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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް 
 ،މާލެ

      .ދިވެހިރާއްޖެ
 DR/1/2022/270-(IUL)459 :ނަންބަރު                                      

  

 އިޢުލާން 
 

ށް، ންމުކޮއާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާއި، ކުދިންގެ ކިބަިއގައިވާ ހުނަރާއި، އުފެއްދުންތެރިކަން
ހިކޮށްދިނުމުެގ ށް މަގުފަެއކަމަ މަސައްކަތްތެރިކަމާއި ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތައް ބާރުވެރިކޮށް

ގެ  އުރަޒުމަޤުޞަދުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އިން "ރިވެލި ތަރި" މަ
 އަށް މައުރަޒެއް ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފީމެވެ. 15އިން  14ރު ނޮވެމްބަ 2022ނަމުގައި، 

ން 09:00   ދުވަހުގެވާ ބުރާސްފަތި  13އޮކްޓޯބަރު  2022 ރިވެލި ތަރި" މައުރަޒަށް ކުިރމަތިލުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަްށ،"
ފީމެވެ. ިމ ވައިލައިގެ ނިޔަލަށް އެ ފުރުޞަުތ ހުޅު 14:00ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ  30އޮކްޓޯބަރު  2022،ފެށިގެން

ކޮށްގެން ށް ޙާއްޞަިދންނަމައުރަޒުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން "ނުކުޅެދުންެތރިކަން ހުންނަ މީހުންނާއި ކު
 ދެމެވެ.އްވުން އެދެމެއް ބާއްވާ 'ރިވެލި ތަރި' މައުރަޒު ހިންގުމުގެ އުސޫލު" ގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަ

ޒުގެ ' މައުރަލި ތަރިނުކުޅެދުންތެރިަކން ހުންނަ ީމހުންގެ ހުނަރު ދައްކައިދޭ 'ރިވެ" ރަޒުގައި ބައިވެރިވުމަށްމި މައު 
ުމ ނެއެވެ. ފޯޅަންވާބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމު" ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު، ފޯމާ އެކީ ތިރީގައި މިވާ ތަކެތި ހުށަހަ

 ންތައް ހުށަހެޅުމުންނެެވ.ފުރިހަމަވީކަމަށް ބެލެވޭނީ ތިރީގަިއވާ ލިޔެކިއު
 

 (ީފޯމު ހުށަހަޅާ މީހާގެ ދިވެިހ ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ކޮޕ )ހ 
 (ަވެިހ ދިމާއި، ށ( މައުރަޒުގައި ބައިވެރިކުާރ އުފެއްދުމުގެ ފޮޓޯ އަދި ީވޑިއޯ )ފޯމު ހުށަހަޅާ މީހާެގ ނ

 ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރ ޖަހައި(
 

މައުރަޒުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ބަލައިގަތުަމްށ މި 
ވާ އާދިއްތަ  30 އޮކްޓޯބަރު  2022،ން ފެށިގެނ09:00ް ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13 އޮކްޓޯބަރު  2022 ހަމަޖެހިފައިވަނީ،

 ގެ ނިޔަލަށް އަންނަނިވި ގޮތްތަުކން ކުރެ ގޮތަކަށެވެ. 14:00ދުވަހުގެ 
 

 ،ީއީމެއިލް ކުރާނަމަ ފޮނުވާނ disability@gender.gov.mv .ެއަށެވ 
 ލީ އެންޑް ފެމި، ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ލިޔުމުން ހުށަހަޅާނަމަ ހުށަހަޅާނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ

 ސޯޝަލް ސަރވިސަސްގެ ކައުންޓަރަށެވެ.
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 ޓަރަށްމަ ކުރުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްގެ ކައުންފޯމު ފުރިހަ
ބަންދު ނޫން ،ލަށްވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަ  30އޮކްޓޯބަރު  2022 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 13އޮކްޓޯބަރު  2022 ހުށަހަޅާނީ،

ވަހެއްގައި ރިހައި ދުހުގައި ށަހަޅާނަމަ، މި މުއްދަތުގެ ތެރޭކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ރަސްމީ ގަޑީގައެވެ. އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހު
 ވެސް ހުށަހެޅޭނެއެވެ.

ވަނަ ހަފުތާގެ  02 ނޮވެމްބަރު މަހުގެ  2022މި މައުރަޒުގައި ބައިވެރިކުރާ ތަކެތި ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 
އިން ގުޅައި  ނިސްޓްރީ މި ށް މި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަ  ތެރޭގައެވެ. އަދި މިކަމާއި ގުޅިގެން މި މައުރަޒުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދި 

   މިކަމާއި ގުޅުންހުރި މަޢުލޫމާތު ހިއްސަކުރެވޭނެއެވެ. 
  

 ކް ސީޓްރެ)  ވިސަސްމި މައުރަޒުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރ
 އަދި  www.gender.gov.mvވެބްސައިޓް މިނިސްޓްރީގެ މި ންނާއި،ކައުންޓަރު ގެ( ފަންގިިފލާ ވަނ7ަ ބިލްޑިންގް،

ޓަރުތަކުން ރވިސް ސެންސާ  ޗިލްޑްރަން އެންޑް ފެމިލީ ކުރެވިފައިވާ ޤާއިމް އަތޮޅުެތރޭގައި ދަށުން މިނިސްޓްރީގެ
 ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
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