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 DR/459/2019/8-(IUL)459 ނަންބަރ:                                               

                                                                                                   
 އިޢުލާން 

 
ޒަންކުރުމުގެ ގެ އަގު ވަ ސައްކަތު މަސައްކަތް ކުރައްވާ އެކިއެކި ފަރާތްތަކުގެ މަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާއި މިދާއިރާގައި 

 އެވޯޑް ގޮތުން ދެވޭ ރިވެލި 
 

ތައް ޤު ހައްނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެއާއި، ، ފެމެލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރމި
ލާބަޔަށް  އެމީހުންގެ ،ނާއިކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންއަހަރު ނު 1ރުން އަހަ 2ކޮންމެ ގުޅިގެން ހިމާޔަތްކުރާ ކައުންސިލާއި 

ގެ ފުރުޞަތު ރިމަތިލުމުށް ކުނިންމާފައިވާީތ، މިއެވޯޑަ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން އެވޯޑް ދިމުނުމަށް
 .އާންމުކޮށް ހުޅުވާލަމެވެ

     
  :ދާއިރާތައް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  އެވޯޑް 

 ފަރާތް( 4ތެރިކަން ހުންނަ ފަާރްތތައް )ނުކުޅެދުން (1)
 ( ރާއްޖެއަށް އެކި ގޮތްގޮތުން ރީތި ނަން ހޯދައިދޭ ނުކުޅެދުންެތރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތައް 2)
 ފަރާތް( 1( ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުްނނަ ފަރާތްތަކަށް ތަޢުލީމް ފޯރުކޮްށދިުނމުގެ ދާއިރާ )3)
 ރާތް(ފަ 1ޔާ )ން ހުްނނަ މީހުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ަމސައްކަތްކުރާ އަމިއްލަ ޖަމްޢިއް( ނުކުޅެދުންތެރިކ4ަ)
 ފަރާްތ( 1( ފަންނީ ދާއިރާ )5)
 ފަރާތް( 1)  ( ފަރުދީގޮތުން އެހީތެރިކަން ޯފރުކޮށްދިނުމުގެ ދާއިރ6ާ)
 ފަރާތް( 1( ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުމުގެ ދާއިރާ )7)
 ފަރާތް( 1ދާއިރާ ) ަމތުގެގުޅޭގޮތުން ޚަބަރު ފަުތރާ ވަޞީލަތްތަކުން ކޮށްދޭ ޚިދު ފަރާތްތަކާ ހުްނނަ ( ނުކުޅެދުންތެރިކަނ8ް)
 ފަރާތް( 1( ޚާއްޞަ ދާއިރާ )9)

 
ން ނަްނ ކު ތައެހެން ފަރާ މިދާއިރާތަކުން މިއެވޯޑަށް ކުރިމަތިލެއްވުމުގެ ގޮތުން އަމިއްލަައްށ ނަން ހުަށހެޅުމުގެ ފުރުޞަާތއި،

 . ކުރުމުގެ ފުރުޞަތުވެސް ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ( ނޮމިޭނޓް)ހުށަހެޅުމުގެ
ތައް ޤުމީހުންގެ ހައް ތެރިކަން ހުންނަނުކުޅެދުންއަދި  މި މިނިސްޓްރީ ،އެވޯޑް ދެވޭ ފަރާތްތައް ހޮވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ

 .ފަރާތުން އެކުލަވާލާ ކޮމިޓީއަކުންނެވެހިމާޔަތްކުރާ ކައުންސިލްގެ 
 

 :ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ޅާ ފަރާތްތަކުން މިކަމަށް އެދި ހުށަހަ 
 ުރިހަމަކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމްފ 
 ްއެޕްލިކޭޝަނުގައި ބަޔާންކުރާ ކަންތައްތަކުގެ ސައްހަކަން އަންގައިދޭ ލިޔުންތައ 
 ީނޮމިނޭޓް ކުރާނަމަ އެފަރާތުގެ ސިޓ 
  ުއެވޯޑަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ވަނަަވރ 
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 .ިޑީ.ކާޑުގެ ކޮޕީ އެވޯޑަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އައ 
 ްދެ ބޭފުޅެްއގެ ހެކި ކޮށްދޭ ލިޔުމެއްހަކަން އަންގައިދޭން ކުރި މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލު ސައ. 

 
 

، ފެމެލީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ާދއިރާތަކުގެ ޝަރުތުތައް އެކުލެވޭ ލިޔުމާއި އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް  އެވޯޑް
    ވެބްސަިއޓްއުންޓަރުންނާިއ، ިމ މިނިސްޓްރީގެ ކަ ޖެހިގެރިއްލޫބި .ގ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް

 www.gender.gov.mvެއަދި މިނިސްޓްރީގެ ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސާރވިސް ސެންޓަރުތަކުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވ . 
 

  ނެވެ.ގެ ކުރިނ13:00ްވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ  2019ޖޫން  02 މިއެވޯޑަށް ކުރިމަތި ލުމުގެ އެންމެ ފަހުތާރީޚަކީ
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