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.6

މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ

.2

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ

.1

ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ

.1

އައު އުފެއްދުންތަކުގެ ދާއިރާ

 .91އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާ
 .99އަތްތެރި މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 .97ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ދާއިރާ
 .94ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ދާއިރާ

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ،އަމީނީމަގު ،ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ،02110 ،ދިވެހިރާއްޖެ
info@haadhaal.gov.mv

+(960) 6528875

Ameenee Magu, Hdh.Kulhudhuffushi, 02110, Rep of Maldives
+(960) 6528816

+(960) 6521100

a
Secretariat of the Atoll Council,
South Thiladhunmathi

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ޖ
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ،ދިވެހިރާއް ެ
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-4 .4ކައުންސިލުންދޭ ޚާއްޞަ އިނާމު
މިއިނާމު

ދެވޭނީ

ޖީ.ސީ

އޯލެވަލް،

އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.ސީ،

އެސް.އެސް.ސީ

އިމްތިޙާނުތަކުންނާއި އެޑެކްސެލް ޖީ.ސީ އޭލެވަލް އަދި އެޗް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުން މިނިސްޓްރީ އޮފް
ގ
އެޑިޔުކޭޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގަދަ  91ގައި ހިމެނޭ ހދ.އަތޮޅު ެ
ދަރިވަރުންނަށާއި ،ހދ.އަތޮޅު ސްކޫލު މަދަރުސާތަކުގައި ތަޢުލީމް ޙާޞިލްކުރާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ
ސްކޫލަކުންވެސް "ބެސްޓް އޯލް ރައުންޑް" ގެ ގޮތުގައި ހޮވޭ ދަރިވަރަށާއި ،އަތޮޅު ފެންވަރުގައާއި ،ޤައުމީ
ފެންވަރުގައި ބާއްވާ އެކިއެކި މުބާރާތްތަކުން އެއްވަނަ ހޯ ދާ ފަރާތްތަކަށެވެ .މިގޮތުން ކައުންސިލުންދޭ ޚާއްޞަ
އިނާމު  3ބަޔަކަށް ބެހިގެންވެއެވެ.
 . 3މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ކައުންސިލުންދޭ ޚާއްޞަ އިނާމު
މި އިނާމު ދެވޭނީ ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވަލް ،އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީ ،އެސް.އެސް.ސީ
އިމްތިޙާނުތަކުންނާއި އެޑެކްސަލް ޖީ.ސީ .އޭލެވަލް އަދި އެޗް.އެސް.ސީ އިމްތިހާނުތަކުން ،މިނިސްޓްރީ އޮފް
އެޑިޔުކޭޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކުގެ ދަށުން ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި  9ވަނަ ޙާޞިލްކުރާ
ހދ.އަތޮޅުގެ ދަރިވަރުންނަށާއި ،މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މިންގަނޑުތަކުގެ ދަށުން ޑިގްރީ
ފެންވަރުން ފެށިގެން މަތީ ޕްރޮގްރާމު ނުވަތަ ކޯސްތަކުން ޤައުމީ ފެންވަރުގައިއާއި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި 9
ވަނަ ޚާޞިލްކުރާ ހދ.އަތޮޅުގެ ދަރިވަރުންނަށާއި ،ޤުރުއާން ހިތުދަސްކޮށް ޙާފިޡްކަމުގެ ސަނަދު ހާސިލްކުރާ
ހދ.އަތޮޅުގެ ފަރާތްތަކަށެވެ.
 .5ހިންގުންތެރިކަމުގެ އިނާމު
މިއިނާމު ދެވޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކުގެ
ޅ
ދަށުން "އެޗީވްމަންޓް އެވާޑް" އާއި "ޕްރޮގްރެސް އެވާޑް" ޙާޞިލްކުރާ ސްކޫލްތަކަށާއި ،ހދ.އަތޮ ު
ކައުންސިލްތަކުން ރަށު ތަރައްޤީ އަށާއި ހިންގުމުގެ ދާއިރާއިން އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ  4ރަށުކައުންސިލަކަށާއި،

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ،އަމީނީމަގު ،ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ،02110 ،ދިވެހިރާއްޖެ
info@haadhaal.gov.mv

+(960) 6528875

Ameenee Magu, Hdh.Kulhudhuffushi, 02110, Rep of Maldives
+(960) 6528816

+(960) 6521100

a
Secretariat of the Atoll Council,
South Thiladhunmathi

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ޖ
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ،ދިވެހިރާއް ެ
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-3ހދ.އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކުގެ
ތެރެއިން އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށާއި ހިންގުމުގެ ދާއިރާއިން އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް
މަސައްކަތްކުރާ

ކޮމިޓީތަކަށާއި،

ރަޖިސްޓްރީކުރެވިގެން

ހދ.އަތޮޅުގެ

ރަށްރަށުގައި

ހިންގަމުންދާ

ބ
ކުލަ ް

ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ތެރެއިން ރަށު ތަރައްޤީއަށާއި ،ހިންގުމުގެ ދާއިރާއިން އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ  3ކުލަބް،
ޖަމްޢިއްޔާއަކަށެވެ.
--------------------
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