ކްލައިމެޓް ފައިނޭންސް އިންޓެގްރިޓީ ޕްރޮޖެކްޓް

މޫސުމާބެހޭ ސިޔާސަތުތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެން ކާމިޔާބުކުރަން ބޭނުންވަނީ ކޮންކަމެއް؟

ކްލައިމެޓް ފައިނޭންސް އިންޓެގްރިޓީ ޕްރޮޖެކްޓްއަކީ ކޮބާ؟
ހާމަކަން ބޮޑުކުރުން

ޖަވާބުދާރީ ކުރެވޭ

ނަޒާހާތްތެރިކަން

މިންވަރު އިތުރުކުރުން

އިތުރުކުރުން

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގޭ ކްލައިމެޓް ފައިނޭންސް އިންޓެގްރިޓީ ޕްރޮޖެކްޓް (ސީއެފްއައިޕީ) އަކީ ޓްރާންސްޕޭރެންސީ
އިންޓަނޭޝަނަލްއިން  2011ވަނަ އަހަރު މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ކުޑަކުރުމާއި އެއަށް
ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކުރެވޭ ހަރަދުތައް ހިންގުމުގައި ހާމަކަން އިތުރުކުރުމަށާއި ޖަވާބުދާރީ ކުރުވޭ މިންވަރު
އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ފެށި ސީއެފްއައިޕީ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ބައެކެވެ.
ޓްރާންޕޭރެންސީ އިންޓަނޭޝަނަލް އިން އިސްނަގައިގެން ހިންގާ މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ފަންޑުކުރަނީ ޖަރުމަނު ވިލާތުގެ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވައިރަމެންޓްއިންނެވެ .މި ޕްރޮޖެކްޓް  6ގައުމެއްގައި ކުރިއަށް ދެއެވެ .އެއީ ދިވެހިރާއްޖެ،
މެކްސިކޯ ،ކެންޔާ ،ބަންގްލަދޭޝް ،ޕަޕުއާ ނިއު ގިނިއާ އަދި ޕެރޫ އެވެ .މިއިން ކޮންމެ ގައުމެއްގައިވެސް
އެގައުމެއްގައި ޓްރާންސްޕޭރެންސީ އިންޓަނޭޝަނަލް ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތުން މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން
ކުރެވޭ ހަރަދުތައް ހިންގުމުގެ ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން ހުރި ނުރައްކާތަކާއި ،ހައްލުތައް ދިރާސާކުރެއެވެ .އަދި އެންމެ
އެކަށީގެންވާ ރައްކާވެތިވުމާއި ތައްޔާރުވުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ކޮބައިތޯބަލާ ،ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލުތަކަށް މަގުފަހި
ނުވާ ގޮތުގެ މަތިން މިކަންކަމަށްލިބޭ ފައިސާ ހޭދަކުރެވޭކަން ކަށަވަރުކުރެއެވެ.

ކްލައިމެޓް ފައިނޭންސް އާ ކޮރަޕްޝަންއާ ބެހޭ މައުލޫމާތު އެނގެން ބޭނުންތަ؟

މޫސުމާބެހޭ ސިޔާސަތުތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް އިން
ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތައް
 2013ވަނަ އަހަރު އިފްތިތާހުކުރެވިފައިވާ ގްރީން ކްލައިމެޓް ފަންޑް (ޖީސީއެފް) އަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް
ނުހަނު މުހިންމު ފަންޑެކެވެ .މި ފަންޑުގެ ސަބަބުން އިޔާދަކުރެވެނިވި ހަކަތައާއި ،އިސްރާފުވާ މިންވަރު
ދަށް ހަކަތައާއި ،ކުނި ނައްތާލުމާއި ،ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމާއި ،ބައިއޯޑައިވަރސިޓީ އާއި ގުދުރަތީ
ވަސީލަތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ދާއިރާތަކަށް ފައިސާ ހޯދާއި އިންވެސްޓުކުރުމަށް މަގުފަހިވާނެއެވެ.
މި ފަންޑު ގާއިމުކުރުމުގެ މަޝްވަރާ މަރުހަލާގައި ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް އިންވަނީ ސީދާ
ގޮތެއްގައި ބައިވެރިވެ ،ނަޒާހާތްތެރިކަމާއިއެކު އަދި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހި ނުވާނެގޮތުގެ މަތިން މި
ފަންޑު ގާއިމުކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާމެދު ހުށައެޅުންތައް ހުށައަޅާފައިއެވެ .ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް ގެ
ހުށައެޅުންތައް ބަލައިގަނެ ފަންޑު ހިންގުމުގެ ގަވާއިދުގައި އެހުށައެޅުންތައް ހިމަނާނެކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ
ގޮތުން މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ފަންޑުގެ ގާނޫނީ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލި ޓީމާއި
އެކުއެވެ .މީގެ އިތުރުން ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސްއިން ވާނީ ،ނަޒާހަތްތެރިކަމާއިއެކު ،ހާމަކަން
ބޮޑު ގޮތެއްގައި ފަންޑުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ މުހިއްމުކަމާއި ބެހޭ ގޮތުން ސިޔާސަތު
ކަރުދާހެއް ޝާއިއުކޮށްފައިއެވެ .އޭރުގެ އެންވައިރަމެންޓް އެންޑް އެނަރޖީ މިނިސްޓަރ ވަނީ ޖީސީއެފްގައި
އެކުލަވާލުމަށް ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް އިން ހުށައެޅި ކަންކަމަށް މަރުހަބާކިޔާފައިއެވެ.

ނިންމާލުން
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާބެހޭ ސިޔާސަތުތައް ހަރުދަނާކުރުމުގައި މަދަނީ މުޖުތަމައުއިން އެކަށީގެންވާ
ގޮތެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް މިވަގުތު އެތަކެއް ގޮންޖެހުންތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ .ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސްގެ
އުއްމީދަކީ ގައުމީ އަދި ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގައި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާބެހޭ ސިޔާސަތުތައް
ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާނެ މަދަނީ ޖަމުއިއްޔާތަކުގެ އިއްތިހާދެއް އެކުލަވާލުމުގައި
އިސްނަގާ މަސައްކަތްކުރުމުވެ .މީގެ ސަބަބުން މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ކުރާ
ހަރަދުތައް ހިންގުމުގައި ހާމަކަން ބޮޑުވެ ،ޖަވާބުދާރީ ކުރެވޭ މިންވަރު އިތުރުވެގެންދާނެއެވެ .މީގެ
އިތުރުން ،ޓްރާންޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސްގެ އުއްމީދަކީ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ބެހޭ ސިޔާސަތުތައް
ހަރުދަނާ ކުރުމަށް މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކުގެ ގާބިލުކަން އިތުރުކުރުމުގެ ސަބަބުން ސިޔާސަތުތަކުގައި
ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ހިމެނި ،ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާހުރިގޮތަކަށް މޫސުމަށް އަންނަ
ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން ކުރާ ހަރަދުތައް ކުރެވުމެވެ.

ކްލައިމެޓް ފައިނޭންސް އީ-ލަރނިންގް ކޯސް އަކީ ކޮބާ؟
ކްލައިމެޓް ފައިނޭންސް އީ-ލަރނިންގް ކޯސް އަކީ ޓްރާންންޕޭރެންސީ އިންޓަނޭޝަނަލް ގެ ފަރާތުން މޫސުމަށް
އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ކުޑަކުރުމާއި އެއަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކުރެވޭ ހަރަދުތައް ހިންގުމާއި ބެހޭ
ގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ އޮންލައިން ވަސީލަތެކެވެ .އަމިއްލައަށް އުނގެނެވޭގޮތަށް
ފަރުމާ ކުރެވިފައިވާ މި ވަސީލަތް އަމާޒުކުރެވިފައިވަނީ ކަމާއިބެހޭ އެކިފަރާތްތަކަށާއި ،މިކަމަށް ޝައުގުވެރިކަން
ހުންނަ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށެވެ .މި ވަސީލަތުގައި ހިމެނެނީ މައިގަނޑު  3ކޯހެކެވެ:
•މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ކުޑަކުރުމާއި އެއަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކުރެވޭ
ހަރަދުތައް ހިންގުމާބެހޭ ތައާރަފެއް :މިއީ މޫސުމަށް އަންނަބަދަލުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުރެވޭ ހަރަދުތަކަށް
ތައާރަފެއް ދިނުމަށް ފަރުމާ ކުރެވިފައިވާ ކޯހެކެވެ .މޫސުމަށް އަންނަބަދަލުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުރެވޭ ހަރަދު
ތަކަކީ ކޮބާ؟ މޫސުމަށް އަންނަބަދަލުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުރެވޭ ހަރަދުތަށް މުހިންމުވަނީ ކީއްވެ؟ މިފައިސާ
އަންނަނީ ކޮންތާކުން؟ މިފައިސާ އެހެންފަރާތްތަކަށް ދެނީ ކޮންބައެއް؟ މި ފައިސާ ބޭނުން ކުރެވެނީ ކިހިނެއް؟
•މޫސުމަށް އަންނަބަދަލުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުރެވޭ ހަރަދުތައް ކޮރަޕްޝަން އާއި ހައްލުތައް :މި ފިލާވަޅުގައި އަލި
އަޅުވާލާނީ ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލުތަކަށާއި އެކަމަށް އޮތް ހައްލު ތަކަށެވެ .ކޮރަޕްޝަން އަކީ ކޮބާ؟ މޫސުމަށް
އަންނަބަދަލުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުރެވޭ ހަރަދުތަކުގެ މޭރުމުން ކޮރަޕްޝަންއަކީ ކޮބާ؟ މިކަން ހުއްޓުވޭނީ
ކިހިނެއް؟
• REDD+ގައި ނަޒާހާތްތެރިކަން ގާއިމުކުރުން :މި ފިލާވަޅުގައި ބަލާލެވޭނީ  REDD+ގައި ހުރި
ކޮރަޕްޝަންގެ ގޮންޖެހުންތަކާއި ،އެކަމަށް އޮތް ހައްލު ތަކަށެވެ .ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލުތަކުގެ ނުރައްކާ
 REDD+އަށް ބޮޑީ ކީއްވެ؟ އެ ނުރައްކާތަކަކީ ކޮބާ؟ މިނުރައްކާތައް ކަޑައްތުކުރުމަށް މިހާރު އެޅެމުންދާ
ފިޔަވަޅުތަކަކީ ކޮބާ؟  REDD+އާއި ގުޅުންހުރި ކޮރަޕްޝަންގެ ނުރައްކާތަކަށް ހައްލު ހޯދުމަށް ތިމާއަށް
ކުރެވޭނީ ކޮންކަންތައްތަކެއް؟
މި ކޯހުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ ލިންކަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާ އެ ލިންކުގައިވާ އިރުޝާދުތުތައް
ވިދާޅުވެލައްވާށެވެ.

https://courses.transparency.org/login/index.php
ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް
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ފޯނު ، +960 330 4017 :ފެކްސް+960 300 6062 :
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މޫސުމާބެހޭ
ހަރުދަނާ

ސިޔާސަތުތައް
ކުރުމުގާ

މަދަނީ

މުޖުތަމައުގެ ދައުރު

ތައާރަފު
ކްލައިމެޓް ފައިނޭންސް އިންޓެގްރިޓީ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ޓްރާންޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސްއިން 2013
ވަނަ އަހަރު ވަނީ ”ކްލައިމެޓް ފައިނޭންސް އެސެސްމެންޓް އިން ދަ މޯލްޑިވްސް“ ގެ ނަމުގައި
ދިރާސާއެއްކޮށް ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލާފައިއެވެ .މި ދިރާސާގެ ބޭނުމަކީ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި
ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ކުރާ ހަރަދުތައް ހިންގުމުގެ އޮނިގަނޑާމެދު ،އެކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތަކުގެ ހާމަކަމާއި،
ޖަވާބުދާރީ ކުރެވޭ މިންވަރުގެ ނަޒަރަކުން ބެލުމެވެ .މި ދިރާސާއިން ހޯދުނު އެންމެ ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ އެއް
ކަމަކީ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ކުރާ ހަރަދުތައް ހިންގުމުގެ އޮނިގަނޑުގައި،
ހާއްސަކޮށް މިކަމާ ގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލުމުގައި މަދަނީ މުޖުތަމައުގެ ބައިވެރިވުން ކުޑަކަމެވެ.
މިކަމަށް ބިނާކޮށް ،ރިޕޯޓުގައި ވާނީ ފައިސާދޭ އޭޖެންސީ ތަކަށާއި ،ތަންފީޒީ އިދާރާތަކަށް މިކަން ބަދަލު
ކުރުމަށް ހުށައަޅާފައެވެ .މިގޮތުން ،ހިންގާނެ ގޮތް ރޭވުމުގައާއި ،މަޝްރޫއުތައް ފަރުމާކުރުމުގައާއި
މޫސުމާބެހޭ ސިޔާސަތުތައް މުރާޖަޢުކުރުމުގައި މަދަނީ މުޖުތަމައުގެ ބައިވެރިވުން އިތުރަށް ފުޅާކުރުމަށް
ހުށައެޅިފައިވާނެއެވެ.
މަދަނީ މުޖުތަމައުއިން މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ބެހޭ ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލުމުގައި ބައިވެރިވުމަށް
ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް އިންވާނީ މޫސުމަށް އަންނަ ނޭދެވޭ ބަދަލުތަށް
ކުޑަކުރުމާއި އެބަދަލުތަކަށް ހޭނުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކާއިއެކު ދެދުވަހުގެ މަޝްވަރާ
ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައެވެ .މި މަޝްވަރާބައްދަލުވުމުގެ ބައިވެރިންގެ ވާހަކަތަކުން ވަނީ ޓްރާންސްޕޭރެންސީ
މޯލްޑިވްސްގެ ރިޕޯޓުގެ ހޯދުންތަކަށް އިތުރު ބަރުދަނެއް ލިބިފައެވެ .މީގެ ތެރޭގައި މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކަށް
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ކުރާ ހަރަދުތައް ހިންގުމުގެ އޮނިގަނޑާބެހޭ ސިޔާސަތުތައް
ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އޮތްޖާގަ ކުޑަކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިއެވެ .ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސްގެ އުއްމީދަކީ
މިފަދަ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކަކީ މިކަން ބަދަލުކޮށް މަދަނީ މުޖުތަމައުއަށް މޫސުމަށް އަންނަ
ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ކުރާ ހަރަދުތައް ހިންގުމުގެ އޮނިގަނޑާބެހޭ ސިޔާސަތުތައް ހަރުދަނާ
ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ހުޅުވޭ ފުރުސަތަކަށް ވެގެން ދިޔުމެވެ.
މަދަނީ މުޖުތަމައުއަކީ ކޮބާ؟
ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަށް މަދަނީ މުޖުތަމައު މާނަ ކުރެވިފައިވަނީ ،ދައުލަތުގެ
އިދާރާއަކަށް ނުވާ ،މުޖުތަމައުގެ ކަންކަމުގާ ހަރަކާތްތެރިވާ ޖަމުއިއްޔާތަކާއި ،ޒުވާނުންގެ ގްރޫޕުތަކާއި،
އަންހެނުން ކުރިއަރުވާ ކޮމިޓީތަކާއި ،އަދި އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުން ނުވަތަ އެހެން ބަޔަކާ ގުޅިގެން އެ
ބައެއްގެ މުޖުތަމައު މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ
ފަރާތްތަކުގެ ގޮތުގައެވެ .މިހާ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަދަނީ މުޖުތަމައު މާނަ ކުރެވިފައިވާ ސަބަބަކީ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބައެއް މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކަކީ ސީދާ ތިމާވެށްޓަށް ނުވަތަ މޫސުމަށް އަންނަބަދަލުތަކާ
ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާތަކުގެ ގޮތުގައި ގިންތި ކުރެވިފައިނުވިނަމަވެސް ،މިކަންކަމުގައި އެ
ޖަމިއްޔާތަކުންވެސް ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާތީއެވެ.

ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތުގައި

ސިޔާސަތުތައް ހަރުދަނާ ކުރަން
މައްކަތްކުރުން
މަދަނީ މުޖުތަމައުގެ ބައިވެރިވުން އޮންނަންވީ ކީއްވެ؟
މުޖުތަމައު ތަމްސީލުކޮށްދޭ ބައެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާބެހޭ ސިޔާސަތުތަކުގެ
މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާބަޔަކަށް ވުމީ ނުހަނު މުހިއްމުކަމެކެވެ .އަދި ނާޒުކު މުޖުތަމައުތަކަކީ މޫސުމަށް
އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން އެންމެ ބޮޑު އަސަރެއް ކުރާނެ ފަރާތްތަކަށް ވީހިނދު ،އެފަރާތްތަކުގެ
އަޑުތައް ގައުމީ އަދި ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގައި އުފުލުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ މަދަނީ މުޖުތަމައުގެ
ކޮނޑުގައި އެޅިފައިވާ ވަރަށް މުހިންމު ޒިންމާއެކެވެ .އެހެންކަމުން މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ނޭދެވޭ
އަސަރު ކުރާ ފަރާތްތައް ،އެކަމުން ރައްކާތެރިކުރުމަށް އަޑުއުފުލާ ހަރަކާތްތެރިވުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަން
ޖެހޭކަމެކެވެ .އަދި ހަމަ އެހެންމެ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ހިންގޭ މަޝްރޫއުތައް
ހިންގަނީ އެކަމަށް އެންމެ ބޭނުންވެފައިވާ މުޖުތަމައުތަކުގައި ،އެކަމަށް އެންމެ އެކަށޭނަ ގޮތަށްތޯ ބެލުން
ވެސް މީ މަދަނީ މުޖުތަމައުއިން ބަލަންޖެހޭ ކަމެކެވެ .މީގެ އިތުރުން މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާބެހޭ
ކަންކަމަށް ގައުމަށް ވަންނަ ފައިސާ ހިންގަނީ ޖަވާބުދާރީކުރެވޭ އަދި ހާމަކަންބޮޑު އޮނިގަނޑެއްގެ
ތެރެއިންކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީވެސް މަދަނީ މުޖުތަމައު ގެ ޒިންމާއެކެވެ.
މަދަނީ މުޖުތަމައުގެ ބައިވެރިވުން އޮތުމުގެ ފައިދާތައް
•މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ބެހޭ ސިޔާސަތުތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް މަދަނީ މުޖުތަމައުއިން ސީދާ
ބައިވެރިވެ އެކަމަށް ހޭދަކުރާ ފައިސާ ހޭދަކުރަނީ މުޖުތަމައުތަކަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތައްތޯ
ކަށަވަރުކުރުމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ބާރުއަޅާ ބަޔަކަށް މަދަނީ މުޖުތަމައުއަށް ވެވޭނެ.
•މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކަކީ މުޖުތަމައުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބަޔަކަށް ވުމުން އެ މުޖުތަމައުއެއްގައި
މޫސުމަށް އަންނަބަދަލުތަކުގެ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ކުރާމަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް
މަދަނީ މުޖުތަމައުގެ ހައިސިއްޔަތު ބޮޑުވާނެ .އަދި އަމިއްލަ ކަމެއްގެގޮތުގައި ދެކިގެން މޫސުމަށް
އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކުން ރައްކާތެރިވުމުގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ.
ނ މަދަނީ މުޖުތަމައުއިން ބައިވެރި ވުމުގެ ސަބަބުން
އ ސީދާގޮތު ް
•ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލުމުގަ ި
ކ ބެހޭގޮތުން ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމަށް ފަސޭހަ
ގޅޭ ހަރަދުތަ ާ
މޫސުމަށް އަންނަބަދަލުތަކާ ު
ވާނެ.
•މޫސުމަށް އަންނަބަދަލުތަކުގެ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ގައުމަށް ވަންނަ ފައިސާ ގެ
ރެކޯޑުތައް ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓާ ،ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލުތައް ދެނެގަންނަށް މަދަނީ މުޖުތަމައުއަށް
ފަސޭހަ ވާނެ.
•މޫސުމަށް އަންނަބަދަލުތަކުގެ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ގައުމަށް ވަންނަ ފައިސާގައި
ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ހިނގާނަމަ ކަށިގަނޑު ފުމެލުމުގެ އިތުރުން މުޖުތަމުއުގައި މިފައިސާ
ހަރަދުކުރެވޭ ގޮތް ބަލަމުންގެންދާ ފާރަވެރިންނަށް ވެވޭނެ
ސިޔާސަތުތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ބައިވެރި ވުމުގައި ވިސްނަން ޖެހޭ ކަންތައް
އ ހަރުދަނާ ކުރުމުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް
•މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ބެހޭ ސިޔާސަތުތަ ް
ވތަ ބައިނަލްއަގުވާމީ)
ބޭނުންވަނީ ކޮން ފެންވަރެއްގައިތޯ؟ (ގައުމީތަ ނު ަ
•އެކަމުގެ ސަބަބުން މުޖުތަމައުއަށް ކުރާނީ ކޮން ފައިދާއެއް؟
•މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ބެހޭ ސިޔާސަތުތަކަށް ގެންނަން ބޭނުންވަނީ ކޮން ބަދަލުތަކެއް؟

ކ ބެހޭ ސިޔާސަތުތައް ހަރުދަނާކުރުމުގައި
މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގެ ބައިވެރިން މަދަނީ މުޖުތަމައުއިން މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަ ާ
ބައިވެރިވެވޭނެ ގޮތްތަކާބެހޭ ހުށައެޅުންތަ ހުށައަޅަނީ

ކ ބެހޭ ސިޔާސަތުތަކަށް ހެޔޮބަދަލު ގެނައުމުގައި ކާމިޔާބުކަމާއި އެކު
•މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަ ާ
މަސައްކަތް ކުރާނީ ކިހިނެއް؟

މަޝްރޫއުތައް ތަންފީޒުކުރަމުންދާގޮތް ގާތުން
ބެލުން
•ފައިސާދޭ އޭޖެންސީ ތަކުގެ
ވެބްސައިޓްތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް،
އެފަރާތްތަކުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓުތައް ބަލާ،
އެ ރިޕޯޓުގައި ކާމިޔާބީ ގޮތުގައި ފާހަގަ
ކޮށްފައިވާ ކަންކަމާއި ،އަސްލު އެ
މުޖުތަމައުތަކަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކާ
އަޅާކިޔާށެވެ.
•ހިޔާލު ހުށައަޅާށެވެ
•ރިޕޯޓުތަކުގައި ވާ މައުލޫމާތައް
ބިނާކޮށް ،އޭގައި ފާހަގަ ކޮއްލެވޭ
މުހިންމުކަންކަމާއިމެދު މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް
ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތްގޮތަށް އާއްމުން
ހޭލުންތެރި ކުރުވާށެވެ.

ސީދާގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވާނީ ކިހިނެއް؟
•ސިޔާސަތުތަކުގެ ޑްރާފްޓްތަކަށް ހިޔާލު
ހުށައަޅާށެވެ.
•މުޖުތަމައުގައި މޫސުމާ ބެހޭގޮތުން
ބޭއްވޭ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކުގައި
ބައިވެރިވާށެވެ ،އަދި މިފަދަ މަޝްވަރާ
ބައްދަލުވުންތައް އިންތިޒާމުކޮށް
ކައުންސިލްތަކަށާއި ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް
ބިނާކުރުވަނިވި ހިޔާލުތައް ހުށައަޅާށެވެ.
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާގުޅޭގޮތުން
އެކުލަވާލެވެމުންދާ ސިޔާސަތުތަކާމެދު
ހޭލުންތެރިވެވޭނެ ގޮތް
•މައުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ޤާނޫނުގެ
ދަށުން ހުޅުވިފައިވާ ފުރުސަތުތަކުގެ
ބޭނުން ހިފައިގެން އެމައުލޫމާތު ހޯދާށެވެ.
•ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާ މުމާމަލާތުކޮށް ސީދާ
އެފަރާތްތަކުން އެ މައުލޫމާތު ހޯދާށެވެ.

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ބެހޭ ސިޔާސަތުތަކަށް ހެޔޮބަދަލު ގެނައުމުގައި ކާމިޔާބުކަމާއި އެކު
މަސައްކަތް ކުރާނެގޮތްތައް
•ގައުމީ ވިސްނުން ހުރީ ކިހިނެއްތޯ ހޯދާށެވެ (ދިރާސާތައް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ މުޖުތަމައުތަކާއެކު
މަޝްވަރާ ކޮށްގެން).
•ތިމާވެއްޓާއި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ދާއިރާގާ މަސައްކަތްކުރާ އެހެން މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކާއެކު
ގުޅުން ބަދަހި ކުރާށެވެ (ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމުން ކާމިޔާބު ވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުާނެއެވެ).
•ސިޔާސަތުތަކަށް ހެޔޮ ބަދަލުގެނައުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ބާރު އެޅުމުގައި ސާބިތުކަމާއިއެކު
މަސައްކަތްކުރުން (ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލެވެމުންދާއިރު ،ސޯޝަލް މީޑިއާއާއި ،ކަމާބެހޭ
ފަރާތްތަކާއި އެކު މަޝްވަރާކޮށްގެންނާއި ،އަދި އެނޫންވެސް ގޮތްގޮތަށް)
•ސިޔާސަތުތަކަށް ހެޔޮ ބަދަލުގެނައުމުގައި އާއްމުން ބައިވެރި ކުރެވޭނެ ތަފާތުގޮތްތަކާމެދު ވިސްނާށެވެ
(މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކާއިމެދު އާއްމުން ހޭލުންތެރި
ކުރުވުން ،ރައްޔިތުންގެ ޝުއޫރުތަކާގުޅޭގޮތަށް މި މަސައްކަތްކުރުން ،މިހާރަށް ވުރެ ހާމަކަންބޮޑު
އޮނިގަނޑެއްތެރޭގައި މޫސުމާ ބެހޭ މަޝްރޫއުތަކަށް ލިބޭ ފައިސާ ބޭނުންކުރުން)
•ކަމާގުޅޭ ކޮންފެރެންސްތަކާއި އަދި އެނޫންވެސް ގޮތްތައް މެދުވެރިކޮށް ދުނިޔޭގައި މޫސުމަށް
ހ މައުލޫމާތު ހޯދުންް(
އަންމަ ބަދަލުތަކާބެހޭ ސިޔާސަތުތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ކުރިއެރުންތަކާބެ ޭ
ކޮންފަރެންސް އޮފް ޕާރޓީސް އަދި އެހެން ބައިނަލް އަޤްވާމީ ބައްދަލުވުންތައް)
ޓ ފަންޑް (ޖީސީއެފް)
ނ ކްލައިމެ ް
•ބައިނަލްއަގުވާމީގޮތުން ފައިސާލިބޭ އޮނިގަނޑުތައް މިސާލަކަށް ގްރީ ް
ށ ބާރުއެޅުން
ހާމަކަން ބޮޑުކޮށް އަދި ނަޒާހަތްތެރިކަމާއިއެކު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަ ް

