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އެމީްޑީޕ ިއއިްތހުާދ ކްެނޕްޭނއީޮފްސ މ.ރެޑްގާްރްސ

ިރާޔީޒިހނގްުނ

ިދވިެހ ީދުބގެ އްެނމެހާ އަހުުލވީެރްނަންށ، 

ހޮެޔ ުދއާ ަސާލމްަށފަހު ިލަޔމެވެ.

އަޅުގަނޑުމްެނ ހިުރހާ ިދވީެހްނ ިމއުަދ ިމަވީނ، ަރއިްޔތްުނގެ ހައްގަުތއް ިހމަާޔތް ކްޮށޭދ، ގޫާނުނ 

އާަސީސއެއްގެ ިހާޔަވިހކަމުގިައ ިދިރއުޅްެނ ފާަށފައެވެ. ިދވިެހ ަރއިްޔތްުނގެ ުބަރ މަަސއްކަތްުނ އެ ގޫާނުނ އާަސީސގިައ 

ިދިރއުޅުމްަށ ހޮެޔ ަބަދުލ ގެެނވެޭނ ިގަނ ަވީސަލތަްތކެއް ިހމިެނފިައވެއެވެ. 

ިލިބޭދ  އާަސީސްނ  ގޫާނުނ  ކަމީަކ،  މިުހްނމު  އްެނމެ  އޮތް  ކިުރމީަތގިައ  އަޅުގަނޑުމްެނގެ  ިމހުާރ 

ޭބުންނަވީނ  ވިެރކަމްަށ ގަެނއުމެވެ. އެކަމްަށ  ާރއްޖޭގެ  ިލިބޭދެނ ަސުރކާރެއް  ިދވީެހްނަންށ  ިމިނަވްނކަމިާއ ހައްގަުތއް 

ިމިނަވްނ ިއްނާސފުވިެރ ިއްނިތޚާބެކެވެ. 

އަޅުގަނޑު  ކިުރމިަތަލިއގްެނެނވެ.  ިމިތީބ  އަޅުގަނޑުމްެނ  ިއްނިތޚަާބްށ  ިރާޔީސ  އޮތް  ކިުރއްަށ 

ެދކޭގޮތުގިައ، ިދވިެހަރއިްޔތްުނަންށ ިމިނަވްނކްަނ ހަޯދިއީދ ހައްގަުތއް ިހމަާޔތްކުުރމްަށ، ިޑމޮކްރިެޓކް އޫުސުލަތއް ގްެނގުޅޭ 

ޕީާޓިސްސަޓމެއްގެ ތެރިެއްނ ވިެރކަމްަށ ީމހަކު ގަެނއުމީަކ މިުހްނމު ކަމެކެވެ.

އެމީްޑީޕ ިއއިްތހުާދްނ ެދކޭގޮތުގިައ، 'އެަނއް ިދވިެހާރއްޖެ' އްަށ ިދވީެހްނ ގްެނެދވެޭނ އްެނމެ މިުހްނމު 

ަވީސަލަތީކ، ިދވީެހްނ ަރުށަބްނުދްނ ިމިނަވްނވުމްަށ ާރއްޖޭގެ ަރްށަތއް ަދތުުރފަތުުރްނ ގުޅުވުާލމެވެ. 'އެަނއް ިދވިެހާރއްޖޭ' 

ގިައ، ފޭަސހަކަމާއެކު އަަވހްަށ، ުލިއ އަގެއްގިައ އެއަްރުށްނ އެަނއަްރަށްށ ަދތުުރކްޮށ، އިާއާލއާ ގާތުގިައ ިދިރއުޅެވެޭނ މަގު 

ފިަހވެގްެނ ާދެނއެވެ. 

އަޅުގަނޑުމްެނގެ ަސުރކާރެއްގިައ، ިދިރއުޅުމުގެ އަގު ިތިރކްޮށ، އަތްފާޯރ އަގުގިައ ބިޯހާޔވިެހކްަނ ހަޯދިއީދ، 

ޭބްސފުަރވާއްަށ ަސާލްނޖެހްުނ ަނއްތާަލްނ އަޅުގަނޑުމްެނ ަވއުުދަވމެވެ. މްަސތުވަާތކިެތ ޭބުންނކުުރމްަށ ިމަސުރކުާރްނ 

ހުޅިުވ ޮދުރަތއް އެމީްޑީޕ ިއއިްތހުާދގެ ަސުރކާރެއްގިައ ަބްނުދކާުރެނކަމުގިައ އަޅުގަނޑުމްެނ ަވއުުދަވމެވެ.

ިތަޔ ޭބފުޅްުނަންށ "އެަނއް ިދވިެހާރއްޖެ" ގެެންސިދުނމްަށ އަޅުގަނޑުމްެނ ިމިތީބ ަތއާްޔަރެށވެ.

ިމެދްނެނިވ ކްަނކަމާމުެދ ފްުނކްޮށ ިވްސަނަވިއ ކިުރަޔްށ އޮތް ިރާޔީސ ިއްނިތޚުާބގިައ ިތަޔޭބފުޅްުނގެ 

ވުޯޓ އަޅުގަނޑުމްެނަންށ ެދއްވުމްަށ އެެދމެވެ.

މުހްަނމުަދ ަނީޝުދ )އްަނިނ(

އެމީްޑީޕ ިއއިްތހުާދގެ ިރާޔީސ ކްެނިޑޑްޭޓ 

ޑރ. މުހައްމުަދ ަވީހުދ ހަަސްނމިަނކު

އެމީްޑީޕ ިއއިްތހުާދގެ ަރިންނމްޭޓ 
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ރައިްޔތްުނގެ ަޝކުވާ

ާރއްޖޭގެ ަރްށަތއް ަދތުުރ ފަތުުރްނ ގުޅުވްުނ

އެކީަށގެންވާ ހެޔޮއަގެއްގިައ، ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގެ މެދުގިައ ދަތުރުކުރާނެ އުޅަނދު  .1.

މަހުރޫމްވެ،  ތަކުން  ހަރަކާތް  ިގނަ  ިދިރއުޅުމުގެ  ިތބީެނ  ރައިްޔތުން  ނެތުމުން،  ފަހަރު 
ތަރައީްގއަށް މަަސއްކަތް ނުކުރިެވ، ރަށުގިައ ބަންދުވެފަ. ިމހެންވުމުން ކޮންމެ ރަށެއްގެ 
ރައިްޔތުންވްެސ ިތބެންޖެހީެނ އެބިައީމހުންނަށް ބޭނުންވާ ހިުރހާ ިޚދުމަތްތައް އެރަށެއްގިައ 

ޤިާއމުވުމަށް އިެދ އިެދ.

އެހެން  ނެތް.  ގޮތެއް  ިވއްކޭނެ  ރަށްރަށަށް  އެހެން  ތަކިެތ  އުފެއްދޭ  ރަށުގިައ  .2.

ރަށުގެ  އެހެންމެ  ހަމަ  ނެތް.  ގޮތެއް  ގެނެވޭނެ  ރަށަށް  ތަކިެތ  އުފައްދާ  ރަށްރަށުގިައ 
ިޚދުމަތްތައް އެހެން ރަށްރަށަށް ފޯރުކޮށްދޭނެ ގޮތެއްވްެސ ނެތް. އިަދ އެހެން ރަށްރަށުގިައ 
ހިުރ ިޚދުމަތްތައް ރަށަށް ގެނެވޭނެ ގޮތެއްވްެސ ނެތް. ރާއްޖޭގެ ރައިްޔތުންގެ ިގނަބަޔަކު 

ިމިތީބ ިވއިްސިވހިާލވެ ތަރައީްޤއަށް ހުރްަސއަޅާ ފަދަ ގޮތަކަށް ރަށުގިައ ބަންދުވެފިައ.

ދިުނޔޭގެ  ކުރުމަށްޓަކިައ  ދަތުރުތައް  ަސރުކާރުގެ  ދަތުރުތަކިާއ  ރީައްސގެ  .3.

ިންސބަތުންވްެސ އަގުބޮޑު އުނޅަދު ފަހަރު،  ރައިްޔތުންގެ ފިައާސިއންހޯދާ، އެބޭފުޅުންގެ 
މަޖުބޫރު  ކޮންމެހެން  ބްޭސފަރުވާފަދަ  ވެފިައވިާއރު،  ފިުރހަމަ  ކަންކަން  ދަތުރުފަތުރުގެ 
ކަންކަމަށް ބޭނުންވާ ދަތުރުފަތުރުގެ އީެހ ރައިްޔތުންނަށް ނީުދ އޮތުމީަކ، ރައިްޔތުންނަށް 

އޮތް ބޮޑު ބިޭއނާްސފެއް. 

ތަރައީްޤ  ރަށްރަށަށް  ތޮއްޖިެހ މާލެނޫން  މާލެ  އޮތްގޮތުން  ިނޒާމް  ދަތުރުފަތުރުގެ  .4.

ނުފޯރުން.  

ކުރުމުގެ  ިދރާާސތަކެއް  ބަދަލުގިައ  ހޯދުމުގެ  ހައްލެއް  ކަންތަކަށް  ދަތުރުފަތުރުގެ  .5.

ނަމުގިައ އެތައް ިމިލއަން ޔޫއްެސ ޑޮލަރު ިއްސރާފު ކޮށްފިައވުން.

ހިެދފިައވިާއރު،  ބަނދަރުތައް  ކޮށްގެން  ބޮޑިެތ ޚަރަދު  ރަށްތަކުގިައ އަގު  ބައެއް  .6.

އެބަނދަރުތަކުގެ ބޭނުން ިހފިައގެން އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް އަގުހެޔޮކޮށް ދަތުރު ކުރެވޭނެ 
ިއނިްތޒާމު ހަމަޖައާްސފިައ ނެތުން.
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މާލެ  ޖިެހފިައވިާއރު،  އަންނަން  މާލެ  ކަންކަމުގިައ  ިގނަ  ިގނަބަޔަކު  ރާޢްޖޭގެ  .7.

ިފޔަވިައ އެހެން ިގނަ އަތޮޅުތަކުގެ ީމހުން މާލެ އިައްސ ފުރާނެ ޓާރިމނަލެއްގެ ިޚދުމަތެއް 
ހެދުމުގައިާއ  ނިެތ، އީެމހުން މާލޭ ފަޅުތެރޭގިައ ހުންނަ އުޅަނދު ފަހަރަށް އަރާ ފިައބާ 

ދީާގނާ އަރުވާ ބޭލުމުގިައ ދިަތ ހާލުގިައ އުޅެން ޖައާްސފިައވުން.

ވުރެން،  އައުމަށް  މާލެއަށް  އޮންނަ  ދުރުގާ  ރަށްރަށުން،  ކިުދ  ގޮތުން  އާބީާދ  .8.

ކިައީރގާ އޮންނަ އަވަށްޓިެރ ރަށަށް ިދއުމީަކ އުނދަގޫ ކަމަކަށްވެ، ކިައިރން ިލބެން ހުންނަ 
ިޚދުމަތިާއ ތަކިެތ ިލބުމުގިައ، އެރަށްރަށުގެ ރައިްޔތުން މަޙުރޫމް ކުރުވާފިައވުން. 

އިަމއްލަ  ަސބަބުން  ނެތުމުގެ  ޤާނޫނެއް  ިހފޭވަރު  ިއތުބާރު  ިއންވްެސޓަރުންނަށް  .9.

ފަރާތްތަކުން ދަތުރުފަތުރުގެ ދިާއރާ ތަރައީްޤ ކުރުމަށް ިއންވްެސޓް ކުރުމަށް ފްަސޖެހުން.

ަސރުކާރުން އިެކ އަތޮޅުކަތަކަށް ިޚދުމަތް ިދނުމަށް ޤިާއމުކޮށްފިައވާ މަރުކަޒުތަކަށް  .10.

ހަމަޖިެހފިައ  ިނޒާމެއް  ދަތުރުފަތުރުގެ  އަގުހެޔޮ  އިަދ  ފޭަސހަ  އުޅެވޭނެ  އިައްސގްޮސވެ 
ނެތުން.
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ާރއްޖޭގެ ަރްށަތއް ަދތުުރ ފަތުުރްނ ގުޅުވްުނ

އެމްޑީޕީ ިއއިްތޙާދުގެ ަސުރކާރްުނ 
ކުުރ މުއްދަތު)1 އަހަރާ

 3 އަހަުރ(ގެ ތެރޭގިައ ކުރާެނ 
ކަްނތައްތައް 

.1. ިމހާރު ހިުރ ވީަސލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް ދަތުރުކުރާނެ 

ފީެރގެ ިޚދުމަތް އިަމށްލަ ފަރާތްތައް މެދުވިެރކޮށް ތައާރަފް ކުރާނަން.

އެމްޑީޕީ ިއއިްތޙާދު ަސުރކާުރގެ 
ިސާޔަސތު

ޤައުމުގެ މުއަްސނިދކަން މިުޅ ރާއްޖެއަށް ފަތުރާލުމަށިާއ، އިަދ ިއޤިުތާސީދ ދުވިެލ  .1.

ހަލިުވ ކުރުމަށްޓަކިައ އިަދ ރައިްޔތުންނަށް ތަރައީްޤގެ ފޭަސހަކަން ހިާސލްކޮށީްދ، ީމހުންގެ 
ިދއުމަށިާއ  އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް  އުފައްދިައ ބަދިަހކުރުމަށް، ީމހުން  މެދުގިައ ގުޅުން 
ިނޒާމީަކ، އެމީްޑީޕ ިއއިްތހާދުގެ  ކުރުމުގެ  ފަތުރު  ދަތުރު  އުފުލުމަށް، ލާމިެހފިައވާ  މުދާ 

ަސރުކާރެއްގެ ަސރަހައީްދ ތަރައީްޤގިައ އެންމެ ިއްސކަންދޭނެ އެއް ކަންތައް.

ދަތުރު ފަތުރުގެ ފޭަސހިައގެ ަސބަބުން ިޚދުމަތްތައް ހޯދުމަށް ރާއްޖޭގެ ވިެރކަން  .2.

ކުރާ ރަށަށް އައުމުގެ ބަދަލުގިައ، އެބަޔަކު ިދިރއުޅޭ ަސރަހައްދެއްގިައ ހުންނަ ިޚދުމަތްދޭ 
އިައްސގްޮސ  ފޭަސހިައން  އަގެއްގިައ،  އަތްފޯރާ  ީމހަކަށްވްެސ  ކޮންމެ  ެސންޓަރުތަކަށް، 

އުޅެވޭނެ ލާމިެހފިައވާ ދަތުރު ފަތުރުގެ ިނޒާމެއް ބައްޓަން ކުރުން.
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އެމްޑީޕީ ިއއިްތޙާދުގެ ަސުރކާރްުނ 
ިދގު މުއްދަތު)1 އަހަރާ 

5 އަހަުރ(ގެ ތެރޭގިައ  ކުރާެނ 
ކަްނތައްތައް

ލާމިެހފިައވާ ފިުރހަމަ ދަތުރު ފަތުރުގެ ިނޒާމަށް މަގު ފިަހ ކުރުމުގެ ގޮތުން، އެހެން  .1.

ފީެރޓިާމނަލް   ރަށުގެ  ހަދިައ އެރަށް  ހައްުސ  ރްެސޓް  މަޑުކޮއްލުމަށް  ީމހުން  ރަށްރަށުގެ 
ޤިާއމުކުރުމަށް ަސރުކާރުން އީެހވެދޭނަން.

ިމ ދިާއރާއަށް ިއންވްެސޓް ކުރުމަށް މަގުފިަހ ކުރުމަށްޓަކިައ، އިަމއްލަ ފަރާތްތަކަށް  .2.

އިަދ  ކުރާ  ތައާރަފްކޮށް، ަސރުކާރީަކ ރިެގއުލޭޓް  އީެހތިެރކަމިާއ ދިޫދނުންތައް  ބޭނުންވާ 
ިހންގުމަށް މަގުފިަހކޮށްދޭ ފަރާތަކަށް ވާނަން.

ަސރަހައްދުތަކަށް ިއޤިްތޯސީދ ިދރުން ގެނައުމަށްޓަކިައ، އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް  .3.

އިައްސގްޮސ އުޅުން ހަލިުވވާނޭ ކަންކަން ހޯދިައ އީެހތިެރކަން ިއތުރަށް ފޯރުކޮށްދޭނަން.

އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދަތުރުކުރުމުގިައ ބޭނުންވާ ލިުއފޭަސހަކަން، ރައިްޔތުންނަށް  .4.

ހޯދިައިދނުމުގެ ގޮތުން، ހިުރހާ ރަށްތަކުގެ މާރކެޓްތަކިާއ ިޚދުމަތްތަކިާއ ިދިރއުޅީޭމހުންނިާއ 
ބަނދަރުތައް، ލާމިެހފިައވާ ދަތުރުފަތުރުގެ ިނޒާމުން ގުޅާލިެވ، އެންމެ ކުޑަ ޢާމްދީަނއެއް 
ިލބޭ ީމހާއަށްވްެސ، އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް އަތްފޯރާ އަގުތަކެއްގިައ ދަތުރުކުރެވޭނެ މަގު 

ފިަހކޮށްދޭނަން.

ވިައގެ މަގުންނިާއ ކަނޑުގެ މަގުން ރާއްޖެއަށް އަންނަ މުދަލިާއ ފޮނުވޭ މުދާ، އިަދ  .5.

އަންނަ ީމހުންނަށިާއ ފުރާ ީމހުންނަށް ފޭަސހަ ވާނެ ގޮތަށް، ދަތުރުވިެރންގެ ޓަރިމނަލްތަކިާއ 
ކާގޯ ޓަރިމނަލްތައް ހަދާނަން.

މުދަލުގެ  އަންނަ  ބަނދަރުތަކަށް  ކަނޑުގެ  ބަނދަރުތަކުގައިާއ  ވިައގެ  ހިުރހާ  .6.

ތެރިެއން، އަތޮޅުތަކަށް އަންނަ މުދާ ީސދާ އެބަނދަރަކުން އެއަތޮޅަކަށް ބަދަލު ކުރެވޭނެ 
ގޮތަށް ްސޓޯރޭޖު )ގުދަން( ޤިާއމު ކުރާނަން.



ިދިރއުޅުމުގެ އަގުިތިރކުރްުނ
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ރައިްޔތްުނގެ ަޝކުވާ

ިދިރއުޅުމުގެ އަގިުތިރކުުރްނ

ބޭނުންތަކަށް  ިސޔީާސ  އެހެންަސ  ފިައދާއެއްނުވާ،  ިއޖިްތމީާޢ  އިަދ  ިއޤިްތާސީދ  .1.

ަސރުކާރުން ކުރާބޭކާރު ިއްސރާފުގެ ަސބަބުން މުދަލުގެ އަގުބޮޑުވެ ޢާއްމުރައިްޔތުން ދަރާ 
ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ރައިްޔތުން ިބކަޙާލުގަ ޖެހެމުނިްދއުން. 

އަލަށް  ިރޯސޓު  އެތަކެއް  ކުއިްލގޮތެއްގިައ،  ރޭވުމަކިާއނުލާ  ހަރުދަނާ  އެއްވްެސ  .2.

ިދިރއުޅޭތަންތަނިާއ  މައްޗަށްގްޮސ  އަގު  ިޢމާރާތްކުރުމުގެ  ިހފާލުމުން،  ިއމާރާތްކުރާން 
ިވޔަފިާރ ިޢމާރާތްތަކުގެ ކިުލ ބޮޑުވެ ިދިރއުޅުމުގެ ޚަރަދުބޮޑުވަމުން ިދއުން.

ިދިރއުޅުމަށް  ޓެކްްސ ިއތުރުވެ،  ނަގަމުންދާ  ނީުސދާގޮތުން  އަތުން  ރައިްޔތުންގެ  .3.

ދައްކަންޖެހޭ ކިުލ ވީަނ ިއނިްތހާޔަށް ބޮޑުވެފިައ. ހިުރހާ މުދަލެއްގެއަގު ކެތްނުކުރެވޭ ވަރަށް 
ބޮޑުވެ، ދިުނޔޭގެ ބާޒާރުގިައ މުދަލުގެ އަގުބޮޑުވެލިާއރަށް ނަގާ ނީުސދާ ިއމްޕޯޓް ޓެކްްސގެ 

ަސބަބުން  އަގު ިއތުރަށް މައްޗަށްގްޮސ އާންމު ޙާލަތު ިއތުރަށް ދަށްވަމުން ިދއުން.

ޓުއިަރޒަމް ިއންޑްަސޓީްރއަށް ކެތްނުވާވަރަށް ކުއިްލގޮތެއްގިައ އެނދު ިއތުރުކުރުމުން  .4.

މިުޅ ިސނާއަތަށް ލޮޅުން އަރިައ ނުރައްކަލެއްގެ ތެރެއަށް ވެއިްޓ ފަތުވިެރކަމުގެ ކިުރމަގާމެދު 
ކަންބޮޑުވުން އުފެދެމުން ިދއުން.
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އެމްޑީޕީ ިއއިްތޙާދު ަސުރކާުރގެ 
ިސާޔަސތު

ތަކީެތގެއަގު ކުއިްލއަކަށް ބޮޑުނުވާނެގޮތަށް ތަރައީްޤގެ ދުވިެލ ބައްޓަންކޮށިްދނުމިާއ  .1.

ިއގިްތާސދުގިައ ދައުރުވާ ފިައާސއީަކ ިއގިްތާސީދ ކިުރއެރުމިާއ ގުޅުންހިުރ ިމންވަރެއްކަމުގިައ 
ހެދުން. 

ިބމިާއ ިއމާރާތުގެ ކިުލ އަތްފޯރާ ފަށުގިައ ދެމެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން ިއމާރާތްކުރުމަށް  .2.

ބޭނުންވާ ފިައާސ އެކީަށގެންވާ އަގެއްގިައ ިލބޭނެ ގޮތްތައް ތަނަވްަސ ކޮށިްދނުން. 

އޮންނަ  ިބނާވެފިައ  މައްޗަށް  އާމްދީަނއެއްގެ  ހީަގީގ  ިލބޭ  ޚަރަދީަކ  ަސރުކާރުގެ  .3.

ހަދާ،  ކަމުގިައ  ޚަރަދުތަކެއް  ކުރެވޭ  ގޮތުގިައ  އުފެއްދުންތިެރ  ބަލިައ  ޚަރަދެއްކަމަށް 
ިއްސރާފުކުރުން ވަގުތުން ހުއްޓާލުން.
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ިދިރއުޅުމުގެ އަގިުތިރކުުރްނ

އެމްޑީޕީ ިއއިްތޙާދުގެ ަސުރކާރްުނ 
ކުުރމުއްދަތު)1 އަހަރާ 3 
އަހަުރ(ގެ ތެރޭގިައ ކުރާެނ 

ކަްނތައްތައް 

ދުވަހުފުރާގު  ރައިްޔތުންގެ  އުވާލިައ،  ޓެކްްސ  ިއމްޕޯޓް  ތަކީެތގެ  ކާބޯ  .1.

ގެރެނީްޓވާނެ ގޮތަށް ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުގެ ިއތުރުން ކާބޯ ތަކީެތގެ އަގު އަތްފޯރާ ފަށުގިައ 
ިހފަހަށްޓިައދޭނަން.

ދަތުރުފަތުރިާއ  ދަނޑުވިެރކަމިާއ،  މްަސވިެރކަމިާއ،  އުވާލިައ  ިޑއީުޓ  ތެލުގެ  .2.

ބޭނުންވާ  ބްޭސފަރުވާއަށް  ބޭހިާއ  ހޯދިައީދ  ޖާގަ  ނޭވާލާނެ  ހަރަކާތްތަކަށް  ިއޤިްތާސީދ 
ތަކީެތގެ ިއމްޕޯޓު ިޑއީުޓ އުވާލާނަން.

ގޮތުގިައ  ކަމެއްގެ  ކުރެވޭ  ގޮތެއްގިައ  ިޒއްމާދާރު  ޚަރަދީަކ  ކުރެވޭ  ަސރުކާރުން  .3.

ހެދުމަށްޓަކިައ މްުސތިަގއްލު ޕަބިްލކް އެކައުންޓްްސ ކިޮމީޓއެއް އައްޔަނުކުރާނަން.

ހުޅުމާލޭގިައ ބޭނުމެއްނުކޮށް ހިުރ ިވޔަފިާރ ިބންތަކަށް ގުދަންތައް ބަދަލުކުރުމުގެ  .4.

ދޮރު ވަގުތުން ހުޅުވާލިައ ިވޔަފިާރމުދާ ގުދަންކުރުމުގެ ކިުލ ކުޑަކޮށް މުދަލިާއ ިދިރއުޅުމުގެ 
އަގު ިތިރއަށް ޖައަްސިއދޭނަން.

ރާއްޖޭގެ ހިުރހާ ކަންކޮޅު ތަކުގިައ ކިުދ އިަދ މެދިުމނު ިވޔަފިާރވީެރންނަށް ިވޔަފިާރ  .5.

ކިުރ އަރުވިައ ވީަޒފާގެ ފުރަުސތުތައް ިއތުރުކުރުމަށްޓަކިައ ބޭނުންވާ ފިައާސ ިލބޭނެ މަގު 
ކޮށިައިދނުމުގެ ގޮތުން ކަމާގުޅޭ ިއނިްތޒާމް ހަމަޖައާްސ ބޭންކްތަކިާއ މީާލ ބާޒާރު ހުޅުވާލަ 

ދޭނަން. 

ަސރުކާރުން ޚަރަދުކުރީާނ ނުވަތަ ތަރައީްޤ ރާވީާނ، ަސރުކާރަށް ިލބޭ ިމންވަރަކުން  .6.

، ޤައުމުގިައ ހިުރ ވީަސލަތްތަކަށް ކެތްވާ ިމންވަރުން. ިސޔީާސ މަންފާގެ ބަދަލުގިައ މިުޅ 
ރައިްޔތަށް އެންމެ ފިައދާހިުރ ގޮތަކަށް ބަލާ، އެއްވްެސ ދިާއރާއެއްގެ ަސބަބުން ކުއިްލއަކަށް 

މުދަލިާއ ތަކީެތގެ އަގުބޮޑުނުވާ އޫުސލުގެމިަތން ރާވާ ިހންގާނަން.
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އެމްޑީޕީ ިއއިްތޙާދުގެ ަސުރކާރްުނ 
ިދގުމުއްދަތު)1 އަހަރާ 

5 އަހަުރ(ގެ ތެރޭގިައ ކުރާެނ 
ކަްނތައްތައް 

ަސރުކާރުގެ ިއހުމާލުން، ވެހުނު ިއރު ފެން ނުނަގިައ، ފަހަށް ރައްކާ ނުކުރުމުން،  .1.

އަދާ  އެއްފަހަރާ  އީެއ  ދަރިަނ  ިދވިެހރާއްޖޭގެ  ވައްޓާލިައފިައވާ  އަނދަވަޅަކަށް  ދަރީަނގެ 
ނުކުރެވޭނެ ދަރަންޏަކަށްވީާތ، ިމރާއްޖެ ދަރީަނން ިމންޖު ކުރުން ިދގު މުއްދަތަކަށް ބަހާނެ 

އޫުސލެއް ރާވާ ިހންގާނަން. 

އޫުސލެއް  ނުނަގާނެ  ޓެކްްސ  މެނީުވ  ބޭނުންކުރާތަކިެތން  ފިައދާއިާއ  ިވޔަފީާރގެ  .2.

ޤިާއމް ކުރާނަން. 

އުފުލާ  މުދާ  ިއރުމައްޗިާއ ހުޅަނގަށް  ިމއީޮތ ދިުނޔޭގެ  ރާއްޖެ  ޤުދުރީަތ ގޮތުން  .3.

ޓްރާންްސ  ގޮތުން  ިހފުމުގެ  ބޭނުން  ިމހިަދޔާގެ  ގުދުރީަތ  ކަމުގިައވީާތ،  މަގުމީަތގިައ 
ިޝޕްމަންޓް ޕޯޓު ހެދުމީަކ ިސޔީާސ ހިަތޔާރެއްގެ ބަދަލުގިައ، ހީަޤގަތެއް ކަމުގިައ ހަދިައ 

ރާއްޖެއަށް މުދާ އެތެރެކުރެވޭ އަގު ިތިރކޮށްދޭނަން. 

ރާއްޖެއީަކ މީާލ ބާޒާރުގެ ަސރަހައީްދ ނާރެހެއް ކަމުގިައ ހަދާނަން.   .4.



އަތްފޯރާއަގުގިައ ޯބިހާޔވިަހކަްނ
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ރައިްޔތްުނގެ ަޝކުވާ

އަތްފާޯރއަގުގިައ ބިޯހާޔަވިހކްަނ

ުސނީާމއަށްފަހު 4 އަހަރު ފިާއތުވާން އުޅިޭއރުވްެސ، ުސނީާމގިައ ގެދޮރު ގެއްލުނު  .1.

8327 ީމހުންގެ ތެރިެއން 5071 ީމހުން އިަދވްެސ ިދިރއުޅެމުންދީަނ ވަގީުތ ިހޔަލުގިައ. 
ނަމަވްެސ، ިމތަންތަނީަކ ިދގު މުއްދަތަކަށް ިދިރއުޅުމަށް އެކީަށގެންވާ ގޮތަށް ިބނާ ކޮށްފިައވާ 

ތަންތަނެއް ނޫން.

ބޯދާ  ފިޭލވެފިައވާ  ގެންގުޅުނު،  ަސރުކާރުން  ކުރުމުގިައ  ތަރައީްޤ  އަތޮޅުތައް  .2.

ިސޔަާސތު ތަކުގެ ނީަތޖާއީަކ، މާލެ ތޮއްޖިެހ، ގެދޮރުގެ ޖާގަ ދިަތވެ، ކިުލތައް އަތްނުފޯރާ 
ިހާސބަށް ބޮޑުވެގެން ިދއުން. ީމގެ ަސބަބުން މާލޭގިައ ިދިރއުޅޭ ކޮންމެ ފްަސ އިާއލާއަކުން 

އެއް އިާއލާ ިދިރއުޅެމުން ގެންދީަނ، އެއް ކޮޓީަރގިައ ކައްކާ ކިައބިޮއ ިނދިައގެން.

ނަމުގިައ، ަސރުކާރުން  ކުރުމުގެ  ހައްލު  ދިަތކަން  ގެދޮރުގެ  ރަށްވިެހންގެ  މާލޭގެ  .3.

ހުޅުމާލޭގެ މެގަޕްރޮޖެކްޓް ިހންގުމަށް، 50 ިމިލއަން ޔޫ. އްެސ ޑޮލަރަށްވުރެ ިގނަ ފިައާސ 
ރަށްވިެހންގެ  ިބމުން، މާލޭގެ  ިހއްކާފިައވާ  ިމ މެގަޕްރޮޖެކްޓްގިައ  ކޮށްފިައވޭ.  ިއްސރާފް 

ވަރަށް މަދު ބަޔަކަށް މެނީުވ، ގެދޮރު ިލިބީދފިައ ނުވުން.

ހުޅުމާލެ ނުވަތަ ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށަކުން ިވއްަސ، ގިޯތ ިލިބފިައވާ ީމހުންނަށް  .4.

ގޮތެއް  ފިައާސ ހޯދޭނެ  ކުރުމަށްޓަކިައ، ފޭަސހިައން  ިއމާރާތް  ިބމުގިައ، ގެދޮރު  ިލބުނު 
ހޯދިައީދފިައ ނެތުން.

ީޑ.  )އެޗް.  ިލިމޓެޑް  ކޯރޕަރަޭސން  ފިައނޭންްސ  ޑެވަލޮޕްމަންޓް  ހައިުސންގ  .5.

ދޫކުރުމަށް ތަނެއް ގިާއމްވެފިައ  ިއމާރާތް ކުރަން ލޯނު  އެފް. ީސ(ގެ ނަމުގިައ، ގެދޮރު 
ީވނަމަވްެސ، ިމކަން ފުޅާ ދިާއރާއެއްގިައ، ދެމެހެއްޓެނިެވ ގޮތެއްގިައ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ 
މީާލ އީެހތިެރކަމިާއ ިއނިްތޒާމްތައް، ހަމަޖައާްސފިައ ނުވުން. ނީަތޖާއީަކ، ގެދޮރު އެޅުމަށް 
ިތިބކަމުގިައީވ ނަމަވްެސ، އެފުރަުސތު  ތަކެއް  އިާއލާ  އެތައް  ބޭނުންވެފިައވާ  ލިުއ ލޯން 

ިލބެން ނެތުން.
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ިބންވިެރ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ީމހުންނަށް މީާލގޮތުން އެކަން ކުރެވޭނެ ލިުއ ފޭަސހަ  .6.

ގޮތްތަކެއް ހަމަޖައާްސފިައ ނެތުމިާއ، ިބމީަކ އަގުހިުރ "މުދަލަކަށް" ހަދާ، އޭގެ ނަފާ ިގނަ 
އާމްދީަނ  ބަންދުކޮށްފިައ އޮތުން. އިަދ ިލބޭ  ފުރަުސތު  ިލބުމުގެ  ރައިްޔތުންނަށް  އާންމު 
ރައްކާކޮށްގެން މިައންބަފިައންގެ ގީޯތގިައ ކޮޓިަރއެއްހަދިައގެން ިދިރއުޅެ، ދިަރން ިލބޭފަހުން 
ފަހަރުގިައ ގޯއްޗެއް ިލބިޭއރު ދިަރންނަށް ިކޔަވިައީދފަ ގެދޮރު ިއމާރަތްކުރާނެ ފިައާސއެއް 

އަތްމީަތގިައ ބީާކ ނުކުރެވުން.

އަތޮޅުތައް ތަރައީްގ ކުރުމުގިައ، ަސރުކާރުގެ ިސޔަާސތުތައް ގެންގުޅެފިައވާ ދޯހިަޅ  .7.

ގޮތުން، އަތޮޅުތަކުގެ ރައިްޔތުންނަށް ިއމާރާތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ާސމާނު، މާލިެއން ިލބޭ 
އަގަށްވުރެ ބޮޑު އަގުގިައ ގަންނަށް ޖެހުން.

ފުޅާ  ފަރާތްތަކަށް،  ިވޔަފިާރކުރާ  ިއމާރާތްކޮށް  ގެދޮރު  އޫުސލުން  ިވޔަފީާރގެ  .8.

އިޮނގަޑެއް  ޤާނީޫނ  އެކީަށގެންވާ  ފަދަ،  މަގުފިަހވާނެ  ކުރުމަށް  އެކަން  ދިާއރާއެއްގިައ 
ނުވުމުގެ  ތަރައީްގވެފިައ  ބާޒާރެއް،  ގެދޮރުގެ  ވާދަވިެރ  ރާއްޖޭގިައ  ވުމިާއއެކު  ނެތުން. 
ިގނީަމހުންނަށް  ހޯދަން  ހައްލު  އިަމއްލަޔަށް  ކުރުމުގިައ  ިއމާރާތް  ގެދޮރު  ަސބަބުން، 

ޖިެހފިައވުން.

މާލެއިާއ އެހިެނހެން ރަށްރަށުގިައ ީމހުން ިދިރއުޅޭ ަސރަޙައްދު ތަކުގިައ، ީމހުންނަށް  .9.

އުނދަގޫވެ ިސއްޙަތަށް ގެއްލުންވާ ފަދަ މަަސއްކަތްކުރާ ތަންތަން ހުރުން.
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އެމްޑީޕީ ިއއިްތޙާދުގެ ަސުރކާރްުނ 
ކުުރ މުއްދަތު)1 އަހަރާ 

3 އަހަުރ(ގެ ތެރޭގިައ ކުރާެނ 
ކަްނތައްތައް

ުސނީާމގިައ ގެދޮރު ގެއްލުނު ހިުރހާ އިާއލާ ތަކަށް، 6 މަހުންފިެށގެން އެއް އަހަރު  .1.

ދުވަހުގެ ތެރޭގިައ ދިާއީމ ގެދޮރު ފޯރުކޮށްދޭނަން.

ބޭނުންވާ  ކުރަން  ިވޔަފިާރ  ގެދޮރުގެ  ގޮތަށް  ލިުއފޭަސހަވާނޭ  ރައިްޔތުންނަށް  .2.

އިޮނގަނޑެއް  ޤާނީޫނ  ހިުރ  ިއތުބާރު  ފަދަ  މަގުފިަހވާ  ކުރުމަށް  އެކަން  ފަރާތްތަކަށް، 
ހަދާނަން.

އަތްފާޯރއަގުގިައ ބިޯހާޔަވިހކްަނ

އެމްޑީޕީ ިއއިްތޙާދު ަސުރކާުރގެ 
ިސާޔަސތު

ކޮންމެ  ިދވިެހ  ބިޯހޔާވިަހކަން  ފެންވަރުގެ  އެކީަށގެންވާ  ިދިރއުޅެން  ިއނާްސނުން  .1.

އިާއލާއަކަށް ވްެސ ތަނަވްަސ ކޮށިްދނުން.

ތަރައީްޤއަށް ޖާގަ އޮތް ރަށްތަކަށް، ިދމާވާނެ ގެދޮރުގެ ދިަތކަން ހައްލު ކުރުމުގެ  .2.

ގޮތުން، ގެދޮރު އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ތަކިެތ، އަެސރަހައްދަކުން ިލބެން ހުންނާނެ ިއނިްތޒާމް 
ރާވާނެ. ިމގޮތުން ގެދޮރު އެޅުމަށް ކުޑަ ިއންޓެރްެސޓެއްގިައ ލޯނު ދޫކުރުމިާއ، ފުލެޓްއެޅުމިާއ، 

އިަދ ގެދޮރުގެ ިވޔަފިާރއަށް )ިރއަލްއްެސޓޭޓް ިބިޒންަސ( ބޮޑު ފުރަުސތެއް ހުޅުވާލުން.
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އެމްޑީޕީ ިއއިްތޙާދުގެ ަސުރކާރްުނ 
ިދގު މުއްދަތު)1 އަހަރާ 

5 އަހަުރ(ގެ ތެރޭގިައ ކުރާެނ 
ކަްނތައްތައް

ގެދޮރުގެ މައަްސލިައގެ މިައގަނޑު އެއަްސބަބީަކ، ަސރުކާރުގެ އިެކއިެކ ިސޔަާސތުގެ  .1.

ދަށުން، މާލެއަށް ީމހުން ތޮއްޖެހުން ކަމުގިައ އެމީްޑީޕ ިއއިްތޙާދު  ޤަބޫލުކުރާ ިހނދު، ިމ 
މައަްސލައަށް ދިާއީމ ހައްލެއް ހޯދީޭނ، ަސރަހައްދު ތަކަކަށް ރާއްޖެ ތަރައީްޤ ކުރިެވގެން. 
ީވިއރު، އަތޮޅުތަކުގެ ރައިްޔތުން ޒަރީޫރ ކަންކަމަށް ބޭނުންވެގެން މާލެ އަންނަ ަސބަބުތައް 
ިފލިައދީާނ، އެ ަސރަހައްދުތަކުން ރަށްރަށުގެ ރައިްޔތުން ބޭނުންވާ އެއްމެހާ ިޚދުމަތްތަކިާއ 
ިއއިްތޙާދުން   އެމީްޑީޕ  އެފުރަުސތު  ކަމަށްވިާއރު،  ިލިބގެން  ފުރަުސތުތައް  ިއޤިްތާސީދ 

ހޯދިައ ދޭނަން. 

ތަކަށް،  އިާއލާ  ޖިެހފިައވާ  ިއޙާުސްސ ކުރަން  ދިަތކަން  ގެދޮރުގެ  ބޮޑަށް  އެންމެ  .2.

ގެދޮރުގެ ދިަތކަމަށް ހައްލެއް ހޯދިައިދނުމުގެ މަޤަުސދުގިައ، އެމީްޑީޕ ިއއިްތޙާދުގެ ަސރަހައީްދ 
ތަރައީްޤއާގުޅޭ ިސޔަާސތުގެ ދަށުން، ީމހުންނަށް ގެދޮރު އެޅުމުގެ މަގު ފިަހކޮށް، އެކަން 

ޙިާސލްކުރާނަން.

ހިުރހާ ރަށަކަށް ފިުރހަމަ ލޭންޑް ޔްޫސ ޕްލޭނަކިާއ )ިބން ބޭނުންކުރުމުގެ ރޭވުން(  .3.

ިޑވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭނެއް )ތަރައީްގގެ ރޭވުން( ތައްޔާރުކޮށް، އަމީަލ ގޮތުން އެއިާއ ގުޅޭގޮތަށް 
ކަންތައްތައް ކުރާނަން.

އީަކ  ީސ  އެފް.  ީޑ.  އެޗް.  ގޮތުން  މަގުފިަހކުރުމުގެ  ިބނާކުރުމަށް  ގެދޮރު   .4.

ރައިްޔތުންނަށް އޭގެ އެންމެ ފިައދާވާނެ ގޮތަކަށް، ދެމެހެއްޓިެނިވ ގޮތެއްގެ މިަތން، ކުޑަ 
ިއންޓަރްެސޓަކަށް ލޯނު ިލބޭނެ ިއނިްތޒާމް ހަމަޖިެހފިައ އޮންނަ ތަނަކަށް ހަދާނަން.



ބްޭސފުަރވާއްަށ ަސލާްނޖެހްުނ ަނއްތާލްުނ





36

ރައިްޔތްުނގެ ަޝކުވާ

ޭބްސފުަރވާއްަށ ަސާލްނޖެހްުނ ަނއްތާުލްނ

ހިުރހާ ރައިްޔތުންނަށް ަޟރީޫރ ިޞއީްޙ ިޚދުމަތް ފޯރުކޮށްދިެވފައެއް ނެތް. ިޞއީްޙ  .1.

ކިުރއެރުން ިމނާ ިމންގަޑުތަކަށް ބަލިާއރު އެކީަށގެން ވާ ކިުރއެރުން ވޭތުވެ ިދޔަ 5 އަހަރު 
ީމހުން  ބޭނުންވާ  ދިާއރާއަށް  ިޞއީްހ  ިމާސލަކަށް  ކުރެވޭ.  ފާހަގަ  ނެތްކަން  އިައްސފާ 
ތަމީްރން ނުކުރެވުމުން ިސއީްހ ިޚދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ މަރުކަޒުތަކުގިައ ިޚދުމަތްދޭނެ ފެންވަރު 
ނެތް،  ާސމާނުވްެސ  ބޭނުންވާ  ިހދުމަތިްދނުމަށް  ިސއީްހ  އިަދ  ީމހުންނެތް،  ރަނގަޅު 
ކިުދކިުދ ިޚދުމަތް ހޯދުމަށް ބޮޑު ޚަރަދު ކޮށްގެން ރަށުން ބޭރަށް ފުރިައގެން ދާންޖެހުން، 

އިަދ ބޭހުގެ އަގުބޮޑުވުމިާއ،  ިޞއީްޙ ިޚދުމަތުގެ ފެންވަރު ދަށްވުން. 

ބިަލން ރައްކާތިެރ ވުމަށްޓަކިައ އަޅަން ޖެހޭ ިފޔަވަޅުތައް ކިުރމަގަށް ިވްސނިައގެން  .2.

މިަދިރ  ރައްކާތިެރވުމަށް  ތަކުން  ރޯގާ  ިދމާވާ  އާދަކޮށް  ިމާސލަކަށް  ނެތް.  އަޅާފައެއް 
ކޮންޓްރޯލް ކުރުން ފަދަ ިޚދުމަތްތައް ރަށްރަށުގިައ ދަށަށް ގްޮސފިައވުން.

ފޭަސހިައން  ނެތުމުން  ިނޒާމެއް  ކުރެވޭނެ  ދަތުރު  ރަށަށް  އަނެއް  ރަށުން  އެއް  .3.

ރައިްޔތުންނަށް އަތްފޯރާ އަގުގިައ ިލބެންޖެހޭ ަޟރީޫރ ިސއީްޙ ިޚދުމަތްތައް ގާތުން ިލބެން 
ނެތުން.

ފަރުވާ ބޭނުންވާ ދަނިޑވަޅުގިައ ިސއީްޙ އީެހތިެރކަން ިލބޭނޭ ިއތުބާރުހިުރ ިނޒާމެއް  .4.

ގްަސތުގިައ ނިުހންގާ އޮތުން. އިަދ ިގނަ ރައިްޔތުންނަށް ކުއިްލ ޙާލަތެއް މެދުވިެރވުމުން 
ިޚދުމަތް  މެނީުވ  ޖަހިައގެން  ަސލާން  ީތމުގޭގިައ  ނުވަތަ  ިމިންސޓީްރގިައ  ވެލްފެއާ 
ނިުލބޭގޮތަށް ރާވާފިައވުން. ިޚދުމަތް ިދނުމުގިައ އެއްވްެސ ހަމަހަމަކަމެއް ިއނާްސފެއް ނިެތ 

އިެކ ީމހުންނަށް އިެކގޮތް ހަދަމުން ިދއުން.

ގިާއމު  ިނޡާމެއް  ނަރުދަމާ  އެކަށޭނަ  މެނީުވ،  ރަށެއްގިައ  މަދު  ވެފިައވާ  އާބާދު  .5.

ކުރިެވފަ ނެތުން. ނީަތޖާއެއްގެ ގޮތުން ފެންފަށަލަތައް ވީަނ ތަޣައްޔަރުވެފިައ. ފެން ނަގާ 
ތާނީގތަކެއް ރައިްޔތުންނަށް ބަހަމުން ދިާއރު، ރައްކާތިެރ ފެން ނަގާނެ ފުރާޅުތައް މަދު، 

އިަދ ނަގާފެނުގެ އެއްވްެސ ރައްކާތިެރކަމެއް ނެތް.

.6. ިސއީްހ ިޙދުމަތް ިދނުމުގެ ނަމުގިައ ިގނިަގނިައން ީޓމްތައް ރަށްރަށަށް ދަތުރުކޮށް 

ބޮޑިެތ ިއްސރާފު ކުރުން. 
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އެމްޑީޕީ ިއއިްތޙާދު ަސުރކާުރގެ 
ިސާޔަސތު 

ކޮންމެ  ިލބުމީަކ  ިޚދުމަތް  ިޞއީްޙ  ހުރުމަށްޓަކިައ  ިޞއްޙަތެއްގިައ  ދުޅަހެޔޮ  .1.

ރައިްޔތެއްގެ ޙައްޤަކަށީްވ ިހނދު އީެއ ިއޖިްތމީާޢ އިަދ ިއޤިްތާޞީދ ކަންކަމާ ލާމިެހފިައވާ 
ިސޔަާސތު  ިޞއީްޙ  ގަބޫލުކުރާނެ.  ަސރުކާރެއްގިައ  ިއއިްތހާދުގެ  އެމީްޑީޕ  ކަމެއްކަން 
ރައިްޔތުންނަށް  ހިުރހާ  ފެތޭގޮތަށް،  ިމންގަނޑަށް  ބިައނަލްއަގުވީާމ  އޮންނީާނ،  ރިޭވފިައ 

ީވހާވްެސ ިއްސރާފު ކުޑަގޮތެއްގިައ  ދުޅަހެޔޮ ިސއްހަތެއް ހޯދިައނުމަށް.

ިލިބދޭނެ  ހެލްތު  ޒަރީޫރ ިސއީްހ ިޚދުމަތް  ބިައވިެރވެވޭނެ  ރައިްޔތަކަށް  ކޮންމެ  .2.

ިއނުްޝއަރެންްސ ްސީކމެއް ތައާރަފްކޮށް ިހންގުން.

ޚާއަްޞ ފަރުވާ އަކަށް މެނީުވ މާލެއަށް ދާން ނުޖެހޭނެ ވަރަށް، ރާއްޖޭގެ ަސރަހައީްދ  .3.

ހްޮސިޕޓަލުތަކުގިައ ދޭ ޚާއަްސ ފަރުވާތަކުގެ ިޚދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކޮށިްދނުން. 

.4. ިސއީްހ ދިާއރާއަށް ބޭނުންވާ ީމހުން ިބނާކުރުމަށް ހީަޤީގ މާނާގިައ އަހިުމއްޔަތުކަނީްދ، 

ރަށެއްގިައ  އިެތިބ  ީމހުންނަށް  ކުރެވޭ  ތަމީްރނު  އަެސރަހައްދަކުން  ނުވަތަ  ރަށަކުން  އެ 
ނުވަތަ ަސރަހެއްދެއްގިައ ވީަޒފާ  އަދާކުރެވޭނެ ފުރަުސތުތައް ފިަހކޮށިްދނުން.

ފަރާތްތަކަށް  ިލބޭ  ިޚދުމަތް  އީެމހުންގެ  މުއްއްޒަފުން  ދޭނިްތިބ  ިޚދުމަތް  ިސއީްޙ  .5.

ިޒންމާކުރުވިައ، އިަދ ިޚދުމަތްދޭ ފަރާތުގެ ފަރުވާކުޑަކަމުން ިދމާވާ ަޝރީުއ އިަދ ޤާނީޫނ 
ިސއީްޙ  ިއހުމާލުން  ަސރުކާރުގެ  އިަދ  ގިާއމުކުރުން.  ިނޒާމެއް  ބެލޭނެ  މައަްސލަތައް 

ދިާއރާގެ މުވައްޒަފުން ކިުރކުށަކާނުލިައ ވާންޖެހޭ ބަދުނާމުން ިމންޖުކުރުން.

ފިުރހަމަޔަށް  ބޭނުންތައް  ފަރާތްތަކުގެ  އިަމއްލަ  ފުޅާކުރުމަށް  ިޚދުމަތް  ިސއީްޙ  .6.

ދެނެގަނެ، އެކަންކަމަށް އީެހތިެރކަން ފޯރުކޮށީްދ މަގު ފިަހކޮށްދޭނެ. ިމގޮތުން ރާއްޖޭގިައ 
ގޮތުން  ފޯރުކޮށިްދނުމުގެ  ރައިްޔތުންނަށް  ފެންވަރެއްގިައ  ރަނގަޅު  ިޚދުމަތް  ިސއީްހ 
ިޚދުމަތް  ިސއީްހ  ރާއްޖޭގިައ  ފަރާތްތަކުން  ބޭރުގެ  ިޚދުމަތްދޭ  ރަނގަޅު  ބްޭސފަރުވާގެ 

ިދނުމަށް ަޝއުގުވިެރވާފަދަ ފިަހ މާހައުލެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގިައ އުފެއްދުން.
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އެމްޑީޕީ ިއއިްތޙާދުގެ ަސުރކާރްުނ 
ކުުރމުއްދަތު)1 އަހަރާ 

3 އަހަުރ(ގެ ތެރޭގިައ ކުރާެނ 
ކަްނތައްތައް

ީމހުން ިދިރއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގިައ ަޟރީޫރ ިޞއީްޙ ިޚދުމަތިާއ އެ ިޚދުމަތުގިައ  .1.

ް ބޭނުންވާ ބްޭސ އަތްފޯރާ އަގެއްގިައ ފޭަސހިައން ިލބެނޭ ިނޒާމް ހަމަޖައަްސިއދޭނަނ

ރައިްޔތުންނަށް ބްޭސ ފަރުވާ ިލބުން ިޙމާޔަތްކޮށްދޭ ިއތުބާރު ހިުރ ިނޒާމް "ހެލްތު  .2.

ނަެޝނަލް  ިމކަމުގިައ  ފައްޓާނަން.  ިހންގަން  ތައާރަފްކޮށް  ްސީކމް"  ިއނުްޝއަރެންްސ 
ރިެޖްސޓްރަޭޝން ިސްސޓަމް ވަރުގަދަ ކުރުމީަކ ހެލްތު ިއނުްޝއަރަންްސ ްސީކމް ގިާއމު 
ިސްސޓަމް  ރިެޖްސޓްރަޭޝން  ނަެޝނަލް  ކަމަކަށްވީާތ،  މިުހންމު  ބޭނުންވާ  ކުރުމަށް 
ފެންވަރަށް،  ނައްތާނުލެވޭނެ  ިއނާޔަތް  އެފަދަ  ނުފޫޒުން  ވިަކީމހެއްގެ  ވަރުގަދަކޮށް، 

އެރިަޖްސޓީްރއަށް ބަރާޯސ ކުރެވޭނެ ިނޒާމް ޤިާއމުކުރާނަން.

ކުއިްލ ހާލަތެއްގިައ ބިަލީމހާ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ފޭަސހަކަމިާއ ޔީަގންކަމާއެކު  .3.

ގެންދާނެ ިނޒާމެއް ހަމަޖައަްސިއދޭނަން.

ިޞއީްޙ ިޚދުމަތްދޭ ތަންތަނުގެ ިޚދުމަތްތަކާ ިހންގުމުގެ ފެންވަރު ިހފެހެއްޓުމަށް،  .4.

މެދުކެޑުމެއްނިެތ ޕްރޮގްރާމްތައް ިހންގާ، ިޒންމާއާ ވިާޖބުތައް އަދާކުރާނަން.

ދޭދޭ ޕްރޮގްރާމްތައް ތަޢާރަޒިްވޔަ ނީުދ ިމހާރު ކުރެވޭ ިއްސރާފް ކުޑަ ކުރާނަން. .5.

ޭބްސފުަރވާއްަށ ަސާލްނޖެހްުނ ަނއްތާުލްނ

އެމްޑީޕީ ިއއިްތޙާދުގެ ަސުރކާރްުނ 
ިދގުމުއްދަތެއް)1 އަހަރާ 

5 އަހަުރ(ގެ ތެރޭގިައ ކުރާެނ 
ކަްނތައްތައް

ބޯފެން  ހާލަތެއްގިައ، ރައްކާތިެރ  ިދމާވެދާނެ  ކުއިްލކަމެއް  ިއމާރޖެނީްސ ނުވަތަ  .1.

ރައްކާ ކުރެވޭ ިނޒާމެއް ގިާއމު ކުރާނަން.

އެ ރަށަކުން ނުވަތަ އަެސރަހައްދަކުން ތަމީްރނުކުރެވޭ ީމހުން އިެތިބ ރަށެއްގިައ  .2.

ނުވަތަ ަސރަހެއްދެއްގިައ ވީަޒފާ  އަދާކުރެވޭނެ ފުރަުސތުތައް ފިަހކޮށްދޭނަން.

ރާއްޖޭގެ ރައިްޔތުން ބިަލމަޑުކަމުން ރައްކާތިެރ ކުރުމަށްޓަކިައ އެކަށޭނެ ނަރުދަމާ  .3.

ިނޒާމެއް ޤިާއމުކޮށް ިހންގުން ހަރުދަނާ ކުރާނަން. 
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ޚާއަްޞ ފަރުވާ އަކަށް މެނީުވ މާލެއަށް ދާން ނުޖެހޭނެ ވަރަށް ރާއްޖޭގެ ަސރަހައީްދ  .4.

ހްޮސިޕޓަލުތަކުގިައ ދޭ ޚާއަްސ ޑޮކުޓީަރ ފަރުވާގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކޮށްދޭނަން. 

ދެވޭނެ  ބްޭސފަރުވާ  ިއތުރަށް  ޑޮކުޓީަރބޭހުގެ  ދަށުން  ިމންގަޑެއްގެ  ކަނޑައެޅޭ  .5.

ފުރަުޞތު ހުޅުވާލާނަން )ކޮމްޕިްލމެންޓީަރ މިެޑިސން(.

ިގނަ  މަަސއްކަތްކުރާ  ހްޮސިޕޓަލްތަކުގިައ  ެސންޓަރުތަކިާއ  ހެލްތު  ރާޢްޖޭގެ   .6.

ިޚދުމަތް  އެފަރާތްތަކުގެ  ހަމަޖިެހ  ިދވިެހންކަމުގިައ  ނަރުހުންނީަކ  ިއްސ  ޑޮކްޓަރުންނިާއ 
ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ގޮތުން ތަމީްރންތަކުގިައ ބިައވިެރކުރުމަށް ިގނަ ހޭދަތަކެއް ކުރާނަން.

ބިައނަލްއަޤުވީާމ ފެންވަރުގެ ހްޮސިޕޓަތައް ޤިާއމް ކުރާނަން. .7.



މްަސތުވާތަެކއަްޗްށ ހުޅިުވ ޮދރުތައް ަބންދުކުރްުނ
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ރައިްޔތްުނގެ ަޝކުވާ

މްަސތުވަާތކެއަްޗްށ ހުޅިުވ ޮދުރަތއް ަބްނުދކުުރްނ

ކުރީާމހުން  ިވޔަފިާރ  މްަސތުވާތަކީެތގެ  ީމހުންނިާއ  ބޭނުންކުރާ  މްަސތުވާތަކިެތ  .1.

ކުށްކުރާ  ިމކަންކަމާގިުޅގެން  އިަދ  ިއތުރުވަމުނިްދއުމިާއ،  އަނެއްދުވަހަށް  އެއްދުވަހުން 
ީމހުންގެ އާބީާދ ިއތުރުވެގެން ިދއުމީަކ ިމހާރުގެ ަސރުކާރުގެ ރޭވުމެއްގެ ދަށުން ިހންގަމުން 

ގެންދާ ކަންކަން.

މްަސތުވާތަކީެތގެ ވަބާގިައ ޖިެހފިައވާ ޒުވާނުންގެ އަދަދު، 30000 އަށް އަރާނެކަމަށް  .2.

ލަފާކުރެވޭ. ީމގެ މާނައީަކ ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ 3 ޒުވާނުންގެ ތެރިެއން 1  ކުއްޖަކު ިމވީަނ 
މްަސތުވާތަކީެތގެ ވަބާގިައޖިެހފަ. ިމހެންވުމުން، ޤައުމު ިމއަދު ިމވީަނ ނުރައްކާތިެރ ފުން 

ވަޅުގަޑެއްގެ ތެރެއަށް ވެއްޓުމުގެ ިބރާ ކިުރމިަތވެފިައ. 

ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ މްަސތުވާތަކިެތ އެތެރެކުރީަނ، ަސރުކާރަށް އެނިގގެން ކަމަށް  .3.

ތުހުމަތު ކުރެވޭ. އެއަްސބަބީަކ، ރާއްޖޭގިައ މްަސތުވާތަކިެތ ހުއްޓުވުމަށް ިގނަ ިއދާރާތަކެއް 
ހަދާ، މްަސތުވާތަކިެތ ދެނެގަންނަ ކުއްތާއިާއ ްސކޭންމިެޝން ފަދަ އަގުބޮޑިެތ ވީަސލަތްތައް 
ހުރެ، ރާއްޖެ އެތެރެވާ މްަސތުވާތެކީެތގެ އަދަދު ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ިއތުރުވަމުން ދިާއރު، 
ހީަޤގަތުގިައ ރާއްޖެ އެތެރިެވޔަ ނިުދނުމަށް ަސރުކާރުން ބޭނުންވާ ތަކިެތ ރާއްޖެ އެތެރެވުން 

ހުއްޓުވާފިައވުން.

ފެންވަރަކަށް  ބޭނުންވާ  ފާރަވިެރކަން  ދޮރުތަކުގިައ  އެތެރެކުރާ  މްަސތުވާތަކިެތ  .4.

ޤިާއމުކޮށްފައެއްނުވޭ. އިަދ ރާއްޖެ އެތެރެވާ މްަސތުވާތަކީެތގެ ތެރިެއން ފުލުހުންގެ އަތްދަށަށް 
އަންނަ ިގނައަދެއްގެ މްަސތުވާތަކިެތ އަނެއްކާ އަނބުރާ މުޖުތަމައަށް ފޯރުވާކަމަށް ިގނަބަޔަކު 
ަޝކުވާކުރުން. ީމގެ އެންމެބޮޑު ހެއްކީަކ، ދިާދފަހުން ރާއްޖޭގެ ފަޅަކުން އިަމއްލަ ބައަކަށް 
ފެނުނު ދެހްާސ ިކލޯއާ ގާތްކުރާހާ ިގނަ ޢަދަދެއްގެ މްަސތުވާތަކެއްޗަށް ފަހުން ީވގޮތެއް 
ގޮތައް  ރައްދުވާ  މުވައްޒަފުންނަށްވްެސް ިމބަދުނާމު  ފުލުހުންގެ  ނޭގުން. އިަދ ކަމާނުބެހޭ 

ރާވާފިައވުން.

މްަސތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ިސޔަާސތު ފިޭލވުމުގެ ަސބަބުން، އެވަބާ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް  .5.

ބޮޑުވެ، މިުޅޤައުމަށްވީަނ ފެތިުރފިައ. ޚާއަްސގޮތެއްގިައ ިސޔަާސތު ފިޭލިވކަން ފާޅުވީަނ، 
ފަރުވިާދނުމަށް ހަރުދަނާ އިޮނގަނޑެއް ރިޭވފިައ ނެތުމުންނިާއ، މްަސތުވުމަށް ދިެވިހފާފިައވާ 
ީމހުން، އަނބުރާ މުޖުތަމައަށް ގެނައުމަށް ދޭންޖެހޭ ފަރުވާ އިަދ އޯގާތިެރކަން ނެތުން. 

ނީަތޖާ ހިާސލްނުވެ ފިައާސ ިއްސރާފުވެ، ނަމަކަށް ކަމެއްކުރުން.
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ދެކެ،  ކުށްވިެރންގެގޮތުގިައ  ބޮޑިެތ  ކިުދންނީަކ  ބޭނުންކުރާ  ތަކިެތ  މްަސތުވާ  .6.

ލިާއނާްސީނ ބޮޑިެތ އިަނޔާކޮށް އެކިުދން ދޫކޮށްލުމުން، އެއްވްެސ ޖިެހލުމެއްނިެތ ކުށްކުރުން 
ިމހާރުވީަނ ިއނިްތހާއަށް ިގނަވެފިައ.

ަސލާމަތްވުމަށް،  ނުރައްކަލަކުން  ކިުރމިަތވެދާނެ  ވިެރކަމަށް  ފުށުން  ޒުވާނުންގެ  .7.

ބޭނުންކިުރ  ދެމެހެއްޓުމަށް  އަށަގަންނަވިައ، ަސރުކާރު  ވަބާ  ޤައުމުގިައ މްަސތުވާތަކީެތގެ 
ފިޭދގެންއުޅޭ  ތެރެއަށް  ިދވިެހ ަސގާފަތުގެ  ނެއިްޓ،  ކޮންޓްރޯލުން  ހަރަކާތްތައް  ގޭންގުގެ 
ކޮންޓްރޯލް  އެކަން  ަސރުކާރު  ިމއަދުގެ  ިމހާރިުމވީަނ  އާދަކާދަ،  ތަޅާފޮޅުމިާއ މާރާމީާރގެ 

ކުރުމަށް ނުކުޅިެދފިައ. 
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އެމްޑީޕީ ިއއިްތޙާދުގެ ަސުރކާރްުނ 
ކުުރ މުއްދަތު)1 އަހަރާ 

3 އަހަުރ(ގެ ތެރޭގިައ ކުރާެނ 
ކަްނތައްތައް

މްަސތުވާތަކިެތ އެތެރެވާ ދޮރުތަކުގިައ ލޯހުޅުވިައގެން ފާރަވިެރވުމިާއ ހޯދާބެލުމުގެ  .1.

ކަންކަން ހަރުދަނާކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް، ޒަމީާނ ޓެކްނޮލީޮޖ ބޭނުންކުރާނަން. 

އެއް  އެއްގޮތަކަށް،  ކުށްވިެރންނާމެދު  ހިުރހާ  ނުބަލާ،  ކަނދުރާއަކަށް  މޫނަކަށް  .2.

އޫުސލަކަށް އަމަލު ކުރާނަން. އިަދ މްަސތުވާތަކީެތގެ ވަބާގިައޖިެހ ކުށްކުރީާމހުން ފަހުން 
ކުށް ނުކުރާ، މާރާމީާރ ނިުހންގާ ީމހުންގެ ގޮތުގިައ، އަނބުރާ މުޖުތަމައަށް އަހުލުވިެރކުރުމަށް 

ކުރެވެންހިުރ ހިުރހާކަމެއް ކުރާނަން.  

ކަމުގިައ  ކުށެއް  ގޮތުން  ޤާނީޫނ  ފޯރުކޮށިްދނުމީަކ  މްަސތުވާތަކިެތ  ގިައީދންނަށް  .3.

ކަނޑައަޅާ، އެކަން ކުރާ ީމހުންނާ މެދު ޤާނީޫނ ިފޔަވަޅު އަޅާނަން.

މްަސތުވާތަކީެތގެ ިވޔަފިާރކޮށް ބަންދުކުރާ ީމހުން އެހެން ގިައީދންނާ އެކަހިެރކޮށް  .4.

ވިަކން ބިައިތއްބާނަން. 

މްަސތުވަާތކެއަްޗްށ ހުޅިުވ ޮދުރަތއް ަބްނުދކުުރްނ

އެމްޑީޕީ ިއއިްތޙާދު ަސުރކާުރގެ 
ިސާޔަސތު

މްަސތުވާތަކީެތގެ ވަބާގިައ ޒުވާންކިުދން ޖެހުމީަކ ކުށެއް ނުވަތަ ޖީަރމާއަކަށް ވުރެ،  .1.

ކިުދން  އެފަދަ  ބަލިައގަނެ،  ކަމުގިައ  ހާލަތެއް  ިދމިާވ  އެކިުދންނަށް  ަސބަބުން  ބައެއްގެ 
ވަބާގެ  ޑްރަގް  އިަދ  ިއްސކަނިްދނުން.  ަސރުކާރުން  ކުރުވުމަށް  އަހުލުވިެރ  މުޖުތަމައަށް 
ަސލާމަތް  ވަބިާއން  މްަސތުވާތަކީެތގެ  ހޭލުންތިެރކޮށް،  ޒުވާނުން  ކަމާމެދު  ނުރައްކާތިެރ 

ކުރެވެން ހިުރ ހިުރހާ ިފޔަވަޅެއް ކިުރޔާލިައ އެޅުން. 

މްަސތުވާކިެތ ރާއްޖެއަށް އެތެރެވާ މަގުތައް ވަރުގަދަޔަށް، ޗެކްކޮށް އެފަދަ މަގުތައް  .2.

ބަންދުކުރުން. 

ިފޔަވަޅު  ޤާނީޫނ  އެއްއޫުސލަކުން  ފަރާތްތަކާމެދު  ިވޔަފިާރކުރާ  މްަސތުވާތަކިެތން  .3.

އެޅުން.

ޖަމާއަތްތަކިާއ  ކުރުމަށްޓަކިައ  ަސލާމަތް  ޤައުމު  ވަބިާއން  މްަސތުވާތަކީެތގެ  .4.

އީެހތިެރކަން  ބޭނުންވާ  އެފަރާތްތަކަށް  ިއތުރުކޮށް،  ދައުރު  އިާއލާތަކުގެ  ޖަމިްއއްޔާތަކިާއ 
ފޯރުކޮށިްދނުން. 
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ފަރުވާ  ރަނގަޅު  ފެންވަރު  ިލބެންޖެހޭ  ީމހުންނަށް  ދިެވިހފާފިައވާ  މްަސތުވުމަށް  .1.

ދޭނަން. އިަދ އެބިައީމހުން ރަނގަޅު ބައަކަށް ވެގެން މުޖުތަމައަށް ނުކުތުމަށް ބާރުއެޅޭގޮތަށް 
މްަސތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު ިއްސލާހު ކުރާނަން.

ވަންނަ  މަރުކަޒުތަކަށް  ިތބޭ  ީމހުން  ބަންދުކުރެވޭ  ކުށުގިައ  މްަސތުވާތަކީެތގެ  .2.

މްަސތުވާތަކިެތ ވަނުން މިުޅން ހުއްޓުވާލާނަން.

ިލިބދިެވފިައވާ  ަސލާމަތްކަން  ކޮންޓްރޯލްކުރިެވ،  މްަސތުވާތަކިެތ  ރާއްޖެއީަކ  .3.

ޤައުމަކަށް ހަދާނަން. 

އެމްޑީޕީ ިއއިްތޙާދުގެ ަސުރކާރްުނ 
ިދގު މުއްދަތު)1 އަހަރާ 

5 އަހަުރ(ގެ ތެރޭގިައ ކުރާެނ 
ކަްނތައްތައް



ހޮެޔ ވިެރކަްނ - އެަނއް ިދވިެހ ރާއްޖޭގިައ

ިރާޔީސ ވަޢުދުތަކާގުޅޭ ހޮެޔ ވިެރކަމުގެ ިސާޔަސތުތައް

އުަދުލ ިއްނާސފް

ަސުރކުާރިހްނގްުނ ިއްސާލހުކުުރްނ

ަސަރހައީްދ ަތަރއީްޤއިާއ އަތޮޅަުތއް ާލމުަރކީަޒިނާޒމުގެ ަދުށްނ ިހްނގްުނ

ކަޮރޕަްސްނ ަނއްތާުލްނ

ޚިާރީޖ
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ިޑމޮކްެރިޓކް ވިެރކަމުގެ ިސާޔަސތު

ަސރުކާރުން ރައިްޔތްުނގެ ަޝކުވާ މެދުކެނޑުމެއްނިެތ  ކަނޑުވާލަން  ބާރު  އާަސިސގެ  ޤާނޫނު  .1.

މަަސއްކަތްކުރުން.

ިހންގުމަށް  ަސރުކާރު  ފޯރުވާ،  ނުފޫޒު  މުއައަްސާސތަކަށް  އިެކއިެކ  ދައުލަތުގެ  .2.

ދައުލަތުގެ މުއައަްސާސތަކުން ކަނޑައަޅާފިައ ހުންނަ ިނޒާމްތައް މުގުރާލުމަށް މަަސއްކަތް 
ކުރުން.

ިސޔީާސ  ީމހުން  ިތބޭ  ދަށުގިައ  ަސރިވްސގެ  ޖިުޑަޝލް  ިސިވލަްސރިވްސއިާއ  .3.

ކަންކަމުގިައ ވިެރކަން ދެމެހެއްޓުމަށް މަަސއްކަތްކުރުން.

ރާއްޖޭގެ ިގނަބަޔަކަށް ޤާނޫނު އާަސީސިއން އީެމހުންނަށް ިލިބދޭ ޙައްޤު އެނިގފިައވާ  .4.

ިމންވަރު ކުޑަވުން.

ތަރައީްޤގެ ކަންކަމުގިައ ރައިްޔތުންގެ ބިައވިެރވުން ކުޑަވުން. .5.

ފަރާތްތަކެއް  ިއްސލާޙުކުރާ  ކަންކަން  ޤައުމުގެ  ފަރާތްތަކީަކ  ިއިދކޮޅު  ިސޔީާސ  .6.

އަގު  އެފަރާތްކުގެ  އަޅިައ  ހުރްަސ  މަަސއްކަތްތަކަށް  އެފަރާތްތަކުގެ  ވިާއރު  ކަމުގިައ 
ވައްޓާލުމަށް ަސރުކާރުން މަަސއްކަތްކުރުން.
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ވްެސ  ީވހާ  ބުނާ  އާަސީސގިައ  ޤާނޫން  އިަދ  ތެރޭގިައ  ިއމުގެ  ިއްސލާމީްދނުގެ  .1.

ފުޅާދިާއރާއެއްގިައ ރައިްޔތުންނަށް ިޚޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ ިމިނވަންކަމަށް ފުރަުސތީުދ ޤައުމުގެ 
ކަންކަމަށް ފާރަވިެރވުމަށް މަގުފިަހވާފަދަ ިމިނވަންކަން ިލއްބިައިދނުން.

ފާޅުގިައ  ިސޔަާސތައް  ަސރުކާރުގެ  ބަހްުސކޮށް  އާންމުން  ކަންކަމުގިައ  ޤައުމުގެ  .2.

ފާޑިުކޔުމިާއ,  އެކަމުގިައ ބިައވިެރވުމިާއ އިަދ ަސރުކާރަށް ފާޑިުކއުމަށް ިހއްވަރިުދނުން.

ފުޅާދިާއރާއެއްގިައ  ވްެސ  ީވހާ  ހުއްދަކުރާ  އާަސީސިއން  ޤާނޫނު  ިދވިެހރާއްޖޭގެ  .3.

އދ.ގެ ޤަރާރުތަކަށް ފެތޭގޮތަށް ިއނާްސީނ ހައްޤުތައް ިހމާޔަތްވެފިައވާ ވެއްޓެއް ޤިާއމްކޮށް 
ދައުރު  ޖަމިްއއްޔާތަކުގެ  މަދީަނ  ފަރުދުންނިާއ  ޢާންމު  ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކިައ  އެކަންކަން 

ިއތުރުކުރުން.

ޤާނޫނު ހަދާ ފަރާތިާއ ަޝރީުޢ ިނޒާމިާއ، ަސރުކާރިާއ އިަދ ީމިޑއާ އޭގެ މައްޗަށް  .4.

ިބނާވެފިައވާ ބާރުތަކެއްކަމުގިައ ދެކެ އީެއމްުސތިަޤއްލު ފަރާތްތަކެއް ކަމުގިައ ޤަބޫލްކޮށް،  
އޭގެ އެއްބާރު އަނެއް ބާރަށް ފާރަވިެރވުން ިއތުރުކޮށް އެއްބާރު އަނެއް ބާރުގެ މައްޗަށް 

ނުފޫޒު ނިުހންގޭނެ މާހައުލެއް ދަމަހައްޓިައ ިހންގުން.

އެއްވްެސ  ހަދިައ  ކަމެއްކަމުގިައ  އިަމއްލަ  އީެމހެއްގެ  ރައްކާކުރުމީަކ  އަބުރު  .5.

ފަރާތެއްގެ މައްޗައް ަސރުކާރުން އަބުރުގެ  ދައުވާ ނުއުފުލުން.

ރައިްޔތުންނަށް ިލިބދޭންޖެހޭ ހައްޤުތައް ިބނާވެފިައވާ ޤާނީޫނ އިަދ ަޝރީުޢ ިނޒާމް  .6.

ކިުރއަރުވިައ ދެމެހެއްޓުން.

ޤަވިާއދުތަކިާއ  ހިެދފިައވާ  ފިައދާއަށް  މުއައަްސާސތަކިާއ، ރައިްޔތުންގެ  ިމިނވަން  .7.

އޫުސލުތައް ކިުރއެރުވުގެ ަސޤާފަތެއް ޤައުމުގިައ އާލާކުރުން.

ިހއާްސ  ރައިްޔތުންގެ  ބިައވިެރވުމިާއ  ރައިްޔތުންގެ  ކަންކަމުގިައ  އިެކ  ޤައުމުގެ  .8.

ތަމީްސލްވާ ިމންވަރު ިއތުރުކުރުން.

އެމްޑީޕީ ިއއިްތޙާދު ަސުރކާުރގެ 
ިސާޔަސތު
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ިޑމޮކްރިެޓކް ވިެރކަމުގެ ިސާޔަސތު

އެމްޑީޕީ ިއއިްތޙާދުގެ ަސުރކާރްުނ 
ކުުރމުއްދަތު)1 އަހަރާ 

3 އަހަުރ(ގެ ތެރޭގިައ ކުރާެނ 
ކަްނތައްތައް

ޤާނޫނު އާަސީސގެ މިައގަނޑު އޫުސލުތައް ީވހާ ވްެސ ފުޅާ ދިާއރާއެއްގިައ ީމހުންނަށް  .1.

އަންހެނުންނަށިާއ  މައުލޫމާތު  ހައްޤުތަކާބެހޭ  މަދީަނ  ޚާއަްސކޮށް  ވިަކން  އިަދ  އަންގީާދ 
ްސކޫލްތަކުގެ މީަތ ގްރޭޑްތަކުގިައ އުޅޭ ކިުދންނަށް ފޯރުކޮށްދޭނަން.

ީވހާ  ޕީާޓތަކަށް  ިސޔީާސ  ޖަމިްއއްޔާތަކަށިާއ  މަދީަނ  ފަރުދުންނަށިާއ  އިަމއްލަ  .2.

ީދ އެކަން  ވްެސ ފުޅާ ދިާއރާއެއްގިައ ޤައުމުގެ އިެކކަންކަމުގިައ ފާޑިުކޔުމުގެ ފުރަުސތު 
އަމީަލގޮތުން ތަނީްފޒުކުރަމުން ގެންދާނަން.

މަދީަނ  ޕީާޓތަކިާއ  ިއިދކޮޅު  ިސޔީާސ  ިއނިްތޚާބުތަކުގިައ  އޮންނަ  ޤައުމުގިައ  .3.

އެއްގޮތައް  ޤާނޫނާ  ބޮޑު  އިެއނިްތޚާބުތަކީަކ ހާމަކަން  ިއތުރުކޮށް  ދައުރު  ޖަމިްއއްޔާތަކުގެ 
ިހނގާ ރައިްޔތުންނަށް ިއތުބާރުއޮތް ިއނިްތޚާބުތަކަކަށް ހަދާނަން.

ރާއްޖޭގެ  ިމޖެހީެނ  ކިުރމިަތލާން  ިދވިެހރާއްޖެއާ  ބަލިާއރު  ތަޖިްރބާއަށް  ރާއްޖޭގެ  .4.

ިޑމޮކްރީަސ  އުފިެދ ރާއްޖެއަށް  ަސރުކާރެއް  އައު  ވިާއރު  ފެށުމިާއ ކަމަށް  ިޑމޮކްރީަސގެ 
ތައާރަފްކުރެވިޭއރު  ިޑމޮކުރިަޓކު ަސޤާފަތެއް ގިާއމުކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް ިއްސކަންދޭނަން. 

ިޑމޮކުރީަސއާ ިއިދކޮޅު ފަރާތްތަކުން ތަރައީްޤގެ ިމްސރާބަށިާއ ޤައުމު ިހންގުމަށް  .5.

ރައިްޔތުންގެ  ނައްތާލުމުގިައ  ތެރިެއން  ިއމުގެ  އާަސީސގެ  ޤާނޫނު  ހުރްަސތައް  އަޅާފާނެ 
ޕްރޮގްރާމްތަކެއް  ގޮތުން  އެޅުމުގެ  ިފޔަވަޅު  ކިުރއާލާ  ިއތުރުކޮށް  ދައުރު  މިަޖިލްސގެ 

ކަނޑައަޅިައ ިހންގަން ފަށާނަން.
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ރަށުފެންވަރުގައިާއ އަތޮޅު ފެންވަރުގިައ އިަދ ަސރަހައީްދ ފެންވަރުގިައ ޤިާއމްކުރާ  .1.

ކައުނިްސލްތަކީަކ ކަންކަން ިނންމުމުގިައ ޤިާބލްކަން ހިުރ އިަމއްލަ ފިައމައްޗައް ތެދުވެފިައ 
ިތިބ ބަޔަކަށް ހަދާނަން.

ތެދުވުމަށް  ފިައމައްޗަށް  އިަމއްލަ  އިެކފަރުދުންނަށް  ިދިރއުޅޭ  އަތޮޅުތަކުގިައ  .2.

ފުރަުސތުތައް  ިއޤިްތާސީދ  ިއޖިްތމީާޢ،  އެބިައީމހުންނަށް  އިަދ  މަގުފިަހކުރުމަށްޓަކިައ 
ހޯދުމަށްޓަކިައ އިެކކަންކަމުގެ މައުލޫމާތު ިލބުމުގެ ފުރަުސތު ިއތުރުކޮށްދޭނަން. 

ބަލާނެ  ރަނގަޅަށްތޯ  ިހގަމުންދީަނ  ކަންކަން  ޤައުމުގެ  ޤިާބލްކަމިާއ  ަސރުކާރުގެ  .3.

ިމންގަނޑުތަކެއް ކަނޑައަޅިައ އިެމންގަނޑުތައް ބޭނުންކޮށްގެން ަސރުކާރުގެ ޤިާބލްކަމިާއ  
ރައިްޔތުންނަށްދެވޭ ިޚދުމަތްތައް ފިުރހަމަވެފިައވީަނ ިކހާވަރަކަށްތޯ ބަލަމުން ގެންދާނަން. 

އެމްޑީޕީ ިއއިްތޙާދުގެ ަސުރކާރްުނ 
ިދގުމުއްދަތު)1 އަހަރާ 

5 އަހަުރ(ގެ ތެރޭގިައ ކުރާެނ 
ކަްނތައްތައް
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އުަދލު ިއނާްސފްގެ ިސާޔަސތު

ފޯރުވާ ރައިްޔތްުނގެ ަޝކުވާ ނުފޫޒު  ިނޒާމަށް  ަޝރީުޢ  ރާއްޖޭގެ  ފަރާތުން  ވިެރކަމުގެ  ޒަމާނުއުްސރެ  .1.

ިނންމަމުން  ބެލުމެއްނިެތ މައަްސލަތައް  އަދުލިުއނާްސފަށް  ގޮތައް  ބޭނުންވާ  ަސރުކާރުން 
ގްޮސފިައވުން.

ީމހާ ކުއްވިެރއެއްކަމަށް ކޯޓުން ޙުކުމް ކުރުމުގެ ކިުރން ބަންދުކުރެވޭ ީމހުންނާމެދު  .2.

ިއނާްސީނ ހައްގުތަކާ ިޚލާފަށް އަމަލުކުރުން.

އެއްވްެސ  އަވްަސވެ  މައަްސލަތައް  ބައެއް  އިަދ  ލްަސވެ  މައަްސލަތައް  ބައެއް  .3.

އޫުސލެއްނިެތ މައަްސލަތައް ިހންގުން.

ލިުއފޭަސހަގޮތަކަށް ަޝރީުޢ ިނޒާމް ރިޭވފިައނެތުމުން ަޝރީުޢިނޒާމުގެ ބޭނުން ިހފީެނ  .4.

ިނންމުންތަކީަކ އަދުލިުއނާްސފުން  ަސރުކާރަށިާއ މުއަްސނިދންނަށްކަމަށްވެ، ަޝީރއަތުގެ 
އެއިްކބާވެފިައވާ ިނންމުންތަކެއްކަން އާންމުންނަށް ޤަބޫލްކުރެވުން.

ބަދަލުގިައ  އަހުލުކުރުމުގެ  މުޖުތަމައަށް  ިވްސނިައީދ  ހެޔޮ  ީމހާއަށް  ކުއްކުރާ  .5.

ވިަކއޫުސލެއްނިެތ ބައެއް ނުފޫޒުގަދަ ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލާ އަނެއްބަޔަކަށް ބޮޑިެތ އަދަބުތައީްދ 
ބަންދު ކުރެވޭ ިގނީަމހުންނީަކ، ޤައުމަށް ބޭނުން ނިުހފޭ ބަޔަކަށްވުން.

ޤާނޫނުތަކަށްވުރެ ބާރުގަދަ ޤަރާރުތައް ނެރެ ޤާނީޫނ ިނޒާމް ީހނަރުކުރުން. .6.

ޤާނޫނިާއ ޤަވިާއދު އަދުލު ވިެރގޮތެއްގިައ ތަނީްފޒުނުކޮށް ކުއްވިެރން މުޖުތަމައުގެ  .7.

ތެރެއަށް ދޫކޮށްފިައ ބިޭތއްބުން.
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ކޯޓުތަކުގިައ ބެލޭ ަޝރީުޢ މައަްސލަތަކަށް ަސރުކާރުގެ ނުފޫޒުނިުހންގިައ ަސރުކާރުގެ  .1.

ރޯލީަކ ވިަކ ފަރާތަކަށް ނުޖެހޭ، ތަހީުޤޤުކޮށް އިަދ ކޯޓުނިްނންމާ ގޮތަށް ހުކުމް ތަނީްފޒުކުރާ 
ފަރާތަކަށްވުން.

ިހމާޔަތްކޮށް  ިޑމޮކުރީަސއިާއ ިއނާްސފިާއ ިއނާްސީނ ޙައްޤުތަކިާއ މަދީަނ ޙައްޤު  .2.

ކިުރއެރުވުމަށް މަަސއްކަތްކުރުން.

ަޝރީުޢކޯޓުތަކުން މައަްސލަތައް އަވަހަށް ިނންމުމުގިައ ިއދީާރ ގޮތުން މަގުފިަހކޮއީްދ  .3.

ބޭނުންވާ ވީަސލަތް ތަށް ފޯރުކޮއިްދނުން.

ޕެރޯލިްސްސޓަމެއް ޤިާއމުކުރުން. .4.

ަސރުކާރުން ޤާނޫނު ތަނީްފޒު ކުރާނެކަމުގެ ޔީަޤންކަން ރައިްޔތުންނަށް އަމަލުން  .5.

ދައްކިައީދ ރައިްޔތުންގެ ިއތުބާރުހޯދުން.

އެމްޑީޕީ ިއއިްތޙާދު ަސުރކާުރގެ 
ިސާޔަސތު
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އުަދުލ ިއްނާސފްގެ ިސާޔަސތު

އެމްޑީޕީ ިއއިްތޙާދުގެ 
ަސުރކާެރއްގަިއ ކުުރމުއްދަތު 

)1 އަހަރާ 3 އަހަުރ(ގެ 
ތެރޭގިައ ކުރާެނ ކަްނތައްތައް  

ނިައީދ  ހެޔިޮވްސ  ބަދަލުގިައ  ިދނުމުގެ  އަދަބު  ހަމައެކިަނ  ީމހުންނަށް  ކުއްކުރާ  .1.

ޕެރޯލް ިނޒާމުގެ ދަށުން އީެމހުން މުޖުތަމައަށް އަހުލުވިެރކުރާނަން. 

އިަމއްލައަށް  ވާހަކަދައްކިައގެން  މައަްސލަތައް  މެދުގިައޖެހޭ  ދޭދޭފަރާތްތަކުގެ  .2.

ިނންމުމަށް މަގުފިަހކުރުމުގެގޮތުން ޖަމާއަތުގިައ ބްަސިވކީޭމހުންގެ ކިޮމީޓއެއްގެ އީެހތިެރކަން 
ހަމަޖައަްސިއދޭނަން. 

ޖަލަށްހުކުމްކޮށްފިައިތބޭ ީމހުންނަށް ވޮކަޭޝނަލް ޓްރިޭނންގް ޕްރޮގުރާމްތައް ތައާރަފް  .3.

ކުރާނަން.

ކިުރއަރުވިައ  ިހމާޔަތްކޮށް  ހައްޤު  ިއނާްސީނ  ިއނާްސފިާއ  އިާއ  ިޑމޮކުރީަސ  .4.

ދައުވާ  ދެކޮޅަށް  ަސރުކާރިާއ  އޭނާ  ިހނދު  މަހުރޫމްވާ  ރައިްޔތަކު  ޢާންމު  ިމކަންކަމުން 
އެދޭ  ގެއްލުމެއްވެއްޖެނަމަ،  ިއހުމާލުން  ަސރުކާރުގެ  އުފައްދިައ  މާހައުލެއް  އުފުލުމުގެ 

ރައިްޔތަކަށް އެކަމަށް ބަދަލު ދޭނަން.

ރައިްޔތުންނަށީްދ  މަޢުލޫމާތު  ބެހޭ  ހައްޤުތަކާ  ިއޖިުތމީާއ  ހައްޤުތަކާ  މަދީަނ  .5.

ފުޅާދިާއރާއެއްގިައ ރައިްޔތުން ހޭލުންތިެރކުރާނަން.

ކޯޓުތަކުންކުރާ ހުކުމްތައް އެއް އޫުސލަކުން ތަނީްފޒުކޮށް އިަދ ޕެރޯލް ިސްސޓަމެއް  .6.

ޤިާއމް ކުރާނަން.

ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔާ ދެއްވާ މަޢާފީަކ އަދުލުވިެރ އޫުސލަކުން ިހނގާ ކަމެއްކަމުގިައ  .7.

ހަދާނަން.
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ވީަސލަތްތައް  ިއނާްސީނ  ގޮތުން  އުފެއްދުމުގެ  ޤިާބލްކަން  ދިާއރާގިައ   ަޝރީުޢ  .1.

ތަރައީްޤކުރާނަން.

ޒަމީާނ ޓެކުނޮލީޮޖ ބޭނުން ކޮށްގެން ކޯޓުތަކުން  މައަްސލަތައް އަވަހަށް ިނންމުމަށް  .2.

އީެހތިެރވެ ދޭނަން.

އެކަން  ިވްސނާނަމަ،  ހުށަހެޅުމަށްޓަކިައ  ިއްސލާހެއް  ޤާނޫނަށް  ަސރުކާރުން  .3.

ިއްސލާހުކުރުމަށް  ޤާނޫނުތައް  އެއްގޮތައް  ިޚޔާލާ  އާންމުންގެ  ހާމަކޮށް  އާންމުންނަށް 
ބާރުއަޅާނަން.

އެމްޑީޕީ ިއއިްތޙާދުގެ ަސުރކާރްުނ 
ިދގުމުއްދަތު )1 އަހަރާ 

5 އަހަުރ(ގެ ތެރޭގިައ ކުރާެނ 
ކަްނތައްތައް
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ަސުރކާުރިހންގްުނ ިއްސލާހުކުުރމުގެ ިސާޔަސތު

އިެޚދުމަތާމެދު ރައިްޔތްުނގެ ަޝކުވާ ފެންވަރުދަށް   ިޚދުމަތީަކ  ދެމުންގެންދާ  ަސރުކާރުން  .1.

ިޒންމާދާރުވާ  ަސރުކާރު  ކަންކަމުގިައ  އިެކ  ިޚދުމަތްތަކަށްވެ  ރައިްޔތުންގަެޝކުވާކުރާ 
ިމންވަރު ކުޑަވުން.

ރައިްޔތުންގެ  ކޮށް  ޚާއަްސ  އިަދ  ކުޑަވުމިާއ  ހާމަކަން  ކަންކަމުގެ  ަސރުކާރުގެ  .2.

ކަންކަމުގިައ ހިެދފިައ ހުންނަ އާންމު ޤަވިާއދުތައް ރައިްޔތުންނަށް ރަނގަޅަށް ހާމަކޮށްފިައ 
ނެތުން.

ވިެރން  ބަދަލުގިައ  ތަބާވުމުގެ  ިނޒާމަށް  ަސރުކާރުގެ  ބަޔަކު  ިތބޭ  ވިެރކަމުގިައ  .3.

ބޭނުންވާ ގޮތައް ަސރުކާރިުހންގުމުގެ ިނޒާމް ބައްޓަންކޮށްފިައވުން.

ވިެރކަން ދެމެހެއްޓުމުގެ ބޭނުމުގިައ ީސދާ ގޮތުންނިާއ ނީުސދާ ގޮތުން ދައުލަތުގެ  .4.

ހަޒާނާގެ ބޮޑުބައެއް ހޭދަކޮށް ިއްސރާފް ކުރަމުން ިދއުން. 

އެކަމުގެ  ތައާރަފްކޮށް  ިނޒާމް  ޕާރީޓ  ތައާރަފްވުމުގެކިުރން  ާސރިވްސ  ިސިވލް  .5.

ވަންނަން  ވިަކޕާރީޓއަކަށް  ީމހުންނަށް  ވީަޒފާއަދާކުރާ  ަސރުކާރުގެ  ނާޖިާއޒްފިައދާނަގިައ 
މަޖުބޫރުކުރުވިައ ރާއްޖޭގެ ިސިވލް ަސރިވްސގެ ބޮޑުބައެއްގިައ ިސޔީާސ ކުލަވަރުޖައަްސިއ 

މިުޅ ިސްސޓަމް ނުތިާހރުކުރުން. 

ަސރުކާރުން ހަދާފިައވާ އާންމު ކަންކަމާބެހޭ ޤަވިާއދުތައް ރައިްޔތުންނަށް އުނދަގޫވެ  .6.

ބައެއް ޤަވިާއދުތައް ހަރުކިަށވެ ދާންއޮންނަ މަގު ިދގުވުމުގެ ަސބަބުން ރައިްޔތުންނަށް ދިަތތަކާ 
ކިުރމިަތވެ ަސލާމަތްވުމަށް ފިައާސ ދޭންޖިެހ ކޮރަޕަްޝނަށް މަގުފިަހވާ ގޮތްހަދާފިައވުން.

ިމއަދުގެ ަސރުކާރީަކ ބަރުހިެލ ޚަރަދު ބޮޑު ަސރުކާރަކަށްވުން. .7.

ަސރުކާރު  ިހންގުމުގިައ ިސއްރު ކަންތައްތައް ިގނަވެ ހާމަކަން ކުޑަވުމުން ވިެރން  .8.

ރައިްޔތުންގެ  ަސރުކާރުބަދުނާމްވެ  މަގުފިަހވެ،  ކޮރަޕަްޝނަށް  ހޯދިައ  ފިައދާ  ނާޖިާއޒު 
ަސކުވާތައް ިގނަވުން.
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ދެމެހެއްޓިެނިވ ތަރައީްޤއިާއ ކިުރއެރުން ގެނައުމިާއ ިއޖިުތމީާއ ިއނާްސފު ޤިާއމް  .1.

ިޙދުމަތް ަސރުކާރުން ޤިާއމްކޮށް ދެމެހެއްޓުމިާއ،  ިޒންމާދާރު  ކުރަން ފެންވަރު ރަނގަޅު 
ޤައުމުގެ މުއަްސނިދކަމުގެ ފިައދާހަމަހަމަގޮތުގިައ ރައިްޔތުންނަށް ފޯރުކޮށިްދނުން.

މިޮނޓަރކުރެވޭނެ  ބަޖެޓު  އިަދ  އާމުދީަނއަށްބަލިައ  ަސރުކާރަށިްލބޭ  .2.

ިމންގަޑުތަކަށްބަލިައގެން ަސރުކާރިުހންގުމުގެ ބޭކާރު ޚަރަދު ީވހާވްެސ ކުޑަކުރެވޭނެގޮތަކަށް 
ބަޖެޓުކަނޑައެޅުން.

ރައިްޔތުންގެ ކަންތައްތައް ރައިްޔތުން  އިަމއްލައަށްކަނޑައަޅާ ިނންމުމުގެ ފުރަުސތު  .3.

ބަހާލިައ ލާމަރުކީަޒ  7 ަސރަހައްދަކަށް  ިދވިެހރާއްޖެ  ިމގޮތުން  ިދނުން.  ރައިްޔތުންނަށް 
އޫުސލުން އަތޮޅުތަކިާއ ރަށްތަށް ިހންގުން.

ަސރުކާރީަކ ީވހާވްެސ ޚަރަދުކުޑަ، ދެވޭ ިޚދުމަތުގެ ފެންވަރުމިަތ އަވްަސ ގޮތެއްގިައ  .4.

ިޚދުމަތްދެވޭ ަސރުކާރަކަށްހެދުން.

.5. ަސރުކާރުން ދޭ ިހދުމަތްތަކީަކ ރައިްޔތުންގެ ބޭނުންތަކަށް ިއޖާބަދެވޭ ިޒންމާދާރު، 

ޒަމީާނ ތަރައީްޤއަށް ފެތޭ، ިޚދުމަތްތަކަށް ހެދުން.

ިހންގުމަށް  ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ހިެދފިައވާ ޤަވިާއދުތަކިާއ އިޮނގަނޑީަކ ަސރުކާރު  .6.

މަގުފިަހކޮށްދޭ އޫުސލްތަކެއްކަމުގިައ ހެދުން.

ިދނުމުގިައ   އަންގާ  ރައިްޔތުންނަށް  ހާމަކަންބޮޑުކޮށް  ކަންތައް  ކުރާ  ަސރުކާރުން  .7.

ވިެރން ިޒންމާދާރުކުރުވުން.

ރައިްޔތުންގެ  ފުޅާދިާއރާއެއްގިައ  ހައްލުކުރުމުގިައ  މައަްސލަތައް  ބޮޑިެތ  ޤައީުމ  .8.

އަޑުއަހިައ މްަޝވަރާކުރުން.

އެމްޑީޕީ ިއއިްތޙާދު ަސުރކާުރގެ 
ިސާޔަސތު
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ަސުރކުާރިހްނގްުނ ިއްސާލހުކުުރމުގެ ިސާޔަސތު

އެމްޑީޕީ ިއއިްތޙާދުގެ 
ަސުރކާެރއްގާ ކުުރމުއްދަތު
)1 އަހަރާ 3 އަހަުރ(ގެ 

ތެރޭގިައ ކުރާެނ ކަްނތައްތައް 

ޤަވިާއދުތައް  އުނދަގޫވާ  ރައިްޔތުންނަށް  ނެތް  މާނައެއް  ހަދާފިައވާ  ަސރުކާރުން  .1.

އުވާލާނަން.  

ަސރުކާރުގެ  ތަނީްފޒްކުރުމުގިައ  ޤާނޫންތައް  ިޚދުމަތިްދނުމުގައިާއ  ރައިްޔތުންނަށް  .2.

މުވައްޒަފުންނީަކ ހުނަރުވިެރ އިަދ ޤިާބލް ބަޔަކަށް ހަދާނަން.

ޤައުމުގެ ވިެރކަމާގުޅޭފަދަ ިސިވލަްސރިވްސގެ އިޮނގަނޑިާއ އޫުސލުތައް ތައާރްފްކޮށް  .3.

ބަދަލުގިައ  ބައްޓަންކުރުމުގެ  އެއިޮނގަނޑު  މުވައްޒަފުންނަށް  ކުލަވަރުޖިެހފިައވާ  ިސޔީާސ 
އިެނޒާމާ  ކަންތައްތައް  މުވައްޒަފުންގެ  ަސރުކާރު  ތަބާވެ  މުވައްޒަފުން  އެނއިޮނގަނޑަށް 

އެއްގޮތަށް ިހންގަމުންގެންދާނަން. 

ގުޅާލިައ  ިވއުގައަކުން  ކޮމިްޕއުޓަރ  އީޮފްސތައް  ރަށްރަށުގެ  .4. މާލެއިާއ 

ީއ-ގަވަރނަންްސ ތައާރްފްކޮށް މައުލޫމާތު ބަދަލުކޮށް ިހއާްސކުރާނަން.

ިހދުމަތްތައް  ިއތުރުކޮށް،  އުފެއްދުންތިެރކަން  މުވައްޒަފުންގެ  ަސރުކާރު  .5.

ިއްސިތްސނާނުކޮށް ކޮންމެ މުވައްޒަފަކު  ރަނގަޅުކުރުމުގެ ގޮތުން އެއްވްެސ މުވައްޒަފަކު 
އެމުވައްޒަފަކު ދަށުގިައ ިތބޭ މުވައްޒަފުން ކުރާމަަސއްކަތް ރަނގަޅަށްބަލާ ުސޕަވިައޒުކުރުން 

ލިާމޒުމުކުރާނަން. 

ޤަވިާއދުތަކިާއ  ފިައާސއިާއބެހޭ  ތަކިެތހޭދަކުރުމުގިައ  ފިައާސއިާއ  ަސރުކާރުގެ   .6.

އިޮޑޓަރޖެނެރަލް ކަނޑައަޅުއްވާފަ އޮންނަ ކޮންޓްރޯލް ިނޒާމަށް ފެތޭގޮތަށް މަަސއްކަތްތައް 
ބަލަހައްޓާނަން.
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ިޚދުމަތްތަކިާއ، ިއނާޔަތްތައް ިދނުމުގިައ ރައްވިެހކަން  ރައިްޔތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ  .1.

ފޯރުކޮށްދެމުން  އެކަންކަން  ހަމަހަމަކޮށް  ީވހާވްެސ  ނުބަލިައ  ިންސބަތްވާތަންތަނަށް 
ގެންދާނަން.

ަސރުކާރުގެ ިޚދުމަތްތައް ބައްޓަންކޮށް، ފޯރުކޮށިްދނުމުގިައ ީމހުންގެ މަޤުބޫލްކަން  .2.

ހޯދާފިައވާ އިަދ ިމަސރަހައްދުގެ ތަރައީްޤ ވެފިައވާ ޤައުމަކަށް ބެންޗްމާރކް ކޮށް އެފެންވަރަށް  
ރާއްޖެ ތަރައީްޤ ކުރުމުގެ ރޫހުގިައ ަސރުކާރުން މަަސއްކަތްކުރާނަން.

ަސރަހައީްދ ތަރައީްޤ ތައާރަފްކޮށް، ރާއްޖެ 7 ަސރަހައްދަކަށް ބަހާލިައ، ިއދީާރ،  .3.

ިސޔީާސ، އިަދ މީާލ ިއހިުތޔާރިާއ ބާރު ޤާނޫން އާަސީސ ތަންދޭ އެންމެ ފުޅާ ދިާއރާއެއްގިައ 
އަެސރަހައްދަކަށް ީދ، މިައަސރުކާރުގެ ަސިއޒް ކުޑަކުރާނަން.

އެވާ  ިތީރގިައ  ިނމިޭއރު  ދައުރު  ިރޔީާސ  އަހަރުގެ   5 ިއއިްތޙާދުގެ  އެމީްޑީޕ  .4.

މިައގަނޑު ކަންތައްތަށް ހެޔޮވިެރކަމެއް ދަށުން ހިާސލް ވެފިައ ވާނެ. 

ހ. ިއްސާލީމ މިަތވިެރ އީަޤާދގެ މީަތގިައ ީމހްުނ ިދިރއުޅޭ ަޤއުމެއް.

ށ. ހީަޤީޤ ަރއިްޔތްުނގެ ވިެރކަމެއް އޮތް ަޤއުމެއް.

ނ. ފިުރހަމަ އުަދްލ ިއްނާސފް ޤިާއމްކުރިެވފިައވާ ަޤއުމެއް.

ރ. ިޢޖިުތމިާއ ިއްނާސފް ހިުރހާ ާދިއާރއަކްުނވްެސ ިލިބފިައވާ ަޤއުމެއް.

ބ. އަހާުލީޤ އިަދ ަތއީުލީމ، ހަުނުރވިެރ ުޒވުާންނަތކެއިްތިބ ަޤއުމެއް.

ޅ. އިާއާލަތއް ަބަދިހވެ އުފާވިެރކަމިާއ ފުުދްނތިެރކްަނމީަތ ަރއިްޔތްުނ ިދިރއުޅޭ ަޤއުމެއް.

ކ. ަޤއުމުގެ ހިުރހާކްަނކޮޅަުތކްަށ ަތަރއީްޤ ފަތާުރލިެވފިައވާ ަޤއުމެއް.

އ. ިރްސަވތިާއ ިޚާޔާނތްުނ ަސާލމަތްވެފިައވާ ަޤއުމެއް.

ޅ. ިދިރއުޅުމުގެ އަމްާނވެއްޓެއް އޮތް ގައުމެއް.

ކ. ަރއިްޔތްުނގެ މުެދގިައ އެއަްބިއަވްނަތކްަނ ގިާއމްވެފިައވާ ގައުމެއް.

އެމްޑީޕީ ިއއިްތޙާދުގެ ަސުރކާރްުނ 
ިދގުމުއްދަތު)1 އަހަރާ 5 
އަހަުރ(ގެ ތެރޭގިައ ކުރާެނ 

ކަްނތައްތައް
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ަސރަހައީްދ ތަރައީްޤއާިއ އަތޮޅުތައް ލާމުަރކަީޒިނޒާމުގެ ަދުށްނ ިހންގުމުގެ ިސާޔަސތު

ބޮޑުބައެއް ރައިްޔތްުނގެ ަޝކުވާ ިއދީާރ  ަސރުކާރުގެ  ިޙދުމަތްތަކިާއ  ރަގަނޅު  ތަރައީްޤއިާއ  ޤައުމުގެ  .1.

ނީޫނ  އިައްސގެން  މާލެއަށް  ީމހުން   ިދިރއުޅޭ  އަތޮޅުތަކުގިައ  ކަމުން  އީޮތމާލޭގިައ 
މަގިުދގުވެ  ދާންއޮންނަ  ކަންކަމުގިައ  ރައިްޔތުން  ފިުރހަމަނުވެ،  ކަންތައްތައް  ިގނަ 

ހަރަދުބޮޑުވުން.

ކުޑަވެ  ބިައވިެރވުން  ބަހިާއ  ރައިްޔތުންގެ  ިހންގުމުގިައ  އޫުސލުން  ިޑމޮކުރީަސގެ  .2.

ރައިްޔތުންގެ ބޭނުންތަކިާއ އެއްގޮތަށް ކަންތައްތައް ނިުހންގުން. 

ތަރައީްޤގެ ގޮތުން މާލެ އިާއ އަތޮޅުތަކުގެ ތަފާތު ބޮޑުކޮށް އާބީާދ އިާއ ތަރައީްޤ   .3.

އެއްފްަސކުރުމުގެ ިސޔަާސތު ޤްަސދުގިައ ނިުހންގިައ ފޭލުކޮށްލިައ ަސރުކާރަށް ަސލާންޖަހަން 
ނީަތޖާއެއްގެގޮތުން  ބައްޓަންކުރުން.  ތަރައީްޤ  އެކަހިެރވާގޮތަށް  ކިުދއާބީާދތައް  ޖެހޭގޮތަށް 
ޤައީުމ  ަސބަބުން  ކުރުމުގެ  މަޖްބޫރު  ިހޖްރަކުރުމަށް  އަށް  މާލެ  ިގނަބައަކު  އަތޮޅުތަކުގެ 

ތަރަށީްޤއަށް ހުރްަސއެޅުން.  

ރައިްޔތުންގެ ތަރައީްޤއިާއ ގިުޅފިައވާ ކަންތައްތައް ކަނޑައަޅާ، ހިާސލުކުރުމުގިައ  .4.

ގެއްލުން  އޭގެ  ލްަސވެ  ިނއްމުން  މްަޝރޫއުތައް  ކުޑަވުމުން  ބިައވިެރވުން  ރައިްޔތުންގެ 
ރައިްޔތުންނައް ިލބުން.

އިާއލާތަކިާއ  ރަށްތަކުގެ  ދޭދޭ   ގޮތުން  ދެމެހެއްޓުމުގެ  ވިެރކަން  ވިަކީމހެއްގެ  .5.

މެދުގިައ  ޖަމިުއއްޔާތަކުގެ  ކުލަބް   މެދުގައިާއ،  އިާއލާތަކުގެ  މެދުގައިާއ،  ރައިްޔތުންގެ 
ރައިްޔތުންގެ  ބޭނުންވާ  ިއްސލާހުކުރުމަށް  ކަންކަން  ޤައުމުގެ  އުފައްދިައ   ބިައބިައވުން 

އެއްބިައވަންތަކަން ނިުލބުން.  

ޖަމާއަތުގެ ތަރައީްޤއަށް ހަރަކާތްތިެރވާން ބޭނުންވާ ކުލަބް، ޖަމިްއއްޔާ، ޖަމާއަތްތަކުން  .6.

ކުރަންބޭނުންވާ ކަންކަމީަކ، ވިެރކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ބިައއަތު ިހފިައގެންނީޫނ ނުކުރެވޭފަދަ 
ކަންތައްތައް  އޮބެހެއިްޓފިައވާ  ޤަވިާއދުތަކުގެދަށުން  ިސޔަާސތުތަކާ  ހަދާފިައވާ  ގޮތަކަށް 

ކަމަށް ހަދާފިައވުން.
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ކައުނިްސލް  ަސރަހައީްދ  ކައުނިްސލްތަކިާއ  އަތޮޅު  ތަކިާއ  ކައުނިްސލް  ރަށު  .1.

ިއޚިްތޔާރިާއ  ބާރިާއ  އެމުއައަްސާސތަކަށް  ދިާއރާއަކުން  ފުޅާ  ީވހާވްެސ  އުފަައްދިައ  ތަށް 
ބަޖެޓީްދގެން، ރަށުތަރަށީްޤ އިާއ އަތޮޅުތަކުގެ ަސރަހައީްދ ތަރައީްޤގެ މަަސއްކަތް ރާވިާއ 
ިހންގުން އިަދ ރައިްޔތުންގެ ިހޔާލިާއ ބޭނުންތަކަށް ބައްޓަންކޮށީްދ ލާމަރުކީަޒ އޫުސލުން 

ިހންގޭނެ ހަތަްސރަހައްދަކަށް މިުޅރާއްޖެ ބަހާލިައ ަސރަހައީްދ ިނޒާމް ޤިާއމްކުރުން.

ރާއްޖޭގެ ހިުރހަާސރަހައްދަކަށް ތަރައީްޤ ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެ ަސރަހައްދެއްގެ  .2.

އަެސރަހައްދެއްގެ  އިަދ  ހަދިައ  ނާރްެސކަމުގިައ  ިއދީާރ  ވިެރކަންކުރާ  އެއްރަށީަކ  ވްެސ 
ކޮންމެ އަތޮޅެއްގިައ ވިެރކަންކުރާ ރަށުގެ ިއތުރުން ިވޔަފީާރގެ މަރުކަޒެއްގެގޮތުގިައ ރަށެއް 

ތަރައީްޤރުކުރުން. 

ަސރަޙަށްދުތަކުގިައ ވީަޒފާއިާއ ިޢޖިްތމީާޢ ިޚދުމަތް އިަދ ިވޔަފީާރގެ ފުރަުސތުތައް  .3.

ހުނަރުވިެރންނިާއ  ފަނީްނ  ކޮށް  ޤިާއމް  މާޙައުލެއް  ވާދަވިެރކަމުގެ  ތަރައީްޤގެ  ފިަހކޮށް 
ބަދަލުވާނެ  އަެސރަޙައްދުތަކަށް  ިދިރއުޅުން  އެފަދީަމހުންގެ  އުފައްދާ،  ީމހުން  ތަޢީުލީމ 

މާހައުލު ޤިާއމު ކުރުން.

ރަށިާއ، އަތޮޅިާއ، ަސރަހައީްދ ކައުނިްސލްތަކުން ތަރައީްޤއަށްކުރާ މަަސއްކަތުގިައ  .4.

މަދީަނ ކުލަބު ޖަމިުއއްޔާތައް ބިައވިެރކުރުން.  

އެމްޑީޕީ ިއއިްތޙާދު ަސުރކާުރގެ 
ިސާޔަސތު
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ަސަރހައީްދ ަތަރއީްޤއިާއ އަތޮޅަުތއް ާލމުަރކީަޒިނާޒމުގެ ަދުށްނ ިހްނގުމުގެ ިސާޔަސތު

އެމްޑީޕީ ިއއިްތޙާދުގެ ަސުރކާރްުނ 
ކުުރމުއްދަތު)1 އަހަރާ 3 
އަހަުރ(ގެ ތެރޭގިައ ކުރާެނ 

ކަްނތައްތައް  

ިއދީާރ  ދޭންޖެހޭ  ޤާނީޫނގޮތުން  އަތޮޅުކައުނިްސލްތަކަށް  ރަށުކައުނިްސލްތަކިާއ  .1.

ިހންގުމުގެ ިއޚިުތޔާރިާއ ިސޔީާސ ހިައިސއްޔަތު ދޭނަން. 

ރަށުފެންވަރުގައިާއ  ހުއްދަތައް  ިގނަ  ަސރުކާރުންދޭ  ފަދަ  ލިައަސންްސ  އިެކއިެކ  .2.

އަތޮޅު ފެންވަރުގިައ ދެވޭގޮތް ހަމަޖައާްސނަން.

ޖަމާޢަތު ފެންވަރުގެ ހިުރހިައ  ތަރައީްޤގެ މްަޝރޫޢުތައް ރަށުފެންވަރުގިައ ރާވިައ  .3.

އަތޮޅު ކައުނިްސލްތަކިާއ ގިުޅގެން  ިހންގާނަން.

ިދގު  އިާއ  ރްާސތާ  ކުރު  ރަށުފެންވަރުގިައ  އިަދ  ތަކުގައިާއ  މަރުކަޒު  އަތޮޅު  .4.

ތަަސއްވަރެއް  ނުވަތަ  ޕްލޭނެއް  މްާސޓަރ  ތަރައީްޤގެ  ޢުމުރީާނ  އަމާޒުކޮށް  ރްާސތާއަށް 
ރައިްޔތުންގެ ބޭނުންތަކާ އެއްގޮތައް އެކަށައަޅިައ އެއަށް ިބނާކޮށް އެތަންތަނުގެ ތަރައީްޤ 

ބަށްޓަން ކުރަން ފައްޓާނަން.
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ރާއްޖެ  7 ަސރަޙައްދަކަށް ބަހާލިެވ ކޮންމެ ަސރަޙައްދެއްގިައ ގިުޅފިައވާ ރަށްތަކިާއ  .1.

ކިައީރގިައ ހިުރ ރަށްތައް ިހމެނޭ ގޮތަށް  ަސރަހައީްދ ވިެރކަންކުރާރަށް އުފައްދާ، އިަދ 
ކުރާރަށުގެ  އަތޮޅުވިެރކަން  މަރުކަޒުކަމުގިައވާ  ިއދީާރ  އެއަތޮޅެއްގެ  ފެންވަރުގިައ  އަތޮޅު 
ިއތުރަށް، ިއތުރުރަށެއް ިވޔަފީާރގެ މަރުކަޒެއްގެ ގޮތުގިައ ހަމަޖައާްސ ތަރައީްޤކުރާނަން. 

ަސރަޙައީްދ ކައުނިްސލްތައް އުފައްދިައ ތަނީްފޒު ކުރުވޭނެ. އިަދ މިައ ަސރުކާރުން  .2.

ކަނުނިްސލްތަކިާއ  އަެސރަހައްދެއްގެ   ިހންގީާނ  މްަޝރޫޢުތައް  ބޭނުންވާ   ިހންގަން 
މްަޝވަރާކޮއްގެންކަމަށް ކަނޑައަޅާނަން. 

މިައ  ނަމުގިައ  ތަރައީްޤގެ  ިއޖިްތމީާޢ  ިއޤިްތާސީދއިާއ   ތަކުގިައ  ަސރަޙައްދު  .3.

ަސރުކާރުގެ ިސޔަާސތިާއ ިޚލާފް ނުވާގޮތަށް ިސޔަާސތުތައް ކަނޑައަޅިައ ތަނީްފޒް ކުރުމުގެ 
ބާރު ކައުނިްސލްތަކަށް ދޭނަން.

ބަޖެޓް  އެކު  އިާއ  ފިައާސ  ަސރުކާރުންދޭ  މިައ  ހޯދިައ  އިަމއްލައަށް  ފިައާސ  .4.

އެކުލަވާލިައ އިަމއްލައަށް ަސރަޙައްދު ތަކުގިައ ތަރައީްޤޤެ މްަޝރޫޢުތައް ރާވިައ ިހންގުމުގެ 
ފިުރހަމަ ިއޚިްތޔާރު ރައިްްޔތުންނަށް ދޭނަން.

އީެމހަކު  އަެސރަޙައްދެއްގިައިތބެ  ިގނަކަންތައްތައް  ިދިރއުޅުމުގެ  އިާއ  ވީަޒފާ  .5.

ިދިރއުޅޭ ރަށަކުން ނުވަތަ ލާމިެހފިައވާ ދަތުރުފަތުރުގެ ިނޒާމުން ގިުޅފިައވާ ކިައިރ ރަށަކުން 
ިލިބގަނެވޭނެ ގޮތަށް ަސރަހައީްދ ތަރައީްޤ ބައްޓަންކުރާނަން.

އެމްޑީޕީ ިއއިްތޙާދުގެ ަސުރކާރްުނ 
ިދގުމުއްދަތު)1 އަހަރާ 5 
އަހަުރ(ގެ ތެރޭގިައ ކުރާެނ 

ކަްނތައްތައް 
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ޮކރަޕަްސްނ ަނއްތާލުމުގެ ިސާޔަސތު

ނިެގކަމުގެ ރައިްޔތްުނގެ ަޝކުވާ ފިައދާ  ނާޖިާއޒް  ވީަޒފާގެ  ތުހުމަތިާއ  ިހޔާނާތުގެ  ިރްޝވަތިާއ  .1.

ތުހުމަތުކުރިެވފިައވާ ަސރުކާރަށް ވަފާތިެރ އެތައްބައެއްގެ މައަްސލަ ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔާގެ 
އެހެން  އެފަދަ  ަސރުކާރުގެ  ަސބަބުން  ވުމުގެ  އޮއްބާލާފިައ  ނުބަލާ  މިަތން  އެންގުމުގެ 

މުވައްޒަފުންނަށް ކޮރަޕްޓުވުމަށް ިހއްވަރު ިލއްބިައިދނުން.

އެނިްޓކޮރަޕަްޝން ކިޮމަޝނަށް ހުށަހިެޅފިައވާ މައަްސލަތަކުގެ ތެރިެއން ަސރުކާރުން  .2.

މިަޖިލްސއަށިާއ  ރައިްޔތުންގެ  މައުލޫމާތު  މައަްސލަތަކާބެހޭ  ިގނަ  އޮއްބާލިައފިައވާ 
ންޫސވިެރންނަށް ހާމަނުކުރުމުން އެކިޮމަޝނަށްކުރާ ިއތުބާރު ގެއިްލފިައވުން.

ަސރުކާރުގެ ިސޔަާސތު ރިޭވފިައ އޮންނަގޮތުން ކަރަޕަްސނަށް މަގުފިަހވެ،  އިަދ  .3.

ވިެރން  ަސރުކާރުގެ  ދަމަހައްޓިައ  ޤަވިާއދުތައްހަދާ  ދިޯދޔާ  ފިައާސއާބެހޭ  ހާއަްސކޮށް 
ިރްސވަތިާއ ިހޔާނާތުގެތެރެއަށް ވައްޓާލިައ އޭގެބޭނުން ިހފިައގެން ވިެރކަންދަމަހައްޓާގޮތަށް 

ަސރުކާރުގެ ކަންތައް ބައްޓަންކޮށްފިައ އޮތުން.

ަސރުކާރުގެ  ކުއްވިެރން  ާސިބތުވެފިައވާ  މައަްސލަ  ިޚޔާނާތުގެ  ިރްޝވަތިާއ  .4.

މަޤާމުތަކަށް އައްޔަންކުރިާއރު ިއތުރު ޕްރޮމަޯޝނަކާއެކު ވީަޒފިާދނުން.

ނެތުމުން  ތަމީުރންވެފިައިތިބީމހުން  ކަމަށް  ކިޮމަޝނެއްގިައ،  އެނިްޓކޮރަޕަްޝން  .5.

އެފަދަ ދިާއރާއެއް ިހންގަންޖެހޭ އެންމެ ފިުރހަމަގޮތުގިައ ިހންގަމުން ނިުދއުން.

އެނިްޓކޮރަޕަްޝން ކިަމަޝން ިހނގަމުންދީަނ ިކިހނެއްކަން ރަނގަޅަށް އާންމުކޮށް  .6.

އެނިގފިައ ނެތެމުންނިާއ މައަްސލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ިހމާޔަތް ިލބޭނެކަމުގެ ގެރެނީްޓއެއް 
ިލބަފިައނެތުމުގެ ަސބަބުން ިރްޝވަތިާއ، ިޚޔާނާތިާއ، އެނޫންވްެސ އެފަދަ ކޮރަޕަްޝންގެ 

މައަްސލަތައް ހުށަހެޅުމަށް ރައިްޔތުންނަށް މަގުފިަހވެފިައ ނެތުން.

ިރްޝވަތިާއ ިޚޔާނާތުގެ މައަްސލަތައް އާންމުވެ ިރްޝވަތު ިހފުމީަކ މުޖްތަމައުގިައ  .7.

އާންމު ވެފިައވާ ޤައުމަކަށް ރާއްޖެވުން.
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ކޮރަޕަްޝންގެ  އެފަދަ  އެނޫންވްެސ  ިޚޔާނާތިާއ  ިރްޝވަތިާއ  ރާއްޖެއީަކ  ިދވިެހ  .1.

އަމަލުތަކުން އެއިްކބާވެފިައވާ ޤައުމަކަށް ހެދުން.

އެކިޮމަޝނުގެ  ިއޚިުތޔާރުގެދަށުން  ބާރިާއ  ިލބޭ  ކިޮމަޝނަށް  އެނިްޓކޮރަޕަްޝން  .2.

ިހތްވަރީުދ  އަދާކުރުމަށް  އެންމެފިުރހަމަގޮތަށް  ިޒންމާތައް   މްަސއިޫލއްޔާތިާއ 
މަގުފިަހކޮށިްދނުން.

އެންމެފުޅާދިާއރާއެއް ގިައ ބާރިާއ ިއޚިްތޔާރީުދ މަަސއްކަތް  ިލބޭ  ގާނީޫނ ގޮތުން  .3.

ފިުރހަމައަށް ކުރެވޭނެ ގޮތް ކިޮމަޝނަށް ފިަހކޮށިްދނުން.

ކަމިާއބެހޭ  ިހއްވަރިުލބޭގޮތަށް  ފަރާތްތަކައް  ހާމަކުރާ  ިޚޔާނާތް  ިރްޝވަތިާއ  .4.

ިނޒާމުތަކިާއ ިއނިްތޒާމުތައް ބައްޓަންކުރުން. 

ފިައާސ  ރައިްޔތުންގެ  އެއްކުރެވޭ  ީހލަތުން  މަކަރިާއ  ިޚޔާނާތިާއ  ިރްޝވަތިާއ  .5.

ޤާނޫނެއް  ގެނެވޭނެ  ރާއްޖެއަށް  އަނބުރާ  އެފިައާސ  ގެނިްދއުމުން  ރާއްޖިެއންބޭރަށް 
ތައާރަފްކުރުން. 

އެމްޑީޕީ ިއއިްތޙާދު ަސުރކާުރގެ 
ިސާޔަސތު

ކޮރަޕަްޝނުގެ  ކުންފިުނތަކުގިައިތބެގެން  ަސރުކާރުގެ  ިވޔަފިާރވިެރން  ބައެއް   .8.

އަމަލިުހނީްގމިައ އެކަމާބެހޭގޮތުން އެނިްޓކޮރަޕަްޝން ކިޮމަޝނުން އެމައަްސލަ ބަލަންއުޅުމުން 
ގެވިާޖބުއަދާކުރުމަށް  ކިޮމަޝން  އެނިްޓކޮރަޕަްޝން  އެކަމާދެކޮޅުހެދުމުން  ަސރުކާރުން 

ނުކުޅެދުން.

ީމހުންނާ  ވިަކފެންވަރެއްގެ  ބުނާގޮތުންވްެސ  ޤަވިާއދު  ބޯޑުގެ  އެނިްޓކޮރަޕަްޝން  .9.

ރަނގަޅަށް  މައަްސލަތައް  ިމފަދަ  ހުއްދަހޯދިައގެންކަމަށްވީާތވެ  ުސވާލުކުރެވީެނ 
ތަހީުޤޤުކުރެވޭގޮތް ނުވުން.
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ކަޮރޕަްސްނ ަނއްތާުލމުގެ ިސާޔަސތު

އެމްޑީޕީ ިއއިްތޙާދުގެ ަސުރކާރްުނ 
ކުުރމުއްދަތު

)1 އަހަރާ 3 އަހަުރ(ގެ 
ތެރޭގިައ ކުރާެނ ކަްނތައްތައް

ފްާސކޮށްފިައވާ  ިއން  އ.ދ  ނައްތާލުމަށް  ކޮރަޕަްޝން  ޤައުމުތަކުން  ދިުނޔޭގެ  .1.

ތަނީްފޒުކުރަން  ފިުރހަމައަށް  ރާއްޖޭގިައ   ކޮރަޕަްޝން"  އެގޭންްސޓް  "ކޮންވެނަްޝން 
ފަށާނަން. 

.2. ދައުލަތުގެ ފިައާސގެންގުޅުމާބެހޭގޮތުން ޤާނޫނިާއ ޤަވިާއދުތައް ކަނޑައިެޅފިައވާގޮތައް 

ކަންތައްތައްކުރުމަށް ޤިާއމްކުރަންޖެހޭ ވީަސލަތްތައް ހަރުދަނާގޮތުގިައ ޤިާއމްކޮށްދޭނަން.

ކަމުގެ  ިކހާވަރަކަށްތޯބަލިައ  އަށަގެންފިައއީޮތ  ރާއްޖޭގިައ  ިޚޔާނާތް  ިރްޝވަތިާއ  .3.

ފިުރހަމަ ިދރާާސއެއްކޮށް އެކަން އެފަދަކަންތައް ހުއްޓުވުމަށް ޚާއަްސ ޤައީުމ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް 
ިހންގަންފަށާނަން.

ކަންކަމުގިައ  ފަރާތްތަކުގެ  ތަހީުޤގުކުރެވޭ  ތުހުމަތުކޮށް  ިޚޔާނާތަށް  ިރްޝވަތިާއ  .4.

ވީަސލަތްތައް  ބޭނުންވާ  ހަރަކާތްތިެރވުމަށް  ކިޮމަޝންގިައ  އެނިްޓކޮރަޕަްޝން 
ފޯރުކޮށްދޭނަން.

ިޚޔާނާތިާއ ިރްޝވަތަށް ފުރަުސތު ނިުދނުމަށް ީވހާވްެސ ހާމަކަންބޮޑު ގޮތެއްގިައ  .5.

ކޮރަޕަްޝންގެ މައަްސލަތައް ބަލާ ތަހީުޤގުކުރުމަށް ިހއްވަރީުދ ބާރުއަޅަމުން ގެންދާނަން. 

ހަރުކިަށ  މެދު  ިރްޝވަތުދީޭމހުންނާ  އެއްހަމައަކުން  ީމހުންނިާއ  ިރްޝވަތިުހފާ  .6.

ިފޔަވަޅު އަޅިައ އެފަރާތްތަކާބެހޭ މައުލޫމާތު އާންމުކުރާނަން.
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އެނިްޓކޮރަޕަްސން ކިޮމަޝނީަކ ކަމަށް ޤިާބލް މުވައްޒަފުން މަަސއްކަތްކުރާ އިަދ  .1.

ކޮރަޕަްޝނާ ދުރުހިެލކުރެވޭފަދަ މާުސރައާ ިއނާޔަތްތައިްލބޭ މުއައަްސާސއަކަށް ހަދާނަން.

ިމިންސޓަރުންނިާއ  އެންމެމީަތ ވިެރޔާއިާއ  ަސރުކާރުގެ  ހުއްޓުވުމަށް  ކޮރަޕަްޝން  .2.

އާންމުކޮށް  ާސފުކޮށް  އެކަން  ިއތުރުކޮށް  ޔީަޤންކަން  ދޭއަހިުމއްޔަތުކަމިާއ  ިއްސވިެރން 
ދައްކިައދޭނަން.

ހެދުމަށްޓަކިައ  ޤައުމަކަށް  އެއިްކބާވެފިައވާ  ކަރަޕަްޝނުން  ިދވިެހރާއްޖެއީަކ  .3.

ިހޔާނަތްތިެރވާ  ފިައާސއަށް  މުދަލިާއ  ދައުލަތުގެ  ިދވިެހން  ރާއްޖިެއންބޭރުގިައ 
މައަްސލަތައްވްެސބަލާ ިފޔަވަޅު އަޅާނަން. 

ކޮރަޕަްޝން ހުއްޓުވުމަށް ބާރުއެޅުމުގެގޮތުން ަސރުކާރުގެ ޤަވިާއދުތައް ިއްސލާހުކޮށް  .4.

ިހންގާނަން.

ންޫސވިެރންނިާއ  ފާރަވިެރވުމުގިައ  ހުއްޓުވުމަށް  ފާަސދަ  ިހޔާނާތިާއ  ިރްޝވަތިާއ  .5.

މަދީަނ ޖިަމއްޔާތަކުގެ ދައުރު ިއތުރުކޮށް މަގުފިަހކޮށްދޭނަން. 

މާުސރައަކުން  ިލބޭ  އެއަްސބަބަކަށްވީަނ  ބޮޑު  އެންމެ  ިހޔާނާތްވާ  ިރްޝވަތިުހފާ،  .6.

ިދިރއުޅުން ނުބެލެހެއްޓުންކަމަށްވީާތ ަސރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންނަށިާއ އިަމއްލަ ފަރާތްތަކުގިައ 
ބޮޑުކުރުމަށް  ހަމަޖެއޭްސވަރަށް  ިދރުއުޅުން  މާުސރަ،  ީމހުންގެ  މަަސއްކަތްކުރާ 

މަަސއަކަތްކުރާނަން. 

ކަންކަމުގިައ  ަސރުކާރުގެ  ފާަސދަކުޑަކުރުމަށް  ިހޔާނާތިާއ،  ިރްޝވަތިާއ،  .7.

ހާމަކަނިްއތުރުކޮށް މުވައްޒަފުންގެ ިޒންމާދާރުވުން ިއތުރުކޮށް ލިައަސންްސ ފަދަ ހުއްދަތައް 
ބޭނުންވާ  ިސއްރުކުރުމެއްނިެތ  މައުލޫމާތު  އާންމުކުރަންޖެހޭ  އިަދ  ފޭަސހަކޮށް   ިދނުން 

ފަރާތްތަކަށް ިލބޭނެ ިއނިްތޒާމް ހަމަޖައަްސިއދޭނަން.

އެމްޑީޕީ ިއއިްތޙާދުގެ ަސުރކާރްުނ 
ިދގުމުއްދަތެއް)1 އަހަރާ 

5 އަހަުރ(ގެ ތެރޭގިައ ކުރާެނ 
ކަްނތައްތައް
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ިދވިެހރާއްޖޭގެ ޚިާރީޖ ިސޔަާސތު ިމހާތަނަށްވްެސ ވެފިައވީަނ ިދވިެހންނަށް ީބރަށްޓިެހ ރައިްޔތްުނގެ ަޝކުވާ .1.

ބެހޭ  ޚިާރީޖ ިސޔަާސތާ  ިޚދުމަތްތަކިާއ ނުވަތަ  ޚިާރީޖ  ިދވިެހރާއްޖޭގެ  ިސޔަާސތަކަށެވެ. 
ގޮތުން އާންމު ރައިްޔތުންނަށް އިަދ ރައިްޔތުންގެ މިަޖީލހުގެ މެންބަރުންނަށްވްެސ އެނގޭ 

ިމންވަރު ވަރަށްކުޑަ ނުވަތަ ނުވްެސ އެނގުން.

ޚިާރީޖ ިއްސމަގާމުތަކަށް ިބދީޭސން ކަނޑައެޅުއްވުމީަކ ޤައީުމ މްަސލަހަތިާއ ިޚލާފް  .2.

އިަދ ބިައނަލް އަޤުވީާމ ގުޅުން ިހންގުމުގިައ ބޭނުންކުރާ ރަނގަޅު ހަމަތަކިާއ ިޚލާފްވުން 
ކަމުގިައވުން.

އިަދ  މަދު  ިލބެވޭ  ނުފޫޒިުހންގުމަށް  ބިައނަލްއަގުވީާމ  ދައުލަތްތަކަށް  ކިުދ  .3.

ިހފެހެއިްޓފިައވާ ފުރަުސތުތައް ިބނާވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގިައ ގައުމުގެ އަބުރުވިެރކަމިާއ 
އިެޚދުމަތުގެ  ިޚދުމަތިާއ  ޚިާރީޖ  ިދވިެހ  ިހތާމައީަކ  ިހފެހެއްޓުނިްހމެނެއެވެ.  ިއތުބާރު 

ިއތުބާރުވީަނ ޕްރޮޕެގެންޑާ މިެޝނެއްފަދިައން އެކަންކަން ިހންގީޭތ، ޚަރާބުވެފަވުން.

ގޮތުން  ބިައނަލްއަގުވީާމ  ވެފިައވީަނ،  ަސބަބަކަށް  ިއތުރު  ގެއްލުމުގެ  ިއތުބާރު  .4.

ބެހޭގޮތުން  ިހމާޔާތާ  ިތމާވީެށގެ  ގޮތްތަކިާއ )ިމާސލަކަށް  ކުރާ  ވަކާލާތު  ިދވިެހރާއްޖިެއން 
ވަކާލާތުކުރާގޮތްތަކިާއ( ގައުމުގެ އެތެރޭގިައ ހަމައެކަންކަމިާއ ވަކާލާތު ކުރެވޭ ގޮތްތަކުގިައ 

ނުގުޅޭ ތަފާތުތަކެއް ހުރުމުން. 

ކައުނިްސލް(  )އޮނަރީަރ  ަސީފރުން"  "ަޝރުފެވިެރކަމުގެ  ިދވިެހރާއްޖޭގެ  .5.

ބަދަލުގިައ  ގިާބލްކަމުގެ  ލަޔާގަތިާއ  ިމންގަޑުތަކީަކ  ބައްލަވާފިައވާ  ކަނޑައެޅުއްވުމުގިައ 
ކަންކަން.  ަޝހީުސ ރަހުމަތްތިެރކަމިާއ ގިުޅފިައވާ  ިއްސވިެރންނިާއ އޮންނަ  ަސރުކާރުގެ 
އެހެންކަމުން ިމދެންނިެވ ަޝރަފުވިެރ ަސީފރުންގެ ިކބިައން ގައުމަށް ިލިބދެވޭ ިޚދުމަތްތައް 

މާބޮޑަށް ިހފެހެއިްޓފިައވުން.

ޚިާރީޖ ިސޔަާސތު އެކުލަވާލެވުމުގެ މަަސއްކަތީަކ ހާމަކަން ކުޑަ އެތެރެ ނުފެންނަ  .6.

އެހެންކަމުން  ނޯވެ.  އެކަމުގިައ  ބިައވިެރވުމެއް  ރައިްޔތުންގެ  އާންމު  މަަސއްކަތަކަށްވީާތ 
ިދވިެހރާއްޖޭގެ ޚިާރީޖ ިސޔަާސތީަކ ރައިްޔތުންގެ މްަސލަހަތު އެކުލިެވގެންވާ ިސޔަާސތެއް 

ކަމުގިައ ކޮންމެހެން ނުވުން.
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ކަނޑަނިޭޅކަމުން،  ިންސބަތްތަކެއް  ވީަނ  ޚަރަދު  ކުރެވޭ  ިޚދުމަތްތަކަށް  ޚިާރީޖ  .7.

މްަސލަހަތުތައް  އިަމއްލަފުޅު  މައުމޫނުގެ  ރީައްސ  ހޭދަވީަނ  ބައެއް  ބޮޑު  ވަރަށް  އޭގެން 
ކިުރއަށްނެރުމުގެ ބޭނުމުގިައ. 

ިޚދުމަތުން  ޚިާރީޖ  ކިުރއެރުވުމަށް  ތަރައީްގ  ިއގިްތާސީދ  ދެމެހެއްޓިެނިވ  .8.

ިމފަހުން  މޭޒު  ިވޔަފީާރގެ  އެމްބީަސތަކުގިައ  ިމންވަރެކެވެ.  ކުޑަ  ވަރަށް  ކޮށްދެވީެނ 
މުޖުތަމައުއަށް  ކުރާ  ިވޔަފިާރ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ިމމޭޒުތަކުން  ބެހެއިްޓފިައީވނަމަވްެސ، 

ވެދެވޭ އީެހތިެރކަމިާއ ފޯރުކޮށްދެވޭ އެއްބާރުލުން ފުދޭވަރަށްވުރެވްެސ މާކުޑަވުން.

އީެހތިެރކަމެއް  ިޚދުމަތުގެ  ޚިާރީޖ  ތަކަށް(  )އެނީްޖއޯ  ޖަމިްޢއްޔާތަކަށް  އިަމއްލަ  .9.

ނިުލބުން.

ނާޒުކު  ވަރަށް  ގުޅޭ  ކަންކަމިާއ  ިއގިްތާސީދ  އިަދ  ކަންކަމިާއ  ަސލާމީަތ  .10.

ިދވިެހރާއްޖޭގެ  ކަންކަމެވެ.  ހުންނަ  އެނގެން  ިޚދުމަތްތަކަށް  ޚިާރީޖ  މައުލޫމާތުތަކީަކ 
ަސލާމަތްތިެރކަމަށް ނުރައްކަލިާއ ކިުރމިަތ ކުރުވާފިައވީަނ އާންމު ިޚދުމަތްތައް ކިުރއަރުވާ 
ބޭރު  މުވައްޒަފުން،  ިބދީޭސ  ނޯޓަންގެ  އެންޑް  ިހލް  ކުންފުންޏެއްކަމުގިައވާ  ިބދީޭސ 

ޤައުމުތަކުގިައ ހުންނަ ބައެއް ިދވިެހ ިމަސންތަކުގެ ވީެރންގެ ގޮތުގިައ ހަމަޖެއުްސމުން.

ިތމާވެއްޓަށް ނުރައްކާވާފަދަ ދަރަޖައަށް ބޯޓް ފަހަރުން މާކަނޑަށް ތެޔޮ އިެޅގެން  .11.

އެތައް  ިސނާއަތަށް  ފަތުރުވިެރކަމުގެ  އިަދ  މްަސވިެރކަމުގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ިދއުމީަކ 
އަހަރަކަށް ގެއްލުންދިެނިވ ކަމަކަށްވުން. ކަނޑަށް ތެޔޮއެޅުމިާއ ތެލުން ކަނޑު ތަޣައްޔަރުވުމިާއ 
އެކަމުގެ  ިލިބިދނުމިާއ  އެއްބާރު  ކިުރމިަތލިައ  އެކަމިާއ  ިތބުމިާއ  ތައްޔާރުވެ  ގުޅޭގޮތުން 
ަސލާމަތްތިެރކަމާ ބެހޭ އެތަކެއް ބިައނަލްއަޤުވީާމ މުއާހަދާތަކަކާ ޤަވިާއދުތައް ހިެދފިައވިާއރު 

ިދވިެހރާއްޖެއީަކ ިމިއން އެއްބްަސވުމެއްގިައ ބިައވިެރވާ ޤައުމަކަށް ނުވުން.
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ބިައނަލްއަގުވީާމ ގޮތުން ިމގައުމު އެއްބްަސވެފިައވާ ކަންތައްތަކިާއ ބިައވިެރވެފިައވާ  .1.

ިއއިްތހާދަކުން  އެމީްޑީޕ  ކަންކަމަށް  ފަދަ  ކޮންވެނަްޝން(  އިާއ  )ޓީްރީޓ  ގަވިާއދުތައް 
ިއހިްތރާމްކޮށް އަމަލު ކުރުން.

ތަރައީްގގެ ގޮތުން ރާއްޖެއިާއ އެކުވިެރ ދައުލަތްތަކިާއ ޒަމާނީްވ ރަހުމަތްތިެރކަން  .2.

ގިާއމް ކުރިެވފިައވާ ދައުލަތްތަކިާއ އިަދ އަވަށްޓިެރ ގައުމުތަކާއެކު ގުޅުންތައް ބަދިަހ ކުރުމަށް 
އެމީްޑީޕ ިއއިްތހާދުން ކެނިޑނިޭޅ މަަސއްކަތްކުރާނަމެވެ. މައުނީަވ ގުޅުންތައް އުފިެދފިައވާ 
ިއއިްތހާދަކުން  އެމީްޑީޕ  ކުރުމަށްވްެސ  ފުޅާ  ިއތުރުކޮށް  ގުޅުން  މެދުގިައ  ގައުމުތަކުގެ 
ިހނދުތަކުގިައ  ޖެހުނު  ބޭނުން  އީެހތިެރކަމުގެ  ކުރާނެއެވެ.  މަަސއްކަތް  ކެނިޑނިޭޅ 

އީެހތިެރކަން ފޯރުކޮށީްދފިައވާ ގައުމުތަކާއެކު އެމީްޑީޕ ިއއިްތހާދަކުން ދިެމިތބުން.

ގަދައަޅާ  އެއްބާރުލުމަށް  ަސރަހައީްދ  ަސރުކާރަކުން  ިއއިްތހާދުގެ  އެމީްޑީޕ  .3.

މަަސއްކަތްކުރުން.

ދުރާލިާއ  ިއްސވެ  ގުޅުންތައް  ިޑޕްލޮމިެޓކް  ގުޅޭ  ިވޔަފިާރއިާއ  އިަދ  ިއގިްތާސީދ  .4.

ިއއިްތހާދުން  އެމީްޑީޕ  ިސޔަާސތެއް  ކަނޑައަޅާ  ގޮތުގިައ  ނަޒިަރއްޔާއެއްގެ  މިައގަނޑު 
އުފައްދުން.

ޚިާރީޖ ިސޔަާސތެއް އެމީްޑީޕ  ހާމަވަމުންދާފަދަ  އާންމު ރައިްޔތުންގެ މްަސލަހަތު  .5.

ިއއިްތހާދުން ދަމަހައްޓާނެއެވެ. ިމކަން އޮންނީާނ ހަރުދަނާ އޫުސލުތަކަށިާއ ިމންގަނޑުތަކަށް 
ިބނާވެއެވެ. ބިައނަލްއަގުވީާމ ގޮތުން ދެކިެވ ވަކާލާތު ކުރެވޭ ކަންކަމިާއ ހަމަ އެކަންކަމިާއ 
މެދު އިަމއްލަ ގައުމުގިައ ވާހަކަ ދެކެވޭ ގޮތްތަކުގެ ިޚލާފުތަކެއް އެމީްޑީޕ ިއއިްތހާދަކުން 

ނުގެންގުޅުން.

ިމިނވަން  އިާއ(  )ގްލޯބަލިައޒަޭޝން  އެއިްބންކުރުމިާއ  ިވޔަފިާރތައް  ދިުނޔޭގިައ  .6.

އަނެއްތަނަށް  އެއްތަނުން  އެއްބާރުލާ  ިއއިްތހާދަކުން  އެމީްޑީޕ  ކިުރއެރުވުމީަކ  ިވޔަފިާރ 
ިޚދުމަތް ވިާސލްކޮށް ިދނުމުގިައ ޚާއަްސކޮށް ކިުދ ދައުލަތްތަކަށް ލިުއ ވާނެ އިަދ ބަދަލު 

ިލިބދެވޭނެ ިއނިްތޒާމް ހަމަޖެއުްސމަށް އެމީްޑީޕ ިއއިްތހާދަކުން މަަސއްކަތް ކުރުން.

އެމްޑީޕީ ިއއިްތޙާދު ަސުރކާުރގެ 
ިސާޔަސތު
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ކިާމޔީާބ  ކިުރއަރުވިައ  އޫުސލުތައް  ގަބޫލުކުރާ  ިދވިެހން  މްަސލަހަތިާއ  ގައީުމ  .7.

ހޯދުމަށް ބިައނަލްއަޤުވީާމ އިަދ ަސރަހައީްދ ޖަމާއަތްތަކިާއ ގިުޅގެން އެމީްޑީޕ ިއއިްތހާދަކުން 
މަަސއްކަތްކުރުން.

ގޮތުން  އަގުވީާމ  ބިައނަލް  ދަމަހައްޓަން  ިޑމޮކްރީަސ  ހައްގުތަކިާއ  ިއނާްސީނ  .8.

ކަނޑައިެޅފިައވާ ހިުރހާ ިއނިްތޒާމްތަކަކަށް ކަމޭ ިހތިައ އިަދ ބިައނަލްއަޤުވީާމ، ަސރަހައީްދ 
އިަދ ޤައީުމ ފެންވަރުގިައ އެފަދަ ކަންކަން ކިުރއަރުވާން މަަސއްކަތްކުރުން.

ކިުރއެރުމަށް  ދެމެހެއްޓިެނިވ  ތަރައީްޤ  ިއޖިްތމީާއ  އިަދ  ިއޤިްތާސީދ  ޤައުމުގެ  .9.

ބޭނުންތިެރ ހިުރހާ އީެހތިެރއީެހ ހޯދުމަށް އެމީްޑީޕ ިއއިްތހާދަކުން މަަސއްކަތްކުރުން.

ގައުމުގެ ިއްސިތގްލާލިާއ ިސޔާދަތިާއ ަސރަހައީްދ އިަމއްލަ ވަންތަކަމިާއ ިއްސލީާމ  .10.

އެމީްޑީޕ  ކަށަވަރުކޮށް  މްަސލަހަތު  ގައީުމ  ިސފަތަކިާއ  ވަންތަ  ިދވިެހ  ަޝހިުސއްޔަތިާއ 
ިއއިްތހާދަކުން ދެމެހައްޓުން.
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ލޮނުގަނޑު  ކަނޑުގެ  ަސލާމަތްތިެރކަމިާއ  ގައުމުތަކުގެ  ކިުދ  ޓެރިަރޒަމްއިާއ  .1.

ދިާއރާތަކުގިައ  ފަދަ  ިހމާޔަތްކުރުން  ިތމާވިެށ  ިދއުމިާއ  ހޫނުވަމުންދާ  ދިުނޔެ  އުފުލުމިާއ 
ރާއްޖެއިާއ އެއްފަދަ ގޮތްތަކަށް ިވްސނާ ގައުމުތަކާއެކު ބިައނަލް އަގުވީާމ އިަދ ަސރައްހައީްދ 

ޖަމާއަތްތައް މެދުވިެރކޮށް މަަސއްކަތްކުރާނަން.

ހަރަކާތްތިެރ  ކުރުމަށް  ވަރުގަދަ  އެއްބާރުލުން  ަސރަހައީްދ  އިޭޝޔާގިައ  ދެކުނު  .2.

ދައުރެއް އަދާކުރާނަން.

ބަހުރުވަތައް  ބޭރު  ފަރާތްތަކަށް  މަަސއްކަތްކުރައްވާ  ިޚދުމަތުގިައ  ޚިާރީޖ  .3.

ކުރުމުގެ  މިަތ  ފެންވަރު  ފެންނާނެ  ނީަތޖާ  އަވަހަށް  ިހމެނޭގޮތަށް  ދްަސކޮށިްދނުން 
ޕްރޮގްރާމްތައް ިހންގަން ފަށާނަން.

ަސިއނާްސިއ ޓެކްނޮލީޮޖ، ަސގާފަތިާއ ކިުޅވަރު އިަދ ތައީުލމް ފޯރުކޮށިްދނުމުގިައ  .4.

އެކުވިެރ ދައުލަތްތަކިާއއެކު އޮންނަ އެއްބާރުލުމިާއ ގުޅުންތައް ވަރުގަދަ ކުރާނަން.

ރަހުމަތްތިެރ ގައުމުތަކުން ރާއްޖޭގިައ އެމްބީަސތައް ހުޅުވުމަށް ިހތްވަރުދޭނަން. .5.

އ.ދ )ޔޫ.އެން( ގެ ަސލާމީަތ މިަޖީލހުގިައ ދިާއީމ ނޫން ގޮނިޑއެއް ހޯދުމަށިާއ  .6.

ގޮނިޑއެއް  ރާއްޖެއަށް  މިަޖީލހުގިައ  ިއޤިްތާސީދ  އިަދ  ިއޖިްތމީާއ  ގެ  )ޔޫ.އެން(  އދ. 
ކިާމޔާބު ކުރުމަށް ގަދައަޅާ މަަސއްކަތްކުރާނަން.

ޚިާރީޖ ިޚދުމަތްތަކަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު ބަރަދު ރަނގަޅު ިންސބަތްތަކަށް ފެއްތުމަށްޓަކިައ  .7.

އެފަދަ ޚަރަދުތައް ތަފީްސީލ ގޮތުން އަލުންބަލުން ބަލާ ިދރާާސ ކުރާނަން.

އަގުވީާމ ފެންވަރެއްގިައ  ިއގިްތާސީދ ތަރައީްގއަށްޓަކިައ ބިައނަލް  ދެމެހެއްޓިެނިވ  .8.

ޚިާރީޖ ިޚދުމަތްތައް ފޯރުކޮށިްދނުން އޮމާންކަމާއެކު ިހގާނޭގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅުމަށް ިވޔަފިާރ 
ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް މުއާމަލާތް ކުރަމުން ގެންދާނަން.

އެއަށްވުރެ  އަކުން(  )އެލީްޑީސ  ގައުމަކުން  ތަރައީްގވެފިައވާ  ކުޑަކޮށް  އެންމެ  .9.

އަަސރުތަކެއް  ނޭދެވޭ  ގައުމަށް  ބަދަލުވުމަށްޓަކިައ  އޮމާންކަމާއީެކ  ދަރަޖައަކަށް  ރަނގަޅު 
ނުކުރާނޭ ގޮތްގޮތަށް އީެހވެދޭ ގައުމުތަކާއީެކ މަަސއްކަތްކުރާނަން.

ޚިާރީޖ ިސާޔަސތު

އެމްޑީޕީ ިއއިްތހާދަކުްނ 
ކުުރމުއްދަތު)1 އަހަރާ 

3 އަހަުރ(ގެ ތެރޭގިައ ކުރާެނ 
ކަްނތައްތައް
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ކިުރއަރުވިައ  ކަންކަން  ިހތްޖެހޭނޭ  ިއންވްެސޓަރުން  ފިޮރން  މެދު  ރާއްޖެއިާއ  .10.

ރާއްޖިެއން ބޭރުގެ މާކެޓް ިދވިެހ ިވޔަފިާރވިެރންނަށް ހުޅުވާލިެވގެންދާނެ ިވޔަފިާރ މައުރަޒު 
)ޓްރޭޑް ފެއަރ( ތައް ކިުރއެރުވުމިާއ ިވޔަފީާރގެ އައު ފުރަުސތުތައް ހުޅުވާލާނަން. އިަދ 
މަގުތައް  ިލބެވޭނެ  ރައުުސލްމާލްތައް  ދައްކާގޮތަށް  އަނބުރާ  ިވޔަފިާރވިެރންނަށް  ިދވިެހ 

އެމީްޑީޕ ިއއިްތހާދަކުން ހޯދާދޭނަން.

ކިުދ  ކިުދ  ގާތް  ކިުރމިަތވުން  ނުރައްކަލިާއ  އިެކ  އިަދ  އަންނަ  ތަރައީްގވަމުން  .11.

ގައުމުތަކަށް ޚާއަްސ ިއނާޔަތްތައް ހޯދިައ ިދނުމަށް ދިުނޔޭގެ ިވޔަފިާރ ޖަމިްޢއްޔާ ވާރލްޑް 
ޓްރޭޑް އޯގަނިައޒަޭޝން މެދުވިެރކޮށް މަަސއްކަތް ކުރާނަން.

ހަރަކާތްތަކުން  ގެއްލުންދިެނިވ  ިމންވަރަށް  އާލާވާ  މްަސމަހާމިެހ  ކަނޑުގިައ  .12.

އަގުވީާމ  ބިައނަލް  އެކުލަވާލުމަށް  ގަވިާއދުތަކެއް  ހަރުކިަށ  ިހމާޔަތްކުރުމަށްޓަކިައ 
ޖަމިްޢއްޔާތައް މެދުވިެރކޮށް މަަސއްކަތްކުރާނަން.

އުފިެދފިައވާ  ގުޅުންތައް  ިއޤިްތާސީދ  އިަދ  ިވޔަފީާރގެ  ިދވިެހރާއްޖެއިާއއެކު  .13.

ޤައުމުތަކުގިައ ިވާސ ހޯދަން ނުޖެހޭނެގޮތްތަކިާއ ިވާސ ހޯދުން ލިުއކުރެވޭނެ ހިުރހާ މަގެއް 
އެމީްޑީޕ ިއއިްތހާދަކުން ބަލިައ އެފަދަކަންކަން ކުރާނަން.

ޚިާރީޖ ިސޔަާސތުތައް ކަނޑައަޅާ ިނންމުންތައް ިނންމުމަށް ރައިްޔތުންގެ މިަޖީލހުގެ  .14.

އެމީްޑީޕ  ިއނިްތޒާމްތައް  ބަލިައގަނެވޭނެ  ހުށަހެޅުންތައް  މެމްބަރުންނިާއ އިަދ އާންމުންގެ 
ިއއިްތހާދަކުން ހަމަޖައާްސނަން.

މަަސއްކަތްތަކަށް  ިދނުމުގެ  ކިުރއަރުވާ  ިވޔަފިާރ  ިދނުމިާއ  ިއރާުޝދު  ލަފައިާއ  .15.

މިައގަނޑު ނަޒިަރއްޔާ ހުއްޓޭފަދަ ގޮތަކަށް ިދވިެހ އެމްބީަސ ތަކުގެ މަަސއްކަތްތައް ބަދަލު 
ކުރާނަން. އިަދ ލަފައިާއ ިއރާުޝދު ިދނުމުގެ އިަދ ިޚދުމަތްތައް ފޯރުކޮށިްދނުމުގެ ދިާއރާ 

ފުޅާކޮށް ނީަތޖާ ނެރުން ފިަހކުރާނަން.

އަގުވީާމ  ބިައނަލް  ކިުރއެރުވުމަށްޓަކިައ  ހައްގުތައް  ިއނާްސީނ  ިޑމޮކްރީަސއިާއ  .16.

ބޭރު  އަދާކުރާނަން.  ދައުރެއް  ހަރަކާތްތިެރ  ިއއިްތހާދަކުން  އެމީްޑީޕ  ޖަމާއްތަކުގިައ 
ިބދީޭސންގެ  ިތިބ  ިއްސމަގާމުތަކުގިައ  އެމްބީަސތަކުގެ  ިދވިެހ  ހުންނަ  ގައުމުތަކުގިައ 

މަގާމްތައް ޚިާރީޖ ިޚދުމަތުގިައ ދިެމިތއްބަވާ ިދވިެހ މުވައްޒަފުންނަށް ބަދަލުކުރާނަން.
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ގައީުމ ފެންވަރުގިައ ިދވިެހ ޚިާރީޖ ިސޔަާސތާ މެދު ހޭލުންތިެރކަން ިއތުރުކުރަމުން  .17.

ގެންދާނަން. 

ކޮބިައކަން  ބޭނުންތަކީަކ  ތަކުގެ(  )އެނީްޖއޯ  ޖަމިްޢއްޔާތަކުގެ  އިަމއްލަ  ިދވިެހ  .18.

ފަރާތްތަކިާއ  އީެހވެދޭ  އެނީްޖއޯތަކިާއ  އަގުވީާމ  ބިައނަލް  އިަދ  ަސރަހައީްދ  ދެނެގަނެ 
އެފަރާތްތައް ގުޅުވާލިަދނުމަށް އެމީްޑީޕ ިއއިްތހާދަކުން މަަސއްކަތްކުރާނަން.

ިދވިެހރާއްޖިެއން  ވަބާ  ޑްރަގްްސ(ގެ  )ނާކިޮޓކް  މްަސތުވާވަތަކިެތ  ބާރުގަދަ  .19.

ނައްތާލުމަށް ބިައނަލް އަގުވީާމ އީެހތިެރކަމިާއ އެއްބާރުލުން ހޯދުމަށް ހަރަކާތްތިެރކަމާއެކު 
އެމީްޑީޕ ިއއިްތހާދަކުން މަަސއްކަތްކުރާނަން.

ިތމާވެއްޓަށް ނުރައްކާވާފަދަ ދަރަޖައަށް ބޯޓް ފަހަރުން މާކަނޑަށް ތެޔޮ އިެޅގެން  .20.

އެއްބާރު  ކިުރމިަތލިައ  އެކަމިާއ  ތައްޔާރުވިެތބުމިާއ  މެދު  ތަޤައްޔަރުވުމިާއ  ކަނޑު 
ިދވިެހރާއްޖިެއން  އެއްބްަސވުންތަކުގިައ  ބެހޭ  ަސލާމަތްތިެރކަމާ  އެކަމުގެ  ިލިބިދނުމިާއ 

ޮސިއކޮށް ބިައވިެރވާނަން.

ިތިބ  ތަކުގިައ  ިއްސމަގާމް  އެމްބީަސތަކުގެ  ިދވިެހ  ހުންނަ  ގައުމުތަކުގިައ  ބޭރު  .21.

މުވައްޒަފުންނަށް  ިދވިެހ  ދިެމިތއްބަވާ  ިހދުމަތުގިައ  ހިާރީޖ  މަގާމުތައް  ިބދީޭސންގެ 
ބަދަލުކުރާނަން.

ޚިާރީޖ ިސާޔަސތު
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އެމްޑީޕީ ިއއިްތޙާދު ގެ 
ަސުރކާރްުނ ިދގުމުއްދަތު
)1 އަހަރާ 5 އަހަުރ(ގެ 

ތެރޭގިައ ކުރާެނ ކަްނތައްތައް

ިސޔަާސތެއް  ޚިާރީޖ  ކަނޑައިެޅފިައވާ  މައްޗަށް  އޫުސލުތަކެއްގެ  ނުވާ  ދެގޮތް  .1.

މެދުވިެރކޮށް  ޖަމިްޢއްޔާތައް  އަގުވީާމ  ބިައނަލް  އިަދ  ަސރަހައީްދ  ދަމަހައްޓިައގެންނިާއ 
ނުފޫޒް  ދަރަޖައެއްގެ  މީަތ  އިަދ  ަޝރަފުވިެރކަމިާއ  ިއތުބާރިާއ  ހަރަކާތްތިެރވެގެން 

ބިައނަލްއަގްވީާމ ދިާއރާތަކުގިައ ިލިބގަތުމަށް ކެނިޑނިޭޅ މަަސއްކަތްކުރާނަން.

ގޮތްގޮތަށް  ފަދަ  ހުޅުވާނެ  އެމްބީަސތައް  ިދވިެހރާއްޖޭގިައ  ގައުމުތަކަކުން  ިގނަ  .2.

ވަރުގަދަ  ގުޅުންތައް  އެއްބާރުލުމިާއ  އުފައްދާފިައވާ  އެކުގިައ  ގައުމުތަކިާއ  ރަހުމަތްތިެރ 
ކުރާނަން.

ިދވިެހ  އިާއ(  )ގްލޯބަލިައޒަޭޝން  އެއިްބންކުރުމިާއ  ދިުނޔޭގިައ  ިވޔަފިާރތައް  .3.

ިގނަ  މަަސއްކަތްކުރައްވާ  ިޚދުމަތުގިައ  ޚިާރީޖ  ގުޅުވިާދނުމަށްޓަކިައ  ިވޔަފިާރވިެރން 
ިޚދުމަތްތިެރންތަކެއ ތަރައީްގކޮށް ކިުރއެރުވުމަށް މަަސއްކަތްކުރާނަން.

ިމަޝންތަކިާއ  ިދވިެހރާއްޖޭގެ  ހުންނަ  ޤިާއމްކޮށްފިައ  ބޭރުގިައ  ރާއްޖިެއން  .4.

ިހންގުމެ  ހަރަކާތްތައް  ިވޔަފިާރއިާއ ަޝގާފަތާގުޅޭ  މުވައްޒަފުނިްކބިައގިައ  އެމްބީަސތަކުގެ 
ޤިާބލްކަން ިއތުރުކޮށްދޭނަން.



ިއޖިުތމާީއ ިއނާްސފް - އެަނއް ިދވިެހރާއްޖޭގިައ

ިރާޔީސ ވަޢުދުތަކާގުޅޭ ހޮެޔ ވިެރކަމުގެ ިސާޔަސތުތައް

ިއްސާލމް ީދްނ ެދމެހެއުްޓްނ

އޯގާތިެރ ަސުރކުާރ

ަތއީުލމިާއ ިއްނާސީނ ަވިސަލތް ަތަރއީްޤ ކުުރްނ

ުޒވުާންނ ކިުރއުެރވްުނ

ކިުޅަވުރ

އިާއާލ ަބަދިހކުުރްނ

މައޫުލމާތިާއ، ަޝގާފަތިާއ އްާޓްސ
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ިއްސލާމީްދްނ ެދމެހެއްޓުމުގެ ިސާޔަސތު

ިއްސލާމީުދން ރައިްޔތްުނގެ ަޝކުވާ މާތްވެގެންވާ  ގޮތުގިައ  އައްޑަނައެއް  ދެމެހެއްޓުމުގެ  ވިެރކަން  .1.

ބޭނުންކުރަމުން އައުމުގެ ނީަތޖާއެއްގެ ގޮތުން ީދީނ އީަޤދާ ބިަލކިަށވުން.

ިހލާފަށް  އޫުސލުތަކާ  ކަނޑައިެޅފިައވާ  ގޮވާލުމަށް  ީދނަށް  ިއްސލާމީްދނުގިައ  .2.

ަސރުކާރުން އަމަލުކުރުން.  

ީދީނހޭލުންތިެރކަމިާއ،  މެދުގިައ  ޒުވާނުންގެ  ހާއަްސކޮށް  ރައިްޔތުންގެމެދުގިައ،  .3.

ީދނުގެ ޤަދަރު ކުޑަވާގޮތަށް ރޭވުން.

ފިައާސގެ  މަޤާމިާއ  ކުޑަކުރުމަށްޓަކިައ  ގްަސދުގިައ  ިއޙިުތރާމް  ޤަދަރިާއ  .4.

ދަޅަދައްކިައގެން ހެއްލުންތިެރވުމަށް ނުވަތަ އިެކކަހަލަ ދުއްތުރާއާ އިަނޔާއާ ކިުރމިަތލުމަށް 
ީދީނ ިއލްމުވިެރންނަށް މަޖުބޫރުވާފަދަ މާހައުލެއް ަސރުކާރުން ޤިާއމްކޮށްފިައވުން. 
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މްުސތިަޤއްލު  އެކުލިެވގެންވާ  ިއލްމުވިެރންގެމައްޗަށް  ޖަމާއަތުގެ  ުސންނަތް   .1.

މްަސވަރާ މިަޖިލހެއްއޮވެ، އެމިަޖީލހުން ިނންމާގޮތަކަށް ޤައުމުގެ ީދީނ ކަންތަށް ިނންމުމަށް 
ދޫކޮށްލުން.

ިދވިެހ  ިބނާވެފިައވާ  މައްޗަށް  އޫުޞލުތަކުގެ  ިއްސލީާމ  ރާއްޖެއީަކ  ިދވިެހ  .2.

ދަޢުލަތެއްކަން ދެނެގަނެ، ރައިްޔތުންގެ މެދުގިައ ީދީނ ހަމަޖެހުން ކިުރއެރުވުމަށް މްަޝވަރާ 
މަޖިްލހަށް އީެހތިެރވިެދނުން.

ރައިްޔތުން  އިާއ   މިަޖީލްސ  މްަޝވަރާ  ިނންމުމުގިައވްެސ،  ީދީނކަންކަން  .3.

ިނންމާފިައ  ޙަވާލުކުރާ  މިަޖީލހުން  ރައިްޔތުންގެ  ކަމުގިައވާ  މަންދޫބުން  އެބިައީމހުންގެ 
އެއްވްެސ ކަމެއް އެމީްޑީޕ ިއއިްތޙާދުގެ ަސރުކާރުން ތަނީްފޒު ކުރަން ފްަސ ނުޖެހުން.

ިދީނކަންކަމުގެ ނަމުގިައ ިއްސލާމީްދނުގެ ޤަދަރިާއ ިއޙިުތރާމަށް އިުނކަންގެނުވާފަދަ  .4.

ިސޔީާސކަންތައް ކުރުމަށް ިހއްވަރުނިުދނުން. 

އެމްޑީޕީ ިއއިްތޙާދު ަސުރކާުރގެ 
ިސާޔަސތު
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ިއްސާލމީްދްނ ެދމެހެއުްޓމުގެ ިސާޔަސތު

އެމްޑީޕީ ިއއިްތހާދަކުްނ 
ކުުރމުއްދަތު)1 އަހަރާ 

3 އަހަުރ(ގެ ތެރޭގިައ ކުރާެނ 
ކަްނތައްތައް

އެމީްޑީޕ ިއއިްތޙާދުގެ ަސރުކާރެއްގިައ ވައުޒު ބުނުމިާއ، ިދީނ ިޝޢާރުފާޅުކުރުމުގެ  .1.

ދަންނަބޭކަލަކަށްވްެސ  ީދީނ  ކޮންމެ  ިލިބހިުރ  ިއލްމު  ިއްސލީާމ  ިމިނވަންކަން 
އްަސލުތަކާ  ޖަމާއަތުގެ  ުސންނަތް  އަދާކުރީާނ  ިމވިާޖބުތައް  )ދަންނަބޭކަލުން  އޮންނާނެ. 

އެއްގޮތްވެގެންވާގޮތުގެމިަތން(.

ތަޢީުލމުގެ ޤައީުމ މުޤައްރަރީަކ ީމހުންގެ މަޤްބޫލް ކަން ިލިބފިައވާ އާަސީސ ީދީނ  .2.

ތަރިުބއްޔަތު ިހމިެނފިައވާ މުޤައްރަރަކަށް ހަދާނަން.

ފިެށގެން  ްސކޫލުން  ޕްރިައމީެރ  ކުރުމަށްޓަކިައ  ވަރުގަދަ  އީަޤދާ  ިއްސލާމީްދނުގެ  .3.

ްސކޫލް ދައުރު ިނމެންދެން ތަހީުޒބާ ތަރައީްޤގެ މަގުން ީދީނކަންކަމަށް ރައްކާތިެރވުމުގެ 
ިކޔަވީާދ އެހެން  މައްޗައް  އުގަންނިައ ިއްސލީާމ ތަރިުބއްޔަތުގެ  މައްޗަށް  މިުހންމުކަމުގެ 

ީމހުންގެ ިޚޔާލިާއ ހައްޤުތަކަށް ރައްކާތިެރވުމަށް ބާރު އަޅާނަން.

މީަތ  ބެހޭ  ިއްސލާމީްދނާ  ތަނަކުން  އެފަދަ  ނުވަތަ  ޔިުނވިާސީޓއަކުން  ިއްސލީާމ  .4.

ތަޢީުލމް ޙިާސލް ކޮށްފިައވާ ކޮންމެ ިއލްމުވިެރއަކަށް ހުއްދަނެގުމެއްނިެތ ދައުލަތުގެ ީމިޑއާ 
ބޭނުންކޮށްގެން ވަޢުުޟ ބުނުމުގެ ފުރަުސތު ދޭނަން .

މުޖުތަމަޢުގިައ ރަނގަޅު އާދަކާދަތައް އަށަގެންނެވުމައްޓަކިައ ޤުރުޢާނިާއ ުސންނަތުން  .5.

ިމާސލުނަގާނަން.

މަޑުމިައިތިރކަމާ އޯގާތިެރކަމިާއ އިަދ ިރވިެތ ގޮތަށް މުޢާމަލާތު ކުރުމުގިައ ނަމޫނާ  .6.

ިސފަތައް  ިރވިެތ  ިއްސލާމީްދނުގެ  އިަދ  އަޅާނަން.  ބާރު  މަގުދެއްކުމަށް  ދައްކިައގެން 
އުގަންނިައީދ ީދީނ ުސލޫކިާއ ހަމަތައް އަންގިައ ދޭނަން.

ިދނުމަށް  ހައްޤުތައް  އެއްގޮތައް  ދިާއރާއެއްގިައ  ފުޅާ  އެންމެ  ރައިްޔތުންނަށް   .7.

މަަސއްކަތް ފަށާނަން.

އާއްމުންނަށް  ކިުދންނަށިާއ  ްސކޫލު  ފޭަސހިައން  ީވހާވްެސ  ތަރުޖަމާ  ޤުރުޢާން  .8.

ިލބޭނެ މަގު ފިަހކޮށްދޭނަން.
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އެމްޑީޕީ ިއއިްތޙާދު ގެ 
ަސުރކާރްުނ ިދގުމުއްދަތު
)1 އަހަރާ 5 އަހަުރ(ގެ 

ތެރޭގިައ ކުރާެނ ކަްނތައްތައް

- ްސކޫލް ކިުދންނަށް ޤުރުއާން ތަރުޖަމާ ިކޔަވާ ިދނުމިާއ ،ީދީނ ތައީުލމް ިދނުމުގިައ  .1.

ީދީނ ހައްދު )ނުވަތަ ިއމުގެ( ތެރޭގިައ ކިުދންނަށް އުގެނެވޭ މާހައުލު އުފައްދާނަން.

ުސލޫކު  ކުރުމުގެ  ިއޙިްތރާމް  ީދީނކަންކަމަށް  ިކޔަވާކިުދންނަށް  ްސކޫލްތަކުގިައ  .2.

ޤިާއމްކޮށް ނަމާދު ވަޤުތުގިައ ނަމާދު ކުރެވޭ ގޮތް ހަމަޖައާްސނަން.

ޤުރުއާން ިކޔަވަންދްަސކޮށިްދނުން ްސކޫލުގެ މުޤައްރަރުގިައ ިހމަނާނަން. .3.

މިަޖީލްސގެ  ީދީނމްަޝވަރާ  ދިަރވަރުންނަށް  ތަކުގެ  މީަތގްރޭޑް  ްސކޫލްތަކުގެ  .4.

ީދީނ  ބޭފުޅުން  ކޮއްފިައިތއްބިެވ  ހިާސލް  މީަތތައީުލމް  ރޮގުން  ިއޖިުތމީާޢ  ބޭފުޅުންނިާއ 
ތަޢީުލމިާއ ިއްސލީާމ ތީާރހް އިާއ ަސޤާފަތް ިކޔަވާދެވޭނެގޮތެއް ހަމަޖައާްސދޭނަން.

އުފައްދާ،  ވީަޞލަތްތައް  ިލބޭނެފަދަ،  މަޢުލޫމާތު  ީދީނ  ރައިްޔތުންނަށް  .5.

ޢާއްމުކުރުމުގެ ފުރަުޞތުތައް ފިަހކޮށީްދ، ިއްސލާމީްދނުގެ އްަޞލުތަކާ ިޚލާފުނުވާ ގޮތެއްގެ 
މިަތން އެފަދަކަންކަން ޤައުމުގިައ އެއްވްެސ ިހފެހެއްޓުމެއްނިެތ އާއްމުކުރުމުގެ ފުރަުޞތު 

ތަނަވްަސކޮށްދޭނަން.

.6. ޒުވާނުން ކުރާކުށްތައް މަދުކުރުމަށްޓަކިައ ިއްސލީާމ ިރވިެތ ތަރިުބއްޔަތު އުގަނިައީދ 

ހައްޤުތައް  އެހެނީްމހުންގެ  އެކު  ިއޙާްސންތިެރކަމިާއ  އޯގާތިެރކަމިާއ  މަޑުމިައިތިރކަމިާއ 
ދެނެގަނެ މުއާމަލާތް ކުރާނެ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ފުޅާދިާއރާއެއްގިައ ިދނުމުގެ މްަޝރޫޢުތައް 

ިހންގާނަން. 

ިއްސލީާމ ތަހީުޒބިާއ ިއްސލީާމ ިރވިެތ ޢޫުސލުތައް އެހެން ީމހުންވްެސ ިއޙިްތރާމް  .7.

ކުރާގޮތަށް ފުޅާ ދިާއރާއެއްގިައ ކިުރއެރުވުމަށް މްަޝރޫޢުތައް ިހންގާނަން. 

ިމްސިކތްތަކީަކ ހަމައެކިަނ ނަމާދުކުރުމަށް ބޭނުންކުރުމުގެ ިއތުރުން ީދީނ ދަރްުސތައް  .8.

އުގެނުމަށް ބޭނުންކުރާ މަރުކަޒުތަކަށް ހަދާނަން.
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އޯގާތިެރ ަސުރކާުރގެ ިސާޔަސތު 

ޤައުމުގެ މުއަްސިދކަމިާއ ވިެރކަމުގެ މައްޗަށް ރައިްޔތުންނަށް ބާރު ފޯރުވޭ ގޮތައް ރައިްޔތްުނގެ ަޝކުވާ .1.

އޮތުމުގެ ބަދަލުގިައ ވިެރކަމާ ގިުޅފިައވާ މަދު ބައެއްގެ އަތްމީަތގިައ ަސރުކާރުގެ ބާރުތައް 
ގިުޅފިައވާ  ވިެރކަމާ  ބަދަލުގިައ  ކަންތައްކުރުމުގެ  ފިައދާއަށް  ރައިްޔތުންގެ  ިގނަ  އޮވެ 
ިއނާްސފު ގެއިްލ  ިއޖިުތމީާއ އަދުލު  ކަންތައްކުރުމުގެ ަސބަބުން  މަދުބައެއްގެ ފިައދާއަށް 
މުޖުތަމައުގިައ  ނިެތ  އެއްގޮތަކައްވްެސ  މައްޗަށް  ރައިްޔތުންގެ  އޯގާތިެރކަން  ަސރުކާރުގެ 

ހައްލުކުރަން އުދަނގޫ މައަްސލަތައް ިއތުރުވެގެނިްދއުން.

ހުންނަ  ވިެރކަމުގިައ  ިޚދުމަތްތަކީަކ  ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ  ރައިްޔތުންނަށް  ދައުލަތުން  .2.

ފަރާތެއްގެ ީދލިަތކަމުންނިާއ ިއނާޔަތެއްގެ ގޮތުގިައ ކޮށްދޭކަންތަކެއްގެ ގޮތުގިައ ރައިްޔތުންނަށް 
ިވްސނިައީދފިައ އޮތުމުން އެކަންކަމުން ރައިްޔތުންނަށް ިލިބފިައވާ ބާރިާއ އާރު ަސރުކާރު 

މައްޗަށް ިހންގުމަށް ނުކުޅިެދފިައވުން.

ބޮޑުވެގެންދިާއރު  ތަފާތު  މުއަްސނިދންގެ  ފީަޤރުންނިާއ  ދުވަހަކަށް  ދުވަހެއް  .3.

މަަސއްކަތް  އެކީަށގެންވާ  އެފަރަގުކުޑަކުރުމަށް   ގޮތުންވްެސ  ނީުސދާ  ީސދާގޮތުންނިާއ 
ވީަސލަތްތަކިާއ  ިލިބފިައވާ  ަސރުކާރަށް  ަސބަބުން  ިމކަމުގެ  އިަދ  ކުރިެވފިައނެތުން.  

ފިައާސވިެރކަމުގެ އާރިާއބާރު ިއތުރުކުރުމަށް ބޮޑިެތ ޚަރަދުތައް ކުރަމުނިްދއުން.

ދައުލަތުގެ  އީެހތިެރކަންބޭނުންވީާމހުންނަށް  ރައިްޔތުންގެތެރިެއން  ޤައުމުގެ  .4.

ބޭނުންކޮށް،  ވިެރކަނިްހފެހެއްޓުމަށް   އެމުއަްސނިދކަން  ފޯރުކޮށްނުދިެވ  މުއަްސނިދކަން 
އޭގެ ފިައދާ މަދުބައަކަށް  ބިެހގެނިްދއުން. 

ޤައީުމ  ިލބެންވާ  ރައިްޔތުންނަށް  އާންމު  ދިޯދޔާކަމުން  ިސޔަާސތުގެ  ަސރުކާރުގެ  .5.

ިދިރއުޅުން  އީެމހުންގެ  ފީަގރުކަންމީަތ  ިގނަބަޔަކު  ހިަނވެ  ފުރަުސތު  ިހއާްސިލބުމުގެ 
ވިޭތކުރަންޖެހުން.
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ިޚދުމަތްތައް  ފޯރުކޮށްދޭ  ަސރުކާރުން  ހޭދަކުރުމުގިައ   އާމްދީަނ  ދައުލަތަށިްލބޭ  .1.

ިއތުރުކޮށް އިެޚދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް މުއަްސނިދންނާ ފީަގރުންނާހިުރ ފަރަގު 
ކުޑަކުރުން.

ޤައުމުގެ ހިުރހާ ވީަސލަތްތަކިާއ މުއަްސނިދ ކަމީަކ ރައިްޔތުންގެ ިމލްކެއްކަމުގިައ   .2.

ގޮތެއްގިައ  ހަމަހަމަ  ީވހާވްެސ  ރައިްޔތުންނަށް  ހިުރހާ  ފިައދާ  އޭގެ  ީވިހނދު 
ފޯރުކޮށިްދނުން. 

ިދވިެހ ިސފިައންނިާއ ފުލުހުންގެ ިދިރއުޅުމުގެ ހާލަތު ިމހާރަށްވުރެ އެތައްގުނައެއް  .3.

ރަނގަޅުކޮށިްދނުން.

ިމންވަރަކުން  ހިުރ  ތަނަވްަސކަން  ދައުލަތުގެ  ވީާނ  ިސޔަާސތަކަށް  ަސރުކާރުގެ  .4.

އުފަލާ  ރައިްޔތުންނަށް  ރަނގަޅުކުރުމުގެގޮތުން  ފެންވަރު  ިދިރއުޅުމުގެ  ރައިްޔތުންގެ 
ިހއްހަމަޖެހުން ގެންެސިދނުން. ިމގޮތުން  ރައިްޔތުންގެ ތެރިެއން އީެހތިެރކަން ބޭނުންވާ 

ީމހުންނަށް އަދުލުވިެރ "ޯސަޝލް ެސިކއިުރީޓ ފަންޑެއް" ޤިާއމް ކުރުން.

އެމްޑީޕީ ިއއިްތޙާދު ަސުރކާުރގެ 
ިސާޔަސތު

އެމްޑީޕީ ިއއިްތހާދަކުްނ 
ކުުރމުއްދަތު)1 އަހަރާ 

3 އަހަުރ(ގެ ތެރޭގިައ ކުރާެނ 
ކަްނތައްތައް

ބޯފެނިާއ،  ރައްކާތިެރ  ބިޯހޔާވިަހކަމިާއ,  ރައިްޔތުންގެ  ތައީުލމިާއ،  ިސއްޙަތިާއ،  .1.

އާަސީސ  ފޯރުކޮށްދޭ  ރައިްޔތުންނަށް  ަސރުކާރަކުން  ފަދަ  ކަރަންޓް  އިަދ  ފާހާނާއިާއ 
ކަންކަންކަމުގިައ  މިުހއްމު  އެންމެ  ތަރައީްޤގެ  ޤައުމުގެ  ފޯރުކޮށިްދނުމީަކ  ިޚދުމަތްތައް 
މިަތކުރުމަށް   ފެންވަރު  ިދިރއުޅުމުގެ  އާންމު  ކިުރއަރުވިައ ރައިްޔތުންގެ  އެކަންކަން  ދެކެ 

ަސރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ބޮޑު ހޭދައެއްކުރާނަން.

ތުއްތު ކިުދންގެ ކާނާއިާއ،  އެކިުދންނަށް ބޭނުންވާ އެންމެ މިުހންމު 5 ބާވަތެއްގެ  .2.

ިދިރއުޅުމާ ގިުޅފިައވާ މިުހންމު 10 ބާވަތެއްގެ ތަކިެތންނިާއ  ތަކިެތންނިާއ ރައިްޔތުންގެ 
މްަސވިެރކަމާ ދަނޑުވިެރކަމިާއ އިަދ އުފެންދުންތިެރކަމަށް ބޭނުންކުރާތަކިެތންނަގާ ިޑއީުޓ 
ިވޔަނީުދ  އަގުބޮޑު  ބާވަތްތައް  މިުހއްމު  ބޭނުންކުރާ  ިދިރއުޅުމަށް  ރައިްޔތުންގެ  އުވާލިައ 

ކޮންޓްރޯލް ކުރާނަން.
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އެހެން  ދުވްަސތަކުގިައ ދިުނޔޭގެ  ިޚދުމަތުގެ  ިދވިެހ ިސފިައންނިާއ ފުލުހުންނަށް  .3.

ޤައުމުތަކެކޭވްެސ އެއްގޮތަށް  އެކީަށގެންވާ ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ފެމީެލ ނުވަތަ ބެޗްލާރ 
ކުއާޓްަސ ފޯރުކޮށްދޭނަން.

އީެމހުންގެ  ީވހާވްެސބޮޑަކަށް  ހަމަޖައާްސިއރު  ވީަޒފާ  ފުލުހުންގެ  ިސފިައންނިާއ  .4.

އަތޮޅުތަކުގިައ އަނިބދިަރން ކިައިރ ވީަޒފާ އަދާކުރުމުގެ ފުރަުސތު ހޯދިައދޭނަން )ރަށްތަކިާއ 
އަތޮޅުތައް ދަތުރުފަތުރުގެ ިނޒާމުން ގުޅުމުން އިާއލާތައް ކިައިރއަށް ޗުއީްޓ ވަޤުތުތަކުގިައ 

ިދޔުމުގެ ފުރަުސތު ހުޅިުވގެންދާނެ(. 

އުމުރުން ދުވްަސވެފިައވާ، އަޅާލާނެ ފަރާތެއްނެތް ީމހުންނިާއ، ނަފާުސީނ ބީަލގެ  .5.

ވިާޖބެއްކަމުގިައ  ަސރުކާރުގެ  ބެލެހެއްޓުމީަކ  ކުޑަކިުދން  ބަލަދުވިެރންނެތް  ީމހުންނިާއ، 
ހަދާނަން.

ިބކަހާލުގިައ)ތަަސއްރަފް ފުރުމުގެކިުރން މަންމަ ނުވަތް ބައްޕަ ިނޔާވުމުގެ ަސބަބުން  .6.

ޔީަތމު ނުވަތަ ިމްސީކނުވެ ނުވަތަ އެނޫންވްެސ ގޮތަކުން( ޖިެހފިައވާ ކުއްޖަކު ބަލަހައްޓާ 
ކޮންމެ ފަރާތަކަށް މަހަކު-/500 ރިުފޔާ އިަދ އެކުއްޖާގެ ޚަރަދަށް މަހަކު -/1000 ރިުފޔާ 
ދޭނަން. އިަދ ތަކީެތގެ އަގުބޮޑުވާރަކަށް އިެއނާތް ިންސބަތުން ބޮޑުކުރަމުން ގެންދާނަން.

ހެލްތު  ލިާޒމްކުރާ  ޤާނީޫނގޮތުން  ބިައވިެރވެވޭނެފަދަ  ރައިްޔތުންނަށް  ހިުރހާ  .7.

ަސލާންޖެހުން  ފަރުވާއަށް  ބްޭސ  ރައިްޔތުން  ޤިާއމްކޮށް  ުސީކމެއް  ިއނުްސއަރެންްސ 
ނައްތާލާނަން.

މްަސދުވަހުގެ   4 ގިުޅގެން  ިވހެއުމާ  ިއނުމާ  ބިަލވެ  ީމހުން  އުޅޭ  ވީަޒފާގިައ  .8.

ޗުއީްޓއެއްދޭނަން. 

ހިާދމުންކަމުގިައ  ރައިްޔތުންގެ  މުއައްޒަފުންނީަކ  ަސރުކާރުގެ  ިމިންސޓަރުންނިާއ  .9.

ިޚދުމަތިްދނުމުގިައ  އިަދ  އަމާނަތްތިެރކަމާ  ިއހުލްާސތިެރކަމާ  އޯގާތިެރކަމާ،  ވިެތބެ 
ރައިްޔތުންނަށް ީވހާވްެސ އީެހތިެރވުމުގެ ރޫހުގިައ ވީަޒފާ އަދާކުރުމަށް ލިާޒމް ކުރާނަން. 

އޯގާތިެރ ަސުރކުާރގެ ިސާޔަސތު 
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އެމްޑީޕީ ިއއިްތޙާދު ގެ 
ަސުރކާރްުނ ިދގުމުއްދަތު
)1 އަހަރާ 5 އަހަުރ(ގެ 

ތެރޭގިައ ކުރާެނ ކަްނތައްތައް

މަަސއްކަތުގެ ހުނަރު ިބނާ ކުރާ ކްޯސތަކިާއ މީަތ ތަޢީުލމުގެ ކްޯސތަކުގިައ ބިައވިެރވާ  .1.

ފަރާތްތަކުގެތެރިެއން އިަމއްލައަށް ޚަރަދުނުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ކްޯސ ީފ ދައްކިައދޭނަން.

ބައަކަށް  ބޭނުންކުރެވޭ  މުޖުތަމައަށް  ތަމީްރންކޮށް  ިއްސލާހުކޮށް  ކުއްކުރީާމހުން  .2.

އެބިައީމހުން ހެދޭނެ ިނޒާމެއް ޤިާއމް ކުރާނަން.

މިުނފިޫހިފލުވުމަށިާއ  ިހތްހަމަޖެއުްސމަށް ޕާރކު ތަކިާއ ބީަގޗާތަކިާއ ިއޖިްތމީާއ  .3.

މަރުކަޒުތައް ހަދާނަން.

ގޮތުން  ހޯދައިަދނުމުގެ  ފުރަުސތު  ިލބޭނެ  އޮއްޓަރުހިުރކާނާ  ރައިްޔތުންނަށް  .4.

ރާއްޖޭގެ ހިުރހާ ަސރަހައްދެއްގިައ ތާޒާމޭވާއިާއ ތަރުކީާރ ފޭަސހަކަމާއެކު ގަންނަން ިލބޭނެ 
މަގުތަނަވްަސ ކޮށްދޭނަން. 

ރާއްޖޭގެ ރައިްޔތަކު ރާއްޖިެއން ބޭރުގިައ އުޅިޭއރު ިބކަހާލު ޖިެހއްޖެނަމަ ރާއްޖޭގެ  .5.

އެމްބީަސ/ ިމަޝންތަކުން އަޅާލާނަން.

ިލިބގަތުމަށްޓަކިައ  ިޚދުމަތް  ިދިރއުޅުމުގިައ  އާންމު  އިަދ  ހާލަތްތަކުގިައ  ކުއިްލ  .6.

އަތްފޯރާ އަގެއްގިައ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދަތުރުކުރުމުގެ އަގުހެޔޮ ފީެރ ިނޒާމް އިާއ 
ފުރާނަ  ީމހެއްގެ  ފޯރުކޮށްދޭނަން. އިަދ ކުއިްލ ހާލަތްތަކުގިައ  ިޚދުމަތް  އެއްގަމުދަތުރުގެ 

ަސލާމަތްކުރުން ފަދަ މިުހންމު ވަޤުތުތަކުގިައ ަސރުކާރުން އީެހވެދޭނަން. 

ރައިްޔތުންގެ  ފުޅާދިާއރާއެއްގިައ  ީވހާވްެސ  ިއމުގެތެރިެއން  ަސޤާފަތުގެ  ީދނިާއ  .7.

އާަސިސ ހައްޤުތައް ިހމާޔަތް ކޮށްދޭނަން.
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ތައީުލމާިއ ިއނާްސީނ ވީަސލަތް ތަރައީްޤ ކުުރމުގެ ިސާޔަސތު

ވީަޒފާތަކަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތިާއ ހުނަރު ިލިބފިައވާ ިދވީެހން ނިުލބުން ރައިްޔތްުނގެ ަޝކުވާ .1.

 100 ކޮންމެ  )ގާތްގަޑަކަށް  މިަތވުން  އަދަދު  ޒުވާނުންގެ  ނެތް  ވީަޒފާ  .2.

ޒުވާނެއްގެތެރިެއން 30 ޒުވާނުން ވީަޒފާ ނިެތފިައ ިތބެންޖެހުން(.

ފުރަުސތުތައް  ިލބޭނެ  ތައީުލމު  މީަތ  ރަގަޅު  ފެންވަރު  ދިާއރާތަކުން،  ބޭނުންވާ  .3.

އަތްފޯރާ އަގެއްގިައ ިލބެން ނެތުން.

ީޖީސއޯލެވެލް  ރާއްޖެއަށްބަލިާއރު  )މިުޅ  ނެތުން  ފެންވަރު  ތައީުލމުގެ  ިލބޭ  .4.

ިއމިްތހާނުގިައ ބިައވިެރވާ ކޮންމެ 100 ކިުދންގެ ތެރިެއން 76 ކިުދން ފިޭލވުން(.

)ީޖީސއޯލެވެލް  ތަފާތުވުން  ފެންވަރު  ތައީުލމުގެ  ިލބޭ  އަތޮޅުތަކުގިައ  މާލެއިާއ  .5.

ިއމިްތހާނުގިައ މާލިެއން ބިައވިެރވާ ކިުދންގެ ތެރިެއން ގާތްގަޑަކަށް  67 ކިުދން ފިޭލވިާއރު 
ބައެއް އަތޮޅުތަކުގިައ  91 ކިުދން ފިޭލވުން(.

ވަގުތު  ބޭރުގިައ ހޭދަކުރާ  ްސކޫލްތަކުގިައ ިކޔަވިައދީޭތ ްސކޫލުން  ދަންފިަޅތަކަށް  .6.

ިގނަވެ ކިުދން ނުރަގަޅު ކަންކަމާ ިދމާލަށް ިދޔުން.

އިަމއްލަ ފަރާތްތަކުން ތައީުލމު ިދނުމަށް އޮންނަ ފުރަުސތު ހިަނކުރުން. .7.
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ތައީުލމާބެހޭ ަސރުކާރުގެ ވުޒާރާގެ ިޒންމާއީަކ ތައީުލީމ ިސޔަާސތު އެކަށައެޅުމިާއ،  .1.

ދިަރވަރުން ިލިބގަންނަންޖެހޭ، މަޢުލޫމާތިާއ، ިސފަތަކިާއ، ތަޢީުލމިާއ،  ހުނަރު އިަދ ިސއީްހ 
ހިަށހެޔޮކަމުގެ ލަނޑުދަނިޑތައް ކަނޑައަޅިައ، އެލަނޑުދަނިޑތައް ހިާސލްކުރުމަށް ބޭނުންވާ 

ފަނީްނ އީެހ ފޯރުކޮށީްދ، އެލަނޑުދަނިޑތައް ހިާސލުކުރަމުން ދާކަން ކަށަވަރުކުރުން.

ަސރަހައްދުތަކަކަށް ރާއްޖެ ބަހާލިައ ކޮންމެ ަސރަހައްދެއްގިައ ގިާއމުކުރެވޭ ލޯކަލް  .2.

އިެޑޔުކަޭޝން އޮތިޯރީޓއަކުން އަެސރަހައްދެއްގާ ިދިރއުޅޭ ހިުރހާ ކިުދންނަށް ޕީްރ ްސކޫލުން 
ފިެށގެން މީަތ ާސނީަވ ފެންވަރަށް ތައީުލމު ިލބޭނެ ފުރަުސތު ގިާއމުކުރުން.

ިއނިްތޒާމެއް  ހިުރހާ  ބޭނުންވާ  ހިާސލްކުރުމަށް  ލަނޑުދަނިޑތައް  ތައީުލީމ  .3.

އޮތިޯރީޓއަށް  ހަމަޖެއުްސމަށް މީާލ އިަދ ފަނީްނ މްުސތިަގއްލުކަން ލޯކަލް އިެޑޔުކަޭޝން 
ހަމަހަމަކަން  އަގުތަކިާއ  ބާޒާރުގެ  ވީަޒފާގެ  ހޯދުމިާއ  ީޓޗަރުން  އެގޮތުން  ިލިބިދނުން. 
ީޓޗަރުން  މާުސރިަދނުމިާއ،  ގިުޅފިައވާ  ފެންވަރިާއ  މަަސއްކަތުގެ  ކުރާ  ޤިާއމްކޮށް، 
ރިެޖްސޓަރ ކުރުމިާއ ިއން-ަސރިވްސ ޓްރިޭނންގް ިދނުމިާއ ލިައބްރީަރ އިާއ ލެބޯޓީްރއިާއ 
ކޮމިްޕއުޓަރ ޓެކުނޮލީޮޖ )އިައީސީޓ( އިާއ ވަރކޮްޝޕް އިަދ ިމނޫންވްެސ ިކޔަވިައިދނުމަށް 
ިޒންމާކަމުގިައ  އޮތިޯރީޓތަކުގެ  އިެޑޔުކަޭޝން  ލޯކަލް  ހޯދުމީަކ  ވީަސލަތްތައް  ބޭނުންވާ 

ހެދުން.

ކިުޅވަރިާއ  ރައްޓިެހ،  ދިަރވަރުންނާ  ރައްކާތިެރ،  ިކޔެވުމަށް  ްސކޫލްތަކީަކ  .4.

މިުނފިޫހިފލުވުމުގެ ވީަސލަތްތައް ިލިބދޭ ތަންތަން ކަމުގިައ ހަމަޖައަްސިއިދނުން.

މެނެޖްމަންޓިާއ  ްސކޫލް  ްސކޫލްތަކިާއ،  އޮތިޯރީޓތަކިާއ،  އިެޑޔުކަޭޝން  ލޯކަލް  .5.

ިކޔަވިައދޭ ީޓޗަރުން ކިުދންގެ އުނގެނުމަށް ިޒންމާ ކުރުވުން.

އިަމއްލަ  ދަށުން  ލިައަސންްސގެ  ދޫކުރާ  އޮތިޯރީޓތަކުން  އިެޑއުކަޭޝން  ލޯކަލް  .6.

ފަރާތްތަކުން ްސކޫލް ިހންގޭނެ ގޮތް ހަމަޖައަްސިއިދނުން. އެގޮތުން އެމީްޑީޕ ިއއިްތހާދުގެ 
ަސރުކާރެއްގެ ފުރަތަމަ 2 އަހަރުގިައ ްސކޫލް އެޅުމަށް އިަމއްލަ ފަރާތްތަކަށް ކުށްޔަކާނުލާ 

ވިަކ މުއްދަތަކަށް ިބން ދޫކުރުން. 

އެމްޑީޕީ ިއއިްތޙާދު ަސުރކާުރގެ 
ިސާޔަސތު
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ޚާއަްސ އީެހއަށް ބޭނުންވާ ކިުދންނަށް އެހެން ކިުދންނެކޭ އެއްހަމައަކުން ތައީުލމު  .7.

ިލބޭނެ ފުރަުސތުތައް ހަމަޖައަްސިއިދނުން.

ޓެކްްސޓްފޮތުގެ  އިަދ  ގަލަން  ފަނުްސރިާއ  ފޮތް  ބޭނުންވާ  ިކޔެވުމަށް  .8.

ގޮތެއް  ފޭަސހަ  ިލިބދޭނެ  ިހލޭ  ަސރުކާރުން  ީފ  ދައްކަންޖެހޭ  ިއމިްތހާނަށް  ިއތުރުން 
ހަމަޖައަްސިއިދނުން.

ރާއްޖޭގެ ިއޤިްތާސދަށް ފިަހކުރާ މަންހަޖެއް އެކުލަވާލިައ ިބިޒންަސ، ަސިއންްސ  .9.

އިަދ އާޓްްސގެ ިއތުރުން ޓެކިްނކަލް އިަދ ވޮކަޭޝނަލް ޓްރިޭނންގ )ީޓވެޓް( ްސޓީްރމްތަކަށް 
ިކޔެވޭނެ ފުރަުސތު ްސކޫލްތަކުގިައ ިލިބިދނުން އިަދ ތައީުލީމ މަންހަޖުގިައ ބޭރުބްަސތައް، 
ީމިޑޔާ، ިމއިުޒކް، އަތްތިެރމަަސއްކަތް، ޕަރފިޯމންގް އާޓްްސ ފަދަ މާއްދާތައް ިހމެނުން. 
ކިުރއަރުވިައ  އުފެއްދުންތިެރކަން  ިޚލާފަށް  ިވްސނުމާ  ކީުރގެ  މަންހަޖީަކ  ިއތުރުން  ީމގެ 

މްުސތަޤުބަލަށް ިވްސނިައގެން ތައްޔާރުކޮށްފިައވާ މަންހަޖަކަށް ހެދުން.

ކަމުގިައ  ްސކޫލެއް  ިކޔަވިައދޭ  ދަންފިަޅއަށް  އެއް  ްސކޫލީަކވްެސ  ކޮންމެ  .10.

ހަމަޖައަްސިއިދނުން.

އެކީަށގެންވާ  ތައީުލމް  ފެންވަރުގެ  ޔިުނވަރިސީޓ  ަސރަހައްދުގިައ   7 ރާއްޖޭގެ  .11.

ފެންވަރެއްގިައ ފޯރުކޮށިްދނުން. 

ކޯހެއްގިައ  ދިާއރިާއން  މަަސއްކަތު  ނުވަތަ  މީަތ ތައީުލމު  ިނންމާކިުދން  ްސކޫލް  .12.

ބިައވިެރވެއްޖެނަމަ ަސރުކާރުގެ ިހލޭ އީެހގެ ދަށުން ކްޯސ ީފގެ ވިަކ ިއނަްސއްތަ ހަމަޖައަްސިއ 
އަނެއްބިައ ިދގު މުއްދަތުގެ ލިުއ ލޯނުން ދެއްކޭނެ ގޮތް ހަމަޖައަްސިއިދނުން އިަދ ގައުމަށް 

ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ކްޯސތަކުގިައ ބިައވިެރވާ ކިުދންނަށް ދޭ އީެހ ބޮޑުކުރުން.

ަތއީުލމިާއ ިއްނާސީނ ަވީސަލތް ަތަރއީްޤ ކުުރމުގެ ިސާޔަސތު
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އެމްޑީޕީ ިއއިްތހާދަކުްނ 
ކުުރމުއްދަތު)1 އަހަރާ 

3 އަހަުރ(ގެ ތެރޭގިައ ކުރާެނ 
ކަްނތައްތައް

ތައީުލމު ިދނުމުގެ ިނޒާމް ަސރައީްދ ިނޒާމަކަށް ބަދަލު ކުރާނަން. .1.

ިކޔަވާ ކިުދންނާ ރަހްމަތްތިެރ އެއްދަންފިަޅއަށް ިކޔަވިައދޭ ްސކޫލް ތަކުގިައ، ހިުރހާ  .2.

ކިުދންނަށް ގްރޭޑް 12 ިނމެންދެން ތައީުލމު ހިާސލް ކުރުމުގެ ފުރަުސތު ދޭނަން. ީމގެ 
ތެރޭގިައ ޚާއަްސ އީެހއަށް ބޭނުންވާ ކިުދން ިހމަނާނަން.

އިަމއްލަ ފަރާތްތަކުން ިހންގާ ފެންވަރު ރަނގަޅު މަދްރާަސ، އުފައްދާނަން. .3.

ޤައުމުގެ ިއޤިްތާސީދ ިއނީްޖނު ިހންގިައގަތުމަށް ބޭނުންވާ ހުނަރުތައް ދެނެގަނެ،  .4.

މަގުފިަހކޮށްދޭ  އުފެއްދުމަށް  ހުނަރުތައް  ިޢލްމިާއ  ބޭނުންވާ  ޤައުމަށް  މަންހަޖީަކ  ގައީުމ 
އެއްޗަކަށް ހަދާނަން.

މަަސއްކަތުގެ ހުނަރީަކ ރައިްޔތުން ފަޚުރުވިެރ ކަމިާއއެކު ބަލިައގަންނަ އެއްޗަކަށް  .5.

ހަދާނަން.

ޤައީުމ ޔިުނވަރިސީޓއެއް ގިާއމުކޮށް އެތަނުގިައ ިޑގީްރ ފެންވަރުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް  .6.

ގޮތުގިައ  ބައެއްގެ  ޔިުނވަރިސީޓގެ  އީަކ  ކުއިްލއްޔާ  އިަދ  ގެންދާނަން.  ކިުރއަށް 
ހަމަޖައާްސނަން. 

ިރާސރޗް ިހންގާ މުއައަްސާސތަކާ ޔިުނވަރިސީޓ އިާއ ދެމެދު ގިުޅގެން މަަސއްކަތް  .7.

ކުރާނެ ވެއްޓެއް ގިާއމު ކުރާނަން.

ވޮކަޭޝނަލް ހުނަރު ދްަސކޮށްދޭ ޕިޮލޓެކިްނކެއް ގިާއމު ކުރާނަން. .8.

ހަމަހަމަ  އީެހތިެރކަން  ބޭނުންވާ  ިހންގުމަށް  ޕީްރްސކޫލްތައް  ހިުރހާ  ރާއްޖޭގެ  .9.

އޫުޞލެއްގެ މިަތން ފޯރުކޮށްދޭނަން. 

ކްޯސތަކުގިައ  ތައީުލމުގެ  މީަތ  ކްޯސތަކިާއ  ކުރާ  ިބނާ  ހުނަރު  މަަސއްކަތުގެ  .10.

ބިައވިެރވާ ފަރާތްތަކުގެ ކްޯސ ީފ ދައްކިައދޭނަން.
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އެމްޑީޕީ ިއއިްތޙާދު ގެ 
ަސުރކާރްުނ ިދގުމުއްދަތު
)1 އަހަރާ 5 އަހަުރ(ގެ 

ތެރޭގިައ ކުރާެނ ކަްނތައްތައް

ތައީުލމުގެ ކޮންމެ މަރްހަލާއެއް ކަޑައްތުކޮށް ދިާއރު، 80 ިއނަްސއްތަ ކިުދންނީަކ  .1.

ިލިބގަންނަންޖެހޭ ހުނަރުތައް ިލިބފިައވާ ކިުދންނަށް ހަދާނަން.

ކިުދންނީަކ ީޖީސއްެސީއ  ތެރިެއން، 60 ިއނަްސއްތަ  ކިުދންގެ  ިނންމާ  ްސކޫލް  .2.

އޯލަވަލް އިަދ ިމފެންވަރުގެ އެހިެނހެން ިއމިްތހާންތަކުން 5 މާއްދިާއން މަދުވެގެން ީސ 
ގްރޭޑް ޙިާޞލްކޮށްފާވާ ކިުދންނަށް ހަދާނަން.

 50 ކިުދން  ިލބޭ  ވީަޒފާ  ތެރިެއން  ކިުދންގެ  ނުކުންނަ  ިނންމާފިައ  ްސކޫލް  .3.

ިއނަްސއްތަ މައްޗަށް ޖައާްސނަން.

ޚާއަްސ  ޒުވާނުންނަށް  ކިުދންނަށިާއ  ްސކޫލް  ަސރައްޙައްދުތަކުގިައ  އާބީާދބޮޑު  .4.

ކިުޅވަރިާއ މިުނފިޫހ ިފލުވުމުގެ މަރުކަޒުތަކެއް ޤިާއމް ކުރާނަން.

ޕްރޮގްރާމްތަކެއް  ކޮށްގެން  ހޭދައެއް  ބޮޑު  ކުރުމަށް  ރަގަޅު  ފެންވަރު  ީޓޗަރުންގެ  .5.

ިހންގާނަން.

ތައީުލީމ ދިާއރާއަށް ބޭނުންވާ ފެންވަރު ރަނގަޅު މިާހރުން ހޯދާ، ވީަޒފާގެ ބާޒާރުގެ  .6.

މާުސރަ  ފެންވަރިާއ ގިުޅފިައވާ  މަަސއްކަތުގެ  ޤިާއމްކޮށް، ކުރާ  އަގުތަކިާއ ހަމަހަމަކަން 
ިދނުމުގެ ިނޒާމެއް ގިާއމު ކުރުމާ ިދމާލަށް މަަސއްކަތް ކުރާނަން.

ީޓޗަރުން ވީަޒފާގިައ ދިެމިތބުމަށް ިހތްވަރު ިދނުމުގެ ގޮތުން ޚާއަްޞ ިއނާޔަތްތައް  .7.

ހަމަޖައަްސިއދޭނަން.

ަތއީުލމިާއ ިއްނާސީނ ަވީސަލތް ަތަރއީްޤ ކުުރމުގެ ިސާޔަސތު
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ޒުވާންުނ ކުިރއުެރވުމުގެ ިސާޔަސތު

ިދވިެހ ރާއްޖެއީަކ މްުސިލމް ޤައުމަކަށް ވިާއރު ަސރުކާރުގެ ދިޯދޔާ ިސޔަާސތުގެ ރައިްޔތްުނގެ ަޝކުވާ .1.

ަސބަބުން ިންސބަތުން ިގނަ ޒުވާނުން ީދީނ ކަންކަމަށް ދޭންޖެހޭ ަސމާލުކަމިާއ ިއްސކަން 
ިދނުން ކުޑަވުން.

ޒުވާނުންނީަކ ިސޔީާސ މިައދާނަށް ނުކުމެ ޤައުމުގެ ކަންކަމުގިައ ިއްސލީާހ އަޑު  .2.

މުޖުތަމައިުއން  ޖައާްސ  ވަބާގިައ  މްަސތުވާތަކީެތގެ  ޒުވާނުން  ބައަކައްވާނީެތ  އުފުލާނެ 
އެކަހިެރކުރުން. 

އަހަރިާއ   24 އަހަރިާއ   18 އުމުރުފުރާއީަކ  ޒުވާނުންގެ  ބިައނަލްއަޤުވީާމގޮތުން  .3.

ދެމެދުކަމަށީްވނަމަވްެސ، ރާއްޖޭގިައ ޒުވާނުންނީަކ 18 އަހަރިާއ 35 އަހަރިާއ ދެމެދުގެ 
ީމހުންކަމަށް ަސރުކާރުން ހަމަޖައަްސިއ، ިސޔީާސ ފިައދާ އެބިައީމހުންގެ ިކބިައން ބޮޑަށް 
ހޯދޭނެ 25 އަހަރިާއ 35 އަހަރިާއ ދެމެދުގެ ީމހުންގެ ިވްސނުމިާއ ބޭނުންތަކިާއ އެއްގޮތަށް 
ަސބަބުން  ކުރުމުގެ  ޚަރަދު  ބަޖަޓް  ކަނޑައެޅޭ  ހަރަކާތްތަކަށް  ކިުރއެރުވުމުގެ  ޒުވާނުން 

ހީަޤީޤ ޒުވާނުންނަށް ކިުރއެރުން ިލިބފިައނުވުން. 

ތަރައީްޤކޮށް  ޒުވާނުން  އަޅާބަލިާއރު  ދިާމންވަރާ  އާބީާދ ިއތުރުވަމުން  ޒުވާނުންގެ  .4.

މަަސއްކަތް  ިއތުރުކުރަން  އުފައްދާ  ކިުޅވަރުތައް  ވީަސލަތްތަކާ  ބޭނުންވާ  ކިުރއެރުވުމަށް 
ކުރިެވފިައ ނުވުން. 

ޖަމިުއއްޔާތައް  މަދީަނ  އިަދ  ކްލަބް  ބިައވިެރވާ  ޒުވާނުން  ިގނަ  ޤައުމުގިައ  .5.

ޖާގަ  ބިައވިެރވުމުގެ  ކަންކަމުގިައ  ތަރައީްޤގެ  ޤައުމުގެ  އެޖަމިްއއްޔާތަކައް  ހިުރިއރުވްެސ 
ިލިބފިައ ނެތުން. 

ރާއްޖޭގިައ ިދިރއުޅެން ޖިެހފިައވާ ދިަތހާލީަކ އިާއލާތައް ރޫޅުމަށް މެދުވިެރވެފިައވާ  .6.

ބޮޑު ަސބަބަކަށް ީވިއރު، ިދިރއުޅުމުގެ  އަގުބޮޑވެފިައވުމިާއ، ބިޯހޔާވިަހކަމުގެ އުދަނގޫތަކިާއ 
ދިަތތަކިާއ ިމފަދަ އެތައް ކަމެއްގެ ަސބަބުން ޒުވާން ކިައވިެނތައް ރޫޅެމުން ިދޔުން އިަދ 
ިމފަދަ ހާލަތުތަކަށް ހަރުދަނާކަމިާއ އީެކ ކިުރމިަތ ލުމަށް ބޭނުންވާ ިދިރއުޅުމުގެ ހުނަރު 

)ލިައފް ްސިކލްްސ( ޒުވާނުންނަށް އުނގަންނިައދިެވފިައ ނުވުން.
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ކުރިެވދާނެ  އީެހގިައ  ިމމުއަްސނިދކަމުގެ  މުއަްސނިދކަމިާއ  ޤުދްރީަތ  ރާއްޖޭގެ  .7.

ފިައދާކުރިަނިވ މަަސއްކަތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ޒުވާނުންނަށް އެކީަށގެންވާ ވަރަށް ިލިބފިައނުވުން 
އިަދ ީމގެ ަސބަބުން ޒުވާނުން ރާއްޖޭގެ ނާޒުކު ިތމާވެއްޓައް ކުރާ ިއޚިްތރާމް ކުޑަވުން.

ތައީުލީމ ޒުވާނުންނަށް ޤައުމުގިައ ފުރަުސތުތައް މަދުވުމުގެ ަސބަބުން ޤައުމާމެދު  .8.

ނާއުނީްމދުވެ ޤައުމު ދޫކޮށް އެހެން ޤައުމުތަކުގިައ ިދވިެހ ޒުވާނުން ވަޒަންވިެރވުން.

ބިައނަލްއަޤުވީާމ މުޖުތަމައުއެކޭ އެއްފަދިައން ރާއްޖޭގިައވްެސ ޒުވާނުންނީަކ އުމުރުން  .1.

18 އަހަރިާއ 24 އަހަރިާއ ދެމެދުގެ ީމހުންކަމަށް ހަމަޖެއުްސން. 

ޒުވާނުންނާ ވާހަކަ ދެކެވޭނެ މޮޑަރޭޓް ިވްސނުން ގެންގުޅޭ ީދީނ ރޮގުން ތައީުލމު  .2.

ހޯދާފިައވާ، ޒުވާނުންގެ އީެހއިާއއެކު، ްސކޫލްތަކިާއ ރާއްޖޭގިައ ފުޅާވަމުން އަންނަ ީމިޑޔާ 
އިަދ މިުނފިޫހިފލުމުގެ ިސނާއަތުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ޒުވާނުންގެ ތެރޭގިައ ިއްސލާމް ީދނަށް 

ދެވޭ ަސމާލުކަން ިއތުރު ކުރުވުން.

މްަސތުވާތަކީެތގެ ވަބާގިައ ޖިެހފިައވާ ޒުވާނުން އެކަމުން ަސލާމަތްކޮށް މުޖުތަމައުއަށް  .3.

އަހުލުވިެރކުރުވުމިާއ، ިމވަގުތު މްަސތުވާތަކެއްޗިާއ ދުރުގިައ ިތިބ ކިުދން ަސލާމަތްތިެރކޮށް 
ތަކެއްޗަށް  މްަސތުވާ  ގޮތުން  ިފޔަވަޅެއްގެ  މިުހއްމު  އެންމެ  ފުރަތަމަ  އެޅޭ  ބިޭތއްބުމަށް 

ހުޅިުވ ދޮރުތައް ބަންދު ކުރުމުގެ ިރޔީާސ ވައުދު ތަނީްފޒު ކުރުން.

އެމްޑީޕީ ިއއިްތޙާދު ަސުރކާުރގެ 
ިސާޔަސތު
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ުޒވުާންނ ކިުރއުެރވުމުގެ ިސާޔަސތު

ރައްކާތިެރވާ،  ހައްޤުތަކަށް  ީމހުންގެ  އެހެން  ރަގަޅު،  އަހްލާޤު  ޒުވާނުންނީަކ  .4.

ހުނަރުވިެރ، ޤިާބލް، ކަންކަމުގިައ ލޯހުޅުވޭ، ކަމަށްކަމިޭހތާ، ިއހިުތރާމްކުރާ، ދުރިުވްސނޭ 
އިަދ ިޒންމާދާރު ބަޔަކަށް ހެދުން. އިަދ ިމމަނިްޒލަށް ވިާސލު ވުމަށްޓަކިައ ޒުވާނުންނީަކ 
ިސއްހަތިާއ  ދުޅަހެޔޮ  ޒުވާނުންނީަކ  ހަދާ،  ބަޔަކަށް  ބޮޑުވާ  މީަތ  ތަރިުބއްޔަތުގެ  ރަގަޅު 

ތައީުލމިާއ ތަމީްރނު ިލިބފިައވާ ބަޔަކަށް ހެދުން.

ޒުވާނުންނީަކ އިަމއްލަ ފިައމައްޗަށް ތެދުވުމަށް ބޭނުންވާ، ވީަޒފާގިައ ދިެމިތބެން  .5.

ބަޔަކަށް  ބޭނުންވާ  ކިުރއަރަން  ރޮގުތަކުން  އުފެއްދުންތިެރކަމުގެ  އިާއ  ިވޔަފިާރ  ނުވަތަ 
ހެދުން.

ހަރަކާތްތިެރ  މިައދާނުގިައ  ިސޔީާސ  އިަދ  މަދީަނ  ރާއްޖޭގެ  ޒުވާނުންނީަކ  .6.

ބަޔެއްކަމުގިައ ހެދުން.

ކަންކަމުގިައ  ޤައީުމ  ަސމާލުކަނީްދ،  ބޮޑަކަށް  ީވހާވްެސ  ޒުވާނުންނަށް  ތައީުލީމ  .7.

އެބިައީމހުންގެ ިއލްމިާއ، ހުނަރިާއ، ޤިާބިލއްޔަތު ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރަުސތު ިދނުމިާއ ކޮންމެ 
ކަމެއްގިައވްެސ އެބިައީމހުންގެ ބިައވިެރވުން ހޯދަން މަަސއްކަތްކުރުން.

ރާއްޖޭގެ ޤުދްރީަތ މުއަްސނިދކަމިާއ ިމމުއަްސނިދކަމުގެ އީެހގިައ ކުރިެވދާނެ ފިައދާ  .8.

މެދުގިައ ިއތުރުކޮށް  ޒުވާނުންގެ  މައުލޫމާތިާއ ހޭލުންތިެރކަން  ކުރިަނިވ މަަސއްކަތްތަކުގެ 
ޒުވާނުންނީަކ ރާއްޖޭގެ ނާޒުކު ިތމާވިެށ ރައްކާތިެރ ކުރާ ބަޔަކަށް ހެދުން.

ތަރައީްޤއަށިާއ  ޒުވާނުންގެ  ދިެކ  ރައްުސމާލެއްކަމަށް  ޤައުމުގެ  ޒުވާނުންނީަކ  .9.

ކިުރއެރުމަށް ަސރުކާރުން ބޮޑު ހޭދައެއްކުރުން.
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އެމްޑީޕީ ިއއިްތހާދަކުްނ 
ކުުރމުއްދަތު)1 އަހަރާ 

3 އަހަުރ(ގެ ތެރޭގިައ ކުރާެނ 
ކަްނތައްތައް

ބިައނަލްއަގުވީާމ މުޖުތަމައުއެކޭ އެއްފަދިައން ރާއްޖޭގިައވްެސ ޒުވާނުންނީަކ އުމުރުން  .1.

18 އަހަރިާއ 24 އަހަރިާއ ދެމެދުގެ ީމހުންކަމަށް ހަމަޖައާްސނަން. 

ޒުވާނުންނާ ވާހަކަ ދެކެވޭނެ މޮޑަރޭޓް ިވްސނުން ގެންގުޅޭ ީދީނ ރޮގުން ތައީުލމު  .2.

ހޯދާފިައވާ، ޒުވާނުންގެ އީެހއިާއއެކު، ްސކޫލްތަކިާއ ރާއްޖޭގިައ ފުޅާވަމުން އަންނަ ީމިޑޔާ 
އިަދ މިުނފިޫހިފލުމުގެ ިސނާއަތުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ޒުވާނުންގެ ތެރޭގިައ ިއްސލާމް ީދނަށް 

ދެވޭ ަސމާލުކަން ިއތުރު ކުރުމަށް މަަސއްކަތް ފަށާނަން.

މްަސތުވާތަކީެތގެ ވަބާގިައ ޖިެހފިައވާ ޒުވާނުން އެކަމުން ަސލާމަތްކޮށް މުޖުތަމައުއަށް  .3.

އަހުލުވިެރކުރުވުމިާއ، ިމވަގުތު މްަސތުވާތަކެއްޗިާއ ދުރުގިައ ިތިބ ކިުދން ަސލާމަތްތިެރކޮށް 
ދޮރުތައް  ހުޅިުވ  ތަކެއްޗަށް  މްަސތުވާ  ގޮތުން  ިފޔަވަޅެއްގެ  ފުރަތަމަ  އެޅޭ  ބިޭތއްބުމަށް 

ބަންދު ކުރުމުގެ ިރޔީާސ ވައުދު ތަނީްފޒު ކުރަން ފަށާނަން.

ހުޅުވާލިެވފިައވާ  ޤައުމަށް  މިުޅ  އެކުލެވޭ،  ކޮންމެހެން  ބިައވިެރވުން  ޒުވާނުންގެ  .4.

ޤައީުމ މްަޝވަރާއަށް ިބނާކޮށް ޒުވާނުންނަށް ޚާއަްސ ކުރިެވފިައވާ ޒުވާނުންގެ ތަރައީްޤގެ 
ޤައީުމ މްަޝރޫޢުތައް އެކަށައަޅާ ިހންގަން ފަށާނަން.

ިވޔަފީާރގެ  މަަސއްކަތިާއ  ޒުވާނުންނަށް  ގިުޅގެން  ިވޔަފިާރވިެރން  ަސރުކާރިާއ  .5.

އެފަންޑުގެ  އުފައްދިައ  ފަންޑެއް  ޤައީުމ  ޒުވާނުންގެ  ގޮތުން  އީެހތިެރވުމުގެ  ރޮނގުން 
ދަށުން ޒުވާނުންނަށް އީެހތިެރވެދޭންފަށާނަން. އިަދ ިމފަންޑަށް ަސރުކާރު އިަދ ިވޔަފިާރ 
ޖަމިުއއްޔާތަކުގެ ބަޖަޓުގެ ިއނަްސއްތައެއް ިލިބދޭގޮތަށް އީެހތިެރވެދޭން ފަށާނަން. ިމފަންޑީަކ 

ަސރުކާރިާއ އިަމއްލަފަރާތްތަކުންދޭ ފަންޑެއްކަމުގިައ ހަމަޖައާްސނަން.
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ުޒވުާންނ ކިުރއުެރވުމުގެ ިސާޔަސތު

ވީަޒފާގެ ބާޒާރުގާ ބޭނުންވާ ހުނަރުތައް ދެނެގަނެ، އެކަމަށް ަޝއުގުވިެރކުރުވުމަށް  .6.

ޒުވާނުންނަށް މައުލޫމާތީުދ، މަަސއްކަތުގެ ހުނަރު ިބނާ ކުރާ ކްޯސތަކިާއ މީަތތައީުލމުގެ 
ވޮކަޭޝނަލް  ޒުވާނުންނަށް  ދައްކިައީދ،  ީފ  ކްޯސ  ޒުވާނުންގެ  ބިައވިެރވާ  ކްޯސތަކުގިައ 

ޓްރިޭނންގއިާއ ވީަޒފާގެ ފުރަުސތުތައް ިއތުރު ކޮށްދޭނަން.

ހޯދުމުގިައ  ވީަޒފާ  ަސބަބުން  ނެތުމުގެ  ތަޖިްރބާ  ޒުވާނުންނަށް  ިނންމާ  ްސކޫލް  .7.

ިހންގުމަށް  ޕްރޮގްރާމްތައް  ިއންޓަރނިްޝޕް  ގޮތުން  ކުރުމުގެ  ކުޑަ  ދިަތތައް  ކިުރމިަތވާ 
ަސރުކާރިާއ އިަމއްލަ ިވޔަފިާރވިެރންނަށް ބާރުއަޅާ އީެހތިެރވެދޭނަން.

ިދިރއުޅުމުގެ  އިަދ  ހަދާނަން  ވިެރބަޔަކަށް  ިސއްހަތެއްގެ  ދުޅަހެޔޮ  ޒުވާނުންނީަކ  .8.

ހުނަރު )ލިައފް ްސިކލްްސ( ިލިބފިައވާ ބަޔަކަށް ހަދާނަން.

ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހަރަކާތްތިެރވާ މަދީަނ ޖަމިްއއްޔާތަކުގެ މަަސއްކަތްތަކަށް  .9.

ަސރުކާރުން އީެހތިެރވީެދ ތަރައީްޤގެ ރޮގުން އެފަރާތްތަކުން ކުރާ މަަސއްކަތްތައް ބަލިައގަނެ، 
އަގު ވަޒަންކުރަން ފަށާނަން. އިަދ ބިައނަލްއަގުވީާމ ދިުނޔެއިާއ ިމފަދަ ޖަމިުއއްޔާތަކިާއ 

އޮންނަ ގުޅުން ބަދިަހކޮށިްދނުމަށް އީެހތިެރވެދޭނަން.

ރާއްޖޭގެ ޤުދްރީަތ މުއަްސނިދކަމިާއ ިމމުއަްސނިދކަމުގެ އީެހގިައ ކުރިެވދާނެ ފިައދާ  .10.

ކުރިަނިވ މަަސއްކަތްތަކުގެ ހޭލުންތިެރކަން ޒުވާނުންގެ މެދުގިައ ިއތުރުކޮށް ޒުވާނުންނީަކ 
ރާއްޖޭގެ ނާޒުކު ިތމާވިެށ ރައްކާތިެރ ކުރާ ބަޔަކަށް ހަދާނަން. 

އުފެއްދުންތިެރކަމިާއ  ިވޔަފިާރއިާއ،  މަަސއްކަތިާއ  ތަމީްރނިާއ،  ތައީުލމިާއ  .11.

މަދީަނ  ކަންކަމިާއ  ިސޔީާސ  ތަރައީްޤއިާއ،  ިތމާވެއްޓިާއ  މިުނފިޫހިފލުވުމިާއ،  ކިުޅވަރިާއ 
ހަރަކާތްތިެރކަމިާއ، އިަދ ިމނޫންވްެސ ޤައީުމ ފެންވަރުގިައ މިުހއްމު ހިުރހާ ދިާއރާއެއްގިައ 
ިއްސވެ ހަރަކާތްތިެރވާ ޒުވާނުންނަށް ިހތްވަރު ިދނުމަށްޓަކިައ ިސޔީާސ ކުލަވަރު ނުޖައާްސ، 
ޒުވާނުންގެ ވޯޓަކުން ޤައީުމ ިއނާމުގެ ޚައްގުވިެރން ކަނޑައަޅާ، އެފަރާތްތަކަށް ކިުރއަށް 

ިދޔުމުގެ ފުރަުސތު ދޭނަން. 
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އެމްޑީޕީ ިއއިްތޙާދު ގެ 
ަސުރކާރްުނ ިދގުމުއްދަތު
)1 އަހަރާ 5 އަހަުރ(ގެ 

ތެރޭގިައ ކުރާެނ ކަްނތައްތައް

ޒުވާނުންނީަކ ޤައީުމ ތަރައީްޤގިައ މައުނީަވ އަޑެއް ިލިބފިައވާ ބަޔަކަށް ހެދުމަށްޓަކާ،  .1.

ިސޔީާސ، މީާލ އިަދ ފަނީްނ ބާރު ިލިބފިައވާ ޒުވާނުންގެ ވީަކލުންގެ ގޮތުގިައ މަަސއްކަތްކުރާނެ 
ބަޔަކު )ނުވަތަ ޔޫތް ލީޮބ ގްރޫޕްްސ( އުފެއްދޭނެ މާހައުލެއް ޤިާއމް ކުރާނަން.

އެމީްޑީޕ ިއއިްތޙާދުގެ ަސރުކާރަކުން ޒުވާނުން ކިުރއަރުވަން ިހންގާ މްަޝރޫޢުތައް  .2.

ރޭވުމުގިައ ހަރަކާތްތިެރވާނެ އިަދ ތަނީްފޒުކުރާ މުއްދަތުގިައ ިހނގާ ނިުހނގާ ގޮތް ބަލާ 
މިޮނޓަރ ކުރާނެ ޒުވާނުންގެ ބޯޑެއް ޒުވާނުންގެ ިސޔަާސތު ތަނީްފޒު ކުރާ ވުޒާރާއެއްގިައ 
ިހޔާލު  ިމބޯޑުގެ  ރާވިާއރު  މްަޝރޫޢުތައް  ތަރައީްޤގެ  ޤައީުމ  އިަދ  ކުރާނަން.  ގިާއމް 

ހޯދާނަން. 

ޒުވާނުންނީަކ ިސޔީާސ ހަރަކާތްތިެރންނަށް ހެދުމަށްޓަކިައ ިއްސވެ ބަޔާންކުރިެވފިައވާ  .3.

ބޯޑީަކ ޒުވާނުން ިއނިްތހާބުވެގެން އެކުލަވާލެވޭ ބޯޑެއް ކަމުގިައ ހަމަޖައާްސނަން. 

ޒުވާނުންނަށް ވީަޒފިާއތުރުކޮށް، ިވޔަފީާރގެ ދިާއރާއަށް ނެރުމަށްޓަކިައ ކިުދ އިަދ  .4.

ލިުއލޯނު  ކުރުމަށް  ިވޔަފިާރ  ޒުވާނުންނަށް  ހަދިައ  ނާރެހެއް  ިވޔަފީާރގެ  ފަނީްތގެ  މެދު 
ިލބޭނެގޮތް ހަމަޖައަްސިއދޭނަން.

ޒުވާނުންގެ ދައުރު ިއތުރުކުރުމަށްޓަކިައ ޒުވާނުންނައް ީލޑަރިޝޕް ޓްރިޭނންގ ީދ  .5.

ފަނީްނ އިަދ ަސޤީާފ ރޮގުތަކުން މްަޝރޫޢުތަކެއް ިހންގާނަން.  

ފަނީްނ  މިުނފިޫހިފލުވުމިާއ  ކިުޅވަރިާއ  ބަޔަކަށް  ބޭނުންވާ  ތެރިެއން  ޒުވާނުންގެ  .6.

ތަމީްރނު  ތައީުލމިާއ  ބޭނުންވާ  ވިާސލްވުމަށް  ފަނިްތއަށް  މީަތ  އެންމެ  ދިާއރާތަކުން 
ހޯދުމުގެ ފުރަުސތުތައް ހަމަޖައަްސިއދޭނަން. އިަދ ިމދިާއރާތަކަށް ބޭނުންވާ ވީަސލަތްތައް 

ތަރައީްޤކޮށް، ހުނަރު ދައްކާ ިވއްކޭނެ ިނޒާމެއް ހަމަޖައަްސިއދޭނަން.

ޒުވާނުންނާ ރަހްމަތްތިެރ، ިއންފޮމަޭޝން ކިޮމއިުނކަޭޝން ޓެކްނޮލީޮޖ )އިައީސީޓ(  .7.

ފަދަ ޒަމީާނ ދިާއރާތައް ތަރައީްޤކޮށް، ިމދިާއރާތަކުން ޒުވާނުންނަށް ވީަޒފާއިާއ އާމްދީަނ 
ހޯދުމުގެ ފުރަުސތުތައް އުފައްދިައދޭނަން. ިމގޮތުން  ރާއްޖޭގެ އުތުރިާއ، މެދުރާއްޖެތެރެއިާއ 

އިަދ ދެކުނުގިައ އިައީސިޓ ކިޮމއިުނީޓތައް އުފައްދާނަން. 
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ކުިޅވުަރގެ ިސާޔަސތު 

މާލެއަށް. ރައިްޔތްުނގެ ަޝކުވާ އަމާޒުކުރިެވފިައވީަނ  ިހދުމަތްތައް  ކިުޅވަރުގެ  ޒަމާންތަކެއްވަންދެން  .1.

އަތޮޅުތަކުގިައ ިދިރއުޅޭ ޒުވާނުންނާދޭތެރޭ އަމަލުކޮށްފިައވީަނ ތަފާތުކޮށް. އިަދ ކަނިްމހެން 
އޮތިްއރު އަތޮޅުތަކުގިައ ކުޅޭތަންތަން ިބނާކުރުމަށް ފްަސޖިެހ ނުކުޅިެދފިައވުން.

ްސކޫލް އުމުރުގިައ ކިުދންގެ ިޖްސމީާނ، ިއޖިްތމީާއ އިަދ ނަފާްސީނ ިސއްހަތަށް  .2.

މުބާރާތްތަކުގެ  ކިުޅވަރު  ްސކޫލް  ތަރިުބއްޔަތިާއ،  ހިަށގަޑުގެ  ިބންގަލެއްގޮތުގިައ  އަޅާ 
ިހދުމަތް އަތޮޅު ފެންވަރުގިައ ދެމެހެއްޓިެނިވގޮތަކަށް ފޯރުކޮށްދިެވފިައނުވިާއރު މާލޭގިައވްެސ 

ިމިހދުމަތް ދުވަހުންދުވަހަށް ދަށަށް ިދއުން. 

މަދީަނ ޖަމިުއއްޔާތައް މެދުވިެރކޮށް ކިުޅވަރު ިހންގުމުގެ ބަދަލުގިައ ބިައނަލްއަޤުވީާމ  .3.

ިމހީަގގަތް  އަތްގަދަކޮށް  މައްޗަށް  އޯެސިސއަޭޝންތަކުގެ  ަސރުކާރުން  ިހލާފަށް  ހަމަތަކާ 
އޮޅުވާލާފިައވީާތވެ ރާއްޖެއިާއ ބިައނަލް އަޤުވީާމ ކިުޅވަރު ިއދާރާތަކިާއ ދެމެދު ިއތުބާރުހިުރ 
ގުޅުންތަކެއް އުފިެދފިައ ނުވުން. ީވމާ އެފަދަ ފަރާތްތަކުން ިލބެންވާ އީެހތައް ރާއްޖެއަށް 

ފިުރހަމައަށް ނިުލބުން.

ކިުޅވަރުގެ ދިާއރިާއން ތައީުލމިާއ ތަމީްރންގެ ފުރަުސތުތައް ގިާއމްކުރިެވފިައ ނެތުމުގެ  .4.

ަސބަބުން ބޭނުންވާއަދަދަށް ކޯޗުންނިާއ، ރެފީްރންފަދަ ފަންނާނުން ގިެހދުމަތް ނިުލބުން. 
ިހންގަން ބޭނުންވާވަގުތު  ީޓމްތަކުން މެޗްތަކިާއ މުބާރާތްތައް  ިމާސލަކަށް ރަށުފެންވަރުގެ 

ރެފީްރންނިާއ އަންޕަޔަރުން ނިުލިބގެން މެޗްތައް ނުކުޅިެވިދއުން.

ިހފުމަށް  ބޭނުން  މުއަްސނިދކަމުގެ  ިލިބފިައވާ  ވިެށން  ޤުދުރީަތ  ރާއްޖޭގެ  .5.

ތަރައީްޤކުރުމުގެ  ީބޗްްސޕޯޓްްސ  އިާއ  ވޯޓަރްސޕޯޓްްސ  ގުޅުވިައގެން  ފަތުރުވިެރކަމިާއ 
މަަސއްކަތްކޮށްފިައ ނުވުން.

ަސރުކާރު ިފޔަވާ އެހެން ފަރާތްތަކުން ކިުޅވަރު ތަރައީްޤކުރުމުގެ މްަޝރޫޢުތަކުގިައ  .6.

ދެމެހެއްޓިެނިވ ގޮތެއްގިައ ިވޔަފިާރ އޫުސލުންނިާއ، "ިފލޭންތުރީޮޕ" ގެ އޫުސލުންނަމަވްެސ 
އީެހވިެދނުމުގެ ފުރަުސތު ނިުދނުން.

ޕްރޮފަެޝންއެއްގޮތުގިައ  ކިާމޔާބުހޯދުމަށްޓަކާ  ފެންވަރުގިައ  ބިައނަލްއަޤުވީާމ  .7.

ކިުޅވަރުގިައ ހަރަކާތްތިެރވެވޭނެ މަގު ތަނަވްަސކޮށީްދފިައ ނުވާކަން.
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ކިުޅވަރުގެ  ރާއްޖޭގެ  އެއްހަމިައގިައ  ބަދަލުތަކާ  އަންނަ  ދިުނޔެއަށް  ކިުޅވަރުގެ  .8.

ޑިޮކއުމެންޓެއް  ރްަސީމ  ިސޔަާސތުގެ  ކިުޅވަރު  ނުވުމިާއ،  ިހފެހެއިްޓފިައ  ިސޔަާސތު 
ަސރުކާރުން ިމހާތަނަށްވްެސ އެންޑޯޒުކޮށްފިައ ނުވުން.

ކިުރއެރުވުމަށް  ކިުޅވަރުތައް  ަސގީާފ  ފަދަ  ބިަށ  ކުޅޭ  ފިޯރއާއެކު  އަތޮޅުތަކުގިައ  .9.

ަޝއުގުވިެރވާ ފަރާތްތަކަށް އީެހތިެރކަން ނިުދނުން.
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ިމިސޔަާސތުގެ ބޭނުމަށްޓަކާ ކިުޅވަރު ނުވަތަ "ްސޕޯޓްްސ" ގޮތުގިައ ބަލީާނ މުޖްތަމައުގެ  .1.

ިސއީްހ، ިއޖިްތމީާއ، އިަދ ިމހާރަކަށްއިައްސ ިއޤިްތާސީދ މަަސއްކަތެއްގޮތުގިައވްެސ ިހންގާ، 
އޭގިައ ިޖްސމީާނ ހަރަކާތްތިެރކަން އެކުލެވޭޒާތުގެ ަސގީާފ އިަދ ބިައނަލްއަގުވީާމ ވާދަވިެރ 

ކިުޅވަރުތައް.

ިމންވަރުން،  ގިާއމްކުރެވޭ  ިނޒާމެއް  ދަތުރުފަތުރުގެ  ގުޅުވިައދޭ  މިުޅރާއްޖެ  .2.

ބިައވިެރވުމުގެ  ޒުވާނުންނަށްވްެސ  އަތޮޅުތަކުގެ  މުބާރާތްތަކީަކ  ޤައީުމކިުޅވަރު  ކަނޑައެޅޭ 
ހަމަހަމަ ފުރަުސތު ިލިބދެވޭ "ނަެޝނަލް ކޮންޕިެޓަޝން ްސޓްރަކްޗަރެއް" ނުވަތަ ޤައީުމ 
ކުޅެވޭ  އޫުސލުން  އަވޭ"  އެންޑް  "ހޯމް  އިޮނގަޑެއްގެދަށުން  ވާދަކުރާނެ  ފެންވަރުގިައ 

މުބާރާތްތަކަކަށް ހެދުން.

ކިުޅވަރީަކ ިމިނވަން، މްުސތިަޤއްލު، މަދީަނ ޖިަމއްޔާތަކަކުން ިހންގާ ހަރަކާތަކަށް  .3.

ހަދާ. އިަދ ިމއޫުސލުން ގައީުމ ކިުޅވަރު އޯެސިސއަޭޝންތަކުގެ ދަށުން އުފެދޭ ަސރަހައީްދ، 
ކިުޅވަރު  އޫުސލުން  ލާމަރުކީަޒ  މެދުވިެރކޮށް  ޖަމާއަތްތައް  ފެންވަރުގެ  އަތޮޅު  އިަދ 
ިހންގުމަށްޓަކާ ަސރުކާރިާއ އިަމއްލަ ފަރާތްތަކުން ހޭދަކުރާ ފިައާސގެއީެހއިާއ، ފަނީްނ އީެހ 
ިއމާރާތްކޮށިްދނުމަށް  ިއތުރުތަންތަން  އިަދ  އަޕްގްރޭޑްކޮށީްދ،  ކުޅޭތަންތަން  ފޯރުކޮށީްދ،  

މަގުތަނަވްަސކޮށިްދނުން.

ރާއްޖޭގިައ ކިުޅވަރުގެ ހަރަކާތްތައް ިތންފެންވަރެއްގިައ ތަރައީްގ ކުރުން.  .4.

ހ. ްސޕޯޓްްސ ފޯރ އޯލް؛ މިުނފިޫހިފލުވުމިާއ އާއްމު ިސއްހަތިާއ ިއޖިްތމީާއ ފިައދާއަށްޓަކާ 
ްސކޫލްކިުޅވަރީަކ  އިަދ  ިހންގުން.  ކިުޅވަރު  މްަޝރޫއެއްގޮތުގިައ  ގައީުމ  ިހންގާ 

މިައގަޑުގޮތަކަށް ިމފަނީްތގިައ ިހމެނޭ ހަރަކާތަކަށް ހެދުން. 

ޤައީުމ  ިލބޭ،  ަޝއުގުވިެރކަން  ބެލުންތިެރންގެ  ްސޕޯޓްްސ؛  ްސޕެކްޓޭޓަރ  ށ. 
މުބާރާތްތަކެއްގެ  ވާދަވިެރ  ފެންވަރުގިައ  ބިައނަލްއަޤުވީާމ  އިަދ  ފެންވަރުގައްޔިާއ، 
ކްލަބް، އިަދ ިއނިްޑިވޖުއަލް  ީމގެތެރޭގިައ ބައެއް  ކިުޅވަރުތައް.  ިސފިައގިައ ިހންގާ 

ކިުޅވަރުތައްވްެސ ިހމެނުން.

ކިުޅަވުރގެ ިސާޔަސތު 

އެމްޑީޕީ ިއއިްތޙާދު ަސުރކާުރގެ 
ިސާޔަސތު
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ނ. ްސޕޯޓްްސ ޓިޫރޒަމް؛ ފަތުރުވިެރކަމާގުޅުވިައގެން ވޯޓަރްސޕޯޓްްސއިާއ ީބޗްްސޕޯޓްްސ 
އެކުލެވޭ އައު ިސނާއަތެއްގެތެރިެއން ބިައންލްއަޤުވީާމ ކިުޅވަރުގެ ދިުނޔެއަށް "ޤުދުރީަތ 
ކިުޅވަރުތައް  ތައާރަފްކުރުމަށް  ރާއްޖެ  އެއްގޮތުގިައ  ްސޓިޭޑއަމް"  ވޯޓްަސޕޯޓްްސ 

ިހންގުން.

ކިުޅވަރު ކުޅުންތިެރންނީަކ ޒުވާނުންނަށް ނަމޫނާއަކަށް ވިާއރު، އެފަދަ މަގްބޫލްކަން  .5.

ކިުޅވަރުގެދިާއރާގިައ  މަރުހަލާއަށްފަހު  ކުޅުމުގެ  އެބިައީމހުންގެ  ފަންނާނުން  ިލިބފިައވާ 
ބޭނުންތިެރ ޓެކިްނކަލް، ިއދީާރ އިަދ މާކިެޓންއިާއ ީމިޑޔާފަދަ ދިާއރާތަކުން ތަމީްރންކޮށީްދ، 

އެފަދަ ފަންނާނުންގެ ފިުރހަމަ ބޭނުން ިހފުން.
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އެމްޑީޕީ ިއއިްތހާދަކުްނ 
ކުުރމުއްދަތު)1 އަހަރާ 

3 އަހަުރ(ގެ ތެރޭގިައ ކުރާެނ 
ކަްނތައްތައް

މިާހރުންނިާއ،  ވަމުންގެންދާ  ހަރަކާތްތިެރ  ިމހާރު  ދިާއރާގިައ  ކިުޅވަރުގެ  .1.

ހާލަތުގެ  ިމވަގުތުގެ  ކިުޅވަރުގެ  ޕެނަލްއަކުން  އެކުލެވޭ  މިާހރުންވްެސ  ިމިނވަން  ިމނޫން 
ިދރާާސކުރުމަށްފަހު އިެރޕޯޓުގެ އީަލގިައ ިތީރގިައ އެވާ ކަންކަމަމުގެތެރިެއން އެކަންކަމަށް 

ބާރުއަޅަންޖެހޭ ިމންވަރަކުން އެމަަސއްކަތް ކިުރއަށްގެންދާނަން.

ިއްސނަގާ،  ޖިަމއްޔާތަކަކުން  މަދީަނ  މްުސތިަޤއްލު،  ިމިނވަން،  ކިުޅވަރީަކ  .2.

ަސރުކާރިާއ ިވޔަފިާރދިާއރާ، އިަދ ިހލޭއީެހދޭފަރާތްތަކާވްެސ ގިުޅގެން ިހންގާ ހަރަކާތަކަށް 
ހަދާ، ްސޕޯޓްްސ ފޮ އޯލް، ްސޕެކްޓޭޓަރ ްސޕޯޓްްސ އިަދ ްސޕޯޓްްސ ޓިޫރޒަމް ތަރައީްޤ 

ކުރުމަށް ަސރުކާރުން އީެހތިެރވެދޭނަން.

އަތޮޅުތަކުގެ ދިަރވަރުންނަށްވްެސ މާލޭގެ ްސކޫލްތަކުގިައ ދެވޭ ކިުޅވަރުގެ ިހދުމަތްތައް  .3.

އެކީަށގެންވާ ފެންވަރެއްގިައ ފޯރުކޮށްދެވޭނެ މަގުތަނަވްަސކޮށްދޭނަން.

މާލެ ިފޔަވާ އެހެން އަތޮޅުތަކުގިައ ިދިރއުޅޭ ޒުވާނުންނަށްވްެސ އެބަޔަކު ިދިރއުޅޭ  .4.

ރަށެއްގިައ ިތބެގެން ކަޑައެޅޭ ބައެއް ކިުޅވަރުމުބާރާތް ތަކުގިައ ދިަތކަމަކާނުލާ ވާދަކުރެވޭފަދަ 
"ހޯމް އެންޑް އަވޭ" އޫުސލަށް ބައްޓަންކުރިެވފިައވާ ޤައީުމ ކޮމްޕިެޓަޝން ްސޓަރަކްޗަރެއް، 

ގިާއމްކުރާނަން.

ީބޗް  އިަދ  މޫދުކިުޅވަރު  ިބންގާއެޅުމަށްޓަކާ  ިސނާއަތުގެ  ޓިޫރޒްމެގެ  ްސޕޯޓްްސ  .5.

ކިުޅވަރު މުބާރާތްތައް ރާއްޖޭގިައ ބޭއްވޭނެ ިއނިްތޒާމްތައް ހަމަޖައާްސ، ިމފަދަ ކިުޅވަރުތަކުގެ 
މަނިްޒލެއްގޮތުގިައ ރާއްޖެ  ިއްސިތހާރު ކުރާނަން.

ކިުޅވަރު ިހންގުމުގެ ތަމީްރން ިލިބފިައވާ އިޮފަޝލުން އުފައްދާނަން. .6.

ކިުޅވަރު  އެފަދަ  މަގުފިަހކޮށީްދ  ހެދުމަށް  ޤައީުމޖިަމއްޔާތައް  ކިުޅވަރުގެ  ަސގީާފ  .7.

މުބާރާތްތައް ގިާއމްކުރުމަށް ފަންޑު ކޮށީްދ އީެހތިެރވެދޭނަން.

ކިުޅަވުރގެ ިސާޔަސތު 
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އެމްޑީޕީ ިއއިްތޙާދު ގެ 
ަސުރކާރްުނ ިދގުމުއްދަތު
)1 އަހަރާ 5 އަހަުރ(ގެ 

ތެރޭގިައ ކުރާެނ ކަްނތައްތައް

ީބޗްްސޕޯޓްްސގެ  ވޯޓަރްސޕޯޓްްސއިާއ  ދިާއރިާއން  ޓިޫރޒަމް  ްސޕޯޓްްސ  .1.

ބަލިައގަނެވޭ  ރާއްޖެ  ދިުނޔެއަށް  ކިުޅވަރުގެ  ބިައންލްއަޤުވީާމ  ްސޓިޭޑއަމްއެއްގޮތުގިައ 
ފެންވަރަކަށް ިމކަން ކިުރއެރުވުމަށްޓަކާ ރާއްޖިެއންނިާއ ރާއްޖިެއންބޭރުން ިއންވްެސޓްމަންޓް 
ފުރަުސތުތައް ހޯދާ، ަސރަހައީްދ އިަދ ދިުނޔޭގެ ފެންވަރުގެ މޫދުކިުޅވަރިާއ ީބޗް ކިުޅވަރު 

މުބާރާތްތައް ރާއްޖޭގިައ ހްޯސޓްކުރުމަށް ހުޅުވާލާނަން. 

ހިަށގަޑުގެ ތަރިުބއްޔަތު ކްލްާސތައް ނަގިައދޭނެ ތަމީްރންވެފިައވާ މުދައިްރުސންނިާއ،  .2.

ްސކޫލްތަކަށް ބޭނުންވާ ކިުޅވަރު ާސމާނު ހޯދިައީދ، ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކުގިައވްެސ ްސކޫލް 
މުބާރާތްތައް ިހންގުމުގެ ފުރަުސތު ތަނަވްަސކޮށްދޭނަން.

ޓެކިްނކަލް،  ކިުޅވަރުގެ  މަރުހަލާއަށްފަހު  ކުޅުމުގެ  ކުޅުންތިެރން،  މީަތފެންވަރުގެ  .3.

ިއދީާރ އިަދ މާކިެޓންއިާއ ީމިޑޔާފަދަ ދިާއރާތަކަށް ތަމީްރންކޮށީްދ، އެފަދަ ފަންނާނުންގެ 
ފިުރހަމަ ބޭނުން ިހފާނަން.

ަސރަހައީްދ އިަދ ބިައނަލްއަޤުވީާމ ފެންވަރުގިައ ވާދަކުރެވޭނެ ކިުޅވަރުތައްފާހަގަކޮށް  .4.

އެކިުޅވަރުތަކުން ވަނަހޯދުމަށްޓަކާ ަސރަހައީްދ އިަދ ބިައނަލްއަޤުވީާމ ކިުޅވަރު ޖަމިުއއްޔާތަކިާއ، 
ރަހުމަތްތިެރ ޤައުމުތަކިާއ ދެމެގު ކިުޅވަރު  އެކްުސޗޭންޖު ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ިހންގާނަން.
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ޢާިއލާ ަބދިަހކުުރމުގެ ިސާޔަސތު

އެކަން ރައިްޔތްުނގެ ަޝކުވާ އިަދވްެސ  ިގނަދުވްަސތަކެއްވެ  ހަދަމުންދާތާ  ގާނޫނެއް  ބެހޭ  އާ  ޢިާއލާ  .1.

ފިުރހަމަކުރުމަށް ަސރުކާރު ނުކުޅިެދފިައވުން. 

ކުރާ  ޢިާއލާއީެކ ހޭދަ  ގޮތުން  ހަމަޖައާްސފިައވާ  ވަގުތުތައް  ވީަޒފާއިާއ ްސކޫލްގެ  .2.

ަ ވަގުތު މަދުވެ ޢިާއލާގެ ތެރޭގިައ އޮންނަންވާ ގުޅުންވީަނ ީހނަރުވެފ

ިޚދުމަތް  ކުޑަކިުދންނިާއ ދުވްަސީވީމހުންނިާއ ިނކަމިެތވެފާވާ ީމހުންނަށް ޙައްގުވާ  .3.

އެކީަށގެންވާ ިމންވަރަށް ދިެވފިައ ނެތުން. 

އިާއލާގެ ހައްގުތައް ިހމާޔަތް ކުރިެވފިައވާ ިއނާްސީނ ހައްގުތަކާބެހޭ ބިައނަލްއަޤްވީާމ  .4.

ގެންނަންޖެހޭ  ިނޒާމުގިައ  ަޝރީުޢ  އެއްބްަސވެފީާވނަމަވްެސ  ތަބާވުމަށް  ތަކަށް  މުއާޙަދާ 
ބަދަލުތައް ގެންެސފިައ ނެތުން. 

ގޯނާއެއް  ބާވަތެއްގެ  ކޮންމެވްެސ  އަންހެނަކަށް   1 އަންހެނަކުން   3 ކޮންމެ  .5.

ކަންކަން  އެފަދަ  ވިާއރުވްެސ  ކުރެވޭކަމަށް  ނަފާްސީނ(  ނުވަތަ  ިޖނީްސ  )ިޖްސމީާނ، 
ތަޖިުރބާ ކުރެވޭ ީމހުންނަށް އީެހތިެރކަމާ ިޙމާޔަތް ިލބޭނޭ އެކީަށގެންވާ ިނޒާމެއް އަދުގެ 

ަސރުކާރުން ޤިާއމު ކުރިެވފާ ނެތުން.

ރާއްޖޭގެ އާބީާދގެ %60 ގީޭބީސގެ ިޒންމާ ނެގުމުގިައ ިއްސދައުރެއް އަދާކުރީަނ  .6.

ބޮޑު  އެންމެ  ިދމާވާ  ބެލެހެއްޓުމުގިައ  ތަނަވްަސކަން  ގީޭބީސގެ  އަންހެނުންކަމަށްވިާއރު 
މަޖުބޫރުވެފާވާ  އުޅެން  ވިަކން  ޢިާއލާއާ  ނުވަތަ  ކެނިޑފާވާ  މައަްސލައީަކ ޢިާއީލ ގުޅުން 

ޢިާއލާތައް ިގނަކަމުގިައވުން.
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ިނކަމިެތވެފާވާ  ިސޔަާސތީަކ  ޢިާއލާގެ  ަސރުކާރެއްގެ  ިއއިްތޙާދުގެ  އެމީްޑީޕ  .1.

ޢިާއލާތަކިާއ، ކުޑަކިުދން އިަދ ދުވްަސީވީމހުންނިާއ ޚާއަްޞ އީެހތިެރކަން ބޭނުންވާ ީމހުންގެ 
ހައްޤުތައް ހޯދިައިދނުމިާއ އެކު ހަރުދަނާ ޢިާއލާތައް ިބނާކުރުން.

ޚާއަްޞ  ދުވްަސީވީމހުންނިާއ  އިަދ  ކުޑަކިުދން  ޢިާއލާތަކިާއ،  ިނކަމިެތވެފާވާ  .2.

ހާލު، އީެމހުނިާއމެދު  ކުރިެވފިައވާ  ިހމާޔަތް  ޙައްޤުތައް  ީމހުންގެ  ބޭނުންވާ  އީެހތިެރކަން 
އަޅާލުމިާއ، އޯގާތިެރކަމިާއ ިހތްހެޔޮކަމިާއއެކު މުއާމަލާތުކުރެވޭ މުޖުތަމައެއް ޤިާއމްކުރުން. 

ޚާއަްޞ  ދުވްަސީވީމހުންނިާއ  އިަދ  ކުޑަކިުދން  ޢިާއލާތަކިާއ،  ިނކަމިެތވެފާވާ  .3.

ތަންތަނުގިައ  ޢާއްމު  )ގޭގިައ،  ވެއްޓެއްގިައ  ހިުރހާ  ީމހުންނަށް  ބޭނުންވާ  އީެހތިެރކަން 
)ިޖްސމީާނ، ިޖނީްސ ނުވަތަ  ތަކަށް  ގޯނާ  ތަނުގިައ( ކުރެވޭ  ކުރާ  އަދާ  ވީަޒފާ  ނުވަތަ 

ނަފާްސީނ( ޤާނީޫނ އިަދ ަޝރީުޢ ިނޒާމެއް ޤިާއމްކުރުން.

ިނކަމިެތވެފާވާ ޢިާއލާތަކިާއ، ދުވްަސީވީމހުން އިަދ ޚާއަްޞ އީެހތިެރކަން ބޭނުންވާ  .4.

ީމހުންނަށް ިއޖިްތމީާއ، ިއގިްތާޞީދ އިަދ ިސޔީާސ މިައދާނުގިައ ބިައވިެރވެވޭފަދަ މާޙައުލެއް 
އުފެއްދުން.

އަންހެނުންނަށް  ޚާއަްސކޮށް  ގޮތުން  ކުރުމުގެ  ިއތުރު  ފުދުންތިެރކަން  ޢިާއލާގެ  .5.

ގޭތެރެގިައ ދިަރންބަލަމުން ކުރެވޭ ފަދަ މަަސއްކަތްތައް ިއތުރުކުރުމިާއ އިަދ ގިެއން ބޭރުގިައ 
މަަސއްކަތް ކުރަން ބޭނުން ވާ ީމހުންނަށް މަަސއްކަތްކުރެވޭނޭ މަޤުފިަހކޮށިްދނުން. 

ތަޢީުލމިާއ ވީަޒފާގެ ިސޔަާސތު ކަނޑައެޅުމުގިައ ޢިާއލާގެ ހިުރހާ މެމްބަރުން އީެކ  .6.

ް ހޭދަ ކުރެވޭ ވަގުތު ިއތުރު ކުރުމަށް ިހތްވަރީުދ އެގޮތްތައް ފިަހކޮށިްދނުނ

އެމްޑީޕީ ިއއިްތޙާދު ަސުރކާުރގެ 
ިސާޔަސތު
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ާޢިއާލ ަބަދިހކުުރމުގެ ިސާޔަސތު

އެމްޑީޕީ ިއއިްތހާދަކުްނ 
ކުުރމުއްދަތު)1 އަހަރާ 

3 އަހަުރ(ގެ ތެރޭގިައ ކުރާެނ 
ކަްނތައްތައް

ފަރަގުތައް  ފީަގރުކަމުގެ  ީމހުންގެ  ދުވްަސީވ  ޢިާއލާތަކިާއ  ިނކަމިެތވެފިައވާ  .1.

ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތައް ތަޢާރަފް ކޮށް، ިހންގަން ފަށާނަން.

ޢިާއލާ  ކުޑަކިުދންނާ  ބިައވިެރވުމާއެކު،  ޖަމިްޢއްޔާތަކުގެ  މަދީަނ  އިަދ  އިަމއްލަ  .2.

ރައްކާތިެރކޮށްދޭ ޔިުނޓްތަކެއް ލާމަރުކީަޒ އޫުޞލުގެ ދަށުން ތަޢާރަފް ކޮށް ިހންގާނަން.

ދިަތޙާލު ިދމާވާ ޢިާއލާތަކިާއ ކުޑަކިުދންނާ އިަދ ދުވްަސީވީމހުންނަށް އީެހތިެރކަމިާއ،  .3.

އެކީަށގެންވާ  ފަރާތްތަކަށް  ިޚދުމަތްދޭ  އެފަދަ  ގިާއމުކޮށް،  މަރުކަޒުތައް  ދޭނޭ  ިޙމާޔަތް 
ތަމީްރން ދޭނަން. 

ޢާއްމު ިޚދުމަތިްލބޭ ތަންތަނީަކ ޚާއަްޞ އީެހތިެރކަން ބޭނުންވާ ީމހުންނާ ރައްޓިެހ  .4.

ތަންތަނަށް ހަދާނަން.

.5. ޚާއަްޞ އީެހތިެރކަން ބޭނުންވާ ީމހުންނަށް ތަޢީުލމިާއ ހުނަރުދްަސކުރުމިާއ ވީަޒފާ 

ހޯދުމުގެ، އިަދ ކިުޅވަރުގިައ ބިައވިެރވުމުގެ  ފުރަުޞތު ިއތުރުކޮށްދޭނަން. 

އިަނޔާކުރާ  ދުވްަސީވީމހުންނަށް  އިަދ  ކުޑަކިުދން  ޢިާއލާތަކިާއ  ިނކަމިެތވެފިައވާ  .6.

މަރުޙަލާ  ަޝީރއަތުގެ  ގޮތުން  ިދނުމުގެ  ނުކޮށް  ލްަސ  އަދަބު  ޙައްގުވާ  ީމހަކަށް 
އަވްަސކުރުމަށްޓަކިައ ބޭނުންވާ އާ ގާނޫނު ހަދާ ިމހާރު ވްެސ ހިުރ ގާނޫތަކަށް ގެންނަން 

ޖެހޭ ިއްޞލާޙް ގެންނާނަން. އިަދ ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތަކަށް މައަްސލަތައް ބަލިައދޭނަން.
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އެމްޑީޕީ ިއއިްތޙާދު ގެ 
ަސުރކާރްުނ ިދގުމުއްދަތު
)1 އަހަރާ 5 އަހަުރ(ގެ 

ތެރޭގިައ ކުރާެނ ކަްނތައްތައް

އަންހެނުންނިާއ  ިނކަމިެތވެގެންދީަނ  ިގނަފަހަރަށް  ރިޫޅގެންދިާއރު  ޢިާއލާއެއް  .1.

ކުޑަކިުދންކަމަށްވީާތ މީާލ ިޙމާޔަތްހޯދިައިދނުމަށްޓަކިައ، ފަހަށްފިައާސ ރައްކާކުރުމުގެ އާދަ 
ކުރުމަށް ވަކާލާތު ކުރާނަން.  

ހަރުދަނާ ޢިާއލާއެއް ިބނާކުރުމިާއ ިއޖިްތމީާއ އަޚްލީާގ ުސލޫކު ޅަފަތުންފަށިައގެން  .2.

ދްަސކުރެވޭނޭ ވެއްޓެއް ްސކޫލްތަކުގިައ ޤިާއމު ކުރާނަން.

ިޖނުްސގެ ހަމަހަމަ އޫުޞލު ގެންގުޅުން ިބނާކުރުމުގެ ގޮތުން ްސކޫލް މަންހަޖުގިައ  .3.

ިހމަނާ ތަފާތު ތަޢީުލީމ ހަރުފަތްތަކުގައިާއ، މަަސއްކަތިާއ ހުނަރު ދްަސކުރުމަށް ރައްކާތިެރ 
ވެއްޓެއްގިައ އަންހެންކިުދން ިއތުރަށް ބިައވިެރވެވޭނެ ފުރަުޞތު ހޯދިައދޭނަން.

ޢިާއީލ މައަްސލަތައް ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން މުދަލާ ތިަރކަ އަންހެނުންނަށް ޙައްޤު  .4.

ގޮތުގިައ ިމލްކްވިެރވުމާ ބެހޭގޮތުން ހަދަންޖެހޭ ޤާނޫނުހަދާ ޢަމަލުކުރަން ފަށާނަން.

ކުޑަކިުދންނާ ދުވްަސީވީމހުން އިަދ ނުކުޅެދީޭމހުން ބެލެހެއްޓޭނޭ ރައްކާތިެރތަންތަން  .5.

ޤިާއމުކުރުމަށް އިަމއްލަ ޖަމާޢަތްތަކަށް ިހތްވަރީުދ އީެހތިެރވެދޭނަން 

ިޚދުމަތްތައް  ބޭނުންވާނެ  އިާއލާއަށް  ތަރައީްޤކޮށް  ކަންތައްތައް  އިާއލާގެ  .6.

ފޯރުވިައިދނުމަށް ބޭނުންވާ ިދރާާސތައް ހެދުމަށް " ނުެޝނަލް ިރޯސްސ ެސންޓަރ އޮން 
ފިެމީލ" ޤިާއމްކޮށް އެތަން ިހންގުމަށް ބޭނުންވާ މީާލވީަސލަތްތައް ހޯދިައ ފޯރުކޮށްދޭނަން.
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މައުލޫމާތާިއ ަސޤާފަތާިއ އާޓްްސގެ ިސާޔަސތު

އޮންނަކަމެއްކަމުގިައ ރައިްޔތްުނގެ ަޝކުވާ ދަށުގިައ  ކޮންޓްރޯލްގެ  ިސޔީާސ  އީެއ  "މައުލޫމާތު"  .1.

ގޮތުން   ިސޔީާސ  އޭގެ  ބަދަލުކޮށް  ބޭނުންގޮތަކަށް  "މައުލޫމާތު"  އިަދ  ހަދާފިައވުން. 
ނުހަމަގޮތުގިައ ިހފަމުނިްދއުން.

ިޚޔާލު ފައުޅުކުރުމުގެ ިމިނވަންކަމިާއ، މައުލޫމާތު ހޯދާ ިލިބގަތުމުގެ ިމިނވަންކަމިާއ  .2.

އިަދ ންޫސވިެރކަމުގެ ިމިނވަންކަން ަސރުކާރުގެ ިސޔީާސ ބޭނުންތަކަށް އެތައް އަހަރުތަކެއް 
ވަންދެން ިހފަހައްޓާފިައ އޮތުމުގެ ަސބަބުން ިމދިާއރާތައް ތަރައީްޤ ނުވުން.

ކޮށްދޭ  ފިަހ  މަގު  ިކޔުންތިެރކަމަށް  ހުރްަސއަޅާ،  ިލޔުންތިެރކަމަށް  .3.

ިދވިެހން  އުޅުމިާއ  ފޮތިްކޔާ  ަސބަބުން  ނުކުރުމުގެ  ތަރައީްޤ  ވީަސލަތްތައް  ލިައބްރީަރގެ 
ދުރުކޮށްފިައވުން.

ރައްކާތިެރ  ީޖލްތަކަށް  އަންނަނިްތިބ  ގެޒެޓްކޮށް  ތީާރޚް  މުއަްސނިދ  ރާއްޖޭގެ  .4.

ކުރިެވފިައނެތުން.

ރާއްޖޭގެ އާާސީރ ތަންތަނިާއ ޤީަދީމ އެއްޗިެތ  ިބނާކުރިަނިވ ގޮތުގިައ ރައްކާތިެރކޮށް  .5.

ިމއަދުވްެސ  އިަދ  ގެއިްލފިައވުން.  ބައެއް  ތީާރޚުގެ  ިދވިެހ  ަސބަބުން  ނުބެލެހެއްޓުމުގެ 
ގެއްލެމުނިްދއުން.

ރާއްޖޭގެ ަސޤީާފ މަަސއްކަތްތަކިާއ ކިުޅވަރުތަކިާއ މިުނފިޫހިފލުވުމުގެ ހަރަކާތްތައް  .6.

ދެމެހެއްޓުމަށް އިަދ ކިުރއެރުވުމަށް އެކީަށގެންވާ ވަރަށް މަަސއްކަތް ކުރިެވފިައނުވުން.

ބޭނުންވާ  އަންނަން  ރާއްޖެ  ފަތުރުވިެރން  ަސޤާފަތީަކ  ތީާރޚިާއ  ރާއްޖޭގެ  .7.

ަސބަބެއްކަމަށް ހެދެންއޮތިްހނދުވްެސ، އެކަން ނުކޮށްއޮތުން. 

ިދވިެހ ބަހުގެ މުއަްސނިދ ތީާރޚް ހޯދިާއ ރައްކާތިެރކުރިެވފިައ ނެތުމުގެ ަސބަބުން  .8.

ޓްރިެޑަޝން(  )އޯރަލް  ބިައތައް  ިލޔިެވފިައނެތް  ޚާއަްސކޮށް  ބިައތައް،  ބަހުގެ  ިދވިެހ 
ގެއްލެމުން ިދއުން.

ިދވިެހ ބަހުގެ ަސރަހައީްދ ބަހުރުވަތައް )ޑައަލެކްޓް( ޒުވާން ީޖލުތަކަށް ގެއްލެމުން  .9.

ިދއުން. 
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ވަރަށް  އެކީަށގެންވާ  ކިުރއެރުވުމަށް  ފަންނުތައް  އީެމހުންގެ  ފަންނާނުންނިާއ  .10.

މަަސއްކަތްނުކޮށް އޮތުން.

"ބިައނަލްއަޤުވީާމ ަސޤާފަތް" )ޕިޮޕއުލަރ ކަލްޗަރ( ިދވިެހންގެ ތެރޭގިައ، ޚާއަްސކޮށް  .11.

ޒުވާނުންގެ ތެރޭގިައ، މަޤުބޫލުވަމުން ދިާއރު، ިދވިެހންގެ ތެރޭގިައ ިދވިެހވަންތަކަން މާރކެޓް 
ކުރަން ނުވަތަ 'ިވއްކަން' މަަސއްކަތް ނުކުރުން.
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މައޫުލމާތިާއ ަސޤާފަތިާއ އްާޓްސގެ ިސާޔަސތު

މައުލޫމާތިާއ ަސޤާފަތިާއ އާޓްްސގެ ދިާއރާއީަކ ިދވިެހންގެ ިދިރއުޅުމަށް ފިުރހަމަކަމެއް  .1.

ގެންެސދޭ ދިާއރާތަކަކަށް ހެދުމުގެ ިއތުރުން ޤައުމަށިާއ ރައިްޔތުންނަށް މީާލ ކިުރއެރުން 
ިލއްބިައދޭ ިސނާއަތަކަށް އެކަން ހެދުން. 

ިޚޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ ިމިނވަންކަމިާއ، މައުލޫމާތު ހޯދާ ިލިބގަތުމުގެ ިމިނވަންކަމިާއ  .2.

އިަދ ންޫސވިެރކަމުގެ ިމިނވަންކަން، ިއްސލާމީްދނުގެ އްަސލުތަކިާއ ިޚލާފުނުވާގޮތުގެމިަތން، 
ޤާނޫނު އާަސީސ ތަންދޭ އެންމެ ފުޅާ ދިާއރާއެއްގިައ ބިައނަލްއަޤުވީާމ ިމންގަޑުތަކިާއ އެއް 

ހަމައަކުން ިދނުން.

ިދވިެހންނީަކ ިލޔުންތިެރ، ިކޔުންތިެރ އިަދ އުފެއްދުންތިެރ ބަޔަކަށް ހެދުން. .3.

ރާއްޖޭގެ ތީާރޚް ގެޒަޓްކުރުން އިަދ ރާއްޖޭގެ އާާސީރ ތަންތަނިާއ ގީަދީމ އެއްޗިެތ  .4.

ރައްކާތިެރކުރުން.

ރާއްޖޭގިައ ަޝގީާފ ފަތުރުވިެރކަން ތަރައީްޤ ކުރުން.  .5.

ިދވިެހ ބަހުގެ ތީާރޚް ގެޒެޓްކޮށް ިދވިެހ ބަހުގެ ަސރަހައީްދ ބަހުރުވަތައް ގެއްލުނަ  .6.

ނީުދ ގައީުމ ފެންވަރުގިައ ބޭނުންކުރެވޭ ބަހުރުވަތަކަށް ހެދުން.

ިދވިެހވަންތަކަން މާކެޓް ކުރަން ނުވަތަ 'ިވއްކަން' މަަސއްކަތް ކުރުން.  .7.

އެމްޑީޕީ ިއއިްތޙާދު ަސުރކާުރގެ 
ިސާޔަސތު
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އެމްޑީޕީ ިއއިްތހާދަކުްނ 
ކުުރމުއްދަތު)1 އަހަރާ 

3 އަހަުރ(ގެ ތެރޭގިައ ކުރާެނ 
ކަްނތައްތައް

ރާއްޖޭގެ ޕިްރންޓް ީމިޑޔާ ަސރުކާރުން އެއްވްެސ ިމންވަރަކަށް ކޮންޓްރޯލް ނުކޮށް  .1.

ިމިނވަންކަމިާއ މްުސތިަޤއްލު ކަންމީަތ ތަރައީްޤ ވުމަށް ދޫކޮށްލާނަން. އިަދ ންޫސވިެރން 
އަމަލު ކުރާނެ ިމންގަޑުތައް އެފަރާތްތަކުން އިަމއްލައަށް ކަނޑައަޅިައ، އެއަށް އަމަލުކުރުމަށް 

އީެހތިެރވުމުގެ ގޮތުން ންޫސވިެރންނަށް ތަމީްރނު ދޭނަން.

މޯލިްޑވްްސ  މްުސތިަޤއްލު  ކުރުމަށްޓަކިައ  ރިެގއުލޭޓް  ީމިޑޔާ  ބްރޯޑްކްާސޓް  .2.

ބްރޯޑްކްާސޓް ކިޮމަޝން އުފައްދާނަން.

ނުފޯރާގޮތަށް،  ބާރެއް  އެއްވްެސ  މައްޗަށް  ިހންގުމުގެ  ކިޮމަޝން  ބްރޯޑްކްާސޓް  .3.

ކަނޑައަޅިައ  ިމންގަޑުތައް  ކުރާނެ  އަމަލު  ބްރޯޑްކްާސޓަރުން  ދައުލަތުގެ  އިަދ  އިަމއްލަ 
އެފަރާތްތަކުން ިމިމންގަނޑުތަކިާއ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރޭތޯ ބެލުމުގެ ިޒންމާ އެކިޮމަޝނިާއ  

ހަވާލުކުރާނަން.

ބޯރޑެއްގެ  ފްާސކުރާ  މިަޖީލހުން  ބްރޯޑްކްާސޓަރުންނީަކ ރައިްޔތުންގެ  ދައުލަތުގެ  .4.

ދަށުން މަަސއްކަތްކުރާ ބަޔެއްކަމުގިައ ހަމަޖައާްސނަން. 

އިަމއްލަ ބްރޯޑްކްާސޓަރުންނަށް ލިައަސންްސ ދޫކުރުމުގެ ިނޒާމް އީެއ ިއނާްސފުވިެރ،  .5.

ހެދުމަށް ގެންނަންޖެހޭ ޤާނީޫނ  ިނޒާމަކަށް  އެތެރެ ފެންނަ، ރައިްޔތުންނަށް ޖަވާބުދީާރވާ 
ބަދަލުތައް ގެންނާނަން. އިަދ ލިައަސންްސ ދޫކުރުމުގެ ިމންގަޑުތައް ލިުއ ކުރާނަން.

މަަސއްކަތް  ިރަސރޗް  މަރުކަޒުގެ  ޤައީުމ  ިހދުމަތްކުރާ  ތީާރޚަށް  ިދވިެހބަހިާއ  .6.

ަސރުކާރަކުން  ިއއިްތހީާދ  އެމީްޑީޕ  ިއތުރުކޮށް،  ވީަސލަތްތައް  ޤިާބލުކަމިާއ  ކުރުމުގެ 
އުފައްދާނެ ޔިުނވަރިސީޓއިާއ ގިުޅގެން ިމމަަސއްކަތް ކުރުމުގެ މާހައުލެއް އުފައްދާނަން. 

އިަދ ިދވިެހ ރާއްޖެއިާއ ިދވިެހ ބަހުގެ މުއަްސިދ ތީާރޚް ގެޒެޓްކުރަން ފަށާނަން.

ިދވިެހރާއްޖޭގެ ރައްރަށުގިައ ވާހަކަދައްކާ ތަފާތު ބަހުރުވަތައް ިލޔުމިާއ ިއލެކްޓްރިޮނކް  .7.

ީމިޑޔާ ބޭނުންކޮށްގެން ިރކޯޑް ކުރާނަން.

ތަންތަނިާއ  އާާސީރ  ރާއްޖޭގެ  އުފައްދާ  ޕްރޮޓެކަްޝން  ފޯރހިެރޓޭޖް  ެސންޓަރ  .8.

ޤީަދީމ އެއްޗިެތ ރައްކާތިެރކުރުމުގެ މަަސއްކަތް ފައްޓާނަން.
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މައޫުލމާތިާއ ަސޤާފަތިާއ އްާޓްސގެ ިސާޔަސތު

ޤައީުމ  ރާއްޖޭގެ  ިހންގޭ  ދަށުން  ޕްރޮޓެކަްޝންގެ  ފޯރހިެރޓޭޖް  ެސންޓަރ  .9.

ދާރުލްއާާސރީަކ ިދވިެހންނަށިާއ ފަތުރުވިެރންނަށް މަޤްބޫލުވާ މައުރުޒުތައް ބާއްވާ ތަނަކަށް 
ދަތުރުކުރާގޮތަށް  ަސރަހައްދުތަކަކަށް  ހިުރހާ  ރާއްޖޭގެ  ިމމައުރުޒްތައް  އިަދ  ހަދާނަން. 

ހަމަޖައާްސނަން.

ިދވިެހން ިދވިެހ ބަހިާއ ތީާރޚިާއ ަސޤާފަތަށް އަހުލުވިެރކުރުވުމަށް ތައީުލީމ ިނޒާމިާއ  .10.

ދައުލަތުގެ ބްރޯޑްކްާސޓަރުން ބޭނުން ކޮށްގެން މަަސއްކަތް ކުރާނަން.

ދަށަށް ނަެޝނަލް  ކައުނިްސލްގެ  އެ  އުފައްދާ  އާޓްްސ ކައުނިްސލެއް  ނަެޝނަލް  .11.

ެސންޓަރ ފޯރއާރޓްްސ، ނަެޝނަލް އާރޓް ގެލީަރ އިަދ ނަެޝނަލް ލިައބްރީަރ ގެންނާނަން. 
ދަށުން  ކައުނިްސލްގެ  ިމފަންޑްވްެސ  އުފައްދާ  ފަންޑެއް  ިޑވަލޮޕްމަންޓް  އާރޓްްސ  އިަދ 

ިހންގާނަން.

ނަެޝނަލް އާރޓްްސ ކައުނިްސލް މެދުވިެރކޮށް ރާއްޖޭގެ މައުލޫމާތިާއ ަސޤާފަތިާއ  .12.

އާރޓްްސގެ ިސނާއަތް ތަރައީްޤ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ިއނާްސީނ ވީަސލަތް ތަރައީްޤ ކުރަން 
ޖަމާއަތްތަކުގެ  މަދީަނ  ކުންފިުނތަކިާއ  މަަސއްކަތްކުރާ  ިމިސނާއަތުގިައ  އިަދ  ފަށާނަން. 

ބިައވިެރވުން ިމކަމަށް ހޯދާނަން.

ނަެޝނަލް އާރޓްްސ ކައުނިްސލް މެދުވިެރކޮށް މައުލޫމާތިާއ ަސޤާފަތިާއ އާރޓްްސގެ  .13.

ދިާއރާތަކުގިައ މަަސއްކަތްކުރާ ފަންނާނުންނަށް އާމްދީަނ ިލިބދޭނެ ގޮތަކަށް ިމފަންނުތައް 
ކިުރއަރުވާނަން.

ނަެޝނަލް އާރޓްްސ ކައުނިްސލް މެދުވިެރކޮށް ިދވިެހންގެ ތެރޭގިައ ިދވިެހވަންތަކަން  .14.

މާކެޓް ކުރަން ނުވަތަ 'ިވއްކަން' މަަސއްކަތް ކުރާނަން.



113

އެމްޑީޕީ ިއއިްތޙާދު ގެ 
ަސުރކާރްުނ ިދގުމުއްދަތު
)1 އަހަރާ 5 އަހަުރ(ގެ 

ތެރޭގިައ ކުރާެނ ކަްނތައްތައް

ކުރަން  އަމަލު  އެއަށް  ހަދާ  ޤާނޫނު  ރައްކާތިެރކުރުވާ  ތިަރކަ  ަސޤީާފ  ރާއްޖޭގެ  .1.

ފަށާނަން.

ރާއްޖޭގެ ޤައީުމ ދާރުލްއާާސރީަކ ީވއެންމެ ބޮޑު ިމންވަރަކުން އިަމއްލަ އާމްދީަނ  .2.

އިަދ  ހަދާނަން  ތަނަކަށް  ިހންގާ  މެދުވިެރކޮށް  ހަރަކާތްތައް  ފަންޑްރިެއިސންގ  އިާއ 
ރާވާ  މައުރުޒުތައް  ދާރުލްއާާސރުގެ  އަމާޒުކޮށްގެން  ފަތުރުވިެރންނަށް  ކުރުމުގިައ  ިމކަން 

ިހންގާނަން.

ަސޤާފަތިާއ  ތީާރޚިާއ  ރާއްޖޭގެ  އަމާޒުކޮށްގެން  ފަތުރުވިެރންނަށް  ިދވިެހންނިާއ  .3.

ދައްކުވިައދޭ މަރުކަޒުތައް ރާއްޖޭގެ ަސރަހައްދުތަކުގިައ އުފައްދާ އެތަންތަން ތަރައީްޤކޮށް 
ިހންގާނެ ިއނާްސީނ ވީަސލަތް ިބނާކުރާނަން.

ިއންވެންޓީްރ ފިުރހަމަކޮށް، އަެސިއޓްތަކުގެ  ތަންތަނުގެ  ހިެރޓޭޖް  ިދވިެހރާއްޖޭގެ  .4.

އާމްދީަނ  މެދުވިެރކޮށް  ިސނާއަތް  ފަތުރުވިެރކަމުގެ  ިދރާާސކޮށް،  މިުހއްމުކަން  ތީާރީޚ 
ިލިބދޭނެ ގޮތަކަށް އެ ަސިއޓްތައް ބަލަހައްޓާ ިހންގާނެ ވީަސލަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭނަން.

ނަެޝނަލް ލިައބްރީަރއީަކ ޤައުމުގެ ތީާރީޚ ިލޔުންތައް ގެދޮރުކޮށް ބަލައްޓާ ތަން  .5.

ކަމުގިައ ހަމަޖައާްސނަން.

ފޮތްތަކިާއ، ންޫސ މަޖައްލާތަކިާއ، އެލެކްޓްރިޮނކް  ިއލީްމ އިަދ މިުނފިޫހިފލުމުގެ  .6.

ފަތުރުގެ  ދަތުރު  ލިައބްރީަރތައް  ރަގަޅު  ފެންވަރު  ިލިބދޭނެ،  ީމިޑޔާ  އޮން-ލިައން  އިަދ 
ިނޒާމު މެދުވިެރކޮށް ފޭަސހިައން ކޮންމެ ިދވެއަްސކަށްވްެސ ދެވޭ ިހާސބުތަކުގިައ ޤިާއމް 

ކުރާނަން.

ބަހުރުވަތައް  ވާހަކަދައްކާ  ަސރަހައްދުތަކުގިައ  އިެކރައްރަށުގައިާއ  ިދވިެހރާއްޖޭގެ  .7.

ރައިްޔތުންގެ މިަޖިލހުގިައ ބޭނުން ކުރުމަށް ިހތްވަރުދޭނަން.

ނަެޝނަލް އާރޓްްސ ކައުނިްސލްއީަކ ޤައީުމ އިަދ ބިައނަލްއަގުވީާމ ގްރާންޓް )ިހލޭ  .8.

ިހންގާ ތަނެއްކަމުގިައ  ީވހާވްެސ ކުޑަ ޚަރަދެއް ކޮށްގެން  އީެހ( ހޯދިައގެން ަސރުކާރުން 
ހަދާނަން. 



ިއޤުިތާސީދ ތަރައީްޤ  - އެަނއް ިދވިެހރާއްޖޭގިައ

ިރާޔީސ ވަޢުދުތަކާގުޅޭ ހޮެޔ ވިެރކަމުގެ ިސާޔަސތުތައް

ފަތުުރވިެރކްަނ

މްަސވިެރކްަނ

ަދނޑުވިެރކްަނ

ކިުދ އިަދ މުެދފްަނީތގެ ިވަޔފީާރ

ަވީޒފާ

ިތމާވިެށ

ފާެނިއ ަނުރަދމާގެ ިޚުދމަތް

ހަކަަތ

ިބްނ

ަސިއްންސއިާއ ޓެކޮްނޮލީޖ
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ފަތުުރވިެރކަމުގެ ިސާޔަސތު

ިރޯސޓު ތަރައީްޤކުރުމަށް ނެރުނިުހނދު އެފަދަތަރައީްޤއަކިާއ ރައިްޔތްުނގެ ަޝކުވާ އެއްފަހަރާ އެތަކެއް  .1.

އެކަށޭނެ ިމންވަރަށް ިއނާްސީނ ވީަސލަތްތައް ތަރައީްގކުރިެވފިައ ނެތުން.

ފަތުރުވިެރކަން ކިުރއަރަމުން އިައ ިމންވަރިާއ ފިައހަމަކުރެވޭ ވަރަށް ތަމީްރނިުދނުމުގެ  .2.

ހުނަރުވިެރން  ިބދީޭސ  އަދަދެއްގެ  ިގނަ  ރާއްޖެއަށް  ިއތުރުނުކުރެވުމުން  ފުރަުސތުތަށް 
އެތެރެކުރަން ޖެހުން.

ކިުރއަށްގެނިްދއުމަށްބޭނުންވާ  ދެމެހެއްޓެނިެވގޮތެއްގިައ ފަތުރުވިެރކަމުގެ ިސނާއަތު  .3.

ދަތުރުފަތުރިާއ  އެތެރޭގެ  ބަނދަރިާއ  ވިައގެ  ކަމުގިައވާ  ވީަސލަތްތައް  އުމުރީާނ 
ކިުނނައްތާލުންފަދަ ކަންކަމަށް އެކަށޭނެ ިނޒާމެއް ނެތުން.

އެއްމާކެޓެއްގިައ ވާދަކުރަންޖެހޭ ިރޯސޓުތައް އިެކފަހަރު އިެކ އޫުސލުން ކުއްޔައް  .4.

ދޫކުރުން.

މީާލ ބާޒާރުގިައ ިލބެންހިުރ ިއންވްެސޓްމަންޓް ފިައނޭނަްސށް ބެލުމެއްނިެތ ިސޔީާސ  .5.

މަޤަުސދަކަށް ިރޯސޓުތަރައީްޤކުރުމަށް ނެރުމުން ިއންވްެސޓަރުންނިާއ ބޭންކުތަކަށް ނުކުޅިެދ 
މަންފާ  ިލބެންވާ  ރައްޔަތުންނަށް  ހުރްަސއިެޅ  ތަރައީްޤކުރުމަށް  ރަށްތައް  ދޫކުރެވުނު 

ނިުލބުން.

ޔޮޓިާއ ަސފީާރ ފަދަ ފަތުވިެރކަމުގެ އުޅަނދުފަހަރިާއ މެދު އަޅާނުލިެވ އެއުޅަނދުތަކަށް  .6.

ބޭނުންވާ ބަނދަރިާއ އެހިެނހެން އާަސީސ ިހދުމަތްދޭނެ ވީަސލަތްތައް ތަރައީްގކުރިެވފިައ 
ނެތުން.

ިސނާއަތްތައްކަމުގިައވާ  ތަފާތު  ތަރައީްގވާންޖެހޭ  ގިުޅގެން  ފަތުރުވިެރކަމިާއ  .7.

އަތްތިެރމަަސއްކަތިާއ ދަނޑުވިެރކަމިާއ ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ ދަތުރުކުރުން ފަދަކަންކަމުގެ ފިައދާ 
އާއްމު ރައްޔަތުންނަށް ފޯރުކޮށިްދނުމަށް ރޭވުނުނަމަވްެސ އެކަންތައް ހިާސލްކުރުމަށްބޭނުންވާ 

ވިެށ ގިާއމުނުކުރެވުން.

ިބދީޭސންނިާއ  އެއްފެންވަރެއްގެ  އެއްވީަޒފާއެއްގިައއުޅޭ،  ިރޯސޓުތަކުގިައ  ބައެއް  .8.

ިދވިެހންގެ މާުސރައަށް ބަލިާއރު، ިދވިެހމުވައްޒަފަށިްލބޭ މާުސރައިާއ ިއނާއަތްތައް މަދުވެ 
ތަފާތުކުރުންތައް ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ބޮޑުވުން.
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ިބޑިުއވެލުއޭޓްކުރުމިާއ ޤަވިާއދުތައް  ތަނީްފޒުކުރުމުގިައ ހާމަކަމިާއ ހަމަހަމަކަން  .9.

ރައްޔަތުންނިާއ  މައްޗަށް  ތަކުގެ  ިއދާރާ  ަސރުކާރުގެ  ޓިޫރޒަމްއިާއބެހޭ  ނުގެންގުޅުމުން 
ިއންވްެސޓަރުންނިާއ ފިައނޭނަްސރުންގެ ިއތުބާރު ގެއްލުން.

ރާއްޖޭގެ  މުއްދަތައްބަލިާއރު  ިހންގާފިައއޮތް  ފަތުރުވިެރކަން  ރާއްޖޭގިައ  ިދވިެހ  .10.

ޓިޫރޒަމް ޕްރޮޑަކްޓް ޑިައވިާސފިައ )ފަތުރުވިެރކަމުގެ ތަފާތު ިހދުމަތް ތައާރަފް( ނުކުރެވުމިާއ 
ތަނަވްަސކޮށް  ވިައގެދަތުރު  ެޝިޑއުލްޑް  ބޭނުންވާ  އައުމަށް  ރާއްޖެއަށް  ފަތުރުވިެރން 

ނުދެވުން.

ފަތުރުވިެރކަމުގެ ތަރައީްގއިާއ އެކުއީެކގިައ ތަރައީްގވާނެ ފުރަުސތު ިލބުނު ނަމަވްެސ  .11.

ނަމުގިައ ގައުމު  ނުއުފެއްދުނުތަނުގިައ ގައީުމ އެއަރލިައނެއްގެ  ގައީުމ އެއަރ ލިައނެއް 
ދަރުވާލައފިައވުން.

ަސރުކާރުން  ރޭވުމިާއ  ބަދަލުތައް  ގެންނަންޖެހޭ  ިސނާއަތަށް  ފަތުރުވިެރކަމުގެ  .12.

ިނންމަންޖެހޭ ިނންމުންތަކުގިައ އިަމއްލަ ފަރާތްތައް ބިައވިެރކުރުން ކުޑަވުމުން ިސނާއަތަށް 
ިލބެންޖެހޭ ފިައދާ ހެޔޮގޮތުގިައ ނިުލބުން.

އެކީަށގެންވާ   ފިަހކޮށްދޭނެ  ބިެހގެނިްދއުމަށް  ފިައދާ  ިސނާއަތުގެ  ފަތުރުވިެރކަމުގެ  .13.

މީާލ ބާޒާރެއް ގިާއމުވެފިައ ނެތުމުން ގައުމުގެ ތަނަވްަސކަން ހަމަހަމަގޮތެއްގިައ ބެހުމަށް 
ހުރްަސ އެޅުން.

ފަތުރުވިެރކަމިާއ ގުޅުންހިުރ ދިާއރާތަކަށް ބޭނުންވާ ގާނީޫނ އިޮނގަނޑު ނެތުމުގެ  .14.

ަސބަބުން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވިެރކަމުގެ ދިާއރާގެ މަަސއްކަތް ތަރައީްގވެ ކިުރއެރުމަށް ހުރްަސ 
އިެޅފިައވުން. ިމާސލަކަށް ޓިޫރްސޓް ްސވިެނއަރ ިވޔަފިާރވިެރންނަށް ކުރަމުންދާ ނޭދެވޭ 

އަަސރު ބޮޑުވަމުން ިދއުން.

ކަމަށް  މައްޗަށް  ީރިތކަމުގެ  ޤުދުރީަތ  ިބނާވެފިައވީަނ  ފަތިުރވިެތކަން  ރާއްޖޭގެ  .15.

ހިެދފިައީވނަމަވްެސ  ޤަވިާއދުތަކެއް  ރައްކައުތިެރކުރުމަށް  ިތމާވިެށ  ނާޒުކު  ިމ  ީވިހނދު 
އެކަން ތަނީްފޒު ކުރިެވފިައނެތުން.
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ފަތުުރވިެރކަމުގެ ިސާޔަސތު

ދެމެހެއްޓިެނިވގޮތެއްގިައ ތަރައީްޤކުރުމުގިައ ިސޔީާސ  ިސނާއަތު  ފަތުރުވިެރކަމުގެ  .1.

މަގަްސދުތަކަށް ިއްސކަންނީުދ ޤައުމުގިައ ހިުރ ވީަސލަތްތަކުގެ މައްޗަށް ޖުމްލަ ގޮތެއްގިައ 
ބަލިައ މިުޅ ިއޤިްތާސދަށް ލޮޅުން ނާރާނެހެން ފަތުރުވިެރކަމުގެ ިސނާއަތު ކިުރއަރުވުން.

ިއނާްސީނ ވީަސލަތްތައް ިބނާކޮށް ިއތުރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަމީްރނިާއ ހުނަރިުލބޭނެ  .2.

ފުރަުސތުތައް ފުޅާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވިެށ ގިާއމްމުކޮށިްދނުން.

ޓެކްްސ  ނަގާ  ގޮތެއްގިައ  ިއނާްސފުވިެރ  ފިައދިާއން  ފަތުރުވިެރކަމުގެ  .3.

ޕަބިުލކްފިައނޭންްސ މެދުވިެރކޮށް ތަރައީްޤގެ މްަސރޫތަކަށް ބޭނުންކުރަން ފެށުން.

އެތެރޭގެ  ބަނދަރުތަކިާއ  ވިައގެ  ކަނޑިާއ  ކަމުގިައވާ  ވީަސލަތްތައް  އުމުރީާނ  .4.

ދަތުރުފަތުރިާއ ކިުނނައްތާލުންފަދަ ކަންކަމަށް އެކީަށގެންވާ ވީަސލަތްތައް ގިާއމް ކުރުން.

ހޯދުމިާއ،  ހިުރކަންތައްތައް  ކުރެވެން  ފުޅާކުރުމަށް  ިހދުމަތް  ޓިޫރޒަމްގެ   .5.

ފަތުރުވިެރކަމުގެ ިވޔަފީާރގެފިައދިާއން ިއނާްސފުވިެރ ޓެކްްސއެއް ކަނޑައެޅުމިާއ ޓިޫރޒަމް 
ރައްޔަތުންނިާއ  ފުޅާދިާއރާއެއްގިައ  އެކުލަވާލުމުގިައ  ިދރާާސކޮށް  ޕްލޭން  މްާސޓަރ 

ިއންޑްަސޓީްރގެ ބިައވިެރވުން ހޯދުން.

ގޮތުންބާރުއަޅިައ  ޤާނީޫނ  ރައްޓިެހކުރުމަށް  ިތމާވެއްޓިާއ  ިހންގުން  ިރޯސޓުތައް  .6.

ިރޯސޓުތަކީަކ ިއޖިްތމީާއ އިަދ ަސގީާފގޮތުން ިޒންމާދާރު ިތމާވެއްޓިާއ ރައްޓިެހ ފަރާތްތަކެއް 
ކަމުގިައ ހެދުން. 

ފަތުރުވިެރކަމިާއ ގިުޅފިައވާ  އިެކ އިެކ ކަންތައްތައް ފިުރހަމަ ގޮތެއްގިައ ިހންގިައ  .7.

ކިުރއެރުވުމަށް ބޭނުން ގާނޫނުތަކިާއ ގަވިާއދުތައް ތައާރަފްކުރުން.  

ކަމަށް  މައްޗަށް  ީރިތކަމުގެ  ޤުދުރީަތ  ިބނާވެފިައވީަނ  ފަތުރުވިެރކަން  ރާއްޖޭގެ  .8.

ދަމަހައްޓިައީދ  ީޖލުތަކަށް  އަންނަންއޮތް  މުއަްސނިދކަން  ގުދުރީަތ  ރާއްޖޭގެ  ީވިހނދު 
ރައްކައުތިެރކޮށިްދނުން.

އެމްޑީޕީ ިއއިްތޙާދު ަސުރކާުރގެ 
ިސާޔަސތު
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އެމްޑީޕީ ިއއިްތހާދަކުްނ 
ކުުރމުއްދަތު)1 އަހަރާ 

3 އަހަުރ(ގެ ތެރޭގިައ ކުރާެނ 
ކަްނތައްތައް

ިރޯސޓްތަކުގެ  މުވައްޒަފުންނިާއ  މަަސއްކަތްކުރާ  ދިާއރާގިައ  ފަތުރުވިެރކަމުގެ  .1.

ހައްގުތައް  މުވައްޒަފުންގެ  މަަސއްކަތްކުރާ  އެދިާއރާގިައ  މްަޝވަރާކޮށް  ވިެރންނިާއ 
ޤާނޫނަށްގެންނަންޖެހޭ  މަަސއްކަތްތިެރންނާބެހޭ  ރާއްޖޭގެ  ިދނުމަށްޓަކިައ  ރައްކާތިެރކޮށް 

ބަދަލުތައް ީވއެންމެ އަވަހަކަށް ގެންނާނަން.

ިއންވްެސޓަރުންނަށް ލުޔެއިްދނުމަށްޓަކިައ އަލަށިްބޑުކޮށްގެން ހަދާ ިރޯސޓުތަކުންނަގާ  .2.

އެޑުވާންްސ ފިައާސ ނެގުން ހުއްޓާލާނަން.

ފަރާތްތަކުގެ  މަަސއްކަތްކުރާ  ދިާއރާގިައ  ފަތުރުވިެރކަމުގެ  ަސރުކާރިާއ  .3.

ޓިޫރޒަމް  ިދރާާސކުރުމަށްފަހު  ިމހާރުއޮތްގޮތްބަލިައ  ފަތުރުވިެރކަން  މްަޝވަރާއިާއއެކު 
މްާސޓަރ ޕްލޭން ިއްސލާހުކުރާނަން.

ރައްޔަތުންނަށް  ިޒންމިާއތުރުކޮށް  ިއޖިުތމީާއ  ފަރާތްތަކުގެ   ިހންގާ  ިރޯސޓްތައް  .4.

ފަރާތްތަކަށް  އެފަދަ  ބާރުއަޅިައ  ިހންގުމަށް  ިރޯސޓުތައް  ފިައދާހިުރގޮތަކަށް  ީވހާވްެސ 
އެކީަށގެންވާ ިއނާޔަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭނަން.

ަސރުކާރުގެ މީާލ ިއދާރާތަކިާއ ިރޯސޓްތަކުގެވިެރންނިާއ ރައްޔަތުން ބިައވިެރވެގެން  .5.

އާަސްސތައް  ނެގުމުގެ  ޓެކުހެއް  ފިައދިާއން  ޓިޫރޒަމްގެ  ގޮތެއްގިައ  ިއނާްސފްވިެރ 
އެކުލަވާލާނަން.
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އެމްޑީޕީ ިއއިްތޙާދު ގެ 
ަސުރކާރްުނ ިދގުމުއްދަތު
)1 އަހަރާ 5 އަހަުރ(ގެ 

ތެރޭގިައ ކުރާެނ ކަްނތައްތައް

ހޮޓެލް  ިއންޓަރނަޭސނަލް  ރަނގަޅު  ފެންވަރު  އެންމެ  ހިުރ  ިމަސރަހައްދުގިައ  .1.

ުސކޫލްހިުރ ތަނަށް، ރާއްޖެ ހަދާނަން.

ފަތުރުވިެރކަމީަކ ިދވިެހންގެ އަތްމީަތގިައ އޮންނަ އެއްޗެއްކަމުގިައ ހެދުމުގެގޮތުން  .2.

ިދގުމުއްދަތަށް  ިއންވްެސޓްމަންޓްތަކަށް  ބޮޑިެތ  ފަދަ  އުޅަނދު  ަސފީާރ  ހޮޓާ  ިރޯސޓް، 
ިދވިެހންނަށް ލޯނިުލބޭނެ މަގު ިއންވްެސޓްމަންޓް ބޭންކުތައް މެދުވިެރކޮށް ފިަހކޮށްދޭނަން.

ކަމުގިައވާ  ޕްރޮޑަކްޓްތަށް  ިއތުރު  ގޮތުން  ފުޅާކުރުމުގެ  ިޚދުމަތް  ފަތުރުވިެރކަމުގެ  .3.

ޓިައމް  އިައލެންޑިާއ  ޕްރިައވެޓް  ޓިޫރޒަމްއިާއ  ިސއީްހ  އިަދ  ަސގީާފ  މޫދުކިުޅވަރިާއ، 
ެޝއަރފަދަ ިހދުމަތްތައް ތައާރަފްކުރާނަން.

ފަތުރުވިެރކަމުގެ ދިާއރާއަށް ބޭނުންވާ ިއންވްެސޓްމަންޓް ފިައނޭންްސ ިލބޭނެގޮތް  .4.

ބިައވިެރވެވޭނެގޮތް  ފުޅާދިާއރާގިައ  ރައްޔަތުން  ިމިސނާއަތުގިައ  ިދނުމިާއއެކު  ފިަހކޮށް 
ތަނަވްަސކޮށް ިދނުމަށްޓަކިައ މީާލބާޒާރު މެދުވިެރކޮށް އާއްމުކޮށް ިހއާްސ ިވއްކާފަރާތްތަކަށް 

މައުނީަވ ިއނާޔަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭނަން. 

ޤިާބލްކަން  ކިުރމިަތލުމުގެ  ފަތުރުވިެރކަމުގެދިާއރާ  ބަދަލުތަކަށް  އަންނަ  މުޫސމަށް  .5.

ިއތުރުކުރާނަން.

ރާއްޖޭގެ ދެކުނިާއ މެދު ރާއްޖެތެރެ ފަދިައން އުތުރުގިައ ިއންޓަނަޭސނަލް ވިައގެ  .6.

ބަނދަރެއް ތައާރަފްކޮށް ިމހާރުހިުރ އެއަރޕޯޓްތައް ފަތުރުވިެރކަމަށް އަންނަ ކިުރއެރުމިާއ 
އެއްފަދިައން ތަރައީްޤ ކުރާނަން.

ފަތުުރވިެރކަމުގެ ިސާޔަސތު
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މްަސވިެރކަމުގެ ިސާޔަސތު

ަސބަބުން ރައިްޔތްުނގެ ަޝކުވާ ނުބެލެހެއްޓުމުގެ  ގްަސދުގިައ  ަސރަހައްދު  ިއޤިުތާސދް  ރާއްޖޭގެ  .1.

ރާއްޖޭގެ މްަސވިެރކަމަށް ނުކުމެއުޅޭ ަސރަހައްދުގިައ ބޭރުގެ ބޯޓުފަހަރު ތަކަށް ދާއެޅުމުގެ 
ފުރަުޞތިުލިބ އެކަމުގެ ަސބަބުން ރާއްޖޭގެ މްަސވިެރކަން ީހނަރުވުން. 

މްަސވިެރކަމުގެ  ހުރެ  ރާއްޖޭގިައ  އީޮފހެއް  ިދރާާސކުރާ  ބެހޭ  މްަސވިެރކަމާ  .2.

މާހައުލަށް އަންނަ ބަދަލު ދެނެގަނެ  މްަސވިެރންނަށް އެމައުލޫމާތުތައް އަންގިައިދނުމަށް 
ިމއަދުގަެސރުކާރުން ނުކުޅިެދފިައވުން.

އަހިަމއްޔަތު  ދޭންޖެހޭ  ދިާއރާއަކަށް  މިުހއްމު  ރާއްޖެއަށް  ފަދަ  މްަސވިެރކަން  .3.

މްަސވިެރކަމީަކ  ިމއަދު  ކިުރމީަތގަ  ޒުވާނުންގެ  ިގނަ  ަސބަބުން  ނިުދނުމުގެ  ަސރުކާރުން 
ަސރުކާރުން  އުފެއްދުމަށް  ޒުވާނުން  މްަސވިެރ  މަަސއްކަތަކަށްނުވެ,  ަޝއުގުވިެރވާ 

ިއހުމާލުވެފިައވުން.

.4. ިމހާރު ދިުނޔޭގިައިތިބ މްަސވިެރކަމިާއ އެމުގެ މައުލޫމާތު މުއަްސނިދ ތަޖިުރބާކާރު 

ބޭނުންވާ  ކިުރއެރުވުމަށް  ދަމަހައްޓާ  މްަސވިެރކަން  މްުސކިުޅވުމުން  މްަސވިެރން 
މްަސވިެރކަން  ނިުލިބ  މައުލޫމާތު  އަންނަ  ވާރުތަވަމުން  މްަސވިެރކަމުން  ިދވިެހވަންތަ 

ކިުރއަށް ނުގެންދެވޭނެކަމުގެ ިބރު ކިުރމިަތވެފިައވުން.

ފިުރހަމަ  ގޮތުގިައ ކިުރއަރުވިައ ދެމެހެއްޓުމަށް  ފިުރހަމަ  މްަސވިެރކަން  ރާއްޖޭގެ  .5.

ޤާނީޫނ އިޮނގަނޑެއް އެކުލަވާލިައފިައނެތުން.

ހިުރ  އިަދ ިމހާރު  އާލާކޮށް  ބާވަތްތައް  ިއތުރު  ރޮގުން  މްަސވިެރކަމުގެ  ރާއްޖޭގެ  .6.

ހޯދުންތަކުން  މިާހރުންގެ  ބޭރުގެ  ރާއްޖިެއން  ފުޅާކުރުމަށް  މްަސވިެރކަން  ބާވަތްތަކުގެ 
އިަދ  އާންމުނުކޮށް  ީވވަރަށް  އާންމުކުރަން  މައުލޫމާތު  އެފަދަ  ދައްކާފިައީވނަމަވްެސ 

އާންމުފަރާތްތަކުން އެމަަސއްކަތެއް ކުރުމަށް ަސރުކާރުން  މަގުފިަހކޮށީްދފިައ ނުވުން.

ކޮންޓުރޯލްކުރުމުގެ  ީހލަތްތިެރކަމާއެކު،  އަގު  މަހުގެ  ބާނާ  މްަސވިެރން  ރާއްޖޭގެ  .7.

ބާރު ަސރުކާރިާއ އިަމއްލަ މަދު ބައެއްގެ އަތްމީަތގަ އޮތުމުން ދިުނޔޭގެ މާރކޭޓުގިައ މަހަށް 
އަންނަ ހެޔޮބަދަލުގެ ފިައދާ ިދވިެހންނަށް ިލިބިދނުމަށް ަސރުކާރުން ހުރްަސއަޅާފިައވުން.
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ިވޔަފިާރވިެރންނަށް  ަސއުގުވިެރކަންހިުރ ރާއްޖޭގިެގނަ  ދިާއރާއަށް  މްަސވިެރކަމުގެ  .8.

މްަސވިެރކަމަށް ިއންވްެސޓް ކުރުމަށް  ބޭނުންވާމަގުތައް ފިަހކުރިެވފިައ ނެތުމުގެ ަސބަބުން 
މްަސވިެރކަމުގެ ރޮގުން ިގނަ ފުރަުޞތުތަކެއް ގެއިްލގެން ިދއުން.

އެމްޑީޕީ ިއއިްތޙާދު ަސުރކާުރގެ 
ިސާޔަސތު

މްަސވިެރކަން ރާއްޖޭގެ ިއޤިުތާސދުގިައ ކުޅޭ މިުހންމު ރޯލް ބޮޑުކޮށް ހާއަްސގޮތެއްގިައ  .1.

މްަސވިެރން ބާނާމަހަށް ިލބެންއޮންނަ އެންމެބޮޑުއަގު ހޯދިައިދނުމަށްޓަކިައ އިެއރަކު ދިުނޔޭގެ 
މާރކެޓަށް އަންނަހެޔޮ ބަދަލަކާ އެއްގޮތަށް ވާދަވިެރކަމަށް ހުޅުވާލިައ ބޮޑު އަގު ރާއްޖޭގެ 

މްަސވިެރކަމުގެ ދިާއރާ އަށް ިލބޭނެ ގޮތައް ބައްޓަންކުރުން.

ިމހާރުގީެޖލްއިާއ މްުސތަޤުބަލްގެ ީޖލްތަކަށް އެންމެ ފިައދާ ހިުރ ގޮތަށް ރާއްޖޭގެ  .2.

މްަސވިެރކަން ދެމެހެއްޓިެނިވ ގޮތެއްގިައ ތަރައީްޤކުރުން.

މްަސވިެރންނަށްބޭނުންވާ ތަމީްރނީުދ އިަދ އީެމހުންނަށް ބޭނުންވާ މީާލ އީެހތިެރކަން  .3.

ިލބޭނެ ގޮތް ހަމަޖައަްސިއިދނުން.

.4. މްަސވިެރކަމުގެ ތަހީުލލު ކިުރއަރުވިައ މްަސިވއާްސއާލާކުރުމިާއ މްަސވިެރކަމުގެ 

ިހންގުންތިެރކަން މިަތކޮށް، މަހުގެ އުފެއްދުންތައް ިއތުރުކުރުން.

ިދިރއުޅުމުގެ ިވންދު ކަމަށީްވިހދު  މްަސވިެރކަމީަކ، މްަސވިެރކަންކުރާ ިދވިެހންގެ  .5.

ރާއްޖޭގެ ަސރަހައްދީަކ  ިދވިެހންގެ ކޮންޓްރޯލްގިައ އޮންނަ ތަނެއްކަމުގިައ ހަމަޖެހުން.

ނުގެންެސ  އޮޅުވާލުންތައް  ިއތުރު  ބޭރުގެއީެހއަށް  ދިާއރާއަށިްލބޭ  މްަސވިެރކަމުގެ  .6.

ިއހުލްާސތިެރކަމާއެކު ރައްޔަތުންނަށް ިހލިޭދނުން.
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އެމްޑީޕީ ިއއިްތހާދަކުްނ 
ކުުރމުއްދަތު)1 އަހަރާ 

3 އަހަުރ(ގެ ތެރޭގިައ ކުރާެނ 
ކަްނތައްތައް

ިމހާރަށްވުރެބޮޑަށް  މްަސވިެރންނަށް  ިއްސލާހުކޮށް  ޤާނޫނު  މްަސވިެރކަމުގެ  .1.

ފިައދާކުރާނެ ގޮތްތަކަށް ޤާނޫނުއިާއ ޤަވިާއދުތައް ހަދިައ ތަނީްފޒުކުރާނަން.

މްަސވިެރކަން ކުރާ އުޅަދުފަހަރުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ގޮތުން މްަސއުޅަދު  .2.

ފަހަރު ނުވަތަ ބޯޓް ިބލިްޑންގް ކޯޑެއް ތައާރަފުކުރާނަން.

ިމހާރު މަހުން ިލބޭފިައދާ ިއތުރުކުރުމުގެ ގޮތުންނިާއ މަހުގެ އުފެއްދޭ އިެކބާވަތްތައް  .3.

ިއތުރުކޮށް ކިުރއެރުވުމުގެ ގޮތުން ިމދިާއރާގެ ކިުދ އިަދ މެދުފަނީްތގެ ިވޔަފިާރ ކިުރއެރުވުމަށް 
ބޭނުންވާ އީެހތިެރކަން ފޯރުކޮށްދޭނަން.

ގޮތުން  ކުރުމުގެ  ަސލާމަތް  ޗޭނުން  ދަރީަނގެ  ބަނދިެވފިައވާ  އިޮޑވިެރން  ިމހާރު  .4.

މީާލިއދާރާތަކުން ނަގާފިައވާ ލޯނު ދައްކާ ހަލްާސކުރުމަށް ފޭަސހަކޮށިްދނުމަށް އެފަރާތަށް 
ހުށަހަޅާނަން. 

ިދވިެހންނަށް  އެނަން  ހަދިައ  އުފެއްދުމަކަމަށް  ިދވިެހ  ިމނަމީަކ  "މޯލިްޑވިްފްސ"  .5.

ިމލްކުކޮށިްދނުމަށް ބިައނަލްއަޤްވީަމ ގޮތުން ކުރެވެންއޮތް ހިުރހާކަމެއް ކުރާނަން. 
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އެމްޑީޕީ ިއއިްތޙާދު ގެ 
ަސުރކާރްުނ ިދގުމުއްދަތު
)1 އަހަރާ 5 އަހަުރ(ގެ 

ތެރޭގިައ ކުރާެނ ކަްނތައްތައް

ޒުވާނުން މްަސވިެރކަމުގެ ދިާއރާއަށް ވެއްދުމަށްޓަކިައ ތަފާތު މާރކިެޓންގ ކެންޕޭން  .1.

ިހންގިައ ްސކޫލްތަކުގެ ިފަޝީރޒް ަސިއންްސ މާއްދާ ިކޔަވާ ދިަރވަރުން އަމީަލ ތަޖިުރބާ 
ހޯދުމަށް މަހައްދާން ޖެހޭގޮތައް ތައީުލީމ ިނޒާމް ހަމަޖައާްސނަން. 

ރާއްޖޭގެ ިއޤިުތާސީދ ަސރަހައްދު ިހމާޔަތްކޮށް އެކަނޑުތަކުގިައ ހިުރ ބޮޑުކަންނީެލގެ  .2.

ްސޓޮތަކުގެ ބޭނުން ިދވިެހންނަށް ދެމެހެއްޓިެނިވގޮތެއްގިައ ިހފޭނެގޮތްތައް ހޯދިައދޭނަން.

ކުރަން  މްަސވިެރކަން  ޒުވާނުން  ޤިާއމްކޮށް  ިއންްސިޓިޓއުޓެއް  ިފަޝީރޒް  .3.

ަޝއުގުވިެރކުރުވިައ ތަމީުރނުދޭނަން.

މްަސވިެރކަމުގެ ރޮގުން ރާއްޖޭގިައ އާލާކުރިެވދާނެ މިެރކަލްޗާރ ނުވަތަ މްަސިވއަްސިއ  .4.

ިދރުވިައ އާލާކޮށް، މަހުގެ ިވޔަފިާރ ފުޅާކުރުމަށް އިަމއްލަ ިވޔަފިާރވިެރންނަށް މީާލ އިަދ 
ފަނީްނ އީެހތިެރކަނީްދ އެރޮގުން މްަސވިެރކަމުގެ ިސނާޔަތެއް އުފައްދާނަން. 

ބޭރުގެ މިާހރުންގެ އީެހގިައ ރާއްޖޭގެ ފަޅުތަކުގިައ ދެމެހެއްޓިެނިވ ގޮތެއްގިައ އެން  .5.

އާލާ ކުރުމުގެ ޤައީުމ މްަޝރޫއެއް ިހންގުމަށް މަގުފިަހކޮށްދޭނަން. 

ިދވިެހ ރާއްޖެ އީަކ މްަސވިެރކަމުގެ ތަހީުލލްކުރާ ަސއުތުއިޭޝޔާގެ ަސރަހައްދުގިައއޮތް  .6.

އެންމެ މަޤްބޫލް މަނިްޒލްކަމަށް ހަދާނަން. 

ރާއްޖޭގެ މްަސވިެރންނަށް ފޭަސހަވާނެ ގޮތަށް އިަދ ިދވިެހމްަސވިެރންނަށް ިއޤިުތާސީދ  .7.

އިެކަސރަހައްދުތަކުގިައ  ގޮތުން  ފޭަސހަކުރުމުގެ  ކުރުމަށް  މްަސވިެރކަން  ަސރަހައްދުގިައ 
ޒަމީާނ ިފަޝީރޒް ހާބަރު ހަދާނަން.
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ފަޅު ރައްތަކިާއ ީމހުން ިދިރއުޅޭ ރައްތަކުގިައ ދަނޑުވިެރކަން ކުރެވޭނެ ފުރަުސތު ރައިްޔތްުނގެ ަޝކުވާ .1.

އަހިަމއްޔަތުކަންނިުދނުމުގެ  ަސރުކާރުން  ިސނާއަތަށް  ދަނޑުވިެރކަމުގެ  ިދވިެހ  ތައްހުރެ 
ަސބަބުން ފުޅާދިާއރާއެއްގިައ ދަނޑުވިެރކަން ކުރެވޭގޮތްނުވުން. އިަދ ދަނޑުގޮވާން ކުރުމަށް 
ިދގުމުއްދަތަށް ދޫކިުރ 40 ރަށުގެ ތެރިެއން ހަތަރުފްަސ ރަށެއް ިފޔަވިައ އެހެން ރައްތަކުން 

ފިައދާއެއް ނިުލިބވާހާލު، އެރަށްތައް ބޭކާރު ރަށްތަކެއް ކަމުގިައ ހަދާފިައވުން. 

ރާއްޖިެއންބޭރުން  މުޑުވައް  އަކިާއ  ގްަސކާނާ  ހިުރހާ  ގާތްގަޑަކަށް  ރާއްޖެއީަކ  .2.

ކުޑިަމނުން  އެންމެ  އިަދ  ދިޯދޔާވެފިައ  ކޮރެންޓިައންކުރުން  ޤައުމަކަށްވިާއރު  އެތެރެކުރާ 
ކުރެވޭނެފަދަ  ތަހީުލލް  ފަރުވިާދނުމަށްޓަކިައ  ަސލާމަތްވެ  ބިަލތަކުން  ޖެހޭ  ގްަސގަހަށް 
ިގނަފަހަރަށް ހަލާކުވެ  ޤިާބލްކަން ަސރުކާރުގިައ ނެތުމުން ދަނޑުވިެރންހައްދާ ބާވަތްތައް 

އެކީަށގެންވާ ފިައދާއެއް ދަނޑުވިެރންނަށް ނިުލބުން. 

ަސރުކާރު މެދުވިެރވެގެން ތައާރަފުކުރަންޖެހޭ ދަނޑުވިެރންގެ ހައްޤުތައް ިހމާޔަތްކުރާ  .3.

ޤާނޫނުތަކިާއ ޤަވިާއދުތައް ހިެދފިައ ނެތުން.

ިއރު  ޖެހޭ  ގަންނަން  އަގުބޮޑުކޮށް  ތަކިެތ  ފަދަ  މުޑުވައް  އިަދ  ގްަސކާނާއިާއ  .4.

ިދމާވާ  ަސބަބުން  ހަލާކުވުމުގެ  ގެންނިައރު  މާރކެޓަށް  ިވއްކުމަށް  ތަކިެތ  އިަދ އުފައްދާ 
ގެއްލުން ތަކުންނިާއ އުފުލަންޖެހޭ ބުރަ ކުޑަކުރުމަށްޓަކިައ ދަނޑުވިެރންނަށް ަސރުކާރުން 

އަޅާނުލެވުން.

ހައްދިައ  ރާއްޖޭގިައ  އެތަކިެތ  ހޯދިައދެނެގަނެ  ތަކިެތ  އުފެއިްދދާނެ  ރާއްޖޭގިައ  .5.

ފުޅާކުރުމަށް ަސރުކާރުގެ ިސޔަާސތުތައް ނުކުޅިެދފިައވުން.
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ރައްޔަތުން ބަނޑަށްޖެހުމުގެ ިބރުވިެރކަމުން ަސލާމަތްކުރުމަށްޓަކިައ ވިަކ ފަރުދުންނިާއ  .1.

ޖަމާއަތްތަކިާއ އިަދ ކިުދ މެދު ފަނީްތގެ ިވޔަފިާރވިެރން ހޭލުންތިެރކުރުވިައ، ޓެކްނޮލީޮޖ، 
މީާލ އިަދ ފަނީްނ އީެހތިެރކަން  ދަނޑުވިެރންނަށް ިދނުން. ޚާއަްސކޮށް ގިޯތތެރޭގިައ ގްަސ 

ހައްދިައގެން އާމްދީަނ ހޯދުމަށް މަަސއްކަތްކުރާ އަންހެނުންނަށް އީެހތިެރވުން.

އަގުހެޔޮކޮށް ހެއިްދދާނެހެން ީހވާ ބާވަތްތައް ހޯދާގަނެ އިަމއްލަ ފުއްދުން ތިެރކަން  .2.

ޙިާސލްވާފަދަ ފުޅާ ދިާއރާއަކަށް، އެތަކިެތ އުފެއްދުމަށް އިަމއްލަ ފަރާތްތަކަށް ިހއްވަރީުދ 
އީެހތިެރވިެދނުން.

އުފައްދާނެ  ގްަސކާނާ  ބޭނުންކޮށްގެން  ވީަސލަތްތައް  ިލބެންހިުރ  ރާއްޖިެއން  .3.

ގޮތްތައް  ިއއާދަކުރަވިަނ  ބޭނުންކުރުމަށް  މަދުން  ކިެމކަލް  ީވހާވްެސ  މަގުފިަހކޮށީްދ، 
ދަނޑުވިެރންނަށް ދްަސކޮށީްދ، ބިަލތަށްދެނެގަނެ ތަހީުލލްކުރެވޭނެ މަގުފިަހކޮށިްދނުން.

އުފައްދާ ތަކިެތ މާރކެޓް ކުރުމަށް މަގު ފިަހކޮށީްދ ގްަސކާނާއިާއ މުޑުވައް ރާއްޖޭގެ  .4.

ދަނޑުވިެރކަން ކުރާ ަސރަހައްދުތަކުން  އަގުހެޔޮކޮށް ިލބޭނެ ހަމަޖައަްސިއިދނުން.

ިގނަ  ޓެކުނޮލީޮޖ  ފަދަ  ހިައޑުރޮފިޮނކްުސ  ފުޅާކުރުމަށްޓަކިައ  ދަނޑުވިެރކަން  .5.

ފަރާތްތަކަކަށް ފޯރުކޮށީްދ ކިުރއެރުވުން. 

އެމްޑީޕީ ިއއިްތޙާދު ަސުރކާުރގެ 
ިސާޔަސތު
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ަދނޑުވިެރކަމުގެ ިސާޔަސތު

އެމްޑީޕީ ިއއިްތހާދަކުްނ 
ކުުރމުއްދަތު)1 އަހަރާ 

3 އަހަުރ(ގެ ތެރޭގިައ ކުރާެނ 
ކަްނތައްތައް

ރާއްޖޭގިައ  ތަކީެތގެތެރިެއން  އުފައްދާ  ޤައުމުތަކުގިައ  ޖީަޒރާ  ފަދަ  ރާއްޖެ  .1.

އުފެއްދުމަށް   އެތަކިެތ  ތަޢާރަފުކޮށް  ރާއްޖޭއަށް  އެތަކިެތ  ހޯދާ  ތަކިެތ  އުފެއިްދފިައނުވާ 
މަގުފިަހކޮށްދޭނަން.

ރާއްޖޭގެ ފަޅުރައްތަކުގެ ތެރިެއން ކިާމޔާބުކަމާއެކު ދަނޑުވިެރކަންކުރެވޭނެ ރަށްތަށް  .2.

ކުރެވޭނެ  ބޭނުން  ގޮތަށް  ފިައދާހިުރ  ޤައުމަށް  ރައިްޔތުންނަށިާއ  ީވހާވްެސ  ހޯދިައގަނެ  
ިނޒާމް ޤިާއމްކުރާނަން.

ދަނޑުވިެރން ހައްދާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރިެއން ިއތުރުވާތަކިެތ ބޭނުންކޮށްގެން ިއތުރު  .3.

ވައްތަރުތައް އުފައްދިައ މާރކެޓްކުރުމަށް މަގުފިަހކޮށްދޭނަން.

ގްަސގަހިާއ ދަނޑުތަކަށް ޖެހޭބިަލތައް ތަހީުލލްކުރުމަށް ެސންޓްރަލް ލެބޯރެޓީްރއެއް  .4.

ޤިާއމްކޮށް ބައްޔަށް ފަރުވިާދނުމަށް ލަފާދެވޭނެ ފަނީްނީމހުން ފޯރުކޮށްދޭނަން. 
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އެމްޑީޕީ ިއއިްތޙާދު ގެ 
ަސުރކާރްުނ ިދގުމުއްދަތު
)1 އަހަރާ 5 އަހަުރ(ގެ 

ތެރޭގިައ ކުރާެނ ކަްނތައްތައް

- ދަނޑުވިެރން ހައްދާ މޭވާއިާއ ތަރުކީާރ ތާޒާކޮށް ބެހެއްޓޭނެގޮތް ހަމަޖައަްސިއ އެތަކިެތ  .1.

މާރކެޓްކޮށް އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް ގެންގްޮސ ިވއްކޭނެގޮތް މަގުފިަހކޮށްދޭނަން.

ފަރާތްތައް  މަަސއްކަތްކުރާ  ފެންވަރަށް  ިސނީާއ  ރޮގުން  ދަނޑުވިެރކަމުގެ  .2.

ކިުރއެރުވުމަށްޓަކިައ ފަށިައގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ތަފާތު ގޮތްގޮތުން އީެހތިެރވީެދ 3 އަހަރު 
ފަހުން ނީޫނ އެފަރާތްތަކުން ަސރުކާރަށް ޓެކްްސ ނުވަތަ ިޑއީުޓ ނުނަގާނަން.

ރާއްޖޭގެ   ފުޅާކުރުމަށް  ދަނޑުވިެރކަން  ގްަސހެއްދުމިާއ  ގިޯތގެދޮރުގިައ  .3.

ޕްރޮގުރާމްތަކެއް  ތަމީްރން  ޤިާއމްކޮށް  ެސންޓަރުތައް  ތަމީުރންދޭ  ަސރަހައްދުތަކުގިައ  
ިހންގިައ ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާނެ އެކްުސޓެނަްޝން އިޮފަސރުން އުފައްދާނަން.

މާކެޓަށިާއ  ހައްދާތަކިެތ ކިުނނުވަެސލާމަތްކުރުމަށިާއ  އިަދ ރާއްޖޭގެ  ރާއްޖޭގިައ  .4.

ޕްރޮގުރާމްތައް  އުފެއްދުމުގެ  ިއތުރުތަކިެތ)ވިެލއުއެޑެޑް(  އެތަކިެތން  އެކްްސޕޯރޓްކުރުމަށް 
ިހންގާނަން.

ދަނޑުވިެރކަމުގެ ރޮގުން ިތމާވެއްޓާ ރަހުމަތްތިެރ ޓެކްނޮލީޮޖ ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް  .5.

ަސރުކާރުން ލިުއފޭަސހަކޮށިްދނުމުގެގޮތުން ފަނީްނ  އިަދ މީާލއީެހ ދޭނަން.

ފަދަތަންތަނުގެ  ގިޮއފާލައްބަ  ފަޅުރަށްރަށާ  ިސޔަާސތާގިުޅގެން،  ިބންވިެރކުރުމުގެ  .6.

ތައާރަފްކޮށް  ިމންގަނޑުތައް  އަދުލުވިެރ  ިހފޭނެ  ހަމަހަމަކަމިާއއެކު  ހެޔޮގޮތުގިައ  ބޭނުން 
އަމަލުކުރާނަން.



130

ކުިދ އިަދ މެދުފްަނީތގެ ިވަޔފީާރގެ ިސާޔަސތު

ކާބަފިައންގެ ޒަމާނުއުްސރެ ިދވީެހން އާމްދީަނ ހޯދުމަށް ކުރަމުން އިައ ކިުދ އިަދ ރައިްޔތްުނގެ ަޝކުވާ .1.

އެއަްސބަބުގެތެރޭގިައ  ނުވާމިައގަނޑު  ތަރަށީްޤވެފިައ  ކިުރއަރާ  ިވޔަފިާރ  ފަނީްތގެ  މެދު 
ިދވީެހން ކުރަމުން އިައ އުފެއްދުންތިެރ މަަސއްކަތް ކަމުގިައވާ  ކުނިާވޔުން، ިލޔެލާޖެހުން 
އިަދ ތެދުއިުއވަޑާން، ިކއަްސރުވަޑާން ފަދަ މިުހންމު މަަސއްކަތްތަކަށް ވޭތުވިެދޔަ ިތީރްސ 
ހުނަރުވިެރކަމުގެ  މަަސއްކަތްތިެރކަމާ  އިަދ  ީދފިައނުވީާތވެ  އަހިުމއްޔަތުކަން   އަހަރު 

ޤައީުމތިަރކަ އިުވިދއުމަށް ދޫކޮށްލިެވފިައވުން.  

ކިުރއަރާފިައނުވީަނ  ތެރޭގިައ  ިދވީެހންގެ  ިވޔަފިާރ  ފަނީްތގެ  މެދު  އިަދ  ކިުދ  .2.

ދްަސކުރުމަށްހިުރ  ހުނަރު"  ިވޔަފީާރގެ  "އުފެންދުންތިެރކަމިާއ  މެދުގިައ  ިދވީެހންގެ  
މަގުތަށް ަސރުކާރުން ގްަސދުގިައ ބަންދުކޮށްފިައ އޮތުމުން، ިމގޮތުން ރައިްޔތުންގެ ިމިނވަން 
ިވްސނުމަށް ޖާގަނިުދނުމުގެ ަސބަބުން އުފެއްދުންތިެރކަމުގެ ިޚޔާލިާއ ިފކުރުވީަނ ިދވިެހން 

ިބރުގަންނަ އުނދަގޫކަމަކަށް ވެފިައ.

ިމހާރު ިމއޮތް ަސރުކާރުގެ އެންމެ ދޯހިަޅއެއްކަމީަކ ކިުދއިަދމެދުފަނީްތގެ ިވޔަފިާރ  .3.

މަންފާއީަކ ހަމައެކިަނ  ފުޅާކުރުމުގެ  ިއޤިްތޯސދު  ނީުދ ރާއްޖޭގެ  އަށް  އަހިުމއްޔަތުކަން 
ވީަޒފާ  ރާއްޖޭގިައ  ަސބަބުން  ިމކަމުގެ  ހެދުން.  ިމލްކުކަމުގިައ  މަދުބައެއްގެ  ރުއަްސވާ 
ޖިެހފިައވޭ،  ގެންނަން  ީމހުން  ކުރެވޭނެ  އެކަން  ބޭރުން  ރާއްޖިެއން  ިގނަވެ  ނެތީްމހުން 
ދިުނޔޭގެ އެންމެ ކިުރއަރާފިައވާ ގައުމު ތަކުގިައވްެސ ކިުދ އިަދ މެދު ފަނީްތގެ ިވޔަފިާރތަކަށް 
ިގނަ  ވަރަށް  ަސބަބުން  ިވޔަފިާރތަކުގެ  ިމފަދަ  ަސބަބީަކ  ަސމާލުކަމެއްދޭ.  ބޮޑު  ނުހަނު 
ީމހުންނަށް އާމްދީަނ ިލބޭގޮތް ތަނަވްަސވެ އިަދ ިއޤިްތާސީދ ީހނަރު ކަންކުޑަކުރީަނ ިމފަދަ 

ިވޔަފިާރ ތަކުގެ ަސބަބުން ކަމަށްވީާތ.

ފަނީްތގެ  މެދު  އިަދ  ކިުދ  މަދުވުމުން  އުފެދުން  ިދވިެހން  ފަނީްނ  މެދުފަނީްތގެ  .4.

ިބދީޭސން  ވަރަށިްގނަ  ިމހާރު  އަަސރުތަކެއިްމވީަނކޮށްފަ.  ނޭދެވޭ  ވަރަށް  ިވޔަފިާރއަށް 
ރާއްޖޭގިައ ކިުދ އިަދ މެދު ފަނީްތގެ ިވޔަފިާރތައް ިހންގުމުގިައ ހަރަކާތިެރވޭ، ކިުރއަށްއޮތްތާގިައ 
އަވައްޓިެރ ގައުމުތަކުގިައ ިބދިޭސންގެ އަގުއަރާނެ. ީމގެ ަސބަބުން ރާއްޖޭގެ މުޖުތަމައުގިައ 

މައަްސލަތައް ިއތުރުވެ، ިއޤިުތާސދަށް ނޭދެވޭ އަަސރުތަކެއް ކުރުން.

ިވޔަފީާރގެ ފުރަުސތުތަށް ފޯރުކޮށް ިދނުމުގިައ ަސރުކާރުން މޮނަޕިޮލްސިޓކު ނުވަތަ  .5.

ވިަކބަޔަކު މުއަްސިދކުރުވުމަށް މަަސއްކަތް ކުރުން.
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ތަފާތު  ބޮޑު  ފީަގރުންގެ  މުއަްސނިދންނިާއ  ިމއޮތް  ިމހާރު  ރާއްޖޭގިައ   - .1.

ކުޑަކުރުމުގިައ ކިުދ އިަދ މެދުފަނީްތގެ ިވޔަފިާރތަކަށް ވިަކހާއަްސ ިއނާޔަތިާއ  ލިުއތަކިާއ، 
ފޯރުކޮށްދެވޭނެ  ރައިްޔތުންނަށް  ިގނަ  ފިައދާ  މުއަްސނިދކަމުގެ  ފުރަުސތުތަށީްދ ޤައުމުގެ 

ިވޔަފީާރގެ މާހައުލެއް އުފެއްދުން.

ގުޅޭގޮތުން  އިާއ  ެސކިުރީޓ"  "ފުޑް  ިހމެނޭ  ިވޔަފީާރގިައ  މެދުފަނީްތގެ  ކިުދއިަދ  .2.

އިާއ ީމހުން  ިއންްސިޓޓަުޝން  ިވޔަފިާރ ތަރަށީްޤ ކުރެވޭނެ  ފަނީްތގެ  މެދު  ކިުދ ިމފަދަ 
ތަރަށީްޤ ކުރުން.

ިދވިެހރާއްޖޭގެ މިުހންމު ިތން ިއންޑްަސީރ ކަމަށް ވާ ޓުވިަރޒަމް، މްަސވިެރކަން  .3.

އިަދ ދަނޑުވިެރކަމުގެ ިސނާއަތްތަކުގިައ  ކިުދ އިަދ މެދު ފަނީްތގެ ިވޔަފިާރތަކަށް ފުރަުސތު 
ިއތުރުކޮށް އިަދ ބިައވިެރވުން ިއތުރުވާނޭ ިސޔަާސތުތައް ކަނޑައެޅުން. އިަދ ީމގެ ިއތުރަށް 
ދަނދުވިެރކަން،  އުމުރީާނ، އިަދ ދަތުރުފަތުރު ފަދަ ދިާއރާތަކުން ކިުދ އިަދ މެދުފަނީްތގެ 

ިވޔަފިާރ ތަރަށީްޤ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވީަސލަތްތައް ކިުރއެރުވުމަށް އީެހތިެރވުން.

ރާއްޖޭގެ ިއޤިްތާސދު ިއތުރަށް ތަރައީްޤކުރެވީޭނ ކިުދ އިަދ މެދުފަނީްތގެ ިވޔަފިާރ  .4.

ިއތުރަށް ތަރައީްޤ ކުރުމަށްޓަކިައ ކަމާބެހޭ ޓެކުނޯލީޮޖ ފޯރުކޮށިްދނުން.

އެމްޑީޕީ ިއއިްތޙާދު ަސުރކާުރގެ 
ިސާޔަސތު



132

ކިުދ އިަދ މުެދފްަނީތގެ ިވަޔފީާރގެ ިސާޔަސތު

އެމްޑީޕީ ިއއިްތހާދަކުްނ 
ކުުރމުއްދަތު)1 އަހަރާ 

3 އަހަުރ(ގެ ތެރޭގިައ ކުރާެނ 
ކަްނތައްތައް

ކިުރއެރުވުމަށްޓަކިައ،  އާލާކޮށް  އުފައްދިައ  ިވޔަފިާރތައް  ފަނީްތގެ  ކިުދއިަދމެދު  .1.

ިވޔަފިާރކުރުމަށް  ބޭނުންކޮށްގެން  ހުނަރު  އުގެނިައދޭ  އިަދ  ތަމީްރނީްދ  ީމހުންނަށް 
އީެހތިެރވެދޭނަން.

ހާއަްސ  ބިައވިެރކުރުމަށް  އަންހެނުން  ިވޔަފީާރގިައ  މެދުފަނީްތގެ  އިަދ  ކިުދ  .2.

ަސމާލުކަމެއް ދޭނަން.

ކިުރއަރުވާ  އާލާކޮށް  މަަސއްކަތް  އަތްތިެރ  ބޭނުންކޮށްގެން  މިެޝނީަރ  ޒަމާނުގެ  .3.

ބާޒާރުން  އުފެއްދުންތައް  އަގުހިުރ  ިދވިެހންގެ  ގަންނަންބޭނުންވާ  ފަތުރުވިެރން 
ގަންނަނިްލބޭނެގޮތް ފިަހކޮށްދޭނަން.

ކިުދ  އަެސރަހަށްދެއްގެ  ިދނުމުގިައ،  ކޮންޓްރެކްޓްތައް  ަސރުކާރުގެ  .4.

ިވޔަފިާރކުރާފަރާތްތަކަށް ބޮޑު ިއްސކަމެއް ދޭނަން.

އީެހތިެރކަން  އިަދ  ކުރިެވ  ރްަސީމ  ިވޔަފިާރ  ފަނީްތގެ  މެދު  އިަދ  ކިުދ  .5.

ފޯރުކޮށިްދނުމަށް ފޭަސހަކުރުމަށްޓަކިައ ކިުދ އިަދ މެދު ފަނީްތގެ ިވޔަފިާރ އެ ިވޔަފިާރއެއް 
ިހންގާ ަސރަހައްދެއްގާ ރިަޖްސޓީްރ ކުރާނަން. 
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އެމްޑީޕީ ިއއިްތޙާދު ގެ 
ަސުރކާރްުނ ިދގުމުއްދަތު
)1 އަހަރާ 5 އަހަުރ(ގެ 

ތެރޭގިައ ކުރާެނ ކަްނތައްތައް

ރާއްޖޭގެ  ތަކިެތ  އުފައްދާ  ބޭނުންކޮށްގެން  ވީަސލަތްތައް  ިލބެންހިުރ  ރާއްޖިެއން  .1.

ބާޒާރަށްނެރެ އިަދ ރާއްޖޭންބޭރު ގައުމުތަކަށް އެކްުސޕޯޓް ކުރެވޭނެ މަގުފިަހކޮށްދޭނޭނަން. 

ިވޔަފިާރއުފައްދާ ކިުރއަރުވަން ބޭނުންވާ ީމހުންނަށް ފަނީްނ ތަމީްރން ިދނުމަށް ފެކަލީްޓ  .2.

އޮފް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ކޮމިްޕއިުޓންގިައ ވިަކން ހާއަްސ ޔިުނޓެއް ޤިާއމްކުރާނަން.

އިާއ ޓެކްނޮލީޮޖ  ތަމީްރން  ވާ  ބޭނުން  ިވޔަފިާރ އަށް  .3. ކިުދ އިަދ މެދުފަނީްތގެ 

އިާއ މާރކެޓް ކުރުމުގިައ ަސރުކާރުން އީެހތިެރވީެދ ިމދިާއރާ ތަރައީްޤކުރުމަށް ބޭނުންވާ 
ލިުއލޯނު ފޯރުކޮށްދޭނަން. 

އިެކަސރަހައްދުތަކުގިައ  އަތޮޅުތަކުގައިާއ  އިެކރަށްތަކުގައިާއ  ޒަމާނުއުްސރެ  .4.

އާލާވެފިައވާ މަަސއްކަތައް ތަރީުހބީުދ ކިުރއަރުވާނަން.
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ވީަޒފާގެ ިސާޔަސތު

ްސކޫލް ިނންމިައ ވީަޒފާގެ ދިާއރާއަށް ނުކުންނަ ކިުދންނަށް ްސކޫލް ދުވްަސވަރު ރައިްޔތްުނގެ ަޝކުވާ .1.

ގުޅުންކުޑަވެ  ިކޔިެވދިާއރާއާ  ިލިބފިައނެތުމުންނިާއ  މައުލޫމާތުތައް  ގުޅޭފަދަ  ވީަޒފާއާ 
ވީަޒފާއެއް އަދާކުރުމުގެ އަމީަލތަޖިުރބާ ުސކޫލް ިނމިޭއރު  ކިުދންނަށް ިލިބފިައނެތުން.

މެދުފަނީްތގެ  މަދުކަމުން  ވީަސލަތްތައް  ތަމީްރންވުމުގެ  ީމހުން  ރާއްޖޭގިައ  .2.

ފުރަުސތުތައް  ވާދަކުރުމުގެ  ިދވިެހންނަށް  ތަކަށް  ވީަޒފާ  މީަތފަނީްތގެ  ވީަޒފާތަކަށިާއ 
ކުޑަވުން. 

ރާއްޖޭގިައ ވީަޒފާގިައ ހަރަކާތްތިެރވާ %40 ީމހުންނީަކ ބޭރީުމހުން ކަމަށްވިާއރު  .3.

%20 ިދވިެހންނަށް ވީަޒފާނިުލިބފިައވުން.

ވީަޒފާގިައ އެއްމަަސއްކަތެއްކުރާ ބޭރީުމހުންނިާއ ިދވިެހންގެ މާުސރައަށް ބަލިާއރު  .4.

ިދވިެހީމހާއަށިްލބޭ މާުސރައިާއ ިއނާޔަތްތައް މަދުވުން.

ރާއްޖޭގިައ ވީަޒފާގިައ ހަރަކާތްތިެރވާ ީމހުންގެ %40 ނުވަތަ 80،000 ީމހުންނީަކ  .5.

ިބދީޭސން ކަމަށް ވެފިައ އީެމހުންގެ ކަންތައް ރަނގަޅަށް ނުބެލެހެއްޓީޭތ ޤައުމުގެ ިއޖިުތމީާޢ 
ދިާއރާއަށް އޭގެ ނޭދެވޭ އަަސރުކުރުން. 

އައުމަށްފަހު  ރާއްޖެ  ތަންތަނިާއ  އުޅޭ  ީމހުން  ގެނެވޭ  ވީަޒފާތަކަށް  ރާއްޖޭގެ  .6.

އީެމހުންނަށް ދެންވާގޮތެއް ވީަޒފާއާ ބެހޭ ިމިންސޓީްރއަށް ނޭގުން.

.7. ފޭަސހިައން ީމހުން ގެނެވޭ ގޮތައް އޮވެ އޭގެ ފަހުން ދެންކަންތައްތައް ކުރަން 

ކަންތައް  އެއްގޮތައް  އެޤަވިާއދުތަކާ  ަސބަބުން  ހަރުކިަށވުމުގެ  ޤަވިާއދުތައް  އޮންނަ 
ނުކުރެވުމުގެ ަސބަބުން ވީަޒފާދޭ ފަރާތް އެތައް ހްާސ ރިުފޔާއަކުން ޖިޫރމަނާވެ ަސރުކާރަށް 
އެފިައާސ ނިުލިބ އިާޙރުގިައ ީމހާއަށްވްެސ ވާގޮތެއް ނިޭގ ބޭރީުމހުން ގެނައުމުގެ ކަންތައް 

ބޮއުްސންލާފިައފިައވުން.

ވީަޒފާ ދޭފަރާތިާއ ވީަޒފާ އަދާކުރާ ފަރާތިާއ ދެމެދު ޖެހޭ މައަްސލަތައް ހައްލުކުރެވޭނެ  .8.

ިނޒާމެއް ނެތުމުގެ ަސބަބުން ިގނަ މައަްސލަތައްޖިެހ ތޮއްޖެހޭގޮތް ިދމާވުން.
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އުމުރުފުރާގެ  މަަސއްކަތްކުރާ  ިސޔަާސތިުބނާކުރެވީޭނ  ިވޔަފީާރގެ  ިއޤިުތާސދިާއ  .1.

ހިުރހާ ީމހުންނަށް ވީަޒފިާލބޭނެ ގޮތައްކަމުގިައ ހެދުން.

.2. ރާއްޖޭގެ ީމހުންއުޅޭހިުރހާ ަސރަހައްދެއްގިައ ވީަޒފާގެ ފުރަުސތުތައް ިއތުރުކޮށް 

އަެސރަހައްދެއްގިައ ިދިރއުޅީޭމހުންނަށް އަެސރަހައްދަކުން ފުރަުސތިުލބޭނެގޮތް ހެދުން. 

ދޫކުރެވިޭއރުވްެސ  އެގޮތުން  ދޫކުރުމިާއ  ިބދީޭސން  ވީަޒފާތަކަށް  ނިުލބޭ  ިދވިެހން  .3.

މެދު އިަދ މީަތ ފަނިްތތަކަށް ިދވީެހންނަށް ޚާއަްސކޮށް އަންހެނުނަށް ފުރަުސތު ފުޅާކުރުން. 
ިމގޮތުން މެދު އިަދ މީަތފަނީްތގެ ވީަޒފާތަކަށް ިދވިެހން ތައްޔާރުކޮށް ިދވިެހންނީަކ ބޮޑު 

މާުސރިައގެ ވީަޒފާ އަދާކުރާ ބަޔަކަށް ހެދުން.

ިއތުރުކޮށިްދނުމަށް  ހުނަރު  ބޭނުންވާ  މަަސއްކަތުގިައ  ވީަޒފާއިާއ  އަންހެނުންނަށް  .4.

ބަޖެޓުން  ަސރުކާރުގެ  އުފައްދިައ  ފަންޑް"  ކިުރއަރުވާ  އަންހެނުން  "ިއޤިުތާސީދގޮތުން 
ކަނޑަ އަޅާ ިމންވަރުގެ ިއތުރުން އިަމއްލަ ފަރާތްތައް ބިައވިެރވުމަށް ހުޅުވާލާނަން.

ހުނަރު  ފެންވަރިާއ  ީމހުންގެ  ވީަޒފާތަކުގެ  ހުނަރުވިެރ  އިަދ  ފަނީްނ  .5.

ޓްެސޓުކުރުން. 

ިދވިެހންނީަކ އިެކ ދިާއރާތަކުގިައ ފަނީްނ ހުނަރިާއ ޤިާބލްކަން ިލިބފިައވާ ިޚދުމަތްތިެރ  .6.

އިަދ ކަމަށް ކަމިޭހތާ ބަޔަކަށް ވިެތބެ ވީަޒފާގިައ ދިެމިތބޭ ބައަކަށް ހެދުން.

އެމްޑީޕީ ިއއިްތޙާދު ަސުރކާުރގެ 
ިސާޔަސތު

ބޭނުންވެފިައވީަނ  ބޮޑަށް  ރާއްޖެއަށް  ދިާއރު  ފުޅާވަމުން  ިއޤިްތާސދު  ރާއްޖޭގެ  .9.

އުފެއްދުމަށް  ރާއްޖޭގިައ  ީމހުން  އެފަދަ  ދުރާލިައ  ވިާއރު  ީމހުންކަމަށް  ހުނަރުވިެރ 
ދުވަހަކަށް  ދުވަހެއް  ގެންނައުން  ީމހުން  ބޭރުން  ނުކުރިެވ  މަަސއްކަތެއް  އެކީަށގެންވާ 

ިއތުރުވެގެން ިދޔުން.

އެންމެނަށް  ިޚދުމަތްތައް  އާަސީސ  ދޭންޖެހޭ  ފަރާތްތަކަށް  އަދާކުރާ  ވީަޒފާ  .10.

އެއްއޫުސލަކުން ނިުލބުން.
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ަވީޒފާގެ ިސާޔަސތު

ވީަޒފާއަދާކުރާ ީމހުންނަށް ދޭންޖެހޭ އާަސީސ ިހދުމަތްތައިްދނުމިާއ ވީަޒފާތައްއުފައްދިައ  .7.

ރައްޔަތުންނަށް އެފުރަުސތުތައް ހޯދިައިދނުން.

މައަްސލަތައް  ޖެހޭ  ދެމެދު  ފަރާތިާއ  އަދާކުރާ  ވީަޒފާ  ދޭފަރާތިާއ  ވީަޒފާ  .8.

ހައްލުކުރުމަށް ލޭބަރ ިރލަޭސން އޮތިޯރީޓއިާއ)ކޮނިްސލއަޭޝން އިަދ ީމިޑއަޭސން( ލޭބަރ 
ޓިްރިބއުނަލް)އަރިބޓަރަޭސން( އުފެއްދުން.

ިއންޑްަސޓީްރގެ ބޭނުންތަކަށް ފެތޭގޮތަށް ިދވިެހން ވީަޒފާތަކަށް ތަމީްރން ކުރުން. .9.
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އެމްޑީޕީ ިއއިްތހާދަކުްނ 
ކުުރމުއްދަތު)1 އަހަރާ 

3 އަހަުރ(ގެ ތެރޭގިައ ކުރާެނ 
ކަްނތައްތައް

ިދނުމުގެ  ޒުވާނުންނަށް  ހާއަްސކޮށް  ެޝޑިޯއންގ(،  ތަޖިުރބާ)ޖޮބް  މަަސއްކަތުގެ  .1.

ޕްރޮގްރާމްތައް ިއތުރު ކުރާނަން. 

ވީަޒފާ ދޭފަރާތިާއ ވީަޒފާ އަދާކުރާ ފަރާތިާއ ދެމެދު ޖެހޭ މައަްސލަތައް ހައްލުކުރުމަށް  .2.

ލޭބަރ ިރލަޭޝން އޮތިޯރީޓއަކިާއ ލޭބަރ ޓިުރބުއުނަލްއެއް އުފައްދިައ ކަމާބެހޭ މިާހރުންނިާއ 
ީމހުން ތަމީްރން ކުރާނަން.

ޓްރިޭނންގ  ާސރިވްސ  ިސިވލް  ރަނގަޅުކުރުމަށް  ފެންވަރު  ާސިވްސގެ  ިސިވލް  .3.

ިއންްސިޓިޓއުޓެއް ޤިާއމް ކުރާނަން.

މަަސއްކަތްތަކަށް  ިސނީާއ/ިޢމްރީާނ  އެފަދަ  އެހެންވްެސ  ނުވަތަ  ިރޯސޓްތައް  .4.

ިބޑުކުރިާއރު ހުށަހަޅާ ިއނާްސީނ ތަރައީްޤ ޕްލޭނާ އެއްގޮތައް އަމަލުކުރުވާނަން.

ތަމީްރންކުރުމަށް  ީމހުން  އަދާކުރާ  ވީަޒފާ  ތެރިެއން  ތަކުގެ  ބޮޑިެތކުންފިުނ  .5.

ބައެއް  އިަދ  ިހއްވަރީުދ،  ދެނެގަނެ  އެމަަސއްކަތް  ކުންފިުނތަކުގެ  ކުރާ  ބޮޑުހޭދައެއް 
ކަންކަމުގިައ އެފަދަކުންފިުނތަކަށް ަސރުކާރުން ިއްސކަންދޭނަން.

ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ވީަޒފާގެ ރޮނގުތައް ހޯދިައދެނެގަނެ، ިމހާރު ވިަޒފާ ނިުލިބިތިބ  .6.

ިހންގިައ  ކްޯސތަކެއް  ިދނުމަށް  ހޯދިައ  ވީަޒފާ  ތެރޭގިައ  ކުރުމުއްދަތެއްގެ  ފަރާތްތަކަށް 
އެފަރާތްތައް ވީަޒފާގެ ބާޒާރަށް ނެރޭނަން.

ހޯދިައ،  ގޮތްތަކެއް  އަދާކުރެވޭނެ  ވީަޒފާ  ދިާއރާގިައ  ޓިޫރޒަމް  އަންހެނުންނަށް  .7.

އެފަރާތްތަކަށް އިެއންޑްަސޓީްރގިައ ވީަޒފާ އަދާކުރެވޭނެ މާހައުލެއް އުފެއްދުން. 

ރާއްޖޭގަ ވީަޒފާ އަދާކުރާ ބޭރުގިެގނަ ބަޔަކު ރާއްޖެ އެތެރެވުމަށް ފަހު ވޯރކް ޕާރިމޓް  .8.

ީފ ނުދައްކާ ވާނުވާއެއް ނިޭގ  ފާލުން ނައްޓާފިައވާ ީމހުންގެކަންތައް ހައްލުކުރުން.

މުވައްޒަފުންގެ ހައްޤުތައް ިހމާޔަތްކުރުމަށްޓަކިައ ލޭބަރ ޔިޫނއަންްސ ޙަރަކާތްތިެރވުމަށް  .9.

ދޮރު  ހަރަކާތްތިެރވުމުގެ  ފުރަުސތީުދ  ތަޢާރަފްކޮށް،  ޤަވިާއދު  ިހންގާ،  ހަދާ،  ޤަވިާއދު 
ހުޅުވާލާނަން. 
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ހައްޤުތައް  ވީަޒފާދީޭމހުންގެ  ވީަޒފާއަދާކުރީާމހުނިާއ  ރާއްޖޭގިައ  ިދވިެހ  .10.

ފެންވަރަކަށް  ބުނާ  އޯ(ިއން  އެލް  )އިައ  އޯގަނިައޒަޭޝން  ލޭބަރ  ިއންޓަރނަޭޝނަލް 
ިހމާޔަތްކުރިެވ، އިައ އެލް އޯ ގެ މެމްބަރަކަށްވުމަށް ކުރަންހިުރ ހިުރހާކަމެއް ކުރާނަން.

އަނެއްތަނަށް)އަތޮޅުތެރޭގެ  އެއްތަނުން  ިބދީޭސން  އަންނަ  ރާއްޖެ  ވީަޒފާތަކަށް  .11.

މިޮބިލީޓ( ބަދަލުވަމުންދާގޮތްބަލާ މިޮނޓަރކުރުމުގެ ފެންވަރު އަތޮޅު އިަދ ރަށުފެންވަރުގިައ 
ހަރުދަނާކުރާނަން.

ފަނީްނ އިަދ ހުނަރުވިެރ ވީަޒފާތަކުގެ ީމހުންގެ ފެންވަރިާއ ހުނަރު ޓްެސޓުކުރުމުގެގޮތުން  .12.

ިސިވލް  މުއައްޒަފުން  ާސިވްސގެ  ިސިވލް  އިަދ  އެއް  ެސންޓަރ  ޓްެސިޓންގް  ޓްރޭޑް 
ާސރިވްސ އަށް ވަނުމުގެ ކިުރން ފިުރހަމަ ކުރަންޖެހޭ ޓްރިޭނންގ ކަނޑައަޅާ ިހންގާނެ 

ެސންޓަރެއް ޤިާއމްކުރާނަން.
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އެމްޑީޕީ ިއއިްތޙާދު ގެ 
ަސުރކާރްުނ ިދގުމުއްދަތު
)1 އަހަރާ 5 އަހަުރ(ގެ 

ތެރޭގިައ ކުރާެނ ކަްނތައްތައް

ިލިބފިައވާ   ޤިާބލްކަން  ހުނަރިާއ  ފަނީްނ  ދިާއރާތަކުގިައ  އިެކ  ިދވިެހންނީަކ  .1.

ދިެމިތބޭ  ވީަޒފާގިައ  ވިެތބެ  ބަޔަކަށް  ކަމިޭހތާ  ކަމަށް  އިަދ  ިޚދުމަތްތިެރ  ިޒންމާދާރު، 
އަހުލުވިެރކުރުމަށް  މަަސއްކަތަށް  އަށިާއ  ވީަޒފާ  ްސކޫލްތަކުގިައ  ހެދުމަށްޓަކިައ  ބައަކަށް 

ފުޅާދިާއރާއެއްގިައ ޕްރޮގްރާމްތައް ފަށާނަން.

ފާރަތްތަކުގިައ  އިަމއްލަ  ަސރުކާރާ  ގޮތުން  ރަނގަޅުކުރުމުގެ  ފެންވަރު  ވީަޒފާގެ  .2.

ވީަޒފާއަދާކުރާ ކޮންމެ މުއައްޒަފަކަށްވްެސ އީެމހަކު އަދާކުރާ ވީަޒފާއަކަށް ބޭނުންވާނެ ހުނަރު 
އުގެނުމަށްޓަކިައ އަހަރަކު މަދުވެގެން 100 ގިަޑިއރު ތަމީްރން ިދނުމަށް ބާރުއަޅާނަން.

ރާއްޖިެއން ބޭރުން ވީަޒފާއަށް ީމހުން ގެނައުމުގެ ކަންތައްތަކަށް ކަމާބެހޭ ހިުރހާ  .3.

ފަރާތެއްގެ މްަޝވަރާއާއެކު ވާހަކަދައްކިައގެން ިމހާރުހިުރ ދިޯދޔާ ކަންތައްތައް ހައްލުކޮށް 
ިއތުބާރު ހިުރ ހަރުދަނާ ިނޒާމެއްގެ ދަށުން އެކަން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާނަން.

ިބދީޭސ ީމހުން ވީަޒފާ ނުވަތަ ިވޔާފިާރ ިހންގުމަށްޓަކިައ ިދވިެހންނާކުރާ ކިައވެންޏާ  .4.

ބެހޭ ިދރާާސކޮށް އެހެން ޤައުމުތަކުގިައ ގެންގުޅޭ އޫުސލްތައް ދެނެގަނެ އެކަމަށް ހައްލެއް 
ގެންނާނަން.

ވީަޒފާގެ  ބޮޑަށް  ިދވިެހންނަށް  ިގނިްތތަކަށް  މީަތ  ފިެށގެން  ިގނިްތއަކުން  ވިަކ  .5.

ފުރަުސތު ިލބޭނޭފަދަ ިއނިްތޒާމް ތަކެއް ހަމަޖައާްސނަން.
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ިމވީަނ ރައިްޔތްުނގެ ަޝކުވާ ިމހާރު  ވިެށ  ޤުދުރީަތ  ދުޅަހެޔޮ  އިަދ  ާސފުތިާހރު  އޮތް  ޒަމާނުއުްސރެ  .1.

ިބމިާއ  ކަނޑިާއ،  ވަޔިާއ،  ބަލިާއރު،  ރާއްޖެއަށް  މިުޅ  މަގުމީަތގިައ.  ހަލާކުވުމުގެ 
ވެ  ތަޤައްޔަރު  ިމދީަނ  ކަނޑު  އޮތް  އެތިުރ  ރަށްތައް  ފެންފަށަލައިާއ  އީަޑގިައވާ  ިބމުގެ 

ދުރުމްުސތަޤުބަލަށް ރައިްޔތުންނަށް ހިުރނުރައްކަލަކަށް ބަދަލުވަމުން.

ަސރުކާރުން  ބަދަލިާއ ބެހޭގޮތުން  އަންނަ  ބިައނަލްއަޤުވީާމ ދިާއރާގިައ މުޫސމަށް  .2.

އަޑުއުފިުލ ނަމަވްެސ، އެފަދަ ބަދަލަކުން ިދވިެހންނަށް ކިުރމިަތވަމުންދާ މައަްސލަތަކުން 
ިދފާއުވުމުގެ އީެހތިެރކަމެއް އަމީަލގޮތުން ަސރުކާރުން ފޯރުކޮށްނީުދ ިތމާވީެށގެ ވާހަކައީަކ 
ހަދާފިައ  ބޮޑުކުރާކަމަކަށަްސރުކާރުން  ރައުުސލްމާލު  ިސޔީާސ  ދިެމހުރުމުގެ  ވިެރކަމުގިައ 

ވުން. 

ކިުނނައްތާލުމަށް  ރައިްޔތުން  އަހިުމއްޔަތުކަމެއްނިުދނުމުން  މައަްސލައަށް  ކީުނގެ  .3.

ކުރާ މަަސއްކަތް ކިުރއަށް ނުގެންދިެވ ިސއީްހ ނުރައްކަލަކަށް ވުން.

ރައިްގރުމުގެ މައަްސލައަށް އެދެވޭ ިއޖާބައެއް ަސރުކާރުން ީދފިައނެތުން. .4.

ިއމްޕެކުޓް  އެންވިައރަމަންޓް  ތަކިާއ ިސނީާއ މަަސއްކަތްތަކަށް  ބޮޑިެތ މްަޝރޫއު  .5.

އެެސްސމަންޓް )ީއ.އިައ.އޭ( ހެދުމަށް ދޭ މުއްދަތު ކުޑަކަމުން ހަދާ ީއ.އިައ.އޭ ގެ ފެންވަރު 
ދައްވުން އިަދ ީއ.އިައ.އޭ ގިައ ކުރަންބުނާ ކަންކަން ަސރުކާރުން މިޮނޓަރ ނުކުރުން.
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ތަރައީްޤގެ  މާހައުލީަކ  ޤުދުރީަތ  ބައްޓަންކުރުމުގިައ  ތަރައީްޤ  ިދވިެހރާއްޖޭގެ   .1.

ިބންގަލެއް ކަމުގިައ ހެދުން.

ިޚދުމަތްތައް  ގެ  އިަދ ކަރަންޓު  ިނޒާމް  ކިުނ ނައްތާލުމިާއ، ބޯފެނިާއ، ފާޚާނާގެ  .2.

ފޯރުކޮށިްދނުމީަކ އާަސީސގޮތުން ރައްޔަތުންނަށް ިލއްބެންޖެހޭ ހައްގެއްކަން ދެނެގެނިްހނދު 
އިެޚދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދީޭނ ިތމާވެއްޓާ ގެއްލުންނުވާ ގޮތެއްގެ މިަތން.

ިލބޭގެއްލުން  އެކަމުން  ރައިްޔތުންނަށް  ހައްލުކުރުމަށިާއ  މައަްސލަ  ރަށިްގރުމުގެ  .3.

ފޫބެއްދޭނެ ިނޒާމެއް ޤިާއމްކުރުން.

ޤުދްރީަތ ކިާރާސ ތަކުން ޚާއަްސކޮށް މުޫސމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން ރައްކާތިެރ  .4.

ވުމަށް ަސލާމީަތ ިފޔަވަޅުތައް އެޅުން.

ތަޣައްޔަރުވުން  މާހައުލު  ޤުދްރީަތ  ފިައވާ  ލާމިެހ  ިދިރއުޅުމިާއ  ިދވިެހންގެ  .5.

ކުޑަކުރުން. 

ހަމައެއްގެމިަތން  ނުވާނެ  ތަޣްޔަރު  މާހައުލު  ިހންގިާއރު  މްަޝރޫތައް  ތަރައީްޤގެ  .6.

ޕްރޮޖެކުޓްތައް ރާވިައ ތަނީްފޒު ކުރުމަށް ީއ.އިައ.އޭ  ހަދާ އިަދ މިޮނޓިަރންގ ހަރުދަނާ 
ކުރުން.

ވީަޞލަތްތައް  ޤުދުރީަތ  ކަނޑުފަޅުތަކިާއ  ިބމިާއ  ިހމެނޭ  ިތމާވީެށގިައ  ރާއްޖޭގެ  .7.

މަންފާ  އޭގެ  އިަދ  ކުރުމިާއ  ބޭނުން  އޭގެ  ގޮތެއްގިައ  ދެމެހެއްޓިެނިވ  ރައްކާތިެރކޮށް 
ް ިލބޭނޭގޮތްތައް ހޯދުނ

ރާއްޖޭގެ ިތމާވީެށގެ ހާލަތިާއ، ދިުނޔޭގެ ިތމާވެއްޓަށް އަންނަ ބަދަލުތަކިާއ ގިުޅގެން  .8.

ރާއްޖެފަދަ ޖީަޒރާ ޤައުމުތަކަށް ިދމާވެފިައވާ މައަްސލަތަކާމެދު ބިައނަލްއަޤުވީާމ ފެންވަރުގިައ 
އަޑުއުފުލިައ މަަސއްކަތްކުރުން.

އެމްޑީޕީ ިއއިްތޙާދު ަސުރކާުރގެ 
ިސާޔަސތު
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ިތމާވީެށގެ ިސާޔަސތު

އެމްޑީޕީ ިއއިްތހާދަކުްނ 
ކުުރމުއްދަތު)1 އަހަރާ 

3 އަހަުރ(ގެ ތެރޭގިައ ކުރާެނ 
ކަްނތައްތައް

ިތމާވިެށ ރައްކާތިެރކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ ހީަޤީޤ ޚަރަދުތައް އަންދާޒާކޮށް، އެކަމަށް  .1.

ަސރުކާރުން ޚަރަދު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފިައާސ ަސރުކާރުގެ ބަޖެޓްގިައ ކަނޑައަޅާނަން.

ރަށު ގޮނޑުދޮށައް ) ފަޅު ކޮނުމިާއ ިބނިްހއްކުންފަދަ ކަންކަމުން( ގެންނަ ބަދަލުތަކުން  .2.

ރަށިްގރުން ކުޑަކުރުމަށް ބޭނުންވާ ގިައޑްލިައން ހަދާ ތަނީްފޒުކުރަން ފަށާނަން. އިަދ ިމފަދަ 
ިއްސކަންދޭނީްވ  ރައްކާތިެރވުމަށް  ބަދަލުތަކުން  އަންނަ  މުޫސމަށް  ގިައޑުލިައންތަކުގިައ 

ކަންތައްތައް ިހމަނިައ ތަނީްފޒުކުރާނަން.

ހަމަހަމަ  ިޚދުމަތް  ހަކަތިައގެ  އިަދ  ިނޒާމް  ފާޚާނާގެ  ބޯފެން،  ކިުނނައްތާލުން،  .3.

ގޮތެއްގިައ ފޯރުކޮށިްދނުމަށް ބޭނުންވާ ިބންގާ ފިުރހަމަ ކޮށީްދ ިމކަންކަން ފިަހކޮށިްދނުމަށް 
ބޭނުންވާ ޤާނީޫނ، މީާލ، އިަދ ޓެކްނޮލިޮޖކަލް ވީަސލަތްތައް ހޯދުމަށް މަގުފިަހކޮށްދޭނަން.

ކިުނނައްތާލުމަށް 7 ަސރަހައީްދ ެސންޓަރު އިަދ އެއް ީރަސިއކިްލން ެސންޓަރު  .4.

ޤިާއމް ކުރުމަށް ރާވާ މަގުފިަހކޮށީްދ އިަދ ނުރައްކާ ތިެރ ކީުނގެ ބާވަތްތައް ރައްކާތިެރ 
ގޮތުގިައ ނައްތާލާނެ ގޮތްތައް ހަމަޖެއުްސން.

ދަޑުވިެރކަން،  )މްަސވިެރކަން،  އިެކެސކްޓަރު  މްަޝރޫއުތައް  ގެ  ތަރައީްޤ  .5.

މުޫސމަށް  އިަދ  ކުރުމަށް  ރައްކާތިެރ  ިތމާވިެށ  ރާވިާއރު  ތަކުން  ިބންބޭނުންކުރުން...( 
އަންނަ ބަދަލުތަކުން ރައްކާތިެރވުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ބަލާ ިހމަނާނަން. 

ޤުދުރީަތ ވެއްޓަށް ބަދަލުއަތުވެދާނެފަދަ މްަޝރޫއެއް އެއްވްެސ ރަށެއްގިައ ިހންގުމުގެ  .6.

ކިުރން އެރަށެއްގެ ރައިްޔތުންނާ، އުމުރުންދުވްަސީވ، ތަޖިުރބާކާރުންގެ ލަފަޔާ މްަޝވަރާ 
ކޮންމެހެން ހޯދަންޖެހޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅާނަން.

ިތމާވެއްޓިާއ ރައްޓިެހ ތަކިެތ ރާއްޖޭގިައ އުފެއްދުމިާއ އެތެރެކޮށް، އެފަދަ ތަކެއްޗަށް  .7.

ީމހުން ަޝއުގުވިެރކުރުވިައ ފޭަސހިައން ިލބޭނޭ މަގުފިަހކޮށްދޭނަން.
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އެމްޑީޕީ ިއއިްތޙާދު ގެ 
ަސުރކާރްުނ ިދގުމުއްދަތު
)1 އަހަރާ 5 އަހަުރ(ގެ 

ތެރޭގިައ ކުރާެނ ކަްނތައްތައް

ރާއްޖޭގިައ އިެކއިެކ ކަންކަމަށް ޚާއަްސކޮށްގެން ބޭނުންކުރާނެ ަސރަހައްދުތަކިާއ،   .1.

ރައްކާތިެރކުރަންޖެހޭ ަސރަހައްދުތައް ފާހަގަކޮށް، އެފަދަ ިނޒާމް ތަނީްފޒުކުރާނަން.

ވިެށ ރައްކާތިެރކޮށިްދނުމަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތުހޯދިައ ފެތުރުން އިަދ މިޮނޓިަރންގ  .2.

ިނޒާމް ޤިާއމް ކުރާނަން.

ތަރައީްޤގެ މްަޝރޫތައް ރާވިައ ިހންގިާއރު ިތމާވިެށ ރައްކާތިެރކުރުމަށް އެކީަށގެންވާ  .3.

ގޮތެއްގިައ ީއ.އިައ.އޭ ހެދުމިާއ މިޮނޓަރކުރެވޭނެ ިނޒާމެއް ޤިާއމް ކުރާނަން.

ރައިްގރުމުގެ މައަްސލަ ހައްލުކުރުމަށް ރައްޔަތުންގެ ޤިާބލްކަން ިއތުރުކޮށް ިމކަމުން  .4.

ިލބޭ ގެއްލުން ފޫބެދޭނެ ހަމަޔެއް ތައާރަފް ކުރާނަން.

މުޫސމަށް އަންނަބަދަލާ، ިބންހެލުމާ، ޤުދުރީަތ ކިާރާސ، އުދައެރުމާ، ތޫފާންތަކާ  .5.

އަބަދު  އަބަދާ  އާންމުކޮށް  އީެހގިައ  ޓެކްނޮލީޮޖގެ  ކިުރއަރާފިައވާ  ދިުނޔޭގެ  ބެހޭގޮތުން 
ރައިްޔތަކަށް  ކޮންމިެދވިެހ  ިއންޒާރުތައް  ިއރާުޝދިާއ،  މައުލޫމާތިާއ،  ިލބެންހުންނަ 

އޮޅުނިްފލުވޭނެ ިވއުގައެއް ގިާއމްކުރާނަން.

އިެކވައްތަރުގެ ކިެމކަލް ) ޚާއަްސކޮށް ދަޑުވިެރކަމުގިައ ގެންގުޅޭ( ބޭނުންކުރުމަށް  .6.

އިަދ ނަރުދަމާގެ ފެން ދޫކުރުމަށް ިމންގަޑުތަކެއް ގިާއމްކޮށް ތަނީްފޒްކުރުމަށް މަގުފިަހކޮށީްދ 
ބަލަހައްޓާނަން.

އިަދ  ކިުރއެރުވުމިާއ  ހަކަތަ  ިއއާދަކުރެވިެނ  ގޮތުން  ރައްކާތިެރކުރުމުގެ  ިތމާވިެށ  .7.

ހަކަތަ ިއޤިުތާސދުކުރެވިެނ ގޮތްތައް ހޯދުމަށް މަދުފިަހކޮށްދޭނަން.

ިތމާވެއްޓިާއ  ގިޯތގެދޮރު  ރަށުތެރެއިާއ  ފިެހކުރުމިާއ  ިއތުރަށް  ރަށްރަށް  ރައްޖޭގެ  .8.

ރަހުމަތްތިެރ ގޮތްގޮތަށް ބައްޓަންކޮށް ތަރައީްޤ ކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ިހންގާނަން.

ރާއްޖޭގިައ ހިުރިތމާވީެށގެ މައަްސލަތަކިާއ ިތމާވީެށގެ ދިާއރިާއން ިއތުރު ފިައދާއިާއ  .9.

ތަރައީްޤ  ފުޅާކޮށް  މަގު  ކުރުމުގެ  ިދރާާސތައް  ކަމާގުޅޭ  ހޯދުމަށް  ނެގޭނެގޮތްތައް  ނަފާ 
ކުރާނަން.
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ފާެނިއ ަނރުދަމާގެ ިޚދުމަތުގެ ިސާޔަސތު

ިޚދުމަތީަކ، ިއނާްސީނ އާަސީސ ހައްޤެއްކަމަށް ރައިްޔތްުނގެ ަޝކުވާ ރައްކާތިެރ ބޯފެނިާއ ނަރުދަމާގެ  .1.

ަސރުކާރުން ދެކެފިައނުވުން.

އާބާދުވެފިައވާ ިގނަ ރަށްތަކުގިައ އެކަށޭނަ ނަރުދަމާ ިނޡާމެއް ނެތުމުގެ ަސބަބުން،  .2.

ޢާއްމު ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންނުކުރެވޭވަރަށް ފެންފަށަލަތައް ތަޣައްޔަރުވެފިައވުން.

ރައްކާތިެރފެންނަގާނެ  ބަހަމުންދިާއރު،  ރައިްޔތުންނަށް  ތާނީްގތަކެއް  ފެންނަގާނެ  .3.

ފުރާޅުތަކެއް ނެތުން. އިަދ  ނަގާފެނުގެ އެއްވްެސ ރައްކާތިެރކަމެއް ނެތުން.

ރައްކާތިެރކަން  ފެނުގެ  ރާއްޖޭގިައ  ިފޔަވިައ،  ހުޅުމާލެ  އިަދ  ިވިލމާލެ  މާލެ،  .4.

ިލިބދިެވފިައވާ އެއްވްެސ ރަށެއް ނެތުން.

ިއމަރޖެނީްސއެއް ނުވަތަ ކިާރޘާއެއް ގިައ، 'ފެނުގެ ޔީަޤންކަން' ިލބޭފަދަ ފެނުގެ  .5.

ްސޓޮކެއް އެއްވްެސ ރަށެއްގިައ ނެތުން.

ޤައީުމ ތަރައީްޤގެ މްަޝރޫއުތަކިާއ، ފެނިާއ ނަރުދަމާގެ މްަޝރޫޢުތަކުގިައ ކަނޑައަޅާ  .6.

ލަނޑުދަނިޑތައް ޙިާޞލްކުރުމަށް ަސރުކާރުން ިއްސކަން ނިުދނުން.

މަރާމާތުކޮށް،  ިހންގިައ،  ިނޡާމްތައް  ނަރުދަމާގެ  ފެނިާއ  ޤިާއމުކުރެވެމުންދާ  .7.

ބަލަހައްޓާނެ އިޮނގަޑެއް ނެތުން.
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ިޚދުމަތީަކ، ިއނާްސީނ އާަސީސ ހައްޤެއްކަމަށް  ރައްކާތިެރ ބޯފެނިާއ ނަރުދަމާގެ  .1.

ޤައީުމ ިސޔަާސތުގިައ ކަނޑައަޅިައ އިެސޔަާސތަށް އަމަލުކުރުން.

ަސރުކާރުގެ ިސޔަާސތު ބައްޓަން ކުރުމުގައިާއ، ތަރައީްޤގެ ހިުރހާ މްަޝރޫޢުތަކެއް  .2.

ފަރުމާ ކުރުމުގިައ، ާސފުތިާހރު އިަދ ރައްކާތިެރ ފެނިާއ ނަރުދަމާގެ ިޚދުމަތް ިލިބިދނުމަށް 
ިއްސކަނިްދނުން.

ފެނިާއ ނަރުދަމާގެ ިޚދުމަތް ިލިބިދނުމަށް ބޭނުންވާ ފަނީްނ ޤިާބލުކަމިާއ، އިަދ މީާލ  .3.

ތަނަވްަސކަން ިއތުރުކުރުން.

ަސރުކާރުގެ އެންމިެއްސ ރޯލީަކ، ީސދާ ިޚދުމަތްދޭ ފަރާތުގެގެގޮތުގިައ ދިެމއޮތުމުގެ  .4.

ބަދަލުގިައ، ިއްސނެގުމިާއ، ކަންކަން ފިަހކޮށިްދނުމިާއ، ިމދިާއރާއަށް ިއންވްެސޓްކުރުމަށް 
ފިަހ މާޙައުލެއް ޤިާއމުކުރުން ކަމުގިައ ހަމަޖެއުްސން.

އެމްޑީޕީ ިއއިްތޙާދު ަސުރކާުރގެ 
ިސާޔަސތު
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އެމްޑީޕީ ިއއިްތހާދަކުްނ 
ކުުރމުއްދަތު)1 އަހަރާ 

3 އަހަުރ(ގެ ތެރޭގިައ ކުރާެނ 
ކަްނތައްތައް

ފޯރުކޮށިްދނުމަށް  ިޚދުމަތްތައް  ގޮތެއްގިައ  ދެމެހެއްޓިެނިވ  ފުޅާކޮށް،  ިޚދުމަތްތައް  .1.

ބޭނުންވާ ިސޔީާސ މާޙައުލެއް ޤިާއމުކޮށްދޭނަން. 

އެކުލަވާލިައ،  މްަޝރޫޢެއް  ޤައީުމ  ިޚދުމަތިްދނުމިާއބެހޭ  ނަރުދަމާގެ  ފެނިާއ  .2.

ިއްސކަނީްދގެން  ރަށްރަށައް  ބޭނުންވާ  އެންމެބޮޑަށް  ބަހާލިައ އިެޚދުމަތް  ިފޔަވިަހތަކަކަށް 
ިހންގަންފަށާނަން. 

ރަށު  ކައުނިްސލިާއ،  އަތޮޅު  ިހންގުމުގިައ،  ފަރުމާކޮށް  ރާވާ،  މްަޝރޫޢުތައް  .3.

ޖަމާޢަތްތަކަށް  އީެހދޭ  ދިާއރާތަކިާއ،  އިަމއްލަ  ރައިްޔތުންނިާއ  ރަށުގެ  ކައުނިްސލިާއ، 
ފުޅާދިާއރާއެއްގިައ ބިައވިެރވުމުގެ ފުރަުޞތު ފިަހކޮށްދޭނަން.

ފެނިާއ ނަރުދަމާގެ ިޚދުމަތް ިދނުމިާއ، ރިެގއުލޭޓްކުރުމިާއބެހޭ ޤާނޫނުތައް ހަދިައ  .4.

ިހންގާނަން. 

ޤިާބލުކަން  ފަނީްނ  އިަދ  މީާލ  ފަރާތްތަކުގެ  ިޚދުމަތްދޭ  ނަރުދަމާގެ  ފެނިާއ  .5.

ިއތުރުކުރާނަން.

ިމދިާއރާއަށް ިއންވްެސޓްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފިަހ މާޙައުލެއް ޤިާއމުކުރާނަން.  .6.

ރާވިައ  މްަޝރޫޢެއް  ޤައީުމ  އަމާޒުކޮށްގެން  ިލިބިދނުމަށް  ޔީަޤންކަން'  'ފެނުގެ  .7.

ިހންގާނަން.

ދަމަހައްޓާނެ  ިނޡާމްތައް  ނަރުދަމާ  ފެނިާއ  ޤިާއމުކުރިެވފިައވާ،  ރަށްރަށުގިައ  .8.

ތަނަވްަސކަން  މީާލ  ދަމަހައްޓާނެ  އިެނޡާމްތައް  އިަދ  ރާވާނަން.  އިޮނގަޑެއް  ހަރުދަނާ 
ރަށުކައުނިްސލްތަކަށް ިލއްބިައދޭނަން.

ކޮބިައތޯބަލިައ  ިނޒާމްތަކީަކ  ނަރުދަމާ  އެކީަށގެންވާ  ރަށްރަށަށް  ތަފާތު  ރާއްޖޭގެ  .9.

ީވހާވްެސ ހެޔޮ އަގެއްގިައ އެކަން ކުރެވޭނޭ ގޮތްތަކެއް ހޯދިައ ތަނީްފޒް ކުރާނަން.

ފާެނިއ ަނުރަދމާގެ ިޚުދމަތުގެ ިސާޔަސތު
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އަވްަސ  ހުއްޓުވުމަށް  ތަޣައްޔަރުވުުން  ފެންފަށަލަ  ިބމުގެ  ަސބަބުން  ނިަޖހުގެ  .10.

ގޮތްތަކެއް ހޯދާނަން.

ހޯދިައ  ގޮތްތަކެއް  ގުޅޭ  ރާއްޖެއާ  ނައްތާލެވޭނޭ  ނިަޖްސ  ރައްކާތިެރގޮތުގިައ  .11.

ތަނީްފޒުކުރާނަން.

ގޮތްތަކެއް  ޓްެސޓްކުރެވޭނޭ  ބަލިައ  ރައްކާތިެރފެންތޯ  ވާރޭފެނީަކ  ބޯންބޭނުންކުރާ  .12.

ރަށުފެންވަރުގިައ ހަމަޖައާްސނަން.

އެމްޑީޕީ ިއއިްތޙާދު ގެ 
ަސުރކާރްުނ ިދގުމުއްދަތު
)1 އަހަރާ 5 އަހަުރ(ގެ 

ތެރޭގިައ ކުރާެނ ކަްނތައްތައް

ިއމަރޖެނީްސއެއް ނުވަތަ ކިާރޘާއެއް ގިައ، 'ފެނުގެ ޔީަޤންކަން' ިދނުމުގެ ގޮތުން،  .1.

ކަނޑައަޅާ ަސރަޙައްދުތަކެއްގިައ، ރައްކާތިެރފެން ިލބޭނެ ްސޓޮކް ޤިާއމުކުރާނަން.

ނަރުދަމާގެ  ފެނިާއ  ފެންވަރުގެ  އެކަށޭނަ  ަސރަޙައްދުގިައ،   7 ތަރައީްޤކުރާނެ  .2.

ިނޡާމްތައް ޤިާއމުކުރާނަން.

ހަކަތައިާއ  ިއޢާދަކުރިަނިވ  އަގުދައްކުރުމަށް  ިޚދުމަތުގެ  ނަރުދަމާގެ  ފެނިާއ   .3.

އެހިެނހެން ޓެކްނޮލީޮޖގެ ބޭނުނިްހފުން ިއތުރުކުރާނަން.
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ހަކަތިައގެ ިސާޔަސތު

ހަކަތިައގެ ހާލަތު ރާއްޖޭގިައ ޤިާއމް ކޮއްފިައ ވީަނ މިައގަނޑު ގޮތެއްގިައ ިއމްޕޯޓް ރައިްޔތްުނގެ ަޝކުވާ .1.

ކުރެވޭ ތެލަށް ބަރާޯސކޮށްގެން ކަމަށްވުން. ިމީއ ިއގިްތާޞީދ، ިއޖިްތމީާއ އިަދ ިތމާވީެށގެ 
ތެލައް  ިއމްޕޯޓްކުރެވޭ  ިމގޮތައް  ބޮޑުގޮތްތަކެއްކަމުގިައވެ.  ގެއްލުން  ނުހަނު  ގޮތުންވްެސ 
ފިުރހަމަޔަށް  ވީަސލަތްތައް  އުފައްދާ  ހަކަތަ  ހިުރ  ިލބެން  ރާއްޖިެއން  ބަރާޯސވުމުން 

ބޭނުންނުކުރެވުން.

ހަކަތަ އުފައްދާ ޒަމީާނ ވީަސލަތްތައް ބޭނުން ކުރުމަށް ަސރުކާރުން  އީެހތިެރކަމިާއ  .2.

އެއްބާރުލުން ނިުލބުން.

ގްޭސ  ތެލިާއ،  ބޭނުންކުރާ  ގޮތެއްގިައ  މިައގަނޑު  އުފެއްދުމަށް  ހަކަތަ  ރާއްޖޭގާ  .3.

އަގު  ވީަސލަތްތަކުގެ  ިމ  ނެތުމުން،  ގިާއމްކުރިެވފިައ  މާހައުލެއް  ވާދަވިެރ  ިވއްކުމަށް 
އުފިުލގެނިްދއުމަށް މަގުފިަހވެފިައވުން.

ތެލުގެ ިވޔަފިާރ އާއްމު ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލުމުގެ ބަދަލުގިައ ަސރުކާރުން ވިަކބަޔަކަށް  .4.

ފިައދާ ވާގޮތަށް ތެލުގެ މިުޅިވޔަފިާރ ބައްޓަން ކުރުމުގެ ަސބަބުން ހަކަތައަށް ރައިްޔތުން 
ކުރާ ހޭދަ އެތައްގުނައަކަށް ބޮޑުވެގެންގްޮސފިައވުން.

ކަނޑުގެ  އަތްވާ،  ވަޔާ،  ކަމުގިައވާ  ވީަސލަތްތައް  ޤުދުރީަތ  ިލބެންހިުރ  ހަކަތަ  .5.

ގެއްލުން  ިތމާވެއްޓަށް  ފުރަގްަސީދ،  ފިައދާތަކަށް  ިލބޭނެ  ރާޅުގެޒީަރއިާއން،  އިޮއވަރާ، 
ރާއްޖޭގެ  ިބނާކުރުވުމުން  ހަކަތަ  ިދވިެހރާއްޖޭގެ  ތެލަށް  ީޖބަށްބުރަ،  އަގުބޮޑު،  ދިެނިވ 

ިއގިްތާސދިާއ ިތމާވިެށ ހަލާކުވެގެން ިދއުމަށް  މަގުފިަހވެފިައވުން.

)ހަކަތިައގެ  ެސިކއިުރީޓ  އެނަރީޖ  ިމންވަރެއްގެ  އެއްވްެސ  ިދވިެހރާއްޖޭގިައ  .6.

ރައްކާތިެރކަމެއް ( ޤިާއމް ކުރިެވފާ ނެތުމުން ކުއިްލއަކަށް ިދމާވެދާނެ މައަްސލަތަކިާއ އިަދ 
ޤުދުރީަތ ހިާދާސތަކުގިައ ރައިްޔތުންނައް ދެވޭ އާަސީސ ިޚދުމަތްތައް މެދުކެނޑުމެއްނިެތ 
ިމފަދަ  ނިެތ  ިސްސޓަމް  ބެކަޕް  ބޭނުންކުރާނެ  ވަގުތުތަކުގިައ  އެފަދަ  ފޯރުކޮށިްދނުމަށް 
ުސވާލު  ިލއްބިައިދނުމިާއމެދު  ިޚދުމަތްތައް  އާަސީސ  ދެވޭ  ރައިްޔތުންނަށް  ހާލަތްތަކުގާ 

އުފިެދފިައވުން.



149

ތެލިާއ ގިުޅގެން ދިުނޔޭގެ މްަސރަހަށް އަންނަ ިއޤިްތާސީދ ީހނަރުކަމުން ރާއްޖޭގެ  .7.

ިސނާޢަތްތައް ަސލާމަތްކުރުމައްޓަކާ ބޭނުންވާ ތެލުގެ ިރޒާވެއް ރާއްޖޭގިައ ނެތުމުން ތެލުގެ 
އަގު ބޮޑުވެ، ަސޕްލިައ ދަށްވާ ކޮންމެ ވަގުތަކު ރައްޔަތުން ިއޤިުތާސީދގޮތުން ިއނދަޖެހޭ 

ގޮތްވުން.

އެތައް ޒަމާނެއްވަންދެން އިެކފަހަރުމިަތން ިދވިެހހާއްޖިެއން ތެޔޮ ފެނޭތޯ ބަލަމުން  .8.

ކާރބަން  ހިައޑްރޯ  ހިެދފިައވާ  ގޮތަށް  ފެތޭ  ިމންގަނޑަށް  ބިައނަލްއަޤްވީާމ  ިދޔިައރު، 
އެކްްސޕްލޮރަޭޝން އެކްޓެއް ރާއްޖޭގިައ ހިެދފިައ ނެތުން.

ކަރަންޓް  ިއރު  ގިަޑ   24 މެދުކެޑުމެއްނިެތ  ިއތުބާރުހިުރގޮތެއްގިައ  ރައްރަށުގިައ  .9.

ިދނުމުގެ ިޙދުމަތް ފޯރުކޮއްދިެވފާނެތުން. 

ފޭަސހިައން  އަެސރަހައްދަކުން  ތެޔޮ  ބޭނުންވާ  އުޅަނދުފަހަރަށް  ދަތުރުފަތުރުކުރާ  .10.

ިލބެންނެތުމުން ދަތުރުފަތުރުގެ ޚަރަދިާއ ތަކީެތގެ އަގު އުފިުލފިައވުން.

ތެލުގެ ިވޔާފިާރ ވާދަވިެރ ބާޒާރަކަށް ހުޅުވާލުން.  .1.

ކަރަންޓު އުފައްދާ ވީަޞލަތްތައް ފުޅާކުރުމިާއ އެކު ިއއާދަކުރިަނިވ ހަކަތަ ހޯދިައ  .2.

ިލިބގަތުމުގެ ިމންވަރު ިއތުރު ކުރުން. 

ިއތުބާރިާއ  ގޮތެއްގިައ  ހަމަހަމަ  ރައިްޔތުންނަށް  ހިުރހާ  ިޚދުމަތް  ކަރަންޓުގެ  .3.

ފޯރުކޮށިްދނުމަށް  ިޚދުމަތް  އެ  ދަށުން  ިނޒާމެއްގެ  ދެމެހެއްޓިެނިވ  ފޯރުކޮށިްދނުމިާއ  އެކު 
މަގުފިަހކޮށިްދނުން.

ރައްރަށުގިައ ކަރަންޓް އުފައްދާ ފޯރުކޮއިްދނުން އާންމު ިވޔަފިާރއަށް ހުޅުވާލުން. .4.

ފަރުދުންނިާއ  ކުރުމަށްޓަކިައ  ިއތުރު  ކުރުވުން  ބޭނުން  ހަކަތަ  ކުރިަނިވ  ިއއާދަ  .5.

ިޑއީުޓ  ިއމްޕޯރޓް  ތަކީެތގެ  އެފަދަ  ފަރާތްތަކަށް  ފޯރުކޮށްދޭ  ިޚދުމަތް  ކަރަންޓްގެ 
ކަނޑާލުން.

އެމްޑީޕީ ިއއިްތޙާދު ަސުރކާުރގެ 
ިސާޔަސތު
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އެމްޑީޕީ ިއއިްތހާދަކުްނ 
ކުުރމުއްދަތު)1 އަހަރާ 

3 އަހަުރ(ގެ ތެރޭގިައ ކުރާެނ 
ކަްނތައްތައް

ރާއްޖެ ތެލުގެ ިވޔަފިާރ ވާދަވިެރ ބާޒާރަކަށް ހުޅުވިައ ލެވޭނެއެވެ. އިަދ ރާއްޖޭގެ  .1.

ހަތް ަސރަޙައްދުގެ ހަކަތިައގެ ިސނާއަތު ިވޔަފީާރގެ އޫުސލުން ިބޑަށް ހުޅުވާލާނަން.

ރާއްޖޭގެ ިއޖިްތމީާޢ އިަދ ިއޤިްތާޞީދ ކަންތައްތަކަށް ބޭނުންވާ ހަކަތަ ިއތުބާރާއެކު  .2.

ިލބޭނޭގޮތް ހަދިައދޭނަން.

ރަޙްމަތްތިެރ  ިތމާވެށްޓިާއ  ކޮށްލިެވފިައވާ  ބަދަލު  ހަކަތައަށް  ކުރިަނިވ  ިއއާދަ   .3.

ހޭލުންތިެރ  ރައިްޔތުން  ރާއްޖެހެދުމަށް  ޤައުމަކަށް  ކުރާ  ބޭނުން  ވީަޞލަތްތައް  ހަކަތިައގެ 
ކުރުވާނަން.

ތެލުން ިއމްޕޯރޓް ިޑއީުޓ ކަނޑާލާނަން. .4.

ހަކަަތިއގެ ިސާޔަސތު

އިެފަޝންޓް  އެނާރީޖ  ކުރުމަށިާއ  ކުޑަ  ިއްސރާފު  ކުރުމުގިައ  ބޭނުން  ކަރަންޓު  .6.

ކުރުމަށްޓަކިައ ފަރުދުން ހޭލުންތިެރކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ިހންގުން.

ކުރާކުރުމުގެތެރޭގިައ  ޤިާއމް  ެސިކއިުރީޓ(  )އެނަރީޖ  ރައްކާތިެރކަން  ހަކަތިައގެ  .7.

ީޓީވ  ިވއުގަ،  މުވަާސލީާތ  ުސކޫލް،  ހްޮސިޕޓަލް،  ކުރުމަށް  ބޭނުން  ހާލަތުގާ  ކުއިްލ 
ްސޓަޭޝންތައް، އީޮފްސތައް، ބަނދަރުތައްފަދަ އާަސީސ ިޚދުމަތް ދޭ ތަންތަނުގާ ިއތުބާރު 
ހިުރ ިއއާދަ ކުރިަނިވ ހަކަތިައގެ ވީަސލަތްތައް ޤިާއމް ކުރުން، އިަދ ީޑ ެސންޓްރަލިައޒް 

ކޮށްގެން ހަކަތިައގެ ެސިކއިުރީޓ މިަތކުރުން.

އެތެރެކުރެވޭ ތެލުގެ ބާވަތްތަކުގެ ިމންވަރު މަދުކުރުމާ ިއގިްތާސދައް ކުއިްލޔަކަށް  .8.

ިމންވަރު  ކުރާއަަސރު ކުޑަ ކުރުމަށް ބާރު އެޅުމުގެ ގޮތުން ނެޗްރަލް ގްޭސ ބޭނުންކުރާ 
ިއތުރުކުރުމަށް  ކުރުން  ބޭނުން  އޮލްޓަނިޭޓވްްސ  ފަދަ  ގްޭސ  ބައޯ  މަދުކުރުމާއެކު 

ބާރުއެޅުން. 

ހިައޑްރޯކާބަން އެކްްސޕްލޮރަޭޝންއާބެހޭ ޤާނޫނެއް އެކުލަވާލުން.  .9.

ހިުރހިުރހާ  ކުރެވެން  ފިައދިާލިބގަތުމަށް  އޭގެ  ތެޔޮނެގުމިާއ  ިދވިެހރާއްޖިެއން  .10.

މަަސއްކަތްތައް ކުރުން.
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އެމްޑީޕީ ިއއިްތޙާދު ގެ 
ަސުރކާރްުނ ިދގުމުއްދަތު
)1 އަހަރާ 5 އަހަުރ(ގެ 

ތެރޭގިައ ކުރާެނ ކަްނތައްތައް

ިއއާދަ  ވީަޞލަތްތައް  ކުރެވޭ  ބޭނުން  އުފެއްދުމަށްޓަކިައ  ކަރަންޓު  ރާއްޖޭގިައ  .1.

ކުރިަނިވ ހަކަތިައގެ ވީަޞލަތްތަކަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ިހތްވަރީުދ އީެހވާނަން.

މަގުފިަހކުރުމުގެ  ިއތުރުކުރުމަށް  ިމންވަރު  ބޭނުންކުރެވޭ  ހަކަތަ  ކުރިަނިވ  ިއއާދަ  .2.

ފަރާތްތަކަށް  ަޝއުގުވިެރވާ  ކުރުމަށް  ިރާސރޗް  ހަކަތައާބެހޭ  ކުރިަނިވ  ިއއާދަ  ގޮތުން، 
ރާއްޖެ ހުޅުވަލާނަން.

ރާއްޖޭގަ ތެޔޮ ބޭނުން ކުރެވިޭމންވަރަށްބަލާ ތެލުގެ ިރޒާވްއެއް ޤިާއމްކުރާނަން. .3.

ހިައޑްރޯކާބަން އެކްްސޕްލޮރަޭޝންއާބެހޭ ޤާނޫނެއް އެކުލަވާލާނަން.  .4.

ިލިބގަތުމަށް  ިދވިެހރައްޔަތުންނަށް  ފިައދާ  އޭގެ  ތެޔޮނެގުމިާއ  ިދވިެހރާއްޖިެއން  .5.

ކުރެވެން ހިުރ މަަސއްކަތް ތައްކުރާނަން.

ީވހާވްެސ  ކަރަންޓް  އުފައްދާ  ިއތުރުކުރުމުގެގޮތުން  އިެފިޝއެނީްސ  ިއނާރީޖ  .6.

ިއޤިުތާސދުކޮށް ބޭނުންކުރެވޭނެގޮތްތައް ހޯދާނަން.

ވްޭސޓް ީހޓް ބޭރުކުރެވޭ ކަހަތަ ިރާސޗްކޮށްގެން އެހެން ކަންކަމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ  .7.

ގޮތްތައް ހޯދާނަން.

ހެޔޮ  ހޯދިައ  ގޮތްތައް  އައު  މަދުކުރުމަށް  ބޭނުންކުރުން  ތެޔޮ  ދުއްވާއެއްޗީެތގިައ  .8.

އަގުގިައ ފޭަސހަކަމިާއއެކު ިލބޭނޭގޮތްތައް ތައާރަފް ކުރާނަން.



152

ިބމާެބހޭ ިސާޔަސތު

ިހފުމާ،  ރައިްޔތްުނގެ ަޝކުވާ ިލިބގަތުމާ، އިެބމުގެ ބޭނުން  ލޭންޑް ޓެނުއަރ ިސްސޓަމް ނުވަތަ ިބން  .1.

ދޫކޮށްލުމުގެ ިނޒާމަށް ހަރުދަނާ ބަދަލެއް ނުގެންެސ ދެމެހެއްޓެނިެވ ތަރައީްޤގެ އޫުސލްތަކާ 
ިޚލާފަށް ބޯދާ އޫުސލުން ކިުރއަށް ގެންގްޮސފިައވުން.

ިބން  ރަށްރަށުން  ބޮޑު  ދިަތކަން  ިބމުގެ  ިއނިްތޚާބެއްގެކިުރން  ިރޔީާސ  ކޮންމެ  .2.

ހައްލެއް  މައަްސލައަށް  ިބމުގެ  އެކު  ކުރުމާ  ތަކުރާރު  ވަޢުދުތައް  ދޮގު  ކަމުގެ  ދޫކުރާނޭ 
ހޯދިައީދފިައ ނުވުން.

ނުވުމުން  ގެންގުޅެފިައ  ހަމަހަމަކަން  މެދުގިައ  ރައިްޔތުންގެ  ދޫކުރުމުގިައ  ިބން  .3.

މަދުބަޔަކަށް ބޮޑިެތ ބަންޑާރަ ިބން ތަކެއް ިލިބފިައ ވުމިާއ ބައެއްފަރާތް ތަކަށް އެއްރަށަށް 
ވުރެ ިގނަ ރަށް ރަށުން ބަންޑާރަ ިބން ިލިބފިައވީާތ ރަށްރަށުގިައ ދޫކުރެވެން އޮތް ިބމުގެ 
ަސިއޒު ކުޑަވެ، ިބމުގެ އަގު ބޮޑުވެ، ރާއްޖޭގެ އާބީާދގެ ިގނަބަޔަކު، ިބމުން މަހުރޫމްވެ 

ރައިްޔތުންގެ މެދުގިައ ހަމަމަ ކަން ގެއިްލފިައވުން.

ިބންތަރައީްގ  ިއދާރާތަކުން  މީާލ  ަސބަބުން  ވުމުގެ  ދިޯދޔާ  ޤާނޫނުތައް  ިބމާބެހޭ  .4.

ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފިައާސ ދޫކުރުމަށް ފްަސޖެހުމުން ިރއަލްއްެސޓޭޓް ނުވަތަ ގެދޮރު ިބނާ 
ކޮށް ިވޔަފިާރކުމުގެ ިސނާއަތު ނުއުފިެދ ިބމުގެ ފިައދިާއން ރައިްޔތުން މަހުރޫމްވުން.

އެކުލެވޭ  މަޢުލޫމާތު  ިބމާބެހޭ  އަގުކޮށް  ކުރުމިާއ  ާސރވޭ  ިބން  ރާއްޖޭގެ  .5.

ކެޑްެސޓަރއެއް އެކުލަވާލާ ބަލަހައްޓާނެ ަސރުކާރުގެ ވިަކފަރާތެއް ހަމަޖިެހފިައ ނެތުމުން 
އިެކފަހަރު އިެކގޮތަށް ިބމުގެ ކަންކަން ިނންމަމުން ިދއުން.

ލޭންޑް ޔްޫސ ޕްލޭނީަކ ިއނާްސފުވިެރ ގޮތެއްގިައ ރައިްޔތުން އެދޭގޮތަށް ިބމުގެ ބޭނުން  .6.

ތައް ބަހާލިައގެން، ިބމުގެ މުއަްސިދކަން ހަމަހަމަކޮށް ރައިްޔތުންނަށް ފޯރުކިޮދނުމަށްބޭނުންވާ 
އެންމެ މިުހއްމު އެއް ވީަސލަތް ކަމުގިައ ވިާހނދު، ިމފަދަ މަޤަްޞދެއް ޙިާޞލް ވާފަދަ 
ގޮތަކަށް ރާއްޖޭގެ އެއްވްެސ ރަށަކަށް ިމފަދަ ޙީަޤީޤ ޕްލޭނެއް ިމީވހާތަނަށް އިަދ ހަދާފިައ 

ނެތުން.
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.7. ރާއްޖޭގެ ރައްރަށަށް ިމހާތަނަށް ހަދާފިައވާ ޕްލޭންތައް ނުވަތަ ިބން ބޭނުން ކުރާނޭ 

ގޮތުގެ ޗާޓް ތައް ފަރުމާކުރުމުގައިާއ ތަނީްފޒުކުރުމުގިައ ރައިްޔތުންނާ މަދީަނ ޖަމާޢަތްތައް 
އެކީަށގެންވާ ގޮތަކަށް ބިައވިެރ ކޮށްފިައ ނުވުމިާއ އެކަންކަމުގެ ިއމްޕެކްޓް އެެސްސމަންޓް 

ހަދާފިައނުވުން. 

ރައިްޔތުންނަށް ިބމުގެ ފިައދާ ފިުރހަމަގޮތުގިައ ހޯދިައ ިދނުމަށްޓަކިައ ަސރުކާރުން  .8.

ރައްރަށުގިައ ޤިާއމްކޮށްދޭން ޖެހޭ އާަސީސ ވީަސލަތްތައް ކަމުގިައވާ ާސފުފެނާ ނަރުދަމާއިާއ 
ކިުނ ނައްތާލުން ފަދަ ކަންތައްތައް ޤިާއމް ކޮށީްދފިައ ނުވުމުން ިބމުން ިލބެންވާ ފިުރހަމަ 
ފިައދާ ރައިްޔތުންނަށް ނިުލިބ "ކިޮލީޓ އޮފް ލިައފް" ނުވަތަ ިދިރއުޅުމުގެ ފޭރާން ދުވަހުން 

ދުވަހަށް ދައްވުން.

ނަމަވްެސ  ކަނޑައެޅުނު  ނަމަކަށް  ތަކެއް  ިސޔަާސތު  ތަރައީްޤގެ  ަސރަހައީްދ  .9.

އެކަންތައް ޢަމީަލ ގޮތުން ިހންގާފިައނުވުމުން ަސރަހައީްދ ތަރައީްޤގެ ިސޔަާސތާ ިޚލާފަށް، 
ރޭވުންތިެރކަމެއް ނިެތ ހުޅުމާލެ ފަދަ ިބމާގުޅުން ހިުރ މްަޝރޫޢުތަކަށް ބޮޑިެތ ޚަރަދުކުރުމުން 

އަތޮޅު ތަކުގެ ތަރައީްޤގެ ފުރަުސތު ހިަނވުން.

.10. ބައެއް ފަރާތްތަކުން ިވޔަފިާރއިާއ ިޚދުމަތް ފޯރުކޮށް ިދނުމުގެ ނަމުގިައ އާދަޔިާޚލާފު 

ކުޑަ ކުއްޔަކަށް ބޭނުންވާވަރަށްވުރެ މާބޮޑިެތ ިބންތައް ަސރުކާރުން ނަގިައ ިބމުގެ ިއްސރާފު 
މަހުރޫމު  ިލބުމުން  ިބން  އެތައްބަޔަކު  ޖިެހފިައވާ  ބޭނުން  ިބމުގެ  ގެންދިާހނދު  ކުރަމުން 

ކުރިެވފިައވުން.
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ވެއްޓެއް  ކުރެވޭނޭ  މުއާމަލާތު  ިބމުގެ  މީަތން  ިއނާްސފުގެ  ިއތުބާރާ  ފޭަސހަކަމާ  .1.

ކޮށީްދ  ޤިާއމް  މުވައަްސާސތައް  ޤާވިާއދިާއ  ޤާނޫނިާއ  ވާ  ބޭނުން  ޓަކާ  ޤިާއމުކުރުމަށް 
ބައްޓަންކޮށް  ޒަމާނާގުޅޭގޮތަށް  ިސްސޓަމް  ޓެނުއަރ  ލޭންޑް  ގެންެސ،  ިރފޯމް  ލޭންޑް 

ދަމަހައްޓާނަން. 

ބޭނުންވާ  ކުރުމަށް  ތަރައީްޤ  ިބން  ތެރިެއން  އިޮނގަނޑެއްގެ  ޤާނީޫނ  ހަރުދަނާ  .2.

ފިައާސ ލިުއ ފޭަސހަ ގޮތަކަށް ިލބޭނެ ިއނިްތޒާމުތައް ހަމަޖައަްސިއ ިދވީެހންނީަކ ިބންވިެރ 
އަގުހިުރ  ިވއްކޭ  ފޭަސހަކަމާއީެކ ގަނެ،  އޫުސލުން  ިވޔަފީާރގެ  ިބމީަކ  ހަދިައީދ  ބަޔަކަށް 

މުދަލަކަށް ހެދުން.

ޕްލޭން ކުރިެވގެން ނީޫނ ރާއްޖޭގެ ރައްރަށުގެ ިބންބޭނުންކުރުމިާއ ިބންއުފެއްދުމަށް  .3.

ކިުޅ، ފާ، ފަރު، ިތލަ، ފަޅު އިަދ ިވލު ފަދަތަންތަން ިހއްކުން ހުއްޓުވިައ، ރައިްޔތުންގެ 
މިަޖީލހުގެ މްަޝވަރާގެ މީަތން ަސރުކާރުންއެކުލަވާ އިޮނގަނޑުގެ ތެރޭގިައ،  ރައިްޔތުން އެދޭ 

ގޮތަށް، އެބިައީމހުންގެ ރަށްތައް، ޕްލޭން ކޮށް ތަރައީްޤ ކުރުމުގެ ފުރަުސތު ިދނުން.

ޕިޮލީސތައް  ތަކާ  ޕްލޭން  ލޭންޑް ޔްޫސ ޕްލޭނިާއ، އެނޫން ވްެސ މީަތ ފަނީްތގެ  .4.

ފަދަ  ކައުނިްސލް  ރަށު  ކައުނިްސލިާއ  އަތޮޅު  ކުރުމުގިައ  ތަނީްފޒު  ކުރުމިާއ  ފަރުމާ 
ރައިްޔތުން ތަމީްސލްކުރާ ފަރާތްތަކިާއ މަދީަނ ޖަމާޢަތުގެ މްަޝވަރާއިާއ ބިައވިެރކުރުވުމުގެ 
އޫުސލްގެ ިއތުރުން އެކަންކަމުގެ  ިއމްޕެކްޓް އެެސްސމަންޓް ްސޓީަޑ)އްެސ.ީއ.އޭ، ނުވަތަ 

ީއ.އިައ.އޭ( ހެދުން އީެއ ލިާޒމް ކަމަކަށް ހެދުން.

ރަށުކައުނިްސލް ނުވަތަ މިުނިސޕަލް ކައުނިްސލް އިަދ އަތޮޅު ކައުނިްސލް ނުވަތަ  .5.

ަސރަހައީްދ ކައުނިްސލް ތަކާ ގުޅުން ހިުރ ޕްލޭންތަށް އެ ކައުނިްސލް ތަކުން ފްާސކޮށް 
ހުއްދަދޭ ގޮތައް ބަދަލުކުރުން.

އެމްޑީޕީ ިއއިްތޙާދު ަސުރކާުރގެ 
ިސާޔަސތު
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ޕްލޭންތަކީަކ  ިޑވެލޮޕްމަންޓް  އަރބަން  ޕްލޭނާ  ލޭންޑްޔްޫސ  ހިުރހާ  ރާއްޖޭގެ  .6.

އެއްޗަކަށް  ފެތޭ  ިވޔުގައަށް  ތަރައީްގގެ  ަސރަހައީްދ  އިަދ  ގައީުމތަރައީްގ  މިުޅރާއްޖޭގެ 
ހެދުން.

ބޮޑުގޮތެއްގިައ  ފިައދާ  ަސރަހައްދަކަށް  ިހމެނޭ  އިެބމެއް  މަންފާ  ިބމުގެ  ރާއްޖޭގެ  .7.

ިލއްބިައިދނުން.

ިބމާބެހޭ މައުލޫމާލޫމާތު ފޭަސހިައން ިލބޭނޭ ިއނިްތޒާމް ތަކެއް ހަމަޖައާްސިދނުމަށްޓަކިައ  .8.

ިއންފޮމަޭޝން ކިޮމޔިުނކަޭޝން ޓެކްނޮލީޮޖ )އިައީސީޓ( އިާއ  ިޖއޯގްރިަފކަލް ިއންފޮމަޭޝން 
ިސްސޓަމް )ީޖއިައއްެސ( ގެ ބޭނުން ފުޅާދިާއރާއެއްގިައ ިހފުން. 
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އެމްޑީޕީ ިއއިްތހާދަކުްނ 
ކުުރމުއްދަތު)1 އަހަރާ 

3 އަހަުރ(ގެ ތެރޭގިައ ކުރާެނ 
ކަްނތައްތައް

ިބމާބެހޭ  ގޮތަކަށް  ިއތުރުވާނޭ  ކޮނިްފޑެންްސ  ކޮނިްޒއުމަރ  އިަދ  ިއންވްެސޓަރ  .1.

ޤާނޫނުތަކިާއ ޤާވިާއދު ިއްސލާހު ކުރާނަން.

.2. ިބން ަސރވޭ ކުރުމާ، އަގު ކުރުމާ، ކެޑްެސޓަރ އެކުލަވާލާ ބެލެހެއްޓުމާ، ޕްލޭން 

ވީަސލަތިާއ،  ިއނާްސީނ  ބޭނުންވާ  ކުރުމަށް  މިޮނޓަރ  ތަނީްފޒުކުރުން  ފްާސކޮށް  ކޮށް 
އޭގެ  ފަށިައ  ގިާއމްކުރަން  ަސރަހައްދުތަކުގިައ  ފެންވަރުގަޔިާއ  ޤައީުމ  މުވައަްސާސތައް 

ފިައދާ ިލއްބިައދޭނަން.

ިބމުގެ މުޢާމަލާތާ ގުޅޭ މައަްސލަތަށް ިއނާްސފުވިެރ ގޮތަކަށް ފަނީްނ ފަރާތްތަކުގެ  .3.

ބިައވިެރވުމާއީެކ ބަލިައ ހުކުމް ކުރުމަށް ޓަކިައ ިދވިެހރާއްޖޭގިައ ލޭންޑްްސ ޓްރިައިބއުނަލް 
އެއް އުފައްދާނަން.

ިބން ތަރައީްޤ ކުރުމަށް ޓަކާ ކޮންމެހެންވްެސ ބޭނުންވާ ިޑވެލޮޕަރުން ނަށް ބޮޑިެތ  .4.

ިއތުބާރާ،  ފަރާތްތަކުގެ  އެފަދަ  ކޮށީްދ،  މަގުތައްފިަހ  ިހންގޭނޭއެންމެހިައ  ޕްރޮޖެކްޓްތައް 
ަޝއުޤުވިެރކަންބޮޑުކޮށް ިދނުމަށްޓަކާ ފިޮރން ޑިައރެކް ިއންވްެސޓްމަންޓް ކުރުމަށް ފޭަސހަ 

ތަނަކަށް ރާއްޖެ ހަދާދޭނަން.

ބޮޑިެތ  ިބމާބެހެ  ކުރިެވފިައވާ  ޕްލޭން  ިހންގަމުންގެންދާ، އިަދ ފެއްޓުމަށް  ިމހާރު  .5.

ޕޮރްޖެކްތައް އަލުން ބަލާ މުތިާލޔާ ކުރުމަށް ފަހު ިދވިެހރާއްޖޭގެ ޤައީުމ ތަރައީްޤއާ ަސރަޙައީްދ 
ތަރައީްޤގެ ލަނޑުދިަޑތައް ހިާސލް ވާނޭ ގޮތަކަށް ބައްޓަން ކޮށް ދިެމހުންނިަނިވ ތަރައީްޤގެ 
އޫުސލް ތަކާ އެއްގޮތަށް ކިުރއަށް ގެނިްދއުމަށް ޓަކާ ރައިްޔތުންގެ މިަޖީލހުގެ ލަފާގެމިަތން 
އަތޮޅު ކައުނިްސލް ތަކިާއ ރަށުކައުނިްސލް ތަކިާއ، އާންމުންނިާއ، ިއންވްެސޓަރުން އިަދ 
މަދީަނ ޖަމާއަތް ތަކުގެ މްަޝވަރާއިާއ ބިައވިެރ ވުމާ އެކު ޓެންޑަރުގެ އޫުސލުން ީބލަމަށް 

ލިައގެން ކިުރއަށް ގެންދާނަން.

ިބމާބެހޭ ިސާޔަސތު
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އެމްޑީޕީ ިއއިްތޙާދު ގެ 
ަސުރކާރްުނ ިދގުމުއްދަތު
)1 އަހަރާ 5 އަހަުރ(ގެ 

ތެރޭގިައ ކުރާެނ ކަްނތައްތައް

ޔްޫސ  ލޭންޑް  ބެލެހެއްޓުމާ  އެކުލަވާލާ  ކެޑްެސޓަރ  އަގުކޮށް  ަސރވޭކޮށް  ިބން  .1.

ޕްލޭންކޮށް ިހންގުމަށް ބޭނުންވާ މުވައަްސާސތައް ޤައީުމ ފެންވަރުގަޔިާއ ަސރަހައްދުތަކުގިައ 
ޤިާއމުކުރާނަން.

ރައިްޔތުން ިބންވިެރ ކުރުވާނަން. .2.

އިެކއިެކ ފަރާތްތަކުން ިވޔަފިާރއިާއ ިޚދުމަތް ފޯރުކޮށް ިދނުމުގެ ނަމުގިައ އާދަޔިާޚލާފު  .3.

ކުޑަ އަގަކަށް ނަގާފިައވާ ބޮޑިެތ ިބންތަކުގެ ފިައދާ ފުޅާދިާއރާއެއްގިައ ިލއްބިައ ިދނުމުގެ 
ގޮތުން އެފަދަ ިބމުގެ ކިުލ މާކެޓް ރޭޓަށް ފައްތިައ ދަމަހައްޓާނަން. 

ިދިރއުޅުމަށްޓަކާ ަސރުކާރުން ިހލޭ ދޫކޮށްފިައވާ ބަންޑާރަ ިބމުގިައ ކުރިާވޔަފީާރގެ  .4.

ފިައދިާއން ަސރުކާރަށް ކުއްޔެއް ނުވަތަ އަގެއް ނަގަންފަށާނަން. 

ކުރާ  ިއތުބާރު  ގޮތުން  ބިައނަލްއަޤުވީާމ  ިބންތައް  ރައްރަށިާއ  ހިުރހިައ  ރާއްޖޭގެ  .5.

ޕްރޮފަެޝނަލް ިމންގަނޑެއްގެ ތެރޭގިައ ަސރވޭ ކޮށް، އަގު ކޮށް ކެޑްެސޓަރ އެކުލަވާލާ 
މިޮނޓަރ  ފްާސކޮށް  ޕްލޭންތައް  ގުޅުންހިުރ  ިބމާ  ކޮށް  ޤިާއމް  ިނޒާމެއް  ބެލެހެއްޓޭނޭ 
ކުރުމަށްޓަކިައ ަސރވެޔަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމާ، ވެލުއަރ ޖެނެރަލްގެ މަގާމާ، ރިެޖްސޓްރާ 
އޮފް ޓިައޓްލްްސ، އިަދ ޑިައރެކްޓަރ އޮފް ޓައުން އެންޑް ކަންޓީްރ ޕްލިޭނންގެ މަޤާމުތައް 

އުފައްދާ އެ މަޤާމުތަކަށް ީމހުން ހަމަޖައާްސ މަޤާމުގެ ިޒންމާ އުފުލުވާނަން. 

މްުސތަޤުބަލަށް ބޭނުންވާ ިބން ބީާކކޮށް، ިއޖިްތމީާޢ އިަދ ިއޤިްތާސީދ ބޭނުންތަކަށް  .6.

އެކީަށގެން ނުވުމުގެ ަސބަބުން ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭ ގޮތައް ހުންނަ ކިުދ ިބންތައް މާރުކޮށް  
ިރޒާވެއް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކާ ލޭންޑް ބޭންކެއް  ިބމުގެ  ިބމުގެ ބޭނުން ހެއުގޮތުގިައ ިހފޭނެ 

ޤިާއމް ކުރާނަން.
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ަސިއންްސއާިއ ޓެކޮްނޮލީޖގެ ިސާޔަސތު

1989 ގިައ އުފެއްދިެވ ިމިންސޓީްރ އޮފް ކިޮމއިުނކަޭޝން، ަސިއންްސ އެންޑް ރައިްޔތްުނގެ ަޝކުވާ .1.

ޓެކްނޮލީޮޖ، 2005 ވަނަ އަހަރު އުވީާލ ޒުވާނުންގެ ިސކުނިޑތައް ތަނަވްެސވެދާނީެތވެ 
ރާއްޖޭގިައ ަސިއންްސ އިާއ ޓެކްނޮލީޮޖ  ިއތުރުވެދީާތވެ، ިމއަދު  ފާޑިުކޔުން  ަސރުކާރަށް 
ކިުރއަރުވިައ ތަރައީްޤކޮށް، ިމ މިުހއްމު ދިާއރާގެ މަަސއްކަތް ިވލަރްެސކުރާނެ ަސރުކާރުގެ 

ިއދާރާއެއް ނެތުމުން ޤައުމު ކިުރއެރުމަށް ހުރްަސތަކެއް އިެޅފިައވުން.

މޯލިްޑވްްސ ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރ އިެޑއުކަޭޝން އުފެދުނުތާ 10 އަހަރީުވ ިއރުވްެސ،  .2.

އެ ކޮލެޖްގިައ ަސިއންްސ ފެކަލީްޓއެއް އުފައްދާފައެއްނެތުން.

ރާއްޖޭގެ މަދު ރަށެއްގިައ ނީޫނ ަސިއންްސ ްސޓީްރމަށް ިކޔަވިައ ނިުދނުން.  .3.

އޯލެވަލް އިާއ އޭ ލެވަލް ިއމިްތޙާނުގިައ ބިައވިެރވާ ކިުދންގެ ތެރިެއން ަސިއންްސގެ  .4.

މާއްދާތަކުން ފްާސވާ ކިުދން މަދުވުން.

އުނގަންނިައިދނުމަށް  މީަތތައީުލމް  ދިާއރިާއން  ޓެކްނޮލީޮޖގެ  ަސިއންްސއިާއ  .5.

ަސރުކާރުންދޭ އަހިަމއްޔަތު ކުޑަވުމިާއ، މީަތ ތައީުލމް އުގެނުމަށް ަސރުކާރުންދޭ ފުރަުސތު 
މަދުވުން.

ދިާއރާގިައ  ިރާސރޗްކުރުމުގެ  ދިަރވިަރންނަށް  އަންނަ  ިކޔަވިައގެން  ަސިއންްސ  .6.

މަަސއްކަތްކުރެވޭނެ މާޙައުލެއް ޤިާއމުކުރިެވފިައ ނުވުން.

ިއންޓެލެކްޗުއަލް ޕްރޮޕަރީޓ ރިައޓްުސ ޤާނޫނެއް އެކުލަވާލާފިައނެތުމުން ރާއްޖޭގެ  .7.

އުފެއްދުންތިެރކަން ހުރްަސއަޅާފިައވުން.
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މާލޭގެ ބައެއް ގޭގައިާއ، އީޮފްސތަކުގައިާއ އަތޮޅުއީޮފްސތަކުގިައ  ިއންޓަރނެޓްގެ  .8.

ިމގޮތަށް  ނެތުން.  ބޭނުންކުރެވެން  ިއންޓަރނެޓު  ބައަކަށްނީޫނ   މަދު  ިޚދުމަތިްލބުންަސ 
ރިޭވފިައވީަނ ަސރުކާރިާއ ދެކޮޅަށް ފަތުރާ މަޢުލޫމާތުތަށް ަސރުކާރުގެ މުއައްޒަފުންނަށިާއ 
ިލބޭނެމަގު  ޒުވާނުންނަށް  ރައިްޔތުންނަށިާއ  ރަށްތަކުގެ  އެކަހިެރވެފިައވާ  ޚާއަްސކޮށް 

ބަންދުކުރުމަށް ކަމުގިައ ވުން. 

އަލަށް މަަސއްކަތްފަށަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ވެންޗަރ ކިެޕޓަލް ހޯދޭނެ ގޮތެއް  .9.

ނެތުން. 
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ަސިއްންސއިާއ ޓެކޮްނޮލީޖގެ ިސާޔަސތު

ޤައުމުގެ ފުދުންތިެރކަން ިއތުރުކުރުމަށިާއ، ޤައުމުގެ ކިުރއެރުމަށިާއ ތަރައީްޤއަށްޓަކިައ  .1.

ިސޔީާސ އެޖެންޑާގިައ ަސިއންްސ އިާއ ޓެކްނޮލީޮޖއަށް ވަރަށް ބޮޑު ިއްސކަމެއް ިދނުން. 

ދަނޑުވިެރކަން،  )މްަސވިެރކަން،  ކިުރއެރުވުމަށް  ދިާއރާ  ިއޤިުތާސީދ  ޤައުމުގެ  .2.

ޓިޫރޒަމް( ބޭނުންވާ ަސިއންްސއިާއ ޓެކްނޮލީޮޖ ހޯދިައ އެދިާއރާތަކުގިައ ބޭނުންކުރާނަން.

ބޭނުންވާ  ިޚދުމަތިްދނުމުގިައ  ފަދަ  ތައީުލމް  ިސއްޙަތިާއ  ދިާއރާގިައ  ިއޖިުތމީާއ  .3.

ޓެކްނޮލީޮޖއަށް މަގުފިަހ ކޮށްދޭނަން. 

ރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތިެރކަން ިއތުރުކުރުމަށިާއ، މީަތތަޢީުލމް އުނގިެނގެން ރާއްޖެ  .4.

ކަންކަމުގިައ ޙަރަކާތްތިެރވުމަށް  ދިަރވަރުން، ިރާސރޗްކުރުމިާއ ތަރައީްޤކުރުމުގެ  އަންނަ 
ބާރުއަޅިައ، އެކަމަށް ބޭނުންވާ ވީަސލަތްތައް ޤިާއމުކުރުން. 

ޤައީުމ  ިވލަރްެސކުރުމަށް  މަަސއްކަތްތައް  ތަރައީްޤކުރުމުގެ  ިރާސރްޗްކުރުމިާއ  .5.

ަސިއންްސ ފައުންޑަޭޝނެއް ޤިާއމުކުރުން.

ފުޅާ ދިާއރާއެއްގިައ ގުޅާލިެވފިައވާ ިވއުގަޔަކުން ހިުރހާ ރަށެއްގިައ ިއންޓަރނެޓްގެ  .6.

ިހދްމަތިްލބޭ ތަންތަން ޤިާއމްކުރުމަށް މަގުފިަހކޮށިްދނުން.

ަސރުކާރުގެ ހިުރހާ އީޮފްސތަކެއް ިއންޓަރންޓްގެ ިވއުގައަކުން ގުޅާލިައ ަސރުކާރުގެ  .7.

އަވްަސ ިހދްމަތް )ީއ-ގަވަރންމެންޓް ާސިވްސ( ރަތްޔަތުންނަށް ފޯރުކޮށިްދނުން.

އިައ.ީސ.ީޓ ގެ ދިާއރިާއން ިވޔަފިާރ  ފުޅާކުރެވޭނެ މަގު އިަމއްލަ ފަރާތްތަކަށް  .8.

ހުޅުވާލިައ، އެކަމަށް ފިަހމާހައުލެއް ޤިާއމް ކުރުން. އިަދ ިމގޮތުން އިަމއްލަ ޖަމާއަތްތަކުން 
އިައ.ީސ.ީޓ ގެ ިޚދުމަތް ިދނުމަށް ަސރުކާރުން ިހއްވަރީުދ އިަދ އާމްދީަނ ިއތުރުކުރުމަށްޓަކިައ 
އިައ.ީސ.ީޓ ގެ މައްޗަށް ިބނާވެފިައވާ މުޖްތަމައެއް, ހާއަްސކޮށް އަންހެނުން ބިައވިެރވުން 

ިއތުރުކުރުމަށް ަސރުކާރުން މީާލ އީެހތިެރކަން ފޯރުކޮށިްދނުން.

އެމްޑީޕީ ިއއިްތޙާދު ަސުރކާުރގެ 
ިސާޔަސތު
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އެމްޑީޕީ ިއއިްތހާދަކުްނ 
ކުުރމުއްދަތު)1 އަހަރާ 

3 އަހަުރ(ގެ ތެރޭގިައ ކުރާެނ 
ކަްނތައްތައް

މްަޝރޫއުއެއް  ޤައީުމ  ހާލަތާގުޅޭ  ިމހާރުގެ  ޓެކްނޮލީޮޖގެ  އިާއ  ަސިއންްސ  .1.

އެކުލަވާލާނަން.

ޤައީުމ  ޙަރަކާތްތައް  މަަސއްކަތްތަކިާއ  ތަރއީްޤކުރުމުގެ  ކުރުމިާއ  ިރާސރޗް  .2.

ފެންވަރުގިައ ިވލަރްެސކުރާނެ ަސިއންްސ ފައުންޑަޭޝނެއް އުފައްދާނަން. 

ަސިއންްސއަށް  ރައިްޔތުން  ޢާއްމު  އިަދ  ޒުވާނުންނިާއ  ޅަކިުދންނިާއ،  .3.

ަސިއންްސ  ިއންޓަރެކިްޓވް  އަހުލުވިެރކުރުވުމަށް،  ޓެކްނޮލީޮޖއަށް  ަޝއުޤުވިެރކުރުވިައ، 
ެސންޓަރެއް ޤިާއމުކުރާނަން.

އެއްބާރުލުން  ދިާއރާތަކުގެ  އިަމއްލަ  ތަރއީްޤކުރުމަށް،  ކިުރއަރުވިައ  ަސިއންްސ  .4.

ދިާއރާގިައ  ިރާސރޗްކުރުމުގެ  އެހެންވްެސ  ކޮލެޖިާއ  އިާއ  ޔުނުވަރިސީޓ  ހޯދިައ، 
ޙަރަކާތްތިެރވާ އިަމއްލަ ފަރާތްތަކިާއ ގިުޅގެން މްަޝރޫޢުތައް ިހންގާނަން.

ިދވިެހ  ެސންޓަރުތަކުގިައ  ިރާސރޗް  ބިައނަލްއަޤްވީާމ  އިަދ  ަސރަޙައީްދ  .5.

ިރާސރޗަރުންނަށް ިރާސރޗްކުރުމުގެ ފުރަުޞތުތަކިާއ މަގުތައް ފިަހކޮށްދޭނަން.

ތައީުލީމ ހިުރހާ މަރުޙަލާއެއްގިައވްެސ ަސިއންްސ އުނގަންނިައދޭނަން. .6.

އިައ.ީސ.ީޓ މެދުވިެރކޮށް  ިކޔަވިައިދނުމިާއ، އުނގެނުމިާއ އިަދ ިހންގުމުގެދިާއރާ  .7.

އަތްމިަތ ފޭަސހަގޮތަކަށް ތަރައީްޤ ކުރުން.
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އެމްޑީޕީ ިއއިްތޙާދު ގެ 
ަސުރކާރްުނ ިދގުމުއްދަތު
)1 އަހަރާ 5 އަހަުރ(ގެ 

ތެރޭގިައ ކުރާެނ ކަްނތައްތައް

އުފެއްދުންތިެރކަން  ފުޅާކޮށް،  ވީަސލްތްތައް  ިލބޭ  އާމްދީަނ  ރާއްޖެއަށް  .1.

ިއތުރުކުރާނަން.

ޘަޤާފަތެއް  ިރާސރޗްކުރުމުގެ  ތެރޭގިައ،  ތަކުގެ  ޤައުމު  ާސރކް  ރާއްޖެއީަކ   .2.

ޤިާއމުވެފިައ އޮތް ޤައުމަކަށް ހަދާނަން.

އުފައްދިައ  ޤިާބލުކަން  ިރާސރޗްކުރުމުގެ  ކޮލެޖްގިައ  ޔިުނވަރިސީޓއިާއ  ރާއްޖޭގެ  .3.

ތަރައީްޤކުރާނަން.

ރާއްޖޭގިައ ިރާސރޗްކުރާ އިަމއްލަ ފަރާތްތަކަށް ިރާސރޗްކުރުމަށް ފިަހ މާޙައުލެއް  .4.

ޤިާއމުކުރާނަން.

ރާއްޖޭގެ  ފިައދާ  އެކަމުގެ  ޕޭޓަންޓްކޮށް،  ިރާސރޗްތައް  ރާއްޖޭގިައކުރާ  .5.

ިރާސރޗަރުންނަށިާއ، ރާއްޖޭގެ ިއޤިްތާޞދަށް ފުޅާދިާއރާއެއްގިައ ހޯދިައދޭނަން.

ރާއްޖޭގިައ އިައ.ީސ.ީޓ ިސނާއަތް ޤިާއމްކޮށް، ޮސފްޓުވެއަރ އިާއ ޕްރޮގްރިާމންގގެ  .6.

ދިާއރާ ފުޅާކޮށް އޭގެފިައދާ ރާއްޖެއަށިާއ އިެސނާއަތަށް ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ހޯދިައދޭނަން.

ަސިއްންސއިާއ ޓެކޮްނޮލީޖގެ ިސާޔަސތު
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