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 -0ތަޢާރަފް
މިއީ ،ތަފާތު ދާއިރާތަކުން ބ.އަތޮޅަށް ދިގުމުއްދަތަކަށް ފާހަގަކުރެވޭފަދަ ޝަރަފްވެރި ޚިދުމަތްތައް
ކޮށްދީފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ،މިނޫންވެސް އަތޮޅަށް އަގުހުރި ،ފާހަގަކޮށްލެވޭފަދަ ޚިދުމަތްތައް ތަފާތު އެކި ދާއިރާތަކުން
ކޮށްދީފައިވާ ފަރާތްތަކާއި 2014 ،އަދި  2015ވަނަ އަހަރު ބ.އަތޮޅަށް ފަ ޚްރުވެރި ވަނަތައް ހޯދާދީފައިވާ ފަރާތްތަކާއި،
އަތޮޅަށް އެންމެ ޚިދުމަތްތެރި ރިޒޯޓްތަކާއި އަދި އަތޮޅުގެ އެންމެ ހިންގުންތެރި ކައުންސިލުތަކާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް
މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއެއް ފާހަގަކޮށް ،އެފަރާތްތަކު ގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ބ .އަތޮޅު ކައުންސިލުން ޚާއްޞަ އެވޯޑެއް
ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާ ސިޔާސަތެވެ.

 -6ސިޔާސަތުގެ ނަން
މި ސިޔާސަތުގެ ނަމަކީ '' ރަންނާ އެވޯޑް  2016ދިނުމުގެ ސިޔާސަތު "

އެވެ.

 -3މަޤްޞަދު
މިފަދަ ސިޔާސަތެއް އެކު ލަވާލުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ:
 1.3ޤައުމީފެންވަރުގައާއި އަތޮޅު ފެންވަރުގައި އަދި ރަށުފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ޝަރަފްވެރިންނާއި ޚިދުމަތްތެރިންގެ
އަގުވަޒަންކޮށް ހިތްވަރުދިނުމާއި ،އެފަދަ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ވާދަވެރި ރޫޙެއް އުފެއްދުން.
 1.3ބ.އަތޮޅުގައި ޢިލްމީ ގޮ ތުން ޤާބިލް ޖީލެއް އުފެއްދުމާއި ،ދަރިވަރުން ހޯދާ ޝަރަފްވެރި ވަނަތައް ފާހަގަކޮށް
ހިތްވަރުދިނުމާއި އެކު ދަރިވަރުންގެ މެދުގަ އި ވާދަވެރި ރޫޙެއް އުފެއްދުން.
 1.1ބ.އަތޮޅުގައި ކުޅިވަރުގެ ރޮނގުން ހުނަރުވެރިން އުފެއްދުމާއި ،އެފަރާތްތަކުން ހޯދާ ޝަރަފްވެރި ވަނަތައް
ފާހަގަކޮށް ހިތްވަރުދިނުމާއިއެކު އެފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ވާދަވެރި ރޫޙެއް އުފެއްދުން.
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 1.4ބ .އަތޮޅުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ރިޒޯ ޓްތަކުން އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ކުރެވޭ ފާހަގަ ކޮށްލެވޭފަދަ
ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކޮށް އެފަދަ އިތުރު ޚިދުމަތްތަކަށް ހިތްވަރުދީ ރިޒޯޓްތަކުގެ މެދުގައި ވާދަވެރި ރޫޙެއް އުފެއްދުން.
1.5

އ ަތ ޮ ޅ ު

ފެންވަރުގައި

އެ ންމެ

ޚިދުމަތްތެރި

ފާހަގަކޮށް،

ކައުންސިލްތައް

ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ

ހިންގުން

ހަރުދަނާކުރުމަށް ހިތްވަރުދީ ،ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ވާދަވެރި ރޫޙެއް ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ މެދުގައި އުފެއްދުން.
 1.6އަތޮޅު ފެންވަރުގައި އެންމެ ޚިދުމަތްތެރި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއެއް ފާހަގަކޮށް،
އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ހިތްވަރުދީ ،ރައްޔިތުންނަށް ޚި ދުމަތްކުރުމުގެ ވާދަވެރި ރޫޙެއް އެ
ކޮމިޓީތަކުގެ މެދުގައި އުފެއްދުން.

 -4އެވޯޑް ދިނުމަށް ކަ ނޑައަޅާ ދާއިރާތައް
މި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން އެވޯޑް ދެވޭނީ ތިރީގައިވާ މައިގަނޑު  6ދާއިރާއިންނެވެ .އެއީ؛
-4.3

ޝަރަފްވެރިކަމުގެ އެވޯޑް

-4.3

ހިތްވަރުދިނުމުގެ އެވޯޑް

-4.1

ކައުންސިލުންދޭ ޚާއްޞަ އެވޯޑް

-4.4

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާފަރާތްތަކަށް ކައުންސިލުންދޭ ޚާއްޞަ އެވޯޑް

-4.5

ޚާއްޞަ ޚިދުމަތުގެ އެވޯޑް

-4.6

ހިންގުންތެރިކަމުގެ އެވޯޑް

 4.0ޝަރަފްވެރިކަމުގެ އެވޯޑް
ތ
މިއެވޯޑް ދެވޭނީ އަތޮޅަށް ނުވަތަ ޤައުމަށް ފާހަގަކުރެވޭފަދަ އަގުހުރި ޚިދުމަތެއް ދިގުމުއްދަތަކަށް ކޮށްދީފައިވާ ނުވަ ަ
ކށެވެ .ޝަރަފްވެރިކަމުގެ
ބ ޖަމްޢިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާޢަތްތަ ަ
ބތްވާ ޢާއްމު ފަރާތްތަކަށާއި ،ކުލަ ު
އތޮޅަށް ނިސް ަ
ކޮށްދެމުންދާ ބަ .
ތތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ،އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީން
އެވޯޑް ދެވޭނީ ތިރީގައިވާ ދާއިރާތަކުން ކުރިމަތިލާ ފަރާ ް
ކަނޑައަޅާ

މާރކިން

ކްރައިޓީރިއާއިން

މާކްސްލިބޭ

އެންމެމަތިން

1

ފަރާތަކަށެވެ.

ރފްވެރިކަމުގެ
ޝަ ަ

ކުރިމަތިލެވޭނެ ދާއިރާތައް؛
ދނުމުގެ ދާއިރާ.
ގނިގަތުމާއި އުނގަންނައި ި
ނތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި ،ދީނީ ޢިލްމު އުނ ެ
 -4.1.1ދީނި ހޭލު ް
ތ އަދި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ދާއިރާ
 -4.1.2ދިވެހިބަހާއި އަދަބިއްޔާ ު
ރ
 -4.1.3ތަޢްލީމީ ދާއި ާ
 -4.1.4ޞިއްޙީ ދާއިރާ  /ހަކީމީ ބޭސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ
ރ
 -4.1.5ތިމާވެށީގެ ދާއި ާ
 -4.1.6މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ
2

އެވޯޑަށް

 -4.1.7ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ
 -4.1.8ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ
ދއިރާ.
 -4.1.9އައު އުފެއްދުންތަކުގެ ާ
 -4.1.10އިޖްތިމާޢީ ޚިދްމަތުގެ ދާއިރާ
 -4.1.11އަތްތެރިމަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 -4.1.12ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ދާއިރާ
 -4.1.13ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާ
އރާ
 -4.3.34މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާ ި

 4.6ހިތްވަރު ދިނުމުގެ އެވޯޑް
ށ
އކަށީގެންވާ މުއްދަތަކަ ް
ފހަގަކުރެވޭފަދަ އަގުހުރި ޚިދުމަތެއް ެ
ތ ރަށަށް ާ
އމަށް ނުވަ ަ
މިއެވޯޑް ދެވޭނީ އަތޮޅަށް ،ޤަ ު
ކށެވެ.
ނވަތަ ޖަމާޢަތްތަ ަ
ލބު ޖަމްޢިއްޔާ ު
ފރާތްތަކަށާއި ،ކު ަ
ބތްވާ ޢާއްމު ަ
ދ ބ.އަތޮޅަށް ނިސް ަ
ތ ކޮށްދެމުން ާ
ކޮށްދީފައިވާ ނުވަ ަ
ނ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ،
ގ ތެރެއި ް
ކރިމަތިލާ ފަރާތްތަކު ެ
ނ ތިރީގައިވާ ދާއިރާތަކުން ު
ހިތްވަރުދިނުމުގެ އެވޯޑް ދެވޭ ީ
ބ
ލ ޭ
ނ ކަނޑައަޅާ މާރކިން ކްރައިޓީރިއާއިން ކޮންމެ ދާއިރާއަކުންވެސް އެންމެ މަތިން މާކްސް ި
އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ ް
އވޯޑަށް ކުރިމަތިލެވޭނެ ދާއިރާތައް؛
ފަރާތަކަށެވެ .ހިތްވަރުދިނުމުގެ ެ
ދނުމުގެ ދާއިރާ.
ގނިގަތުމާއި އުނގަންނައި ި
ނތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި ،ދީނީ ޢިލްމު އުނ ެ
 -4.3.3ދީނި ހޭލު ް
ތ އަދި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ދާއިރާ
 -4.3.3ދިވެހިބަހާއި އަދަބިއްޔާ ު
ރ
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ރ
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 -4.3.33ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ދާއިރާ
 -4.3.31ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާ
އރާ
 -4.3.34މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާ ި

3

 4.3ކައުންސިލުންދޭ ޚާއްޞަ އެވޯޑް
މިއެވޯޑް ދެވޭނީ ޖީސީ އޯ ލެވެލް ،އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.ސީ ،އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުތަކުންނާއި އެޑެކްސެލް ޖީސީ އޭލެވެލް
އަދި އެޗްއެސްސީ އިމްތިޙާނުން ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކުގެ ދަށުން ޤައުމީ
ފެންވަރުގައި  3ވަނަ ޙާޞިލްކުރާ ބ.އަތޮޅުގެ ދަރިވަރުންނަށާއި ،އެކިއެކި ކުޅިވަރު މުބާރާ ތްތަކުން ޤައުމީ ފެންވަރުގައި 3
ވަނަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

މިގޮތުން ކައުންސިލުންދޭ ޚާއްޞަ އެވޯޑް  1ބަޔަކަށް ބެހިގެން ވެއެވެ .އެއީ؛

 -4.3.0ޘާނަވީ ބައި
މިއެވޯޑް ދެވޭނީ ޖީސީ އޯ ލެވެލް ،އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.ސީ ،އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުތަކުން މިނިސްޓްރީ އޮފް
ޤައުމީ ފެންވަރުގައި 3

އެޑިޔުކޭޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކުގެދަށުން

ވަނަ ޙާޞިލްކުރާ ބ.އަތޮޅުގެ

ދަރިވަރުންނަށެވެ.

 -4.3.6މަތީ ޘާނަވީ ބައި
މިއެވޯޑް ދެވޭނީ އެޑެކްސެލް ޖީސީ އޭ ލެވެލް އަދި އެޗްއެސްސީ އިމްތިޙާނުތަކުން ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން
ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކުގެ ދަށުން ޤައުމީ ފެންވަރުގައި  3ވަނަ ޙާޞިލްކުރާ ބ.އަތޮޅުގެ ދަރިވަރުންނަށެވެ.

 -4.3.3ކުޅިވަރުގެ ބައި
މި އެވޯޑް ދެވޭނީ އެކިއެކި ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކުން ޤައުމީ ފެންވަރުގައި  3ވަނަ ހޯދާ ބ.އަތޮޅުގެ ފަރާތްތަކަށެވެ.

 4.4މަތީދަރަޖަ ހޯ ދާފަރާތްތަކަށް ކައުންސިލުންދޭ ޚާއްޞަ އެވޯޑް
މިއެވޯޑް ދެވޭނީ ޖީސީ އޯ ލެވެލް ،އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.ސީ ،އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުތަކުންނާއި އެޑެކްސެލް ޖީސީ އޭލެވެލް
އަދި އެޗްއެސްސީ އިމްތިޙާނުތަކުން ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކުގެ ދަށުން ދުނިޔޭގެ
ފެންވަރުގައި  3ވަނަ ޙާޞިލްކުރާ ބ.އަތޮޅުގެ ދަރިވަރުންނަ ށާއި ،މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މިންގަނޑުތަކުގެ
ދަށުން ޑިގްރީ ފެންވަރުން ފެށިގެން މަތީ ޕްރޮގްރާމް ނުވަތަ ކޯސްތަކުން ޤައުމީ ފެންވަރުގައާއި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި 3
ވަނަ ޙާޞިލްކުރާ ބ.އަތޮޅުގެ ދަރިވަރުންނަށާއި އަދި ޤުރުއާން ހިތުދަސްކޮށް ޙާފިޡު ކަމުގެ ސަނަދު ޙާޞިލްކުރާ ބ .އަތޮޅުގެ
ފަރާތްތަކަށެވެ.

މިގޮތުން މަތީދަރަޖަ ހޯދާފަރާތްތަކަށް ކައުންސިލުންދޭ ޚާއްޞަ އެވޯޑް  5ބަޔަކަށް ބެހިގެން ވެއެވެ .އެއީ؛

 -4.4.1ޘާނަވީ ބައި
މިއެވޯޑް ދެވޭނީ ޖީސީ އޯ ލެވެލް ،އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.ސީ ،އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުތަކުން މިނިސްޓްރީ އޮފް
އެޑިޔުކޭޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކުގެ ދަށުން ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި  3ވަނަ ޙާޞިލްކުރާ ބ.އަތޮޅުގެ
ދަރިވަރުންނަށެވެ.
4

 -4.4.2މަތީ ޘާނަވީ ބައި
މިއެވޯޑް ދެވޭނީ އެޑެކްސެލް ޖީސީ އޭ ލެވެލް އަދި އެޗްއެސްސީ އިމްތިޙާނުތަކުން ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން
ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކުގެ ދަށުން ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި  3ވަނަ ޙާޞިލްކުރާ ބ.އަތޮޅުގެ ދަރިވަރުންނަށެވެ.

 -4.4.3ޑިގްރީން ފެށިގެން މަތީ ދަރަޖައިގެ ބައި
ލކުރާ ރާއްޖޭގެ ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަރުކަޒަކުން
މި އެވޯޑް ދެވޭނީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ޤަބޫ ު
ވރި ވަނައެއް ހޯދާފައިވާ
ތަޢުލީމް ޙާޞިލްކޮށް ،ކިޔެވި ދާއިރާއިން ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމަކުން ނުވަތަ ކޯހަކުން ޝަރަފް ެ
ބ.އަތޮޅުގެ ފަރާތްތަކަށެވެ.

 -4.4.4ޙާފިޡުންގެ ބައި
ތތަކަށެވެ.
ދސްކޮށް ޙާފިޡުކަމުގެ ސަނަދު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ބ.އަތޮޅުގެ ފަރާ ް
މިއެވޯޑް ދެވޭނީ ،ޤުރުއާން ހިތު ަ

 -4.3.5ކުޅިވަރުގެ ބައި
މި އެވޯޑް ދެވޭނީ އެކިއެކި ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި  3ވަނަ ހޯދާ ބ.އަތޮޅުގެ
ފަރާތްތަކަށެވެ.

 4.5ޚާއްޞަ ޚިދުމަތުގެ އެވޯޑް
މި އެވޯޑް ދެވޭނީ ބ،އަތޮޅުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ރިސޯޓްތަކާއި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ފާހަގަ ކޮށްލެވޭފަދަ
ޚި ދުމަތެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދޭ ނުވަތަ ކޮށްދީފައިވާ ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފާހަގަކުރެވޭ ޚާއްޞަ ފަރާތްތަކަށެވެ.

 4.6ހިންގުންތެރިކަމުގެ އެވޯޑް
މި އެވޯޑް ދެވޭނީ އަތޮޅުގެ ރަށުކައުންސިލްތަކާއި އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ތަކުގެ ތެރެއިން ،ރަށު
ތަރައްޤީ އަށާއި

ހިންގުމުގެ

ދާއިރާއިން

އެންމެ

ފާހަގަކޮށްލެވޭ

1

ރަށުކައުންސިލަކަށާއި

އަންހެނުންގެ

ތަރައްޤީއަށް

މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަކަށެވެ .މިއެވޯޑް ބެހިގެންވަނީ  3ބަޔަކަށެވެ .އެއީ؛

 -4.6.0އެންމެ ޚިދުމަތްތެރި ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ބައި
މި އެވޯޑް ދެވޭނީ ،ބ.އަތޮޅުގެ ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ރަށު ތަރައްޤީ އަށާއި ހިންގުމުގެ ދާއިރާއިން އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ
ޚިދުމަތެއް ކޮށްދީފައިވާ  1ރަށުކައުންސިލަކަށެވެ.
5

 -4.6.6އެންމެ ޚިދުމަތްތެރި އަންހެނުންގެ ތަރަ އްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ
މި އެވޯޑް ދެވޭނީ ،ބ.އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ
ތެރެއިން ރަށު ތަރައްޤީއަށާއި ހިންގުމުގެ ދާއިރާއިން އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ
ކޮމިޓީއަކަށެވެ.

 -5އެވޯޑްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތައް

 5.1ޝަރަފްވެރިކަމުގެ އެވޯޑް
 5.3.3ބ.އަތޮޅުގެ ރައްޔިތަކަށްވުން ނުވަތަ،
ގ
ދ ފަރާތެއް ެ
ނ ނުވަތަ ،އެފަ ަ
ކށްވު ް
ހރު ހޭދަކޮށްފައިވާ ފަރާތަ ަ
ގން  34އަ ަ
ބ.އަތޮޅުގެ ރައްޔިތަކާއި ކައިވެނިކޮށްގެން މަދުވެ ެ
ދަރިއަކަށްވުން
5.3.3

އިނާމަށްއެދި ހުށަހަޅާ ދާއިރާއިން ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ނުވަތަ އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ފަދަ ޚިދުމަތެއް

ނ
ކޮށްދީފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައިވު ް
ރ ޚިދުމަތް ކޮށްދީފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން.
 5.3.1އިނާމަށްއެދި ހުށަހަޅާ ދާއިރާއިން މަދުވެގެން  34އަހަ ު

 5.6ހިތްވަރުދިނުމުގެ އެވޯޑް
 5.3.3ބ.އަތޮޅުގެ ރައްޔިތަކަށްވުން ނުވަތަ،
ގ
ނ ނުވަތަ ،އެފަދަ ފަރާތެއް ެ
ހރު ހޭދަކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށްވު ް
ބ.އަތޮޅުގެ ރައްޔިތަކާއި ކައިވެނިކޮށްގެން މަދުވެގެން  34އަ ަ
ދަރިއަކަށްވުން ނުވަތަ،
ކރެވިފައިވާ ރަޖިސްޓްރީކުރެވިގެން ހިންގާ ކްލަބް ،ޖަމްޢިއްޔާ
ތވާ ނުވަތަ ބ.އަތޮޅުގައި ޤާއިމް ު
ބ.އަތޮޅުގެ ރަށަކަށް ނިސްބަ ް
ވން.
ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކަށް ު
5.3.3

އިނާމަށްއެދި ހުށަހަޅާ ދާއިރާއިން ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ނުވަތަ އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ނުވަތަ ރަށު ފެންވަރުގައި

ފާހަގަކުރެވޭ ފަދަ ޚިދުމަތެއް ކޮށްދީފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން
 5.3.1އިނާމަށްއެދި ހުށަހަޅާ ދާއިރާއިން މަދުވެގެން  5އަހަރު ޚިދުމަތް ކޮށްދީފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން.
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 5.3ކައުންސިލުންދޭ ޚާއްޞަ އެވޯޑް

 -5.3.0ޘާނަވީ ބައި
(ހ) ބ.އަތޮޅުގެ ރައްވެއްސެއް ކަމުގައިވުން
އއިޖީސީއެސްއީ އަދި އެސްއެސްސީ އިމްތިޙާން ހަދާފައިވާ
ވނަ އަހަރު ޖީސީއީ އޯލެވެލްަ ،
(ށ)  3434ނުވަތަ ަ 3435
ދަރިވަރެއް ކަމުގައިވުން.
(ނ) މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލުގެ ތެރެއިން ޤައުމީ ފެންވަރުގައި  3ވަނަ ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ
ފަރާތަކަށްވުން.

 -5.3.6މަތީ ޘާނަވީ ބައި
(ހ) ބ.އަތޮޅުގެ ރައްވެއްސެއް ކަމުގައިވުން
(ށ)  3434ނުވަތަ  3435ވަނަ އަހަރު ޖީސީއީ އޭލެވެލް އަދި އެޗްއެސްސީ އިމްތިޙާން ހަދާފައިވާ ދަރިވަރެއް
ކަމުގައިވުން.
(ނ) މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލުގެ ތެރެއިން ޤައުމީ ފެންވަރުގައި  3ވަނަ ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ
ނ
ފަރާތަކަށްވު ް

 -5.3.3ކުޅިވަރުގެ ބައި
ތވާ ސްކޫލެއް ،މަދަރުސާއެއް ،ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާއެއް،
(ހ) ބ.އަތޮޅުގެ ރައްވެއްސެއް ނުވަތަ ބ.އަތޮޅަށް ނިސްބަ ް
ނންވެސް ބ.އަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން.
ޖަމާޢަތެއް ،ނުވަތަ މި ޫ
ވން.
(ށ) ޤައުމީ ފެންވަރުގެ ކުޅިވަރު މުބާރާތަކުން  3ވަނަ ހޯދާފައި ު

 5.4މަތީދަރަޖަ ހޯ ދާފަރާތްތަކަށް ކައުންސިލުންދޭ ޚާއްޞަ އެވޯޑް

 -5.4.1ޘާނަވީ ބައި
(ހ) ބ.އަތޮޅުގެ ރައްވެއްސެއް ކަމުގައިވުން
އއިޖީސީއެސްއީ އަދި އެސްއެސްސީ އިމްތިޙާން ހަދާފައިވާ
ވނަ އަހަރު ޖީސީއީ އޯލެވެލްަ ،
(ށ)  3434ނުވަތަ ަ 3435
ދަރިވަރެއް ކަމުގައިވުން.
ނ
ތކަށްވު ް
އދާއަކުން ނުވަތަ މާއްދާ ތަކަކުން  3ވަނަ ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ފަރާ ަ
(ނ) ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި މާ ް
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 -5.4.6މަތީ ޘާނަވީ ބައި
(ހ) ބ.އަތޮޅުގެ ރައްވެއްސެއް ކަމުގައިވުން
(ށ)  3434ނުވަތަ  3435ވަނަ އަހަރު ޖީސީއީ އޭލެވެލް އަދި އެޗްއެސްސީ އިމްތިޙާން ހަދާފައިވާ ދަރިވަރެއް
ކަމުގައިވުން.
ނ
ތކަށްވު ް
އދާ އަކުން ނުވަތަ މާއްދާތަކަކުން  3ވަނަ ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ފަރާ ަ
(ނ) ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި މާ ް

 -5.4.3ޑިގްރީން ފެށިގެން މަތީ ދަރަޖައިގެ ބައި
(ހ) ބ.އަތޮޅުގެ ރައްވެއްސެއް ކަމުގައިވުން
އ
މތީސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ފަރާތެ ް
(ށ)  3434ނުވަތަ  3435ވަނަ އަހަރު ޑިގްރީ ލެވެލްއިން ފެށިގެން ަ
ކަމުގައިވުން.
(ނ) މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ޤަބޫލުކުރާ ރާއްޖޭގެ ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަރުކަޒަކުން ތަޢުލީމް
ނ ހޯދާފައިވާ
ނ  3ވަ ަ
ވތަ މަރުކަޒަކު ް
ތ ކޯހަކުން ނު ަ
ވ ަ
ނ ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމަކުން ނު ަ
ޙާޞިލްކޮށް ،ކިޔެވި ދާއިރާއި ް
ފަރާތަކަށްވުން.

 -5.4.4ޙާފިޡުންގެ ބައި
(ހ) ބ.އަތޮޅުގެ ރައްވެއްސެއް ކަމުގައިވުން
(ށ)  3434ނުވަތަ  3435ވަނަ އަހަރު ޤުރްއާން ހިތުދަސްކޮށް ،ޙާފިޡްކަމުގެ ސަނަދު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް
ކަމުގައިވުން.

 -5.4.5ކުޅިވަރުގެ ބައި
ތވާ ސްކޫލެއް ،މަދަރުސާއެއް ،ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާއެއް،
(ހ) ބ.އަތޮޅުގެ ރައްވެއްސެއް ނުވަތަ ބ.އަތޮޅަށް ނިސްބަ ް
ނންވެސް ބ.އަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން.
ޖަމާޢަތެއް ،ނުވަތަ މި ޫ
ނލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގެ ކުޅިވަރު މުބާރާތަކުން  3ވަނަ ހޯދާފައިވުން.
(ށ) ބައި ަ
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 -6އެވޯޑް ޙައްޤުވާ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑުތައް
 6.1ޝަރަފްވެރިކަމުގެ އެވޯޑް
(ހ) އަމިއްލަ ގޮތުން ނުވަތަ އެހެން ފަރުދަކު ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކުން ނުވަތަ ކުންފުންޏަކުން
ނ  .ނުވަތަ،
ކށްވު ް
އިނާމަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ ފަރާތަ ަ
(ށ) ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ މިނިވަން މުއައްސަސާއަކުން ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ ސަރުކާރު ބައިވެރިވާ
ނ
ށހަޅައިފައިވާ ފަރާތަކަށްވު ް
ކުންފުންޏަކުން އިނާމަށް ހު ަ
ރއްޤީއަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ މިންވަރާއި ،މަސައްކަތް ކޮށްދީފައިވާ ގޮތް .
(ނ) ޤައުމު ނުވަތަ އަތޮޅުގެ ތަ ަ
ރއެއްގައި ޚިދްމަތް ކޮށްފައިވާ މުއްދަތު .
(ރ) އިނާމަށް ހުށަހެޅުނު ދާއި ާ
ފ
ޤވާމީ ދާއިރާގައި ރާއްޖެއަށް ރީތި ނަމާއި ،ޝަރަ ު
އނަލްއަ ް
ނވަތަ ޚިދުމަތަކުން ބަ ި
ު
ނ
(ބ) ކުރާ މަސައްކަތަކު ް
ހޯދައިދީފައިވާ މިންވަރު .
ވ
ޢށް ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި މަސައްކަތެއް ނުވަތަ ޚިދްމަތެއް ކޮށްދީފައި ާ
ރއިން ،މުޖްތަމަ ަ
(ޅ) އިނާމަށް ހުށަހެޅުނު ދާއި ާ
މިންވަރު.
ހދާފައިވާ މިންވަރު.
(ކ) ފަރުދުންގެ ބައިވެރިވުން ޯ
ނށް
މއި ،އެހެން މީހުން ަ
ގތެއްގައި ހިފާފައިވު ާ
އށް ބޭނުންތެރި ޮ
ޢލްމެއް ނުވަތަ ފަންނީ ހުނަރެއް މުޖްތަމަޢު ަ
(އ) ލިބިފައިވާ ި
ރ.
އުނގަންނައިދީފައިވާ މިންވަ ު
ނވަރު.
(ވ) އައު ކަންތައްތަކާއި އައު ވިސްނުން ތަޢާރަފު ކޮށްފައިވާ މި ް
(މ) އައު އީޖާދުތަކާއި ،ދިރާސާތަކުން ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީ .
މސައްކަތް .
ހށް ކޮށްދީފައިވާ ަ
(ފ) ހިލޭސާބަ ަ

 6.2ހިތްވަރުދިނުމުގެ އެވޯޑް
(ހ) އަމިއްލަ ގޮތުން ނުވަތަ އެހެން ފަރުދަކު ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކުން ނުވަތަ ކުންފުންޏަކުން
ނ  .ނުވަތަ،
ކށްވު ް
އިނާމަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ ފަރާތަ ަ
(ށ) ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ މިނިވަން މުއައްސަސާއަކުން ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ ސަރުކާރު ބައިވެރިވާ
ށހަޅައިފައިވާ ފަރާތަކަށްވުން.
ކުންފުންޏަކުން އިނާމަށް ހު ަ
(ނ) ޤައުމު ނުވަތަ އަތޮޅު ނުވަތަ ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ މިންވަރާއި ،މަސައްކަތް ކޮށްދީފައިވާ
ގޮތް .
ރއެއްގައި ޚިދްމަތް ކޮށްދީފައިވާ މުއްދަތު .
(ރ) އިނާމަށް ހުށަހެޅުނު ދާއި ާ
އރާގައި ރާއްޖެއަށް ރީތިނަމާއި ޝަރަފު ހޯދައިދީފައިވާ
(ބ) ކުރާ ކަމަކުން ނުވަތަ ޚިދްމަތަކުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދާ ި
މިންވަރު .
ވ
(ޅ) އިނާމަށް ހުށަހެޅުނު ދާއިރާއިން ،މުޖްތަމަޢުއަށް ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި މަސައްކަތެއް ނުވަތަ ޚިދްމަތެއް ކޮށްދީފައި ާ
މިންވަރު.
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ހދާފައިވާ މިންވަރު.
(ކ) ފަރުދުންގެ ބައިވެރިވުން ޯ
ނށް
މއި ،އެހެން މީހުން ަ
ގތެއްގައި ހިފާފައިވު ާ
އށް ބޭނުންތެރި ޮ
ޢލްމެއް ނުވަތަ ފަންނީ ހުނަރެއް މުޖްތަމަޢު ަ
(އ) ލިބިފައިވާ ި
ރ.
އުނގަންނައިދީފައިވާ މިންވަ ު
ނވަރު.
(ވ) އައު ކަންތައްތަކާއި އައު ވިސްނުން ތަޢާރަފު ކޮށްފައިވާ މި ް
(މ) އައު އީޖާދުތަކާއި ،ދިރާސާތަކުން ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީ .
މސައްކަތް .
ހށް ކޮށްދީފައިވާ ަ
(ފ) ހިލޭސާބަ ަ

 6.3ކައުންސިލުންދޭ ޚާއްޞަ އެވޯޑް
 -6.3.0ޘާނަވީ ބައި
ޑށް އެދި އެސްކޫލަކުން
މކޮށްފައިވާ ދަރިވަރެއްނަމަ ،އެވޯ ަ
ވ ސްކޫލަކުން އިމްތިޙާން ފުރިހަ ަ
(ހ) އަތޮޅުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައި ާ
ހުށަހަޅާފައިވުން.
(ށ) އަތޮޅުން ބޭރުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ސްކޫލަކުން އިމްތިޙާން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ

ލ
ދރިވަރުންނާއި އަމިއް ަ
ބ.އަތޮޅުގެ ަ

ގޮތުން އިމްތިޙާނުގައި ބައިވެރިވި ދަރިވަރެއްނަމަ އެވޯޑަށްއެދި އެދަރިވަރަކު އަމިއްލައަށް ހުށަހަޅާފައިވުން.

 -6.3.6މަތީ ޘާނަވީ ބައި
ޑށް އެދި އެސްކޫލަކުން
މކޮށްފައިވާ ދަރިވަރެއްނަމަ ،އެވޯ ަ
ވ ސްކޫލަކުން އިމްތިޙާން ފުރިހަ ަ
(ހ) އަތޮޅުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައި ާ
ހުށަހަޅާފައިވުން.
(ށ) އަތޮޅުން ބޭރުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ސްކޫލަކުން އިމްތިޙާން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ

ލ
ދރިވަރުންނާއި އަމިއް ަ
ބ.އަތޮޅުގެ ަ

ގޮތުން އިމްތިޙާނުގައި ބައިވެރިވި ދަރިވަރެއްނަމަ އެވޯޑަށްއެދި އެދަރިވަރަކު އަމިއްލައަށް ހުށަހަޅާފައިވުން.

 -6.3.3ކުޅިވަރުގެ ބައި
ރތަކީ ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ބާއްވާފައިވާ މުބާރާތަކަށްވުން.
(ހ) ވަނަ ހޯދާފައިވާ މުބާ ާ
ވޑަށް އެދިއަމިއްލައަށް ހުށަހެޅުން.
(ށ) ވަކި ފަރުދެއްގެ ޙައިސިއްޔަތުން ހޯދާފައިވާ ވަނައެއްނަމަ އެ ޯ
ކން ހޯދި ވަނައެއް ނަމަ
ސއެއް ނުވަތަ މިނޫންވެސް ފަރާތަ ު
ބ ޖަމްޢިއްޔާ ،ޖަމާޢަތެއް ،ސްކޫލެއް ،މަދަރު ާ
(ނ) ޓީމެއް ،ކްލަ ު
ހޅުން.
އެފަރާތަކުން އެވޯޑަށް އެދި ހުށަ ެ
(ރ) ހޯދާފައިވާ ވަނަ އެނގޭނެ ޞައްޙަ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިވުން.
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 6.4މަތީދަރަޖަ ހޯދާފަރާތްތަކަށް ކައުންސިލުންދޭ ޚާއްޞަ އެވޯޑް
 -6.4.1ޘާނަވީ ބައި
ޑށް އެދި އެސްކޫލަކުން
މކޮށްފައިވާ ދަރިވަރެއްނަމަ ،އެވޯ ަ
ވ ސްކޫލަކުން އިމްތިޙާން ފުރިހަ ަ
(ހ) އަތޮޅުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައި ާ
ހުށަހަޅާފައިވުން.
(ށ) އަތޮޅުން ބޭރުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ސްކޫލަކުން އިމްތިޙާން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ

ލ
ދރިވަރުންނާއި އަމިއް ަ
ބ.އަތޮޅުގެ ަ

ގޮތުން އިމްތިޙާނުގައި ބައިވެރިވި ދަރިވަރެއްނަމަ އެވޯޑަށްއެދި އެދަރިވަރަކު އަމިއްލައަށް ހުށަހަޅާފައިވުން.

 -6.4.2މަތީޘާނަވީ ބައި
ޑށް އެދި އެސްކޫލަކުން
މކޮށްފައިވާ ދަރިވަރެއްނަމަ ،އެވޯ ަ
ވ ސްކޫލަކުން އިމްތިޙާން ފުރިހަ ަ
(ހ) އަތޮޅުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައި ާ
ހުށަހަޅާފައިވުން.
(ށ) އަތޮޅުން ބޭރުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ސްކޫލަކުން އިމްތިޙާން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ

ލ
ދރިވަރުންނާއި އަމިއް ަ
ބ.އަތޮޅުގެ ަ

ގޮތުން އިމްތިޙާނުގައި ބައިވެރިވި ދަރިވަރެއްނަމަ އެވޯޑަށްއެދި އެދަރިވަރަކު އަމިއްލައަށް ހުށަހަޅާފައިވުން.
 -6.4.3ޑިގްރީން ފެށިގެން މަތީ ދަރަޖައިގެ ބައި
(ހ) އެވޯޑަށް އެދި އަމިއްލަ ގޮތުން ހުށަހެޅުން.
އވުން ( ކޮޕީއެއްނަމަ
ނ އޮތޯރިޓީން އެކްރެޑިޓް ކޮށްފަ ި
ހށަހަޅާ ސަނަދު  /ސަނަދުތައް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަ ް
(ށ) ު
އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވުން )
އވުން.
ނގައިދޭ ،އަސްލާއެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑުޖެހި ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފަ ި
(ނ) ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ވަނަ އަ ް
 -6.4.4ޙާފިޡުންގެ ބައި
(ހ) އެވޯޑަށް އެދި އަމިއްލަ ގޮތުން ހުށަހެޅުން.
ދތައް އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވުން.
(ށ) ހުށަހަޅާ ސަނަދު  /ސަނަ ު
 -6.4.5ކުޅިވަރުގެ ބައި
އވާފައިވާ މުބާރާތަކަށްވުން.
ރތަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ބާ ް
(ހ) ވަނަ ހޯދާފައިވާ މުބާ ާ
ވޑަށް އެދިއަމިއްލައަށް ހުށަހެޅުން.
(ށ) ވަކި ފަރުދެއްގެ ޙައިސިއްޔަތުން ހޯދާފައިވާ ވަނައެއްނަމަ އެ ޯ
ކން ހޯދި ވަނައެއް ނަމަ
ސއެއް ނުވަތަ މިނޫންވެސް ފަރާތަ ު
ބ ޖަމްޢިއްޔާ ،ޖަމާޢަތެއް ،ސްކޫލެއް ،މަދަރު ާ
(ނ) ޓީމެއް ،ކްލަ ު
ހޅުން.
އެފަރާތަކުން އެވޯޑަށް އެދި ހުށަ ެ
(ރ) ހޯދާފައިވާ ވަނަ އެނގޭނެ ޞައްޙަ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިވުން.
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 6.5ޙާއްޞަ ޚިދުމަތުގެ އެވޯޑް
(ހ) އަތޮޅަށް ނުވަތަ އަތޮޅުގެ ރަށަކަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭފަދަ އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ފަރާތަކަށްވުން.
(ށ) ވެދެއްވި އެހީތެރިކަމުން ރައްޔިތުންނާއި ރަށަށް ނުވަތަ އަތޮޅަށް ފައިދާވި މިންވަރު.

 6.6ހިންގުންތެރިކަމުގެ އެވޯޑް

 -6.6.1އެންމެ ޚިދުމަތްތެރި  3ރަށުކައުންސިލް
(ހ) ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނު ތަންފީޒްކުރެވޭ މިންވަރު.
(ށ) ކަންކަން ނިންމުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދާ މިންވަރު.
(ނ) ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ މިންވަރު.
(ރ) އިދާރާ ހިންގުމުގައި ހަރުދަނާކަން ހުރި މިންވަރު.
(ބ) އިޖްތިމާޢީ ޙަރަކާތްތައް ހިންގާފައިވާ މިންވަރު.

 -6.6.2އެންމެ ޚިދުމަތްތެރި އަންހެނުންގެ ތަރަ އްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ
ނން ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ މިންވަރު.
(ހ) އަންހެ ު
(ށ) ކަންކަން ނިންމުމުގައި ރަށުކައުންސިލާއި 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.

 -7ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ދެވޭ އެވޯޑް
 7.3މިސިޔާސަތުގެ ދަށުން ދެވޭނީ ،ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުންދޭ ޚާއްޞަ އެވޯޑަކާއި ،ހަނދާނީ ލިޔުމާއި،
އެންމެ ޚިދުމަތްތެރި  1ރަށުކައުންސިލަށާއި އެންމެ ޚިދުމަތްތެރި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް
ދެވޭ ފައިސާގެ އިނާމެވެ.
 7.3ރަށުކައުންސިލް ތަކަށާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް އިނާމްގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ
ބޭނުންކުރަންވާނީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލެއްގެ ތެރެއިންނެވެ.
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 -8އެވޯޑް ލިބޭ ފަރާތްތައް ހޯދުން
 8.3މިސިޔާސަތުގެ ދަށުން ކަނޑައެޅިފައިވާ އެވޯޑްތަކަށް ނަން ހުށަހެޅުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި
ޝ ާ އ ި ޢ ު ކ ޮ ށ ް،
8.3

އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާން ކުރަންވާނެއެވެ.

ބ.އަތޮޅު

ސްކޫލްތަކުން

އިމްތިޙާންގައި

ބައިވެރިވެ

ވަނަހޯދާފައިވާ

ދަރިވަރުން

ހޯދުމަށް،

ބ.އަތޮޅުގައި

ޤާއިމްވެފައިހުރި ހުރިހާ ސްކޫލް މަދަރުސާތަކަށް ،ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ލިޔުމަކުން އެދެންވާނެއެވެ.
 8.3މިސިޔާސަތުގެ ދަށުން ހުޅުވާލެވޭ ފުރުޞަތުގައި ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުން އެވޯޑްއަ ކަށް އެދި ހުށަނާޅައިފިނަމަ
އެފަރާތްތަކަށް ގެއްލޭ ޙައްޤުގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ އެފަރާތްތަކުންނެވެ.

 .9އެވޯޑް ދިނުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން
 9.1އިނާމު ދިނުމުގެކަންކަން ވިލަރެސްކޮށް ހިންގުމަށްޓަކައި ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި އެވޯޑް ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލެވޭނެއެވެ.
މިކޮމިޓީ އެކުލަވާލެވޭނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
ހ .ކައުންސިލުގެ  6މެމްބަރުން
ށ .ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ
ނ .ކައުންސިލުގެ  4ޔުނިޓް  4ވެރިން.
ރ .ކައުންސިލް ބިއުރޯ
9.2

އެވޯޑް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންގެ މެދުގަ އި ނެގޭ ވޯޓަކުން ކޮމިޓީގެ ޗެއަރއަކާއި ކޯރ ޗެއަރ އެއް ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

 9.1އެވޯޑް ކޮމިޓީގެ މަޝްވަރާގެމަތީން

ހަފްލާއާއި ގުޅޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކެއް ތައްޔާރުކޮށް ހަމަޖައްސަންޖެހޭ

އެންމެހާކަންކަން ކުރުމަކީ ކޮމެޓީގެ ޗެއަރމަންގެ ޒިންމާއެކެވެ .ޗެއަރމަން ނެތް ޙާ ލަތެއްގައި ނަމަ ޗެއަރމަންގެ
ހުރިހާ ޒިންމާއެއް އަދާކުރާނީ ކޯރޗެއަރ އެވެ.
 9.4މިއެވޯޑް ހަފްލާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ހުރިހާ އިންތިޒާމް ތަކެއް ހަމަޖައްސާނީ ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލުންނެވެ.

 -01ސިޔާސަ ތުގައި ނުހިމެނޭކަމެއް ދިމާވުން
މި ސިޔާސަތުގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް ދިމާވެ އްޖެނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީ އެވޯޑް ކޮމިޓީގެ މަޝްވަރާގެ މަތީން
ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލް ގެ ބައްދަލުވުމަކުންނެވެ.

 31އެޕްރީލް 3436
13

