
 

   www.gender.gov.mvވެބްސައިޓް: ، admin@gender.gov.mvމެއިލް: -އީ، 3013018، ފެކްސް: 3013017ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯން: ، ގ. ބިއްލޫރިޖެހިގެ، މަޖީދީމަގު، މާލެ

 

          
                                               

 ރވިސަސް ، ފެމެލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 
                 

 

  އ ޞޫލ   "އެވޯޑ   ރިވެލި "
 

ތަޢާރ ފާއި 
 މަޤ ޞަދ  

 )ހ( .1
 
 
 
 

ން ރާތްތަކ ފައެކި  ދ ންތެރިކަން ހ ންނަ ފަރާތްތަކާއި އެފަރާތްތަކ ގެ ލާބަޔަށްނ ކ ޅެމި އ ޞޫލަކީ 
މ ގެ  ދިނ ވަޒަންކ ރ މާއި އެކަމަށް ހިތްވަރ  ކ ގެ އަގ އަގ  ނ ކ ރެވޭނެ މަސައްކަތްތަކ ރާ 

. މި ލެވެއެވޯޑ "ގެ ދާއިރާތަކާއި ޝަރ ތ ތައް ބަޔާންކ ރާ އ ޞޫ ރިވެލިމަޤ ޞަދ ގައި ދެވޭ "
 އެވޯޑ  އ ޞޫލ " މިހެންނެވެ.   "ރިވެލިނީއ ޞޫލަށް ކިޔާ

 
 މި އެވޯޑަކީ ކޮންމެ ދެ އަހަރަކ ން އެއްފަހަރ  ދެވޭ އެވޯޑެކެވެ.  )ށ(

 
 ށް ހ ށަހެޅޭ އެވޯޑަ 

 ދާއިރާތައް 
 މި އ ޞޫލ ގެ ދަށ ން އެވޯޑ  ދެވޭނީ އަންނަނިވި ދާއިރާ ތަކ ންނެވެ.   .2

 ރާތް(ފަ 4ޅެންތެރިކަން ހ ންނަ ފަރާްތަތއް )ނ ކ  )ހ(
  އްތްތަފަރާރާއްޖެއަށް އެކި ގޮތްގޮތ ން ރީތި ނަން ހޯދައިދޭ ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަްނ ހ ންނަ  )ށ(
 ފަރާތް( 1) މ ެގ ދާއިރާނ ކ ޅެދ ންތެރިކަން ހ ންނަ ފަާރތްތަކަށް ތަޢ ލީމް ފޯރ ކޮްށދިނ   )ނ(

 1)އްޔާ ޢިޖަމ  އްލަކަތްކ ރާ އަމިއް ޚިދ މަތް ދިނ ަމށް މަސަ ފަރާްތތަކަށްނ ކ ޅެދ ންތެރިކަން ހ ްނނަ  )ރ(
 ފަރާތް(

 ފަރާތް( 1)ފަންނީ ދާއިރާ  )ބ(

 ފަރާތް( 1)  ފަރ ދީގޮތ ން އެހީތެރިކަން ފޯރ ކޮްށދިނ މ ގެ ދާއިރާ )ޅ(

 ފަރާތް( 1)ވަޒީފާގެ ފ ރ ސަތ  ހޯދައިދިނ މ ގެ ދާއިރާ  )ކ(
ތ ގެ ދޭ ޚިދ މަކޮށްްނ ޚަބަރ  ފަތ ރާ ަވޞީލަތްތަކ ގ ޅޭގޮތ ން  ފަާރްތތަކާނ ކ ޅެދ ންތެރިކަން ހ ންނަ  (އ)

 ތް(ފަރާ 1)ދާއިރާ 
 ފަރާތް( 1ޚާއްސަ ދާއިރާ ) )ވ(

އެވޯޑަށް ހ ށަހެޅޭ 
ދާއިރާތަކާ ގ ޅޭ 

 ޝަރ ތ ތައް 

  ފަރާތް( 4ނ ކ ޅެދ ން ތެރިކަން ހ ންނަ ފަރާތްތައް )  . 3

 ންއޮތ ން ނަ ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަން ހ ންނަ ފަާރްތތަކ ގެ ދަފްތަރ ގައި )ހ(

 .ނ ންމ ޖ ތަމަޢ އަށާއި ނ ކ ޅެދ ންތެރިަކން ހ ންނަ ފަރާތްތަަކށް ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށްދި )ށ(

ފަރާތްތަކަްށ  ފައިވާގިންތި ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށް 2މި ދާއިރާއަށް ހާއްސަކ ރާ ގިންތިތަކ ގެ ތެރެއިން  )ނ(
 ހާއްސަކ ރަންވާނެ
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 ގެ ކ އްޖެއްހަރ ން ދަށ އަ 18ރިކަން ހ ންނަ ނ ކ ޅެދ ންތެ (1)

 ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަން ހ ންނަ އަްނެހނެއް (2)

  އް ރާތްތަ ރާއްޖެއަށް އެކި ގޮތްގޮތ ން ރީތި ނަން ހޯދައިދޭ ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަން ހ ންނަ ފަ   . 4 

ށް ޖެއަވެ ރާއްއިވެރިލްއަޤްވާމީ ެފންވަރ ގައި ޭބއްވ ނ  މ ބާރާތެއް ނ ވަަތ ހަރަކާތެއްގައި ބައިނަބަ )ހ(
 2 ވެދިޔަފާއިތ  ފަރާތްަތކ ގެ ތެރެއިން ހ ންނަރީތި ނަމެއް ހޯދައިދީފައިވާ ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަން 
 ން.ފައިވާ ފަރާތެއްކަމ ގައިވ އަހަރ  ތެރޭގައި ރާއްޖެއަށް ރީތި ނަމެއް ހޯދައިދީ

 ފައިވ ންއްކާބައިނަލްއަޤްވާމީ ސެމިނަރ / ބައްދަލ ވ ންތަކ ގައި ވަކި މައ ޟޫއަކަށް ވާހަކަ ދަ )ށ(

 (.ބައިނަލްއަޤްވާމީގޮތ ން ދެވޭ އިާނމަކަށް ނަން ހ ށަހެޅިފައިވ ން )ޮނމިނޭޓްވ ން )ނ(

 /ވާރކް ގެ ނެޓްނަ ފަރާތްތަކ މަސައްކަތްކ ރާ ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަން ހ ން ގޮތ ން ބައިނަލްއަޤްވާމީ )ރ(
 އްޔާއެއްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ދައ ރެއް އަދާކ ރ ން.ޢިޖަމ 

ން ތެރިކަޅެދ ންނ ވަތަ ނ ކ  ފަާރތްތަކ ގެ ދަފްތަރ ގައި ަނންއޮތ ން ްނނަދ ންތެރިކަން ހ ނ ކ ޅެ )ބ(
ކަްނ ތެއް) ނ ކ ޅެދ ްނތެރިކަން ހ ންނަ ފަރާ ހ ރިކަން އަންގައިދޭ ސައްހަ ލިއ މެއް އޮތ ން

 އަންގައިދޭ ޑޮކްޓަރެއްގެ ލިއ މެއް އޮތ ން (

 ރާތް(ފަ  1) މ ގެ ދާއިރާ ފޯރ ކޮށްދިނ   ޢ ލީމ  ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަން ހ ންނަ ފަރާތްތަކަށް ތަ   .5 

 ފޯރ ކޮށްދޭ ތަނެއްކަމ ގައިވ ން  ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ތަޢ ލީމ  )ހ(

 އަހަރ ވެފައިވ ން 2ކިޔަވައިދިނ މ ގައި މަދ ވެގެން  )ށ(

 ނަށްކ ދިން  ްނނަހ  ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަން އަދި ކ ދިްނނާއި ޭބނ ންވާ ހާއްސައެހީއަށް އ ނގެނ މ ގައި )ނ(

 ހިންގ ން. ޕްރޮގްރާމްތައް ދިނ މަށް  ކިޔަވައި ޚާއްސަކޮށްގެން

 1)ޔާ މްޢިއް ޖަ އްލަ ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަން ހ ންނަ މީހ ންނަށް ޚިދ މަތް ދިނ މަށް މަސައްކަތްކ ރާ އަމި   .6 
 ފަރާތް(

 ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން ހިންގާ ޖަމ ޢިއްޔާއެއް ކަމ ގައިވ ން )ހ(

ހ ރި އި ދެމި ދިނ މ ގަ އަހަރ  ދ ވަހ  ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަން ހ ްނނަ ފަރާތްތަަކށް ޚިދ މަތް 2ގެން މަދ ވެ )ށ(
 ޖަމ ޢިއްޔާއެއްކަމ ގައިވ ން

ނިވި ރ ވަކ ންފާ ލާބައާއި މަ އަދި މ ޖ ތަމަޢ އަށް ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަން ހ ންނަ ފަރާތްތަކަށް )ނ(
 ކ ރެވިފައިވ ން  ކަންތައްތަކެއް
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 ފަރާތް( 1)އިރާ ފަންނީ ދާ   .7 
ތ ން ގޮނ މ ގެ ތް ދިނަ ފަރާތްަތކަށް ޚިދ މަމިދާއިރާއަށް ކ ރިމަތި ލެވޭނީ ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަން ހ ން

ނަލް ވޮކޭޝަ، ރ ންޔާރ ކ ދިނ ން، އެކިއެކި އާލާތްތައް ތައް ތައް)ކިޔަވައިދިނ ން، އެކިއެކި ތެރަޕީ 
އްވާ  ކ ރަމަތްތައް( މަސައްކަތްފޯރ ކޮށްދިނ ން އަިދ މިނޫންވެސް އެހެނިހެން ޚިދ  ތަޢ ލީމ 

 ފަރާތްތަކަށެވެ.

 ނީފަން  އިންދާއިރާ ނ ވަތަ ހާސިލްކޮްށފައިވ ން  މ ތަޢ ލީ ދާއިރާއިން ޚިދ މަތެއްގެ ފޯރ ކޮށްދޭ )ހ(
 ލިޔ މެއްއޮތ ން. ގެހ ރިކަމ  ޤާބިލްކަން

 .އަހަރ  ދ ވަހ  ޚިދ މަތ ގައި ދެމިހ ރ ން 3މަދ ވެގެން  )ށ(

 ރާތް(ފަ  1)  އެހީތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދިނ މ ގެ ދާއިރާ  ރ ދީގޮތ ން ފަ   .8 
ަނ ން ހ ންރިކަނ ކ ޅެދ ންތެ އަމިއްލަ ފަރ ދެއްގެ ހައިސިއްޔަތ ން ވޭނީމިދާއިރާއަށް ކ ރިމަތި ލެ
 ކެތީގެ ތަވަތަ ނ  ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކޮށްދީފައިވ ން )ފަިއސާގެ(، ފަރާތްތަކަށް މާލީގޮތ ން 

  އަްނނަ ފަރާތްތަކަށެވެ.އެހީތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދެމ ން

 ބަޔަށްލާކ ގެ ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަން ހ ންނަ ފަރާތްތަ / ކ ޅެދ ންތެރިކަން ހ ންނަ ފަާރތްތަކަށްނ  )ހ(
 މާލީ ތަނ ވަ  ތަކެތީގެ ފަރާތްތަކަށް އެކިއެކި/  ސްކޫލްތައް/  ޖަމ ޢިއްޔާމަސައްކަތްކ ރާ 

 ފޯރ ކޮށްދީފައިވ ން. އެހީތެރިކަން

  .ފައިވ ންދެވިދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި ޚިދ މަްތ ދެވޭފަދަ ގޮތަކަށް އެހީ )ށ(

 .ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި ހިލޭާސބަހަށް މަސައްކަތްކ ރ ން )ނ(

 ފަރާތް( 1)ވަޒީފާގެ ފ ރ ސަތ  ހޯދައިދިނ މ ގެ ދާއިރާ   .9 
އް ރ ސަތ ތަ ފ ކަށް ވަޒީފާގެމިދާއިރާއަށް ކ ރިމަތި ލެވޭނީ ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަން ހ ްނނަ ފަާރތްތަ
 ވެ.ށެކައައްސަސާތަހޯދައިދީފައިވާ އަމިއްލަފަރާތްތަކާިއ، ކ ންފ ނިތަކާއި، ސަރ ކާރ ގެ މ 

 އިވ ން.ދައިދީފަތ ، ހޯތަފާތ  ކ ރ މެއްނެތި ވަޒީާފގެ ފ ރ ސަނ ކ ޅެދ ންތެރިކަން ހ ންނަ ފަާރްތތަކަށް  )ހ(

 ވަޒީފާގެ ފ ރ ސަތ  ތަނަވަސްކ ރ ން. ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަމަށް ޚާއްސަކޮށްގެން )ށ(

އި އެރ މާ  ކ ރިތަފާތ ކ ރ މެއްނެތި ވަޒީފާގެ މައިދާނ ގައި ލިބިދޭންޖެހޭ އެންެމހާ ހައްޤ ތަކާއި )ނ(
 އިނާޔަތްތައް ލިބިދީފައިވ ން.

 ން. ގެްނގ ޅެފައިވ ނ ކ ޅެދ ްނތެރިކަން ހ ންނަ ފަރާްތތައް  ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތ ގައި (ރ)

މަތ ގެ ދޭ ޚިދ  ކޮށް  ކ ޅެދ ންތެރިކަން ހ ންނަ މީހ ންނާ ގ ޅޭގޮތ ން ޚަބަރ  ފަތ ރާ ވަޞީލަތްތަކ ން ނ    .10 
 ފަރާތް( 1)ދާއިރާ 

ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަން ހ ްނނަ ފަާރތްތަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ޕްރޮގްރާމާއި، ޚަބަރާއި، މަޢ ލޫމާތ   )ހ(
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 .ގެނެސްދީފައިވ ން

 ޢ ލޫމާތ އި، މަަފރާތްތަކަށް އަމާޒ ކޮށްގެން ޕްޮރގްރާމާއި، ޚަބަރާނ ކ ޅެދ ންތެރިކަން ހ ްނނަ  )ށ(
 .އަހަރ  ވެފައިވ ން 2ގެނެސްދޭތާ މަދ ވެގެން 

ލޫމާތ  ، މަޢ ބަރާއިނ ކ ޅެދ ންތެރިކަން ހ ންނަ ފަާރތްތަކަށް ބައިވެރިވެވޭގޮތަށް ޕްޮރގްރާމާއި، ޚަ )ނ(
 .އ ފެއްދ ން

 ސްދޭ ތަކަށް ޓީވީ، ރޭޑިއޯ، އަދި ނޫސްތަކ ގައި ގެނެރިކަން ހ ންނަ ަފރާތްނ ކ ޅެދ ންތެ )ރ(
 .ށްދިނ ންރ ކޮފޯކަން ހ ންނަ ފަާރތްތަކަށް ޕްރޮގްރާމާއި، ޚަބަރާއި، މަޢ ލޫމާތ  ނ ކ ޅެދ ންތެރި

 ޚާއްޞަ ދާއިރާ   .11 

 އް އަދި ސާތަމިދާއިރާއަށް ކ ރިމަތިލެވޭނީ އަމިއްލަ ފަރ ދ ންނާ، އާއްމ  ޚިދ މަތްދޭ މ އައްސަ
އި ކ ރެވިފަ ޔާންވެ. މިދާއިރާއަށް ކ ރިމަތިލެވޭ ފަރާތްތަކ ގެ ޝަރ ތ ަތއް ތިރީގައި ބަރަށްރަށަށެ
 އެވަނީއެވެ.

ތ ން ސްބަނ ކ ޅެދ ންތެރިކަން ހ ންނަ ަފރާތްތަކަށް ޙާއްޞަކޮށްގެން ޚިދ މަތްދިނ މ ގައި ނި )ހ(
 ން.އިވ ދިގ މ އްދަތެއް ހޭދަކޮށްފައިވ ން ނ ވަތަ ދެވޭ ޚިދ މަތ ން ނަތީޖާއެއް ނެރެފަ

 ބައިވެރިވެފައިވ ން. ދެވޭ ޚިދ މަތ ގައި ޤައ މީ ފެންވަރ ގައި )ށ(

ފައިވާ / ކ ރެވި މ ގައިތަާފތ ކޮށް ޚިދ މަތްދިނ މ އައްސަސާތަކާއި / ރަށްރަށާއި / އެހެންފަރާތްތަކާއި  )ނ(
 އިންތިޒާމްތައް.

ށް / ރަ  މ ޅި މ އައްސަސާނ ކ ޅެދ ންތެރިކަން ހ ންނަ ަފރާތްތަކަށް ޚިދ މަތް ދިނ މ ގައި  )ރ(
 ޝާމިލްވާގޮތަށް ޚިދ މަތް ދިނ މ ަގއި ދެމިތިބ ން.

ޖާދީ ވަތަ އީނ ލެއް ތެރިކަން ހ ންނަ ފަރާތްތަކަށް ޚިދ މަތް ދިނ މ ގައި އިންގިލާބީ ބަދަނ ކ ޅެދ ން )ބ(
 މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވ ން އަދި އެކަމ ގައި މިހާރ ވެސް ދެމިތިބ ން.

ރ މާއި އްކާތެރިކ ރަ)ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަން ހ ންނަ ފަރާތްތަކ ގެ ޙައްޤ ތައް  2010/8ރ  ޤާނޫނ  ަނންބަ )ޅ(
 ހ ންނަ ތެރިކަންދ ންމާލީއެހީތެރިކަން ފޯރ ކޮށްިދނ މ ެގ ޤާނޫނ ( ގައި ޖ މްލަކޮްށ ބަޔާްނކ ރާ ނ ކ ޅެ
 ކ ރެވޭ ތ މަށްގަރައިފަރާތްތަކ ގެ ޙައްޤ ތައް ހިމާޔަތްކޮށް، އެ ފަރާތްތައް ނ ކ ޅެދ ްނތެރިކަމ ން އަ

 . މ ޅި ރަށާއި / މ އައްސަސާތަކ ގެ ބައިވެރިވ ން ލިބެމ ން ދިޔ ން މަސަތްކަތ ގައި 

ށް / ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަން ހ ންނަ ފަރާތްތަކަށް ޚިދ މަތް ދިނ މ ގައި އެހެން ރަށްރަށަ )ކ(
 ބ ން.ތިމިދެމ އައްސަސާތަކަށް ނަމ ނާއެއް ކަމ ގައި ބެލޭފަދަ މަސައްކަތްތަކެއް ކ ރ މ ގައި 

 ލެވޭނީ ޙާއްސަވެގެންވާ އެއްދާއިރާއަކަށްމި އެވޯޑަށް ކ ރިމަތި  )ހ( .12އެވޯޑަށް 
 މި އެވޯޑަށް ކ ރިމަތި ލެވޭނީ ދެގޮތަކަށެވެ. އެއީ: )ށ(
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 ކ ރިމަތިލ ން 

 

 އަމިއްލައަށް ނަން ހ ށަހެޅ ން  
 އެހެން ފަރާތަކ ން ނަން ހ ށަހެޅ ން )ނަން ނޮިމނޭޓްކ ރ ން( 

ހޭ ޅަންޖެ ހ ށަހަ 
 ލިޔެކިޔ ންތައް 

 

 . ނެއެވެމި އެވޯޑަށް ކ ރިމަތިލ މަށް ހ ށަަހޅާއިރ  އަންނަނިވި ލިޔެކިޔ ން ހ ށަހަޅަންވާ  .13
 ފ ރިހަމަކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް )ހ(
 ބަޔާންކ ރާ ކަންތައްތަކ ގެ ސައްހަކަން އަންގައިދޭ ލިޔ ންތައްއެޕްލިކޭޝަނ ގައި  )ށ(
 ކ ރާނަމަ އެފަރާތ ގެ ސިޓީނޮމިނޭޓް  )ނ(

 އެވޯޑަށް ހ ށަހަޅާ ފަރާތ ގެ ވަނަަވރ   )ރ(
 އެވޯޑަށް ހ ށަހަޅާ ފަރާތ ގެ އައި.ޑީ.ކާޑ ގެ ކޮޕީ  )ބ(
ކި ހެޅެއްގެ ބޭފ  ދެއެވޯޑަށް ކ ރިމަތިލާ ދާއިރާގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތ ގެ ތަފްީސލ  ހޯދ މަށް  )ޅ(

 ކޮށްދޭ ލިޔ މެއް.
 

އެވޯޑ   ރިވެލި 
 މިޓީ ކޮ 

ނެވެ. ން" އިމިޓީކޮޑ  އެވޯ "ރިވެލިމިއެވޯޑަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަްއ ކަނަޑއަޅާނީ މިކަމަށް އެކ ލަވައިލެވޭ  )ހ( .14
 މިނިސްޓްރީއާއި ޑިސޭބިލިޓީ ކައ ންސިލ ންނެވެ. މި ކޮމިޓީ އެކ ލަވައިލާނީ

 

ވެ. މި ވާނެއެގެންނ ވެގައި ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްކަމ އެވޯޑ  ކ ރިން  ވެލި ރިމިއެވޯޑަށް ހޮވޭ ފަރާތަކީ،  )ށ(
ތި ރީމަށް މާއްދާއަށް ހަމައެކަނި އިސްތިސްނާވާ ދާއިރާއަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތ ން ގައ 

 ނަންހޯދާދީގެން އެވޯޑަށް ަނން ހ ށަހެޅޭ ދާއިރާ އެކަންޏެވެ.  
 

 ތައް ވި ބަސްމި އ ޞޫލ ގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނ ވާހާ ހިނދަކ  އަންނަނި  .15 މާނަކ ރ ން 
 މާނަކ ރަންވާނީ އަންނަނިވި ޮގތަެށވެ. 

ޝަލް ޑް ސޯ، ފެމެލީ އެންމިނިސްޓްރީ އޮފް ެޖންޑަރ)ހ( "މިނިސްޓްރީ" ކަމ ގައި ބ ނެފައިވަނީ  )ހ(
 އެވެ.ސަރވިސަސް 

ގައި  8/2010ކަން" ަކމ ގައި ބ ނެފައިވަނީ ާޤނޫނ  ނަންބަރ  )ށ( "ނ ކ ޅެދ ންތެރި )ށ(
 މިންވަރެވެ. ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަން

 
 


