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މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ފުނަދޫ ،ދިވެހިރާއްޖެ.

ވިޔަވަތި އިނާމަށް އެދޭ ފޯމު
އެވޯޑަށް އެދޭފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ފުރިހަމަނަން:

ދާއިމީއެޑްރެސް:

އައިޑީކާޑު ނަމްބަރ:

އުފަންތާރީޚް:

އަތޮޅާއި ރަށް:

ފޯނުނަންބަރު:

އީމެއިލް އެޑްރެސް:
އެވޯޑާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު (ކުރިމަތިލާ އެވޯޑުގައި މި  ފާހަގަ ޖަހާށެވެ).


އަތޮޅުގެ ހީވާގި އެދުރު



ދާއިރާގެ ޚިދުމަތްތެރި ނަރުސް



ދާއިރާގެ ޚިދުމަތްތެރި ހެލްތުވޯކަރ
ލިބުނު

މިންކުރެވޭ ބައިތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް



އިންސައްތަ

ހަމައެކަނި އިދާރީ ބޭނުމަށް

ތަޢުލީމީ ފެންވަރު
ސވާށެވެ).
އ ަ
ޅގަ ޖަ ް
ލވެލް ގޮ ީ
ނދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު ެ
(ޤައުމީ ސަ ަ

-

ތަޢުލީމީ ދާއިރާ

-

ޞިއްޙީ ދާއިރާ

ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާ މުއައްސަސާއިން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް
ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރުގެ ޙާޟީރީ
( ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ޢަދަދު :

ޙާޟިރުވި ޢަދަދު :



ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ އެޕްރައިސަލްގެ މާކްސް



ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތު (އަހަރުން)



އިސްވެރިޔާ ދެއްވާ މާކްސް



ވޭތުވެދިޔައަހަރުހިންގާފައިވާޙަރަކާތްތަކުގެޢަދަދު

މިފޯމްގައި ޞައްޙަ ނޫން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ހިމެނިފައިވާކަން ސާބިތު ކުރެވިއްޖެ ހިނދެއްގައި މިފޯމް ބާޠިލު ކުރުމާއިމެދު އިޢުތިރާޟެއް
ނެތެވެ.
އިނާމަށްއެދުނު ފަރާތުގެ

މަސައްކަތް ކުރައްވާ މުއައްސަސާގެ ފަރާތުން އިސްވެރިޔާގެ

ނަމާއި،އެޑްރެސް:

ނަމާއި ،މަޤަމް:

ސޮއި:

ސޮއި:

ތާރީޚް
ނޯޓް:

މިފޯމާއެކު ތިރީގައިވާތަކެތި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .ހުށައަޅާލިއުންތަކުގައި އަޞްލާ އެއްގޮތަތްކަމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން ސޮއިކޮށް ތައްގަނޑު ޖަހާފައި އޮންނަންޖެހޭނެއެވެ.



އައިޑީ ކާޑުގެ ފޮޓޯކޮޕީ



ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ (އަސްލާއެއްގޮތްކަމަށް ތައްގަނޑު ޖަހާފަވާ)



ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ ފޮޓޯއެއްގެ ސޮފްޓް



ހެލްތުވޯކަރެއްނަމަ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ހިންގާފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ލިޔުމެއް (އިސްވެރިޔާގެ ސޮޔާއެކު)



ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތު އެނގޭނެ ރަސްމީލިޔުމެއް

 3.3ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާއިން އަގުވަޒަންކުރުމުގެ އިނާމު
 3.3.3އަތޮޅުގެ ހީވާގި އެދުރު
މިއިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅޭނީ ށ.އަތޮޅު ސްކޫލްތަކުގައި

އެލްކޭޖީން ފެށިގެން ގްރޭޑް  9އަށް ކިޔަވައިދެއްވާ ލޯކަލް

ނ ކޮންމެ ސްކޫލަކުންވެސް ތިރީގައިވާ ބައިތަކުން ދަށްވެގެން  60%ހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ
ބ ީ
ޓީޗަރުންނަށެވެ .މި އިނާމު ލި ޭ
ތެރެއިން އެންމެމަތީ އިންސައްތަ ޙާޞިލްކުރާ މުދައްރިސަކަށެވެ.
 ތަޢުލީމީ ފެންވަރު ޙާޟިރީއަށް ސްޓާފް އެޕްރައިސަލް ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތު 3.3.4ދާއިރާގެ ޚިދުމަތްތެރި ނަރުސް
މިއިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅޭނީ ށ.އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލްގަ އާއި ށ.އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަކުގައި މަސައްކަތް
ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދިވެހިނަރުހުން ނަށެވެ .މި އިނާމު ލިބޭނީ އިދާރީ ކޮންމެ ދާއިރާއަކުން ނަންހުށަހަޅާ
ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކަނޑައެޅޭ އުޞޫލުގެދަށުން އެންމެ ގިނަޕޮއިނޓް ލިބޭ  1ނަރުހަކަށެވެ.
 3.3.5ދާއިރާގެ ޚިދުމަތްތެރި ހެލްތުވޯކަރ
މިއިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅޭނީ ށ.އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލްގަ އާއި ށ.އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަކުގައި މަސައްކަތް
ނ އިދާރީ ދާއިރާތަކުން ކުރެ ކޮންމެ ދާއިރާއަކުން
ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ހެލްތު ވޯކަރުންނަށެވެ .މި އިނާމު ލިބޭ ީ
ތވޯކަރަކަށެވެ.
ލ ު
ތތަކުގެ ތެރެއިން ކަނޑައެޅޭ އުޞޫލުގެދަށުން އެންމެ ގިނަޕޮއިނޓް ލިބޭ  1ހެ ް
ނަންހުށަހަޅާ ފަރާ ް

ފޯމު ފުރުމުގައި އެހީއެއް ބޭނުންފުޅުވެލައްވާނަމަ ރަސްމީގަޑީގައި މި އިދާރާގެ  6540025ނުވަތަ  6540038ނަންބަރު ފޯނުން
އެކަޑަމިކް ކޮމެޓީގެ ބޭފުޅަކާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

