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މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ފުނަދޫ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މ
އނަ ަ
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ގ
ސއިޒް ެ
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ވިޔަވަތި އިނާމަށް އެދި ހުށައަޅާ ފޯމް

ވިޔަވަތި އިނާމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ފުރިހަމަ ނަން:

---------------------------------------------------------------------------------------

އައިޑީ ނަންބަރު (ފަރުދެއްނަމަ):

އީމެއިލް އެޑްރެސް:

----------------------------

ގުޅޭނެ ފޯނުނަންބަރު:

------------------------------

-------------------------------------------------------------

ވާދަކުރާ އިނާމު
މިފާހަގަ ޖައްސަވާ-:

ވާދަކުރުމަށް އެދޭ އިނާމާ ދިމާލުގައިވާ ހުސް ގޮޅީގައި 
ހިންގުންތެރިކަމުގެ ދާއިރާ
އުޖާލާ ސްކޫލް

ރަސްވަނި އިނާމު

އަތޮޅުގެ އެންމެ ޙަރަކާތްތެރި ޖަމްޢިއްޔާ

ހިންގުންތެރި އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ

ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާ
އަތޮޅުގެ ޚިދުމަތްތެރި ނަރުސް

އަތޮޅުގެ ކާމިޔާބު އެދުރު

އަތޮޅުގެ ހީވާގި އެދުރު

އަތޮޅުގެ ދަރުމަވެރިޔާ

އަތޮޅުގެ ނަމޫނާ މުވައްޒަފު

އަތޮޅުގެ ޚިދުމަތްތެރި ހެލްތުވޯކަރު

ރާވެރިބޭ އިނާމު

އަތޮޅުގެ ޝަރަފްވެރި އިނާމު

ހުށައެޅި ފަރާތުގެ އިޤްރާރާއި ސޮއި
މި ފޯރމްގައި ދީފައިއެވަނީ

ޞައްޙަ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ .ޞައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތެއްވާނަމަ މިފޯމް ބާތިލު ކުރުމާމެދު އަޅުގަނޑުގެ އިޢުތިރާޟެއް

ނެތެވެ.
ތާރީޚް:

----------------------------

މުއައްސަސާއަކުން
ނަމަ ތައްގަނޑު
ޖައްސަވާ

ސޮއި:

------------------------------

ފުރިހަމަ ނަން:

--------------------------------

މަޤާމް-:

---------------------------------

(މުއައްސަސާއަކުންނަމަ)

ނޯޓް :ކިތާބީހެކީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަހަޅުއްވާ ހުރިހާ ލިޔުންތަކުގައި އިދާރާގެ ތައްގަނޑު ޖަހައި އިސްވެރިޔާ ސޮއި ކުރައްވަންވާނެއެވެ .އަދި ފަރުދެއްގެ ގޮތުގައި ފޯމްހުށަހަޅަނީނަމަ އައިޑީކާޑުގެ
ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
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ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާ
 .8އަތޮޅުގެ ދަރުމަވެރިޔާ
ޅނީ-:
ށއެ ޭ
ނމަށް ނަން ހު ަ
މިއި ާ
މތް
ޚދު ަ
އގައި ި
ތ ް
މއްދަ ެ
ދގު ު
ވރެ ި
ހރަށް ު
މދުނުކެނޑި  15އަ ަ
އކުން އަތޮޅަށް ެ
އރާ ަ
ގނަ ދާ ި
ށވުރެ ި
ރއަ ް
ދއި ާ
އއް ާ
ނވަތަ ެ
ރއިން ު
އރާ ތަކުގެ ތެ ެ
އވާ ދާ ި
ގ ި
ތިރީ ަ
ށވެ.
ނނަ ެ
ރއްޔިތު ް
ޅގެ ަ
އވާ ށ .އަތޮ ު
ކޮށްދީފަ ި

ޚިދުމަތް ފެށި އަހަރު

#

ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާތައް

1

ދިވެހިބޭސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ

2

އިސްލާމްދީނަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ދާއިރާ

3

ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ދާއިރާ

4

ދިވެހިބަހާއި ސަގާފަތުގެ ދާއިރާ

5

ރަށްވެހި ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާ

6

ތިމާވެށީގެ ދާއިރާ

7

ކިޔަވައި ދިނުމާއި މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ދާއިރާ

ޚިދުމަތުގެ ޚުލާޞާ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ނޯޓް :މިކަރުދާހުން ނުފުދޭނަމަ އިތުރު ކަރުދާހުގައި ލިއުއްވާ މިކަރުދާހާއި އެއްހީރަސްކުރެއްވުން އެދެމެވެ.
ރަށު ކައުންސިލް އިދާރާއިން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް

ކައުންސިލުގެ

މިފޯމްގެ ނަންބަރު  8ގައި ވާ މޢުލޫމާތަކީ ޞައްޙަ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ.

އިސްވެރިޔާގެ ނަން:

-----------------------------

މަޢުލޫމާތު ކަށަވަރުކުރި މުއައްޒަފުގެ

މަޤާމް:

--------------------

ތައްގަނޑު
ޖައްސަވާ

ސޮއި:

ސޮއި:

--------------------------------

ނން:
ަ

-------------------------------

ޤމް:
މަ ާ

-------------------------------

--------------

ވިޔަވަތި އިނާމަށް އެދި ހުށައަޅާ ފޯމް 2019 -

2

