
 
 ސާފު މީމު 
 ސުކޫލ  
 އެވޯޑ 

 

 ސާފު ީމުމ ސ ކޫލ  އެވޯޑ  ދިުނުމގެ އުޞޫލު 
 

އެވޯޑ " އަކީ ސުކޫލ ތަކުގެ މެނޭޖ މަނ ޓާއި، ޓީޗަރުނ ނާއި، އެނޫނ  މުވައ ޒަފުނ ނާއި، ދަރިވަރުނ ނާއި އެ  "ސާފު މީމު ސުކޫލ  
ވަރުދިނުމުގެ  ތ ހި  ،ވިސ ނުމާއި، މާހައުލު ފެހިކުރުމަށ  ާބރުއަޅައިދަރިވަރުނ ގެ ބެލެނިވެރިނ ގެ މެދުގައި ތިމާވެއ ޓާ ރައ ޓެހި އާދަތަކާއި،  

 ގޮތުނ  ދެވޭ އެވޯޑެކެވެ.

 

 މަޤުޞަދު 
ތިމާވެއ ޓާ ރައ ޓެހި އާދަތަކާއި، ވިސ ނުމާއި، މާހައުލު ފެހިކުރުމާއި،  "ސާފު މީމު ސުކޫލ  އެވޯޑ " އަކީ ސުކޫލ ތަކުގެ މެދުގައި 

 ރުމަށ  ާބރުއަޅައި، ހިއ ވަރުދިނުމެވެ.ތިމާވެށ ޓާއިމެދު ހޭލުނ ތެރިކަނ  އިތުރުކު
 

  ޢާރަފުތަ
އެވޯޑ " އަކީ ސުކޫލ ތަކުގެ މެނޭޖ މަނ ޓާއި، ޓީޗަރުނ ނާއި، އެނޫނ  މުވައ ޒަފުނ ނާއި، ދަރިވަރުނ ނާއި އެ  "ސާފު މީމު ސުކޫލ  

ވަރުދިނުމުގެ  ތ ހި،  މެދުގައި ތިމާވެއ ޓާ ރައ ޓެހި އާދަތަކާއި، ވިސ ނުމާއި، މާހައުލު ފެހިކުރުމަށ  ާބރުއަޅައި  ެބލެނިވެރިނ ގެދަރިވަރުނ ގެ  

 ވެ.ޑެކެދެވޭ އެވޯގޮތުނ  

 

 މަޤުޞަދު 
ތިމާވެއ ޓާ ރައ ޓެހި އާދަތަކާއި، ވިސ ނުމާއި، މާހައުލު ފެހިކުރުމާއި،  "ސާފު މީމު ސުކޫލ  އެވޯޑ " އަކީ ސުކޫލ ތަކުގެ މެދުގައި 

 ތިމާވެށ ޓާއިމެދު ހޭލުނ ތެރިކަނ  އިތުރުކުރުމަށ  ާބރުއަޅައި، ހިއ ވަރުދިނުމެވެ.



 
 ސާފު މީމު 
 ސުކޫލ  
 އެވޯޑ 

 

 ެގނ ދާނެޮގތ :އެޯވޑ ދިނުނ  ކުރިއަށ  
 

މި  އެވޯޑ  ފަނޑިޔާރުނ : ކަނޑައަޅާ  އަތޮޅުކައުނ ސިލުނ   މުލަކަތޮޅު  ހޮވާނީ  ފަރާތ ތަށ   ނިވަނ   ލިޭބ 
ވަނަ    2021ބަލާނީ    ޕެނަލަކުނ ނެވެ. އެވޯޑ  ދިނުމުގައި  ފަނޑިޔާރުނ ގެ މައ ޗަށ  އެކުލެވޭ

  30މ ަބރ  ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕ ޓެ  2021ވަނަ ދުވަހުނ  ފެށިގެނ     01އަހަރުގެ މާރިޗ   
މިފަދަ ޙަރާތ ތަކުގެ މައ ޗަށ  އެކުލެވޭ    ހިނ ގާފައިވާ ޙަރާތ ތަކަށެވެ.ލަށ   ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަ

 ރިޕޯޓ ތައ  ކިތާީބ ހެއ ކާއެކު ސ ކޫލ ތަކުނ  ހުށަހަޅަނ ވާނެއެވެ. 

 

 އަތޮޅު ކައުނ ސިލ ގެ މުވައ ޒަފެއ    ފަނޑިޔާރުނ ގެ ޕެނަލ :

 ސަރވިސ ގެ ޭބފުޅެއ .މޯލ ޑިވ ސ  ޕޮލިސ       

 ޞިއ ޙީދާއިރާގެ ޭބފުޅެއ .    
 

 އެވޯޑަށ  ފަރާތ ތަށ  ހޮވުމަށ  މާކ ސ  ދެވޭނީ:  ބައިތައ :  މާކ ސ ދެވޭނެ 

 %20          ހަކަތަ އިޤ ތިޞާދުކުރުނ      

 %30                    މެނޭޖުކުރުނ ކުނި     

 %20   އިނ ސައ ތަ   މުގެކަފެހި    

   %30   ހޭލުނ ތެރިކަނ  އިތުރުކުރުނ  

 އެވޯޑ ދިނުނ :

 ލިބިގެނ ނެވެ.  70އެވޯޑ  ޙައ ޤުވާނީ ޖުމ ލަ މާކ ސ  % •
 އަށ  ވުރެ މަތިނ  މާކ ސ  ހޯދާ ސ ކޫލ ތަކަށ  "ސާފު މީމު އެވޯޑ " ހަނދާނީ ފިލާ ދެވޭނެއެވެ. 70% •



 
 ސާފު މީމު 
 ސުކޫލ  
 އެވޯޑ 

 

 ހަނދާނީ ފިލަޔާއެކު އަތޮޅު ކައުނ ސިލުނ ''ސާފު މީމު އެވޯޑ ''    އިނ  ފެށިގެނ  މަތިނ  މާކ ސ  ހޯދާ ސ ކޫލ ތަކަށ   75% •

 ) ދިހަ ހާސ  ( ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމެއ  ދެވޭނެއެވެ.  10،000.00 ފާސ ކުރާ ޕ ރޮޖެކ ޓެއ  ހިނ ގުމަށ 
ނީ ލިޔުމެއ   އަށ  ވުރެ ދަށުނ  މާކ ސ  ލިޭބ ފަރާތ ތަކަށ ވެސ  ހަނދާ 70އެވޯޑަށ  ކުރިމަތިލާ ސ ކޫލ ތަކުގެ ތެރެއިނ  %  •

 ދެވޭނެއެވެ.

 

 ތަފ ޞީލ :އެޯވޑު ދިނުމަށ  އިނ ޞާފުކުރާނެ ޮގތުެގ 
 

  10% ކަރަނ ޓ  ބޭނުނ ކުރާ މިނ ވަރު މަހުނ މަހަށ  ދައ ކޮށ ފައިވާ މިނ ވަރު    :އިޤ ތިޞާދުކުރުނ  ހަކަތަ 
 10އިއާދަ ކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުނ ކުރާ މިނ ވަރަށ  %      

ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗ  އިނ  ސެޕ ޓެމ ަބރ މަހުގެ ކަރަނ ޓ   2021) ހިސާުބކުރާނީ  
 ބިލ ތަކުގެ އެވެރެޖަށ  ިބނާކޮށ ( 

 

   15%  ވަކިކޮށ ފައިވާ ގޮތަށ  ަބލައިގެނ ކުނި އެއ ކުރާގޮތާއި، ތަފާތު ާބވަތ ތަކުގެ ކުނި         ކުނިމެނޭޖ ކުރުނ :
) ކުނިމަދުކުރުނ ، އަލުނ ޭބނުނ ކުރުނ ،  ލުތަކަށ   ނި މެނޭޖ ކުރުމުގެ މައިގަނޑު އުޞޫކު

 15% އިގެނ ތަާބވެފައިވާ ގޮތަށ  ަބލައަލުނ  އުފެއ ދުނ  ( 

     

އިނ ދާފައިވާ   ، މާމެލާމެލި އަޅާ ގަސ ސ ކޫލ ގެ ގޯތީގައި ހިމެނޭ ހިޔާދޭ ގަސ ތަކާއި               ފެހިކަމުގެ އިނ ސައ ތަ: 
ަބލަ މިގޮތުނ ެބލޭނީ  މިނ ވަރަށ   އިނ    2021އިގެނ ނެވެ.  މާރިޗ   އަހަރުގެ  ވަނަ 

 މަށ  ކޮށ ފައިވާ މަސައ ކަތަކަށެވެ.ރުސެޕ ޓެމ ަބރ މަހުގެ ނިޔަލަށ  ފެހިކަނ  އިތުރުކު
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 20ޓީޗަރުނ ނާ ދަރިވަރުނ ނަށ  ހޭލުނ ތެރިކަމުގެ ޕ ރޮގ ރާމެއ  ހިނ ގައިފާ ވާނަމަ %ހޭލުނ ތެރިކަނ  އިތުރުކުރުމުގެ ޕ ރޮގ ރާމ :   

 10ެބލެނިވެރިނ ނަނަށ  ހޭލުނ ތެރިކަމުގެ ޕ ރޮގ ރާމެއ  ހިނ ގައިފާ ވާނަމަ % 

ގެ ނިޔަލަށ  ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗ  އިނ  ސެޕ ޓެމ ަބރ މަހު  2021މިގޮތުނ ެބލޭނީ   
 ހިނ ގާފައިވާ ޕ ރޮގ ރާމ  ތަކަށެވެ.

 

 ހޭލުނ ތެރިކަމުގެ ޕ ރޮގ ރާމ  ވާނ ވާނީ އަނ ނަނިވި ކޮނ މެވެސ  އެއ  ޝިޢާރަކާ ގުޅޭ ޕ ރޮގ ރާމަކަށެވެ. •

 

 ހޭލުނ ތެރިކަމުގެ ޕ ރ ގ ރާމ  ހިނ ގަނ ވީ ޝިޢާރުތައ  

 ގިރުމާއި،ކަނޑުގެ ދިރުނ ތައ  ހިމާޔަތ ކުރުނ ށ ރަ •
 މެނޭޖ ކުރުނ ކުނި  •
 އިއާދަ ކުރަނިވި ހަކަތަ އުފެއ ދުނ  •

 މާހައުލު ފެހިކުރުނ   •
 

 

 


