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 2018 އެޯވޑު ފާފު

 ށް އެދޭ ފޯމު އެވޯޑަ
 ވޯޑު(ދުމަތްތެރި ކުލަބު ޖަމިއްޔާގެ އެ / އެންމެ ޚި އެވޯޑު ހިންގުންތެރިކަމުގެ)

 

 ލޫމާތު މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ / ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާ / ޕީ.ޓީ.އޭ ގެ މަޢު ނަން ހުށަހަޅާ ރަށު ކައުންސިލް / އަންހެނުން ތަރައްގީއަށް ވޯޑަށް އެދި އެ 
ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ 

 ފުރިހަމަ ނަން:
 

 :ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު
 

  އަތޮޅާއި ރަށް:  :އެޑްރެސް
  :ފޯން ނަމްބަރު   :ނަން ލުވެރިއެއްގެމަސްއޫ

 
 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ މައުލޫމާތު: ކައުންސިލުތަކުން 
 ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނު ތަންފީޒްކުރެވޭ މިންވަރު.)ހ( 
 ކަންކަން ނިންމުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދާ މިންވަރު.)ށ( 
 ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ މިންވަރު.)ނ( 
 އިދާރާ ހިންގުމުގައި ހަރުދަނާކަން ހުރި މިންވަރު.)ރ( 
 ވާ މިންވަރު.އިޖްތިމާޢީ ޙަރަކާތްތައް ހިންގާފައި)ބ( 

 )މަތީގައިވާ ނުކުތާތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުންތައް މިފޯމާއެކު އެޓޭޗްކުރަންވާނެއެވެ.(
 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ މައުލޫމާތު:އަންހެނުން ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުން 
 މިންވަރު.)ހ( އަންހެނުން ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ 

 )ށ( ކަންކަން ނިންމުމުގައިރަށުކައުންސިލާއި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދާފައިވާ މިންވަރު.

 )ނ( ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ މިންވަރު.

 )ރ( ކޮމިޓީ ހިންގުމުގައި ހަރުދަނާކަން ހުރި މިންވަރު.

 .)ބ( އިޖްތިމާޢީ ޙަރަކާތްތައް ހިންގާފައިވާ މިންވަރު

 )ޅ( އާމްދަނީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ މިންވަރު.

 )މަތީގައިވާ ނުކުތާތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުންތައް މިފޯމާއެކު އެޓޭޗްކުރަންވާނެއެވެ.(
 
 
 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ މައުލޫމާތު:ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކުން 

 މަގްސަދު ހާސިލް ކޮށްފައިވާ މިންވަރު)ހ( ޖަމިއްޔާ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު 

 )ށ( ހިންގާ ގަވައިދަށް ޢަމަލު ކޮށްފައިވާ މިންވަރު

 )ނ( ރަށުގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ މިންވަރު
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 ބައިވެރިވުން ހޯދާފައިވާ މިންވަރު. މެމްބަރުންގެކަންކަން ނިންމުމުގައި)ރ( 

 އިޖްތިމާޢީ ޙަރަކާތްތައް ހިންގާފައިވާ މިންވަރު.)ބ( 

 )ޅ( އާމްދަނީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ މިންވަރު.

 މިފޯމާއެކު އެޓޭޗްކުރަންވާނެއެވެ.( )މަތީގައިވާ ނުކުތާތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުންތައް 
 
 

 އިޤްރާރް 

 ކުރުމާއިމެދު އެއްވެސް އިޢުތިރާޟެއް ނެތެވެ.މި ފޯމް ބާޠިލް ، ނަމައް ހިމެނިފައިވާމި ފޯމްގައި ޞައްޙަނޫން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެ

 އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތުގެ: 

  ސޮއި:

  ނަން:

  އެޑްރެސް:

  ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރ:

ނޑު:   ތައްގަ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ނޯޓް: މި ފޯމާއި އެކު ތިރީގައިމިވާ ތަކެތި ހުށަހަޅަންވާނެވެ. 

 ފަރާތުގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ  އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލާ  .1
 އެވޯޑަށް އެދި ހުށަހަޅާ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ކާމިޔާބީތައް ހާމަކޮށްދޭ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ. .2
 ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ. .3
 )ފޮޓޯ / ވީޑިއޯ އާއެކު( އެވޯޑަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް .4
 ލިޔުމެއް ނޯޓް: މަޢުލޫމާތުގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭން ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ލިޔުމަކާއި ލިބިފައިވާ ކާމިޔާބީތައް ހާމަކޮށްދޭން ހުށަހަޅާ ހުރިހާ  .5

 އެ ލިޔުމަކަށް މާކުހެއް ނުދެވޭނެއެވެ.، ހުންނަންވާނީ އެޓެސްޓް ކުރެވިފައެވެ. އެޓެސްޓް ކުރެވިފައިނުވާ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުނުކަމުގައި ވިޔަސް
 

 ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބޭނުމަށް:

 :ފޯމް އޮފީހަށް ބަލައިގަތް ފަރާތުގެ 

  ނަން:

  ފޯމް ބަލަިއގަތް ތާީރޚް:

  ސޮއި:ފަރާތުގެ ފޯމް ބަލައިގަތް   :ފޯމް ބަލަިއގަތް ަގޑި
 
 

 


