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 ޚާއްޞަ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީ
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.    
 

 

 

 ގެ  9 ލެވެލް  ނުވަތަ  8 ލެވެލް  ނުވަތަ  7 ލެވެލް  އޮނިގަނޑުގެ  ސަނަދުތަކުގެ  ޤައުމީ : 1.2ގިންތި 
 ހޯދައިފައިވުން  ވަނަ  މަތީ  އެންމެ  ހާސިލުކުރުމުގައި  ސަނަދެއް 

 

 ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު : އިނާމަށް އެދޭ 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(

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

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

 : ފުރިހަމަކުރި ކޯހުގެ މަޢުލޫމާތު 2ސެކްޝަން 

 ލުކުރި ސަނަދު: ހާސި )ހ(

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުން ސަނަދުގެ ލެވެްލ:  )ށ(

 ސަނަދު ދިން މަރުކަޒާއި ޤައުމު:  )ނ(

 ކޯސް ފުރިހަމަކުރި މަރުކަޒާއި ޤައުމު:  )ރ(
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 ☐ދުރުންދޭ ތަޢުލީމު  ☐ޕާޓްޓައިމް  ☐ފުލްޓައިމް  ކިޔެވުމުގެ ބާވަތް: (ބ)

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

 : ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް 3ސެކްޝަން 

 ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެެވ. އެ ލިޔުންތަކުގައި، އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ،މި ފޯމާއެކު
ފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ތައްގަނޑު ޖަހައި ،ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ސޮއިކޮށް ކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރީ

 ފާހަގަލާށެވެ.  މި  ގެ ގޮތުން ކަމާެބހޭ ަބއިތަކުގައިފައިވާކަން ައންގައިދިނުމުހިމަނައި ލިޔުންތައް

 ☐ ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ. ދިވެހި )ހ(

 ☐ ފައިވާ(                                                                             އިތައްގަނޑު ޖަހަ ބަޔާންކޮށް އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު ކޮލިފިކޭޝަންސް )މޯލްޑިވްސް ކޮޕީ ހުށަހަޅާ ސަނަދުގެ )ށ(

 ☐ ގެ ކޮޕީ.ޓުކޯހުގެ ޓްރާންސްކްރިޕް )ނ(

ވަނަ ނުވަަތ އެންެމ  1ސަނަދު ދިން މަރުކަޒުން ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރި މަރުކަޒުން ދީފައިވާ، ކޯހުން  )ރ(

 ކޮޕީ.ލުކުރިކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން ނުވަތަ ލިޔުމުގެ ހާސިމަތީ ވަނަ 

☐ 

ެއވްރެޖް ނުވަތަ ގްރޭޑު ޕޮއިންޓު އެވްރެޖް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުުމގެ ކޮޕީ.  މާކުހުގެފައިވާ ކޯހުން ހޯދައި )ބ(

 ނުވާނަމަ( ގައި ގްރޭޑު ދެވޭ މާކްސް ހިމެނިފައިޓު)ޓްރާންސްކްރިޕް

☐ 

ކޯސް  ،ނުވާކަމާއި ސްޓޭންޑިންގއެއް ލިބިފައި ޑް ފުރިހަމަކުރި ކޯހުގެ އެއްވެސް މާއްދާއަކުން އެޑްވާންސް )ޅ(

މުއްދަތުގައިކަން ބަޔާންކޮށް، ސަނަދު  މަ ކުރުމަށް ފުރަތަމަ ކަނޑައެޅިފުރިހަމަ ކޮށްފައިވަނީ ކޯސް ފުރިހަ

 ލިޔުމުގެ ކޮޕީ. ފައިވާދިން މަރުކަޒުން ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރި މަރުކަޒުން ދީ

☐ 

ނުަވަތ  7ފައިވާ ސަނަދު ފިޔަވައި، ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް ޅައިއިނާމަށް އެދި ހުށަހަ )ކ(

ލު ކޮށްފައިވާނަމަ، އެ ސަނަދެއްގެ ކޮޕީ )މޯލްޑިވްސް ހާސިއެއަށްވުރެ މަތީ ލެވެލެއްގެ އެެހން ސަނަދެއް 

 ފައިވާ(                ްނވަރު ބަޔާންކޮށް ތައްގަނޑު ޖަހައިކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ފެ

☐ 

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

ކަމަށް  ޞައްޙަ ލިޔުންތަކެއް ،ފައިވާ ލިޔުންތަކަކީޅައިމަތީގައި އެވަނީ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށާއި، މި ފޯމާއެކު ހުށަހަ
 އިޤުރާރުވަމެވެ.އަހަރެން އެއްބަސްވެ 

 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 

 
 


