މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ،ފެމެލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

"ރިވެލި އެވޯޑ" އޞޫލ
ތަޢާރފާއި

.1

(ހ)

މަޤޞަދ

މި އޞޫލަކީ ނކޅެދންތެރިކަން ހންނަ ފަރާތްތަކާއި އެފަރާތްތަކގެ ލާބަޔަށް އެކި ފަރާތްތަކން
ކރާ އަގ ނކރެވޭނެ މަސައްކަތްތަކގެ އަގ ވަޒަންކރމާއި އެކަމަށް ހިތްވަރ ދިނމގެ
މަޤޞަދގައި ދެވޭ "ރިވެލި އެވޯޑ"ގެ ދާއިރާތަކާއި ޝަރތތައް ބަޔާންކރާ އޞޫލެވެ .މި
އޞޫލަށް ކިޔާނީ "ރިވެލި އެވޯޑ އޞޫލ" މިހެންނެވެ.

(ށ)
އެވޯޑަށް ހށަހެޅޭ

.2

ދާއިރާތައް

މި އެވޯޑަކީ ކޮންމެ ދެ އަހަރަކން އެއްފަހަރ ދެވޭ އެވޯޑެކެވެ.
މި އޞޫލގެ ދަށން އެވޯޑ ދެވޭނީ އަންނަނިވި ދާއިރާ ތަކންނެވެ.

(ހ)

ތއް ( 4ފަރާތް)
ތ ަ
ނކޅެންތެރިކަން ހންނަ ފަރާ ް

(ށ)

ނ ހންނަ ފަރާތްތައް
ރާއްޖެއަށް އެކި ގޮތްގޮތން ރީތި ނަން ހޯދައިދޭ ނކޅެދންތެރިކަ ް

(ނ)

ގ ދާއިރާ ( 1ފަރާތް)
ށދިނމ ެ
ރތްތަކަށް ތަޢލީމް ފޯރކޮ ް
ނކޅެދންތެރިކަން ހންނަ ފަ ާ

އކަތްކރާ އަމިއްލަ ޖަމޢިއްޔާ (1
މށް މަސަ ް
ތތަކަށް ޚިދމަތް ދިނ ަ
ނނަ ފަރާ ް
(ރ) ނކޅެދންތެރިކަން ހ ް
ފަރާތް)
(ބ)

ފަންނީ ދާއިރާ ( 1ފަރާތް)

(ޅ)

ށދިނމގެ ދާއިރާ ( 1ފަރާތް)
ފަރދީގޮތން އެހީތެރިކަން ފޯރކޮ ް

(ކ)

ވަޒީފާގެ ފރސަތ ހޯދައިދިނމގެ ދާއިރާ ( 1ފަރާތް)

(އ )

ނ ކޮށްދޭ ޚިދމަތގެ
ވޞީލަތްތަކ ް
ތތަކާ ގޅޭގޮތން ޚަބަރ ފަތރާ ަ
ރ ް
ނކޅެދންތެރިކަން ހންނަ ފަ ާ
ދާއިރާ ( 1ފަރާތް)

(ވ)
އެވޯޑަށް ހށަހެޅޭ
ދާއިރާތަކާ ގޅޭ
ޝަރތތައް

.3

ޚާއްސަ ދާއިރާ ( 1ފަރާތް)
ނކޅެދން ތެރިކަން ހންނަ ފަރާތްތައް ( 4ފަރާތް)

(ހ)

ނ
ތތަކގެ ދަފްތަރގައި ނަންއޮތ ް
ރ ް
ނކޅެދންތެރިކަން ހންނަ ފަ ާ

(ށ)

ކށް ޚިދމަތް ފޯރކޮށްދިނން.
ކން ހންނަ ފަރާތްތަ ަ
މޖތަމަޢއަށާއި ނކޅެދންތެރި ަ

ށ
ގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަ ް
(ނ) މި ދާއިރާއަށް ހާއްސަކރާ ގިންތިތަކގެ ތެރެއިން  2ގިންތި ތިރީ ަ
ހާއްސަކރަންވާނެ

ގ .ބިއްލޫރިޖެހިގެ ،މަޖީދީމަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯން ،3013017 :ފެކްސް ،3013018 :އީ-މެއިލް ،admin@gender.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.gender.gov.mv :

()1

ނކޅެދންތެރިކަން ހންނަ  18އަހަރން ދަށގެ ކއްޖެއް

()2

ހނެއް
ނ ެ
ނކޅެދންތެރިކަން ހންނަ އަ ް
ރާއްޖެއަށް އެކި ގޮތްގޮތން ރީތި ނަން ހޯދައިދޭ ނކޅެދންތެރިކަން ހންނަ ފަރާތްތައް

.4
(ހ)

ތ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވެ ރާއްޖެއަށް
ބއްވނ މބާރާތެއް ނވަ ަ
ފންވަރގައި ޭ
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ެ
ރީތި ނަމެއް ހޯދައިދީފައިވާ ނކޅެދންތެރިކަން ހންނަ ފަރާތްތަކގެ ތެރެއިން ފާއިތވެދިޔަ 2
އަހަރ ތެރޭގައި ރާއްޖެއަށް ރީތި ނަމެއް ހޯދައިދީފައިވާ ފަރާތެއްކަމގައިވން.

(ށ)

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ސެމިނަރ  /ބައްދަލވންތަކގައި ވަކި މައޟޫއަކަށް ވާހަކަ ދައްކާފައިވން

ނމިނޭޓްވން).
ނމަކަށް ނަން ހށަހެޅިފައިވން ( ޮ
(ނ) ބައިނަލްއަޤްވާމީގޮތން ދެވޭ އި ާ
(ރ) ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތން މަސައްކަތްކރާ ނކޅެދންތެރިކަން ހންނަ ފަރާތްތަކގެ ނެޓްވާރކް /
ޖަމޢިއްޔާއެއްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ދައރެއް އަދާކރން.
(ބ)

ނންއޮތން ނވަތަ ނކޅެދންތެރިކަން
ަ
ރތްތަކގެ ދަފްތަރގައި
ނނަ ފަ ާ
ނކޅެދންތެރިކަން ހ ް
ނ
ނތެރިކަން ހންނަ ފަރާތެއްކަ ް
ހރިކަން އަންގައިދޭ ސައްހަ ލިއމެއް އޮތން ( ނކޅެދ ް
އަންގައިދޭ ޑޮކްޓަރެއްގެ ލިއމެއް އޮތން )
ނކޅެދންތެރިކަން ހންނަ ފަރާތްތަކަށް ތަޢލީމ ފޯރކޮށްދިނމގެ ދާއިރާ ( 1ފަރާތް)

.5
(ހ)

ނ
ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ތަޢލީމ ފޯރކޮށްދޭ ތަނެއްކަމގައިވ ް

(ށ)

ކިޔަވައިދިނމގައި މަދވެގެން  2އަހަރވެފައިވން

ނނަށް
ނނަ ކދި ް
ނނާއި އަދި ނކޅެދންތެރިކަން ހ ް
(ނ) އނގެނމގައި ހާއްސައެހީއަށް ބޭނންވާ ކދި ް
ޚާއްސަކޮށްގެން ކިޔަވައި ދިނމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގން.
ނކޅެދންތެރިކަން ހންނަ މީހންނަށް ޚިދމަތް ދިނމަށް މަސައްކަތްކރާ އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާ (1

.6

ފަރާތް)
(ހ)

ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން ހިންގާ ޖަމޢިއްޔާއެއް ކަމގައިވން

(ށ)

މހރި
ކށް ޚިދމަތް ދިނމގައި ދެ ި
ނނަ ފަރާތްތަ ަ
މަދވެގެން  2އަހަރ ދވަހ ނކޅެދންތެރިކަން ހ ް
ޖަމޢިއްޔާއެއްކަމގައިވން

(ނ) ނކޅެދންތެރިކަން ހންނަ ފަރާތްތަކަށް އަދި މޖތަމަޢއަށް ލާބައާއި މަންފާ ކރވަނިވި
ކަންތައްތަކެއް ކރެވިފައިވން
ގ .ބިއްލޫރިޖެހިގެ ،މަޖީދީމަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯން ،3013017 :ފެކްސް ،3013018 :އީ-މެއިލް ،admin@gender.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.gender.gov.mv :

ފަންނީ ދާއިރާ ( 1ފަރާތް)

.7

ތކަށް ޚިދމަތް ދިނމގެ ގޮތން
މިދާއިރާއަށް ކރިމަތި ލެވޭނީ ނކޅެދންތެރިކަން ހންނަ ފަރާތް ަ
(ކިޔަވައިދިނން ،އެކިއެކި ތެރަޕީތައް ދިނން ،އެކިއެކި އާލާތްތައް ތައްޔާރކރން ،ވޮކޭޝަނަލް
ދ މިނޫންވެސް އެހެނިހެން ޚިދމަތްތައް) މަސައްކަތް ކރައްވާ
ތަޢލީމ ފޯރކޮށްދިނން އަ ި
ފަރާތްތަކަށެވެ.
(ހ)

ނނީ
ނ ނވަތަ ދާއިރާއިން ފަ ް
ށފައިވ ް
ފޯރކޮށްދޭ ޚިދމަތެއްގެ ދާއިރާއިން ތަޢލީމ ހާސިލްކޮ ް
ޤާބިލްކަން ހރިކަމގެ ލިޔމެއްއޮތން.

(ށ)
.8

މަދވެގެން  3އަހަރ ދވަހ ޚިދމަތގައި ދެމިހރން.
ފަރދީގޮތން އެހީތެރިކަން ފޯރކޮށްދިނމގެ ދާއިރާ ( 1ފަރާތް)
ނ
މިދާއިރާއަށް ކރިމަތި ލެވޭނީ އަމިއްލަ ފަރދެއްގެ ހައިސިއްޔަތން ނކޅެދންތެރިކަން ހން ަ
ގ
އސާގެ) ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކޮށްދީފައިވން ނވަތަ ތަކެތީ ެ
ނ( ،ފަ ި
ފަރާތްތަކަށް މާލީގޮތ ް
ނނަ ފަރާތްތަކަށެވެ.
އެހީތެރިކަން ފޯރކޮށްދެމން އަ ް

(ހ)

ރތްތަކަށް  /ނކޅެދންތެރިކަން ހންނަ ފަރާތްތަކގެ ލާބަޔަށް
ނކޅެދންތެރިކަން ހންނަ ފަ ާ
ވތަ މާލީ
މަސައްކަތްކރާ ޖަމޢިއްޔާ  /ސްކޫލްތައް  /އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ތަކެތީގެ ނ ަ
އެހީތެރިކަން ފޯރކޮށްދީފައިވން.

(ށ)

ތ ދެވޭފަދަ ގޮތަކަށް އެހީދެވިފައިވން.
ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި ޚިދމަ ް

ސބަހަށް މަސައްކަތްކރން.
(ނ) ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި ހިލޭ ާ
ވަޒީފާގެ ފރސަތ ހޯދައިދިނމގެ ދާއިރާ ( 1ފަރާތް)

.9

ރތްތަކަށް ވަޒީފާގެ ފރސަތތައް
ނނަ ފަ ާ
މިދާއިރާއަށް ކރިމަތި ލެވޭނީ ނކޅެދންތެރިކަން ހ ް
ހޯދައިދީފައިވާ އަމިއްލަފަރާތްތަކާއި ،ކންފނިތަކާއި ،ސަރކާރގެ މއައްސަސާތަކަށެވެ.
(ހ)

ފގެ ފރސަތ ،ހޯދައިދީފައިވން.
ތތަކަށް ތަފާތ ކރމެއްނެތި ވަޒީ ާ
ރ ް
ނކޅެދންތެރިކަން ހންނަ ފަ ާ

(ށ)

ނކޅެދންތެރިކަމަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ވަޒީފާގެ ފރސަތ ތަނަވަސްކރން.

(ނ) ތަފާތކރމެއްނެތި

ވަޒީފާގެ

މައިދާނގައި

ލިބިދޭންޖެހޭ

މހާ
އެން ެ

ހައްޤތަކާއި

ކރިއެރމާއި

އިނާޔަތްތައް ލިބިދީފައިވން.
ތތައް ގެންގޅެފައިވން.
ނތެރިކަން ހންނަ ފަރާ ް
(ރ) ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތގައި ނކޅެދ ް
ނ ކޅެދންތެރިކަން ހންނަ މީހންނާ ގޅޭގޮތން ޚަބަރ ފަތރާ ވަޞީލަތްތަކން ކޮށްދޭ ޚިދމަތގެ
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ދާއިރާ ( 1ފަރާތް)
(ހ)

ރތްތަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ޕްރޮގްރާމާއި ،ޚަބަރާއި ،މަޢލޫމާތ
ނނަ ފަ ާ
ނކޅެދންތެރިކަން ހ ް

ގ .ބިއްލޫރިޖެހިގެ ،މަޖީދީމަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯން ،3013017 :ފެކްސް ،3013018 :އީ-މެއިލް ،admin@gender.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.gender.gov.mv :

ގެނެސްދީފައިވން.
(ށ)

ރގްރާމާއި ،ޚަބަރާއި ،މަޢލޫމާތ
ފރާތްތަކަށް އަމާޒކޮށްގެން ޕް ޮ
ަ
ނނަ
ނކޅެދންތެރިކަން ހ ް
ގެނެސްދޭތާ މަދވެގެން  2އަހަރ ވެފައިވން.

ރގްރާމާއި ،ޚަބަރާއި ،މަޢލޫމާތ
ރތްތަކަށް ބައިވެރިވެވޭގޮތަށް ޕް ޮ
(ނ) ނކޅެދންތެރިކަން ހންނަ ފަ ާ
އފެއްދން.
(ރ) ނކޅެދންތެރިކަން

ހންނަ

ފރާތްތަކަށް
ަ

ޓީވީ،

ރޭޑިއޯ،

އަދި

ގެނެސްދޭ

ނޫސްތަކގައި

ރތްތަކަށް ފޯރކޮށްދިނން.
ޕްރޮގްރާމާއި ،ޚަބަރާއި ،މަޢލޫމާތ ނކޅެދންތެރިކަން ހންނަ ފަ ާ
ޚާއްޞަ ދާއިރާ
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މިދާއިރާއަށް ކރިމަތިލެވޭނީ އަމިއްލަ ފަރދންނާ ،އާއްމ ޚިދމަތްދޭ މއައްސަސާތައް އަދި
ތއް ތިރީގައި ބަޔާންކރެވިފައި
ރަށްރަށަށެވެ .މިދާއިރާއަށް ކރިމަތިލެވޭ ފަރާތްތަކގެ ޝަރތ ަ
އެވަނީއެވެ.
(ހ)

ނކޅެދންތެރިކަން

ހންނަ

ފރާތްތަކަށް
ަ

ޙާއްޞަކޮށްގެން

ޚިދމަތްދިނމގައި

ނިސްބަތން

ދިގމއްދަތެއް ހޭދަކޮށްފައިވން ނވަތަ ދެވޭ ޚިދމަތން ނަތީޖާއެއް ނެރެފައިވން.
(ށ)

ދެވޭ ޚިދމަތގައި ޤައމީ ފެންވަރގައި ބައިވެރިވެފައިވން.

(ނ) މއައްސަސާތަކާއި  /ރަށްރަށާއި  /އެހެންފަރާތްތަކާއި ތަފާތކޮށް ޚިދމަތްދިނމގައި ކރެވިފައިވާ /
އިންތިޒާމްތައް.
އ މޅި މއައްސަސާ  /ރަށް
ފރާތްތަކަށް ޚިދމަތް ދިނމގަ ި
ަ
(ރ) ނކޅެދންތެރިކަން ހންނަ
ގއި ދެމިތިބން.
ޝާމިލްވާގޮތަށް ޚިދމަތް ދިނމ ަ
(ބ)

ނކޅެދންތެރިކަން ހންނަ ފަރާތްތަކަށް ޚިދމަތް ދިނމގައި އިންގިލާބީ ބަދަލެއް ނވަތަ އީޖާދީ
މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވން އަދި އެކަމގައި މިހާރވެސް ދެމިތިބން.

(ޅ)

ނންބަރ ( 8/2010ނކޅެދންތެރިކަން ހންނަ ފަރާތްތަކގެ ޙައްޤތައް ރައްކާތެރިކރމާއި
ޤާނޫނ ަ
ށ ބަޔާންކރާ ނކޅެދންތެރިކަން ހންނަ
ގ ޤާނޫނ) ގައި ޖމްލަކޮ ް
މާލީއެހީތެރިކަން ފޯރކޮށްދިނމ ެ
ނތެރިކަމން އަރައިގަތމަށް ކރެވޭ
ފަރާތްތަކގެ ޙައްޤތައް ހިމާޔަތްކޮށް ،އެ ފަރާތްތައް ނކޅެދ ް
މަސަތްކަތގައި މޅި ރަށާއި  /މއައްސަސާތަކގެ ބައިވެރިވން ލިބެމން ދިޔން.

(ކ)

ނކޅެދންތެރިކަން

ހންނަ

ފަރާތްތަކަށް

ޚިދމަތް

ދިނމގައި

އެހެން

ރަށްރަށަށް

މއައްސަސާތަކަށް ނަމނާއެއް ކަމގައި ބެލޭފަދަ މަސައްކަތްތަކެއް ކރމގައި ދެމިތިބން.
އެވޯޑަށް

( .12ހ)
(ށ)

މި އެވޯޑަށް ކރިމަތި ލެވޭނީ ޙާއްސަވެގެންވާ އެއްދާއިރާއަކަށް
މި އެވޯޑަށް ކރިމަތި ލެވޭނީ ދެގޮތަކަށެވެ .އެއީ:

ގ .ބިއްލޫރިޖެހިގެ ،މަޖީދީމަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯން ،3013017 :ފެކްސް ،3013018 :އީ-މެއިލް ،admin@gender.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.gender.gov.mv :

/

ނ
އަމިއްލައަށް ނަން ހށަހެޅ ް

ކރިމަތިލން

މނޭޓްކރން)
އެހެން ފަރާތަކން ނަން ހށަހެޅން (ނަން ނޮ ި
ހށަހަޅަންޖެހޭ
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ލިޔެކިޔންތައް

ހޅާއިރ އަންނަނިވި ލިޔެކިޔން ހށަހަޅަންވާނެއެވެ.
މި އެވޯޑަށް ކރިމަތިލމަށް ހށަ ަ
(ހ)

ފރިހަމަކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް

(ށ)

އެޕްލިކޭޝަނގައި ބަޔާންކރާ ކަންތައްތަކގެ ސައްހަކަން އަންގައިދޭ ލިޔންތައް

(ނ) ނޮމިނޭޓް ކރާނަމަ އެފަރާތގެ ސިޓީ
(ރ) އެވޯޑަށް ހށަހަޅާ ފަރާތގެ ވަނަވަރ
(ބ)

އެވޯޑަށް ހށަހަޅާ ފަރާތގެ އައި.ޑީ.ކާޑގެ ކޮޕީ

(ޅ)

އެވޯޑަށް ކރިމަތިލާ ދާއިރާގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތގެ ތަފްސީލ ހޯދމަށް ދެ ބޭފޅެއްގެ ހެކި
ކޮށްދޭ ލިޔމެއް.

ރިވެލި އެވޯޑ

( .14ހ)

ކޮމިޓީ

ޑއަޅާނީ މިކަމަށް އެކލަވައިލެވޭ "ރިވެލި އެވޯޑ ކޮމިޓީ" އިންނެވެ.
އ ކަނ ަ
މިއެވޯޑަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަ ް
މި ކޮމިޓީ އެކލަވައިލާނީ މިނިސްޓްރީއާއި ޑިސޭބިލިޓީ ކައންސިލންނެވެ.

(ށ)

މިއެވޯޑަށް ހޮވޭ ފަރާތަކީ ،ރިވެލި އެވޯޑ ކރިން ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްކަމގައި ވެގެންނވާނެއެވެ .މި
މާއްދާއަށް

ހަމައެކަނި

އިސްތިސްނާވާ

ދާއިރާއަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ

ގޮތން

ގައމަށް

ރީތި

ނން ހށަހެޅޭ ދާއިރާ އެކަންޏެވެ.
ނަންހޯދާދީގެން އެވޯޑަށް ަ
މާނަކރން

އ
މި އޞޫލގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނވާހާ ހިނދަކ އަންނަނިވި ބަސްތަ ް

.15

ށވެ.
ގތަ ެ
މާނަކރަންވާނީ އަންނަނިވި ޮ
(ހ)

ޖންޑަރ ،ފެމެލީ އެންޑް ސޯޝަލް
(ހ) "މިނިސްޓްރީ" ކަމގައި ބނެފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ެ
ސަރވިސަސް އެވެ.

(ށ)

(ށ)

"ނކޅެދންތެރިކަން"

ކަމގައި

ބނެފައިވަނީ

ޤނޫނ
ާ

ނަންބަރ

8/2010

އވާ މިންވަރެވެ.
ނކޅެދންތެރިކަން ބަޔާންކޮށްފަ ި

ގ .ބިއްލޫރިޖެހިގެ ،މަޖީދީމަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯން ،3013017 :ފެކްސް ،3013018 :އީ-މެއިލް ،admin@gender.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.gender.gov.mv :

ގައި

