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

 

 

 
( ޑީއެފްއޭޓީ) ޓްރޭޑް އެންޑް އެފެއާޒް ފޮރިން އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮސްޓްރޭލިއާގެ  ސީރީޒްއަކީ  ޕާލިމެންޓް ޕްރެކްޓިސް

  ގެންދާ  ކުރިއަށް  ގުޅިގެން(  ޔޫއެންޑީޕީ)  ޕްރޮގްރާމް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ގެ.އދއި  މަޖިލީހާ  ރައްޔިތުންގެ  އެހީތެރިކަމާއެކު  ގެ
 .ހަރަކާތެކެވެ

 
  5  ސީރީޒްތަކުގެ  ޔޫތު  އަދި  ވިމެން  ފޯ  ޕާލިމެންޓް  ޕްރެކްޓިސް  ޭބއްވުނު  އަހަރު  ވަނަ  2022  އަހަރާއި  ވަނ2021ަ

  ޕްރެކްޓިސް   މިއަހަރު  ގުޅިގެން  މަޖިލީހާ  ރައްޔިތުންގެ  އާއި  މޯލްޑިވްސް   ޔޫއެންޑީޕީ  ބިނާކޮށް،  މައްޗަށް   ކާމިޔާީބގެ  ޕްރޮގްރާމުގެ
.  ހަމަޖެހިފައެވެ  ވަނީ  ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް(   02  ެބޗް  އަދި   01  ެބޗް)  ރޮގްރާމްޕް   2  އިތުރު  ވިމެންގެ  ފޯ  ޕާލަމެންޓް
އަށް  ޞަ އެހީޚާއް   އަދި  އަންހެނުން،   116  ކަންކޮޅުތަކުން  އެކި   ރާއްޖޭގެ   ތަކުގައި   ޕްރޮގްރާމް  ޕާލިމެންޓް  ޕްރެކްޓިސް   ވޭތުވެދިޔަ
 ވެފައިވެއެވެ.ކުން ަބއިވެރިފަރާތަ 21 ޭބނުންވާ

 
 މުޖުތަމައުތަކުގައި  އިތުރުކޮށް،  ަބއިވެރިވުން  އަންހެނުންގެ  މަރުހަލާތަކުގައި  ޑިމޮކްރެޓިކް  މަގުސަދަކީ   ސިލްސިލާގެ  މި

  ވަކިން .  ހޯދައިދިނުމެވެ  ފުރުސަތު  ވާދަކުރުމުގެ  މަގާމުތަކަށް  އިންތިޚާުބކުރެވޭ  ަބޔަކަށްވެ،  ކުރާ  މަސައްކަތް  ގެނައުމަށް   ަބދަލު
  މަގާމުތަކަށް   އިންތިޚާުބކުރެވޭ  އިތުރުކޮށް    ހުނަރު   ގާިބލުކަމާއި  އަންހެނުންގެ  ހަރަކާތްތެރިވާ  މައިދާނުގައި   ސިޔާސީ  ޚާއްޞަކޮށް
  ނިންމުމުގެ   ނިންމުންތައް  ޤައުމުގެ   އެހެންމެ،  ހަމަ  އަދި.  ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ   ޢިލްމު  ހުނަރާއި   ޭބނުންވާ  ވާދަކުރުމަށް

 . ފަހިކޮށްދިނުމެވެ ފުރުޞަތު ވެރިވުމުގެަބއި އިތުރަށް  އަންހެނުން މަރުޙަލާތަކުގައި
 

  މުހިންމު  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ،ަބއިތަކާއި މުހިންމު   ތަޢުލީމުގެ  މަދަނީ ސީރީޒްގައި  ޕާލަމެންޓް  ޕްރެކްޓިސް
އަދި  މަޢުލޫމާތު  ބައިވެރިންނަށް  ގޮތުން  ގުޅޭ ސައްކަތްތަކާއިމަ މެދުގައި  ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.  ަބއިވެރިންގެ  ޕްރޮގްރާމުގެ  މި 

 އެއް ޭބއްވޭނެއެވެ.ދިރީމާނަމޫނާ  ޖަލްސާއެއްގެ މަޖިލީހުގެ
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 :  ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދުވަސްތައް މި ޕްރޮގްރާމް 

 
ފެްބރުއަރީ   18އިން    2023ފެްބރުއަރީ     12ޭބއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ   (  1)ެބޗް    "ވިމެން  ފޯރ  ޕާލަމެންޓް  ޕްރެކްޓިސް"

 އަށެވެ. 2023
 
  މާރޗް   04  އިން  2023    ފެްބރުއަރީ  26ޭބއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  (  2)ެބޗް    "ވިމެން  ފޯރ  ޕާލަމެންޓް  ޕްރެކްޓިސް"

 .ނިޔަލަށެވެ ގެ 2023
 

 :  ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަން މި ޕްރޮގްރާމް 
 
 މާލެ. އެވެ މާލޭގަ ހަމަޖެހިފައިވަނީ  ގެންދިއުމަށް ކުރިއަށް ވެސް ޕްރޮގްރާމް ދެ ގެ "ވިމެން ފޯރ ޕާލަމެންޓް ޕްރެކްޓިސް"

  ވަނީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެހީތެރިކަން ގުޅުންހުރި ދަތުރުކުރުމާއި މާލެއަށް  ފަރާތްތަކަށް  ދިރިއުޅޭ ޭބރުގައި ސަރަހައްދުން
 . ހަމަޖެހިފައެވެ

 
 : ގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތައް ހޮވުން މި ޕްރޮގްރާމް 

 
 ކޮންޓެކްޓް  ކަނޑައެޅިފައިވާ   ފާޅުކުރުމަށްޓަކައި  ޝައުގުވެރިކަން  އަންހެނުން  ޝައުގުވެރިވާ  ކުރިމަތިލުމަށް  ޕާލިމަންޓަށް  ޕްރެކްޓިސް

 އިތުރުން  ޝައުގުވެރިވުމުގެ  ަބއިވެރިވުމަށް  ޕާލިމަންޓުގައި  ޕްރެކްޓިސް.  ފޮނުވަންވާނެއެވެ   ތަފްސީލު   އެފަރާތެއްގެ  ަބރަށްންނަ
 މީގެ   ހަރަކާތްތަކުގައި  މުޖުތަމައުގެ  އެންޖީއޯތަކާއި  ތަކާއިކޮމިޓީ  މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްގީއަށް  އަންހެނުންގެ   ޕާޓީތަކާއި  ސިޔާސީ
 ޕްރީ  ެބލުމަށް   ފަރާތްތައް ހަމަވާ  ޝަރުތު  އަދި.  އެވެލޭނެެބ  މަރުހަލާގައި  ކުރުމުގެ  އިވެލުއޭޓް ކަށްތަޖުރިާބތަ  ކޮށްފައިވާ  ކުރިން

 ހަމަވާ  ޝަރުތު  އިންޓަވިއުކޮށް،  ފޯނު  އެކު  ފަރާތްތަކާ  ހަމަވާ  ޝަރުތު  އެއަށްފަހު.  ހަމަޖެހިފައެވެ  ވަނީ  ހެދުމަށް  ސްކްރީނިން
  މަތިން   އެންމެ  ގެ ފުރުސަތު ލިޭބނީ ަބއިވެރިވުމު  ެބޗެއްގައި  ކޮންމެ  ޕްރޮގްރާމްގެ  . ލިޭބނެއެވެ  މާކްސް  އެއްގޮތަށް   މިންގަނޑުތަކާ

 ށެވެ. ފަރާތަ 35 ލިޭބ މާކްސް
 

 ޝަރުތުތައް:
 . އަންހެނަކަށްވުން ދިވެހި •
 . މީހަކަށްވުން  މަތީގެ އަހަރުން 25 އުމުރުން •
 .ފަރާތަކަށްވުން ދިރިއުޅޭ ރާއްޖޭގައި •
 . ަބއިވެރިވެވުން ސެޝަނެއްގައި ހުރިހާ ދުވަހެއްގެ ހުރިހާ އިވެންޓްގެ •
  އެ   ވެސްބައިވެރިން  ހުރިހާ.  ކަނޑައެޅިފައެވެ  ވަނީ  ޖާގަ   ފަރާތްތަކަށް  ޚާއްޞަ އެހީއަށް ޭބނުންވާ   ޕްރޮގްރާމުގައި  މި •

 އިތުރު  ފަދަ  އިންޓަރޕްރޭޓަރެއް  ލެންގުއޭޖް  ސައިން  ނުވަތަ  ހެލްޕަރެއް  ޓްރާންސްލޭޓަރެއް،  އެހީތެރިވެދޭނެ  އެފަރާތަކަށް
  މުޅި   ވަސީލަތްތައް  ބޭނުންވާނެ  ފަރާތްތަކަށް  މިފަދަ  އަދި  އެ.  ވާނެއެވެބަޔާންކޮށްދޭން  ވާނަމަ އެކަން  ޝަރުތުތަކެއް
 . ހަމަޖެހިފައެވެ ވަނީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޕްރޮގްރާމުގައި
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. ހުޅުވާލެވިފައެވެ  ވަނީ  މިހާރު  ފުރުސަތު  ކުރިމަތިލުމުގެ  އަށް(  2  އަދި  1  ެބޗް)  "ވިމެން  ފޯރ  ޕާލަމެންޓް  ޕްރެކްޓިސް"
   . އެވެ   2023  ޖެނުއަރީ   22  ސުންގަޑިއަކީ   ކުރެއްވުމުގެ ރަޖިސްޓަރ

 
 
 :ނަން ފޮނުވަންޖެހޭ ތަން ފަރާތްތަކުން    ބައިވެރިވުމަށް ބޭނުންވާ   ގައި " ވިމެން   ފޯރ   ޕާލަމެންޓް   ޕްރެކްޓިސް " 

 
 9397651|  މޯލްޑިވްސް  ޔޫއެންޑީޕީ

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