
` 

 

 

 

   

 

 G-36/2022: ނަންބަރު އުސޫލު

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  ިގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދ

 އަށެވެ. legalaffairs@po.gov.mv ފޮނުއްވާނީ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 3336211ފޯނު: 
 7242885: މޯބައިލް

 www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް: 

 

 ވޮލިއުމް: 51 ދަދު:އަ 229 ރީޚު:ތާ 1444 ރަބީޢުލްއައްވަލް 15  – 2022 ބަރުއޮކްޓޫ 11  އަންގާރަ

 

     ރަޒު އު މަ' ތަރި ރިވެލި 'ކޮށްގެން ބާއްވާ ޞަ އްޚާއި ކުދިންނަށް މީހުންނާ ން ހުންނަރިކަނުކުޅެދުންތެ 
 އުސޫލު  ހިންގުމުގެ 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                 G-36/2022ނަންބަރު:  އުސޫލު            229 އަދަދު:           51 ވޮލިއުމް:
 

3 

 

` 

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް 

 ،މާލެ
      .ދިވެހިރާއްޖެ

 

 ރަޒު އު މަ' ތަރި ރިވެލި 'ކޮށްގެން ބާއްވާ ޞަ އްޚާއި ކުދިންނަށް މީހުންނާ ން ހުންނަރިކަނުކުޅެދުންތެ 
 އުސޫލު  ހިންގުމުގެ 

ހުނަުރ  ގެމީހުންނާިއ ކުދިންނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންަނ މި ުއސޫލަކީ 
ަރޒު އުމަ ވެިލ ތަރި''މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ބާއްވާ ''ރި ށްލުމަކައިދައް

 ނެ ގޮތުގެމަލުުކރާއަހުށަހެޅުންތަކަށް އިންސާފުކުރުމުގަިއ  ގައި،ރާވައި، ހިން
 ލެވެ.އުސޫ

 ފާއި ނަން ތަޢާރު .1 )ހ(

 ކުދިންނަށް  މީުހންނާއި  ހުންނަ "ނުކުޅެދުންތެރިކަން ،މި އުސޫލަށް ކިޔާނީ
 އުޫސލު" އެވެ. ހިންުގމުގެ ރަޒުއުމަ' ތަރި ރިވެލި' ބާއްވާ ޚާއްޞަކޮށްގެން

   )ށ(

ނުުކޅެދުންތެރިކަން ހުންަނ ރަޒު މެދުވެރިކޮށް އުމަ'ރިވެިލ ތަރި' ދަކީ ގުސަމި އުޫސލުގެ މަ
ކޮށް، އާންމު ހުނަރާއި، އުފެއްދުންތެރިކަންމީހުންނާއި، ކުދިންގެ ކިބައިގައިވާ 

ވެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތައް ޤުޝައު  ކުރިއެރުވުމަށް އި ވިޔަފާރިމަސައްކަތްތެރިކަމާ
 ކޮށް އެކަމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމެވެ.ބާރުވެރި

 ދު ގުސަމަ .2

ރަޒުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު އުލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސޫމި އު
ރިކުރުމާއި )ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެ 2010/8

ެއ ޤާނޫނުގެ ދަށުން  ،މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު( އާއި
)ނުކުެޅދުންތެރިކަން  R-54/2021ފައިވާ ގަވާއިދު ނަންބަރު ވައިލައިއެކުލަ

ިއ، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންަނ ހުންނަީކ ކޮބައިކަން ކަނޑައެޅުމާހުންނަ މީ
 ދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުމުގެ ގަވާއިދު( ގައި ލުމާއި، އެވައިމީހުންގެ ދަފްތަރު އެކުލަ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންަނ މީހެްއގެ ގޮތުގައި 
ލެވިފައިވާ ވައިކަނޑައެޅި، ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެކުލަ
ރީވެފައިވާ ޓަނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސް

 ދިންނަށެވެ.މީހުންނާއި، ކު

ރަޒުގައި ބައިވެރިވެވޭނެ އުމަ .3 )ހ(
 ފަރާތްތައް
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ވަަނ މާއްދާގައި  13ލުެގ ސޫ"ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންަނ ީމހުން" ިމ އު
 ލުކޮށް މާނަކޮށްފައިވާނެއެވެ.ފުސީތަ

   )ށ(

ރަޒުގައި ބައިވެރިކުރެވޭނީ އަންނަނިިވ އުމި އުސޫލުގެ ދަށުން ބޭއްވޭ "ރިވެލި ތަރި" މަ
 ކުން ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުންތަކެކެވެ. ނުވަތަ އުފެއްދުންތަކެކެވެ.ދާއިރާތަ

ރަޒުގައި ހިމެނޭ އުމަ .4
 ދާއިރާތައް

   )ހ(  ؛އަތްތެރި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ދާއިރާ

   )ށ( އަމިއްލަ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ދާއިރާ؛

   )ނ( ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ؛

   (ރ) އަދި ދާއިރާ؛ ކުރެހުމުގެ

   (ބ) ދާއިރާ. ތި ތައްޔާރުކުރުމުގެކާބޯތަކެ

އުފެއްދުންތަކަކީ އުފެއްދުމެއް ނުަވތަ ރަޒުގަިއ ބައިވެރިކުރާ އުމަ''ރިވެލި ތަރި'' 
މީހެއްގެ ނުވަތަ ކުއްޖެއްެގ އަމިއްަލ އުފެއްދުމެއް ނުވަތަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 

 އުފެއްދުންތަކަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

 ރަޒުގައި ބައިވެރިކުރާއުމަ .5
 ތަކެތި

ރަޒަށް ހުށަހެޭޅ ހުށަހެޅުންތަކަށް އިންާސފުކުރުމުގައި އު"ރިވެލި ތަރި" މަ
 އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރެވޭނެއެވެ.

ހުށަހެޅުންތަކަށް  .6 )ހ(
އިންސާފުކުރުމުގައި ބަލާނެ 

 މިންގަނޑު 

   (1) އުފެއްދުމުގެ ފުރިހަމަކަން

    (2) ޚިޔާލުގެ މުއްސަނދިކަން 

    (3) ފައިވާ މިންވަރުދައިހުނަރު ބޭނުންކޮށްގެްނ އުފެއްދުން އުފައްލަ އަމިއް

އުފެއްދުން ފަރުމާކޮށް އުފެއްދުމުގައި ޒަމާނީ ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުންތަކަށް  
 އުފެއްދުން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ މިންވަރު

(4)    

    (5) ހި މިންވަރުޓާއި ރައްޓެށްއުފެއްދުން ތިމާވެ

    (6) ކުރެވިދާނެ މިންވަރު   އުފެއްދުން މާކެޓް

ަރޒުގެ އެްނމެހަިއ އިދާރީ ަކންކަން ބަލަހައްޓާީނ އުމި ުއސޫލުގެ ދަށުން ބޭއްޭވ މަ
 މިނިސްޓްރީންނެވެ.

ރަޒުގެ އިދާރީ ކަންކަން އުމަ .7
 ބެލެހެއްޓުން 
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 އެއް ކޮމިޓީމެންބަރުންެގ  7ގެންދިއުމަށްޓަކައި  ރަޒުގެ ކަންކަްނ ކުރިއަށްއުމަ
 ށް އިޢުލާނުކުރުމުގެ ކުރިން، މިިނސްޓްރީން އުފައްދަންވާނެއެވެ.ަރޒައުމި މަ

ހުށަހެޅުންތަކަށް  .8 )ހ(
އިންސާފުކުރުމުގައި 

 ކޮމިޓީހަރަކާތްތެރިވާ 
 ތިއްބަވާނީގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ކޮމިޓީމި މާއްދާގެ )ހ(ގައި ބަޔާންކުރާ  އެކުލަވައިލުން 

 ފަރާތްތަކެވެ. ނީ ދާއިރާތަކުން ކަނޑައަޅުއްވާ ފަން އަންނަނިވި

އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެްނޑް ސޯޝަލް ސަރވިަސސް  މިނިސްޓްރީ .1
 އިން ކަނޑައަާޅ ފަރާތެއް

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއް  .2

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނުްނ ކަނޑައަާޅ ފަރާތެއް .3

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ޮކމިއުިނޓީ  .4
 ޕަވަރމަންޓުން ކަނޑަައޅާ ފަރާތެއްއެމް

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިްކ ޑިވެލޮޕްަމންޓުން ކަނޑަައޅާ ފަރާތެއް .5

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރާ  .6
 ކައުންސިލުން ކަނޑަައޅާ ފަރާތެއް

މިނިސްޓްރީ އޮްފ އަރޓްސް، ކަލްޗަރ އެްނޑް ހެރިޓޭޖުްނ ކަނޑަައޅާ  .7
 ފަރާތެއް 

  )ށ(

ދެމި އޮންނާނީ މައުަރޒު ނިމި، ވަނަަވނައަށް ދާ ފަރާތްތައް  ކޮމިޓީމި 
 އިޢުލާނުކުރުމާ ހަމައަށެވެ.

   )ނ(

 ގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ކޮމިޓީ  .9 ގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.ކޮމިޓީ

ްއ މި ުއސޫލާ އެންމެާހ ހުށަހެޅުންތަޅޭ"ރިވެލި ތަރި" މައުަރޒުގައި ހުށަހެ 
 ން.އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އިންސާފު ކުރު

   )ހ(

މައުރަޒާ ުގޅޭ އެއްވެްސ ކަމެއްގަިއ ގޮތް ނިްނމައި ިއންސާފު ކުރުމުގަިއ 
 ނުވެ މަސައްކަތް ކުރުން. އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ބުރަ

   )ށ(

 ަގޑިއިރު ތެރޭގަިއ ނަތީޖާާއ ގުޭޅ އެންމެަހއި ކަންކަން  24މައުރަުޒ ނިމޭާތ 
 .ނިންމައި އެކަްނ މިިނސްޓްރީއާ ހިއްސާ ކުރުން

   )ނ(
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         މައުަރޒުގައި ވަނަވަނައަށް ދާ ފަރާތްތައް ހޮވާނީ "ރިވެލި ތަރި" 
 ގެންނެވެ.ވިލެހައިދެ އުމުރުފުރައަކަށް ބަ

 އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރާ(؛ 18ކުޑަކުދިންގެ އުމުރުފުރާ ) .1

 ން މަތީގެ އުމުރުފުރާ(؛އަހަރު 18ބޮޑެތި މީހުންގެ ުއމުރުފުރާ ) .2

 ވަނަވަނައަށް ދާ 10. )ހ(
 ފަރާތްތަކަށް އިނާމު ދިނުން 

 އޮފް  ިމިނސްޓްރީ މައުރަޒުން ވަނަަވނައަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކަށް އިނާމު ދޭނީ
 ސަރވިސަސްެގ ފަރާތުންނެވެ. ސޯޝަލް އެންޑް  ެފމިލީ ޖެންޑަރ،

   )ށ(

 އުސޫލުގެ މި  ހުށަހަޅާނީ އެދި ބައިވެރިވުމަށް މައުރަޒުގައި" ތަރި ރިވެލި"
 މީހުންގެ ުހްނނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން" ިހމަނައިފައިވާ ގޮތުގައި ގެ  1 ޖަދުވަލު
" ފޯމު އެދޭ ބައިވެރިވުމަށް މައުރަޒުގައި" ތަރި ރިވެލި" ދައްކައިދޭ ހުނަރު

 .މިނިސްޓްރީއަށެވެ މެދުވެރިކޮށް،

ހުށަހެޅުމާއި  ތަކެތި  .11 )ހ(
 ބަލައިގަތުން 

މައުރަޒަށް ތަކެތި ހަވާުލ ކުރާއިރު ބައިވެރިކުރާ ކެޓަގަރީއާއި،  "ރިވެލި ތަރި"
ބައިވެރިކުރާ ފަރާތުގެ ނަމާއި، ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ 

 ނަންބަރު ރަނގަޅަށް ލޭބަލް ކުރަންވާނެއެވެ. 

   )ށ(

މައުރަޒު ފެށިގެން ނިމެންދެން، ތަކެތި ބެލެހެއްޓުމާއި، ވިއްުކާމއި، ފައިސާ 
ލައިގަތުމުގެ އެންމެހަިއ މަސައްކަްތ ކުރަންވާނީ، މައުރަޒުގަިއ ބައިވެރިވާ ބަ

 ފަރާތެއް ނުވަތަ އެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތެކެވެ.

   )ނ(

މި މައުރަޒަށް ތަކެތި ހުށަހަޅާއިުރ އެ އުފެއްދުމެއްގެ ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ 
އެނގޭނެހެން ނަން ޖަހައި ހުށަހަާޅ ތަކެތީގެ ލިސްޓު ފޯމާއެކު 

 ށަހަޅަންވާނެއެވެ.ހު

   )ރ(

"ރިވެލި ތަރި" މައުރަާޒ ގުޅިެގން އެއްވެްސ ފަރާތަކުން ޝަކުވާއެއް 
ގަިއ  2 ޖަދުވަލު އުސޫލުގެ  ހުށަހަޅާނަމަ ެއ ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅާނީ، މި

  ދައްކައިދޭ  ހުނަރު  މީހުންގެ  ހުންނަ ނުުކޅެދުންތެރިކަން" ހިމަނައިފައިވާ
 މެދުވެރިކޮށް،" ފޯމު ހުށަހަޅާ  ޝަކުވާ ން ގުޅޭގޮތު މައުރަޒާ " ތަރި ރިވެލި"

 .މިނިސްޓްރީއަށެވެ

 ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން  .12 )ހ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކުރާ ފޯމު މެދުވެރިކޮށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާތާ 
)ފަހެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  5ގިނަވެގެން 

ިނންާމ ގޮތް ޝަކުވާ ހުށަެހޅި ފަރާތަށް  މައްސަލަ ބަލައި، އެކަާމ ގުޅޭގޮތުން
 ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.

   )ށ( 
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މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ޝަކުާވ ހުށަހަޅާ ފޯމަްށ ޖަވާބުދާރީ ވާންވާީނ 
ވަަނ މާއްދާގައި ބަޔާންކުާރ މައުރަޒުެގ އިާދރީ ކަންކަން  7މި އުޫސލުގެ 

 އިވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ. ބެލެހެއްޓުމަށް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅައިފަ

   )ނ(

  ޒެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާގޮތުން ކަނޑައެޅިގެން ފުޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަ އުސޫލުގައިމި 
ޒުތަކަށް ދީފައި ފުބާރާތްތަކާއި ލަޢިހިނދަކު، އަންނަނިވި އިއެހެން މާނައެއް ދޭހަނުވާހަ

 ވެ.ބާރާތްތަކާއި ލަފްޒުތަކަށް ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެޢިއެވަނީ، އެ 

 މާނަކުރުން  .13

މިިނސްޓްރީ އޮފް ޖެްނޑަރ، ފެމިީލ  "މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،
 އަށެވެ. އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް

   )ހ(

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ  8" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ިމ އުސޫލުެގ ކޮމިޓީ"
މެންބަރުްނގެ މައްޗަށް  7 ހަރަކާތްތެރިވާ އިންސާފުކުރުމުގައި ހުށަހެޅުންތަކަށް
 އަށެވެ. ކޮމިޓީއެކުލެވިގެންވާ 

   )ށ(

 މީހުންނާއި  ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން "ރިވެލި ތަރި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،
 މައުރަޒަށެވެ. ބާއްވާ އުފެއްދުންތަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ކުދިން އުފައްދާ

   )ނ(

)ކުޑަކުދިންގެ  2019/19"ކުދިން" ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫުނ ނަންބަރު 
ވަަނ މާއްދާގައި ބަާޔންކުރާ ގޮތުގެ  4ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

)އަށާރަ( އަހަރު ފުރިހަމަ  18މަތިން ދުނިއަށް އުފަންވުމަށްފަހު، މީލާދީގޮތުން 
 ނުވާ ކުދިންނަށެވެ. 

   )ރ(

      "ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީުހންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި
ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މާލީ އެހީތެރިކަްނ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު" 

         ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަމާއި،
ނުމާއި، އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް އެ ފަރާތްތަކަށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިދި

ލިބިދޭންޖެހޭ ޚާއްޞަ ރައްކައުތެރިކަމާއި، މާީލ އެހީތެރިކަން ފޯރުޮކށްދިނުމުގައި 
ގެންގުޅެންޖެހޭ ުއސޫލުތަކާއި ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ގޮތުން 

 އަށެވެ. 2010/8ޤާނޫނު ނަންބަރު އެކުލަވައިލައިފައިވާ 

   )ބ(

ނަީކ ކޮބައިކަން ަކނޑައެޅުމާއި، "ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންަނ ީމހުންެގ ދަފްތަރު އެކުލަވައިލުމާއި، އެ ދަފްތަރު 

 2010/8ޤާނޫުނ ނަންަބރު ަކމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، ބެލެހެއްޓުމުގެ ގަވާއިދު" 
     )ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި 

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އާއި  14ހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ މާލީ އެ

   )ޅ(
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    ގަވާއިުދ ނަންބަރުއެކުލަވައިލައިފައިވާ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  33
2021/R-54 .ެއަށެވ 

ޤާޫނނު ނަންބަރު ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުްނ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، 
ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި  )ނުކުޅެދުންތެރިކަން 2010/8

ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ  14މާލީ އެހީތެރިކަްނ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، ދިގު މުއްދަތުގެ ިޖސްމާނީ، ނުވަަތ ނަފްސާނީ، 
        ނުވަތަ ޙިއްސުތަކުގެ، ނުވަތަ ސިކުނޑީގެ އުނިކަމެްއ ުހރި މީހަކު

އެ އުނިކަމެއްގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ އެްނމެހައި ހުަރސްތަކާހުރެ މުޖްަތމަޢުގެ 
އެހެން މީހުންާނ އެއްހަމައެއްގަިއ ބޭނުންތެރި ގޮތުގައި އެންެމ ފުރިހަމައަށް 
ބައިވެރިވެ ޙަރަކާތްތެރިވެ އުޅުމަށް ދަތިވާ ކޮންމެ މީހަކަށެވެ. އެގޮތުން، 

ގައި ަކނޑައެުޅމުގެ ގޮތުން، ގަވާއިދު ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހެއް ކަމު
)ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަީކ ކޮބައިކަން  R-54/2021ނަންބަރު 

ކަނޑައެޅުމާއި، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުްނނަ މީހުންގެ ދަފްތަރު ެއކުލަވާލުމާއި، 
ގަިއ ބަޔާންކުރާ  1އެ ދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުމުގެ ގަވާއިދު( ގެ ޖަދުވަުލ 

ންތެރިކަން ާމނަކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާއި، ހަމަތަކާއި، ނުކުެޅދުންތެރިކަން "ނުކުޅެދު
ހުންނަ ފަރާތްތަކަކީ ކޮބައިކަން ކަނޑައެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު" 
އަށް މި އުޫސލުގެ ދަށުންވެސް ރިޢާޔަތްކުރެވޭނެއެވެ. އަދި، ނުކުެޅދުންތެރިކަން 

'ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުްނަނ މީުހންނަކީ މާނަކޮށް، ގިންތިކުރުމުގަިއ، ބުނެވިދިަޔ 
ކޮބައިކަން ކަނޑައެޅުމާއި، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ީމހުްނގެ ދަފްތަރު 

ވަނަ މާއްދާއަށާއި  4އެކުލަވައިލުމާއި، އެ ދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުމުގެ ގަވާއިދު' ގެ 
 ވަނަ މާއްދާއަށް ިމ އުސޫލުެގ ދަށުންވެސް ރިޢާޔަތްކުރެވޭނެއެވެ. 5

   )ކ(

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންެގ ދަފްތަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، 
)ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަީކ  R-54/2021ގަވާއިދު ނަންބަރު 

ކޮބައިކަން ކަނޑައެޅުމާއި، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ީމހުްނގެ ދަފްތަރު 
ަވނަ މާއްދާގެ  8( ގެ އެކުލަވާލުމާއި، ެއ ދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުމުގެ ގަވާއިދު

 ދަށުން އެކުލަވައިލެވޭ ދަފްތަރަށެވެ.

   )އ(

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންަނ މީުހންގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރާ ކައުންސިލް" 
)ނުކުެޅދުންތެރިކަން  2010/8ޤާނޫުނ ނަންބަރު ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، 

ތެރިކަން ހުންނަ މީހުންެގ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާީލ އެހީ
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އުފައްދާ  4ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

 ކައުންސިލަށެވެ.

   )ވ(
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މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ިމ އުސޫލު ޝާއިޢުކުރާ 
 ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

 ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚު 15
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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް

 ދިވެހިރާއްޖެ، މާލެ

 

 
 ބައިވެރިވުމަށް އެދޭރަޒުގައި އު ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ހުނަރު ދައްކައިދޭ "ރިވެލި ތަރި" މަ

 ފޯމު 
 

 ހ. ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން 
 ނަން:ފުރިހަމަ 

 ނަންބަރު: ގެދރއ. ކާޑު

 ދާއިމީ އެޑްރެސް )އަތޮޅާއި ރަށް(:

 ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:

 އީމެއިލް އެޑްރެސް:

 ބައިވެރިވާ ފަރާތުގެ ސޮއި / އިނގިލީގެ ނިޝާން: 

 

 ޖަހާށެވެ.ފާހަގަ     / ދާއިރާތަކުގައި  ރަޒުގައި ތަކެތި ބައިވެރިކުރާ ދާއިރާ އު މަ ށ. 

 އިރާ ދާ  # ފާހަގަ 
 އަތްތެރި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ދާއިރާ  1 
 އަމިއްލަ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ދާއިރާ  2 
 ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ  3 
 ކުރެހުމުގެ ދާއިރާ 4 
 ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުރުމުގެ ދާއިރާ 5 
 
  ލޫމާތު ޢު މަ  ގުޅޭ ރަޒަށް ހުށަހަޅާ ތަކެއްޗާ އު / ދާއިރާތަކުން މަ  ރަޒުގައި ތަކެތި ބައިވެރިކުރާ ދާއިރާ އު މަ ނ. 
 ލުފުސީހުށަހަޅާ ތަކެތީގެ ތަ ނަން  #
   

   

   

1 ޖަދުވަލު  
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 ރަޒުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތް އު ރ. ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ފަރާތުން މަ 
 ފުރިހަމަ ނަން:

 ނަންބަރު: ގެދރއ. ކާޑު

 ދާއިމީ އެޑްރެސް )އަތޮޅާއި ރަށް(:

 ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:

 ޑްރެސް:އީމެއިލް އެ

 ރަޒުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތާ ހުރިގުޅުން: އުމަ

 ބައިވެރިވާ ފަރާތުގެ ސޮއި / އިނގިލީގެ ނިޝާން:

 
 
 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްގެ ރަސްމީ ބޭނުމަށް 
 ފޯމު ޗެކުކުރި މުވައްޒަފު  ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފު 

 :މަޤާމު ނަން: މަޤާމު: ނަން:

 :ސޮއި :ނަންބަރު  ގެ ކާޑު ދރއ. :ސޮއި :ނަންބަރު  ގެ ކާޑު ދރއ.

 :ގަޑި :ޚުތާރީ :ގަޑި :ޚުތާރީ

 
 

* * * * * * * * * 
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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެްނޑަރ، ފެމިީލ އެންްޑ ސޯޝަލް ސަރިވސަސް 
    މާެލ، ދިވެހިރާއްޖެ  

  

ޝަކުވާ  ގުޅޭގޮތުން  ރަޒާ އު އްކައިދޭ "ރިވެލި ތަރި" މަނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ހުނަރު ދަ 
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  ކާޑުގައިވާގޮތަށް(: .ދރއފުރިހަމަ ނަން )

  ނަންބަރު: ގެ ދރއ. ކާޑު

  ދާއިމީ އެޑްރެސް )އަތޮޅާއި ރަށް(:

  ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:

  ސޮއި /  އިނގިލީގެ ނިޝާން:

 

 : ޓު ނޯ 
ކުރެވުނު ސަބަބު ލިޔުމުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ލު ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ބާޠި ލުމި ފޯމުގައި އެއްވެސް ބައެއް ފުރިހަމަ ނުވާނަމަ ބާޠި  -1

 ވެ.އެންގޭނެއެ 
 ލުކޮށް ހިމަނަންވާނެއެވެ. ފުސީ މި ފޯމުގައި ހުށަހަޅާ ޝަކުވާގެ މަޢުލޫމާތު ވީހާވެސް ތަ -2
ހުރިނަމަ އެ  ލިޔުމެއްގެ ކޮޕީއާއި، ޝަކުވާއާ ބެހޭގޮތުން ހުށަހަޅާ ކިތާބީ ހެކި  ހުށަހަޅާ މައްސަލައާ ގުޅޭ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއްވާނަމަ، އެ  -3

 އެވެ.ނެކެއް ހުށަހެޅުމަށް ސަމާލުކަން ދޭންވާތްހެ
4-  

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްގެ ރަސްމީ ބޭނުމަށް 
 ފޯމު ޗެކުކުރި މުވައްޒަފު  ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފު 

 މަޤާމު: ނަން: މަޤާމު: ނަން:

 :ސޮއި :ނަންބަރު  ގެ ކާޑު ދރއ. :ސޮއި :ނަންބަރު  ގެ ކާޑު ދރއ.

 :ގަޑި :ޚުތާރީ :ގަޑި :ޚުތާރީ
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