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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުގެ މަސައްކަތްތައް

ދިވެހިރާއްޖޭެގ މިނިވަންކަމާިއ ސިޔާދަތު ަރއްކާތެރިކޮްށ، ރާއްޖޭެގ ޤަދަރު އުފުޭލ ގޮެތއްގެމަތިްނ  .1
 .ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ިހންގުންބައިނަލްއަޤްވާމީ މައިދާުނގައި ރާއްޖޭގެ 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ މަޞްލަޙަތަށް ެއންމެ ފައިދާހުރި ގޮތެްއަގއި ޭބރު ދުނިޔެއަށް ާރއްޖެ ތަޢާރުފުކޮށް، ާރއްޖޭެގ  .2
ޤަދަރު އުފުލައި، ާރއްޖެއަށް ިއތުރު ކުރިއެރުންތައް ހޯދައިދިުނމަށްޓަކައި ެއކި ޤައުމުތަކާ ިސޔާސީ ުގޅުްނ 

މުެގ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާއި، ިސޔާސީުގޅުން ޤާއިމުކޮށްފަިއވާ އުފައްދަިއ، ރަޙުމަތްތެރިކަ

ޤައުމުތަކުން ރާއްެޖއަށް ަކނަޑއަޅުްއވާ ސަފީރުން ބަލަިއގަތުމާއި، ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ސަފީރުކަމުެގ 
 .ފަތްކޮޅު އެރުވުުމގެ ކަންަތއްތައް ހަމަޖެއްސުން

ދަހިކޮށް، ބޭރު ދުނިޔޭގަިއ، ބައިނަލްއަްޤވާމީ ޖަމާޢަތްތަކާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމާޢަތްތަކާ ގުޅުން ބަ .3
ޖަލްސާތަކުގައި ާރއްޖެ ތަމްސީލުކޮށް، ރާއްޭޖގެ ސިާޔސަތު ހާމަކޮށްދީ، ރާއްޖޭެގ މަޞްލަޙަތަށް 

 .މަންފާލިބެނިވި ގޮތެއްަގއި ރާްއޖޭގެ އަޑު އުފުލުން

ރާސާތައް ކުރުމާއި އެފަދަ ދިރާސާތައް ކުާރ ޚާރިޖީ ދާއިރާގެ ސިާޔސަތު ަބއްޓަންކުރުމަށްޓަަކއި ބޭނުންވާ ދި .4
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފަރާތްތަކާ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ތަރައްޤީޮކށް ހިންގުން 

 .ހަރުދަނާކުރުން

ރާއްޖެއާެއކު ޚާރިޖީ ގުޅުްނ އޮންނަ ޤައުމުތަކުގެ ޚާިރޖީ ސިޔާސަތާއި ޑިޕްލޮމަީސގެ އުސޫލުަތއް  .5
އުމުތަާކއެުކ ކުރެޭވ ޚާރިޖީ މުޢާމަލާތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ޭބނުންވާ ފަންނީ ދިރާސާކޮށް، އެ ޤަ

 .ލަފާ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިްއޒަތްތެރިން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުތަކާއި، ބޭރު ޤައުމުތަކުން  .6
އްޒަތްތެރިންެގ ރަސްމީ ަދތުރުފުޅުތަކާބެހޭ ކަންތައްަތއް، އެކަްނކަމަށް ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުަރްއވާ ޢި

 .ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ ޑިޕްލޮމެޓިކް އުސޫލުތަކާ އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިން އިންތިޒާމުކުރުން 

ނޑައަޅާަފއި ހުންނަ، ބޭރު ޤައުމުތަކާއި ބައިނަލްއަްޤވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތަުކގެ  .7 ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަ
އި އެފަދަ އޮފީސްަތކުގެ ކަންަތއްތައް ބެލެހެއްޓުާމއި، ބޭރުަގއި ހުންނަ ރާއްޖޭެގ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކާ

 .މިޝަންތަކާއި، ކޮންިސއުލޭޓްަތކާއި، އެފަދަ އޮފީސްތަކާބެހޭ ަކންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން 

ާއއި އެިކެއިކ ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެިރވާ ބަިއނަލްއަޤްވާމީ އެއްަބސްވުންތަާކއި، މުޢާހަދާތަކާއި، ރާއްޖެ .8
ގަިއ ޤައުމުތަކާ ދެމެދު ކުރެވޭ ެއްގރީމަންޓްތަކާބެހޭ ކަންތައްތައް ހިންގައި، ވިލަރެސްކޮްށ، ޚާިރޖީ ދާއިރާ

 .މައްސަލަތަުކގައި ާރއްޖެއަށް އެންމެ ފައިދާކުރާނެ ގޮެތއްގެމަތިން ޙަރަކާތްތެިރވުންދިމާވާ 
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ންނާ ބެހޭގޮތުން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެޭހ ޚިާލފުވުމުގެ ސަބަބުން ބިދޭސީ ޤާނޫނުތަކާދިވެހިރާއްޖޭގެ  .9
ފަރާތްތަކުން އަުޅއްާވ ފިަޔަވޅުތަކުެގ މަޢުލޫމާތު ލިބުމުން އެ ަބޔަކާބެހޭ ަޤއުމަކަްށ އެކަްނކަން 
ސާފުކޮށްދިނުމާއި، ރާއްެޖއިން ބޭރުގައި ިދވެހިންނަށް ބިދޭސީ ޤައުމުތަކުގެ ޤާނޫނީ ފަރާތްތަކުން ފިޔަަވުޅ 

ދިވެހިންނަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކޮންސިއުލަރ އުސޫލުތަކާ އެްއގޮްތާވ ގޮތުގެމަތިން  އެޅުްއވުމުން އެފަދަ
 .އެހީތެރިވެދިނުން

ޕާސްޕޯޓް ގެއްލިގެން އުޅޭ ނުވަތަ ހާލުގައިޖެހޭ ދިވެހިންނަށް ކޮންސިއުލަރ އުސޫލުތަކާއި ރާއްޖޭެގ  .11
 .ގަާވއިދުތަކާ އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން އެހީތެރިވެދިނުން

ތަރައްީޤއަށް ބޭނުންވާ ބޭރުގެ އެހީ ލިބޭނެ ފުރުޞަތުތައް ފުޅާކުރުމާއި، ަބއިނަލްއަޤްވާީމ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ .11
މާލީ އިދާރާތަކުން ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތަށާއި ހިންގާ ޙަރަކާްތތަކަށް ބަލައި، އެފަދަ އިދާރާތަކުން ރާއްޖޭގެ 

ިއްޤިތާޞީދ ައިދ ިވަޔފީާރެގ ، ތަރައްޤީއަށް ލިބިދާނެ އެހީތެިރކަމަކީ ކޮަބއިތޯ ބެލުން. ބަިއނަލްއަޤްވާމީ

ިނާޒަމްށ ުމިޅ ުދިނޭޔެގ ެފްނަވުރަގާއިއ، ަސަރަޙްއީދ ެފްނަވުރަގިއ ައްނަނުމްނާދ ަބަދުލަތްއ 

ިދާރާސޮކްށ ޭއެގ ެއހީަގިއ ިދެވިހާރްއޖެޭގ ާޚިރީޖ ިސާޔަސުތ، ަމްޞަލަޙުތ ުނެގްއލެޭނޮގަތްށ 

 .ަބަދިހުކެރވެޭނ ޮގްތަތްއ ޭރުވން 

ދުނިޔޭަގއި ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ސިޔާަސތު ތަންފީޒުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ދިރާސާތަްއ ބަވަނަވަމުން އަންނަ  .12
ހެދުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު އެްއކޮށް، ރާއްޖެއަށް އަސަުރުކރާނެ ފަދަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ނިންމުންތަކާއި 

 .ހާދިސާތައް ދިރާސާކޮށް، އެ ަމޢުލޫމާތު ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން

މިނިވަންކަާމއި ސިާޔދަތާއި ސަލާމަތާއި ރައްކާތެިރކަމަށްޓަކައި ޚާރިޖީ ދާއިރާިއން ކުރަންޖެހޭ  ރާއްޖޭގެ .13
މަސައްކަތްތަުކގެ ދިރާސާތަްއ، އަސްކަިރއްާޔއިން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްަގއި ކުުރމާއި، އެފަދަ 

 .ދިރާސާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޤައުމީ ސަލާމަތާބެހޭ އިދާރާތަކާ ހިއްސާކުރުން

ނުންތެރިކަމަށް ބަލައި، އަދި އެ ަވގުތެްއގެ މާލީ ތަނަވަސްކަން ލިބެންހުރި މިންވަރަކުން ކަމުގެ ބޭ .14
 .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް އޮީފސް، ބޭރު ޤައުމުތަުކގައި ާޤިއމުކުރުން

ދިވެހިރާއްޖެއަށް މުހިންމު ަސރަޙައްދީ އަދި ަބއިނަލްއަްޤވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުެގ މެންބަރުކަން ހޯދައި، ެއ  .15
 .ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ މަަސއްކަތްތަުކގައި ަބއިވެިރވުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަޞްލަޙަތު ުކރިއެރުވުމަށާިއ، ދިވެހިްނގެ ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށް ފަސޭހަކޮށް ދިނުމަށްޓަކަިއ  .16
ން ޢައްޔަންކުރުން.  ކޮންސުލުޚާއްޞަ ގޮެތއްަގއި ފާހަގަކޮށްެލވޭ ޤައުމުތަުކގަިއ، ކަމަށް އެަކށޭނަ އޮނަރަރީ 

 .ބޭރު ޤައުމުތަކުން ާރއްޖޭގައި ބޭިތއްބުމަށް ބޭނުންވާ ޮކންސިއުލަރ އޮފިޝަލުން ބަލަިއގަތުން ،ދިއަ

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކާބެހޭ ގޮތުން، ދިވެހި ސަރުކާރާިއ، ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާެއކު ކުރަންޖެހޭ  .17
 .އެއްބަްސވުންތަކަށް މަގުފަހިކޮްށދިނުން
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ށް ެއހީތެރިވެދިނުމަށް ލިބެންހުރި ބޭރުގެ އިޤްތިޞާދީ އަދި މާލީ ފުރުޞަތުތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރައްީޤއަ .18
 .ދެނެގަނެ އެފަދަ އެހީތެރިކަން ލިބޭނެ ގުޅުންތަކެއް ޚާރިޖީ ާދއިރާއިން ޤާއިުމކުރުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރައްީޤގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ބޭނުންވާ ބޭރުގެ އެހީ ހޯދުމަށް ބޭނުންވާފަދަ ވެށްޓެްއ  .19
 .ރުމަށް ޚާރިޖީ ސިޔާަސތު ބައްޓަންކުރުންޤާއިމުކު

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިނގާ ަކންކަމާ ގުޭޅގޮތުން، ާރއްޖެއިން ބޭރުގެ ޚަބަރުފަތުާރ ވަސީލަތްތަކަްށ  .21
 .ފޮނުވަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޮނުވުން

 .ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތާމެުދ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން .21

 .ދުމަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ތަމްރީނުދިނުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ދާއިާރަގއި ޚި .22

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަަކއި، އެ ދާއިާރއާ ގުޅުްނހުރި އެހެން  .23
 .މުއައްސަސާަތކުަގއި ޚިދުމަތްުކރާ ފަރާތްތައް ބައިވެިރކުރުވުން 

ީސ، އިޤްތިާޞދީ، އަސްކަީރ ޚާރިޖީ ދާއިރާގައި ޚިދުމަތްކުާރ އިދާރީ، ކޮންސިއުލަރ، ޑިްޕލޮމެޓިކް، ސިޔާ .24
އަދި އެހެނިހެން ދާއިރާތަްއ ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ެއހީތެރިކަމާއި ެއއްބާރުލުމާއި ަތމްރީން ލިބޭނެ 

 .މަގު ތަނަވަސްކޮށްދިނުން 

ބޭރު ޤައުމުތަކުަގއި ފޮރިން ަސރވިސް ތަރައްީޤކުރުމަށް ޤާއިުމކޮށްފައި ހުންނަ އިންސްޓިިޓުއޝަންތަކާއެކު  .25
ވުންތަްއ ެއކުލަަވއިަލއި، ާރއްޖޭަގއި ާޤއިމުކުެރޭވ މިފަދަ މުއައްސަސާަތކުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް އެއްބަސް 
 .ފުޅާކުރުން

 .ގެ މަސައްކަތްަތކާ ގުިޅގެން ޤާނޫނީގޮތުން ހިންގަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހިންގައި ބެެލހެއްޓުންމިނިސްޓްރީ .26

 ތަންތަން ހިނގަމުންދާނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާުޒގެ ދަށުންނެވެ. ތިރީގައިިމވާ

 .ދ.ަގއި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޕަރމަނަންޓް މިޝަންއ .1

 ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ  އިނގިރޭިސވިލާތުަގއި .2

 ހުންނަ ދިވެިހރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ  ޝްރީލަންކާގައި .3

 ބަސީ ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމް އިންޑިާޔަގއި .4

o ިހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސިއުލޭޓް  ތިރުވަނަންތަޕޫރަމުގައ 

 ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ  މެލޭޝިއާަގއި .5

 އ.ދ.އަށް ަކނޑަައޅާފަިއވާ ދާއިމީ މިޝަންގެ ޖެނީވާ އޮފީސް  ދިވެހިރާއްޖެއިން .6

 ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ  ޖަޕާނުގައި .7
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 ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ  ސިންގަޕޫރުަގއި .8

 ޢަރަބިއްޔާަގއި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ  ސަޢޫދީ .9

 ހުންނަ ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެމްބަސީ  ޗައިާނގައި .11

ނޑަައޅާފަިއވާ ދާއިމީ މިޝަން ދިވެހިރާއްޖެއިން .11  ޔޫރަިޕއަން ޫޔނިއަންއަށް ކަ

 ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ  ބަންގްލަދޭޝްަގއި .12

 ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ  ަގއިޕާކިސްތާނު .13

 ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ  ވޮޝިންގްޓަްނަގއި .14

 އެރެބް އެމިރޭޓްްސަގއި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެްމބަސީ ޔުނައިޓެޑް .15

 ނުވިލާތުގައި ހުންނަ ދިެވހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ ޖަރުމަ .16

 ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ  ތައިލެންޑުަގއި .17

 ނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕަރމަނަންޓް މިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް އ.ދ.ގައި ހުން 

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް )ޔޫ.ެއން( އާއި، ޔޫ.އެން. ގެ ޖަާމޢަތްތަކާއި، އަދި ދިވެހިާރއްޖެއިން ބައިވެިރާވ  .1
ބެހޭ އެހެނިހެން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ަޖމްޢިއްޔާތަކުން ނިުއޔޯުކގަިއ ިހންގާ ޙަރަކާތްތަުކަގއި ަބއިވެިރވެ، އެކަްނކަމާ

 މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެުޅން.، ރިޕޯޓު

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޖެެނރަލް އެސެމްބްލީގެ މަސަްއަކތްތައް މޮނިޓަރކޮށް، މައްަސލަތަްއ  (ހ)
ދިރާސާކޮށް، އެ މައްސަލަަތކާ ބެހޭގޮތުން ރާއްޖޭގެ ސިޔާސަތު ގެންުގޅެންީވގޮތުެގ ލަފާ 

ެއއްގޮތަށް އެ އެސެމްބްީލގަިއ ރާއްެޖ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައި، ރާއްޖޭގެ ިސޔާސަތާ 
 ތަމްސީލުކޮށް، އެސެމްބްލީން ނިންމާ ނިންމުންތައް، މިނިސްޓްރީއަށް ރިޕޯޓުކުރުން.

ސެކިއުރިޓީ ަކއުންސިުލގައި ަބހުސް ކުރެވެމުންދާ މައްސަލަތައް ބަލައި އެ މައްސަލަަތކަށް އަންަނ  (ށ)
ސްކުރުންތަކާއި ނިންމާ ނިންމުންތައް، ބަދަލުތަކާއި، ސެިކއުރިޓީ ަކއުންސިލުން ފާސްކުރާ ފާ

 މިނިސްޓްރީއަށް ރިޕޯޓުކުރުން.

އިކޮނޮމިކް އެންޑް ސޯޝަލް ކައުންސިުލގެ ޖަލްސާތަކުގަިއ ބަހުސްކުރާ ކަންތައްތަކާއި ނިންމާ  (ނ)
 ނިންމުންތައް، މިނިސްޓްރީއަށް ރިޕޯޓުކުރުން.

ިއސްލާމިކް ކޮންފަރެންސާއި، ާރއްޖެއިން ވަކިފަރާތަކަށްނުޖެހޭ ޙަރަކާތާިއ، އޯގަަނއިޒޭޝަން އޮފް  (ރ)
 ބައިވެިރވާ އެިކއެކި ޖަމާޢަތްތަކުން ނިއުޔޯުކގައި ބާްއާވ ބައްދަލުވުންތަކުަގއި ބަިއވެރިެވ، 

ެއ ަމްއަސަލަތުކަގިއ ާރްއެޖިއްނ ، އެ ބައްދަުލވުންތަކުަގއި ބަހުްސކުރެވޭ މަްއސަލަތައް ދިރާާސޮކށް
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ީރައްށ ުހަށަހަޅިއ، ާރްއޖެޭގ ިސާޔަސާތ ެގްނުގެޅްނވީ ިސާޔަސުތެގ ަލފާ ިމިންސޓް 

ެއްއޮގްތާވ ޮގުތެގަމިތްނ ާރްއެޖ ަތްމީސުލޮކްށ، ެއ ަބްއަދުލުވްނަތުކަގިއ ިންނާމ ިންނުމްނަތްއ، 

 .ިމިންސްޓީރައްށ ިރޕޯުޓ ުކުރން 

އެޑްހޮކް ކޮމިޓީ އޮން ދި ިއންޑިޔަން އޯޝަން ފަދަ ރާްއޖެއިން ބައިވެިރވެފަިއވާ ކޮމިީޓތަކާިއ،  (ބ)
ޓެޑް ނޭޝަންްސަގއި މުހިންމު މައްސަލަތަކާމެދު އުފެދިފައިވާ އޯޕަން އެންޑެޑް ާވރކިންގ ޔުނައި

ގްރޫޕުތަކާިއ ކޮމިޓީތަުކަގއި ިހނގަމުންދާ މައްސަލަތައް ބަަލއި ެއ މައްސަލަަތކުަގއި ާރްއޖެއިން 
ާވ ގެންގުޅެްނވީ ިސޔާސަތުގެ ަލފާ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައި، ރާއްޖޭގެ ިސޔާސަތާ އެްއގޮތް 

ގޮތުގެމަތިން މިފަދަ ކޮމިޓީތަކުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލުކޮށް، ެއ ކޮމިޓީތަކާއި ވަރކިްނގ ގްޫރޕުތަކުން 
 ނިންމާ ނިންމުންތައް، މިނިސްޓްރީއަށް ރިޕޯޓު ކުރުން.

އޭޝިއަން ގްރޫުޕގެ ަބއްދަލުވުންތަުކގައި ަބިއވެރިެވ، ެއ ބައްދަލުވުންތަުކަގއި ބަުހސްކުރެޭވ  (ޅ)
ސާކޮށް ެއ މައްސަލަތަކުގައި ރާއްެޖިއން ގެންގުޅެންވީ ސިާޔސަތުެގ ލަފާ މައްސަލަތައް ދިރާ

މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައި، ރާއްޖޭގެ ސިޔާސަތާ ެއްއގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ބައްދަލުވުންަތކުަގިއ 
 ރާއްޖެ ތަމްސީލުކޮށް، އެ ގްޫރޕުތަކުަގއި ނިންމޭ ނިންމުންތައް، މިނިސްޓްރީއަށް ރިޕޯޓު ކުުރން.

ލައަންސް އޮފް ސްމޯލް ައއިލެންޑް ސްޓޭޓްސް ފަދަ ރާއްޖެ ހިމެނޭ އިންފޯމަލް ގްރޫޕުތަކުގެ އެ (ކ)
ބައްދަލުވުންތަުކގައި ބަހުސްުކރެވޭ މައްސަލަތައް ދިރާާސކޮށް އެ މައްސަލަތަކުަގިއ ރާއްޖެ 
ގެންގުޅެްނވީ ިސޔާސަތުގެ ަލފާ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައި، ރާއްޖޭގެ ިސޔާސަތާ އެްއގޮްތާވ 

ތުގެމަތިން އެ ަބއްދަލުވުންަތކުަގއި ރާއްޖެ ތަމްސީލުކޮށް، ގްރޫޕުތަުކގައި ނިންމޭ ނިންމުންތައް، ގޮ
 މިނިސްޓްރީއަށް ރިޕޯޓު ކުރުން.

ބުނެވިދިޔަ ޖަލްސާތަުކގެ ިއތުރަށް، ނިއުޔޯުކަގއި ބޭްއޭވ އެހެނިހެން ޖަލްސާތަކަށް ދަޢުވަތު  (އ)
ސާތަުކަގއި ބަިއވެިރވެ، އެ ޖަލްާސތަކުަގއި ލިބުމުން މިނިސްޓްރީގެ ލަފާގެ މަތިން އެ ޖަލް

ބަހުސްކުރެވޭ މައްސަލަަތްއ ދިރާސާކޮށް، އެ ަމއްަސލަތަކުގައި ާރއްޖެއިން ގެްނގުޅެންީވ 

ސިޔާސަތުގެ ލަފާ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައި، ރާއްޖޭގެ ިސޔާސަތާ އެްއގޮްތވާ ގޮތުގެމަތިްނ ރާއްޖެ 
 ންމުންތައް، މިނިސްޓްރީއަށް ރިޕޯޓު ކުރުން.ތަމްސީލުކޮށް، އެ ޖަލްސާތަުކަގއި ނިންމޭ ނި

ޔުނައިޓެްޑ ނޭޝަންސުން ފާސްކުރާ ޤަރާރުތަުކގެ ދަށުްނ ދިވެހިރާއްޖެއިން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކާމެުދ  .2
ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ ލަފަާޔެއކު އެފަދަ މައްސަލަތައް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައި، މިނިސްޓްރީގެ ލަފާގެމަތިްނ 

 ޢަމަލުކުރުން.

ޔުނައިޓެްޑ ނޭޝަންސުން ާފސްކުރާ ބައިނަްލއަޤްވާމީ މުާޢހަދާތަކުގެ ތެރެއިްނ، ރާއްެޖިއން ބައިވެިރވާން  .3
 ފެންނަ މުޢާހަދާތަކާބެހޭގޮތުން މިނިސްޓްރީއަށް ލަފާދިނުން.
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 ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސަށް ރާއްޖެއިން ދައްކަންޖެހޭ އެކިއެކި ޗަންާދގެ މައްސަލަތައް މޮނިޓަރކޮށް  .4
 އެކަންތަުކގައި މިނިސްޓްީރއަށް ލަފާދީ، އެ ކަންތައްަތއް ބެލެހެއްޓުން.

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެީހވާ ބޭރުގެ ޤައުމުތަކާިއ، ޖަމްޢިއްާޔތަކާއި، ޔުަނއިޓެޑް ނޭޝަްނސް ސިސްޓަމުގެ  .5
ތު ހޯދައި، ސިޔާސަތުތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި، އާންމުކޮށް ބޭރު ދުނިޔެއަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާ

އެ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ސިޔާސަތަށް ކޮށްާފނެ އަސަރަކާިއ، ގެންނަންޖެހިދާނެ ބަދަލުތަކެއް 
 މިނިސްޓްރީގެ ސަމާލުކަމަށް ެގނެސް، މިނިސްޓްރީއާ މަޝްަވރާ ކުރަމުން ގެންދިއުން.

ހާމަކޮށްދީ، ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މައްސަލަަތުކގައި ާރއްޖޭގެ ސިާޔސަތު ެއހެން ޤައުމުތަކަށް  .6
 ފައިދާއާއި މަޞްލަޙަތު ރަްއކާެތރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްަކތް ކުރުން.

މިނިސްޓްރީން އަންގާ ލިުޔންތައް، ޔުަނއިޓެްޑ ނޭޝަންސުން ހޯދައި މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވުމާިއ،  .7
 ސްޓްީރއަށް އެހީތެރިުވން.މިނި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުހިންމު މައްސަލަތަކާބެހޭ ލިޔުންތައް ލިޔުުމގައި

ނަޑއެޅިފަިއާވ  .8 އެކި ޤައުމުތަާކއެކު ިސޔާީސ ގުޅުން ޤާއިމުކުރުމުަގއި ޙަރަކާތްތެރިވުމާިއ، ރާއްޖެއަްށ ކަ
 މިޝަނެއް ނެތް ޤައުމުތަކާ ގުުޅމުގައި މިނިސްޓްރީއަށް އެހީތެރިވުން.

ނިޑޑޭޓުން ހުށަހަޅައި، ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންާސއި، އެހެނިހެން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތަުކގެ  .9 މަގާމުތަކަށް ކެ
ރާއްޖޭގެ ތާއީދަށް އެދޭ ޤަުއމުތަކުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ދިރާސާކޮށް، ލަފަޔާއެުކ މިނިސްޓްރީއަށް 

 ހުށަހެޅުން.

ސަރުކާރުގެ އިސްބޭފުޅުން ުޔނައިޓެޑް ސްޓޭްޓސްއަށް ކުަރއްވާ ދަތުރުފުޅުތަުކަގއި، މިިނސްޓްރީން އެންިގ  .11
 ހީތެރިވެ ދިނުްނ.މިންވަރަކަށް އެ

ނިއުޔޯުކގައި ހުންނަ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ނަމުަގއި ކުއްޔަްށ ހިފާފައިވާ އިމާރާތްތަކާއި، ދިވެހި ސަރުކާރުެގ  .11
 މިލްކު ބެލެހެއްޓުން.

ރާއްޖެއާބެހޭ ޚަބަރުތަކާިއ ބޭރު ދުނިޔެއާބެހޭ ، އެމެރިކާގެ ީޓީވއާއި ރޭިޑއޯއިްނ ފޮނުވާ އަދި ނޫސްތަކުަގއި ޖަހާ .12

މުހިންމު ޚަބަރުތައް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވައި، އެފަދަ ކަންކަމާބެހޭގޮތުން މިނިސްޓްރީން ނެރޭ އެިކއެކި 
 ޕްރެސް ރިލީޒް ނެރުންފަދަ ކަންތައްތައް ކުރުން.

ޔުނައިޓެްޑ ނޭޝަންސް ެސކްރެޓޭރިއެުޓގެ އިސްފަރާތްތަާކއި، ިނއުޯޔކުެގ ޑިޕްލޮމެޓިްކ ކޮމިއުނިީޓއާިއ،  .13
ޅުން އުފައްދައި އެފަރާތްތަކަށް ރާްއޖެ ތަޢާރުފުކޮށް، ރާއްޖެއަށް ފައިދާވާނެ ގޮތަަކްށ ޚަބަރުފަތުރާ ފަރާތްތަކާ ގު
 އެ ގުޅުން ދެމެހެއްޓުން.

ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތުގެ ހައިސިްއޔަތުން އެކިެއކި އިޖްތިމާޢީ ޙަފުލާތަކުގައި ބައިވެިރވުމަށް ލިބޭ  .14
 އި ަބއިވެިރވުން.ދަޢުވަތުތައް ގަބޫުލކޮށް، އެފަަދ ޙަފުލާތަކުގަ
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވިޔަފާިރއާިއ، ޓޫރިޒަމާއި، މަްސވެރިކަންފަަދ އިޤްތިޞާދީ އަދި ތަރައްީޤގެ މަސައްކަތްަތްއ  .15
 ކުރިއަށްދާ މިންވަުރގެ މަޢުލޫމާތު، އެމެރިާކގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިނުން.

 އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީގެ މަސައްކަތްތައް 

އިނގިރޭިސވިލާތުގެ ސަރުކާާރިއ ދިވެހި ސަރުކާރާ ދެމެދު ހިންގަންޖެހޭ އެކިެއކި މުޢާމަލާތްތައް ހިންގުމާއި،  .1
 ރާއްޖެއާއި އިނގިޭރސިވިލާތާ ެދމެދު އެކުވެިރކަން އުފައްދަން މަސައްކަތް ކުރުން.

މިއްލަ ެއކިެއިކ އިނގިރޭސި ސަުރކާރުގެ ަފރާތުންނާއި، ެއކިއެކި ަބއިަނލްއަޤްވާމީ ޖަމާޢަތްތަކާއި، އަ .2
ޖަމާޢަތްތަކުން ބާއްވަވާ ޖަލްސާ، ސެމިނަރ، ވަރކްޝޮްޕ ފަދަ ކަންކަމުގައި މިނިސްޓްރީން އަންގަަވިއިފ 

 ހިނދެއްގައި އެންެގވިފަދައަކުްނ ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރުން.

 އިނގިރޭިސވިލާތުަގއި ކިަޔަވން ތިބޭ ދިވެހި ކުދިންނާއި އެހެނިހެން ބޭނުމުގައި ތިބޭ ދިވެހިންނަށް  .3
އިނގިރޭިސވިލާތުަގއި ތިބުމަށް ބޭނުންވާ ވީޒާ ހޯދުމަށް، އިނގިރޭސި ސަރުކާުރގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ 
ގުޅަިއގެން ކުރަންޖެހޭ ކަންަތްއތައް ކުރުމާއި އެކަމަށް ބޭނުްނވާ ލިޔުން، ސަުރކާރުން އަްނަގވާ ގޮެތްއގެމަތިން 

 ދޫކުރުން.

އްޖެއަށް ެގނައުމަށް ބޭނުންވާ ވަގުީތ ޓްެރވަލް ޮޑކިއުމަންްޓ އިނގިރޭިސވިލާތުަގއި އުފަންާވ ދިވެހި ކުދިން ރާ  .4
 ދޫކުރުމާއި، ސަރުކާރުން އަންަގވައިފި ހިނދެްއގައި އެންެގވި ފަރާތަކަށް ޓްރެވަލް ޑޮިކއުމަންޓް ދޫކުރުން.

ޭހ އިނގިރޭިސވިލާތުަގއި ހާލުަގިއ ޖެހިގެން އެކިެއކި އެހީއަށް އެދޭ ދިވެހިންގެ މައްސަަލ، ސަރުކާރުގެ ކަމާބެ .5
 ފަރާތްތަކާ ގުޅަިއގެން ހަމަޖެހޭތޯ ބެލުމާއި، ހާލުގައިޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވުން.

އިނގިރޭިސވިލާތަށް ވަަޑއިަގންނަވާ ސަރުކާރުގެ އެިކެއކި ޢިްއޒަތްތެރިންނާއި، ިއނގިރޭސިވިލާުތަގިއ  .6
މިނިސްޓްރީން އަންަގވައިފި ހިނދެއްަގއި ެއއަރޕޯޓުްނ  ފަރާތްތަކަށް،ޓްރާންސިޓް ކުރަްއވާ މިފަދަ 

 އިސްތިޤްބާލުކޮށް، އެންެގވި ިމންވަރަކަށް ޕްރޮޓޮކޯލާބެހޭ ކަްނތައްތައް ހަމަޖެއްސުން.

ދިވެހި ސަރުކާުރގެ އޮފިޝަލުން، ރަސްމީ ކަންަތއްތަުކގަިއ ބޭރުގެ އެިކއެިކ ޤައުމުތަަކށް ވަަޑިއގަތުމަްށ  .7

ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެްއގަިއ، އިނގިރޭިސވިލާތުަގއި ހުންަނ އެ ަޤއުމުތަކުެގ ބޭނުންވާ ީވޒާެގ ކަންަތއް 
 އެމްބަސީ/ ހައިކޮމިޝަންތަކާ ުގޅައިގެން ހަމަޖެއްސުން.

ސަރުކާރުގެ ެއކިެއކި މިނިސްޓްރީ، ޑިޕާޓްމަންޓު ފަދަ ތަންތަނަށް އިނގިރޭސި ވިލާުތން ނުވަތަ ޔޫރަޕުން  .8
ންަނވާ އެިކއެކި ތަެކތި ހޯދުމާއި، ފޮނުވުމުގެ ޚަރަދު ހަމަޖެއްސުމާއި، ހޯއްދަވަން ބޭނުންފުޅުވެގެން ެއދިވަަޑއިގަ

 އެކަންކަުމގައި އެހީތެރިވެދިނުްނ. 

ސަރުކާރުގެ އެިކއެކި ފަރާްތތަކުން ފޮނުއްަވއިގެން އިނގިރޭިސވިލާތުަގއި ިކޔަވަމުންާދ ދިވެހި ކުދިން  .9
 އެހީތެރިވެ ދިނުން. އިނގިރޭސި ވިލާތުަގއި ތިބުމާިއ ކިޔެވުމާބެހޭ ކަންތައްަތކުަގއި
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އިނގިރޭިސވިލާތުެގ ޓީީވއާިއ ރޭޑިޯއއިން ފޮނުވާ އަދި ޫނސްތަކުަގއިޖަހާ ރާއްޖެއާބެހޭ ޚަބަރުތަކާއި، ބޭުރ  .11
ދުނިޔެއާބެހޭ އެކިެއކި މުހިންމު ޚަބަރުތައް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވަިއ، އެފަދަ ކަންކަމާބެހޭގޮތުން މިނިސްޓްރީން 

 ންތައްތައް ކުރުން.ނެރޭ ޕްރެސްރިލީޒް ނެރުންފަދަ ކަ

އިނގިރޭިސވިލާތުަގިއވާ ދިެވހި ސަރުކާރުގެ އިމާރާތްަތކާއި އެނޫްނވެސް މިލްކުަތއް ބެލެހެއްޓުމާއި،  .11
 މަރާމާތުކުރުން.

އިނގިރޭިސވިލާތުަގއި ިދވެހި ސަރުކާރުން ހައްަދވާ ތަންަތން އިމާރާތްކުރުމާބެހޭ ކަންަތއްތައް ސަރުކާރުން  .12
 ން.އަންަގވައިފި ހިނދެްއގައި ކުރު 

ދިވެހި ސަރުކާރުން އިނގިޭރިސވިލާތުަގއި ހިންަގވާ އެިކއެިކ މަޝްރޫޢުތަކަށް ހިނގާ ޚަރަދުަތކުގެ ހިސާބުަތއް،  .13
 ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުމާއި ބެލެހެއްޓުން.

އިނިގިރޭސި ސަުރކާރުގެ ަފރާތްތަކުންނާއި، އެހެނިހެްނ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކުންނާއި، ެއކިެއިކ  .14
މާޢަތްތަކުން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އެިކއެކި ފަރާތްތަކަށް ފޮނުްއވާ ޚާއްޞަ ލިޔުންތަާކއި، ޕާރުސަލްފަދަ ތަކެތި ޖަ

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުމާއި އަދި ސަރުކާރުގެ ަފރާތްތަކުން އިނގިރޭސި ަސރުކާރުގެ ެއކިެއިކ 
 ާކއި ޕާރުސަލްފަދަ ތަކެތި ރައްުދކުރުން.ފަރާތްތަކާއި، އެނޫން ފަރާތްތަަކށް ފޮނުއްވާ ެއކިެއކި ލިޔުންތަ

އިނގިރޭސި ސަރުކާުރގެ ިއސްފަރާތްތަކާއި، ޕާލަމެންުޓެގ މެންބަރުންނާއި، ޑިޕްލޮމެިޓކް ކޮމިއުނިީޓއާިއ  .15
ޚަބަރުފަތުރާ ފަރާތްތަކާ ގުުޅން އުފައްދައި އެ ފަރާތްތަަކށް ރާއްޖެ ތަޢާރުފުކޮށް، ާރއްޖެއަށް ފައިާދވާނެ 

 މެހެއްުޓން.ގޮތަކަށް އެ ގުޅުން ދެ

ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރާ ަފރާތުގެ ހައިިސއްޔަތުްނ ެއކިެއކި އިޖްތިމާޢީ ޙަފުލާތަުކގައި ބައިވެިރވުމަށްލިޭބ  .16
 ދަޢުވަތުތައް ގަބޫުލކޮށް، އެފަަދ ޙަފުލާތަކުގައި ަބއިވެިރވުން.

ންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސިޔާސީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ަމއްސަލަތަކާ ބެހޭގޮތުން އިނިގރޭސިވިލާތުގެ ިސޔާސަތަށް އަ  .17
ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤައުީމ ފައިދާއަާށއި، މަޞްލަޙަތަށް އަސަރުކުރާނެކަމަށް ފެންނަ ަކންތައްތައް ބަަލއި، 

 އެ ކަންތައްަތކާބެހޭގޮތުން އިުތރު މަޢުލޫމާތު ހޯދައި، ދިވެހި ސަރުކާރަށް އަންގަމުން ގެންދިއުން.

ިއ، ޔޫރަިޕއަން ޔޫނިއަންގެ ސިޔާސަތަށް އަްނނަ ބަދަލުތަކާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެހީވާ ބޭުރެގ ޤައުމުތަކާ .18
 ވަނަ ނަންބަރުގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ދުރާލައި ހޯދުން. 17މަޢުލޫމާތު، 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާީދ ވިޔަފާރީގެ މަސައްކަތްަތކާއި، ޓޫރިޒަުމގެ މަސައްަކތްތައް ކުރިއަށްާދ  .19
 ހުންނަށާއި، ޔޫރަުޕގެ މީހުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުން.މިންވަރާބެހޭގޮތުން އިނގިރޭިސ ވިލާތުގެ މީ

 ޝްރީލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީގެ މަސައްކަތްތައް 
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ޝްރީލަންކާ ސަރުކާާރއި ިދވެހި ސަރުކާާރ ދެމެދު ހިންގަންޖެހޭ އެިކއެިކ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގުމާިއ،  .1
 އުފައްދަން ަމސައްކަތް ކުރުން.ރާއްޖެއާއި ޝްރީލަްނކާއާ ދެެމދު އެކުވެިރކަން 

ޝްރީލަންކާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުންނާއި އަދި އެކިެއކި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމާޢަތްތަކާއި، އަމިއްލަ އެިކެއިކ  .2
ޖަމާޢަތްތަކުން ބާއްވާ ޖަްލސާ، ސެމިނަރ، ވަރކްޮޝޕްފަދަ ކަންކަމުގަިއ މިނިސްޓްރީން އަންަގއިިފ 

 ތަމްސީލުކުރުން. ހިނދެއްގަިއ، އެްނގިފަދައަކުްނ ރާއްޖެ

ޝްރީލަންކާގައި ކިަޔވަން ތިބޭ ދިވެހި ކުދިންނާއި، އެޫނން އެހެނިހެން ބޭނުމުގައި ތިބޭ ދިވެހިންނަށް  .3
ޝްރީލަންކާގަިއ ތިބުމަށް ބޭުނންވާ ވީާޒ ހޯދުމަށް، ޝްރީަލންކާ ސަރުކާުރގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ުގޅަިއގެން 

 ބޭނުންވާ ލިޔުން ދޫކުރުން.ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުާމއި، ެއކަމަށް 

ޝްރީލަންކާގައި އުފަންވާ ިދވެހި ކުދިން ރާއްޖެއަށް ގެަނއުމަށް ބޭނުންވާ ވަގުތީ ޓްެރވަލް ޑޮިކއުމަންޓް  .4
 ދޫކުރުމާއި، ސަރުކާރުން އަންަގވައިފި ހިނދެްއގައި އެންެގވި ފަރާތަކަށް ޓްރެވަލް ޑޮިކއުމަންޓް ދޫކުރުން.

ެއކިެއކި އެީހއަށް އެޭދ ދިވެހިންގެ މަްއސަލަ، ަސރުކާރުގެ ކަމާބެޭހ  ޝްރީލަންކާގަިއ ހާލުަގއި ޖެހިގެން .5
 ފަރާތްތަކާ ގުޅަިއގެން ހަމަޖެހޭތޯ ބެލުމާއި، ހާލުގައިޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވުން.

ޝްރީލަންކާއަށް ަވޑަިއގަންަނވާ ސަރުކާުރގެ ެއކިެއކި ޢިއްޒަތްތެރިންނާިއ، ޝްރީލަންާކގައި ޓްރާންސިްޓ  .6
އެްނިގ ، ދަ ފަރާތްތަކާ މިނިސްޓްރީން އަންގައިފި ހިނދެއްަގއި ެއއަރޕޯޓުން އިސްިތޤްބާލުކޮށްކުރަްއވާ މިފަ

 މިންވަރަކަށް ޕްރޮޓްކޯލާބެހޭ ަކންތައްތައް ހަމަޖެއްސުން.

ދިވެހި ސަރުކާުރގެ އޮފިޝަލުން ރަސްމީ ކަންތައްތަުކަގިއ ބޭރުގެ އެިކއެކި ަޤއުމުތަަކށް ވަަޑިއގަތުމަށް  .7
ކަންަތއް، ޝްރީލަންކާގައި ހުންނަ އެ ަޤއުމުތަކުގެ އެމްބަސީ/ހައިކޮިމޝަންތަކާ ގުަޅއިެގްނ ބޭނުންވާ ވީާޒގެ 

 ހަމަޖެއްސުން.

ސަރުކާރުގެ ެއކިެއކި މިނިސްޓްރީ، ޑިޕާޓްމަންޓު ފަދަ ތަންތަނަށް ޝްރީލަންކާއިން ހޯއްދަވަްނ  .8
ގެ ޚަރަުދ ހަމަޖެއްސުމާއި، ބޭނުންފުޅުވެގެން އެދިަވޑަިއަގންނަވާ ެއކިެއކި ތަކެިތ ހޯދުމާއި، ފޮނުވުމު 

 އެކަންކަުމގައި އެހީތެރިވެދިނުްނ.

ސަރުކާރުގެ އެިކއެކި ފަރާތްތަކުން ފޮނުއްވަިއގެން ްޝރީލަންކާގައި ކިަޔވަމުންގެންާދ ދިވެހި ކުދިން  .9
 ޝްރީލަންކާގައި ތިބުާމއި، ިކެޔވުމާބެހޭ ކަންތައްތަުކގައި އެހީތެރިވެދިނުން.

ެއކި ފަރާތްތަކަށް، ހަމަޖައްސަވާ އުސޫެލއްގެ މަިތން ބޭސްކުރުމުގަިއ ސަރުކާރުން ބޭހަށް ފޮނުއްވާ އެކި .11
 އެހީތެރިވެ ދިނުން.



10 

 

ޝްރީލަންކާގެ ީޓވީާއއި، ޭރިޑއޯއިން ފޮނުވާ އަދި ނޫސްަތކުަގއި ޖަހާ ރާއްޖެއާބެހޭ ަޚބަރުތަކާއި، ބޭުރ  .11
ންކަމާބެހޭގޮތުން މިނިސްޓްރީން ދުނިޔެއާބެހޭ އެކިެއކި މުހިންމު ޚަބަރުތައް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވަިއ، އެފަދަ ކަ

 ނެރޭ ޕްރެސް ރިލީޒް ނެރުންފަދަ ކަންތައްތައް ކުރުން.

ސަރުކާރުގެ އެިކއެކި ފަރާތްަތކުގެ ވަޒީާފއަށް ބޭނުންފުޅުާވ ޝްރީލަންކާ މީހުން ހޯދުމުގައި ސަރުކާރުްނ  .12
ނަޑއަުޅއްވާ ރޯެލއް އަދާކުުރން.  ކަ

 ކާއި އެނޫންެވސް މިލްކުތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، މަރާމާތު ކުރުން.ޝްރީލަންކާގަިއވާ ިދވެހި ސަރުކާރުގެ އިމާރާތްތަ .13

ޝްރީލަންކާގަިއ ދިވެހި ަސރުކާރުން ހައްދަާވ ތަންތަން އިމާރާތްކުރުމާބެހޭ ކަންތަްއތައް، ސަުރކާރުްނ  .14
 އަންަގވައިފި ހިނދެްއގައި ކުުރން.

އި، ސަުރކާރުން ޝްރީލަންކާގަިއ ސަރުކާރުގެ ެއކިެއކި ފަރާތްތަކުން ބޭހަށް ފޮނުއްވާ މީހުންގެ ހިސާބުތަކާ .15
ހިންގަވާ ެއކިެއކި މަޝްރޫޢުތަކަށް ހިނގާ ޚަރަދުތަކުގެ ހިސާބުތައް، ސަރުކާުރގެ ކަާމބެހޭ ފަރާތްތަކަށް 

 ފޮނުވުމާއި، ބެލެހެއްޓުން.

ޝްރީލަންކާ ސަރުކާުރގެ ފަާރތްތަކުންނާއި، އެހެނިހެން މިޝަންތަކުންނާއި، އެިކއެކި ަޖމާޢަތްތަކުން ދިވެހި  .16
ަކމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ، ރުކާރުގެ އެިކއެކި ފަރާތްތަަކށް ފޮނުއްވާ ޚާްއޞަ ލިޔުންަތކާއި، ޕާުރސަލްފަދަ ތަކެތިސަ

ފޮނުވުމާއި، ސަރުކާުރގެ ފަރާތްތަކުން ޝްރީލަންކާ ސަރުކާރުގެ އެިކއެކި ފަރާތްތަކާިއ، އެނޫން ފަރާތްތަކަށް 
 ރައްދުކުރުން. ފޮނުއްވާ ެއކިެއކި ލިޔުންތަާކއި، ޕާރުސަލްފަދަ ތަކެތި

ޕާލަމެންޓުެގ މެންބަރުންނާއި، ޑިޕްލޮމެޓިކް ކޮމިއުނިީޓއާިއ، ، ޝްރީލަންކާ ސަރުކާުރގެ ިއސްފަރާތްތަކާއި .17
ޚަބަރުފަތުރާ ފަރާތްތަކާ ގުޅުން އުފައްދައި، އެ ފަރާތްތަކަށް ރާއްޖެ ތަޢާރުފުކޮށް ރާއްޖެއަށް ފައިދާވާނެގޮތަަކްށ 

 އެ ގުޅުން ދެމެހެއްޓުން.

އިޤްތިޞާދީ މައްސަލަތަކާ ބެހޭގޮތުން ޝްރީލަންކާގެ ސިޔާސަތަށް އަްނނަ ބަދަލުތަކުގެ  ސިޔާސީ އަދި .18
ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤައުީމ ފައިދާއަާށއި، މަޞްލަޙަތަށް އަސަރުކުރާނެކަމަށް ފެންނަ ަކންތައްތައް ބަަލއި، 

 އަންގަމުން ގެންދިއުން. އެ ކަންތައްަތކާ ބެހޭގޮތުން އިުތރު މަޢުލޫމާތު ހޯދައި، ދިވެހި ސަރުކާރަށް

ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތުގެ ހައިސިްއޔަތުން އެކިެއކި އިޖުތިމާޢީ ޙަފުލާތަކުގައި ބައިވެިރވުމަށް ލިބޭ  .19
 ދަޢުވަތުތައް ގަބޫުލކޮށް، އެފަަދ ޙަފުލާތަކުގައި ަބއިވެިރވުން.

ން ލިބިފައިވާ މީހުންނާ ސަރުކާރުގެ ަވޒީފާ އަދާކުިރ ޝްރީލަންކާ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ޕެންޝަ .21
އަްނަގވާ ގޮތެްއގެމަތިން އެ ފަރާތްތަާކ އިން ޙަވާލުކުރަންޖެހޭ ފައިާސ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 

 ޙަވާލުކުރުމާިއ، މިކަމާބެހޭ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުން.
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ތްތަްއ މަްސވެރިކަންަފދަ އިޤްތިޞާދާއި ތަރައްީޤެގ މަސައްކަ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިާއއި، ޓޫރިޒަމާއި .21
 ކުރިއަށްދާ މިންވަުރގެ މަޢުލޫމާތު، ޝްރީލަންކާގެ ަރއްޔިތުްނނަށް ދިނުން.

 އިންޑިޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީގެ މަސައްކަތްތައް

ދިވެހި ސަރުކާާރއި އިްނޑިޔާ ސަރުކާރާ ދެމެދު ހިންގަންޖެހޭ އެިކއެކި މުޢާމަލާތްތައް ހިްނގުމާއި، ރާއްޖެާއިއ  .1
 ދެމެދު އެުކވެރިކަްނ ދަމަހައްޓައި، ެއކަން ބަދަހިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.އިންޑިާޔއާ 

އިންޑިޔާ ސަުރކާރުގެ އިސްފަާރތްތަކާއި، ޕާލަމަންޓް މެންބަރުންނާއި، ޚަބަރުފަތުރާ ފަރާތްތަކާއި އިްނޑިާޔގަިއ  .2
ރާއްޖެ ތަޢާރުުފކޮށް، ރާއްެޖއަްށ ޙަރަކާތްތެރިވާ ޑިޕްލޮމެިޓކް ޮކމިއުނިޓީއާ ގުޅުން އުފައްދައި އެފަރާތްތަކަށް 

 ފައިދާވާނެ ގޮަތކަށް އެ ގުޅުން ދެމެހެއްޓުން.

ސިޔާސީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ަމސްރަޙަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުެގ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ފައިދާއަށާިއ  .3
ލޫމާތު ދިވެހި މަޞްލަޙަތަށް އަސަރުކުރާނެަކމަށް ފެންނަ ކަންތައްތައް ބަލައި، ެއކަންތައްތަކާބެހޭ މަޢު

 ސަރުކާރަށް އަންގަމުން ގެންދިއުން.

އިންޑިާޔގެ ޓީީވާއއި ރޭޑިޯޔއިން ފޮނުވާ އަދި ނޫސްތަކުގައި ޖަހާ ރާއްޖެއާބެހޭ ޚަބަރުތަކާއި ބޭރު ދުނިޔެއާބެހޭ  .4
އެިކއެކި މުހިންމު ޚަބަރުތައް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވަިއ، ެއފަދަ ޚަބަރުތަކާ ގުިޅގެން ަސރުކާރުން އަންަގާވ 

 ތަކަށް ކަންަތއް ކުރުން.ގޮ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިާއއި، ޓޫރިޒަމާއި، މަްސވެރިކަންފަަދ އިޤްތިޞާދީ އަދި ތަރައްީޤގެ މަޝްރޫޢުތައް  .5
ކުރިއަށްދާ މިންވަރުގެ މަުޢލޫމާތު އިންޑިޔާގެ ަރއްޔިުތންނަށް ލިބޭނޭގޮތް މެދުވެރިކޮށް އެ ކަންކަން 

 ނާޢަތާއި ތަަރއްޤީއަށް މަގުފަހިވާނެ މަސައްކަތްަތއް ުކރުން.ކުރިއަުރވަިއ، ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާިރއާއި ޞި

އިންޑިާޔަގއި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތުގެ ހައިސިއްޔަތުން އެިކއެކި އިޖްތިމާޢީ ޙަފުލާތަކުގަިއ  .6
ލުކޮށް، ބައިވެިރވުމަށް އެމްބަސީއަށް ލިބޭ ދަޢުވަތު ގަބޫލުކޮށް އެފަދަ ޙަފުލާތަކުގައި ބަިއވެިރވެ، ރާްއޖެ ތަމްސީ

 ރާއްޖޭގެ މަޞްލަޙަތުތައް ކުިރެއރުވުމަށް އެފަދަ ފުރުޞަތުތައް ބޭނުންކުރުން.

 ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ުދވަސް ފަދަ މުހިންމު ދުވަސްތައް ފާހަގަކުުރން. .7

އިންޑިޔާ ސަރުކާުރގެ ފަރާތުންނާއި، އެިކއެކި ބައިަނލްއަޤްވާމީ ޖަމާޢަތްތަކާއި، އަމިއްލަ އެިކެއިކ  .8
ސަރުކާރުްނ ، ވާ ޖަލްސާ، ސެމިނަރ، ވަރކްޮޝޕްފަދަ ކަންކަމުގައި ަބއިެވރިވެޖަމާޢަތްތަކުން ބާއް

 އެންެގވިފަދައަކުން ާރއްޖެ ތަމްސީލުކުރުން.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރައްީޤއަށް ބޭނުންވާ އެހީ ހޯދުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މަޝްރޫޢުތަްއ  .9
 ވިލަރެސްކުރުން.

 ފުރުޞަތު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.މީހުން ބިނާކުރުމަށް އިތުރު  .11
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އެމްބަސީގެ މަސަްއކަތަށް އެީހލިބޭފަދަ ފޮތާއި، އެނޫން އެހެނިހެން ދާއިރާތަކުގެ މަޢުލޫމާތުހުރި ޑޮކިއުމަންޓް،  .11
 އެމްބަސީގެ ލައިބްރަީރއަށް ެއްއކޮށް، ބެލެހެއްޓުން.

ންނަ ލިޔުންތަކާއި، ަތެކތި އެމްބަސީަގއި ތާރީޚަށްޓަކައި ުނވަތަ އެނޫން އެހެންކަމަކަށް ބޭނުންވެދާނެކަަމށް ފެ .12
 އާަކއިްވކޮށް، އެ ަތކެތި ބެލެހެއްޓުން.

ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތަކުން ިއންޑިޔާ ސަރުކާުރގެ އެިކއެިކ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުއްވާ ިލޔުންތަކާއި ަތކެތި  .13
 ރައްދުކުރުން.

ޖަމްޢިއްާޔތަކަށް ސަރުކާރުްނ  އިންޑިާޔަގއި ހުންނަ އެހެްނ ޤައުމުތަުކގެ މިޝަންތަކާިއ ބައިނަލްއަްޤވާމީ .14
 ފޮނުއްވާ ލިޔުންތަާކއި ތަކެތި، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ރައްދުކުރުން.

އިންޑިާޔއަށް ވަަޑއިގަންަނވާ ސަރުކާރުގެ އެިކއެކި ިޢއްޒަްތތެރިންނާއި، އިްނޑިާޔގައި ްޓރާންސިޓްކުރަްއާވ  .15
ނޑައެޅިަފއި ާވ އުސޫެލއްގެމަތިްނ ޕްރޮޓޮކޯލާުގޭޅ މިފަދަ ފަރާތްތަކާ އެއަރޕޯުޓން އިސްތިޤްބާލުކޮށް، ކަ

 ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުން.

ސަރުކާރުން ބޭހަށް ފޮނުއްވާ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް، ހަމަޖައްސަވާ އުސޫެލއްގެމަތިްނ ބޭސްކުރުމުގަިއ  .16
 އެހީތެރިވެ ދިނުން.

ޑޮިކުއމަންޓް ދޫކުރުމާއި،  އިންޑިާޔަގއި އުފަންވާ ިދވެހިުކދިން ރާއްޖެއަށް ގެަނއުމަށް ބޭނުންވާ ަވގުތީ ޓްެރވަލް .17
 ސަރުކާރުން އަންަގަވއިފި ހިނދެއްަގއި އެްނގެވި ފަރާތްތަކަށް ޓްރެވަލް ޑޮިކއުމަންޓް ދޫކުރުން.

ހާލުގައިޖެހިގެން އެިކއެކި އެހީއަށްއެދޭ ިދވެހިންގެ މަްއސަލަ، ސަރުކާުރގެ ކަމާބެހޭ ފަާރތްތަކާ ގުަޅިއގެްނ  .18
 ތްތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުން.ހަމަޖެހޭތޯ ބެލުމާއި، ހާލުގައިެޖހޭ ފަރާ

ދިވެހި ސަރުކާުރގެ އޮފިޝަލުން، ރަސްމީ ކަންތައްަތކުަގިއ ބޭރުގެ ަޤއުމުތަކަށް ވަަޑިއގަތުމަށް ބޭނުންާވ  .19
 ވީާޒގެ ކަންަތއް، އިްނޑިާޔގައި ހުންނަ އެ ޤައުމެއްގެ އެމްބަީސ/ހައިކޮމިޝަންތަކާ ުގޅަިއގެން ހަމަޖެއްސުން.

ތެްއގެމަތިން އިންޑިާޔގެ އެިކއެކި ހިސާބުގައި ކޮންިސއުލޭުޓތައް ޤާއިމުކޮށް، ެއ ދިވެހި ސަރުކާރުން ނިންމަވާ ގޮ .21

 ކޮންސިއުލޭޓުަތއް ހިންގުން.

ސަރުކާރުން އަްނގަަވއިފި ހިނދެއްަގއި، އިންިޑޔާެގ އިިމގްޭރޝަނާ ގުަޅއިގެްނ އިންިޑޔާައށް އެތެރެާވ އަިދ  .21
 ބޭރުވާ ދިވެހިންނާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުން.

ާޔަގއި ިކޔަވަން ތިބޭ ިދވެހި ކިަޔވާ ކުދިންނާއި، އެޫނން ބޭނުންތަކުގައި އިންިޑޔާަގިއ ތިބުމަށް ބޭނުންވާ އިންޑި .22
 ދިވެހިންނަށް އިންޑިާޔގައި ތިުބމަށް ބޭނުންވާ ވީޒާ ހޯދުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުން.
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ދިވެހި ސަރުކާރުެގ  އިންޑިޔާ ސަރުކާުރގެ އެިކއެިކ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން އިންޑިޔާަގއި ކިަޔވާ ކުދިންނާއި .23
ޚަރަދުގައި ިކޔަވާ ކުދިންނާިއ، އަމިއްލަ ޚަރަދުަގއި ކިަޔވާ ކުދިންނަށް ދިމާވާ އެިކެއކި މައްސަލަތަްއ 

 ހައްލުކޮށްދިނުމުގައި އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވުން.

ޔަތު ދީގެްނ ބޫޓާނާއި ނޭޕާލާއި ާރއްޖެާއ ެދމެދު އޮންނަ ުގޅުން އިތުރަްށ ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކަިއ އަަހންމިއް .24
 ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް ފާހަގަކޮށް، އެ މަސައްކަތްަތއް ރާާވއި ހިންގުން.

ސަލާމަތީ އަދި ދިފާއީ ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖެާއއި އިްނޑިޔާއާ ދެމެދުަގއިވާ ގުޅުން އިތުރަށް ހަރުދަނާ  .25
 ގުން.ކުރުމަށްޓަކައި ޑިފެންސް އެާޓޝޭ ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްަތއް ރާަވއި ހިން

 މަތީގައި ބަޔާންކުެރވިފަިއވާ ަކންތައްތަކުގެ އިތުރުން، ދިވެހި ސަރުކާރުން އަންަގވާ ކަންަތްއތައް ކުރުން. .26

 ތިރުވަނަންތަޕޫރަމުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސިއުލޭޓްގެ މަސައްކަތްތައް 

ކިޔަާވކުދިންނަށާއި، އެެހން ބޭނުންތަކުގަިއ ތިރުވަނަންތަޕޫރަމުގައި ދިރިއުެޅމުންގެންދާ ދިވެހިންނަށާއި، ދިވެހި  .1
ތިރުވަނަންތަޕޫރަމަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ދިވެހިންނަށް އެހީތެރިެވދިނުމުގެ ގޮތުން އެފަރާތްތަަކށް ދިމާވާ އެކިެއިކ 
މައްސަލަތައް ަޙއްލުކޮށްދިނުމުަގއި ސަރުކާުރގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާގުިޅގެން މަަސއްކަތްކޮްށ ދިނުން.  އަދި، 

، ކުެރވޭ މަސައްކަްތތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ނިއުދިއްލީގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭެގ އެމްބަސީއަށާއި  އެގޮތުން

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒަށް ދިނުން.

ވަނަ ނަންބަރުގައި ުބނެފައިވާ ކަންތައްަތކާ ބެހޭޮގތުން އިންޑިޔާގެ ސެންޓްރަްލ ގަވަރންމަންޓާ  1 .2
ންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ މެދުވެރިކޮށް އެކަން ކުރުން.  އަދި، ގުޅަންޖެހޭނަމަ، ނިއުދިއްލީަގިއ ހު

އެކަންކަމާބެހޭގޮތުން ކެރެާލ ސްޓޭޓް ގަވަރންމަންޓުެގ ފަރާތްތަކާއި، ނުވަތަ އެހެނިހެން ސްޓޭޓް 
 ގަވަރންމަންޓެްއގެ ފަރާތްތަކާ ގުޅަންޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި ިނއުދިއްީލގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީގެ 

 ލަފަޔާއި އިރުޝާުދގެ މަތިން ެއކަމެއް ކުރުން.

ތިރުވަނަންތަޕޫރަމުގައި ހިންާގ އެިކއެކި މަދަނީ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ިދެވއްސެްއގެ ދަުއރުވާނަމަ، ނުަވަތ  .3

ނުވަތަ އެނޫންވެްސގޮތަކުން ޤާނޫނާއި ގަާވއިދާ ޚިލާފު ޢަމަލެއްގަިއ  ،ދިވެއްަސކަށް ގެއްލުމެއް ލިިބއްޖެނަމަ
ކު ޝާމިލުވެ، ޝަުރޢީ އެއްެވސް އިދާރާައކަށް ެއ މީހަކު ހާޒިރުކޮށްފިނަމަ އެ ކަމެއްގެ މަޢުލޫމާުތ ދިވެއްސަ 

އަވަހަށް ނިއުިދއްލީަގއި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީައށް ދީ، ދިވެހި ސަރުކާރަށް އަންަގއި، އެކަެމްއ 
 ޙައްލުކުރުމަށް ަގވާއިދުން ފިަޔވަޅު ެއޅުން. 

އި ިކޔަަވން ތިބޭ ދިވެހި ކުދިންނާއި އެނޫން ބޭނުންތަކުގައި ިތބޭ ދިވެހިންނަށް ތިރުވަނަންތަޕޫރަމުގަ .4
އިންޑިާޔަގއި ތިބުމަށް ބޭނުންވާ ވީޒާ ހޯދުމަށް ކެރެާލގެ ސްޓޭޓް ަގވަރންމަންޓުގެ ފަާރތްތަކާ ގުަޅިއގެްނ 

ތުރުްނެވސް އެފަރާތްތަކަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކޮށްިދނުމާއި، ެއކަމަށް ބޭނުންވާ ލިުޔން ދޫކުރުމާއި ޭއގެ އި
 ދިމާވާ އެިކއެކި މަްއސަލަތައް ހައްލުކޮށްދިނުމަށް އިސްކޮށް ަޙރަކާތްތެރިވުން.
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އިންޑިާޔގެ ތިރުވަނަންތަޕޫރަމްަގއި އުޅޭ ދިވެހިންނާިއ، ދިވެިހންގެ އެިކއެކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ދިވެހިރާއްޖެާއއި،  .5
މަގުފަހިކޮށް، އެ މީހުންގެ ކިބަިއަގއި ދިވެހިވަންތަކަމާިއ  ދިވެހި ސަރުކާރާ ދެމެދު ގާްތުގޅުމެއް ދެމެހެއްޓުމަށް

ޤައުމިއްޔަތު އަށަގެންެނވުމަށް މަސައްކަތްކޮްށ، ރާއްޭޖގެ ޤަުއމީ ފައިދާއާއި މަޞްލަޙަތަށް މަސައްކަތް ކުރުްނ. 
އެކަުމެގ  އަދި، ތިުރވަނަންތަޕޫރަމްގައި އުޅޭ ިދވެއްެސްއގެ ނުވަތަ ިދެވހިންގެ ބަޔަކު ކުރާ ކަެމއްގެ ސަބަބުން

ގެއްލުން ރާއްޭޖގެ ޤައުމީ މަޞްލަޙަތަށާއި ސަލާމަތަށް ކުރާނެކަމަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްަގއި، އެކަުމގެ 
 މަޢުލޫމާތު ނިއުދިއްލީގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަީސއަާށއި، ދިވެހި ސަުރކާރަށް ފޯރުޮކށްދިނުން.

ރިކަންފަދަ އިޤްތިޞާާދިއ ތަރައްޤީާއގުޅޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވިޔަފާިރއާިއ، ފަތުރުވެރިކަމާިއ، މަްސވެ .6
މަޝްރޫޢުތަކަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު އިންޑިޔާގެ ރައްޔިތުންނަށާއި، ތިރުވަނަންތަޫޕރަމްގައި ދިރިއުޭޅ 

 ދިވެހިންނަށް ފޯރުކޮށްދީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރީގެ ތަަރއްޤީައށް މަގުފަހިކުރުން.

ސްޓޭްޓަގއި ތިއްބަވާ އިްނޑިޔާ ސަރުކާުރެގ އިސްފަރާތްތަކާިއ،  ސްޓޭޓް ަގވަރންމަންޓުގެ ިއސްފަރާތްތަކާއި، .7
ޚަބަރުފަތުރާ ފަރާތްތަކާ ގާތްުގޅުމެއް ބާްއވަިއ، އެ ުގޅުމަީކ ރާއްޖެއަށް ފައިާދކުރަނިވި ގުޅުމެްއގެ ގޮތުަގިއ 

 ބައްޓަން ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.

އުލޭޓުގެ ހައިިސއްޔަތުން ެއކިއެކި އިޖްތިމާޢީ ތިރުވަނަންތަޕޫރަމުގައި ދިވެިހރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރާ ކޮންސި .8
ޙަފުލާތަކުގަިއ ބަިއވެރިވުމަށް ސްޓޭޓް ަގވަރންމަންޓުންނާއި އެިކއެކި އެން.ޖީ.އޯ ަތކުންނާިއ ބައިނަލްއަްޤވާީމ 
 ޖަމާޢަތްތަކުން ކޮންސިއުލޭޓަށް ދޭ ދަޢުވަތުތައް ޤަބޫލުކޮށް އެފަދަ ޙަފުލާތަކުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލުކޮށް ރާއްޭޖގެ 

 މަޞްލަޙަތު ކުރިއެރުވުމަށް އެަފދަ ޙަފުލާތަކުގެ ބޭނުން އެންމެ ރަނގަޅު ގޮުތގައި ހިފުން.

ތިރުވަނަންތަޕޫރަމް ނުވަތަ ކެރެލާ ސްޓޭޓް ސަރަޙައްދުގެ ިއޤްތިޞާދީ ނުވަތަ ސިޔާސީ މަސްރަޙަށް އަންނަ  .9
ފައިދާއަށް ކޮށްފާނެ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ނޭދެވޭ އަސަރު ދިވެހިާރއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށާއި، ަޤއުމީ 

 ކަންތައްތައް ދެެނގަނެ އެކަމާެބހޭ މަޢުލޫމާތު ދިވެހި ސަރުކާރަށް ފޯރުކޮށްދިނުން.

 ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ުދވަސްފަދަ މުހިންމު ދުވަސްތައް ފާހަގަކުރުްނ. .11

ރީއަްށ އިންޑިާޔގެ ޓީ.ވީ އާއި ރޭިޑޔޯިއން ފޮނުވާ އަދި ނޫސްތަކުގަިއ ޖަހާ ރާއްޖެއާބެހޭ ޚަބަރުތަކާއި މިނިސްޓް .11
 ފޮނުވާ އެފަދަ ޚަބަރުތަކާ ގުިޅެގން ސަރުކާރުން އަންަގވާ ގޮެތއްގެމަތިން ޢަމަލުކުރުން.

ތިރުވަނަންތަޕޫރަމްގައި ހުންނަ ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތަކާިއ، ބަިއނަލްއަޤްވާމީ ފަރާތްތަކަށް ރައްދުކުރުމަށް ދިވެހި  .12
ން ފޮނުާވ ިލޔުންތަކާިއ ތަކެތި ސަރުކާރުންނާއި ިނއުދިއްީލަގއި ހުންނަ ދިވެހިާރއްޖޭެގ އެމްބަސީ

 ރައްދުކޮށްދިނުން.

ނޑައެޅިަފިއާވ  .13 ތިރުވަނަންތަޕޫރަމް މަގުން އިންޑިޔާއަށް ަވޑަިއގަންަނވާ ރާއްޖޭގެ އެިކއެކި ޢިއްޒަތްތެރިންނަްށ ކަ
 އުޞޫލުގެ މަތިން ޕްރޮޓޮކޯްލގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުން.
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ނަށް ބޭނުންެވއްޖެ ހިނދެއްަގއި ވަގުީތ ޓްެރވަލް ޮޑކިއުމަންްޓ ތިރުވަނަންތަޕޫރަމްގައި އުފަންާވ ދިވެހި ކުދިން .14
 ދޫކުރުމާއި، ސަރުކާރުން އަންަގވައިފި ހިނދެްއގައި އެންެގވި ފަރާތްތަކަށް ޓްރެވަލް ޑޮިކއުަމންޓް ދޫކުރުން.

ޢުލޫމާތު ސަރުކާރުން އަންަގަވއިފި ހިނދެއްަގއި ތިރުވަނަންތަޕޫރަމަށް އެތެރެވާ އަދި ބޭރުވާ ިދވެހިންނާބެހޭ މަ .15
 ހޯދުން.

މަތީގައި ަބޔާންކުރެވިަފއިާވ ކަންތައްތަުކގެ އިތުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން ެއފެއާޒުން ނުަވަތ  .16
 ނިއުދިއްލީަގއި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީން އަންަގވާ ަކންތައްތައް ކުރުން.

 މެލޭޝިއާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީގެ މަސައްކަތްތައް 

ސަރުކާރާއި މެލޭޝިއާ ސަރުކާރާ ދެމެދު ހިންގަންޖެހޭ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގުމާއި، ރާއްޖެާއިއ  ދިވެހި .1
 މެލޭޝިއާއާ ދެމެދު އެުކވެރިަކން ދަމަހައްޓައި، ެއކަން ބަދަހި ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.

ރާތްތަކާއި، މެލޭޝިއާ ސަރުކާރުގެ ިއސްފަރާތްތަކާއި، ޕާލަމަންޓުެގ މެންބަރުންނާއި، ޚަބަރުފަތުރާ ފަ .2
މެލޭޝިއާަގއި ހަރަކާތްތެރިާވ ޑިޕްލޮމެޓިކް ކޮމިއުނިީޓއާ ގުުޅން އުފައްދަިއ އެފަރާތްތަކަށް ރާއްޖެ ތަޢާރުފުކޮށް، 

 ރާއްޖެއަށް ފައިާދވާނެ ގޮތަކަށް އެ ގުޅުން ދެމެހެއްޓުން.

ންމުވާނެ ކަމަށް މެލޭޝިއާަގއި ހިންގާ މުހިންމު ސިޔާސީ، އިޤްތިޞާދީ ކަންކަމާއި، ދިވެހިރާއްެޖއަށް މުހި  .3
 އެމްބަސީއަށް ފެންނަ މިނޫންވެސް ކަންކަމާބެހޭ ރިޕޯޓު، ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ލަސްނުކޮށް ފޮނުވުން.

މެލޭޝިއާގެ އިްނވެސްޓަރުްނނަށް ރާއްޖޭގައި އިްނވެސްްޓކުރުމަށް ހުރި ފުރުޞަތުތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތުދީ  .4
ކުރުމަށް ސަރުކާރާިއ، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއެކު ކުރަންޖެޭހ އިންވެސްޓަރުން ރާއްެޖއަށް ގެނައުމަށް މަގުފަހި

ކަންތައްތައް ކުރުން.  ައދި، ރާއްޖޭގެ އިންެވސްޓަުރންނަށް މެލޭޝިއާގައި ހުރި ފުރުޞަތުތަކާބެހޭ 
މަޢުލޫމާތުދީ އެފަދަ އިންވެސްޓަރުންނަށް މެލޭޝިއާގައި ހުރި ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސްކޮށް ދިނުމަށް ދެ 

 ާރއި، އަމިއްަލ ފަރާތްތަކާއެކު ކުެރވެންހުރި ކަންތައްތައް ކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން.ޤައުމުގެ ސަރުކާ

މެލޭޝިއާަގއި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތުގެ ހައިސިއްޔަތުން އެިކއެކި އިޖްިތމާޢީ ޙަފުލާތަކުގައި  .5

އެފަަދ ފުރުޞަތުތަކުެގ ބައިވެިރވެ، ރާއްޖެ ތަމްީސލުކޮށް، ާރއްޖޭގެ މަޞްލަަޙތުތައް ކުިރއެރުވުމަށް 
 ބޭނުންކުރުން.

 ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ދުަވސް މެލޭޝިއާަގއި ފާހަގަކުރުން. .6

މެލޭޝިއާ ސަރުކާރުންނާއި ެއކިއެކި ބައިނަްލއަޤްވާމީ ޖަމާޢަތްތަކާއި އަމިއްލަ އެިކއެކި ަޖމާޢަތްތަކުން ބާއްވާ  .7
ފޮރިން އެފެއާޒުން  ޖަލްސާ، ސެމިނަރ އަިދ ވަރކްޝޮޕްފަދަ ކަންކަުމގަިއ، މިނިސްޓްރީ އޮފް

 އެންެގވިފަދައަކުން ާރއްޖެ ތަމްސީލްކުރުން.
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ރާއްޖޭގެ ތަރައްީޤއަށް ބޭނުންާވ އެހީ ހޯދުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން މެލޭޝިއާ ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ  .8
 މަޝްރޫޢުތައް ވިލަރެސްކުރުން.

 މީހުން ބިނާކުރުމަށް އިތުރު ފުރުޞަތު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން. .9

އެމްބަސީގެ މަަސއްކަތަށް ެއހީ ލިބޭފަދަ ފޮތާއި، އެޫނން އެހެނިހެން ދާއިރާތަކުެގ މަޢުލޫމާތު ހުރި  .11
 ޑޮކިއުމަންޓް، އެމްބަސީގެ ަލިއބްރަރީއަށް އެްއކޮށް، ބެލެހެއްުޓން.

ަގއި ތާރީޚަށްޓަކައި ުނވަތަ އެނޫން އެހެންކަމަކަށް ބޭނުންވެދާނެކަަމށް ފެންނަ ލިޔުންތަކާއި، ަތެކތި އެމްބަސީ .11
 އާަކއިްވކޮށް، އެ ަތކެތި ބެލެހެއްޓުން.

ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތަކުން މެލޭޝިއާ ސަރުކާރަށާިއ، މެލޭޝިއާަގއި ހުންނަ އެހެން ޤައުމުތަުކެގ  .12
މިޝަންތަކަށާއި ބައިނަލްއަްޤާވމީ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ފޮނުއްާވ ލިޔުންތަކާއި ތަކެިތ، ކަާމބެހޭ ފަރާތްތަކަށް 

 ރައްދުކުރުން.

ރުފުޅުތަކުަގއި މެލޭޝިއާއަށް ވަަޑިއގަންނަވާ ސަރުކާރުގެ ިޢއްޒަތްތެރިންނަްށ )މިނިސްޓަރުންނާިއ ރަސްމީ ދަތު .13
 އެފެންވަުރގެ ބޭފުޅުންނަށް( ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫެލއްގެމަތިން ްޕރޮޓޮކޯލްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން.

އްޭޖގެ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ހޯދުމަްށ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުން އަންަގަވއިފި ހިނދެްއގަިއ ދިވެހިރާ .14
ބޭނުންވާ މީހަކު، މެލޭޝިއާައށް އެތެރެވިތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ މެލޭޝިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީއާ ގުަޅިއގެްނ 

 ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

މެލޭޝިއާަގއި އުފަްނވާ ިދެވހިކުދިން ރާއްޖެއަށް ގެނައުަމށް ބޭނުންވާ ަވގުތީ ޓްެރަވލް ޑޮިކއުމަންޓް  .15
 މާއި، ސަރުކާރުން އަންަގވައިފި ހިނދެްއގައި އެންެގވި ފަރާތްތަކަށް ޓްރެވަލް ޑޮިކއުަމންޓް ދޫކުރުން.ދޫކުރު

ހާލުގައިޖެހިގެން އެިކއެކި އެހީއަށް އެދޭ ދިވެހިންގެ މައްަސލަ، ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅަިއގެްނ  .16
 ދިނުން.ހަމަޖެހޭތޯ ބެލުމާއި، ހާލުގައިެޖހޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވެ

މެލޭޝިއާ ސަރުކާރުގެ އެިކއެިކ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މެލޭޝިއާަގއި ކިަޔވާ ކުދިންނާއި، ިދވެހި ސަރުކާރުެގ  .17

ޚަރަދުގައި ިކޔަވާ ކުދިންނާިއ، އަމިއްލަ ޚަރަދުަގއި ކިަޔވާ ކުދިންނަށް ދިމާވާ އެިކެއކި މައްސަލަތަްއ 
 ޙައްލުކޮށްދިނުމުގައި އެހީތެރިެވދިނުން.

 ންކުެރވިފަިއވާ ަކންތައްތަކުގެ އިތުރުން، ދިވެހި ސަރުކާރުން އަންަގވާ ކަންަތްއތައް ކުރުން.މަތީގައި ބަޔާ .18

ނޑައަޅާފައިވާ ދާއިމީ މިޝަންގެ ޖެނީވާ އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް   ދިވެހިރާއްޖެއިން އ.ދ.އަށް ކަ

އިންތިޒާމްުކާރ  ޖެނީވާަގއި ހުންނަ އ.ދ.ގެ އޮފީސްތަކުންނާއި، ބައިަނލްއަޤްވާމީ އިދާރާތަކުން ރާަވއި .1
ޖަލްސާތަކަށް، ރާއްޖެއިން ަތއްޔާުރވުމުގެ ގޮތުން ކުރަންެޖހޭ ކަންތައްތައް ވިލަރެްސކުރުމާއި، ކުރަންޖެހޭ 
ހުރިހާ ކަމެއްކުރުމާއި، އެފަދަ ޖަލްސާތަކުގަިއ ަގާވއިދުން ބަިއވެރިވުން.  މީގެ އިތުރުން، ިމ ޖަލްސާތަކުަގިއ 
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ޅޭ ހުށަހެޅުންތަކާއި، ނިންމާކަންތައްތައް ދިރާސާކޮށް، ދިވެހިރާއްޖެއިްނ ބަހުސްކުރެވޭ ކަންތައްަތކާިއ، ހުށަހެ
ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ފާހަގަކޮށް ެއކަންތައްތަކަށް ަޢމަލުކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަާމބެހޭ ފަރާތްތަކަށް 

މިނިސްޓްރީ އޮފް  ،ށް ހުށަހެޅުން. އަދި، ބައިވެިރވާ ޖަލްސާތައް ނިމުމުން ޖަލްސާއާބެހޭ ރިޕޯޓެއް ތަްއޔާރުކޮ
 ފޮރިން އެފެއާޒަށް ަގާވއިދުން ފޮނުވުން.

ގަވަރމަންޓަްލ  –ޖެނީވާަގއި ހުންނަ އ.ދ.ގެ އޮފީސްތަކާިއ، އެިކއެިކ ޤައުުމތަކުގެ މިޝަންތަާކއި، ނޮން  .2
 އޯގަަނއިޒޭޝަން )އެން.ޖީ.އޯ( ފަދަ އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަާކއި، ޚަބަރުފަތުރާ ފަރާތްތަކާ ގުިޅގެން، ާރއްޭޖގެ 

 މަޞްލަޙަތަށް ފައިދާވާނެ ގޮތެްއގެމަތިން އެކަީށގެންވާ "ޕްޮރއެްކޓިވް" ރޯލެއް އަދާކުރުން.

ދިވެހިރާއްޖެއާބެހޭގޮތުން ޖެނީާވގެ ނޫސްތަކާިއ، މަޖައްލާތަކުގައި ޝާއިުޢކުރާ އެިކއެކި ިލޔުންތައް ބަލައި،  .3
ކާރުގެ އޮފީސްތަކަްށ ފޮނުވައި، މިފަދަ އެލިޔުންތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒަށް ުނވަތަ ކަާމބެހޭ ސަރު

ލިޔުންތަކުަގއި ހުންނަ ަޞްއޙަނޫން މަޢުލޫމާތަކީ ކޮބައިަކން އެފަދަ ނޫސްތަާކއި މަަޖއްލާތަކުެގ ކަމާބެހޭ 
ފަރާތްތަކަށް އޮޅުން ފިލުަވިއދެމުން ގެންދިއުން. އަދި، އެފަދަ ނޫސްތަކާއި މަޖައްާލތަކުަގއި ހުންނަ 

ޅުންފިލުވައި ދިނުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުން ނެރުއްާވ ޞައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތު އޮ
 ޕްރެސް ރިލީޒް، ޚަބަރުފަތުރާ ވަސީލަތްތަކަށް ފޮނުވުން.

ޖެނީވާަގއި ހުންނަ އ.ދ.ގެ އިދާރާތަކުންނާއި، ެއކިެއކި ޤައުމުތަކުގެ މިޝަންތަުކގެ ފަރާތުން ރާވައިގެްނ  .4
ކޮޅުފަދަ އިޖްތިމާޢީ ކަންތައްތަކުގެ ަޔއުމިްއޔާ ލިޔެ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ރިސެޕްޝަނާިއ ފަރިއް، ބާއްވާ ޖަލްސާ

 ފޮރިން އެފެއާޒަށް ފޮނުވުން.

ޖެނީވާަގއި ތިބޭ ދިވެހި ކިޔަާވކުދިންނާއި، އެނޫން ދިވެހި ަރއްޔިތަކު ުނވަތަ ބަޔަކު ރަްސމީގޮތުން މިޝަން  .5
 ރަނގަޅަކަށް ކޮށްދިނުން.މެދުވެރިކޮށް ކަމެއް ކުރަން ެއދިއްޖެނަމަ، އެކަމެއް ވީއެންމެ 

 

 ޖަޕާނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީގެ މަސައްކަތްތައް 

ދިވެހި ސަރުކާރާއި ޖަޕާން ސަރުކާރާ ދެމެދު ހިންގަންޖެހޭ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގުމާއި، ރާއްޖެއާއި ޖަޕާނާ  .1
 ކުރުން.ދެމެދު އެކުވެރިކަން ދަމަހައްަޓއި، ެއކަން ބަދަހިކުރުމަށް މަސައްކަތް 

ޖަޕާން ސަރުކާރުގެ ިއސް ފަރާތްތަކާއި، ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި، ޚަބަރުފަތުރާ ފަރާތްތަކާިއ،  .2
ޖަޕާނުގައި ޙަރަކާތްތެިރވާ ޑިްޕލޮމެޓިކް ކޮމިއުނިޓީާއ ުގޅުން އުފައްދަިއ، އެފަރާތްތަކަްށ ާރއްޖެ ތަޢާރަފުކޮށް، 

 އެގުޅުން ދެމެހެއްޓުން.ރާއްޖެއަށް ފައިާދވާނެ ގޮތަކަށް 
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ޖަޕާނުގައި ހިނގާ ިސޔާީސ، އިޤްތިޞާދީ މުހިންމު ކަންކަމާއި، ިދވެހިރާއްޖެއަށް މުިހންމުވާނެ ކަމަށް  .3
އެމްބަސީއަށް ފެންނަ މިނޫންވެސް ކަންކަމާބެހޭ ރިޕޯޓު ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ަގާވއިދުން ފޮނުވަމުްނ 

 ގެންދިއުން.

ރާއްޖޭަގއި އިންެވސްޓްކުުރމަށް ހުރި ފުރުޞަތުތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދީ ޖަޕާނުގެ އިްނވެސްޓަރުންނަށް  .4
ކުރަންޖެޭހ އިންވެސްޓަރުން ރާއްެޖއަށް ގެނައުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށް ސަރުކާރާިއ، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއެކު 

ޢުލޫމާތު ދީ ާރއްޖޭގެ އިްނވެސްޓަރުންނަށް ަޖޕާނުގައި ހުރި ފުރުޞަތުތަކާެބހޭ މަ، އަދިކަންތައްތައް ކުރުން. 
އިންވެސްޓަރުންނަށް ޖަޕާނުަގިއ ހުރި ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށް ދެ ޤައުމުގެ ސަރުކާރާއި، އަމިއްަލ 

 ފަރާތްތަކާއެކު، ކުރެވެންހުރި ަކންތައްތައް ކުރުމަށް މަގުފަހިޮކށްދިނުން.

އިޖްތިމާޢީ ޙަފުލާތަކުގައި ަބއިވެިރވެ، ޖަޕާނުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްީސލުކުރާ ފަރާތުގެ ހައިސިްއޔަތުްނ އެކިެއކި  .5
 ރާއްޖެ ތަމްސީލުކޮށް، ރާއްޭޖެގ މަޞްލަޙަތުތައް ކުރިއެުރވުމަށް އެފަދަ ފުރުޞަތުތަކުގެ ބޭނުންކުރުން.

 ރާއްޖޭގެ މިނިވަންދުަވސް ޖަޕާނުގައި ފާހަަގކުރުން. .6

އެކި އަިމއްަލ ޖަމާޢަތްތަކުން ޖަޕާން ސަރުކާރުންނާއި، ެއިކއެކި ބައިނަްލއަޤްވާމީ ޖަމާޢަތްތަކުންނާއި، އެކި  .7
ބާއްވާ ޖަލްސާ، ސެމިނަރ އަދި ވަރކްޝޮޕް ފަދަ ކަންކަމުގަިއ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުްނ 

 އެންެގވިފަދައަކުން ާރއްޖެ ތަމްސީލުކުރުން.

ިއާވ ރާއްޖޭގެ ތަަރއްޤީއަށް ބޭނުްނވާ އެހީ ހޯދުމަށް ދިވެހި ަސރުކާރުން ޖަޕާން ސަރުކާރަްށ ހުށަހަޅުއްވާފަ .8
 މަޝްރޫޢުތަކަށް އެހީ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ވިލަރެސް ކުރުން.

 މީހުން ބިނާކުރުމަށް އިތުރު ފުރުޞަތު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން. .9

އެމްބަސީގެ މަަސއްކަތަށް ެއހީ ލިބޭފަދަ ފޮތާއި، އެޫނން އެހެނިހެން ދާއިރާތަކުެގ މަޢުލޫމާތު ހުރި  .11
 ށް އެްއކޮށް، ބެލެހެއްުޓން.ޑޮކިއުމަންޓް، އެމްބަސީގެ ަލިއބްރަރީއަ

ތާރީޚަށްޓަކައި ުނވަތަ އެނޫން އެހެންކަމަކަށް ބޭނުންވެދާނެކަަމށް ފެންނަ ލިޔުންތަކާއި، ަތެކތި އެމްބަސީަގއި  .11

 އާަކއިްވކޮށް، އެ ަތކެތި ބެލެހެއްޓުން.

ންތަކަށާއި، ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތަކުން ޖަޕާން ސަރުކާރަށާއި، ޖަޕާނުގަިއ ހުންނަ އެހެން ޤައުމުތަކުގެ މިޝަ .12
 ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާަތަކށް ފޮނުއްވާ ލިޔުންތަާކއި ތަެކތި، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ރައްދުކުރުން.

ރަސްމީ ހައިސިްއޔަތުން ޖަޕާނަށް ވަަޑިއގަންނަވާ ިދވެހި ަސރުކާރުގެ ިޢއްޒަތްތެރިންނަށް )މިނިސްޓަރުންނާއި  .13
 އުސޫެލއްގެ މަތިން ޕްރޮޓޮކޯލް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން.އެފެންވަުރގެ ބޭފުޅުންނަށް( ހަމަޖެހިފައިވާ 
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުން އަންަގަވއިފި ހިނދެްއގަިއ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ހޯދުމަްށ  .14
ބޭނުންވާ މީހުން، ޖަޕާނަށް ެއތެރެވިތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ޖަާޕނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީއާ ގުޅަިއގެން ބަަލއި، 

 ދަ މީހުން ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.އެފަ

ޖަޕާނުގައި އުފަންވާ ދިވެހިކުިދން ރާއްޖެއަށް ގެނައުމަށް ބޭނުންވާ ވަގުތީ ޓްެރވަލް ޑޮކިއުަމންޓް ދޫކުރުމާއި،  .15
 ސަރުކާރުން އަންަގަވއިފި ހިނދެއްަގއި އެްނގެވި ފަރާތްތަކަށް ޓްރެވަލް ޑޮިކއުމަންޓް ދޫކުރުން.

ގެން އެިކއެކި އެހީއަށް އެދޭ ދިވެިހންގެ މައްސަލަ، ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ޖަޕާނުގައި، ހާލުގައިޖެހި  .16
 ގުޅަިއގެން ހަމަޖެހޭތޯ ބެލުމާއި، ހާލުގައިޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވެ ދިނުން.

ިހ ޖަޕާން ސަރުކާރުގެ ެއކިެއކި ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ދަށުން ޖަޕާނުގައި ކިަޔވަން ތިބޭ ދިވެހި ުކދިންނާއި، ދިވެ .17
ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުަގއި ކިަޔވާ ކުދިންނާއި، އަމިއްލަ ޚަރަދުަގއި ކިަޔވާ ކުދިންނަށާއި، ޖަޕާނުގައި ުއޅޭ އެނޫްނ 

 ދިވެހިންނަށް ދިމާވާ އެކިެއކި މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށްދިނުމުަގއި އެހީތެރިވެދިނުން.

 ރުން އަންަގވާ ކަންަތްއތައް ކުރުން.މަތީގައި ބަޔާންކުެރވިފަިއވާ ަކންތައްތަކުގެ އިތުރުން، ދިވެހި ސަރުކާ .18

 ސިންގަޕޫރުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީގެ މަސައްކަތްތައް 

ދިވެހި ސަރުކާރާއި ސިްނގަޫޕރު ސަރުކާރާ ދެމެދު ހިންގަންޖެހޭ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގުމާއި، ރާއްޖެާއއި  .1
 މަސައްކަތް ކުރުން.ސިންގަޕޫރާ ދެމެދު އެކުވެިރކަްނ ދަމަހައްޓައި، ބަދަހިކުރުމަށް 

ސިންގަޕޫރު ސަރުކާރުގެ ިއސް ފަރާތްތަކާއި، ރާއްޖެައށް މުހިންމު އެހެން ފަރާތްތަކާއި، މީިޑޔާެގ  .2
ފަރާތްތަކާއި، ސިްނގަޕޫރުަގިއ ހަރަކާތްތެރިވާ ޑިޕްލޮމެޓިްކ ކޮމިއުނިޓީއާ ގުޅުން އުފަްއދައި، އެފަރާތްތަކަްށ 

 ގޮަތކަށް އެ ގުޅުްނތައް ދެމެހެއްޓުން. ރާއްޖެ ތަޢާރަފުކޮށް، ރާއްޖެއަްށ ފައިދާވާނެ

ސިންގަޕޫރުަގއި ހިނގާ މުިހންމު ސިޔާސީ، އިޤްތިޞާދީ ކަންކަމާއި ިދވެހިރާއްޖެއަްށ މުހިންމު ކަމަށް  .3
ސިންގަޕޫރުަގއި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަީސއަށް ފެންނަ މިނޫންވެސް ކަންކަމާބެހޭ ރިޕޯޓު، ފޮނުވަންޖެހޭ 

 ލަސްނުޮކށް ފޮނުވުން.ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކަށް 

ސިންގަޕޫރުަގއި ހުންނަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ނުވަތަ ސަރަޙައްދީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ އޮފީސްަތކާިއ، ތިންކްޓޭންކްތަކާ  .4
ގުޅުން އުފައްދަިއ، އެ ޖަމާޢަތްތަކުން ރާއްޖެއަށް ލިބެްނހުރި ފުރުޞަތުތައް ހޯދުމާއި، އެފަރާތްތަކުްނ 

 ލިބެންހުރި އެހީތައް ހޯދުން.

ަގއި އިންެވސްޓްކުރުމަްށ ހުރި ފުރުޞަތުތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސިންގަޕޫރުގެ ިއންވެސްޓަރުންނަށް ރާއްޖޭ .5
ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، އިންވެސްަޓރުން ރާއްޖެ ގެނައުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށް ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާެއުކ 

ށް ިސންގަޕޫރުަގއި ހުރި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަްއ ުކރުން.  އަދި، ރާއްޭޖެގ އިންެވސްޓަރުންނަ
ފުރުޞަތުތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތުދީ އެފަދަ އިްނވެސްޓަރުންނަށް ސިންގަޕޫރުަގއި ފުރުޞަތުަތއް ތަނަވަްސކޮްށ 
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ދިނުމަށް ދެ ޤައުމުގެ ސަރުާކރާއި، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާެއކު، ކުރެވެންހުރި ކަންތައްަތއް ުކރުމަށް މަގުފަހިކޮށް 
 ދިނުން.

ރާއްެޖ ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތުގެ ހަިއސިއްޔަތުން އެިކއެކި އިޖްތިމާޢީ ޙަފުލާތަކުގަިއ ސިންގަޕޫރުަގއި، ިދވެހި .6
ބައިވެިރވެ، ާރއްޖެ ތަމްސީލުކޮށް، ރާއްޖޭގެ މަޞްލަަޙތުތައް ކުރިއެުރވުމަށް އެަފދަ ފުރުޞަތުތައް 

 ބޭނުންކުރުން.

 ރާއްޖޭގެ މިނިވަންދުަވސް ސިްނގަޕޫރުަގއި ފާހަގަކުރުން. .7

ރުންނާއި، އެިކއެކި ބައިނަލްއަްޤވާމީ ޖަމާޢަތްތަކުންނާއި، އެިކއެކި އަިމްއލަ ޖަމާޢަތްތަކުން ސިންގަޕޫރު ސަރުކާ .8
ބާއްވާ ޖަލްސާ، ސެމިނަރ އަދި ވަރކްޝޮޕް ފަދަ ކަންކަމުގަިއ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުްނ 

 އެންެގވިފަދައަކުން ާރއްޖެ ތަމްސީލުކުރުން.

ހޯދުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ސިންގަޕޫރު ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ  ރާއްޖޭގެ ތަރައްީޤއަށް ބޭނުންާވ އެހީ .9
 މަޝްރޫޢުތަކަށް އެހީހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ވިލަރެސްކުރުން.

 ރާއްޖޭގެ މީހުން ބިނާކުރުމަށް އިތުރު ފުރުޞަތު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން. .11

ށް އެހީ ލިބޭފަދަ ފޮތާއި ެއނޫން އެހެނިހެން ސިންގަޕޫރުަގއި ހުންނަ ދިވެިހރާއްޖޭގެ އެމްބަސީގެ މަަސއްަކތަ .11
 ދާއިރާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހުރި ޑޮކިއުމަންޓް، އެމްބަސީގެ ލައިްބރަރީއަށް ެއއްކޮށް، ބެލެހެއްޓުްނ.

ތާރީޚަށްޓަކައި ުނވަތަ އެނޫން އެހެންކަމަކަށް ބޭނުންވެދާނެކަަމށް ފެންނަ ލިޔުންތަކާއި، ަތެކތި އެމްބަސީަގއި  .12
 ަތކެތި ބެލެހެއްޓުން.އާަކއިްވކޮށް، އެ 

ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތަކުން ސިންގަޕޫރު ސަރުކާރަށާިއ، ސިންގަޕޫރުގައި ހުންނަ އެހެން ޤައުމުތަކުެގ  .13
މިޝަންތަކަށާއި، ަބއިނަލްއަްޤވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ފޮުންއވާ ލިޔުންތަާކއި ަތކެތި، ަކމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް 

 ރައްދުކުރުން.

ންގަޕޫރަށް ަވޑަިއގަންނަާވ ަސރުކާރުގެ ިޢއްޒަތްތެރިންނަށް )މިނިސްޓަރުންނާއި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުތަކުަގއި ސި  .14

 އެފެންވަުރގެ ބޭފުޅުންނަށް( ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫެލއްގެ މަތިން ޕްރޮޓްކޯލްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދިނުން.

އާޒުްނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯަޓކުން ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ މީހުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެ .15
އަންަގވައިފި ހިނދެްއގައި ިސންގަޕޫރަށް އެތެރެވިތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ސިންގަޕޫރުގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން 

 އެފެއާޒާ ގުަޅިއގެން ބަލައި، ޯހދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.

ްޓ ސިންގަޕޫރުަގއި އުފަންވާ ިދވެހިކުދިން ރާއްޖެއަށް ގެނަުއމަށް ބޭނުންވާ ވަގުތީ ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަން .16
 ދޫކުރުމާއި، ސަރުކާރުން އަންަގވައިފި ހިނދެްއގައި އެންެގވި ފަރާތްތަކަށް ޓްރެވަލް ޑޮިކއުަމންޓް ދޫކުރުން.
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ސިންގަޕޫރުަގއި، ހާުލގައިޖެިހގެން ެއކިެއކި އެީހއަށް އެޭދ ދިވެހިންގެ މަްއސަލަ، ަސރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ  .17
 ހޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވެ ދިނުން.ފަރާތްތަކާ ގުޅަިއގެން ހަމަޖެހޭތޯ ބެލުމާއި، ހާލުގައިޖެ

ސިންގަޕޫރު ސަރުކާުރގެ އެިކެއކި ޕްރޮގްރާމްތަުކގެ ދަށުން ިސންގަޕޫރުަގއި ިކޔަާވ ދިވެހި ުކދިންނާއި، ދިވެިހ  .18
ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުަގއި ކިަޔވާ ކުދިންނާއި، އަމިއްލަ ަޚރަދުގައި ކިަޔވާ ކުދިންނަށް ދިމާވާ އެކިއެިކ 

 ދިނުމުަގއި އެހީތެރިވެދިނުން.މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް

 މަތީގައި ބަޔާންކުެރވިފަިއވާ ަކންތައްތަކުގެ އިތުރަށްެވސް، ިދވެހި ސަރުކާރުން އަްނގަވާ ަކންތައްތައް ކުރުން. .19

 ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީގެ މަސައްކަތްތައް 

ހިންގަންޖެހޭ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގުމާއި، ރާއްެޖާއިއ ދިވެހި ސަރުކާރާއި ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާ ސަރުކާރާ ދެމެދު  .1
 ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއާ ދެމެދު ެއކުވެރިކަން ދަމަހައްަޓއި، ބަދަިހކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާ ސަރުކާުރގެ ިއސް ފަރާތްތަކާިއ، ރާްއޖެއަށް މުހިންމު އެހެން ފަރާތްތަކާއި، ީމޑިާޔެގ  .2
ޢަރަބިއްާޔގައި ޙަރަކާތްތެިރވާ ިޑޕްލޮމެޓިކް ކޮމިއުނިޓީއާ ގުުޅން އުފައްދަިއ،  ފަރާތްތަކާއި، ސަޢޫދީ

 އެފަރާތްތަކަށް ރާއްޖެ ތަޢާރުފުކޮށް، ރާއްެޖއަށް ފައިދާވާނެ ޮގތަކަށް އެުގޅުން ދެމެހެއްޓުން.

މުހިންމު ކަމަށް ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި ހިނާގ މުހިންމު ސިޔާސީ، އިޤްތިޞާދީ ކަންކަމާއި ދިވެހިރާއްެޖއަށް  .3
ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާަގއި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަީސއަށް ފެންނަ މިނޫންވެސް ކަންކަމާބެހޭ ރިޕޯޓް 

 ފޮނުވަންޖެހޭ ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކަށް ލަސްނުކޮށް ފޮނުވުން.

ބޭންކް  އޯގަަނއިޒޭޝަން އޮފް ދި ިއސްލާމިކް ކޮންފަރެންސް )އޯ.އައި.ސީ(ާއއި، އިސްލާމިކް ިޑވެލޮޕްމަންޓް .4
)އައި.ޑީ.ބީ( ގެ ެސކްރެޓޭރިެއާޓ ގުޅުން ބަދަހިކޮްށ ެއ ޖަމާޢަތްތަކުން ރާއްޖެއަްށ ލިބޭ އެހީަތއް އިތުރުކުރުމަށް 

 މަސައްކަތްކުރުން.

ރާއްޖޭން ޙައްޖަށްދާ މީހުންގެ ކަންތައްތައް ބެލުމާއި އެމީހުްނނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، އެމީހުންނަށް  .5
 ތައް ހައްުލކުުރމަށް ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާ ސަރުކާރާ ގުަޅއިގެން މަަސއްކަތް ުކރުން.ދިމާވާ މައްސަލަ

ރާއްޖޭަގއި އިްނވެސްޓްކުރުމަްށ ހުރި ފުރުޞަތުތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ އިންވެސްޓަރުންނަްށ  .6
ކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއެުކ ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، އިންވެސްޓަުރން ރާއްޖެއަށް ގެނައުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށް ސަރު

ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުުރން.  އަދި، ރާއްޭޖގެ އިންވެސްޓަރުންނަށް ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްާޔގައި ުހިރ 
ފުރުޞަތުތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތުދީ އެފަދަ އިންެވސްޓަރުންނަށް ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާަގއި ުހރި ފުރުޞަތުތައް 

ރުކާރާއި، އަިމއްލަ ފަރާތްތަކާއެުކ، ކުރެވެންހުރި ަކންތައްތައް ކުރުމަށް ތަނަވަސްކޮށް ދިނުމަށް ދެ ޤައުމުގެ ސަ
 މަގު ފަހިކޮށްދިނުން.
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ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާަގއި، ިދެވހިރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ހަިއސިއްޔަތުން ެއކިއެކި އިޖްތިމާޢީ  .7
ތައް ކުިރއެރުވުމަށް އެފަަދ ރާްއޖޭގެ މަޞްލަޙަތު، ޙަފުލާތަކުގައި ަބއިވެިރވެ، ރާއްޖެ ތަމްސީލުކޮށް

 ފުރުޞަތުތަކުގެ ބޭނުން ކުރުން.

 ރާއްޖޭގެ މިނިވަންދުަވސް ސަޫޢދީ ޢަރަބިއްޔާަގއި ފާހަގަކުރުން. .8

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާ ސަރުކާރުންނާއި، އެިކއެކި ބައިނަްލައޤްވާމީ ޖަމާޢަތްތަކުންނާއި، އެިކއެކި އަމިއްަލ  .9
އަިދ ވަރކްޮޝޕްފަދަ ކަންކަމުަގއި، މިނިްސޓްރީ އޮފް ފޮރިްނ ޖަމާޢަތްތަކުން ބާއްވާ ޖަލްާސ، ސެމިނަރ 

 އެފެއާޒުން އެންެގވި ފަދައަކުްނ ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރުން.

ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުްނވާ އެހީ ހޯދުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާ ސަރުކާރަށް  .11
 ތް ިވލަރެސް ކުރުން.ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މަޝްރޫޢުތަަކށް އެހީހޯދުމުގެ މަސައްކަ

 ރާއްޖޭގެ މީހުން ބިނާކުރުމަށް އިތުރު ފުރުޞަތު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން. .11

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީެގ މަސައްކަތަށް އެހީ ލިބޭފަދަ ފޮތާއި އެނޫން  .12
 އިބްރަީރއަށް ެއއްކޮށް، ބެލެހެއްޓުން.އެހެނިހެން ދާއިރާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހުރި ޑޮކިއުމަންޓް، އެމްަބސީގެ ލަ

ތާރީޚަށްޓަކައި ނުވަތަ އެނޫން އެހެންކަމަށް ބޭނުންވެދާނެ ކަމަށް ފެންނަ ލިޔުންތަކާއި ތަކެތި، އާކަިއވްކޮްށ،  .13
 އެ ތަކެތި ބެލެހެއްޓުން.

 ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތަކުން ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާ ސަރުކާރަށާއި، ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާަގިއ ހުންނަ އެހެން  .14
ޤައުމުތަކުގެ މިޝަންތަކަށާިއ، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ފޮނުއްވާ ލިޔުންތަކާިއ ތަކެތި، ކަމާބެހޭ 

 ފަރާތްތަކަށް ރައްދުކުރުން.

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުތަކުގަިއ ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއަްށ ވަޑަިއގަންނަވާ ސަރުކާުރގެ ޢިއްޒަތްތެރިންނަށް  .15
ފުޅުންނަށް( ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލެްއގެ މަތިން ޕްޮރޓޮކޯލްގެ ޚިދުަމްތ )މިނިސްޓަރުންނާއި އެފެންވަުރގެ ބޭ

 ފޯރުކޮށް ދިނުން.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުން އަންަގަވއިފި ހިނދެްއގަިއ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ހޯދުމަްށ  .16
ރަބިއްޔާެގ މިނިސްޓްރީ އޮފް ބޭނުންވާ މީހުން، ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއަށް އެތެރެވިތޯ ނުވަަތ ނޫންތޯ ސަޢޫދީ ޢަ

 ފޮރިން އެފެއާޒާ ގުޅަިއގެން ަބލައި، ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުުރން.

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި އުފަންވާ ދިވެހިކުދިން ރާއްޖެއަށް ެގނައުމަށް ބޭނުންވާ ވަގުތީ ޓްެރވަލް ޑޮިކއުމަންޓް  .17
 ތަކަށް ޓްރެވަލް ޑޮިކއުަމންޓް ދޫކުރުން.ދޫކުރުމާއި، ސަރުކާރުން އަންަގވައިފި ހިނދެްއގައި އެންެގވި ފަރާތް

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާަގއި ހާލުަގިއޖެހިގެން އެިކއެކި އެހީއަށް ެއދޭ ދިވެހިންގެ މައްސަަލ، ަސރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ  .18
 ފަރާތްތަކާ ގުޅަިއގެން ހަމަޖެހޭތޯ ބެލުމާއި، ހާލުގައިޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވެ ދިނުން. 
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ުރގެ ެއކިެއކި ޕްރޮގްރާމްތަުކެގ ދަށުން ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި ކިަޔވާ ދިެވިހ ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާ ސަރުކާ .19
ކުދިންނާއި، ދިވެހި ސަުރކާރުެގ ޚަރަދުގައި ކިަޔވާ ކުދިންނާިއ، އަމިއްލަ ޚަރަދުަގއި ިކަޔވާ ުކދިންނަށް ދިމާވާ 

 އެިކއެކި މައްސަލަަތއް ހައްލުޮކށްދިނުމުގައި އެހީތެރިވެ ދިނުން.

 ކުެރވިފަިއވާ ަކންތައްތަކުގެ އިތުރަށްެވސް، ިދވެހި ސަރުކާރުން އަްނގަވާ ަކންތައްތައް ކުރުން.މަތީގައި ބަޔާން .21

 ޗައިނާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީގެ މަސައްކަތްތައް 

ދިވެހި ސަރުކާރާއި ސީުނކަަރއިގެ ސަުރކާރާ ދެމެދު ހިންގަންޖެހޭ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގުމާއި، ާރއްޖެާއއި  .1
 ދެމެދު އެުކވެރިަކން ދަމަހައްޓައި، ބަދަހިކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން. ސީނުކަރައާ

ސީނުކަރަިއގެ ސަރުކާުރގެ އިސް ފަރާތްތަކާިއ، ރާއްޖެައށް މުހިންމު އެހެން ފަރާތްތަކާއި، މީިޑާޔެގ  .2
ރާތްތަކަްށ ފަރާތްތަކާއި، ސީނުކަރަިއަގިއ ހަރަކާތްތެރިވާ ޑިޕްލޮމެޓިކް ކޮމިއުނިޓީއާ ގުޅުން އުފަްއދައި، އެފަ

 ރާއްޖެ ތަޢާރުފުކޮށް، ރާއްޖެއަްށ ފައިދާވާނެ ގޮަތކަށް އެ ގުޅުްނ ދެމެހެއްޓުން.

ސީނުކަރަިއގައި ހިނގާ މުިހންމު ސިޔާސީ، އިޤްތިޞާީދ ކަންކަމާއި ދިވެހިާރއްޖެއަްށ މުހިންމުކަމަށް  .3
ހޭ ރިޕޯޓު، ފޮނުވަންޖެޭހ ސީނުކަރަިއގަިއ ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީއަށް ފެންަނ މިނޫންވެސް ކަްނކަމާބެ

 ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކަށް ލަސްނުޮކށް ފޮނުވުން.

ރާއްޖޭަގއި އިންވެސްްޓކުރުމަށް ހުރި ފުރުޞަތުތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސީނުކަރައިގެ އިންވެސްޓަރުންނަްށ  .4
އިްނވެސްޓަުރން ރާއްޖެއަށް ގެނައުމަށް މަުގފަހިކުރުމަށް ސަރުކާރާއި އަިމްއލަ ފަރާތްތަކާއެުކ  ،ފޯރުކޮށްދިނުމާއި

ރާއްޭޖގެ އިންވެްސޓަރުންނަށް ސީނުކަރައިގައި ހުިރ ފުރުޞަތުތަކާބެހޭ ، ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމާއި
ތައް ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށް ދެ މަޢުލޫމާތުދީ އެފަދަ އިންވެްސޓަރުންނަށް ސީނުކަރައިަގއި ހުރި ފުރުޞަތު

 ޤައުމުގެ ސަރުކާާރއި، އަމިއްަލ ފަރާތްތަކާއެކު، ކުރެވެންހުރި ކަންތައްތައް ކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން.

ސީނުކަރަިއގަިއ، ދިވެހިރާއްެޖ ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތުގެ ހައިސިއްޔަތުން ެއކިެއކި އިޖްތިމާޢީ ޙަފުލާތަކުގަިއ  .5
ލުކޮށް، ާރއްޖޭގެ މަޞްލަަޙތުތައް ކުިރއެރުވުމަށް އެފަަދ ފުރުޞަތުތަކުެގ ބައިވެިރވެ، ރާއްޖެ ތަމްސީ 

 ބޭނުންކުރުން.

 ރާއްޖޭގެ މިނިވަންދުަވސް ސީުނކަރަިއގައި ފާހަަގކުރުން. .6

ސީނުކަރަިއގެ ސަރުކާރުންާނއި، އެިކއެކި ބައިނަްލއަްޤވާމީ ޖަމާޢަތްތަކުންނާއި، އެިކއެކި އަމިއްލަ  .7
ސެމިނަރ އަދި ވަރކްޝޮޕް ފަދަ ކަންކަމުގައި، މިނިްސޓްރީ އޮފް ފޮރިން ، ޖަމާޢަތްތަކުން ބާއްވާ ޖަލްސާ

 އެފެއާޒުން އެންެގވިފަދަައކުން ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރުން.

ރާއްޖޭގެ ތަރައްީޤއަށް ބޭނުންވާ އެހީ ހޯދުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ސީނުކަރައިގެ ސަރުކާރަްށ  .8
 ސައްކަތް ިވލަރެސްކުރުން.ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މަޝްރޫޢުތަަކށް އެހީހޯދުމުގެ މަ
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 ރާއްޖޭގެ މީހުން ބިނާކުރުމަށް އިތުރު ފުރުޞަތު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން. .9

ސީނުކަރަިއގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީގެ މަސަްއަކތަށް އެހީ ލިބޭފަދަ ފޮތާއި، އެނޫން އެހެނިހެން  .11
 ްބރަރީއަށް ެއއްކޮށް، ބެލެހެއްޓުްނ.ދާއިރާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހުރި ޑޮކިއުމަންޓް، އެމްބަސީގެ ލައި

ތާރީޚަށްޓަކައި އަދި އެނޫންެވސްގޮތަކުން ބޭނުންވެދާނެ ކަމަށް ފެންނަ ލިޔުންތަކާއި ތަކެތި، އާކަިއްވކޮްށ،  .11
 އެތަކެތި ބެލެހެއްޓުން.

މިޝަންތަކަށާއި، ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތަކުން ީސނުކަރައަށާިއ، ސީނުކަަރއިަގިއ ހުންނަ އެހެން ޤައުމުތަކުެގ  .12
 ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާަތަކށް ފޮނުއްވާ ލިޔުންތަާކއި ތަެކތި، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ރައްދުކުރުން.

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުތަކުގައި ީސނުކަރައަށް ަވޑަިއގަންނަވާ ަސރުކާރުގެ ޢިްއޒަތްތެރިންނަށް )މިނިސްޓަރުންނާިއ  .13
 އިވާ އުސޫލެްއގެ މަތިން ޕްރޮޓޮކޯލް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދިނުން.އެ ފެންވަރުގެ ބޭފުޅުންނަށް( ަހމަޖެހިފަ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުން އަންަގަވއިފި ހިނދެްއގަިއ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ހޯދުމަްށ  .14
 ބޭނުންވާ މީހުން، ސީނުކަރައަށް އެތެރެވިތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ސީނުކަރައިގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިންއެފެއާޒާ 

 ގުޅަިއގެން ބަލަިއ، ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.

ސީނުކަރަިއގައި އުފަންާވ ދިވެހިކުދިން ރާއްެޖއަށް ގެަނުއމަށް ބޭނުންވާ ަވގުތީ ޓްެރވަލް ޮޑކިއުމަންްޓ  .15
 ދޫކުރުމާއި، ސަރުކާރުން އަންަގވައިފި ހިނދެްއގައި އެންެގވި ފަރާތަކަށް ޓްރެވަލް ޑޮިކއުމަންޓް ދޫކުރުން.

ގައި ހާލުަގއިޖެހިެގން އެކިެއކި އެހީއަށް އެޭދ ދިވެހިންގެ މައްސަލަ، ަސރުކާރުގެ ކަމާބެޭހ ސީނުކަރައި  .16
 ފަރާތްތަކާ ގުޅަިއގެން ހަމަޖެހޭތޯ ބެލުމާއި، ހާލުގައިޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވެ ދިނުން.

ހި ކުދިންނާއި، ސީނުކަރަިއގެ ސަރުކާުރގެ ެއކިއެިކ ޕްރޮގްރާމްތަުކގެ ދަުށން ސީނުކަރަިއގައި ކިަޔވާ ދިވެ .17
ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުަގިއ ކިޔަވާ ކުދިންނާިއ، އަމިއްަލ ޚަރަދުގައި ކިަޔވާ ކުދިންނަށް ދިމާވާ އެކިެއިކ 

 މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށްދިނުމުަގއި އެހީތެރިވެ ދިނުން.

 ންތައްތައް ކުރުން.މަތީގައި ބަޔާންކުެރވިފަިއވާ ަކންތައްތަކުގެ އިތުރަށްެވސް، ިދވެހި ސަރުކާރުން އަްނގަވާ ކަ  .18

 

ނޑައަޅާފައިވާ ދާއިމީ މިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ޔޫނިއަން ދިވެހިރާއްޖެއިން ޔޫރަޕިއަން   އަށް ކަ

ބެލްޖިއަމާއި، ފަރަންސޭިސވިލާތުގެ ސަރުކާރާ ދެމެުދ  ޔޫނިއަންނާއި،ދިވެހި ސަރުކާރާިއ، ޔޫރަިޕައން  .1
ބެލްޖިއަާމއި  ޔޫިނއަންާނއި،ޕިއަން ހިންގަންޖެހޭ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގުމާއި، ާރއްޖެާއިއ ޔޫރަ

 ފަރަންސޭސިވިލާތުގެ ސަުރކާާރ ދެމެދު އެކުވެރިކަން ދަމަހަްއޓައި، ބަދަހިކުރުމަށް މަސައްަކތް ކުރުން.
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ެބލްޖިއަމާއި، ފަރަންސޭސިވިލާުތގެ ސަރުކާުރގެ އިސް ފަރާްތތަކާއި، ާރއްޖެއަްށ  ޔޫނިއަންާނއި،ޔޫރަޕިއަން  .2
މުހިންމު އެހެން ފަރާތްތަކާއި، މީޑިޔާގެ ފަރާތްތަާކއި، ޔޫރަޕިއަން ޑިޕްލޮމެޓިކް ކޮިމއުނިޓީއާ ުގޅުން 

 ން ެދމެހެއްޓުން.އުފައްދަިއ، އެފަރާތްތަކަށް ާރްއޖެ ތަޢާރުފުކޮށް، ރާއްޖެއަށް ފައިދާވާނެ ގޮތަކަށް ެއގުޅު

ެބލްޖިއަމާއި، ފަންސޭިސވިލާތުެގ ސަރުކާުރގައި ހިނގާ މުިހންމު ސިޔާސީ، ޔޫިނއަންނާިއ، ޔޫރަޕިއަން  .3
އިޤްތިޞާދީ ކަންކަމާިއ ދިވެިހރާއްޖެއަށް މުހިންމު ކަމަށް މިޝަނަށް ފެންނަ މިނޫންވެސް ކަންކަމާބެހޭ ރިޕޯޓު، 

 ލަސްނުކޮށް ފޮނުވުން.ފޮނުވަންޖެހޭ ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކަށް 

ބެލްޖިއަމާއި، ފަރަްނސޭސިވިލާުތގެ އިްނވެސްޓަުރންނަށް ރާއްޖޭަގިއ ޔޫިނއަންނާއި، ޔޫރަޕިއަން  .4
އިންވެސްްޓކުރުމަށް ހުރި ފުރުޞަތުތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށް ދިނުމާއި، އިންވެްސޓަރުން ރާއްޖެއަްށ 

ރާތްަތކާއެުކ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްަތްއ ކުރުން.  އަިދ ގެނައުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށް ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަ
ބެލްޖިއަމާއި، ފަރަންސޭސިވިލާތުަގއި ހުިރ ޔޫނިއަންާނއި، ރާއްޖޭގެ އިްނވެސްޓަރުންނަްށ ޔޫރަޕިއަން 

ފުރުޞަތުތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތުދީ އެފަދަ އިންވެސްޓަރުންަނށް ޔޫރަޕިއަން ކޮމިޝަނާިއ، ބެލްޖިއަމާއި، 
ހުރި ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަްސކޮށް ދިނުމަށް ކުރެވެންހުރި ކަންަތއްތައް ކުރުމަށް  ފަރަންސޭސިވިލާތުަގއި
 މަގުފަހިކޮށް ދިނުން.

ބެލްޖިއަމާއި، ފަރަންސޭސިިވލާތުގައި ދިވެހިާރއްޖެ ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތުެގ ޔޫނިއަންާނއި، ޔޫރަޕިއަން  .5
ރާއްޭޖެގ މަޞްލަޙަތުތައް ، އްޖެ ތަމްސީލުކޮށްހައިސިއްޔަތުން އެިކއެިކ އިޖްިތމާޢީ ޙަފުލާތަކުގައި ަބއިވެިރވެ، ރާ

 ކުރިއެުރވުމަށް އެފަދަ ފުރުޞަތުތައް ބޭނުންކުރުން.

 ފާހަަގކުުރން.ޔޫަރޕިއަން ޔޫނިއަްނގައި ރާއްޖޭގެ މިނިވަންދުަވސް  .6

، ބެލްޖިއަމާއި، ފަރަންސޭސިވިލާުތެގ އެކިއެކި ބައިނަްލއަޤްވާމީ ޖަމާޢަތްތަކުންނާއިޔޫނިއަންނާިއ، ޔޫރަޕިއަން  .7
އެިކއެކި އަމިއްަލ ޖަމާޢަތްތަކުން ބާްއވާ ޖަލްސާ، ެސމިނަރ އަދި ވަރކްޝޮޕް ފަދަ ކަންކަމުަގއި، 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުން އެންެގވިފަދަައކުން ރާއްެޖ ތަމްސީލުކުރުން.

ލްޖިއަމާިއ، ރާއްޖޭގެ ތަރައްީޤއަށް ބޭނުންވާ އެހީ ހޯދުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ޔޫރަޕިއަން ކޮމިޝަނާއި، ބެ .8
 ފަރަންސޭސިވިލާތުގެ ސަުރކާަރށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މަޝްރޫޢުތަކަށް އެހީހޯދުމުގެ މަސައްކަްތ ވިލަރެސްކުރުން.

 ރާއްޖޭގެ މީހުން ބިނާކުރުމަށް އިތުރު ފުރުޞަތު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން. .9

ކުގެ މަޢުލޫމާތު ހުރި ޑޮކިއުމަންޓް، މިޝަންގެ މަސައްކަތަށް އެހީ ލިބޭފަދަ ފޮތާއި، އެނޫން އެހެން ދާއިރާތަ .11
 މިޝަންގެ ލައިބްރަރީއަށް އެްއކޮށް، ބެލެހެއްޓުން.

ތާރީޚަށްޓަކައި ުނވަތަ އެނޫން އެހެންކަމަކަށް ބޭނުންވެދާނެކަަމށް ފެންނަ ލިޔުންތަކާއި، ަތެކތި އެމްބަސީަގއި  .11
 އާަކއިްވކޮށް، އެ ަތކެތި ބެލެހެއްޓުން.
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ްބރަސްލްސްގަާއއި ޕެރިސްަގިއ ހުންނަ އެހެން ޔޫނިއަންނާއި، ން ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތަކުން ޫޔރަޕިއަ .12
ޤައުމުތަކުގެ މިޝަންތަކަށާިއ، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ފޮނުއްވާ ލިޔުންތަކާިއ ތަކެތި، ކަމާބެހޭ 

 ފަރާތްތަކަށް ރައްދުކުރުން.

ުރކާރުެގ ޢިއްޒަތްތެރިންނަށް ވަަޑއިގަންަނވާ ސަޔޫނިއަންއަްށ، ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުތަކުަގއި ޔޫރަޕިއަން  .13
)މިނިސްޓަރުންނާއި އެފެންވަުރގެ ބޭފުޅުންނަށް( ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލެްއގެ މަތިން ޕްޮރޓްކޯލްގެ ޚިދުަމްތ 

 ފޯރުކޮށް ދިނުން.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުން އަންަގަވއިފި ހިނދެްއގަިއ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ހޯދުމަްށ  .14
ބެލްޖިއަމާިއ ފަރަންސޭސިވިލާތަށް އެތެެރވިތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބެލްޖިައމާއި، ފަރަންސޭިސ ، ހަކުބޭނުންވާ މީ

 ވިލާތުގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮިރން އެފެއާޒާ ގުަޅއިގެން ބަލަިއ، ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.

ނުންާވ ަވގުތީ ޓްެރވަްލ ބެލްޖިއަމާއި، ފަރަންސޭިސވިާލތުގައި އުފަންާވ ދިވެހިކުދިން ރާއްޖެއަށް ގެނައުމަށް ބޭ .15
ޑޮކިއުމަންޓް ޫދކުރުމާއި، ސަުރކާރުން އަްނގަަވއިފި ހިނދެްއަގއި އެްނެގވި ފަރާތަކަށް ޓްެރަވލް ޑޮިކއުމަންޓް 

 ދޫކުރުން.

ބެލްޖިއަމާއި، ފަރަންސޭިސވިާލތުގައި ހާުލގައިޖެހިގެްނ ެއިކއެކި އެހީއަށް އެދޭ ދިވެިހންގެ މައްސަަލ،  .16
 ތްތަކާ ގުޅަިއގެން ހަމަޖެހޭތޯ ބެލުމާއި، ހާލުގައިޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ެއހީތެރިވެދިނުން.ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާ

ބެލްޖިއަމާއި، ފަރަންސޭސިިވލާތުގެ ސަރުކާރުގެ އެިކެއކި ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ދަުށން ބެލްޖިއަމާއި  .17
ުކދިންނާއި، އަިމއްލަ  ފަރަންސޭސިވިލާތުަގއި ިކަޔވާ ދިވެހި ކުދިންނާއި، ދިވެހި ަސރުކާރުގެ ޚަރަުދގަިއ ިކޔަވާ 

 ޚަރަދުގައި ިކޔަވާ ކުދިންނަށް ދިމާވާ އެިކއެކި މަްއސަލަތައް ހައްލުކޮށްދިނުމުގައި އެހީތެރިެވ ދިނުން.

 މަތީގައި ބަޔާންކުެރވިފަިއވާ ަކންތައްތަކުގެ އިތުރަށްެވސް، ިދވެހި ސަރުކާރުން އަްނގަވާ ަކންތައްތައް ކުރުން. .18

 އްޖޭގެ އެމްބަސީގެ މަސައްކަތްތައް ބަންގްލަދޭޝްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާ 

ދިވެހި ސަރުކާާރއި ބަްނގްލަދޭޝް ސަރުކާރާ ދެމެދު ހިްނގަންޖެހޭ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގުމާއި، ރާއްެޖއާިއ  .1

 ބަންގްލަދޭޝްއާ ދެމެދު އެުކެވރިކަން ދަމަހައްޓައި، ބަދަހިކުުރމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.

ިޑާޔެގ ، ބަންގްލަދޭޝް ސަރުކާުރގެ އިސް ފަރާތްތަާކއި .2 ާރްއެޖައްށ ުމިހްނުމ ެއެހްނ ަފާރްތަތާކިއ، ީމ

ަފާރްތަތާކިއ، ަބްންގަލދޭްޝަގިއ ަހަރާކްތެތިރާވ ިޑްޕޮލެމިޓްކ ޮކިމުއިނީޓާއ ުގުޅްނ ުއަފްއަދިއ، 

 .ެއަފާރްތަތަކްށ ާރްއެޖ ަތާޢުރުފޮކްށ، ާރްއެޖައްށ ަފިއާދާވެނ ޮގަތަކްށ ެއުގުޅްނ ެދެމެހްއުޓން 

މުހިންމު ސިޔާސީ، އިޤްތިޞާދީ ކަންކަމާއި ދިވެހިރާއްޖެއަްށ މުހިންމު ކަމަށް ބަންގްލަދޭޝްަގއި ހިނގާ  .3

ބަންގްލަދޭޝްަގއި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީއަްށ ފެންނަ މިނޫންވެސް ކަންކަމާބެހޭ ރިޕޯރޓު 
 ފޮނުވަންޖެހޭ ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކަށް ލަސްނުކޮށް ފޮނުވުން.
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ރުޞަތުތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ބަންގްލަދޭޝްގެ ިއންވެސްޓަރުންނަްށ ރާއްޖޭަގއި އިްނވެސްްޓކުރުމަށް ހުރި ފު .4
ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، އިންވެސްަޓރުން ރާއްޖެ ގެނައުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށް ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާެއުކ 
ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ުކރުން.  އަދި، ރާއްޖޭެގ އިންވެސްޓަރުންނަށް ބަންގްލަދޭޝްަގއި ހުިރ 

ޞަތުތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތުދީ އެފަދަ އިންވެސްޓަރުްނނަށް ބަންގްލަދޭޝްގައި ުހރި ފުރުޞަތުތައް ފުރު
ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށް ދެ ޤަުއމުގެ ސަރުކާާރއި، އަމިއްލަ ަފރާތްތަކާއެުކ، ކުެރވެންހުރި ަކންތައްތައް ކުރުމަްށ 

 މަގުފަހިކޮށްދިނުން.

ރާތުގެ ހައިސިއްޔަތުން ެއކިެއކި އިޖްތިާމޢީ ޙަފުލާތަކުގަިއ ބަންގްލަދޭޝްަގއި ދިވެހިރާއްެޖ ތަމްސީލުކުރާ ފަ .5
ބައިވެިރވެ، ާރއްޖެ ތަމްސީލުކޮށް، ރާއްޖޭގެ މަޞްލަަޙތުތައް ކުރިއެުރވުމަށް އެަފދަ ފުރުޞަތުތައް 

 ބޭނުންކުރުން.

 ރާއްޖޭގެ މިނިވަންދުަވސް ބަންގްލަދޭޝްަގއި ފާހަގަކުރުން. .6

ބައިނަްލއަޤްވާމީ ޖަމާޢަތްތަކުންނާއި، އެިކއެކި އަިމްއަލ  ބަންގްލަދޭޝް ސަރުކާރުންނާއި، ެއކިެއކި .7
ޖަމާޢަތްތަކުން ބާއްވާ ޖަލްސާ، ސެމިނަރ އަދި ވަރކްޝޮޕް ފަދަ ކަންކަމުގައި، މިނިްސޓްރީ އޮފް ފޮރިން 

 އެފެއާޒުން އެންެގވިފަދަައކުން ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރުން.

ސަރުކާރުން ބަންގްލަދޭޝް ސަރުކާރަްށ ރާއްޖޭގެ ތަަރއްޤީއަށް ބޭުނންވާ އެހީ ހޯދުމަށް ދިެވހި  .8
 ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މަޝްރޫޢުތަަކށް އެހީ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ވިލަރެސްކުރުން.

 ރާއްޖޭގެ މީހުން ބިނާކުރުމަށް އިތުރު ފުރުޞަތު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން. .9

ދަ ފޮތާއި އެނޫން އެހެްނ ބަންގްލަދޭޝްަގއި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭެގ އެމްބަީސގެ މަަސއްކަތަށް އެހީ ލިބޭފަ .11
 ދާއިރާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހުރި ޑޮކިއުމަންޓް، އެމްބަސީގެ ލައިްބރަރީއަށް ެއއްކޮށް، ބެލެހެއްޓުްނ.

ތާރީޚަށްޓަކައި ނުވަތަ އެޫނންކަމަކަށް ގޮތަކުން ބޭނުންވެދާނެ ކަމަށް ފެންނަ ލިޔުންތަކާއި ތަކެތި،  .11
 އާަކއިްވކޮށް، އެ ަތކެތި ބެލެހެއްޓުން.

ރުގެ ފަރާތްތަކުން ަބންގްލަދޭޝް ސަރުކާރަށާިއ، ބަންގްލަދޭޝްަގއި ހުންނަ އެހެން ޤައުމުތަކުެގ ސަރުކާ .12
މިޝަންތަކަށާއި، ަބއިނަލްއަްޤވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ފޮުންއވާ ލިޔުންތަާކއި ަތކެތި، ަކމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް 

 ރައްދުކުރުން.

ވަޑައިގަންަނވާ ސަރުކާރުެގ ޢިއްޒަތްތެރިންނަށް ދަތުރުފުޅުތަކުގަިއ ބަންގްލަދޭޝަށް  ރަސްމީ .13
)މިނިސްޓަރުންނާއި އެފެންވަުރގެ ބޭފުޅުންނަށް( ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫެލއްގެ މަތިން ްޕރޮޓޮކޯލް ޚިދުމަތް 

 ފޯރުކޮށްދިނުން.
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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުން އަންަގަވއިފި ހިނދެްއގަިއ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ހޯދުމަށް  .14
ބަންގްލަދޭަޝށް އެތެރެވިތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބަންގްލަދޭޝްގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީއާ ުގޅަިއގެްނ ، ބޭނުންވާ މީހަކު

 ބަލައި، ހޯދުމަށް މަސައްކަތްުކރުން.

ބަންގްލަދޭޝްަގއި އުފަންާވ ދިވެހިކުދިން ރާއްޖެއަށް ގެަނއުމަށް ބޭނުންވާ ަވގުތީ ޓްެރވަލް ޑޮިކއުމަންޓް  .15
 ރުން އަންަގވައިފި ހިނދެްއގައި އެންެގވި ފަރާތަކަށް ޓްރެވަލް ޑޮިކއުމަންޓް ދޫކުރުން.ދޫކުރުމާއި، ސަރުކާ

ބަންގްލަދޭޝްަގއި ހާލުގައިޖެހިގެން އެިކއެކި އެީހއަށް އެޭދ ދިވެހިންގެ މައްސަލަ، ަސރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ  .16
 ރިވެދިނުން.ފަރާތްތަކާ ގުޅަިއގެން ހަމަޖެހޭތޯ ބެލުމާއި، ހާލުގައިޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެ

ބަންގްލަދޭޝް ސަރުކާރުގެ ެއކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތަުކގެ ދަށުން ބަންގްލަދޭޝްގައި ކިަޔވާ ދިވެހި ކުދިންނާއި،  .17
ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުަގިއ ކިޔަވާ ކުދިންނާިއ، އަމިއްަލ ޚަރަދުގައި ކިަޔވާ ކުދިންނަށް ދިމާވާ އެކިެއިކ 

 ވެދިނުން.މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށްދިނުމުަގއި އެހީތެރި

 މަތީގައި ބަޔާންކުެރވިފަިއވާ ަކންތައްތަކުގެ އިތުރަށްެވސް، ިދވެހި ސަރުކާރުން އަްނގަވާ ަކންތައްތައް ކުރުން. .18

 ޕާކިސްތާނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީގެ މަސައްކަތްތައް 

މާއި، ރާއްެޖއާިއ ދިވެހި ސަރުކާރާއި ާޕކިސްާތނު ސަރުކާރާ ދެމެދު ހިންގަންޖެހޭ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގު .1
 ޕާކިސްތާނާ ދެމެދު އެކުވެިރކަން ދަމަހައްޓައި، ބަދަހިކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.

ޕާކިސްތާނު ސަރުކާރުގެ އިސް ފަރާތްތަކާއި، ރާއްޖެއަށް މުހިންމު އެހެން ފަރާތްތަކާއި، މީޑިާޔގެ ފަރާތްތަކާއި،  .2
ގުޅުން އުަފއްދައި، އެަފރާތްތަކަށް ރާއްޖެ  ޕާކިސްތާނުަގއި ހަރަކާތްތެރިާވ ޑިޕްލޮމެޓިކް ކޮމިއުނިީޓއާ 

 ތަޢާރުފުކޮށް، ރާއްޖެއަށް ފައިާދވާނެ ގޮތަކަށް ެއގުޅުން ދެމެހެއްޓުން.

ޕާކިސްތާނުަގއި ހިނގާ ސިާޔސީ، އިޤްތިޞާީދ މުހިންމު ކަންކަމާިއ ދިވެހިރާއްެޖއަްށ މުހިންމު ކަމަށް  .3
ންނަ އެނޫން ކަންކަމާބެހޭ ރިޕޯޓު، ފޮނުވަންޖެހޭ ޕާކިސްތާނުަގއި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަީސއަށް ފެ

 ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކަށް ލަސްނުޮކށް ފޮނުވުން.

ރާއްޖޭަގއި އިްނވެސްޓްކުރުމަްށ ހުރި ފުރުޞަތުތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޕާކިސްތާނުގެ އިްނވެސްަޓރުންނަށް ފޯރުކޮށް  .4
ކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއެކު ކުރަންޖެހޭ ދިނުމާއި، އިންވެސްޓަރުން ާރއްޖެ ގެނައުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށް ސަރު

ކަންތައްތައް ކުރުން. އަދި، ާރއްޖޭގެ އިންވެްސޓަރުންނަށް ޕާކިސްތާނުަގއި ހުރި ފުރުޞަތުތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތުދީ 
ރާއްޖޭގެ އިްނވެސްޓަރުންނަްށ ޕާކިސްތާނުގައި ހުރި ފުުރޞަތުތައް ތަނަވަްސކޮށްދިނުމަށް ދެ ޤައުމުގެ 

 މިއްލަ ފަރާތްަތކާއެުކ، ކުެރވެންހުރި ކަންތައްަތއް ކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން.ސަރުކާރާިއ، އަ
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ޕާކިސްތާނުަގއި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތުގެ ހަިއސިއްޔަތުން އެިކއެކި އިޖްތިމާޢީ ޙަފުލާތަކުގަިއ  .5
ފުރުޞަތުތައް  ބައިވެިރވެ، ާރއްޖެ ތަމްސީލުކޮށް، ރާއްޖޭގެ މަޞްލަަޙތުތައް ކުރިއެުރވުމަށް އެަފދަ

 ބޭނުންކުރުން.

 ރާއްޖޭގެ މިނިވަންދުަވސް ޕާިކސްތާނުގައި ފާހަަގކުރުން.  .6

ޕާކިސްތާނު ސަރުކާރުންނާއި، އެިކއެކި ބައިނަްލއަޤްވާމީ ޖަމާޢަތްތަކުންނާއި، ެއކިެއކި އަމިްއލަ ޖަމާޢަތްތަކުން  .7
އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުްނ ބާއްވާ ޖަލްސާ، ސެމިނަރ އަދި ވަރކްޝޮޕް ފަދަ ކަންކަމުގަިއ، މިނިސްޓްރީ 

 އެންެގވިފަދައަކުން ާރއްޖެ ތަމްސީލުކުރުން.

ރާއްޖޭގެ ތަރައްީޤއަށް ބޭނުންާވ އެހީ ހޯދުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ޕާކިސްތާނު ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ  .8
 މަޝްރޫޢުތަކަށް އެހީހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ވިލަރެސްކުރުން.

 ރު ފުރުޞަތު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.ރާއްޖޭގެ މީހުން ބިނާކުރުމަށް އިތު .9

ޕާކިސްތާނުަގއި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަީސގެ މަސައްަކތަށް އެހީ ލިބޭފަދަ ފޮތާއި، އެނޫން އެހެނިހެން  .11
 ދާއިރާތަކުގެ މަޢުލޫމާތުހުރި ޑޮކިއުމަންޓް، އެމްބަސީގެ ލައިްބރަރީއަށް ެއއްކޮށް، ބެލެހެއްޓުްނ.

އެޫނންކަމަކަށް ގޮތަކުން ބޭނުންވެދާނެ ކަމަށް ފެންނަ ލިޔުންތަކާއި ތަކެތި، ތާރީޚަށްޓަކައި ނުވަތަ  .11
 އާަކއިްވކޮށް، އެ ަތކެތި ބެލެހެއްޓުން.

ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތަކުްނ ާޕކިސްތާނު ސަރުކާރަާށއި، ޕާކިސްތާނުަގއި ހުންނަ އެެހން ޤައުމުތަކުެގ  .12
ަކމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް  ،ވާ ލިޔުންތަާކއި ތަކެތި މިޝަންތަކަށާއި، ބައިނަްލއަްޤވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ފޮނުއް 

 ރައްދުކުރުން.

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުތަކުގައި ޕާިކސްތާނަށް ވަޑަިއގަންނަވާ ަސރުކާރުގެ ޢިްއޒަތްތެރިންނަށް )މިނިސްޓަރުންނާިއ  .13
 ން.އެފެންވަުރގެ ބޭފުޅުންނަށް( ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫެލއްގެ މަތިން ޕްރޮޓޮކޯލްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުން އަންަގަވއިފި ހިނދެްއގަިއ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ހޯދުމަްށ  .14

ޕާކިސްތާނަްށ އެތެރެވިތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ޕާކިސްތާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީއާ ގުަޅިއގެން ، ބޭނުންވާ މީހަކު
 ބަލައި، ހޯދުމަށް މަސައްކަތްުކރުން.

އުފަންވާ ިދވެހިކުދިން ރާއްޖެއަށް ގެަނުއމަށް ބޭނުންވާ ވަގުތީ ޓްރެވަލް ޑޮިކއުމަންޓް ޕާކިސްތާނުަގއި  .15
 ދޫކުރުމާއި، ސަރުކާރުން އަންަގވައިފި ހިނދެްއގައި އެންެގވި ފަރާތަކަށް ޓްރެވަލް ޑޮިކއުމަންޓް ދޫކުރުން.

ަސުރާކުރެގ ަކާމެބޭހ ، ޕާކިސްތާނުަގއި ހާލުގައިޖެހިެގން އެކިއެކި އެީހއަށް އެދޭ ދިވެހިންގެ މައްސަލަ .16

 .ަފާރްތަތާކ ުގަޅިއެގްނ ަހަމެޖޭހޯތ ެބުލާމިއ، ާހުލަގިއެޖޭހ ަފާރްތަތަކްށ ެއހީެތިރެވިދުނން 
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ޕާކިސްތާނު ސަރުކާުރގެ އެިކެއކި ޕްރޮގްރާމްތަުކގެ ދަށުން ާޕކިސްތާނުަގއި ިކޔަާވ ދިވެހި ުކދިންނާއި، ދިވެިހ  .17
އްލަ ަޚރަދުގައި ކިަޔވާ ކުދިންނަށް ދިމާވާ އެކިއެިކ ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުަގއި ކިަޔވާ ކުދިންނާއި، އަމި
 މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށްދިނުމުަގއި އެހީތެރިވެ ދިނުން.

 މަތީގައި ބަޔާންކުެރވިފަިއވާ ަކންތައްތަކުގެ އިތުރަށްެވސް، ިދވެހި ސަރުކާރުން އަްނގަވާ ަކންތައްތައް ކުރުން. .18

 ގެ މަސައްކަތްތައް ވޮޝިންގްޓަންގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ 

އެމެރިކާ ސަރުކާާރއި ިދވެހި ސަރުކާރާ ދެމެދު ހިންގަންޖެހޭ އެިކއެކި މުޢާމަލާތްތައް ހިްނގުމާއި، ރާއްޖެާއއި  .1
 އެމެރިކާއާ ދެމެދު އެުކވެިރކަން އުފައްދަން މަސައްކަތް ކުރުން.

ހިންނަށް އެެމރިކާަގއި ތިބުމަްށ އެމެރިކާަގއި ކިަޔވަންތިބޭ ދިެވހި ކުދިންނާއި އެހެނިހެން ބޭނުމުގައި ތިބޭ ިދވެ .2
ބޭނުންވާ ވީޒާ ހޯދުމަށް، އެމެރިކާ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅަިއގެން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަްއ 

 ކުރުމާއި ެއކަމަށް ބޭނުންވާ ލިޔުން، ސަރުކާރުން އަްނަގވާ ޮގތެއްގެމަތިން ދޫކުރުން.

ގެނަުއމަށް ބޭނުންވާ ވަގުތީ ޓްެރވަލް ޑޮިކއުމަންޓް  އެމެރިކާަގއި އުފަްނވާ ދިވެިހ ކުދިން ރާއްޖެއަށް .3
 ދޫކުރުމާއި، ސަރުކާރުން އަންަގވައިފި ހިނދެްއގައި އެންެގވި ފަރާތަކަށް ޓްރެވަލް ޑޮިކއުމަންޓް ދޫކުރުން.

 އެމެރިކާަގއި ހާލުަގއި ޖެހިގެްނ އެިކއެކި އެހީއަށް އެދޭ ދިވެިހންގެ މައްސަލަ، ސަރުކާުރގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ .4
 ގުޅަިއގެން ހަމަޖެހޭތޯ ބެލުމާއި، ހާލުގައިޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވުން.

ވޮޝިންގްޓަނަްށ ަވޑަިއގަންނަާވ ސަރުކާުރގެ އެިކއެކި ިޢއްޒަްތތެރިންނާއި، އެމެރިކާަގއި ޓްާރންސިޓް ކުރަްއާވ  .5
ށް، އެންގި މިންވަރަަކްށ މިފަދަ ފަރާތްތަކާ މިނިސްޓްރީން އަންގައިފި ހިނދެއްގައި ެއއަރޕޯޓުން އިސްތިޤްބާލުކޮ

 ޕްރޮޓްކޯލާބެހޭ ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުން. 

ދިވެހި ސަރުކާުރގެ އޮފިޝަލުން، ރަސްމީ ކަންަތއްތަުކގަިއ ބޭރުގެ އެިކއެިކ ޤައުމުތަަކށް ވަަޑިއގަތުމަްށ  .6
ބަީސ/ ބޭނުންވާ ވީާޒގެ ކަންތައް ޭބނުންވެއްޖެ ހިނދެއްަގއި، ެއމެރިކާގައި ހުންނަ އެ ޤައުުމތަކުގެ އެމް

 ހައިކޮމިޝަންތަކާ ުގޅަިއގެން ހަމަޖެއްސުން.

ސަރުކާރުގެ ެއކިެއކި ފަރާތްތަކުން ފޮނުއްވަިއގެން އެމެރިާކގައި ިކޔަވަމުންދާ ދިވެހި ކުދިން އެމެރިކާގަިއ  .7
 ތިބުމާއި ކިެޔވުމާބެހޭ ކަންތައްަތކުަގއި އެހީތެރިވެދިނުން.

ަގއިޖަހާ ރާއްޖެއާބެހޭ ޚަބަރުތަކާިއ، ބޭރު ދުނިޔެއާބެހޭ އެމެރިކާގެ ޓީީވއާއި ޭރޑިޯއއިްނ ފޮނުވާ އަދި ނޫސްތަކު  .8
އެިކއެކި މުހިންމު ޚަބަރުތައް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވައި، އެފަދަ ކަންކަމާބެހޭގޮތުން މިނިސްޓްރީން ނެރޭ 

 ޕްރެސްރިލީޒް ނެރުންފަދަ ކަންތައްތައް ކުރުން.

އިމާރާްތކުރުމާބެހޭ ކަންތައްތައް ސަރުާކރުން އަންަގވައިިފ އެމެރިކާަގއި ިދވެހި ސަރުކާުރން ހައްދަވާ ތަންތަން  .9
 ހިނދެއްގައި ކުރުން.
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ދިވެހި ސަރުކާރުން އެމެރިާކގައި ހިންަގވާ ެއކިެއކި މަޝްރޫޢުތަކަށް ހިނގާ ޚަރަދުތަކުގެ ހިސާބުތަްއ،  .11
 ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުމާއި ބެލެހެއްޓުން.

ެއެހިނެހްނ ިމަޝްނަތުކްނާނިއ، ެއިކެއިކ ަޖާމަޢްތަތުކްނ ިދެވިހ ަސުރާކުރެގ ، އެމެރިކާަގއި ސަުރކާރުންނާއި .11

ެއިކެއިކ ަފާރްތަތަކްށ ފުޮންއާވ ާޚްއަޞ ިލުޔްނަތާކިއ، ޕުާރަސްލަފަދ ަތެކިތ، ަކާމެބޭހ ަފާރްތަތަކްށ 

ތްތަކަްށ ފުޮނުވާމިއ ަސުރާކުރެގ ަފާރްތަތުކްނ ެއެމިރާކ ަސުރާކުރެގ ެއިކެއިކ ަފާރްތަތާކިއ ެއޫންނ ަފރާ 

 ފޮނުއްވާ ެއކިެއކި ލިޔުންތަާކިއ އެފަދަ ތަކެތި ރައްދުކުރުން.

އެމެރިކާ ސަރުކާުރގެ އިްސފަރާތްތަކާއި، ކޮންގްރެސް އާއި ސެނެުޓގެ މެންބަރުންނާއި، ޑިޕްލޮމެިޓްކ  .12
ރާއްެޖއަްށ ކޮމިއުނިޓީާއއި، ޚަބަރުފަތުރާ ފަރާތްތަކާ ގުޅުން އުފައްަދއި އެ ފަރާތްތަކަށް ާރއްޖެ ތަޢާރުފުކޮށް، 

 ފައިދާވާނެ ގޮަތކަށް އެ ގުޅުން ދެމެހެއްޓުން.

ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތުގެ ހައިސިްއޔަތުން އެކިެއކި އިޖްތިމާޢީ ޙަފުލާތަކުގައި ބައިވެިރވުމަށް ލިބޭ  .13
 ދަޢުވަތު ގަބޫލުކޮށް، އެފަދަ ހަފުލާތަކުގައި ަބއިވެިރވުން.

ގޮތުން އެމެރިާކގެ ސިޔާސަތަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުްނ ސިޔާސީ އަދި އިޤްތިޞާދީ މައްސަލަތަކާބެހޭ .14
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ފައިދާައށާއި، މަޞްލަޙަތަށް އަސަރުކުރާނެކަމަށް ފެންނަ ކަންތައްތައް ބަލައި، ެއ 

 ކަންތައްތަކާބެހޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދައި، ދިވެހި ސަރުކާރަށް އަންގަމުން ގެންިދއުްނ.

ވަނަ  14ޖެއަށް އެހީާވ ބޭރުެގ ޤައުމުތަކާިއ ސިޔާސަތަްށ އަންނަ ބަދަލުތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު، ދިވެހިރާއް .15
 ނަންބަރުގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ދުރާލައި ހޯދުން.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ވިޔަފާރިާއއި ޓޫރިޒަުމގެ މަސައްކަތްތައް ކުިރއަށްދާ މިންަވރާބެހޭ މަޢުލޫމާތު  .16
 ދިނުން.  އެމެރިކާ ރަްއޔިތުންނަށް

 ޔުނައިޓެޑް އެރެބް އެމިރޭޓްސް)ޔޫ.އޭ.އީ(ގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީގެ މަސައްކަތްތައް

ދިވެހި ސަރުކާރާއި ޔޫ.އޭ.އީ ސަރުކާރާ ދެމެދު ހިންގަންޖެހޭ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގުމާއި، ރާއްޖެއާއި ޔޫ.އޭ.އީ ާއ  .1
 ރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.ދެމެދު އެކުވެރިކަން ދަމަހައްަޓއި، ެއކަން ބަދަހިކު

ޔޫ.އޭ.އީ ސަުރކާރުެގ އިްސ ަފރާތްތަކާއި، ޕާލަމަންޓް މެންބަރުންނާއި، ޚަބަރުފަތުރާ ފަރާްތތަކާއި، ޔޫ.އޭ.ީއަގއި  .2
ޙަރަކާތްތެރިވާ ޑިޕްލޮމެޓިކް ޮކމިއުނިޓީއާ ގުޅުން އުފައްދަިއ، އެފަރާތްތަކަށް ާރއްޖެ ތަޢާރުފުކޮށް، ރާއްެޖއަްށ 

 ށް އެ ގުޅުން ދެމެހެއްޓުން.ފައިދާވާނެ ގޮަތކަ

ޔޫ.އޭ.އީަގއި ހިނގާ މުހިންުމ ސިޔާސީ، އިޤްތިޞާދީ ަކންކަމާއި، ިދވެހިރާއްޖެއަށް ުމހިންމުވާނެ ކަމަށް  .3

 އެމްބަސީއަށް ފެންނަ އެނޫން ކަންކަމާބެހޭ ރިޕޯޓު ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ލަސްނުކޮށް ފޮނުވުން.
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އިންވެްސޓްުކރުމަށް ހުރި ފުރުޞަތުތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތުދީ  ޔޫ.އޭ.އީގެ އިންެވސްޓަރުންނަށް ރާއްޖޭގައި .4
އިންވެސްޓަރުން ރާއްެޖއަށް ގެނައުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށް ސަރުކާރާިއ، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއެކު ކުރަންޖެޭހ 

ތުދީ ާރއްޖޭގެ އިންވެސްޓަރުންނަށް ޫޔ.އޭ.ީއަގއި ހުރި ފުރުޞަތުތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާ، އަދި  ކަންތައްތައް ކުރުން.
ރާއްޖޭގެ އިންވެސްޓަރުންނަްށ ޔޫ.އޭ.ީއގައި ހުރި ފުުރޞަތުތައް ތަނަވަްސކޮށްދިނުމަށް ދެ ޤައުމުެގ 

 ސަރުކާރާިއ، އަމިއްލަ ފަރާތްަތކާއެުކ، ކުެރވެންހުރި ކަންތައްަތއް ކުރުން.

ތަކުގަިއ ޔޫ.އޭ.އީަގއި ިދވެހިރާއްޖެ ަތމްސީލުކުރާ ފަރާތުގެ ހަިއިސއްޔަތުން އެިކއެކި އިޖްތިމާޢީ ޙަފުލާ .5
ބައިވެިރވެ، ާރއްޖެ ތަމްސީލުކޮށް، ރާއްޖޭގެ މަޞްލަަޙތުތައް ކުރިއެުރވުމަށް އެަފދަ ފުރުޞަތުތައް 

 ބޭނުންކުރުން.

 ރާއްޖޭގެ މިނިވަންދުަވސް ޔޫ.އޭ.އީަގއި ފާހަގަކުރުން. .6

ޢަތްތަކުން ބާއްާވ އަިމއްލަ ެއކިެއކި ޖަމާ، ޔޫ.އޭ.އީ ސަރުކާރުންާނއި، އެިކއެކި ަބއިނަލްއަްޤވާމީ ޖަމާޢަތްތަކާއި .7
ޖަލްސާ، ސެމިނަރ، އަިދ ވަރކްޝޮޕް ފަދަ ކަންަކމުގައި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުްނ 

 އަންަގވާގޮެތްއގެމަތިން ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރުން. 

ރާއްޖޭގެ ތަރައްީޤއަށް ބޭނުންވާ އެހީ ހޯދުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ޔޫ.އޭ.އީ ސަުރާކރަށް ހުށަހަޅުއްާވ  .8
 އް ވިލަރެސްކުރުމާިއ ފޮލޯއަޕް ހެދުން.މަޝްރޫޢުތަ

 މީހުން ބިނާކުރުމަށް އިތުރު ފުރުޞަތުތައް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން. .9

އެމްބަސީގެ މަސަްއކަތަށް އެީހ ލިބޭފަދަ ފޮތާއި، އެހެނިހެން ދާއިރާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހުރި ޑޮކިއުމަންޓް،  .11
 އެމްބަސީގެ ލައިބްރަީރއަށް ެއްއކޮށް، ބެލެހެއްޓުން.

ރީޚަށްޓަކައި ުނވަތަ އެނޫްނ އެހެންކަމަކަށް ބޭނުންވެދާެނކަމަށް ފެންނަ ލިޔުންތަކާއި، ތަކެތި އާަކިއވްކޮްށ ތާ .11
 ބެލެހެއްޓުން.

ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތަކުން ޔޫ.ޭއ.އީ ސަރުކާރަށާިއ، ޔޫ.ޭއ.ީއގަިއ ހުންނަ އެހެން ގައުމުތަކުގެ މިޝަންތަކަށާިއ،  .12

 ނުއްވާ ލިޔުންތަާކއި ތަެކތި، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ރައްދުކުރުން.ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާަތަކށް ފޮ

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުތަކުގަިއ ޔޫ.އޭ.ީއއަށް ވަަޑިއގަންނަވާ ދިވެހި ސަރުކާރުެގ ޢިއްޒަތްތެރިންނަށް  .13
)މިނިސްޓަރުންނާއި އެފެންވަުރގެ ބޭފުޅުންނަށް( ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލެްއގެ މަތިން ޕްޮރޓޮކޯލްގެ ޚިދުަމްތ 

 ރުކޮށްދިނުން.ފޯ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުން އަންަގަވއިފި ހިނދެްއގަިއ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ހޯދުމަްށ  .14
ޔޫ.އޭ.އީއަށް އެތެރެވިތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ޔޫ.އޭ.ީއގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީއާ ގުޅަިއގެން ހޯދުމަށް ، ބޭނުންވާ މީހަކު

 މަސައްކަތް ކުރުން.
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އުފަންވާ ިދވެހިުކދިން ރާއްޖެއަށް ގެަނއުމަށް ބޭނުންވާ ަވގުތީ ޓްެރވަލް ޑޮިކުއމަންޓް ދޫކުރުމާއި، ޔޫ.އޭ.އީަގއި  .15
 ސަރުކާރުން އަންަގަވއިފި ހިނދެއްަގއި އެްނގެވި ފަރާތްތަކަށް ޓްރެވަލް ޑޮިކއުމަންޓް ދޫކުރުން.

ަކާމެބޭހ ަފާރްތަތާކ ުގަޅިއެގްނ ަސުރާކުރެގ ، ހާލުގައިޖެހިގެން އެިކއެކި އެހީއަށް އެދޭ ިދވެހިންގެ މަްއސަލަ  .16

 .ަހަމެޖޭހޯތ ެބުލާމިއ، ާހުލަގިއެޖޭހ ަފާރްތަތަކްށ ެއހީެތިރެވިދުނން 

ޔޫ.އޭ.އީ ސަރުކާުރގެ އެިކއެކި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ޔޫ.އޭ.ީއަގއި ކިަޔވާ ިދވެހި ކުދިންނާއި، ދިވެހި ސަރުކާުރެގ  .17
ވާ ކުދިންނަށް ދިމާވާ އެިކެއކި މައްސަލަތަްއ ޚަރަދުގައި ިކޔަވާ ކުދިންނާިއ، އަމިއްލަ ޚަރަދުަގއި ކިޔަ 

 ހައްލުކޮށްދިނުމާއި އެހީތެރިކަްނ ފޯރުކޮށްދިނުން.

 މަތީގައި ބަޔާންކުެރވިފަިއވާ ަކންތައްތަކުގެ އިތުރުން، ދިވެހި ސަރުކާރުން އަންަގވާ ކަންަތްއތައް ކުރުން. .18

 އް ޖަރުމަނުވިލާތުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީގެ މަސައްކަތްތަ

ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ސަރުކާާރއި ދިވެހި ސަރުކާރާ ދެމެދު ހިންގަންޖެހޭ އެކިެއކި މުޢާމަލާތްތައް ހިންގުމާއި،  .1
 ރާއްޖެއާއި ޖަރުމަނުވިލާުތގެ ަސރުކާރާ ދެމެދު އެކުވެިރކަން ދަމަހައްޓައި، ބަދަހިކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.

އްޖެައށް މުހިންމު އެހެން ފަރާތްތަކާއި، ޚަބަރުފަތުރާ ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ސަރުކާުރެގ އިސްފަރާތްތަކާިއ، ރާ  .2
ފަރާތްތަކާއި، ޖަރުމަނުވިލާުތެގ ޑިޕްލޮމެޓިކް ކޮިމއުނިޓީާއ ގުޅުން އުފައްަދއި، އެފަރާތްތަކަށް ރާއްެޖ 

 ތަޢާރުފުކޮށް، ރާއްޖެއަށް ފައިާދވާނެ ގޮތަކަށް އެ ުގޅުން ދެމެހެއްޓުން.

އި އިންވެސްްޓުކރުމަށް ހުރި ފުރުޞަތުތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތުދީ ޖަރުމަނުގެ އިންވެސްޓަރުންަނށް ރާއްޖޭގަ .3
އިންވެސްޓަރުން ރާއްެޖއަށް ގެނައުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށް ސަރުކާރާިއ، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއެކު ކުރަންޖެޭހ 
ކަންތައްތައް ކުރުން. އަދި، ރާއްޖޭގެ އިްނވެސްޓަރުންަނށް ޖަރުމަނުވިލާތުގައި ހުރި ފުރުޞަތުތަކާބެހޭ 

ޢުލޫމާތުދީ ރާއްޖޭގެ އިންެވސްޓަރުންނަށް ޖަރުމަނުވިލާތުގައި ހުރި ފުރުޞަތުތައް ތަނަަވސްކޮށް ދިނުމަށް ދެ މަ
 ޤައުމުގެ ސަރުކާާރއި، އަމިއްަލ ފަރާތްތަކާއެކު ކުެރވެންހުރި ކަންތައްތައް ކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން.

ރުމުގެ އެކިެއކި ކަންކަމުަގއި އިްސނަގައި ބަިއވެިރެވ، ޖަރުމަނުވިލާތުގައި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޓް ކު .4
 ޖަރުމަނުވިލާތުގައި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމުަގއި އެހީތެރިވުން.

ރާއްޖޭގެ ތަރައްީޤއަށް ބޭނުންވާ އެހީ ހޯދުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ސަރުކާރަްށ  .5
 ރެސްކުރުން.ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މަޝްރޫޢުތަްއ ވިލަ

ޖަރުމަނުވިލާތުގައި ދިވެހިާރއްޖެ ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތުގެ ހައިސިއްޔަތުން ެއކިެއކި އިޖްތިާމޢީ ޙަފުލާތަކުގަިއ  .6
ބައިވެިރވެ، ާރއްޖެ ތަމްސީލުކޮށް، ރާއްޖޭގެ މަޞްލަަޙތުތައް ކުރިއެުރވުމަށް އެަފދަ ފުރުޞަތުތައް 

 ބޭނުންކުރުން.
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ިކއެކި ަބއިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމާޢަތްތަކާއި އަމިއްލަ އެިކެއކި ޖަމާޢަތްތަކުން ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ސަރުކާރުންނާއި އެ .7
ބާއްވާ ޖަލްސާ، ސެމިނަރ އަދި ވަރކްޝޮޕްފަދަ ކަންަކމުގައި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުްނ 

 އެންެގވިފަދައަކުން ާރއްޖެ ތަމްސީލްކުރުން.

ށުން ޖަރުމަނުވިލާތުގައި ިކޔަވާ ކުދިންނާއި ދިވެިހ ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ސަރުކާުރގެ އެިކއެކި ޕްރޮގްރާުމގެ ދަ .8
ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުަގއި ކިަޔވާ ކުދިންނާއި، އަމިއްލަ ަޚރަދުގައި ކިަޔވާ ކުދިންނަށް ދިމާވާ އެކިއެިކ 

 މައްސަލަތައް ޙައްުލކޮށްދިނުމުަގއި އެހީތެރިވެދިނުން.

 ކަތް ކުރުން.ރާއްޖޭގެ މީހުން ބިނާކުރުމަށް އިތުރު ފުރުޞަތު ހޯދުމަށް މަސައް .9

ޖަރުމަނުވިލާތުގައި ހާލުަގއިޖެހިގެން އެިކއެކި އެހީއަށް އެޭދ ދިވެހިންގެ މައްސަލަ، ަސރުކާރުގެ ކަމާބެޭހ  .11
 ފަރާތްތަކާ ގުޅަިއގެން ހަމަޖެހޭތޯ ބެލުމާއި، ހާލުގައިޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުން.

އުމަށް ބޭނުންވާ ވަގުީތ ޓްެރވަލް ޮޑކިއުމަންްޓ ޖަރުމަނުވިލާތުގައި އުފަންވާ ދިވެހިކުދިން ރާއްޖެއަްށ ގެނަ  .11
 ދޫކުރުމާއި، ސަރުކާރުން އަންަގވައިފި ހިނދެްއގައި އެންެގވި ފަރާތްތަކަށް ޓްރެވަލް ޑޮިކއުަމންޓް ދޫކުރުން.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުން އަންަގަވއިފި ހިނދެްއގަިއ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ހޯދުމަްށ  .12
ހަކު، ޖަރުމަނުވިލާތަށް އެތެރެވިތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ޖަރުމަނުވިލާތުގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން ބޭނުންވާ މީ

 އެފެއާޒާ ގުަޅިއގެން ބަލައި، ޯހދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުތަކުގަިއ ޖަރުމަނުވިލާތަށް ވަޑައިގަންަނވާ ސަރުކާރުެގ ޢިއްޒަތްތެރިންނަށް  .13
ަވރުގެ ބޭފުޅުން( ހަމަޖެހިފައިވާ ުއސޫލެްއގެމަތިން ޕްރޮޓޮކޯލް ޚިދުމަތް )މިނިސްޓަރުންނާއި އެފެން

 ފޯރުކޮށްދިނުން.

 ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ދުަވސް ޖަރުމަނުވިލާތުގައި ފާހަަގކުރުން. .14

، އެމްބަސީގެ މަަސއްކަތަށް އެީހ ލިބޭފަދަ ފޮތާއި، އެހެނިހެްނ ދާއިރާތަުކގެ މަޢުލޫމާތު ހުރި ޑޮިކއުމަންޓް .15

 ލައިބްރަީރއަށް ެއްއކޮށް، ބެލެހެއްޓުން.އެމްބަސީގެ 

ތާރީޚަށްޓަކައި ުނވަތަ އެނޫްނ އެހެންކަމަކަށް ބޭނުންވެދާެނކަމަށް ފެންނަ ލިޔުންތަކާއި، ތަކެތި އާަކިއވްކޮްށ  .16
 ބެލެހެއްޓުން.

ޤައުމުތަކުެގ ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތަކުން ޖަުރމަނުވިލާތުގެ ސަރުކާރަާށއި، ޖަރުމަނުވިލާތުގައި ހުންނަ ެއހެން  .17
މިޝަންތަކަށާއި ބައިނަލްއަްޤާވމީ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ފޮނުއްާވ ލިޔުންތަކާއި ތަކެިތ، ކަާމބެހޭ ފަރާތްތަކަށް 

 ރައްދުކުރުން.
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އިޤްތިޞާދީ މުހިންުމ ކަންކަމާއި ިދވެހިރާއްޖެއަްށ މުހިންމު ކަމަށް  ،ޖަރުމަނުގައި ހިންގާ ިސާޔސީ .18
މާބެހޭ ރިޕޯޓު، ފޮނުވަންޖެހޭ ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކަށް ލަސްނުކޮށް އެމްބަސީއަށް ފެންނަ މިނޫންވެސް ކަންކަ

 ފޮނުވުން.

 މަތީގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ކަްނތައްތަުކގެ އިތުރުން، ިދވެހި ސަރުކާރުން އަންަގވާ ކަންަތްއތައް ކުރުން. .19

 ތައިލެންޑުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީގެ މަސައްކަތްތައް 

ލެންުޑ ސަރުކާރާއެކު ހިންގަންޖެހޭ އެިކއެކި މުޢާމަލާތްތައް ހިންގުމާއި، ރާއްޖެާއިއ ދިވެހި ސަރުކާރުން ތައި .1
 ތައިލަންޑާ ދެމެދު އެުކވެރިކަްނ ދަމަހައްޓައި، ބަދަހިކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަްނކަމާ އިސްތިޤްލާލް ދެމެހެއްޓުމަށާއި، ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ސަލާމަާތ ރައްކާތެރިކަން  .2
ކަށަވަރުކުރުމަށްަޓކައި ޚާރިޖީ ދާއިރާއިން ކުރަންޖެހޭކަންކަން، ތައިލެންޑް ސަރުކާާރއި، ަތިއލެންޑުގެ އަިމއްަލ 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާުޒގެ މަޝްވަާރގެ މަތިން ކުރުން.، ފަރާތްތަކާ

ސިޔާސަތުތަކާެއއްގޮތަްށ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުން އަންާގގޮެތއްގެ މަތިން، ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ .3
 ތައިލެންޑުަގއި ހުންނަ އ.ދ.ެގ އޮފީސްތަކުަގއި ދިވެހިާރއްޖެ ތަމްސީލުކުރުން.

ތައިލެންޑުގެ އިންެވސްޓަރުްނނަށް ރާއްޖޭގައި އިންެވސްްޓކުރުމަށް ހުރި ފުރުޞަތުތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތުދީ  .4
މިއްލަ ފަރާތްތަާކއެކު ކުރަންޖެހޭ އިންވެސްޓަރުން ރާއްޖެ ގެަނއުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށް ސަރުކާރާއި އަ

ކަންތައްތައް ކުރުން. އަދި ތައިލެންޑުަގއި އިްނވެސްޓްކުރުަމށް ހުރި ފުރުޞަތުތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ރާއްޖޭގެ 
އިންވެސްޓަރުންނަށްދީ، ރާއްޭޖގެ އިންެވސްޓަރުންނަށް ތައިލެންޑުަގއި ހުރި ފުރުސަތުތައް ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަްށ 

 ކާާރއި އަމިްއލަ ފަރާތްތަކާއެކުކުެރވެންހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުން.ދެ ޤައުމުގެ ސަރު

ތައިލެންޑް ސަރުކާުރގެ އިްސފަރާތްތަކާއި، ާރއްޖެއަށް ުމހިންމު އެހެން ފަރާތްތަކާއި، ޚަބަރު ފަތުރާ  .5
ތްތަކަށް ފަރާތްތަކާއި، ތައިލެންުޑގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ޑިޕްލޮމެޓިކް ޮކމިއުނިޓީއާ ގުޅުން އުފައްަދއި، އެފަރާ

 ރާއްޖެ ތަޢާރުފުކޮށް، ރާއްޖެއަްށ ފައިދާވާނެ ގޮަތކަށް ެއގުޅުްނތައް ދެމެހެއްޓުން.

ތައިލެންޑުަގއި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމުގެ ެއކި އެކި ކަންކަުމގައި އިސްަނގައި ަބއިވެިރެވ،  .6
 ރިވުން. ތައިލެންޑުަގއި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމުގައި އެހީތެ

ތައިލެންޑުަގއި ދިވެހި ަދއުލަތް ތަމްސީލުކުރާ އެންމެ ިއސްފަރާތުގެ ޙައިިސއްޔަތުން އެިކއެކި އިޖްތިމާޢީ  .7
ޙަފްލާތަކާއި އިޤްތިސާދީ/ވިޔަާފރީގެ ޙަފްލާތަކުަގއި ބަިއވެރިެވ، ރާއްޖެ ތަމްސީލުކޮށް، ރާއްޭޖގެ މަޞްލަހަތުތައް 

 ން.ކުރިއެުރވުމަށް އެ ފުރުޞަތުތައް ބޭނުންކުރު
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ތައިލެންޑު ސަރުކާރުންނާއި ރާއްޖެބައިވެިރވާ އެިކއެކި ަޖމާޢަތްތަކުން ތައިލެންޑުަގއި ބާއްވާ ޖަލްާސ،  .8
ސެމިނަރ އަދި ވަރްކޝޮޕް ފަދަ ކަންކަމުގަިއ، މިިނސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެެފއާޒުން ދެްއާވ 

 އިރުޝާދުގެދަށުން ރާއްޖެ ތަްމސީލުކުރުން.

ހީ ތައިލެންޑުން ހޯދުމަށް އިސްނަަގިއގެން މަސައްކަްތ ކުރުމާއި، ިދވެިހ ރާއްޖޭގެ ތަރައްީޤއަށް ބޭނުންާވ އެ .9
 ސަރުކާރުން ތައިލެންޑު ސަރުާކރަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކަށް އެހީހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން.

އި، ދިވެހި ތައިލެންޑު ސަރުކާުރގެ އެިކެއކި ޕްރޮގްރާމްތަުކގެ ދަށުން ތައިލެންޑުަގއި ިކޔަވާ ިދވެހި ުކދިންނާ .11
ސަރުކާރުެގ ޚަރަދުަގއި ިކޔަާވ ދިވެހި ކުދިންނާިއ، އަމިއްަލ ޚަރަދުގަިއ ިކޔަާވ ދިވެހި ކުދިންނަށް ދިމާާވ 

 އެިކއެކި މައްސަލަަތއް ހައްލުޮކށް ދިނުމުގައި އެހީތެރިވެ ދިުނން.

 ން.ރާއްޖޭގެ މީހުން ބިނާކުރުމަށް އިތުރު ފުރުޞަތު ތައިލެންޑުްނ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރު .11

ތައިލެންޑުަގއި ހާލުަގއި ޖެހިގެން އެހީއަށް އެދޭ ދިވެހިންެގ ކަންތައްތައް ސަރުކާުރގެ ަކމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ  .12
 ގުޅަިއގެން ހަމަޖެހޭތޯ ބެލުމާއި، ހާލުގައިޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުން.

ޓްރެވަލް ޑޮިކއުމަންޓް ދޫކުރުމާއި، ތައިލެންޑުަގއި އުފަްނވާ ދިވެިހކުދިން ރާއްޖެ ގެނައުމަށް ބޭުނންވާ ަވގުތީ  .13
 ސަރުކާރުން އަންަގަވއިފި ހިނދެއްަގއި އެްނގެވި ފަރާތްތަކަށް ޓްރެވަލް ޑޮިކޔުމަންޓު ދޫކުރުން.

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ހޯދުމަށް  ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުން އަްނގަަވއިފި ހިނދެއްަގއި .14
ތެރެވިތޯ ުނވަތަ ނޫންތޯ ތައިލެންޑުގެ މިނިސްޓްރީ އޮްފ ފޮރިން އެފެއާާޒ ބޭނުންވާ މީހުން، ތައިލަންޑަްށ އެ

 ގުޅަިއގެން ބަލަިއ، ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.

ަސރުކާރުގެ ޢިްއޒަތްތެރިންނަށް )މިނިސްޓަރުންނާއި  ،ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ތަިއލަންޑަށް ވަޑަިއގަންނަވާ  .15
 އުޞޫެލއްގެ މަތިން ޕްރޮޓްކޯލް ޚިދްމަތް ފޯރުކޮށް ދިނުން. އެފެންވަުރގެ ބޭފުޅުންނަށް( ހަމަޖެހިފައިވާ

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންުދވަްސ ތައިލެންޑުަގއި ފާހަގަކުރުން.  .16

އެމްބަސީގެ މަސަްއކަތަށް އެީހ ލިބޭފަދަ ފޮތާއި، އެހެނިހެން ދާއިރާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހުރި ޑޮކިއުމަންޓް،  .17

 ހެއްޓުން.އެމްބަސީގެ ލައިބްރަީރއަށް ެއްއކޮށް، ބެލެ

ތާރީޚަށްޓަކައި އަދި އެނޫންެވސް ގޮތަކުން ބޭނުންވެދާނެ ކަމަށް ފެންނަ އެމްބަސީގެ ލިޔުންތަކާއި ތަކެިތ  .18
 އާަކއިްވކޮށް، އެަތކެތި ބެލެހެްއޓުން.

ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތަކުން ތަިއލެންޑުގައި ހުންނަ އެހެން ަޤއުމުތަކުގެ މިޝަންތަކަާށއި، ބައިނަލް އަޤްވާީމ  .19
 ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ފޮނުއްވާ ިލުޔންތަކާއި ތަކެތި، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ރައްދުކުރުން.

އިޤްތިޞާދީ ކަންަކމާއި އެނޫންވެސް މުހިންމު ކަމަށް އެމްބަސީއަްށ ، ތައިލެންޑުަގއި ހިނގާ މުހިންމު ސިޔާސީ .21
 ފެންނަ މިނޫންވެސް ކަންކަމާބެހޭ ރިޕޯޓް ލަސްނުކޮށް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވުން.
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 މަތީގައި ބަޔާންކުެރވިފަިއވާ ަކންތައްތަކުގެ އިތުރަށްެވސް، ިދވެހި ސަރުކާރުން އަްނގަވާ ަކންތައްތައް ކުރުން. .21

_____________________ 
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