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ސާފު ީ
"ސާފު މީމު ސުކޫލ އެވޯޑ" އަކީ ސުކޫލތަކުގެ މެނޭޖމަނޓާއި ،ޓީޗަރުނނާއި ،އެނޫނ މުވައޒަފުނނާއި ،ދަރިވަރުނނާއި އެ
ބރުއަޅައި ،ހިތވަރުދިނުމުގެ
ބލެނިވެރިނގެ މެދުގައި ތިމާވެއޓާ ރައޓެހި އާދަތަކާއި ،ވިސނުމާއި ،މާހައުލު ފެހިކުރުމަށ ާ
ދަރިވަރުނގެ ެ
ގޮތުނ ދެވޭ އެވޯޑެކެވެ.

މަޤުޞަދު
"ސާފު މީމު ސުކޫލ އެވޯޑ" އަކީ ސުކޫލތަކުގެ މެދުގައި ތިމާވެއޓާ ރައޓެހި އާދަތަކާއި ،ވިސނުމާއި ،މާހައުލު ފެހިކުރުމާއި،
ބރުއަޅައި ،ހިއވަރުދިނުމެވެ.
ތިމާވެށޓާއިމެދު ހޭލުނތެރިކަނ އިތުރުކުރުމަށ ާ

ތަޢާރަފު
"ސާފު މީމު ސުކޫލ އެވޯޑ" އަކީ ސުކޫލތަކުގެ މެނޭޖމަނޓާއި ،ޓީޗަރުނނާއި ،އެނޫނ މުވައޒަފުނނާއި ،ދަރިވަރުނނާއި އެ
ބރުއަޅައި ،ހިތވަރުދިނުމުގެ
ބލެނިވެރިނގެ މެދުގައި ތިމާވެއޓާ ރައޓެހި އާދަތަކާއި ،ވިސނުމާއި ،މާހައުލު ފެހިކުރުމަށ ާ
ދަރިވަރުނގެ ެ
ގޮތުނ ދެވޭ އެވޯޑެކެވެ.

މަޤުޞަދު
"ސާފު މީމު ސުކޫލ އެވޯޑ" އަކީ ސުކޫލތަކުގެ މެދުގައި ތިމާވެއޓާ ރައޓެހި އާދަތަކާއި ،ވިސނުމާއި ،މާހައުލު ފެހިކުރުމާއި،
ބރުއަޅައި ،ހިއވަރުދިނުމެވެ.
ތިމާވެށޓާއިމެދު ހޭލުނތެރިކަނ އިތުރުކުރުމަށ ާ

ސާފު މީމު
ސުކޫލ
އެވޯޑ

އެވޯޑދިނުނ ކުރިއަށ ގެނދާނެގޮތ:
ފަނޑިޔާރުނ:

ބ ފަރާތތަށ ހޮވާނީ މުލަކަތޮޅު އަތޮޅުކައުނސިލުނ ކަނޑައަޅާ މިނިވަނ
އެވޯޑ ލި ޭ
ބލާނީ  2021ވަނަ
ފަނޑިޔާރުނގެ މައޗަށ އެކުލެވޭ ޕެނަލަކުނނެވެ .އެވޯޑ ދިނުމުގައި ަ
އަހަރުގެ މާރިޗ  01ވަނަ ދުވަހުނ ފެށިގެނ  2021ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕޓެމބަރ 30
ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށ ހިނގާފައިވާ ޙަރާތތަކަށެވެ .މިފަދަ ޙަރާތތަކުގެ މައޗަށ އެކުލެވޭ
ބ ހެއކާއެކު ސކޫލތަކުނ ހުށަހަޅަނވާނެއެވެ.
ރިޕޯޓތައ ކިތާ ީ

ފަނޑިޔާރުނގެ ޕެނަލ:

އަތޮޅު ކައުނސިލގެ މުވައޒަފެއ
ބފުޅެއ.
މޯލޑިވސ ޕޮލިސ ސަރވިސގެ ޭ
ބފުޅެއ.
ޞިއޙީދާއިރާގެ ޭ

މާކސދެވޭނެ ބައިތައ:

އެވޯޑަށ ފަރާތތަށ ހޮވުމަށ މާކސ ދެވޭނީ:
ހަކަތަ އިޤތިޞާދުކުރުނ

20%

ކުނި މެނޭޖުކުރުނ

30%

ފެހިކަމުގެ އިނސައތަ

20%

ހޭލުނތެރިކަނ އިތުރުކުރުނ

30%

އެވޯޑދިނުނ:
•

ބގެނނެވެ.
އެވޯޑ ޙައޤުވާނީ ޖުމލަ މާކސ  70%ލި ި

•

 70%އަށ ވުރެ މަތިނ މާކސ ހޯދާ ސކޫލތަކަށ "ސާފު މީމު އެވޯޑ" ހަނދާނީ ފިލާ ދެވޭނެއެވެ.
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•

 75%އިނ ފެށިގެނ މަތިނ މާކސ ހޯދާ ސކޫލތަކަށ ''ސާފު މީމު އެވޯޑ'' ހަނދާނީ ފިލަޔާއެކު އަތޮޅު ކައުނސިލުނ
ފާސކުރާ ޕރޮޖެކޓެއ ހިނގުމަށ  ( 10،000.00ދިހަ ހާސ ) ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމެއ ދެވޭނެއެވެ.

•

ބ ފަރާތތަކަށވެސ ހަނދާނީ ލިޔުމެއ
އެވޯޑަށ ކުރިމަތިލާ ސކޫލތަކުގެ ތެރެއިނ  70 %އަށ ވުރެ ދަށުނ މާކސ ލި ޭ
ދެވޭނެއެވެ.

ގ ތަފޞީލ:
ގތު ެ
ވޑު ދިނުމަށ އިނޞާފުކުރާނެ ޮ
އެ ޯ
ހަކަތައިޤތިޞާދުކުރުނ:

ބނުނކުރާ މިނވަރު މަހުނމަހަށ ދައކޮށފައިވާ މިނވަރު 10%
ކަރަނޓ ޭ
ބނުނކުރާ މިނވަރަށ 10%
އިއާދަ ކުރަނިވި ހަކަތަ ޭ
ބކުރާނީ  2021ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗ އިނ ސެޕޓެމބަރ މަހުގެ ކަރަނޓ
( ހިސާ ު
ބނާކޮށ)
ބިލތަކުގެ އެވެރެޖަށ ި

ކުނިމެނޭޖކުރުނ:

ބލައިގެނ 15%
ބވަތތަކުގެ ކުނި ވަކިކޮށފައިވާ ގޮތަށ ަ
ކުނި އެއކުރާގޮތާއި ،ތަފާތު ާ
ބނުނކުރުނ،
ކުނި މެނޭޖކުރުމުގެ މައިގަނޑު އުޞޫލުތަކަށ ( ކުނިމަދުކުރުނ ،އަލުނ ޭ
ބލައިގެނ 15%
ބވެފައިވާ ގޮތަށ ަ
އަލުނ އުފެއދުނ ) ތަ ާ

ފެހިކަމުގެ އިނސައތަ:

ސކޫލގެ ގޯތީގައި ހިމެނޭ ހިޔާދޭ ގަސތަކާއި ،މާމެލާމެލި އަޅާ ގަސ އިނދާފައިވާ
ބލޭނީ  2021ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗ އިނ
ބލައިގެނނެވެ .މިގޮތުނ ެ
މިނވަރަށ ަ
ސެޕޓެމބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށ ފެހިކަނ އިތުރުކުރުމަށ ކޮށފައިވާ މަސައކަތަކަށެވެ.

ސާފު މީމު
ސުކޫލ
އެވޯޑ
ހޭލުނތެރިކަނ އިތުރުކުރުމުގެ ޕރޮގރާމ:

ޓީޗަރުނނާ ދަރިވަރުނނަށ ހޭލުނތެރިކަމުގެ ޕރޮގރާމެއ ހިނގައިފާ ވާނަމަ 20%
ބލެނިވެރިނނަނަށ ހޭލުނތެރިކަމުގެ ޕރޮގރާމެއ ހިނގައިފާ ވާނަމަ 10%
ެ
ބލޭނީ  2021ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗ އިނ ސެޕޓެމބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށ
މިގޮތުނ ެ
ހިނގާފައިވާ ޕރޮގރާމ ތަކަށެވެ.

•

ހޭލުނތެރިކަމުގެ ޕރޮގރާމ ވާނވާނީ އަނނަނިވި ކޮނމެވެސ އެއ ޝިޢާރަކާ ގުޅޭ ޕރޮގރާމަކަށެވެ.

ހޭލުނތެރިކަމުގެ ޕރގރާމ ހިނގަނވީ ޝިޢާރުތައ
•

ރަށގިރުމާއި،ކަނޑުގެ ދިރުނތައ ހިމާޔަތކުރުނ

•

ކުނި މެނޭޖކުރުނ

•

އިއާދަ ކުރަނިވި ހަކަތަ އުފެއދުނ

•

މާހައުލު ފެހިކުރުނ

