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 ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސް އޮފީސް 
     ހިއުމަން ރިސޯސް އެންޑް ޕަރފޯމަންސް މެނެޖްމަންޓް  

 

 ޕީ(.)އެސް  ސެކްރެޓޭރިއެޓް އޮފް ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް 

 
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އެޕޮއިންޓްމަންޓާބެހޭ ކަންތައްތައް، ދުވަހުން ދުވަހަށް ބެލެހެއްޓުން.  .1
ފޯނުން ގުޅައިދިނުމާއި، ފުޅުވެގެން ވިދާޅުވާ ބޭފުޅުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޯނުން ގުޅުއްވަން ބޭނުން  .2

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ފޯނުން ގުޅުއްވުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން ރައީސަށް ދަންނަވައި، 
 ވިދާޅުވާ ގޮތެއްގެ މަތިން އެބޭފުޅުންނާ ފޯނުން ގުޅުއްވުމުގެ ކަންތައް ހަމަޖެއްސުން.

މީ ގަޑީގައި އޮފީހަށް ވަޑައިގަންނަވާނަމަ، އެކަން ދަންނަވަންޖެހޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ނުރަސް .3
 ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވައި، އަންގަންވާ ފަރާތްތަކަށް އެންގުން.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އެޑްރެސްކޮށްފައި ހުންނަ ތަކެއްޗާއި، އޮފީހުގެ ބޭފުޅުން  .4
ތަކެތި އަރިހަށް ގެންދިޔުމާއި، އެތަކެތި އަނބުރާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ފޮނުވާ ނޯޓުފަދަ 

 ވާލުކުރުން. ން، އެތަކެތި ޙަވާލުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާ ޙަ ދެއްވުމު 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރައްވާ ކަންތައްތަކުގެ ކަލަންޑަރު ހަދައި ބެލެހެއްޓުން. އަދި ކޮންމެ ދުވަހަކު  .5

 ގެންދިޔުން.ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ކަލަންޑަރު 
އޮފީހުގަޔާއި، އޮފީހުން ބޭރުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ބާއްވަވާ  .6

 އެކިއެކި ބައްދަލުވުންތަކުގެ ހުރިހާ އިންތިޒާމުތަކެއް ހަމަޖެއްސުން.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރާއްޖޭގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ އެކިއެކި ޖަލްސާތަކާއި،  .7

މިއްޔާތުތަކުގައި ކަންތައްތައް ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ރަސް
ޚާއްޞަވެފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ އިދާރީ އިންތިޒާމުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި އެއްކޮށް، އެކަމެއް ހިނގުމުގެ 

 މަސައްކަތްތައް ކުރުން. ރަންޖެހޭކުރިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ދަންނަވައި، ކަމާބެހޭގޮތުން ކު
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ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަތޮޅުތަކަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުތައް ރާވައި، އެންމެހާ އިންތިޒާމުތައް  .8
 އޮފީސްތަކުގެ  އޮފީހުގެ ކަމާބެހޭމިހަމަޖެއްސުން. އަދި ދަތުރުފުޅަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުތައް 

 އެ މަޢުލޫމާތު އެރުވުން. ޔުނިޓުތަކުން ހޯދައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް 
ސަރުކާރުގެ އޮފީސް އޮފީހުންނާއި، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުންނާއި، ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން  .9

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ދަޢުވަތު އަރުވާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުން.
ކާ ގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ކަންތައްތަ .10

 ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރުން. ޔުނިޓުތަކާއިއޮފީސް/ ސެކްރެޓޭރިއެޓް/  ކަމާބެހޭ މި އޮފީހުގެމަޢުލޫމާތުތައް، 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުތަކުގެ  .11

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ލަފާފުޅުގެ މަތިން ތައްޔާރުކޮށް، އެންމެހާ އައިޓިނަރީއާއި ޑެލިގޭޝަން، 
 އިންތިޒާމުތައް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް މެދުވެރިކޮށް ހަމަޖެއްސުން.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރައްވާ ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅުތައް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  .12
 ރަސްމީގެޔާ ގުޅިގެން ވިލަރެސް ކުރުން. 

ފޮނުއްވާ ތަޙުނިޔާ  އަހަރުގެ ތެރޭގައި އަންނަ އެކިއެކި މުނާސަބަތުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ .13
ޖެއިން ބޭރުގެ ވެރިންނަށް ފިޔަވައި( ފޮނުވުމުގެ ކަންތަކާއި، މިފަދަ ތައް )ރާއްކާޑާއި މެސެޖު 

ފޮނުއްވާ ދިވެހި  އަރިހަށް ތަޙުނިޔާ ކާޑާއި މެސެޖު މުނާސަބަތުތަކާ ގުޅިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
 އަދި ބޭރުގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާކޮށް ސިޓީ ފޮނުވުން. 

ޅުންނާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުންގެ ފަރާތްޕުޅުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ފަރާތްޕު .14
އެކިއެކި ބޭފުޅުންނަށް ހަދިޔާ ފޮނުވުމާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ނުވަތަ 
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުންގެ އަރިހަށް ހަދިޔާ ފޮނުއްވާ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާކުރުން.

ނިޔާ  ސިޓީފުޅުތަކާއި، ތަޢުޒިޔާ، ތަޙު އެކި ބޭފުޅުންނަށް ފޮނުއްވާ ދިވެހި ބައެއްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  .15
 އަދި ޝުކުރުގެ ސިޓީފުޅުތައް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން. 

ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ބޭއްވޭ އެކިއެކި މުނާސަބަތުތަކާއި، ތަފާތު އިވެންޓުތައް ފިޔަވައި، މިއޮފީހުން  .16
ހޫރިއްޔާ ބާއްވަވާ އެކިއެކި ބައްދަލުކޮށްލެއްވުންތަކުގެ ދަޢުވަތު ކާޑު އިންތިޒާމުކުރާ ރައީސުލްޖުމް 

ތައްޔާރުކުރުމާއި، އެ ކާޑުތައް އެފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުމާއި، އެކަމާ ބެހޭގޮތުން މިއޮފީހުން ކުރަންޖެހޭ 
 ކަންތައްތައް ކުރުން.

އިނގިރޭސިބަހުން ބޭރުގައި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެކިއެކި މުނާސަބަތުތަކުގައި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން .17
ކަފުޅުތައް ކަމާބެހޭ އޮފީސް/ ސެކްރެޓޭރިއެޓް/ ދައްކަވާ ވާހައިނގިރޭސިބަހުން ކުރައްވާ ތަޤްރީރުތަކާއި، 
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ތައްޔާރުކުރުވައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭނުންފުޅުވާ ފޯމެޓަކަށް އެކުލަވާލައި، އެ  ޔުނިޓުތަކުން
 ޔުމާއި، ޕޯޑިއަމްގައި ބޭއްވުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން. ރަސްމިއްޔާތަކަށް އެ ވާހަކަފުޅެއް ގެންދި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޢިއްޒަތްތެރިންގެ ޝަރަފުގައި ބާއްވަވާ  .18
ރަސްމީ އަދި ނުރަސްމީ ފަރިއްކޮޅަށް ދަޢުވަތު އަރުވާ ބޭފުޅުން ކަނޑައަޅައި، އެބޭފުޅުންނަށް ދަޢުވަތު 

 އެ ފަރިއްކޮޅެއްގެ އެންމެހާ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން.އެރުވުމާއި، 
 

 ދިވެހި ސްޕީޗަސް 

އެކި މުނާސަބަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ދިވެހިބަހުން ދެއްވާ  .19
ތައްޔާރުކުރުމާއި، އެކި ރަސްމިއްޔާތުތަކުގަޔާއި  ،ތަޤްރީރުތަކާއި ޚިޠާބުތައް ލިޔެ

ބައްދަލުކުރެއްވުންތަކުގަޔާއި ޙަފްލާތަކުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު 
 ދިވެހިބަހުން ދައްކަވާ ވާހަކަފުޅުތައްލިޔެ ތައްޔާރުކުރުން.

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކޮންމެ އަހަރަކު 84ޤާނޫނުއަސާސީގެ  .20
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިއްވަވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ރިޔާސީބަޔާން ތައްޔާރުކުރުމުގެ އެންމެހައި ކަމެއް 

 ކުރުން.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ރާއްޖޭން ބޭރަށާއި، އަތޮޅުތަކަށް ކުރައްވާ  .21
އް ލިޔެ ބާއްވަވާ ބައްދަލުކުރެއްވުންތަކުގައި ދައްކަވާ ވާހަކަފުޅުތަ އެކިއެކި ދަތުރުފުޅުތަކުގައި

 ތައްޔާރުކުރުން.

އެކި މުނާސަބަތުތަކާ ގުޅިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ދިވެހިބަހުން  .22
 ތައްޔާރުކުރުން. ލިޔެ ދެއްވާ ޚިޠާބުތައް

************ 
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 ޕީ(.ވީ .)އެސް   ދަ ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓް ސެކްރެޓޭރިއެޓް އޮފް 

ސޯޝަލް ކައުންސިލްގެ ޗެއަރމަންގެ ޙައިސިއްޔަތުން ސޯޝަލް ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް  .1
ބޭނުންފުޅުވާނޭ ފަންނީ އަދި އިދާރީ އެހީތެރިކަން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބަށްހިންގެވުމަށްޓަކައި 
 ފޯރުކޮށްދިނުން. 

ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ވުޒާރާތަކުގެ ސޯޝަލް ޕޮލިސީއާގުޅޭ މައްސަލަތައް ނިންމެވުމުގައި  .2
ކަމާގުޅޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބަށް އިދާރީގޮތުން ބޭނުންފުޅުވާނޭ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި 

 ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުން. 
 ްމިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނ 
 ްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓ 
  ްމިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ 
  ްމިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓ 
  ްމިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސ 
  ްމިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އެޕޮއިންޓްމަންޓާބެހޭ ކަންތައްތައް، ދުވަހުން ދުވަހަށް ބެލެހެއްޓުން.  .3
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފޯނުން ގުޅުއްވަން ބޭނުންފުޅުވެގެން ވިދާޅުވާ ބޭފުޅުންނާ ފޯނުން  .4

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބާ ފޯނުން ގުޅުއްވުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން  ،ގުޅައިދިނުމާއި
ވިދާޅުވާ ގޮތެއްގެ މަތިން އެބޭފުޅުންނާ ފޯނުން  ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބަށް ދަންނަވައި

 ގުޅުއްވުމުގެ ކަންތައް ހަމަޖެއްސުން.
އެކަން  ،ހަށް ވަޑައިގަންނަވާނަމަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ނުރަސްމީ ގަޑީގައި އޮފީ .5

 އަންގަންވާ ފަރާތްތަކަށް އެންގުން. ،ދަންނަވަންޖެހޭ ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވައި 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އެޑްރެސްކޮށްފައި ހުންނަ ތަކެއްޗާއި، އޮފީހުގެ ބޭފުޅުން  .6

  ތަކެތި އަރިހަށް ގެންދިޔުމާއި، އެތަކެތިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް ފޮނުވާ ނޯޓުފަދަ
 ވާލުކުރުން. ންޖެހޭ ފަރާތްތަކާ ޙަވާލުކުރަ އަނބުރާ ދެއްވުމުން، އެތަކެތި ޙަ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ކުރައްވާ ކަންތައްތަކުގެ ކަލަންޑަރު ހަދައި ބެލެހެއްޓުން. އަދި ކޮންމެ  .7
 ހަށް ކަލަންޑަރު ގެންދިޔުން.ދުވަހަކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރި

އޮފީހުން ބޭރުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް  ،އޮފީހުގަޔާއި .8
 ބާއްވަވާ އެކިއެކި ބައްދަލުވުންތަކުގެ ހުރިހާ އިންތިޒާމުތަކެއް ހަމަޖެއްސުން.
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 ،ންނަވާ އެކިއެކި ޖަލްސާތަކާއިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ރާއްޖޭގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަ .9
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބަށް  ،ރަސްމިއްޔާތުތަކުގައި ކަންތައްތައް ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތާއި

ޚާއްޞަވެފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ އިދާރީ އިންތިޒާމުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި އެއްކޮށް، އެކަމެއް ހިނގުމުގެ 
 ނައިބަށް ދަންނަވައި، ކަމާބެހޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

 ކުރުން. 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އަތޮޅުތަކަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުތައް ރާވައި، އެންމެހާ  .10

އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން. އަދި ދަތުރުފުޅަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުތައް އޮފީހުގެ ކަމާބެހޭ 
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބަށް އެ މަޢުލޫމާތު އެރުވުން. ، ޓުތަކުން ހޯދައިޔުނި

ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން  ،އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުންނާއި ،ސަރުކާރުގެ އޮފީސް އޮފީހުންނާއި .11
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބަށް ދަޢުވަތު އަރުވާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް 

 .ކުރުން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ  .12

 ޔުނިޓުތަކާއި ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރުން. އޮފީސް/ ސެކްރެޓޭރިއެޓް/ އޮފީހުގެ ކަމާބެހޭ ،މަޢުލޫމާތުތައް
 ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުތަކުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ ދެކަނބަލުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް  .13

 ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ ލަފާފުޅުގެ މަތިން ތައްޔާރުކޮށް ،އައިޓިނަރީއާއި ޑެލިގޭޝަން
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް މެދުވެރިކޮށް ހަމަޖެއްސުން. ،އެންމެހާ އިންތިޒާމުތައް 

 ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅުތައް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރައްވާ .14
 ވިލަރެސްކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެންގުން.

ހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފޮނުއްވާ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އަންނަ އެކިއެކި މުނާސަބަތުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމް .15
މުނާސަބަތުތަކާ ގުޅިގެން ތައް ފޮނުވުމުގެ ކަންތަކާއި، މިފަދަ ތަޙުނިޔާ ކާޑާއި މެސެޖު 

ފޮނުއްވާ ދިވެހި އަދި ބޭރުގެ  ރިހަށް ތަޙުނިޔާ ކާޑާއި މެސެޖުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަ
 އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާކޮށް ސިޓީ ފޮނުވުން.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ ފަރާތްޕުޅުންނާއި އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ  .16
ކަނބަލުންގެ ފަރާތްޕުޅުން އެކިއެކި ބޭފުޅުންނަށް ހަދިޔާ ފޮނުވުމާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެ

ނައިބުގެ އަރިހަށް ނުވަތަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ ދެކަނބަލުންގެ އަރިހަށް ހަދިޔާ ފޮނުއްވާ 
 ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާކުރުން.

 
*************** 
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 އޯ(.އޭ.އޮފީސް )އެލް ލީގަލް އެފެއާޒް 

 ސްލޭޓިވް އެޖެންޑާ ޖި ލެ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި  .1
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ ލަފާ ދިނުން.

ޔުނިޓުތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާ އެކިއެކި އޮފީސް/ ސެކްރެޓޭރިއެޓް/ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ  .2
 ގުޅިގެން އެ ތަންތަނަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ ލަފާދިނުން.

ޤާނޫނީ އަދި ޝަރުޢީ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމާގުޅޭ ގޮތުން މަރުކަޒީ ފެންވަރުގައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން   .3
 ހިންގައި ވިލަރެސްކުރުން. 

ލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތައް ޤާނޫނީ އަދި ޝަރުޢީ ނިޒާމު ހިންގުމާ ބެހޭގޮތުން، ދައު .4
 ބަލައި، އެކަންކަމާމެދު ފެންނަގޮތެއް އެއިދާރާތަކަށް ހުށަހެޅުން.

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި، ސަރުކާރުގެ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާއަށް  .5
އެއްގޮތަށް ޤާނޫނުތައް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް މުރާޖަޢާކޮށް، ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާއާ 

ޤާނޫނުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމާގުޅޭ ގޮތުން މަރުކަޒީ ފެންވަރުގައި ، އެކުލަވައިލުމާއި
 ހިންގަންޖެހޭ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުން.

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޓިޒަންޝިޕް ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް  69/4ޤާނޫނު ނަންބަރު  .6
ބޭރުމީހުންނަށް ދިވެހިރައްޔިތުކަން ދިނުމާއި، ދިވެހި ރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލަން އެދޭ ކޮންމެ ވާންއެދޭ 

މީހަކު ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ދިވެހިރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލަން ނިންމައިފިނަމަ، އެކަމާގުޅޭގޮތުން 
 ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން. 

ފާސްކުރައްވާ ބިލުތައް ތަސްދީޤް ކުރެއްވުމުގެ ކުރިން ޤާނޫނީ ގޮތުން ދޭންޖެހޭ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  .7
 ލަފާދިނުން.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފޮނުއްވާ ބިލުތަކުގައި ޤާނޫނީގޮތުން ހުރި މައްސަލަތައް ބަލައި،  .8
 ދިރާސާކުރުމާއި، ބިލުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުން. 

 ކްލިމެންސީ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ޒ( ގެ ދަށުން ޖިނާއީކުށްތަކުގައި ޙުކުމްކުރައްވާފައިވާ،  115ގެ ޤާނޫނުއަސާސީ  .9
އިސްތިޢުނާފްކުރެއްވުމުގެ އިތުރު ފުރުޞަތެއް ނެތް މީހުންގެތެރެއިން، ވަކިވަކިފަރުދުންގެ ކުށަށް 



7 
 

އެންމެހައި  ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން މަޢާފް ދެއްވުމާއި، އަދަބު ލުއިކޮށްދެއްވުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ
 ކަމެއް ބެލެހެއްޓުން.

 ގެޒެޓް 

ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަން ކަނޑައަޅާ ލިޔުންތައް  .10
 ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުމާއި، ގެޒެޓާބެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.

************ 
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 އޯ(.ޕީ .)ޕީ އޮފީސް  އެންޑް ޕާލިމަންޓަރީޕޮލިޓިކަލް 

 ޕާލިމަންޓަރީ އެފެއާޒް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ޤައުމުގެ ދިފާޢުގައި ހަނގުރާމަކުރުމަށް ނުވަތަ  243ޤާނޫނުއަސާސީގެ  .1
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ލަޝްކަރެއްގައި ސިފައިން ޙަރަކާތްތެރިވުމަށް ސިފައިންގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ 

ރެއް ކުރައްވައިފިނަމަ ޙައިޘިއްޔަތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުއްދައެއް ދެއްވައިފިނަމަ، ނުވަތަ ޢަމު
 އެކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަމެއް ކުރުން.  

ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގެ ދަށުން ހަނގުރާމަ ނުވަތަ ޞުލްޙަ  115ޤާނޫނުއަސާސީގެ  .2
ޖިލީހުން އިޢުލާންކުރެއްވުމުގެ ޤަރާރު ނެރުމާއި އެފަދަ ޤަރާރުތައް ރައްޔިތުންގެ މަ 

 ފާސްކުރެއްވުމަށްޓަކައި ވަގުތުން އެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.  

ވަނަ  257ޤާނޫނުއަސާސީގެ ، ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާން ކުރެއްވުމަށް ނެރޭ ޤަރާރު .3
 މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން. 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޤާނޫނުއަސާސީގައި  260)ވ( އަދި  115)ނ(  257، 253ޤާނޫނުއަސާސީގެ  .4
ޢުލާނުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތުގެމަތިން، ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އި

ކަމެއް ކުރުމާއި، ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާއި، ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގެ 
މުއްދަތު ހަމަވުމުން އެކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިޢްލާން ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައިކަމެއް 

 ބެލެހެއްޓުން. 

ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ  ގެ 3ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ  70ނުއަސާސީގެ ޤާނޫ  .5
މިއޮފީހުގެ ކަމާބެހޭ ޖެ ޙާލަތެއްގައި އެކަމަށްޓަކައި މަޖިލީހަށް ޖަވާބުދާރީވެވަޑައިގަންނަވަން ޖެހިއް

 ޖެހޭ އެންމެހާ ކަންކަން ކުރުން.އެކިއެކި އޮފީސްތައް މެދުވެރިކޮށް ކުރަން 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  92)ހ(، )ށ( އަދި  91ޤާނޫނުއަސާސީގެ  .6
ފާސްކުރައްވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުމަށްޓަކައި ފޮނުއްވާ ބިލުތަކާބެހޭ އެންމެހައި 

ލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ކަންތައްތަކާއި، ބިލަކާމެދު އަލުން ވިސްނެވުމަށް ނުވަތަ އެ ބިލަށް ގެންނާން ރައީސު
ފެނިވަޑައިގަންނަވާ އިޞްލާޙަކާމެދު ވިސްނެވުމަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އަނބުރާ ފޮނުވަންޖެހޭ 
ބިލުތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި އަދި 

ގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤްކުރައްވާ ބިލުތައް ސަރުކާރު 
 އެންމެހައި ކަމެއް ބެލެހެއްޓުން.
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ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ބިލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ  .7
ނުވުމުގެ އޮފީހާއި ޕާލިމަންޓަރީ ގްރޫޕާ ލިއޭސްކުރުމާއި އެ ބިލުތައް ޕާލިމަންޓަރީ ގްރޫޕުގެ އޮފީހަށް ފޮ 

ކުރިން އެ މަޢުލޫމާތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެރުވުމާއި، ކަމާގުޅޭ ޤާނޫނީ އަދި އިދާރީ އެންމެހައި 
 ކަންތައްތައްކުރުން.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި، ޤަރާރުތަކާއި، ކުއްލި މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން  .8
ވުންތައް ހިއްސާކޮށް އެކަން ޕާލިމަންޓަރީ ގްރޫޕާ ލިއޭސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވާ ނިންމެ 

 ކުރުން.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގައި އެޖެންޑާކުރެވޭ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާގެ  .9
ސަމާލުކަމަށް ގެންނަންޖެހޭކަންކަން އެމަނިކުފާނުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމާއި، ޖަލްސާތައް ކުރިއަށްދާ 

ތް މޮނިޓަރކުރުމާއި ޖަލްސާގައި ހިނގާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސަމާލުކަމަށް ގޮ
 އެކަންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުން.، ގެންނަންޖެހޭ ކަންކަން ފާހަގަކޮށް

ކާއި އެ ވުޒާރާތަކުގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ދަށުން ސަރުކާރުން އުފައްދާ ވުޒާރާތަ  116ޤާނޫނުއަސާސީގެ  .10
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާތައް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަށްޓަކައި އެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް 

 ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަމެއް ކުރުން.

ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރައްވާ މެންބަރުން އެ މަޖިލީހަށް  .11
ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އާއި )ރ( ގެ ދަށުން  129ށްފަހު، ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޢައްޔަންކުރެއްވުމަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދުމަށްޓަކައި އެބޭފުޅުންގެ ނަންތައް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް 
 ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަމެއް ކުރުން.

އުފައްދަންޖެހޭ މުއައްސަސާތަކާއި،  ދީޤްކުރައްވާ އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުންރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞް  .12
ކޮމިޝަންތަކާއި ބޯޑުތައް އުފެއްދުމާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ކަމާބެހޭ 
އޮފީސްތަކާއި ޔުނިޓުތަކާ ލިއޭސްކުރުމާއި، ޤާނޫނުތައް ތަންފީޛުކުރުމުގެ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް 

ކަންކަން ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަންކަން ހުރިނަމަ، އެ
 ކުރުން.

ކުންފުނިތައް  ސަރުކާރުން އުފައްދަން ބޭނުންވާ ، ސިޔާސަތުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން ސަރުކާރުގެ   .13
 ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައްކުރުން. އުފެއްދުމާއި، ކުންފުނިތައް އުވާލުމާ

ގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ  3)ށ( ގެ  ވަނަ މާއްދާގެ 70ޤާނޫނުއަސާސީގެ  .14
 މަޖިލީހަށް ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ ޙާލަތެއްގައި އެކަމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަމެއް ކުރުން. 



10 
 

 ކޮމިޓީ ބޯޑް އެޕޮއިންޓްމަންޓްސް / ޕޮލިޓިކަލް އެޕޮއިންޓްމަންޓްސް/ ކޯޕަރޭޓް އެޕޮއިންޓްމަންޓްސް 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ވަޒީރުންގެ  139)ހ( އަދި  137 ،)ހ( 129)ޅ(،  115އަސާސީގެ ޤާނޫނު .15
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމުގެ ވާޖިބު އަދާކުރެއްވުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ މަޤާމުތަކަށް  ،މަޖިލީހަށާއި

 ،މެއް ބެލެހެއްޓުމާއި ބޭފުޅުން ޢައްޔަންކުރުމާއި، އެ މަޤާމުތަކުން ބޭފުޅުން ވަކިކުރުމާގުޅޭ އެންމެހާކަ 
 އެ ބޭފުޅުންގެ އިސްތިޢުފާގެ އެންމެހައި ކަމެއް ބެލެހެއްޓުން.

 210)ށ(،  200)ށ(،  190)ށ(،  180)ށ(،  168)ހ(،  148، 147އަސާސީގެ ޤާނޫނު .16
ވާ ތިރީގައިމިވާ މަޤާމުތަކަށް ކުރައްވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސް 221އަދި 

 ޔަން ކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.ބޭފުޅުން ޢައް

 .ުއުއްތަމަ ފަނޑިޔާރ 

 .ްޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުނ 

 .ްސްޕްރީމް ކޯޓުގެ އެންމެހައި ފަނޑިޔާރުނ 

 .ްއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުނ 

 .ްސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުނ 

  ެމެންބަރުން.ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގ 

 ިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން.-އެންޓ 

 .ްއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލ 

 .ްޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލ 

ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޗެއަރމަނުންނާއި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ  .17
ޑުތަކުން ވަކިކުރުމާގުޅޭ އެފަދަ މެންބަރުން އެބޯ، މެންބަރުކަމުގެ މަގާމުތަކަށް ބޭފުޅުން ހަމަޖެއްސުމާއި

 ގޮތުން ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު މަސްއޫލުވެ  140އަސާސީގެ ޤާނޫނު .18
ޖަވާބުދާރީވާނެ އެ މުއައްސަސާއެއްގެ ހިންގުމަށް ހުންނަންޖެހޭ އިދާރާތަކަށާއި މުއައްސަސާތަކަށް، 

 އެންމެހައި ކަމެއް ބެލެހެއްޓުން. ވަޒީރުން ހަމަޖެއްސެވުމާގުޅޭ

 ވަނަ މާއްދާގެ )ދ( އަދި )ތ( ގެ ދަށުން ބޭރު ޤައުމުތަކަށާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ  115އަސާސީގެ ޤާނޫނު .19
ޅު ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާ ސަފީރުން ޢައްޔަންކުރުމާއި، އެފަދަ ސަފީރުންގެ ފަތްކޮ
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ސަފީރުން އަނބުރާ ގެނައުމާއި އަދި މަޤާމުން ވަކިކުރުމާބެހޭ އެންމެހައި ކަމެއް ، ބަލައިގަތުމާއި 
 ބެލެހެއްޓުން.

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް  165)އ( އަދި  158އަސާސީގެ ޤާނޫނު .20
މާއި، ވަކިކުރުމާބެހޭ އެންމެހައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރާ ބޭފުޅަކު އެމަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރު

 ކަމެއް ބެލެހެއްޓުން.

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އެކުލަވާލުމާބެހޭ  160އަސާސީގެ ޤާނޫނު .21
 އެންމެހައި ކަމެއް ބެލެހެއްޓުން.

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  226އަދި  216، 204، 194، 184، 174، 162އަސާސީގެ ޤާނޫނު .22
މިވާފަރާތްތަކުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހަޅުއްވާ އިސްތިޢުފާގެ ކަންތައްތައް ތިރީގައި 
 ބެލެހެއްޓުން.

 .ްޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުނ 

 .ްއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުނ 

 .ްސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުނ 

 .ްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުނ 

 ިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން.-އެންޓ 

 .ްއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލ 

 .ްޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްދާ ބޯޑު، މަޖިލިސް، ކައުންސިލް، ކޮމިޓީފަދަ ތަންތަން އުފައްދައި،  .23
 އެތަންތަނުގެ މަސައްކަތްތައް އެކުލަވާލުން.

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކެޕިޓަލް މާރކެޓް  8ނޫނުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާ .24
ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޗެއަރމަން އާއި ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ 

 ޢައްޔަންކުރުން.

ޓަލް ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކެޕި 6ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  .25
 މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުން.



12 
 

ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި، މަޖިލިސްތަކުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރުމަށް  ،ފަންޑުތަކާއި ،ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކާއި .26
ނުވަތަ  ،ގެ މެންބަރުކަމުގެ މަގާމަށްނުވަތަ އެގްޒެކެޓިވް ބޯޑު ،އެތަންތާނގެ ގަވަރުނަރުކަމުގެ މަގާމަށް

ނާއިބުންނާއި އެފެންވަރުގެ ބޭފުޅުން  ،މިފަދަ މަގާމުތަކަށް ވަޒީރުންނާއި ،މިނޫން ނަމެއްގައިވިޔަސް 
 ހަމަޖެއްސުމާބެހޭ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން.

ވަނަ މާއްދާގެ )ގ( ގެ ދަށުން އެކިއެކި ތަޙުޤީޤުތައް ކުރެއްވުމަށް ނުވަތަ  115ޤާނޫނުއަސާސީގެ  .27
ޤައުމީ މައްސަލަތަކުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލަފާދެއްވުމަށް އުފައްދަވަންޖެހޭ ވަގުތީ ކޮމިޝަންތައް 

 އުފެއްދެވުމުގެ އެންމެހައި ކަމެއް ބެލެހެއްޓުން. 

 ޓީސް ޕަރފޯމަންސް މެނެޖްމަންޓް ޕޮލިޓިކަލް އެޕޮއިން 

 ،ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ދަށުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށާއި 115ޤާނޫނު އަސާސީގެ  .28
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމުގެ ވާޖިބު އަދާކުރެއްވުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ މަޤާމުތަކަށް 

 ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުން. 

........................................................................................................................ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ސ( ގެ ދަށުން ޤައުމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ބަންދު  115ޤާނޫނުއަސާސީގެ  .29
 ލެހެއްޓުން.ދުވަސްތައް ކަނޑައެޅުއްވުމުގެ އެންމެހައި ކަމެއް ބެ

ރަސްމީ ޢިއްޒަތުގައި ފަސްދާނުލުމަށް ދައުލަތުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ބޭފުޅުން ފަސްދާނުލުމާބެހޭ  .30
ޤައުމީ ދިދަ ، ކަންތައްތަކާއި، ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ވެރިންނާއި ޢިއްޒަތްތެރިން އަވަހާރަވުމުގެ ހިތާމައިގައި

 ހޭ ކަންތައްތައްކުރުން.ބައިދަނޑިއަށް ތިރިކުރުމާއި، ސަރުކާރު ބަންދުކުރުމާބެ

ދައުލަތުގެ މަގާމުތަކާއި، މުވައްޒަފުންނާއި ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރުން އިސްވެ ކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަން  .31
ކުރުވުމާއި، މިކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާމެދު މަރުކަޒީ ފެންވަރުގައި ދޭންޖެހޭ ލަފާ 

 މުން.ދިނުމާއި، ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުންތައް ނިން

ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޤާނޫނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންތައްތައް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ތަންފީޒުކޮށް،  .32
ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 އް ކުރުން.ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ބާރުއެޅުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަ 115

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ސަލާމަތީ ޚިދްމަތްތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ  238ޤާނޫނުއަސާސީގެ   .33
އާއި ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ޖަވާބުދާރީވަނިވި ގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ކުރޭތޯ 

 ބެލެހެއްޓުން.ކަށަވަރުކުރެއްވުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަމެއް 
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ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން ޤާނޫނުގެ ވެރިކަން ކުރިއެރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ  115ޤާނޫނުއަސާސީގެ  .34
 ކަންކަން ކުރުން.

ވަނަ މާއްދާގެ )ޓ( ގެ ދަށުން ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކަށް  ޤާނޫނުއަސާސީން  115ޤާނޫނުއަސާސީގެ  .35
ތީ ޚިދުމަތްތަކުން ތަބާވާކަން ކަށަވަރުކުރެއްވުމަށް ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމުކުރާ އުސޫލުތަކަށް ސަލާމަ 

 ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

************ 
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 އޯ(ރު.އާ.)އެފް ފޮރިން ރިލޭޝަންސް އޮފީސް 

ވަނަ މާއްދާގެ )މ( ގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު  115ޤާނޫނުއަސާސީގެ  .1
އެ ސިޔާސަތުތައް ހިނގާނުހިނގާ ގޮތް ބެލުމަށާއި  ،އެ ސިޔާސަތުތައް ހިންގުމަށާއި ،ކަނޑައެޅުމަށާއި

އަދި ބޭރު ޤައުމުތަކާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއެކު ގުޅުން ޤާއިމްކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި 
 ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަމެއް ކުރުން.

ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި ސަރަޙައްދުގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ  115ޤާނޫނުއަސާސީގެ  .2
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ، ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި  ރައްކާތެރިކަން

ސިޔާދަތަށް އިޙްތިރާމްކުރުން އިތުރުކުރުވުމަށް ކުރަންޖެހޭ  މުޖްތަމަޢުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ
 .ކަންތައްތައް ކުރުން

ވަނަ މާއްދާގެ )ފ( ގެ ދަށުން ބޭރު ޤައުމުތަކާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ  115ޤާނޫނުއަސާސީގެ  .3
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ، ޖަމްޢިއްޔާތަކާއެކު ދިވެހިރާއްޖެއިން ވާ މުޢާހަދާތަކާއި އެއްބަސްވުންތަކުގައި

އަދި، ދިވެހި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޢާންމު   ސޮއިކޮށް ތަޞްދީޤްކުރުމުގެ އެންމެހައި ކަމެއް ބެލެހެއްޓުން.
 އުސޫލުން  ޤާނޫނީ ހުއްދަ ދެއްވަންޖެހޭ އެއްބަސްވުންތަކަށް ހުއްދަ ދިނުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރުން.

ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކާއި ގުޅިގެން ދިވެހި ދައުލަތުން އުފުލަންޖެހޭ  .4
އި، އެކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ދިވެހި ސަރުކާރުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ޒިންމާތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލަ

 ދިރާސާކޮށް މޮނީޓަރކުރުން. 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ދިވެހި ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ވެރިކަން ހިންގާ  93ޤާނޫނުއަސާސީގެ  .5
ންޖެހޭ އެންމެހައި ކަމެއް ފަރާތުން ބައިވެރިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ކުރަ 

 ބެލެހެއްޓުން.

ދެއްވާ އެހީއާ ގުޅިގެން ޖަމްޢިއްޔާ އަދި ޖަމާޢަތްތަކުން  ޤައުމުތަކުންނާއި ރާއްޖެއަށް ބޭރުގެ އެކިއެކި .6
ވިލަރެސްކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްއާއި މި އޮފީހުގެ ޕޮލިސީ އޮފީހާއި 

 ޅޭ އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން ހިންގުން.އަދި މި ނޫންވެސް ކަމާގު

ރާއްޖޭންބޭރުގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކާއި، ކޮންސިއުލޭޓްތަކާއި، އެފަދަ  .7
 އޮފީސްތަކާބެހޭ ކަންތައްތައް ވިލަރެސްކުރުމާއި މޮނީޓަރކުރުން.
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އިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ރާއްޖޭންބޭރުގައި ބަ .8
 ޖަލްސާތަކާބެހޭ ކަންތައްތައް ކަމާބެހޭ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ލަފާއާއެކު ކުރުން.  

ރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުތަކުގައި ފޮރިން  ،ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ އެންމެމަތީ ވެރިން .9
 ރިލޭޝަންސްއާ ގުޅޭ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓެވުން. 

މްހޫރިއްޔާގެ ޚާއްޞަ މަންދޫބެއްގެގޮތުން ރާއްޖޭންބޭރަށް ފޮނުއްވާ ބޭފުޅުންގެ ދަތުރުފުޅާ ރައީސުލްޖު .10
 ބެހޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުން.

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ވެރިންނަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ، ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ވެރިންނާއި .11
 ދީ، ތަޢުޒިޔާގެ މެސެޖުތައް ފޮނުވުމާބެހޭ ކަންތައްތައްކުރުން. ފޮނުވާ ޚާއްޞަ ތަހުނިޔާ، ހަމްދަރު

ބޭރު  ،އެކި މުނާސަބަތުތަކުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބަށް   .12
ޤައުމުތަކާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަރަޙައްދީ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ވެރިންނަށް، ފޮނުވާ ތަހުނިޔާގެ 

ފޮނުވުމާއި، މިފަދަ މުނާސަބަތުތަކުގައި އެފަދަ ބޭފުޅުން ފޮނުއްވާ ތަހުނިޔާއަށް ޝުކުރު މެސެޖާއި، ކާޑު 
 އަދާކުރުން. 

ރާއްޖޭގައި ފާހަގަކުރާ އެކިއެކި މުނާސަބަތުތަކާ ގުޅިގެންނާއި، ހިނގާ ޚާއްޞަ ކަމަކާ ގުޅިގެން ބޭރު  .13
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ޤައުމުތަކާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަރަޙައްދީ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ވެރިން
 ފޮނުވާ ތަހުނިޔާ، ތަޢްޒިޔާ، ހަމްދަރުދީއަށް ޝުކުރު އަދާކުރުން.  

ބޭރު ޤައުމުތަކާއި، ޖަމާޢަތްތަކުގެ އިސްވެރިންނަށް ފޮނުވާ  ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސޮއިކުރައްވައި .14
 ލިޔުންތައް ތައްޔާރުކުރުން. 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ ދެކަނބަލުން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުންނާއި .15
ރާއްޖެއިންބޭރަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުތައް އިންތިޒާމުކުރުމުގައާއި ދަތުރުފުޅުތަކުގެ 

 ކަންތައްތަކުގައި ފަންނީގޮތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ  ،ގައިބޭރުގެ އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން އިނގިރޭސިބަހުން ޝާއިޢުކުރާ ފޮތްފޮތު  .16
ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ، ބެހޭގޮތުން ޝާއިޢުކުރާ މަޢުލޫމާތު އެފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުމާއި

 އެކަން ބެލެހެއްޓުން. ، އެފަރާތްތަކަށް އަންގައި

ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުންނަށް ފޮނުއްވާ ސިޓީފުޅުތަކުގެ  .17
ތަކާއި، ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފޮނުއްވާ ސިޓީފުޅުތައް  މައްސަލަ

 ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން. ،އެ ސިޓީފުޅުތައް ފޮނުވަން ވިދާޅުވެއްޖެނަމަ ، ޑްރާފްޓްކުރުމާއި
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އްޖެއާއި ރާއްޖޭން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް ރާ .18
އޮފީސް/ ބޭރުގެ ބޭފުޅުން ކޯލް ކުރައްވާއިރު ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް އޮފީހުގެ ކަމާބެހޭ 

 ޔުނިޓުތަކާ ވިލަރެސްކޮށްގެން ތައްޔާރުކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން. ސެކްރެޓޭރިއެޓް/

ރާއްޖެއިންބޭރަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުތަކާ  ،ބު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައި .19
މި އޮފީހުގެ އޮފީސް/ ކަމާބެހޭ  ،ފޮލޯއަޕް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ފޮލޯއަޕް ކުރެއްވުމަށް  ،ގުޅިގެން 

 ދެންނެވުން.  ޔުނިޓުތަކުގައިސެކްރެޓޭރިއެޓް/ 

ޤައުމުތަކުގެ އެކިއެކި ބޭފުޅުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް ބޭރު  .20
ކުރައްވާ ކޯލްތަކަށް އޮފީހުގެ ކަމާބެހޭ ޔުނިޓުތަކާ ވިލަރެސްކޮށްގެން ބްރީފިންގ ޕޭޕަރުތައް ތައްޔާރުކޮށް، 

 އޮފީސް/ ސެކްރެޓޭރިއެޓް/ ކޯލްތަކާ ގުޅިގެން ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ކަންތައްތައް މިއޮފީހުގެ ކަމާބެހޭ
 ޔުނިޓުތަކަށް އެންގުން. 

ރާއްޖޭގައި ތަޢްޒިޔާގެ ފޮތެއް ހުޅުވާފައިވާނަމަ،  ،ންބޭރުގެ ޢިއްޒަތްތެރިން އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭ .21
އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެފޮތުގައި ލިޔުއްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ، ފޮތުގައި ލިޔުއްވުމުގެ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެރުވުން.  ،އިންތިޒާމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި

ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ބޭރު ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ބައްދަލުކުރެއްވުންތަކާ ރައީ .22
 މިއޮފީހުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގައި ދެންނެވުން. ،ގުޅިގެން ފޮލޯއަޕް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް 

އޮޓޮގްރާފް ހޯދަން ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ ފޮޓޯފުޅާއި .23
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް ސިޓީ ފޮނުވާ ރާއްޖޭން 

 އެފަރާތްތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމުގެ ކަންތައްކުރުން.  ،ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް އެ ތަކެތި ފޮނުވުމާއި 

ވޭ ރިޕޯޓުތައް މޮނިޓަރކޮށް ވަޒަންކުރުމާއި ރާއްޖެއާއި ބޭރުގެ މީޑިއާގައި ރާއްޖެއާ ބެހޭގޮތުން ކުރެ  .24
 އެކަންކަން ކަމާބެހޭ ދާއިރާތަކަށް އެންގުން.

 

************ 
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 (އޯ.ބީ .)ސީ ކެބިނެޓް އޮފީސް 

 ކެބިނެޓް ސެކްރެޓޭރިއެޓް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ ދަށުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  134ޤާނޫނުއަސާސީގެ  .1
ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތުތައް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ގެންގޮސް، 

 .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވާ ގޮތެއްގެ މަތިން ޢަމަލުކުރުން
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު  134ޤާނޫނު އަސާސީގެ  .2

ޖަވާބުދާރީވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭނުންވާ ހިނދެއްގައި އެކަމާގުޅޭ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް
 އެންމެހައި ކަމެއް ބެލެހެއްޓުން.

ވަނަ މާއްދާގެ )ކ(ގެ ދަށުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް މިއޮފީހުން ހުށަހަޅާ  115ޤާނޫނުއަސާސީގެ  .3
އްޔާރުކުރުވުމާއި، ވަޒީރުންގެ ފަންނީ ކަރުދާސްތައް، ކަމާގުޅޭ އޮފީހުގެ ޔުނިޓުތައް މެދުވެރިކޮށް ތަ

މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ތައްޔާރުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ 
 .ކަންތައްތައް ކުރުން

ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީތަކުން ފޮނުއްވާ އެކިއެކި ކަރުދާސްތަކުގެ  .4
މަތޯ ބަލައި، އެ ކަރުދާސްތައް ރިވިއުކޮށް، މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާނަމަ، އެ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަ

މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރުވައި، އެ ކަރުދާސްތައް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ 
 ކަންތައްތައް ކުރުން.

 އި ބެލެހެއްޓުން. ރެކޯޑުކުރުމާ ،ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ .5
އެ ޖަލްސާގެ އެންމެހާ އިންތިޒާމުތައް  ،ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކަށް ވަޒީރުންނަށް ދަންނަވައި .6

ނިންމާ މައްސަލަތައް  . އަދި އެ ދުވަހެއްގެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއިން ހަމަޖެއްސުން
އުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކަށް ފޮނުވުމާއި ގޮތެއްގެ މަތިން ދަނިންމިގޮތް، ކެބިނެޓް ސެކްރެޓަރީ އަންގާ 

 މި އޮފީހުގެ ކަމާބެހޭ ޔުނިޓުތަކަށް އެ މަޢުލޫމާތުތައް ފޮނުވުން.  އަދި
ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ޒަމާނީކުރުމުގެ ގޮތުން "ކެބިނެޓް ޑިޖިޓަލް" މެދުވެރިކޮށް ވަޒީރުންގެ  .7

 މަޖިލީހުގެ މަޢުލޫމާތު ޑިޖިޓައިޒްކުރުން.
މަޖިލީހުގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު އެކުލަވާލުމާއި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން އެކިކަންކަމުގައި ވަޒީރުންގެ  .8

އެ  ތަފާތު އުސޫލުތަކުގެ މެނުއަލް ތައްޔާރުކުރުމާއި ގައިޑްލައިންތަކާއި ޢަމަލުކުރައްވަންޖެހޭ
 ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުން. އުސޫލުތަކަށް
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 ،ގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުތަކާއިއެ ފެންވަރުގެ މަޤާމުތަކު  ،ވަޒީރުންނާއި .9
 ،އެ ހުއްދަ ދެއްވުމާއި ،ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅުތައް ކުރެއްވުމަށް ހުއްދައަށް އެދިވަޑައިގަތުމާ ގުޅިގެން

އެބޭފުޅުން ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުތަކާއި، ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅުތަކުގައި ފުރާވަޑައިގަތުމުން، އޮފީސް 
 ޒީރަކު ހަމަޖެއްސުން. ހިންގާނެ ވަ

 
 ޕްރެޒިޑެންޓް އެކްޝަން ކޮމިޓީ 

ރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގެ ބަދަލުގައި، ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ އަދި ޤާނޫނުން ބާރުލިބޭ ވަސީލަތްތަކުގެ ޝަ .10
ބޭނުންކޮށްގެން ވިޔަފާރިއާއި އެފަދަ އެހެނިހެން މުޢާމަލާތްތަކުގެ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގައި 

 ފެންނަގޮތުގެ ލަފާއެރުވުން.ޢަމަލުކުރަން 
ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން، ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާތަކަށް ހުށަހަޅައިގެން، އެ  .11

މަރުޙަލާތައް ކަޑައްތުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުން އަމިއްލައަށް 
ފައިވާ ކަންކަމާބެހޭ ޢިލްމާއި ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި އިޚްތިޔާރުކުރާ، އަދި ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަ ބިނާވެ

އަވަސް މަގަކުން ޝަރީޢަތުން ބޭރުން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަން 
 ފެންނަގޮތުގެ ލަފާ އެރުވުން.

ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އާބިޓްރޭޝަން އުސޫލުން ނިންމެން ހުންނަ  .12
މައްސަލަތަކުގައި އަޅަންވީ ފިޔަވަޅުތަކާއި އެނޫން މައްސަލަތަކާމެދު ޢަމަލުކުރަން ފެންނަގޮތުގެ ލަފާ 

 އެރުވުން.
އާބިޓްރޭޝަން އުސޫލުން މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުން، މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން  .13

  ގޮތުގެ ލަފާ އެރުވުން.އާބިޓްރޭޓަރަކު ހަމަނުޖައްސާ ޙާލަތުގައި ޢަމަލުކުރަން ފެންނަ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާ އެހެނިހެން މައްސަލަތައް ދިރާސާކުރުމާއި، އެ  .14

މައްސަލަތަކާމެދު އަޅަންވީ ފިޔަވަޅުތަކާއި، އެފަދަ މައްސަލަތަކާމެދު ޢަމަލުކުރަން ފެންނަގޮތުގެ ލަފާ 
 އެރުވުން. 

 އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލް 

، ބޭނުންހިފައި  ،ޖެއަށް ލިބިފައިވާ ވަސީލަތްތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގެމަތިންޤުދުރަތީގޮތުން ރާއް .15
ހަކަތައިގެ  ،ވިޔަފާރި އަދި މާލީ ގޮތުންނާއި ،ކަނޑު އަދި ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ރޮނގުންނާއި

ކުރިއަރާފައިވާ ތަނަކަށް ރާއްޖެ ހެދުމާބެހޭގޮތުން  ،ތަޢުލީމީ ގޮތުން ތަރައްޤީވެ ،ގޮތުންނާއި 
 އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން. ،އެކުލަވާލަންޖެހޭ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް 
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތާއި، އިޤްތިޞާދު ހަރަކާތްތައް ދެމެހެއްޓެނިވި އަދި ޒަމާނާ  .16
އެކަށައަޅާ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ  އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި

 ތޯ ބަލައި، އެކަންކަން ކުރުވުން.ންދޭ ޅާފައިވާ މުއްދަތުތެރޭގައި އަޅަމު ފިޔަވަޅުތައް، ކަނޑައަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީއަށް މުހިންމު ދާއިރާތައް ކަނޑައަޅައި، އެ ދާއިރާތައް  .17

ރޮމޯޓްކުރުމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އިންވެސްޓަރުންގެ މެދުގައި ޕް
 ތޯ ބަލައި، އެކަންކަން ކުރުވުން.އަޅަމުންދޭ

ސަރުކާރުގެ އެކި ދާއިރާތަކުން ކުރިއަށް ގެންދަވާ ތަރައްޤީގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް އަޅަން ޖެހޭ  .18
ވިލަރެސްކުރުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ބަލައި، ފިޔަވަޅުތައް ކަނޑައެޅުމާއި، ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް 

 އެކަންކަން ޙައްލުކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ކަނޑައެޅުން.
ސަރުކާރުން ކުރަމުން  ،ރާއްޖޭގެ ބަޖެޓަށް އައިސްފައިވާ މާލީ ދަތިކަމަށް ޙައްލެއް ގެނައުމުގެގޮތުން  .19

ކުރެވޭ ޚަރަދުތަކަށް  ،ޝްރޫޢުތަކާއި ރާއްޖޭގެ މާޙައުލާ ނުގުޅޭ މަ ،އަންނަ ޚަރަދުތައް ދިރާސާކޮށް
 ފައިދާނުވާ މަޝްރޫޢުތަކަށް ޚަރަދުކުރުން ހުއްޓާލުމާ ގުޅޭގޮތުން ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން. ،ބަލައި

 އުސޫލުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުން. ،ޓެކުހާއި ޑިއުޓީއާ ގުޅޭ ކަންތައްތައް ރިވިއުކޮށް  .20
 ،ދާއިރާތަކަކުން ފެންވަރު ރަނގަޅު ބިންގާތަކެއް ބިނާކޮށް އިންވެސްޓަރުން ޝައުޤުވެރިވާފަދަ ގިނަ .21

މިކަންތައްތައް ލުއި  ،މާލީގޮތުން ޤައުމު ތަނަވަސްވާނެފަދަ ވިޔަފާރިތަކަށް މަގު ތަނަވަސްކޮށްދީ 
 އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން. ،ގަވާއިދުތަކެއްގެ ދަށުން ކުރިއެރުވުމުގެ މަގު ހުޅުވައިދިނުމަށްޓަކައި 

އެބަޔަކު ކޮށްދޭ އިންވެސްޓްމަންޓުގެ ދާއިރާއާއި އިންވެސްޓްމަންޓުގެ  ،ކޮށްދޭ ފަރާތްތަކަށްއިންވެސްޓް  .22
 ޚާއްޞަ ޢިނާޔަތްތަކެއް ލިބޭނެގޮތަކަށް ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން. ،މައްޗަށް ބިނާކޮށް 

ޖެހޭ ރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް ގެދޮރުގެ ތަނަވަސްކަން ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ތަންފީޒުކުރަން .23
ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުތަކަށް ނިންމަމުން  ،ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް

 .އެކަން ކުރުވުން ،ގެންދޭތޯ ބަލައި 
އެކި ސަރަޙައްދުތަކަށް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ދިވެހިންނަށް ވަޒީފާތައް  ،އިޤްތިޞާދު ކުރިއަރުވައި .24

 ނިންމަވަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ނިންމެވުން. ،ހުޅުވާލުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކުރުމަށްޓަކައި
ޓެކްނޯލޮޖީގެ ގޮތުން ކުރިއަރާފައިވާ ތަފާތު އިޤްތިޞާދީ  ،އިޤްތިޞާދީ ރޭވުންތައް އިޞްލާޙުކުރުމާއި  .25

 މުސްތަޤްބަލުގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހޯދުން. ،އް ބިނާކުރުމުގައި މަސައްކަތްތަ
 ،މާލީ އަދި ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުތައް ބޭނުންކޮށްގެން  ،އިޤްތިޞާދު ހަލުވިކަމާއެކު ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި  .26

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކެއް ޤައުމުގެ އާންމު ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކަށްވުރެ ލުއި އަދި ފަސޭހަ އިޤްތިޞާދީ 
 އެކުލަވާލުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުން.
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ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިވާ ނުރައްކާތެރިކަން   .27
 ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލެވޭ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމުގައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 
 ކަނޑައެޅުމާއި، މިކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ހައްލުކުރެއްވޭނެގޮތްތަކެއް ދެނެގަތުން.

ރާއްޖޭގައި ހަކަތައާއި، ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ކަންކަން ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް  .28
 ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.އެކުލަވާލެވޭ ސިޔާސަތުތަކާއި، މަޝްރޫޢުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް އަޅަން

ވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތު ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލައްވާ ރު ފަތު .29
ސިޔާސަތުތަކާއި، މި ސިނާޢަތުން ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ރާއްވަވާ ކަންކަން 

 އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ކަނޑައެޅުން. ރެއްވުމަށްތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ދިމާވާ ދަތިތައް ހައްލުކު
 މާއި، ދަނޑުވެރިކަމާއި، ފޮރެސްޓްރީ މަސްވެރިކަމާއި، ކަނޑުގެ އެހެނިހެން މުއްސަނދިކަ .30

ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގެ މަތިން ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ކަނޑައަޅުއްވާ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމުގައި 
ށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭގޮތުންނާއި، މި ދާއިރާތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީ ދިމާވާ ދަތިތައް ހައްލުކުރުމަ 

 އިތުރުކުރުމަށް ރާވާ ކަންކަން ތަންފީޒުކުރަމުންދޭތޯ ބެލުން.
ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީގެ ދާއިރާއިން ކަނޑައަޅުއްވާ ސިޔާސަތުތައް  .31

ގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ހައްލުކުރެވޭނެގޮތްތަކެއް ތަންފީޒުކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމު
 ދެނެގަތުން.

ރާއްޖެ  ،ތެލަށް ބަރޯސާވާ މިންވަރު ދަށްކޮށް އަދި ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު އެއްހަމައެއްގައި ދެމެހެއްޓި .32
އެތެރެކުރެވޭ ތެލަށް ހޭދަވާ ފައިސާ އެހެން ކަންކަމުގައި ބޭނުންކުރުމަށް މަގު ފަހިވާނެގޮތަށް 

 އެޅުން.ފިޔަވަޅުތައް 
އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލަށް މި އޮފީހުގެ ކަމާބެހޭ އޮފީސްތަކުން ހުށަހަޅާ ފަންނީ ކަރުދާސްތަކުގެ  .33

މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަތޯ ބަލައި، މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާނަމަ، އެ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރުވައި، އެ 
  ކަންތައްތައްކުރުން.ކަރުދާސްތައް ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި

އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލުގެ ބޭފުޅުންނަށް ބައްދަލުވުންތަކަށް ދަންނަވައި، އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލުގެ  .34
 ބައްދަލުވުންތަކުގެ އެންމެހައި އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖެއްސުން.

 ތަކަށް ފޮނުވުން.އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލުގެ ޔައުމިއްޔާ ބެލެހެއްޓުމާއި، ޔައުމިއްޔާ ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތް  .35
އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލުން ނިންމާ މައްސަލަތައް ނިންމިގޮތް، ކެބިނެޓް އޮފީސް ހިންގެވުމާ ޙަވާލުވެ  .36

 ހުންނެވި އެންމެ އިސްވެރިޔާ އަންގަވާގޮތުގެ މަތިން އަންގަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެންގުން.
ކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ އެހީތެރިކަން އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބެލެހެއްޓުމާއި  .37

 ފޯރުކޮށްދިނުން.
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 ސޯޝަލް ކައުންސިލް 

ރާއްޖޭގައި އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން ޤާއިމުކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް  .38
 ބޭނުންވާ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައަޅައި، އެ ސިޔާސަތުތަކުން ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަން 

 ހާސިލްވޭތޯ ބެލުން. 
މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުމަށްޓަކައި، ތަރުބަވީ ތަޢުލީމާއި، މަތީ ތަޢުލީމާއި ފަންނުތައް ތަހުޒީބީ  .39

ތަރައްޤީކުރުމާބެހޭ ދާއިރާއިން ތަންފީޒު ކުރަންޖެހޭ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުތަކަށް 
 އެ ކަންކަން ކުރުވުން. ،ތަންފީޒުވަމުންދޭތޯ ބަލައި 

އްޙީ ޚިދުމަތް ހަމަހަމަގޮތެއްގައި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުވައިދިނުމަށް ތަންފީޒުކުރަންޖެހޭ ޞި .40
 އެ ކަންކަން ކުރުވުން. ،ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުތަކަށް ތަންފީޒުވަމުންދޭތޯ ބަލައި

ޓުމަށްޓަކައި ތަންފީޒު އިސްލާމްދީނާ ލާމެހިފައިވާ ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތެއް ރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކޮށް ދެމެހެއް .41
އެ ކަންކަން  ،ކުރަންޖެހޭ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުތަކަށް ތަންފީޒުވަމުންދޭތޯ ބަލައި

 ކުރުވުން. 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެށްޓަކީ ކުލުނުވެރި، އަމާންކަމާއި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ދިރިއުޅެވޭނެ ވެށްޓަކަށް  .42

 ،ޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައްހެދުމަށްޓަކައި ތަންފީޒު ކުރަންޖެހޭ ސި
 އެ ކަންކަން ކުރުވުން. ،ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުތަކަށް ނިންމަމުން ގެންދޭތޯ ބަލައި

ދުޅަހެޔޮ މުޖުތަމަޢަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި މަސްތުވާ ތަކެތީގެ ވަބާއިން ރައްކާތެރިކުރުވުމާއި، މަސްތުވާ  .43
ޖެހިފައިތިބި މީހުން އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަށް ގެނައުމަށް ތަންފީޒު ކުރަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ވަބާގައި 

ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުތަކަށް ނިންމަމުން  ،ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް
 .އެ ކަންކަން ކުރުވުން ،ގެންދޭތޯ ބަލައި 

ފަރާތްތަކުގެ ހާލަތު ދެނެގަނެ، މިފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ އަޅާލުމާއި ރައްކާތެރިކަން ދޭންޖެހޭ  .44
ފޯރުވައިދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަން ފޯރުވައިދިނުމަށް ތަންފީޒުކުރަންޖެހޭ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް 

އެ ކަންކަން  ،ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުތަކަށް ނިންމަމުން ގެންދޭތޯ ބަލައި ،އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް
 .ކުރުވުން

ގުޅޭ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި، ކުޅިވަރުގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ކުޅިވަރާ  .45
 ބިނާކުރުމާގުޅޭގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.

ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީގައި ޒުވާނުންގެ ދައުރު އިތުރުކުރުކުރުމަށްޓަކައި ހިންގަންޖެހޭ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި،  .46
ޓްރަކްޗަރތައް ބިނާކުރުމާބެހޭ ސިޔާސަތު އެކަށައަޅައި އެކަން ބިނާކުރަންޖެހޭ އިންފްރާސް 
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ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާގެ ގިނަ ފުރުޞަތުތަކެއް ހޯދުމަށް  ،ޒުވާނުން ހުނަރުވެރިކުރުވައި، ތަންފީޒުކުރުވައި
 އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.

ތައުލީމު ދިނުމުގެ ނިޒާމު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދުރުމުސްތަޤުބަލުގެ ތަރައްޤީއަށް އަމާޒުކޮށްގެން މަތީ  .47
ފުޅާކޮށް، މަތީ ތަޢުލީމާއި ވަޒީފާގެ ހުނަރުތައް ދިރުވުމާގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ 

 ފިޔަވަޅުތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އަޅަމުންދޭތޯ ބެލުން.
ޖީލުތަކަށް ރާއްޖޭގެ ތާރީޚީ ތަންތަން  ވިދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަޤާފީ ތަރިކަ ހިމާޔަތްކޮށް ދިރުވުމާއި އަންނަނި  .48

 ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ ސިޔާސަތުތައް ބެލުން.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމިއްޔަތު ދިރުވައި އާލާކުރުމާބެހޭ ޒިންމާދާރު ރައްޔިތުކަމާބެހޭ ހޭލުންތެރިކަން  .49

 އިތުރުކުރުމާބެހޭ ސިޔާސަތުތައް ބެލުން.
ންވެސް، އިޖުތިމާޢީގޮތުން ރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައިހުރި ގޮންޖެހުންތައް ބުނެވިދިޔަ ކަންކަމުގެ އިތުރު .50

އެ ގޮންޖެހުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެކަށައަޅަންޖެހޭ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައަޅައި، އެ ، ދެނެގަނެ 
 .ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އަޅަމުންދޭތޯ ބެލުން

މާޢީ ދާއިރާއިން ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށްދާގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި، މި އިޖުތި .51
މަޝްރޫޢުތައް ވިލަރެސްކުރުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ބަލައި، އެކަންކަން ޙައްލުކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ 

 ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުތަކަށް އަޅަމުންގެންދޭތޯ ބެލުން.  ،ފިޔަވަޅުތައް
 ދާއިރާއިން ރައްޔިތުންނަށް އަވަސް އަދި ފެންވަރު ރަނގަޅު ޚިދުމަތްތަކެއް އިޖުތިމާޢީ .52

ފޯރުވައިދިނުމަށްޓަކައި އެ ދާއިރާއާގުޅޭ ޤާނޫނުތަކާއި، ގަވާއިދުތަކަށް ގެންނަން ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ 
 .ދާއިރާތަކުން ހުށަހަޅާ ބަދަލުތައް ގެނައުމާ ގުޅޭގޮތުން ނިންމަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ނިންމުން

ހުށަހަޅާ ފަންނީ   އޮފީހުގެ ކަމާބެހޭ އޮފީސް/ ސެކްރެޓޭރިއެޓް/ ޔުނިޓުތަކުންސޯޝަލް ކައުންސިލަށް މި .53
މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާނަމަ، އެ މަޢުލޫމާތު ، ކަރުދާސްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަތޯ ބަލައި

 އެންމެހައި  ކުރަންޖެހޭފުރިހަމަކުރުވައި، އެ ކަރުދާސްތައް ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި 
 ކަންތައްތައްކުރުން.

ސޯޝަލް ކައުންސިލުގެ ބޭފުޅުންނަށް ބައްދަލުވުންތަކަށް ދަންނަވައި، ސޯޝަލް ކައުންސިލުގެ  .54
 ބައްދަލުވުންތަކުގެ އެންމެހައި އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖެއްސުން.

  ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުން.ޔައުމިއްޔާ ފޮނުވަންޖެހޭ، ޔައުމިއްޔާ ބެލެހެއްޓުމާއި ސޯޝަލް ކައުންސިލުގެ  .55
ކެބިނެޓް އޮފީސް ހިންގެވުމާ ޙަވާލުވެ ، އް ނިންމިގޮތްސޯޝަލް ކައުންސިލުން ނިންމާ މައްސަލަތަ .56

 އަންގަވާގޮތުގެ މަތިން އަންގަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެންގުން. ހުންނެވި އެންމެ އިސްވެރިޔާ 
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ލަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ އެހީތެރިކަން ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބެލެހެއްޓުމާއި ކައުންސިސޯޝަލް  .57
 ފޯރުކޮށްދިނުން.

   ޔުނިޓް  ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ރިފޯމް 

 ޝިނަރީ އޮފް ގަވަރންމަންޓް މެ 

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ނަތީޖާ ހާސިލުކުރެވޭގޮތަށް ހިންގުމަށާއި، ސަރުކާރުން  .58
ކަނޑައަޅާ ސިޔާސަތުތަކުގެ މަޤްޞަދުތައް ހާސިލުކުރެވޭ ގޮތަށް އެތަންތަނުގެ އޮނިގަނޑުތަކާއި 

ތަކާއި، ނިޒާމުތައް ބައްޓަންކުރުމަށްޓަކައި އެތަންތަނުގެ ހިންގުމުގެ އޮނިގަނޑުތަކާއި ރޭވުން 
އެތަންތަނުގެ މަސައްކަތްތައް ބަހާފައިވާ ގޮތާއި މަސައްކަތް ހިންގުމުގެ ނިޒާމުތައް ދިރާސާކޮށް، 
މުރާޖަޢާކޮށް އެކަންކަން އިސްލާޙުކުރުމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާދިނުމާއި، މަޝްވަރާދިނުމާގުޅިގެން ކަން 

 . ހިނގަމުންދާ ގޮތަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތައް ބަލައި ވަޒަންކުރުން
ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިން، ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކާއި ވުޒާރާތަކުގެ  .59

ދަށުން ހިނގަމުންދާގޮތަށް އުފައްދަންޖެހޭ ތަންތަން އުފެއްދުމާއި، އުވާލުމާއި، އެ ތަންތާނގެ ނަމަށް 
 ބަދަލުގެނައުމާގުޅޭ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުން. 

ސަރުކާރުން އުފައްދާ އިދާރާތަކުން ކުރާނެ މަސައްކަތްތައް ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކުގައި  .60
ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިން ކަނޑައެޅުމާއި، މަސައްކަތްތަކަށް ބަދަލުގެނައުމާގުޅޭ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ 

އްޓައި، ބަލަންބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ކުރުމާއި، މަސައްކަތްތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ބަލަހަ
 ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ބެލޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން.

ވަނަ މާއްދާގެ  116ޤާނޫނުއަސާސީގެ ، ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކުގައި ބަޔާންކުރާ އިދާރާތަކާއި .61
ގެ ނަމަށް ދަށުން ސަރުކާރުން އުފައްދާ އިދާރާތައް އުފެއްދުމުގައާއި، އުވާލުމުގައާއި، އިދާރާތަކު

 ބަދަލުގެނައުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތުތައް އެކުލަވައިލުން.
، ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގައި ހުރި ފުށުއެރުންތައް ފާހަގަކޮށް  .62

   މަސައްކަތްތަކުގެ ލިސްޓު އިޞްލާޙްކުރުމާގުޅޭ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުން.
ސަރުކާރުން އުފައްދާ އިދާރާތަކާއި، ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކުގައި ބަޔާންކުރާގޮތުގެ މަތިން އުފެދޭ  .63

އިދާރާތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ފަށައިގަތުމަށްޓަކައި މަރުކަޒީ ފެންވަރުގައި އެއިދާރާތަކަށް ބޭނުންވާ 
  ފަންނީ ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ދިނުން.

ތަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު ބައްޓަންކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާ އެއްގޮ .64
 ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުން. 
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ދައުލަތުގެ މަގާމުތަކުގެ މުސާރަތަކާއި އިނާޔަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު ނޭޝަނަލް ޕޭ  .65
ރިއްޔާއަށް ކޮމިޝަނާއެކު ވިލަރެސްކޮށް އެ ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫ

 ލަފާއެރުވުން. 
ވިޔަފާރި އުސޫލުން ، ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން  .66

ކުރެވެންހުރި ކަންތައްތަކާއި، އައުޓްސޯސްކުރެވެންހުރި ކަންތައްތަކާއި، ސަރުކާރުން ކުރަން 
 ން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.ނުޖެހޭކަމަށް ފެންނަ ކަންތައްތައް ފާހަގަކޮށް، މިކަންކަމާގުޅިގެ

އުވާލާ ތާރީޚުތަކާއި، އޮފީސްތަކުގެ ނަންތަކަށާއި،  ،ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައް އުފައްދާ ތާރީޚުތަކާއި  .67
 މަސައްކަތްތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުން.

އިވާ މަސައްކަތްތަކާބެހޭ ސަރުކާރުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑާއި، ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްފަ .68
 މަޢުލޫމާތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓުގައި ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިއުން.

 ރެގިއުލޭޓަރީ ރިފޯމް 

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ އިދާރީ ހިންގުމާގުޅޭ ގޮތުން މަރުކަޒީގޮތުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތަކާއި  .69
ންގުމާ ގުޅޭގޮތުން މިހާރު އެކުލަވާލާފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ހެދުމާއި، އިދާރީ ހި  އުސޫލުތައް

  ހަރުދަނާކުރުން.
ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތައް ހިންގުމުގައި ހިފަހައްޓަންޖެހޭ މިންގަނޑުތަކާއި، އިންތަކާއި މިންތައް  .70

   ކަނޑައަޅައި، އެކަންކަން ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކަށް އެންގުން.
ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެންނާއި، ރާއްޖެއަށް އަލަށް  .71

ތަޢާރުފުވާ ކަންކަމާގުޅިގެން، އިދާރީ ހިންގުމަށް އަސަރުކުރާ ކަންކަން ފާހަގަކޮށް، އެކަންކަމާގުޅިގެން 
ރެވޭ ކަންތައްތަކާބެހޭ ގޮތުން ކޮންމެހެން ރެގިއުލޭޓްކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަމަށް މަރުކަޒީގޮތުން ފާހަގަކު

 އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން. 
އަލަށް ތަސްދީޤުކުރެވޭ ޤާނޫނުތަކާ ގުޅިގެން ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުން އިދާރީ ގޮތުން ޢަމަލުކުރަމުން  .72

މިބަދަލުތައް ގެނައުމަށް ކަމާބެހޭ ، އަންނަ ގޮތްތަކާއި އުސޫލުތަކަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭތޯ ބަލައި
ކަށް އެންގުމާއި، މިކަންކަމާގުޅިގެން މަރުކަޒީ ފެންވަރުގައި ޤާއިމްކުރަންޖެހޭ ސިސްޓަމްތަކާއި ފަރާތްތަ 

 ޕްރޮސެސްތައް ޤާއިމްކޮށް، ތަރައްޤީކުރުން. 
އިދާރީ ހިންގުމާބެހޭގޮތުން ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގައި ހުރި ފުށުއަރާކަމަށް ބެލެވޭ ކަންކަން  .73

 އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.ފާހަގަކޮށް، އެކަންކަމާބެހޭގޮތުން 
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ސަރުކާރުގެ ރަސްމީގަޑި ކަނޑައެޅުމާއި ރަސްމީ ގަޑިއަށް ބަދަލު ގެނައުމާގުޅޭ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ  .74
 ކަންކަން ކުރުން. 

އެއް ސަރުކާރުން އަނެއް ސަރުކާރަށް ވެރިކަން ބަދަލުވާ މަރުޙަލާގައި އިދާރީ ގޮތުން ކަންކަން  .75
 ކުލަވާލައި، އެ އުސޫލުތައް ހިންގުވުން.ހިންގާނެ ގޮތުގެ އުސޫލުތައް އެ

 ޕަބްލިކް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ 

ސަރުކާރުގެ އިސްމަޤާމުތަކަށް ޢައްޔަންކުރާ ފަރާތްތަކަށް، ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން  .76
 ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުން.

ގެ ކުންފުނިތަކާއި، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތައް ހިންގުމާ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ސަރުކާރު .77
ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ  ،ހަވާލުވާ ފަރާތްތަކުގެ މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި

ހިންގުމާބެހޭ މަޢްލޫމާތާއި ހުނަރުތައް ފާހަގަކޮށް، އެ މަޢްލޫމާތާއި، ހުނަރުތައް އެކުލެވޭގޮތަށް ތަމްރީން 
 ރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުން.ޕް
ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކަށް  ،ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކާއި ،ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި .78

ޢައްޔަންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ހިންގުމުގެ ދާއިރާއިން ބޭނުންވާ 
 ސްމަންޓް ހެދުން.ތަމްރީނުތައް ދެނެގަތުމަށް ޓްރޭނިންގ ނީޑް އެސެ 

ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކާއި، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކަށް  ،ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި .79
ޢައްޔަންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހިންގުމުގެ ދާއިރާއިން ބޭނުންވާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި 

ވޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް އެކުލަވާލައި ހެދޭ ޓްރޭނިންގ ނީޑް އެސެސްމަންޓުގެ އަލީގައި ފާހަގަކުރެ
 އެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން. 

ހިންގުމުގެ ދާއިރާގެ ސެމިނާރާއި، މަސައްކަތު  ،ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ތަމްރީން މަރުކަޒުތަކާ ގުޅިގެން .80
 ބައްދަލުވުންތައް ފަދަ ކަންތައްތައް ރާވައި ހިންގުން.

ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހުނަރު  ،ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން ހިންގާ  .81
 އިތުރުކުރުމަށް ހިންގާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން. 

  ޕަރފޯމަންސް މެނެޖްމަންޓް 

ޙަވާލުކުރެވޭ އޮފީސްތަކާ ، ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް އިދާރީގޮތުން ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތް ބެލުމާއި  .82
 މަސައްކަތްތައް ކުރެވެމުންދާ މިންވަރާއި ފެންވަރު ބެލުން.
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ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ ޕަރފޯމަންސާއި، މާލީ ހާލަތު ބަލައި ދިރާސާކޮށް، ކުންފުނިތަކުގެ މައި  .83
މެންޑޭޓާއެއްގޮތަށް ކުންފުނިތަކުގެ ހިންގުން ބައްޓަންކުރުމާގުޅޭ ގޮތުން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް 

 ދިނުން. ލަފާ
ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ މެދުގައި ކަންކަން ވިލަރެސްކުރެވޭގޮތާއި  .84

 މިންވަރު ބެލުމާއި، ދޭދޭ އޮފީސްތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާ މިންވަރު ބެލުން.
އް އިސްލާހު ސަރުކާރު އޮފީސްތަކާއި، ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކަށް އިސްލާހުކުރަން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަ .85

 ކުރޭތޯ ބެލުން. 
ސަރުކާރު އޮފީސްތަކާއި، ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ ހިންގުމުގައި ހުރި މައްސަލަތަކާއި ގޮންޖެހުންތައް  .86

 ދެނެގަނެ، އެ ކަންކަން ހައްލުކުރަން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުން.
ވާ ކުންފުނިތަކުގައި ސަރުކާރު ހިއްސާ ،ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި، ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކާއި .87

 ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ހުރި ކަންކަން ބަލައި، އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅުން.
ކުންފުނިތަކުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކާއި، އެކި މަޝްރޫޢުތަކުގެ  ،އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ފޮނުވާ .88

 ޔަވަޅުތައް އެޅުން.އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތަކާގުޅިގެން އިދާރީ ހިންގުމާގުޅޭގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފި
ދައުލަތުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކުން އާންމުކުރާ ރިޕޯޓްތަކުގައި ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކާއި، ސަރުކާރުގެ  .89

 ވުޒާރާތަކުގެ ހިންގުމާގުޅޭ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުން. 
ވަސީލަތްތައް ފުރިހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން ދެފުށް ފެންނަ، ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަކީ، ލިބިފައިވާ  .90

ޖަވާބުދާރީވާ، ތެދުވެރިކަމާއި އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި ހަމަހަމަކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރާ ، ހާމަކަން ބޮޑު
އަދި ފެންވަރު ރަނގަޅު ޚިދްމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދޭ ތަންތަންކަމުގައި ހެދުމަށްޓަކައި މަރުކަޒީ 

 ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުން. ފެންވަރުގައި
ސަރުކާރުގެ އެންމެހައި އިދާރާތައް ގުޅިގެން ހިންގުންތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރޭތޯ ބެލުމަށްޓަކައި  .91

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ކަންތައްތައް ކުރުން.  115ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
 ރެގިއުލޭޓަރީ އިދާރާތަކުން ރެގިއުލޭޓްކުރަމުންދާގޮތް ބެލުން. .92
ޖޭން ބޭރުގެ މާހައުލާއި ރާއްޖޭގެ މާހައުލަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ޕަބްލިކް ރާއް .93

ނިޒާމުތައް ޤާއިމްކޮށް، މިކަމާބެހޭގޮތުން   ސަރވިސްއަށް ކުރާ ތަފާތު އަސަރުތައް ދެނެގަނެވޭނެ 
މުސްތަޤްބަލު ކުރަންޖެހޭ ދިރާސާތައްކޮށް، އެދިރާސާތަކުގެ އަލީގައި ރާއްޖޭގެ ޕަބްލިކް ސަރވިސްގެ 

 ބައްޓަންކުރުމަށް ހަދަންޖެހޭ ދުރު މުސްތަޤްބަލުގެ ފޯކާސްޓްތައް ހެދުން. 
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 ސިޓިޒަން ސެންޓަރޑް ޕަބްލިކް ސަރވިސް 

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކަކީ "ސިޓިޒަން އޮރިއެންޓަޑް" ތަންތަނުގެ ގޮތުގައި ހެދުމަށް މަރުކަޒީ  .94
 ފެންވަރުގައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ރާވައި ހިންގުން. 

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ޚިދްމަތް ދިނުމުގެ ނިޒާމްތަކާއި އުސޫލުތައް  .95
ދެވޭ ޚިދްމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމުގެ ގޮތުން އެއިރަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ، މުރާޖަޢާކޮށް 

 ން.ގެނައުމަށްޓަކައި މަރުކަޒީ ފެންވަރުގައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ރާވައި ހިންގު 
ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދްމަތްތަކާގުޅޭގޮތުން ޝަކުވާތައް  .96

ހުށަހެޅޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް، ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަކަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގެ މަތިން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ 
 އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުން.

ކާމެދު އާންމުންގެ އިތުބާރު ހޯދައި، ދެވޭ ޚިދްމަތާމެދު ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން ދޭ ޚިދްމަތްތަ .97
ރައްޔިތުންގެ ތަޞައްވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި މަރުކަޒީ ފެންވަރުގައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ރާވައި 

 ހިންގުން.
ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން ދޭ ޚިދްމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް، ޚިދްމަތް ދިނުމުގެ ވަށްޓަފާޅިއަށް  .98

 ބަދަލުގެނައުމަށްޓަކައި ޒަމާނީ އުސޫލުތަކާއި ގޮތްތައް ތަޢާރުފްކުރުން.
ޒަމާނީ ޓެކްނޯލޮޖީގެ އެހީގައި ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން ދޭ ޚިދްމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި  .99

 މަރުކަޒީ ފެންވަރުގައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ރާވައި ހިންގުން. 
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 އެލް(.އޯ .)ޕީ  އޮފީސް ޕޮލިސީ 

  ޔުނިޓް  ޕޮލިސީ ރިސާޗް އެންޑް އެލައިންމަންޓް 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކޮންމެ އަހަރަކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  84ޤާނޫނު އަސާސީގެ  .1
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިއްވަވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ރިޔާސީ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ 

ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާގުޅޭ އެންމެހައި މަޢުލޫމާތުތައް މަޢުލޫމާތުތަކުގެ 
 ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮފީހަށާއި ސެކްރެޓޭރިއެޓް އޮފް ދަ ޕްރެޒިޑެންޓަށް ފޮނުވުން. ،އެއްކުރުމަށްފަހު

ސަރުކާރުން އެކަށައަޅާ އައު ސިޔާސަތުތަކާއި މިހާރު ތަންފީޒުކުރަމުންދާ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒު  .2
ކުރެވެމުންދާގޮތް ބަލައި، ސަރުކާރުގެ މެނިފެސްޓޯގައިވާ މަޤްޞަދުތައް ޙާސިލްވާނެގޮތަށް ސިޔާސަތު 
ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ދިރާސާތައް ކުރުން. އަދި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި، 

އް ޙާސިލްކުރެވޭގޮތަށް ސަރުކާރުގެ މެނިފެސްޓޯގައިވާ މަޤްޞަދުތަ ،މަޝްރޫޢުތަކާއި ޙަރަކާތްތައް 
 ބައްޓަންކުރެވިފައިވާކަން ޔަޤީންކުރުން.

ސަރުކާރުގެ މެނިފެސްޓޯގައި ހިމެނިގެން ތަންފީޒުކުރެވޭ އެންމެހައި ސިޔާސަތުތަކުގެ އިމްޕެކްޓް  .3
 އެނެލިސިސް ހެދުން.

ންދަނީ ސަރުކާރުގެ މެނިފެސްޓޯގައި ހިމެނިގެން ތަންފީޒުކުރެވޭ އެންމެހައި ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުވަމު .4
ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތުގައިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި، ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާ 
ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ސާވޭތައް އެކުލަވާލައި ހިންގުން. އަދި މިގޮތުން އެއްކުރެވޭ 

ބަދަލުތައް ދެނެގަނެ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ އަލީގައި ސިޔާސަތުތަކަށް ގެންނަން ފެންނަ 
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ލަފާފުޅުގެ މަތިން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން. 

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ޕޮލިސީ އޮފީހުން އެކުލަވައިލަންޖެހޭ ޕްލޭންތަކާއި  .5
ކަމާބެހޭ ފަންނީ ފަރާތްތަކުގެ ކޮންސެޕްޓްތައް ކަމާބެހޭ އިދާރާތައް މެދުވެރިކޮށް އެކުލަވާލައި، މިކަން

މަޝްވަރާ ހޯދުން. އަދި، މިގޮތުގެ މަތިން އެކުލަވާލެވޭ ޕްލޭންތަކާއި ކޮންސެޕްޓްތަކުގެ ތެރެއިން 
ސޯޝަލް ކައުންސިލް، އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލް އަދި ނޭޝަނަލް ޑްރަގް  ،ވަޒީރުންގެ މަޖިލިސް

އޮފީސް/ ރުކޮށް މިއޮފީހުގެ ކަމާބެހޭ ތައްޔާކޮންޓްރޯލް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާ ކަރުދާސްތައް 
 ދުރާލާ ފޮނުވުން.   ސެކްރެޓޭރިއެޓް/ ޔުނިޓަށް

ކުން ހިންގާ މަސައްކަތްތަކާއި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ދޭދޭ މުއައްސަސާތަ .6
ގައި އެރުންތައް ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުޙަރަކާތްތަކުގައި ހުންނަ ފުށު

 އެހީތެރިވެދިނުން.
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ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި އެކިއެކި ވުޒާރާތަކުން ތައްޔާރުކޮށް މިއޮފީހުގެ  .7
މަޝްވަރާއަށް ފޮނުވާ ކޮންސެޕްޓް ޕޭޕަރު، ޕްލޭން އަދި ފަންނީ ކަރުދާސްތައް މުރާޖަޢާކޮށް، 

ށް ބައްޓަންކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލައި ކަމާގުޅޭ ސަރުކާރުގެ މެނިފެސްޓޯގައިވާ މަޤްޞަދުތައް ޙާސިލްވާނެގޮތަ
 ވުޒާރާއާ މަޝްވަރާ ކުރައްވައިގެން ގެންނަންފެންނަ ބަދަލުތައް ގެނައުން.  

ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( ގެ ދަށުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ތައްޔާރުކުރާ  115ޤާނޫނުއަސާސީގެ  .8
ތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަރުދާސްތައް ކަރުދާސްތަކުގެ ތެރެއިން ޕޮލިސީ އޮފީހުގެ މަސައްކަ

ދިރާސާކޮށް، ފަންނީ ގޮތުން ކަރުދާސްތަކުން ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަން، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް 
 އިޞްލާޙުކުރުވުން.

ނޭޝަނަލް ޑްރަގް ކޮންޓްރޯލް ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބެލެހެއްޓުން. އަދި ކައުންސިލްއިން  .9
   ތައް ކަމާބެހޭ ދައުލަތުގެ ވުޒާރާތަކަށް އަންގައި އެކަންކަން ތަންފީޒުކުރުވުން. ނިންމާ ނިންމުން 

އަދި ރެޕިޑް އެކްޝަން  ޔުނިޓާއި  މޮނިޓަރިންގ އެންޑް އިވެލުއޭޝަން ޕޮލިސީ ކޯޑިނޭޝަންޔުނިޓާއި .10
 ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.

  ޔުނިޓް  ޕޮލިސީ ކޯޑިނޭޝަން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާ ދައުލަތުގެ މައިގަނޑު  115ޤާނޫނުއަސާސީގެ  .11
އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް ، ސިޔާސަތުތަކުގެ ތެރެއިން

މާއި، އަދި އެ ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި މަރުކަޒީ ފެންވަރުގައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރު 
ސިޔާސަތުތައް ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކަށާއި މުއައްސަސާތަކަށް އަންގައި، އެ ތަންތަނަށް 

 ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.
އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ދާއިރާއާގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރާއި ދައުލަތުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކުން  .12

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބަލައި ފިޔަވަޅުއެޅުން. އަދި މި މައްސަލަތަކުގެ 
އެލައިންމަންޓް ޔުނިޓަށް ތެރެއިން އިތުރަށް ދިރާސާކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ޕޮލިސީ ރިސާރޗް އެންޑް 

 ފޮނުއްވުން. 
ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހާއި، އިކޮނޮމިކް އަދި ސޯޝަލް ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުންތައް މިއޮފީހަށް  .13

 ލިބުމުން ކަމާބެހޭ ދައުލަތުގެ ވުޒާރާތަކަށް އަންގައި އެކަންކަން ތަންފީޒުކުރުވުން. 
އެކި ރަސްމިއްޔާތުތަކާއި ޖަލްސާތަކާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރިޔާސީ ބަޔާނުގަޔާއި، އެކި .14

ބައްދަލުކުރެއްވުންތަކާއި، އެކިއެކި ޙަފްލާތަކުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދައްކަވާ ވާހަކަފުޅުތަކުގައި 
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ވަކި ތާރީޚުތަކަކަށް ނިންމަވަން ވިދާޅުވާ ކަންތައްތަކާއި، ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވާ ކަންކަން 
 ތަކަށް އަންގައި އެކަންކަން ތަންފީޒު ކުރުވުން. ކަމާގުޅޭ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާ

އަތޮޅުތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުތަކުގައާއި ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު .15
މުނާސަބަތުތަކުގައި ސަރުކާރުން ކޮށްދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވާ ކަންތައްތަކާއި، އެކިއެކި މީހުންނާ 

ރު، އެމީހުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ބައްދަލު ކުރައްވާއި
 ތަކުން ޔުނިޓު  އޮފީސް/ ސެކްރެޓޭރިއެޓް/ މި އޮފީހުގެ ކަމާބެހޭ  ކަންކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތުދާއިރާއާ ގުޅޭ 

 ލިބުމުން، އެކަންކަން ކަމާގުޅޭ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކަށް އަންގައި އެކަންކަން ތަންފީޒު ކުރުވުން. 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަތޮޅުތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުތަކުގައި ވަޑައިގަންނަވާ ރަށްރަށާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު  .16

 މަޢުލޫމާތުކަމާ ބެހޭ ވުޒާރާތަކާއި އެރަށްރަށުން ހޯދައި، އެދަތުރުފުޅަށް މުހިންމުވާނެކަމަށް ފެންނަ
ޕޮލިސީ އޮފީހުގެ އެހެން ޔުނިޓްތަކުން ހޯދުމަށްފަހު ކުޑަފޮތަށް އެ މަޢުލޫމާތު އެޅުމަށްފަހު، ކުޑަފޮތް 

ވާހަކަފުޅުގައި ފާހަގަކޮށްލެވިދާނެކަމަށް ރަށުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ތައްޔާރުކޮށް، ވަޑައިގަންނަވާ 
 /ސެކްރެޓޭރިއެޓްފީސް/ އް ތައްޔާރުކޮށް ކަމާބެހޭ މި އޮފީހުގެ ކަމާބެހޭ އޮފެންނަ މުހިންމު ނުކުތާތަ

 ފޮނުވުން. ތަކަށްޔުނިޓު
ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން ފޮނުއްވާ އަހަރު ރިޕޯޓާބެހޭގޮތުން މިއޮފީހުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް  .17

 ކުރުން.
އްދާ ކޮމިޓީ/ބޯޑުތަކުގެ ޕޮލިސީ ކޯޑިނޭޝަން ޔުނިޓުން ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބަލަހައްޓާގޮތަށް އުފަ .18

ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބެލެހެއްޓުން. އަދި، މިފަދަ ކޮމިޓީ/ބޯޑުތަކުން ނިންމާ ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ 
 ފިޔަވަޅުތައް އަޅާ އެކަންކަން ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބެލުން.

 ޔުނިޓް  ޓަރިންގ އެންޑް އިވެލުއޭޝަން މޮނީ 

ގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތައް  ވަނަ މާއްދާ ގެ )ބ( 115ޤާނޫނު އަސާސީގެ  .19
 ޅުއްވުމުން އެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރެވޭ މިންވަރު ބެލުން.ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައެރައީ

ކް އެކްޝަން އެކުލަވާލަންޖެހޭ ސްޓްރެޓީޖި ސަރުކާރުގެ މެނިފެސްޓޯގައިވާ ވަޢުދުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް  .20
 ޕްލޭން ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކާ ގުޅިގެން އެކުލަވާލުން. 

ސަރުކާރުގެ މެނިފެސްޓޯގައި ހިމަނާފައިވާ ވަޢުދުތަކާގުޅިގެން ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާގޮތާއި  .21
މިންވަރު މޮނިޓަރކުރުމާއި އެސިޔާސަތުތައް ޙާޞިލްކުރުމަށް އެކަށައަޅާފައިވާ ނަތީޖާތައް 

އި ނަތީޖާ ހާސިލްކުރެވޭ މިންވަރު ވަޒަންކުރުމާއި މިކަމާގުޅޭގޮތުން އެކުލަވާލަންޖެހޭ ރިވިއުކުރުމާ
 ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހެޅުން. 
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ސަރުކާރުގެ މެނިފެސްޓޯ ތަންފީޒުވަމުންދާ މިންވަރަށްބަލައި، މެނިފެސްޓޯގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކަށް  .22
 ގެންނަންޖެހޭނަމަ، އެކަންކަން ފާހަގަކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސަމާލުކަމަށް އުނިއިތުރު
 ގެންނެވުން.

ސަރުކާރުގެ މެނިފެސްޓޯގައި ހިމަނާފައިވާ ކަންތައްތައް ތަންފީޒުކުރެވެމުންދާ މިންވަރު ބެލޭނެ ނިޒާމެއް  .23
ންވަރާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ގާއިމްކޮށް އެނިޒާމުގެ ދަށުން އެކަންތައްތައް ތަންފީޒު ކުރެވެމުންދާ މި 

ނިކުންނަ ނަތީޖާތައް ޑޮކިއުމެންޓުކޮށް އެކަމާބެހޭ "އިންޕެކްޓް އިވެލުއޭޝަން" ތައް ހަދަމުން 
 ގެންދިއުން.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރިޔާސީ ބަޔާނުގަޔާއި، އެކިއެކި ރަސްމިއްޔާތުތަކާއި ޖަލްސާތަކާއި  .24
ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދައްކަވާ ވާހަކަފުޅުތަކުގައި ބައްދަލުކުރެއްވުންތަކާއި، އެކިއެކި ޙަފްލާތަކު 

ވަކި ތާރީޚުތަކަކަށް ނިންމަވަން ވިދާޅުވާ ކަންތައްތަކާއި، ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވާ ކަންކަން 
ކަމާގުޅޭ ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުން ތަންފީޒުކުރަމުންދާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ 

މި މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން ހޯދާ މަޢުލޫމާތު   ޓަރިންގގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި،ސްޓޭޓަސް މޮނި 
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ގަވާއިދުން ފޮނުވަމުން ގެންދެވުން.

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުވަމުންދާ މިންވަރާބެހޭ ތަފާސް ހިސާބު ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ  .25
ށައަޅައި، އެ އޮނިގަނޑުގެ ދަށުން ޒަމާނީ ޓެކްނޯލޮޖީގެ އެހީގައި ތަނަކުން ލިބޭނެ އޮނިގަނޑެއް އެކަ

 ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކުން މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ރާވައި ދެމެހެއްޓުން. 
މާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭނުންފުޅުވާ އެކިއެކި މަޢުލޫމާތުތައް ބެއްލެވޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސު .26

އަޅާ ސިޔާސަތުތަކާއި ބޮޑެތި އަދި މުހިންމު ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ޕާރފޯމަންސް ސަރުކާރުން ކަނޑަ
މަށް އެގްޒެކެޓިވް އިންފޮމޭޝަން ކޮށް ބެއްލެވޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އޮންލައިން 

 މެނެޖްމަންޓް ސިސްޓަމެއް ޤާއިމުކޮށް ހިންގުން.
ކާރުގެ އެކިއެކި ވުޒާރާތަކުގެ ޕަރފޯމަންސް ސަރުކާރުގެ މެނިފެސްޓޯ ތަންފީޒުކުރުމުގައި ސަރު .27

އިވެލުއޭޓްކުރުމާއި، އެ ވަގުތެއްގައި އިސްކަން ދެއްވަންޖެހޭ ނުވަތަ އިތުރު ހަލުވިކަމެއް ގެންނަންޖެހޭ 
 މަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރކުރުން.

ލޫމާތު ސަރުކާރުގެ މެނިފެސްޓޯ ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވޭއިރު، އެކަމުގެ މަޢު  .28
 ޙިއްޞާކުރުން. އި ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮފީހާ އެއްކޮށް، ޢާންމުކުރުމަށްޓަކަ 

ސަރުކާރުގެ މެނިފެސްޓޯގައިވާ ކަންތައްތައް ޙާސިލުވަމުންދާ މިންވަރު ރައްޔިތުންނަށް  .29
ލޫމާތު އަންގައިދިނުމަށްޓަކައި ޝާއިޢުކުރަންޖެހޭ ލީފްލެޓް އަދި ލުއިފޮތް ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢު 

 ހިއްސާކުރުން.  ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮފީހާ
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ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ދޭދޭ މުއައްސަސާތަކުން ހިންގާ މަސައްކަތްތަކާއި  .30
 ރެއިން ހޯދައި،ހަރަކާތްތަކުގައި ހުންނަ ފުށުއެރުންތައް މޮނިޓަރިންގ އެންޑް އިވެލުއޭޝަންގެ ތެ 

 އެންގުން. ޓަށްއެންޑް އެލައިންމަންޓް ޔުނިޕޮލިސީ ރިސާރޗް 
ސަރުކާރުގެ މެނިފެސްޓޯއަށް ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތައް އަހުލުވެރިކުރުމަށާއި ހޭލުންތެރިކުރުމަށްޓަކައި  .31

 އެހެނިހެން ޔުނިޓްތަކާ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހިމެނޭގޮތަށް ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލައި ޕޮލިސީ އޮފީހުގެ
 ކޮށްގެން މި ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރުން.  ވިލަރެސް

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތައް ޢާންމުކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭނުންވާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް  .32
 ރާވައި ވިލަރެސްކުރުން.

 ރެޕިޑް އެކްޝަން ޔުނިޓް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާ ދައުލަތުގެ މައިގަނޑު  115ޤާނޫނުއަސާސީގެ  .33
ންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ތިރީގައިމިވާ ކަންކަމާގުޅޭ ސިޔާސަތުތަކުގެ ތެރެއިން، ދައުލަތް ހި 

ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައަޅައި ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި މަރުކަޒީ ފެންވަރުގައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި 
ކަންކަން ކުރުމާއި، އަދި އެ ސިޔާސަތުތައް ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކަށާއި މުއައްސަސާތަކަށް 

 ނަށް ބޭނުންވާ ލަފަޔާ އިރުޝާދު ދިނުން.އަންގައި، އެ ތަންތަ
  ްލާމަރުކަޒް ކުރުނ 
  ްދިމިޤްރާތީ އުޞޫލުން ދައުލަތް ހިންގުނ 

ދައުލަތް ހިންގުމުގެ ދާއިރާއާގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރާއި ދައުލަތުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކުން  .34
އަދި މި މައްސަލަތަކުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބަލައި ފިޔަވަޅުއެޅުން. 

 އެންޑް އެލައިންމަންޓް ޔުނިޓަށް ރޗް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ޕޮލިސީ ރިސަތެރެއިން އިތުރަށް ދިރާސާ
 ފޮނުއްވުން. 

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ލަފަޔާއި  .35
މުއައްސަސާތަކާއި، ކައުންސިލްތައް ގުޅިގެން ހިންގަންޖެހޭ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ 

 ކަންތައްތައް ހިންގުވައި ތަންފީޒްކުރުވުން.
ސަރުކާރުގެ މެނިފެސްޓޯގައި ހިމެނޭ ވަޢުދުތައް ތަންފީޒުކުރުމުގައި ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ވުޒާރާތަކަށް  .36

ހޯދަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި  ދިމާވާ މައްސަލަތަކުގައި މަރުކަޒީ ފެންވަރެއްގައި އަވަސް ހައްލެއް
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ލަފާފުޅުގެ މަތިން ހައްލެއް ހޯދައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން. 
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ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާ ގުޅިގެން މަރުކަޒީ ފެންވަރެއްގައި ދުވަހުންދުވަހަށް ކޮންމެހެން  .37
 އް އެޅުން. ނިންމަންޖެހޭ މުހިއްމު ކަންކަމުގައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަ 

ސަރުކާރުގެ ބިންތައް ބޭނުންކުރާނެގޮތާބެހޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ލަފާފުޅެއް ނުވަތަ ހުއްދައެއް  .38
 ބޭނުންވާ ކަންކަމުގައި ހުއްދައާއި ލަފާ ދިނުން.

މިހާރުން މިހާރަށް ގައުމުގައި ހިނގާ އަދި ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދަން ރާވާފައިވާ  .39
ންކަމާ ގުޅިގެން އަވަސް ހައްލެއް ހޯދުމަށް އަންނަ މައްސަލަތަކާގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ މުހިންމު ކަ 

 އެންމެހާ ކަންތައްތައް ކުރުން.
ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާ ގުޅުން ހުރި އާންމުންގެ ބޮޑެތި ކަންބޮޑުވުންތައް ދެނެގަނެ، އަވަސް  .40

ޙައްލުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ކަންކަން ފާހަގަކޮށް، އެ މައްސަލަތައް 
 ކަންކަން ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތައް މެދުވެރިކޮށް ކުރުވުން.

ޕްރެޒިޑެންޝަލް އެކްޝަން ކޮމިޓީއަށް ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކުން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުތައް ހޯދާ  .41
އުލަތުގެ ފޯރުކޮށްދިނުން އަދި ކޮމިޓީން ނިންމާ ނިންމުންތައް މިއޮފީހަށް ލިބުމުން ކަމާބެހޭ ދަ

 ވުޒާރާތަކަށް އަންގައި އެކަންކަން ތަންފީޒުކުރުވުން.
ރެޕިޑް އެކްޝަންގެގޮތުގައި ކަނޑައެޅޭ ކަންކަމާ ގުޅިގެން އެކުލަވާލެވޭ ކޮމިޓީ/ބޯޑުތަކުގެ  .42

ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބެލެހެއްޓުން. އަދި، މިފަދަ ކޮމިޓީ/ބޯޑުތަކުން ނިންމާ ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ 
 އް އަޅާ އެކަންކަން ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބެލުން.ފިޔަވަޅުތަ
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 އޯ(.އެމް .)ސީ  ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮފީސް 

 ޕްރެސް/ މީޑިއާ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ލަފައާއި އިރުޝާދުގެ ދަށުން ސަރުކާރުގެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ސިޔާސަތު  .1
 އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމާއި އެކަންކަން ތަންފީޒުކުރުން.މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ  ، ކަނޑައެޅުމާއި

ސަރަޙައްދީ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މީޑިއާގެ ފަރާތްތަކާއި ރާއްޖޭގައި ހިނގާ މުހިންމު ކަންތައްތަކާ  .2
ދިވެހި ސަރުކާރުން ގެންގުޅުއްވާ  ،ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކާ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް

ރާއްޖޭގައި ހިނގާ  ،ސަރުކާރުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މުހިންމު މަސައްކަތްތަކާއި  ،ސިޔާސަތުތަކާއި 
 ބޮޑެތި ކަންތައްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުން. 

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި މުހިންމު ކަންތައްތަކާއި މައްސަލަތަކާއި ހިންގާ ކަންކަމުގެ ޞައްޙަ  .3
  .ރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ބާރުއެޅުންމަޢުލޫމާތު ވަގުތުން ވަގުތަށް ހާމަކުރުމަށް ސަ

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން ހާމަކުރާ މަޢުލޫމާތު ތަޢާރުޒު ނުވާނެގޮތް ހެދުމަށާއި، އެއް މިޞްރާބަކަށް  .4
  .އެ މަޢުލޫމާތު ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއެކު ވިލަރެސް ކުރުން

މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި މީޑިއާ ޔުނިޓްތައް ސަރުކާރުގެ ދާއިރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ  .5
ރަނގަޅު ، ވަޒަންކުރުމާއި ،ޤާއިމްކުރުމާއި އެ ޔުނިޓްތަކުގެ މަސަކަތްތައް ކުރިއަށްގެންދާ ގޮތް ބަލައި 

 .ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފާހަގަކޮށް އިރުޝާދު ދިނުން
ވަޑައިގަންނަވާ އެކިއެކި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައިވެރިވެ .6

 އިވެންޓްތަކަށް މީޑިއާއަށް އެންގުން. 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ތައްޔާރުކުރާ ދިވެހި ޚަބަރުތަކާއި އިނގިރޭސި ޚަބަރުތައް  .7

 ތައްޔާރުކުރުން.
ރާއްޖެއާބެހޭ ގޮތުން ގެނެސްދޭ  ،ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭންބޭރުގެ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތުގެ ދާއިރާތަކުން  .8

ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމާއި  ،ބަރުތަކާއި މަޢުލޫމާތުތައް ބަލައިޚަ
 ވަގުތުން ވަގުތަށް ޖަވާބުދާރީވުން.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ބާއްވާ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްތައް އިންތިޒާމުކޮށް މީޑިއާއަށް  .9
 ކަންތައްތައް ކުރުން. އެންގުމާއި، އެކަމާބެހޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ޚަބަރާ ބެހޭގޮތުން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ގަވައިދުން  .10
 ބެލެހެއްޓުން. 
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ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، އެކި މުނާސަބަތުގައި ދެއްވާ ތަޤްރީރުތަކާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި  .11
އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ލިބޭނެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމާއި މީޑިއާގެ ދައްކަވާ ވާހަކަފުޅުތައް 

 ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ހާމަކުރުން.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ ތަޤްރީރުތަކާއި ލިޔުއްވާފައިވާ  .12

އިޓް މެދުވެރިކޮށް ލިބޭނެ މަގު ލިޔުއްވުންތަކުން އެކުލަވާލެވޭ މަޢުލޫމާތު، އޮފީހުގެ ވެބްސަ
 ތަނަވަސްކޮށްދިނުމާއި މީޑިއާގެ ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ހާމަކުރުން.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް ދުވަހުން ދުވަހަށް އަޕްޑޭޓްކޮށް، ތަރައްޤީކޮށް، ހިންގައި  .13
 ބެލެހެއްޓުން.

 ،ނޫސްތަކަށް ފޮނުވުމާއި  ،ކަންތައްތަކުގެ ފޮޓޯ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ .14
ޚަބަރާއި ފޮޓޯއާއި ވީޑިއޯ އަދި ތަފާތު  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް

 ލިޔުންތައް އަޕްލޯޑްކޮށް ޕަބްލިޝްކުރުން. 
ޔާގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް .15

އަނބިކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ އެކިއެކި އިވެންޓުތަކުގެ ފޮޓޯތައް އޮފީހުގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖަށް 
 އަޕްލޯޑްކުރުން.

 ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް 

 ސަރުކާރުގެ ތަޞައްވުރު ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމާއި ދެމެހެއްޓުން. .16
ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ޢާންމު ފަރާތްތަކުންނާއި އެހެނިހެން   .17

ފަރާތްތަކުން ފާޑުކިޔައި، ޚިޔާލު ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ވީހާވެސް މިނިވަންކޮށް، ލުއިފަސޭހަ 
 ގޮތެއްގައި އެކަން ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް ހިންގުން. 

ކޮމިއުނިކޭޝަންސްއާ ގުޅޭގޮތުން ލަފައާއި މުއައްސަސާތަކަށް ސްޓްރެޓީޖިކް  ދައުލަތުގެ  .18
 އިރުޝާދުދިނުން.

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ހިންގާގޮތާ ބެހޭގޮތުން ޢާންމު ފަރާތްތަކުންނާއި މީޑިއާގައި ފާޅުކުރާ   .19
ޚިޔާލުތައް ވަޒަންކޮށް، އެފަދަ ރަނގަޅު އަދި ނުރަނގަޅު ޚިޔާލުތައް ފާޅުކުރެވޭ ސަބަބު ދިރާސާ 

 ކުރުން.
ންމު ފޯރަމްތައް ބޭއްވުމާއި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ހާސިލްވުންތަކާގުޅޭ ގޮތުން ލެކްޗަރތަކާއި ޢާ   .20

ކައި އެކުލަވާލަންޖެހޭ އަދި ހުށަހެޅުންތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި މިކަންކަން ޢާންމުންނަށް އަންގައިދިނުމަށްޓަ
   ތައް އެކުލަވާލުން.ޕްރޮގްރާމު
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ސަރުކާރުގެ މެނިފެސްޓޯގައިވާ ކަންތައްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް ގެންގުޅެވިދާނެ ވިސްނުންތަކާއި ތަފާތު   .21
 އުކުޅުތައް ރޭވުން.

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ޙާސިލްވުންތައް ޢާންމުކުރުމަށް އޯޑިއޯ ވިޝުއަލްގެ ޒަރީޢާއިން   .22
 އުފެއްދުންތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި އެކަންތައްތައް ވިލަރެސްކުރުން.

 ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމާއި ސަރުކާރާގުޅޭގޮތުން ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމާއި ދިރާސާތައްކުރުން.  .23
އްޖޭގެ ވެރިކަމާއި ސަރުކާރާއި ބެހޭގޮތުން ޢާންމު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް، ޚާއްޞަކޮށް ރާ  .24

 ސްކޫލްތަކަށާއި އެކަޑަމިއާތަކަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން.

 މޮނިޓަރިންގ /ޕަބްލިކޭޝަންސް/ ކްރިއޭޓިވް ކޮންޓެންޓް 

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާ ބެހޭގޮތުން ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭންބޭރުގެ މީޑިއާގައާއި ނިއު މީޑިއާގައި،  .25
 ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ބަލައި ދިރާސާކުރުން. 

ސަރުކާރުގެ އެކި މަޝްރޫޢުތަކާއި މަސައްކަތް، މީޑިއާގައި ހާމަކުރެވޭ މިންވަރާއި، އެ މަޢުލޫމާތު   .26
 ށް ފޯރާ މިންވަރު ބަލައި، އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ނިއު މީޑިއާގައި ހާމަކުރުން. ރައްޔިތުންނަ 

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކުރާ ކެމްޕޭންތަކުގެ ނަތީޖާ ބަލައި، ވަޒަންކުރުމާއި،   .27
 ސަރުކާރުގެ މަޝްރޫޢުތަކާއި ކެމްޕޭންތަކުގެ އިފެކްޓިވްނަސް ބަލައި ވަޒަންކުރުން.

އެ  ސިލުކުރާ ކާމިޔާބީތަކާބެހޭ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ހޯދައި، އެއްކުރައްވައި،ސަރުކާރުން ހާ  .28
 މަޢުލޫމާތުތައް ބެލެހެއްޓުމާއި މި މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި " ކްރިއޭޓިވް ކޮންޓެންޓް" އުފެއްދުން.

 ސްޓޫޑިއޯ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ސްޓޫޑިއޯ ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން. .29
މްހޫރިއްޔާއާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކަށާއި ރާއްޖޭންބޭރަށް ރައީސުލްޖު .30

 ކުރައްވާ އެކިއެކި ދަތުރުފުޅުތަކުގެ ފޮޓޯ ނެގުން.
ބާއްވަވާ ތަފާތު  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ތަފާތު އޮފީސް/ ސެކްރެޓޭރިއެޓް/ ޔުނިޓުތަކުން .31

 ނަގައިދިނުމާއި، ޙަވާލުކުރާ ކާޑުފަދަ ތަކެތި ޑިޒައިންކުރުން.އިވެންޓްތަކުގެ ފޮޓޯއާއި ވީޑިއޯ 
ރާއްޖޭންބޭރުގެ ޢިއްޒަތްތެރިން ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނެވުމާއި ގުޅިގެން އެ ބޭފުޅުންގެ ފޮޓޯތައް  .32

 ޕްރިންޓްކުރުމާއި އެ ފޮޓޯތައް އެކި ތަންތަނުގައި ބެހެއްޓުމުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ އެކިއެކި  .33

ރަސްމިއްޔާތުތަކުގައި ނެގިފައިހުންނަ ފޮޓޯއަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް ފޮޓޯ ދެއްވުމުގެ 
ށް ފޮޓޯ އިޚްތިޔާރު އެކިއެކި މުނާސަބަތުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރުކުރެވޭ ފޮޓޯ އަލްބަމަ، ކަންތަކާއި 
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ވިލަރެސްކޮށްގެން  އޮފީސް/ ސެކްރެޓޭރިއެޓް/ ޔުނިޓުތައްބެހޭ ކުރެއްވުމުގެ ކަންތައް އޮފީހުގެ ކަމާ 
 ކުރުން.

އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން ބަހައްޓަން ބޭނުންފުޅުވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ،ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުންނާއި  .34
 ކަންތައްތައްކުރުން.އެފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުމުގެ ، ފޮޓޯފުޅު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ނަގާ ތަފާތު ފޮޓޯތަކާއި ވީޑިއޯތައް ވަކި އިންތިޒާމެއްގެމަތިން  .35
 ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓައި އާކައިވްކުރުން.

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

 އޮފީސް ހިންގުމަށް  ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮފީހުގެ އެންމެ އިސްވެރިންނަށާއި ކޮމިއުނިކޭޝަންސް  .36
 ބޭނުންވާ ސެކްރެޓޭރިއަލް ސަޕޯޓް ފޯރުކޮށްދިނުން. 
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 އޯ(.އެސް .)ސީ  ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސް އޮފީސް 

  ޔުނިޓް  ހިއުމަން ރިސޯސް އެންޑް ޕަރފޯމަންސް މެނެޖްމަންޓް 

 ޕަރސަނަލް މެނެޖްމަންޓް 

މުރާޖަޢާކުރުމާއި މަސައްކަތްތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް  .1
 ބަދަލުތައް ގެނައުމާގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަންތައްތައް ކުރުން.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އޮފީހުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑާއި  .2
ންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމާގުޅޭ މަގާމުތަކުގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުމާއި، އެ އޮނިގަނޑުތަކަށް ގެ 

 އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން.
ޝަރުޠުތަކާއި ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ބޭނުންވާ މަގާމުތަކާއި، އެ މަގާމުތަކުގެ ފެންވަރާއި .3

 ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ކަނޑައެޅުމާގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން.
ގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ .4

އެކުލަވާލުމާއި، ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމާއި، ގަވާއިދުތަކާއި 
 އުސޫލުތައް ތަންފީޒުކުރުމާބެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން.

ތަކަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ހޯދުމާއި، މަގާމުތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ މަގާމު .5
މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާއަށް ބަދަލުގެނައުމާއި، މުވައްޒަފުންނަށް މަގާމުގެ ، މުވައްޒަފުން ހަމަޖެއްސުމާއި

 ކުރިއެރުން ދިނުމާއި، މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާބެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކުރާ ވަޒީފާގެ އިންޓަރވިއުތަކަށް ބޭނުންވާ  .6

  ކަރުދާސްތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި އިންޓަރވިއުކުރުމުގެ ހުރިހާ އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖެއްސުން.
ނިގަނޑު އެކުލަވާލުމާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކުގެ އޮ .7

 މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ދިނުމާގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ "އެމްޕްލޯއީ ރިލޭޝަންސް" އާ ގުޅޭ އެންމެހައި  .8

 ކަންކަން ކުރުން.
އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް  ،އިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ކަންތައްތަކާ .9

 ތަކުގެ ޔުނިޓު /ސެކްރެޓެރޭރިއެޓް މިއޮފީހުގެ އެކިއެކި އޮފީސް/ ،ކުރިއެރުވުމާބެހޭ ކަންތައްތަކާއި
 ހަމަޖެހުމާބެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުން. ،މަސައްކަތްތައް ހިންގުމުގައި އޮންނަންވާނެ ގުޅުމާއި 

ހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ބަލަހައްޓާ "ހާމިސް" ޕްރޮގްރާމް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނާބެ .10
 އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
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 އޮފީހުގެ އެކިކަންކަމާގުޅިގެން ޢާންމުކޮށް މުވައްޒަފުންނަށް އަންގަންޖެހޭ އެންގުންތައް އެންގުން.  .11
އްދުކުރުމާއި، ތަހުނިޔާ ރަ، މުވައްޒަފުންނަށް ދިމާވާ އުފާވެރި އަދި ހިތާމަވެރި ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވެ  .12

 ތަޢުޒިޔާ ކިޔުންފަދަ ކަންކަން ކުރުން.
ވުމަށްޓަކައި މުވައްޒަފުންގެ އިޖްތިމާޢީ ކްލަބާ ގުޅިގެން ރުމުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ކުރިއެ .13

 ކަންތައްތައް ރޭވުން.
 ވަޒީފާއާގުޅޭ މައޫލޫމާތު ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުން. ޒާތީ އަދިމުވައްޒަފުންގެ   .14
ރިސޯސް އެންޑް ޕަރފޯމަންސް މެނެޖްމަންޓުގެ ފަރާތުން ބަލަހައްޓާ ކޮމިޓީ/ބޯޑުތަކުގެ ހިއުމަން  .15

 އެންމެހައި ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން.

 ޕަރފޯމަންސް މެނެޖްމަންޓް ޕީއޯ 

އެންމެހައި ކަންކަން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާބެހޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ  .16
 ބެލެހެއްޓުން.ހިންގައި 

 ޓްރޭނިންގ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނު ބޭނުންވާ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ .17
 އެނެލިސިސް ހެދުން. ޓްރޭނިންގ ނީޑްސް

އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ތަފާތު  އްޒަފުންނަށްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ މުވަ .18
މުވައްޒަފުންގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމާބެހޭ ކަންކަން ހިންގައި  ތަމްރީނުތައް ހިންގުމާއި ދާއިރާތަކުގެ 
 ބެލެހެއްޓުން.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ސްކޮލަރޝިޕްތަކުގައި ފޮނުވޭ މުވައްޒަފުންނާއި ތަފާތު  .19
 ވޭ މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުން.ތަމްރީނުތަކުގައި ފޮނު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ތަމްރީނުތަކުގައި ފޮނުވޭ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާނޭ މަޢުލޫމާތު  .20
 ދިނުމުގެ ސެޝަންތައް ބޭއްވުން.

ނަށް އިޤްރާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ތަފާތު ތަމްރީނުތަކުގައި ފޮނުވޭ މުވައްޒަފުން  .21
 ތައްޔާރުކުރުމާއި ތަމްރީނުތަކުގައި ފޮނުވުމުގެ ހުރިހާ އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖެއްސުން.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ރެކްރޫޓްމަންޓް އެންޑް ސިލކްޝަން ޕްރޮސީޖަރތަކާއި  .22
ސެސްމަންޓްތަކަށް ގައިޑްލައިންތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި ވަޒީފާގެ އިންޓަރވިއުތަކުގައި ކުރެވޭ ތަފާތު އެ

 ބޭނުންވާ ކަރުދާސްތައް ތައްޔާރުކުރުން.
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ "ކްލައިއެންޓްސް ޗާޓަރ" އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން. .23
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ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ "ސަރވިސް އެކްސަލެންސް" އާއި "އިނޮވޭޝަން" އާއި ގުޅޭގޮތުން  .24
 އް ކުރުން.ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިކޮށް އުފެއްދުންތެރި  .25
 އާގޮތްތަކަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިދިނުމާގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން.

އިތުރުކޮށް، މުވައްޒަފުންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ އުފެއްދުންތެރިކަން  .26
 މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން.

 ޔުނިޓް  ފައިނޭންސް އެންޑް މެއިންޓަނަންސް 

 ޕޭމަންޓްސް ބަޖެޓް އެންޑް 
 އޮފީހުގެ ބަޖެޓު އެކުލަވައިލުމާއި ބަޖެޓާގުޅޭ ތަފާތު ދިރާސާތައް ހެދުން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ .27
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ބަޖެޓުން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ކުރުމާއި، ބަޖެޓުގެ އައިޓަމްތައް  .28

 ބާކީކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
 ޕެޓީކޭޝް ބެލެހެއްޓުން.ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ޑޮލަރ ޕެޓީކޭޝްއާއި ދިވެހި ފައިސާގެ  .29
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ލިބޭ ފައިސާ ބަލައިގަނެ، އެ ފައިސާއެއް ޖަމާކުރަންޖެހޭ އެކައުންޓަށް  .30

 ޖަމާކުރުން.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީގެ އާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  .31

ގެ ކުރިން އޮޑިޓަރ  31ން ތައްޔާރުކޮށް، ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މާރިޗު ނައިބުގެ ރަސްމީގޭގެ މާލީ ބަޔާ
 ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުން.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ރާއްޖޭންބޭރަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުތަކަށް  .32
 ޚަރަދު ލަފާކުރުން.

  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ފޮނުވުން.މަހަކު އެއްފަހަރު ޚަރަދު ރިޕޯޓް ހަދައި މިނިސްޓްރީ .33
 ޕްރޮކިއުމަންޓް 

އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާފައި ސްޓޮކުގައި  ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ހޯދަންޖެހޭ ތަކެއްޗާއި  .34
 މިފަދަ ތަކެތި ހުސްވިޔަނުދީ ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިއުން.  ،ބަހައްޓަންޖެހޭ ތަކެތި ހޯދައި 

 ޔާގެ އޮފީހުގެ އެންމެހައި ތަކެތީގެ އިންވެންޓްރީ ބެލެހެއްޓުން.ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް .35
އޮފީހުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން  ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ފަރާތްޕުޅުން ވެދުމަށް އަރުވާ ހަދިޔާ .36

މިތަކެތި ރަނގަޅު ފެންވަރުގައި ބަންދު  ،އެންގެވުމުން އެ އަންގަވާ ގޮތެއްގެމަތިން ތައްޔާރުކުރުމާއި
 ކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން.
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ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެކިފަރާތްފަރާތުން ހަދިޔާއަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ތަކެތި ރައްކާތެރިކަމާއެކު  .37
 ބެލެހެއްޓުން.

ޖެހޭ އަގުބޮޑެތި ތަކެތި ހޯދަން  ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ކުރަންޖެހޭ އަގުބޮޑު މަސައްކަތްތަކާއި .38
 ،ހޯދުމާ ގުޅޭގޮތުން ހޯދޭ އެސްޓިމޭޓުތައް ބެލުމަށް އެސްޓިމޭޓް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާ

 އެކަމާގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްކުރުން.
ދަތުރުތަކުގެ ޓިކެޓް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ރާއްޖޭންބޭރަށް ކުރައްވާ  .39

 ނެގުމާއި، ވީ.އައި.ޕީ. ހަމަޖެއްސުން.
ޕުޅުން އެކިއެކި ކަންކަމަށް ހުށަހަޅުއްވާ އިނާމަށް ދެއްވާ ތަކެތި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ފަރާތް .40

 ހެއްދުމާއި އެތަކެތި ބެލެހެއްޓުން.
 އެކިފަރާތްތަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން މަރާމާތުކުރަންޖެހޭ ތަކެތި މަރާމާތުކުރުން. .41
 ނައްތާލަންޖެހޭ ތަކެތި ނައްތާލުން.، ލަމަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ތަކެތި ފޮނުވުމާއި ނީ .42

 
 މެއިންޓެނަންސް އެންޑް ހައުސްކީޕިންގ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް ހިނގަމުންދާ ޢިމާރާތާއި، އޮފީހުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިހުރި ޢިމާރާތްތައް  .43
 މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން އަލަށް ހަދަންޖެހޭ ތަންތަން ހެދުމާއި އެތަންތަން  .44
 ބެލެހެއްޓުން.

އޮފީހުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ  ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް ހިނގަމުންދާ ޢިމާރާތާއި .45
 ތަންތަނާއި ތަކެތި ސާފުތާހިރުކަން މަތީގައި ދެމެހެއްޓުން. 

 

 ކްސް ލޮޖިސްޓި 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ނަރސަރީގައި އޮފީހަށް ބޭނުންވާ ގަސް ހައްދާ ބެލެހެއްޓުމާއި،  .46

 އޮފީހުގެ އެތެރެއާއި ބޭރުގައި ގަސް ބަހައްޓައިގެން ޒީނަތްތެރިކުރުން. 
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ހަމަޖައްސަވާ ދަތުރުތަކުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ .47

 ބޭފުޅުންގެ އެއަރޕޯޓް ދަތުރު ހަމަޖެއްސުން.  
  ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ އެކި ބޭނުންތަކަށް އޮފީހުގެ ވޭނާއި ކާރުގެ ޚިދްމަތް ދިނުމާއި .48

 ވެހިކަލްތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން. 
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ބައްދަލުވުންތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ބާއްވަވާ އެކިއެކި ކޮމިޓީ ތަކާއި  .49
 ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ސަޔާއި ކެއުމުގެ ކަންތައް އިންތިޒާމުކުރުން.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު އާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ  .50
ށް އެންމެހާ މުވައްޒަފުންނަށް އޮފީހުގެ މަސައްކަތް ކުރެއްވޭނެ ރަނގަޅު މާޙައުލެއް ޤާއިމުކޮ 

 ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިއުން.
ން ލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހާއި، އޮފީހުން ބޭރުގައި ރައީސު .51

 ބާއްވަވާ އެކިއެކި ރަސްމިއްޔާތުތަކަށް ތަން ތައްޔާރުކުރުން.
 ކޮމިޓީތަކަށް ތަން ތައްޔާރުކުރުން. އޮފީހުގައި ބާއްވަވާ ޖަލްސާތަކާއި .52
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން އެކިފަރާތްތަކަށް ފޮނުވާ ސިޓީ ނޯޓުފަދަ ތަކެތި ފޮނުވުމުގެ ކަންކަން  .53

 )ޑިސްޕެޗް ޔުނިޓް( ބެލެހެއްޓުން. 
އޮފީހުން ބޭރުގައި ބާއްވަވާ ބައްދަލުވުންތަކާއި ޖަލްސާތަކަށް ތަން ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހާއި .54

 ކުރުން.ކަންތައްތައް ތައްޔާރު ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ޕީ.އޭ.ބީ.އެކްސް. ސިސްޓަމް ބެލެހެއްޓުމާއި، ޓެލެފޯނުގެ ޚިދުމަތް  .55

 ދިނުން. 
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ރަނގަޅު ފެންވަރުގައި ދިނުން. .56
 މަތް ދިނުން.ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ކެންޓީނުގެ ޚިދް  .57

 

 ޔުނިޓް  އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ވިޔުގަ ބެލެހެއްޓުމާއި، އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތަކަށް  .58

ރައްޤީކޮށް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމާއި، އެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ސޮފްޓްވެއަރ ޕްރޮގްރާމްތައް ތަ ޚާއްޞަ
 ޙައްލުކުރުން.ދިމާވާ މައްސަލަތައް 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ބޭނުންކުރާ ކޮމްޕިއުޓަރާއި ޕްރިންޓަރުފަދަ ހާޑުވެއަރތަކަށްޖެހޭ  .59
 މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމާއި، އެ ތަކެތި އަޕްގްރޭޑްކުރުމާބެހޭ ކަންކަން ކުރުން.

 

 ޔުނިޓް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 
ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނާއި އެކްޝަން ޕްލޭން އެކުލަވައިލުމުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ  .60

 މަސައްކަތް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.
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ރަސްމީ އިދާރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި، ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން އަމިއްލަ  .61
ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް މިއޮފީހުގެ އިންފޮރމޭޝަން އޮފިސަރު މެދުވެރިކޮށް ޖަވާބުދިނުމުގެ 

 މަސައްކަތްތައް ކުރުން. 
އި ފާހަގަކުރަން ހުށަހަޅާ ދުވަސްތައް ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުން ޤައުމީ ފެންވަރުގަ  .62

ފާހަގަކުރުމާބެހޭގޮތުންނާއި އެ މުއައްސަސާތަކުން ބޭނުންކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ޝިޢާރުތައް 
 ބޭނުންކުރުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކާމެދު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.

ރަސްމީ ބައްދަލުކުރެއްވުންތަކުގެ  އެކިއެކި ޤައުމީ މުނާސަބަތުތަކުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބާއްވަވާ .63
އެންމެހައި އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމާއި، ދަޢުވަތު ކާޑު ފޮނުވުމާ ބެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް 

 ކުރުން.
 އޮފީހުގައި ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުންތަކުގެ މަޢުލޫމާތު، ޝެޑިއުލަރއިން ފުރިހަމަ ކުރަމުން ގެންދިއުން.  .64
 ޔެ ތައްޔާރުކުރުން.އޮފީހުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް ލި .65
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ޔައުމިއްޔާއަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ  .66

 ބެލެހެއްޓުން.
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ އިންޓްރާނެޓް އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.  .67
އް ބެލެހެއްޓުމާއި، އޮފީހުގެ ތަޅުދަނޑިތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ސެކިއުރިޓީގެ ކަންތައްތަ  .68

 ބެލެހެއްޓުމާއި، އޮފީސް ހުޅުވާ ލެއްޕުމާއި، އޮފީހުގެ ގޭޓު ހުޅުވުމުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ އިސްވެރިންގެ ކޮމިޓީއަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުމާބެހޭ ތަކެތި  .69

 ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން.ކޮމިޓީގެ ޔައުމިއްޔާ  ،ހަމަޖެއްސުމާއި 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ލިބޭ ސިޓީ ނޯޓުފަދަ ތަކެތި ބަލައިގަނެ ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި، އެތަކެތި  .70

 އޮފީހުގެ ކަމާބެހޭ ޔުނިޓުތަކަށް ފޮނުވުމުގެ ކަންކަން ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން. 
 .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ޕީ.އޭ.ބީ.އެކްސްގެ ޚިދްމަތް ދިނުން .71

 
 ކަރެސްޕޮންޑަންސް 

ގުޅޭގޮތުން އްޔާގެ އަރިހަށް ފޮނުވާ ސިޓީތަކަށް ޖަވާބުދީ އެ ސިޓީތަކާއަމިއްލަ މީހުން ރައީސުލްޖުމްހޫރި .72
 ސިޓީތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން. މައޫލޫމާތު ސާފުކުރަންޖެހޭ ކުރުމާއިކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް 

މަޢުލޫމާތު ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަރިހަްށ އަމިއްލަ މީހުން ފޮނުވާ ސިޓީތަކުގެ  .73
 ފޮނުވުން.
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 ސްޕީޗް އާކައިވިންގ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ ދިވެހި ތަޤްރީރުތަކާއި، ވާހަކަފުޅުތަކާއި،  .74

 ކުރުން. ދިވެހިބަހުން ދެއްވާ ޚިޠާބުތަކާގުޅޭގޮތުން ތިރީގައިވާ މަސައްކަތްތައް
 ާއި، ދައްކަވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އެކި މުނާސަބަތުގައި ދެއްވާ ތަޤްރީރުތަކ

 ބެލެހެއްޓުން. ރެކޯޑު ވާހަކަފުޅުތަކުގެ 
  ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ރާއްޖޭން ބޭރަށާއި، އަތޮޅުތަކަށ

ތަކުގައި ދައްކަވާ ބައްދަލުކުރެއްވުންކުރައްވާ އެކިއެކި ދަތުރުފުޅުތަކުގައި ބާއްވަވާ 
 ބެލެހެއްޓުން. ވާހަކަފުޅުތަކުގެ ރެކޯޑު 

  ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، އެކި މުނާސަބާތަކާއި ގުޅިގެނ
ރެކޯޑު  ،ދެއްވާ އިންޓަރވިޔުތަކުގެ ތެރެއިން ދިވެހިބަހުން ދެއްވާ އިންޓަރވިޔުތައް ލިޔެ

  ބެލެހެއްޓުން.
  ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބާއްވަވާ އެކިއެކި ޕްރެސ

ކޮންފަރެންސްތަކުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު 
ދިވެހިބަހުން ދައްކަވާ ވާހަކަފުޅާއި އަދި ނޫސްވެރިންގެ ސުވާލުތަކާއި ޖަވާބުތައް ލިެޔ 

 ބެލެހެއްޓުން.
 ިން އެކިއެކި މުނާސަބަތުތަކާއި ވެހިރާއްޖޭގައި ރައީސްކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުދ

ބައްދަލުވުންތަކުގައި ދައްކަވާފައިވާ ވާހަކަފުޅުތަކާއި ދެއްވާފައިވާ  ރަސްމިއްޔާތުތަކާއި
ތަޤްރީރުތައް ލިޔެ، ބެލެހެއްޓުމާއި އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓުގައި އެ ވާހަކަފުޅުތަކާއި ތަޤްރީރުތައް 

 ޝާއިޢުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން.
 ެދުމުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ނެރުއްވާ ދެންނެވުންތަކުގެ ފޮތް ހ

 މަސައްކަތްކުރުން.
  ިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން  ޝާއިޢުކުރައްވަން ނިންމަވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އެންމެހައ

 މަސައްކަތްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.
 އެވޯޑްސް އެންޑް އިވެންޓްސް 

 ،ތުގެމަތީން ޤާނޫނުގައިވާ ގޮ ،ވަނަ މާއްދާގެ )ޑ( ގެ ދަށުން އެކިފަރާތްތަކަށް  115ޤާނޫނުއަސާސީގެ  .75
 ނިޝާނާއި، މެޑެލް ދެއްވުމުގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން. ،ޝަރަފާއި ،ލަޤަބާއި، އިނާމާއި

ދައުލަތުން ދެއްވާ ބައެއް ޚާއްޞަ އިނާމު ދެއްވުމާބެހޭ  ،ޢާންމު ޚިދްމަތުގެ އިނާމާބެހޭ ކަންތައްތަކާއި .76
 ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ފަރާތްޕުޅުން އެކިފަރާތްފަރާތަށް ދެއްވާ ތަށްޓާއި  ،ކަންތައްތަކާއި
 އެކިފަރާތްތަކަށްދޭ އިނާމާބެހޭ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން. ،އައްޑަނައާއި
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 އޮފީހުގެ މާސްޓަރ ފައިލަށް ލިބޭ ލިޔުންތައް ގަވާއިދުން ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓުން. .77
ފައިލަށް ދޫކުރެވޭ ސިޓީ،ނޯޓް، ފެކްސް އަދި އެހެނިހެން މުހިންމު ލިޔުންތައް އޮފީހުގެ މާސްޓަރ  .78

ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން  އައު ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި އަރކައިވްކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް 
 އެ ތަކެތި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުން.، ޤާއިމްކޮށް 

ނުން ތަރައްޤީކޮށް، އުނގެނުމަށް ބޭނުންވާނެ މަޢުލޫމާތު މުވައްޒަފުންގެ އުފެއްދުންތެރިކަމާއި ވިސް .79
 ހޯދާ އެއްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

 ލައިބްރަރީ 
މުވައްޒަފުންނަށް ނޫސް، މަޖައްލާ، ގެޒެޓް އަދި މަޢުލޫމާތު ފޮތްތައް ފަސޭހައިން ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް  .80

 ޤާއިމްކޮށް ދެމެހެއްޓުން.
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް ތަމްސީލުކުރުމުގެ ފޮތް މަޢުރަޟާއި ފެއަރ ފަދަ ޙަރަކާތްތަކުގައި .81

 ގޮތުން ކުރާ ކަންތައްތަކުގައި އެހީތެރިވެދިނުން.
 ސްޓޭޓް ހައުސް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ  .82
ން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޙައިސިއްޔަތުންނާއި ސަރުކާރުގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާގެ ޙައިސިއްޔަތު 

ކުރައްވަންޖެހޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން، ސްޓޭޓްހައުސްއިން އެހިނދަކަށް ކުރުމަށް 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅުއްވާ ކަންތައްތައް ކުރެވޭނެ އިދާރީ އެންމެހައި 

            ިއންތިޒާމުތައަްހމަޖެއްސުން.                                                    
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސްޓޭޓް ހައުސްގައި ހުންނަވާއިރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވާޖިބުތަކާއި  .83

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ކުރައްވަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރެވޭނެ 
 އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން.

އަދި މަގުމަތި ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ނާސަރީ ހެއްދުމުގެ ސްޓޭޓްހައުސްގެ ޢިމާރާތާއި، ގޯތިތެރެ  .84
 އްކަތް ކުރުން.މަސަ
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