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 ޚާއްޞަ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީ
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.    
 

 

 ހާސިލުކުރުމުގައި  ސަނަދެއް  ގެ  10 ލެވެލް  އޮނިގަނޑުގެ  ސަނަދުތަކުގެ  ޤައުމީ : ދިވެހިރާއްޖޭގެ 1.1ގިންތި 
 ހޯދައިފައިވުން  ކާމިޔާބީއެއް  ފާހަގަކޮށްލެވޭ 

 

 މަޢުލޫމާތު : އިނާމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ 1ސެކްޝަން 

  ނަން: )ހ(

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

  މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް: )ނ(

    ފޯނު ނަންބަރު:  )ރ(

 އީމެއިލް އެޑްރެސް:  )ބ(

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

 )ކ(  ރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތް ކޮށްފައިވާ މުއްދަތު: 

  އިނާުމގެ ބާވަތާއި، އިނާމު ލިުބނު އަަހރު: ،ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު ކުރިން ލިބިފައިވާނަމަ )އ(

 

 : ފުރިހަމަކުރި ކޯހުގެ މަޢުލޫމާތު 2ސެކްޝަން 

 މުއްދަތު:ފުރިހަމަކުރި ފުލްޓައިމް ކޯހުގެ ނަމާއި  )ހ( 

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

 ލުކުރި ސަނަދު:ހާސި )ރ( 

 ލުކުރުމަށް ކުރި ދިރާސާތަކުގެ )ތީސީސްގެ( ޚުލާޞާ:  ހާސިސަނަދު  )ބ( 

 ގަޅެވެ.(ނއެންމެ ރަ ރުން)ޚުލާޞާ ލިޔުމަށް އިތުރު ކަރުދާހެއް މި ފޯމާ އެއްހީރަސްކު

 ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުން ސަނަދުގެ ލެވެްލ: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ )ޅ(
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 ކޯސް ފުރިހަމަކުރި މަރުކަޒާއި ޤައުމު:  )ކ(

 ކޯސް ހިންގި ފަރާތާއި ޤައުމު: )އ(

 : ދިރާސާގެ މަޢުލޫމާތު 3ސެކްޝަން 

 ދިރާސާގެ މައުޟޫޢު: )ހ(

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

 ދިރާސާ ޝާއިޢު ކުރި ތާރީޚާއި ޤައުމު: )ނ(

ނުވަތަ އައި.އެސް.ބީ.އެން.  އައި.އެސް.އެސް.އެން. ކޮށްފައިވާ ޖާރނަލްގެ ނުަވތަ ފޮުތގެ ދިރާސާ ނުވަތަ ތަޙުލީލު ޝާއިޢު )ރ(
 ނަންބަރު:

ކުރުމަށް ޤަބޫލު ކޮށްފައިާވ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ރެްފރީޑް ޖާރނަލްސްގައި ޝާއިޢު ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ޝާއިޢު )ބ( 
 )އެކްސެޕްޓެޑް( ރިސަރޗް ކަރުދާހުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް:

 ގަޅެވެ.(ނއެންމެ ރަ ރުން)ޚުލާޞާ ލިޔުމަށް އިތުރު ކަރުދާހެއް މި ފޯމާ އެއްހީރަސްކު

 

 

 

 

 : ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް 4ސެކްޝަން 

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ލިޔުންތަކުގައި، އަސްލާ  ،މި ފޯމާއެކު
ފައި ތައްގަނޑު ޖަހައި ،ކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ސޮއިކޮށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރީ ،ކަމަށްތްއެއްގޮ
 ފާހަގަލާށެވެ.  މި ކަމާބެހޭ ބައިތަކުގައި  ،ގައިދިނުމުގެ ގޮތުންފައިވާކަން އަންނަންވާނެއެވެ. ލިޔުންތައް ހިަމނައިއޮން

 )ހ(

 )ށ(

 ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ.  ދިވެހި

 ކޯސް ޤަބޫލުކުރި ކަމުގެ އެކްސެޕްޓެންސް ނުވަތަ ރެޖިސްޓްރޭޝަްނ ލިޔުން.

ބަދަުލ  ބަދަލެއް އައިނަމަ އެ  ފައިވާ ކަންކަމަށް އެއްވެސްންމުމަށް މި ލިޔުމުގައި ކަނޑައަޅައި)ކޯސް ނި
 އެނގޭނެ ލިޔުން ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.( 

☐ 
☐ 

 )ނ(

 

 

ހުށަހަޅާ ސަނަދުގެ ކޮޕީ )މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު ބަޔާންކޮށް ަތއްގަނޑު 
ފައިވާ( ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ޝާއިޢުކުރުމަށް ޤަބޫލުޮކްށފައިވާ ރިސަރޗް ކަރުދާސްތަކުގެ ކޮޕީއާއި، އިޖަހަ

 ފޮތްތައް. 

☐ 
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ކޮށްފައިވާކަން  އަހަރުދުވަހު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތް 1މަދުވެގެން  ،ލުކުރުމަށްފަހުހާސިހުށަހަޅާ ސަނަދު  )ރ(
 ކޮޕީ.ލިޔުން ނުވަތަ ލިޔުމުގެ ދޭ  އަންގައިދޭ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން

☐ 

 ☐ ލުކުރުމަށް ކުރި ދިރާސާގެ ބައެއްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން.ހާސިހުށަހަޅާ ކަރުދާހަކީ ނުވަތަ ފޮތަީކ، ސަނަދު  )ބ(

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

 އިޤުރާރު 

ކަމަށް  ޞައްޙަ ލިޔުންަތކެއް ،ފައިވާ ލިޔުންތަކަކީތުަކމަށާއި، މި ފޯމާއެކު ހުަށހަޅައިމަތީގައި އެވަނީ ތެދު މަޢުލޫމާ 
 އަހަރެން އެއްބަސްވެ އިޤުރާރުވަމެވެ.

 ތާރީޚު:  އިނާމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ސޮއި: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީ" އަށް އެޑްރެސްކޮށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށެވެ.  ޚާއްޞަ ފޮނުވާނީ، " ފައި ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް 
ނިޔަލަށް، ބަންދުނޫން ގެ  2020 ސެޕްޓެންބަރު  27އިން ފެށިގެން  2020އޮގަސްޓު  27ފޯމު ބަލައިގަންނާނީ، 

 ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ރަސްމީ ގަޑީގައެވެ.
 ށެވެ.ނަންބަރު ފޯނަ  3323701 ނުވަތަ  7960844 ނުވަތަ  3336410 ،ދުމަށް ގުޅާނީލޫމާތު ހޯ އިތުރު މަޢު 

 


