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މިލުިޔާމެބހޭ ެއްއވްެސ ަޙްއެޤްއ ެއެހްނ ަފާރަތަކްށ ލިބިެގްނ ުނެވެއެވ. 
ަނަމވްެސ މިލުިޔްނ ުނަވަތ މިލުިޔުމެގ ަބެއްއެގ ަތްފޞީަލްށ ަބާލ، 
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ޮކމިޝަނުގެ ރައީސްގެ ޚިތާބު

އިެލްކަޝްންސ ޮކމިަޝުނެގ 2016 އްިނ 2020 ަވަނ ައަހުރެގ ްސްޓެރޓީޖިްކ ްޕޭލަނކީ ދެިވހާިރްއޭޖެގ އިެލްކަޝްންސ ޮކމިަޝުނެގ ުކރިަމުގ 
ްލުވަމްށ  ަދްއުކަވއިޭދ ަމުގާޗެޓެވ. މި ްޕޭލްނެގ ަސްފހަާތުކަގއި ހެިމނެިގްނާވނީ ޮކމިަޝުނެގ މްުސަތްޤަބްލެގ ތަަޞްއުވާރއި ޮކމިަޝުންނ ވާސި

ޭބުންނާވ ަމްނޒިްލެގ ވްިސުނާމއި ޭއެގ ހިްކަމެތެވ.

ެއެހްނ ަކުމްނ، ައުޅަގނުޑެމްނެގ ްސްޓެރޓީޖިްކ ްޕޭލަނކީ ަހަމެއަކނި ައުޅަގނުޑެމްނެގ މަަސްއަކުތ ަގއި ެގްނުގޅެޭނ ްސްޓެރެޓޖީަތާކއި ުއުކުޅަތްއ 
ޭއެގ  ުމައްއަސާސ  ޚިާޔާލާތއި  ުމައްއަސާސެގ  ޫރާޙއި ފުިކުރ ައދި  ުމައްއަސާސެގ  މި  ެއަކްނެޏްއ ޫނެނެވ. މީެގ އިުތުރްނ މި ްޕޭލަނކީ 
ެމެކެވ. މިްޕޭލްނަގއި ހެިމނެިގްނާވ ްސްޓެރެޓޖީަތަކކީ ައުޅަގނުޑެމްނ  ަމްއަޗްށ ަބޯރާސާވ ެހޮޔ ވްިސުންނ ެއްނެމ ުފރިަހަމައްށ ަރްމުޒޮކްށދޭ ލުިޔ
ެއްނެމ އިްސަކްނޭދ ެވލުިއްސ ަބާޔްނޮކްށދޭ ްޕޭލެނެކެވ. ޭއަގއި ައުޅަގނުޑެމްނަނކީ ޮކްނަބެޔްއަކާމއި ައުޅަގނުޑެމްނ ާވްނ ޭބުންނަވނީ ޮކްނަފަދ 

ުމައްއަސާސައަކްށ ަކްނ ާސުފެވ ޮއުޅްނފަިލއެިގްނާދެނެއެވ.

މިެދްނެނވި ފުިކާރއި ޚިާޔާލުތ މާިހުރެވްސ ަރްމުޒޮކްށެދނީ ާޢްނުމ ަރްއޔިުތްނެގ އިުތާބުރ ެއްނެމ ުފރިަހަމައްށ ލިބިަފއާިވ ާޢްނުމ އްިނތާިޚުބަތާކއި 
ައަތަކްށ  ަވކި  އްިނާސުފެވރަިކާމއި  ޮބުޑޮކްށ،  ާހަމަކްނ  ަކްނަކްނ  ެއްނެމަހއި  ވުޯޓަތުކެގ  ަނާގ  ުގޅޮޭގުތްނ  ޚިާޔުލޯހުދާމއި  ަރްއޔިުތްނެގ 
ެޖުހަމާކއުިނަލއި ުފރިަހަމައްށ ހްިނޭގެނ އިެލްކަޝްނ ެމޭންޖަމްންޓ ޮބޑެީއްއ ުނަވަތ އްިނތާިޚުބެގ ަކްނަކްނ ާރަވއި ހްިނާގެނ ުމައްއަސާސެއެކެވ. 

ްލާވްނވީ ަމްނޒްިލ ުނަހުނ ާސެފެވ. ައދި ެއދާިމަލްށ ެދުވުމްނ ައުޅަގނުޑެމްނެގ ުމައްއަސާސައްށ ައްނާނެނ  މި ްޕޭލާނއި ެއުކ ައުޅަގނުޑެމްނ ވާސި
ެހޮޔަބަދުލެގ ތަަޞްއުވުރެވްސ ާސެފެވ. މި ްޕޭލަނކީ ހިަލއްިނ ަކނަޑއި ެނގަިފއާިވ ަބަދުލުނާވެނ ެއްއެޗްއޫނެނެވ. މި ްޕޭލަނކީ  ަލނުޑަދނޑިަތްއ 

ެމެކެވ. ްލަވުމްނާދ ޮގާތއި ާހަލަތްށ ައްނަނ ަބަދުލަތަކްށ ަބާލަފއި ުމާރަޖާއޮކްށ ަބަދުލުކެރޭވެނ ދުިރްނާވ ލުިޔ ހާސި

ޫޔ.ެއްނ.ޑީ.ޕީައްށ  ެއހީެތރިަކަމްށ  ަފްނނީ  ައދި  ާމލީ  ެވެދްއާވަފއާިވ  ަތްއާޔުރުކުރުމަގއި  ްޕޭލްނ  މި  ަފާރުތްނ  ޮކމިަޝުނެގ  އިެލްކަޝްންސ 
ުނަހުނ ުޝުކުރ ައާދުކަރެމެވ. ައދި ްޕޭލްނެގ ަތްނފީޒީ ަމުރަހާލަގއިވްެސ ޫޔ.ެއްނ.ޑީ.ޕެީގ ެއހީެތރިަކާމއި ެއްއާބުރުލްނ ލިބިެގްނާދެނަކަމްށ 

ުއްއމީުދުކަރެމެވ. 

އިްލެކަޝްންސ ޮކމިަޝުނެގ ްޕޭލްނައްށ ތިަޔ ެދްއވި ަތުރހީާބއި ަޝުއުގެވރިަކަމްށ ުނަހުނ ޮބަޑްށ ުޝުކުރެވރަިވެމެވ.

ައްޙަމުދ ުސަލއިާމްނ،

އިެލްކަޝްންސ ޮކމިަޝްނެގ ަރއީްސ 
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1
ތަޢާރަފް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިލެކްޝަންސް ޮކމިޝަން

ޑިޮމްކެރޓިްކ އިްސާލުޙަތްއ ދެިވހާިރްއެޖައްށ ަތާޢަރްފވި ުދަވްސަވުރްނ 
ެފށިެގްނ މިައާދ ަހަމައްށ ދެިވހާިރްއޭޖެގ ސިާޔސީ ައދި އިްޤތާިޞދީ 
ައއިްސަފއިާވ  ުމްޖަތަމަޢްށ  ާޢްނުމ  ުމައްއަސާސަތާކއި  ނާިޒާމއި 
ަބަދުލަތްއ ައއިްސަފއިަވނީ ަޤުއުމެގ އްިޖތާިމޢީ ަޙާޔަތްށ ައއިްސަފއިާވ 
ަބަދުލަތާކއި ެއެތެރާއއި ޭބުރެގ ެއކި ްޕެރަޝުރ ުނަވަތ ފިްއުތްނަތާކ 
ެއުކ ެއކީަގެއެވ. ސިާޔސީ ަމއާިދުނަގއި ަކަށަވުރަކްނ ެނތަިފއުިވަމކީ 
ރިާޔސީ  ުހުޅާވެލވިަފއިާވ  ުފަރަތަމ  ޭބްއވި  ައަހުރ  ަވަނ   2008

ސިާޔސީ  ާރްއޭޖެގ  ެފށިެގްނވްެސ  ުދަވްސަވުރްނ  އްިނތާިޚުބެގ 
ަމއާިދުނެގ ެއްއ ައާސސީ ސިަފެއެވ. 

ެގ   2013( އްިނތާިޚުބަތަކކީ  ޭބްއުވުނ  ދެިވހާިރްއޭޖަގއި  މިަފުހްނ 
ރިާޔސީ އްިނތާާޚާބއި 2014 ެގ ަރްއޔިުތްނެގ ަމްޖލްިސ ައދި ލަޯކްލ 
ަކުއްނސްިލ އްިނތާިޚްބ( “އިާދރީ ޮގުތްނ ުފރިަހަމ” އްިނތާިޚުބަތެކްއ 
ަނަމވްެސ  ުބެނަފއިވީ  އްޮބާޒަވުރްނ  ގިަނ  ަބއިަންލައްގާވމީ  ަކަމްށ 
2013 ަވަނ ައަހުރެގ ރިާޔސީ އްިނތާިޚުބެގ ަކްނަކްނ ގްޮސަފއާިވ 

އްިނތާިޚބީ  ަރްއޔިުތްނ  ުނހޭޭނ  ުމޅްިނ  ޑިޮމްކަރސީައްށ  ޮގަތކީ 
ުކުރވި ަކެމެކެވ.  ނާިޒާމެމުދ ޮއްތ އިުތާބަރްށ ޮގްނެޖުހްނަތެކްއ ުކރިަމތި
2013 ަވަނ ައަހުރެގ ރިާޔސީ އްިނތާިޚުބެގ ަމުރަޙާލަތުކެގ ެތޭރަގއި 

ދެިވހާިރްއޭޖެގ 

ުސްޕރްީމ ޯކުޓްނ ެނުރުނ 16 ުނުކާތެގ ަމްއަޗްށ ޮއްތ ަގއިްޑަލއަިނކީ 
އްިނތާިޚުބެގ ެތޭރަގއި އިުތުރ ަކްނަކްނ ުކަޑ ަވުގުތޮކެޅްއެގ ެތޭރަގއި 
ާރަވއި ެއަކްނަކްނ ަތްނފުީޒުކަރްނ ެޖުހުނ ަކެމްއަކްނ ާފަހަގ ުކެރެވެއެވ.

އިެލްކަޝްންސ ޮކމިަޝުނެގ ެދަވަނ ްސްޓެރޓީޖިްކ ްޕޭލްނެގ މަަސްއަކްތ 
ަހުރަދާނ  ައަށަގްނަނަވއި  ޑިޮމްކެރސީ  ދެިވހާިރްއޭޖަގއި  ަފާށަފއަިވނީ 
ުކރިުމެގ މަަސްއަކަތްށ ުނަހުނ ގިަނ ޮގްނެޖުހްނަތްއ ުކުރަމިތެވަފއިާވ 
ަބަލުމްނ  ްނ  ގިަނަފާރްތަތަކކަު މަަސްއަކްތަތްއ  ޮކމިަޝުނެގ  ައދި 
ރިާޔސީ  ެގ   2013 ަގެއެވ.   2015 ުދަވްސަވެރްއަކުމަގއިާވ  ދަިޔ 
ހްިނގި  އްިނ  ޯމްލޑިްވްސ  ްޓާރްންސޭޕެރްނސީ  ުކރިްނ  އްިނތާިޚުބެގ 
ެތެރއްިނ  ަބއިެވރްިނެގ  ަދްއާކޮގުތްނ  ަނތާީޖ  ާސޭވެގ  ޑިޮމްކެރސީ 

އިުތާބުރ  ޮކމިަޝަންށ  އިެލްކަޝްންސ  މުީހްނ  ތްިނަބއިުކަޅެއްއަބއި 
ުކަޑުވްނ ުނަވަތ ެއްއޮގަތަކްށވްެސ އިުތާބުރ ުނުކާރަކަމްށ ުބެނަފއެިވެއެވ. 
މި ަފުހްނ ޭބްއުވުނ އްިނތާިޚުބަތުކަގއި ވުޯޓ ަގެނ ވިްއުކުމެގ ުތުހަމުތަތާކ 
ުގޅިެގްނވްެސ ަރްއޔިުތްނ އްިނތާިޚބީ ނާިޒާމެމުދ ުކާރ އިުތާބުރ ަވނީ 
ޮކމިަޝުނެގ  އިެލްކަޝްންސ  ާމަހުއެލްއަގއި  މިަފަދ  ހަީނުރެވަފެއެވ. 
އްިނތާިޚބީ  ުކރިަމިތުކުރަވެއެވ.  ޮގްނެޖުހްނަތްއ  ގިަނ  މަަސްއަކަތްށ 
ެއްނެމ  ަކާމެބހޭ  ެމުދ  ަކްނަކާމ  އިާދރީ  އްިނތާިޚުބަތުކެގ  ނާިޒާމއި 
ަފާރްތަތާކއި ާޢްނުމ ަރްއޔިުތްނެގ އިުތާބުރ ަކަށަވުރުކުރަމކީ އިުތަރްށ 

ުމަގއި ަޙްއުލުކަރްނެޖހޭެނ ުމހްިއުމ ަކެމެކެވ.   ުކރިައްށ ދުިޔ

 2015 އްިނ   2011 ޮކމިަޝުނެގ  ެތޭރަގއި  ައަހުރެގ   5 ވުޭތެވދަިޔ 
ައްށ ެއުކަލާވެލުވުނ ްސްޓެރޓީޖިްކ ްޕޭލްނެގ ަޒރީާއއިްނ ޮކމިަޝުނެގ 
ޮބުޑެއހީެތރިަކެމްއ  ހްިނުގަމްށ  ަޙަރާކްތަތްއ  ެއްނެމަހއި  ހްިނުގާމއި 
އިެލްކަޝްނ  ަޅަފުތަގއިާވ  ަވަރްށ  ައދި  މިޮގުތްނ  ލިިބަފއެިވެއެވ. 
ެމޭންޖަމްންޓ ޮބޑެީގ )އީެއްމބީ( ްސްޓެރޓީޖިްކ ުނަވަތ ދުިގުމްއަދުތެގ 
ަލްތަތްއ  ައާމަޒާކްށ ެވަފއިަވނީ ޮކމިަޝުނެގ އިާދރީ ައދި އްިނާސނީ ވަސީ
ބިާނުކުރަމެށެވ. ައދި ްސްޓެރޓީޖިްކ ްޕޭލްނެގ މަަސްއަކްތ ގްޮސަފއާިވ 
ެއނގިަފއިަވނީ  މަަސްއަކުތްނ  ރިވުިއ  ުކެރުވުނ  ެބުލަމްށ  ހާިސުބ 
ްލެވަފއުިނާވަކެމެވ.  ހާސި ަލނުޑަދނޑިަތްއ  ައާމުޒަތާކއި  ގިަނ 
ަފާރްތަތާކެއުކ  ެއެހނިެހްނ  ަކާމެބހޭ  ޮކމިަޝާނއި  އިެލްކަޝްންސ 
ަބްއަދުލުވްނަތުކްނ  ޭބްއުވުނ  ުގޅޮޭގުތްނ  ްޕޭލާނ  ްސްޓެރޓީޖިްކ  މި 
ްޕޭލަނކީ  ްސްޓެރޓީޖިްކ  ައަހުރެގ  އްިނ 2015   2011 ޭދަހެވަފއިަވނީ 
ެއްއަފާހަރުކަރްނ ައާމުޒަކނަޑައާޅަފއާިވ  ޭއެގ ާޒުތަގއި ާމގިަނަކްނަކްނ 
ައދި ދެިވހާިރްއެޖ ަފަދ ައަލްށ ޑިޮމްކެރސީ ަތާޢަރްފެވަފއިާވ ަގުއަމަކްށ 
ތަަސްއުވުރ  ޮގެތްއަގއި  ެއަކށީެގްނާވ  ެމުދ  ޮގްނެޖުހްނަތާކ  ދާިމާވެނ 
ހްިނގިަފއުިނާވ ްޕޭލެންއ ަކަމެށެވ. ައދި ަކނަޑެއޅިަފއިާވ ަލނުޑަދނޑިަތްއ 
ަލެތްއެގ ޮގުތަގއިވްެސ  ްލުކުރަމްށ ަމުގަދްއާކ ެމޭންޖަމްންޓ ވަސީ ހާސި
2011 އްިނ 2015 ައްށ ަތްއާޔުރ ުކެރުވުނ ްސްޓެރޓީޖިްކ ްޕޭލްނ 

ައަހުރ  މިަފްސ  ައދި  ާފަހަގުކެރެވެއެވ.  ުކެރވިަފއުިނާވަކްނ  ޭބުންނ 
ައއިްސަފއިާވ  މްަސަރަހްށ  ސިާޔސީ  ަގުއުމެގ  ެތޭރަގއި  ުދަވުހެގ 
ެއައްށ  ޮކްށ  ރިވުިއ  ްޕޭލްނ  ްސްޓެރޓީޖިްކ  ަބަދުލަތާކެއކީ  ެއކި 
ާމަހުއާލ ުގޅޮޭގަތްށ ެއްއވްެސ ަބަދެލްއ ެގެނވަިފއާިވ ުނާވަކްނ ވްެސ 
ެވެއެވ. މެިހްނ ަކްނަކްނ ެމުދެވރުިވުމްނ ެއަކަމަކްށ )ެއްއވްެސ  ާފަހަގުކރެެ
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ަކަހަލ ްސްޓެރޓީޖިްކ ވްިސުނެމްއެނތި( ަރްއުދާވ ޮގަތްށ ައަމުލުކުރުމެގ 
ަސަބުބްނ ްސްޓެރީޓޖިްކ ްޕޭލެންއ ެހުދުމެގ ޭބުންނެވްސ ެކނޑޮޭގްތ 

ެމުދެވރެިވަފއިެވެއެވ. 

ުހރާިހ  ައދި  ހެިމޭނ  ަބއިެވރުިވްނ  ަފާރްތަތެކްއެގ  ުހރާިހ 
ބުޫލުކެރޭވ ަފަދ އްިނތާިޚބީ ޮއނަިގނެޑްއ ޮއުތަމކީ  ަފާރްތަތަކަކްށެވްސ ަގ
ައަށެގްނެނުވާމއި  ޑިޮމްކަރސީ  ދެިވހާިރްއޭޖަގއި  ުމްއަދުތަގއި  ދުިގ 
ޮކްނެމެހްނެވްސ  ެގަނުއުމަގއި  ަހަމެޖުހްނ  މްަސަރަހްށ  ސިާޔސީ 
ަކާމެބހޭ  ަމުރަޙާލެއްއަގއި  ުހރާިހ  އްިނތަިޚުބެގ  ަކެމެކެވ.  ުމހްިނުމ 
އްިނތާިޚުބެގ  އްިނތާިޚާބއި  ަކަށަވުރޮކްށ  ަބއިެވރުިވްނ  ަފާރްތަތުކެގ 
ައަށެގްނެނުވަމކީ  އިުތާބުރ  ަފާރެތްއެގ  ުހރާިހ  ަކްނަކާމެމުދ  އިާދރީ 
ަރްއޔިުތްނ  ައދި  ަކްނަކެމެވ.  ެޖހޭެނ  އިްސަކެމްއޭދްނ  ުނަހުނ 
އިުތާބުރ  ަރްއޔިުތްނެގ  ެމުދ  އްިނތާިޚުބަތާކ  ހުޭލްނެތރިުކުރަވއި 
ުއޫސުލަތަކްށ  ޑިޮމްކރސީެގ  ައދި  މަަސްއަކްތޮކްށ  ޮބުޑުކުރަމްށ 
ަރްއޔިުތްނ ހުޭލްނެތރިުކުރުވަމކީ ެއްނެމްނަންށ ަބަލއިަގެނޭވ އްިނތާިޚބީ 
ނާިޒެމްއ ަކނަޑެއުޅުމަގއި ުކަރްނެޖހެޭނ ުމހްިނުމ މަަސްއަކްތަތެކެވ. 

ުމަގއި  ދުިޔ ުކރިައްށ  މަަސްއަކާތއިެގްނ  ޮކމިަޝުނެގ  އިެލްކަޝްންސ 
ދާިމާވެނ ޮގްނެޖުހްނަތަކަކކީ:

ަފާރްތަތްއ 	  ެއްނެމ  ާޝމިްލާވ  އްިނތާިޚެބްއަގއި 
އިާދރީ  އްިނތާިޚުބެގ  އްިނތާިޚާބއި  )ްސޭޓްކޯހްލަޑރްސ( 

އްިނތިާޒްމ ަތާކ ެމުދ އިުތާބުރޮބުޑުކުރުވްނ

ާޤޫނނީ 	  ޮކމިަޝުނެގ  ެތޭރަގއި  ަހަލޮބލަިކުމެގ  ސިާޔސީ 
ޒިްނާމ ައާދކުރުން

ައދި  އްިނތާިޚާބއި  ަމިޖލުީހެގ  ަރްއޔިުތްނެގ  އްިނތާިޚާބއި،  ރިާޔސީ 
ަބއި- ެއަތެކްއ  ައދި  އްިނތާިޚުބަތާކއި  ަކުއްނސްިލަތުކެގ  ލަޯކްލ 

އިެލްކަޝްނަތެކްއ ާބްއަވުމްނ ެއުކެއކީަގއި ޮކމިަޝުނެގ ުމައްއަސާސ 
ދުިގުމްއަދެތްއަގއި ަހުރަދާނ ުކުރުމެގ މަަސްއަކްތ ުކރިައްށ ެގްނދުިޔްނ

އިެލްކަޝްންސ  ެއުކަލާވެލޭވ  އަަހަރްށ  ވަނަ  2016 އިން 2020 

ައްށ   2020 އްިނ   2016 ްޕޭލްނަގއި  ްސްޓެރޓީޖިްކ  ޮކމިަޝުނެގ 
ާވޮގަތްށ 5 ައަހުރެގ ްސްޓެރޓީޖިްކ ްޕޭލްނ ައާކއި 2016 އްިނ 2018 
ައްށ ތްިނ ައަހުރެގ ްސްޓެރޓީޖިްކ ެއްކަޝްނ ްޕޭލެންއ ހެިމެނެއެވ. މި 
ްސްޓެރޓީޖިްކ ްޕޭލްނެގ ައާމަޒކީ ަކުމެގ ައްސާލ ެއްއޮގްތ، މަަސްއަކުތެގ 
ްޕޭލަނަކްށުވެމެވ.  ަފަދ  ްލުކެރޭވެނ  ޙާސި ައދި  މެިނކިޭރެނ،  މްިނަވުރ 
ާދއާިރަތްއ  ޭދ  އިްސަކެމްއ  ާހްއަސ  ދުިގުމްއަދުތަގއި  މީަގއި  ައދި 
ްސްޓެރޓީޖިްކ  މި  ައދި  ާބުރެއޅެޭނެއެވ.  ޮބަޑްށ  ްލުކުރަމްށ  ހާސި

ަޓއިްމަލއްިނަގއި  ުނަވަތ  ަވުގުތ  ހަޭދާވެނ  މަަސްއަކުތަގއި  ްޕޭލްނެގ 
2016 ެގ ަކުއްނސްިލ އްިނތާިޚުބ، 2018 ެގ ރިާޔސީ އްިނތާިޚުބ، 

ައދި 2019 ެގ ަރްއޔިުތްނެގ ަމޖިލުީހެގ އްިނތާިޚުބެގ ަކްނަކްނ ުކރިައްށ 
ަކްނަކަމްށ ަބާލަފއާިވެނެއެވ. މި  ެގްނގްޮސ ހްިނާގެނ ޮގުތެގ ަމއިަގނުޑ
ްޕޭލްނަގއި ުމައްއަސާސެގ ދުިގުމްއަދުތެގ ބިްނާގ ުނަވަތ ްސްޓެރޓީޖިްކ 
ޮކމިަޝުނެގ  ެތޭރަގއި  ޭއެގ  ެއުކެލވިެގްނާވެނެއެވ.  ަފުއްނޑަޭޝްންސ 
މަިޝްނ، ވަިޝްނ ައދި ުކާރ މަަސްއަކްތ ބިާނެވެގްނާވ ުއޫސްލަތާކއި 
އިުތުރްނ 2011  މީެގ  ައުޅާވެލވިަފއިާވެނެއެވ.  ައލި  ފުިކަރްށވްެސ 
ްޕޭލްނެގ  ްސްޓެރޓީޖިްކ  ުކެރުވުނ   ަތްއާޔުރ  ައްށ   2015 އްިނ 
ަކްނަކްނގްޮސަފއާިވ ޮގްތ ެދެނަގުތަމްށ ޭއެގ ރިވުިޔ ައާކއި ްސޮވްޓ 
ހެިމނެިގްނެވެއެވ.  ުޚާލާސެވްސ  ަމއިަގނުޑ  ެއްއެގ  ެއާނލިސިްސ 
ްސޮވްޓ ެއާނލިސިްސައކީ ްސްޓެރްނތްްސ )ަރނަގަޅްށ ަކްނުކުރުމެގ 
ުހރި  )ުމައްއަސާސަގއި  ވީްކަންސ  ާބުރ(  ުނަވަތ  ބިލިްއަޔުތ  ާޤ
)ލިބިދަީފއިާވ  ޮއޮޕުޗނިޓްީސ  ުއނަިކްނަކްނ(،  ުނަވަތ  ަބލަިކށިަކްނ 
ުފުރަސުތ( ައދި ްތެރޓްްސ )ަތަންށ ލިބާިދެނަކަމްށ ެބެލޭވ ެގްއުލްނ 
ުނަވަތ ުނަރްއާކ( ެއެވ. ައދި މި ްސޮވްޓ ެއާނލިސިްސެގ ަޒރީާއއި 
އްިނ ޮކމިަޝުނެގ ެއެތޭރެގ ާހަލާތއި ޮކމިަޝްނ ހިނަގުމްނ ައްނަނ 
ާމަޙުއުލ ުނަވަތ ޭބުރެގ ަކްނަކްނ ެއނެގްނ ަފޭސަހެވެގްނާދެނެއެވ. 

އިުތަރްށ ުކރިައްށ ދުިޔުމެގ ަމްގަސުދަގއި، އިެލްކަޝްންސ ޮކމިަޝުންނ 
މާިހަރްށ  ވާޖިުބަތްއ  ާޤޫނނީ  ޮކމިަޝުނެގ  އިްސަކެމްއޭދނީ  ެއްނެމ 
ައދި އްިނާސނީ  އިާދރީ  ޭބުންނާވ  ައާދުކުރަމްށ  ުފރިަހަމައްށ  ުވެރ 
ަމުރަޙާލަތާކެމުދ  އްިނތާިޚުބެގ  ުކުރަމާށއި  ަތަރްއޤީ  ަލްތަތްއ  ވަސީ
އިުތާބުރ  ަބއިެވރުިވާމއި  ަފާރްތަތުކެގ  ެއްނެމަހއި  ަކާމެބހޭ 
ުމާވަސާލާތއި،  މިޮގުތްނ  މަަސްއަކްތުކުރެމެވ.  ައަށެގްނެނުވަމްށ 
މީގެ  ގެންގުޅުމަކީ  ސިޔާސަތު  ބޮޑު  ާހމަކަން  ެއްއާބުރުލާމއި 

ކާމިޔަބީއަށް ނުހަނު މުހިންމު ކަންކަމެވެ. 
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2
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިލެކްޝަންސް ޮކމިޝަން

ައދި  މްުސަތގިްއުލ  މިނަިވްނ،  ަވަނައަހުރެއެވ.  ޮއަގްސްޓ 2008   7 ާޤއިުމުކެރވަިފއަިވނީ  )އީސީ(  ޮކމިަޝްނ  އިެލްކަޝްންސ  ދެިވހާިރްއޭޖެގ 
ާޤޫނުނ  ުޖްމހޫރްިއާޔެގ  ދެިވހި  ެތޭރަގއި  ވާޖިުބަތުކެގ  ާޤޫނނީ  ޮކމިަޝުނެގ  ަކނަޑެއުޅުނ  ުމައްއަސާސެއްއޮގަތްށ  ުބަރުނާވ،  ަވކަިފާރަތަކްށ 
ައާސސީާއ އްިނތާިޚުބަތާކއި ެބހޭ ާޤޫނުނ ަތުކްނ އިެލްކަޝްންސ ޮކމިަޝުނެގ ަމްއަޗްށ ާލޒިުމުކާރ އްިނތާިޚުބަތާކއި، ަރްއޔިުތްނެގ ޚިާޔުލޯހުދުމެގ 
ޮގުތްނ ަނާގ ާޢްނުމ ވުޯޓެގ ެއްނެމަހއި ަކްނަކްނ ހްިނަގއި ވިަލެރްސޮކްށ ެއަކްނަކްނ ެބުލްނ ހެިމެނެއެވ. މީެގ އިުތުރްނ، ދެިވހާިރްއޭޖަގއި 
ސިާޔސީ ާޕޓީ ަރޖިްސަޓރީ ުކުރާމއި ާޕޓީަތްއ ހިނަގނީ ަކނަޑެއޅިަފއިާވ ާޤޫނާނއި ެއްއޮގަތްށޯތ ަބަލއި ެއަކާމުގޅޮޭގުތްނ ުކަރްނެޖހޭ ަކްނަކްނ 
ުކަރނީެވްސ އިެލްކަޝްންސ ޮކމިަޝުންނެނެވ. އިެލްކަޝްންސ ޮކމިަޝުނެގ ާޤޫނުނެގ )2008/8( ެގ ަދުށްނ ޮކމިަޝަންށ 5 ައަހުރުދަވުހެގ 
ުމްއަދަތްށ ަރއީުސްލުޖްމހޫރްިއާޔ ަރްއޔިުތްނެގ ަމިޖލުީހެގ ުރުހާމެއުކ 5 ެމްނަބުރްނ ަޢްއަޔްނުކެރެއެވ. މާިހުރ ަޢްއަޔްނ ުކެރވިަފއިާވ ޮކމިަޝްނ 

ޮނެވްމަބރ 2019 ާއ ަހަމައްށ ަމާޤްމަގއި ެދމި ތޭިބެނެއެވ. 

2004 ަވަނ ައަހުރ ދެިވހާިރްއޭޖަގއި ޑިޮމްކެރސީ ާގއިުމޮކްށ ަހުރަދާނ ުކުރަމްށ ަތާއަރްފުކެރުވުނ އިްސާލޙީ މަަސްއަކްތަތުކެގ ެތެރއްިނ މިނަިވްނ 

ައާސްސައަކްށ  ެއްއ  މަަސްއަކުތެގ  މިއިްސާލޙީ  ާފަހަގުކެރވަިފެއެވ.  ަވނީ  ުމހްިނުމަކްނ  ޮކމިަޝެންއެގ  އިެލްކަޝްންސ  މްުސަތޤިްއުލ  ައދި 
ާބުރޯފުރުވެމްއެންތ،  ާބްއާވ އްިނތާިޚުބަތަކކީ  ަތަރްއޤީޮކްށ، ދެިވހާިރްއޭޖަގއި  ެއްއޮގަތްށ  ަޒާމާނ  ެވަފއިަވނީ ދެިވހާިރްއޭޖެގ އްިނތާިޚބީ ނާިޒުމ 
ަހަމަހަމ ައދި ާހަމަކްނ ޮބުޑޮކްށ ާބްއާވ އްިނތާިޚުބ ަތަކަކްށ ަހަދއި ދެިވހާިރްއޭޖަގއި ގިަނ ާޕޓީެގ ަމްއަޗްށ ބިާނެވަފއި ޮއްނަނ ސިާޔސީ 

ނާިޒެމްއ ާޤއިްމޮކްށ ހްިނުގެމެވ.

ޭއެގ ަފުހްނ 2008 ަގއި ަތާޢަރްފުކެރުވުނ ާޤޫނުނ ައާސސީެގ ަދުށްނ، އިެލްކަޝްންސ ޮކމިަޝްނ މިނަިވްނ ައދި ަވކި ަފާރަތަކްށ ުނެޖހޭ 
ުމައްއަސާސއެއްގެ ގޮތުގައި ޤާއިމްކުރެވުނެވެ. ކޮމިޝަން ހިނގަނީ ޤާނޫނު އަސާސީ އާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހަދާފައިވާ 

ޤާނޫނުތަކާއި ކޮމިޝަނުގެ ޒިންމާތަކާއި ބާރުތަކާއި ވާޖިބުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ހެދިފައިވާ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުންނެވެ. 

ޤާނޫނު އަސާސީ އާއި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮުތްނ އިެލްކަޝްންސ ޮކމިަޝުނެގ މްަސޫއލިަޔުތަތާކއި ލިބިޭދ 

ާބުރަތަކކީ:

އްިނތާިޚުބާޚުބަތާކއި، ަރްއޔިުތްނެގ ޚިާޔުލޯހުދުމެގ ާއްނުމާޢްނުމ 	 
ވުޯޓެނުގަމްށ ުކަރްނެޖހޭ ަކްނަތްއަތްއ ުކުރާމއި، ެއަކްނަތްއަތްއ 
ހްިނުގާމއި، ެބެލެހްއުޓާމއި، ެއަކްނަތްއަތަކްށ ަމުގަފހިުކުރާމއި 
ޚިާޔުލޯހުދުމެގ  ާޢްނުމ  ަރްއޔިުތްނެގ  އްިނތަިޚުބަތާކއި  ައދި 
އްިނާސުފެވރަިކާމއި،  ހިނަގނީ  ަކްނަތްއަތްއ  ވުޯޓަތުކެގ 
ުނަރނަގުޅ  ަތާޅޮފުޅެމްއ،  ބިުރެދްއުކެމްއ،  ބިުރެވރަިކެމްއ، 
މިނަިވްނަކާމއި  ެނތި  ޮކަރްޕަޝެންއ  ައދި  ުނފެޫޒްއ، 
ަޙްއުޤ  ވުޯޓުލުމެގ  ަރްއޔިުތްނަންށ  އްިނާސުފެވރަިކާމެއުކ 

ުފރިަހަމައްށ ައާދުކެރޭވ ޮގަތްށަކްނ ަކަށަވުރުކުރްނ؛

ާޢްނުމ 	  ޚިާޔުލޯހުދުމެގ  ަރްއޔިުތްނެގ  އްިނތާިޚުބަތާކއި، 
ވުޯޓަތުކަގއި ވުޯޓދިުނުމެގ ަޙްއުޤލިބިަފއިާވ މުީހްނެގ ަރޖިްސްޓރީ 

ަތްއާޔުރުކުރާމއި ެއ ަރޖިްސްޓރީައްށ ެގްނަންނެޖހޭ ުއނިއިުތުރ 
ަރްއޔިުތްނެގ  އްިނތާިޚުބަތާކއި  ެބެލެހްއުޓާމއި  ެގަނުއާމއި 
ަހަމަޖްއަސްނެޖހޭ  ޮގުތްނ  ެނުގާމެބހޭ  ވުޯޓ  ޚިާޔުލޯހުދުމެގ 

ެއްނެމަހއި އްިނތިާޒްމަތްއ ަހަމެޖްއުސްނ؛

ެތޭރަގއި 	  ުމްއަދުތެގ  ަބާޔްނޮކްށަފއިާވ  ާޤޫނުނަގއި 
އްިނތާިޚުބަތާކއި ަރްއޔިުތްނެގ ޚިާޔުލޯހުދުމެގ ާޢްނުމ ވުޯޓަތްއ 
ަބާޔްނޮކްށަފއިާވ  ާޤޫނުނަގއި  ަނތާީޖ  ެއޯވުޓަތުކެގ  ެނުގާމއި 

ުމްއަދުތެގ ެތޭރަގއި އިުއާލްނ ުކުރްނ؛ 
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އްިނތާިޚބީ ާދއާިރަތުކަގއި ތިބި ވުޯޓދިުނުމެގ ަޙްއުޤލިބިަފއިާވ 	 
ާޤޫނުނަގއި  ެއުކަލަވއިަލއި،  ަރޖިްސްޓރަީތްއ  މުީހްނެގ  
ަކނަޑައާޅަފއިާވ ުމްއަދަތްށ ެއަރޖްިސްޓރީަތަކްށ ެގްނަންނ ެޖހޭ 
ުއނިއިުތުރެގެންސ ާގުނުނަގއިާވ ޮގުތެގ ަމތިްނ ަސުރާކުރެގ 

ްނ؛ ެގެޒްޓަގއި ާޝއިުއ ުކަރުމްނ ެގނދުިޔ

ޮކްނެމ 	  ަމތިްނ  ުއޫސްލަތެކްއެގ  ަކނަޑައާޅ  ާޤޫނުނަގއި 
ަންނަތާކއި،  ާދއާިރަތުކެގ  އްިނތާިޚބީ  ުގޅިެގްނ  އްިނތާިޚަބާކ 
އްިނަތްއ ަކނަޑައަޅއި، ަވކޮިކްށ، ެއަކްނަކަމްށ ަބަދުލެގެންސ، 
ުމާރަޖާޢ ުކަރުމްނ ެގްނދުިޔާމއި މިަކްނަކަމްށ ެގެނޭވ ަބަދުލަތްއ 

ްނ ަސުރާކުރެގ ެގެޒްޓަގއި ާޝއިުޢުކަރުމްނ ެގނދުިޔ

ސިާޔސީ 	  ުކުރާމއި،  ަރޖިްސްޓރީ  ާޕޓީަތްއ  ސިާޔސީ 
ަކަމްށ  ުކަރްނެޖހޭ  ޮކމިަޝުންނ  ުގޅޮޭގުތްނ  ާޕޓީަތާކއ 

ާޤޫނުންނ ަކނަޑައާޅަފއިާވ ަކްނަކްނ ުކުރްނ؛

އްިނތާިޚުބެގ ަކްނަތްއަތްއ ހިނާގޮގާތއި، އްިނތާިޚުބެގ ަމްޤަސާދ 	 
ުގޅޮޭގުތްނ ަމުޢޫލާމުތދީ، ަރްއޔިުތްނ ހުޭލްނެތރިުކުރުވްނ؛

އި 	  ހްިނަގަ ޮކމިަޝުންނ  ާޤޫނުންނ  ްނާނއި  ާޤޫނުނާއާސސީ
އްިނތާިޚުބަތާކއި  ަކނަޑައާލަފއިާވ  ަކަމްށ  ަބަލހްއަޓްނެޖހޭެނ 
ވުޯޓަތާކެބހޭ  ާޢްނުމ  ޯހުދުމެގ  ޚިާޔުލ  ަރްއޔިުތްނެގ 

ުއޫޞުލަތްއ ަކނަޑެއުޅްނ

މަަސްއަކްތ 	  ޮކމިަޝުންނ  ުމަވްއަޒުފްނާނއި،  ޮކމިަޝުނެގ 
ަހާވުލުކާރ ަފާރްތަތްއ ަތްމރުީނުކުރްނ؛

ަލްތަތްއ 	  ވަސީ ަތެކްއާޗއި  ޭބުންނުކާރ  އްިނތާިޚުބަގއި 
ޯފުރޮކްށދިުނާމއި، ެއަކާމ ުގޅޭ ަކްނަކްނ ާރަވއި ހްިނުގްނ؛

އްިނތާިޚުބަތްއ ހިނާގ ުނހާިގ ޮގްތ ެބުލަމްށ ަހަރާކްތެތރިާވ 	 
ަބއިަންލައްޤާވމީ ައދި ދެިވހާިރްއޭޖެގ އްޮބާޒަވުރްނ ެއްކެރޑިްޓ 

ުކުރްނ؛

ާޢްނުމ 	  ޚިާޔުލޯހުދުމެގ  ަރްއޔިުތްނެގ  އްިނތާިޚުބަތާކއި، 
ެތެރއްިނ  މުީހްނެގ  ްޙްއުޤލިބިަފއިާވ  ވުޯޓުލުމެގ  ވުޯޓަތުކަގއި 
ވުޯޓެލޭވެނ  މުީހްނަންށ  ދިރިުއޅޭ  ޭބުރަގއި  ދެިވހާިރްއޭޖްނ 

އްިނތިާޒުމ ަހަމަޖްއަސއި ާޤއިްމުކުރްނ 

ާޢްނުމ 	  ޚިާޔުލޯހުދުމެގ  ަރްއޔިުތްނެގ  އްިނތާިޚުބަތާކއި، 
ަކނަޑައުޅްނ؛  ަތްނަތްނ  ަބަހްއާޓެނ  ވުޯޓޮފށި  ވުޯޓަތުކަގއި 
ައދި މިޮގުތްނ ޮކމިަޝުންނ ަކނަޑައާޅ ަތްނަތުނަގއި ވުޯޓޮފށި 
ުމަގއި  ަބަހްއަޓއި ވުޯޓުލުމެގ މަަސްއަކްތ ުކރިައްށ ެގނދުިޔ

ޮކމިަޝުންނ ެއޭދ ެއހީެތރިަކާމއި ެއްއާބުރުލްނ، ެއަތެންއެގ 
ުމްއަދެތްއެގ  ެއަކށީެގްނާވ  ަނަމ،  ުނލުިބުނ  ެވރަިފާރުތްނ 
ޮކމިަޝުނެގ  ދިުނަމްށަފުހ  ެއަފާރަތަކްށ  ޯނޓިްސ 
ުކަރްނެޖހޭ  މްަސޫއލިްއަޔތު އަދުާކުރަމްށަޓަކއި ޮކމިަޝުންނ 

ެއްނެމަހއި ަކްނަކްނ ުކުރްނ؛

ޮކމިަޝުންނ ހްިނަގއި ަބަލަހްއާޓ ޮކްނެމ އްިނތާިޚެބްއ ުނަވަތ 	 
ަރްއޔިުތްނެގ ޚިާޔުލޯހުދުމެގ ާޢްނުމ ވުޯޓެގ ަކްނަކްނ ނިުމުމްނ 
ްނ، ެއ އްިނތާިޚެބްއެގ  ާޤޫނުނަގއި ަކނަޑައާޅަފއިާވ ޮގުތެގ ަމތި
ުނަވަތ ަރްއޔިުތްނެގ ޚިާޔުލޯހުދުމެގ ާޢްނުމ ވުޯޓެގ ރިޯޕްޓ 

ާޢްނުމޮކްށ ާޝއިުޢ ުކުރްނ؛ 

ާޤޫނުނަތުކަގއި 	  އްިނތާިޚާބެބހޭ  ާއއި  ާޤޫނުނައާސސީ 
ޮކމިަޝުންނ ުކރަންޖެހޭ ކަމަށް ބަޔާންކުރާ އެންމެހައި 

މަސައްކަތްކުރުން.
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3 
 ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭންގެ މަސައްކަތް

ޕްލޭންގެ  ސްޓްރެޓީޖިކް  އަހަރުގެ  ވަނަ   2020 އިން   2016

މަސައްކަތް ފަށްޓާފައިވަނީ 2015 ވަނައަހަރުގެ މެދުތެރޭގައެވެ. 

މި ޕްލޭން ހެދުމުގެ މަްޤަސަދކީ ޮކމިަޝުނެގ ާޤޫނނީ މްަސޫއލިްއަޔުތ 
އްިންސޓިޓިުއަޝަންލ  ޮކމިަޝުނެގ  ދުިގުމްއަދުތަގއި  ައާދުކުރާމއި 
ަކްނަކްނ ަހުރަދާނ ުކުރުމެގ މަަސްއަކުތަގއި ޮކމިަޝަންށ ދާިމެވަފއިާވ 
ެއަކށީެގްނާވ  ޭބުންނަތަކްށ  ެއކިެއކި  ޮކމިަޝުނެގ  ޮގްނެޖުހްނަތާކއި 

ޮގަތަކްށ ަހްއެލްއ ޯހުދެމެވ. 

ެއްޕޯރާޗ  ަސއަިކްލ  އިެލްކޯޓަރްލ  ުނަވަތ  ަދުއުރ  އްިނތާިޚބީ  ައދި 
ޭބުނަމކީ  މަަސްއަކުތެގ  ެގ  ްޕޭލންިންގ  ްސްޓެރޓީޖިްކ  ެއްއޮގަތްށ، 
ޮކމިަޝަނކީ ަހަމެއަކނި އްިނތާިޚުބަތްއ ާރަވއި ާބްއާވ ަތަނަކްށ ުނެވ، 
ވްިސޭނ  ުދުރ  ެމުދ  މްުސަތްޤަބާލ  ަތަނކީ  ެއ  އުިތުރްނ،  ޭއެގ 
އިްސާލުޙެގެނޭވ  ަބަދާލއި  ޭބުންނެޖުހުމްނ  އިްސެނުގުމަގއި  ައމިްއަލ 
ްސްޓެރޓީޖިްކ  މި  ިއުތުރްނ  މީެގ  ެހުދެމެވ.  ުމައްއަސާސައަކްށ 
ްޕޭލންިންގ ެގ ަޙަރާކުތެގ ޭބުނަމކީ ޮކމިަޝުނެގ ެއެތޭރެގ ހްިނުގުމެގ 
ްސްޓެރޓީޖިްކ  ުވެރ  މާިހަރްށ  ޮކމިަޝުންނ  ދާިރާސޮކްށ  ަސާޤަފްތ 
ޮކްށ ޮކމިަޝުނެގ ެމޭނޖްމަންޓްގައި ސްޓރެޓީޖިކް ޕްލޭނިންގް ގެ 

މަސައްކަތް ވެއްދުމެވެ. 

ޑެސްކް ރިވިއު

އިެލްކަޝްންސ ޮކމިަޝުނެގ ެދަވަނ ްސްޓެރޓީޖިްކ ްޕޭލްނ ެގ މަަސްއަކްތ 
ުފަރަތަމ ބިާނެވަފއިަވނީ ަމއިަގނުޑ ލެިޔކިުޔްނަތާކއި ދެިވހާިރްއެޖަގއި 
ަޢަމުލުކަރުމްނެގްނާދ އްިނތާިޚުބަތާކ ުގޅޭ ާޤޫނނީ ޮއނަިގނުޑެގ ޑްެސްކ 
ރިވުިއ ައުކްނެނެވ. މިޮގުތްނ ެބުލުނ ަމއިަގނުޑ ލެިޔކިުޔްނަތަކކީ، 2011 
އްިނ 2015 ަވަނ ައަހުރެގ އިެލްކަޝްންސ ޮކމިަޝުނެގ ްސްޓެރޓީޖިްކ 
ޯއަގަނއިޒަޭޝަންލ  ޮކމިަޝުނެގ  އިެލްކަޝްނ  ެގ   2014 ްޕޭލްނ، 
ޯމްލޑިްވްސ  ެއެސްސަމްންޓ، 2013 ަވަނައަހުރެގ ްޓާރްންސޭޕެރްނސީ 
އްިނތާިޚާބ  ަމިޖލުީހެގ  ަރްއޔިުތްނެގ  ެގ  ާސޭވ، 2014  ޑިޮމްކެރސީ 
ަފއަިންލ  މަިޝްނެގ  އްޮބަޒޭވަޝްނ  އިެލްކަޝްނ  އީޫޔ  ުގޅިެގްނ 
ރިޯޕްޓ ައދި ޮކަމްނެވްލުތެގ އިެލްކަޝްނ އްޮބަޒޭވަޝްނ ރިޯޕްޓަތެކެވ. 
ަގާވއިުދަތަކްށ  ާޤޫނނީ ޮއނަިގނަޑްށ ަބާލއިުރ، މިަދްނަނާވ ާޤޫނާނއި 

ާޤޫނުނައާސސީ )2008(، ރިާޔސީ  ެބލަިފއެިވެއެވ. ދެިވހާިރްއޭޖެގ 
ާޤޫނުނ  އްިނތާިޚުބެގ  ރިާޔސީ   ،)2013( ަގާވއިުދ  އްިނތާިޚުބެގ 
 ،)2008/8( ާޤޫނުނ  ެގ  ޮކމިަޝްނ  އިެލްކަޝްނ   )2008/12(

ަރްއޔިުތްނެގ ަމޖިލުީހެގ އްިނތާިޚުބެގ ާޤޫނުނ )2009/2( ސިާޔސީ 
ްޕރްީމ ޯކުޓެގ ަގއިްޑަލއްިންސ  ާޕޓީެގ ާޤޫނުނ )2013/4( ައދި ްސު

 .)SC-C/42/2013(

ކުރިައށްގެންދެވޭ  އެކު  ބައިވެރިވުމާ  ެއންމެންގެ 
ޕްލޭނިންގް މަސައްކަތް

ކުރުމަކީ  ޕްލޭން  ރަނގަޅާށް  މަސައްކަތުގައި  ޕްލޭނިންގް 

ޮބުޑޮގަތަކްށ  ާހަމަކްނ  ވާިހވްެސ  ަކެމެކެވ.  މުހިންުމ  ނަތިޖާހާ 

ވާީހވްެސ  ޭބުންނަތަކްށ  ުއްނމީުދަތާކއި  ްސޭޓްކޯހްލަޑުރްނެގ  ުހރާިހ 
ެފޭތެނ ޮގަތްށ މަަސްއަކްތ ެގްނދުިޔުމެގ ަމްގަސުދަގއި 2016 އްިނ 
2020 ެގ ްސްޓެރޓީޖިްކ ްޕޭލްނަގއި ާޕޓިސިޭޕަޓރީ ްޕޭލންިންގ ުނަވަތ 

ެއްނެމްނެގ ަބއިެވރުިވްނ ހެިމޭނެނ ޮގަތްށ ްޕޭލްނ ެހުދުމެގ ވްިސުނެމްއ 
ހެިމޭނ  ެސްކެރޭޓރިެއްޓ  ޮކމިަޝާނއި  މިޮގުތްނ  ެގްނުގެޅަފއާިވެނެއެވ. 
ޮގަތްށ ުފާޅ ާދއާިރެއްއަގއި މްަޝަވާރަތްއ ުކރިައްށ ެގްނެދުވެނެވ. ައދި 
ްސޭޓްކޯހްލަޑުރްނަކަމްށާވ ސިާޔސީ  ަކުމަގއި ާޝމިްލާވ  ެއެހނިެހްނ 
ާޕޓީަތާކއި، ަމަދނީ ަޖމިްއާޔަތާކއި، މީޑިާއ، އިެލްކަޝްނ އްޮބާޒްވުކާރ 
ްގޫރްޕަތާކއި ައަމްނ ަބަލަހްއާޓ ުމައްއަސާސަތާކއި ުޖޑިަޝރީާއއި ެއެހްނ 

މިނަިވްނ ުމައްއަސާސަތާކެއުކ ަވނީ އްިނަޓވިުއެވްސ ުކެރވިަފެއެވ. 

ޯހުދްނަތްއ  ްޕރިލިމިަނރީ  އްިނަޓވިުއަތުކެގ  މްަޝަވާރަތާކއި  މި 
ައދި 10 ޫޖްނ   ުހަށެހޅަިފެއެވ.  ޮކމިަޝަންށ ަވނީ 2 ޫޖްނ 201 ަގއި 
2015 ަގއި ޮކމިަޝާނއި ެސްކެރޭޓރިެއްޓ ހެިމޭނޮގަތްށ ްސްޓެރޓީޖިްކ 

ަބްއަދުލުވެމްއ  މަަސްއަކުތ  ުނަވަތ  ޯވްކޮޝެޕްއ  ްޕޭލންިންގ 
ޮކމިަޝަނާށއި  ަޒރިާއއިްނ  މޯިވްކޮޝްޕެގ  ާބްއާވަފއިެވެއެވ. 
ަވކްިނ  ބިްނާގ،  ްސްޓެރޓީޖިްކ  ުމައްއަސާސެގ  ެސްކެރޭޓރިެއަޓްށ 
ަމުގަދްއަކއިޭދ  ައދި  ވަިޝްނ  މަިޝްނ،  ުމައްއަސާސެގ  ާޙްއަސޮކްށ 
ުއޫސްލަތާކެމުދ ވްިސަނއި މްަޝަވާރޮކްށ ުފރިަހަމ ުކުރުމެގ ުފުރަސުތ 
ާދއާިރަތްއ  އިްސަކްނޭދ  ާވރްކޮޝްޕަގއި  ައދި  ެއެވ.  ލިބިެގްނދަިޔ
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ަކނަޑައަޅއި ުކރިައްށ ޮއްތ 5 ައަހުރ ުދަވުހެގ ެތޭރަގއި ޮކމިަޝުންނ 
ުކަރްނެޖހޭ  ަލނުޑަދނޑިަތާކއި  ައާމުޒަތާކއި  ޭބުންނާވ  ްލުކަރްނ  ޙާސި
ަކްނަކުމެގ ުޚާލާސ ައުއްޓަލއެިންއެވްސ ަވނީ ެއުކަލާވެލވިަފެއެވ. މީެގ 
އިުތުރްނ ްސޮވްޓ ެއާނލިސިްސ ެއްއ )ްސްޓެރްނތްްސ، ވީްކަނަސްސ، 
ޮއޮޕުޗނިޓްީސ ެއްންޑ ްތެރޓްްސ( ެއްއވްެސ ަހަދއި ޭއެގ ަޒރީާއއިްނ 
ާމަޙުއުލ  ޭބުރެގ  ޮކމިަޝުންނ  ަކްނަކާމއި  ެއެތޭރެގ  ޮކމިަޝުނެގ 
ސްިސަޓެމޓިްކ ޮކްށ ެދެނަގުތަމްށ ަމުގަފހިެވ ްސްޓެރޓީޖިްކ ްޕޭލންިންގ 

މަަސްއަކަތްށ ަމުގަފހިެވެގްނދަިޔެއެވ. 

 އްިނތާިޚުބެގ ެއކި ަކްނަކުމަގއި ާޝމިްލާވ ެއެހނިެހްނ ްސޭޓްކޯހްލަޑުރްނާނ 
ޭބްއުވެނެވ.  ަބްއަދުލުވެމްއ  މަަސްއަކުތ  ަގއި  ޫޖްނ 2015  ެއކީ 16 
މި މަަސްއަކުތ ަބްއަދުލުވުމަގއި ސިާޔސީ ާޕޓީަތާކއި، މީޑިާއ، ަމަދނީ 
ަޖިމްއާޔަތާކއި ައަމްނ ަބަލަހްއާޓ ަފާރްތަތާކއި ެއެހނިެހްނ މިނަިވްނ 
ުމައަސާސަތްއ ަބއިެވރެިވަފއިެވެއެވ. ައދި މި ަބްއަދުލުވުމަގއި ުކރިައްށ 
ޮއްތ 5 ައަހުރުދަވަހްށ ޮކމިަޝުންނ ާފަހަގޮކްށަފއިާވ ްސްޓެރޓީޖިްކ ަތނުބ 
އިުތުރުކަރްނެފްނަނ  ޚިާޔާލއި  ެއަފާރްތަތުކެގ  ުނުކތަާތަކްށ  ުނަވަތ 
ަކްނަކްނ ޯހުދެނެވ. ައދި މިޮގަތްށ ްސްޓެރޓީޖިްކ ްޕޭލްނަގއި ހަިމާނެނ 
ަބއިެވރުިކުރުމްނ  ްސޭޓްކޯހްލަޑުރްނ  ަކނަޑެއުޅުމަގއި  ަކްނަކްނ 
ެއނގި  ވްިސުންނ  ުއްނމީުދަތާކއި  ެއަފާރްތަތުކެގ  ޮކމިަޝަންށ 
މްަސޫއލިްއަޔުތ  ޮކމިަޝަންށ  ްސޭޓްކޯހްލަޑުރްނަންށ  ަހަމެއަފަދއްިނ 
ުފުރަސުތ  ެދެނަގްނާނެނ  ޮގްނެޖުހްނަތްއ  ދާިމެވަފއިާވ  ައާދުކުރުމަގއި 
ްޕޭލްނެގ  ްސްޓެރޓީޖިްކ  ުގޅިެގްނ  މިޮގަތްށ  ައދި  ެއެވ.  ލިބިެގްނދަިޔ
ުކރިައްށ ޮއްތ 5 ައަހުރ ުދަވުހ ްސްޓެރޓީޖިްކ  މަަސްއަކްތ ުކުރަމކީ 
ޮކްނެމެހްނ  ަކަށަވުރުކަރްނ  ެއްއާބުރުލްނ  ަތްނފުީޒުކުރުމަގއި  ްޕޭލްނ 

ުކަރްނ ެޖހޭ ަކެމެކެވ. 

ްޑާރްފެޓްއ ޮކމިަޝަންށ  ުފަރަތަމ  ްސްޓެރޓީޖިްކ ެއްކަޝްނ ްޕޭލްނެގ 
23 ޫޖްނ 2015 ަގއި ަވނީ ުހަށެހޅަިފެއެވ. ައދި ޮކމިަޝުންނ ލުިބުނ  

ުކެރވިަފއިާވ  އިްސާލުޙ  ެއްއުކުރަމްށަފުހ  މިެދލޮިކޕީައްށ  ޚިާޔުލަތްއ 
ެދލިޮކޕެީއްއ ޮކމިަޝަންށ ަވނީ 8 ުޖަލއި 2015 ަގއި ުހަށެހޅަިފެއެވ. 

ނުވަތަ  ބެލުން  މިންވަރު  ަތންފީޒުކުރެވޭ 
ޮމނިޓަރިންގް

2016 އްިނ 2020 ަވަނ ައަހަރްށ ަތްއާޔުރ ުކެރުވުނ ްސްޓެރޓީޖިްކ 

ަލެތްއޮގުތަގއި ޭބުންނ ުކެރޭވ ެއްއަޗަކްށ  ްޕޭލަނކީ ެމޭންޖަމްންޓ ވަސީ
ަލނުޑަދނޑިަތްއ  ަކނަޑެއޅިަފއިާވ  ަމުގެދްއުކާމއި  )ަޙަރާކްތަތަކްށ 
ެދެނަގުތަމްށ(  މްިނަވުރ  ލިިބަފއާިވ  ުކރިެއުރްނ  ްލުކުރުމަގއި  ޙާސި

ެހުދުމެގ ޮގުތްނ ެކނޑިޭނޅި މަަސްއަކްތ ހިނާގޮގްތ ެބުލްނ ުނަވަތ 
ޫޖްނ 2015  މިޮގުތްނ  ައދި  ުމހްިނުމަކެމެކެވ.  ައކީ  މޮނަިޓރިްންގ 
ަގއި ޮކމިަޝުނެގ ެއެތޭރަގއި ްސްޓެރޓީޖިްކ ްޕޭލންިންގ ްސޓިައރިްންގ 
ޭދ  ުމައްއަސާސއިްނ  މިަކަމްށ  ާގއިުމޮކްށަފއިުވަމކީ  ޮކމިޓީެއްއ 

ައަހްއމިަޔުތެގ ެހްއެކެކެވ. 

ްޕޭލްނ  ައަހުރެގ  ަފްސ  ޒިްނާމައކީ  ޮކމިޓީެގ  ްސޓިައރިްނގ 
މޮނަިޓރޮކްށ  މަަސްއަކްތ  ޮކމިަޝުނެގ  ަތްނފުީޒުކުރުމަގއި 
އިެވުލއްޭޓުކުރެމެވ. މިޮގުތްނ ަކނަޑެއޅިަފއިާވ ުމްއަދުތަތެކްއެގ ެތޭރަގއި 
ަހަދއި،  ެއެސްސަމްންޓ  ެބުލަމްށ  ޮގްތ  މަަސްއަކްތޮގްސަފއިާވ 
ޮކްނެމ  ެބހޮޭގުތްނ  މްިނަވާރ  ލިބިަފއާިވ  ުކރިެއުރްނ  މަަސްއަކަތްށ 
3 ަމަހުކްނ ރިޯޕެޓްއ ުހަށެހޅެޭނެއެވ. ައދި ޮކްނެމ 3 ަމަހުކްނ ހްިނޭގ 

ެއްނެމ  ަވުގަތްށ  ޮކމިޓީްނ  ްސޓިައރިްނގ  ަދުށްނ،  މޮނަިޓރިްންގެގ 
ުހަށެހޅެޭނެއެވ.  ޮކމިަޝަންށ  ދާިރާސ  ުފރިަހަމ  ައދި  ެއަކށީެގްނާވ 
)ރްިސްކ(  ެގްއުލާމއި  ެވާދެނ  ުކރިަމތި ާޚްއަސޮކްށ  މިޮގުތްނ 
ޮގްނެޖުހްނަތާކ ެބހޭ ަކްނަކްނ ޮކމިަޝަންށ ުހަށަހަޅއި ްސްޓެރޓީޖިްކ 
ުގޅޮޭގުތްނ  ަކްނަކާމއި  ަބަދުލުކަރްނެޖހޭ  އިްސާލުހޮކްށ  ްޕޭލްނަގއި 
ަބަދުލަވުމްނ  ަކުމްނ  މެިހްނ  ައދި  ަލާފެދޭވެނެއެވ.  ޮކމިަޝަންށ 
ައްނަނ ާމަހުއާލ ާހަލަތްށ ްސްޓެރީޓޖިްކ ްޕޭލްނެވްސ ަބްއަޓްނ ަވުމްނ 

ާދެނެއެވ. 

އިެލްކަޝްނ ޮކމިަޝުނެގ ެމޭންޖަމްންޓެގ  ައެންއަކަމކީ  ާފަހަގޮކްށެލޭވ 
ާރަވއިެގްނ  ުދާރަލއި  ްކޮކްށ  ްސްޓެރޓީޖި ހްިނުގުމަގއި  ަސާގަފާތއި 
ަކްނުކުރުމެގ ާއަދ ައަށަގްނަނަވއި، އްިންސޓިޓިުއަޝަނަލއްިޒ ުކުރުމެގ 
ޒިްނާމެވްސ ޮއތީ ްސޓިައރިްނގ ޮކމިޓީާއ ަޙާވުލެވަފެއެވ. މާިސަލަކްށ 
ޮކްނެމ ޑިވިަޝެންއަގއި ެއޑިވަިޝުނެގ ަކްނަކްނ ަބާލ މޮނާިޓރ ުކާރ 
ާހްއަސުކުރާމއި  ުމަވްއަޒެފްއ  ޒިްނާމަނާގ  ުނަވަތ  ޮޕއްިނެޓްއ  ފަޯކްލ 
ަސއަިކްލ  އިެލްކޮޓަރްލ  ުނަވަތ  ަދުއެރްއ  އްިނތާިޚބީ  ޮކްނެމ  ައދި 
ެއ  ުގޅޮޭގުތްނ  ުހރަިކްނަކާމ  ަރނަގުޅުކަރްނ  ުކރިަމުގަގއި  ނިުމުމްނ 
އްިނތާިޚަބުކްނ ލިބިދިްނ ފާިލަވުޅަތާކއި ޢްިބަރްތަތްއ ެދެނަގެނވެޭނަފަދ 

މަަސްއަކްތަތެކްއ ުކުރްނ ހެިމެނެއެވ.  

ައދި ްސްޓެރޓީޖިްކ ްޕޭލްނެގ ަބެއްއެގ ޮގުތްނ މި ައުއ ްޕޭލްނެގ ަދުށްނ 
ޮކމިަޝުނެގ ޮކްނެމ ޑިވިަޝަނާކ ެސްކަޝަނުކްނ ެއޑިވަިޝެންއ ުނަވަތ 
ެސްކަޝެންއެގ ައމިްއަލ ްޕޭލްނ ަތްއާޔުރޮކްށ ުމޅި ުމައްއަސާސެގ 
ްލުކުރަމްށ ެއހީެތރިެވދޮޭގަތްށ ަވނީ ެހދަިފެއެވ.  ަލނުޑަދނޑިަތްއ ޙާސި
ުމައްއަސާސެގ  ުމޅި  ައދި  ޑިވިަޝްނ  ުމަވްއަޒުފްނާނ  ަހަމެއަފަދއްިނ 
ަކްނަކާމ  ުކެރވިާދެނ  ްޕޮރެފަޝަންލޮކްށ  ްލުކުރުމަގއި  ޙާސި ައާމުޒަތްއ 
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ަފުރދޮީގުތްނ  ެއމީުހްނަންށ  އިުތުރޮކްށ  ުމާއަމާލްތުކުރްނ  ުގެޅޮގުތްނ 
ަހާވުލެވަފއާިވ މަަސްއަކުތެގ ުކރިެއުރްނ ަބަލއި ެއަކާމުގޅޭ ާޕޮފަމްންސ 
ެފްނަވުރ  މިޮގުތްނ  ެއެގްނެޖހެޭނެއެވ.  ޭބުންނުކަރްނ  ކަޭޓރްސ  އްިނޑި
ްލާވްނ ޭބުންނ  ބިާނުކުރުމެގ ަޙަރާކްތަތުކަގއި ުމަވްއަޒުފްނަންށ ވާސި
ައާމުޒަތްއ ަކނަޑެއުޅާމއި، ަތްނފުީޒުކުރާމއި، މޮނަިޓރ ުކުރާމއި، ެއައްށ 
ބިލިްއަޔުތ ޯފރޮކްށ ެދެވްނެޖެހެއެވ. ައދި  ްލުކުރުމެގ ާގ ހުޭނާމއި ހާސި
ޮކމިޓީ  ްސޓިައރިްންގ  ްޕޭލންިނ  ްސްޓެރޓީޖިްކ  މަަސްއަކުތަގއި  މި 

އިްސ ަދުއެރްއ ައާދުކާރެނެއެވ. 
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4
ސްޮވޓް އެނާލިސިސް

2016 އްިނ 2020 ެގ ްސްޓެރޓީޖިްކ ްޕޭލްނެގ ްސްޓެރޓީޖިްކ ޯވްކޮޝްޕެގ ަބެއްއެގ ޮގުތަގއި ްސޮވްޓ ެއާނލިސިްސ ެއެހދަިފއިެވެއެވ. ްސޮވްޓ 

ެއާނލިސިްސައކީ ްސްޓެރްނތްްސ ުނަވަތ ުމައްއަސާސަގއި ުހރި ަރނަގުޅ ސިަފަތެކެވ. ވީްކަނަސްސައކީ ުމައްއަސާސަގއި ުހރި ުއނި ުނަވަތ 
ަރނަގުޅ ުފުރަސެތެވ. ައދި ްތެރޓްްސ ައކީ ުމައްއަސާސައްށ  ުހރި  ަބލަިކށި ސިަފަތެކެވ. ޮއޮޕުޗނިޓްީސައކީ ުމައްއަސާސައްށ ލިިބަފއި 
ުކރިަމިތެވާދެނ ުނަރްއާކ ޫނީނ ލިބާިދެނ ެގްއުލެމެވ. މި ެއާނލިސިްސ ެހުދުމަގއި ަތުނެގ ެއެތޭރަގއި ުހރި ަރނަގުޅ ސިަފތާކއި ަބލަިކށިަކަމްށ 
ަވަރްށ ޮބަޑްށ ެބުލެނެވ. ައދި ުމައްއަސާސެގ ޭބުރެގ ާމަހުއަލްށ ަބަލއި  މްުސަތްޤަބުލަގއި ުކރިަމިތެވާދެނ ުނަރްއާކަތާކއި ުފުރަސުތަތްއ 
ެދެނަގުތްނެވްސ މި ެއާނލިސިްސަގއި ހެިމެނެއެވ. ތިރީަގއި މަިވނީ، ްސޮވްޓ ެއަނލިސިްސ އްިނ ާފަހަގ ުކެރުވުނ ަކްނަކުމެގ ުހާލާސެއެވ. 

ަރނަގަޅްށ 	  މީޑިާއަގއި  ޯސަޝްލ  ާޤއިްމުކެރވި  ެވްބަސއިްޓ 
ަޙަރާކްތެތރިުވްނ

އްިނތާިޚުބަތުކަގއި މަަސްއަކްތުކާރ އިެލްކޯޓަރްލ ާވްކފްޯސައްށ 	 
ްޕޮރްގާރްމެގ  ަތްއާޔުރުކާރ  ޮގުތްނ  ދިުނުމެގ  ަތްމރުީނ 
ްޕޮރްގާރަމކީ  މި  ުކރިެއުރްނލިބިަފއިުވްނ.  މަަސްއަކަތްށ 
ުކާރޮގަތްށ  ެއްކެރޑިްޓ  ޯބުޑްނ  ެއްކެރޑިޓަޭޝްނ  ޯމްލޑިްވްސ 
ހްިނޭގެނ  ަމުރަކެޒްއަގއި  ަތުއލީމީ  ެފްނަވުރެގ  ަޤުއމީ 

ްޕޮރްގާރެމެކެވ. 

ެގެނުވުނ 	  ައްށ  ްސްޓަރްކަޗރ  ޯއަގަނއިޒަޭޝްލ  ަތުނެގ 
ެއްއަފާރަތުކްނ  ންިނުމްނަތްއ  ުހރާިހ  ަސަބުބްނ  ަބަދުލެގ 
ުކަރްނ ަހަދއިެގްނ ދާިމާވ ަދތި ައދި މަަސްއަކްތ ަލްސުވްނ 

ަވނީ މާިހުރ ުލެޔްއ ލިބިފއި ުވްނ.

 ސްޓްރެންތްސް )ރަނގަޅު ސިފަތައް(

ުޖްމހޫރްިއާޔެގ  	  ދެިވހި  ފްާސުކެރުވުނ  ައަހުރ  ަވަނ   2008

މިނަިވްނ  ުއެފދަިފއިާވ  ަދުށްނ  ެގ  ާޤޫނުނައާސސީ
ުމައްއަސާސައަކްށ ުވްނ.

ައދި ލަޯކްލ 	  ަމޖިލްިސ  ރިާޔސީ، އްިނތާިޚާބއިަރްއޔިުތްނެގ 
ަބއި  ެއެހނިެހްނ  އްިނތާިޚުބަތާކއި  ަކުއްނސްިލަތުކެގ 
އިެލްކަޝްނަތްއ ޭބްއުވުމަގއި ގިަނުގަނ އްިންސޓިޓިުއަޝަންލ 
ޭބްއުވުމެގ  އްިނތާިޚުބަތްއ  ައދި  ލިިބަފއުިވްނ.  ަތްޖރިާބ 
ަޤުއމީ  ައދި  ަބއިަންލައްޤާވމީ  ުހރަިކަމްށ   ބުިލަކްނ  ާޤ

ެފްނަވުރަގއި ަބަލއިަގެނަފއިުވްނ. 

ޮކަރްޕަޝްނ 	  )ެއްނޓި  ުމައްއަސާސަތްއ  މިނަިވްނ  ެއެހްނ 
ޮކމިަޝްނ، ހިުޔަމްނ ަރއިޓްްސ ޮކމިަޝްނ، ައަމްނ ަބަލަހްއާޓ 
ުގުޅެމްއ  މަަސްއަކުތެގ  ާގްތ  ާއއި  ުޖޑިަޝރީ  ަފާރްތަތާކއި 

ާގއިުމެވަފއުިވްނ. 

ަބއިަންލައްޤާވމީ ަބއިެވރްިނާނ ަނތާީޖެނެރޭވ ަފަދ ާގްތުގުޅެމްއ 	 
ާޤއިްމެވަފއުިވްނ
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ހުރި  މުައއްސަސާގައި  ނުވަތަ  ވީކްނަސަސް 
ބަލިކަށި ސިފަތައް

އްިނތާިޚުބަތާކ ުގޅޭ މަަސްއަކަތްށ އިްސަކްނޭދްނ ަހަދއިެގްނ 	 
ދުިގުމްއަދުތަގއި ުމައްއަސާސ ަހުރަދާނ ުކުރުމެގ މަަސްއަކަތްށ 

ުބޫރ ައަރެއުރްނ.

ަބެއްއަފަހުރ 	  ޭރުވުމަގއި  ްޕޭލްނ  ްސްޓެރޓީޖިްކ 
ންިނާމ  ުކަރްނ  ުކުރުމްއަދުތަގއި  ހިްކަމްތެތރިުނުވްނ. 
ަލނުޑަދނޑިަތާކ  ައާމާޒއި  ދުިގުމްއަދުތެގ  ަޙަރާކްތަތްއ 

ދާިމުނުވްނ.

ޮއްނަނ 	  ްސޭޓްކޯހްލަޑުރްނާނ  ެއކި  ާޝމިްލާވ  ަކްނަކުމަގއި 
ެވަފއި  އްިންސޓިޓިުއަޝަނަލއްިޒ  ަރްސމީޮކްށ  ުގުޅްނ 
ސިާޔސީ  )ާޚްއަސޮކްށ  ްސޭޓްކޯހަލަޑުރްނ  ެނުތުމްނ، 
މަަސްއަކަތްށ  ސިާޔަސުތަތާކއި  ޮކމިަޝުނެގ  ާޕޓީަތްއ( 

ެއްނެމ ުފރިަހަމައްށ އިުތާބުރ ުނުކުރްނ

ަވްއަޓާފޅި 	  ހްިނުގުމެގ  ުނަވަތ  ެމޭންޖަމްންޓ  ެއެތޭރެގ 
ުމާވަސާލުތ  ެއެތޭރެގ  ެތޭރަގއި  މީެގ  ަބލަިކށިުވްނ. 
ެހުދުމްނ  ަގާވއިުދ  ަވަރްށގިަނ  ޭބުންނުނާވ  ހާީނުރުވާމއި، 
ދާިމާވ ަދތިަތާކއި، ަމުޢޫލާމުތ ުނަވަތ ޮނެލްޖ ެމޭންޖުކާރެނ 
ެއަކށީެގްނާވ ނާިޒެމްއ ެނުތާމއި އިެލްކަޝްނ ެމޭންޖަމްންޓެގ 
ަކްނަކްނ ޭރުވުމަގއި މަަސްއަކްތ ެއުކެވަފއި ެނުތުމްނ ދާިމާވ 

ަދިތަތްއ ާފަހަގުކެރެވެއެވ. 

ަބެޖްޓެގ މިނަިވްނަކްނ ެއްނެމ ުފރިަހަމައްށ ލިިބަފއި ެނުތްނ. 	 
ެގ  ަފއޭިންންސ  ޮއްފ  މިންިސްޓރީ  ަބެޖަޓކީ  ޮކމިަޝުނެގ 
ުހްއަދައްށ ަބޯރާސ ާވްނެޖހޭ ެއްއަޗަކްށ ުވުމްނ ާރާވަކްނަކާމއި 

ްޕޮރްގާރްމަތްއ ހްިނގިާދެނ ަކުމެގ ަޔގީްނަކެމްއ ެނުތްނ

ޑާޭޓ ެމޭންޖުކާރެނ ނާިޒެމްއ ެނުތުމެގ ަސަބުބްނ ަމުޢޫލާމުތ 	 
ަރނަގަޅްށ ްޓެރްކ ުކުރާމއި ލިިބޭދ ަމުޢޫލާމުތެގ ެފްނަވުރ 

ެއްއަވެރްއަގއި ހިެފެހްއުޓަމްށ ަދތިުވްނ

ަމްއަޗްށ 	  ަފްނގިފާިލެގ  ތްިނ  ޮއްނަނނީ  ާޖަގ  ޮއފީްސ 
ެއުކެއކީަގއި  ޮކމިަޝަންށ  އިެލްކަޝްންސ  ެބހިަފއަިކުމްނ 
ަރނަގަޅްށ ވިަލެރްސ ެވެގްނ މަަސްއުކަރްނ ަދތިެވ ަބެއްއ 
ާހަލްތަތުކަގއި ެއްއަކެމްއަގއި ެއަތެކްއ ަފާރަތަކްށ ރިޯޕުޓުކަރްނ 
ެޖހޭ ޮގްތ ެމުދެވރުިވްނ. ައދި އްިނތާިޚުބަތުކެގ މަަސްއަކްތ 
ުމަވްއަޒުފްނ  ަވުގތީ  ައްނަނ  ުދަވްސަވުރ  ގިަނާވ  ެއްނެމ 

ަބއިތިްއާބެނ ަތްނ ެނުތްނ.

ައޮތުޅ 	  ުނުހުރާމއި  އިާދާރަތްއ  ޮކމިަޝުނެގ  ައޮތުޅަތުކަގއި 
މްަސޫއލިްއަޔުތ  ުކާރެނޮގާތއި  ވިަލެރްސ  ެފްނަވުރަގއި 
ޮކމިަޝުނެގަމަސްއަކްތ  ެނުތުމްނ  ަބާޔްނެވަފއި  ާސުފޮކްށ 
އްިނތާިޚުބާޚުބެގ  ަދތިުވްނ.  ުކުރަމްށ  ައޮތުޅަތުކަގއި 
މަަސްއަކްތ ާލަމުރަކޒީ ުކުރުމަގއި ަދތި ުއނަދޫގ ުހުރްނ.

އްިންސޓިޓިުއަޝަންލ ެކޕޭސިޓީ ޑިޮވލްޮޕަމްންޓ ްޕޮރްގާރެމްއ 	 
ެނުތްނ. ޭބުންނާވ ަތްމރްީނަތުކެގ ެއެސްސެމްނެޓްއ ެހދަިފއި 

ެނުތްނ

ަލްތަތްއ ެމޭންޖުކުރްނ ެއާހ ަހުރަދާނ ުނުވްނ. 	  އްިނާސނީ ވަސީ
ައދި ުމަވްއަޒުފްނ ަބަދުލާވ މްިނަވުރ )ަވކްިނ ާޚްއަސޮކްށ 

ުވްނ ުސަޕަވއިަޒރީ ެފްނަވުރަގއި( ަމތި

ެއަކށީެގްނާވ 	  ޑިވިަޝްނަތުކަގއި  ެސްކަޝްނަތާކއި  ަބެއްއ 
ޚިުދަމްތ  ޮކމިަޝުންނ  ެނުތުމްނ  ުމަވްއަޒުފްނ  ަވަރްށ 

ޯފުރޮކްށދިުނުމަގއި ހަީނުރުވްނ

ަރްއޔިުތްނާނއި މީޑިާއ ުމާޢަމާލްތުކާރެނ ެއްއވްެސ ަޕްބލްިކ 	 
ައުއްޓރީްޗ ުނަވަތ މީޑިާއ ޮކމިުޔނިކަޭޝްންސ  ްސްޓެރެޓޖީ 
ަމުޢޫލާމުތެގ  މީޑިާއައްށ ލޭިބ  ާޢްނުމްނާނއި  ެނުތުމްނ  ެއްއ 

ެފްނަވާރއި ައދި ލޭިބ މްިނަވަރްށ ހަީނުރަކްނ ައުއްނ

ަޙްއުލުކުރަމްށ 	  ަމްއަސަލަތްއ  ދާިމާވ  އްިނތާިޚުބާޚުބަތުކަގއި 
ަޝުކާވ  ުހަށެހޅޭ  ުގޅިެގްނ  ަތާކއި  އްިނތާިޚުބ  ުހްނަނ 
އްިނތާިޚުބާޚުބެގ  ުނުވުމްނ  ަހުރަދާނ  ަބަލއިަގުތުމެގ ނާިޒުމ 

އިާދރީ ަކްނަކުމެގ އިުތާބުރ ުކަޑުވްނ

ެއްންޑ 	  މޮނަިޓރިްންގ  ްޕޭލްނެގ  ްސްޓެރޓީޖިްކ  ުފަރަތަމ 
މަަސްއަކުތެގ  ބިާނެވަފއިަވނީ  މަަސްއަކްތ  އިެވުލއަޭޝްނ 
ުނަވަތ  މްިނަގނުޑަތަކަކްށ  ެއްއވްެސ  ެފްނަވުރަބާލެނ 

ަވަޒަނަކްށ ޫންނަކން
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ަކްނަކުމަގއި 	  ސިާޔސީ  ައދި  ވުޯޓާލ  އްިނތާިޚުބަތުކަގއި 
ޑިޮމްކެރޓިްކ  ހިްއާސާވ  ެއްނެމްނ  ގިަނ  މުީހްނ  ަބއިެވރާިވ 
ވާީހވްެސ  ުހުޅވިަފއިުވްނ  ޮކމިަޝްނވްެސ  ަސާގަފަތަކްށ 
ަބއިެވރުިވުމެގ  ަކްނަކުމަގއި  ސިާޔސީ  ގިަނަބަޔަކްށ 
ުފުރަސުތ ލިިބޭދ ދިމިްޤާރތީ ނާިޒެމްއަގއި ވުޯޓާލ މުީހްނެގ 

ންިސަބްތ އިުތުރުވްނ

ޮކމިަޝުންނ 	  ަސަބުބްނ  ަތާއަރްފުވުމެގ  ެޓްކޮނޮލޖީަތްއ  ާއ 
ުފާޅެވ  ހިުދަމްތ  އިެލްކްޓޯރންިކ  ޭދ  ްސޭޓްކޯހްލަޑުރްނަންށ 

ެފްނަވުރ ަރނަގުޅުވްނ 

އިްސާލުޙުކުރަމްށ 	  ޮއނަިގނުޑ  ަގޫނނީ  ުގޅޭ  އްިނތާިޚުބަތާކ 
ހްިނޭގ އިެލްކޮޓަރްލ ލަީގްލ ރިޯފްމ މަަސްއަކުތެގ ަސަބުބްނ 
ަމްއަސަލަތްއ  އްިނތާިޚބީ  ަވުރަގަދެވ،  ޮއުނަގނުޑ  ާޤޫނނީ 
ަޙްއުލުކުރަމްށ ަފޭސަހެވ ައދި ވްޯޓާލ މުީހްނ ަރޖިްސްޓރީުކަރްނ 

ަފޭސަހުވްނ. 

ަކްނަކުމަގއި 	  ސިާޔސީ  ައުއުމްނ   ަހަމެޖުހްނ  ސިަޔސީ 
ގިަނމުީހްނ ަބއިެވރެިވ ދިމިްޤާރތީ ނާިޒަމްށ  ާޖަގ ުފާޅެވެގްނ 

ދުިޔްނ

އިްލްކަޝްންސ 	  ހްިނުގުމަގއި  ޭރުވާމއި  އްިނތާިޚުބަތްއ 
ޮކމިަޝަންށ ޮއްނަނ އިުތާބުރ ޮބުޑުވުމެގ ަސަބުބްނ ަޤުއމީ 
ަލްތަތްއ ޯހުދަމްށ  ެފްނަވުރަގއި ވަސީ ައދި ަބއިަންލައްޤާވމީ 

ަފޭސަހެވެގްނ ދުިޔްނ. 

ަތަރްއޤީަވުމްނ 	  ުނަވަތ  ޯކަޕރަޭޝްނ  ަސުއްތ  ުޓ  ަސުއްތ 
ެމުދެވރޮިކްށ  ުގުޅްނ  ޮއްނަނ  ެމުދަގއި  ަޤުއުމަތުކެގ  ައްނަނ 
ެދެނަގެނ  ްޕެރްކޓިަސްސ  ެބްސްޓ  ެފްނަވާރއި  ޮކމިަޝުނެގ 

ެއަކްނަކްނ ައަށެގްނުވަމްށ ަފޭސަހުވްނ

ގެއްލުމެއް  ކުރިމަތިވެދާނެ  ނުވަތަ  ްތރެޓްސް 
ނުވަތަ ނުރައްކާ

ެތޭރަގއި  	  އްިނތާިޚުބެގ  ރިާޔސީ  ައަހުރެގ  ަވަނ   2013

ަކްނަތްއަތެކްއ  ބީަރްއެޓހި  ުއޫސްލަތާކ  ދިމިްޤާރތީ 
ހިނާގަފއިާވަކަމްށ ގިަނަބަޔުކ ަޤބްޫލ ުކާރތީ، އިެލްކަޝްންސ 

ޮކމިަޝަންށ ޮއްތ ަރްއޔިުތްނެގ އިުތާބުރ ުކަޑެވަފއިުވްނ 

އިްސާލުޙުކުރުމެގ 	  ޮއނަިގނުޑ  ާޤޫނނީ  ެބހޭ  އްިނތާިޚާބ 
މަަސްއަކުތެގ ެތެރއްިނ ނުިކްނަނ ާޤޫނުނަތްއ ާޢްނުމުކުރުމަގއި 
ެއ  ަދުއަރަކްށ  އްިނތާިޚބީ  ޮއްނަނ  ެދްނ  ައދި  ަލްސުވްނ 

ާޤޫނުނަތްއ ަހާދ ުނނިުމްނ.

ަރްއޔިުތްނ 	  ަސަބުބްނ  ަހނުިވުމެގ  ާޖަގ  ޑިޮމްކެރޓިްކ 
ާމޫޔްސެވ ސިާޔސީ ަކްނަކުމަގއި ަބއިެވރުިނުވްނ

ެއަކށީެގްނާވ ޮގެތްއަގއި ސިާޔސީ މްަޝަވާރަތްއ ުކރިަޔްށ 	 
ަހަލޮބލަިކްނ  ޮގުތްނސާިޔސީ  ަނތާީޖެއްއެގ  ުނެގްނެދުވުމެގ 
ައއިްސ، އިދިޮކުޅަފާރްތަތުކްނ އްިނތާިޚުބ ޮބއިޮކްޓ ުކުރުމެގ 

ުފުރަސުތ ޮއުތްނ 

މީޑިާއ ައދި ޯސަޝްލ މީޑިާއަގއި ޮދުގ ަމުޢޫލާމުތ ެފުތުރުމެގ 	 
ަސަބުބްނ އްިނތާިޚބީ ނާިޒާމެމުދ އިުތާބުރުކަޑުވްނ

ަބއިަންލައްގާވމީ 	  ޭރުވަމްށ  އިާދރީަކްނަކްނ  އްިނތާިޚުބަތުކެގ 
ެއައްށ  ަބޯރާސުކަރްނެޖުހުމްނ  ައްށ  ެއހީ  ަފާރްތަތުކެގ 
ެދެމެހްއެޓނިވި  ދުިގުމްއަދުތަގއި  ުއްނމީުދޮކްށެގްނުހުރާމއި 

ޮގެތްއަގއި ުކރިައްށ ުނެގްނެދުވުމެގ ުނަރްއާކ

ެސކިުއރިޓީައްށ 	  ަސަބުބްނ  ުކުރުމެގ  ެހްކ  ައއިސީޓީ 
ުވްނ  ުނަރްއާކ ުކރިަމތި
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ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން މުރާޖަޢާ 
ކުރުން

5
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5
2011 އިން 2015 ގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން މުރާޖަޢާ ކުރުން 

މަަސްއަކާތއި  ޮކމިަޝުނެގ  ެތޭރަގއި  ައަހުރުދަވުހެގ   5 ވުޭތެވދަިޔ 
ަމުގަދްއާކަފއިަވނީ  ެއެހނިެހްނ ަޙަރާކްތަތްއ ހްިނުގުމަގއި ެއހީެތރިެވދީ 
ްސްޓެރޓީޖިްކ  ެއުކަލާވާލަފއިާވ  ަވަނައަހަރްށ   2015 އްިނ   2011

ްޕޭލްނ  ްސްޓެރޓީޖިްކ  ެގ   2015 އްިނ   2011 އްިނެނެވ.  ްޕޭލްނ 
ޭރުވުމެގ މަަސްއަކްތ ަފާށަފއަިވނީ 2010 ަވަނ ައަހުރެއެވ. ޮކމިަޝަނކީ 
ަޅަފުތަގއިާވ އިެލްކަޝްނ މޮނަިޓރިްންގ ޯބެޑްއ )އީ.ެއްމ.ބީ( ަކުމްނ 
ައދި  އްިނާސނީ  ޮކމިަޝުނެގ  ދަީފއިަވނީ  އިްސަކެމްއ  ޮބުޑ  ުނަހުނ 
ުކުރަމެށެވ.  ަހުރަދާނ  އިުތުރޮކްށ  ބްިލަކްނ  ާޤ އްިންސޓިޓިުއަޝަންލ 
ްސްޓޭރޓީޖިްކ  ގިަނ  ުކރިއިުރ  ުމާރަޖާޢުކ  ަފުހްނ  ްޕޭލްނ  ައދި 
މީެގ  ާފަހަގުކެރވަިފއެިވެއެވ.  ެވަފއުިނާވަކްނ  ްލ  ޙާސި ައާމުޒަތެކްއ 
ަކުމަގއި  ައދި  ުކުރްނ،  ަތާޢަރްފ  ވޯޓިްނ  އިެލްކްޓޯރންިކ  ެތޭރަގއި 
ނާިޒެމްއ  ުމާޢަމާލްތުކާރެނ  ްސޭޓްކޯހްލަޑުރްނާނެއުކ  ާޝމިްލާވ 
ާޤއިްމުކުރާމއި، ުފރިަހަމައްށ ެއުކަލާވާލަފއިާވ އިެލްކަޝްނ ެމޭންޖަމްންޓ 
ޚިާލްފާވ  މްިނަގނުޑަތާކ  ުސޫލކީ  ައދި  ާޤއިުމުކުރާމއި  ސްިސަޓެމްއ 
ަވުޅ ައާޅނާިޒެމްއ ާގއިުމުކުރްނ ހެިމެނެއެވ. ސިާޔސީ ާޕޓީަތާކެމުދ ފަިޔ

ަޙޤީަގުތަގއި ޮކމިަޝުނެގ ައަމލީ މަަސްއަކާތއި ހްިނާގ ަޙަރާކްތަތުކަގއި 
ްސްޓެރޓީޖިްކ ްޕޭލްނ ޭބުންނޮކްށަފއި ުނެވެއެވ. ައދި  ަކނަޑެއޅިަފއިާވ 
ެވޭވ  ްލ  ޙާސި ަލނުޑަދނޑިަތްއ   ަމއި  ުމައްއަސާސެގ  ައާމުޒަތާކއި 
ްޕޭލްނ  ްސްޓެރޓީޖިްކ  ޮގުތަގއިވްެސ  ަވަޒެންއެގ  ަބާލެނ  މްިނަވުރ 
ޭބުންނޮކްށަފއުިނެވެއެވ. ައދި ްޕޭލްނަގއި ަކނަޑެއޅިަފއިާވ އިްސަކްނޭދ 
ެއެތޭރެގ  ެދެނަގުތަމްށ  މްިނަވުރ  ްލެވަފއާިވ  ޙާސި ްސްޓެރެޓޖްީސ 
ޮކްށަފެއްއ  މޮނަިޓރ  ުމާރަޖާޢޮކްށ  ްޕޭލްނ  ނާިޒަމުކްނ  ެއްއވްެސ 
ަތްއާޔުރުކެރވިަފއިަވނީ 2010  ްޕޭލްނ  ްސްޓެރޓީޖިްކ  ައދި  ެނެތެވ، 
ްޕޭލްނ  ުގޅޮޭގަތްށ  ާމަޙުއާލ  ައއި  ަބަދުލަވުމްނ  ައަހުރަކަމްށެވަފއި 
ުފުރަސުތަތާކއި  ލިިބަފއާިވ  މަަސްއަކަތްށ  ޮކމިަޝުނެގ  ެފްއުތަމާށއި 
ާޔުރުވުމެގޮގުތްނވްެސ  ހުޝި ެވާދެނަކަމްށ  ަކްނަކްނ  ައްނާދާޒުނުކާރ 
ަސަބުބްނ  ުވުމެގ  މެިހްނ  ުނެވެއެވ.  ުމާރަޖާޢޮކްށަފއި  ްޕޭލްނ 
މްިސްޓެރެޓޖްިކ ްޕޭލްނ ައކީ ޭއެގ ޭބުންނ ެއްނެމ ަރނަގަޅްށ ހިފަިފއާިވ 
ުގޅޭ  ްޕޭލާނ  ައދި  ުނެވެއެވ.  ަކުމަގއި  ްޕޭލެނެއްއ  ްސްޓެރެޓޖިްކ 
ެހުދުމެގ  ްޕޭލެންއ  ްސްޓެރޓީޖިްކ  ބުޫލޮކްށ  ަގ ަބލި  މަަސްއަކުތަގއި 
ެމެވ. ަވކްިނ ާފަހަގޮކްށެލޭވ ަކަމކީ  ޭބުންނ ުމޅްިނ ެކނޑިެގްނ ދުިޔ
ްޕޭލްނަގއި ެއއިުރ ާޙަލާތއި ާމަހުއުލެގ ުފރިަހަމ ދާިރާސެއްއ ުނަވަތ 

ސިުޗޭއަޝަންލ ެއާނލިސިްސ ެއްއ ުނަވަތ ުކރިެއުރްނ ެބލެޭނޮގަތްށ 
ކަޭޓރްސ ާއއި ައާމުޒަތްއ ަކނަޑެއޅިަފއި ެނުތުމްނ  ބްޭސަލއްިނ އްިނޑި
ްޕޭލްނެގ މަަސްއަކްތ ހާޙސިްލެވަފއިާވ މްިނަވުރ ެދެނަގްނަންނ ަވަރްށ 
ޮބަޑްށ ުއނަދޫގ ެވެގްނެދެއެވ. ައދި މިުކރީ ްޕޭލްނަގއި ަކނަޑެއޅިަފއިާވ 
ްސްޓެރޓީޖިްކ ަތނުބަތްއ ަކނަޑެއުޅުނ ުއޫސުލ ައދި މްިނަވުރަބާލެނ 

ޮގެތްއެވްސ ަބާޔްނޮކްށަފއުިނެވެއެވ. 

ެއްއަބްސާވޮގުތްނ  ްސޭޓްކޯހްލަޑުރްނވްެސ  ެއެހނިެހްނ  ޮކމިަޝާނއި 
2011 އްިނ 2015 ެގ ްސޓެރޓީޖިްކ ްޕޭލްނައކީ ާމ ެއްމބަިޝްސ 

ުނަވަތ ގިަނ ޮބެޑތިަކްނަތްއަތެކްއ ެއްއަފަހާރ ުކަރްނ މަަސްއަކްތޮކްށަފއާިވ 
ަޅަފުތަގއިާވ  ދެިވހާިރްއެޖަފަދ  ެއްޕޭލްނަގއި  ައދި  ްޕޭލެނެކެވ. 
ެއަކށީެގްނާވޮގަތަކްށ  ެމުދ  ަދތިަތާކ  ދާިމެވާދެނ  ޑިޮމްކެރސީައަކްށ 
ވްިސާނަފއުިނެވެއެވ. ައދި ގިަނ ަފާރްތަތުކްނ ެއްއަބްސާވޮގުތަގއި ުކރީެގ 
ްތ ަކަމްށާވ  ްޕޭލްނަގއި އިެލްކަޝްންސ ޮކމިަޝުނެގ ަމއިަގނުޑ މަަސްއަކަ
ަގުއމީ ައދި ައޮތާޅއި ަރުށެފްނަވުރެގ އްިނތާިޚުބަތާކއި ގިަނުގަނ ަބއި 
ެއަކށީެގްނެނާވ  މަަސްއަކަތްށ  ހްިނުގުމެގ  ާރަވއި  އިެލްކަޝްންސަތްއ 
ޮކްށަފއުިނެވެއެވ.  ރިާޢަޔްތ  އްިނ  ްޕޭލްނ  ްސްޓެރޓީޖިްކ  ަވަރްށ 
ާސުފެވަފއިަވނީ  އްިނަޓވިުއަތުކްނ  ޭބްއުވުނ  ައދި  ރިވުިއ  ޑްެސްކ 
އިްސަކްނޭދ ަކްނަކްނ ަތުރތުީބޮކްށ ަމއިަގނުޑ ާދއާިރަތަކްށ ފަޯކްސ 
ޮކްށ މަަސްއަކުތެގ ެފްނަވާރއި ުކރިެއުރްނ ެބުލަމްށަޓަކއި ްސާމރްޓ 

ކަޭޓރްސ ޭބުންނޮކްށެގްނެނެވ.  އިނޑި

ްޕޭލންިންގ  ްސްޓެރޓީޖިްކ  ެގ  އްިނ 2020  މަިވނީ 2016  ތިރީަގއި 
ާދއާިރަތުކެގ  ޭދ  އިްސަކްނ  ާފަހަގުކެރުވުނ  މަަސްއަކުތަގއި  ެގ 

ުހާލާސެއެކެވ. 
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6
ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ސްޓްރެޓީޖިކް ދާއިރާތައް

ޤާނޫނީ ޮއނިގަނޑު

ަކނަޑެއޅިަފއިާވ  ްޕޭލްނަގއި  ްސްޓެރޓީޖިްކ  ެގ   2015 އްިނ   2010

ހްިނުގާމ  ާރަވއި  އްިނތާިޚުބާޚުބަތްއ  ާދއާިރައކީ  ްސްޓެރޓީޖިްކ  ެއްއ 
ވިދެިގްނ  ަކްނަކާމއި  ާޕޓީަތުކެގ  ސިާޔސީ  ުގޅޮޭގުތްނާނއި 
ޮއްތ  ެހދަިފއި  ުގޅޮޭގުތްނ  މަަސްއަކާތ  ެޖހޭ  ުކަރްނ  ޮކމަިޝުންނ 
ުކުރެމެވ.  ަހުރަދާނ  ަވުރަގަދޮކްށ  އިުތަރްށ  ޮއނަިގނުޑ  ާޤޫނނީ 
ަނަމވްެސ މާިހުރ ޮއްތ ްސްޓެރޓީޖިްކ ްޕޭލްނެގ މިަކާމ ުގޅަޭބއިަގއި 
ޮބުޑަބެޔްއ  ަވަރްށ  ަހަރާކްތތަތުކެގ  ަކްނަކާމއި  ުބެނަފއާިވ  ުކަރްނ 
ެއކި  ެބހޭ  އްިނތާިޚާބ  ާފަހަގުކެރެވެއެވ.  ްލެވަފއުިނާވަކްނ  ހާސި
ެނެތެވ.  ަހްއުލުކެރވަިފއި  ުފުށެއުރްނަތްއެވްސ  ުހރި  ާޤޫނުނަތުކަގއި 
ޯކުޓްނ  ްޕރްީމ  ްސު އިުތުރްނ  އްިނތާިޚުބަގއި  ރިާޔސީ  ެގ   2013

ެނެރަފއާިވ 16 ުނުކާތެގ ަގއިްޑަލއާިނ ެއްއޮގަތްށ އްިނތާިޚާބ ެބހޭ ާޤޫނުނ 
އިްސާލުޙުކަރްނެޖެހެއެވ. ައުއ ްސްޓެރޓީޖިްކ ްޕޭލްނ ަތްއާޔުރުކުރާމ 
ުކރި  ަފާރްތަތާކ  ެއކި  ަކާމެބހޭ  ޮކްނަސްލަޓްންޓ  ުހރި  ަޙާވުލެވ 
ޮއނަިގނުޑ،  ާޤޫނނީ  ެބހޭ  އްިނތާިޚާބ  ާސުފވިަކަމަކކީ  މްަޝަވާރއްިނ 
ަޙްއުލުކުރާމއި،  ެދަބްސުވްނަތްއ  އްިނތާިޚާބުގޅޭ  ާޚްއަސޮކްށ  ަވކްިނ 
ާޕޓީ  ސިާޔސީ  ެބެލެހްއުޓާމއި  ަރޖިްސަޓރީ  މުީހްނެގ  ވްޯޓާލ 
ަރޖިްސަޓރީ ުކުރާމުގޅޭ ާޤޫނުނަތެކެވ. އްިނަޓޭނަޝަންލ ަފުއްނޑަޭޝްނ 
ޯފރ އިެލްކޮޓަރްލ ސްިސަޓްމްސ )ައއިެފްސ( ެގ ެއހީަގއި ާޤޫނނީ 
އިްސާލުޙެގ މަަސްއަކްތ ެފށިަފއަިވނީ 2014 ެގ ޮއަގްސްޓ ަމުހަގއި 
ުގޅޭ  އްިނތާިޚާބ  ަފުހަގެއެވ.  ސިްމޕޯސިައަމްށ  އިެލްކަޝްނ  ޭބްއވި 
އިުތުރްނ  ާދއާިރެއްއެގ  ްސްޓެރޓީޖިްކ  ުމހްިނުމ  އިްސާލަޙކީ  ާޤޫނނީ 
ްލުވަމްށ  ޙާސި ާދއާިރަތްއ  ްސްޓެރޓީޖިްކ  ެއެހނިެހްނ  ުހރި  ެދްނ 
ުމހްިއުމަދުއެރްއ ައާދުކާރެނަކެމެކެވ. ައދި ަނާޒަހްތެތރިަކްނ ބިާނެވަފއި 
އިުތާބުރެގ  ަރްއޔިުތްނެގ  ާޢްނުމ  ނާިޒާމެމުދ  އްިނތާިޚބީ  ޮއްނަނނީ 
ުކރިައްށ  އިްސާލޙީ މަަސްއަކްތ  ުގޅޭ  އްިނތާިޚާބ  ަކުމްނ  ަމްއަޗްށ 

ާދޮގުތެގ ަމުޢޫލާމުތ ަރްއޔިުތްނާނ ޙިްއާސުކުރްނ ުމހްިނެމެވ.

މުއައްސަސާގެ  ނުވަތަ  އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް 
ޮއނިގަނޑާއި،  މަސައްކަތްތައް ހިނގާޮގތް

ްސްޓެރޓީޖިްކ  ަތްއާޔުރުކެރުވުނ  ނިަޔަލްށ  ެގ  އްިނ 2015   2011

ުކުރަމކީ  ަހުރަދާނ  ޮއނަިގނުޑ  އިާދރީ  ޮކމިަޝުނެގ  ްޕޭލްނަގއި 
ުބެނަފއެިވެއެވ.  ަކެމްއަކަމްށ  އިްސަކްނޭދ  ޮގުތްނ  ްސްޓެރޓީޖިްކ 
ެތޭރަގއި  ަފްސައަހުރުދަވުހެގ  މޭިވތެިވދަިޔ  ޮކމިަޝަންށ  ަނަމވްެސ 
ަރނަގުޅ  ަސަބުބްނ  އްިނތާިޚުބަތުކެގ  ެޖހިަފއާިވ  ާބްއަވްނ 
ަވުރަގަދުކުރުމެގ  ޮއނަިގނުޑ  ުމައްއަސާސެގ  ަނތާީޖެނރޭވެނޮގަތްށ 
ެދވިަފއުިނާވަކަމްށ  ައަހމިްއަޔުތަކެމްއ  ެއާހޮބުޑ  މަަސްއަކަތްށ 
ާފަހަގުކެރވަިފއެިވެއެވ. މަަސްއަކްތ ަލްސުވަމްށ ެމުދެވރާިވ ބިުއޯރްކެރޓިްކ 
ަތުނެގ  ެއޅިަފއިވަީނަމެވްސ،  ަވުޅަތެކްއ  ފަިޔ ަމުދުކުރަމްށ  ަދތިަތްއ 
ޯއަގަނއިޒަޭޝަންލ ާޗަޓްށ ެގެނުވުނ ަބަދުލެގ ުފރިަހަމ ޭބުންނ ހިފޭނީ 
ެފްނަވުރ ބިާނ ުކުރާމއި ަތްމރުީނ ްޕޮރްގާރްމަތްއ ހްިނަގއިެގްނެނެވ. 
މީެގ އިުތުރްނ ޮކމިަޝަންށ ދާިމެވަފއިާވ ައެންއ ޮބުޑ ަމްއަސަލައކީ 
ޮއފީްސ ާޖަގއިެގ ަމްއަސަލެއެވ. މާިހުރ ޮކމިަޝްނ ާމލަޭގއި ހްިނަގނީ 
3 ަވކި ޮއފީެހްއެގ ަމްއަޗްށ މަަސްއަކްތ ަބަހަލއެިގްނ ަކުމްނ ުކާރ 

ޭނނުގާމއި  ެއްއަވަރަކްށ  ަފާރަތަކްށ  ުހރާިހ  ާދޮގްތ  މަަސްއަކްތ 
ެއަކަކްށ ުވެރ ގިަނ ަފާރަތްށ މަަސްއަކުތަގއި ަޖާވުބ ާދރީާވްނ ެޖުހާމއި 
ާފަހަގުކެރެވެއެވ.  ާޖަގެނުތްނ  މަަސްއަކްތުކާރެނ  ުމަވްއަޒުފްނ  ަވުގތީ 
ައދި ައޮތުޅ ެފްނަވުރަގއި ޮކމިަޝުނެގ ާދއިމީ އިާދާރެއްއ ެނުތުމްނ 
ވަިލެރްސ ުކުރަމްށ ަދތިެވ ޮކމިަޝުނެގަމަސްއަކްތ ުހރާިހ ަތަނަކްށ 

ެއްއަވަރްށ ޯފުރޮކްށދިުނަމްށ ަދތިެވެއެވ. 

އިންސާނީ ވަސީލަތްތަކާއި ފަންނީ ތަރައްގީ 

ަކަމްށ ެއަކށީެގްނާވ މަަސްއަކްތުކާރެނ ަބަޔުކ ބިާނ ުކުރުމެގ ަނުމަގއި 
ަކނަޑެއުޅުނ ްސްޓެރޓީޖިްކ ަތނުބެގ ަދުށްނ ަކނަޑެއުޅުނ ގިަނ ައާމުޒަތާކއި 
ަކްނަކްނ  ަތްނފުީޒެވަފއިާވ  ުނަވަތ  ުނެވ  ަތްނފުީޒ  ަލނުޑަދނޑިަތްއ 
އިުތަރްށ ަރނަގުޅުކަރްނެޖހަޭކްނ ާފަހަގުކެރެވެއެވ. ުމައްއަސާސ ބިާނ 
ްޕޭލެންއ  ޑިެވލްޮޕަމްންޓ  ެކޕޭސިޓީ  އްިންސޓިޓިުއަޝަންލ  ުކުރަމްށ 
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ާޤއިްމެވަފއުިނާވަކްނ ާފަހަގުކެރެވެއެވ. ައދި ަކުމަގއި ާޝމިްލާވ ެއކި 
ްސޭޓްކޯހްލަޑުރްނާނެއުކ ޭބްއވި އްިނަޓވިުއަތުކްނ ާސުފެވަފއިާވ ޮގުތްނ 
ޮކމިަޝުންނ ަތުނެގ ުމަވްއަޒުފްނ ަބއިެވރޮިކްށެގްނ ުމައްއަސާސާއއި 
ައާމުޒަތްއ  ޒިްނމަާތާކއި  ަފުރުދްނެގ  ައދި  ޑިާޕްޓަމްންޓަތާކއި  ަވކި 
ައދި  ަފްނނީ  ާވެނ  ޭބުން ްލުކުރަމްށ  ހާސި ެއަކްނަކްނ  ަކނަޑެއޅި 
ަލްތަތަތަކކީ ޮކަބއިޯތާއއި ޭއެގެތެރއްިނ ޮކމިަޝަންށ  ްޕޮރެފަޗަންލ ވަސީ
ހްިނަގްނެޖެހެއެވ.  ަޙަރާކެތްއ  ެދެނަގްނާނެނ  ަލްތަތްއ  ވަސީ ަމުދާވ 
ަސ ަތްމރުީނ ްޕޮރްގާރްމަތުކެގ އިުތުރްނ  ާޚްއް ަކްނަކަމްށ  ަވކި  ަވކި 
ުމައްއަސާސައްށ ްބރިްޖ ްޓެރއިންިންގ ްޕޮރްގާރެމްއެގ ޭބުންނ ުނަހުނ 
ލޭިބ  ޭބުރްނ  ާރްއެޖއިްނ  ައދި  އިްހާސްސުކެރވިަފއިެވެއެވ.  ޮބަޑްށ 
ަދުތުރަތާކއި ަތްމރުީނ ުފުރަސުތަތްއ ަހަމަހަމޮކްށ ާހަމަކްނޮބުޑޮގެތްއަގއި 
ޯފުރޮކްށދިުނުމެގ ަމްގަސުދަގއި ޮފރިްނ ްޓެރަވްލ ަގއިްޑަލއްިންސަތެކްއ 
ުނަވަތ ުއޫސްލަތެކްއ ަކނަޑެއޅިަފއި ޮއްނަންނެޖެހެއެވ. ުމަވްއަޒުފްނާނެއުކ 
އްިނާސނީ  ޮކމިަޝުނެގ  ޭދަހވިޮގުތަގއި  އްިނަޓވިުއަތުކްނ  ޭބްއުވުނ 
ަލްތަތާކެބހޭ ސިާޔަސަތްށ ަބަދުލެގެންސ ަރނަގުޅުކަރްނެޖެހެއެވ.  ވަސީ
ބިލިްއަޔާތއި  ާހަމަކްނޮބުޑ ާޤ ެއްއަބްސާވޮގުތަގއި  ަފާރްތަތުކްނ  ގިަނ 
ާފ ދިުނާމއި ައދި ޮކްނެމ  ލިބިަފއާިވ ުހަނަރްށ ަބާލަފއި މުީހްނަންށ ަވޒީ
ުމަވްއަޒެފްއެގ މަަސްއަކުތެގ ެފްނަވުރަބާލެނ ައދި މި ުމަވްއަޒުފްނަންށ 
ާފެގ ުކރިެއުރާމއި  ލިބިޭދ އާިނަޔްތަތާކއި ަތްމރުީނ ުފުރަސާތއި ަވޒީ
ެކރިައެރްއ ބިާނުކުރަމްށ ުހރި ުފުރަސުތަތްއ ާސުފޮކްށ އިނޭގެނަފަދ 
ުމހްިނުމަކަމެށެވ.  ޮއުތްނ  ާގއިުމުކެރވަިފއި  ނާިޒެމްއ  ެއްޕެރއިަޒްލ 
ުމަވްއަޒުފްނ، ަވކްިނ ާޚްއަސޮކްށ ުސަޕަވއިަޒރީ ަމާގުމަތުކަގއި ތޭިބ 
ެގްނަންނެޖހޭަކްނ  ުމަވްއަޒުފްނ  ާއ  ާފއްިނަވކިެވ  ަވޒީ ުމަވްއަޒުފްނ، 
ުމަވްއަޒުފްނަނކީ  ައަދެދްއެގ  ގިަނ  ައދި  ާފަހަގުކެރވަިފއެިވެއެވ. 
ަވުގތީ ޮކްންޓެރްކްޓަތުކަގއި މަަސްއަކްތުކާރ ުމަވްއަޒުފްނަންށ ުވުމްނ 
ުމަވްއަޒުފްނ ަތުނަގއި ަހުރެލްއުވަމްށ ަދތިެވެއެވ. މީެގ އިުތުރްނ ގިަނ 
ެސްކަޝްނަތާކއި ުޔނިްޓަތުކަގއި ުމަވްއަޒުފްނ ަމުދަކުމްނ ޮކމިަޝުންނ 
ބިލިްއަޔާތއި ެފްނަވަރްށ ޭނެދޭވ ައަސުރުކެރެއެވ.  ހިުދަމްތދިުނުމެގ ާގ

އިންޮފމޭޝަން އެންޑް ޮކމިޔުިނކޭޝަން ޓެކްޮނޮލޖީ 
)އައި.ސީ.ޓީ(

2011 އްިނ 2015 ެގ ްސްޓެރޓީޖިްކ ްޕޭލްނެގ ައއި.ސީ.ޓީާއ ުގޅޮޭގުތްނ 

ެއަކށީެގްނުނާވ  ބިލިްއަޔާތއި  ާގ ޮކމިަޝުނެގ  ންިނާމަފއިަވނީ  ުކަރްނ 
ޮއްތ  ުކރިައްށ  ްޕޭލްނަގއި  ެއ  މާިސަލަކްށ،  މަަސްއަކްތަތެކެކެވ. 
ަފްސ ައަހުރުދަވުހެގ ެތޭރަގއި އިެލްކްޓޯރންިކ ވޯޓިްނ ަތާއަރްފުކުރަމްށ 
ޑިޮމްކެރސީެއްއަގއި  ުއެފުދުނ  ައަލްށ  އީ  މި  ުބެނަފއެިވެއެވ. 
ްލުކުރަމްށ ގިަނޮގްނެޖުހްނަތެކްއ ެމުދެވރާިވެނަކެމެކެވ. ައދި ައއި. ޙާސި

ެބްސްޓ  ަބއިަންލައްގާވމީ  ުހރި  ާގއިުމެވަފއި  ުގޅޮޭގުތްނ  ސީ.ޓީާއ 
ްޕެރްކޓިަސްސާއ ުގޅޮޭގުތްނ ދާިރާސެއްއުކުރަމްށ ންިނާމަފއިވިަނަމވްެސ 
ެއުކެލވިަފއާިވ  ުނެވެއެވ.  ެއްއ  ެގްނެދވިަފ  މަިމަސްއަކްތުކރިައްށ 
ެނުތާމއި  )އީ.ެއްމ.ެއްސ(  ސްިސަޓެމްއ  ެމޭންޖަމްންޓ  އިެލްކަޝްނ 
ެއަކށީެގްނާވ  އިުތުރުކުރަމްށ  ަސާލަމްތެތރިަކްނ  ޭއެގ  ެޓްކޮނޮލޖީާއއި 
ހިުދަމްތ  ޭދ  ޮކމިަޝުންނ  ައދި  ެނެތެވ.  ަބެޖްޓަކނަޑެއޅިަފއިވްެސ 
ްސޭޓްކޯހްލަޑުރްނަންށ  ޮގުތްނ  ުކުރުމެގ  ަހުރަދާނ  ަވުރަގަދޮކްށ 
އިެލްކްޓޯރންިކ ޚިުދަމްތަތެކްއ ޯފުރޮކްށދިުނުމެގ ުމހްިނުމަކްނ ޮބެޑެވ. 
ުކުރާމއި،  ަރޖިްސްޓރީ  ެކނޑިޑުޭޓްނ  އްިނޮކްށ  ޮއްނަލަ ެތޭރަގއި  މީެގ 
ަފަދަކްނަކްނ  ާޤއިްމުކުރްނ  ޯޕަޓްލެއްއ  ްސްޓރަޭޝްނ  ަރޖިް ވަޯޓރ 
ެއުކ  ްޕޭލަނާކއި  ަރނަގުޅ  ައކީ  ވޯޓިްނ  އިެލްކްޓޯރންިކ  ހެިމެނެއެވ. 
ެގްނަދްނ  ުކރިައްށ  ދުިގުމްއަދަތްށ  ަބާހަލއެިގްނ  ފަިޔަވހަިތަކަކްށ 
ެފްނަނ މަަސްއަކެތްއަކަމްށ ޮކމިަޝުނެގެސްކެރޭޓރިެއާޓއި ސީ.ެއްސ.ޯއ 
ަތާކއި ސިާޔސީަޕޓީަތުކްނ ެއްއަބްސެވެއެވ. ައދި މިަފަދ ނާިޒަމާކއި 
ާޕޓީަތުކެގ  ވޯޓިްން  އީ  ުފަރަތަމ  ޮބުޑުކުރަމްށ  އިުތާބުރ  ެބހޮޭގުތްނ 
ަތާއަރްފޮކްށ  ޮގަތްށ  ްޕޮރްގާރެމްއ  ަޕއްިލްޓ  ްޕަރއިަމރަީތުކަގއި 
ނިެހްނ އްިނތާިޚުބަތަކްށ ުފާޅ ުކެރވިާދެނެއެވ. ެއަތްޖރިާބެގ ައލީަގއި ެއހެެ

ަކމާބެހޭ އެންމެ ފަރާްތތަކާއި ޢާންމު ަރއްޔިތުންނާއި 
ގުޅުން ބާއްވައި ބަދަހި ކުރުން

މި މަަސްއަކަތްށ އްިނަޓވިުއ ުކެރުވުނ ގިަނ ްސޭޓްކޯހްލަޑުރްނ ެދޭކޮގަތއި 
ޮކމިަޝާނ  ްސޭޓްކޯހްލަޑުރްނާނއި ޮއްނަނ ުގުޅަމކީ ަވަރްށ ެއްޑ ޮހްކ 
ުނަވަތ ަކެމްއ ހިނަގއި ެމުދެވރުިވުމްނ ެއަކެމްއ ަޙްއުލުކުރުމެގ ޮގުތްނ 
ަބްއަދުލެވ ުކާރ ުމާއަމާލެތެވ. ައދި މިަފަދ ުގުޅްނ ވިަލެރްސ ުކުރަމްށ 
ަވކި މްަސޫއލިްއަޔެތްއ ަކނަޑެއޅިަފއި ުނުވުމްނ ްސޭޓްކޯހްލަޑުރްނާނއި 
ޮކމިަޝާނ ގިަނ ުމާޢަމާލްތ ހިނާގަފއިަވނީ އްިނތާިޚުބެގ މަަސްއަކްތ 
ާވ ުދަވްސަވުރ ެއަކްނެޏެވ. ައދި ަމއިަގނުޑ ްސޭޓްކޯހްލަޑުރްނާނެއުކ  ަމތި
ުއޫސްލަތަކަކްށ  ަހަމަތާކއި  ަވކި  ުގުޅްނ  ުމައަމާލްތަތތާކއި  ހިނާގ 
ެފޭތޮގަތްށ ެރގިުއޭލަޓރީ ޮއނަިގނެޑްއ ާގއިުމެވަފެއްއެނެތެވ. ައދި މީޑިާއ 
ަކނަޑެއޅިަފެއްއ  ްސްޓެރެޓޖީެއްއެވްސ  ޮގުތެގ  ާބްއާވެނ  ުގުޅްނ  ާއ 
ުނަވަތ  ަފާރްތަތްއ  ެއްނެމަހއި  ާޝމިްލާވ  އްިނތާިޚެބްއަގއި  ެނެތެވ. 
މަަސްއަކާތއި  ޮކމިަޝުންނުކާރ  އިެލްކަޝްންސ  ްސޭޓްކޯހްލަޑުރްނަނކީ 
ޮކމިަޝުނެގ ސިާޔަސުތަތަކްށ ާޢްނުމ ަރްއޔިުތްނެގ ުރުހާމއި ާތއީުދ 
ޯހުދުމަގއި ުމހްިނުމަދުއެރްއ ައާދުކާރ ަފާރްތަތެކެކެވ. ައދި އްިނތާިޚބީ 
ޭބުރެގ  ެއެތެރާއ  ޮގުތްނ  ޮބުޑުކުރުމެގ  އިުތާބުރ  ެމުދ  ނާިޒާމ 
ްސޭޓްކޯހްލަޑުރްނވްެސ ެދޭކ ޮގުތަގއި ްސޭޓްކޯހްލަޑުރްނާނެއުކ ޮއްނަނ 
ުކެރވި  އްިންސޓިޓިުއަޝަނަލއްިޒ  ސިަފެގެންސ  ަރްސމީ  ުގުޅަމްށ 
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ުމައްއަސާސެގ  ޭބުންނަތަކްށވްެސ ވްިސަނއެިގްނ  ްސޭޓްކޯހްލަޑުރްނެގ 
މުީހްނ  ވުޯޓާލ  ުރްނ  އިތުު މީެގ  ަބްއަޓްނާވްނެޖެހެއެވ.  މަަސްއަކްތ 
ހުޭލްނެތރިުކުރުވުމަގއި ްސްޓެކޯހްލަޑުރްނ ުމހްިނުމ ަދުއެރްއ ައާދުކެރެއެވ. 
ައދި ަމަދނީ ަޖމިްއާޔަތާކއި ެއެހނިެހްނ ްސޭޓްކޯހްލަޑުރްނާނެއކީ ެއކި 
ޮގަތްށ  ލޭިބެނ  ަމުޢޫލާމުތ  ަސްއަޙ  ައާމުޒުކެރވެިގްނ  ަބއިަތަކްށ 
ވުޯޓާލ މުީހްނ ހުޭލްނެތރިުކުރުމެގ ްޕޮރްގާރްމަތެކްއ ހްިނަގްނެޖެހެއެވ. 
ަޝުއުގެވރިަކްނ  ާއެމުދ  ޑިޮމްކެރސީ  ުމަގއި  ދުިޔ ުކރިައްށ 
ެއަކށީެގްނާވ،  ަކަމްށ  އިުތާބުރުހރި،  ޮކމިަޝަނކީ  އިުތުރުކުރަވއި 
ާޢްނުމ  ުމައްއަސާސެއްއެގޮގުތަގއި  މިނަިވްނ  ުނެޖހޭ  ަވކަިފާރަތަކްށ 
ްޓރީްޗ  ަރްއޔިުތްނާނއި ްސޭޓްކޯހްލަޑުރްނ ަބަލއިަގުތުމެގ ޮގުތްނ ައއަު
މަަސްއަކެތްއ  ަބަދހިުކުރުމެގ  ުގުޅްނ  ެއެހްނަފާރްތަތާކ  ުނަވަތ 
ޮކމިަޝުންނ ަފްއަޓްނެޖެހެއެވ. މި މަަސްއަކަތްށ ައަލްށ ާގއިުމުކެރޭވ 
ަލަތަކްށެވަފއި ެއައްށ ެއަކށީެގްނާވ އިުތުރ  ެވްބަސއިަޓކީ ުމހްިއުމ ވަސީ
ުމާއަމާލްތުކާރެނ  ައދި  ޯފުރޮކްށޭދްނެޖެހެއެވ.  ަލްތަތްއ  ވަސީ ާމލީ 
ަލެތްއޮގުތްނ ދެިވހާިރްއޭޖަގއި ޭބުންނ ުކެރޭވ ޯސަޝްލ މީޑިާއެގ  ވަސީ

ަދުއުރ ުފާޅުކުރާމެމުދ ވްިސުންނ ޭބުންނެތރިެއެވ. 

ސިޔާސީ ޕާޓީތައް

ާޕޓީަތާކެއުކ  ސިާޔސީ  ްޕޭލްނަގއި  ްސްޓެރޓީޖިްކ  ުކރީެގ 
ންިނާމަފއިވިަނަމވްެސ  ްށ  ާގއިުމުކުރަމަ ނާިޒެމްއ  ުގުޅްނަބަދހިުކާރެނ 
ެއްޑ  ޮއްނަނނީ  ޭބްއވިަފއި  ުގުޅްނ  ާޕޓީަތާކ  ަހގީަގުތަގއި ސިާޔސީ 
ޮހްކ ޮކްށ އްިނތާިޚުބެގ މަަސްއަކްތ ަމިތާވުދވްަސަވުރެއެވ. ސިާޔސީ 
ައަށެގްނެނުވުމެގ  ޑިޮމްކެރސީ  ދެިވހާިރްއޭޖަގއި  ެހދި  ަހަލޮބލަިކާމ 
ޮކމިަޝާނ  އިެލްކަޝްންސ  ާޕޓީަތުކްނ  ަބެއްއ  ަޔޤީްނަކްނުކަޑެވ 
ވްެސ  ަފާރްތަތުކްނ  ުހރާިހ  އިުތާބުރުކަޑެވަފއިެވެއެވ.  ުކާރ  ެމުދ 
ުގުޅަމްށ  ޮއްނަނ  ެދެމުދ  ާޕޓީަތާކ  ޮކމިަޝާނ  ެއްއަބްސާވޮގުތަގއި 
ަރްސމީ ސިަފ ެގެންސ އްިންސޓިޓިުއަޝަނަލއްިޒ ުކެރެވްނ ެޖެހެއެވ. 
ައދި މާިހަރްށ ުވެރ ެމުދެވރެިއްއެގ ަދުއުރ ޮކމިަޝުންނ ަތްނޮކެޅްއ 
ަތްއ ަޙްއުލުކުރަމްށ ެއްއަތްނެވޭވެނ  ުފާޅޮކްށ ައާދޮކްށ ނުިކްނަނ ަމްއަސަލަ
ަތާކއި  ާޕޓީ  ައދި  މަަސްއަކްތުކަރްނެޖެހެއެވ.  ަހަދއިދިުނަމްށ  ޮގްތ 
ަގއި ޑިޮމްކެރސީ ަހުރަދާނ ުކުރުމެގ  ުގޅިެގްނ ޮކމިަޝުންނ ދުިގ ުމްއދަު
ޮގުތްނ މަަސްއަކްތަތެކްއ ުކަރްނެޖެހެއެވ. މީެގ ެތޭރަގއި ސިާޔސީ 
ަކްނަކުމަގއި ައްނެހުންނެގ ަބއިެވރުިވްނ އިުތުރުކުރްނ ަފަދ ަކްނަކްނ 
ހެިމެނެއެވ. ަނަމވްެސ 2011 އްިނ 2015 ެގ ްސްޓެރޓީޖިްކ ްޕޭލްނަގއި 
ާޕތީަތުކެގ  ާޤޫނާނއި  ާޕޓީަތުކެގ  ސިާޔސީ  ުބެނަފއާިވ  ުކަރްނ 
ަގާވއިުދ ދާިރާސޮކްށ ައާޅކިުޔުމެގ ަޙަރާކްތ ުކރިައްށ ެގްނގްޮސަފެއްއ 
ަރޖިްސަޓރީ  ެމްނަބުރްނ  ަވްނަނ  ައަލްށ  ާޕޓީަތަކްށ  ުނެވެއެވ. 

ައްޕޑްޭޓުކުރުމެގ  ަދްފަތުރ  ެމްނަބުރްނެގ  ަކަށަވުރުކުރާމއި  ުކުރާމއި 
މަަސްއަކްތ ަލްސާވަކަމްށ ުބެނ ސިާޔސީާޕތަީތުކްނ ގިަނ ަޝުކވަާތްއ 
ެއްއޮކްށ  ްސޭޓްކޯހްލަޑުރްނާނ  ޭބުރެގ  ެއެތެރާއ  ައދި  ުހަށަހަޅެއެވ. 
ެކްމެޕއްިނަތަކްށ  ޭބްއވި އްިނަޓވިުއަތުކްނ ާސުފެވަފއިަވނީ ސިާޔސީ 
ަކނަޑައަޅއި  ުއޫސްލަތެކްއ  ެބލެޭނ  ަފއާިސަޚަރުދުކާރޮގްތ 
ނާިޒެމްއ  ެއޅެޭނ  ފަިޔަވުޅ  ަފާރްތަތާކެމުދ  ޚިާލުފާވ  ެއުއޫސްލަތާކއި 
ާޤއިުމުކެރެވްނެޖެހެއެވ. މީެގ ަވަރްށ ގިަނ ަކްނަކަމކީ އްިނތާިޚާބ ުގޅޭ 

ާގޫނނީ ޮއނަިގނޑާ ުގުޅްނުހރި މަަސްއަކެތެވ. 

ދެ ޖިންސުގެ ބައިވެރިވުން

ުނަވަތ  ެޖްނަޑރ  ްޕޭލްނަގއި  ްސްޓެރޓީޖިްކ  2011 އްިނ 2015 ެގ 

ެނެތެވ.  ާވަހަކެއްއ  ެއްއވްެސ  ެބހޮޭގުތްނ  ަހަމަހަމަކާމ  ެދޖިްނުސެގ 
ުވާމެއުކ  ުއނަިކަމަކްށ  ޮބުޑ  ަވަރްށ  ލިބިަފއާިވ  ެއްޕޭލަންށ  މިއީ 
ުކރިައްށ ެހދޭ ްޕޭލްނަގއި ެއެތެރާއ ޭބަރްށެވްސ ވްިސަނއެިގްނ ާޚްއަސ 
ަސާމުލަކެމްއ ޭދެނަކެމެކެވ. މާިހުރެގ ަރްއޔިުތްނެގ ަމޖިލުީހަގއި ތިބި 
85 ެމްނަބުރްނެގ ެތޭރަގއި ތިބީ ެއްނެމ 6 ައްނެހްނ ެމްނަބުރްނެނެވ. 

ަމޖިލުީހެގ  ެމްނަބުރްނެގ 6 ަޕެސްނެޓެވ. 2014 ެގ  ަމިޖލުީހެގ  މިއީ 
އްިނތާިޚަބްށ ުކރިަމތިލި 302 ެކނޑިޑުޭޓްނެގ ެތެރއްިނ ުކރިަމތިލީ ެއްނެމ 
ޯމްލޑިްވްސ  ްޓާރްންސޭޕެރްނސީ  ައދި  ޭބުފުޅްނެނެވ.  ައްނެހްނ   23

ެތެރއްިނ  ަބއިެވރްިނެގ  ަދްއާކޮގުތްނ  ާސޭވައުކްނ  ހްިނގި  އްިނ 
ާމ  ފިރިެހުންނ  ުވެރ  ައެނެހުންނަންށ  ެދޭކޮގުތަގއި  ަޕެސްންޓ   62

ަރނަގަޅްށ ެވރްިނެގ ަދުއުރައދުާކެރެއެވ. މިއީ ސިާޔސީ މަަސްއަކަތްށ 
ޮކމިަޝާނއި  ޮގްނެޖުހެމެކެވ.  ޮބުޑ  ުހރި  ައްނެހުންނަންށ  ުކރިަމިތާލ 
ުނަވަތ  ެއެސްސަމްންޓ  ޯއަގއަިނއިޭޒަޝަންލ  ެސްކެރޭޓރިެއްޓެގ 
ުހަށެހުޅަމކީ  ެއްއ  ނުިކްތ  ުކރިއިުރ  ުމާރަޖާޢ  ޮއނަިގނުޑ  ހްިނުގުމެގ 
މަަސްއަކަތްށ  ޮކމިަޝުނެގ  ވްިސުންނ  ެޖްނަޑރެގ  ޮކމިަޝުންނ 
ެއްއުކުރްނ ުމހްިނުމަކަމާށއި ައދި ސިާޔސީ ަކްނަކުމަގއި ައްނެހުންނެގ 
ައދި  ެކްނޑީޑުޭޓްނ،  މުީހްނ،  )ވުޯޓާލ  ުފާޅުކުރަމްށ  އިުތަރްށ  ަދުއުރ 
އްިނތާިޚުބެގ އިާދރީ ަކްނަކްނ ަބަލަހްއާޓ މުީހްނ ައދި އްޮބާޒަވުރްނެގ 
ުހަށެހުޅްނަތަކްށ  މި  ައދި  ަމުގަފހިެވެގްނާދެނަކަމެށެވ.  ޮގުތަގއި 
އްިނަޓވިުއަތުކަގއިެވްސ  ޭބްއުވުނ  ްސޭޓްކޯހްލަޑުރްނާނެއުކ 

ާތއީުދިލބިަފއިެވެއެވ. 
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ޮމނިޓަރިންގް އެންޑް އިވެލުއޭޝަން

ުކރަިޔްށ  މަަސްއަކްތ  ްޕޭލްނެގ  ެއްކަޝްނ  ްޕޭލާނއި  ްސްޓެރޓީޖިްކ 
ާދޮގްތެބުލާމއި ެފްނަވުރެބުލުމެގ ޮގުތްނ މޮނަިޓރިްންގ ެއްންޑ އެިވުލއަޭޝްނ 
މަަސްއަކްތ ުކުރަމްށ 2011 އްިނ 2015 ެގ ްސްޓެރޓީޖިްކ ްޕޭލްނަގއި 
މަަސްއަކްތ  ްޕޭލްނެގ  ްސްޓެރޓީޖިްކ  ަނަމވްެސ  ަކނަޑައާޅަފއިެވެއެވ. 
ުކރިައްށާދ މްިނަވުރަބަލއި ުމާރަޖާޢ ުކުރަމްށ ޮކމިަޝުނެގ ެއެތޭރަގއި 
ަބަދުލަވުމްނާދ  ައދި  ުކެރވިަފެއްއެނެތެވ.  ނާިޒެމްއާގއިުމ  ްއވްެސ  އެެ
ްޕޭލްނ  ަގާވއިުދްނ  ަބަދުލުވަމްށ  ެއްއޮގަތްށ  ާމަހުއާލ  ސިާޔސީ 
ުމާރަޖާޢުކެރވިަފެއްއވްެސ ެނެތެވ. ަރްސމީ ެއްމ ެއްންޑ އީ ނާިޒެމްއ 
ާގއިުމުކެރވްިއެޖަނަމ ުމަވްއަޒުފްނަންށ ުމައްއަސާސެގ ަލނުޑަދނޑިަތާކއި 
ައާމުޒަތްއ ާސުފެވ، ަޖާވުބާދރީ ުވުމެގ ުމހްިއުމަކްނ ަވަޒްނުކެރވި ައދި 
ާދއާިރަތްއ ެއނގެިގްނާދެނެއެވ. ުކރިައްށ  އިުތުރ ަސާމުލަކްނދްޭނެޖހޭ 
ްޕޭލްނ  ްސްޓެރޓީޖިްކ  ޮކމިަޝުނެގ  އިްލްކަޝްންސ  ުމަގއި  ދުިޔ
ްސްޓެރޓީޖިްކ  ުއުފާލނީ  ޒިްނާމ  ެބުލުމެގ  މްިނަވުރ  ަތްނފުީޒުކެރޭވ 
މަަސްއަކަތްށ  މި  ައދި  ޮކމިޓީްނެނެވ.  ްސޓިައރިްނގ  ްޕޭލްނ 
ްސޓިައރިްނގ  ްޕޭލްނ  ްސްޓެރޓީޖިްކ  ޮގުތްނ  ަމުގަފހިުކުރުމެގ 
ްޕޭލްނ  ުޔނިްޓަތާކެއުކ  ޑިވިަޜްނަތާކއި  ޮކމިަޝުނެގެއކި  ޮކމިޓީްނ 
ުކރިައްށ ެގްނދުިޔަމްށ މަަސްއަކްތ ުކާރެނެއެވ. ައދި އިެލްކަޝްންސ 
މަަސްއަކްތުކުރުމެގ  ްކޮކްށ  ްސްޓެރޓީޖި ޮކމިަޝުނެގަމަސްއަކުތަގއި 
ަސާގަފެތްއ ައަށެގްނުނަވއި އްިންސޓިޓިުއަޝަނަލއްިޒ ުކަރްނެޖެހެއެވ. 
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7
ސްޓްރެޓީޖިކް ބިންގާ

ވިޝަން: 

ބުޫލުކެރވޭ،  މިނަިވްނ ައދި ަވކަިފާރަތަކްށ ުނެޖހޭ އްިނތާިޚބީ ުމައްއަސާސެއްއެގޮގުތަގއި ުފާޅޮކްށ ެބެލޭވ ައދި  އްިނތާިޚުބެގ ުހރާިހ ަކެމްއ ަގ
ެއަކށީެގްނާވ، ާހަމަކްނ ޮބުޑ ާޢްނުމްނާނއި ަކުމަގއި ަޝމިްލާވ ެއްނެމަހއި ަފާރެތްއެގ އިުތާބާރއި ަޔގީްނަކްނ ލިބިަފއާިވ ުމައްއަސާސައަކްށ ުވްނ. 

މިޝަން:

ެއްނެމަހއި ަކްނަކްނ  ޮކމިަޝންނެގ މްަސޫއލިްއަޔުތ ަކުމަގއިާވ ާޢްނުމ އްިނތާިޚުބަތާކއި ަރްއޔިުތްނެގ ޚިާޔުލޯހުދަމްށ ެނޭގ ވުޯޓަތާކއި ުގޅޭ 
ަބަލއި،  ހްިނަގއި،  ާހަމަކްނޮބުޑޮގެތްއަގއި  ުނެޖހި،  ަފާރަތަކްށ  ަވކި  ުފރިަހަމައްށ  ެއްނެމ  ޮގަތްށ  ުރުހްނ ލޭިބެނ  އިުތާބާރއި  ެގ  ާޢްނުމްނ 
ހްިނުގާމއި  އިާދރީ  އްިނތާިޚުބަތުކެގ  ަބއިެވރުިވާމެއުކ  ަފާރްތަތުކެގ  ެއްނެމަހއި  ާޝމިްލާވ  ަކުމަގއި  ަދުއުރަގއި  އްިނތާިޚބީ  ަމުގަފހިުކަރުމްނ 

ޑިޮމްކެރޓިްކ ނާިޒްމ ަހުރަދާނ ުކުރަމްށ މަަސްއަކްތުކުރްނ. 

އުސޫލްތައް

ާހމަކަން ޮބޑުޮކށް ދެފުށްފެންނަ ޮގތަށް މަސައްކަތްކުރުން: ާޢްނުމ ަރްއޔިުތްނާނއި ްސޭޓްކޯހްލަޑުރްނަންށ ަފޭސަހއިްނ ޮކމިަޝާނއި 	 
ަކްނަކްނ ހިްއާސޮކްށ ުހުޅވިަފއިާވ ާހމަކްނޮބުޑ ޮގަތަކްށ ުމާޢަމާލްތުކުރްނ

މިނިވަންކަން: ހިުދަމްތ ދިުނަމްށ އިްސަކްނޭދ ެއްނެމަހއި ުނފްޫޒަތުކްނ ެއަކެހރެިވެގްނތެިބ ައމިްއަލައްށ ހްިނާގ ުމައްއަސާސ ައަކްށ ުވްނ	 

: ުހރާިހ މްަސޫއލިްއަޔެތްއ ައާދުކުރުމަގއި ައާމާންތެތރިަކާމއި ެތުދެވރަިކާމއިެއުކ ުކރިައްށ ދުިޔްނ	  ނަޒާހާތްތެރިކަން

ަހަމަހަކްނ 	  ޮކެޅްއ ުނެނުގްނ ައދި ުހރާިހ ންިނުމަމާކއި މަަސްއަކެތްއަގއި   ަވކިފަރާތަކަށް ނުޖެހުން: ސިާޔސީޮގުތްނ ެއްއވްެސ 
ެގްނުގުޅްނ

އިތުބާރުހިފޭބަޔަކަށް ވުން: ެއްއޮގަތަކްށ ަކްނ ުކުރާމއި، ްޕޮރެފަޝަންލ ުވާމއި ައދި ުކރިަމތިާލ މަަސްއަކަތްށ ތަަސްއަރްފުފުދްނ	 

ޖަވާބްދާރީވުން: މަަސްއަކަތާށއި ންިނުމްނަތަކްށ ުފރިަހަމައްށ ޒިްނާމެވ ާޢްނުމ ަރްއޔިުތްނަންށ ަޖާވްބާދރުީވްނ	 
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 ސްޓްރެޓީޖިކް ތަނބުތަކާއި، 
އަމާޒުތަކާއި، ލަނޑުދަނޑިތަކާއި، 

ޢަމަލީ ޮގތުން ނިންމޭ 
މަސައްކަތްތާކާއި ނެރެވޭ ނަތީޖާތައް
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8
 ސްޓްރެޓީޖިކް ތަނބުތަކާއި، އަމާޒުތަކާއި، ލަނޑުދަނޑިތަކާއި، ޢަމަލީ 

ޮގތުން ނިންމޭ މަސައްކަތްތާކާއި ނެރެވޭ ނަތީޖާތައް

ސްޓްރެޓީޖިކް ތަނބު 1 : ޤާނޫނީ ޮއނިގަނޑު އިސްލާހުކުރުން

ސްޓްރެޓީޖިކް އަމާޒު

ސްޓްރެޓީޖިކް ލަނޑުދަނޑި 

ޢަމަލީޮގތުން ނިންމޭ މަސައްކަތް 

ނެރެވޭ ނަތީޖާ

ަވކަިފާރަތަކްށ  ަމުގަދްއަކއޭިދނީ  ަބއިެވރުިވަމްށ  ޮކމިަޝުނެގ  ާޤޫނުނަތަކއި  ުގޅޭ  އްިނތާިޚާބ 
ަކްނަކާމެމުދ  ެއްނެމަހއި  ުގޅޭ  އްިނތާިޚާބ  ަދުށްނ  ުއޫސުލަތުކެގ  ާހަމަކްނޮބުޑ  ުނެޖުހާމއި 

ަނާޒހްާތެތރިަކްނ އިުތުރޮކްށ އިުތާބުރޮބުޑުކުރަމެށެވ.

އްިނތާިޚާބ ުގޅޭ ާގޫނނީ އިްސާލުހަގއި ުކރިައްށ ެގްނާދެނ ަހަރާކްތަތުކެގ ޮއނަިގނުޑ 
ެއުކަލާވުލްނ

މާިހުރ ޮއްތ ާޤޫނނީ ޮއނަިގނުޑެގ ަވަރްށ ުފާޅ ދާިރާސެއްއުކުރަމްށަފުހ އްިނތާިޚާބ ުގޅޭ 
ާޤޫނނީ ޮއނަިގނަޑްށ ުހަށަހޅެާނ އިްސާލުހަތްއ ްޑާރްފްޓޮކްށ ުހަށެހުޅްނ

އްިނތާިޚބީ ާޤޫނުނެގ އިްސާލޙީ މަަސްއަކުތަގއި ުހރާިހ ްސޭޓްކޯހްލަޑުރްނ ަބއިެވރުިކުރްނ

 

އިްސާލުޙުކެރވިަފއިާވ 	  ޮގުތްނ  ަމުގަފހިުކުރުމެގ  އްިނތާިޚުބާޚުބަތަކްށ  ހިފޭ  އިުތާބުރ 
ާޤޫނނީ ޮއނަިގނެޑްއ

ެމުދ ުހރާިހ ްސޭޓްކޯހްލަޑުރްނެގ ެމުދަގއި އިުތާބާރއި 	  އްިނތާިޚބީ ާޤޫނނީ ޮއނަިގނޑާ 
ަޔޤީްނަކްނ ޮބުޑުވްނ

އްިނތަިޚބީ ާޤޫނނީ ޮއނަިގނޑާ ެމުދ ޮއުޅްނފަިލއި ޭއެގ ަނާޒަޚްތެތރިަކްނ އިުތުރުވްނ	 
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ސްޓްރެޓީޖިކް ތަނބު 2 : މުއައްސަސާގެ އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް ޮއނިގަނޑާއި މަސައްކަތްތައް

ސްޓްރެޓީޖިކް އަމާޒު

ސްޓްރެޓީޖިކް ލަނޑުދަނޑި 

ޢަމަލީޮގތުން ނިންމޭ މަސައްކަތް 

ނެރެވޭ ނަތީޖާ

އްިނތާިޚުބަތުކެގ ަކްނަކްނ ުކރިައްށ ަދނީ ަރނަގަޅްށ ެއަކށީެގްނާވ ެދެމެހްއެޓެނވި ޮގެތްއަގއިަކްނ 
ެއެތޭރެގ  ޮއނަިގނޑާއި  އްިންސޓިޓިުއަޝަންލ  ުމައްއަސާސެގ  ަމްޤަސުދަގއި  ަކަށަވުރުކުރުމެގ 

ހްިނުގުމެގ ާއަދާކަދާއއި މަަސްއަކްތަތްއ ަހުރަދާނުކުރްނ

ަމްޤަސުދަގއި  ދިުނުމެގ  ަސާމުލަކްނ  ަކްނަކަމްށ  އިްސަކްނޭދ  ުމައްއަސާސއިްނ 
ުމައްއަސާސ ބިާނެވަފއިާވ ޮގުތްނ ުހރަިބެއްއަކަހަލ ހަީނުރަކްނ ަރނަގުޅުކުރްނ

ެނުރަމާށއި  ަނތާީޖ  ުފރިަހަމ  ެއްނެމ  މަަސްއަކްތ  ުކާރ  ހްިނުގާމއި  ުމައްއަސާސެގ 
ހްިނުގުމެގ  ެއެތޭރެގ  ަމްޤަސުދަގއި  ެދެމެހްއުޓުމެގ  ެމަމރީ  އްިންސޓިޓީުއަޝަންލ 

ަވްއަޓާފޅި ަރނަގުޅުކުރްނ

އްިނތާިޚްބެގ އިާދރީަކްނަކްނުކުރަމްށ ަމއިަމުރަކުޒެގ އިުތުރްނ ައޮތުޅަތުކަގއި ޮކމިަޝުނެގ 
ުހރި  ެއަކަމްށ  މަަސްއަކްތޮކްށ  ަމުގަފހިާވެނޮގަތްށ  ާގއިުމުކުރަމްށ  ަމުރަކުޒަތްއ 

އިްޚތިާޔުރަތްއ ެދެނަގުތްނ

ަހަމަހަމަކާމއި، ެދުފްއެފްނަނ، ާހަމަކްނޮބުޑ ައދި އިުތާބުހރި އްިނތާިޚެބްއ ޭބްއުވަމްށަޓަކއި 
ެއެތޭރެގ ހްިނުގްނަތާކއި ނާިޒްމަތްއ ަވުރަގަދ ުކުރްނ

ޮކމިަޝުނެގ 	  މީެގެތޭރަގއި  ަރނަގުޅުވްނ،  ާއަދާކަދ  ހްިނުގުމެގ  ޮއނަިގނޑާއި  ެއެތޭރެގ 
ާއަކއިްވ ސްިސަޓަމާކއި، ޑާޭޓ ެމޭންޖަމްންޓ ސްިސަޓްމ ހެިމެނެއެވ. 

ަވުރަގަދުކުރުމްނ 	  ސްިސަޓްމްސ  ެމޭންޖަމްންޓ  ާއަދާކަދާއއި  ހްިނުގުމެގ  ެއެތޭރެގ 
ޮކމިަޝުނެގ ދުިގުމްއަދުތެގ ެދެމެހްއުޓަމްށ ާބަރަކްށ ުވްނ

ަލްތތްއ 	  ވަސީ ހިނަގއި  ަރަނަގަޅްށ  ުވެރ  ުކރިައްށ  މަަސްއަކްތ  ުމައމްއަސާސެގ 
ުފރިަހަމައްށ ޭބުންނުކެރުވްނ
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ސްޓްރެޓީޖިކް ތަނބު 3: އިންސާނީ ވަސީލަތް އަދި ޕްޮރފެޝަނަލް މީހުން ބިނާކުރުން

ސްޓްރެޓީޖިކް އަމާޒު

ސްޓްރެޓީޖިކް ލަނޑުދަނޑި

ޢަމަލީޮގތުން ނިންމޭ މަސައްކަތް

ްޕޮރެފަޝަންލ  ުމަވަޒުފްނެގ  ބިާނޮކްށ،  މުީހްނ  ަރނަގުޅ  މަަސްއަކްތުކުރަމްށ  ޮކމިަޝުނަގއި 
ަތަރްއޤީ ަހުރަދާނޮކްށ ުމަވްއަޒުފްނ ަބަދުލުވްނ ަމުދުކުރްނ

އްިނތާިޚާބ ުގޅޭ ަކްނަކުމަގއި ޮކމިަޝާނއި ެސްކެރޭޓރިެއްޓެގ ެމްނަބުރްނަންށ ަތްމރާީނއި 
ހުޭލްނެތރިުކުރުވުމެގ ްޕޮރްގާރްމ ހްިނުގްނ

ޮކމިަޝުނެގ ހިުޔަމްނ ރޯިސްސ ެމޭންޖަމްންޓ ސްިސަޓްމ ަހުރަދާނ ުކުރްނ

ހަީނުރަކްނ 	  މާިހުރ  ބިާނޮކްށ  ެފްނަވުރ  ޮގުތްނ  ަފުރދީ  ައދި  ުމައްއަސާސ 
ުހރަިކްނަކނއިުތަރްށ ަވުރަގަދ ުކުރްނ

ުމަވްއަޒުފްނެގ ްޕޮރެފަޝަންލ ަކާމއި މަަސްއަކަތްށ ަޝުއުޤ އުިތުރުކުރުމެގ ަސަބުބްނ 	 
ްސޭޓްކޯހްލަޑުރްނާނއި ެއެހްނ ަމްނާފ ލޭިބ ަފާރްތަތުކެގ ހްިތަހަމެޖުހްނ އިުތުރުވްނ



39

ސްޓްރެޓީޖިކް ތަނބު 4: އިންޮފމޭޝަން ޮކމިޔުނިކޭޝަން ޓެކްޮނޮލޖީ

ސްޓްރެޓީޖިކް އަމާޒު

ސްޓްރެޓީޖިކް ލަނޑުދަނޑި 

ޢަމަލީޮގތުން ނިންމޭ މަސައްކަތް 

ނެރެވޭ ނަތީޖާ

އްިނތާިޚުބ ާބްއަވއި ހްިނުގުމަގާއއި ެއެތެރާއއި ޭބުރެގ ުމާވަސާލުތ ަރނަގުޅުކުރުމެގ ަމްގަސުދަގއި 
ޮކމިަޝުނެގ އްިނޮފޭމަޝްނ ެޓްކޮނލިޖީ ަހުރަދާނ ުކުރްނ

ްސޭޓްކޯހްލަޑުރްނަންށ  ަހުރަދާނޮކްށ  އިުތަރްށ  ެފްނަވުރ  ައއި.ސީޓީ  ޮކމިަޝުނެގ 
އިެލްކްޓޯރންިކ ހިުދަމްތ ދިުންނ

ސިާޔސީ  ާހްއަސޮކްށ  )ަވކްިނ  ްސޭޓްކޯހްލަޑުރްނ  ާއެމުދ  ވޯޓިންގ  އިެލްކްޓޯރންިކ 
ާޕޓީަތުކެގ( އިުތާބުރޮބުޑ ުކުރުވްނ

މޮނަިޓރިްންގ 	  އިލްކަޝްނ  ެއުކަލާވެލވިަފއާިވ  ެސކިޯޔ  ގިަނ  ސިަފަތްއ  ަސާލަމތީ 
ސްިސަޓެމްއ

ަސާލަމތީ ސިަފަތްއ ގިަނ ެސކިޯޔ ޑާޭޓ ެމޭންޖަމްންޓ ސްިސަޓްމ	 

ުމަވްއަޒުފްނެގ 	  ެމުދ  ސްިސަޓާމއި  ައދި  ޮސްފްޓެވައރ  ަތާއަރްފުކެރޭވ  ައަލްށ 
ަބަލއިަގުތާމއި ހުޭލްނެތރިަކްނ އިުތުރުވްނ

ުމަވްއަޒުފްނެގ ައއި.ސީޓީ ެފްނަވުރ ަހުރަދާނ ުވުމްނ ޮކމިަޝުންނ ަކްނަކަމްށ އާިޖަބ 	 
ދިުނާމއި ހިުދަމްތ ޯފުރޮކްށދިުންނ ަހުރަދާނ ުވްނ
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ްސޓްރެޓީޖިކް ތަނބު 5: ކަމާބެހޭ އެންމެހައި ފަރާތްތަކާއި ޢާންމު ރައްޔިތުންނާއި ގުޅުން ބާއްވައި 
ބަދަހި ކުރުން

ސްޓްރެޓީޖިކް އަމާޒު

ސްޓްރެޓީޖިކް ލަނޑުދަނޑި

ޢަމަލީޮގތުން ނިންމޭ މަސައްކަތް 

އްިނތާިޚާބ ުގޅޭ ަކްނަކުމަގއި ަކާމެބހޭ ުހރާިހ ަފާރެތްއ )ްސޭޓްކޯހްލޑްާސ( ެގ ަބއިެވރުިވްނ 
އިުތުރުކުރަވއި ައދި އްިނތާިޚބީ ނާިޒާމއި އްިނތާިޚުބާޚުބަތުކެގ އިާދރީ ހްިނުގާމެމުދ ުކާރ ާޢްނުމްނެގ 

އިުތާބުރޮބުޑޮކްށ ަޔޤީްނަކްނ ުއެފްއުދެމެވ.

އްިނތާިޚުބާޚުބެގ ަކްނަކުމަގއި ާޝމިްލާވާވ ެއްނެމަހއި ަފާރްތަތާކ )ްސޭޓްކޯހްލަޑރްސ( 
ޮއްނަނ ުގުޅަމްށ ަރްސމީ ސިަފެގެންސ ުނަވަތ އްިންސޓިޓިުއަޝަނަލއްިޒޮކްށ ެއަފަދ 
ްސޭޓްކޯހްލަޑުރްނެގ ަބއިެވރުިވްނ އްިނތާިޚުބާޚުބެގ ަދުއުރ )އިެލްކޯޓަރްލ ަސއަިކްލަގއި( 

ެކނޑިޭނޅި ލުިބްނ

ޮކމިަޝާނއި ަރްއޔިުތްނާނއި ެދެމުދ ަމުޢޫލާމުތ ުނުހްއޓި ލޭިބެނޮގްތ ަކަށަވުރުކުރަމްށ 
ޮކމިަޝާނއި މީޑިާއ ާއ ޮއްނަނ ުގުޅްނ ަބަދހިޮކްށ ުފާޅުކުރްނ

ްޕޮރެފަޝަންލޮކްށ  ޒިްނާމާދުރޮކްށ  ެގެންސެދނީ  މީޑިާއަގއި  ަކްނަކްނ  އްިނތާިޚުބާޚުބެގ 
ަކްނ ަކަށަވުރުކުރަމްށ އްިނތާިޚބީ ަދުއުރަގއި މީޑީާއެގ ަބއިެވރުިވާމއި މީޑިާއެގ ަދުއަރްށ 

ަތުރހީުބދިުންނ. 

ަރްއޔިުތްނ ޮކމިަޝާނ ޭދެތޭރ ެދޭކޮގްތ ަރނަގުޅޮކްށ ޮކމިަޝާނ ެމުދ ޮއްތ އިުތާބުރ 
ަހުރަދާނ ުކުރަމްށ މަަސްއަކްތޮކްށ ޑިޮމްކެރޓިްކ ނާިޒުމަގއި ަބއިެވރުިވަމްށ ަތުރހީުބދީ 

ާބުރެއުޅުވްނ

އްިނތާިޚބީ ނާިޒާމެމުދ ަރްއޔިުތްނ ހުޭލްނެތރިުކުރަވއި ަމުޢޫލާމުތ އިުތުރުކުރަމްށ ވަޯޓރ 
ެއޑިުއޭކަޝްނ ެކްމެޕއެިންއ ހްިނުގްނ

އިެލްކަޝްނ  ޮގުތްނ  ޮބުޑުކުރުމެގ  ަޔގީްނަކްނ  ޮކްށ  ަހުރަދާނ  ނާިޒްމ  އްިނތާިޚބީ 
އްޮބާޒަވުރްނެގ ެއްކެރޑިޓަޭޝްނެގ މަަސްއަކްތ ަހުރަދާނ ުކުރްނ

ަފަދ 	  މްަޝަވާރުކެރވެޭނ  ެމުދަގއި  ަފާރްތަތުކެގ  ެއްނެމަހއި  ާޝމިްލާވ  އްިނތާިޚުބަގއި 
ަމއިަގނުޑ  ާގއިުމުކެރވި  ްޕެލްޓޯފރެމްއ  ަޑއިޮލްގ  ްސްޓްކޯހްލަޑރ  ުނަވަތ  ނާިޒެމްއ 
ްކްޓަގއި  ަފާރްތަތާކެއުކ ެއްއަބްސެވޭވ ުސޫލކީ މްިނަގނެޑްއ ުނަވަތ ޯކްޑްސ ޮއްފ ޮކްނަޑ
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ޮސއިުކުރްނ

އިެލްކަޝްންސ 	  ަތްއާޔުރޮކްށ  ެމުނައެލްއ  ްޓެރއިންިންގ  ެބހޭ  ަތްމރުީނުކުރާމ 
އްޮބާޒަވުރްނަންށ ަތްމރުީނ ްޕޮރްގާރްމ ހްިނުގްނ

ަކްނަކްނ މީޑިާއަގއި ްޕޮރެފަޝަންލ ުއޫސުލްނ ަހޤީަޤާތ ެއްއޮގަތްށ 	  އްިނތާިޚާބ ެބހޭ 
މިނަިވްނޮކްށ ެގެންސދިުންނ

އްިނތާިޚާބ ެބހޭ ަކްނަކާމ ެމުދ ަރްއޔިުތްނެގ ެމުދަގއި ހުޭލްނެތރިަކްނ ުއެފދި ޮކމިަޝާނ 	 
ެމުދ ުކެރޭވ އިުތާބުރ ޮބުޑުވްނ

ަބަދހެިވ 	  ުގުޅްނ  ެދެމުދ  ަފާރްތަތާކ  ާޝމިްލާވ  އްިނތާިޚުބާޚުބަތުކަގއި  ޮކމިަޝާނ 
ެއްއާބުރުލްނ އިުތުރުވްނ

ެއކިަފާރްތަތުކްނ 	  ާޝމިްލާވ  އްިނތާިޚުބާޚުބަގއި  ަސަބުބްނ  ޮބުޑުވުމެގ  ަކްނ  ާހަމ 
ޮބުޑެވ  އިުތާބުރ  ުކާރ  ަކްނަކާމެމުދ  އިާދރީ  އްިނތާިޚުބާޚުބެގ  ނާިޒާމއި  އްިނތާިޚބީ 

ަޔގީްނަކްނ ޮބުޑުވްނ. 
 

ނެރެވޭ ނަތީޖާ
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ސްޓްރެޓީޖިކް ތަނބު 6: ސިޔާސީ ޕާޓީތައް

ސްޓްރެޓީޖިކް އަމާޒު

ސްޓްރެޓީޖިކް ލަނޑުދަނޑި 

ޢަމަލީޮގތުން ނިންމޭ މަސައްކަތް 

ނެރެވޭ ނަތީޖާ

އްިނތާިޚބީ ނާިޒާމއި އްިނތާިޚުބާޚުބަތުކެގ އިާދރީ ަކްނަކާމެމުދ އިުތާބާރއި ަޔގީްނަކްނ ޮބުޑުކުރަމްށ 
ަޓަކއި އްިނތާިޚުބާޚުބެގ ަދުއުރަގއި ސިާޔސީ ާޕޓީަތާކެއުކ ުގުޅްނ ަބަދހިޮކްށ ުމާއަމާލްތުކުރްނ 

ގިާނުކުރްނ

އްިނތާިޚބީ ަދުއުރަގއި ސިާޔސީ ާޕޓިަތާކެއުކ ުކާރ ުމާއަމާލާތއި ާބްއާވ ުގުޅަމްށ ަރްސމީ 
ސިަފ ެގެންސ )އްިންސޓިޓިުއަޝަނއިްޒޮކްށ( ާޕޓީަތުކެގ ަބއިެވރުިވްނ ެދެމެހްއެޓެނވި 

ޮގަތަކްށ ުކރިައްށ ެގްނދުިޔްނ

ާޕޓިަތާކއި ާޕޓީަތުކެގ އެޭޖްނުޓްނެގ ެފްނަވުރ ބިާނުކުރަމްށ ަތުރހީުބ ދިުންނ

ައްނެހްނ  ަޙަރާކުތަގއި  ސިާޔސީ  ަދުށްނ  ުމާޢަމާލުތެގ  ުކާރ  ާޕޓީަތާކ  ސިާޔސީ 
ެކނޑިޑުޭޓްނ ަބއިެވރުިކުރަމްށ ާބުރައުޅަވއި ަތުރޙީުބ ދިުންނ

ްޓެރއިންިންގ 	  ައާމުޒޮކްށެގްނ  ާޕޓިަތަކްށ  ސިާޔސީ  ުގޅޮޭގުތްނ  ނާިޒާމ  އްިނތާިޚބީ 
ެމުނައްލ ަހަދއި ަތްމރުީނ ްޕޮރްގާރްމަތްއ ހްިނުގްނ

ްޕޮރްގާރެމްއ 	  ަތްމރުީނ  ެބހޭ  އްޮބަޒޭވަޝްނާއ  ައާމުޒޮކްށެގްނ  އެޭޖްނުޓްނަންށ  ާޕޓީ 
ހްިނުގްނ

ޮކމިަޝާނއި ސިާޔސީ ާޕޓީަތާކެދެމުދ ާވަހަކެދެކވި ެއްއާބުރުލްނދީ ުގުޅްނ ަބަދހުިވްނ	 

އްިނތާިޚބީ 	  ެގްނދުިޔުމްނ  ުކރިައްށ  މަަސްއަކްތ  އްިނާޚުބެގެގ  ޮބުޑޮގަތަކްށ  ާހަމަކްނ 
ނާިޒާމއި އްިނތާިޚުބެގ އިާދރީ ަކްނަކާމެމުދ އިުތާބާރއި ަޔގީްނަކްނ ޮބުޑެވެގްނދުިއްނ

އްިނތާިޚބީ 	  ަދުށްނ  ްޕޮރްގާރްމަތުކެގ  ހްިނޭގ  ައާމުޒޮކްށެގްނ  ާޕޓީަތަކްށ  ސިާޔސީ 
ނާިޒަމްށ ޮބަޑްށ ހުޭލްނެތރިަކްނ ުއެފުދްނ
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އިްސަނަގއިެގްނ، ައްނެހުންނަންށ ަވކްިނ ައާމުޒޮކްށެގްނ، ޮކމިަޝުނެގ ެއެތޭރެގ މަަސްއަކުތަގާއއި 
ޑިޮމްކެރޓިްކ ނާިޒްމަގއި ަބއިެވރުިވްނ އިުތުރ ުކުރުވްނ

ެދޖިްނުސެގ ަހަމަހަމަކާމެބހޮޭގުތްނ ެދެނަގްނަންނ ުހރުިމހްިއުމަކްނަކްނ ުޚާލާސުކުރްނ

އިންތިޚާުބެގ ެމޭންޖަމްންޓަގއި ެޖްނަޑރެގ ވްިސުންނ ެމއިްންސްޓރީްމ ުކުރުވްނ ުނަވަތ 
ަމއިަގނުޑ މަަސްއަކުތެގ ެތެރައްށ ެވްއުދްނ. ައދި މިޮގަތްށ ެމއިްންސްޓރީްމ ުކުރުމަގއި 
ޮކމިަޝުނަގއި  ަބއިެވރުިވާމއި  ނާިޒުމަގއި  އްިނތާިޚބީ  ައްނެހުންނ  ަކްނަކަމކީ  ހެިމޭނ 
ެގްނުގެޅ  ުއޫސްލަތްއ  ސިާޔަސުތަތާކއި  ަތްމސީްލާވަފަދ  ަހަމަހަމައްށ  ޖިްނުސ  ެދ 

ަތްނފުީޒުކުރްނ

ައްނެހުންނެގ  ަކްނަކުމަގއި  ވްެސ ސިާޔސީ  ަރުށެފްނަވުރަގއި  ައޮތާޅއި  ައދި  ަގުއމީ 
ަބއިެވރުިވްނ )ވުޯޓާލ ަފާރްތަތާކއި، ެކނޑިޑުޭޓްނާނއި ައދި އޮޮބާޒަވުރްނ ހެިމޭނ ޮގަތްށ( 

އިުތުރ ުކުރުވްނ

ަކްނަކްނ ނިންމުމުގައި ދެ ޖިންސުގެ ހަމަހަމަކަން ގެންގުޅުމުގެ މުހިންމުކަމާމެދު 
ވޯޓުލާ މީހުންގެ މެދުގައި ހޭލުންތެރިކަން އުފެއްދުން

ަބއިެވރުިވާމއި 	  ައްނެހުންނެގ  ނާިޒުމަގއި  އްިނތާިޚބީ  ަދުށްނ  އިްސެނުގުމެގ  ައމިްއާލ 
ޮކމިަޝުނެގ ުހރާިހ ެފްނަވެރްއަގއި ެދޖިްނުސ ަތްމސީްލ ާވ މްިނަވުރ ަހަމަހަމެވެގްނާދެނަފަދ 

ނާިޒްމަތާކއި ސިާޔަސުތަތްއ ުއެފްއުދްނ. 

ެކނޑިޑުޭޓްނެގ 	  ޮގުތަގާއއި  މުީހްނެގ  ވުޯޓާލ  ަރުށެފްނަވުރަގއި،  ައދި  ައޮތުޅ  ަޤުއމީ، 
ޮގުތަގާއއި އްިނތާިޚުބެވަފއާިވ ަމްނދުޫބްނެގ ޮގުތަގއި ސިާޔސީ ަމއާިދުނަގއި ަޙަރާކްތެތރިާވ 

ައްނެހުންނ ގިަނުވްނ

އްިނތާިޚބީ ަދުއުރަގއި ެޖްނަޑރ ަމއިަގނުޑ މަަސްއަކުތެގ ެތެރައްށ ެވްއުދްނ	 

ސްޓްރެޓީޖިކް އަމާޒު

ސްޓްރެޓީޖިކް ލަނޑުދަނޑި: 

ޢަމަލީޮގތުން ނިންމޭ މަސައްކަތް 

ނެރެވޭ ނަތީޖާ

ސްޓްރެޓީޖިކް ތަނބު 7: ދެ ޖިންސުގެ ބައިވެރިވުން
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ސްޓެރެޓީޖިކް ތަނބު 8: ޮމނިޓަރިންގް އެންޑް އިވެލުއޭޝަން

ސްޓްރެޓީޖިކް އަމާޒު

ސްޓްރެޓީޖިކް ލަނޑުދަނޑި 

ޢަމަލީޮގތުން ނިންމޭ މަސައްކަތް 

ނެރެވޭ ނަތީޖާ

ަވްއަދއި،  ެތެރައްށ  މަަސްއަކުތެގ  ަރްސމީ  ްސްޓެރެޓޖީ  އިެވުލއަޭޝްނެގ  ެއްންޑ  މޮނަިޓރިްންގ 
ޮކމިަޝުނެގ ެއެތޭރެގ ެމޭންޖަމްންޓެގ ެތޭރަގއި ްސްޓެރޓީޖިްކ ްޕޭލްނެގ މަަސްއަކްތ ަތްނފުީޒޮކްށ 

ްލުކުރުމަގއި ަފުރދީ ޮގުތްނާނއި ައދި ުގޅިެގްނ ޒިްނާމ ެނުގްނ ަލނުޑަދނޑިަތްއ ހާސި

މަަސްއަކްތ  ެގ  ްޕޭލްނ  ްސްޓެރޓީޖިްކ  ައަހުރެގ   2020 އްިނ   2016 ޮކމިަޝުނެގ 
ހިނާގޮގްތ ަބަލއި ެހުދަމްށތަޓަކއި ެއްމ ެއްންޑ އީ ްސްޓެރެޓޖީަތްއ ަރްސމީ މަަސްއަކުތެގ 

ެތެރައްށ ަވްއަދއި އްިންސޓިޓިުއަޝަނއިްޒ ުކުރްނ

ްސްޓެރޓީޖިްކ  ެތެރައްށ  ަސާގަފުތެގ  ެމޭންޖަމްންޓ  ޮކމިަޝުނެގ  އިެލްކަޝްންސ 
ްޕޭލންިންގ ަކްނަކްނ ެވްއުދްނ

 

ބްިލަކްނ 	  ާގ ހްިނުގުމެގ  މަަސްއަކްތ  އިެވުލއަޭޝްނ  ެއްންޑ  މޮނަިޓރިްންގ  ެއެތޭރެގ 
އިުތުރުވްނ. މީެގ ެތޭރަގއި ުމައްއަސާސައާށއި ަވކި ަވކްިނ ެއްމ ެއްންޑ އީ ްޕޭލްނަތްއ 
ބިލިްއަޔުތ، ރްިސްކ ުނަވަތ ލިބާިދެނ ެގްއުލްނ ެދެނަގްނާނެނ  ާރަވއި ހްިނުގުމެގ ާގ
ޮގަތްށ ރްިސްކ ެމޭންޖަމްންޓ ްފޭރްމާވްކ، ައދި ެއކި ަކްނަކުމްނ ލިބިޭދ ފާިލަވުޅަތްއ 

ބިލިްއަޔުތ ހެިމެނެއެވ.  ެދެނަގްނާނެނ ާޤ

ަލެތްއެގ ޮގުތަގއި ޭބުންނުކެރވި، ުކރިެއުރްނ 	  ްސްޓެރޓީޖިްކ ްޕޭލްނ ެމޭންޖަމްންޓ ވަސީ
ުމަވްއަޒުފްނަންށ ުމައްއަސާސެގ  ަވކި  ލޭިބ މްިނަވުރ ެދނަގްނަންނ ަފޭސަހެވ، ަވކި 
ަލނުޑަދނޑިަތްއ ަކނަޑެއުޅާމއި ޒިްނާމ ަނަގްނެޖހޭ ޮގާތއި ަޖާވުބާދރީ ާވްނެޖހޭ ާޙަލްތަތްއ 

ަސރީަހޮކްށ ަކނަޑެއޅިެގްނ ދުިޔްނ. 

ްސްޓެރޓީޖިްކ ްޕޭލްނ ާރަވއި ހްިނުގުމަގއި ާހަމަކްނ ޮބުޑ ައދި ަޖާވުބާދރީ ެވޭވަފަދ 	 
އިުތާބުރ  އިާދރީަކްނަކާމެމުދ  އްިނތާިޚުބެގ  ެގްނދުިޔުމްނ  މަަސްއަކްތ  ުއޫސަލުކްނ 

ޮބުޑެވެގްނާދެނެއެވ.
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ިސްލާހު
ސްޓްރެޓީޖިކް ތަނބު 1: ގާނޫނީ އ

ެތރިަކާމއި  ހާްތ ަަސްއަކުތެގ ަނާޒ
ެގ ަމއިަގނުޑ ައާމުޒ ަކުމަގއިާވ އިްނތިާޚާބއި ެބހޭ މ ިުވުމ ސީ ެގ ަބއިެވރ

ަަސްއަކުތަގއި އީ
ަކއި ުކެރޭވ މ ުއަމްށަޓ ްސާލުހ ެގަނ

ަޝުރއީ އި
ނީ ައދި  ްކ ައާމުޒ: އިްނތިާޚާބއި ެބހޭ ާގޫނ ީޖި ްސްޓެރޓ

ިްނ ުކރިައްށ ެގްނދިުއްނ ޫސެލްއެގ ަމތ
ުޑ ުއ ަކްނ ޮބ ަަސްއަކްތ ަވކި ައަތަކްށ ުނެޖހި ާހަމ

ިަޝުނެގ މ
ަކއި ޮކމ ަމްށަޓ ެގ އިުތާބުރ ޯހަދއި ހިެފެހްއުޓ ަަސްއަކަތްށ ާޢްނުމްނ

މި މ

ވަގުތު
 ނަތީޖާ ދައްކުވައިދޭ މިންގަނޑުތައް

ޒިންމާނަގާ ފަރާތް
ސް
ޝަން

ސްޓްރެޓީޖިކް އެކް
ސްޓްރެޓީޖިކް ލަނޑުދަނޑި 

ނަމްބަރު

ެޖުނައރީ 
ްޗ  އިްނ ާމރ

 2016

i
 

.
ަނ  ެގްނ

ްސާލުޙ 
އި
ަންށ  ާޤޫނ

ެބހޭ 
އިްނތިާޚާބ 

ަގއި 
ަދުއުރ ޓީ.ޯއ.ާއރ 

ާކއި  ޮކމިޓީެގ ޒިްނމާަތ
ުނ ްޑާރްފުޓުކުރްނ،  ސީ، ާޤޫނ

ެއުކަލާވުލްނ  ެއްޑޮވަކ
ަސޯޕްޓ ާއއި ެއެހނިެހްނ ަކްނަކްނ.

ްކނިަކްލ  ެޓ

ii
 .

ްސާލުޙެގްނަނ 
އި
ަންށ  ާޤޫނ

ެބހޭ 
އިްނތިާޚާބ 

ުގާމއި ައދި މި ޮކމިޓީެގ  ޮކމިޓީ ާޤއިމ ޮކްށ ހިްނ
ަޝްނަތްއ 

ސީ ެގ ެއކި ޑިވި
ަބުރްނ ޮގުތަގއި އީ. ެމްނ

ަބުރްނ ަޢްއަޔުނ ުކުރްނ  ުޒާވ ޮގަތްށ ެމްނ ަރްމ

ެއްލ.ޭއ.ޕީ.ޕީ.ާއރ
ސީ ެގ 

ުއަމްށ އީ. ްސާލުޙެގަނ
ނީ އި އިްނތިާޚާބ ެބހޭ ާގޫނ

ަކއި އިްނތިާޚާބ ަބހޭ  ަޓ ަަސްއަކްތ ުކުރަމްށ
ސީ މ

ެއްޑޮވަކ
ްސާލުޙެގްނަނ ޮކމިޓީ ެއްއ  ެއުކަލާވުލްނ 

ަންށ އި ާޤޫނ

 1.1.1
ަޝުރއީ 

ނީ ައދި  އިްނތިާޚާބ ެބހޭ ާގޫނ
ާޤއިްމ 

ިްސާލަހްށ އިާދރީ ޮއނިަގނުޑ 
އ

ުކުރްނ 

1.1

 ީ ެޖުނައރ
2016

ަޝްނ 
ުއަމްށ ޮކމި ްސާލުޙ ެގަނ

ަންށ އި އިްނތިާޚާބ ެބހޭ ާޤޫނ
ުލުކުރްނ ްއ ަޙާވ ަގއި ޯޕރްޓޯފލިޯއ ޒިްނމާަތ ެގ ެފްނަވުރ

ެއްލ.ޭއ.ޕީ.ޕީ.ާއރ
ސީ 

ުއުމަގއި އީ ްސާލުޙެގަނ
ަންށއި އިްނތިާޚާބ ެބހޭ ާޤޫނ

ިަޝްނ ެފްނަވުރ ަގއި 
ެގ ޒިްނާމ ަކނަޑ ެއުޅަމްށ ޮކމ

ްއ ެބުހްނ ޯޕރްޓޯފލިޯއ ެގ ޒިްނމާަތ

1.1.2

ެޖުނައރީ 
2016 އިްނ 

ޫޖްނ 2016

i
 

.
ްސާލުޙަތްށ 

އި
ަންށ  ާޤޫނ

ެބހޭ 
އިްނތިާޚާބ 

ްސަކްނެދޭވ ަތުރތީުބްނ ެއުކަލާވުލްނ
އި

ii
 .

ްސާލުޙ ެގަނުއަމްށ  
ަންށ އި އިްނތިާޚާބ ެބހޭ ާޤޫނ

ުގްނ ްނ ެއުކަލާވާލ ހިްނ ސީ ްޕޭލ
ެއްޑޮވަކ

ެއްލ.ޭއ.ޕީ.ޕީ.ާއރ
ްސާލުހ ެގްނަނ ޮކމިޓީ 

ަންށ އި އިްނތިާޚާބ ެބހޭ ާޤޫނ
ުއަމްށ  ްސާލުޙ ެގަނ

ަންށ އި ްނ އިްނތިާޚާބ ެބހޭ ާޤޫނ
ަލނުޑަދނޑި 

ްނ ަވކިަވކި  ސީ ްޕޭލ
ެއުކަލާވާލ ެއްޑޮވަކ

ޭނ ޮގަތްށ ަތްއާޔުރުކުރްނ  ާއއި ައާމުޒަތްއ ހިެމ

1.1.3
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ެޖުނައރީ 
2016 އިްނ 
ިެސްމަބރ  

ޑ
2018

i
 

.
ްސާލުޙ ަތްނފީުޒ 

 އި
ނީ  ާޤޫނ

ެބހޭ 
އިްނތިާޚާބ 

ްސަކްނޭދ 
އި
ދިުނަމްށ 

ޚިުދަމްތ 
ަކއި  ަޓ ުކުރަމްށ

 ި ަޝްނ އިްނ ުމޅ
ަސޯޕްޓ ލީަގްލ ޑިވި

ްކނިަކްލ  ެޓ
ސީ ައްށ ޯފުރޮކްށދިުންނ

އީ

ii
 .

ްސާލުހަތްއ ަތްނފީުޒޮކްށ 
ނީ އި އިްނތިާޚާބ ެބހޭ ާޤޫނ
އިްޒ ުކުރްނ ޭަޝަނަލ

ޮއަޕރ

ެއްލ.ޭއ.ޕީ.ޕީ.ާއރ
ސީ ެގ ޯވްކ 

ްސާލުޙ އީ
ނީ އި އިްނތިާޚާބ ެބހޭ ާޤޫނ

ުގަމްށ ލީަގްލ ުޔނިްޓ  ާކްތަތްއ ހިްނ ްނ ައދި ަހަރ ްޕޭލ
ަސޯޕްޓ ޯފުރ  ޮކްށދިުންނ

ްކނިަކްލ  އިްނ ެޓ

1.1.4

ެޖުނައރީ 
އިްނ 

 -
ިެސްމަބރ 

ޑ
2016

ަގއި 
ާރްއޭޖ 

ުރ  މިާހ
ްސާލުހަތްއ 

އި
ުކެރުވުނ 

ްޑާރްފުޓ 
ަޝުރއީ ޮއނިަގނަޑްށ 

ނީ ައދި  ާޤޫނ
ާދ  ައަމުލ ުކަރުމްނ

ެޖެނަރްލެގ 
 ީ ެއާޓރނ

ަކއި  ަޓ ުކުރަމްށ ަކަށަވުރ
ޯތ  ެފޭތ

ްނ  ެހުޅ ޮއފީަހްށ ުހަށ

ޯސިައްމ 
ސިްމޕ

 “
ޭބްއވި 

ަގއި 
ްސްޓ 

ޯއަގ
 14

އިްލްކޯޓަރްލ 
ަދ 

ެތނިްންގ  ްސްޓެރްނ
ްސ 

ަވރްޑ ުޓ
ްގ  ާލރްންޑ ޑިުއރިްނ

ްސ 
ަސްނ

ެލ
ްތޫރ 

ްސ 
ެސ
ްޕޮރ

 ” ްސ
ަޝްނ

ރީ އިެލްކ ްޓ ިަމްނ ްލ ެއްންޑ ާޕލ ަޝ
ސިެޑްނ

ްޕެރ
ެބހޭ 

އިްނތިާޚާބ 
ާނޮކްށ  ބި

ަތަކްށ 
ްނ  ެހުޅ ުހަށ

ެގ 
ްސާލުޙ ެގަނުއްނ

ނީ ޮއނިަގނަޑްށ އި ާޤޫނ

1.2.1
ާދ  ެގްނ

ުކަރުމްނ 
ައަމުލ 

ުރ  މިާހ
ނީ ޮއނިަގނުޑ  އިްނތިާޚާބ  ެބހޭ  ާޤޫނ
ާވ   ެއ ައްށ ެގްނަންނ

ަޖާޢ ޮކްށ  ުމާރ
ެއުޅްނ  ިްސާލުޙަތްއ ްޑާރްފްޓ ޮކްށ ުހަށ

އ

1.2

ެޖުނައރީ 
2016 އިްނ 

ިެސްމަބރ 
ޑ

2018

ީ ނިމިަފއި  ަޖާޢ ޮކްށ ަވނ ުނަތްއ  ުމާރ އިްނތިާޙާބ ެބހޭ ާޤޫނ
ެއްލ.ޭއ.ޕީ.ޕީ.ާއރ

ާނއި ަގާވއިުދަތްއ  ާދ ާޤޫނ ުރ ަޢަމުލ ުކަރުމްނ ެގްނ މިާހ
ްސާލުޙ 

ަންށ އި ަޖާޢ ޮކްށ އިްނތިާޚާބ ެބހޭ ާޤޫނ ުމާރ
ާަތަންށ  ްއ ާފަހަގ ޮކްށ، ައދި މިހ ޭ ާދއިާރަތ ހ ެޖ ެގްނަންނ
ްސާލުހުކުރުމެގ 

އި
ުނ  ާޤޫނ

ަގުމްނާދ  ހިނ
ުރ  މިާހ

ަަސްއަކުތަގއި އިްނތިާޚާބ ުގޅޭ ޮގުތްނ ައދި ަބަދުލ 
މ

ިާސަލަކްށ 
ަކްށ ) މ ުނާވ ާދއިާރަތ

ވިަފއި  ަތްށ ެގެނ
ިްނ( ައްށ ައަހްއމިްއަޔުތަކްނ  ިްނ، އީ ވޯޓ ޯްސަޓްލ ވޯޓ

ޕ
ދިުންނ

1.2.2

ޫޖްނ 2016 
ޫޖްނ 

އިްނ 
2017

 ީ ްސާލުހުކުރަމްށ ަވނ
ުނ އި ސީ ާޕޓީ ަތާކ ުގޅޭ ާޤޫނ

ސިާޔ
ެއްޑޮވޭކްޓ ޮކްށ ނިމިަފއި

ެއްލ.ޭއ.ޕީ.ޕީ.ާއރ
ސީ ާޕޓީަތުކެގ 

ސިާޔ
އިްނތިާޚާބ ުގޅޭ ަކްނަކުމަގއި 

ިާހ ާޕޓީަތްއ ެއްއ  އި ައދި ުހރ ަބއިެބރިުވާމ
ުފރިަހަމ 

ަކއި  ަޓ ުކުރަމްށ
ަމުގަފހި 

ިުވްނ  ަބއިެވރ
ެއްއަގއި  ަހަމ

ްސާލުހުކުރަމްށ 
ުނ އި ސީ ާޕޓީ ަތާކ ުގޅޭ ާޤޫނ

ސިާޔ
ެއްޑޮވޭކްޓ ުކުރްނ

1.2.3
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ޫޖްނ 2016 
ޫޖްނ 

އިްނ 
2017

ްމ )އީ.ޑީ.ާއރ( ެގ  ިްސޕިުއްޓ ެމޭކނިަޒ
ްސ ޑ

ަޝްނ
އިެލްކ

ަދާނުކުރަމްށ  ަކްނ ަހުރ ިަވްނ ާނޮކްށ ޭއެގ މިނ ބި
ެފްނަވުރ 

ްސާލުހުކުރަމްށ ެއްޑޮވޭކްޓ 
ުނ އި އިްނތިާޚާބ ުގޅޭ ާޢްނުމ ާޤޫނ

ީ ނިމިަފއި. ޮކްށ ަވނ

ެއްލ.ޭއ.ޕީ.ޕީ.ާއރ
)އީ.

ްމ  ެމޭކނިަޒ
ިްސޕިުއްޓ 

ޑ
ްސ 

ަޝްނ
އިެލްކ

ަކްނ  ިަވްނ ާނޮކްށ ޭއެގ މިނ ބި
ޑީ.ާއރ( ެގ ެފްނަވުރ 

ުނ   ުގޅޭ ާޢްނުމ ާޤޫނ
ަދާނުކުރަމްށ އިްނތިާޚާބ  ަހުރ

ިްސާލުޙުކުރަމްށ ެއްޑޮވޭކްޓ ުކުރްނ
އ

1.2.4

ާމްޗ 
 -2016
އިްނ 

ިެސްމަބރ 
ޑ

2016

i
 

.
ަަސްއަކްތ 

ަސާރ ެއުކ މ
ްސ ޮއފި

ޭަޝްނ
މީޑިާއ ރިލ

ުކުރުމެގ ާގްތ ުގުޅެމްއ ާޤއިްމ ެވަފއި ޮއުތްނ 

ii
 .

ެގްނަނ 
ްސާލުޙ 

ނީ އި ާޤޫނ
 
ެބހޭ 

އިްނތިާޚާބ 
ުންނ   ަސުރ ހިެމ

ޮކމިޓީ ަގއި މީޑިާއ ޮއފި

iii
 .

ުގޅިެގްނ 
ްސާލާހއި 

ނީ އި ާގޫނ
ެބހޭ 

އިްނތިާޚާބ 
ޫސުލެގ 

ަަސްއަކްތަތްއ ަކނަޑ ެއޅިަފއިާވ ުއ
ުކެރޭވ މ

ްސ 
ާސ ުކުރްނ )ނިުއ

ާނ  ހިްއ ިްނ ާއްއުމްނ ަމތ
ްސ 

ިވުއ، ޫނ ަޝްލ މީޑިާއ، މީޑިާއ އިްނަޓ
ޯސ
ެލާޓ، 

ާސ ެގ ަޒރިްއާޔ އިްނ(
ަބާޔްނ ައދި ާޢްނުމ ަޖްލ

iv
 .

ަސއިްޓ 
ުނ ަތްއ ެވްބ ާޤޫނ

 ާޢްނުމ ޮކްށަފއިާވ 
ާޝއިުޢ ުކުރްނ   

ަގއި 

މީޑިާއ ުޔނިްޓ
ުގޅޭ 

ަަސްއަކާތއި 
މ
ްސާލޙީ 

އި
ެބހޭ 

އިްނތިާޚާބ 
ެގ ެމުދަގއި ހޭުލްނެތރިަކްނ އިުތުރ  ޮގުތްނ ާޢްނުމްނ
ަސާރއި ެއުކ 

ްސ ޮއފި
ޭަޝްނ

ަކއި މީޑިާއ ރިލ ަޓ ުކުރަމްށ
ަަސްއަކްތ ުކުރްނ

ާގުތްނ މ

1.3.1
ްސާލުޙ 

އި
ނީ  ާޤޫނ

ެބހޭ 
އިްނތިާޚާބ 

ިްއުމ   ުމހ
ަަސްއަކުތަގއި 

މ
ެގަނުއުމެގ 

ިުކުރްނ ުރްނ ަބއިެވރ ްސޭޓްކޯހްލަޑ

1.3

 ީ ެޖުނައރ
2016 އިްނ 

ިެސްމަބރ 
ޑ

2018

i
 

.
ަބުރްނ ެގ ެތެރއިްނ  ިލީުހެގ ެމްނ ުނ ަހާދ ަމޖ ާޤޫނ
ެމުދަގއި ެއުކަގއި 

ާޕޓީަތުކެގ 
ަސޮކްށ ެއކި 

ާޚްއ
ާސިްލ ުކަރްނ 

ަތްއ ޙ ްސުވްނ
ަަސްއަކްތޮކްށ ެއްއަބ

މ
ަސޮކްށ، 

ާހްއ
ްށ  ަބުރްނަނ ެމްނ

ުކާރ 
ަަސްއަކްތ 

މ
ަަސްއަކްތ ުކުރުމ ެގ ާގްތ ުގުޅެމްއ ާޤއިްމޮކްށ ެއ 

މ
ުނ  ެބހޭ  ާޤޫނ ަސޮކްށ އިްނތިާޚާބ

ަފާރްތަރަކްށ ާޚްއ
ަދްއުކަވއިޭދ 

ިްނުމަކްނ  ުމހ
ްސާލުޙުކުރުމެގ 

އި
ަފެއެވ. ާގ ީ ހިްނ ސީ ެކްމެޕއިެންއ ަވނ

ެއްޑޮވަކ

ii
 .

ްސ 
ްސާލުޙުކުރުމެގ ަބުހ

ުނ އި ެބހޭ ާޤޫނ އިްނތިާޚާބ
ޚިާޔާލއި 

ެގ 
ސީ 

އީ
ަތަކުގއި  ަްޝަވާރ

މ
ައދި 

ސީ 
ެދްއަގއި އީ ުންނ ެވްއެޖ ހިނ ިުވްނ ޭބ ަބއިެވރ

ެގ ުފރިަހަމ ެއްއާބުރުލްނ ދިުންނ 

ބިުއޯރ
ަަސްއަކްތ 

ަބުރްނާނ ެއުކ މ ލީުހެގ ެމްނ ުނ ަހާދ ަމިޖ ާޤޫނ
ުކުރުމ ެގ ާގްތ ުގުޅެމްއ ާޤއިްމޮކްށ ެއ ަފާރްތަތަކްށ 
ްސާލުޙުކުރުމެގ 

ުނ އި ެބހޭ ާޤޫނ ަސޮކްށ އިްނތިާޚާބ
ާހްއ

ެކްމެޕއިެންއ 
ސީ 

ެއްޑޮވަކ
ަދްއުކަވއިޭދ 

ިްއުމަކްނ  ުމހ
ުގްނ ހިްނ

1.3.2
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ެޖުނައރީ 
2016 އިްނ 

ިެސްމަބރ 
ޑ

2018

 ާ ަހޅ ުހަށ
ުކުރަމްށ 

ަބަދުލ 
ުނ  ާޤޫނ

ެބހޭ  އިްނތިާޚާބ
ެގ ުކރިްނ  ިލީަހްށ ޮފުނުވުމ ުނ ަހާދ ަމޖ ްނަތްއ ާޤޫނ ެހުޅ ުހަށ
ާރްއޭޖަގއި 

ުރ  މިާހ
ެވަފއިަވނީ 

ާނ  ބި
ްނަތްއ  ެހުޅ ުހަށ

ެއ 
ނީ  ާޤޫނ

ާއއި 
ސީ 

ާސ
ައ
ުނ  ާޤޫނ

ާދ  ުކަރުމްނ
ައަމުލ 

ޮއނިަގނަޑްށ ެފޭތ ޮގަތްއޯތ ެބުލަމްށ ެއާޓނީ ެޖެނަރްލ ެގ  
ްނ ެހުޅ ޮއފީަހްށ ުހަށ

ެއްލ.ޭއ.ޕީ.ޕީ.ާއރ
ަހާލ  ްސާލުޙުކުރުމެގ ަމުރ

ުނ  އި ެބހޭ ާޤޫނ އިްނތިާޚާބ
ަަސްއަކްތަތުކަގއި ެއާޓނީ ެޖެނަރްލ ޮއފީާހއި 

ައދި މ
ަަސްއަކްތ ުކުރްނ

ެއުކ ާގުތްނ މ

1.3.3

ެޖުނައރީ 
2016 އިްނ 

ިެސްމަބރ 
ޑ

2018

i
 

.
ުކުރުމެގ 

ްސލީުޙ 
އި
ުނ  ާޤޫނ

ެބހޭ 
އިްނތިާޚާބ 

ާޕޓީ 
ރ  އިްނަޓ

ެގ 
ސީ 

އީ
ަަސްއަކުތަގއި 

މ
ަަސްއަކުތެގ 

ްސާލޙީ މ
ިޮކްށ އި ްޓޯފްމ ެމުދެވރ ްޕެލ

ސީ ާޕޓީ ަތްއ 
ސިާޔ

ަޙާލ ެއްއަގއި  ިާހ ަމުރ ުހރ
ިުވްނ ުފރިަހަމ ައްށ  ަބއިެވރ

ii
 .

ސީ 
ސިާޔ

ސީ ާއއި 
ަަސްއަކުތަގއި އީ

ްސާލޙީ މ
އި

ސީ 
ާސާވ ޮގަތްށ ެއްޑޮވަކ

ާޕޓީަތްއ ެދ ަފާރްތ ހިްއ
ްށ  ަބުރްނަނ ިލީުހެގ ެމްނ ުނ ަހާދ ަމޖ ަަސްއަކްތ ާޤޫނ

މ
ުގްނ ަވކިްނ ައާމުޒޮކްށ ހިްނ

ެއްލ.ޭއ.ޕީ.ޕީ.ާއރ
ުކުރުމެގ 

ްސލީުޙ 
އި

ުނ  ާޤޫނ
ެބހޭ  އިްނތިާޚާބ

ްޓޯފްމ  ރ ާޕޓީ ްޕެލ ީސީ ެގ އިްނަޓ
ަަސްއަކުތަގއި އ

މ
ސީ 

ސިާޔ
ަަސްއަކުތަގއި 

މ
ިްސާލޙީ 

އ
ިޮކްށ  ެމުދެވރ

ިުކުރުވްނ  ާޕޓީ ަތްއ ަބއިެވރ

1.3.4
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ސައްކަތްތައް
ޝަނަލް ޮއނިގަނޑާއި މަ

ސްޓިޓިއު
ސާގެ އިން

ސަ
ސްޓްރެޓީޖިކް ތަނބު 2: މުއައް

ަދާއއި  ުގުމެގ ާއަދާކ ާސެގ އިާދރީޮއނިަގނޑާއި ެއެތޭރެގ ހިްނ
ަސ
ަޞުދަގއި ުމައްއ

ުކުރުމެގ ަމްޤ ަގަޅްށ ެއަކށީެގްނާވ ެދެމެހްއެޓނިވިޮގެތްއަގއިަކްނ ަކަށަވުރ ްކ ައާމުޒ: އިްނތިާޚުބަތުކެގ ަކްނަކްނ ުކރިައްށ ަދނީ ަރނ ީޖި ްސްޓެރޓ
ަދާނުކުރްނ ަަސްއަކްތަތްއ ަހުރ

މ

ވަގުތު
ނަތީޖާ ދައްކުވައިދޭ މިންގަނޑުތައް

ޒިންމާނަގާ ފަރާތް
ސް
ޝަން

ސްޓްރެޓީޖިކް އެކް
ސްޓްރެޓީޖިކް ލަނޑުދަނޑި

ނަމްބަރު

 2016
ެޖުނައރީ 

ާމްޗ 
އިްނ 

2016

ަތުކްނ 
ަޝްނ 

ެސްކ
ަތާކއި 

ަޝްނ 
ޑިވި

ިާހ  ުހރ
ަޝްނަތާކއި 

ެއ ޑިވި
ަބަލއި، 

ަަސްއަކްތަތްއ 
މ
ުކާރ 

ޑޭްޓ ަތްއ  ަޝްނ ަތާކއި ެމްނ
ަޝްނަތުކެގ ަފްންކ

ެސްކ
ްނާއ ެއްއޮގަތްއ  ްކ ްޕޭލ ީޖި ްސްޓެރޓ

2020-2016 ެގ 
ާސުފުކެރވިަފއި ޮއުތްނ 

ލިެޔވި 

ެއްޗ.ާއރ
ަޝްނަތާކއި 

ޑިވި
ިާހ  ުހރ

ރިެއްޓެގ  ެސްކެރޭޓ
ްއ  ޒިްނމާަތ

ަްސޫއލިްއަޔުތަތާކއި 
މ
ަޝްނަތުކެގ 

ެސްކ
ަކނަޑެއުޅްނ

2.1.1
ްސަކްނޭދ 

އި
އިްނ 

ާސއިްނ 
ަސ
ުމައްއ

ދިުނުމެގ 
ަސާމުލަކްނ 

ަކްނަކަމްށ 
ާނެވަފއިާވ  ާސ ބި

ަސ
ަސުދަގއި ުމައްއ

ަމްޤ
ުރަކްނ  ހީަނ

ިަބެއްއަކަހަލ  ުހރ
ޮގުތްނ 

ަގުޅުކުރްނ ަރނ

2.1

 2016
 ީ ެޖުނައރ

ިެސްމަބރ 
އިްނ ޑ
2018

ަތަކްށ ަތްއާޔުރެވ،  ުވްނ ަތްއ ާރާވ ަބްއަދުލ ުވްނ ަބްއަދުލ
ބިުއޯރ 

ްސ 
ަޝަނރ

ޮކމި
ަތްއާޔުރޮކްށ 

ަޔުއމިްއާޔ 
ަބަލަހްއާޓ ެއެހނިެހްނ އިާދރީ 

ަސާލްތަތްއ 
ުމާވ

ެގ 
ްސ 

ަޝަނރ
ޮކމި

ްށ  ެފްނަވަރ
ުކެރޭވ 

ަަސްއަކްތަތްއ 
މ

ަދާނުކުރްނ ބިލިްއަޔުތ ަހުރ
ބިުއޯރެގ ާޤ

ބިުއޯރ
އިުތުރޮކްށ 

ބިުލަކްނ 
ާޤ
ބިުއޯރެގ 

ްސ 
ަޝަނރ

ޮކމި
ުކެރޭވ 

ބިުއޯރއިްނ 
ެއ 

ަަސްއަކްތަތްއ 
މ
އިާދރީ 

ުހްނ  ެޖ އިްނތިާޒެމްއ ަހަމ

2.1.2
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 2016
ެޖުނައރީ 

ިެސްމަބރ 
އިްނ ޑ

2018 ައްށ

i
 

.
ސީ ެއްއ ުއަފްއާދ ެއައްށ ަޢަމުލ 

ި ާއަކއިްވ ޕޮލ
ުކަރްނ ެފުށްނ

ii
 .

ަޝްނ ެގ ަމުއޫލަމުތ ަތާކއި ެއްމ.ޯއ.ޫޔ 
އިެލްކ

ަގނުޑ ަތާކއި އިްނތިާޚބީ  ުސޫލކީ މިްނ
ަތާކއި، 

ެއެހނިެހްނ ލިުޔްނަތްއ ެއްއ ުކެރވި ުކރިަޔްށ 
ުކުރަމްށ 

ރިާއަޔްތ 
އިްނތިާޚުބަތުކަގއި 

ޮއްތ 
ްނ ަރްއާކުކެރުވ

iii
 .

ެގ 
ސީ 

އީ.
ޮގަތްށ 

ެބެލޭވ 
ަންއ  ާޢްނުމްނ

ްނ ާޝއިުޢުކެރުވ
ަސއިުޓަގއި ާއަކއިްވ 

ެވްބ

ްސ.ޭއ
ޕީ.ެއ

ަމާށއި ެއެތޭރެގ  ރީ ެދެމެހްއުޓ ަޝަންލ ެމަމ
ްސޓިޓިުއ

އިްނ
ސީ. 

އީ.
ަގުޅުކުރަމްށ  ަރނ

ަވްއަޓާފޅި 
ުގުމެގ  ހިްނ

ސީ ެއްއ ުއަފްއަދއި ާޤއިްމުކުރްނ
ި ާއަކއިްވ ޕޮލ

2.2.1
ުކާރ 

ުގާމއި  ހިްނ
ާސެގ 

ަސ
ުމައްއ

ަނތީާޖ 
ަމ  ެއްނެމުފރިަހ

ަަސްއަކްތ 
މ

ރީ  ަޝަންލ ެމަމ
ްސޓިޓީުއ

އި އިްނ ެނުރަމާށ
ެއެތޭރެގ 

ަސުދަގއި 
ަމްގ

ުމެގ  ެދެމެހްއުޓ
ަގުޅުކުރްނ ުގުމެގ ަވްއަޓާފޅި ަރނ ހިްނ

2.2

 2016
 ީ ެޖުނައރ

ޫޖްނ 
އިްނ 

2017 ައްށ

i
 

.
ަމްންޓ  ްޖ ުޑ ަރްއާކެތރި ޑޭާޓ ެމޭނ ަކްނ ޮބ ާހަމ

ެމްއ ާޤއިްމ ުވްނ ިްސަޓ
ސ

ii
 .

ާނޮކްށ  ސީ ެހުދުމަގއި ެހކީެގ ަމްއަޗްށ ބި
ޕޮިލ

ެބުލަމްށ 
ަވުރ  މިްނ

ުކރިައްއާދ 
ަހަދއި 

ަމުޢޫލާމުތ ެއްއޮކްށ ރިާއަޔްތުކުރްނ 

ްސ.ޭއ
ޕީ.ެއ

ެމްއ  ިްސަޓ
ސ
ަމްންޓ  ްޖ ްށެފްނަނ ަރްއާކެތރި ޑޭާޓ ެމޭނ ެދުފ

ާޤއިްމ ުކުރްނ
2.2.2

 2016
 ީ ެޖުނައރ

ިެސްމަބރ 
އިްނ ޑ

2018 ައްށ

ްނ  ްޕޭލ
ަމްންޓ  ްޖ ެމޭނ

ަޝްނ 
އިެލްކ

ްޑ  އިްނަޓްގޭރެޓ
ި އައްށ ައްނަނ  ުންނުކެރވ ުގުމަގއި ޭބ ަޝްނ ހިްނ

އިެލްކ
ްއ ައްޕޑޭްޓ ުކެރުވްނ ަބަދުލަތ

ްސ
ސީ.ެއ

އީ.
 ޭ ހ ެޖ ަގްނ ހިްނ

ުގޅިެގްނ 
ަލނުޑަދނޑިަތަކާކއި 

ާސުފ 
ަޝްނަތުކެގ 

ޑިވި
ުސްނަގޑިަތާކއި 

ާކްތަތާކއި  ަޙަރ
ަޝްނ 

އިެލްކ
ަކނަޑެއޅިަފއިާވ 

ަތްށ 
ަްސޫއލިްއަޔުތ 

މ
ެންއ ުއެފްއުދްނ ަމްންޓ ްޕޭލ ްޖ ެމޭނ

2.2.3

 2016
 ީ ެޖުނައރ

ިެސްމަބރ 
އިްނ ޑ

2018 ައްށ

ްސ ޫޓްލެއްއެގ ޮގުތަގއި 
ަޝަންލ ެރެފަރްނ

ްސޓިޓިުއ
އިްނ

ަމްށ  ރީ ެދެމެހްއުޓ ަޝަންލ ެމޮމ
ްސޓިޓިުއ

ުންނޮކްށ އިްނ ޭބ
ުންނ ުކެރުވްނ ައްލ ޭބ އިުތުރ ުލެޔްއެގ ޮގުތަގއި ެމުނ

ެއްޗ.ާއރ
ްއ ާސުފޮކްށ  ޫސުލަތ

ާކއި ުއ ްމަތ ުގުމެގ ނިާޒ ސީ. ހިްނ
އީ.

ައްލ ެއްއ ަތްއާޔުރުކުރްނ ެއނޭގޭނ ަފަދ ެމުނ
2.2.4

 2016
 ީ ެޖުނައރ

ިެސްމަބރ 
އިްނ ޑ

2018 ައްށ

އި ަކްނަކްނ  ްސަތްއ ަމުދ ުކުރަމާށ
ިްކ ުހަރ ބިުއޯރްކެރޓ

ރީ ެޖެނަރްލ ެގ  ެސްކެރަޓ
ްސ ުކުރަމްށ 

ުމްނ ައަވ ނިްނ
ުގުމެގ  ރިެއްޓ ހިްނ ެސްކެރޭޓ

ަމާގަމްށ ުދަވުހްނ ުދަވަހްށ 
ުލ ުކެރުވްނ ަްސޫއލިްއަޔުތ ަޙާވ

މ

ެއްޗ.ާއރ
ާވ  ިެގްނ ލިބ

ަތާކއި 
ްސ 

ިާސ
ެއކި ަފާރްތަތުކެގ އިްޚތ

ާބުރަތްއ ަކނަޑެއޅި ލިެޔވިަފއިުވްނ
 

2.2.5



ައްށދެިވހާިރްއޭޖެގ އިެލްކަޝްންސ ޮކމިަޝުނެގ ްސްޓެރޓީޖިްކ ްޕޭލްނ 2016 އްިނ 2020 

54  

 2016
ެޖުނައރީ 

ިެސްމަބރ 
އިްނ ޑ

2018 ައްށ

i
 

.
ްންގ ެގ ެއެޖްނޑާަގއި  ަޝްނ މީިޓ

ިާހ ޮކމި ުހރ
ުންނ ރީ ެޖެނަރްލެގ ރިޯޕްޓ” ހިެމ ެސްކެރަޓ

“

ii
 .

ޮކިުއަމްންޓ  ްއ ަބާރަބަރްށ ޑ ުވެމ ިާހ ަބްއަދުލ ުހރ
ުކެރުވްނ

iii
 .

ަްޝަވާރ 
މ

ްއަގއި  ުވެމ ަބްއަދުލ
ިާހ  ުހރ

ަތާކއި  ުމްނ ނިްނ
ާމ  ނިްނ

ަކްނަކާމއި 
ުކެރޭވ 

ާސުފޮކްށ 
ައަޅްނެޖހޭަކްނަކްނ  ފިަޔަވުޅ

ުސްނަގޑިާއެއުކ 
ެއަކްނަކުމެގ 

ޮގަތްށ  ެއނޭގެނ
ރަންލ  އިްނަޓ

ަތްއާޔުރުކެރވި 
ަޔުއމިްއާޔ 

ރިެއްޓެގ  ެސްކެރޭޓ
ިޮކްށ  ެމުދެވރ

ާސރާވ 
ިުކުރްނ ެނ ޮގްތ ެމުދެވރ ްއަޒުފްނަންށ ލިޭބ ުމަވ

iv
 .

ަަސްއަކަތްށ 
މ
ަތާކއި  ުމްނ ނިްނ

ެގ 
ްސ.ޖީ 

ެއ
ަޝްނ 

ޮކމި
ަތާކއި  ުމްނ ނިްނ

ާވ 
ުންނ  ޭބ

ޭްސ ެއްއ ުއެފުދްނ
ުކެގ ޑޭާޓބ ޑިެރްކޓިްވަތ

ބިުއޯރ
ާގ  ރިެއްޓ ާއ ެދެމުދ ހިނ ެސްކެރޭޓ

ިަޝްނ ާއއި 
ޮކމ

ސިަފެއްއ ެގަނުއްނ
ްސމީ 

ުމާޢަމާލްތަތަކްށަރ
 

2.2.6

 2016
 ީ ެޖުނައރ

ޫޖްނ 
އިްނ 

2017 ައްށ

ޮކްށ 
ަބެޖުޓ 

ެއުޅަމްށ 
ްއ  އިަމާރެތ

ްސ 
ޮއފީ

ާއ 
ްނ ެހުޅ ްސ ޮއފީަހްށ ުހަށ

ްޕޮރޯޕަޒްލ ަރއީ
ަޝްނ

ެއްޑމިްނ ެސްކ
ަޝްނަތްއ 

ެސްކ
ަޝްނަތާކއި 

ިާހ ޑިވި ސީ ެގ ުހރ
އީ.

ްށ ަމުގަފހި  ަަސްއަކްތުކުރަމ
ެއްއަތެންއަގއި ުގޅިެގްނ މ

ްއ  ްސ އިާމާރެތ
ަސއިެޒްއެގ ާއ ޮއފީ

ްށ ެއަކށީެގްނާވ  ުވަމ
ްނ   ެހުޅ ެއުޅަމްށ ަބެޖުޓ ޮކްށ ްޕޮރޯޕަޒްލ ެއްއ ުހަށ

2.3.1
ުކުރަމްށ 

އިާދރީަކްނަކްނ 
އިްނތިާޚުބެގ 

ަޝުނެގ 
ުކަގއި ޮކމި ަކާޒއި ައޮތުޅަތ ަމއިަމުރ

ްށ  ާގއިުމުކުރަމ
ަކުޒަތްއ  ަމުރ

އިުތުރ 
ުއެލްއ ާޤއިުމޮކްށ  ަމުގަފހިާވެނ ަފަދ ާމަހ
ުކރިައްށ 

ަަސްއަކާތއިެގްނ 
މ

ެއ 
ްއ  އިްޚތިާޔުރަތ

 ި ުހރ
ދިުޔުމަގއި 

ްށ ެދެނަގުތްނ ާފަހަގޮކ

2.3

 2016
ެޖުނައރީ 

ިެސްމަބރ 
އިްނ ޑ

2017 ައްށ

ީސިބިލިޓީ 
ފ
ަތާކއި  ަލާފ

ުފާޅުކުރާމެބހޭ 
ޭަޝްނ 

ޮއަޕރ
ޭނ ލިުޔެމްއ ެހުދްނ ްސ ހިެމ

ސި
ެއަނަލ

ަޝްނ
ެއްޑމިްނ ެސްކ

ުޑ  ްށ ޮބ ޭަޝްނަތްއ ައޮތުޅ ެފްނަވަރ
ސީ ެގ ޮއަޕރ

އީ.
ޭަޝްނ 

ަސްލޓ
ޮކްނ

ާނެއުކ  ުރްނ ްސޭޓްކޯހްލަޑ
ުކުރަމްށ 

ޭަޝަންލ 
. މީެގ ެތޭރަގއި ާމލީ، ޮއަޕރ ަތެކްއ ޭބްއުވްނ

ޯފުރްނެތރިަކްނ 
ޖިޮއްގަރފިްކ/ެޑޮމްގެރފިްކ 

ައދި 
ެނފިްޓެހުދްނ  ޯްސްޓ/ެބ

ިަވުރ )ރީްޗ( ާއ ުގޅޭ ކ ުހރ
ެނެއެވ.  ހިެމ

2.3.2
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 2016
ެޖުނައރީ 

ޫޖްނ 
އިްނ 

2016 ައްށ

ޭަޝްނ 
ޓ ެމްނ އިްމްޕިލ

ެހދި 
ެއްއ 

ްސަމްންޓ 
ެސ
ެއ

ަަސްއަކްތ ުކެރުވްނ
ަންށ މ ްޕޭލ

ެއްލ.ޭއ.ޕީ.ޕީ.ާއރ
ޭަޝްނ 

ްސްޓރ
ި ެރޖ

ްސ 
ރ ވޯާޓ

ައާށއި 
ސީ.ބީ 

އީ.
ސީ.ޓީ 

ައއި.
ައދި 

ްސ 
ަފއިޭންނ

ެކްމެޕއިްނ 
ައާށއި 

ިަފއިާވ  ެހޅ ުހަށ
ަންނ  ެގްނ

ައްށ 
ޭަޝްނ 

ަްސޓ
އިްނޓ

ްސަމްންޓެއްއ ެހުދްނ
ެސ
ަތުކެގ ެއ ާކއި ަލާފ ަބަދުލަތ

2.4.1
ުޑ  ަކްނޮބ ، ާހަމ ްއެފްނަނ ަކާމއި، ެދުފ ަހަމ ަހަމ
އިްނތިާޚެބްއ 

 ި އިުތާބުރުހރ
ައދި 

ުގްނަތާކއި  ާކއި ެއެތޭރެގ ހިްނ ްށަޓ ޭބްއުވަމ
ަދ ުކުރްނ ަގ ްއ ަވުރ ްމަތ ނިާޒ

2.4

 2016
 ި ުޖަލއ

ިެސްމަބރ 
އިްނ ޑ
2017

i
 

.
ޭަޝްނ 

ޓ ެމްނ ްސަމްންޓ ެއްއ ެހދި އިްމްޕިލ
ެސ
ެއ

ަަސްއަކްތ ުކެރުވްނ
ްނ ައްށ މ ްޕޭލ

ii
 .

ްމ ާޤއިްމ ުވްނ ޭަޝްނ ނިާޒ
ްސްޓރ

ި އީ ވޯާޓ ެރޖ

iii
 .

ޭްސ 
ްސ ަތަކްށ ކ

ޫސްޓ
ސީ.ބީ ައދި ޯލ 

އީ.
ްނ ެމްއ ާޤއިްމުވ ިްސަޓ

ސ
ަމްންޓ  ްޖ ެމޭނ

iv
 .

ްނ ްސ. ެއްއ ާޤއިްމުވ
ްޑ އީ.ެއްމ.ެއ އިްނެޓްގޭރެޓ

ްސ
ސީ.ެއ

އީ.
ްސ 

ަޝނ
އިެލްކ

ޮއްނަނ 
ައްށ   2019

އިްނ   2016
ުންނ  ާޤޫނ

ަދުއަރްށ 
އިްނތިާހބީ 

ުނަވަތ 
ްލ  ަސއިަކ

ާލޒިްމުކާރ އިްނތިާޚުބަތްއ ަތްނފީުޒުކުރްނ. މިޮގަތްށ 
ެއުކ 

ުނަވަތ 
ާކއި  ަބަދުލަތ

ާއ 
ަތްނފީުޒުކާރއިުރ 

އިްނތިާޚުބަތްއ ަތްނފީުޒުކުރްނ. 

2.4.2
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ޝަނަލް ފެންވަރު ބިނާކުރުން
ސީލަތްތަކާއި ޕްޮރފެ

ސާނީ ވަ
ސްޓްރެޓީޖިކް ތަނބު 3: އިން

ްއަޒުފްނ ަބަދުލުވްނ ަމުދުކުރްނ ަދާނޮކްށ ުމަވ ަޝަންލ ަތަރްއޤީ ަހުރ
ަޒުފްނެގ ްޕޮރެފ ާނޮކްށ، ުމަވ ްނ ބި ަގުޅ މީުހ ްށ ަރނ ަަސްއަކްތުކުރަމ

ިަޝުނަގއި މ
ްކ ައާމުޒ: ޮކމ ީޖި ްސްޓެރޓ

ވަގުތު
ނަތީޖާ ދައްކުވައިދޭ މިންގަނޑުތައް

ޒިންމާނަގާ ފަރާތް
ސް
ޝަން

ސްޓްރެޓީޖިކް އެކް
ސްޓްރެޓީޖިކް ލަނޑުދަނޑި

ނަމްބަރު

ެޖުނައރީ 
އިްނ  

 2016
ިެސްމަބރ 

ޑ
2018 ައްށ

i
 

.
ްގނީްޑ 

ެރއިނިްނ  ްޓ
ެއުކ 

ާއއި 
ސީ 

އީ
ާސނީ 

އިްނ
ެހދި 

ްސަމްނެޓްއ 
ެސ
ެއ

ަމުދަކާމއި 
 ި ުހރ

ަތުކަގއި  ަސީްލްތ
ވ

ަބލިަކށިަކްނަތްއ ާފަހަގ ުކެރވި ެއަކްނަކަމްށ 
ްސެމްންޓ 

ެސ
ެއ
ޭސިޓީ 

ެކޕ
ުކަރނިވި 

ާނ  ބި
ްނ ެއްއ  ުއެފުދްނ ްޕޭލ

ii
 .

ެމްންޓަތުކަގއި  ޑިާޕްޓ
ާއއި 

ަޝްނަގ 
ޮކމި

ާށއި  ްއަޒުފްނަންށ ައާމުޒަތެކްއ ަކނަޑެއުޅަމ ުމަވ
ްށ  ުރަމ ާފަހަގުކ

ަތްއ 
ްޕ  ެގ

ޭސިޓީ 
ެކޕ

ްއަޒުފްނާނއި  ުމަވ
ާނއި  ަޝަނުރްނ

ޮކމި
ޭަޝްނެއްއަގއި 

ަސްލޓ
ޮކްނ

ެގ  ަޝަނުރްނ
ޮކމި

. ިުވްނ ަބއިެވރ

iii
 .

ޭސީޓީ 
ި ެކޕ ަތުކަގއި ުހރ ަސީަލްތ

ާސނީ ވ
އިްނ

ަތްއ 
ަތްމރީްނ 

ުންނާވ  ޭބ
ަތާކއި 

ްސ 
ްޕ ެގ

ަތާކއި  ަތްމރީްނ
ަސ 

ެބހޭ ާޚްއ
ަކާމ 

ެއނގި 
ަތްމރީްނ 

ެބހޭ 
ުގާމ  ހިްނ

އިްނތިާޚުބަތްއ 
ެރއިނިްނގ( ަތްއ ެއނުގްނ )ްބރިްޖ ްޓ

iv
 .

ޭސިޓީ 
ެކޕ

ެގ 
ރިެއްޓ  ެސްކެރޭޓ

ސީ. 
އީ.

ުކެރވި 
ާޤއިްމ 

ްނ ެއްއ  ްޕޭލ
ްޓ  ަމްނ ޑިެވލޮްޕ

ަވުރ ެބެލުވްނ ޭއެގްނ ަނތީާޖ ެނެރޭވ މިްނ

ެއްޗ.ާއރ
ެންއ  ްޓ ްޕޭލ ަމްނ ޭސިޓީ ޑިެވލޮްޕ

ަޝަންލ ެކޕ
ްސޓިޓިުއ

އިްނ
ަޝަންލ ަތަރްއޤީައާށއި ެއެތޭރެގ 

ްސޓިޓިުއ
)ޭއަގއި އިްނ

ަލނަޑަދނޑިަތާކއި 
ޮގަތްށ  ަމުގަފހިާވެނ

ުގަމްށ  ހިްނ
ަތަރްއގީ 

ާވޮގަތްށ(  ާސުފޮކްށަބާޔްނެވެގްނ
ައާމުޒަތްއ 
ުކުރްނ. 

3.1.1
ިަޝާނއި 

އިްނތިާޚާބ ުގޅޭ ަކްނަކުމަގއި ޮކމ
ްށ  ަބުރްނަނ ެމްނ

ރިެއްޓެގ  ެސްކެރޭޓ
ުމެގ  ހޭުލްނެތރިުކުރުވ

އި  ަތްމރީާނ
ުގްނ ްޕޮރްގާރްމ ހިްނ

3.1
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v
 .

އިްނތިާޚުބ 
ެއްއަގއި 

ެލެވްލ 
ސީ 

ި ޕޮލ
ުންނަތަކްށ  ޭބ

ެގ  ަޝަނުރްނ
ޮކމި

ުގަމްށ  ހިްނ
ްނ  ްޓ ްޕޭލ ަމްނ ޭސިޓީ ޑިެވލޮްޕ

ަފްއާތަފއިާވ ެކޕ
ެއްއ ަތާއަރްފުކުރްނ

vi
 .

ެއްއ ޫންނ ާމ ުފރިަހަމ ަތުރަޖ

vii
 .

ްއަޒުފްނަންށ  ިާހ ާއ ުމަވ ރިެއާޓ ުގޅޭ ުހރ ެސްކެރޭޓ
ެއ 

ުއެފދި 
ެރއިނިްންގެއްއ  ްޓ

ަޝްނ 
ްކ އިްނަޑ

މި 
. ައދި  ުކެރުވްނ

ަތާއަރްފ 
ެރއިނިްންގ  ްޓ

ާކއި  ޫސުލަތ
ުއ
ްކ  ެރއިނިްންގަގއި ޑިޮމްކެރޓި ްޓ

ެގ 
ަޝްނ 

ޮކމި
އިުތުރްނ 

ަގނުޑަތުކެގ  މިްނ
ަގނަޑްށ ައލިައުޅާވ ެވލިުއ  ާކއި މިްނ ޫސުލަތ

ުއ
ުންނ ެރއިނިްންގ ެއްއ ހިެމ ޭްސްޑ ްޓ

ބ

viii
 

.
ެގ  ސީ.ޓީ ަފަދ ަދުއަލުތ

ެޖްނޑާ ައދި ައއި.
ާސަތާކއި ުގޅިެގްނ 

ަސ
ެއެހްނ ުގުޅްނުހރި ުމައްއ

ަތްމރީްނ 
ސިފިްކ 

ްސެޕ
ްސްޓ 

ްކ ޮކްނެޓ
ެކްއ ުއެފދި ަތާއަރްފުކެރުވްނ ްޕޮރްގާރްމަތ

ޮއްކޯޓަބރ 
އިްނ 

 2016
ްޗ 2017 ާމރ

i
 

.
ަސޮކްށ 

ާގ ަފާރްތަތަކްށ ާޚްއ އިްނތިާޚުބ ހިްނ
ސީ ައދި 

ޫޔ.ެއްނ.ޑީ.ޕީ، އީ.
ުއަފްއާދަފއިާވ 

ރެންޓ  އިްނަޓ
ަފަދ 

ަސއިްޓ 
ެވްބ

ައއިޑިާއ 
ްއަޒުފްނެގ  ަތްއ ުމަވ ިޮކްށ ެހދޭ ަތްމރީްނ ެމުދެވރ
ްނ ެގ  ްޓ ްޕޭލ ަމްނ ޭސިޓީ ެޑެވލޮްޕ

ަފުރދީ ެކޕ
ެތެރައްށ ަތާޢަރްފުވްނ

ii
 .

ްމ ެގ ެތެރައްށ  ިްސަޓ
ސ
ްސާޓްފ ެއްޕެރއިަޒްލ 

ްނ  ްޕޭލ
ްޓ  ަމްނ ޑިެވލޮްޕ

ޭސިޓީ 
ެކޕ

ަފުރދީ 
ަތާޢަރްފުވްނ

ެއްޗ.ާއރ
ޭސިޓީ 

ްއަޒުފްނަންށ ަފުރދީ ެކޕ ާނއި ުމަވ ަޝަނުރްނ
ޮކމި

ްސާޓްފ 
ްނ  ެންއ ާޤއިްމޮކްށ ެއ ްޕޭލ ްޓ ްޕޭލ ަމްނ ޑިެވލޮްޕ

ްމެގ ެތެރައްށ ަތާޢަރްފ ުކުރްނ ިްސަޓ
ސ
ެއްޕެރއިަޒްލ 

3.1.2
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 2016
ުޖަލއި 

ިެސްމަބރ 
އިްނ ޑ

2017 ައްށ

ިްލ އިްނތިާޚަބްށ  ސ
ަވަނ ައަހުރެގ ލޯަކްލ ަކުއްނ  2016

ްއަޒުފްނަތެކްއ  ުމަވ
ަސރޓިަފއިްޑ 

ަސްއަތ 
އިްނ

 100
ބޫުލުކާރ ަތްމރީްނ 

ސީ އިްނ ެއްމ.ކިުޔ.ޭއ ަގ
ެނެރ، އީ.

ްނ ެފުށްނ ްޕޮރްގާރްމ ެއްއ ަތާއަރްފޮކްށ ަޢަމުލުކެރެވ

ެއްޗ.ާއރ
ަޝަންލ 

ަޝުލްނ ްޕޮރެފ
ިްނގ ޮއފި އިްނތިާޚުބަތުކެގ ޕޯލ
ަސރޓިަފއި ުކުރުވްނ

ުކުރާވ 
3.1.3

 2016
 ި ުޖަލއ

ިެސްމަބރ 
އިްނ ޑ

2016 ައްށ

i
 

.
ަގއިްޑަލއިްނަތްށ 

ްޓ  ަމްނ ޑިެވލޮްޕ
ެރއިނިްންގ  ްޓ

ުއެފދި ެއ ަގއިްޑަލއިްނައްށ ައަމުލ ުކެރެވްނ 
ެފުށްނ

ii
 .

ްއަޒުފްނ ަތްމރީްނ ަތަކްށ  ާނއި ުމަވ ަޝަނުރްނ
ޮކމި

ްށ ެއ ަތްމރީްނ ަތަކކީ ެއމީެހްއ ުކާރ  ޮފުނުވަމ
ޭަޝަންލ ައާމުޒަތަކްށ 

ަަސްއަކާތއި ޯއަގަނއިޒ
މ

ަވުރ ެބުލަމްށ  ި މިްނ ާއ ުގުޅްނ ުހރ ެއ ަތްމރީްނ
ްޓެއްއ  ްމްޕޭލ ެޓ

ޭަޝްނ 
ަްސޓިފިކ

ޖ
ެރއިނިްންގ  ްޓ
އިުވްނ ުއެފދިަފ

ެއްޗ.ާއރ
ަސުތަތްއ 

ުފުރ
ަޝްނަތުކެގ 

އޮްބަޒޭވ
ަތާކއި  ަތްމރީްނ

ަހަމ  ަހަމ
ުޑޮގެތްއަގއި  ޮބ

ަކްނ  ާހަމ
ެބުހުމަގއި 

އިްނ 
ސީ 

އީ.
ެބުހަމްށ 

ަކްނަކްނ 
ެއ 

ޮކްށ 
ަތެކްއ 

ަގއިްޑަލއިްނ 
ްޓ  ަމްނ ެރއިނިްންގެޑެވލޮޕ ްޓ

ުއެފްއުދްނ

3.1.4

 2016
 ީ ެޖުނައރ

ޫޖްނ 
އިްނ 

2017 ައްށ

ަބެޖްޓ 
 ޭ ެހޅ ުހާށ

ައްށ 
ިްއާޔ  ްމހޫރ ުޖ

ީުސްލ 
ަރއ

ޯަސްލ ަގއި ަތްމރީްނ ަތްއ ުކރިަޔްށ ެގްނާދެނ 
ްޕޮރޕ

އިުވްނ ނިަފ ޯހެލްއ ހިެމ

ެއްޗ.ާއރ
ްސ 

ަމްށ ަކނަޑެއޅިަފއިާވ ާއ ޮއފީ ެހުޅ ސީ އިްނ ުހަށ
އީ.

ަސ 
ަތްއ ުކރިަޔްށ ެގްނާދެނ ާޚްއ ަގއި ަތްމރީްނ އިާމާރުތ

ުންނ ުނަމްށ ަބެޖްޓަގއި ހިެމ ަތެންއ ހިެމ

)2.3.1 ާއއި ުގޅޭ( 

3.1.5

 2016
ެޖުނައރީ 

ިެސްމަބރ 
އިްނ ޑ

2018 ައްށ

ެރއިނިްންގ  ްބރިްޖ ްޓ
ުގުޅަވއިެގްނ 

ުއާލ  ާމަހ
ދިެވހި 

ްޕޮރްގާރެމްއ ުއެފދި ެއައްށ ަޢަމުލ ުކެރެވްނ ެފުށނ
ެއްޗ.ާއރ

ެރއިނިްންގ  ްބރިްޖ ްޓ
ުއާލ ުގުޅަވއިެގްނ  ދިެވހި ާމަހ
ަކރިކިުއަލްމ ެއްއ ުއެފްއުދްނ

3.1.6
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 2016
ެޖުނައރީ 

ެޖުނައރީ 
އިްނ 

2018 ައްށ

i
 

.
ަތްއ  ަސީަލްތ

ވ
ާސނީ 

އިްނ
ުޑ  ޮބ

ަކްނ  ާހަމ
ޫސެލްއ ާޤއިްމެވ ެއ ެއްޕެރއިަޒްލ 

ާގ ުއ ހިްނ
ްނ ެމްއ ާޤއިްމުވ ނިާޒ

ii
 .

ެއްޗ.ާއރ
ަރްށ  ުހަނ

ަފއިާވ  ލިިބ
ބިލިްއަޔާތއ 

ާޤ
ުޑ  ަކްނޮބ ާހަމ

ީާފ ދިުނާމއި ައދި ޮކްނެމ  ްށ ަވޒ ްނަނ ަބާލަފއި މީުހ
ައދި 

ަބާލެނ  ެފްނަވުރ
ަަސްއަކުތެގ 

މ
ްއަޒެފްއެގ  ުމަވ

ަތްމރީުނ 
އިާނަޔްތަތާކއި 

ޭދ  ލިިބ
ްއަޒުފްނަންށ  ުމަވ

ެކރިައެރްއ 
ުކރިެއުރާމއި 

ީާފެގ  ަވޒ
ަސަތާކއި 

ުފުރ
ާސުފޮކްށ 

ަސުތަތްއ 
ުފުރ

 ި ުހރ
ާނުކުރަމްށ  ބި

ެމްއ ާޤއިުމުކުރްނ ަފަދ ެއްޕެރއިަޒްލ ނިާޒ ެއނޭގެނ

3.2.1
ްސ 

ިޯސ
ރ

ހިުޔަމްނ 
ަޝުނެގ 

ޮކމި
ަދާނ  ަހުރ

ްމ  ިްސަޓ
ސ

ަމްންޓ  ްޖ ެމޭނ
ުކުރްނ

3.2

 2016
ޭއްޕރީްލ 

ޮއްކޯޓަބރ 
އިްނ 

2018 ައްށ

ަމާގުމެގ 
ެގ  ެއމީުހްނ

ްއަޒުފްނަންށ  ުމަވ
ިާހ  ުހރ

ިާހ  ަްސޫއލިްއަޔުތަތްއ ައލިައުޅާވާލ ޓީ.ޯއ.ާއްރ ުހރ
މ

ިަފއިުވްނ ްއަޒުފްނަންށ ލިބ ުމަވ

ެއްޗ.ާއރ
ްސ 

ެރަފެރްނ
ޮއްފ 

ްްސ 
ރމ ަޓ

ަކްށ  ަމާގުމަތ
ިާހ  ުހރ

)ޓީ.ޯއ.ާއްރ( ެހެދުމްނ ދިުޔްނ
3.2.2

 2017
 ީ ެޖުނައރ

ޫޖްނ 
އިްނ 

2017 ައްށ

ްއ  ަޝުކވާަތ
ަސަލަތާކއި 

ުސޫލކީ ަމްއ
ްއަޒުފްނެގ  ުމަވ

ެމްއ ާޤއިްމ ުކެރުވްނ ެނ ނިާޒ ަބަލއިަގްނާނ
ެއްޗ.ާއރ

ްއ  ަޝުކވާަތ
ަސަލަތާކއި 

ުސޫލކީ ަމްއ
ްއަޒުފްނެގ  ުމަވ

ެމްއ ާޤއިްމ ުކުރްނ ެނ ނިާޒ ަބަލއިަގްނާނ
3.2.3
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ޭޝަން ޓެކްޮނޮލޖީ
ޝަން ޮކމިޔުނިކ

ސްޓްރެޓީޖިކް ތަނބު 4: އިންޮފމޭ

ަދާނ ުކުރްނ ިޖީ ަހުރ ްކޮނލ ަޝްނ ެޓ
ަޝުނެގ އިްނޮފޭމ

ަސުދަގއި ޮކމި
ަގުޅުކުރުމެގ ަމްޤ ަސާލުތ ަރނ

ުގުމަގާއއި ެއެތެރާއއި ޭބުރެގ ުމާވ ްކ ައާމުޒ: އިްނތިާޚުބ ާބްއަވއި ހިްނ ީޖި ްސްޓެރޓ

ވަގުތު
ނަތީޖާ ދައްކުވައިދޭ މިންގަނޑުތައް

ޒިންމާނަގާ ފަރާތް
ސް
ޝަން

ސްޓްރެޓީޖިކް އެކް
ސްޓްރެޓީޖިކް ލަނޑުދަނޑި

ނަމްބަރު

 2016
ެޖުނައރީ 

ޫޖްނ 
 

އިްނ 
2016 ައްށ

ެހދި 
ެއްއ 

ްސަމްންޓ 
ެސ
ެއ
ޭސިޓީ 

ެކޕ
ސީ.ޓީ 

ައއި.
 ި ުހރ

ަޝުނަގއި 
ޮކމި

ޮގުތްނ 
ެގ 

ސީ.ޓީ 
ައއި.

ްޕ ަތްއ ާފަހަގުވްނ ޭސިޓީ ެގ
ުރަކްނަކާމއި ެކޕ ހީަނ

ސީ.ޓީ
ައއި.

 ި ުހރ
ުރ  މިާހ

ެފްނަވުރ 
ސީ.ޓީ 

ައއި.
ިަޝުނެގ 

ޮކމ
ބިްލ ަކުމެގ 

ި ާޤ ަދާނ ުކުރަމްށ ުހރ އި ަހުރ ަވާރ މިްނ
ްސަމްންޓެއްއ ެހުދްނ

ެސ
ެއ

4.1.1
ސީޓީ ެފްނަވުރ އިުތަރްށ 

ިަޝުނެގ ައއި.
ޮކމ

ަންށ  ުރްނ ްސޭޓްކޯހްލަޑ
ަދާނޮކްށ  ަހުރ

ިްކ ޚިުދަމްތ ދިުންނ އިެލްކްޓޯރނ

4.1

ެޖުނައރީ 
އިްނ 

 2016
ްމަބރ  ެސްޕެޓ
2016 ައްށ

i
 

.
ަތަކްށ  ެއަފާރްތ

ެއުކ 
ާނއި  ުރްނ ްސޭޓްކޯހްލަޑ

ޯފުރޮކްށ  
ަތްށ  ހިުދަމްތ

ިްކ  އިެލްކްޓޯރނ
ެންޓޯވްކ 

ަތާކއި  ަދިތ
 ި ުހރ

ދިުނުމަގއި 
ަދާނ ުކުރަމްށ ައލިައުޅާވާލ  ެސކިުއރިޓީ ަހުރ

ްއ ޭބްއުވްނ ުވެމ ަްޝަވާރ ަބްއަދުލ
މ

ii
 .

ސީ.ޓީ 
ައއި.

ެގ 
ސީ 

އީ.
ަޝުންނ 

ޮކމި
ޖީ ައްށ ަޢަމުލުކަރްނ ެފުށްނ ްސޓެރެޓ

ސީ.ޓީ
ައއި.

އި،  ަގުޅ ުކުރަމާށ ސީ.ޓީ ެފްނަވުރ ަރނ
ސީ ެގ ައއި.

އީ.
ަދާނ ުކުރުމެގ އިުތުރްނ  ެސކިުއރިޓީ ަހުރ

ެންޓޯވްކ 
ިްކ  ަންށ އިެލްކްޓޯރނ ުރްނ ްސޭޓްކޯހްލަޑ

އިްނތިާޚުބަތުކެގ 
ްނެއްއ  ްކ ްޕޭލ ީޖި ްސޓެރޓ

ަތްށ ޯފުރޮކްށދިުނަމްށ  ހިުދަމްތ
ަލނުޑަދނޑިަތެކްއ 

ައާމުޒަތާކއި 
ަސ 

ާޚްއ
ަހަދއި 

ަކނަޑެއުޅްނ

4.1.2

 2016
ުޖަލއި 

ުޖަލއި 
އިނ 

2018 ައްށ

ސީ 
ޮކްށ އީ. ަޝުންނ ަބެޖްޓ ްޕޮރޯޕަޒްލ ެއްޕޫރްވ

ޮކމި
ްސ 

ިްސްޓރީ ޮއްފ ފިޭންނ
ެގ ައަހރީ ަބެޖާޓ ެއުކ މިނ

ްނ ެހުޅ ައްށ ުހަށ

ސީ.ޓީ
ައއި.

ސީ.ޓީ ެގ ަކްނަކާމއި ެންޓޯވްކ ައދި 
ސީ ެގ ައއި.

އީ.
ައއި.

ުކުރަމްށ 
ަދ  ަގ ަވުރ

ެސކިުއރިޓީ 
ްމ  ިްސަޓ

ސ
ަސ ަބެޖްޓ ްޕޮރޯޕަޒްލ ެއްއ 

ސީ.ޓީ ައްއ ަވކިްނ ާޚްއ
ްނ ެހުޅ ަޝަންށ ުހަށ

ަހަދއި ެއ ްޕޮރޯޕަޒްލ ޮކމި

4.1.3
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ޮއްކޯޓަބރ 
އިްނ 

 2016
ައްށ ޫޖްނ 2017 

ަމްށ  ިްސަޓ
ސ
ެވައރ ައދި  ޮސްފްޓ

ައަލްށ ަތާއަރްފުކެރޭވ 
ުންނ  ޭބ

ްމ  ިްސަޓ
ސ

ެއ 
ހޭުލްނެތރިެވ 

ްއަޒުފްނ  ުމަވ
ަތްއ  ަސީަލްތ

ވ
ާކއި  ުރަތ ުހަނ

ުންނާވ  ޭބ
ުކުރަމްށ 

ްނ ަންށ ލިުބ ަޝަނުރްނ
ްއަޒުފްނަނާށއި ޮކމި ުމަވ

ެއްޗ.ާއރ
ްއަޒުފްނަންށ ައއި. އި ުމަވ ިަޝުރްނާނ

ސީ ެގ ޮކމ
އީ.

ދިުޔްނ ސީ.ޓީ ާއ ެބހޭ ަތްމރީްނ ަތެކްއ ުކރިަޔްށ ެގްނ
4.1.4

 2016
 ީ ެޖުނައރ

ިެސްމަބރ 
އިްނ ޑ
2018

ެއޮގަތްށ 
ާއއި 

ްނ  ްޕޭލ
ްކ  ީޖި ްސްޓެރޓ

ސީ.ޓީ 
ައއި.

ސީ ާޕޓީަތުކެގ 
ސިާޔ

ަޝްނ ާއއި 
ިޑޭްޓ ެއްޕލިޭކ ެކްނޑ

ިްނުމ  ަޝްނ ަފަދ ުމހ
ރ ެއޑިުޔޭކ ޝިްޕ ައދި ވޯަޓ

ަބ ެމްމ
ިްކ ޮކްށ ޯފުރޮކްށެދޭވޮގަތްއ  ަތްއ އިެލްކްޓޯރނ ހިުދަމްތ

ަތްއ ުފާޅުވްނ ިްކ ހިުދަމްތ އިެލްކްޓޯރނ

ެއްލ.ޭއ.ޕީ.
 / ެރްޖ

ޕީ.ާއރ/ 
ސީ.

އީ.
ވީ.އީ/ 
ްސ
ެއ

ިްކ  އިެލްކްޓޯރނ
ޯފުރޮކްށެދޭވ 

ަންށ  ުރްނ ްސޭޓްކޯހްލަޑ
ިޑޭްޓ  ެކްނޑ

މިޮގުތްނ 
ުފާޅުކުރްނ، 

ަތްއ  ހިުދަމްތ
ޝިްޕ 

ަބ ސީ ާޕޓީަތުކެގ ެމްމ
ސިާޔ

ަޝްނ ާއއި 
ެއްޕލިޭކ

ަތްއ  ިްނުމ ހިުދަމްތ ަޝްނ ަފަދ ުމހ
ރ ެއޑިުޔޭކ ައދި ވޯަޓ

ިްކ ޮކްށ ޯފުރޮކްށދިުންނ އިެލްކްޓޯރނ

4.1.5

ޭއްޕރީްލ 
އިްނ 

 2017
ްމަބރ  ެސްޕެޓ
2017 ައްށ

i
 

.
ެމްއ ަތާޢަރްފ  ިްސަޓ

ސ
ަމްންޓ  ްޖ ހ. ޑޭާޓ ެމޭނ

ުކުރްނ 

ii
 .

ުކުރަމްށ 
ުންނ  ޭބ

ްމ  ިްސަޓ
ސ

ާއ 
ށ. 

ްއަޒުފްނ ަތްމރީުނ ުކެރުވްނ ުމަވ

ސީ.ޓީ 
ައއި.

ޭސަހ 
ަމުޢޫލާމުތ ޯހުދާމއި ަމުޢޫލާމުތ ަރްއާކުކުރްނ ަފ

ަތާއަރްފ 
ެމްއ  ިްސަޓ

ސ
ސީ.ޓީ 

ުކުރަމްށ ައުއ ައއި.
ުކުރްނ

4.1.6

 2016
 ީ ެޖުނައރ

ިެސްމަބރ 
އިްނ ޑ
2018

ަމްންޓ  ްޖ ަޝްނ ެމޭނ
ަދ އިެލްކ ަގ ީ ަކްނަކްނ ަވުރ ަސާލަމތ

ޭއެގ 
ާގއިުމެވ 

ެއްއ 
ްސ( 

)އީ.ެއްމ.ެއ
ްމ  ިްސަޓ

ސ
ުންނ ުކެރެވްނ ެފުށްނ ޭބ

ސީ.ޓީ 
ައއި.

ަދ  ަގ ަވުރ
ަކްނަކްނ 

 ީ ަސާލަމތ
ަގއި 

ސީ 
އީ.

)އީ.ެއްމ.
ްމ  ިްސަޓ

ސ
ަމްންޓ  ްޖ ެމޭނ

ަޝްނ 
އިެލްކ

ަަސްއަކްތ ުކުރްނ
ްސ( ެއްއ ާޤއިުމ ުކުރަމްށ މ

ެއ

4.1.7

 2016
 ީ ެޖުނައރ

ިެސްމަބރ 
އިްނ ޑ
2018

i
 

.
ރިެއްޓ  ެސްކެރޭޓ

ާނއި  ަޝަނުރްނ
ސީ ެގ ޮކމި

އީ.
ަކްނަކާމ 

ސީ.ޓީ 
ައއި.

ްއަޒުފްނަންށ  ުމަވ
ްކނިަކްލ  ެޓ

ެމުދުނެކނޑި 
ެބހޭޮގުތްނ 

ްނ ެއހީެތރިަކްނ ލިުބ

ii
 .

ްއަޒުފްނަންށ  ަޝްނ ެގ ުމަވ
ެސްކ

ސީ.ޓީ 
ައއި.

ެސކިުއރިޓީ ާއ ެބހޭ ަތްމރީްނ 
ްސ. 

އީ.ެއްމ.ެއ
ޯފުރޮކްށދިުންނ

ސީ.ޓީ 
ައއި.

ރިެއްޓެގ  ެސްކެރޭޓ
ާނއި  ަޝަނުރްނ

ޮކމި
ެގ 

ސީ 
އީ.

ުގުޅްނުހރި 
ާއއި 

ސީ.ޓީ 
ައއި.

ްއަޒުފްނަންށ  ުމަވ
ެއހީެތރިަކްނ 

ްކނިަކްލ  ެޓ
ެމުދުނެކނޑި 

ަކްނަކުމަގއި 
ްނ ލިުބ

4.1.8
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 2017
ެޖުނައރީ 

ިެސްމަބރ 
އިްނ ޑ
2017

ެގ 
ސީ 

ަތާކ ައާޅ ކިާޔ، އީ.
ެއެހްނ އީ.ެއްމ.ބީ 

ްޖ  ޝިްޕ ެމޭނ
ަބ ްސްޓރީ ާއއި ާޕޓީ ެމްމ

ި ެއެތެރއިްނ ެރޖ
ްސ 

ިސި
ުކެރވޭެނ ެއްނެމ ެއަކށީެގްނާވ ޮގްތަތުކެގ ެއަނލ

ެއްއެހުދްނ

ެރްޖ
ެލޭވ  ވޯުޓ

އި  ަބުރްނާނ ެމްނ
ާޕޓީަތުކެގ 

ސީ 
ސިާޔ

ެއްނެމ 
ެނ  ުކެރޭވ ްޖ ެމޭނ

ްސްޓރީ 
ި ަރޖ

ަރްއޔިުތްނެގ 
ާސެއްއ ެހުދްނ

ަގުޅ ޮގާތެމުދ ދިާރ ަރނ

4.1.9

ޭއްޕރީްލ 
އިްނ 

 2016
ްމަބރ  ެސްޕެޓ
2017 ައްށ

ެގ 
ސީ 

އީ.
ާމްއާދ 

ާސ 
ާޚްއ

ައްށ 
ސީ.ޓީ 

ައއި.
ުންނ ެރއިނިްންގ ްޕޮރްގާރްމަގއި ހިެމ ަޝްނ ްޓ

ްކ އިްނަޑ
ެއްޗ.ާއރ

ެރއިނިްންގ ްޕޮރްގާރްމަގއި  ަޝްނ ްޓ
ްކ ސީ ެގ އިްނަޑ

އީ.
ާސ ާމްއާދެއްއ 

ސީ.ޓީ ައްށ ާޚްއ
ކިަޔަވއިދިުނަމްށ ައއި.

ުއެފްއުދްނ

4.1.10

 2017
 ީ ެޖުނައރ

 ެޖުނައރީ 
އިްނ 

2018 ައްށ

ބިލިްއަޔުތ އިުތުރ ުކުރުމެގ 
ުޑުކުރާމއި ާޤ އިުތާބުރ ޮބ

ިްކ  އިެލްކްޓޯރނ
ްޕަރއިަމރީަގއި 

ާޕޓީަތުކެގ 
ޮގުތްނ 

ުންނުކުރްނ ްނ ޭބ ވޯިޓ

ްސ
ސީ.ެއ

އީ.
ްޕޮރްގާރެމްއ 

ަޕއިޮލްޓ 
ިްނެގ  ވޯޓ

ިްކ  އިެލްކްޓޯޜނ
ުގނ ާޕޓީަތުކެގ ްޕަރއިަމރީ ަތުކަގއި ހިްނ

4.2.1
ާއެމުދ 

ިންގ  ވޯޓ
ިްކ  އިެލްކްޓޯރނ

ަސޮކްށ 
ުރްނ )ަވކިްނ ާހްއ ްސޭޓްކޯހްލަޑ

ުޑ  އިުތާބުރޮބ
ާޕޓީަތުކެގ( 

ސީ 
ސިާޔ
ުކުރުވްނ

4.2

ުޖަލއި 
އިްނ  

 2017
ްމަބރ  ެސްޕެޓ
2018 ައްށ

ްނ  ވޯިޓ
ިްކ  ްނ ާއއި އިެލްކްޓޯޜނ ވޯިޓ

ިްކ  އިެލްކްޓޯޜނ
ސީ 

ސިާޔ
ެކްއ  ްޕޮރގާރްމަތ

ަތްމރީްނ 
ެޝިްނަތުކެގ 

މ
ާޕޓީަތަކްށ ައާމުޒޮކްށ ުކރިަޔްށ ެގްނދިުޔްނ

ވީ.އީ
ިްނ  ިްކ ވޯޓ ިްނ ާއއި އިެލްކްޓޯޜނ ިްކ ވޯޓ އިެލްކްޓޯޜނ
ސީ 

ސިާޔ
ެގ ޮގުތްނ  ެޝިްނަތަކްށ ައުހުލެވރިުކުރުމ

މ
ުކރިަޔްށ 

ެކްއ  ްޕޮރގާރްމަތ
ަތްމރީްނ 

ާޕޓީަތަކްށ 
ދިުޔްނ ެގްނ

4.2.2

 2017
ޭއްޕރީްލ 

ިެސްމަބރ 
އިްނ ޑ

2017 ައްށ

ުކެރވޭެނ 
ާގއިުމ 

ެމްއ  ނިާޒ
މިަފަދ 

ްއޭޖަގއި  ދިެވހިާރ
ެއްއ 

ްސަޓޑީ 
ކިަޔއިދީަފއިާވ 

ރީްއަޗްށ 
ޮގްތަތްއ 
ެހެދުވްނ

ްސ
ސީ.ެއ

އީ.
ައދި 

ްސ 
ްސ.ެއްމ.ެއ

ެއ
އިްނަޓެންޓ، 

ާރްއޭޖަގއި 
ާކއި  ި ަފއިާދަތ ުލުމަގއި ުހރ ޯްސުޓެގ ަޒރިްއާޔއިްނ ވޯުޓ

ޕ
ްސަޓޑީެއްއ ެހުދްނ

ީސިބިލިޓީ 
ެގްއުލްނަތްއ ަބަލއި ފ

4.2.3
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ސްޓްރެޓީޖިކް ތަނބު 5: ކަމާބެހޭ އެންމެ ފަރާތްތަކާއި ޢާންމު ރައްޔިތުންނާ ގުޅުން ބާއްވައި ބަދަހިކުރުން

ެގ  ުގާމެމުދ ުކާރ ާޢްނުމްނ ާމއި އިްނތިާޚުބަތުކެގ އިާދރީ ހިްނ ނިާޒ
އި ައދި އިްނތިާޚބީ  ިުވްނ އިުތުރުކުރަވ ަބއިެވރ

ާްސ( ެގ 
ްސޭޓްކޯހްލޑ

ިާހ ަފާރެތްއ ) ްކ ައާމުޒ: އިްނތިާޚާބ ުގޅޭ ަކްނަކުމަގއި ަކާމެބހޭ ުހރ ީޖި ްސްޓެރޓ
. ުޑޮކްށ ަޔގީްނަކްނ ުއެފްއުދެމެވ އިުތާބުރޮބ

ވަގުތު
ނަތީޖާ ދައްކުވައިދޭ މިންގަނޑުތައް

ޒިންމާނަގާ ފަރާތް
ސް
ޝަން

ސްޓްރެޓީޖިކް އެކް
ސްޓްރެޓީޖިކް ލަނޑުދަނޑި

ނަމްބަރު

އިްނ 
ެޖުނައރީ 

ްޗ 2016 ާމރ
އި  ެއްނެމަހ

ާޝމިްލާވ 
ަކްނަކުމަގއި 

އިްނތިާޚބީ 
ޭްސ ެއްއ ާޤއިްމ ުކެރުވްނ

ަފާރްތަތުކެގ ެޑާޓބ
ްސ.ޭއ

ޕީ.ެއ
އި  ެއްނެމަހ

ާޝމިްލާވ 
ަކްނަކުމަގއި 

އިްނތިާޚބީ 
ަފާރްތަތަކކީ ޮކަބއިަކްނ ެދެނަގުތްނ

5.1.1
ަކްނަކުމަގއި 

އިްނތިާޚުބެގ 
ަފާރްތަތާކ 

އި  ެއްނެމަހ
ާޝމިްލާވާވ 

ުގުޅަމްށ 
ޮއްނަނ 

ްސ( 
ރ ްސޭޓްކޯހްލަޑ

(
ުނަވަތ 

ްސ 
ސިަފެގެނ

ްސމީ 
ަރ

ެއަފަދ 
ަޝަނަލއިްޒޮކްށ 

ްސޓިޓިުއ
އިްނ

ިުވްނ  ަބއިެވރ
ްސެގ 

ްރ ްސޭޓްކޯހްލަޑ
)އިެލްކޮޓަރްލ 

ަދުއުރ 
އިްނތިާޚުބެގ 

ްނ ޭނޅި ލިުބ ްލަގއި( ެކނޑި ަސއިަކ

5.1

އިްނ 
ެޖުނައރީ 

ްމަބރ  ެސްޕެޓ
2016

i
 

.
ަފާރްތަތާކއި 

އި  ެއްނެމަހ
ެބހޭ 

އިްނތިާޚާބ 
ޖީީައަކްށ  ްސްޓެރެޓ

ުކުރުމެގ 
ަބަދހި 

ުގުޅްނ 
ަޢަމުލުކަރްނ ެފުށްނ

ii
 .

ރ  ްސޭޓްކޯހްލަޑ
ޯފރ 

ޖީ  ްސްޓެރެޓ
ުގޅޭޮގުތްނ 

ްޑާރްފާޓ 
ްޓެގ  ެއްނޭގްޖަމްނ

ަތްއ ޭބްއުވްނ   ަްޝަވާރ
ާނެއކީ މ ުރްނ ްސޭޓްކޯހްލަޑ

ްސ.ޭއ
ޕީ.ެއ

އި ަފާރްތަތާކއި )މީޑީާއ ާއއި  އިްނތިާޚާބ ެބހޭ ެއްނެމަހ
ުކުރަމްށ 

ަބަދހި 
ުގުޅްނ 

 ) ާޕޓީަތްށަފަދ
ސީ 

ސިާޔ
ޖީެއްއ ާޤއިްމޮކްށ ެއައްށ ަޢަމުލުކަރްނ ެފުށްނ ްސްޓެރެޓ

5.1.2

ޭއްޕރީްލ 
އިްނ 

 2016
ްމަބރ  ެސްޕެޓ

2016

i
 

.
އިްނތިާޚާބ ެބހޭ ަފާރްތަތާކއިެއުކ ުގުޅްނ ަބަދހި 
ެބހޭޮގުތްނ ެއ ަފާރްތަތުކެގ ަރުއުޔ 

ުކުރާމ 
ާއއި ެއުކ ެއްމ ޯއ ޫޔ ެއްއ ެއުކަލާވުލްނ

ii
 .

އި ަފާރްތަތާކއިެއުކ  ެބހޭ ެއްނެމަހ
އިްނތިާޚާބ 

ޮސއި ުކުރްނ
ެއްމ ޯއޫޔ ަގއި 

ްސ.ޭއ
ޕީ.ެއ

ަތުކެގ  ެއަފާރްތ
 
ަފާރްތަތާކެއުކ 

ެބހޭ 
އިްނތިާޚާބ 

ަޑްމ  ެރްނ ެމޮމ
ުގޅިެގްނ 

ަތާކ  ޯހަދއި ެއަފާރްތ
ަރުއުޔ 

ްސޭޓްނޑިްންގ ެއްއ ެއުކަލާވަލއި ޭއަގއި 
ޮއްފ ައނަޑރ
ޮސއިުކުރްނ

5.1.3
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 2016
ެޖުނައރީ 

ިެސްމަބރ 
އިްނ ޑ

2018 ައްށ

i
 

.
)މީޑިާއ، 

ަފާރްތަތާކއި 
ެބހޭ 

އިްނތިާޚާބ 
ްސ، 

ްސ.ޯއ، ެއްނ.ޖީ.ޯއަތާކއި، އޭޖީ ޮއފީ
ސީ.ެއ

ސީ ާއއި ެއްޗ.
ސީ.

ްސ، ޭއ.
ި ޕީޖީާއއި، ޕޮލ

ާސަތާކއި( ެއުކ 
ަސ
ސީ.ެއްމ ަފަދ ުމައްއ

ާއްރ.
ްއ ޭބްއުވްނ ުވެމ ުކ ެއްއަފަހުރ ަބްއަދުލ ަމަހ

ii
 .

ަތާކ ެއުކ  އިްނތިާޚުބ ަތާކއި ާގްތޮކްށ ެއަފާރްތ
ަތްއ އިުތުރުކުރްނ ުވްނ ާބްއާވ ަބްއަދުލ

ްސ.ޭއ
ޕީ.ެއ

ަބަދހި 
ުގުޅްނ 

ެބހޭަފާރްތަތާކެއުކ 
އިްނތިާޚާބއި 

ަކ ަދްއަކއި،  ަތާކެއުކ ާވަހ ުނުމަގއި ެއަފާރްތ ުކުރުމެގ ޭބ
ުއެލްއ ާގއިްމ ުކުރްނ ުމާޢަމާލުތ ުކުރުމެގ ާމަހ

5.1.4

 2016
 ީ ެޖުނައރ

ިެސްމަބރ 
އިްނ ޑ

2018 ައްށ

އި  ީ ާޕްޓާނުރްނާނ ައްގާވމ ުރ ަފަހުރ ަބއިަންލ ައަހަރުކ ަހަތ
ްއ ޭބްއުވްނ ުވެމ ަބްއަދުލ

ޭަޝްނ 
ރިލ

ޮފރިްނ 
ުޔނިްޓ

ަޖއިާކ، 
ްސ، 

ައއި.އީ.ެއްފ.ެއ
ޫޔ.ެއްނ.ޑީ.ޕީ، 

ަފަދ 
ާސ 

ެފްނޯބ
ައދި 

ައއިޑިާއ 
ަޝަންލ 

އިްނަޓޭނ
ަބަދހި 

ުގުޅްނ 
އި  ާޕްޓަނުރްނާނ

 ީ ައްޤާވމ ަބއިަންލ
ުކުރްނ

5.1.5

 2016
 ީ ެޖުނައރ

ޫޖްނ 
އިްނ 

2016 ައްށ

i
 

.
ަތާކއި 

ާސ 
ަސ
ުމައްއ

ެބހޭ 
އިްނތިާޚާބ 

ުކުރަމްށ 
ަބަދހި 

ުގުޅްނ 
މިްއާޔަތާކއި  ަޖ

ސީ 
ާސަތުކަގއި އީ.

ަސ
ެއަޖމިްއާޔަތާކއި ުމައްއ

ެގ ފޯަކްލ ޮޕއިްންޓ ެއްއ ަޢްއަޔުނ ުކުރުވްނ

ii
 .

ާސަތާކއި 
ަސ
ުމައްއ

ެބހޭ 
އިްނތިާޚާބ 

މިްއާޔަތުކެގ ފޯަކްލ ޮޕއިްންޓެއްއ ައްއަޔުނ  ަޖ
ަޞާލތީ 

ަގުޅ ުމާވ ުކެރވި ެއ ަފާރްތަތާކ ަރނ
ުގުޅެމްއ ުއެފުދްނ

ބިުއޯރ
ައާކއި 

ާސ 
ަސ
ުމައްއ

ޮކްނެމ 
ެބހޭ 

އިްނތިާޚާބ 
ސީ ެގ ފޯަކްލ ޮޕއިްންޓ ެއްއ 

މިްއާޔެއްއަގއި އީ. ަޖ
ެބހޭ 

ަގއި އިްނތިާޚާބ 
ސީ 

ައްއަޔުނ ުކުރާމއި އި.
ޮޕއިްންޓ 

ފޯަކްލ 
ާސަތުކެގ 

ަސ
ުމައްއ

މިްއާޔަތާކއި  ަޖ
ެއްއ ަޢްއަޔްނ ުކުރްނ

5.1.6
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 2016
ެޖުނައރީ 

ިެސްމަބރ 
އިްނ ޑ

2018 ައްށ

i
 

.
ެދްއުކަމާށއި 

ަކްށ  ެދެމުދަގއި ާވަހ
ެގ  ާރުތ ެދަފ

ާބުރައާޅ 
ުކުރަމްށ 

ަބަދުލ 
ަމުޢޫލާމުތ 

ޫސެލްއ ާޤއިްމ ުކެރުވްނ
ުއ

ii
 .

ުކެރޭވ 
ާސ 

ހިްއ
ަފާރްތަތާކއި 

ަކާމެބހޭ 
ަތުކަގއި 

ަމުޢޫލާމުތ 
ަޞާލްތަތާކއި 

ުމާވ
ައެނަކްއާޗ 

ެއަކތި 
ްސ 

ެގެނ
ެއްއޮގްތަކެމްއ 
ަތާއަރްޒ ުނުވްނ

iii
 .

ަޝްނ 
އިެލްކ

ާއއި 
ްމ  ނިާޒ

އިްނތިާޚބީ 
ަޝްނާއ ެބހޭ ަމުއޫލާމާތއި ަޚަބުރ ަތާކއި 

ޮކމި
ާކްތ ަތްށ އިްނތިާޚބީ  ަކާމ ެބހޭ ަފާރްތެގ ަހަރ
ާސ ުކާރ 

ަފާރްތަތާކއި ހިްއ
ެބހޭ 

ަކްނަކާމ 
ަހުރ ެނުރްނ  ރ ެއްއ ައަހަރުކ ެދަފ ްސެލާޓ

ނިުއ
)5.1.4 ާއއި ުގޅޭ(

ވީ.އީ
ުންނ ަތަކްށ  އިްނތިާޚބީ ަކްނަތާކ ެބހޭ ަފާރްތަތުކެގ ޭބ

ްއ ާޤއިްމ ުކުރްނ ަސާގަފެތ
ުގުމެގ  ަބަލއިެގްނ ހިްނ

5.1.7

 2016
ޭއްޕރީްލ 

ިެސްމަބރ 
އިްނ ޑ

2016 ައްށ

i
 

.
ޭަޝްނ 

ަސްލޓ
ަކާމެބހޭ ަފާރްތަތާކ ެއުކ ޮކްނ

ްނެގ  ްޕޭލ
މީޑިާއ 

ެއ 
ާބްއާވ 

ެެްއ  ުވމ ަބްއަދުލ
ްޑާރްފާޓެމުދ ެއ ަފާރްތަތުކެގ ަރުއުޔ ޯހުދްނ

ii
 .

ަތަކާށއި  ުގްނ ހިްނ
ެއެތޭރެގ 

ެގ 
ަޝްނ 

ޮކމި
ަގުޅ  ްޓ ަރނ ަމްނ ަޝަންލ ެޑެވލޮްޕ

ްސޓިޓިުއ
އިްނ

ަސ ައާމުޒަތަކާކއި ަލނުޑަދނޑި 
ުކުރަމްށ ާޚްއ

ޖީ  ްސްޓެރެޓ
މީޑިާއ 

ސީ 
އީ.
ޭނ  ހިެމ

ަތެކްއ 
ައަމުލުކަރްނ 

ެއައްއ 
ެއްއެއުކަލާވާލ 

ްނ  ްޕޭލ
ެފުށްނ

iii
 .

ްމެގ  އިްނތިާޚުބ ަތާކ ދިާމޮކްށ އިްނތިާޚބީ ނިާޒ
ިުވްނ  ަބއިެވރ

ެގ  ާޢްނުމްނ
ިުލުވާމއި  ޮއުޅްނފ

ަސެރްއ 
ަޝްލ މީޑިާއ ޮއފި

ޯސ
ްށ  އިުތުރުކުރަމ
ައްއަޔްނ ުކުރްނ

މީޑިާއ ުޔނިްޓ
ަޝްލ 

ޯސ
ާނޮކްށ  ޖީ ައްށ ބި ްސްޓެރެޓ

ރ  ްސޭޓްކޯހްލަޑ
ުނަރްއަކަލަކްށ 

 
ެވާދެނ  ުކރިަމިތ

ަތުކްނ 
މީޑިާއ 

ޖީައާކއި  ްސްޓެރެޓ
ަޝްލ މީޑިާއ 

ޯސ
ަތްއާޔުރ ެވަފއި ާވ 

މީޑިާއ 
ސީ 

އީ.
ޭނ  ހިެމ

ެއްއ 
ްނ  ްޕޭލ

ަމްންޓ  ްޖ ެމޭނ
ްނ ެއްއ ެއުކަލާވުލްނ ްޕޭލ

5.2.1
ެދެމުދ 

އި  ަރްއޔިުތްނާނ
ިަޝާނއި 

ޮކމ
ެނޮގްތ  ލިޭބ

ުނުހްއޓި 
ަމުޢޫލާމުތ 

ަޝާނއި މީޑިާއ ާއއި 
ުކުރަމްށ ޮކމި ަކަށަވުރ

ޮއްނަނ ުގުޅްނ ަބަދހިޮކްށ ުފާޅުކުރްނ

5.2
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ޫޖްނ 2016
ާމެންއެގ ަމާޤަމްށ ޭބުފެޅްއ ައްއަޔުނ  ސީ ެގ ަތުރަޖ

އީ.
ައަމުލ 

ަްސޫއލިްއަޔުތަތަކްށ 
މ
ަމާގުމެގ 

ެއ 
ުކެރވި 

ުކެރެވްނ ެފުށްނ

މީޑިާއ ުޔނިްޓ
ާވުބާދރީ  ަކްށ ަޖ ުސާވުލަތ

މީޑިާއެގ ަފާރުތްނ ައްނަނ 
ސީ 

ްށ އީ. ާވުބަތުކަގއި ެއްއޮގްތ ުވަމ ާށއި ެއ ަޖ ުވަމ
ާމެންއ ަޢްއަޔުނުކުރްނ ެގ ަތުރަޖ

5.2.2

 2016
 ީ ެޖުނައރ

ިެސްމަބރ 
އިްނ ޑ

2018 ައްށ

ްނ ާސުކެރުވ
ރ ޙިްއ ްސެލާޓ

ްސ ާއއި ނިުއ
ާރ ްސޭޓްކޯހްލޑ

މީޑިާއ ުޔނިްޓ
ަހުރ ެނެރޭވ  ްސ ާއ ެއުކ ައަހަރުކ ެދަފ

ާރ ްސޭޓްކޯހްލޑ
ރ ެއްއ ުއެފުދްނ ްސެލާޓ

ނިުއ
5.2.3

އިްނ 
ެޖުނައރީ 
ުރައރީ  ެފްބ
2016 ައްށ

މީޑިާއަތުކެގ 
ްނާދ  ާކްތެތރިަވުމ ަހަރ

ްއޭޖަގއި  ދިެވހިާރ
ޭްސ ެއްއ ެއުކަލާވުލްނ )ްޕރިްންޓ، ޮއްނަލއިްނ، 

ޑޭާޓބ
ީވީ( ޭރޑިޯއ، ޓ

މީޑިާއ ުޔނިްޓ
ްނާދ މީޑިާއަތްއ ާޗުޓ  ާކްތެތރިަވުމ ްއޭޖަގއި ަހަރ ދިެވހިާރ

ޮކްށ ެދެނަގުތްނ
5.3.1

މީޑިާއަގއި 
ަކްނަކްނ 

އިްނތިާޚުބެގ 
ޒިްނާމާދުރޮކްށ 

ްސެދނީ 
ެގެނ

ުކުރަމްށ  ޮކްށ ަކްނ ަކަށަވުރ ަޝަންލ
ްޕޮރެފ

މީޑީާއެގ 
ަދުއުރަގއި 

އިްނތިާޚބީ 
ަދުއަރްށ 

މީޑިާއެގ 
އި  ިުވާމ ަބއިެވރ
ަތުރހީުބދިުންނ.

5.3

ުނައރީ 
ުެ ޖ

އިްނ 
 2016

ްމަބރ  ެސްޕެޓ
2016 ައްށ

ޮވްޗޑޯްގެގ 
ައާދުކާރ 

މީޑިާއ 
ުމަގއި  ނިާޒ

އިްނތާޚބީ 
ްއ މީޑިާއެގ  ުރަތ ުންނާވެނ ުހަނ ޭބ

ޯރްލ ައާދުކުރަމްށ 
ަކްނަކްނ 

އިްނތިާޚުބެގ 
 
ޯފުރޮކްށދީ 

ަފާރްތަތަކްށ 
ްސދިުނަމްށ 

ަޝަންލ ޮކްށ ެގެނ
ޒިްނާމާދުރޮކްށ ްޕޮރެފ

ަގއި  . މި ަތްމރީުނ ާބުރައާޅ ަތްމރީްނ ަތެކްއ ޭބްއުވްނ
ަދުއަރްށ 

ެގ 
ްނ  ައްނެހުނ

ުމަގއި  ނިާޒ
އިްނތިާޚބީ 

ެއެވ. ާވެނ ްާދެއްއ ެއުކެލވިެގްނ ައލިައުޅާވ ާމްއ

މީޑިާއ ުޔނިްޓ
ޒިްނާމާދުރޮކްށ 

މީޑިާއަގއި 
ަކްނަކްނ 

އިްނތިާޚުބެގ 
ެބހޭޮގުތްނ 

ްސދިުނާމއި 
ޮކްށ ެގެނ ަޝަންލ

ައދި ްޕޮރެފ
ަތެކްއ ުކރިަޔްށ ެގްނދިުޔްނ ަތްމރީުނ

5.3.2

 2016
ޭއްޕރީްލ 

ޫޖްނ 
 

އިްނ 
2016 ައްށ

މީޑިާއެގ 
ުކުރުމަގއި 

ރިޯޕުޓ 
ަކްނަކްނ 

އިްނތިާޚުބެގ 
ކިަޔއިެދވިަފއިާވ 

ްއ  ޒިްނމާަތ
ަްސޫއލިްއަޔުތަތާކއި 

މ
ަގނެޑްއ ަތްއާޔުރުކެރވި މީޑިާއ ާއއި ެއުކ  ުސޫލކީ މިްނ

ޮސއި ުކެރުވްނ
ެއ ލިުޔުމަގއި 

މީޑިާއ ުޔނިްޓ
ަގނެޑްއ ަކނަޑެއުޅްނ ުސޫލކީ މިްނ

މީޑިާއެގ ަފާރްތަތުކެގ 
5.3.3
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 2016
ޫޖްނ 

ިެސްމަބރ 
އިްނ ޑ
2018

i
 

.
ުކަރނީ 

ައަމުލ 
ަފާރްތަތުކްނ 

މީޑިާއެގ 
ަގނަޑްއޯތ ެބެލވޭެނ ޮއނިަގނެޑްއ  ުސޫލކީ މިްނ
ެއުކ 

ާނ  ޭބުފުޅްނ
މީޑިާއެގ 

ުއެފްއުދަމްށ 
ޭަޝްނ ެއްއ ޭބްއުވްނ

ަސްލޓ
ޮކްނ

ii
 .

ުކުރުމަގއި 
ރިޯޕްޓ 

ަކްނަކްނ 
އިްނތިާޚުބެގ 

ަގނަޑްއ  ުސޫލކީ މިްނ
ެބުލަމްށ 

ަކްނ  ަހަމ ަހަމ
ޮއނިަގނެޑްއ 

ެބެލޭވ 
ަވުރ  މިްނ

 ޭ ަޢަމުލުކެރވ
ްނ  ުއެފދި ެއ ޮއނިަގނުޑެގ ަދުށްނ ަޢަމުލުކެރެވ

ެފުށްނ

މީޑިާއ ުޔނިްޓ
ުސޫލކީ 

ުކަރނީ 
ައަމުލ 

ަފާރްތަތުކްނ 
މީޑިާއެގ 

ަގނަޑްށޯތ ެބެލވޭެނ ޮއނިަގނެޑްއ ުއެފްއުދްނ މިްނ
5.3.4

2016 ީ ެޖުނައރ
i

 
.

ރ  ްސޭޓްކޯހްލަޑ
ޭބްއޭވ 

ްއަގއި  ަމެހ
ޮކްނެމ 

ެްސ 
ވ
ަފާރްތަތްއ 

މީޑިާއެގ 
ަގއި 

ްނގ  މީިޓ
ިުކުރްނ ަބއިެވރ

ii
 .

ސީ 
ިޮކްށ އީ. ުވްނ ަތްއ ެމުދެވރ ަބްއަދުލ

މި 
ެެސްޖަތްއ 

ުންނ ާވ މ ޭބ
އިްނ ޯފުރޮކްށޭދްނ 

ަސޮކްށ 
ްނ، ަޚްއ އިުތުރުވ

ަފާރްތަތްއ 
ޯފުރާވ 

ުކުރާމެބހޭ 
ްސާލުހ 

އި
ުމ  ނިާޒ

އިްނތިަޚބީ 
ެެސްޖަތްއ

މ

މީޑިާއ ުޔނިްޓ
ސީ ާއ ެދެމުދ ުގުޅްނ ަބަދހިުކުރްނ 

މީޑިާއ ާއއި އީ.
ަޝަނަލއިްޒ ުކުރްނ

ްސޓީޓިުއ
އިްނ

5.3.5

ްމަބރ  ެސްޕެޓ
އިްނ 

 2016
ޮއްކޯޓަބރ 
2016 ައްށ

ެއަތުނަގއި 
ުކެރވި 

ާޤއިްމ 
ެރްއ  ެސްނަޓ

މީޑިާއ 
ަަސްއަކްތ އިްނތިާޚުބެގ ެކްމޕއިްނ ުކަރްނ ެފުށުމްނ 

މ
ެދްނ ުކރިަޔްށ 

ެހްނ  ަނތީާޖ އިުއާލްނ ުކެރުވާމ ެޖ
ދިުޔްނ

މީޑިާއ ުޔނިްޓ
ެރްއ  ެސްނަޓ

ސީ. މީޑިާއ 
އިްނތިާޚުބަތާކ ދިާމޮކްށ އީ.

ާޤއިްމ ުކުރްނ
5.3.6
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 2016
ެޖުނައރީ 

ިެސްމަބރ 
އިްނ ޑ
2018

ަތާކ 
ައާމުޒ 

ާކއި  ާމްއާދަތ
ެއުކަލޭވެނ 

ެކްމޭޕްނަގއި 
ެބހޭޮގުތްނ ަކާމ ެބހޭ ަފާރްތަތާކއި މީޑިާއ ާއއި ެއުކ 

ޭަޝްނެއްއ ޭބްއުވްނ
ަސްލޓ

ޮކްނ

ަޝްލ މީޑިާއަގއި 
ޯސ
ޭރޑިޯއ، ޓީ.ވީ، ާޗުޕ މީޑީާއ ައދި 
ެކްމޭޕްނ ުކރިަޔްށ ެގްނެދުވްނ

ވީ.އީ
ަދާނ  ަހުރ

ެދޭކޮގްތ 
ަރްއޔިުތްނ 

ާއެމުދ 
ސީ 

އީ.
އިުތާބުރ 

ުކާރ 
ަރްއޔިުތްނ 

ާމްށ  ނިާޒ
ްކ  ޑިޮމްކެރޓި

ަގއި ެކްމޭޕެންއ  ްށ ަގުއމީ ެފްނަވުރ ައުލްނ އިުތުރުކުރަމ
ުގްނ ހިްނ

5.4.1
ޭރ  ޭދެތ

ިަޝާނ 
ޮކމ

ަރްއޔިުތްނ 
ަޝާނ ެމުދ 

ަގުޅޮކްށ ޮކމި ަރނ
ެދޭކޮގްތ 

ުކުރަމްށ 
ަދާނ  ަހުރ

އިުތާބުރ 
ޮއްތ 

ުމަގއި  ނިާޒ
ްކ  ަަސްއަކްތޮކްށ ޑިޮމްކެރޓި

މ
ްށ ަތުރހީުބދީ ާބުރެއުޅުވްނ ިުވަމ ަބއިެވރ

5.4

 2016
ެޖުނައރީ 

ިެސްމަބރ 
އިްނ ޑ
2018

i
 

.
ޖީެއްއ  ްސްޓެރެޓ

ަޝްނ 
ެއޑިުޔޭކ

ރ  ވޯާޓ
ެއުކަލާވުލްނ

ii
 .

ަޝްނ 
ެއޑިުޔޭކ

ރ  ވޯާޓ
ަފއިާވ  ގި ހިްނ

ުކރިްނ 
ާކއި  ޚިާޔުލަތ

ިަފިއިާވ  ލިބ
ާކްތަތުކްނ  ަޙަރ

ާނޮކްށ  ަތުކެގ ަމްއަޗްށ ބި ަވުޅ ްސެވަފއިާވ ފިާލ
ަދ

ްސާލުޙ ުކުރްނ
ެކްމޭޕްނ އި

iii
 .

ެކްމެޕއިްނ  
ރ  ވޯަޓ

ެްސ 
ވ
ުރްނ  ްސޭޓްކޯހްލަޑ

ަްޝޫއުލުވްނ
ެއުކަލާވުލުމަގއި މ

iv
 .

ުކރިަޔްށ 
ެކްމޭޕްނ 

ަޝްނ 
ެއޑިުޔޭކ

ރ  ވޯަޓ
ެދުވްނ ެގްނ

ވީ.އީ
އި  ުދ ަރްއޔިުތްނ ހޭުލްނެތރިުކުރަވ ާމެމ އިްނތިާޚބީ ނިާޒ
ްސާޓ 

ި ަރޖ
އިްނތިަޚަބްށ 

ްށ  އިުތުރުކުރަމ
ަމުޢޫލާމުތ 

ޭނ  ާެނޮގްތ ހިެމ ަހޅ ަޝުކާވެއްއ ުހަށ
ުކުރުމްނ ެފށިެގްނ 

ުގްނ ަޝްނ ެކްމެޕއިެންއ ހިްނ
ރ ެއޑިުޔޭކ ވޯަޓ

5.5.1
ަރްއޔިުތްނ 

ުދ  ާމެމ ނިާޒ
އިްނތިާޚބީ 

ަމުޢޫލާމުތ 
އި  ހޭުލްނެތރިުކުރަވ

ަޝްނ 
ެއޑިުޔޭކ

ރ  ވޯަޓ
ްށ  އިުތުރުކުރަމ

ުގްނ ެކްމެޕއިެންއ ހިްނ

5.5

 2016
ާމްޗ 

ިެސްމަބރ 
އިްނ ޑ
2016

i
 

.
ިަޝްނަތުކެގ 

މ
ަޝްނ 

އޮްބަޒޭވ
ަޝްނ 

އިެލްކ
ަތްމރީްނ 

ައާކއި 
ައްލ  ެމުނ

ެރއިނިްންގ  ްޓ
ެއައްއ 

ެއުކަލާވާލ 
ެއްއ 

ްޕޮރްގާރްމ 
ޭަޝްނ(

ައަމަލުކަރްނ ެފުށްނ )ޮފރިްނ ރިލ

ii
 .

ިަޝްނަތުކެގ 
މ
ަޝްނ 

އޮްބަޒޭވ
ާރްއެޖެތޭރެގ 

ާމުކުރްނ  ަސްށ ަތުރަޖ
ައްލ ދިެވްއ ުނަމްށ ެމުނ ޭބ

ގ( ނިްނ )ްޕޭލ

ޭަޝްނ 
ރިލ

ޮފރިްނ 
ުޔނިްޓ/ 
ްސ.ޭއ

ޕީ.ެއ

ަޝްނ 
ާގ އިެލްކ ާރްއެޖ ާއއި ާރްއޭޖްނ ޭބުރަގއި ހިނ

ިަޝްނ ަތަކްށ ަތްމރީްނ ްޕޮރްގާރަމާކއި 
ަޝްނ މ

އޮްބަޒޭވ
ައްލ ެއްއ ުއެފުދްނ ެރއިނިްންގ ެމުނ ްޓ

5.6.1
ޮކްށ 

ަދާނ  ަހުރ
ްމ  ނިާޒ

އިްނތިާޚބީ 
ޮގުތްނ 

ުޑުކުރުމެގ  ޮބ
ަޔގީްނަކްނ 

ެގ  އޮްބާޒަވުރްނ
ަޝްނ 

އިެލްކ
ަދާނ  ަހުރ

ަަސްއަކްތ 
މ
ޭަޝްނެގ 

ެއްކެރޑިޓ
ުކުރްނ

5.6
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އިްނ 
ާމްޗ 

ްމަބރ  ެސްޕެޓ
2016

ޫސެލްއ 
ުއ
ޭަޝްނ 

ެއްކެރޑިޓ
ައދި 

ަޝްނ 
ެއްޕލިޭކ

ުއެފްއދި ުކރިެއުރވިަފއިުވްނ
ޭަޝްނ 

ރިލ
ޮފރިްނ 

ުޔނިްޓ/ 
ްސ.ޭއ

ޕީ.ެއ

ެގ  ޭބުރެގ އ އޮބާޒަވުރްނ
ާރްއޭޖްނ 

ާރްއެޖ ައދި 
ޫސެލްއ 

ުއ
ޭަޝްނ 

ެއްކެރޑިޓ
ައދި 

ަޝްނ 
ެއްޕލިޭކ

ުއަފްއާދ ުކރިެއުރުވްނ

5.6.2

އިްނ 
ެޖުނައރީ 

ްމަބރ  ެސްޕެޓ
2016

i
 

.
ުގޅިެގްނ 

ާއއި 
ަޝްނ 

ެސްކ
ސީ.ޓީ 

ައއި.
ަމްންޓ  ްޖ ެމޭނ

ޭްސްޑ 
ބ
ެވްބ 

ެގ  އޮްބާޒަވުރްނ
ްމ ެއްއ ާޤއިްމ ުކެރވިަފއި ެވެއެވ. ިްސަޓ

ސ

ii
 .

ޫސުލ 
ުއ

ޭަޝްނ 
ެއްކެރޑިޓ

ެގ  އޮްބާޒަވުރްނ
ާކމިާޔުބަކާމެއުކ 

އިްނތިާޚެބްއަގއި 
ޮކްނެމ 

ެބެލެހްއުޓްނ

ްސ.ޭއ
ޕީ.ެއ

ާކްތެތރިާވ  ަޙަރ
ޭބުރަގއި 

ާރްއޭޖްނ 
ައދި 

ާރްއެޖ 
ަބަލަހްއާޓ 

ޫސުލ 
ޭަޝްނ ުއ

ެގ ެއްކެރޑިޓ އޮްބާޒަވުރްނ
ޭްސ ެއްއ ުއެފްއުދްނ

ެގ ޑޭާޓބ އޮްބާޒަވުރްނ

5.6.3
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ސީ ޕާޓީތައް
ސިޔާ

ސްޓްރެޓީޖިކް ތަނބު 6: 

ސީ ާޕޓީަތާކެއުކ ުގުޅްނ ަބަދހިޮކްށ ުމާއަމާލްތުކުރްނ ގިާނުކުރްނ
ސިާޔ

ަކއި އިްނތިާޚުބެގ ަދުއުރަގއި  ުޑުކުރަމްށ ަޓ ާމއި އިްނތިާޚުބަތުކެގ އިާދރީ ަކްނަކާމެމުދ އިުތާބާރއި ަޔގީްނަކްނ ޮބ ްކ ައާމުޒ: އިްނތިާޚބީ ނިާޒ ީޖި ްސްޓެރޓ

ވަގުތު
ނަތީޖާ ދައްކުވައިދޭ މިންގަނޑުތައް

ޒިންމާނަގާ ފަރާތް
ސް
ޝަން

ސްޓްރެޓީޖިކް އެކް
ސްޓްރެޓީޖިކް ލަނޑުދަނޑި

ނަމްބަރު

 2016
ެޖުނައރީ 

ޫޖްނ 
އިްނ 

2016 ައްށ

i
 

.
ޮޕއިްނެޓްއ 

ފޯަކްލ 
ާޕޓީަތުކެގ 

ސީ 
ސިާޔ

ަމާގެމްއ ުއެފުދްނ

ii
 .

ަްސޫއލިްއަޔުތ 
މ
ަމއިަގނުޑ 

ަމާގުމެގ 
ެއ 

ެއނޭގ 
ާސުފޮކްށ 

ްށ  ޒިްނމާަތ
 
ަތާކއި 

ޮއނިަގނެޑްއ ުއެފުދްނ

ެއްލ.ޭއ.ޕީ.ޕީ.ާއރ
ްށ  ސީ ާޕޓީަތާކއި ުގުޅްނ ޭބްއުވަމ

ސިާޔ
ސީ ަގއި 

އީ.
ަސ ުކެރވިަފއިާވ ފޯަކްލ ޮޕއިްނެޓްއެގ ޮގުތަގއި 

ާހްއ
ޭބުފަޅުކ ަޢްއަޔްނ ުކުރްނ

6.1.1
ސީ 

ސިާޔ
ަދުއުރަގއި 

އިްނތިާޚބީ 
ާބްއާވ 

ާޕޓިަތާކެއުކ ުކާރ ުމާއަމާލާތއި 
ްސ 

ެގެނ
ސިަފ 

ްސމީ 
ަރ
ުގުޅަމްށ 

ަޝަނއިްޒޮކްށ( ާޕޓީަތުކެގ 
ްސޓިޓިުއ

)އިްނ
ޮގަތަކްށ 

ެދެމެހްއެޓެނވި 
ިުވްނ  ަބއިެވރ

ުކރިައްށ ެގްނދިުޔްނ

6.1

 2016
 ި ުޖަލއ

ިެސްމަބރ 
އިްނ ޑ

2018 ައްށ

i
 

.
ަގނެޑްއ  ުސޫލކީ މިްނ

ާޕޓީ ަތާކއި ުގޅިެގްނ 
ުއެފުދްނ

ii
 .

ޮސއި ުކެރުވްނ
ަގނުޑަގއި  ުސޫލކީ މިްނ

iii
 .

ުސޫލކީ 
ސީ ެގ ަފާރުތްނ ާޕޓީ ަތުކްނ 

އީ.
ަގނުޑ ހިެފެހްއޭޓޯތ ެބުލްނ މިްނ

ެއްލ.ޭއ.ޕީ.ޕީ.ާއރ
ސީ ާޕޓީަތުކެގ 

ސިާޔ
ސީ ާޕޓީަތާކއި ުގޅިެގްނ 

ސިާޔ
ަގނެޑްއ ަކނަޑެއުޅްނ ުސޫލކީ މިްނ

6.1.2

 2016
ެޖުނައރީ 

ިެސްމަބރ 
އިްނ ޑ

2018 ައްށ

i
 

.
އި ަމުޢޫލާމުތ  ަަސްއަކްތ ުކުރަމާށ

ުގޅިެގްނ މ
ަަސްއަކްތ 

ްސާލަހްށ މ
ސީ އި

ަބަދުލޮކްށ  ސިާޔ
ުކ  ިާހ ާޕޓީެއްއ ެއުކެލޭވެހްނ ަމަހ ުކުރަމްށ ުހރ

ްއ ޭބްއުވްނ ުވެމ ެއްއަފަހުރ ަބްއަދުލ

ii
 .

ުވްނ ަތްއ ަކއިރި  ަބްއަދުލ
އިްނތިާޚުބަތުކަގއި 
ަކއިރިްނ ޭބްއުވްނ

ެއްލ.ޭއ.ޕީ.ޕީ.ާއރ
ަބަދހިޮކްށ 

ސީ ާޕޓީަތުކެގ ެދެމުދަގއި ުގުޅްނ 
ސިާޔ

ެއްއާބުރުލްނ 
ަތުކެގ  ެއަފާރްތ

ުޑޮކްށ  ޮބ
ަކްނ  ާހަމ

ަމްށ ޯހުދަމްށ ާޕޓީަތުކެގ ެދެމުދަގއި  ނިާޒ
އިްނތިާޚބީ 

ުސްނ
ެޖްއ ެމްއ ަހަމ ަކ ެދެކވޭެނ ނިާޒ ާވަހ

6.1.3
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 2016
ެޖުނައރީ 

ޫޖްނ 
އިްނ 

2016 ައްށ

ަމާށއި  ެދެމެހްއުޓ
ުގުޅެމްއ 

ަސާލތީ 
ުމާވ

ަގުޅ  ަރނ
ަދާނުކުރަމްށ ާޕޓީ ަތުކަގއި ފޯަކްލ  ުމާއަމާލްތަތްށ ަހުރ

ޮޕއިްނެޓްއ ަޢްއަޔްނުކެރުވްނ

ެއްލ.ޭއ.ޕީ.ޕީ.ާއރ
ސީ. ެގ ފޯަކްލ 

ސީ ާޕޓީެއްއަގއި އީ.
ސިާޔ

ޮކްނެމ 
ޮޕއިްނެޓްއ ައްއަޔުނ ުކުރްނ

6.1.4

 2016
ެޖުނައރީ 

ިެސްމަބރ 
އިްނ ޑ

2018 ައްށ

i
 

.
ަސާލތީ 

ަގުޅ ުމާވ ަރނ
ެގ ެދެމުދަގއި  ާރުތ ެދަފ
ަފއިުވްނ ުގުޅެމްއ ާގއިުމެވ

ii
 .

ސީ 
ސިާޔ

ްށ  ުމާއަމާލުތުކުރަމ
ާއއި 

ސީ 
އީ.

ްއ  ާރެތ ުކާރެނަފ
ެއްޕޯރްޗ 

 
ާޕޓީަތުކްނ 
ަފއިުވްނ ެއނގި

iii
 .

ާސުކާރ 
ހިްއ

ަތާކއި 
ާޕޓީ 

އިްނ 
ސީ 

އީ.
ަތުކަގއި 

ުމާއަމާލްތ 
ާމުއޫލަމުތަތާކއި 

ްނ ެއްއޮގްތަކްނ އިުތުރުވ

iv
 .

ުނެގ 34  ާޤޫނ
ެބހޭ 

ަތާކ 
ާޕޓީ 

ސީ 
ސިާޔ

ެގ  ިަފއިާވ ުމްއަދުތ ަވަނ ާމްއާދަގއި ަބާޔްނުކެރވ
ެގ(  ަމުހ

ތިްނ 
ުފަރަތަމ 

ައަހުރެގ 
)ާމލީ 

ްނގ ޯފުރޮކްށެދުވްނ ލިްކ ަފްނޑި ެތޭރަގއި ަޕްބ

v
 .

ްސްޓރީ ަބާރަބަރްށ 
ި ސީ ާޕޓީަތުކެގ ަރޖ

ސިާޔ
ަޒރިްއާޔއިްނ 

ެގ 
އިްނަޓެންޓ 

ެވ 
ައްޕޑޭްޓ 

ުހްނ ެޖ ެބެލޭވ ޮގަތްއ ަހަމ

ެއްލ.ޭއ.ޕީ.ޕީ.ާއރ
ުގުމެގ  ުންނަތަކްށ ަބާލ ހިްނ ސީ ާޕޓީަތުކެގ ޭބ

ސިާޔ
ްއ ުއެފްއުދްނ ަސާގަފެތ

6.1.5

 2016
ުޖަލއި 

ިެސްމަބރ 
އިްނ ޑ

2018 ައްށ

i
 

.
ެއްއ 

ައްލ  ެމުނ
ަޝްނ 

ެއޑިުޔޭކ
ރ  ވޯަޓ

ުކރިައްށ 
ްޕޮރްގާރްމ 

ަތްމރީްނ 
ަތްއާޔުރެވ 
ެގްނެދުވްނ

ii
 .

ާދ  ެގްނ
ުކރިަޔްށ 

ާޕޓީަތުކްނ 
ސީ 

ސިާޔ
ަތުކަގއި 

ާކްތ  ަޙަރ
ަޝްނ 

ެއޑިުޔޭކ
ރ  ވޯާޓ

ަތްއ 
ީރިައްލ  ެމޓ

އިުތުރ 
ުކުރަމްށ 

ުންނ  ޭބ
ްނ  ާސުކެރުވ

ހިްއ

ވީ.އީ
ާއ 

ަޝްނ 
ެއޑިުޔޭކ

ރ  ވޯަޓ
ާޕޓީަތަކްށ 

ސީ 
ސިާޔ

ެރއިނިްންގ  ުގޅޭޮގުތްނ ަތްމރީްނ ްޕޮރްގާރްމ ައާކއި ްޓ
ައްލ ެއްއ ުއެފްއުދްނ ެމުނ

6.2.1
އޭެޖްނުޓްނެގ 

ާޕޓީަތުކެގ 
ާޕޓިަތާކއި 

ާނުކުރަމްށ ަތުރހީުބ ދިުންނ ެފްނަވުރ ބި
6.2



ައްށދެިވހާިރްއޭޖެގ އިެލްކަޝްންސ ޮކމިަޝުނެގ ްސްޓެރޓީޖިްކ ްޕޭލްނ 2016 އްިނ 2020 

72  

ޮއްކޯޓަބރ 
އިްނ 

 2016
ިެސްމަބރ 

ޑ
2018

ުންނ ާވ  ރ ުކުރަމްށ ޭބ ީާޓ ަހާލ މޮނ ވޯުޓ ުގުނުމެގ ަމުރ
ިޑޭުޓްނަންށ  އި ެކްނޑ ްއ ާޕޓީަތުކެގ އޭެޖްނުޓްނާނ ުރަތ ުހަނ
ުއެފދި 

ެއްއ 
ްޕޮރްގާރްމ 

ަތްމރީްނ 
ެދޭވ 

ޯފުރޮކްށ 
ެއައްށ ަޢަމުލ ުކަރްނ ެފުށްނ

ވީ.އީ
ާށއި  އޭެޖްނުޓްނަނ

ާޕޓީަތުކެގ 
ސީ 

ސިާޔ
ުގޅޭޮގުތްނ 

ްމާއ  ނިާޒ
ިޑޭުޓްނަންށއިްނތިާޚބީ  ެކްނޑ

ަޢަމުލ 
ެއައްށ 

ުއެފދި 
ެއްއ 

ްޕޮރްގާރްމ 
ަތްމރީްނ 

ުކަރްނ ެފުށްނ

6.2.2

ޮއްކޯޓަބރ 
އިްނ 

 2016
ިެސްމަބރ 

ޑ
2018

ިާހ ާޕޓީަތުކްނ ެއ  – ުހރ
ާޕޓީްނ ަކނަޑައާޅ ޯކާޓ 

ްނ  ަސްއަތ ައްނެހުނ
ިޑޭުޓްނެގ 25 އިްނ ާޕޓީަތުކެގ ެކްނޑ

ްސުވްނ
ެނުރަމްށ ެއްއަބ

ވީ.އީ
ްސަނަގއިްނ 

އި
ައމިްއަލައްށ 

ާޕޓީަތުކްނ 
ސީ 

ސިާޔ
ސީ 

ސިާޔ
ްނ  ައްނެހުނ

ަސއިެގްނ 
ަޖްއ ަހަމ

ޯކާޓަތެކްއ 
ަޢަމުލ 

ްނ  މިެހ
ާބުރެއުޅްނ. 

ެނުރަމްށ 
ަމއިާދަންށ 

ިޑޭުޓްނެގ ެތޭރަގއި ަވކި  ުކުރުމްނ ާޕޓީ ަތަކްށ ެކނޑ
ްނ ެނުރަމްށ ާލޒިްމ ުވްނ ަސްއަތެއްއެގ ައްނެހުނ

އިްނ

6.3.1
ސީ ާޕޓީަތާކ ުކާރ ުމްއާމާލުތެގ 

ސިާޔ
ާކުތަގއި  ަޙަރ

ސީ 
ސިާޔ

ަދުށްނ 
ިުކުރަމްށ  ަބއިެވރ

ިޑޭުޓްނ  ައްނެހްނ ެކނޑ
ާބުރައުޅަވއި ަތުރހީުބ ދިުންނ

6.3
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ސުގެ ހަމަހަމަ ބައިވެރިވުން
ސްޓްރެޓީޖިކް ތަނބު 7: ދެ ޖިން

ިުވްނ އިުތުރ ުކުރުވްނ ްމަގއި ަބއިެވރ ްކ ނިާޒ ަަސްއަކުތަގާއއި ޑިޮމްކެރޓި
ަޝުނެގ ެއެތޭރެގ މ

ްށ ަވކިްނ ައާމުޒޮކްށެގްނ، ޮކމި ްނަނ ްސަނަގއިެގްނ، ައްނެހުނ
ްކ ައާމުޒ: އި ީޖި ްސްޓެރޓ

ވަގުތު
ނަތީޖާ ދައްކުވައިދޭ މިންގަނޑުތައް

ޒިންމާނަގާ ފަރާތް
ސް
ޝަން

ސްޓްރެޓީޖިކް އެކް
ސްޓްރެޓީޖިކް ލަނޑުދަނޑި

ނަމްބަރު

 2016
ެޖުނައރީ 

ާމްޗ 
އިްނ 

2016 ައްށ

i
 

.
ްށ   ިުވަމ ަހަމ ަބއިެވރ ެގ ަހަމ ުސ

ުނަގއި ެދޖިްނ ާޤޫނ
ޭްސެއްއ ުއެފްއުދްނ

ުކެގ ޑޭާޓބ ާބުރައާޅ ާމްއާދަތ

ii
 .

ަަސްއަކްތ 
ަހަމ ަކަމްށ މ ުސެގ ަހަމ

ެދ ޖިްނ
ްސ.

ސީ.ެއ
ެއްނ.ޖީ.ޯއ.ަތާކއި 

ާދ  ުކަރުމްނ
ޭްސެއްއ ެއުކަލާވުލްނ

ޯއަތުކެގ ޑޭާޓބ

iii
 .

ުމަގއި  ނިާޒ
އިްނތިާޚބީ 

ްށ  ްނަނ ައްނެހުނ
ައދި، 

ޮގުތަގއި 
ަތުކެގ  ާރްތ ާލަފ ވޯުޓ

ެގ  ިޑޭުޓްނެގ ޮގުތަގއި ައދި އޮްބާޒަވުރްނ ެކްނޑ
ްސަތްއ 

ުހަރ
 ި ުހރ

ްށ  ިުވަމ ަބއިެވރ
ޮގުތަގއި 

ްއޭޖަގއި  ދިެވހިާރ
ްސަތްއ 

ަރ މިުހ
ެދެނަގެނ 

ަސަބުބަތްއ ެދެނަގުތްނ
ުއެފޭދ ަމއިަގނުޑ 

ެއްޗ.ާއރ
ވީ  ަންނ ަހަމ ަކާމ ެބހޭޮގުތްނ ެދެނަގްނ ެގ ަހަމ ުސ

ެދޖިްނ
ެތޭރަގއި 

ުމެގ  ނިާޒ
އިްނތިާޚބީ 

ިްނުމަކްނަކާމއި  ުމހ
ާޗުޓ 

ަވުރ  މިްނ
ޮއްތ 

ަކްނ 
ަހަމ  ަހަމ

ެގ  ުސ
ެދޖިްނ
ުކުރްނ

7.1.1
ަކާމެބހޭޮގުތްނ  ަހަމ ަހަމ

ެގ  ުސ
ެދޖިްނ

ިްއުމަކްނަކްނ  ުމހ
 ި ުހރ

ެދެނަގްނަންނ 
ާސުކުރްނ

ުހާލ

7.1
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 2016
ެޖުނައރީ 

ޫޖްނ 
އިްނ 

2016 ައްށ

ުސ ަހަމ ޮކްށ 
ަޝްނަގއި ެދޖިްނ

ްސ ޮކމި
ަޝްނ

އިެލްކ
ަވުރ ެބލި  ި މިްނ ބިްލ ަކްނ ުހރ

ެގ ާޤ ަަސްއަކްތުކުރުމ
މ

ުވްނ ި ުއނިަކްނ ަކްނ ެދެނަގެނ ޭއަގއި ުހރ

ެއްޗ.ާއރ
ުސ ަހަމ ޮކްށ 

ަޝްނަގއި ެދޖިްނ
ްސ ޮކމި

ަޝްނ
އިެލްކ

ަވުރ  މިްނ
 ި ުހރ

ަކްނ 
ބިްލ 

ާޤ
ެގ  ަަސްއަކްތުކުރުމ

މ
ެބުލްނ

7.2.1
ަމްންޓަގއި ެޖްނަޑރެގ  ްޖ އިްނތިާޚުބެގ ެމޭނ
ުކުރުވްނ 

ރީްމ  ްޓ ްސ
ެމއިްނ

ިްސުންނ 
ވ

ަަސްއަކުތެގ 
މ

ަމއިަގނުޑ 
ުނަވަތ 

މިޮގަތްށ 
ައދި 

ެވްއުދްނ. 
ެތެރައްށ 

ޭނ  ހިެމ
ުކުރުމަގއި 

ރީްމ  ްޓ ްސ
ެމއިްނ

އިްނތިާޚބީ 
ްނ  ައްނެހުނ

ަކްނަކަމކީ 
ަޝުނަގއި 

އި ޮކމި ިުވާމ ުމަގއި ަބއިެވރ ނިާޒ
ސީްލާވަފަދ 

ައްށ ަތްމ ަހަމ ުސ ަހަމ
ެދ ޖިްނ

ްއ ެގްނުގެޅ  ޫސްލަތ
ަސުތަތާކއި ުއ

ސިާޔ
ަތްނފީުޒުކުރްނ

7.2

ެޖުނައރީ 
އިްނ 

 2016
ްމަބރ  ެސްޕެޓ
2016 ައްށ 

ްނ ސީ ެއްއ ާޤއިްމުވ
ސީ ެގ ެޖްނޑާ ޕޮިލ

އީ.
ެއްޗ.ާއރ

ޮކްށ  ަހަމ ުސ ަހަމ
ަޝްނަގއި ެދޖިްނ

ްސ ޮކމި
ަޝްނ

އިެލްކ
ަޝަންލ 

ްސޓިޓިުއ
އިްނ

ާބުރައާޅ 
ްށ  ަަސްއަކްތުކުރަމ

މ
ައްއ 

ަމްނަޓްށ  ްޖ ެމޭނ
އިްނާޓަންލ 

ްޓ،  ަމނ ޑިެވލޮްޕ
ޭބުރެގ 

އިުތުރްނ 
ަލނުޑަދނޑިަތުކެގ 

ައާމުޒަތަކާކއި 
ަތެކްއ  ްސ

ޭަޝްނ
ޮއަޕރ

އިްނތިާޚބީ 
ާކްތަތާކއި  ަހަރ

ުގްނ ުއަފްއާދ ހިްނ

7.2.2

2016 ީ ެޖުނައރ
ސީ ެޖްނަޑރ ފޯަކްލ ޮޕއިްންޓ ައްއަޔުނ ުކެރުވްނ

އީ.
ބިުއޯރ

ާގ  ހިނ
ޭބުރަގއި 

ާއއި 
ަގއި 

ސީ 
އީ.

ިުވްނ  ަބއިެވރ
ެގ 

ްނ  ަތުކަގއި ައނެހުނ ްސ
ޭަޝްނ

ޮއަޕރ
ަސ ެޖނަޑރ ފޯަކްލ ޮޕއިްންޓެއްއ 

އިުތުރ ުކުރަމްށ ާޚްއ
ސީ ަގއި ަޢްއަޔުނުކެރުވްނ

އީ.

                                                     7.2.3

 2016
 ި ުޖަލއ

ިެސްމަބރ 
އިްނ ޑ

2018 ައްށ

ރީްޗ  ައުއްޓ
ިމްއާޔަތުކްނ  ަޖ

ްސ.ޯއ 
ސީ.ެއ

ިާލ  ުކރިަމތ
ަކްށ  ީާފަތ ަވޒ

ަގއި  ހިްނ
ެކްއ  ްޕޮރްގާރްމަތ

ްނ ްނ ެގ ައަދުދ އިުތުރުވ ައްނެހުނ

ެއްޗ.ާއރ
ާށއި  ަަސްއަކްތުކުރަމ

މ
ުގުމެގ  ހިްނ

އިްނތިާޚުބެގ 
ްއަޒުފްނ  ުމަވ

ހޮޭވ 
ަތަކްށ 

ަަސްއަކްތ 
މ
ިްންގ  ޕޯލ

ސީްލ ުކެރޭވ 
ޮކްށ ަތްމ ަހަމ ުސ ަހަމ

ުމަގއި ެދޖިްނ ހޮުވ
ްސަކެމްއދިުނަމްށ 

ެނުގަމްއ އި
ްއަޒުފްނ  ޮގަތަކްށ ުމަވ

ސީ 
ައާމުޒަތަކާކއި ަލނުޑަދނޑިަތެކްއ ަކނަޑައަޅއި އީ.

ްއަޒުފްނ  ުމަވ
ޮޕއިްންޓައްއ 

ފޯަކްލ 
ެޖްނަޑރ 

ެގ 
ަްސޫއލިްއަޔުތ ަތެކްއ 

ްސމީޮގެތްއަގއި މ
ުމަގއި ަރ ހޮުވ

ެދުވްނ

7.2.4
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 2016
ާމްޗ 

ިެސްމަބރ 
އިްނ ޑ

2018 ައްށ

ާކއި  ޫސުލަތ
ސީ ަތާކއި ުއ

ސިޓިްވ ޕޮިލ
ެސްނ

ެޖްނަޑރ 
ަހްތ ަބަދުލ  ޭސ

ާކްތ ަތާކ ެބހޭ ޮގުތްނ ައަމލީ ަނ ަހަރ
ޮކްށ ެޖްނަޑރ ާއއި ެބހޭ ަމުޢޫލާމުތ ަބަދުލ ުކުރަމްށ 
ސީ 

އި.
ުވްނ  ަބްއަދުލ

ުރ  ަހަތ
ެތޭރަގއި 

ައަހެރްއެގ 
ެއެތޭރަގއި ޭބްއެވްނ ަފުށްނ

ެއްޗ.ާއރ
ަަސްއަކުތެގ 

މ
ްސމީ 

ަރ
ަކްނ 

ަހަމ  ަހަމ
ެގ  ުސ

ެދޖިްނ
ެތެރައްށ ެވްއުދްނ

7.2.5

ޮއކޯޓަބރ 
އިްނ 

 2016
ައްށ ޫޖްނ 2017 

i
 

.
ަތްމރީްނ 

“ްބރިްޖ” 
ެބހޭ 

ާއ 
ެޖްނޑާ 

ެދުވްނ ްޕޮރްގާރްމ ުކރިައްށ ެގްނ

ii
 .

ާއ 
ެޖްނޑާ 

ެރއިނިްންގަގއި  ްޓ
ަޝްނ 

ްކ އިްނަޑ
ެބހޭ ާމްއާދެއްއ ެއުކެލުވްނ

ެއްޗ.ާއރ
ރިެއްޓ ެގ  ެސްކެރޭޓ

ަނާށއި  ިަޝަނުރްނ
ސީ ެގ ޮކމ

އީ.
ަތެކްއ  ސިޓިްވ ަތްމރީްނ

ެސްނ
ްއަޒުފްނަންށ ެޖްނޑާ  ުމަވ

ޭބްއުވްނ

7.2.6

ޮއކޯޓަބރ 
އިްނ 

 2016
ިެސްމަބރ 

ޑ
2018 ައްށ

ާސިްލ ުކެރޭވ 
ެޖްނޑާ ައާމުޒަތާކއި ަލނުޑަދނޑި ަތްއ ހ

ްމަތެކްއ  ިްސަޓ
ސ
ަޝްނ 

ަވުރ ެބުލަމްށ ޑޭާޓ ަކެލްކ މިްނ
ަކްނ 

ަކްނ 
ވީ 

ުކަރްނ 
ްސާލުހ 

އި
 ި ާޤއިްމުކެރވ
ެދެނަގުތްނ

ެއްޗ.ާއރ
ާސިލ ުކެރޭވ 

ެޖްނޑާ ައާމުޒަތާކއި ަލނުޑަދނޑި ަތްއ ހ
ްމަތެކްއ  ިްސަޓ

ސ
ަޝްނ 

ަވުރ ެބުލަމްށ ޑޭާޓ ަކެލްކ މިްނ
ާކްތަތުކަގއި ެޖްނަޑރ   ިާހ ަހަރ ާޤއިްމޮކްށ އިްނތިާޚބީ ުހރ

ަމުޢޫލާމުތަތްއ ަވކިްނ ެއްއުކުރްނ

7.2.7

ޭއްޕރީްލ 
އިްނ 

 2016
ްމަބރ  ެސްޕެޓ
2016 ައްށ

i
 

.
ްއޭޖަގއި  ދިެވހިާރ

ެހދި 
ެއްއ 

ްސަޓޑީ 
ްނ  ޮކްށ ައްނެހުނ ާރްއޭޖަގއި ެއްނ ެމ ުފރިަހަމ
ަކްނަކުމަގއި 

ސީ 
ސިާޔ

ިުވްނ  ަބއިެވރ
ެގ 

ޮގްތ 
ެއ 

ޮގާތއި 
ުކެރވޭެނ 

ްށ  އިުތުރުކުރަމ
ްނ ުކުރްނ  ާކއި ެގްއުލްނ ަވަޒ ޮގުތެގ ަފއިާދަތ

ii
 .

ްނެގ  ައްނެހުނ
ަކްނަކުމަގއި 

ސީ 
ސިާޔ

ްއޭޖަގއި  ދިެވހިާރ
ްށ  ިުވްނ އިުތުރުކުރަމ ަބއިެވރ

ސީ ާޕޓީަތުކެގ 
ސިާޔ

ުކެރވޭެނ ަކްނަކާމެމުދ 
ަތެކްއ ޭބްއުވްނ ުވްނ ަރުއުޔ ޯހުދަމްށ ަބައަދުލ

ސީ
އީ.

ިުވްނ  ަބއިެވރ
ްނެގ  ައްނެހުނ

ުމަގއި  ނިާޒ
އިްނތިާޚބީ 

ަަސްއަކްތަތްއ 
މ
ުކެރވޭެނ 

ައަމުލ 
ުކުރަމްށ 

އިުތުރ 
ަަސްއަކްތ ަތްއާރްއޭޖަގއި ުކުރްނ

ަބާލ ެއ މ

7.3.1
ަގއި  ެފްނަވުރ ަޤުއމީ ައދި ައޮތާޅއި ަރުށ
ަކްނަކުމަގއި 

ސީ 
ސިާޔ

ެްސ 
ވ

ާލ  )ވޯުޓ
ިުވްނ  ަބއިެވރ

ްނެގ  ައްނެހުނ
ައދި 

ިޑޭުޓްނާނއި  ެކނޑ
ަފާރްތަތާކއި، 

އޮްބާޒަވުރްނ ޮގަތްށ( އިުތުރ ުކުރުވްނ

7.3
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 2016
ެޖުނައރީ 

ިެސްމަބރ 
އިްނ ޑ

2018 ައްށ

ުންނ ަޝުރއީ ޯކާޓަތެކްއ ހިެމ
ުނަގއި  ާޤޫނ

ެއްލ.ޭއ.ޕީ.ޕީ.ާއރ
ްސާލުހ ުކުރުމަގއި 

ުނަތްއ އި ާޤޫނ
ެބހޭ 

އިްނތިާޚާބ 
ސީ 

ސިާޔ
ުނަމާށއި  ަކްނ ހިެމ ަހަމ ުސެގ ަހަމ

ެދ ޖިްނ
ްނ  ައްނެހުނ

ަސްއަތައަކްށ 
އިްނ

ަވކި 
ާޕޓީަތުކްނ 

ާސިުމ ުކުރަމްށ 
ލ
ެނުރަމްށ 

ިޑޭުޓްނެގ ޮގުތަގއި  ެކްނޑ
ުނަމްށ ަވާކާލުތ  ަތެކްއ ހިެމ

 ” ަސ ފިަޔަވުޅ
“ާޚްއ
ުކުރްނ

7.3.2

 2016
 ި ުޖަލއ

ިެސްމަބރ 
އިްނ ޑ

2018 ައްށ

i
 

.
ުސ 

ެދޖިްނ
ީްމަތުކަގއި  ޓ

އޮްބާޒާވ 
ައލިައުޅާވަލއި 

ިްނަކަމްށ  ުމހ
ެގ  ުވުމ ަހަމ ަހަމ

ަތާކއި 
ެއްނ.ޖީ.ޯއ 

ަތާކއި 
ްސ.ޯއ 

ސީ.ެއ
ޭަޝްނަތެކްއ ޭބްއުވްނ

ަސްލޓ
ޮކްނ

ii
 .

އޮްބާޒާވ 
ިާހ  ުހރ

ޭގ  ހިްނ
ެތޭރަގއި 

ާރްއެޖ 
ުވްނ ަހަމ ުސ ަހަމ

ިަޝްނަތުކަގއި ެދޖިްނ
މ

ެއްލ.ޭއ.ޕީ.ޕީ.ާއރ
ީްމަތުކަގއި  ެގ ޓ ސީ ެގ ަގާވއިުދަގއި އޮްބާޒަވުރްނ

އި.
ަހަމ ަކަމްށ ޮގާވުލްނ ުސެގ ަހަމ

ެދ ޖިްނ
7.3.3

ޮއްކޯޓަބރ 
އިްނ 

 2016
ައްށ ާމްޗ 2017 

i
 

.
މީޑިާއ ެގ ަރުއުޔ ާއއި ެއުކ ެކްމޭޕްނ ެއްއ 

ުއެފުދްނ

ii
 .

ަޝްލ މީޑިާއ 
ޯސ
، ައދި  ްސ

ީވީ، ޫނ ޭރޑިޯއ، ޓ
ުގްނ ަގއި ހިްނ

iii
 .

ްސ
ެސެލްބރިޓީ ެޗްމޕިައްނ

ވީ.އީ
ަންއުތާވަލއި 

ްއ  ުކްށހީަތ
ެމުދ ޮއްނަނ 

ްނާނ  ައްނެހުނ
ެގ  ިުވުމ ަބއިެވރ

ަކްނަކުމަގއި 
ސީ 

ސިާޔ
ްނ  ައްނެހުނ

ަނއިދިުނަމްށ މީޑިާއ  ަންށ ުއނަގްނ ިްނުމަކްނ ާޢްނުމްނ ުމހ
ުގްނ ެކްމޭޕްނ ެއްއ ހިްނ

7.4.1
ުސެގ 

ެދ ޖިްނ
ަގއި  ުމުމ ނިްނ

ަކްނަކްނ 
ިްއުމަކާމެމުދ  ަކްނ ެގްނުގުޅުމެގ ުމހ ަހަމ ަހަމ
ްނެގ ެމުދަގއި ހޭުލްނެތރިަކްނ  ާލ މީުހ ވޯުޓ

ުއެފްއުދްނ

7.4
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