މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ފުނަދޫ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

`
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ފުނަދޫ ،ދިވެހިރާއްޖެ.

ށ .އަތޮޅުކައުންސިލުގެ ތަޢުލީމީ އިނާމު ދިނުމުގެ ސިޔާސަތު
ޖެނުއަރީ – 2015

 .1ތަޢާރަފް
ހން ކުރިއްސުރެ ދެމުންގެންދިޔަ އިނާމުދިނުމުގެ ސިޔާސަތު އިތުރަށް
މިއީ ށ .އަތޮޅުގެ ކިޔަވާ ކުދިންނަށް ށ.އަތޮޅުއޮފީ ު
ވރުދީ
ހތް ަ
ދ ދަރިވަރުންނަށް ި
ނތައް ހޯ ާ
ތ ވަ ަ
ގން މަ ީ
ގއި ތަޢުލީމީ ރޮނ ު
އތޮޅު ފެންވަރު ަ
ސލްގެ ފަރާތުން ަ
ހަރުދަނާކޮށް ،ށ.އަތޮޅު ކައުން ި
ށއަޅާ
މށް އެކަ ަ
ދނުމުގެ ގޮތުން އިނާމު ދިނު ަ
ނގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް އެފަރާތްތަކަށް ހިތްވަރު ި
ދަރިވަރުންގެ އެހީތެރި އެދުރު ް
ސިޔާސަތެކެވެ.

 .2މަޤުޞަދު
މިފަދަ

ޤބިލު ޖީލެއް އުފެއްދުމާއި،
ސިޔާސަތެއް އެކުލަވާލުމުގެ މައިގަނޑު މަޤުޞަދަކީ ،ށ .އަތޮޅުގައި ޢިލްމީ ގޮތުން ާ

ށ.އަތޮޅު ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވައި ދެއްވާ މުދައްރިސުންނާއި ،ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ކިޔެވުމާއި ކިޔަވައިދިނުމުގެ ރޫޙު އިތުރުކޮށް ރަށު
ރޙެއް
ގ ވާދަވެރި ޫ
ވ ވަނަތައް ހޯދުމު ެ
ދނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރެ ޭ
ގ އަދި ު
ފެންވަރުގައާއި،އަތޮޅު ފެންވަރުގައާއި ،ޤައުމީ ފެންވަރު ަ
އުފައްދައި އަދި އެފަދަ ތަޢުލީމީ ވެއްޓެއް ށ .އަތޮޅުގައި ޤާއިމްކުރުމެވެ.

 .3އިނާމުގެ ދާއިރާތައް
 3.1އަތޮޅު ފެންވަރުގެ އިނާމު
އަތޮޅުގެ ހިއްމަތްތެރި ދަރިވަރު ((ENDEAVOURING STUDENT
ގ ކޮންމެ ސުކޫލެއްގެ ބެސްޓް އޯލްރައުންޑް
ހިއްމަތްތެރި ދަރިވަރުގެ ނަމުގައި ދެވޭ މިއިނާމު ލިބޭނީ ށ .އަތޮޅު ެ
ދަރިވަރަށެވެ.

 3.2ޤައުމީ ފެންވަރުގެ އިނާމު
ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ދެވޭ މި އިނާމު ދެވޭނީ ދެ ކެޓަގަރީއަކުންނެވެ .އެއީ:

(ހ) އަތޮޅުގެ ތޫނުފިލި ދަރިވަރު ()BRILLIANT STUDENT
ޖީ.ސީ.އޯ ލެވެލް ބައި
އ.ޖީ.ސީ.އެސް.ސީ އަދި
ޖސީ އޯ ލެވެލް ،އަ ި
ލބޭނީ ީ
ނމުގައި ދެވޭ މިއިނާމު ި
ލ ދަރިވަރުގެ ަ
 އަތޮޅުގެ ތޫނުފި ިނ
ތކުގެ ދަށު ް
ނ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލު ަ
އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިހާނުތަކު ް
ށ .އަތޮޅުކައުންސިލުގެ ތަޢުލީމީ އިނާމުދިނުމުގެ ސިޔާސަތު – 2015
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އތޮޅުސްކޫލްތަކުން ކިޔެވި
ވރުންނަށާއި ،ށަ .
އ ހިމެނުނު ށ.އަތޮޅުގެ ދަރި ަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޮޕް ޓެންގަ ި
ދަރިވަރުންނަށެވެ.

(ށ)އަތޮޅުގެ ތޫނުފިލި ދަރިވަރު)BRILLIANT STUDENT( :
އެޑެކްސް އޭލެވެލް ބައި
ނމުގައި ދެވޭ މި އިނާމު ލިބޭނީ އެޑެކްސް އޭ ލެވެލް ،އަދި އެޗް.އެސް.ސީ
އަތޮޅުގެ ތޫނުފިލި ދަރިވަރުގެ ަ

-

އިމްތިހާނުތަކުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލުތަކުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޮޕް
ތކުން ކިޔެވި ދަރިވަރުންނަށެވެ.
އތޮޅުގެ ދަރިވަރުންނަށާއި ،ށ.އަތޮޅުސްކޫލް ަ
ޓެންގައި ހިމެނުނު ށަ .

 3.3ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ އިނާމު
އަތޮޅުފެންވަރުގައި ދެވޭ މި އިނާމު ދެވޭނީ ދެ ކެޓަރީއަކުންނެވެ .އެއީ:

(ހ) އަތޮޅުގެ ޝަރަފްވެރި ދަރިވަރު)HONOURED STUDENT( :
ޖީ.ސީ.އޯ ލެވެލް ބައި
-

އަތޮޅުގެ ޝަރަފްވެރި ދަރިވަރުގެ ނަމުގައި ދެވޭ މި އިނާމު ލިބޭނީ ޖީސީ އޯލެވެލް ،އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.ސީ އަދި
ކރާ ވަނަތައް ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ށ.އަތޮޅުގެ
އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިހާނުތަކުން ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފާހަގަ ު
ލތަކުން ކިޔެވި ދަރިވަރުންނަށެވެ.
ދަރިވަރުންނަށާއި ،ށ.އަތޮޅުސްކޫ ް

(ށ) އަތޮޅުގެ ޝަރަފްވެރި ދަރިވަރު)HONOURED STUDENT( :
އެޑެކްސް އޭ ލެވެލް ބައި
ބނީ އެޑެކްސް އޭ ލެވެލް ،އެޗް.އެސް.ސީ
 އަތޮޅުގެ ޝަރަފްވެރި ދަރިވަރުގެ ނަމުގައި ދެވޭ މި އިނާމު ލި ޭވރުގައި ފާހަގަކުރާ ވަނަތައް ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ށ.އަތޮޅުގެ ދަރިވަރުންނަށާއި،
އިމްތިހާނުތަކުން ދުނިޔޭގެ ފެން ަ
ށ.އަތޮޅު ސްކޫލްތަކުން ކިޔެވި ދަރިވަރުންނަށެވެ.

 3.3ސުކޫލްތަކަށް ދެވޭ އިނާމު
އަތޮޅުފެންވަރުގައި ދެވޭ މި އިނާމު ދެވޭނީ ދެ ކެޓަރީއަކުންނެވެ .އެއީ:

)ހ( ސްކޫލް ޕްރޮގްރެސިވް އެވޯޑް ((SCHOOL PROGRESSIVE AWARD
 މި އިނާމު ލިބޭނީ ޖީސީ އޯ ލެވެލް  ،އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.ސީ އަދި އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިހާނުތަކުގައި ބައިވެރިވިށ.އަތޮޅުގެ ސުކޫލްތަކުގެ ތެރެއިން ފާއިތުވި އަހަރު ހޯދި ނަތީޖާއަށްވުރެ  5%އިން ފެށިގެން މަތީ ކުރިއެރުމެއް
ހޯދުމުންނެވެ.

)ށ( ސްކޫލް އެޗީވްމެންޓް އެވޯޑް((SCHOOL ACHIVEMENT AWARD
-

އ ބައިވެރިވި
އ ލެވެލް  ،އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.ސީ އަދި އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިހާނުތަކުގަ ި
މި އިނާމު ލިބޭނީ ޖީސީ ޯ
ނ މަތިން ހޯދާ
ނ ފެށިގެ ް
ނސްބަތް  60%އި ް
އން  5މާއްދާއިން ފާސްވި ި
ށ.އަތޮޅުގެ ސުކޫލްތަކުގެ ތެރެ ި
ސްކޫލުތަކަށެވެ.
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 3.5މުދައްރިސުންނަށް ދެވޭ އިނާމު
އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ދެވޭ މި އިނާމު ދެވޭނީ ދެ ކެޓަގަރީއަކުންނެވެ .އެއީ:

(ހ) އަތޮޅުގެ ކާމިޔާބު އެދުރު ()EXCELLENCE TEACHER
ދއްރިސަކު ކިޔަވައިދެއްވާ މާއްދާއަކުން އެމުދައްރިސަކު ކިޔަވައިދެއްވާ ކްލާހުގެ
 މިއިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅޭނީ މު ަމަދުވެގެން  90%ދަރިވަރުން

އޯ ލެވެލް އަދި އޭ ލެވެލް އިމްތިޙާނުގައި ބައިވެރިވެ އޯ ލެވެލް އިން "ސީ"

ފށިގެން މަތި އަދި އެސް.އެސް.ސީ އާއި ،އެޗް.އެސް.ސީ
ވލް އިން "އީ" ފާހުން ެ
ގން މަތިން ،އޭ ލެ ެ
ފާހުން ފެށި ެ
އިމްތިޙާނުން "ސީ" ފާހުން ފެށިގެން މަތީ މިންގަނޑަކުން  100%ފާސްކޮށްދޭ މުދައްރިސުންނެވެ.
 -މިއިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅޭނީ ކިޔަވައިދެއްވާ މާއްދާއިން ފާއިތުވި އަހަރުގެ ދެ ޓާރމުގައިވެސް

އެމުދައްރިސަކު

ގްރޭޑް  10ނުވަތަ  12ގައި ކިޔަވައިދެއްވާފައިވާނަމައެވެ.
ހރުގެ ކިޔެވުން ފެށޭއިރު އެ ކްލާހެއްގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ތިބޭ ދަރިވަރުންނެވެ .ޢަދަދު
ނ އަ ަ
 ކްލާހެއް ކަމުގައި ބަލާ ީމނޭނެއެވެ.
ރ އަހަރު ނުނިންމާ ގްރޭޑް  10ނުވަތަ 12ން ވަކިވާ ކުދިން ނުހި ެ
ބެލުމުގައި އެކިއެކި ސަބަބުތަކާހު ެ

(ށ) އަތޮޅުގެ ޚިދުމަތްތެރި އެދުރު ) )BEST PERFORMENCE TEACHER
-

ދއްރިސަކު ކިޔަވައިދެއްވާ މާއްދާއަކުން އެ މުދައްރިސަކު ކިޔަވައިދެއްވާ ކްލާހުގެ
ހށަހެޅޭނީ މު ަ
މިއިނާމަށް ނަން ު
މަދުވެގެން  90%ދަރިވަރުން އިމްތިޙާނުގައި ބައިވެރިވެ ދަށްވެގެން  75%ދަރިވަރުން ފާސްވެ ،ފާއިތުވި
އަހަރުގެ ދެޓާރމްގައިވެސް ގްރޭޑް 10ނުވަތަ 12ށް ކިޔަވައިދިނުމާއެކު އެމުދައްރިސެއްގެ ޕަރފޯމެންސް
އެޕްރައިސަލްއިން 80%ން މަތި ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

-

ށ ވާދަކުރާ މުދައްރިސުންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މާއްދާއަކުން އެންމެމަތީ ޕަސެންޓް
މި އިނާމު ދެވޭނީ މިކެޓަގަރީއަ ް
ޙާޞިލްކުރާ ފަރާތަށެވެ.

-

ކާމިޔާބު އެދުރުގެ ކެޓަގަރީން އިނާމު ޙާޞިލްކުރާ މުދައްރިސުން މިކެޓަގަރީގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ.

-

މޅު ޓީޗަރު ހޮވުމަށް މިންކުރާނީ ތިރީގައިވާ ކްރައިޓީރިއާ އާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ
މިއިނާމަށް މިކެޓަގަރީން އެންމެ ޮ
މަތީންނެވެ.



ކިޔަވާދެއްވި ކްލާހުގެ  90%ދަރިވަރުން ކިޔަވާދެއްވި މާއްދާއިން އިމްތިޙާނުގަ ބައިވެރިވެފައިވުން



ކިޔަވާދެއްވި ކްލާހުގެ  75%ދަރިވަރުން ކިޔަވާދެއްވި މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން



ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ދެ ޓާރމްގައި ވެސް  10ނުވަތަ  12އަށް ކިޔަވާދެއްވާފައި ވުން



ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ޕަރފޯރމެންސް އެޕްރައިސަލް ފޯމުން  80%އިން މަތި ލިބިފައިވުން

ށ .އަތޮޅުކައުންސިލުގެ ތަޢުލީމީ އިނާމުދިނުމުގެ ސިޔާސަތު – 2015

3

ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ އުޞޫލު
-

ކިޔަވާދެއްވާ ކުލާހުން ދަރިވަރުން ފާސްވި އިންސައްތައިން  75މާރކްސް.

(މިސާލަކަށް  80%ފާސްވެފައިވާނަމަ x 75
-

80

)

100

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ޕާފޯމަންސް އެޕްރައިސަލް ފޯރމުން ލިބުނު އިންސައްތައަށް  25މާރކްސް

ފއިވާނަމަ x 25
(މިސާލަކަށް  80ޕޮއިންޓް ލިބި ަ

80
100

)

 .3ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ދެވޭ އިނާމު
މިސިޔާތުގެ ދަށުން އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭނީ ،ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުންދޭ ޝީލްޑް އާއި ،ހަނދާނީ ލިއުމެވެ.
ބލައި ކައުންސިލުން އެކަމަށްޓަކައި ފާސްކުރާ
ފންވަރު ބިނާކުރެވޭނީ ކައުންސިލްގެ މާލީ ފުދުންތެރިކަމަށް ަ
މިގޮތުން ދެވޭ ތަކެތީގެ ެ
އގެ މައްޗަށެވެ.
ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން ފުދޭ މިންވަރެ ް

 .5އިނާމުލިބޭ ފަރާތްތައް ހޯދުން
 5.1މި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަނަތަކަށް ނަން ހުށަހެޅުމަށް އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތަކަށް ފުރުޞަތު
ކރަންވާނެއެވެ.
ހުޅުވާލައި ،ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާން ު
މތަކަށް
އ ކިޔަވައިދެއްވި މުދައްރިސުންގެ ނަންތައް އިނާ ު
ދރިވަރުންނާއި ،އެ ސްކޫލުތަކުގަ ި
 5.2ށ.އަތޮޅު ސްކޫލުތަކުން ކިޔެވި ަ
ހުށަހަޅާނީ އެބަޔަކު ނިސްބަތްވާ ސްކޫލަކުންނެވެ .އަތޮޅުން ބޭރު ސްކޫލުތަކުގައި ކިޔެވި ށ.އަތޮޅު ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން
ލންކުރަންވާނެއެވެ.
ނން ހުށަހެޅުމަށް ޢާއްމުކޮށް އިޢު ާ
އިނާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތައް ަ

ށ އެދި ހުށަނާޅައިފިނަމަ
 5.3މިސިޔާސަތުގެ ދަށުން ހުޅުވާލެވޭ ފުރުޞަތުގައި ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުން އިނާމުތަކަ ް
ނނެވެ.
ތތަކު ް
އެފަރާތްތަކަށް ގެއްލޭ ޙައްޤުގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ އެފަރާ ް

 .6އިނާމު ދިނުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން
 6.1މި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން އިނާމުދެވޭ ކޮންމެ ވަނައަކަށް ކަނޑައެޅޭ ސީލްޑާއި ،ސަރޓިފިކެޓްތައް ތައްޔާރުކޮށް ސްކޫލުތަކުގެ
އިނާމުދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް އެ ސްކޫލުތަކަށް ފޮނުވުމަކީ އެކަޑަމިކް ކޮމިޓީން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެކެވެ .އަދި
ނވަންވާނެއެވެ.
މިރަސްމިއްޔާތުގައި އަތޮޅުކައުންސިލް ތަމްސީލުކުރާނެ ބޭފުޅަކު ބަޖެޓް ޙާލަތު ހުރިގޮތް ބަލައި ފޮ ު
 6.2އިނާމު ދިނުމުގެ ކަންކަން ވިލަރެސްކޮށް ހިންގުމަށްޓަކައި  5މެމްބަރުންގެ އެކަޑަމިކް ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލެވޭނެއެވެ.
ވ ގޮތުގެމަތީންނެވެ.
މިކޮމެޓީ އެކުލަވާލެވޭނީ ތިރީގައި ާ

ކޑިނޭޓަރ
ހ .ޕްރޮގްރާމްގެ ޯ
ނ
އޅާ  2ކައުންސިލަރު ް
ށ .ކައުންސިލުން ކަނޑަ ަ
އޒަފުން
ވ ް
ލގެ އިދާރީ  2މު ަ
ނ .ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ކައުންސި ް
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 6.3އެކަޑަމިކް ކޮމިޓީގެ މަޝްވަރާގެ މަތީން އިނާމުތައް ތައްޔާރުކޮށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންކަން ކުރުމަކީ ކޯޑިނޭޓަރުގެ
ޒިންމާއެކެވެ.
 6.3އިނާމު ދިނުމުގެ އިންތިޒާމު ކުރުމަށާއި ،އަދި މިކަމާއިގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ޚަރަދެއްގެ އަންދާސީ ހިސާބެއް ހެދި
ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކުރެވި ފާސްކުރެވޭނެއެވެ.
ދމާވެއްޖެނަމަ
 6.5މިއުޞޫލުގައި ނުހިމެނޭކަމެއް ި

ނ އެކަޑަމިކް ކޮމިޓީގެ މަޝްވަރާގެ މަތީން ކައުންސިލްގެ
އެކަމެއް ނިންމާ ީ

ރައީސެވެ.
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