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 6106 ދިނުމުގެ ސިޔާސަތު އެވޯޑް ރަންނާ

 ތަޢާރަފް  -0

މަތްތައް ޚިދުދިގުމުއްދަތަކަށް ފާހަގަކުރެވޭފަދަ ޝަރަފްވެރި .އަތޮޅަށް ތަފާތު ދާއިރާތަކުން ބ ،މިއީ                              
 ދާއިރާތަކުން އެކި ތަފާތު ކޮށްދީފައިވާ ފަރާތްތަކާއި، މިނޫންވެސް އަތޮޅަށް އަގުހުރި، ފާހަގަކޮށްލެވޭފަދަ ޚިދުމަތްތައް

، ފަރާތްތަކާއި ޚްރުވެރި ވަނަތައް ހޯދާދީފައިވާބ.އަތޮޅަށް ފަ ވަނަ އަހަރު 2015އަދި  2014 ،ކޮށްދީފައިވާ ފަރާތްތަކާއި

 އި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށްއެންމެ ހިންގުންތެރި ކައުންސިލުތަކާއަދި އަތޮޅުގެ  އަތޮޅަށް އެންމެ ޚިދުމަތްތެރި ރިޒޯޓްތަކާއި
އަތޮޅު ކައުންސިލުން ޚާއްޞަ އެވޯޑެއް ގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ބ.އެފަރާތްތަކު ،މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއެއް ފާހަގަކޮށް

ނޑައަޅާ ސިޔާސަތެވެ.   ދިނުމަށް ކަ

 

 ސިޔާސަތުގެ ނަން -6

 އެވެ. ދިނުމުގެ ސިޔާސަތު "   2016އެވޯޑް ރަންނާމި ސިޔާސަތުގެ ނަމަކީ '' 

 

 މަޤްޞަދު -3

ނޑު މަޤްޞަދަކީ:މިފަދަ ސިޔާސަތެއް އެކު  ލަވާލުމުގެ މައިގަ

ޚިދުމަތްތެރިންގެ ޝަރަފްވެރިންނާއި ފާހަގަކުރެވޭ އަދި ރަށުފެންވަރުގައި  ވަރުގައިއާއި އަތޮޅު ފެންޤައުމީފެންވަރުގަ 1.3
 . އަގުވަޒަންކޮށް ހިތްވަރުދިނުމާއި، އެފަދަ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ވާދަވެރި ރޫޙެއް އުފެއްދުން

ފާހަގަކޮށް ހޯދާ ޝަރަފްވެރި ވަނަތައް  ތުން ޤާބިލް ޖީލެއް އުފެއްދުމާއި، ދަރިވަރުން.އަތޮޅުގައި ޢިލްމީ ގޮބ 1.3
 އި ވާދަވެރި ރޫޙެއް އުފެއްދުން.އެކު ދަރިވަރުންގެ މެދުގަހިތްވަރުދިނުމާއި

އް އެފަރާތްތަކުން ހޯދާ ޝަރަފްވެރި ވަނަތައުފެއްދުމާއި،  ންހުނަރުވެރިން ރޮނގު ކުޅިވަރުގެ.އަތޮޅުގައި ބ 1.1
 ވާދަވެރި ރޫޙެއް އުފެއްދުން.އެފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި އެކު ފާހަގަކޮށް ހިތްވަރުދިނުމާއި

 ތަހުޒީބަށް ސަމާލުކަން  -ޞުލްހަވެރިކަން ރައްޔިތުންނަށް 
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ޓްތަކުން އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ކުރެވޭ ފާހަގަ ކޮށްލެވޭފަދަ އަތޮޅުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ރިޒޯބ. 1.4
 ވާދަވެރި ރޫޙެއް އުފެއްދުން. ތަކުގެ މެދުގައިރިޒޯޓް އަގުވަޒަންކޮށް އެފަދަ އިތުރު ޚިދުމަތްތަކަށް ހިތްވަރުދީޚިދުމަތްތަކުގެ 

ފާހަގަކޮށް، ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ހިންގުން  ތައްންމެ ޚިދުމަތްތެރި ކައުންސިލްއަތޮޅު ފެންވަރުގައި އެ 1.5
 ރޫޙެއް ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ މެދުގައި އުފެއްދުން.ތްކުރުމުގެ ވާދަވެރިނަށް ޚިދުމަހަރުދަނާކުރުމަށް ހިތްވަރުދީ، ރައްޔިތުން

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

 ކޮމިޓީތަކުގެ މެދުގައި އުފެއްދުން.

 

ނޑައަޅާ ދާއިރާތައް  ވޯޑްއެ -4  ދިނުމަށް ކަ

ނޑު  އެވޯޑްމި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން   އެއީ؛ދާއިރާއިންނެވެ.  6ދެވޭނީ ތިރީގައިވާ މައިގަ

 ވޯޑްޝަރަފްވެރިކަމުގެ އެ -4.3

   ހިތްވަރުދިނުމުގެ އެވޯޑް -4.3

 އްޞަ އެވޯޑްޚާކައުންސިލުންދޭ  -4.1

 އްޞަ އެވޯޑްށް ކައުންސިލުންދޭ ޚާމަތީ ދަރަޖަ ހޯދާފަރާތްތަކަ -4.4

 ޚާއްޞަ ޚިދުމަތުގެ އެވޯޑް -4.5

 ހިންގުންތެރިކަމުގެ އެވޯޑް -4.6

 

 ޝަރަފްވެރިކަމުގެ އެވޯޑް 4.0

ނުވަަތ  ކޮށްދީފައިވާ ދިގުމުއްދަތަކަށް ފާހަގަކުރެވޭފަދަ އަގުހުރި ޚިދުމަތެއްއެވޯޑް ދެވޭނީ އަތޮޅަށް ނުވަތަ ޤައުމަށް މި
ޝަރަފްވެރިކަމުގެ ތްތަަކށެވެ. ޖަމްޢިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާޢަ ކުލަބު ، ޢާއްމު ފަރާތްތަކަށާއިބ.ައތޮޅަށް ނިސްަބތްވާ  ކޮށްދެމުންދާ

 އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީންޝަރުތު ފުރިހަމަާވ، އެވޯޑް ދެވޭނީ ތިރީގައިވާ ދާއިރާތަކުން ކުރިމަތިލާ ފަރާްތތަކުގެ ތެރެއިން 
ނޑައަޅާ މާރކިން ކްރައިޓީރިއާއިން  ޝަަރފްވެރިކަމުގެ އެވޯޑަށް  ށެވެ.ފަރާތަކަ 1މަތިން މާކްސްލިބޭ އެންމެކަ

 ކުރިމަތިލެވޭނެ ދާއިރާތައް؛

 .ދާއިރާ އި އުނގަންނައިިދނުމުގެއި، ދީނީ ޢިލްމު އުނެގނިގަތުމާދީނި ހޭލުްނތެރިކަން އިތުރުކުރުމާ -4.1.1

 ށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ދާއިރާ އަދި ތާރީޚަ ޔާތު ދިވެހިބަހާއި އަދަބިއް -4.1.2

 ތަޢްލީމީ ދާއިރާ  -4.1.3

 މުގެ ދާއިރާ ޙީ ދާއިރާ / ހަކީމީ ބޭސްވެރިކަޞިއް -4.1.4

 ތިމާވެށީގެ ދާއިރާ  -4.1.5

 މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ  -4.1.6
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 ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ -4.1.7

ނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ -4.1.8  ދަ

 ދުންތަކުގެ ާދއިރާ.އުފެއް އުއަ -4.1.9

 އިޖްތިމާޢީ ޚިދްމަތުގެ ދާއިރާ -4.1.10

 އަތްތެރިމަސައްކަތުގެ ދާއިރާ  -4.1.11

 ލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ދާއިރާޚަބަރާއި މަޢު -4.1.12

 ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާ  -4.1.13
 މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާިއރާ  -4.3.34
 

 

 ހިތްވަރު ދިނުމުގެ އެވޯޑް 4.6

 ެއކަށީގެންވާ މުއްދަތަކަށް  ާފހަގަކުރެވޭފަދަ އަގުހުރި ޚިދުމަތެއްމިއެވޯޑް ދެވޭނީ އަތޮޅަށް، ޤަުއމަށް ނުވަަތ ރަށަށް 
ތްތަަކށެވެ. ޖަމްޢިއްޔާ ުނވަތަ ޖަމާޢަ ކުަލބު، ޢާއްމު ަފރާތްތަކަށާއިބ.އަތޮޅަށް ނިސްަބތްވާ  ނުވަަތ ކޮށްދެމުންދާ  ކޮށްދީފައިވާ

ދެވޭީނ ތިރީގައިވާ ދާއިރާތަކުން ުކރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުެގ ތެރެއިްނ ޝަރުތު ފުރިހަމަާވ،  ހިތްވަރުދިނުމުގެ އެވޯޑް
ނޑައަޅާ މާރކިން ކްރައިޓީރިއާއިން ކޮންމެ ދާއިރާއަކުންވެސް އެންމެ މަތިން މާކްސްިލޭބ  އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީްނ ކަ

 ފަރާތަކަށެވެ. ހިތްވަރުދިނުމުގެ ެއވޯޑަށް ކުރިމަތިލެވޭނެ ދާއިރާތައް؛

 .ދާއިރާ އި އުނގަންނައިިދނުމުގެއި، ދީނީ ޢިލްމު އުނެގނިގަތުމާދީނި ހޭލުްނތެރިކަން އިތުރުކުރުމާ -4.3.3

 ށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ދާއިރާ އަދި ތާރީޚަ ދިވެހިބަހާއި އަދަބިއްޔާތު  -4.3.3

 ތަޢްލީމީ ދާއިރާ  -4.3.1

 މުގެ ދާއިރާ ޙީ ދާއިރާ / ހަކީމީ ބޭސްވެރިކަޞިއް -4.3.4

 މާވެށީގެ ދާއިރާ ތި -4.3.5

 މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ  -4.3.6
 ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ -4.3.7

ނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ -4.3.8  ދަ

 ދުންތަކުގެ ާދއިރާ.އުފެއް އުއަ -4.3.9

 އިޖްތިމާޢީ ޚިދްމަތުގެ ދާއިރާ -4.3.34

 އަތްތެރިމަސައްކަތުގެ ދާއިރާ  -4.3.33

 ދާއިރާލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ޚަބަރާއި މަޢު -4.3.33

 ގެ ދާއިރާ ކުޅިވަރު -4.3.31
 މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާިއރާ  -4.3.34
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 އްޞަ އެވޯޑްކައުންސިލުންދޭ ޚާ 4.3

ލެވެލް ނާއި އެޑެކްސެލް ޖީސީ އޭނުތަކުންޙާއިމްތި ސީއެސް.އެސް. ،ސީޖީސީ އޯ ލެވެލް، އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.މިއެވޯޑް ދެވޭނީ 
ނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫ ނުން،އަދި އެޗްއެސްސީ އިމްތިޙާ ޤައުމީ ލުތަކުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ކަ

 3ތްތަކުން ޤައުމީ ފެންވަރުގައި އެކިއެކި ކުޅިވަރު މުބާރާ ށާއި،ނަން.އަތޮޅުގެ ދަރިވަރުބ ވަނަ ޙާޞިލްކުރާ 3ފެންވަރުގައި 
 ބަޔަކަށް ބެހިގެން ވެއެވެ. އެއީ؛ 1މިގޮތުން ކައުންސިލުންދޭ ޚާއްޞަ އެވޯޑް   ވަނަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

 

  ޘާނަވީ ބައި -4.3.0

ނުތަކުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޙާއިމްތި ސީއެސް.އެސް. ،ސީޖީސީ އޯ ލެވެލް، އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.މިއެވޯޑް ދެވޭނީ 
ނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫ .އަތޮޅުގެ ބ ވަނަ ޙާޞިލްކުރާ 3ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ދަށުން ލުތަކުގެއެޑިޔުކޭޝަނުން ކަ

 ނަށެވެ.  ންދަރިވަރު

 

 މަތީ ޘާނަވީ ބައި -4.3.6

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން  ނުތަކުން،ލެވެލް އަދި އެޗްއެސްސީ އިމްތިޙާމިއެވޯޑް ދެވޭނީ އެޑެކްސެލް ޖީސީ އޭ
ނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫ  ނަށެވެ.  ން.އަތޮޅުގެ ދަރިވަރުބ ވަނަ ޙާޞިލްކުރާ 3ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ލުތަކުގެ ދަށުން ކަ

 

  ކުޅިވަރުގެ ބައި -3.4.3

   ވަނަ ހޯދާ ބ.އަތޮޅުގެ ފަރާތްތަކަށެވެ. 3މި އެވޯޑް ދެވޭނީ އެކިއެކި ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކުން ޤައުމީ ފެންވަރުގައި 

 

 އްޞަ އެވޯޑްދާފަރާތްތަކަށް ކައުންސިލުންދޭ ޚާމަތީދަރަޖަ ހޯ 4.4

ލެވެލް ނާއި އެޑެކްސެލް ޖީސީ އޭނުތަކުންޙާއިމްތި ސީއެސް.އެސް. ،ސީޖީސީ އޯ ލެވެލް، އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.މިއެވޯޑް ދެވޭނީ 
ނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫ ނުތަކުން،އަދި އެޗްއެސްސީ އިމްތިޙާ ދުނިޔޭގެ ލުތަކުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ކަ

ނޑުތަކުގެ ށާއި، މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން ނަން.އަތޮޅުގެ ދަރިވަރުބ ވަނަ ޙާޞިލްކުރާ 3ފެންވަރުގައި  އޮތޯރިޓީގެ މިންގަ
 3ޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފެށިގެން މަތީ ޕްރޮގްރާމް ނުވަތަ ކޯސްތަކުން ޤައުމީ ފެންވަރުގައާއި ދުނި ދަށުން ޑިގްރީ ފެންވަރުން

ބ. އަތޮޅުގެ ކަމުގެ ސަނަދު ޙާޞިލްކުރާ ޙާފިޡު ރުއާން ހިތުދަސްކޮށް އަދި ޤުވަނަ ޙާޞިލްކުރާ ބ.އަތޮޅުގެ ދަރިވަރުންނަށާއި 
 ބަޔަކަށް ބެހިގެން ވެއެވެ. އެއީ؛ 5ކައުންސިލުންދޭ ޚާއްޞަ އެވޯޑް މަތީދަރަޖަ ހޯދާފަރާތްތަކަށް މިގޮތުން   ފަރާތްތަކަށެވެ.

 ޘާނަވީ ބައި -14.4.

ނުތަކުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޙާއިމްތި ސީއެސް.އެސް. ،ސީޖީސީ އޯ ލެވެލް، އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.މިއެވޯޑް ދެވޭނީ 
ނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫއެޑިޔުކޭޝަނުން  .އަތޮޅުގެ ބ ވަނަ ޙާޞިލްކުރާ 3ފެންވަރުގައި  ދުނިޔޭގެލުތަކުގެ ދަށުން ކަ

 ނަށެވެ.  ންދަރިވަރު
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 މަތީ ޘާނަވީ ބައި -24.4.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން  ނުތަކުން،ލެވެލް އަދި އެޗްއެސްސީ އިމްތިޙާމިއެވޯޑް ދެވޭނީ އެޑެކްސެލް ޖީސީ އޭ
ނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫ  ތޮޅުގެ ދަރިވަރުންނަށެވެ..އަބ ވަނަ ޙާޞިލްކުރާ 3ފެންވަރުގައި  ދުނިޔޭގެލުތަކުގެ ދަށުން ކަ

 

  ބައި ޑިގްރީން ފެށިގެން މަތީ ދަރަޖައިގެ -4.4.3

ލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ޤަބޫުލކުރާ ރާއްޖޭގެ ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަރުކަޒަކުން މޯ ދެވޭނީ އެވޯޑް މި
އެއް ހޯދާފައިވާ ވަނަ ޕްރޮގްރާމަކުން ނުވަތަ ކޯހަކުން ޝަރަފްެވރި ޙާޞިލްކޮށް، ކިޔެވި ދާއިރާއިން ނުވަތަތަޢުލީމް 

 ބ.އަތޮޅުގެ ފަރާތްތަކަށެވެ.
 

  ބައި  ންގެޙާފިޡު  -4.4.4

 މިއެވޯޑް ދެވޭނީ، ޤުރުއާން ހިތުަދސްކޮށް ޙާފިޡުކަމުގެ ސަނަދު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ބ.އަތޮޅުގެ ފަރާްތތަކަށެވެ.

 

  ކުޅިވަރުގެ ބައި -5.4.3

ވަނަ ހޯދާ ބ.އަތޮޅުގެ  3މި އެވޯޑް ދެވޭނީ އެކިއެކި ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި 
   ފަރާތްތަކަށެވެ.

 

 އެވޯޑް ޚިދުމަތުގެ އްޞަޚާ 5.4

ފާހަގަ ކޮށްލެވޭފަދަ  ރައްޔިތުންނަށްޓަކައިޅުގެ އަތޮ ދެވޭނީ ބ،އަތޮޅުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ރިސޯޓްތަކާއިމި އެވޯޑް 
 ކައުންސިލަށް ފާހަގަކުރެވޭ ޚާއްޞަ ފަރާތްތަކަށެވެ.ބ.އަތޮޅު ދުމަތެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދޭ ނުވަތަ ކޮށްދީފައިވާ ޚި

 

 އެވޯޑް ހިންގުންތެރިކަމުގެ 6.4

ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ތަކުގެ ތެރެއިން، ރަށު އަންހެނުން  އަތޮޅުގެ ރަށުކައުންސިލްތަކާއިމި އެވޯޑް ދެވޭނީ 
ރަށުކައުންސިލަކަށާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  1އަށާއި ހިންގުމުގެ ދާއިރާއިން އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ރައްޤީތަ

 ބަޔަކަށެވެ. އެއީ؛ 3މިއެވޯޑް ބެހިގެންވަނީ  .މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަކަށެވެ

 

  ތަކުގެ ބައިރަށުކައުންސިލް ޚިދުމަތްތެރިއެންމެ  -4.6.0

އަށާއި ހިންގުމުގެ ދާއިރާއިން އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކައުންސިލްތަކުން ރަށު ތަރައްޤީ އަތޮޅުގެ ރަށުބ.މި އެވޯޑް ދެވޭނީ، 
 ރަށުކައުންސިލަކަށެވެ. 1ޚިދުމަތެއް ކޮށްދީފައިވާ 
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 އްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އަންހެނުންގެ ތަރަ ޚިދުމަތްތެރި އެންމެ -4.6.6

ރަށްރަށުގައި އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ  އަތޮޅުގެބ. ،ދެވޭނީ އެވޯޑް މި
ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ އަންހެނުންގެ  ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެންމެ ދާއިރާއިން ހިންގުމުގެ ތަރައްޤީއަށާއި ރަށު ތެރެއިން
 .ށެވެކޮމިޓީއަކަ

 

 ތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތް ޝަރުޠު ކުރިމަތިލުމަށް ވޯޑްތަކަށްއެ -5

 

 ޝަރަފްވެރިކަމުގެ އެވޯޑް 15.

 ،ބ.އަތޮޅުގެ ރައްޔިތަކަށްވުން ނުވަތަ  5.3.3
ފަަދ ފަރާތެއްެގ އެ ،އަަހރު ހޭދަކޮށްފައިވާ ފަރާތަަކށްވުްނ ނުވަތަ 34ބ.އަތޮޅުގެ ރައްޔިތަކާއި ކައިވެނިކޮށްގެން މަދުވެެގން  

 ދަރިއަކަށްވުން

 

  ފާހަގަކުރެވޭ ފަދަ ޚިދުމަތެއް  ނުވަތަ އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ދާއިރާއިން ޤައުމީ ފެންވަރުގައި  އިނާމަށްއެދި ހުށަހަޅާ  5.3.3
 ފަރާތެއްކަމުގައިވުން ފައިވާ ދީކޮށް
 

 ކަމުގައިވުން. ފަރާތެއްފައިވާ ދީކޮށް ޚިދުމަތް އަހަރު  34މަދުވެގެން ދާއިރާއިން  އިނާމަށްއެދި ހުށަހަޅާ  5.3.1
 
 

 އެވޯޑް ހިތްވަރުދިނުމުގެ 6.5

 ބ.އަތޮޅުގެ ރައްޔިތަކަށްވުން ނުވަތަ،  5.3.3
އަަހރު ހޭދަކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށްވުްނ ނުވަތަ، އެފަދަ ފަރާތެއްެގ  34ބ.އަތޮޅުގެ ރައްޔިތަކާއި ކައިވެނިކޮށްގެން މަދުވެގެން  

 ދަރިއަކަށްވުން ނުވަތަ،
ބ.އަތޮޅުގެ ރަށަކަށް ނިސްބަްތވާ ނުވަތަ ބ.އަތޮޅުގައި ޤާއިމްުކރެވިފައިވާ ރަޖިސްޓްރީކުރެވިގެން ހިންގާ ކްލަްބ، ޖަމްޢިއްޔާ  

 ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކަށްުވން.
 

 ނުވަތަ ރަށު ފެންވަރުގައި  ނުވަތަ އަތޮޅު ފެންވަރުގައި  ދާއިރާއިން ޤައުމީ ފެންވަރުގައި އިނާމަށްއެދި ހުށަހަޅާ   5.3.3
 ކަމުގައިވުން ފަރާތެއްފައިވާ ދީފާހަގަކުރެވޭ ފަދަ ޚިދުމަތެއް ކޮށް

 
 ކަމުގައިވުން. ފަރާތެއްފައިވާ ދީކޮށް ޚިދުމަތް އަހަރު 5މަދުވެގެން ދާއިރާއިން  އިނާމަށްއެދި ހުށަހަޅާ  5.3.1
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 އެވޯޑް އްޞަކައުންސިލުންދޭ ޚާ 3.5

 

 ބައި  ޘާނަވީ -5.3.0

 ކަމުގައިވުން ބ.އަތޮޅުގެ ރައްވެއްސެއް)ހ( 

އިމްތިޙާން ހަދާފައިވާ ޖީސީއީ އޯލެވެލް، ައއިޖީސީއެސްއީ އަދި އެސްއެސްސީ ަވނަ އަހަރު  3435 ނުވަތަ 3434)ށ( 
 ދަރިވަރެއް ކަމުގައިވުން.

ނޑައަޅާ އުޞޫލުގެ ތެރެއިން ޤައުމީ ފެންވަރުގައި )ނ(  ވަނަ ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ  3މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން ކަ
 .ށްވުންފަރާތަކަ

 

 
  ބައި މަތީ ޘާނަވީ -6.5.3

 އް ކަމުގައިވުންބ.އަތޮޅުގެ ރައްވެއްސެ)ހ( 

ވަނަ އަހަރު ޖީސީއީ އޭލެވެލް އަދި އެޗްއެސްސީ އިމްތިޙާން ހަދާފައިވާ ދަރިވަރެއް  3435ނުވަތަ  3434)ށ( 
 ކަމުގައިވުން.

ނޑައަޅާ އުޞޫލުގެ ތެރެއިން )ނ(  ވަނަ ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ  3ޤައުމީ ފެންވަރުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން ކަ
 ފަރާތަކަށްވުން 

 

 
   ކުޅިވަރުގެ ބައި -5.3.3

ބ.އަތޮޅުގެ ރައްވެއްސެއް ނުވަތަ ބ.އަތޮޅަށް ނިސްބަްތވާ ސްކޫލެއް، މަދަރުސާއެއް، ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާއެއް، )ހ( 
 .ކަމުގައިވުން ޖަމާޢަތެއް، ނުވަތަ މިޫނންވެސް ބ.އަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތެއް

 ވަނަ ހޯދާފައިުވްނ. 3ޤައުމީ ފެންވަރުގެ ކުޅިވަރު މުބާރާތަކުން )ށ( 

 
 

 އެވޯޑް އްޞަދާފަރާތްތަކަށް ކައުންސިލުންދޭ ޚާމަތީދަރަޖަ ހޯ 4.5

 

 ބައި ޘާނަވީ -14.5.

 އް ކަމުގައިވުންބ.އަތޮޅުގެ ރައްވެއްސެ)ހ( 

ަވނަ އަހަރު ޖީސީއީ އޯލެވެލް، ައއިޖީސީއެސްއީ އަދި އެސްއެސްސީ އިމްތިޙާން ހަދާފައިވާ  3435ނުވަތަ  3434)ށ( 
 ދަރިވަރެއް ކަމުގައިވުން.

 ވަނަ ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ފަރާަތކަށްވުން  3 މާްއދާއަކުން ނުވަތަ މާއްދާ ތަކަކުން ފެންވަރުގައި ދުނިޔޭގެ)ނ( 
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 ބައި މަތީ ޘާނަވީ -6.4.5

 އް ކަމުގައިވުންބ.އަތޮޅުގެ ރައްވެއްސެ)ހ( 

ވަނަ އަހަރު ޖީސީއީ އޭލެވެލް އަދި އެޗްއެސްސީ އިމްތިޙާން ހަދާފައިވާ ދަރިވަރެއް  3435ނުވަތަ  3434)ށ( 
 ކަމުގައިވުން.

 ވަނަ ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ފަރާަތކަށްވުން  3 މާްއދާ އަކުން ނުވަތަ މާއްދާތަކަކުން ފެންވަރުގައި ދުނިޔޭގެ)ނ( 
 
 

 
  ބައި  ޑިގްރީން ފެށިގެން މަތީ ދަރަޖައިގެ -5.4.3

 އް ކަމުގައިވުންބ.އަތޮޅުގެ ރައްވެއްސެ)ހ( 

 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް  ލެވެލްއިން ފެށިގެން ަމތީސަނަދެއް ވަނަ އަހަރު ޑިގްރީ 3435ނުވަތަ  3434)ށ( 
 ކަމުގައިވުން.

ރާއްޖޭގެ ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަރުކަޒަކުން ތަޢުލީމް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ޤަބޫލުކުރާ )ނ( 
ވަަނ ހޯދާފައިވާ  3 ނުަވތަ މަރުކަޒަކުން  ޙާޞިލްކޮށް، ކިޔެވި ދާއިރާއިްނ ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމަކުން ނުަވަތ ކޯހަކުން

 ފަރާތަކަށްވުން.
 

 

 

 ބައި  ންގެޙާފިޡު -5.4.4

 އް ކަމުގައިވުންބ.އަތޮޅުގެ ރައްވެއްސެ)ހ( 

 ސަނަދު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްޙާފިޡްކަމުގެ  ،ން ހިތުދަސްކޮށްޤުރްއާވަނަ އަހަރު  3435ނުވަތަ  3434)ށ( 
 ކަމުގައިވުން.

 
   ކުޅިވަރުގެ ބައި -5.5.4

ބ.އަތޮޅުގެ ރައްވެއްސެއް ނުވަތަ ބ.އަތޮޅަށް ނިސްބަްތވާ ސްކޫލެއް، މަދަރުސާއެއް، ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާއެއް، )ހ( 
 ނުވަތަ މިޫނންވެސް ބ.އަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން.ޖަމާޢަތެއް، 

 ވަނަ ހޯދާފައިވުން. 3ބައިަނލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގެ ކުޅިވަރު މުބާރާތަކުން )ށ( 
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ނޑައެޅުމުގައި ބަލާނެ  އެވޯޑް  -6 ނޑުތައް ޙައްޤުވާ ފަރާތްތައް ކަ  މިންގަ
 
 ޝަރަފްވެރިކަމުގެ އެވޯޑް  16.

ޖަމާޢަތަކުން ނުވަތަ ކުންފުންޏަކުން  ގޮތުން ނުވަތަ އެހެން ފަރުދަކު ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ނުވަތައަމިއްލަ )ހ( 
 ނުވަތަ،  .ފަރާތަަކށްވުން  އިނާމަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ

 މުއައްސަސާއަކުން ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ ސަރުކާރު ބައިވެރިވާ  ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ މިނިވަން)ށ( 
 ކުންފުންޏަކުން އިނާމަށް ހުަށހަޅައިފައިވާ ފަރާތަކަށްވުން 

  .ތަަރއްޤީއަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ މިންވަރާއި، މަސައްކަތް ކޮށްދީފައިވާ ގޮތް ޤައުމު ނުވަތަ އަތޮޅުގެ)ނ( 
  .ޚިދްމަތް ކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ޅުނު ދާއިާރއެއްގައިއިނާމަށް ހުށަހެ)ރ( 
ޝަރަުފ  ،މަތަކުން ބަިއނަލްއަްޤވާމީ ދާއިރާގައި ރާއްޖެއަށް ރީތި ނަމާއިުނވަތަ ޚިދު ކުން މަސައްކަތަކުރާ )ބ( 

  .ހޯދައިދީފައިވާ މިންވަރު
އިނާމަށް ހުށަހެޅުނު ދާއިާރއިން، މުޖްތަމަަޢށް ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި މަސައްކަތެއް ނުވަތަ ޚިދްމަތެއް ކޮށްދީފައިާވ )ޅ( 

 .މިންވަރު
 .ބައިވެރިވުން ޯހދާފައިވާ މިންވަރުފަރުދުންގެ )ކ( 
ޮގތެއްގައި ހިފާފައިވުާމއި، އެހެން މީހުންަނށް  ށް ބޭނުންތެރިއަ ހުނަރެއް މުޖްތަމަޢު ލިބިފައިވާ ިޢލްމެއް ނުވަތަ ފަންނީ)އ( 

 .މިންވަރު  އުނގަންނައިދީފައިވާ
 .ފު ކޮށްފައިވާ މިްނވަރުރަވިސްނުން ތަޢާ އުކަންތައްތަކާއި އަ އުއަ)ވ( 
  .އީޖާދުތަކާއި، ދިރާސާތަކުން ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީ އުއަ)މ( 
  .ހިލޭސާބަަހށް ކޮށްދީފައިވާ ަމސައްކަތް)ފ( 

 

 ހިތްވަރުދިނުމުގެ އެވޯޑް  26.
 

ޖަމާޢަތަކުން ނުވަތަ ކުންފުންޏަކުން  އަމިއްލަ ގޮތުން ނުވަތަ އެހެން ފަރުދަކު ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ނުވަތަ)ހ( 
 ނުވަތަ،  .ފަރާތަަކށްވުން  ހުށަހަޅައިފައިވާއިނާމަށް 
 މުއައްސަސާއަކުން ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ ސަރުކާރު ބައިވެރިވާ  ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ މިނިވަން)ށ( 

 .ކުންފުންޏަކުން އިނާމަށް ހުަށހަޅައިފައިވާ ފަރާތަކަށްވުން
ތަރައްޤީއަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ މިންވަރާއި، މަސައްކަތް ކޮށްދީފައިވާ  ނުވަތަ ރަށުގެ ޤައުމު ނުވަތަ އަތޮޅު)ނ( 
  .ގޮތް

  .ފައިވާ މުއްދަތުދީޚިދްމަތް ކޮށް ޅުނު ދާއިާރއެއްގައިއިނާމަށް ހުށަހެ)ރ( 
އިދީފައިވާ ނަމާއި ޝަރަފު ހޯދަވާމީ ދާިއރާގައި ރާއްޖެއަށް ރީތިކުރާ ކަމަކުން ނުވަތަ ޚިދްމަތަކުން ބައިނަލްއަޤް)ބ( 
  .މިންވަރު
ށް ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި މަސައްކަތެއް ނުވަތަ ޚިދްމަތެއް ކޮށްދީފައިާވ އަށަހެޅުނު ދާއިރާއިން، މުޖްތަމަޢުއިނާމަށް ހު)ޅ( 

 .މިންވަރު
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 .ފަރުދުންގެ ބައިވެރިވުން ޯހދާފައިވާ މިންވަރު)ކ( 
ޮގތެއްގައި ހިފާފައިވުާމއި، އެހެން މީހުންަނށް  ށް ބޭނުންތެރިއަ ވަތަ ފަންނީ ހުނަރެއް މުޖްތަމަޢުލިބިފައިވާ ިޢލްމެއް ނު)އ( 

 .މިންވަރު  އުނގަންނައިދީފައިވާ
 .ފު ކޮށްފައިވާ މިްނވަރުރަވިސްނުން ތަޢާ އުކަންތައްތަކާއި އަ އުއަ)ވ( 
  .އީޖާދުތަކާއި، ދިރާސާތަކުން ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީ އުއަ)މ( 
  .ހިލޭސާބަަހށް ކޮށްދީފައިވާ ަމސައްކަތް)ފ( 

 

 ކައުންސިލުންދޭ ޚާއްޞަ އެވޯޑް  3.6
 
 ބައި ޘާނަވީ -0.3.6
 

ދަރިވަރެއްނަމަ، އެވޯަޑށް އެދި އެސްކޫލަކުން  ކޫލަކުން އިމްތިޙާން ފުރިހަަމކޮށްފައިވާއަތޮޅުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިާވ ސް)ހ( 
 ހުށަހަޅާފައިވުން.

 އަމިއްލަ  ަދރިވަރުންނާއި އަތޮޅުގެ.ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  ބއަތޮޅުން ބޭރުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ސްކޫލަކުން އިމްތިޙާން )ށ( 
 އްނަމަ އެވޯޑަށްއެދި އެދަރިވަރަކު އަމިއްލައަށް ހުށަހަޅާފައިވުން.ދަރިވަރެ ބައިވެރިވި އިމްތިޙާނުގައި ގޮތުން

 
 
 ބައި ޘާނަވީމަތީ  -6.3.6
 

ފުރިހަަމކޮށްފައިވާ ދަރިވަރެއްނަމަ، އެވޯަޑށް އެދި އެސްކޫލަކުން އަތޮޅުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިާވ ސްކޫލަކުން އިމްތިޙާން )ހ( 
 ހުށަހަޅާފައިވުން.

 އަމިއްލަ  ަދރިވަރުންނާއި އަތޮޅުގެ.އަތޮޅުން ބޭރުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ސްކޫލަކުން އިމްތިޙާން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  ބ)ށ( 
 އެވޯޑަށްއެދި އެދަރިވަރަކު އަމިއްލައަށް ހުށަހަޅާފައިވުން.އްނަމަ ދަރިވަރެ ބައިވެރިވި އިމްތިޙާނުގައި ގޮތުން

 
 
  ކުޅިވަރުގެ ބައި  -3.3.6
 

 ވަނަ ހޯދާފައިވާ މުބާާރތަކީ ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ބާއްވާފައިވާ މުބާރާތަކަށްވުން.)ހ( 

 ހުށަހެޅުން.އްޔަތުން ހޯދާފައިވާ ވަނައެއްނަމަ އެޯވޑަށް އެދިއަމިއްލައަށް ވަކި ފަރުދެއްގެ ޙައިސި)ށ( 

ޓީމެްއ، ކްލަުބ ޖަމްޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތެއް، ސްކޫލެއް، މަދަރުާސއެއް ނުވަތަ މިނޫންވެސް ފަރާތަުކން ހޯދި ވަނައެއް ނަމަ )ނ( 
 އެފަރާތަކުން އެވޯޑަށް އެދި ހުށަެހޅުން.

 ހޯދާފައިވާ ވަނަ އެނގޭނެ ޞައްޙަ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިވުން.)ރ( 
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 ށް ކައުންސިލުންދޭ ޚާއްޞަ އެވޯޑް މަތީދަރަޖަ ހޯދާފަރާތްތަކަ  46.
 
  ބައި ޘާނަވީ -4.16.

އަތޮޅުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިާވ ސްކޫލަކުން އިމްތިޙާން ފުރިހަަމކޮށްފައިވާ ދަރިވަރެއްނަމަ، އެވޯަޑށް އެދި އެސްކޫލަކުން )ހ( 
 ހުށަހަޅާފައިވުން.

 އަމިއްލަ  ަދރިވަރުންނާއި އަތޮޅުގެ.ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  ބއަތޮޅުން ބޭރުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ސްކޫލަކުން އިމްތިޙާން )ށ( 
 އްނަމަ އެވޯޑަށްއެދި އެދަރިވަރަކު އަމިއްލައަށް ހުށަހަޅާފައިވުން.ދަރިވަރެ ބައިވެރިވި އިމްތިޙާނުގައި ގޮތުން

 

  ބައި  މަތީޘާނަވީ -4.26.

ފުރިހަަމކޮށްފައިވާ ދަރިވަރެއްނަމަ، އެވޯަޑށް އެދި އެސްކޫލަކުން އަތޮޅުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިާވ ސްކޫލަކުން އިމްތިޙާން )ހ( 
 ހުށަހަޅާފައިވުން.

 އަމިއްލަ  ަދރިވަރުންނާއި އަތޮޅުގެ.ބ  އަތޮޅުން ބޭރުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ސްކޫލަކުން އިމްތިޙާން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ)ށ( 
 ހުށަހަޅާފައިވުން.އަމިއްލައަށް ދި އެދަރިވަރަކު އެވޯޑަށްއެ އްނަމަދަރިވަރެ ބައިވެރިވި އިމްތިޙާނުގައި ގޮތުން

 
  ބައި  ޑިގްރީން ފެށިގެން މަތީ ދަރަޖައިގެ -4.36.

 ޅުން.ހުށަހެއަމިއްލަ ގޮތުން  އެދި ށްއެވޯޑަ)ހ( 

ުހށަހަޅާ ސަނަދު / ސަނަދުތައް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަްނ އޮތޯރިޓީން އެކްރެޑިޓް ކޮށްފަިއވުން ) ކޮޕީއެއްނަމަ )ށ( 
ނޑު ޖަހާފައިވުން (އަސްލާ   އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަ

ނޑުޖެހި ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފަިއވުން.)ނ(   ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ވަނަ އަްނގައިދޭ، އަސްލާއެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަ

 
  ބައި  ޙާފިޡުންގެ -4.46.

 ޅުން.އަމިއްލަ ގޮތުން ހުށަހެ އެދި ށްއެވޯޑަ)ހ( 

ނޑު ޖަހާފައިވުން.ހުށަހަޅާ ސަނަދު / ސަނަުދތައް އަސްލާ )ށ(   އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަ

 
  ކުޅިވަރުގެ ބައި  -46..5

 ވަނަ ހޯދާފައިވާ މުބާާރތަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ބާްއވާފައިވާ މުބާރާތަކަށްވުން.)ހ( 

 އްޔަތުން ހޯދާފައިވާ ވަނައެއްނަމަ އެޯވޑަށް އެދިއަމިއްލައަށް ހުށަހެޅުން.ވަކި ފަރުދެއްގެ ޙައިސި)ށ( 

ޓީމެްއ، ކްލަުބ ޖަމްޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތެއް، ސްކޫލެއް، މަދަރުާސއެއް ނުވަތަ މިނޫންވެސް ފަރާތަުކން ހޯދި ވަނައެއް ނަމަ )ނ( 
 އެފަރާތަކުން އެވޯޑަށް އެދި ހުށަެހޅުން.

 ހޯދާފައިވާ ވަނަ އެނގޭނެ ޞައްޙަ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިވުން.)ރ( 
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 ޙާއްޞަ ޚިދުމަތުގެ އެވޯޑް 56.

 ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ފަރާތަކަށްވުން. އެހީތެރިކަމެއް ފާހަގަކޮށްލެވޭފަދަ އަތޮޅަށް ނުވަތަ އަތޮޅުގެ ރަށަކަށް)ހ( 

 ވެދެއްވި އެހީތެރިކަމުން ރައްޔިތުންނާއި ރަށަށް ނުވަތަ އަތޮޅަށް ފައިދާވި މިންވަރު.)ށ( 

 

 ހިންގުންތެރިކަމުގެ އެވޯޑް 66.

 

   ރަށުކައުންސިލް 3ޚިދުމަތްތެރި އެންމެ  -6.16.

 ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނު ތަންފީޒްކުރެވޭ މިންވަރު.)ހ( 

 ކަންކަން ނިންމުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދާ މިންވަރު.)ށ( 

 ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ މިންވަރު.)ނ( 

 ހުރި މިންވަރު. އިދާރާ ހިންގުމުގައި ހަރުދަނާކަން)ރ( 

 ޙަރަކާތްތައް ހިންގާފައިވާ މިންވަރު.އިޖްތިމާޢީ )ބ( 

 

  އްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އަންހެނުންގެ ތަރަ ޚިދުމަތްތެރި ންމެއެ -6.26.

 އަންހެުނން ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ މިންވަރު.)ހ( 

 މިންވަރު. ފައިވާރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދާ ރަށުކައުންސިލާއި ކަންކަން ނިންމުމުގައި)ށ( 

 ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ މިންވަރު.)ނ( 

 ހުރި މިންވަރު. ކޮމިޓީ ހިންގުމުގައި ހަރުދަނާކަން)ރ( 

 އިޖްތިމާޢީ ޙަރަކާތްތައް ހިންގާފައިވާ މިންވަރު.)ބ( 

 މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ މިންވަރު. ހޯދުމަށް އާމްދަނީ)ޅ( 

 
 

 އެވޯޑްސިޔާސަތުގެ ދަށުން ދެވޭ  -7

އި، އި، ހަނދާނީ ލިޔުމާއެވޯޑަކާ ޚާއްޞަ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުންދޭ އަތޮޅުބ.ދެވޭނީ، މިސިޔާސަތުގެ ދަށުން  7.3
ޚިދުމަތްތެރި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް  ރަށުކައުންސިލަށާއި އެންމެ 1އެންމެ ޚިދުމަތްތެރި 

 ދެވޭ ފައިސާގެ އިނާމެވެ.

 ފައިސާ  ދެވޭގޮތުގައި  އިނާމްގެ ރަށުކައުންސިލް ތަކަށާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް 7.3
ނޑައަޅާ އުޞޫލެއްގެ ތެރެއިންނެވެ.  ބޭނުންކުރަންވާނީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކަ
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 ލިބޭ ފަރާތްތައް ހޯދުންއެވޯޑް  -8

ނޑަމިސިޔާސަތުގެ ދަ 8.3 ޓްގައި ގެޒެ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ނަން ހުށަހެޅުމަށްއެވޯޑްތަކަށް އެޅިފައިވާ ށުން ކަ
  ކުރަންވާނެއެވެ.  އިޢުލާންޢާއްމުކޮށް އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި   ،ކޮށްޝާއިޢު

އިމްތިޙާންގައި ބައިވެރިވެ ވަނަހޯދާފައިވާ ދަރިވަރުން ހޯދުމަށް، ބ.އަތޮޅުގައި ލްތަކުން ސްކޫ ބ.އަތޮޅު 8.3
 ހުރިހާ ސްކޫލް މަދަރުސާތަކަށް، ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ލިޔުމަކުން އެދެންވާނެއެވެ.ޤާއިމްވެފައިހުރި 

ކަށް އެދި ހުށަނާޅައިފިނަމަ އެވޯޑްއަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުން މިސިޔާސަތުގެ ދަށުން ހުޅުވާލެވޭ ފުރުޞަތުގައި ޝަ 8.3
 އެފަރާތްތަކުންނެވެ.އެފަރާތްތަކަށް ގެއްލޭ ޙައްޤުގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ 

 

 ދިނުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުންވޯޑް. އ9ެ

އެވެ. ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލެވޭނެބ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި އެވޯޑް  ވިލަރެސްކޮށް ހިންގުމަށްޓަކައި އިނާމު ދިނުމުގެކަންކަން 9.1
 މިކޮމިޓީ އެކުލަވާލެވޭނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

 މެމްބަރުން 6 ގެ. ކައުންސިލުހ

  ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ. ށ

 ވެރިން. 4 ޓްޔުނި 4ގެ ކައުންސިލުނ. 

 ރ. ކައުންސިލް ބިއުރޯ

 ޗެއަރ އެއް ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.އަކާއި ކޯރއި ނެގޭ ވޯޓަކުން ކޮމިޓީގެ ޗެއަރއެވޯޑް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންގެ މެދުގަ  9.2

  ހަމަޖައްސަންޖެހޭތައްޔާރުކޮށް ހަފްލާއާއި ގުޅޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކެއް ން މަތީކޮމިޓީގެ މަޝްވަރާގެ ވޯޑްއެ 9.1
ގެ ލަތެއްގައި ނަމަ ޗެއަރމަންޗެއަރމަން ނެތް ޙާ މާއެކެވެ.ންޓީގެ ޗެއަރމަންގެ ޒިކޮމެކަންކަން ކުރުމަކީ އެންމެހާ

 ހުރިހާ ޒިންމާއެއް އަދާކުރާނީ ކޯރޗެއަރ އެވެ.  

 ތަކެއް ހަމަޖައްސާނީ ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލުންނެވެ.އިންތިޒާމް ހުރިހާ މުގެ ގެންދިއުމިއެވޯޑް ހަފްލާ ކުރިއަށް  9.4

 

 ތުގައި ނުހިމެނޭކަމެއް ދިމާވުންސިޔާސަ -01

ކޮމިޓީގެ މަޝްވަރާގެ މަތީން  އެވޯޑްއްޖެނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީ އި ނުހިމެނޭ ކަމެއް ދިމާވެމި ސިޔާސަތުގަ      
 ގެ ބައްދަލުވުމަކުންނެވެ. ކައުންސިލްބ.އަތޮޅު 
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