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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުގެ މަސައްކަތްތައް

ރައްކާތެރިކޮްށ، ރާްއޖޭގެ ޤަދަރު ސިޔާދަތު  ބައިނަލްއަޤްވާމީ މައިދާުނގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަާމއި .1
 ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ހިންގުން. އުފުލޭ ގޮތެްއގެ މަތިން ރާއްޭޖގެ

ދުނިޔެއަށް ރާއްޖެ ތަޢާރުފުކޮށް، ރާއްޖޭގެ  ރާއްޖޭގެ މަޞްލަޙަތަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި ބޭރު  .2
 ޤައުމުތަާކއެުކ ސިޔާސީ ގުޅުްނ ކުިރއެރުންތައް ހޯދައިިދނުމަށްޓަކައި ޤަދަރު އުފުލައި، ާރއްޖެއަށް އިތުރު

 ރަޙުމަތްތެރިކަމުގެ ުގޅުން ބަދަހިކޮށް ދެމެހެއްޓުން. ޤާއިމުކޮށް

ގުޅޭގޮތުން ބައިނަލްއަްޤވާމީ މަޝްރަޙުގަިއ  ރިޖީ ސިޔާސަތު ހިންގުމުގަިއ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއިޚާ .3
 ހިމާޔަތްކޮށް އަުޑއުފުލުން. ތައްދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިާމވެށީގެ މަސްަލހަތު ކުރިއަށްދާ މަޝްވަރާތަުކަގއި

ކަނޑައަޅާ ސަފީރުން ބަލައިގަތުމާިއ،  ސިޔާސީުގޅުން ޤާއިމުކޮށްފަިއވާ ޤައުމުތަކުން ާރއްޖެއަށް  .4
 ފަތްކޮޅު އެރުވުުމގެ ަކންތައްތައް ހަމަޖެއްސުން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ސަީފރުކަމުގެ

 ރާއްޖޭަގއި ހުުޅވުމަށް އެހީތެރިވުން. އުލޭޓުަތއްބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކާއި، ކޮންސި  .5

 ޢަންޔަންކުރުމާގުޅޭ މަސަްއކަތްތައް ކުުރން. އެކި ޤައުމުތަކަށް ިދވެހި ސަފީރުންނާއި ކޮންސުލުން .6

ފަިއދާތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ރާއްޖޭެގ ޑިޕްލޮމެޓިކް  ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ުކރިއެރުވުުމގައި ލިބެންހުރި .7
 ންިސއުލޭޓުަތކާއި، އެފަދަ އޮފީސްތައް ބޭރު ޤައުމުތަކުަގއި ޤާއިމުކުރުން.ކޮ މިޝަންތަކާއި،

ކޮންިސއުލޭުޓތަކާއި، އެފަދަ  ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ހުންަނ ރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކާއި، .8
 އޮފީސްތަކާބެހޭ ކަންތައްަތއް ެބލެހެއްޓުން.

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އަާޅ  ބިދޭސީންނާމެދުރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ަގވާިއދުތަކާ ޚިލާފުވާ  .9
ބިދޭސީއަކު ނިސްބަްތާވ ޤައުމަކަށް އެ މަޢުލޫމާތު ހިއްޞާކުރުމާއި،  ފިޔަވަޅުތަުކގެ މަޢުލޫމާތު ލިބުމުން އެ

 ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ުކރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުން. ކަމާބެހޭ

ޑިްޕލޮމެޓިކް، ސިޔާީސ، އިޤްތިާޞދީ، އަސްކަީރ  ންސިއުލަރ،ޚާރިޖީ ދާއިރާގައި ޚިދުމަތްކުާރ އިދާރީ، ކޮ .10
ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ެއހީތެރިކަމާއި ެއއްބާރުލުމާއި ަތމްރީން ލިބޭނެ  އަދި އެހެނިހެން ދާއިރާތައް 

 ތަނަވަސްކޮށްދިނުން. މަގު

 ތަމްރީނުދިނުން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ދާއިާރަގއި ޚިދުމަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް .11

ބޭރު ަޤއުމުތަކުަގއި ިދވެހިންނަށް ދިމާާވ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޚާރިޖީ ސިޔާަސތާއި މަޞްލަޙަތު ކުިރއެރުވުަމށާއި .12
 ކަމަށް އެކަށޭނަ އޮނަރަރީ ޮކންސުލުން އައްޔަްށކުރުން. ކަންތައްތަުކގައި އެހީތެރިވުމަށް،

 .ބަލައިގަތުން ބޭރު ޤައުމުތަކުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާ އޮނަރަރީ ކޮންސުުލން .13
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ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް ލިބިދާނެ އެހީތެރިކަމަީކ  ބޭރު ޤައުމުތަކުންނާއި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ މާލީ އިދާރާތަކުން .14
 ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން. ކޮބައިތޯ ބަލަިއ، އެ މަޢުލޫމާތު

ިއ، ސަރަޙައްދީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުަގއާ ބައިނަލްއަޤްވާީމ، އިޤްތިޞާީދ އަދި ވިޔަފާީރގެ ނިޒާމަށް މުޅި .15
ދިރާސާކޮށް، ޤައުމީ މަޞްލަޙަތު ކުރިއަރާނެ ގޮތަކަށް،  ފެންވަރުަގއި އަންނަމުންދާ ބަދަލުތައް

 ސިޔާަސތު ހަރުދަނާކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ރޭވުން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ

ޮސިއ ރާއްޖެއިން ބޭުރގެ ފަރާތްަތކާއެުކ  ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކާބެހޭ ގޮތުން، ިދވެހި ސަރުކާާރއި، .16
 މަގުފަހިކޮށްދިނުން. ކުރަންޖެހޭ އެއްބަްސވުންތަކަށް

އެހީގެ ފުރުޞަތުތައް ެދނެގަތުމަށްޓަަކިއ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަަރއްޤީއަށް ބޭރުގެ ޤައުމުތަކުން ލިބެންހުރި .17
އެފަދަ ފުރުޞަތުތަކަްށ މަގުފަހިވާނެ ގޮތަށް ޚާރިޖީ ދާއިރާއިްނ  ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކޮށް،

 ާޤއިމުކުރުން. ގުޅުންތައް

ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ޖަމާޢަތްތަުކގެ މެންބަރުކަްނ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް މުހިންމު ސަރަޙައްދީ އަދި ަބއިނަލްއަޤްވާމީ  .18
 ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކުރުމާއި، އެފަދަ ޖަމްޢިއްޔާތަާކިއ ޖަމާޢަތްތަކުގެ  ހޯދުމަށް މަޝްވަރާކުރަންޖެހޭ 

 މެންބަރުކަން ހޯދުން.

ަބއިނަލްައޤްވާމީ ޖަލްސާތަކުަގއި ާރއްޖެ ތަމްސީލުކޮށް،  މާޢަތްތަކާ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް،ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަ .19
 ހާމަކޮށްދީ، ރާއްޖޭގެ މަޞްލަޙަތަށް މަންފާލިބެނިވި ގޮތެއްަގއި ރާއްޖޭގެ އަޑު  ސިޔާސަތުރާއްޖޭގެ 
 މުއައްސަސާތަކަްށ މަގުފަހިކޮށްދިނުން. އަދި މިފަދަ ކަންަކމަށް އެހެން އުފުލުމާއި،

ދިވެހިާރއްޖެއަށް ކަނަޑއަޅާަފއި ހުންނަ ރެޒިޑެންޓް  ބޭރު ޤައުމުތަކާއި ބައިނަްލއަްޤވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން .20
 މިަޝންތަކާއި އެފަދަ އޮފީސްތަްއ ހިންގުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮުތން  ރެޒިޑެންޓް-އަދި ނޮން

 ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުން.

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުތަކާއި، ބޭރު ޤައުމުތަކުން  އްޖެއިން ބޭރަށް ކުރައްވާދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިްއޒަތްތެރިން ރާ .21

 ަދތުރުފުޅުތަކާބެހޭ ކަންތައްަތއް، އެކަްނކަމަށްޢިއްޒަތްތެރިންެގ ރަސްމީ  ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުަރްއވާ
 .ުރންއިންތިޒާމުކު ރާވައި ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ ޑިޕްލޮމެޓިކް އުސޫލުތަކާ އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިން

ހުއްދަ ބޭނުންާވ ބޭުރ ޤައުމުތަުކގެ  ރާއްޖޭގެ ސަރަަޙއްދުެގ ތެޭރގައި ދަތުުރކުރުމަށް ޑިޕްލޮމެޓިކް .22
 އެ ހުއްދަ ހޯދަިއދިނުން. އުޅަނދުތަކަށް، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުިޅގެން

ްއގޮްތވާ ަބއިނަލްައޤްވާމީ ކޮންސިއުލަރ އުސޫލުަތކާ އެ ބޭރު ޤައުމުތަކުން ދިވެހިންނަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުން، .23
 ދިވެހިންަނށް އެހީތެރިވެދިނުން. ގޮތުގެމަތިން އެފަދަ
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ޕާސްޕޯޓު ެގއްލުމުން، ުނވަތަ މުއްދަތު  ބޭރު ޤައުމެްއގަިއ، ިދވެހި ަރއްޔިެތއްކަން އަންަގއިދޭ ާކާޑއި .24
 ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަާކއި ަގވައިދުތަކާ ެއއްގޮްތވާ ގޮތުގެ މަތިން އެފަދަ ހަމަވުމުން، ނުވަތަ ހަލާކުވުުމން،

 ދިވެހިންނަށް އެހީތެރިވެދިނުން.

ބައިނަލްއަްޤވާމީ ކޮންސިއުލަރ އުސޫލުަތކާއި ާރއްޖޭެގ  ބޭރު ޤައުމެއްަގއި ހާލުަގއިޖެހޭ ދިވެހިންނަށް، .25
 އެހީތެިރެވދިނުން. ޤާނޫނުތަކާޢި ގަާވއިދުތަކާ ެއްއގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން

ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްަތއް ކުރުމުަގިއ  ބޭރު ޤައުމެއްަގއި ިދވެއްަސުކ މަރުވެއްޖެނަމަ، ެއކަމާ ުގޅިގެން .26
ރާއްޖޭަގއި ބިދޭސީއަކު މަރުވެއްޖެނަމަ، އެ ބިދޭސީއަުކ ނިސްބަތްވާ  އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން. އަދި،

 ުގޅިގެންކުރުން. އެކަން އަންަގއި، ެއކަމާ ގުިޅގެން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ޤައުމަކަށް

ދިވެހިރައްޔިތުކަން ދޫކޮްށލަން ބޭނުންވާ  ހޯދަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށާއި، ދިވެހި ރައްޔިތުކަން .27
 ަގވައިދުތަުކަގއި ކަނޑަައޅާފަިއާވ އުޞޫލުތަކާ އެްއގޮތްާވގޮުތެގ މަތިން އެކަން  ފަރާތްތަކަށް، ޤާނޫނުތަކާއި

 ފަހިކޮށްދިނުން. 

ޤައުމުތަކަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ބޭރު ރާއްޖެއިން ބިދޭސީންނަށް ދޫކުރާ ރަސްމީ ލިޔުންތަކާއި، ދިވެހިން .28
 ކަށަވަރުކޮށްދިނުން. ރަސްމީ ލިޔުންތަކުގެ ަޞއްޙަަކން

މުޢާހަދާތަކާއި، ރާއްޖެާއއި އެިކެއިކ  ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެިރވާ ބަިއނަލްއަޤްވާމީ އެއްަބސްވުންތަާކއި، .29
 ށް، މިކަންކަމުގައި ެއގްރީމަންޓްތަކާބެހޭ ކަންތައްތަްއ ހިންގައި، ވިލަރެްސކޮ ޤައުމުތަކާ ދެމެދު ކުރެވޭ

 ރާއްޖެއަށް އެންމެ ފައިދާކުރާެނ ގޮތެްއގެމަތިން ޙަރަކާތްތެރިުވން.

ކްރެޑެންޝަލްްސާއއި، ލެޓަރ އޮފް  ރާއްޖެއިން ބޭރުަގއި ބާްއާވ ބައްދަލުވުންތަކަށް ބޭނުންވާ .30
 ތައްޔާުރކުރުން. އެޕޮއިންޓްމަންޓް ފަދަ ޤާނޫނީ ލިޔުންތައް

ޖަލުތަކުގައި ތިބި ކުށްވެރިްނ ބަދަލުކުރުމުގެ  ތިބި ނުވަތަ ރާއްޖޭގެރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޖަލުތަކުަގއި  .31
ޤާނޫނުތަކާއި ަގަވިއދުތަކާއި އުޞޫލުތަާކއި ެއއްބަސްވުންަތކާ  މަސައްކަތްތައް ކަނަޑއެޅިަފއިވާ

 މަތިން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ވިލަެރސްކޮށް ހިންގުން. އެްއގޮތްާވގޮުތގެ

އެދުމުގެ މަތިން، ކަނަޑއެޅިަފއިވާ ޤާނޫނާިއ  އެދުމުގެ ަމތިން ނުވަތަ އެހެން ޤައުމެްއގެ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ  .32
 އެއްބަްސވުންތަކާ ެއްއގޮތްވާގޮުތގެ މަތިން، އެްކސްްޓރަޑައިޓްކުރުުމގެ  ގަަވއިދުތަާކއި އުޞޫލުތަާކއި 

 މަސައްކަތްތައް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ މެދުަގއި ވިލަރެްސކޮށް ހިންގުން.

ޮސއިކޮށް، އެ އެއްބަްސވުުމގެދަށުން ކުރަންޖެހޭ   ީލގަލް އެސިސްަޓންޓް އެގްރީމަންޓްތަުކަގއިމިއުޗުއަލް .33
 ފަރާތްތަކުގެ މެދުަގއި ވިލަރެްސކޮްށ، ހިންގުން. މަސައްކަތްތަްއ، ކަމާބެހޭ
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ތަންފީޒުކުުރމަށް ބޭނުންވާ  ބަވަނަވަމުން އަންނަ ދުިނޔޭަގއި ރާއްޭޖގެ ޚާރިީޖ ސިޔާސަތު .34
 ދިރާސާތައްކުރުމާިއ، މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުން.

ހާދިސާތައް ދިރާސާކޮށް، އެކަންކަާމ  ރާއްޖެއަށް އަސަރުކުރާނެ ފަދަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ނިންމުންތަކާއި .35
 ގުޭޅގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަުޅތައް އެޅުން.

ގެ އުސޫލުަތއް ސިޔާސަތާއި ޑިޕްލޮމަސީ  ރާއްޖެއާެއކު ޚާރިޖީ ގުޅުްނ އޮންނަ ޤައުމުތަކުގެ ޚާިރޖީ .36
ޚާރިޖީ މުޢާމަލާތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ޭބނުންވާ ފަންނީ  ދިރާސާކޮށް، އެ ޤައުމުތަާކއެުކ ކުރެވޭ 

 ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން. ލަފާ ކަމާބެހޭ

މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަާތއި ސަލާމަތާިއ  އަސްކަިރއްާޔއިން ބޭނުންވެްއޖެ ހިނދެއްގައި، ާރއްޖޭގެ  .37
ކުުރމާއި، އެފަދަ   ކުރަންޖެހޭ މަސަްއކަތްތަކުގެ ދިރާސާަތއް ކަމަށްޓަަކއި ޚާރިޖީ ދާއިރާއިންރައްކާތެރި

 އިދާރާތަކާ ހިއްސާކުރުން. ދިރާސާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޤައުމީ ސަލާމަތާބެހޭ

ގުޅުންހުރި އެހެން މުައްއސަސާތަކުަގއި  ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ަތންފީޒުކުރުމަށްޓަކަިއ، މި ދާިއރާއާ .38
 ފޯރުކޮށްދިނުން. ޚިދުމަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު

ޤާއިުމކޮށްފައި ހުންނަ އިންސްޓިިޓުއޝަންތަކާއެކު  ބޭރު ޤައުމުތަކުަގއި ފޮރިން ަސރވިސް ތަރައްީޤކުރުމަށް .39
ޚިދުމަތްތައް  ެއކުލަަވއިަލއި، ާރއްޖޭަގއި ާޤއިމުކުެރޭވ މިފަދަ މުއައްސަސާަތކުން ދޭ އެއްބަްސވުންތައް 

 ން.ފުޅާކުރު

ތަރައްޤީކޮށް، ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް  ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ަބއްޓަންކުރުމަށާއި ޚާރިޖީ ދާއިރާ  .40
 ދިރާސާތައް ކުރާ ފަރާތްތަކާ ގުޅުން ބަދަހިކުރުން. ބޭނުންވާ ދިރާސާތައް ކުރުމާިއ، އެފަދަ

ފަތުރާ ވަސީލަތްތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ބޭރުގެ ޚަބަރު ރާއްެޖއިން، ނގާ ކަންަކމާ ގުޅޭގޮތުންދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހި .41
މުހިންމު  އަދި، ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ހިނާގ، ރާއްޖެއަށް ައސަރުކުރާެނފަދަ މަޢުލޫމާތު ފޮނުވުން.

 ފޮނުވަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޮނުވުން. މައްސަލަތަކާ ުގޅޭގޮތުން ރާއްޭޖގެ ޚަބަރުފަތުރާ ވަޞީލަތްތަކަށް 

 ރިކަން އިތުރުކުރުން.ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތާމެުދ ހޭލުންތެ .42

 .ގެ މަސައްކަތްަތކާ ގުިޅގެން ޤާނޫނީގޮތުން ހިންގަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހިންގައި ބެެލހެއްޓުންމިނިސްޓްރީ .43

 ތިރީގައިިމވާ ތަންތަން ހިނގަމުންދާނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާުޒގެ ދަށުންނެވެ.

 އ.ދ.ަގއި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޕަރމަނަންޓް މިޝަން .1

 ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަިއކޮމިޝަން އިނގިރޭިސވިލާތުަގއި .2

 ހަިއކޮމިޝަންޝްރީލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެިހރާއްޖޭގެ  .3
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 ހައިކޮމިޝަން އިންޑިާޔަގއި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  .4

o  ްތިރުވަނަންތަޕޫރަމުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސިއުލޭޓ 

 ހަިއކޮމިޝަންމެލޭޝިއާަގއި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  .5

 ދިވެހިރާއްޖެއިން އ.ދ.އަށް ަކނޑައަޅާފަިއވާ ދާއިމީ މިޝަްނގެ ޖެނީވާ އޮފީސް  .6

 ޖަޕާނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ  .7

 ހަިއކޮމިޝަންސިންގަޕޫރުަގއި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  .8

 ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާަގއި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ  .9

o  ަދިވެހިރާއްޭޖގެ ކޮންިސއުލޭޓް ޖިއްދާގައި ހުންނ 

 ޗައިާނގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެމްބަސީ  .10

 ދިވެހިރާއްޖެއިން ޔޫރަިޕއަން ޫޔނިއަންއަށް ކަނަޑއަޅާފަިއވާ ާދއިމީ މިޝަން .11

 ހައިކޮމިޝަން ބަންގްލަދޭޝްަގއި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  .12

 ހަިއކޮމިޝަންޕާކިސްތާނުަގއި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  .13

 އި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ ވޮޝިންގްޓަްނގަ  .14

 ޔުނައިޓެޑް އެރެބް އެމިރޭޓްްސަގއި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެްމބަސީ .15

 ޖަރުމަނުވިލާތުގައި ހުންނަ ދިެވހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ  .16

 ތައިލެންޑުަގއި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ  .17

 

 މަސައްކަތްތައް އ.ދ.ގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕަރމަނަންޓް މިޝަނުގެ 

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

 މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެުޅން.، ރިޕޯޓު

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޖެެނރަލް އެސެމްބްލީގެ މަސަްއަކތްތައް މޮނިޓަރކޮށް، މައްަސލަތަްއ  (ހ)
ދިރާސާކޮށް، އެ މައްސަލަަތކާ ބެހޭގޮތުން ރާއްޖޭގެ ސިޔާސަތު ގެންުގޅެންީވގޮތުެގ ލަފާ 
މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައި، ރާއްޖޭގެ ިސޔާސަތާ ެއއްގޮތަށް އެ އެސެމްބްީލގަިއ ރާއްެޖ 

 ކޮށް، އެސެމްބްލީން ނިންމާ ނިންމުންތައް، މިނިސްޓްރީއަށް ރިޕޯޓުކުރުން.ތަމްސީލު
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ސެކިއުރިޓީ ަކއުންސިުލގައި ަބހުސް ކުރެވެމުންދާ މައްސަލަތައް ބަލައި އެ މައްސަލަަތކަށް އަންަނ  (ށ)
ބަދަލުތަކާއި، ސެިކއުރިޓީ ަކއުންސިލުން ފާސްކުރާ ފާސްކުރުންތަކާއި ނިންމާ ނިންމުންތައް، 

 ޓްރީއަށް ރިޕޯޓުކުރުން.މިނިސް

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

ވަކިފަރާތަކަށްނުޖެހޭ ޙަރަކާާތއި، އޯގަަނއިޒޭޝަން އޮފް އިސްލާމިކް ކޮންފަރެްނސާއި،  (ރ)
ާރއްޖެއިްނ ބައިވެިރވާ އެިކއެކި ޖަމާޢަތްތަކުން ނިއުޔޯކުަގިއ ބާއްާވ ކޮމަންވެލްތާއި، 

 ބައްދަލުވުންތަުކގަިއ ބައިވެިރެވ، 
އެ ަމއްސަލަތަުކގަިއ ރާްއޖެއިން ، އެ ބައްދަުލވުންތަކުަގއި ބަހުްސކުރެވޭ މަްއސަލަތައް ދިރާާސޮކށް

 ިސޔާސަތާ އެްއގޮްތާވ ގެންގުޅެްނވީ ިސޔާސަތުގެ ަލފާ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައި، ރާއްޖޭގެ
ގޮތުގެމަތިން ރާއްޖެ ތަމްސީލުކޮށް، އެ ބައްދަލުވުންތަުކަގއި ނިންމާ ނިންމުންތައް، މިނިސްޓްރީއަްށ 

 ރިޕޯޓު ކުރުން.

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

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

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

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

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

އެލައަންސް އޮފް ސްމޯލް ައއިލެންޑް ސްޓޭޓްސް ފަދަ ރާއްޖެ ހިމެނޭ އިންފޯމަލް ގްރޫޕުތަކުގެ  (ކ)
ބައްދަލުވުންތަުކގައި ބަހުސްުކރެވޭ މައްސަލަތައް ދިރާާސކޮށް އެ މައްސަލަތަކުަގިއ ރާއްޖެ 
ގެންގުޅެްނވީ ިސޔާސަތުގެ ަލފާ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައި، ރާއްޖޭގެ ިސޔާސަތާ އެްއގޮްތާވ 
ގޮތުގެމަތިން އެ ަބއްދަލުވުންަތކުަގއި ރާއްޖެ ތަމްސީލުކޮށް، ގްރޫޕުތަުކގައި ނިންމޭ ނިންމުންތައް، 

 މިނިސްޓްރީއަށް ރިޕޯޓު ކުރުން.
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ބުނެވިދިޔަ ޖަލްސާތަުކގެ ިއތުރަށް، ނިއުޔޯުކަގއި ބޭްއޭވ އެހެނިހެން ޖަލްސާތަކަށް ދަޢުވަތު  (އ)
އެ ޖަލްސާތަކުަގިއ ، ލްސާތަކުަގއި ބަިއވެރިވެ ލިބުމުން މިނިސްޓްރީގެ ލަފާގެ މަތިން އެ ޖަ

ބަހުސްކުރެވޭ މައްސަލަަތްއ ދިރާސާކޮށް، އެ ަމއްަސލަތަކުގައި ާރއްޖެއިން ގެްނގުޅެންީވ 
ސިޔާސަތުގެ ލަފާ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައި، ރާއްޖޭގެ ިސޔާސަތާ އެްއގޮްތވާ ގޮތުގެމަތިްނ ރާއްޖެ 

 ނިންމުންތައް، މިނިސްޓްރީއަށް ރިޕޯޓު ކުރުން.ތަމްސީލުކޮށް، އެ ޖަލްސާތަުކަގއި ނިންމޭ 

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

 ން.ޢަމަލުކުރު

ޔުނައިޓެްޑ ނޭޝަންސުން ާފސްކުރާ ބައިނަްލއަޤްވާމީ މުާޢހަދާތަކުގެ ތެރެއިްނ، ރާއްެޖިއން ބައިވެިރވާން  .3
 ފެންނަ މުޢާހަދާތަކާބެހޭގޮތުން މިނިސްޓްރީއަށް ލަފާދިނުން.

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސަށް ރާއްޖެއިން ދައްކަންޖެހޭ އެކިއެކި ޗަންާދގެ މައްސަލަތައް މޮނިޓަރކޮްށ  .4
 ގައި މިނިސްޓްީރއަށް ލަފާދީ، އެ ކަންތައްަތއް ބެލެހެއްޓުން.އެކަންތަކު 

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

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

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

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

އެކި ަޤއުމުތަކާެއކު ިސޔާީސ ގުޅުން ާޤއިމުކުރުމުަގއި ޙަރަކާތްތެރިވުމާިއ، ރާއްެޖއަްށ ކަނޑަެއޅިފަިއވާ  .8
 މިޝަނެއް ނެތް ޤައުމުތަކާ ގުުޅމުގައި މިނިސްޓްރީއަށް އެހީތެރިވުން.

ަމގާމުތަކަށް ކެނިޑޑޭޓުން ހުށަހަޅައި، ޔުނައިޓެްޑ ނޭޝަންސާިއ، އެެހނިހެން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތަުކގެ  .9
ރާއްޖޭގެ ތާއީދަށް އެދޭ ޤަުއމުތަކުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ދިރާސާކޮށް، ލަފަޔާއެުކ މިނިސްޓްރީއަށް 

 ހުށަހެޅުން.

ސަރުކާރުގެ އިސްބޭފުޅުން ުޔނައިޓެޑް ސްޓޭްޓސްއަށް ކުަރއްވާ ދަތުރުފުޅުތަުކަގއި، މިިނސްޓްރީން އެންިގ  .10
 ހީތެރިވެ ދިނުްނ.މިންވަރަކަށް އެ
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ނިއުޔޯުކގައި ހުންނަ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ނަމުަގއި ކުއްޔަްށ ހިފާފައިވާ އިމާރާތްތަކާއި، ދިވެހި ސަރުކާރުެގ  .11
 މިލްކު ބެލެހެއްޓުން.

ރާއްޖެއާބެހޭ ޚަބަރުތަކާިއ ބޭރު ދުނިޔެއާބެހޭ ، އެމެރިކާގެ ީޓީވއާއި ރޭިޑއޯއިްނ ފޮނުވާ އަދި ނޫސްތަކުަގއި ޖަހާ .12
މުހިންމު ޚަބަރުތައް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވައި، އެފަދަ ކަންކަމާބެހޭގޮތުން މިނިސްޓްރީން ނެރޭ އެިކއެކި 

 ޕްރެސް ރިލީޒް ނެރުންފަދަ ކަންތައްތައް ކުރުން.

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

ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތުގެ ހައިސިްއޔަތުން އެކިެއކި އިޖްތިމާޢީ ޙަފުލާތަކުގައި ބައިވެިރވުމަށް ލިބޭ  .14
 އި ަބއިވެިރވުން.ދަޢުވަތުތައް ގަބޫުލކޮށް، އެފަަދ ޙަފުލާތަކުގަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވިޔަފާިރއާިއ، ޓޫރިޒަމާއި، މަްސވެރިކަންފަަދ އިޤްތިޞާދީ އަދި ތަރައްީޤގެ މަސައްކަތްަތްއ  .15
 ކުރިއަށްދާ މިންވަުރގެ މަޢުލޫމާތު، އެމެރިާކގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިނުން.

 

 މަސައްކަތްތައް ހައިކޮމިޝަނުގެ އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

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

ބައިނަލްއަޤްވާީމ ެއކިެއިކ ކޮމަންވެލްތު ސެކްރެޓޭރިއެާޓއި، އިނގިރޭސި ސަރުކާުރގެ ފަރާތުންނާއި،  .2
ސެމިނަރ، ވަރކްޝޮްޕ ފަދަ ކަންކަމުަގއި ، ޖަމާޢަތްތަކާއި، އަިމއްލަ އެިކެއކި ޖަމާޢަތްތަކުން ބާްއވަާވ ަޖލްސާ

 ަވއިފި ހިނދެއްަގއި އެންެގވިފަދަައކުން ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރުން.މިނިސްޓްރީން އަންގަ

ސެްކރެޓޭރިއެޓާ ގުަޅިއ،  ކޮމަންވެލްތު އެްނގެވިފަަދއަކުން މިނިސްޓްރީން އަންގަަވއިފި ހިނދެއްގައި .3
ކޮމަންވެލްތު ސެކްެރޓޭރިއެޓުްނ ސަރުކާރާ ގުާޅ ގުޅުުމގަިއ އެފަރާތުން އެދިއްެޖ ހިނދެއްަގއި މެދުވެިރއެްއެގ 

 ދައުރު އަދާކުރުން.

ތިބޭ ދިވެހި ކުދިންނާއި އެހެނިހެން ބޭނުމުގައި ތިބޭ ދިވެހިންނަށް އިނގިރޭިސވިލާތުަގއި ކިަޔަވން  .4

ިސވިލާތުަގއި ތިބުމަށް ބޭނުންވާ ވީޒާ ހޯދުމަށް، އިނގިރޭސި ސަރުކާުރގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ އިނގިރޭ
ގުޅަިއގެން ކުރަންޖެހޭ ކަންަތްއތައް ކުރުމާއި އެކަމަށް ބޭނުްނވާ ލިޔުން، ސަުރކާރުން އަްނަގވާ ގޮެތްއގެމަތިން 

 ދޫކުރުން.
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ެގނައުމަށް ބޭނުންވާ ވަގުީތ ޓްެރވަލް ޮޑކިއުމަންްޓ  އިނގިރޭިސވިލާތުަގއި އުފަންާވ ދިވެހި ކުދިން ާރއްޖެއަށް .5
 ދޫކުރުމާއި، ސަރުކާރުން އަންަގވައިފި ހިނދެްއގައި އެންެގވި ފަރާތަކަށް ޓްރެވަލް ޑޮިކއުމަންޓް ދޫކުރުން.

އިނގިރޭިސވިލާތުަގއި ހާލުަގިއ ޖެހިގެން އެކިެއކި އެހީއަށް އެދޭ ދިވެހިންގެ މައްސަަލ، ސަރުކާރުގެ ކަމާބެޭހ  .6
 ހާލުގައިޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވުން.، ފަރާތްތަކާ ގުޅަިއގެން ހަމަޖެހޭތޯ ބެލުމާއި

އިނގިރޭިސވިލާތަށް ވަަޑއިަގންނަވާ ސަރުކާރުގެ އެިކެއކި ޢިްއޒަތްތެރިންނާއި، ިއނގިރޭސިވިލާުތަގިއ  .7
މިނިސްޓްރީން އަންަގވައިފި ހިނދެއްަގއި ެއއަރޕޯޓުްނ  ފަރާތްތަކަށް،ޓްރާންސިޓް ކުރަްއވާ މިފަދަ 

 އިސްތިޤްބާލުކޮށް، އެންެގވި ިމންވަރަކަށް ޕްރޮޓޮކޯލާބެހޭ ކަްނތައްތައް ހަމަޖެއްސުން.

ދިވެހި ސަރުކާުރގެ އޮފިޝަލުން، ރަސްމީ ކަންަތއްތަުކގަިއ ބޭރުގެ އެިކއެިކ ޤައުމުތަަކށް ވަަޑިއގަތުމަްށ  .8
ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެްއގަިއ، އިނގިރޭިސވިލާތުަގއި ހުންަނ އެ ަޤއުމުތަކުެގ ބޭނުންވާ ީވޒާެގ ކަންަތއް 

 އެމްބަސީ/ ހައިކޮމިޝަންތަކާ ުގޅައިގެން ހަމަޖެއްސުން.

ސަރުކާރުގެ ެއކިެއކި މިނިސްޓްރީ، ޑިޕާޓްމަންޓު ފަދަ ތަންތަނަށް އިނގިރޭސި ވިލާުތން ނުވަތަ ޔޫރަޕުން  .9
ންަނވާ އެިކއެކި ތަެކތި ހޯދުމާއި، ފޮނުވުމުގެ ޚަރަދު ހަމަޖެއްސުމާއި، ހޯއްދަވަން ބޭނުންފުޅުވެގެން ެއދިވަަޑއިގަ

 އެކަންކަުމގައި އެހީތެރިވެދިނުްނ. 

ސަރުކާރުގެ އެިކއެކި ފަރާްތތަކުން ފޮނުއްަވއިގެން އިނގިރޭިސވިލާތުަގއި ިކޔަވަމުންާދ ދިވެހި ކުދިން  .10
 އެހީތެރިވެ ދިނުން. އިނގިރޭސި ވިލާތުަގއި ތިބުމާިއ ކިޔެވުމާބެހޭ ކަންތައްަތކުަގއި

އިނގިރޭިސވިލާތުެގ ޓީީވއާިއ ރޭޑިޯއއިން ފޮނުވާ އަދި ޫނސްތަކުަގއިޖަހާ ރާއްޖެއާބެހޭ ޚަބަރުތަކާއި، ބޭުރ  .11
އެފަދަ ކަންކަމާބެހޭގޮުތން މިނިސްޓްރީން ، ދުނިޔެއާބެހޭ ެއކިެއކި މުހިންމު ޚަބަރުތައް މިނިސްޓްރީއަށް ޮފނުވައި 

 ންތައްތައް ކުރުން.ނެރޭ ޕްރެސްރިލީޒް ނެރުންފަދަ ކަ

އިނގިރޭިސވިލާތުަގިއވާ ދިެވހި ސަރުކާރުގެ އިމާރާތްަތކާއި އެނޫްނވެސް މިލްކުަތއް ބެލެހެއްޓުމާއި،  .12
 މަރާމާތުކުރުން.

އިނގިރޭިސވިލާތުަގއި ިދވެހި ސަރުކާރުން ހައްަދވާ ތަންަތން އިމާރާތްކުރުމާބެހޭ ކަންަތއްތައް ސަރުކާރުން  .13
 ން.އަންަގވައިފި ހިނދެްއގައި ކުރު 

ދިވެހި ސަރުކާރުން އިނގިޭރިސވިލާތުަގއި ހިންަގވާ އެިކއެިކ މަޝްރޫޢުތަކަށް ހިނގާ ޚަރަދުަތކުގެ ހިސާބުަތއް،  .14
 ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުމާއި ބެލެހެއްޓުން.

އިނިގިރޭސި ސަުރކާރުގެ ަފރާތްތަކުންނާއި، އެހެނިހެްނ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކުންނާއި، ެއކިެއިކ  .15
މާޢަތްތަކުން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އެިކއެކި ފަރާތްތަކަށް ފޮނުްއވާ ޚާއްޞަ ލިޔުންތަާކއި، ޕާރުސަލްފަދަ ތަކެތި ޖަ
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ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުމާއި އަދި ސަރުކާރުގެ ަފރާތްތަކުން އިނގިރޭސި ަސރުކާރުގެ ެއކިެއިކ 
 ާކއި ޕާރުސަލްފަދަ ތަކެތި ރައްުދކުރުން.ފަރާތްތަކާއި، އެނޫން ފަރާތްތަަކށް ފޮނުއްވާ ެއކިެއކި ލިޔުންތަ

އިނގިރޭސި ސަރުކާުރގެ ިއސްފަރާތްތަކާއި، ޕާލަމެންުޓެގ މެންބަރުންނާއި، ޑިޕްލޮމެިޓކް ކޮމިއުނިީޓއާިއ  .16
ޚަބަރުފަތުރާ ފަރާތްތަކާ ގުުޅން އުފައްދައި އެ ފަރާތްތަަކށް ރާއްޖެ ތަޢާރުފުކޮށް، ާރއްޖެއަށް ފައިާދވާނެ 

 މެހެއްުޓން.ގޮތަކަށް އެ ގުޅުން ދެ

ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރާ ަފރާތުގެ ހައިިސއްޔަތުްނ ެއކިެއކި އިޖްތިމާޢީ ޙަފުލާތަުކގައި ބައިވެިރވުމަށްލިޭބ  .17
 ދަޢުވަތުތައް ގަބޫުލކޮށް، އެފަަދ ޙަފުލާތަކުގައި ަބއިވެިރވުން.

ންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސިޔާސީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ަމއްސަލަތަކާ ބެހޭގޮތުން އިނިގރޭސިވިލާތުގެ ިސޔާސަތަށް އަ  .18
ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤައުީމ ފައިދާއަާށއި، މަޞްލަޙަތަށް އަސަރުކުރާނެކަމަށް ފެންނަ ަކންތައްތައް ބަަލއި، 

 އެ ކަންތައްަތކާބެހޭގޮތުން އިުތރު މަޢުލޫމާތު ހޯދައި، ދިވެހި ސަރުކާރަށް އަންގަމުން ގެންދިއުން.

ިއ، ޔޫރަިޕއަން ޔޫނިއަންގެ ސިޔާސަތަށް އަްނނަ ބަދަލުތަކާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެހީވާ ބޭުރެގ ޤައުމުތަކާ .19
 ވަނަ ނަންބަރުގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ދުރާލައި ހޯދުން. 17މަޢުލޫމާތު، 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާީދ ވިޔަފާރީގެ މަސައްކަތްަތކާއި، ޓޫރިޒަުމގެ މަސައްަކތްތައް ކުރިއަށްާދ  .20
 ހުންނަށާއި، ޔޫރަުޕގެ މީހުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުން.މިންވަރާބެހޭގޮތުން އިނގިރޭިސ ވިލާތުގެ މީ

 

 މަސައްކަތްތައް  ހައިކޮމިޝަނުގެ ޝްރީލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ޝްރީލަންކާ ސަރުކާާރއި ިދވެހި ސަރުކާާރ ދެމެދު ހިންގަންޖެހޭ އެިކއެިކ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގުމާިއ،  .1
 އެކުވެިރކަން އުފައްދަން ަމސައްކަތް ކުރުން.ރާއްޖެއާއި ޝްރީލަްނކާއާ ދެެމދު 

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

 އަކުްނ ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރުން.ހިނދެއްގަިއ، އެްނގިފަދަ

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

 ކުރުާމއި، ެއކަމަށް ބޭނުންވާ ލިޔުން ދޫކުރުން.ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް 

ޝްރީލަންކާގައި އުފަންވާ ިދވެހި ކުދިން ރާއްޖެއަށް ގެަނއުމަށް ބޭނުންވާ ވަގުތީ ޓްެރވަލް ޑޮިކއުމަންޓް  .4
 ދޫކުރުމާއި، ސަރުކާރުން އަންަގވައިފި ހިނދެްއގައި އެންެގވި ފަރާތަކަށް ޓްރެވަލް ޑޮިކއުމަންޓް ދޫކުރުން.
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 ހާލުަގއި ޖެހިގެން ެއކިެއކި އެީހއަށް އެޭދ ދިވެހިންގެ މަްއސަލަ، ަސރުކާރުގެ ކަމާބެޭހ ޝްރީލަންކާގައި  .5
 ފަރާތްތަކާ ގުޅަިއގެން ހަމަޖެހޭތޯ ބެލުމާއި، ހާލުގައިޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވުން.

ންސިްޓ ޝްރީލަންކާއަށް ަވޑަިއގަންަނވާ ސަރުކާުރގެ ެއކިެއކި ޢިއްޒަތްތެރިންނާިއ، ޝްރީލަންާކގައި ޓްރާ .6
އެްނިގ ، ކުރަްއވާ މިފަދަ ފަރާތްތަކާ މިނިސްޓްރީން އަންގައިފި ހިނދެއްަގއި ެއއަރޕޯޓުން އިސްިތޤްބާލުކޮށް

 މިންވަރަކަށް ޕްރޮޓްކޯލާބެހޭ ަކންތައްތައް ހަމަޖެއްސުން.

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

 ހަމަޖެއްސުން.

ޑިޕާޓްމަންޓު ފަދަ ތަންތަނަށް ޝްރީލަންކާއިން ހޯއްދަވަްނ ބޭނުންފުޅުވެގެން ، ސަރުކާރުގެ އެިކއެކި މިނިސްްޓރީ .8
ހޯދުމާއި، ފޮނުުވމުގެ ޚަރަދު ހަމަޖެއްސުމާއި، އެކަްނކަމުަގިއ  އެދިަވޑަިއގަންނަވާ އެިކއެިކ ތަކެތި

 އެހީތެރިވެދިނުން.

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

ބޭހަށް ފޮނުއްވާ އެކިެއކި ފަރާތްތަކަށް، ހަމަޖައްސަވާ އުސޫެލއްގެ މަިތން ބޭސްކުރުމުގަިއ ސަރުކާރުން  .10
 އެހީތެރިވެ ދިނުން.

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

 ނެރޭ ޕްރެސް ރިލީޒް ނެރުންފަދަ ކަންތައްތައް ކުރުން.

ސަރުކާރުގެ އެިކއެކި ފަރާތްަތކުގެ ވަޒީާފއަށް ބޭނުންފުޅުާވ ޝްރީލަންކާ މީހުން ހޯދުމުގައި ސަރުކާރުްނ  .12
 ކަނޑައަުޅްއވާ ރޯލެއް އަދާކުުރން.

 ރުކާރުގެ އިމާރާތްތަކާއި އެނޫންެވސް މިލްކުތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، މަރާމާތު ކުރުން.ޝްރީލަންކާގަިއވާ ިދވެހި ސަ .13

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

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

 ފޮނުވުމާއި، ބެލެހެއްޓުން.
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ތްތަކުން ދިވެހި ޝްރީލަންކާ ސަރުކާުރގެ ފަާރތްތަކުންނާއި، އެހެނިހެން މިޝަންތަކުންނާއި، އެިކއެކި ަޖމާޢަ .16
ަކމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ، ސަރުކާރުގެ އެިކއެކި ފަރާތްތަަކށް ފޮނުއްވާ ޚާްއޞަ ލިޔުންަތކާއި، ޕާުރސަލްފަދަ ތަކެތި

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

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

 އްޓުން.އެ ގުޅުން ދެމެހެ

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

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

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

ގެ ތެރެއިން ޕެންޝަން ލިބިފައިވާ މީހުންނާ ސަރުކާރުގެ ަވޒީފާ އަދާކުިރ ޝްރީލަންކާ ރައްޔިތުން .20
އަްނަގވާ ގޮތެްއގެމަތިން އެ ފަރާތްތަާކ އިން ޙަވާލުކުރަންޖެހޭ ފައިާސ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 

 ޙަވާލުކުރުމާިއ، މިކަމާބެހޭ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުން.

ތަރައްީޤެގ މަސައްކަތްތަްއ  މަްސވެރިކަންަފދަ އިޤްތިޞާދާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިާއއި، ޓޫރިޒަމާއި .21
 ކުރިއަށްދާ މިންވަުރގެ މަޢުލޫމާތު، ޝްރީލަންކާގެ ަރއްޔިތުްނނަށް ދިނުން.

 

 ގެ މަސައްކަތްތައް ހައިކޮމިޝަނުއިންޑިޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

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

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

 ފައިދާވާނެ ގޮަތކަށް އެ ގުޅުން ދެމެހެއްޓުން.

ސިޔާސީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ަމސްރަޙަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުެގ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ފައިދާއަށާިއ  .3
ންތައްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިވެހި މަޞްލަޙަތަށް އަސަރުކުރާނެަކމަށް ފެންނަ ކަންތައްތައް ބަލައި، ެއކަ

 ސަރުކާރަށް އަންގަމުން ގެންދިއުން.
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އިންޑިާޔގެ ޓީީވާއއި ރޭޑިޯޔއިން ފޮނުވާ އަދި ނޫސްތަކުގައި ޖަހާ ރާއްޖެއާބެހޭ ޚަބަރުތަކާއި ބޭރު ދުނިޔެއާބެހޭ  .4
ކާރުން އަންަގާވ އެިކއެކި މުހިންމު ޚަބަރުތައް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވަިއ، ެއފަދަ ޚަބަރުތަކާ ގުިޅގެން ަސރު

 ގޮތަކަށް ކަންަތއް ކުރުން.

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

 ގެ ވިޔަފާިރއާއި ޞިނާޢަތާއި ތަަރއްޤީއަށް މަގުފަހިވާނެ މަސައްކަތްަތއް ުކރުން.ކުރިއަުރވަިއ، ރާއްޖޭ

އިންޑިާޔަގއި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތުގެ ހައިސިއްޔަތުން އެިކއެކި އިޖްތިމާޢީ ޙަފުލާތަކުގަިއ  .6
ިރވެ، ާރއްެޖ ލިބޭ ދަޢުވަތު ގަބޫލުކޮްށ އެފަދަ ޙަފުލާތަކުަގއި ަބއިވެ ހައިކޮމިޝަނަށް ބައިވެިރވުމަށް 

 ތަމްސީލުކޮށް، ރާއްޖޭގެ މަްޞލަޙަތުތައް ކުރިއެުރވުމަށް އެފަަދ ފުރުޞަތުތައް ބޭނުންކުރުން.

 ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ުދވަސް ފަދަ މުހިންމު ދުވަސްތައް ފާހަގަކުުރން. .7

 އިންޑިޔާ ސަރުކާުރގެ ފަރާތުންނާއި، އެިކއެކި ބައިަނލްއަޤްވާމީ ޖަމާޢަތްތަކާއި، އަމިއްލަ އެިކެއކި  .8
ސަރުކާރުްނ ، ސެމިނަރ، ވަރކްޮޝޕްފަދަ ކަންކަމުަގއި ބަިއެވރިވެ، ޖަމާޢަތްތަކުން ބާއްވާ ޖަްލސާ

 އެންެގވިފަދައަކުން ާރއްޖެ ތަމްސީލުކުރުން.

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

 ބިނާކުރުމަށް އިތުރު ފުރުޞަތު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.މީހުން  .10

ގެ މަސަްއކަތަްށ އެހީލިބޭފަދަ ފޮތާއި، އެނޫން އެހެނިހެން ދާއިރާތަކުގެ މަޢުލޫމާތުހުރި ހައިކޮމިޝަނު .11
 ގެ ލައިބްރަރީއަށް ެއއްކޮްށ، ބެލެހެއްޓުން.ަހއިކޮމިޝަނުޑޮކިއުމަންޓް، 

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

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

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

އިންޑިާޔއަށް ވަަޑއިގަންަނވާ ސަރުކާރުގެ އެިކއެކި ިޢއްޒަްތތެރިންނާއި، އިްނޑިާޔގައި ްޓރާންސިޓްކުރަްއާވ  .15
ތިޤްބާލުކޮށް، ކަނޑައެޅިަފއިވާ އުސޫލެްއގެމަތިްނ ޕްރޮޓޮކޯލާގުޭޅ މިފަދަ ފަރާތްތަކާ އެއަރޕޯޓުން އިސް

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

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

ސަރުކާުރގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުަޅއިެގްނ ، ހާލުގައިޖެހިގެން ެއކިެއކި އެީހއަށްއެދޭ ދިވެހިްނގެ މައްސަލަ  .18
 . ބެލުމާއި، ހާލުގައިެޖހޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުންހަމަޖެހޭތޯ

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

ދިވެހި ސަރުކާރުން ނިންމަވާ ގޮތެްއގެމަތިން އިންޑިާޔގެ އެިކއެކި ހިސާބުގައި ކޮންިސއުލޭުޓތައް ޤާއިމުކޮށް، ެއ  .20
 ކޮންސިއުލޭޓުަތއް ހިންގުން.

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

އިންޑިާޔަގއި ިކޔަވަން ތިބޭ ިދވެހި ކިަޔވާ ކުދިންނާއި، އެޫނން ބޭނުންތަކުގައި އިންިޑޔާަގިއ ތިބުމަށް ބޭނުންވާ  .22
 ދިވެހިންނަށް އިންޑިާޔގައި ތިުބމަށް ބޭނުންވާ ވީޒާ ހޯދުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުން.

ންޑިޔާަގއި ކިަޔވާ ކުދިންނާއި ދިވެހި ސަރުކާރުެގ އިންޑިޔާ ސަރުކާުރގެ އެިކއެިކ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން އި .23
ޚަރަދުގައި ިކޔަވާ ކުދިންނާިއ، އަމިއްލަ ޚަރަދުަގއި ކިަޔވާ ކުދިންނަށް ދިމާވާ އެިކެއކި މައްސަލަތަްއ 

 ހައްލުކޮށްދިނުމުގައި އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވުން.

ނާ ކުރުމަށްޓަކަިއ އަަހންމިއްޔަތު ދީގެްނ ބޫޓާނާއި ނޭޕާލާއި ާރއްޖެާއ ެދމެދު އޮންނަ ުގޅުން އިތުރަްށ ހަރުދަ .24
 ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް ފާހަގަކޮށް، އެ މަސައްކަތްަތއް ރާާވއި ހިންގުން.

ސަލާމަތީ އަދި ދިފާއީ ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖެާއއި އިްނޑިޔާއާ ދެމެދުަގއިވާ ގުޅުން އިތުރަށް ހަރުދަނާ  .25

 އެންމެހައި މަސައްކަތްަތއް ރާަވއި ހިންގުން.ކުރުމަށްޓަކައި ޑިފެންސް އެާޓޝޭ ކުރަންޖެހޭ 

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

 ތިރުވަނަންތަޕޫރަމުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސިއުލޭޓްގެ މަސައްކަތްތައް 

ތިރުވަނަންތަޕޫރަމުގައި ދިރިއުެޅމުންގެންދާ ދިވެހިންނަށާއި، ދިވެހި ކިޔަާވކުދިންނަށާއި، އެެހން ބޭނުންތަކުގަިއ  .1
ތިރުވަނަންތަޕޫރަމަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ދިވެހިންނަށް އެހީތެރިެވދިނުމުގެ ގޮތުން އެފަރާތްތަަކށް ދިމާވާ އެކިެއިކ 

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާގުިޅގެން މަަސއްކަތްކޮްށ ދިނުން.  އަދި، މައްސަލަތައް ަޙއްލުކޮށްދިނުމުަގއި ސަރުކާުރގެ 
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، ހައިކޮމިޝަނަށާއިއެގޮތުން ކުރެވޭ މަަސއްކަތްަތކުގެ މަޢުލޫމާތު ނިއުދިއްީލަގއި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒަށް ދިނުން.

ންޑިޔާގެ ސެންޓްރަްލ ގަވަރންމަންޓާ ވަނަ ނަންބަރުގައި ުބނެފައިވާ ކަންތައްަތކާ ބެހޭޮގތުން އި 1 .2
މެދުވެރިކޮށް ެއކަން ކުރުން.  އަދި،  ހަިއޮކމިޝަންގުޅަންޖެހޭނަމަ، ނިއުދިއްީލގަިއ ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އެކަންކަމާބެހޭގޮތުން ކެރެާލ ސްޓޭޓް ގަވަރންމަންޓުެގ ފަރާތްތަކާއި، ނުވަތަ އެހެނިހެން ސްޓޭޓް 
ޅަންޖެހިއްޖެ ހިނދެއްަގއި ނިއުދިއްީލގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ގަވަރންމަންޓެްއގެ ފަރާތްތަާކ ގު

 ގެ ލަފަާޔއި އިުރޝާދުގެ މަތިން އެކަމެއް ކުުރން.ހައިކޮމިޝަނު

ތިރުވަނަންތަޕޫރަމުގައި ހިންާގ އެިކއެކި މަދަނީ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ިދެވއްސެްއގެ ދަުއރުވާނަމަ، ނުަވަތ  .3
ނުވަތަ އެނޫންވެްސގޮތަކުން ޤާނޫނާއި ގަާވއިދާ ޚިލާފު ޢަމަލެއްގަިއ  ،މަދިވެއްަސކަށް ގެއްލުމެއް ލިިބއްޖެނަ

ދިވެއްަސކު ޝާމިލުވެ، ޝަުރޢީ އެއްެވސް އިދާރާައކަށް ެއ މީހަކު ހާޒިރުކޮށްފިނަމަ އެ ކަމެއްގެ މަޢުލޫމާުތ 
އެކަެމްއ ، އިދީ، ދިވެހި ސަރުކާރަށް އަންގަ ހައިކޮމިޝަަނށް އަވަހަށް ނިއުދިއްީލގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 . ޙައްލުކުރުމަށް ަގވާއިދުން ފިަޔވަޅު ެއޅުން

ތިރުވަނަންތަޕޫރަމުގައި ިކޔަަވން ތިބޭ ދިވެހި ކުދިންނާއި އެނޫން ބޭނުންތަކުގައި ިތބޭ ދިވެހިންނަށް  .4
އިންޑިާޔަގއި ތިބުމަށް ބޭނުންވާ ވީޒާ ހޯދުމަށް ކެރެާލގެ ސްޓޭޓް ަގވަރންމަންޓުގެ ފަާރތްތަކާ ގުަޅިއގެްނ 
ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކޮށްިދނުމާއި، ެއކަމަށް ބޭނުންވާ ލިުޔން ދޫކުރުމާއި ޭއގެ އިތުރުްނެވސް އެފަރާތްތަކަށް 

 ދިމާވާ އެިކއެކި މަްއސަލަތައް ހައްލުކޮށްދިނުމަށް އިސްކޮށް ަޙރަކާތްތެރިވުން.

މާޢަތްތަާކިއ ދިވެހިރާއްޖެާއއި، ދިެވހިންގެ އެިކއެކި ޖަ، އިންޑިާޔގެ ތިުރވަނަންތަޕޫރަމްގައި އުޅޭ ިދވެހިންނާއި .5
ދިވެހި ސަރުކާރާ ދެމެދު ގާްތުގޅުމެއް ދެމެހެއްޓުމަށް މަގުފަހިކޮށް، އެ މީހުންގެ ކިބަިއަގއި ދިވެހިވަންތަކަމާިއ 
ޤައުމިއްޔަތު އަށަގެންެނވުމަށް މަސައްކަތްކޮްށ، ރާއްޭޖގެ ޤަުއމީ ފައިދާއާއި މަޞްލަޙަތަށް މަސައްކަތް ކުރުްނ. 

ނަންތަޕޫރަމްގައި އުޅޭ ިދވެއްެސްއގެ ނުވަތަ ިދެވހިންގެ ބަޔަކު ކުރާ ކަެމއްގެ ސަބަބުން އެކަުމެގ އަދި، ތިުރވަ

ގެއްލުން ރާއްޭޖގެ ޤައުމީ މަޞްލަޙަތަށާއި ސަލާމަތަށް ކުރާނެކަމަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްަގއި، އެކަުމގެ 
 ހި ސަރުކާރަށް ޯފރުކޮށްދިނުން.ށާއި، ދިވެހަިއކޮމިޝަނަމަޢުލޫމާތު ނިއުދިއްލީގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

މަސްވެިރކަންފަދަ އިޤްތިޞާދާއި ތަރައްޤީާއުގޅޭ މަޝްރޫޢުތަކަށް ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިވޔަފާރިާއއި، ފަތުރުވެރިކަމާއި  .6
ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު އިންޑިޔާެގ ރައްޔިތުންނަށާއި، ތިރުވަނަްނތަޕޫރަމްގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިްނނަށް ފޯރުކޮށްދީ، 

 ގެ ވިޔަފާީރގެ ތަރައްޤީއަށް މަގުފަހިކުރުން.ދިވެހިރާއްޖޭ

ސްޓޭޓް ަގވަރންމަންޓުގެ ިއސްފަރާތްތަކާއި، ސްޓޭްޓަގއި ތިއްބަވާ އިްނޑިޔާ ސަރުކާުރެގ އިސްފަރާތްތަކާިއ،  .7
އެ ގުޅުމަީކ ރާއްޖެއަށް ފައިދާކުރަނިވި ގުޅުމެްއގެ ގޮުތަގިއ ، ޚަބަރުފަތުރާ ފަރާތްތަކާ ގާތްގުޅުމެއް ބާއްަވއި

 ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.ބައްޓަން 
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ތިރުވަނަންތަޕޫރަމުގައި ދިވެިހރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރާ ކޮންސިއުލޭޓުގެ ހައިިސއްޔަތުން ެއކިއެކި އިޖްތިމާޢީ  .8
ޙަފުލާތަކުގަިއ ބަިއވެރިވުމަށް ސްޓޭޓް ަގވަރންމަންޓުންނާއި އެިކއެކި އެން.ޖީ.އޯ ަތކުންނާިއ ބައިނަލްއަްޤވާީމ 

ޓަށް ދޭ ދަޢުވަތުތައް ޤަބޫލުކޮށް އެފަދަ ޙަފުލާތަކުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލުކޮށް ރާއްޭޖެގ ޖަމާޢަތްތަކުން ކޮންސިއުލޭ
 މަޞްލަޙަތު ކުރިއެރުވުމަށް އެަފދަ ޙަފުލާތަކުގެ ބޭނުން އެންމެ ރަނގަޅު ގޮުތގައި ހިފުން.

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

 ކަންތައްތައް ދެެނގަނެ އެކަމާެބހޭ މަޢުލޫމާތު ދިވެހި ސަރުކާރަށް ފޯރުކޮށްދިނުން.

 ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ުދވަސްފަދަ މުހިންމު ދުވަސްތައް ފާހަގަކުރުްނ. .10

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

 ރައްދުކުރުމަށް ދިވެހި ތިރުވަނަންތަޕޫރަމްގައި ހުންނަ ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތަކާިއ، ބަިއނަލްއަޤްވާމީ ފަރާތްތަކަށް .12
ފޮނުވާ ިލޔުންތަކާއި ަތކެިތ ހައިކޮމިޝަނުން ސަރުކާރުންނާއި ނިއުިދއްލީަގއި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ރައްދުކޮށްދިނުން.

ތިރުވަނަންތަޕޫރަމް މަގުން އިންޑިޔާއަށް ވަަޑިއގަންނަވާ ރާއްޭޖގެ އެިކއެކި ިޢއްޒަތްތެރިންނަްށ ކަނޑައެޅިަފއިާވ  .13
 ން ޕްރޮޓޮކޯްލގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުން.އުޞޫލުގެ މަތި

ތިރުވަނަންތަޕޫރަމްގައި އުފަންާވ ދިވެހި ކުދިންނަށް ބޭނުންެވއްޖެ ހިނދެއްަގއި ވަގުީތ ޓްެރވަލް ޮޑކިއުމަންްޓ  .14
 ދޫކުރުމާއި، ސަރުކާރުން އަންަގވައިފި ހިނދެްއގައި އެންެގވި ފަރާތްތަކަށް ޓްރެވަލް ޑޮިކއުަމންޓް ދޫކުރުން.

ސަރުކާރުން އަންަގަވއިފި ހިނދެއްަގއި ތިރުވަނަންތަޕޫރަމަށް އެތެރެވާ އަދި ބޭރުވާ ިދވެހިންނާބެހޭ މަޢުލޫމާތު  .15
 ހޯދުން.

މަތީގައި ަބޔާންކުރެވިަފއިާވ ކަންތައްތަުކގެ އިތުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން ެއފެއާޒުން ނުަވަތ  .16

 އަންަގވާ ކަންތައްަތއް ކުރުން. ހަިއކޮމިޝަނުންނިއުދިއްލީަގއި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
 

 މަސައްކަތްތައް  ހައިކޮމިޝަނުގެ މެލޭޝިއާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ދިވެހި ސަރުކާރާއި މެލޭޝިއާ ސަރުކާރާ ދެމެދު ހިންގަންޖެހޭ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގުމާއި، ރާއްޖެާއިއ  .1
 ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.މެލޭޝިއާއާ ދެމެދު އެުކވެރިަކން ދަމަހައްޓައި، ެއކަން ބަދަހި 
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މެލޭޝިއާ ސަރުކާރުގެ ިއސްފަރާތްތަކާއި، ޕާލަމަންޓުެގ މެންބަރުންނާއި، ޚަބަރުފަތުރާ ފަރާތްތަކާއި،  .2
މެލޭޝިއާަގއި ހަރަކާތްތެރިާވ ޑިޕްލޮމެޓިކް ކޮމިއުނިީޓއާ ގުުޅން އުފައްދަިއ އެފަރާތްތަކަށް ރާއްޖެ ތަޢާރުފުކޮށް، 

 ކަށް އެ ގުޅުން ދެމެހެއްޓުން.ރާއްޖެއަށް ފައިާދވާނެ ގޮތަ

މެލޭޝިއާަގއި ހިންގާ މުހިންމު ސިޔާސީ، އިޤްތިޞާދީ ކަންކަމާއި، ދިވެހިރާއްެޖއަށް މުހިންމުވާނެ ކަމަށް  .3
 ށް ފެންނަ މިނޫންވެސް ކަންކަމާބެހޭ ރިޕޯޓު، ޮފނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ލަސްނުކޮށް ފޮނުވުން.ހައިކޮމިޝަނަ

ރާއްޖޭގައި އިްނވެސްްޓކުރުމަށް ހުރި ފުރުޞަތުތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތުދީ  މެލޭޝިއާގެ އިްނވެސްޓަރުްނނަށް .4
އިންވެސްޓަރުން ރާއްެޖއަށް ގެނައުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށް ސަރުކާރާިއ، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއެކު ކުރަންޖެޭހ 
 ކަންތައްތައް ކުރުން.  ައދި، ރާއްޖޭގެ އިންެވސްޓަުރންނަށް މެލޭޝިއާގައި ހުރި ފުރުޞަތުތަކާބެހޭ 
މަޢުލޫމާތުދީ އެފަދަ އިންވެސްޓަރުންނަށް މެލޭޝިއާގައި ހުރި ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސްކޮށް ދިނުމަށް ދެ 

 ޤައުމުގެ ސަރުކާާރއި، އަމިއްަލ ފަރާތްތަކާއެކު ކުެރވެންހުރި ކަންތައްތައް ކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން.

ން އެިކއެކި އިޖްިތމާޢީ ޙަފުލާތަކުގައި މެލޭޝިއާަގއި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތުގެ ހައިސިއްޔަތު .5
ބައިވެިރވެ، ރާއްޖެ ތަމްީސލުކޮށް، ާރއްޖޭގެ މަޞްލަަޙތުތައް ކުިރއެރުވުމަށް އެފަަދ ފުރުޞަތުތަކުެގ 

 ބޭނުންކުރުން.

 ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ދުަވސް މެލޭޝިއާަގއި ފާހަގަކުރުން. .6

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

 އެންެގވިފަދައަކުން ާރއްޖެ ތަމްސީލްކުރުން.

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

 މީހުން ބިނާކުރުމަށް އިތުރު ފުރުޞަތު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން. .9

ެއނޫން އެހެނިހެން ދާއިރާތަކުެގ މަޢުލޫމާތު ހުރި ، ގެ މަަސއްކަތަްށ އެހީ ލިބޭފަދަ ފޮތާއިހައިކޮމިޝަނު .10
 ެއއްކޮްށ، ބެލެހެއްޓުން.ގެ ލައިބްރަރީއަށް ހައިކޮމިޝަނު ، ޑޮކިއުމަންޓް 

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

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

 ރައްދުކުރުން.
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ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުތަކުަގއި މެލޭޝިއާއަށް ވަަޑިއގަންނަވާ ސަރުކާރުގެ ިޢއްޒަތްތެރިންނަްށ )މިނިސްޓަރުންނާިއ  .13
 ވާ އުސޫެލއްގެމަތިން ްޕރޮޓޮކޯލްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން.އެފެންވަުރގެ ބޭފުޅުންނަށް( ހަމަޖެހިފައި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުން އަންަގަވއިފި ހިނދެްއގަިއ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ހޯދުމަްށ  .14
މެލޭޝިާއއަްށ އެތެރެވިތޯ ުނވަތަ ނޫންތޯ މެލޭޝިއާގެ ފޮރިން މިނިސްްޓރީއާ ުގޅަިއގެން ، ބޭނުންވާ މީހަކު

 ދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.ހޯ

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

ސަރުކާުރގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުަޅއިެގްނ ، އެދޭ ދިވެހިްނގެ މައްަސލަ ހާލުގައިޖެހިގެން ެއކިެއކި އެީހއަށް .16
 ހަމަޖެހޭތޯ ބެލުމާއި، ހާލުގައިެޖހޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުން.

މެލޭޝިއާ ސަރުކާރުގެ އެިކއެިކ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މެލޭޝިއާަގއި ކިަޔވާ ކުދިންނާއި، ިދވެހި ސަރުކާރުެގ  .17
ނާިއ، އަމިއްލަ ޚަރަދުަގއި ކިަޔވާ ކުދިންނަށް ދިމާވާ އެިކެއކި މައްސަލަތަްއ ޚަރަދުގައި ިކޔަވާ ކުދިން

 ޙައްލުކޮށްދިނުމުގައި އެހީތެރިެވދިނުން.

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

 ދާއިމީ މިޝަންގެ ޖެނީވާ އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް  ދިވެހިރާއްޖެއިން އ.ދ.އަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 

ޖެނީވާަގއި ހުންނަ އ.ދ.ގެ އޮފީސްތަކުންނާއި، ބައިަނލްއަޤްވާމީ އިދާރާތަކުން ރާަވއި އިންތިޒާމްުކާރ  .1
ޖަލްސާތަކަށް، ރާއްޖެއިން ަތއްޔާުރވުމުގެ ގޮތުން ކުރަންެޖހޭ ކަންތައްތައް ވިލަރެްސކުރުމާއި، ކުރަންޖެހޭ 

ކުރުމާއި، އެފަދަ ޖަލްސާތަކުގަިއ ަގާވއިދުން ބަިއވެރިވުން.  މީގެ އިތުރުން، ިމ ޖަލްސާތަކުަގިއ ހުރިހާ ކަމެއް
ބަހުސްކުރެވޭ ކަންތައްަތކާިއ، ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުންތަކާއި، ނިންމާކަންތައްތައް ދިރާސާކޮށް، ދިވެހިރާއްޖެއިްނ 

ލުކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަާމބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ފާހަގަކޮށް ެއކަންތައްތަކަށް ަޢމަ
މިނިސްޓްރީ އޮފް  ،ހުށަހެޅުން. އަދި، ބައިވެިރވާ ޖަލްސާތައް ނިމުމުން ޖަލްސާއާބެހޭ ރިޕޯޓެއް ތަްއޔާރުކޮށް 

 ފޮރިން އެފެއާޒަށް ަގާވއިދުން ފޮނުވުން.

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

 މަޞްލަޙަތަށް ފައިދާވާނެ ގޮތެްއގެމަތިން އެކަީށގެންވާ "ޕްޮރއެްކޓިވް" ރޯލެއް އަދާކުރުން.

ިއ، މަޖައްލާތަކުގައި ޝާއިުޢކުރާ އެިކއެކި ިލޔުންތައް ބަލައި، ދިވެހިރާއްޖެއާބެހޭގޮތުން ޖެނީާވގެ ނޫސްތަކާ .3
އެލިޔުންތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒަށް ުނވަތަ ކަާމބެހޭ ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކަްށ ފޮނުވައި، މިފަދަ 

މާބެހޭ ލިޔުންތަކުަގއި ހުންނަ ަޞްއޙަނޫން މަޢުލޫމާތަކީ ކޮބައިަކން އެފަދަ ނޫސްތަާކއި މަަޖއްލާތަކުެގ ކަ
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ފަރާތްތަކަށް އޮޅުން ފިލުަވިއދެމުން ގެންދިއުން. އަދި، އެފަދަ ނޫސްތަކާއި މަޖައްާލތަކުަގއި ހުންނަ 
ޞައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވައި ދިނުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުން ނެރުއްާވ 

 ޕްރެސް ރިލީޒް، ޚަބަރުފަތުރާ ވަސީލަތްތަކަށް ފޮނުވުން.

ަގއި ހުންނަ އ.ދ.ގެ އިދާރާތަކުންނާއި، ެއކިެއކި ޤައުމުތަކުގެ މިޝަންތަުކގެ ފަރާތުން ރާވައިގެްނ ޖެނީވާ .4
ރިސެޕްޝަނާިއ ފަރިއްކޮޅުފަދަ އިޖްތިމާޢީ ކަންތައްތަކުގެ ަޔއުމިްއޔާ ލިޔެ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ، ބާއްވާ ޖަލްސާ

 ފޮރިން އެފެއާޒަށް ފޮނުވުން.

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

 

 ޖަޕާނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީގެ މަސައްކަތްތައް 

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

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

 ރާއްޖެއަށް ފައިާދވާނެ ގޮތަކަށް އެގުޅުން ދެމެހެއްޓުން.

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

 ގެންދިއުން.

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

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

 ންހުރި ަކންތައްތައް ކުރުމަށް މަގުފަހިޮކށްދިނުން.ފަރާތްތަކާއެކު، ކުރެވެ

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

 ޖޭގެ މިނިވަންދުަވސް ޖަޕާނުގައި ފާހަަގކުރުން.ރާއް .6



20 

 

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

  ާރއްޖެ ތަމްސީލުކުރުން.އެންެގވިފަދައަކުން

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

 މީހުން ބިނާކުރުމަށް އިތުރު ފުރުޞަތު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން. .9

މަަސއްކަތަށް ެއހީ ލިބޭފަދަ ފޮތާއި، އެޫނން އެހެނިހެން ދާއިރާތަކުެގ މަޢުލޫމާތު ހުރި  އެމްބަސީގެ .10
 ޑޮކިއުމަންޓް، އެމްބަސީގެ ަލިއބްރަރީއަށް އެްއކޮށް، ބެލެހެއްުޓން.

ތާރީޚަށްޓަކައި ުނވަތަ އެނޫން އެހެންކަމަކަށް ބޭނުންވެދާނެކަަމށް ފެންނަ ލިޔުންތަކާއި، ަތެކތި އެމްބަސީަގއި  .11
 ްވކޮށް، އެ ަތކެތި ބެލެހެއްޓުން.އާަކއި

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

ޕާނަށް ވަަޑިއގަންނަވާ ިދވެހި ަސރުކާރުގެ ިޢއްޒަތްތެރިންނަށް )މިނިސްޓަރުންނާއި ރަސްމީ ހައިސިްއޔަތުން ޖަ .13
 އެފެންވަުރގެ ބޭފުޅުންނަށް( ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫެލއްގެ މަތިން ޕްރޮޓޮކޯލް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން.

ޓަކުން ހޯދުމަްށ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުން އަންަގަވއިފި ހިނދެްއގަިއ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޝަރުޢީ ކޯ .14
ބޭނުންވާ މީހުން، ޖަޕާނަށް ެއތެރެވިތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ޖަާޕނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީއާ ގުޅަިއގެން ބަަލއި، 

 އެފަދަ މީހުން ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.

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

ޖަޕާނުގައި، ހާލުގައިޖެިހގެން އެިކއެކި އެހީއަށް އެދޭ ދިވެިހންގެ މައްސަލަ، ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ  .16

  އެހީތެރިވެ ދިނުން.ގުޅަިއގެން ހަމަޖެހޭތޯ ބެލުމާއި، ހާލުގައިޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް

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

 މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށްދިނުމުަގއި އެހީތެރިވެދިނުން. ދިވެހިންނަށް ދިމާވާ އެކިެއކި

 މަތީގައި ބަޔާންކުެރވިފަިއވާ ަކންތައްތަކުގެ އިތުރުން، ދިވެހި ސަރުކާރުން އަންަގވާ ކަންަތްއތައް ކުރުން. .18
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 ގެ މަސައްކަތްތައް ހައިކޮމިޝަނުސިންގަޕޫރުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

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

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

 ރާއްޖެ ތަޢާރަފުކޮށް، ރާއްޖެއަްށ ފައިދާވާނެ ގޮަތކަށް އެ ގުޅުްނތައް ދެމެހެއްޓުން.

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

 ފޮނުވަންޖެހޭ ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކަށް ލަސްނުކޮށް ފޮނުވުން.

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

 ލިބެންހުރި އެހީތައް ހޯދުން.

ރާއްޖޭަގއި އިންެވސްޓްކުރުމަްށ ހުރި ފުރުޞަތުތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސިންގަޕޫރުގެ ިއންވެސްޓަރުންނަށް  .5
 ގެނައުމަށް މަގުަފހިކުރުމަށް ސަރުކާރާއި އަިމްއލަ ފަރާތްތަކާއެުކ އިްނވެސްޓަުރން ރާއްޖެ، ފޯރުކޮށްދިނުމާއި

.  އަދި، ރާއްޭޖެގ އިންެވސްޓަރުންނަށް ިސންގަޕޫރުަގއި ހުރި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަްއ ުކރުން
ފުރުޞަތުތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތުދީ އެފަދަ އިްނވެސްޓަރުންނަށް ސިންގަޕޫރުަގއި ފުރުޞަތުަތއް ތަނަވަްސކޮްށ 

 ދެ ޤައުމުގެ ސަރުާކރާއި، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާެއކު، ކުރެވެންހުރި ކަންތައްަތއް ުކރުމަށް މަގުފަހިކޮށް ދިނުމަށް
 ދިނުން.

ސިންގަޕޫރުަގއި، ިދވެހިރާއްެޖ ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތުގެ ހަިއސިއްޔަތުން އެިކއެކި އިޖްތިމާޢީ ޙަފުލާތަކުގަިއ  .6
ަޙތުތައް ކުރިއެުރވުމަށް އެަފދަ ފުރުޞަތުތައް ބައިވެިރވެ، ާރއްޖެ ތަމްސީލުކޮށް، ރާއްޖޭގެ މަޞްލަ

 ބޭނުންކުރުން.

 ރާއްޖޭގެ މިނިވަންދުަވސް ސިްނގަޕޫރުަގއި ފާހަގަކުރުން. .7

ސިންގަޕޫރު ސަރުކާރުންނާއި، އެިކއެކި ބައިނަލްއަްޤވާމީ ޖަމާޢަތްތަކުންނާއި، އެިކއެކި އަިމްއލަ ޖަމާޢަތްތަކުން  .8
ދަ ކަންކަމުގަިއ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުްނ ބާއްވާ ޖަލްސާ، ސެމިނަރ އަދި ވަރކްޝޮޕް ފަ

 އެންެގވިފަދައަކުން ާރއްޖެ ތަމްސީލުކުރުން.

ރާއްޖޭގެ ތަރައްީޤއަށް ބޭނުންާވ އެހީ ހޯދުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ސިންގަޕޫރު ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ  .9
 މަޝްރޫޢުތަކަށް އެހީހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ވިލަރެސްކުރުން.
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 ޖޭގެ މީހުން ބިނާކުރުމަށް އިތުރު ފުރުޞަތު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.ރާއް .10

ގެ މަސައްކަތަށް އެހީ ލިބޭފަދަ ފޮތާއި އެނޫން އެހެނިހެން ހައިކޮމިޝަނު ސިންގަޕޫރުަގއި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  .11
 ބެލެހެްއޓުން. ،ަލއިބްރަރީއަށް ެއއްކޮށް  ހަިއކޮމިޝަނުގެދާއިރާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހުރި ޑޮކިއުމަންޓް، 

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

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

 ރައްދުކުރުން.

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުތަކުަގއި ިސންގަޕޫރަށް ަވޑަިއގަންނަާވ ަސރުކާރުގެ ިޢއްޒަތްތެރިންނަށް )މިނިސްޓަރުންނާއި  .14
 ެލއްގެ މަތިން ޕްރޮޓްކޯލްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދިނުން.އެފެންވަުރގެ ބޭފުޅުންނަށް( ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫ

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

 ިއގެން ބަލައި، ޯހދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.އެފެއާޒާ ގުޅަ 

ސިންގަޕޫރުަގއި އުފަންވާ ިދވެހިކުދިން ރާއްޖެއަށް ގެނަުއމަށް ބޭނުންވާ ވަގުތީ ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަންްޓ  .16
 ދޫކުރުމާއި، ސަރުކާރުން އަންަގވައިފި ހިނދެްއގައި އެންެގވި ފަރާތްތަކަށް ޓްރެވަލް ޑޮިކއުަމންޓް ދޫކުރުން.

ާހުލަގިއެޖިހެގްނ ެއިކެއިކ ެއހީައްށ ެއޭދ ިދެވިހްނެގ ަމްއަސަލ، ަސުރާކުރެގ ަކާމެބޭހ ، ސިންގަޕޫރުަގއި .17

 .ަފާރްތަތާކ ުގަޅިއެގްނ ަހަމެޖޭހޯތ ެބުލާމިއ، ާހުލަގިއެޖޭހ ަފާރްތަތަކްށ ެއހީެތިރެވ ިދުނން 

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

 މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށްދިނުމުަގއި އެހީތެރިވެދިނުން.

 ތައް ކުރުން.މަތީގައި ބަޔާންކުެރވިފަިއވާ ަކންތައްތަކުގެ އިތުރަށްެވސް، ިދވެހި ސަރުކާރުން އަްނގަވާ ަކންތައް .19
 

 ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީގެ މަސައްކަތްތައް 

ދިވެހި ސަރުކާރާއި ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާ ސަރުކާރާ ދެމެދު ހިންގަންޖެހޭ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގުމާއި، ރާއްެޖާއިއ  .1
 މަސައްކަތްކުރުން. ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއާ ދެމެދު ެއކުވެރިކަން ދަމަހައްަޓއި، ބަދަިހކުރުމަށް
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ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާ ސަރުކާުރގެ ިއސް ފަރާތްތަކާިއ، ރާްއޖެއަށް މުހިންމު އެހެން ފަރާތްތަކާއި، ީމޑިާޔެގ  .2
ފަރާތްތަކާއި، ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްާޔގައި ޙަރަކާތްތެިރވާ ިޑޕްލޮމެޓިކް ކޮމިއުނިޓީއާ ގުުޅން އުފައްދަިއ، 

 ށް ފައިދާވާނެ ޮގތަކަށް އެުގޅުން ދެމެހެއްޓުން.އެފަރާތްތަކަށް ރާއްޖެ ތަޢާރުފުކޮށް، ރާއްެޖއަ

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

 އްޖޭގެ ފަރާތްތަކަށް ލަސްނުކޮށް ފޮނުވުން.ފޮނުވަންޖެހޭ ރާ

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

 ކުރުން.މަސައްކަތް

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

ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ އިންވެސްޓަރުންނަްށ ރާއްޖޭަގއި އިްނވެސްޓްކުރުމަްށ ހުރި ފުރުޞަތުތަކާ .6
ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، އިންވެސްޓަުރން ރާއްޖެއަށް ގެނައުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށް ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއެުކ 
ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުުރން.  އަދި، ރާއްޭޖގެ އިންވެސްޓަރުންނަށް ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްާޔގައި ުހިރ 
ފުރުޞަތުތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތުދީ އެފަދަ އިންެވސްޓަރުންނަށް ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާަގއި ުހރި ފުރުޞަތުތައް 

ކުެރވެންހުރި ކަްނތައްތައް ކުރުމަްށ ، ތަނަވަސްކޮށް ދިނުމަށް ދެ ޤައުމުގެ ސަރުކާރާިއ، އަިމއްލަ ފަރާތްތަކާއެކު 
 މަގު ފަހިކޮށްދިނުން.

ިދެވހިރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ހަިއސިއްޔަތުން ެއކިއެކި އިޖްތިމާޢީ ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާަގއި،  .7
ރާްއޖޭގެ މަޞްލަޙަތުތައް ކުިރއެރުވުމަށް އެފަަދ ، ޙަފުލާތަކުގައި ަބއިވެިރވެ، ރާއްޖެ ތަމްސީލުކޮށް

 ފުރުޞަތުތަކުގެ ބޭނުން ކުރުން.

 .ރާއްޖޭގެ މިނިވަންދުަވސް ސަޫޢދީ ޢަރަބިއްޔާަގއި ފާހަގަކުރުން .8

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

 އެފެއާޒުން އެންެގވި ފަދައަކުްނ ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރުން.

ތަރައްޤީއަށް ބޭނުްނވާ އެހީ ހޯދުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާ ސަރުކާރަށް  ރާއްޖޭގެ .10
 ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މަޝްރޫޢުތަަކށް އެހީހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ިވލަރެސް ކުރުން.

 ރާއްޖޭގެ މީހުން ބިނާކުރުމަށް އިތުރު ފުރުޞަތު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން. .11
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ންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީެގ މަސައްކަތަށް އެހީ ލިބޭފަދަ ފޮތާއި އެނޫން ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި ހު .12
 އެހެނިހެން ދާއިރާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހުރި ޑޮކިއުމަންޓް، އެމްަބސީގެ ލައިބްރަީރއަށް ެއއްކޮށް، ބެލެހެއްޓުން.

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

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

 އްދުކުރުން.ފަރާތްތަކަށް ރަ

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

 ފޯރުކޮށް ދިނުން.

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

 ފޮރިން އެފެއާޒާ ގުޅަިއގެން ަބލައި، ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުުރން.

ވާ ދިވެހިކުދިން ރާއްޖެއަށް ެގނައުމަށް ބޭނުންވާ ވަގުތީ ޓްެރވަލް ޑޮިކއުމަންޓް ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި އުފަން .17
 ދޫކުރުމާއި، ސަރުކާރުން އަންަގވައިފި ހިނދެްއގައި އެންެގވި ފަރާތްތަކަށް ޓްރެވަލް ޑޮިކއުަމންޓް ދޫކުރުން.

ަލ، ަސރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާަގއި ހާލުަގިއޖެހިގެން އެިކއެކި އެހީއަށް ެއދޭ ދިވެހިންގެ މައްސަ .18
 ފަރާތްތަކާ ގުޅަިއގެން ހަމަޖެހޭތޯ ބެލުމާއި، ހާލުގައިޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވެ ދިނުން. 

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާ ސަރުކާުރގެ ެއކިެއކި ޕްރޮގްރާމްތަުކެގ ދަށުން ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި ކިަޔވާ ދިެވިހ  .19
ވާ ކުދިންނާިއ، އަމިއްލަ ޚަރަދުަގއި ިކަޔވާ ުކދިންނަށް ދިމާވާ ކުދިންނާއި، ދިވެހި ސަުރކާރުެގ ޚަރަދުގައި ކިޔަ 

 އެިކއެކި މައްސަލަަތއް ހައްލުޮކށްދިނުމުގައި އެހީތެރިވެ ދިނުން.

 ިދެވހި ސަރުކާރުން އަންަގވާ ކަްނތައްތައް ކުރުން.، މަތީގައި ބަޔާންކުެރވިފަިއވާ ަކންތައްތަކުގެ އިތުރަށްެވސް .20

 

 ގެ މަސައްކަތްތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސިއުލޭޓުންނަ ޖިއްދާގައި ހު 

ދިވެހިރާއްޖެއިން ަޙއްޖާއި ުޢމްރާއަށް ަވޑަިއގަންނަާވ ދިެވހިންނަށް ދިމާވާ ކޮންސިއުލަރ މައްސަލަތަުކަގިއ  .1
 އެހީތެރިވެދިނުން.

ބޭނުންވާ ސަރުކާރުން ފޮނުއްަވއިގެން ަޙއްޖަށް ވަަޑއިގަންަނވާ ދިވެހި ވަފްދުތަކުން )ޙައްޖު މިޝަންތަކުން(  .2
 .ޚިދުމަތްތައް ރިޔާޟުަގއި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަީސގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ކުރުން



25 

 

ޖިއްދާގައި ިކޔަވަމުންދާ ދިވެހި ދަރިވަރުންނާއި، ޖިއްދާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނާއި، ޖިއްާދއަށް ޒިޔާރަތްކުާރ  .3
ކޮންިސއުލަރ  ، އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީދިވެހިންގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި، އެ މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ

 ޚިދުމަތްތައް ދިނުން. މިގޮތުން:

ބައިނަލްއަްޤވާމީ ކޮްނސިއުލަރ  ،ވެހިންނަށް ފިޔަަވޅު އެުޅމުންޖިއްދާގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ދި 3.1
 އުސޫލުތަކާ ެއްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން އެފަދަ ދިވެހިންނަށް އެހީތެރިވެދިނުން.

ތެްއކަން އަންަގިއދޭ ކާޑު ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓު ގެްއލުމުން، ނުވަތަ އެ ތަކެތީގެ މުއްދަތު  ރައްޔިދިވެހި 3.2
ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާިއ  ،މިކަން ކުރިމަތިާވ ދިވެހިންނަށް، ހަމަވުމުން، ނުވަތަ އެ ތަކެތި ހަލާކުވުމުން

 ގަާވއިދުތަކާ އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން އެހީތެރިވެދިނުން.

ކަމާބެހޭ ިއދާރާއާ  ،ިދވެހިކުިދން ރާއްޖެ ގެނައުމަށް ބޭނުންވާ ޑޮިކއުމަންޓް ޖިއްދާއަށް އުފަންވާ 3.3
ސަޫޢދީ ޢަރަބިއްޔާއިން ބޭރުވުމަށް ބޭނުންވާ ހުއްދަތައް ހޯދުމަށް  ،ގުިޅގެން ދޫކުރުމާއި

 އެހީތެރިވެދިނުން.

އި ރާއްޖޭެގ ބައިނަލްއަްޤވާމީ ކޮންސިއުލަރ އުސޫލުތަކާ  ،ޖިއްދާގަިއ ހާލުގައިޖެހޭ ިދެވހިންނަށް  3.4
 ޤާނޫނުތަކާއި ަގވާއިދުަތކާ ެއްއގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އެހީތެިރެވދިނުން.

ޖިއްދާގައި ިދެވއްސަކު މަުރެވއްޖެ ނަމަ، އެކަމާ ގުިޅގެްނ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ުކރުމުގައި  3.5
 އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.

ދިެވހި ރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލަން ބޭނުންާވ  ،ކަން ހޯދަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށާއިދިވެހި ރައްޔިތު 3.6
ފަރާތްތަކަށް، ޤާނޫނާތަކާިއ ަގވާއިދުތަުކަގއި ކަނޑަައޅައިފަިއވާ އުސޫލުތަކާ އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެ މަތިްނ 

 އެކަން ފަހިކޮށްދިނުން.

ަގިއ ޒޭޝަން އޮފް ިއސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން )އޯ.ައއި.ީސ( އިން ބާއްވާ މުހިންމު ބައްދަލުވުންތަކު އޯގަަނއި .4
ބައިވެިރވެ، އެ ަބއްދަލުވުންތަުކގެ ަޔއުމިްއޔާ މިނިސްޓްރީާއިއ ރިޔާޟުަގއި ހުންނަ ދިވެހިާރއްޖޭގެ އެމްބަީސާއ 

 ހިއްސާކުރުން.

ޖިއްދާގައި ހިންގާ އެިކއެކި މަދަނީ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ދިެވއްސެްއގެ ދައުެރއް އޮތް ނަމަ، ނުވަތަ މިފަދަ   .5
ވެއްަސކަށް ެގއްލުމެއް ލިިބއްޖެ ނަމަ، ނުވަތަ އެނޫންެވސް ގޮތަކުން ޤާނޫނާިއ ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ތެރެއިން ދި

ގަާވއިދާ ޚިލާފު ޢަމަލެއްަގއި ދިވެއްަސކު ޝާމިލުެވ، ޝަުރޢީ އެްއވެސް އިދާރާއަކަްށ އެ މީހަކު ހާޒިރުކޮށްިފ 
 ،ށް އަންަގއި އެ ކަމެއްގެ މަޢުލޫމާތު ރިޔާޟުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީއަށް ައވަހަ ،ނަމަ

 މިނިސްޓްރީގެ ލަފާގެމަތިން އެ ަކމެއް ޙައްލުކުރުމަށް މަސައްކަްތކުރުން. ،މިނިސްޓްރީއާ ހިއްސާކޮށް 

ޖިއްދާގައި ކިަޔވަން ތިބޭ ދިެވހި ދަރިވަރުންނާއި، އެނޫން ބޭނުންތަކުގައި ޖިއްާދަގއި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަްށ  .6
، ހޭ ފަރާތްތަކާ ގުަޅއިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުާމއި ބޭނުންވާ ވީޒާ ހޯދުމަށް ސަޢޫދީ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެ
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އެ ފަރާތްތަކަށް ދިމާވާ އެިކއެކި މައްސަލަަތްއ ޙައްލުކޮށްދިނުމަށް  ،އެ ކަމަށް ބޭނުންވާ ލިޔުން ދޫކުރުމާއި
 އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެިރވުން.

ވެހިރާއްޖެާއއި ދިވެިހ ސަރުކާރާ ދެމެދު ދި  ،ޖިއްދާގައި އުޅޭ ދިވެހިންނާިއ، ދިވެހިންގެ އެިކއެކި ޖަމާޢަތްތަކާއި .7
ގާތް ުގޅުމެއް ދެމެހެއްޓުމަްށ މަގުފަހިކޮށް، އެ މީހުންގެ ކިަބއިަގއި ިދވެހިވަންތަަކމާއި ޤައުމިްއޔަުތ 

 އަށަގެންެނވުމަށް މަސައްކަތްކޮްށ، ރާއްޖޭގެ ަޤއުމީ ފައިދާާއއި މަޞްލަޙަތަށް މަސައްކަތް ކުުރން.

ނުވަތަ ދިވެހިންގެ ބަޔަކު ކުރާ ކަމެއްގެ ސަބަބުން އެ ކަމުގެ ގެއްލުން ރާއްޭޖެގ ޖިއްދާގައި އުޅޭ ދިވެްއސަކު  .8
ޤައުމީ މަޞްލަޙަތަށާއި ސަލާމަތަށް ކުރާނެކަމަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްަގއި، އެ ކަމުގެ މަޢުޫލމާތު ރިޔާޟުަގިއ 

ެގމަތިން އެ ކަންކަްނ މިނިސްޓްީރގެ ލަފާ ،ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްަބސީއަށާިއ، މިނިސްޓްރީއާ ިހްއސާކޮށް
 ކުރިއަށް ގެންިދއުން.

މިނިސްޓްރީގެ ލަފާގެ މަތިން އެ ޖަލްސާތަކުގަިއ  ،ޖިއްދާގައި ބާްއވާ އެިކއެކި ަޖލްސާތަކަށް ދަޢުވަތު ލިބުމުން .9
ބައިވެިރވެ، އެ ޖަލްސާތަުކގަިއ ބަހުސްކުރެވޭ މައްސަލަތަްއ ދިރާސާކޮށް، އެ މައްސަލަތަކުަގއި ރާއްޖެިއްނ 
ގެންގުޅެްނވީ ސިޔާސަުތގެ ަލފާ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައި، ރާއްޖޭގެ ސިާޔސަތާ އެްއޮގތްވާ ގޮުތގެމަތިން 

 ރިޕޯޓު ކުުރން. މިނިސްޓްީރއަށް، ލުކޮށް، އެ ޖަްލސާތަކުަގއި ނިންމޭ ނިންމުންތައްރާއްޖެ ތަމްސީ

 ،ދިވެހިރާއްޖެއާ ގުޅުްނހުރި ޚަބަރުތަކާއި ،ނޫސްތަކާއި، މީސްމީިޑއާަގއި ދައުރުވާ ، ރޭިޑއޯާއއި ،ޖިއްދާގެ ޓީީވއާއި  .10
އަށް ފޮނުވަިއ، ރާއްޖެއާބެޭހ މަޢުލޫމާތާއި، ބޭރު ދުނިޔެއާބެހޭ އެކިއެކި މުހިންމު ޚަބަރުތައް މިނިސްޓްރީ

ލިޔުންތަކުަގއި ހުންނަ ޞައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތަކީ ކޮބައިަކން އެފަދަ ނޫސްތަކާއި މަޖައްލާތަކުގެ ކަމާބެހޭ 
ފަރާތްތަކަށް އޮޅުންފިލުަވއިދެމުން ގެންދިޔުމާއި، އެފަދަ ަކންކަމާ ބެހޭގޮތުން މިނިސްޓްރީން ނެރޭ ޕްރެސް 

 އެ ކަންކަުމގައި އެހީތެރިވެދިުނން.، ރިލީޒުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ

ާޚއްޞަކޮްށ ޢިލްމީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާިއ ޚަބަރު ަފތުރާ ފަރާތްތަކާިއ   ،ސަރުކާރު ނޫން އެހެން ަފރާތްތައް .11
އެ ފަރާތްތަކަށް ރާއްެޖ  ،އެނޫންވެސް ނުފޫޒު ގަދަ ފަރާތްތަކާއި ޑިޕްލޮމެޓިކް ކޮމިއުިނޓީއާ ުގޅުންއުފައްަދއި

 އަށް ފައިާދވާނެ ގޮތަކަށް އެ ުގޅުން ދެމެހެއްޓުން.ރާއްޖެ ،ތަޢާރުފުކޮށް

ޖިއްދާއިން ރާއްޖެއަށް އަންނަ އިންެވސްޓްމަންޓްތަާކިއ  ،ރާއްޖޭގެ އުެފއްދުންތަކަށް ޖިއްދާއިން މާކެޓް ހޯދުމާއި .12
 ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު އިތުރުުކރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

މަސްވެިރކަމާިއ، އިޤްތިޞާދީ އެހެން މަސައްކަތްތަާކއި އަިދ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިާއއި، ޓޫރިޒަމާއި،  .13
ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތްަތކާިއ އިޖުތިމާޢީ ހަރަކާތްތަކުެގ މަޢުލޫމާތު ޖިއްދާގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް 

 ފޯރުކޮށްދިނުން.

ފުލާތަުކަގިއ ޖިއްދާގަިއ ދިވެހިރާއްޖެ ތަްމސީލުކުރާ ކޮންިސއުލޭޓުެގ ހައިސިްއޔަތުން އިޖުތިމާޢީ ެއިކއެކި ޙަ .14
ބައިވެިރވުމަށް ސަރުކާރުންނާިއ އެކިެއކި ނޮން ަގވަރންމަންޓަލް އޯގަަނއިޒޭޝަންތަކުންާނިއ ބައިނަލްއަޤްވާީމ 
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ާރްއޖޭގެ މަޞްލަޙަުތ  ،ެއ ޙަފުލާތަކުަގއި ރާއްޖެ ތަމްސީުލކޮށް ،ޖަމާޢަތްތަކުން ލިބޭ ދަޢުވަތުތައް ޤަބޫލުކޮށް 
 ބޭނުންކުރުން. ކުރިއެުރވުމަށް އެފަދަ ފުރުޞަތުތަކުގެ

ކޮންިސއުލޭޓާ ހަވާލުވެފަިއވާ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތަްއ  ،ރާއްޖޭގެ މަޞްލަޙަތު ކުރިއެުރވުމާ ގުޭޅގޮތުންނާއި .15
ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ  ،ރިޔާޟުަގއި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީގެ އިރުޝާުދެގ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންގޮސް

  ފޮނުވުން.މިިނސްޓްރީއަށް ،ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާުރކޮށް

ޚާއްަޞކޮށް ޖިއްދާގެ އިޤްތިޞާީދ މަސްރަޙަށާއި ސިޔާސީ މަސްރަޙަށް އަންނަ  ،ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާ .16
ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ދިވެިހރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށާއި، ަޤއުމީ ފައިދާއަށް ކޮށްފާނެ ޭނދެވޭ އަސަރުަތްއ 

 ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން. ެއކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ،ދެނެގަނެ

ސަރުކާރުން އަންގަަވއިފި ހިނދެއްގަިއ  ،ޖިއްދާއަށް އެތެރެވާ ދިވެހިންާނއި، ބޭރުވާ ދިވެހިންނާބެހޭ މަޢުލޫމާތު .17
 ހިއްސާކުރުން. އެ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީއާ ،ހޯދައި

މަޖެހިފައި އޮންނަ އުސޫުލެގ ދައުލަތުގެ އިސްބޭފުޅުން ޖިްއދާއަށް ކުރަްއވާ ރަސްމީ ދަުތރުފުޅުތަކުަގއި، ހަ .18
 ތެރެއިން އެހީތެރިވެ ދިނުން.

 ސަރުކާރުން ފޮނުވާ ލިޔުންތަްއ އެކިެއކި ފަރާތްތަކަށް ރައްދުުކރުން. .19

ރާއްޖޭގެ މިނިވަންދުވަާހއި ަޤއުމީ ދުވަސް ފަދަ ޚާއްަޞ ދުވަސްތަާކއި، މުހިންމު އެހެން ދުވަސްތަްއ  .20
 ޖިއްދާގައި ފާހަަގކުރުން.

 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީގެ މަސައްކަތްތައް  ޗައިނާގައި ހުންނަ 

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

ކާިއ، ރާއްޖެައށް މުހިންމު އެހެން ފަރާތްތަކާއި، މީިޑާޔެގ ސީނުކަރަިއގެ ސަރުކާުރގެ އިސް ފަރާތްތަ .2
ފަރާތްތަކާއި، ސީނުކަރަިއަގިއ ހަރަކާތްތެރިވާ ޑިޕްލޮމެޓިކް ކޮމިއުނިޓީއާ ގުޅުން އުފަްއދައި، އެފަރާތްތަކަްށ 

 ރާއްޖެ ތަޢާރުފުކޮށް، ރާއްޖެއަްށ ފައިދާވާނެ ގޮަތކަށް އެ ގުޅުްނ ދެމެހެއްޓުން.

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

 ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކަށް ލަސްނުޮކށް ފޮނުވުން.

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



28 

 

ބެހޭ ރާއްޭޖގެ އިންވެްސޓަރުންނަށް ސީނުކަރައިގައި ހުިރ ފުރުޞަތުތަކާ، ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމާއި
މަޢުލޫމާތުދީ އެފަދަ އިންވެްސޓަރުންނަށް ސީނުކަރައިަގއި ހުރި ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށް ދެ 

 ޤައުމުގެ ސަރުކާާރއި، އަމިއްަލ ފަރާތްތަކާއެކު، ކުރެވެންހުރި ކަންތައްތައް ކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން.

ހައިސިއްޔަތުން ެއކިެއކި އިޖްތިމާޢީ ޙަފުލާތަކުގަިއ ، ދިވެހިރާއްެޖ ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތުގެ ސީނުކަރަިއގައި  .5
ބައިވެިރވެ، ރާއްޖެ ތަމްީސލުކޮށް، ާރއްޖޭގެ މަޞްލަަޙތުތައް ކުިރއެރުވުމަށް އެފަަދ ފުރުޞަތުތަކުެގ 

 ބޭނުންކުރުން.

 ރާއްޖޭގެ މިނިވަންދުަވސް ސީުނކަރަިއގައި ފާހަަގކުރުން. .6

އެކިެއކި އަިމްއލަ ޖަމާޢަތްތަކުން ، އަޤްވާމީ ޖަމާޢަތްތަކުންނާއިސީނުކަރަިއގެ ސަރުކާރުންނާިއ، އެކިެއކި ބައިނަލް  .7
ބާއްވާ ޖަލްސާ، ސެމިނަރ އަދި ވަރކްޝޮޕް ފަދަ ކަންކަމުގަިއ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުްނ 

 އެންެގވިފަދައަކުން ާރއްޖެ ތަމްސީލުކުރުން.

ން ސީނުކަރައިގެ ސަރުކާރަްށ ރާއްޖޭގެ ތަރައްީޤއަށް ބޭނުންވާ އެހީ ހޯދުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރު .8
 ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މަޝްރޫޢުތަަކށް އެހީހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ިވލަރެސްކުރުން.

 ސައްކަތްކުރުން.ރާއްޖޭގެ މީހުން ބިނާކުރުމަށް އިތުރު ފުރުޞަތު ހޯދުމަށް މަ  .9

އެނޫން އެހެނިހެން ސީނުކަރަިއގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީގެ މަސަްއަކތަށް އެހީ ލިބޭފަދަ ފޮތާއި،  .10
 ދާއިރާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހުރި ޑޮކިއުމަންޓް، އެމްބަސީގެ ލައިްބރަރީއަށް ެއއްކޮށް، ބެލެހެއްޓުްނ.

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

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

ނަށް )މިނިސްޓަރުންނާިއ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުތަކުގައި ީސނުކަރައަށް ަވޑަިއގަންނަވާ ަސރުކާރުގެ ޢިްއޒަތްތެރިން .13

 އެ ފެންވަރުގެ ބޭފުޅުންނަށް( ަހމަޖެހިފައިވާ އުސޫލެްއގެ މަތިން ޕްރޮޓޮކޯލް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދިނުން.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުން އަންަގަވއިފި ހިނދެްއގަިއ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ހޯދުމަްށ  .14
ވިތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ސީނުކަރައިގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިންއެފެއާާޒ ބޭނުންވާ މީހުން، ސީނުކަރައަށް އެތެރެ

 ގުޅަިއގެން ބަލަިއ، ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.

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



29 

 

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

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

 މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށްދިނުމުަގއި އެހީތެރިވެ ދިނުން.

 ވާ ަކންތައްތަކުގެ އިތުރަށްެވސް، ިދވެހި ސަރުކާރުން އަްނގަވާ ަކންތައްތައް ކުރުން.މަތީގައި ބަޔާންކުެރވިފައި  .18
 

 އަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ދާއިމީ މިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ޔޫނިއަން ދިވެހިރާއްޖެއިން ޔޫރަޕިއަން 

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

 ފަރަންސޭސިވިލާތުގެ ސަުރކާާރ ދެމެދު އެކުވެރިކަން ދަމަހަްއޓައި، ބަދަހިކުރުމަށް މަސައްަކތް ކުރުން.

ެބލްޖިއަމާއި، ފަރަންސޭސިވިލާުތގެ ސަރުކާުރގެ އިސް ފަރާްތތަކާއި، ާރއްޖެއަްށ  އި،ޔޫނިއަންނާ ޔޫރަޕިއަން  .2

މުހިންމު އެހެން ފަރާތްތަކާއި، މީޑިޔާގެ ފަރާތްތަާކއި، ޔޫރަޕިއަން ޑިޕްލޮމެޓިކް ކޮިމއުނިޓީއާ ުގޅުން 
 ގުޅުން ެދމެހެއްޓުން.އުފައްދަިއ، އެފަރާތްތަކަށް ާރްއޖެ ތަޢާރުފުކޮށް، ރާއްޖެއަށް ފައިދާވާނެ ގޮތަކަށް އެ 

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

 ކޮށް ފޮނުވުން.ފޮނުވަންޖެހޭ ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކަށް ލަސްނު

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

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

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

 މަގުފަހިކޮށް ދިނުން.

ބެލްޖިއަމާއި، ފަރަންސޭސިިވލާތުގައި ދިވެހިާރއްޖެ ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތުެގ ޔޫނިއަންާނއި، ޔޫރަޕިއަން  .5
ރާއްޭޖެގ މަޞްލަޙަތުތައް ، ތަމްސީލުކޮށް ހައިސިއްޔަތުން އެިކއެިކ އިޖްިތމާޢީ ޙަފުލާތަކުގައި ަބއިވެިރވެ، ރާއްޖެ

 ކުރިއެުރވުމަށް އެފަދަ ފުރުޞަތުތައް ބޭނުންކުރުން.

 ފާހަަގކުުރން.ޔޫަރޕިއަން ޔޫނިއަްނގައި ރާއްޖޭގެ މިނިވަންދުަވސް  .6
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ބެލްޖިއަމާއި، ފަރަންސޭސިވިލާުތެގ އެކިއެކި ބައިނަްލއަޤްވާމީ ޖަމާޢަތްތަކުންނާއި، ޔޫނިއަންނާިއ، ޔޫރަޕިއަން  .7
އެިކއެކި އަމިއްަލ ޖަމާޢަތްތަކުން ބާްއވާ ޖަލްސާ، ެސމިނަރ އަދި ވަރކްޝޮޕް ފަދަ ކަންކަމުަގއި، 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުން އެންެގވިފަދަައކުން ރާއްެޖ ތަމްސީލުކުރުން.

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

 ރާއްޖޭގެ މީހުން ބިނާކުރުމަށް އިތުރު ފުރުޞަތު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން. .9

ކުގެ މަޢުލޫމާތު ހުރި ޑޮކިއުމަންޓް، މިޝަންގެ މަސައްކަތަށް އެހީ ލިބޭފަދަ ފޮތާއި، އެނޫން އެހެން ދާއިރާތަ .10
 މިޝަންގެ ލައިބްރަރީއަށް އެްއކޮށް، ބެލެހެއްޓުން.

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

ްބރަސްލްސްގަާއއި ޕެރިސްަގިއ ހުންނަ އެހެން ޔޫނިއަންނާއި، އަން ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތަކުން ޫޔރަޕި .12
ޤައުމުތަކުގެ މިޝަންތަކަށާިއ، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ފޮނުއްވާ ލިޔުންތަކާިއ ތަކެތި، ކަމާބެހޭ 

 ފަރާތްތަކަށް ރައްދުކުރުން.

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

 ފޯރުކޮށް ދިނުން.

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

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

ބޭނުންާވ ަވގުތީ ޓްެރވަްލ ބެލްޖިއަމާއި، ފަރަންސޭިސވިާލތުގައި އުފަންާވ ދިވެހިކުދިން ރާއްޖެއަށް ގެނައުމަށް  .15

ޑޮކިއުމަންޓް ޫދކުރުމާއި، ސަުރކާރުން އަްނގަަވއިފި ހިނދެްއަގއި އެްނެގވި ފަރާތަކަށް ޓްެރަވލް ޑޮިކއުމަންޓް 
 ދޫކުރުން.

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

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

 ޚަރަދުގައި ިކޔަވާ ކުދިންނަށް ދިމާވާ އެިކއެކި މަްއސަލަތައް ހައްލުކޮށްދިނުމުގައި އެހީތެރިެވ ދިނުން.
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 މަތީގައި ބަޔާންކުެރވިފަިއވާ ަކންތައްތަކުގެ އިތުރަށްެވސް، ިދވެހި ސަރުކާރުން އަްނގަވާ ަކންތައްތައް ކުރުން. .18
 

 ގެ މަސައްކަތްތައް ހައިކޮމިޝަނު ބަންގްލަދޭޝްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ދިވެހި ސަރުކާާރއި ބަްނގްލަދޭޝް ސަރުކާރާ ދެމެދު ހިްނގަންޖެހޭ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގުމާއި، ރާއްެޖއާިއ  .1
 ބަންގްލަދޭޝްއާ ދެމެދު އެުކެވރިކަން ދަމަހައްޓައި، ބަދަހިކުުރމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.

ލަދޭޝް ސަރުކާުރގެ އިސް ފަރާތްތަާކއި، ާރއްޖެައށް މުހިންމު އެހެން ފަރާތްތަކާއި، މީޑިާޔެގ ބަންގް .2
ފަރާތްތަކާއި، ބަންގްލަދޭްޝަގިއ ހަރަކާތްތެރިވާ ޑިޕްލޮމެޓިކް ކޮމިއުނިޓީއާ ގުޅުން އުފައްދަިއ، އެފަރާތްތަކަްށ 

 މެހެއްޓުން.ރާއްޖެ ތަޢާރުފުކޮށް، ރާއްޖެއަްށ ފައިދާވާނެ ގޮަތކަށް ެއގުޅުން ދެ

ބަންގްލަދޭޝްަގއި ހިނގާ މުހިންމު ސިޔާސީ، އިޤްތިޞާދީ ކަންކަމާއި ދިވެހިރާއްޖެއަްށ މުހިންމު ކަމަށް  .3
ފެންނަ މިނޫންވެސް ކަންކަމާބެހޭ ރިޕޯރޓު  ަހއިކޮމިޝަނަށް ބަންގްލަދޭޝްަގއި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ފޮނުވަންޖެހޭ ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކަށް ލަސްނުކޮށް ފޮނުވުން.

ރާއްޖޭަގއި އިްނވެސްްޓކުރުމަށް ހުރި ފުރުޞަތުތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ބަންގްލަދޭޝްގެ ިއންވެސްޓަރުންނަްށ  .4
ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، އިންވެސްަޓރުން ރާއްޖެ ގެނައުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށް ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާެއުކ 

ޓަރުންނަށް ބަންގްލަދޭޝްަގއި ހުިރ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ުކރުން.  އަދި، ރާއްޖޭެގ އިންވެސް
ފުރުޞަތުތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތުދީ އެފަދަ އިންވެސްޓަރުްނނަށް ބަންގްލަދޭޝްގައި ުހރި ފުރުޞަތުތައް 
ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށް ދެ ޤަުއމުގެ ސަރުކާާރއި، އަމިއްލަ ަފރާތްތަކާއެުކ، ކުެރވެންހުރި ަކންތައްތައް ކުރުމަްށ 

 މަގުފަހިކޮށްދިނުން.

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

 ބޭނުންކުރުން.

 ރުން.ރާއްޖޭގެ މިނިވަންދުަވސް ބަންގްލަދޭޝްަގއި ފާހަގަކު .6

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

 އެފެއާޒުން އެންެގވިފަދަައކުން ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރުން.

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

 ރާއްޖޭގެ މީހުން ބިނާކުރުމަށް އިތުރު ފުރުޞަތު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން. .9
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ގެ ަމސައްކަތަށް އެހީ ލިބޭފަދަ ފޮތާއި އެނޫން އެހެން ހައިކޮމިޝަނުރާއްޖޭގެ ބަންގްލަދޭޝްަގއި ހުންނަ ދިވެހި .10
 ގެ ަލއިބްރަރީއަށް ެއއްކޮްށ، ބެލެހެްއޓުން.ހަިއކޮމިޝަނުދާއިރާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހުރި ޑޮކިއުމަންޓް، 

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

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

 ރައްދުކުރުން.

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

 ފޯރުކޮށްދިނުން.

ިއ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ހޯދުމަްށ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުން އަންަގަވއިފި ހިނދެްއގަ .14
ބަންގްލަދޭަޝށް އެތެރެވިތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބަންގްލަދޭޝްގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީއާ ުގޅަިއގެްނ ، ބޭނުންވާ މީހަކު

 ބަލައި، ހޯދުމަށް މަސައްކަތްުކރުން.

ތީ ޓްެރވަލް ޑޮިކއުމަންޓް ބަންގްލަދޭޝްަގއި އުފަންާވ ދިވެހިކުދިން ރާއްޖެއަށް ގެަނއުމަށް ބޭނުންވާ ަވގު .15
 ދޫކުރުމާއި، ސަރުކާރުން އަންަގވައިފި ހިނދެްއގައި އެންެގވި ފަރާތަކަށް ޓްރެވަލް ޑޮިކއުމަންޓް ދޫކުރުން.

ބަންގްލަދޭޝްަގއި ހާލުގައިޖެހިގެން އެިކއެކި އެީހއަށް އެޭދ ދިވެހިންގެ މައްސަލަ، ަސރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ  .16
 ހާލުގައިޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުން.، ބެލުމާއިފަރާތްތަކާ ގުޅަިއގެން ހަމަޖެހޭތޯ 

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

 މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށްދިނުމުަގއި އެހީތެރިވެދިނުން.

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

 ގެ މަސައްކަތްތައް ހައިކޮމިޝަނުޕާކިސްތާނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

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



33 

 

ޕާކިސްތާނު ސަރުކާރުގެ އިސް ފަރާތްތަކާއި، ރާއްޖެއަށް މުހިންމު އެހެން ފަރާތްތަކާއި، މީޑިާޔގެ ފަރާތްތަކާއި،  .2
ތާނުަގއި ހަރަކާތްތެރިާވ ޑިޕްލޮމެޓިކް ކޮމިއުނިީޓާއ ގުޅުން އުަފއްދައި، އެަފރާތްތަކަށް ރާއްޖެ ޕާކިސް

 ތަޢާރުފުކޮށް، ރާއްޖެއަށް ފައިާދވާނެ ގޮތަކަށް ެއގުޅުން ދެމެހެއްޓުން.

ޕާކިސްތާނުަގއި ހިނގާ ސިާޔސީ، އިޤްތިޞާީދ މުހިންމު ކަންކަމާިއ ދިވެހިރާއްެޖއަްށ މުހިންމު ކަމަށް  .3
ށް ފެންނަ އެނޫން ކަންކަމާބެހޭ ރިޕޯޓު، ފޮނުވަންޖެހޭ ހައިކޮމިޝަނަސްތާނުަގއި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕާކި

 ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކަށް ލަސްނުޮކށް ފޮނުވުން.

ރާއްޖޭަގއި އިްނވެސްޓްކުރުމަްށ ހުރި ފުރުޞަތުތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޕާކިސްތާނުގެ އިްނވެސްަޓރުންނަށް ފޯރުކޮށް  .4
ންވެސްޓަރުން ާރއްޖެ ގެނައުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށް ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއެކު ކުރަންޖެހޭ ދިނުމާއި، އި

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

 ސަރުކާރާިއ، އަމިއްލަ ފަރާތްަތކާއެުކ، ކުެރވެންހުރި ކަންތައްަތއް ކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން.

ޕާކިސްތާނުަގއި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތުގެ ހަިއސިއްޔަތުން އެިކއެކި އިޖްތިމާޢީ ޙަފުލާތަކުގަިއ  .5
ކޮށް، ރާއްޖޭގެ މަޞްލަަޙތުތައް ކުރިއެުރވުމަށް އެަފދަ ފުރުޞަތުތައް ބައިވެިރވެ، ާރއްޖެ ތަމްސީލު

 ބޭނުންކުރުން.

 ރާއްޖޭގެ މިނިވަންދުަވސް ޕާިކސްތާނުގައި ފާހަަގކުރުން.  .6

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

 އެންެގވިފަދައަކުން ާރއްޖެ ތަމްސީލުކުރުން.

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

 ރާއްޖޭގެ މީހުން ބިނާކުރުމަށް އިތުރު ފުރުޞަތު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން. .9

ގެ މަސައްކަތަށް އެހީ ލިބޭފަދަ ފޮތާއި، އެނޫްނ ހައިކޮމިޝަނު ޕާކިސްތާނުަގއި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  .10
 އިބްރަރީއަށް އެްއޮކށް، ބެލެހެއްޓުން.ގެ ލަހައިކޮިމޝަނުއެހެނިހެން ދާއިރާތަކުގެ މަޢުލޫމާތުހުރި ޑޮކިއުމަންޓް، 

ތާރީޚަށްޓަކައި ނުވަތަ އެޫނންކަމަކަށް ގޮތަކުން ބޭނުންވެދާނެ ކަމަށް ފެންނަ ލިޔުންތަކާއި ތަކެތި،  .11
 އާަކއިްވކޮށް، އެ ަތކެތި ބެލެހެއްޓުން.
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ެގ ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތަކުްނ ާޕކިސްތާނު ސަރުކާރަާށއި، ޕާކިސްތާނުަގއި ހުންނަ އެެހން ޤައުމުތަކު .12
ަކމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް  ،މިޝަންތަކަށާއި، ބައިނަްލއަްޤވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ފޮނުްއވާ ލިޔުންތަާކއި ތަކެތި 

 ރައްދުކުރުން.

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުތަކުގައި ޕާިކސްތާނަށް ވަޑަިއގަންނަވާ ަސރުކާރުގެ ޢިްއޒަތްތެރިންނަށް )މިނިސްޓަރުންނާިއ  .13
 ފައިވާ އުސޫެލއްގެ މަތިން ޕްރޮޓޮކޯލްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން.އެފެންވަުރގެ ބޭފުޅުންނަށް( ހަމަޖެހި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުން އަންަގަވއިފި ހިނދެްއގަިއ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ހޯދުމަްށ  .14
ގެން ޕާކިސްތާނަްށ އެތެރެވިތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ޕާކިސްތާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީއާ ގުަޅއި ، ބޭނުންވާ މީހަކު

 ބަލައި، ހޯދުމަށް މަސައްކަތްުކރުން.

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

ސަރުކާުރގެ ަކމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ، ގައިޖެިހގެން އެިކއެކި އެހީއަށް އެދޭ ިދވެިހންގެ މައްސަލަ ޕާކިސްތާނުަގއި ހާލު .16
 ގުޅަިއގެން ހަމަޖެހޭތޯ ބެލުމާއި، ހާލުގައިޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުން.

ުކދިންނާއި، ދިވެިހ ޕާކިސްތާނު ސަރުކާުރގެ އެިކެއކި ޕްރޮގްރާމްތަުކގެ ދަށުން ާޕކިސްތާނުަގއި ިކޔަާވ ދިވެހި  .17
ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުަގއި ކިަޔވާ ކުދިންނާއި، އަމިއްލަ ަޚރަދުގައި ކިަޔވާ ކުދިންނަށް ދިމާވާ އެކިއެިކ 

 މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށްދިނުމުަގއި އެހީތެރިވެ ދިނުން.

 އްތައް ކުރުން.މަތީގައި ބަޔާންކުެރވިފަިއވާ ަކންތައްތަކުގެ އިތުރަށްެވސް، ިދވެހި ސަރުކާރުން އަްނގަވާ ަކންތަ .18
 

 ވޮޝިންގްޓަންގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީގެ މަސައްކަތްތައް 

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

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

 ވާ ޮގތެއްގެމަތިން ދޫކުރުން.ކުރުމާއި ެއކަމަށް ބޭނުންވާ ލިޔުން، ސަރުކާރުން އަްނގަ 

އެމެރިކާަގއި އުފަްނވާ ދިވެިހ ކުދިން ރާއްޖެއަށް ގެނަުއމަށް ބޭނުންވާ ވަގުތީ ޓްެރވަލް ޑޮިކއުމަންޓް  .3

 .ަސުރާކުރްނ ައްނަގަވިއިފ ިހނެދްއަގިއ ެއްނެގިވ ަފާރަތަކްށ ްޓެރަވްލ ޑިޮކުއަމްންޓ ޫދުކުރން ، ދޫކުރުމާއި

އެިކއެކި އެހީއަށް އެދޭ ދިވެިހންގެ މައްސަލަ، ސަރުކާުރގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ އެމެރިކާަގއި ހާލުަގއި ޖެހިގެްނ  .4
 ގުޅަިއގެން ހަމަޖެހޭތޯ ބެލުމާއި، ހާލުގައިޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވުން.
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ވޮޝިންގްޓަނަްށ ަވޑަިއގަންނަާވ ސަރުކާުރގެ އެިކއެކި ިޢއްޒަްތތެރިންނާއި، އެމެރިކާަގއި ޓްާރންސިޓް ކުރަްއާވ  .5
ފަރާތްތަކާ މިނިސްޓްރީން އަންގައިފި ހިނދެއްގައި ެއއަރޕޯޓުން އިސްތިޤްބާލުކޮށް، އެންގި މިންވަރަަކްށ  މިފަދަ

 ޕްރޮޓްކޯލާބެހޭ ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުން. 

ދިވެހި ސަރުކާުރގެ އޮފިޝަލުން، ރަސްމީ ކަންަތއްތަުކގަިއ ބޭރުގެ އެިކއެިކ ޤައުމުތަަކށް ވަަޑިއގަތުމަްށ  .6
ންތައް ޭބނުންވެއްޖެ ހިނދެއްަގއި، ެއމެރިކާގައި ހުންނަ އެ ޤައުުމތަކުގެ އެމްބަީސ/ ބޭނުންވާ ވީާޒގެ ކަ

 ހައިކޮމިޝަންތަކާ ުގޅަިއގެން ހަމަޖެއްސުން.

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

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

 އްތައް ކުރުން.ޕްރެސްރިލީޒް ނެރުންފަދަ ކަންތަ

އެމެރިކާަގއި ިދވެހި ސަރުކާުރން ހައްދަވާ ތަންތަން އިމާރާްތކުރުމާބެހޭ ކަންތައްތައް ސަރުާކރުން އަންަގވައިިފ  .9
 ހިނދެއްގައި ކުރުން.

ދިވެހި ސަރުކާރުން އެމެރިާކގައި ހިންަގވާ ެއކިެއކި މަޝްރޫޢުތަކަށް ހިނގާ ޚަރަދުތަކުގެ ހިސާބުތަްއ،  .10
 ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުމާއި ބެލެހެއްޓުން.ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ 

އެހެނިހެން މިޝަންތަކުންނާއި، އެކިެއކި ޖަމާޢަތްތަކުން ދިވެހި ސަރުކާރުެގ ، އެމެރިކާަގއި ސަރުކާރުންނާއި  .11
އެިކއެކި ފަރާތްތަކަށް ފޮނުއްާވ ޚާއްޞަ ލިޔުންތަކާިއ، ޕާރުސަލްފަދަ ތަކެތި، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުމާިއ 

ފަރާތްތަކުން އެެމރިކާ ސަރުކާުރގެ އެިކއެިކ ފަރާތްތަކާއި އެނޫން ފަރާތްތަކަްށ ފޮނުއްާވ ެއކިެއިކ ސަރުކާރުެގ 
 ލިޔުންތަކާއި އެފަދަ ތަކެތި ރަްއދުކުރުން.

އެމެރިކާ ސަރުކާުރގެ އިްސފަރާތްތަކާއި، ކޮންގްރެސް އާއި ސެނެުޓގެ މެންބަރުންނާއި، ޑިޕްލޮމެިޓްކ  .12

ރާތްތަކާ ގުޅުން އުފައްަދއި އެ ފަރާތްތަކަށް ާރއްޖެ ތަޢާރުފުކޮށް، ރާއްެޖއަްށ ކޮމިއުނިޓީާއއި، ޚަބަރުފަތުރާ ފަ
 ފައިދާވާނެ ގޮަތކަށް އެ ގުޅުން ދެމެހެއްޓުން.

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

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

 ލޫމާތު ހޯދައި، ދިވެހި ސަރުކާރަށް އަންގަމުން ގެންިދއުްނ.ކަންތައްތަކާބެހޭގޮތުން އިތުރު މަޢު
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ވަަނ  14، ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެީހވާ ބޭރުގެ ޤައުމުތަާކއި ސިޔާސަތަްށ އަންނަ ބަދަލުތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު .15
 ނަންބަރުގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ދުރާލައި ހޯދުން.

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

 

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

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

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

 ފައިދާވާނެ ގޮަތކަށް އެ ގުޅުން ދެމެހެއްޓުން.

ޔޫ.އޭ.އީަގއި ހިނގާ މުހިންުމ ސިޔާސީ، އިޤްތިޞާދީ ަކންކަމާއި، ިދވެހިރާއްޖެއަށް ުމހިންމުވާނެ ކަމަށް  .3
 ރާތްތަކަށް ލަސްނުކޮށް ފޮނުވުން.އެމްބަސީއަށް ފެންނަ އެނޫން ކަންކަމާބެހޭ ރިޕޯޓު ފޮނުވަންޖެހޭ ފަ

ޔޫ.އޭ.އީގެ އިންެވސްޓަރުންނަށް ރާއްޖޭގައި އިންވެްސޓްުކރުމަށް ހުރި ފުރުޞަތުތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތުދީ  .4
އިންވެސްޓަރުން ރާއްެޖއަށް ގެނައުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށް ސަރުކާރާިއ، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއެކު ކުރަންޖެޭހ 

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

 ސަރުކާރާިއ، އަމިއްލަ ފަރާތްަތކާއެުކ، ކުެރވެންހުރި ކަންތައްަތއް ކުރުން.

ވެހިރާއްޖެ ަތމްސީލުކުރާ ފަރާތުގެ ހަިއިސއްޔަތުން އެިކއެކި އިޖްތިމާޢީ ޙަފުލާތަކުގަިއ ޔޫ.އޭ.އީަގއި ދި  .5
ބައިވެިރވެ، ާރއްޖެ ތަމްސީލުކޮށް، ރާއްޖޭގެ މަޞްލަަޙތުތައް ކުރިއެުރވުމަށް އެަފދަ ފުރުޞަތުތައް 

 ބޭނުންކުރުން.

 ރާއްޖޭގެ މިނިވަންދުަވސް ޔޫ.އޭ.އީަގއި ފާހަގަކުރުން. .6

އަިމއްލަ ެއކިެއކި ޖަމާޢަތްތަކުން ބާއްާވ ، ންާނއި، އެިކއެކި ަބއިނަލްއަްޤވާމީ ޖަމާޢަތްތަކާއިޔޫ.އޭ.އީ ސަރުކާރު .7
ޖަލްސާ، ސެމިނަރ، އަިދ ވަރކްޝޮޕް ފަދަ ކަންަކމުގައި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުްނ 

 އަންަގވާގޮެތްއގެމަތިން ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރުން. 

ހީ ހޯދުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ޔޫ.އޭ.އީ ސަުރާކރަށް ހުށަހަޅުއްާވ ރާއްޖޭގެ ތަރައްީޤއަށް ބޭނުންވާ އެ .8
 މަޝްރޫޢުތައް ވިލަރެސްކުރުމާިއ ފޮލޯއަޕް ހެދުން.
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 މީހުން ބިނާކުރުމަށް އިތުރު ފުރުޞަތުތައް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން. .9

ތު ހުރި ޑޮކިއުމަންޓް، އެމްބަސީގެ މަސަްއކަތަށް އެީހ ލިބޭފަދަ ފޮތާއި، އެހެނިހެން ދާއިރާތަކުގެ މަޢުލޫމާ .10
 އެމްބަސީގެ ލައިބްރަީރއަށް ެއްއކޮށް، ބެލެހެއްޓުން.

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

އެހެން ގައުމުތަކުގެ މިޝަންތަކަށާިއ،  ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތަކުން ޔޫ.ޭއ.އީ ސަރުކާރަށާިއ، ޔޫ.ޭއ.ީއގަިއ ހުންނަ .12
 ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާަތަކށް ފޮނުއްވާ ލިޔުންތަާކއި ތަެކތި، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ރައްދުކުރުން.

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

 ފޯރުކޮށްދިނުން.

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

 މަސައްކަތް ކުރުން.

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

ސަރުކާުރގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުަޅއިެގްނ ، ގައިޖެހިގެން ެއކިެއކި އެީހއަށް އެދޭ ދިވެހިްނގެ މައްަސލަހާލު .16
 ހަމަޖެހޭތޯ ބެލުމާއި، ހާލުގައިެޖހޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުން.

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

 ހައްލުކޮށްދިނުމާއި އެހީތެރިކަްނ ފޯރުކޮށްދިނުން.

 ން.މަތީގައި ބަޔާންކުެރވިފަިއވާ ަކންތައްތަކުގެ އިތުރުން، ދިވެހި ސަރުކާރުން އަންަގވާ ކަންަތްއތައް ކުރު .18

 

 ޖަރުމަނުވިލާތުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީގެ މަސައްކަތްތައް 

ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ސަރުކާާރއި ދިވެހި ސަރުކާރާ ދެމެދު ހިންގަންޖެހޭ އެކިެއކި މުޢާމަލާތްތައް ހިންގުމާއި،  .1
 ބަދަހިކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.ރާއްޖެއާއި ޖަރުމަނުވިލާުތގެ ަސރުކާރާ ދެމެދު އެކުވެިރކަން ދަމަހައްޓައި، 
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ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ސަރުކާުރެގ އިސްފަރާތްތަކާިއ، ާރއްޖެައށް މުހިންމު އެހެން ފަރާތްތަކާއި، ޚަބަރުފަތުރާ  .2
ފަރާތްތަކާއި، ޖަރުމަނުވިލާުތެގ ޑިޕްލޮމެޓިކް ކޮިމއުނިޓީާއ ގުޅުން އުފައްަދއި، އެފަރާތްތަކަށް ރާއްެޖ 

 ފައިާދވާނެ ގޮތަކަށް އެ ުގޅުން ދެމެހެއްޓުން. ތަޢާރުފުކޮށް، ރާއްޖެއަށް

ޖަރުމަނުގެ އިންވެސްޓަރުންަނށް ރާއްޖޭގައި އިންވެސްްޓުކރުމަށް ހުރި ފުރުޞަތުތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތުދީ  .3
އިންވެސްޓަރުން ރާއްެޖއަށް ގެނައުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށް ސަރުކާރާިއ، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއެކު ކުރަންޖެޭހ 

ރުން. އަދި، ރާއްޖޭގެ އިްނވެސްޓަރުންަނށް ޖަރުމަނުވިލާތުގައި ހުރި ފުރުޞަތުތަކާބެހޭ ކަންތައްތައް ކު
މަޢުލޫމާތުދީ ރާއްޖޭގެ އިންެވސްޓަރުންނަށް ޖަރުމަނުވިލާތުގައި ހުރި ފުރުޞަތުތައް ތަނަަވސްކޮށް ދިނުމަށް ދެ 

 ރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން.ޤައުމުގެ ސަރުކާާރއި، އަމިއްަލ ފަރާތްތަކާއެކު ކުެރވެންހުރި ކަންތައްތައް ކު

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

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

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

 ބޭނުންކުރުން.

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

 އަކުން ާރއްޖެ ތަމްސީލްކުރުން.އެންެގވިފަދަ

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

 އި އެހީތެރިވެދިނުން.މައްސަލަތައް ޙައްުލކޮށްދިނުމުގަ 

 ރާއްޖޭގެ މީހުން ބިނާކުރުމަށް އިތުރު ފުރުޞަތު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން. .9

ޖަރުމަނުވިލާތުގައި ހާލުަގއިޖެހިގެން އެިކއެކި އެހީއަށް އެޭދ ދިވެހިންގެ މައްސަލަ، ަސރުކާރުގެ ކަމާބެޭހ  .10
 ތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުން.ފަރާތްތަކާ ގުޅަިއގެން ހަމަޖެހޭތޯ ބެލުމާއި، ހާލުގައިޖެހޭ ފަރާތް

ޖަރުމަނުވިލާތުގައި އުފަންވާ ދިވެހިކުދިން ރާއްޖެއަްށ ގެަނއުމަށް ބޭނުންވާ ވަގުީތ ޓްެރވަލް ޮޑކިއުމަންްޓ  .11
 ދޫކުރުމާއި، ސަރުކާރުން އަންަގވައިފި ހިނދެްއގައި އެންެގވި ފަރާތްތަކަށް ޓްރެވަލް ޑޮިކއުަމންޓް ދޫކުރުން.
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އާޒުން އަންަގަވއިފި ހިނދެްއގަިއ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ހޯދުމަްށ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެ .12
ބޭނުންވާ މީހަކު، ޖަރުމަނުވިލާތަށް އެތެރެވިތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ޖަރުމަނުވިލާތުގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން 

 އެފެއާޒާ ގުަޅިއގެން ބަލައި، ޯހދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

މަނުވިލާތަށް ވަޑައިގަންަނވާ ސަރުކާރުެގ ޢިއްޒަތްތެރިންނަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުތަކުގަިއ ޖަރު .13
)މިނިސްޓަރުންނާއި އެފެންަވރުގެ ބޭފުޅުން( ހަމަޖެހިފައިވާ ުއސޫލެްއގެމަތިން ޕްރޮޓޮކޯލް ޚިދުމަތް 

 ފޯރުކޮށްދިނުން.

 ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ދުަވސް ޖަރުމަނުވިލާތުގައި ފާހަަގކުރުން. .14

، ބޭފަދަ ފޮތާއި، އެހެނިހެްނ ދާއިރާތަުކގެ މަޢުލޫމާތު ހުރި ޑޮިކއުމަންޓްއެމްބަސީގެ މަަސއްކަތަށް އެީހ ލި .15

 އެމްބަސީގެ ލައިބްރަީރއަށް ެއްއކޮށް، ބެލެހެއްޓުން.

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

ޖަރުމަނުވިލާތުގައި ހުންނަ އެހެން ޤައުމުތަކުެގ ، ކުން ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ސަރުކާރަށާއި ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތަ .17
މިޝަންތަކަށާއި ބައިނަލްއަްޤާވމީ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ފޮނުއްާވ ލިޔުންތަކާއި ތަކެިތ، ކަާމބެހޭ ފަރާތްތަކަށް 

 ރައްދުކުރުން.

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

 ފޮނުވުން.

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

 

 ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީގެ މަސައްކަތްތައް ތައިލެންޑުގައި 

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

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

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާުޒގެ މަޝްވަާރގެ މަތިން ކުރުން.، ފަރާތްތަކާ

ޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުން އަންާގގޮެތއްގެ މަތިން، ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ސިޔާސަތުތަކާެއއްގޮތަްށ މިނިސް .3
 ތައިލެންޑުަގއި ހުންނަ އ.ދ.ެގ އޮފީސްތަކުަގއި ދިވެހިާރއްޖެ ތަމްސީލުކުރުން.
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މާތުދީ ތައިލެންޑުގެ އިންެވސްޓަރުްނނަށް ރާއްޖޭގައި އިންެވސްްޓކުރުމަށް ހުރި ފުރުޞަތުތަކާބެހޭ މަޢުލޫ .4
އިންވެސްޓަރުން ރާއްޖެ ގެަނއުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށް ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަާކއެކު ކުރަންޖެހޭ 
ކަންތައްތައް ކުރުން. އަދި ތައިލެންޑުަގއި އިްނވެސްޓްކުރުަމށް ހުރި ފުރުޞަތުތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ރާއްޖޭގެ 

ތައިލެންޑުަގއި ހުރި ފުރުސަތުތައް ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަްށ އިންވެސްޓަރުންނަށްދީ، ރާއްޭޖގެ އިންެވސްޓަރުންނަށް 
 ދެ ޤައުމުގެ ސަރުކާާރއި އަމިްއލަ ފަރާތްތަކާއެކުކުެރވެންހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

ތައިލެންޑް ސަރުކާުރގެ އިްސފަރާތްތަކާއި، ާރއްޖެއަށް ުމހިންމު އެހެން ފަރާތްތަކާއި، ޚަބަރު ފަތުރާ  .5
އި ޙަރަކާތްތެރިވާ ޑިޕްލޮމެޓިކް ޮކމިއުނިޓީއާ ގުޅުން އުފައްަދއި، އެފަރާތްތަކަށް ފަރާތްތަކާއި، ތައިލެންުޑގަ

 ރާއްޖެ ތަޢާރުފުކޮށް، ރާއްޖެއަްށ ފައިދާވާނެ ގޮަތކަށް ެއގުޅުްނތައް ދެމެހެއްޓުން.

ެވ، ތައިލެންޑުަގއި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމުގެ ެއކި އެކި ކަންކަުމގައި އިސްަނގައި ަބއިވެރި  .6
 ތައިލެންޑުަގއި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމުގައި އެހީތެރިވުން. 

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

 ކުރިއެުރވުމަށް އެ ފުރުޞަތުތައް ބޭނުންކުރުން.

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

 ރުޝާދުގެދަށުން ރާއްޖެ ތަްމސީލުކުރުން.އި

ަގިއގެން މަސައްކަްތ ކުރުމާއި، ިދވެިހ ރާއްޖޭގެ ތަރައްީޤއަށް ބޭނުންާވ އެހީ ތައިލެންޑުން ހޯދުމަށް އިސްނަ .9
 ސަރުކާރުން ތައިލެންޑު ސަރުާކރަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކަށް އެހީހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން.

އެިކެއކި ޕްރޮގްރާމްތަުކގެ ދަށުން ތައިލެންޑުަގއި ިކޔަވާ ިދވެހި ުކދިންނާއި، ދިވެހި ތައިލެންޑު ސަރުކާުރގެ  .10
ސަރުކާރުެގ ޚަރަދުަގއި ިކޔަާވ ދިވެހި ކުދިންނާިއ، އަމިއްަލ ޚަރަދުގަިއ ިކޔަާވ ދިވެހި ކުދިންނަށް ދިމާާވ 

 އެިކއެކި މައްސަލަަތއް ހައްލުޮކށް ދިނުމުގައި އެހީތެރިވެ ދިުނން.

 ން ބިނާކުރުމަށް އިތުރު ފުރުޞަތު ތައިލެންޑުްނ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.ރާއްޖޭގެ މީހު .11

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

ލެންޑުަގއި އުފަްނވާ ދިވެިހކުދިން ރާއްޖެ ގެނައުމަށް ބޭުނންވާ ަވގުތީ ޓްރެވަލް ޑޮިކއުމަންޓް ދޫކުރުމާއި، ތައި .13
 ސަރުކާރުން އަންަގަވއިފި ހިނދެއްަގއި އެްނގެވި ފަރާތްތަކަށް ޓްރެވަލް ޑޮިކޔުމަންޓު ދޫކުރުން.
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ރާއްޭޖގެ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ހޯދުމަށް ދިވެހި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުން އަްނގަަވއިފި ހިނދެއްަގއި .14
ބޭނުންވާ މީހުން، ތައިލަންޑަްށ އެތެރެވިތޯ ުނވަތަ ނޫންތޯ ތައިލެންޑުގެ މިނިސްޓްރީ އޮްފ ފޮރިން އެފެއާާޒ 

 ގުޅަިއގެން ބަލަިއ، ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.

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

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންުދވަްސ ތައިލެންޑުަގއި ފާހަގަކުރުން.  .16

ޢުލޫމާތު ހުރި ޑޮކިއުމަންޓް، އެމްބަސީގެ މަސަްއކަތަށް އެީހ ލިބޭފަދަ ފޮތާއި، އެހެނިހެން ދާއިރާތަކުގެ މަ .17
 އެމްބަސީގެ ލައިބްރަީރއަށް ެއްއކޮށް، ބެލެހެއްޓުން.

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

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

އިޤްތިޞާދީ ކަންަކމާއި އެނޫންވެސް މުހިންމު ކަމަށް އެމްބަސީއަްށ ، ތައިލެންޑުަގއި ހިނގާ މުހިންމު ސިޔާސީ .20
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