
` 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
  ިގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދ

 އަށެވެ. legalaffairs@po.gov.mv ފޮނުއްވާނީ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 3336211  ފޯނު:
 3310274ފެކްސް: 

 www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް: 

 

 ވޮލިއުމް: 49 އަދަދު: 173 ތާރީޚު: 1442މުޙައްރަމް  8 – 2020 އޮގަސްޓު  27 ބުރާސްފަތި 

 
 2020 – މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 ދިވެހިސަރުކާރުގެްގެޒެޓ ް                  ް      ްްް:ްއަދަދު                           ްް:ްވޮލިއުމ ް

1 

` 
 

 
 ޚާއ ޞަްއިނާމާބެހޭްކޮމިޓ ް
ްރައ ސުލ ޖުމ ޫހރިއ ާޔގެްއޮފ ސް 

ްމާެލ،ްދިވެހިރާއ ޖެ.ްް  

ް

ރައ ސުލ ޖުމ ހޫރިއ ޔާްދެއ ވާްޚާއ ޞަްއިނާމުް ދަރަޖަްހޯދާްފަރާތ ތަކަށް  2020ްް–ްމަތް 

 ތަޢާރުފުް

ް ްދެއ ވާ ްރައ ސުލ ޖުމ ހޫރިއ ޔާ ްފަރާތ ތަކަށ  ްހޯދާ ްދަރަޖަ ްއިނާމަކ މަތ  ްހުނަްް،ޚާއ ޞަ ރާިއްހިތ ވަރާއި
ްޙައ ޤުާވްްޢިލ މ ގޮތުނ  ްއިނާުމ ްމި ްއިނާމެކެވެ. ްދެއ ާވ ްރައ ުސލ ޖުމ ހޫރިއ ޔާ ްފެނ ަވރުގަިއ ްޤައުމ  ްކާމިޔާބ ތަކަށ  ހޯާދ

ްކުރައ ވަލ ޖުމ ހޫރިއ ާޔްޢައ ފަރާތ ތައ ްކަނަޑއަާޅނ ،ްަރއ ސު ްއިނާމާބެހޭްއިޔަނ  ްޚާއ ޞަ ްއިނާުމްްފައިވާ ކޮމިޓ ނ ނެވެ.ްމި
ްއަހަރަުކްއެއ ފަހަރުެއވެ.ް،ނ މުްގޮތެއ ގަިއްދޭނ އާ

ްމަޤ ޞަދުް

ްކާމިޔާބ އާއި،ްހިތ ވަރާއި ްފަރާތ ތަކުގެ ްހޯދައިދޭ ްމަޤ ޞަދަކ ،ްރާއ ޖެއަށ ްރ ތިނަނ  ްދެއ ވުމުގެ ް،މިްއިނާމު
ްޢިް،ކަމާއިއުފެއ ދުނ ތެރިް،މަސައ ކަތ ތެރިކަމާއިް،ހުނަރާއި ްވަނަތަލ މ ގޮުތނ  ްފަރާތ ތަކުެގްހާސިްކާިއްޝަރަފުްމަތ  ލުުކރާ

ްއެ ްއިޙ ތިފާލުކޮށ ، ްދާއިރާތަކަށ ްްކާމިޔާބ  ްބޭނުނ ވާ ްތަރައ ޤ އަށ  ްރާއ ޖޭގެ ްހިތ ވަރުދ ، ްވަޒަނ ކޮށ ، ްއަގު ފަރާތ ތަކުގެ
ްެމވެ.ރާބުްކުރުމިސ ްން ދިވެހިނ ގެްއުފެއ ދުނ ތަކާިއްމަސައ ކަތ ތެރިކަ

ްޚާއ ޞަްއިނާމުް

ލިޔުމެެކވެް،ޚާއ ޞަްއިނާމުގެްގޮތުގައިްރައ ުސލ ޖުމ ހޫިރއ ޔާްދެއ ވާނ  ް،ނަމަވެސ ް.މެެޑއ ޔަކާއިްހަނދާން 

ވަނަްނުވަތަްޝަރަފުްހޯދ  ނުވަތަްޖަމާަޢތަކުނ ް،އެނ މެްމަތް  ނުވަތަްޖަމާޢަތަށް ްޓ މަކުން  މުޅިްޓ މަށް  ދެއ ވާނ ،ްނަމަް،
 ެކވެ.ހަނދާނ ްލިޔުމެް،ދެއ ވާނ ވަކިަވކިްބަިއވެރިނ ނަށް ވެ.ްކެްލިޔުމެމެޑެއ ޔަކާއިްހަނދާނ ް

 އިނާމުްދެވޭްކަނ ކަނ ް

ރައ ސުލ ޖުމ ހޫރިއ ޔާްދެއ ވާްޚާއ ަޞް ދަރަޖަްހޯދާްފަރާތ ތަކަށް  މަތް  ރިޢާޔަތ ކޮށ ް، ބަޔާނ ވެދިޔަްމަޤ ޞަދަށް 
 ައނ ަނނިވިްަކނ ކަމަށެވެ.ް،ހަމަޖެހިފައިވަނ  އިނާމުްދިނުމަށ 
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 ފައިވުނ ؛ދައިހޯ ފާހަގަކޮށ ލެޭވްކާމިޔާބ އެއ ގެްކޯހަުކން ތަމ ރ ނުއިްތަޢުލ މާމަތް  .1

 

ްފާހަގަކޮށ ލެވޭްްުލކުރުމުގައިހާސިްސަނަދެއ ެގ10ްްްލެެވލ ްއޮނިަގނޑުގެްސަނަދުތަކުގެްޤައުމ ްދިވެހިރާއ ޖޭގެ 1.1
 ؛ފައިވުނ ހޯދައިްކާމިޔާބ އެއ 

ްަސނަދެއް ްގ9ްެ ނުވަތަްެލވެލ 8ް ނުަވތަްލެވެލ 7ްްެލވެލ ްއޮނިގަނޑުގެްސަނަދުތަކުގެްޤައުމ ްދިވެހިރާއ ޖޭގެ 1.2

 .ފައިުވނ ހޯދައިްަވނަްމަތ ްެއނ މެްލުކުރުމުގައިހާސި
 

މަ .2 މަތ ްްނ މެިމނ ކުރުމަކުނ ްއެމިނޫނ ވެސް ރަޒަކުނ ްނުވަތަްމުބާރާތަކުނ ްނުވަތަްބައިަނލ އަޤ ވާމް އުބައިނަލ އަޤ ވާމް 
 ފައިުވނ ؛އިވަނަްނުވަތަްޝަރަފުްހޯދަ

3. ް ްދިމާވެފައިވާ ްރާއ ޖެއަށ  ްތަމުހިނ މު ްސަިއނ ޓިފިކ  ްހޯުދމުގެގޮތުނ  ްޙައ ެލއ  ްޙުމައ ސަލައަކަށ  ްނުވަތަ ލ މ ްޢިލ ލެއ 
ްފާހަގަކޮށ ލެވޭްދިރާސާއެއ  ްނުވަތަ، ްމަސައ ކަތެއ ްކޮށ ގެނ  ްއުފެއ ދުނ ތެރި ްޚިާލފު ްއާދަޔާ ްނުވަތަް ފަދަ ްކޮށ ގެނ 
 ްް؛ުލކޮށ ފައިވުނ ހާސިހަގަކޮށ ލެވޭްކާމިޔާބ އެއ ްފާް،އުފައ ދައިގެނ އް އައުްއ ޖާދެ

ްމަސައ ކަތުގައިްްއ ޖާދ ްއުފެއ ދުނ ތެރިްކުރާްތަރައ ޤ އަށ ްޤައުމ ްޒުވާުނނ ްމަސައ ކަތ ތެރިްފަނ ނުެވރިްހުނަރުވެރިް .4

 ްް.ވުނ ާހސިލުކޮށ ފައިްކާމިޔާބ އެއ ްފާހަގަކޮށ ލެވޭ

ޝަރުޠުް ްއަސާސް 

ފުރިހަމަާވނަމައެވެ.ް،ްލިބޭނ އިނާމުރައ ސުލ ޖުމ ހޫރިއ ޔާްދެއ ާވްޚާއ ޞަް ްއަނ ނަނިިވްޝަރުޠުތައް 

 ؛ވުނ ްކަމުގައިްްރައ ޔިތަކުްދިވެހި .1

ްކަމުގައިްްކާމިޔާބ އެއ ފަުހނ ްލިބިފައިާވްްުރްުނވަތަްއޭގެވަަންއަހ2017ްަް،ކާމިޔާބ އަކ ްަހޅާހުށަްއިނާމަށ ްޚާއ ޞަ .2
 ؛ވުނ 

ްއިނާމުްރައ ުސލ ޖުމ ހޫރިއ ޔާްް،ކާމިޔާބ އަކ ްޅާހުށަހަްއިނާމަށ ްޚާއ ޞަ .3 ްޚާއ ޞަ ްލިބިފައިް،ދެއ ވާ ުނވާްްކުރިނ 
 ؛ވުނ ްކަމުގައިްކާމިޔާބ އެއ 

ހުށަހެޭޅް .4  :ނުވަތަްފަރާތަކ ްމ ހަކ އިނާމަށް 

ްސާބިތުވެް)ހ( ްޝަރ ޢަތަށ  ްުކރިކަނ  ްކުށެއ  ްތަނ ފ ޛުްް،ޖިނާއ  ްޙުކުމ  ްނުވަތަ ްކޮށ ފައިވާ ްތަނ ފ ޛު ްްްްްްްޙުކުމ 
ތަނ ފ ނުވަަތްކުރަމުނ ދާް ްނ .ްކަމުގައިްނުވުްފަރާތެއް ނުވަަތްްކަުމގައިްމ ހެއ ޖެހިފައިާވްްކުަރނ ޛުްޙުކުމް 

ްކުށެއ ް(ށ) ްަކނޑަެއޅިފައިވާ ްޙައ ދު ްކަމުގައިް އިސ ލާމ ދ ނުގައި ްމ ހަކު ްސާބިތުވެފައިވާ ްަޝރ ޢަތަށ  ްްކުިރކަނ 
ްނުވުނ .

ސާބިތުވެފައިވާްމ ަހކުްކަމުގައިްުނވުނ .ްކުރިކަމަށ ްފުރައ ސާރަްްޖިނ ސ ް(ނ) ްޝަރ ޢަތަށް 
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ސާބިތުވެފައިވާްމ ހަކުްކަމުގަިއްނުުވނ .ކުރުްގޯނާްްޖިނ ސް ްކުޑަކުދިނ ނަށް ް(ރ) ޝަރ ޢަތަށް  ްމުގެްމައ ސަަލއެއް 

މަކަރާއިްް(ބ) ޝަރ ޢަތަށް ހް ވައ ކަމާއިް، ކުރިކަން  ްސާބިތުވެފައިވާްލަތުގެްުނވަތަްޓެކުމުގެްނުވަތަްޚިޔާނާތުގެްކުށެއް 
ްމ ހަކުްކަމުގައިްުނވުނ .

ސާބިތުވެފައިވާްމ ަހކުްކަމުގައިްުނވުނ .ްް(ޅ) ޝަރ ޢަތަށް  ްމަސ ތުވާތަކެތ ގެްމައ ސަލައެއް 

ަކނަޑއަޅައިފައިާވނަމަ،ްދާއިރާތަކަށ ްކަނޑަެއޅިފައިވާްްކަނ ކަމަށް ްއިނާމުދެވޭްްލިޔުމުގައިްްމިް)ކ( ްްވަކިްޝަރުޠުތަކެއް 
ްްުވނ .ފުރިހަމައެްޝަރުޠުތައް 

ްކަތެއް ކޮށ ފައިވާްމަސައ ޓަކައިްްކުރުމަށ ްލުހާސިކަެމއ ްދެވޭްކަނ ކަމުގެްތެރެިއނ ްްމުމަތ ގައިްކަނޑަެއޅިފައިވާްިއނާ .5
ހުށަހަޅައިމަތ ގައިްަކނޑަެއޅިފައިވާްެއހެނ ްް،ނުވަތަްމަސައ ކަތުނ ްބައެއ   .ނުވުނ ްިއނާމުްލިބިފައިްެގނ ަކމަކަށް 

 

ްމަސައ ކަތުްއް މަސައ ކަތެްކޮށ ފައިވާ ްތެރެިއނ ،ނުވަަތ ްަކނ ކަމަށ ް ެގ ްިގަނ އެއ ކަމަކަށ ވުރެ
ކޮިމޓ ނ ނެވެްއޭގެްް،ހުށަހަޅައިފައިވާނަމަ ަކނޑައަާޅން  ް.ތެރެއިނ ްވަކިކަމެއް 

ޚާއ ޞަްއިނާމާބެޭހްް،ނ ނިނ މާްްޚާއ ޞަްއިނާމުްދޭނެްފަރާތ ތައ ްކަނަޑއެޅުމުގައިްެއނ މެްފަހުެގްނިނ މުނ 
ްްނ ނެވެ.ކޮމިޓ 

 ފައިވުނ ްދައިްހޯްފާހަގަކޮށ ލެވޭްކާމިޔާބ އެއ ްގެްކޯހަކުން ތަމ ރ ނުއިްތަޢުލ މާްްމަތ ް .1

ްތިރ ގައިްބަާޔނ ކޮށ ފައިވާްދެްގިނ ިތނ ނެވެ.ް،ހަމަޖެހިފައިވަނ ްދިނުމަށ ްިއނާމުްމިްއަހަރުްމި

ްލުކުރުމުގައިްހާސިްްސަނަދެއ ްްގ10ްްެްލެވެލ ްްއޮނިގަނޑުގެްްސަނަދުތަކުގެްްޤައުމ ްްދިވެހިރާއ ޖޭގެ 1.1
ް.ފައިވުނ ްހޯދައިްްކާމިޔާބ އެއ ްފާހަގަކޮށ ލެވޭް

ްަކނ ކަމަށެވެ.ްއަނ ނަނިވިްް،މިްގިނ ތިނ ްއިނާމުްިދނުމުގައިްބެޭލނ 

ަސނަދުތަކުގެްޮއނިގަނޑުގެްލެވެލް ް(ހ) ިޑގ ރ ގ10ްްެދިވެހިރާއ ޖޭގެްޤައުމް  ނުވަތަްޑޮކ ޓޯރަލ ްްޮޑކ ޓޯރަލް 
 .ވުނ ްކޮށ ފައިލުހާސިްްަސނަދެއ ވަރުެގްފެނ އާްއެއ ޑިގ ރ 

ްކެމ ޕަްް(ށ) ްޔުނިވަރސިޓ  ްް،ފުލ ޓައިމުކޮށ ހެއ ގައި ްތެރޭގަިއްދުވަހުައހަރ3ްުމަދުވެގެނ  ްމުއ ދަތުގެ ގެ
ްް.ުވނ ްަސނަދެއ ކަމުގައިްލުކޮށ ފައިވާހާސި

ްްް)ނ(ް ްނުވަތަްްްބައިަތއ ްވަކިްްްދިރާާސގެްްނުވަތަްްެއކުގަިއްްްދިރާސާްމުޅި އައި.އެސ .ެއސ .އެނ .
ް ްޝާއިޢުްއައި.އެސ .ބ .އެނ . ްފެނ ވަުރގައި ްނުވަތަްން ކޮށ ފައިވުްނަނ ބަުރްޖަހައި،ްބައިަނލ އަޤ ވާމ 

ނުވަތަްްކޮށ ފައިްްބޫލުްޤަްޢުްކުރުމަށ އިޝާ ޖާރނަލެވުން  ެފނ ވަރުގައިްރެފ ރ ޑް  ގައިްއް ބައިނަލ އަޤ ވާމް 
ޝާއިޢުކުރާްްކޮށ ފައިްްބޫލުޤަޢުްކުރުމަށް އިޝާްނުވަތަްނ ކޮށ ފައިވުްޝާއިޢު މިގޮތުން  ދިރާާސގެްުވނ ް.

ހުށަަހޅާްފަރާތަށ ލ ޑުްއޯތަރޝިޕަ ްުވނ .ްްކ ،ްއިނާމަށް 

ޚިދުމަތ 1ްމަދުވެގެން ް،ލުކުރުމަށ ފަހުހާސިްސަނަދުްް)ރ(  ވުނ .ްކޮށ ފައިްއަހަރުދުވަުހްރާއ ޖެައށް 
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ްލެވެލ 7ްްްލެވެލ ްްއޮނިގަނޑުގެްްސަނަދުތަކުގެްްޤައުމ ްްދިވެހިރާއ ޖޭގެ 1.2 ްްްްްްްްްނުވަތ8ްްަ ނުވަތަ
ް.ފައިވުނ ްއެނ މެްމަތ ްވަނަްހޯދައިްްލުކުރުމުގައިހާސިްްސަނަދެއ ގ9ްްެްލެވެލ ް

ްހަމަޖެހިފައިވަނ  ްދޭގޮތަށ  ްއިނާމު ްފުރިހަމަކުާރް ،މި ްދާއިރާއިނ  ްތަމ ރ ުނގެ ްތަޢުލ މާއި މަތ 
ްތ ތަކަށ ،ްއަނ ަނނިވިްޝަުރޠުތައ ފަރާްުލކުރާހާސިްހަގަކުެރވޭްއެނ މެްމަތ ްަވނަްކޯހަކުނ ްއެއ ވަނަްނުވަތަްފާ

 ވާނަމައެވެ.ފުރިހަމަ

ްލެވެލް 7ްްށ ފައިވާްކޯހަކ ،ްޤައުމ ްަސނަދުތަކުގެްޮއނިގަނޑުެގްެލވެލ ފުރިހަމަކޮް)ހ( ްނުވަތ8ްަްނުވަތަ
ދ ފައިވާްޯކހަކަށ ގ9ްްެްލެވެލ  ްް.ުވނ ްަސނަދެއް 

އޮތޯރިްް )ށ( ކޮލިފިކޭަޝނ ސް  މޯލ ިޑވ ސް  ހުށަހަޅާްސަނަދަކ ް، ޤަބޫލުކުރާްަސނަދަކަށ އިނާމަށް  ް.ވުނ ްޓ ން 

ހުށަަހޅާްް)ނ( ސަނަދުތަކުގެްޮއނިަގނޑުގަިއްހިމެނޭް، ކުރިލުހާސިްތަނަށް މިހައިް،ސަނަދަކ ްއިނާމަށް  ްްްްްްްޤައުމް 
ްްވުނ .ްކަމުގައިްްދެއ ަސނަގެްލެެވލުމަތް ގިނ ތ ގެްެއނ މެްްމި

ްް)ރ( ްއެަކޑެމިހާސިސަނަދު ްކޯުހގެ ްކުރި ްުލ ްޓ ރާނ ސ ކ ރިޕ ޓ ގައިވާ ްގ ރޭޑަށ ްްމާކުހަށ ކ   ނުވަތަ

ަދރަޖައިގައިްހިމެނިފައި  ؛ވުމާއެކުްދެވިފައިވާްޕޮއިނ ޓުގެްެއވ ރެޖ ،ްއެްޯކހުގައިްދެޭވްއެނ މެްމަތް 

I.  85ްްްމާކ ސ ްއެވ ރެޖ ްމަދުވެގެނ ްިއނ ސައ ތައިނ  ްގ ޭރޑް ްއެއ ވަރުވާްއެއާްނުަވތަމަތ ގެ
 ނުވަތަްް؛ުވނ ްފައިހޯދައިޕޮއިނ ޓުގެްއެވ ރެޖ ް

II. ް ްމަތ  ްދޭ ްްމަރުކަޒަކުން ތަޢުލ މު ްަދރަޖައިގައި ްމަތ  ްއެނ ެމ ްފާސ ވެަކނޑަައޅާ ް،ކޯުހނ 
ޝަރަފުްލިބިފައިއެްމަރުކަޒުނ  ްނުވަތަްް؛ ވުނ ްްދޭްެއނ މެްމަތް 

III. ްާްދިރާސ ްހިެމނިފައިވާ ްނުވަތަްްކޯހުގައި ްމަތ ްްޓޭޝަނ (ިޑސަރ)ްނ ފިކުރާތުްޕ ރޮޖެކ ޓ  އެނ މެ
 ުވނ .ްލުކޮށ ފައިހާސިްދަރަޖަް)ބޭނ ޑ (ް

ްފުް()ބ ްްްކޯހުގައިްރިހަމަކުރި ްްލިބިފައިްްސ ޓޭނ ޑިނ ގްްއެޑ ާވނ ސ ޑ ްްމާއ ދާއަުކނ ްއެއ ވެސ 
ްފުރިް،މާއެކުނުވު ްކޯސ  ްކިޔަަވއި،ްަކނޑަެއޅިފައިާވްމުއ ދަތުގައި ސަނަުދްްް،ހަމަކޮށ ފުލ ޓައިމ ކޮށ 
 .ުވނ ްކޮށ ފައިލުހާސި

ނުވަތަްމުބާރާްްނުވަތަްްޒަކުނ ްމައުރަްްބައިނަލ އަޤ ވާމ ް .2 މިނ ކުރުމަކުން ްމިނޫނ ވެސ ްްބައިނަލ އަޤ ވާމ ްތަކުން 
 ފައިވުނ ްނުވަތަްޝަރަފުްހޯދައިްްވަނަްްއެނ މެްމަތ ް

ް

ްހަމަޖެހިފައިވަނ ް ްދިނުމަށ  ްއިނާމު ްް،މި ްްރަޒެއ ގައިއުްމަބައިަނލ އަޤ ވާމ  ްގައިްމުބާރާތެއ ނުވަތަ
ްބައިަނލ އަޤ ވާް،ބައިވެރިވެ ްފެނ ވަރުަގއި 1ްްމ  ްއެވޯޑެއ  ްދަރަޖައިެގ ްވަނަ ްވަކިވަކިްްތަކަށާއި،މުއައ ސަސާހޯދާ

ެފނ ވަރުގެް އަދިްބަިއނަލ އަޤ ވާމް  ވަނަްުނވަތަްޝަރަފުްހޯދާ،ްކުރިނ ްްކުން މިނ ކުރުމަފަރުދުނ ނަށެވެް. އެނ މެްމަތް 
 ްިގނ ތިނ ެނވެ.ްދެތިރ ގަިއްބަޔާނ ކޮށ ަފއިވާްް،މިްއިނާުމްދޭނ ްބުނެވިދިޔަްފަރާތ ތަކަށެވެ.
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މިްއިނާމުްވަނަްދަރަޖަްހޯދާްފަރާތަކަށ 1ްްނުވަތަްމުބާރާތަކުނ ްްރަޒަކުނ ްއުްމަބައިނަލ އަޤ ވާމ ް .1
ހަމަޖެހިފައިވަނ ް  ފުރިހަމަވާނަމައެވެ.ޝަރުޠުތައް އަނ ނަނިވިްް،ދޭގޮތަށް 

ްް(ހ) ްނުވަތަ ްފަރާތަކ ްޒުގައިްމައުރަމުބާރާތުގައި ްފަރާތެއ ގަިއްް،ބައިވެރިިވ ްރަސ މ  ރާއ ޖޭގެ
ނުވަތަްފަރުދުނ ްކަމުގައިްއް ނުވަތަްދިވެހިްަފރުދެކަމުގައިްމުއައ ސަސާއެއް ްކޮށ ފައިވާރަޖިސ ޓަރ 
 ް.ވުނ ްކަމުގައި

ްނުވަތަްް(ށ) ްމުބާރާތ  ްްޒަކ ،މައުރަބައިވެރިވި ްބައިވެިރވ5ްެމަދުވެެގނ  ވާދަކޮށ ފައިާވްްގެން ޤައުމަކުނ 
ް.ުވނ ްކަމުގައިރަޒެއ ްއުމަނުވަތަްކަމުގައިްމުބާރާތެއް 

ަވަނ1ްްރަޒުގެްކެޓަގަރ އަކުނ ްއުނުވަތަްމަްޒުނ ްނުވަތަްމުބާރާތުގެްމައުރަމުޅިްމުބާރާތުނ ްނުވަތަްް)ނ(
ދަރަޖަްދަރަ  ްވުނ .ްްލުކޮށ ފައިހާސިޖަްނުވަތަްެއނ މެްމަތް 

ނުވަތަްް(ރ) ނުވަަތްްިއނ ތިޒާމުްރަޒުއުމަބައިވެރިވިްމުބާރާތް  ފަރާތަކުން  ކޮށ ފައިވަނ ،ްަބއިނަލ އަޤ ވާމް 
ްްއެ ްޤައުމުގެ ްިއނ ތިޒާމުކުރި ްފަރާތަކުނ ކަނ  ްްރަސ މ  ްޤައުމުގައިްްެއކަނ ނުވަތަ ްްްއިނ ތިޒާމުކުރި
ޓަކައިްކަމަްއެ  ވުނ .ްަކމުގައިފައިވާްފަރާތަކުނ ްކޮށ ރަޖިސ ޓަރ ްރަސ މ ކޮށ ށް 

މިްއިނާމުްފަރާތަކަށ ްްމެްމަތ ްވަނަްނުވަތަްޝަރަފުްހޯދާްލ އަޤ ވާމ ްމިނ ކުރުމަކުނ ްއެނ ްބައިނަް .2
ހަމަޖެހިފައިވަނ ް  ފުރިހަމަވާނަމައެވެ.ޝަރުޠުތައް އަނ ނަނިވިްް،ދޭގޮތަށް 

ުނވަތަްްވެފައިވާްމުއައ ސަސާއެއް ްރާއ ޖޭެގްރަސ މ ްފަރާތެއ ގަިއްރަޖިސ ޓަރް ް،ފަރާތަކ ްމިނ ކުރިް(ހ)
ް.ވުނ ްކަމުގައިްނުވަަތްފަރުދުން ްދިވެހިްފަރުދެއ 

ްފަރާްރިމިނ ކުް(ށ) ްފަރާތެއ  ްއެތަކ ،ްބައިަނލ އަޤ ވާމ  ްްނުވަތަ ްޤައުމުގެްރަސ މ ްއިނ ތިޒާމުކަނ  ކުރި
ްރަޖިސ ޓަރް ށ ްޓަކައިްކަމަްއެްރަސ މ ޮކށ މިނ ުކރުނ ްއިނ ތިޒާމުކުރިްޤައުމުގައިްނުވަތަްްފަރާތެއ 

 ުވނ .ްްކަމުގައިްތެއ ފައިވާްފަރާކޮށ 

3. ް ްދިމާވެފައިވާ ްރާއ ޖެއަށ  ްމުހިނ މު ްއ ޖާދެްްގޮތުނ ،ްމުގެްހޯދުްްއ ލެއ ޙަްމައ ސަލައަކަށ  ްނުވަތަްއައު ްއ 
ްނުވަތައުފެއ ދުް ްއުފައ ދައިގެނ ، ްދިރާސާއެއ ޢިްްމެއ  ްްކޮށ ގެނ ،ްލ މ  ްކާމިޔާބ އެއ ްފާހަގަކޮށ ލެވޭ
ްހާސިް  ލުކޮށ ފައިވުން 

ްހަމަޖެހިފައިވަނ  ްދިނުމަށ  ްއިނާުމ ްނުވަަތްް،މި ްބަޔަުކ ްރައ ޔިތުނ ގެ ްނުަވތަ ްރައ ޔިތަުކ ދިވެިހ
ްދިވެހިރާއ ޖޭ ްްޤާއިމުކޮށ ފައިގައި ޝަރުެޠއ ްްނ ޝަރުޠުތަކުްްބަޔާނ ކޮށ ފައިވާްތިރ ގައިް،މުއައ ސަސާއަުކނ ހުރި

ހޯދިހަމަވާްކާމިޔާބ ފުރި  .ްފަރާތަކަށެވެްއެއް 

ްް(ހ) ްކާމިޔާބ އަކ ، ްހުށަހަޅާ ްްއަށ އ ޖެރާއިނާމަށ  ްދިމާވެފައިވާ ްމުިހނ މު ްހޯދުމަށ ްޙަމައ ސަލައަކަށ  އ ލެއ 
ް ،ރާނެފައިދާކުްރާއ ޖެއަށް ، ކޮށ ފައިވާ ެގނ ވިސ ނައި ްަތނ ފ ޒުކުރެވޭނެްޢައަިދ ްރާއ ޖޭގައި  މަލ ގޮތުނ 

 ،ނުވަތަްތަޙުލ ލަކ ްއަކ މިްދިރާސާވުާމއި،ްްކަމުގައިްދިރާސާއެއ ލ މ ްޢިލ ލެއ ްނުވަތަްޙުސައިނ ޓިފިކ ްތަ
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ެފނ ވަރުގައިްޝާއިޢުް،ނަނ ބަރުްޖަހައިް.އައި.އެސ .ބ .ެއނ ނުވަތަްް.އައި.އެސ .އެސ .ެއނ  ްބައިނަލ އަޤ ވާމް 
ުނވަތަްބަިއނަލ އަޤ ވާމ ް ލ ލެއ ޙުނުވަތަްތަްރާސާއެއް ްދިކޮށ ފައިވާްްބޫލުްޤަޢުްކުރުމަށް އިޝާްނުވަތަްްކޮށ ފައިވާ

ްކޮށ ފައިވާްްޝާއިޢުގަިއްއެއ ޕ ޮރސ ޑިނ ގ ސ ްގަިއްނުވަަތްޮކނ ފަރެނ ސް ޖަރަނލެއ ފެނ ވަރުގަިއްރެފ ރ ޑ ް
ްާވނ ވާނެެއވެ.ްކަމުގައިލ ލެއް ޙުނުވަތަްތަކަމުގައިްްއެއ ދިާރސާްކޮށ ފައިވާްބޫލުޤަޢުްކުރުމަށް އިޝާްނުވަތަ

ްޝާ ްދިރާސާގެްއިމިގޮތުނ  ްތަްޢުކުާރ ްއޯތަރޝިޕަކ ްލ ލުގެްޙުނުވަަތ ްް،ލ ޑު ްހުށަހަާޅ ްފަރާތް އިނާމަށ 
ާވނ ވާނެއެވެ.ް ްްްކަމުގައިވެސް 

ހުށަހަޅާްކާމިޔާބ އަކ ،ްް()ށ ނުވަތަްމުއައ ސަސާއެއ ެގްްބަޔަކުުނވަތަްރައ ިޔތުނ ގެްްއ ގެދިވެހިްރައ ޔިތެއިނާމަށް 
ްަރނަގުޅކަމަށ  ްޚިލާފަށ  ްއާދަޔާ ްމަސައ ކަތ  ްނުވަތަ ްްކަމާްރާއ ޖޭގެް،އުފެއ ދުނ ތެރިކަނ  ފަރާތަުކނ ްގުޅޭ

ް ްބޭރުގެ ްރާއ ޖެިއނ  ްބެލުމަށ ްްއެްޤައުމެއ ގައިްނުވަތަ ނުވަަތްްފަރާތަުކނ ްއިފައިވާޅަކަނޑައަްމަސައ ކަތެއ 
ްްކަމާްބައިނަލ އަޤ ވާމ  ްގުޭޅ ްފާަހގަފަރާތަކުނ  ްވާނ ވާނެއެވެ.ްމަަސއ ކަތެއ ކޮށ ފައިވާ އަދިްްކަމުގައި

ނުވަތަްމަސައ ކަތް  އުފެއ ދިްފަރާތާްމަސައ ކަތެއ ްއެް،ޖެޭހނ ވާނ އުފެއ ދުނ ތެރިކަން  ްްުނވަތަްއުފެއ ދުމެއް 
ފަރާްމެއ ސ ދާްގުޅު ްްނުވަތަްއުފެއ ދުމަކަށެވެ.ްްކުނ ްމިނ ކޮށ ފައިވާްމަސައ ކަތަކަށ ތަނެތް 

ބޭރުގައިްދިވެއ ސަކުްް()ނ ްތިމާޢ ްއިޖުްއުފެއ ދުމަކ ް،ނުވަތަްއުފެއ ދިްކް އ ޖާދަުކރިްރާއ ޖޭގައިްނުވަތަްރާއ ޖެިއން 
ުނވަތަްއިޤ  ނުވަތަްވިޔަފާރ ގެްތިޞާދ ގޮތުން  ނުވަތަްމަސައ ކަތ ތެރިކަމުގެގޮތުްްގޮތުން  ރާއ ޖެއަށ ްގޮތުން ްން 

ިހނގައިދާނެްދަތިކަމެއް އ ލުކުރެވިާދނެްނުވަތަްޙަދިމާވެފައިވާްބޮޑުްމައ ސަލައެއް  ްއ ޖާދެއ ފަދަްްފިލައިގެން 
ް ްނުވަތަ ްވާނ ާވނެއެވެ. ްދެވޭނ އުފެއ ދުމަކަށ  ްިއނާމު ްްކަމާްރާއ ޖޭގެް،މިގޮތުނ  ްނުވަަތްގުޭޅ ފަރާތަކުނ 

ބޭރުގެް ްްކޮށ ފައިވާްއ ޖާދަކަށެވެ.ްޤަބޫލުް،ފަރާތަކުނ ްބަލައިަގނެގުޭޅްްކަމާްރާއ ޖެއިން 

ްއ ޖާދް  .4 ްއުފެއ ދުނ ތެރި ްކުރާ ްތަރައ ޤ އަށ  ްޤައުމ  ްޒުވާނުނ  ްމަސައ ކަތ ތެރި ްފަނ ނުވެރި ހުނަރުވެރި
ހާސިލުކޮށ ފައިވުނ ް ްމަސައ ކަތުގައިްފާހަގަކޮށ ލެވޭްކާމިޔާބ އެއް 

ްޒުވާނުނ ގެްްުނވަތަްޒުވާނަކުްތެރެއިނ ްރައ ޔިތުނ ގެްދިވެހިް،ހަމަޖެހިފައިވަނ ްދިނުމަށ ްއިނާމުްމި
ްހިެމނޭްްސިފަތައ ްއ ޖާދ ްއުފެއ ދުނ ތެރިކަމާއިްްތެރެިއނ ްމަސައ ކަތ ތަކުގެްަފނ ން ް،ުހނަރުވެރިްށ ފައިވާކޮްބަޔަކު

ްމަސައ ކަތ ތަކަކަށެވެްނުވަތަްމަސައ ކަތަކަށ  ްޝަރުޠުތަުކނ ކުރެްްބަާޔނ ކޮށ ފައިވާްތިރ ގައިް،ނ ދެވޭްްިއނާމުްމި.
ް.ްޒުވާުނނ ނަށެވެްދެމެދުގެްއަހަރ35ްާްައހަރާއ18ްިްއުމުރުން ް،ފައިވާހޯދައިްކާމިޔާބ އެއް ްފުރިހަމަވާްޝަރުޠެއ 

ްލިބިގެނ ްްފައިދާތަކެއ ްއިޖުތިމާޢ ް،ކޮށ ގެނ ްގޮތެއ ގައިްއ ޖާދ ްމަސައ ކަތ ތަކެއ ްހުަނރުވެރިް،ފަނ ނުވެރިް(ހ)
؛ ުވނ ްމަސައ ކަތަކަށް ްޤަބޫލުކޮށ ފައިވާްްބަލައިަގނެްފަރާތަުކން ްގުޅޭްްކަމާްްބޭރުގެްްރާއ ޖެއިން ްނުވަތަްރާއ ޖޭގެ

ްނުވަތަް

ް،ތަރައ ޤ ކޮށ ްިވސ ނުމުން ްވިޔަފާރ ގެްކޮށ ެގން ްގޮތެއ ގައިްއ ޖާދ ްމަސައ ކަތެއ ްުހނަރުެވރިް،ނ ނުވެރިފަް(ށ)
ް،ދިރުވައިްއިތުރަށ ްދާއިރާތަކެއ ްނުވަތަްދާއިރާއެއ ްއިޤ ތިޞާދ ްރާއ ޖޭގެްގޮތުން ްނަތ ޖާއެއ ގެްއޭގެ

ްނުވަތަ؛ ލިބިފައިވުނ ްފައިދާތަކެއ ްއިޤ ތިޞާދ 
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ްމެދުވެރިކޮށް ްޓެކ ނޮލޮޖ ްވިސ ނުނ ތަކާއިްްއ ޖާދ ްއައުްް،ފަނ ނުތަކެއ ްުނވަތަްފަނ ނެއ ްނެތުމުނ ދާްރާއ ޖޭގައިް(ނ)
ްނުވަތަް؛ ފަިއވުނ ހޯދައިްުކރިއެރުނ ތަކެއް ްކޮށ ގެނ ްމަސައ ކަތ ތަކެއ ްދިރުވުމަށ 

ްރާއ ޖޭގެްްވަސ ލަތ ތަކެއް ްޓެކ ނޮލޮޖ ގެްްުނވަތަްޓެކ ނޮލޮޖ އެއް ްބޭުނނ ކުރަމުނ ދާްްބޭރުގައިްްނ އިރާއ ޖެް(ރ)
ްއިޤ ތިޞާދ ްނުވަތަްއިޖުތިމާޢ ްސަބަބުނ ްއެކަމުގެްގެނ ބަދަލުކޮށ ްފެތޭގޮތަށ ްމުޖުތަމަޢަށ ްއުލަށާއިޙަމާ

ްނުވަތަް؛ ހާސިލުކޮށ ފައިވުނ ްމަނ ފާތަކެއ 

ްފަރާތާްްއުފެއ ދިްއެއ ޗެއ އެްްނުވަތަްކުރިްމަސައ ކަތެއ ްއެް،އުފެއ ދުމަކ ްނުވަތަްމަސައ ކަތެއ ްހުށަހަޅާް(ބ)
ްނުވަތަްްމަސައ ކަތަކަށ ްޤަބޫލުކޮށ ފައިވާްބަލަިއގަނެްފަރާތަުކނ ްގުޅޭްކަމާް،ނެތ ްގުޅުމެއ ްސ ދާ

ްވުނ .ްއުފެއ ދުމަކަށ 

________________ް
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` 
 

ް
 ޚާއ ޞަްއިނާމާބެހޭްކޮމިޓ ް
ްރައ ސުލ ޖުމ ޫހރިއ ާޔގެްއޮފ ސް 

ްދިވެހިރާއ ޖެ.މާެލ،ްްް  
ް

ް

ްހާސިލުކުރުމުގައިްސަނަދެއ ްގ10ްެްލެވެލ ްއޮނިގަނޑުގެްސަނަދުތަކުގެްްޤައުމ :ްދިވެހިރާއ ޖޭގ1.1ްެގިނ ތިް
 ހޯދައިފައިވުނ ްްކާމިޔާބ އެއ ްފާހަގަކޮށ ލެވޭް

 

އެދޭްފަރާތުގެްމަޢުލޫމާތ1ްުސެކ ޝަން   :ްއިނާމަށް 

ް ނަނ :ް)ހ(

 ޕާސ ޕޯޓުްސައިޒުގެްފޮޓޯ
އަނ ގައިދޭްކާޑުްދިވެހިް)ށ( ް ނަނ ބަރު:ްގެރައ ޔިތެއ ކަން 

ް މިހާރުްދިރިއުޅޭްއެޑ ެރސ :ް)ނ(

ް   ފޯނުްނަނ ބަރު:ްް)ރ(

އެޑ ރެސ :ްް)ބ(  އ މެއިލް 

ނުވަތަްއަދާކުރާްވަޒ ފާއާއިް)ޅ( ްއަދާކުރާްތަނ :ްްަވޒ ފާް،ކުރާްމަސައ ކަތް 

ކޮށ ފައިވާްމުއ ދަތު:ް ޚިދުމަތް  ް)ކ(ްްރާއ ޖެއަށް 

ދެއ ވާްޚާއ ޞަްއިނާމުްކުރިނ ްލިބިފައިވާނަމަް)އ( ްްއިާނމުެގްބާވަތާއި،ްއިނާމުްލިބުުންއަހަރު:ް،ސަރުކާރުން 

 

 :ްފުރިހަމަކުރިްކޯހުގެްމަޢުލޫމާތ2ްުސެކ ޝަން 

ކޯހުގެްަނމާއިްމުއ ދަތު:ް)ހ(ް ްފުރިހަމަކުރިްފުލ ޓައިމް 

ފެށިްތާރ ޚު:ްްް)ށ( ނިމުުންތާރ ޚު:ްކޯސް  ް)ނ(ްކޯސް 

ްލުކުރިްސަނަދު:ހާސިް)ރ(ް

ކުިރްދިރާސާތަކުގެް)ތ ސ ސ ގެ(ްޚުލާޞާ:ްްހާސިސަނަދުްް)ބ(ް ްލުކުރުމަށް 

މިްފޯމާްއެއ ހ ރަސ ކު އިތުރުްކަރުދާހެއް  ްގަޅެވެ.(ނެއނ މެްރަްރުން )ޚުލާޞާްލިޔުމަށް 
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ސަނަދުގެްލެެވލ :ް)ޅ( ސަނަދުތަކުގެްއޮނިގަނުޑން   ދިވެހިރާއ ޖޭގެްޤައުމް 

ފުރިހަމަކުރިްމަރުަކޒާއިްޤައުމު:ްް)ކ(  ކޯސް 

 ހިނ ގިްފަރާތާއިްޤައުމު:ކޯސް ް)އ(

 :ްދިރާސާގެްމަޢުލޫމާތ3ްުސެކ ޝަން 

ްދިރާސާގެްމައުޟޫޢު:ް)ހ(

)ޕަބ ލިޝަރ(:ް)ށ( އެއ ބަސ ވިްފަރާތް  ްދިރާސާްޝާއިޢުކުރިްނުވަތަްޝާއިޢުކުރަން 

ްދިރާސާްޝާއިޢުްކުރިްތާރ ޚާއިްޤައުމު:ް)ނ(

ނުވަތަްއައި.އެސ .ބ .އެނ .ްްއައި.އެސ .އެސ .އެނ .ްނުވަތަްފޮތުގެކޮށ ފައިވާްޖާރނަލ ގެްްދިރާސާްނުވަތަްތަޙުލ ލުްޝާއިޢުް)ރ(
ްނަނ ބަރު:

ޖާރނަލ ސ ގައިްޝާއިޢުްކޮށ ފައިވާްނުވަތަްޝާއިޢުް)ބ(ް ފެނ ވަރުގައިްރެފ ރ ޑް  ޤަބޫލުްކޮށ ފައިވާްްބައިނަލ އަޤ ވާމް  ކުރުމަށް 
ކަރުދާހުގެްކުރުްޚުލާޞާއެއ : ް)އެކ ސެޕ ޓެޑ (ްރިސަރޗް 

މިްފޯމާްއެއ ހ ރަސ ކުް)ޚުލާޞާްލިޔުމަށ  ްގަޅެވެ.(ނެއނ މެްރަްރުން އިތުރުްކަރުދާހެއް 

ް

ް

ް

 

ް:ްފޯމާއެކުްހުށަހަޅަނ ޖެހޭްލިޔުނ ތައ 4ްސެކ ޝަން 

ްފޯމާއެކު ްއަސ ލާްް،މި ްލިޔުނ ތަކުގައި، ްއެ ްއަދި ްހުށަހަޅަނ ވާނެއެވެ. ްލިޔުނ ތައ  ްބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ތިރ ގައި
ްަރޖިސ ޓަރ ް،ކަމަށ ތ އެއ ގޮ ްނުވަތަ ްއިދާރާއަކުނ  ްވަކ ލަުކްސޮއިކޮށ ްސަރުކާރުގެ ްޤާނޫނ  ްޖަހައިް،ކޮށ ފައިވާ ފަިއްތައ ގަނުޑ
ހިމަނައިއޮނ  އަނ ގައިދިނުމުެގްގޮތުނ ނަނ ވާނެއެވެ.ްލިޔުނ ތައް  ްފާހަގަލާށެވެ.ް މްިކަމާބެހޭްބައިތަކުގައިްް،ފައިވާކަން 

ް)ހ(

ް)ށ(

އަނ ގައިދޭްކާޑުގެްކޮޕ .ްްދިވެހި ްރައ ޔިތެއ ކަން 

ލިޔުނ . ޤަބޫލުކުރިްކަމުގެްއެކ ސެޕ ޓެނ ސ ްނުވަތަްރެިޖސ ޓ ރޭޝަން  ްކޯސް 

ްނި ްކަނޑައަޅައި)ކޯސ  ްލިޔުމުގައި ްމި ްއެނ މުމަށ  ްއައިނަމަ ްބަދަލެއ  ްއެއ ވެސ  ްކަނ ކަމަށ  ބަދަލުްްފައިވާ
ހުށަހަޅަނ ާވނެއެވެ.(ް ްއެނގޭނެްލިޔުން 

☐ް

☐ް

ް)ނ(

ް

ް

ްތައ ގަނޑުް ްބަޔާނ ކޮށ  ްފެނ ވަރު ްއޮތޯިރޓ ނ  ްކޮލިފިކޭޝަނ ސ  ް)މޯލ ޑިވ ސ  ްކޮޕ  ްސަނަދުގެ ހުށަހަޅާ
ކަރުދާސ ތަކުގެްކޮޕ އާއި،ްއިޖަހަ ޤަބޫލުކޮށ ފައިވާްރިސަރޗް  ފައިވާ(ްޝާއިޢުކޮށ ފައިވާްނުވަތަްޝާއިޢުކުރުމަށް 

ްފޮތ ތައ .ް

☐ް
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ްމަދުވެް،ލުކުުރމަށ ފަހުހާސިހުށަހަޅާްސަނަުދްް)ރ( ްޚިދުމަތ 1ްގެނ  ކޮށ ފައިވާކަން ްއަހަރުދުވަުހްދިވެހިރާއ ޖެއަށ 
ނުވަތަްލިޔުމުގެްްއަނ ގައިދޭްކަމާބެހޭްފަރާތ ތަކުނ  ްކޮޕ .ދޭްލިޔުން 

☐ް

ނުވަތަްފޮތަކ ،ްސަނަދުްް)ބ( އަނ ގައިދޭްލިޔުނ .ހާސިހުށަހަޅާްކަރުދާހަކް  ކުރިްިދރާސާގެްބައެއ ކަން  ް☐ްލުކުުރމަށް 

ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާްނުްސެކ ޝަްނޯޓު:ްމިްް އެދެމެވެ.ްގެްމަޢުލޫމާތުތައް  ދިނުން  ޚާއ ޞަްސަމާލުކަމެއް  ހުށަހެޅުމަށް  ްގޮތަށް 

ްއިޤުރާރުް

ތެދުްމަޢުޫލމާ ކަމަށ ްްޞައ ޙަްލިޔުނ ތަކެއ ް،ފައިވާްލިޔުނ ތަކަކ ތުކަމަށާއި،ްމިްފޯމާއެކުްހުށަހަޅައިމަތ ގައިްއެވަން 
އެއ ބަސ ވެް ްއިޤުރާރުވަމެވެ.އަހަރެން 

އެދޭްފަރާތުގެްސޮއި:ް ްތާރ ޚު:ްްއިނާމަށް 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

"ްފައިފޯމުްފުރިހަމަކޮށ ް ރައ ސުލ ޖުމ ހޫރިއ ޔާގެްއޮފ ހަށެވެ.ްްޚާއ ޞަފޮނުވާނ ް، އެޑ ރެސ ކޮށ ް، އަށް  އިނާމާބެހޭްކޮމިޓ ް"
ނިޔަލަށ ،ްބަނ ދުނޫން ގ2020ްްެްސެޕ ޓެނ ބަރ27ްްުއިނ ްފެށިގެނ 2020ްްއޮގަސ ޓ27ްްުފޯމުްބަލައިގަނ ނާނ ،ް

ގަޑ ގައެވެ. ްކޮނ މެްދުވަހެއ ގެްރަސ މް 
ްމަޢުް ްހޯްއިތުރު ްގުޅާނ ލޫމާތު ްފޯނ3323701ްްަްނުވަތ7960844ްަްނުވަތ3336410ްަް،ދުމަށ  ްށެވެ.ނަނ ބަރު
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ް
ް

 ޚާއ ޞަްއިނާމާބެހޭްކޮމިޓ ް
ްރައ ސުލ ޖުމ ޫހރިއ ާޔގެްއޮފ ސް 

ްމާެލ،ްދިވެހިރާއ ޖެ.ްް  
ް

 

 

ްގ9ްްެްލެވެލ ްްނުވަތ8ްްަްލެވެލ ްނުވަތ7ްަްލެވެލ ްްއޮނިގަނޑުގެްސަނަދުތަކުގެްޤައުމ :1.2ްގިނ ތިް
 ހޯދައިފައިވުނ ްވަނަްްމަތ ްްއެނ މެްްހާސިލުކުރުމުގައިްްސަނަދެއ ް

ް

އެދޭްފަރާތުގެްމަޢުލޫމާތ1ްުސެކ ޝަން   :ްއިނާމަށް 

ް ނަނ :ް)ހ(

 ޕާސ ޕޯޓުްސައިޒުގެްފޮޓޯ
އަނ ގައިދޭްކާޑުްދިވެހިް)ށ( ް ނަނ ބަރު:ްގެރައ ޔިތެއ ކަން 

ް މިހާރުްދިރިއުޅޭްއެޑ ެރސ :ް)ނ(

ް   ފޯނުްނަނ ބަރު:ްް)ރ(

އެޑ ރެސ :ްް)ބ(  އ މެއިލް 

ނުވަތަްއަދާކުރާްވަޒ ފާއާއިް)ޅ( ްއަދާކުރާްތަނ :ްްަވޒ ފާް،ކުރާްމަސައ ކަތް 

ސަނަދުް)ސެކ ޝަން ހާސިް)ކ( ް:ެގް)ހ(ްާއްތަފާތުްސަނަދެއ ނަމަ(2ްލުކޮށ ފައިވާްއެނ މެްމަތް 

ދެއ ވާްޚާއ ޞަްއިނާމުްކުރިނ ްލިބިފައިވާނަމަް)އ(  ް:އިާނމުެގްބާވަތާއި،ްއިނާމުްލިބުުންއަހަރުް،ސަރުކާރުން 

 :ްފުރިހަމަކުރިްކޯހުގެްމަޢުލޫމާތ2ްުސެކ ޝަން 

 ލުކުރިްސަނަދު:ްހާސިް)ހ(

ސަނަދުގެްލެެވލ :ްް)ށ( ސަނަދުތަކުގެްއޮނިގަނުޑން   ދިވެހިރާއ ޖޭގެްޤައުމް 

މަރުކަޒާިއްޤައުމު:ްް)ނ(  ސަނަދުްދިން 
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ފުރިހަމަކުރިްމަރުަކޒާއިްޤައުމު:ްް)ރ(  ކޯސް 

 ☐ދުރުނ ދޭްތަޢުލ މުްް☐ޕާޓ ޓައިމް ް☐ފުލ ޓައިމް ްކިޔެވުމުގެްބާވަތ :ް(ބ)

ފެށިްތާރ ޚު:ްް(ޅ) ނިމުުންތާރ ޚު:ް(ކ)ްކޯސް   ކޯސް 

ް:ްފޯމާއެކުްހުށަހަޅަނ ޖެހޭްލިޔުނ ތައ 3ްސެކ ޝަން 

ައސ ލާްއެއ ގޮތ ކަމަށ ް،މިްފޯމާއެކު އެްލިޔުނ ތަކުގައްި، ހުށަހަޅަނ ވާނެއެވެް. ް،ތިރ ގައިްބަޔާނ ކޮށ ފައިވާްލިޔުނ ތައް 
ފައިްއޮނ ނަނ ވާނެއެވެ.ްތައ ގަނޑުްޖަހައިް،ކޮށ ފައިވާްޤާނޫނ ްވަކ ލަކުްސޮއިކޮށ ްސަރުކާރުގެްއިދާރާއަކުނ ްނުވަތަްރަޖިސ ޓަރ 

ްފާހަގަލާށެވެ.ް މްިްގެްގޮތުނ ްކަމާބެހޭްބަިއތަކުގައިއަނ ގައިދިނުމުފައިވާކަން ހިމަނައިްލިޔުނ ތައ 

އަނ ގައިދޭްކާޑުގެްކޮޕ .ްދިވެހިް)ހ( ް☐ްރައ ޔިތެއ ކަން 

ފެނ ވަރުްކޮލިފިކޭޝަނ ސ ްް)މޯލ ޑިވ ސ ްކޮޕ ްހުށަހަޅާްސަނަދުގެް)ށ( ްފައިވާ(ްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްއިތައ ގަނޑުްޖަހަްބަޔާނ ކޮށ ްްއޮތޯރިޓ ން  ☐ް

ް☐ްގެްކޮޕ .ޓުކޯހުގެްޓ ރާނ ސ ކ ރިޕ ް)ނ(

ްމަރުކަޒުނ ްދ ފައިވާ،ްކޯހުނ ްް)ރ( ްފުރިހަމަކުރި ްނުވަތަްކޯސ  ވަަންނުވަތަްއެނ ެމ1ްްސަނަދުްދިނ ްމަރުކަޒުނ 

ވަނަް އަނ ގައިދޭްލިޔުނ ްނުވަތަްލިޔުމުގެްާހސިމަތް  ްކޮޕ .ލުކުރިކަން 

☐ް

ްހޯދައިް)ބ( ްކޯހުނ  ްކޮޕ .ްްމާކުހުގެްފައިވާ ްލިޔުމުގެ ްބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ްެއވ ރެޖ  ްޕޮއިނ ޓު ްގ ރޭުޑ ްނުވަތަ އެވ ރެޖ 

ިހމެނިފައިޓު)ޓ ރާނ ސ ކ ރިޕ  ްނުވާަނމަ(ްގައިްގ ރޭޑުްދެވޭްމާކ ސް 

☐ް

ްް)ޅ( ްކޯހުގެ ްއެޑ ވާނ ސ ފުރިހަމަކުރި ްމާއ ދާއަކުނ  ްލިބިފައިްޑ އެއ ވެސ  ޯކސ ްް،ނުވާކަމާއިްސ ޓޭނ ޑިނ ގއެއ 

ްފުރިހަ ްކޯސ  ްކޮށ ފައިވަނ  ްފުރަތަަމްކަނޑައެޅިްްމަފުރިހަމަ ްބަޔާނ ކޮށ ،ްސަނަުދްްކުުރމަށ  މުއ ދަތުގައިކަނ 

ފުރިހަމަކުިރްމަރުކަޒުނ ްދ  މަރުކަޒުނ ްނުވަތަްކޯސް  ްލިޔުމުގެްކޮޕ .ްފައިވާދިން 

☐ް

ްހުށަހަް)ކ( ްއެދި ްޅައިއިނާމަށ  ްލެވެލ  ްއޮނިގަނޑުގެ ްަސނަދުތަކުގެ ްޤައުމ  ްފިޔަވައި، ްސަނަުދ ނުވަަތ7ްްފައިވާ

ް ްސަނަދެއ  ްއެހެނ  ްލެވެލެއ ގެ ްމަތ  ް)މޯލ ޑިވ ސ ްހާސިއެއަށ ވުރެ ްކޮޕ  ްސަނަދެއ ގެ ްއެ ްކޮށ ފައިވާނަމަ، ލު

ފެ އޮތޯރިޓ ން  ތައ ގަނޑުްކޮލިފިކޭޝަނ ސް  ްފައިވާ(ްްްްްްްްްްްްްްްްޖަހައިްނ ވަރުްބަޔާނ ކޮށް 

☐ް

ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާްނުްނޯޓު:ްމިްސެކ ޝަްް ޚާއ ޞަްސަމާލުކަމެއ ްގެްމަޢުލޫމާތުތައް  ހުށަހެޅުމަށް  އެދެމެވެ.ްގޮތަށް  ްދިނުން 
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 އިޤުރާރުް

ތެދުްމަޢުލޫމާތުކަމަށާއި،ްމިްފޯމާއެކުްހުށަހަ ކަމަށް ްލިޔުނ ތަކެއ ޞައ ޙަްް،ފައިވާްލިޔުނ ތަކަކ ޅައިމަތ ގައިްއެވަން 
އެއ ބަސ ވެްއިޤުރާރުވަމެވެ. ްއަހަރެން 

އެދޭްފަރާތުގެްސޮއި:ް ްތާރ ޚު:ްްއިނާމަށް 

 

 

"ްފައިފޯމުްފުރިހަމަކޮށ ް   ރައ ސުލ ޖުމ ހޫރިއ ޔާގެްއޮފ ހަށެވެ.ްްޚާއ ޞަފޮނުވާނ ް، އެޑ ރެސ ކޮށ ް، އަށް  އިނާމާބެހޭްކޮމިޓ ް"
ނިޔަލަށ ،ްބަނ ދުނޫން ގ2020ްްެްސެޕ ޓެނ ބަރ27ްްުއިނ ްފެށިގެނ 2020ްްއޮގަސ ޓ27ްްުފޯމުްބަލައިގަނ ނާނ ،ް

ގަޑ ގައެވެ. ްކޮނ މެްދުވަހެއ ގެްރަސ މް 
ްމަޢުް ްހޯްއިތުރު ްގުޅާނ ލޫމާތު ްފޯނ3323701ްްަްނުވަތ7960844ްަްނުވަތ3336410ްަް،ދުމަށ  ްށެވެ.ނަނ ބަރު
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 ޚާއ ޞަްއިނާމާބެހޭްކޮމިޓ ް
ްރައ ސުލ ޖުމ ޫހރިއ ާޔގެްއޮފ ސް 

ްމާެލ،ްދިވެހިރާއ ޖެ.ްް  

 
 

މ2ަގިނ ތިް ނުވަތަްއުް:ްބައިނަލ އަޤ ވާމް  ނުވަތަްމުބާރާތަކުން  ްރަޒަކުން 
ވަނަްނުވަތަްޝަރަފުްހޯދަްމިނޫނ ވެސ ބައިނަލ އަޤ ވާމް  އެނ މެްމަތް  ްއިފައިވުނ ްމިނ ކުރުމަކުން 

ް

 ނަމަ(ްހުށަހަޅާްފަރާތުގެްމަޢުލޫމާތުް)މުއައ ސަސާއެއ ް:ްއިނާމަށ 1ްސެކ ޝަން 

ފުިރހަމަކުރާނ ްކު ލަބެއ ،ްޖަމުޢިއ ޔާއެއ ،ްޖަމާޢަތެއ ،ްވިޔަފާރިއެއ ،ްރިޒޯޓެއ ،ްއޮފ ހެއ ްނުވަަތްމަރުކަޒެއ ްމިްސެކ ޝަން 
ހުށަހަާޅނަމައެވެ.ްމިްސެކ ޝަނުގަިއްހިމަާނނ  ް.އެްމުއައ ސަސާއެއ ގެްމަޢުލޫމާތެވެް،މިްއިނާމަށް 

ްް  ނަނ :ް)ހ(

ްލޯގޯްނުވަތަ
 ތައ ގަނޑުްް

ނަނ ބަރު:ް)ށ( ްް  މުއައ ސަސާގެްަރޖިސ ޓަރް 

ްް  މުއައ ސަސާގެްބާވަތ :ް)ނ(

ނަނ ބަރު:ްްް ފޯނުްނަނ ބަރު:ް)ރ( ް )ބ(ްފެކ ސް 

އެޑ ރެސ :ް)ޅ(  ްް އ މެއިލް 

އެޑ ރެސ :ް)ކ(  ްް ވެބ ސައިޓް 

ދެއ ވާްޚާއ ޞަްއިނާމުްް)އ(  :އިާނމުެގްބާވަތާއި،ްއިނާމުްލިބުުންއަހަރުް،ކުރިނ ްލިބިފައިވާނަމަސަރުކާރުން 

ް

ް

ް

ް
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ހުށަހަޅާްފަރާތުގެްމަޢުލޫމާތުް)ވަކިްފަރުދަކ2ުސެކ ޝަން   ނަމަ(ްނަމަްނުވަތަްފަރުދުނ ތަކެއ ްް:ްއިނާމަށް 

ވުެރްގިަންވަކިްފަރުދަުކްނުވަތަްފަރުުދނ ތަކެއ ްއިނާމަށ ްހުށަަހޅާނަމައެވެ.ްއެއ ްފަރުދަށ ް،މިްސެކ ޝަނ ްފުރިހަމަކުާރނ 
ްހޯދައި ްގުޅިެގނ  ްކާމިޔާބ އެއ ފަރުދުނ  ްހަދައިް،ނަމަްފައިާވ ްކޮޕ އެއ  ްސެކ ޝަނުގެ ްމި ްފަރުދަކަށ ، ްފޯމުްޮކނ މެ ްެގނ 

ްފޯމާއެކުްހުށަހަޅާނ އެވެ.ްމިް،ރުމަށ ފަހުފުރިހަމަކު

ްނަނ :ްް)ހ(

ްޕާސ ޕޯޓުްސައިޒުގެްފޮޓޯ
އަނ ގައިދޭްކާޑުްދިވެހިް)ށ( ްނަނ ބަރު:ްްގެރައ ޔިތެއ ކަން 

ްމިހާރުްދިރިއުޅޭްއެޑ ެރސ :ްް)ނ(

އެޑ ެރސ :ްްްްްްފޯނުްނަނ ބަރު:ްް)ރ( ް)ބ(ްްއ މެއިލް 

ނުވަތަްއަދާކުރާްވަޒ ފާއާއިް)ޅ( ްއަދާކުރާްތަނ :ްްަވޒ ފާް،ކުރާްމަސައ ކަތް 

ްއިާނމުެގްބާވަތާއި،ްއިނާމުްލިބުުންއަހަރު:ް،ދެއ ވާްޚާއ ޞަްއިނާމުްކުރިނ ްލިބިފައިވާނަމަސަރުކާރުން ް)ކ(

ް

ް

ް

ްސޮއި:ްް)އ(

ްރަޒު/ްމުބާރާތ /ްމިނ ކުރުމުގެްމަޢުލޫމާތުްއުް:ްބައިވެރިވިްމ3ަސެކ ޝަން 

 ރަޒު/ްމުބާރާތ /ްމިނ ކުރުމުގެްނަނ :ްއުމަް)ހ(

 ރަޒު/ްމުބާރާތ /ްމިނ ކުރުމުގެްދާއިރާ:ްއުމަް)ށ(

ްރ(ްވަނަްލިބުނުްކެޓެގަރ :(ްްރަޒު/ްމުބާރާތ /ްމިނ ކުރުމުނ ްލިބުނުްވަނަ:ްއުމަް)ނ(

ބޭއ ވިްތަނާއިްޤައުމު:ްއުމަް)ބ(  ރަޒު/ްމުބާރާތ /ްމިނ ކުރުން 

އިނ ތިާޒމުކުރިްފަރާތާއިްޤައުމު:ްއުމަް)ޅ(  ރަޒު/ްމުބާރާތ /ްމިނ ކުރުން 

ފެށުނުްތާރ ޚު:ްްްްްްްްްްްްް)އ(ްނިމުނުްތާރ ޚު:ްއުމަް)ކ(  ރަޒު/ްމުބާރާތ /ްމިނ ކުރުން 

ް ރަޒު/ްމުބާރާތ /ްމިނ ކުރުމުގައިްބައިވެރިވިްމ ހުނ ގެ/ްޓ މުގެްއަދަދު:އުމަް)ވ(

 ރަޒު/ްމުބާރާތ /ްމިނ ކުރުމުގައިްބައިވެރިވިްޤައުމުެގްއަދަދު:އުމަް)މ(
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ް)ބ(

 
ްމުއައ ސަސާއަކުނ ްްމަރުކަޒެއ ، އޮފ ހެއ ، ވިޔަފާރިއެއ ،ްރިޒޯޓެއ ، ޖަމާޢަތެއ ، ޢިއ ޔާއެއ ޖަމުް،ލަބެއ ކު ފަދަ

ްހިނ ާގް ްނުވަތަ ްބޯޑުނ  ްޑިރެކ ޓަރުނ ގެ ްފަރާތެއ ގެ ްހުށަހަާޅ ްއިާނމަށ  ްހުށަަހޅާނަމަ، ްއެދި ްއިާނމަށ  މި
އަނ ގައިދޭް ނިނ މާފައިވާކަން  ހުށަެހޅުމަށް  އިނާމަށް  ނުވަތަްކޮމިޓ ނ ،ްއެްފަރާތެއް  ްކޮޕ . ލިޔުމުގެލިޔުން 

ް

ް
ް

☐ް

ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާްގެްނުްނޯޓު:ްމިްސެކ ޝަް  ޚާއ ޞަްސަމާލުކަމެއ ްމަޢުލޫމާތުތައް  ހުށަހެޅުމަށް   އެދެމެވެ.ްދިނުނ ްްގޮތަށް 
ް

ްއިޤުރާރުް

މިްފޯމާއެކުްހުށަހަް ތެދުްމަޢުޫލމާތުކަމަށާއްި، ކަމަށ ްްްޞައ ޙަްލިޔުނ ތަކެއ ް،ފައިވާްލިޔުނ ތަކަކ ޅައިމަތ ގައިްއެވަން 
ްއެއ ބަސ ވެްއިޤުރާރުވަމެވެ.

 :ފުރިހަމަކުރާ(ްފަރާތުގ4ްެ)ސެކ ޝަން ފޯމުްހުށަހަޅާް

ްނަނ :ްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްސޮއި:ްްްްްްްްްްްްްްްްްްްް

ްް

ްތާރ ޚު:ްްްްް
ް

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"ްފައިފޯމުްފުރިހަމަކޮށ ް ރައ ސުލ ޖުމ ހޫރިއ ޔާގެްއޮފ ހަށެވެ.ްްޚާއ ޞަފޮނުވާނ ް، އެޑ ރެސ ކޮށ ް، އަށް  އިނާމާބެހޭްކޮމިޓ ް"
ގެްނިޔަލަށ ،ްބަނ ދުނޫން 2020ްްސެޕ ޓެނ ބަރ27ްްުއިނ ްފެށިގެނ 2020ްްއޮގަސ ޓ27ްްުފޯމުްބަލައިގަނ ނާނ ،ް

ގަޑ ގައެވެ. ްކޮނ މެްދުވަހެއ ގެްރަސ މް 
ްމަޢުް ްހޯްއިތުރު ްގުޅާނ ލޫމާތު ްފޯނ3323701ްްަްނުވަތ7960844ްަްނުވަތ3336410ްަް،ދުމަށ  ްށެވެ.ނަނ ބަރު
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` 
 
 

 ޚާއ ޞަްއިނާމާބެހޭްކޮމިޓ ް
ްރައ ސުލ ޖުމ ޫހރިއ ާޔގެްއޮފ ސް 

ްމާެލ،ްދިވެހިރާއ ޖެ.ްް  
 

 

ޙައ ލެއ 3ގިނ ތިް ދިމާވެފައިވާްމައ ސަލައަކަށް  ނުވަތަްްގޮތުނ ،ްހޯދުމުގެް:ްރާއ ޖެއަށް  އައުްއ ޖާދެއް 
އުފައ ދައިގެނ ،ްނުވަތަް ދިރާސާއެއ އުފެއ ދުމެއް  ްކޮށ ގެނ ،ްޢިލ މް 
ްލުކޮށ ފައިވުނ ްހާސިްފާހަގަކޮށ ލެވޭްކާމިޔާބ އެއް 

ހުށަހަޅާްފަރާތުގެްމަޢުލޫމާތުްް)ވަކިްފަރުދަކ1ްުސެކ ޝަން   ނަމަ(ްނަމަްނުވަތަްފަރުދުނ ތަކެއ ްް:ްއިނާމަށް 

ވުރެްގިަންހުށަަހޅާނަމައެވެ.ްއެއ ްފަރުދަކަށ މިްސެކ ޝަނ ްފުރިހަމަކުާރނ ްވަިކްފަރުދަކުްނުވަަތްފަރުދުނ ތަެކއ ްއިނާމަށ ް
ްހޯދައި ްގުޅިެގނ  ްކާމިޔާބ އެއ ފަރުދުނ  ްހަދައިް،ނަމަްފައިވާ ްކޮޕ އެއ  ްސެކ ޝަނުގެ ްމި ްފަރުދަކަށ  ްފޯމުްކޮނ މެ ްގެނ 

ްއެވެ.ފޯމާއެކުްހުށަހަޅާނ ްމިް،ރުމަށ ފަހުފުރިހަމަކު

ްނަނ :ްްް)ހ(

ްޕާސ ޕޯޓުްސައިޒުގެްފޮޓޯ
އަނ ގައިދޭްކާޑުްދިވެހިް)ށ( ްނަނ ބަރު:ްްްގެރައ ޔިތެއ ކަން 

ްމިހާރުްދިރިއުޅޭްއެޑ ެރސ :ްްް)ނ(

އެޑ ރެސ :ްްްފޯނުްނަނ ބަރު:ްްް)ރ( ް)ބ(ްއ މެއިލް 

ނުވަތަްއަދާކުރާްވަޒ ފާއާއިްަވޒ ފާް)ޅ(  ްއަދާކުރާްތަނ :ްްްކުރާްމަސައ ކަތް 

ދެއ ވާްޚާއ ޞަްއިނާމުްކުރިނ ްް)ކ(  އިާނމުެގްބާވަތާއި،ްއިނާމުްލިބުުންއަހަރު:ް،ލިބިފައިވާނަމަސަރުކާރުން 

ް

ް

ް

 

ްސޮއި:ްްް)އ(

ް
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ހުށަހަޅާްފަރާތުގެްމަޢުލޫމާތުް)މުއައ ސަސާއެއ 2ސެކ ޝަން   ނަމަ(ް:ްއިނާމަށް 

ފުރިހަމަކުރާނ  ނުވަތަްކުް،މިްސެކ ޝަން  މަރުކަޒެއް ލަބެއ ،ްޖަމުޢިއ ޔާއެއ ،ްޖަމާޢަތެއ ،ްވިޔަފާރިއެއ ،ްރިޒޯޓެއ ،ްއޮފ ހެއް 
ހުށަހަާޅނަމައެވެ.ްމިްސެކ ޝަނުގަިއްހިމަާނނ   އެްމުއައ ސަސާއެއ ގެްމަޢުލޫމާތެވެ.ް،މިްއިނާމަށް 

ްނަނ :ްްް)ހ(

ްލޯގޯްނުވަތަްތައ ގަނޑުް
ނަނ ބަރު:ްްް)ށ( ްމުއައ ސަސާގެްަރޖިސ ޓަރް 

ްމުއައ ސަސާގެްބާވަތ :ްްް)ނ(

ނަނ ބަރު:ްްް)ބ(ްފޯނުްނަނ ބަރު:ްްް)ރ( ްފެކ ސް 

އެޑ ރެސ :ްްް)ޅ( ްއ މެއިލް 

އެޑ ރެސ :ްްް)ކ( ްވެބ ސައިޓް 

ދެއ ވާްޚާއ ޞަްއިނާމުްކުރިނ ްލިބިފައިވާނަމަް)އ( ްއިާނމުެގްބާވަތާއި،ްއިނާމުްލިބުުންއަހަރު:ް،ސަރުކާރުން 

ްް

ތަޙ3ްުސެކ ޝަން  ސައިނ ޓިފިކް  ކޮށ ގެން ް: ދިރާސާއެއް  ނުވަތަްޢިލ މް  ް:މަޢުލޫމާތުްލުކުރިްކާމިޔާބ ގެްހާސިްލ ލެއް 

ފުރިހަމަކުާރނ  ދިް،މިްސެކ ޝަން  ތަޙުލ ލެއ ްނުވަތަްޢިލ މް  ާހސިސަިއނ ޓިފިކް  ކޮށ ގެނ ްކާމިޔާބ އެއް  ލުކުރިްރާސާއެއް 
 ފަރާތުނ ނެވެ.

ްދިރާސާްނުވަތަްތަޙުލ ލުގެްމައުޟޫޢު:ްްް)ހ(

އެއ ބަސ ވިްް)ށ( ނުވަަތްްނުވަތަްފޮތުގެްަނމާއި،ްޖާނަލް ޖާނަލް ދިރާސާްނުވަތަްތަޙުލ ލުްޝާއިޢުކުރިްނުވަތަްޝާއިޢުކުރަން 
ްޕަބ ލިޝަރ:ްްފޮތުގެް

ް

ްދިރާސާްނުވަތަްތަޙުލ ލުްޝާއިޢުްކުރިްތާރ ޚާއިްޤައުމު:ްްް)ނ(

ް

ްޝާއިޢުް)ރ( ްތަޙުލ ލު ްނުވަތަ ްފޮތުގެ(ްްދިރާސާ ްނުވަތަ ްޕ ރޮސ ޑިނ ގ ސ ގެ ްކޮނ ފަރެނ ސ  ްނުވަތަ ް)ޖާރނަލ ގެ ކޮށ ފައިވާ
ނަނ ބަރު:ްް ނުވަތަްއައި.އެސ .ބ .އެން  ްއައި.އެސ .އެސ .އެން 

 
ް
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މިްދިރާސާްނުވަތަްތަޙުލ ލުގެްސަބަބުނ ްރާއ ޖެއަށ ްކުރާނެްފައިދާގެްް،ދިރާސާްނުވަތަްތަޙުލ ލުގެްކުރުްޚުލާޞާއަކާއިް)ބ(
ްކުރުްޚުލާޞާ:ްް

މިްފޯމާްއެއ ހ ރަސ ކު އިތުރުްކަރުދާހެއް  ްގަޅެވެ.(ނެއނ މެްރަްރުން )ޚުލާޞާްލިޔުމަށް 

ް

ް 4ްސެކ ޝަނ  :ް ްއުފެއ ދުނ ތެރިކަނ  ްނުވަތަ ްފާހަގަކުރެމަސައ ކަތ  ްރަނގަޅުކަމަށ  ްޚިލާފަށ  ވިފައިވާްއާދަޔާ
ްމަޢުލޫމާތުްްނުވަތަްމަސައ ކަތުގެްްމުގެްތެރިކަްނުވަތަްއުފެއ ދުނ ްްލޫމާތުްޢުްފަރާތުގެްމަް

ްފުރިހަމަކުރާނ  ްސެކ ޝަނ  ްްތެރިކަނ އުފެއ ދުނ ް،މި ްަމސައ ކަތ  ްފާހަގަކުރެވިފައިާވްނުވަތަ ްރަނގަޅުކަމަށ  އާދަޔާޚިލާފަށ 
 ފަރާތުނ ނެވެ.ްމުއައ ސަސާގެ

ްް)ހ( ްޚިލާފަށ  ްފާހަގަކުއާދަޔާ ްްމާތެރިކައުފެއ ދުނ ްރެވުނުރަނގަޅުކަމަށ  ްަމސައ ކަތާބެހޭ ްމަްނުވަތަ ްއެކުލެޭވްޢުބެހޭ ލޫމާތު
ްޞާ:ްްޚުލާްކުރު

މިްފޯމާްއެއ ހ ރަސ ކު އިތުރުްކަރުދާހެއް  ްގަޅެވެ.(ނެއނ މެްރަްރުން )ޚުލާޞާްލިޔުމަށް 

ް
ްް

ނުވަތަްް)ށ( ކަނޑައެޅިްފަރާތުގެްނަމާއިްތެރިކަނ އުފެއ ދުނ މަސައ ކަތް  ރަނގަޅުކަމަށް  ކަނޑަެއިޅްްއެ، އާދަޔާްޚިލާފަށް  ގޮތަށް 
ްތާރ ޚު:ްް

 

ްނުވަތަްއުފެއ ދިްއުފެއ ދުމުގެްމަޢުލޫމާތުްްގެ:ްކުރިްއ ޖާދ5ުސެކ ޝަން 

ފުރިހަމަކުާރނ  އުފެއ ދިްފަރާތުނ ެނވެ.ްއ ޖާދެއ ް،މިްސެކ ޝަން  ްކުިރްނުވަތަްއުފެއ ދުމެއް 

ްނުވަތަްއުފެއ ދިްއުފެއ ދުމުގެްނަނ :ްްްގެއ ޖާދުކުރިްް)ހ(

އިޖުްއުފެއ ދުމުގެއުފެއ ދިްނުވަތަްްގެކުރިްއ ޖާދުް)ށ( ނުވަތަްއިޤުްތިމާޢް ސަބަބުން  ނުވަތަްވިޔަފާރ ެގްްތިޞާދ ޮގތުން  ގޮތުން 
ރާއ ޖެ ނުވަތަްމަސައ ކަތ ތެރިކަމުގެްގޮތުން  ކުރާނެްފަިއދާގެްކުރުްޚުލާޞާ:ގޮތުން  ްއަށް 

މިްފޯމާްއެއ ހ ރަސ ކު)ޚުލާޞާް އިތުރުްކަރުދާހެއް  ްގަޅެވެ.(ނެއނ މެްރަްރުން ލިޔުމަށް 

ްް

 
ް

ކަމުގައިްކަނޑައެޅިްފަރާތުގެްނަމާއި،ްއެްދަކ ކުރިްއ ޖާް)ނ( ފާހަކަކޮށ ލެވޭްކާމިޔާބ އެއް  ގޮތަށ ްްނުވަތަްއުފެއ ދިްއުފެއ ދުމަކް 
ްްްކަނޑައެޅިްތާރ ޚު:

 
ް
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ްްފަރާތުގެްމަޢުލޫމާތުް:ްފޯމުްފުރިހަމަކުރ6ްާސެކ ޝަން 

ފުރިހަމަކުާރނ  ނުވަަތް، ޢިއ ޔާއެއ ،ްޖަމާޢަތެއ ،ްވިޔަފާރިއެއ ،ްރިޒޯޓެއ ،ްއޮފ ހެއ ކ ލަބެއ ،ްޖަމުް،މިްސެކ ޝަން  މަރުކަޒެއް 
ުނވަތަްއެްފަރުދުނ ތަކެއ ްތަމ ސ ލުކުރާްފަރާތުނ ނެވެ. ހުށަަހޅާނަމަ،ްއެްމުއައ ސަސާެއއް  އިނާމަށް  ްފަރުދުނ ތަކެއް 

 ނަނ :ްް )ހ(

އަނ ގައިދޭްކާޑުްދިވެހި )ށ(  ްް:ނަނ ބަރުްގެރައ ޔިތެއ ކަން 

 ްް:މިހާރުްދިރިއުޅޭްއެޑ ެރސ  )ނ(

އެޑ ރެސ  ފޯނުްނަނ ބަރު:ްް )ރ(  ްް:)ބ(ްއ މެއިލް 

 ☐ ފަރުދުނ ތަކެއ ްް ☐ މުއައ ސަސާއެއް ްް ތަމ ސ ލުކުރާްފަރާތ : )ޅ(

 ފޯމުްފުރިހަމަކުރާްހައިސިއ ޔަތު:ްް )ކ(

ް:ްފޯމާއެކުްހުށަހަޅަނ ޖެހޭްލިޔުނ ތައ 7ްސެކ ޝަން 

އެތިރ ގައިްބަޔާނ ކޮށ ފައިް،މިްފޯމާއެކު ހުށަހަޅަނ ވާނެއެވެް. ައސ ލާްއެއ ގޮތ ްވާްލިޔުނ ތައް  ކަމަށ ްލިޔުނ ތަކުގައްި،
ނަނ ވާނެއެވެ.ްފައިްއޮނ ތައ ގަނޑުްޖަހައިް،ކޮށ ފައިވާްޤާނޫނ ްވަކ ލަކުްސޮއިކޮށ ްސަރުކާރުގެްއިދާރާއަކުނ ްނުވަތަްރަޖިސ ޓަރ 

ހިމަނައި އަނ ގައިދިނުމުގެްގޮތުނ ްކަމާބެހޭްބަިއތަކުގައިްލިޔުނ ތައް  ްމިްފާހަގަލާށެވެ.ްފައިވާކަން 
ް

ް)ހ(
ް

ް

ްކޮޕ ްްދިވެހި ްކާޑުގެ ްއަނ ގައިދޭ ްް.ރައ ޔިތެއ ކަނ  ްސެކ ޝަނ  ްހުށަހަޅާނ  ްލިޔުނ  ްއެހެނ 2ްްމި ފިޔަވައި
ފުރިހަމަކުރާްފަރާތ  ްނުވަތަްފަރާތ ތަކުނ ނެވެ. ސެކ ޝަނ ތައް 

ް

 
☐ް

ް)ށ(
ް
ް
ް
ް

ް)ނ(
ް
ް)ރ(
ް

ްޖަމާޢަތ ތަޖަމުް،ލަބ ތަކާއިކު ްޢިއ ޔާތަކާއި، ްވިޔަފާރިކާއި، ްރިޒޯޓުތަކާއި، ްްްްްއޮފ ސ ތަކާއި،ްތަކާއި،
ްފަރާތެއ ގެްްއ މަރުކަޒުތަ ްހުށަަހޅާ ްިއނާމަށ  ްހުށަހަާޅނަމަ، ްއެދި ްއިނާމަށ  ްިމ ްމުއައ ަސސާއަކުނ  ފަދަ

ްނިނ މާފައިވާކަނ ް ްހުށަހެޅުމަށ  ްއިނާމަށ  ްފަރާތެއ  ްއެ ްޮކމިޓ ނ ، ްހިނ ގާ ްނުވަތަ ްބޯޑުނ  ޑިރެކ ޓަރުނ ގެ
ނުވަތަްލިޔުމުގެް ްކޮޕ .އަނ ގައިދޭްލިޔުން 

ް

ކަރުދާްޝާއިޢުްކޮށ ފައިވާްނުވަތަްޝާއިޢު ގަބޫލުކޮށ ފައިވާްރިސަރޗް  ްކޮޕ އާއިްފޮތ ތައ .ްސ ތަކުގެކުރުމަށް 
ް

ތަ ނުވަތަްޙުސައިނ ޓިފިކް  ކާމިާޔބ އެއް ްދިރާސާއެއް ްލ މް ޢިލ ލެއް  ގޮތަށ ްްލުކޮށ ފައިވާނަމަ،ްއެހާސިކޮށ ގެން 
އެްކަނޑައެޅި ގަބޫލުކޮށ ްފަރާތުން  ނުވަތަްލިޔުމުގެް،ގޮތަށް  ްކޮޕ .ްދ ފައިވާްލިޔުން 

 

☐ް

 

☐ 
 
☐ް

 

ް

ްނުވަތަްް(ބ) ްފަރާތަކުނ  ްރާއ ޖޭގެ ްރަނގަޅުކަމަށ ، ްޚިލާފަށ  ްއާދަޔާ ްމަސައ ކަތ  ްނުވަތަ އުފެއ ދުނ ތެރިކަނ 
ބޭރުގެްޤައުމެއ ގައިްއެް ކަނޑައަްރާއ ޖެއިން  ބެުލމަށް  ފާހަގަކޮށ ފައިވާނަމަ،ްޅައިްމަސައ ކަތެއް  ފައިވާްފަރާތަކުން 

ފާހަގަކޮށް  ނުވަތަްލިޔުމުގެްްއެއެކަން  ދ ފައިވާްލިޔުން  ްކޮޕ .ތަނަކަށް 

 

☐ް

ްް
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ް

ް(ޅ)
ް

ނުވަތަްއުފެއ ދިްއުފެއ ދުމެއ ގެްސަބަބުނ ްދިމާވެފައިވާްބޮޑުްމައ ސަލައެއް ްގެްސަބަބުނ އ ޖާދުކުރިްއެއ ޗެއ 
ްްކުރެވިދާނެްއ ލުޙަ ްނުވަތަ ްހިނގައިދާނެްދަތިކަމެއ ކަމަށ  ްްފިލައިގެނ  ްރާއ ޖޭގެ ްނުވަތަްކަމަށ  ފަރާތަކުނ 

ބޭރުގެްޤައުމެއ ގަިއްއެް ކަނޑައަޅަްްރާއ ޖެއިން  ގަބޫލުކޮށް ، ފައިވާްފަރާތަކުނ އިމަސައ ކަތެއ ްބެލުމަށް  އެކަން 
ނުވަތަްލިޔުމުެގްތަނަކުން ްއެ ްކޮޕ .ދ ފައިވާްލިޔުން 

ް

☐ް

ް

ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާްނުްނޯޓު:ްމިްސެކ ޝަްް ހުށަހެޅުމަށް ްގެްމަޢުލޫމާތުތައް   އެދެމެވެ.ްދިނުނ ްްޚާއ ޞަްސަމާލުކަމެއ ގޮތަށް 

ް

ްއިޤުރާރުް

ތެދުްމަޢުޫލމާ މިްމަތ ގައިްއެވަން  ކަމަށ ްްްޞައ ޙަްލިޔުނ ތަކެއ ް،ފައިވާްލިޔުނ ތަކަކ ފޯމާއެކުްހުށަަހޅައިްތުކަމަށާއްި،
ްއެއ ބަސ ވެްއިޤުރާރުވަމެވެ.

 ފުރިހަމަކުރާ(ްފަރާތުގ4ްްެފޯމުްހުށަހަޅާް)ސެކ ޝަން 

ް            ތާރ ޚު:ް  ނަނ :ްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްސޮއި:ްްްްްްްްްްްްްްްްްްްް

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"ްފައިފޯމުްފުރިހަމަކޮށ ް ރައ ސުލ ޖުމ ހޫރިއ ޔާގެްއޮފ ހަށެވެ.ްްޚާއ ޞަފޮނުވާނ ް، އެޑ ރެސ ކޮށ ް، އަށް  އިނާމާބެހޭްކޮމިޓ ް"
ގެްނިޔަލަށ ،ްބަނ ދުނޫން 2020ްްސެޕ ޓެނ ބަރ27ްްުއިނ ްފެށިގެނ 2020ްްއޮގަސ ޓ27ްްުފޯމުްބަލައިގަނ ނާނ ،ް

ގަޑ ގައެވެ. ްކޮނ މެްދުވަހެއ ގެްރަސ މް 
ްމަޢުް ްހޯްއިތުރު ްގުޅާނ ލޫމާތު ްފޯނ3323701ްްަްނުވަތ7960844ްަްނުވަތ3336410ްަް،ދުމަށ  ްށެވެ.ނަނ ބަރު
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` 
 

ް
 ޚާއ ޞަްއިނާމާބެހޭްކޮމިޓ ް
ްރައ ސުލ ޖުމ ޫހރިއ ާޔގެްއޮފ ސް 

ްމާެލ،ްދިވެހިރާއ ޖެ.ްް  
 

 

ްއ ޖާދ ްއުފެއ ދުނ ތެރިްްކުރާްތަރައ ޤ އަށ ްޤައުމ ްޒުވާނުނ ްމަސައ ކަތ ތެރިްްފަނ ނުވެރިް:ްހުނަރުވެރ4ިްގިނ ތިް

ްހާސިލުކޮށ ފައިވުނ ްްކާމިޔާބ އެއ ްްފާހަގަކޮށ ލެވޭްމަސައ ކަތުގައިް

ް

ހުށަހަޅާްފަރާތުގެްމަޢުލޫމާތ1ްްުސެކ ޝަން   :ްއިނާމަށް 

ފުރިހަމަކުރާނ  ފަރުދަކަށ ވުރެްގިނަްފަރުދުން ް،މިްސެކ ޝަން  އެއް  ހުށަހަޅާަނމައެވެް. އިނާމަށް  ވަކިްފަރުދަކުްނުވަތަްފަރުދުނ ތަކެއް 
ްކާމިޔާބ އެއ  ްހޯދައިފައިވާ ްކުް،ނަމަްގުޅިގެނ  ްފުރިހަމަ ްފޯމު ްހަދައިގެނ  ްކޮޕ އެއ  ްސެކ ޝަނުގެ ްމި ްފަރުދަކަށ  ްްްްް،ރުމަށ ފަހުކޮނ މެ

ްއެވެ.ފޯމާއެކުްހުށަހަާޅނ ްމި

ްނަނ :ްް)ހ(

ްޕާސ ޕޯޓުްސައިޒުގެްފޮޓޯ
އަނ ގައިދޭްކާޑުގެްނަނ ބަރު:ް)ށ( ްދިވެހިްރައ ޔިތެއ ކަން 

ްމިހާރުްދިރިއުޅޭްއެޑ ެރސ :ް)ނ(

އެޑ ރެސ :ްފޯނުްނަނ ބަރު:ްް)ރ( ް)ބ(ްއ މެއިލް 

ނުވަތަްއަދާކުރާްވަޒ ފާއާއިް)ޅ( ްަވޒ ފާްއަދާކުރާްތަނ :ް،ކުރާްމަސައ ކަތް 

ް

 

ދެއ ވާްޚާއ ޞަްއިނާމުްކުރިނ ްލިބިފައިވާްނަމަް)ކ( ްއިާނުމގެްބާވަތާއި،ްއިނާމުްލިބުުންއަހަރު:ް،ސަރުކާރުން 

ް

ް

 

ްސޮއި:ް)އ(

ް
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ް:ްފަނ ނުވެރިްހުނަރުވެރިްމަސައ ކަތުގެްމަޢުލޫމާތ2ްުސެކ ޝަން 

ފުރިހަމަކުރާނ  ގޮތެއ ގައިްކޮށ ގެނ ް،މިްސެކ ޝަން  އ ޖާދް  އިޖުފަނ ނުވެރިްހުނަރުވެރިްމަސައ ކަތެއް  ލިބިފައިވާްތިމާޢް ް، ފައިދާތަކެއް 
 ފަރާތ ތަކުނ ނެވެ.ް

ްް:ޞާޚުލާކޮށ ފައިވާްހުނަރުވެރިްފަނ ނުވެރިްމަސައ ކަތުގެްް)ހ(

މިްފޯމާްއެއ ހ ރަސ ކުރުނ ްެއނ މެްރަނގަޅެވެ.( އިތުރުްކަރުދާހެއް  ް)ޚުލާޞާްލިޔުމަށް 

ް

އިޤ ތިޞާދް ް)ށ( ލިބިފައިވާްފައިދާ:ތަްއިޖުނުވަގޮތުން މަސައ ކަތުގެްސަބަބުން  ގޮތުން  ްތިމާޢް 

މިްފޯމާްއެއ ހ ރަސ ކުރުނ ްެއނ މެްރަނގަޅެވެ.( އިތުރުްކަރުދާހެއް  ް)ޚުލާޞާްލިޔުމަށް 

ް

ޤައުމ ްފެނ ވަރުގައިްހާސިލުކޮށ ފައިވާްނަތ ޖާ:ްް)ނ( ްމަސައ ކަތުގެްސަބަބުން 

މިްފޯމާްއެއ ހ ރަސ ކުރުނ ްެއނ މެްރަނގަޅެވެ.( އިތުރުްކަރުދާހެއް  ް)ޚުލާޞާްލިޔުމަށް 

ް

ތަރައ ޤ ްް:ްފަނ ނުވެރިްހުނަރުވެރިްމަސައ ކަތެއ 3ްސެކ ޝަން  ްކޮށ ފައިވާްނަމަްްވިޔަފާރ ގެްވިސ ނުމުން 

ް ްފުރިހަމަކުރާނ މި ްފައިދާތަކެއް ް،ސެކ ޝަނ  ްއިޤ ތިޞާދ  ްކޮށ ގެނ ، ްގޮތެއ ގައި ްއ ޖާދ  ްަމސައ ކަތެއ  ްހުނަރުވެރި ފަނ ނުވެރި
 ލިބިފައިވާްފަރާތ ތަކުނ ނެވެ.ް

ް:ްޞާކޮށ ފައިވާްހުނަރުވެރިްފަނ ނުވެރިްމަސައ ކަތުގެްޚުލާް)ހ(

ް

ްލު:ސ ތަފު، ތާއިވިޔަފާރ ގެްބާވަް،ާމއިޤާއިމުކޮށ ފައިވާްވިޔަފާރ ގެްނަކޮށ ފައިވާްމަސައ ކަތާްގުޅުވައިގެން ް)ށ(

މިްފޯމާްއެއ ހ ރަސ ކުރުނ ްއެނ މެްރަނަގޅެވެ.(  އިތުރުްކަރުދާހެއް  ް)ތަފުޞ ލުްލިޔުމަށް 

ް

ތަރައ ޤ ވެފައިވާްއިޤ ތިް)ނ( ދާއިރާއާއިޞާްވިޔަފާރ ގެްސަބަބުން  ލިއ ބައިދ ފައިވާްފައިދާ:ްއެް،ދް  ް ދާއިރާއަށް 

މިްފޯާމްއެއ ހ ރަސ ކުރުނ ްއެނ މެްރަނގަޅެވެ.() އިތުރުްކަރުދާހެއް  ްތަފުޞ ލުްލިޔުމަށް 

ް

ފެނ ވަރުގައިްާހސިލުކޮށ ފައިވާްނަތ ޖާ:ްް)ރ( ޤައުމް  ްމަސައ ކަތާއިްވިޔަފާރ ގެްސަބަބުން 

މިްފޯާމްއެއ ހ ރަސ ކުރުނ ްއެނ މެްރަނގަޅެވެ.( އިތުރުްކަރުދާހެއް  ް)ތަފުޞ ލުްލިޔުމަށް 

ް
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ވިސ ނުނ ތަކާއިްޓެކ ނޮލޮޖް 4ސެކ ޝަން  ނުވަތަްފަނ ނުތަކެއ ،ްއައުްއ ޖާދް  :ްރާއ ޖޭގައިްނެތެމުނ ދާްފަނ ނެއް 
ދިް ހޯދައިްމެދުވެރިކޮށް  ކުރިއެރުނ ތަކެއް  ްފައިވާްނަމަްރުވައިގެން 

ްފުރިަހމަކުރާނ  ްޓެކ ނޮލޮޖ ްް،މިްސެކ ޝަނ  ްިވސ ނުނ ތަކާއި ްއ ޖާދ  ްފަނ ނުތަކެއ ،ްއައު ްނުވަތަ ްފަނ ނެއ  ރާއ ޖޭގަިއްނެތެމުނ ދާ
މަސައ ކަތ ތަކެއ  ދިރުވުމަށް  ހޯދައިމެދުވެރިކޮށް  ކުރިއެރުނ ތަކެއް   ފައިވާްފަރާތ ތަކުނ ނެވެ.ްްކޮށ ގެން 

ލިބިފައިވާްފަނ ނުްނުވަތަްފަނ ނުތައ :ްްް)ހ( އިތުރުްދިރުމެއް  ްކޮށ ފައިވާްމަސައ ކަތެއ ގެްސަބަބުން 

ެއނ މެްރަނގަޅެވެ.(ސ )ތަފު މިްފޯމާްއެއ ހ ރަސ ކުުރން  އިތުރުްކަރުދާހެއް  ްލުްލިޔުމަށް 

ް

މަސައ ކަތ ތަކުގެްޚުލާް)ށ( ކޮށ ފައިވާްއ ޖާދް  ދިރުވުމަށް  ްް:ްޞާފަނ ނުްނުވަތަްފަނ ނުތައް 

މިްފޯމާްއެއ ހ ރަސ ކުރުނ ްެއނ މެްރަނގަޅެވެ.( އިތުރުްކަރުދާހެއް  ް)ޚުލާޞާްލިޔުމަށް 

ް

ްޓެކ ނޮލޮޖ އާއިް)ނ( ްބޭނުނ ކުރި ްބޭނުނ ކޮށ ފައިވާނަމަ، ްޓެކ ނޮލޮޖ  ްދިރުވުމަށ  ްފަނ ނުތައ  ްނުވަތަ ްޓެކ ނޮޮލޖ ްް،ފަނ ނު އެ
ް:ްޞާބޭނުނ ކުރިްގޮތުގެްޚުލާ

އިތުރުް މިްފޯމާްއެއ ހ ރަސ ކުރުނ ްެއނ މެްރަނގަޅެވެ.()ޚުލާޞާްލިޔުމަށް  ްކަރުދާހެއް 

ް

ފެނ ވަް)ރ( ޤަުއމް  ލިބުނުްފަނ ުންނުވަތަްފަނ ނުތަކުގެްސަބަބުން  ދިރުމެއް  ްރުގައިްހާސިލުކޮށ ފައިވާްނަތ ޖާ:އަލުން 

މިްފޯާމްއެއ ހ ރަސ ކުރުނ ްއެނ މެްރަނގަޅެވެ.( އިތުރުްކަރުދާހެއް  ް)ތަފުޞ ލުްލިޔުމަށް 

ް

ްރާއ 5ްްސެކ ޝަނ ް ްބަދަްޖެއި: ްފެތޭގޮތަށ  ްރާއ ޖެއަށ  ްޓެކ ނޮލޮޖ އެއ  ްބޭނުނ ކުރަމުނ ދާ ްބޭރުގައި ލުކޮށ ގެން ނ 
ްފައިވާްނަމަްކުރިއެރުނ ތަކެއ ްހޯދައި

ފުރިހަމަކުރާނ  ރާއ ޖޭެގްރާއ ޖެއިް،މިްސެކ ޝަން  ނުވަތަްޓެކ ނޮލޮޖ ގެްވަސ ލަތ ތަކެއް  ބޭރުގައިްބޭނުނ ކުރަމުނ ދާްޓެކ ނޮލޮޖ އެއް  ން 
ދ ްމަނ ފާތަކެއ ްހާސިލުކޮށ ފައިވާްޞާތިމާޢ ްނުވަތަްއިޤ ތިއެކަމުގެްސަބަބުނ ްއިޖުް،ދަލުކޮށ އުލަށާއިްމުޖުތަމަޢަށ ްފެތޭގޮތަށ ްބަޙަމާ

 ފަރާތ ތަކުނ ނެވެ.ް

ްމާް)ހ( ްޙަރާއ ޖޭގެ ްޓެކ ނޮލޮޖ ެގ ްނުވަތަ ްޓެކ ނޮލޮޖ  ްބަދަލުގެނެސ ފައިވާ ްފެތޭގޮތަށ  ްުމޖުތަމަޢަށ  ވަސ ލަތ ތަކާއި،ްއުލަށާއި
ް:ްްޞާމަސައ ކަތުގެްޚުލާ

މިްފޯމާްއެއ ހ ރަސ ކުރުނ ްެއނ މެްރަނގަޅެވެ.( އިތުރުްކަރުދާހެއް  ް)ޚުލާޞާްލިޔުމަށް 

ް

ް
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ިއޖުކުރިްމަސައ ކަތުގެްސަބަް)ށ( ލިބިފައިވާްމަނ ފާ:ްގޮތުން ްޢ ތިމާބުން  ގޮތުން  ްނުވަތަްއިޤ ތިޞާދް 

މިް އިތުރުްކަރުދާހެއް  ްފޯމާްއެއ ހ ރަސ ކުރުނ ްެއނ މެްރަނގަޅެވެ.()ޚުލާޞާްލިޔުމަށް 

ް

ފެނ ަވރުގަިއްލިބިފަިއވާް)ނ( ްނަތ ޖާ:ްލުކޮށ ަފއިވާހާސިްއާއި،މަނ ފާްކުރިްމަސައ ކަތުގެްސަބަބުނ ްޤައުމް 

މިްފޯމާްއެއ ހ ރަސ ކު އިތުރުްކަރުދާހެއް  ްގަޅެވެ.(ނެއނ މެްރަްރުން )ޚުލާޞާްލިޔުމަށް 

ް

ކޮށ ފައިވ6ްާސެކ ޝަން  އާދަޔާްޚިލާފުްރަނގަޅުްމަސައ ކަތެއ މަސައ ކަތަްް: ބަލައިގަނެްޤަބޫލުްކް  ކޮށ ފައިވާްްކަމަށް 
ްްލޫމާތުޢުްފަރާތުގެްމަްްރަސ މ 

ފުރިހަމަ ިމްެސކ ޝަން  އެދިްހުށަހަޅާްހުރިހާްފަރާތަކުނ ވެސް  އިާނމަށް   ކުރަނ ވާނެއެވެ.ްްމިްގިނ ތިން 

ކަނޑަެއޅިްމަސައ ކަތް ް)ހ( ރަނގަޅުކަމަށް  ްކަނޑައެޅިްތާރ ޚު:ްް،ފަރާތުގެްނަާމއިއާދަޔާްޚިލާފަށް 

ް

ރަނގަޅުްމަސައ ކަތެއ ކަމަށ ްފާހަގަކޮށ ފައިވާްސަބަބު:ް)ށ( އާދަޔާްޚިލާފަށް  ްމަސައ ކަތަކް 

މިްފޯމާްއެއ ހ ރަސ ކުރުނ ްއެނ މެްރަނަގޅެވެ.(ް އިތުރުްކަރުދާހެއް  ް)ތަފުޞ ލުްލިޔުމަށް 

ް

ރަނގަޅުކަމަށް މަސައ ކަތް ް)ނ( ްަނނ ބަރު:ފޯނުްގުޅޭނެްް،ހާއިކަނޑަެއޅިްފަރާތުގެްއެޑ ރެއާދަޔާްޚިލާފަށް 

ް

އެޑ ރެހާއިމަސައ ކަތް ް)ރ( ކަނޑަެއޅިްފަރާތުގެްއ ެމއިލް  ރަނގަޅުކަމަށް  ްގެްލިނ ކ :ްޓުވެބ ސައިް،އާދަޔާްޚިލާފަށް 

ް

ް:ްފޯމުްފުރިހަމަކުރާްފަރާތުގެްމަޢުލޫމާތ7ްުސެކ ޝަން 

ްޖަމު ްކ ލަބެއ ، ްފުރިހަމަކުރާނ  ްސެކ ޝަނ  ްއޮފ ހެއ މި ްރިޒޯޓެއ ، ްވިޔަފާރިއެއ ، ްަޖމާަޢތެއ ، ްނުވަތަް ،ޢިއ ޔާއެއ ، މަރުކަޒެއ 
ހުށަހަޅާ އިނާމަށް  ތަމ ސ ލުކުރާްފަރާތުނ ނެވެ.ްފަރުދުނ ތަކެއް  ނުވަަތްއެްފަރުދުނ ތަކެއް  ްްނަމަ،ްއެްމުއައ ސަސާއެއް 

       ނަނ : )ހ(

ްހައިސިއ ޔަތު:ފުރިހަމަކުރާްްމަޤާމާއި،ް)ށ(

އަނ ގައިދޭްކާޑުގެްނަނ ބަރުްދިވެހި )ނ(  :ރައ ޔިތެއ ކަން 

 :މިހާރުްދިރިއުޅޭްއެޑ ެރސ  )ރ(
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އެޑ ރެސ  ފޯނުްނަނ ބަރު: )ބ(  :)ޅ(ްއ މެއިލް 

 ☐ ފަރުދުނ ތަކެއ ް ☐ މުއައ ސަސާއެއް  ތަމ ސ ލުކުރާްފަރާތ : )ކ(

ހުށަހަޅާްފަރާތުގ8ްެސެކ ޝަން  މ ހެއ ގެްނަން  އެހެން  ްމަޢުލޫމާތު::ްޚާއ ޞަްއިނާމަށް 

ފުރިހަމަކުރާނ  ފަރާތެއ ގެް،މިްސެކ ޝަން  ެއދިްހުށަހަޅާްއެހެން  ްްފަރާތުނ ނެވެ.ްނަމަ،ްފޯމުްފުރިހަމަކުރާްްނަނ ްއިނާމަށް 

       ނަނ : )ހ(

އެޑ ރެސ :ް)ށ( ްދާއިމް 

އަނ ގައިދޭްކާޑުގެްނަނ ބަރުް)ނ( ް:ދިވެހިްރައ ޔިތެއ ކަން 

ްފޯނުްނަނ ބަރު:ް)ބ(

 :އ މެއިލ ްއެޑ ރެސ )ޅ(ްްްްް

ް:ްފޯމާއެކުްހުށަހަޅަނ ޖެހޭްލިޔުނ ތައ 9ްސެކ ޝަން 

ްފޯމާއެކު ްއަސ ލާްް،މި ްލިޔުނ ތަކުގައި، ްއެ ްއަދި ްހުށަހަޅަނ ާވނެއެވެ. ްލިޔުނ ތައ  ްބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ތިރ ގައި
ްރަޖިސ ޓަރ ް،އެއ ގޮތަކަމަށ  ްނުވަތަ ްއިދާރާއަކުނ  ްްސަރުކާރުގެ ްވަކ ލަކު ްޤާނޫނ  ް،ސޮއިކޮށ ކޮށ ފައިވާ

ޖަހައި ތައ ގަނޑުް،ތަނުގެްތައ ގަނޑުްޖަހައިް،ސޮއިކުރިްމ ހާގެްނަން  ޖަހައިފައިާވްްތާރ ޚުްަޖހައިފައިްއޮނ ނަނ ވާނެއެވެ.ްމިްގޮތުން 
ްގޮތުނ  ްއަނ ގައިދިނުމުގެ ްހިމަނަިއފައިވާކަނ  ްލިޔުނ ތައ  ްނުކުރެވޭނެއެވެ. ްގަބޫލެއ  ްކޮޕ  ްބައިތަކުގައިް،ލިޔުމެއ ގެ ްކަމާބެޭހ

ްިްފާހަގަލާށެވެ. މ

ް)ހ(
ް
ް
ް
ް)ށ(

އަނ ގައިދޭްކާޑުގެްކޮޕ  ް.ދިވެހިްރައ ޔިތެއ ކަން 
ްހުށަހަާޅނ  ްލިޔުނ  ްް،މި ްފަރާތ 2ްސެކ ޝަނ  ްފުރިހަމަކުރާ ްސެކ ަޝނ ތައ  ްއެހެނ  ނުވަތަްް ފިޔަވައި

ްފަރާތ ތަކުނ ނެވެ.
ް
ްޖަމާޢަތ ތަޖަމުް،ލަބ ތަކާއިކު ްޢިއ ޔާތަކާއި، ްވިޔަފާރިކާއި، ްރިޒޯޓުތަކާއި، ްްްްއޮފ ސ ތަކާއި،ްތަކާއި،

ްފަރާތެއ ގެްްއ މަރުކަޒުތަ ްހުށަަހޅާ ްިއނާމަށ  ްހުށަހަާޅނަމަ، ްއެދި ްއިނާމަށ  ްިމ ްމުއައ ަސސާއަކުނ  ފަދަ
ްނިނ މާފައިވާކަނ ް ްހުށަހެޅުމަށ  ްއިނާމަށ  ްފަރާތެއ  ްއެ ްޮކމިޓ ނ ، ްހިނ ގާ ްނުވަތަ ްބޯޑުނ  ޑިރެކ ޓަރުނ ގެ

ނުވަތަ ްކޮޕ .ްލިޔުމުގެްއަނ ގައިދޭްލިޔުން 
ް

☐ 

 

 

 

☐ 

ޤާއިމުކޮް(ނ) އަނ ގައިދޭްލިޔުމުގެްކޮޕ .ްރ ވިޔަފާރިްރަޖިސ ޓަް،ށ ފައިވާްނަމަވިޔަފާރިއެއް   ކޮށ ފައިވާކަން 
ް

☐ް

އާދަޔާްޚިލާފުްރަނގަުޅްަމސައ ކަތެއ މަސައ ކަތަކޮށ ފައިވާްް(ރ) ބަލައިގަނެްޤަބޫލުކޮށ ފައިވާްްކް  ރާއ ޖޭެގްކަަމށް 
ބޭރުގެްޤައުމެއ ގައިްއެފަރާތަކުން  ކަނޑައަްނުވަތަްރާއ ޖެއިން  ބެލުމަށް   ފައިވާްފަރާތަކުނ ޅައިމަސައ ކަތެއް 
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ްއިޤުރާރުް

ކަމަށ ްްްޞައ ޙަްލިޔުނ ތަކެއ ް،ފައިވާްލިޔުނ ތަކަކ ޯފމާއެކުްހުށަހަޅައިްތުކަމަށާއި،ްމިމަތ ގައިްއެވަނ ްތެދުްމަޢުލޫމާ
ްއެއ ބަސ ވެްއިޤުރާރުވަމެވެ.

 ްފަރާތުގެ(ްފުރިހަމަކުރ8ްާނުވަތަްސެކ ޝަން 7ްްސެކ ޝަނ )ްހުށަހަޅާްފޯމު

ް
ް:ތާރ ޚު:ްްްްްްްްްްްްްްްްްސޮއި:ްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްނަނ 

ް

އެޑ ރެސ ކޮށ ،ްރައ ސުލ ޖުމ ހޫރިއ ޔާގެްއޮފ ހަށެވެ.ްްޚާއ ޞަްފޮނުވާނ ،ް"ްފައިްފޯމުްފުރިހަމަކޮށ ް އިނާމާބެހޭްކޮމިޓ "ްއަށް 
ްބަލައިގަނ ނާނ ،ް 27ްްފޯމު 2020ްްއޮގަސ ޓު ްފެށިގެނ  ްނިޔަލަށ ،ްބަނ ދުނޫން 2020ްްސެޕ ޓެނ ބަރ27ްްުއިނ  ގެ

ގަޑ ގައެވެ. ްކޮނ މެްދުވަހެއ ގެްރަސ މް 
ްމަޢުް ްހޯްއިތުރު ްގުޅާނ ލޫމާތު ްފޯނ3323701ްްަްނުވަތ7960844ްަްނުވަތ3336410ްްަް،ދުމަށ  ްށެވެ.ނަނ ބަރު
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