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ވާދަކުރުމަށް އެދޭ އިނާމާ ދިމާލުގައިވާ ހުސް ގޮޅީގައި      -މިފާހަގަ ޖައްސަވާ:

 ހިންގުންތެރިކަމުގެ ދާއިރާ 

އުޖާލާ ސްކޫލް  ންގުންތެރި އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ ހި ޖަމްޢިއްޔާއަތޮޅުގެ އެންމެ ޙަރަކާތްތެރި   އިނާމު ރަސްވަނި 

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

  ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  އެދޭ ވިޔަވަތި އިނާމަށް   

 ވާދަކުރާ އިނާމު 

 ހުށައެޅި ފަރާތުގެ އިޤްރާރާއި ސޮއި 

މުއައްސަސާއަކުން
ތައްގަނޑު  ނަމަ

 ޖައްސަވާ 

ފަރުދެްއނަަމ 
ޕާސްޕޯރޓް ަސއިޒްެގ 

 ފޮޓޯ 
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 ނަރުސް އަތޮޅުގެ ޚިދުމަތްތެރި . 6
 -މިއިާނމަށް ނަން ހުށަެހޅޭނީ:

 ެށވެ.އަހަރު ށ.އަތޮޅުޮހސްޕިޓަްލގަ ާއއި ށ.އަތޮޅު ރަށްރަުށގެ ިޞއްޙީ ަމރުކަޒުތަކުަގއި ަމސައްކަތް ުކރަްއވަުމން ގެްނދަވާ ިދވެިހނަރުުހންނަ 3ވޭތުެވދިޔަ 

  2016 2017 2018 
 ހާޟިުރވި  ހާޟިުރވާްނވި  ހާޟިުރވި  ހާޟިުރވާްނވި  ހާޟިުރވި  ހާޟިުރވާްނވި 

       ހާޟިރީ  
 

 ސްޓާފް ޕާފޯމަންސް  
2016 2017 2018 

 ލިބުނުުޖމްލަ ލިބެންާވޖުމްލަ  ލިބުނުުޖމްލަ ލިބެންާވޖުމްލަ  ލިބުނުުޖމްލަ ލިބެންާވޖުމްލަ 
       ޕާފޯމަންސް އެޕަަރއިސަްލގެ މާކުސް  

 ތާީރޚް އަދި ޭހަދވި މުްއދަތު:ޞިްއޙީ ިއދާާރއެްއަގއި ޚިުދމަތްފެށި ށ. އަތޮުޅގެ 

 ސެޓްފިކެޓް ނަންބަރ އަހަރު  ތަޢުލީމު ހާޞިލުކުރި ަމރުކަޒު  ހާޞިލު ކޮށްފައިވާ އެންމެ މަތީ ސަަނދު 
    

 ފުރިހަމަ ކުރުމަށް  ހޮސްޕިޓަލް / ޞިއްޙިމަރުކަޒުން 

 ގައި ވާ މަޢުލޫމާތަކީ ޞައްޙަ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ. 6މިފޯމްގެ ނަންބަރު 

 
 

 ހެލްތު ވޯކަރު އަތޮޅުގެ ޚިދުމަތްތެރި . 7
 -މިއިާނމަށް ނަން ހުށަެހޅޭނީ:

 ވޯަކރުންނަެށވެ.އަހަރު ށ.އަތޮޅުޮހސްޕިޓަްލގަ ާއއި ށ.އަތޮޅު ރަށްރަުށގެ ިޞއްޙީ ަމރުކަޒުތަކުަގއި ަމސައްކަތް ުކރަްއވަުމން ގެްނދަވާ ހެލްތު  3ވޭތުެވދިޔަ 

  2016 2017 2018 
 ހާޟިުރވި  ހާޟިުރވާްނވި  ހާޟިުރވި  ހާޟިުރވާްނވި  ހާޟިުރވި  ހާޟިުރވާްނވި 

       ހާޟިރީ  
 

 ސްޓާފް ޕާފޯމަންސް  
2016 2017 2018 

 ލިބުނުުޖމްލަ ލިބެންާވޖުމްލަ  ލިބުނުުޖމްލަ ލިބެންާވޖުމްލަ  ލިބުނުުޖމްލަ ލިބެންާވޖުމްލަ 
       އެޕަަރއިސަްލގެ މާކުސް ޕާފޯމަންސް  

 ށ. އަތޮުޅގެ ޞިްއޙީ ިއދާާރއެްއަގއި ޚިުދމަތްފެށި ތާީރޚް އަދި ޭހަދވި މުްއދަތު: 

 ސެޓްފިކެޓް ނަންބަރ އަހަރު  ތަޢުލީމު ހާޞިލުކުރި ަމރުކަޒު  ހާޞިލު ކޮށްފައިވާ އެންމެ މަތީ ސަަނދު 
    

 ފުރިހަމަ ކުރުމަށް  ހޮސްޕިޓަލް / ޞިއްޙިމަރުކަޒުން  

 ގައި ވާ މަޢުލޫމާތަކީ ޞައްޙަ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ. 7މިފޯމްގެ ނަންބަރު 
 

 ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާ 

 މުއައްސަސާގެ 
ތައްގަނޑު 
 ޖައްސަވާ 

 

 މުއައްސަސާގެ 
ތައްގަނޑު 
 ޖައްސަވާ 
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