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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްގެ މަސައްކަތްތައް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންަކމާއި ސިޔާދަތަށް ނުރައްކަލެްއ ނުވަތަ އުނިކަމެއް އަތުވެާދނެ ކޮންމެ ކަމަކުން، . 1
ޙިމާޔަތްކުރުން. އަދި އެފަދަ ކަމެއް މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަުކ ދިވެހި ދައުލަތާއި ޤާނޫނީ ވެިރކަން ދިފާޢުކޮށް 

 .ކުރާނަމަ އެކަމެއް މަނާކޮށް ަވގުތުން ހުއްޓުަވއި ޤާނޫނީ ގޮުތން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ެއޅުން

. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާގެ ޤާނޫނުއަާސސީަގއި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރާއްޖޭގެ ާއކިޕެލެޖިކަްލ 2

ނާޑ ބޭ ނުޑގެ އަީޑގަިއވާ ިބމާއި، އެ ކަ ސްލައިންތަކުގެ ތެޭރގަިއވާ ބިމާއި، ޖައްާވއި، ަކނާޑއި، އެ ކަ
ގުޅިފަިއވާ ޖަްއވު ދިފާޢުކޮށް، ޙިމާޔަތްކުރުން. އަދި މިކަންަކމާބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ޤާނޫނާއި ަގވާއިދުަތްއ 

 .ތަންފީޒުކުރުމުގަިއ، ދިވެހި ަސރުކާރަށް އެހީތެރިވުން 

ރަތީ ވަީސލަތްތައް ޙިމާޔަތްކޮށް އްދާއި އެ ސަަރޙައްދުަގއިވާ ޤުދުހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިާޞދީ ސަރަޙަ. ދިވ3ެ
ބެލެހެއްޓުން. އަދި ރާއްޖޭގެ ިއޤްތިޞާދީ ސަރަޙައްދުގައި ެއްއވެސް ބަޔަކު ަގާވއިދާ ޚިލާފަށް މަސްވެރިކަން 

ން އެނިގއްޖެނަމަ، އެކަމެއް ބަަލއި ކުރާކަން ނުވަތަ އެނޫންވެްސ، ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ޚިލާފުކަެމއް ކުރާކަ
 .އެކަމެއް މަނާކޮްށ، އެކަމާމެދު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތއް އެޅުން 

ނޑާއި ަވިއެގ  ޞަ. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ާޚއ4ް ިއޤްތިޞާދީ ސަރަޙައްދާިއ އަދި ސިޔާސީ ސަރަަޙއްދުެގ ެއްއގަމާއި، ކަ
ހަރު ދަތުރުކުރުމުގައި ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ތެރެއިން، ބޭރު ޤައުމުތަުކގެ ުއޅަނދުތަކާއި، މަތިންދާ ބޯޓު ފަ 

 .ކޮށްފިނަމަ، އެކަމެއް ބަަލއި، އެކަމާމެދު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަުޅތައް އެޅުން 

ނޑާއި އެްއގަމުަގިއ ދިމާވާ ނުރައްކާތެރި 5 ނޑުމަީތގައި ހާލުަގއި ެޖހޭ މީހުން ހޯދައި ސަލާމަތްކުރުމާއި، ކަ . ކަ
 .އާއި މުދާ ސަލާމަތްކުރުންހާދިސާތަކުގަިއ، ރަްއޔިތުންގެ ފުރާނަ

. އަލިފާނުގެ ނުަރއްކަލުން، ރައްޔިތުންނާއި އެމީހުންގެ މުދާ ސަލާމަތްކުރުމުގެ ގޮތުން ައޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތްއ 6
 .އެޅުން 

ރަތީ ބޮޑެތި ހާދިސާތަކާއި، އެނޫންވެސް ނުރަްއކާތެރި ބޮޑެތި ހާދިސާތަކުަގިއ . ރާއްޖެއަށް ދިމާވާ ޤުދ7ު
އާއި މުދާ ސަލާމަތްކުރުމާއި، އަދި އެފަދަ ހާދިސާއަކުން ލިބިދާނެ ގެއްުލން ކުޑަކުރުމަްށ ރައްޔިތުންގެ ފުރާނަ 

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެްނ  ،ލަތަކަށް ގެނައުމުަގއި ޙާމަސައްކަތްކުރުާމއި، އެކަން އާންމު 
 .އިސްވެ ހަރަކާތްތެިރވުން 
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ތަޞްދީޤުކޮށްފަިއާވ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަަރޙައްދީ މުޢާހަދާތަކާއި . ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ސޮއިކޮށް 8
ކުރުން ލާޒިމުކުރާ އެންމެހައި ކަންކަން ހިންގަިއ  ންުކގަިއ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސުއެއްބަްސވުންތަ
 .ތަންފީޒުކުރުން

 .ލެހެއްޓުން . ރާއްޖޭގެ ަކނާޑއި ަވިއގެ ބަނދަރުތަކުގެ ސަލާމަތްތެރިކަމާއި ރައްކާތެިރކަން ބ9ެ

ނޑާިއ ަވއިގެ ބަނދަރުތަކަށް އަންަނ އަދި ފުރާ އުޅަނދުފަހަރާިއ އެ ުއޅަނދުފަހަރުން 10 . ރާއްޭޖގެ ކަ
އެތެރެކުެރވޭ އަދި ބޭރުކުރެވޭ ތަކެއްާޗއި، އަންނަ އަދި ފުރާ މީހުންނާއި، ބަނދަރު ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުތަކަްށ 

ތި ބެލުމާއި މިފަދަ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގަިއ، ވަދެނިކުމެވާ މީހުންނާއި، ެވއްދޭ އަދި ނެރެވޭ ަތކެ
 .ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުން

. ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ހިންގޭ ޢަމަލަކުން މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރަށް އަރައިފާނެ ބުރުލަކުން އެ ސިނާޢަތް 11
ނޑުަތއް ަކނޑަައޅަިއ، ިމ ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަަކއި ޢަމަުލ ކުރާނެ ރައްކާތެިރކަމާ ުގޅު ންހުރި ޤައުމީ މިންގަ

ނޑުަތއް ތަންފީުޒ ކުރަމުންދާކަން ކަށަވަރުކުރުން   .ކަންކަމާ ގުޅުންހުރި އިދާރާތަުކން އެ މިންގަ

ރޑިްނގ އިންޓަރނޭޝަނަްލ 12 . "ކޮންވެންޝަން އޮން އިންޓަރނޭޝަނަލް ސިވިލް ޭއވިއޭޝަން" ގެ ސޭްފގާ
ކްޓްސް އޮފް އަންލޯފުލް އިންޓަފިއަރެންސް އާިއ މަދަނީ ވައިެގ ސިވިލް ޭއވިއޭޝަން އެެގއިްނސްޓް އެ

ދަތުރުފަތުރުގެ ރައްކާތެިރކަމާ ގުޅުންހުރި، ިދވެހި ދައުލަތުްނ ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުާމިއ އެކަންކަާމގުޅޭ 
 .ނިޒާމްތައް ޤާއިމްކޮށް ހިންަގިއ ބެލެހެއްޓުން

އި އިްނތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާއި، އެްއތަނުން އަނެއްތަނަްށ . އެންބިއުލާްނޗުެގ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ އެންމެހ13ަ
ނޑުަމގުން ބަލިމީހުން އުފުލުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައިކަންކަން ކުރުން  .ކަ

. އެންިބއުލާންުޗގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ އުޅަނުދފަހަރު ދުއްވުމާިއ، ެއ ުއޅަނދުފަހަރު ބަލަހައްޓަިއ 14
ނުދފަހަރުގެ ރަޖިސްޓްރީއާިއ، ިމނޫންވެސް އެ އުޅަނދުފަހަރާބެހޭ ލިޔެކިއުންތަްއ މަރާމާތުކުރުމާއި، އެ އުޅަ

ބެލެހެއްޓުމާއި، އެ އުޅަނދުފަހަރަށް ބޭނުންވާނެ ލޮޖިސްޓިކް ސަޕޯޓް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، އެ އުޅަނދުފަހަރަްށ 

 .ފަޅުވެރިން ހަމަޖެއްސުމާއި އެަފރާތްތަކަށް ތަމްރީނު ދިނުން 

ފާޢާިއ، ޤައުމީ ސަލާމަތާބެހޭ ސިާޔސަތުތައް ެއކަށަެއޅުމުަގއި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަިދ . ދިވެހިރާއްޭޖގެ ދ15ި
 .ސިފައިންގެ ވެރިާޔއަށް ލަފާދީ، އެހީތެރިވުން 

. ދިވެހިރާއްޭޖގެ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިޤްލާލަށް، ާރްއޖޭގެ ސިޔާދަތާއި ަޤއުމީ ސަލާމަތަށް އަދި ޤާނޫނީ 16
ލޫމާތު އެއްކޮްށ ދިރާސާކޮށް، މަޢުތަ އުނިކަމެްއ އަުތވެދާނެ ަކންކަމާބެހޭ ވެރިކަމަށް ނުރަްއކަލެްއ ނުވަ 

 .އެކަމާބެހޭގޮތުން ައޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތއް ެއޅުން
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. ޤައުމީ މަޞްލަޙަތާއި ައދި އަމަންޢާންމަށް ގެއްލުމެއްެވދާނެ ކޮންމެ ކަމަކުން ދިވެހި ދައުލަތް ޙިމާޔަތްކޮްށ 17
 .ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވުން ރައްކާތެރިކުރުުމގަިއ، ސަރުކާުރގެ

)މީހުން ޓްރެފިކްކުުރން ހުއްޓުވުުމގެ ޤާނޫނު(ގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީން  2013/12. ޤާނޫނު ނަންބަރު 18
 .ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން

ނަޑއަަޅއި ހިންގައި 19  .ތަންފީުޒކުރުން. ރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަނާެބހޭ އެންމެހައި ސިޔާސަތުތައް ކަ

 .. މިނިސްޓްރީގެ މަސަްއކަްތތަކާ ގުިޅގެން، ޤާނޫނީގޮތުން ހިންގަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން 20

 .ތިރީގައިިމވާ ތަންތަން ހިނގަމުންދާނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްގެ ދަށުންނެވެ 

 އޭިވއޭޝަން ސެިކއުރިޓީ ކޮމާްނޑް .1

 ސެންޓަރ ނޭޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެރަރިަޒމް .2

 މޯލްޑިވްސް އިިމގްރޭޝަން  .3

 އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑްގެ މަސައްކަތްތައް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަނީ ވަިއެގ ބަނދަރުތަކުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަަކިއ 
 :އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުން 

ށް ނުރައްކާ ކުރިމަތިވެދާނެ ޙާލަތްތަކާއި ކަންކަން . މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިަކމ1ަ
ތަްއ ިއ ެއކަންކަން ހުއްުޓވޭނެ ނިޒާމުދެނެގަނެ، އެފަދަ ޙާލަތްތަާކިއ ކަންކަމުަގއި ވަގުތުން ިފަޔވަޅުައޅަ

 .މަދަނީ ވައިގެ ބަނދަރުތަުކގަިއ ޤާއިމުކުރުން

އުލެއް ޤާއިމުކޮށް ޙަރައްކާތެރި މާ . މަދަނީ ވައިގެ ބަނދަުރތަކުން ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަށ2ް
ސަަރޙައްދުތަކާިއ، ަވިއގެ ބަނދަރުތަކުަގއި ހެދިފައިާވ  އިއި ަވިއގެ ަބނދަރުތަކުގެ އެންމެހަދެމެހެއްޓުމަށްޓަކަ

ހާބަރުތަކާއި، ވަަށއިގެްނވާ ަސރަޙައްދުތަކުަގއި ފޯރިމަރައި ބެލެހެއްޓުމާއި، ަވިއގެ ބަނދަރުތަކުަގއި ޖައްސާ 
 .ަވއިގެ ބަނދަރުތަުކގެ ތަެކއްާޗއި ތަންތަން ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުން ، އަދި ފުރާ އުޅަނދުފަހަރާއި

މަދަނީ ވައިގެ ބަނދަރުތަކުން ފުރައިގެންދާ އުޅަނދުފަހަރާއި، ދަތުރުކުރާ ފަސިންޖަރުންނާއި ކުރޫންނާއި، . 3
 .އެމީހުން ގެންދާ ތަކެތި ބަލައި ފާސްކުރުން

. މަދަނީ ވައިގެ ބަނދަުރތަކުގެ ސަލާމަތާއި ރަްއކާެތރިކަމަށް ނުރައްކާ ކުރިމަތިެވދާނެ ޙާލަތްތަކުގައި 4
ޕްލޭންތަކާއި، އިމަރޖެންސީ ރެސްޕޯންސް އަދި ކޮންޓިންޖެންސީ ޕްލޭންތައް ހަދައި،  ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ

 .ފަރިތަކޮށް، އަދި ތަންފީޒުކުރުން 
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ނަޑއެޅިފަިއާވ  (NCASP) . ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޭޝަނަލް އޭވިއޭޝަން ސެިކއުރިޓީ ޕްރޮގްރާމ5ް ގައި ކަ
ނޑުތަކާ އެްއގޮްތވާގޮުތެގ މަތިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އާއި  (ASP) ެއއަރޕޯޓް ސެިކއުރިޓީ ޕްރޮގްރާމް  މިންގަ

 .އެްއގޮތަށް ދިވެހިރާއްޭޖގެ މަދަނީ ވަިއގެ ބަނދަރުތަކުަގއި ަކންކަން ބެލެހެއްޓުން

މަދަނީ ވައިގެ ބަނދަރުތަކުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތްތަކަށް އެކަށޭނަ ޒަމާނީ  .6
 .ދުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަްތކުރުންވަޞީލަތްތަާކއި މެޝިންތައް ހޯ

 .މަދަނީ ވައިގެ ބަނދަރުތަުކގަިއ ބޭނުންކުރެވޭ ސެިކއުރިޓީ ފާހުގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކޮްށ، އެނިޒާްމ ހިންގުން .7

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަނީ ވަިއެގ ބަނދަރުތައް ޓެރަރިޒަމާިއ ޣައިރު ޤާނޫނީ ޢަމަލުތަކުން ރައްކާތެރިކޮްށ  .8
މެހެއްޓުމަށްޓަކައި ބޭނުންާވ މީހުން ބިނާކުރުމާއި، ޭއވިއޭޝަން ކޮމާންޑްގެ އިްނސާނީ ވަސީލަތް، ދެ

ނޑުތަާކިއ  ނޑައެޅިަފއިވާ މިންގަ ނޭޝަނަލް ސިވިލް އޭިވއޭޝަްނ ސެކިއުރިޓީ ޓްރެއިނިްނގ ޕްރޮގްރާމްަގއި ކަ
 .އުސޫލުތަާކއި ެއއްގޮްތާވގޮތުގެ މަތިން ތަމްރީނުކޮށް ތަރައްޤީކުރުން

ޤީޤުކުރުމުަގިއ ގަާވއިދާ ޚިލާފު ޢަމަލުތައް ތަޙު މަދަނީ ވަިއގެ ބަނދަރުތަކުަގއި ހިންގާ ޤާނޫނާއި  .9
 .ކަމާބެހޭފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން 

ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އަންގާ އެންގުންަތްއ ރާއްޖޭގެ މަދަނީ ަވއިެގ ބަނދަރުތަކުގަިއ  .10
 ތަންފީޒުކުރުން.

މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުުރގެ ސަލާމަތާއި ރަްއކާތެރިަކމާބެހޭ ޤާނޫނުތަކާއި ގަާވއިުދތައް، ކަމާބެހޭ  .11
 .އިދާރާތަކުގެ އެހީތެރިކަމާެއކު ތަންފީޒުކުރުން

 ނޭޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތްތައް 

ކަންަތއްތަުކގަިއ ޤައުމީ ފެންވަުރގަިއ  އިއެންމެހަރ ޓެރަރިޒަމާ ގުޅުންުހރި . އެންޓި ޓެރަރިޒަމާިއ، ަކއުންޓ1ަ
 .ފޯކަލް ޕޮއިންޓެއް ގޮތުަގއި މަސައްކަތްކުރުން 

. ޓެރަރިޒަުމގެ ޢަމަލުތަކާ ދެކޮޅަށް ބައިނަލްއަްޤވާމީ ފަާރތްތަކުން ފިޔަަވޅު ެއޅުމުަގއި ގެންގުޭޅ މިންގަޑުަތއް 2

ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމާއި އެންޓި ޓެރަރިޒަމާ  ބަލައި ދިރާސާކޮށް، އެ މިންގަޑުތަާކެއއްގޮތަށް ރާއްޭޖގައި
 .ގުޭޅގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަުޅތައް ބައްޓަންކުރުން 

 .. ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް ލިބޭ ޓެރަރިޒަމާ ގުޅުންހުރި މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް، އެނަލަިއޒްކުުރނ3ް

ލުތައް ހިންގުމަށް ފައިސާ ހޯދާ . ޓެރަރިޒަމަށް ާވގިވެިރވުުމގެ ގޮތުން ހިންގާ ޢަމަލުތަާކއި، އެފަދަ ޢަމ4ަ
މަގުތަކާިއ، އެފަދަ ފައިސާ ދައުރުކުރާ ފަންޑުތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ 

 .ހިއްސާކުރުން 
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. ޓެރަރިޒަުމގެ ޢަމަލު ހިންގާ ފަރާތްތަާކއި އެފަދަ ޢަމަުލ ހިންގުމަށް އެހީތެރިާވ ފަރާތްތަކާއި، ޓެރަރިޒަމަްށ 5
ނޑުތަްއ ފައިސާ ޚަރަދު ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މުދަލާއި ފައިސާ ހިފެހެއްޓުމާބެހޭ އުޞޫލުތަކާއި މިންގަ

ނަޑއެޅުން   .ކަ

އެިކއެކި ިވސްނުންތަކުަގިއ ހައްދުފަހަނަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާދީގެންނާިއ، މަޢުލޫމާތާއި  .6
ތައް ދެނެގަނެ، އެ ފަރާތްތައް ތަމްރީނުދިގެންނާއި، މިނޫންެވސް ގޮތްގޮތުން ާވގިވެިރވެ ެއހީތެރިވާ ފަރާތް

 .ކުރުން ހިއްސާހުއްޓުވުމަށްޓަަކއި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ 

. އެިކއެިކ ވިސްނުންތަުކަގިއ ހައްދުފަހަނަޅާފައިވާ ފަރާތްަތކުން ރާއްޖޭެގ ޞުލްޙަމަސަލަސްކަމާއި، އަމާންކަމަށް 7
ކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާ ސާއްހިނުރައްކާކުރުމަށް ހިންގާ ކަންތައްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް، އެ މަޢުލޫމާތު 

 .ކުރުން ހިއްސާ

އްދުފަހަނަޅާދިއުމަށް ެމދުވެރިވާ ސަބަބުތަކާިއ، ޙާަލތްތަކާއި، އިޖްތިމާޢީ . ެއކިެއކި ިވސްނުންތަކުަގއި ހ8ަ
ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަނެ، އެކަންކަމާބެހޭ ދިރާސާތައް ހަދައި، މިފަދަ ވިސްނުންތައް މުޖުމަޢުގައި 
އަށަގެންެނވުން ކުޑަކުރުމަްށޓަކައި އިޖްތިމާޢީ ދާއިރާގެ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަާކއި ދައުލަތުެގ 

 .އްސަސާަތކާިއ، ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމާޢަތްތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ގުިޅގެން މަސައްކަތްކުރުން މުއަ

. ެއކިެއކި ވިސްނުންތަކުަގއި ހައްދުފަހަނަޅާފަިއވާ ފަާރތްތައް ދެނެގަނެ، އެފަރާތްަތކަށް އަމާުޒކޮްށގެން 9
ތައް ހިންގާފައިވާ ފަރާތްތަކާއި، އެފަަދ ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމާއި، ޓެރަރިޒަުމގެ ޢަމަލު

ނޭގޮތައް( ރިހެބިލިޓޭޝަން ތަކުގައި ތިބި ޤައިދީންވެސް ހިމެޢަމަލުތަކުގައި ބަިއވެރިވެަފއިވާ ފަރާތްތަކަށް )ޖަލު
 .ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

ށް ގެއްލުންދިނުްނ . ެއކިެއކި ިވސްނުންތަކުަގއި ހައްދުފަހަނަޅާފަިއވާ ފަރާތްތަކުން މީހުންގެ ފުރާނައާިއ މުދަލ10ަ
ހުއްޓުވުމަށްޓަަކއި، ަބއިނަލްައޤްވާމީ އަދި ސަރަަޙއްދީ ެފންވަރުަގއި ހިންގާ ޙަަރކާތްަތކުަގއި ބަިއވެިރވެ 

 .ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރުން

. ކަންކަުމގައި ތިމާ ދެޭކގޮތް މުޖުތަމަޢުގައި އަަށގެްނނެވުމަށް ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްެގން ނުވަތަ ހަތިޔާރުެގ 11
ރަކާްތތައް ހުއްުޓވުމަށްޓަކަިއ، ދައުަލތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާ ގުިޅގެން އަޅަންޖެހޭ ހަގެން ހިންގާ ބޭނުންކޮށް

 .ފިޔަވަޅު އެޅުން 

. ޤައުމީ ފެްނވަރުަގއި ަކއުންޓަރ ޓެރަރިޒަމަްށ ތައްާޔރުވެފަިއވާ މިންވަުރ ބެލުމުެގ ގޮތުން ޓެރަިރޒަމްެގ 12
 .ފަރިތަކުރުންަތއް ބޭްއުވންހަމަލާތަކަށް ރެސްޕޮންޑް ކުރާނެގޮތުގެ 

 ،. ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަުމެގ ސިޔާސަތުތަކާިއ، ސްޓްރެްޓޖީތައް އެކުލަވާލުުމގައި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި 13
 .ޤައުމީ ސަލާމަތާބެހޭ މަޖިލީހަށް ލަފަޔާއި، އިުރޝާދުދިނުން
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ތަންފީޒުކުރުމަްށ ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ . ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަްމގެ ސިާޔސަތުތަކާިއ، ސްްޓރެޓެޖީތައް 14
 .އިދާރާތަކަށް އެހީތެރިކަމާއި ެއްއބާރުލުން ދިނުމާއި، އެ އިދާރާަތކުގެ މެދުަގއި ވިލަރެްސކުރުން 

ނަޑއެޅުން 15  .. ޓެރަރިޒަމާުގޅޭ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުުމގައި ަދއުލަތުގެ އިާދރާތަކުން ޢަމަލުކުރާނެގޮތްތައް ކަ

"ކައިނެޓިްކ" އޮޕަރޭޝަންަތއް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، . ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް 16
 .އެފަދަ އޮޕަރޭޝަންތައް ހިނަގމުންދާއިރު ބޭނުންވާ އެހީތެރިަކން ފޯރުކޮށްދިނުން 

 .. ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް ކުެރވޭ ބައިނަލްއަްޤވާމީ މަސަްއކަތްތަކުަގއި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީުލކުރުނ17ް

ނަލްއަޤްވާީމ، ސަރަޙައްދީ އަދި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ޓެރަރިޒަާމގުޅޭ ޢިލްމީ ދިރާސާކޮށް، ދިރާސީ . ބައ18ި
 .ކުރުން އިޢުކަރުދާސް ލިޔެ ޝާ

ަކލާ ބެހޭގޮތުންނާއި، ޓެރަރިަޒމުން ރައްކާތެރިވުމަށް ކުަރންޖެހޭ ކަންތައްތަކާިއ . ޓެރަރިޒަމުގެ ނުަރއ19ް
ސިާނއީ މަރުކަޒުަތަކށާއި، ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓުތަކަާށއި، އިޖްތިމާޢީ ، ބެހޭގޮތުން ދައުލަތުގެ އިދާާރތަކަށާއި

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ތަންތަނަށާއި، ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ، ހޭލުންތެރިކަން 
 .އިތުރުކުރުން 

ެއހީތެރިކަން ހޯދުމާއި، . އެންޓި ޓެރަިރޒަމާއި ަކއުންޓަރ ޓެރަރިޒަމާބެހޭ ކަންަކމުގައި ބޭުރގެ ފަރާތްތަކުން 20
 .އެފަރާތްތަކާެއކު މަސައްކަްތކުުރން

. ޓެރަރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނާއި، ޓެރަރިޒަމާ ގުޅުންހުިރ ޤާނޫނުތައް ސަލާމަތީ ބާރުތަކުންނާއި އެހެނިހެން 21
އިދާރާތަކުން ތަންފީޒުކުރަމުން ގެންދާގޮތް އޮޅުންފިލުވަިއ، ހަރުދަނާކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ދެނެގަނެ، 

 .ތައްަތއް ރައީސުލްޖުމްހޫިރއްާޔއަށާއި ޤައުމީ ސަލާމަތާބެޭހ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުން އެކަން

 މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް 

ރާއްޖެއިން ބޭރަށްދާ ދިވެހިންގެ ޕާސްޕޯޓާބެހޭ ގަާވއިދުތަްއ ހަދައި، ދިވެހިންގެ ޕާސްޕޯޓާބެހޭ އެންމެހައި  .1
 .ކަންތައްތައް ހިންގުން 

 .ށް ބީދޭސީން ައިއސްގޮްސވުމާބެހޭ ގަާވއިދުތައް ހަދައި، މި ގަާވއިދުތައް ހިްނުގންދިވެހިރާއްޖެއަ .2

ނޑުަމުގން ފަސިންޖަރުންނާއި ފަޅުވެރިން ރާއްޖެއަށް އެތެރެވުުމެގ ހުއްދަ ދިނުމާއި  .3 ވަިއގެ މަގުންނާއި ކަ
 .ކްލިއަރަންސް ދިުނންރާއްޖެއަށް އަންނަ ުއޅަނދުފަހަރަށް އެންޓްރީ ކްލިއަރަންްސާއއި ެއގްޒިޓް 

ޓޫރިސްޓުންގެ ގޮުތގައި ރާއްެޖއަށް އެތެރެވާ މީހުންނާއި ރާއްޖޭގައި މަސައްކަްތކުރުމަށް ެގނެވޭ މީހުންނާއި  .4
 .އެހެނިހެން ކަންކަމުގައި ާރއްޖެއަށް އެތެެރވާ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުން
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އެމީހުން ރާއްޖޭގައި ަހރަކާތްތެރިާވގޮތް  ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް ދިވެހިރާްއޖޭގައި ުއޅޭ ބިދޭސީން ހޯދުމާއި .5
 .މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުން

ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އުޅޭ ބިދޭސީން އެމީހުންގެ ޤައުމަށް ފޮނުވާލުމުގެ އެންމެހައި ކަންތައްަތްއ  .6
 .ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ވިލަރެސްޮކށްގެން ކުރުން 

ބިދޭސީން އެމީހުންގެ ޤައުމަށް އަނބުރާ ފޮނުވާލެވެންދެްނ  ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް ދިވެހިރާްއޖޭގައި ުއޅޭ .7
 .ބޭތިއްބުމަށް ހަދަންޖެހޭ ސެންޓަރުތައް ހަދައި އެތަންތަން ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން 

ރާއްޖޭަގއި މީހުން ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ަސރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްަސސާތަކާ ގުިޅގެން  .8
 .އި ވިލަރެސްކުރުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ހިންގަ
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