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 2022ޑުާދިާއެވޯންާރެހެާ

2022ާޖަނަވަރ16ާާީ

 ތަޢ ރަފުާ

އަހަރަކުާއެއްފަހަރު،ާވަނަާއަހަރުންާފެށިެގން،2014ާާވ މީާއަންހެނުންގެާދުވަހ ާގުޅުވައިގެންާގްބައިނަލްއަާ،ރެހެންދިާއެވޯޑަކީ

ާމަސައްކަތްތަކ އި ާކުރ  ާއަންހެނުން ާދ އިރ އިން ާއެކިއެކި ާޚިދުމަތުގައި ާމުޖުތަމަޢުާާ،ޤައުމީ ާތަރައްޤީއަށ އި ާޤައުމީ ދިވެހިރ އްޖޭގެ

ދައުރުގެާއަގުާޤައުމީާފެންވަރެއްގައިާވަޒަންކުރުމުގެާގޮތުންނ އި ކުރުމަށްާއަންހެނުންާއަދ ކުރާ  މުޖުތަމަޢުގައިާއަންހެނުންެގާ، ބިނާ 

ާމުވައް ާފަރުދުންނ އި ާވަކި ާކުރިއެރުމަށް ާއަންހެނުންގެ ާރައްކ ތެރިކުރުމަށ އި، ާޖަމުޢިއްޔ ތަކ އިާޙައްޤުތައް ސަސ ތަކ އި،

އެންޑްާސޯޝަލްާާފެމިލީާ،މިނިސްޓްރީާއޮފްާޖެންޑަރޖަމ ޢަތްތަކުންާކުރަމުންދ ާމަސައްކަތްތަކުގެާއަގުވަޒަންާކުރުމުގެާގޮތުންާ

 ދޭާޚ އްޞަާއެވޯޑެކެވެ.ާާސަރވިސަސްއިން

ާމަޤުޞަދުާ

 ިކުރުން.ާތުރުއަންހެނުންގެާބައިވެރިވުންާއިާާދިވެހިރ އްޖޭގެާތަރައްޤީއ އިާކުރިއެރުމަށްާކުރ ާމަސައްކަތްތަކުގައ 

 ާ.ްއަންހެނުންާކުރ ާއަގުހުރިާމަސައްކަތްތަކ އިާއަންހެނުންާޙ ޞިލުކޮްށފައިވ ާކ މިޔ ބީތައްާފ ހަގަކޮށްާއަގުވަޒަންކުރުނ 

 ާްން.ާއިތުރުާއަންހެުނންާނިކުތުމަށްާހިތްވަރުިދނުޤައުމީާޚިދުމަތަށ 

 ާެއިތުރުކުރުްނ.ާާއްސ ހިއަންހެނުންގެާގައިާއ ާދ އިރ ތަކުށ އިާދ އިރ ތަކަމަދުާާބައިވެރިވުންއަންހެނުންގ 

 ާްމަސައްކަތްތައްާާމުއައްސަސ ތަކުގެއަދިާާނ އިވަކިާަފރުދުންމަސައްކަތްާކުރ ާާމިންތީގެާހަމަހަމަކަްނާގ އިމުާުކރުމަށ

ާ.އަގުވަޒަންާކުރުންާބަލައިގަނެ
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ާމައިގަނޑުާއުޞޫލުތައްާ

 ަާފަރ ތްތ ާލިބޭ ާއެވޯޑު ާޖެްނޑަރމިނިސްާ،ކަނޑައަޅ ނީާއްމި ާއޮފް ާސަރވިސަސްއިންާާފެމިލީާ،ޓްރީ ާސޯޝަލް ާއެންޑް

ާއެވޯޑުާކޮމިޓީ"ާއިންނެވެ.ާާރެހެންދި"ާލ މިކަމަށްާއެކުލަވައި

 ިފައިވާ ބޭނުންކުރެވޭގޮަތށްާފަރުމ ާކޮށްމުނ ސަބަތުގައިާޤައުމީާއެކިއެކިާާ،ޝީލްޑަކ އިާ،އެވޯޑުގެާގޮތުގައިާދޭނީާރެހެންދ

ާއެކެވެ.ާ'ާބުރޫޗްހެދުމުގައިޖަހ ާ'

 ިާއެދިއެމިާ،ދެވޭނީާއެވޯޑުާމ ާކުރިމަތިލުމަށް ާއިޖ ބަދީާކުރ މުންޢ ާވޯޑަށް ާހުށަމިކަަމށްާ،އިޢުލ ނަކަށް ހެޅުމަށްާެއދި

ފަރ ތްތަކުގެާ)ޔުކިޔެގުޅުންހުރިާލިާއެދ އިރ އަކ ާށްފަހުރިހަމަކުރުމަފޯމުާފުާތައްޔ ރުކުރެވިފައިވ  ލަތުގެާއުދަންތައްާހުށަހަޅާ 

ާޖަމ ޢަތްަތކުންާތަކ އިޢިއްޔ ޖަމުާ،ނ އިއްސަސ ތަކުންއައަމިއްލަާމުާއަދި ާއް(ށަހަޅ ާނަްނތަހުނ އި،ާޢ ންމުާފަރ ތްތަުކން

 ވެ.ާށެއެވޯޑަށްާޝަރުޠުހަމަވ ާފަރ ތްތަކަތެރެއިންާމި

 ާީއެއް(ާދ އިރ އިންނެވެ.1ާާރެހެންދިާއެވޯޑަށްާނަންާހުށަހެޭޅނ( 

 ާްލިޔެކިޔުންތަުކގެާއިވެލުއޭޝަންާއިންާމަދުވެގެންާާހޮވޭނީރެހެންދިާއެވޯޑުގެާއިންޓަރވިއުާއަށ އިންސައްތ70ާާަހުށަހަޅާ 

 މ ކްސްާލިބޭާފަރ ތްތަކެވެ.ާ

 ިާލިޔެކ ާހުށަހަޅ  ާލިބޭނީ ާއެވޯޑު ާޔުރެހެންދި ާމަދުވެގެން ާބިނ ކޮށް ާމައްޗަށް ާއިންޓަރވިއުގެ އިންސައްތ75ާާަންތަކ އި

ާ ާމ ކްސް ާލިބޭ ާކަނޑައަޅ ފައިވ ނީ، ާމ ކްސް ާޖުމްލަ ާލިޔުންތަކަށްާާމ ކުހަކީާާއިންސައްތ50ާަފަރ ތްތަކަށެވެ. ހުށަހަޅ 

ާއިންޓަރވިއުއިންާލިބޭާމ ކުހެވެ.ާާާމ ކުހަކީާއިންސައްތ50ާަމ ކުހުގެާގޮތުގައެވެ.ާބ ކީާާބިނ ކޮށްާދޭ

ާތައްާޠުާޝަރުާާހުށަހެޅޭާފަރ ތްތަކުގައިާހުންނަންޖެހޭާއަސ ސީާއެވޯޑަށްާ

 .ރައްޔިތަކުާކަމުގައިވުންދިވެހިާނަމަާހުށަހެޅޭާފަރ ތަކީާވަކިާފަރުދެއްާާއެވޯޑަށް .1

2. ާ ާތެރޭގައ5ާިވޭތުވެދިޔަ ާޝަރީޢަތަްށާާ،އަހަރުގެ ާކުރިކަން ާކުށެއް ާކަނޑައެޅިފައިވ  ާޙައްދު ާޝަރީޢަތުގައި އިސްލ މީ

 .ާމީހަކުާކަމުގައިާނުވުންުކށެއްާކުރިކަންާޝަރީޢަތަށްާސ ިބތުވެފައިވ ާސ ބިތުވެފައިާނުވުމ އި،ާޖިނ އީާ

ާމައްޗަށް .3 ާއެމީހެއްގެ ާތުހުމަތުގައި ާކުށެއްގެ ާކުރެވިާާޖިނ އީ ާމަރުހަލ ގައިާާ،ދައުވ އެއް ާކުރިއަށްދާ އެާކޯޓު މައްސަލައެއް

 ފަރ ތަކަށްާނުވުން.

4. ާ ާއެވޯޑަށް ާހުށަހުށަހެޅޭ ާއިހެފަރ ތ އި، ާއަކީޅޭ ާމުއައްސަސ  ާނުވަތަ ާރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ާ،ދ ރ  ދިވެހިރ އްޖޭގައި

 .ތަކަށްވުންފަރ 
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5. ާ ާކަމުގައިާޖިންސީ ާމީހަކު ާސ ބިތުވެފައިވ  ާޝަރީއަތަށް ާމައްސަލައެއް ާކުރުމުގެ ާފުރައްސ ރަ ާޖިންސީ ާކުރުމ އި ގޯނ 

 ނުވުން.ާ

 .ކަމުގައިވުންާފަރ ތެއްތައްާފުރިހަމަވ ާޠުދ އިރ ތަކުގައިާކަނޑައެޅިފައިވ ާވަކިވަކިާޝަރުާމިާއެވޯޑަށްާހުށަހެޅޭ .6

 .ފަރ ތެއްކަމުގައިވުންާއަހަރުާޚިދުމަތްކޮށްފައިވ 5ާމަދުވެގެންާާދ އިރ ގައިއެވޯޑަށްާހުށަހެޅޭާފަރ ތަކީ،ާހުށަަހޅ ާ .7

 މުއައްސަސ އަކަށްވުން.ދުމަތްކޮށްފައިވ ާއަހަރުާޚ5ާިކީާމެދުނުކެނޑިާއަާމުއައްސަސ ާއެވޯޑަށްާކުރިމަތިލ  .8

ާ،ޝަރަފުެގާޤައުމީާއިނ މުާދައުލަތުންާދެއްވ ހުށަހަޅ ާދ އިރ އިންާމީގެާުކރިންާާ،ފަރ ަތކީާހުށަހެޅޭއެވޯޑަށްާާރެހެންދި .9

އެރޮނގުންާ ރެހެންދިާއެވޯޑުާ ނުވަތަ ދިވެހިާދައުލަތަށްާޚިދުމަތްކުރުމުގެާއިނ މުާ،ހިތްވަރުދިނުމުގެާޤައުމީާއިނ މު ާސީދާ 

 ފައިވ ާފަރ ތަކަށްާނުުވން.ާބިލި

އެންމެާފަހުންާާއިރުާއަލުންާރެހެންދިާއެވޯޑަށްާނަންާހުށަހަޅ ާނަމަ،ލިބިފައިވ ާފަރ ތެއްާމީގެާކުރިންާރެހެންދިާއެވޯޑުާ .10

ާާވުން.ާވެފައިއަހަރ5ާާުާނުާފަހުންލިބުރެހެންދިާއެވޯޑުާ

 ދ އިރ ތައްާާހުށަހަޅ ާ/ާާހުށަހެޅޭާާއެވޯޑަށްާ

ާއަންހެނުންނަށްާ .1 ާދ އިރ ތައްާާހަމައެކަނި ާކުރިމަތިލެވޭ ާާއެވޯޑަށް ާދ އިރ އަށް ފަރ ތްތަކުންާާހުށަހަޅ ާ)މި

ާއެވެ.(1ާފޯމުާާހަމަކުރ ނީާފުރިާ

ރެހެންދިާއެވޯޑަށްާޢ ންމުާފަރުދުންގެާތެރެއިންާހަމައެކަނިާއަންހެނުންނަށްާދ އިރ އަކ15ާާީތިރީގައިާބަޔ ންކޮށްފައިވ ާ

ދ ނެއެވެ.ާހުށަހެޅިއެއްާދ އިރ އަކަށްާކޮންމެވެސްާހުށަހަޅ ާއަންހެނުްނނަށްާމިިއންާއެދިާވޯޑަށްއެާދ އިރ ތަކެވެ.ާހުށަހެޅޭ

ާރަންވ ނެއެވެ.ާއެއްކަރުދ ސްާކުންތައްާޔުކިއެާދ އިރ އަކ ާގުޅުންާހުރިާލިޔެާފޯމ އެކު

 ސިޔ ސީާދ އިރ ާ .1.1

 ސިއްޙީާދ އިރ ާ .1.2

ާލީމީާދ އިރ ާތަޢުާ .1.3

 ދ އިރ ާާ)ސްޓެމް(ާގެާސައިންސް،ާޓެކްނޮލޮޖީ،ާއިންޖިނިއަރިންގާއަދިާމެތަމެޓިކްސްާ .1.4

 ދ އިރ ާާފަތުރުވެރިކަމުގެާ .1.5

 ސްވެރިކަމުގެާދ އިރ ާމަާ .1.6

 ދަނޑުވެރިކަމުގެާދ އިރ ާ .1.7
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ާގެާދ އިރ ާއިާޘަޤ ފަތ އިާތަރިކައިާފަންނުވެރިކަމ ާ .1.8

 ޖްތިމ ޢީާދ އިރ ާއިާކުދިާއަދިާމެދުާފަންތީގެާވިޔަފ ރީގެާދ އިރާ  .1.9

 އިޖްތިމ ޢީާދ އިރ ާ .1.10

ާާދ އިރ ާާމުގެާހިލޭސ ބަހަށްާމަސައްކަތްކުރުާ .1.11

 ލޫމ ތުާފެތުރުމުގެާދ އިރ ާޚަބަރ އިާމަޢުާ .1.12

 ކުޅިވަރުގެާދ އިރ ާ .1.13

ޚިދުމަތްާ)އެކްސެޕްޝަނަލްާއިންސްޓިޓިއުޝަނަލްާ .1.14 ވަޒީފ ގެާގޮތުންާއޮފީހަށްާނުވަތަާދ އިރ އަށްާކޮށްދީފައިވާ  އަދ ކުރާ 

 ސަރވިސް(

ާޓްރެޑިޝަނަލްާރޯލްސް"ގެާދ އިރ ާ-ނުވަތަާ"ނޮންާާމަސައްކަތްތައްާާއަންހެނުންާޢ ންމުކޮށްާކޮށްނޫޅޭާ .1.15

ދ އިރ ގައިާބެލޭނީާމިހ ތަނަށްާާގެާ"ރޯލްސްާާޓްރެޑިޝަނަލްާ-ނޮން"ާނުވަތަާާމަސައްކަތްތައްާާކޮށްނޫޅޭާާޢ ންމުކޮށްާާނޯޓް:ާއަންހެނުންާ

ާފިރިހެނުންނަށްާ ާހަމައެކަނި ާމަސައްކަތްތަކަކީ ާއެ ާތެރޭގައި ާމުޖުތަމަޢުގެ ާމަސައްކަތްތަކަށ އި ާކޮށްނޫޅޭ ާއަންހެނުން އ ދަވެގެން

ާއަންހެނުާ ާދެކެވިގެން ާކަމަށް ާމަސައްކަތްތަކެއް ާހިއްސ ޚ އްސަ ާވަރަށްާާ،ންގެ ާމަސައްކަތްތަކަށ އި ާމަދު ާމަސައްކަތްތަކުގައި އެ

ާމަދުންާނޫނީާއެާމަސައްކަތްތަކުގައިާއަންހެނުންގެާބައިވެރިވުންާނުފެންނަާމަސައްކަތްތަކަށެވެ.

 ޔަތްކުރެވޭނެއެވެ.ާގައިާއަންނަނިވިާކަންކަމަށްާރިޢ އަންހެނުންނަށްާރެހެްނދިާއެވޯޑުާދިނުމުާހުށަހަޅ ދ އިރ އަށ15ާާްާމި

o .ްދ އިރ ާކުރިއެރުވުމަށްާޓަކައިާކޮށްފައިވ ާމަސައްކަތްތައ 

o .ުމަސައްކަތުގައިާހޭދަކޮށްފައިވ ާމުއްދަތ 

o ެާރަށުގ ާމަސައްކަތުން ާކޮށްފައިވ  ާދ އިރ ގައި ާޤައުމުގެާާ،އަތޮޅުގެާ،މި ާނުވަތަ ސިޓީގެ

 ޙ ލަތަށްާއައިސްފައިވ ާހެޔޮާބަދަލު.

o ާ ކ މިޔ ބީތައް.މިާދ އިރ ގައިާހޯދ ފައިވ 

o ާިާކުިދން(ާނެރެދިނުަމށ އ ާއަްނހެން ާއަންހެުނންނ އި ާ)ޚ އްޞަކޮށް ާމީހުން ާދ އިރ އަށް މި

 ހިއްވަރުދިނުމަށްާކޮށްފައިވ ާމަސައްކަތްތައް.

o ާޭާނޭދެވ ާކުރެވޭ ާެމދު ާއަންހެުނންނ  ާގޮތްގޮތުންވެސް ާއެހެނިހެން ާދ އިރ ގައ އި މި

 އްކަތްތައް.ާތަފ ތުކުރުންތައްާނަްއތ ލުމަށްާކޮްށފައިވ ާމަސަ
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o .ުޚިދުމަތުގައިާހިލޭސ ބަހަށްާމަސައްކަތްކޮށްފައިވ ާމިންވަރ 

 

ާމުއައްސަސ ތަކުާ .2 /ާ ާފަރ ތްތައް ާދޭ ާދ އިރ ާާންާވަޒީފ  ާހުށަހެޅޭ ާާއެވޯޑަށް ާދ އިރ އަށް ާހުށަހަޅ ާ)މި

ާއެވެ.2ާާފުރިހަމަކުރ ނީާފޯމުާފަރ ތްތަކުންާ

ާ ާދ އިރ އަށް ާތަރައްޤީއ އިާހުށަހެޅޭނީމި ާއަންެހނުންގެ ާތެރެއިން ާފަރ ތްތަކުގެ ާބ ރުވެރިކުރުވުމ އިާ، ވަޒީފ ދޭ އަންހެނުން

ާކު ާމެއިންސްޓްރީމް ާާރަންޖެންޑަރ ާފަރ ތްތަކަށ އި ާމަސައްކަތްކުރ  ާއަދި އަންހެނުންެގާާމުއައްސަސ ތަކުގައިވަޒިފ ދޭ

ާ ާމަސައްކަތް ާއިތުރުކުރުމަށް ާކުރަމުާކޮށްފައިވ ބައިވެރިވުން ާދ އިރ އިފަރ ތްތަކަާންދ އަދި ާއެވޯޑުާާންށެވެ.ާމި ރެހެންދި

ާވެ.އަްނނަނިވިާަކންތައްތަކަށެާބަލ ނީާދިނުމުގައި

o ާްާތަންފީޒުކުރުމަށ ާއެކަންކަން ާސިޔ ސަތުތަކ އި ާއެކުލަވ ލ ފައިވ  ާގޮތުން ާބ ރުވެރިކުރުވުމުގެ އަންހެނުން

ާާކޮށްފައިވ ާމަސައްކަތް.

o ީނުވަތަާދެވޭާޚިދުމަތްތައްާށްފައިވ ާމަސައްކަތްކޮާބ ރުއެޅުމުގެާގޮތުންފ ގައިާއަންހެނުންާދެމިތިބުަމްށާވަޒ.ާާ

o  ޕްރޮގްރ މްތަކުގެާތެރެއިންާގައިމުއައްސަސ ކުރުމަށްާކޮށްފައިވ ާާޖެންޑަރާމެއިންސްޓްރީމްާ،ކުރިއަށްާގެންދާ 

ާާ.ހިންގ ފައިވ ާޕްރޮގްރ މްތަކުގެާތަފްސީލުނުވަތަާާމަސައްކަތް

o ަމަސައްކަތްތަކުގެާތަފްސީލު.ާރެސްޕޮންލުމުގައިާޖެންޑަާރއިބަޖެޓުާއެކުލަވ ާާސިވްާބަޖެޓަކަށްާހެދުމަށްާކޮށްފައިވާ 

o ާްާފަރ ތުނ ާދޭ ާވަޒީފ  ާއިތުރުކުރުމަށް ާނިސްަބތް ާއަންހެނުންގެ ާމަޤ މުތަކުގައި ާފެންވަރުގެ ާނިންމ  ާކަންކަން

ާކޮށްފައިވ ާނުވަތަާކުރ ާމަސައްކަތްތަކ އިާނެރެވުނުާނަތީޖ .ާ

o  ާކުރ ާމަސައްކަތްތައްާނުވަތަާއަންހެނުންަނށްާކުރ ާނޭދެވޭާތަފ ތުކުރުންތައްާނައްތ ަލންާކޮށްފައިވ. 

o  ގޮންޖެހުންތައްާދަނެގަނެާޙައްލުކުރުމަށްާކޮށްފައިވ ކުރާ ނުވަތަާާވަޒީފ ގެާމ ޙައުލުގައިާއަންހެނުންަނށްާދިމ ވާ 

 .މަސައްކަތްތައް

o ާ ާނަްނބަރު ާފުރައްސ 2014/16ާޤ ނޫނު ާަވޒީފ ދޭާ"ޖިންސީ ާޤ ނޫނު"ގައި ާހުއްޓުވުމުގެ ާގޯނ ކުރުން ރައ އި

 ފަރ ތްތަކަށްާމަތިކޮށްފައިވ ާޒިންމ ތައްާއަދ ކޮށްފައިވ ާމިންވަރު.

o ާ ާނަްނބަރު 2016/18ާާޤ ނޫނު ާޤ ނޫނު"ގައި ާއީކުއަލިޓީ ާމަތިކޮށްފައިވ ާ"ޖެންޑަރ ާފަރ ތްތަކަށް ވަޒީފ ދޭ

 ޒިންމ ތައްާއަދ ކޮށްފައިވ ާމިންވަރު.
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ާ

ފަރ ތްތަކުންާާހުށަހަޅ ާއަންހެނުންގެާތަރައްޤީއަށްާމަސައްކަތްކުރ ާކޮމިޓީތަކުގެާދ އިރ ާ)މިާދ އިރ އަށްާ .3

 އެވެ.(3ާހަމަކުރ ނީާފޯމުާފުރިާ

ާމަރުކަޒީާލ ާއިރ ތައްދ ާރީއިދ ާޖޭގެދިވެހިރ އް"2010/7ާާނަްނބަރުާޫނނުޤ ހުށަހެޅޭނީާރެހެންދިާއެވޯޑަށްާާމިާދ އިރ އިން

ާގައިދަށުާގެމުލުބެާގެންސިލެއްކައުާސިޓީާކޮންމެާއިންސިލަކ ކައުާރަށުާާކޮންމެާންދަށުާގެ"ޫނނުޤ ާގެމުހިންގުާންސޫލުއު

ާބަލ ނީާާމިާދ އިރ އިންާރެހެންދިާއެވޯޑުާދިނުމުގައިށެވެ.ާކަތަކޮމިޓީާރ ކުކަތްމަސައްާޤީައށްތަރައްާނުންގެއަންހެާ،އޮންނަ

ާވެ.އަންނަނިވިާކަންތައްތަަކށެ

o ްާރަށ ާސިޓީގެ ާޚިދުމަތްތަކ ާާނުވަތަ ާރަށްވެހިކަމުގެ ާދެމުންގެންދ  ާކައުންސިލުން ާކަންކަމުގައ އި ތަރައްޤީގެ

 ށްާުނވަތަާސިޓީާކައުންސިލަށްާލަފ ާދީފައިވ ާމިންވަރު.ކައުންސިލަާބެހޭގޮތުންާރަށު

o ާ ާއެކުލަވ ލުމުކައުންސިލުގެ ާޕްލޭން ާއަންހެނުންގެާާގައިތަރައްޤީގެ ާގޮންޖެހުންތަކ އި ާދިމ ވ  އަންހެނުންނަްށ

 .ކުރިއެރުމަށްާބަދަލުގެނައުމަށްާިއސްކަންދެވޭާހަރަކ ތްތައްާހިމެނުަމށްާކޮށްފައިވ ާމަސައްކަތްތައް

o ްއަނިޔ ާާއަދިާވަކިާޖިންސަކަށްާވީތީާކުރ ާާހައްޤުތައްާރައްކ ތެރިކުރުމަށްާނ އިާއަންެހންާކުދިންގެއަންހެނުނ

 ާކުރެވިފައިވ ާމަސައްކަތްތައް.ާއިާހޭލުްނތެރިކަންާއިުތރުކުރުވުމަށްމަށ ހުއްޓުވު

o ެބަދަލުާކ އިމަސައްކަތްތަާކޮށްފައިވ ާރަނގަޅުކުރުމަށްާޙ ލަތުާއަންހެނުންގެާއެރަށެއްގ  .އެކަމުންާއައިސްފައިވާ 

o ްތައް.މަސައްކަތްކޮށްފައިވ ާާފަހިކޮށްިދނުމަށްާފުރުޞުތުތައްާިވޔަފ ރީގެާވަޒީފ އ އިާލިބޭާއަންހެނުންަނށ 

o ްމަށްާކުރެވިފައިވ ާމަސައްކަތްތައްހެނުންގެާބައިވެރިވުންާިއތުރުކުރުއެރަށެއްގައިާސިޔ ސީާދ އިރ އިންާއަނ. 

o ާ ާއަންހެނުންގެ ާއިތުރުހިއެރަށެއްގައި ާހިއްސ  ާއަންހެނުންގެ ާދ އިރ ތަކުގައި ާމަދު ާކޮށްފައިވ ާއްސ  ކުރުމަށް

 .ތައްމަސައްކަތް

o ާ ާނައްތ ލުުކރުމަށ އިާތައުލީމު ާހުރަސްތައް ާހުރި ާކުދިްނނަްށ ާއަްނހެން ާއަންެހނުންނ އި ހ ސިލުކުރުމުގަ

 ފުރުސަތުތައްާފަހިކޮށްދިނުމަށްާޮކށްފައިވ ާމަސައްކަތްތައް.

o .ްމިންތީގެާހަމަހަމަކަންާޤ އިމުކުރުަމށްާކޮށްފައިވ ާމަސައްކަތްތައ 

o ާ ާރަނގަޅުކުރުމަށ އި ާހ ލަތު ާސިއްހީ ާކުޑަކުދިންގެ ާއަންހެނުންނ އި ާގުޅުންހުރި ާސިއްހީާއަންހެނުންނ 

 .ތައްމަށްާކޮށްފައިވ ާމަސައްކަތްވުކުރުމަށ އިާދުޅަހެޔޮކަންާއިތުރުވުކަންތައްތަކަށްާހޭުލންތެރިކުރު

o ޭވ ާމިންވަރު.ާފައިނުންާހިފ ށްާއަދިާއެާމަޢުލޫމ ތުގެާބޭއެއްކޮާމަުޢޫލމ ތުާމުހިންމުާއަންހެނުންނ ބެހ 
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ޖަމ ޢަާ .4 ފަރ ތްތަކުންާފުރިހަމަކުރ ނީާފޯމުާކްލަބްާޖަމުޢިއްޔާ  )މިާދ އިރ އަށްާހުށަހަޅާ  4ާތްތަކުގެާދ އިރާ 

 އެވެ.(

ާތެރޭގައިާ ާމަސައްކަތްތަކުގެ ާކުރ  ާޖަމ ޢަތްތަކުން ާޖަމުޢިއްޔ  ާކްލަބް ާހުށަހެޅޭނީ ާއެވޯޑަށް ާރެހެންދި ާދ އިރ އިން މި

ައހަރަށްވުރެާމަދުނޫނ5ާާްޖެންޑަރާމެއިންސްޓްރީމްާކުރުމަށްާއަންެހނުންާބ ރުވެރިކުރުވުމ އިާާތަރައްޤީއ އިއަންހެނުންގެާ

ކްލަބުމުއްދަތަކަށްާ ފަރ ތްތަކަށެވެ.ާމިފަދަާފަރ ތްތަކަކީާރަޖިސްޓަރީާކޮށްގެންާހިންގާ  ޖަމުޢިއްޔާ ާ،މަސައްކަތްާކޮށްފައިވާ 

ާވެ.އަންނަނިިވާކަންތައްތަކަށެާބަލ ނީާންާރެހެންދިާއެވޯޑުާދިނުމުގައިދ އިރ އިާމިއަދިާޖަމ ޢަތްތަކަށްާވ ންާޖެހޭނެެއވެ.ާ

o ާ.ުދ އިރ ގައިާމަސައްކަތްކޮށްފައިވ ާމުއްދަތ 

o ާްާޙ ލަތަށ ާއަންހެނުންގެ ާޤައުމުގެ /ާ ާސިޓީގެ /ާ ާއަތޮޅުގެ /ާ ާރަށުގެ ާމަސައްކަތުން ާކޮށްފައިވ  ދ އިރ ގައި

 ފައިދ ކޮށްފައިވ ާމިންވަރު.

o ެރިކުރުވުމުގެާގޮތުންާކުލަބު/ޖަމުޢިއްޔ ާޖަމ ޢަތުގެާއެތެރޭގެާހިންގުމުގައިާއެކުލަވ ލ ފައިވ ާއަންހެނުންާބ ރުވ

 ާސިޔ ސަތުތަކ އިާއެކަންކަންާތަންފީޒުކުރުމަށްާކޮށްފައިވ ާމަސައްކަތް.

o ާްާބ ރުވެރިކުރުވުމަށ ާއަންހެނުން ާރައްކ ތެރިކުރުވުމަށ އި ާޙައްޤުތައް ާކުިދންގެ ާއަްނހެން އަންހެނުންނ އި

 ފައިވ ާމަސައްކަތްތައް.ކޮށް

o ްާކުިދންއަންހެނުނ ާއަްނހެން ާނ އި ާބ ރުވެރިކުރުވުމަށްގެ ާއަންހެނުން ާރައްކ ތެރިކުރުވުމަށ އި ާޙައްޤުތައް

 އެހެންމީހުންގެާ)ޚ އްޞަކޮށްާފިިރހެނުންގެ(ާހިއްސ ާއިތުރުކުރުމަްށާކޮށްފައިވ ާމަސައްކަތް.

o ާްިޢލްމެއްާއަންހެނުންނ އިާައންހެންާކުިދންގެާޙައްޤުތައ ރައްކ ތެރިކުރުމ އިާކުރިއެރުވުމުގެާރޮނގުންާލިބިފައިވާ 

ާމީހުންނަްށާ ާއެހެން ާމިންވަރ އި ާިހފ ފައިވ  ާގޮތެއްގައި ާބޭނުންތެރި ާމުޖުތަމަޢަށް ާހުނަރެއް ާފަންނީ ނުވަތަ

 އުނގަންނައިދީފައިވ ާމިންވަރު.

o ްާކުދިންާއަންހެނުނ ާއަންހެން ާނ އި ާހިމ ޔަތްކުރުމަގެ ާކުރަންހައްޤުތައް ާކަންކަންށް ާމުހިންމު ދައުލަތުގެާާޖެހޭ

ާ ާމުއައްސަސ ތަކުގެ ާއެކިއެކި ާގެނައުމަށް ާސަމ ލުކަމަށް ާދައުލަތުގެާމަސައްކަތްކޮްށފައިވ  ާއެކަންކަން ތަކ އި

 ކުރެވިފައިވ ާމިންވަރު.ާާާާސިޔ ސަތުތަކުގެާތެރެއިންާތަންފީޒުކުރުވުމަށްާމަސައްކަތްާ

o ާ ާރަށެއްގައި ާއެ ާނުވަތަ ާނައްތ ލުަމށ ިއާދ އިރ ގައި ާތަފ ތުކުރުންތައް ާނޭދެވޭ ާކުރެވޭ ާމެދު އަންހެނުންނ 

 އަންހެނުންގެާހިއްސ ާއިތުރުކުރުމަށްާމަސައްކަތްާކޮށްފައިވ ނަމަާއެާމަސައްކަތްތައް.
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ާތެރެއިންާާ .5 ާފަރުދުންގެ ާާޢ ންމު ާކުރ  ާމަސައްކަތް ާތަރައްޤީއަށް ފިރިހެނުންނ އިާއަންހެނުންގެ

ާާއަންހެނުންނަށްާ ާކުރިމަތިލެވޭ /ާ ާހުށަހެޅޭ ާާދ އިރ ާއެވޯޑަށް ާދ އިރ އަށް ފަރ ތްތަކުންާާހުށަހަޅ ާ)މި

ާއެވެ.ާ(5ާރިހަމަކުރަންވ ނީާފޯމުާފުާ

ާދ އިރ އިން ާާމި ާއެވޯޑަށް ާތަަރއްޤީއ އިާހުށަހެޅޭނީރެހެންދި ާޖެންޑަރާާއަންހެނުންގެ ާބ ރުވެރިކުރުވުމ އި އަންހެނުން

ށ އިާރިހެނުންނަާފިއަހަރަށްވުރެާމަދުޫނންާުމއްދަތަކަށްާމަސައްކަތްާކޮށްފައިވ 5ާާމެއިންސްޓްރީމްާކުރުމުގެާދ އިރ ގައިާ

ާވެ.އަންނަނިވިާކަންތައްތަަކށެާބަލ ނީާާމިާދ އިރ އިންާރެހެންދިާއެވޯޑުާދިނުމުގައިާށެވެ.އަންހެނުންނަާ

o ާ.ުދ އިރ ގައިާމަސައްކަތްކޮށްފައިވ ާމުއްދަތ 

o /ާ ާރަށުގެ ާމަސައްކަތުން ާކޮށްފައިވ  ާޙ ލަތަށްާާދ އިރ ގައި ާއަންހެނުންގެ ާޤައުމުގެ /ާ ާސިޓީގެ /ާ އަތޮޅުގެ

 ފައިދ ކޮށްފައިވ ާމިންވަރު.

o ްިޢލްމެއްާނ އިާައންހެންާކުިދންއަންހެނުނ ގެާޙައްޤުތައްާރައްކ ތެރިކުރުމ އިާކުރިއެރުވުމުގެާރޮނގުންާލިބިފައިވާ 

ާމި ާިހފ ފައިވ  ާގޮތެއްގައި ާބޭނުންތެރި ާމުޖުތަމަޢަށް ާހުނަރެއް ާފަންނީ ާމީހުންނަްށާނުވަތަ ާއެހެން ންވަރ އި

 އުނގަންނައިދީފައިވ ާމިންވަރު.

o ާާނައްތ ލުަމށ ިއ ާތަފ ތުކުރުންތައް ާނޭދެވޭ ާކުރެވޭ ާމެދު ާއަންހެނުންނ  ާރަށެއްގައި ާއެ ާނުވަތަ ދ އިރ ގައި

 އަންހެނުންގެާހިއްސ ާއިތުރުކުރުމަށްާމަސައްކަތްާކޮށްފައިވ ނަމަާއެާމަސައްކަތްތައް.

o ްައންހެންާކުއަންހެނުނ ގެާޙައްޤުތައްާރައްކ ތެރިކުރުވުމަށ އިާއަންހެނުންާބ ރުވެރިކުރުވުމަށްާކޮށްފައިވ ާދިންނާ 

 މަސައްކަތްތައް.

o ްާކުދިންާާނާ އަންހެނުނ ާބ ރުވެރިކުުރވުމަށްާއަންހެްނ ާއަންހެނުްނ ާރައްކ ތެރިކުރުވުމަށ އި ާޙައްޤުތައް ގެ

 ކޮށްފައިވ ާމަސައްކަތް.ާއެހެންމީހުންގެާ)ޚ އްޞަކޮށްާފިިރހެނުންގެ(ާހިއްސ ާއިތުރުކުރުމަށްާ

o ްާކުދިންާނާ އަންހެނުނ ާަދއުލަތުގެާއަންހެްނ ާަކންކަން ާމުހިންމު ާުކރަންޖެހޭ ާހިމ ޔަތްކުރުމަްށ ާހައްޤުތައް ެގ

ާދައުލަތުގެާ ާއެކަންކަން ާމަސައްކަތްތަކ އި ާކޮްށފައިވ  ާގެނައުމަށް ާސަމ ލުކަމަށް ާމުއައްސަސ ތަކުގެ އެކިއެކި

ާރުވުމަށްާމަސައްކަތްާކުރެވިފައިވ ާމިންވަރު.ާާާާސިޔ ސަތުތަކުގެާތެރެއިންާތަންފީޒުކު

 

 



 ސަފްޙ ާ | 9

 ދިވެހިރ އްޖެ.، މ ލެާވަނަާފަންގިފިލ ،ާގުރ ބުތުނޑިާހިނގުން،7ާާސީޓްރެކްާބިލްޑިންގ،ާ މ.
3013018ާ،ާފެކްސް:3013017ާފޯނު:ާ
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ާރެހެންދިާއެވޯޑަށްާއެދިާހުށަހެޅުންާ

ާ

 ާ،ުއެންމެހައިފޯމުާފުރިހަމަކުރުމަށްފަހ ިލޔެކިޔުންތަކ އެކުާހުށަހަޅ ނީ،ާމިނިސްޓްރީާއޮފްާާއެޕްލިކޭޝަނަށްާބޭނުންވާ 

ާބަންދުޫނންާކޮްނމެާދުވަހެއްގެާާއަދިވެ.ާށެމެދުވެރިކޮާއީމެއިލްާފެމިލީާއެންޑްާސޯޝަލްާސަރވިސަސްއަށް، ޖެންޑަރ

ާޖެންޑަރ02:00ާާމެންދުރުަފހުާނ09:00ާްާހެނދުނު ާއޮފް ާއެންޑްާސޯޝަލްާސަރވިސްާާ،މިނިސްޓްރީ ާފެމިލީ

 ވެސްާފޯމުާބަލައިގަންނ ނެއެވެ.ގެާކައުންޓަުރންާ(ވަނަާފަންގިފިލ 7ާމ.ާސީޓްރެކްސްާބިލްޑިންގް،ާ)

 ާް02:00ާމެންދުުރފަހުާާގެދުވަހުާބުރ ސްފަތިވާ 2022ާފެބުރުވަރ10ާާީާހުަށހެޅުމުގެާސުންގަޑިއަކީއެވޯޑަށްާނަނ

 އެވެ.

 ްހުށަހަޅ ާދ އިރ އ ާގުޅޭގޮތުންާހުށަހަޅ ާލިޔުންތައްާފިޔަވައިާއެާދ އިރ އަކ ާނުގުޅޭާލިޔުންތައްާހުށަނޭޅުންާާއެވޯޑަށ

ާއެދެމެވެ.

 

3027597/3013017ާފޯންާނަންބަރުާ:ާ

 gender@gender.gov.mv އީމެއިލްާއެޑްރެސްާ:ާ

mailto:gender@gender.gov.mv
mailto:gender@gender.gov.mv

