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mi TUlc kiTwkI aingirEsi bwhunc twacyWru koScfwaivW komiauniTI miaurwlc TUlc kiTcge twrujwmWaekeve.

mi TUlc kiTcge awBclu 
«
 komiauniTI miaurwlc 

»
 liyunI: robI hencDwrswnc, jEDI scmitu, fWtimwti xwfIqW awdi zwmIlW awHcmwdu

twrujwmW kurI: awzclifW awHcmwdu, xirumInc awHcmwdu, fWtimwtu xwfIqW, zwmIlW awHcmwdu awdi awHcmwdu riyWzu jwauhwrI 

pcrUfc belI: muHwacmwdu rwxIdu awdi muHwacmwdu zuhEru

Dizwainc awdi lEawauTc: kerwnc ywncgc awdi KwdIjW AwbcduQ

foTO: zwmIlW awHcmwdu, robI hencDwrsw, awHcmwdu riyWzc jwauhwrI, fWtimwtu xwfIqW awdi jEDI scmitu 

pcrincTckurI: sIpcriyW pcrincTwrsc

twacyWru kurevifwaivwnI miniscTcrI aofc aencvwywrwncmwncTc, aenWrjI aencDc vOTwr ge bEnumwSc aE.DI.bIge aehIaWai aekuaeve.
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ިތމާވިެށ ިޙމަާޔތްުކުރމުގެ ޙަަރކާތްތަުކގިައ ޖަމާޢަތުގެ މެމަްބުރްނ 

ޙަަރކާތްތިެރުކުރވުމްަށ މަަސއްކަތްުކރާެނ ގޮތް ވާރކޮްޝޕް ތާވަލް: 

ެސަޝން 1 )2 ގިަޑިއރު( 
ް - މަރުޙަބާއިާއ ތަޢާރަފ

- އެކިްޓިވީޓ: "ރަށުގެ ޗާޓު"            
"ް - އެކިްޓިވީޓ: "ކަންތައްތައް ގިުޅފިައވާ ގޮތ

ް - ިފިނިހއްޕެވުނ

ެސަޝން 2 )2.5 ގިަޑިއރު(
"ް - އެކިްޓިވީޓ: "އެއް އަމާޒެއް ކަނޑައެޅުނ

"ް - އެކިްޓިވީޓ: "މިައގަނޑު މެެސޖު ފޯރުކޮށިްދނުނ

ް - ިފިނިހއްޕެވުނ

ެސަޝން 3 )2 ގިަޑިއރު( 
"ް - އެކިްޓިވީޓ: "ިމއުރަލް ފަރުމާކުރުނ

"ް - އެކިްޓިވީޓ: "މަަސއްކަތްތައް ބަހާލުނ
"ް - އެކިްޓިވީޓ: "ިމއުރަލްގެ މަަސއްކަތް ކިުރއަށްގެންދާނެގޮތުގެ ތާވަލެއް އެކުލަވާލުނ

ް - އެކިްޓިވީޓ: މުޠިާާލޢާ ކޮށް ވަޒަންކުރުނ

ް - ިފިނިހއްޕެވުނ

twAWrwfc aejencDW

2006 ވަނަ އަހަރު ިލވް އެންޑް ލާރން ގެ ފަރާތުން، ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގިައ ިދިރއުޅޭ ީމހުން ިތމާވެށްޓާ މެދު ދެކޭ ގޮތް ބެލުމުގެ ިދރާާސއެއް 
ކުރެވުނެވެ. ިމ ިދރާާސ ިއން އެގީުނ ރަށްފުށުގެ ީމހުން ފިުރހަމަ ިޞއްޙަތެއްގިައ ގަދަވެ ަސލާމަތުން ިތބުމަށް ބޭނުންވާ އެތައްކަންތައްތަކެއް ހިުރކަމެވެ. 
ކޮންމެ ރަށީަކ އެރަށެއްގެ ޒާތުގިައ ތަފާތު ރަށެކެވެ. އެހެން ކަމުން އިެކ ރަށް ރަށުން ފާހަގަ ކޮށްފިައވާ ކަންތައްތައްވްެސ ތަފާތެވެ. ނަމަވްެސ ހިުރހާ 

މުޖުތަމަޢު އަކުންވްެސ ފާހަގަ ކޮށް ފިައވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގިައ،

    - ފެން )ބާވަތިާއ ހިުރވަރު( 
    - ކިުނ )އެއްކުރުމިާއ، ނައްތާލުމިާއ، ނިަޖްސ ފެން ޓީްރޓްކުރުން(

    - ގޮޑުދޮށް ިގރުން، އިަދ
    - ިޞއްޙަތު )ފެނާ ގުޅުންހިުރ ކަންތައްތައް(

ބޭރުން އަންނަ ީމހަކަށް ިމ ކަންތައްތައް ފާހަގަ ކުރުމީަކ ފަހަރެއްގިައ ފޭަސހަކަމަކަށް ނުވެދާނެއެވެ. ިމ ޓޫލިްކޓީަކ މުޖުތަމަޢުގިައ ހިުރ ިމކަހަލަ 
މައަްސލަތައް ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރިެވދާނެ އެއްޗެކެވެ. ކިުރން ކަޑައިެޅ ފާހަގަ ކުރިެވފިައވާ ކަންތައްތަކުގެ ބަދަލުގިައ ިމ ޓޫލިްކޓް ބާރު އަޅީަނ 

މުޖުތަމަޢުގިައ ިމހާރު ހިުރ ިތމާވެށްޓިާއ ގުޅުންހިުރ މައަްސލަތައް ފާހަގަ ކުރުމަށެވެ.

ިމއުރަލް ޓޫލިްކޓް ިލޔެފިައވީަނ ތަމީްރނު ިހންގީާމހުން ިމ ޓޫލިްކޓް ބޭނުން ކޮށްގެން މުޖުތަމަޢުގިައ ހުންނަ ިތމާވެށްޓިާއ ގުޅުންހިުރ މައަްސލަތައް ފާހަގަ 
ކޮށް މްަޝރޫޢުތައް ރޭވުމަށް މަގުފިަހ ކޮށިްދނުމަށެވެ. ިމ މްަޝރޫޢު ގެ އަމާޒީަކ މުޖުތަމަޢުގެ ިމއުރަލް އެއް )ކުރެހުން( ގެ އީެހގިައ، ިތމާވެށްޓިާއ 

ގުޅުންހިުރ ކަންތައްތައް ޙައްލުކުރުމަށް ތައްޔާރު ކުރުމެވެ.
��
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މަޤަްްޞުދ

ިމ ޓޫލިްކޓުގެ މަޤަްޞދީަކ ިތމާވީެށގެ މައަްސލަތައް ޙައްލުކުރުމުގިައ ބިައވިެރވުމިާއ، ކަންކަން ިނންމުމިާއ، އިަދ ޙަރަކާތްތައް ރާވާ ިހންގުމުގިައ 

ް" އެއް  ޖަމާޢަތުގެ މެމްބަރުންނަށް ިހތްވަރީުދ އެބިައީމހުންގެ ިކބިައގާ އެކަމުގެ ޤިާބލްކަން އުފެއްދުމެވެ. ިމ މްަޝރޫޢުގެ އަމާޒީަކ "ިމއުރަލ

ތައްޔާރުކުރުމެވެ. އީެއ ިއތުރު ޙަރަކާތްތައް ިހންގުމަށް ރައިްޔތުންނަށް ިހތްވަރިުލބޭނޭ ފުރަތަމަ ިފޔަވަޅަކަށް ވާނެއެވެ.

"ިމއުަރލް" އީަކ ކޮާބ؟

ް" އީަކ ފާރެއް، ިބތެއް ނުވަތަ ފެންތާނީްގއެއް ފަދަ ދިާއީމގޮތެއްގިައ ފެންނަންހުންނަ ބޮޑު ިބނާއެއް ގިައ ކުރަހާ ބޮޑު ކުރެހުމެކެވެ. އާންމުކޮށް  "ިމއުރަލ

ިމފަދަ ކުރެހުން ކުރަހާފިައހުންނީާނ ފޭަސހިައން ލޮލުގިައ އަޅިައގަންނަފަދަ ތަންތާނގައެވެ. ިގނަބަޔަކު އެކުވެގެން އެންމެން އެކުގިައ ކުރަހާ ކުރެހުމެއްގެ 

ް" ހުންނަންވިާނ ނުހަނު ބޮޑުކޮށް، ކުލަގަދަކޮށެވެ. ބޮޑުވެފިައ ކުލަގަދިަވވަރެއް ރަނގަޅެވެ! ް" ތައްޔާރުކުރިެވދާނެއެވެ. "ިމއުރަލ ގޮތުގިައ "ިމއުރަލ

ް" ގެ ބައެއް ިމާސލު: "ިމއުރަލ

ިތމާވީެށގެ މައަްސލަތައް ޙަައުްލުކުރމުގިައ "ިމއުުަރލް" ބޭުންނުކަރްނީވ ީކއްވެ؟

ް" އީަކ ިމކަން  ިމ ޓޫލިްކޓުގެ މަޤަްޞދީަކ ިތމާވީެށގެ މައަްސލަތައް ޙައްލުކުރުމުގިައ ޖަމާޢަތުގެ ބިައވިެރވުން ިއތުރުކުރުވުމެވެ. ިމގޮތުން "ިމއުރަލ
ފަށިައގަތުމަށް އެންމެ އެކީަށގެންވާ އެއް ވީަޞލަތަކަށް ވާ ަސބަބީަކ އީެއ ކުރިެވދާނެ އިަދ ިހތްހަމަޖެހުން ިލއްބިައދޭނެކަމަކަށް ވީާތއެވެ. ިގނަފަހަރަށް، 
ީމހުނަށް ީހވެފިައ އޮންނީަނ ިތމާވީެށގެ މައަްސލަތަކީަކ ިތމާމެން އިަމއްލައަށް އެކަމަށް ޙައްލެއް ގެނެވޭ ވަރަށްވުރެ ބޮޑިެތ ކަންކަން ކަމުގައެވެ. ނުވަތަ 
ް" ގެ މަަސއްކަތީަކ ަޝއުގުވިެރކަމިާއއެކު ކުރެވޭނެ،  އީެއ އެކަންކަމިާއ މެދު މާބޮޑު ކަމެއް ނުކުރެވޭނޭ ޤުދުރީަތ، ޠީަބީޢ ކަންކަންކަމުގައެވެ. "ިމއުރަލ

ިނމުމުން އެންމެންނަށްވްެސ ިހތްހަމަޖެހުން ގެނުވިައދޭނެ މަަސއްކަތެކެވެ. 

ް" ޓޫލިްކޓުގިައ ބޭނުންކުރިެވފިައވީާނ ިމފަދަ އެހިެނއެހެން ޙަރަކާތްތައް ިހންގުމުގިައވްެސ ބޭނުންކުރިެވދާނެ އޫުޞލުތަކަކިާއ ގޮތްތަކެކެވެ.  ިމ "ިމއުރަލ
ިމކަމުގިައ ބިައވިެރވާ ފަރާތްތަކަށް ޙިާޞލްވާނެ ކަންތައްތަކުތެރޭގިައ، ިގނަބައެެއްގެމެދުގިައ މްަޝވަރާކޮށްގެން ިނންމުންތައް ިނންމުމުގެ ިޢލްމިާއ ހުނަރު 

ިލބުމިާއ އިަދ ޚާއަްްޞ ބައެއް ިތމާވީެށގެ މައަްސލަތަކިާއ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ިލބުން ިހމެނެއެވެ. ިތީރގިައވާ ޑަޔަގްރަމުން ދައްކުވިައދީެނ ިމ މްަޝރޫޢު 
ިހންގޭނެ ގޮތިާއ ީމގެ ަސބަބުން ިއތުރު ޙަރަކާތްތައް ިހންގުމަށް މަގުފިަހވާނެ ގޮތްތަކެވެ. 

ް" އެއް ތައްޔާރުކުރުމީަކ ިތމާވީެށގެ މައަްސލައެއް ޙައްލުކުރުމަށް އިެޅދާނެ ފުރަތަމަ ިފޔަވަޅެކެވެ. އީެއ އޭގެ ަސބަބުން ރައިްޔތުން  "ިމއުރަލ

ބިައވިެރކުރުވާ، ހެޔޮބަދަލު ގެނައުމުގެ ރޫޙެއް އާލާކުރުވާނީެތއެވެ.

ިމ ޓޫލިްކޓު ތައްޔާރުކުރިެވފިައ ިމވީަނ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ މްަޝރޫޢު ިހންގުމުގިައ ިއްސވެ އީެހތިެރވާ ފަރާތްތަކަށް އީެހއެއްގެ ގޮތުގައެވެ. 
ް" ގެ ބޭނުނިްހފުމެވެ. އިަދ ިތމާވެށްޓިާއ ބެހޭ  ިމ މްަޝރޫޢުގެ މިައގަނޑު އަމާޒީަކ ޖަމާޢަތުގެ ހޭލުންތިެރކަމިާއ ބިައވިެރވުން ިއތުރުކުރުމަށް "ިމއުރަލ

އެހިެނހެން މްަޝރޫޢުތަކަށް މަގުފިަހކޮށީްދ ކަންކުރާނެ ގޮތުގެ ިމާސލު ިމ މްަޝރިޫއން ިލބޭނެ ކަމުގިައ އުއީްމދުކުރަމެވެ. 

ިމ މްަޝރޫޢު ިހންގުމުގިައ ިއްސއީެހތިެރންގެ ގޮތުން ޙަރަކާތްތިެރވާފަރާތީަކ ިމފަދަ މްަޝޜޫޢުތައް ިހންގުމުގެ ތަމީްރނިާއ ތަޖިުރބާ ިލިބފިައވާ 
ފަރާތެއްކަމުގިައ ވެއްޖެނަމަ ިމކަންކުރުމަށް ިއތުރަށް ފޭަސހަވާނެއެވެ. ިމ ޓޫލިްކޓީަކ ިމފަދަ ޙަރަކާތްތައް ިހންގާ ފަރާތްތަކަށް، އެފަދަ ވީަސލަތްތައިްލބެން 

ހިުރނަމަ ިއތުރު ތަމީްރނިާއ އީެހއިާއ އެކުގިައ ބޭނުންކުރިެވދާނެ އީެހއެއްގެ ގޮތުގިައ ތައްޔާރުކުރިެވފިައވާ އެއްޗެކެވެ. ރާއްޖޭގިައ ިމކަމަށް ބޭނުންވާ 
ތަމީްރނު ދެއްވީާނ "ިލވް އެންޑް ލާރން އެންވަޔަރަންމަންޓް އިެޑއުކަޭޝން" ގެ ފަރާތުންނެވެ.

ް ިމއުރަލް ޓޫލިްކޓް ިއމްޕިްލމެންޓަޭޝން ަސިއކަލ

މުޖުތަމަޢުގެ އެއާްބުރލުްނ

މުޖުތަމަޢުގެ 
ހޭލުްނތިެރކަމާިއ 
ަޝއުޤުވިެރކަްނ 

ިއތުުރކުުރްނ

ަބިއވިެރވްުނ އިަދ 
ިބާނކުރަިނިވ          

ފާޑިުކުޔްނ

ަބިއވިެރވުމާިއ ކުިރއްަށ ރޭވްުނ

2 މައަްސލައާމެދު ހޭލުންތިެރކަން  
  ިއތުރުކުރުމަށް ިމއުރަލްއެއް 

ް   ރޭވުނ
ް 6  ިތމާވީެށގެ މައަްސލަ ޙައްލުކުރުމަށ

   ރޭވުމެއް އެކުލަވާލުން 

1 ިތމާވީެށގެ މައަްސލަތައް ފާހަގަ ކުރުން

5 ިމއުރަލްބޭނުންކޮށްގެން މުޖްތަމަޢުުގެ 
މެންބަރުންގެ ިޚޔާލުބަދަލު ކުރުން 

ް 4 މުޖުތަމަޢުގިައ ިމއުރަލް ޕްރޮމޯޓް ކުރުނ ް 3 ިމއުރަލްގިައކުލަޖެއުްސމުގިައ ބިައވިެރވުނ

ަވުޅަތަކަކްށ ަބާހަލިއެގްނެނެވ. ަނަމެވްސ ިމ ިފަޔަވުޅަތްއ ިތީރަގިއ ެއާވ ަފަދިއްނ ާތަވަލަކްށ  ަމީތަގިއާވ ަފަދިއްނ ިމ ޓްޫލިކުޓ ބުޭންނުކަރްނާވީނ ަތާފުތ ިފަޔަ

ައުތާރަލިއެގްނ ަވިކ ެސަޝްނ ަތެކްއެގ ގުޮތަގިއ، ިއްސެވ ެއީހެތިރާވ ަފާރުތެގ ެބުލުމެގ ަދުށްނ ުކިރައްށ ެގްނެދިވާދެނެއެވ. 

މްަޝރޫޢު ިހްނގުމުގިައ ިއްސވެ އީެހތިެރވެދޭ ފަރާތުގެ ތާވަލް

ިމއުުަރލްް މްަޝރޫޢުްނ ޙާިޞލްވާޭނ ިމްނވުަރ:

ިމ ޓޫލިްކޓުގިައ އެކުލިެވގެންވާ ޙަރަކާތްތަކުގިައ ބިައވިެރވުމުގެ ަސބަބުން، ިތީރގިައވާ ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ ގިާބލްކަން ބިައވިެރންނަށް ިލބޭނެއެވެ.

ް އެބިައީމހުންގެ ޖަމާޢަތުގިައ ހިުރ ިތމާވީެށގެ މައަްސލަތައް ފާހަގަކުރުނ

ް ިތމާވީެށގެ މައަްސލަތަކިާއ ީމހުން ކާންބޯން ކުރާ މަަސއްކަތްތަކިާއ، ިޞއްޙަތިާއ ދުޅަހެޔޮކަމިާއ ހިުރ ގުޅުން ބަޔާންކޮށިްދނުނ

ް ިތމާވީެށގެ މައަްސލަތަކިާއ މެދު އިަމއްލަ ިޚޔާލިާއ ިއޙާްސްސތައް ފާޅުކުރުނ

ް ފިައދާކުރިަނިވ ގޮތެއްގިައ ިގނަބަޔަކިާއ އެކު މަަސއްކަތްކުރުނ

ް ިތމާވީެށގެ މައަްސލަތައް ޙައްލުކުރުމުގިައ ިވްސނުންތިެރކަމާއެކު ިޚޔާލުފާޅުކުރުނ

ް މިުޅ ޖަމާޢަތުގެ ހޭލުންތިެރކަން ިއތުރުކުރުމަށްޓަކިައ ވިަކ މެެސޖެއް ރައްދުކޮށިްދނުނ

ް ކިުރއަށް ކަންތައްތައް ރިޭވދާނެ ގޮތްތަކިާއ ޙާލަތްތައް ދެނެގަތުނ

ް ަޝއުގުވިެރކަމިާއ ިހތްހަމަޖެހުމިާއއެކު މަަސއްކަތްކޮށް ކަމެއިްނންމާލެވުނުކަން ގަބޫލުކުރުނ
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މްަޝރޫޢު ިހްނގެާނ ގޮތް:

"ިމއުރަލް" ގެ މަަސއްކަތްކުރާނެ ގުރޫޕެއް އުފެއްދުން. ތަފާތު ދިާއރާތަކުގެ ީމހުން ިމ ގުރޫޕުގިައ ިހމެނުމީަކ ރަނގަޅުކަމެކެވެ. 

)ޙަރަކާތް 1(

ިވްސނާ، ިޚޔާލު ބަދަލުކޮށް ދްަސކުރުން. ދެވަނަ 
ޙަރަކާތްތަކުގެ މަޤަްޞދީަކ ިތމާވީެށގެ މައަްސލަތަކިާއ 

މެދު ބިައވިެރން ފުންކޮށް ިވްސނާ، އެކަންކަމުގެ 
ަސބަބުން ީމހުންގެ ިޞއްޙަތިާއ، ދުޅަހެޔޮކަމަށް އިަދ 
ކާންބޯންކުރާ މަަސއްކަތްތަކަށް ކުރާ އަަސރުތަކިާއމެދު 

ފުންކޮށް ިވްސނާށެވެ. )ޙަރަކާތް 2 ން 4 ށް(

3

"ިމއުރަލް" ތައްޔާރުކުރުން. ިމކަމުގިައ މަަސއްކަތްކުރީާނ އެންމެން އެކުގައެވެ. އިެއރުން މަަސއްކަތިްނމުމުން އެންމެންނަށްވްެސ 4

އެކަން ކިުރކަމުގެ ިހތްހަމަޖެހުން ިލިބ، އެކަމާ ފަޚުރުވިެރވެ އީެއ ިތމާގެ އިަމއްލަ ިޙއާްޞ އެއްވްެސ ވާ ކަމެއްކަމުގެ ިއޙާްސްސ 
ކުރެވޭނެއެވެ. 

ޙަރަކާތް ިހންގުމަށް ރޭވުން. ޖަމާޢަތުގެ އިެކ ީމހުން އެކުވެގެން ތައްޔާރުކުރާނޭ "ިމއުރަލް" އެއް ރޭވުން. ިމކަމުގެތެރޭގިައ މިައގަނޑު 
މެެސޖެއް ރައްދުކޮށްދޭނެ ގޮތްތަކިާއމެދު މްަޝވަރާކުރުން ފަދަ ިޚޔާލުބަދަލުކުރުމުގެ ހުނަރުތައްވްެސ ބިައވިެރންނަށް ިލިބގެންދާނެއެވެ. 

)ޙަރަކާތް 5 ން 8 ށް(

"ިމއުރަލް" ިއްޝިތހާރު ކުރުން. ީމގެ ަސބަބުން 5

ރައިްޔތުންގެ މެދުގިައ ކަމުގެ ހޭލުންތިެރކަން 
ިއތުރުވާނެއެވެ. "ިމއުރަލް" އެކުލެވޭ މެެސޖު 

ރައްދުކޮށީްދީދ ހުންނާނެއެވެ. 

ޖަމާޢަތުގެ ިއްސނެގުން ިއތުރުކުރުން. ިމ ޓޫލިްކޓުގިައ އެކުލިެވފިައވާ އެންމެފަހުގެ ޙަރަކާތްތަކީަކ ރައިްޔތުން އިަމއްލައަށް 6
ިއްސނަގިައގެން ިމފަދަ ިތމާވީެށގެ މައަްސލަތަކަށް ޙައްލު ހޯދުމަށް ކިުރއަށް ހިުރ ިފޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް އީެމހުން 

ތައްޔާރުކުރުވުމެވެ.
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ިމއުުރަލް މްަޝރޫޢު ިހންގާނެ ބަޔަކު ހަމަޖެއުްސނ1ް

ިމކަން ކުރުމަށް ިއްސނަގިައގެން ޙަރަކާތްތިެރވާން އެދޭ ބަޔަކިުތިބކަމުގިައިވއްަސ، ޖަމާޢަތުގެ އިެކ ފަނީްތގެ އިެކ ދިާއރާގިައ އުޅޭ ިއތުރު ީމހުން 

ބިައވިެރކުރުމީަކ މިުހއްމުކަމެކެވެ. ިގނަބަޔަކު ިމކަމުގިައ ާޝިމލްވެގެން އުޅުމުގެ ަސބަބުން އުފެއްދުންތިެރ ިޚޔާލު ިއތުރުވެ، މަަސއްކަތުގެ ހުނަރު 

ިއތުރުވެ، މަަސއްކަތް ލިުއވުމުގެ ިއތުރުން މްަޝރޫޢުގިައ ިތމާ އިަމއްލަ ިޙއާްޞއެއް ވާ ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ީމހުންވްެސ ިގނަވާނެއެވެ. 

ޖަމާޢަތުގެ ިއްސފަރާތްތައް ިހމެނުމީަކ ބޭނުންތިެރކަމަކަށް ވެދާނެއެވެ. އެހީެނ އެ ީމހުންނީަކ ޖަމާޢަތުގެ ރައިްޔތުންލައްވާ ކަންތައްތައް ކުރުވުމުގެ 

ބާރު ިލިބފިައވާ ީމހުންކަމުގިައ ވީާތއެވެ. ކުރުމަށް ރާވާ ކަންތަކުގެ ބާވަތުން އެބިައީމހުންގެ ހުއްދަ އިާއ އެއްބާރުލުން ބޭނުންވެދާނެއެވެ. 

އެހެންކަމުން އެންމެ ކިުރއުްސރެ އީެމހުންގެ އެއްބާރުލުމިާއ ބިައވިެރވުން ީވހާވްެސ ބޮޑަކަށް ހޯދާށެވެ. 

ޙަަރަކާތް 1 - ަބިއވިެރވާީނ ޮކްނަބއެއް؟

މަޤަްްޞުދ

ް ިމ މްަޝރޫޢުއަށް ނުވަތަ އޭގެ ަސބަބުން އީެމހުނަށް ފިައދާކުރާނެ މިުހއްމު ފަރާތްތައް ބިައވިެރކުރުނ

ް އެންމެން އެއްވަރަށް ބަހާލިައގެން، ގިުޅގެން މަަސއްކަތްކުރުމުގެ ރޫޙު އާލާކުރުނ





ބޭުންނވާެނ ތަެކިތ: 

ކަރުދްާސ

ް ގަލަނ





ުކަރްނީވ ކަްނތައް:

1  ކިުދ ގުރޫޕުތަކަށް ބަހާލާށެވެ. )ގުރޫޕެއްގިައ 5 އިާއ 8 ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް(

2  ކޮންމެ ގުރޫޕަކުންވްެސ ިމޔުރަލް މްަޝރޫޢުގިައ ބިައވިެރކުރުން މިުހއްމު 5 ފަރާތެއް ފާހަގަކުރާށެވެ.

3  ކޮންމެ ގުރޫޕަކުންވްެސ އެބަޔަކު ފާހަގަކިުރ ފަރާތްތައް އެންމެނަށް ހުށައަޅާށެވެ.

4  ހިުރހާ ގުރޫޕެއް އެކުގިައ ިއތުރަށް ބިައވިެރކުރިެވދާނެ ފަރާތްތަކިާއ މެދު މްަޝވަރާކޮށް ިނންމުމަކަށް އަންނާށެވެ.
 

               
     - ިމ ފަރާތްތައް ިހމެނުމުގެ މިުހއްމުކަމީަކ ކޮބިައކަމިާއމެދު މްަޝވަރާކުރުން

     - އީެމހުންގެ ބިައވިެރވުން ހިޯދދާނެ ގޮތްތަކިާއ ކަންތައް ފާހަގަ ކުރުން

ަސމުާލކަްނދޭްނީވ ުނުކތާތަކަީކ:

ރެކޯޑުކުރާށެވެ. ގޮތަށް  ދައްކުވިައީދފިައވާ  ިމާސލުގިައ  ިތީރގިައވާ  ކަންތައް  މްަޝވަރާކުރެވުނު  މީަތގިައ    5

6  ފާހަގަކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށް ބައްދަލުވުމަކަށް ދަޢުވަތީުދ، ިމއުރަލް މްަޝރޫޢަށް އެ ފަރާތްތަކުގެ އީެހތިެރކަމިާއ އެއްބާރުލުން ހޯދާށެވެ.   
ެ      ިމ މަަސއްކަތުގެ ބާވަތިާއ އެފަދަ ިއތުރު މަޢުލޫމާތު އަލަށް ބިައވިެރވާ ފަރާތްތަކަށް ދޭށެވެ. ިމ ިމއުރަލް މްަޝރޫޢީަކ ޖަމާޢަތުގ
     ިއްސނެގުން ިއތުރުކޮށް ިތމާވީެށގެ މައަްސލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް އީެހވާނެ، އުނގެނުމުގެ މްަޝރޫޢެއްކަން ބާރުއަޅާ ފާހަގަކުރާށެވެ.

ަބިއވިެރވާ ފަރާތް
ިމ ފަރާތްތަުކގެ ަބިއވިެރވްުނ ހާޯދެނ ގޮތްތަކާިއ ިމ ފަރާތުގެ ަބިއވިެރވްުނ މިުހއްމު ވާ ަސަބުބ

ކަްނކަްނ

ިމާސލު:

ރަށު އީޮފްސ

ަސރުކާރުގެ ިޢމާރާތެއްގިައ ކުރެހުމަށް 

ިމފަރާތުގެ ހުއްދަބޭނުންވާނެ. މަަސއްކަތް 

ިނމުމުން އެ ިއްޝިތހާރުކުރުމުގިައ 

ިމފަރާތައް އީެހތިެރވިެވދާނެ. ފަހަރެއްގިައ އެ 

ފަރާތުން ހަރުގަނޑެއް ިލިބދާނެބާ؟

ިމއުރަލް މްަޝރޫޢުގިައ ބިައވިެރވުމަށް ރަށު 

އީޮފހުގެ މުވައްޒަފަކަށް ދަޢުވަތު ދޭށެވެ.
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2ް ޖަމާޢަތުގިައ ހިުރ ިތމާވީެށގެ މައަްސލަތައް ފާހަގަކޮށް ހޯދުނ

ޙަަރަކާތް 2 - ރަުށގެ ާޗޓު

ުދ މަޤްޞަަ

ް ޖަމާޢަތުގިައހިުރ ިތމާވީެށގެ މައަްސލަތައް ފާހަގަކުރުނ

ިގނަބައެއްގެ ިޚޔާލުތައް އަޑުއަހާ، އެއިާއމެދު ިވްސނާ އެންމެން 

ް ގިުޅގެން އެކުގިައ މަަސއްކަތްކުރުނ

ރަށުގެ އާބީާދ ިއތުރުވުމުން ިތމާވީެށގެ ގޮތުން ިދމާވާ މައަްސލަ 

ް ތަކީަކ ކޮބާކަން ދެނެގަތުނ







ބޭުންނވާެނ ތަެކިތ: 

ު މާކަރ
ބޮޑު ކަރުދްާސގަނޑެއް )ކޮންމެ ގުރޫޕަކަށް ގަނޑެއް(





ުކަރްނީވ ކަްނތައް:

1 ކިުދ ގުރޫޕުތަކަށް ބަހާލާށެވެ. )ގުރޫޕެއްގިައ 5 އިާއ 8 ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް(

2  ކޮންމެ ގުރޫޕަކުންވްެސ ީލޑަރަކިާއ، ރެކޯޑުކުރާނެ ީމހަކިާއ ނޯޓުނަގާނެ ީމހަކު ކަނޑައެޅުމަށްފަހު ކަރުދްާސތައް ބަހާލާށެވެ.

3  ކޮންމެ ގުރޫޕަކުންވްެސ ރަށުގެ ޗާޓެއް ކުރަހާށެވެ. ިމ ޗާޓުގިައ ިތީރގިައއެވާ ތަންތަން ިހމަނަންވާނެއެވެ:
ް     - ގެތައ

ް     - ިމްސިކތްތައ
ް     - ވަޅުތައ

    - ކިުނއަޅާ ތަންތަން
    - އޮޅުތައް ...... އިަދވްެސ ިމފަދަ އެހެންތަންތަން

4  ކޮންމެ ގުރޫޕަކުންވްެސ ިމހާރު މިުހއްމުވެފިައވާ ިތމާވީެށގެ މައަްސލަތައް ިލްސޓުކުރާށެވެ. )ިމާސލަކަށް: ފެނުގެ މައަްސލަ، 
    ތަޣަައްޔަރުވުން، ކިުނ، ރަށިްގރުން، ނުރައްކާވެފިައވާ ިދރުންތައް ... ިމފަދަ ކަންތައް(. ިމފަދަ މައަްސލަތައް ިދމާވެފިައވާ ަސރަޙަައްދުތައް   

    ޗާޓުގިައ ފާހަގަކުރާށެވެ. )ިމާސލަކަށް: ފެނުގެ މައަްސލަ ީމހުން ިދިރއުޅޭ ަސރަޙަައްދުގިައ ފާހަގަކުރިެވދާނެއެވެ.(

5  ޗާޓުތައް ތައްޔާރުކޮށް ިނމުމުން، ކޮންމެ ގުރޫޕަކުން އެ ބަޔަކު ތައްޔާރުކިުރ ޗާޓުގިައި ިހމިެނފިައވާ ިތމާވީެށގެ މައަްސލަތަކިާއ އެކަންކަން   
    އެންމެބޮޑަށް ކިުރމިަތވެފިައވާކަމަށް ފެންނަ ަސރަޙައްދުތައް އެގޭނެހެން އެންމެނަށް ހުށައަޅާށެވެ.

6  ހިުރހާ ގުރޫޕް އެކުގިައ ިތީރގިައވާ ނުކުތާތަކިާއ މެދު މްަޝވަރާކުރާށެވެ.
   ކުޑަރަށެއްގިައ ިދިރއުޅުމުގެ ަސބަބުން ފާހަގަކުރެވުނު މައަްސލަތަކިާއ އިެއން ކުރާ އަަސރުތަކީަކ ކޮބާ؟

   ފާހަގަކުރެވުނު މައަްސލަތަކުގެ ތެރިެއން އެންމެ މިުހއްމު މައަްސލައީަކ ކޮބާ؟ އީެއ ީކއްވެ؟
   ިމ މައަްސލަތަކުގެ ަސބަބުން ީމހުން ކާންބޯންކުރާ މަަސއްކަތްތަކަށްކުރާ އަަސރުތަކީަކ ކޮބާ؟

ޙަަރަކާތް 3 - ކަްނތައްތައް ގިުޅފިައވާ ގޮތް

ް ިތމާވީެށގެ މައަްސލަތައް ޙަައްލު ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކިާއމެދު ބިައވިެރންގެ ިޚޔާލުހޯދުނ

ިތމާވީެށގެ މައަްސލަތަކިާއ އޭގެ ަސބަބުން ީމހުން ކާންބޯން ކުރާ މަަސއްކަތްތަކިާއ، ިޞއްޙަތިާއ އިަދ ދުޅަހެޔޮކަމިާއ ހިުރ ގުޅުން 

ް ބަޔާންކޮށިްދނުނ

ް އެހެނީްމހުންގެ ިޚޔާލުތައް އަޑުއަހާ، އެންމެން އެކުގިައ ގިުޅގެން މަަސއްކަތްކުރުމަށް ިހތްވަރިުދނުނ







މަޤަްޞުދ

ު މާކަރ

ބޮޑު ކަރުދްާސގަނޑެއް )ކޮންމެ ގްރޫޕަކަށް ގަނޑެއް(





ބޭުންނވާެނ ތަެކިތ: 

1 ކިުދ ގުރޫޕުތަކަށް ބަހާލާށެވެ. )ގްރޫޕެއްގިައ 5 އިާއ 8 ދެމެދުގެ ޢަދަދަކަށް(

2  ކޮންމެ ގުރޫޕަކުންވްެސ ިތމާވީެށގެ 1 މައަްސލައެއް ފާހަގަކޮށް، ކަރުދްާސގަނޑުގެ )ނުވަތަ ބޯޑުގެ( ިތީރގިައ ިލޔާށެވެ.

3  ކޮންމެ ގުރޫޕަކުންވްެސ ިތީރގިައވާ ުސވާލިާއމެދު ިވްސނުމަށް ބުނާށެވެ:
 

    ިމ މައަްސލަިއގެ ަސަބުބްނ ިތމާވްެށޓަްށ ުކރާެނ ޭނެދވޭ އަަސަރީކ ކޮާބ؟
      ދެން ފާހަގަކުރިެވފިައވާ މައަްސލިައގެ މީަތގިައ، އޭގެ ަސބަބުން ކުރާނެ ކޮންމެވްެސ 1 އަަސރެއް ިލޔާށެވެ. އިަދ ިމ ދެ ބިައ ީތރަކުން   

      ގުޅުވާލާށެވެ.

ުކަރްނީވ ކަްނތައް:
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4  ކޮންމެ ގުރޫޕަކުންވްެސ ިތީރގިައވާ ިއތުރު ުސވާލަށް ިވްސނާލާށެވެ. 
    3 ގިައ ބަޔާންކުރެވުނު އަަސރުގެ ަސބަބުން ދެން ިއތުރަށް ކުރާނެ އަަސރުތަކީަކ ކޮބާ؟

    ިމހެންގްޮސ ހިުރހާ ކަރުދާހެއްގިައ ިލޔިެވފިައވާ ހިުރހާ އަަސރުތަކެއް އެކިަތ އަނެކައްޗިާއ ގުޅެންދެން ކިުރއަށްދާށެވެ.

ިމާސުލ:

ފީަޤުރކަްނ ިއތުުރވްުނ

ުނހުަނ ޚަަރުދޮބޑު ކަމެއް

ަނުރަދމިާއްނ ީލުކވްުނލޮުނ ފަެންށ ހުެދްނ

ވަޅުތައް ބޭުންނ ުނުކެރވްުނ

ޑަކްޓަަރްށ ަދއްކާ ބޭްސ ެނގްުނ

ީމހުަންށ މަަސއްކަތަްށ ުނެދވްުނ

ރޯގާތަކާ ަބިލތައް ިއތުުރވްުނ

ވަޅުފްެނ ތަޣައަްޔުރވްުނ

5  ކޮންމެ ގުރޫޕަކުންވްެސ އެބައެއްގެ ޑައެގްރަމް ިނމުމުން އެންމެނަށް ދައްކާ، އެއިާއ ބެހޭގޮތުން މްަޝވަރާ ކުރާށެވެ.

6  ިތީރގިައވާ ކަންކަމިާއމެދު އެންމެން އެކުގިައ މްަޝވަރާ ކުރާށެވެ:

   - ހުށައެޅުނު ޑައެގްރަމްތަކީަކ ިތޔަ ޖަމާޢަތުގެ ޙާލަތު ރަމްޒުކޮށްދިެނިވ ތަކިެތތަ؟
   - ިތމާމެންގެ ިޞއްޙަތިާއ ކާންބޯން ކުރާ މަަސއްކަތްތަކިާއ ިތމާވީެށގެެ މައަްސލަތަކިާއ ގިުޅފިައވާ ިމންވަރު ރައިްޔތުންނަށް އެނގީެނ   

   ިކހާވަރަކަށް؟
   - ިމ މައަްސލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް ިމހާރު އިެޅފިައވާ ިފޔަވަޅުތަކީަކ ކޮބާ؟

ޙަަރަކާތް 4 - މައަްސލަތައް ތުަރީތުބކުުރްނ

ް މައަްސލަތަކިާއމެދު ބިައވިެރންގެ ިޚޔާލުތަކިާއ ިއޙާްސްސތައް ފާޅުކުރުނ

ް ިތމާވީެށގެ މައަްސލަތަކިާއމެދު ފުންކޮށް ިވްސނުނ

ް ހުށައެޅޭ ނުކުތާތަކިާއ ިޚޔާލުތަކަށް ިބނާކޮށް މިުހއްމުކަން ބޮޑު މައަްސލަތައް ކަނޑައެޅުނ







މަޤަްޞުދ

ބިައވަރު ކާޑު ެސޓުތަކެއް )ކޮންމެ ގުރޫޕަކަށް ެސޓެއް(، ކޮންމެ ކާޑެއްގިައ ިތމާވީެށގެ މައަްސލައެއް ިލޔެފިައވާ )ިމާސލު: ކިުނނައްތާލުމުގެ 

މައަްސލަ، ރަށިްގރުން، ވަޅުފެން ތަޣަައްޔަރުވުން، ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު އްުސވުން )ދިުނޔެ ހޫނުވުން(، ޑެނީްގ ހުން، އޮޅުތަކިާއ ކިުޅތައް 

ރައްކާތިެރކުރުން، ފެނުގެ ވީަޞލަތްތަކުގެ މަދުކަން(. ިމާސލުގިައ އެވާތަނުން ނުވަތަ ީމގެ ކީުރގެ ޙަރަކާތެއްގިައ ފާހަގަކުރިެވފިައވާ 

މައަްސލަތަކުން މައަްސލަތަކެއް ިޚޔާރުކުރާށެވެ.



ބޭުންނވާެނ ތަެކިތ: 

ުކަރްނީވ ކަްނތައް:

1  5 އިާއ 8 ީމހުން ިހމެނޭ ކިުދ ގުރޫޕުތަކަކަށް ބަހާލާ، ކޮންމެ ގުރޫޕަކަށް ކާޑު ެސޓެއް ހަވާލުކުރާށެވެ.

2  މައަްސލަތަކުގެ މިުހއްމުކަމަށް ބަލާ، ތަރީުތބުކުރާށެވެ. ިމގޮތުން ތަރީުތބުކުރިާއރު ގުރޫޕުގިައ ިޚޔާލު ތަފާތިުވނަމަވްެސ،         
    މްަޝވަރާކޮށް އެންމެނަށް އެއްބްަސވެވޭ ގޮތަކަށް ިނންމާށެވެ.

3  ގުރޫޕުތަކުގިައ އެއްބްަސވުމަކަށް އާދެވުމުން، ފުރަތަމަ އެއް ގުރޫޕުން އީެމހުން މައަްސލަތައް ތަރީުތބުކިުރ ގޮތް، އެގޮތަށް ިނނިްމ    
    ަސބަބިާއއެކު ހުށައެޅުމަށް ބުނާށެވެ. 

4  އެހެން ގުރޫޕުތަކުން، ހުށަހިެޅ ގްރޫޕިާއ ުސވާލުކުރުމަށް ފުރަުޞތުދޭށެވެ. އެއަށްފަހު ކޮންމެ ގުރޫޕަކުންވްެސ އެބަޔަކު ތަރީުތބުކޮށްފިައވާ   
    ގޮތިާއމެދު ިވްސނާ ިޚޔާލު ފާޅުކުރުމަށް ވަގުތުދޭށެވެ.

5 ިމގޮތަށް ކޮންމެ ގުރޫޕަކަށްވްެސ އެބަޔަކު ތަރީުތބުކިުރގޮތް ހުށައެޅުމަށް ފުރަުޞތުދޭށެވެ. ކޮންމެ ފަހަރަކުވްެސ ހުށައަޅާ ގުރޫޕިާއ ުސވާލުކޮށް،   
   ިތމާމެންގެ ތަރީުތބު ބަދަލުކުރަން ބޭނުންނަމަ އެކަންކުރުމަށް އެހެން ގުރޫޕުތަކަށް ފުރަުޞތުދޭށެވެ.

6  އެންމެން އެކުގިައ ިތީރގިައވާ ކަންކަމިާއމެދު މްަޝވަރާކުރާށެވެ.
    - ިތބާގެ ގުރޫޕުން އެއްވްެސފަހަރަކު ތަރީުތބު ބަދަލުކިުރތަ؟ ީކއްވެ؟

    - ިތބާގެ ިނންމުންތަކަށް ނުފޫޒުފޯރުކުރިުވ ކަންތައްކީަކ ކޮބާ؟
    - ގުރޫޕުގިައ ިތބާގެ ިޚޔާލު ހުށަހެޅުމަށް ފުރަުޞތު ިލބުނުތަ؟ ވިަކ ފަރުދެއްގެ ގޮތުން ތަރީުތބުކުރާނަމަ، ގުރޫޕުން       

      ތަރީުތބުކިުރ ގޮތިާއ ިޚލާފު ވެދާނެތަ؟
    - ިމ ޙަރަކާތުގިައ ތަފާތު ިޚޔާލުގެ ތަފާތު ބަޔަކު ބިައވިެރވުމުގެ ފިައދާތަކީަކ ކޮބާ؟
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3ްް ތަޙީްލލް ކުރުމިާއ ިދރާާސކުރުނ

ޙަަރަކާތް 5 - މައަްސލަ ެބލުްނ

ިތމާވެށްޓިާއ ގުޅުންހިުރ މައަްސލައެއް ތަޙީްލލުކުރުން.

މައަްސލައިާއ ގުޅޭ ތަޖިްރބާ ިލިބފިައވާ ފަނީްނ ީމހުންގެ ލަފާ ހޯދުން.





މަޤަްޞުދ

ް ތަޖިުރބާ ިލިބފިައވާ ީމހެއް ނުވަތަ އެކަމާ ގުޅުންހިުރ ިރޕޯޓެއ 

ބޭުންނވާެނ ތަެކިތ: 

ުކަރްނީވ ކަްނތައް:

1  މަޢުލޫމާތު ިލބެން ހިުރ ފަރާތްތައް ފާހަގަކުރުން.
ް   - މައަްސލައާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ތަޖިުރބާކާރެއް ގެނައުނ

  - މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ގުޅާނެ ފަރާތެއް ހޯދުން
  - ިރޕޯޓުތައް ބަލާ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުން. 

  - ިއންޓަރނެޓުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުން.

2  ގްރޫޕްގެ މެދުގިައ ހިޯދފިައވާ މަޢުލޫމާތު ބަލާ މްަޝވަރާކުރާށެވެ.
  - މަޢުލޫމާތު ހިޯދފިައވީަނ ކޮންފަރާތަކުން އިަދ މަޢުލޫމާތުގެ ަޞއްޙަ ތޯ ބެލުން.

  - ތަޢާރުޒުވާ މަޢުލޫމާތެއް ހިުރތޯބެލުން.
  - ިލިބފިައވާ މަޢުލޫމާތު މުޖުތަމަޢުގިައ ހިުރ މައަްސލަ ޙައްލުކުރުމަށް އެއްވްެސ ގުޅުމެއްވޭތޯ ބެލުން.

3  ހުނަރު ނުވަތަ އެކީަށގެންވާ އާލާތްތައް ހިުރނަމަ މައަްސލައިާއ ގުޅޭގޮތުން ތަޙީްލލުކުރުން.

ިތމާވްެށޓާިއ ގުޅުްނހުިރ މައަްސލަތަކާ ެބހޭ މަޢުލޫމާތު ހުޯދމްަށ ގުޅާޭނ ފަރާތްތައް:
  - ިލވް އެންޑް ލާރން އެންވަޔަރަމަންޓް އިެޑއުކަޭޝން

  - ިމިންސޓީްރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، އެނަރީޖ އެންޑް ވޯޓަރ
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ިމއުރަލް ކުރެހުމުގެ މަަސއްކަތިާއހަމައަށް ދެވުމުގެ ކިުރން ރާވާ ހަމަޖައަްސންޖެހޭ ވަރަށް ިގނަ ކަންތައްތަކެއްވެއެވެ. މަގަުޞދުތައް ކަނޑައަޅާ، 

ީމހުން ބިައވިެރކުރުވާ މަަސއްކަތްކުރާނެ ތާވަލެއް އެކުލަވާލުމުން ޙަރަކާތް 4 ން ފިެށގެން 8 ށް ހިުރ ޙަރަކާތްތަކީަކ ރަނގަޅު މަަސއްކަތްތަކެކެވެ. 

ީމގިައ ިހމަނިައފިައވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ މިައގަނޑު މަޤަްޞދީަކ ިމއުރަލެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް އީެހވުންކަމުގިައިވޔްަސ، އެންމެންގެ ބިައވިެރވުމިާއއެކު 

ކަންކަން ރާވާ ިހންގާނެ ގޮތް ދައްކުވިައިދނުމީަކވްެސ ިމ ޙަރަކާތްތަކުން ޙިާޞލް ވާނޭ މަޤަްޞދެކެވެ. ޖަމާޢަތުގިައ ިހންގޭ ިމފަދަ އެހެން 

މްަޝރޫޢުތަކުގިައ، ިމ މްަޝރޫޢުގިައ ބޭނުންކުރެވުނު ގޮތްތަކިާއ އޫުޞލުތައް ބޭނުންކުރިެވދާނެއެވެ. ިމ ިމއުރަލް މްަޝރޫއަށް ިމހާ ިގނަވަގުތުގެ 

ރޭވުން ބޭނުންނުވާނެ ކަމުގިައ ގަބޫލުކުރެވުންަސ، ީމގިައ ކަނޑައަޅިައފިައ ިމވާ ހިުރހާ ިފޔަވަޅުތަކެއް ފިުރހަމަ ކުރުމީަކ ވަރަށް މިުހއްމު ކަމެކެވެ. 

އެހީެނ ީމގިައ ިހމިެނފިައވާ ރޭވުމުގެ ިގނަ ޙަރަކާތްތަކީަކ ހަމައެކިަނ ިމއުރަލްގެ މަަސއްކަތް ިނންމަން މަގުފިަހ ކޮށިްދނުމުގެ ބަދަލުގިައ، ިމފަދަ 

އެހިެނހެން ކަންތައްވްެސ ރާވާ ިހންގާނެ ގޮތްތައް ހުށައަޅާދޭ ޙަރަކާތްތަކެކެވެ. 

އްެނމްެނ ަބިއވިެރވެގްެނ މްަޝރޫޢު ރޭވުމުގެ މިުހއްމު ކަމީަކ ކޮާބ؟

އެންމެން ބިައވިެރވެގެން ކަންކަން ިނންމުމީަކ ޖަމާޢަތްތަކަށް ިއތުރު ބާރު ިލއްބުވިައދޭ ކަމެކެވެ. އެހީެނ އެކަމީަކ ީމހުންނަށް އީެމހުންގެ 

އިަމއްލަ ޤިާބިލއްޔަތު ދެނެގަންނާނެ ފުރަުޞތު ހޯދިައދޭނެ ކަމެކެވެ. 

އެންމެންގެ ބިައވިެރވުން ހޯދުމުން ޖަމާޢަތުގިައ އެކުލެވޭ ތަފާތު ިގނަ ިޢލްމިާއ ހުނަރު ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރަުޞތު ބޮޑުވެއެވެ.  

އެންމެން ބިައވިެރވެގެން ކަންކަން ިނންމުމުން އެންމެންގެ ިޚޔާލިާއ ބޭނުންތައް އެކުލެވޭނެހެން ކަންކަން ިނންމުމުގެ ފުރަުޞތު ބޮޑެވެ. 

ވިަކބަޔަކު ކަންކަން ިނންމާނަމަ، ޖަމާޢަތުގެ ބައެއް ީމހުންގެ ބޭނުންތަކަށް ނުފުދޭ ގޮތަކަށް ކަންކަން ިނނިްމދާނެއެވެ. 

ރާއްޖެ ފަދަ ހިުރހާ ކަމެއް މަރުކީަޒ އޫުޞލުން ިނންމާ، ިޚދްމަތްތަކިާއ ވީަޞލަތްތައް ކޮންމެ ރަށަކަށް ފޯރުކޮށިްދނުން ދިަތ ޖީަޒރާ 

ޤައުމެއްގިައ ިމފަދިައން ޖަމާޢަތްތަކަށް ކަންކަން ިނންމުމުގެ ބާރު ިލއްބުވިައިދނުމީަކ ވިަކން ބޮޑަށް މިުހއްމު ކަމެކެވެ. ކޮންމެ ރަށެއްގެ 

ބޭނުންތައް އެންމެ ރަނގަޅަށް އެނގީޭނ އެ ރަށެއްގެ ރައިްޔތުންނަށް ކަމުން އެ ރަށެއްގެ އެންމެން ބިައވިެރވެގެން ކަންކަން ިނންމުމުން 

އެ ރަށަކަށް ޚާއަްޞ މައަްސލަތަކަށް ގެނޭވޭނެ ޙައްލު އަވްަސވެފިައ ކިާމޔާބުވުމުގެ ފުރަުޞތު ބޮޑެވެ.

އެންމެން ބިައވިެރވެގެން ކަންކަން ިނންމުމުން ރައިްޔތުންގެ ިކބިައގިައ ކަންކަމިާއމެދު ފުންކޮށް ިވްސނާ އެންމެ އެކަށޭނެ ިނންމުން 

ިނންމުމުގެ ިސފަ އަށަގަނުވައެވެ. ީމގެ ަސބަބުން އެބިައީމހުންގެ ިކބިައގިައ ކިުރމަގުގިައ ރަށަށް ކިުރމިަތވާ މައަްސލަތައް 

ކިާމޔާބުކަމާއެކު ޙައްލު ކުރުމުގެ ޤިާބލްކަން ިއތުރުވާނެއެވެ.  

އެންމެން ބިައވިެރވެގެން ކަންކަން ިނންމުމުން އެކަންކަމީަކ ވިަކއަތަކަށްނުޖެހޭ އެންމެނަށްވްެސ ހަމަހަމަ ިނންމުންތަކަކަށްވެ، ރައިްޔތުންގެ 

މެދުގިައ ުޞލްޙަ މަަސލްަސކަން ޤިާއމްކުރުވައެވެ.
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ޙަަަރަކާތް 6 - މައަްސލަ ެބލުްނ

މަޤަްޞުދ

ބޭުންނވާެނ ތަެކިތ: 

ުކަރްނީވ ކަްނތައް:

ް ގުރޫޕުގިައ މަަސއްކަތްކުރިާއރު އެންމެންގެ އެއް އަމާޒެއް އޮތުމުގެ މިުހއްމުކަން ފާހަގަކުރުނ

ް އެންމެންގެ ބިައވިެރވުމިާއއެކު އެންމެން މަަސއްކަތްކުރާނެ އެއް އަމާޒެއް ކަނޑައެޅުނ





ގަލަމިާއ ކަރުދްާސ 

1 ފާަށ ުކިޅވުަރ:
 

އެންމެން ވަށްބުރެއްގިައ އަތުގުޅިައލިައގެން އެތުރުމަށް ބުނާށެވެ. އެކަކު އަނެކަކު ގާތުގިައ ނުބުނެ ިސއްރުން ކޮޓީަރގެ ވިަކ ކަނެއް ިޚޔާރު ކުރުމަށް 
ބުނާށެވެ. ދެން ިތީރގިައވާ ކަންތައް ރަނގަޅަށް ާސފުކޮށްދޭށެވެ. 

ވަށްބުރުގިައ ިތިބ އެންމެނީަކ އެއް ޖަމާއަތެއްގެ ީމހުނެވެ. އެންމެން އަތުގުޅިައގެން ިތބުން ރަމްޒު ކޮށްދީެނ ިމކަމެވެ. އިަދ އެއްވްެސ ީމހަކު 
އޭނާއިާއ ޖިެހގެންހިުރ ީމހާގެ އަތުން ދޫކޮށްލިައގެން ނުވާނެއެވެ. 3 އިާއ ހަމައަށް ގުނުމުން، އީެމހަކު ިޚޔާރުކިުރ ކަނަކިާއ ިދމާލަށް އީެމހަކު 

ިހނގިައގަންނާށެވެ.  1 ... 2 ... 3 ... ދޭ !

ހިެލފިެލވުން ތަންކޮޅެއް މަޑުޖިެހލުމުން ުސވާލު ކުރާށެވެ: 

އެއްވްެސ ީމހަކަށް އީެމހަކު ދާން ބޭނުނިްވ ތަނަށް ދެވުނުތަ؟ އީެމހަކު ބޭނުނިްވތަނަށް ދެވީުނ ކޮންބަޔަކަށް؟ ިކިހނެތް؟ އެހެނީްމހަކު ދާން      
ބޭނުނިްވ ިދމާލަށް ދާންޖެހުމުން ކުރެވީުނ ކޮންކަހަލަ ިއޙާްސްސތަކެއް؟ އެންމެންގެ އީޮތ އެއް އަމާޒެއްތަ؟

އަލުން ިމ ޙަރަކާތް ކިުރއަށް ގެނިްދއުމަށް ިއރާުޝދު ދޭށެވެ. ިމފަހަރު އެންމެން މްަޝވަރާ ކޮށްގެން ދާނޭ ވިަކ ކަނެއް ިޚޔާރުކުރުމަށް ބާރު    
އަޅާށެވެ. އެންމެން ތައްޔާރުވުމުން އަލުން ކީުރގިައ ކަންތައްކިުރމަގުން ކުރާށެވެ. އެއަށްފަހު ުސވާލުކުރާށެވެ: 

ިމފަހަރު އެ ީމހަކު ދާންބޭނުނިްވ ިދމާލަކަށް އީެމހަކަށް ދެވުނުތަ؟ އެންމެންގެ އެއް އަމާޒެއް އޮތުމުގެ ފިައދާއީަކ ކޮބާ؟ 

2  ބިައވިެރން ކިުދ ގްރޫޕް ތަކަކަށް ބަހާށެވެ. އިަދ  ކޮންމެ ގްރޫޕަކުން ިމއުރަލް މްަޝރޫޢުން ޙިާޞލްކުރަން ބޭނުންވާ އަމާޒު ކަނޑައަޅާށެވެ.   
    އެންމެންގެ ލަފާގެމިަތން އަމާޒެއް ކަނޑައެޅުމަށް މަަސއްކަތްކުރާށެވެ. ިމގޮތުން ކަނޑައެޅޭ ލަނޑުދަނިޑ ކަނޑައެޅުމުގިައ ިތީރގިައވާ   

    ނުކުތާތައް އީެހގެ ގޮތުގިައ ބޭނުންކުރިެވދާނެއެވެ:

- ކިުރމަގުގިައ ިމމައަްސލަ އޮންނާނެގޮތް.    
- ިމ މަަސއްކަތުގިައ ޙަރަކާތް ތިެރވީާނ ކޮންބައެއް؟  

- ިމ މަަސއްކަތުން ފިައދާވީާނ ކޮންބަޔަކަށް؟  
- ިމކަންތައް )ޙަރަކާތް ތައް( ދެމެހެއްޓީޭނ ިކިހނެއް؟  

  

ތ�ރ�ގިައއެވީަނ ިމގޮތުން ކަނޑައިެޅދާނެ ލަނޑުދަނިޑއެއްގެ ިމާސލެކެވެ:
"ވާރޭފެންތާނީްގ ރައްކާތިެރ ގޮތުގިައ ބެލެހެއްޓުމުގެ މިުހއްމުކަމުގެ ހޭލުންތިެރކަން ިއތުރުކޮށް، ވާރޭފެން ރައްކާތިެރގޮތުގިައ ނަގާ ބޭނުންކުރުމުގެ 

."ް ޢަމީަލ މަަސއްކަތްތައް ކިުރއަށްގެނިްދއުމަށް ރައިްޔތުންނަށް ިހތްވަރިުދނުނ

އަމާޒު ކަޑައެޅުމަށްފަހު އެހެންގްރޫޕް ތަކުގެ މެމްބަރުންނަށް ހުށައަޅާށެވެ. އިަދ އެންމެންގެ މެދުގިައ އެންމެ މަޤްްބޫލް އަމާޒެއް ިޚޔާރު ކުރާށެވެ.    
 

1	gwDiairu

ރ�ށ�ރ�ށ�ގ�ފ�ިހކ�ނ� ދ�މ�ހ�އ�ޓ�މ�ތޯ! އ�ހ�ރެމެން އަބަދުވްެސ އުޅީެނ އުދަގުލުގިައ! ިކހާދުވަހެއްވަންދެން ިމގޮތައް އުޅެން ޖެހޭނެހޭ!
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މަޤަްޞުދ

ުކަރްނީވ ކަްނތައް:

ޙަަރަކާތް 7 - މިައގަނޑު މެެސޖު ފުޯރޮކްށިދުންނ

މުވަާޞލާތުކުރުމީަކ ހަމައެކިަނ މެެސޖެއް ފޮނުވާ ރައްދުކުރުމަށްވުރެ ބޮޑު ކަމެކެވެ. އެހީެނ އެއްޗެއް ބުނެދޭން އުޅޭ ީމހާ ދޭން ބޭނުންވާ މެެސޖިާއ 

އަޑުއަހާ ީމހާ މާނަކުރާ ގޮތިާއ ވަރަށް ިގނަފަހަރު ތަފާތުވެއެވެ. އެހެންކަމުން ިތމާ ދޭން ބޭނުންވާ މެެސޖީަކ ކޮބިައކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދެނެގަތުން 

މިުހއްމެވެ. 

ިމގޮތުން ިމއުރަލު ިއން ދޭން ބޭނުންވާ މެެސޖު ދުރާލާ ކަނޑައެޅުމުން އެކަން ކުރަން ފޭަސހަވާނެއެވެ. ިމާސލަކަށް ފެނާ ބެހޭ ިމއުރަލައަކަށް ވުރެ، 

ާ" ފަދަ ވިަކ ިޝއާރެއް ކަނޑައަޅިައގެން އުފައްދާ ިމއުރަލުން ީމހުންނަށް ިލިބދޭ  "ބާރުނުކުރެވޭ ިއްސކުރު މަރާމާތުކުރޭ - ފެން ިއްސރާފުކުރުން ހުއްޓާލ

މެެސޖު މާ ާސފު ވާނެއެވެ.

ިމއުރަލް ފަރުމާކުރުމުގިައ ިވްސނާނެ ވިަކ މެެސޖެއް ނުވަތަ ިޝޢާރެއް ކަނޑައެޅުން

ް ިމ މެެސޖު ރައްދުކޮށްދޭނެ ގޮތެއް ކަނޑައެޅުނ





ކުރާށެވެ:  މްަޝވަރާ  ިބނާކޮށް  ނުކުތާތަކަށް  ިތީރގިައވާ  ބަލާ  ިމއުރަލް  ތައްޔާރުކޮށްފިައވާ  ދިަރވަރުން  ގެ  ީސ.އެޗް.އްެސ.ީއ    1
   - އެ ިމއުރަލްގެ މިައގަނޑު މެެސޖީަކ އިަދ އެހިެނހެން މެެސޖްތަކީަކ ކޮބާ؟

   - ލަފާކުރެވޭ ގޮތުގިައ އެ ިމއުރަލް އަމާޒު ކުރިެވފިައވީަނ ކޮންބަޔަކަށް؟

ކުރާށެވެ.  މްަޝވަރާ  މެދު  ބަޔަކަށްކަމިާއ  ކޮން  ބޭނުންވީަނ  ދޭން  މެެސޖް  ިމއުރަލުން  މްަޝރޫޢުގެ  ިމ    2
    އަމާޒުކުރަން ބޭނުންވީަނ ކޮން ބަޔަކަށް؟ 

    ިދމާވާނެ ހުރްަސތަކީަކ ކޮބާ؟ 
    އަމާޒު ކުރަންއުޅޭ ީމހުން 

    ަޝއުގުވިެރވީާނ ކޮން ކަންތައްތަކަކަށް؟ އީެމހުން ނުރުހޭނެ ކަންތައްތަކީަކ ކޮބާ؟

3  1 ނުވަތަ 3 ީމހުން އެކުލެވޭ ކިުދ ގްރޫޕްތަކަށް ބަހާލާ ކޮންމެ ގްރޫޕަކަށްވްެސ ކަރުދްާސކޮޅުތަކެއް ދޭށެވެ.

4 ލަނޑުދަނިޑ ދައްކާ އެއިާއމެދު ިޚޔާލު ބަދަލު ކުރާށެވެ.

ިނންމުންކަން    މެެސޖެއް  ބޭނުން  ރައްދުކޮށްދޭން  އިެއން  ިވްސނާނެ،  ފަރުމާކުރުމުގިައ  ިމއުރަލް  5 ިމ ޙަރަކާތުގެ މިައގަނޑު މަޤަުޞދީަކ 
   ބުނެދޭށެވެ. ިތމާވިެށގެ މައަްސލައަކާ ބެހޭގޮތުން ދޭން ބޭނުންވާ ދިެތން މެެސޖެއް ިލޔުމަށް ކޮންމެ ގްރޫޕަކަށްވްެސ ިއރާުޝދު ދޭށެވެ. 

   ިނމުމުން ކޮންމެ ގްރޫޕެއްވްެސ އެ ބައެއްގެ ިޚޔާލު އެންމެނަށް ހުށައަޅުމަށް ބުނާށެވެ.

6 ިމގޮތުން ހުށައެޅުނު މެެސޖުތައް އެއްކުރާށެވެ.

7 އެތަނުން އެންމެ ކަމުދާ މެެސޖެއް ވޯޓަކުން ިނންމާށެވެ.

1	gwDiairu

އަހަރުމެނީްނ ރަގަޅު ރައްޓިެހންނެވެ!
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މަޤަްޞުދ

ުކަރްނީވ ކަްނތައް:

ޙަަރަކާތް 8 - ިމއުުރަލްް ފުަރމާކުުރްނ

ް ދޭން ބޭނުންވާ މެެސޖަށް ިވްސނިައގެން، ިމއުުރަލް އޮންނަނީްވގޮތުގެ ފަރުމާއެއް ތައްޔާރުކުރުނ

ް އެކުގިައ މަަސއްކަތްކުރުނ





ބޭުންނވާެނ ތަެކިތ: 

ޙަރަކާތް 6 ގިައ ިމކަމަށް ބޭނުންވާނެ ކަމަށް ިނންމުނު ތަކިެތ 

1  ިމއުރަލް ފަރުމާކޮށް ތައްޔާރުކުރުމުގިައ ކޮންމެ ީމހެއްގެވްެސ ިޙއާްޞވާ ކަމެއް އޮންނާނެހެން ރާވާށެވެ.

2  އެންމެންގެ ިޚޔާލިާއ ލަފަޔިާއއެކު ިމއުރަލް އޮންނަނީްވ ގޮތެއް ިނންމާށެވެ. ފާރުގިައ ކުރަހަން ފެށުމުގެ ކިުރން ކަރުދާހުގިައ ކުރަހާށެވެ.
 

3  ިމއުރަލުން ިދނުމަށް ކަނޑައެޅުނު މެެސޖު އަބަދުވްެސ ހަނދާން ބަހައްޓާށެވެ. އިަދ އެންމެންގެ އެއް އަމާޒެއް އޮތުމުގެ މިުހއްމުކަން     
    ހަނދާން ނައްތާނުލާށެވެ.

4  ިމއުރަލްް ކުރެހުމުގިައ ީވހާ ިގނަބައެއްގެ ބިައވިެރވުން ހޯދާށެވެ. ހިުރހާ މަަސއްކަތެއް ގުރޫޕުގިައ ިހމެނޭ އެއް ކުރެހުންތިެރއަކިާއ ހަވާލު   
    ނުކުރާށެވެ. ކުރެހުމަށް މާ މޮޅުނޫން ީމހުން އުފައްދާ ިމއުރަލީަަކ ވްެސ ނުހަނު ކިާމޔާބު އެއްޗިެހކަމުގިައ ވެދެއެވެ. ނުވަތަ، ގުރޫޕުގިައ   

    ިހމެނޭ މޮޅު ކުރެހުންތިެރއަކު ހިުރހާ ބައްޓަންތަކެއްގެ ބޭރުރޮނގު އެޅުމުން އެހެން އެންމެންވެގެން އޭގިައ ކުލަޖެއުްސމީަކވްެސ 
    ިމކަން ކުރިެވދާނެ ިއތުރު ގޮތެކެވެ.

މަޤަްޞުދ

ުކަރްނީވ ކަްނތައް:

ޙަަަރަކާތް 9 - ޙަަަރަކާތް ިހްނގުމްަށ ރޭވްުނ

ބޭުންނވާެނ ތަެކިތ: 

ް ިމޔުރަލްގެ މަަސއްކަތް ކިުރއަށްގެންދާނެ އެކީަށގެންވާ ތާވަލެއް ރާވާލުނ

ް އެންމެން ބިައވިެރވެގެން ރޭވުނ





ގަލަމިާއ ކަރުދްާސ 

ކުރާނެކަމެއް    ީމހަކުވްެސ  ކޮންމެ  ިހމެނޭ  ގުރޫޕުގިައ  ހަދާށެވެ.  ތާވަލެއް  ގެންދާނެ  މަަސއްކަތްކިުރއަށް  ބިައވިެރވުމިާއއެކު  1  އެންމެންގެ 
    ިހމެނުމަށް ަސމާލުކަން ދޭށެވެ. ކަނޑައިެޅފިައވާ ލަނޑުދަނިޑތަކަށް ިވްސނިައގެން ޙަރަކާތްތައް ކަނޑައަޅާށެވެ. 

2  ިނންމަން ހިުރ ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރާށެވެ.

3  ކޮންމެ ކަމެއްވްެސ ކުރާނެ ވިަކ ީމހަކު / ބަޔަކު ކަނޑައަޅާށެވެެ.

4  ކޮންމެ ކަމެއްވްެސ ިނންމާނެ ތީާރޚެއް ކަނޑައަޅާށެވެ.

5  ބޭނުންވާނެ ވީަޞލަތްތައް )ިމާސލަކަށް މަަސއްކަތު ާސމާނު( ކަނޑައަޅާށެވެ.

އާލާތްތައްުސްނިސުކްނތުިޒްނމާމަަސއްކަތް

ިމާސލު: ިފހާރިައން ހަރުގަނޑެއް 

ް )އަނބުރާ ގެންނަގޮތަށް( ހޯދުނ
ު ުހޯމަދުވްަސ )ފެބުރުއީަރ 27(ިޝހާބ ހަރުގަނޑ

ިމާސުލ:

1	gwDiairu ް ވަގުތު ކަނޑައެޅީޭނ މަަސއްކަތުގެ ބޮޑުކުޑިަމނުނ
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5ް ިމޔުރަލް އިާއ އޭގިައ އެކުލިެވގެންވާ މެެސޖު ތައްޔާރުކުރުނ

ިމިހާސބަށް އާދެވިޭއރު މަަސއްކަތްކިުރއަށް ގެންދާނެ ރަނގަޅުގޮތެއް އޮންނަންވީާނ ކަނޑައިެޅފައެވެ. އެ ގްރޫޕަކުން މަަސއްކަތްކުރާނެ ގޮތެއް ިނންމީާނ 

އެ ބައެކެވެ.

fiywvwLu

ް ިމއުރަލް އިާއ އޭގިައ އެކުލިެވގެންވާ މެެސޖު ިއްޝިތހާރު ކުރުނ 6

miaurwlc

ިނމުމުން އެކަމުގެ މިުހއްމުކަމިާއ އަގު ވަޒަންކުރީުމ ކޮންމެހެން ބޭނުންކަމެކެވެ. އީެއ މިުޅ ޖަމާޢަތުގެ ަސމާލުކަން ތައްޔާރުކިުރ ިމއުރަލްއަށް 

ހޯދުމަށްވްެސ އެޅޭ ބާރަކަށް ވާނެއެވެ. އިަދ ިއތުރު ފަރާތްތަކުގެ ަސމާލުކަން ހޯދުމަށްޓަކިައ ޚަބަރުފަތުރާ ވީަޞލަތްތަކުގެ ބޭނުންކުރުމީަކ ވްެސ 

އެދެވޭކަމެކެވެ. 

ިމގޮތުން ިމއުރަލްގެ ިނމުން ފާހަގަކުރުމަށް ކުރިެވދާނެ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގިައ:

ެ" ރްަސިމއްޔާތަކަށް ޖަމާޢަތުގެ އެންމެންނަށިާއ ބައެއް ޚާއަްޞ މެހެމާނުންނަށް ދަޢުވަތު ދޭށެވެ.  - ިމއުރަލް "ހުޅުވުމުގ

 ."ެ  - ކަމުވިޮށގެންވާ / މްަޝހޫރު ީމހަކު ލައްވާ ިމޔުރަލް "ހުޅުވާށެވ

ެ" ރްަސިމއްޔާތުގިައ ވާހަކަދެއްކުމަށް އޭގިައ އެކުލެވޭ މިައގަނޑު މެެސޖަށް ިންސބަތްވާ ދިާއރިާއން   - ިމއުރަލް "ހުޅުވުމުގ

   މިާހރަކަށް ދައުވަތުދޭށެވެ.

 - ިމއުރަލްގިައވާ މެެސޖިާއ ގުޅޭފަދަ މިުނފިޫހިފލުވުމުގެ ކަންތައްތައް ރާވާށެވެ. )ިމާސލު: ނެށުން، ލަވިަކޔުން، ތަމީްސލު، 

   ކުޅުން ...(

 - އެކަން ިރޕޯޓުކުރުމަށް ީޓީވ، ރިޭޑއޯ ފަދަ ޚަބަރުފަތުރާ ފަރާތްތަކަށް ދަޢުވަތު ދޭށެވެ. 
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7ް ޖަމާޢަތުގެ ިއްސނެގުން ިއތުރުކުރުނ

ިމއުރަލްގެ ިނމުން ފާހަގަކުރުމަށްފަހު އިެހާސބަށް އާދެވުނު ގޮތިާއމެދު ިވްސނާ ިފކުރުކުރުން ރަނގަޅެވެ. ިމގޮތުން ިތީރގިައވާ ނުކުތާތަކަށް ިވްސނާ 

ކިުރމަގުގިައ ރޭވޭ ިމފަދަ އެހެންެ މްަޝރޫޢުތައް ިހންގުމުގިައ ބަލަނީްވ ކަންތައް ކަނޑައިެޅދާނެއެވެ.

މަޤަްޞުދ

ުކަރްނީވ ކަްނތައް:

ޙަަަރަކާތް 10 - މުޠާިލޢާ ޮކްށ ވަޒްަނކުުރްނ

ބޭުންނވާެނ ތަެކިތ: 
ވަޒަންކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ފޯމުގެ ކީޮޕ 

ް ފްަސމަގުގެ ތަޖިުރބާގެ އީަލގިައ ކިުރމަގަށް ކަންކަން ރޭވުނ

އަޑުއެހުމުގެ ހުނަރު ިއތުރުކުރުން





1 މަަސއްކަތުގިައ ބިައވިެރިވ އެންމެންނަށް ބައްދަލުވުމަކަށިްކޔާ، 2 ީމހުން އެކުލަވާ ގުރޫޕުތަކަކަށް ބަހާލާށެވެ. 

2  ކޮންމެ ީމހަކުވްެސ ލޯމަރާލިައގެން ިއނދެ ިމ މަަސއްކަތުގިައ އީެމހެއްގެ ިޙއާްޞ އިާއ މެދު ިވްސނާލުމަށް ބުނާށެވެ.
 

3  ކޮންމެ ގުރޫޕަކަށްވްެސ ވަޒަންކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ފޯމުގެ 2 ކީޮޕ ދޭށެވެ. 
   - ިމ ިމއުރަލް މްަޝރޫޢުގެ ަސބަބުން އަހަންނަށް އެގީުނ .....

   - ިމ ިމއުރަލް މްަޝރޫޢުގެ ަސބަބުން އަހަންނަށް ކުރިެވދާނެ ކަމީަކ.....
   - ިމ ިމއުރަލް މްަޝރޫޢުގެ ަސބަބުން އަހަންނަށް ިއޙާްސްސީވ .....

   - ިމ ިމއުރަލް މްަޝރޫޢުގެ ަސބަބުން އަހަރެން ކުރަން ިނނިްމކަމީަކ .....

   ކޮންމެ ޖުމްލައެއްގެ މާނަ ރަނގަޅަށް ިކޔިައދޭށެވެ. ފުރަތަމަ ޖުމްލިައގިައ އެކުލެވީެނ ދްަސީވ އެއްޗަކިާއ ބެހޭ މަޢުލޫމާތެވެ. 
   ދެވަނަ ޖުމްލިައގިައ އެކުލެވީެނ ހުނަރިާއ ބެހޭ މަޢުލޫމާތެވެ.  ިތންވަނަ ޖުމްލިައގިައ އެކުލެވީެނ ިއޙ�ާސްސތަކިާއ ބެހޭ މަޢުލޫމާތެވެ. 

އިަދ އެންމެ ފަހު ޖުމްލިައގިައ އެކުލެވީެނ ކިުރމަގުގިައ ބިައވިެރން ކުރުމަށް ގްަސދުކުރާ ކަންތަކެވެ. ބޭރުރޮގު އެޅުމުން އެހެން އެންމެންވެގެން    
އޭގިައ ކުލަޖެއުްސމީަކވްެސ ިމކަން ކުރިެވދާނެ ިއތުރު ގޮތެކެވެ. 

4  ފޯމުގިައވާ ޖުމްލަތަކުގެ އީެހގިައ އެކަކު އަނެކަކުގެ ފަރާތުން ބްަސީދގަތުން ހޯދުމަށް ބުނާށެވެ. ުސވާލު ކުރީާމހާ ކޮންމެ ޖުމްލައެއް ިކޔުމުން  
    ބްަސީދގަތުން ދޭ ީމހާ އެ ޖުމްލަ ފިުރހަމަ ކުރީާނއެވެ. ބްަސީދގަތުން ދޭ ީމހާގެ ޖަވާބުތައް ކަނުލާ އަހާ ނޯޓުކުރުމަށް ުސވާލުކުރީާމހާ އަށް   

    ިއރާުޝދުދޭށެވެ. 

ުކިރއްަށ ިދުޔްނ

ިމއުރަލް މްަޝރޫޢުއީަކ ކިުރމަގުގިައ ޖަމާޢަތުގެ / ރައިްޔތުންގެ ިއްސނެގުމިާއއެކު ރާވާ ިހނިްގދާނެ ިމފަދަ ޙަރަކާތްތަކަށް މަގުދައްކިައދޭނެ މްަޝރޫޢު 
އެކެވެ. ިމ ިމއުރަލް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ތެރޭގިައ ތަފާތު ިތމާވީެށގެ މައަްސލަތައް އެނިގ، ކިުރމަގުގިައ އެކަންކަން ޙައްލުކުރުމަށް އިަމއްލައަށް 

މަަސއްކަތްކުރުމުގެ ޤިާބލްކަން ބިައވިެރންނަށް ިލިބދޭނެކަމަށް އުއީްމދުކުރަމެވެ.

ބީާކ އޮތް މަަސއްކަތްތަކީަކ ިތޔަބިައީމހުންގެ ކަމެކެވެ. ިމއުރަލް ތައްޔާރުކުރުމުގިައ ބޭނުންކުރެވުނު ގޮތްތަކިާއ އޫުޞލުތައް ބޭނުންކޮށްގެން ިމފަދަ 
ިއތުރު ޙަރަކާތްތައް ިހނިްގދާނެއެވެ. 

ފުަރތަމަ ިފަޔވަޅު: 
އާ މްަޝރޫޢުއެއް ިހންގުމަށް ގުރޫޕެއް އެކުލަވާލުން. ޖަމާޢަަތުގެ އިެކ ފަނީްތގެ އިެކ ދިާއރާގިައ އުޅޭ ިއތުރު ީމހުން ބިައވިެރކުރުމީަކ މިުހއްމުކަމެކެވެ. )ޙަރަކާތް 1(     

ެދވަަނ ިފަޔވަޅު:
ިވްސނާ، ިޚޔާލު ބަދަލުކޮށް ދްަސކުރުން! ިމއިާއ ގުޅުންހިުރ ނުވަތަ މިުޅން އާ ިތމާވީެށގެ މައަްސލައެއް ފާހަގަކޮށް އޭގެ ަސބަބުން ީމހުންގެ ިޞއްޙަތިާއ، ދުޅަހެޔޮކަމަށް 

އިަދ ކާންބޯންކުރާ މަަސއްކަތްތަކަށް ކުރާ އަަސރުތަކިާއމެދު ފުންކޮށް ިވްސނާށެވެ. )ޙަރަކާތް 2 ން 4 ށް(

ހަތަުރވަަނ ިފަޔވަޅު:
ޢަމަލު ކުރުން! ިމ މަރުޙަލާގިައ އެންމެންގެ ބިައވިެރވުން ވަރަށް މިުހއްމެވެ. އިެއރުން މަަސއްކަތިްނމުމުން އެންމެނަށްވްެސ އެކަން ކިުރކަމުގެ ިހތްހަމަޖެހުން ިލިބ، 

އެކަމާ ފަޚުރުވިެރވެ އީެއ ިތމާގެ އިަމއްލަ ިޙއާްޞއެއްވްެސ ވާ ކަމެއްކަމުގެ ިއޙާްސްސ ކުރެވޭނެއެވެ.

ިތްނވަަނ ިފަޔވަޅު: 
ހަރަކާތްތައް ިހންގުމަށް ރޭވުން! ޖަމާޢަތުގެ ިގނަ ީމހުންގެ ބިައވިެރވުން ިހމަނިައގެން ކިުރމަގުގިައ ކުރިެވދާނެ ކަންތައްތަކެއް ކަނޑައަޅާ ިހންގާނެގޮތްތައް ރާވާށެވެ. 

ފްަސވަަނ ިފަޔވަޅު:

ކުރެވުނު މަަސއްކަތް ިނމުމުން އެކަން ިއްޝިތހާރުކުރުން. ީމގެ ަސބަބުން ޖަމާޢަތުގިައ އެކަމުގެ ހޭލުންތިެރކަން ިއތުރުވާނެއެވެ. 
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ީޝޓް  1
ްސ - ވާރކް

ްސ މެޓްިރކް
ޕާޓްަނރ

ީމހާ / ޖަމުިޢއްޔާ
އެީމހުން ބަިއވެިރވެިރކުރުމަށް އަހަރެމެން 

ބޭނުންވަީނ ީކއްވެ
އަހަރެމެން ބަިއވެިރ ކުރާީނ ކޮންބައެއް

The Audience    Motivating Factors 

Supporting  
(Sub) Messages

   Action Promoted

 

bWruawLwaidE kwnctwactwacbwlwaigwncnw fwrWtc

bWru awLwaidW meseju bwaitwac kuriawruvW HwrwkWtc

mwaigwnDu meseju
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ީޝޓް  4
ްސ - ވާރކް

ްސ މެޓްިރކް
ޕާޓްަނރ

ެެސޖް
މަިއގަނޑު މ

ްްސ
ޓާގެޓް އޯިޑއަނ

ޑްރާފްޓް ިޑޒަިއން

ީޝޓް  3  
ޕްލޭިންނގ ާޗޓް - ވާރކް 

ަްސއޫިލއްޔަތު
މ

ިނންމަންޖެހޭ ތާީރޚް
ަީޞލަތްތައް

ވ
ަަސއްކަތް

މ

ްސޓޭޓްމަންޓް
ގޯލް 
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ނަން:........................................................         ތީާރޚް:........................................................

ިމއުރަލް ޕްރޮޖެކްޓުގެ ަސބަބުން އަހަންނަށް އެގުނު................

ިމއުރަލް ޕްރޮޖެކްޓުގެ ަސބަބުން އަހަންނަށް ކުރިެވދާނެ ................

ިމއުރަލް ޕްރޮޖެކްޓުގެ ަސބަބުން އަހަންނަށް ިއޙާްސްސ ކުރެވީުނ................

ިމއުުރަލް ޕްރޮޖެކްޓުގެ ަސބަބުން އަހަރެން ކުރާނެ ................

ިތމާވީެށގެ ިމއުަރލް - ިތމާވީެށގެ ިޢލްމް ޓޫލްިކޓް ވަޒްަނުކރާ ފޯމުިރފެްލކްަޝްނ ީޝޓް

ނަން:......................................        ތީާރޚް:.........................................

1. ތިރީގައިވާ ޙަރަކާތް ތަކާއިމެދު ދެކޭ ގޮތެއް ބުނެދޭށެވެ. 

ް ރަށުގެ ޗާޓްކުރެހުނ

ް ____ ިއތުރު މަޢުލޫމާތު އިަދ ޓްރިޭނންގް ބޭނުނ ____ ބޭނުންތިެރއެއް ނޫން     ____ ބޭނުންތިެރ   



ް ކަންތައްތައް ގިުޅފިައވާގޮތ

ް ____ ިއތުރު މަޢުލޫމާތު އިަދ ޓްރިޭނންގް ބޭނުނ ____ ބޭނުންތިެރއެއް ނޫން     ____ ބޭނުންތިެރ    



ް މައަްސލަތައް ތަރީުތބުކުރުނ

ް ____ ިއތުރު މަޢުލޫމާތު އިަދ ޓްރިޭނންގް ބޭނުނ ____ ބޭނުންތިެރއެއް ނޫން     ____ ބޭނުންތިެރ    



ް ް" ކަނޑައެޅުނ އެއް "އަމާޒެއ

ް ____ ިއތުރު މަޢުލޫމާތު އިަދ ޓްރިޭނންގް ބޭނުނ ____ ބޭނުންތިެރއެއް ނޫން     ____ ބޭނުންތިެރ    



ް މިައގަނޑު މެެސޖު ފޯރުކޮށިްދނުނ

ް ____ ިއތުރު މަޢުލޫމާތު އިަދ ޓްރިޭނންގް ބޭނުނ ____ ބޭނުންތިެރއެއް ނޫން     ____ ބޭނުންތިެރ    
 



ް މަަސއްކަތްތައް ބަހާލުނ

____ ިއތުރު މަޢުލޫމާތު އިަދ ޓްރިޭނންގް ބޭނުން ____ ބޭނުންތިެރއެއް ނޫން     ____ ބޭނުންތިެރ    
  



ް ިމއުރަލް ފަރުމާކުރުނ

ް ____ ިއތުރު މަޢުލޫމާތު އިަދ ޓްރިޭނންގް ބޭނުނ ____ ބޭނުންތިެރއެއް ނޫން     ____ ބޭނުންތިެރ    

ިއތުރު ިޚޔާލު: 

...............................................................................................................................................
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2. ިމަމަސްއަކްތ ުފިރަހަމުކުރަމްށ ަވުގުތ ެދިވާދެނ ަކަމްށ ަލާފުކެރވަޭތ؟

ފަހަރެއްގައި    ____ ނޫނެކެވެ.      ____ ____ އާނއެކެވެ.   

ިއތުރު ިޚޔާލު: 

...............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

3. މި މަަސއްކަތު ބައްދަލުވުމުގެ ނުވަތަ ޓްރިޭނންގްގެ ަސބަބުން މުޖުތަމަޢުގެ ބައިވެރިވުން ިލބޭމިންވަރު ރަގަޅުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭތަ؟

...............................................................................................................................................

ަމީތަގިއާވ ުސާވުލެގ ަޖާވަބީކ ޫނެނކޭ ަނަމ، ިމ ަބްއަދުލުވުމެގ ަސަބުބްނ ާވެނަކަމްށ ަލާފުކެރވަޭކްނަތްއަތްއ ަބާޔްނކްޮށޭދެށެވ.

..............................................................................................................................................

4. މި މަަސއްކަތު ބައްދަލުވުމުން އަޑުއިވުނު، ކުރިން އަޑުނާހާ، ަޝއުޤުވެރިކުރުވިަނވި މަޢުލޫމާތެއް ބުނެދީ.

..............................................................................................................................................

5. މި މަަސއްކަތު ބައްދަލުވުން އިތުރަށް ރަގަޅުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކަކީ ކޮބާ؟

.............................................................................................................................................

ިއތުރު ިޚޔާލު:

.............................................................................................................................................
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