަށހެޅުމަށް 
 ފައިވާކަން އަންަގއިދޭ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.މައިނިން

☐ 
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 )ނ(
 

 

 
 )ރ(

 

 
 ދިރާސާގެ ކަރުދާސް / އާިޓކަލްގެ ޢިލްމީ ޤަބޫލުކޮށްފައިވާ  ާޝިއޢުކުރުމަށް ުނވަތަ ޝާއިޢުކޮށްފަިއވާ

 . ފޮތްތައް ކޮޕީ /
 

ނަމަ،  ލުކޮށްފަިއވާހާސިކޮށްގެން ކާމިޔާބީެއއް  ދިރާސާއެއް ލްމީޢިލީލެއް ނުވަަތ ޙުސައިންޓިފިކް ތަ
 .ލިޔުމުގެ ކޮޕީ ަފއިވާ ދީ ފައިބޫލުކޮށްޤަފަރާތުން އެގޮތަށް  އެގޮތަށް ކަނޑަެއޅި

 
☐ 

 

 
 

☐ 

އުފެއްދުންތެރިކަން ުނވަތަ މަަސއްކަތް އާދަޔާ ޚިލާފަށް ރަނގަުޅކަމަށް، ރާއްޭޖގެ ފަރާތަކުން ުނވަތަ  (ބ)
ފަިއވާ ފަރާަތކުން ޅައިމަަސއްކަެތއް ބެލުމަށް ކަނޑައަ  ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ަޤއުމެްއަގއި އެ

 މުެގ ކޮޕީ.ލިޔު ފަިއވާދީ ފައިއެކަން ފާހަގަކޮށްނަމަ،  ފާހަގަކޮށްފަިއވާ
 

☐ 

އީޖާދުކުރި ެއްއޗެއް ުނވަތަ ުއފެއްދި އުފެއްދުެމއްެގ ސަބަުބން ދިމާވެފައިާވ ބޮުޑ މައްަސލައެއް  (ޅ)
އްލުކުރެވިދާެނކަމަށް ނުވަަތ އުނދަގުެލއް ފިލަިއގެން ިހނގައިދާނެކަމަށް ާރއްޖޭެގ ފަރާތަކުން ޙަ

، ފަިއވާ ފަރާތަކުންަޅއިމަަސއްކަތެއް ބެުލމަށް ކަނޑައަ ބޭުރގެ ޤަުއމެއްަގއި އެނުވަތަ ރާއްޖެއިން 

 ލިޔުމުގެ ކޮޕީ. ފައިވާތަނަުކން ދީ އެ ފައިއެކަން ގަބޫުލކޮށް
 
 

☐ 

 އިޤުރާރު 

 
 ލިޔުންތަކަކީ  ފަިއވާޅައިހުށަހަ ފޯމާއެކު މި ،މަޢުލޫމާތުކަމަށާއި ފުރިހަމަ އަދި ތެދު އެވަނީ މަތީގައި
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  ފަރާތުގެ( ފުރިހަމަކުރާ 4 ސެކްޝަން) ހުށަހަޅާ ފޯމު
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 ތަކެތި ފޮނުވާނީ،އިނާމަށް ނަން ހުށަހަޅާ ފޯމާއި، ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެހެނިހެން ލިޔުންތަކާއި 
 ބަލައިގަންނާނީ، ފީހަށެވެ. ފޯމު އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީ" އަށް އެޑްރެސްކޮށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮ  ޚާއްޞަ "
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