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 ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އެންޑް ފެމިލީ  ،ޖެންޑަރމިނިސްޓްރީ އޮފް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޑު އެވޯ ދިން ރެހެ 

 ތަޢާރަފު 

މަށް ޢު ބިނާ ކުރުތަމަމުޖު  ،ތަކާއިމަސައްކަތް ކުރާއެކި ދާއިރާއިން އަންހެނުން ޤައުމީ ޚިދުމަތުގައި އެވޯޑަކީ  ރެހެންދި

ންހެނުންގެ އްޤީއަށާއި އަދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ތަރަ  ،ކޮށްވަޒަން ޤައުމީ ފެންވަރެއްގައި  ައގު އަންހެނުން އަދާކުރާ ދައުރުގެ

 ސޯޝަލް  ންޑްއެ ފެމިލީ ،ޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރމިނިސް ،ފަރާތްތަކަށްގުހުރި ޚިދުމަތްތައް ކޮށްދީފައިވާ ށް އަކުރިއެރުމަ

 ދޭ ޚާއްޞަ އެވޯޑެކެވެ.  ސަރވިސަސްއިން

ކާއި މަސައްކަތްތަ ކުރާ އަގުހުރިއްސާޙިދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއާއި ކުރިއެރުމަށް އަންހެނުން ކީ މި އެވޯޑުގެ މަޤްޞަދަ

ނިކުތުަމށް  އަންހެނުން އިތުރުޤައުމީ ޚިދުމަތަށް ރުމާއި، ކާމިޔާބީތައް ފާހަގަކޮށް އަގުވަޒަންކުއަންހެނުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ 

ކަށް ދާއިރާތަ އާ، ރުމާއިއިތުރުކު އްސާޙިދާއިރާތަކަށް އަންހެނުންގެ މަދު  އްސާޙިއަންެހުނންގެ މާއި، އަދި ހިތްވަރުދިނު

ގުވަޒަން ސާތަކުގެ އަިއ، މިންތީގެ ހަަމހަމަކަން ގާއިމް ކުރަން މަސައްކަތް ކުރާ މުއައްސަމާއަންހެނުން ނެރުމަށް ބާރުއެޅު

 ކުރުމެވެ.

 މައިގަނޑު އުޞޫލުތައް 

 އޮފް ޓްރީމިނިސް، ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން އަހަރަކު އެއްފަހަރުބައިނަލްއަޤްވާީމ އަންހެނުންގެ އެވޯޑަކީ  ރެހެންދި •

  ދޭ ޚާއްސަ އެވޯޑެކެވެ.  އަންހެނުންަނށް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއިން  އެންޑް ފެމިލީ ،ޖެންޑަރ

ސޯޝަލް  އެންޑް ފެމިލީ ،ޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރމިނިސް ،ކަނޑައަޅާނީ އްމި އެވޯޑު ލިބޭ ފަރާތްތަ •

 އެވޯޑު ކޮމިޓީ" އިންނެވެ.  ރެހެންދި" ޞަމިކަމަށް އެކުލަވާލާ ޚާއް ސަރވިސަސްއިން

ދޭ  އިންސޯޝަލް ސަރވިސަސް އެންޑް ފެމިލީ ،ޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރމިނިސް އެވޯޑުގެ ގޮތުގައި ދެވޭނީ ރެހެންދި •

' ޗްބުރޫއިޖަހާ 'ހެދުމުގަމުނާސަބަތުގައި ބޭނުންކުރެވޭގޮަތށް ަފރުމާ ކުރެވިފައިވާ ޤައުމީ އެކިއެކި  ޝީލްޑަކާއި

 އެކެވެ. 

 ،ޖާަބދީމު އިޢުލާނަކަށް އިންއެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދި ކުރާ ޢާ ،އެވޯޑަށް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭނީ މި •

ހަޅާ ހުށަތްތަުކން ނާިއ، ޢާންމު ފަރާޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުން ،ނާއިއްސަސާތަކުންއައަމިއްލަ މު އަދިލަތުގެ އުދަ

 ނަންތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ.

 ޝަރުތުތައް  ހުށަހެޅޭ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ އަސާސީ އެވޯޑަށް 

  ރައްޔިތަކު ކަމުގައިވުންދިވެހި އެވޯޑަށް ހުށަހެޅޭ ފަރާތަކީ ވަކި ފަރުދަކު ނަމަ  .1
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އިސްމާލީ  ،ތެރޭގައި ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއް ކުރިކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިނުވުމާއި އަހަރުގެ  5 ވޭތުވެދިޔަ .2

ވަތަ ކުއްޖަކަށް ނުސާބިތުވެފައި ނުވުމާއި، ކުޑަ ކުރިކަން ޝަރީޢަތަށް ޝަރީޢަތުގައި ޙައްދު ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް

 ނުވުން އިވާ މީހަކު ކަމުގައިޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފަ މީހަކަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އަނިޔާއެއް ކުރިކަން

އެޅިފައިވާ ކުށެއް އިސްލާމްދީނުގައި ޙައްދެއް ކަނޑަ ތެރޭގައި އަހަރުގެ 5ވޭތުެވދިޔަ  އެވޯޑަށް ހުށަހެޅޭ ފަރާތަކީ، .3

ކަމުގެ   އަިނޔާކުރިކުޑަކުއްޖަކަށް ނުވަތަ މީހަކަށް މާއިކުރިކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެަފއިވާ މީހަކުކަމުގައި ނުވުން

ޝަރީޢަތަށް  ޓެކުން ނުވަތަ ޚިޔާނާތުގެ ކުށެއް ކުރިކަން އަދި ނުވުން ވާ މީހަކު ކަމުގައިސާބިތުވެފައިކުށެއް 

 ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފަރާތާއި، ހުށަެއޅޭ އިދާރާ ނުވަތަ މުއައްސަސާ ވާންވާނީ  ހުށަހެޅޭ އެވޯޑަށް  .4

 ށްފަރާތްތަކަރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ 

 އިވުންކަމުގަ ފަރާތެއްމި އެވޯޑު ލިބޭ ދާއިރާތަކުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކިވަކި ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ  .5

 ންއަހަރު ޚިދުމަތްކޮށްފައިވު 10މަދުވެގެން  ދާއިރާގައިއެވޯޑަށް ހުށަހެޅޭ ފަރާތަކީ، ހުށަަހޅާ  .6

 ުވންހިދުމަތްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އަހަރު  5ކީ މެދުނުކެނޑި އަމުއައްސަސާ ނުވަތަ ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތް .7

 ނުވަތަ އުމީ އިނާމެއްކުރިން ދައުލަތުން ދެއްވާ ޢިއްޒަތުގެ ލަޤަބާއި ޝަރަފުގެ ޤަ، ކުރިމަތިލެވޭނީއެވޯޑަށް  ރެހެންދި .8

 ފަރާތެއްކަމުގައި ނުވުން  އެވޯޑެއް ލިބިފައިވާ ރެހެންދި

 ދާއިރާތައް  / ކުރިމަތިލެވޭ  އެވޯޑު ހުށަހެޅޭ 

 ދާއިރާތައް  / ކުރިމަތިލެވޭ  ޑަށް ހުށަހެޅޭ އެވޯ  ރެހެންދި  ނަށް ފަރުދުން ންމު ޢާ  .1

 ސިޔާސީ ދާއިރާ  1.1

  ދާއިރާ އިޤްތިޞާދީ 1.2

 އިޖްތިމާޢީ ދާއިރާ 1.3

 އެކްސެޕްޝަނަލް ދާއިރާއަށް ކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތް (ނުވަތަ  އޮފީހަށް ގޮތުން ވަޒީފާގެ  އަދާކުރާ 1.4

 )ޝަނަލް ސަރވިސްއުއިންސްޓިޓި

 ްޓރެޑިޝަނަލް ރޯލްސް"ގެ ދާއިރާ -ނުވަތަ "ނޮން މަސައްކަތްތައް ޢާންމުކޮށް ކޮްށނޫޅޭ އަންހެނުން" 1.5

 

 ން އެވޯޑަށް ހުށަހެޅޭ ދާއިރާތައް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތައް / އިދާރާތައް/ މުއައްސަސާތަކު  .2

ންޑަރ ޖެބާރުވެރިކުރުވުމާއި  އަންހެނުން ،ގެ ތަރައްޤީއާއިވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އަންހެނުން 2.1

 .މެއިންސްޓްރީމް ކުރުމުގެ ދާއިރާ

 ވަޒިފާދޭ އިދާރާތަކާއި މުއައްސަސާތަކަށްވެސް ކުރިމަތިލެވޭނެ  2.2

 

 ކުގެ ޢާންމު ފަރުދުންނަށް ރެހެންދި އެވޯޑަށް ހުށަހެޅޭ / ކުރިމަތިލެވޭ ދާއިރާތަ  " މި އެވޯޑަށް އެދި ނަން ހުށަހަޅާ ފޯމް    :ނޯޓު 

ށް ނަން ކެޓެގަރީއަ  ޅޭ ޒީފާ ދޭ ފަރާތްތައް / އިދާރާތައް/ މުއައްސަސާތަކުން އެވޯޑަށް ހުށަހެ ވަ ކެޓެގަރީއަށް ނަން ހުށަހަޅާ ފޯމް" އަދި "

 ނިފައިވާނެއެވެ. ގައި ހިމެ  2 އަދި  1 އެނެކްސް  ހުށަހަޅާ ފްޯމ"


