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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 ހުށަހަޅަން 

ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  އެދޭ ވިޔަވަތި އިނާމަށް   

 ވާދަކުރާ އިނާމު 

 ހުށައެޅި ފަރާތުގެ އިޤްރާރާއި ސޮއި 

މުއައްސަސާއަކުން
ތައްގަނޑު  ނަމަ

 ޖައްސަވާ 

ފަރުދެްއނަަމ 
ޕާސްޕޯރޓް ަސއިޒްެގ 

 ފޮޓޯ 
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 ނަމޫނާ މުއައްޒަފު އަތޮޅުގެ . 9

 -މިއިާނމަށް ނަން ހުށަެހޅޭނީ:
ރާ .އަތޮުޅެގ މުވަްއސަސާތަުކގައި ަމސައްކަތްކު ށވާ ފިޔަހެލްތުވޯކަރުން(  ،)މުދައްިރސުްނނާއި ނަރުުހން ފަންނީ މުަވއްަޒފުން ސިވިްލސާރވިްސގެ

 ނަށެވެ. ސިވިްލސަރވިސް ުމަވއްޒަފުން 

  2016 2017 2018 
 ހާޟިުރވި  ހާޟިުރވާްނވި  ހާޟިުރވި  ހާޟިުރވާްނވި  ހާޟިުރވި  ހާޟިުރވާްނވި 

       ހާޟިރީ  
 

 ސްޓާފް ޕާފޯމަންސް  
2016 2017 2018 

 ލިބުނުުޖމްލަ ލިބެންާވޖުމްލަ  ލިބުނުުޖމްލަ ލިބެންާވޖުމްލަ  ލިބުނުުޖމްލަ ލިބެންާވޖުމްލަ 
       ޕާފޯމަންސް އެޕަަރއިސަްލގެ މާކުސް  

 ށ. އަތޮޅަށް ިޚދުމަތްުކރަންފެށި ާތރީޚް އަދި ޭހދަވި ުމްއދަތު: 

 ސެޓްފިކެޓް ނަންބަރ އަހަރު  ތަޢުލީމު ހާޞިލުކުރި ަމރުކަޒު  ކޮށްފައިވާ އެންމެ މަތީ ސަަނދު ހާޞިލު 
    

 ފުރިހަމަ ކުރުމަށް  މިހާރު ޚިދުމަތްކުރާ މުއައްސަސާއިން 

 ގައި ވާ މަޢުލޫމާތަކީ ޞައްޙަ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ. 9މިފޯމްގެ ނަންބަރު 
 

 

 އަތޮޅުގެ ޝަރަފްވެރި އިނާމު . 11
 -:މިއިާނމަށް ނަން ހުަށއެޭޅނީ

  ަވަނަ ޙާސިލު ކޮށްަފއިާވނަމަ  1ކުން އަހަުރގެ ތެޭރަގއި މުިޅާރްއޖެއަށް ުހޅުވާަލއިެގން ނުވަތަ ދުނިޭޔގެ ފެންވަުރަގއި ާބއްވާަފއިވާ މުާބރާތަ 3ވޭތުެވދިޔ 

  ެޗް.ޑީ ާހޞިލުކުރަްއވާފައި ވާަނމަ ފެންަވރުގަ ުނވަތަ ަޤއުމީ ފެްނވަުރގެ ކޯސްތަކުން އެްއވަނަ ހޯދާ ަފރާތްތަކަށާއި ޕީ.އެއިލްމީ ރޮނގުން ދުނިޭޔގ 

 ޔުނިވާސިޓީ  އަހަރު ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާތައް #
1 PHD  ަޙާސިލު ކުރައްވާފައިވާނަމ   
ވަނަ  1ކުން ނުވަތަ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ބާއްވާފައިވާ މުބާރާތައަހަރުގެ ތެރޭގައި މުޅިރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލައިގެން  3ވޭތުވެދިޔަ  2

 ކި އެއްހީރަސް ކުރެއްވުން އެދެން.ހެ ޙާސިލު ކޮށްފައިވާނަމަ ތިރީގައި ތަފްސީލު ލިއުއްވައި، ކިތާބީ 
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 ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާ 

ކައުންސިލުގެ 
ތައްގަނޑު 
 ޖައްސަވާ 
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