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 ޚާއްޞަ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީ
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.    

 
 

 ރަޒަކުން ނުވަތަ މުބާރާތަކުން ނުވަތަ އު : ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަ 2ގިންތި 
 އިފައިވުން މިންކުރުމަކުން އެންމެ މަތީ ވަނަ ނުވަތަ ޝަރަފު ހޯދަ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިނޫންވެސް 

 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު )މުއައްސަސާއެއްނަމަ( : އިނާމަށް 1ސެކްޝަން 

މި ސެްކޝަން ފުރިަހމަކުރާީނ ކުލަބެއް، ޖަުމޢިއްޔާެއއް، ަޖމާަޢތެއް، ވިޔަފާރިެއއް، ރިޒޯޓެއް، އޮފީހެްއ ނުވަތަ ަމރުކަޒެްއ 
 އެ މުއައްަސސާއެއްގެ މަުޢލޫމާތެވެ. ،މި އިނާމަށް ހުށަހަޅާނަަމއެވެ. ިމ ސެކްޝަުނގައި ހިަމނާނީ

 .Click or tap here to enter text   ނަން: )ހ(

 ލޯގޯ ނުވަތަ 
 ތައްގަނޑު 

 .Click or tap here to enter text  މުއައްސަސާގެ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: )ށ(

   .Click or tap here to enter text މުއައްސަސާގެ ބާވަތް: )ނ(

 Click or tap here to  ނަންބަރު:ފޯނު  )ރ(

enter text.  
 Click or tap here )ބ( ފެކްސް ނަްނބަރު: 

to enter text. 

    .Click or tap here to enter textއީމެއިލް އެޑްރެސް: )ޅ(

    .Click or tap here to enter textވެބްސައިޓް އެޑްރެސް: )ކ(

 :އިނާުމގެ ބާވަތާއި، އިނާމު ލިުބނު އަަހރު ،ޚާއްޞަ އިނާމު ކުރިން ލިބިފައިވާނަމަސަރުކާރުން ދެއްވާ  )އ(
Click or tap here to enter text. 
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 : އިނާމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު )ވަކި ފަރުދަކުނަމަ ނުވަތަ ފަރުދުންތަކެއްނަމަ(2ސެކްޝަން 

ވުރެ ގިނަ ވަކި ފަުރދަކު ނުވަތަ ފަުރދުންަތކެއް އިނާމަށް ހުށަހަޅާނަަމއެވެ. އެއް ފަުރދަށް ،މި ސެކްޝަން ފުިރހަމަުކރާނީ
 ގެން ޯފމުކޮންމެ ަފރުދަކަށް، މި ެސކްޝަުނގެ ޮކޕީއެއް ހަދައި  ،ފައިާވ ކާމިޔާބީއެއްނަމަފަރުދުން ގުޅިގެން ހޯދައި 

 ފޯާމއެުކ ހުށަހަޅާނީއެވެ. މި ،ުރމަށްފަހުފުރިަހމަކު

 .Click or tap here to enter textނަން:  )ހ(

 ޕާސްޕޯޓު ސައިޒުގެ ފޮޓޯ
 .Click or tap here to enter textރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު:  ދިވެހި )ށ(

 .Click or tap here to enter textމިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:  )ނ(

 Click orފޯނު ނަންބަރު: )ރ(

tap here to enter text.  
 Click or tap here to)ބ(  އީމެއިލް އެޑްރެސް:     

enter text. 

 .Click or tap here to enter textއަދާކުރާ ތަން:  ކުރާ މަސައްކަތް ނުވަތަ އަދާކުރާ ވަޒީފާއާއި ވަޒީފާ )ޅ(

 އިނާުމގެ ބާވަތާއި، އިނާމު ލިުބނު އަަހރު: ،ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު ކުރިން ލިބިފައިވާނަމަ )ކ(
Click or tap here to enter text. 

 

 ސޮއި:  )އ(

 ރަޒު/ މުބާރާތް/ މިންކުރުމުގެ މަޢުލޫމާތު އު : ބައިވެރިވި މަ 3ސެކްޝަން 

 .Click or tap here to enter textރަޒު/ މުބާރާތް/ މިންކުރުމުގެ ނަން: އުމަ )ހ(

 .Click or tap here to enter textރަޒު/ މުބާރާތް/ މިންކުރުމުގެ ދާއިރާ: އުމަ )ށ(

 Click or tapރަޒު/ މުބާރާތް/ މިންކުރުމުން ލިބުނު ވަނަ: އުމަ )ނ(

here to enter text. 
 Click or tap ރ( ވަނަ ލިބުނު ކެޓެގަރީ:( 

here to enter text. 
  

 .Click or tap here to enter textރަޒު/ މުބާރާތް/ މިންކުރުން ބޭއްވި ތަނާއި ޤައުމު: އުމަ )ބ(

 .Click or tap here to enter textރަޒު/ މުބާރާތް/ މިންކުރުން އިންތިޒާމުކުރި ފަރާތާއި ޤައުމު: އުމަ )ޅ(

 Click or)އ( ނިމުނު ތާީރޚު:   .Click or tap here to enter textރަޒު/ މުބާރާތް/ މިންކުރުން ފެށުނު ތާރީޚު: އުމަ )ކ(

tap here to enter text. 

 .Click or tap here to enter text ރަޒު/ މުބާރާތް/ މިންކުރުމުގައި ބައިވެރިވި މީހުންގެ/ ޓީމުގެ އަދަދު:އުމަ )ވ(
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 .Click or tap here to enter text ރަޒު/ މުބާރާތް/ މިންކުރުމުގައި ބައިވެރިވި ޤައުމުގެ އަދަދު:އުމަ )މ(

 : ފޯމު ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 4ސެކްޝަން 

މަރުކަެޒއް  ،އް، ރިޒޯެޓއް، އޮފީހެއް މި ސެކްޝަން ފުިރހަމަކުާރީނ ކުލަބެއް، ޖަމުިޢއްޔާއެއް، ަޖމާޢަތެއް، ވިޔަާފރިއެ
 ނުވަތަ އެ ފަރުދުންތަކެއް ތަްމސީލުުކރާ ފަރާތުންނެވެ.އެ މުއަްއސަސާއެްއ ، ނުވަތަ ފަރުދުންތަކެއް ިއނާމަށް ހުށަހަޅާނަމަ

 .Click or tap here to enter text ނަން: )ހ(

  .Click or tap here to enter text ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު: ދިވެހި )ށ(

 .Click or tap here to enter textމިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:  )ނ(

 Click or tap here toފޯނު ނަންބަރު:  )ރ(

enter text. 
  .Click or tap here to enter text :އެޑްރެސް )ބ(  އީމެއިލް

 ☐ ފަރުދުންތަކެއް  ☐ މުއައްސަސާއެއް  ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތް: )ޅ(

  .Click or tap here to enter text ފޯމު ފުރިހަމަކުރާ ހައިސިއްޔަތު: )ކ(

 : ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް 5ސެކްޝަން 
 

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

 ފާހަގަލާށެވެ. މި  އޮންނަންވާނެއެވެ. ލިޔުންތައް ހިަމނައިފައިވާކަން އަންގައިދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމާބެހޭ ބަިއތަކުގައި

ފުރިހަމަކުރާ  2ސެކްޝަން  ،ހުށަހަޅާނީކާޑުގެ ކޮޕީ ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ.  ދިވެހި )ހ(
 ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތުންނެވެ. 4ސެކްޝަން ، ފަރާތް ނުވަތަ ފަރާތްތަުކންނާއި

 

 

☐ 

 )ށ(
 

 އަްނގައިދޭ ކަންކަން ގައިވާ 3 ސެކްޝަން ފޯމުގެ މި ބެހޭގޮުތން މުާބރާތާ ނުވަތަ މައުރަޒު ބައިވެރިވި
 ނުވަތަ ލިޔުން  ދީފައިވާ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކުރި މިންކުރުން މައުރަޒު ނުަވތަ މުބާާރތް ނުވަތަ ލިޔުންތައް

 ކޮޕީ. ލިޔުންތަކުގެ

☐ 

 ކޮްށަފއިވަނީ، ޤައުމެއްގެ ރަސްމީ ފަާރތަކުން  މިންކުރުން އިންތިޒާމު ަރޒުއުމަ ނުވަތަ ބައިވެރިވި މުބާރާތް )ނ(
ރަޖިސްޓަީރ  އިދާރާއެއްގައި ޤައުމެއްގެ ރަސްމީ އެ ކަމަށް ނުވާނަމަ، އިންތިޒާމުކުރި ފަރާތް، 

 ކޮޕީ. ލިޔުމުގެލިޔުން ނުވަތަ  ދީފައިވާވާކަން ބަޔާންކޮށް، އެ ަރސްމީ ފަރާތަކުން ކޮށްފައި

☐ 

 
 

 )ރ(

 
 

ލަބެއް ނުވަތަ ޖަމުޢިއްޔާއެއް ނުވަތަ ކު ،މިންުކރުމުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތަކީ ރަޒުއުމަ ނުވަތަ މުބާރާތް

 
 

 

☐ 
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އެހެން ޖަމާޢަތެއް ނުވަތަ ވިޔަފާރިއެއް ނުވަތަ ރިޒޯޓެއް ނުވަތަ މަރުކަޒެއް ނުވަތަ އޮފީހެއް ނުވަތަ މިނޫން  
ވާކަން ކޮށްފައިރަޖިސްޓަރީ  އިދާރާއެއްގައިމުއައްސަސާއެއް ކަމުގައިވާނަމަ، އެ ތަނެއް، ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ 

 ކޮޕީ. ލިޔުމުގެ ލިޔުން ނުވަތަ ިއވާދީފަތަކުން ބަޔާންކޮށް، އެ ފަރާ

 
 

 
 )ބ(

 
ފަދަ މުއައްސަސާއަކުން  މަރުކަޒެއް ، އޮފީހެއް، ވިޔަފާރިއެއް، ރިޒޯޓެއް، ޖަމާޢަތެއް، ޢިއްޔާއެއްޖަމު ،ލަބެއްކު

މި އިނާމަށް އެދި ހުށަހަޅާނަމަ، އިނާމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތެއްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނުވަތަ ހިންގާ 
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