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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްގެ މަސައްކަތްތައް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަާމއި ސިޔާދަތަށް ނުރައްކަެލއް ނުވަތަ އުނިކަެމއް އަތުވެދާނެ ޮކންމެ ކަމަކުން، ދިވެިހ . 1
ޙިމާޔަތްކުރުން. އަދި އެފަދަ ކަމެއް މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ކުރާނަަމ ދައުލަތާއި ޤާނޫނީ ވެރިކަން ދިފާޢުކޮށް 

 .އެކަމެއް މަނާކޮށް ވަގުތުން ުހއްޓުަވއި ޤާނޫނީ ގޮތުން ައޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ެއޅުން

. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާގެ ޤާނޫނުއަާސސީަގއި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރާއްޖޭގެ ާއކިޕެލެޖިކަްލ 2
ސްލައިންތަކުގެ ތެރޭަގއިވާ ބިމާއި، ޖަްއވާިއ، ކަނޑާިއ، އެ ކަނޑުގެ އަީޑަގއިވާ ބިމާއި، އެ ކަނޑާ ުގޅިފަިއާވ ބޭ

ޖައްވު ދިފާޢުކޮށް، ޙިމާޔަްތކުރުން. އަދި މިކަްނކަމާބެހޭގޮތުން ހެދިފައިާވ ޤާނޫނާިއ ަގވާއިދުަތއް 
 .ތަންފީޒުކުރުމުގަިއ، ދިވެހި ަސރުކާރަށް އެހީތެރިވުން

ރަތީ ވަސީލަތްތައް ޙިމާަޔތްކޮށް ބެލެހެއްޓުން. އްދާއި އެ ސަރަަޙއްދުަގިއވާ ޤުދުހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ސަރަޙަ. ދިވ3ެ
އަދި ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ސަރަޙައްދުަގއި ެއއްވެސް ަބޔަކު ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް މަސްވެރިކަން ކުރާކަން ނުވަަތ 

ކުރާކަން އެނގިއްޖެނަމަ، ެއކަމެއް ބަލައި ެއކަމެއް މަނާކޮށް، އެނޫންވެްސ، ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ޚިލާފުކަމެއް 
 .އެކަމާމެދު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަުޅތައް އެޅުން

 ިއޤްތިޞާދީ ސަރަޙައްދާިއ އަދި ސިޔާސީ ސަރަަޙއްދުެގ ެއއްަގމާއި، ކަނޑާިއ ަވިއެގ ޞަ. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ާޚއ4ް
ޓު ަފހަރު ދަތުރުކުރުމުގައި ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ތެރެއިން، ބޭރު ޤައުމުތަުކގެ ުއޅަނދުތަކާއި، މަތިންދާ ބޯ

 .ކޮށްފިނަމަ، އެކަމެއް ބަަލއި، އެކަމާމެދު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަުޅތައް އެޅުން

. ކަނޑުމަތީަގއި ހާލުގައި ެޖހޭ މީހުން ހޯދައި ސަލާމަތްކުރުމާއި، ކަނާޑއި ެއއްގަުމގަިއ ދިމާވާ ނުރައްކާތެރި 5
 .ފުރާނައާއި މުދާ ސަލާމަތްކުރުންހާދިސާތަކުގަިއ، ރަްއޔިތުންގެ 

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

 ރަތީ ބޮޑެތި ހާދިސާތަކާިއ، އެނޫްނެވސް ނުރައްކާތެރި ޮބޑެތި ހާދިސާތަކުަގއި ރަްއޔިތުންގެ . ރާއްޖެއަށް ދިާމވާ ޤުދ7ު
ފުރާނައާއި މުދާ ސަލާމަތްކުރުމާއި، އަދި އެފަދަ ހާދިސާއަކުން ލިބިދާނެ ގެއްލުްނ ކުޑަކުރުމަްށ 

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން އިްސެވ  ،ލަތަކަށް ގެނައުމުގައި ޙާމަސައްކަތްކުރުާމއި، އެކަން ާއންމު 
 .ހަރަކާތްތެރިވުން

ޤުކޮށްފަިއާވ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަަރޙައްދީ މުޢާހަދާތަކާއި . ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ސޮއިކޮށް ތަޞްދ8ީ
ކުރުން ލާޒިމުކުރާ އެންމެހައި ކަންކަން ހިންގަިއ  ންުކގަިއ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސުއެއްބަްސވުންތަ
 .ތަންފީޒުކުރުން
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 .ޓުން. ރާއްޖޭގެ ކަނޑާއި ވަިއގެ ބަނދަރުތަކުގެ ސަލާމަތްތެރިކަމާއި ރައްކާތެިރކަން ބެލެހެއ9ް

. ރާއްޭޖގެ ކަނާޑއި ވަިއގެ ބަނދަރުތަކަށް އަންނަ އަދި ުފރާ އުޅަނދުފަހަރާއި އެ އުޅަނުދފަހަރުން އެތެރެކުރެޭވ 10
އަދި ބޭރުކުެރވޭ ތަެކއްާޗއި، ައންނަ އަދި ފުރާ މީހުންނާއި، ބަނދަރު ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުތަކަށް ވަދެނިކުެމާވ 

ލުމާިއ މިފަދަ ަކންކަން ބެލެހެއްޓުމުގަިއ، ސަުރކާރުގެ ކަމާބެހޭ މީހުންނާއި، ެވއްދޭ އަދި ނެެރވޭ ތަކެތި ބެ
 .ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުން

. ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ހިންގޭ ޢަމަލަކުން މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރަށް އަރައިފާނެ ބުރުލަކުން އެ ސިނާޢަތް 11
 ޤައުމީ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައަަޅއި، މި ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަަކއި ޢަމަލު ކުރާނެ ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅުްނހުރި

 .ކަންކަމާ ގުޅުންހުރި އިދާރާތަުކން އެ މިންގަނޑުތައް ތަންފީުޒ ކުރަމުންދާކަން ކަށަވަރުކުރުން 

. "ކޮްނވެންޝަން އޮން އިންޓަރނޭޝަނަލް ސިވިލް ޭއވިއޭޝަން" ގެ ސޭފްގާރޑިްނގ އިންޓަރނޭޝަނަްލ 12
ސް އޮފް އަންލޯފުލް އިންޓަފިއަރެންސް އާިއ މަދަނީ ވައިެގ ސިވިލް ޭއވިއޭޝަން އެެގއިްނސްޓް އެކްޓް

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

ްނތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާއި، އެްއތަނުން އަނެއްތަނަްށ . އެންބިއުލާްނޗުެގ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ އެންމެހައި އ13ި
 .ކަނޑުމަގުން ބަލިމީހުން އުފުލުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައިކަންކަން ކުރުން

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

ބެލެހެއްޓުމާއި، އެ އުޅަނދުފަހަރަށް ބޭނުންވާނެ ލޮޖިސްޓިކް ސަޕޯޓް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، އެ އުޅަނދުފަހަރަްށ 
 .ފަޅުވެރިން ހަމަޖެއްސުމާއި އެަފރާތްތަކަށް ތަމްރީނު ދިނުން

ދިފާޢާިއ، ޤައުމީ ސަލާމަތާބެހޭ ސިާޔސަތުތައް ެއކަށަެއޅުމުަގއި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަިދ . ދިވެހިރާއްޭޖގެ 15
 .ސިފައިންގެ ވެރިާޔއަށް ލަފާދީ، އެހީތެރިވުން

. ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިިނވަންކަމާއި އިސްތިޤްލާލަށް، ާރްއޖޭގެ ސިޔާދަތާއި ަޤއުމީ ސަލާމަތަށް އަދި ޤާނޫނީ 16
ލޫމާތު އެއްކޮްށ ދިރާސާކޮށް، މަޢުަވތަ އުނިކަމެްއ އަުތވެދާނެ ަކންކަމާބެހޭ ވެރިކަމަށް ނުރަްއކަލެއް ނު 

 .އެކަމާބެހޭގޮތުން ައޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތއް ެއޅުން

. ޤައުމީ މަޞްލަޙަތާއި ައދި އަމަންޢާންމަށް ގެއްލުމެއްެވދާނެ ކޮންމެ ކަމަކުން ދިވެހި ދައުލަތް ޙިމާޔަތްކޮްށ 17
 .ގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވުންރައްކާތެރިކުރުުމގަިއ، ސަރުކާރު 

)މީހުން ޓްރެފިކްކުރުން ުހއްޓުވުުމގެ ޤާނޫނު(ގެ ދަށުން ިމނިސްޓްރީން ކުރަންޖެހޭ  2013/12. ޤާނޫނު ނަންބަރު 18
 .އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން
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 .ތަންފީުޒކުރުން. ރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަނާެބހޭ އެންމެހައި ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައަަޅއި ހިންަގއި 19

 .. މިނިސްޓްރީގެ މަސަްއކަްތތަކާ ގުިޅގެން، ޤާނޫނީގޮތުން ހިންގަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުނ20ް

 .ތިރީގައިިމވާ ތަންތަން ހިނގަމުންދާނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްގެ ދަށުންނެވެ

 އޭިވއޭޝަން ސެިކއުރިޓީ ކޮމާްނޑް .1

 ސެންޓަރ ނޭޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެރަރިަޒމް .2

  މޯލްޑިވްސް ހަިއޑްރޯގްރަފިކް ސަރވިސް .3

 މޯލްޑިވްސް އިިމގްރޭޝަން  .4

 އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑްގެ މަސައްކަތްތައް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަނީ ވަިއެގ ބަނދަރުތަކުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަަކިއ 
 :އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުން

ދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިަކމަށް ނުރައްކާ ކުރިމަތިވެދާނެ ޙާލަތްތަކާއި ކަންކަން . މަދަނީ ވައިގެ 1
ތައް މަދަނީ އި އެކަންކަން ހުއްުޓވޭނެ ނިޒާމުދެނެގަނެ، އެފަދަ ޙާލަތްތަކާއި ކަންކަމުަގއި ަވގުތުން ފިޔަވަުޅއަޅަ

 .ވަިއގެ ބަނދަރުތަކުަގއި ޤާއިުމކުރުން

އުލެއް ޤާއިމުކޮށް ޙަބަނދަުރތަކުން ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ރައްކާތެރި މާމަދަނީ ވައިގެ . 2
ސަަރޙައްދުތަކާިއ، ަވިއގެ ބަނދަރުތަކުަގއި ހެދިފައިާވ  އި ަވިއގެ ަބނދަރުތަކުގެ އެންމެހައިދެމެހެއްޓުމަށްޓަކަ

ަވއިެގ ބަނދަރުތަކުަގއި ޖައްާސ ، ހާބަރުތަކާއި، ވަށަިއގެންާވ ަސރަޙައްދުތަކުަގއި ފޯރިމަރައި ެބލެހެއްޓުމާއި
 .ަވއިގެ ބަނދަރުތަުކގެ ތަެކއްާޗއި ތަންތަން ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުން، އަދި ފުރާ އުޅަނދުފަހަރާއި

. މަދަނީ ވައިގެ ބަނދަރުތަކުން ފުރައިގެންދާ އުޅަނދުފަހަރާއި، ދަތުރުކުރާ ފަސިންޖަރުންނާއި ކުރޫންނާއި، 3
 .އި ފާސްކުރުންއެމީހުން ގެންދާ ތަކެތި ބަލަ

. މަދަނީ ަވއިގެ ބަނދަރުތަކުގެ ސަލާމަތާއި ރަްއކާތެރިކަމަށް ނުރައްކާ ކުރިމަތިވެދާނެ ޙާލަްތތަކުަގއި ޢަމަލުކުރާނެ 4

ގޮތުެގ ޕްލޭންތަކާއި، އިމަރޖެްނސީ ރެސްޕޯންސް އަދި ކޮންިޓންޖެންސީ ޕްލޭންތައް ހަދައި، ފަރިތަކޮށް، އަދި 
 .ތަންފީޒުކުރުން

ގައި ކަނޑައެޅިަފއިާވ  (NCASP) ޖޭގެ ނޭޝަަނލް އޭވިޭއޝަން ސެކިއުރިީޓ ޕްރޮގްރާމް. ދިވެހިރާއ5ް
އާިއ  (ASP) މިންގަނޑުތަކާ ެއްއގޮތްާވގޮުތެގ މަތިން ތައްޔާރުކޮށްފަިއވާ ެއއަރޕޯޓް ސެިކއުރިޓީ ޕްރޮގްރާމް 

 .އެްއގޮތަށް ދިވެހިރާއްޭޖގެ މަދަނީ ވަިއގެ ބަނދަރުތަކުަގއި ަކންކަން ބެލެހެއްޓުން
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މަދަނީ ވައިގެ ބަނދަރުތަކުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތްތަކަށް އެކަށޭނަ ޒަމާނީ  .6
 .ވަޞީލަތްތަާކއި މެޝިންތައް ހޯދުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަްތކުރުން

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

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަނީ ވަިއެގ ބަނދަރުތައް ޓެރަރިޒަމާިއ ޣައިރު ޤާނޫނީ ޢަމަލުތަކުން ރައްކާތެރިކޮްށ  .8
ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ މީހުން ބިނާކުރުމާއި، އޭވިއޭަޝން ކޮމާންޑްގެ އިންސާނީ ވަީސލަތް، ނޭޝަނަލް 

ިރޓީ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާްމގައި ކަނަޑއެޅިފަިއވާ މިންގަނޑުަތކާއި އުސޫލުތަާކިއ ސިވިލް އޭިވއޭޝަން ެސކިއު
 .އެްއގޮތްާވގޮުތގެ މަތިން ތަމްރީނުކޮށް ތަރައްޤީކުރުން

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

 ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އަންގާ އެންގުންތައް ާރއްޖޭގެ މަދަނީ ވައިގެ ބަނދަރުތަުކގައި ތަންފީޒުކުރުން. .10

މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތަކާއި ގަާވއިދުތަްއ، ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ  .11
 .ތެރިކަމާއެކު ތަންފީުޒކުރުންއެހީ

 ނޭޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތްތައް 

ކަންތައްަތުކގައި ަޤުއމީ ފެންވަރުަގއި ފޯކަލް  އިރ ޓެރަރިޒަމާ ގުޅުންހުރި އެންމެހަ. އެންޓި ޓެރަިރޒަމާިއ، ަކުއންޓ1ަ
 .ޕޮއިންޓެއް ގޮތުަގއި މަސަްއކަްތކުރުން

ތަކާ ދެކޮޅަށް ބައިނަލްއަްޤވާމީ ފަާރތްތަކުން ފިޔަަވޅު ެއޅުމުަގއި ގެންގުޭޅ މިންގަޑުަތއް . ޓެރަރިޒަުމގެ ޢަމަލ2ު
ބަލައި ދިރާސާކޮށް، އެ މިންގަޑުތަާކެއއްގޮތަށް ރާއްޭޖގައި ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމާއި އެންޓި ޓެރަރިޒަމާ 

 .ގުޭޅގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަުޅތައް ބައްޓަންކުރުން

 .ކަށް ލިބޭ ޓެރަރިޒަމާ ގުޅުންހުރި މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް، އެނަލަިއޒްކުުރން. ދައުލަތުގެ އިދާރާތ3ަ

. ޓެރަރިޒަމަށް ާވިގވެރިވުުމގެ ގޮތުން ހިންގާ ޢަމަލުތަކާިއ، އެފަދަ ޢަމަލުތައް ހިންގުމަށް ފައިސާ ހޯދާ މަގުތަާކއި، 4

 .ފަރާތްތަކާ ހިއްާސކުރުންއެފަދަ ފައިސާ ދައުރުކުރާ ފަްނޑުތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ 

. ޓެރަރިޒަުމގެ ޢަމަލު ހިންގާ ފަރާތްތަާކއި އެފަދަ ޢަމަުލ ހިންގުމަށް އެހީތެރިާވ ފަރާތްތަކާއި، ޓެރަރިޒަމަްށ 5
 .ފައިސާ ޚަރަދުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މުދަލާއި ފައިސާ ހިފެހެއްޓުމާބެހޭ އުޞޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުން

ކުަގިއ ހައްދުފަހަނަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާދީގެންނާިއ، މަޢުލޫމާތާއި އެިކއެކި ިވސްނުންތަ .6
ތަމްރީނުދިގެންނާއި، މިނޫންެވސް ގޮތްގޮތުން ާވގިވެިރވެ ެއހީތެރިވާ ފަރާތްތައް ދެނެގަނެ، އެ ފަރާތްތައް 

 .ކުރުންހިއްސާހުއްޓުވުމަށްޓަަކއި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ 
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އެިކ ވިސްނުންތަުކަގިއ ހައްދުފަހަނަޅާފައިވާ ފަރާތްަތކުން ރާއްޖޭެގ ޞުލްޙަމަސަލަސްކަމާއި، އަމާންކަމަށް . އެކި 7
ކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާ ސާއްހިނުރައްކާކުރުމަށް ހިންގާ ކަންތައްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް، އެ މަޢުލޫމާތު 

 .ކުރުންހިއްސާ

ނަޅާދިއުމަށް ެމދުވެރިވާ ސަބަބުތަކާިއ، ޙާަލތްތަކާއި، އިޖްތިމާޢީ . ެއކިއެިކ ިވސްނުންތަކުަގއި ހައްދުފަހ8ަ
ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަނެ، އެކަންކަމާބެހޭ ދިރާސާތައް ހަދައި، މިފަދަ ވިސްނުންތައް މުޖުމަޢުގައި 

ކާިއ، އަށަގެންެނވުން ކުޑަކުރުމަށްޓަަކއި އިޖްތިމާޢީ ދާއިރާގެ ސަރުާކރުގެ ވުޒާރާަތކާއި ދައުލަުތގެ މުއައްަސސާތަ
 .ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމާޢަތްތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ުގޅިގެން މަސަްއކަތްކުރުން

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

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

އްލުންދިނުްނ . ެއކިެއކި ިވސްނުންތަކުަގއި ހައްދުފަހަނަޅާފަިއވާ ފަރާތްތަކުން މީހުންގެ ފުރާނައާިއ މުދަލަށް ގ10ެ
ހުއްޓުވުމަށްޓަަކއި، ބައިނަލްއަްޤވާމީ އަދި ސަރަޙައްދީ ފެންވަުރގައި ހިންގާ ޙަރަކާތްަތކުަގއި ަބއިވެިރވެ ާރއްެޖ 

 .ތަމްސީލުކުރުން

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

 .ފިޔަވަޅު އެޅުން

ޓަރ ޓެރަރިޒަމަްށ ތައްާޔރުވެފަިއވާ މިންވަުރ ބެލުމުެގ ގޮތުން ޓެރަިރޒަމްެގ . ޤައުމީ ފެްނވަރުަގއި ަކއުނ12ް
 .ހަމަލާތަކަށް ރެސްޕޮންޑް ކުރާނެގޮތުގެ ފަރިތަކުރުންަތއް ބޭްއުވން

 ،. ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމުެގ ސިޔާސަތުތަކާިއ، ސްޓްރެްޓޖީތައް އެކުލަވާލުުމގައި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި 13

 .ހޭ މަޖިލީހަށް ލަފަޔާއި، އިުރޝާދުދިނުންޤައުމީ ސަލާމަތާބެ

. ަކއުންޓަރ ޓެރަރިޒަްމގެ ސިޔާސަތުތަާކއި، ްސޓްރެޓެޖީތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ަދއުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަްށ 14
 .އެހީތެރިކަމާއި ެއއްބާރުލުން ދިނުމާއި، އެ އިދާރާތަކުގެ މެދުަގއި ވިލަރެްސކުރުން

 .އެއްކުރުުމގައި ަދއުލަތުގެ އިާދރާތަކުން ޢަމަލުކުރާނެގޮތްތައް ކަނޑައެޅުން . ޓެރަރިޒަމާުގޅޭ މަޢުލޫމާތ15ު

. ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް "ަކިއނެޓިކް" އޮޕަރޭޝަންތައް ހިްނގުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، އެފަދަ 16
 .އޮޕަރޭޝަންތައް ހިނގަމުންދާިއރު ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން

 .ރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް ކުެރވޭ ބައިނަލްއަްޤވާމީ މަސަްއކަތްތަކުަގއި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީުލކުރުން. ޓ17ެ
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. ބައިނަލްއަްޤވާމީ، ސަރަަޙއްދީ އަދި ޤައުމީ ފެންވަުރަގއި ޓެރަރިޒަމާގުޅޭ ޢިލްމީ ދިރާސާޮކށް، ދިރާސީ ކަރުދާސް 18
 .ކުރުންއިޢުލިޔެ ޝާ

ނާއި، ޓެރަރިޒަމުން ރައްކާތެިރވުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭގޮތުްނ ކަލާ ބެހޭގޮތުން. ޓެރަރިޒަމުގެ ނުރައ19ް
ސިާނއީ މަރުކަޒުތަކަާށއި، ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓުތަކަށާިއ، އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ، ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަާށއި

 .އިތުރުކުރުންތަންތަނަށާއި، ޢާންމު ރައްޔިުތންނަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ، ހޭލުންތެރިކަން 

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

ތަކުން . ޓެރަރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނާއި، ޓެރަރިޒަމާ ގުޅުންހުރި ޤާނޫނުތައް ސަލާމަތީ ބާރުތަކުންނާއި އެހެނިހެން އިދާރ21ާ
ތަންފީޒުކުރަމުން ގެންދާގޮްތ އޮޅުންފިލުވަިއ، ހަރުދަނާކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ދެނެގަނެ، އެކަންތައްަތްއ 

 .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަާށއި ޤަުއމީ ސަލާމަތާބެހޭ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުން

 މޯލްޑިވްސް ހައިޑްރޯގްރަފިކް ސަރވިސްގެ މަސައްކަތްތައް 

 ފިކް ސަރވޭަތއްޮކށް، މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.ސަރަަޙއްދުތަުކެގ ހައިޑްރޯގްރަގެ ދިވެހިރާއްޖޭ .1

ފިކް ސަރވޭަތކުގެ މަޢުލޫމާތު  ބޭނުންތަކަށް ކުރާ ހައިޑްޯރގްރަސަރުކާރުގެ އިދާރާތަާކއި އަމިްއލަ ފަރާތްތަކުގެ .2
 އެއްކޮށް ެބލެހެއްޓުން. ހޯދައި، މަޢުލޫމާތު 

ިފކް މަޢުލޫމާތު ކަތްތަަކށް ބޭނުންވާ ހައިޑްރޯގްރަރިއަްށގެންދާ މަސައްސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ކު .3
 އެ ފަރާތްތަަކށް ބޭނުންވާ ފަންނީ ލަފައާއި މަޝްވަރާދިނުން.، ފޯރުކޮށްދިނުމާއި

ރާއްޖޭގެ ސަރަަޙއްދުތަުކގެ ނިޔަމިކަމުގެ ާޗޓުތައް ުކރަހައި އަދާހަމަކޮށް ޢާންމުކުރުމާއި، ނޯޓިކަލް ދިވެހި .4
 އް ޝާއިޢުކޮށް އަދާހަމަކުރުން.ޕަބްލިކޭޝަންތަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަަޙއްދުތަުކގައި ކަނޑު ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ނިޔަމިކަމުގެ ސަލާމަތާިއ  .5
ކަނޑަެއޅިފަިއވާ އުސޫުލތަކާ އެްއގޮތަްށ ، ރައްކާތެރިކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި

 މުކުރުން.އެފަދަ މަޢުލޫމާތު ޢާން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުތަުކގެ އޮިއވަރާއި ދިަޔވަރަށް އަންަނ ބަދަލުތަކާއި، ރަށްތަކަށާިއ ގިރިފަރުތަކާިއ  .6
 ކަނޑުފަޅުތަކަށް އަންނަ ބަދަުލތައް ދެނެގަތުން.

ަބއިނަލްއަޤުވާމީ ޯއގަނަިއޒޭަޝންތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާތަުކގައި ަބއިވެިރވެ ރާއްޖެ ގެ ދާއިރާ ހައިޑްރޯގްރަީފގެ .7
ރާއްޖެާއއި، ާރއްޖޭން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާ ގުޅިެގން ކުރަންޖެހޭ އިން ދާއިރާ މާއި، ހައިޑްޯރގްަރފީގެތަމްސީލްކުރު

 ކަންތައްތައް ކުރުން.
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އިނަލްައޤްވާމީ އެހީ )ގްރާންޓް( ހޯދައި، ވަސީލަތްތަްއ ދާއިރާ ކުރިއެުރވުމަށް ބަ ހައިޑްރޯގްރަީފގެ ރާއްޖޭަގއި .8
 ރުން.މަށް މަސައްކަްތކުއިތުރުކުރު

އިންސާީނ ވަސީލަތްތަްއ ، އެ ދާއިާރއިން ދާއިާރއަށް ޭބނުންވާ މީހުން ތަމްރީނުކުރުމާއިހައިޑްރޯގްރަީފގެ  .9
 ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ ލަފައާއި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮްށދިނުން. ށްޓަަކއިތަރައްޤީކުރުމަ

 މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް 

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

 .ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބީދޭސީން ައިއސްގޮްސވުމާބެހޭ ގަާވއިދުތައް ހަދައި، މި ގަާވއިދުތައް ހިްނުގން .2

ރިން ރާއްޖެއަށް އެތެެރވުމުެގ ހުއްދަ ދިނުމާއި ވަިއގެ މަގުންާނއި ކަނޑުަމުގން ފަސިންޖަރުންނާއި ފަޅުވެ .3
 .ރާއްޖެއަށް އަންނަ ުއޅަނދުފަހަރަށް އެންޓްރީ ކްލިއަރަންްސާއއި ެއގްޒިޓް ކްލިއަރަންސް ދިުނން

ޓޫރިސްޓުންގެ ގޮުތގައި ރާއްެޖއަށް އެތެރެވާ މީހުންނާއި ރާއްޖޭގައި މަސައްކަްތކުރުމަށް ެގނެވޭ މީހުންނާއި  .4
 .ގައި ާރއްޖެއަށް އެތެެރވާ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުންއެހެނިހެން ކަންކަމު

ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް ދިވެހިރާއްޭޖަގއި ުއޅޭ ބިދޭސީން ހޯދުމާއި އެީމހުން ރާއްޖޭގައި ހަަރކާތްތެރިާވޮގތް މޮނިޓަރކޮށް  .5
 .ބެލެހެއްޓުން

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

ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބިދޭސީން އެމީހުންގެ ޤައުމަށް އަނބުރާ ފޮނުވާލެވެންދެން ބޭތިއްބުމަށް  .7
 .ހަދަންޖެހޭ ސެންޓަރުތައް ހަދައި އެތަންތަން ހިންގައި ބެލެހެްއޓުން

އި މީހުން ޓްރެފިކްކުުރން ހުއްޓުވުމަށްޓަަކއި ސަރުކާުރގެ ކަމާބެހޭ މުައއްސަސާތަކާ ުގޅިގެން ކުރަންޖެޭހ ރާއްޖޭގަ  .8
 .ކަންކަން ހިންގައި ވިލަރެސްުކރުން

____________________ 
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