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ފިހުރިސްތު

ތަޢާރަފް ތަޢާރަފް.   .11

1.1 ފެށުން

1.2 މަޤްސަދު

1.3 ޤަބޫލުކުރާ ހަމަތައް/އަސާސްތައް

1.4 އަމާޒުކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތައް

1.5 ފަރުމާ ކުރެވިފައިވާ ގޮތް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އާއި ގުޅުންހުރި ޤާނޫނުތަކާއި، މުއާހަދާތަކާއި ސިޔާސަތުތައް އަދި މުއައްސަސާތައް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އާއި ގުޅުންހުރި ޤާނޫނުތަކާއި، މުއާހަދާތަކާއި ސިޔާސަތުތައް އަދި މުއައްސަސާތައް.   .22

ނޑު 2.1 ޤާނޫނީ އޮނިގަ

2.2 ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު: ޤައުމީ ސްްޓރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން 2019 - 2023

2.3 ނޭޝަނަލް ރެސިލިއަންސް އެންޑް ރިކަވަރީ ޕްލޭން 2020 - 2022

2.4 2030 އެޖެންޑާ ފޮރ ސަސްޓެއިނަބަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

2.5 ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންތަކާއި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޕްލޭންތައް

2.6 ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންތައް ރޭވުމާއި ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތައް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުވުމުގައި ރައްޔިތުންނާއި ކަމާބެހޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް ބައިވެރިކުރުން ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުވުމުގައި ރައްޔިތުންނާއި ކަމާބެހޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް ބައިވެރިކުރުން.   .33

3.1 ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އާއި ގުޅުންހުރި އެކި ފަރާތްތައް ދެނެގަތުން

3.2 ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގައި އަންހެނުންގެ ޚިއްސާ އިތުރުކުރުން

3.3 ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގައި ޖަމިއްޔާތަކުގެ ރޯލު

3.4 މުޖުތަމައުގައި ހިމެނޭ ޚާއްސަ ރައްކާތެރިކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް ދެނެގަތުން

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުން ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުން.   .44

ނޑު 4.1 ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ އޮނިގަ

4.2 ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ ހަރުފަތްތައް

4.3 ހަރުފަތް 1: ތައްޔާރުވުން

ރައްޔިތުންނާއި ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކާއި ދެމެދު ބާއްވާ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުންރައްޔިތުންނާއި ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކާއި ދެމެދު ބާއްވާ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން

4.4 ހަރުފަތް 2: ހާލަތު ދެނެގަތުމާއި، ތަރައްޤީއަށް ހުރި ފުރުސަތުތަކާއި ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަތުން

ނޑައެޅުން 4.5 ހަރުފަތް 3: ތަސައްވުރު ކަ

ނޑައެޅުން 4.6 ހަރުފަތް 4: ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ކަ
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55. ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންއަށް އަމަލު ކުރުން/ތަންފީޒުކުރުން. ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންއަށް އަމަލު ކުރުން/ތަންފީޒުކުރުން

ވިލަރެސް ކުރުމާއި ވަޒަންކުރުން ވިލަރެސް ކުރުމާއި ވަޒަންކުރުން.   .66
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1.1 ފެށުން

 )07/2010 ނަންބަރ  )ޤާނޫނު  ޤާނޫނު  ހިންގުމުގެ  އުސޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ފޮތަކީ،  މިއަތްމަތީ 

ޕްލޭންތައް އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި  8)ށ(، 23 )ށ(، 41 )ނ( އަދި 92 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކުލަވާލަންޖެހޭ ތަރައްޤީގެ  ގެ 

ފޮތެކެވެ. އަތްމަތީ  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން  އޮތޯރިޓީގެ  ގަވަމަންޓް  ލޯކަލް  ދިނުމުގެގޮތުން  އިރުޝާދު  ކައުންސިލްތަކަށް 

އަމަލުކުރަންވީގޮތާއި،  ކައުންސިލްތަކުން  އެކުލަވާލުމުގައި  ޕްލޭންތައް  ތަރައްޤީގެ  ރިޔާއަތްކޮށް،  ހާލަތަށް  އަދުގެ  މިފޮތުގައި، 

ތަރައްޤީގެ  އިތުރުން،  މީގެ  ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.  ގޮތް  ފަރުމާކުރަންވީ  ޕްލޭން  ތަރައްޤީގެ  އަދި  ކަންތައްތައް  ވިސްނުންބަހައްޓަންވީ 

ޕްލޭން އެކުލަވާލުވުމުގައި ސަމާލުވާންޖެހޭ ޤައުމީ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ތަސައްވުރުތަކާއި ބެހޭ މައުލޫމާތުވެސް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. 

1.2 މަޤްސަދު

ނޑު މަޤްސަދުތަކަކީ: މިއަތްމަތީ ފޮތް އެކުލަވާލުމުގެ މައިގަ

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ކައުންސިލްތަކަށް މަގުދައްކާ ދިނުން. 	

އެއް ބައްޓަމަކަށް ހުރިހާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންތައް އެކުލަވާލުމަށް އެހީތެރިކަންފޯރުކޮށްދިނުން. 	

ތަރައްޤީގެ  	 ސިޔާސަތުތަކާއި،  މައި  ނޑައަޅާވާފައިވާ  ކަ ސަރުކާރުން  ޕްލޭންތަކަކީ  އެކުލަވާލާފައިވާ  ދާއިރާތަކުން  އެކި 

އިރުޝާދުދިނުން.  ހެދުމަށް  ޕްލޭންތަކަށް  އެކުލަވާލާފައިވާ  ފުށޫނާރާގޮތަށް  އެއާއި  އެހީތެރިވެދޭ،  ވާސިލުވުމަށް  ނޑިތަކަށް  ނޑުދަ ލަ

އެކުލަވާލެވޭ،  	 މައްޗަށް  ޚިޔާލުގެ  މަޝްވަރާއާއި  ބައިވެރިވުމާ،  ރައްޔިތުންގެ  ޕްލޭންތަކަކީ،  ތަރައްޤީގެ  ދާއިރާތަކުގެ  އިދާރީ 

އިތުރުކުރުމަށް  ޚިއްސާ  ރައްޔިތުންގެ  ތަންފީޒުކުރުމުގައި  ޕްލޭން  އަދި  ހެދުން.  ޕްލޭންތަކަކަށް  ބަލައިގަންނަ  އެފަރާތްތައް 

ފާހަގަކުރުން. ކަންތައްތައް  ކުރެވިދާނޭ 

ޕްލޭން  ތަރައްޤީގެ  ކަންތައްތަކާއި،  ދޭންޖެހޭނެ  ސަމާލުކަން  އެކުލަވާލުވުމުގައި  ޕްލޭން  ތަރައްޤީގެ  ފޮތުގައި  މިއަތްމަތީ  މިގޮތުން، 

އެއްހަމައެއްގައި އެކުލަވާނޭ ގޮތާއި، ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ގުޅުންހުރި ޤާނޫނު ތަކާއި، މުވާހަދާތަކާއި، މުއައްސަސާތަކުގެ ތަފްސީލާއި، 

އެހާލަތްތަކާއި  ގޮތާއި،  ދެނެގަންނާނޭ  ހަޤީގަތްތައް  ހާލަތްތަކާއި  އިޤްތިސާދީ  އަދި  އިޖްތިމާޢީ  ރަށެއްގެ/އަތޮޅެއްގެ/ސިޓީއެއްގެ  އެ 

ފޯރުކޮށްދީފައިވާނެއެވެ.  ލަފާ  އިރުޝާދާއި  ބޭނުންވާ  ތައްޔާރުކުރުމަށް  ޕްލޭން  ތަރައްޤީގެ  މަތިން  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ 
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ޤަބޫލުކުރާ ހަމަތައް/އަސާސްތައް  1.3

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންތައް އެކުލަވާލުމުގައި ސަމާލުކަންދޭނޭ ހަމަތައް/އަސާސްތައް ތިރީގައި މިވަީނއެވެ.  

ވިލުންވެރި މުޖުތަމައުއަކަށް ވުމަށްޓަކައި މަގުދައްކައިދޭ ޕްލޭނެއް ކަމުގައިވުން.  	

ރައްޔިތުންގެ އަޑު ހިމެނިފައިވާ އަދި ރައްޔިތުން ޤަބޫލު ކުރާ ނުވަތަ ބަލައިގަންނަ ޕްލޭނެއް ކަމުގައިވުން. 	

ރައްޔިތުންގެ ރުހުމާއި އިތުބާރު ލިބިފައިވާ ޕްލޭންއެއް ކަމުގައި ވުން. 	

މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމަށް މަސައްކަތްކުރާ އަދި ފުރުސަތުދޭ ޕްލޭނެއް ކަމުގައިވުން.  	

ތިމާވެިށ ރައްކާތެރިކޮށް، ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަްތކުރާނޭ ޕްލޭންއެއް ކަމުގައިވުން.  	

އިންސާނީ ހައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި އެކު، އިޖްތިމާއީ ގޮތުންނާއި އިޤްތިސާދީ ގޮުތން ާނޒުކު އާބާދީގެ ބޭނުންތައް ދަންނަ،  	

އެފަރާތްތަކުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ޕްލޭންއެއް ކަމުގައިވުން. 

ޢިޤްތިސާދީ ފުރުސަތުތަކާއި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދޭ ޕްލޭންއެއް ކަމުގައިވުން. 	

ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ރަށުގެ ޖަމިއްޔާތަކުގެ ދައުރު ދެނެގަންނަ، އެފަރާތްތަކުގެ ޚިއްސާ އިތުރުކުރާ ޕްލޭނެއް  	

ކަމުގައިވުން. 

ސަރަހައްދީ ތަރައްޤީ އާއި ގުޅުންހުރި ޕްލޭނެއް ކަމުގައިވުން.  	

ހާޞިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާއަށް ބިނާކޮށް އެކުލަވާލެވޭ ޕްލޭނެއް ކަމުގައިވުން.  	

1.4 އަމާޒުކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތައް

ނުވަތަ  ސްޓާފުން  ޕްލޭނިންގ  ކައުންސިލްތަކުގެ  މެމްބަރުންނަށާއި،  ކައުންސިލްތަކުގެ  ލޯކަލް  ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ  މިއަތްމަތީފޮތް 

ސިވިސްސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށާއި، އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ތަކާއި، ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ޚިއްސާވާ 

މެމްބަރުންނަށް  ކޮމިޓީތަކުގެ  އެކިއެކި  އުފައްދާ  އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި  ޕްލޭން  ތަރައްޤީގެ  މުވައްޒަފުންނަށާއި،  ދާއިރާތަކުގެ  އެކިއެކި 

އަމާޒުކޮށްގެންނެވެ. 

1.5 ފަރުމާ ކުރެވިފައިވާ ގޮތް

މިއަތްމަތީ ފޮތް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 

ފުރަތަމަ ބައިގައި ހިމެނިފައިވާނީ މިއަތްމަތީފޮތް ތައާރަފްކުރުމާއި ބެހޭ ބައިތަކެވެ. މިގޮތުން، މިފޮތް އެކުލަވާލުމުމުގެ މަޤްސަދާއި، 

ފަރާތްތައް  އަމާޒުކުރެވިފައިވާ  އަތްމަތީފޮތް  އަސާސްތަކާއި،  ނުވަތަ  ހަމަތައް  ބަލާނޭ  އެކުލަވާލުމުގައި  ޕްލޭންތައް  ތަރައްޤީގެ 

ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ. 
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ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ސިޔާސަތުތަކާއި،  ސަރުކާރުގެ  ޤާނޫނުތަކާއި،  ގުޅުންހުރި  އާއި  ޕްލޭން  ތަރައްޤީގެ  ބަލާފައިވާނީ  ބައިގައި  ދެވަނަ 

ނޑުގެ މައްޗަށެވެ.  މަޝްރަހުގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކާއި، ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އާއި ގުޅުންހުރި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ އޮނިގަ

މިގޮތުން ޤާނޫނު އަސާސީ އާއި، ތަރައްޤީ އާއި ގުޅުން ޤާނޫނުތަކާއި، ޤަވައިދުތަކާއި، ސަރުކާރުގެ މައި ސިޔާސަތުތަކުގެ ތަފްސީލު 

އެކުލަވާލާފައިވާ  ސަރުކާރުން  އަހަރަށް  ވަނަ   2023 އަހަރުން  ވަނަ   2019 ތެރޭގައި  މީގެ  ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.  މިބައިގައި 

މައުލޫމާތު  ގުޅޭ  ޕްލޭންތަކާއި  މާސްޓަރ  ތައްޔާރުކުރައްވާފައިވާ  ތަކުން  ދާއިރާ  އެކި  އާއި  ޕްލޭން  އެކްޝަން  ސްޓްރެޓީޖިކް 

ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. މިބައިގައި  މައުލޫމާތުވެސް  ބެހޭ  ނޑިތަކާއި  ނޑުދަ ލަ ތަރައްޤީގެ  ދެމެހެއްޓެނެވި  އިތުރުން،  މީގެ  ހިމެނޭނެއެވެ. 

ތިންވަނަ ބައި ޚާއްސަކުރެވިފައިވާނީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގައި ރައްޔިތުންނާއި ކަމާބެހޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ ބައިވެރިވުން 

ތަރައްޤީގެ  މިގޮތުން  މައްޗަށެވެ.  ކަންތައްތަކުގެ  ބައެއް  ކުރެވިދާނޭ  ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި  މިކަން  މުހިއްމުކަމާއި،  ކަށަވަރުކުރުމުގެ 

އިތުރުކުރާނޭ  ބައިވެރިވުން  އަންހެނުންގެ  ހަރުފަތެއްގައި  ހުރިހާ  ޕްލޭންގެ  ދެނެގަތުމާއި،  ފަރާތްތަކެއް  ހުރިހާ  ގުޅުންހުރި  ޕްލޭނާއި 

ގޮތާއި، ތަރައްޤީގެ ކަންތައްތައް ރޭވުމުގައި ރަށުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެކިއެކި ޖަމާއަތްތަކުގެ ރޯލު ފުޅާކުރެވިދާނޭ ގޮތުގެ އިރުޝާދު 

ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.   

ޕްލޭނެއް  ތަރައްޤީގެ  މިގޮތުން،  ތަފްސީލެވެ.  ގޮތުގެ  އެކުލަވާލާނޭ  ޕްލޭން  ތަރައްޤީގެ  ހިމަނާފައިވާނީ  ބައިގައި  ހަތަރުވަނަ 

ބެހޭ  ބައިތަކާއި  އެކިއެކި  ހިމެނިދާނޭ  ހަރުފަތެއްގައި  ކޮންމެ  މީގެން  ހަރުފަތްތަކާއި،  އެކި  ކަޑައްތުކުރަންޖެހޭ  އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި 

ނުވަތަ  ވަސީލަތްތައް  ބޭނުންކުރެވިދާނޭ  ހަރުފަތެއްގައި  ކޮންމެ  މިއިން  އިތުރުން،  މީގެ  ހިމަނާފާވާނެއެވެ.  މިބައިގައި  މައުލޫމާތު 

ފާހަގަކޮށްދީފައިވާނެއެވެ.   ޓޫލްސްތައް 

ފަސްވަނަ ބައި ޚާއްސަކުރެވިފައިވާނީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރުމުގައި ސަމާލުވާންވީ ކަންތައްތަކަށެވެ. 

މިގޮތުން،  ކަންތައްތަކަށެވެ.  ބަލަންޖެހޭ  ވަޒަންކުރުމުގައި  ވިލަރެސްކުރުމާއި  ޕްލޭން  ތަރައްޤީގެ  ބަލާފައިވާނީ  ބައިގައި  ހަވަނަ 

ރިސަލްޓްސް  ނުވަތަ  ނޑު  އޮނިގަ ވިލަރެސްކުރުމުގެ  ހަމަތަކާއި،  ގެންގުޅެންޖެހޭ  މޮނިޓަރކުރުމުގައި  މުހިއްމުކަމާއި،  މޮނިޓަރިންގެ 

މެޓްރިކްސް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ގޮތާިއ، ފާަހގަ ނުވަތަ އިންޑިކޭޓަރ ތައްޔާރުކުރާނޭޮގތާއި، ވިލަރެސްކުުރމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނޭގޮުތގެ 

ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.  ކަންތައްތައް  ސަމާލުވާންޖެހޭ  ރިޕޯޓިންގގައި  ވަޒަންކުރުމާއި  އެކުލަވާލުމާއި،  ތާވަލެއް 

ބޭނުންކުރެވިދާނޭ  ވަޒަންކުރުމުގައި  ވިލަރެސްކުރުމާއި،  އެކުލަވާލުމާއި،  ޕްލޭން  ތަރައްޤީގެ  ޚާއްސަކުރެވިފައިވާނީ  ބައި  ހަތްވަނަ 

ވަސީލަތްތަކާއި،  ބޭނުންވާނޭ  ފައިދާއާއި،  އޭގެ  ހާލަތާއި،  ބޭނުންކުރެވިދާނޭ  ޓޫލްސްތައް  އެކި  މިގޮތުން،  ޓޫލްސްތަކަށެވެ.  އެކިއެކި 

ހިމަނާފާވާނެއެވެ.  މިބައިގައި  މައުލޫމާތު  ގޮތުގެ  ބޭނުންކުރެވިދާނޭ 

މިއަތްމަތީފޮތުގެ ފަހަތުބައިގައި ޤައުމީ ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭނުގައި ހިމެނޭ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ލޯކަލް ކައުންސިލުތަކާއި 

ގުޅުންހުރި ކަންތައްތައް ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.
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ނޑު 2.1 ޤާނޫނީ އޮނިގަ

ޤާނޫނު  ކުރުމުގެ  ލާމަރުކަޒު  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަސާސީއާށާއި،  ޤާނޫނު  ކުރިން  އެކުލަވާލުމުގެ  ޕްލޭން  ތަރައްޤީގެ 

ނޑު ރަގަޅަށް ދިރާސާކޮށް، މިޤާނޫނުތަކުގައިވާ ކަންތައްތަކަށް  އަދި މިނޫންވެސް ރަށުގެ ތަރައްޤީއާއި ގުޅުންހުރި ޤާނޫނުތަކުގެ އޮނިގަ

އެކިއެކި  ގުޅުންހުރި  އާއި  ތަރައްޤީ  ރަށުގެ  ދިރާސާކުރުމުން  ނޑު  އޮނިގަ ޤާނޫނީ  މިގޮތަށް  މުޙިއްމުކަމެކެވެ.  ވަރަށް  ފަރިތަވުމަކީ 

ލިބިގެންދާނެއެވެ.  ތަސްވީރެއް  ފުރިހަމަ  ލާޒިމްކުރާކަންތައްތަކުގެ  ޤާނޫނު  ބެހޭގޮތުން  ކަންކަމާއި 

ތާވަލު ތާވަލު 11: ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އާއި ގުޅުންހުރި ބައެއް ޤާނޫނުތައް: ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އާއި ގުޅުންހުރި ބައެއް ޤާނޫނުތައް

ޤާނޫނުޤާނޫނުދާއިރާދާއިރާ

231 ވަނަ މާއްދާޤާނޫނު އަސާސީ

ލާމަރުކަޒުކުރުމާއި ރައްޔިތުންނަށް 

ޚިދުމަތްފޯރުކޮށްދިނުމާއި ގުޅުންހުރި 

ޤާނޫނުތައް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމާއި ބެހޭ ޤާނޫނު  	

)07/2010(

ނޑައެޅުމުގެ ޤާނޫނު )6/2011( 	 އިދާރީ ދާއިރާތަކުގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށް ކަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުން ކަށަވަރުކުރުމުގެ  	

ޚާއްސަ ޤާނޫނު )05/2020(

މައުލޫމާތުބަލާ ލިބިގަތުމުގެ ހައްޤުގެ ޤާނޫނު )01/2014( 	

ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު )2/2000(  	މާލީ ކަންކަމާއި ގުޅުންހުރި ޤާނޫނުތައް

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު )03/2006( 	

ޓެކްސް ނެގުމާއި ބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު )03/2010( 	

ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ޤާނޫނު )07/2013( 	

ބިމާއި ފަޅުރަށްރަށާއި ގުޅުންހުރި 

ޤާނޫނުތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅު ރަށްރަށާއި ބެހޭ ޤާނޫނު )20/1998( 	

މީހުން އުޅޭ ރަށްރަށުގެ ރުއްގަހާ ބެހޭ ޤާނޫނު )21/1998( 	

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާއި ބެހޭ ޤާނޫނު )01/2002( 	

އިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު )4/2017( 	

ބިނާވެށި ޕްލޭން ކުރުމާއި ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު 	

އިޤްތިސާދީ ކަންކަމާއި ވަޒީފާއާއި 

ގުޅުންހުރި ޤާނޫނުތައް 

ދިވެހިރާއްޖޭހެ ޓޫރިޒަމް އާއި ބެހޭ ޤާނޫނު )02/1999( 	

ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ޤާނޫނު )02/2008( 	

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު )14/2019( 	

ނޑުވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނު  	 ދަ

)21/2019(
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އިޖްތިމާޢީ ކަންކަމާއި ގުޅުންހުރި 

ޤާނޫނުތައް

ކުޑަކުދިންގެ ހައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު )9/1991( 	

އުފަންވުން ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުމާއި  	

މަރުވާމީހުންގެ މަރު ސާބިތުކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު )7/1992(

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީ  	

އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު )08/2010(

އިޖްތިމާޢީ ޞިއްޙީ އިންޝުއަރަންސްގެ ޤައުމީ ނިޒާމުގެ ޤާނޫނު )15/2011( 	

ޕްރީސްކޫލް ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )01/2012( 	

ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު )03/2012( 	

ޢާންމު ސިއްހަތު ރައްކާތެރިކުރުމާއި ބެހޭ ޤާނޫނު )07/2012( 	

މީހުން ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު )12/2013( 	

އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޤާނޫނު )02/2014( 	

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު )16/2014( 	

ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނޫ )17/2014( 	

ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު )32/2015( 	

ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނު )18/2016( 	

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޤާނޫނު )8/2020( 	

ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމާއި ވިލުންވެރި 

މުޖުތަމަޢުތަކެއް އުފެއްދުމާއި ގުޅުންހުރި 

ޤާނޫނުތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރަށްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނު )4/1993( 	

ގަސްގަހާގެހި ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު )12/2011( 	

ކާރިސާއާއި ބެހޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤާނޫނު )28/2015( 	

އެއްގަމުގެ ދަތުރު ފަތުރުގެ ޤާނޫނޫ )05/2009( 	އެހެނިހެން
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2.2 ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު: ޤައުމީ ސްްޓރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން 2019 - 

2023

ނުވެއެވެ.  އެކުލަވާލެވިފައެއް  ޕްލޭންއެއް  ތަރައްޤީގެ  ޤައުމީ  އަދި  ތަސައްވުރެއް  މުއްދަތުގެ  ދިގު  މިހިނދު  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

ނޑިތައް ހިމެނޭ 5 އަހަރު ދުވަހުގެ ޤައުމީ  ނޑުދަ ނަމަވެސް، ސަރުކާރުގެ މައި ސިޔާސަތުތަކާއި، ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ޤައުމީ ލަ

ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭނެއް 2019 ވަނަ އަހަރު ވަނީ ރަޢީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން އެކުލަވާލައްވާ ޢާންމުކުރައްވާފައެވެ. 

ދާއިރާއެއްގެ   33 ބަހާލެވިފައިވާ  ދަށުން  ބަޔެއްގެ   5 ނޑު  މައިގަ އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ  ޕްލޭން  އެކްޝަން  ސްޓްރެޓީޖިކް  ޤައުމީ 

މައްޗަށެވެ. މިފަސް ބަޔަކީ ނޫ އިޤްތިސާދު، އޯގާތެރި ސަރުކާރު، ފަޚުރުވެރި ޢާއިލާ، ޖަޒީރާ ދިރިއުޅުން އަދި ހެޔޮ ވެރިކަމެވެ. މި 

5 ބައިގެ ދަށުގައި ހިމެނޭ 33 ދާއިރާގެ ތަފްސީލު ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީއެވެ. 

މީގެ  ހިމެނެއެވެ.  ކަމެއް   470 ޖުމްލަ  ގުޅުންހުރި  ކައުންސިލްތަކާއި  ލޯކަލް  ޕްލޭންގައި  އެކްޝަން  ސްޓްރެޓީޖިކް  ސަރުކާރުގެ 

ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.  ގައި   1 ޖަދުވަލު  ތަފްސީލު 

ތާވަލު ތާވަލު 22: ޤައުމީ ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ބައިތައް: ޤައުމީ ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ބައިތައް

ހެޔޮ ވެރިކަންޖަޒީރާ ދިރިއުޅުންފަޚުރުވެރި ޢާއިލާއޯގާތެރި ސަރުކާރުނޫ އިޤްތިސާދުބައިތައްބައިތައް

މިބައިގައި ހިމެނެނީ ތަޢާރަފްތަޢާރަފް
އިޤްތިސާދީ 

ނޑިތަކާއި،  ނޑުދަ ލަ
ފުރިހަމަ ގޮތެއްގައި 
ނޑިތައް  ނޑުދަ އެ ލަ

ހާސިލް ކުރެވޭނޭ 
ގޮތްތަކެވެ. 

މިބައިގައި ހިމެނެނީ 
އިޖްތިމާޢީ 

ކުރިއެރުމުގައި 
އިސްކަން ދެވޭ 

ކަންކަމެވެ. 

މިބައިގައި ހިމެނެނީ 
ތަފާތު ކުރުންތައް 
ނައްތާލުމަށާއި، 
ހަވާސާވެފައިވާ 

އާބާދީތަކަށް ގުޅިގެން 
އިސްކަންދެވޭ 
ކަންކަމެވެ. 

މިބައިގައި ހިމެނެވީ 
މުޖުތަމަޢު ބިނާ ކުރުމާއި، 
ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ 
ކަންކަމާއި ތިމާވެއްޓާއި 
ގުޅުންހުރި ކަންކަމެވެ. 

މިބައިގައި ހިމެނެނީ ދަޢުލަތް 
ހިންގުމަށް ގެނެވޭ މުޙިއްމު 

އިސްލާހުތަކެވެ. 

- މަސްވެރިކަމާއިދާއިރާތައްދާއިރާތައް
ނޑުފަޅުގެ   ކަ
  ވަސީލަތްތައް
ނޑުވެރިކަން - ދަ
- ފަތުރުވެރިކަން
- ކުދި އަދި މެދު

  ފަންތީގެ
  ވިޔަފާރިތައް
- އިންސާނީ

  ވަސީލަތްތަކާއި
  ވަޒީފާ އަދި

  މައިގްރޭޝަން
- އިޤްތިސާދު

  ސިންދަފާތުކުރުން

- ސިއްޙަތު
- ތަޢުލީމް

- މަތީ ތަޢުލީމް
- އިޖްތިމާޢީ

  ރައްކާތެރިކަން
- މަސްތުވާތަކެތީގެ

  ވަބާއިން
  ސަލާމަތްވުމާއި،
  ރީހެބިލިޓޭޝަން

- ޢާއިލާ
- ބޯހިޔާވަހިކަން

- ޒުވާނުން
- މުޖުތަމަޢު

  ބާރުވެރިކުރުވުން
- ކުޅިވަރު

- އިސްލާމީ އަޤީދާ

- ލާމަރުކަޒުކުރުން
- ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމް

- ތިމާވެށި ހިމާޔަތް
  ކުރުމާއި ރައްކާތެރި

  ކުރުން
- ސާފު ހަކަތަ

- ކުންޏަކީ ވަޞީލަތަކަށް
  ހެދުން

- ފެނާއި ނަރުދަމާ
- ވިލުންތެރި މުޖުމަތަޢު

- އިންފޮރމޭޝަން،
  ކޮމިއުނިކޭޝަން

  އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ
- ސަޤާފަތާއި، ތަރިކަ

- ޤާނޫނުގެ ހުކޫމަތު
  ނެގެހެއްޓުމާއި، ޝަރުޢީ
  ނިޒާމު ކުރުން އިސްލާހު

  ކުރުން
- ޤައުމީ ސަލާމަތާއި،

  ޢާންމުންގެ ރައްކާތެރިކަން
- ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލުން

- ޖަވާބުދާރީކުރުވަނިވި
  ދަޢުލަތު
- މިނިވަން

  މުވައްސަސާތަކާއި
  ޕަބްލިކް ސަރވިސް

  އިސްލާހުކުރުން
- މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން

- ޚާރިޖިއްޔާ 

88



qtof Itamqtaw egumulAvalukew qnElqp egIQqwarat qtof Itamqtaw egumulAvalukew qnElqp egIQqwarat

2.3. ނޭޝަނަލް ރެސިލިއަންސް އެންޑް ރިކަވަރީ ޕްލޭން 2020 - 2022

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ސަބަބުން  ހުއްޓުންތަކުގެ  އައި  ދަތުރުފަތުރުކުރުމަށް  ވިޔަފާރިތަކަށާއި  ދުނިޔޭގެ  ގުޅިގެން  އާއި  ކޮވިޑް-19 

ރާވާފައިވާ  އަހަރަށް  ވަނަ   2020 ސަބަބުން،  މީގެ  އައެވެ.  ލޮޅުންތަކެއް  ބޮޑު  ނުހަނު  ނިޒާމުތަކަށް  އިޖްތިމާޢީ  އިޤްތިސާދަށާއި 

މަޝްރޫޢުތަކާއި މަސައްކަތްތައް ވަގުތީ ގޮތުން މަޑުޖައްސާލަން ސަރުކާރަށް މަޖުބޫރުވެ، ސިއްޙީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމަށް 

ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ އަމާޒު ބަދަލުުކރަންޖެހުނެވެ. އަދި، ދައުލަތުގެ ްސޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކުގެ 

ތެރެއިން 2020 ވަނަ އަހަރުން 2022 ވަނަ އަހަރަށް އިސްކަންދޭނޭ ކަންތައްތައް ފާހަގަކޮށް، ނޭޝަނަލް ރެސިލިއަންސް އެންޑް 

އަދި  އިޖްތިމާޢީ  އިޤްތިސާދީ،  އެއީ،  ބަޔަކަށެވެ.  ތިން  ނޑު  މައިގަ ބަހާލެވިފައިވަނީ  މިޕްލޭން  އެކުލަވާލެވުނެވެ.  ޕްލޭނެއް  ރިކަވަރީ 

ބައެވެ.  މިތިން  )ގަވަނަންސް(  ހިންގުން  ދާއިރާތައް 

ތާވަލު ތާވަލު 33: ނޭޝަނަލް ރެސިލިއަންސް އެންޑް ރިކަވަރީ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ބައިތައް: ނޭޝަނަލް ރެސިލިއަންސް އެންޑް ރިކަވަރީ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ބައިތައް

ދާއިރާތައް ހިންގުން )ގަވަނަްނސް(ދާއިރާތައް ހިންގުން )ގަވަނަްނސް(އިޖްތިމާއީއިޖްތިމާއީއިޤްތިސާދީ އިޤްތިސާދީ 

ނޑުފަޅުގެ - މަސްވެރިކަމާއި ކަ

  ވަސީލަތްތައް

- ފަތުރުވެރިކަން

- ދަތުރުފަތުރު

- ބޯހިޔާވަހިކަން

- ތިމާވެށި އަދި ހަކަތަ

- ވިޔަފާރި އާއި އިޤްތިސާދީ ކުރިއެރުން

- އުމްރާނީ ތަރައްޤީ

- އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން

  އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ

- ސިއްޙަތު

- އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާއި އިޖްތިމާޢީ

  ޚިދުމަތް

- ތަޢުލީމް

- ސަޤާފަތާއި ތަރިކަ

- ޒުވާނުން، ކުޅިވަރި އަދި މުޖުތަމަޢު

  ބާރުވެރިކުރުވުން

- އިސްލާމީ އަޤީދާ

- ޤާނޫނުގެ ހުކޫމަތު ނެގެހެއްޓުމާއި،

  ޝަރުޢީ ނިޒާމުކުރުން އިސްލާހުކުރުން

- ޤައުމީ ސަލާމަތާއި، ޢާންމުންގެ

  ރައްކާތެރިކަން

- ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލުން

- ޖަވާބުދާރީކުރުވަނިވި ދަޢުލަތު

- މިނިވަން މުވައްސަސާތަކާއި ޕަބްލިކް

  ސަރވިސް އިސްލާހުކުރުން

- ލާމަރުކަޒުކުރުން

- ވިލުންތެރި މުޖުމަތަޢު

- ޚާރިޖިއްޔާ

99



qtof Itamqtaw egumulAvalukew qnElqp egIQqwarat

 2.4 2030 އެޖެންޑާ ފޮރ ސަސްޓެއިނަބަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

ހަލުވިކުރުމަށް  ތަރައްޤީ  އިޤްތިސާދީ  އަދި  އިޖްތިމާޢީ  ނައްތާލުމަށާއި،  ފަޤީރުކަން  ޤައުމުތަކުން  ދުނިޔޭގެ  އަހަރު،  ވަނަ   2016

ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ސަސްޓެއިނަބަލް  ފޮރ  އެޖެންޑާ   2030" ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި  ތިމާވެށި  ޖީލުތަކަށް  އޮތް  އަންނަން  އަދި 

އެކުލަވާލެވިފައެވެ.  ވަނީ  ނޑެއް  އޮނިގަ ތަރައްޤީގެ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ނަމުގައި  ގޯލްސް"ގެ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ސަސްޓެއިނަބަލް  އެންޑް 

ބައެކެވެ.   4 ނޑު  މައިގަ ހިމެނެނީ  ނޑުގައި  މިއޮނިގަ

 

ނޑު ނޑު ވަނަ އަހަރަށް އަމާޒުކޮށް އެކުލަވާލާފައިވާ ދުނިޔޭގެ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ އޮނިގަ ފިގަރ ފިގަރ 11: : 20302030 ވަނަ އަހަރަށް އަމާޒުކޮށް އެކުލަވާލާފައިވާ ދުނިޔޭގެ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ އޮނިގަ

މުހިއްމު  ވަރަށް  މުރާޖާކުރުމަކީ  ރަގަޅަށް  ނޑު  އޮނިގަ ތަރައްޤީގެ  ދެމެހެއްޓެނިވި  ދުނިޔޭގެ  އެކުލަވާލުމުގައި  ޕްލޭންތައް  ތަރައްޤީގެ 

ކަންތައްތައް  ބޭނުންވާ  ހާސިލްކުރަން  މެދުވެރިކޮށް  ޕްލޭން  ތަރައްޤީގެ  ރަށް/އަތޮޅު/ސިޓީއެއްގެ  އިތުރުން،  މީގެ  ކަމެކެވެ. 

ތަރައްޤީގެ  ދެމެހެއްޓެނިވި  އެއީ،  މުހިއްމެވެ.  ގުޅުވާލުން  ނޑިތަކާއި  ނޑުދަ ލަ ތަރައްޤީގެ  ދެމެހެއްޓެނިވި  ހިމެނޭ  ނޑުގައި  މިއޮނިގަ

ނޑިތައް ހާސިލުކުރުމަށް އެންމެ މުހިއްމު ރޯލެއް އަދާކުރާނީ ރަށް/އަތޮޅު/ސިޓީ ފެންވަރުގައި ހިންގޭ ހަރަކާތްތަކުންކަމުގައި  ނޑުދަ ލަ

ވާތީއެވެ.
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ޤަރާރުޤަރާރު

މުރާޖާކުރުންްމުރާޖާކުރުންް

ތަންފީޒުކުރުންތަންފީޒުކުރުން

ނޑިތައް )ސަސްޓެއިނަބަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ގޯލްސް(   ނޑުދަ ނޑިތައް )ސަސްޓެއިނަބަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ގޯލްސް(  ދެމެހެއްޓެނިވި ތަަރައްޤީގެ ލަ ނޑުދަ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަަރައްޤީގެ ލަ

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ތަސައްވުރު، އަސާސްތައް، އަދި ބަދަލުގެނައުމަްށ ގޮވާލާ ގޮވާލުންތައްބައިނަލްއަޤްވާމީ ތަސައްވުރު، އަސާސްތައް، އަދި ބަދަލުގެނައުމަްށ ގޮވާލާ ގޮވާލުންތައް

ޤައުމީ، ސަރަހައްދީ އަދި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ނަތީޖާ ހާސިލުކުރެވޭ މިންވަރު ދެނެގަތުންޤައުމީ، ސަރަހައްދީ އަދި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ނަތީޖާ ހާސިލުކުރެވޭ މިންވަރު ދެނެގަތުން

ނޑި މައްޗަށް ބަހާލައިގެން ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ 169169 އަމާޒު އަމާޒު ނޑުދަ ނޑި މައްޗަށް ބަހާލައިގެން ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ  ލަ ނޑުދަ 1717 ލަ

ތަންފީޒުކުރުމުގައި ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުންތަންފީޒުކުރުމުގައި ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުން
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ބަހާލެވިގެންދެއެވެ.  ދާއިރާއަކަށް   5 ނޑު  މައިގަ ނޑި  ނޑުދަ ލަ  17 ހިމެނޭ  ނޑިތަކުގައި  ނޑުދަ ލަ ތަރައްޤީގެ  ދެމެހެއްޓެނިވި 

 : ކީ ކަ ތަ އި ބަ މި

ނޑިތައް  	 ނޑުދަ ޕީޕަލް ގޯލްސް: އިންސާނުން/މީހުންނާއި ގުޅުންހުރި ލަ

ނޑިތައް  	 ނޑުދަ ޕްރޮސްޕެރިޓީ ގޯލްސް: ފުދުންތެރިކަމާއި ގުޅުންހުރި ލަ

ނޑިތައް  	 ނޑުދަ ޕްލެނެޓް ގޯލްސް: ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމާއި ގުޅުންހުރި ލަ

ނޑިތައް  	 ނޑުދަ ޕީސް ގޯލްސް: އަމާން ކަމާއި ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅުންހުރި ލަ

ނޑިތައް  	 ނޑުދަ ޕާރޓްނަރޝިޕް ގޯލްސް: ގުޅިގެން މަސަްއކަތްކުުރމާއި ގުޅުންހުރި ލަ
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ނޑިތައް ބެހިގެންދާ 55 ދާއިރާ ދާއިރާ ނޑުދަ ނޑިތައް ބެހިގެންދާ : ދެމެހެއްޓެނެވި ތަރައްޤީގެ ލަ ނޑުދަ ތާވަލު ތާވަލު 44: ދެމެހެއްޓެނެވި ތަރައްޤީގެ ލަ

2.5 ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންތަކާއި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޕްލޭންތައް 

މިކަންކުރުމުގެ  މުހިއްމުކަމެކެވެ.  ރިއާއަތްކުރުމަކީ  ޕްލޭންތަކަށްވެސް  ދާއިރާތަކުގެ  އަންނަނިވި  އެކުލަވާލުމުގައި  ޕްލޭން  ތަރައްޤީގެ 

ބޭނުމަކީ ޤައުމީ ފެންވަރެއްގައި ހަދާފައިވާ ސިޔާސަތުތަކާއި، މިހާރު ކުރަމުން ގެންދާ އަދި ކުރިއަށް ރާވާފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި، 

ވާސިލުވުމަށް  މަންޒިލަކަށް  ތަރައްޤީގެ  އެއް  ގުޅުވާލާ،  ޕްލޭންތައް  ތަރައްޤީގެ  ނޑިތަކާއި  ނޑުދަ ލަ ހާސިލުކުރަންބޭނުންވާ 

 . ޕްލޭންކުރުމެވެ

ނޭޝަނަލް ސްޕޭޝަލް ޕްލޭން )ޑްރާްފޓް( 	

ހެލްތް މާސްޓަރ ޕްލޭން 2025 - 2016 	

އެޑިއުކޭޝަން މާސްޓަރ ޕްލޭން 2023 – 2019  	

ފަސްވަނަ ޓޫރިޒަމް މާސްޓަރ ޕްލޭން 	

ނޭޝަނަލް ބަޔޯޑައިވަރސިޓީ ސްޓްރެޓެޖީސް އެންޑް އެކްޝަން ޕްލޭން 2025 – 2016 	

މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ ޕޮލިސީ އެންޑް ސްޓްރެޓަޖީ 2016  	

ނޭޝަނަލް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ޕޮލިސީ 2017 	

އިންޓެންޑެޑް ނޭޝަނަލީ ޑިޓަރމިންޑް ކޮންޓްރިބިއުޝަންސް 2015 	

މޯލްޑިވްސް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ޕޮލިސީ ފްރޭމްވޯކް 2015 	
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ޕީސް ގޯލްސްޕީސް ގޯލްސްޕްލެނެޓް ގޯލްސްޕްލެނެޓް ގޯލްސްޕްރޮސްޕެރިޓީ ގޯލްސްޕްރޮސްޕެރިޓީ ގޯލްސްޕީޕަލް ގޯލްސްޕީޕަލް ގޯލްސް
ޕާރޓްނަރޝިޕް ޕާރޓްނަރޝިޕް 

ގޯލްސްގޯލްސް

ގޯލް 1: ފަޤީރުކަން 
ނައްތާލުން

ގޯލް 2: ހައިހޫނުކަން 
ނައްތާލުން

ގޯލް 3: ހެޔޮ ސިއްހަތާއި 
ސަޢާދަތު

ގޯލް 4: ފެންވަރު 
ރަނގަޅު ތަޢުލީމު

ގޯލް 5: މިންތީގެ 
ހަމަހަމަކަން

ގޯލް 6: ސާފު ފެނާއި 
ނަރުދަމާ

ގޯލް 7: އަގުހެޔޮ ސާފު 
ހަކަތަ

ގޯލް 8: ހެޔޮގޮތުގައި 
މަސައްކަތްކުރުމުގެ 

ފުރުސަތާއި އިޤްތިސާދީ 
ކުރިއެރުން

ގޯލް 9: ސިނާއަތާއި، 
އީޖާދާއި މައްތިނި

ގޯލް 10: ނަހަމަކަން 
ކުޑަކުރުން

ގޯލް 11: ދެމެހެއްޓެނިވި 
ސިޓީ ތަކާއި މުޖުތަމަޢުތައް

ގޯލް 12: ތަކެތި 
އުފެއްދުމުގައާއި ބޭނުން 
ކުރުމުގައި ޒިންމާދާރުވުން

ގޯލް 13: މޫސުމީ 
ބަދަލުތަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅުން

ގޯލް 14: ފެނުއަޑީގެ 
ދިރުން

ގޯލް 15: އެއްގަމު ދިރުން

ގޯލް 16: 
ސުލްހަމަސަލަސްކަމާއި 

އަދުލު އިންސާފާއި ހަރުދަނާ 
މުއައްސަސާތައް

ގޯލް 17: 
ނޑިތަކަށް  ނޑުދަ ލަ

ވާސިލުވުމަށް ބައިވެރިކަން 
ހަރުދަނާ ކުރުން 
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2.6 ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންތައް ރޭވުމާއި ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތައް 

ކުރިއަށްގޮސްފައިވާއިރު،  މަރުހަލާއެއް  ޕްލޭނިންގ  ދެ  މިހާތަނަށް  ވުޖޫދަށްއައިފަހުން  ޤާނޫނު  ލާމަރުކަޒީ  އަހަރު  ވަނަ   2010

މައި  ސަރުކާރުގެ  ނުވަތަ  ޕްލޭނެއް  ތަރައްޤީގެ  ޤައުމީ  ދިގުމުއްދަތުގެ  ރިއާއަތްކުރާނެ  އެކުލަވާލުމުގައި  ޕްލޭންތައް  ތަރައްޤީގެ 

ޕްލޭންތައް  ތަރައްޤީގެ  ގަވަމަންޓް  ލޯކަލް  ވަނަ   3 އެކުލަވާލާ  އަހަރު  ވަނަ   2021 ނަމަވެސް،  ނެތެވެ.  އިދާރާއެއް  ޕްލޭނިންގ 

ވެއެވެ.  ވުޒާރާއެއްވެސް  ޕްލޭނިން  މައި  އިތުރުން  ޕްލޭނެއްގެ  އެކްޝަން  ސްޓްރެޓީޖިކް  ޤައުމީ  މަގުދައްކައިދޭނޭ  ތައްޔާރުކުރުމަށް 

އެންޑް  ހައުސިންގ  ޕްލޭނިންގ،  ނޭޝަނަލް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ޕްލޭންތަކުގައި  ތަރައްޤީގެ  ތައްޔާރުކުރާ  މިމަރުހަލާގައި  މިގޮތުން، 

ފަރާތްތަކަކީ  ހިމަނާފައިވާ  ތާވަލުގައި  އަންނަނިވި  އިތުރުން  މިމިނިސްޓްރީގެ  ބޮޑުވާނެއެވެ.  ވަރަށް  ޚިއްސާ  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ 

ފަރާތްތަކެވެ.  އަދާކުރާނޭ  ދައުރެއް  މުހިއްމު  މަސައްކަތުގައި  އެކުލަވާލުމުގެ  ޕްލޭން  ތަރައްޤީގެ 

ތާވަލު ތާވަލު 55: ތަރައްޤީގެ ކަންކަމާއި ގުޅުންހުރި ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިދާރާތަކާއި އެއިދާރާތަކުގެ ދަޢުރު: ތަރައްޤީގެ ކަންކަމާއި ގުޅުންހުރި ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިދާރާތަކާއި އެއިދާރާތަކުގެ ދަޢުރު

ދައުރުދައުރުސަރުކާރުގެ ވުޒާރާ/އޮފީސްތައް  ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާ/އޮފީސްތައް  

ޤައުމީ ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން )2019 – 2023( ރަޢީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

އަދި ނޭޝަނަލް ރެސިލިއަންސީ އެންޑް ރިކަވަރީ ޕްލޭން 

2020 - 2022 ގައި ހިމެނޭ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުން 

ކަށަވަރުކުރުމާއި، ނަތީޖާ ހާސިލުވާ މިންވަރު ދެނެގަތުން. 

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންތައް އެކުލަވާލާނޭގޮތުގެ އިރުޝާދުދިނުން، ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އޮތޯރިޓީ

ކައުންސިލްތަކުން ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން، 

ޤާނޫނާއެއްގޮތަށް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންތައް ކައުންސިލްތަކުން 

ހުށަހަޅާތޯ ޔަޤީންކުރުން. 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ދިގު މުއްދަތުގެ ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުން. ޤައުމީ 

ފެންވަރެއްގައި އެކުލަވާލާ އުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންތަކާއި، 

ރަށު އަދި އަތޮޅު ފެންވަރުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންތައް 

އެއްގޮތްކުރުން، ބިނާވެށި ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި 

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންތައް ގުޅުވާލުން، ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ 

ނޑިތަކުގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ރަށު/ ނޑުދަ ލަ

އަތޮޅު އަދި ސިޓީ ފެންވަރުގައި ކުރެވޭނެ ކަންތަތައް ދެނެގަނެ 

އެކަމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.
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އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ބްލޮކް ގްރާންޓްތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

ހަމަޖައްސައިދިނުމާއި މޮނިޓަރިންގ މަސައްކަތްކުރުން، 

މާލިއްޔަތު ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު އިސްލާހުތަކާއި އެއްގޮތް ވާގޮތުގެ 

މަތިން ޕަބްލިކް ޕްރޮކިއުމަންޓް އާއި ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ 

އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްތައް ކައުންސިލްތަކުން ހިންގުމަށް 

ނޑައެޅުމާއި،  ބޭނުންވާ ޤަވައިދުތަާކއި، އުސޫލުތައް ކަ

މޮނިޓަރކުރުން އަދި ތަމްރީނުދިނުން.

މިނިސްޓްރީ އޮފް  ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް 

ސަރވިސަސް

ދިރިއުޅުމުގައި އަދި މުޖުތަމައުގައި އަންހެނުންނާއި 

ފިރިހެނުންނަށް ދިމާވާ އެކި ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުމަށް 

މަސައްކަތްކުރުން، އަންހެނުންގެ ހައްޤުތަކަށް 

ވަކާލާތުކުރުން، އާއިލާއާއި އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާ 

ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްކުރުން. ރަށު ފެންވަރުގައި ކޮމިއުނިޓީ 

ސޯޝަލް ގްރޫޕްތައް އެކުލަވާލާ، އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން 

ކަށަވަރުކުރުން. 

ތިމާވެށި ރައްޔާތެރިކޮށް ހިމާޔަތްކުރުމާބެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް 

ކުރުން، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުދެނެގަނެ އެކަމާ ގުޅޭ 

ނޑައެޅުން، ކުނި މެނޭޖްކުރުމާއި، ފެނާއި  ސިޔާސަތުތައް ކަ

ނަރުދަމާ އަދި ހަކަތައިގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުން. ޤައުމީ 

ފެންވަރުގައި އެކި ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން. 

ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމަށް ބޭނުންނާ ޤަވައިދުތައް ހެދުން، އެންވަޔަރަމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ

ތިމާވެއްޓާއި ގުޅުންހުރި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގުމަށް ހުއްދަދިނުން، 

މޮނިޓަރކުރުން. 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ 

އެމްޕަވަމަންޓް 

ޒުވާނުންނާއި ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ބަލާ، އެފަރާތްތަކަށް 

ބޭނުންވާ ފުރުސަތުތައް ހޯދަދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން، 

ކުޅިވަރުގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރުން، މުޖުތަމަޢު 

ބާރުވެރިކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްކުރުން.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީސް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް 

އެގްރިކަލްޗަރ

ނޑުވެރިކަން  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ މަސްވެރިކަމާއި، ދަ

ނޑުފަޅުގެ  ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުން، ދިވެހި ކަ

ދިރުން ރައްކާތެރިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން. ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުން.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

މަސައްކަތްތައްކުރުން. 
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އިޤްތިސާދީ ތަރައްޤީއާއި ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްކުރުން. މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވަލޮޕްމަންޓް 

ކުންފުނިތަކާއި ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްކުރުން. ކުދި އަދި މެދު 

ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ބާރުވެރިކުރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުން. 

ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނާއި ގުޅުންހުރި ކަންތައްތައް 

ބެލެހެއްޓުން.

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިމެނޭ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

އަސާސީ ސިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، އާންމު 

ނޑައެޅުމާއި،  ސިއްހަތާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަމުގައި ސިޔާސަތު ކަ

ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުން، އަދި ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ 

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.

މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ފުރުސަތުތައް ދިވެހިންނަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން

ފަހިކޮށްދީ، ޤައުމީ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ އުފެއްދުންތެރި، 

ޤާބިލް މަސައްކަތްތެރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

ރޒް ދިވެހިންގެ މެދުގައިވާ އިސްލާމީ އަޤީދާ ހިމާޔަތްކޮށް، ދީނާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަ

ބެހޭ ސައްޙަ އިލްމާއި އިސްލާމީ ތާރީޚުން ލިބޭ ފިލާވަޅުތައް 

ޢާންމުންގެ މެދުގައި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުވުން. 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުއްސަނދި ތާރީޚާއި، ތަރިކަ އަދި ދިވެހި މިނިސްޓްރީ އޮފް އާރޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް

ބަސް ހިމާޔަތްކުރުމާއި ކުރިއެރުވުން. ދިވެހި ފަންނުވެރިން 

ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުން. 

ނޑު ދަތުރުފަތުރާއި، އެއްގަމު ދަތުރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ

ފަތުރު އަދި ސިވިލް އޭވިއޭޝަނާއި ގުޅުންހުރި ސިޔާސަތުތައް 

ނޑައަޅާ، މިދާއިރާ ތަަރއްޤީކުރުން.  ކަ

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނުތައް ލިޔެ ފަރުމާކުރުން. އެޓާރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމާއި، އެފަރާތްތައް 

ރައްކާތެރިކުރުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި ގުޅުންހުރި 

ބައިލޯސް ތަކާއި ޤަވައިދުތައް އެކުލަވާލުން.  

ކާރިސީ ހިރާސް ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ހޯދަންޖެހޭ މައުލޫމާތު ނޭޝަނަލް ޑިސާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ

އެއްކުރުމާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްތަކަށް ދިމާވެދާނޭ 

އެކިއެކި ގުދުރަތީ އަދި އެހެނިހެން ކާރިސާތަކުން 

ރައްކާތެރިވެތިބުމަށްޓަކައި ދުރާލާ ނަގަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

ނެގުާމއި، އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ބިނާކުރުން. ރަށު 

ފެންވަރުގައި ޑިސާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުން. 
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ އަމަން އަމާންކަން ނެގެހެއްޓުން. ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާއި، ފަޅުތަކާއި، ފަރުތަކާއި ބެހޭ ސަރވޭ މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީ

ކުރުމާއި، މައުލޫމާތު އެއްކުރުމާއި، މިތަންތަން އެްނމެ 

އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ބޭނުންކުރުމަށް ހަދަންޖެހޭ ޕްލޭންތައް 

ނޑުތަކާއި  ހެދުން. ސަރވޭކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ޤައުމީ މިންގަ

ނޑައެޅުން. އުސޫލުތައް ކަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ޤާނޫނީގޮތުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ

އެންމެހާ އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރޭވުމާއި، 

ބެލެހެއްޓުމާއި، ފޯރުކޮށްދިނުން. 

ތަރައްޤީއާއި ގުޅުންހުރި އެކިއެކި ތަފާސް ހިސާބު އެއްކޮށް ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް 

ބެލެހެއްޓުން. 

ދައުރުދައުރުތަރައްޤީގެ ބައިވެރިންތަރައްޤީގެ ބައިވެރިން

ތަރައްޤީ އާއި ގުޅުންހުރި އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ހަރަކާތްތެރިވާ އ.ދ. ގެ ޖަމާޢަތްތައް 

ސަރުކާރަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން. 

ދައުރުދައުރުމަދަނީ ޖަމިއްޔާތައް މަދަނީ ޖަމިއްޔާތައް 

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ ކުރިން ބޭނުންވާ ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓް

ވަލްނަރަބިލިޓީ އެންޑް ކެޕޭސިޓީ އެސެސްމަންޓް 

ތައްޔާރުކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުން/އިރުޝާދު ދިނުން. 
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ރިސޯސް ބޮކްސް: ރިސޯސް ބޮކްސް: 

- ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވައިދުތައް އެއްތަނަކުން ވިދާޅުވުމަށް 

  https://www.mvlaw.gov.mv

- ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން

 https://presidency.gov.mv/SAP

ނޑިތަކާއި ބެހޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ނޑުދަ - ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލަ

https://sdgs.un.org/goals

- އައިލްސް 

 https://isles.gov.mv



qtof Itamqtaw egumulAvalukew qnElqp egIQqwarat qtof Itamqtaw egumulAvalukew qnElqp egIQqwarat

qqnurukireviwab qwekatqtAraf Ahiruh EhebAmak    
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3.1 ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އާއި ގުޅުންހުރި އެކި ފަރާތްތައް ދެނެގަތުން

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތައް ބެހިގެން ދަނީ 5 ބަޔަކަށެވެ. އެއީ: 

ރަށުގެ ރައްޔިތުން  	

ރަށު ފެންވަރުގަިއ ހަރަކާތްތެރިވާ ޖަމިއްޔާތަކާއި، މުއައްަސސާތައް. 	

އަތޮޅު ނުވަތަ ސިޓީ ފެންވަރުގަިއ ހަރަކާތްތެރިވާ ޖަމިއްޔާތަކާއި، މުއައްަސސާތައް. 	

މައިސަރުކާރުގެ ވުާޒރާތަކާއި، މުވައްސަސާތަކާއި، އިދާރާތައް 	

މަދަނީ ޖަމިއްޔާތައް  	

އެފަރާތްތައް  ދެނެގަނެ،  ފަރާތްތަކައް  ހުރިހާ  ގުޅުންހުރި  މިޕްލޭނާއި  ކުރިން  މަސައްކަތްފެށުމުގެ  އެކުލަވާލުމުގެ  ޕްލޭން  ތަރައްޤީގެ 

މުހިއްމެވެ. މަޝްވަރާކުރުން  ގޮތުގެ  ބައިވެރިކުރާނޭ  މަރުހަލާގައި  ޕްލޭންކުރުމުގެ 

3.2 ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގައި އަންހެނުންގެ ޚިއްސާ އިތުރުކުރުން

ބާރެއް  ފުރިހަމަކަމަކާއި  އިތުރު  ޕްލޭނަށް  ތަރައްޤީގެ  އިތުރުކުރުމަކީ  ޚިއްސާ  އަންހެނުންގެ  އެކުލަވާލުމުގައި  ޕްލޭން  ތަރައްޤީގެ 

މީގެ  އަދި  ތަފާތެވެ.  ވަރަށް  ދައުރު  އަދާކުރާ  ފިރިހެނުން  އަންހެނުންނާއި  މައިދާނުގައި  ދިރިއުޅުމުގެ  މިހެނީ،  ލިބިގެންދާކަމެކެވެ. 

ތަޖުރިބާ  ކުރާ  ކަންކަމާއި،  ކުރިމަތިލާންޖެހޭ  ފިރިހެނުން  އަންހެނުންނާއި  ގޮތުން  އިޤްތިސާދީ  ގޮތުންނާއި  އިޖްތިމާޢީ  ސަބަބުން، 

ވަރަށް ތަފާތުވެގެން ދެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމުގައި ދެޖިންސުގެ ދެމެދުގައި ފަރަޤުތަކެއް ވެއެވެ. 

ވަރަށް  ދައުރު  އަންހެނުންގެ  ކުރުމުގައި  ބިނާ  މުޖުތަމަޢުއެއް  އަދި  ޢާއިލާއެއް  ބިނާކޮށް،  ސަޤާފަތަށް  އާދަތަކާއި،  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އެކުލަވާލުމުގައި  ޕްލޭން  ތަރައްޤީގެ  ހޯދުމަކީ  ބަސް  ޚިޔާލާއި  އަންހެނުންގެ  ކަންކަމުގައި  ތަރައްޤީގެ  ރަށުގެ  މިހެންކަމުން،  ބޮޑެވެ. 

ކުރަންޖެހޭކަމެކެވެ.   ކޮންމެހެން 

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ރޭވުމުގައި އަންހެނުންގެ ދައުރު ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ކުރެވިދާނެއެވެ. ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ރޭވުމުގައި އަންހެނުންގެ ދައުރު ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ކުރެވިދާނެއެވެ. 

ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުފައްދާ އެކި ކޮމިޓީތަކުގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން %30 އަށް ވުރެ  	

ދަށްނުވާނޭހެން ކަށަވަރުކުރުން.

ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ އެކި މަރުހަލާތަކުގައި އަންހެނުންނާއި މަޝްވަރާކުރުން. މިގޮތުން މަޝްވަރާތައް އަންހެނުންގެ  	

ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީތައް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ އަންހެން ފެސިލިޓޭޓަރުން މެދުވެރިކޮށް ބޭއްވުން.

އަންހެނުންނާއި މަޝްވަރާކުރުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތައް އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަކުރުން )މިގޮތުން އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން  	

އިތުރަށް ލިބިގެންދާނެއެވެ(.

އޮންލައިން ސަރވޭ މެދުވެިރކޮށް އަންހެނުންގެ ބައިވެިރުވން ހޯދުން. 	

މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން ރޭވުމުގައި އަންހެނުންގެ ގޭތެރޭގެ/ދަރިންގެ މަސައްކަތްތަކަށް ފުށޫނާރާގޮތަކަށް ރޭވުން. 	
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3.3 ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގައި ޖަމިއްޔާތަކުގެ ރޯލު 

މަދަނީ  ހަރަކާތްތެރިވާ  ރަށުފެންވަރުގައި  ގެނައުމަށްޓަކައި  ކަމެއް  ފުރިހަމަ  އިތުރު  މަސައްކަތައް  އެކުލަވާލުމުގެ  ޕްލޭން  ތަރައްޤީގެ 

ޖަމިއްޔާތަކާ ދުރާލާ މަޝްވަރާކޮށް، ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަކީ މުހިއްމުކަމެކެވެ. މިގޮތުން، ރަށު ފެންވަރުގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ ކޮންކޮން 

ތަމްސީލުކުރާ  ޖަމިއްޔާތައް  މަދަނީ  ހޯދާ،  މައުލޫމާތު  ގުޅޭ  މަސައްކަތްތަކާއި  ކުރައްވާ  އެފަރާތްތަކުން  ދެނެގަނެ،  ޖަމިއްޔާތަކެއްތޯ 

ފަރާތްތައް ހިމެނޭގޮތަށް ޕްލޭނިންގ ކޮމިޓީ އެއް އުފެއްދުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ. މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކުގެ ބައިވެރިވުން ތަރައްޤީގެ 

ޕްލޭން ކުރުމުގެ މަސައްތަކުގައި ހިމެނުމުގެ އަންނަނިވި ފައިދާތައް އެކުލެވިގެން ވެއެވެ. 

މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުގެ ޚިޔާލާއި އަމަލީ ތަޖުރިބާ އިން ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް ލިބުން. 	

މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކުން ކުރައްވާ މަސައްކަތްތަކާއި ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ގުޅުވާލަން ފުރުސަތު ލިބުން.  	

މުޖުތަމަޢުގައި ހިމެނޭ ވަކި ނާޒުކު ފަރާތްތަކުގެ ހައްޤުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާތަކުން އެ ފަރާތްތަކުގެ ބޭނުންތަކާއި  	

އިހުސާސްތައް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ ތެރޭގައި ހިމެނުމަށް މަގު ފަހިކޮށްދިނުން.

ޕްލޭން ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު އެއްކުރުމުގައި އެހީތެރިކަން ލިބުން. 	

ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރުމާއި ވިލަރެސް ކުރުމަށް އެހީތެރިކަން ލިބުން.  	

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ގޮތް ބަލާނޭ މަދަނީ ފަރާތެއް ހަމަޖެހިގެން ދިއުން.  	

މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކަކީ ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހޭ ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރުލިބިފައިވާ ބަޔަކަށްވުމުން ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ތަރައްޤީގެ  	

ޕްލޭނާއިމެދު ކުރާ އިތުބާރު ބޮޑުވުމަށް ފަހިވެގެން ދިއުން.

3.4 މުޖުތަމައުގައި ހިމެނޭ ޚާއްސަ ރައްކާތެރިކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް 

ދެނެގަތުން. 

ކޮންމެ މުޖުތަމަޢުއެއްވެސް ބިނާވެފައިވަނީ އެކި ފަންތީގެ، އެކި ގިންތީގެ، އެކި އިޖްތިމާޢީ އަދި އިޤްތިސާދީ ހާލަތު މެދުވެރިވެފައިވާ 

ތަފާތުކަން  ފުދުންތެރިކަމުގައި  ޒުވާނުން،  މުސްކުޅިންނާއި  ފިރިހެނުން،  އަންހެނުންނާއި  މިގޮތުން،  މައްޗަށެވެ.  ފަރުދުންތަކެއްގެ 

ހުންނަ މީހުން އަދި ނުކުޅަދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުނާއި، ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުން ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ތައުލީމް 

ނޫނީ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ހޯދުމަށްޓަކައި، ނޫނީ މިނޫންވެސް ސަބަބަކަށްޓަކައި ހިޖުރަކޮށްފައިވާ އާބާދީއެއްވުންވެސް އެކަށީގެންވެއެވެ. 

ދެނެގަނެ،  ދުރާލާ  ހާލަތު  ފަރާތްތަކުގެ  މިފަދަ  ވީމާ،  ފަރާތްތަކެކެވެ.  ބޭނުންވާ  ރައްކާތެރިކަމެއް  ޚާއްސަ  މީހުންނަކީ  މިފަދަ 

ތަރައްޤީގެ  ދެނެގަނެވިއްޖެނަމަ،  އުއްމީދުތައް  ކުރާ  އަދި  ގޮންޖެހުންތަކާއި،  ދިމާވާ  ބޭނުންތަކާއި،  ނަޒަރިއްޔާތާއި،  މިފަރާތްތަކުގެ 

ދާނެއެވެ.  މަގުފަހިވެގެން  ބައްޓަންކުރުމަށް  ހަރަކާތްތައް  ނުވާނޭހެން  އެކަހެރި  އެފަރާތްތައް  ރޭވުމުގައި  ކަންކަން 
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ނޑު 4.1 ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ އޮނިގަ

ނޑު އޮންނާނެގޮތް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.  ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ އޮނިގަ

1. ފިހުރިސްތު

2. ކައުންސިލް ރައީސްގެ ބަޔާން

3. ތަޢާރަފް

4. ތަޞައްވުރު

5. ސިޓީ/އަތޮޅު/ރަށުގެ ޗާޓް

6. ތަރައްޤީއަށް ހުރި ފުރުސަތުތައް

7. ތަރައްޤީއަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް

8. މުހިއްމު ވަސީލަތްތައް

ނޑައަޅާ ސިޔާސަތުތަކާއި، ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތުގެ ކުރު ޚުލާސާ 9. ތަރައްޤީގެ މަޤުސަދުތަކާއި، ހާސިލުކުރުމަށް ކަ

10. މަޤުސަދުތައް ޙާސިލްކުރުމަށް ހިންގުމަށް ރާވާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް

11. ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ވިލަރެސް ކުރުން

ނޑު ނޑުަދނޑިތައް ހާސިލްވާ މިންވަރ ބަލާނޭ މިންގަ 12. ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރެވޭ މިންވަރު އަދި ލަ

13. އަހަރުން އަހަރަށް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ހިނގަމުންދާގޮތް ބެލުން

14. މިޑްޓަރމް ރިވިއު އަދި ފައިނަލް ރިޕޯޓް

4.2 ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ ހަރުފަތްތައް 

ނޑު 7 ހަރުފަތެއްގެ ަމއްޗަށެވެ.  ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ބައްޓަންވެގެން ބެހިގެން ދަނީ މައިގަ

ތާވަލު 6: ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ހަރުފަތްތައް

ތައްޔާރުވުންހަރުފަތް ހަރުފަތް 11

ހާލަތު ދެނެގަތުމާއި، ތަރައްޤީއަށް ހުރި ފުރުސަތުތަކާއި ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަތުންހަރުފަތް ހަރުފަތް 22

ނޑައެޅުންހަރުފަތް ހަރުފަތް 33 ތަސައްވުރު ކަ

ނޑައެޅުންހަރުފަތް ހަރުފަތް 44 ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ކަ

ނޑައެޅުންހަރުފަތް ހަރުފަތް 55 ހިންގާނޭ ހަރަކާތްތައް ކަ

މަސައްކަތު ތާވަލު ތައްޔާރުކުރުންހަރުފަތް ހަރުފަތް 66

ރައްޔިތުންގެ ރުހުންހޯދާ، ޕްލޭން ނިންމުންހަރުފަތް ހަރުފަތް 77
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ފިގަރ 2 : ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ ހަރުފަތްތަކާއި ހިމެނޭ ބައިތައް

4.3 ހަރުފަތް 1: ތައްޔާރުވުން.

ކައުންސިލަރުންނާއި ކައުންސިލް އިދާރާގައި ހިމެނޭ ޕްލޭނިންގ މުވައްޒަފުންގެ ބައްދަލުވުން

 3 ހުވާކުރާތާ  ކައުންސިލްތައް  ލޯކަލް  އިންތިހާބުވާ  އަލަށް  މަތިން  އިސްލާހުގައިވާގޮތުގެ  ވަނަ   8 ގެނެވުނު  ޤާނޫނަށް  ލާމަރުކަޒީ 

މެމްބަރުންނާއި  ކައުންސިލް  ގޮތުން،  ތައްޔާރުވުމުގެ  މިކަމަށް  ޖެހެއެވެ.  އެކުލަވާލަން  ޕްލޭނެއް  ތަރައްޤީގެ  ތެރޭގައި  މަސްދުވަހުގެ 

ކައުންސިލްގެ ޕްލޭނިންގ މުވައްޒަފުންނާއި، ކަމާބެހޭ އެހެނިހެން އިދާރީ މުވައްޒަފުން ހިމެނޭ ގޮތަށް މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކެއް 

ޕްލޭން  ތަރައްޤީގެ  ކުރިއަށްއޮތް  އަލީގައި،  ތަޖުރިބާގެ  އަހަރުތަކުގެ  ކުރީ  މަޤްސަދަކީ،  މިބައްދަލުވުންތަކުގެ  ބާއްވަންވާނެއެވެ. 

ތަރައްޤީގެ  އަދި  އެކުލަވާލުމެވެ.  ތާވަލެއް  މަސައްކަތު  ޕްލޭންއެކުލަވާލުމުގެ  ތަރައްޤީގެ  ރޭވުމާއި  މަސައްކަތްތައް  އެކުލަވާލުމުގެ 

މިޕްލޭނިންގ  އެކުލަވާލާ،  އެއް  ކޮމިޓީ  ޕްލޭނިންގ  ކުރާނޭ  ވިލަރެސް  ލަފާދީ،  ކައުންސިލަށް  ގެންދިޔުމުގައި  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް 

ނޑައެޅުމެވެ.  ކަ އުސޫލުތައް  ގޮތުގެ  ހިންގާނޭ  ކޮމިޓީ 

ނޑައެޅުންހާލަތު ދެނެގަތުންހާލަތު ދެނެގަތުންތައްޔާރުވުންތައްޔާރުވުން ނޑައެޅުންނަތީޖާ ކަ ނޑައެޅުންނަތީޖާ ކަ ނޑައެޅުންހަރަކާތްކަ ހަރަކާތްކަ ތަސައްވުރު ތަސައްވުރު 
ނޑައެޅުން ނޑައެޅުންކަ ކަ

މަސައްކަތު ތާވަލު  މަސައްކަތު ތާވަލު  
ތައްޔާރުކުރުންތައްޔާރުކުރުން

ރައްޔިތުންގެ ރުހުންހޯދާ ރައްޔިތުންގެ ރުހުންހޯދާ 
ޕްލޭން ފައިނަލް ކުރުންޕްލޭން ފައިނަލް ކުރުން

ނޑައެޅުންހާލަތު ދެނެގަތުންތައްޔާރުވުންތައްޔާރުވުން ނޑައެޅުންނަތީޖާ ކަ ހަރަކާތްކަ ތަސައްވުރު 
ނޑައެޅުން ކަ

މަސައްކަތު ތާވަލު  
ތައްޔާރުކުރުން

ރައްޔިތުންގެ ރުހުންހޯދާ 
ޕްލޭން ފައިނަލް ކުރުން

2323

ހާސިލްކުރެވޭނޭ ކަންތައްތައް:ހާސިލްކުރެވޭނޭ ކަންތައްތައް:

ޕްލޭނިންގ ކޮމިޓީ އެކުަލވާލުން. 	
ރައްޔިތުންނާއި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ބާއްވާ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން. 	
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ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް

އަލަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގަންނަވާ ކައުންސިލް މެންބަރުންނަށް ކުރީ ފަހަރުތަކުގެ ތަޖުރިބާ ޚިއްސާކުރުން. 	

ކުރީގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންތައް ތަންފީޒުވެފައިވާ މިންވަރާއި، ދިމާވި ދަތިތަކާއި، ގޮންޖެހުންތަކުގެ މަޝްވަރާކޮށް، އޭގެން  	

ހާސިލްވި ފިލާވަޅުތައް ޚިއްސާކުރުން.

ނޑައެޅުން.  	 ކުރިއަށް އޮތް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ރޭވުމުގައި އަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ ސިޔާސަތުތައް ކަ

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށް މަސައްކަތު ތާވަލެއް އެކުލަވާލުން )ނޯޓް: ކައުންސިލުން ބޭނުންނަމަ ތަރައްޤީގެ  	

ޕްލޭން ނިންމަންޖެހޭ މުއްދަތު ބަޔާންކޮށް ތަފްސީލީ މަސައްކަތު ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުމުގެ ޒިންމާ ޕްލޭނިންގ ކޮމިޓީއާއި 

ހަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ(. 

ނޑައަާޅ ފާސްކުރުން. 	 ޕްލޭނިންގ ކޮމިޓީ ހިންގާނޭ ގޮތުެގ އުސޫލުތަކެއް ކަ

ްޕލޭނިންގ ކޮމިޓީގައި ހިމަނާނޭ ފަރާތްތައް ދެނެގަނެ އެފަރާތްތަކަށް ޕްލޭނިންގ ކޮމިޓީގައި ބައިވެރިވުމަށް ދަޢުވަތުއެރުވުން. 	

ޕްލޭނިންގ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ލިޔެކިއުންތައް އެއްތަނަކުން ލިބޭނެ ގޮތަށް އިންތިޒާމުކުރުން.  	

ޕްލޭނިންގ ކޮމިޓީ އުފެއްދުން

އަދި،  މަސައްކަތެކެވެ.  ބުރަ  ބޮޑު،  ވުރެ  ކަމަކަށް  ކުރެވޭނެ  އެކަނި  ކައުންސިލަކަށް  އެކުލަވާލުމަކީ  އެއް  ޕްލޭން  ތަރައްޤީގެ 

އާއި  ޚިއްސާ  ފަރުދުންގެ  އަމިއްލަ  ޖަމާއަތްތަކާއި،  ޖަމިއްޔާ  މުވައްސަސާތަކާއި،  އެކި  އެކި  ހިމެނޭ  އެރަށެއްގައި  މިމަސައްކަތަކީ 

ބައިވެރިވުން ލިބިގެން ނޫނީ ފުރިހަމަ ވާނޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. މިހެންކަމުން، ޕްލޭނިންގ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލުމަކީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން 

މަސައްކަތެވެ.  ކުރަންޖެހޭ  ފުރަތަމަ  އެންމެ  މަސައްކަތުގައި  އެކުލަވާލުމުގެ 

ނޑު ޕްލޭނިންގ ކޮމިޓީގެ އޮނިގަ

ރަށްތަކުގައި  ބޮޑެތި  މިސާލަކަށް،  ފަރުމާކުރެވިދާނެއެވެ.  ގޮތަކަށް  ބޭނުންވާ  އެކައުންސިލަކުން  ނޑު  އޮނިގަ ކޮމިޓީގެ  ޕްލޭނިންގ 

ލަފާދޭ  މަސައްކަތަށް  ޕްލޭނިންގ  ހިމެނޭ  ބޭފުޅުން  އެކަށައަޅާ  ސިޔާސަތު  އެއީ  ބަހާލެވިދާނެއެވެ.  ދެބަޔަކަށް  ކޮމިޓީ  މިޕްލޭނިންގ 

ރަށްތަކުގައި  ކުދި  ގްރޫޕެކެވެ.  ލެވެލް  ވޯކިންގ  މަސައްކަތްކުރާނޭ  ލެވެލްގައި  ވޯކިންގ  މަސައްކަތްކުރާނޭ  ފަންނީ  އަކާއި،  ކޮމިޓީ 

އެއް  ބައިވެރިން  ފިރިހެން  އަދި  އަންހެން  އެކުލަވާލުމުގައި  ކޮމިޓީ  އެކުލަވާލެވިދާނެއެވެ.  ކޮމިޓީއެއް  އެއް  ގޮތަށް  ހިމެނޭ  މިދެބައި 

ސަމާލުވާންވާނެއެވެ.  ބައިވެރިކުރުމަށް  ހަމައެއްގައި 
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ޕްލޭނިން ކޮމިޓީއިން ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައްޕްލޭނިން ކޮމިޓީއިން ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް

ނޑު ކަންތައްތަކާއި ލިޔެކިއުންތައް މުރާޖާކުރުން.  	 ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މައިގަ

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި އެއްކުރެވިފައިވާ މައުލޫމާތުތަކަށް އަހުލުވެރިވުން.  	

ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ މަސައްކަތްކުރިއަށް ދާނޭ ގޮތުގެ ތާވަލާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްރޭވުން.  	

)ނޯޓް: ކައުންސިލާއި ޕްލޭނިންގ ކޮމިޓީ އެއްބަސްވެއްޖެ ހިނދެއްގައި މަސައްކަތު ތާވަލު ޕްލޭނިންގ ކޮމިޓީއިން ތައްޔާރުކޮށް 

ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ(.  

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ މަސައްކަތަށް ހިނގާނޭ ޚަރަދު އަންދާޒާކުރުމާއި، ފައިސާ ހޯދުން. 	

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ މަސައްކަތްކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ ހުނަރު ެދނެގަނެ، މިފަދަ ޓްެރއިނިންގ ހިންގަދޭނޭ ފަރާތެއް  	

ހޯދުން/މިފަދަ ޓްރެއިނިންގ ތަކުގައި ބަިއވެރިވާނޭ މެމްބަރުން ހަމަޖެއްސުން.

މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތައް މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ބަހާލުން.  	

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނިންގ މަސައްކަތްތަކުގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ބޭރުގެ ފަރާްތތަކަށް )މިސާލަކަށް އެން.ޖީ.އޯސް  	

ނުވަތަ ކޮންސަލްޓަންޓުން( ހަވާލުކުރެވިގެން ހިންގާ ހަރަކާތްތައް މަސައްކަތު ތާވަލާއި އެއްގޮތަށް ހިނގާތޯ ކަށަވަރުކުރުން. 

ރައްޔިތުންނާއި ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކާއި ދެމެދު ބާއްވާ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުންރައްޔިތުންނާއި ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކާއި ދެމެދު ބާއްވާ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން

ކަމާބެހޭ  އެހެނިހެން  ހަރަކާތްތެރިވާ  ރަށުގައި  ޖަމާއަތްތަކާއި،  ޖަމިއްޔާ  ރައްތިޔުންނާއި،  ރަށުގެ  ފަރާތުން  ކޮމިޓީގެ  ޕްލޭނިންގ 

ފަރާތްތަކަށް ޕްލޭނިންގ މަރުހަލާގެ ކުރީކޮޅުގައި ބައްދަލުކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމުކަމެކެވެ. ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކޮށް އެކަމާ ބެހޭ 

މައުލޫމާތުދީ މަޝްވަރާއާއި ޚިޔާލު ބަދަލުކޮށް ހެދުމުން ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނަ އެއްޗަކަށްވެ، ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ 

ކަންކަން ކާމިޔާބުކުރުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުވެގެންދާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ރަށު/އަތޮޅު އަދި ސިޓީ ފެންވަރުގައި 

މެދުވެރިކޮށް  ޕްލޭން  ތަރައްޤީގެ  ބުނެދީ،  ގުޅުން  ހުރި  ސިޔާސަތުތަކާއި  ޕްލޭންތަކާއި،  ޤައުމީ  މައިސަރުކާރުގެ  ޕްލޭންތަކާއި  ހެދޭ 

ހާސިލު ކުރެވިދާނޭ ކަންތައްތަކާއި، ހާސިލުނުވާނޭ ކަންތައްތަކުގެ ފުރިހަމަ ތެދު މައުލޫމާތު ރައްޔިތުންނާ ޚިއްސާކުރެވިގެންދާނެއެވެ. 

ބޮކްސް: ޕްލޭނިންގ ކޮމިޓީ ހިންގާޭނ ގޮތުގެ ޤަވައިދުތަކުގައި ހިމެނިދާނޭ ކަންތައްތައްބޮކްސް: ޕްލޭނިންގ ކޮމިޓީ ހިންގާޭނ ގޮތުގެ ޤަވައިދުތަކުގައި ހިމެނިދާނޭ ކަންތައްތައް

ޕްލޭނިންގ ކޮމިޓީގެ ދައުރާއި ޒިންމާތައް 	

ޖަލްސާ ބާއްވާނޭ އަދަދު 	

ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދާނޭ ގޮތް 	

ޖަލްސާގެ ކޯރަމް 	

ރައީސް، ނައިބު ރައީސް އަދި ސެްކރެޓަރީ އައްޔަންކުރުން )މިކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް  	

ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންގެ ެތރެއިންވެސް ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ(. 

ބައިވެރިން ބަދަލުވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އަމަލުކުރާނޭ ގޮތް 	

ރިޕޯޓް ކުރާނޭ ގޮތް 	
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ބައްދަލުވުންތަކަށް ދައުވަތުދެވިދާނޭ ފަރާތްތައްބައްދަލުވުންތަކަށް ދައުވަތުދެވިދާނޭ ފަރާތްތައް

ރަށުގެ ކޮމިޓީތައް 	

ރަށުގެ ކްލަބު ޖަމިއްޔާތަކާއި، އެކި ކުޅިވަރުތައް ކުޅުމުގައި ބައިވެރިވާ އަންހެނުން އަދި ފިރިހެނުން 	

ރަށުގެ ވިޔަފާރިތަކާއި އެހެނިހެން މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް 	

ރަށުގައި ހުންނަ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން 	

ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ އަންހެނުން 	

ރަށުގެ ކަމުވޮށިގެންވާ ފަރާތްތައް 	

ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ދުވަސްވީ މީހުން 	

ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ޒުވާނުން 	

ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ނުކުޅަދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން  	

ސްޕޯޓްސް ކައުންސެލަރ 	

ޔޫތު އެސޯސިއޭޓް 	

ކޮމިއުނިޓީ ސޯޝަލް ގްރޫޕް 	

ރައްޔިތުންނާއި ޖަމިއްޔާތަކާއި ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމުގައި ސަމާލުކަންދޭންވީ ބައެއް ކަންތައްތައްރައްޔިތުންނާއި ޖަމިއްޔާތަކާއި ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމުގައި ސަމާލުކަންދޭންވީ ބައެއް ކަންތައްތައް

މިބައްދަލުވުމާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު އެކި ޒަރިއްޔާ މެދުވެރިކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްިދނުން )މިސާލު: ނޯޓިސް ބޯޑުގައި  	

ހަރުކުރުން، އަޑުގަދަކުރާއިން ގޮވުން، ސޯޝަލް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް މައުލޫމާތު ދިނުން، އީމެިއލް ކުރުން، އަދި އެސް.އެމް.

އެސް ކުރުން(. 

އެކި ގްރޫޕްތަކާއި ވަކިވަކިން ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން )މިސާލު: ޒުވާނުން، މަދަީނ ޖަމިއްޔާތައް، އަންހެނުން، މަސްވެރިން(. 	

ނޑުގެ ވަގުތު، ހަފްތާ ބަންދުތެރެ(. 	 ބައްދަލުވުންތައް އެންމެނަށްވެސް ފަސޭހަ ވާނޭ ގޮތަކަށް ހަމަޖެއްސުން )މިސާލަކަށް: ރޭގަ

އަންހެނުންނާއި ބާއްވާ ޖަލްސާގައި އަންހެން ފެސިލިޓޭޓަރުން މައުލޫމާތު ދެއްވުން.  	

ފާޑުކިއުމަށް ހިތްވަރުދިނުން. 	

ހިޔާލުފާޅުކުރުމަށް ފުރުސަތު ނުލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު އެރުވުން. 	

ވަގުތަށް ކަމޭހިތުން – ދިގުލައިގެން ދާނަމަ ރައްޔިތުންގެ ިއޒުނަ ހޯދުން.  	

ރައްޔިތުންނަށް ވީހާވެސް ގިނައިން ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ފުރުސަތު ދިނުން – މައުލޫމާތުގެ ފުށުއެރުމެއް އުޅޭ ކަމުގައި ވާނަމަ  	

އިސްލާހުކޮށްދިނުން. 

ބައިވެރިންނަށް ޖެހިލުމަކާއި ނުލާ ވާހަކަ ދެއްކޭނެ މާހައުލެއް ގާއިްމކުރުން – ޒާތީ މައުލޫމާތު ހިއްސާނުކުރުން.  	

ބައިވެރިއެއް ކަންބޮޑުވުމެއް ފާޅުކޮށްފިނަމަ އެކަމަކާ މެދު މަޝްވަރާކޮށް ހައްލެއް ހޯދުން.  	

ބައްދަލުވުން ނިމުމަށްފަހު، ނަގަން އެއްބަސްވެވުނު ފިޔަވަޅުތަކާއި މުއްދަތުގެ ައންދާޒާއެއް ަރއްޔިތުންނާއި ިހއްސާކުރުން. 	

ބައްދަލުވުމުގައި ދެކެވުނު ވާހަކަތަކުގެ ޚުލާސާއެއް ކައުންސިލްގެ ނޯޓިސް ބޯޑު ނުަވތަ ވެބްސައިޓް/ފޭސްބުކް ޕޭޖުގައި ހިމެނުން. 	

އެހީ: ވަކި ވަކި ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމުގައި އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯރމްތައް ބޭނުންކުރެއްވުމުން ވަގުތު ސަލާމަތްވާނެ!
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ޖަލްސާގައި މަޝްވަރާކުރެވިދާނޭ ކަންތައްތައްޖަލްސާގައި މަޝްވަރާކުރެވިދާނޭ ކަންތައްތައް

ރާއްޖޭގައި ތަރައްޤީގެ ކުރިމަގު ބައްޓަން ކުރެވެމުން އަންނަ ގޮތާއި އަތޮޅާއި ރަށު އަދި ސިޓީ ތަރައްޤީގެ ސިޔާސަތު. 	

ތަފާސް ހިސާބު ބޭނުންކޮށްގެން ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން ދޭހަވާގޮތަށް ރަށުގެ ހާލަތު. 	

ކުރިއަށް ރޭވުމުގެ މުހިއްމުކަމާއި އޭގެ ބޭނުން. 	

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށް ރާވާފައިވާ ގޮތް. 	

ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގައި އިސްވެ ހަރަކާތްތެރިވެ މަސައްކަތް ކުރާނޭ ބަޔަކާމެދު ޚިޔާލު ބަދަލުކޮށް އެކަމަށް ބަޔަކު ހޮވުން.  	

ނޑައެޅުން، ޕްލޭނުގެ  	 ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނޭ ގޮތަކާމެދު ޚިޔާލުކުރުން )ތަނަާކއި ވަގުތު ކަ

މަސައްކަތް ފަށާނޭ ދުވަހަކާއި ނިންމާނޭ ދުވަހަކާއި އަދި ކުރިއަށް ގެންދާނޭ ގޮތުގެ ތާވަލެއް އެކުލަވާލުން، އިސްވެ ތިބޭނެ 

ނޑައެޅުން(. ބައެއް ކަ

        ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރާނީ ކިހިނެތް؟ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރާނީ ކިހިނެތް؟

ރަށުގައި އެންމެން ގާތު ބަސްވިކޭ ފަދަ ކޮމިއުނިޓީ ލީޑަރުން އުފެއްދުން.  ރަށުގައި އެންމެން ގާތު ބަސްވިކޭ ފަދަ ކޮމިއުނިޓީ ލީޑަރުން އުފެއްދުން. -   -

ރައްޔިތުން ޝައުގުވެރިވާ ކަންކަން ދެނެގަތުން. ރައްޔިތުން ޝައުގުވެރިވާ ކަންކަން ދެނެގަތުން.-   -

ރައްޔިތުން ބައިވެރިކުރުމަށް ތަފާތު ޓޫލްސްތަކާއި އުކުޅުތައް ބޭނުން ކުރުން. ރައްޔިތުން ބައިވެރިކުރުމަށް ތަފާތު ޓޫލްސްތަކާއި އުކުޅުތައް ބޭނުން ކުރުން.-   -

ރަށުގައި ހިންގަމުންދާ ކްލަބު، ޖަމިއްޔާ، ބޮޑުބެރު ގުރޫޕުތަކާއި ކޮމިޓީތަކާއެކު ބަދަހި ގުޅުމެއް ބޭއްވުން.  ރަށުގައި ހިންގަމުންދާ ކްލަބު، ޖަމިއްޔާ، ބޮޑުބެރު ގުރޫޕުތަކާއި ކޮމިޓީތަކާއެކު ބަދަހި ގުޅުމެއް ބޭއްވުން. -   -

ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމަށްޓަކައި އަދި ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ކައުންސިލުން ކުރަމުން ގެންދާ  ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމަށްޓަކައި އަދި ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ކައުންސިލުން ކުރަމުން ގެންދާ -   -

ކަންތައްތަކުގެ މައުލޫމާތު އެކި ޒަރިއްޔާތައް މެދުވެރިކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން. ކަންތައްތަކުގެ މައުލޫމާތު އެކި ޒަރިއްޔާތައް މެދުވެރިކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން. 

ކައުންސިލާއި ރައްޔިތުން ގުޅުވާލަދޭނޭ ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމްތައް އެކުލަވާލުން.  ކައުންސިލާއި ރައްޔިތުން ގުޅުވާލަދޭނޭ ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމްތައް އެކުލަވާލުން. -   -

ކައުންސިލާއި ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އޮތް ގުޅުމާއި އިތުބާރު ވަރުގަދަކުރުމަށްޓަކައި އެކި ހަރަކާތްތައް ހިންގުން. ކައުންސިލާއި ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އޮތް ގުޅުމާއި އިތުބާރު ވަރުގަދަކުރުމަށްޓަކައި އެކި ހަރަކާތްތައް ހިންގުން.-   -

އެކިއެކި ގްރޫޕްތަކާއި ވަކިން ބައްދަލުކުރުން. އެކިއެކި ގްރޫޕްތަކާއި ވަކިން ބައްދަލުކުރުން.-   -
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4.4 ހަރުފަތް 2: ހާލަތު ދެނެގަތުމާއި، ތަރައްޤީއަށް ހުރި ފުރުސަތުތަކާއި 

ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަތުން
 

ނޑައެޅުން  ދާއިރާތައް ކަ

ވާންޖެހޭނީ  މިދާއިރާތައް  ނޑައަޅަންޖެހެއެވެ.  ކަ ދާއިރާތައް  ސަމާލުކަންދޭނޭ  ޕްލޭންގައި  ތަރައްޤީގެ  ކުރިން  ދިރާސާކުރުމުގެ  ހާލަތު 

އެހީތެރިވެދޭނޭ  ވާސިލުވުމަށް  އަމާޒުތަކަށް  ޤައުމީ  އަދި  އެއްގޮތް،  ސިޔާސަތުތަކާއި  އެކުލަވާލާފައިވާ  ފެންވަރެއްގައި  ޤައުމީ 

އަމާޒުތަކަށްވެސް  ނޑިތަކާއި  ނޑުދަ ލަ ތަރައްޤީގެ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ނޑައެޅުމުގައި  ކަ ދާއިރާތައް  އިތުރުން،  މީގެ  ދާއިރާތަކަކަށެވެ. 

ލިސްޓްކުރެވިފައިއެވަނީއެވެ.  ތިރީގައި  ދާއިރާތައް  ސަމާލުކަންދޭންވީ  ޕްލޭންގައި  ތަރައްޤީގެ  މިގޮތުން،  މުހިއްމުކަމެކެވެ.  ގުޅުވުމަކީ 

ދެމެހެއްޓެނިވި  ޕްލޭނާއި،  ރިކަވަރީ  އެންޑް  ރެސިލިއެންސް  ނޭޝަނަލް  ޕްލޭނާއި،  އެކްޝަން  ސްޓްރެޓީޖިކް  ޤައުމީ  މިދާއިރާތަކަކީ 

ލިސްޓެކެވެ.  އެކުލަވާލެވިފައިވާ  ރިޔާއަތްކޮށް  ނޑިތަކަށް  ނޑުދަ ލަ ތަރައްޤީގެ 

ދާއިރާތައް
އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާއި، ރަށްވެހި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން  .1

އިޖްތިމާޢީ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ މުޖްތަމައެއް ބިނާކުރުން  .2

އަމާންވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރުމާއި ޤާނޫނީ ޙުކޫމަތު ދެމެހެއްޓުން  .3

ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ހުނަރު   .4

ސިއްޙަތު ރަނގަޅު ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުން  .5

އިޤްތިސާދު ކުރިއެރުވުމާއި ވަޒީފާ އިތުރުކުރުން   .6

ސަޤާފަތާއި ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރުން  .7

ވިލުންވެރި މުޖުތަމައެއް ކަށަވަރުކުރުވުން  .8

މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން  .9

ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމާއި އިދާރީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން  .10

ހާސިލްކުރެވޭނޭ ކަންތައްތައް:ހާސިލްކުރެވޭނޭ ކަންތައްތައް:

ދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި އިޖްތިމާއީ، އިޤްތިސާދީ އަދި ތިމާވެށީގެ ހާލަތު  	

އެނގިގެންދިއުން.

ނޑައެޅިގެން ދިއުން. 	 ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި އިސްކަންދޭނޭ ދާއިރާތައް ކަ

ނޑައެޅުންހާލަތު ދެނެގަތުންތައްޔާރުވުންތައްޔާރުވުން ނޑައެޅުންނަތީޖާ ކަ ނޑައެޅުންހަރަކާތްކަ ހަރަކާތްކަ
ތަސައްވުރު 
ނޑައެޅުން ކަ

މަސައްކަތު ތާވަލު  މަސައްކަތު ތާވަލު  
ތައްޔާރުކުރުންތައްޔާރުކުރުން

ރައްޔިތުންގެ ރުހުންހޯދާ ރައްޔިތުންގެ ރުހުންހޯދާ 
ޕްލޭން ފައިނަލް ކުރުންޕްލޭން ފައިނަލް ކުރުން
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ދާއިރާތަކުގެ ތަފްސީލު

އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާއި، ރަށްވެހި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުންއަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާއި، ރަށްވެހި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން

ރައްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދޭނެ އިންތިޒާމް ގާއިމުކުރުން. 	

ނަރުދަމާގެ އަސާސީ ފަސޭހަތައް ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދިނުން. 	

ދެމެހެއްޓެނެވި އަދި އިތުބާރުހިފޭ ގޮތެއްގައި ކަރަންޓާއި ހަކަތަ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން. 	

އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލާނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން. 	

މަގުހެދުމާއި މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން. 	

ބަނދަރާއި، ފާލާމާއި ފެރީޓާރމިނަްލ ފަދަ ތަންތަން ހަދައި ބެލެހެއްޓުން. 	

ޤަބުރުސްތާނު ބެލެހެއްޓުން. 	

މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން. 	

ރަށުތެރެއާއި ރަށުގެ މަގުތައް ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން. 	

މަގު ހެދުމާއި މަގުދިއްލާ ބެލެހެއްޓުން. 	

އިޖްތިމާޢީ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ މުޖްތަމައެއް ބިނާކުރުންއިޖްތިމާޢީ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ މުޖްތަމައެއް ބިނާކުރުން

އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި، އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުަމތް ދޭެނ ތަންަތން ޤާއިމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން. 	

ނޑުތަކާއި ބިންތަކާއި ޕާކުތައް ބެލެހެއްޓުން. 	 ކުޅިވަރުކުޅޭ ޢާންމު ދަ

މުނިފޫހިފިލުވުމާބެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން. 	

ރަށުގެ ލައިބްރަރީ ހިންގުން. 	

ގޭތެރޭގައި ހިނގާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވާ، އަނިޔާ ލިބޭފަރާތްތަކަށް ޙިމާޔަތްީދ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން. 	

ކުޑަ ކުދިންނާއި ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށާއި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދީ އެ މީހުން   	

ބަލަހައްޓާނެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން.

ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައް ކުރެވޭނެ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުން. 	

އިޖްތިމާޢީ ރޫޙު އާލާކުރުން.  	

އަމާންވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރުމާއި ޤާނޫނީ ޙުކޫމަތު ދެމެހެއްޓުންއަމާންވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރުމާއި ޤާނޫނީ ޙުކޫމަތު ދެމެހެއްޓުން

އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި، އިންޖީނުނުލާއެއްޗެތި ދުއްވުމުގެ ކަންކަން ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިންތިޒާމުކޮށް  	

ބެލެހެއްޓުން.

ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި ކެފޭތަކާއި ގެސްޓްހައުސްތަކާއި ޢާންމު  މާރުކޭޓުތަކުގެ ކަންކަން ޤާނޫނާއި  	

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

ގޭންގު ހަރަކާތްތަކާއި، ހަރުކަށި ފިކުރަށް ހިތްވަރުދޭ ހަރަކާތްތައް ހުއްޓުވުން. 	

ރަށުގެ އަމަން އަމާންކަން ނެގެހެއްޓުން.  	
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ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ހުނަރު ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ހުނަރު 

ރަނގަޅު ޕްރީ ސްކޫލްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން.  	

ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމް  އަދި ފަންނީ ފެންވަރު މަތިކުރުން.  	

ދަރިވަރުންނަށް ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދިނުން.  	

ގައިޑް، ސްކައުޓް، ބޭންޑް ފަދަ ޔުނިފޯމް ބޮޑީސް މެދުވެރިކޮށް ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އަޚްލާޤާއި، ސުލޫކާއި، ލީޑަރޝިޕް  	

ދަސްކޮށްދިނުން. 

ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރާއި، ސިިވކްސް އެޑިއުކޭޝަން އުނގަންނާދިނުން.  	

ސިއްޙަތު ރަނގަޅު ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުންސިއްޙަތު ރަނގަޅު ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުން

ޕްރައިމަރީ ހެލްތްކެއަރ އާއި ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން. 	

ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅީގެ ސަބަބުން ދިމާވާ އެކިއެކި ސިއްޙީ ހާލަތްތަކުން ރަްއޔިތުން ރަްއކާތެރިކުރުވާ، ދުޅަހެޔޮ، ހަށިހެޔޮ،  	

އާބާދީ އެއް އުފެއްދުން. 

ދުންފަތާއި އެނަރޖީ ޑްރިންކް އަދި ތައްޔާރީ ކާނާ ބޭނުން ކުރާ މީހުންގެ ނިސްބަތް މަދުކުރުންް. 	

ޑެންގީ އާއި ޗިކަން ގުންޔާއާއި އަދި އެހެނިހެން ބޮޑެތި ބަލިތައް ފެތުރުން މަދުކުރުން. 	

މަސްތުވާތަކެތީގެ ނުރައްކަލުން މުޖުތަމައު ރައްކާތެރިކުރުން.  	

ދެޖިންސުގެ މެދުގައި ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ރޫހު އަށަގެންނެވުން، އެކި މުބާރާތްތައް ރާވާ ހިންގުން.  	

އިޤްތިސާދު ކުރިއެރުވުމާއި ވަޒީފާ އިތުރުކުރުން އިޤްތިސާދު ކުރިއެރުވުމާއި ވަޒީފާ އިތުރުކުރުން 

މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން.  	

ނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާކުރިއެރުވުން. 	 ދަ

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން. 	

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުން. 	

ދެމެހެއްޓެނިވި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުން. 	

ސަޤާފަތާއި ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރުންސަޤާފަތާއި ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރުން

ޘަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައި ދެމެހެއްޓުން. 	

ތާރީޚީ ތަންތަނާއި، ޤުދުރަތީ ތަރިަކ ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުން.  	

ދިވެހިބަސް ދިރުވައި އާލާކުރުންް.  	
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ވިލުންވެރި މުޖުތަމައެއް ކަށަވަރުކުރުވުންވިލުންވެރި މުޖުތަމައެއް ކަށަވަރުކުރުވުން

ރަށް ގިރުން ހުއްޓުވުން.  	

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ކުރާ އަސަރުތައް ކުޑަކުރުން. 	

ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުވުން. 	

ރަށުގެ ހޭޅިފަށާއި، ރުއްގަސް ރައްކާތެރިކުރުން.  	

ނޑުގެ ދިރުން ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުން.  	 ރަށުގެ ވަށައިގެންވާ މުރަކަތަކާއި ކަ

ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ރައްކާތެރިކުރުން. 	

ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކުރުން. 	

މިންތީގެ ހަމަހަމަކަންމިންތީގެ ހަމަހަމަކަން
އަންހެނުންނާއި މެދު ކުރާ އެކި ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުން.  	

ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދިގޮތުން އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށް ހަމަހަމަކަން ހޯދާދިނުން. 	

ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމާއި އިދާރީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުންހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމާއި އިދާރީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން

ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން. 	

އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި މަރުވާމީހުންގެ ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުން. 	

ރަށުގެ ތަފާސްހިސާބު ނަގައި ބެލެހެއްޓުން. 	

ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ހުއްދަތަކާއި ރަޖިސްޓްރީތައް ބެލެހެއްޓުން. 	

ރަށުގެ ރަސްމީ ލިޔުންތައް އަރުޝީފުކުރުމާއި ޤަދީމީ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުން. 	

ރައްޔިތުންނަށް ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުެގ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުން. 	

އެރަށެއްގެ ހާލަތާއި ގުޅޭގޮތުން މިނޫންވެސް އެހެންދާއިރާތައް ހިމެނުމަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި، މުހިއްމުކަމެއްކަމަށް ފެންނަނަމަ، 

ހިމެނިދާނެއެވެ.  އެބައިތައް 

މިދާއިރާތަކާމެދު  އަލީގައި  ކަންކަމުގެ  އަންނަނިވި  ނޑައެޅުމަށްފަހު،  ކަ ދާއިރާތައް  އިސްކަންދޭނޭ  މަސައްކަތްތަކުގައި  ތަރައްޤީގެ  މިދާއިރާތަކާމެދު ނޯޓް:  އަލީގައި  ކަންކަމުގެ  އަންނަނިވި  ނޑައެޅުމަށްފަހު،  ކަ ދާއިރާތައް  އިސްކަންދޭނޭ  މަސައްކަތްތަކުގައި  ތަރައްޤީގެ  ނޯޓް: 

މުހިއްމު  ގުޅުންހުރި  އެދާއިރާތަކާއި  ނަޒަރުތަކުން،  އަދި  ފަރާތްތަކުން،  އެކިއެކި  ސަބަބުން  މީގެ  މުހިއްމެވެ.  މަޝްވަރާކުރުން  މުހިއްމު ވިސްނާ  ގުޅުންހުރި  އެދާއިރާތަކާއި  ނަޒަރުތަކުން،  އަދި  ފަރާތްތަކުން،  އެކިއެކި  ސަބަބުން  މީގެ  މުހިއްމެވެ.  މަޝްވަރާކުރުން  ވިސްނާ 

ދާނެއެވެ.  ފަސޭހަވެގެން  ދެނެގަތުމަށް  ދާނެއެވެ. ކަންތައްތައް  ފަސޭހަވެގެން  ދެނެގަތުމަށް  ކަންތައްތައް 

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުގެ ސަބަބުން ދިމާވެދާނޭ ގޮންޖެހުންތައް  	

ކާރިސީ ހިރާސް ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން ވިސްނަން ޖެހޭ ކަންތައްތައް 	

އިންސާނީ ހައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް 	

މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ގޮތުން ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންތައްތައް 	

3131
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ހާލަތު ދިރާސާކުރުން

މިހާރު  އަލީގައި  ތަޖުރިބާގެ  ހުރިކަންތައްތަކާއި  އެނގިފެނިފައި  ރައްޔިތުންނަށް  ހިސާބާއި  ތަފާސް  ދިރާސާކުރުމަކީ  ހާލަތު 

ަކންކަންހުރިގޮތާއި، އޭގެ ސަބަބުން ރަށުގެ އިޖްތިމާޢީ، އިޤްތިސާދީ އަދި ތިމާވެއްޓާއި ގުޅުންހުރި ކަންތައްތައް ބައްޓަން ވެފައިވާގޮތް 

ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ހިންގާ ހަރަކާތްތަކެކެވެ. އަދި ތަރައްޤީއަށް ހުރި ފުރުސަތުތަކާއި ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަތުމަކީވެސް މިހަރަކާތުގެ 

މަޤްސަދެވެ.  އެއް  ނޑު  މައިގަ

ހާލަތު ދިރާސާކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ: ހާލަތު ދިރާސާކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ: 

މިހާރުގެ ހާލަތު ދެނެގަތުން 	

ތަރައްޤީގެ ރޭވުން ބިނާކުރުމަށް ރަނގަޅު ބިންގަލެއް އެޅުން 	

ތަރައްޤީގެ ހަރަކާތްތަކުން އަންނަ ބަދަލުތައް ވަޒަންކުރުމުގައި މިހާރާއި ކުރިމަގުގެ ކަންތައް އަޅާކިޔުމަށް މައުލޫމާތު އެއްކުރުން 	

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހުރި ކަންކަމަށް އަމަލީ ސިފަ އައުމުން ރަށަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު ފަސޭހައިން ދެނެގަތުމަށް  	

ނޑައެޅުމަށް އެހީތެރިވެދިނުން ނޑެއް ކަ މިންގަ

ރަށުގެ ހާލަތަށް އިތުރަށް ހޭލުންތެރި ކުރުވައި ތަރައްޤީގެ ކަންކަމަށް ޝައުޤުވެރިކަން އިތުރުކުރުން 	

ތަރައްޤީއަށް ހުރި ފުރުސަތުތަކާއި ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަތުން 	

ހަރަކާތްތައް  އެކި  ތަފާތު  ދެނެގަތުމަށްޓަކައި  ގޮންޖެހުންތައް  ފުރުސަތުތަކާއި  ހުރި  ތަރައްޤީއަށް  ދެނެގަތުމަށާއި  ހާލަތު  ރަށުގެ 

ހިންގިދާނެއެވެ. މިޮގތުން އެންމެ އެކަށީގެންވާ އަދި އެންމެ ރަނގަުޅ ހަރަކާތަކީ ރަށުގެ ނާޒުކުކަމާއި ޤާބިލުކަމުގެ ދިރާސާއެއް ނުވަތަ 

ފެސިލިޓޭޓަރެއްގެ  ލިބިފައިވާ  ތަމްރީނު  އަކީ  ވީ.ސީ.އޭ  ހިންގުމެވެ.  )ވީ.ސީ.އޭ(  ކެޕޭސިޓީ އެސެސްމަންޓެއް  އެންޑް  ވަލްނަރަބިލިޓީ 

އެހީގައި ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ ފަރާތުން ހިންގާ ހަރަކާތަތަކެކެވެ. މިހަރަކާތް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިންގުމަށް މަދުވެގެން 

1 އަހަރާއި 8 މަސް ދުވަސް ބޭނުންވެއެވެ. މިހެންކަމުން މިއީ ދުރާލާ ހިންގަންޖެހޭ ހަރަކާތެކެވެ. ވީ.ސީ.އޭގައި ހިމެނޭ ބައިތަކުގެ 

ޚުލާސާއެއް މިއަތްމަތީފޮތުގެ 7 ވަނަ ބައިގައި ހިމެނާފައިވާނެއެވެ. 

ވީ.ސީ.އޭގެ އިތުރުންވެސް ހާލަތު ދިރާސާކުރުމަށް އެކިތަފާތު ހަރަކާތްތައް ހިންގިދާނެއެވެ. މީގެތެރެއިން ބައެއް ހަރަކާތްތައް ތާވަލު 

މިލިސްޓްގެ  ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.  ބައިގައި  ވަނަ   7 މިއަތްމަތީފޮތުގެ  ތަފްސީލް  އޭގެ  އަދި  ލިސްޓްކުރެވިފައިވާނެއެވެ.  ގައި   7

ތެރެއިން އިޚްތިޔާރުކުރައްވާނީ އެރަށެއްގެ ހާލަތާއި، ލިބެންހުރި ވަސީލަތްތަކާއި، ވަގުތަށް ބިނާކޮށް، އެރަށަކަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ 

ހަރަކާތްތަކެވެ.  

ތަރައްޤީގެ  ސަބަބުން  މީގެ  މުހިއްމުކަމެކެވެ.  ވަރަށް  ހިމެނުމަކީ  ބައިވެރިން  ގްރޫޕްތަކުން  ތަފާތު  ވީހާވެސް  މިހަރަކާތްތަކުގައި 

ޕްލޭންއާއި މެދު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރުބޮޑުވެ، އެފަރާތްތަކުގެ ޚިއްސާ އިތުރުވެގެން ދެއެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ ކިބައިގައިވާ މުހިއްމު 

މައުލޫމާތާއި ތަޖުރިބާ ޕްލޭންކުރުމުގައި ހިމެނިގެންދާނެއެވެ. ޚާއްސަގޮތެއްގައި، ރަށުގެ އިސް ރަށްވެހިންގެ ކިބައިގައިވާ މައުލޫމާތުން 

ދާނެއެވެ.  ލިބިގެން  މުއްސަނދިކަމެއް  އިތުރު  ޕްލޭނަށް  ތަރައްޤީގެ 
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ތާވަލު 7: ޕްލޭން ކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނޭ ބައެއް ޓޫލްސް
އެކުލެވިގެންވާ ކަންތައްތައްއެކުލެވިގެންވާ ކަންތައްތައްހިންގިދާނޭ ހަރަކާތްތައް / ޓޫލްސްހިންގިދާނޭ ހަރަކާތްތައް / ޓޫލްސް

ތަރައްޤީއަށް ހުިރ ފުރުސަތުތަކާއި، ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަތުން. ސްވޮޓް އެނަލިސިސް

އަދި ތަންފީޒުކުރުމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުނަރާއި 

ޤާބިލުކަން، އަދި ހުރި ީހނަރުކަން/ބަލިކަށިކަން ދެނެގަތުން. 

ވަކި ކަމަކަށް/މައްސަލައަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެން އެކަން ޕްރޮބްލަމް ޓްރީ

މެދުވެރިވާން ދިމާވާ އެކިއެކި ސަބަބުތައް ހޯދާ، އޭގެ ސަބަބުން 

ނިކުންނަ އެކި ނަތީޖާ ހޯދުމަށް ހިންގާ ގްރޫޕް މަސައްކަތެއް.

ދާއިރާތަކުންނާއި، ދާއިރާތަކުގެ ޚިއްސާދާރުންނާއި، އިންޓަރވިއު

ތަޖުރިބާކާރުންނާއި އެކު ވަކި ކަމަކާ މެދު މަޝްވަރާކޮށް 

ޚިޔާލުހޯދުން.

ވަކިވަކި ގްރޫޕްތަކަކާ މެދު، ވަކި މައުޝޫއަކަށް މަޝްވަރާކޮށް ފޯކަސް ގްރޫޕް ޑިސްކަޝަން

ޚިޔާލުހޯދުން.

އެއް ދާއިރާއަކާ ގުޅުންހުރި އެކި ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ބާއްވާ މަލްޓި-ސްޓޭކްހޯލްޑަރ ޑަޔަލޮގް

މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް.

ރަށުގައި ހިމެނޭ ގުދުރަތީ، އުމްރާނީ އަދި އިންސާނީ މެޕިންގ

ވަސީލަތްތައް އަދި ނާޒުކުކަން ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ހިންގޭ 

ހަރަކާތެއް. 

އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި އާންމުކޮށް ރަށެއްގެ މޫސުމަށް އަންނަ ސީސަނަލް ކަލެންޑަރ

ބަދަލުތައް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި، އަދި މިއާއި ގުޅިގެން ދިމާވާ 

ކަންކަން ދެނެގަތުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތެއް.

ގުދުރަތީ ކާރިސާތަކާއި މިފަދަ ހާދިސާތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ތާރީޚީ ތާރީޚީ ވަނަވަރު

ގޮތުން އެނގެންހުރި މައުލޫމާތު ރަށުގެ އިސްރަށްވެހިންނާ 

މަޝްވަރާކޮށްގެން ހޯދުން.

އެކި ދާއިރާތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތްތަކާއިމެދު ސިޓިޒަން ރިޕޯޓް ކާޑް

ރައްޔިތުން ދެކޭގޮތް ދެނެގަތުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތެއް. 

ވަކި ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ަރއްޔިތުން/ވަކި ގްރޫޕްތައް ދެކޭގޮތް، ނޮލެޖް، އެޓިޓިއުޑް އެންޑް ޕަރސެޕްޝަން ސަރވޭ

އަދި މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ މިންވަރާއި، އަމަލުތައް ހުރި ގޮތް 

ދެނެގަތުމަށް ހިންގާ ސަރވޭއެއް

ޖެންޑަރ ޕްލޭނިންގ ޓޫލްސްއަކީ ތަރައްޤީގެ ަކންކަމުގައި ޖެންޑަރ ޕްލޭނިންގ ޓޫލްސް

އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ބައިވެރިވާ ގޮތާއި، އަސަރުކުރާގޮތް 

ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރާ އެކި އާލާތްތަކެކެވެ. މީގެ 

ތެރޭގައި ޖެންޑަރ އޮޑިޓް، ެޖންޑަރ ބަޖެޓިންގް، ޖެންޑަރ 

ޕްލޭނިންގް ފަދަ ޓޫލްސް ހިމެނެއެވެ. 

3333
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ހާލަތު ދިރާސާކުރުމަށް ދާއިރާތަކަށް ބައިވެރިން ބެހުން

ކޮންމެ  ވަކިވަކިން  ގެންދިއުމުން،  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  ބަހާލައިގެން  ބައިވެރިން  ދާއިރާތަކަށް  ނިންމާ  ކުރުމަށް  ދިރާސާ  ހާލަތު 

ބައިވެރިން  މިގޮތުން،  ނިންމާލެވޭނެއެވެ.  މަސައްކަތްކޮށް  ފަސޭހަކޮށް  އަވަހަށް  ވުރެ  މަސައްކަތްކުރުމަށް  އެންމެން  ދާއިރާއަކަށް 

ކަންތައްތަކަކީ: ވިސްނަންވީ  ބެހުމުގައި  ގްރޫޕްތަކަށް 

ނޑައެޅުނު ދާއިރާތަކުން ބައިވެރިންނަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި، އެމީހަކާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކަށް  	 ކަ

ނިސްބަތްވާ ގްރޫޕްތަކަށް މީހުން ބެހުން.

ގްރޫޕެއްގައި މަދުވެގެން 5 މީހުން ތިބުން. 	

ގްރޫޕެއްގައި ދެ ޖިންސުގެ މީހުން ވީހާވެސް ހަމަހަމަ އަދަދަކަށް ތިބުން. 	

ކޮންމެ ގްރޫޕެއްގައިވެސް ޒުވާނުންގެ ފަރާތުން މަދުވެގެން އެކަކު ބައިވެރިކުރުވުން.  	

ލިބެންހުރި ހެއްކާއި މައުލޫމާތުގެ އަލީގައި ހާލަތު ދެނެގަތުން

ހެކިތައް  މައުލޫމާތާއި،  ލިބެންހުރި  ދެނެގަތުމުގައި  ގޮންޖެހުންތައް  ފުރުސަތުތަކާއި  ހުރި  ތަރައްޤީއަށް  ކުރުމާއި،  ދިރާސާ  ހާލަތު 

ތަރައްޤީއަށް  ދުނިޔޭގެ  މުވައްސަސާތަކުންނާއި،  ސަރުކާރުގެ  މިގޮތުން،  މުހިއްމެވެ.  ބޭނުންކުރުން  ގިނައެއްކޮށް  ވީހާވެސް 

އަލީގައި  ހޯދުންތަކުގެ  ޢިލްމީ  އަދި  ހިސާބު، ސައިންޓިފިކް  ތަފާސް  ރިޕޯޓުތަކާއި،  އެކުލަވާލާ  ޖަމިއްޔާތަކުން  އެކި  މަސައްކަތްކުރާ 

މުހިއްމުކަމެކެވެ.  ނުހަނު  މިމަސައްކަތްކުރުމަކީ 

ތަރައްޤީގެ  ހިންގުމަކީ  ހަރަކާތްތައް  ވައްތަރުގެ  އެކި  ތަފާތު  ގޮތަށް  ޚިއްސާހިމެނޭ  ބައިވެރިންގެ  ގިނަ  ވީހާވެސް  އެހީ: 

ކަމެކެވެ.  ދާނޭ  މުއްސަނދިވެގެން  މައުލޫމާތު  ބޭނުންވާ  ޕްލޭނަށް 
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ޕްރޮބްލަމް ޓްރީ އެނަލިސިސްޕްރޮބްލަމް ޓްރީ އެނަލިސިސް

ވަކި  މިއީ  ހެދުމެވެ.  އެއް  އެނަލިސިސް  ޓްރީ  ޕްރޮބްލަމް  ހަރަކާތަކީ  އެއް  ހިންގާ  ގިނައިން  އެންމެ  ދިރާސާކުރުމަށް  ހާލަތު 

ހޯދާ،  ސަބަބުތައް  މެދުވެރިވާ  ދިމާވާން  ކަމެއް  ނުވަތަ  އެމައްސަލައެއް  ސަމާލުކަންދީގެން،  ކަމަކަށް  ނުވަތަ  މައްސަލައަކަށް 

އެވަނީއެވެ.  ތިރީގައި  ނަމޫނާއެއް  މީގެ  މަސައްކަތެކެވެ.  ގްރޫޕް  ހިންގާ  ދެނެގަތުމަށް  ނަތީޖާ  ނިކުންނަ  އެކަންކަމުން 

އެނގިލަްއާވތޯ؟އެނގިލަްއާވތޯ؟

ހިރާސް  ކާރިސީ  ޕްލޭންތަކަކީ  ތަރައްޤީގެ   80% ތައްޔާރުކުރާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ވާއިރަށް  އަންނަން  އަހަރު  ވަނަ   2023
ވާންޖެހެއެވެ.  ޕްލޭންތަކަކަށް  ފަހިކޮށްދޭ  މުޖުތަމަޢަކަށް  ވިލުންވެރި  ކުޑަކުރުމަށާއި، 

ޤައުމީ ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން 2019 - 2023 )ރެސިލިއަންޓް ކޮމިއުނިޓީސް(
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އިޤްތިސާދީގޮތުން އަންހެނުންގެ ބާރުވެރިކަން ކުޑަވުންއިޤްތިސާދީގޮތުން އަންހެނުންގެ ބާރުވެރިކަން ކުޑަވުން

ރަށުގައި ލިބެންހުރި ވަޒީފާގެ 

ފުރުސަތު މަދުވުން

ސަރުކާރުން ތައުލީމަށް ކުރާ ޚަރަދުގެ 

މަންފާ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ނުލިބުން

އިޤްތިސާދީ ދުވެލި މަޑުޖެހުން

ވަޒީފާއަށް ބޭނުންވާ ހުނަރު ލިބިގަތުމަށް 

ރަށުފެންވަރުގައި ފުރުސަތު ނެތުން

ގެވެށި އަނިޔާ އާއި ޖިންސީ އަނިޔާގެ 

ޝިކާރަކަށް ވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވުން

ދަރިން ބެލުމުގެ ޒިންމާ ހަމައެކަނި 

އަންހެނުން އުފުލަންޖެހުން

ރަށުގެ ތަރައްޤީ އަށް 

ހީނަރުކަން އައުން

ރަހުނު ދެއްކޭނޭގޮތް ނެތުމުން ވިޔަފާރި 

ލޯން ލިބުމަށް ހުރަސް އެޅުން
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ނޑައެޅުން 4.5  ހަރުފަތް 3: ތަސައްވުރު ކަ
 

ނޑައެޅުމަކީ،  ރަށެއް ނުވަތަ އަތޮޅެއް ތަރައްޤީކުރުމުގައި މުސްތަޤުބަލުގައި އެތަނެއް އޮންނާނޭ ގޮތުގެ ދުރުރާސްތާ ތަސައްވުރެއް ކަ

ކުރަންޖެހޭ  ވާސިލުވުމަށްޓަކައި  އެހިސާބަށް  އަދި  ލިބިގެންދާ،  ބާރެއް  އިތުރު  ކުރުމަށް  ވިލަރެސް  މަސައްކަތްތައް  ތަރައްޤީގެ 

ދާކަމެކެވެ.  ފަސޭހަވެގެން  ރާވާލުމަށް  ކަންތައްތައް 

މައި  ސަރުކާރުގެ  އަދި،  ކުރެވެމުންނެވެ.  މަސައްކަތްދަނީ  އެކުލަވާލުމުގެ  ތަސައްވުރެއް  ދިގުމުއްދަތުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

މުއްދަތުގެ  ދިގު  ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ ޤައުމުތަކުން  ދުނިޔޭގެ  އަހަރަށް  ވަނަ   2030 އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ  ޕްލޭންތައް  ސިޔާސަތުތަކާއި 

ވާސިލުވުމަށް  ހަމައަށް  މިތަސައްވުރާއި  ނޑިތަކަކީ  ނޑުދަ ލަ ތަރައްޤީގެ  ދެމެހެއްޓެނެވި  ބިނާކޮށެވެ.  މައްޗަށް  ތަސައްވުރުގެ 

ދުރު  ބަލައި،  ބޭނުންތަކަށް  ހާލަތާއި  އެރަށެއްގެ  އެކުލަވާލާހިނދު،  ޕްލޭންތައް  ތަރައްޤީގެ  މިހެންކަމުން،  ޗާޓެވެ.  މަގުދައްކައިދޭ 

ތައްޔާރުކުރާ  ރަށްތަކުގައި  އެކި  ނެގުމަކީ  އިރުޝާދު  އެޖެންޑާއިން  ގްލޯބަލް  ގެ   2030 ނޑައެޅުމުގައި  ކަ ތަސައްވުރު  ރާސްތާގެ 

ބާރެކެވެ.  އިތުރު  ލިބިގެންދާ  ދަތުރުކުރުމަށް  މަންޒިލަކަށް  އެއް  ގެނެސް،  ހަމައަކަށް  އެއް  ޕްލޭންތައް  ތަރައްޤީގެ 

ތަސައްވުރަކީ ކޮބާ؟ތަސައްވުރަކީ ކޮބާ؟

ނޑައެޅޭ މުއްދަތެއް ހަމަވާއިރު އިތުރަށް ތަރައްޤީވެ އެހާލަތު ކުރިމަގުގައި  	 ރަށުގެ މިހާރުގެ ހާލަތު ކުރިމަގުގައި ނޫނީ ކަ

އޮންނާނޭ ގޮތަކާމެދު ބުނާ ބުނުމެކެވެ.

އެއީ އުއްމީދުކުރާ ގޮތް ނޫނީ ދެކެން ބޭނުންވާ ގޮތެވެ.  	

އެކީ ވަކި ކަމަކަށް ޚާއްސަކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ހުރިހާ ދާއިރާއެއް ނިސްބަތްވާ ބުނުމެކެވެ.  	

ތަސައްވުރު އާންމުކޮށް ބަޔާންކުރަނީ އެންމެ ޖުމްލައަކުންނެވެ.  	

ނޑައެޅުން ނޑައެޅުންދާއިރާތަކަށް ތަސައްވުރު ކަ ދާއިރާތަކަށް ތަސައްވުރު ކަ

ހާލަތަށް  ސިޓީއެއްގެ  ނުވަތަ  އެއަތޮޅެއްގެ  ވިސްނަންވީ  ގޮތެއްގައި  ނޑު  މައިގަ ނޑައެޅުމުގައި  ކަ ތަސައްވުރެއް  ރާސްތާގެ  ދުރު 

ތަރައްޤީގެ  މިގޮތުން،  މައްޗަށެވެ.  ކަންތައްތަކުގެ  އެދޭ  ހުންނަން  މަންޒިލުގައި  ބޭނުންވާ  ވާސިލުވާން  ރިޢާއަތްކޮށް، 

ތަސައްވުރެއް  ވަކިވަކިން(  ދާއިރާއަކަށް  )ކޮންމެ  ދާއިރާތަކަށް  ފާހަގަކުރެވުނު  ހަރުފަތުގައި  ވަނަ   2 އެކުލަވާލުމުގެ  ޕްލޭން 

އެވަނީއެވެ.  ތިރީގައިވާ  މިސާލެއް  މީގެ  ނޑައެޅަންޖެހެއެވެ.  ކަ

ހާސިލްކުރެވޭނޭ ކަންތައްތައް:ހާސިލްކުރެވޭނޭ ކަންތައްތައް:

ނޑައެޅިގެން ދިއުން.  	 ތަރައްޤީގެ ތަސައްވުރު ކަ

ނޑައެޅުންހާލަތު ދެނެގަތުންހާލަތު ދެނެގަތުންތައްޔާރުވުންތައްޔާރުވުން ނޑައެޅުންނަތީޖާ ކަ ނޑައެޅުންނަތީޖާ ކަ ނޑައެޅުންހަރަކާތްކަ ހަރަކާތްކަ
ތަސައްވުރު ތަސައްވުރު 
ނޑައެޅުން ނޑައެޅުންކަ ކަ

މަސައްކަތު ތާވަލު  މަސައްކަތު ތާވަލު  
ތައްޔާރުކުރުންތައްޔާރުކުރުން

ރައްޔިތުންގެ ރުހުންހޯދާ ރައްޔިތުންގެ ރުހުންހޯދާ 
ޕްލޭން ފައިނަލް ކުރުންޕްލޭން ފައިނަލް ކުރުން
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ނޑައެޅުމަށް ބާއްވާ ަމސައްކަތު ބައްދަުލވުން )ވިޝަނިންގ ވޯކްޝޮޕް( ދުރުރާސްތާގެ ތަސައްވުރު ކަ

ނޑައެޅުމަށް ބާއްވާ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ބާއްވަން އެންމެ އެކަށީގެންވަނީ ސިލްސިލާ މަސައްކަތު  ދުރުރާސްތާގެ ތަސައްވުރު ކަ

ބައްދަލުވުންތަކެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މިބައްދަލުވުންތަކުގައި އެރަށެއްގެ ނުވަތަ އެއަތޮޅެއްގެ ނުވަތަ ސިޓީއެއްގެ ރައްޔިތުންނާއި ކަމާބެހޭ 

އެކި ޖަމިއްޔާތަކާއި މުވައްސަސާތައް ބައިވެރިވުން މުހިއްމެވެ. މިހެނީ، ދިގުމުއްދަތުގެ ތަސައްވުރަކީ އެރަށަކަށް ނުވަތަ އެއަތޮޅަކަށް 

ނުވަތަ ސިޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ ހުރިހާ ފަރާތެއްގެ ޚިއްސާ އޮވެގެން ނޫނީ ތައްޔާރުކުރުމުން ނޫނީ ފުރިހަމަ ވާނޭ އެއްޗަކަށްނުވުމެވެ. 

މިބައްދަލުވުންތައް ރާވާ ހިންގުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ސަމާލުވެލައްވާށެވެ.މިބައްދަލުވުންތައް ރާވާ ހިންގުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ސަމާލުވެލައްވާށެވެ.

ވިޝަނިންގ ވޯކްޝޮޕްތަކަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން، ރަށު ފެންވަރުގައި މިހާތަނަށް ހިންގާފައިވާ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް ކުރެވުނު  	

މަސައްކަތްތަކުގެ ޚުލާސާ ނަތީޖާ އެއްކުރައްވާށެވެ. އަދި މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއްގޮތް ކަންތައްތައް ފާހަގަކޮށް އެކަންކަމާމެދު 

ބައިވެރިންގެ މެދުގައި ބަހުސްކުރުމަށް ފުރުސަތު ދޭށެވެ. 

ވަކިވަކި ދާއިރާތަކަށް ބައިވެރިން ބަހާލުމަށްފަހު، އެދާއިރާއަކާ ުގޅުންހުރި ކަންކަން މިހާރު ހުރި ހާލަތު ދެނެގަނެ،  	

ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި )މިސާލަކަށް ކުރިއަށް އޮތް 20 އަހަރު ތެރޭގައި( ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް  ކަ

ދެނެގަންނާށެވެ. މިމަސައްކަތް ކުރުމުަގއި އަންނަނިވި ސުވާުލތައް ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ. 

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނުގައި ސަމާލުކަންދޭ ދާއިރާތަކުގެ ދުރު ރާސްތާގެ ތަސައްވުރު )ނަމޫނާ(ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނުގައި ސަމާލުކަންދޭ ދާއިރާތަކުގެ ދުރު ރާސްތާގެ ތަސައްވުރު )ނަމޫނާ(

- ފެންވަރު ރަނގަުޅ ތަޢުލީމް

- ރަނގަޅު ސިއްޙީ ޚިދުމަތާއި ދުޅަހެޔޮކަން

- ގަދަރުވެރި މަސައްކަތް އަދި އިޤްތިސާދީ ކުރިއެރުން

- ދުޅަހެޔޮ އަދި ރައްކާތެރި މުޖުތަމަޢު

- ގުދުރަތީ ރީތިކަމާއި މުއްސަނދިކަން

- އަދުލު އިންސާފާއި ހަރުދަނާ މުއައްސަސާތައް

ތައުލީމާއި ގުޅުންހުރި ތަސައްވުރުގެ ތަފްސީލު )ނަމޫނާ( ތައުލީމާއި ގުޅުންހުރި ތަސައްވުރުގެ ތަފްސީލު )ނަމޫނާ( 

2030 ވަަނ އަހަރާިއ ހަމައަްށ އަންނައިުރ، މިރަށުެގ ސްކޫލުްނ ޕްީރ ސްކޫލްެގ އިތުރުްނ 14 އަހަުރ ދުވަހު 

ކިޔަވައިދެވޭނެއެެވ. ސްކޫލުްނ ފޯރުކޮށްޭދ ތައުލީމަީކ ހުނަރުވެިރ މުދައްރިސުްނ މެދުވެރިކޮްށ، ޒަމާީނ ޓެކްނޮލޮޖީ 

ބޭނުންކޮށްގެްނ ފޯރުކޮށްޭދ ތައުލީމަކަށްވެގެންދާނެއެެވ. ސްކޫލުްނ ދަރިވަރުވެގެްނ ނިކުންަނ ކުދިންނަީކ ފެންވަރު 

ވަޒީފާގެ  އަިދ  ރަހުމަތްތެިރ،  ތިމާވެއްޓާިއ  ލޯބިކުާރ،  އިސްލާމްދީނަްށ  އަދާކުާރ،  އިހްތިރާްމ  އަދަުބ  ަރނގަުޅ، 

މައިދާނަށާިއ ދިރިއުޅުމަްށ ބޭނުންާވ ތަފާުތ ހުނަުރ ލިބިފައިާވ ކުދިންތަކަްށ ވެގެންދާނެއެެވ.  
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މިމަސައްކަތްފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު، ތަސައްވުރުގެ ކުރު ބަޔާނެއް ލިއުއްާވށެވެ. އަދި ދާއިރާތައް ވަކިވާނޭހެން، މިހުރިހާ  	

ތަސައްވުރުތަކެއް އެއްކުރައްވާށެވެ. 

ވިޝަނިންގ ވޯކްޝޮޕް ނިންމެވުމަށްފަހު، ރަށުގެ އެހެނިހެން ރައްޔިތުންނާއި މިތަސައްވުރުތައް ޚިއްސާކުރުމަށް މަދުވެގެން 2  	

ހަފްތާގެ މުހުލަތެއް ދެއްވާށެވެ. 

ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާ އެއްގޮތަށް ތަސައްވުުރ ބައްޓަންކޮށް، ފައިނަލްކުަރއްވާށެވެ.  	

ދާއިރާ: ...............................

މިހާރުގެ ހާލަތަކީ ކޮބާ؟. 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ވާސިލު ވާން ބޭނުންވާ މަންޒިލަކީ ކޮބާ؟ )ލިސްޓްކުރޭ(. 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

މަންޒިލަށް ވާސިލުވުމަށްޓަކައި ކުރެވިދާނޭ ކަންތައްތަކަކީ ކޮބާ؟ . 3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

އެހީ:

ނޑައެޅުމުގައި ޤައުމީ ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭނާއި، ދެމެހެއްޓެނެވި ތަރައްޤީގެ  	 ތަސައްވުރުތައް ކަ

ނޑިތަކުގައި އެކުލެވިގެންވާ ތަސައްވުރުތައް މުތާލިޢާ ކުރައްވާށެވެ. ނޑުދަ ލަ

ވާސިލުވާން ބޭނުންވާ މަންޒިލް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ވިޝަން ބޯޑެއް ތައްޔާރުކުރައްވާށެވެ. 	

ނޑައެޅުމުގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އެއް ހަމައެއްގައި ހޯދުމަކީ ވަރަށް  	 ތަސައްވުރު ކަ

މުހިއްމުކަމެކެވެ.
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ނޑައެޅުން 4.6  ހަރުފަތް 4: ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ކަ

 

ނޑައަޅާ އަމާޒުތަކެކެވެ. މިކަންކުރާނީ ޕްލޭނިންގ ކޮމިޓީގެ ބައިވެރިންނެވެ.  ނަތީޖާއަކީ ދާއިރާއެއްގެ ތަސައްވުރު ހާސިލުކުރަން ކަ

ނަތީޖާ ބަޔާންކުރާއިރު ތިރީގައިވާ މައުލޫމާތާއި ޝަރުތުރައް ފުރިހަމަވާންޖެހެއެވެ. އެއީ:

ކުރަން ބޭނުންވާ ވަކި ކަމެއް ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރުން 	

ނޑައަޅާފައިވުން 	 ބަޔާންކުރާ ކަންތަކުގެ މިންވަރު ކަ

އެކަމަކީ ކުރެވޭވަރުގެ ނޫނީ ހަޤީގަތަކަށް ހެދޭވަރުގެ ކަމަކަށްވުން 	

ނޑައަޅާފައިވުން 	 އެކަމެއްކުރަން މުއްދަތެއް ނޫނީ ވަގުތެއް ކަ

މިގޮތުން، ކޮންމެ ދާއިރާއަކުން ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާތައް ފާހަގަކޮށް ނިމުމުން، މިނަތީޖާ އާއި ހަމައަށް ވާސިލުވުމަށްޓަކައި 

ހިންގަން ޖެހޭ ހަރަކާތްތައް ނުވަތަ ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ދެނެގަންނަންޖެހެއެވެ. މިކަންތައްތައް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ދެ 

 )2( ނޫނީ  ދެނެގަތުން  މިކަންތައް  ބޭނުންކޮށްގެން  ޓޫލް  އެނަލިސިސް  އޮބްޖެކްޓިވް   )1( އެއީ،  އިޚްތިޔާރުކުރެވިދާނެއެވެ.  ގޮތެއް 

ތިއަރީ އޮފް ޗޭންޖް ބޭނުންކޮށްގެން މިމަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރުމެވެ. 

އޮބްޖެކްޓިވް އެނަލިސިސް ޓޫލް

ގޮތުން  ހައްލުހޯދުމުގެ  މައްސަލަތަކަށް  ފާހަގަކުރެވުނު  ހަރުފަތުގައި  ވަނަ   2 މަރުހަލާގެ  ޕްލޭނިންގ  އެނަލިސިސްއަކީ  އޮބްޖެކްޓިވް 

ކަމާ  ތެރެއިން  ރައްޔިތުންގެ  ޖަމިއްޔާތަކާއި،  މުއައްސަސާތަކާއި،  ކަމާބެހޭ  އެކުލަވާލާނީ  ގްރޫޕްތައް  ހަރަކާތެކެވެ.  ހިންގާ  ގުޅިގެން 

ގުޅުންހުރި ފަރާތްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް އެކުލަވާލެވޭ ގްރޫޕްތަކުންނެވެ. މިމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އަންނަނިވި ފިޔަވަޅުތައް 

ފުރިހަމަކުރައްވާށެވެ.

ހާސިލްކުރެވޭނޭ ކަންތައްތައް:ހާސިލްކުރެވޭނޭ ކަންތައްތައް:

ތަރައްޤީގެ ތަސައްވުރުން ފާހަގަކުރެވުނު ކޯ-އޮބްޖެކްޓިވްސް ނުވަތަ ހާސިލްކުރަން  	

ބޭނުންވާ ނަތީޖާތައް ފާހަގަކުރެވިގެން ދިއުން. 

ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާތައް އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން ރޭވިގެން ދިއުން.  	

ނޑައެޅުންހާލަތު ދެނެގަތުންހާލަތު ދެނެގަތުންތައްޔާރުވުންތައްޔާރުވުން ނޑައެޅުންނަތީޖާ ކަ ނޑައެޅުންނަތީޖާ ކަ ނޑައެޅުންހަރަކާތްކަ ހަރަކާތްކަ
ތަސައްވުރު ތަސައްވުރު 
ނޑައެޅުން ނޑައެޅުންކަ ކަ

މަސައްކަތު ތާވަލު  މަސައްކަތު ތާވަލު  
ތައްޔާރުކުރުންތައްޔާރުކުރުން

ރައްޔިތުންގެ ރުހުންހޯދާ ރައްޔިތުންގެ ރުހުންހޯދާ 
ޕްލޭން ފައިނަލް ކުރުންޕްލޭން ފައިނަލް ކުރުން

3939
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ދާއިރާއާއި ގުޅޭގޮތުން ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ )ކޯ އޮބްޖެކްިޓވް( ދެނެަގނެ، ކާޑުކޮޅެއްގައި ލިޔުއްވާށެވެ. ކޯ  	

ނޑައެޅުނު ތަސައްވުރުތަކަށް ބިނާކޮށެވެ.  އޮބްޖެކްޓިވްސްތައް ދެނެގަންނާނީ 3 ވަނަ ހަރުފަތުގައި ކަ

ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ )ކޯ އޮބްޖެކްޓިވް( ހާސިލްކުރުމަށް ސީދާ ހިންގާނޭ ހަރަކާތްތައް )ޑައިރެކްޓް މީންސް(  	

ދެނެގަނެ، ކާޑުކޮޅުތަކުގައި ލިޔެ، ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާގެ ތިރީގައި ހުރަހަށްވާގޮތަށް )ހޮރިޒޯންޓަލްކޮށް( ތަތްކުރާށެވެ.

ކާޑުގައި ލިޔެފައިހުރި ކަންކަމަކީ ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާސިލްކުރުމަށް މަގުފަހިކުރާނޭ ކަންކަންތޯ  	

މަޝްވަރާކޮށްލާށެވެ. ހިމެނިފައިވާ ކަންކަމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ކަމެއް އުނިކުރަން ބޭނުންނަމަ އުނިކުރާށެވެ. އަދި އިތުރު 

ކަންކަން ފާހަގަކުރެވޭނަމަ އެކަންކަން ހިމަނާށެވެ. 

ކޮންމެ ސީދާ ހަރަކާތަކަށް )ޑައިރެކްޓް މީންސް( އެހަރަކާތެއް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން )ސެކަންޑަރީ މީންސް(  	

ދެނެގަނެ ކާޑުކޮޅުގައި ލިޔެ ސީދާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތިރީގައި ހުރަހަށް ވާގޮތަށް ތަތްކުރާށެވެ. އަދި ކުރީގައިވާ ނުކުތާއާއެއްގޮތަށް 

ބައިވެރިންގެ ތެރޭގައި މަޝްވަރާކޮށް ފައިނަލް ކުރާށެވެ. 

މިއުސޫލުން ކުރިއަށް ގެންގޮސް، ދެން ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުންވާ ހަރަކާތްތައްެވްސ ދެނެގަންނާށެވެ. މިގޮތަށް ކާޑުތައް  	

ތަތްކުރަމުން ތިރިއަށް ގެންދިއުމުން ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ އާއި އެނަތީޖާ ހާސިލްކުރުމަށް ހިނގާނޭ ހަރަކާތްތައް 

ގުޅިލާމެހިފައިވާ ގަހެއްގެ ގޮފިތަކެއްގެން )ލޮޖިކަލް އޯޑަރ އިން( ފެނިގެން ދާނެއެވެ.

މިސާލު: 

ރަށުގައި ކާބޯތަކެތީގެ ރަށުގައި ކާބޯތަކެތީގެ 

ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުންރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުން

ކާބޯތަކެތި އިސްރާފުކުރާ މިންވަރު ކާބޯތަކެތި އިސްރާފުކުރާ މިންވަރު 

ދަށްކުރުންދަށްކުރުން

ނޑުވެރިކަން  ނޑުވެރިކަން ރަށުގެ ކުރާ ދަ ރަށުގެ ކުރާ ދަ

އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުންއިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުން

އުފައްދާ ތަރުކާރީއާއި މޭވާ ފަދަ ތަކެތި އުފައްދާ ތަރުކާރީއާއި މޭވާ ފަދަ ތަކެތި 

ރައްކާތެރިކޮށް ބެހެއްޓޭނޭ ސްޓޯރޭޖް ރައްކާތެރިކޮށް ބެހެއްޓޭނޭ ސްޓޯރޭޖް 

ފެސިލިޓީއެއް ޤާއިމްކުރުންފެސިލިޓީއެއް ޤާއިމްކުރުން

އަމިއްލަ ގޭގޭގައި ތަރުކާރީ އާއި މޭވާ އަމިއްލަ ގޭގޭގައި ތަރުކާރީ އާއި މޭވާ 

ހައްދާނޭ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ދިނުންހައްދާނޭ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ދިނުން

ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް 

ހިންގުންހިންގުން

ބާކީވާ ކާބޯތަކެތިން އެހެން ކާނާ ބާކީވާ ކާބޯތަކެތިން އެހެން ކާނާ 

ތައްޔާރުކުރާނޭ ގޮތުގެ މައުލޫމާތުދޭ ތައްޔާރުކުރާނޭ ގޮތުގެ މައުލޫމާތުދޭ 

ވޯކްޝޮޕް ހިންގުންވޯކްޝޮޕް ހިންގުން

ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ



qtof Itamqtaw egumulAvalukew qnElqp egIQqwarat qtof Itamqtaw egumulAvalukew qnElqp egIQqwarat

ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ )ކޯ އޮބްޖެކްޓިވްގެ( މަތީގައިވާ ޖާގައިގާ ނަތީޖާ ހާސިލްވުމުން ވެގެން ދާނޭގޮތް ހިމަނާލާށެވެ.  	

ނަތީޖާ ހާސިލްވުމުން ވެގެން ދާނޭ އެންމެ ފުރަތަމަ ގޮތްތައް )ޑައިރެކްޓް އެންޑްސް( ދެނެގަނެ، ކާޑުކޮޅުގައި ލިޔެ ނަތީޖާގެ 

މަތީގައި ހުރަހަށްވާގޮތަށް ތަތްކުރާށެވެ. 

ކާޑުގައި ލިޔެފައިހުރި ކަންކަމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްލާށެވެ. އަދި ހިމަނާފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކަމެއް އުނިކުރަން  	

ބޭނުންނަމަ އުނިކުރާށެވެ. އަދި އިތުުރކަމެއް ފާހަގަކުރެވޭނަމަ އެކަން ހިމަނާށެވެ. 

ބައިވެރިން ހުށަހެޅި ހުރިހާ މައްސަލަތަކަށް އޮބްޖެކްޓިވް އެނަލިސިސްގައި ހައްލު ހޯދައިފައިވޭތޯ ބަލާށެވެ. އިތުރަށް ގެންނަން  	

ފެންނަ ބަދަލެއް ވާނަމަ ބައިވެރިންނާ މަޝްވަރާކޮށްގެން ގެންނާށެވެ. ކާޑުތަކުގެ ގުޅުން ބައިވެރިންނަށް ދެއްކުމަށާއި މުޅި 

މައްސަލަ ފަސޭހައިން ދެނެގަތުމަށް ކާޑުތައް ާމކަރުން ރޮނގުކުރަހާ ގުޅާލާށެވެ. 

މިސާލު: 

 

ރަށުގައި ކާބޯތަކެތީގެ ރަށުގައި ކާބޯތަކެތީގެ 

ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުންރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުން

ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަކީ ދުޅަހެޔޮ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަކީ ދުޅަހެޔޮ 

ސިއްހަތެއްގައި ތިބި ބައެއް ސިއްހަތެއްގައި ތިބި ބައެއް 

ކަމުގައިވުންކަމުގައިވުން

ކާބޯތަކެތި އިސްރާފުކުރާ މިންވަރު ކާބޯތަކެތި އިސްރާފުކުރާ މިންވަރު 

ދަށްކުރުންދަށްކުރުން

ނޑުވެރިކަން  ނޑުވެރިކަން ރަށުގެ ކުރާ ދަ ރަށުގެ ކުރާ ދަ

އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުންއިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުން

އުފައްދާ ތަރުކާރީއާއި މޭވާ ފަދަ ތަކެތި އުފައްދާ ތަރުކާރީއާއި މޭވާ ފަދަ ތަކެތި 

ރައްކާތެރިކޮށް ބެހެއްޓޭނޭ ސްޓޯރޭޖް ރައްކާތެރިކޮށް ބެހެއްޓޭނޭ ސްޓޯރޭޖް 

ފެސިލިޓީއެއް ޤާއިމްކުރުންފެސިލިޓީއެއް ޤާއިމްކުރުން

އަމިއްލަ ގޭގޭގައި ތަރުކާރީ އާއި މޭވާ އަމިއްލަ ގޭގޭގައި ތަރުކާރީ އާއި މޭވާ 

ހައްދާނޭ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ދިނުންހައްދާނޭ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ދިނުން

ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް 

ހިންގުންހިންގުން

ބާކީވާ ކާބޯތަކެތިން އެހެން ކާނާ ބާކީވާ ކާބޯތަކެތިން އެހެން ކާނާ 

ތައްޔާރުކުރާނޭ ގޮތުގެ މައުލޫމާތުދޭ ތައްޔާރުކުރާނޭ ގޮތުގެ މައުލޫމާތުދޭ 

ވޯކްޝޮޕް ހިންގުންވޯކްޝޮޕް ހިންގުން
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ނަތީޖާއަށް އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން އެތުރުން

ނަތީޖާއަށް އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން ރޭވުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ސަމާލުވެލައްވާށެވެ.

ހާލަތު ދިރާސާކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި ފާހަގަކުރެވުނު މުހިއްމު ކަންތައްތައް 	

ނަތީޖާ ހާސިލްކުރުމުގައި ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ކޮންޓްރޯލް އޮތް މިންވަރު 	

ސަރުކާރުގެ ދާއިރާތަކުން މިކަންކުރުމުގައި ހިއްސާކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް މިންވަރު 	

ދަރުމަވެރި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން މިކަންކުރުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް މިންވަރު 	

ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީއަށް މިކަންކަމުގެ ސަބަބުން ޚިއްސާކުރާ މިންވަރު 	

ރަށުގެ ހާލަތާއި ލިބިފައިވާ ވަސީލަތްތަކުގެ މައްޗަށް ވިސްނާއިރު ހަޤީގަތުގައިވެސް އެކަމެއް ހާސިލްކުރެވޭނޭ ފުރުސަތު އޮތް  	

މިންވަރު

މޫސުމީ ވިލުންވެރިކަން ހުރި މިންވަރު 	

ދެ ޖިންސުގެ ހަމަހަމަކަން އޮތް މިންވަރު 	

އަތުރާލާށެވެ.  ނޑިތައް  ނޑުދަ ލަ ތަރުތީބުން  އިސްކަންދޭ  ނަތީޖާއަށް  ދެން  ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު  ކަންކަން  މިދެންނެވި 

ކޮންމެ  އޭގެން  އެއަށްފަހު  އަދި  ކުރާނީއެވެ.  ލިސްޓް  ތާވަލެއްގައި  ނަތީޖާތައް  ތައްޔާރުކުރި  ގްރޫޕްތަކުން  މިކަންކުރުމަށްޓަކައި 

ނަތީޖާއެއްގެ ދިމާލުގައި 1 – 10 އަކަށް އަދަދެއް ޖައްސަވާނީއެވެ. އަދަދު ޖެއްސެވުމުގައި ގެންގުޅުއްވާނޭ އުސޫލަކީ އެންމެ ބޮޑަށް 

ނަތީޖާއަކަށްވެސް  ކޮންމެ  މިގޮތުން،  ދިނުމެވެ.   1 ކަންކަމަށް  އިސްކަންދޭ  ދަށުން  އެންމެ  އަދި   10 ކަންތައްތަކަށް  އިސްކަންދޭ 

ދެއްވާނީއެވެ.  މާކުހެއް  ބޭނުންވާ  ދޭން  އެގްރޫޕަކުން 
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ތާވަލު 8: ނަތީޖާއަށް އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން އަތުރާލުން

ނޑިތައް ނޑުދަ ނޑައެޅުނު ލަ ގްރޫޕް 2022 އިން 2026 އަށް ތަރައްޤީ ރޭވުމުގައި ހިންގުމަށް ކަ

1

ގްރޫޕް 

2

ގްރޫޕް 

3

ޖުމްލަ

1.       ރަށުގެ އުތުރުފަރާތުގައި އޮތް ބިން ހިއްކާ އެސަރަހައްދު އެއަރޕޯޓެއްގޮތަށް 

1124ތަރައްޤީކުރުން. 

2.       ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ވަޒީފާގެ ބާޒާރާއި ގުޅޭ 

910928މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ ކޭމްޕް ސިލްސިލާއެއް ބޭއްވުން.

ނޑާއި ޗަސްބިންތަކަކީ  ނޑޫފާ ސަރަހައްދާއި އެއާއި ގުޅިފައިވާ ފެންގަ 3.       ރަށުގެ ކަ

ނޑައެޅުން. 99826ރައްކާތެރިކޮށް ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ތަންތަން ކަމުގައި ކަ

ނޑަށް ފައިދާހުރި ކާނާ  4.       ރަށުގައި ހައްދާ ކާބޯތަކެތިން، ހަށިގަ

ތައްޔާރުކުރާނޭގޮތުގެ މައުލޫމާތު ދޭ ޕްރޮގްރާމެއް ރަށު ސިއްޙީ މަރުކަޒާއި ރަށު ސްކޫލާއި 

ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުން.
75719

5.       ކައުންސިލް އޮފީހާއި، ސްކޫލާއި، ސިއްޙީ މަރުކަޒު ފަދަ އާންމު ތަންތަނުގައި 

1010929ފެން ފިލްޓަރ ކުރެވޭނޭ ނިޒާމު ޤާއިމްކުރުން.

ނޑައަޅާ  މިމިސާލުން ދައްކާގޮތުން 2022 ވަނަ އަހަރުން 2026 ވަނަ އަހަރަށް ރަށު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ރޭވުމުގައި ހިންގުމަށް ކަ

ތަރުތީބަކީ:  ނޑިތަކުގެ  ނޑުދަ ލަ

ކައުންސިލް އޮފީހާއި، ސްކޫލާއި، ސިއްޙީ މަރުކަޒު ފަދަ އާންމު ތަންތަނުގަިއ ފެން ފިލްޓަރ ކުރެވޭނޭ ނިޒާމު ާޤއިމްކުރުން  	

)29 ޕޮއިންޓް(.

ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ވަޒީފާގެ ބާޒާރާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ ކޭމްޕް ސިލްސިލާއެއް  	

ބޭއްވުން )28 ޕޮއިންޓް(.

ނޑާއި ޗަސްބިންތަކަކީ ރައްކާތެރިކޮށް ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ތަންތަން  	 ނޑޫފާ ސަރަހައްދާއި އެއާއި ގުޅިފައިވާ ފެންގަ ރަށުގެ ކަ

ނޑައެޅުން )26 ޕޮއިންޓް(. ކަމުގައި ކަ

ނޑަށް ފައިދާހުރި ކާނާ ތައްޔާރުކުރާނޭގޮތުގެ މައުލޫމާތު ދޭ ޕްރޮގްރާމެއް ރަށު ސިއްޙީ  	 ރަށުގައި ހައްދާ ކާބޯތަކެތިން، ހަށިގަ

މަރުކަޒާއި ރަށު ސްކޫލާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުން )19 ޕޮއިންޓް(.

ރަށުގެ އުތުރުފަރާތުގައި އޮތް ބިން ހިއްކާ އެސަރަހައްދު އެއަރޕޯޓެއްގޮތަށް ތަރައްޤީކުރުން )4 ޕޮއިންޓް(.  	
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ތިއަރީ އޮފް ޗޭންޖް

ހިންގަން  ނުވަތަ  ކަންތައްތައް،  ކުރަންޖެހޭ  ހާސިލްކުރުމަށްޓަކައި  ނަތީޖާއެއް  ނުވަތަ  ކަމައް  ވަކި  އަކީ  ޗޭންޖް  އޮފް  ތިއަރީ 

މިއީ  ހަރަކާތެކެވެ.  ޕްލޭނިންގ  ހިންގާ  ދެނެގަތުމަށްޓަކައި  ޝަރުތުތައް  ވާންޖެހޭ  ފުރިހަމަ  ނުވަތަ  ހަރަކާތްތައް،  ޖެހޭ 

ނަތީޖާއެއް  ވަކި  ޗޭންޖްގައި  އޮފް  ތިއަރީ  ތަފާތަކީ،  ނަމަވެސް،  ހަރަކާތެކެވެ.  އެއްގޮތް  ވަރަށް  އާއި  އެނަލިސިސް  އޮބްޖެކްޓިވް 

ހާސިލްކުރުމަށްޓަކައި، ނުވަތަ ވަކި ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަ ވާންޖެހޭ ހުރިހާ ޝަރުތުތަކެއް ދެނެގަނެ، އެކަންތައްތައް 

ފަހަތަށެވެ.  ފެށިގެން  ނަތީޖާއިން  ކުރާނީ  ތަރުތީބު  ތަރުތީބުކުރުމެވެ. 

ކާޑުކޮޅުތައް  ކުދި  ހުސްތަނެއްގައި  ނޫނީ  ނެވެ.  ކުރަހައިގެން  ގޮތުގައި  ޗާޓެއް  މަސައްކަތްކުރާނީ  ޗޭންޖްގެ  އޮފް  ތިއަރީ 

 . ވެ ނެ ން ގެ ށް ކޮ ތް ތަ

ތިޔަރީ އޮފް ޗޭންޖް ހަރަކާތް ގެންދާނޭ ގޮތްތިޔަރީ އޮފް ޗޭންޖް ހަރަކާތް ގެންދާނޭ ގޮތް

އެންމެ ފުރަތަމައިނުން ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ކަރުދާސްކޮޅެއްގައި ލިޔެލާށެވެ.  	

މިއަށްފަހު މިނަތީޖާ ހާސިލްކުރުމަށް ފުރިހަމަ ވާންޖެހޭ ކަންތައްތައް/ޝަރުތުތައް މަޝްވަރާކޮށް މީގެން ކޮންމެ ކަމެއް ވަކިން  	

ލިޔެލާށެވެ. މިގޮތުން، އިޖުތިމާއީ، އިޤްތިސާދީ، ތިމާވެށި، ޓެކްނޮލޮޖީ، ތަޢުލީމާިތ ތަމްރީނު، ޤާނޫނީ އަދި ސިޔާސީ ނަޒަރުން 

ވިސްނާ މަޝްވަރާކުރާށެވެ. 

ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ހަމަޖެހޭ އޯޑަރަކުން އަތުރާލާށެވެ. އަދި ނަތީޖާ ހާސިލްކުރުމަށް ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތައް  	

ބެހިގެންދާ ގޮފިތައް ފާހަގަކުރާށެވެ. 

މިގޮތަށް މީގެން ކޮންމެ ގޮތްޕެއްގައި ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތައް ހާސިލްކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ދެނެގަންނަމުން ދާށެވެ.  	

މިސާލު: 

ހާސިލުކުރަން ހާސިލުކުރަން 

ބޭނުންވާ ނަތީޖާބޭނުންވާ ނަތީޖާ

ހަރަކާތްތައްހަރަކާތްތައް ނަތީޖާ ހާސިލުކުރަން ނަތީޖާ ހާސިލުކުރަން 

ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައްކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް

ހީކުރާ ހީކުރުންތައްހީކުރާ ހީކުރުންތައް

)އެސަމްޕްޝަްނސް()އެސަމްޕްޝަްނސް(

ތަމްރީނު ތާވަލެއް އެކުލަވާލުންތަމްރީނު ތާވަލެއް އެކުލަވާލުން

ކުނި ކޮށި މަރާމާތުކޮށް ބޭނުންވާ ކުނި ކޮށި މަރާމާތުކޮށް ބޭނުންވާ 

ވަސީލަތްތައް ހޯދުންވަސީލަތްތައް ހޯދުން

ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ޕްލޭނެއް ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ޕްލޭނެއް 

އެކުލަވާލުންއެކުލަވާލުން

ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި ވިޔަފާރިތަކުން ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި ވިޔަފާރިތަކުން 

އެއްބާރުލުން ލިބުންއެއްބާރުލުން ލިބުން

ފަނާނުވާ ކުނި ރަށުން ފަނާނުވާ ކުނި ރަށުން 

ބޭރުކުރެވޭނޭ ނިޒާމެއް ސަރުކާރުން ބޭރުކުރެވޭނޭ ނިޒާމެއް ސަރުކާރުން 

ހަމަޖައްސައިދިނުންހަމަޖައްސައިދިނުން

އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި ރަށު އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި ރަށު 

ފެންވަރުގައި ކުނި ނައްތާލުންފެންވަރުގައި ކުނި ނައްތާލުން

ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ހޯދުމަށް 

ބަޖެޓްލިބުންބަޖެޓްލިބުން

އުފެދޭ ކުނި އެއްކޮށް މެނޭޖްކުރެވޭނޭ އުފެދޭ ކުނި އެއްކޮށް މެނޭޖްކުރެވޭނޭ 

ރަނގަޅު ނިޒާމެއް އެކުލަވާލުންރަނގަޅު ނިޒާމެއް އެކުލަވާލުން

ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށް ބޭނުންވާ 

ވަސީލަތްތައް ހޯދުންވަސީލަތްތައް ހޯދުން
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ނޑައެޅުން 4.7  ހަރުފަތް 5: ހިންގާނޭ ހަރަކާތްތައް ކަ

 

ބައިތައް  ނޑު  މައިގަ ހިމަނިގެންދާނޭ  ޕެލޭންގައި  ތަރައްޤީގެ  ތެރެއިން  އެނަލިސިސްގެ  އޮބްޖެކްޓިވް  ހިންގުނު  ގައި   4 ފިޔަވަޅު 

ފާހަގަކުރެވިގެން ދާނެއެވެ. މިގޮތުން، ދާއިރާ، މަޤްސަދު، ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ، އަދި ނަތީޖާ ހާސިލްކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ 

މިބައިގައި  މިސާލު  ގުޅޭ  ކަށަވަރުކުރުމާއި  ރައްކާތެރިކަން  ކާބޯތަކެތި  ރަށުގެ  ހިމަނާލި  ކުރީގައި  ދެއެވެ.  އެނގިގެން  ކަންތައްތައް 

ތަކުރާރުކޮށްލާނަމެވެ.  އަލުން 

ހާސިލްކުރެވޭނޭ ކަންތައްތައް:ހާސިލްކުރެވޭނޭ ކަންތައްތައް:

ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ އާއި ހަމައަށް ވާސިލުވުމަށްޓަކައި ހިންގަންޖެހޭ  	

ނޑައެޅިގެން ދިއުން.  ހަރަކާތްތައް ކަ

ނޑައެޅުންހާލަތު ދެނެގަތުންހާލަތު ދެނެގަތުންތައްޔާރުވުންތައްޔާރުވުން ނޑައެޅުންނަތީޖާ ކަ ނޑައެޅުންނަތީޖާ ކަ ނޑައެޅުންހަރަކާތްކަ ހަރަކާތްކަ
ތަސައްވުރު ތަސައްވުރު 
ނޑައެޅުން ނޑައެޅުންކަ ކަ

މަސައްކަތު ތާވަލު  މަސައްކަތު ތާވަލު  
ތައްޔާރުކުރުންތައްޔާރުކުރުން

ރައްޔިތުންގެ ރުހުންހޯދާ ރައްޔިތުންގެ ރުހުންހޯދާ 
ޕްލޭން ފައިނަލް ކުރުންޕްލޭން ފައިނަލް ކުރުން

ރަށުގައި ކާބޯތަކެތީގެ ރަށުގައި ކާބޯތަކެތީގެ 

ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުންރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުން

ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަކީ ދުޅަހެޔޮ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަކީ ދުޅަހެޔޮ 

ސިއްހަތެއްގައި ތިބި ބައެއް ސިއްހަތެއްގައި ތިބި ބައެއް 

ކަމުގައިވުންކަމުގައިވުން

ކާބޯތަކެތި އިސްރާފުކުރާ ކާބޯތަކެތި އިސްރާފުކުރާ 

މިންވަރު ދަށްކުރުންމިންވަރު ދަށްކުރުން

ނޑުވެރިކަން  ނޑުވެރިކަން ރަށުގެ ކުރާ ދަ ރަށުގެ ކުރާ ދަ

އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުންއިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުން

އުފައްދާ ތަރުކާރީއާއި މޭވާ ފަދަ ތަކެތި އުފައްދާ ތަރުކާރީއާއި މޭވާ ފަދަ ތަކެތި 

ރައްކާތެރިކޮށް ބެހެއްޓޭނޭ ސްޓޯރޭޖް ރައްކާތެރިކޮށް ބެހެއްޓޭނޭ ސްޓޯރޭޖް 

ފެސިލިޓީއެއް ޤާއިމްކުރުންފެސިލިޓީއެއް ޤާއިމްކުރުން

އަމިއްލަ ގޭގޭގައި ތަރުކާރީ އާއި މޭވާ އަމިއްލަ ގޭގޭގައި ތަރުކާރީ އާއި މޭވާ 

ހައްދާނޭ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ދިނުންހައްދާނޭ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ދިނުން

ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް 

ހިންގުންހިންގުން

ބާކީވާ ކާބޯތަކެތިން އެހެން ކާނާ ބާކީވާ ކާބޯތަކެތިން އެހެން ކާނާ 

ތައްޔާރުކުރާނޭ ގޮތުގެ މައުލޫމާތުދޭ ތައްޔާރުކުރާނޭ ގޮތުގެ މައުލޫމާތުދޭ 

ވޯކްޝޮޕް ހިންގުންވޯކްޝޮޕް ހިންގުން

ދާއިރާގެ ތަސައްވުރުދާއިރާގެ ތަސައްވުރު

ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ

އައުޓްކަމްއައުޓްކަމް

އައުޓްޕުޓްއައުޓްޕުޓް

4545
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ދެނެގަނެވި،  އޮބްޖެކްޓިވް(   )ކޯ  ނަތީޖާ  ބޭނުންވާ  ހާސިލްކުރަން  ދާއިރާއެއްގައި  ވަކި  ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ ތެރެއިން  މިހަރަކާތުގެ 

އެކަން ހާސިލްކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވިދާނޭ ބައެއް ހަރަކާތްތައް ފާހަގަކުރެވިގެންދެއެވެ. ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި މިނޫންވެސް ހަރަކާތްތައް 

އެހަރަކާތްތައް  ރޑަރަކުން  އޯ ލޮޖިކަލް  ފާހަގަކުރެވުމުން،  ހަރަކާތެއް  ހުރިހާ  މިގޮތުން  އެކުލަވާލެވިދާނެއެވެ.  މަތިން  ަމަޝްވަރާގެ 

. ތަރުތީބުކޮށްލާނީއެވެ

ތާވަލު 9: ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހަރަކާތްތައް ހިމަނާނޭ ގޮތުގެ މިސާލު

ދާއިރާ:ދާއިރާ:

ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަންކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން

ތަސައްވުރު:

ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަކީ ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ތިބި ބަޔެއްކަމުގައިވުން. 

ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ

ރަށުގެ ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުން

އައުޓްކަމްސްއައުޓްކަމްސް

ނޑުވެރިކަން އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުން          1.1 ރަށުގައި ކުރާ ދަ

ަތންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް )އައުޓްޕުޓްސް(: 

         1.1.1 އަމިއްލަ ގޭގޭގައި ތަރުކާރީ އާއި މޭވާ ހައްދާނޭ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ދިނުން 

         1.1.2 އުފައްދާ ތަރުކާރީއާއި މޭވާ ފަދަ ތަކެތި ރައްކާތެރިކޮށް ބެހެއްޓޭނޭ ސްޓޯރޭޖް ފެސިލިޓީއެއް ޤާއިމްކުރުން

         1.2 ކާބޯތަކެތި އިސްރާފުކުރާ މިންވަރު ދަށްކުރުން

ތަންފީޒުކުރާނޭ ގޮތް )އައުޓްޕުޓްސް(:

         1.2.1 ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

         1.2.2 ބާކީވާ ކާބޯތަކެތިން އެހެން ކާނާ ތައްޔާރުކުރާނޭ ގޮތުގެ މައުލޫމާތުދޭ ވޯކްޝޮޕް ހިންގުން 

ނޑައެޅުން.  ނޑުތައް ކަ ފާހަގަ ނުވަތަ ވަޒަންކުރާނޭ މިންގަ

ވަކި  ނޫނީ  އިންޑިކޭޓަރސްތަކެއް  ދެނެގަތުމަށްޓަކައި  މިންވަރު  ހާސިލްވި  ނަތީޖާތައް  ނޑައަޅާ  ކަ ދާއިރާއަކުންވެސް  ކޮންމެ 

މިންވަރު  ހާސިލްވަމުންދާ  ތަންފީޒުވަމުން،  ކަންތައްތައް  ޕްލޭންގައިވާ  ތަރައްޤީގެ  މިއީ  އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ.  ނޑުތަކެއް  މިންގަ

ހިމެނުމަށްޓަކައެވެ.  ޕްލޭންގައި  މޮނިޓަރިންގ  ތައްޔާރުކުރާ  ގޮތުން  އެހީތެރިވުމުގެ  ވަޒަންކުރުމަށް 

ނޑުތައް ފަރުމާކުރާނޭ ގޮތާއި، މޮނިޓަރިންގ ޕްލޭން އާއި ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލް މިފޮތުގެ 6 ވަނަ ބައިގައި  ވަޒަންކުރާނޭ މިންގަ

ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. 
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4.8  ހަރުފަތް 6: މަސައްކަތު ތާވަލު ތައްޔާރުކުރުން
 

މައްޗަށް  ދުވަހުގެ  އަހަރު   5 ހަރަކާތްތައް  ހިމަނަންވީ  ޕްލޭންގެގައި  ތަރައްޤީގެ  މަސައްކަތަކީ،  ކުރަންޖެހޭ  ދަށުން  މިފިޔަވަޅުގެ 

އެކަށީގެންވާ  އެންމެ  ހިންގަން  ހަރަކާތްތައް  ބަލަންވާނީ  މިކަންކުރުމުގައި  އެކުލަވާލުމެވެ.  ތާވަލެއް  މަސައްކަތު  ބަހާލައިގެން، 

ބޭރުގެ  ރަށުން  އިސްކަންދީ،  ހުރިކަންތައްތަކަށް  ކުރެވެން  ރަށުފެންވަރުގައި  އަދި  ބަހާލުމަށެވެ.  މައްޗަށް  އަހަރުތަކުގެ  ތަރުތީބުން 

ފަރާތްތަކާއެކީ މެނުވީ ނުކުރެވޭނެ ކަންތައްތައް އޭގެ ފަހުގައި ހިމެނުމެވެ. މަސައްކަތު ތާވަލު އެކުލަވާނޭ ގޮތުގެ މިސާލެއް ތިރީގައި 

އެވަނީއެވެ. 

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ 5 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތާވަލު އެކުލަވާލުން 

ހިމަނާ  ޕްލޭނުގައި  ތަރައްޤީގެ  ނޑެކެވެ.  އޮނިގަ އެކުލަވާނާގޮތުގެ  ޕްލޭން  ތަރައްޤީގެ  ދުވަހުގެ  އަހަރު   5 އެވަނީ  ގައި   9 ތާވަލު 

ކޮންމެ ދާއިރާއަކަށްވެސް ވަކިވަކިން މީގެ ތާވަލެއް އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ. ތާވަލުގެ މަތީގައި އެދާއިރާއެއްގެ ތަސައްވުރު ލިޔުމަށްފަހު، 

ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ އޭގެ ދަށުގައި ލިޔެލާނީއެވެ. އެއަށްފަހު، އައުޓްކަމް، އައުޓްޕުޓް، އަދި ހިންގާނޭ އަހަރާއި، ޒިންމާވާ 

ފަރާތް އަދި ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ހިމަނާލާނީއެވެ. 

ހާސިލްކުރެވޭނޭ ކަންތައްތައް:ހާސިލްކުރެވޭނޭ ކަންތައްތައް:

ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ އާއި ހަމައަށް ވާސިލުވުމަށްޓަކައި ހިންގަންޖެހޭ  	

ހަރަކާތްތައް 5 އަހަރުގެ މައްޗަށް ބަހާާލ މަސައްކަތު ތާވަލު ރާވާލެވިގެން ދިއުން.

ނޑައެޅުންހާލަތު ދެނެގަތުންހާލަތު ދެނެގަތުންތައްޔާރުވުންތައްޔާރުވުން ނޑައެޅުންނަތީޖާ ކަ ނޑައެޅުންނަތީޖާ ކަ ނޑައެޅުންހަރަކާތްކަ ހަރަކާތްކަ
ތަސައްވުރު ތަސައްވުރު 
ނޑައެޅުން ނޑައެޅުންކަ ކަ

މަސައްކަތު ތާވަލު  މަސައްކަތު ތާވަލު  
ތައްޔާރުކުރުންތައްޔާރުކުރުން

ރައްޔިތުންގެ ރުހުންހޯދާ ރައްޔިތުންގެ ރުހުންހޯދާ 
ޕްލޭން ފައިނަލް ކުރުންޕްލޭން ފައިނަލް ކުރުން
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ތާވަލު 10: ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން )މަސައްކަތު ތާވަލު 2022 – 2026(

ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަކީ ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ތިބި ބަޔެއްކަމުގައިވުން.ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަކީ ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ތިބި ބަޔެއްކަމުގައިވުން.ތަސައްވުރުތަސައްވުރު

ރަށުގެ ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުންރަށުގެ ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުންހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ

ޒިންމާވާ ޒިންމާވާ 2022202220232023202420242025202520262026އައުޓްކަމްސް އާއި އައުޓްޕުޓްސް އައުޓްކަމްސް އާއި އައުޓްޕުޓްސް 

ސެކްޝަން/ސެކްޝަން/

ފަރާތްފަރާތް

އެހެނިހެން އެހެނިހެން 

ބައިވެރިންބައިވެރިން

ލަފާކުރާ ލަފާކުރާ 

ބަޖެޓްބަޖެޓް

ނޑުވެރިކަން އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުން އައުޓްކަމް 1.1: ރަށުގައި ކުރާ ދަ

1.1.1 އަމިއްލަ ގޭގޭގައި 

ތަރުކާރީ އާއި މޭވާ ހައްދާނޭ 

ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ދިނުން

1.1.2 އުފައްދާ ތަރުކާރީއާއި 

މޭވާ ފަދަ ތަކެތި ރައްކާތެރިކޮށް 

ބެހެއްޓޭނޭ ސްޓޯރޭޖް ފެސިލިޓީއެއް 

ޤާއިމްކުރުން

1.1.3

އައުޓްކަމް 1.2: ކާބޯތަކެތި އިސްރާފުކުރާ މިންވަރު ދަށްކުރުން

1.2.1 ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ 

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

1.2.2 ބާކީވާ ކާބޯތަކެތިން 

އެހެން ކާނާ ތައްޔާރުކުރާނޭ ގޮތުގެ 

މައުލޫމާތުދޭ ވޯކްޝޮޕް ހިންގުން

1.2.3



qtof Itamqtaw egumulAvalukew qnElqp egIQqwarat qtof Itamqtaw egumulAvalukew qnElqp egIQqwarat

    

އަހަރީ މަސައްކަތު ތާވަލު އަހަރީ މަސައްކަތު ތާވަލު 

5 އަހަރުގެ މަސައްކަތު ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށްފަހުގައި ވަކިވަކިން ކޮންމެ އަހަރަކަށް ތަފްސީލީ އަހަރީ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލަންޖެހެއެވެ. 

އައުޓްކަމް  ޕްލޭނުގައި  މަސައްކަތު  އަހަރީ  އެވެ.  އެވަނީ  ގައި   10 ތާވަލު  މިސާލެއް  ނޑާއި  އޮނިގަ ތައްޔާރުކުރާނޭ  ޕްލޭން  އަހަރީ 

ތަފްސީލު  ހަރަކާތްތަކުގެ  ހިންގާނޭ  ހާސިލުކުރުމަށް  ނުވަތަ  ތަންފީޒުކުރުމަށް  ކަންތައްތައް  ފާހަގަކުރެވުނު  އައުޓްޕުޓްގައި  އާއި 

ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

ތާވަލު 11: އަހަރީ މަސައްކަތު ޕްލޭން 

ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަކީ ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ތިބި ބަޔެއްކަމުގައިވުން.ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަކީ ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ތިބި ބަޔެއްކަމުގައިވުން.ތަސައްވުރު: ތަސައްވުރު: 

ހާސިލްކުރަން ހާސިލްކުރަން 

ބޭނުންވާ ނަތީޖާބޭނުންވާ ނަތީޖާ

ރަށުގެ ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުންރަށުގެ ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުން

ތަންފީޒުކުރުމަށް ތަންފީޒުކުރުމަށް އައުޓްކަމް/އައުޓްޕުޓްއައުޓްކަމް/އައުޓްޕުޓް

ހިންގާނޭ ހިންގާނޭ 

ހަރަކާތްތައްހަރަކާތްތައް

ނިންމާ ނިންމާ ފަށާ ތާރީޚްފަށާ ތާރީޚް

ތާރީޚްތާރީޚް

ޒިންމާވާ ސެކްޝަން/ޒިންމާވާ ސެކްޝަން/

ފަރާތްފަރާތް

އެހެނިހެން އެހެނިހެން 

ބައިވެރިންބައިވެރިން

ލަފާކުރާ ލަފާކުރާ 

ބަޖެޓްބަޖެޓް

ނޑުވެރިކަން އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުން އައުޓްކަމް 1.1: ރަށުގައި ކުރާ ދަ

1.1.1 އަމިއްލަ ގޭގޭގައި 

ތަރުކާރީ އާއި މޭވާ 

ހައްދާނޭ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު 

ދިނުން

)ހ(

)ށ(

)ނ(

1.2.1 އުފައްދާ 

ތަރުކާރީއާއި މޭވާ ފަދަ 

ތަކެތި ރައްކާތެރިކޮށް 

ބެހެއްޓޭނޭ ސްޓޯރޭޖް 

ފެސިލިޓީއެއް ޤާއިމްކުރުން

)ހ(

)ށ(

އައުޓްކަމް 1.2: ކާބޯތަކެތި އިސްރާފުކުރާ މިންވަރު ދަށްކުރުން

 1.2.1

ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ 

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

)ހ(

)ށ(
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4.9  ހަރުފަތް 7: ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި ރުހުންހޯދާ ޕްލޭން ނިންމުން

 

ޖަމިއްޔާ  ރައްޔިތުންނަށާއި،  ރަށުގެ  މަސައްކަތްތައް  ކުރެވިފައިވާ  މިހާތަނަށް  މަސައްކަތުގައި  އެކުލަވާލުވުމުގެ  ޕްލޭން  ތަރައްޤީގް 

މިގޮތުން،  ޚިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.  ގްރޫޕްތަކަށް  ތަފާތު  މިނޫނަސް  އަދި  ވިޔަފާރިތަކަށް  މުވައްސަސާތަކާއި،  ޖަމާއަތްތަކަށާއި، 

ކުރިންވެސް ރައްޔިތުންނާއި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުނު ފަދައިން، އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީގެން، ތަރައްޤީގެ 

ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.  އިންތިޒާމް  ހޯދުމުގެ  ރުހުން  ޚިޔާލާއި  ރައްޔިތުންގެ  ޕްލޭނަށް 

ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންތައްތައްސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންތައްތައް

ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަ ދުވަހަކާއި ވަގުތެއްގައި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން.  	

ބައްދަލުވުން އޮންނަ ދުވަހެއް ދުރާލާ ރައްޔިތުންނާއި ޚިއްސާކުރުން. 	

ބައްދަލުވުމަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ބައެއް ކަންކަމާބެހޭ ކުރު މައުލޫމާތު ޚިއްސާކުރުން  	

)މިސާލަކަށް: ނޯޓިސް ބޯޑު މެދުވެރިކޮށް، ވެްބސައިޓް ނުަވތަ ޭފސްބުކް މެދުވެރިކޮށް، ނޫނީ 1-2 ސަފްޙާއަށް ވުރެއް ދިގުނޫން 

ޚުލާސާއެއް ވައިބަރ ނޫނީ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ބައިވެރިންނާ ޚިއްސާކުރެވިދާނެއެވެ(. 

އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ ބައްދަލުވުންތައް ވަކިން ބޭއްވުން، އަދި އަންހެނުންގެ ބައްދަލުވުންތައް އަންހެން ބޭފުޅުން ލައްވާ  	

ހުށަހެޅުން. 

ޕްރެސެންޓޭޝަނެއް ތައްޔާރުކުރާނެނަމަ، އެ ތައްޔާރުކުރާނީ ބައްދަލުވުމަށް އަންނަ ފަރާތްތަކަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ބަހެއް  	

ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. 

ހާސިލްކުރެވޭނޭ ކަންތައްތައް:ހާސިލްކުރެވޭނޭ ކަންތައްތައް:

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނާއި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ރުހުން ލިބިގެން  	

ދިއުން. 

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ފައިނަލް ކުރެވިގެން ދިއުން.   	

ނޑައެޅުންހާލަތު ދެނެގަތުންހާލަތު ދެނެގަތުންތައްޔާރުވުންތައްޔާރުވުން ނޑައެޅުންނަތީޖާ ކަ ނޑައެޅުންނަތީޖާ ކަ ނޑައެޅުންހަރަކާތްކަ ހަރަކާތްކަ
ތަސައްވުރު ތަސައްވުރު 
ނޑައެޅުން ނޑައެޅުންކަ ކަ

މަސައްކަތު ތާވަލު  މަސައްކަތު ތާވަލު  
ތައްޔާރުކުރުންތައްޔާރުކުރުން

ރައްޔިތުންގެ ރުހުންހޯދާ ރައްޔިތުންގެ ރުހުންހޯދާ 
ޕްލޭން ފައިނަލް ކުރުންޕްލޭން ފައިނަލް ކުރުން
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ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ

މިބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ.   	

ަމރުހަބާގެ ބަސްކޮޅެއް )ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން( 	

ޕްލޭނިންގ ކޮމިޓީގެ ބަސްކޮޅެއް. 	

ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގައ މިހާތަނަށް ކުރެވުނު މަސައްަކތް )ޕްރެސެންޓޭޝަން/ފޮޓޯ އިން ވާހަކަ( 	

ނޑައެޅި ނަތީޖާ ކިޔައިދިނުން.  	 ނޑައެޅި ތަޞައްވުރާއި، ހާސިލްކުރަން ކަ އެކިދާއިރާތަކުން ކަ

ނަތީޖާތަކަށް އިސްކަން ދިނުމުގައި އަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތް ކިޔައިދީ، އިސްކަންދިން ތަރުތީބު ކިޔައިދިނުން. 	

ނޑައަޅާފައިވާ ބައެއް ހަރަކާތްތަކާއި، މިހަރަކާތްތައް ތަންފީޒުކުރުމުގައި ޚިއްސާވާ   	 ނަތީޖާ ހާސިލްކުރުމަށް ހިންގުމަށް ކަ

ސުވާލާއި ޖަވާބު. 	

ބިލެއްމީރުކޮށްލެއްވުން. 	

ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި އެއްގޮތަށް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ބަދަލުކުރުން 

ދެކޭގޮތް  ރައްޔިތުން  ރަށުގެ  މެދު  ގޮތާއި  އެކުލަވާލެވިފައިވާ  ޕްލޭން  ތަރައްޤީގެ  ބައްދަލުވުންތަކުން  ދެންނެވުނު  މަތީގައި 

އިސްލާހުކޮށްފައިވާ  ކުރުމަށްފަހު،  މަޝްވަރާ  ޓީމުން  ޓެކްނިކަލް  ކޮމިޓީގެ  ޕްލޭނިންގ  އަލުން  މިޚިޔާލުތައް  އެނގިގެންދާނެވެ. 

އަދި  ފޮނުވާނީއެވެ.  ކައުންސިލަށް  އެކު  ރުހުމާއި  އެފަރާތުގެ  ހުށަހަޅާ،  ފަރާތްތަކަށް  ގޮތްނިންމާ  މިކޮމިޓީގެ  ޕްލޭން  ތަރައްޤީގެ 

ކައުންސިލުން އިސްލާހު ކުރެވިފައިވާ ޕްލޭނަށް ރައްޔިތުންގެ އިތުރު އެއްވެސް އިއުތިރާޒެއް އޮތްތޯ ބެލުމަށް މަދުވެގެން 2 ހަފްތާގެ 

ޚިއްސާކުރާނީއެވެ.  މެދުވެރިކޮށް  ވަސީލަތްތައް  އެކަށީގެންވާ  އެންމެ  އެރަށަކާއި  މުއްދަތަށް 
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ދައުރެއް  އިސް  އެންމެ  ތަންފީޒުކުރުމުގެ  މަތިން  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ  ތާވަލާއި  ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ މަސައްކަތްތައް  ޕްލޭންގެ  ތަރައްޤީގެ 

އަދާ ކުރާނޭ ފަރާތަކީ ކައުންސިލްތަކެވެ. މިގޮތުން، ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސް ކުރުމުގައި ރަށުގައި ހިމެނޭ އެކި 

ޖަމިއްޔާތަކާއި ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކާއި، ކަމުވޮށިގެންވާ ފަރުދުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓީ އެއް އެކުލަވާލުމަކީ ކައުންސިލަށް 

އިތުރު ހިތްވަރާއި، ފަންވަރު ލިބިގެންދާނޭ ކަމެކެވެ. 

ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރުމުގެ ކަންކަމުގައި ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރުމުގެ ކަންކަމުގައި ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް 

ކޮިމޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް ހާޒިރުވެ، ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރެވެމުންދާގޮތް ބެލުމާއި، އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ  	

ޙާލަތްތަކުގައި އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު އެޅުން.

އަހަރީ ޕްލޭން ކޮންމެ 6 މަހުން މުރާޖާ ކުރުން.  	

ޕްލޭންގައިވާ ކަންކަން ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާއާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް ހޯދޭނޭ އިތުރު މަގުތައް ބަލައި އެކަމަށް  	

ލަފާދީ އެކަންފަހިވާނޭ ގޮތަށް މަސައްކަތްކޮށްދިނުން. 

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރެވެމުންދާގޮތުގެ މައުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން.  	

ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުމުގައި ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންކަންކޮމިޓީ އެކުލަވާލުމުގައި ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންކަން

ޮކމިޓީ އެކުލަވާލުމުގައި ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނާއި، ރަށުގައި ހަރަާކތްތެރިވާ އެކި މުއައްސަސާތަކާއި، އަންހެނުންގެ  	

ކޮމިޓީއާއި، މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކުގެ މަންދޫބުން، އަދި އަމިއްލަ ފަރުދުން ހިމެނުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުން. 

ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންގެ %50 އަންހެނުން ހިމެނުން. އަދި މިއަދަދު ހަމަނުވާނަމަ މަދުވެގެން %33 ހަމަކުރުން.  	

ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންގެ އަދަދު 10 އަކަށްވުރެ ގިނަ ނުކުރުން.  	

ކޮމިޓީގެ ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި މެމްބަރުންނަށް ވޯޓު ލުމުގެ ހައްޤު ދިނުން. 	
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6.1 ވިލަރެސްކުރުމާއި ވަޒަންކުރުމުގެ މުޙިއްމުކަން

ބެލުމާއި،  ހިނގާތޯ  މުއްދަތުތަކުގައި  ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ ކަންތައްތައް  ހިމެނޭ  ޕްލޭންގައި  އެކުލަވާލުމަށްފަހުގައި  ޕްލޭން  ތަރައްޤީގެ 

ޕްލޭން ތަންފީޒު ވަމުން ދާވަރަކަށް ނަތީޖާ ހާސިލްވާ މިންވަރު ބަލާ ދެނެގަތުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ. މިހެންކަމުން، ލޯކަލް 

ކައުންސިލްތަކުން ވިލަރެސްކުރުމަށް ހަރަކާތްތައް ގެންދާނޭ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލަން ޖެހެއެވެ. މިޕްލޭންގެ ބޭނުމަކީ، ތަރައްޤީގެ 

މިންވަރު  ހާސިލްވާ  ނަތީޖާ  ފާހަގަކޮށް،  ކަންތައްތައް  ބޭނުންވާ  ދެނެގަންނަން  މިންވަރު  ހާސިލްވާ  ނަތީޖާ  ތެރެއިން  ޕްލޭންގެ 

ވަސީލަތްތަކާއި،  ބޭނުންކުރާނޭ  މަސައްކަތުގައި  ވިލަރެސްކުރުމުގެ  ނޑައަޅާ،  ކަ ތަކެއް  )އިންޑިކޭޓަރސް(  ފާހަގަ  ވަޒަންކުރާނޭ 

ނޑައެޅުމެވެ.  ކަ ތާރީޚްތައް  އެއްކުރާނޭ  މައުލޫމާތު 

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ރަނގަޅަށް ވިލަރެސް ކުރުމުން އަންނަނިވި ފައިދާަތއް ކަުއންސިލަށް ލިބިގެންދާނެވެ. 

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމަނާފައިވާ ހަރަކާތްތައް މަސައްކަތު ތާވަލާ އެއްގޮތަށް ހިނގާތޯ ދެނެަގތުން. 	

ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ހޯދާފައިވާ ވަސީލަތްތައް ރަނގަޅު ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވިފައިވޭތޯ ބެލުން ނުވަތަ އެހެން  	

ހަރަކާތަކަށް ޚަރަުދކޮށްފައިވޭތޯ އެނގިގެން ދިއުން.

ހާސިލްކުރަންބޭނުންވި ނަތީޖާ )ކޯ އޮބްޖެކްޓިވް( ހާސިލްވި މިންވަރު ދެނެގަތުން.  	

ހަރަކާތްތަކުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ލިބުނު ފައިދާ ވަޒަންކުރަން ފަސޭހަވުން.  	

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ ތަންފީޒީ މަރުހަލާ ކުރިއަށްދާގޮތުގެ މައުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށާއި، ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް  	

ޚިއްސާކުރަން ފަސޭހަ ވެގެން ދިއުން. 

6.2 ޤަބޫލުކުރާ ހަމަތައް / އަސާސްތައް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ވިލަރެސް ތައްޔާރުކުރާ ޕްލޭންގައި އަންނަނިވި ހަމަތައް ހުރުން މުހިއްމެވެ. 

ފަސޭހައިން ދޭހަވުން. 	

ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ނަގާ މައުލޫމާތުތަކާއި ގުޅުންހުރުން. 	

ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޚިއްސާ.  	

ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި މައުލޫމާތު ނެގުން. 	
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6.3 މޮނިޓަރިންގ ފްރޭމްވޯކް 

ތާވަލު 12: މޮނިޓަރިން ފްރޭމްވޯކް

ދާއިރާދާއިރާ

ހާސިލުކުރުމަށް ހާސިލުކުރުމަށް 

ބޭނުންވާ ނަތީޖާބޭނުންވާ ނަތީޖާ

ވަޒަންކުރާ ވަޒަންކުރާ 

ނޑު  ނޑު މިންގަ މިންގަ

)އިންޑިކޭޓަރ()އިންޑިކޭޓަރ(

މިހާރުގެ ހާލަތު މިހާރުގެ ހާލަތު 

)ބޭސްލައިން()ބޭސްލައިން(

ނޑި  ނޑުދަ ނޑި ލަ ނޑުދަ ލަ

)ާޓެގޓް()ާޓެގޓް(

މޮނިޓަރކުރާ މޮނިޓަރކުރާ 

ތާރީޚްތާރީޚް

މޮނިޓަރ ކުރާނޭ މޮނިޓަރ ކުރާނޭ 

ފަރާތްފަރާތް

ވެރިފައި ކުރާނޭ ވެރިފައި ކުރާނޭ 

ގޮތްގޮތް

1
2
3

 

ނޑައެޅުްނ )އިންޑިކޭޓަރސް(  6.4 ވަަޒންކުރާނޭ ފާހަގަ ކަ

ނޑުތަކެއް  ނޑައެޅިފައިވާ ވަކި މިންގަ ތަރައްޤީގެ ހަރަކާތްތައް ރާވާފައިވާ ޕްލޭނާއި އެއްގޮތަށް ހިނގަމުންދޭތޯ ވަޒަންކުރުމަށްޓަކައި ކަ

ނޑިއެއް، ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި  ނޑުދަ ނޑައަޅާފައިވާ ވަކި ލަ ނޑުތަކަކީ ހާސިލްކުރަން ކަ ދުރާލާ ފާހަގަކުރަންޖެހެއެވެ. މިމިންގަ

ކޮމިޓީއިން،  ޕްލޭނިންގ  އެކުލަވާލާނީ  ނޑުތައް  މިމިންގަ އެއްޗެކެވެ.  ބޭނުންކުރާ  ދެނެގަތުމަށްޓަކައި  މިންވަރު  ހާސިލްކުރެވުނު 

ތެރޭގައެވެ. މަރުހަލާ  ޕްލޭނިންގ 

ވަޒަންކުރާނޭ ފާހަގަތައް ފަރުމާކުރާނޭގޮތް

ވަޒަންކުރަން ބޭނުންވަނީ ކޮންކަމެއްތޯ ދެނެގަތުން ވަޒަންކުރަން ބޭނުންވަނީ ކޮންކަމެއްތޯ ދެނެގަތުން.   .11

ދެނެގަންނަން  ބޭނުންކޮށްގެން  ނޑު  މިމިންގަ ބަލާނީ  ގޮތުން  ފިޔަވަޅެއްގެ  ފުރަތަމަ  ފަރުމާކުރުމުގެ  ނޑުތައް  މިންގަ ވަޒަންކުރާނޭ 

ބޭނުންވާ ކަމެއްގެ މައްޗަށެވެ. މިގޮތުން، ބަލަން ބޭނުންވަނީ ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވި ނަތީޖާ )ކޯ އޮބްޖެކްޓިވް( ހާސިލްވިތޯ، ނުވަތަ 

ލެވެލް  ނޑުގެ  މިންގަ ވަޒަންކުރާ  މީގެން  މަޝްވަރާކުރައްވާށެވެ.  ހިންގުނުތޯ  ހަރަކާތެއް  ވަކި  ނުވަތަ  ހާސިލްވިތޯ  ނަތީޖާއެއް  ވަކި 

ދެނެގަނެވޭނެއެވެ
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ނޑުތައް / އިންޑިކޭޓަރތައް ބެހިގެންވާ ބައިތައް  ތާވަލު 13: ވަޒަންކުރާނޭ މިންގަ

ބޭނުންކުރާ ހާލަތުބޭނުންކުރާ ހާލަތުލެވެލްލެވެލް

ނޑު މަޤްސަދު )ކޯ އޮބްޖެކްޓިވް( ހާސިލްވި މިންވަރު ދެނެގަތުންއައުޓްކަމް ލެވެލް ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ މައިގަ

ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާސިލްވި މިންވަރު ދެނެގަތުންއައުޓްޕުޓް ލެވެލް

ހަރަކާތްތައް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ހިންގުނުތޯ ބެލުމަށްއެކްޓިވިޓީ ލެވެލް

22.  ހޯދަން ބޭނުންވަނީ ކުއަންޓިޓޭޓިވް ނުވަތަ ކުއަލިޓޭޓިވް މައުލޫމާތުތޯ ނިންމުން.  ހޯދަން ބޭނުންވަނީ ކުއަންޓިޓޭޓިވް ނުވަތަ ކުއަލިޓޭޓިވް މައުލޫމާތުތޯ ނިންމުން

ބައެއް ކަހަލަ މައުލޫމާތަކީ ތަފާސް ހިސާބުން ނުވަތަ ހިސާބު އަދަދުން ހޯދޭނެ އަދި ވަޒަންކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކެވެ.  	

މިސާލަކަށް: ރަށުގައި ހިމާޔަތްކުރެވިފައިާވ ސަރަހައްދު )ހެކްެޓއަރ އިން(.

އަނެއްބައި ކަންތައްތަކީ، ވަކި ހާލަތެއް ބަާޔންކުރާ ނުވަތަ ވަކި ކަމެއް ބުނެދޭ ކަންތައްަތކެވެ.  	

   މިސާލަކަށް: ރަށުގެ ކުނިނައްތާލުމުގެ ނިޒާމާމެދު ރައްޔިތުން ދެކޭގޮތް

ނޑުތައް  SMARTSMART ކުރުން ކުރުން ނޑުތައް  .  ވަޒަންކުރާ މިންގަ 33.  ވަޒަންކުރާ މިންގަ

ނޑުތައް ފަރުމާކުރުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ބައްލަވާށެވެ.  ވަޒަންކުރާނޭ މިންގަ

	   )SPECIFIC(  ްނޑުން ހޯދަން ބޭނުންވަނީ ޮކންކަމެއްކަްނ ސާފުކޮށް އެނގެން އޮުތނ ވަޒަންކުރާ މިންގަ

ނޑު ބޭނުންކޮށްގެން، ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ނަތީޖާ ހާސިލްވާ މިންވަރު މިންކުރެވުން  	 ވަޒަންކުރާ މިންގަ

)MEASURABLE(

	 )ATTAINABLE( ްމާބޮޑު ތަކުލީފަކާނުލާ ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ހޯދޭނެތޯ ބެލުނ

	 )RELEVANT( ުނޑު މަޤްސަދާއި، ަނތީޖާ އާއި ގުޅުންހުިރ މިންވަރ ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ މައިގަ

	 )TIME BOUND( ްނޑައެޅިފައިވުނ ނަތީޖާ ހާސިލްކުރުމަށް ވަކި މުއްދަތެއް ކަ

ނޑައެޅުން ނޑައެޅުން.  ބޭސްލައިން އާއި ޓާގެޓް ކަ 44.  ބޭސްލައިން އާއި ޓާގެޓް ކަ

ތަރައްޤީގެ  މިދައްކައިދެނީ،  މީގެން  ނޯޓުކުރައްވާށެވެ.  ގޮތުގައި  ބޭސްލައިންގެ  ހާލަތު  އަދުގެ  އެހީގައި  މައުލޫމާތުގެ  ހުރި  ލިބެން 

މިސާލަކަށް،  ލިޔުއްވާށެވެ.  ނަތީޖާ  ބޭނުންވާ  ވާސިލުވާން  ފަހު  މިއަށް  ހާލަތެވެ.  ހުރި  އިރު  ފެށި  ކަމެއް  ވަކި  ހިމެނޭ  ޕްލޭނުގައި 

އިތުރުކުރުމަށް  މިންވަރު  ތަކެތީގެ  އުފައްދާ  ރަށުގައި  ކަމަށްވާ  އެއް  ނަތީޖާ  ހިމެނޭ  ގޮތުން  ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  ކާބޯތަކެތި  ރަށުގެ 

ދެނެގަނެވިދާނެއެވެ.  މިންވަރު  ކުރާ  ނޑުވެރިކަން  ދަ ގެތަކުގައި  އަމިއްލަ  ކުރުމަށްޓަކައި  ވަޒަން  ހަރަކާތްތައް  ހިންގާ 

ފާހަގަ: 2026 ވަަނ އަަހރު އަންނަން ވާއިރަށް ރަށުގެ %70 ގެތަކުގައި މަދުވެގެން 2 ބާވަތެއްގެ ކާނާ ލިބޭ ގަސް ހައްދާ  	

ބޭނުންކުރުން.

ހާލަތު ދެނެގަތުން: 2022 ވަނަ އަހަރު މަދުވެގެން 2 ކާނާގެ ބާވަތެއް އުފައްދަނީ ރަށުގެ %10 ގޭގޭގައެވެ.  	

އަމާޒު: 2025 އަންނަްނ ވާއިރަށް %40 ގޭގައި އަދި 2026 އަންނަންވާއިރަށް މިއަދަދު %70 އަށް އިތުރުކުރުން. 	

އެހީ:
ނޑައެޅުމުގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނާއި ގުޅުންހުރި މައުލޫމާތު އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ހާލަތު ނޑުތައް ކަ    ވަޒަންކުރާ މިންގަ

   ވަކިވަކިން ދެނެގަނެވޭނެ ގޮތަށް ފަރުމާކުރުން މުހިއްމެވެ. މިފަދަ އިންޑިކޭޓަރސް އަށް ކިޔަނީ ޖެންޑަރ ސެންސިޓިވް
ނޑުތަކުން މި މައުލޫމާތު ފަހަރުގައި އެއް ނުކުރެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް، ކޮންމެ    އިންޑިކޭޓަރސް އެވެ. ހުރިހާ މިންގަ

ނޑުން މިމައުލޫމާތު ނެގޭނޭ ގޮތަށް ފަރުމާކުރަން ވާނެއެވެ.     ދާއިރާއަކުންވެސް މަދު ވެގެން އެއް މިންގަ

އާދައިގެ އިންޑިކޭޓަރ އެއްގެ މިސާުލ:  ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ގޭބިސީ ތަކުގެ އަދަދު.
ޖެންޑަރ ސެންސިޓީވް އިންޑިކޭޓަރ އެއްގެ މިސާުލ: ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ގޭބިސީ ތަކުގެ އަދަދާއި، 

މިޙިދުމަތުން ފައިދާ ލިބިގަންނަ އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ އަދަދު. 
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ނޑުތައް / އިންޑިކޭޓަރތައް ބެހިގެންވާ ބައިތައް  ތާވަލު 13: ވަޒަންކުރާނޭ މިންގަ

ބޭނުންކުރާ ހާލަތުބޭނުންކުރާ ހާލަތުލެވެލްލެވެލް

ނޑު މަޤްސަދު )ކޯ އޮބްޖެކްޓިވް( ހާސިލްވި މިންވަރު ދެނެގަތުންއައުޓްކަމް ލެވެލް ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ މައިގަ

ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާސިލްވި މިންވަރު ދެނެގަތުންއައުޓްޕުޓް ލެވެލް

ހަރަކާތްތައް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ހިންގުނުތޯ ބެލުމަށްއެކްޓިވިޓީ ލެވެލް

22.  ހޯދަން ބޭނުންވަނީ ކުއަންޓިޓޭޓިވް ނުވަތަ ކުއަލިޓޭޓިވް މައުލޫމާތުތޯ ނިންމުން.  ހޯދަން ބޭނުންވަނީ ކުއަންޓިޓޭޓިވް ނުވަތަ ކުއަލިޓޭޓިވް މައުލޫމާތުތޯ ނިންމުން

ބައެއް ކަހަލަ މައުލޫމާތަކީ ތަފާސް ހިސާބުން ނުވަތަ ހިސާބު އަދަދުން ހޯދޭނެ އަދި ވަޒަންކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކެވެ.  	

މިސާލަކަށް: ރަށުގައި ހިމާޔަތްކުރެވިފައިާވ ސަރަހައްދު )ހެކްެޓއަރ އިން(.

އަނެއްބައި ކަންތައްތަކީ، ވަކި ހާލަތެއް ބަާޔންކުރާ ނުވަތަ ވަކި ކަމެއް ބުނެދޭ ކަންތައްަތކެވެ.  	

   މިސާލަކަށް: ރަށުގެ ކުނިނައްތާލުމުގެ ނިޒާމާމެދު ރައްޔިތުން ދެކޭގޮތް

ނޑުތައް  SMARTSMART ކުރުން ކުރުން ނޑުތައް  .  ވަޒަންކުރާ މިންގަ 33.  ވަޒަންކުރާ މިންގަ

ނޑުތައް ފަރުމާކުރުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ބައްލަވާށެވެ.  ވަޒަންކުރާނޭ މިންގަ

	   )SPECIFIC(  ްނޑުން ހޯދަން ބޭނުންވަނީ ޮކންކަމެއްކަްނ ސާފުކޮށް އެނގެން އޮުތނ ވަޒަންކުރާ މިންގަ

ނޑު ބޭނުންކޮށްގެން، ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ނަތީޖާ ހާސިލްވާ މިންވަރު މިންކުރެވުން  	 ވަޒަންކުރާ މިންގަ

)MEASURABLE(

	 )ATTAINABLE( ްމާބޮޑު ތަކުލީފަކާނުލާ ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ހޯދޭނެތޯ ބެލުނ

	 )RELEVANT( ުނޑު މަޤްސަދާއި، ނަތީޖާ އާއި ގުޅުންހުިރ މިންވަރ ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ މައިގަ

	 )TIME BOUND( ްނޑައެޅިފައިވުނ ނަތީޖާ ހާސިލްކުރުމަށް ވަކި މުއްދަތެއް ކަ

ނޑައެޅުން ނޑައެޅުން.  ބޭސްލައިން އާއި ޓާގެޓް ކަ 44.  ބޭސްލައިން އާއި ޓާގެޓް ކަ

ތަރައްޤީގެ  މިދައްކައިދެނީ،  މީގެން  ނޯޓުކުރައްވާށެވެ.  ގޮތުގައި  ބޭސްލައިންގެ  ހާލަތު  އަދުގެ  އެހީގައި  މައުލޫމާތުގެ  ހުރި  ލިބެން 

މިސާލަކަށް،  ލިޔުއްވާށެވެ.  ނަތީޖާ  ބޭނުންވާ  ވާސިލުވާން  ފަހު  މިއަށް  ހާލަތެވެ.  ހުރި  އިރު  ފެށި  ކަމެއް  ވަކި  ހިމެނޭ  ޕްލޭނުގައި 

އިތުރުކުރުމަށް  މިންވަރު  ތަކެތީގެ  އުފައްދާ  ރަށުގައި  ކަމަށްވާ  އެއް  ނަތީޖާ  ހިމެނޭ  ގޮތުން  ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  ކާބޯތަކެތި  ރަށުގެ 

ދެނެގަނެވިދާނެއެވެ.  މިންވަރު  ކުރާ  ނޑުވެރިކަން  ދަ ގެތަކުގައި  އަމިއްލަ  ކުރުމަށްޓަކައި  ވަޒަން  ހަރަކާތްތައް  ހިންގާ 

ފާހަގަ: 2026 ވަަނ އަަހރު އަންނަން ވާއިރަށް ރަށުގެ %70 ގެތަކުގައި މަދުވެގެން 2 ބާވަތެއްގެ ކާނާ ލިބޭ ގަސް ހައްދާ  	

ބޭނުންކުރުން.

ހާލަތު ދެނެގަތުން: 2022 ވަނަ އަހަރު މަދުވެގެން 2 ކާނާގެ ބާވަތެއް އުފައްދަނީ ރަށުގެ %10 ގޭގޭގައެވެ.  	

އަމާޒު: 2025 އަންނަްނ ވާއިރަށް %40 ގޭގައި އަދި 2026 އަންނަންވާއިރަށް މިއަދަދު %70 އަށް އިތުރުކުރުން. 	

އެހީ:
ނޑައެޅުމުގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނާއި ގުޅުންހުރި މައުލޫމާތު އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ހާލަތު ނޑުތައް ކަ    ވަޒަންކުރާ މިންގަ

   ވަކިވަކިން ދެނެގަނެވޭނެ ގޮތަށް ފަރުމާކުރުން މުހިއްމެވެ. މިފަދަ އިންޑިކޭޓަރސް އަށް ކިޔަނީ ޖެންޑަރ ސެންސިޓިވް
ނޑުތަކުން މި މައުލޫމާތު ފަހަރުގައި އެއް ނުކުރެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް، ކޮންމެ    އިންޑިކޭޓަރސް އެވެ. ހުރިހާ މިންގަ

ނޑުން މިމައުލޫމާތު ނެގޭނޭ ގޮތަށް ފަރުމާކުރަން ވާނެއެވެ.     ދާއިރާއަކުންވެސް މަދު ވެގެން އެއް މިންގަ

އާދައިގެ އިންޑިކޭޓަރ އެއްގެ މިސާުލ:  ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ގޭބިސީ ތަކުގެ އަދަދު.
ޖެންޑަރ ސެންސިޓީވް އިންޑިކޭޓަރ އެއްގެ މިސާުލ: ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ގޭބިސީ ތަކުގެ އަދަދާއި، 

މިޙިދުމަތުން ފައިދާ ލިބިގަންނަ އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ އަދަދު. 
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6.5 ވަޒަންކުރުމާއި ރިޕޯޓްކުރުން

ރިޕޯޓް  ގުޅޭ  ހަރަކާތްތަކާ  ހިންގާ  ވަޒަންކުރުމަށްޓަކައި  ހިނގަމުންދޭތޯ  އެއްގޮތަށް  ޕްލޭނާއި  ރާވާފައިވާ  ހަރަކާތްތައް  ތަރައްޤީގެ 

އެކުލަވާލާ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެ ޚިއްސާކުރުމަކީ ރަށު ކައުންސިލްގެ ޒިންމާއެކެވެ. މިގޮތުން، ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ 

ވާނެއެވެ.  ޚިއްސާކުރަން  ފަރާތްތަކާއި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އެކުލަވާލާ،  ރިޕޯޓުތައް  އަންނަނިވި  މުއްދަތުތަކުގައި  އަންނަނިވި  މަތިން، 

ތާވަލު 14: ވަޒަންކުރުމާއި ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ މުއްދަތު 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތްހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތްމުއްދަތުމުއްދަތުރިޕޯޓްރިޕޯޓް

ރައްޔިތުންނަށް މަދުވެގެން ދެމަހުން އެއްމަހުޕްރޮގްރެސް ރިޕޯޓް 

ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އޮތޯރިޓީ ކޮންމެ 6 މަހަކުންހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް

ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އޮތޯރިޓީކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރަކުއަހަރީ ރިޕޯޓް
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ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.  މިބައިގައި  ތަފްސީލްތައް  ޓޫލްސްތަކުގެ  އެކިއެކި  ބޭނުންކުރެވިދާނޭ  އެކުލަވާލުމުގައި  ޕްލޭން  ތަރައްޤީގެ 

މިޓޫލްސްތަކުގެ ތެރެއިން އެދާއިރާއަކުން ބޭނުންކުރާނީ އެދާއިރާއެއްގެ ހާލަތާއި އެންމެ އެކަށީގެންވާ، އަދި ވަސީލަތްތައް ލިބެންހުރި 

 . ޓޫލްސްއެވެ

ތާވަލު ތާވަލު 1515: ޕްލޭނިންގ ޓޫލްސްތަކުގެ ޚުލާސާ: ޕްލޭނިންގ ޓޫލްސްތަކުގެ ޚުލާސާ

ހޭދަވާނޭ ކަމަށް ހޭދަވާނޭ ކަމަށް ފެސިލިޓޭޓަރުންގެ ހުނަރުފެސިލިޓޭޓަރުންގެ ހުނަރުޓެކްނިކަލް ފެންވަރުޓެކްނިކަލް ފެންވަރުޓޫލްޓޫލް

އަންދާޒާކުރާ ވަގުތުއަންދާޒާކުރާ ވަގުތު ވަކި ޚާއްސަ ވަކި ޚާއްސަ އުނދަގޫއުނދަގޫފަސޭހަފަސޭހަ

ތަމްރީނެއް ނެތިވެސް ތަމްރީނެއް ނެތިވެސް 

ހަރަކާތް ހިންގިދާނެހަރަކާތް ހިންގިދާނެ

ޚާއްސަ ތަމްރީން ޚާއްސަ ތަމްރީން 

ހަދައިފައިވުން ހަދައިފައިވުން 

މުހިއްމުމުހިއްމު

1 އަހަރާއި 8 ވީސީއޭ

މަހާއި ދެމެދު

2-3 ގަޑިސްވޮޓް އެނަލިސިސް

2-3 ގަޑިޕްރޮބްލަމް ޓްރީ

1 ގަޑިއިރުއިންޓަވިއު

ފޯކަސް ގްރޫޕް 

ޑިސްކަޝަން

1 ގަޑިއިރު

ބަހުސްކުރާ ކޮންމެ މަލްޓި ސެކްޓަރ ޑަޔަލޮގް

މައުޟޫއަކަށް 1 

ގަޑިއިރު 

2-3 ގަޑިމެޕިންގ

2-3 ގަޑިސީސަނަލް ކަލަންޑަރ

2-3 ގަޑިތާރީޚީ ވަނަވަރު

7 ދުވަސްސިޓިޒަން ރިޕޯޓް ކާޑް

ނޮލްޖް، އެޓިޓިއުޑް އެންޑް 

ޕްރެކްޓިސަސް ސަރވޭ

15 ދުވަސް

1 ދުވަސްޖެންޑަރ އެނަލިސިސް

1 ދުވަސްޖެންޑަރ ޕްލޭނިންގ

5 ދުވަސްޖެންޑަރ ބަޖެޓިންގ

ޖެންޑަރ އިމްޕެކްޓް 

އެސެސްމަންޓް

5 ދުވަސް

ޖެންޑަރ ސެންސިޓިވް 

އިވަލުއޭޝަން

1 ދުވަސް
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7.1  ވަލްނަރަބިލިޓީ އެންޑް ކެޕޭސިޓީ އެސެސްމަންޓް )ވީ.ސީ.އޭ(

ވަލްނަރަބިލިޓީ އެންޑް ކެޕޭސިޓީ އެސެސްމަންޓަކީ ރަށުގެ މުޖުތަމައުގެ ބައިވެރިވުމާ ލަފަޔާއެކު، އެރަށެއްގައި ހުރި ފުރުސަތުތަކާއި 

ވަސީލަތްތައް ފާހަގަކޮށް، އަދި އެރަށުގެ ތިމާވެށިގެ ނާޒުކުކަމާއި އަރައްކާތްތައް ދެނެގަތުމަށް ކުރާ ދިރާސާއެކެވެ. ވީ.ސީ.އޭ ހެދުމުގެ 

ނޑު މަޤްސަދަކީ ކާރިސާއެއްގެ ހާލަތުގައި ރަށުގައި ހުރި ވަސީލަތްތައް އެހާލަތާއި ގުޅޭގޮތަށް ބޭނުންކުރާނޭގޮތް ދެނެގަތުމާއި،  މައިގަ

ކަންކަން  ހޯދުމަށް  ހައްލު  އެކަންތައްތަކަށް  ދެނެގަނެ  ގޮތްތައް  ސަމާލުވާނޭ  އަރައްކާތްތަކަށް  ކަންކަމާއި  ނާޒުކު  ހުރި  ރަށުގައި 

ހެދޭ  ކުޑަކުރުމަށް  ހިރާސް  ކާރިސީ  ފެންވަރުގައި  ރަށު  އަކީ  ވީ.ސީ.އޭ  ނޑައެޅުމެވެ.  ކަ މަޝްވަރާއާއެކު  ރައްޔިތުންގެ  ރާވާނޭގޮތް 

ޕްލޭން )ކޮމިއުނިޓީ ބޭސްޑް ޑިސާސްޓަރ ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް – ސީ.ބީ.ޑި.އާރ.އެމް( ހެދުމުގައިވެސް ވަރަށް މުހިއްމު ރޯލެއް އަދާ 

ދިރާސާއެކެވެ. ކުރާ 

ހާދިސާތަކަށް  ކާރިސާތަކާއި  ހިނގާ  ރަށްރަށުގައި  މަޤްސަދަކީ  ޕްލޭންގެ  މެނޭޖްމަންޓް  ރިސްކް  ޑިސާސްޓަރ  ބޭސްޑް  ކޮމިއުނިޓީ 

ރަށެއްގެ  އެ  ކުޑަކުރުމުގައި  ހިރާސް  ހުރި  ނުރައްކާތަކުން  އަރައްކާތަކާއި  ކުރިމަތިވާ  ރަށްތަކަށް  އިޖާބަދިނުމާއި،  ރަށުފެންވަރުގައި 

ވަސީލަތްތައް  ޤާބިލްކަމާއި،  އިންސާނީ  ހުރި  ރަށްރަށުގައި  މިގޮތުން،  ޤާއިމްކުރުމެވެ.  ވިއުޤައެއް  ބާރުވެރިކުރުމުގެ  މުޖުތަމައު 

ކަންކަން  ކުރެވޭނެ  ރަށުފެންވަރުގައި  ކުޑަކުރުމަށް  ހިރާސް  ކާރިސީ  އިޖާބަދިނުމާއި  ކަންކަމަށް  ކުރިމަތިވާ  އެރަށަކަށް  ދެނެގަނެ، 

އެކުލެވިފައިވާނެއެވެ.  ޕްލޭންގައި  މެނޭޖްމަންޓް  ރިސްކް  ޑިސާސްޓަރ  ބޭސްޑް  ކޮމިއުނިޓީ 

ކޮމިއުނިޓީ ބޭސްޑް ޑިސާސްޓަރ ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށް ހިންގާ ރަށުގެ ނާޒުކުކަމާއި ޤާބިލުކަމުގެ ދިރާސާގައި 

ހޯދިދާނޭ ބައެއް މައުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. މިމައުލޫމާތުތައް ރަށުން ލިބެން ހުރި ތަފާސް ހިސާބުތަކުންނާއި ލިޔެކިއުންތަކުން 

އަދި ރައްޔިތުންނާއި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ މަޝްވަރާއާއެކު ހޯދިދާނެއެވެ. 

ބިމުގެ ބޮޑުމިން )ހެކްޓަރ( 	

ނޑުބިމުގެ ބޮޑުމިން )ހެކްޓަރ( 	 ދަ

ރަށާއި މާލެއާއި ހުރި ދުރުމިން 	

އާބާދީގެ މައުލޫމާތު )އުމުރުފުރާ އަދި ޖިންުސ އެނގޭ ގޮތަށް( 	

ގޯތިގެދޮރުގެ މައުލޫމާތު )މީހުން ދިރިއުޅޭ އަދި ދިިރ ނޫޅޭ ގޯތޮ ގެދޮުރ އެނގޭ ގޮތަށް( 	

ރަށަށް ހުރި އަރައްކާތްތައް 	

ރަށުގައި ހުރި އަރައްކާތްތެރި ތަންތަން 	

ރަށަށް ދިމަވެފައިވާ ހާދިސާ / ކާރިސާތަކުގެ ތަފްސީލު )ތާރީޚީ ވަނަވަރު( 	

ރަށުގައި ހުރި އަރައްކާތްތަކުގެ ހިރާސް ކުޑަކުރުމަށް މުޖުތަމަޢުއިން ކުރަން ނިންމާ ކަންކަން )ބިނާއި އަދި ލާބިނާ  	

ފިޔަވަޅުތައް(

ކާރިސާއަށް ރައްދު/އިޖާބަ ދިނުމަށް މުއައްސަސާތަކުން އަމަލު ކުރާނޭ ގޮތް 	

ކުއްލި ހާލަތެއްގައި ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ލިސްޓް )ކާބޯތަކެތި/ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ ތަކެތި/ސިއްޙީ/އަންހެންނުންނަށް  	

ޚާއްސަވެގެންވާ ތަކެތި(
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ކުއްލި ހާލަތްތަކުގައި ގުޅާނޭ ނަންބަރު ތަކުގެ ލިސްޓް 	

ރަށުގެ ޤާބިލް ހިސާބު/އިމާރާތް/ވަސީލަތްތަކުގެ ަވނަވަރު 	

ކާރިސާގެ ހާލަތުގައި ރަށުގައި ތިބި ނުކުޅަދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ ފަރާތްތައް 	

ނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ މައުލޫމާތު 	 އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރާ މައިގަ

ރަށުގެ މޫސުމީ ކަލަންޑަރު 	

ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި ރަށުގައި ހުރި އެކި އެކި މުއައްސަސާތަކާއި އޮންނަ ގުޅުން.  	

ނޑައެޅުމުގައި މިމައުލޫމާތުތައް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ، އަދި މުޖުތަމަޢުއިން  ރަށަށް ކުރިމަތިވާ އަރައްކާތްތަކުގެ ސަބަބާއި ހައްލުތައް ކަ

ކުރުމަށްފަހު  ތަރުތީބު  އަރައްކާތްތައް  ހޯދަންޖެހެއެވެ.  މަޝްވަރާއާއެކު  މުޖުތަމަޢުގެ  ތަރުތީބު  އިސްކަންދޭ  އަރައްކާތްތަކަށް  އެ 

އެއަރައްކާތްތަކުން ދިމާވާ މައްސަލަތަކާއި އަދި ދިމާވާ މައްސަލަތަކާއި އަދި ދިމާވާ ސަބަބުތައް ދެނެގަންނާނީ "ޕްރޮބްލަމް ޓްރީ" 

ބިނާކުރާނީ  ފިޔަވަޅުތައް  ނިންމާ  އަޅަން  ރައްކާތެރިވުމަށް  އަރައްކާތްތަކުން  ހައްލުތަކާއި  ހުރި  އަރައްކާތްތަކާއި  އަދި  ބޭނުންކޮށެވެ. 

ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. ޓްރީ  އެނަލިސިސް  އޮބްޖެކްޓިވް 

ބޭސްޑް  ކޮމިއުނިޓީ  ހެދުމަށް  އެއްޗަކަށް  ވިލުންތެރި  މޫސުމީ  ހަރަކާތްތަކަކީ  ނަތީޖާތަކާއި  ނޑައަޅާ  ކަ ޕްލޭންގައި  ތަރައްޤީގެ 

ޑިސާސްޓަރ ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭނަކީ މުހިއްމު ޕްލޭނަކަށްވާތީ ނޭޝަނަލް ޑިސާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ އާއި ގުޅިގެން 

ކޮމިއުނިޓީ ބޭސްޑް ޑިސާސްޓަރ ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން އެކުލަވާލާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

މިޕްލޭނަކީ ކާރިސާއާއި ބެހޭކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤާނޫނު )28/2015( ގެ ދަށުން ހެދުމަށް ކޮންމެ ކައުންސިލަކަށް ލާޒިމްކުރާ 

ޕްލޭނެކެވެ. 

7.2 ސްވޮޓް އެނަލިސިސް

ސްވޮޓް އެނަލިސިސް އަކީ ކޮންއެއްޗެއް؟ސްވޮޓް އެނަލިސިސް އަކީ ކޮންއެއްޗެއް؟ 

މިއީ ވަކި ދާއިރާއަކަށް ނުވަތަ ކަމަކާ ގުޅުވައިގެން އެދާއިރާއެއްގައި ހުރި ފުރުސަތުތަކާއި، ގޮންޖެހުންތައް، އަދި އެމުވައްސަސާއެއް 

ނުވަތަ ރަށެއްގެ ހުރި ވަސީލަތްތަކާއި، ބަލިކަށިކަން ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ހިންގާ ގްރޫޕް ހަރަކާތެކެވެ. 

ސްވޮޓް އެނަލިސިސް ތައްޔާރުކުރާނޭގޮތްސްވޮޓް އެނަލިސިސް ތައްޔާރުކުރާނޭގޮތް

ނޑެއްގައި ބޮޑު ގޮޅިއެއް ކުރަހާށެވެ. އަދި މިގޮޅި 4 ބަޔަށްވާގޮތަށް މެދުގައި ދެރޮނގު ކުރަހާށެވެ.  	 ގަ

މީގެން ކޮންމެ ގޮޅިއެއްގައި އަންނަނިވި ސުރުހީތައް ލިޔާށެވެ.  	

	 )STRENGTH( ުޤާބިލުކަމާއި ހުނަރ

	 )WEAKNESS( ްބަލިކަށިކަން/ހީނަރުކަނ

	 )OPPORTUNITIES( ްފުރުސަތުތައ

	 )THREATS( ްހުރަސްތައް/ގޮްނޖެހުންތައ

މިއަށްފަހު ބައިވެރިންގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ބައިތައް ފުރިހަމަ ކުރާށެވެ.  	
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ޤާބިލުކަމާއި ހުނަރުބަލިކަށިކަން/ހީނަރުކަން

ފުރުސަތުތައްހުރަސްތައް/ގޮންޖެހުން

 

 

7.3. ޕްރޮބްލަމް ޓްރީ

ޕްރޮބްލަމް ޓްރީއަކީ ކޮންއެއްޗެއް؟ޕްރޮބްލަމް ޓްރީއަކީ ކޮންއެއްޗެއް؟ 

ޕްރޮބްލަމް ޓްރީއަކީ ވަކި މައްސަލައަކަށް ސަމާލުކަންދީގެން އެމައްސަލަ މެދުވެރިވާން ދިމާވާ ކަންތައްތަކާއި، އޭގެ ސަބަބުން ކުރާ 

ނޭދެވޭ އަސަރު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ހިންގާ ގްރޫޕް ހަރަކާތެކެވެ. 

ޕްރޮބްލަމް ޓްރީ ހަދާނީ ކިހިނެތް؟ޕްރޮބްލަމް ޓްރީ ހަދާނީ ކިހިނެތް؟ 

ބައިވެރިން ގްރޫޕްތަކަށް ބަހާލުމަށްފަހު، ވަކި މައްސަލައެއް ދިާރސާކުރުމަށް ހަވާލުކުރާށެވެ.  	

ނޑާއި، މޫ ފެންނަން  	 ބައިވެރިންލައްވާ ބޮޑު ކަރުދާހެއްގައި ގަހެއްގެ ކުރައްސާށެވެ. މިކުރެހުމުގައި ގަހުގެ ފަތްތަކާއި، ގަސްގަ

ހުންނަންވާނެއެވެ. 

ނޑުގައި ލިޔާށެވެ. 	 ކޮންމެ ގްރޫޕަކަށްވެސް ލިބިފައިވާ މައްސަލަ ގަހުގެ ގަސްގަ

އެ މައްސަލަ މެދުވެރިވާން ދިމާވާ ސަބަބުތައް ގަހުގެ މޫތަކުގައި ލިޔާށެށެވެ. 	

އެ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ނިކުންނަ ނަތީޖާ ނޫނީ ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ގަހުގެ ފަތްތަކުގައި ލިޔާށެވެ.  	

ހުރިހާ ގްރޫޕްތަކުން އެގްރޫޕެއްގެ ގަސް އެހެން ގްރޫޕްތަކަށް ހުށަހަޅާށެވެ. 	
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ސޮލިއުޝަން ޓްރީ: ސޮލިއުޝަން ޓްރީ: 

ތައްޔާރުކުރެވިދާނެއެވެ.  އެއް  ޓްރީ  ސޮލިއުޝަން  ހައްލުހޯދުމަށްޓަކައި  ފާހަގަކުރެވުނުކަންތައްތަކަށް  މެދުވެރިކޮށް  ޓްރީ  ޕްރޮބްލަމް 

ނޑުކޮޅެއްގައި  މިކަންކުރުމަށްޓަކައި ޕްރޮބްލަމް ޓްރީގައި ފާހަގަކުރި ކޮންމެ ކަމަކަށް އެކަށީގެންވާ ހައްލެއް ފާހަގަކޮށް އެކަން ވަކި ގަ

ލިޔެ އެ މައްސަލައާއި ދިމާލު ތަތްކުރާށެވެ. ބައިވެރިން ބޭނުންނަމަ ވަކި ގަހެއްވެސް މިކަމަށް ތައްޔާރުކުރެވިދާނެއެވެ. 

މައްސަލަ ދިމާވާން މެދުވެރިވާ 

ސަބަބުތައް

މައްސަލަ

މައްސަލައިގެ ސަބަބުން ނިކުންނަ ނަތީޖާ 

ނޫނީ ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރު
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 7.4. އިންޓަރވިއު

އިންޓަރވިއު އަކީ ކޮންއެއްޗެއް؟އިންޓަރވިއު އަކީ ކޮންއެއްޗެއް؟ 

މައުލޫމާތު  ހިންގާ  އަމާޒުކޮށްގެން  ފަރާތްތަކަކަށް  ވަކި  ގުޅުވައިގެން  މައުޟޫއަކާއި  ނުވަތަ  ދާއިރާއަކާއި  ވަކި  އަކީ  އިންޓަރވިއު 

ވަކި  ރައްޔިތުންނަށް  ނުވަތަ  ފަރާތެއް،  ތަމްސީލުރުރައްވާ  މުއައްސަސާއެއް  ވަކި  މިގޮތުން  ހަރަކާތެކެވެ.  އެއްކުރުމުގެ 

ތަޖުރިބާކާރަކާ  ހުރި  މައުލޫމާތު  ގުޅޭ  އެދާއިރާއަކާއި  ނުވަތަ  ފަރާތެއް،  ލިބިގަންނަ  ޚިދުމަތް  ނުވަތަ  ދޭފަރާތެއް،  ޚިދުމަތެއް 

 . ވެ އެ ނެ ދާ ވި ރެ ކު އު ރވި ޓަ ން އި

އިންޓަރވިއުގެ ބާވަތްތައްއިންޓަރވިއުގެ ބާވަތްތައް

ވަކި މައުޟޫއަކާ ނުވަތަ ދާއިރާއަކާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ޚާއްސަ ފަރާތްތަކާ ކުރާ އިންޓަރވިއު 	

ވަކިވަކި ފަރުދުންނާއި ކުރާ އިންޓަރވިއު 	

ގްރޫޕް ތަކާއި ކުރާއި އިންޓަރވިއު  	

ފޯން/ވީޑިއޯ އިންޓަރވިއު 	

އިންޓަރވިއު ކުރާނޭ ގޮތްއިންޓަރވިއު ކުރާނޭ ގޮތް

ވަކި މައުޟޫއަކާ ނުވަތަ ދާއިރާއަކާ ގުޅޭގޮތުން ހޯދަން ބޭނުންވަނީ ކޮން މައުލޫމާތުތަކެއްތޯ މަޝްވަރާކުރާށެވެ.  	

އިންޓަރނެޓް އަދި ރިޕޯޓްތައް މެދުވެރިކޮށް ލިބެންހުރި މައުލޫމާތުތައް އެއްކޮށް، އިތުރަށް ހޯދަން ބޭނުންވާ ނުވަތަ ސާފުކުރަން  	

ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ނޯޓުކުރާށެވެ.  

އިންޓަރވިއު ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް ފާހަގަކޮށް، އެފަރާތްތަކާއި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު އިންޓަރވިއުގެ ވަގުތު  	

ނޑައަޅާށެވެ.  ކަ

ނޑަައޅާށެވެ. އާންމުގޮތެއްގައި އިންޓަރވިއު ކުރުމަށް 2 މީހުންނާއި 4 މީހުންގެ  	 އިންޓަރވިއު ސުވާލު ކުރާނޭ ފަރާތްތައް ކަ

ނޑައަޅައެވެ.  ޓީމެއް އެކުލަވާލާ، ލީޑް ނަގާޭނ ފަރާތެއް ދުރާލާ ކަ

ނޑައެޅިފައިވާ ވަކި މައުޟޫއަކަށް ސުވާލުތަކެްއ ތައްޔާރުކުރާށެވެ. މިގޮތުން އާންމުގޮތެއްގައި  	 އިންޓަރވިއު ކުރަން ކަ

ތައްޔާރުކުރަނީ 6 ސުވާލާއި 10 ސުވާލާއި ދެމެދުގެ އަދަދަކަށެވެ. 

އިންޓަރވިއުގައި ދައްކާވާހަކަ ނޯޓުކުރަން އެހީތެރިވެދިނުމަށް އިތުރު ބައިވެރިއެއް ހޯދާށެވެ. ނޫންނަމަ، އިންޓަރވިއު ކުރާ  	

ފަރާތުގެ ހުއްަދއާއެކު އިންޓަރވިއު ރެކޯޑްކުރާށެވެ. 

އިންޓަރވިއު ފެށުމުގެ ކުރިން، އިންޓަރވިއު ކުރާ ސަބަބާއި، އިންޓަރވިއު ުކރާ ފަރާތްތަކުގެ ކުރު ތަޢާރަފެއް އަރުވާށެވެ.  	

އިންޓަރވިއު ކޮށް ނިމުމުން، ލިބުނު މައުލޫމާތުތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް، މައުލޫމާތުތަކުން ފާހަގަކުރެވޭ  	

މުހިއްމުކަންތައްތައް ނޯޓްކުރާށެވެ. 
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7.5. ފޯކަސް ގްރޫޕް ޑިސްކަޝަން

ފޯކަސް ގްރޫޕް ޑިސްކަޝަންއަކީ ކޮބާ؟ފޯކަސް ގްރޫޕް ޑިސްކަޝަންއަކީ ކޮބާ؟ 

ހިންގާ  އެކު  ގްރޫޕަކާ  ޚާއްސަ  ކަމަކަށް  ވަކި  މެދުވެރިވެގެން  ފެސިލިޓޭރަކު  ތަޖުރިބާހުރި  ޑިސްކަޝަންއަކީ  ގްރޫޕް  ފޯކަސް 

އެއްގޮތް  މެދުގައި  ބައިވެރިންގެ  ހިމަނާ  ޑިސްކަޝަންއެއްގައި  ގްރޫޕް  ފޯކަސް  މިގޮތުން،  ނަމެކެވެ.  ކިޔާ  މަޝްވަރާއަކަށް 

ކަންތައްތަކެއް/ތަޖުރިބާތަކެއް/މައުލޫމާތުތަކެއް ހުންނަން ޖެހެއެވެ. ފޯކަސް ގްރޫޕް ޑިސްކަޝަންގެ ބޭނުމަކީ ވަކި ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން 

ހައްލުހޯދުމަށް  މައްސަލަތަކަށް  ހުރި  އަދި  ބަލައި،  ކޮބައިތޯ  އަކީ  ތަޖުރިބާ  އެފަރާތްތަކުގެ  ދެނެގަނެ،  ދެކޭގޮތް  ބައިވެރިން 

ޚިޔާލުހޯދުމެވެ.  އެފަރާތްތަކުގެ 

ފޯކަސް ގްރޫޕް ޑިސްކަޝަން ރާވާ ހިންގާނޭ ގޮތްފޯކަސް ގްރޫޕް ޑިސްކަޝަން ރާވާ ހިންގާނޭ ގޮތް 

ފޯކަސް ގްރޫޕް ިޑސްކަޝަންއެއް މެދުވެރިކޮށް ހޯދަން ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު މަޝްވަރާކޮށް، ދުރާލާ ސުވާލުތައް ތައްާޔރުކުރާށެވެ.  	

މިހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވާނޭ ފަރާތްތައް ފާހަގަކޮށް ދައުވަތުދޭށެވެ. ފޯކަސް ގްރޫޕް ޑިސްކަޝަންއެއްގައި އެންމެ ގިނަވެގެން  	

ތިބެންވާނީ 10 ބައިވެރިންނެވެ. 

ނޑައަޅާށެވެ.  	 ފޯކަސް ގްރޫޕް ޑިސްކަޝަން ހިންގާނޭ ނުރަސްމީ މާހައުލެއް ކަ

ފޯކަސް ގްރޫޕް ޑިސްކަޝަންގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ނޯޓުކުރާނޭ/ރިކޯޑު ކުރާޭނ އިންތިޒާމް ދުރާލާ ރާވާށެވެ. ރިކޯުޑ ކުރާަނމަ  	

ހުރިހާ ބައިވެރިންގެ ފަރާތުން ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ. 

ފޯކަސް ގްރޫޕް ޑިސްކަޝަން ހިންގުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންތައްތައްފޯކަސް ގްރޫޕް ޑިސްކަޝަން ހިންގުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންތައްތައް 

ފޯކަސް ގްރޫޕް ޑިސްކަޝަން ފެސިލިޓޭޓް ކޮށްދެނީ އަމަލީ ތަޖުރިބާ ހުރި ފަރާތަކަށް ވުން މުހިއްމެވެ.  	

ފޯކަސް ގްރޫޕް ޑިސްކަޝަން ހިންގާ އިރު ހުރިހާ ބައިވެރިންނަށް ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ދޭންވާނެއެވެ.  	

ބައެއް ފަހަރު ވަކި ސުވާލަކަށް އިތުރަށް މައުލޫމާތު ހޯދަން ޖެހިދާނެއެވެ. ނުވަތަ ބައިވެރިންގެ ފަރާތުން ޖަވާބު ވަރަށް ކުރުކޮށް  	

އައިސްދާނެއެވެ. މިފަދަ ހާލަތެއްގައި އިތުރު އެހެން ގޮތަކަށް ސުވާލު ބަދަލުކޮށްގެން އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދޭތޯ ބަަލންވާނެއެވެ. 

ދެޖިންސުގެ ބައިވެރިން އެއްކޮށްގެން ބާއްވާ ފޯކަސް ގްރޫޕް ޑިސްކަޝަންތަކުގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އާންމުގޮތެއްގައި  	

ކުޑަވާނެއެވެ. މިހެންކަމުން، ބައިވެރިން 2 ގްރޫޕަކަށް ބަހާލައިގެން އަންހެން އަދި ފިރިހެން ފޯކަސް ގްރޫޕް ޑިސްކަޝަން 

ވަކިން ބޭއްވުން ބުއްދިވެރިއެވެ. މިގޮތުށް ބާއްވާ އިރު 2 ގްރޫޕާއިވެްސ ކުރާނީ އެއް ސުވާލުތަކެކެވެ. އަދި ބައިވެރިން ދޭ 

ޖަވާބުތަކާއި މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގައި ހިމެނޭ އެއްގޮތް ކަންތައްތަކާއި ތަފާތުކަންތައްތައް ފަހުން ދެނެގަންނާނީއެވެ. 

ބައިވެރިންގެ އުމުރުފުރައަށް ބަލައިލުމަށްފަހު، ބޮޑެތި ފަރަޤުތައް ހިމެނޭނަމަ ޒުވާނުންނާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ ހަރު މީހުންގެ  	

ފޯކަސް ގްރޫޕް ޑިސްކަޝަން ވަކިން ބޭއްވުން މުހިއްމެވެ. މިއީ، ހުރަހެއް ނުވަތަ ޖެހިލުންކަމެއް ނެތި ވާހަކަ ދެއްކުމަށް 

ދެފަރާތައްވެސް ފުރުސަތުދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ. މިގޮތުން އެއް މައުޟޫ އަކަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމުންތަކުގައި ދެ ގްރޫޕުން 

ހުށަހެޅި ކަންތައްތައް އަޅާކިޔާލަންވާނެއެވެ.  

ފޯކަސް ގްރޫޕެއް ހިންގަން އެންމެ ގިނަވެގެން ނަގަން ވާނީ 1 ގަޑިިއރެވެ.  	
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ފޯކަސް ގްރޫޕް ޑިސްކަޝަން ހިންގިދާނޭ ގްރޫޕްތަކުގެ ބައެއް މިސާލުފޯކަސް ގްރޫޕް ޑިސްކަޝަން ހިންގިދާނޭ ގްރޫޕްތަކުގެ ބައެއް މިސާލު

މަސްވެރިްނ )ފިރިހެން( 	

މަސް ކައްކާ މީހުންނާއި މަހުން އެކި ކާބޯތަކެތި ތައްޔާުރކުރާ ފަރާތްތައް )އަންހެން( 	

ނޑުވެރިން )އަންހެން/ފިރިހެން( 	 ދަ

ރިސޯޓުތަކުގައި/ފަތުރުވެރިކަމާއި ގުޅުންހުިރ ދާިއރާ ތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން. 	

ޒުވާނުން )އަންހެން/ފިރިހެން( 	

ގޭގެއިން ކުނި ނެގުމުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން 	

7.6. މަލްޓި-ސްޓޭކްހޯލަޑަރ ޑަޔަލޮގް

މަލްޓި ސްޭޓކްހޯލްޑަރ ޑަޔަލޮގް އަކީ ކޮބާ؟މަލްޓި ސްޭޓކްހޯލްޑަރ ޑަޔަލޮގް އަކީ ކޮބާ؟ 

ފަރާތްތަކެއްގެ  ހުރިހާ  ގުޅުންހުރި  އެކަމަކާ  ގުޅޭގޮތުން،  މައުޟޫއަކާއި  ނުވަތަ  ކަމަކާ  ވަކި  އަކީ  ޑަޔަލޮގް  މަލްޓި ސްޓޭކްހޯލްޑަރ 

މެދުގައި ބާއްވާ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުކެވެ. މިއީ، އެމައުޟޫއަކާ ގުޅޭގޮތުން ތަޖުރިބާ ހުރި، ނުވަތަ މައުލޫމާތުހުރި ފެސިލިޓޭޓަރެއް 

ހަރަކާތެކެވެ.  ހިންގާ  މެދުވެރިވެގެން 

މަލްޓި ސްޓޭކްހޯލްޑަރ ޑަޔަލޮގް ބޭއްވިދާނޭ ދާއިރާތައް އަދި ބައިވެރިންމަލްޓި ސްޓޭކްހޯލްޑަރ ޑަޔަލޮގް ބޭއްވިދާނޭ ދާއިރާތައް އަދި ބައިވެރިން

މަލްޓި ސްޓޭކްހޯލްޑަރ ޑަޔަލޮގްގައި ހިމެނިދާނޭ ބައިވެރިންމަލްޓި ސްޓޭކްހޯލްޑަރ ޑަޔަލޮގްގައި ހިމެނިދާނޭ ބައިވެރިންދާއިރާދާއިރާ

ރަށު ކައުންސިލް، ކުނި ނަގާ މީހުން، ކުނި ކޮީށގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން، އާންމު ރައްޔިތުން ކުނި މެނޭޖްކުރުން

)ވިޔަފާރިވެރިން، ކެފޭ ހިންގާ ފަރާތްތައް، ގޭތެރެ ބަލަހައްޓާ އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން(

ރަށު ކައުންސިލް، ފެނަކައިގެ މެނޭޖްމަންޓް، ފެނަކައިގެ ޓެކްނިކަލް މުވައްޒަފުން، އާްނމު ފެނާއި ނަރުދަމާ

ރައްޔިތުން )ވިޔަފާރިވެރިން، ކެފޭ ހިންގާ ފަރާތްތައް، ގޭތެރެ ބަލަހައްޓާ އަންހެނުންނާއި 

ފިރިހެނުން(

ރަށު ސްކޫލްގެ އިސް ވެރިން، ޓީޗަރުން، ބެލެނިވެިރން، ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްަތއް، ރަށު ތައުލީމް

ކައުންސިލް، އަލަށް ސްކޫލް ނިންމި ކުދިން/ޒުވާނުން

6767
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ފެސިލިޓޭޓަރުންގެ ގައިގައި ހުންނަންޖެހޭ ސިފަތައް/ހުނަރުތައްފެސިލިޓޭޓަރުންގެ ގައިގައި ހުންނަންޖެހޭ ސިފަތައް/ހުނަރުތައް

މަޝްވަރާކުރާ މަޢުޟޫއާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު އެނގިފައިވުން. 	

ދާއިރާގައި ހުރި މައްސަލަތަކާއި، އެކަންކަމަށް ގެނެވިދާނޭ ހައްލުތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަުއލޫމާުތ ދިރާސާކޮށްފައިވުން )މިސާލަކަށް  	

ބޭރު ދުނިޔޭގެ ތަޖުރިބާެގ އަލީގައި(. 

ދާއިރާއަކާއި ގުޅޭ އެކި އެކި ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި އުފެއްދުންތެރި، ބިނާކުރެނިމި މަޝްވަރާއެއް ހިންގުމުގެ ޤާބިލިއްޔަތު  	

ލިބިފައިވުން. 

ނިކުމެދާނޭ ޚިޔާލުތަފާތުވުންތަކާއި، ދެބަސްވުންތައް މެނޭޖްުކރެވޭނޭ ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން.  	

މަލްޓި ސްޓޭކްހޯލްޑަރ ޑަޔަލޮގް ހިންގާނޭގޮތްމަލްޓި ސްޓޭކްހޯލްޑަރ ޑަޔަލޮގް ހިންގާނޭގޮތް

ނޑައަޅާނީ، ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގައި  	 ނޑައަޅާށެވެ. މައުޟޫކަ މަލްޓި ްސޓޭކްހޯލްޑަރ ޑަޔަލޮގްހިންގާނެ މައުޟޫތައް ކަ

ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިންނެވެ. 

މަލްޓި ސްޓޭކްހޯލްޑަރ ޑަޔަލޮގް ސެޝަންތަކުގައި ބައިވެރިވާނޭ ފަރާތްތައް ދެނެގަނެ، އެފަރާތްތަކަށް ދައުވަތު އަރުވާށެވެ.  	

ކޮންމެ ގްރޫޕަކުންވެސް މަދުވެގެން 2 ބައިވެރިންގެ ނަން ހޯދާށެވެ. 

ޑަޔަލޮގް ފެށުމުގެ ކުރިން، ހުރިހާ ބައިވެރިން އެކަކު އަނެނަކާ ތަޢާރަފްވާން ުފރުސަތު ދޭށެވެ. މިއަށްފަހު، ސެޝަން  	

ހިންގުމުގެ ބޭނުމާއި، ސެޝަން ކުރިައށްދާނޭ ޮގތުގެ މައުލޫމާތު ކިޔާދޭށެވެ. 

ނޑައަޅާފައިވާ ދާއިރާއާއި ގުޅޭގޮތުން ކުރު ތައާރަފެއް ނުވަތަ ޕްރެސެންޓޭޝަނެއް ދޭށެވެ. ނުވަތަ އެކަމާ ގުޅުންހުރި ވީޑިއޯ  	 ކަ

އެއް ބައިވެރިންނަށް ދައްކާލާށެވެ. 

މަޝްވަރާފެށުމުގެ ގޮތުން ބައިވެރިންނާއި 2-3 ސުވާލެއް ކޮށްލާށެވެ. އަދި ބައިވެރިްނ މެދުގަިއ މަޝްވަރާއެްއ ކުރިއަށް  	

ގެންދިއުމަށް މަގުފަހި ކޮށްދޭށެވެ. މިގޮތުން އަންނަނިވި ސުވާލުތައް ކުެރވިދާނެއެވެ. 

ދާއިރާތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ދައުރަކީ ކޮބާ؟ 	

ނޑު މައްސަލަތަކަކީ / ގޮންޖެހުން ތަކަކީ ކޮބާ؟ 	 ދާއިރާތަކުގައި ހުރި މައިގަ

މިކަންކަމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ދަތިތަކަކީ ކޮބާ؟ 	

މިކަންކަމަށް ގެނެވިދާނޭ ހައްލުތަކަކީ ކޮބާ؟  	

މަޝްވަރާކޮށް ނިމުމުން، ބައިވެރިން ފާހަގަކުރި މުހިއްމު ކަންތައްތައް އެއްކޮށް ފެންނާނޭހެން ނޯޓު ކުރާނީއެވެ. މިސާލަކަށް،  	

ވައިޓްބޯޑެއްގައި ނުވަތަ ފްލިޕް ޗާޓެއްގައި ނޫންނަމަ ޕްރެސެންޓޭޝަން ސްލައިޑެއްގެ ސިފައިގައި މިކަންކުރެވިދާނެއެވެ. 

އެހީ: ބައިވެރިންގެ އަދަދު ގިނަ ކަމުގައި ވަނީ ނަމަ، މިސުވާލުތަކަށް މަޝްވަރާކުރުމަށް ބައިވެރިން ކުދި ގްރޫޕްތަކަށް 

ބަހާލެވިދާނެއެވެ. އަދި ގްރޫޕްތައް ލައްވާ މުހިއްމު ނުކުތާތައް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 
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7.7. މެޕިންގ

މެޕިންގ އަކީ ކޮބާ؟މެޕިންގ އަކީ ކޮބާ؟

މެޕިންގ އަކީ ރަށުގައި ލިބެންހުރި އެކިއެކި ގުދުރަތީ އަދި އެހެނިހެން އުމްރާނީ ވަސީލަތްތަކުގެ ތަފްސީލު ދެނެގަނެގަތުމަށްޓަކައި 

އުފައްދާ،  ޝައުޤުވެރިކަން  މެދުގައި  ބައިވެރިންގެ  މިއީ  ހަރަކާތެކެވެ.  ގްރޫޕް  ހިންގާ  ދެނެގަތުމަށްޓަކައި  ނާޒުކުކަން  ހުރި  ނުވަތަ 

ހަރަކާތެކެވެ.  ލިބިގެންދާ  މައުލޫމާތުތަކެއް  މުހިއްމު 

މެޕިންގް ހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދާނީ ކިހިނެއް؟މެޕިންގް ހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދާނީ ކިހިނެއް؟

ނޑައަޅާށެވެ. މިގޮތުން، ވީހާވެސް ގިނަ ފަރާތްތަކެއް ނުވަތަ އުމުރުފުރާތަކެއްގެ  	 މިހަރަކާތުގައި ބައިވެރިކުރާނޭ ފަރާތްތައް ކަ

ބައިވެރިން ހޯދުން މުހިއްމެވެ. 

ބައިވެރިން ގްރޫޕްތަކަށް ބަހާލާފައި ރަށުގެ މެޕް ނުވަތަ ޗާޓު ކުރަހަން ދަންނަވާށެވެ. މިމެޕްތަކުގައި ހިމަނަންވީ ކަންތައްތައް  	

ފެސިލިޓޭޓަރު ބުނެދޭންވާނެއެވެ. މިސާލަކަށް، ރަށުގައި ހުރި ވަސީލަތްތައް، މަގުތައް، އާސާީރ ތަންތަން، މީހުންދިރިއުޅޭ 

ސަރަހައްދު، އިޤްތިސާދީ ސަރަހައްދު، ރަށް ގިރާ ސަރަހައްދު، އިޖްތިމާޢީ ސަރަހައްދު. 

ބައިވެރިން ލައްވާ އެފަރާތްތަކުގެ މެޕްތައް ބާކީ ގްރޫޕްތަކަށް ހުށައަޅާދޭށެވެ.  	

ހަރަކާތް ނިމުމުން ހުރިހާ މެޕްތައް ރަގަޅަށް ރިވިއުކޮށް، މުހިއްމު ކަންތައްތައް ނޯޓްކުރާށެވެ.  	

މެޕްތަކުގެ ފޮޓޯނަގާ، ތާރީޚާއި އެހެނިހެން މައުލޫމާތު އެނގޭގޮތަށް ރަްއކާކުރާށެވެ.  	

7.8. ސީސަނަލް ކަލަންޑަރ

ސީސަނަލް ކަލަންޑަރަކީ ކޮބާ؟ސީސަނަލް ކަލަންޑަރަކީ ކޮބާ؟

ސީސަނަލް ކަލަންޑަރަކީ ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ނަޒަރުގައި އަހަރެއްގެ މައްޗަށް ތަޖުރިބާކުރާ އެކި މޫސުމާއި، އެކި ދުވަސްވަރުމަތިން 

އަސަރު  ކުރާ  މަސައްކަތްތަކަށް  ހޯދުމަށްކުރާ  އާމްދަނީ  ބަލިތަކާއި،  ގުޅުންހުރި  އެއާއި  ހާދިސާތަކާއި،  ގުދުރަތީ  ހިނގާ 

ހަރަކާތެކެވެ.  ހިންގާ  ދެނެގަތުމަށްޓަކައި 

ދެކޭގޮތް  ނުރައްކާތަކާމެދު  ނާޒުކުކަންކަމާއި،  ވަސީލަތްތަކާއި،  ހުރި  ރަށުގައި  ފިރިހެނުން  އަންހެނުންނާއި  އެހީ: 

ބަހާލާށެވެ.  ގްރޫޕްތަކަށް  ފިރިހެން  އަދި  އަންހެން  ބައިވެރިން  ދެނެގަތުމަށްޓަކައި 
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ސީސަނަލް ކަލަންޑަރ ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިކުރާނޭ ފަރާތްތައްސީސަނަލް ކަލަންޑަރ ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިކުރާނޭ ފަރާތްތައް

އެކި ސިނާއަތްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް. 	

އަންހެނުން. 	

އުމުރުން ދުވަސްވީމީހުން. 	

މަދަނީ ޖަމިއްޔާތައް.  	

ނުކުޅަދުންތެރިކަންހުން ފަރާތްތައް.  	

ހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދާނޭގޮތްހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދާނޭގޮތް

ނޑައަޅާށެވެ. މިސާލަކަށް، ޖެނުއަރީ އިން ޑިސެމްބަރަށް ނޫނީ ނަކަތްތަކަށް ބަލައިގެން  	 މައުލޫމާތު ހޯދަން ބޭނުންވާ މުއްދަތު ކަ

މިހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެއެވެ. 

ނޑައަޅާށެވެ. މިސާލަކަށް، ވާރޭވެހޭ ދުވަސްތައް، އުދަ އެރުން، ފެން ބޮޑުވުން،  	 މައުލޫމާތު ހޯދާނޭ މައުޟޫތައް ކަ

ނޑުވެރިކަން ކުރާ ދުވަސްތައް، ހަޅަޖަހާދުވަސްވަރު، ބޯފެން މަދުވާ ދުވަސްވަރު،  މަސްވެރިކަން ރަނގަޅު ދުވަސްވަރު، ދަ

މޫސުމާ ގުޅޭ ވަކިކަހަލަ ބަލިތައް ފެތުރޭ ދުވަސްވަރު )މިސާލު: ޑެންގީ(، އީދު، ސަގާފީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ދުވަސްވަރު، 

ޤައުމީ ބަންދު ދުވަސްތައް 

ބައިވެރިންގެ ޚިއްސާއާއި އެކު ސީސަނަލް ކަލަންޑަރުގައި މައުލޫމާތު ނޯޓުކުރާށެވެ. މިކަންކުރާނީ ފެސިލިޓޭަޓރެވެ.  	

ލިބުނު މައުލޫމާތު ރިވިއު ކުރާށެވެ.  	

7.9.  ތާރީޚީ ވަނަވަރު

ތާރީޚީ ވަނަވަރަކީ ކޮބާ؟ތާރީޚީ ވަނަވަރަކީ ކޮބާ؟ 

ތާރީޚީ ވަނަވަރަކީ އެރަށެއްގެ ތާރީޚުގައި ހިނގާފައިވާ އެކިއެކި މުހިއްމު ހާދިސާތަކާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު އެއްކުރުމުގެ ގޮތުން ހިންގާ 

ގްރޫޕް ހަރަކާތެކެވެ. މިގޮތުން އެއްކުރެވޭ މައުލޫމާތު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ. 

ތާރީޚީ ވަނަވަރު އެކުލަވާލާނީ ކިހިނެއް؟ތާރީޚީ ވަނަވަރު އެކުލަވާލާނީ ކިހިނެއް؟ 

ނޑައަޅާށެވެ. މިސާލަކަށް،  	 މިހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ކުރިން ތާރީޚީ ވަނަވަރު ދެނެގަންނަން ބޭނުންވާ މުއްދަުތ ކަ

މިހަރަކާތުން ވޭތުވެދިޔަ 50 އަހަރު ހިނގާަފއިވާ ހާދިސާތައް ހޯދިދާނެއެވެ. 

ނޑު ހާދިސާތައް  	 މައުލޫމާތު ނޯޓު ކުރުމަށްޓަކައި އަހަރުތައް ފެންނާނޭހެން ޓައިމްލައިނެއް ހަދާށެވެ. އަދި ހިނގާފައިވާ މައިގަ

ހިނގި ތާރީޚް ފާހަގަކުރާށެވެ. )ިމާސލަކަށް: ސުނާމީ އެރި ތާރީޚް(. 

ބައިވެރިންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ތާރީޚުގައި ހިނގާފައިވާ މުހިއްމު ހާދިސާތަކާއި އެކަމެއް ހިނގާފަިއވާ ދުވަސްވަރު ފާަހގަކުރާށެވެ.  	

މިހާދިސާތަކުން ރަށަށް ކުރި އަސަރާއި، އެއާ މެދު އަމަލުކުރި ގޮތާއި، މިހާދިސާަތކުން ލިބުނު ފިލާވަޅުތައް ބައިވެރިން  	

ކައިރިން އޮޅުން ފިލުވާށެވެ. 

ހަރަކާތް ނިމުމުން ލިބުނު މައުލޫމާތުގެ އަލީގައި ޓައިމްލައިނެއް ތައްޔާރުކުރާށެވެ.  	
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މިސާލު:މިސާލު:

ހާދިސާހާދިސާއަހަރުއަހަރު

ބޮޑު ހަނގުރާމައާއި ގުޅިގެން އައި ބޮޑުތަދުވަރުގެ ދުވަސްތައ1945ް

ފުރަތަމަ އިންޖީނުގެ ހެދުނ1975ް

އުދަ އެރުނ1987ް

 

7.10  ސިޓިޒަން ރިޕޯޓް ކާޑް

ސިޓިޒަން ރިޕޯޓް ކާޑަކީ ކޮބާ؟ ސިޓިޒަން ރިޕޯޓް ކާޑަކީ ކޮބާ؟ 

ދެނެގަތުމަށްޓަކައި  މިންވަރު  ހިތްހަމަޖެހޭ  ގޮތާއި،  ދެކޭ  އެފަރާތްތަކުން  ދޭތެރޭ  ޚިދުމަތަކާއި  އާންމުނަށްދޭ  ރިޕޯޓްކާޑަކީ  ސިޓިޒަން 

ހިންގާ އޮޑިޓެކެވެ. މިއީ، އެޚިދުމަތްހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ ޚިޔާލުގެ މައްޗަށް ހުރި މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ، އެކަންތައްތައް ހައްލުކުރުމަށް 

ހަރަކާތެކެވެ.  ލިބިގެންދާ  މައުލޫމާތު 

ސިޓިޒަން ރިޕޯޓް ކާޑު ފޮނުވާނީ ކޮން ފަރާތްތަކަކަށް؟ ސިޓިޒަން ރިޕޯޓް ކާޑު ފޮނުވާނީ ކޮން ފަރާތްތަކަކަށް؟ 

ސިޓިޒަން ރިޕޯޓް ކާޑު ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި ފޮނުވާނީ، އެޚިދުމަތެއް ހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދަށް ނިސްބަތްކޮށް ރިޕްރަސެންޓެޓިވް 

ހިމެނޭގޮތަށް   40% ގޭބިސީތަކުގެ  ހުރިހާ  ފޯރުކުރާނަމަ،  ޚިދުމަތް  ރަށަށް  މުޅި  މިސާލަކަށް،  އަދަދަކަށެވެ.  ލިބޭނޭ  ސާމްޕަލްއެއް 

ނެގިދާނެއެވެ.  ސާމްޕަލްއެއް 

ސިޓިޒަން ރިޕޯޓް ކާޑް ފުރިހަމަ ކުރުމުގައި ހިމެނޭ ބައިތައްސިޓިޒަން ރިޕޯޓް ކާޑް ފުރިހަމަ ކުރުމުގައި ހިމެނޭ ބައިތައް

ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތުއެއްކޮށް، ހާލަތު ދެނެގަތުން. . 1

ނޑައެޅުން، . 2 ކަ ސާމްޕަލް  ކުރުން،  ޑިސައިން  )ކާޑު  ކުރުން  ފުރިހަމަ  މަސައްކަތްތައް  ކުރަންޖެހޭ  ކުރިން  ކުރުމުގެ  ސަރވޭ 

ބަހާލުން(. ޒިންމާތައް  މެދުގައި  މެމްބަރުންގެ  އެކުލަވާލާ  ތާވަލެއް  މަސައްކަތު 

ސިޓިޒަން ރިޕޯޓް ކާޑް ބައިވެރިންނަށް ފޮނުުވން )މައުލޫމާތު އެއްކުރުން(. 3

ހަރަކާތުން އެއްކުރެވުނު ނަތީޖާ އެނަލައިޒްކުރުން. . 4

ޚިދުމަްތތައް ރަނގަޅުކުރަން ުކރެވިދާޭނ ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރުން.  . 5
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 7.11  ނޮލެޖް، އެޓިޓިއުޑް އެންޑް ޕްރެކްޓިސަސް ސަރވޭ

ނޮލެޖް، ެއޓިޓިއުޑް އެންްޑ ްޕރެކްޓިސަސް ސަރވޭއަކީ ކޮބާ؟ނޮލެޖް، ެއޓިޓިއުޑް އެންްޑ ްޕރެކްޓިސަސް ސަރވޭއަކީ ކޮބާ؟ 

ލިބިފައިވާ  ގުޅޭގޮތުން  ކަމަކާ  ވަކި  މެދުގައި  ރައްޔިތުންގެ  ރަށުގެ  ސަރވޭއަކީ  ޕްރެކްޓިސަސް  އެންޑް  އެޓިޓިއުޑް  ނޮލެޖް، 

ބޯފެނުގެ  ސާފު  މިސާލަކަށް،  ސަރވޭއެކެވެ.  ހިންގާ  ދެނެގަތުމަށްޓަކައި  ބަހައްޓާގޮތް  އަމަލުތައް  ގޮތާއި،  ދެކޭ  މައުލޫމާތާއި، 

ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މިފަދަ ސަރވޭ އެއް ހިންގުމުން، މިހާރު މުޖުތަމައުގައި ސާފު ބޯފެނާއި މެދު ދެކޭ ގޮތާއި، ލިބިފައިވާ 

މައުލޫމާތާއި، ސާފު ފެން ބޭނުންކުރާ ގޮތާއި، ބޯފެން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ކުރަމުން ގެންދާ ކަންތައްތައް އެނގިގެން ދާނެއެވެ. އަދި 

ދާނެއެވެ.  ލިބިގެން  އެހީތެރިކަން  ރޭވުމަށް  ހަރަކާތްތައް  ތަފާތު  ގުޅޭ  ބޯފެނާއި  މައުލޫމާތުން،  މިލިބޭ 

ނޮލެޖް، އެޓިޓިއުޑް އެންޑް ޕްރެކްޓިސަސް ސަރވޭ ހިންގާނޭ ގޮތްނޮލެޖް، އެޓިޓިއުޑް އެންޑް ޕްރެކްޓިސަސް ސަރވޭ ހިންގާނޭ ގޮތް

ސަރވޭކުރަން ބޭނުންވާ ސަބަބާއި، ސަރވޭ މެދުވެރިކޮށް ހާސިލްކުރަން ބޭުނންވާ ކަންތައްތައް ފާަހގަކުރާށެވެ.  	

ސަރވޭ ކުރިއަށް ގެންދާނޭ ގޮތް ރާވާލާށެވެ. މިގޮތުން، ސަރވޭ ކުރާޭނ ފަރާތްަތކާއި، ސާމްޕަްލ ސައިޒާއި، މައުލޫމާތު  	

އެއްކުރާނެ ގޮތާއި، ަސރވޭ މުއްދަތުފަދަ ކަންތައްތައް ރާވާލާށެވެ. 

މައުލޫމާތު ހޯދަން ބޭނުންވާ ދާއިރާއާއި ގުޅޭގޮތުން ލިބެން ހުރި މައުލޫމާތުގެ އަލީގައި ސުވާލުތައް ތައްޔާރުކުރާށެވެ.  	

ސަރވޭކުރާނޭ އެނިއުމެރޭޓަރސް އައްޔަންކޮށް އެފަރާތްތަކަށް ފޯމުފުރާނޭ ގޮތުގެ ތަމްރީނު ދޭށެވެ.  	

ސަރވޭ ކުރުމަށްފަހު ލިބުނު މައުލޫމާތު އެއްކޮށް، ުމހިއްމު ހޯދުންތައް ފާހަގަކުރާށެވެ. 	

7.12 ޖެންޑަރ އެނަލިސިސް 

ޖެންޑަރ އެނަލިސިސްއަކީ ކޮބާ؟ޖެންޑަރ އެނަލިސިސްއަކީ ކޮބާ؟ 

ޖެންޑަރ އެނަލިސިސްއަކީ ވަކި ހާލަތެއް ނުވަތަ މައްސަލައެއް ނުވަތަ ސިޔާސަތެއް، މަޝްރޫޢެއް ނުވަތަ ހަރަކާތެއްގެ ސަބަބުން 

ހަރަކާތެކެވެ.  ހިންގާ  ދެނެގަތުމަށް  ވަކިވަކިން  ގޮތް  އަސަރުކުރާނޭ  ނުވަތަ  ފައިދާކުރާނޭ  ފިރިހެނުންނަށް  އަންހެނުންނަށާއި 

ޖެންޑަރ އެނަލިސިސްެއއް ހެދުމުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބާ؟ޖެންޑަރ އެނަލިސިސްެއއް ހެދުމުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބާ؟ 

މިހަރަކާތުގެ ތެރެއިން އެއްކުރެވޭ ތަފާސް ހިސާބާއި މައުލޫމާތުގެ އަލީގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނާއި ދެމެދު ހުރި ފަރަޤުތަކާއި، 

އަދި  އެނގިގެންދާނެއެވެ.  ރޯލު  އަދާކުރާ  ދެފަރާތުން  މުޖުތަމަޢުގައި  ޢާންމު  ގޭތެރެއާއި  އަދި  ގޮންޖެހުންތައް،  ތަފާތުކުރުންތަކާއި، 

ފަސޭހަވެގެން  ނޑައެޅުމަށް  ކަ ހަރަކާތްތައް  ފައިދާކުރުވަނިވި  އަދި  އެކަށީގެންވާ،  ދެފަރާތަށްވެސް  ބިނާކޮށް  މައްޗަށް  މިމައުލޫމާތުގެ 

ދާނެއެވެ. 
އެހީ: 

   ސިޓިޒަން ރިޕޯޓް ކާޑު ހެދުމުގައި ރަށުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދިދާނެއެވެ. ނޫނީ، ވޮލުންޓިއަރުން

  މެދުވެރިކޮށް، ރަށުގައި މިހަރަކާތް ހިންގިދާނެއެވެ.  ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްގެން ހިންގޭނެ ފަދަ ވަސީލަތްތައް ނެތްނަމަ މި ސަރވޭ

  އޮންލައިންކޮށްވެސް ހިންގިދާނެއެވެ. 
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 7.11  ނޮލެޖް، އެޓިޓިއުޑް އެންޑް ޕްރެކްޓިސަސް ސަރވޭ

ނޮލެޖް، އެޓިޓިއުޑް އެންްޑ ްޕރެކްޓިސަސް ސަރވޭއަކީ ކޮބާ؟ނޮލެޖް، އެޓިޓިއުޑް އެންްޑ ްޕރެކްޓިސަސް ސަރވޭއަކީ ކޮބާ؟ 

ލިބިފައިވާ  ގުޅޭގޮތުން  ކަމަކާ  ވަކި  މެދުގައި  ރައްޔިތުންގެ  ރަށުގެ  ސަރވޭއަކީ  ޕްރެކްޓިސަސް  އެންޑް  އެޓިޓިއުޑް  ނޮލެޖް، 

ބޯފެނުގެ  ސާފު  މިސާލަކަށް،  ސަރވޭއެކެވެ.  ހިންގާ  ދެނެގަތުމަށްޓަކައި  ބަހައްޓާގޮތް  އަމަލުތައް  ގޮތާއި،  ދެކޭ  މައުލޫމާތާއި، 

ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މިފަދަ ސަރވޭ އެއް ހިންގުމުން، މިހާރު މުޖުތަމައުގައި ސާފު ބޯފެނާއި މެދު ދެކޭ ގޮތާއި، ލިބިފައިވާ 

މައުލޫމާތާއި، ސާފު ފެން ބޭނުންކުރާ ގޮތާއި، ބޯފެން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ކުރަމުން ގެންދާ ކަންތައްތައް އެނގިގެން ދާނެއެވެ. އަދި 

ދާނެއެވެ.  ލިބިގެން  އެހީތެރިކަން  ރޭވުމަށް  ހަރަކާތްތައް  ތަފާތު  ގުޅޭ  ބޯފެނާއި  މައުލޫމާތުން،  މިލިބޭ 

ނޮލެޖް، އެޓިޓިއުޑް އެންޑް ޕްރެކްޓިސަސް ސަރވޭ ހިންގާނޭ ގޮތްނޮލެޖް، އެޓިޓިއުޑް އެންޑް ޕްރެކްޓިސަސް ސަރވޭ ހިންގާނޭ ގޮތް

ސަރވޭކުރަން ބޭނުންވާ ސަބަބާއި، ސަރވޭ މެދުވެރިކޮށް ހާސިލްކުރަން ބޭުނންވާ ކަންތައްތައް ފާަހގަކުރާށެވެ.  	

ސަރވޭ ކުރިއަށް ގެންދާނޭ ގޮތް ރާވާލާށެވެ. މިގޮތުން، ސަރވޭ ކުރާޭނ ފަރާތްަތކާއި، ސާމްޕަްލ ސައިޒާއި، މައުލޫމާތު  	

އެއްކުރާނެ ގޮތާއި، ަސރވޭ މުއްދަތުފަދަ ކަންތައްތައް ރާވާލާށެވެ. 

މައުލޫމާތު ހޯދަން ބޭނުންވާ ދާއިރާއާއި ގުޅޭގޮތުން ލިބެން ހުރި މައުލޫމާތުގެ އަލީގައި ސުވާލުތައް ތައްޔާރުކުރާށެވެ.  	

ސަރވޭކުރާނޭ އެނިއުމެރޭޓަރސް އައްޔަންކޮށް އެފަރާތްތަކަށް ފޯމުފުރާނޭ ގޮތުގެ ތަމްރީނު ދޭށެވެ.  	

ސަރވޭ ކުރުމަށްފަހު ލިބުނު މައުލޫމާތު އެއްކޮށް، ުމހިއްމު ހޯދުންތައް ފާހަގަކުރާށެވެ. 	

7.12 ޖެންޑަރ އެނަލިސިސް 

ޖެންޑަރ އެނަލިސިސްއަކީ ކޮބާ؟ޖެންޑަރ އެނަލިސިސްއަކީ ކޮބާ؟ 

ޖެންޑަރ އެނަލިސިސްއަކީ ވަކި ހާލަތެއް ނުވަތަ މައްސަލައެއް ނުވަތަ ސިޔާސަތެއް، މަޝްރޫޢެއް ނުވަތަ ހަރަކާތެއްގެ ސަބަބުން 

ހަރަކާތެކެވެ.  ހިންގާ  ދެނެގަތުމަށް  ވަކިވަކިން  ގޮތް  އަސަރުކުރާނޭ  ނުވަތަ  ފައިދާކުރާނޭ  ފިރިހެނުންނަށް  އަންހެނުންނަށާއި 

ޖެންޑަރ އެނަލިސިސްެއއް ހެދުމުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބާ؟ޖެންޑަރ އެނަލިސިސްެއއް ހެދުމުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބާ؟ 

މިހަރަކާތުގެ ތެރެއިން އެއްކުރެވޭ ތަފާސް ހިސާބާއި މައުލޫމާތުގެ އަލީގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނާއި ދެމެދު ހުރި ފަރަޤުތަކާއި، 

އަދި  އެނގިގެންދާނެއެވެ.  ރޯލު  އަދާކުރާ  ދެފަރާތުން  މުޖުތަމަޢުގައި  ޢާންމު  ގޭތެރެއާއި  އަދި  ގޮންޖެހުންތައް،  ތަފާތުކުރުންތަކާއި، 

ފަސޭހަވެގެން  ނޑައެޅުމަށް  ކަ ހަރަކާތްތައް  ފައިދާކުރުވަނިވި  އަދި  އެކަށީގެންވާ،  ދެފަރާތަށްވެސް  ބިނާކޮށް  މައްޗަށް  މިމައުލޫމާތުގެ 

ދާނެއެވެ. 
އެހީ: 

   ސިޓިޒަން ރިޕޯޓް ކާޑު ހެދުމުގައި ރަށުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދިދާނެއެވެ. ނޫނީ، ވޮލުންޓިއަރުން

  މެދުވެރިކޮށް، ރަށުގައި މިހަރަކާތް ހިންގިދާނެއެވެ.  ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްގެން ހިންގޭނެ ފަދަ ވަސީލަތްތައް ނެތްނަމަ މި ސަރވޭ

  އޮންލައިންކޮށްވެސް ހިންގިދާނެއެވެ. 
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ޖެންޑަރ އެނަލިސިސްގައި ހިމެނޭ ބައިތައްޖެންޑަރ އެނަލިސިސްގައި ހިމެނޭ ބައިތައް  

ނޑު ތިން ބައެކެވެ. އެއީ ޑޭޓާ، އެނަިލިސްސ އަދި އެކްޝަން އެވެ.  ޖެންޑަރ އެނަލިސިސްގައި ހިމެނެނީ މައިގަ

33. އެކްޝަން. އެކްޝަނ22ް. އެނަލިސިސް. އެނަލިސިސ11ް. ޑޭޓާ. ޑޭޓާ

ނޑު ސުވާލު ނޑު ސުވާލުމައިގަ ލިބެން ހުރި މައުލޫމާތުތަކަކީ މައިގަ

ކޮބާ؟

އެއްކުރެވުނު މައުލޫމާތުން 

ދޭހަވަނީ ކޮންކަމެއް؟

ފާހަގަކުރެވުނު މައްސަލަތައް 

ހައްލުކުރަން ކުރަންޖެހޭނީ 

ކޮންކަމެއް؟

މިބައިގެ ދަށުން ސަމާލުކަންދޭ ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންކަންސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންކަން

ދާއިރާއަކާއި ގުޅުންހުރި 

ތަފާސް ހިސާބާއި އެހެނިހެން 

މައުލޫމާތު އެއްކުރައްވާށެވެ.

އެއްކުރެވުނު މައުލޫމާތުގެ 

އަލީގައި އަންހެނުނަށާއި 

ފިރިހެނުންގެ މެދުގައިހުރި 

ފަރަޤުތައް އަދި ނަހަމަކަންކަން 

ދެނެގަންނާށެވެ. 

ދެވަނަބައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު 

ތަފާތުތައް ނައްތާލުމަށްޓަކައި 

ކުރެވިދާނޭ ކަންތައްތައް 

ދެނެގަންނާށެވެ. 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނުރަސްމީ މިސާލުމިސާލު

ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ 

އަންހެނުންގެ އަދަދަކީ 40% 

އެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ގިނައީ 

ގޭގައި އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރާ 

ފަރާތްތަކެވެ. 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގިނަ 

އަންހެނުން  ރަސްމީ 

ވަޒީފާއަކަށް ނުގޮސް 

ގޭތެރޭގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް 

އިޚްތިޔާރުކުރަނީ 

ދަރިންބެލުމުގައި އަދި ގޭތެރޭގެ 

މަސައްކަތްކުރުމުގައި އިސް 

ދައުރެއް އަދާކުރާތީއެވެ. 

ތުއްތުކުދިން ތިބި 

މަސައްކަތްތެރިންނަށް އޮފީސް 

މަސައްކަތް ލުއި ގޮތަކަށް 

ރާވާލައިގެން ކުރެވޭނޭ 

އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން. 

މިސާލަކަށް، މެންދުރުފަސް 

ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތް 

ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރުދިނުން.

ޖެންޑަރ އެނަލިސިސްއެއްގައި ބޭނުންކުރެވިދާނޭ ބައެއް ސުވާލުޖެންޑަރ އެނަލިސިސްއެއްގައި ބޭނުންކުރެވިދާނޭ ބައެއް ސުވާލު

ގޮތުގައި  އެހީއެއްގެ  ސުވާލުތައް  އަންނަނިވި  ފަރާތްތަކުން  އެމަސައްކަތްކުރާ  ހިންގާއިރު،  އެނަލިސިސްއެއް  ޖެންޑަރ 

ތެރޭގައި  އެނަލިސިސްގެ  ޖެންޑަރ  ރާވާއިރު  ހިންގުމަށް  މަޝްރޫޢެއް  ފެނުގެ  ހިމެނިފައިމިވަނީ  މިބައިގައި  ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. 

ކަމާ  އިތުރުންވެސް  ސުވާލުތަކުގެ  އަންނަނިވި  ތައްޔާރުކުރުމުގައި  އެނަލިސިސްއެއް  ޖެންޑަރ  ސުވާލުތަކެކެވެ.  ބައެއް  ހިމެނިދާނޭ 

އެކުލަވާލެވިފައިވާ ސުވާލުތަކެކެވެ.  ގޮތުން  ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. މިސުވާލުތަކަކީ މިސާލުދެއްކުމުގެ  އެހެނިހެން ސުވާލު  ގުޅުންހުރި 

ރަށުގައި ސާފުބޯފެން ރައްކާކުރުމުގައާއި ގެންގުޅުމުގައި އަންހެނުން އަދި ފިރިހެނުން އަދާކުރަނީ ކޮން ރޯލެއް؟ 	

ރަށުގައި ސާފު ބޯފެން ހުސްވުމުން އެކަމުން އަންހެނުންނަށް އަދި ފިރިހެނުންނަށް ކުރަނީ ކޮން އަސަރުތަކެއް؟ 	

ސާފު ބޯފެން ލިބެން ނެތުމުން އަންހެނުންނަށް އަދި ފިރިހެނުންނަށް ކުރިމަތިވާ އުނދަގޫ ތަކަކީ ނުވަތަ ގޮންޖެހުން ތަކަކީ  	

ކޮބާ؟

ރަށުގައި ހުރި ސާފު ބޯފެން ރައްކާކުރުމުގެ ނިޒާމުތައް ބަލަހައްޓަނީ ކޮން ބައެއް؟ 	

7373
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ރަށުގައި ހުރި ސާފު ބޯފެނުގެ ސްޓޮކް ކޮންޓްރޯލް ކުރަނީ ކޮންބައެއް؟ 	

ރަށުގައި ހުރި ސާފު ބޯފެނަކީ އަންހެނުންނަށާއި ފިރިހެނުންނަށް ހަމަހަމަ އުސޫލަކުން އަދި އެއްހަމައެއްގައި ފަސޭހައިން  	

ލިބެންހުރި އެއްޗެއްތަ؟ )މިސާލަކަށް، ބޮޑެތި ރަށްތަކުގައި ބަނދަރުމަީތ ހުންނަ ތާނީގއަކުން އެކަނިވެރި މަޔަކަށް ކޮްނމެ 

ވަގުތަކު ފެންބަލައި ދިޔުން ދަތިވެދާނެ(.

ނޑައަޅަނީ ކޮންބައެއް؟ 	 ފެނުގެ އަގު ކަ

ބޯފެން ރައްކާކުރުމާއި، މެނޭޖްކުރުމުގައި އަންހެނުންނަށާއި ފިރިހެނުންނަށް ލިބިފައިވަނީ ކޮންކޮން މައުލޫމާތެއް؟ ނުވަތަ  	

ކޮންކޮން ހުނަރެއް؟ 

ނޑައެޅުން ނޑައެޅުންޖެންޑަރ އެނަލިސިސްއިން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ހަރަކާތް ކަ ޖެންޑަރ އެނަލިސިސްއިން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ހަރަކާތް ކަ

ނޑައެޅުން  ކަ ހަރަކާތް   2-3 ހިންގިދާނޭ  ހޯދުމުގެގޮތުން  ހައްލެއް  ކަންތައްތަކަށް  ފާހަގަކުރެވުނު  އެނަލިސިސްއިން  ޖެންޑަރ 

މުހިއްމެވެ. މީގެ ބޭނުމަކީ ޕްލޭނިންގ ކޮމިޓީއަށް ވަކި މައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން ތަފާތު ހައްލުތައް ހުށަހެޅުމެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން، 

ފުރުސަތު  ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  ހައްލު  އެކަށީގެންވާ  އެންމެ  އެތަނުން  ރިއާޢަތްކޮށް،  ވަސީލަތްތަކަށް  ލިބެންހުރި  ބަޖެޓާއި 

ދެއެވެ.  އިތުރުވެގެން 

7.13 ޖެންޑަރ ޕްލޭނިންގ

ޖެންޑަރ ޕްލޭނިންގ އަކީ ކޮބާ؟ޖެންޑަރ ޕްލޭނިންގ އަކީ ކޮބާ؟

މަރުހަލާއާއި  ފަހު  އެންމެ  ފެށިގެން  މަރުހަލާއިން  ފުރަތަމަ  ރޭވުމުގެ  ހަރަކާތެއް  ނުވަތަ  މަޝްރޫޢެއް  އަކީ  ޕްލޭނިންގ  ޖެންޑަރ 

ރޭވުމެވެ.  އެކަމަށް  ދެނެގަނެ  ކުރާނޭކަންތައްތައް  ގެނައުމަށްޓަކައި  ހަމަހަމަކަން  މިންތީގެ  ހަމައަށް 

ޖެންޑަރ ޕްލޭނިންގ މުހިއްމުވަނީ ކީއްވެ؟ޖެންޑަރ ޕްލޭނިންގ މުހިއްމުވަނީ ކީއްވެ؟ 

ގޮންޖެހުންތަކާއި ނާޒުކުކަން  އެކިއެކި  ދިމާވާ  ފިރިހެނުންނަށް  އަންހެނުންނަށާއި  ދިރިއުޅޭ  ޕްލޭނިންގެ ސަބަބުން ރަށުގައި  ޖެންޑަރ 

ލިބިގެންދެއެވެ.  ފުރުސަތު  މަސައްކަތްކުރުމަށް  ހައްލުހޯދުމަށް  އެކަންކަމަށް  މެދުވެރިކޮށް  ޕްލޭން  ތަރައްޤީގެ  ދެނެގަނެވި،  ދުރާލާ 

އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން، ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމަނާ ހަރަކާތްތަކުން ރަށުގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭ ފައިދާ އާއި މަންފާ 

ދެއެވެ.  އިތުރުވެގެން 
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ޖެންޑަރ ޕްލޭނިްނގ ގައި ހިމެނެީނ ކޮން ބައިތަކެއް؟ޖެންޑަރ ޕްލޭނިްނގ ގައި ހިމެނެީނ ކޮން ބައިތަކެއް؟

ނޑު 4 ބައެކެވެ. އެއީ: ޖެންޑަރ ޕްލޭނިންގ ގައި ހިމެނެީނ މައިގަ

މައްސަލަ ބަޔާންކުރުން. 1

ނޑައެޅުން. 2 ހަރަކާތްތައް ކަ

ނޑައެޅުން. 3 އޮޕަރޭޝަނަލް ޑިސައިން ކަ

ބަޖެޓްކުރުން. 4

ޖެންޑަރ ޕްލޭނިންގ ގައި ހިމެނޭ ފުރަތަމަ ދެބައަކީ ޖެންޑަރ އެނަލިސިސްއެވެ. ޖެންޑަރ އެނަލިސިސްގެ ތެރެިއން ހުށަހަާޅ އެކިއެކި 

ނޑައެޅިގެން  ކަ ތެރޭގައި  ޕްލޭނިންގ  ޖެންޑަރ  ހައްލު  އެކަށީގެންވާ  އެންމެ  މަޝްވަރާކޮށް،  ކޮމިޓީތެރޭގައި  ޕްލޭނިންގ  ހައްލުތައް 

މީގެ  ފަރުމާކުރެވޭނެއެވެ.  ޑިސައިން  އޮޕަރޭޝަނަލް  ގެންދާނޭގޮތުގެ  ކުރިއަށް  ނިމެންދެން  ފެށިގެން  މިހަރަކާތް  އަދި  ދާނެއެވެ. 

ހިސާބުކުރެވިގެންދާނެއެވެ.  ތަފްސީލު  ޚަރަދުގެ  ހިނގާނޭ  އެހަރަކާތައް  އިތުރުން، 

7.14 ޖެންޑަރ ބަޖެޓިންގް

ޖެންޑަރ ބަޖެޓިންގް އަކީ ކޮބާ؟ޖެންޑަރ ބަޖެޓިންގް އަކީ ކޮބާ؟

ކިޔާ  ހަރަކާތަކަށް  ހިންގާ  ސަމާލުކަންދީގެން  ހަމަހަމަކަމަށް  މިންތީގެ  ނޑައެޅުމުގައި  ކަ ބަޖެޓް  ބަޖެޓިންގްއަކީ  ޖެންޑަރ 

އަންދާޒާކުރާއިރު،  ޚަރަދު  ހިނގާނޭ  ގޮތްތަކާއި،  ލިބެންހުރި  އާމްދަނީ  ތެރެއިން  ބަޖެޓިންގްގެ  ޖެންޑަރ  މިގޮތުން،  ނަމެކެވެ. 

ކާދު  މިސާލަކަށް،  ބާރުލިބިގެންދެއެވެ.  އަމަލުކުރުމަށް  އުސޫލަކުން  ހަމަހަމަ  ފިރިހެނުންނަށް  އަންހެނުންނަށާއި  ސަބަބުން  އޭގެ 

ކުރިއާލާ  އަދަދު  ފިރިހެނުންގެ  އަދަދާއި  އަންހެނުންގެ  ބައިވެރިވާ  ޕްރޮގްރާމެއްގައި  ތަމްރީނު  ބާއްވާ  ދަސްކޮށްދިނުމަށް  ހަދާގޮތް 

ބަޖެޓްކުރެވުމެވެ.  ތެރޭގައި  ހަމަތަކުގެ  ބަޖެޓިންގްގެ  ޖެންޑަރ  އެއީ  ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ، 

ޖެންޑަރ ބަޖެޓިންގްގެ ބޭނުމަކީ ކޮބާ؟ޖެންޑަރ ބަޖެޓިންގްގެ ބޭނުމަކީ ކޮބާ؟

ޖެންޑަރ ބަޖެޓިންގްއަކީ އެދާއިރާއެއްގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަ އުސޫލަކުން ފައިދާކުރަނިވިގޮތަކަށް ވިސްނުން ބަހައްޓައިގެން 

ހިންގާ ހަރަކާތެކެވެ. ޖެންޑަރ ބަޖެޓިންގްގައި އަންނަނިވި ފައިދާތައް ހިމެނެއެވެ. 

 ޖެންޑަރ ބަޖެޓިންގްއަކީ ދައުލަތުންކުރާ ޚަރަދުގެ ފައިދާ އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަ އުސޫލަކުން ލިއްބައިދިނުމަށް  	

ދުރާލާ ހިންގާ ހަރަކާތެކެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ދައުލަތައް ލިބޭ އާމްދަނީ ޚަރަދުކުރުމުގައި ދެފުށްފެންނަގޮތަށް ބަޖެޓްކުރުމަށް 

ފުރުސަތުލިބިގެންދެއެވެ. 

ޖެންޑަރ ބަޖެޓިންގްގެ ސަބަބުން ދައުލަތުގެ އޮފީސްތައް ޒިންމާދާރުކުރުވާ، ޖަވާބުދާރީ ކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދެއެވެ.  	

ޖެންޑަރ ބަޖެޓިްނގްގެ ތެރެއިން މުޖުތަމަޢުގެ ނާޒުކު ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުވާ، މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމަށް ކުރާ  	

7575

ޖެންޑަރ އެނަލިސިސް
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މަސައްކަތައް އިތުރު ބާރެއް ލިބިގެން ދެއެވެ. 

ޖެންޑަރ ބަޖެޓިންގްގައި އަންހެން އަދި ފިރިހެން މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކުރުވުމުން ދެޖިންސުގެ ޚިޔާލާއި ބަސް  	

ހިމެނިގެންދިއުމަށް މަގުފަހިވެއެވެ. 

ނޑިތައް ހާސިލުކުރުމަށް ފަސޭހަވެގެން ދެއެވެ.  	 ނޑުދަ ޖެންޑަރ ބަޖެޓިންގްގެ ސަބަބުން ތަރައްޤީގެ ލަ

ޖެންޑަރ ބަޖެޓިންގް ގައި ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކޮންކޮްނކަމަަކށް؟ޖެންޑަރ ބަޖެޓިންގް ގައި ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކޮންކޮްނކަމަަކށް؟

ޖެންޑަރ ބަޖެޓިންގްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނީ އާންމު ކޮށްވެސް ބަޖެޓް މަރުހަލާގެންދާ އުސޫލުގެ ތެރެއިންނެވެ. ނަމަވެސް، 

ތަފާތަކީ، ބަޖެޓް މަރުހަލާގެ ހުރިހާ ހަރުފަތެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް، އެދާއިރާއެއްގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ރައްޔިތުންގެ ދެމެދުގައި ހުރި 

އިޖްތިމާޢީ އަދި އިޤްތިސާދީ ތަފާތުތަކާއި، ދިރިއުޅުމުގެ ހަޤީޤަތްތަކާއި، ހުރި ގޮންޖެހުންތަކަށް ސަމާލުކަން ދީގެން ބަޖެޓް މަރުހަލާ 

ކުރިއަށް ގެންދިއުމެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން، ލިބެންހުރި ތަފާސް ހިސާބާއި، އެހެނިހެން މައުލޫމާތުގެ އަލީގައި ބަޖެޓް އެކުލަވާލުމެވެ. 

7.15 ޖެންޑަރ އިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންޓް

ޖެންޑަރ އިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންޓް އަކީ ކޮބާ؟ޖެންޑަރ އިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންޓް އަކީ ކޮބާ؟

ވަކި  ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ ނުވަތަ  ހަރަކާތެއް،  ނުވަތަ  މަޝްރޫޢެއް،  ޕްލޭންކޮށްފައިވާ  އެސެސްމަންޓަކީ  އިމްޕެކްޓް  ޖެންޑަރ 

ދެނެގަތުމަށްޓަކައި  ދުރާލާ  ގެއްލުން  ލިބިދާނޭ  ނުވަތަ  ފައިދާ  ކުރާނޭ  ފިރިހެނުންނަށް  އަންހެނުންނަށާއި  ސަބަބުން  ސިޔާސަތެއްގެ 

ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި  ފަރަޤު  އިޤްތިސާދީ  އަދި  އިޖްތިމާޢީ  ހުރި  މެދުގައި  ފިރިހެނުންގެ  އަންހެނުންނާއި  މިއީ،  ހަރަކާތެކެވެ.  ހިންގާ 

ހަރަކާތެކެވެ.  މުހިއްމު  ހިންގާ 

ޖެންޑަރ އިމްޕެްކޓް އެސެސްމަންޓެއް ހިންގާނީ ކިހިނެއް؟ ޖެންޑަރ އިމްޕެްކޓް އެސެސްމަންޓެއް ހިންގާނީ ކިހިނެއް؟ 

ފިރިހެނުން،  އަންހެނުންނާއި  ހިމެނޭ  ދާއިރާއެއްގައި  ވަކި  ބޭނުމަކީ  ނޑު  މައިގަ އެސެސްމަންޓެއްގެ  އިމްޕެކްޓް  ޖެންޑަރ 

ހާލަތަކަށް  ރަނގަޅު  ވުރެއް  ހާލަތައް  ހުރި  އަދު  މިންވަރު،  ވިލުންވެރިކަންހުރި  އަދި  ގޮތުން،  އިޤްތިސާދީ  ގޮތުންނާއި  އިޖްތިމާޢީ 

ހިމެނެއެވެ.  ހަރުފަތެއް   5 ނޑު  މައިގަ ހިންގުމަށް  މިހަރަކާތް  މަސައްކަތްރޭވުމެވެ.  ގެންގޮސްދިމުމަށް 



qtof Itamqtaw egumulAvalukew qnElqp egIQqwarat qtof Itamqtaw egumulAvalukew qnElqp egIQqwarat

ހަރުފަތް ހަރުފަތް 11: ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޔާސަތު/ހިންގަން ރާވާ މަޝްރޫޢު/ަހރަކާތް ރަގަޅަށް ަބޔާންކުރުން. : ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޔާސަތު/ހިންގަން ރާވާ މަޝްރޫޢު/ަހރަކާތް ރަގަޅަށް ަބޔާންކުރުން. 

ރާވާ  ސިޔާސަތު/ހިންގަން  ހުށަހަޅާފައިވާ  ކަމަކީ  ޖެހޭނޭ  ކުރަން  ފުރަތަމަ  އެންމެ  އެސެސްމަންޓެއްގައި  އިމްޕެކްޓް  ޖެންޑަރ 

ބުނެދީ،  ކޮބައިތޯ  މައްސަލައަކީ  ބޭނުންވާ  ހައްލުކުރަން  މިގޮތުން،  ބުނެދިނުމެވެ.  ރަގަޅަށް  ކޮބައިކަން  މަޝްރޫޢު/ހަރަކާތަކީ 

މިހަރުފަތުގައި  ތަފްސީލު  ހަރަކާތްތަކުގެ  ނުވަތަ  މަޝްރޫޢު  ރާވާ  ހިންގަން  ނުވަތަ  ހުށަހަޅާ ސިޔާސަތު،  ހައްލުކުރަން  އެމައްސަލަ 

 . ވެ ށެ ނާ ގަން ދެނެ

ތަކުގެ  ހަމަހަމަ  މިންތީގެ  ހަރަކާތަކީ  ނުވަތަ  މަޝްރޫޢު  ރާވާ  ހިންގަން  ނުވަތަ  ސިޔާސަތަކީ،  ހުށަހަޅާފައިވާ  ތަކުގެ :  ހަމަހަމަ  މިންތީގެ  ހަރަކާތަކީ  ނުވަތަ  މަޝްރޫޢު  ރާވާ  ހިންގަން  ނުވަތަ  ސިޔާސަތަކީ،  ހުށަހަޅާފައިވާ   :22 ހަރުފަތް ހަރުފަތް 

ޔަޤީންކުރުން.  ކަމެއްތޯ  ފެތޭ  ޔަޤީންކުރުން. އަސާސްތަކަށް  ކަމެއްތޯ  ފެތޭ  އަސާސްތަކަށް 

ނުވަތަ  ސިޔާސަތަކީ،  ހުށަހަޅާފައިވާ  ރަނގަޅުކުރުމަށް  ހާލަތެއް  ނުވަތަ  ގުޅިގެން،  މައްސަލައަކާއި  ވަކި  ބަލާނީ  މިހަރުފަތުގައި 

މިސާލަކަށް،  ޔަޤީންކުރުމެވެ.  ކަމެއްތޯ  ބޭނުންކުރެވޭނޭ  އުސޫލުތައް  ގެނައުމުގެ  ހަމަހަމަކަން  މިންތީގެ  އޭގައި  ހަރަކާތްތަކަކީ 

އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ މަޝްރޫޢެއްގެ ދަށުން ސްކޫލެއްގެ ފުރާޅުގައި ސޯލަރ ޕެނަލް ހަރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހަރަކާތުގައި، 

ސޯލާރ ޕެނަލް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގެނެސް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ފަހަރުގައި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް 

ދަތިވެދާނެއެވެ. ނަމަވެސް، ހަމަ މިހަރަކާތާއި ގުޅުވައިގެން އެއްވެސް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގާނަމަ، އެތަމްރީނުގައި ސްކޫލުގެ 

ބައިވެރިކުރުވިދާނެއެވެ.  މުވައްޒަފުން  ފިރިހެން  އަދި  އަންހެން 

ހަރުފަތް ހަރުފަތް 33: ސަމާލުކަންދީފައިވާ މައްސަލަ އޭގެ އަމިއްލަ ާޒތުގައި ހައްލުވެދާނެތޯ، ނުވަތަ ނޫންތޯ ދެނެގަތުން. : ސަމާލުކަންދީފައިވާ މައްސަލަ އޭގެ އަމިއްލަ ާޒތުގައި ހައްލުވެދާނެތޯ، ނުވަތަ ނޫންތޯ ދެނެގަތުން. 

ޕްލޭންގައި  ތަރައްޤީގެ  ބޭނުމަކީ  މިހަރުފަތުގެ  ކަންތައްތަކެވެ.  ބަދަލުވަމުންދާ  ޒާތުގައި  އަމިއްލަ  އޭގެ  ހާލަތަކީވެސް  ކޮންމެ 

މަޝްވަރާކޮށް  ނަތީޖާއާމެދު  ބެލެވޭ  ކަމަށް  ނިކުންނާނޭ  ނަމަ،  ނުކޮށްފި  ނުވަތަ  ކޮށްފިނަމަ،  އެގޮތަށް  ކަންކަން  ހިމަނާފައިވާ 

 . ވެ މެ ރު ކު ޒާ ދާ ން އަ

ހަރުފަތް ހަރުފަތް 44: ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޔާސަތު/ހިންގަން ރާވާ މަޝްރޫޢު/ހަރަކާތުން އަދުގެ ހާަލތު ބަދަލުވެގެން ދާނޭ މިންވަރު ދެނެަގތުން.: ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޔާސަތު/ހިންގަން ރާވާ މަޝްރޫޢު/ހަރަކާތުން އަދުގެ ހާަލތު ބަދަލުވެގެން ދާނޭ މިންވަރު ދެނެަގތުން.

މިހަރުފަތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޔާސަތު/މަޝްރޫޢު/ހަރަކާތުގެ ސަބަބުން އައިސްދާނެކަމަށް ބެލެވޭ ބަދަލުތައް މިންކުރެވިގެންދާނެއެވެ. 

ނޑެއް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. މިސާލަކަށް، 1-10 އަށް ޕޮއިންޓް ދެވިދާނެއެވެ.  މިގޮތަށް މިންކުރުމުގައި އެފަރާތަކުން ބޭނުން މިންގަ

ނުވަތަ  ނާންނާނެ"  ބަދަލެއް  "އެއްވެސް  ނުވަތަ  ބަދަލެއް"  "ހެޔޮ  ލަފާކުރެވެނީ  އަންނާނެކަމަށް  ވަކިސިޔާސަތަކުން  ނުވަތަ 

މިންކުރެވިދާނެއެވެ.  ގޮތަށްވެސް  މި  ބަދަލެއް"  "ނުރަނގަޅު 

ހަރުފަތް ހަރުފަތް 55: ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޔާސަތައް/މަޝްރޫޢަށް/ހަރަކާތަށް އިސްލާހު ހުށައެޅުން: ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޔާސަތައް/މަޝްރޫޢަށް/ހަރަކާތަށް އިސްލާހު ހުށައެޅުން 

ފެންނަ  އިސްލާހުކުރަން  ކަމެއް  އެއްވެސް  ބިނާކޮށް  މައްޗަށް  ކަންތައްތަކުގެ  ހޯދުނު  ދަށުން  އެސެސްމަންޓްގެ  އިމްޕެކްޓް  ޖެންޑަރ 

މުހިއްމެވެ.  ހިއްސާކުރުން  ފަރާތްތަކާއި  ޕްލޭންކުރާ  އެކަން  ނަމަ، 

7777
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7.16  ޖެންޑަރ ސެންސިޓިވް އިވަލުއޭޝަން 

ޖެންޑަރ ސެންސިޓިވް އިވަލުއޭޝަން އަކީ ކޮބާ؟ޖެންޑަރ ސެންސިޓިވް އިވަލުއޭޝަން އަކީ ކޮބާ؟
ޖެންޑަރ ސެންސިޓިވް އިވަލުއޭޝަން އަކީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ވިލަރެސްކުރުމުގައި އަދި ހާސިލްވާ ނަތީޖާ ރިޕޯޓުކުރުމުގައި މިންތީގެ 

ނަތީޖާ  މިންކުރުމަކީ  ހާސިލްކުރެވޭކަންތައްތައް  މެދުވެރިކޮށް  ޕްލޭން  ތަރައްޤީގެ  މަސައްކަތްކުރުމެވެ.  ސަމާލުކަންދީގެން  ހަމަތަކަށް 

ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ މިމަސައްކަތްކުރާނީ  މަސައްކަތެކެވެ.  ކުރަންޖެހޭ  ކޮންމެހެންވެސް  ދެނެގަތުމަށްޓަކައި  މިންވަރު  ހާސިލުވަމުންދާ 

ވަކި މުއްދަތުތަކެއްގައެވެ. މިގޮތުން، ކޮންމެ 3 މަހަކުން، ނުވަތަ 6 މަހަކުން، ނުވަތަ ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު އިވަލުއޭޝަން 

މަސައްކަތްކުރެވިދާނެއެވެ. 

ޖެންޑަރ ސެންސިޓިވް އިވަލުއޭޝަންގައި ސަމާލުކަްނ ދޭންވީ ކޮްނކަމަަކށް؟ޖެންޑަރ ސެންސިޓިވް އިވަލުއޭޝަންގައި ސަމާލުކަްނ ދޭންވީ ކޮްނކަމަަކށް؟  
ޕްލޭން އެކުލަވާލެވުނު އިރުގެ ހާލަތުން މިހާރުގެ ހާލަތައް އައި ބަދަލު، ނުވަތަ ނެރެވުނު ނަތީޖާ. 	

ޕްލޭންކޮށްފައިވާ ގޮތާއި ތަފާތުކޮށް ކުރަންޖެހުނު ކަންތައްތަކާއި، އޭގެ ސަބަބު، އަދި ލިބުނު ތަޖުރިބާ. 	

ނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓާއި އެއްގޮތަށް ހަރަކާތް ހިންގުނުތޯ، އަދި ކުރި ޚަރަދުގެ މަންފާ އަންހެނުންނަށާއި ފިރިހެނުންނަށް ލިބުނީ  	 ކަ

ކިހާ ވަރަކަށްތޯ.

މިހަރަކާތުގެ ސަބަބުން ގެނެވުނު ބަދަލު ދެމެހެއްޓޭނެތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ. 	

8.1  ޤައުމީ ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭނުގައި ހިމެނޭ ހަރަކާތްތަކުގެ 

ތެރެއިން ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކާއި ގުޅުންހުރި ކަންތައްތައް 
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