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 1ސަފުޙާ  

 

 ހައްދުންމަތީ އިނާމު ދިނުމުގެ ސިޔާސަތު 

 
 ތަޢާރަފް:  .1

ޚިދުަމތްތެރި ަމދަނީ ަޖްމޢިއްޔާ ތަކަށާއި   ކައުންސިލްތަކަށާއި، ފަރާތްތަކަށާއި،ލ.އަތޮޅަށް ޝަރަފުވެރިވަނަތަކާއި، ަމޤާުމތައް ހޯދާ    ިމއީ،
އަގުވަޒަންކޮ ޚިދުަމތްތަކުގެ  އެ  ފާހަގަކޮށް،  ފަރާތްތައް  ކޮށްދީފައިވާ  ޚިދުަމތްތައް  ފާހަގަކުރެވޭފަދަ  އަތޮޅަށް  ދާއިރާތަކުން  ށް ތަފާތު 

ހިތްވަރުދިނުުމ ގޮތުންއެފަރާތްތަކަށް  ދިނުަމ  ގެ  ސްކޫލް އިނާމު  އަތޮޅުގެ  ލ.  ދަށުން  ސިޔާސަތުގެ  މި  ސިޔާސަތެވެ.  ކަނޑައަޅާ  ށް 
ންގެ ަމދަރުސާތަކުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުން ސްކޫލް ދައުރުގައި ތަޢުލީމީ ރޮނގުން ހޯދާ ކާިމޔާބީތައް ފާހަގަކޮށް ަމތީވަނަތައް ހޯދާ ދަރިވަރު

. އަދި ީމގެއިތުރުން ތަފާތު އެކިއެކި ދާއިރާތަކުން ލ. އަތޮޅަށް އަގުހުރި މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަންކޮށް ހިތްވަރުދިނުުމގެ އިނާމު ދެވޭނެއެވެ
 އިނާާމއި ޚިދުަމތްތައްކޮށްދީފައިވާ ފަރާތްތަކަށާއި އަތޮޅަށް ރީތިނަން ހޯދައިދީފައިވާ ފަރާތްތައް ފާހަގަކޮށް އެފަރާތްތަކަށް ހިތްވަރުދިނުުމގެ

ހިންގުންތެރި އަތޮޅުގެ  އަދި  އިނާމު  ހޮވާ ޝަރަފުވެރިކަުމގެ  ކޮިމޓީތައް  މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ   ކައުންސިލްތަކަށާއި 
 އެފަރާތްތަކަށް އެވޯޑް ދެވޭނެއެވެ. 

 
 ސިޔާސަތުގެ ނަން:  .2

 ސިޔާސަތު" އެވެ.   ދިނުުމގެ އިނާމު  މިސިޔާސަތުގެ ނަަމކީ "ހައްދުންަމތީ
 
 މަޤްޞަދު:  .3
 ން.ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުއަދި ފަންނީ ތޮޅުގެ ޢިލްމީ އަ ➢
 .ވަރު ދިނުންއްއަތޮޅުގެ ުމއައްސަސާތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ފެންވަރު ރަނގަޅު ޚިދުަމތްތަކެއް ފޯރުކޮށް ދިނުަމށް ހި ➢
 . ވަރު ދިނުންއްއަގު ވަޒަންކޮށް، ޚިދުަމތުގައި ދެިމތިބުަމށް ހި ތަކާއި ަމދަނީ ޚިދުަމތްތެރިންގެދަރުަމވެރިން ކޮށްދެއްވާ ޚިދުަމތް ➢
 . ރާއްެޖއާއި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ަމތީ ކާިމޔާބީ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ޝަރަފް އެރުވުން ➢
 
 
 އިނާމު ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ދާއިރާތަކާއި އެވޯޑް ޙައްޤުވާ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑުތައް:  4

 
 ހިތްވަރު ދިނުމުގެ އިނާމް  4.1

 
 ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިނާމު:   މަޤާމުތައް ނުވަތަ ވަނަތައް ހޯދާ   ޝަރަފުވެރި  -   4.1.1
 ހޯދާ   ކާިމއާބީތައް  ުމބާރާތްތަކުން  އެކިއެކި  ފާހަގަކޮށްލެވޭ  ފެންވަރުގައި  އަޤުވާީމ  ބައިނަލް  ފެންވަރުގައާއި،  ޤައުީމ  ދެވޭނީ  ިމއިނާުމ

 ލ. އަތޮޅުގެ ދަރިވަރުންގެ   ކިޔަވާ   ތަކުން ަމރުކަޒު  ތަޢުލީުމދޭ   ަމތީ  ކޮލެުޖފަދަ  އަދި  ަމދަރުސާތަކާއި ޔުނިވަރސިޓީ  ސްކޫލް   ފަރާތްތަކަށާ،
 ލ.އަތޮޅަށް  ަމޤާުމތައް ނުވަތަ ވަނަތައް ހޯދާ،  ޝަރަފުވެރި  ފެންވަރުގައި  ދުނިޔޭގެ  ދިއަ  ފެންވަރުގައި   ފެންވަރުގައާއި ޤައުމީ   އަތޮޅު  ތެރެއިން

  .ފަރާތްތަކަށެވެ  ނިސްބަތްވާ
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 2ސަފުޙާ  

 

 ޝަރުޠުތަކުގެތެރެއިން ޝަރުޠެއް ފުރިހަަމވާ ލ. އަތޮޅުގެ ރަށްވެހިންނަށެވެ.   މި އިނާަމށް ކުރިަމތިލެވޭނީ އަންނަނިވި
 

ނުވަތަ ޙާސިލްކޮށް ނިންާމފައިވާ   ޙާސިލްކުރާ   ތަޢުލީްމ  ަމތީ  ތަންތަނުން  ފަދަ  ކޮލެުޖ/ޔުނިވަރސިޓީ  ބޭރުގެ  ރާއްޭޖން   އާއި  )ހ( ރާއްެޖ
 ފަރާތަކަށްވުން. ހޯދާފައިވާ ވަނައެއް ޝަރަފުވެރި ތެރެއިން ދަރިވަރުންގެ

ުމބާރާތަކުން   ފެންވަރުގެ  ބައިނަލްއަޤުވާމީ  ނުވަތަ  ޤައުމީ  ނުވަތަ  2ވަނަ،  1)ށ(  ހޯދާފައިވާ 3ވަނަ  ވަނައެއް  ތެރެއިން  ވަނައިގެ 
 ފަރާތަކަށްވުން. 

ނައެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ވަ  ންއިްމތިހާނު  އެޑެކްސަލް އޭ ލެވެލްނުވަތަ   )ނ( ީޖ.ސީ.އީ އޯލެވެލް، އައި.ީޖ.ސީ.އެސް.ސީ
 ފަރާތަކަށްވުން. 

 
 އިނާމަށްއެދި ހުށަހެޅުން: 

 މި އިނާަމށްއެދި ހުށަހަޅާނީ އަންނަނިވިގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތަކަށެވެ. 
 

އަތޮޅުގައި ނުވަތަ   އެދި   އެވޯޑަށް  ދަރިވަރެއްނަމަ،   ފުރިހަަމކޮށްފައިވާ  އިްމތިޙާން   ސްކޫލަކުން   ޤާއިްމކުރެވިފައިވާ  )ހ(  އެސްކޫލަކުން 
 ޅުން. އެދަރިވަރެއްގެ ފަރާތުން ހުށަހެ

އަތޮޅުން ގޮތުން  ދަރިވަރުންނާއި  އަތޮޅުގެ.ލ  ފުރިހަަމކޮށްފައިވާ  އިްމތިޙާން  ސްކޫލަކުން  ޤާއިްމކުރެވިފައިވާ  ބޭރުގައި  )ށ(    އަިމއްލަ 
 ޅުން.ހުށަހެ އަިމއްލައަށް އެދަރިވަރަކު ށްއެދިއެވޯޑަ ދަރިވަރެއްނަަމ ބައިވެރިވި އިްމތިޙާނުގައި
ނުވަތަ ޙާސިލްކޮށް ނިންާމފައިވާ   ޙާސިލްކުރާ  ތަޢުލީްމ  ަމތީ   ތަންތަނުން  ފަދަ  ކޮލެޖު /ޔުނިވަރސިޓީ  ބޭރުގެ   ރާއްޭޖން  އާއި   )ނ( ރާއްެޖ
ވަނަ،  1ހޯދާފައިވާ ފަރާތްތަކުންނާއި ޤައުީމ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާީމ ފެންވަރުގެ ުމބާރާތަކުން    ވަނައެއް  ޝަރަފުވެރި  ތެރެއިން  ދަރިވަރުންގެ

 ޅުން.ހުށަހެ އަިމއްލައަށް އެފަރާތަކުން އެވޯޑަށްއެދިއްނަމަ ތެރެއިން ވަނައެއް ހޯދާފައިވާ ފަރާތެ ވަނައިގ3ެވަނަ ނުވަތަ 2
 

އެފަރާތެއްގެ ފަރާތްތަކުން،  ކުރިަމތިލާ  އިނާަމށް  ލިޔެކިޔުން   މި  ހުށަހަޅަންެޖހޭ  ކަށަވަރުކޮށްދިނުަމށް  ސައްހަކަން  އެހުށަހެޅުން 
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 
 ދެވޭ އިނާމު:   ކުރުމުގެ ދާއިރާއިން   ށް ޚިދުމަތް އަ މުޖުތަމަ   -   4.1.2

 ކަނޑައަޅާ   އިންކޮެމޓީ  އެކަޑަިމކް  ދާއިރާތަކުން،  ކުރެވިފައިވާ  ބަޔާން  ތިރީގައިއިނާަމށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން    ދެވޭނީ،  މި އިނާމު 
ފާހަގަކުރެވޭފަދަ އަގުހުރި ޚިދުަމތެއް އަށް  އަތޮޅާއި ޤައުާމ ުމުޖތަަމ،  ލިބޭ   ާމކުސް   ަމތީ   އެންމެ   އެދާއިރާއަކުން  ކުރައިޓީރިއާއިން  ާމކިންގ

   ފަރުދުންނަށެވެ.ކޮށްދީފައިވާ ލ. އަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ ކުލަބު ަޖިމއްޔާތަކާއި އަިމއްލަ 
 

 ދާއިރާ  ޚިދުަމތްކުރުުމގެ ތާރީހަށް އަދި އަދަބިއްޔާތު ދިވެހިބަހާއި .1
 ދާއިރާ ތަޢުލީީމ .2
 ބޭސްވެރިކަން  ހަކީީމ/  ދާއިރާ ޞިއްޙީ .3
 ދާއިރާ ތިާމވެށީގެ .4
 ދާއިރާ މަސްވެރިކަުމގެ  .5
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 3ސަފުޙާ  

 

 ދާއިރާ  ފަތުރުވެރިކަުމގެ .6
 ދާއިރާ ދަނޑުވެރިކަުމގެ .7
 ( އިނޮވޭޝަން ) ދާއިރާ އުފެއްދުންތަކުގެ އާ .8
 ދާއިރާ ޚިދްަމތުގެ އިްޖތިާމޢީ .9

 ދާއިރާ  ވިޔަފާރީގެ ެމދުފަންތީގެ އަދި ކުދި .10
 ކުރާފްޓް އެންޑް އާރޓް .11
 ދާއިރާ އިާމރާތްކުރުުމގެ .12
 ދާއިރާ  ދަތުރުފަތުރުގެ .13
 ދާއިރާ ފެތުރުުމގެ ަމޢްލޫާމތު ޚަބަރާއި .14
 ދާއިރާ  ކުޅިވަރާއި ުމނިފޫހިފިލުވުުމގެ .15
 ކްލަބް/ަޖިމއްޔާ އެންމެ ޚިދުަމތްތެރި  .16

 : އުޞޫލް   ދެވޭނެ   ޕޮއިންޓް 
 . ޤައުމު ނުވަތަ އަތޮޅު ނުވަތަ ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ މިންވަރާއި، މަސައްކަތް ކޮށްދީފައިވާ ގޮތް)ހ( 
 . އިނާަމށް ހުށަހެޅުނު ދާއިރާއެއްގައި ޚިދްަމތް ކޮށްދީފައިވާ ުމއްދަތު)ށ( 
ރާއްެޖއަށްކުރާ  )ނ(   ދާއިރާގައި  ބައިނަލްއަޤްވާީމ  ޚިދްަމތަކުން  ނުވަތަ  ހޯދައިދީފައިވާ   ރަށަށް/އަތޮޅަށް/ކަަމކުން  ޝަރަފު  ރީތިނަާމއި 
 . ިމންވަރު
 .އިނާަމށް ހުށަހެޅުނު ދާއިރާއިން، ުމްޖތަަމޢުއަށް ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި މަސައްކަތެއް ނުވަތަ ޚިދްަމތެއް ކޮށްދީފައިވާ ިމންވަރު)ރ( 

 .ފަރުދުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދާފައިވާ ިމންވަރުބ( )
ގޮތެއްގައި  )ޅ(   ބޭނުންތެރި  ުމްޖތަަމޢުއަށް  ހުނަރެއް  ފަންނީ  ނުވަތަ  ޢިލްެމއް  ީމހުންނަށް ބޭނުން  ލިބިފައިވާ  އެހެން  ހިފާފައިވުާމއި، 

 .ިމންވަރު އުނގަންނައިދީފައިވާ
 .ތަޢާރަފު ކޮށްފައިވާ ިމންވަރުއައު ކަންތައްތަކާއި އައު ވިސްނުން )ކ( 
 . އައު އީާޖދުތަކާއި، ދިރާސާތަކުން ހޯދާފައިވާ ކާިމޔާބީ)އ( 
 . ހިލޭސާބަހަށް ކޮށްދީފައިވާ މަސައްކަތް)ވ( 

 )މ( އެވޯޑަށް ހުށަހަޅާ ދާއިރާއިން ިމހާތަނަށް ހޯދާފައިވާ ކާިމޔާބީ 
 

 ޝަރަފުވެރިކަމުގެ އިނާމު   4.2
 

 ހައްދުންމަތީ ތޫނުފިލި ތަރި    4.2.1
 

ޝަރަފުވެރިކަުމގެ   އަތޮޅުގެ ހައްދުންަމތީ  ލ.  ފުރިހަަމވާ  ސަރުތެއް  ސަރުތުތަކުގެތެރެއިން  އަންނަނިވި  ކުރިަމތިލެވޭނީ  އިނާަމށް 
 ރަށްވެހިންނަށެވެ. 

 

 )ހ( ޤްރުއާން ހިތުދަސްކޮށް، ހާފިޘްކަުމގެ ސަނަދު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްކަުމގައިވުން.
ރާއްެޖށ) ފިލޯސަފީ    ތަޢުލީމު   ަމތީ   ތަންތަނުން  ފަދަ  ކޮލެޖު /ޔުނިވަރސިޓީ  ބޭރުގެ   ރާއްޭޖން   އާއި   (  އޮފް  ޑޮކްޓަރ  ޙާސިލްކޮށް 

 )ޕީ.އެޗް.ޑީ( ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްކަުމގައިވުން.  
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 4ސަފުޙާ  

 

 )ނ( މި އިނާުމ ީމގެކުރިން ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްކަުމގައި ނުވުން 
 އިނާމަށްއެދި ހުށަހެޅުން: 

ދަރިވަރެއްނަަމ ނުވަތަ  އިދާރާއަކުން  ކުރާ  މަސައްކަތް  ނުވަތަ އެފަރާތެއް  އަިމއްލައަށް  އެފަރާތަކުން  ހުށައެޅުުމގައި  ނަން  އިނާަމށް   މި 
 އެދަރިވަރަކު ކިޔަވަުމންގެންދާ ސްކޫލް ނުވަތަ ަމދަރުސާއަކުން ނަން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

 

 

އެފަރާތެ ފަރާތްތަކުން،  ކުރިަމތިލާ  އިނާަމށް  ލިޔެކިޔުން މި  ހުށަހަޅަންެޖހޭ  ކަށަވަރުކޮށްދިނުަމށް  ސައްހަކަން  އެހުށަހެޅުން  އްގެ 
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 

 އައްޝައިޙް ޙަސަން ތާޖުއްދީން އެވޯޑު   4.2.2
 

 އައްޝައިޙް ޙަސަން ތާުޖއްދީނު އެވޯޑް ދެވޭނީ އަންނަނިވި ފަރާތްތަކަށެވެ. 
  ލުން ިމންކުރުުމން ޞޫތިރީގައިވާ އުފާއިތުވެ ދިޔަ  އަހަރު ދުވަހުގެ ކަންކަން  ލ. އަތޮޅުގެ ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ތެރެއިން   -1

 . ހޯދާ ރަށު ކައުންސިލް ަމތިން ާމކުސް އެންެމާމކުސް ހޯދާ ރަށު ކައުންސިލް ތަކުގެތެރެއިން  އިންސަތައަށްވުރެަމތިން 50
 

ީޖ.ސީ އޯލެވެލް، އައި.ީޖ.ސީ.އެސް.ސީ އަދި އެސް.އެސް.ސީ އިްމތިހާނުތަކުގައި    ލ. އަތޮޅުގެ ސްކޫލް ަމދަރުސާ ތަކުގެ ތެރެއިން  -2
ސްކޫލްތަކުގެ ތެރެއިން އެންެމ ަމތީ  އިން ފެށިގެން ަމތިން ހޯދާފައިވާ     65ާމއްދާއިން ފާސްވި ނިސްބަތް %  5  ބައިވެރިވެ

  ނުވަތަ ަމދަރުސާ. އިންސައްތަ ހޯދާފައިވާ ސްކޫލް
 

އަތޮޅުގެ   -3 ކޮިމޓީތައް  ލ.  މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް  އުޞޫލުން  އަންހެނުންގެ    50  ިމންކުރުުމންތިރީގައިވާ 
  ަމތިން ާމކުސް އެންެމތަކުގެތެރެއިން    މަސައްކަތްކުރާ ކޮިމޓީންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  އަާމކުސް ހޯދާ    އިންސަތައަށްވުރެަމތިން

 .ންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮިމޓީއަހޯދާ 
 

 

ކުރިަމތިލާ   އިނާަމށް  ހުށަހެޅުން މި  ހުށަހަޅާ  ަމދަރުސާއަކުން  ނުވަތަ  އެސްކޫލަކުން  ަމދަރުސާތަކުން،  ނުވަތަ  ސައްހަކަން   ސްކޫލް 
 ކަށަވަރުކޮށްދިނުަމށް ހުށަހަޅަންެޖހޭ ލިޔެކިޔުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 
 ރާޖުއްދީން އެވޯޑު ސި އަލްޚަތީބު މުޙައްމަދު    4.2.3

 
 ންނަނިވި ފަރާތްތަކަށެވެ. ދެވޭނީ އަ ރާުޖއްދީން އެވޯޑު ސިއަލްޚަތީބު ުމޙައްަމދު 

  ލުން ިމންކުރުުމން ޞޫތިރީގައިވާ އުފާއިތުވެ ދިޔަ  އަހަރު ދުވަހުގެ ކަންކަން  ލ. އަތޮޅުގެ ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ތެރެއިން   -1
ތަކުގެތެރެއިން    އިންސަތައަށްވުރެަމތިން  50 ކައުންސިލް  ރަށު  ހޯދާ  ރަށު    2ަމތިން  އެންެމާމކުސް  ހޯދާ  ާމކުސް  ވަނައަށް 

 .ކައުންސިލް
 

އަތޮޅުގެ ސްކޫލް ަމދަރުސާ ތަކުގެ ތެރެއިން ޖީސީއީ އޯލެވެލް، އައި.ީޖ.ސީ.އެސް.ސީ އަދި އެސް.އެސް.ސީ އިްމތިހާނުތަކުގައި ލ.   -2
ފާއިތުވި އަހަރު އެންމެ ގިނަ ދަރިވަރުން ިމނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ކަޑައަޅާފައިވާ ަމތީ ސާނަވީއަށް ކިޔެވޭ  ބައިވެރިވެ

  ނުވަތަ ަމދަރުސާ. އިވާ ސްކޫލްމިންގަޑަށް ފާސްކޮށްދީފަ
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 5ސަފުޙާ  

 

 
އަތޮޅުގެ   -3 ކޮިމޓީތައް  ލ.  މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް  އުޞޫލުން  އަންހެނުންގެ    50  ިމންކުރުުމންތިރީގައިވާ 

ވަނައަށް    2ަމތިން  އެންެމތަކުގެތެރެއިން    ންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ަމސައްކަތްކުރާ ކޮިމޓީއަާމކުސް ހޯދާ    އިންސަތައަށްވުރެަމތިން
 .ާމކުސް ހޯދާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮިމޓީ

 
ކުރިަމތިލާ   އިނާަމށް  ހުށަހެޅުން މި  ހުށަހަޅާ  ަމދަރުސާއަކުން  ނުވަތަ  އެސްކޫލަކުން  ަމދަރުސާތަކުން،  ނުވަތަ  ސައްހަކަން   ސްކޫލް 

 ކަށަވަރުކޮށްދިނުަމށް ހުށަހަޅަންެޖހޭ ލިޔެކިޔުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 
 އައްޝައިޙް އެދުރު ޢުމަރު މާފަތް ކަލޭގެފާނު އެވޯޑު   4.2.4

 
 ދެވޭނީ އަންނަނިވި ފަރާތްތަކަށެވެ. އައްޝައިޙް އެދުރު ޢުަމރު ާމފަތް ކަލޭގެފާނު އެވޯޑު 

 
  ލުން ިމންކުރުުމން ޞޫތިރީގައިވާ އުފާއިތުވެ ދިޔަ  އަހަރު ދުވަހުގެ ކަންކަން  ލ. އަތޮޅުގެ ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ތެރެއިން   -1

ތަކުގެތެރެއިން    އިންސަތައަށްވުރެަމތިން  50 ކައުންސިލް  ރަށު  ހޯދާ  ރަށު    3ަމތިން  އެންެމާމކުސް  ހޯދާ  ާމކުސް  ވަނައަށް 
 .ކައުންސިލް

 
އަތޮޅުގެ ސްކޫލް ަމދަރުސާ ތަކުގެ ތެރެއިން ޖީސީއީ އޯލެވެލް، އައި.ީޖ.ސީ.އެސް.ސީ އަދި އެސް.އެސް.ސީ އިްމތިހާނުތަކުގައި ލ.   -2

އިން ފެށިގެން ަމތީ ކުރިއެރުެމއް ހޯދާފައިވާ ސްކޫލްތަކުގެ ތެރެއިން    10ފާއިތުވި އަހަރު ހޯދި ނަތީާޖއަށްވުރެ %  ބައިވެރިވެ
 ލް ނުވަތަ ަމދަރުސާ.ދާފައިވާ ސްކޫއެންމެ ަމތީކުރިއެރުެމއް ހޯ

 
އުޞޫލުން   -3 ތިރީގައިވާ  ކޮިމޓީތައް  މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ  އަތޮޅުގެ    50  ިމންކުރުުމންލ. 

ވަނައަށް    3ަމތިން  އެންެމތަކުގެތެރެއިން    އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ަމސައްކަތްކުރާ ކޮިމޓީާމކުސް ހޯދާ    އިންސަތައަށްވުރެަމތިން
 ާމކުސް ހޯދާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮިމޓީ.  

 
 

 
ކުރިަމތިލާ   އިނާަމށް  ހުށަހެޅުން މި  ހުށަހަޅާ  ަމދަރުސާއަކުން  ނުވަތަ  އެސްކޫލަކުން  ަމދަރުސާތަކުން،  ނުވަތަ  ސައްހަކަން   ސްކޫލް 

 ކަށަވަރުކޮށްދިނުަމށް ހުށަހަޅަންެޖހޭ ލިޔެކިޔުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
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 އުޞޫލުތައް:   ޕޮއިންޓް ދޭނެ 

އަލްޚަތީބު ުމޙައްަމދު ތެރޭގައި ހިެމނޭ އައްޝައިޙް ޙަސަން ތާުޖއްދީން އެވޯޑު،  ޝަރަފުވެރިކަުމގެ އިނާުމގެ ދާއިރާއިން ދެވޭ އިނާމު ތަކުގެ  
އަށް ދިނުުމގައި ރަށުކައުންސިލްތަކާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ  ޝިރާުޖއްދީން އެވޯޑު އަދި އައްޝައިޙް އެދުރު ޢުަމރު ާމފަތް ކަލޭގެފާނު އެވޯޑު 

 ދޭނީ އަންނަނިވިގޮތުގެަމތިންނެވެ. މަސައްކަތްކުރާ ކޮިމޓީތައް ިމންކުރުުމގައި ޕޮއިންޓް

 އުޞޫލުތައް:   ޕޮއިންޓް ދޭނެ ރަށު ކައުންސިލްތައް މިންކުރުމުގައި  
   15ކައުންސިލްގެ އަިމއްލަ ަމސައްކަތުން ހޯދާފައިވާ އާްމދަނީ % ❖
❖ % ާމރކްސްއިން  ުޖްމލަ  ލިބުނު  އިންޑެކްސްއިން  އިން  )އެއްެމފަހުން 30ޕާރފޯަމންސް  ކޮށްފައިވާ   އެލް.ީޖ.އޭ  އާއްމު 

 އިންޑެކްސްއިން(
  35ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ޮމނިޓަރިންއިން ލިބޭ ާމރކްސްއިން % ❖
 10ޙަރަކާތްތަކުގެ އަދަދަށް % މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ހިަމނައިގެން ހިންގުނު  ❖
 އަހަރުން ފެށިގެންނެވެ.(ވަނަ  2023)ިމބަޔަށް އަަމލުކުރަންފަށާނީ  10% ކައުންސިލްތަކުގެ ަޖވަބުދާރީވުން ❖

 މިންކުރުމުގައި ޕޮއިންޓް ދޭނެ އުޞޫލުތައް:   އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތައް 
 40ޙަރަކާތްތަކުގެ އަދަދަށް % މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ހިަމނައިގެން ހިންގުނު  ❖
  10ޮމނިޓަރިންއިން ލިބޭ ާމރކްސްއިން % ❖
 10ޙަރަކާތްތަކުގެ އަދަދަށް %ބައިވެރިވި  ❖
  15ކޮެމޓީއިން ހޯދާފައިވާ އާްމދަނީއަށް % ❖
  ހޯދާފައިވާ ކާިމޔާބީ ❖

o % ް15ޤައުމީ ފެންވަރުގެ ކާިމޔާބީތައ 
o % ެ10އަތޮޅު އަދި ރަށު ފެންވަރުގ 

 

 ސިޔާސަތުގެ ދަށުންދެވޭ އިނާމު  . 5

 މި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން އިނާުމގެ ގޮތުގައި ދެވޭނީ ލ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުންދޭ ޝީލްޑާއި، ހަނދާނީލިޔުެމވެ.  
 

 . އިނާމު ލިބޭ ފަރާތްތައް ހޯދުން 6
ކަނޑައެޅިފައިވާ   ދަށުން  ސިޔާސަތުގެ  އެވޯޑަށްމި  ނުވަތަ  ުމއައްސަސާތަކާއި  އިނާަމށް  އަތޮޅުގެ  ހުށަހެޅުަމށް  ަޖިމއްޔާ ،  ނަން  ކުލަބް 

 އާންމުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާއި ޢާއްުމކޮށް އިޢުލާނުކުރަންވާނެއެވެ. ަޖާމޢަތްތަކާއި،
 

 . އިނާމު ދިނުމާއި ރަސްމިއްޔާތު އިންތިޒާމު ކުރުން 7
 އިހްތިފާލުގައެވެ.   ހައްދުންަމތީ ޝަރަފުވެރިކަުމގެ އިނާމު ދެވޭނީ ިމކަަމށްޓަކައި ބާއްވާ ހާއްސަ  - 7.1
އިނާުމދެވޭ ކޮންމެ ވަނައަކަށް ކަނޑައެޅޭ ސީލްޑާއި، ސެޓިފިކެޓްތައް ތައްޔާރުކޮށް އިނާުމދިނުުމގެ ރަސްިމއްޔާތު އޮންނަ ތަނަކަށް   -7.2

 ން ކުރަންޖެހޭނެ ކަެމކެވެ.  ފޮނުވުަމކީ އިދާރީ، އިވެލުއޭޓް ކޮިމޓީ



` 
   ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  

      ފޮނަދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ. 
 

 7ސަފުޙާ  

 

 
 . އިނާމު ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުން: 8

އަންހެން   2ިމކޮިމޓީގައި ަމދުވެގެން    ެމްމބަރުންގެ ފަންނީ ކޮިމޓީއެއް އެކުލަވާލެވޭނެއެވެ.  7އިނާމު ލިބޭ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުަމށް    -8.1
 ހިނަމަންވާނެއެވެ. ކަނބަލުން ބޭ
 ިމކޮިމޓީ އެކުލަވާލާނީ ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ މަސްވަރާގެަމތިން ކައުންސިލުގެ އެސް.ީޖ އެވެ.   -8.2
 ިމކޮިމޓީގައި ތަފާތު އެކި ދާއުރާތަކުގެ ފަންނީ ބޭފުޅުން ހިަމނަންވާނެއެވެ.  -8.4
 އި ބައިވެރިނުވެވޭނެއެވެ.  ީމގެ އެއްވެސް އިނާަމކަށ ފަރުދީގޮތުން ކުރިަމތިލާފައިވާ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް މި ކޮިމޓީގަ -8.5
    ންނެވެ.  ލުގައި ނުހިެމނޭކަެމއް ދިާމވެއްެޖނަމަ އެކަެމއް ނިންާމނީ އިދާރީ ކޮިމޓީގެ ަމޝްވަރާގެަމތިން ކައުންސިލުއުޞޫިމ -8.6
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ނޑު ހައްދުންމަތީ އިނާމުގެ އޮނިގަ

މުހިތްވަރު ދިނުމުގެ އިނާ

ޝަރަފުވެރި  
ވަނަތައް ހޯދާ  /މަޤާމުތައް

ފަރާތްތައް

ކޮލެޖުތަކުން މަތީ  /ޔުނިވާސިޓީ-1
ވަރުންތަޢުލީމުން ވަނަ ހޯދާ ދަރި

ބައިނަލްއަގުވާމީ/ގައުމީ-2
މުބާރާތްތަކުން ހޯދާ ވަނަ

މަތީސާނަވީ ދުނިޔޭގެ  /ސާނަވީ-3
ފެންވަރުގެ ވަނަ

ތް  މުޖުތަމަޢަށް ޚިދުމަ
ކުރުމުގެ ދާއިރާތައް

ޚަށް  ތާރީ/ އަދަބިއްޔާތް/ދިވެހިބަސް-1
ޚިދުމަތް ކުރުން

ތަޢުލީމީ ދާއިރާ-2

ރިކަންހަކީމީ ބޭސްވެ/ޞިއްހީ ދާއިރާ-3

ތިމާވެށިގެ ދާއިރާ-4

މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ-5

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ-6

ނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ-7 ދަ

ރާއާ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ދާއި-8

އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާ-9

ޔަފާރިކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވި-10

އާރޓް އެންޑް ކްރާފުޓް-11

އިމާރާތް ކުރުން-12

ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާ-13

ންޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ފެތުރު-14

ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހިފިލުވުން-15

ޖަމްޢިއްޔާ/އެންމެ ޚިދުމަތްތެރި ކުލަބު-16

ނާމުޝަރަފުވެރިކަމުގެ އި

މަރު  އައްޝައިޙް އެދުރު ޢު
ވޯޑްމާފަތް ކަލޭގެފާނު އެ

ޕާރފޯމަންސަށް ބަލައި

ވަނަ ހޯދާ ކައުންސިލ1-3ް

ވަނަ ހޯދާ ސްކޫލ2-3ް

ވަނަ ހޯދާ އތމ ކޮމެޓ3-3ީ

ދު  އަލްޚަތީބު މުޙަންމަ
ސިރާޖުއްދީން އެވާޑް

ޕާރފޯމަންސަށް ބަލައި

ވަނަ ހޯދާ ކައުންސިލ1-2ް

ވަނަ ހޯދާ ސްކޫލ2-2ް

ވަނަ ހޯދާ އތމ ކޮމެޓ3-2ީ

އައްޝައިޙް ޙަސަން
ތާޖުއްދީން އެވާޑް 

ޕާރފޯމަންސަށް ބަލައި

ވަނަ ހޯދާ ކައުންސިލ1-1ް

ވަނަ ހޯދާ ސްކޫލ2-1ް

ވަނަ ހޯދާ އތމ ކޮމެޓ3-1ީ

ލާމަސީލު ލާމު ތަރި

ޘުހާފި/ޤުރުއާން ހިތުދަސް-1

ޑްކްޓަރ އޮފް ފިލޯސަޕީ-2
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ފަންނީ ކޮމިޓީން ފޯމްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުން  -6  

އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު އިނާމު ލިބޭފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓާއިއެ އިދާރީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުން ފޯމްތައް  -7  

އިނާމަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް ޢާއްމުކޮށް ހުޅުވާލުން  -2  
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އިދާރީގޮތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުން  -8  

އިނާމަށް ހޮވުނުފަރާތްތަކަށް އެކަންއެންގުން  -9   
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