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ވާދަކުރުމަށް އެދޭ އިނާމާ ދިމާލުގައިވާ ހުސް ގޮޅީގައި      -މިފާހަގަ ޖައްސަވާ:

 ހިންގުންތެރިކަމުގެ ދާއިރާ 
އަތޮޅުގެ އެންމެ  އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ  ންގުންތެރި ހިއުޖާލާ ސްކޫލް  ރަސްވަނި  އިނާމު 

ޙަރަކާތްތެރި  ޖަމްޢިއްޔާ

 ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާ 
    އަތޮޅުގެ ޚިދުމަތްތެރި ހެލްތުވޯކަރު      އަތޮޅުގެ ޚިދުމަތްތެރި ނަރުސް    އަތޮޅުގެ ހީވާގި އެދުރު      އަތޮޅުގެ ކާމިޔާބު އެދުރު     
 ރާވެރިބޭ އިނާމު  އަތޮޅުގެ ނަމޫނާ މުވައްޒަފު      އަތޮޅުގެ ދަރުމަވެރިޔާ     

 ޝަރަފްވެރި އިނާމު އަތޮޅުގެ     

 

 

ޞައްޙަ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ. ޞައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތެއްވާނަމަ މިފޯމް ބާތިލު ކުރުމާމެދު އަޅުގަނޑުގެ އިޢުތިރާޟެއް  ދީފައިއެވަނީ  މި ފޯރމްގައި 
                                            ނެތެވެ.

 ------------------------------  ސޮއި:                 ----------------------------ތާރީޚް: 
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    ދި ފަރުދެއްގެ ގޮތުގައި ފޯމްހުށަހަޅަނީނަމަ އައިޑީކާޑުގެ ކިތާބީހެކީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަހަޅުއްވާ ހުރިހާ ލިޔުންތަކުގައި އިދާރާގެ ތައްގަނޑު ޖަހައި އިސްވެރިޔާ ސޮއި ކުރައްވަންވާނެއެވެ. އަ ނޯޓް: 

  ކޮޕީ ހުށަ 

ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  އެދޭ ވިޔަވަތި އިނާމަށް   

 ވާދަކުރާ އިނާމު 

 ހުށައެޅި ފަރާތުގެ އިޤްރާރާއި ސޮއި 

މުއައްސަސާއަކުން
ތައްގަނޑު  ނަމަ

 ޖައްސަވާ 



ފަރުދެްއނަަމ 
ޕާސްޕޯރޓް ަސއިޒްެގ 

 ފޮޓޯ 
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 އަތޮޅުގެ ކާމިޔާބުއެދުރު . 4
  ަޙާިޟރުވެަފއިުވން. 80%އަަހރު ކޮންެމއަހަރަކު ަމުދެވގެން 3ވޭތުެވދިޔ  
  ަދަިރވަުރން  90ުމދަްއރިސަކު ކިަޔވަިއެދއްވާ މާްއާދއަކުން އެުމަދއްިރސަކު ކިޔަަވއިެދްއވާ ކްލާުހގެ ަމދުެވގެން %، ައހަުރގެ ތެެރއިން އަަހރަކު 3ވޭތުެވދިޔ

"ސީ" ފާުހން ފެށިގެން މަިތން، އެްޑވާްނސް ލެވެލް އިން "އީ" ލެވެލް އިން  ލެވެލް ައދި އެްޑވާްނސް ލެވެްލ އިމްިތޙާނުަގއި ަބިއވެިރވެ އޯިޑނަރީ  އޯޑިަނރީ 
 ފާސްކޮށްދީފައިުވން. 100ފާހުން ފެށިގެން މަތި އަދި އެސް.އެސް.ސީ އާިއ، އެޗް.އެސް.ސީ އިމްިތޙާނުން "ސީ" ފާހުން ފެށިގެން މަތީ މިްނގަނަޑކުން %

  ެން ވާނެއެވެ. ޅައަހުށަރމްގެ ނަތީޖާ ޝީޓް ޓާ ދެވަނަމި ފޯމާއެކު ކިޔަވައިދެއްވި ކްލާހުގ 

  2016 2017 2018 
 ހާޟިުރވި  ހާޟިުރވާްނވި  ހާޟިުރވި  ހާޟިުރވާްނވި  ހާޟިުރވި  ހާޟިުރވާްނވި 

       ހާޟިރީ  
 

  / އޯލެވެލް  ހެދި އަހަރު  އޭލެވެލް  
2016 2017 2018 
 ފާސްވި  އިމްިތޙާންެހދި  ފާސްވި  އިމްިތޙާންެހދި  ފާސްވި  އިމްިތޙާންެހދި 

       ނަތީޖާ  
  ކިޔަވައި ެދްއވި ާމއްދާ: 

 އިދާރާއިން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް  ސްކޫލްގެ 

 ގައި ވާ މަޢުލޫމާތަކީ ޞައްޙަ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ. 4މިފޯމްގެ ނަންބަރު 
 

 

 އަތޮޅުގެ ހީވާގި އެދުރު . 5
 -ހުށަެހޅޭނީ :މިއިާނމަށް ނަން 

ައށް ކިޔަަވިއދެްއވާ ޓީޗަުރން ފިޔަަވއި( ކިަޔވަިއދެްއވާ  10އަށް )ްގރޭޑް  4އަހަރު ށ.އަޮތޅު ސްކޫލްަތކުގައި  ޭބބީ ާނސަރީން ެފށިގެން ކީ ްސޓޭޖް  3ވޭތުެވދިޔަ 

 ށ.އަތޮުޅގެ ޓީޗަރުންަނށެވެ. 

  2016 2017 2018 
 ހާޟިުރވި  ހާޟިުރވާްނވި  ހާޟިުރވި  ހާޟިުރވާްނވި  ހާޟިުރވި  ހާޟިުރވާްނވި 

       ހާޟިރީ  
 

 ސްޓާފް ޕާފޯމަންސް  
2016 2017 2018 

 ލިބުނުުޖމްލަ ލިބެންާވޖުމްލަ  ލިބުނުުޖމްލަ ލިބެންާވޖުމްލަ  ލިބުނުުޖމްލަ ލިބެންާވޖުމްލަ 
       ޕާފޯމަންސް އެޕަަރއިސަްލގެ މާކުސް  

 

 ----------------------------------------------------------------------ައދި ހޭަދވި ުމއްދަުތ: ށ. އަތޮުޅގެ ސްކޫލްތަކުަގއި ކިޔަަވއިޭދްނފެށި ތާރީޚް 

 -------------------------------------------------------------------------ތަޢުލީމީ ގޮތުން ހާޞިލު ކޮށްފަިއވާ ެއްނމެ މަތީ ސަަނދު / ސެޓްފިކެޓް: 

 އިދާރާއިން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް  ސްކޫލްގެ 

 ގައި ވާ މަޢުލޫމާތަކީ ޞައްޙަ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ. 5މިފޯމްގެ ނަންބަރު 

 

 ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާ 

 މުއައްސަސާގެ 
ތައްގަނޑު 
 ޖައްސަވާ 

 

 މުއައްސަސާގެ 
ތައްގަނޑު 
 ޖައްސަވާ 

--------------ސޮއި:   --------------------މަޤާމް:     -----------------------------ނަން:  އިސްވެރިޔާގެ  
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 ކުރި މުއައްޒަފުގެ ކަށަވަރު މަޢުލޫމާތު 
 --------------------------------ސޮއި: 

 ------------------------------- ނަން:
 -------------------------------މަާޤމް: 

 
 
 

 ކުރި މުއައްޒަފުގެ ކަށަވަރު މަޢުލޫމާތު 
 --------------------------------ސޮއި: 

 ------------------------------- ނަން:
 -------------------------------މަާޤމް: 
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