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މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ރެހެންދި އެވޯޑު

ތަޢާރަފު
ރެހެންދި އެވޯޑަކީ ޤައުމީ ޚިދުމަތުގައި އެކި ދާއިރާއިން އަންހެނުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި ،މުޖުތަމަޢު ބިނާ ކުރުމަށް
ރއްޤީއަށާއި އަންހެނުންގެ
ނކޮށް ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ތަ ަ
އގު ޤައުމީ ފެންވަރެއްގައި ވަޒަ ް
އަންހެނުން އަދާކުރާ ދައުރުގެ ަ
ކުރިއެރުމަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތައް ކޮށްދީފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއިން ދޭ ޚާއްޞަ
އެވޯޑެކެވެ.
މި އެވޯޑުގެ މަޤްޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއާއި ކުރިއެރުމަށް އަންހެނުން ޙިއްސާކުރާ އަގުހުރި މަސައްކަތްތަކާއި
މށް
އަންހެނުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ކާމިޔާބީތައް ފާހަގަކޮށް އަގުވަޒަންކުރުމާއި ،ޤައުމީ ޚިދުމަތަށް އިތުރު އަންހެނުން ނިކުތު ަ
ނންގެ ޙިއްސާ މަދު ދާއިރާތަކަށް އަންހެނުންގެ ޙިއްސާ އިތުރުކުރުމާއި ،އާ ދާއިރާތަކަށް
ހ ު
ހިތްވަރުދިނުމާއި ،އަދި އަން ެ
އަންހެނުން ނެރުމަށް ބާރުއެޅުމެވެ.

މައިގަނޑު އުޞޫލުތައް


މ އަންހެނުންގެ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން އަހަރަކު އެއްފަހަރު ،މިނިސްޓްރީ އޮފް
ރެހެންދި އެވޯޑަކީ ބައިނަލްއަޤްވާ ީ
ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއިން އަންހެނުންނަށް ދޭ ޚާއްސަ އެވޯޑެކެވެ.



މި އެވޯޑު ލިބޭ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅާނީ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއިން މިކަމަށް އެކުލަވާލާ
ޚާއްޞަ "ރެހެންދި އެވޯޑު ކޮމިޓީ" އިންނެވެ.



ރެހެންދި އެވޯޑުގެ ގޮތުގައި ދެވޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއިން ދޭ ޝީލްޑަކާއި ޤައުމީ
ކރެވޭގޮތަށް ފަރުމާ ކުރެވިފައިވާ ހެދުމުގައިޖަހާ 'ބުރޫޗް' އެކެވެ.
އެކިއެކި މުނާސަބަތުގައި ބޭނުން ު



ބދީ،
މި އެވޯޑަށް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭނީ ،އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދި ކުރާ ޢާންމު އިޢުލާނަކަށް އިޖާ ަ
ކން ހުށަހަޅާ
ދައުލަތުގެ އަދި އަމިއްލަ މުއައްސަސާތަކުންނާއި ،ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުންނާއި ،ޢާންމު ފަރާތްތަ ު
ނަންތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ.
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އެވޯޑަށް ހުށަހެޅޭ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ އަސާސީ ޝަރުތުތައް
 .1އެވޯޑަށް ހުށަހެޅޭ ފަރާތަކީ ވަކި ފަރުދަކު ނަމަ ދިވެހި ރައްޔިތަކު ކަމުގައިވުން
ވދިޔަ  5އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރިކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެ ،ޙުކުމް
 .2އެވޯޑަށް ހުށަހެޅޭ ފަރާތަކީ ،ވޭތު ެ
އ ނުވުމާއި ،އިސްލާމްދީނުގައި ޙައްދެއް
ނވަތަ ޙުކުމެއް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ މީހަކުކަމުގަ ި
ތަންފީޛުކޮށްފައިވާ ު
ކކަމުގައި ނުވުން ނުވަތަ މަކަރާއި ޙީލަތް
ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ކުރިކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަ ު
ގއި ނުވުން
ޚޔާނާތުގެ ކުށެއް ކުރިކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ކަމު ަ
ހެދުން ،ނުވަތަ ޓެކުން ނުވަތަ ި
 .3އެމްޕްލޯޔަރސް ކެޓެގަރީއިން ހުށަހަޅާ އިދާރާ  /މުއައްސަސާއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ އަދި ކުންފުނި
ވިޔަފާރިއެއް ނަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ މުއައްސަސާއަކަށްވުން
 .4މި އެވޯޑު ލިބޭ ދާއިރާތަކުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކިވަކި ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން
 .5ދާއިރާގައި މަދުވެގެން  10އަހަރު ޚިދުމަތްކޮށްފައިވުން
ރފުގެ ޤައުމީ
 .6ރެހެންދި އެވޯޑަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކާމިޔާބީއަކީ ،ކުރިން ދައުލަތުން ދެއްވާ ޢިއްޒަތުގެ ލަޤަބާއި ޝަ ަ
ނ
އިނާމެއް ނުވަތަ ރެހެންދި އެވޯޑެއް ލިބިފައިވާ ކާމިޔާބީއެއްކަމުގައި ނުވު ް

އެވޯޑު ހުށަހެޅޭ  /ކުރިމަތިލެވޭ ދާއިރާތައް
އިންޑިވިޖުއަލް ކެޓަގަރީ (ޢާންމު ފަރުދުންނަށް ރެހެންދި އެވޯޑަށް ހުށަހެޅޭ  /ކުރިމަތިލެވޭ ދާއިރާތައް)
 .1ސިޔާސީ ދާއިރާ
 .2އިޤްތިޞާދީ ދާއިރާ
 .3އިޖްތިމާޢީ ދާއިރާ
 .4އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ ގޮތުން އޮފީހަށް ނުވަތަ ދާއިރާއަށް ކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތް (އެކްސެޕްޝަނަލް އިންސްޓިޓިޔުޝަނަލް
ސަރވިސް)
ނ-ޓްރެޑިޝަނަލް ރޯލްސް"ގެ ދާއިރާ
ށނޫޅޭ މަސައްކަތްތައް ނުވަތަ "ނޮ ް
" .5އަންހެނުން ޢާންމުކޮށް ކޮ ް

އެމްޕްލޯޔަރސް ކެޓެގަރީ (ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތައް  /އިދާރާތައް /މުއައްސަސާތަކުން އެވޯޑަށް ހުށަހެޅޭ
ދާއިރާތައް)
 .6ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއާއި ،އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމާއި ޖެންޑަރ މެއިންސްޓްރީމް
ކުރުމުގެ ދާއިރާ.
ނޯޓު:

މި އެވޯޑަށް އެދި ނަން ހުށަހަޅާ ފޯމް "އިންޑިވިޖުއަލް ކެޓެގަރީއަށް ނަން ހުށަހަޅާ ފޯމް" އަދި "އެމްޕްލޯޔަރސް ކެޓެގަރީއަށް
ނަން ހުށަހަޅާ ފޯމް" އެނެކްސް  1އަދި  2ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.
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