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ސިޔާސަތު  ގެ ދިނުމު އިނާމު ވިޔަވަތި   

2017 -މާރިޗު   

  ތަޢާރަފް  .1
ށ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ސްކޫލް މަދަރުސާތަކުގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ މޮޅެތި  މިސިޔާސަތަކީ،

 ،ދަރިވަރުންނަށް އިތުރަށް ކިޔެުވމަށް ހިއްވަރު ދިނުމަށާއި، ަކންކަމުގައި އިސްނަގާ ޙަރަކާތްތެރިވެ އުޅުމަށް ހިތްވަރުދީ
ރަށްރަށުގައި ތިއްބެވި ނަރުހުންނާއި، ހެލްތުވާކަުރންނާއި،  ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ޚިދުމަތްތެރި، އެދުރުންނާއި އެދަރިވަރުންގެ އެހީތެރި

ަފންނުވެރި ދާއިރާ އަކުން ދުނިޔޭގެ ، ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމަށާއިހިންގުމުެގ ާދއިރާއިން މުއައްސަސާތަކުގެ ދަރުމަވެރިންނާއި، 
 ކަށް ޙައްޤު ޝަރަފުގެ އިނާމު ދިނުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ކާމިޔާބީ ޙާޞިލުކުރާ ފަރާތްތަ ފެންވަރުގަ ނުވަތަ

  ސިޔާސަތެކެވެ.

   މަޤުޞަދު  .2
 ިވަރު ދިނުން ތްއަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔެވުމަށް ހ 
 ެވަރު ދިނުން  މޮޅު ދަރިވަރަކަށް ވުމަށް ހިތްވޭ އަތޮޅުގެ ދަރިވަރުންނަކީ ރާއްޖެއާއި ދުނިޔޭގެ ފެނަވަރުގައި ފާހަގަ ކުރ 
 ަވަރު ދިނުންތްތަކެއް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ހިތް އަތޮޅުގެ މުއައްސަސާތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ެފންވަރު ރަނގަޅު ޚިދުމ 
 ްވާ މަދަނީ ޚިދުމަތްތެރިންގެ ގޮތުގަިއ އަތޮޅު އަދި ޤައުމީ ފެންވަުރގައި ފާހަގަ ކުރެވޭ ފަދަ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދެއ

 ވަރު ދިނުން ޚިދުމަތުގެ އަގުވަޒަންކޮށް ހިތް ފަރާތްތަކުގެ
 ާވަރު ދިނުންޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް ހިތް ދަރުމަވެރިން އަތޮޅަށް ކޮށްދެއްވ 
  ްރާއްޖެއާއި ދުނިޔޭގައި އަތޮޅަށް ރީތިންނަށް ހޯދައިދޭ އަތޮޅުގެ ދަރިްނނަށް ޝަރަފް އެރުވުނ 

 

 ދެވޭނެ ގޮތް  އިނާމު  .3
 އިނާމު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ދެ ބަޔަަކށެވެ. މި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން 

 އަހަރަކު އެއް ފަހަރު ދެވޭ އިނާމު 3.1
  
 އޮނަލިސްޓެޑް އެވޯޑް 3.1.1
 ކްލާސް ޕްރައިސް  3.1.2
 ޑިސްޓިންކްޝަން އެވޯޑް 3.1.3
 ޔުނީފޯމް ޙަރަކާތްތަކުގެ އެންމެމޮޅު ދަރިވަރު 3.1.3
 ޓޮޕް އެޗީވާސް )އިންޓަރނޭޝަނަލް( 3.1.3
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 ނޭޝަނަލް(ޓޮޕް އެޗީވާސް ) 3.1.3
 ޓޮޕް އެޗީވާސް )ސްކޫލް ލެވެލް( 3.1.7
 ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެމޮޅު ދަރިވަރު އޭ ލެވެލް 3.1.3
 ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެމޮޅު ދަރިވަރު އޯ ލެވެލް  3.1.3

 މި އިނާމުތަކަށް މަޢުލޫމާތު އެއްުކރާނީ ސްކޫލުތަކުންނެވެ.
 

 ތިން އަހަރުން އެއް އަހަރު ދެވޭ އިނާމު  3.2
 

 

 ދާއިރާއިން މުއައްސަސާތަކަށް ދެވޭ ހިތްވަރު ދިނުމުގެއިނާމު ހިންގުމުގެ  3.2.1

 އަތޮޅުގެ އެންމެ ހިންގުންތެރި ކައުންސިލްތަކަށް ދޭ އިނާމު )އިނާމުގެ ނަން ފަހުން ފާސްކުރާގޮތަށް( 11.3.2.
ލޯކަލް ގަވަމަންްޓ އޮތޯިރޓީން މިންކުރާ ޑަށް ހޮވޭނީ ށ. އަތޮޅުެގ ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ތެެރއިން މިއެވޯ -

 މަިތން އެންމެގިނަ އިން  0.220ރަށުކައުންސިލްތަކުެގ ތެރެއިން ޕާރފޯމަންސް އިންޑެކްސްގައި ށ. އަތޮޅުގެ 
 ރަށު ކައުންސިލެވެ. 3ޕޮއިންޓް ހޯދާ 

 ވަނަ ކައުންސިލް )އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދާ ކައުންސިލް( 1
 ށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދާ ކައުންސިލް(ވަނަ އަ 2ވަނަ ކައުންސިލް ) 2
 ވަނަ އަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދާ ކައުންސިލް( 3ވަނަ ކައުންސިލް ) 3

  އުއްމީދީ ސްކޫލް  21.3.2.
 ސީ އިމްތިހާނުތަުކގައި ބައިވެރިވި.އެސް .ސީ އަދި އެސް.އެސް.ސީ.ޖީ.ލެވެލް ، އައި މި އިނާމު ލިބޭނީ ޖީސީ އޯ  -

އިން ފެށިެގން ަމތީ ކުރިއެރުމެއް  3ފާއިތުވި އަހަރު ހޯދި ަނތީާޖއަށްވުރެ %ށ.އަތޮޅުގެ ސުކޫލްތަކުގެ ތެރެއިން 
 ހޯދުމުންނެވެ.

 

  އުޖާލާ ސްކޫލް  31.3.2.
ސީ އިމްތިހާނުތަުކގައި ބައިވެރިވި .އެސް .ސީ އަދި އެސް.އެސް.ސީ.ޖީ.ލެވެލް ، އައި މި އިނާމު ލިބޭނީ ޖީސީ އޯ  -

އިްނ ފެށިެގްނ މަތިން ހޯދާ  30މާއްދާއިން ފާސްވި ިނސްބަތް % 3ށ.އަތޮޅުގެ ސުކޫލްތަކުގެ ތެރެިއން 
 ސްކޫލުތަކަށެވެ.

 ހިންގުންތެރި އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީ  3.2.1.3

ރަށްރަށުގެ އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީަތކުގެ ތެރެއިން ފާއިތުވި އަހަރު ރަށަށް ކޮށްދީފައިވާ ޑަށް ހޮވޭނީ ށ. އަތޮޅުގެ މިއެވޯ
 އަންހެނުންގެ ކޮިމީޓއަކަށެވެ.  3ޚިދުމަތްތަކާއި، ހިންގާފައިވާ ޙަރަކާތްތަކަށް ބަލައި އެންމެިގނަ ޕޮއިންޓް ހޯދާ 

 ޕޮއިންޓް ހޯދާ ކޮމިޓީ( ވަނަ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީައށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ )އެންމެ ގިނަ 1
 ވަނަ އަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ޯހދާ ކޮމިޓީ( 2ވަނަ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީައށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ) 2
 ވަނަ އަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ޯހދާ ކޮމިޓީ( 3ވަނަ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީައށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ) 3
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 ކާތްތެރި ޖަމްޢިއްޔާ އަތޮޅުގެ އެންމެ ޙަރަ 3.2.1.3
ގައި މިނިސްޓްރީ އޮްފ ހޯމްއެފެއާޒުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންާގ ކުލަުބ ރަށްރަށުޑަށް ހޮވޭނީ ށ. އަތޮޅުެގ މިއެވޯ

ޮކށްދީފައިާވ ޚިދުމަތްތަކާއި،  ނުވަތަ ޤައުމަށް ތެެރއިން ފާއިތުވި އަހަރު ރަށަށް  ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ
 ޖަމްޢިއްޔާ އަކަށެވެ.  3ހިންގާފައިވާ ޙަރަކާތްތަކަށް ބަލަިއ އެންމެގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދާ 

 ޖަމްޢިއްޔާ()އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދާ  ޖަމްޢިއްޔާވަނަ  1
 ޖަމްޢިއްޔާ(ވަނަ އަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދާ  2)ޖަމްޢިއްޔާ ވަނަ  2
 ޖަމްޢިއްޔާ(ވަނަ އަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދާ  3) ޖަމްޢިއްޔާވަނަ  3

 

 ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާއިން އަގުވަޒަންކުރުމުގެ އިނާމު  3.2.2

  އެދުރު  އަތޮޅުގެ ކާމިޔާބު  12.3.2.
ކްލާހުގެ މިއިނާމަށް ނަން ހުށަހެޭޅނީ މުދައްރިސަކު ކިޔަވައިދެއްވާ މާއްދާއަކުން އެމުދައްރިސަކު ކިޔަވައިދެއްވާ   -

ލެވެްލ  އޯޑިނަރީ ބައިވެރިވެއިމްތިޙާނުގައި ލެވެލް  އަދި އެޑްވާންސްލެވެލް  އޯޑިނަރީ ދަރިވަރުން 30މަދުވެގެން %
އީ" ފާހުން ފެށިގެން މަތި އަދި އެސް.އެސް.ސީ "ލެވެލް އިން އެޑްވާންސް ން، "ސީ" ފާހުން ފެށިގެން މަތިއިން 

ނޑަކުން ފެށިގެން މަތީއާއި، އެޗް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުން "ސީ" ފާހުން  ފާސްކޮށްދޭ  100% މިންގަ
  މުދައްރިސުންނެވެ.

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

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

 

  އެދުރު  ދުމަތްތެރި ޚި އަތޮޅުގެ  22.3.2.
 

ުމދައްރިސަކު ކިޔަވައިދެއްވާ މާއްދާއަކުން އެ މުދައްރިސަކު ކިޔަވައިދެއްވާ ކްލާހުގެ މިއިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅޭނީ  -

ފާއިތުވި އަހަރުގެ ދަރިވަރުން ފާސްވެ،  75ދަރިވަރުން ިއމްތިޙާނުގައި ބައިވެރިވެ ދަށްވެެގން % 30މަދުވެގެން %

 % ރފޯމެންސް އެޕްރައިސަލްއިންއެމުދައްރިސެއްގެ ޕަ ކިޔަވައިދިނުމާއެކުށް 12ނުވަތަ  10ގްރޭޑްވެސް އިދެޓާރމްގަ

 ކޮށްފައިވާ ަފރާތްތަކަށެވެ.ޞިލްމަތި ޙާން 30
 

ކޮންމެ މާއްދާއަކުން އެްނމެމަތީ ޕަސެންޓް  މި އިނާމު ދެވޭނީ މިކެޓަގަރީއަްށ ވާދަކުރާ މުދައްރިސުންގެ ތެރެއިން -

 ޙާޞިލްކުރާ ފަރާތަށެވެ.
 

 އެދުރުގެ ކެޓަގަރީން އިނާމު ޙާޞިލްކުރާ މުދައްރިސުން މިކެޓަގަރީގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ.ކާމިޔާބު   -
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ނީ ތިރީގައިވާ ކްރައިޓީރިއާ އާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މިއިނާމަށް މިކެޓަގަރީން އެންމެޮމޅު ޓީޗަރު ހޮވުމަށް މިންކުރާ -

 މަތީންނެވެ. 

 ްބައިވެރިވެފައިވުން  އިން އިމްތިޙާނުގަމާއްދާ ކިޔަވާދެއްވިދަރިވަރުން  30% ކްލާހުގެ ވިކިޔަވާދެއ 

 ިފާސްވެފައިވުން  ކިޔަވާދެއްވި މާއްދާއިންދަރިވަރުން  73% ކްލާހުގެ ކިޔަވާދެއްވ 

  ްކިޔަވާދެއްވާފައި ވުން  އަށް 12ނުވަތަ  10ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ދެ ޓާރމްގައި ވެސ 

 ްމަތި ލިބިފައިވުން  އިން 30ސް އެޕްރައިސަލް ފޯމުން %ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ޕަރފޯރމެނ 

 އެދުރު  ހީވާގި އަތޮޅުގެ  32.3.2.
 

ލޯކަލް އަށް ކިޔަވައިދެއްވާ  3އެލްކޭޖީން ފެށިގެން ގްރޭޑް ށ.އަތޮޅު ސްކޫލްތަކުގައި  މިއިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅޭނީ 

ހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ  30ދަށްވެގެން %ބައިތަކުން ތިރީގައިވާ މި އިނާމު ލިޭބނީ ކޮންމެ ސްކޫލަކުންވެސް  ނަށެވެ.ޓީޗަރުން

 މުދައްރިސަކަށެވެ.  ޙާޞިލްކުރާއެންމެމަތީ އިންސައްތަ ތެރެއިން 

  ތަޢުލީމީ ފެންވަރު -
    ޙާޟިރީ -
  ސްޓާފް އެޕްރައިސަލް -
  ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތު  -

 ދާއިރާގެ ޚިދުމަތްތެރި ނަރުސް   32.3.2.
ށ.އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލްގަ އާއި ށ.އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަކުގައި މަސައްކަތް މަށް ނަން ހުށަހެޅޭނީ މިއިނާ

ނަންހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ އިދާރީ ކޮންމެ ދާއިރާއަކުން ނަށެވެ. މި އިނާމު ލިބޭީނ  ނަރުހުންދިވެހިކުރައްވަމުން ގެންދަވާ 
ނޑައެޅޭތެރެއިން   ނަރުހަކަށެވެ.  1ދަށުން އެންމެ ގިނަޕޮއިނޓް ލިބޭ އުޞޫލުގެ ކަ

 

 ދާއިރާގެ ޚިދުމަތްތެރި ހެލްތުވޯކަރ   32.3.2.
މަށް ނަން ހުށަހެޅޭނީ ށ.އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލްގަ އާއި ށ.އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަކުގައި މަސައްކަތް މިއިނާ

މި އިނާމު ިލބޭނީ އިދާރީ ދާއިރާތަކުން ކުރެ ކޮންމެ ދާއިރާއަކުން  ގެންދަވާ ހެލްތު ވޯކަރުންނަށެވެ.ކުރައްވަމުން 
ނޑައެޅޭ އުޞޫލުގެދަށުން އެންމެ ގިނަޕޮއިނޓް ލިބޭ   ހެްލުތވޯކަރަކަށެވެ.   1ނަންހުށަހަޅާ ފަރާްތތަކުގެ ތެރެއިން ކަ

 

 ދާއިރާގެ ދަރުމަވެރިޔާ  32.2.3. 
އްދާއިރާއަށްވުރެ ގިނަ ދާއިރާއަކުން އަތޮޅުގެ ތެރެއިން ނުވަތަ އެމިއިނާމަށް ނަން ހުށައެޅޭނީ ތިީރގައިވާ ދާއިރާ ތަކުގެ 

ނޑި  އަހަރުން  33އުމުރުން  ދީފައިވާކޮށް ޚިދުމަތްށްވުރެ ދިގުމުއްދަތެއްގައި ރައަހަ 13އިންތިޚާބީ ދާއިރާއެއްގައި މެދުނުކެ

 ށ. އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށެވެ.  މަތީގެ

 )ހ( ދިވެހިބޭސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ

 ކަމާއިކެމީގެ ދާއިރާ)ށ( ކަށު

 ދާއިރާސަގާފަތުގެ  ( ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހި ފިލުވުާމއި ދިވެހިބަހާއި)ނ
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 ދާއިރާ )ރ( ރަށްވެހި ޚިދުމަތާއި ތިމާވެީށގެ

 ކިޔަވައި ދިނުމާއި މަޢުލޫމާުތ ފެތުރުމުގެ ދާއިރާ)ބ( 

 )ޅ( އިޤްތިޞާދީ ދާއިރާ

 އިނާމު  ޝަރަފުވެރި އަތޮޅުގެ  3.3.2

ޝަރަފުވެރި ވަނައެއް ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ، ށ. އަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ  ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭންބޭރުގައިވޯޑް ދެވޭނީ މިއެ

ވަނަ  2013ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައިވާ ދާއިރާތަކުން މިޝަރަފު އެރުވުމަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކަށެވެ. މި އެވޯޑް ދެވޭނީ 

 ރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.އަހަރުން ފެށިގެން މި އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލާ ތިރީގައިވާ ޝަ

ވަނަ ޙާސިލު  1މުޅިރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލައިގެން ުނވަތަ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ާބއްވާ ފަންނުވެރި މުބާރާތަުކން  -

 ކޮށްފައިވުން ނުވަތަ ފަްނނުވެރި ހުނަރެއް ޤައުމީފެންވަރެއްގައި ޙާސިލު ކުރުން

 
 ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ދެވޭ އިނާމު   -3 

އި، ހަނދާނީ ީޝލްޑް އާދެވޭނީ، ށ.ައތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުންދޭ  ތުގެ ދަށުން އިނާމުގެ ގޮތުގައިސަސިޔާ މި
ކައުންސިލުން އެކަމަށްޓަކައި  ފުދުންތެރިކަމަށް ަބލައި ދެވޭ ތަކެތީެގ ފެންވަރު ބިނާކުރެވޭނީ ކައުްނސިލްގެ މާލީ ލިއުމެވެ. މިގޮތުން

 އްގެ މައްޗަށެވެ.ފާސްކުރާ ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން ފުދޭ މިންވަރެ
 

 

 ލިބޭ ފަރާތްތައް ހޯދުން  އިނާމު  -3
ނޑައެޅިފައިވާ ވަނަތަކަށް ަނން ުހށަހެޅުމަށް އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ްސކޫލްތަކަށާއި،  -3.1 އްޙީ ޞިމި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ކަ

ފުރުޞަތު ުހޅުވާލައި، ޢާއްމުކޮށް  ތަކަށާއި، ރަށު ކައުންސިލްތަކަށާއި ޝަރުޠުހަމަާވ ފަރާތްތަކަށް މަރުކަޒު
 އިޢުލާންކުރަންވާނެއެވެ.

 

އިނާމަށް ނަން ހުށައެޅުމަކީ، ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ަފރުދީ ޒިންމާއެކެވެ. ދަރިވަރެއްނަމަ ކިޔެވި ސްކޫލުން،  -3.2
ންގަވާ އެހީތެރިވެ މުއައްޒަފެއްނަމަ ވަޒީފާއަދާކުރާ މުއައްސަސާއިން، ދަރުމަވެރިއެއްނަމަ ރަށު ކައުންސިލުން އިްސނަ

 ދެއްވުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ.
 

ނަމަ މިސިޔާސަތުގެ ދަށުން ހުޅުވާލެވޭ ފުރުޞަތުގައި ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުން އިނާމުތަކަށް ެއދި ހުށަނާޅައިފި -3.3
 އެފަރާތްތަކަށް ގެއްލޭ ޙައްޤުގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ އެފަރާްތތަކުްނނެވެ.

  

 އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން އިނާމު ދިނުމުގެ   -3
 

ނަޑއެޅޭ ވަނައަކަށް ކޮންމެ އިނާމުދެވޭ ދަށުން ސިޔާސަތުގެ މި -3.1  އިނާމުދިނުމުގެ ސަރޓިފިކެޓްތައް ،ސީލްޑާއި ކަ
 . ކަމެކެވެ ކުރަންޖެހޭނެ ކޮމިޓީން ވިޔަވަތި އިނާމުތައްޔާރުކުރުމަކީ  ރަސްމިއްޔާތަށް

ލެވޭނެއެވެ. އެކުލަވާ އްއެ ކޮމިޓީމެމްބަރުންގެ އެކަޑަމިކް  3ންގުމަށްޓަކައި ސްކޮށް ހިވިލަރެއިނާމު ދިނުމުގެ ކަންކަން  -3.2
 މިކޮމެޓީ އެކުލަވާލެވޭނީ ތިރީގައިާވ  ގޮތުގެމަތީންނެވެ.
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 ޕްރޮގްރާމްގެ ކޯޑިނޭޓަރ ހ. 
ނޑައަޅާ ކައުށ.   ކައުންސިލަރުން 2ންސިލުން ކަ
ނޑައަޅާ ކައުންސިލްގެ ނ.   މުވައްޒަފުން  2އިދާރީ ކައުންސިލުން ކަ
 

ވިލަރެސްކޮށް  ންަކންކައެންމެހާ ކުރަންޖެހޭ އިނާމުތައް ތައްޔާރުކޮށް މަތީން  މަްޝވަރާގެ ކޮމިޓީގެ ވިޔަވަތި އިނާމު -3.3
 ކޯޑިނޭޓަރުގެ ޒިންމާއެކެވެ. މޮނިޓަރ ކުރުމަކީ

 
އިންިތޒާމު ކުރުމަށާއި، އަދި  ކަންކަްނ ރޭވިފައިާވ ގޮތާއި، ރަސްމިއްޔާތު ރަސްމިއްޔާތުގެ އެންމެހާ އިނާމު ދިނުމުގެ -3.3

ތަފްޞީލީ ހިސާބު ކައުންސިލަށް ހުށައަޅާ ފާސްކުރަން  އެންމެހާ ކަންކަމަށް ހިންގާ ޚަރަދުގެ މިކަމާއިގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ 
 ވާނެއެވެ. 

 

ކޮމިޓީގެ މަޝްވަރާގެ މަތީން  ވިޔަވަތި އިނާމުނިންމާނީ  ިދމާވެއްޖެނަމަ  އެކަމެއް ކަމެއްއި ނުހިމެނޭމިއުޞޫލުގަ -3.3
   ކައުންސިލްގެ ރައީސެވެ.
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