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 ހުށަހެޅުން  ޅާފައިވާހުށަހަ  ސަރުކާރުން  ކުރުމަށް  މަޝްވަރާ

 

 ތުވުންތަކާޚިޔާލުތަފާ، ނުތަނަސްކަމާއި އުފެދިފައިވާ ސިޔާސީގޮތުން ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ރިކޮންސިލިއޭޝަނެއް ޕޮލިޓިކަލް .1

  .ންއިތުރުކުރު އެއްބައިވަންތަކަން ރައްޔިތުންގެ، ހޯދުމާއި ހައްލުތަކެއް ތެރެއިން ނިޒާމްތަކުގެ ޤާނޫނީ ގުޅޭގޮތުން
 

 އަދި  އަލީގައި ތަޖުރިބާގެ އަހަރުތަކުގެ މިވޭތުވެދިޔަ، ކައިހަރުދަނާކުރުމަށްޓަ އިތުރަށް މްނިޒާ  ޑިމޮކްރެޓިކް ދިވެހިރާއްޖޭގެ .5

ނޑުތަކާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ  އަދި  ޤާނޫނީ، ނިޒާމާއި  ދުސްތޫރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ، ހިންގުމަށްޓަކައި ގޮތުގެމަތީން އެއްގޮތްވާ މިންގަ

 .އްފިޔަވަޅުތަ އަޅަންޖެހޭ އިހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކަ ނިޒާމް ޝަރުޢީ
 

 އިޖްތިމާޢީ  އަދި އިޤްިތޞާދީ، ގޮތުން ޤާއިމުކުރުމުގެ ތަރައްޤީ  ރައްޔިތުންގެ ޤައުމާއި އަދި ، ބިނާކުރުމަށްޓަކައި ޤައުމު .3

 .މަސައްކަތްކުރުން އެކުގައި އެއްބާރުލުންދީ ފަރާތްތައް ފިކުރެއްގެ ހުރިހާ ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި

 

 

 :ބައި 5 ބިނާވެފައި ހުށަހެޅުން ޕާޓީގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ދިވެހިރައްޔިޔުންގެ ގުޅިގެން  ހުށަހެޅުމާ ސަރުކާރުގެ

 

 (1- ދާސްކަރު) ިސފަތައް އަސާސީ މަޝްވަރާތަކުގެ( ހ)

 

 ންކަން ކަ  ބިނާވެފައިވާ މަޝްވަރާތައް( ށ)

 (2 – ކަރުދާސް)  ރިކޮންސިލިއޭޝަން  ޕޮލިޓިކަލް .1

 (3 – ކަރުދާސް) އިސްލާހުކުރުން ޑީޝަރީޖު  އިމާނިޒާ ހިންގުމުގެ .2

 (4 – ކަރުދާސް) ހުރިކަންކަން ގުޅުން ތަރައްގީއާއި ގައުމުގެ .3

 

 

 



 ސިޔާސީ ނުަތނަވަސްކަން ފިލުަވއި، ޑިމޮްކެރޓިކް ނިޒާްމ ހަުރދަނާކުުރމަށްޓަކަިއ ގެްނނަްނ ޖެހޭ ަބދަލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ބާއްވާ ަމޝްވަރާ ބައްދަލުވުން 
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1 -ކަރުދާސް   

  މަޝްވަރާގެ  އަސާސީ  ސިފަތައް 

 

 :ސިފަތައް އަސާސީ މަޝްވަރާތަކުގެ  (ހ)

 

 އެއްމޭޒެއްގެ ޕާޓީ 4 މި، ޕާޓީ ޖުމްހޫރީ ،ޕާޓީ އަދާލަތު، .އެމް .ޕީ .ޕީ ، .ޕީ.ޑީ .އެމް ސަރުކާރާއެކު މަޝްވަރާތަކަކީ ކުރެވޭ .1

 .ވުންމަޝްވަރާތަކަކަށް  ހިންގޭ  ދޮށުގައި

 .އޮތުން  އިހްތިޔާރު  ފުރިހަމަ  ކަޑައެޅުމުގެ ފަރާތްތައް ތަމްސީލްކުރާނެ  އެޕާޓީއެއް ފަރާތުން  ޕާޓީއެއްގެ  ކޮންމެ .2

 އެތަރުތީބުން  ކަޑައަޅައި ތަރުތީބު  ލާތަކުގެއެމަރްޚަ އަޅައި ކަޑަ ލާއެއްމަރްޚަ 3 ގެންދިއުމުގައި ކުރިއަށް ރާތައްމަޝްވަ .3

 .ގެންދިއުން  ކުރިއަށް  މަޝްވަރާތައް

 :ތާވަލް  އަސާސީ ހުށަހަޅާ ގެންދަން ކުރިއަށް ވާހަކަތައް .4

  ރިކޮންސިލިއޭޝަން  ޕޮލިޓިކަލް .1

 ކަންކަން  އެންމެހާ  ކަޑައެޅޭ މަޝްވަރާކުރުމަށް ގުޅޭގޮތުން  އާ  ރިކޮންސިލިއޭޝަން  ޕޮލިޓިކަލް -

 .ކުރުން ޛުތަންފީ އެއްބަސްވެ  ހަފްތާތެރޭގައި 2 ފެށިގެން ފަށާދުވަހުން މަޝްވަރާތަށް

  އިޞްލާޙުކުރުން  ދާއިރާ ޝަރުޢީ އަދި ނިޒާމު  ހިންގުމުގެ .2

 ހުށައެޅޭ މަޝްވަރާކުރުމަށް ގުޅޭގޮތުން އިޞްލާޙުކުރުމާ  ދާއިރާ ޝަރުޢީ އަދި ނިޒާމު ހިންގުމުގެ -

 ހަފްތާތެރޭގައިކަޑައަޅައި  2 ތާވަލެއް ކުރާނެޛުތަންފީ އެކަންކަން މަޝްވަރާކޮށް ކަންކަން

 .ނިންމުން

 ހުރިކަންކަން  ގުޅުން ތަރައްޤީއާ  ގައުމުގެ .3

 އެކަންކަން މަޝްވަރާކޮށް ކަންކަން  ހުށައެޅޭ މަޝްވަރާކުރުމަށް ގުޅޭގޮތުން ތަރައްޤީއާ ގައުމުގެ -

 .ނިންމުން  ކަޑައަޅައި  ތެރޭގައި ހަފްތާ 2 ތާވަލެއް ތަންފީޛުކުރާނެ 

 
 



 ސިޔާސީ ނުަތނަވަސްކަން ފިލުަވއި، ޑިމޮްކެރޓިކް ނިޒާްމ ހަުރދަނާކުުރމަށްޓަކަިއ ގެްނނަްނ ޖެހޭ ަބދަލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ބާއްވާ ަމޝްވަރާ ބައްދަލުވުން 
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 :ފާހަގަތައް ދެނެގަންނާނެ ކާމިޔާބުތޯ ވާހަކަ .5

 .އެއްބަސްވުން ތަރުތީބަށް މަރުހަލާތަކުގެ ކަޑައެޅިފައިވާ  ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް ވާހަކަތައް .1

 .ކުރުންޛުތަންފީ އެކަންކަން  އެއްބަސްވެ ކަންކަމަށް  ހުށަހެޅިފައިވާ މަޝްވަރާކުރުމަށް މަރުހަލާގައި ފުރަތަމަ .2

 ތަންފީޛުކުރާނެ  އެކަންކަން އެއްބަސްވެ  ކަންކަމަށް މައިގަޑު ކަޑައެޅިފައިވާ މަޝްވަރާކުރުމަށް ލާގައި ޚަމަރު  ދެވަނަ .3

 .އެއްބަސްވުން ތާވަލަކަށް

 

 :ތަރުތީބު އެމަރުހަލާތަކުގެ މަރްހަލާތަކާއި ގެންދާނެ ކުރިއަށް  މަޝަވަރާތައް އެއްބަސްވުމަށްފަހު ސިފަތަކަށް އަސާސީ މަޝްވަރާތަކުގެ  (ށ)

 

 ރިކޮންސިލިއޭޝަން  ޕޮލިޓިކަލް .4

 އިސްލާހުކުރުން  ޑީޝަރީ ޖު މާއި ނިޒާ ހިންގުމުގެ .5

 ހުރިކަންކަން  ގުޅުން ޤީއާ ތަރައް ގައުމުގެ .6

 

 މިންގަޑު ދާނެ މަރުހަލާއަށް އަނެއް  އެއްމަރުހަލާއިން މަޝްވަރާތައް (ނ)

 ޅާ ހަހުށަ ގެންދަން ކުރިއަށް ވާހަކަތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 4 ނަންބަރު ގެ( ހ) މިކަރުދާހުގެ ތެމިތިބޭނީ މަޝްވަރާތަކުގައި .1
 ދާނީ  އަނެއްމަރުހަލާއަށް މަރުހަލާއިން  އެއް  .ނެވެ ންމިންވަރު ހާސިލްވަމުންދާ  ކަންކަން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާވަލުގައި އަސާސީ

 .ވާނަމެއެވެ ހާސިލު ފާހަގަތައް ކަޑައެޅިފައިވާ  ކުރީމަރުހަލާގައި

 

 ހާމަކުރުން  މައުލޫމާތު  ބެހޭ  ތަކާ މަޝްވަރާ (ރ)

 ތަމްސީލްކުރާ ސަރުކާރު  ޕާޓީތަކާއި  ބައިވެރިވާ  މަޝްވަރާތަކުގައި  ހާމަކުރުމަށް މައުލޫމާތު  ގުޅޭ  މަޝްވަރާތަކާ .1

 .އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ  ކޮމެޓީއެއް  ފަތުރާ މައުލޫމާތު

، ކޮންފަރެންސްތަކާއި ނޫސް ބާއްވާ  ފަރާތުން ކޮމެޓީގެ މިދެންނެވި ފަތުރަންވާނީ މައުލޫމާތެއް ހުރިހާ ބެހޭ މަޝްވަރާތަކާ .2

 .ނެވެޒަރިއްޔާއިން  ބަޔާންތަކުގެ ނޫސް

 

 މަޝްވަރާ  ކޮންމެ  ހާމާކުރުމުގެގޮތުން  ރައްޔިތުންނަށް ފުޅާގޮތެއްގައި  އެންމެ  ވީ  މައުލޫމާތު ބެހޭ  މަޝްވަރާތަކާ .3

 . އެދެވިގެންވާގޮތެވެ އެންމެ ހާމަކުރުމަކީ މައުލޫމާތު ގުޅޭ  އެބައްދަލުވުމާ  ފަހު  ބައްދަލުވުމަކަށް

 



 ސިޔާސީ ނުަތނަވަސްކަން ފިލުަވއި، ޑިމޮްކެރޓިކް ނިޒާްމ ހަުރދަނާކުުރމަށްޓަކަިއ ގެްނނަްނ ޖެހޭ ަބދަލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ބާއްވާ ަމޝްވަރާ ބައްދަލުވުން 
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  2 -ކަރުދާސް 

 

 ޚިޔާލުތަފާތުވުންތަކާ، ނުތަނަވަސްކަމާއި  އުފެދިފައިވާ ގޮތުން ސިޔާސީ  ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި  ރިކޮންސިލިއޭޝަން ޕޮލިޓިކަލް

 ގޮތުން ގުޅޭ  އިތުރުކުރުމާ  އެއްބައިވަންތަކަން ރައްޔިތުންގެ  ހޯދުމާއި  ހައްލުތަކެއް ތެރެއިން ނިޒާމްތަކުގެ ޤާނޫނީ ގުޅޭގޮތުން

 ހުށަހެޅުންތައް  ހުށަހަޅާ

 

 
ޕާޓީއެއްގެ އިންތިޚާބީ މަޤާމެއްގައި ހުންނަވަނިކޮށް ނުވަތަ ސިޔާސީ މަޤާމެއްގައި ހުންނަވަނިކޮށް، ދަޢުވާ  ސިޔާސީ (1)

އުފުލި، ޙުކުމް ކުރެވި، ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކާއި މެދު ގެންގުޅުނު ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ 
ޒާތީ ނިޔަތާއި ސަބަބުތަކުގެ ފުންކަން ތިލަ ކުރުމަށްޓަކާ، ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ތަންފީޒީބާރަށް ސިޔާސީ އަދި 

ތުގައި ވަނިކޮށް ޙުކުމް ކުރެވި، ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ ބާރާއި އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން އެހާލަ ލިބިގެންވާ ލުއި ދިނުމުގެ 
މިކަމުގައި އެޚާލަތުގައި ތިއްބެވި ހުރިހާ ބޭފުޅުން . ބަދަލުކުރުން ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން ގެއަށް ގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުން

ގެ ރައީސް އަދި ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ .ޕީ .ޑީ .ޢާންމުކޮށް ޝާމިލުވާ ހިނދު، ޚާއްސަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރެވޭ ބޭފުޅުންނަކީ އެމް 
ރޑް މުޙައްމަދު ނާޒިމް ވަޒީރު ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އާއި ކުރީގެ  ރީގެ ވަޒީރު ތޮލްލަތު ކު އާއި  ކާނަލް ރިޓަޔަ

 . އިބްރާހީމް ކަލޭގެފާނާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ނައިބުރައީސް އަޙްމަދު ނާޒިމްއެވެ
 

ނުވަތަ ދަޢުވާ އުފުލުމުގެ  ،ނުވަތަ ދަޢުވާ އުފުލި ،ތަޙްޤީޤް ކުރެވެމުންދާ  ،މުޒާހަރާތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހައްޔަރުކުރެވި (2)
 ،ދޫކޮށްލުމާއި ގައި ވާޚާލަތުގައިވާ ދަޢުވާއުފުލިފައިވާ މީހުން 1ވެހިރައްޔިތުނާއި ނަންބަރު ގައިވާ އެންމެހާ ދިމަގުމަތީ

އާއި هللا ޢަބްދު  ޕާޓީގެ ރައީސް އައްޝައިޚް އިމްރާން އަދާލަތްމީގެ ތެރޭގައި . އެފަދަ ދަޢުވާތައް އަނބުރާ ގެންދިއުން
އާއި މް ހިނައިބް ލީޑަރ އަދި ކުރީގެ ވަޒީރު އަމީން އިބްރާޕާޓީގެ  ޖުމްހުރީ ،ސަން ޢަލީ ވަހީދު އާއިއެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކައުންސިލް މެންބަރު ޞަބާޙް  އާއިރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް އިބްރާހިމް ދީދީ 
، މެންބަރުންނާއިގެ ކުރީގެ ހުރައްޔިތުންގެ މަޖިލި، ގެ މިހާރުގެ މެންބަރުންނާއިރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުއާއި  ރަޝީދު

 .ދޫކޮށްލުން ހިމެނެއެވެސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އިންތިޚާބީ މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން 

 

 ބިދާނެ ނިކަމެތިކަމަކުން ސަލާމަތް އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ލި ،ދަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކާއިޞާތިޤްދިވެހިރާއްޖޭގެ އި (3)
ވިޔަފާރިވެރިންނާއި މެދު އަޅާފައިވާ  ބޭނުމުގައިކަމަށް ދެކެވޭގޮތަށްތަ ޒާތީ ސަބަބުތަކުގެ ސިޔާސީ ނުވަ ،ކުރުމަށްޓަކާ

މިހާރު އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އަނބުރާ ގެނައުމާއި  ،ނުވަތަ އަޅާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން ހުއްޓާލާ
 . ފިޔަވަޅު އެޅުން ލުންޞޫފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި ހުރިހާފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ހަމަހަމަ އު



 ސިޔާސީ ނުަތނަވަސްކަން ފިލުަވއި، ޑިމޮްކެރޓިކް ނިޒާްމ ހަުރދަނާކުުރމަށްޓަކަިއ ގެްނނަްނ ޖެހޭ ަބދަލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ބާއްވާ ަމޝްވަރާ ބައްދަލުވުން 
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ރަށު ނުވަތަ އަތޮޅު ނުވަތަ ސިޓީ ކައުންސިލް  ،މުޒާހަރާތަކާއި ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ސަބަބުން (4)
ސިވިލްސާވިސްއާއި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނި ތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އޮތް ތަކުގައި ހިމެނޭ ކައުންސިލަރުންނާއި 

ސިޔާސީ ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ސަބަބުން އަޅާނެކަމަށް އިންޒާރުދީފައިވާ  ،ނައްތާލާވަޒީފާގެ ބިރުވެރިކަން 
އެފަދަ ޝައްކެއް އޮތް ގޮތަކަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވާ  ،އެފަދަ އިންޒާރުދިނުން ހުއްޓާލައި  ،ފިޔަވަޅުތައް ނޭޅުމާއި 

މީހުންނާއި މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުން ދުރުކުރެވި އަދި މަޤާމް ދައްކުރެވިފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ ވަޒީފާތަކާއި 
 .މަސްއޫލިއްޔަތުތަށް އިހުހުރި ގޮތަށް އަނބުރާ އިއާދަކުރުން 

 
އަފްރާޝީމް . ޢިލްމުވެރިޔާ ޑރ އަދި މެދުމިނުގެ ދީނީ  ނގޫފާރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އު  (5)

ގައި މަދު ރިޟްވާން ގެއްލުނު މައްސަލައިއަލީ އަވަހާރަ ކޮށްލެވުނު މައްސަލައާއި މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހް
މައުލޫމާތު ހޯދާ ހާމަކުރުމަށް ސަރުކާރުން  ރާއްޖެ އާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގެ އިންޓެލިޖެންސް އިދާރާތަކަށް ލިބިފައިވާ 

އަދި މިކަމުގައި  ،އް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރުމާއިޤެމިކަމުގައި މިނިވަން ތަހުޤީ ،ކަތް ކުރުމާއި އްމަސަ
 .އް ހިންގުންޤީޤެމަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކުގެ ބައިވެރިވުން އޮތް ތަހު އް ހިންގުމަށް އެކަށޭނެޤީޤެމިނިވަން ތަހު

 
ނޫސްވެރިންނާއި އެނޫން  ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނާއި ،އްލު ކޮމިޝަންތަކާއި ޤިމުސްތަ ،މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކާއި (6)

 ،ކޮށްޤީޤުގައި ބުނެވުނު ފަދައިން ތަހު 2 ބަރުތުން ފޮނުވިފައިވާ މެސެޖްތައް ނަން ފަރާތްތަކަށް ބިރު ދެއްކުމުގެ ގޮ 
ރާތްތަކުގެ މެދުގައި އޮތް ނުތަނަވަސްކަމަށް ހައްލެއް ލިބި އެފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި މެސެޖް ކުރާ ފަރާތާއި މެސެޖް ލިބޭ ފަ

ގުޅުން ދެމެހެއްޓޭނެ  ،އިމްކޮށް ޤާމަތް ތެރިކަން ޙުމަޢާފް ކުރުމާއެކު ރަ ،އެއްފަރާތް އަނެއް ފަރާތައް ހިތްހެޔޮ ކުރުމާއި 
 .މަގެއް ހޯދުން 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ސިޔާސީ ނުަތނަވަސްކަން ފިލުަވއި، ޑިމޮްކެރޓިކް ނިޒާްމ ހަުރދަނާކުުރމަށްޓަކަިއ ގެްނނަްނ ޖެހޭ ަބދަލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ބާއްވާ ަމޝްވަރާ ބައްދަލުވުން 
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  3-ކަރުދާސް   

 ނިޒާމު  އިންސާފުގެ  އަދުލު  އި ހިންގުމާ  ވެރިކަން 

 

 .ބަދަލުކުރުން  ނިޒާމަކަށް  ބަރުލަމާނީ ނިޒާމް  ހިންގުމުގެ  ވެރިކަން( ހ)

 

. ބޭވިއްޖެއެވެ  އިންތިޚާބު ރިޔާސީ  މަތިން  ދެފަހަރެއްގެ  ދަށުން އަސާސީގެ  ޤާނޫނު ފެށުނު  ންކުރަ  އަމަލު  އަހަރު  ވަނަ 2002

 ލިބިފައިވަނީ  ރުޞަތުފު  އެކުލަވާލުމުގެ ސަރުކާރު އިންތިޚާބުގައިވެސް ދެ  މި. އަހަރެވެ  ވަނަ 2013، އަހަރާއި  ވަނަ 2002

 ސަރުކާރު ، އަހަރުވެސް ވަނަ  2013 އަދި 2002. ޕާޓީއަށެވެ ވޯޓުލިބިފައިވާ  ދެވަނައަށް ބުރުގައި ފުރަތަމަ  އިންތިޚާބުގެ

 ބީރައްޓެހި  އިއްތިހާދުވުމަކީ އަސާސީއަށްވެސް  ޤާނޫނު  ރާއްޖޭގެ، ނިޒާމާއި  ރިޔާސީ . މެދުވެރިކޮށްގެންނެވެ  ތިހާދެއް އްއި އެކުލަވާލީ

 .އެމް.ޕީ.ޕީ އަހަރު ވަނަ 2013 އަދި. އެވެ ދިޔަ ރޫޅި  އިއްތިހާދު އުފެއްދި . ޕީ.ޑީ.އެމް އަހަރު  ވަނަ  2002 އަކީ  ނަތީޖާ . ކަމެކެވެ

 .ވެފައެރޫޅި މިވަނީ އިއްތިހާދުވެސް އުފެއްދި

 

 ދެމިއެއް އިއްތިހާދަކަށް އެއްވެސް ހާލުގައި ނުޖެހޭ ދައްކަން އަގު ރޫޅުމުގެ އިއްތިހާދެއް އެކުލެވޭ  އުފެއްދުމަށް ސަރުކާރެއް

، ހުއްޓިފައިހުރީ  އިއްތިހާދުވުން ސަރުކާރުތަކުގެ  އުފައްދާފައިވާ މެދުވެރިކޮށް އިއްތިހާދު ވެސް 2013 އަދި  2002. ނޯވެވޭނެއެވެ 

 އޭގެ  މިންވަރާ  އަތުރާލެވޭ ބައިވެރިން އިއްތިހާދުގެ  މަގާމުތަކުގައި ސިޔާސީ  ސަރުކާރުގެ ، އިމަޖިލީހާ ވަޒީރުންގެ  ހަމައެކަނި 

، ބަދަލެއް  އަންނަ ޔަތަށްހައިސިއް ސަރުކާރުގެ ، ދުރުކުރުމުން  ބައިވެރިން އިއްތިހާދުގެ އެމަގާމުތަކުން. މައްޗަށެވެ ނިސްބަތުގެ

 އިތުރު  ބާރުވެރިކަން  އެޕާޓީއެއްގެ، އެދެނީ  ކުންވެސް ޕާޓީއަ ސިޔާސީ  ކޮންމެ  އުފެއްދުމަށްފަހުގައި ސަރުކާރު . ނޯވެއެވެ ވާގެއްލުމެއް

 ބޭފުޅުންގެ  ތާއިދުކުރާ  އެޕާޓީއަކަށް ބާރުތައް  އެންމެހާ ދައުލަތުގެ، ސޮލިޑޭޓްކޮށްކޮން ހޯދާ ބާރުވެރިކަން  ސިޔާސީ. ކުރުމަށެވެ

 ނަންބޯޑް އުފެއްދުމުގެ ސަރުކާރު  އިއްތިހާދުގެ މިތަބީއަތަށް. މެއެވެ  ތަބީޢަތުވެސް ޕާޓީގެ ސިޔާސީ މިއީ. ހިފެހެއްޓުމަށެވެ މެދުގައި

 ޤާނޫނު  ފަރުވާއެއް  ދޭނެ ށްމިހާލަތަ. މެދުގައެވެ  ރައްޔިތުންގެ ފަށަނީ  ހިނގަން ލޮޅުން  އޭގެ ލާލުމުންދީއް އެކަނި ޕާޓީ ލިބުނު

 މުޅިގައުމުގައި  ލޮކުސާން އުފެދޭ ދެން  މާއެކު ވު. ނެތެވެ ނިޒާމަކުވެސް ރިޔާސީ ބުނާ  އެއަސާސްގައި އަދި  ގައިވެސްއަސާސީ

 .ތެރެއިންނެވެ ދިރިއުޅުމުގެ މަދަނީ  ދިވެހީންގެ ކުރަންޖެހޭނީ ތަހަންމަލު ހާލަތު  މެދުވެރިވާ ފެށުމުން  ހިނގާން 

 

 ވެރިއެއް  ދުމުޙްތާރުޚު، އެއްމަންޒަރަކީ ފެންނަ ވޯޓްތަކުން ތަފާތު ނެގުނު ދަށުން އަސާސީގެ ޤާނޫނު މިދާ ކުރަމުން  އަމަލު މިއަދު

 ވިސްނުމުގެ  ދިވެހި ، އަހަރުތަކުގައިވެސް  ގިނަ  އޮތް ކުރިއަށް. ކަމެވެ  ނޭދޭ  ދިވެހިން  ންއުފައްދަ  ވެރިކަމެއް އެފަދަ  ނުވަތަ

ނޑޭރި  ރުނާޞި މްއިބްރާހީ އެހެނީ. ނުފެނެއެވެ ކަށްއަތުވެދާނޭކަމަ ބަދަލެއް މިއަސްލަށް  އަހަރުގެ  21 ކިލެގެފާނުގެ ރަންނަބަ

 ކޮޅެއްނެތް  ލަބިއްޔަތާއިޣް އަ ބޮޑު . ނުދެއެވެ ފިލައެއް ހިތްތަކުން ދިވެހިންގެ ވެރިކަން އަހަރުގެ 30 މައުމޫނުގެ ރައީސް، ވެރިކަމާއި

، އެއްފަދައިން އިންތިޚާބެކޭ  ދެ ދިޔަ  ވޭތުވެ . ދެނެގެންފިއެވެ  ދިވެހިން  ނޫންކަމަށް  ގަޅުގޮތްނރަ ދިނުމަކީ  ވެރިއަކަށް އެއްވެސް ، ބާރު



 ސިޔާސީ ނުަތނަވަސްކަން ފިލުަވއި، ޑިމޮްކެރޓިކް ނިޒާްމ ހަުރދަނާކުުރމަށްޓަކަިއ ގެްނނަްނ ޖެހޭ ަބދަލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ބާއްވާ ަމޝްވަރާ ބައްދަލުވުން 
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 ތެރެއިން  މިނިޒާމްގެ  ހަމަޖެހުމެއް ލިބޭނެ  ދިވެހިންނަށް ނަމަވެސް ބަދަލުވި  ވެރިކަން  ތެރޭން ޒާމުގެ ނި މިދާ ހިނގަމުން  މިހާރު

 .ނެތެވެ  ފެންނާކަށް 

 

 ލަބިއްޔަތު އަޣް ރައްޔިތުންގެ ރާއްޖޭގެ ، ކަށް ސަރުކާރަ އޮންނަ  އެއިރެއްގައި ، ގޮތުގައި  ދެކޭ ޕާޓީ ކްޑިމޮކްރެޓި ރައްޔިތުންގެ ދިވެހި

، ހުށަހަޅަނީ  .ޕީ.ޑީ.އެމް ވުމާއިއެކު . ތެވެޤީޤަހަ އޮތް ފެންނާން ދަތިވާކަމީ  ހިންގުމަށް އެސަރުކާރު ، ނެތްނަމަ  ތާއީދެއް

 އަޣުލަބިއްޔަތު ސާދާ  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ . ބަދަލުކުރުމަށެވެ ނިޒާކަށް ބަރުލަމާނީ ، ނިޒާމް  ވެރިކަމުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ނިޒާމަކަށް  މިފަދަ . ބަދަލުވުމަށެވެ ރާއްޖެ  އޮމާންކަމާއެކު  ށްކަނިޒާމަ ވެރިކަމުގެ  ލިބިއޮންނަ  ސަރުކާރަށް އަބަދުވެސް

 :މިހުށަހަޅަނީ އެމްޑީޕީން، ވާސިލްވުމަށްޓަކައި

 

 ސަރުކާރު ތަކަކުން ޕާޓީ ނުވަތަ ޕާޓީއަކުން ލިބިފައިވާ  އަޣުލަބިއްޔަތު  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ ވަނަ   12 މިދާ ހިނގަމުން  (1)

 ބޮޑުވަޒީރެއް  ހުންނަވާ  ގޮތުގައި  ވެރިޔާގެ  ދައުލަތުގެ ޤައްޔޫމް  ޢަބްދުލް ޔާމީން  هللاޢަބްދު، ރައީސް  މިހާރުގެ . އުފެއްދުމަށެވެ

ނޑައެޅުމަށެވެ މަޖިލީހުން  ތުންގެ ރައްޔި  . ކަ

 

 ޤަޢުމީ. ތިއްބެވުމެވެ  މަޖިލީހުގައި  މެމްބަރުން  ލިސްޓުގެ ޤައުމީ ، ހުށަހަޅަނީ  ގޮތުގައި ބަދަލެއްގެ ގެންނަ އިތުރަށް މަޖިލީހަށް (5)

ނޑިއެއް  މަޖިލީހުގައި  ހިމެނޭނީ  ލިސްޓުގައި  ކާމިޔަބުކުރާ  ޕާޓީއަކުންްް، އިތުރުން ލީޑަރުގެ  އެއްގެ ޕާޓީ ސިޔާސީ  ކޮންމެ  ހިމެނޭ ގޮ

ނޑިއަކަށް 10 ކޮންމެ ނޑިއެއް ،ގޮ  .އުޞޫލުންނެވެ  ހިމެނޭނެ  ލިސްޓުގައި ޤައުމީ  އެޕާޓީއެއްގެ ގޮ

 

 ހަރުދަނާކުރުން  ނިޒާމު  ލާމަރުކަޒީ (  ށ)

 

 ޤާނޫނު  ލާމަރުކަޒީ ، ކުލެވިގެންއެ ފުރިހަމައަށް މަޝްވަރާ ލަފަޔާއި އޮތޯރިޓީގެ ގަވަރމަންޓް ލޯކަލް ، ކައުންސިލްތަކާއި  ލޯކަލް (1)

 ،ފެށެންދެން ޢަމަލުކުރެވޭން ގެނެވި ލާހްޞްއި ނޫނަށްޤާ މި މިގޮތުން އަދި. ޢަމަލުކުރުން ފުރިހަމައަށް ޤާނޫނަށް މި ،ކޮށްޞްލާޙުއި

 ކަންތައްތައް  ނިގުޅައިގަނެވިފައިވާ  ދަށުން  ކައުންސިލްތަކުގެ ،ބަދަލުތަކާއި  ގެނެސްފައިވާ  ޤާނޫނަށް  ލާމަރުކަޒީ  މިހާތަނަށް

 . އިއާދަކުރުން  އިހުއޮތްގޮތަށް

 

 މުޣާމަލާތުކުރުމުގެ  އެންމެހާ އެބިމުގެ އަދި، މިލްކުވުމާއި ށްއެކައުންސިލަކަ ބިމެއް ހުރިހާ ތިސާސްގައިވާޚްއި އެކައުންސިލެއްގެ  (2)

 .ލިބިގެންވުން  ކައުންސިލްތަކަށް ތިޔާރު ހްއި ފުރިހަމަ

 

 ބާރުގެ  ތަކުގެ ކައުންސިލް ދިނުމަކީ  ހުއްދަ  އެންމެހާ  ކުރުމުގެ މަސައްކަތް  ޢީ ސިނާ އެހެނިހެން ، މަސައްކަތްތަކާއި  ޓޫރިޒަމް (3)

ނޑައެޅުން  ގޮތުގައި ކަމެއްގެ  ދަށުގައިވާ  . ކަ



 ސިޔާސީ ނުަތނަވަސްކަން ފިލުަވއި، ޑިމޮްކެރޓިކް ނިޒާްމ ހަުރދަނާކުުރމަށްޓަކަިއ ގެްނނަްނ ޖެހޭ ަބދަލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ބާއްވާ ަމޝްވަރާ ބައްދަލުވުން 
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 .ހަވާލުކުރުން  ކައުންސިލްތަކާ މަސައްކަތް އެންމެހާ  ކެއާރގެ  ހެލްތު ޕްރައިމަރީ  (4)

 

 ސިޔާސަތު   ޚާރިޖީ ( ނ)

 

ނޑުގެ އިންޑިޔާ، ސިޔާސަތަކީ  ޚާރިޖީ  ރާއްޖޭގެދިވެހި (1)  ސިޔާސަތެއް  ހިންގާ  ގޮތެއްގައި ބުރޫނާރާނޭ ސަލާމަތަށް ހަމަޖެހުމާއި  ކަ

 .ހެދުން  ކަމުގައި

 

، ބަލައިގަނެ  ރެކޮމަންޑޭޝަންތައް ރިވިއުގެ ޕީރިއޮޑިކަލް ޔުނިވަރސަލް ގެ.ދ.އ، ފުށުނާރާ ކާލުތަޞްއަ އިސްލާމްދީނުގެ  (5)

ނޑެއް  ކުރާނެ ޛުތަންފީ އެކަންކަން  .އެކުލަވާލުން  އޮނިގަ

 

 އް ޖަމިއްޔާތަ  މަދަނީ މުއައްސާސާތަކާ  އްލު ޤި މުސްތަ ( ރ)

 

 ޕާޓީގެ  ހިންގާ  ންވެރިކަ ، ޕާޓީތަކާ ވާދަވެރި  މަޖިލީހުގެ  ފާރަވެރިވުމުގައި، ހިންގުމާއި  އެކުލަވާލާ މުއައްސަސާތައް އްލުޤިމުސްތަ (1)

 .ލާހުކުރުންއިޞް އަސާސީ ޤާނޫނު  ލަކަށްޞޫއު  ކިޔޭނެ އެއްގައިއެއްހަމަ  ބަސް

 

 ކުރުން  ހަރުދަނާ  އިންސާފް  އަދުލް ( ބ)

  

 ގެ .ސީ.އެސް .ޖޭ ،މިގޮތުން. ބަދަލުގެނައުން ގޮތަށް އެކުލެވިގެންވާ.( ސީ.އެސް .ޖޭ ) ކޮމިޝަން ސަރވިސް ޖުޑިޝަލް (1)
 ފެންވަރު ތަޖުރިބާގެ  ތަޢުލީމާއި ،ނުވުމާއި ބަޔަކަށް  ގެންދާ އަދާކުރަމުން  ވަޒީފާއެއް  އެއްވެސް ދައުލަތުގެ މެމްބަރުންނަކީ 

ނޑައެޅިފައިވާ  އެކުލަވާލެވޭ  އެކުގައި  ރުހުމާއި  ޕާޓީތަކުގެ ސިޔާސީ ހުރިހާ ތަމްޞީލުވާ މަޖިލީހުގައި ،ބަޔަކަށްވުމާއި ކަ

 .އޮތުން  ގޮތުގައި  މުއައްސަސާއެއްގެ

 

ނޑިޔާރުންގެ ހުށަހެޅިފައިވާ  ޝަކުވާ (2)   ބަލާނިންމުން މައްސަލަތަށް ފަ

ނޑިޔާރު  އަދި ،ފަހިކޮށްދީ  ފުރުޞަތު ހޯދުމުގެ  ޑިގްރީ  ފަނޑިޔާރުންނަށް  ހުރިހާ ނެތް ފެންވަރު  ޑިގްރީ  ޔުނިވަރސިޓީ  (3)  ކަމުގެ  ފަ

ނޑައެޅުން ކަމުގައި ފެންވަރު ޑިގްރީގެ  ޔުނިވަރސިޓީ ފެންވަރަކީ  .ކަ

 

 .ފެށުން ކުރަން  އަމަލު މިހާރަށް މިހާރުން  ތަށްއުޤޫބާލްޤާނޫނު (4)

  .ފެށުން  ކުރަން އަމަލު ފާސްކޮށް ޤާނޫނު  ތުގެޖުރާއަ ޢި ޖިނާއީ  ޤާނޫނާއި ހެއްކާބެހޭ (5)



 ސިޔާސީ ނުަތނަވަސްކަން ފިލުަވއި، ޑިމޮްކެރޓިކް ނިޒާްމ ހަުރދަނާކުުރމަށްޓަކަިއ ގެްނނަްނ ޖެހޭ ަބދަލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ބާއްވާ ަމޝްވަރާ ބައްދަލުވުން 
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 .ރުޖޫޢުކުރުން އަނބުރާ  ބަދަލުތައް  ގެނެސްފައިވާ ޤާނޫނުތަކަށް  ކޯޓުން ސުޕްރީމް (6)

 .ކުރުން  އިޞްލާހު އަސާސީ ޤާނޫނު ގޮތަށް ވޭނެއެކުލަވާނުލެ ޤާނޫނު  ކޯޓަށް ސުޕްރީމް (7)

ނޑައެޅުން ކަމުގައި ރައްޔިތުން ބެލެނިވެރިންނަކީ  ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ (2)  .ކަ

 .އޮތުން ކަށަވަރުކުރެވިފައި ކޯޓުތަކެއްކަން މިނިވަންވެފައިވާ  ކޯޓުތަކަކީ ހުރިހާ  މަރުހަލާތަކުގެ ހުރިހާ (9)

 .ހެދުން  ތަނަކަށް މިނިވަން  ،ނުހިނގާ  ބާރު  ކޯޓެއްގެ އެއްވެސް  އަކީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ޖުޑީޝަލް (10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ސިޔާސީ ނުަތނަވަސްކަން ފިލުަވއި، ޑިމޮްކެރޓިކް ނިޒާްމ ހަުރދަނާކުުރމަށްޓަކަިއ ގެްނނަްނ ޖެހޭ ަބދަލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ބާއްވާ ަމޝްވަރާ ބައްދަލުވުން 
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  4 - ކަރުދާސް 

 

 ސީ ސިޔާ  ކަންކަމުގައި  އިޖްތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީ  ގޮތުން  ޤާއިމުކުރުމުގެ  ތަރައްޤީ  ރައްޔިތުންގެ  ޤައުމާއި  އަދި، ބިނާކުރުމަށްޓަކައި  ޤައުމު 
 ހުށަހެޅުން  ހުށަހަޅާ  މަސައްކަތްކުރުމަށް އެކުގައި  އެއްބާރުލުންދީ  ފަރާތްތަކުގެ ފިކުރެއްގެ  ހުރިހާ

 

 

 ނެގުން  ޓެކްސް އިންއާމްދަނީ (1)

 އުވާލުން  ޑިއުޓީ އިމްޕޯޓް (2)

 .އަމަލުކުރުން  ޤާނޫނަށް ޒިންމާވުމުގެ  ޚަރަދަށް ސަރުކާރުގެ (3)

 .ދިނުން ޖާގަ ގާނޫނުން  ގަނެވިއްކުމަށް، ކުރުމާއި  މިލްކު  ބިން  (4)

 .ކަޑައެޅުން  ކޮށްސާފު ސްތިސާއިޚް ތަކުގެ  ކައުންސިލް (5)

 . ލިބުން  އަތޮޅަކަށް/ރަށަކަށް އެ  އާމްދަނީ  އަތޮޅުގެ/ރަށުގެ (6)

ނޑައެޅުން  އުޖޫރަ  ދަށް  އެންމެ (7)  .ކަ

 މަސައްކަތްތެރިނަށް  ސީއިން ޤާނޫންއަސާ އަދި ، ޤާނޫނުން  ބެހޭ  ވަޒީފާއާއި  އާއި  އޮގަނައިޒޭޝަން  ލޭބަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް  (2)

 .ކަށަވަރުކުރުން  ތައްޚައްޤު ލިބިދޭ

 .ކުރުން  ހިމާޔަތް ޙައްޤުތައް މަސައްކަތްތެރިންގެ ބިދޭސީ (9)

، ދައްކައި  ވާހަކަ  ކުންފުނިތަކާއި  ގައިވާ  ރބިޓްރޭޝަންއާ ވާމީ އަޤްބައިނަލް ތެރެއިން  ކުންފުނިތަކުގެ  ބޭރުގެ  (10)

 .އައުން  ވުމަކަށްއެއްބަސް އެކުންފުނިތަކާއެކު

 .ފްލޯޓްކުރުން ރޭޓް އެކްސްޗޭންޖް  (11)

 .ފެށުން އަމަލުކުރަން، އެކުލަވަލާ ޤާނޫނެއް ގުޅޭ  ޕާރޓްނާޝިޕްއާ  ޕްރައިވެޓް ޕަބްލިކް  (12)

 ސަރުކާރު  ޚިދުމަތްތައް ދެވޭ އުސޫލުން  ވިޔަފާރި ގެންދިއުމާއި ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  ކުރުމުގެ ކޯޕްރަޓައިޒް  ،ސަރުކާރުގެ (13)

 ފުޅާކުރުމުގެ  ޕްރޮގްރާމް ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން ، އެއްކިބާވެ ސަރުކާރު  ކުރުމުން  ވިޔަފާރި ، ދޫކޮށްލާ ކުންފުނިތަކަށް  ހިއްސާވާ

 .ފެށުން  ކުރަން  އަމަލު އެކުލަވަލާ ޕްލޭނެއް އެކްޝަން 

 .ބައިވެރިނުވުން  ވިޔަފާރިއެއްގައި ސް އެއްވެ ސަރުކާރު (14)
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 ތާށިވެފައިވާ  ދާއިރާގައި ޝަރުޢީ ، އެކުލަވާލާ ޓްރައިބިއުނަލް އާރބިޓްރޭޝަން ، ތަންފީޒްކޮށް ޤާނޫން  ގެ އާރބިޓްރޭޝަން (15)

 .ކުރުން ހަލުވި މައްސަލަތައް  ވިޔަފާރީގެ

. ނެރުން  ޤަވާއިދުން، ފުރިހަމަކޮށް ރިޕޯޓްތައް  ކޮމިޝަންގެ ކޮރަޕްޝަން  އެންޓި  އަދި  އޮފީސް އޯޑިޓް، މީރާ ، .އޭ.އެމް .އެމް (16)

 .ފެތުރުން  ޢާންމުކޮށް  މަޢުލޫމާތު އެގޭނެ އާމްދަނީ  ޚަރަދާއި ދައުލަތުގެ ހަފްތާއެއްގެ ކޮންމެ ހާއްސަގޮތެއްގައި

 .މަތިކުރުން ރުފިޔާއަށް މިލިއަން 2 އިން ރުފިޔާއިން މިލިއަން 1  ތްރެޝްހޯލްޑް . ޓީ .އެސް.ޖީ (11)

  .ގެންދިއުން  ކުރިއަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ  ބަދަލު  އެއްދަންފަޅިއަށް މަދަރުސާތައް، ލްކުރުމާހާޞި އަމާޒު  ތައުލީމުގެ ވަށާޖެހޭ (12)

 މަތީ  އަދި  ދެމެހެއްޓުން ޒު އަމާ ހިފާފައިވާ  އަށް %60 ނިސްބަތް ދަރިވަރުންގެ  ފާސްވާ  މާއްދާއިން 5 ބައިވެރިވެ  އޯލެވެލްގައި (19)

 .ކުރުން ކަށަވަރު  އެޑްމިޝަން ޔުނިވާރސިޓީގެ ކުދިންނަށް  40% ދަރިވަރުންގެ  ތައުލީމަށްދާ

 ބާރުގަދަ  ދަށުން ތުކުގެ ޕްރޮގްރާމްއެ ، ގެންދިއުމާއި  ކުރިއަށް ޕްރޮގްރާމް  ހުނަރު އާއި ޕްރޮގްރާމް ފުރުޞަތު ދެވަނަ (20)

 ޒުވާނުނަށް  ޞަތުފުރު ދިރިއުޅޭނެ  ހެޔޮގޮތުގައި  ލިބިގެން  އާމްދަނީ ، ދުރުކޮށް ޒުވާނުން  ވެއްޓާއި ކުށުގެ ، މަސްތުވަތަކެއްޗާއި

 .ފަހިކޮށްދިނުން

   .އުފެއްދުން ޕޮލިސް އަތޮޅު/ސިޓީ (21)

 .ބަދަލުކުރުން އަށް އެޖެންސީ ޕްރޮޓެކްޝަން  ޔަރަމަންޓްއެންވަ އަނބުރާ  ހެދުން  އެސެސްމަންޓް އިމްޕެކްޓް  ޔަރަމަންޓްއެންވަ (22)

  .ފެށުން ހިންގަން މަޝްރޫޢުތައް ހުއްޓިފައިވާ އެޅުންފަދަ  ފްލެޓް (23)

 ބޭނުން  އެސަރަހައްދުތައް ގޮތަކަށް ގެއްލުންވެދާނެ  ސަރަޙައްދުތަކަށް ކުރެވިފައިވާ  ޔަތްހިމާ  ބޭނުމުގައި  ހޯދުމުގެ މްދަނީ އާ (24)

 .ނުކުރުން

 .އެއްބަސްވުން  ފިޔަވަޅުތަކަށް  ޖެހޭ އަޅަން  މަށްނައްތާލު ކޮރަޕްޝަން  (25)

 .ބިނާކުރުން ހޮސްޕިޓަލު ޓްރެޝަރީ  ސަރަހައްދެއްގައި 3 ރާއްޖޭގެ  ކޮށް  ތަމްރީން ނަރުހުން  އާއި  ޑޮކްޓަރުން  2000 (26)

 .އެކުލަވާލުން  ނިޒާމެއް ފެންނަ  ދެފުށް ގޮތުގައި ހަމަހަމަ  އާސަންދަ (27)

 .އެއްބަސްވުން  އުޞޫލުތަކަކަށް  ނެ ބެލެހެއްޓޭ ހިންގާ  ނިޒާމް ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ (22)

 . ވާދަވެރިކުރުން  ވިޔަފާރި  ގަތުމުގެ  މަސް ހުޅުވާލައި  ވިޔަފާރި  މަސްވެރިކަމުގެ  ލިބިދިނުމަށް  ހަމައަގު މަހަށް ބާނާ މަސްވެރިން (29)

 .އެކުލަވާލުން  ނިޒާމެއް  ފުރިހަމަ  ނައްތާލުމުގެ ކުނި  މާލޭގެ (30)
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 ހިންގާ  ދަށުން  ޕްރޮޖެކްޓްގެ މާލެ  ގްރޭޓަރ އަދި  އެހީތެރިކަމާއި ފުރިހަމަ  ބޯހިޔާވެހިކަމުގެ  ރައްޔިތުންނަށް ދިރިއުޅޭ  މާލޭގައި (31)

 ހޯދައިދިނުމަށް  ދިރިއުޅުމެއް ތާހިރު ރައްޔިތުންނަށް ދިރިއުޅޭ މާލޭގައި  ހަދައި  ފެންވަރަކަށް ރަނގަޅު މަގުތައް އެޅުމާއި  ބްރިޖް

 .ހިންގުން މަޝްރޫޢުތައް

 ،ފޯރުކޮށްދިނުން  އުޞޫލަކުން އެއް  ޚިދުމަތް ކަރަންޓުގެ އިތުބާރާއެކު ރަށަކަށް ހުރިހާ  ރާއްޖޭގެ (32)

 . ޤަޢިމުކުރުން ނިޒާމް ނަރުދަމާގެ  ފެނާއި ރަށެއްގެ ދިރިއުޅެ މީހުން ރާއްޖޭގެ (33)

 .ހެދުން ފެންވަރަކަށް  ރަނގަޅު މަގުތައް ރަށްތަކުގެ ބޮޑެތި  އާބާދީ ރާއްޖޭގެ (34)

 . ނިންމުން  އަވަހަށް އެއަރޕޯރޓް ގަން  ސިޓީ އައްޑޫ (35)

 . ހުންގުން  ދަށުން ގެ.ޕީ .ޕީ .ޕީ ބަނދަރު ސިޓީ އައްޑޫ (36)

 .ބިނާކުރުން ހޮޓަލެއް ކޮންވެންޝަން ގުޅުވާ އެސެންޓަރާ މަރާމާތުކޮށް ސެންޓަރ ކޮންވެންޝަން  ސިޓީ އައްޑޫ (37)

 .ހެދުން ކަށްއެއާރޕޯޓަ ބައިނަލްއަޣްވާމީ  އުޞޫލުން ގެ.ޕީ .ޕީ .ޕީ  އެއާރޕޯރޓް  ހަނިމާދޫ (32)

ނޑުގެ  ހިއްކި  ކުޅުއްދުއްފުށި (39)  .ގެންދިއުން ކުރިއަށް އެމަޝްރޫޢު ބާރަށް އެކުލަވާލާ  މަޝްރޫޢު  ތަރައްޤީގެ ފަސްގަ

 .ފުޅާކުރުން ވިޔަފާރި ގެސްޓްހައުސްގެ (40)
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