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ސިޔާސަތު  ގެ އިނާމު ދިނުމު  ކައުންސިލުގެ ތަޢުލީމީ ށ. އަތޮޅު   

  2015 – ޖެނުއަރީ 

  ތަޢާރަފް  .1
ތުރަށް އި ސިޔާސަތުދިޔަ އިނާމުދިނުމުގެ ގެންމުންދެ ކުރިއްސުރެށ.އަތޮޅުއޮފީުހން  ކިޔަވާ ކުދިންނަށްގެ ށ. އަތޮޅު އީމި

ިހތްަވރުދީ ދަރިވަރުންނަށް  ވަަނތައް ހޯދާ  މަތީ އި ތަޢުލީމީ ރޮނުގން ފެންވަރުގަ ައތޮޅު  އަތޮޅު ކައުންިސލްގެ ފަރާތުންށ.ހަރުދަނާކޮށް، 
އެކަަށއަޅާ އިނާމު ދިނުަމށް ވަޒަންކޮށް އެފަރާތްތަކަށް ހިތްވަރުިދނުމުގެ ގޮތުން  އެދުރުްނގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު ދަރިވަރުންގެ އެހީތެރި

  ވެ.ކެސިޔާސަތެ
 

 މަޤުޞަދު  .2
ނޑު  އް އެކުލަވާލުމުގެސިޔާސަތެ ފަދަ މި  އި،ޖީލެއް އުފެއްދުމާ ޢިލްމީ ގޮތުން ާޤބިލު . އަތޮޅުގައިށ، މަޤުޞަދަކީމައިގަ

ރަށު  އިތުރުކޮށްރޫޙު  މާއި ކިޔަވައިދިނުމުގެކިޔެވުމެދުގައި  ދަރިވަރުންގެ ގައި ކިޔަވައި ދެއްވާ މުދައްރިސުންނާއި،ސްކޫލްތަކު އަތޮޅުށ.
ޫރޙެއް  ވެރިވާދަ މުގެ ހޯދުވަނަތައް ުދނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރެޭވ އަދި  ޤައުމީ ފެންވަރުގަ  ފެންވަރުގައާއި، އަތޮޅުފެންވަރުގައާއި،

 ޤާއިމްކުރުމެވެ.  ށ. އަތޮޅުގައިޢުލީމީ ވެއްޓެއް ތަ އުފައްދައި އަދި އެފަދަ
 
 އިނާމުގެ ދާއިރާތައް  .3

 

 އިނާމު  ފެންވަރުގެ  އަތޮޅު  3.1
 

 ENDEAVOURING STUDENT)) މަތްތެރި ދަރިވަރު އް ހި އަތޮޅުގެ 
 

އަތޮޅުެގ ކޮންމެ ސުކޫލެއްގެ ބެސްޓް  އޯލްރައުންޑް  ހިއްމަތްތެރި ދަރިވަރުގެ ނަމުގައި ދެވޭ މިއިނާމު ލިބޭނީ ށ.
 ދަރިވަރަށެވެ.

 

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

 

 (NT STUDENTBRILLIAއަތޮޅުގެ ތޫނުފިލި ދަރިވަރު ) (ހ)
 ލެވެލް ބައި  ޖީ.ސީ.އޯ 

 

ސީ އަދި .އެސް.ސީ.ޖީ.ލެވެލް، އައި  ދަރިވަރުގެ ަނމުގައި ދެވޭ މިއިނާމު ިލބޭނީ ީޖސީ އޯއަތޮޅުގެ ތޫނުފިިލ  -
ނޑައަޅާ.އެސް .އެސް  ދަށުން  އުޞޫލުަތކުގެ ސީ އިމްތިހާނުތަކުްނ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ކަ
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 ކިޔެވި ންތަކުސްކޫލްށ.ައތޮޅުށ.އަތޮޅުގެ ދަރިަވރުންނަށާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޮޕް ޓެންގަިއ ހިމެނުނު 
 ވެ. ވަރުންނަށެދަރި

 

 (NT STUDENTBRILLIAއަތޮޅުގެ ތޫނުފިލި ދަރިވަރު: )(ށ)
 ބައި އެޑެކްސް އޭލެވެލް 

ސީ .އެސް.ލެވެލް، އަދި އެޗް އަތޮޅުގެ ތޫނުފިލި ދަރިވަރުގެ ަނމުގައި ދެވޭ މި އިނާމު ލިބޭނީ އެޑެކްސް އޭ  -
ނޑަ ޓޮޕް  އަޅާ އުޞޫލުތަކުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެއިމްތިހާނުތަކުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ކަ

 ށ.ައތޮޅުގެ ދަރިވަރުންނަށާއި، ށ.އަތޮޅުސްކޫލްަތކުން ކިޔެވި ދަރިވަރުންނަށެވެ.ޓެންގައި ހިމެނުނު 
 

 ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ އިނާމު  3.3
 ދެ ކެޓަރީއަކުންނެވެ. އެއީ: ންވަރުގައި ދެވޭ މި އިނާމު ދެވޭނީއަތޮޅުފެ

 

 (URED STUDENTOHONއަތޮޅުގެ ޝަރަފްވެރި ދަރިވަރު: ) (ހ)
 ލެވެލް ބައި  ޖީ.ސީ.އޯ 

 

ސީ އަދި .އެސް.ސީ.ޖީ.އަތޮޅުގެ ޝަރަފްވެރި ދަރިވަރުގެ ނަމުގައި ދެވޭ މި އިނާމު ލިބޭނީ ޖީސީ އޯލެވެލް، އައި -
ށ.އަތޮޅުގެ ސީ އިމްތިހާނުތަކުން ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފާހަގަުކރާ ވަނަތައް ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ .އެސް.އެސް

 ދަރިވަރުންނަށާއި، ށ.އަތޮޅުސްކޫްލތަކުން ކިޔެވި ދަރިވަރުންނަށެވެ.
 

 (RED STUDENTOUHONއަތޮޅުގެ ޝަރަފްވެރި ދަރިވަރު: )( ށ)
 ބައި  ލެވެލް  އެޑެކްސް އޭ 

 

 ސީ އެޗް.އެސް.ލެވެލް،  ދަރިވަރުގެ ނަމުގައި ދެވޭ މި އިނާމު ލިޭބނީ އެޑެކްސް އޭއަތޮޅުގެ ޝަރަފްވެރި  -
ށ.އަތޮޅުގެ ދަރިވަރުންނަށާއި، އިމްތިހާނުތަކުން ދުނިޔޭގެ ފެންަވރުގައި ފާހަގަކުރާ ވަނަތައް ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ 

 ސްކޫލްތަކުން ކިޔެވި ދަރިވަރުންނަށެވެ. ށ.އަތޮޅު
 

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

 

  SCHOOL PROGRESSIVE AWARD))ޕްރޮގްރެސިވް އެވޯޑް  ސްކޫލް  )ހ(
 ސީ އިމްތިހާނުތަކުގައި ބައިވެރިވި .އެސް .ސީ އަދި އެސް.އެސް .ސީ.ޖީ.ލެވެލް ، އައި  މި އިނާމު ލިބޭނީ ޖީސީ އޯ  -

އިން ފެށިގެން މަތީ ކުރިއެރުމެއް  5ފާއިތުވި އަހަރު ހޯދި ނަތީޖާއަށްވުރެ %ށ.އަތޮޅުގެ ސުކޫލްތަކުގެ ތެރެއިން 
 ހޯދުމުންނެވެ.

 

  SCHOOL ACHIVEMENT AWARD))ސްކޫލް އެޗީވްމެންޓް އެވޯޑް )ށ(
ސީ އިމްތިހާނުތަކުގަިއ ބައިވެރިވި .އެސް .ސީ އަދި އެސް.އެސް.ސީ.ޖީ.ލެވެލް ، އައި މި އިނާމު ލިބޭނީ ޖީސީ އޯ  -

އިްނ ފެށިގެްނ މަތިން ހޯދާ  60މާއްދާއިން ފާސްވި ިނސްބަތް % 5ށ.އަތޮޅުގެ ސުކޫލްތަކުގެ ތެރެިއން 
 ސްކޫލުތަކަށެވެ.
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 އިނާމު  މުދައްރިސުންނަށް ދެވޭ  3.5
 ރީއަކުންނެވެ. އެއީ:ގަފެންވަރުގައި ދެވޭ މި އިނާމު ދެވޭނީ ދެ ކެޓަ އަތޮޅު

 

 (TEACHER EXCELLENCE) އެދުރު  އަތޮޅުގެ ކާމިޔާބު ހ( ) 
ކްލާހުގެ މިއިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅޭނީ މުަދއްރިސަކު ކިޔަވައިދެއްވާ މާއްދާއަކުން އެމުދައްރިސަކު ކިޔަވައިދެއްވާ  -

"ސީ" ލެވެލް އިން  އޯ ބައިވެރިވެއިމްތިޙާނުގައި އަދި އޭ ލެވެލް ލެވެލް  އޯ ދަރިވަރުން  90މަދުވެގެން %
އީ" ފާހުން ެފށިގެން މަތި އަދި އެސް.އެސް.ސީ އާއި، އެޗް.އެސް.ސީ "ލެެވލް އިން  އޭްނ، ފާހުން ފެށިެގން މަތި

ނޑަކުން އިމްތިޙާނުން "ސީ" ފާހުން ފެށިގެން މަތީ   ފާސްކޮށްދޭ މުދައްރިސުންނެވެ. 100% މިންގަ
 

އެމުދައްރިސަކު ފާއިތުވި އަހަރުގެ ދެ ޓާރމުގައިވެސް  ކިޔަވައިދެއްވާ މާއްދާއިން މިއިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅޭނީ  -
  ކިޔަވައިދެއްވާފައިވާނަމައެވެ.ގައި  12ނުވަތަ  10ގްރޭޑް 

 

ޢަދަދު ކްލާހެއް ކަމުގައި ބަލާީނ އަަހރުގެ ކިޔެވުން ފެށޭއިރު އެ ކްލާހެއްގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ތިބޭ ދަރިވަރުންނެވެ.  -
 ން ވަކިވާ ކުދިން ނުހިެމނޭނެއެވެ.12ނުވަތަ  10ގްރޭޑް އަހަރު ނުނިންމާ ބެލުމުގައި އެކިއެކި ސަބަބުތަކާހުެރ 

 
 

  (TEACHER BEST PERFORMENCE ( އެދުރު  ދުމަތްތެރި ޚި އަތޮޅުގެ  (ށ)
 

މުަދއްރިސަކު ކިޔަވައިދެއްވާ މާއްދާއަކުން އެ މުދައްރިސަކު ކިޔަވައިދެއްވާ ކްލާހުގެ މިއިނާމަށް ނަން ުހށަހެޅޭނީ  -
ފާއިތުވި ދަރިވަރުން ފާސްވެ،  75ދަރިވަރުން އިމްތިޙާނުގައި ބައިވެރިވެ ދަށްވެގެން % 90މަދުވެގެން %

ރފޯމެންސް އެމުދައްރިސެއްގެ ޕަ  ށް ކިޔަވައިދިނުމާއެކ12ުނުވަތަ  10ގްރޭޑްވެސް އިއަހަރުގެ ދެޓާރމްގަ
 ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.ޞިލްމަތި ޙާން 80% އެޕްރައިސަލްއިން

 

ކޮންމެ މާއްދާއަކުން އެންމެމަތީ ޕަސެންޓް  މިކެޓަގަރީއަްށ ވާދަކުރާ މުދައްރިސުންގެ ތެރެއިންމި އިނާމު ދެވޭނީ  -
 ޙާޞިލްކުރާ ފަރާތަށެވެ.

 

 ކާމިޔާބު އެދުރުގެ ކެޓަގަރީން އިނާމު ޙާޞިލްކުރާ މުދައްރިސުން މިކެޓަގަރީގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ. -
 

ނީ ތިރީގައިވާ ކްރައިޓީރިއާ އާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މިންކުރާމިއިނާމަށް މިކެޓަގަރީން އެންމެޮމޅު ޓީޗަރު ހޮވުމަށް  -
 މަތީންނެވެ. 

 
 ްބައިވެރިވެފައިވުން  އިން އިމްތިޙާނުގަމާއްދާ ކިޔަވާދެއްވިދަރިވަރުން  90% ކްލާހުގެ ވިކިޔަވާދެއ 

 ިފާސްވެފައިވުން  ކިޔަވާދެއްވި މާއްދާއިންދަރިވަރުން  75% ކްލާހުގެ ކިޔަވާދެއްވ 

  ްކިޔަވާދެއްވާފައި ވުން  އަށް 12ނުވަތަ  10ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ދެ ޓާރމްގައި ވެސ 

 ްމަތި ލިބިފައިވުން  އިން 80ސް އެޕްރައިސަލް ފޯމުން %ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ޕަރފޯރމެނ 
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 ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ އުޞޫލު 

 ސް. ރކްމާ 75ކިޔަވާދެއްވާ ކުލާހުން ދަރިވަރުން ފާސްވި އިންސައްތައިން  -

x 75 80ފާސްވެފައިވާނަމަ  80)މިސާލަކަށް %

100
 ) 

 ސް  ރކްމާ 25ފޯރމުން ލިބުނު އިންސައްތައަށް  ޕާފޯމަންސް އެޕްރައިސަލްވޭތުވެދިޔަ އަހަރު  -

x 25 80ޕޮއިންޓް ލިބިަފއިވާނަމަ  80)މިސާލަކަށް 

100
 ) 

 
 

 
 

 ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ދެވޭ އިނާމު  .3
އި، ހަނދާނީ ލިއުމެވެ. ޝީލްޑް އާދެވޭނީ، ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުންދޭ  މިސިޔާތުގެ ދަށުން އިނާމުގެ ގޮތުގައި

ކައުންސިލުން އެކަމަށްޓަކައި ފާސްކުރާ  ފުދުންތެރިކަމަށް ަބލައި ދެވޭ ތަކެތީގެ ެފންވަރު ބިނާކުރެވޭނީ ކައުންސިލްގެ މާލީ މިގޮތުން
 ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން ފުދޭ މިންވަރެްއގެ މައްޗަށެވެ.

 

 ފަރާތްތައް ހޯދުން އިނާމުލިބޭ  .5
ނޑައެޅިފައިވާ ވަނަތަކަށް ނަން ހުށަ 5.1 ކަށް ފުރުޞަތު ހެޅުމަށް އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތަމި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ކަ

 ހުޅުވާލައި، ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާންުކރަންވާނެއެވެ.
 

ސުންގެ ނަންތައް އިނާުމތަކަށް ކިޔަވައިދެއްވި މުދައްރި ށ.އަތޮޅު ސްކޫލުތަކުން ކިޔެވި ަދރިވަރުންނާއި، އެ ސްކޫލުތަކުގައި  5.2
ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ށ.އަތޮޅު ހުށަހަޅާނީ އެބަޔަކު ނިސްބަތްވާ ސްކޫލަކުންނެވެ. އަތޮޅުން ބޭރު ސްކޫލުތަކުގައި ކިޔެވި 

 އިނާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތައް ަނން ހުށަހެޅުމަށް ޢާއްމުކޮށް އިޢުާލންކުރަންވާނެއެވެ.

 

 
 

ނަމަ ހުޅުވާލެވޭ ފުރުޞަތުގައި ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުން އިނާމުތަކަްށ އެދި ހުށަނާޅައިފިމިސިޔާސަތުގެ ދަށުން  5.3
 އެފަރާތްތަކަށް ގެއްލޭ ޙައްޤުގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ އެފަރާްތތަކުްނނެވެ.

 
  

 އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން އިނާމު ދިނުމުގެ   .6
 

ނޑައެޅޭ  ވަނައަކަށް ކޮންމެ އިނާމުދެވޭ ދަށުން ސިޔާސަތުގެ  މި 6.1  ސްކޫލުތަކުގެ  ތައްޔާރުކޮށް ސަރޓިފިކެޓްތައް ،ސީލްޑާއި ކަ
 އަދި . ކަމެކެވެ ކުރަންޖެހޭނެ ކޮމިޓީން އެކަޑަމިކް ފޮނުވުމަކީ ސްކޫލުތަކަށް އެ ރަސްމިއްޔާތަށް އިނާމުދިނުމުގެ

 .ފޮުނވަންވާނެއެވެ ބަލައި ހުރިގޮތް ޙާލަތު ބަޖެޓް ބޭފުޅަކު ސީލުކުރާނެތަމް އަތޮޅުކައުންސިލް މިރަސްމިއްޔާތުގައި
 

ލެވޭނެއެވެ. އެކުލަވާ އްއެ ކޮމިޓީމެމްބަރުންގެ އެކަޑަމިކް  5ންގުމަށްޓަކައި ވިލަރެސްކޮށް ހިއިނާމު ދިނުމުގެ ކަންކަން  6.2
 މިކޮމެޓީ އެކުލަވާލެވޭނީ ތިރީގައިާވ  ގޮތުގެމަތީންނެވެ.

 

 ޕްރޮގްރާމްގެ ޯކޑިނޭޓަރ ހ. 
ނޑަައޅާ ކައުށ.   ކައުންސިލަރުން  2ންސިލުން ކަ
ނޑައަޅާ ކައުންސިްލގެ ނ.   މުަވްއޒަފުން  2އިދާރީ ކައުންސިލުން ކަ
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ކުރުމަކީ ކޯޑިނޭޓަރުގެ  ންކަންކައެންމެހާ ކުރަންޖެހޭ އިނާމުތައް ތައްޔާރުކޮށް މަތީން  މަޝްވަރާގެ  އެކަޑަމިކް ކޮމިޓީގެ 6.3
 ޒިންމާއެކެވެ.

 

ހެދި  މިކަމާއިގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ޚަރަދެއްގެ އަންދާސީ ހިސާބެއްއިނާމު ދިނުމުގެ އިންތިޒާމު ކުރުމަށާއި، އަދި  6.3
 ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކުރެވި ފާސްކުރެވޭނެއެވެ.

 

ކައުންސިލްގެ އެކަޑަމިކް ކޮމިޓީގެ މަޝްވަރާގެ މަތީން ނިންމާީނ  ިދމާވެއްޖެނަމަ  އެކަމެއް ކަމެއްއި ނުހިމެނޭމިއުޞޫލުގަ 6.5
   ރައީސެވެ.
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