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 ޚާއްޞަ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީ
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.    

 
 

 އީޖާދީ  އުފެއްދުންތެރި  ކުރާ  ތަރައްޤީއަށް  ޤައުމީ  ޒުވާނުން  މަސައްކަތްތެރި  ފަންނުވެރި  : ހުނަރުވެރި 4ގިންތި 
 ހާސިލުކޮށްފައިވުން  ކާމިޔާބީއެއް  ފާހަގަކޮށްލެވޭ  މަސައްކަތުގައި 

 

 : އިނާމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  1ސެކްޝަން 

ވަކި ފަރުދަކު ނުވަތަ ފަރުދުންތަކެއް އިނާމަށް ހުށަހަޅާނަމައެވެ. އެއް ފަރުދަކަށްވުރެ ގިނަ ފަރުދުން  ،މި ސެކްޝަން ފުރިހަމަކުރާނީ
     ،ރުމަށްފަހުކޮންމެ ފަރުދަކަށް މި ސެކްޝަނުގެ ކޮޕީއެއް ހަދައިގެން ފޯމު ފުރިހަމަ ކު ،ނަމަ ގުޅިގެން ހޯދައިފައިވާ ކާމިޔާބީއެއް

 އެވެ.ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާނީ މި

 ނަން:  )ހ(

 ޕާސްޕޯޓު ސައިޒުގެ ފޮޓޯ 
 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު: )ށ(

 މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް: )ނ(

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

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

 

 

 އިާނމުގެ ބާވަތާއި، އިނާމު ލިުބނު ައހަރު: ،ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު ކުރިން ލިބިފައިވާ ނަމަސަރުކާރުން  )ކ(

 

 

 

 ސޮއި: )އ(
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 : ފަންނުވެރި ހުނަރުވެރި މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު 2ސެކްޝަން 

ފައިދާތަކެއް ލިިބފައިވާ ، އިުޖތިމާޢީ ފަންނުވެރި ހުނަރުވެރި މަސައްކަތެއް އީޖާދީ ގޮތެއްގައި ކޮށްގެން ،މި ސެކްޝަން ފުރިހަމަކުރާނީ
 ފަރާތްތަކުންނެވެ. 

 : ޞާކޮށްފައިވާ ހުނަރުވެރި ފަންނުވެިރ މަސައްކަތުގެ ޚުލާ )ހ(

 )ޚުލާޞާ ލިޔުމަށް އިތުރު ކަރުދާހެއް މި ފޯމާ އެއްހީރަސްކުރުން އެންމެ ރަނގަޅެވެ.(

 

 އިޖުތިމާޢީ ގޮުތން ލިބިފައިވާ ފައިދާ:ނުވަތަ ގޮތުން މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން އިޤްތިާޞދީ  )ށ(

 )ޚުލާޞާ ލިޔުމަށް އިތުރު ކަރުދާހެއް މި ފޯމާ އެއްހީރަސްކުރުން އެންމެ ރަނގަޅެވެ.(

 

 މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ހާސިލުކޮށްފައިވާ ނަީތޖާ:  )ނ(

 ރަނގަޅެވެ.( )ޚުލާޞާ ލިޔުމަށް އިތުރު ކަރުދާހެއް މި ފޯމާ އެއްހީރަސްކުރުން އެންމެ

 

 ކޮށްފައިވާ ނަމަ ވިޔަފާރީގެ ވިސްނުމުން ތަރައްޤީ  : ފަންނުވެރި ހުނަރުވެރި މަސައްކަތެއް 3ސެކްޝަން 

ފަންނުވެރި ހުނަރުވެރި މަސައްކަތެއް އީޖާދީ ގޮތެއްގައި ކޮށްގެން، އިޤްތިޞާދީ ފައިދާތަކެއް  ،މި ސެކްޝަން ފުރިހަމަކުރާނީ
 ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުްނނެވެ. 

 ކޮށްފައިވާ ހުނަރުވެރި ފަންނުވެިރ މަސައްކަތުގެ ޚުލާޞާ:  )ހ(

 

 ލު:ސީތަފު، ތާއިވިޔަފާރީގެ ބާވަ ،ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތާ ގުޅުވައިގެން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރީގެ ނަމާއި )ށ(

 )ތަފުޞީލު ލިޔުމަށް އިތުރު ކަރުދާހެއް މި ފޯމާ އެއްހީރަސްކުރުން އެންމެ ރަނގަޅެވެ.( 

 

  ދާއިރާއަށް ލިއްބައިދީފައިވާ ފައިާދ: އެ ،ވިޔަފާރީގެ ސަބަބުން ތަރައްޤީވެަފއިވާ އިޤްތިޞާދީ ދާއިރާއާއި )ނ(

 )ތަފުޞީލު ލިޔުމަށް އިތުރު ކަުރދާހެއް މި ފޯމާ އެއްހީރަސްކުރުން އެންމެ ރަނގަޅެވެ.(

 

 މަސައްކަތާއި ވިޔަފާރީގެ ސަބަބުން ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ހާސިލުކޮށްފައިވާ ނަތީޖާ:  )ރ(

 )ތަފުޞީލު ލިޔުމަށް އިތުރު ކަުރދާހެއް މި ފޯމާ އެއްހީރަސްކުރުން އެންމެ ރަނގަޅެވެ.(
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ޓެކްނޮލޮޖީ : ރާއްޖޭގައި ނެތެމުންދާ ފަންނެއް ނުވަތަ ފަންނުތަކެއް، އައު އީޖާދީ ވިސްނުންތަކާއި 4ސެކްޝަން 
 ފައިވާ ނަމަ ރުވައިގެން ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދައި މެދުވެރިކޮށް ދި 

ރާއްޖޭގައި ނެތެމުންދާ ފަްނނެއް ނުވަތަ ފަންުނތަކެއް، އައު އީޖާީދ ވިސްނުންތަކާއި ޓެކްނޮލޮީޖ  ،މި ސެކްޝަން ފުރިހަމަކުރާނީ
 ފައިވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ. ކުރިއެރުންތަކެްއ ހޯދައި ކޮށްގެން މެދުވެރިކޮށް ދިރުވުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް

 ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތެއްގެ ސަބަބުން އިތުރު ދިރުމެއް ލިބިފައިވާ ފަންނު ނުވަތަ ފަްނނުތައް:   )ހ(

 ލު ލިޔުމަށް އިތުރު ކަރުދާހެއް މި ފޯމާ އެއްހީރަސްކުރުން އެންމެ ރަނގަޅެވެ.(ސީ)ތަފު

 

 :  ޞާދިރުުވމަށް ކޮށްފައިވާ އީޖާދީ މަސައްކަތްތަކުގެ ޚުލާފަންނު ނުވަތަ ަފންނުތައް  )ށ(

 )ޚުލާޞާ ލިޔުމަށް އިތުރު ކަރުދާހެއް މި ފޯމާ އެއްހީރަސްކުރުން އެންމެ ރަނގަޅެވެ.(

 

އެ ޓެކްނޮލޮޖީ  ،ފަންނު ނުަވތަ ފަްނނުތައް ދިުރވުމަށް ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭުނންކޮށްފަިއވާނަމަ، ޭބނުންކުރި ޓެކްޮނލޮޖީާއއި )ނ(
 ކުރި ގޮތުގެ ޚުލާޞާ: ބޭނުން

 )ޚުލާޞާ ލިޔުމަށް އިތުރު ކަރުދާހެއް މި ފޯމާ އެއްހީރަސްކުރުން އެންމެ ރަނގަޅެވެ.(

 

 އަލުން ދިރުމެއް ލިބުނު ފަްނނު ނުވަތަ ފަންުނތަކުގެ ސަބަބުން ަޤއުމީ ފެންވަރުގައި ހާސިލުކޮށްފައިވާ ނަތީޖާ: )ރ(

 އެއްހީރަސްކުރުން އެންމެ ރަނގަޅެވެ.()ތަފުޞީލު ލިޔުމަށް އިތުރު ކަުރދާހެއް މި ފޯމާ 

 

ލުކޮށްގެން ން ބޭރުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ޓެކްނޮލޮޖީއެއް ރާއްޖެއަށް ފެތޭގޮތަށް ބަދަ ޖެއި : ރާއް 5ސެކްޝަން 
 ފައިވާ ނަމަ ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދައި 

ނުވަތަ ޓެކްނޮޮލޖީގެ ވަސީލަތްތަކެއް ރާއްޖޭގެ  ން ބޭރުގައި ބޭނުންކުރަމުްނދާ ޓެކްނޮލޮޖީއެއްރާއްޖެއި ،މި ސެކްޝަން ފުރިހަމަކުރާނީ
ދީ މަންފާތަކެއް ހާސިލުކޮށްފައިވާ ޞާތިމާޢީ ނުވަތަ އިޤްތިއެކަމުގެ ސަބަބުްނ އިޖު ،ދަލުކޮށްއުލަށާއި މުޖުތަމަޢަށް ފެތޭގޮަތށް ބަޙަމާ

 ފަރާތްތަކުންނެވެ. 

ވާ ޓެކްނޮލޮޖީ ނުވަތަ ޓެކްނޮޮލޖީގެ ވަސީލަތްތަކާއި، އުލަށާއި މުޖުތަމަޢަށް ފެތޭގޮތަށް ބަަދލުގެނެސްފައި ޙަރާއްޖޭގެ މާ )ހ(
 މަސައްކަތުގެ ޚުލާޞާ:  

 )ޚުލާޞާ ލިޔުމަށް އިތުރު ކަރުދާހެއް މި ފޯމާ އެއްހީރަސްކުރުން އެންމެ ރަނގަޅެވެ.(

 

 



4 

 

 ނުވަތަ އިްޤތިޞާީދ ގޮތުން ލިބިފައިވާ މަންފާ: ގޮތުން  ޢީކުރި މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން އިޖުތިމާ )ށ(

 )ޚުލާޞާ ލިޔުމަށް އިތުރު ކަރުދާހެއް މި ފޯމާ އެއްހީރަސްކުރުން އެންމެ ރަނގަޅެވެ.(

 

 ނަތީޖާ: ލުކޮށްފަިއވާހާސި އާއި،މަންފާ ކުރި މަސައްކަުތގެ ސަބަބުން ޤައުމީ ފެންވަރުަގއި ލިބިފައިވާ )ނ(

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

 

ކޮށްފައިވާ  ކަމަށް ބަލައިގަނެ ޤަބޫލު  ކީ އާދަޔާ ޚިލާފު ރަނގަޅު މަސައްކަތެއް މަސައްކަތަ : ކޮށްފައިވާ 6ސެކްޝަން 
  ލޫމާތު ޢު ފަރާތުގެ މަ  ރަސްމީ 

 ކުރަންވާނެއެވެ.  މި ގިންތިން އިނާމަށް އެދި ހުަށަހޅާ ހުރިހާ ފަރާތަކުންވެސް މި ސެކްޝަން ފުރިހަމަ

 ކަނޑައެޅި ތާރީޚު:  ،އާދަޔާ ޚިލާފަށް ރަނގަޅުކަމަށް ކަނޑައެޅި ފަރާތުގެ ނަމާއިމަސައްކަތް  )ހ(

 

 މަސައްކަތަކީ އާދަޔާ ޚިލާފަށް ރަނގަޅު މަސައްކަތެއްކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ސަބަބު: )ށ(

 )ތަފުޞީލު ލިޔުމަށް އިތުރު ކަރުދާހެއް މި ފޯމާ އެއްހީރަސްކުރުން އެންމެ ރަނގަޅެވެ.( 

 

 ނަންބަރު:ފޯނު ގުޅޭނެ  ،އާދަޔާ ޚިލާފަށް ރަނގަޅުކަމަށް ކަނޑައެޅި ފަރާތުގެ އެޑްރެހާއިމަސައްކަތް  )ނ(

 

 ގެ ލިންކް: ޓުވެބްސައި ،އާދަޔާ ޚިލާފަށް ރަނގަޅުކަމަށް ކަނޑައެޅި ފަރާތުގެ އީމެއިލް އެޑްރެހާއިމަސައްކަތް  )ރ(

 

 މަޢުލޫމާތު : ފޯމު ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތުގެ 7ސެކްޝަން 

މަރުކަޒެއް ނުވަތަ  ،ޢިއްޔާއެއް، ޖަމާަޢތެއް، ވިޔަފާރިއެއް، ރިޒޯޓެއް، އޮފީހެއްމި ސެކްޝަން ފުރިހަމަކުރާނީ ކްލަބެއް، ޖަމު
  ނަމަ، އެ މުއައްސަސާއެއް ނުވަތަ އެ ފަރުދުންތަކެއް ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތުންނެވެ. ފަރުދުންތަކެއް އިނާމަށް ހުށަހަޅާ

       ނަން: )ހ(

 ފުރިހަމަކުރާ ހައިސިއްޔަތު:މަޤާމާއި،  )ށ(

 :ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު )ނ(

 :މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް )ރ(
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 :)ޅ( އީމެއިލް އެޑްރެސް ފޯނު ނަންބަރު: )ބ(

 ☐ ފަރުދުންތަކެއް  ☐ މުއައްސަސާއެއް  ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތް: )ކ(

 އިނާމަށް އެހެން މީހެއްގެ ނަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:: ޚާއްޞަ 8ސެކްޝަން 

  ފަރާތުންނެވެ. ނަމަ، ފޯމު ފުރިހަަމކުރާ ނަން އިނާމަށް ެއދި ހުށަހަޅާ އެހެން ފަރާތެއްގެ ،މި ސެކްޝަން ފުރިހަމަކުރާނީ

       ނަން: )ހ(

 ދާއިމީ އެޑްރެސް: )ށ(

 :ކާޑުގެ ނަންބަރުދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ  )ނ(

 ފޯނު ނަންބަރު: )ބ(

 :)ޅ(     އީމެއިލް އެޑްރެސް

 : ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް 9ސެކްޝަން 

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ. އަދި އެ ލިޔުންތަކުގައި، އަސްލާ  ،މި ފޯމާއެކު
 ،ކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ސޮއިކޮށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރީ ،އެއްގޮތަކަމަށް

ޖަހައިފައިާވ  ތާރީޚު ޖަހައިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. މި ގޮތުން ތައްގަނޑު ،ތަނުގެ ތައްގަނޑު ޖަހައި ،ސޮއިކުރި މީހާގެ ނަން ޖަހައި
 ކަމާބެހޭ ބައިތަކުގައި  ،މަނައިފައިވާކަން އަންގައިދިނުމުގެ ގޮތުންލިޔުމެއްގެ ކޮޕީ ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. ލިޔުންތައް ހި

 ިފާހަގަލާށެވެ. މ 

 )ހ(
 
 
 
 )ށ(

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

 ފަރާތްތަކުންނެވެ.
 
    އޮފީސްތަކާއި، ަތކާއި، ރިޒޯޓުތަކާއި، ވިޔަފާރިކާއި، ޢިއްޔާތަކާއި، ޖަމާޢަތްތަޖަމު ،ލަބްތަކާއިކު

ފަދަ މުއައްސަސާއަކުން މި އިނާމަްށ އެދި ހުަށަހޅާނަމަ، އިނާމަށް ހުށަހަޅާ ފަާރތެއްގެ  އްމަރުކަޒުތަ
ހުށަހެޅުމަށް ނިންމާފަިއވާކަން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނުވަތަ ހިންގާ ކޮމިޓީން، އެ ފަރާތެއް އިނާމަށް 

 ކޮޕީ. އަންގައިދޭ ލިޔުން ނުވަތަ ލިޔުމުގެ
 

☐ 

 

 

 

☐ 

 ކޮށްފައިވާކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ. ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ،ވިޔަފާރިއެއް ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ނަމަ (ނ)
 

☐ 

ރާއްޖޭގެ ކަމަށް ބަލައިގަނެ ޤަބޫލުކޮށްފައިވާ  ކީ އާދަޔާ ޚިލާފު ރަނގަޅު މަސައްކަތެއްމަސައްކަތަކޮށްފައިވާ  (ރ)
 ފައިވާ ަފރާތަކުން ޅައިމަސައްކަތެއް ބެލުމަށް ކަނޑައަ ފަރާތަކުން ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ޭބރުގެ ޤައުމެއްގައި އެ

 މުގެ ކޮޕީ.ލިޔު ފައިވާދީ އެކަން ފާހަގަކޮށް

☐ 
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 އިޤުރާރު 

ކަމަށް   ޞައްޙަ ލިޔުންތަކެއް ،ަފއިވާ ލިޔުންތަކަކީހުށަހަޅައި ތުަކމަށާއި، މި ފޯމާއެކުމަތީގައި އެވަނީ ތެދު މަޢުލޫމާ
 އެއްބަސްވެ އިޤުރާރުވަމެވެ.

  ފަރާތުގެ( ފުރިހަމަކުރާ 8ުނވަތަ ސެކްޝަން  7 ސެކްޝަން) ހުށަހަޅާ ފޯމު

 
 :ތާރީޚު:                 ސޮއި:                          ނަން

 

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 

 
 

 
 


