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މ ގ   ިއާނމ  ިވަޔަވިތ    ިސާޔަސތ   ިދނ 

  ތަޢާރަފް  .1
ޞިއްޙީ  ހިއްވަރު ދިނުމަށާއި، އިތުރުކުރުމަށް  ށްރަށުގެ ސްކޫލް މަދަރުސާތަކުގެ ޢިލްމީ ޤާބިލުކަން،ށ. އަތޮޅުގެ ރަ ،މިއީ

މުގެ ދާއިރާއިން ހިންގުދަރުމަވެރިންގެ އަގުވަޒަންކުރުމަށާއި،  ދީ ދާއިރާގެ ޚިދުމަތްތެރިންނާއި،އަދި  އިޤްތިޞާ އިޖްތިމާޢީ، އާއިދާއިރާ
، ކަށް ޙައްޤުޤައުމީ ފެންވަރުގައި ކާމިޔާބީ ޙާޞިލުކުރާ ފަރާތްތަ ނުަވތަ އިދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގަ، ހިތްވަރުދިނުމަށާއި މުއައްސަސާތަކަށް

    ސިޔާސަތެކެވެ. ކުލަވާލެވިފަިއވާދިނުމަށް އެޝަރަފު 

   މަޤުޞަދު  .2
 ެޢިލްމީ ޤާބިލުކަން އިތުުރކުރުން އަތޮޅުގ  
  ްވަރު ދިނުންތްތަކެއް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ހިތް ެފންވަރު ރަނގަޅު ޚިދުމައަތޮޅުގެ މުއައްސަސާތަކުން ރައްޔިތުންނަށ 
  ެވަރު ދިނުން ޚިދުމަތުގެ އަގުވަޒަންކޮށް ހިތްމަދަނީ ޚިދުމަތްތެރިންގ 
 ްވަރު ިދނުން ހިތް ޚިދުމަތުގައި ދެމިތިބުމަށް، ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް ކޮށްދެއްވާ ދަރުމަވެރިނ 
  ްޝަރަފް އެރުވުންރާއްޖެއާއި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި މަތީ ކާމިޔާބީ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށ 

 

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

 

 އަހަރަކު އެއް ފަހަރު ދެވޭ އިނާމު  3.1

 އިނާމު  ސްކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށްދެވޭ   3.1.1
  ްއިނާމުއޮނަލިސްޓެޑ 
  ްކްލާސް ޕްރައިސ 
  ްއިނާމުޑިސްޓިންކްޝަނ 
 ުޔުނީފޯމް ޙަރަކާތްތަކުގެ އެންމެމޮޅު ދަރިވަރ 
 )ްޓޮޕް އެޗީވާސް )އިންޓަރނޭޝަނަލ 
 )ްޓޮޕް އެޗީވާސް )ނޭޝަނަލ 
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 )ްޓޮޕް އެޗީވާސް )ސްކޫލް ލެވެލ 
 ްހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެމޮޅު ދަރިވަރު އޭ ލެވެލ 
 ެމޮޅު ދަރިވަރު އޯ ލެވެލް ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމ 

ނޑައެޅިފައިވީ         މި އިނާމު ދޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންއިން ނަމަވެސް،  މަތީގައި އިނާމުގެ ވަކިދާއިރާތަކެއް ކަ
ނޑައަޅުއް ނޑައަޅާ މަޤާމުތަކަށެވެ.ކަ  ވާފައިވާ ސިޔާސަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކައުންސިލުން ކަ

 
 މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ އިނާމު  3.1.2
 ުއަހަރުގެ ހީވާގި މުއައްޒަފ  
  ުއަހަރުގެ ޚިދުމަތްތެރި މުއައްޒަފ 
  ުއަހަރުގެ ލާމަސީލު މުއައްޒަފ 
  ާޚިދުމަތުގެ ރަން ފިލ 
  ާޚިދުމަތުގެ ރިހި ފިލ 
  ާޚިދުމަތުގެ ލޯ ފިލ 

 ެމުއައްޒަފު  ވިޔަވަތި އަހަރުގ 
 ްއަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ އަގު ވަޒަންކުރުނ 

 ސިޔާސަތު" ގެ ދަށުންނެވެ. ދިނުމުގެ އިނާމު މުއައްޒަފުންނަށް އަހަރީ އިދާރާގެ އަތޮޅުކައުންސިލް.މި އިނާމު ދޭނީ "ށ
 
 

 ތިން އަހަރުން އެއް އަހަރު ދެވޭ އިނާމު  3.2
 

 

 ހިންގުމުގެ ދާއިރާއިން މުއައްސަސާތަކަށް ދެވޭ ހިތްވަރު ދިނުމުގެއިނާމު  3.2.1

 ރަސްވަނި އިނާމު  11.3.2.
 ިއެންމެގިނަތިރީގައިވާ އުސޫލުން މިންކުރުމުން ށ. އަތޮޅުގެ ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ތެރެއިްނ  ދެވޭނީ އިނާމުމ 

 ރަށު ކައުންސިލަށެވެ. 3އިންޓް ހޯދާ ޕޮ

 ީ15% ކައުންސިލްގެ އަމިއްލަ މަސައްކަތުން ހޯދާފައިވާ އާމްދަނ 
 ް20އިންޑެކްސްއިން ލިބުނު ޖުމްލަ މާރކްސްއިން  % ޕާރފޯމަންސ 
 % ް30ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ މޮނިޓަރިންިއން ލިބޭ މާރކްސްއިނ 
 % ް10މުވައްޒަފުންގެ ޕާރފޯމަންސް އެޕްރައިސަލްއަށް ލިބޭ މާރކްސްއިނ 

 

  ައަހަރުގެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންނަށް ކައުންސިލްތަކުން  3މިބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ ވޭތުވެދިޔ
 ސަލް ރިޕޯޓަށް ބަލައިގެންނެވެ.ހުށައައަޅުއްވާފައިވާ ޕާރފޯމަންސް އެޕްރައި

 % ަ10އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަްއކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލާފައިވާަނމ 
 ްޙަރަކާތްތަކުގެ ޢަދަދަކީ  ހިމަނާފައިވާއަހަރު ރިޕޯޓުގައި ) 20%  ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކަށ

 (ކަމުގައި ބަލައިގެން %100
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  ްއަހަރުގެ ރަށުކައުންސިލްތަކުެގ ޕާރފޯމަންސް  3ޭވތުވެދިޔަ މިބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭީނ މަީތގައިވާ ބައިތަކަށ
 ލިބިފައިވާ  ޖުމްލަަތކަށް ބަލައިގެންނެވެ.މިންކުރުމުން 

 

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

  އުޖާލާ ސްކޫލް  2.1.3.2
 ދިނުމުގައި މިންކުރާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެމަތީންނެވެ. މި އިނާމު 

  ،ީލެވެލް  ޖީސީ އޯ ގެ ތެރެއިން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސްއަހަރު 3ފާިއތުވި މިއިނާމަށް ނޮމިނޭޓްާވނ ،

 5ސީ އިމްތިހާނުތަކުގައި ބައިވެރިވި ށ.އަތޮޅުގެ ސުކޫލްތަކުގެ ތެރެއިން .އެސް.ސީ އަދި އެސް .އެސް.ސީ .ޖީ.އައި
 އަހަރު ފާސްވި ދަރިަވރުންގެ އެވްރެޖް  3ފާއިތުެވ ދިޔަ ،  އިން މަތިވުމާއެކު 50% މާއްދާއިން ފާސްވި ނިސްބަތް 

 ސްކޫލުތަކެވެ. ޙާޞިލުކުރާ  %60

 % ބަާލނީ އެންމެ މަތި )މިބަޔަށް މާކުސްދިނުުމގައި ބެންޗް މާރކެއްގޮތުގައި  70ސާނަވީ އިމްތިހާނު ތަކުގެ ބަޔަްށ
 އިންސައްތަ ހޯދާ ސްކޫލެކެވެ(

 % ް5)ކެޑޭޓް، ސްކައުޓް، ގައިޑް ޙަރަކާތްތައް ހިންގާފައިވާ ނަމަ ޙަރަކާތަކަށް  15ޔުނީފޯމް ޙަރަކާތްތަކަށ 
 ޕޮއިންޓް(

 ިމިބަޔަށް މާކުސްދިނުުމގައި ބެންޗް  10އަތޮޅު ފެންވަރުަގއި ބައިވެރިވި ޙަރަކާތްތަކަށް % ޤައުމީ އަދ(
 މާރކެއްގޮތުގައި ބަލާނީ އެންމެ ިގނަ ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވާ ޢަދަދަށެވެ.(

  ިމުގައި )މިބަޔަށް ާމކުސްދިނު 5% ސްކޫލުން ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ ކާމިޔާބީތަކަށްޤައުމީ އަދި އަތޮޅު ފެންވަރުގައ
 ކާމިޔާބީގެ ޢަދަދަެށވެ.(ސްކޫލަށް ލިބޭ ބެންޗް މާރކެއްގޮތުގައި ބަލާނީ 

 ހިންގުންތެރި އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީ  3.3.2.1

ައހަރު ރަށަށް ކޮށްދީފަިއާވ  3މިއެވޯޑަށް ހޮވޭނީ ށ. ައތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ އަންހެުނންގެ ކޮމިޓީަތކުގެ ތެރެއިން ފާއިތުވި 
 ޚިދުމަތްތަކާއި، ހިންގާފައިވާ ޙަރަކާތްތަކަށް ބަލައި އެންމެިގނަ ޕޮއިންޓް ހޯދާ  އަންހެނުންގެ ކޮިމޓީއަކަށެވެ. 

 ވަނަ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީައށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ )އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދާ ކޮމިޓީ( 1
 މިވާގޮތަށެވެ. މިބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ ތިރީގައި 

 ް50%   ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ އަދަދަށ 
 ް10%  ބައިވެރިވި ޙަރަކާތްތަކުގެ އަދަދަށ  
  ް15%  ކޮމެޓީއިން ހޯދާފައިވާ އާމްދަނީއަށ  
  ް15%  ކޮމެޓީއިން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދަށ  
 ް10%   ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީއަށ 
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 އަތޮޅުގެ އެންމެ ޙަރަކާތްތެރި ޖަމްޢިއްޔާ  4.3.2.1
ކުލަބު ޖަމްޢިއްާޔ ށ.އަތޮޅުގެ މިނިސްޓްީރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ  މިއިނާމަށް ހޮވޭނީ
ކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތްތަކާއި، ހިންގާފައިވާ  ނުވަތަ އަތޮޅަށް އަހަރު ރަށަށް 3ތެރެއިން ފާއިތުވި  ޖަމާޢަތްތަކުގެ

 ޖަމްޢިއްޔާ އަކަށެވެ.  1ޙަރަކާތްތަކަށް ބަލައި އެންމެގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދާ 

 މިބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ ތިރީގަިއ މިވާގޮތަށެވެ.
 ި20      ންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ އަދަދަށްހ% 

 ް20%     ބައިވެރިވި ޙަރަކާތްތަކުގެ އަދަދަށ  
 ާ25%      އާމްދަނީއަށް  ހޯދާފައިވ  
  ް25%  ކޮށްފައިވާ ޚަރަދަށް ރަށާއި އަތޮޅުގެ އިޖުތިމާޢީ ކުރިއެރުމަށ  
  ި10%  ކާމިޔާބީއަށްހޯދާފައިވާ ރަށާއި، އަތޮޅު،ޤައުމީ ފެންވަރުަގއ 
 

 ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާއިން އަގުވަޒަންކުރުމުގެ އިނާމު  3.2.2

  އެދުރު  އަތޮޅުގެ ކާމިޔާބު  12.3.2.
 ތިރީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ހަމަވާ ަފރާތްތަކަށެވެ. އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅޭނީ  މި  
 

 ެޙާޟިރުވެފައިވުން. 80ވެގެން %އަހަރު ކޮންމެއަހަރަކު މަދ3ުދިޔަ ވޭތުވ 
  ަމުދައްރިސަކު ކިޔަވައިދެއްވާ މާއްދާއަކުން އެމުދައްރިސަކު ، އަހަރުގެ ތެރެއިން އަހަރަކު 3ވޭތުވެދިޔ

އިމްތިޙާނުގައި ލެވެލް  އަދި އެޑްވާންސްލެވެލް  އޯޑިނަރީ ދަރިވަރުން 90ކްލާހުގެ މަދުވެގެން %ކިޔަވައިދެއްވާ 
އީ" ފާހުން "ލެވެލް އިން އެޑްވާންސް ން، "ސީ" ފާހުން ފެށިގެން މަތިލެވެލް އިން  އޯޑިނަރީ  ބައިވެރިވެ

 ފާހުން ފެށިގެން މަތީ ފެށިގެން މަތި އަދި އެސް.އެސް.ސީ އާއި، އެޗް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުން "ސީ" 
ނޑަކުން އަހަރުގެ  1)މިބަިއން ހުށަަހޅާނީ އެމުދައްރިސަކު ބޭނުން  ފާސްކޮށްދީފައިވުން. 100% މިންގަ
 ނަތީޖާއެވެ.(

 

  ްދެ ޓާރމުގައިވެސް   ތެރެއިން އަހަރެއްގައި ނުވަތަ އަހަރުތަކެއްގައިއަހަރުގެ 3ފާއިތުވި ކިޔަވައިދެއްވާ މާއްދާއިނ
  ކިޔަވައިދެއްވާފައިވުން.ގައި  12ނުވަތަ  10މުދައްރިސަކު ގްރޭޑް  އެ

  .ެކްލާހެއް ކަމުގައި ބަލާނީ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށޭއިރު އެ ކްލާހެއްގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ތިބޭ ދަރިވަރުންނެވ
ން ން ވަކިވާ ކުދ12ިނުވަތަ  10ގްރޭޑް އަހަރު ުނނިންމާ ޢަދަދު ބެލުމުގައި އެކިއެކި ސަބަބުތަކާހުރެ 

 ނުހިމެނޭނެއެވެ.
 

 :ޕޮއިންޓްދިނުމުގައި ބަލާނެ ބައިތަްއ 
  ެ30% ނިސްބަތަށް އިމްތިޙާނުހެދި ދަރިވަރުންގ 
  ެ20%   ނިސްބަތަށްޙާޟިރީގ 
 ް50%  ފާސްވި ގްރޭޑްތަކުގެ ނިސްބަތަށ 
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 އެދުރު  ހީވާގި އަތޮޅުގެ  3.2.2.2
 

އަށް  4ކީ ސްޓޭޖް ެފިށގެން  ބޭބީ ނާސަރީންށ.އަތޮޅު ސްކޫލްތަކުގައި  އަހަރު  3ވޭުތވެދިޔަ މިއިނާމަށް ނަން ުހށަހެޅޭނީ 

މި އިނާމު ލިބޭނީ  ނަށެވެ.ޓީޗަރުން ށ.އަތޮޅުގެކިޔަވައިދެއްވާ އަށް ކިޔަވައިދެއްވާ ޓީޗަރުން ފިޔަވައި(  10)ގްރޭޑް 

 ޙާޞިލްކުރާއެންމެމަތީ އިންސައްތަ ހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  50ދަށްވެގެން %ބައިތަކުން ތިރީގައިވާ 

 މިގޮތަށް ހޮވާީނ ތިރީގައިވާ ކޮންމެ ކީ ސްޓޭޖަކުން މުޅިއަތޮޅުން އެއް ޓީޗަރެކެވެ. މުދައްރިސަކަށެވެ. 

 ކީ ސްޓޭޖްތައް 

 ޕްރީ ފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖް -1

 ފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖް  -2

 1ކީ ސްޓޭޖް  -3

 2ކީ ސްޓޭޖް  -4

 3ކީ ސްޓޭޖް  -5

  4ކީ ސްޓޭޖް  -6

 ވަޒަންކުރުމުގައި ބަލާނެ ބައިތައް 

 -  ް30%   ތަޢުލީމީ ފެންވަރަށ 
 - ީ25%    އަށް ޙާޟިރ 
 - ް30%  އަށް  ސްޓާފް އެޕްރައިސަލ 
 -  ްށ.އަޮތޅު  ގުނާނީ ހަމައެކަނި )ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތު  15%   ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތަށ

 ސްކޫލުތަކަށް ޚިދުމަތްކުރި މުއްދަތެވެ.(

 ޚިދުމަތްތެރި ނަރުސް އަތޮޅުގެ    3.2.3.2
ށ.އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލްގަ އާއި ށ.އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ޞިއްޙީ އަހަރު  3ވޭތުވެދިޔަ މިއިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅޭނީ 

ނަރުހުންނަށެވެ. މި އިނާމު ލިބޭނީ ނަންހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ދިވެހިމަރުކަޒުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ 
ނޑައެޅޭތެރެއިން   ނަރުހަކަށެވެ.  3ޓް ިލބޭ ދަށުން އެންމެ ގިނަޕޮއިން އުޞޫލުގެ ކަ

 
 ވަޒަންކުރުމުގައި ބަލާނެ ބައިތައް 

 -  ް60%   ތަޢުލީމީ ފެންވަރަށ 
 - ީ10%    އަށް ޙާޟިރ 
 - ް20%  އަށް  ސްޓާފް އެޕްރައިސަލ 
 -  ްށ.އަތޮޅުގެ  )ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތު ގުނާނީ ހަމައެކަނި 10%   ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތަށ

 ވެ.(ޚިދުމަތްކުރި މުއްދަތެ ޚިދުމަތްދޭ އިދާރާތަކުގައި ޞިއްޙީ 
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 ޚިދުމަތްތެރި ހެލްތުވޯކަރ އަތޮޅުގެ   4.2.3.2
ށ.އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލްގަ އާއި ށ.އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ޞިއްޙީ އަހަރު  3ވޭތުވެދިޔަ މިއިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅޭނީ 

މި އިނާމު ލިޭބނީ ަނންހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ  ގެންދަވާ ހެލްތު ވޯކަުރންނަށެވެ.މަރުކަޒުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން 
ނޑައެޅޭ އުޞޫލުގެ   ހެލްތު ވޯކަރުންނަށެވެ. 3ޓް ިލބޭ ދަށުން އެންމެ ގިނަޕޮއިން ތެރެއިން ކަ

 

 ވަޒަންކުރުމުގައި ބަލާނެ ބައިތައް 

 -  ް60%   ތަޢުލީމީ ފެންވަރަށ 
 - ީ10%    އަށް ޙާޟިރ 
 - ް20%  އަށް  ސްޓާފް އެޕްރައިސަލ 
 -  ްޚިދުމަތުގެ މުއްދަތު ގުނާނީ ހަމައެކަނި ށ.އަތޮޅުގެ  10%   ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތަށ(

 ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ އިދާރާތަކުގައި ޚިދުމަތްކުރި މުއްދަތެވެ.(
 

 

  ދަރުމަވެރިޔާ އަތޮޅުގެ  5.2.2.3 
ވުރެ ގިނަ ދާއިރާއަކުން އަތޮޅަށް އްދާއިރާއަށްމިއިނާމަށް ނަން ހުށައެޅޭނީ ތިީރގައިވާ ދާއިރާ ތަކުގެ ތެރެއިން ނުވަތަ އެ

ނޑި   ށ. އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށެވެ.  ދީފައިވާކޮށް ޚިދުމަތްށްވުރެ ދިގުމުއްދަތެއްގައި ރައަހަ 15މެދުނުކެ

 ދިވެހިބޭސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ)ހ( 
 ގެ ދާއިރާއިސްލާމްދީނަށް ޚިދުމަތްކުުރމު)ށ( 
 ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހި ފިލުވުުމގެ ދާއިރާ ()ނ

 ާދއިރާސަގާފަތުގެ  ދިވެހިބަހާއި)ރ( 
 ރަށްވެހި ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާ ( ބ)
 ދާއިރާ ތިމާވެށީގެ( ޅ)
 ކިޔަވައި ދިނުމާއި މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ދާއިރާ ކ()

 

 މުވައްޒަފު  ނަމޫނާ އަތޮޅުގެ  3.2.2.6
މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިްނ  މިއިނާމަށް ނަން ުހށަހެޅޭނީ ށ.އަތޮޅުގެ މުވައްސަސާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ސިވިލްސަރވިސް

ސިވިލްސަރވިސްގެ އެހެން މުވައްޒަފުންނަށެވެ.  ،( ފިޔަވައިހެލްތުވޯކަުރން،ނަރުހުން ،)މުދައްރިސުން ފަންނީ މުވައްޒަފުން
ހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިްނ އެންމެމަތީ އިންސައްތަ  60ތިރީގަިއވާ ބައިތަކުން ދަށްވެެގން %އަދި މިއިނާމު ލިބޭނީ 

 މުވައްޒަފަކަށެވެ. 1 ޙާޞިލްކުރާ
  ުތަޢުލީމީ ފެންވަރ 
    ީޙާޟިރ 
  ްސްޓާފް އެޕްރައިސަލ 
  ުޚިދުމަތުގެ މުއްދަތ 
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 އިނާމު  ރާވެރިބޭ  3.2.2.7
އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ލުއި ފަސޭަހ  ތިރީގައި މިވާ ދާއިރާތަކުންއި ރަށު ފެންވަރުގައި އިނާމަށް ނަން ހުށައެޅޭނީ އަތޮޅާމި 

ކޮންމެ ށްފައިވާ ފަރާތަތަކުގެ ތެރެއިން ދިގު މުއްދަތެއްގައި މަސައްކަތްކޮއަހަރަށްވުރެ  10ދިނުމުގައި ގޮތަކަށް ޚިދުމަތް 

 ކަށެވެ.ފަރާތްތަ އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ވެސްދާއިރާއަކުން

  ިކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރ 

  ާމަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރ 

 ަނޑުވެރިކ  މުގެ ދާއިރާ ދަ

  ާފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރ 

  ާޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރ 

 
 މިންގަނޑުންނެވެ.މިބަޔަށް ހުށައެޅޭ ހުށައެޅުންތައް މިންކުރެވޭނީ ތިރީގައިވާ 

  ްނޑި ޚިދުމަތް ދެމުން ގެންދާ މުއްދަތަށ ނޑު މަސައްކަތެއްގެ ) %50މެދު ނުކެ އެމީހެއްގެ ދިރިއުޅުމުގެ މައިގަ

އެނގޭނެ ލިޔުމެއް އެރަށެއްގެ ރަށުކައުންސިލްއިން ނުވަތަ  ޚިދުމަތްކުރި މުއްދަތުގޮތުގައި މަތީގައިވާ ދާއިރާއަކުން 
 (ފޯމާއިއެކު އެފަރާތަކުން ހުށައަޅަންވާނެއެވެ. ދައުލަތުގެ ރަސްމީ އިދާރާއަކުން

  ް10ސީއެސްއާރުއަށް ހޭދަކުރާ މިންވަރަށ% 
  ް40ރަޖިސްޓްރޭޝަނ% 

  ަޕޮއިންޓް  10އެއްވެސް ޓެކްސްއަކަށް ރަޖިސްޓްރީނުކޮށް ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތެއްނަމ 
  ަޕޮއިންޓް  20ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި ވާނަމ 
 ީޕޮއިންޓް  30 ދައްކާނަމަ ބީ.ޕީ.ޓ 
  ަޕޮއިންޓް  10ޕެންޝަން ފަންޑުގައި މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކޮށްފައިވާނަމ 

 

 އިނާމު  ޝަރަފުވެރި އަތޮޅުގެ  3.3.2     
ޝަރަފުވެރި ވަނައެއް ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ، ށ. އަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ  ދެވޭނީ ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭންބޭރުގައި އިނާމުމި

މި އެވޯޑަށް  ދެވޭނީ އިނާމުފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައިވާ ދާއިރާތަކުން މިޝަރަފު އެރުވުމަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކަށެވެ. މި 

 ކުރިމަތިލާ ތިރީގައިވާ ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

  ަފައިވާމުޅިރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލައިގެން ނުވަތަ ދުނިޔޭގެ ފެންވަުރގައި ބާއްވާަގއި އަހަރުގެ ތެރޭ 3ވޭތުވެދިޔ 

 ވަނަ ޙާސިލު ކޮށްފައިވުން  1މުބާރާތަކުން 

  ީއިލްމީ ރޮނގުން ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގަ ނުވަތަ ޤައުމީ ފެންވަރުގެ ކޯސްތަކުން އެއްވަނަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށާއި ޕީ.އެޗް.ޑ

 ހާޞިލުކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
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 ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ދެވޭ އިނާމު   -4 
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
 ފާސްކުރާ ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން ފުދޭ މިންވަރެއްގެ މައްޗަށެވެ.

 
 

 ލިބޭ ފަރާތްތައް ހޯދުން  އިނާމު  -5
ނޑައެޅިފައިވާ ވަނަތަކަށް ަނން ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައި، ޢާއްމުކޮްށ  -5.1 މި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ކަ

 އިޢުލާންކުރަންވާނެއެވެ.
 

ހުށައެޅުމަކީ، ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ަފރުދީ ޒިންމާއެކެވެ. ދަރިވަރެއްނަމަ ކިޔެވި ސްކޫލުން، އިނާމަށް ނަން  -5.2
މުއައްޒަފެއްނަމަ ވަޒީފާއަދާކުރާ މުއައްސަސާއިން، ދަރުމަވެރިއެއްނަމަ ރަށު ކައުންސިލުން އިްސނަންގަވާ އެހީތެރިވެ 

 ދެއްވުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ.
 

ނަމަ ހުޅުވާލެވޭ ފުރުޞަތުގައި ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުން އިނާމުތަކަށް ެއދި ހުށަނާޅައިފި މިސިޔާސަތުގެ ދަށުން -5.3
 އެފަރާތްތަކަށް ގެއްލޭ ޙައްޤުގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ އެފަރާްތތަކުްނނެވެ.

 

 އިނާމު ލިބޭ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުން  -6
ފަރާތްތަކުން އިނާމުތަކަށް އެދި ުހށައަޅާ ހުށައެޅުންތައް މިސިޔާސަތުގެ ދަށުން ހުޅުވާލެވޭ ފުރުޞަތުގައި ޝަރުޠު ހަމަވާ  -6.1

ނޑައަޅާނެ ކޮމެޓީއެއް ކައުންސިލުން އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ.  އިވެލުއޭޓްކޮށް އިނާމު ލިބޭ ފަރާްތތައް ކަ

  

 އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން އިނާމު ދިނުމުގެ   -7
 

ނޑައެޅޭ ވަނައަކަށް ކޮންމެ އިނާމުދެވޭ ދަށުން ސިޔާސަތުގެ މި -7.1  އިނާމުދިނުމުގެ ފިކެޓްތައްސެޓް ،ސީލްޑާއި ކަ
 . ކަމެކެވެ ކުރަންޖެހޭނެ ކޮމިޓީން ވިޔަވަތި އިނާމުތައްޔާރުކުރުމަކީ  ރަސްމިއްޔާތަށް

 
 ލެވޭނެއެވެ. އެކުލަވާ އްއެ ކޮމިޓީންގުމަށްޓަކައި ވިލަެރސްކޮށް ހިއިނާމު ދިނުމުގެ ކަންކަން  -7.2

 
ވިލަރެސްކޮށް  ންަކންކައެންމެހާ ކުރަންޖެހޭ އިނާމުތައް ތައްޔާރުކޮށް މަތީން  މަްޝވަރާގެ ކޮމިޓީގެ ވިޔަވަތި އިނާމު -7.3

 ކޯޑިނޭޓަރުގެ ޒިންމާއެކެވެ. މޮނިޓަރ ކުރުމަކީ
 

އިންިތޒާމު ކުރުމަށާއި، އަދި  ރަސްމިއްޔާތުގެ އެންމެހާ ކަންކަްނ ރޭވިފައިާވ ގޮތާއި، ރަސްމިއްޔާތު އިނާމު ދިނުމުގެ -7.4
ތަފްޞީލީ ހިސާބު ކައުންސިލަށް ހުށައަޅާ ފާސްކުރަން  އެންމެހާ ކަންކަމަށް ހިންގާ ޚަރަދުގެ މިކަމާއިގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ 

 ވާނެއެވެ. 
 

ކޮމިޓީގެ މަޝްވަރާގެ މަތީން  ވިޔަވަތި އިނާމުނިންމާނީ  ިދމާވެއްޖެނަމަ  އެކަމެއް ކަމެއްއި ނުހިމެނޭމިއުޞޫލުގަ -7.5
   ކައުންސިލްގެ ރައީސެވެ.
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