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 މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖުގެ މަސައްކަތްތައް 

ވެހިބަހާއި އަދަބާިއ، ތާރީޚާިއ ސަޤާފީ ތަރިކައާއި އާދަކާަތާކއި ދިވެހި ފަންނުވެރިކަން ހިމާޔަތްކޮށް ދިރުަވއި ދި .1
 ކުރުން.ކަނަޑއަަޅއި ތަންފީޒު  ތައްދެމެހެއްޓުމުގެ ިސާޔސަތުއާލާކޮށް 

ދިވެހިބަހާއި އަދަބާިއ، ތާރީޚާިއ ސަޤާފީ ތަރިކައާއި އާދަކާަތާކއި ދިވެހި ފަންނުވެރިކަން ހިމާޔަތްކޮށް ދިރުަވއި  .2
 ހިންގުން.ހަދައި  ލުތައްކާއި އުޞޫ ގޮުތން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތަގުޅޭއާލާކޮށް ދެމެހެއްޓުމާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާަނވީ ތަރިަކއާއި ާމއްދީ ތަރިަކ ހިމާޔަތްކޮށް ދިރުަވއި ދެމެހެއްޓުމުެގ ސިޔާސަތުތަާކިއ  .3

 މިންގަނޑުތައް ކަނޑައަަޅއި ިހންގުން.

އި ފަންނުވެރިކަން ފަދަ ދާއިރާތަކުން މީހުން ސަޤާފީ ތަރިކައާއި، އާަދާކދައާ ިއ،ދިވެހިބަހާއި އަދަބާއި، ތާރީޚާ .4
 ސަތުތައް ރާްއޖެއާއި ރާއްެޖއިން ބޭރުން ލިބޭނޭ މަގުތައް ފަހިކޮށްދިނުން.ބިނާކުރުމުގެ ފުރު

 އަދަބާއި ތާރީޚާިއ ސަޤާފީ ތަރިކައާއި އާދަކާަދތަކާއި ފަންނުވެރިކަމާއި ފޮްތތެރިކަމުގެ ޢިލްމު ދިވެހިބަހާއި .5
 ފެތުރުން.

 ކުރުން. ހޭލުންތެރި ފޮތްތެރި މުޖުތަމަޢެއް ބިނާގޮތުން ޢިލްމީ .6

 ތަަރއްޤީކުރުން. ވުމުގެ ދާއިރާމުނިފޫހިފިލުމާއި، އަދަބާިއ، ދިވެހި ފަންނުވެރިކަދިވެހިބަހާއި  .7

އަދަބާިއ، ތާރީާޚ ސަޤާފީ ތަރިަކއާިއ، އާދަާކދައައި ފަންުނވެރިކަން ފަދަ ދާއިރާއިން އެިކ  ،ދިވެހިބަހާއި .8
ފަރާތްތަކުން އުފައްދާ ފިކުރީ އުފެއްދުންތަާކއި ފަންނުވެރި ުއފެއްދުންތައް އާންމުކުރުުމގެ ުކރިން ގިންތިކޮްށ 

 މިންގަނޑުަތއް އެކުަލަވއި ތަންފީޒުކުރުން.ގެ ތަސްނީފުކުރުމު

ށް އެތެރެކުރުން މަނާ ފިކުރީ އުފެއްދުންތަކާއި ފަންނުވެރި އުފެއްދުންތައް ކަނޑަެއުޅމުގެ މިންގަނޑުތަްއ ރާއްޖެއަ .9
 ކުރުން.ޒުކުރާނޭ އޮިނގަނެޑއް ާގއިމުފީއެކުަލވައި ތަން

ބަހާއި ތާރީޚާިއ ސަޤާފީ ތަރިކަާއއި އާދަކާދަތަާކއި ފަންނުތަކާއި ފަންނީ ޢިލްމީ އުފެއްދުންތަާކިއ ދިވެހި .10
ވުުމގައި ާރއްޖެއާއި ާރއްޖޭން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން މާލީ އެހީއާއި ފަންީނ އެރުކަތްތެރިކަން ތަރަްއގީކޮށް ކުރިމަސައް
 ހޯދުން.

މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތަާކ ގުޅުންހުރި، ރާއްޖެއާިއ، ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެޭހ  .11
 ކަންތައްތައް ކުރުން.

ނަ ަބއްދަލުވުންތަާކއި، ެއއްވުންަތކާިއ، ޖަލްސާތަުކގަިއ ރާއްޭޖގެ ަފރާތުން ދައުލަތުެގ ރާއްޖެއިން ބޭުރގަިއ އޮން .12
އިސްވެރިން ިދވެހިބަހުން ނޫން ބަހަކުން ދޭ ތަޤުރީރުތަކުގެ ތެރެއިން ިދވެހީންގެ ޢާްނމު މަޞްލަޙަތާގުޭޅ 
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 ނުވަތަ ަޤއުމީ ކުތުބާޚާނާަގިއ ތަޤުރީރުތައް، ިދވެހިބަހުން ތަރުޖަމާކޮށް، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ަޤއުމީ އަރުޝީުފގައި 
 ރައްކާކުރުމަށްަޓކައި އެތަނަކާ ޙަވާލުކުރުން.

ހިނގަމުންދާ ކަްނތައްތަުކގެ ތެރެއިން ތާރީޚަށްަޓކައި ިލޔެބަލަހައްޓަންޖެހޭ ކަްނތައްތައް ުދވަހުން  ރާއްޖޭަގއި .13
 ދުވަހަށް ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން.

 ގޮތުން ހިންގަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްަތކާ ގުިޅގެން ޤާނޫނީ  .14

ތިރީގައިިމވާ ތަންތަން ހިނގަމުންދާނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެްނޑް ހެރިޓޭޖުގެ 
 .ދަށުންނެވެ

 ކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު ސަގާފީ ތަރިކަ ރަްއކާތެރި .1

o ުޤައުމީ ދާރުލް އާސާރ 

 ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާޓްސް  .2

o ެރީ ނޭޝަނަލް އާޓް ގެލ 

  ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ .3

 ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ކްލެިސފިކޭޝަން .4

 ޑަމީ ދިވެހިބަހުގެ އެކެ  .5

 ޤައުމީ އަރުޝީފު  .6

 

 ގެ މަސައްކަތްތައް ރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒުސަގާފީ ތަ   

ވަަނ  15 ޤާނޫނު(ގެ ސަގާފީ ތަރިކަިއގެ)ދިވެހިރާްއޖޭގެ  2019/12މިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ތިރީގައި
 .ކާއި ބާރުތަެކވެަކނޑައަޅާފަިއވާ މަްސއޫލިއްޔަތުތަ  ސަގާފީ ތަރިކަ ަރްއކާތެރިކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒަށްމާއްދާއިން 

 .ސަގާފީ ތަރިކަ ކަނަޑއެޅުުމގަިއ ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުޠުތައް ކަނޑައަަޅއި ޢާންމުކުރުން .1

 .އަދާހަމަކޮށް ބެލެހެއްުޓން، ދަފްތަރެއް ެއުކލަވާލައި ސަގާފީ ތަރިކަ ގިންިތކޮށް، ަސގާފީ ތަރިކަިއގެ  .2

ށް ޤައުމީ ތަރިކަިއގެ ޙާލަތާއި، ެއފަދަ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކޮށް ބެެލހެއްޓުމާ ގުޭޅގޮތުން ލޯކަލް ކަުއންސިލްތަކަ .3
 .އިރުޝާދު ދިނުން
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 ސަގާފީ ތަރިކަޤާނޫުނގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮތުގެމަތިން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަގާފީ ތަިރަކއިގެ .4
ރަްއކާތެރިކޮށް ޒަމާންތަަކށް ދަމަހައްޓާނެ ، އެފަދަ ތަރިކަ ބަލަހަްއޓައި، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮަތކަށް އާބާތުަރފިލުވައި

 .ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން

 ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަާކއި އެނޫންވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަގާފީ ތަރިަކއިގެ  .5
 .ގޮތުގެ ިއރުޝާދު ދިނުން ދާރާތަކަށް ސަގާފީ ތަރިކަ ބަލަހައްޓާނެއި ކަމާބެހޭ

 ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދާ އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން ސަގާފީ ތަރިކަދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަގާފީ ތަރިަކިއގެ  .6
 .ޝަރުޠުތައް ަކނޑައެޅުން ރައްކާތެރިކުރުުމގެ މަސައްކަްތުކރާ ފަރާތްތަކުގެ

 ކާއި ެއއްބަސްވުންަތއް ތަރިަކއާބެހޭ ބައިނަލްއަްޤާވމީ އެިކއެކި މުޢާހަދާތަ ަބއިވެިރވެފަިއވާދިވެހިރާއްޖެއިން  .7
 .ލަފާދިނުން ަވޒީރަށްތަންފީޛުކުރެވެމުންދޭތޯ ބެލުމުަގއި 

ސަގާީފ ޤާނޫުނގެ ދަުށން ހަދާ ގަާވއިުދގަިއވާ ގޮތުެގމަތިން  އެޤާނޫނާިއ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސަގާފީ ތަިރކަިއގެ  .8

 .މޮނިޓަރކުރުން ،އްޓަމުންދޭތޯ ބަލައިބަލަހަ ތަރިކަ

އިހުމާލުވާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަުޅއެޅުާމ  ،އި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަސގާފީ ތަރިަކއަށް ެގއްލުންދޭ ފަރާތްތަކާ .9
 .ވުޒާާރއިން ކަނަޑައޅާ ަގވާއިދުތަާކއި އުސޫލުަތއް ތަންފީޛުކުރުންގުޭޅގޮތުން 

ބެލުމަށްޓަކައި ހަދަންޖެހޭ އެސެސްމަންޓް ހެދުމާގުޅޭ  އަސަރުދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަގާފީ ތަރިަކއަށް ކޮށްފާނެ  .10
 .އުސޫލުތައް ކަނޑަެއޅުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަސގާފީ ތަރިަކ ހޯދުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދު ބެލުމާއި، އެފަދަ ދިރާސާތައް ކުާރ  .11
 .އެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ގޮްތ ބެލުން ،ފަރާތްތަކަށް ހުއްދަ ދިނުމާއި

ސައިންސްެގ ހަމަތަކުގެމަތިން ހޯދައި ބަލަިއ  ،ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސަރަޙައްުދގެ ެތރޭގަިއ ހުރި ަސގާފީ ތަރިކަ  .12
 .އެފަދަ ދިރާސާތައް ކުރުމަށް ހިތްވަރުދީ، އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން ،ދިރާސާކުރުމާއި

ރެއިްނ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަްއ ސަގާފީ ތަރިަކއާ ގުޭޅގޮތުން ެއއްކުެރވޭ މަޢުލޫމާތު، ރަްއކާތެިރ ނިޒާމެްއގެ ތެ .13

 .މެދުވެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުން

 .ނެގުން އަގު ކަނޑައެޅިަފިއވާ އުސޫެލއްގެ ަދށުން މަރުކަޒުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް  .14

 .މަރުކަޒުގެ މަަސއްކަތްަތއް ހިންގުމަށްޓަކައި އެިކއެކި ކޮމިޓީތަްއ ހެދުން .15

 ،ދިރާސާތައްކޮށް  ،ންގެ އާދަކާދައާ ުގޅޭގޮތުން ހޯދުންތައް ހޯދައިހިދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރިަކއާ ގުޭޅގޮުތންނާއި ދިވެ .16
 .އެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކުރުން
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 .ހެރިޓޭޖް ޓްރަސްޓް ފަންޑު ހިންގުން .17

 ،ގުޅޭ ކަންކަމުަގއި ާޢންމުންގެ މަޝްވަާރއާިއ ިޚޔާލު ހޯދައި ސަގާފީ ތަރިަކ ރަްއކާތެރިުކރުމާ .18
 .ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޙަރަކާތްތަްއ ހިންގުން

ގޮުތގެމަތިން ސަގާފީ ތަރިކަ  ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދާ އެްއގޮތްވާދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަގާފީ ތަރިަކިއގެ  .19
 .ގުޅޭ ކަްނކަން ހަމަޖެއްސުން ބިނާތަކާއި ސަރަޙައްދުތައް ޢާންމުންނަށް ހުޅުވާލުމާ ،ހިމެނޭ ތަންތަނާއި

 .ހުމާލުވާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅުެއޅުންދިވެހިރާއްޖޭގެ ަސގާފީ ތަރިަކައށް ގެއްލުންދޭ ފަރާތްތަކާއި އި .20

 

 ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރުގެ މަސައްކަތްތައް 

ހަދައި އެ  އްކެޓަލޮގެ ފުރިހަމަ ތަކެތީގެ އާސާރި ހުރި  މިހާރު ތަކެއްޗާިއ، އާސާރީ ހޯދާ ދާރުލްއާސާރަށް .1
 ބެލެހެއްޓުން.ކެޓަލޮގް 

ހުރި ތަކެތި ބެހެއްޓިފައިވަނީ ކަނޑައެޅިަފިއާވ  ގުދަންކޮށްފައިއެްގޒިބިޓް ކުެރވިފައި ހުރި ތަކެއްާޗއި  .2
 އުޞޫލުތަކާއި ެއއްގޮަތއްތޯ ކަަށވަރުކުރުން.

ހުރި ތަކެީތގެ ފޮޯޓނަގަިއ، ގިނަުދވަހު ހުންނާނޭހެން ފަރުވާދިނުމާއި ދާރުލްއާސާރަށް ހޯދާ އާސާރީ ތަކެއްާޗއި،  .3
 އެތަކެްއޗަށް ގެއްލުން ނުވާނޭ ގޮތަށް ބެލެހެއްޓުން.

 ިޑސްޕްލޭަގއި ހިމެނޭ ތަކެއްޗާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު އާންމުކުރުން. ގެދާރުލްއާސާރު .4

ާޚއްޞަ އެްގޒިބިޝަންތަކާބެހޭ އިންޓަރޕްރިޓޭޝަން ތައްޔާުރކޮށް މަޢުލޫމާތު  ދާއިމީ އެގްޒިބިޝަންަތކާއި .5
އެަތކެތި ޢާންމުކޮށް ހިލޭ ނުވަތަ ގަންނަން  ،ލުއިފޮތާިއ ބްރޯާޝ ފަދަ ތަކެތި ތައްޔާުރކުރުމާއި  ،ދިނުމާއި

 ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން.

އަމިއްލަފަރާތްތަކުން އިްސނަގަިއގެން އުފައްދަން ބޭނުންވާ ދާރުލްއާސާރުތަާކއި ސަރަހައްދީ  .6

ދާރުލްއާސާރުތަކުަގއި ހުންނަ އާސާރީ ތަކެތި ކެޓަލޮުގކޮށް ފޮޓޯނަގާ ޑޭޓާބޭސްެއްއ ގާއިމްކޮްށގެން 
 .ބަލަހައްޓާނެގޮތުގެ އިރުޝާދުީދ އެހީތެރިވެދިނުން

އާސާރީ ތަެކއްޗާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ދިރާސާ ކުރުމާއި ތަެކތީގެ މަޢުލޫމާތު މުއްސަނދި ުކރުމަށް މަޢުލޫމާތު  .7
 ހުރި ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކޮށް މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް، ަސއްޙަ މަޢުލޫމާތުތޯ ކަށަވަރުކޮށް ލިޔެ ެބލެހެއްޓުން.

 ސަރަހައްދީ ދާރުލްއާސާރުތައް ބެލެހެއްޓުން. .8
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ސަރަހައްދީ  ،މިއްލަފަރާތްތަކުން އިސްަނގަިއގެން އުފައްދަން ޭބނުންވާ ދާރުލްއާސާރުތަކާއި އަ .9
ދާރުލްއާސާރުތަކުަގއި ހުންނަ ާއސާރީ ތަކެްއޗާއިބެހޭ ދިރާސާަތއް ކުރާެނގޮތާއި މަޢުލޫމާތު މުއްސަނދިކުރުމަށް 

 އެހީތެރިވެދިނުން. މަސައްކަތް ކުރާެނގޮތާއި މަޢުލޫމާތު ދޭނެގޮތާއި ބެހޭގޮތުން ިއރުޝާދު ދީ

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ިއސްނަގަިއގެން އުަފއްދަން ބޭނުންވާ ދާރުލްއާސާރުތަކާއި ސަރަހައްީދ  .10
ދާރުލްއާސާރުތަކުަގއި ހުންނަ އާސާރީ ތަެކއްޗަށް ގިނަދުވަހު ދެމިހުންނާނެގޮތަށް ފަރުވާދީ ބަލަހައްޓާނެގޮތާިއ 

 ޖެހޭނެ ކަންކަމާއިބެހޭގޮތުން އިރުޝާދުދީ ެއހީތެރިވެދިނުން.ފަރުވާދިނުމުގެ ކުރިންނާއި ފަހުން ފުރިހަމަކުރަން

 ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާޓްސްގެ މަސައްކަތްތައް 

 ކިޔެވުމަށް  އިތުރަށް ނިންމާފައި ސްކޫލް ދިވެހީންނަށާއި، ހުރިހާ ޝައުޤުވެިރވާ ފަންނުތަކަށް އާޓިސްޓިކް .1
ލިބުން ދަތިވެފައިވާ ެއކިެއކި ފަރުދުންނަށް އަމާޒުކޮްށގެްނ ބިފައިނުވާ ޒުވާުނންނަށާއި، އަދި ަވޒީފާ ލި ފުރުޞަތު

 އާޓިސްޓިކް ފަންނުތައް އުގަްނނައިދިނުމުގެ މަސައްކަތްަތއް ާރވައި ހިންގުން.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާޓިސްޓިކް ފަްނނުވެރިންގެ ޖަމްޢިއްޔާަތއް އުެފއްދުމުގަާއއި، ހިްނގުމުަގއި ފަންނީ އެހީތެރިކަން  .2
 ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އެިކއެކި ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުން.ފޯރުކޮށްދީ، 

ވުމުގެ ފުށް ދައްކައި، ފަންނުވެރިން ތަޢާރުންމުންނަޢާދިވެހިރާއްޖޭގެ އާިޓސްޓިކް ފަންނުވެރިންގެ ހުނަރުވެރިކަން  .3
 ފުރުޞަތު ރާއްޖެއިންނާއި ރާްއޖެއިން ބޭރުން ހޯދައިދިނުން.

ކަމާއި، ހުނަރުވެިރކަން އިުތރަށް ތަރައްޤީކޮްށ ފަންނީ އުެފއްދުންތެރިކަމާއި، ހުށަހަަޅއިދިނުމުގެ ާޤބިލުދިވެހިންގެ  .4
ކުރިއަުރވައި ދެމެހެއްޓުމާއި، ައދި ފަންނުވެރިންގެ ހުނަރުވެިރަކން ޢާންމުނަށް ތަޢާރުފުކުރުމުގެ ގޮތުން، އާޓްްސ 

 ކޮްށ ހިންގުން.މުތިޒާތްތަާކއި، މައުަރޒުތައް އިންފެސްޓިވަލްތަާކއި، މުބާރާ

ދިވެހި ފަންނުވެރިން ކުރާ މަސައްކަުތގެ ައގު ަވޒަންުކރުމުގެ ގޮތުން ފަންނުވެރިންނަށާއި، ފަންނީ  .5
 އުފެއްދުންތަކަށް ޤައުމީ ފެންަވރުގައި ެދވޭނޭ ެއވޯޑުަތއް ތަޢާރުފުކުރުމާއި، މިފަދަ ހަރަކާތްތައް ހިންގުން.

ނގަންަނއިދިނުމަށާއި، ކުިރއެުރވުމަށް އަމިއްަލ ފަރުދުންނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާޓިސްިޓކް ފަންނުތައް އު .6

 ޖަމާޢަތްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އެހީާއއި ލަފާ ދިނުން.

ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދިވެހި ފަންނުވެރިން އުފައްދާ ފީޗަރ ައދި ކުރު ފިލްމުތަކަށާއި، .7
 ން.ފިލްމް ޝޫޓްތަކަށާއި، މިުޔޒިކް ޝޯތަކަށް ހުއްދަ ދިނު ފަރާތްތަކުން ކުރާ ފޮޓޯ އަދި

 ބެލެހެއްުޓން. ރާއްޖޭގެ ފަންނުވެރީންގެ ދަފްަތރެއް އެކުަލަވއިލައި .8

ޤާފީ ކުޅިވަރުަތކާބެހޭ ސަދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޒަމާނުްއސުެރ ހިންގޭ، އާޓްސް ާދއިރާއާ ގުޅުންހުރި އެިކއެކި  .9
 ޢުލޫމާތު ފަސޭހަކަމާ އެކު ޢާންމުނަށް ލިބޭނޭ މަގުފަހިކޮށްދިނުން.ދިރާސާކޮށް، ޑޮިކއުމަންޓްކުރުާމއި، މި މަ
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ންސާމްބަލްތަްއ އޮ ކުކުރާ ަޙފްލާތަކަށް ބޭނުންވާ މިޔުޒިމުއެކި މުނާސަބަތުތަާކގުޅިގެން ސަރުކާރުން އިންތިޒާ .10
 ރަނގަޅު ފެންވަރެްއަގއި ރާަވިއ ހިންގުން.

އަށް ޝައުޤުވެިރކަން އިތުުރކޮށް ާއލާކުރުމުގެގޮތުްނ ރާއްޖޭގެ ްސކޫލް ދަރިވަރުްނެގ މެދުގައި އާޓްސް ާދއިރާ .11
ތަފާތު ފަންނުތަކުގެ ފަންނުވެރިންނާއެކު މަސަްއކަތު ބައްދަުލވުންތަކާިއ މަޝްވަރާ ަބއްދަލުވުންތައް ްސކޫްލ 
މާހައުލުގައި ހިންގުން. އަދި ހުނަރުވެރި ދަރިވަރުންނަށް އެ ދަރިވަރުންގެ ހުނަރު ދައްާކލުމުގެ ފުރުސަތު 

 ދިނުން.ހޯދައި

ރާއްޖޭަގއި ފަންނުވެރީންނަށް ފަންނީ އުފެއްދުންތައް ިއޝްިތހާރުކޮށް އާންމުންގެ ަޝއުޤުެވރިކަން ހޯދޭނެ  .12
 މަގުފަހިކޮށްދިނުން.

 .ެއ ަދްފަތުރ ެބެލެހްއުޓން ، ރާއްޖޭގެ ފަންނުވެރީންގެ ދަފްަތރެއް އެކުަލވާލައި  .13

 މަރުކަޒުތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.ސަރުކާރުގެ ސިނަމާތަާކއި، ުމނިފޫހިފިލުވުމާބެހޭ  .14

 

 ރީގެ މަސައްކަތްތައް ނޭޝަނަލް އާޓް ގެލެ 

 ރާއްޖެއިންބޭރުގެ  ބޭްއވުމާިއ، އިންތިޒާމުކޮށް ަތއް އުރަޒުމަ މުބާރާތްތަކާއި ތަާފތު މެދުގައި ކުރެހުންތެރިންގެ .1
 .މަސައްކަތްތައް ބައިވެިރކުރުންކުަގއި ދިވެހި ފަންނާނުންގެ މުބާރާތްތަ ފެއަރތަކާއި މައުަރޒުތަާކއި، އެިކއެކި

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ކުރެހުންެތރިންގެ ކުރެހުންތަާކއި، ކުރެހުންތެރިންގެ މަޢުލޫމާތު، ދިވެހި ުކރެހުންތެރިންނަށް  .2
 .ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސުން

 .ދިވެހި ކުރެހުންތެރިންގެ މަސަްއކަތްތައް، އާންމުކޮށް ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން .3

 ރައްކާތެރިކަާމއެކު  އެއްކޮްށ، ހޯދައި ތަކެތި ގުޅިފަިއވާ ކުރެހުންތެރިކަމާ ކުރެހުންތެރިކަާމއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ .4
 .ންނާނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުންފެ  މީހުންނަށް ޢާންމުޮކށް އެތަކެތި ބަލަހައްޓައި،

ަޙއްދާއި އިްސލާމީ ޤައުމުތަކުެގ އްޖެާއއި އެހެނިހެން ޤައުމުތަކުެގ، ޚާއްަސކޮށް ދެކުުނ އޭޝިއާ ސަރަދިވެހިރާ .5
ޤާފަތުަގއި ހިމެނޭ ތަކެތި ހޯދައި، އެްއކޮށް، ރަްއކާތެރިކަމާެއކު ބަލަހައްޓަިއ، ސަކުރެހުންތެރިކަމުގެ 

 .އެތަކެްއޗާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދީ، އެތަކެތި ޢާންމުކޮށް ފެންނާނެ ގޮތަށް ބެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން

 އާ  ފެންވަުރމަތިކުރުމާއި، ތާޒާކޮށް އިތުރަށް ފަންނާނުން  ހަރަކާތްތެރިވާ ރޮނުގގައި  ކުރެހުންތެރިކަމުގެ .6
 .ހިންގުން ާރވައި ތައް" ޕްރޮގްރާމް ރެސިޑެްނސީ" ކުރެހުންތެރިކަމުގެ އުފެއްދުމަށްޓަކައި ފަންނާނުން
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ާއ ތިކުރުމާއި، ކުރެހުންތެރިކަމުގެ ރޮނުގގަިއ ހަރަކާތްތެރިވާ ފަންނާނުން އިތުރަށް ތާޒާކޮށް ފެންވަުރމަ .7
ަކތަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮުތން "ކޮމިޝަން" މަަސއް ފަންނާނުން އުފެއްދުމަށްޓަކަިއ ކުރެހުންތެރިކަމުގެ

 .ކޮށްގެން ކުރެހުންތެރިން ލައްާވ މަސައްކަތްތައް އުފެއްދުން

އެކަންތައްަތއް ކުިރައށް ގެންދިއުމަްށ ކުރެހުންތެރިކަމުގެ ރޮނގުންނާއި ކުރެހުންތެރި މަސައްކަތްތަކުގެ ރޮނގުން  .8
އިތުރަށް ކުެރވިދާނެ ކަންަތްއތަކަކީ ކޮަބއިތޯ ބެލުމަށްޓަަކއި، ކުރެހުންތެރިންގެ މެދުަގއި މަސަްއކަުތ 

 .ބައްދަލުވުންތަާކއި މަޝްވަރާ ަބއްދަލުވުންތައް އިންތިޒާމުކޮށް ބޭއްވުން

އްބަިއވަްނތަކަން އާލާކޮށް، ކުރެހުންތެރިަކމުގެ މަސައްކަްތ ރާއްޖޭގެ ކުރެހުންތެރިންގެ މެދުގައި ެއުކވެރިކަމާއި އެ  .9
ތަރައްޤީކޮށް ކުިރއެރުވުުމގެ މަޤްޞަދުގަިއ، ދިވެހި ކުރެހުންތެިރންގެ މެދުގައި ގުޅުންބަދަހި ކުެރވޭނެ އިންތިޒާުމ 

 .ހަމަޖެއްސުން

 ިދވެހި  ޙަަރކާތްތެރިވާ ާރގައިމިދާއި ދާއިރާައކީ ފަންނާނުންގެ  ގުޅިަފއިވާ ކުރެހުންތެރިކަމާ ކުރެހުންތެރިކަމާއި، .10
 .ދުންހެ ާދއިރާައކަށް ގެނެސްދޭ ކުރިއެރުން މާލީ ރަްއޔިތުންނަށް ރާއްޖޭގެ ރާއްޖެއާއި ފަންނާނުންނަށާއި،

 

 ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާގެ މަސައްކަތްތައް 

ތަފާތު ފަންނުތަކުގެ ޢިލްމީ ފޮތްތަކާއި، އަދި މިނޫންވެސް މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެ ތަކެތި އެއްކޮްށ، ޢާންމުންނަށް  .1
ދިވެހި މުޖުތަމަޢު ކިޔުްނތެރިކަމަށް ޝައުުޤވެރިކުރުމާިއ، ކިޔުންތެރިކަން ، ހަމަޖެއްުސމާއިބެލޭނެ އިންތިޒާމު 

ންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދައިދީ، އެ މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާ ކުރިއަުރވައި ތަަރއްޤީކޮށް ުއނގަންނައިދިނުމަށް ބޭނު
  ފޯރުކޮށްދިނުން.ފަރާތްތަކަށް 

ދަށުން ހަދާފައިވާ (ގެ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) 2006/1ޤާނޫނު ނަންބަރު  .2

ރަްއކާތެރިކަމާެއުކ ބެލެހެއްޓުމާއި، ގަާވއިދުަގއި ހިމެނޭ އެންމެހާ ތަކެތި އެއްކޮްށ، އެތަކެީތގެ އަސްލުތައް 
އެތަކެތި ތާރީޚަށްޓަަކއި މުސްތަޤުބަލަށް ދެމެހެއްޓުމާއި، ޢާންމު ފައިދާއަށް އެތަކެތި ބޭނުންކުެރވޭނެ އިންތިޒާްމ 

 .ހަމަޖެއްސުން

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ާޝއިޢުކުރާ ހުރިހާ ނޫސް، މަޖައްލާ، ފޮތްފަދަ ތަކެއްާޗއި ާރއްޖޭން ބޭރުގައި ިދވެހިްނ  .3
އިޢުކޮށްގެން ނެރޭ ރާއްެޖއާބެހޭ ނޫސް، މަޖައްލާ، ފޮތްފަދަ ތަކެތި އެއްކޮށް އެަތެކތީގެ އަސްލުަތއް ޝާ

 .ރައްކާތެރިކޮށް ބޭނުންވާ ފަރާްތތަކަށް އެތަކެތި ބެލޭނެ އިންތިާޒމު ހަމަޖެއްސުން

 .ަލއި ޝާއިޢުކުރުންއިނޭޝަނަލް ބިބިލިއޮގްރަފީ އެުކލަވަ .4

 ގަވާއިދުަތކާއި  ހިންާގނެ ަޕބްލިކް ލައިބްރަރީތައް ހިްނގާ ރާއްޭޖގައި ފަރާތްަތކުން ޢާންމު ސަރުކާރާއި .5

  .ރަޖިސްޓަރީކުރުން ޕަބްލިކް ަލއިބްރަރީތައް ،ަކނޑައެޅުމާއި  އުޞޫލުތަކާއި މިްނގަނޑުތައް
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ސަރުކާރާއި ޢާންމު ފަރާތްތަކުން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ކުތުުބޚާނާތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް ބޭނުންވާ ލަފަޔާ  .6
މަޝްވަރާދިނުމާއި، އެތަންތަން ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފަްނނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ، އެތަންތަނުެގ 

 .މުވަްއޒަފުން ލައިބްރަރީ ފަންނުގައި ކުރިއަށް ދިއުމަށް ބޭނުްނވާ ތަމްރީން ދިނުން

 

 ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަންގެ މަސައްކަތްތައް 

ތަ ރާއްޖެއަށް އެތެެރކުރާ ަފންނީ އުފެއްދުންތައް އާންމުުކރުމުގެ ކުރިން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އުަފއްދާ ނުވަ  .1
 ން.އާންމުކުރުުމގެ ހުއްދަ ދިނުކުރުާމއި، ފާސްކުރުާމއި، ކްލެސިފައި

 އާންމުކުރުމުގެ  ،ފާސްކުރުމާއި  އުފެއްދުންތައް އަދަބީ  އެތެރެކުރާ ރާއްޖެއަށް ނުަވތަ އުފައްދާ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި .2
 .ކުރުން ަކންކަން ދިނުމާގުޅޭ ހުއްދަ އާންުމކުރުމުގެ ،ކްލެސިފައިކޮށް  ކުރިން

 ފަންނީ  މަނާ އެތެެރކުރުން ރާއްޭޖއަށް ،ތެެރއިން އުފެއްދުންތަުކގެ ފަްނނީ އެތެރެކުެރވޭ ރާއްޖެއަށް .3
 .ހިފެހެއްޓުން ކަނޑައެޅުާމއި އުފެއްދުންތައް

 އުސޫލުތައް  ކްެލސިފިކޭޝަާނބެހޭ ،ަކނޑައެޅުމާއި  މިންގަނޑު ްކލެސިފިކޭޝަން ޢަމަލުކުރާ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި .4
 .އާންމުކުރުން އެކަށަައޅައި

 ކްލެސިފަިއކުރުން. ޗެނަލްތައް ބްރޯޑްކާސްްޓކުރާ -ރީ ރާއްޖޭަގއި .5

 އެޖެންސީގެ ަހއިސިްއޔަތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަްއ ކުރުން. އެން..ބީ.އެސް .ައއި ނޭޝަނަލް ރާއްޖޭގެ .6

ދަފްތަރާއި، ފާސްކުރެވޭ ފަންނީ އުފެއްދުންތަކުގެ ދަފްތަރު  ދުންތަކުގެއުފެއް ފަންނީ ކްލެސިފައިކުެރވޭ .7
 ގަާވއިދުން ބެލެހެއްޓުން.

 .ބެލެހެއްޓުން ަގވާއިދުން  ދަފްތަރު ަފރާތްތަކުގެ ފާސްކުރާ އުފެއްދުން އަދަބީ .8

 ރައްާކކޮށް ައސްލު ެއއް އުފެއްދުންތަުކގެ ދިެވހި ،ހުއްދަދެވޭ  ާއންމުކުރުމުގެ ާރއްޖޭަގއި ކްލެސިފައިކޮށް .9
 .ބެލެހެއްޓުން

ފާސްކުރުމާއި ކްލެސިފަިއކުރުމާ ގުޭޅގޮތުން ހަދާފައިވާ ަގވާއިދުަތކާއި ުއސޫލުތަކަށް ޢަމަލުކުރަމުންދާ މިންވަރު  .10
 ބެލުން.

 .ހަރުދަނާކުރުން ތަރައްީޤކޮށް މަަސއްކަތް ކްލެސިަފއިކުރުމުގެ އުފެއްދުންތައް ފަންނީ .11

 .ފަންނީ ލަފާދިނުން ކަނޑައެޅުުމގައި އުޞޫލުަތއް ފިކޭޝަންކްލެސި ދާއިާރގެ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުުމގެ .12
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ންމުުކރާ ފަރާތްތައް އާއްދުންތައް ފެ އެ އު ،ދުންތައް އުފައްދާ ފަރާތްތަކާއި އަދަބީ އުފެއް ކާއިފަންނީ އުފެއްދުންތަ .13
އާންމުން  ބެހޭ ޮގތުންިބއުރޯގެ މަަސއްކަތްތަކާ މާއި، ހޭލުންތެރި ކުރުބިއުރޯގެ މަަސއްކަތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން 

 ހޭލުންތެރިކުރުން.

 

 ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ މަސައްކަތްތައް 

)ދިވެހިރާއްޭޖގެ ަޤއުމީ ބަހަށް އިސްކަންދިނުމުގެ ޤާނޫނު(ެގ  2011/9ތިރީގައިިމވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 .މަސްއޫލިއްޔަތުަތކެވެ ކަނޑަައޅާފަިއވާ ވަނަ މާއްދާއިން ިދވެހިބަހުގެ ެއކެޑަމީއަށް  15

 .ޙިމާޔަތްކޮށް ތަރަްއޤީކުރުމަށްޓަކައި މަސަްއކަތްކުުރން ދިވެހިބަސް .1

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ހިންގުމާއި، ިވޔަފާރިާއއި، ތަޢުލީމާއި، އެހެނިހެން ޢާންމު މުޢާމަލާތުތަކުަގއި އެންެމ  .2
 .ބޮޑަށް ބޭނުންކުރާ ބަހަކީ ދިވެހިބަސް ކަމުގައި ދަމަހައްަޓއި ިދވެހިބަސް ފެތުރުން

ރަންޖެހޭ ހަމަތަކާއި އުޞޫލުަތއް ކަނޑަައޅައި ބަހުެގ ަގާވއިދު ެއކުލަވާަލއި މިކަންަކްނ ދިވެހިބަސް ބޭނުންކު .3
 .ޢާންމުކޮށް ފެތުރުން

ދިވެހިބަހުގެ ަގާވއިދާއި ބަސްޭބނުންކުރުމުގެ ހަމަތަކާއި އުޞޫުލތަކާ ެއއްގޮތަށް ބަސް ބޭނުންުކރަމުން ގެންދޭތޯ  .4
 .ބަލައި، ނުކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުން

ޤާފަތާއި، އާަދާކދައިގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ކަންކަމާބެހޭ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް އެކަންކަްނ ސަދިވެހިންގެ  .5
 .ދިރުވައި އާލާ ކުރުން

ޤާަފތާއި، ތަރިކައާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކުރުމުގައި އެ މަޢުލޫމާތުގެ ޞައްޙަކަްނ ސަދިވެހިބަހާއި، ތާރީޚާއި،  .6
 .ޖެޭހ ފިޔަވަޅުަތއް އެޅުންދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި އަޅަން

ދިވެހިބަހާއި، ރާއްޖޭަގއި ޤައުމީ ފެންވަުރަގއި ފާހަގަކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ ުދވަސްތަުކގެ ތެެރއިން  .7
 .ޤާފަާތއި، ަތރިކައާބެހޭ ގޮތުން ފާހަގަކުރަްނޖެހޭ ދުވަސްތައް ފާހަގަކުރުންސައަދަބިއްޔާާތއި، 

 .ޝާއިޢު ކުރަމުންގެންދިޔުންދިވެހިބަސްފޮތްތައް އެކުަލވާލަިއ  .8

 .ދިވެހިބަހާއި، ތާރީޚާބެހޭ މަޝްރޫޢުތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތައް ާރަވއި، ފަރުމާކޮށް، ހިންގުން .9

ދިވެހިބަހާއި، ތާރީޚާބެހޭ ޢިލްމީ ދިރާސާތަކާއި، ޢިލްމީ ޙަރަކާތްަތއް، ާރއްޖެާއއި ާރއްޖެއިން ބޭުރގެ ފަރާތްތަާކ  .10
 .ގުިޅގެން ހިންގުން
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ރިޕޯޓުތަާކއި، މަޖައްލާތަކާއި، މިފަދަ އެންމެހައި ތަކެތި  ،ޚާބެހޭ ފޮތާއި، މޮނޮގްރާފާއިދިވެހިބަހާއި، ތާރީ .11
ޝާއިޢުކުރުމާިއ، ދިވެހިބަހާއި، ތާރީޚާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ގިންތިކޮށް، ތަރުތީބުކޮށް، ފަތުރާ މަރުކަޒެއްގެ ގޮުތަގިއ 

 .ޙަރަކާތްތެރިވުން

ރާމްަތއް އަމިއްލަ ފަރާތްތަާކއި ދައުލަތުގެ އެިކ ދިވެހިބަހާއި، ތާރީޚާބެހޭ ުކރު ކޯސްތަާކއި ޕްރޮގް .12
 .މުއައްސަސާަތކަށް ހިންގުމާއި ހިންގުވުން

ސެމިނަރތަކާއި، ަމއުރަޒުަތކާިއ، މަސަްއކަތު ަބއްދަލުވުންތަާކއި، ކޮންފަރަންސްތައް އަމިްއލައަށް ނުަވަތ  .13
 .އެހެން ފަރާތްތަކާ ގުިޅގެން ިއންތިޒާމުކޮށް ހިންގުވުން

އެހެން ފަރާތްތަުކން އެކިެއކި އެހީތައް ލިިބަގތުމާއި، އެ ފައިސާ ތަުނެގ މަޤްޞަދުތައް ދައުލަތާއި  .14
 .ޙާޞިލުކުރުމަށް ބޭނުންކުރުން

ގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން،  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަޤއުމީ ބަހަށް އިސްކަންދިނުމުގެ ޤާނޫނު( 2011/9ޤާނޫނު ނަންބަރު  .15
 .ކުރުންއެކެޑަމީން ކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން ކަންކަން 

 ޤައުމީ އަރުޝީފުގެ މަސައްކަތްތައް 

ވަަނ  6)ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޤައުމީ އަރުޝީފުގެ ޤާނޫނު(ގެ  2011/16ތިރީގައިިމވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 .މަސްއޫލިްއޔަުތތަކެވެ ކަނޑައަޅާަފިއވާމާއްދާއިން ޤައުމީ އަރުޝީފަށް 

އަރުޝީފުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ އެންމެހައި ތަކެތި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އަރުޝީުފގެ  .1
 .ރައްކާތެރިކަާމއެކު ބެލެހެއްޓުން

ޤާނޫނުގެ ދާއިރާަގއި ުނހިމެނޭ، އެހެން ނަމަވެސް ދިވެހިރާއްޖެާއއި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަޤއުމީ އަރުީޝފުގެ .2
ރަްއކާުކރަން ހިތްވަުރ  ދިވެހިންނާ ގުޅުންހުރި އެންމެަހއި ލިެޔކިޔުންތަާކއި، ިރކޯޑުތަާކއި، ފޮޓޯ ފަދަ ަތކެތި

 .ދިނުން

ޤާނޫނުެގ  އެޤާނޫނުގައި ބަޔާްނވެފަިއވާ ކަންކަމުގެ އިތުރުންވެްސ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އަރުީޝފުގެ .3

ލުކުރުމަށްޓަކައި ޤައުމީ އަރުޝީފުަގއި ބަހައްޓަންޖެހޭ ލިޔުންތަކާއި، ރިޯކޑުތަކާިއ، ފޮޓޯ ޙާޞިމަޤްޞަދު 
 .އެޅުންފަދަ ތަކެއްޗަކީ ކޮބަިއކަން ކަނޑަ

ޤައުމީ އަރުޝީފުަގއި ބަހަްއާޓ ތަކެތި ބެހެއްޓިފަިއވަނީ، ިރކޯޑާިއ މަޢުލޫމާތު ގެންގުޅެ ބެލެހެއްޓުމުެގ  .4
ކަނަޑއެޅިަފއިާވ މިންގަނޑަްށ،  ،ސިޔާސަތެްއގެ ދަށުން )ބަިއނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުަތކަށް ބިނާކޮށް(

 . ފެންވަރުަގއިތޯ ބެލުންރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ޙާލަތު ަތންދޭ، އެންމެ ޒަމާނީ ގޮތަށާއި

 .ޤައުމީ އަރުޝީފުަގއި ބަހައްޓާ ތަކެތި ލުއިފަސޭހަކަމާއެކު ބެޭލނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން .5
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 .ޤައުމީ އަރުޝީފުަގއި ބަހައްޓާ ތަކެއްޗާމެދު ރަްއޔިތުން ޝަުއގުވެިރކުރުވުން .6

 .ވޭނެ ގޮތްތައް ހޯަދއި ދިރާސާކުރުންޤައުމީ އަރުޝީުފގައި ބަަހއްޓާ ތަކެތި އެންމެ އެެދވޭ ގޮތެްއަގއި ރައްކާކުރެ  .7

ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮުތގެ މަތިން ޤައުމީ އަރުޝީފުަގއި ރަްއކާކުެރވޭ ތަކެތީގެ ފިކުރީ މުދަލުގެ މިލްކުވެރިކަްނ  .8
 .ހޯދުން

ފިކުރީ މުދަލުގެ ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފުނުވާނެ ގޮތުގެމަތިން ޤަުއމީ އަރުޝީފުގައި ބަހައްޓާ ަތކެތީގެ އިުތުރ  .9
 .ކޮޕީއެއްހެދުން

 .ފިކުރީ މުދަލުގެ ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފުނުވާނެ ގޮުތގެމަތިން ޤައުމީ އަރުޝީފުަގއި ބަހައްޓާ ަތކެތި ޝާޢިއުކުރުން .10

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ަޤއުމީ އަރުޝީފުަގއި ބަހައްޓަންޖެޭހ ދައުލަތުެގ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަޤއުމީ އަުރީޝފުގެ .11
މުއައްސަސާަތކުގެ ިރކޯޑުަތއް ަޤއުމީ އަރުޝީފާ ހަވާުލކުރެވެންެދން ބަލަހައްޓަންވާ ގޮތް އެ މުައއްސަާސއަކަްށ 

 .އެންގުން

ނުްނކުރެވޭނެ ގޮުތެގ ޤައުމީ އަރުޝީފުަގއި ބަހައްާޓތަކެތީގެ އިްނޑެކްާސއި ފަސޭހަކަމާއެކު އެފަދަ ތަކެތި ބޭ .12
 .އަތްމަތީ ފޮތްތަކާއި، ލީފްލެޓާިއ ގަިއޑު ފަދަ ތަކެތި ޝާއިޢުުކރުން

ދައުލަތުގެ ލިެޔކިޔުންތަާކއި ރިޯކޑުތަކުގެ ތެރެއިން ނައްތާލަންެޖހޭ ރިކޯޑުތަާކއި އެ ިރކޯޑުަތއް ނައްތާލަންޖެހޭ  .13
 .ގޮތް ކަނަޑއެޅުން

 ިރކޯޑު ަފދަ ތަކެތި ބަލަހައްޓާ ފަރާތްަތކަށް ބޭނުންާވ ދައުލަތުގެ މުައއްސަސާަތކުަގިއ ލިޔެކިޔުންަތކާއި .14
 .ތަމްރީނު ފޯރުކޮށްދިނުން

ޤައުމީ އަރުޝީފުަގއި ބަހަްއޓާ ތަކެތީގެ ބޭނުން އެންމެ އެދެވޭގޮެތްއގައި ހިފުމަށްޓަކައި ބޭނުންާވ  .15
 .ވަޞީލަތްތައް ހޯދައި ބެލެހެއްުޓން

 .ރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަމާއި ެއއްބާރުލުން ޯފރުކޮށްދިނުންޤައުމީ އަރުޝީުފގައި ބަހައްޓާ ތަކެތީގެ ބޭނުންކުރާ ފަ .16

)ދިވެިހރާއްޖޭގެ ަޤއުީމ  2011/16ޤާނޫނު ނަންބަރު މަތީގައި ަބޔާންކުެރވުނު ކަންަކމުގެ އިތުރުްނވެސް،  .17

މަްޤޞަދާއި ޤައުމީ އަރުޝީފާ ަހވާލުކުެރވިފަިއވާ މަސްއޫިލއްޔަުތ އަދާކުރުމުެގ  ގެ އަރުޝީފުގެ ޤާނޫނު(
 .ރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުންގޮތުން ކު

___________________ 
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