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ތަުރޖަމާުނގެ ޯނޓު

އެހެންކަމުން  އެކުލަވާލުމެވެ.  ްސޓްރެޓީަޖއެއް  މެނޭޖްކުރުމުގެ  ކިުނ  ބޭނުމީަކ  މިައގަނޑު  ިމފޮތުގެ 
މައްޗަށެވެ.  އެކުލަވާލުމުގެ  ްސޓްރެޓީަޖ ތަކެއް  ިބނާވެފިައވީަނ ވްެސ ކިުނ މެނޭޖްކުރުމަށް  މިުޅ ފޮތް 
ކުންޏިާއ ގުޅުވިައގެން މެނޭޖްކުރުމިާއ ީމގެ ިއތުރުން ްސޓްރެޓީަޖ ިމދެބަހީަކ ިމ ފޮތުގިައ ތަކުރާރުކޮށް 

ބޭނުންކޮށްފިައވާ ދެބަހެވެ. 

އީަކ  ްސޓްރެޓީަޖ  ރީަދފުތަކުގިައ  ިއނިގރިޭސ   - ިދވިެހ  ބައެއް  އިަދ  ިލޔުންތަކުގިައ  ބައެއް  ިދވިެހ 
ތަދީުބރު ކަމުގިައ ިލޔެފިައ ހުރެއެވެ. އެހެންނަމަވްެސ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގިައ އެ ތަރުޖަމާއީަކ، 
މެނޭޖްމަންޓް ދިާއރާގިައ، ޚާއަްސކޮށް ްސޓްރެޓިަޖކް ޕްލިޭނންގ ގެ ދިާއރާގިައ ްސޓްރެޓީަޖ އޭ ބުނުމުން 
ިއތުރުން  ީމގެ  ނޫނެވެ.  ބަހެއް  ދޭހަވާ  ފިުރހަމަގޮތުގިައ  އެންމެ  މަފްޙޫމެއް  އުޅޭ  ދޭހަކޮށްދޭން  އެ 
ްސޓްރެޓީަޖ ިމބަހީަކ، އެބަހަކަށް ިދވިެހބަހެއް ިމހާތަނަށް ހިެދފިައވާ ބަހެއް ނޫންކަމަށް ިދވިެހ ބަހާ ބެހޭ 

އެކަޑީަމ ިއން މަޢުލޫމާތު ދެއްވައެވެ.

ވާހަކިާއ  ގޮތެއްގިައ ބޭނުންކޮށް އުޅީެނ ކިުނ ނައްތާލާ  ިދވިެހ ބަހުގިައ ޢާންމު  ކުންޏިާއ ގުޅުވިައގެން 
ނައްތާލުމުގެ  އުކާލުމިާއ  ކިުނ  ބަޔާންކުރީަނ  ިމ  ިމފޮތުގިައ  އެހެންނަމަވްެސ،  އުކާލާވާހަކައެވެ.  ކިުނ 
ކަންތައްތަކެއްގެ  ބިައވަރު  ބޮޑު  މްަސހިުނކަން  ރާވާފިައވާ  ކުރަން  ގުޅުވިައގެން  ކުންޏިާއ  ބަދަލުގިައ 
ވާހަކައެވެ. ިމހިުރހާކަމެއް އެއްކޮށްލާފިައ އެއް ލަފުޒެއްގެ ގޮތުގިައ ިމ ބޭނުންކުރީަނ ކިުނ މެނޭޖްކުރުމުގެ 

ވާހަކައެވެ. 

ްސޓްރެޓީަޖ: ްސޓްރެޓީަޖ އީަކ މްުސތަޤުބަލުގިައ ކުރަން ކަނޑައިެޅފިައވާ ވިަކ ކަމެއް ޙިާޞލްކުރުމަށްޓަކިައ 
ބޭނުންވާނެ ވީަޞލަތްތައް އެންމެ ފިުރހަމަގޮތުގިައ ބޭނުންކުރުމަށް އެކުލަވާލެވޭ ޕްލޭން އެކެވެ. 

ިމފޮތުގިައ ތަކުރާރުކޮށް ބޭނުންކޮށްފިައވާ، ތަރުޖަމާކުރުމަށް އުނދަގޫ އަނެއް ބަހީަކ ”ީރަސިއކިްލންގ“ 
އެއްލާލާ  ގޮތުގިައ  ކީުނގެ  ކުރުމީަކ،  ީރަސިއކަލް  ކިުނ  ޚާއަްސކޮށް  ކުރުމީަކ  ީރަސިއކަލް  ިމބަހެއެވެ. 
އެއްޗެއް، އެއެއްޗެއް އުފެއްދުމަށް ބޭނުންކޮށްފިައވާ މިައގަނޑު ވީަޞލަތް (ިމާސލަކަށް ފެން ހްުސކިުރ 
ފިުޅއެއް ނަމަ ޕްލްާސިޓކް، ނުވަތަ އެނާރީޖ ޑިްރންކް ދަޅެއްނަމަ އެލްމިެނއަމް) އޭގެ ޤުދުރީަތ ޙާލަތަށް 
އެފަދަ  ބޭނުންކޮށްގެން  އެލްމިެނއަމްއަށް)  އަނބުރާ ރުޖޫޢަކޮށް، އެ ވީަޞލަތް  (ޕްލްާސިޓކަށް ނުވަތަ 
ިރޯސަސްސ ނުވަތަ  މަޤަްސދީަކ، ނެޗުރަލް  މިައގަނޑު  އުފެއްދުމެވެ. ިމ މަފްހޫމުގެ  އެއްޗެއް  އެހެން 

ޤުދުރީަތ ވީަޞލަތްތައް ބޭނުން ކުރަމުންގެންދާ ިމންވަރު މަދުކުރުމެވެ. 
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ލަފުޒީަކ 3R ިމ ލަފުޒެވެ. 3R އިަކ ިއނިގރިޭސ  އަނެއް  ބޭނުންކޮށްފިައ ވާ  ތަކުރާރުކޮށް  ިމގޮތުން 
އަކުރުތަކުގެ ތެރިެއން އާރ. އަކުރުން ފެށޭ ިތން ބްަސ ބޭނުންކޮށްގެން ިކޔާ ިރިޑއްުސ (މަދުކުރުން) 
ިމ  ގޮތެވެ.  ކުރު  ިކޔާ  އެކޮށްލާފިައ  ިމިތންބްަސ  ީރަސިއކަލް،  އިަދ  ބޭނުންކުރުން)  (އަލުން  ީރޔްޫސ 

ލަފުޒީަކވްެސ ފޭަސހިައން ިދވިެހ ބަހަށް ތަރުޖަމާކުރެވޭފަދަ ލަފުޒަކަށް ނުވެއެވެ. 
ިމފަދަ އަނެއް ލަފުޒީަކ ީޒރޯ ވްޭސޓް އެވެ. ީޒރޯ ވްޭސޓް އީަކ، އިެކ ފެންވަރުތަކުގިައ ކިުނ މެނޭޖްކުރުމަށްފަހު 

ބޭނުންނުކުރިެވ ނައްތާލަންޖެހޭ ކީުނގެ ިމންވަރު ުސމަކަށް ގެނައުމުގެ އާަސްސ އެވެ.

ޖެހުމަށް  ނަމްބަރު  ހުށައެޅުންތަކުގިައ  ޗާޓުތަކިާއ  އިެކ  ހިުރ  ފޮތުގިައ  ިމ  ވްެސ  ިމބަހީަކ  ”ިފގަރ“ 
ބުނިެފނަމަ، އެބުނާއެއްޗްެސ ފަހުމް  ިއނިގރިޭސ ބަހެކެވެ. ިމ ބްަސ ިދވިެހ ބަހުން  ބޭނުންކޮށްފިައވާ 
ވުމުގިައ ދިަތތަކެއް ހުރެދާނެކަމަށް ފެންނީާތ، ިމ ބްަސވްެސ އޭގެ ިއނިގރިޭސ ގޮތުގިައ ބޭނުންކޮށްފިައ 

ވާނެއެވެ. 

އެހެންކަމުން ިމ ތަރުޖަމާގިައ، ިމ ފަދަ ބްަސތައް ތަކުރާރުވާ ކޮންމެފަހަރަކު ިމހިާދގުކޮށް މާނަ ިލޔުމުން 
ިކޔުންތިެރންނަށް ބުނަންއުޅޭ އެއްޗެއް ފަހުމުވުމުގިައ އުނދަގޫ ވެދާނީެތ އިާއއެކު، ިމ ބްަސތައް އޭގެ 

ިއނިގރިޭސ ބަހުގެ ގޮތުގިައ ިލޔަމުންގެންދާނަމެވެ. 
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އެގެޒެކިެޓވް ޚުލާާސ

ކިުނ މެނޭޖްކުރުމިާއ، އެކަމިާއ ގިުޅގެން އުފެދޭ، ިތމާވެއްޓިާއ ިއޤިުތާޞީދ އިަދ ިއޖިްތމީާޢ މައަްސލަތަކީަކ، 
ިދވިެހރާއްޖެއަށް ކިުރމިަތވެފިައވާ، ދުވަހުން ދުވަހަށް ިއތުރުވަމުންއަންނަ ގޮންޖެހުމަކަށް ވީަނ ވެފައެވެ. 
ވިަކން ޚާއަްސކޮށް ކިުދ ރަށްރަށަށް ިދމާވެފިައވާ ރަށުގެ އާބީާދ މަދުކަމިާއ، ކަމިާއ ގުޅުންހިުރ ވީަޞލަތްތައް 
ނެތުމިާއ،  ިލބެން  ބަޖެޓު  ިމންވަރަށް  މަދުކަމިާއ، ކިުނ އުފުލުމުގިައ  ހިުރ ދިަތތަކިާއ، އެކީަށގެންވާ 
މުއައަްސާސތަކުގިައ  ކަމާގުޅޭ  ނެތުމިާއ،  ގޮތްތައް  ހޯދޭނެ  ފިައާސ އަނބުރާ  ޚަރަދުވާ  ިމމަަސއްކަތަށް 
ކަމުގެ ހުނަރުވިެރކަން ނެތުމިާއ، ކަމިާއ ގުޅުންހިުރ ޤާނީޫނ އިޮނގަނޑު ގިައ ހިުރ އިުނކަމިާއ، އިަމއްލަ 
ހޭލުންތިެރކަން  ޢާންމުންގެ  އިަދ  މަދުކަން  ފުރަުސތުތައް  ބިައވިެރވެވޭނެ  ިމކަމުގިައ  ިވޔަފިާރތަކަށް 
ކުޑަވުމިާއ އެކު ިމކަމުގިައ ޢާންމުން ގެ ބިައވިެރކަން ކުޑަވުމުންފަދަ ކަންތައްތަކުގެ ަސބަބުން ިމ ކަމަށް 
ބޮޑުބައެއް  ކީުނގެ  އުފެދޭ  ރަށުގިައ  ަސބަބުން،  ީމގެ  ވެއެވެ.  މެދުވިެރވެފިައ  ގޮންޖެހުންތައް  ިއތުރު 
ނައްތާލީަނ ރަށުގެ އިަތިރ މައްޗަށް އުކާލިައގެންނިާއ، އެކީަށގެންވާ ހޫނު ިމނެއް ނުއުފެދޭނެފަދަ ގޮތްގޮތަށް 

ކިުނ އަންދިައގެންނެވެ.

ގިުޅގެން  ެސންޓަރ  އިައޖްެސ  (އެމް.ީއ)  އެންވަޔަރަންމަންޓިާއ  އޮފް  ިމިންސޓީްރ  ގިުޅގެން  ިމކަމިާއ 
ނަޭޝންްސ  ޔުނިައޓެޑް  އިާއ  (ީސ.ީސ.ީއ.ީޓ)  ޓެކްނޮލީޮޖްސ  އެންވަޔަރަންމަންޓަލް  އޮން  ޔުނެޕް 
ެސންޓަރ  ޓެކްނޮލީޮޖ  އެންވަޔަރަންމަންޓަލް  ިއންޓަރނަޭޝނަލް  ގެ  ޕްރޮގްރާމް  އެންވަޔަރަންމަންޓަލް 
(އިައ.ީއ.ީޓ.ީސ) ގެ އެއްބާރުލުމިާއ، ޖަޕާންގެ ިމިންސޓީްރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް (އެމް.އޯ.ީއ.ޖޭ) ގެ 
18 ގިައ ިހމެނޭ ހުވަދު އަތޮޅުގެ 18 ގިައ ިހމެނޭ ހުވަދު އަތޮޅުގެ 18 ރަށުގެ ރަށުކައުނިްސލިާއ، ިއޖިްތމީާޢ  6މީާލ އީެހތިެރކަމިާއއެކު، ޒޯން 6މީާލ އީެހތިެރކަމިާއއެކު، ޒޯން 6
މެނޭޖްކުރުމުގެ  ކިުނ  މްަޝވަރާކޮށް،  ފަރާތްތަކިާއ  އެހިެނހެން  ގުޅުންހިުރ  ކަމިާއ  މުއައަްސާސތަކިާއ، 
ަސރަހައީްދ ްސޓްރެޓީަޖ އިަދ އަމީަލ މަަސއްކަތުގެ ޕްލޭން އެއް ވީަނ އެކުލަވާލާފައެވެ.  ިމ ޕްލޭންގެ 
ކުރުމިާއ،  ތަރައީްޤ  ވީަޞލަތްތައް  ބޭނުންވާ  މެނޭޖްކުރުމަށް  ކިުނ  ގޮތެއްގިައ  ދެމެހެއްޓިެނިވ  އަމާޒީަކ 
ކަމިާއ ގުޅުންހިުރ އެންމެހާފަރާތްތައް ގިުޅގެން، ކުންޏިާއ މެދުގިައ ޒަމާނުއުްސރެ ދެކެމުން އަންނަ ގޮތިާއ 
(ކިުނ މެނޭޖްކުރުމީަކ ހަމައެކިަނ ކިުނ ނެގުމިާއ ކިުނ އުފުލުމިާއ  ކިުނއެންދުން ކަމުގިައ ދެކޭ ދެކުމިާއ) 
ީރަސިއކަލް، ނުވަތަ  ީރ ޔްޫސ،  (ިރިޑއްުސ،  އޫުސލުން  ދޫކޮށް، 3R  ގެ  އަމަލުކުރުން  އެއްގޮތަށް 
ކިުނ އުފައްދާ ިމންވަރު މަދުކުރުމިާއ ، ކީުނގެ ގޮތުގިައ އެއްލާލުމުގެ ބަދަލުގިައ އަލުން ބޭނުންކުރުމިާއ 
ކީުނގެ ގޮތުގިައ އުކާލެވޭ ތަކިެތ ބޭނުންކޮށްގެން އަލުން އުފެއްދުން)  ދެމެހެއްޓިެނިވ ގޮތެއްގިައ ކިުނ 
ޤިާއމްކުރުމެވެ. ީމގެ  ތަރައީްޤކޮށް  ވީަޞލަތްތައް  ބޭނުންވާ  ިހޖުރަކުރުމަށް  ިވްސނުމަށް  މެނޭޖެކުރުމުގެ 
ިއތުރުން ރަށުފެންރުގިައ އިާއ ަސރަޙައީްދ ފެންވަރުގިައ، ކިުނ މެނޭޖްކުރުމުގެ ޤައީުމ ޕިޮލީސ ިހންގުމިާއ، 
ިރޯސްސ އިެފަޝންޓް ނުވަތަ ިލބެންހިުރ ވީަޞލަތްތައް އެންމެ އެކީަށގެންވާ ގޮތެއްގިައ ބޭނުކުރާ، ީޒރޯ 
ވްޭސޓް ނުވަތަ، ނައްތާލަންޖެހޭ ކިުނ ނުހުންނަ ފަދަ މުޖްތަމައެއް ިބނާކުރުމަށްޓަކިައ، ރަށުކައުނިްސލް 
ތަކިާއ ިއޖިްތމީާޢ މުއައަްސާސތައް ފަދަ ކަމާގުޅުންހިުރ މިުހންމު ފަރާތްތަކުގެ މެދުގިައ ހޭލުންތިެރކަން 

ިއތުރުކުރުމީަކވްެސ ިމ ޕްލޭންގެ އެއް އަމާޒެވެ.
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އޮތް  ޕްލޭންގިައ ކިުރއަށް  ިމ ަސރަހައީްދ ްސޓްރެޓީަޖ އިަދ އަމީަލ މަަސއްކަތު  ކިުނ މެނޭޖްކުރުމުގެ 
ފްަސ އަހަރުގެ ( 2019 ިއން 2023 އަށް) ތެރޭގިައ ޙިާސލްކުރުމަށް މިުހންމު ްސޓްރެޓީަޖ ތަކިާއ 
ބިައބަޔަށް  ކިުނ  (ހ)  ީމގެތެރޭގިައ  ވާނެއެވެ.  ފާހަގަކޮށްފިައ  ލަނޑުދަނިޑތައް  މަަސއްކަތުގެ  އަމީަލ 
ތަކެއްޗިާއ ބީާކވެފިައ  ކުރާ  ހެދުމިާއ ީރަސިއކަލް  ވިަކކުރުމިާއ، ހެޔޮގޮތުގިައ ކިުނ އެއްކުރުމިާއ، ކާދު 
ހުންނަ އެހިެނހެން ތަކިެތ ވަގީުތގޮތުން ގުދަންކުރުމަށް ރަށުފެންވަރުގިައ ހޭލުންތިެރ ކުރުވުމިާއ  (ށ) 
ަސރަޙައީްދ ފެންވަރެއްގިައ ކަމާގުޅުންހިުރ ޓެކްނޮލީޮޖ އިާއ އުމްރީާނ ވީަޞލަތްތައް ތަރައީްޤ ކުރުމިާއ، 
ދެމެހެއްޓިެނިވ މީާލ ިނޒާމެއް ޤިާއމްކުރުމިާއ ކަމިާއ ގުޅުންހިުރ އިަމއްލަ ިވޔަފިާރތައް ތަރައީްޤކުރުވުމިާއ 

އެފަރާތްތައް ިމކަމުގިައ ާޝިމލް ކުރުވުން ިހމެނެއެވެ. 
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6. ޒޯްނ 6. ޒޯްނ 6 ގެ ަސަރޙައީްދ އިަދ ަރުށފްެނވުަރގަިއ ުކިނ މޭެނޖުްކުރމުގެ ްސޓްެރޓަީޖ  5
އާިއ އަމީަލ މަަސއްކަތު ޕްލޭްނ އެުކލަވާުލްނ.

ަސރަޙައީްދ އިަދ ރަށު ފެންވަރުގިައ ކިުނ މެނޭޖްކުރުމުގެ މައަްސލަ ޙައްލުކުރުމަށްޓަކިައ، ިމިންސޓީްރ 
ކަމާގުޅުންހިުރ  ތަކިާއ،  މުއައަްސާސ  ިއޖިްތމީާޢ  ތަކިާއ  ރަށުކައުނިްސލް  އެންވަރަންމަންޓުން،  އޮފް 
އެހިެނހެން ފަރާތްތަކުގެ މްަޝވަރާއިާއ، ީސ.ީސ.ީއ.ީޓ އިާއ އިައ.ީއ.ީޓ.ީސ ގެ ފަނީްނ އީެހތިެރކަމާއެކު، 
އަމީަލ  އިާއ  ްސޓްރެޓީަޖ  މެނޭޖްކުރުމުގެ  ކިުނ  ފެންވަރުގިައ  ަސރަހައީްދ  އަމާޒުކޮށް  އަށް   6 ޒޯން 
މަަސއްކަތު ޕްލޭންއެއް ިމވީަނ އެކުލަވާލިެވފައެވެ. ކިުނމެނޭޖްކުރުމަށް ިއހުއުްސރެ ގެންގުޅެމުން އަންނަ 
ބޯދާ ިވްސނުން (ކިުނ އެއްކުރުމިާއ އެންދުން)  ދޫކޮށް 3R  ގެ އޫުސލުތަކުގެ ދަށުން ީޒރޯ ވްޭސޓް 
ނުވަތަ ނައްތާލަންޖެހޭ ކިުނ ނުހުންނަ، ޖައްވަށް ިވހަ ގްޭސ ބޭރުނުވާ، ިރޯސްސ އިެފަޝންޓް ނުވަތަ 
2030ިލބެންހިުރ ވީަޞލަތްތައް އެންމެ އެކީަށގެންވާ ގޮތެއްގިައ ބޭނުންކުރާ ދެމެހެއްޓިެނިވ މުޖުތަމަޢެއް، 2030ިލބެންހިުރ ވީަޞލަތްތައް އެންމެ އެކީަށގެންވާ ގޮތެއްގިައ ބޭނުންކުރާ ދެމެހެއްޓިެނިވ މުޖުތަމަޢެއް، 2030

ިނޔަލަށް، ިބނާކުރުމަށް އަމާޒުކޮށް އެކުލަވިާލ،  ިމ ްސޓްރެޓީަޖ އިާއ އަމީަލ މަަސއްކަތު ޕްލޭން  ގެ 
18ގިައ ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބިުރއިާއ ދެކުނުބީުރގިައ ީމހުން ިދިރއުޅޭ 18ގިައ ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބިުރއިާއ ދެކުނުބީުރގިައ ީމހުން ިދިރއުޅޭ 18 ރަށް (ިފގަރ 11 އަށް ިރޢާޔަތް 
ކުރައްވާ) ިހމަނާފިައވާނެއެވެ. ިމ އައު ިސްސޓަމްގެ ދަށުން ކުންޏީަކ ވީަޞލަތެއްގެ ގޮތުގިައ ބަލިައގަނެ، 
ދެމެހެއްޓިެނިވ ކިުނ މެނޭޖްކުރުމީަކ ިތމާވީެށގެގޮތުން އެންމެ އެކީަށގެންވާ، ިއޤިްތާސީދގޮތުން ފޯރުންތިެރ، 

އިަދ ިއޖިްތމީާޢ ގޮތުން ރައިްޔތުން ބަލިައގަންނަ ކަމަކަށް ވާންޖެހެއެވެ. 
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ރަށުފެންވަރުގިައ  ހޯދުންތަކަށިާއ،  ިދރާާސއެއްގެ  ކުރު  ކުރެވުނު  ޙިާޞލްކުރުމަށްޓަކިައ،  ިމކަން 
ކަމާގުޅުންހިުރ ފަރާތްތަކިާއ އެކުގިައ ކުރެވުނު މްަޝވަރާތަކުގެ އީަލގިައ، ކަމާގުޅުންހިުރ ޤައީުމ ިއދާރާތަކުގެ 
ލަނޑުދަނިޑތަކިާއ އެންގުންތަކިާއ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމިަތން، ކިުނމެނޭޖްކުރުމިާއ ބެހޭ ޤައީުމ ޕިޮލީސއިާއ، 
ިމ  ަސރަޙައީްދ ކިުނ މެނޭޖްކުރުމުގެ  ހެދުނު  ޤަވިާއދުތަކިާއ ގުޅުވިައގެން  ޤައީުމ އިަދ ރަށުފެންވަރުގެ 
) ތެރޭގިައ 2019-2023) ތެރޭގިައ 2019-2023) ތެރޭގިައ  2019-2023ްސޓްރެޓީަޖ އިާއ އަމީަލ މަަސއްކަތު ޕްލޭންގިައ، ކިުރއަށް އޮތް ފްަސ އަހަރު (2019-2023ްސޓްރެޓީަޖ އިާއ އަމީަލ މަަސއްކަތު ޕްލޭންގިައ، ކިުރއަށް އޮތް ފްަސ އަހަރު (
 ، ކުރައްވާ)  ިރޢާޔަތް  އަށް   12 (ިފގަރ  ތަކިާއ  ްސޓްރެޓީަޖ  އަމަލުކުރާނެ  ޙިާސލްކުރުމަށް  ިމކަން 

އަމީަލގޮތުން އަޅާނެ ިފޔަވަޅުތަކެއްގެ ތަފީްސީލ ިލްސޓެއް ކަނޑައަޅާފިައވާނެއެވެ. 

scTcreTwjI 2

aidWrI ainctWzeac qWaimckurumWai

swrwHwacdI kuni menEjckurW

vwsIlwtctwac qWaimckurunc

figwr 21: zOnc 6 swrwHwacdI kuni menEjckurumuge scTcreTwjIawSc huSwawLW scTcreTwjItwac

zOnc 6 ge kuni

menEjckurumuge

demeheacTenivi nizWmc. 

scTcreTwjI 3

aidWrWtwac hwrudwnWkurumWai

mwswackwtc hingW gotc

beleheacTunc

scTcreTwjI 1

 rwSufencvwrugwai guLi

lWmehifwaivW kuni menEjckurumuge

nizWmeac aufwacdW twncfIzukurunc

ކަނޑައެޅުމުގިައ  ޕްލޭން  މަަސއްކަތު  އަމީަލ  އިާއ  ްސޓްރެޓީަޖ  ަސރަޙައީްދ  ިމ  މެނޭޖްކުރުމުގެ  ކިުނ 
ިދވިެހރާއްޖޭގިައ ކިުނ މެނޭޖްކުރުމިާއ ގުޅުންހިުރ ިތމާވީެށގެ މިައގަނޑު އާަސްސތަކަށް ިރއާޔަތްކޮށްފިައ

ވާނެއެވެ. ިމގޮތުން:

ީޒރޯ ވޭްސޓް: (ީޒރޯވްޭސޓް ނުވަތަ)، ނައްތާލަންޖެހޭ ކިުނ ނެއްތުން ކަމުގިައ ބަލީަނ (އެންޑް އޮފް ޕިައޕް 
ނުވަތަ) ކިުނ އުފެއްދުމިާއ ނައްތާލުމުގެ އަމަލުތަކުގެ ަސބަބުން އުފެދޭ ތަޤައްޔަރު ކަމިާއ ިކލަނބުކަން 
ނައްތާލުމަށް މަަސއްކަތްކުރަން ޖެހުމުގެ ބަދަލުގިައ، ކިުނ މެނޭޖްކުރުމުގެ މަަސއްކަތްތައް ރާވާ ިހންގުމުގިައ 
ކިުނ ނުއުފެއްދުމަށް ބާރުއެޅުމަށެވެ. ިމިސްސޓަމްގެ އަމާޒީަކ މުޖުތަމަޢުގިައ، ވީަޞލަތްތައް ދައުރުކުރާ 
ގޮތް ބަދަލުކޮށް، އުކާލަންޖެހޭ ކިުނ ނުހުންނަ ފަދަ ގޮތަކަށް މިުޅ ިނޒާމަށް ބޮޑު ބަދަލެއްގެނައުމެވެ. 
ީޒރޯ ވްޭސޓީަކ (ީރޔްޫސ) ނުވަތަ ކިުނ އަލުން ބޭނުންކުރުމިާއ، (ީރަސިއކަލް ނުވަތަ) ކީުނގެ ގޮތުގިައ 
އެކުލެވޭތަކިެތ ބޭނުންކޮށްގެން އަލުން ވީަޞލަތްތައް އުފެއްދިައގެން ކީުނގެގޮތުގިައ ނައްތާލަންޖެހޭ ތަކިެތ 
ނުހުންނަ ިހާސބަށް ގެނިްދއުމަށްވުރެ، ފުޅާ ދިާއރާއެއްގިައ މާނަކުރެވޭ ިނޒާމެކެވެ: ިނޒާމް އަމާޒުކުރީަނ 
ކިުނ  ަސބަބުން  އެބަދަލުގެ  ބަދަލުކޮށްލާ،  އޫުސލުތައް  ފޯރުކޮށިްދނުމުގެ  އުފެއްދުމިާއ  ވީަޞލަތްތައް 
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އުފައްދާ ިމންވަރު މަދުކުރުމަށެވެ. ިމގޮތުން ީޒރޯ ވްޭސޓީަކ ކަނޑައިެޅ ބަޔާންވެފިައވާ އަމާޒަކަށްވުރެ، 
އީަކ  ވްޭސޓް  ީޒރޯ  އެކެވެ.  އާަސްސ  ނުވަތަ  ލަނޑުދަނިޑއެއް  ކަނޑައެޅޭ  ޙިާޞލްކުރުމަށް  ިމކަން 
ދިެމގެންދާގޮތެއްގިައ، ނައްތާލަންޖެހޭ ކިުނ ނުހުންނާނެ ގޮތަށް މަަސއްކަތް ރާވާ ިހންގުމުގިައ މަގުދައްކާދޭ 

އާަސްސތައް ިހމެނޭ ިނޒާމެކެވެ. 

- ގިުޅ ލާމިެހފިައވާ (ިއްނޓަރގްރޭޓަޑް) ުކިނ މޭެނޖުްކުރމުގެ ިނޒާމް: ިދވިެހރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ޖޯގްރީަފގެގޮތުން 
ަސބަބުންނިާއ، ކީުނގެ  ބިެހފިައ ވުމުގެ  ވުމިާއ،  ކިުދ އާބީާދތަކަކަށް  ރަށްތަކަކަށް  ވިަކވިަކ ވެފިައވާ 
ތެރޭގިައ އެކުލިެވގެންވާ ތަފާތު ވައްތަރުތައް ިގނަކަމުގެ ަސބަބުންނިާއ، ިދމާވެފިައވާ (ކީުނގެ) މައަްސލިައގެ 
ިއތުރުވަމުން  ބޮޑުކަމުން،  ފަރަގު  ވީަޞލަތްތަކުގެ  މަދު  ިލިބފިައވާ  ޙައްލުކުރުމަށް  ިމކަން  ބޮޑުކަމިާއ 
އަންނަ ކީުނގެ މައަްސލަ ޙައްލުކުރެވޭވަރުގެ ނީަތޖާއެއް ނެރެވޭނެ ކަނޑައިެޅފިައވާ ވިަކ އެންމެ ގޮތެއް 
ނެތެވެ. އެހެންކަމުން ގިުޅލާމިެހފިައވާ ކިުނ މެނޭޖްކުރުމުގެ ިސްސޓަމެއްގެ ޒީަރޢިާއން ކިުނ ނައްތާލުމިާއ 
ިމމަަސއްކަތްރާވިާހންގުމުގެ ތަފާތު ގޮތް ތަކާމެދު ިވްސނުމުގެ ނަޒަރިުހންގާ، ީމގެތެރިެއން އެކީަށގެންވާ 
ތަފާތު ގޮތްތަކެއްގެ މައްޗަށް ިހމެނޭ، ގިުޅލާމިެހފިައވާ ިސްސޓަމެއް ޤިާއމްކޮށިްފނަމަ، ރަށްރަށުގެ ކިުނ 

މެނޭޖްކުރުމުގެ މަޤަްޞދު ޙިާޞލްވާނޭ ފަދަ ގޮތްތަކެއް ނެރިެވދާނެއެވެ.

figwr 31: behigencdW kunIge dwrwjwtwac
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އަމަލުކުރާނެ  (ހަިއރާީކ):  ކިުނ ދަރަޖަކުރުމީަކ ކިުނ މެނޭޖްކުރުމުގިައ  ަދަރޖަތައް  ުކީނގެ  ެބިހގްެނާދ   -
ގެ   3R ިހމެނީެނ  ީމގިައ  އާލާތެކެވެ.  ްސޓްރެޓިެޖކް  ކަނޑައަޅާ  ތަރީުތބު  ިއްސކަންދޭ  ގޮތްތަކުގެ 
އޫުޞލެވެ:  ރިެޑއްުސ - ކީުނގެ ގޮތުގިައ އުކާލަންޖެހޭ ިމންވަރު މަދުކުރުން (ކާދު ހެދުން ިހމަނިައގެން) 
ީރޔްޫސ – މަރާމާތު ކޮށްގެން އަލުން ބޭނުން ކުރިެވދާނެ ތަކިެތ މަރާމާތު ކުރުމިާއ އުކާލަންޖެހޭ ތަކިެތން 
ިހިފދާނެ އެހިެނހެން ބޭނުންތައް ހޯދުމިާއ ީރަސިއކަލް – ކީުނގެ ގޮތުގިައ އުކާލާ ތަކީެތގެ މިައގަނޑު 
ވީަޞލަތްތައް އަލުން އެފަދަ އެއްޗެއް އުފެއްދުމަށް ބޭނުން ކުރެވޭނެގޮތަށް އަނބުރާ ހަވާލުކުރުން. (ިފގަރ 

13 އަށް ިރޢާޔަތްކުރައްވާ) 

ީޖލުތަކަށް،  ގޮތްުނ ިޒްނމާާދުރކަމާިއއެުކ ިއްސެނގްުނ (ްސިޓވާރޑިްޝޕް)- ިމީއ މްުސތަޤްބަލުގެ  - ިތމާވީެށގެ 
ިމއަދުގެ ިތމާވިެށ އެންމެ ފިުރހަމަ ފެންވަރުގިައ ދަމަހައްޓާ، ރައްދުކޮށިްދނުމަށް ިމއަދުގެ ީޖލުގެ މައްޗަށް 
އޮންނަ ިޒންމާއެވެ. ީމގެ ިއތުރުން ކިުނ މެނޭޖްކުރުމަށް ކުރާ އަމަލުތަކުގެ ަސބަބުން ިތމާވެއްޓަށް ކުރާނެ 
ނޭދެވޭ އަަސރުތައް އެންމެ ކުޑަވާނެގޮތަކަށް އަމަލުތައް ބެހެއްޓުމަށް ކޮންމެ ފަރުދެއްގެ މައްޗަށް އޮންނަ 

ފަރީުދ ިޒންމާވްެސ ިމކަމުގެ ތެރޭގިައ ިހމެނޭނެއެވެ.

ތަރައީްޤކޮށް  ޕްލޭން  މްާސޓަރ  އިާއ  ްސޓްރެޓީަޖ  މެނޭޖްކުރުމުގެ  ކިުނ  އާަސްސ:  މްަޝވަރާުކުރމުގެ   -
ތަނީްފޒު ކުރުމުގެ ހިުރހާ މަރުޙަލާތަކެއްގިައ އިެކ ފަނިްތތަކުގިައ ަސރުކާރިާއ މްަޝވަރާކުރުމިާއ އެހިެނހެން 

މުއައަްސާސތަކިާއ ފަރުދުންނިާއއެކު މަަސއްކަތްކުރުމުގެ އާަސްސ

- ެބިހގްެނާދ ިޒްނމާާދުރވިެރކްަނ: ިމގޮތުން ބަލިާއރު ނައްތާލަން ޖެހޭ ކިުނ ނެތުމީަކ (ީޒރޯ ވްޭސޓް) އީަކ 
ބިެހގެންދާ ިޒންމާއެކެވެ. ިމކަން ޙިާޞލްކުރުމަށްޓަކިައ ާސރުކާރުގެ ހިުރހާ ިއދާރާތަކިާއ، ިސނާޢަތްތަކިާއ، 
ގިުޅގެން  ފަރުދުން  ޖަމިްޢއްޔާތަކިާއ، ޢާންމު  މަަސއްކަތްކުރާ  ިއދާރާތަކިާއ، ިހލާޭސބަހަށް  ިދރާާސކުރާ 

އެކުގިައ މަަސއްކަތްކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.

ދުޅަހެޔޮކަމިާއ  ވީެށގެ  ިދރުންހިުރ  ިމީއ  އާަސްސ:  ެދއްުކމުގެ  އަގު  ުކްނޏަްށ  ފަރާތްުނ  އުފައާްދ  ުކިނ   -
ިދރުންތައް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކިައ، ިތމާވިެށ ތަޤައްޔަރު ކުރުމިާއ ކިުނ އުފެއްދުމުގިައ ާޝިމލްވާ ފަރާތްތަކުން 
ިހނގާޚަރަދު  ނައްތާލުމަށް)  ނެގުމިާއ  (ކިުނ  މެނޭޖްކުރުމަށް  ކިުނ  ާސފުކުރުމަށިާއ  ތަޤައްޔަރުކަން  އެ 

ދޭންޖެހޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅާ ބަޔާންކުރާ އާަސްސ އެވެ.

ނައްތާލުމުގެ  ކުރުމިާއ،  ިއްސިތޢުމާލު  އުފުލުމިާއ،  މުދާ  އުފެއްދުންތިެރކަމިާއ،  ެނގްުނ:  އަގު  ހަމަ   -
ިހގާ  ޚަރަދެއް  އެ  އަގުކުރިެވ،  އޫުޞލެއްގެދަށުން  އެއް  ކަނޑައެޅޭ  އަަސރު  ކުރާ  ވެއްޓަށް  ަސބަބުން 

ިހާސބަކިާއ އެންމެ ކިައިރ ިހާސބަކުން އެޚަރަދަކަށް އަގުނެގުން.

- ކިައިރްނ އަމުަލ ުކުރމުގެ އާަސްސ (ޕޮްރކްިސިމީޓ ޕިްރްނިސޕްލް): ިމީއ ކިުނ އުފައްދާ ިހާސބިާއ އެންމެ 
ކިައިރ ިހާސބެއްގިައ އެކުންޏިާއ މެދު އަމަލު ކުރުމުގެ އާަސްސ އެވެ. ިމކަމުގެ ަސބަބުން އުފުލުމަށް 
ކުޑަވެގެން  ފުރަުސތު  ވުމުގެ  ތަޤައްޔަރު  ިތމާވިެށ  ތެރޭގިައ  އުފުލުމުގެ  ކުޑަވެ،  ޚަރަދު  ކުރަންޖެހޭ 

ދާނެއެވެ.
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5.1 ްސޓްެރޓަީޖ 1: ގިުޅލާމިެހފިައވާ 
ުކިނމޭެނޖުްކުރމުގެ ިނޒާމްތައް ަރުށފްެނވުަރގަިއ 

ޤާިއމްކޮްށ ތްަނީފޒުުކުރްނ
މައަްސލިައގެ ތީާރީޚ ނަޒަރެއް: (ބެކްގްރައުންޑް) 

ކިުނ މެނޭޖްކުރުމާ ބެހޭ ޤައީުމ ޕިޮލީސގިައ، ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށެއްގިައމެ އެރަށެއްގިައ  ދެމެހެއްޓިެނިވ 
ގޮތެއްގިައ ކިުނ މެނޭޖްކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭން ތަރައީްޤކުރުމުގެ މިުހންމުކަން ވީަނ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އިަދ 
އެރަށެއްގިައ އުފިެދ ޖަމާކުރެވޭ ކިުނ މެނޭޖްކުރެވޭ ފެންވަރުގެ ކިުނމެނޭޖްކުރާނެ ެސންޓަރަކިާއ އެކަމަށް 
ބޭނުންވާނެ އާލާތްތައް ޤިާއމްކުރުމަށް ވްެސ އެޕިޮލީސގިައ ބާރު އަޅާފިައ ވެއެވެ. އެހެންނަމަވްެސ، ޒޯން 
ިހާސބަށް އަވްަސ ނަޒަރެއް  6 ގެ ރަށްރަށުގެ ކިުނ މެނޭޖްކުރުމުގެ މަަސއްކަތް ކިުރއަށް ގްޮސފިައވާ 
ިހންގާލިާއރު، ިގނަ ރަށްރަށުގިައ ިމދެންނެވުނު ލަނޑުދަނިޑތައް ޙިާޞލް ކުރުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ިވްސނުން 
18ގެންގުޅޭކަމަކަށް ފާހަގައެއް ނުކުރެވެއެވެ. ިމ ިހާސބުގިައ ިހމެނޭ 18ގެންގުޅޭކަމަކަށް ފާހަގައެއް ނުކުރެވެއެވެ. ިމ ިހާސބުގިައ ިހމެނޭ 18 ރަށުގެތެރިެއން ކިުނ މެނޭޖްކުރުމުގެ 
އޮފް  ިމިންސޓީްރ  އިަދ  ރަށެއްގައެވެ.  ދެ  ނަގާފިައވީަނ  ހުއްދަ  ިއން  ީއ.ީޕ.އޭ  ތައްޔާރުކޮށް  ޕްލޭން 
އެންވަޔަރަންމަންޓް ގެ ފަނީްނ އިަދ މީާލ އީެހތިެރކަމާއެކު ނުވަ ރަށެއްގިައ ކިުނ ކިޮށ ިއމާރާތްކުރުމުގެ 

6މަަސއްކަތް ވީަނ ކޮށް ިނިމފައެވެ. (ޓޭބަލް 6މަަސއްކަތް ވީަނ ކޮށް ިނިމފައެވެ. (ޓޭބަލް 6 އަށް ިރޢާޔަތް ކުރައްވާ)

ރަށްރަށުގެ ކިުނ ކިޮށތައް ފަރުމާކުރިެވފިައވީަނ، އެތަންތަނުގިައ ކިުނ ބިައބަޔަށް ވިަކކޮށް، ީރަސިއކަލް 
ވިަކކޮށް  ދަޅިާއ  އެލިްމިނއަމް  މަޢުދަނިާއ  ޕްލްާސިޓކިާއ،  ޚާއަްސކޮށް  ވިަކން  ބާވަތްތައް،  ކުރެވޭނެ 
ގުދަންކުރެވޭނެ ވީަޞލަތް ތަކިާއ، ނިެތ ފަނާވާ ޒާތުގެ ކިުނން ކާދު ހެދުމަށް ޚާއަްސ ބައެއް އިަދ ީމގެ 
ވީަޞލަތްތައް  ގުދަންކުރެވޭނެ  ވިަކކޮށް  ކިުނ  ނުރައްކައުތިެރ  ކުންޏިާއ  ޒާތްޒާތުގެ  ނިުހމެނޭ  ތެރޭގިައ 
ކުރެވުނު  ދެމެދު  މުވައްޒަފުންނިާއ  ކައުނިްސލްގެ  ރަށު  ރައިްޔތުންނިާއ  ރަށްރަށުގެ  ިހމަނިައގެންނެވެ. 
މްަޝވަރާތަކުގިައ ރަށުގެ ކިުނ މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒުގެ މިުހންމުކަން ވީަނ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އެހެންނަމަވްެސ، 
ކިުނ ބިައބަޔަށް ވިަކ ނުކުރުމިާއ، ކިުނ އުފުލާނެ ފިުރހަމަ ިނޒާމެއް ނެތުމިާއ، ހޭލުންތިެރކަން ކުޑަކަމިާއ، 
ރަށުގެ ކިުނ މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒުން ަސރަޙައީްދ ކިުނ މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒަށް ކިުނ އުފުލާނެ ވީަޞލަތްތައް 
ޤިާއމްކުރިެވފިައ ނެތުން، އިަދ ދެމެހެއްޓިެނިވ ގޮތެއްގިައ ރަށުގެ ކިުނ ކިޮށ ިހންގުމަށް ބޭނުންވާނެ (މީާލ 
ތަނަވްަސކަމިާއ މަަސއްކަތަށް ބޭނުންވާނެ އާލާތްތައް) ވީަޞލަތްތައް ނެތުމިާއއެކު، ިގނަ ރަށްރަށުގެ ކިުނ 
ކިުނ  އެޅުމިާއ  ކިުނ  ވަލުތެރެއަށް  އިަތިރމައްޗަށިާއ  ަސބަބުން،  ނިުހންގުމުގެ  މަރުކަޒުތައް  މެނޭޖްކުރާ 
އެންދުމީަކ ޢާންމު ކަމެއްކަމުގިައ ވީަނ ވެފައެވެ. އެހެންކަމުން، ިމ ްސޓްރެޓީަޖ ިއން ފާހަގިަމކުރީަނ، 
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rwSu kwauncsilcrwSuge kuni menEjckurumuge pclEncrwSuge kuni menEjckurW mwrukwzumihWruge kuni aeackurW nizWmu

ga konDEaekulwvWluncawdi nufwSWmivwgutu netc

gd nwDeaclWaekulwvWluncaimWrWtckoSc nimifwairEvuncteri kwmuge mwruhwlWgwai

ga nilwncdUaekulwvWluncaimWrWtc kurumuge mwswackwtc hingwmunc dwnIrEvuncteri kwmuge mwruhwlWgwai

gd tinwdUhuacdw hOdumwSc huSwaeLifwaiWaimWrWtc kurumuge mwswackwtc hingwmunc dwnIbEnunc kurevE hWlwtugwai

ga vilingiliaekulwvWluncaimWrWtc kurumuge mwswackwtc hingwmunc dwnIbEnunc kurevE hWlwtugwai

gd vWdU huacdw hOdumwSc huSwaeLifwaiaimWrWtckoSc nimifwairEvuncteri kwmuge mwruhwlWgwai

ga deacvedUaekulwvWluncaimWrWtckoSc nimifwaimivwgutu netc

gd fwrescmWtoDWpelEnc aisclWhu kurwnIaimWrWtckoSc nimifwaibEnunc kurevE hWlwtugwai

ga dWncdU aekulwvWluncaimWrWtc kurumuge mwswackwtc hingwmunc dwnIrEvuncteri kwmuge mwruhwlWgwai

gd hODeacdUhuacdw libifwaiawdi nufwSWrEvuncteri kwmuge mwruhwlWgwai

ga gemwnwfuSihuacdw hOdumwSc huSwaeLifwaiaimWrWtckoSc nimifwairEvuncteri kwmuge mwruhwlWgwai

gd fiyOrIaekulwvWluncaimWrWtckoSc nimifwairEvuncteri kwmuge mwruhwlWgwai

ga kolwmWfuSi huacdw libifwaiaimWrWtc kurumuge mwswackwtc hingwmunc dwnIbEnunc kurevE hWlwtugwai

gd rwtwfwncdUawdi nufwSWaimWrWtc kurumuge mwswackwtc hingwmunc dwnImivwgutu netc

ga kwnDuhuLudUhuacdw libifwaiaimWrWtc kurumuge mwswackwtc hingwmunc dwnImivwgutu netc

gd gwacdUaekulwvWluncaimWrWtckoSc nimifwairEvuncteri kwmuge mwruhwlWgwai

ga mWmencdU aekulwvWluncaimWrWtckoSc nimifwaimivwgutu netc

gd mwDwveliaekulwvWluncaimWrWtckoSc nimifwairEvuncteri kwmuge mwruhwlWgwai

ފިުރހަމަގޮތުގިައ  އެންމެ  ވީަޞލަތްތައް  މަދުކުރުމަށިާއ  ނުރައްކައުތައް  ކިުރމިަތވެދާނެ  ިތމާވެއްޓަށް 
ބޭނުންކުރުމަށް އިަދ އެންމެނަށް ފިައދާކުރާނެ ގޮތެއްގިައ، ރަށުފެންވަރުގިައ،  ގިުޅ ލާމިެހފިައވާ ކިުނ 
ިބނާކޮށް،  މައްޗަށް  ތަނީްފޒުކުރުމަށްޓަކިައ،  ކިުނ ދަރަޖަކުރުމުގެ  ޕްލޭންކޮށް  ިނޒާމެއް  މެނޭޖްކުރާނެ 
ރައިްޔތުންނިާއ ރަށު ކައުނިްސލްތަކުގެ ިއދީާރ ވީަޞލަތްތައް ތަރައީްޤ ކުރުމުގެ މިުހންމުކަމެވެ. ީމގެ އެއް 
އަމާޒީަކހާމަކޮށް ކިުނ އުކާލުމިާއ ކިުނ އެންދުމުގެ ަސބަބުން ޖައްވުހޫނުކުރާފަދަ ގްޭސ (ގީްރން ހައްުސ 
ޕިޮލއުޓަންޓްްސ)  ކަލިައމެޓް  (ޯޝރޓިްލވްޑް  ގްޭސ  އުމުރުކުރު  ިކލަނބުކުރާފަދަ  ޖައްވު  އިާއ  ގްޭސ) 

ޖައްވަށް ބޭރުކުރިާމންވަރު މަދުކުރުމެވެ.
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 މިުހްނމު އަމާޒުތައް

ބެލެހެއްޓުމަށް  ކިުރއެރުންތައް  ިލބޭ  ދެމެދު  އިާއ   2023 އިާއ   2019 ރަނގަޅުކުރުމަށިާއ  ޙާލަތު 
ބިައވިެރން އެކުގިައ ގިުޅގެން މަަސއްކަތް ކުރުވުމަށް ަޝއުޤުވިެރ ކުރުވުމުގެ މަޤަުޞދުގިައ ިތީރގިައ ިމ 

ފާހަގަކުރާ މިުހންމު އަމާޒުތައް ވީަނ ކަނޑައިެޅފައެވެ.

3R ކިުރއެރުވުމަށް އަމާޒުކުރާ،  ރަށުގެ ކިުނ  2020 ގެ ިނޔަލަށް ކޮންމެ ރަށެއްގިައމެ   -
މެނޭޖްކުރާނެގޮތުގެ ޕްލޭންއެއް އެކުލަވާލާ ފްާސކުރިެވފިައ އޮތުން.

ިނޔަލަށް، ކޮންމެ  2020 ގެ  ިނޒާމެއް  އެކީަށގެންވާ  ހޯދޭނެ  އަނބުރާ  ޚަރަދުތައް  ިހނގާ   -
ރަށެއްގިައމެ ޤިާއމު ކުރިެވފިައ ވުން.

އެކީަށގެންވާ ގޮތެއްގިައ މަަސއްކަތް ކުރާ، ރަށުފެންވަރުގެ ކިުނ މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒެއް ކޮންމެ   -
ރަށެއްގިައ 2021 ގެ ިނޔަލަށް، ހުރުން.

ފަރުމާކުރިެވ ިހނގަމުންދާ ކިުނ އެއްކުރާ ިނޒާމެއް ޤިާއމްކުރިެވ، ހާމައަށް ކިުނ އުކާލުމިާއ   -
ކިުނ އެންދުން 2021 ގެ ިނޔަލަށް، މިުޅން ހުއްޓާލުން.

ޤައީުމ ކިުނ މެނޭޖްކުރުމާބެހޭ ޕިޮލީސގިައ ބަޔާންކޮށްފިައ ވާފަދިައން، (2018 ވަނަ އަހަރުގެ  ޤައީުމ ކިުނ މެނޭޖްކުރުމާބެހޭ ޕިޮލީސގިައ ބަޔާންކޮށްފިައ ވާފަދިައން، (2018-   -2018
ިމންވަރަށް ިބނާކޮށް) ކޮންމެ ރަށެއްގިައމެ ކިުނ އުފައްދިާމންވަރު 25 ިއނަްސއްތަ ދަށްކުރުން.

މިުހްނމު ހަަރކާތްތައް

ިހލާޭސބަހަށް  ޖަމިްއއްޔާތަކިާއ،  އަންހެނުންގެ  ިއތުރުން  ީމގެ  ކައުނިްސލްތަކިާއ ރައިްޔތުންނިާއ،  ރަށު 
މަަސއްކަތްކުރާ އިަމއްލަ ޖަމާޢަތްތައްވްެސ ިހމެނޭގޮތުން ކަމާގުޅުންހިުރ ރަށުގެ އެހިެނހެން ފަރާތްތަކުގެ 
ވިާޞލްވުމަށްޓަކިައ،  އަމާޒުތަކަށް  މިުހންމު  ިބނާކޮށް، މީަތގިައ ބަޔާންކޮށްފިައވާ  މައްޗަށް  މްަޝވަރާގެ 
ިމ ްސޓްރެޓީަޖގެ ދަށުން، ިތީރގިައ ިމ ބަޔާންކުރާ މިުހންމު ހަރަކާތްތައް ވީަނ ކަނޑައިެޅފައެވެ. (ހ) 
ކިުނ އުފެދޭ ިހާސބުން ކިުނ ބިައބަޔަށް ވިަކކުރުމަށިާއ 3R ގެ ހަރަކާތްތައް ިހންގުމުގިައ މުޖުމަތަޢުގެ 
ކިުނ  ރަށްރަށުގެ  މަދުކުރުމަށްޓަކިައ،  އަދަދު  ކީުނގެ  އުފުލަންޖެހޭ  (ށ)  ިއތުރުކުރުން؛  ބިައވިެރވުން 
ގްޭސ)  (ބަޔޯ  ގްޭސ  ބޭނުންކޮށްގެން  ކިުނ  ނުވަތަ  ކާދު  ީރަސިއކަލްކުރުމިާއ  މަރުކަޒުގިައ  މެނޭޖްކުރާ 
އުފެއްދުން؛ އިަދ (ނ) 3R ގެ އާަސްސގެ މައްޗަށް ިބނާކޮށް ރަށުފެންވަރުގެ ކިުނ މެނޭޖްކުރާ ޕްލޭން 
ިއދީާރ ވީަޞލަތްތައް  އިަދ  މީާލ  ބޭނުންވާނެ  ތަނީްފޒުކުރުމަށް  ގޮތެއްގިައ  އެކީަށގެންވާ  އެކުލަވާލުމިާއ 

ތަރައީްޤކުރުން.
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ހަަރކާތް 1.1 ިއޖިްތމާީޢ ބިައވިެރވްުނ - ުކިނ އުފެދޭ ިހާސުބްނ ުކިނ ބިައަބަޔްށ 
ބިައވިެރވްުނ  މުޖުމަތަޢުގެ  ިއތުުރުކުރމުގަިއ  ހަަރކާތްތައް  ގެ   3R ވިަކުކުރމާަށިއ 

ިއތުުރުކުރްނ

ފަރާތުން،  ރައިްޔތުންގެ  ތަކިާއ  ރަށުކައުނިްސލް  ބައްދަލުވުންތަކުގިައ  ބޭއްވުނު  މްަޝވަރާކުރުމަށް 
ރައިްޔތުންގެ  ތަނީްފޒުކުރުމުގިައ  ކަމާއެކު  ކިާމޔާބު  ިނޒާމްތައް  މެނޭޖްކުރުމުގެ  ކިުނ  ރަށުފެންވަރުގިައ 
މެނޭޖްކުރާ  ކިުނ  ރަށުގެ  އެއްކޮށް،  ކިުނ  އިަދ  ވެއެވެ.  ފާހަގަކޮށްފިައ  މިުހންމުކަން  ބިައވިެރވުމުގެ 
މަރުކަޒަށް އުފުލުމުގެ ކީުރގިައ ގެދޮރުގިައ އުފެދޭކިުނ،  އެއުފެދޭ ިހާސބުން ބިައބަޔަށް ވިަކކުރުމުގިައ 
ރައިްޔތުންގެ ފިުރހަމަ ބިައވިެރވުމަށް ގޮވާލާފިައ ވެއެވެ. ރަށުކައުނިްސލްތަކިާއ ރަށުގެ އަންހެނުންނިާއ 
ިހލޭ ާސބަހަށް މަަސއްކަތްކުރާ އިަމއްލަ ޖަމާއަތްތަކިާއ، ބައެއް ފަހަރަށް ަސރުކާރުން ިއްސނަގިައގެން 
އިެކފަހަރުމިަތން ރައިްޔތުން ހޭލުންތިެރކުރުވުމަށް މަަސއްކަތްތަކެއް ކުރިެވފިައ ީވނަމަވްެސ، އެއްވްެސ 
ރަށެއްގިައ އެކީަށގެންވާ ގޮތެއްގިައ ކިުނ އުފެދޭ ިހާސބުން ކިުނ ބިައބަޔަށް ވިަކކުރުމުގެ މަަސއްކަތެއް 
ވިަކ  ޢާންމުގޮތެއްގިައ  ރަށެއްގިައވްެސ  ކުރާ  މަަސއްކަތް  ވިަކކުރުމުގެ  ބިައބަޔަށް  ކިުނ  ނުކުރެވެއެވެ. 
ކުރެވީެނ ހަމައެކިަނ ހުޅިުހފާ ތަކެއްޗިާއ ހުޅުނިުހފާ ޒާތުގެ ތަކެއްޗެވެ. އިަދ ކީުނގެ ކިޮޑިމން (ވިޮލއުމް) 
ގެންދެއެވެ.  އަންދަމުން  ކިުނ  ހާމައަށް  ަސބަބުން،   ނެތުމުގެ  ވީަޞލަތެއް  އެހެން  ކުރެވޭނެ  ކުޑަ 
ހުޅުނިުހފާ ޒާތުގެ ތަކެއްޗިާއމެދު އަމަލުކުރާނެ ގޮތެއްގެ މަޢުލޫމާތު ިލިބފިައވާ ިމންވަރު ވަރަށް ކުޑައެވެ. 
ިމ  ިލޔުމުގިައ  ިއނިގރިޭސ  (ނޯޓު:  ބާރުއަޅާ“  ”ވިަކކުރުމަށް  ބިައބަޔަށް  ކިުނ  ދައްކިައދީެނ  ިމިއން 
 “
ިމ  ިލޔުމުގިައ  ިއނިގރިޭސ  (ނޯޓު:  ބާރުއަޅާ“  ”ވިަކކުރުމަށް  ބިައބަޔަށް  ކިުނ  ދައްކިައދީެނ  ިމިއން 
 “
ިމ  ިލޔުމުގިައ  ިއނިގރިޭސ  (ނޯޓު:  ބާރުއަޅާ“  ”ވިަކކުރުމަށް  ބިައބަޔަށް  ކިުނ  ދައްކިައދީެނ  ިމިއން 

This shows that two factors contribute to waste separation” ިއބާރާތް ގެންެސފިައ ވީަނ
ިމ  ިލޔުމުގިައ  ިއނިގރިޭސ  (ނޯޓު:  ބާރުއަޅާ“  ”ވިަކކުރުމަށް  ބިައބަޔަށް  ކިުނ  ދައްކިައދީެނ  ިމިއން 

ިއބާރާތް ގެންެސފިައ ވީަނ ”
ިމ  ިލޔުމުގިައ  ިއނިގރިޭސ  (ނޯޓު:  ބާރުއަޅާ“  ”ވިަކކުރުމަށް  ބިައބަޔަށް  ކިުނ  ދައްކިައދީެނ  ިމިއން 

ިމފަދަ ިއން ނެވެ. އެހެން ނަމަވްެސ ިމތަނުގިައ ބުނަން ިމ އުޅީެނ ”lack of waste separation“ ނުވަތަ 
ިއބާރާތް ގެންެސފިައ ވީަނ ”

ިމފަދަ ިއން ނެވެ. އެހެން ނަމަވްެސ ިމތަނުގިައ ބުނަން ިމ އުޅީެނ ”
ިއބާރާތް ގެންެސފިައ ވީަނ ”

ކިުނ ބިައބަޔަށް ވިަކ ނުކުރެވޭ ަސބަބުތައް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ. އެހެންކަމުން ިމތަން ތަރުޖަމާ ކުރުމަށް 
ރަނގަޅުވާނެ ކަމުގިައ ފެންނަ ިއބާރާތީަކ ”ވިަކކުރުމަށް ހުރްަސއަޅާ“ ިމފަދިައންނެވެ. އެހެންނަމަވްެސ 
އެބިައ ތަރުޖަމާ ކޮށްފިައ އެވީަނ ިލޔުމުގިައ އޮތް ގޮތަށެވެ. ީމގެތެރިެއން ރަނގަޅު ގޮތެއް ފޮތް ިލޔުނު 
ފަރާތުން ިޚޔާރުކުރުމަށް ދޫކޮށްލާފައެވެ. ) މިުހންމު ދެކަމެއް ވާކަމެއް ވާކަމެވެ. (ހ) ރަށުފެންވަރުގިައ 
ރަށްރަށުގިައ  (ށ)  އިަދ  ދަށްކަން  ބިައވިެރވުން  ހޭލުންތިެރކަމިާއ  ރައިްޔތުންގެ  މެނޭޖްކުރުމުގެ  ކިުނ 
ކިުނ މެނޭޖްކޮށްފިައ ބީާކ ހުންނަކިުނ، ރަށުންބޭރުކޮށް އެމައްޗަށް އެކީަށގެންވާ ގޮތެއްގިައ އަމަލުކުރާނެ 

ިނޒާމެއް އެކުލަވާލިެވފިައ ނެތްކަން. 

ރައިްޔތުންގެ  މެނޭޖްކުރުމުގިައ  ކިުނ  ރަށުފެންވަރުގިައ  ފަރުމާކޮށްފިައިމވީަނ  ޙަރަކާތް  ިމ  ިމގޮތުން 
ބިައވިެރކަން ކުޑަކަމަށް ފާހަގަކުރިެވ އެކަމަށް ޙައްލެއް ހޯދުމަށެވެ. ިމ ޙަރަކާތުގެ ަސބަބުން ރަށްރަށުގިައ 
ކިުނ މެނޭޖްކުރުމުގެ މަަސއްކަތް ކުރާ ދިޯދޔާ ގޮތްތަކުގެ ަސބަބުން ިދމާވެދާނެ ޢާންމު ިސއީްޙ މައަްސލަ 
ބިައބަޔަށް  ކިުނ  އުފެދިޭހާސބުން  ކިުނ  ގެދޮރުގިައ  ގިޯތ  ކުރުވުމިާއ  ހޭލުންތިެރ  ރައިްޔތުން  ތަކަށް 

ވިަކކުރުމުގިައ ރައިްޔތުންގެ ބިައވިެރވުން ިއތުރުކުރުމަށް ބާރުއެޅުމަށެވެ. . ިމކަން ޙިާޞލް ކުރީާނ:



zOnc 6 awdi 7 ge kuni menEjckurumuge 

swrwHwacdI scTcreTwjI awdi awmwlI mwswackwtu pclEnc 
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ރަށު ކައުނިްސލްތަކިާއ ރައިްޔތުންގެ ބިައވިެރވުމިާއއެކު، އެރަށަކުން ިލބެން ހިުރ ވީަޞލަތް   -
ތަކަށިާއ އެރަށެއް އުފިެދފިައވާ ގޮތެއްގެ މައްޗަށް ިބނާކޮށް އެރަށެއްގެ އެންމެ އެކަށޭނެފަދަ ގޮތަކަށް ކިުނ 

ބިައބަޔަށް ވިަކކުރާނެ ިނޒާމެއް އެކުލަވާލުން.

ގެދޮރުގިައ ކިުނ ބިައބަޔަށް ވިަކކުރުމަށް ރައިްޔތުން ހޭލުންތިެރ ކުރުވުމަށިާއ ރައިްޔތުންގެ   -
ޕްރޮގްރާމެއް  ތަމީްރނު  ިހމަނިައގެން  ހަރުދަނާކުރުން  ިސފަ  ިއްސނެގުމުގެ  ިއތުރުކުރުމަށް  ބިައވިެރވުން 
ިހންގުން؛ އަންހެނުންގެ ިއްސ ފަރާތްތަކިާއ ިހލާޭސބަހަށް މަަސއްކަތް ކުރާ ޖަމިްޢއްޔާތަކުގެ އީެހތިެރކަމާއެކު، 
ދޮރުންދޮރަށް ިހނގިައގެން މަޢުލޫމާތީުދ ރައިްޔތުން ހޭލުންތިެރ ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ިހންގުމިާއ ީމްސ 
ިޙއާްސ  މަޢުލޫމާތު  ޒީަރޢިާއން  މެެސޖްތަކުގެ  ހެޔޮގޮތުގިައ ކިުނ މެނޭޖްކުރުމާގުޅޭ  މެދުވިެރކޮށް  ީމިޑޔާ 

ކުރުމިާއ ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގިައ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ފެތުރުން.

އެރަށަކުން ިލބެން ހިުރ ވީަޞލަތް ތަކަށިާއ އެރަށެއް އުފިެދފިައވާ ގޮތެއްގެ މައްޗަށް ިބނާކޮށް   -
އެރަށަކަށް އެކީަށގެންވާ، ކިުނ ނެގުމުގެ ިނޒާމެއް އެކުލަވާލުން. ީމްސކޮޅު މަދު، ރަށުގެ ހިުރހާ ގެތައް 
އެއިްހާސބެއްގިައ ހުންނަ ކިުދ ރަށްރަށުގިައ އެއްގިެއން އެނެއްގެޔަށް ކިުނ ނަގަމުން ގެންދާކަހަލަ ިޚދުމަތެއް 
މެންބަރުންނިާއ  ކައުނިްސލް  ރަށު  ބައެއް  ތެރޭގިައ  މްަޝވަރާތަކުގެ  ނޫންކަމަށް،  ބޭނުން  ކޮންމެހެން 
ިވޔަފިާރ އޫުޞލުން  ނުވަތަ  ރަށްރަށުގިައ، ރަށުކައުނިްސލުން  ހުށައަޅާފިައ ވެއެވެ. ިމފަދަ  ރައިްޔތުން 
އެއްގިެއން އެނެއްގެޔަށް ކިުނ ނަގަމުން ގެންދާކަހަލަ ިޚދުމަތެއް ިދނުމުގެ ބަދަލުގިައ ރައިްޔތުން ހޭލުންތިެރ 
ގެނިްދއުމީަކ  ކޮށްޓަށް  ކިުނ  ވިަކކޮށްގެން  ބިައބަޔަށް  ކިުނ  އިަމއްލައަށް،  ރައިްޔތުން  ކުރުވިައގެން 
އެންމެ އެކީަށގެންވާ ގޮތެވެ. އެހެންނަމަވްެސ ގިޯތގެދޮރިާއ ދުރުގިައ ކިުނ މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ހުންނަ، 
އުފުލުމީަކ  ހަމައަށް   ކޮށްޓިާއ  ކިުނ  ިހނގާފިައ  ވިަކކޮށްގެން  ބިައބަޔަށް  ކިުނ  ރައިްޔތުންނަށް  އިަދ 
ދިަތކަމެއްކަމުގިައ ވާފަދަ ބޮޑިެތ ރަށްތަކުގިައ، ރަށުކައުނިްސލުން ނުވަތަ ިވޔަފާރު އޫުޞލުން ގޭގިެއން 
ޙާލަތްތަކުގިައވްެސ،  ދޭންޖެހޭނެއެވެ. ިމފަދަ  ިޚދުމަތް  ކިުނ އުފުލުމުގެ  ކިުނކޮށްޓަށް  ކިުނ ނަގިައގެން 
ިއޚިްތޔާރުކުރަންވީާނ، އުފެދޭ ކީުނގެ  ކުޑަބޮޑިުމނިާއ ވައްތަރު  ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުގެ  ކިުނ އުފުލުމަށް 
އުފުލުމަށް  ކިުނ  ރަށްރަށުގިައ  މެދިުމނުގެ  ިރޢާޔަތްކޮށްގެންނެވެ.  ދުރިުމނަށް  އުފުލަންޖެހޭ  ކިޮޑިމނިާއ 
ރަތްގަނޑު  ަސިއޒުގެ  ކިުދ  ނުވަތަ  ަސިއކަލް  ިތންފުރޮޅީުލ  އަތްގިާޑޔާ،  (ރެކޮމެންޑަޑް)  ހުށައަޅީަނ 
(ޓްރެކްޓަރ) އެވެ. އިަދ ބޮޑިެތ ރަށްރަށުގިައ ކިުނ އުފުލުމަށް ޚާއަްސކޮށްފިައހުންނަ އުޅަނދުފަހަރެވެ. 
ިތމާވެއްޓަށް  ކުޑަވެފިައ  ޚަރަދު  ބޮޑުތަނުން  ބޭނުންކުރުމީަކ  އުޅަނދުފަހަރު  ީޑަސލް  ނެގުމަށް  ކިުނ 

ފިައދާކުރާނެ ކަމެކެވެ. 

ކިުނ ބިައބަޔަށް ވިަކކުރުމިާއ ކިުނ އެއްކުރާނެ ފިުރހަމަ ިނޒާމެއް ތާޢާރަފްކުރުމުގެ ިއތުރުން،    -
ބޭނުންކުރެވޭ  ިގނަފަހަރު  އެއްފަހަރަށްވުރެ  ބަދަލުގިައ  ކޮތަޅުގެ  ޕްލްާސިޓކް  އެއްލާލާ  ބޭނުންކޮށްފިައ 
ބޭނުންކުރުން  ފިުޅ  ޕްލްާސިޓކް  ބޭނުންކުރާވައްތަރުގެ  އެއްފަހަރު  ބޭނުންކުރުމިާއ،  ކޮތަޅު  ވައްތަރުގެ 
ކިުރއެރުވުމަށް،  ިހތްވަރީުދ  ބޭނުންކުރުމަށް  އަލުން  މަދުކުރުމިާއ  ކިުނ  ގޮތްގޮތުން،  މަދުކުރުންފަދަ 
އަންހެނުންގެ ޖަމިްޢއްޔާތަކިާއ ިހލާޭސބަހަށް މަަސއްކަތްކުރާ އިަމއްލަ ޖަމިްޢއްޔާތަކުގެ އެއްބާރުލުމިާއއެކު 
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އައު ޕްރޮގްރާމްތައް ތަޢާރަފްކުރަންވާނެއެވެ. ދެމެހެއްޓިެނިވ ގޮތެއްގިައ ކިުނ މެނޭޖްކުރުމީަކ ހަމައެކިަނ 
ކިުނ ނެގުމިާއ ީރަސިއކަލް ކުރުމިާއ ހެޔޮގޮތުގިައ ނައްތާލުން ނޫންކަން ހަނދާންބަހައްޓަން ޖެހޭނެއެވެ. 
3R ގެ އާަސްސގިައ އެއްމެ ފުރަތަމަ ިއްސކަންދޭ ކަމީަކ ިދިރއުޅުމުގިައ ދެމެހެއްޓިެނިވ ވައްޓަފިާޅއެއް 

ިބނާކޮށް ކިުނ އުފެއްދުން މަދުކުރުމެވެ. 

ަރުށފްެނވުަރގަިއ ީރަސިއކަލްުކުރމާިއ  1.2ހަަރކާތް 1.2ހަަރކާތް 1.2 ަރުށގެ ުކިނ މޭެނޖުްކރާ މުަރކަޒު –
ކާުދހުެދމާިއ ުކިންނ ގޭްސ އުފެއުްދމުގެ ޕޮްރގްރާމް ަރުށގެ ުކިނމޭެނޖުްކރާ މުަރކަޒުގަިއ 

ިހްނގްުނ.

ރަށްރަށުގެ ޖާގިައގެ ދިަތކަމުގެ ަސބަބުން، ީރަސިއކަލް ކުރުމިާއ، މެދު ރްާސތާގިައ ކުންޏަށް ޙައްލެއް 
ހޯދުމިާއ، އެންމެފަހުގެ ކިުނ ނައްތާލުމުގެ މަރުޙަލާ ިހންގުމުގެ ފަނީްނ އިަދ މީާލ ޤިާބލްކަން ނެތުމިާއ، 
އެންމެ ޚަރަދު ކުޑަވާނެގޮތެއްގިައ ިމކަން ކުރެވޭނެ ިމންވަރަށްވުރެ އުފެދޭ ކީުނގެ ކިޮޑިމން ދަށްވުން (ިއކޮނީޮމ 
އޮފް ްސކޭލް) ފަދަ ކަންތައްތަކަށް ިރޢާޔަތްކޮށް، ިމފަދަ ކަންތައްތައް ޙައްލުކުރުމަށްޓަކިައ ިމިންސޓީްރ 
ތަޢާރަފްކޮށްފައެވެ.  މަރުކަޒުތައް  މެނޭޖްކުރުމުގެ  ކިުނ  ަސރަޙައީްދ  ވީަނ  އެންވަޔަރަންމަންޓުން  އޮފް 
ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށީަކ އެއްރަށެއް އަނެއްރަށިާއ ދުރުގިައ ވިަކން އުފިެދފިައވާ ރަށްތަކެއްކަމުން، ރަށްރަށުގިައ 
ކަނޑުމަގުން  ގޮތީަކ  ހަމައެކިަނ  އުފުލޭނެ  މަރުކަޒުތަކަށް  ަސރަޙައީްދ  ކަނޑައަޅާފިައވާ  އުފެދޭކިުނ 
ކަމެއްކަމުގިައ  ޚަރަދުބޮޑު  ނުކުރެވޭވަރުގެ  ފޭަސހިައިއން  އުފުލުމީަކ  ކިުނ  ކަނޑުމަގުން  އުފުލުމެވެ. 
ވިާއރު، ީމހުނިްދިރއުޅޭ ކޮންމެ ރަށަކުންވްެސ، އެރަށަކުން ބޭރުކުރަންޖެހޭ ކީުނގެ އަދަދު މަދުކުރުމީަކ، 
އެރަށަކަށް އެންމެ ފިައދާކުރިަނިވ ގޮތެވެ. ިތީރގިައ ިމބަޔާންކުރާ ޙަރަކާތްތައް ތަޢާރަފް ކޮށްގެން ިމކަން 

ޙިާޞލް ކުރިެވދާނެއެވެ. (ިފގަރ 14 އަށް ިރޢާޔަތްކުރައްވާ)
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figwr 41: rwSufencvwrugwai kuncNWaimedu awmwlu kurevidWne gotctwac

kuni mwdukurumWai kuni aufedE

hisWbugwai kuni bwaibwywSc

vwkikurunc

awmiaclw zWtugwai neti fwnWvWzWtuge

kuni )bwdigE gwai aufedE

kWbOteketIge kuncNWai gOteterEge

aufedE fwtc kuni(

gOtiterEgwai nuvwtw rwSuge kuni 

menEjckurW mwrukwzugwai kWduhedunc

gOtiterEgwai nuvwtw rwSuge kuni 
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gEsc aufeacdunc

bwncDelikoSc swrwHwacdI mwrukwzwSc

aufulunc
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nurwackwauteri kuni

bWkI vW kuni

އިެކ  ކީުނގެ  އިަދ  ގެނައުން،  މަރުކަޒަށް  މެނޭޖްކުރާ  ކިުނ  ރަށުގެ  ވިަކކޮށްގެން  ބިައބަޔަށް  ކިުނ   -
ް ބިައތަކިާއމެދު ކަނޑައިެޅފިައވާ ގޮތަށް ކަންކުރުނ

- އުފެދޭ ކީުނގެ ގާތްގަނޑަކަށް 70 ިއނަްސއްތައީަކ އިަމއްލަޒާތުގިައ ނިެތ ފަނާވެގެން ދާފަދަ (ބަޔޯ 
ީޑގްރޭޑަބަލް) ކުންޏެވެ. ިމފަދަ ކުންޏީަކ ކާދުހެދުން ނުވަތަ ކިުނން ގްޭސ އުފެއްދުން ފަދަ ގޮތްތައް 
ތަޢާރަފްކޮށްގެން ރަށު ފެންވަރުގިައ މެނޭޖްކުރިެވދާނެ ކުންޏެވެ. އިަދ ިމގޮތުން ރަށުން ބޭރު މަރުކަޒަކަށް 
އުފުލަންޖެހޭ ކީުނގެ ޢަދަދު މަދުކުރިެވދާނެއެވެ. އެހެންނަމަވްެސ، އެރަށަކަށް އެންމެ އެކަށޭނެ ގޮތެއް 
ކަނޑައެޅުމުގިައ، އެކަމެއް ތަނީްފޒުކުރުމުގެ ފޭަސހަ ކަމަށިާއ، ޚަރަދު ކުޑަ ކަމަށިާއ، ރަށުފެންވަރުގިައ 

އުފުލާ ގެންގުޅުމަށް ފޭަސހަ ކަމަށް ިރޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެއެވެ.

- ބިަދގޭކިުނ ބޭނުންކޮށްގެން ކާދުހެދުމުގެ މަަސއްކަތް ގިޯތގެދޮރުގިައ، ޢިާއލާތަކަށްވްެސ ކުރިެވދާނެއެވެ. 
ވިަކ  ކޮންމެ  ގިުޅފިައވީަނ،  ކިާމޔީާބ  ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ  ކާދުހެދުމުގެ  ގިޯތގެދޮރުގިައ  އެހެންނަމަވްެސ، 
ިކބިައގިައ ކާދު ހެދުމުގެ ަޝއުޤުވިެރކަން ހިުރ ިމންވަރަކިާއ އެކަމަށް ހޭލުންތިެރވެފިައވާ  ޢިާއލާއެއްގެ 
ގިޯތގެދޮރުގިައ  ތަނަވްަސނަމަ،  ޖާގަ  ިމންވަރަށް  އެކީަށގެންވާ  ގިޯތތެރޭގިައ  މައްޗަށެވެ.  ިމންވަރެއްގެ 

އުފައްދާ ކާދު، ގޭގިައ ގްަސ ހެއްދުމަށް ބޭނުންކުރިެވދާނެއެވެ.
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ަސފަުސފަށް  ގޮތެއްގިައ  އާދިައގެ  މަރުކަޒުގިައ  މެނޭޖްކުރާ  ކިުނ  ރަށުގެ  ިއތުރުން  ީމގެ   -
ފިުނޖަހިައގެން ކާދުހެދުމިާއ (ިވންޑްރޯ ކޮމްޕްޯސިޓންގ) ފިަނފަކާުސ މެދުވިެރކުރުވިައގެން ކާދުހެދުމުގެ 
(ވަރިމކޮމްޕްޯސިޓންގ) މަަސއްކަތް ިހންގުމުގެ ތަމީްރނު ރަށުކައުނިްސލްގެ މުއައްޒަފުންނިާއ، އަންހެނުންގެ 
ޖަމިްޢއްޔާތަކަށް ދިެވދާނެއެވެ. ިމފަދަ ލާމަރުކީަޒ ިނޒާމެއްގެ ކިާމޔީާބ މިައގަނޑުގޮތެއްގިައ ިބނާވެފިައވީަނ 
ކާދުހެދުމުގެ މަަސއްކަތް ިހންގުމުގެ ހުނަރުވިެރ މަޢުލޫމާތު މުވައްޒަފުންނަށް ިލިބފިައވުމިާއ، ތާއްޔާރުކުރެވޭ 
ކާދު ބޭނުންކުރެވޭނެ ިމންވަރެއްގެ މައްޗަށެވެ. ރަށުގެ ކިުނމެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒުގިައ ތައްޔާރުކުރާ ކާދު، 

ރަށުގެ ދަނޑުވިެރންނަށިާއ، ކިައީރގިައ ވާ ިރޯސޓްތަކަށް އެކީަށގެންވާ އަގެއްގިައ ިވއިްކދާނެއެވެ. 

(އެނެރިޯބކް) ނިެތފަނާވާ  ތަޢާރަފްކުރުމާނުލާ  - ކިުނން ގްޭސ (ބަޔޯ ގްޭސ) އުފެއްދުމީަކ އޮކިްސޖަން 
ޒާތުގެ ތަކިެތ އިަމއްލަ ޒާތުގިައ ފަނާވެގެން ދިާދއުމުގިައ އުފެދޭ ގޭހެކެވެ. ިމގޮތަށް ގްޭސ އުފެއްދުމީަކ  
ގްޭސއުފެއްދުމީަކ  ކިުނން  ކުރިެވދާނެކަމެކެވެ.  މެނޭޖްކުރުމަށް  ކިުނ  ނިެތފަނާވާޒާތުގެ  އުފެދޭ  ރަށުގިައ 
އާދިައގެ ގޮތެއްގިައ ަސފަުސފަށް ފިުނޖަހިައގެން ކާދުހެދުމަށްވުރެ ބޮޑަށް ހުނަރުވިެރކަން ބޭނުންވާ އިަދ 
ބޭނުންކުރާ  ގޭހީަކ ކެއްކުމަށް  އުފައްދާ  ކަމެކެވެ.  އެހެންނަމަވްެސ، ކިުނން  އެއަށްވުރެ  ޚަރަދުބޮޑު 
ގޭހުގެ ބަދަލުގިައ ގިޯތގެދޮރުގިައ ކެއްކުމަށް ބޭނުންކުރިެވދާނެ ގޭހެކެވެ. އުތުރު ކަރަޔިާއ އޮޅުދޫކަރަފަދަ 
އަވަށްޓިެރ ޤައުމުތަކުގެ ތަޖިުރބާއަށް ބަލިާއރު ގިޯތގެދޮރުގިައ، ކުންޏިާއ، ނަރުދަމާ ިނޒާމިާއ ގުޅިައގެން 

ކިުދ ބަޔޯގްޭސ އުފައްދާ ިނޒާމުތައް ބޭނުންކުރެއެވެ.

- ިރަސިއކަލް ކުރެވޭ ކުންޏިާއ، ނުރައްކައުތިެރ ކިުނ އިަދ ރަށުގިައ ކިުނ މެނޭޖްކޮށްފިައވާ ބީާކވާ ކިުނ، 
ކިުނ މެނޭޖްކުރާ  ރަށުގެ  އުފުލަންދެން، ރައްކައުތިެރކަމާއެކު  މަރުކަޒަށް  ަސރަޙައީްދ ކިުނ މެނޭޖްކުރާ 

މަރުކަޒުގިައ ގުދަންކޮށްފިައ ބަހައްޓީާނއެވެ. 

- މީަތގިައ ބަޔާންކުރެވުނު ކަންތައްތަކިާއ ގުޅުވިައގެން ކިުނ ބިައބަޔަށް ވިަކކުރުމަށިާއ، ކާދު ހެދުމިާއ 
ގޮތުގިައޔިާއ އަމީަލ  ގްޭސ އުފެއްދުމިާއ ނުރައްކައުތިެރ ކުންޏިާއގުޅޭގޮތުން، ކްލްާސ ތަކެއްގެ  ކިުނން 
ތަމީްރނު އިަދ އެކަކު އަނެކަކަށް އުނގަންނިައިދނުމުގެ ޒީަރއިާއން، ރަށު ކައުނިްސލްގެ މުވައްޒަފުންނަށިާއ 
ިއތުރުކުރުމުގެ  ހުނަރުވިެރކަން  ިދނުމިާއ  ތަމީްރނު  ޖަމިްޢއްޔަތަކަށިާއ ރައިްޔތުންނަށް،   އަންހެނުންގެ 
ޕްރޮގްރާމްތައް ިހންގާނެއެވެ. ފަހުމްކޮށް ދެނެގަންނަން ފޭަސހަވާނެގޮތަށް، ތަމީްރނުގެ އަތްމީަތ ފޮތިާއ 

މަަސއްކަތުފޮތް ތައްޔާރު ކުރިެވދާނެއެވެ. 



zOnc 6 awdi 7 ge kuni menEjckurumuge 

swrwHwacdI scTcreTwjI awdi awmwlI mwswackwtu pclEnc 
21

ހަަރކާތް 1.3 ަރުށ ކައުްނިސލް ތައް – 3R ގެ އާަސްސގެ މައަްޗްށ ިބާނކޮްށ، 
އެުކލަވާލާ  ޕްލޭްނ  ގޮތުގެ  މޭެނޖުްކރާެނ  ުކިނ  ަރުށގެ  ަރުށކައުްނިސލްތަކުގަިއ 

ތްަނީފޒުުކުރމްަށ، ިއާދީރ ޤާިބލްކަމާިއ މާީލ ފުުދންތެިރކްަނ ިއތުުރުކުރްނ.

) ގިައ ރަށުފެންވަރުގިައ ކިުނ 2010) ގިައ ރަށުފެންވަރުގިައ ކިުނ 2010) ގިައ ރަށުފެންވަރުގިައ ކިުނ  ) ޤާނޫނު  ިހންގުމުގެ  ލާމަރުކީަޒ ކޮށް  ދިާއރާތައް  (2010ިދވިެހރާއްޖޭގެ  ޤާނޫނު  ިހންގުމުގެ  ލާމަރުކީަޒ ކޮށް  ދިާއރާތައް  2010ިދވިެހރާއްޖޭގެ 
މެނޭޖްކުރުން އީެއ ރަށުކައުނިްސލްގެ ިޒންމާއެއްގެގޮތުގިައ ވީަނ ކަނޑައަޅާފައެވެ. އިަދ ަސރަޙައީްދ / ޤައީުމ  
ފެންވަރުގިައ އެއްރަށަށްވުރެ ިގނަރަށްރަށުގެ ކިުނ މެނޭޖްކުރުމީަކ ަސރަޙައީްދ ކިުނ މެނޭޖްކުރާ ިއދާރާތަކުގެ 
ިޒންމާއެއްކަމުގިައ ކަނޑައަޅާފިައ ވެއެވެ. އެހެންނަމަވްެސ، ކަމާ ގުޅުންހިުރ ިއްސ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގިައ 
ކުރެވުނު މްަޝވަރާތަކުގިައ، ިއދީާރ ޤިާބިލއްޔަތުކަން ކުޑަވުމިާއ، ކަނޑައިެޅފިައވާ ތަަޞއްވުރެއް ނެތުމިާއ 
ިޒންމާތަކިާއ މްަސއިޫލއްޔަތުތައް ކަނޑައިެޅ ބަޔާންވެފިައ  ނެތުމީަކ ދެމެހެއްޓިެނިވ ގޮތެއްގިައ ރަށްރަށުގިައ 
ކުރެވުނު  މްަޝވަރާ  ކަމުގިައ  ހުރަހެއް  މިައގަނޑު  އޮތް  ިހންގުމަށް  މަަސއްކަތް  މެނޭޖްކުރުމުގެ  ކިުނ 
ިބނާކޮށް، ހެޔޮގޮތުގިައ ރަށުގެ  މައްޗަށް  3R ގެ އާަސްސތަކުގެ  އެނިގފިައވެއެވެ. އެހެންކަމުން  ކަން 
ކިުނ މެނޭޖްކުރާނެގޮތުގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމިާއ ތަނީްފޒުކުރުމުގެ ިއދީާރ ޤިާބލްކަމިާއ މީާލ ތަނަވްަސކަން 
އުފެއްދުމަށް  ރަށުކައުނިްސލްތަކިާއ އެކައުނިްސލް ތަކުގެ މުވައްޒަފުން ތަމީްރނުކުރުމުގެ މިުހންމުކަން 
ިމ ޙަރަކާތުގިައ ފާހަގަކޮށްފިައ ވާނެއެވެ. ީމގެ ިއތުރުން ކިުނ ކިުނ މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒުގެ ބޭނުން ިހފާ 

ފަރާތްކުގެ އަތުން ީފނެގުމުގެ ހާމަކަން ބޮޑު އޫުޞލެއް ތަރައީްޤކުރުމީަކ މިުހންމު ކަމެކެވެ.

- ކަމުވިޮށވެގެންވާ ރައިްޔތުންނިާއ ރައިްޔތުންގެ އެހިެނހެން މަންދޫބުންނިާއ އަންހެނުންގެ ޖަމިްޢއްޔާތަކިާއ، 
ރަށުގިައ ިހލާޭސބަހަށް މަަސއްކަތްކުރާ ޖަމިްޢއްޔާތަކިާއ، ރަށުކައުނިްސލްގެ މުވައްޒަފުންނިާއ، ކައުނިްސލް 
ިވޔަފިާރވިެރންނިާއ  ިޢލްމުވިެރންނިާއ  ީދީނ  ފުލުހުންނިާއ  މަދަރާުސތަކިާއ،  ުސކޫލް  މެންބަރުންނިާއ، 
ަސރުކާރުގެ އެހިެނހެން ިއދާރާތައް ފަދަ ކަމިާއ ގުޅުންހިުރ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުގެ މަންދޫބުން ިހމަނިައގެން، 
ކިުނ މެނޭޖްކުރުމާބެހޭ ކޮމީެޓއެއް ރަށުކައުނިްސލުން އެކުލަވާލުން. ރަށުގެ ކިުނ މެނޭޖްކުރުމުގެ ްސޓްރެޓީަޖ 
އެކުލަވާލުމިާއ އެ ތަނީްފޒު ކުރުމިާއ (މަދުވެގެން ކޮންމެ ިތން މަހަކުން އެއްފަހަރު) އެމަަސއްކަތް ކިުރއަށް 

ދާ ިމންވަރު ބަލާ މުރިާޖއާ ކުރުމުގެ ިޒންމާއަދާކުރާ އެންމެ ިއްސފަރާތީަކ  ިމކޮމީެޓއެވެ.

މްަޝވަރާގެ  ފަރާތްތަކުގެ  ހިުރހާ  ކަމާގުޅޭ  އެކުލަވާލަންވީާނ  ޕްލޭން  މެނޭޖްކުރުމުގެ  ކިުނ  ރަށުގެ   -
މިަތންނެވެ، އިަދ ިމ ޕްލޭންގިައ ކާމާގުޅުންހިުރ ހިުރހާ މައަްސލަތަކެއް ިހމަނަންވާނެއެވެ. މްަޝވަރާތައް 
ކިުރއަށްގެނިްދއުމުގިައ ކިުދ ބައްދަލުވުންތަކިާއ، ވިަކކަމަކަށް ޚާއަްސކޮށްގެން އެކަމާ ގުޅުންހިުރ ފަރާތްތަކުގެ 
މެދުގިައ ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަކިާއ ރައިްޔތުންގެ މެދުގިައ ބޮޑިެތ ޖަލާްސތައްވްެސ ކިުރއަށް ގެންދިެވދާނެއެވެ. 
ީމގެ ިއތުރުން، ކޮންމެ ދުވަހަކު ކޮންމެ ގިޭބީސ އަކުން އުފައްދާ ކީުނގެ ިމންވަރު ދެނެގަތުމަށިާއ، އުފައްދާ 
ކީުނގެ ިއނަްސއްތައެއްގެ ގޮތުގިައ ނުވަތަ ޖުމްލަ އަދަދުގެ ކިޮޑިމނުން އަޅިާކޔިާއރު، އިެކ ވައްތަރުގެ 
ރައިްޔތުން  ވިަކކުރުމާބެހޭގޮތުން  ދެނެގަތުމިާއ، ކިުނބިައބަޔަށް  އަދަދެއް  އަންދާޒާ  ވަރުގެ  ކިުނ ިހމެނޭ 
ދެކޭ ގޮތް ވަޒަންކުރުމިާއ، ކިުނ އެއްކުރުމުމިާއ ނައްތާލުމަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ރައިްޔތުން ގެފޯރުންތިެރކަން 
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ހިުރިމންވަރަކިާއ އެޚަރަދުކުރަން ތައްޔާރަށިްތިބތޯ ބެލުމަށްޓަކިައ، އެވަގުތުގެ ޙާލަތުދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން 
ިދރާާސ (ބްޭސލިައން ްސޓީަޑ) ކުރިެވދާނެއެވެ. ިމގޮތުން ހޯދޭ މަޢުލޫމާތު ފޭަސހިައން ބޭނުންކުރެވޭނެ 

ގޮތަކަށް އެއްކޮށް، ޢަމީަލ ހީެކގެ ގޮތުގިައ މްަޝވަރާތަކުގިައ ބޭނުންކުރަންވާނެއެވެ.

ހެޔޮބަދަލެއް  ޙާލަތަށް  މެނޭޖްކުރުމުގެ  ކިުނ  ރަށުގެ  ޕްލޭންއީަކ،  މެނޭޖްކުރާނެގޮތުގެ  ކިުނ  ރަށުގެ   -
ގެނައުމުގެ މަަސއްކަތް ކިުރއަށްގެންދާނެ ިމްސރާބު ކަޑައެޅުމަށް،  ކިުރއަށް އޮތް ިތނެއް ނުވަތަ ފްަސ 
އަހަރަށް، ރަށުކައުނިްސލުން ކަނޑައަޅާ ތަަޞއްވުރެކެވެ. 3R ގެ އާަސްސތަކަށް ިބނާކޮށް އެކުލަވާލާ ިމ 
ޕްލޭންގިައ، ކިުނ މަދުކުރުމިާއ، ކިުނ އުފެދޭ ިހާސބުގިައ ބިައބަޔަށް ވިަކކުރުމިާއ، މެދުރްާސތާގެ ފަރުވާ 
(ކާދުހެދުމިާއ ކިުނން ގްޭސ އުފެއްދުން) އިާއ، ކިުނ އުފުލުމަށް ތައްޔާރުކުރުމިާއ، ހޭލުންތިެރކުރުވުމުގެ 
ބަލަހައްޓާނެގޮތްތައް  ނިުހނގާގޮތް  ިހނގާ  މަަސއްކަތް  ހޯދާނެގޮތިާއ،  ފިައާސ  ޕްރޮގްރާމްތާކިާއ، 
ިހމަނަންވާނެއެވެ. ީމގިެއތުރުން ކަމާގުޅުންހިުރ މިުހންމު ފަރާތްތަކުގެ ދައުރު ބަޔާންކޮށް،  ޕްލޭންގިައ 
މްަސއިޫލއްޔަތުތައް  ިޒންމާތަކިާއ  އެފަރާތްތަކުގެ  ޙިާޞލްކުރުމުގިައ  ލަނޑުދަނިޑތައް  ޢާންމު  ިހމެނޭ 

އަދާކުރުމުގިައ އީެހތިެރވެދޭންވާނެއެވެ.

- ިމ ޕްލޭން ީއ.ީޕ.އޭ ިއން ފްާސކޮށް، ކަމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު، ފުޅާދިާއރާއެއްގިައ ރަށުގެ ފާރުނޫހިާއ އެހިެނހެން 
ންޫސތައް، އިަދ މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ކެމްޕިެއންތަކުގެ ޒީަރޢިާއން ޢާންމުކޮށް ފަތުރަންވާނެއެވެ. 

- ރައިްޔތުންގެ މީާލ ފޯރުންތިެރކަމަށިާއ، ީފދެއްކުމަށް ރައްޔަތުން ތައްޔާރަށިްތިބ ިމންވަރެއްގެ މައްޗަށް 
ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.  ީފއެއް  ނަގާނެ  މެނޭޖްކުރުމަށް  ކިުނ  ތަކުން  ިވޔަފިާރ  ގިޭބީސތަކިާއ  ިބނާކޮށް، 
ީމގިެއތުރުން މްަސވިެރ އުޅަނދުފަހަރިާއ އެހިެނހެން އުޅަނދުފަހަރުން (ިމތަނުގިައ ިއނިގރިޭސ ިލޔުމުގިައ 
ފާހަގަކޮށްފިައވީަނ މްަސވިެރ އުޅަނދު ތަކިާއ ފިަސންޖަރުން އުފުލާ އުޅަނދުފަހަރެވެ. އެހެން ނަމަވްެސ 
ޢާންމުގޮތެއްގިައ ކިުނ އުފައްދާ ިމންވަރަށް ބަލިާއރު ކޮންމެ ރަށެއްގިައ ފިަސންޖަރުން އުފުލާ އުޅަނދު 
ކިުނ  އުފައްދާ  ފަހަރުން  ބޯޓު  އުފުލާ  މުދާ  ބަލިާއރު  ކުންޏަށް  އުފައްދާ  ކަމަށިާއ  މިާގނަނުވެދާނެ 
އެތައް ގުނައެއް ބޮޑުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވީޭތ، ތަރުޖަމާ ކުރުމުގިައ ”ފިަސންޖަރުން އުފުލާ އުޅަނދު“ 
ިލޔުމުގިައ  ިމގޮތަށެވެ.  ފަހަރުން“  އުޅަނދު  ”އެހިެނހެން  ިލޔެފިައވީާނ  ބަދަލުގިައ  ިލޔުމުގެ  ކަމަށް 
އެތައް ގުނައެއް ބޮޑުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވީޭތ، ތަރުޖަމާ ކުރުމުގިައ ”ފިަސންޖަރުން އުފުލާ އުޅަނދު“ 
ިލޔުމުގިައ  ިމގޮތަށެވެ.  ފަހަރުން“  އުޅަނދު  ”އެހިެނހެން  ިލޔެފިައވީާނ  ބަދަލުގިައ  ިލޔުމުގެ  ކަމަށް 
އެތައް ގުނައެއް ބޮޑުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވީޭތ، ތަރުޖަމާ ކުރުމުގިައ ”ފިަސންޖަރުން އުފުލާ އުޅަނދު“ 

”ފިަސންޖަރުން  ބަދަލުގިައ  ިމބަހުގެ  ”އެހިެނހެން“  ބޭނުންފުޅުވާނަމަ  ބާއްވަވަން  ގޮތަށް  ިލޔެފިައވާ 
ިލޔުމުގިައ  ިމގޮތަށެވެ.  ފަހަރުން“  އުޅަނދު  ”އެހިެނހެން  ިލޔެފިައވީާނ  ބަދަލުގިައ  ިލޔުމުގެ  ކަމަށް 
”ފިަސންޖަރުން  ބަދަލުގިައ  ިމބަހުގެ  ”އެހިެނހެން“  ބޭނުންފުޅުވާނަމަ  ބާއްވަވަން  ގޮތަށް  ިލޔެފިައވާ 
ިލޔުމުގިައ  ިމގޮތަށެވެ.  ފަހަރުން“  އުޅަނދު  ”އެހިެނހެން  ިލޔެފިައވީާނ  ބަދަލުގިައ  ިލޔުމުގެ  ކަމަށް 

އުފުލާ“ ިމލަފުޒަށް ބަދަލުކޮށްލައްވާށެވެ.)  އުފައްދާ ކިުނ މެނޭޖްކުރުމަށްޓަކިައ، އެފަރާތްތަކުން ީފނަގާނެ 
ިމންވަރެއް ރަށުކައުނިްސލުން ކަނޑައަޅަން ވާނެއެވެ. 

- ރަށުގެ ކިުނ މެނޭޖްކުރުމުގެ ޙާލަތަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެނައުމަށް އަމީަލގޮތުން މަަސއްކަތް ކުރުމަށް،  
ގޮތުން،  ިހއްވަރިުދނުމުގެ  ިއްސފަރާތްތަކަށް  އެންމެހާ  ކަމާގުޅުންހިުރ  ިހމެނޭގޮތުން  ގިޭބީސތައްވްެސ 
މިުހންމު  ކަނޑައެޅުމީަކ  ގޮތްތަކެއް  ިހއްވަރުދޭނެ  ީމހުންނަށް  ގޮތަކިާއ  ތަނީްފޒުކުރާނެ  ޤަވިާއދުތައް 

ކަމެކެވެ. 
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5.2 ްސޓްެރޓަީޖ 2: ިއާދީރ ވީަޞލަތްތައް 
ތަަރއީްޤުކުރމާިއ ަސަރޙައީްދ ުކިނ މޭެނޖުްކުރމުގެ 

ވީަޞލަތްތައް ތްަނީފޒުުކުރްނ.
މައަްސލިައގެ ތީާރީޚ ނަޒަރެއް: (ބެކްގްރައުންޑް) 

ތަރައީްޤކުރުމީަކ،  މަރުކަޒުތައް  ަސރަޙައީްދ  މަރުކަޒުތަކިާއ   ރަށުފެންވަރުގެ  މެނޭޖްކުރުމުގެ  ކިުނ 
އަެސރަޙައްދެއްގިައ ކިުނ މެނޭޖްކުރުމުގެ ިނޒާމް ކިާމޔާބުކަމިާއއެކު ތަނީްފޒުކުރުމަށް މިުހންމު ކަމެކެވެ. 
ިތމާވެއްޓިާއ ރަޙުމަތްތިެރ ގޮތެއްގިައ ކިުނ މެނޭޖްކުރުމަށިާއ ކިުނ އުފެދޭ ިހާސބިާއ ކިައިރ ިހާސބެއްގިައ 
ޕްލޭން  ަސރަޙައީްދ  މެނޭޖްކުރުމުގެ  ކިުނ  ޒޯންގިައ  ހަތް  ރާއްޖޭގެ  އަމާޒުކޮށް  މެނޭޖްކުރުމުމަށް  ކިުނ 
ޤައީުމ  މެނޭޖްކުރުމާބެހޭ  ކިުނ  ތަރައީްޤކުރުމަށް،  މަރުކަޒު  މެނޭޖްކުރާ  ކިުނ  ަސރަޙައީްދ  އެކުލަވާލާ، 
ިސޔަާސތުގިައ ވީަނ ކަނޑައަޅާފައެވެ. ރަށްރަށުގެ ކިުނ މެނޭޖްކުރުމުގެ ޕްލޭންތަކިާއ ކިުނ މެނޭޖްކުރާ 
މިުހންމުކަން،  މަރުކަޒުގެ  ަސރަޙައީްދ  ތަނީްފޒުކުރުމަށް،  ިހންގާ  ކިާމޔާބުކަމިާއއެކު  މަރުކަޒުތައް 
އިަދ  ތަކުން  ކައުނިްސލް  ރަށު  ކައުނިްސލްތަކިާއ  އަތޮޅު  އެންވަޔަރަންމަންޓިާއ،  އޮފް  ިމިންސޓީްރ 
6ރައިްޔތުން ފާހަގަކޮށްފިައީވނަމަވްެސ، ޒޯން 6ރައިްޔތުން ފާހަގަކޮށްފިައީވނަމަވްެސ، ޒޯން 6 ގިައ ިމވަގުތު ަސރަޙައީްދ މަރުކަޒެއް ޤިާއންކުރިެވފައެއް 
ކަމުގިައ  ފްާސކޮށްފިައވާ  ޕްލޭން  ޤިާއމްކުރުމުގެ  މަރުކަޒު  ނުވެއެވެ. ަސރަޙައީްދ ކިުނ މެނޭޖްކުރުމުގެ 
އެންވަޔަރަންމަންޓް ިމިންސޓީްރ ިއން މަޢުލޫމާތު ިދންކަމުގިައިވޔްަސ، ިމކަމުގެ މަޢުލޫމާތިާއ، ަސރަޙައީްދ 
މަދު  ަސރަޙައްދުގެ  އެނިގފިައވީަނ  މަޢުލޫމާތު  ފިުރހަމަ  ގޮތުގެ  ިހނގާނެ  މަރުކަޒު  މެނޭޖްކުރާ  ކިުނ 

ރައިްޔތުން ތަކަކަށެވެ.

މިައގަނޑު އަމާޒުތައް

ިމ ްސޓެރިެޓިޖކް އަމީަލ ޕްލޭން ކިުރއަށް ގެނިްދއުމަށް ިތީރގިައިމވާ މިައގަނޑު އަމާޒުތަކަގެ މިުހންމުކަން 
ވީަނ ފާހަގަކުރިެވފައެވެ.

ފަނީްނ  ިއދީާރ،  ރަށެއްގިައމެ  ކޮންމެ  ިހންގުމަށްޓަކިައ،  މަރުކަޒު  މެނޭޖްކުރާ  ކިުނ  ަސރަޙައީްދ   -
ިނޔަލަށް  ގެ   2021 ިނޒާމެއް،  ިލބޭނެ  ފިައާސ  ބޭނުންވާ  ިމކަމަށް  ގޮތެއްގިައ  ދެމެހެއްޓިެނިވ  އިައ 

ޤިާއކުރިެވފިައ ހުރުން. 
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- ޒޯން 6 ގިައ ިހމެނޭ ހިުރހާ ރަށްތަކެއް ިހމެނޭގޮތަށް، ަސރުކާރިާއ އިަމއްލަ ިވޔަފިާރތައް ގިުޅގެން 
ިހންގާ ަސރަޙައީްދ ކިުނ މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒެއް 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ިނޔަލަށް މިުޅން ފިުރހަމައަށް 

ިހންގުން.

މިައގަނޑު ޙަަރކާތްތައް

އެހެންކަމުން ިމ ްސޓެރެޓީެޖ ިއން ިމފާހަގަކުރީަނ، ަސރަޙައީްދ ކިުނ މެނެޖްކުރާ މަރުކަޒެއް ޤިާއމުކޮށް 
ިހންގުމަށް ިމދަންނަވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ މިުހންމުކަމެވެ: (ހ) ަސރަޙައީްދ މަރުކަޒިުހންގުމަށް އެކީަށގެންވާފަދަ 
ިއދީާރ ިނޒާމެއް، ަސރުކާރިާއ އިަމއްލަ ިވޔަފިާރތައް ގިުޅގެން ނަމަވްެސ ޤިާއމްކުރުން؛ (ށ) ރަށްރަށުގެ 
ކިުނ މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒުތަކުގިައ ކިުނ މެނޭޖްކުރުމަށްފަހު ބީާކ ހުންނަ ކިުނ އުފުލުމަށިާއ، އެފަދަ ކިުނ 
މެނޭޖްކުރުމަށް ިހނގާނެ ޚަރަދު އަނބުރާ ހޯދޭނެފަދަ ިނޒާމެއް ޤިާއމްކުރުން؛ އިަދ (ނ) ަސރަޙައީްދ 
ކިުނ މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ިހނގުމަށް އެންމެ އެކީަށގެންވާ ޓެކްނޮލީޮޖއަކިާއ އެއިާއ ގުޅުންހިުރ އާލާތްތައް 

ފާހަގަކުރުން. 

ިހްނގުމްަށޓަކިައ  މުަރކަޒު  ަސަރޙައީްދ   – ިއނިްތޒާމު  ިއާދީރ    2.1 ޙަަރކާތް 
ިއނިްތޒާމު  ިއާދީރ  ަނމަވްެސ)  ގިުޅގްެނ  ިވަޔފާިރތައް  އަިމއްލަ  (ަސުރކާރާިއ 

އެުކލަވާުލްނ.

ކިުނ މެނޭޖްކުރުމުގެ މަަސއްކަތުގިައ ޢާންމު ިވޔަފިާރތައް ބިައވިެރވުމީަކ އެކަމުގެ ަސބަބުން ިއތުރު ިވޔަފިާރ 
ޤައީުމ  މެނޭޖްކުރުމާބެހޭ  ކިުނ  ކަމެއްކަމުގިައ  ހުޅިުވގެންދާނެ  ފުރަުސތުތައް  ވީަޒފާގެ  ފުރަުސތުތަކިާއ 
ޕިޮލީސގިައ ފާހަގަކޮށްފިައ ވެއެވެ. ކިުނ މެނޭޖްކުރުމުގެ ދިާއރާއަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންޖިެހފިައވާ ފިައާސ 
ހޯދުމުގެ ޤިާބިލއްޔަތުކަން އިަމއްލަ ިވޔަފިާރތަކަށް ިލިބގެން ވެއެވެ. އެހެންނަމަވްެސ ކަނިްހނގާ ގޮތަށް 
ބަލިާއރު، އިަމއްލަ ިވޔަފިާރ ތަކުން ކިުނމެނޭޖްކުރުމުގެ ދިާއރާގިައ ބިައވިެރވެގެން އުޅޭ ިމންވަރު ވަރަށް 
ކުޑަކަމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އިަދ ިމކަމުގެ ަސބަބުން މަަސއްކަތް ކުރުމުގެ ފިުރހަމަކަމިާއ ޚަރަދުކުޑަކުރުމަށް 
ހުޅިުވދާނެ ފުރަުޞތުތައް ބޭނުން ނުކޮށް ދޫކޮށްލެވޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ކަމާގުޅުންހިުރ ޢާންމުންނިާއ 
ވިާހނދު،  ިޒންމާއަކަށް  ރަށުކައުނިްސލްގެ  ިހންގުމީަކ  މަރުކަޒު  މެނޭޖްކުރާ  ކިުނ  ރަށުގެ  ގިުޅގެން 
ަސރަޙައީްދ ކިުނ މެނޭޖްކުރުމާބެހޭ މަރުކަޒު ތައްޔާރުކުރުމިާއ ިހންގުން ތަޢާރަފްކުރަންޖެހީޭނ ަސރުކާރިާއ 
އިަމއްލަ ިވޔަފިާރތައް ގިުޅގެންނެވެ. އިަމއްލަ ިވޔަފިާރތައް ފިުރހަމަ ގޮތެއްގިައ ބިައވިެރވާނެ ގޮތަކަށް 

ިއނިްތޒާމު ތައް ހަމަޖެއުްސމުގިައ ިތީރގިައ ިމބަޔާންކުރާ ޙަރަކާތްތަކަށް ަސމާލުކަން ދޭންވާނެއެވެ:
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އިަދ  ދެފުއްފެންނަ  ހުޅިުވފިައވާ  ިއޢުލާނުކުރުމުގިައ  މަަސއްކަތްތަކަށް  މެނޭޖްކުރުމުގެ  ކިުނ   -
ފުރަުޞތު  ބިައވިެރވުމުގެ  ިވޔަފިާރތަކަށް  އިަމއްލަ  ޤިާއމްކޮށް  ިނޒާމެއް  ޖަވާބުދީާރކުރުވިަނިވ 
ހުޅުވިައިދނުން. އެއްބްަސވުމުގިައ ކަނޑައެޅޭ ިމންވަރަށް މަަސއްކަތްތައް ކުރުވުމަށް ބާރުއެޅުމުގެގޮތުން 
ގޮތްތައް  އެޅޭނެ  ިފޔަވަޅުތައް  އަޅަންޖެހޭ  ބެލެހެއްޓުމިާއ،  ިހންގާނިުހނގާގޮތް  އެއްބްަސވުން  ިވޔަފިާރ 

ހަމަޖިެހފިައވުން.
ިހމަނާ، ކިުނ ނައްތާލަން  ޤާނީޫނ ބާރުވިެރކަން  ހަމަޖެއުްސމުގިައ ފިުރހަމަ  ިއނިްތޒާމުތައް  ިއދީާރ   -
ޖެހޭނެކަމުގިައ އިަދ އެކަމަށް ިޒންމާވާނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅާފިައ އޮންނަންވާނެއެވެ. އާންމު އާަސްސއީަކ 
ކިުނ އުފައްދާ ފަރާތުން ކިުނ މެނޭޖްކުރުމަށް ޚަރަދު ކުރުމިާއ، އެރަށެއްގެ ކިުނ މެނޭޖްކުރުމުގެ ިނޒާމް 
ފަރާތްތައް  އެހިެނހެން  މުޖުތަމަޢުގެ  ޖަމިްޢއްޔާތަކިާއ  މަަސއްކަތްކުރާ  ާސބަހަށް  ިހލޭ  އެކުލަވާލުމުގިައ 

ބިައވިެރކުރުވިައގެން ކައުނިްސލުން އެކަން ިހންގުމެވެ.

ިލޔިެކޔުންތަކިާއ،  ކަމާގުޅުންހިުރ  ިއތުރުކުރުވުމަށްޓަކިައ،  ބިައވިެރވުން  ިވޔަފިާރތަކުގެ  އިަމއްލަ   -
އެހިެނހެން ވީަޞލަތްތައް އުފެއްދުމިާއ ތަނީްފޒުކުރުމުގިައ އީެހތިެރވާން ޖިެހދާނެއެވެ. ހަމަ އެއިާއއެކު، 
ިވޔަފިާރ އެއްބްަސވުން ިހނގާ ނިުހނގާގޮތް ޤަވިާއދުން ބެލެހެއްޓުމިާއ ިފޔަވަޅު އަޅަންޖިެހއްޖެ ޙާލަތެއްގިައ 
އަޅަންޖެހޭ ިފޔަވަޅުތައް އެޅޭނެގޮތް ޤިާއމްވެފިައ ވުމީަކ، އިަމއްލަ ިވޔަފިާރތަކުން ިވޔަފިާރ އެއްބްަސވުމުގިައ 
ިމދަންނަވާ  ކަމެކެވެ.  މިުހންމު  ކޮންމެހެން  ކުރުވުމަށް  މަަސއްކަތްތައް  ިމންގަޑަށް  ކަނޑައަޅާފިައވާ 
މަަސއްކަތް  ކުރަންޖެހޭ  ިވްސނުންގެންގުޅިެވދާނެއެވެ:  ފުރަތަމަކޮޅު  އެކުލަވާލުމާމެދު  ވީަޞލަތްތައް 
ފިުރހަމަށް އަށް ކުރުމުގެ ޤިާބލްކަން ހިުރތޯ ބެލުމުގިައ ބޭނުންކުރާނެ ިލޔިެކޔުންތައް (ޕީްރ ކިޮލިފކަޭޝން 
ޑިޮކއުމަންޓްްސ)؛ ިވޔަފިާރ އެއްބްަސވުމުގެ ިލޔިެކޔުންތައް؛ އަންދީާސ ިހާސބުތައް ިމނެލުމަށް ބޭނުންކުރާނެ 
ިލޔިެކޔުންތައް (ޓެންޑަރ ިއވެލުއަޭޝން މެޓިްރކްްސ)؛ އިަދ ިވޔަފިާރ އެއްބްަސވުން ިހނގާނިުހނގާގޮތް 

ބެލެހެއްޓުމުގިައ ބޭނުންކުރާނެ ިލޔިެކޔުންތައް (ކޮންޓްރެކްޓް މިޮނޓިަރންގ ފޯރމްްސ).

ިސޔީާސގޮތުން  ފުޅާކުރުމުގިައ  ދައުރު  ިވޔަފިާރތަކުގެ  އިަމއްލަ  ދިާއރާގިައ  މެނޭޖްކުރުމުގެ  ކިުނ   -
ބަލިައގަތުން އޮތްވަރު ދެނެގަނެ ިމކަމުގެ ަސބަބުން ިލބޭނެ ިގނަގުނަ ފިައދާތަކިާއ މެދު މަޢުލޫމާތު ފަތުރަން 
ވާނެއެވެ. ިމފަދަ ިއްސނެގުންތަކަށް ިސޔީާސ ގޮތުން ބަލިައގަންނާނެ ކަމަށް ބަލާ، ކިުނ މެނޭޖްކުރުމުގެ 
ބިައވިެރވެދާނެކަމަށް  މްުސތްޤުބަލުގިައ  ިވޔަފިާރތަކިާއ،  އިަމއްލަ  ޙަރަކާތްތިަރވާ  ިމވަގުތު  ދިާއރާގިައ 
ފެންނަ އިަމއްލަ ިވޔަފިާރތަކުން ިމދަންނަވާ ިދމާތަކުގިައ ހަރަކާތްތިެރ ވިެވދާނެއެވެ: ކިުނ އެއްކުރުން؛ 
ކިުނ ޕްރެޮސްސ ކުރުން؛ ކިުނ ނައްތާލުން؛ ޤައީުމ ީރަސިއކަލް މަރުކަޒުތަކަށް ީރަސިއކަލް ކުރެވޭ ޒާތުގެ 

ކިުނ އުފުލުން؛ އިަދ ީރަސިއކަލް ކުރެވޭފަދަ ކިުނ ގަތުން.
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ގިުޅގެން  ިވޔަފިާރތައް  އިަމއްލަ  ަސރުކާރިާއ  ދިާއރާގިައ  މެނޭޖްކުރުމުގެ  ކިުނ  އެހެންނަމަވްެސ،   -
ިވޔަފިާރތަކުން:  އިަމއްލަ  ހެދުމަށްޓަކިައ،  ކަމަކަށް  ކިާމޔާބު   އެއް  (ީޕ.ީޕ.ީޕ)   ިވޔަފިާރ  އުފައްދާ 
ތައްޔާރަށް  ބިައވިެރވުމަށް  ޙަރަކާތްތަކުގިައ  އިެކއިެކ  ިހންގޭ  ކިުރއަށްއޮތްތަނުގިައ ކިުނ މެނޭޖްކުރުމަށް 
ިކބިައގިައ  ރައިްޔތުންގެ  ަސރަޙައްދެއްގެ  އަމާޒުކުރާ  ިޚދުމަތް  ީމގިެއތުރުން  ހާމަކުރުމިާއ،  ިތިބކަން 
ިޚދުމަތުގެ އަގު އަދާކުރުމުގެ ތަނަވްަސކަން ހިުރ ިމންވަރެއް ބެލުމަށްޓަކިައ އިަމއްލަ ޚަރަދުގިައ ާސރވޭ 

ކުރަން ތައްޔާރަށް ިތިބކަން ހާމަކުރަންވާނެއެވެ. 

ިނިވ ގޮތެއްގަިއ ޚަަރުދުކުރްނ – ާބީކ ހުނަްނ ުކިނ އުފުުލމާިއ  2.2ޙަަރކާތް 2.2ޙަަރކާތް 2.2 ެދމެހެއްޓެ
ޓްީރޓް ުކުރމްަށ ިހނގެާނ ޚަަރުދ އަނުބރާ ހޯދޭަނފަަދ ިނޒާމެއް ޤާިއމުްކުރްނ.

މިުހންމު  ނެތުމީަކ  ިލބެން  ރައުުސލްމާލު  ބޭނުންވާ  ފެށުމަށް  މަަސއްކަތް  މެނޭޖްކުރުމުގެ  ކިުނ 
ިނޒާމެއް  އެކީަށގެންވަ  ހޯދޭނެ  އަނބުރާ  ޚަރަދު  ިހނގާ  ަސބަބީަކ  މިައގަނޑު  ީމގެ  މައަްސލައެކެވެ. 
ީފއެއް  މެނޭޖްކުރުމުގެ  ކިުނ  ރަށުކައުނިްސލްތަކުން،  ބައެއް  ނެތުމެވެ.  ޤިާއމްކުރިެވފިައ  ރާއްޖޭގިައ 
ނެގުމުގެ މަަސއްކަތް ފައްޓާފިައީވނަމަވްެސ، ިމ ކަން ކިާމޔާބުކުރިެވފިައވީަނ ކުޑަ ިމންވަރަކަށެވެ. ީފ 
އަދާކުރުމަށް  އަގު  ގޮންޖެހުމީަކ، ިޚދުމަތުގެ  ބޮޑު  އެންމެ  ކަނޑައެޅުމުގިައ ިދމާވާ  ިމންވަރެއް  ނަގާނެ 
ިމންވަރުކަމުގިައ  ހިުރ  ތަނަވްަސކަން  އަދާކުރުމުގެ  އަގު  ިމންވަރިާއ،  ތައްޔާރަށިްތިބ   ރައިްޔތުން 
ރަށްރަށުގެ ކައުނިްސލްތަކިާއ ރައިްޔތުންނިާއ އެކު ބޭއްވުނު ގްރޫޕް ބައްދަލުވުންތަކުގިައ ފާހަގަކުރިެވފިައ 
ނައްތާލުމުގެ  ކިުނ  އެންމެފަހުގެ  އުފުލުމިާއ  ކިުނ  ޚަރަދުތެރޭގިައ  މެނޭޖްކުރުމުގެ  ކިުނ  ވެއެވެ. 
އެހެންނަމަވްެސ  ނުކުރެވެއެވެ.  ޤަބޫލެއް  ރައިްޔތުންނަކަށް  އެކުލިެވގެންވާނެކަމުގިައ  މަަސއްކަތްވްެސ 
ހިޯދދާނެއެވެ.  ޙައްލު  ިމކަމަށް  ޒީަރޢިާއން  ކެމްޕިެއންއެއްގެ  ވަރުގަދަ  ހޭލުންތިެރކުރުވުމުގެ  ރައިްޔތުން 
ކިުނ އެއްކުރުމިާއ، އުފުލުމިާއ، މެދު ރްާސތާގެ ފަރުވާއިާއ، އެންމެ ފަހުގެ ނައްތާލުން ިހމެނޭގޮތުން، 
ކިުނ މެނޭޖްކުރުމަށް ިހނގާ ޖުމްލަ ޚަރަދު ކިުނ އުފައްދާ ފަރާތްތަކުން ދައްކަންޖޭހޭ ކަމުގެ އޫުޞލު، ިމ 
ޕްރޮޖެކްޓުންވްެސ ފާހަގަކުރަމެވެ. ިމއޫުޞލު ޤިާއމްކުރުމަށްޓަކިައ، ކިުނ މެނޭޖްކުރުމަށް ހޭދަވާ ޙީަޤީޤ 
ިނޒާމެއް ޤިާއމްކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. ފިައާސ ހިޯދދާނެ  ީފގެގޮތުގިައ ނެގޭނެ  ޚަރަދު، ިޚދުމަތުގެ  ޖުމްލަ 

ގޮތްތަކެއްގެ ގޮތުގިައ، ިތީރގިައ ިމދަންނަވާ ޙަރަކާތްތައް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

- ކަމާގުޅުންހިުރ ަސރުކާރުގެ ިއދާރާތަކުގެ މަންދޫބުންނިާއ ރަށުކައުނިްސލްތަކުން  ބިައވިެރވާ ބައްދަލުވުން 
ތަކެއްގެ ޒީަރޢިާއން، ކިުނ މެނޭޖްކުރުމުގެ ވީަޞލަތްތައް ޤިާއމްކުރުމަށިާއ މަަސއްކަތް ިހންގުމަށް ިހނގާ 

ޚަރަދު ހޯދުމަށް ިމހާރު އަމަލުކުރަމުންދާ އޫުޞލު ދެނެގަންނަންޖެހެއެވެ.

މެނޭޖްކުރުމުގެ  ކިުނ  ރަށްތަކުގިައ  އަތޮޅުތަކިާއ  ިރޢާޔަތްކޮށް،  ޙަރަކާތަށް  ބަޔާންކުރެވުނު  މީަތގިައ   -
އަންގިައިދނުމުގެ  ބޭނުންވާކަން  ތަނަވްަސކަން  މީާލ  ިއތުރަށް  ިމހާރަށްވުރެ  ޤިާއމްކުރުމަށް   ިޚދުމަތް 
ގޮތުން، ިމިންސޓީްރ އޮފް ިފނޭންްސ އެންޑް ޓްރަެޜީރ ފަދަ މިުހންމު ިއދާރާތަކުގެ ކަމާގުޅުންހިުރ ކަންކަން 
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ކަނޑައަޅާ ިނންމާ ިއްސފަރާތްތައް ތަމީްރނުކުރުމަށްޓަކިައ، ތަމީްރނު ކޯހެއް އެކުލަވާލަން ވާނެއެވެ. އިަދ 
ިމކަން ޙައްލުކުރުމަށް އަވްަސ ިފޔަވަޅުތަކެއް ނާޅިައ ދޫކޮށްލިައިފނަމަ، ިދވިެހރާއްޖޭގެ ިއޤިްތާޞދު އެ 
ދެކަމެއްގެ މައްޗަށް ބަރާޯސވެފިައވާ މްަސވިެރކަމިާއ ފަތުރުވިެރކަމުގެ ިސނާޢަތް ކިުރއަރަމުން ދިާދއުމަށް 

ހުރްަސތަކެއް އިެޅގެން ިހގިައދާނެކަން ފާހަގަކުރުމަށް ޚާއަްސ ަސމާލުކަމެއް ދޭންވާނެއެވެ.

ފިައާސ  ޚަރަދުކުރާނެ  ތަރައީްޤކުރުމަށް  ވީަޞލަތްތައް  ޢުމްރީާނ  ިޚދުމަތިާއ  މެނޭޖްކުރުމުގެ  ކިުނ   -
ހޯދުމަށް ކުރާ މަަސއްކަތުގިައ  ބޭނުންކުރިެވދާނެ، ިހނގާ ޚަރަދު އަނބުރާ ހޯދޭނެ ތަފާތު ވީަޞލަތްތަކެއް 
އަންނަ  ތަރައީްޤވަމުން  ތެރޭގިައ،  ގޮތްތަކުގެ  ތަފާތު  ކުރިެވދާނެ  ިމކަން  ޖެހެއެވެ.   ފަރުމާކުރަން 

ޤައުމުތަކުގިައ ކިާމޔާބު ކަމިާއއެކު ތަނީްފޒުކުރަމުންގެންދާ އަންނިަނިވ ގޮތްތައް ވްެސ ިހމިެނދާނެއެވެ:

ަސރުކާރުން ކަނޑައަޅާ ފިައާސގެ ިމންވަރު ިއތުރުކުރުމިާއ، އެއިާއ ގުޅުވިައގެން މުޖްތަމަޢުގެ    o

ދިަތތަކުގެ  ހިުރ  ހޭދަކުރުމުގިައ  ރަށުފެންވަރުގިައ  ިއތުރުކުރުން.  ހޭދަ  ކުރާ  ިމކަމަށް  ފަރުދުން 
ަސބަބުން، މުޖްތަމަޢުގެ ފަރުދުން ކުރާ ހޭދަ އީަކ ކޮންމެހެން ފިައާސ ގެ ހޭދައަކަށް ނިުވއެއްކަމަކު، 
އެކީަށގެންވާ  އެކަށޭނަ،  ކަމަށް  އީެހތިެރވުމީަކވްެސ،  ގޮތުން  ާސމާނުގެ  ކޮށިްދނުމިާއ  މަަސއްކަތް 

އީެހއެއްކަމުގިައ ބެލެވޭނެއެވެ.

ކަނޑައެޅޭ ރަށްރަށުގިައ، ިޚދުމަތުގެ އަގު އަދާކުރުމަށް ރައިްޔތުން ބޭނުންވާ ިމންވަރިާއ، އަގު   o

އަދާކުރުމުގެ ތަނަވްަސކަން ހިުރ ިމންވަރު ވަޒަންކުރުމަށް ާސވޭ ކުރުމަށްފަހު، ކިުނ އެއްކުރުމިާއ، 
ޓީްރޓް ކުރުމިާއ ނައްތާލުމަށް ިހނގާ ޚަރަދުތައް ދެކޮޅުޖެއޭްސވަރުގެ އާމްދީަނއެއް ހޯދުމަށް އަމާޒުކޮށް، 

އެކީަށގެންވާ އިަދ ހަމަހަމަ އޫުސލަކުން ީފއެއް ނަގަމުން ގެނިްދއުން.

(ގްެސޓްހައްުސ ހޮޓާ ތައް ިފޔަވާ) ިމހާތަނަށް އެއްވްެސ ީފ އެއްނުނަގާ ކިުނ އުކާލަމުންގެންދާ   o

އެންމެހާ ިވޔަފިާރތަކިާއ ިސނާޢަތްތަކުން އުފައްދާ ކިުނ އުކާލުމަށް ީފއެއް ތަޢާރަފްކުރުން.
ކޮތަޅިާއ، ފިުޅއިާއ  ފިުޅމަދިާއ ތިުނ ޕްލްާސިޓކް  ބޭނުންކުރާ  ޕްލްާސިޓކިާއ، ޕެކޭޖްކުރުމަށް   o

އިައްސއަލަމިާރއިާއ ދޮންނަމިެޝނުފަދަ ހުދު ކުންޏިާއ (ވިައޓް ގުޑްްސ) ، ވިެހކަލް ފަދަ ތަކެއްޗިާއ، 
ގޮތުގިައ  ކީުނގެ  ފަދަ،   ތެޔޮ  އެހިެނހެން  އީަޑތެލިާއ  ޓަޔަރިާއ،  ބެޓީެރއިާއ،  (އިެސޑް)  ތެތް 

ނައްތާލުމަށް އުނދަގޫވާ އެއްޗިެތން ިއމްޕޯރޓު ކުރުމަށް ީފ ނެގުން.
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އިެކ ވައްތަރުގެ ތައްޔީާރ ބިުއމިާއ ފެން ބަންދުކޮށްފިައ ހުންނަ ފިުޅ އަންބުރާ ގެނައުމުން އެފިުޅއަށް   o

ފިައާސ ިލބޭނެ، ފިުޅ ިވއްކިާއރު ނެގުމަށް ފަހު ފިުޅ އަނބުރާ ގެނައުމުން އަންބުރާ ދޭ ކޮންމެވްެސ 
ޢަދަދެއްގިައ ފިައާސ އެއް (ިރފަންޑް)  ނުވަތަ ފިުޅއެއް ގެނައުމުން ފިައާސ ދޭ (ިޑޕިޮސޓް) ިނޒާމެއް 

ތަޢާރަފްކުރުން.

ިރަސިއކަލް ކުރެވޭ ކިުނން ހޯދޭ އާމްދީަނ ިއތުރުކުރުން.  o

- ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ހުއްދައިާއއެކު، ކިުނ މެނޭޖްކުރުމަށް ިހނގާ ޚަރަދު އަންބުރާ ހޯދުމުގެ ިނޒާމްގެ 
ިސޔީާސ  އެފިައާސ  ޖަމާކޮށް،  އެކައުންޓަށް  ޖަމާކުރާ  އާމްދީަނ  ަސރުކާރުގެ  ފިައާސ،  ހޯދާ  ތެރިެއން 
ކިުނ  ިމފިައާސ  ބަދަލުގިައ،  އޮތުމުގެ  ހޭދަކުރެވޭގޮތަށް  ކަންކަމަށް  އެހިެނހެން  ިއްސކަންދޭ  ގޮތުން 
ކަނޑައެޅުން.  އޫުޞލެއް  ފަދަ  ހޭދަނުކުރެވޭނެ  އެހެންކަމަކަށް  ިފޔަވާ  މަަސއްކަތްތައް  މެނޭޖްކުރުމުގެ 
ިމކަން ކުރިެވދާނެ އެއްގޮތީަކ ، ަސރުކާރުގެ އިޯޑޓްކުރުމުގެ ޢާންމު އޫުޞލުތަކަށް ފެތޭގޮތަށް، ީއ.އްެސ 

ގެ ތެރޭގިައ ކިުނ މެނޭޖްކުރުމަށް ޚާއަްޞކުރެވޭ އެކައުންޓެއް ޤިާއމްކުރުމެވެ.

ޙަަރކާތް 2.3 ޓެކޮްނޮލީޖ – ާބީކހުނަްނ ުކިނ އުފުުލމާިއ ޓްީރޓްުކުރމްަށ އެްނމެ 
އެކަީށގްެނވާ ޓެކޮްނޮލީޖއަކާިއ އެއާިއ ގުޅުންހިުރ އާލާތްތައް ފާހަގުަކުރްނ. 

ކިުނ  މަދުކުރުމަށްޓަކިައ،  ކިުނ  ރަށުންބޭރުކުރަންޖެހޭ  ބީާކވެ  މެނޭޖްކުރުމަށްފަހު  ކިުނ  ރަށުގިައ 
ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.  މަރުކަޒުން  ަސރަޙައީްދ  ބިައތައް  ވިަކކުރަނީްވ  ވިަކކުރުމަށްޓަކިައ  ބިައބަޔަށް 
ކިުނ އުފައްދާފަރާތުން ކިުނ މެނޭޖްކުރުމަށް ޚަރަދުކުރަންޖެހުމުގެ އާަސްސގެ ަސބަބުން ިމކަމީަކ ޚަރަދު 
ކަމުގިައވާ  އާަސްސތައް  ގެ   3R ބަލިާއރު،  ޙާލަތަށް  ިމހާރުގެ  ވެގެންދާނެއެވެ.  ކަމަކަށް  ދެކޮޅުޖެހޭ 
އުފެއްދުން  އަލުން  ބޭނުންކޮށްގެން  ވީަޞލަތްތައް  ކީުނގެ  ބޭނުންކުރުމިާއ،  އަލުން  މަދުކުރުމިާއ  ކިުނ 
އެކަށޭނެ  އެންމެ  އިަދ  ގެންދިެވދާނެ  ކިުރއަށް  މަަސއްކަތް  މެނޭޖްކުރުމުގެ  ކިުނ  ރަށްރަށުގިައ  އީެއ 
ކަމެއްކަމުގިައވިާއރު،  ބޮޑު  ޚަރަދު  އުފުލުމީަކ  ކިުނ  ިހާސބުތަކަށް  ދުރު  ކަނޑުމަގުން  އެވެ.  ިނޒާމް 
ރަށުން ބޭރުކޮށް ަސރަޙައީްދ މަރުކަޒަށް އުފުލަން ޖެހޭ ކީުނގެ އަދަދު މަދުކުރުމަށް ޙާއަްޞ ިއްސކަމެއް 
ދޭންވާނެއެވެ. ކިުނ ބިައބަޔަށް ވިަކ ކުރުމިާއ އިަމއްލައަށްނިެތ ފަނާވާޒާތުގެ ކިުނ ރަށުގިައ މެނޭޖްކުރުން، 
ދުރިުހާސބުތަކަށް  ކިުނ  ިބނާކުރުމީަކ،  މަރުކަޒު  މެނޭޖްކުރާ  ކިުނ  ރަށުގެ  ރޭވުންތިެރކަމިާއއެކު  އިަދ 
އުފުލުމުގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމަށް ކުރިެވދާނެ ކަންކަމެވެ. އެހެންކަމުން، ިމ  ޙަރާކާތުގިައ ިމހުށައަޅީަނ، 
ފަދަ  ކާނިްދނުން  ހެދުމިާއ ޖަނަވާރަށް  ވިަކކުރުމިާއ، ކާދު  ިހާސބުގިައ ކިުނ ބިައބަޔަށް  ކިުނ އުފެދޭ 
ގޮތްގޮތުން، އިަމއްލާ ޒާތުގިައ ނިެތފަނާވާފަދަ ކިުނ މަދުކޮށް ހަމައެކިަނ ރަށުގިައ ކިުނ މެނޭޖްކުރުމަށްފަހު 
ބީާކވެފިައ ހުންނަކުންޏިާއ، ީރަސިއކަލް ކުރެވޭނެ ކުންޏިާއ ނުރައްކައުތިެރ ކިުނ ަސރަޙައީްދ މަރުކަޒަށް 

އުފުލުމަށެވެ. 
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ަސރަޙައީްދ ކިުނ މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒުގިައ ބޭނުންކުރިެވދާނެ ޓެކްނޮލީޮޖގެ ވައްތަރުތައް ިފގަރ 15 ގިައ 
އެވީަނއެވެ. ަސރަޙައީްދ ކިުނ މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ތަރައީްޤކުރީާނ ީމގެތެރިެއން އެންމެ އެކީަށގެންވާ، 
ފޯރާފަދަ އަގެއްގިައ ިލބޭ ަސލާމަތްތިެރކާމައެކު ކިުނ މެނޭޖްކުރިެވދާނެ ޓެކްނޮލީޮޖ ތަކެވެ. ގިުޅ ލާމިެހފިައވާ 
ކިުނ މެނޭޖްކުރާ ިނޒާމެއް ޤިާއމްކުރުމަށް، ފަނީްނ ގޮތުންނިާއ، ިތމާވީެށގެ ގޮތުންނިާއ، މީާލގޮތުންނިާއ، 
ިއދީާރގޮތުންނިާއ، ޕިޮލީސ ގެގޮތުން އިަދ ިއޖިްތމީާއ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ިރޢާޔަތްކޮށް، އެންމެ އެކަށޭނެ 
15ޓެކްނޮލީޮޖއެއް ކަނޑައެޅުމުގިައ  (ިފގަރ 15ޓެކްނޮލީޮޖއެއް ކަނޑައެޅުމުގިައ  (ިފގަރ 15 ގިައ ބަޔާންކުރާ) ޓެކްނޮލީޮޖ ގެ ވައްތަރުތައް ކަނޑުއެޅުމުގެ 
ޓެކްނޮލީޮޖއީަކ،  (ިއނިްސނަރަޭޝން)  އަންދާ  ކިުނ  ހިޫނިމނެއްގިައ  މީަތ  ބޭނުންކުރިެވދާނެއެވެ.  އީެހ، 
އެކަމަށް އެކީަށގެންވާ ކުންޏަށް ޚާއަްސކޮށްގެން ކިުނ އަންދާނަމަ، އެންމެ އެކީަށގެންވާ ޓެކްނޮލީޮޖއެއް 
ކަމުގިައ ިމިންސޓީްރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓުން ކަނޑައަޅާފިައ ވެއެވެ. ިއނިްސނަރޭޓް ކޮށްގެން ކީުނގެ 
ިސީޓ  ބައެއް  ބީާކހުންނައިަޅ، ޖަޕާނުގެ  ކުރިެވދާނެއެވެ. އިަދ އެންދުމަށްފަހު  ކިޮޑިމނުގެ %90 މަދު 
ތަކިާއ ިސންގަޕޫރުގިައ ހަދާގޮތަށް ލޭންޑިްފލްގެ ގޮތުގިައ ޖަމާކޮށް ބަނދުކޮށްފިައ ބެހެއްޓުމަށް (ލޭންޑް 
ިބނާކުރުމިާއ  ިމވީަޞލަތް  އެހެންނަމަވްެސ،  ބޭނުންކުރިެވދާނެއެވެ.   ިބނިްހއްކުމަށް  ިފިލންގ) ނުވަތަ 
ހެޔޮގޮތުގިައ ިހންގުމިާއ މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދުތަކިާއ، ިވހަ މާއްދާތައް ޖަމާވުމުގެ ަސބަބުން 
ިތމާވެށްޓަށް ކިުރމިަތވެދާނެ ބައެއް ނޭދެވޭ އަަސރުތަކިާއ، ކިުނ އަންދާފިައ ބީާކހުންނަ އިަޅއީަކ ިވހަ 
މާއްދާއެއްކަމުގިައ ދެކޭ ދެކުމިާއމެދު ިވްސނަންޖެހޭނެއެވެ. ީމގެ ިއތުރުން ޓެކްނޮލީޮޖއެއް ކަނޑައެޅުމުގިައ 
ިހާސބުގިައ ކިުނ އުފެދޭ ިމންވަރު މަދުކުރުމުގެ އާަސްސ ިހންގުމަށް  3R ގެ އޫުސލުން ކިުނ އުފެދޭ 

ިވްސނުން ގެންގުޅެންވާނެއެވެ.

figwr 51: swrwHwacdI kuni menejckurW mwrukwzugwai bEnunckurevidWne aeki TekcnOlojI

aeackurumWai aufulunc

medu rWsctWge fwruvW

aencmehwfuge nwactWlunc

rwSuge kuni menEjckurW mwrukwzunc 

bOTufwhwrugwai aufulunc

rIswaikwlc kurevE kuncNWai nurwackwauteri 

kuncNWai bWkI huncnw kuni swrwHwacdI 

kuni menEjckurW mwrukwzwSc aufulunc

kWdu hedunc

bwri bwriawSc

jwhwaigenc kWdu hedunc

binchinckunc

kuninc aencdumwSc

bEnununckurevEne dwru aufeacdunc

sWfutWhiru kwncaekulevEgotwSc kuni

jwmWkoSc bwncdukoScfwai beheacTunc 

)seniTwrI lEncDcfilc(

kuni aufulW auLwndugwai 

)kWduhedunc(

rIswaikwlc kurumuge Kidumwtc

dE fwrWtctwkwSc

mwtI hUnu mineacgwai kuni

aencdunc )aincsenwrETckurunc(

bwyO mItEnc gEsc aufeacdunc

kuni kWbwncDwai aokcswaiDc aWai kWbwnc

mono aokcswaiDc awdi hwaiDOjenc gEhwSc 

bwdwlukurunc )gEsifikExwnc(

rIswaikwlc kurunc

hwkwtw aufeacdunc

binchiackunc



zOnc 6 awdi 7 ge kuni menEjckurumuge 

swrwHwacdI scTcreTwjI awdi awmwlI mwswackwtu pclEnc 
30

3 ްސޓްެރޓަީޖ 3: ިއާދީރ ކަންތައްތައް 
ހުަރަދާނ ުކުރމާިއ މަަސއްކަތް ިހނގާ ުނިހނގާ 

ްނ. ގޮތް ެބެލހެއްޓު
މައަްސލަިއގެ ތާީރީޚ ަނޒަެރއް

ދެމެހެއިްޓނިެވ  ިއތުރުން،  ނެތުމުގެ  މީާލތަނަވްަސކަން  ނެތުމިާއ  ިލބެން  ޓެކްނޮލީޮޖ  އެކީަށގެންވާ 
ތެރޭގިައ،  ހުރްަސތަކުގެ  ިދމާވާ  ގެނިްދއުމުގިައ  ކިުރއަށް  މަަސއްކަތް  ގޮތެއްގިައ ކިުނ މެނޭޖްކުރުމުގެ 
އެކިަށގެންވާ ފެންވަރެއްގިައ ޕިޮލީސ ކަނޑައިެޅފިައ ނެތުމިާއ، ިއދީާރ ޤިާބލްކަން ދަށްވުމިާއ، މަަސއްކަތް 
ިހނގާގޮތް ބަލަހެއްޓުމުގެ ޤިާބލްކަން ދަށްވުމިާއ، އިެކ ފަރާތްތަކުގެ މްަސއިޫލއްޔަތު ތަކިާއ ިޒންމާތައް 
ިއްސނެގުމިާއ،  ރާވިާހންގުމުގިައ  ިމމަަސއްކަތް  ަސބަބުން،  ކަންތައްތަކުގެ  ނެތުންފަދަ  ކަނޑައިެޅފިައ 
ގިުޅގެން މަަސއްކަތް ކުރުން ނިެތގެންވީަނ ގްޮސފައެވެ. މައަްސލަ ރަނގަޅަށް ދެނެގަތުމަށިާއ ހާމަކޮށް 
ދެފުށްފެނުން ހިާޞލްކުރުމަށްޓަކިައ، ކަމާބެހޭ ޤާނީޫނ އިޮނގަނޑެއްގެ މިުހންމުކަން، ކިުނ މެނޭޖްކުރުމާބެހޭ 
ޤައީުމ ޕިޮލީސގިައވްެސ ވީަނ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. މްަޝވަރާކުރުމަށް ބޭއްވުނު މަަސއްކަތު ބައްދަލުވުންތަކުގެ 
އެކަށޭނެ  ތަނީްފޒުކުރުމަށް  އެކުލަވާލުމިާއ  ޤާނީޫނ އިޮނގަނޑެއް  އެކީަށގެންވާ  ބިައވިެރންވްެސ،  ހިުރހާ 

ިއދީާރ އިޮނގަނޑެއް ގެ ބޭނުންތިެރކަން ފާހަގަކޮށްފިައ ވެއެވެ.

ީމގެ ިއތުރުން ކިުނ މެނޭޖްކުރުމުގެ މަޤަުސދު ޙިާސލުކުރުމަށްޓަކިައ، ރަށުފެންވަރުގައްޔިާއ ަސރަޙައީްދ 
ފެންވަރުގިައ، ިމކަންކަމަށް އެއްބާރުލުން ިލބޭނެފަދަ ިނޒާމެއް ޤިާއމްކުރުމީަކ މިުހންމު ކަމެކެވެ. ިމކަން 
ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަަސއްކަތީަކ މަގުފިަހކޮށިްދނުމިާއ، މްަޝވަރާކުރެވޭނެ މަގު ތަނަވްަސކޮށިްދނުމިާއ، 
ކިުނ  ރައިްޔތުން  އަމަލުކުރުމެވެ.  މައްޗަށް  ގޮތްތަކުގެ  ކަނޑައެޅޭ  ކުރުމަށްޓަކިައ  ޙިާޞލް  މަޤަްސދު 
މެނޭޖްކުރުމުގިައ ގެންގުޅޭ އާދަކާދަ ބަދަލުކުރުމުގިައ ރަށުކައުނިްސލްތަކުގެ މުވައްޒަފުން، އެފަރާތްތަކަށް 
ރައިްޔތުންނަށިާއ  ރަށުގެ  އެހެންނަމަވްެސ،  ބޭނުންކުރަންވާނެއެވެ.  ވީަޞލަތްތައް  ހުނަރިާއ  ިލިބފިައވާ 
ތަރީުތބު  ކުރުމުގެ  ިއްސފްަސ  ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ  ކިުނމެނޭޖްކުރުމުގެ  އަަސރުކުރުވިަނިވ  ިތމާވެއްޓަށް 
ކަނޑައެޅުމިާއ ރޭވުމިާއ، ތަނީްފޒުކުރުމިާއ، ިހނގާނިުހނގާގޮތް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤިާބލްކަން ިއތުރުކުރުމީަކ 
ހެދުމަށްޓަކިައ  ިއދާރާތަކަކަށް  ގޮތެއްގިައ މަަސއްކަތްކުރާ  ދެމެހެއްޓިެނިވ  މިުހންމުކަމެކެވެ.  ކޮންމެހެން 
ރަށުފެންވަރުގެ އިެކ ިއދާރާތަކުގެ ޤިާބލްކަން ިއތުރުކުރުމީަކ މިުހންމު ކަމެކެވެ. ީމގެތެރޭގިައ، ޕްރޮޖެކްޓްތައް 
ކަނިްހނގިާދޔަގޮތް  ިއތުރުން  ތިެރކަމުގެ  ބެލެހެއްޓުން  ބިައވިެރކުރުވިަނ  މެނޭޖްކުރުމިާއ،  ރޭވުމިާއ، 
ތަމީްރނިުދނުން  އެފަރާތްތަކަށް  މެނޭޖްކުރުމަށް  ކަންތައްތައް  ފިައާސއިާއބެހޭ  (ިއވެލުއަޭޝން)  ބެލުމިާއ 

ިހމެނެއެވެ. 



zOnc 6 awdi 7 ge kuni menEjckurumuge 

swrwHwacdI scTcreTwjI awdi awmwlI mwswackwtu pclEnc 
31

މިުހްނމު އަމާޒުތައް

އަމާޒުތަކަށް  އަންނިަނިވ  މުއްދަތުގިައ  ދެމެދުގެ  އިާއ   2023 ން   2019 އަމާޒީަކ  ިމބިައގެ 
ވިާޞލްވުމެވެ. 

ީޓމެއް  ިހނގަމުންދާ  ފިުރހަމައަށް  ބަލަހައްޓާ  މަަސއްކަތް  ކިުނމެނޭޖްކުރުމުގެ  6 ގެ  ޒޯން   -
2020 ގެ ިނޔަލަށް ތައްޔާރުކުރުން.

ކޮންމެ ރަށެއްގެ ރަށުކައުނިްސލްގިައ ކިުނ މެނޭޖްކުރުމުގެ  މަަސއްކަތް ބަލަހައްޓާ ފިުރހަމައަށް   -
ިހނގަމުންދާ ރަށު ފެންވަރުގެ ކޮމީެޓއެއް 2020 ިނޔަލަށް އުފެއްދުން.

ކަންތައްތައް  ކަނޑައެޅޭ  ކުރަން  ދަށުން  ޙަރާކާތްތަކުގެ  އަމީަލ  އިާއ  ްސޓްރެޓީަޖ  ިމ   -
ިހނގަމުންދާގޮތް ބަލާ، އަހަރަކު އެއްފަހަރު މުރާޖަޢާ ކުރަމުން ގެނިްދއުން.

މިުހންމު ޙަރަކާތްތައް 

މްަޝވަރާކުރުމަށް ބޭއްވުނު މަަސއްކަތު ބައްދަލުވުން ތަކުން، މީަތގިައ ފާހަގަކޮށްފިައވާ ލަނޑުދަނިޑތައް 
ޙިާސލްކުރުމަށްޓަކިައ ކުރަންޖެހޭނެ މިުހންމު މަަސއްކަތްތައް ިތީރގިައ ިމވީަނއެވެ. 



zOnc 6 awdi 7 ge kuni menEjckurumuge 

swrwHwacdI scTcreTwjI awdi awmwlI mwswackwtu pclEnc 
32

figwr 61: kuni menEjckurumuge mwswackwtc twncfIzukurumuge bWruverikwmuge

)gwvwrnwncsc( aonigwnDu qWaimckurumWai mwswackwtc feacTuvunc.

kuncNWbehE mwrukwzI aidWrW )sencTcrwlc vEscTc aeDcminiscTcrExwnc(

- mwswackwtc rEvumWai, qwvWaidutwac hwdW beleheacTumWai, kuni menEjckurumWbehE qwaumI

nizWmu, kwmWguLunchuri fWrWtctwkWai guLigenc beleheacTumWai, )nurwackwauteri kuncNWai,

mudWaufwacdW fwrWtunc aemudwleac bEnunckurumuge vwSWjehE hurihW mwruhwlWaeacgwai

aemudwleacge swbwbunc timWveacTwSc koScfWne awswrutwac aencme kuDwkurumwSc mwswackwtc

kurunc - pcroDwkcTc scTivWrDcxipc -  fwdw( kuni menEjckurumuge qwaumI fencvwrugwai

hincgW bwlwhwacTwncjehE kwnckwnc beleheacTumWai, AWncmu viywfWritwac mwschuni

)koncpclekcsc( goteacgwai xWmilcvWfwdw kwnctwactwac beleheacTumWai, kwmWguLunchuri

swrukWruge aehenihenc aidWrWtwkuge aeki fwnctitwkwSc, kuni menEjckurumWbehEgotunc

aebwaeacge mwswackwtc furihwmwawSc hincgumugwai  lwfWyWai, airuxWdWai, twmcrInu 

dinumWai, qWnUnu hincgumugwai lwfWdinumWai kwnchingWgotc bwlWne aidWrI ainctizWmu

hwmwjwacsWnI kuncNWbehE mwswackwtc hincgumuge mwrukwzIaidWrWaincneve.

swrwHwacdI / awtoLu fencvwruge kuncNWbehE aidWrW

- kuncNWbehE mwrukwzI aidWrWainc kwnDwawLW qWnUnI aonigwnDWai 

aeacgotcvWgotuge mwtinc, swrwHwacdI kuni menEjckurumWbehE pclEnc

aekulwvWlumWai, twncfIzu kurumuge polisItwkWai ausUlutwac kwnDwaeLumwkI 

swrwHwacdI / awtoLu fencvwruge kuncNWbehE aidWrWge mwscaUliacywtekeve. 

aeswrwHwacdeacgwai himenE rwScrwSuge kuncNWbehE aidWrWtwkWai awtoLu

fencvwru aidWrWtwkWai guLigenc swrwHwacdI kuni menEjckurumuge mwrukwzu

hincgumuge mwswackwtc kurumwkIvesc mi aidWrWge mwscaUliacywtekeve.

rwSuge kuncNWbehE aidWrW

rwSuge kuncNWbehE aidWrW

- qWnUnI aonigwnDwSc fetEgotwSc, rwScrwSuge kuni menEjckurumWbehE

pclEnc aekulwvWlumWai, twncfIzu kurumuge polisI twkWai ausUlutwac

kwnDwawLW hincgumwkI rwSuge kuncNWbehE aidWrWge mwscaUliacywtekeve. kuni

aeackurumWai, rwSuge kuni menEjckurW mwrukwzuge mwswackwtc hincgumWai, 

fInegumWai, mwschunikwmeacnetc )simcpclc( goteacgwai AWncmu

viywfWritwkuge bwaiverivuncmuge kwnctwactwac beleheacTumWai, 

awtoLufencvwrugwacyWai swrwHwacdI kuncNW behE aidWrW nuvwtw viywfWri

ausUlunc kuni menEjckurumuge mwswackwtc hingW awmiaclw  fWrWtctwkWai

guLigenc mwswackwtc kurumwkI rwSuge kuncNW behE aidWrWge

mwscaUliacywtekeve.
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އެންމެ  ރައިްޔތުންނަށް  ފުރަުޞތު  މެނޭޖްކުރުމުގެ  ހެޔޮގޮތުގިައ  ކިުނ  އުފައްދާ  ރައިްޔތުން    -
ފުޅާ ދިާއރާއެއްގިައ ފިަހކޮށިްދނުމުގެ މަޤަްސދުގިައ، މަަސއްކަތް ިހންގުމުގެ ބާރުވިެރކަމިާއ ިޒންމާތަކިައ 
އޫުސލުން  ލާމަރުކީަޒ  ބަދަލުގިައ   ިހންގުމުގެ  ަސރުކާރުން  ގޮތެއްގިައ  މަރުކީަޒ  މްަސއިޫލއްޔަތުތައް، 
ރައިްޔތުންނިާއ ގާތުން (ރަށުކައުނިްސލް ތަކިާއ އަތޮޅު ކައުނިްސލްތައް މެދުވިެރކޮށް) ކިުނ މެނޭޖްކުރުމުގެ 
ގިައ   16 ިފގަރ  އެހެންނަމަވްެސ،  ިއްސނަގާފައެވެ.  ވީަނ  ަސރުކާރުން  ިދވިެހ  ިދނުމަށް  ިޚދުމަތް 
ބަޔާންކުރާފަދިައން، ޤައީުމ، ަސރަޙައީްދ، އިަދ ރަށު ފެންވަރުގިައ ިޒންމާތައް ބިެހގެންދާގޮތް ާސފުވާފަދަ، 
މިުހންމުކަން  ކުރުމުގެ  ޤިާއމު  ިނޒާމެއް  (ގަވަރނަންްސ)  ިލބޭފަދަ  ބާރުވިެރކަން  ކުރުމުގެ  ތަނީްފޒު 

ރަށުކައުނިްސލްތަކުން ފާހަގަކޮށްފިައ ވެއެވެ. 

ޒޯން 6 ގިައ ޤައީުމ، ަސރަހައީްދ އިަދ ރަށުފެންވަރުގިައ އިަދ ކަމާގުޅުންހިުރ އެހިެނހެން   -
ބަލާ  ިހނގާނިުހނގާގޮތް  ޕްރޮޖެކްޓްތައް  މެނޭޖްކުރުމާގުޅުންހިުރ)  (ކިުނ  ިހންގާ  ފަރާތްތަކުނިްވޔްަސ 
ގިުޅގެން  އެކީަށގެންވާ،  ކަމަށް  ބެލެހެއްޓުމަށް،  ިހންގާ  ޕްރޮޖެކްޓް  ިހމެނޭގޮތުން،  ިރޕޯޓުކުރުންވްެސ 
ފާހަގަކުރިެވފައެވެ.  ވީަނ  މިުހންމުކަން  ޤިާއމްކުރުމުގެ  ިނޒާމެއް  (ކިޯޑނަޭޝން)  މަަސއްކަތްކުރާނެ 
ރަށުކައުނިްސލް ތަކަށިާއ ަސރަޙައީްދ މަރުކަޒުތަކަށް ބޭނުންވާ ފަނީްނ، ިއދީާރ އިަދ މީާލ އީެހތިެރކަން 
ފޯރުކޮށިްދނުމުގެ ިއތުރުން، ރަށުފެންވަރުގިައ ތަނީްފޒުކުރުމުގެ މިައގަނޑު ިޒންމާ އިެޅފިައވާ ރަށުކައުނިްސލް 
ތަކިާއ ގިުޅގެން މަަސއްކަތްކުރުމަށްވްެސ ިމިންސޓީްރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓުން ިމ ިނޒާމުގެ ބޭނުން 

ކުރާނެއެވެ. 

ދިާއރާ  މިުޅ  މެނޭޖްކުރުމުގެ  ކިުނ  އީަލގިައ  ިދރާާސތަކުގެ  އިެކ  ހިެދފިައވާ  ިމހާތަނަށް   -
ިހމެނޭގޮތުން ިމހާރު އަމަލުކުރަމުންގެދާ އޫުސލުތަކިާއ ގޮތްތައް މުރާޖަޢާކޮށް، ވިަކ ކުރިެވފިައވާ ިއދާރާތަކުގެ 
ފުޅާކުރުމަށް  ދިާއރާ  ޓިޫރޒަމް  ބަޔާންކުރުން.  ކަނޑައަޅާ  ާސފުކޮށް  މްަސއިޫލއްޔަތުތައް  ިޒންމާތަކިާއ 
ކަނޑައަޅާފިައވާ ިއރު، ވިަކން ޚާއަްސ ަސމާލުކަމެއް ދޭންޖެހޭ އެއްކަމީަކ،  އެދިާއރާއެއްގެ ޕިޮލީސއިާއ 
ޤަވިާއދުތައް އެކުލަވާލުމުގެ ހިުރހާ ިޒންމާއެއް ިމިންސޓީްރ އޮފް ޓިޫރޒަމް ިއން ނަގަމުން އަންނަ ިރޯސޓު 
ިނޒާމީަކ، އެކަމަށް  ިމހާރު ހަމަޖިެހފިައވާ  ިހންގާ ރަށްރަށުގެ ކިުނމެނޭޖްކުރުމުގެ މަަސއްކަތް ކުރުމަށް 
އެކީށގެންވާ ިނޒާމެއްކަން ކަށަވަރު ކުރުމެވެ. ިއްސލާޙުކުރިެވފިައވާ ޤައީުމ އިޮނގަނޑިާއމެދު ކަމާގުޅުންހިުރ 
އެންމެހާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގިައ، މަަސއްކަތު ބައްދަލުވުންތަކިާއ މްަޝވަރާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ިސލިްސލާ 

ބައްދަލުވުންތަކެއް ބާއްވާ، ކަމާގުޅުންހިުރ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުގެ ރުހުން ހޯދުން.

ރަށުކައުނިްސލް ތަކިާއ ކަމާގުޅުންހިުރ އެހިެނހެން ިއދާރާތަކުގެ ކަމާގުޅުންހިުރ މުވައްޒަފުންނަށް   -
ތަމީްރނު ބޭނުންވާ ދިާއރާތައް ތަފީްސީލގޮތެއްގިައ ބަލާ ހޯދާ ކަނޑައެޅުން (ކޮންޕިްރހެނިްސވް ޓްރިެއިނން 
ީނޑްްސ އެނިެލިސްސ) . ިމ އެެސްސމަންޓް އަށް ިބނާކޮށް، ކަމާގުޅުންހިުރ ިއދާރާތަކުގެ ިޒންމާތަކިާއ 
ިމ  ތަނީްފޒުކުރުން.  ފަރުމާކޮށް  ޕްރޮގްރާމެއް  ތަމީްރނު  ބޭނުންވާނެ  އަދާކުރުމަށް  މްަސއިޫލއްޔަތުތައް 
މެނޭޖްކުރުމާބެހޭ  ކިުނ  ތެރޭގިައ:  ދިާއރާތަކުގެ  ބައެއް  ވެދާނެ  މިުހންމު  ިހމަނަން  ތަމީްރނުތަކުގިައ 
ިސްސޓަމް)  ިއންފޮމަޭޝން  (ޑާޓާ  ިނޒާމު  މަޢުލޫމާތު  ބަލަހައްޓާ  އެއްކޮށް  އިާއ ތަފްާސ ިހާސބު  ޑާޓާ 
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ތައް ތައްޔާރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން؛ ބިައނަލްއަޤުވީާމ ހެޔޮ އޫުސލުތާކިާއ ިމންގަނޑުތަކިާއ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ 
އެމް.އޯ.ީޓ  ޚާއަްޞކޮށް  (ވިަކން  ިހންގުން  ހަރަކާތްތައް  ދެނެގަތުގެމުގެ  ވައްތަރުތައް  ކީުނގެ  މިަތން 
ާޝިމލްވުން؛  މަަސއްކަތުގިައ  މެނޭޖްކުރުމުގެ  ކިުނ  ނުރައްކައުތިެރ  ދިާއރާތަކުގެ)؛  ގުޅުންހިުރ  އިާއ 
މަަސއްކަތުގެ މާޙައުލުގިައ ިސއްޙަތު ރައްކައުތިެރކުރުމިާއ ަސލާމަތިާއ ރައްކައުތިެރކަން ޔީަޤންކުރުމިާއ 

ރޭވުމިާއ މުދާ ގަތުމުގެ އޫުސލުތައް ިހންގުން. 
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