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 އިނާމަށް ހުށައަޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ރަސްވަނި . 1
  2016 2017 2018 
    (*)ކައުންސިްލގެ ައމިއްލަ ަމސައްކަުތން ހޯދާފަިއވާ ާއމްދަނީ  1
    ޕާރފޯމަްނސް އިްނޑެކްްސއިން ލިބުނު ުޖމްލަ ޕޮއިންޓް  2
    ރަށުކައުްނސިލްތަކުގެ މޮނިޓަރިްނއިން ިލބުނު ޕޮއިންޓް  3
    (*)އިާދރީ ުމވައްޒަުފންގެ ާޕރފޯމަްނސް އެްޕރަިއސަލްގެ ުޖމްލަ  4
 ށަައޅަްނޖެހޭ ިކތާބީހެކި މި ފޯާމއި އެކު ހުށަައުޅއްަވން ވާެނއެވެ.ަޞްއޙަ ކަން ކަށަވަރު ކުުރމަށް ހުމަތީގައި އެވާ މަޢުޫލމާތުގެ  *

 އުޖާލާ ސްކޫލް . 2
  2016 2017 2018 
    ޘާނަވީ ިއމްތިާޙނު ހެދި ަދރިަވރުްނގެ ައދަދު  1
    ާމއްާދއިން ފާްސިވ ދަރިަވރުްނގެ ައދަދު 5ޘާނަވީ ިއމްތިާޙނުގެ  2
    ގާލްަގއިޑް ަޙރަކާތްަތއް ހިންގާަފިއވާ އަަހރު  3
    ސްކައުޓް ަޙރަކާތްތައް ހިްނގާަފއިވާ އަަހރު  4
    ކެޑޭޓް ޙަރަކާތްތައް ިހންގާަފިއވާ އަަހރު  5
 ޤަުއމީ ައދި އަޮތޅު ފެންަވރުަގއި ަބއިެވިރ ވެފަިއވާ ޙަރަކާަތތައް  6

 
 
 
 
 ޤަުއމީ ައދި އަޮތޅު ފެންަވރުަގއި ސްކޫުލން ޙާޞިލު ކޮށްފަިއވާ ކާމިޔާބީަތއް  7

 
 
 
 

 ހުަށއަުޅްއވަން ާވެނއެވެ.ށަައޅަްނޖެހޭ ކިތާީބހެކި މި ފޯމާއި އެކު މަތީަގއި ެއވާ މަޢުލޫމާުތގެ ަޞއްޙަ ކަްނ ކަށަވަރު ކުުރމަށް ހު

 / އަތޮޅުގެ އެންމެ ޙަރަކާތްތެރި ޖަމްޢިއްޔާ  ހިންގުންތެރި އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ . 3
  2016 2017 2018 
    އާްމދަީނގެ ޖުމްލަ  1
     ޚަަރދުގެ ޖުމްލަ 2

3 
ގެ ކަރުދާހެްއަގއި ލިޔުންވާ ރަށު ަކއުްނސިލް އިާދރާަވކި ޙަރާކާތް ހިްނގި ޮކންމެ އަަހރެއް ވަކިން އެނގޭ ޮގތަށް، ހިންހި ޙަރަކާްތތައް: 

 ެމވެ.ތައްަގނޑު ެޖއްަސވާ، ަޙރަކާތްަތއް ހިްނގުމަށް ފާސްުކރި ކޮމެޓީގެ ޖަލްާސގެ ޔަުއމިއްާޔގެ ކޮޕީެވސް މިފޯާމއި އެކު ހުަށެއޅުްއވުން ެއދެ

4 
ތަްށ، ވަކި ކަރުދާެހއްަގއި ލިޔުްނވާ ރަށު ކަުއންސިލް އިާދާރގެ ބަިއވެިރވި ަޙރަކާތްަތއް: ަޙރާކާތް ހިންިގ ކޮންމެ އަހަެރއް ވަކިން އެނގޭ ގޮ

 ެމވެ.ތައްަގނޑު ެޖއްަސވާ، ަޙރަކާތްަތއް ހިްނގުމަށް ފާސްުކރި ކޮމެޓީގެ ޖަލްާސގެ ޔަުއމިއްާޔގެ ކޮޕީެވސް މިފޯާމއި އެކު ހުަށެއޅުްއވުން ެއދެ

5 
ވަކިން ެއނގޭ ގޮތަށް، ވަކި ކަރުދާެހްއގައި ލިޔުްނވާ، މިކަން ސާިބތުކޮށްދޭ ކޮންމެ އަހަެރއް  2016،2017،2018ހޯދާފަިއވާ ކާމިާޔބީތަްއ: 

 ކިތާބީހެކި މިފޯާމިއއެކު ހުށަެއޅުެއޅުްއވުްނ އެދެެމވެ.
 އާްމދަނީ ާއއި ަޚރަދު ާސބިތުކޮްށދިނުަމްށޓަކައި ޚަަރދު ރިޕޯޓްގެ ގެ އިުތރުން ބެްނކް ސްޓޭޓްމަންޓް ހުށައެުޅން އެެދެމވެ. 6

 ރަށު ކައުންސިލް އިދާރާއިން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް 

 ޢުލޫމާތަކީ ޞައްޙަ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ.ގައި ވާ މަ 3މިފޯމްގެ ނަންބަރު 
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