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ބައިވެރިވުމު   2022މިޔަހެލި   ފުރު ގައި  ހުޅުވާލެވިފައެވެ. ސަ ގެ  ވަނީ  މިހާރު  ޝި   ތު  އެންޑް  ކީ  އާރަ މިއަހަރުގެ  ޕްލެނެޓް  "ޕީޕަލް، 

 '. ( ކަމަށްޓަކައި އުފެއްދުންތެރިކަން ހުން, ދުނިޔެ އަދި ފާގަތި މީ ) ' ޕްރޮސްޕެރިޓީ" 
 
 މާތުލ  އުމަ 
ގުޅިގެން   2016އަކީ     ' ޔަހެލި މި '  މޯލްޑިވްސް  އުރީދ   އާއި  މޯލްޑިވްސް  ޔ އެންޑީޕީ  ފެށިގެން  އަހަރުން  އެހެނިހެން    ވަނަ 

ބާއްވާ ސޯޝަލް އިނޮވޭޝަން    އާއެކު ޒުވާނުން ބާރުވެރިކުރުވާ އިޖުތިމާއީ ކަންކަމަށް ހައްލުހޯދުމުގެ މަގުސަދުގައި ފަރާތްތަކުގެ އެހީ 
ޗެލެން   އިންތިޒާމުކުރެވުނު   މިހާތަނަށް   ކެވެ. ޗެލެންޖެ  އިނޮވޭޝަން  ސޯޝަލް  އަމާޒުކުރެވިގެން  މިޔަހެލި  ޒުވާނުންނަށް  ޖުތަކަކީ 

ކާމިޔާ ތަކެ ޕްރޮގްރާމް   ހިންގާފައިވާ  މިޔަހެލި  އަހަރަކުވެސް  ކޮންމެ  އަދި  ޒުވާނުންނަށް  ކުރާ ބު ކެވެ.  ހުށަހަޅާފައިވާ    އެފަރާތްތަކުން 
 ޓް ކުރުމަށް ސީޑް ފަންޑިންގް ފޯރުކޮށްދެވިފައިވެއެވެ.  ހުގެ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ޕައިލެ ސްދުވަ މަ   މަސައްކަތްތައް ހަ 

 
ހައްލުތަ  2022މިޔަހެލި   އީޖާދުތަކާއި  އައު  ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ  އްގައި  ހުށަހެޅުމަށް  މި   ޕްރޮސްޕެރިޓީ"  އެންޑް  ޕްލެނެޓް  "ޕީޕަލް، 

ދަށުން ޝި ޝިއާރުގެ  މި  އަމާޒަކީރުއާނެވެ.  ގޮތުން    ގެ  ހާސިލުކުރުމުގެ  ލަނޑުދަނޑިތައް  ތަރައްގީގެ  ބަދަލުތައް  ދެމެހެއްޓެނިވި 
މީހުންނާއި  އީޖާދީ    ، ތަޖުރިބާކާރުންނާއި   ގެންނާނެ  ގެންނާނެފަދަ  ބަދަލުތައް  ރޮނގުތަކުން  ތަރައްގީގެ  އަދި  ޔާލުތައް  ހި ދުނިޔެ 

ނިޔަތު  ޗެލެންޖު އެއްތަންކުރުމުގެ  އިނޮވޭޝަން  ސޯޝަލް  މި  އަދި  މަސައްކަތްކުރުމެވެ.  މަ ގައި  ޕްރޮގްރާމުގެ    ސަދަކީ ގް ގެ  މި 
މުޖުތަމައުގައި   ފަރާތުން  ހޯދައިދީ   ފައިވާ ވި ކުރެ ހަވާސާ ބައިވެރިންގެ  ފުރުސަތުތައް  އެއްހަމައެއްގައި  އެފަރާތްތަކުގެ    ، ފަރާތްތަކަށް 

ތިމާވެއްޓަށާއި މުޖުތަމައުއަށް ދިމާވާ މައްސަލަތަކަށް ފައިދާ ހުރި ހައްލު ހޯދުމުގެ  ބައިވެރިވުން އިތުރުކޮށް، ސައިންސަށް ބިނާކޮށް  
 ގޮތުން އައު ވިސްނުމެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމެވެ.  

 
 ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ މަދަނީ ޖަމުއިއްޔާތަކަށެވެ.    2022ތަކާއި ހިލާފަށް، މިޔަހެލި ސޯޝަލް އިނޮވޭޝަން ޗެލެންޖު  ކުރިން އަހަރު 

 
ބައިވެރިވުމަށް   ކޭމްޕްގައި  ހަމަޖެހިފައިވާއިރު،    13މިޔަހެލި  ހޮވުމަށް  ޖަމިއްޔާތަކުގެ ޖަމުއިއްޔާ    3ތެރެއިން    ބައިވެރިވާ 

ދާނެއެވެ. މިޔަހެލި ސޯޝަލް    ދ ކުރެވިގެން   ގް ން ފަންޑި   ސީޑް   އެ ފަރާތެއްގެ އީޖާދީ ހައްލުތައް ޕައިލެޓް ކުރުމަށް   ކަށް ޖަމުއިއްޔާއަ 
ތަސައްވުރު   ހުށަހަޅާފައިވާ  ޖަމުއިއްޔާތަކުން  އެ  ފަރާތްތަކަށް  ކާމިޔާބުކުރާ  ޗެލެންޖް  ތެރޭގައި    8-6އިނޮވޭޝަން  މަސްދުވަހުގެ 

ތައް ސްކޭލްކުރުމަށް އިތުރު  އު ކޮށްދީ މަޝްރ  ދިވެހި ރުފިޔާގެ ސީޑް ފަންޑިންގް ފޯރު    300،000  ތަންފީޒުކޮށް ޕައިލެޓްކުރުމަށް 
ފަހިކޮށްދެވޭނެއެވެ ސަ ފުރު  ކާމިޔާބުކުރާ    .ތުތައް  ތެރެއިން    3މިޔަހެލި  ހޮ   2ޖަމުއިއްޔާގެ  ނ ން  ވާލެވޭނީ  ޖަމުއިއްޔާ  މާލެ ސިޓީ 

އިދާރީ   ސަރަހައްދުތަކުގައި  ޖަމުއިއްޔާ އެހެން  މަދަނީ  ހަމަޖެހިފައިވާ  އިސްކަންދީގެންނެވެ. މަސައްކަތްތައް      ތަކަށް 

 

 
 ބައިވެރިވެވޭނެ ފަރާތްތައް 

 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރެޖިސްޓަރކޮށްފައިވާ  ރޭވިފައިވަނީ މަދަނީ ޖަމުއިއްޔާތަކަށެވެ. އަދި މިފުރުސަތުގައި ަބއިވެރިވުމަށް  2022މިޔަހެލި  
ށް ކުރިއަށް ގެންދާ މިޔަހެލި ކޭމްޕްގައި ކަހަތަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަހުރިހާ މަދަނީ ޖަމުއިއްޔާތަކަށް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ހުށަހެޅޭނެއެވެ.  

http://www.undp.org/maldives


 

MEDIA ADVISORY 
 

UNDP in Maldives, 4th Floor, H.Aage, Boduthakurufaanu Magu, Male’ Maldives Tel: (+960) 332 4501 
Mobile: (+960) 733 9460, www.undp.org/maldives  

 

 

 ރައީސް/ޗެއާޕާސަން/ޯބޑު މެމްަބރު، ޖެނެރަލް ސެކެޓްރީ/ސީއީއޯ އަދި  -މަންދ ުބން    3ަބއިވެރިވުމަށް ހޮވާލެވޭ ކޮންމެ ޖަމުއިއްޔާއެއްގެ  
 .ަބއިވެރިވާނެއެވެ –ޑެޑިކޭޓެޑް ޕްރޮގްރާމް ސްޓާފެއް  

 
 ހު ބޭއްވޭނެ ތާރީ 

 ގައެވެ. 2022ނޮވެމްަބރ  20އިން  17ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  ކޭމްޕް މިޔަހެލި ސޯޝަލް އިނޮވޭޝަން
 

 ބޭއްވޭނެ ތަން 
   .ހާމަކުރެވޭނެއެވެ އި ކައިރިކޮށްހާފެށޭ ތާރީ  ަބއިވެރިވުމަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކަށް ކޭމްޕް އޮންނަ ތަން ގައިމިޔަހެލީ

 
 ން ބައިވެރިވު 
  ނޮވެމްބަރ  2ޅުމުގެ ސުންގަޑި އަކީ ހެ ފޯމު ހުށަމިހާރު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.    ހެޅުމަށްގައި ަބއިވެރިވުމަށް ފޯމު ހުށަ  2022މިޔަހެލި  
 އެވެ.   23:59ގެ    2022
 

ތިމާއީ ގޮތުން ރާއްޖޭގައި ކުރިމަތިވާ ކޮންމެވެސް އިޖުޅުއްވާއިރު  ހަގައި ަބއިވެރިވުމަށް ފޯމު ހުށަ  2022މިޔަހެލި    މަދަނީ ޖަމިއްޔާތައް
ހިޔާލެއްމައްސަލައަކަށް   އީޖާދީ  ފަދަ  ހޯދައިދެވޭ  ހުށަހިމަނަންވާނެއެވެ.    ޕްރޮޖެކްޓެއް/ ހައްލެއް  ހައްލެއް ޅާއިރު  ހަހިޔާލު  ފުރިހަމަ 

ނަމަވެސް،   ނުޖެހެއެވެ.  ހުށައަޅާއިރުހުށައަޅަން  ހިޔާލު/ޕްރޮޖެކްޓު  ޖަމިއްޔާތަކުން  މަސައްކަތްކުރާ   މަދަނީ  ހައްލުކުރަން  އެހިޔާލުން 
ހިޔާލު/ޕްރޮޖެކްޓު  މައްސަލަ އަސަރުތަކާއި،  އާއި،  އެދެވޭ  ކުރާނޭ  ސަަބުބން  ހިޔާލު/ޕްރޮޖެކްޓުގެ  ފަރާތްތަކާއި،  ޕްރޮޖެކްޓު އަމާޒުކުރެވޭ 

 އެވެ. ވާނެަބޔާންކުރަން ހުލާސާކޮށް ހެކި/މިސާލާއި އެކުދިގު މުއްދަތަކަށް ދެމެހެއްޓުމަށް އަޅާނޭ ފިޔަވަޅުތައް، 
 

ގައި ަބއިވެރިވާ   2022ޝޯޓްލިސްޓުވެގެން މިޔަހެލި  ފޯމު ހުށައަޅާއިރު އިސްވެދިޔަ މައުލ މާތު ހުލާސާކޮށް ަބޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  
ފުރިހަމަ ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާނެއެވެ. އަދި ކުން، އެފަރާތްތަކުން ހުށައެޅި އިޖާދީ ހިޔާލު/ޕްރޮޖެކްޓު އިތުރަށް  އަމަދަނީ ޖަމިއްޔާ  13
 ފަންނީ މާހިރުންނާއި، ފެސިލިޓޭޓަރުންނާއި، މެންޓަރުންގެ އެހީ ލިޭބނެއެވެ.މަސައްކަތުގައި  މި
 

 . ޅޭނެއެވެ ހެ އިވެރިވާ ފޯމު ހުށަ އިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ތިރީގައި މިވާ ލިންކުތަކުން ބަ ބަ މިޔަހެލީގައި  
https://bit.ly/3Tak3Le | :)ިއެޕްލިކޭޝަން ފޯމް )އިނގިރޭސި/ދިވެހ 

https://bit.ly/3Tb1I0o | :ުހޮވާލެވޭ  މިންގަނޑ 

fathimath.raia@undp.org | umar.mavee@undp.org | :ުއެޕްލިކޭޝަން މަރުހަލާގެ އިތުރު މައުލ މާތ 

 

 އިތުރު މައުލ މާތު 
aminath.ibrahim@undp.org |  ްޔ އެންޑީޕީ މޯލްޑިވްސ 

noora.zahir@ooredoo.mv |   ްއުރީދ  މޯލްޑިވްސ 

http://www.undp.org/maldives
https://bit.ly/3Tak3Le
https://bit.ly/3Tb1I0o
mailto:fathimath.raia@undp.org
mailto:umar.mavee@undp.org
mailto:aminath.ibrahim@undp.org
mailto:noora.zahir@ooredoo.mv

