ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރި ީ
ޓ
Family Protection Authority

ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގައި ޕެއިޑް އިންޓަރންޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގެ އުސޫލު
(ހ)

ތައާރަފް

.1

މަޤްސަދު

.2

(ހ)

އެލަވެންސް

.3

(ހ)

މި އުސޫލަކީ ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގައި އެލަވަންސް ކަނޑައަޅައިގެން' ،ޕެއިޑް
ބޔާންކޮށް އެކުލަވައިލާފައިވާ
އިންޓަންޝިޕް ޕްރޮގްރާމް'އެއް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތްތައް ަ
އުސޫލެކެވެ.

(ށ)

މި އުސޫލަށް ކިޔާނީ 'ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގައި ޕެއިޑް އިންޓަރންޝިޕް ޕްރޮގްރާމް
ހިންގުމުގެ އުސޫލު' އެވެ.
މި

އުޞޫލު

އެކުލަވާލުމުގެ

މަޤްޞަދަކީ

އެލަވަންސް

ކަނޑައަޅައިގެން

އިންޓަރނުން

އ
ދތަ ް
އޮތޯރިޓީގައި ގެންގުޅުމުގެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުމެވެ .މި ގޮތުން ،އަންނަނިވި މަޤްޞަ ު
ހިމެނެއެވެ.
އ
އމަލު ކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަ ް
( )1އިންޓަރންޝިޕް ޕްރޮގްރާމަށް އިންޓާރނުން ހޮވުމުގައި ަ
ބަޔާންކުރުން؛
( )2އިންޓާރންޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގައި އެލަވަންސް ދޭނެ އޮނިގަނޑެއް ކަނޑައެޅުން؛
އތޯރިޓީގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުން؛
( )3އިންޓާރނުން ޮ
ނކުރުން؛
( )4އިންޓަރންޝިޕް ޕްރޮގްރާމް މޮނިޓަރ ކުރާނެ ގޮތްތައް ބަޔާ ް
()5

ގެވެށި

އނިޔާ
ަ

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ

ވމަށްޓަކައި،
ހުއްޓު ު
އ،
ހަރަކާތްތަކާ ި

ހިންގާ

ތަފާތު

ދިރާސާކުރުމާއި،

ތަމްރީން
ޕްރޮގްރާމްތައް

ޕްރޮގްރާމްތަކާއި،
ފަރުމާކުރުމާއި،

ވށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނާއި،
ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ރިކޯޑު ބެލެހެއްޓުން އަދި ގެ ެ
ނ ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް
އލާފައިވާ ޤަވާއިދުތަކާ ގުޅިގެ ް
ދށުން އެކުލަވަ ި
މި ޤާނޫނުގެ ަ
ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދީ ،އެ
ފަރާތްތަކުގެ ހިޔާލާ މަޝްވަރާ ހުށަހެޅޭނެ މާހައުލެއް އޮތޯރިޓީގައި ބިނާކުރުން؛
( )6އިންޓަރންޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގައި
މސައްކަތްތަކާއި ،ތަފާތު
މަސައްކަތްކުރުމުގެ ތަޖުރިބާ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ،އިދާރީ ަ
ލިޔެކިޔުންތައް

އެކުލަވައިލާ

ބެލެހެއްޓުމާއި،

ނތައް
ޕްރެޒެންޓޭޝަ ް

އ
އެކުލަވާލުމާ ި

ހުށަހެޅުމާއި ،މުޢާމަލާތު ކުރުމުގެ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދިނުން.

ކަނޑައަޅާނެ
އޮނިގަނޑު

ނސް ކަނޑައަޅާނީ ހަފްތާއަކު  20ގަޑިއިރު މަސައްކަތް
ނނަށް އެލަވަ ް
( )1އިންޓަރނު ް
ކުރުމަށެވެ.
( )2އިންޓަރންޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގައި އެލަވަންސް ކަނޑައަޅާނީ ކޮންމެ ގަޑިއިރަކަށެވެ.
( )3އެލަވަންސް ކަނޑައަޅާނީ ތަޢުލީމް އަދި/ނުވަތަ މަދުވެގެން  1އަހަރު ދުވަހުގެ
ކށެވެ.
މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް ބިނާ ޮ
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(ށ)

އ
އިންޓަރންޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އެލަވަންސް ކަނޑައަޅާފައިވާގޮތް ތިރީގައިވާ ތާވަލުގަ ި
އެވަނީއެވެ.
މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއާ

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއާއެކު

މ
ތަޢުލީ ު

ނުލައި ދެވޭ އެލަވަންސް

ދެވޭ އެލަވަންސް

(ގަޑިއަކަށް ދެވޭ އެލަވަންސް،

(ގަޑިއަކަށް ދެވޭ އެލަވަންސް،

ރުފިޔާއިން)

ރުފިޔާއިން)

އޭ ލެވެލް

15

20

ޑިޕްލޮމާ (ލެވެލް )5

20

25

އެޑްވާންސްޑް ޑިޕްލޮމާ/

25

30

އެސޯސިއޭޓް ޑިގްރީ/
ފައުންޑޭޝަން ޑިގްރީ
(ލެވެލް )6
ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ

40

35

(ލެވެލް )7
އިންޓަރންޝިޕްގެ

.4

(ހ)

އިންޓަރންޝިޕްގެ މުއްދަތަކީ  1މަހާއި  3މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތެކެވެ.

މުއްދަތު
އިންޓަރންޝިޕް

.5

(ހ)

މި

ޢުސޫލުގެ

އަންނަނިވި

ދަށުން

ފަރާތްތަކަށް

ޕްރޮގްރާމްއަށް

ކުރިމަތިލެވޭނެއެވެ.

ކުރިމަތި ލެވޭނެ

ށފައިވާ ފަރާތްތައް؛
( )1މަތީ ސާނަވީ ތަޢުލީމު ހާސިލުކޮ ް
( )2ރާއްޖެއާއި

އ
ފަރާތްތަ ް

ނުވަތަ

ނ
ރާއްޖެއި ް

ބޭރުގައި

މި

ދިވެހި

އިންޓަރންޝިޕް

ގ
ރާއްޖޭ ެ

ޤައުމީ

ޕްރޮގްރާމަށް

ސަނަދުތަކުގެ

އޮނިގަނޑުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ލެވެލް ( 5ޑިޕްލޮމާ) ނުވަތަ ( 6އެޑްވާންސްޑް ޑިޕްލޮމާ/
އެސޯސިއޭޓް ޑިގްރީ/ފައުންޑޭޝަން ޑިގްރީ) ނުވަތަ ( 7ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ) ގެ ސަނަދެއް
ކރަމުންދާ ދަރިވަރުން؛
ހާސިލުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ހާސިލު ު
ށ މަސައްކަތް ކުރުމަށް
ސކޮށް ގެވެށި އަނިޔާއާ ދެކޮޅަ ް
( )3އިޖްތިމާޢީ ދާއިރާއަށް ،ހާއް ަ
ތއް.
ޝައުޤުވެރިކަން ހުންނަ ފަރާތް ަ
އިންޓަރންޝިޕް
ޕްރޮގްރާމަށް
ނ
ކުރިމަތިލު ް

.6

(ހ)

ޓން އެކަމަށް އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައި،
( )1އިންޓަރންޝިޕް ޕްރޮގްރާމަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ އޮތޯރި ީ
އިއުލާނުކުރުމުންނެވެ.
އޑްރެސްކޮށް ،އިންޓަރންޝިޕް
އށް ެ
) (2އިންޓަރންޝިޕް ޕްރޮގްރާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އޮތޯރިޓީ ަ
އެދޭ

ފޯމު

ކރުމަށްފަހު،
ފުރިހަމަ ު

ޕްރޮގްރާމްގައި

ބައިވެރިވުމަށް

ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ

ދ
ތ ތަޢުލީމް ހާސިލުކުރަމުން ާ
ކޮޕީ ނުވަ ަ

ފަރާތެއްނަމަ

އލީމީ
ތަ ު
ނ
އެކަ ް

އަންގައިދޭ ލިޔުން ،ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ އަދި ވަނަވަރު
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
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އިންޓާރންޝިޕް

.7

(ހ)

( )1އިންޓަރންޝިޕް ޕްރޮގްރާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތައް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް

ޕްރޮގްރާމަށް

ޓ ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު
ޝޓްލިސް ް
ޯ
ބލައި،
ޝރުތުތަކަށް ަ
ަ
ދ މަސައްކަތުގެ
ބަލައި ،އަ ި

ކުރިމަތިލާ

އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ނޝިޕް ޕްރޮގްރާމަށް ކުރިމަތިލާ
( )2މި ނަމްބަރުގެ ( )1ގައި ބަޔާންކުރާ ފަދައިން އިންޓަރ ް

ފަރާތްތައް

އ
ވ ތައުލީމާ ި
އ ބޭނުން ާ
ނމަ ،ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތަ ް
ޓލިސްޓް ކުރާ ަ
ފަރާތްތައް ޝޯ ު

ޝޯޓްލިސްޓް

ތަޖުރިބާ،

ކުރުން

އަދި

ކްރައިޓީރިއާއެއްގެ

ށ
ހުނަރަ ް

ބަލައި،

ދަށުން

ކުރިމަތިލީ

އިސްކަންދޭ
ހުރިހާ

ތަރުތީބަކުން
އ
ފަރާތެ ް

ކަނޑައަޅާ

ޝޯޓްލިސްޓްކޮށް،

އިންޓަވިއުކުރަންވާނެއެވެ .އަދި ،އިންޓަރވިއުއަށް ޝޯޓްލިސްޓް ނުވާ ފަރާތްތަކަށް
ވ
ނ ޝޯޓުލިސްޓު ނު ި
ނކުރެވުނު ކްރައިޓީރިއާގެ ދަށު ް
ބނު ް
ޝޯޓްލިސްޓް ކުރުމުގައި ޭ
ނގަންވާނެއެވެ.
ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ލިޔުމުން އަ ް
.8

އިންޓަރވިއު

(ހ)

ކުރުން

ށ
ފރާތްތަކަށް އިންޓަރވިއުއަ ް
އިންޓާރންޝިޕް ޕްރޮގްރާމަށް ކުރިމަތިލައި ޝޯޓުލިސްޓު ވި ަ
ހާޟިރުވުމުގެ  24ގަޑިއިރު ކުރިން އެކަން އަންގަން ވާނެއެވެ.

(ށ)

ށ
ލގެ މެމްބަރުން ބައްދަލުކޮ ް
ގ ކުރިން ،އިންޓަރވިއު ޕެނަ ް
އިންޓަރވިއު ކުރަން ފެށުމު ެ
ވނެއެވެ.
ނންމަން ާ
އަންނަނިވި ކަންތައް ި


ބ
އިންޓަރވިއު ފޯމެޓާއި ސުވާލުތަކުގެ ތަރުތީ ު



ވ ހުރިހާ ފަރާތަކާ ކުރާނެ ސުވާލުތައް
އިންޓަރންޝިޕަށް ކުރިމަތިލާފައި ާ



ވަކިވަކި ފަރާތްތަކާއި ކުރާނެ ސުވާލުތައް



ކޮން ސުވާލެއް ކުރާނީ ކާކުކަން



އިންޓަރންޝިޕަށް

ފއިވާ
ކުރިމަތިލާ ަ

ފަރާތްތަކުން

ސާފުކުރަން

ނ
ބޭނުންވެދާ ެ

މތު
އިންޓަރންޝިޕްއާއި ބެހޭ މަޢުލޫ ާ
ވަކިވުން

ތ ( .10ހ)
ނުވަ ަ

މށް އިންޓަރނުން އެދިއްޖެނަމަ1 ،
( )1އިންޓަރންޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަނުކޮށް ނިންމާލު ަ
ހަފްތާ ކުރިން ލިޔުމުން ސުޕަވައިޒަރަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

ވަކިކުރުން

ނ
( )2އިންޓަރންޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޚިދުމަތް މެދުކަޑާލަން މި އޮތޯރިޓީ ް
ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ،އެކަން  1ހަފްތާ ކުރިން އިންޓަރންއަށް އަންގައި،
އެއްބަސްވުން އުވާލައި ،މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމުގެ އިހްތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
އިންޓަރނުންނާ

( .11ހ)

ނށް މަސައްކަތް ކަނޑައަޅައި ،ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތައް ހަވާލުކޮށް ،އިރުޝާދު
އިންޓާރނުން ަ
މަސައްކަތްތައް

މަސައްކަތް

ދީ،

ހަވާލުކުރުން އަދި

އިސްވެރިއެކެވެ.

އޓާނީ
ލހަ ް
ބަ ަ

ނ
އިންޓާރ ް

މަސައްކަތް

ކުރާ

ޑިޕާރޓްމަންޓެއްގެ

މަސައްކަތްތައް
ބެލެހެއްޓުން
އިންޓަރންޝިޕް

( .12ހ)

އިންޓަރންޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ހިންގައި ،ބަލަހައްޓާނީ

ކޯޕަރޭޓް އެފެއާ ރޒް ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ
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ޕްރޮގްރާމް
ހިންގައި،

ނނެވެ.
ބެލުމުގެ ދަށު ް
(ށ)

މޮނިޓަރ ކުރުން
ސިއްރު

އިންޓާރންޝިޕް

ޕްރޮގްރާމް

މޮނިޓަރކުރާނީ

މިކަމަށް

ތރިޓީން
އޮ ޯ

ކަނޑައަޅާ

ވަކި

ފރޭމްވަރކްގެ ދަށުންނެވެ.
އިންޓަރންޝިޕް މޮނީޓަރިންގ ް
( .13ހ)

ހިފެހެއްޓުން

އިންޓަރންޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކާއެކު މަސައްކަތުގެ އެގްރިމެންޓެއްގައި
ސޮއިކޮށް ،ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމުގެ އިޤްރާރެއްގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

(ށ)

އެއްވެސް އިންޓާރނެއްގެ ފަރާތުން ސިއްރު ނުހިފެހެއްޓުމުގެ މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ
ވަގުތުން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.

އުސޫލަށް

( .14ހ)

އަމަލުކުރުން
މާނަކުރުން

މި އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ މި އުޞޫލު އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުން ފާސްކުރާ ތާރީޚުން
ވ.
ފެށިގެންނެ ެ

( .15ހ)

ނ
"އިންޓަރން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ އޮތޯރިޓީގެ ޕެއިންޑް އިންޓަރންޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށު ް
އޮތޯރިޓީގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

(ށ)

"އިންޓަރންޝިޕް

ޕްރޮގްރާމް"

ކަމަށް

ބުނެފައިއެވަނީ

އެލަވެންސް

ކަނޑައެޅިފައިވާ

ޕްރޮގްރާމްއަށެވެ.
ށ ދެވޭ މުސާރައަށެވެ.
ނ ް
(ނ) "އެލަވެންސް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ފައިސާއިން އިންޓަރނުން ަ
ތ ފެކްސް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ
ބނެފައިއެވަނީ ސިޓީއަކުން ނުވަ ަ
(ރ) "ލިޔުމުން އެންގުން” ކަމަށް ު
ވ.
އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް އެންގުން ހިމެނޭގޮތަށެ ެ
(ބ)

ނ ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީއަށެވެ.
"އޮތޯރިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަ ީ

(ޅ)

"ބޯޑު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
އައްޔަނުކުރައްވާފައިވާ  7މެންބަރުންގެ ބޯޑަށެވެ.

އ
ނޯޓް :މި އުސޫލު ވަނީ  16އޭޕްރީލް  2019ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުގެ  7ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގައި ފާސްކޮށްފަ ި
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ޕެއިޑް އިންޓަރންޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގެ އިންޓަރވިއު ފޯމް
އިންޓަރވިއުއަށް ހާޟިރުވި ފަރާތުގެ ނަން____________________ :
އިންޓަރވިއުގައި ސްކޯ
1

އިންޓަރވިއުގައި ބަލަންވީ ބައިތައް

(ވަރަށް
ދެރަ)

2

3

4

(ދެރަ)

(އެވްރެޖް)

(ރަނގަޅު)

5
(ވަރަށް
ރަނގަޅު)

އަމިއްލަ ތަޢާރަފު ހުށަހަޅައިދިނުންމާއި އިންޓަރިންޝިޕްއަށް ކުރިމަތިލި ސަބަބު ބަޔާންކުރުން
ޔންކުރުން އަދި އިތުރަށް ކުރާ
އަމިއްލަ ތަޢާރަފު ހުށަހެޅުމުގެ ތެރޭގައި އިންޓަރންޝިޕްއަށް ޝައުގުވެރިވާ ސަބަބު ބަ ާ
ހިތްވާކަންކަން (ހޮބީސް) ކިޔައިދިނުން
އިންޓަރވިއުއަށް އައުމަށް 'ޕްރޮފެޝަނަލް' ވުން
ސާފުތާހިރުވުން ،އިންޓަރވިއުއާގުޅޭ ފަދަ ހެދުން އެޅުން
މުޢާމަލާތު ކުރުމުގެ ހުނަރު
ޕޮސިޓިވްވުން ،ތެދުވެރިވުން ،އަދަބުވެރިވުން ،ކޮންފިޑެންޓްވުން ،ނަޒާހަތްތެރިވުން
ތތަކާއި ،ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ޓޯން އޮފް ވޮއިސް އަދި އައި ކޮންޓެކްޓް
ބޮޑީ ލޭންގުއޭޖް ޕޮސިޓިވްވުން (ޕޯސްޗަރ ،އަތުގެ ހަރަކާ ް
ރަނގަޅު މިންވަރަކަށް ބެހެއްޓުން)
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