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g  

 
  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ 

  
 ޒު އަހަރެމެންގެ އަމާ 

  މިނިވަން ޢަދުލުވެރި އަދި ތިޔާގި ދިވެހިރާއްޖެއެއް 
  
ީޕ ސަރުކާރާއި ދިވެހި ދަޢުލަތް ބިނާވެފައި އޮންނާނީ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނުގެ ައްސުލ .ޑީ.އެމް 1.1

ޑިމޮކްރަީސއާިއ ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ މިނިވަނަކަމާިއ  ޢަދުލުވެރިކަމާއި ،ތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންއުސޫލު
އިޤްތިޯސީދ  -އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި މުޖުތަމަޢުގެ ޙައްޤުަތކާއި ވާޖިބުތަކާއި ދިވެހި ަރއްޔަތުންނަށް އިޖްތިމާޢީ 

  . ޙައްޤުތައް ލިިބދިނުމުގެ މައްަޗށެވެ
  
ދި ޢަދުލުވެިރ މުޖްތަމަުއއެްއ އުފެއްދުަމށްަޓކައި ރާއްޖޭގެ ސިޔާީސ، އަހަރެެމންގެ ބޭނުމަކީ، ޑިމޮކްރެޓިކް އަ 1.2

އެފަދައިން އުފެއްދޭ މުޖްތަމަޢުެއއްގައި، . އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ، އޮނިގަނޑުތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމެވެ
 .ވެޢާއިލާީމހުންނަށް އިސްކަންދިނުމާއި، ަފސާދަާއއި ޓެރަރިޒަަމްށ މަގުފަހިެވފައެްއ ނުއޮންނާނެއެ 

  
ތަކުގެ އޫުޞލު ބިދީފައިާވ ޢަދުލުވެރި ހަރުދަނާއަހަރެެމން ގަދައަޅާ މަަސއްކަތް މިކުރަނީ، ޤުދުރަތުން ލި 1.3

މިގޮތުން ސަރުކާރާިއ  . ޙަޤީޤީ ޑިމޮކްރެޓިކް ސަރުކާރެްއ މި ޤައުމުގަިއ އުފެއްދުަމށެވެ މައްޗަށް ބިާނވެގެންދާނެ
ާއ މިންގަޑުތަކަކަށްފެތި ިމހާރަްށވުރެ އެދެވޭ ަހރުދަނާ އުސޫުލތަކެއްގެ  ރައްޔިތުންނާއި ދެމެދު އޮންނަުގޅުން މުޅިން

 ބޮޑާވެރިކަން  ބޮޑުންގެ ކިބައިންގެ މެދުން ބިރުވެރިކަންފިލާ އޭރުން، ރަްއޔަތުން. ންދާނެއެވެމައްޗަށް ބިނާކުރެވިގެ
 .ރާ ސަރުކާެރކެވެއުވިގޮސް އޭގެ ބަދަލުގައި މި ޤައުމުގައި ޮއްނނާނީ ރައްޔިތުންނަށް އިޙްތިރާމްކު

  
  އަހަރެމެންގެ ސިޔާސަތުތައް 

  އެކާވީސްވަނަ ޤަރުނަށް ދިވެހިރާއްޖެ ގެންދިއުން  1.4
ޕީގެ ސިާޔސަތުގެ ސަބަުބން ސަރުކާރަކީ އަންނަ އެކުލެވިފައިވާނެ ސަުރކާރަކަްށ  ެމނިގެންހި ވި ސިފަތައް ނިއްެމޑީ

 .ންކޮށްދެމެވެޤީވެގެންދާނޭކަން ޔަ
  
  ޖަވާބުދާރީވާ  1.5

MDP
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ޕީ އިން އަޑުއުފުާލ ވަކާލާތު ކުރާނީ، ދައުލަތް ހިންގުމުގެ ބާރާއި ަޢދުލު އިންާސުފ ޤާޢިމް ކުރުުމގެ ބާާރިއ .ޑީ.އެމް
އެއްބާރުްނ އަނެއްބާރުގެ މައްޗަްށ ، ީރޙަކޮށް ބަޔާންކޮށް އަންގައިދޭޤާނޫނުހެދުމުގެ ބާރާއި މިތިންބާރު ޮސ

، ން ކުރާކަންކަން ޗެކްކޮށް ބަލައިާބރުން އަނެއްބާރުއެކަށީގެންވާ ނުފޫޒު ނުޯފުރވޭނެ ގޮތަކަށް އަދި އެއް
  .ޤާނޫނު އަސާސީެއްއ އޮތުމަށެވެ ކަށް ލިޔެވި ޤަރާރުވެފަިއ އޮންނަބާރުތަކުގެ ތިލަފަތް ހަމަަހމަާވނެގޮތަ

  
  ހަމަހަމަ އަދި ޢަދްލުވެރި  1.6

ީޕއިން ަމސައްކަތްކުރާނީ، ަވކި ޖިންަސކަށް، އިޖްތިމީާޢ ނޫނީ އިޤްތިޞާދީ  ފެންވަަރށް، ނުވަތަ ސިޔާީސ އެމްޑީ
ޤާނޫނުގެ ބާރަށް  ޤަބޫލުކުރުންތަކަށް އަމާޒުެވ، މީހުންގެ މެދުަގއި އޮންނަ ުހރިހާ ބާވަތެއްެގ އިމްތިޔާޒު ނައްތާލާ

ރާއްޖެއަށް ތަރައީްޤ . އަދި، ސިޔާީސ ބޭނުމަކަށްޓަކައި ޤާނޫނުގެ ބާރު ކަނޑުވާލިޔަނުދިނުމަށެވެ .ތަބާވުމަށެވެ
. އި ހަމަހަމަ ކަން ޤާއިމުކުރެވޭނެ އުޞޫލެކެވެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގަޕީއިން ގެންގުޅޭނީ އެންމެހާ ގެނައުމުގައި، އެމްޑީ

އަދި އެއުޞޫުލގެބޭނުން ހިފަިއގެން ފަގީރުންނަށް އިޤްތާިޞދި ކުރިއެރުން ފޯރުކޮށްދީ، ފަރުދުންގެ މެުދގައި ުހިރ 
  .ލުމަށެވެތަފާތުތައް ނައްތާ

  
  ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދޭ ރައްޔިތުންގެ  1.7

ީޕއިން އަުޑއުފުލާ ވަކާާލތުުކރާނީ، މަދަނީ އަދި ސިާޔީސ ޙައްޤުތަކުގެ ިއތުރުން، އިޖްތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާީދ  އެމްޑީ
ޙައްޤުތައްވެްސ ލިބިދޭންޖެޭހ އަދި ަހމަަހމަކޮށް ަޙއްޤުތައް ރައްކާތެރިޮކށްދޭން ޖެހޭޮގތަށް ތައްޔާރުކޮށްަފިއާވ 

  .މަށެވެޤާނުނެއް އޮތު
  
  އަމާޒުކުރާ ނަތީޖާނެރެވޭ  1.8

ޕީގެ ިސޔާސަތުތަކުގެ އަމާޒަކަށްވާނީ، އިގްތިޞާދީ ކުރިއެރުމަްށ މަގުފަހިކޮށްިދނުމާއި އިޤްތިޞާދީކަންކަްނ  އެމްޑީ
ަސރުކާރުގައި ހިެމނޭ މުއައްަސސާތަކުގެ ތެރެއިން، މިހާރު ެހދިފައިުހރި ޤަވާއިދާއިހެިދ . ދާނުދާގޮތް ބެލެހެއްޓުމެވެ

ޕްރައިވެޓް . ނުލެވޭ ަފދަ ތަންތަނަށް ބަދަލުގެނެސް އަމާޒުކުާރ ނަތީޖާ، ކުރާ މަސައްކަުތން ނެރުމެވެހިރި
  .ސެކްޓަރ ނޫނީ އަމިއްލަ ދާިއރާއާއި މަދަނީ ޖަމާޢަތުގެ ޯރުލ ފުޅާ ކުރެވިގެންދާނެއެވެ

  
  )ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލް (ބާރުތައް އެކަކުގެ މުށުތެރެއަށް ޖަމާކުރެވިފަ ނެތުން 1.9 
ތައް އެކެްއގެ އަތްމައްޗަްށނުދީ ފަތުރާލުމުގެ ސަބަބުްނ ނުވަތަ ބަހާލުމުން ރަްއޔިތުންގެ އަތްމައްަޗްށ ބާރު

ޚާބު ކުރާ ބަޔަކަށްވާނެއެވެ. ކޮންޓްރޯލް ގެނެވޭނެއެވެ ކަން ކަން . ކަތީބުންނާއި އަތޮޅުވެރިންނަކީ އިންތި
 .ނިންމުމުގައި ަރއްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ފުޅާުކރެވޭނެއެވެ
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ބާރުތައް އެކެްއގެ އަތްމަތީގައި ބޭއްވުމުގެ ަބދަލުގައި ސަުރކާރުގެ ކޮންމެ މިނިސްޓްީރއަކުން އެމިނިސްްޓރީއެްއެގ 
  .މަްސއޫލިއްޔަތު އަތޮޅުތަކުގާ އުފުލާނެއެވެ

  
  ޢަދްލު އިންސާފު 

  .ޢަދްލުއިންސާފު ޤާއިމު ކުރުން  2.1
ީޕއިން މީސްތަކުންނަްށ ޢަދުލުވެރިަކން ގެނެސް ދިނުމު ގަިއ ސިޔާސީޮގތުން މީހަކު ޤަބޫލުކުރާ އެމްޑީ

ޤަބޫލުކުރުމަކަށް، މީހެއްގެ އްިޤތިޞާދީ ނުވަތަ އިޖްތިމާޢީ ެފންވަރަށް ބަލާ، އެފަރާތެއް ިއސްތިސްާނ ުކރުމެްއ 
  .ނުއޮންނާނެއެވެ

  
  ޤާނޫނުހެދުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ ފަރާތުން ޤަވާއިދުތައް އެކުލަވާލުން  2.2
ކަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުމާއި ެއއްާބރުލުން ލިބިފަިއވާ ޤަވާއިދުތަކަކަްށ ފާސްކުރެވޭ ުހރިހާ ޤަވާޢިދުތަ •

  . ވާނެެއވެ
އަދި މަޖިީލްސ . ރައީސްގެ ޤަާރރެއް ނެރޭނީ ހަމައެކަނި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޗުއްޓީގެ ދުވަސްވަުރއެވެ •

  . ކަށް ޢަމަލުކުރުން ުހއްޓޭނެއެވެއަނބުރާ އެއްުވމާއި އެކު އެުމްއދަތެއްގެ ތެރޭގައި ނެރެފައިވާ އެ ޤަރާރަ
  
  ޕޮލިސް ކަމިޝަނަރ 2.3

. މީހަކަށްވެގެން ނުވާނެއެވެ) ސިޔާސީ (ޕޮލިޓިކަްލ " އިސްކުރެޭވ "ޕޮލިސްޮކމިޝަނާ އަކީ އެއްެވސް ހާެލއްގަިއ 
ގާަމށް އަްއޔަން ކުރެވެންވާނީ ޕޮލިްސ ރޭންކު ތަކުގެ ތެރެއިން ގޮސްފަިއވާ ާރއްޖޭން ބޭރުެގ ޕޮލިްސ މަމި
 ގެ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޮޕިލސް .މީެހކެވެކަޑަމީއަކުން ތަމްރީން ހަދަިއފައިވާ ކަމުގެ ތަޖުރިބާ ހުިރ ޒިންމާދާރުއެ

ހޮވާނީ ހުރިާހ ޕާޓީއެއް އެކުލެވޭ ގޮތަށް އެކުލެވިފައިވާ ޮކެމޓީއެއްގެ ލަފާެގ މަތިން ރައްޔިތުްނެގ މީހަުކ ައށް މަޤާމް
. އަހަރެވެ 60އޭޖްއަކީ  އެއްެގ މަގާމުގައި ުހންނަ މީހެއްގެ ރިޓަޔާމަންޓް ނަރޕޮލިސްޮކމިޝަ. މަޖިީލހުންނެވެ

ޕްލެއިންސް ޮކމިޝަނެްއގެ ލަފާގެ މަތިންނެވެ   .ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ މުްސތަގިލް ޕޮލިްސ ކޮން
 
  .ޢާންމުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ބެލެހެއްުޓމަކީ ުފލުހުންގެ އެންމެ އިސްވާިޖބެވެ 2.4
ަޙއްދަކަްށ ކަނޑައެޅިފައިާވ ކޮންސްޓެބިުއލަރީއެއް ޤާއިމްޮކށްފައި އޮންނާނެއެވެ ކޮންމެ -   . ސަރަޙައްދެއްގައި ެއސަރަ
  . ފުލުހުންނާއިބެހޭ ޝަކުވާތަްއ ބެލުމަށްޓަކަިއ މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުެރވިފައި އޮންނާނެއެވެ -

  
  ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ރެޖިސްޓްރާ  2.5
ކޮންމެ ޤާނޫނީ ވަކީލަކުވެސް ިމ . އޮފް ލީގަލް ކައުންސެލްއެްއ ޤާއިމު ކުރެވޭނެއެވެރެޖިްސޓްރާ  •

 .ނަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރަންވާނެއެވެރެޖިްސޓްރާގަިއ 
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ވަކީލުންނަކީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ްޕރޮފެޝަނަލް ކޯޑް އޮފް ކޮންަޑކްޓްއަކަށް ނުވަތަ އަޚްލާޤީ ިމންގަނޑެއްގެ އިުމެގ  •
 . ބަޔަކަށްވާނެއެވެ ތެރޭގައި މަސަްއކަތްކުރާ

  
ޮޕްނސިބިިލޓީފެބޯޑް އޮފް ޕްރޮ  • މިބޯޑްގައި ިހމެނޭނީ . ގާިއމް ކުރެވޭނެއެވެ އެއްމިނަމުގަިއ ބޯޑް ޒްޝަނަލް ެރސް

އަދި ބޯޑަްށ ހުށަައާޅ . ވަކާލާތު ކުރުުމގެ ދާއިރާގައި މަަސއްކަތް ކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން ހޮވިަފއިވާ ބަޔެކެވެ
މީެހއްގެ މައްޗަްށ ކުށެއް ާސބިތުވެްއެޖ . އެބައިީމހުން ތަހުގީގު ކުރާނެއެވެ ޝަކުވާ ތަކާއި ތުހުމަތުތައް

ެއމީހަކާ ދޭތެރޭގައި ފިޔަވަޅު ެއޅުމާއި ބެހޭ ޮގތުން ރެޖިސްްޓރާ އޮފް ކައުންސިލަށް ަލފާ ދޭނީ ، ހިނދެއްގައި
 . މިބޯޑުންނެވެ

  
  ޕަބްލިކް ޑިފެންޑާރގެ އޮީފސް  2.6
ކަން ނެތް އަމިއްލަ ފުދުްނ ތެރި .މުގައި އޮފީެހއް ގާއިުމ ކުރެވޭނެވެޕަބްލިކް ޑިފެްނޑާރގެ އޮީފްސ މިނަ •

ިދފުާޢ ކުރުމަށާއި، އަމިްއަލ  މަްއސަލަތަކުގައި އެފަރާތް ގައި ދަޢުވާކުރެވޭ ނާއީ ކޯޓުޖި މަްއޗަށް ގެފަރުދުން
ޡް ކުރާ ީމްސމީހުން ދިފުާޢ ކުރުމަށްޓަކަިއ ގަވާ އިދުން ުމާސަރ ގާނޫނީ ވަކީލަކު އިޚްތިޔާރުކުުރމަށް އިޢުތިރާ

 .ތިބޭނެއެވެދޭގޮތަށް އައްޔަން ކުރެވިފައިާވ ގަނޫނީ ވަކީލުން މި އޮފީހުަގއި 
  
  ނާރކޮޓިކްސް ކޮންޓްރޯލް ބިއުރޯ  2.7
ނާރކޮޓިކްސްގެ އެއްެވސް ާބވަތެއް، ބޭްސަފރުވާގެ ބޭނުމުަގއި، އެ ފަރުާވ ދިނުމަށް ޭބނުންވާ މިންވަރާ،  •

އި މެނުވީ ރާއްޖެައށް އެތެރެވިޔަނުދީ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި ނާރކޮޓިކްސް ކޮންޓްޯރްލ މިންގަޑަށް ފެޭތގޮތެއްގަ
މި ބިއުޯރއިން މަސައްަކތް ކުރިޔަށް ގެންދާނީ ކަސްޓަމްސް، ޮޕިލްސ ައިދ . ބިއުރޯއެއް އުފަްއދާފައި އޮންނާނެއެވެ

 . ޞޫަލކުންނެވެކޯސްޓް ގާރޑާިއ އެކުގައި ބައިވެރިވެގެން ބިއުރޯގެ މަސައްކަްތ ރާވާ އު
، މަސްތުވާ ތަކެތީގެ ބޭނުން ހިފާ ފަރާތްތަކާއި މެދުގައި ޢަމަްލކުރާނީ އަދަބު ދިނުމުގެ އުސޫލުން އެއްިކބާވެ •

އަބުާރ  ،ކުރެވި ސަާލމަތް ފަރުވާއަށްަފުހ އެފަދަ ފަރާތްތަކަކީ ، މަްސތުވާ ތަކެތީގެ ވަބާއިން، ފަރުވާ ދިނުމާއި 
ފަރާތްތަކަށް  މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާގައި ޖެހޭ .ފަރާްތތަކަކަށް ހެދުމަށެވެ ަމއުގެ ތެރެއަށް ގެނެވޭމުޖުތަ

އިންޑަސްޓްރިައްލ  ،ދެތިން ރަށްގޮތެއްގައި މަސައްކަްތރޭވި ހިންގޭނެ  އެހީތެރިވެދޭނެ ފަރުވާދިނުަމށް 
، އްވެރިން ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ ދުވަސްވަރުގައި މަަސއްކަތްތައް ހިންގާ ރަށްރުަށގެ ގޮތުގެ ތަރައްގީކޮށް ކު

 މިތަންތާގައި ވަޒީފާ ދީގެން އަދި މިދުވަްސ ތަކުގައި ކަމަށް ބޭނުންވާ ފަރުވާ އާިއ ދީނީނަސޭހަތްދީގެން
 މުޖްތަަމއުގަިއ ބޭނުން ހިޭފނެ ތަފާތު، މިީމހުންނަކީ ދަތް ނިމޭއިރުގައި މިުކށްވެރިންގެ ހުުކމުގެ މުއް ، ގެންގުޅެ

 އަދި މިގޮތުން. ޓެކްނިކަލް މީހުންނަށް ހެދުމަށްޓަކައި އެމްީޑީޕގެ ސަރުކާުރން ގަދަ އަޅާ މަސައްކަތްކުރާނެއެވެ
ުމސާރަިއްނ މީހުންގެ  އެފަދަ  ،ީމހުންނަކީ ހުކުްމ ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ ބަޔަކަްށ ވާތީ ވަޒީފާދެވި ފަުރވާދެވެމުންދާ

 . ނެއެވެސަރުކާރަށް ނެގޭ ޭޓޖްއެއް ޕަސެން
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  ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ސިސްޓަމް  2.8
ޜާ މީހުްނ އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ކުްށ ސާބިތުވާ ހިނުދ  • ކްރިމިނަލް ަޖސްިޓސްގެ ައމާޒަކަށްވާނީ ކުށްކު

ގާނޫނީ ގޮތުން އެމީހަކަށް ދޭންޖެހޭ އަަދބު ދިނުމާއި އެކު ބަދަލް ހިފުމުގެ ުއޫސލް ދޫކޮށްލަިއ އެމީަހުކ 
  .މެވެޖްތަަމުއއަށް ގެނައުއިސްާލޙްކޮށް ައބުރާ މު

މީަހުކ މަޤާމަށް  މި . ގަވަރނަރ އޮފް ޕްރިޒަންްސއެއް ނޫނީ ޖަލުތަކައިބެހޭ ވެރިއަކު، ހުންނާނެއެވެ •
  . ންނެވެމަތި ލަފާގެއިސްކުރާނީ ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

ވެސް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިީލހުގެ ލަފާގެމަތިން ައލުން ނަމަ. ވެއަހަރުގެ މުްއދަތަ 5ގަވަރނަރ ިއސްކުރާނީ  •
ޖަލުގަިއ މީހުން ތިބޭިއރު އެމީހުންނާިއ ދޭތެރޭގައި ކަންކުރަނީ ލާއިންސާނީ . އެމަޤާަމށް އޭާނ އިސްކުރެވިާދނެއެވެ

ެނ އުޞޫލުން ނޫންކަމުގައި ޔަޤީންކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ބިނާކޮށް ިމކަން ހިންގުމަކީ ގަވަރނަރު ިއސްކަންދޭން ެޖހޭ
  .އަެފަދ ނިޒާމެއްގެ ދަށުން، ކުށްވެރިންކުރާ ޝަކުވާތަކުގެ އަޑުއެހެން ޖެހޭނެއެވެ. ކަމެކެވެ

މީގެ އިތުރުން، ކުށްވެރިންނަށް އެީމހުން އިޞްާލޙުވެގެން އަނބުރާ ީމހުންގެ ތެރެއަށް ދެވޭނެ މަގު،  •
ތަކުގެ ތެރޭގައި ިހމެނޭނެ ގަވަރނަރ ފަިހކޮށް ދިނުމަްށ މަަސއްކަތް ކުރުމަކީ ގަވަރނަރގެ މަސްޫއލިއްޔަތު 

  . ކަމެކެވެ
އަދި އެމީހުންނާިއ . ތިބޭނީ ވަކިންނެވެ) ހައްޔަރުގައި ތިބޭ މީހުން (ރިމާންޑްގައި ތިބޭ ކުށްވެރިން  -

ދޭތެރޭގައި ޢަމަލުކުރާނީ އެމީހުންނަށް ޤާނޫނީގޮތުން ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އުޞޫލުތަުކގެ ދަށުން ލިބިޭދ 
  . ށް ިހތައިގެންނެވެޙައްޤުތަކަށް ޙުުރމަތްތެރިޮކ

ހައްޔަރުގައި ތިބޭ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފަރާތްތަކުން އެއްބަްސވެފައިވާ ނުވަަތ  -
  .ނެއެވެވޭއިޙްތިރާމުކުރާ އުޞޫލުތަކާއި ހަަމތަކުގެ މަތީން އެބައިީމހުންނަްށ ލިބިދެ

ކޮންމެ ކުށްވެރިއަކަށްެވްސ . ންނަންވާނެއެވެޕޭރޯލް ބޯރޑެްއ ޤާއިމުކޮށް ޕޭރޯލް ނިޒާމެއް ބިނާވެފައި ޮއ -

ށްބަލާ، ޖަލުގަިއ އެމީހަކު ހޭަދކުރާ މުއްދަތުގައި އެމީހެއްގެ އަޚްލާގު ހުރިޮގތަ. ޕޭރޯލް އޮިފަސރެއް ހުންނާނެއެވެ
މީހަަކްށ . ފަނޑިޔާރަށް އެމީހަކާެބހޭގޮތުން ލަފާދިނުން އެއީ ޭޕޯރްލ އޮިފސަރުެގ މަްސއޫލިއްަޔތަކަށްވާނެއެވެ

ޔާކަނޑައެޅުމުން، އެމީހެއްެގ ޕޭރޯލް އޮިފސަރަކު، އެީމެހއްގެ އަޚްލާގީ ހަރަކާތްތައް ހުންނަ ނުހުންނަ ގޮތް ނި
  . އަދި ޕޭރޯލްެގ ވަގުތު ޖެހުުމން، އެމީހަކާބެޭހ ރިވިއުއެއް ުހށަހަޅަން ޖެހޭެނއެވެ. ބަލަންޖެހޭނެއެވެ

  
  އޮފީސް ފޯރ ލެޖިސްލޭޓިވް އެފެއަރޒް  2.9

ހާއި ސަރުކާރާއި ދެމެދު، ގުުޅން ޤާއިމުޮކްށ، ޤާނޫނީ ކަންކަން ހިންގުމުގަިއ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ 
  .ޙަރަކާތްތެރިވުމަްށޓަކައި އޮީފްސ ފޯރ ލެިޖްސލޭޓިވް އެފެއަރޒްގެ ނަމުގައި އޮފީެހއް ޤާއިމު ކުރެވޭނެއެވެ

  
  ޖެނެރަލް  –އޮފީސް އޮފް ދަ އެޓާރނީ  2.10

 .ވެެޖނެރަލްއަކީ ަސރުކާރުގެ އިސްަވކީލެ –އެޓާރނީ  •
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ދަޢުލަތުން ދަޢުވާކުރާ މައްަސލަތަކުގައި ދަޢުލަތުގެ ފަރާތުން ކޯޓަށް ހާޒިރުވާނީ އެޓާރނީ ޖެނެރަލް ނުވަތަ  •
ދައުލަތުން ދައުވާ ކުރާ މަްއސަަލތަކުގައި ދަޢުވާ ކުރުމުގަިއ ގެންގުޅޭެނ . އޭނާ ފޮނުވާ ވަކީލެކެވެ

 . ޕްޮރސެކިއުޝަްނ ޕޮލިސީެއށް ޝާޢިޢު ކުރަްނވާނެވެ
އެޓާރނީ ޖެނެރަްލ އަކީ ރައްޔިުތންގެ . ެނރަލް އަކީ ކެިބނެޓްގެ މެމްބަަރކަށް ވެގެން ނުވާނެވެއެޓާރނީ ޖެ •

އަދި ސަރުކާރަްށ ޤާނޫނީ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭގޮތުން .  މަޖްީލހުން އައްޔަން ކުރާ ޕްރޮފެޝަނަލް ީމހެކެވެ
ދަށުގައި އަންނަނިިވ  ޖެނެރަލްގެ –މީގެ އިތުރުން، އޮފީސް އޮފް ަދ އެޓާރނީ . ލަފާދޭނީ މީނާއެވެ

ޕާރްޓމަންޓްތައް އެކުލެވިގެންވާނެއެވެ   : ޑި
މި ޑިވިޝަންގެ ބޭނުމަކީ ހުރިހާ ަމދަނީ މައްސަަލތަކެއްގައި ސަުރކާރު ދިފުާޢ  – ސިވިލް ޑިވިޝަން -

  . ކުރުމާއި، ސަުރކާރަށް ދަރާފަިއވާ ފަރާތްތަކުން އެފަިއސާ ޯހދުމަށް ަމސަްއކަތް ކުރުމެވެ
ޖިނާއީ ކަންކަމުގައި، ސަރުކާުރ ދިފާޢު ކުރުާމއި، އިއްވާ ިނޔާތައް ތަންފީުޒ  – ކްރިމިނަލް ޑިވިޝަން -

  . ކުރެވޭޯތ ބެލުުމގެ ކަންކަން ހިންގާނީ މި ޑިވިޝަނުންނެވެ
މަދަނީ ޙައްޤުތަކާއި ޚިލާފަށް ޢަމަލު ހިންގާ ހިނދުގައި،  – ސިވިލް ރައިޓްސް ޑިވިޝަން  -

  . ންމާ އޮންނާނީ މި ޑިވިޝަަނށެވެތުހުމަތުތައްބަާލ އެމަްއސަލަތަްއ އުފުލުމުގެ ޒި 
މި ޮއފީސް ގާިއމުެވަފއިވާނީ ޢަފޫ ާޢންމުއަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުްނ  – އޮފީސް އޮފް ދަ ޕާރޑްން އެޓާރނީ -

 .  އެދޭ އެދުންތައް ބަލާ އެކަންކަމާއި ބެހޭގޮތުްނ ވެރިކަން ހިންގާ ފަރާތަށް ލަފާދިނުމަށެވެ
  

  އަދި އަމިއްލަ ދާއިރާގެ ރޯލް ދަޢުލަތާއި، މަދަނީ މުޖްތަމަޢު : ވެރިކަން 
ދައުލަތާއި ސަރުކާުރ ހިންގުމުގަިއ އެމްީޑޕީގެ ައސާސަަކށްވާނީ އިސްާލމްދީާނއި ދިވެހިރާްއޭޖގެ ޤާނޫން  3.1

ޕީގެ ަސރުކާރަކުން ގަދައަޅާ ަމސަްއކަތްކުރާނީ، އެސަރުކާރަކީ ައދަދުންމަދު، ަމސައްކަތް . އަާސސީއެވެ އެމްޑީ

ސަރުކާރުގެ ުމވައްޒަފުންނަްށ އެމީހުންގެ ޒިންމާތަކާއި . ކާރަކަށް ހެދުމަށެވެހަލުވި އަދި ނަތީޖާނެރޭ ސަރު
ޚަޮކްށ އެނގޭގޮތަށް ލިޔެވި ކަނޑައެޅިފަިއ އޮންނާނެއެވެ ހުރިާހ . ޖަވާބުދާރީވާންެޖހޭ ކަންކަން ޞަރީ

ތަކަްށ މުވައްަޒފުންވެްސ، އެއީ، އެންމެ އިްސ މުވައްޒަފުްނ ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ެއބައިމީހުންގެ ޢަމަލު
އެތެރެއާއި ބޭރުގެ އޯޑިޓް ކުރުމަކީ ލާޒިމުކަމެއްގެ ޮގތުގައި ކަނޑައަޅާ، މިކަްނ . ޖަވާބުދާރީވުްނ ލާޒިމުވާނެއެވެ

ހިންގާނީ ރައްޔަތުންގެ މަޖިލީހުން ހޮވާ މަްސއޫލިއްޔަުތ ޙަވާލުކޮށްަފުހންނަ، އެމަޖިީލހަށް ޖަާވބުާދރީވާންޖެޭހ 
  . ލްއެކެވެމިނިވަން މުްސތަޤިއްލު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަ

  
މަދަނީ މުޖްތަމަޢުއާިއ އަމިއްލަ ދާއިރާއަކީ ޤައުުމގެ ކުރިއެރުމާިއ ތަރައްޤީގެ އިންޖީނުކަމުގަިއ ދެކި،  3.2

ސަރުކާރުން ބަލާނީ، އިޤްތިޞާދީ އަިދ އިޖްތިމީާޢ ކުރިއެރުވުަމށް ފަހިވާެނ ޤާނޫނީކަންކަމާއި އަިދ 
ނަށް ފެންވަރު ރަގަޅު ޚިދްމަތްތަކެްއ ފޯރުކޮށްދިނުަމށްޓަކައި، ރަްއޔިތުން. ސިާއސަތާއިެބޭހ މާހައުެލއް ުއފެއްަމށެވެ

މަދަީނ މުޖްތަމަޢު . އެވެނެ ޓާކަނޑައަާޅ އެކަންކަން ބަލަހައް ފެންވަރުތަކުގެ މިންގަޑުތަކެއް ސަރުކާރުން
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މްޢިއްޔާތަކާއި، އަމިއްަލ އަދި މިުމްޖތަމަޢުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޖަ . ކުރިއެރުވުަމށްޓަަކއި އެމްީޑޕީއިްނ ބާރުއަޅާނެއެވެ 
ޕްތަކާއި، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް މަސައްކަތްުކރާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ފުރިހަަމ  ޖަމާޢަތްތަކާއި، ޕްރެޝަރ ގްރޫ
ބައިވެރިވުން، ރަށުފެންވަރުގަިއ ނޫނީ ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުންތައް ކަނޑައެޅުމުގައި އޮންނާެނ 

ޕާީޓއިން މަަސއް ސިޔާސަތުަތކާއި ޕްރޮގްާރްމތައް އެކަށައަާޅއިރު ރައްޔިުތންގެ . ކަތް ކުރާނެއެވެގޮތަކަށް މި
ީޕިއން ހުރިހާ ފެންވަރެއްގައި ރަްއޔިތުންނާއި މަޝްވަރާ ކުރާެނއެވެ   .ބައިވެރިވުން ޭއގައި ހެިމނުމަްށޓަކައި އެމްޑީ

ވިަޔާފރި ވެރިންނާއި ޢާންމު  ސަރުކާުރގެ ދައުރަކަްށ ވާނެޖެހޭނީ ވިޔަފާރި ތަރައްޤީ ކުރުމަށް އަމިއްލަ 3.3
ިމގޮތުން ސަރުކާރަކީ މި ބުނެވުނުފަަދ . ރައްޔިތުން ވިޔަފާރި ކުރުަމށް މަގު ތަނަވަްސވާ ވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރުެމވެ

ސީާދ ެގ ސިޔާސަތަކަށްާވނީ ސަރުކާރު .ރާ އެންމެ ިއސް ުމައއްަސސާއެވެވެއްޓެއް ޤާިއްމކުރުމަށް މަަސއްކަތްކު
ސަރުކާުރެގ ގެ ގޮތުގައި ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތްތައް ފަރާތްތަކުން ވިޔަފާރީއަމިއްލަ . ވެވިޔަފާރި ކުރުެމއްނޫނެ

ޕީގެ އި އެޅޭކަމަށްޓަކަ  ފަރާތްތަކުގެ ވިޔަފާރިއަްށ ހުރަސް ކުރުމުން އެކަމުން އަމިއްލަ ދާއިރާތަކުން   އެމްޑީ
  .ނުކުރާނެއެވެ އްގެ ގޮތުގައެއްސީދާ ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތެ ، އްތަކެަމސައްަކތް އެފަދަ ކުންސަރުކާރަ

  
  : ހެންކަުމން ސަރުކާރުން ޔަޤީންކޮށްދޭންޖެހެނީމި 3.4
ބޭ އަާސސީ ޚިދްމަތްތައް ަކމުގައި އެއިެރއްެގ މުޖްތަމަުއއިން ދެކޭ ކަންތައްތައް ޤައުމުގެ އެވަރޭޖް ާއމްަދނީ ލި. ހ

  . މެވެލިބެން ހުރު އެޚިދުމަތްތައް މީހަކަށް ގަނެޭވނެ އަގެއްގައި
  
ލަތްތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވިަޔފާރި ފުުރސަުތތައް ބޭނުން ކުރުަމްށ އެތެރެއާިއ ބޭރުގެ އިޤްތިސާދީ ވަސީ . ށ

  .މިފަދަ އޮނިގަޑެއްގައި އަސާސީ ިޚދްމަތްތަކަށް އިސްކަންދިނުން.  ޭބނުންވާ އޮނިގަޑު ޤާއިމްކޮށްިދނުން
  

  .އުމު ތަރައްޤީކުރުންޤަޤައުމުގެ އިޤްތިސާދީ ވަީސލަތްތަކަށް އިސްކަންދީގެން . ނ
  
އަސާީސއާއި ތަާއރަޒުނުވާ އަދި އާންމު  ނު ފާރިވެރިން އިސްނަގާ ކަްނކަމުގެ ތެރެއިން ޤާނޫއަމިއްލަ ވިޔަ. ރ

  .ރައްޔަތުންނަށް ފައިދާ ކުރުވަިނވި ކަންކަމަށް މަގުފަހި ކުރުން
  
އޮީފސް ޮއފްަދ ެފައރ "ހަަމހަމަ ވިޔަފާރީގެ ވެްއޓެއް ޤާއިމްޮކްށ ދެމެހެްއޓުމަްށޓަކައި ކަމާބެޭހ އިދާރާއެއް . ބ

ނަމުގައި ޤާއިމްުކރުން އަދި ވިޔަފާރި ފުުރަސތު ހުޅުވާލުމުަގއި ރާއްޖޭގެ އެކިސަަރހައްުދ ތަކުގެ " ޑިންގެޓްރޭ
  .މެދުގައި ތަފާތުުކރުމެއް ނުގެންގުޅުން

  
މީގެ އިުތރުން ސަަރހަްއދީ މުއަްއަސސާތަކަކީ ކަންކަން ނިންމުމުގެ ބާރުލިބިެގންވާ މުއަްއަސސާތަކެްއ . ޅ

  .ކަމުގައި ހެދުން
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ޙު ކުރުމުގެ ނަތީޖާއަކަށްވާނީ، ހުނަރުވެރި އަދި ލާމަރުކަީޒ އުޞޫލުން އޮންނަ  3.5 މަދަނީ ޚިދުމަތް އްިޞލާ
މިނިވަން  މިމްަޤސަދު ާޚސިްލކުރުމަށްޓަކައި. ޚިދުމަތުގެ ދާިއރާއެއް އޮތުމާިއއެކު ވަޒީފާގެ ޙިމާޔަތް ލިބިިދނުމެވެ
މި ކަމިޝަނުގެ ފަރާތުން ސަރުކާރުެގ . ނެއެވެމުސްތަޤިއްލު ސިވިލް ސަރވިސް ކަމަިޝނެއް ޢައްޔަނު ކުރެވޭ

ރވަންުޓންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިޮކްށދީ ސިވިލް ސަރިވސްއަްށ ސިާޔީސ ސާމުވައްަޒފުން ނޫނީ ސިވިްލ 
  . ަމސައްކަްތ ކުރާނެއެވެ ކުރުމަށް ކަންކަން ނުފޫޒު ނުވަންނާނެ ހަމަޔަކުން

 
ފެންވަރުހުރި ޚިދްމަތްތައް ހުރިހާފަރުދުންނަށް ލިބޭނެ ގޮތް  ހަމަހަމަ ކަމާއި : އިޖްތިމާޢީ ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުން 

  ފަހިކުރުން 
ޙުިމއްޔަތުކަން ބޮޑަށްދެވޭީނ ފެންވަރު ރަނގަޅު ޚިުދމަތްތަކެއް  4.1 ހުރިާހ ދާއިރާ ަތކެއްގައިވެސް އަ

އިޖްތިމީާޢ  ދިިރއުޅޭ ރަށެއްގެ ސަބަބުން، ުއެފދިފައިވާ ސިާޔސީ ނުވަތަ. އެންމެންނަށް ލިބިދިނުމުގެ ަމއްޗަށެވެ
ން އެމީހަކަްށ ލިބެންާވ މު ގުޅުމަކުން، ެއމީހެއްގެ ޖިންސަކުން ނުވަތަ ޢުމުރަކުން އެމީހަކީ ުނކުޅެދޭމީހަކަްށވު

  .ނުދިނުމަށެވެ ގޮތް މެދުވެރިވިޔަޚިދްމަތް ނުލިިބ ހުންނަންޖެހޭ
  
ަގއުމުގެ އިގްިތސާދާިއ  ،ދިވެހިާރއްޖޭގެ ގައުމީ ސިފަތަކާއި ،ކާއިުއސޫްލތަލާއި ިއސްލާްމދީނުގެ އަސް) ހ( 4.2

ގައުަމްށބޭނުންވާ ވަޒީފާތަކަށް ރިާޔއަތްކޮށް ކަމާެބހޭ އެންެމހާފަާރތްތަކުގެ މްަޝވަރާއާިއ އަދި  ،ސިނާއަތާއި
  އިރުޝާދުގެ ަމތިން ތައުލީމުގެ ގައުމީމުގައްަރެރއް އެކުލަވާލުން،

  
ަފށާތައުލީުމ  އި،އާ ުއޅޭކޮންމެރަށެއްަގއި އެރަށުގެ ކުދިންނަށް ޕްރީސްކޫލް ތަުއލީމްދިވެހިާރއްޖޭގެ މީހުން) ށ(
  ދޭނެ ސްކޫލްތަށް ގާިއމްކޮށް ހިންގުން،) 7އިން  1ގްރޭޑް (

  
އަތޮޅުގެ ނުވަތަ ސަރަަހއްދުގެ އާބާދީ ބެހިެގންވާގޮުތގެ މައްޗަށް ރިޔާައތްކޮށް އެއަޮތުޅ ނުވަތަ ) ނ(

ގްރޭޑް (ތައުލީމް  އާިއ މަތީ) 10އިން  8ގްރޭޑް (ވަކިަރށްރަށުގައި ާސނަވީ ތައުލީމް އެސަަރހައްދެއްަގއި ކަޑައެޅޭ
  ދޭނޭ ސްކޫލްތަށް ގާއިމްޮކށް ހިންގުން،) 12އާއި  11
 
ނެތުމުގެ ސަަބބުން ކުދިން ނަށް ތައުލީްމ ދިނުމަށް ުއޒުރުވެރިވާ އާިއލާތަަކްށ  ަތނަވަސްކަން މާލީ) ރ(

ތައުލީމްގެ މިންވަަރްށ  ތަ ތައުލީމް ލިބިދެޭވނެ ރަށަކަށް ގޮސް މަތީރަށެއްގަިއ ނުވަ އެބަޔަކު ދިރިއުޅޭ
  ދަރިންނަށް ކިޔާވާދިނުމުމައްަޓކައި ބޭނުންވާ މާލީ އެހީތެރިަކން ލިބިދިނުން،
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އުމަށް ބޭނުްނވާ ތަފާތު ހިދްމަތްތަށް އެކަީށގެންވާ ޤަގައުމުގެ އިގްތިސާދާއި ސިނާއަތު ތަރައްގީކުރުމަށާއި ) ބ(
ރެއްަގއި ލިބިދިނުަމށްބޭނުންވާ ީމހުން ރާއްޖޭަގއި ނުވަތަ ރާއްޖެއިންބޭރުްނ ތަމްރީންކުރެވޭނެގޮތް ރަގަޅުފެންވަ

  ހަމަަޖއްސާ އެަކންހިންގުން،
  
ޭބނުންވާ ބިނާކުރުމަށް  ގައުމުގެ އިގްތިސާދާ ިސނާއަތު ތަރައްގީކޮށްކުރިއެރުވުަމްއޓަކައި ވަޒީފާައދާކުރާނެމީހުން) ޅ(

ހޯދުމަށްކުރިމަތިާލ  ޙާޞިލްކޮށް، ަމސައްކަތްތެރިކަުމގެ ފަންނުން ހުނަރުވެރިކަން މުރޮގުރޮގުން މަތީތައުލީ
ސްޓަޑީ ޯލން ފަސޭހައިްނ ލިބޭނެ އިންތިޒާމް /މަލީއެހީތެރިަކންއެކަންކަމުގައި ކުރިއަށް ދިއުަމްށ ފަރާތްތަކަށް 

  ،ހަމަަޖއްާސދިނުން
  
ތައުލީމް އަދި ހުނަރާ ަމސަްއކަތްތެރިކަމުގެ ތައުލީމް ާއއި ަތމްރީްނ  ތައުލީމް، މަތީ ތަުއލީމް، ސާނަވީ ފަށާ) ކ(

 ލިބިދޭ މަރުކަުޒތަކުން ދެވޭތައުލީމް އަދި ަތމްރީންގެ ފެްނވަރަކީ މުޅި ރާއްޖޭގެ ހުިރާހކަންކޮޅުތަކެއްގައި އެއް
  ފެންވަރެއްކަމުގަިއ ހެދުން،

  
ދިވެހިާރއްޖެއިން ލިބިިދނުމުގެ ގާބިލްކަން އިތުރުކޮށް ފުޅާކޮށް މިޮގތުން ރާއްޖޭގެ އާބާީދ  ތައުލީމް މަތީ) އ(

ބެހެވިގެންވާގޮތާއި ރާއްޖޭގެ އިްގތިސާދީ ސިާނއަތުގައި ވަޒީާފތަށް އުފެިދފަިއވާގޮތަށް ރިޔާއަތްކޮށް މަތީތައުލީމްާއިއ 
   ތަކުގައި ގާއިމްކޮށް ހިންގުން،ހުނަރާއި ތަމްީރން ލިބިދޭ މަރުކަޒުތަށް ރާއްޭޖގެ ސަރަހައްދު 

 
ދާއިރާގެ އެންމެހާކަންކަން ރާވާ އިންތިޒާމްކޮށް ހިންގާ ބެލެހެއްޓޭނީ ޙީދިވެހިރާއްޖޭގެ ިސއް 4.3

  .ތިރީގައިބަޔާންކުރާކަންކަމަށް ިއސްކަންދީގެން، ރައްޔިތުންގެ ވީހާގިނަފަރާތަކެއްެގ ބައިވެރިވުން ހޯދައިގެންނެވެ

  
މެ ރަަށކުން އަސާީސމިންވަރަށް ިސއްހީ ފަރުާވއާިއ އެހީތެރިކަން ރައްޔިތުންނަށް ރާއްޖޭގެ މީހުްނއުޅޭކޮން .1

 ފޯރާފަދަ ލުިއއަގެއްގައި ލިިބދިނުން،ފަޭސހަކަމާިއއެުކ 
  
ޭހލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްަތްށ  ޙީބަލިތަކުން ރައްކާތެރިކޮށް ދިފާއުކުރުމައްޓަަކިއ ސިއް ޢުމުޖްތަމަ  .2

 ރާވާހިންގުން، ގައިޅުފެންވަރުމިހާރަްށވުރެރަގަ 
  
ދާިއރާއަށްބޭނުންާވ ފަންނީމީހުން އުފެއްދުމާިއ ސްޕަެޝިލސްޓުން އުެފއްދޭ މިންވަރު  ޙީސިއް .3

 އިތުރުކުރުމަށް އިސްކަންދިނުން،
ފަރުާވދިނުމަށް ބޭުނންވާ އިންފްާރސްރަކްޗަރ ާއއި ޓެކްނޯޮލީޖ އިތުރުކޮށް ފެންވަރުމަތިކޮށް  ޙީ ސިއް .4

 ބިލްކަން އިތުރުކުރުން،ޤާ ތަނުގެ ފަރުާވދޭތަން ޙީސިއް
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ޭބނުންތަށް ފުދޭނެ މިހާރަށްުވރެ ޙީހާއްަސއެހީައްށ ބޭނުންވާމީހުންނާއި އުމުުރންދުވަސްވީީމުހންގެ ސިއް .5
 ހަރުދަނާނިޒާމެްއ ގާއިމްކުރުން،

ވޭެނ ކޮންމެ ދިވެއްސަކަށް ބައިވެރިވެ ގައިސްީކމް އެ، ގާިއްމކޮށްޤާްސކީމް އެއް ރަންސްއަމެޑިކަލް އިންޝު  .6
 ފުުރސަތުތަނަވަސް ކޮށްދިނުން،

 ާދއިރާަގއި އަމިއްލަ ަފރާތްތަކުގެ ދައުރާ ހިއްސާ ިއތުރުކުރުން،ޙީދާއިރާ ުކރިއެރުވުަމއްޓަކަިއ ސިއްޙީ ސިއް .7
ވާމީ ހޮްސޕިޓަލްެއްއ ޤްަބއިނަލްއަ ، ބޭްސފަރުވާއަްށ ރާއްޖޭންބޭރަްށ ދާންޖެހޭ ނިސްބަތް ކުޑަކުުރމައްޓަކައި .8

 ޅުުވމުގެ މަގުަފހިކުުރން،ރާއްޖޭގައި ހު 
ގެން ޑަކްޓަރީބޭހުގެ ބަދަލުގަިއ ހަށިގަޑަށް ަފއިދާހުރި ކާާނ ށްތަުއލީްމއާއި ހޭލުންތެިރކަން އިތުރުޮކ ޙީސިއް .9

 ކައިގެން ދުޅަހެޔޮކަންމަތީގައި ތިބެވޭނެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްިދނުން،
 ކުރުން،ޤީްއގޮތަށް ތަރައްމާލެއާއި ރާްއޖޭެގ ހުރިހާ ޮހްސޕިޓަލްއެއްަގއި ިހދްމަތްޒަމާނާއެ .10
 ރައްކާތެރި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމެްއ ގާއިމްކުރުމާިއ ރައްކާތެރިކަމާިއއެކު ކުނިނައްތާލެވޭނެ ނިޒާމެއްގާއިމްކުރުން، .11
 ރައްކާތެރިބޯފެްނ ކޮންމެ ދިވެސަކަށް ލިބިިދނުން، .12
  
ތެރިވެދެނީ ކުޅިވަރާިއ ފަރުދުންގެ ޝަޚްސިްއޔަތު ވަރުގަދަ ކުރުމަށާއި ދުޅަހެޮޔ ޞިްއޙަތަކަށް އެހީ 4.4

ސަރުކާރުން މިދާއިރާ ކުރިއެރުވުމުގަިއ އެންމެހާ އެހީތެރިކަން ދިނުމާއި އެކު މިކަން . ކަސްރަތުންނެވެ
ކުރިއެރުވުަމށްޓަަކއި ޕްރައިވެްޓ ސެކްޓަރުެގ ބައިވެރިވުަމްށ މަގު ހުޅުާވލާ މިދާއިރާެގ ހުރިހާ ޙަަރކާތެއްގައި 

ކުރުމުގަިއ އަންނަނިވި ނުކުތާތަކަށް ރިޔާއަތްޮކްށ ޤީދި ކުޅިވަރު ތަރައްއަ. ބައިވެރިވުަމްށ  ޖާގަދެޭވނެއެވެ
ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަށް ގެނެސް ކުޅިވަުރގެ ދާއިރާ ައލުން ބައްޓަންކުރުމަށް ެއމްީޑޕީ ގެ ސަުރކާރުން 

  :މަަސއްކަތްކުރާނެއެވެ

ށް އެޯސިސއޭޝަންތަްށ ކުޅިވަުރ އެޯސސިއޭޝަން މުޅިްނ މިނިވަން މުއަްއަސސާ ތަކަށް ބަދަލުޮކ. ހ
  ހިންގުމައްެއހީތެިރވުން،

ސަރަހަްއދީ ފެންވަރުގައި ވާދަކުރާނެ ކުޅިވަރުތަށް އަލުން ދިރާސާކޮށް ހާަލތާ ފުރުސަތުތަކަށް ބަލާ . ށ
  ދެނެގަނެ ގެންނަންޖެހޭ ބަދަުލތަށް ގެނައުން،

މަގުފަހިޮކށް އެފަދަމުާބރާތް  މޫދުގައި ކުޅޭކުޅިވަރުތަށް ތަރައްގީކޮށް ބައިނަލް އަގްވާމީ މުބާރާތްތަކަށް. ނ
  އިންތިޒާމްކުރުުމގައި އެހީތެރިެވދިނުން،

ިޕްކ . ރ ކުޅިވަރުތަށް ހިންގުމަށް ގާއިމްކުރެިވފައިާވ އިންފްރާްސަރކްޗަރ ގެ ފެންވަރު މަތިކޮށް އިތުރުކޮށް އޮލިން
  ފެން ވަރުގެ ސްވިމިންްގޕޫްލ ފަދަ ވަސީަލތްތަށް ގާއިމްކުރުން،

މަތިކުރުމައްއަާމޒުކޮށްގެން ފެންވަރު ރަގަޅު ކޯސްތަށް އުފެްއދުމަށް މަގުތަނަވަސްޮކްށީދ  ކުޅިަވރުގެ ފެންވަރު. ބ
  ފަހިކޮށް ދިނުން،
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ރާއްޖޭގެ ހުރިހާސަަރހައްދެއްގައި ކުޅިވަރު އާލާކޮށް ފެންވަރު ރަގަޅު ކުޅުންތެރިން އުފެއްުދަމްށ . ޅ
 އެހީތެރިވެދީ ަމސައްކަތްކުރުން، މަށްމަަސއްކަތްކުރުާމ ޒޯންމުބާރާތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަގަޅުކުރު

  
އެހެންކަމުން، ޒުވާނުން އެމީހުންނަށާއި މުޖްތަމަޢުއަްށ . ޒުވާނުންނެވެއަކީ  50%ރާއްޖޭެގ މުޖްތަމަޢުގެ  4.5

ފައިދާވާނެ ގޮތުގައި އެމީުހންގެ އުފެއްުދންތެރިކަމުގެ ޙަކަތައަށް ިފޔަލިބޭނެ ފަދަ ކުރިއެރުވުމާއިެބޭހ 
ަމްސތުވާތަކެއްޗާއި ރަލާއި ދުންަފތުން އެބައިީމހުން ސަާލަމތްކުރަން . ޖެހިފައެވެސިާއސަތަކަށްަވނީ ބޭނުން

  . އަދި އޭގެ ބަދަލުގަިއ ދުޅަހެޮޔ ިޞއްޙަތެއް ކުރިައށް ނެގޭޯތ ބަލަންވާނެއެވެ. ޖެހެއެވެ
  
. މުންނެވެދަނީ އިތުރުވަ މުސްކުޅި އާބާދީ ގިނަދުވަހު ދުނިޔޭގައި ތިބެވުމުގެ ޖާގަ އިތުރުވުމާއި ގުޅިގެން  4.6

ސަރުކާރުގެ ެއހީގައި، މުސްުކޅިން ބެލެހެްއޓެވުމުގެ ޚިދްަމތް، ޢާންމު ފަރުދުންނާއި ޕްރައިވެޓް ެސކްޓަރާިއ 
ޕީގެ ސަރަކާުރން މުހިއްމުކަްނ ދޭނެއެވެ   . ގުޅިގެން މިހާަރށްވުރެ ފުިރހަަމކޮށް އެޚިދުމަްތ ދިނުމަށް އެްމޑީ

  
ގެދޮރު ބޭނުންވާ އެންމެނަްށ . މަްށޓަކައި ބޭނުންވާ ވީަޞލަތެކެވެކޮންމެ ފަރުަދކަށްވެސް ދިިރއުޅު ކީ ގެދޮރަ 4.7

ބޭެނ ގޮތްތައް ލި މާލީ އެހީގަބޫލުކުރެވޭ ެފންވަރެއްގެ ދިރިއުޅޭނެ ޖަގަހަ ނުވަތަ ގެދޮރު ބިނާކުރުމަްށ ބޭނުންވާ 
ޚިދްމަތް ލިބިދެވޭ އޫުޞލަކުން،  މިަކން ކުރަންވާނީ، ފުރަތަމަ އަްނނަމީހަކަށް ުފަރތަމަ. މެދުވެރިކޮށްދޭްނ ޖެހެއެވެ

އެމްީޑޕީގެ ސަރުކާރަކުްނ . އުނދަގޫ ގަވާޢިދުތަކެއް ނެތި، އަދި ފަސާދައަށް މަގުފަިހ ނުވާނޭ އުޞޫލަކުންނެވެ
ގެޮދުރ ޢިމާރާތްޮކްށ ގެދޮރު ލިިބދޭން ޖެހޭ ަފރާތްތަކާއި ޙަާވލުކުރާނީ . ކުރާނެކަމަކީ ަމގުފަހިކޮށް ިދނުމެވެ

ސަރުކާރުގެ ިޒންމާއަކަށް ވާންޖެހޭނީ، އަދި ވާނީ  ގެދޮރު ހުންނަންޖެޭހެނ . ނެވެޕްރައިވެޓް ެސކްޓަރުން
ީޕެގ  ފެންވަރު ކަނޑައެޅުމާިއ، ޤަވިާޢދުތަކާއި ޤާނޫނުތަކަށް ޙުރުމަްތތެރިކޮށް ހިތާޯތ ބެލުން ކަމުގައިވީނަމަވެްސ، އެމްޑީ

 . ދިނުމަށް މަަސއްކަތް ކުރާނެއެވެބިގެދޮރު ލި މްަދނީ މަދުންލިބޭ ޢާއިލާތަކަށް އަތްފޯރާނޭ އަގެއްގައި އާ ،ފަރާތުން
  
ދިރިއުޅެން ފަޭސހަ ގޮތްތަކެއްހޯދާދިނުން،  ، ބައިމަުދ ދިރިއުޅުން ދަތި ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ފަހި 4.8

  މިގޮތުން މިފަަދ ރަށްތަކަށް ސަރުކާރުން ަދތުރުފަތުރުގެ ިހދްމަތް ފަހިޮކްށދިނުން،  
 

  ފުރުޞަތުތަށް ފުޅާކުރުމާއި މުއްސަދިކަން އިތުރުކުރުން : އިޤްތިޞާދީ ތަރައްގީ 
ޕީެގ އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތުގެ ސަބަބުން ކުރިއެރުމާއި ަތހްޒީބުގެ މޭާވ އެންމެހާ ދިވެހިންނަށް  5.1 އެމްޑީ

މިކަން ޙާޞިލްކުރާނީ ސިނާއީ ހުރިާހ ދާއިރާއަކަށް ބޭނުންވާ ސްކިލްޑްީމހުްނ . ލިބޭނެގޮތް ފަހިވެގެންދާނެއެވެ
ރުމަށް ިއސްކަންދީގެން ވިޔަފާރިއަާށއި އިޤްތިޞާދީ ަޙރަކާތްތަކަށް އޮތް ހުރަސްތަްއ ނައްތާލާ، ކުދި އަިދ ބިނާކު

މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިވެރިންނަްށ، ވިޔަފާރީގެ މަސައްކަތް، އެދެވޭ މިންގަޑުތަކެއްގައި ހިފެެހއްޓުަމށް ބޭނުންވާ 
ާމއިއެކު، ބޭރުެގ އިންވެސްޓަުރންނަށްވެސް ރާއްޖޭގަިއ ފަިއސާއާއި ަފންނީ ލަފާ ިލބޭނޭ ފުރުޞަތުތައް ހުޅުވާލު 
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އިންވެސްޓް ުކރެވޭނެ ފުރުަސތުތައް ތަނަވަސްކޮށްދީ ެއަފރާތްތަކުގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ހިމާޔަތް ކޮށްިދނުމާއިއެކު، 
އަދި ސަރުކާރަކީ ެއއްވެްސ  .މަގުތައް ތަނަވަސްކޮށްދީެގނެވެ ވިޔަފާރީގެ ފުުރސަތުތައް އިތުރު ކުރެވޭނޭ

ވިޔަފާރިއެއްަގިއ ހިއްސާނުާވ ފަރާތަކަށް ހެދުމާިއއެކު ިމހާރު އެކިއެިކ ކުންފުނި ތަކުގައި ހިމެޭނ ސަރުކާރުގެ 
  .ލެވޭނެއެވެހިއްސާ އާްނުމނަށް ވިއްކާ

  
 އެދެވޭ މިންގަޑުތަކެއްގައި ހިފެހެްއޓުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާިލޭބނެ މަގުފަހިކުުރމައްޓަކައި  ތައްވިޔަފާރީގެ ަމސައްކަތް

އިންވެސްޓްމަްނޓް ބޭންކުތަށް އުފައްދާ ައދި ޤައުމުގެ ނެޝެނަލް ބޭންކުން ދިގުމުއްދަތައް ލުއިލޯނު ލިބޭނޭ 
  .ޮކށްދޭނެއެވެމަގުފަހި
  
އެހެންކަމުން، . ކުޑަރަށްުފށު ޤައުމަކަށް ވީހިނދު، ދިވެހިރާއްެޖއަކީ ޤުދުރަތީ ވަޞީލަތްތައް މަދު ޤައުމެކެވެ 5.2

ނުންތައް ހިފުމުަގއި ދިުގ މުއްދަތަކަްށ ކުރިއެރުން ދެމެހެއްޓޭނެ އުޞޫލުތައް ބިާނކުރުމުގައި ބިމާއި ކަނޑުެގ ބޭ
ީޕއިން ަމސައްކަތް ކުާރނެއެވެ ތެއްދީގެންޚާއަްޞ އަުހިމއްޔަ އަހަެރމެންގެ އެންެމ މުހިންމު ވަޞީލަތަީކ . އެމްޑީ

ނުބެހެއްުޓމުގެ ސަބަބުން ިމ އަތޮޅު  ކުޑަވެގެންނޫނީ ފަރުވާ ބަލަިއުލން. އަހަރެމެންގެ ާނޒުކު އަތޮޅުވެްއސެވެ
ގެއްލުމަކަށްވުން  ނެވެއްސަށް ލިިބދާނެ ގެއްލުމަކީ ޚަރަދުބޮޑު އަދި ރަނގަޅު ކުރުމަށް އެތަކެްއ ދުވަސް ނަގާފާ

އެކުރާކަމެއްެގ ނަތީޖާ ، އެހެންކަމުން މި އަތޮޅުވެްއަސށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކުން ދިފާޢުވުަމށްޓަކައި. އެކަށީގެންވެއެވެ
ފަންނީ މަސްވަރާާއއި، ަލފާ ހެޔޮގޮތުގައިލިބިގެން އެކަށައަޅާ، ބިމާިއ، ކަނޑުތަކާއި  ން،ކުރެވިދާނެ ކަންކަރަގަޅު 

 އަދި ގޮނޑުދޮށްތައް ސަލާމަްތކޮށް ބެލެހެއްުޓމަށް މިާހރަށްުވރެ ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެއް ޤާއިމްކޮށް ހިްނގު މަކީ 
ޕީގެ ސަުރކާރަކުން ވަރަށް ބޮޑު އަހައްިމްއޔަތެއްދޭނެ   .ވެއެއެމްޑީ

  

ދިވެހިންނަްށ ) 1(އެހެންކަމުން . ފަތުރުވެިރކަމަކީ ރާއްޖޭގަިއ އެންމެ ހަލުިއކޮށް ކުރިއަރަުމންދާ ވިޔަފާރިެއވެ 5.3
ހުރިހާ ފަުރދުންނަށް ލިބޭ ފަިއާދ ) 2(މި ވިޔަފާރީަގިއ ސީދާ ަބިއވެރިވުމުގެ ޮދރު ހުޅުވާުލަމށާއި، 

އިތުރުވަމުންދާނެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް ދިވެހި ފަރުދުންނަށް ލިބިދިނުމަށްޓަކައި ) 3(ލިބިދިނުމަށާިއ، 
ދިވެހިރާްއޖޭގަިއ މީހުން ދިިރއުޅޭ ކޮންމެ ަރށަކަށް ދިއުާމިއ ހުރުމުގެ މިނިވަންކަން އޮތުމާއިއެކު ދިވެހި ކޮންމެ 

ރިކަންކުރާ ރަށް މާލެއެކޭ ެއއްފަދައިން މީުހން ދިރިއުޅޭ ެއހެން ރަށްރަށުަގއިވެްސ ރައްޔަތަކަށް ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ވެ
  .ހޮޓާ، ގެސްްޓަހއުސް ފަދަތަްނތަން ހަދާ ހިންގުމުގެ މިނިވަންކަން ދެވޭނެއެވެ

  
( ޓްއަިރޒަމްގެ ފައިާދ ޢާއްމުރައްަޔތުނަށް ދިނުމުގެ މަޤްަސދުގައި އުފެްއދުނު ކުންފުނި  5.4
މިހެްނކަމުްނ . އުފެްއދި މަޤްސަދް ޙާސިލް ނުވާނެކަން މިހާރު މިވަނީ ޔަޤިންކުރެވިފައެވެ) ސީ .ޑީ.ޓީ.ެއސް.ޓީ.އެމް

ޓްއަރިޒަމްގެ ަފއިދާ އާއްމު ަރއްޔަތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޔަގީންކަށް އޮތް އިތުރުމަގެއްެގ ގޮތުގައި އެމްީޑޕީ އިން 
ޓްއަރިސްުޓންނަށް ރާއްެޖތެރޭގަ މީހުން ދިރިުއޭޅ  ދެކެނީ އަގުހެޮޔ ޗުއްޓީއެއް ރާއްޖޭގަ ހޭދަުކރަން ބޭނުވާ
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 ިމހެންކަމުން. ރަށްރަށުގައި ހެދޭ ގެސްްޓ ހައުސްތަކުަގ ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލުމުގެ އެފުުރސަތު ުހޅުވާލުމެވެ
ތަކެއްގެ ދަށުން މީހުން ދިިރުއޅޭ ރަށްަރށުގަިއ ތަފާތު ފެންަވރުގެ ގެސްޓް ހައުްސ އެކުލަވާލެވޭ ަހރުދަނާ ޤަވާއިދު 

ޕީނާކޮށް ޓްއަިރޒަމްގެ ވިޔަފާީރގެ ތެރެއަށް ަވނުމުގެ ފުުރަސތު ދިވެބި ގެ ަސރުކާރުން .ހިންނަށް ހުޅުވާލުމަކީ އެމްޑީ
  .ކުރާނެ ކަމެކެވެ

  
މަްސވެިރކަމަކީ ދިވެހިްނނަށް، އެއުރެްނގެ މައިގަޑު ިދރިއުޅުން ބިނާުކރުމަށާިއ އަދި ވަޒީފާ ލިުބމަްށ އޮތް  5.5

 ިދ، މިދާއިާރއަީކ އިތުރަށް ުފޅާ ކުރެވިދާނެ، ފުޅާކުުރމަށް، ތަފާތު ފުުރސަތު ތަކެއްއަ. މައިގަނޑު ވަޞީލަތެވެ
އަމިއްލަ ދިރުއުުޅމަށް ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް ކުރި ނަމަވެްސ، މަްސވެރިކަުމެގ . އޮތް ދާއިރާއެކެވެ ހޯދެން

މަްސވެރިންނާިއ ) 1(އަކަށްވާނީ ނަތީޖާ. ޙަރަކާތްތައް ިހންގަންޖެހޭނީ ދެމެހެއްޓެނިިވ ހަމަެއއްގެ މަތިންނެވެ
ޯޕރޓްގެ ާދއިރާއިން އިތުުރ އާމްދަީނ ) 2(އެމީހުންގެ ާޢިއލާތަކުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަުރ މަތިވެ،  ޤައުމަށް އެކްސް

މަސްެވރިކަމުެގ އުފެއްދުންތަްއ ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ހިފުމުގެ މަގު ފުާޅވެ އިތުރުވުމުެގ ) 3(ލިބި، 
މިމަޤްސަދުތައް ޙާސިލް ކުރުމަްށޓަކައި، މިހާރު ކަޑުމަހުގެ މަްސވެރިަކްނ  .މެވެއިތުރުވެގެން ދިއުސަބަބުން ވަޒީފާ 

ޯޕރޓް ކުރުމުގެ  ކުރުމަށް ސަަރހައްދު ކަޑައެިޅފައިވާ ސިާޔސަތަށް ބަަދލުގެނެވި މަްސގަނެވިއްކުމާއި އެކްސް
  .ނަވަސްޮކްށދެވޭނެއެވެވިޔަފާރީގެތެރެައށް އަލަށްވަންނަށް ބޭނުންވާ ދިވެހިންނަށް އެމަގުތަ

  
ހުން ތަްމރީނު މީމަްސވެިރކަމުގެ ސިނާައތު ހަރުދަނާކޮށް ހެޔޮގުތުގައި ބިނާކުރުމަށްޓަަކއި މަސްެވރިކަަމށް  5.6

ކިޔަވާދިނުމަށް ޭބނުންވާ މުވައްސަސާަތއް ދެނެގަނެ އެފަދަތަންތައް ޤާއިމްކޮށް، އި، ަމސްވެރިކަން ކުރުމަށާ
ަޙއްދު ބަލަހައްާޓ ހިމާޔަތްކުރުމުެގ މަސައްކަތް ަހރުދަނާކޮށް، އާުއފެއްދުންތައް ރާއްޖޭގެ ަމސްެވރިކަމުގެ ސަރަ 

ތައާރަފްކުރުާމއި އެފަދަ ުއފެއްުދންތަކަށް މަގު ތަނަވަސްކޮށްީދ އެކަން ކަން ކުރުމަކީ އެމްީޑީޕގެ ސަރުކާރުން 

  .ޤިންކަންދެމެވެކަމުގައި ވާނެކަމުގެ ޔަ ނެ ކަންތައްވަރަށް ބޮޑު ައހްމިއްޔަތެއްދީ ތަންފީޒު ކުރާ
  
އުސޫލުން ފައިަބރ ގްލާސް ޮބޑެތި ދޯނިފަހަުރ ބަނދެ ހަމަަހމަ އުސޫލަކުްނ މަސްވެރިކަްނ ގެ ލޯން) ހ(

ތަރައްގީކުރުމަްށ އަތޮޅުތަކަށް ދޫކުރެވޭނެ އުސޫލްއެްއހަަމޖެްއސުން، އަދި ިމގޮތުން މަސްވެރިކަމަށް 
ދޯނިަފހަރު ބަނުމަށްޭވނުންވާ ފައިބަރ ގްލާސް އާިއ އެއާ މަސް  ،އިކުރާއިންވެސްްޓމަންޓްތަކަށް ބޭނުންވާ ސާމާނާ

  .އަދި އިންޖީނު، ޖަނެރޭޓަރ، ފިނިކުާރ ނިޒާމް ފަދަ ތަކެތިން ޑިއުޓީ އެއްނުނަގާނެއެވެ ،އެހެނިހެންތަކެތިގުޅޭ 
  
މަހުެގ ރިގަނެ ފިިނކުހުރިހާ މަހެއްރޯަހމުގެ ގޮތުގައި ވިއްކަން ބޭނުންވާ ، މަހުގެތެރެއިންރާއްެޖއަްށ ބާނާ ) ށ(

ބޭނުންވާނެ އިތުރު  އަދި އެމަްސ އެކިބާވަތްތަކުގެ އުފެއްދުްނތަކަށް ހެދުަމށް، ގޮތުގައި ގުދަންކުރެވޭނެ
  .މެވެކާރުޚާނާފަދަ ަވސީލަތްތައް ޤާިއމްކުރު
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މީހުންގެ ކެުއަމްށ ) 1(ދަނޑުވެރިކަމަކީ، ދާއިރާ ހަނި، ވަޞީލަތްތައް މަދު ދާއިރާއެއް ނަމަވެސް،  5.7
ބޭނުންވާ މުހިންމު މާއްާދތަކެއް ލިބިދޭނެ އުފެއްދުން ތަކަކަށް ފުރުސަުތ ފުޅާކޮށް މިހާރަްށވުެރ 

ޚާއްޞަކޮށް ުދުރ ) 2. (ރަގަލުކުރެވިދާނެ ދާއިރާއެކެވެއާމްދަީނ އިތުރުކޮށް  އްދުންތެރިަކމާއި އޭގެން ލިބޭއުފެ
އެހެންކަމުން އަމިއްލަ ޭބނުމަށާިއ . އުފެއްދިދާެނ ދާއިރާއެކެވެ އްތަކެގެ އިތުުރފުުރސަތުއަތޮޅުތަކުގައި، ވަޒީފާ

މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ) 1(ސަަބބުތަކަކީ، . ން ޖެޭހނެއެވެމިޙަރަކާތް ކުިރއަރުވަ ،ައމާޒުކޮށްގެން ވިޔަފާރިއަށް
ކާނާގެ ބާވަތްތަކެއް ކަމުގައި ހިމެނޭ މޭާވއާިއ ތަރުކާރީގެ ބާވަތްތައް އުަފއްދާ އެ ތަކެތި ފޯރުކޮށް ދިނުމާިއ، 

ްނ ބޭރުާވ ރާއްޖެއި) 2(އާމްދަނީހޯދާ ިދރިއުޅެވޭނެ ވަޞީލަތެއްގެ ގޮތުގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބާވަތްތައް އުފެއްދުން، 
ހަަމއެހެްނެމ . މަދުކުުރމަށްޓަކައި ދަނޑުވެރިކަން ވިޔަފާރީގެ އުޞޫުލން ހިންގުން، މިއެވެ ޢަދަދު ގެބޭރުފަިއސާ

ތަރުކާރީ ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި، ކުަޑ ޚަރެއްދެއްޮކށްގެން  އްދިދާނެ ބާވަތްތަކުގެ މޭވާއާއިރާއްޖޭގައި ުއފެ 
އެހީވެދީ އް ރާްއޖޭގައި ވިއްުކަމށް ހުރި ދަތިތަކާއި ހުަރްސތައްނައްތާލުމަްށ އުފެއްުދމަށް ެއހީތެރިވެ އެުއެފއްދުންތަ

ރައްޔަތުންނަށް . ގެސަރުކާރަުކން ވަރަށްޮބުޑ އިސްކަެމއް އެކަމަށްދޭނެ ަކމެކެވެ.މަަސއްކަތް ކުރުމަކީ އެމްީޑީޕ 
ގަކޮށް ަކޑައަޅާނީ ރައްިޔތުންގެ މަަސއްކަތުގެ ަފއިދާ ލިބޭނޭގޮތަށް ދަނޑުވެރިކަމަށް ތަރައްޤީުކރާނެ ރަށްތަކެއް ފާހަ

މިަމަސއްކަތަށް މީހުްނ ބިނާކޮށް، ތަމްރީނު ހޯދާީދ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން . މަޝްަވރާއާއިއެުކގައެވެ
ޕީގެ  ދަޑުވެރިކަމުގެ މަަސއްކަތް ހިންގުމުގެ މަގުތަނަވަސްކޮށްދީ އެކަމަށް ބޭނުްނވާ އިތުރު މުަވއްަސސާތައް ެއމްޑީ

މަޤްސަދުތަކާއި ލަޑުދަޑިތައް ޙާސިލް ކުރުމަށްޓަކައި، ދަުޑވެިރކަަމްށ  ވާބުނެވިފައި. ން ޤާއިމްކުރާނެއެވެސަރުކާރަކު
ކުއްޔެއްނެތި ލިބޭނެ  ދުވަަހށް އަހަރު 5ލިބިދެވޭ ބިން ދިގުމުއްދަތަްށ ލިބޭނެ ގޮތް ހަދާދިނުމުގަ، ފުރަތަމަ 

ޕީގެ ސަރުކާރަކުން ވެރިކަމުގެ ަމސައްކަތަށް ެއތެރެކުރެވޭ، މުޑުވަކުގެ ދަޑު. ކޮށްދޭނެއެވެ ޔަޤީން  ކަން އެމްޑީ
އަދި ދަޑުވެރިކަމުގެ މަަސއްކަތަްށ . ކާނާއިން ޑިޔުޓީ މައާުފ ކޮށްދެވޭނެއެވެ ބާވަތްތަކާއި، މެސިނަރީއާއި، ދަޑު
ނެ އަނބުާރދެއްކޭ ،ލުއި ަފސޭހަަކމާއިއެކު ހޯދާ ކަށް އެކަމަށް ބޭނުންވާނެ ފައިސާނިކުންނަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަ 

ވަރުވާއަށް ދޫކުރުމުގައި ެއއަތޮޅެއްގެ މީުހންނަްށ  ރަށް ގޮތްގޮތަށް ހޯދާދިނުމާއި، ދަނޑުވެރިކަމަށް ޫދކުރެވޭ ރަށް
އިސްކަންދިނުާމ އަދި ދަޑުވެރިން އުފައްާދބާވަތްތައް އެކަށީގެންވާ ރަގަުޅ އަގުގައި ވިއްކުުގ 

ޕީގެ ސަރުކާރަ  .ުކންދޭނެއެވެމަގުތަނަވަސްޮކްށދޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެމްޑީ
  
ދިވެިހަމސައްކަތްތެރިންނަކީ ގައުމުގެ އެންމެއަގުޮބޑު ރައުސުްލާމލަށް ވެފަިއ އެމީހުންގެ ހައްގުތަށް  5.8

ިމގާނޫންގައި އެންމެކުޑަކޮށް ދޭްނޖެހޭނެ . ރަށްކާތެރިކޮށް ހިމާޔަތްކުރުަމއްަޓކައި ފުރިަހމަ ގާނޫންނެއްއެކުލަވާލެވޭނެއެވެ
ެޖހޭ ވަގުތާ އިތުރުވަގުތާ ސަލާމާ ޗުއްޓީާއ މީގެ އިތުރުރުންވެސް ވަީޒފާއާ ުގޭޅ މުސާަރއާއި ަވޒީފާއަދާކުރަން

 ފަދަ  ސް މިގާނޫންގައި ރިޓައަރ ކުރަންޖެހޭ ުއުމރާ ރިޓައަރމަންޓް ބެނިފިޓް . އެންމެހާކަންތަްށ ހިމެނިަފއިވާނެއެވެ
ްއގު މިގާނޫނުން މަސައްކަތްެތރިންނަށް ޙަހަމައެއާއެކު ޓްރޭޑް ޔޫނިއަން ހެދުމުގެ . އުސޫލްތަށް ިހމެނިފައިވާނެއެވެ

މީގެ އިތުރުން ބައިނަލް އަގްވާމީ ަމަސއްކަތްތެރިންގެ ހައްގުތަކާ ބެޭހ މުއާހިދާތަކުަގއި ރާއްޖެ . ލިބިދެވޭނެއެވެ
  .ސޮއިކުރާނެއެވެ
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ޑައަާޅ އާންމު މާލިއްޔާތުގެ ަކންކަމާ ދައުލަުތގެ ބަޖެޓާ ެބޭހ ސިާޔސަތާ ޓެކްސް ނެގުުމގެ ސިޔާސަުތ ކަ 5.9
ޢާންމު ޚަރަދުތައް . ޤައުމުގެ އިޖްތިމާޢީ އަދި އިޤްތާިޞދީ ކުރިއެރުމަްށ ފައިދާވާނެގޮތަށް ބަލައިގެންނެވެ ނީހިންގާ

ެޕންޑިންގް ޤައުމުގެ ތެރޭގައާއި ޤައުމުން ބޭރުގަިއ ، ޅޭނީގެންގު ގެމިންގަޑުނުވަތަ ޕަބްލިކް ސް
. ރިނުވެ، މެދު މުއްަދތާއި ދިގު މުއްދަތަށް ދެމެެހއްޓޭނެ ދަރަަޖއެއްގެއެވެހިފަަހއްާޓނުލެވޭވަރަށް ދަރަނިވެކެތްކޮށް

 .ގޮތަށެވެ އޮންނާނެ ފައިދާއޭގެއެންމެހާ ރައްިޔތުންނަށް ޅާނީ ކުރާ ޚަރަދުތަްއ ކަނޑައަ
  

ވެރިކުާރ ކަށް ފަތުރާ ފުޅާޮކްށ، ވީވަރަކުން ބޭރުން މެދުމިސްރާބުތަޤަުއުމގެ އިޤްތިޞާުދ ތަފާތު  5.10
ޕީގެ ސަުރކާރަކުން ޕްރަިއވެޓް ސެކްޓަާރއިއެުކ . ޝޮކްތަކުން ރައްކާވެ އޮވެވޭެނގޮތަކަށް ކުރިއެރުވޭނެއެވެ ެއމްޑީ

މަަސއްކަތްކުރާނީ، އިޤްތިޞާދުގެ ބިންގާ ފުޅާކޮށް، އަމިއްލަ ދިވެހިންނާއި ބޭރުފަރާތްތަކުެގ ވިޔަފާރިއަްށ މަގުފަިހ 
  . ކުރުމަށެވެ

  
ން ސީދާކުރާ ިއންވެސްޓްމަންްޓ ނުވަތަ ފޮރިން ޑިރެކްޓް އިންވެސްްޓމަންޓްއަކީ، ރާއްެޖއިންބޭރު 5.11

ބޭރުގެ . ޢިމާރާތްކުރުާމިއ ކުރިއެރުވުމުެގ މަޝްޫރއުތަކަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ފައިސާ ލިއްަބިއދޭނެ ވަޞީލަތެކެވެ
) 1(ކާރުގެ ރޯލަކީ، އަދި ސަރު .އިންވެސްޓަރުްނނަށް އޮތް ޖާގަ ސާފުޮކްށ ފެންނަންއޮތުން މުހިންމެވެ

އައި ނޫނީ ބޭރުގެ .އެފްޑީ) 2(ސަަރޙައްދުތަްއ އިޝްތިހާުރ ކުރުމުގައި ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވުާމއި، މި
ކަމަްށ އިންވެސްޓްމަްނޓްތަކަށް އިތުބާރުހުރި ގޮތެްއގައި ދެމެހެްއޭޓނެ މާހައުލެްއ އުފެއްުދމުެގ ބޭނުމުގައި، އެ

  . އް ނައްތާލުން، މިއެވެހުރި ުހަރސްތަމަގުފަހިޮކށްދީ ިމކަމަށް
  

ފިނޭނެޝަލް ދާއިރާ ނޫނީ ތިޖާރީ ދާއިރާ ވެގެންދާނީ އިޤްތިޞާދީ ކުރިއެރުމަށް މަގުހުޅުަވއިދޭނެ އެންެމ  5.12
މުޖްތަމަޢުެގ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކަކަްށ . މިާދއިރާ ފުޅާޮކްށ ވަރުގަދަ ކުރަން ޖެހެއެވެ. މުހިންމު ވީަޞލަތަށެވެ

  .އް ލިބިދެވޭނެއެވެބޭނުންވާ ތިޖާރީ ޚިދުމަތްތަ
  

އިގްތިސާދީ ތަރައްީގގެ ދާއިރާ ފުާޅކުރުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ އެކިހިސާބުތަކުގައި ޑިއުޓީ ފްރީ ޯޒންތަކެއް  5.13
  .ގާއިމް ކުރެވޭނެއެވެ

ގައި ވަރަްށ ޤީއުުމގެ އިގްތިސާުދގެ ތަރައްޤަދިވެިހރާއްޖޭގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްީރ އަކީ  5.14
ކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ަފިހ ސިޔާސަތެްއކަޑައެޅުން، މިގޮތުން ޤީދާއިާރއަކަށް ވުމާއެކު، މިދާއިރާ ތަރައް މުހިްއމު

 އި ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މާލީ އަދި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތަށް ހޯދޭނެގޮތްތަށް ތަނަވަސްކޮށްދިނުމާޤީމިސިނާއަތު ތަރައް
މަސައްކަތްކުރުމުެގ ފުރުސަުތ ލިބޭނޭ މަގު ފަިހ  ވީހާގިނަ ދިވެހިންނަށް މިާދއިރާގައި ހަަރކާތްތެރިވެ

  .ކޮށްދެވޭނެއެވެ
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ޕިންގ ުކރިއެރުވުަމށް ަމސައްކަތް ކުާރނެއެވެއެމްޑީ 5.15 މިގޮތުން އެޅޭ ފިޔަވަޅުތަކުގެ . ީޕގެ ސަރުކާރުްނ ޝި

ޓްާރންސިޓް  ގޮތަށް ްޓރާންސިޓް ކުެރވޭ ޙަްއެދއްގައި ބޯޓުަފަހރުން މުދާސަރަ 2ތެރޭގައި މަދުެވގެން ރާއްޖޭގެ 
ޕިންގ ކުންފުނިތަކާިއ . އިމުރެވޭނެއެވެޓާރމިނަލް ޤާ ިމޓްރާންސިޓް ޓާރމިނަލްތައް ޤާޢިމުކުރާނީ ބޭރުގެ ބޮޑެތި ޝި

ގޮތުން ބަލާއިުރ  މިގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ޖޯގްަރިފކަލް. ދިގުމުއްދަތަކަށް މިަމސައްކަތް ހިްނގޭނެގޮތަށެވެ ގުޅިގެން
ޕްޮކށް އެކިޤައުމުތަކަްށ އިރު ން ހުޅަނގަށް އަދި ުހނޅަގުން އިރަށް ދަތުރުކުރާ ބޯޓުފަހަރުްނ މުދާ ޓްރާންޝި

ޕްަލއިޮކށްދޭތަނަކަށް ވާނެއެވެ، ފޮނުވޭ  . އަިދ މިޓާރމިނަލްތަކުން ބޯޓުފަހަަރށް ތެލާއި ފެްނ، އަދި ކާބޯތަެކތި ސަ
ަސުރކާރުގެ ޢާމްދަނީ ވަރަށް  ،ުފރުސަތައް ތަނަވެސްވެ ވަޒީފާގެމިކަމުން ރާއްޭޖގެ ވަރަށްގިނަ ރައްޔަތުންނަށް 

އަދިމީގެ އިތުރުން ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުންާނ ގުލިގެން ރާއްޖޭގެއުތުރާއި ދެކުނުގައި .ބޮޑަށް އިތުރުެވގެންދާނެއެވެ
   .ތައް ޤާއިމްކުރާެނއެވެމަރާމާތުގެ މަަސްއކަތްތައް ކުރެވޭނެ ވަސީލަތްޑޮކްކޮށް  ޑުަރއި ބޯޓުފަަހރު

 
ޕިންގ ދާއިރާ ވީހާެވސް ފުޅާޮކށް ތަރައްޤީކުރުމަށެވެ .ޑީ.އެމް މިގޮތުން . ޕީގެ ަސރުކާރަކުން މިަމސައްކަތް ކުާރނީ ޝި

 މަގު ) އޮފް ކޮންވީނިއަންސް ައށް ފްލޭގް (ށް ދުއްވުމަށް ދިވެހި ރާއްޖޭަގއި ބޯޓުފަަހުރ ރަޖިސްްޓީރ ޮކ
މިގޮތުން ފްލޭގް އޮފް ކޮންވީނިއަންސްއަށް ދާއިރު ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަުގ ނުވެއްޓޭނެ ގޮތެއްގައި . ހުޅުވާލެވޭނެއެވެ

އްކަމަްށާވ އަދި ދުނިޔޭގެ މުޙިއްމު ކްލެސިފިޭކސަްނ ސޮސައިޓީތަ . މިކަންކުރުމަށް މިންގަޑުތަކެއް ކަނޑައެޅޭނެއެވެ
އަދި ހަމަ ީމގެ އިތުރުން އޯފޯްޝރ . ވީ ސްޓޭންޑަރޑްައްށ ފެންވަރު ިހފޭއްޓޭނެއެވެ.އެން.ލޮއިޑް ނުވަތަ ޑީ

ދިދައިެގ ދަށުން ރަިޖސްޓްރީ ކުރެޭވއިރު މީެގ  ދިވެހި. ޓްރީ ކުރެިވގެންދާނެއެވެކުންފުނިތައް ީމގެދަށުން ރަިޖސް
  .ރުތުކުރެވޭެނއެވެދިވެހި ފަޅުވެިރން ހިމެނުމަށް ޝަ 10%  ވެގެންމަަސއްކަތްކުރުމަށް މަދު  ކޮންމެ ބޯޓެއްގައި

 

  ފިސްކަލް ޕޮލިސީ 
ޕީެގ ސަރުކާރެއްެގ ފިސްކަލް ޮޕލިސީ ބިނާވެަފއި އޮންނާނީ ސަރުކާރުގެ އިޤްތިސާދީ ިސޔާސަުތ އެމްޑީ 6.1

ތުންގެ ފުރިަހމަ ިއތުބާާރިއ ރާވާ ތަންފީޒުކުރާގޮތާއި ިފސްކަލް ޮޕިލސީ ިޑޒައިންކޮށް ހިްނގާ ގޮތުގެ މައްޗަށް ރައްޔަ
އެއްބާރުލުން ިލބިގެންދާނެ ގޮތެއްގެ މައްޗަްށބަލައި ޤައުމުެގ އިގްތިސާދީ ތަރައްޤީއަށާއި، ވަޒީފާއާއި ަމސައްކަްތ 
ކުރުމުގެ ފުރުަސތު ފުޅާވެ އިތުރުވުމަށާިއ، ރައްޔަތުންގެ ތަނަވަސްކަން އިތުރުވެ ދިރިއުޅުމުެގ ފެންވަރު މަތިވަުމްނ 

  :މިގޮތުން ފިސްކަލް ޮޕިލީސ އެކުލެވިގެންވާނީ.  ަފހިވާނެ ގޮތަށެވެދިއުމަށް މަގު
  .ސަރުކާރުެގ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދު . ހ
  .ސަރުކާރުެގ އާމްދަނީގެ ތެރެއިން ޓެކްސް . ށ
  .)އާރ.ބީ.އެސް.ޕީ(ސަރުކާރުގެ އާމްދަނީ ޯހާދނެ މަގުތަށް . ނ
  .ސަރުކާރުެގ ޚަރަދު ތަކުގެ ތެރެއިން ޓްރާންސްފަރ ޕޭަމންޓްސް . ރ
  .ސަރުކާރުެގ ޚަރަދުތަކުގެ ތަކުގެ ތެރެއިން ސިނާއީ ތަރައްޤީގެ ޚަރަދުތައް. ބ



 

 17ެގ  31ަޞުފޙާ                                           2006ޮއަގްސްޓ  26-23ައުއަދާޔޚާިލުފ ޮކްންގެރްސ 
 

  .ބަދަލު ދިނުމުގެ ޚަރަދުތައް. ޅ
  .މިނޫންވެސް ފިސްކަލް ިއންސްޓްރޫމެންްޓތައް. ކ
  
ތިސާުދ ހިންގުމުގަިއ ސަރުކާރުެގ ފިސްކަލް ސިޔާސަތު ޭރވިފައި އޮންާނނީ ކޮންމެހެްނ ޤްޤައުމުގެ އި 6.2
އަދި މޮނިޓަީރ . ތިސާދީ އަޑިތަކާއި އުސްތައް ނައްތާލުމެވެޤްތިސާދު ެމނޭޖްކުރަންޖެޭހ ދަޑިވަޅުތަކުގައި އިޤްއި

  :ކަްށ ވާނީޙަމިގޮތުން ފިސްކަލް ސިާޔސަތުގެ ރޫ.  ސިޔާސަަތށް އެހީތެރިވުމެވެ
  .ކުރުން ހާމަކަންޮބުޑ އަދި އެތެރެެފންނަ ގޮތެއްގައި ފިސްކަލް ޮޕލިސީ އެކަށަައާޅ ތަނަފީޒް. ހ
  .ދައުލަތުގެ މާލީ ިހސާބުތަްއ ފޮރުވުމެއްނެިތ ހާމަކުރަމުން ދިއުން. ށ
  .ހަލުއިކަމާިއއެކު ނަތީޖާ ނެރެވޭފަދަ ުއޫސލަކުން ހިންގުން . ނ
އިންސާފްެވރި ކަމާއިއެކު އާމްދަނީ ރައްަޔތުންގެ މެދުގައި ބެހިގެންދާނެ ގޮތެއްގެ މަތިން ފިސްކަލް ޮޕިލީސ . ރ

  .ރޭވިފައިއޮތުން 
  .ދައުލަތުގެ ދަރަނި ކަޑައެޅުމުގައި މޮނިޓަީރ ޕޮލިސީާއއި ތައާރުޒު ނުވާގޮތަށް ފިސްކަްލ ޕޮލިސީއޮތުން . ބ
  
ތިސާދެއްގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުގެ ފިސްކަްލ ޕޮލިސީ ަމސައްކަތް ކުރާނީ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުކުަޑ ޤްފަރުދީ އި 6.3

މިަފދަ ސިޔާސަެތއްގައި ޕަބްލިްކ ސެކްޓަރ ބޮރޯއިންގ .  ތިސާދީ ވަީސލަތްތައް ގާއިމްކުރުމަށެވެޤް ކުރުމާއިއެކު އި
  .ުއމީ ކުރިއެރުން ދާނީ އިތުރުވަމުންނެވެޤަގެ ސަބަބުން  )PSBR(ރިކުއަރމެންޓް 

  
ސަރުކާުރގެ ފިސްކަލް ސިޔާސަތުގެ މައިގަނޑު އަާމޒު ކަމުގައިވާ ރައްޔަތުންގެ ފުދުންތެރިކަމުގެ ތެރެިއްނ  6.4
އިމް ކުރިއެރުްނ ޤާދުުމގައި ސަރުކާުރގެ ޓެކްސް ސިޔާސަތު ިބނާވެފައި ޮއްނނާނީ ތިސާދީ ުކރިއެރުން ޯހޤްއި

  .ށެެވކައލމަގުފަހިާވފަދަ ުއސޫ
  
ޑުދަޑިތައް ވަޒީފާގެ ފުުރސަތު އިތުރުކުރުމާއިއެކު ިއންފްލޭޝަންގެ ބިރު ކުޑަކުރެވޭނީ ދުރު މުސްތަގްބަލްގެ ލަ 6.5

ކުރުމުސްތަގްބަްލގެ ލަޑުދަޑިތައް ހާސިލްކުރުަމށް އެއްވެސް ހާލެއްަގިއ  ވީހިދު ސިޔާސީބޭނުމަށް .ގެންގުޅެވިގެންނެވެ
 .ސަރުކާރުގެ ިފސްކަލް ސިާޔސަތު މަަސއްަކތް ނުކުރާނެއެވެ 

  
މިގޮތުްނ . ސަރުކާރުގެ ފިސްކަްލ ޕޮލިސީ ަމސައްކަތްކުރާނީ މެކްރޯއެކޮނޯމިކް މެނޭޖްމަންޓް އަށެވެ 6.6

އަދި ފިސްކަްލ ސިޔާސަތުެގ ޓެްކްސ . އެކު ސީދާ ޓެކްސްނެގޭނެއެވެ ނުސީދާކޮށް ނެގޭ ޓެކްސްތަށް ކުޑަކުރުމާ
ބިނާކުރެވޭނެ  ތިސާދެއްޤްރޭޓްތަކާއި ބޭންޑްތަށް ގާއިމްކުރެވޭނީ އިެއރަކަށް ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ މަންފާކުރާނެ އި

ނުކުރުަމްށ  މިފަަދ ސިޔާސަެތއްގައި ވަކިމީަހކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް މަންފާކުރުމާ. މަގަށްބަލައިގެްނނެވެ
 .ބެލުމްެއނޯންނާނެއެވެ
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  މޮނިޓަރީ ސިޔާސަތު 
ތިސާދީ ތަރައްޤީއާއި ޤްީޕގެ ސަރުކާރެްއގެ މަނިޓަރީ ސިޔާސަުތ ބިނާވެފައި އޮންނާނީ އިއެމްޑީ 7.1

އުފެއްދުންތެރިަކން ކުރިއަރާ ރައްޔަތުންނަށް މަސައްކަތާިއ ވަޒީފާގެ އިތުރު ފުރުސަުތތައް ތަނަވަސްވާނެގޮތަށް 
ތިސާދީ ހަރަކާތްތަކަށް ޤްޑައެޅިފައިވާ ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކަކާއި އެއްގޮތް ވާގޮތުގެ މަތިން އި ނގެން ކަބަލައި

އަދި ފަިއސާގެ ާމރުކޭުޓ ހަރުދަނާ ިބންގަލެއްެގ  .މެވެ ބޭނުންވާ ފަިއސާލިބެން ުހންނާނޭމަގު ފަހިކޮށް ދިނު
ގަިއ ށުފަ ޚިުދމަތުގެ އަގު ރައްޔަތުންނަށް އަތްޯފރާ  މައްޗަށް ބިނާކުރުމާއި ފަިއާސގެ އަގު ދެެމެހއްޓުމާއި މުދަާލއި

އަދި މާރކޭޓުގައި ހަލަޮބލިކަން ނައްތާލާ އިންވެސްޓްަމންޓްތަކަްށ  .ަމނިޓަރީ ސިޔާސަތުގެ އަމާެޒވެ ބެހެއްުޓމަކީ
  .ގެރެންޓީ ހޯދައިދިނުމެވެ

  
  .މުވައްަސސާއަކަށް ހެދުން ދައުލަތުގެ ފައިާސއާއިެބޭހ އިދާރާއަކީ ސިޔާސީ ނުޫފޒުތަކުން އެއްކިބާވެގެންވާ 7.2
  
އަދި މިފަަދ  .ގާނީ ވަކި މުއަްއަސާސއަކުންނެވެމިގޮތުން ސަރުކާރުެގ މަނިޓަރީ ސިޔާސަތު ިހން 7.3

  .މުއަްއަސސާއެްއގެ ދަށުން ތިރީގައި ބަޔާންވެގެންވާ ކަންކަން ހިންގުން ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ
  .ސަރުކާރުެގ މަނިޓަރީ ިސޔާސަތު ރާވާ ހިންގުން. ހ
  .އުލަތުގެ ފަިއސާ ކޮންޓްރޯލްކުރުންދަ. ށ
  .ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ފަިއސާގެ މާރކެޓްަތކުގައި ބައިވެރިުވން. ނ
  .ސަރުކާރުެގ ބޭންކަރުގެ ދައުރު އަދާކުރުން. ރ
 .އަދި މިނޫނަސް މަނިޓަީރ ޕޮލިސީ އިްނސްޓްޫރމަންޓްތައް ރާވާ ހިންގުން. ބ
 

  ޢާއިލާއާއި ގުޅުން  އުމުތަކުގެ ޤަޑިމޮކްރެޓިކް : ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު 
ިއ ޙާ އްީދ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަޝްރަޙަޕީެގ ޚާރިޖީ ިސޔާސަތު ބައްަޓންކޮށްފައިވަީނ ސަރައެމްޑީ 8.1

 .އް ރަނގަޅަށް އެނގިތިބެގެނެވެަލތު ވަރަޙާރާއްޖެައށްހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި ރާއްޖޭގެ 
 
އިސިއްަޔތުްނ ޙަކާތްތެރިވާނީ މިނިވަން، މުްސތަޤިއްލު ޤައުމެްއގެ ރަޙަ ގައި ރާއްޖެ ޙް ބައިނަލްއަޤްވާމީ މްަޝރަ 8.2

އަދި ރާއްޭޖެގ . މަސްަލހަތު ހިމާޔަތްކުރުަމށެވެ އުުމގެޤަާސބިތުކަމާއެކުކަންކަމުގައި އިސްނަގައި، ީހވާގިކަމާއި، 
 .ލާލް ެދމެހެއްުޓމަށެވެއިސްތި މިނިވަންކަމާއި

  
ުމގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤާނޫންތަކަށާއި ދުނިޔެޤަބޫލްކުރާ އުޫސލްތަކަށާިއ މިގޮތުން ޚާރިޖީ ސިާޔސަތު ހިންގު 8.3

ބައިންލްއަޤްާވމީ މުޖްތަމައުަގއި ޑެމޮކްރަީސ އަދި  .މިންގަޑުތަކަށް ހުރުމަތްތެރިޮކްށިހތާ އެގޮތުގައި ހިފަަހއްޓާނަމެވެ
ސަަލސްކަން ޤާއިމްކޮށް ދެެމހެއްޓުަމްށ މަ  ޙައިންސާނީ ހައްޤުތަށް ޙިމާޔަތްކޮށް ކުރިއެރުވުމަށާއި ދުނިޔޭގައި ސުލް
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ަޙއްދީ ައދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަުރގައި ކުރެވެމުްނދާ މަސަތްކަަތށް ވެވުނު ިމންވަރަކުން  އްސާ ޙިސަރަ
އްލުކުރުމުަގިއ ބާރުގެބޭނުންކުރުމުގެ ބަދަުލގައި ސުލްހަެވރިކަމާއިއެުކ ހަޤްވާމީ މަްއސަލަތައް ބައިނަލްއަ .ކުރާނަމެވެ

  .ން ހައްލުކުރުމަށް ބާރުައޅާނަމެވެކަންކަ
  
. ދިވެހިާރއްޖެއާއި ބައިަނލްއަޤްވާމީ ުމްޖތަމައުއާއި ެދެމދުއޮންނަ ގުޅުންތައް ފުޅާޮކްށ ވަރުގަދަކުރާނަމެވެ 8.4

ސަރަަހއްީދ . ސިޔާީސ ގުުޅން ޤާއިމްނުޮކްށ ހުރި ޤަުއމްތަކާއިއެކު ސިާޔސީ ގުޅުން ާޤއިމްކޮށް ަވރުގަދަކުރާނަމެވެ
ރާއްޖެަބއިެވރިވާ ބައިނަްލއަޤްވާމީ ަޖމިްއޔާތަކުގައި . މަަސއްކަތްކުރާނަމެވެ މަްށ އާދިރުެމއްގެންނަންއެއްބާރުލު 

 . ހަރަކާތްތެރި މެންބަރަކަށްވެ ެއކަމުން ޤައުމަްށ މަންފާއާއި ާލބަ ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރާނަމެވެ
  
ވާނީ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދު ކުރިއެރުވުަމްށ އެމްީޑޕީ ޚާރިޖީ ސިާޔސަތުގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް އަމާޒަކަށް  8.5

މިޮގތުން ޤައުމުގެ ފަތުރުވެރިކަާމިއ މަސްވެރިަކމާިއ ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން އިޤްތިސާދީ . މަގުފަހިޮކށް އެީހތެރިވުމެވެ
ސިނާއަތްތަކާއި ހަރަކާތްތައް ފުޅާކޮށް ކުރިއެރުވުަމްށ ބޭރުދުނިޔެއިން އިތުރު މަގުތައް ތަނަވަސްކުރުަމްށ 

  .ަސއްކަތްކުރާނަމެވެމަ
  
ދިވެހިންނަށް ދިމާވާ ބޭރުޤައުމުތަކުްނ ވިސާހޯދުމުެގ މައްސަލަައްށ އަވަސްހައްެލއް ހޯދުމަށް މަަސއްކަތް  8.6

އަދި ވިސާހޯދުމުގަިއ . އެްގރީމަންޓްތައް ބޭރުގެ ގިނަ ޤައުމުތަކަކާއިއެުކ ކުރާނަމެވެ "ވިސާވޭވަރ". ކުރާނަމެވެ
 . އެހީތެރިވެދޭނަމެވެ ފަޭސހަމަގުތައް ތަނަވަސްކޮއްދީ 

  
ޕީ ޤަބޫލުކުާރ  8.7 ބޭރުޤައުުމތަކުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލު ކުރުމަށް ަސފީުރން ބޭތިއްބުމުގައި ފުރަތަމަ ަބލާނީ އެމްޑީ

މާޢީ އިޤްތިޞާދީ ދެވަނައަށް ބަލާނީ ޤައުމުެގ އިޖްތި. ދެ ފަްލސަފާ ކަމުގައިވާ ޑިޮމްކރަސީާއއި ލިަބރަލަޒިމް ައށެވެ
ޕްލޮމެޓިކް މިޝަްނތަކަކީ އެފަދަ  .ބޭނުންތަކަށެވެ އުމުތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރާ އަދި ބޭރުގައުމުތަކުގައި ގާއިްމ ކުރެވޭ ޑި

އަދި ދިރިއުެޅމުންދާ ދިވެީހންގެ ކަންތައްތައް ބަލާ އެމީހުންބޭނުންވާ އެހީތައް ޯފރުކޮށްދޭ އަިދ އެފަދަ 
  . ވެމެށްހެދުފަަދ މީހުންނާ ހަވާލުވާންޖެހޭ ފަާރތްތަކަލުގައި ޖެިހއްޖެނަމަ އެ ޙާއުމުތަކުގައި ދިވެހި ރައްޔަތަކު ޤަ
  
ރާްއޖޭެގ އިޖްތިމާއީ ައދި އިޤްތިސާީދ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަށް ިހންގުމަށް ބޭުނންވާ ބޭރުގެއެީހ ހޯދުމާއި  8.8

ވެސްޓްކުރުަމށް ބޭނުންވާ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަްށ ދިވެހިރާްއޖޭގެ އުފެއްދުންެތރިކަމުގެ ިސނާއަތުގައި އިން
އަދި ރާްއޖޭން ބޭރުގައި އިންވެސްޓް ުކރުމަށް ބޭނުންާވ ދިވެހީންނަްށ އެކަމުގައި ެއހީތެރިެވ  .ތެރިވެދެވޭެނއެވެއެހީ

 . ދެވޭނެއެވެ
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މަްއަސލަތަށް ހައްލު ކުރުމަްށ  ރާއްެޖފަަދ ކުދިޤައުމުތަކުގެ ސަލާމަތާިއ، ރައްކާތެރިކަމާިއ ތަރައްޤީއަށް ދިމާވާ 8.9
 .ވެދުމަށް ަމސަްއކަތް ކުރާނަމެޢުގެ އެއްބާރުލުން ހޯ ބައިނަލްއަޤްވާީމ މުޖްތަމަ

  
ރާއްޭޖން ބޭރަށް ދަތުރުކުރާ އަދި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ދިރިއުޭޅ ދިވެހީންނަށް ދިމާވާ ދަތިކަންތަކާއި  8.10

 .އްލު ހޯދުމުގަިއ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮއްދޭނަމެވެޙަ މަްއސަލަތަށް 
  

ގިނަ އަދަދެއްެގ ށް ކިޔަވާކުދިންނަށް ނުއެނގޭ ވަރަ  ދިވެހި ބޭރުދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި 8.11
ޕްަތކާއި ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތުތަްއ ހުރުމާއެކު މިފަދަ ފުުރަސތުތަށް ހޯދާދިނުމުގައި ހާރިިޖއްޔާއިްނ  ސްކޮލަރޝި

  .އަދާކުރެވިދާނެ ރޯލް ފުރިަހމަައށް އަދާކުރާނެެއވެ
  

އް ރައްކާތެިރކުރުމަްށ ކުރެވޭ މަަސއްކަތްތަކުގައި ފުރިހަމަައްށ ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި އިންސާނީ ހައްޤުތަ 8.12
  .އެއްބާރުންލުން ދެވޭނެއެވެ

  
ޕްޓް ވެރިކަން ހިންގާ ޤައުމުތަކުގެ ވެރީން އެޤައުމުތަކުގެ ބޭޚްދުމު ޚު 8.13 ލްމާލުްނ ތުތާރު އަިދ ކޮރަ

ހޯދާ، ހިފަަހއްޓާ،  އަދި އިންވެސްޓްމަްނޓްތައް ނަހަމަގޮތުގައި ނަގާފައިާސއާިއ އެފަދަ ފަރާތްތަކުގެ އެކައުންޓްތަކާއި
ގެ ހައްޤުފަރާތްަތކަށް ފޯރުޮކްއދިނުމަށް ބަިއނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ކުރެވޭ މަސަްއކަތްތަކަށް އެތަކެތި އޭ

 . އެއްބާރުަލއި ެއހީތެރިވެދޭނަމެވެ
  

ލަށް އައިސްފާނެ ނުރައްކާތަކުން ދިވެހި ޤައުމާއި ރައްޔިތުންނަށާއި ޤައުމުގެ މިނިވަންކަމާއި އިްސތިޤްލާ 8.14

އަދި ކުދި ޤައުމުތަކުގެ . ސަލާމަތްުވމަްށ ބޭރުދުނިޔޭގެ ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކާއިގުޅިގެން މަސައްކަތްުކރާނަމެވެ
ސަލާމަތަްއ ރައްކާތެރިކަމުެގ މައްޗަްށ ބައިނަލްއްަޤވާމީ ތާއީދާިއ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަްށ ގަދައަާޅ 

 . މަަސއްކަތްކުރާނަމެވެ
  

ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށި ިހމާޔަތްކުރުމުގަިއ ބައިނަލްއަޤްާވމީ ފެންވަރުގަިއ އިސްނަގާ ައޑުއުފުލާ ހީވާގިަކމާއިއެުކ  8.15
މާޔަތްުކރުމުގެ މްަޤަސދުގައި އުފައްާދފައިވާ  ކުިދ ޖަޒީރާ ޤަުއމުތަކުގެ ޙިތިާމވެށި . މަަސއްކަތް ކުރާނަމެވެ

 . ޖަމިއްޔާގައި ިއސްރޯލެއް ކުޭޅނަމެވެ
  

ދާތަކުގަިއ ސޮއިޮކްށ ހަޙަރާއްޖޭގެ ޤާނޫން އަސާސީ ުހއްދަކުރާގޮތެއްގެ މަތީން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ުމއާދިވެ 8.16
 . ތަންފީޒުކުރާނަމެވެ
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 . ޓެރަރިޒަމް ހުއްޓުުވމަްށ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގަިއ ކުރެވޭ މަަސތްކަތުގައި އެއްބާރުލާނަމެވެ 8.17
  

ްއޖޭގެ ގެއްލިފަިއވާ ޤަދަރާއި އިއްޒަތް އަނބުރާ ހޯދުމަށް ަމސައްކަްތ ބައިްނލްއަޤްވާމީ ުމްޖތަމައުގައި ރާ 8.18
 .ކުރާނަމެވެ

 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާރިީޖ ވުޒާރާގެ ބޭނުންހިފާނީ ރާއްޖެއާއި ބޭރުުދނިޔެއާއި އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިޮކްށ  8.19

 .ދެމެހެއްުޓމަށްަޓކައެވެ
 

  ޤައުމުގެ ދިފާޢީ ސިޔާސަތު 
  :ންތައް ދިފާޢީ ސިޔާސަތާއި އެއްބަސްވު 

ްޕލޯމަސީ'އެމްީޑީޕ ސަރުކާރުެގ ޤައުމީ ިދފާޢީ ސިާޔސާުތގެ އަާސސްައކީ  9.1  – "ޑިޓަރަންސް އާިއ ޑި
ޤައުމުގެ ޚަރަދުތަށް ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި އަސްކަރީ ބާުރވެރިކަްނ . ހިފެެހއްޓުންތެރިކަމާއި ޚާރިީޖ ވާހަކަދެއްކުމެވެ
ގެއިތުރުން އަސްކަރީ ބާރުެވރިކަން ބައްޓަންވާނީ ޤައުމުގެ ޚާރިީޖ މީ. ބަހައްޓާނީ ބޭނުންވާ އެންމެ ކުޑަމިންވަރަށެވެ

  .ސިޔާސަތާއި ެވވޭ އެއްބަސްުވންތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ
  
މިފަދަ ަކންކަމަށް ރިޔަާޢތްކުރާހިނދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަސލާމަތީ ބާރުތަާކއި އެކުވެރި ދަޢުލަތްތަކުގެ ަސލާމަތީ  9.2

ިޚީލ ސިާޔސަތާިއ ޤައުމީ  "ތީ އެއްަބްސވުންސަާލމަ"ބާރުތަކާއިއެކު ކުރެވޭ  ތައް ވާންޖެހޭނީ ާރއްޖޭގެ ދާ
ސަލާމަތައް ެއއްވެސް ބުރޫެއއް ނާރާ ހަމައެކަނި ރާއްޖޭން ބޭނުންވެއްޖެ ޙާލަތްެއގައި ޤައުމަށް ބޭރުްނ އަންނަ 

ގެ ސަބަބުްނ އަދި މި އެއްަބްސވުންތަކު. ޙަމަލާތަކުން ާރއްޖެ ަސލާމަްތކޮށްދޭނެ  އެއްބަސްވުން ަތކަކަށެވެ

  . ރާއްޖޭގައި ބޭުރގެ އަސްކަރީ އެއްވެސް ާބރަކަށް ތިބުމުގެ ާޖގައެއް ދެވިގެން ނުވާނެއެވެ
  
ޕީެގ ފިކުރަކީ  9.3 މިގޮތުން . އެއްކަމުގަިއވާންޖެހޭނެއެވެ' ފުރިަހަމ މާނަވީ ދިާފއު –ޓޯޓަލް ޑިފެންްސ 'އެމްޑީ

ޙަ ޤާއިމްކުރުމުގެ ޙަރަކާތްތަކަ އެއްވެސް ާޙލެއްގައި ރާއްޭޖގެ އެތެރޭގެ ސިާޔީސ . ށެވެއަހަްއމިއްޔަތުދެޭވނީ ޞުލް
  .ކަންތައްތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރި ވުމަށް ޖާގަެއްއ ނުދެވޭނެއެވެ

  
  :ދިވެހިޤައުމީ ދިފާއީ ބާރުގެ މަޤުޞަދު  9.4

 –އޭގެއުޞޫލީ ގޮތުން ބަޔާންކުރެވޭހިދު  ,  ގާނޫން އަސާސީ ގައި އަސްކަރީބާރު ެގ މައިގަޑު މަޤްޞަދުތައް 
، "ބައުންޑަރީްސ އޮފް ޮއޕްރޭޝަްނ ޑިއުރިންގް ޕީސްަޓއިމް "، "ސް ޮއފް އެންގޭްޖމެންޓްރޫލް"

 "ރޫލްސް އޮފް އެންގޭޖްަމންޓް"ހަމަިމހެންމެ ހަނގުރާމައިގެ ޙާލަތުގައި އޮންނަންޖެހޭ . ކަނޑައެޅިފައިވާްނވާނެއެވެ
  .ތަފާފުވާންެޖހެއެވެ 
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  :އަސްކަރީގެ މައިގަޑު މަޤްޞަދަކީ  9.5
ލާލަށާއި ދިވެހިންގެނަފްސަށާއި އަިދ މުދަލާއި އިސްލާްމދީނަށާިއ ގައުމުގެ ސިޔާދަތަށާއި އިސްތިމާތްވެގެންވާ 

  .ތަރިކައަށް ބުޫރއަރާފަދަގޮތެއްގަިއ އަތުވެދާނެ ތޮޅުމަކުން ނުވަތަ ނުރައްކަލަކުން ރައްކާތެރިކޮށް ހިމާޔަތްކުރުެމވެ
  
  'ފުރިހަމަ މައުނަވީ ދިފާޢު ' 9.6

ީޕއިން ުބރަވެތައާ އުމުގެ ބޭނުންތަކަށް ވިސްނުާމއިއެކު ހަމައެަކނި އަސްކަރީކަންކަމަްށ ގަ ރަފު ުކރާނީ މުޅިއެމްޑީ
ދިވެހި މުޖްތަމަޢުއާއި އެުކގައި ދިވެހި އަސްކަީރ . ހަނިނުކޮށް ފުރިހަމަ މަޢުނަީވ ދިފާއެއް ޤާއިމްކުރުަމށެވެ

މިފަަދ . ިބނާކުރުމުގައި ިޙއްޞާކުރާނެއެވެ ބާރުވެސް ޤަުއމީ ދިފާޢީކަންަކމުގައި ޙަރަކާްތތެރިވެ ޤައުމާިއ މުޖްތަމަޢު
ނިޒާމެއްގައި އެކުލެވިގެންވާނީ އަސްކަރީ ދިފާޢު، މަދަނީ ދިފާޢު، އިޤްތާިޞދީ ދިފާޢު، އިޖްތިމާޢީ ދިފުާޢ އަިދ 

ޕޭން އަިދ . ނަފްސާނީ ިދފާޢެވެ ިމފަަދ ފިކުރަކީ ސްކޫލް ދައުުރގައާއި، ޢާްއމުކޮށް ހިންގޭ ްޕރޮގްރާމް، ކެން
. ން މާސް މީޑިޔާެގ ވަޞީލަތުން އެންމެހާ ައފްާރދުންނަށް މިެމސެޖް ަރއްދުޮކށްދިނުމުގެ ިވސްނުމެކެވެތަމްރީންތަކު

މީގެފުރިަހަމ މާނައަކީ . މީގެ ނަތީޖާއަކަށް ވާންވާނީ ރައްޔިތުން އަސްކަރީބާަރށް އަބަދު އަޅުވެތިނުވުމެވެ
  .ހުމެވެބޭރުގެތޮޅުމެއްެނތް ޙާލަތެއްގައި އަސްކަރީ ާބރު ބޭނުންކުރަންނުޖެ

  
  މަދަނީ ދިފާޢު  9.7

ޤުދްރަތީ ކާރިސާތަކުގެ ަސބަބުން އަތުވެދާނެ އިމާޖެްނސީ ޙާލަތްތަުކގައި ރައްޔިތުންގެ ޙިއާްޞ އާއި 
އުމުެގ ދިފާއީ ބާރުްނ ހިންގާ ގަ މިގޮތުން ދިވެހި. ބައިވެރިވުާމއެކު ރައްޔިތުން ގެ ރައްކާތެރިކަން ދިފާއުކޮއްދިނުެމވެ

 އަލިފާން ، އާއި ޔިތުްނގެ ތެރެއިން ހިލޭސާަބހަށް ަމސައްކަތްކޮށްޭދނޭބަޔަކަށް ފުރަތަމައެހީތަމްރީންތަކުން ދިވެހިރައް
ނިއްވުން، ޤުދްރަތީ ކާރިސާ ހިންގުން އަދި ޙާލުގައިޖެހިަފއިވާ ބަޔަކަށް ސަލާމަތުން ނުރައްކަލުން ގެންދިއުްނ 

މީގެއިތުރުން މިފަދަކަންކަމަްށ . ގާނެއެވެފަދަ ކަންކަމުގެ ތަމްރީން ފޯރުކޮއްދީ ތާޒާކުރުމުގެ ޕްރޮގްާރމްތަށް ހިން
ލޯހުޅުވުމުގެ ޕްޮރގްރާމްތަކާއި އެްކސަަސއިޒް ތަުކން ރައްޔިތުން ފުރަތަމަެއހީ، ކާތަކެތި ރޭޝަންކުރުން، އިާމޖެންސީ 

  . ކޮށްދިނުމަށް އަހުލުެވރިކުރުވާނެއެވެ ރުޙަރަކާތްތެރިކަން އަދި ލޭ، ފެން އަދި ކާތަކެތި ޯފ
  
  ޢު އިޤްތިސާދީ ދިފާ  9.8

ޤާއިމް ކުރުމާއި ) މުހިންމު އަާސސީ ތަކެތިން(މިކަމުގައި އެްނމެިއސްކަމެއްދެޭވނީ ދުޅަހެއު ޤައުމީ ރިސާްވ 
މިގޮތުން އެކިއެކި ޙާދިޘާތަކާއި ކާރިޘާތަކުގައިވެސް މިފަަދ . ބެލެހެއްުޓމާއި މާލީއިދާރާތަްށ ރައްކާތެރިކުރުމެވެ
ބޭނުމަކީ ޤައުީމ . ގައި ވީއެންެމ ކުޑަމިނުން އުދަގޫވާނެގޮތެއްގައެވެމަރުކަޒުތަކުން ދޭންޖެހޭ ޚިދުަމތް ފޯރުކޮށްދިނުމު

ނުކުތާއަކީ މަސައްަކތްކުރާމީހުންގެ ތަމްރީްނ  އަނެއް މު މުހިންމިކަމުގެ . އިޤްތިޞާދުގެ ދުވެލިހުއްޓުނަ ނުދިނުމެވެ
  . ރިއަށް ގެންދިއުމެވެޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ސަބަބުން އަަބދުވެސް ވަޒީާފއެއްގައި ދެމެިތބެވޭނެގޮތެއްގައި ކު
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  އިޖްތިމާޢީ ދިފާޢު  9.9
ބޭރުގެ ތޮޅުމެއްެގ ސަބަބުން އަތުވެދާނެ އުދަގުލާ ޝޮކެއްގެ ސަބަބުން ދިެވހި މުޖްތަމަޢުެގ އެއްބައިވަންތަ ކަމާިއ 

  .ދީނީ އަމާންކަން އަދި ދިވެހި ސަޤާފަތް ނެތިދިޔަ ނުދިނުމެވެ
  

  ނަފްސާނީ ދިފާޢު  9.10
ންެގ ނަފްސުގެ ފަޚުރު، ވަތޮނިއްޔަތު، ޤައުީމ ވަފާދާރުަކމާިއ ޤައުމުގެ ިދފާޢުަގިއ ބިނާވެގެންދަނީ އަފްރާދު

  .ޙަރަކާތްތެރިވުމަްށ ޢާންމު ރައްޔިތުންގެ ކަށަވަރުވުމަށެވެ
  

  )ސީ .އެމް .އެމް (މޯލްޑިވިއަން މެރިން ކޯ  9.11
ިޖއޮގްރަފީއަށް ބުރަެވ މިަފަދ  ރާއްޖޭގެ ަސއިޒްއާއި. އެއްގަމުގެ ބާުރގެ މައިގަޑު ިހމެނިގެންވަނީ މެރިންޯކ ގައެވެ

 2ޙަރަާކތްތެރިވާ ބާރުގައި ހިމެނިގެންާދނީ . ޖެހެއެވެ ކުރެވޭ ފަަދ ބަޔަކަށްވާން ޮކށްބާރަކީ ވަރަށް ޕްރޮފެޝަނަލް
 –ގެތެރޭގައި މަދަދުދޭ ފަރާތްތައް  ޢަދަދުގެ މި . ިސފަިއންނެވެ 1080އެއީ . އެވެބެޓޭލިއަން

ްސ، ުމއާސަލާތީ، ތަްމރީންދިނުން، އިންޖިނިއަރިން އަދި ދަތުރު ފަތުރުގަިއ އެޑްމިނިސްްޓރޭޝަން، ޮލިޖސްޓިކް
ުއތުރު، (ަސރަޙައްދުގައި  3ަބޔަކަށް ބެހި ާރއްޖޭގެ  3މި ދެ ބެޭޓލިއަން . އެވެ ނެމެހިނެއް ނުީމހުން ހިމެނޭ

ރުމުގެ ގޮތުން މިކަަމކީ ޤައުމީ ަތރައްޤީގެ ސިާޔސަތާވެސް ެއއްގޮތްކު. ގާއިމްކުރެޭވނެއެވެ) މެދު، ދެކުނު
އެސަަރޙައްދެއްަގއި ޙަރަކާތްތެިރވާ މީހުން ޮހވުމުގައި ެއަސރަޙައްދެއްަގއި ދިރިއުޅޭ ފަރާްތތަކަށް . ހަދާގޮތެކެވެ

ީމހުންގެ  50މިބަޔަކީ . ނިޓެއް ޤާއިްމކުރެވޭނެއެވެައއުމީގެއިތުރުން ސްޕެޝަްލ ފޯސަސް . އިސްކަންދެވޭެނއެވެ
މިބައި އަންނާީނ . ރ ޓެރަރިޒަްމއިން ފުރިހަަމ ތަމްރީން ލިބިފައިވާ ަފއުެޖކެވެމައްޗަށް އެކުެލވިފައިވާ ކައުންޓަ

މިފައުޖުގެ މައިަގޑު ޒިންމާއަީކ ބައިނަލްއްަޤވާމީ ވައިގެބަަދރުތަށް ރައްާކތެރިކުރުާމ . މެރިންކޯގެ ދަށުންނެވެ

  .ބޭރުންއަތުވެދާނެ ގޯނާއަކަށް ފުރަތަމަ އިޖާބަިދނުމެވެ
  

  )ޖީ .ސީ .އެމް (ގާޑް މޯލްޑިވިއަން ކޯސްޓް  9.12
ަޙއްދު ަބލަހައްޓާ . ޖީގައެވެ.ސީ.ހަތިޔާރުއެޅި ާބރުގެ ބޮޑުބަިއ ހިމެނޭނީ އެމް އެއީ ރާއްޭޖގެ ކަނޑުގެ ސަރަ

. ިސފައިްނނެވެ 1620އެއީ . ބެޓޭލިއަންެއވެ 3ޙަރަކާތްތެރިވާ ބާރުގައި ިހމެނިގެންދާނީ . ރައްކާތެރިކުރުމަެށވެ
އެްޑމިނިސްޓްރަޭޝން، ލޮޖިސްިޓކްސް، މުާއަސލާތީ، ތަމްރީންދިނުން،  –މީގެތެރޭގައި ަމދަދުދޭ ފަރާްތތަށް 

ަޙއްދުަގިއ  3ބެޓޭލިއަން  3ބި . އިންޖިނިއަރިން އަދި ދަތުރުފަތުރުގައި ިހމެނޭމީހުން ނުލައެވެ ސަރަ
ްއޓުމުގަިއ މިފަުއޖުތަކުގެ މައިގަޑު ޒިންާމއަކީ ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަަރޙައްދު ަރއްކާތެރިކޮށް ބެލެހެ . ގާއިމްވާނެއެވެ

ސްމަގަލްކުުރމާއި، ނު ޤަވާޢިދުންވަނުމާ، ކަނޑުފޭރުމާިއ، އިޤްތިޞާދީ ަކނޑުފޭރުން ުހއްޓުވުމުގެ އިުތރުން، 
. ކަނޑުަމގުގެ ވިޔަފާރި މަގުތަށް ބެލެެހއްޓުމެވެ އިޯހދާ ސަލާމަތްުކރުމާީމހުން  ކަޑުމަތީގައި އުެޅނިކޮށް ޙާލުގަިއޖެހޭ

ޙަްއދަށް ތަކުރާއްޖޭގެ ކަޑު ްޚތިޔާރާއި ވާޢިދާިއ ޚިލާފަށް ޤަގެ ސަރަ ވަންނައުޅަނދު ފަހަަރށް ހުރަޮހޅިގަތުމުގެ އި
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މިގޮތުން ބާރަށްދުވާ ޕެޓްރޯލް ބޯޓްފަހަރާ، ސާްޗ އެންޑް . ޖީ ައށް ލިބިދެވިފަިއވާނެއެވެ.ސީ.ފޯރުންތެރިކަން އެމް
ގެންވާ ޚާއްޞަ ޑައިވިން މީހުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވި 20މީގެއިތުރުން . ރެސްކިއު އުަޅނދުފަހަރު ުހންނާނެއެވެ

  .ޔުނިޓެއް ޤާއިމްކުރެވިފައިވާނެއެވެ 
  

  ބައިވެރިވެވޭ ޢުމުރު  9.13
  .އަހަރުގެ ދިވެިހ ރައްޔިތުންނަށެވެ 55 – 19ދިފާޢީ ބާރުގަިއ ޙަރަކާތްތެރިވެވޭނީ އުމުރުން 

  
  ތަމްރީންދިނުން  9.14

. ގެ ތަމްރީނެއް ފުރިހަމަކުުރުމންނެވެމަސްދުވަހު  3ދިފާޢީ ބާރުަގއި ވަޒީފާއެއްައދާކުރަންފެށޭީނ މަޖްބޫރު 
ިސފައިންނަްށ . ޙަރަކާތްތެރިވާ ދާއިރާއެއްގެޮގުތން ލިބިދެވޭ ތަމްރީން ތަފާތުކޮށް މުްއދަތު އިތުރުވެދާނެއެވެ

  .ވަޒީފާދޭއިރު ިއންސާނީހައްގަަކށް އަރައިގެންަފއިވާ ކުށެއްާސިބތުވެފައިވާ އެއްެވސްަފރާތަކަށް ވަޒީފާދީގެންނުވާނެއެވެ
  

  އޮނިގަޑު  9.15
ޤައުމުެގ . އޮންނާނީ ޤައުމުގެ ދިފާޢީ މިނިސްޓްީރގެ މިނިސްޓަުރގެ ދަށުންނެވެ ތައްދިވެހިޤައުމުގެ އަސްކަރީ ބާރު 

  .ޒިންމާއުފުލާނީ މިނިސްޓަރެވެ) ހަތިޔާރުއެޅި ބާރުގެ ކޮމާންޑަރެއްގެ ހަިއސިއްޔަތުން(ރައީސްގެ ދަުށން 
  
ޚަޮކްށ ޤައުމު( . ޖެހެއެވެ  އެޅި ާބރުގެ ރޯލް ކަނޑައެޅިފައިވާން  ގެ ހަިތޔާރުގާނޫން އަސާސީގައި ވަރަްށ ޞަރީ

އަކަްށ ވާހިނދު އެބައިމީހުންނަކީ ވަކި ޕާޓީއަކަްށ ނުވަތަ ސަރުކާރަކަށް ޝަހުސް މިގޮތުން މިފަަދ ބާރަކީ ވަކި 
ނުޖެިހ  ވަކި މުއަްއސަާސއެއްގެ ަހއިސިއްޔަތުން ވަކިފަރާތަކަށް. ުބރަވެވޭ ނުވަތަ ބުރަވާ ބަޔަކަށް ވެގެންނުވާއެވެ

  .ވަކިކަންކަމަކުން އަސަުރފޯރުކުެރވޭގޮތްނެތި މަސައްކަތްކުރިއަްށ ގެންދެވެންވާނެއެވެ
  
  )މަދަނީ(މިނިސްޓްރީ ޮއފް ޑިފެންސް  •
 މެރިންޯކ އާއި ކޯސްޓްގާޑް  –) އަސްކަރީ(އޮީފސް އޮފް ދަ ޖޮއިންޓް ޗީފް އޮފް ސްޓާްފ  •
 މޯލްޑިްވސް މެިރން ކޯ  •
 ޗީފް އޮފް ެމިރން ކޯ  •
 ީފސް އެޑްމިން ޮއ •
 ލޮޖިސްޓިްކސް  •
 މުއާޞަލާތް •
 ތަމްރީން •
 ޓްރާންސްޯޕޓް  •
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 ބެޓޭލިއަން މެރިން ހަތިޔާރު އެޅި ބާރު 2 •
 އެންޖިނިއަރިންގް •
  ޓެރަރިްސޓް ސްޮކޑް -އެންޓި •
  މޯލްޑިވިއަން ކޯސްޓް ގާޑް  •
 ޗީފް އޮފް ޯކސްޓް ގާޑް  •
 އެޑްމިން އޮީފސް  •
 ލޮޖިސްޓިްކސް  •
 ކޮމިއުނިކޭޝަްނސް  •
 ޓްރެއިނިންގް •
 އެންޖިނިއަރިންގ •
 ރާންސްޯޕޓް ޓް •
 ކޯސްޓް ގާޑް ްފލީޓް •
 )ޑައިވަރސް (ސާޗް އެންޑް ރެސްކިއު ޔުނިޓް  •
 

  މޯލްޑިވިއަން މެރިންކޯގެ ރޯލް  9.16
ބަލާ މުޠާލިޔާކޮށް އެކަމަށް އަޅަންެޖޭހ ފިޔަވަޅުތަްށ  ކަށްތަ ބޭރުން އަތުވެދާނެ ޙަމަލާ ނުވަތަ ނުރައްކާ •

  އެޅުން
މަކުން ނުވަތަ ނުރައްކަލަކުން ދިވެހިންގެ ނަފްސާ، ދީން ބޭރުގެފަރާތަކުްނދިވެހި ޤައުމަްށ އަތުވެދާނެ ތޮޅު •

 އަދި މުދަލާ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކޮށް ޙިމާޔަށް ކުރުން

ޤުދްރަތީ ކާރިސާތަކަށާއި ާޙދިސާތަކަށް ަޙރަކާތްތެރިވުމާއިެއކު މިފަދަ ޙާދިސާތަކުން ގެއްލުން ލިބި  •
 ދަތިވެފައިވާ ަފރާތްތަކަށް އެހީފޯރުކޮށްދިނުން 

 
ިއންސަްއަތ  1.5އްޖޭގެ ިދފާއީބާރުަގއި ހިމެނޭީމހުންގެ އަދަދުރާއްޭޖގެ އާބާދީގެ ދިވެހިރާ 9.17

 .އަށްވުރެއިތުރުވެެގންނުވާނެއެވެ
  

އިގްތިސާދީ އަދި އިޖްތިމާއީ ތަަރއްގީއަށް މުާވސަލާތީ ގުޅުާމއި ދަތުރުފަތުަރކީ އެހާމެ ޭބނުންތެރި  10.1
. ކުރެވޭނެއެވެ ރުމަށް އިންވެސްޓްއިންފްރާސްޓަކްޗަރ ިބނާކު ވަސީލަތަކަށް ވީހިދު މުވާަސލާތާއި ދަތުރުފަތުރުގެ

މިގޮތުން މުވާސަލާތާއި ދަތުރުފަތުރުގެ އަުގ  .ނެއެވެކުރެވޭ އަދި މިދާއިރާަގއި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރުގެ ދައުރު ފުޅާ
ވެްޓ އަދި ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރާނީ ޕްރައި .ކާރުން ސަްބސިޑައިްޒ ކުރާނެއެވެކުޑަކުރުމަށް ސަރު
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ސެކްޓަރާއި ގުޅިގެން އަތޮޅުތަކުގެ ތެރޭގައި އޮންނަ ދަތުރުފަތުރުގެ ވިއުގައެއް އުފެއްުދަމށްޓަކައި އިނވެސްޓްޮކްށ 
 .ވެިދނުމަށެ މުގައި އެހީވެއެކަން ހިންގު

  
 ދަތުރުފަތުރާއި މުާވސަލާތަކީ . ތުގެ މިނިވަންކަން އޮތުމަށެވެޕީއިން ޔަގީންކޮށްދެނީ މައުލޫމާ.ޑީ.އެމް 10.2

ހަމައެކަނި ަސރުކާރުންދޭ ޚިދުމަތެއްގައި ޕްރަިއވެޓް އިންވެްސޓްމަންޓް ޯސސްކުރުަމށް ާބރުއަޅާ އަދި ިމދާއިރާގަިއ 
 ކުރުމަށެވެ  ބައްޓަން ޚިުދމަތްގަވާއިދުތަށް ަމދުކޮށް ޚިދުމަްތ ދިނުމަށް ަފސޭހަާވފަދަ ުއސޫލަކަށް 

 
ްސއައިްސ ޮގއިފަޭސހަަކމާއިއެކު ލު ހާ ރައްޔަތުންނަށްރިދިވެިހރާއްޖޭގެ ހުިރާހ ސަރަހައްދަަކށް ހު 10.3

އަތްފޯރާނޭ ުއޫސލުތަކެއް އެންމެހާ ރަްއޔަތުންނަށް މުާވސަލާތާިއ ދަތުރު ފަތުުރގެ ޚިދުމަތްތަްއ  އުޅެވޭނެގޮތެއްގައި 
 ތެރެއިން ދާއިރާ  "ބެލެހެއްޓޭ އޮނިގަޑެއްގެ"ގާއިމް ކުރުމަްށޓަކައި މި ދާއިރާގައި ަސރުކާރުގެ ދައުރަކީ 

ިރގެންދާނެ ހަމައެަކިނ ތުމިގޮތުން މުޅި ގައުމުގައި ވިޔަފާރި ފެ. ްށ ފްރީ މާކެަޓށް ޖާގަދިނުމެވެ ޕްރައިވެަޓއިޒްޮކ
ޕީގެ ަސރުކާރަކުން .ޑީ.އޮވެގެންކަމުން އެމގޮތަކީ ރަގަޅު މުވާސަލާީތ ނިޒާމަކާއި ދަތުރު ފަތުރުގެ ވިއުގައެއް 

  . ނީ އެފަދަވިއުގަެއްއ ޤާއިމުކުރުމަށެވެ މަަސއްކަތްކުރާ
  

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޒަާމނީ ޑެމޮކްރެޓިކް ޤާނޫނު އަސާސީއެއް ޤާއިމުޮކށް ހިންގުމަްށ ކުރެވެން އޮތް ހުރިހާ  11.1
  .ކަމެއް އެމްީޑޕީ އިން ކުރާނެއެވެ

  .މި ޤާނޫނު އަސާސީ ގައި ިތރީގައި މިބަޔާްނ ކުރާ ސިފަަތއް އެކުލެވިގެން ވާން ވާނެއެވެ 
 .ބަޔާންކުރުން ދިވެހި ދަޢުލަުތގެ ދީނަކީ މާތްވެގެންވާ އިްސލާމްދީންކަން •
 ކޮވެނަންޓްޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސްގެ ެޑކްލަރޭޝަން ޮއފް ހިޔުމަން ރައިޓްސް ާއިއ އިންޓަރނެޝަނަލް  •

އޮން އިކޮނޮމިކް، ސަޯޝލް  ޮކވެނަންޓްއޮން ސިވިްލ އެންޑް ޕޮލިިޓކަލް ރައިްޓްސ އާއި އިންަޓރނޭޝަނަލް 
އެންޑް ކަލްޗަރަލް ރައިޓްސް ގައި ބުނާ މިންގަޑުތަކަށް ފެތޭ ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ޙައްޤުަތއް ރައްކާކުރާ ޤާނޫނީ 

  .އޮނިގަޑެއް ޤާއިުމ ކުރުން
ކަމުގަިއ  އުޞޫލުތަކުގެ މަްއޗަށް ނެޗުރަލް ޖަސްޓިސްގެ ދަޢުލަތުގެ ކަންތައްތައް ބިނާކުރެވިފައި އޮންނާީނ  •

   .ބަޔާންކުރުން
 .މަސްޢޫލިއްޔިތުތަކާއި ވާޖިބުތަކާއި ޒިންމާތައް ވަރަށް ސާފުޮކށް ބަޔާންކުރެވިފަިއވުން ދަޢުލަތުގެ •
ދަޢުލަތް ހިންގުމަށްޓަކައި، ވެިރކަން ހިންގުމުގެ ބާރާއި، ޤާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރާއި، ޢަދުލު ިއންސާފު ޤާއިުމ  •

  .ކުރުމުގެ ބާރު ވަކި ކުރެވި ބާރުތަކުގެ ހުދޫދު ކަނޑައެޅި ބަޔާންކުރުން
 .ޔާސީ ޕާޓީަތކުގެ ދައުރު ސާފުޮކށް ބަޔާން ކުރެވިފައިުވންސި •
ދިވެހިރާްއޖޭގަިއ ވެރިކަން ހިންގާނީ އިންތިޚާބު ކުރެވޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހެއް ޮއްނނަ ބަރުލަމާީނ  •

 .ނިޒާމަކުންކަން ކަނޑައަޅާ ބަޔާންކުރުން
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   .ސަރުކާރު ހިްނގާ އެންމެ އިސްަފރާތަކީ ބޮޑުވަޒީރުކަމަށް  .ހ
ތުންގެ މަޖިލީހުގެ އްަޣަލބިއްޔަތު ލިޭބ ޕާޓީގެ ނުވަތަ ޕާޓީތަކުގެ ފަރާތުން ޢައްަޔނު ކުރާމީހަކު ރައްޔި  .ށ

  .ބޮޑުވަޒީރަކަށް ހަމަެޖއްސުން
   .ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެިއން ޢައްޔަނުކުރެވޭ ވަޒީރުންގެ މަޖިީލހެއް ޮއުތން  .ނ
   .ގެ ދޮރު ހުޅުވިފައި ޮއތުންރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ވަީޒރުންނާ ސުވާލު ކުރުމު  .ރ
  .ވަޒީރުންގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގެން ހަމަޖެިހފައި ޮއތުން  . ބ
  .ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އިންތިޚާބުކުރާ ހިންގުމުގެ ބާރު ނޯންނަ ރައީސަކު ހުރުން  .ޅ
ޚާބު ބޭއްވުމުގެމަިޖލީސް އުރައްޔިތުންގެ  .ކ   .ތުންބާރު ަރއީސަށްީދފައި ޮއވާުލމާިއ އިންތި
   .ބޮޑުވަޒީރާއި ަރއީސްގެ ދަޢުުރ ތަފާތު ކުރެވިފައި އޮތުން  . އ
   .އަހަރަްށ ދައްކުރުން 18ވޯޓުލުމުގެ ޙައްުގ ލިބިދޭ ޢުމުރ   . ވ
 އިންތިޚާބުކުރެވޭ މެމްބަރުންގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް އެކުެލވިގެންވާނީ ދާއިރާތަކަށް އާބާދީގެ ނިސްބަތުން  •

 .ޔާންކުރުންމައްޗަށް ކަމުަގއި ކަނޑައެޅި ބަ
   .ކަނޑައަޅާ ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުން މިނިވަން ޝަރުޢީ ނިޒާމެއް  •
ދަޢުލަތުގެ ަފރާތުން ދުަޢވާތައް އުފުުލމަާށއި ުސޕްރީުމ ކޯޓުގެ މަިއ ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ ގޮތުގައި  •

  .އެއް ޢައްޔަނުކުރުންޕުރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް
އޯޑިޓަރ  ންގެ މަޖިީލހަށް ިރޕޯރޓު ކުުރމަްށ ޓަކައިދަޢުލަތުގެ ހުިރހާ މާލީ ިހާސބުތައް އޯޑިޓުޮކށް ރައްޔިތު •

  .ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ޢައްޔަނުކުރުން ޖެނެރަލެއް 
ދައުލަތުން ޚަަރދުކޮށް ގެން ހިންގާ ބުރޯޑްާކސްޓިންގ އާިއ ޚަބަރާިއ މުަޢލޫމާތު ފެތުުރުމގެ ކަންތައްތައް  •

  .ޔިތުންގެ މަޖިލީުހން ޢައްޔަނުކުރުންއެއް ރައްޕަބްލިކް ބޮރޯޑްކާސްޓިންގ ޖެނެރަލްބެލެހެއްުޓމަށް 

ޕަްލއަށް ިބނާ ކޮށް ޤާނޫނަކުން ބާރު ލިބިދީ ފައިވާ  •  ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންއެއްޕެިރސް ޕްރިންސި
  .އުފެއްދުން

   .އެއް ޤާއިމުކުރުންސިވިލް ސާރވިސަސް ކޮމިޝަންމިނިވަން  •
   .ޤާއިމްކުރުން ޕޮލިސް ކޮމިޝަނެއް މިނިވަން  •
އުފުލާ ޝަކުވާތަކުގެ މަްއސަލަތައް ބެލުމަށް ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީުހން ޢައްޔަނުކުާރ ފުލުހުންނާ ެމދު  •

  .ޤާއިމް ކުރުން ޕޮލިސް ކޮމްޕްލޭންޓްސް ކޮމިޝަންއެއް ކޮމިޝަނަރެއްެގ ބެލުމުގެ ދަުށން ހިންގާނެ 
  .އެއް ޤާއިމުކުރުން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން މިނިވަން •
  .ރުންއެއް ޤާއިމުކުއެންޓި ކަރަޕްޝަން ކޮމިޝަން •
ޖުޑިޝަލް ސާރވިސަސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ޢައްަޔނުކުރާ ކޮމަިޝނަރެއްގެ ބެލުުމގެ ދަށުން ހިންގާ  •

 .އެއް ޤާއިމުކުރުންކޮމިޝަން
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  :މުހިންމު ފާހަގަތައް  11.2
ީޕއިން ކަނޑައަޅާ ސިާޔސަތުތަކާއި ހަަމތަކަށް ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ވާޞިލް ކޮށްދިނުމުގައި ާފހަގަ ކުރެޭވ އެމްޑީ

  . ފާހަގަަތކެއް ޖަަހންޖެހެއެވެ
  :މިކަންކަމަކީ

  ފަހިކޮށްދޭ ވަޞީލަތް   ގެންދާނެގޮތް   މައްސަލަ 

 ، އޯޑިޓަރ ޖެނެަރލް އަކީ ވަކި
މުސްތަޤިއްލު  ،  މިނިވަން

  .ފަރާތެއްކަމުގައި ގެރެންޓީނެތުން

ކޮރަޕްޝަން ަނއްތާލުމަށާއި ޤަުއމުގެ 
ހެޔޮގޮތުގައި  ، މާލިއްޔާތުގެ ޭބނުން

  .ަމށްޓަކައި ާޤނޫުނ ހެދުންހިފު

ުޙ  ޤާނޫނު އަސާސީ އްިޞލާ
  .ކޮށްގެން
  

ޢަދްލުއިންާސުފގެ މިނިވަންކަން 
  .ނެތުން

ނިވަން މަަސއްކަތްކުރާ ޑިމޮކްރެޓިކް މި 
 .ނިޒާމެއް ރޭވުން ޢަދްލުއިންާސުފ އެކުލެވޭ

ުޙ  ގާނޫން އަސާސީ އްިޞލާ
  .ކޮށް ގެން

އަތޮޅާ ރަށްުފުށގެ ހިންގުން 
ރުމާއި ހިންުގމުގެ ޑިމޮކްރެޓަިއސް ކު

  .ބާރުލިބިީދފައިެނތުން
  

ލާމަރުކަޒީ އޫުޞލުން ހިންގުމުގެ 
ބާރުލިބިދިނުާމިއއެކު ތަރައްޤީގެ 

ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ޢާމްދަނީ ހޯދުުމގެ 
  .އިޚްތިޔާރު ދޫކުރުން

ުޙ  ގާނޫން އަސާސީ އްިޞލާ
  .ކޮށް ގެން

  
  

އިޞްާލޙަށާއި ުހރިހާ ޕާޓީތަކުެގ 
މަޝްަވރާއަށް ސަރުކާރުން 

   .ސްތައް ައަޅމުން ދިޔުންހުރަ
  

އިޞްާލޙަށާއި ުހރިހާ ޕާޓީތަކުެގ 
  މަޝްަވރާއަށް އެއްބާރުލުން 

ޕީގެ ލީަޑުރން ތިބީ ސަރުކާރާއެކުގައި  އެމްޑީ
އިޞްާލޙާ ޑިޮމްކރެޓިކް 

. ބަދަލުގެނައުމަްށޓަކައި މަޝްަވާރކުރާށެވެ
ނެޝެނަލް ޑިޮމްކރެޓީކް 'އެމެރިކާގެ 

އިސްޓިިޓއުޓް ފޯރ އިންޓަނެޝަނަލް 
ިއން ބަޔާންކޮށްފިައވާ ' ފެއަރސްއެ

ގޮތުގައިވެސް ިދވެހީން ދެކޭގޮތުގައި 
ޙް  ރައީސް ަމއުޫމން ޑިމޮކްރެޓިކް އިޞްލާ

ޕީގެ . ގެންނާނެކަމުގެ އިތުބާރެއްނެތެވެ އެމްޑީ
ލީޑަރުން ހައްޔަރުގައި ބައިތިްއބައިގެން 
މިފަދަ މަޝްަވރާއެއްކުރުަމށް ޕާޓީގެ 

ތުގައި ިމޙާލަ. މެމްަބރުން އުޒުރުވެރިވެއެވެ
މަޝްަވރާ ފައްަޓއިފިނަމަ ެމމްަބރުން 

މިހެންކަމުން . އެވެ'ވަކިާވނެ'ޕާޓީއާއި 

  .ބައިނަލްއަޤްވާީމ މުޖްތަމަޢު
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  ފަހިކޮށްދޭ ވަޞީލަތް   ގެންދާނެގޮތް   މައްސަލަ 

މިކަމުގައި ސަުރކާރުން ހިތްހެޔޮކަމުގެ 
މިގޮތުން . އަމަލެއް ދައްުކވައިދޭން ޖެހެެއވެ

ޕީގެ  ޖެނިފާ ލަތީފް އާއި އެހެނިހެްނ އެމްޑީ
އިްސފަރާތްތަްށ ދޫކޮއްލުމާއި ޗެއަރާޕސަން،

ޝީދު ބަންދުންދޫކުރުން މުޙަންމަދު ނަ 
ިމުހރިހާކަމެްއއެއްަފަހރާ . ހިމެނެއެވެ

ނުކުރިނަމަވެްސ މިކަން ފައްަޓން 
ައދި އޭގެފަހުން . އެބަޖެެހއެވެ

ވާހަކަދެއްކުމާއި އެކު މިކަންކަން 
  . ފަހިވާންެޖހެއެވެ

ޚާއްޞަ މަޖިީލަހކީ ރައްޔިތުން 
 .އި ނެތުންތަމްސީލްކުރާަތނެއްގެގޮތުގަ

  

ރައްޔިތުންނަށް ބާރުދިނުން މިކަންކުރެވޭނީ 
ޚާއްޞަ މަޖިީލުހގެ މެމްބަރުންަނކީ 

  .ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުންނަށް ހެދުމުން

ޚާއްޞަ މަޖިީލުހގެ ޤަވާއިދުގެ 
ވަނަމާްއާދގެ ދަށުން  55

ވަނަ  64ޤާނޫން އަސާސީގެ 
ވަނަ މާއްދާއާއި  93މާއްދާާއއި 

ާމއްދާ އިޞްާލުޙ  102އަދި 
  .ކުރުން

ޤައުމުގައި ިމހާުރ ހުރި ޓީވީ އަދި 
ރޭޑިޯޔ ސްޓަޭޝން ކޮންޓްރޯލް 

  . ކުރަނީ ސަރުކާރުންނެވެ

ޕާޓީ ީޑޮމްކރެސީެއއްގައި ިމނިވަން  މަލްޓީ
މިނިވަން މީޑިޔާ . މީޑިޔާއަކީ ބިންގަލެކެވެ

ބްރޯޑްކާސްޓިްނ ކޮމިޝަންއެްއ ޤާއިމް 
   .ކުރުން

މީޑިޔާ މިނިވަންކުރުމުގެ ޤާނޫން 
  .ހަޅާ ާފސްކުރުންއެއްހުށަ 
  

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފަްށ 
. ސަރުކާރުން ަޢމަލުކުރުން

މިހާރުދަނީ ިމަފދަ ޙައްޤުތައް 
  . ނިގުޅަމުން ފަސާދަކުރަމުންެނވެ

އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުން 
ހިއުމަންރަިއްޓސް ޮކމިޝަންގެ މަސައްކަތް 
ހިނގާނެގޮތް ހެދުން އަދި މިނިވަންކުރުން 

ޙައްޤުތައް  އިންސާނީ
ރައްކައުތެރިކުރުަމށްޓަކައި ހިުއަމން 

ރައިޓްސް ޮކމިޝަން މިނިވަންކަމާއެކު 
  .މަަސއްކަތްކުރަން ޖެހެއެވެ
 .ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން

  ޕޮލިސްޮކމިޝަންއެއް ޤާއިމުކުުރން

ހިއުމަންރަިއްޓސް ޮކމިޝަން 
އަދި ޮޕިލސް ކޮމިޝަން އާިއ 

ބެހޭ ޤާނޫން އެކުލަވާލާ 
  ފާސްކުރުން 
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  ފަހިކޮށްދޭ ވަޞީލަތް   ގެންދާނެގޮތް   މައްސަލަ 

ސިޔާސީ ސަަބބުތަކަށް ޓަކައި 
ސަރުކާރުގެ މުައއްޒަފުންގެ ވަޒީފާއަށް 

 ނޭދެވޭ އަސަުރ ކުރުވުން
ސަރުކާރު ުމއަްއޒަފުން ވަކިކުރުމާއި، 

ބަދަލުކުރުމާިއ، ޕްރޮމޯޓްުކރުމަީކ 
ސަރުކާރުގެ ެއންމެ އިސްވެިރއާ 
އަދި މިނިސްަޓރުްނގެ ހިތަށް 

. އެރުމުން ކުރާކަމެއްގެގޮތުގައިވެްއޖެއެވެ

ނިވަން މުްސތަޤިއްލު ސިވިްލ ސާވިސް މި
  . ކޮމިޝަންއެއް ާޤއިމްކުރުން

ސިވިްލސާިވްސ އާއި ބެހޭ 
  .ޤާނޫން ހެދުން

  

މަގުޗާޓަށް ަސރުކާރުން ހުރަސް 
  .އަޅަމުން ދިޔުން

ގެކުރިން  2006ނޮވެމްބަރ  11
ގާނޫން އަސާސީގެ ބަދަލުަތއް ހުރިހާ 

ޕާޓީތަކުގެ ރުހުާމއެކު ނިންމާ 
ޗާޓުގައިވާޮގުތގައި ތަންފީޒުކުރުން މަގު

ބައިނަލްއަޤްވާީމ މިންގަޑުތަކަށާއި އިންސާނީ
ޙައްޤުތަކުގެ މުާއހަދާތަކާއެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން 

ޕީ ތާއީދްކުެރއެވެ   .ގެންދިއުމަށް ެއމްޑީ
ހުރިހާ ޕާޓީތަކުެގ މެދުގައި ވާަހކަދައްކާ 

ބަހުސްުކރުމަްށަފހުގައި މަޖިީލހަްށ ޤާނޫނީ 
  .ުނވުންކުރުމަށް ޮފ' ތަސްދީޤް'ބައި 

ޕާޓީތަކުގެ މްަޝވަރާގައި 
ބައިނަލްއަޤްވާީމ މުޖްތަމަޢު 

  .މެދުވެރިކުރުން
  

ގަިއ އައު  2006ނޮވެމްބަރ  11
ޤާނޫން އަސާސީ އެއް ހެުދމަށް 

  .ހުރަސް ެއޅުން

  އައު ޤާނޫނު އަސާީސއެއް ނިންމުން
  . ހަރުފަތަކުންނެވެ 4މިކަން ގެންދާނީ 

އެއީ ޤާނޫން އަސާސީގެ މައިަގޑު  
  .ކަށް އެއްބަސްވުންނުކުތާތަ

ޤާނޫން އަސާސީގެ ދެލިޮކީޕ  
  .އެކުލަވާލުން

ދެލިޮކޕީއަށް ުހރިހާ ޕާޓީތަކުން  
  .އެއްަބސްވުން

ދެލިޮކޕީ ޚާއަްޞ މަޖިލިަހށް  
 .ހުށަހެޅުން

ފުރަތަމަ ތިން ހަރުފަތަކީ ހުިރާހ ޕާޓީގެ 

ހުރިާހޕާޓީގެ މަޝްވަރާތަކާއި، 
ޖިީލސް އަދި ޚާއްޞަ މަ

   .ބައިނަލްއަޤްވާީމ މުޖްތަމަޢު
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  ފަހިކޮށްދޭ ވަޞީލަތް   ގެންދާނެގޮތް   މައްސަލަ 

  .މަޝްަވރާގެ ތެރޭގައހިމެނޭ ބަިއތަކެވެ

މިހާރުގެ ސަރުާކރުން ޤައުމީ 
 .އެއްބައިވަންތަަކން ނަގާލާފައިވާކަން

  

ޤައުމީ އެއްަބއިަވންތަކަމުގެ ސަރުކާރާ 
  ވެރިކަން ޙަވާލުކުރުން

ދިވެހިރާްއޖޭގެ ފުރުތަމަ މިނިަވން 
ޚާބު  ޕާޓީ އިްނތި ހުޅުވާލެިވފައިވާ މަލްޓި

ފަހިކޮއްދޭނީ ިމ ބާއްވާ އެކަން 
  .ސަރުކާރުންނެވެ

ޙު ކުރުމަށް  ކަންކަން އިޞްލާ
ހޮޔޮނިޔަތުގައި ސަރުކާރުން 

މަަސއްކަތް ކުރާކަން ޢަމަލުން 
   .ސާބިތުކޮށްދިުނން

  
  


