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އވޯޑް 2016
ރަންނާ ެ
އެވޯޑަށް އެދޭ ފޯމް
(ކައުންސިލުންދޭ ޚާއްޞަ އެވޯޑް  /މަތީދަރަޖަ ހޯދާފަރާތްތަކަށް ކައުންސިލުންދޭ ޚާއްޞަ އެވޯޑް)
އެވޯޑަށް އެދި ނަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު (މިބައި ފުރިހަމަ ކުރައްވާނީ ފަރުދީ ޙައިސިއްޔަތުން އެވޯޑަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުންނެވެ).
ފުރިހަމަ ނަން:

އައި.ޑީ ކާޑް ނަމްބަރ:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

އަތޮޅާއި ރަށް:

އުފަން ތާރީޚް:

ފޯން ނަމްބަރ:

އެވޯޑަށް އެދި ނަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު (މިބައި ފުރިހަމަ ކުރައްވާނީ ކްލަބް ،ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްފަދަ ތަންތަނުން އެވޯޑަށްއެދި ހުށަހަޅާ ނަމައެވެ).
ފުރިހަމަ ނަން:

ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރ:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

އަތޮޅާއި ރަށް:

މަސްޢޫލުވެރިއެއްގެ ނަން:

ފޯން ނަމްބަރ:

އެވޯޑާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު (ކުރިމަތިލާ އެވޯޑުގައި  ފާހަގަ ޖަހާށެވެ)
ކައުންސިލުންދޭ ޚާއްޞަ އެވޯޑް
ޘާނަވީ ބައި

ކުޅިވަރުގެ ބައި

މަތީ ޘާނަވީ ބައި

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާފަރާތްތަކަށް ކައުންސިލުންދޭ ޚާއްޞަ އެވޯޑް
ޘާނަވީ ބައި

މަތީ ޘާނަވީ ބައި

ޙާފިޡުންގެ ބައި

ޑިގްރީން ފެށިގެން މަތީދަރަޖައިގެ ބައި
ކުޅިވަރުގެ ބައި

ތަޢުލީމް ޙާޞިލްކުރި ސްކޫލްއާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު (ޘާނަވީ  /މަތީ ޘާނަވީ ބައި)
ނިންމި އަހަރު:

ނަން:

ތަޢުލީމް ޙާޞިލްކުރި ކޮލެޖް  /ޔުނިވަރސިޓީ އާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު (ޑިގްރީއިން ފެށިގެން މަތީ ދަރަޖައިގެ ބަޔަށް ޚާއްޞަ )
ކޯހުގެ ނަން:

ކޯހުގެ މުއްދަތު:

ކޮލެޖް/ޔުނިވަރސިޓީގެ ނަން:

ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް:
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Secretariat Of the South Maalhosmadulu Atoll Council

ފޯން + 006 0068066 :ފެކްސް+ 006 0068066 :

Tel: +960 6608300, +960 6608301

އީމެއިލްsecretariat@baa.gov.mv :

Email: secretariat@baa.gov.mv

ޙާފިޡުންގެ ބައި؛
ޙާޞިލްކުރި އަހަރު:

ސަނަދު ޙާޞިލްކުރި ތަނުގެ ނަން:

ކުޅިވަރުގެ ބައި؛
މުބާރާތުގެ ނަން:

ހޯދި ކާމިޔާބު:

އިންތިޒާމް ކުރި ފަރާތް:

ޙާޞިލްކުރި އަހަރު:

ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީގެ ތަފްޞީލް:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------އިޤްރާރް
މި ފޯމްގައި ޞައްޙަނޫން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ހިމެނިފައިވާކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ،މި ފޯމް ބާޠިލް ކުރުމާއިމެދު އަޅުގަނޑުގެ އެއްވެސް އިޢުތިރާޟެއް ނެތެވެ.
އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތުގެ ( :އަމިއްލައަށް ނަން ހުށަހަޅާނަމަ )

އެވޯޑަށް ނަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ( :އެހެން ފަރާތަކުން ނަން ހުށަހަޅާނަމަ )

ސޮއި:

ސޮއި:

ނަން:

ނަން:

އެޑްރެސް:

އެޑްރެސް:

އައި.ޑީ ކާޑް /

އައި.ޑީ ކާޑް /

ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރ:

ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރ:

ތައްގަނޑު:

ތައްގަނޑު:

(ކްލަބް ،ޖަމްޢިއްޔާ

(ކްލަބް ،ޖަމްޢިއްޔާ

ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއްނަމަ)

ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއްނަމަ)
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Secretariat Of the South Maalhosmadulu Atoll Council

ފޯން + 006 0068066 :ފެކްސް+ 006 0068066 :

Tel: +960 6608300, +960 6608301

އީމެއިލްsecretariat@baa.gov.mv :

Email: secretariat@baa.gov.mv

ނ ސޮއިކޮށް ތައްގަނޑު ޖަހާފައި އޮންނަން ޖެހޭނެވެ.
ނޯޓް :މި ފޯމާއި އެކު ތިރީގައިމިވާ ތަކެތި ހުށަހަޅަންވާނެވެ .ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުގެ އަސްލާއެއްގޮތް ކަމަށް ސަރުކާރު ރަސްމީ އޮފީހަކު ް

 .1އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތާއި ނަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ (އަމިއްލަ ފަރުދަކު ނަމަ)
 .2އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތާއި ނަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ (ކްލަބް ،ޖަމްޢިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއް ނަމަ)
 .3އެވޯޑަށް އެދި ހުށަހަޅާ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ކާމިޔާބީތައް ހާމަކޮށްދޭ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ.
 .4ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ.
 .5ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ (އެކްރެޑިޓް ކޮށްފައި)
 .6ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ތަކުގެ ކޮޕީ (ޑިގްރީއިން ފެށިގެން މަތީގެ ބައި)
 .7ސްކޫލް ލީވިންގ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ (ޘާނަވީ  /މަތީ ޘާނަވީ ބައި)
 .8އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ 3 ،މަސްނުވާ (ހުދުކުލައިގެ ބެކްގުރައުންޑެއްގައި) ޕާސްޕޯޓް ސައިޒްގެ ފޮޓޯއެއް( .އަމިއްލަ ފަރުދަކު އެވޯޑަށް
ކުރިމަތިލާނަމަ)
 .9ނޯޓް :މަޢުލޫމާތުގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭން ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ލިޔުމަކާއި ލިބިފައިވާ ކާމިޔާބީތައް ހާމަކޮށްދޭން ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ލިޔުމެއް ހުންނަންވާނީ
އެޓެސްޓް ކުރެވިފައެވެ .އެޓެސްޓް ކުރެވިފައިނުވާ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުނުކަމުގައި ވިޔަސް ،އެ ލިޔުމަކަށް މާކުހެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބޭނުމަށް:
ފޯމް އޮފީހަށް ބަލައިގަތް ފަރާތުގެ:
ނަން:
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ފޯމް ބަލައިގަތް ފަރާތުގެ ސޮއި:

Secretariat Of the South Maalhosmadulu Atoll Council

ފޯން + 006 0068066 :ފެކްސް+ 006 0068066 :

Tel: +960 6608300, +960 6608301
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