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 ޚާއްޞަ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.    

 

 2021 – މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު 

 ތަޢާރުފު 

، ހުނަރާއި، ިޢލްމާއި ،ޚާއްޞަ އިނާމަކީމަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުްލޖުމްޫހރިއްޔާ ދެްއާވ 

ހޯދާ ކާމިޔާބީތަކަށް ޤައުމީ ފެންވަރުަގއި ރައީުސލްޖުްމޫހރިއްޔާ ދެއްވާ އިނާމެެކވެ.  އުފެއްުދންތެރިކަމުެގގޮތުން ހިތްވަރާއެކު

 ަފިއވާ ޚާއްޞަ އިނާމާބެހޭއިކުރަްއވަ ނުލްުޖމްޫހރިއްޔާ ޢައްޔަރަީއސު، މި އިނާމު ޙައްޤުވާ ފަރާތްތަްއ ކަނޑައަޅާނީ

 އަހަަރކު އެއްަފހަރުއެވެ. ،ންުމގޮތެއްގައި ދޭނީއާއިާނމު  ކޮމިޓީންނެވެ. މި

 މަޤްޞަދު 

 ،ހުނަރާއި މި އިނާމު ދެްއވުމުގެ ަމްޤޞަަދކީ، ރާއްޖެއަށް ރީތިނަން ހޯދަިއދޭ ފަރާތްތަކުގެ ކާމިޔާބީއާއި،

ލުުކރާ ފަރާތްތަކުެގ ހާސި ކާއި ޝަރަފު މަތީ ވަނަތަލްީމގޮތުން ޢި  ހިތްވަރާއެކު  ،ކަމާއިއުފެްއދުްނތެރި ،މަސައްކަތްތެރިކަާމއި

ަފރާތްތަކުގެ އަގު ވަަޒންކޮށް، ިހތްވަރުދީ، ރާްއޖޭގެ ތަަރއްޤީއަްށ ބޭނުންވާ ދާިއރާތަކަށް  ކާމިޔާބީ އިޙްތިފާލުކޮށް، އެ

 ރާބު ކުުރމެވެ.މިސް މާއި ހުނަރުެވރިަކންދިވެހިްނގެ އުެފއްދުންތަކާއި ަމސައްކަތްތެރިކަ

 ޚާއްޞަ އިނާމު 

 ،ނަމަވެސް. ެމޑެއްަޔކާއި ހަނދާނީ ލިޔުމެކެވެ ،ަގއި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާނީޚާއްޞަ އިނާމުގެ ގޮތު 

ދެއްވާނީ، ނަމަ، މުޅި ޓީމަށް ނުވަތަ ޖަމާޢަތަށް  ޓީމަކުން ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކުން ،އެންމެ މަތީ ވަނަ ނުވަތަ ޝަރަފު ހޯދީ

 ކެވެ.ހަނދާނީ ލިޔުމެ ،ދެއްވާނީ ަވކިަވކި ބަިއވެރިންނަށް ވެ. ކެ މެޑެއްަޔކާއި ހަނދާނީ ލިޔުމެ
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 އިނާމު ދެވޭ ކަންކަން 

ބަޔާންވެދިޔަ މަްޤަޞދަށް ރިޢާަޔތްކޮށް، މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާްތތަކަށް ރައީސުލްުޖމްހޫިރއްޔާ ދެްއވާ ޚާއްޞަ 

 އަންނަނިވި ކަންކަމަށެވެ. ،ހަމަެޖހިފަިއވަނީ އިނާމު ދިނުމަށް
 

 ފައިވުން؛ދައި ހޯ ވޭ ކާމިޔާބީެއއް ފާހަަގކޮށްލެގެ ކޯަހކުން ތަމްރީނު އި މަތީ ތަޢުލީމާ .1
 

 ފާހަގަކޮްށލެވޭ  ުލކުރުުމގައިާހސި ސަަނދެއްގެ  10 ލެެވލް އޮނިގަނޑުގެ ސަނަދުަތކުގެ ަޤއުމީ ދިވެިހރާއްޭޖގެ 1.1

 ؛ފަިއވުންޯހދައި ކާމިޔާބީއެއް

 ނަދެއް ސަ ގެ 9 ނުވަތަ ެލވެލް 8 ުނވަތަ ލެވެލް 7 ލެެވލް އޮނިގަނުޑގެ ސަަނދުތަކުގެ ޤަުއމީ ދިވެިހރާއްޭޖގެ 1.2

 .ފައިވުންހޯދައި  ަވނަ މަތީ އެންމެ ުލކުރުުމގައިހާސި
 

މަތީ  ންމެމިންކުުރމަކުން އެމިނޫންެވސް ަރޒަކުން ނުވަތަ މުބާރާތަކުން ނުވަތަ ބައިނަލްއަްޤވާމީ އުބައިނަލްއަްޤވާމީ މަ .2

 ފަިއވުން؛އިވަނަ ނުވަތަ ޝަަރފު ޯހދަ

ްލމީ ޢިލީލެއް ނުވަތަ ޙުއްލެއް ހޯުދމުގެގޮތުން ސައިންޓިިފކް ތަމައްސަަލއަކަށް ޙަމުހިްނުމ ރާއްޖެއަށް ދިާމވެފަިއވާ  .3

 ކޮށްގެން ނުވަތަ  ަފދަ އާދަޔާ ޚިލާފު އުެފއްދުންތެރި ަމސައްކަެތއް ކޮށްގެން ނުވަތަ، ފާހަގަކޮްށލެވޭ ދިރާާސއެއް

   ؛ުލކޮށްފައިވުންާހސިހަގަކޮށްލެވޭ ކާމިޔާބީއެއް ފާ  ،އުފަްއދަިއގެންއް އައު އީޖާދެ 

 މަަސއްކަތުގައި އީޖާދީ އުފެްއދުންތެރި ކުރާ ތަރައްޤީއަށް ޤައުމީ ޒުވާނުން މަސަްއކަތްތެރި ފަންނުެވރި ހުނަރުެވރި .4

   .ވުންހާިސލުކޮށްފައި ކާމިޔާބީެއއް ފާހަގަކޮްށލެވޭ

 އަސާސީ ޝަރުޠު 

 އަންނަިނވި ޝަރުޠުތައް ުފރިހަަމވާނަމަެއވެ. ، ލިބޭނީރައީުސލްޖުްމހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ާޚއްޞަ އިނާމު

 ؛ވުން ކަމުަގއި ރައްޔިތަކު ވެހިދި .1

 ކަުމގައި  ކާމިޔާބީއެއްފަުހން ލިބިފަިއވާ  ރު ނުވަތަ އޭގެވަނަ ައހަ 2018 ،ާކިމޔާބީއަކީ ހަޅާހުށަ އިނާމަށް ޚާއްޞަ .2

 ؛ވުން

ނުވާ  ކުރިން ލިބިފައި ،ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު ރައީުސލްޖުްމހޫިރްއޔާ ،ކާމިޔާބީއަކީ ޅާހުށަހަ އިނާމަށް ޚާއްޞަ .3

 ؛ވުން ކަމުަގއި އެއްކާމިޔާބީ

 :ނުވަތަ ފަރާތަކީ މީަހކީއިނާމަށް ހުށަހެޅޭ  .4

       ޙުކުމް ތަންފީޛު ކޮށްފައިވާ ުނވަތަ ޙުކުމް ތަންފީޛު ،ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރިކަން ޝަީރޢަތަށް ސާބިތުވެ (ހ)

 ން. ިއ ނުވުކަމުގަަފރާތެއް ނުވަތަ  ަކމުގައި ީމހެއްޖެހިަފއިވާ  ކުރަންޛު ުނވަތަ ޙުކުމް ތަންފީ ކުރަމުންދާ 



 
3 

 

  ކުރިކަން ޝަީރޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި  އިސްާލމްދީނުަގއި ޙައްދު ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް )ށ(

 ނުވުން.

 ޝަީރޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީަހކު ކަމުގައި ނުވުްނ. ކުރިަކމަށް ުފރައްާސރަ ޖިންސީ )ނ(

 އް ޝަރީޢަތަްށ ސާބިތުވެފައިވާ ީމހަކު ކަުމގަިއ ނުވުން.މުގެ ަމއްަސލައެުކރު ގޯނާ ޖިންސީ ކުޑަކުދިންނަށް )ރ(

 ލަތުގެ ުނވަތަ ޓެކުމުގެ ނުވަތަ ޚިޔާނާތުގެ ކުށެއް ކުރިކަން ަޝރީޢަތަށް ާސބިތުވެފައިވާހީވައްކަމާއި، މަކަރާއި  )ބ(

 މީހަކު ކަުމގައި ނުވުން.

 މުގައި ނުވުްނ. މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްަސލައެއް ޝަީރޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީަހކު ކަ )ޅ(

 ދަރަންޏަކަށް ސާިބތު ގުިޅގެން ޙުކުމަކާ ޮކށްފައިވާ ޝަރުީޢގޮތުން މައްޗަށް ީމހާގެ ހުށަހެޅިފައިވާ އިނާމަށް) ކ(

 .ވުންމީހަކު ަކމުގައި  ގެްނދާ ދައްަކމުން ގަވާިއދުން ފަިއސާ އެ ަދއްކަންެޖހިގެން ފައިސާ

 ދައުލަތުގެ  ނުވަތަ އަށް ) މީރާ( އޮތޯރިޓީ ރެވެނިއު ލަންޑްއިން ޯމލްޑިްވސް ،ީމހަކީ ހުށަހެޅިފައިވާ އިނާމަށް) އ(

 ދަްއކަމުންގެންދާ  ަގވާއިދުން  ަފއިސާެއއް އެ ،އޮތްނަމަ ފަިއސާއެއް  ަދއްކަންޖެހޭ  އިާދރާއަކަށް ެއއްވެސް  އެހެން

 .ވުންމީހަކު ކަުމގައި

 މަްއސަލަެއއް އެ ހުށަހެޅިގެން  އެއްަމއްަސލަ ެއްއވެސް ކޮރަްޕޝަނުގެ ަމއްޗަށް ީމހާގެ ހުށަހެޅިަފއިވާ އިނާމަށް) ވ(

 .ނުުވން ަކމުގައި މީހަކު އުުފލިަފިއވާ ަދޢުވާެއއް އެއްވެސް ކޮރަްޕޝަނުގެ  ނުވަތަ ބަލަމުންދާ

  ވަކި ޝަރުޠުތަކެއް ކަނޑައަަޅއިފައިވާަނމަ، ދާއިރާތަަކށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަންަކމަށް އިނާުމދެވޭ ލިޔުމުަގއި މި )މ(

  ން.ވުއެ ޝަރުޠުތައް ފުިރހަމަ 

 ކަތެއް ކޮށްފައިވާ މަސައް ޓަކައި  ކުރުމަށް ލުހާސިކަމެއް ދެވޭ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން  މު މަތީގައި ކަނޑައެޅިފަިއވާ އިނާ .5

 .ނުވުން އިނާުމ ލިބިފައި ގެންކަމަކަށް ހުށަހަޅައިމަތީގައި ކަނޑައެޅިފަިއވާ އެހެްނ  ،ނުވަތަ މަސައްކަތުން ބައެއް

ޚާއްަޞ  .ތެެރއިން ވަކިކަެމއް ކަނޑައަޅާނީ ޮކމިޓީންނެވެ އޭގެ ، ހުށަހަޅައިަފއިވާނަމަ އެއްކަމަކަށްުވރެ ގިނަ ކަންަކމަށް

  ންނެވެ.ކޮމިޓީޚާއްޞަ އިނާމާެބޭހ  ،ނީނިންމާ އިނާމު ދޭނެ ަފރާތްތައް ކަނޑަެއޅުމުގައި އެންމެ ފަުހގެ ނިންމުން 

 
 

 އިނާމު ނިގުޅައިގަތުން  ތެއްގެ އިނާމެއް ލިބިފައިވާ ފަރާ  ޚާއްޞަ 

 ިދވެހިރާްއޖޭގެ ( 2014/9 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ހޯުދމަށްޓަކައި އިނާމު ،ފަާރތަކުން ލިބިފައިވާ އިނާމު ޚާއްޞަ

 ،ބަދަުލގެނަުއމާއި ލިޔުމަށް ޞައްޙަ ތެރެއިން ކުށްތަކުގެ ޖިާނއީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާބުގައި ވަނަ  310 ގެ) ޤާނޫނުްލޢުޤޫބާތު

 ކޮމިޓީއަށް އިނާމާބެހޭ ޚާއްޞަ ުނވަތަ ،ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ަޝރީޢަތަށް މަށްހިންިގކަ ަޢަމލު ަމކަރުެވރި ،ނަކަލުކުުރމާއި

 ަފދަ ނިގުޅައިގަންނަްނޖެހޭ އިނާމެއް ޚާްއޞަ އެކަމަކީ ައދި ،ބަލައި  މަްއސަލަ އެ ،ހުށަހެިޅއްެޖނަމަ ަމއްަސލައެއް އެފަދަ

 ޚާްއޞަ ،ބާރު ުހށަހެޅުމުގެ މްހޫިރއްޔާއަށްުސލްޖު ރައީ ެއކަން ސަބަބާއެކު ސީލުތަފު  ،ފެިންއޖެނަމަ ކޮމިޓީއަށް ކަުމގައި ކަމެއް

 .ލިބިގެްނެވއެވެ ކޮމިޓީއަށް އިނާމާބެހޭ
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 ފައިވުން ދައި ހޯ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކާމިޔާބީއެއް ގެ ކޯހަކުން ތަމްރީނު އި މަތީ ތަޢުލީމާ  .1

 ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދެ ގިންތިްނނެވެ. ،ހަމަެޖހިފަިއވަނީ ިދނުމަށް އިނާމު މި އަހަރު މި     

 

 ލުކުރުމުގައި ހާސި  ސަނަދެއް  ގެ  10 ލެވެލް  އޮނިގަނޑުގެ  ސަނަދުތަކުގެ  ޤައުމީ  ވެހިރާއްޖޭގެ ދި  1.1

 .ފައިވުން ހޯދައި  ކާމިޔާބީއެއް  ފާހަގަކޮށްލެވޭ 

 ކަންަކމަށެެވ. އަންނަނިވި ،މި ގިންތިން އިނާމު ދިުނމުގައި ބެލޭނީ

ނުވަތަ ޮޑކްޓޯރަްލ  ޑޮކްޓޯރަލް ޑިްގރީގެ  10ދިވެިހރާއްޭޖގެ ަޤއުމީ ސަނަދުތަުކގެ އޮނިގަނުޑގެ ެލވެލް  )ހ(

 .ވުން ކޮށްފައިލުހާސި  ސަަނެދއްަވރުގެ ފެންއާ އެއް ޑިގްރީ

ގެ މުއްދަތުގެ ތެޭރގައި ުދވަހުައހަރު 3ަމދުވެގެން  ،ުފލްޓައިމުކޮށްހެއްގައި ޔުނިވަރސިޓީ ކެމްޕަ   )ށ(

  .ވުން ސަނަދެއްަކމުަގއި ުލކޮށްފައިވާހާސި

އައި.އެސް.އެސް.ެއން. ނުވަތަ   ބައިތައް ވަކި  ދިރާސާގެ  ނުވަތަ އެކުގައި   ދިރާސާމުޅި   (ނ) 

 ނުވަތަ  ންކޮށްފައިވު  އައި.އެސް.ބީ.އެން. ނަންބަރު ަޖހައި، ބައިނަލްައޤްވާމީ ފެންަވުރގައި ޝާިއޢު

ގައި އް ބައިނަލްައޤްވާމީ ެފންވަރުގައި ރެްފރީޑް ޖާރަނލެވުން ނުވަތަ  ކޮްށފައި  ބޫލުގަ ޢު ުކރުމަށްއިޝާ

ުވން. މިގޮތުން ޝާއިުޢކުރާ ދިާރސާގެ  ކޮށްފައި ބޫލު ގަޢު ުކރުމަށް އިޝާ  ނުވަތަ ންކޮށްފައިވު  ޝާއިޢު 

 ވުން.  ކީ، އިާނމަށް ުހށަހަޅާ ފަރާތަށްލީޑު އޯތަރޝިޕަ

 ވުން. ކޮށްފައި ައހަުރދުވަހު ރާއްެޖއަށް ޚިދުމަތް 1ަމދުވެގެން  ،ލުުކރުމަށްަފހުާހސިސަނަދު  (ރ)

 

         ނުވަތަ  8 ނުވަތަ ލެވެލް  7 ލެވެލް  އޮނިގަނޑުގެ  ސަނަދުތަކުގެ  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  1.2

 .ފައިވުން އެންމެ މަތީ ވަނަ ހޯދައި  ލުކުރުމުގައި ހާސި  ގެ ސަނަދެއް  9 ލެވެލް 

މަތީ ތަުޢލީާމއި ތަމްރީުނގެ ދާިއރާއިން ފުިރހަމަުކާރ  ،މި އިނާުމ ދޭގޮތަށް ހަމަެޖހިފަިއވަނީ

 ތްތަކަށް، އަންނަނިިވ ޝަރުޠުތައް ފަރާ ލުކުރާހާސި ރެވޭ އެންމެ މަތީ ވަނަ ހަަގކުކޯހަކުން އެއްވަނަ ނުވަތަ ފާ

 ވާނަަމއެވެ.ފުރިަހމަ

 ުނަވތަ  8 ނުވަތަ ެލވެލް 7 ށްފަިއވާ ކޯހަކީ، ޤައުީމ ސަނަދުތަކުގެ އޮިނގަނޑުގެ ެލވެލްފުރިަހމަކޮ (ހ)

  .ވުން ސަނަެދއް ދީަފއިާވ ކޯހަކަށްގެ  9 ލެވެލް

 .ވުން ބޫލުކުރާ ސަަނދަކަށްގަޓީން ނަދަކީ، ޯމލްޑިވްސް ޮކލިފިޭކޝަންސް އޮޯތރިއިނާމަށް ހުށަހަޅާ ސަ  (ށ)

       ޤަުއމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިަގނޑުގައި ިހމެޭނ ، ުކރިލުހާސިތަނަށް ިމހައި ،ސަނަދަކީ އިނާމަށް ހުށަހަޅާ (ނ)

  ވުން. ަކމުގައި ދެއްސަނަގެ ެލވެލު މަތީ ގިންތީގެ އެންމެ  މި
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 ނުވަތަ ްގޭރޑަށް  ާމކުހަށްކް ޓްރާްނސްކްރިޕްްޓގައިވާ  ޯކހުެގ އެކަޑެމިލުކުރިހާސި ސަނަދު  (ރ)

 ؛ވުމާެއކު އެންމެ މަތީ ަދަރޖައިގައި ހިމެނިަފއި ދޭފަިއވާ ޕޮއިންޓުގެ އެވްެރޖް، ެއ ކޯހުގައި ދީ

I.  ީކޯހުން ފާްސވެކަނޑައަޅާ އެންމެ މަތީ ދަރަޖައިަގއި  ތަޢުލީމު ދޭ މަރުކަޒަުކން މަތ، 

 ނުވަތަ  ؛ ވުން އެންމެ މަތީ ޝަަރފު ލިބިފައި ދޭ އެ މަރުކަޒުން

II. ާއެްނމެ މަީތ  ޓޭޝަން)ޑިސަރ( ންފިުކރާތުޕްރޮޖެކްޓް ނުވަތަ  ކޯހުގައި ހިމެިނފައިާވ ދިާރސ

 ވުން. ލުކޮށްފައި ހާސި ދަރަޖަ (ބޭންޑް) 

 ކޯހުގެ  ،ުނުވމާއި ލިބިފައި ސްޓޭންޑިންގ އެޑްާވންްސޑް މާއްާދއަކުން  ެއްއވެސް ޯކހުގައި ފުރިހަމަކުރި) ބ(

 .ނުވުން ފުރިަހމަކޮށްފައި ފުުރސަތެއްގައި  ދެވަނަ ނުވަތަ ތަކުރާރުކޮށް  ާމއްދާެއއް އެއްވެސް

  ،ުފރިހަމަކޮށް ޯކސް ުމއްދަތުގައި ކަނަޑއެޅިފައިވާ ،ކިޔަވައި  ފުލްޓައިމުކޮށް ކެމްޕަހެއްގައި  ޔުނިވަރސިޓީ) ޅ(

 .ވުން ާހސިލުކޮްށފައި ސަނަދު

 

މިންކުރުމަކުން  ވެސް މިނޫން  ވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ތަކުން ނު މުބާރާ  ނުވަތަ  ން ޒަކު މައުރަ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  .2

 ފައިވުން ނުވަތަ ޝަރަފު ހޯދައި  ވަނަ  އެންމެ މަތީ 

 ަގއިމުބާރާތެއްުނވަތަ  ރަޒެއްގައިއު މަބައިނަްލއަްޤވާމީ  ،މި އިނާމު ދިނުމަށް ަހމަޖެިހފައިވަނީ 

 ވަކިވަކި  ތަކަށާއި،މުއައްަސސާހޯދާ ނަ ދަރަަޖއިެގ އެވޯޑެއް ވަ 1މީ ެފންވަރުގައި ބައިނަްލއަޤްވާ  ،ބައިވެރިވެ

އެންމެ މަތީ ވަނަ ނުވަތަ ޝަަރފު ހޯދާ، ުކރިްނ  ކުން މިންުކރުމަފަރުދުންނަށެެވ. އަދި ބައިަނލްައޤްވާމީ ފެންަވރުގެ 

 ،ކަންަކމަށް ރިވާަދވެ ފެތޭ މިންގަނޑަށް ބަލާ ދިނުަމށް އިނާމު މި ،ދޭނީ  އިނާމު މި ބުނެވިދިޔަ ަފރާތްތަކަށެވެ.

 ކުރިެއރުވުުމގެ ވިޔަާފރި  ުނވަތަ ގޮތުގައި ަހރަާކތެއްގެ އިޖުތިާމޢީ. ގިންތިންނެވެ ދެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރީގައި

 ދިނުމުގައި  މި އިނާމު  ކާމިޔާބީތައް ހޯދާ ބައިވެރިެވގެން ހަރަކާތްތަކުގައި މުބާރާތްތަކާއި ބާއްވާ މަގުަސދުގައި

 .ވާނެެއވެ އިސްތިސްނާ
 

މި އިނާމު ވަނަ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތަކަށް  1ނުވަތަ މުބާރާތަކުން  ރަޒަކުން އު މަ ލްއަޤްވާމީ ބައިނަ  .1

 ފުރިހަމަވާނަމައެވެ.ޝަރުޠުތައް އަންނަނިވި  ،ދޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 

ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ފަރާތެްއގައި  ،ބައިވެިރވި ފަރާތަކީ ުޒގައިމަުއރަމުބާރާތުގައި ނުވަތަ  )ހ(

ުނވަތަ ަފރުުދން ކަުމގައި އް ނުވަތަ ދިވެިހ ފަރުދެ ަކމުގަިއ މުއަްއަސސާއެއް  އިވާކޮްށފަރަޖިސްޓަރީ

  .ވުން ކަމުގައި

ާވދަކޮށްފައިާވ  ގެންަޤއުމަުކން ބައިވެރިވެ  5ަމދުވެގެން  ޒަކީ،މަުއރަބައިވެރިވި މުބާރާތް ނުވަތަ  )ށ(

 .ވުން ކަުމގައިރަޒެއް އު މަުނވަތަ ކަމުގައި މުބާރާތެއް 
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ވަަނ  1ރަޒުގެ ކެޓަަގރީއަކުން އުނުވަތަ މަުޒން ނުވަތަ މުބާރާތުގެ މައުރަރާތުން ނުވަތަ މުޅި މުބާ (ނ)

  ވުން.  ލުކޮށްފައިހާސި ޖަ ުނވަތަ އެންމެ މަތީ ދަަރޖަ ދަރަ

ކޮށްފައިވަނީ، ބައިނަލްއަްޤވާމީ ަފރާތަކުން ނުވަތަ  އިންތިޒާމު ރަޒުއު މަބައިވެރިވި މުބާރާތް ނުވަތަ  )ރ(

   އިންތިޒާމުކުރި ޤަުއމުގައި  ކަން އެ ނުވަތަ  މުުކރި ޤަުއމުެގ ރަސްމީ ފަރާތަކުންކަން އިންތިޒާ އެ

 ވުން. ކަމުގައިފައިވާ ަފރާތަކުްނ ކޮށް ރަޖިސްޓަރީ ރަސްީމކޮށްޓަކައި  ކަށްކަމަ އެ

މި އިނާމު ފަރާތަކަށް  މެ މަތީ ވަނަ ނުވަތަ ޝަރަފު ހޯދާ ލްއަޤްވާމީ މިންކުރުމަކުން އެން ބައިނަ  .2

 ފުރިހަމަވާނަމައެވެ.ޝަރުޠުތައް އަންނަނިވި  ،ޖެހިފައިވަނީ ދޭގޮތަށް ހަމަ 

ެވފަިއވާ  ރާއްޭޖގެ ރަްސމީ ަފރާތެއްގައި ަރޖިސްޓަރީ ،ަފރާތަކީ ުމގައި ބައިެވރިވިމިންކުރު )ހ(

 .ވުން ކަުމަގއިނުވަތަ ފަުރދުން  ނުވަތަ ިދވެހި ފަރުެދއް މުއައްަސސާއެއް

 ނުަވތަ ަފރާތެއް ރަސްމީ ބައިނަލްއަްޤވާމީ ިއވާ އެކަމަްށ ޚާއްޞަވެފަތަކީ، ފަރާ ރިމިންކު )ށ(

މިންކުރުން އިންތިޒާމުކުރި ޤައުުމގަިއ ނުވަތަ  ކުރި ަޤއުމުެގ ރަސްމީ ަފރާތެއްކަން އިންތިޒާމު އެ

 ވުން.  ކަމުގައި ތެއްަފއިވާ ަފރާކޮށް ރަޖިސްޓަރީ ޓަކައި ކަށްކަމަ  އެ ރަސްމީކޮށް

 އް ނުވަތަ އައު އީޖާދެ  ގޮތުން، މުގެ ހޯދު  އްލެއް ޙަ ކަށް މައްސަލައަ މުހިންމު ރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައިވާ  .3

 ކާމިޔާބީއެއް ފާހަގަކޮށްލެވޭ  ކޮށްގެން، ލްމީ ދިރާސާއެއް ޢި  މެއް އުފައްދައިގެން، ނުވަތަ އުފެއްދު 

 ލުކޮށްފައިވުން  ހާސި 

ދިެވހި ރައްޔިތަކު ުނވަތަ ރައްޔިތުންގެ ބަޔަކު ނުވަތަ  ،މި އިނާމު ދިުނމަށް ހަމަެޖހިަފއިވަނީ

ޝަރުޠެއް  ންަޝުރޠުތަކު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ،މުއައްަސސާއަކުންހުރި  ޤާިއމުކޮށްފައި ގައި ވެިހރާއްޖޭ ދި

 . ަފރާތަކަށެވެ ެއއް ހޯދިަހމަވާ ކާމިޔާބީފުރި

އްލެްއ ހޯުދމަށް ޙަމަްއސަލަައކަށް ުމިހންމު ދިާމވެފަިއވާ  އަށްއްޖެރާއިނާމަށް ހުށަހަޅާ ާކމިޔާބީއަކީ،  )ހ(

 ކުރެވޭނެ ޛު ަމލީގޮތުން ރާއްޖޭަގއި ތަންފީޢަ އަދި  ،ާރނެފައިދާކު ރާްއޖެއަށް، ކޮށްފަިއވާ ގެންވިސްނައި

 ރާއްޖެއަށް ސަބަބުން ދިާރސާގެ މި ުވމާއި، ކަމުގައި ިދރާސާެއއްލްމީ ޢިލީެލއް ނުވަތަ ޙުސައިންޓިފިކް ތަ

 ިދރާާސއެއްކަމަށް  ދީަފއިވާލިއްބައި  ޙަްއލެއް ަމއްަސލައަކަށް ނުވަތަ މައްސަލަތަކަކަށް ދިމާެވފައިވާ

 .ވާނެއެވެވާން

 ،ނަންބަުރ ޖަހައި .އައި.އެސް.ބީ.އެންނުަވތަ  .އައި.ެއސް.އެސް.އެން ،ނުވަތަ ތަޙުީލަލކީ އަކީ މި ިދރާސާ

 ރާސާއެއް ދި ކޮށްފައިވާ ބޫލުގަޢު ކުރުމަށް އި ޝާ ނުވަތަ ކޮށްފަިއވާ ބައިނަލްއަްޤވާމީ ފެންަވރުގައި ޝާއިޢު

 ގައި ނުވަތަ ކޮްނފަރެންސް ޖަރނަެލއްވަތަ ބައިނަލްއަްޤވާމީ ެފންވަުރގައި ެރފްީރޑް ނު ލީލެއްޙުނުވަތަ ތަ

 އެއް ދިރާސާ  ކޮށްފަިއވާ ޫބލުގަުޢ ކުރުމަށް އި ޝާ ނުވަތަ ކޮށްފަިއވާ ާޝިއޢުަގއި އެއްޕްރޮސީޑިންގްސް 
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ލީޑު  ލީުލގެޙު ތަުނވަތަ ޢުކުރާ ދިާރސާގެއި މިގޮތުން ޝާ ވާންވާެނއެވެ. ކަުމަގއިލީލެއް ޙުުނވަތަ ތަކަމުގައި 

   ވެސް ވާްނވާެނއެވެ.  ކަމުގައި ފަރާތްއިނާމަށް ހުށަހަާޅ  ،އޯތަރޝިޕަކީ

ނުވަތަ މުއައްަސސާއެއްގެ  ބަޔަކުނުވަތަ ަރްއޔިތުންގެ  އްގެދިވެހި ރައްޔިތެއިނާމަށް ހުށަހަޅާ ކާމިޔާބީއަކީ،  )ށ(

ަފރާތަކުން ގުޅޭ  ކަމާ ރާއްޖޭގެ ،މަށްއުފެއްުދންތެރިކަން ނުވަތަ މަަސއްކަތް އާދަޔާ ޚިލާފަށް ރަނގަުޅކަ

ނުވަތަ  ފަރާތަުކން އިފަިއވާޅަކަނޑައައް ބެުލމަށް ަމސައްކަތެ އެ ޤަުއމެއްގައިނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ 

އަދި  ކަމުގައި ވާންވާެނއެވެ. މަަސއްކަތެއްކޮށްަފއިވާ ފާހަގަތަކުން ރާފަ  ބައިނަލްއަްޤވާމީކަމާ ގުޅޭ 

  ނުވަތަ އުފެއްދުމެއް ުއފެްއދި ފަރާތާ މަސަްއަކތެއް އެ ،ޖެހޭނީވާންމަަސއްކަތް  އުފެއްުދންތެރިކަން ނުވަތަ

  ނުވަތަ އުފެއްުދމަކަށެވެ.  ކުން މިންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަކަށްތަނެތް ފަރާ ެމއްސީދާ ގުޅު

 ތިމާޢީއިޖުކީ،  ުއފެއްުދމަނުވަތަ އުފެްއދި ކީ އީާޖދަކުރި ރާއްޖޭަގއި ނުވަތަ ާރއްޖެއިން ޭބރުގައި ދިވެްއސަކު  )ނ(

ާރއްޖެއަށް ގޮތުން  ން ނުވަތަ މަސައްކަތްތެރިކަުމގެގޮތު ގޮތުން ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ ތިޞާދީގޮތުން ނުވަތަ އިޤް

 އީޖާދެއްފަދަ  ފިަލއިގެން ހިނގަިއދާނެ ދަތިކަެމއްއްލުކުރެިވދާނެ ުނވަތަ ޙަދިމާެވފައިވާ ބޮޑު މައްަސލައެއް 

ފަރާތަުކން ނުވަތަ ގުޅޭ  ކަމާ ރާއްޖޭގެ ،މިގޮތުން އިނާމު ދެވޭނީ. އުފެއްުދމަކަށް ވާންވާެނއެވެނުވަތަ 

 ކަށެވެ.ކޮށްފައިވާ ީއޖާދެއް ުނވަތަ އުފެއްުދމަ ޫބލުގަ ،ަފރާތަކުން ބަލައިގަނެގުޅޭ  ކަމާ ރާއްޖެއިން ބޭުރގެ

  

ޖާދީ ހުނަރުވެރި ފަންނުވެރި މަސައްކަތްތެރި ޒުވާނުން ޤައުމީ ތަރައްޤީއަށް ކުރާ އުފެއްދުންތެރި އީ  .4

 މަސައްކަތުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކާމިޔާބީއެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން 

 

 ބަޔަކު  ޒުވާނުންގެ ނުވަތަ ޒުވާނަކު ތެރެއިން ރައްޔިތުްނގެ ދިވެހި ،ހަމަެޖހިފަިއވަނީ ދިނުމަށް އިނާމު މި 

 ހިމެނޭ ތައްިސފަ އީޖާދީ އުެފއްދުންތެރިކަާމއި ތެރެއިން މަސައްކަތްތަކުގެ ފަންނީ ،ހުނަުރވެރި ކޮށްފައިވާ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ،ނީދެވޭ އިނާމު މި. މަަސއްކަތްތަކަކަށެވެ ނުވަތަ މަސައްކަތަކަށް

 އަހަރާ 35 އަހަރާއި 18 އުމުރުން ،ފަިއވާހޯދައި  ކާމިޔާބީއެއް ފުރިހަަމވާ ަޝރުޠެއް ޝަރުޠުތަކުންކުރެ

 ކުރި  މަަސއްކަތެއް އެ  ،އުފެއްުދމަކީ ތަނުވަ  މަަސއްކަތެއް ހުށަހަޅާއިނާަމށް . ޒުވާނުްނނަށެވެ ދެމެުދގެ

 ބޫލުޮކށްފައިވާގަ ބަލައިަގނެ ފަރާތަކުން ުގޅޭ ަކމާ ،ނެތް ގުޅުމެއް ސީދާ ފަާރތާ ުއފެއްދި އެއްޗެއްއެ  ނުވަތަ

 ވުން. އުފެްއދުަމކަށް ނުވަތަ މަސައްކަތަކަށް

 ލިބިގެން ފައިދާތަކެއް  އިޖުތިމާޢީ ،ޮކށްގެން ގޮތެއްަގއި އީޖާދީ މަސަްއކަތްތަކެއް ހުނަުރވެރި ،ފަންނުވެރި  )ހ(

؛ ވުން މަސަްއކަތަކަށް ބޫލުކޮށްފައިވާގަ ބަލަިއަގނެ ފަރާތަކުން ގުޅޭ ކަމާ ބޭުރގެ ރާއްެޖއިން ުނވަތަ ރާއްޖޭގެ

 ނުވަތަ
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 ،ތަަރއްޤީކޮށް ވިސްުނމުން ވިޔަފާީރގެ ކޮށްެގން ގޮތެްއގައި އީޖާދީ މަސަްއކަތެއް ހުަނރުވެރި ،ންނުވެރި ފަ )ށ(

 ،ދިރުވައި  އިތުރަށް ދާއިރާތަކެއް  ނުވަތަ ދާިއރާއެއް  ިއޤްތިާޞދީ ރާްއޖޭގެ ގޮތުން ޖާއެްއގެނަތީ އޭގެ

 ނުވަތަ ؛ ލިބިަފއިވުން ފަިއދާތަކެއް އިޤްތިާޞދީ

 ެމުދވެރިކޮށް  ޓެކްނޮޮލޖީ ވިސްނުންތަކާއި  އީާޖދީ  އައު  ،ފަންނުތަކެއް ނުވަތަ ފަްނނެއް ނެތުމުންދާ ރާއްޖޭަގއި )ނ(

 ނުވަތަ ؛ ފަިއވުންހޯަދއި ކުރިއެުރންތަކެއް ކޮްށގެން ކަތްތަކެއްމަސައް ދިރުުވމަށް

 ރާއްޖޭގެ ވަީސލަތްތަކެއް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ނުވަތަ  ޓެކްޮނލޮޖީއެއް ބޭނުންުކަރމުންދާ ޭބރުގައި ންއިރާއްޖެ )ރ(

 ދީއިޤްތިޞާ ނުވަތަ އިޖުތިމާޢީ ސަބަބުން އެކަމުގެ ގެންބަދަލުކޮށް ފެތޭޮގތަށް މުޖުތަމަޢަށް އުލަށާއިޙަމާ

  .ާހސިލުކޮްށފައިވުން މަންފާތަކެއް

________________ 
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 ޚާއްޞަ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.    

 

 

 ހާސިލުކުރުމުގައި  ސަނަދެއް  ގެ  10 ލެވެލް  އޮނިގަނޑުގެ  ސަނަދުތަކުގެ  ޤައުމީ ހިރާއްޖޭގެ : ދިވެ 1.1ގިންތި 

 ހޯދައިފައިވުން  ކާމިޔާބީއެއް  ފާހަގަކޮށްލެވޭ 

 

 : އިނާމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 1ސެކްޝަން 

  ނަން: (ހ)

 ޕާސްޕޯޓު ސައިޒުގެ ފޮޓޯ

  ންބަރު:ނަ ގެރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ދިވެހި (ށ)

  މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް: (ނ)

    ފޯނު ނަންބަރު:  (ރ)

 އީމެއިލް އެޑްރެސް:  (ބ)

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

 (ކ)  ރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތް ކޮށްފައިވާ މުއްދަތު: 

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

 : ފުރިހަމަކުރި ކޯހުގެ މަޢުލޫމާތު 2ސެކްޝަން 

 ފުރިހަމަކުރި ފުލްޓައިމް ކޯހުގެ ނަމާއި މުއްދަތު: (ހ) 

 (ނ) ކޯސް ނިމުނު ތާރީޚު: ކޯސް ފެށި ތާރީޚު:   (ށ)

 ލުކުރި ސަނަދު:ހާސި (ރ) 

 ށް ކުރި ދިރާސާތަކުގެ (ތީސީސްގެ) ޚުލާޞާ:  ލުކުރުމަހާސިސަނަދު  (ބ) 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުން ސަނަދުގެ ލެވެްލ: (ޅ)

 ކޯސް ފުރިހަމަކުރި މަރުކަޒާއި ޤައުމު:  (ކ)
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 ކޯސް ހިންގި ފަރާތާއި ޤައުމު: (އ)

 : ދިރާސާގެ މަޢުލޫމާތު 3ސެކްޝަން 

 ދިރާސާގެ މައުޟޫޢު: (ހ)

 ޝާއިޢުކުރި ނުވަތަ ޝާއިޢުކުރަން އެއްބަސްވި ފަރާތް (ޕަބްލިޝަރ): ދިރާސާ (ށ)

 ދިރާސާ ޝާއިޢު ކުރި ތާރީޚާއި ޤައުމު: (ނ)

ނުވަތަ އައި.އެސް.ބީ.އެން.  އައި.އެސް.އެސް.އެން. ކޮށްފައިވާ ޖާރނަލްގެ ނުަވތަ ފޮުތގެ ދިރާސާ ނުވަތަ ތަޙުލީލު ޝާއިޢު (ރ)

 ނަންބަރު:

ބޫލު ކޮށްފައިާވ ގަކުރުމަށް  ންވަރުގައި ރެްފރީޑް ޖާރނަލްސްގައި ޝާއިޢު ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ޝާއިޢުބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެ (ބ) 

 (އެކްސެޕްޓެޑް) ރިސަރޗް ކަރުދާހުގެ ކުރު ޚުލާޞާ:

 
 : ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް 4ސެކްޝަން 

     ،ދެ ފުށުގައި ލިޔެފައިވާނަމަ ގެވެ. އަދި އެ ލިޔުންތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާެނއެތިރީ ،މި ފޯމާއެކު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލްގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު  ،ކަމަށްތްއަސްލާ އެއްގޮ ،އެ ލިޔުމުގެ ދެ ފުށުގައި

ކަމާބެހޭ ބައިތަކުގައި  ،އަންގައިދިނުމުގެ ގޮތުންފައިވާކަން ލިޔުންތައް ހިަމނައި .ސޮއިކޮށް، ތައްގަނޑު ޖަހައިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ

 ިންވާނެއެވެ. ކުރަ އެއްހީރަސް ލިޔުންތައް ތަރުތީުބން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ،ފާހަގަލައ 

 (ހ)

 (ށ)

 ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ.  ދިވެހި

 ން.ބޫލުކުރިކަމުގެ އެކްސެޕްޓެންސް ނުވަތަ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ލިޔުގަކޯސް 

ބަދަުލ  އެ ،ފައިވާ ކަންކަމަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިނަމަންމުމަށް މި ލިޔުމުގަިއ ކަނޑައަޅައި(ކޯސް ނި

 އެނގޭނެ ލިޔުން ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.) 

☐ 

☐ 

 (ނ)

 

 (ރ)

ހުށަހަޅާ ސަނަދުގެ ކޮޕީ (މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު ބަޔާންކޮށް ަތއްގަނޑު 

 އިވާ) ފައިޖަހަ

 ބޫލުކޮށްފައިވާ ރިސަރޗް ކަރުދާސްތަކުގެ ކޮޕީއާއި، ފޮތްތައް. ގަޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ޝާއިުޢކުރުމަށް 

☐ 

ކޮށްފައިވާކަން  އަހަރުދުވަހު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތް 1މަދުވެގެން  ،ލުކުރުމަށްފަހުހާސިހުށަހަޅާ ސަނަދު  )ބ(

 ކޮޕީ.ޔުން ނުވަތަ ލިޔުމުގެ ދޭ ލި އަންގައިދޭ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން

☐ 

 ☐ ލުކުރުމަށް ކުރި ދިރާސާގެ ބައެއްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން.ހާސިހުށަހަޅާ ކަރުދާހަކީ ނުވަތަ ފޮތަީކ، ސަނަދު  )ޅ(

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

ކަމަށް  ޞައްޙަ ލިޔުންަތކެއް ،ފައިވާ ލިޔުންތަކަކީތުަކމަށާއި، މި ފޯމާއެކު ހުަށހަޅައިމަތީގައި އެވަނީ ތެދު މަޢުލޫމާ 

 ރެން އެއްބަސްވެ އިޤުރާރުވަމެވެ.ހުއަ

 ތާރީޚު:  އިނާމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ސޮއި: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 ،ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހުށަހެޅުމަށް  ނަން  އިނާމަށް  ޚާއްޞަ  ދެއްވާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ފަރާތްތަކަށް  ހޯދާ  ދަރަޖަ  މަތީ 
 ޕޯޓަލް މި  http://apply.presidency.gov.mv "ހުށަހެޅުން  ފޯމު " އޮފީހުގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

 ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  ވާ 16 ސެޕްޓެންބަރު  2021 ،މުއްދަތަކީ  ފަހު  އެންމެ  ހުށަހެޅުމުގެ  ފޯމު . މެދުވެރިކޮށްގެންނެވެ 

 .ނިޔަލަށެވެ  ގެ  2:00 މެންދުރުފަހު 

 ށެވެ.ނަންބަރު ފޯނަ   7960844 ނުވަތަ 3323701 ނުވަތަ  3336410 ،ދުމަށް ގުޅާނީލޫމާތު ހޯ އިތުރު މަޢު 

 

 
 
 

 

http://apply.presidency.gov.mv/
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 ޚާއްޞަ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީ

 ރިއްޔާގެ އޮފީސް ރައީސުލްޖުމްހޫ

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.    

 

 

 

 ގެ  9 ލެވެލް  ނުވަތަ  8 ލެވެލް  ނުވަތަ  7 ލެވެލް  އޮނިގަނޑުގެ  ސަނަދުތަކުގެ  ޤައުމީ : 1.2ގިންތި 

 ހޯދައިފައިވުން  ވަނަ  މަތީ  އެންމެ  ހާސިލުކުރުމުގައި  ސަނަދެއް 

 

 : އިނާމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 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 ،ރާ މަސައްކަތް ނުވަތަ އަދާކުރާ ވަޒީފާއާއިކު (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 2ޝަން ސެކް 

 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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 ☐ންދޭ ތަޢުލީމު ދުރު  ☐ފުލްޓައިމް  ކިޔެވުމުގެ ބާވަތް: )ބ(

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

   ފާހަގަލާށެވެ.  މި އިނާމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ބައިގައި  (ކ)

I ީދޭ މަރުކަޒުން އެ ،ފާސްވެ ކޯހުން ދަރަޖައިގައި  މަތީ އެންމެ ކަނޑައަޅާ މަރުކަޒަކުން ދޭ ތަޢުލީމު މަތ 

 .ވާތީފައިކޮށްހާސިލު ޝަރަފު މަތީ އެންމެ

 

☐ 

 

II ީހިމެނިފަިއވާ  ކޯހުގައި ،ފާސްވެ ކޯހުން ދަރަޖައިގައި މަތީ އެންމެ ކަނޑައަޅާ މަރުކަޒަކުން ދޭ ތަޢުލީމު މަތ 

) ބޭންޑް( ދަރަޖަ މަތީ އެންމެ) ޑިސަރޓޭޝަން( ފިކުރާތުން ނުވަތަ ޕްރޮޖެކްޓް ދިރާސާ

 .ފައިވާތީކޮށްހާސިލު

☐ 

  ލިޔުންތައް : ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ 3ސެކްޝަން 

       ،ދެ ފުށުގައި ލިޔެފައިވާނަމަ ގެގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާެނއެވެ. އަދި އެ ލިޔުންތަކުތިރީ ،މި ފޯމާއެކު

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލްގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު  ،އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ،އެ ލިޔުމުގެ ދެ ފުށުގައި

ކަމާބެހޭ ބައިތަކުގައި  ،ފައިވާކަން އަންގައިދިނުމުގެ ގޮތުންލިޔުންތައް ހިމަނައި .ސޮއިކޮށް، ތައްގަނޑު ޖަހައިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ

 ިންވާނެއެވެ. ކުރަ އެއްހީރަސް ލިޔުންތައް ތަރުތީުބން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ،ފާހަގަލައ 

 

 ☐  ކާޑުގެ ކޮޕީ.ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ 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 

☐ 

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

 ނުވާނަމަ) މާކްސް ހިމެނިފައި ދޭ ގައި ގްރޭޑު ޓު(ޓްރާންސްކްރިޕް

☐ 

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

އިކަން ބަޔާންކޮށް، ސަނަދު މުއްދަތުގަ މަ ކުރުމަށް ފުރަތަމަ ކަނޑައެޅިފުރިހަމަ ކޮށްފައިވަނީ ކޯސް ފުރިހަ

 ލިޔުމުގެ ކޮޕީ. ފައިވާދިން މަރުކަޒުން ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރި މަރުކަޒުން ދީ

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

 ކޮށްފައިވާނަމަ، އެ ސަނަދެއްގެ ކޮޕީ (މޯލްޑިވްސް ލުހާސިއެއަށްވުރެ މަތީ ލެވެލެއްގެ އެެހން ސަނަދެއް 

 ފައިވާ)                ްނވަރު ބަޔާންކޮށް ތައްގަނޑު ޖަހައިކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ފެ

☐ 

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

 ރު އިޤުރާ 

ކަމަށް  ޞައްޙަ ލިޔުންތަކެއް ،ފައިވާ ލިޔުންތަކަކީޅައިމަތީގައި އެވަނީ ތެދު މަޢުލޫމާތުަކމަށާއި، މި ފޯމާއެކު ހުށަހަ

 ރެން އެއްބަސްވެ އިޤުރާރުވަމެވެ.ހުއަ

 ތާރީޚު:  އިނާމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ސޮއި: 

 
 

 ،ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހުށަހެޅުމަށް  ނަން  އިނާމަށް  ޚާއްޞަ  ދެއްވާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ފަރާތްތަކަށް  ހޯދާ  ދަރަޖަ  މަތީ   
 ޕޯޓަލް މި  v.mvhttp://apply.presidency.go "ހުށަހެޅުން  ފޯމު " އޮފީހުގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

 ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  ވާ 16 ސެޕްޓެންބަރު  2021 ،މުއްދަތަކީ  ފަހު  އެންމެ  ހުށަހެޅުމުގެ  ފޯމު . މެދުވެރިކޮށްގެންނެވެ 

 .ނިޔަލަށެވެ  ގެ  2:00 މެންދުރުފަހު 

 ށެވެ.ނަންބަރު ފޯނަ  7960844 ނުވަތަ  3323701 ނުވަތަ  3336410 ،ދުމަށް ގުޅާނީލޫމާތު ހޯ އިތުރު މަޢު 

 

 
 
 

 

 

http://apply.presidency.gov.mv/
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 ޚާއްޞަ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީ

 ސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީ

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.    

 

 

 ރަޒަކުން ނުވަތަ މުބާރާތަކުން ނުވަތަ އު : ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަ 2ގިންތި 

 އިފައިވުން ންމެ މަތީ ވަނަ ނުވަތަ ޝަރަފު ހޯދަ މިންކުރުމަކުން އެ  މިނޫންވެސް ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

 

 މަޢުލޫމާތު  މުއައްސަސާގެ : އިނާމަށް ހުށަހަޅާ 1ސެކްޝަން 

ރިޒޯޓެއް، ނުވަތަ ވިަޔާފރިއެއް، ނުވަތަ ޖަާމޢަތެއް، ނުވަތަ ަޖމުޢިއްާޔއެއް، ނުވަތަ ލަބެއް، މި ސެްކޝަން ފުިރހަމަކުާރނީ ކު 

އެ މުއަްއސަސާެއއްގެ  ،އިނާމަށް ހުށަހަޅާނަމަެއެވ. މި ސެްކޝަނުގަިއ ހިަމނާނީ އޮފީެހއް ނުވަތަ ަމރުކަެޒއް މިނުވަތަ 

 މަޢުޫލމާތެވެ.

    ނަން: (ހ)

 ލޯގޯ ނުވަތަ 

 ތައްގަނޑު 

    މުއައްސަސާގެ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: (ށ)

    މުއައްސަސާގެ ބާވަތް: (ނ)

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

     އެޑްރެސް:އީމެއިލް (ޅ)

    ވެބްސައިޓް އެޑްރެސް: (ކ)

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

 ރަޒު/ މުބާރާތް/ މިންކުރުމުގެ މަޢުލޫމާތު އު : ބައިވެރިވި މަ 2ސެކްޝަން 

  ރަޒު/ މުބާރާތް/ މިންކުރުމުގެ ނަން:އުމަ (ހ)
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 ރަޒު/ މުބާރާތް/ މިންކުރުމުގެ ދާއިރާ: އުމަ (ށ)

 ރ) ވަނަ ލިބުނު ކެޓެގަރީ:(  ރަޒު/ މުބާރާތް/ މިންކުރުމުން ލިބުނު ވަނަ: އުމަ (ނ)

 ރަޒު/ މުބާރާތް/ މިންކުރުން ބޭއްވި ތަނާއި ޤައުމު: އުމަ (ބ)

 ރަޒު/ މުބާރާތް/ މިންކުރުން އިންތިޒާމުކުރި ފަރާތާއި ޤައުމު: އުމަ (ޅ)

 ރަޒު/ މުބާރާތް/ މިންކުރުން ފެށުނު ތާރީޚު:             (އ) ނިމުނު ތާރީޚު: އުމަ (ކ)

  ރަޒު/ މުބާރާތް/ މިންކުރުމުގައި ބައިވެރިވި މީހުންގެ/ ޓީމުގެ އަދަދު:އުމަ (ވ)

 ރަޒު/ މުބާރާތް/ މިންކުރުމުގައި ބައިވެރިވި ޤައުމުގެ އަދަދު:އުމަ (މ)

 ރާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު : ފޯމު ފުރިހަމަކު 3ސެކްޝަން 

ރިޒޯޓެއް، ނުވަތަ އް، ވިަޔާފރިއެނުވަތަ ޖަާމޢަތެއް، ނުވަތަ ަޖމުޢިއްާޔއެއް، ނުވަތަ ލަބެއް، މި ސެްކޝަން ފުިރހަމަކުާރނީ ކު 

           ެއ މުއައްސަސާެއއް ނުވަތަ ، ަމރުކަޒެއް ނުވަތަ ފަރުދުންތަެކއް އިނާމަށް ހުށަހަޅާނަމަނުވަތަ  ،އޮފީހެއްނުވަތަ 

 އެ ފަރުުދންތަކެއް ތަމްސީުލކުާރ ފަރާތުންނެވެ.

  ނަން: (ހ)

 ނަންބަރު:  ގެރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ދިވެހި (ށ)

 މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:  (ނ)

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

     ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތް: (ޅ)

   ތު:ފޯމު ފުރިހަމަކުރާ ހައިސިއްޔަ (ކ)

 : ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް 4ސެކްޝަން 

      ،ެދ ފުށުގައި ލިޔެފައިވާނަމަ ގެގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަްނވާެނއެވެ. އަދި އެ ލިޔުންތަކުތިރީ ،މި ފޯމާއެކު

ގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލް ،އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ،އެ ލިޔުމުގެ ދެ ފުށުގައި

ކަމާބެހޭ ބައިތަކުގައި  ،ފައިވާކަން އަންގައިދިނުމުގެ ޮގތުންލިޔުންތައް ހިަމނައި .ސޮއިކޮށް، ތައްގަނޑު ޖަހައިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ

 ިންވާނެއެވެކުރަ އެއްހީރަސް ލިޔުންތައް ތަރުތީުބން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ،ފާހަގަލައ . 

 

 

ފުރިހަމަކުރާ  4ސެކްޝަން  ،ހުށަހަޅާނީކާޑުގެ ކޮޕީ ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ.  ދިވެހި (ހ)

 ފަރާތުންނެވެ.
 

 

☐ 



 
17 

 

 

 (ށ)

 

 ގައިވާ  3 ސެކްޝަން ފޯމުގެ މި ބެހޭގޮތުންމާ މިންކުރުނުވަތަ  ރަޒުއުމަ ނުވަތަ ބައިވެރިވި މުބާރާތް

 ފަރާތުން އިންތިޒާމުކުރި މިންކުރުން މައުރަޒު ނުވަތަ މުބާރާތް ނުވަތަ އްލިޔުންތަ އަންގައިދޭ ކަންކަން

 .ކޮޕީ ލިޔުންތަުކގެ ނުވަތަ ލިޔުން ދީފައިވާ

 

 

☐ 

ކޮށްފައިވަނީ، ޤައުމެއްގެ ރަސްމީ  މިންކުރުން އިްނިތޒާމުނުވަތަ  ރަޒުއު މަ ނުަވތަ ބައިވެރިވި މުބާރާތް (ނ)

ރަޖިސްޓަރީ  އިދާރާއެއްގައި ޤައުމެއްގެ ރަސްމީ އެ މުކުރި ފަރާތް، ކަމަށް ނުވާނަމަ، ިއންތިޒާ ފަރާތަކުން

 ކޮޕީ. ލިޔުމުގެލިޔުން ނުވަތަ  ދީފައިވާވާކަން ބަޔާންކޮށް، އެ ަރސްމީ ފަރާތަކުން ކޮށްފައި

 

☐ 

 

 (ރ)

 

 

އެއް ނުވަަތ ލަބެއް ނުވަތަ ޖަމުޢިއްޔާކު ،މިންކުރުމުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތަކީނުވަތަ  ރަޒުއުމަ ނުވަތަ މުބާރާތް

އެހެްނ ޖަމާޢަތެއް ނުވަތަ ވިޔަފާރިއެއް ނުވަތަ ރިޒޯޓެއް ނުވަތަ މަރުކަޒެއް ނުވަތަ އޮފީހެއް ނުވަތަ މިނޫން 

ވާކަން ކޮށްފައިރަޖިސްޓަރީ  ިއދާރާއެއްގައިމުއައްސަސާއެއް ކަމުގައިވާނަމަ، އެ ތަނެއް، ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ 

 ކޮޕީ. ލިޔުމުގެ ވަތަލިޔުން ނު ިއވާދީފަބަޔާންކޮށް، އެ ފަރާތަކުން 

 
 

☐ 
 

 

 

 (ބ)

 

، ޮއފީހެއްނުވަތަ ، ރިޒޯޓެއްނުވަތަ ވިޔަފާިރއެއް، ނުވަތަ ، ޖަމާޢަތެއްނުވަތަ ، ޢިއްޔާއެއްޖަމުނުވަތަ  ،ލަބެއްކު
އިނާމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތެއްގެ  އިރު،ފަދަ މުއައްސަސާއަކުން މި އިނާމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މަރުކަޒެއްނުވަތަ 

ފަިއވާކަން މައި ބޯޑުން ނުވަތަ ހިންގާ ކޮމިޓީން، އެ ފަރާތެއް އިނާމަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންޑިރެކްޓަރުންގެ

 ކޮޕީ. ލިޔުމުގެލިޔުން ނުވަތަ އަންގައިދޭ 

 

 
 

☐ 

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

 

 އިޤުރާރު 

ކަމަށް   ޞައްޙަ ލިޔުންަތކެއް ،ފަިއވާ ލިޔުންތަކަކީޅައިމަތީގައި އެވަނީ ތެދު ަމޢުލޫމާތުަކމަށާއި، މި ފޯމާއެކު ުހށަހަ

 އެއްބަސްވެ އިޤުރާރުވަމެވެ.

 :ފުރިހަމަކުރާ) ފަރާތުގެ 3ފޯމު ހުށަހަޅާ (ސެކްޝަން 

 ނަން:                             ސޮއި:                    

  

 ތާރީޚު:     

 

 

 
 
 

 ،ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހުށަހެޅުމަށް  ނަން  އިނާމަށް  ޚާއްޞަ  ދެއްވާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ފަރާތްތަކަށް  ހޯދާ  ދަރަޖަ  މަތީ 
 ޕޯޓަލް މި  http://apply.presidency.gov.mv "ހުށަހެޅުން  ފޯމު " އޮފީހުގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

 ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  ވާ 16 ސެޕްޓެންބަރު  2021 ،މުއްދަތަކީ  ފަހު  އެންމެ  ހުށަހެޅުމުގެ  ފޯމު . ށްގެންނެވެ މެދުވެރިކޮ 

 .ނިޔަލަށެވެ  ގެ  2:00 މެންދުރުފަހު 

 ށެވެ.ނަންބަރު ފޯނަ  7960844 ނުވަތަ  3323701 ނުވަތަ  3336410 ،ދުމަށް ގުޅާނީލޫމާތު ހޯ އިތުރު މަޢު 

 

 
 
 

 

 
 

http://apply.presidency.gov.mv/
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 ޚާއްޞަ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.    

 

 ރަޒަކުން ނުވަތަ މުބާރާތަކުން ނުވަތަ އު އިނަލްއަޤްވާމީ މަ : ބަ 2ގިންތި 

 އިފައިވުން މިންކުރުމަކުން އެންމެ މަތީ ވަނަ ނުވަތަ ޝަރަފު ހޯދަ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިނޫންވެސް 

 

 : އިނާމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 1ސެކްޝަން 

ކޮންމެ ފަުރދަކަށް، މި ސެްކޝަނުެގ ކޮޕީއެއް  ،ނަމަ ޔާީބއެއްފައިާވ ކާމިވުެރ ގިނަ ފަުރދުްނ ގުޅިގެން ހޯދައި އެއް ަފރުދަށް

 ޅަންވާެނއެވެ.ފޯމާއެކު ހުށަހަ މި ،ުރމަށްފަހުފުިރހަމަކު ގެން ފޯމުހަދައި 

 ނަން:  (ހ)

 ޕާސްޕޯޓު ސައިޒުގެ ފޮޓޯ

 ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު:  ދިވެހި (ށ)

 މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:  (ނ)

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

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

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

 ސޮއި:  (އ)

 ރަޒު/ މުބާރާތް/ މިންކުރުމުގެ މަޢުލޫމާތު އު ވި މަ : ބައިވެރި 2ސެކްޝަން 

 ރަޒު/ މުބާރާތް/ މިންކުރުމުގެ ނަން: އުމަ (ހ)

 ރަޒު/ މުބާރާތް/ މިންކުރުމުގެ ދާއިރާ: އުމަ (ށ)
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 ރ) ވަނަ ލިބުނު ކެޓެގަރީ:(  ރަޒު/ މުބާރާތް/ މިންކުރުމުން ލިބުނު ވަނަ: އުމަ (ނ)

 އްވި ތަނާއި ޤައުމު: ރަޒު/ މުބާރާތް/ މިންކުރުން ބޭއުމަ (ބ)

 ރަޒު/ މުބާރާތް/ މިންކުރުން އިންތިޒާމުކުރި ފަރާތާއި ޤައުމު: އުމަ (ޅ)

 ރަޒު/ މުބާރާތް/ މިންކުރުން ފެށުނު ތާރީޚު:             (އ) ނިމުނު ތާރީޚު: އުމަ (ކ)

  ރަޒު/ މުބާރާތް/ މިންކުރުމުގައި ބައިވެރިވި މީހުންގެ/ ޓީމުގެ އަދަދު:އުމަ (ވ)

 ރަޒު/ މުބާރާތް/ މިންކުރުމުގައި ބައިވެރިވި ޤައުމުގެ އަދަދު:އުމަ (މ)

 : ފޯމު ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 3ސެކްޝަން 

          ، ފަުރދުންތަކެްއ އިނާމަށް ހުށަހަޅާނަމައެއް ފަުރދަށް ވުރެ ގިނަ ނުވަތަ މި ސެކްޝަން ފުިރހަމަކުރާީނ ކުލަބެއް، 
  ފަރުދުންތަކެއް ތަްމސީލުުކރާ ަފރާތުންނެވެ.އެ މުއައްަސސާއެއް ުނވަތަ އެ

  ނަން: (ހ)

 ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު:  ދިވެހި (ށ)

 މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:  (ނ)

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

     ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތް: (ޅ)

   :ފޯމު ފުރިހަމަކުރާ ހައިސިއްޔަތު (ކ)

 : ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް 4ސެކްޝަން 

     ،ެދ ފުށުގައި ލިޔެފައިވާނަމަ ގެގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަްނވާެނއެވެ. އަދި އެ ލިޔުންތަކުތިރީ ،މި ފޯމާއެކު

 ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލްގައި ،އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ،އެ ލިޔުމުގެ ދެ ފުށުގައި

ކަމާބެހޭ ބައިތަކުގައި  ،ފައިވާކަން އަންގައިދިނުމުގެ ޮގތުންލިޔުންތައް ހިަމނައި .ސޮއިކޮށް، ތައްގަނޑު ޖަހައިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ

 ިންވާނެއެވެ. ކުރަ އެއްހީރަސް ލިޔުންތައް ތަރުތީުބން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ،ފާހަގަލައ 

 

ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތް  1ސެކްޝަން  ،ހުށަހަޅާނީކާޑުގެ ކޮޕީ ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ.  ދިވެހި (ހ)

 ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތުންެނވެ. 3ސެކްޝަން  ،ނުވަތަ ފަރާތްތަކުްނނާއި
 

 

☐ 
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 (ށ)

 

 ކަންކަން ގައިވާ 2 ސެކްޝަން ފޯުމގެ މި ބެހޭޮގތުން މުބާރާތާ ުނވަތަބެހޭގޮތުން  ޒާމައުރަ ބައިވެރިވި

 ދީފައިވާ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކުރި މިންކުރުން މައުރަޒު ނުވަތަ މުާބރާތް ނުވަތަ ލިޔުންތައް އަންގައިދޭ

 .ކޮޕީ ލިޔުންތަކުގެ ނުވަތަ ލިޔުން

 

☐ 

  ފަރާތަކުން ކޮށްފައިވަނީ، ޤައުމެއްގެ ރަސްމީ  މިންކުރުން އިންތިޒާމު ރަޒުއުމަ ނުވަތަ ބައިވެރިވި މުބާރާތް (ނ)

ވާކަން ކޮށްފައިރަޖިސްޓަރީ  ިއދާރާއެއްގައިޤައުމެއްގެ ރަސްމީ އެ ކަމަށް ނުވާނަމަ، އިންތިޒާމުކުރި ފަރާތް، 

 ކޮޕީ. ލިޔުމުގެލިޔުން ނުވަތަ  ދީފައިވާބަޔާންކޮށް، އެ ރަސްމީ ފަރާތަކުން 

 

☐ 

   

، ޮއފީހެއް ނުވަތަ، ރިޒޯޓެއް ނުވަތަވިޔަފާިރއެއް،  ތަނުވަ، ޖަމާޢަތެއް ނުވަތަ، ޢިއްޔާއެއްޖަމުނުވަތަ  ،ލަބެއްކު (ބ)
ފަދަ މުއައްސަސާއަކުން މި އިނާމަށް އެދި ހުށަހަޅާނަމަ، އިނާމަށް ހުަށހަޅާ ފަރާތެއްެގ  މަރުކަޒެއް ނުވަތަ

ފަިއވާކަން މައިޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނުވަތަ ހިންގާ ކޮމިޓީން، އެ ފަރާތެއް އިނާމަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިން

 ކޮޕީ. ލިޔުމުގެލިޔުން ނުވަތަ އިދޭ އަންގަ

 

 
 

☐ 

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

 އިޤުރާރު 

ކަމަށް   ޔުންަތކެއްޞައްޙަ ލި ،ފަިއވާ ލިޔުންތަކަކީޅައިމަތީގައި އެވަނީ ތެދު ަމޢުލޫމާތުަކމަށާއި، މި ފޯމާއެކު ުހށަހަ

 އެއްބަސްވެ އިޤުރާރުވަމެވެ.

 :ފުރިހަމަކުރާ) ފަރާތުގެ 3ފޯމު ހުށަހަޅާ (ސެކްޝަން 

 ނަން:                             ސޮއި:                    

  

 ތާރީޚު:     
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 ،ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހުށަހެޅުމަށް  ނަން  އިނާމަށް  ޚާއްޞަ  ދެއްވާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ކަށް ފަރާތްތަ  ހޯދާ  ދަރަޖަ  މަތީ 
 ޕޯޓަލް މި  http://apply.presidency.gov.mv "ހުށަހެޅުން  ފޯމު " އޮފީހުގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

 ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  ވާ 16 ސެޕްޓެންބަރު  2021 ،މުއްދަތަކީ  ފަހު  އެންމެ  މުގެ ހުށަހެޅު  ފޯމު . މެދުވެރިކޮށްގެންނެވެ 

 .ނިޔަލަށެވެ  ގެ  2:00 މެންދުރުފަހު 

 ށެވެ.ނަންބަރު ފޯނަ  7960844 ނުވަތަ  3323701 ނުވަތަ  3336410 ،ދުމަށް ގުޅާނީލޫމާތު ހޯ އިތުރު މަޢު 
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 ޚާއްޞަ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 

 ހިރާއްޖެ.މާލެ، ދިވެ    

 

 

އައު އީޖާދެއް ނުވަތަ  ގޮތުން، ހޯދުމުގެ  : ރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައަކަށް ޙައްލެއް 3ގިންތި 

 ކޮށްގެން، ތަ ޢިލްމީ ދިރާސާއެއް އުފެއްދުމެއް އުފައްދައިގެން، ނުވަ 

 ލުކޮށްފައިވުން ހާސި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކާމިޔާބީއެއް 

 : އިނާމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 1ސެކްޝަން 

 ނުަވތަ ވިޔަާފރިއެއް،  ނުވަތަ ޖަާމޢަތެއް،  ނުވަތަޖަމުިޢއްޔާެއއް، ނުވަތަ މި ސެްކޝަން ފުރިަހމަކުރާީނ ކުލަބެއް، 
             ،ފީހެއް ނުވަތަ މަރުކަޒެއް މި އިނާަމށް ހުށަހަޅާނަމައެވެ. މި ެސކްޝަނުގައި ހިމަނާނީ އޮ  ނުވަތަރިޒޯޓެއް، 

 އެ މުއައްަސސާއެްއގެ މަުޢލޫމާެތވެ.

 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)

ކުރި ކާމިޔާބީގެ ލު ހާސި ލީލެއް ނުވަތަ ޢިލްމީ ދިރާސާއެއް ކޮށްގެން : ސައިންޓިފިކް ތަޙު 2ސެކްޝަން 

 :މަޢުލޫމާތު 

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

 ފަރާތުންނެވެ.
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 ދިރާސާ ނުވަތަ ތަޙުލީލުގެ މައުޟޫޢު:   (ހ)

 ޖާނަލް ނުވަތަ ފޮތުގެ ނަމާއި، ޖާނަލް އްބަސްވި ދިރާސާ ނުވަތަ ތަޙުލީލު ޝާއިޢުކުރި ނުވަތަ ޝާއިޢުކުރަން އެ (ށ)

 ޕަބްލިޝަރ:  ފޮތުގެ ނުވަތަ 

 ދިރާސާ ނުވަތަ ތަޙުލީލު ޝާއިޢު ކުރި ތާރީޚާއި ޤައުމު:   (ނ)

ކޮށްފައިވާ (ޖާރނަލްގެ ނުވަތަ ކޮންފަރެންސް ޕްރޮސީޑިންގްސްގެ ނުވަތަ ފޮތުގެ)  ދިރާސާ ނުވަތަ ތަޙުލީލު ޝާއިޢު (ރ)

 އެން ނުވަތަ އައި.އެސް.ބީ.އެން ނަންބަރު:  އައި.އެސް.އެސް.

މި ދިރާސާ ނުވަތަ ތަޙުލީލުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް ކުރާނެ ފައިދާގެ  ،ދިރާސާ ނުވަތަ ތަޙުލީލުގެ ކުރު ޚުލާޞާއަކާއި (ބ)

 ކުރު ޚުލާޞާ:  

ވިފައިވާ ކުރެ އާދަޔާ ޚިލާފަށް ރަނގަޅުކަމަށް ފާހަގަ މަސައްކަތް ނުވަތަ އުފެއްދުންތެރިކަން : 3ސެކްޝަން 

 މަޢުލޫމާތު  ނުވަތަ މަސައްކަތުގެ  މުގެ ތެރިކަ ނުވަތަ އުފެއްދުން  ލޫމާތު ޢު ފަރާތުގެ މަ 

އާދަޔާޚިާލފަށް ރަނގަޅުަކމަށް ފާަހގަކުރެިވފަިއވާ ނުވަތަ މަަސއްކަތް  ތެރިކަންއުފެއްުދން ،މި ސެްކޝަން ފުިރހަމަކުާރނީ

 ަފރާތުންނެވެ. މުއައްަސސާގެ

ޫލމާތު އެކުލެވޭ ޢުބެހޭ މަ  ނުވަތަ މަސައްކަތާެބހޭ  މާތެރިކައުފެއްދުން ރެވުނުނގަޅުކަމަށް ާފހަގަކުއާދަޔާ ޚިލާފަށް ރަ (ހ)

 ޞާ:  ޚުލާ ކުރު

ގޮތަށް  އެ، އާދަޔާ ޚިލާފަށް ރަނގަޅުކަމަށް ކަނޑައެޅި ފަރާތުގެ ނަމާއި ެތރިކަންއުފެއްދުންމަސައްކަތް ނުވަތަ  (ށ)

 ކަނޑައެޅި ތާރީޚު:  

 ނުވަތަ އުފެއްދި އުފެއްދުމުގެ މަޢުލޫމާތު  ގެ އީޖާދު : ކުރި 4ސެކްޝަން 

 ުކރި ނުވަތަ އުފެްއދުެމއް އުފެްއދި ފަރާތުންނެވެ. އީޖާދެއް ،މި ސެކްަޝން ފުިރހަމަުކރާނީ

 ނުވަތަ އުފެއްދި އުފެއްދުމުގެ ނަން:   ގެކުރި އީޖާދު (ހ)

ގޮތުން ުނވަތަ ވިޔަފާރީގެ  ތިޞާދީގޮުތން ނުވަތަ އިޤު ޢީތިމާސަބަބުން އިޖު އުފެއްދުމުގެއުފެއްދި ނުވަތަ  ގެކުރި އީޖާދު (ށ)

 އަށް ކުރާނެ ފައިދާގެ ކުރު ޚުލާޞާ:ގޮތުން ނުވަތަ މަސައްކަތްތެރިކަުމގެ ގޮތުން ރާއްޖެ

      ނުވަތަ އުފެއްދި އުފެއްދުމަކީ ފާހަކަކޮށްލެވޭ ކާިމޔާބީއެއް ކަމުގައި ކަނޑައެޅި ފަރާތުގެ ނަމާއި،  ދަކީކުރި އީޖާ (ނ)

   ގޮތަށް ކަނޑައެޅި ތާރީޚު: އެ

  : ފޯމު ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 5ސެކްޝަން 
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ރިޒޯޓެއް،  ނުވަތައް، ވިޔަާފރިއެ ނުަވތަޖަމާޢަތެއް،  ނުވަތަޖަުމޢިއްޔާއެއް،  ނުވަތަމި ސެްކޝަން ުފރިހަަމކުރާނީ ުކލަބެއް، 

އެ މުއަްއސަާސއެއް ނުވަތަ އެ ފަރުދުންތަކެއް ، ހުށަހަޅާނަމަމަރުކަެޒއް ނުަވތަ ފަރުދުންތަކެއް އިނާމަށް  ،އޮފީެހއް ނުވަތަ

 ތަމްސީލުުކރާ ފަރާތުންނެވެ.

 ނަން:   (ހ)

   :ނަންބަރު ގެރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ދިވެހި (ށ)

   :މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް (ނ)

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

 ☐ ފަރުދުންތަކެއް  ☐ މުއައްސަސާއެއް    ތް:ތަމްސީލުކުރާ ފަރާ (ޅ)

 ފޯމު ފުރިހަމަކުރާ ހައިސިއްޔަތު:   (ކ)

 : ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް 7ސެކްޝަން 

   ،ދެ ފުށުގައި ލިޔެފައިވާނަމަ ގެގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާެނއެވެ. އަދި އެ ލިޔުންތަކުތިރީ ،މި ފޯމާއެކު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލްގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު  ،އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ، ލިޔުމުގެ ދެ ފުށުގައިއެ

ކަމާބެޭހ  ،ފައިވާކަން އަންގައިިދނުމުގެ ގޮތުންލިޔުންތަްއ ހިމަނައި .ސޮއިކޮށް، ތައްގަނޑު ޖަހައިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ

 ންވާނެއެވެ. ކުރަ އެއްހީރަސް ލިޔުންތައް ތަރުތީުބން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިީރގައި ،ފާހަގަލައި ބައިތަކުގައި 

 

 

 (ހ)

 

 

ފުރިހަމަކުރާ  5ކްޝަން ސެ މި ލިޔުން ހުށަހަޅާނީ .ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ ދިވެހި

 .ފަރާތުން

 

 

☐ 

 (ށ)

 

 

 

 

 (ނ)

 

 (ރ)

 

     އޮފީސްތަާކއި، ތަކާއި، ރިޒޯޓުތަކާއި، ވިޔަފާރިކާއި، ޢިއްޔާތަކާއި، ޖަމާޢަތްތަޖަމު ،ލަބްތަކާއިކު

ފަދަ މުއައްސަސާއަކުން މި އިނާމަށް އެދި ުހށަހަާޅނަމަ، އިނާމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާެތއްގެ  އްމަރުކަޒުތަ

ފައިވާަކން މައިޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނުވަަތ ިހންގާ ކޮމިޓީން، އެ ފަރާތެއް އިާނމަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިން

 ކޮޕީ.ދޭ ލިޔުން ނުވަތަ ލިޔުމުގެ އަންގައި

 

 ކޮޕީއާއި ފޮތްތައް. ސްތަކުގެކަރުދާ ދިާރސާކުރުމަށް ގަބޫލުކޮށްފައިވާ  ޝާއިޢު ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ޝާިއޢު

 

 ލުކޮށްފައިވާނަމަ، އެ ހާސިކޮށްގެން ކާމިޔާބީއެއް  ދިރާސާއެއް ލްމީޢިލީލެއް ނުވަތަ ޙުސައިންޓިފިކް ތަ

 ކޮޕީ. ދީފައިވާ ލިޔުން ނުވަތަ ލިޔުމުގެ ،ގޮތަށް ގަބޫލުކޮށް އެފަރާތުން  ގޮތަށް ކަނޑައެޅި

 

☐ 

 

☐ 
 

☐ 
 

 

އުފެއްދުންތެރިކަން ނުވަތަ މަސައްކަތް އާދަޔާ ޚިލާފަށް ރަނގަޅުކަމަށް، ރާއްޖޭގެ ފަރާތަކުން ނުވަަތ  )ބ(

ފަރާތަކުން  ފައިވާޅައިމަސައްކަތެއް ބެލުމަށް ކަނޑައަ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޤައުމެއްގައި އެ

 ކޮޕީ.ތަނަކަށް ދީފައިވާ ލިޔުން ނުވަތަ ލިޔުމުގެ  އެފާހަގަކޮށްފައިވާނަމަ، އެކަން ާފަހގަކޮށް 

 

☐ 
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 )ޅ(

 

 

 

 

 (ކ)

 

 މައްސަލައެއް ބޮޑު ދިމާވެފައިވާ ސަބަބުން އުފެއްދުމެއްގެ އުފެއްދި ނުވަތަ ސަބަބުން އެއްޗެއްގެ އީޖާދުކުރި

 ނުވަތަ  ފަރާތަކުން ރާއްޖޭގެ ކަމަށް ހިނގައިދާނެ  ފިލައިގެން ދަތިކަމެއް ނުވަތަ ކަމަށް ކުރެވިދާނެ ޙައްލު

 ގަބޫލުކޮށް އެކަން ،ފަރާތަކުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ބެލުމަށް މަސައްކަތެއް އެ  ޤައުމެއްގައި ބޭރުގެ ރާއްޖެއިން

 .ކޮޕީ ލިޔުމުގެ ނުަވތަ ލިޔުން ދީފައިވާ ތަނަކުން އެ

 

ސަބަބުން ދިމާވެފައިވާ ބޮޑު  ިދރާސާގެ ރުމަށް ގަބޫލުކޮށްފައިވާޝާއިޢު ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ޝާިއޢު ކު

ކަމަށް ރާްއޖޭގެ  ިފަލއިގެން ހިނގައިދާނެ  ދަތިކަމެއްކަމަށް ނުވަަތ  ކުރެވިދާނެ އްލުޙަމައްސަލައެއް 

ފައިވާ އިމަސައްކަތެއް ބެލުމަށް ކަނޑައަޅަ ފަރާތަކުން ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޤައުމެއްގައި އެ

 ކޮޕީ.ދީފައިވާ ލިޔުން ނުވަތަ ލިޔުމުގެ ތަނަކުން  އެކަން ގަބޫލުކޮށް އެ، ންފަރާތަކު
 

☐ 

 

 

 

☐ 

 

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

 އެދެމެވެ.

 އިޤުރާރު 

 ޞައްޙަ ލިޔުންތަކެއް ،ފައިވާ ލިޔުންތަކަކީކު ހުށަހަޅައި ތުކަމަށާއި، މި ފޯމާއެމަތީގައި އެވަނީ ތެދު މަޢުލޫމާ

 ކަމަށް  އެއްބަސްވެ އިޤުރާރުވަމެވެ.

 ފުރިހަމަކުރާ) ފަރާތުގެ  5ފޯމު ހުށަހަޅާ (ސެކްޝަން 

             ތާރީޚު:   ނަން:                            ސޮއި:                    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ،ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހުށަހެޅުމަށް  ނަން  އިނާމަށް  ޚާއްޞަ  ދެއްވާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ފަރާތްތަކަށް  ހޯދާ  ދަރަޖަ  މަތީ 
 ޕޯޓަލް މި  http://apply.presidency.gov.mv "ހުށަހެޅުން  ފޯމު " އޮފީހުގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

 ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  ވާ 16 ސެޕްޓެންބަރު  2021 ،ކީ މުއްދަތަ ފަހު  އެންމެ  ހުށަހެޅުމުގެ  ފޯމު . މެދުވެރިކޮށްގެންނެވެ 

 .ނިޔަލަށެވެ  ގެ  2:00 މެންދުރުފަހު 

 ށެވެ.ނަންބަރު ފޯނަ  7960844 ނުވަތަ  3323701 ނުވަތަ  3336410 ،ދުމަށް ގުޅާނީލޫމާތު ހޯ އިތުރު މަޢު 

 

 
 
 

 

 
 

http://apply.presidency.gov.mv/
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 ޓީޚާއްޞަ އިނާމާބެހޭ ކޮމި 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.    

 

އައު އީޖާދެއް ނުވަތަ  ގޮތުން، ހޯދުމުގެ  : ރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައަކަށް ޙައްލެއް 3ގިންތި 

 ކޮށްގެން، އުފެއްދުމެއް އުފައްދައިގެން، ނުވަތަ ޢިލްމީ ދިރާސާއެއް 

 ލުކޮށްފައިވުން ހާސި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކާމިޔާބީއެއް 

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

ްކޝަން ފުިރހަމަުކރާނީ ވަކި ފަުރދަކު ނުވަތަ ަފރުދުންަތކެއް އިނާމަށް ހުށަހަޅާަނމައެވެ. އެއް ފަުރދަކަށްވުރެ ގިނަ މި ސެ

ކޮންމެ ފަރުދަކަށް މި ސެކްަޝނުގެ ކޮޕީއެއް ހަދައިގެން ޯފުމ  ،ފަރުދުން ގުޅިެގން ހޯދަިއފައިާވ ކާމިޔާބީއެއް ނަމަ

 އެވެ.ޅާނީފޯާމއެުކ ހުށަހަ 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: ކުރާ މަސައްކަތް ނުވަތަ އަދާކުރާ ވަޒީފާއާއި ވަޒީފާ (ޅ)

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

  ސޮއި:   (އ)

 :ލުކުރި ކާމިޔާބީގެ މަޢުލޫމާތު ހާސި ލީލެއް ނުވަތަ ޢިލްމީ ދިރާސާއެއް ކޮށްގެން : ސައިންޓިފިކް ތަޙު 2ސެކްޝަން 

ލުުކރި ރާާސއެއް ކޮށްގެްނ ކާމިޔާބީއެއް ހާސިއިންޓިފިކް ތަޙުލީލެއް ނުަވތަ ޢިލްމީ ދިސަ ،މި ސެކްޝަން ުފރިހަަމކުރާނީ

 ފަރާތުންނެވެ.

 ދިރާސާ ނުވަތަ ތަޙުލީލުގެ މައުޟޫޢު:   (ހ)
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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:  

 

މި ދިރާސާ ނުވަތަ ތަޙުލީލުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް ކުރާނެ ފައިދާގެ  ،ތަ ތަޙުލީލުގެ ކުރު ޚުލާޞާއަކާއިދިރާސާ ނުވަ (ބ)

 ކުރު ޚުލާޞާ:  

ވިފައިވާ އާދަޔާ ޚިލާފަށް ރަނގަޅުކަމަށް ފާހަގަކުރެ މަސައްކަތް ނުވަތަ އުފެއްދުންތެރިކަން : 3ސެކްޝަން 

 މަޢުލޫމާތު  ނުވަތަ މަސައްކަތުގެ  ގެ މު ތެރިކަ ނުވަތަ އުފެއްދުން  ލޫމާތު ޢު ފަރާތުގެ މަ 

އާދަޔާިޚލާފަށް ރަނަގޅުކަމަށް ފާަހގަކުެރވިފަިއވާ ުނވަތަ ަމސައްކަތް  ތެރިކަންއުފެްއދުން ،މި ސެްކޝަން ފުިރހަމަކުާރނީ

 ަފރާތުންނެވެ. މުއައްަސސާގެ

ލޫމާތު އެކުލެވޭ ޢުބެހޭ މަ  މަސައްކަތާ ނުވަތަބެހޭ  މާތެރިކައުފެއްދުން ރެވުނުއާދަޔާ ޚިލާފަށް ރަނގަޅުކަމަށް ފާހަގަކު (ހ)

 ޞާ:  ޚުލާ ކުރު

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

 ތާރީޚު:  

 ނުވަތަ އުފެއްދި އުފެއްދުމުގެ މަޢުލޫމާތު  ގެ : ކުރި އީޖާދު 4ސެކްޝަން 

 ުކރި ނުވަތަ އުފެްއދުެމއް އުފެްއދި ފަރާތުންނެވެ. އީޖާދެއް ،ަޝން ފުިރހަމަުކރާނީމި ސެކް

 ނުވަތަ އުފެއްދި އުފެއްދުމުގެ ނަން:   ގެކުރި އީޖާދު (ހ)

ގޮުތން ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ  ތިޞާދީޮގތުން ނުވަތަ އިޤު ތިމާޢީސަބަބުން އިޖު އުފެއްދުމުގެއުފެއްދި ނުވަތަ  ގެކުރި އީޖާދު (ށ)

 އަށް ކުރާނެ ފައިދާގެ ކުރު ޚުލާޞާ:ން ނުވަތަ މަސައްކަތްތެރިކަުމގެ ގޮތުން ރާއްޖެގޮތު

ޮގަތްށ  ނުވަތަ އުފެއްދި އުފެއްދުމަކީ ފާހަކަކޮށްލެވޭ ކާމިޔާީބއެއް ކަމުގައި ކަނޑައެޅި ފަރާތުގެ ނަމާއި، އެ ދަކީކުރި އީޖާ (ނ)

   ކަނޑައެޅި ތާރީޚު:
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  ތުގެ މަޢުލޫމާތު : ފޯމު ފުރިހަމަކުރާ ފަރާ 5ސެކްޝަން 

ރިޒޯޓެއް،  ނުވަތަވިަޔފާރިއެއް،  ނުވަތަޖަމާޢަތެއް،  ނުވަތަޢިއްޔާެއއް، ޖަމު  ނުވަތަކްލަބެއް،  ،މި ސެކްޝަން ުފރިަހމަކުރާނީ

            ަމުރކަޒެއް ނުވަތަ ަފރުދުންތަކެްއ އިނާމަށް ހުށަހަޅާަނމަ، ެއ މުއައްަސސާއެއް ނުވަތަ  ނުވަތަ، އޮީފހެއް ނުވަތަ

 ފަރުުދންތަކެއް ތަމްސީުލކުާރ ފަރާތުންނެވެ.އެ 

 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 6ސެކްޝަން 

      ،ެދ ފުށުގައި ލިޔެފައިވާނަމަ ގެގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަްނވާެނއެވެ. އަދި އެ ލިޔުންތަކުތިރީ ،މި ފޯމާއެކު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލްގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު  ،ކަމަށްއަސްލާ އެއްގޮތް ،އެ ލިޔުމުގެ ދެ ފުށުގައި

ކަމާބެހޭ ބައިތަކުގައި  ،ފައިވާކަން އަންގައިދިނުމުގެ ޮގތުންލިޔުންތައް ހިަމނައި .ސޮއިކޮށް، ތައްގަނޑު ޖަހައިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ

 ިންވާނެއެވެ. ކުރަ އެއްހީރަސް ލިޔުންތައް ތަރުތީުބން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ،ފާހަގަލައ 

 

 

 (ހ)

 

 

 5އަދި ސެކްޝަން  1ސެކްޝަން  ،މި ލިޔުން ހުށަހަޅާނީ .ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ

 ނުވަތަ ފަރާްތތަކުންނެވެ. ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތް

 

 

☐ 

 (ށ)

 

 

 

 

 (ނ)

 

 (ރ)

 

     އޮފީްސތަކާއި، ަތކާއި، ރިޒޯޓުތަކާއި، ވިޔަފާރިކާއި، ޢިއްޔާތަކާއި، ޖަމާޢަތްތަޖަމު ،ލަބްތަކާއިކު

އް ފަދަ މުއައްސަސާއަކުން މި އިނާމަށް އެދި ހުށަހަޅާނަމަ، އިނާމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތެއްގެ މަރުކަޒުތަ

ފަިއވާކަން މައިޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނުވަތަ ހިންގާ ކޮމިޓީން، އެ ފަރާތެއް އިނާމަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިން

 ދޭ ލިޔުން ނުވަތަ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.އަންގައި

 

 ކޮޕީއާއި ފޮތްތައް. ސްތަކުގެޝާއިޢު ކޮށްފައިވާ ނުަވތަ ޝާިއޢު ކުރުމަށް ގަބޫލުޮކށްފައިވާ ރިަސރޗް ކަރުދާ

 

ގޮތަްށ  ލުކޮށްފައިވާނަމަ، އެހާސިކޮށްގެން ކާމިޔާބީއެއް  ދިރާސާއެއް ލްމީޢިލީލެއް ނުވަތަ ޙުސައިންޓިފިކް ތަ

 ދީފައިވާ ލިޔުން ނުވަަތ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ. ،ގޮތަށް ގަބޫލުކޮށް އެ ފަރާތުން ކަނޑައެޅި

 

☐ 

 

☐ 
 

☐ 
 

 

އުފެއްދުންތެރިކަން ނުވަަތ މަސައްކަތް އާދަޔާ ޚިލާފަށް ރަނގަޅުކަމަށް، ރާއްޖޭގެ ފަރާތަކުން ުނވަަތ  )ބ(

 ފަރާތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިާވނަމަ، ފައިވާޅައިމަސައްކަތެއް ބެލުމަށް ކަނޑައަ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޤައުމެއްގައި އެ

 ކޮޕީ.ތަނަކަށް ީދފައިވާ ލިޔުން ނުވަތަ ލިޔުމުގެ  އެއެކަން ފާހަގަކޮށް 

 

☐ 
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 )ޅ(

 

 

 

 (ކ)

 

 މަްއސަލައެއް ބޮޑު ދިމާވެފައިވާ ސަބަބުން އުފެއްދުމެއްގެ އުފެއްދި ނުވަތަ ސަބަބުން އެއްޗެއްގެ އީޖާދުކުރި

 ނުވަތަ ފަރާތަކުން ރާއްޖޭގެ  ކަމަށް ހިނގައިދާނެ ފިލައިގެން ދަތިކަމެއް ނުވަތަ ކަމަށް ކުރެވިދާނެ  ޙައްލު

 ގަބޫލުކޮށް  އެކަން ،ފަރާތަކުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ބެލުމަށް މަސައްކަތެއް އެ  ޤައުމެއްގައި ބޭރުގެ ރާއްޖެއިން

 .ކޮޕީ ލިޔުމުގެ ނުަވތަ ލިޔުން ދީފައިވާ ތަނަކުން އެ

ސަބަބުން ދިމާވެފައިާވ ބޮޑު  ދިރާސާގެ ރުމަށް ގަބޫލުކޮްށފައިވާޝާއިޢު ކޮށްފައިވާ ނުަވތަ ާޝއިޢު ކު

ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ފަާރތަކުން  ފިލައިެގން ހިނގައިދާނެ ދަތިކަމެއްކަމަށް ނުވަތަ  ކުރެވިދާނެ އްލުޙަމައްސަލައެއް 

އެކަން ، ފައިވާ ފަރާތަކުންއިމަސައްކަތެއް ބެލުމަށް ކަނޑައަޅަ ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޤައުެމއްގައި އެ

 ކޮޕީ.ދީފައިވާ ލިޔުން ނުވަތަ ލިޔުމުގެ ތަނަކުން  ގަބޫލުކޮށް އެ
 

☐ 

 

 

☐ 

 

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

 

 އިޤުރާރު 

ކަމަށް   ޞައްޙަ ލިޔުންަތކެއް ،ފަިއވާ ލިޔުންތަކަކީކު ުހށަހަޅައިތުަކމަށާއި، މި ފޯމާއެމަތީގައި އެވަނީ ތެދު ަމޢުލޫމާ

 އެއްބަސްވެ އިޤުރާރުވަމެވެ.

 ފުރިހަމަކުރާ) ފަރާތުގެ  5ފޯމު ހުށަހަޅާ (ސެކްޝަން 

             ތާރީޚު:   ނަން:                            ސޮއި:                    
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 ،ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހުށަހެޅުމަށް  ން ނަ  އިނާމަށް  ޚާއްޞަ  ދެއްވާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ފަރާތްތަކަށް  ހޯދާ  ދަރަޖަ  މަތީ 
 ޕޯޓަލް މި  http://apply.presidency.gov.mv "ހުށަހެޅުން  ފޯމު " އޮފީހުގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

 ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  ވާ 16 ސެޕްޓެންބަރު  2021 ،މުއްދަތަކީ  ފަހު  އެންމެ  ހުށަހެޅުމުގެ  ފޯމު . މެދުވެރިކޮށްގެންނެވެ 

 .ނިޔަލަށެވެ  ގެ  2:00 މެންދުރުފަހު 

 ށެވެ.ނަންބަރު ފޯނަ  7960844 ނުވަތަ  3323701 ނުވަތަ  3336410 ،ދުމަށް ގުޅާނީލޫމާތު ހޯ އިތުރު މަޢު 

 

 
 
 

 

 
 

http://apply.presidency.gov.mv/
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 މިޓީޚާއްޞަ އިނާމާބެހޭ ކޮ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.    

 

 

 އީޖާދީ  އުފެއްދުންތެރި  ކުރާ  ތަރައްޤީއަށް  ޤައުމީ  ޒުވާނުން  މަސައްކަތްތެރި  ފަންނުވެރި  : ހުނަރުވެރި 4 ގިންތި 

 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 ފައިވާ ކާމިޔާބީއެއްގުޅިގެން ހޯދައި

 އެވެ.ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާނީ މި

 ނަން:  (ހ)

 ޕާސްޕޯޓު ސައިޒުގެ ފޮޓޯ 

 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު: (ށ)

 ސް:މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެ  (ނ)

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

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

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

  ސޮއި: (އ)

 ވެރި ހުނަރުވެރި މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު : ފަންނު 2ސެކްޝަން 

ފައިދާތަކެއް ލިިބފައިވާ ތިމާޢީ ، ިއޖު ފަންނުވެރި ހުނަރުވެރި މަސައްކަތެއް އީޖާދީ ގޮތެއްގައި ކޮށްގެން ،މި ސެކްޝަން ފުރިހަމަކުރާނީ

 ފަރާތްތަކުންނެވެ. 

  :ޞާކޮށްފައިވާ ހުނަރުވެރި ފަންނުވެިރ މަސައްކަތުގެ ޚުލާ (ހ)
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 ތިމާޢީ ގޮުތން ލިބިފައިވާ ފައިދާ:ތަ އިޖުނުވަގޮތުން އްކަތުގެ ސަބަބުން އިޤްތިާޞދީ މަސަ (ށ)

 މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ހާސިލުކޮށްފައިވާ ނަީތޖާ:  (ނ)

 ކޮށްފައިވާ ނަމަ  ވިޔަފާރީގެ ވިސްނުމުން ތަރައްޤީ  : ފަންނުވެރި ހުނަރުވެރި މަސައްކަތެއް 3ސެކްޝަން 

ފަންނުވެރި ހުނަރުވެރި މަސައްކަތެއް އީޖާދީ ގޮތެއްގައި ކޮށްގެން، އިޤްތިޞާދީ ފައިދާތަކެއް  ،ކްޝަން ފުރިހަމަކުރާނީމި ސެ

 ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުްނނެވެ. 

 : ޞާކޮށްފައިވާ ހުނަރުވެރި ފަންނުވެިރ މަސައްކަތުގެ ޚުލާ (ހ)

 ލު:ސީތަފު، ތާއިވިޔަފާރީގެ ބާވަ ،މާއި ވިޔަފާރީގެ ނަކޮށްފައިވާ މަސައްކަތާ ގުޅުވައިގެން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ (ށ)

  ދާއިރާއަށް ލިއްބައިދީފައިވާ ފައިާދ: އެ ،ދީ ދާއިރާއާއިޞާވިޔަފާރީގެ ސަބަބުން ތަރައްޤީވެަފއިވާ އިޤްތި (ނ)

 މަސައްކަތާއި ވިޔަފާރީގެ ސަބަބުން ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ހާސިލުކޮށްފައިވާ ނަތީޖާ:  (ރ)

އްޖޭގައި ނެތެމުންދާ ފަންނެއް ނުވަތަ ފަންނުތަކެއް، އައު އީޖާދީ ވިސްނުންތަކާއި ޓެކްނޮލޮޖީ : ރާ 4ސެކްޝަން 

 ފައިވާ ނަމަ ރުވައިގެން ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދައި މެދުވެރިކޮށް ދި 

އި ޓެކްނޮލޮީޖ ރާއްޖޭގައި ނެތެމުންދާ ފަްނނެއް ނުވަތަ ފަންުނތަކެއް، އައު އީޖާީދ ވިސްނުންތަކާ ،މި ސެކްޝަން ފުރިހަމަކުރާނީ

 ފައިވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ.  ކޮށްގެން ކުރިއެރުންތަކެްއ ހޯދައިމެދުވެރިކޮށް ދިރުވުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް

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

 :  ޞާވާ އީޖާދީ މަސައްކަތްތަކުގެ ޚުލާފަންނު ނުވަތަ ަފންނުތައް ދިރުުވމަށް ކޮށްފައި (ށ)

އެ ޓެކްނޮލޮޖީ  ،ފަންނު ނުަވތަ ފަްނނުތައް ދިުރވުމަށް ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭުނންކޮށްފަިއވާނަމަ، ޭބނުންކުރި ޓެކްޮނލޮޖީާއއި (ނ)

 : ޞާބޭނުންކުރި ގޮތުގެ ޚުލާ

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

ލުކޮށްގެން ން ބޭރުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ޓެކްނޮލޮޖީއެއް ރާއްޖެއަށް ފެތޭގޮތަށް ބަދަ ޖެއި : ރާއް 5ސެކްޝަން 

 ފައިވާ ނަމަ ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދައި 

ތަ ޓެކްނޮޮލޖީގެ ވަސީލަތްތަކެއް ރާއްޖޭގެ ން ބޭރުގައި ބޭނުންކުރަމުްނދާ ޓެކްނޮލޮޖީއެއް ނުވަރާއްޖެއި ،މި ސެކްޝަން ފުރިހަމަކުރާނީ

ދީ މަންފާތަކެއް ހާސިލުކޮށްފައިވާ ޞާތިމާޢީ ނުވަތަ އިޤްތިއެކަމުގެ ސަބަބުްނ އިޖު ،ދަލުކޮށްއުލަށާއި މުޖުތަމަޢަށް ފެތޭގޮަތށް ބަޙަމާ

 ފަރާތްތަކުންނެވެ. 

ޓެކްނޮލޮޖީ ނުވަތަ ޓެކްނޮޮލޖީގެ ވަސީލަތްތަކާއި، އުލަށާއި މުޖުތަމަޢަށް ފެތޭގޮތަށް ބަަދލުގެނެސްފަިއވާ ޙަރާއްޖޭގެ މާ (ހ)

 :  ޞާމަސައްކަތުގެ ޚުލާ
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 ނުވަތަ އިްޤތިޞާީދ ގޮތުން ލިބިފައިވާ މަންފާ: ގޮތުން  ޢީތިމާބުން އިޖުކުރި މަސައްކަތުގެ ސަބަ (ށ)

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

ކޮށްފައިވާ  ބޫލު ގަ ކަމަށް ބަލައިގަނެ  ކީ އާދަޔާ ޚިލާފު ރަނގަޅު މަސައްކަތެއް މަސައްކަތަ : ކޮށްފައިވާ 6ސެކްޝަން 

  ލޫމާތު ޢު ފަރާތުގެ މަ  ރަސްމީ 

 ކުރަންވާނެއެވެ.  ވެސް މި ސެކްޝަން ފުރިހަމަ މި ގިންތިން އިނާމަށް އެދި ހުަށަހޅާ ހުރިހާ ފަރާތަކުން

 ކަނޑައެޅި ތާރީޚު:  ،އާދަޔާ ޚިލާފަށް ރަނގަޅުކަމަށް ކަނޑައެޅި ފަރާތުގެ ނަމާއި މަސައްކަތް (ހ)

 މަސައްކަތަކީ އާދަޔާ ޚިލާފަށް ރަނގަޅު މަސައްކަތެއްކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ސަބަބު: (ށ)

 ބަރު:ނަންފޯނު ގުޅޭނެ  ،ހާއިއާދަޔާ ޚިލާފަށް ރަނގަޅުކަމަށް ކަނޑައެޅި ފަރާތުގެ އެޑްރެމަސައްކަތް  (ނ)

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

 : ފޯމު ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 7ސެކްޝަން 

 ރިޒޯޓެއް،  ނުވަތަ ވިޔަފާރިއެއް،  ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއް،  ނުވަތަ ޢިއްޔާއެއް، ޖަމު ނުވަތަ މި ސެކްޝަން ފުރިހަމަކުރާނީ ކްލަބެއް، 

ނަމަ، އެ މުއައްސަސާއެއް ނުވަތަ އެ ފަރުދުންތަކެްއ  މަރުކަޒެއް ނުވަތަ ފަރުދުންތަކެއް އިނާމަށް ހުށަހަޅާ ނުވަތަ  ،އޮފީހެއް ނުވަތަ

  ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތުންނެވެ.

       ނަން: (ހ)

 ހައިސިއްޔަތު:ފުރިހަމަކުރާ  މަޤާމާއި، (ށ)

 :ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު ދިވެހި (ނ)

 :މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް (ރ)

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

 ☐ ފަރުދުންތަކެއް  ☐ މުއައްސަސާއެއް  ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތް: (ކ)

 :: ޚާއްޞަ އިނާމަށް އެހެން މީހެއްގެ ނަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 7ސެކްޝަން 

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

       ނަން: (ހ)

 ދާއިމީ އެޑްރެސް: (ށ)
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އެ  ،ދެ ފުށުގައި ލިޔެފައިވާނަމަ ގެގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާެނއެވެ. އަދި އެ ލިޔުންތަކުތިރީ ،މި ފޯމާއެކު

ސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ސޮއިކޮށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލްގައި ރަޖި ،އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ،ލިޔުމުގެ ދެ ފުށުގައި

 ކަމާބެހޭ ބައިތަކުގައި  ،ފަިއވާކަން އަންގައިދިނުމުގެ ގޮތުންލިޔުންތައް ހިމަނައި .ތައްގަނޑު ޖަހައިފައި އޮންނަންާވނެއެވެ

 ންވާނެއެވެ. ކުރަ އެއްީހރަސް ލިޔުންތައް ތަރުތީބުން ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ތިރީގައި ،ފާހަގަލައި

 

 

 :ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު (ނ)

 ފޯނު ނަންބަރު: (ބ)

 :(ޅ)     އީމެއިލް އެޑްރެސް

 : ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް 8ސެކްޝަން 

 

 (ހ)

 

 

 (ށ)

 ސެކްޝަން  އާއި، 1 މި ލިޔުން ހުށަަހޅާނީ ސެކްޝަން .ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިޭދ ކާޑުގެ ކޮޕީ ދިވެހި

 ނުވަތަ ފަރާތްތަކުންނެވެ. ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތް 5

 

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

ފަދަ މުއައްސަސާއަކުން މި އިނާމަްށ އެދި ހުަށަހޅާނަމަ، އިނާމަށް ހުށަހަޅާ ފަާރތެއްގެ  އްމަރުކަޒުތަ

ފަިއވާކަން މައިޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނުަވތަ ިހންގާ ކޮމިޓީްނ، އެ ފަރާތެްއ ިއނާމަށް ހުަށހެޅުމަށް ިނން

 ކޮޕީ. އަންގައިދޭ ލިޔުން ނުވަތަ ލިޔުމުގެ

 

☐ 
 
 
 
☐ 

 ކޮށްފައިވާކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ. ރީވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަ ،ށްފައިވާ ނަމަމުކޮވިޔަފާރިއެއް ޤާއި )ނ(

 

☐ 

ާރއްޖޭގެ ބޫލުކޮށްފައިވާ ގަކަމަށް ބަލައިގަނެ  ކީ އާދަޔާ ޚިލާފު ރަނގަޅު މަސައްކަތެއް މަސައްކަތަކޮށްފައިވާ  )ރ(

 ފައިވާ ަފރާތަކުން ޅައިއް ބެލުމަށް ކަނޑައަމަސައްކަތެ ފަރާތަކުން ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ޭބރުގެ ޤައުމެއްގައި އެ
 މުގެ ކޮޕީ.ލިޔު ފައިވާދީ އެކަން ފާހަގަކޮށް

☐ 

 އިޤުރާރު 

ކަމަށް   ޞައްޙަ ލިޔުްނތަކެއް ،ފަިއވާ ލިޔުންތަކަކީފޯމާއެކު ހުށަހަޅައި ތުަކމަށާއި، މިމަތީގައި އެވަނީ ތެުދ މަޢުލޫމާ

 އެއްބަސްވެ އިޤުރާރުވަމެވެ.

  ފަރާތުގެ) ފުރިހަމަކުރާ 7ުނވަތަ ސެކްޝަން  1 ޝަންސެކް( ހުށަހަޅާ ފޯމު

 

 :ތާރީޚު:                 ސޮއި:                          ނަން
 


