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 ޚާއްޞަ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީ
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.    
 

 

އައު އީޖާދެއް ނުވަތަ  ގޮތުން، ހޯދުމުގެ   ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައަކަށް ޙައްލެއް : ރާއްޖެއަށް 3ގިންތި 
 ކޮށްގެން، އުފެއްދުމެއް އުފައްދައިގެން، ނުވަތަ ޢިލްމީ ދިރާސާއެއް 

 ލުކޮށްފައިވުން ހާސި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކާމިޔާބީއެއް 

 ނަމަ( ނަމަ ނުވަތަ ފަރުދުންތަކެއް  : އިނާމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  )ވަކި ފަރުދަކު 1ސެކްޝަން 

ވުރެ ގިަނ މި ސެކްޝަން ފުރިަހމަކުރާނީ ވަކި ފަުރދަކު ނުވަތަ ފަުރދުންތަކެއް އިނާމަށް ހުށަހަޅާނަމަެއވެ. އެއް ފަުރދަކަށް
 ގެން ފޯމުކޮްނމެ ފަރުދަކަށް މި ސެްކޝަުނގެ ކޮޕީއެއް ަހދައި ،ަނމަ ފަިއާވ ކާމިޔާބީއެއްފަރުދުްނ ގުޅިގެްނ ހޯަދއި

 އެވެ.ފޯާމއެުކ ހުށަހަޅާނީ މި ،ުރމަށްފަހުފުރިަހމަކު

 ނަން:   )ހ(

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

 މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:   )ނ(

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

  އަދާކުރާ ތަން:   އަދާކުރާ ވަޒީފާއާއި ވަޒީފާކުރާ މަސައްކަތް ނުވަތަ  )ޅ(

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

 

 

 

 

 ސޮއި:   )އ(
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 ނަމަ( : އިނާމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު )މުއައްސަސާއެއް 2ސެކްޝަން 

ލަބެއް، ޖަުމޢިއްޔާއެއް، ޖަމާަޢތެއް، ވިޔަފާރިއެއް، ރިޒޯޓެއް، އޮފީހެއް ުނވަތަ މަރުކަެޒއް ކު ،ފުިރހަމަުކރާނީމި ސެކްަޝން 
 އެ މުއައްަސސާއެއްގެ މަުޢލޫމާތެވެ. ،މި އިނާމަށް ހުށަހަޅާނަަމއެވެ. ިމ ސެކްޝަުނގައި ހިަމނާނީ

 ނަން:   )ހ(

 ލޯގޯ ނުވަތަ ތައްގަނޑު 
 މުއައްސަސާގެ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:   )ށ(

 މުއައްސަސާގެ ބާވަތް:   )ނ(

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

 އީމެއިލް އެޑްރެސް:   )ޅ(

 ވެބްސައިޓް އެޑްރެސް:   )ކ(

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

  

 :ލުކުރި ކާމިޔާބީގެ މަޢުލޫމާތު ހާސި ލީލެއް ނުވަތަ ޢިލްމީ ދިރާސާއެއް ކޮށްގެން : ސައިންޓިފިކް ތަޙު 3ސެކްޝަން 

ުލކުރި ާރސާއެއް ކޮށްގެން ކާިމޔާބީއެއް ހާސިސައިންޓިފިކް ތަޙުލީެލއް ނުވަތަ ޢިލްމީ ދި ،މި ސެކްަޝން ފުިރހަމަުކރާނީ
 ފަރާތުންނެވެ.

 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 ނުވަތަ ކޮންފަރެންސް ޕްރޮސީޑިންގްސްގެ ނުވަތަ ފޮތުގެ(  ދިރާސާ ނުވަތަ ތަޙުލީލު ޝާއިޢު )ރ(
 އައި.އެސް.އެސް.އެން ނުވަތަ އައި.އެސް.ބީ.އެން ނަންބަރު:  
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މި ދިރާސާ ނުވަތަ ތަޙުލީލުގެ ސަބަުބން ރާއްޖެއަްށ ކުރާނެ ފައިދާެގ  ،ދިރާސާ ނުވަތަ ތަޙުލީލުގެ ކުރު ޚުލާޞާއަކާއި )ބ(
 ކުރު ޚުލާޞާ:  

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

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

އާދަޔާޚިާލފަށް ރަނަގޅުކަމަށް ފާހަަގކުރެިވފަިއާވ ނުވަތަ ަމސައްކަތް  ތެރިކަންއުފެއްުދން ،މި ސެްކޝަން ުފރިހަަމކުރާނީ
 ަފރާތުންނެވެ. މުއައްަސސާގެ

ލޫމާތު އެކުލެޭވ ޢުެބހޭ މަ  ނުަވތަ މަސައްކަތާބެހޭ  މާތެރިކައުފެއްދުން ރެވުނުރަނގަޅުކަމަށް ާފހަގަކުއާދަޔާ ޚިލާފަށް  )ހ(
 ޞާ:  ޚުލާ ކުރު

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

 
  

ގޮތަށް ކަނޑައެޅި  އެ ، އާދަޔާ ޚިލާފަށް ރަނގަޅުކަމަށް ކަނޑައެޅި ފަރާތުގެ ނަމާއި ތެރިކަންއުފެއްދުންމަސައްކަތް ނުވަތަ  )ށ(
 ތާރީޚު:  

 

 ނުވަތަ އުފެއްދި އުފެއްދުމުގެ މަޢުލޫމާތު  ގެ : ކުރި އީޖާދު 5ސެކްޝަން 

 ުކރި ނުވަތަ އުފެްއދުެމއް އުފެްއދި ފަރާތުންނެވެ. އީޖާދެއް ،މި ސެކްަޝން ފުިރހަމަުކރާނީ

 ނުވަތަ އުފެއްދި އުފެއްދުމުގެ ނަން:   ގެއީޖާދުކުރި  )ހ(

 

ގޮތުން ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ  ތިޞާދީގޮތުން ނުވަތަ އިޤު ތިމާޢީސަބަބުން އިޖު އުފެއްދުމުގެއުފެއްދި ނުވަތަ  ގެކުރި އީޖާދު )ށ(
 އަށް ކުރާނެ ފައިދާގެ ކުރު ޚުލާޞާ:ގޮތުން ނުވަތަ މަސައްކަތްތެރިކަުމގެ ގޮތުން ރާއްޖެ

 ގަޅެވެ.(ނއެންމެ ރަ ރުންލިޔުމަށް އިތުރު ކަރުދާހެއް މި ފޯމާ އެއްހީރަސްކު)ޚުލާޞާ 
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ގޮަތށް  ނުވަތަ އުފެއްދި ުއފެއްދުމަކީ ފާހަކަކޮށްލެވޭ ކާމިޔާީބއެއް ކަމުގައި ކަނޑައެޅި ފަރާތުގެ ނަމާއި، އެ ދަކީކުރި އީޖާ )ނ(
   ކަނޑައެޅި ތާރީޚު:

 
 

 

 

 

  ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު : ފޯމު ފުރިހަމަކުރާ 6ސެކްޝަން 

މަުރކަޒެއް ނުވަަތ ، ޢިއްޔާއެއް، ަޖމާަޢތެއް، ވިޔަފާރިއެއް، ރިޒޯޓެއް، އޮފީހެއް ކްލަބެއް، ޖަމު  ،މި ސެކްަޝން ފުިރހަމަުކރާނީ
 ފަރުދުންތަކެއް އިނާމަށް ހުށަހަާޅނަމަ، އެ މުއަްއސަސާއެއް ުނަވތަ އެ ފަރުދުންތަކެއް ތަމްީސލުުކރާ ފަރާތުންނެވެ.

 ނަން:   )ހ(

   :ނަންބަރު ގެރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ދިވެހި )ށ(

   :މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް )ނ(

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

 ☐ ފަރުދުންތަކެއް  ☐ މުއައްސަސާއެއް    ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތް: )ޅ(

 ފޯމު ފުރިހަމަކުރާ ހައިސިއްޔަތު:   )ކ(

 : ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް 7ސެކްޝަން 

ކަމަށް ލިޔުންތަކުގައި، އަސްލާ އެއްޮގތް ވާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ. އެތިރީގައި ބަޔާންކޮށްަފއި ،މި ފޯމާއެކު
ނަންވާނެއެވެ. ފައި އޮންތައްގަނޑު ޖަހައި ،ކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ސޮއިކޮށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރީ

 މި ފާހަގަލާށެވެ. ފައިވާކަން ައންގައިދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމާެބހޭ ަބއިތަކުގައި ލިޔުންތައް ހިމަނައި
 

 )ހ(
 

 

ފިޔަވައި އެހެން  2މި ލިޔުން ހުށަހަޅާނީ ސެކްޝަން  .ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިޭދ ކާޑުގެ ކޮޕީ ދިވެހި
 ނުވަތަ ފަރާތްތަުކންނެވެ. ސެކްޝަންތައް ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތް

 

 
☐ 

 )ށ(
 
 
 
 

 )ނ(
 
 )ރ(
 

     އޮފީސްތަކާއި، ަތކާއި، ރިޒޯޓުތަކާއި، ވިޔަފާރިކާއި، ޢިއްޔާތަކާއި، ޖަމާޢަތްތަޖަމު ،ލަބްތަކާއިކު
ފަދަ މުއައްސަސާއަކުން މި އިނާމަްށ އެދި ހުަށަހޅާނަމަ، އިނާމަށް ހުށަހަޅާ ފަާރތެއްގެ  އްމަރުކަޒުތަ

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނުވަތަ ހިންގާ ކޮމިޓީން، އެ ފަރާތެއް އިނާމަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމާފަިއވާކަން 
 ކޮޕީ.އަންގައިދޭ ލިޔުން ނުވަތަ ލިޔުމުގެ 

 

 ކޮޕީއާއި ފޮތްތައް. ސްތަކުގެމަށް ގަބޫލުކޮްށފައިވާ ރިސަރޗް ކަރުދާކުރު ޝާއިޢު ކޮށްފައިވާ ނުަވތަ ޝާިއޢު
 

ގޮތަށް  ލުކޮށްފައިވާނަމަ، އެހާސިކޮށްގެން ކާމިޔާބީއެއް  ދިރާސާއެއް ލްމީޢިލީލެއް ނުވަތަ ޙުސައިންޓިފިކް ތަ
 ކޮޕީ. ދީފައިވާ ލިޔުން ނުވަަތ ލިޔުމުގެ ،ގޮތަށް ގަބޫލުކޮށް ފަރާތުން އެ ކަނޑައެޅި

 

☐ 

 

☐ 
 
☐ 

 

 



5 

 

އުފެއްދުންތެރިކަން ނުވަތަ މަަސއްކަތް އާދަޔާ ޚިލާފަށް ރަނގަޅުކަމަށް، ރާއްޖޭގެ ފަރާތަކުން ުނވަތަ  (ބ)
ފައިވާ ފަރާތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިާވނަމަ، ޅައި މަސައްކަތެއް ބެލުމަށް ކަނޑައަ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޤައުމެއްގައި އެ

 ކޮޕީ.ތަނަކަށް ީދފައިވާ ލިޔުން ނުވަތަ ލިޔުމުގެ  އެއެކަން ފާހަގަކޮށް 

 

☐ 

  
 

 

 (ޅ)
 

ނުވަތަ އުފެއްދި އުފެއްދުމެއްގެ ސަބަބުން ދިމާވެފައިވާ ބޮޑު މައްސަލައެއް  ގެ ސަބަބުންއީޖާދުކުރި އެއްޗެއް
ފަރާތަުކްނ ނުވަތަ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ  ފިލައިގެން ހިނގަިއދާނެ ދަތިކަމެއްކަމަށް ނުވަަތ  ކުރެވިދާނެ އްލުޙަ

އެކަން ަގޫބލުކޮށް ، ފައިވާ ފަރާތަކުންއިމަސައްކަތެއް ބެލުމަްށ ކަނޑައަޅަ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޤައުމެއްގައި އެ 
 ކޮޕީ.ދީފައިވާ ލިޔުން ނުަވތަ ލިޔުމުގެ ތަނަކުން  އެ

 

☐ 

 

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

 އިޤުރާރު 

ކަމަށް   ޞައްޙަ ލިޔުންތަކެއް ،ފަިއވާ ލިޔުންތަކަކީތުކަމަށާއި، މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅައިމަތީގައި އެވަނީ ތެދު މަޢުލޫމާ 
 އެއްބަސްވެ އިޤުރާރުވަމެވެ.

 ފުރިހަމަކުރާ( ފަރާތުގެ  4ފޯމު ހުށަހަޅާ )ސެކްޝަން 

             ތާރީޚު:   ނަން:                            ސޮއި:                    

 

 

 
 
 
 

 

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

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

 
 

 


