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ހުގެ  އާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ   " ވިމެން "ޕްރެކްޓިސް ޕާލަމެންޓް ފޯރ  
 ޔޫއެންޑީޕީ މޯލްޑިވްސްއިން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން   އިދާރާއާއި 

 
 
 

ގެ  އޮސްޓްރޭލިއާ ގުޅިގެން    ޔޫއެންޑީޕީ މޯލްޑިވްސް   ގެ އިދާރާއާއިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު"ޕްރެކްޓިސް ޕާލަމެންޓް ސީރީޒް" އަކީ  
އެން އެފެއާޒް  ފޮރިން  އޮފް  ޓްރޭޑްޑިޕާޓްމަންޓް  އެހީތެރިކަމާއެކު  ޑް  ހިގެ  ޕްރޮގްރާމްގައި  މި  ޕްރޮގްރާމެކެވެ.   މެނެނީހިންގާ 

އެ  2މައިގަނޑު   މި  "ވިމެން  ފޯރ  ޕާލަމެންޓް  ޕްރެކްޓިސް"އަދި    "ޔޫތް  ފޯރ  ޕާލަމެންޓް  ޕްރެކްޓިސް" އީ،  ަބއެވެ.  އެވެ. 
އެހީތެރިވެ    ،ޕްރޮގްރާމްގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދަކީ، ޒުވާނުން އަދި އަންހެނުން ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގައި ަބއިވެރިވުމަށް ހިތްވަރުދީ

 އަދި ކުރިމަގުގައި ސިޔާސީ މަގާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ާބރުއެޅުމެވެ. 
 
މިފަދަ ހަރަކާތްތަކުގައި ަބއިވެރިވެ ގައުމުގެ އެކިއެކި    ދިވެހި އަންހެނުންގެ އުންމީދަކީ  "ވިމެން  ފޯރ  ޕާލަމެންޓް  ޕްރެކްޓިސް"

 ލުތަކެއް ގެންނަން އެކީ މަސައްކަތްކުރުމަށް ހިތްވަރުދިނުމެވެ. ށް ފައިދާހުރި ަބދަޢަނިންމުންތަކުގައި ަބއިވެރިވެ، މުޖުތަމަ
 

  މަޤްސަދަކީ: ގެ މައިގަނޑުޕާލަމެންޓް ޕްރެކްޓިސް
ޒުވާނުން • ގިނަ  ދެނެގަނެ،  ރަނގަޅަށް  ގޮތް  ކުރިއަށްދާ  މަސައްކަތްތައް  މަޖިލީހަށް  ނާއި  މަޖިލީހުގެ  އަންހެނުން 

 ކުރިމަތިލުމަށް ހިތްވަރުދިނުން 
 އުމަށް އެކީގައި މަސައްކަތްކުރުން، ރަނގަޅު ަބދަލުތަކެއް ގެނަނެއުނިކަންކަން ދެނެގަ ންނަޕޮލިސީތަކުގައި ހު •

 
މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް   2ގައި ހިމެނެނީ މައިގަނޑު  "ވިމެން  ފޯރ  ޕާލަމެންޓް  ޕްރެކްޓިސް" ޕޮލިސީތަކާއި  ަބއެވެ. އެއީ، 

 ދިރީއެކެވެ.މާރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނަމޫނާ  ޝަންއަކާއިކުރިއަށްދާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެ
 

 : މި ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ފަރާތްތައް 
 
  25  ވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަދި  ތު ހުޅުވާލާފައިވަނީޞަަބއިވެރިވުމުގެ ފުރުގައި  "ވިމެން  ފޯރ  ޕާލަމެންޓް  ޕްރެކްޓިސް"

 ހުރިހާ ހަރަކާތްތަކުގައި ވެންޓުގެމި އި  ފަރާތްތަކުންަބއިވެރިވާ    ޕްރޮގްރާމްގައި  މި  ނުންނަށެވެ.އަންހެދިވެހި    ން މަތީގެއަހަރު
 ަބއިވެރިވާންވާނެއެވެ. 
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އިތުރު   ފަރާތްކަށްވެސް ޖާގަ ކަނޑައެޅިފައިވެއެވެ. އަދި،  އެހީއަށް ޭބނުންވާހާއްސަ  ަބއިވެރިވުމަށް ބޭނުންވާ    ޕްރޮގްރާމްގައި  މި

ފަރާތްތަ   އެހީތެރިކަން ފަރާތެއް އްބޭނުންވާ  ވާހަކަދައްކާ  އިޝާރާތުން  ނުވަތަ  ފަރާތެއް  ކުރާނެ  ތަރުޖަމާ  މިސާލަކަށް،   ،
 ދެވޭނެއެވެ. އިމި އިވެންޓުގައި އެކަންކަން ހަމަޖައްސަ ކުރުމުންޭބނުންވާނަމަ، އެކަން ފާހަގަ

 

 
 ށް ވުމަފައެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގައި ަބއިވެރިހުޅުވާލާ  ފުރުޞަތު  މިހާރުވަނީ   ަބއިވެރިވުމަށް  ގައި"ވިމެން  ފޯރ  ޕާލަމެންޓް  ޕްރެކްޓިސް"

 އެވެ.  2021ނޮވެންަބރު  29ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ  އެދި
 

 :  ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދުވަސްތައް މި ޕްރޮގްރާމް 
 
  2021ޑިސެންަބރު    15އިން    2021ޑިސެންަބރު    12ޭބއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ    "ވިމެން  ފޯރ  ޕާލަމެންޓް  ޕްރެކްޓިސް"

 އަށެވެ.
 

 :  ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަން މި ޕްރޮގްރާމް 
 
 ޭބއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާލެގައެވެ.  "ވިމެން ފޯރ ޕާލަމެންޓް ޕްރެކްޓިސް"

 
 : ހޮވުން ގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތައް  މި ޕްރޮގްރާމް 

 
ފަރާތްތަކުން "ވިމެން  ފޯރ  ޕާލަމެންޓް  ޕްރެކްޓިސް" ޭބނުންވާ  ަބއިވެރިވުމަށް  ޔޫއެންޑީޕީ ގައި  މަޢުލޫމާތު  އެފަރާތެއްގެ   ،

ފޮނުވަންވާނެއެވެ ހުރި    މުގައި،ހޮވު  ފަރާތްތައް  ަބއިވެރިވާ   ޕްރޮގްރާމްގައި  މި  .މޯލްޑިވްސްއަށް  ަބއިވެރިވުމަށް  ޕްރޮގްރާމްގައި 
ޖަމިއްޔާތަކުގައި   ކޮމިޓީފަދަ  ކުރިއަރުވާ  އަންހެނުން  ތަޖުރިާބއަށާއި  ހުރި  ދާއިރާގައި  ސިޔާސީ  ޝަޢުގުވެރިކަމާއި، 

ޝަރުތު ހުށަހަޅާފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  މި ޕްރޮގްރާމުގައި ަބއިވެރިވުމަށް ނަން    ބެލެވޭނެއެވެ.ޙަރަކާތްތެރިވެފައިވާ މިންވަރަށް  
އެންމެ    ޕްރޮގްރާމުގައި ަބއިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީއިންޓަރވިއު ކުރެވޭނެއެވެ.  ން  ހަމަވާ ފަރާތްތަކާ ފޯނު

 ށެވެ.ފަރާތަ  40ލިޭބ  މަތިން ޕޮއިންޓު
 

 ޝަރުތުތައް:
 ރައްޔިތެއްކަމުގައިވުންއަންހެން ދިވެހި  •
 ފަރާތަކަށްވުން  ށް ވުރެ މަތީއަހަރަ 25އުމުރުން  •
 ފަރާތަކަށްވުން   ދިރިއުޅެމުންދާ ރާއްޖޭގައި ދިވެހި •
 ަބއިވެރިވެވޭނެ ފަރާތަކަށްވުން ގައި ވެންޓުއިމުޅި  •
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 :ނަން ފޮނުވަންޖެހޭ ތަން ފަރާތްތަކުން    ބައިވެރިވުމަށް ބޭނުންވާ   ގައި " ވިމެން   ފޯރ   ޕާލަމެންޓް   ޕްރެކްޓިސް " 

 
 9886929ޔޫއެންޑީޕީ މޯލްޑިވްސް / 

 
 ފޮނުވަންވާނެއެވެ. ޖުން  މެސެ  ގެ މަޢުލޫމާތުރަޖިސްޓަރ ކުރުމަށް، ފުރިހަމަ ނަން، އައިޑީ ނަންަބރު އަދި މިހާރު ދިރިއުޅެމުންދާ ރަށު

 
 
 
 

 މަޢުލޫމާތު ދެއްާވީނ:  މަޖިލީހުެގ ފަރާތުންރައްޔިތުްނެގ 
 

   ކޮމިއުނިކޭޝަން އެންޑް މީޑިއާ ޑިރެކްޓަރ،  ،ޒިޔާޢު ޙަސަން އަލްފާޟިލް
  media@majlis.gov.mv އީމެއިލް: 3032636: ފޯން

 ދިެވހިރާއްޖެ   މާލެ، މެދުޒިޔާރަތްމަުގ، އިދާރާ މަޖިލީހުެގ ރައްޔިތުްނެގ

 mvpeoplesmajlis@: ޓުިވޓާ މަޖިލީހުެގ ރައްޔިތުްނެގ

 

 

 

 މަޢުލޫމާތު ދެއްާވނީ:  ފަރާތުން ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީެގ
 

 އާމިނަތު އިބްރާޙިމް  އަލްފާޟިލާ 
 aminath.ibrahim@undp.orgއީމެއިލް:   7920908ފޯން: 

 
  ޖުަނއިނާ ފައިސަލްއަލްފާޟިލާ 

 junaina.faisal@undp.org އީމެއިލް:  9886929 ފޯން: 
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