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 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
                                                      ިދވެިހރާްއޖެ ، އައްޑޫ     

 

 2016އެވޯޑް  ސިޓީ އައްޑޫ 

 ސަބަބާއި އަސާސް  .1

ން އުފައްދާފައިވާ ރައްޔިތުންނާއި އައްޑޫގެ ރައްޔިތުއަސާސަކީ، އައްޑޫސިޓީގެ އެއް އައްޑޫސިޓީގެ މުހިންމު 

 ތަމަުޢގެ ލާބަޔާއި މަންފާއަށްޓަކައި ަވކިވަކި ފަރުދުންނާއި،އެހެންކަމުން، އައްޑޫސިޓީގެ މުޖު މަދަނީ މުއައްސަސާތަކެވެ.

މަދަނީ ޖަމުޢިއްޔާތަކާއި ޖަމާޢަތްަތކުންނާއި، ވިޔަފާރި އިދާރާތަކުްނ ކުރާ މަސައްކަތާއި، ސާތަކުންނާއި، މަދަނީ މުއައްސަ

ކައުންސިލުން މިކަންކަމަށް ހިްތވަރު ދިނުމަށް އެޅޭ  ްނ ބަލައިގަތުމަކީ، އައްޑޫސިޓީއެފަރާތްތަކަށް ިލބޭ ރީތި ނަ 

ސިޓީ އައްޑޫ ހޯދާ ކާމިޔާބީތަކުގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން،، ކާއިފިޔަވަޅެކެވެ. އަދި އެފަރާތްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތަ

 އައްޑޫގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރެވޭ ވަރަށްބޮޑު އިންވެސްޓުމެންޓެކެވެ.ދިނުމަކީ އެވޯޑް  ކައުންސިލުން

ނޑައަޅާނީ،އެވޯޑް  ސިޓީއައްޑޫ ޔަން ކުރައްވާފައިވާ ޢައް އިދާރާއިން  ކައުންސިލްގެ ލިބޭ ފަރާތްތައް ކަ

ނޑިޔާރުންގެ"  ކޮމިޓީ" އިންނެވެ. ފަ

 

ނޑު އުޞޫލުތައް  .2  މައިގަ

 އްމު ގޮތެއްގައި ދޭނީ ތިން އަހަރުން އެއްއަހަރުގައެވެ.ޢާ ،ލުންދޭ އިނާމުސިއައްޑޫސިޓީ ކައުން -

 

އި ލުންދޭ އިނާމުގައި ހިމެނެނީ، ހަތަރު ިގންތިއެކެވެ. އެއީ ޝަރަފުވެރިކަމުގެ އިނާމާސިއައްޑޫސިޓީ ކައުން -

 އިނާމެވެ. ދެވޭ ދާފަރާތްތަކަށްމާއި މަތީ ދަރަޖަ ހޯދުމަތުގެ އިނާހިތްވަރުދިނުމުގެ އިނާމާއި ޚި

ދާީނ ނނީ ޝީލްޑަކާއި ޝަރަފުގެ ެބޖަކާއި ހަގައި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ދޭޝަރަފްވެރިކަމުގެ އިނާމެއްގެ ގޮތު -

ދާނީ ލިޔުމެކެވެ. ނީޝލްޑަކާއި ހަނީ ސިލުން ދޭއިާނމެއްގެ ގޮތުގައި އައްޑޫސިޓީ ކައުން އަށްލިޔުމެކެވެ. މަތީ ދަރަޖަ

ވަރު ހިތް ދާނީ ލިޔުމެކެވެ.ނނީ ޝީލްޑަކާއި ހަގަިއ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ދޭއިނާމެއްގެ ގޮތުދުމަތުގެ ޚި

 ދާނީ ލިޔުމެކެވެ.ނއިނާމެއްގެ ގޮތުގައި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ދެއްވާނީ ޝީލްޑަކާއި ހަދިނުމުގެ 

 

ތަ އަމިއްލަގޮތުން ނުަވަތ އެހެން ފަރުދަކު ނުވަތަ ޖަމުޢިއްޔާއަކުން ނުވަ ލިބޭނީ،ލުންދޭ އިނާމު ސިއައްޑޫސިޓީ ކައުން -

 ނުވަތަ މިނިވަން  ކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކަށާއި، ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުންޖަމާޢަތަކުން ނުވަތަ ކުންފުންޏަ

ކުން އިނާމަށް ުހށަަހޅާފައިވާ ފަރާތް ޏަމުއައްސަސާއަކުން ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ ސަރުކާރު ބައިވެރިވާ ކުންފުން

  ތަކަށެވެ.

 ސަމާލުކަން ތަހުޒީބަށް –ޞުލްޙަވެރިކަން ރައްޔިތުންނަށް 
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 ޝަރަފުވެރިކަމުގެ އިނާމު  .3

 ތަޢާރަފު  3.1

ޚިދުމަްތ މުއްދަތަކަށް  ދިގު  ގޮތެއްގައިފައިާދހުރި ޚާއްސަ އިނާމަކީ، އައްޑޫސިޓީއަށް  ވެރިކަމުގެޝަރަފު

 ދޭ  ފެންވަރުގައި އައްޑޫސިީޓ ކައުންސިލުން ސިޓީ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ޚިދުމަތުގެ ފަރާތްތަކުެގ ކޮށްދެއްވާފައިވާ 

ނޑަ އަޅުއްވާނީ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ޢައްޔަން ކުރައްވާފައިވާ ޚާއްސަ އިނާމެކެވެ. މި އިނާމު ޙައްޤު ވާ ފަރާތް ކަ

ނޑިޔާރުންގެ  އެވެ.ކޮންމެ ތިންއަހަރުން އެއްއަހަރު އްމު ގޮތެއްގައި ދެވޭނީ، ކޮމެޓީއިންނެވެ. މި އިނާމު ޢާ ފަ

 

 މަޤްސަދު  3.2

ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ އަގުހުރި އައްޑޫސިޓީއަށް މަޤްސަދަކީ  އައްޑޫސިޓީގެ ދަރިންގެ ތެރެއިން  މި އިނާމު ދިނުމުގެ

 މެވެ.ފަރާތްަތކުގެ އަގު ވަޒަން ކުރުޚިދުމަތެއްކޮށްދެއްވާފައިވާ 

 

 އިނާމު  3.3

 ޝީލްޑަކާއި ޝަރަފުގެ ބެޖަކާއި ހަދާނީ ލިޔުމެކެވެ. ކައުންސިލުން ދޭނީއިނާމެއްގެ ގޮތުގައި އައްޑޫސިޓީ 

 

 އިނާމު ދެވޭ ކަންކަން  3.4

ދިނުމަށް އިނާމް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ޝަރަފްވެރިކަމުގެ ބަޔާންވެދިޔަ މަޤްސަދަށް ރިޢާޔަތްކޮށް 

 ަކްނކަމަށެވެ.ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަނިވި 

 އައްޑޫއަށް ރީތި ނަމެއް ހޯދާދީފައިވުން •

 އައްޑޫއަށް ގަދަރުވެރި މަގާމެއް ހޯދައިދީފައިވުން •

 ދިގުމުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް ކޮށްދެއްވާފައިވުން ދާއިރާއަށް  •

 ދާއިރާއިން ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީއާއި، ކުރިއެރުންތައް •

 ދާއިރާއިން ހިލޭސާބަހަށް ކޮށްދީަފއިވާ މަސައްކަތް •

 އިރާއިން ޤައުމުގެ ތަރައްޤީއަށާއި މުޖުތަމައަށް ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްދާ •

 ދާއިރާއިން މީހުން ބިނާކުރުމަށް ޮކއްފައިވާ މަސައްކަތް •

 މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، އުފެއްދުންތެރި ކަންތައްތައް ތައާރުފު ކޮްށފައިވާ މިންވަރު •

 

 އަސާސީ ޝަރުތު   3.5

 ޚާއްސަ އިނާމު ލިބޭނީ، އަންނަނިވި ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާަނމައެވެ. ދޭއައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން       

 ފަރާތަކަށްވުން ވާފައިވާ އްދެކޮށް އަށް ޚިދުމަތްއައްޑޫހ) 

 އަހަރު ވެފައިވުން 25އަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި މަދުވެގެން އައްޑޫ ށ)
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 ފައިވާއަހަރުގެ ތެރޭގަިއ ޖިނާއީ ކުށެއްކުރިކަން ޝަރީައތަށް ސާބިތުވެ  25އިނާމު ހުށަހެޅޭ ފަރާތަީކ، ވޭތުވެދިޔަ  )ނ

 .ންމީހެއްކަމުގައި ނުވު

ނޑަ ންގައި  އިނާމުދެވޭ ކަންކަމި ލިޔުމު) ނ ނޑައަޅާފައިވާނަމަ، އެ ކަ އެޅިފައިވާ ދާއިރާތަކަށް ވަކި ޝަރުޠުތަކެއް ކަ

 ޝަރުޠުތަށް ފުރިހަމަވުން.

 

 ޚިދުމަތުގެ އިނާމް  .4

 ތަޢާރަފު   4.1

އައްޑޫސިޓީއަށް ޚާއްސަ އިނާމަކީ،  ިއދާރާއިން ދޭ ތްަތކަށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްހޯދާ ފަރާ އިނާމުޚިދުމަތުގެ 

އައްޑޫސިޓީ ވަރުގައި ެފން  ސިޓީ ފަރާތްތަކަށްކޮށްީދފައިވާ މުއްދަތަކަށް  ފާހަގަ ކުރެވޭފަދަ އަގުހުރި ޚިދުމަތެއް ދިގު

އިނާމެކެވެ. މި އިނާމު ހައްގުވާ ފަރާތް ަކނޑަ އަޅުއްވާނީ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ޢައްޔަން  ކައުންސިލުން ދޭ

ނޑިޔާރުންގެކުރައްވާފައިވާ ޚާއްސަ   ކޮންމެ ތިންއަހަރުން އެއް  އްމު ގޮތެއްގައި ދެވޭނީ،އާ މު. މި އިނާވެކޮމެޓީއިންނެ ފަ

 އަހަރުގައެވެ.

 

 މަޤްސަދު  4.2

ހަގަ ކުރެވޭފަދަ އަުގހުރި ޚިދުމަތެއް ފާ އައްޑޫސިޓީގެ ދަރިންގެ ެތރެއިން ަމޤްސަދަކީ ނުމުގެމި އިނާމު ދި

 ރުމެވެ.ފަާރތްތަކުގެ އަގު ވަޒަން ކުދިގުމުއްދަތަކަށް ކޮށްދީފައިވާ 

 

 އިނާމު  ޚާއްސަ  4.3

 ދާނީ ލިޔުމެކެވެ.ނނީ ޝީލްޑަކާއި ހައައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ދޭ ޚާއްސަ އިނާމެއްގެ ގޮތުގައި

 

 ކަންކަން  ދެވޭ  އިނާމު  4.4

ޚާއްސަ  އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ދޭ ހޯދާފަާރތްތަކަށް ޚިދުމަތުގެ އިނާމުބަޔާންވެދިޔަ މަޤްސަދަށް ރިޢާޔަތްކޮށް 

 އިނާމު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަނިވި ކަންކަމަށެވެ.

 ދާއިރާއަށް ދިގުމުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް ކޮށްދެއްވާފައިވުން  •

 ކާމިޔާބީއާއި، ކުރިއެރުންތައްދާއިރާއިން ހޯދާފައިވާ  •

 ދާއިރާއިން ހިލޭސާބަހަށް ކޮށްދީަފއިވާ މަސައްކަތް •

 ދާއިރާއިން ޤައުމުގެ ތަރައްޤީއަށާއި މުޖުތަމައަށް ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް •

 ދާއިރާއިން މީހުން ބިނާކުރުމަށް ޮކއްފައިވާ މަސައްކަތް •

 ފު ކޮްށފައިވާ މިންވަރުއުފެއްދުންތެރި ކަންތައްތައް ތަޢާރަމަސައްކަތުގެ ތެރެއިން،  •

 ދިވެހިން ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރި ކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ކުރަމުްނދާ މަސައްކަތް •
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 ތަމްރީނުކޮށްފައިވާ ދިވެހިންގެ އަަދދު •

 ދިވެހިން ވަޒީފާގައި ގެންގުޅޭ ނިސްބަތް •

 

 

 ޝަރުތު  އަސާސީ   4.5

 ޚާއްސަ އިނާމު ލިބޭނީ، އަންނަނިިވ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާނަމައެވެ. ކައުންސިލުން ދޭއައްޑޫސިޓީ  

 ފަރާތެއް ނުވަތަ ފަރާތްތަަކށްވުން ވާފައިވާ އްއަށް ޚިދުމަތްކޮށްދެސިޓީއައްޑޫ )1

 އަހަރު ވެފައިވުން 20އައްޑުއަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި މަދުވެގެން  )2

އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޖިނާއީ ކުށެއްކުރިކަން ޝަރީއަތަށް ސާބިތުވެ،  5އިނާމު ހުށަހެޅޭ މީހަކީ، ވޭތުވެދިޔަ   )3

ށެއް ނުވަތަ ކުނުގައި ޙައްދު ކަނޑައެޅިފައިވާ ޙުކުމްތަންފީޛު ކުރަމުންދާ މީހެއްކަމުގައި ނުވުމާއި އަދި އިސްލާމްދީ

 ވުން؛ނުކުރިކަން ޝަރީއަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ކަުމގައި މަކަރާއި ޙިލަތް، ޓެކުން ނުވަތަ ޚިޔާނާތުގެ ކުށެއް

ނޑައެޅިފައިވާ ކަންކަމަށް އިނާމުދެވޭ  ލިޔުމުގައި މި )4 ނޑައަޅާފައިވާނަމަ، ޝަރުޠުތަކެއް ވަކި ދާއިރާތަކަށް ކަ  އެ ކަ

 .ފުރިހަމަވުން  ޝަރުޠުތަށް

 

 ހިތްވަރުދިނުމުގެ އިނާމު  .5

 ތަޢާރަފު  5.1

 ބޭުނންތެރި އައްޑޫސިޓީއަށް  ،ޚާއްސަ އިނާމަކީ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ދޭ އައްޑޫސިޓީވަރުދިނުމުގެ ގޮތުްނ ހިތް

 ސިޓީ  ކަށް ހިތްވަރު ދިުނމުގެ ގޮތުންތައް ނުވަތަ ފަރާތްފަރާތެ ދިނުންމަތީ ދެމިހުރި އް ދެމުން އެޚިދުމަތްޚިދުމަތެ

ނޑަ އަޅުއްވާނީ އައްޑޫސިޓީ  އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ދޭފެންވަރުގައި  އިނާމެކެވެ. މި ިއނާމު ހައްގުވާ ފަރާތް ކަ

ނޑިޔާރުންގެ ކުރައްވާފައިވާ ޚާއްސަ  ޔަންކައުންސިލުން ޢައް އައްމު ގޮތެއްގައި ދެވޭނީ،  މުކޮމެޓީއިންނެވެ. މި އިނާ ފަ

 ކޮންމެ ތިންއަހަރުން އެއްއަހަރުަގއެވެ.

 

 މަޤްސަދު  5.2

އައްޑޫސިޓީއަށް ގިނަގުނަ ޚިދުމަތްތަކެއްކޮށް އަދި ޚިދުމަތްދިނުންމަތީ ދެމިހުރި މަޤްސަދަކީ   ނުމުގެމި އިނާމު ދި

 ވެ.އަގު ވަޒަން ކުރުމެފަރާތްތަކުގެ 

 

 އިނާމު  5.3

 ދާނީ ލިޔުމެކެވެ.ނނީ ޝީލްޑަކާއި ހައައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ދޭ ޚާއްސަ އިނާމެއްގެ ގޮތުގައި
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 ކަންކަން  ދެވޭ  އިނާމު  5.4

 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ދޭ ހޯދާފަރާތްތަކަށްހިތްވަރު ދިނުމުގެ އިނާުމ ބަޔާންވެދިޔަ މަޤްސަދަށް ރިޢާޔަތްކޮށް 

 ޚާއްސަ އިނާމު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަނިވި ކަންކަމަށެވެ.

 ދާއިރާއެއްގައި ޚިދުމަތްކޮށް ދިނުމުގައި ދެމިހުރުން •

 ނޫންކަން ދާއިރާގައި ދެމިހުރިކަން ނުވަތަ  •

 ދިގުމުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް ކޮށްދެއްވާފައިވުން ދާއިރާގައި  •

 ދާއިރާއިން ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީއާއި، ކުރިއެރުންތައް •

 ދާއިރާއިން ހިލޭސާބަހަށް ކޮށްދީަފއިވާ މަސައްކަތް •

 ދާއިރާއިން ޤައުމުގެ ތަރައްޤީއަށާއި މުޖުތަމައަށް ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް •

 ދާއިރާއިން މީހުން ބިނާކުރުމަށް ޮކށްފައިވާ މަސައްކަތް •

 މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، އުފެއްދުންތެރި ކަންތައްތައް ތައާރުފު ކޮްށފައިވާ މިންވަރު •

 ދިވެހިން ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރި ކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ކުރަމުްނދާ މަސައްކަތް •

 ތަމްރީނުކޮށްފައިވާ ދިވެހިންގެ އަަދދު •

 ން ވަޒީފާގައި ގެންގުޅޭ ނިސްބަތްދިވެހި •

 

 ޝަރުތު  އަސާސީ  5.5

 ޚާއްސަ އިނާމު ލިބޭނީ، އަންނަނިިވ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާނަމައެވެ. އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ދޭ 

 ފަރާތަކަށްުވން އްވަމުން ގެންދަވާދެ އަށް ޚިދުމަތްކޮށްސިޓީއައްޑޫހ) 

 ވެފައިވުންއަހަރު  5ށ) ޚިދުމަތުގައި ދެމިހުންނަތާ ަމދުވެގެން 

އަހަރުގެ ތެޭރގައި ޖިނާއީ ކުށެއްކުރިކަން ޝަރީއަތަށް ސާބިތުެވ،  5އިނާމު ހުށަހެޅޭ މީހަކީ، ވޭތުވެދިޔަ  ނ)

ނޑައެޅިފައިވާ ޙުކުމްތަންފީޛު ކުރަމުންދާ މީހެްއކަމުގައި ނުވުމާއި އަދި އިސްލާމްދީ ށެއް ނުވަަތ ކުނުގައި ޙައްދު ކަ

 ވުން؛ނުނާތުގެ ކުށެއް ކުރިކަން ޝަރީއަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ކަުމގައިމަކަރާއި ޙިލަތް، ޓެކުން ނުވަތަ ޚިޔާ

ނޑަމަމި ލިޔުމުގައި  އިނާމުދެވޭ ކަންކަރ)  ނޑައަޅާފައިވާނަމަ، އެ ށް ކަ އެޅިފައިވާ ދާއިރާތަކަށް ވަކި ޝަރުޠުތަކެއް ކަ

 ޝަރުޠުތަށް ފުރިހަމަވުން 
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 ތީ ދަރަޖައިގެ އިނާމު މަ  .6

 ތަޢާރަފު  6.1

 ޚިދުމަތާއި ޚާއްސަ އިނާމަކީ، އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ދޭ ށްކަފަރާތްތަފަރާތަށް ނުވަތަ ރަޖަ ހޯދާ މަތީ ދަ

އިނާމެކެވެ.  އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ދޭފެންވަރުގައި  ސިޓީ ޢިލްމީގޮތުން ހޯދާ ކާމިޔާބީތަކަށް އަދި ހިތްވަރާއި ހުނަރު

ނޑަ އަޅުއްވާނީ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ޢައްޔަން ކުރައްވާފައިވާ ޚާއްސަ  ޙައްޤުވާމި އިނާމު  ފަރާތް ކަ

ނޑިޔާރުންގެ  އަަހރުގައެވެ. ކޮންމެ ތިންއަހަރުން އެއް އްމު ގޮތެއްގައި ދެވޭނީ،އާ މުކޮމެޓީއިންނެވެ. މި އިނާ ފަ

 

 މަޤްސަދު  6.2

ހިތްވަރާއި ހުނަރާއި  އިއާކާމިޔާބީ ހޯދައިދޭ ފަރާތްތަކުގެއަށް ރީތިނަން ސިޓީއައްޑޫމަޤްސަދަކީ   ނުމުގެމި އިނާމު ދި

 އަގު ވަޒަްނ ކުރުމެވެ. ފަރާތްތަކުގެ ޮކށްފައިވާލް ޙާޞިޢިލްމީގޮތުން ޝަރަފް 

 

 ޚާއްސަ އިނާމު  6.3

 ދާނީ ލިޔުމެކެވެ.ނނީ ޝީލްޑަކާއި ހަގައި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ދޭޚާއްސަ އިނާމެއްގެ ގޮތު

 

 އިނާމު ދެވޭ ކަންކަން  6.4

ޚާއްސަ އިނާމު  ކަށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ދޭ ފަރާތްތަ ބަޔާންވެދިޔަ މަޤްސަދަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ

 ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަްނަނނިވި ކަންކަމަށެވެ.

އެއްވަަނ ނުތަކުން .ޖީސި.އެސް.އީ، އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާ ައއި ، ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލްވަނަ އަހަރުން ފެށިގެްނ  2010 •

 ހޯދައިފައިވާ އައްޑޫގެ ދަރިވަރުން

މްތިހާނުން އެއްވަނަ ހޯދައިފައިާވ އޭލެވެލް އަދި އެޗް.އެސް.ސީ އި އީޖީ.ސީ.ވަނަ އަހަރުން ެފށިގެްނ  2010 •

 އައްޑޫގެ ދަރިވަރުން 

 ވާ އައްޑޫގެ ދަރިވަރުންބްރިލިއެސް އެވޯޑް ލިބިފައިވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2010 •

ކޮލެޖަކުން ނުވަތަ  ން ޤަބޫލުކުރާމޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީފެށިގެން  ވަނަ އަހަރުން 2010 •

ކޮށްފައިވާ އައްޑޫގެ ކޯހަކުން އެއްވަނަ ޙާޞިލު ޔުނިވަރސިޓީއަކުން ފުރަތަމަ ޑިގްރީންފެށިގެން މަތީެފންވަރުގެ

 ދަރިވަރުން

އައްޑޫގެ  ސަނަދު ހާސިލްކޮށްފައިވާޙާފިޡްކަމުގެ  ޤުރުއާން ހިތުދަސްކޮށްވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2000  •

 ފަރާތްތައް 

ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ އެއްވަނަ  މެޑަލް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ުމބާރާތްތަކުްނ ގޯލްޑްވަނަ އަހަރުން ެފށިގެން  2010 •

 އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތަކަށްވުން 

ދާއިރާގައި ފައިދާހުރި ޚިދުމަތެއް އައްޑޫ ސިޓީއަށް އިޖުތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2010 •

 ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ފަރާތްތަކަްށ ދުނިޔޭގެފެންވަރުގެ އެވޯޑެއް ލިބިފައިވުން

 ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތަކަށްވުންވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޕީ.އެޗް.ޑީ  1990 •
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 ޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތަކަށްވުން ޕުރޮފިސަރޝިޕް ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ އައް ގެ ފަހުންވަނަ އަހަރު 2000 •

 ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތަކަށްވުން ސައިންޓިސްޓެއްގެ ދަރަޖަ  ގެ ފަހުންވަނަ އަހަރު 2000 •

 

 ޝަރުތު  އަސާސީ  6.5

 ޚާއްސަ އިނާމު ލިބޭނީ، އަންނަނިިވ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާނަމައެވެ. އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ދޭ 

 ރައްޔިތެއް ނުވަތަ މުއައްސަސާއެއް ކަމުގައިވުން ސިޓީގެ އައްޑޫހ) 

އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޖިނާއީ ކުށެއްކުރިކަން ަޝރީއަތަށް ސާބިތުެވ،  5ވޭތުވެދިޔަ  ފަރާތަީކ،އިނާމު ހުށަހެޅޭ  ) ށ

ނޑައެޅިފައިވާ  ނުވަަތ ށެއް ކުޙުކުމްތަންފީޛު ކުރަމުންދާ މީހެްއކަމުގައި ނުވުމާއި އަދި އިސްލާމްދީނުގައި ޙައްދު ކަ

 ވުން؛ނުމަކަރާއި ޙިލަތް، ޓެކުން ނުވަތަ ޚިޔާނާތުގެ ކުށެއް ކުރިކަން ޝަރީއަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ކަުމގައި

ނޑައެޅިފައިވާ މަށްކަންކަ އިނާމުދެވޭ  ލިޔުމުގައި ) މިނ  އެ ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ، ޝަރުޠުތަކެއް ވަކި ދާއިރާތަކަށް ކަ

 .ފުރިހަމަވުން ޝަރުޠުތަށް

 

ނޑު ދާއިރާތައް  ލުން ދޭސި އައްޑޫސިޓީ ކައުން  .7  އިނާމު ދެވޭމައިގަ

ނޑު ދާއިރާތަކާއި، އިނާމު  އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން އިނާމު ދިނުމުގައި ބެލޭނެ ދާއިރާތަކުން  އެ ދެވޭނެ މައިގަ

 .ރޮނގުތައް، ތިރީގައި މިވަނީއެވެނޑު މައިގަ

 

 ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ޢިލްމުގެ ދާއިރާ ކީރިތި ޤުރްއާންކިޔެވުމާއި އުނގަންނައިދިނުމާއި  7.1

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

 ކީރިތި ޤުރާން ކިޔެވުމާއި އުނގަންނައިދިނުން  −

 ކީރިތި ޤުރާން ހިތުދަސްކުރުމާއި ހިތުދަސްކޮށްދިނުން  −

 ކުރުންތްކީރިތި ޤުރާނުގެ ޢިލްމު އުނގެުނމާއި އުނގަންނައިދިނުމުގެ ރޮނުގން ޚިދުމަ −

ލިޔުމާއި، ދިރާސާކުރުމާއި، ޝާއިޢުކުރުން (ޢުލޫމުްލޤުރުއާނުގެ  ކީރިތި ޤުރާނުގެ ޢިލްމު ހިމެޭނ ފޮތް −

 ފޮތްތައް، ތަޖުވީދު ިޢލްމުގެ ފޮތްަތއް، ޤުރުއާނާއި ސައިންސްގެ ފޮތްތައް)

 

 

 އިސްލާމްދީނަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި، ޚިދްމަތް ކުރުމާއި، ދީނީ ޢިލްމު އުނގަންނައިދިނުމުގެ ދާއިރާ  7.2

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

 އިސަލާމްދީން އުނގަންނައިދިނުން  −

mailto:admin@adducity.gov.mv


c 

` 

  

:admin@adducity.gov.mv email  އީމެއިލް:       + :6885002Faxފެކްސް:            :Telephone +6885003ފޯން: 
     

 

8 

 ދީނީ ރޮނގުން ހޭލުްނތެރިކަން އިތުރުކުރުން −

 ދީނީ ފޮތް ލިޔެ އެކުލަވައިލުމާއި ޝާއިޢުކުރުން −

  މިސްކިތްތައް ބިނާކުރުމާއި މަރާމާތުކޮށްދިނުން −

 

 ތިމާވެށި ދާއިރާ  7.3

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

 ތިމާވެށީގެ ރޮނގުން ހޭުލންތެރިުކރުވުން −

 އުފެއްދުންތަްއ ހޯދައި ތަޢާރަފުކުރުން ނުވަތަ ޭބނުންކުރުން ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި  −

 މީ ދިާރސާތައް ކުރުންޢިލް ތިމާވެށީގެ ރޮނގުން −

 ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށް އިސްނަގައިގެން މަސައްކަތްކުރުން −

 

 އާއި، ޢިޤްތިޞާދީ ދާއިރާ ވިޔަފާރި  7.4

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

 ވިޔަފާރި ފުޅާކޮށް ތަރައްޤީކުރުން −

 އުފައްދާ އުފެއދުންތަކުގެ ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމާއި، އެކްސްޕޯޓް ކުރުން ރާއްޖޭގައި  −

 އިޤްތިސާދަށް މުޅިން އައު ޙިދުމަތްތަކާއި މަސައްކަތް ތަޢާރަފުކޮށް، ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުން −

ފުރުސަތުތައް ދުންތެރިކަމާއި، ދިވެހިންގެ އުފެއްދުންތަކަށާއި، ދިވެހިންނަށް ވަޒީފާގެ ދިވެހިންގެ އުފެއް −

 ފަހިކޮށްދިނުން 

 ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ހުރުމަށް ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން ހިންގޭ އެކި ކުޅިވަރުތައް   −

 ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ރާއްޖެއަށް ނިސްބަތްވާ އުފެއްދުންތައް އުފެއްުދމާއި މާކެޓްކުރުން −

 

 

 ވެރިކަމުގެ ދާއިރާ މަސް  7.5

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

މަސްވެރިކަން، ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަން، ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަން، ލޭނުގެ މަސްވެރިކަން ( ދޮށީގެ  −

 މަސްވެރިކަން)

 މަހުގެ ބާވަތްތަކުގެ ވެލިއު އެޑެޑް ޕްރޮޑަކްޓްސް އުފެއްދުން  −

 މަހުގެ ބާވަތްތައް މާކެޓް ކުރުމާިއ އެކްސްޕޯޓްކުރުން  −

 ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުން  −
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 މަސައްކަތްކުރުންއަމިއްލަ ކުރިއެރުމަށް  −

 

 

 މުގެ ދާއިރާ ވެރިކަ ދަނޑު  7.6

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

ނޑުވެރިކަންކުރުން −  ވިޔަފާރި އުސޫލުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ދަ

 ނަވާރު ގެންގުޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން ޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުކުޅާއި ކުދި ޖަވިޔަފާރި އުސޫލުން ފު −

ނޑުވެރިކަމުގެ  ޓާ ރައްޓެހި ޒަމާނީފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ތިމާވެއް − ޓެކްނޯޮލޖީ ބޭނުންކޮށްެގން ދަ

 ކަލްޗަރ، ހައިޑްރޮފޯނިކް، އެކުއަރފޯނިކް)މަސައްކަތްކުރުން ( ޓިޝޫ

ނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތައް މާކެޓްކޮށް ވިޔަފާރިކުރުން −  ދަ

ނޑުވެރިކަމާބެހޭ ދިރާސާކުރުމާއި ފޮތް ލިޔެ ޝާއިޢުކުރުން −  ދަ

ނޑުވެރިކަމާބެހޭ ތަމްރީނު ދިުނމާއި،  −  މުޖުތަމަޢު ހޭލުންތެރިކުރުން ދަ

 

 

 ސިއްޙީ ދާއިރާ  7.7

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

 ޞިއްޙީ ދާއިރާ ތަރައްޤީ ކުރުން  −

 ޢާންމު ޞިއްޙަތު ކުރިއެރުވުން −

 ޞިއްޙީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން −

 ދިވެހިބޭސްވެރިކަން ކުރުމާއި، އެ މަސައްކަތް ތަރައްޤީ ކުރުން −

 

 

 ތައުލީމީ ދާއިރާ  7.8

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

 ތަޢުލީމު އުނގަންނައިިދނުން  −

 ތަޢުލީމީ ދާއިރާ ތަރައްޤީ ކުރުން −

 ގުން މީހުން ބިނާކުރުން ނުވަަތ ޢަމަލީ މަސައްކަތުގެ ރޮނ ވޮކޭޝަނަލް އެޑިއުކޭޝަން −

 ންގުން ތަޢުލީމީ މުއައްސަސާތައް އުފައްދައި ހި −

 މަތީ ތަޢުލީމު ތަރައްޤީ ކުރުން  −

 ޢިލްމު އުފައްދައި ފެތުރުން  −
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 އަދަބިއްޔާތުގެ ދާއިރާ ދިވެހިބަހާއި  7.9

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

 ދިވެހިބަހާއި، ބަހުގެ ޢިލްމު ކުރިއެރުވުމާއި، ބަސް ދިރާސާކުރުން  −

 ދިވެހި ބަހުގެ ބަހުރުވަތައް ދިރުުވން −

 ދިވެހިބަހުގެ ލިޔުންތެރިކަން ކުރިެއރުވުން −

 ޔުންހުގެ އަދަަބށް ބިނާކުރަނިިވ ފާޑުކިދިވެހިބަ −

 ޝާއިޢުކުރުންފޮތް އެކުލަވައިލުމާއި، ލިޔެ  −

 ދިވެހިބަހަށް ތަރުޖަމާކުރުން  −

 ވާހަކަ ލިޔުމުގެ ފަންނު ކުރިއެރުވުން −

 ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފަންނު ކުރިއެރުވުން −

 ދިވެހި ޅެންވެރިކަން ކުރިއެރުވުން −

 

 

 ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ދާއިރާ   7.10

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

 ދިވެހި ތާރީޚު ދިރާސާ ކުރުން  −

 ކުރިއެރުވުންދިވެހި ތާރީޚާބެހޭ ޢިލްމު  −

 ތާރީޚާބެހޭ ފޮތް އެކުލަވާލައި ލިޔެ ޝާއިޢުކުރުން −

 ދިވެހި ތާރިޚާ ބެހޭގޮތުން ހޭުލންެތރިކުރުވުން −

 

 

 ސްއާއި ވިޜުއަލް އާޓްސް އަދި އެޕްލައިޑް އާޓްސްގެ ދާއިރާ ޓް ގ އާ ފޯމިން ޕަރ  7.11

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

 ފިލްމާއި ޑްރާމާ ކުޅުމާއި އެރޮނގުން މީހުން ތަމްރީނު ކުރުން  −

 ތަމްސީލު ކުޅުމާއި، ސްޓޭޖް ހުށަހެޅުން −

 ސްކްރިޕްޓް ލިޔުން  −

 އޯޑިއޯ އުފެއްދުން −

 ލަވަކިޔުމާއި އެރޮނގުން މީހުން ތަމްރީނުކުރުން −

 މިއުޒިކް ކުޅުމާއި އެރޮނގުން މީހުން ތަމްރީނުކުރުން  −
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 އަމިއްލަ ރާގު އުފެއްދުން −

 ނެށުމާއި އެރޮނގުން މީހުން ތަްމރީނުކުރުން −

 ކޮރެއޮގްރަފީ −

 ފޮޓޯގްރަފީ  −

 )ަފުރާމުކުރން ، ފައިން އާޓްސް (ލިޔުމާއި، ކުރެހުމާއި −

 ފިލްމު އުފެއްދުން  −

 ފިލްމު ޑައިރެކްޓް ކުރުން −

 ވީޑިއޯ އުފެއްދުން −

 ކޮމްޕިއުޓަރ އާރޓް  −

 އެނިމޭޝަން  −

 އާކިޓެކްޗަރއާއި، ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިން −

 ސްޓްރިއަލް އާޓްސްއިންޑަ −

 ފެޝަން ޑިޒައިން −

 އިންޓީރިއަރ ޑިޒައިން −

 ޑެކަރޭޓިވް އާޓް −

 

 

 ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ   7.12

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

 ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ކުރިއެރުންލިބޭ އައު ކަންކަން ތަޢާރުފު ުކރުން −

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ދިވެހިން ބިނާކުރުމަށާއި، ދިެވހިން ޝައުޤުވެރިކުރުމަށާއި، ދިެވހިން  −

 މަސައްކަތް ކުރުންއަހުލުވެރިކުރުމަށް 

ސަގާފަތާއި ތާރީޚާއި ތަރިކަ ރަމްޒުކޮށްދޭ، ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ  ފަތުރުވެރިކަމުގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ −

 ދުންތައް ތަޢާރުފުކޮށް މާކެްޓކުރުންއުފެއް

 

 

 އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާ   7.13

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

ބިނާކުރުމަށާިއ، ތަރުބިއްޔަުތ ކުރުމަށް މަސައްކަތް މުޖުތަމަޢާއި ޒުވާނުންގެ ތަރައްީޤއަށާއި، ޒުވާނުްނ  −

 ކުރުން

 ޖަމާއަތަށް ފައިދާ ހުރި މަސައްކަތް ކުރުން −

 ހިލޭސާބަހައް މަސައްކަތް ކުރުން (ވޮލަނޓިއަރިޒަމް) −
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ޤީއަށް ުކރުމަށާއި، އަންހެނުްނގެ ތަރައް  ގެ ެމދުގައި ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުއަންހެނުންނާއި ފިރިެހނުން −

 ންމަސައްކަތް ކުރު

 މުޖުތަމަޢުގައި އަށަގަންނަމުންދާ ނުރަނގަޅު އާދަތައް ނައްތާލުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން −

 އަންހެނުންަނށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުން −

ތެއްގައި ވަީޒފާގެ ފުރުސަތުތައް ޤާއިމުކޮށްީދ، ކުރިއެރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިުނމާއި، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮ −

 ފަހިކޮށްދިނުން ރުމަށް މަގުފަރުދުންގެ ކުރިއެ

ޓެއް ޤާއިމުކޮށްދިނުަމށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި، އެކަމުގެ ޖޭގައި ކުއްމަދުކޮށް އަމާން ވެއްރާއް −

 ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ަމސައްކަތް ކުރުން

 

 

 ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާ   7.14

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

 ކުޅިވަރު ކުޅުމާއި އެރޮންގުން މީހުން ތަމްރީނުކުރުން  −

 ކުޅިވަރު ހިންގުމާއި، ފަންނީ ރޮްނގުން ކުޅިވަރަށް ޚިދުމަތް ކުރުން −

 ކުޅިވަރު އާލާކޮށް ތަރައްޤީ ކުރުން −

 ކަސްރަތު ކުރުމާއި ކަސަރަތު ކުރިއެރުވުން −

 

 

 ލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ދާއިރާ ޚަބަރާއި މަޢު   7.15

 ބެލޭނެ ރޮނގުތައް:

 ޒިންމާދާރު ނޫސްވެރިން −

 ނޫސްވެރިކަން ކުރިއެރުވުން −

 ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމާއި، ޓެލެކާސްޓް ކުރުން −

 ޕުރޮގްރާމު އުފެއްދުން  −

 މަޢުލޫމާތު ފެތުރުން  −

 ހުށަހެޅުމުގެ ހުނަރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުން −

 

ނޑައެޅުމުގައި ބަލާނެ ކަންތައްތައް  ން ދޭއައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލު  .8  އިނާމު ދިނުމަށް ކަ

 ހ) ދާއިރާގައި ދެމިހުރިކަން ނުވަތަ ނޫންކަން 

 ފައިވާ މުއްދަތުދާއިރާގައި ޚިދުމަތް ކުރައްވާ ށ) 
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 ދާފައިވާ ކާމިޔާބީއާއި، ކުރިއެރުންތައްއްނ) ދާއިރާއިން ހޯ

 ފައިވާ މަސައްކަތް) ދާއިރާއިން ހިލޭސާބަހަށް ކޮްށދެއްވާރ

 އިވާ މަސައްކަތްށް ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި ކުރައްވާފަބ) ދާއިރާއިން ޤައުމުގެ ތަރައްީޤއަށާއި މުޖުތަމައަ

 މަސައްކަތް ފައިވާވާހުން ބިނާކުރުަމށް ކުރައްދާއިރާއިން މީ ޅ)

 މިންވަރު ފެއްދުންތެރި ކަންތައްތައް ތަޢާރަފު ކުރައްވާފައިވާކ) މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، އު

 މަސައްކަތް ގެންދަވާމުންއްވަނުވަތަ ކުރަ އަހުލުެވރި ކުރުމަށް ކުރައްވާފައިވާ އ) ދިވެހިން ވަޒީފާއަށް

 ދިވެހިންގެ އަދަދު އްވާފައިވާވ) ތަމްރީނުކުރަ

 ނިސްބަތް ދިވެހިން ވަޒީފާގައި ގެންގުޅުއްވާމ) 

 

 ކަންތައްތައް  ކޮމިޓީން އިތުރަށްބަލާނެ  .9

ނަމަ، އަދި އިނާމަށް ދަ ތަނެއްގެ މަސްއޫލު ފަރާތެއް ޅޭފަރާތަކީ، ކުންފުނި، ޖަމުޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތްފަ އިނާމަށް ހުށެހެހ) 

ނަމުގަިއ ކުރަމުންދާ ނުވަަތ  ތަނެއްގެ ފަދަޖަމާޢަތްހުށެހެޅޭ ދާއިރާއަކީ އެފަރާތެއް ނިސްބަތްވާ ކުންުފނި، ޖަމުއިއްޔާ 

ދޭ ޚިދުމަތް، އެމީހަކު ނިސްބަތްވާ ތަނެއްެގ ކަމުގައިވާނަމަ، އެދާއިރާއިން ކޮއްފައިވާ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއް ކޮއް

 ފައިވާ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ބެލުން.ނަމުގައި ދީ

ށ) އިނާމަްށ ހުށެހެޅޭ ފަާރތަކީ، މީގެ ކުރިން އިނާމެއް ިލބިފަިއވާ ފަރާތެއްނަމަ، ނުވަތަ އިނާުމ ލިބުނުއިރު އެފަރާްތ 

އިާވ ނަމަ، އިނާމު ލިބުުނ ފަރާތަށް ލިބިފަދަ ތަނެއްގެ މަސްއޫލު ފަރާތެއްކުންުފނި، ޖަމުޢިްއޔާ، ޖަމާޢަތްފަ ނިސްބަތްވަނީ

 ފަދަ ތަނެއްގެ ނަމުގައި ދީަފއިވާ ޚިދުމަތަކުން ލިބިފައިވާ އިާނމެއްކަމުގައި ބެލުން.ކީ، ކުންފުނި ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްއިނާމަ

ޒީފާގެ ޒިންމާގެ އިތުރުން، ނުވަތަ އާމްަދނީ ހޯުދމަށް ކުރާ މަސައްކަތެއްގެ އިތުރުން، އެ ދާއިރާއެއްގެ ވައަދާކުރާ ނ) 

 ފައިވާ ކަންތައްތަކަށް.ރުމަށް ކޮއްދީފައިވާ ޚިދުމަތްތަކަށާއި ކޮއްތަރަށްޤީއަށާއި ކުރިއެ

ފައިވާ ދީއަކުން ކޮއްޝަރަފުވެރިކަމުގެ އިނާމު ޙައްޤުވާނަމަ، އެކަށީގެންވާ ދިގު މުއްދަތެއްގައި އެދާއިރާރ) 

 ބޮޑުބައެއް ހޭދަކޮށްފައިވާ މިންވަރު. ށާއި، އެމަސައްކަތުގައި ޚަރަކާތުގެޚިދުމަތްތަކަ

 .ފައިވުންދާ ކޮއްފައި ސިޓީއަށްމަތުގެ އިނާމު ހައްޤުވާަނމަ، އެކަށީގެންވާ ދިގު މުއްދަތަަކށް ޚިދުމަތުން ޙިދުބ) 

ންގެންާދ ޚިދުމަތްތަކަށާއި، ދީފައިވާ އަދި ކުރަމުއިރާގައި ކޮއްދާ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ އިނާުމ ޙައްޤުވާނަމަ،ޅ) 

 ކުރުމަށް ރާވަފައިވާ މިންވަރު.ެޓނިވި ގޮަތކަށް ކަންކަން ދަތަށާއި، ދެމެހެއްމުއް
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ޤައުމީ އަދި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގެ މަތީ ދަރަޖަ ހާސިލް ކޮށްފައިވާ އަދި  ،މަތީދަރަޖައިގެ އިނާމު ހައްޤުވާނަމަކ) 

 ކޯސްތަކުން އެއް ވަނަ ލިބިފައިުވން.

 ތަމަޢު ޤަބޫލުކުރާ ނަމޫާނއަކަށްވުންމުޖުއ) 

 މަދަނީ އަދި ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގެ ރެކޯޑު. އިނާމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ފަާރތުގެވ) 

 

 ދޭ އިނާމު ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ އަގު ވަޒަންކުރުން  އުންސިލުން އައްޑޫސިޓީ ކަ .10

 

 ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ވަޒަންކުރާނެއެވެ. ސިޓީ ކައުންސިލުންލިބޭފަރާތްތަކުގެ އަގު، އައްޑޫ އެވޯޑް ސިޓީއައްޑޫ

 

ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އިނާމު ދޭ އިނާމު އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން  .11

 ނިގުޅައިގަތުން 

ގަ ކުރެވިއްޖެނަމަ އިގަންނަންޖެޭހފަދަ ކަމެްއ ފާހަނިގުޅަ އެވޯޑެއް  ސިޓީއައްޑޫލިބިފައިވާ ަފރަތްތަކުން، އެވޯޑް  ސިޓީއައްޑޫ

ކު، އެކަން އަށް ފެނިއްޖެނަމަ، ތަފްޞީލު ސަބާބާއެއައްޑޫސިޓީ އެވޯޑާ ބެހޭ ކޮމިޓީނުވަތަ އެފަދަ މައްސަލައެއް، 

 ބެހޭ ކޮމެޓީއަށް ލިބިެގންވެއެވެ. އެވޯޑާއި ސިޓީއައްޑޫއައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމުގެ ބާރު، 
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