
 ގެ މަސައްކަތްތައްފޮރިން އެފެއާޒްމިނިސްޓްރީ އޮފް 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ުޖމްހޫރިއްޔާގެ  އުފައްދަވާފައަިވނީމިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރްިނ އެފެއާޒް
މި މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް  .ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދޭބާރުެގ ދަށުން ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ

  .އެވެތިރީގައި މިަވީނ

އްކާތެރިކޮށް، ރާއްޖޭގެ ޤަދަރު އުފުލޭ ގޮތެއްގެމަތިން ބައިނަްލއަޤްވާީމ ޖޭގެ މިިނވަންކަމާއި ސިޔާދަތު ރަރާއް .1
 .މައިދާނުގައި ާރއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ހިންގުން

ޤަދަުރ ފުކޮށް، ރާއްޖޭގެ އި ބޭރު ދިުނޔެއަށް ރާއްޖެ ތަޢާރުތަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތެއްގަޙަލަޞްރާއްޖޭގެ މަ .2
އުފުލައި، ރާއްޖެއަށް އިތުރު ކުރިއެރުންތައް ހޯދައި ދިނުމަްށޓަކައި އެކި ޤައުމުތަކާ ސިޔާސީ ގުޅުން ުއފައްދައި، 

އިމުކޮށްފައިވާ ޤައުމުތަކުން ރާއްޖެއަްށ ާގ ދެމެހެއްޓުމާއި، ސިޔާސީގުޅުން ރަޙްމަތްތެރިކަމުގެ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް
ނޑައަޅުއްވާ ސަފީރުން ބަލައިގަތާުމ އި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު އެރުވުުމެގ ކަ

 .ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުން

ބޭރު ދުނިޔޭގައި، އަދި ބައިަނލްއަޤްވާމީ ޖަމާޢަތްތަކާއި  ގުޅުން ބަދަހިކޮށް، ވާީމ ޖަމާޢާތްތާަކޤްބައިނަލްއަ .3
ތަށް މަންފާލިބެނިވި ޙަލަޞްރާއްޖޭގެ މަ، ޖަލްސާތަކުގައި ރާއްޖެ ތަްމސީލުކޮށް، ރާއްޖޭގެ ސިޔާސަތު ހާމަކޮށްދީ

 .ގޮތެއްގައި ރްާއޖޭގެ އަޑު އުފުލުން

ޚާރީިޖ ދާއިރާެގ ސިޔާސަތު ބައްޓަން ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ދިރާސާތައް ކުރުމާއި އެފަދަ ދިރާސާތައް ކުރާ  .4
ކޮށް ހިންގުން ވާީމ ފަރާތްތަކާއި ގުޅުން ބަދަހިކޮށް ރާއްޖޭގެ ޚާރިީޖ ސިޔާސަތު ތަރައްޤީޤްބައިނަލްއަ

 .ހަރުދަނާކުރުން

ރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރިން ރާއްޖެއިން ބޭރަްށ ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުތަކާއި، ބޭރު ޤައުމުތަކުްނ ރާއްޖެއަށް  .5
ޒިޔަާރތްކުރައްވާ ޢިއްޒަތްތެރިންގެ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުތަކާބެހޭ ކަންތައްތައް، އެކަންކަމަްށ ހަމަޖެހިފައި އޮނަްނ 

 .ލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ޮގތުގެމަތިން އިންތިޒާމުކުރުންސޫޓިކް އުޑިޕްލޮމެ

ރާއްޖެއަށް ަކނޑައަޅާފައި ހުންނަ ބޭުރ ޤައުމުތަކާއި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ މިޝަންތަކާއި އެަފަދ  .6
އޮފީސްތަކުގެ ކަންތައްތަްއ ބެލެހެއްޓުމާއި، ބޭރުގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ ޑިްޕލޮމެޓިކް ިމޝަންތަކާއި، 

 .އުލޭްޓތަކާއި، އެފަދަ އޮފީސްތަކާބެހޭ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުންކޮންސި

ހަދާތަކާއި، ރާއްޖެއާ ެއކިއެކި ޤައުމުތަކާ ދެެމުދ ޢާރާއްޖެ ބައިެވރިވާ ބައިނަްލއަޤްވާމީ އެއްަބސްވުންތަކާއި މު .7
ްނ ނުކުްނަނ ކޯޑިނޭޓްކޮށް، ޚާރިޖީ ދާއިރާއާ ގުޅިގެ/ކުރެވޭ އެގީްރމަންޓްތަކާބެހޭ ކަންތައްތްައ ހިންގައި

 .މައްސަލަތަކުގައި ރާއެްޖއަށް އެންމެ ފައިދާކުރާނެ ގޮތެއްގަެމތިން ޙަރަކާތްތެރިވުން

ްނ ބެހޭގޮތުން ދިެވހި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން ބިދޭސީންނާ .8
 ޤައުމަކަށް އެކަންކަން ސާފުކޮށްދުިނމާއި، ރާއްެޖިއްނ އެ ބަޔަކާބެހޭލޫމާތު ލިބުމުން އަޅުއްވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ މަޢް



 2 

ބޭރުގައި ދިވެހިންނަށް ިބދޭސީ ޤައުމުތަކުގެ ޤާނޫނީ ފަރާތްތަކުން ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުުމްނ އެފަދަ ދިވެިހނަްންށ 
 .ލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުެގމަތިން އެހީތެރިވެދިނުންސޫވާީމ ކޮންސިއުލަރ އުއަޤްބައިނަލް

ލުތަކާއި ރާއްޖޭގެ ޤަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތްާވ ސޫހޭ ދިވެހިންނަށް ކޮންސިއުލަރ އުވަތަ ހާލުގައިޖެޕާސްޕޯޓް ގެއްލި ނު .9
 .ގޮތުގެމަތިން އެހީތެރިވެ ދިންުނ

ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ބޭރުގެ އެހީ ލިބޭނެ ފުރުޞަތުތައް ފުޅާކުރުމާއި، އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ާމީލ  .10
އި ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކަށް ބަލައި، އެފަދަ އިދާރާތަކުްނ ރާއްޖެޭގ ތަރަްއޤީއަށް އިދާރާތަކުން ެގންގުޅޭ ސިޔާސަތަށާ

 ބައިނަލްއަޤްވާމީ، އިޤްތިޞާދީ އަދި ވިޔަފާރީގެ ނިޒާމަށް މުޅި ދުނިޭޔެގ. ލިބިދާނެ އެހީތެރިކަމަކީ ކޮބައިތޯ ބެލުން
ސާކޮށް އޭގެ އެހީގައި ދިވެހިރާއްޖޭެގ އްދީ ފެންވަރުގަިއ އަންނަުމންދާ ބަދަލުތައް ދިރާޙަފެންވަރުގައާއި އަދި ސަަރ

 .ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު، މަޞްލަޙަތު ނުގެއްލޭނެގޮަތށް ބަދަހިކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ރޭވުން

ކަމުގެ ބުޭނނެްތރިކަމަށް ބަލައި އަދި އެވަގުތެއްގެ މާލީ ތަަނވަސްކަން ލިބެންހުރި މިންަވރަކުން ދިވެހިރާއްޖޭެގ  .11
 .ގައި ޤާއިމުކުރްުނޑިޕްލޮމެޓިކް އޮފީސް، ބޭރު ޤައުމުތަކު

ދިވެހިރާއްޖެއަްށ މުހިންމު ސަރަޙައްދީ އަދި ބައިނަލްައޤްވާމީ ޖަމްިޢއްޔާތަކުގެ މެންބަރުކަން ހޯދައި، އެ  .12
 .ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ބައިވެރިވުން

އްޞަ ގޮތެއްގަިއ ރުވުމަށާއި، ދިވެހިންގެ ބުޭންނތައް ފަސޭހަކޮށް ދިނުމަްށ ޚާދިވެހިރާއްޖޭގެ މަޞްލަޙަތު ކުރިއެ .13
މުތަކްުނ އަދި ބޭރު ޤައު.  އްޔަންކުރުންޢަ އެކަށޭނަ އޮނަރަރީ ކޮންސަލުން މުތަކުގައި، ކަމަށްފާހަގަކޮށްލެވޭ ޤައު

 .ށް ބޭންުނވާ ކޮންސިއުލަރ އޮފިޝަލުން ބަލައިގަތްުނތިއްބުމަރާއްޖޭގައި ބޭ

ން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާއެކު ކުރަންޖެހޭ ގޮތުން، ިދވެހި ސަރުކާރާއި، ރާއްޖިެއ ތަރައްޤީގެ ަމޝްރޫޢުތަކާބެހޭ .14
 .އެއްބަސްވުންތަކަށް މަގުފަހިކޮށްދުިނން

ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށް ލިބެންހުރި ބޭރުގެ އިޤްތިޞާދި އަދި މާލީ ފުރުޞަތުތައް ދެނެަގެނ  .15
 .އެފަދަ އެހީތެރިކަން ލިބޭނެ ުގޅުންތަކެއް ޚާރިޖީ ދާއިރާިއން ގާއިމްކުރުން

ޓެްއ ޤާއިމްކުރުމަށް ޚާރިޖީ ށް އެހީ ހޯދުމަށް ބޭންުނވާފަދަ ވެގެ ތަރައްޤީެގ މަޝްރޫޢުތަކަށް ބޭނުންާވ ބޭރުގެރާއްޭޖ .16
 .ސިޔާސަތު ބައްޓަންކުރުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން ޤާނޫނީގޮތުން ހިންގަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހިންގައި  .17
 .ބެލެހެއްޓުން

 .މިވާ ތަންތަން ހިނަގުމންދާނީ، ިމިނސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުގެ ދަށުންނެވެތިރީގައި

 ަގއި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕަރމަނަންްޓ މިޝަން.ދ.އ .1
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 އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން .2

 ޝްރީލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހިރްާއޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން .3

 ރްާއޖޭގެ ހައިކޮމިޝަންއިންޑިޔާގައި ހުންނަ ދިވެހި .4

 ތިރުވަނަންަތޕޫރަމުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއޭްޖގެ ކޮންސިއުލޭޓް -

 މެލޭޝިއާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކިޮމޝަން .5

ނޑައަޅާފައާިވ ދާއިމީ މިޝަންގެ ޖީެނވާ އޮފީސް.ދ.ދިވެހިރާއްޖެިއްނ އ .6  އަށް ކަ

 ޖަޕާނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެމްބަސީ .7

 ިއ ހުންނަ ދިވެިހރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަންސިންގަޕޫރުގަ .8

 ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި ހުންަނ ދިވެހިރާއްޖޭެގ އެމްބަސީ .9

 ޗައިނާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއޭްޖގެ އެމްބަސީ .10

ނޑައަޅާފައިވާ ދާއިމީ ިމޝަން .11  ދިވެހިރާއްޖެިއން ޔޫރަޕިއަން ކޮމިއުނިޓީސްއަްށ ކަ

 ންބަންގްލަދޭޝްަގއި ހުންނަ ދިެވހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަ .12

 ޕާކިސްތާނުގައި ހުންނަ ދިވެިހރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން .13

 ގެ އެްމބަސީވޮޝިންގްޓަްނަގއި ހުންނަ ދިެވހިރާއްޖޭ .14

 ގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕަރމަނަންޓް މިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް.ދ.އ

ރިވާ ެއހެނިހެން ގެ ޖަާމޢަތްތަކާއި، އިަދ ދިވެހިރާއްެޖ ބައިވެ. އެން.އާއި، ޫޔ) އެން.ޔޫ(ޔުނައިޓެޑް ޭނޝަންސް  .1
ބައިނަލްއަޤްވާީމ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ނިއުޔޯކުަގއި ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެ، އެކަންކަމާބެހޭ ރިޕޯރޓް، 

 .މިނިސްޓްރީއަްށ ހުށަހެޅުން

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީގެ މަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރކޮްށ، މައްސަލަތައް . ހ
ސަލަތަކާ ބެހޭގޮތުން ރާއްޖޭގެ ސިޔާސަތު ގެންގުޅެްނވީގޮތުގެ ލަފާ ދިރާސާކޮށް، އެ މައް

މިނިސްޓްރީއަްށ ހުށަހަޅައި، ރާއްޖޭގެ ސިޔާސަތާ އެއްގޮތަށް އެ އެސެމްބްލީގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލުކޮށް، 
 .އެސެމްބްލީން ނިންމާ ނިންމުންތައް، މިނިސްޓްރީއަށް ރިޕޯރޓްކުރުން
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 ކުރެވެމްުނދާ ަމއްސަލަތައް ބަލައި އެ މަްއސަލަތަކަށް އަނަްނ ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލުގައި ބަހުސް. ށ
ބަދަލުތަކާއި، ސެކިއިުރޓީ ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ ފާސްކުރުންތަކާއި ނިންމާ ނިންމުންތަްއ، 

 .މިނިސްޓްރީއަށް ރިޕޯރޓްކުރުން

ނިންާމ ންސިލުގެ ޖަލްސާތަކުގައި ބަހުސްކުރާ ކަންތައްތަކާއި އިކޮނޮމިްކ އެންޑް ސޯޝަލް ކައު. ނ
 .ނިންމުންތައް، މިނިސްޓްރީއަށް ރިޕޯޓުކުރުން

ރަކާތާއި، އޯގަަނއިޒޭޝަން އޮފް އިސްލާމިކް ކޮންފަރެންސާއި، ކޮމަންވެލްތުަފދަ ހަވަކިފަރާތަކަށްނުޖެހޭ . ރ
ރާއްޖެ ބައިވެރިވާ އެކިއެކި ޖަމާޢަތްތަކުން ނިއުޔޯކުގައި ާބއްވާ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވެ، ެއ 

ވުންތަުކގައި ބަހުސްކުރެވޭ މައްސަލަތައް ދިރާސާކޮށް، އެ މައްސަލަތަކުގައި ރާއްެޖ ބައްދަލު
 ރާއްޖޭގެ ސިޔާސަތާ އެއްގޮތްާވ، ގެންގުޅްެނވީ ސިޔާސަތުގެ ލަފާ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައި

  ންިނމުންތައް، މިނިސްޓްރީއަށްގޮތުގެމަތިން ރާއްޖެ ތަމްސީލުކޮށް، އެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ނިންމާ
 .ރިޕޯރޓް ކުރުން

އެޑްހޮކް ކޮމިޓީ އޮން ދި އިންޑިޔަން ޯއޝަންފަދަ ރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ ކޮމިޓީތަކާއި، ޔުނައިެޓްޑ . ބ
ނޭޝަންސްގައި މުހިންމު މައްސަލަތަކާމެުދ އުފެދިފައިވާ އޯޕަން އެްނޑެޑް ވާރކިންގ ގްރޫޕުތަކާިއ 

އްސަލަތަކުގައި ރާއެްޖ ގެންގުޅެންީވ ކޮމިޓީތަކުގަިއ ހިނގަމުްނާދ މައްސަލަތައް ބަލައި އެ މަ
ސިޔާސަތުގެ ލަފާ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައި، ރާއްޖޭގެ ސިޔާސަތާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެަމތިން މިފަަދ 
ކޮމިޓީތަކުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލުކޮށް، އެ ކޮމިޓީތަކާއި ވަރކިންގ ގްރޫޕުތަކުން ންިނމާ ނިންމުންތަްއ، 

 .މިނިސްޓްރީއަށް ރިޕޯޓް ކުރުން

އޭޝިއަން ގްރޫޕުގެ ބައްދަލުވުންތަުކގައި ބައިވެރިވެ، އެ ބައްދަލުވުންތަކުގަިއ ބަހުސްކުރޭެވ . ޅ
މައްސަލަތައް ދިާރސާކޮށް އެ މައްސަލަތަކުގައި ރާއްޖެ ގެންގުޅެންވީ ސިޔާސަތުގެ ލަފާ 

ގައި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައި، ރާއްޖޭގެ ސިޔާސަތާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަިތން އެ ބައްަދލުވުންތަކު
 .ރާއްޖެ ތަމްސީލުކޮށް، އެ ގްރޫޕުތަކުގައި ނިންމޭ ންިނމުްނތައް، މިނިސްޓްރީއަށް ރިޕޯޓް ކުރުން

އެލައަންސް އޮފް ސްމޯލް އައިލްެނޑް ސްޓޭޓަސް ފަދަ ރާއްޖެ ހިމެނޭ އްިނފޯމަލް ގްރޫޕުތަކުގެ . ކ
އްޖެ ގެންގުޅްެނީވ ގައި ރާބައްދަލުވުންތަުކގައި ބަހުސްކުރެވޭ މައްސަލަތައް ދިރާސާކޮށް އެ މައްސަލަތަކު

ސިޔާސަތުގެ ލަފާ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައި، ރާއްޖޭެގ ސިޔާސަތާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ެއ 
ބައްދަލުވުންތަުކގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލުކޮށް، ގްރޫޕުތަކުގައި ނިންމޭ ިނންމުންތައް، މިނިސްޓްރީއަްށ 

 .ރިޕޯޓް ކުރުން

ނިއުޔޯކުގައި ބޭއްވޭ އެހެނިހެން ަޖލްސާތަކަށް ދައުވަތު ލިބުުމްނ ، ބުނެވިދިަޔ ޖަލްސާތަކުގެ އިތުރަށް. އ
އެ ޖަލްސާތަކުގައި ބަހުސްކުރެވޭ މިނިސްޓްރީގެ ލަފާގެ މަތިން އެ ޖަލްސާތަކުގައި ބައިވެރިވެ، 

މައްސަލަތައް ދިރާސާކޮށް، އެ މްައސަލަތަކުގައި ރާއްޖެ ގެންގުޅެންީވ ސިޔާސަތުގެ ލަފާ 
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އި، ރާއްޖޭގެ ސިޔާސަތާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަިތްނ ރާއްޖެ ތަްމސީލުކޮށް، އެ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަ
 .ޖަލްސާތަކުގައި ިނންމޭ ިންނމުންތައް، ިމިނސްޓްރީއަށް ރިޕޯޓް ކުރުން

އްތަކާމެުދ ޔުނައިޓެޑް ޭނޝަންސުން ފާސްކުރާ ޤަރާރުތަކުގެ ދަށުން ިދވެހިރާއްޖެއިން ކުަރްނޖެހޭ ކަންތަ .2
ފަޔާއެކު އެފަދަ މަްއސަލަތައް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައި، މިިނސްޓްރީގެ ލަފާގެމަިތްނ އަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ ލަ

 .އަމަލުކުރުން

ޔުނައިެޓޑް ޭނޝަންސުން ފާސްކުރާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކުގެ ތެރެއިން، ރާއްޖެ ބައިވެރިވާން ެފްނަނ  .3
 .މުޢާހަދާތަކާމެުދ މިނިސްޓްރީައށް ލަފާދިނުން

ންސަށް ރާއްޖެއިން ދައްަކންޖެހޭ އެކިއެކި ޗަނާްދގެ މައްސަލަތައް މޮނިޓަރކޮށް އެކަންތަކުަގިއ ޔުނައިޓެޑް ޭނޝަ .4
 .މިނިސްޓްރީއަްށ ލަފާދީ، އެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން

ދިވެހިރާއްޖެއަްށ އެހީވާ ބޭރުގެ ޤައުމުތަކާއި، ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި، ޔުނައިޓެޑް ޭނޝަންސް ސިސްޓުަމެގ  .5
ލޫމާތު ައށް އަންަނ ބަދަލުތަކާބެހޭ މަޢް ބަަދލުތަކާއި، އަދި އާންމުކޮށް ބޭރު ދުނިޔެސިޔާސަތުތަކަށް އަންނަ

ހޯދައި، އެ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބްުނ ރާއްޖޭެގ ސިޔާސަތަށް ކޮށްފާނެ އަސަރަކާއި، ގެންަނންޖެހިދާނެ ބަަދލުތަކެއް 
 .އުންމިނިސްޓްރީގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް، މިިނސްޓްރީއާ މަޝްވަރާ ކުރަމުން ގްެނދި

ބައިނަލްއަޤްވާީމ މައްސަލަތަކުގައި ރާއްޖޭެގ ސިޔާސަތު އެހެން ޤައުމުތަކަށް ހާމަކޮށްދީ، ރާއްޖޭެގ ޤައުމީ  .6
 .ފައިދާއާއި ަމޞްލަޙަތު ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން

ވުާމިއ، މިނިސްޓްރްީނ އަންގާ ިލޔުންތައް، ޔުނައިޓެޑް ޭނޝަންސުން ހޯދައި މިިނސްޓްރީއަށް ފޮނު .7
 .މިނިސްްޓރީއަށް އެހީތެރިވުން  ލިއުުމގައިބައިނަލްއަޤްވާީމ މުހިންމު މަްއސަލަތަކާބެހޭ ލިޔުންތައް

ނޑައެޅިފައިވާ ކިއެ .8  ޤައުމުަތކާއެކު ސިޔާސީ ގުޅުން ޤާއިމުކުރުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވުމާއި، ރާްއޖެއަށް ކަ
 .ތެރިވުންމިޝަނެއް ެންތ ޤައުމުތަކާ ގުޅުމުގައި މިިނސްޓްރީއަށް އެހީ

މުތަކަށް ެކންޑިޑޭޓުން ހުށަހަޅައި، ގާއަޤްވާމީ ަޖމްޢިއްޔާތަކުގެ މަޔުނައިޓެޑް ޭނޝަންސާއި، އެހެނިހެން ބައިނަލް .9
ރާއްޖޭގެ ތާއީދަށް އެދޭ ަޤއުމުތަކުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ދިރާސާކޮށް، ލަފަޔާއެކު މިނިސްޓްރީއަށް 

 .ހުށަހެޅުން

 ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުތަކުގައި، މިނިސްޓްރީން އްެނިގ އަށްޑް ސްޓޭޓްސްއިސްބޭފުޅުން ޔުނައިޓެސަރުކާރުގެ  .10
 .ނިސްބަތަކްުނ އެހީތެރިވެ ދުިނން

ނިއުޔޯކުގަިއ ހުންނަ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ނަމުގައި ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ އިމާރާތްތަކާއި، ދިވެހި ސަރުކާރުެގ  .11
 .މިލްކު ބެލެހެއްޓުން
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 ރާއްޖެއާބެހޭ ޚަބަރުތަކާއި ބޭރު ދުނިެޔއާބެހޭ ،ގައި ޖަހާ އަދި ނޫސްތަކުޑިއޯއްިނ ފޮނުވާގެ ޓީީވއާއި ރޭއެމެރިކާ .12
 ޭރއެކިއެކި މުހިންމު ޚަބަރުަތއް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވައި، އެފަދަ ކަްނކަމާބެހޭގޮތުން މިިނސްޓްރްީނ ނެ

 .ޕްރެސްރިލީޒް ނެރުންފަދަ ަކންތައްތައް ކުރުން

ތްތަކާއި، ނިއުޔޯކުގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް ކޮމިއުނިޓީ އަދި ީމޑިއާެގ ޔުނައިޓެޑް ޭނޝަންސް ސެކްރެޓޭރިއެޓުގެ ިއސްފަރާ .13
ފަރާތްތަކާ ގުޅުން އުފައްދަިއ އެފަރާތްތަކަށް ރާއްޖެ ތަޢާރުފުކޮށް، ރާއްޖެއަށް ފައިދާާވނެ ގޮތަކަށް އެގުުޅްނ 

 .ދެމެހެއްޓުން

އިވެރިވުމަށްލިޭބ ކުގައި ބަދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލްކުރާ ފަރާތުގެ ހައިސިއްޔަތުން އެކިއެކި އިޖްތިާމޢީ ހަފްލާތަ .14
 .ބޫލުކޮށް، އެފަދަ ޙަފްލާތަކުގައި ބައިވެރިވުންަގދަޢްވަތުތައް 

ދިވެހިރާއްޖެޭގ ވިޔަފާރިއާއި، ޓޫރިޒަމާއި، މަސްވެރިކަންފަދަ އިޤްތިޞާދީ އަދި ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތްތައް  .15
 .ކުރިއަށްދާ މިްނވަރުގެ މަޢްލޫާމތު، އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުންނަްށ ދިނުން

 އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސަރުކާރާއި ދިވެހި ސަރުކާރާ ެދެމުދ ހިންގަންޖެހޭ އެކިއެކި މުޢާމަލާތްތައް ހިންގުމާއި،  .1
 .ރާއްޖެއާއި އިނގިރޭސިވިލާތާ ދެެމދު އެކުވެިރކަން އުފައްދަްނ މަސައްކަތް ކުރުން

ސި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުންނާއި ކޮމަންވެލްތް ސެކްރެޓޭރިއެޓް އަދި އެިކއެކި ބައިނަލްއަޤްވާީމ އިނގިރޭ .2
ޖަމާޢަތްތަކާއި އަމިއްލަ އެކިއެކި ޖަމާޢަތްތުަކން ބާއްވަވާ ޖަލްސާ، ސެމިނަރ، ވާރކްޝޮޕްފަދަ ކަންކަމުގަިއ 

 .ސީލުކުރުންމިނިސްޓްރީން އަންގަވައިފި ހިނދެްއގައި ެއްނގެވިފަދައަކުން ރާއްޖެ ތަމް

މިނިސްޓްރީން އަންގަވައިފި ހިނދެްއގައި އްެނގެވިފަދައަކުން ކޮމަނެްވލްތް ސެކްރެޓޭރިއެޓާ ގުޅައި، ކޮމަންވެލްތު  .3
ސެކްރެޓޭރިއެޓުން ސަރުކާރާ ގުޅާ ގުޅުމުގައި އެފަރާތުން އެދިްއޖެ ހިނދެއްގައި މެދުވެރިއެއްެގ ދައުރު 

 .އަދާކުރުން

ބޭ ދިވެހި ކުދިންނާިއ އެހެނިހެން ބޭނުމުގަިއ ތިބޭ ދިވެހިންނަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ކިޔަވަންތި .4
އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ތިބުމަށް ބޭނުންާވ ވީޒާ ހޯދަުމށް، އިނގިރޭސި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތާަކ 

ްނ ގުޅައިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަންތަްއތައް ކުރުމާއި އެކަމަށް ބޭނުންވާ ލިޔުން، ސަރުކާރުން އަންގަވާ ގޮތެްއެގމަތި
 .ދޫކުރުން

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި އުފްަނވާ ިދވެހި ކުދިން ާރއްޖެ ގެނަުއމަށް ބޭނުްނވާ ވަގުީތ ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަްންޓ  .5
 .ދޫކުރުމިާއ، ސަރުކާރުން އަންގަވައިފި ހިނދެްއގައި އެނެްގވި ފަރާތަކަށް ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަންޓް ދޫކުރުން

ކި އެހީއަށް އެދޭ ދިވެހްިނެގ މައްސަލަ، ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހާލުގައި ޖެހިގެން އެކިއެ .6
 .ލުގައިޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވުންހާޅައިގެން ހަމަޖެޭހތޯ ބެލުމާއި، ފަރާތްތަކާ ގު
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އިނގިރޭސިވިލާތަށް ވަޑައިގަނަްނވާ ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި އިއްޒަތްތެރިންނާއި، އަދި އިނގިރޭސިވިލާތުގައި  .7
ވާ މިފަދަ ފަރާތްތަކާ، މިނިސްޓްރީން އަންަގވައިފި ހިނދެއްގައި އެއަރޕޯުޓްނ ޓްރާންސިޓް ކުރައް

 .އިސްތިޤްބާލުކޮށް، އެންގެިވ މިންވަރަކަށް ޕްރޮޓޮކޯލާބެހޭ ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުން

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލުން، ރަސްމީ ކަންތައްތަކުގައި ބޭރުގެ އެކިއެކި ޤައުމުތަކަށް ވަޑައިގަތުމަށް  .8
/ ްނވާ ވީޒާެގ ކަންތައް ބޭނުންވެްއޖެ ހިނދެއްގައި، އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހުންނަ އެ ޤައުމުތަކުގެ އެމްބަސީބޭނު

 .ހައިކޮމިޝަންތަކާ ގުޅައިގެން ހަމަޖެއްސުން

ރޭސި ވިާލތުން ުނވަތަ ޔޫރަޕުން ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި މިނިސްޓްރީ، ޑިޕާރޓްމަންޓް ފަދަ ތަންތަނަށް އިނގި .9
ފުޅުވެގެން ެއދިވަޑައިގަންނަާވ އެކިއެކި ތަކެތި ހޯދުމާއި، ފޮނުވުމުގެ ޚަަރދު ހަމަޖެއްސެވުުމްނ އްދަވަން ޭބނުންހޯ

 .އެކަން ކަމުގަިއ އެހީތެރިވެދުިނން

ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން ފޮނުއްވައިެގން ިއނގިރޭސިވިލާތުގައި ކިޔަވުަމންދާ ދިވެިހ ކުިދްނ  .10
 .މާބެހޭ ކަންތައްތަކުގައި އެހީތެރިވެ ދުިނންއިނގިރޭސި ިވލާތުގައި ތިބުމާއި ކިޔެވު

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޓީވީއާިއ ރޭޑިއޯއިން ފޮނުވާ ައދި ނޫސްތަކުގައިޖަހާ ރާއްޖެއާބެހޭ ޚަބަރުތަކާއި، ބުޭރ  .11
ދުނިޔެއާބެހޭ އެކިއެކި މުހިނުްމ ޚަބަރުތައް މިނިސްޓްރީއަށް ފުޮނވައި، އަފަދަ ކަންކަމާބެހޭގޮތުން މިނިސްޓްރީން 

 .ރެސްރިލީޒް ނެރުންފަަދ ކަންތައްތައް ކުރުންނެރޭ ޕް

އިނގިރޭސި ވިލާތުގައިވާ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އިމާާރތްތަކާއި އޫެނންވެސް މިްލކުތައް ބެލެހެއްޓުމާއި،  .12
 .މަރާމާތުކުރުން

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުން ހައްދަވާ ތަންތަން އިމާާރތްކުރުމާބެހޭ ކަންތްައތައް ސަރުކާރްުނ  .13
 .ގަަވއިފި ހިނދެއްގައި ކުރުންއަން

ދިވެހި ސަރުކާރުން އިނގިޭރސިވިލާތުގައި ހިންގަވާ އެކެިއކި މަޝްރޫޢުތަކަށް ހިނގާ ޚަރަދުތަކުގެ ހިސާބުތައް،  .14
 .ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުމާިއ ބެލެހެއްޓުން

ންތަކުންނާއި، އަިދ އެކިއެކި އިނިގިރޭސިވިލާތުގެ ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތަކުންނާއި، އިަދ އެހެނިހެން މިޝަ .15
 ތަކެތި، ކަމާބެޭހ ދަނުއްވާ ޚާއްޞަ ލިޔުންތަކާއި އެފަޖަމާޢަތްތަކުން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ފޮ

ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުމާއި ައދި ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތަކުން އިނގިރޭިސ ސަރުކާރެުގ އެކިއެކި ފަރާތްތަކާއި 
 .ކަށް ފޮނުއްވާ އެިކއެކި ލިޔުންތަކާއި އެފަދަ ތަކެތި ރައްދުކުރުްނއަދިވެސް އެނޫން ފަރާތްތަ

އިނގިރޭސި ސަރުކާރުގެ އިސްފަރާތްތަކާއި، ޕާލަމެންޓެުގ މެމްބަރްުނާނއި، ޑިޕްލޮމެޓިކް ކޮމިއުނިީޓ އަިދ  .16
ނެ ގޮަތކަށް އެ މީޑިއާގެ ފަރާތްތަކާ ގުޅުން އުފައްދައި އެ ފަރާތްތަކަށް ރާއްޖެ ތަޢާރުފުކޮށް، ރާއްޖެއަށް ފައިދާވާ

 .ގުޅުން ދެމެހެްއޓުން
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ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތުގެ ހައިސިއްޔަތުން އެކިއެކި އިޖްތިމާޢީ ޙަފްލާތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށްލިޭބ  .17
 .ދަޢްވަތުތައް ޤަބޫލުކޮށް، އެފަދަ ޙަފްލާތަކުގައި ބައިވެރިވުން

ވިާލތުގެ ސިޔާސަތަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ބެހޭގޮތުން އިނގިރޭސި ސިޔާސީ އަދި އިޤްތިޞާދީ މައްސަލަތަކާ .18
ތަށް އަސަރުކުރާނެކަމަްށ ފެންނަ ކަންތައްަތްއ ބަލައި، ޙަލަޞްއްޖޭގެ ޤައުމީ ފައިދާއަށާިއ، މަސަބަބުން ދިވެހިރާ

 .ލޫމާތު ހޯދައި، ދިވެހި ސަރުކާރަށް އަންގުަމން ގެްނދިއުްނންތައްތަކާބެހޭގޮތުން އިތުރު މަޢްއެ ކަ

އެހީވާ ބޭރުގެ ޤައުމުތަކާއި އަދި ޔޫރަޕިއްަނ ޔޫނިއަންގެ ސިޔާސަތަށް އަންނަ ބަދަލުތަާކބެހޭ ދިވެހިރާއްޖެއަްށ  .19
 . ވަނަ ނަންބަުރގައިވާ ގޮތުެގަމތިން ދުރާލާ ހޯދުނ18ްމަޢްލޫމާތު، 

ގިރޭިސ ނދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ވިޔަފާރި އަދި ޓޫރިޒަމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ މިންވަާރބެހޭގޮތުން އި .20
 .ވިލާތުގެ މީހްުނނަށާއި، ޔޫރަޕުގެ މީހުންނަށް މަޢްލޫމާތު ދިނުން

 ތައްޝްރީލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތް

ޝްރީލަންކާ ސަރުކާރާއި ދިވެހި ސަރުކާރާ ދެެމދު ހިނަްގންޖެހޭ އެކިއެކި މުޢާމަލާތްތައް ހިންގުމާއި، ރާއްޖެއާިއ  .1
 .ކުވެިރކަން އުފައްދްަނ މަސައްކަތް ކުރުންޝްރީލަންކާއާ ދެމެދު އެ

ޝްރީލަންކާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުންނާއި އަދި އެކިއެކި ބައިނަލްއަޤްވާީމ ޖަމާޢަތްތަކާއި، އަމިއްލަ އެކިއެިކ  .2
ރކްޝޮޕްފަދަ ކަންކަމުގައި ިމނިސްޓްރީން އަންގައިފި ރ، ވަތްތަކުްނ ބާއްވަވާ ަޖލްސާ، ސެމިނަޖަމާޢަ

 .ލުކުރުންސީްނ ރާއްޖެ ތަމްއަކުހިނދެއްގައި، އެންގިފަދަ

ޝްރީލަންކާގައި ކިޔަވަންތިބޭ ދިވެހި ކުދިންނާިއ އަދިެވސް އެނޫން އެހެނިހްެނ ބޭނުމުަގއިތިބޭ ިދވެހިނަްންށ  .3
ޝްރީލަންކާގައި ތިބުމަށް ބޭނުންވާ ވީޒާ ހޯދުމަށް، ޝްރީލަންކާ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅައިގްެނ 

 .ކުރުމާއި، އެކަމަށް ބޭންުނވާ ލިޔުން ދޫކުރްުނކުރަންޖެހޭ ކަްނތައްތައް 

ޝްރީލަންކާގައި އުފަންވާ ދިެވހި ކުިދން ރާްއޖެ ގެނައުމަށް ބޭނުންވާ ވަގުީތ ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަންޓް ދޫކުުރމާއި،  .4
 .ސަރުކާރުން އަންގަވައިފި ހިނދެއްގައި އެންެގވި ފަރާތަކަށް ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަންޓް ދޫކުރްުނ

ލުގައި ޖެހިގެން އެކިެއކި އެހީއަށް އެދޭ ދިވެހިްނގެ މައްސަލަ، ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ޝްރީލަންކާގައި ހާ .5
 .ފަރާތްތަކާ ގުޅައިގެން ހަމަޖެޭހތޯ ބެލުމާއި، ޙާލުގައިޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވުން

ންސިްޓ ޝްރީލަންކާއަށް ވަޑައިގްަނަނވާ ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި އިއްޒަތްތެރިންނާިއ އަދި ޝްރީލަންކާގައި ޓްރާ .6
އެންގި ، ކުރައްވާ މިފަަދ ފަރާތްތައް ިމނިސްޓްރީން އަންގައިފި ހިނދެއްގައި އެއަރޕޯރޓުން އިސްތިޤްބާލުކޮށް

 .ބެހޭ ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުންމިންވަރަކަށް ްޕރޮޓްކޯލާ
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ށް ބޭންުނވާ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލުން ރަސްމީ ކަންތައްތަކުގައި ބޭރުގެ އެކިއެކި ޤައުމުތަކަށް ވަޑައިގަތުމަ .7
ހައިކޮމިޝަންތަކާ ގުޅައިގްެނ /ވީޒާގެ ކްަނތައް، ޝްރީލަންކާގައި ހުންނަ އެ ޤައުމުތަކުގެ އެްމބަސީ

 .ހަމަޖެއްސުން

ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި މިނިސްޓްރީ، ޑިޕާޓްމަންޓުފަދަ ތަްނތަނަށް ޝްރީލަންކާއިން ހޯއްަދވަން ބުޭނންފުޅުވެގެން  .8
 ހޯދުމާއި، ފުޮނވުމުގެ ޚަަރުދ ހަމަޖެއްސުމާއި އެކަންކަމުގަިއ އެދިވަޑައިަގްނަނވާ އެކިއެކި ތަކެތި

 .އެހީތެރިވެދިންުނ

ރީލަންކާގައި ކިޔަވުަމނެްގންދާ ދިވެހި ކުދިން  ފަރާތްތަކުން ފޮނުއްވައިެގން ޝްސަރުކާރުގެ އެކިއެކި .9
 .ޝްރީލަންކާގައި ތިބުމާއި، ކިޔެވުމާބެހޭ ކަންތައްތަކުގައި އެީހތެރިވެދިނުން

ލެއްގެ މަތިން ބޭސްކުރުމުގައި ސޫ ފަރާތްތަކަށް، ހަމަޖައްސަވާ އުހަށް ފޮނުއްވާ އެކިއެކިސަރުކާރުން ބޭ .10
 .އެހީތެރިވެ ދިނުން

އާބެހޭ ޚަބަރުތަކާއި، ބޭރު ޝްރީލަންކާގެ ޓީީވއާއި، ރޭޑިއޯއިން ފޮނުވާ އަދި ޫނސްތަކުގައި ޖަހާ ރާއްޖެ .11
ފުޮނވައި، އެފަދަ ކަންކަމާބެހޭގޮތުން މިނިސްޓްރީން ދުނިޔެއާބެހޭ ެއކިއެކި މުހިނުްމ ޚަބަރުތައް މިނިސްޓްރީއަށް 

 .ނެރޭ ޕްރެސްރިލީޒް ނެރުންފަަދ ކަންތައްތައް ކުރުން

ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ފަރާތްތަކުގެ ވަޒީފާއަށް ބޭނުންުފޅުވާ ޝްރީލަންކާ މީހްުނ ހޯދުމުގައި ަސރުކާރުން  .12
ނޑައަޅުއްވާ ރޯލެއް އަދާކުރުން  .ކަ

 .ކާރުގެ އިމާރާތްތަކާއި އެންޫނވެސް މިލްކުތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، މަާރމާތު ކުރްުނޝްރީލަންކާގައިވާ ދިވެހި ސަރު .13

ޝްރީލަންކާގައި ދިވެހި ސަރުކާރުން ހައްދަވާ ތަންަތްނ އިމާރާތްކުރުމާބެހޭ ކަންތައްތައް، ސަރުކާރުން  .14
 .އަންގަަވއިފި ހިނދެއްގައި ކުރުން

ހުންެގ ހިސާބުތަކާއި، އަދި ސަރުކާރުން ޝްރީލަންކާގަިއ ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން ބޭހަށް ފޮނުއްވާ މީ .15
ހިންގަވާ އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކަށް ހިނގާ ޚަރަދުތަކުގެ ހިސާބުތައް، ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފާަރތްތަކަށް 

 .ފޮނުވުމާއި، ެބލެހެއްޓުން

ކިއެކި ޖަމާޢަތްތަކްުނ ޝްރީލަންކާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތަކުންނާއި، އަދި އެހެނިހެން މިޝަންތަުކންނާއި އަދި އެ .16
ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ފޮނުއްވާ ޚާއްޞަ ލިޔުންތަކާއި އެފަދަ ތަކެތި، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް 
ފޮނުވުމާއި އަިދ ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތަކުން ޝްރީލަންކާ ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ފަރާތްތަކާއި އަދިވެސް އެންޫނ 

 .ިކ ލިޔުންތަކާއި، އެފަދަ ތަކެތި ރައްދުކުރުންފަރާތްތަކަށް ފޮނުއްވާ އެކިއެ

ޝްރީލަންކާ ސަރުކާރުގެ އިސްފަރާތްތަކާއި، ޕާލަމެންޓެުގ މެމްބަުރނާްނއި، ޑިޕްލޮމެޓިކް ކޮމިއުނިޓީ ައިދ  .17
މީޑިއާގެ ފަރާތްތަކާ ގުޅުން އުފައްދައި، އެ ފަރާތްތަކަށް ރާއްޖެ ތަޢާރުފުކޮށް ރާއްޖެއަށް ފައިދާވާެނގޮތަކަށް ެއ 

 . ދެމެހެްއޓުންގުޅުން



 10 

ސިޔާސީ އަދި އިޤްތިޞާދީ މައްސަލަތަކާ ބެހޭގޮތުން ޝްރީލަންކާގެ ސިޔާސަތަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބްުނ  .18
ތަށް އަސަރުކުރާނެކަމަށް ފެންނަ ކަންތައްތައް ބަލައި، އެ ޙަލަޞްއްޖޭެގ ޤައުމީ ފައިދާއަށާއި، މަދިވެހި ރާ
 .ދިވެހި ސަރުކާރަށް އަންގަުމން ގެންދިއުްނ، ބެހޭގޮތުން މަޢްލޫމާތު ހޯދައި ކަންތައްތަކާ

ފްލާތަކުގައި ބައިވެރިވުމަްށ ލިޭބ ޙައްޔަތުން އެކިއެކި އިޖްތިމާޢީ  ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތުގެ ހައިސި .19
 .ލާތަކުގައި ބައިވެރިވުންވަތުތައް ޤަބޫލުކޮށް، އެފަދަ ޙަފްޢްދަ

ންގެ ތެރެއްިނ ޕެންޝަން ލިބިފައިވާ މީުހްނާނ ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރި ޝްރީލަންކާ ރައްޔިތު .20
ޙަވާލުކުރަންޖެހޭ ފައިސާ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންްޑ ޓްރެޜަރީން އަންގަާވ ގޮތެއްގެމަތިން ެއ 

 .ފަރާތްތަކާ ޙަވާލުކުރުމާއި، މިކަމާބެހޭ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުން

ދަ އިޤްތިޞާދީ އަދި ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތްތަްއ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ވިޔަފާރިއާއި، ޓޫރިޒަމާއި، މަސްވެރިކަންފަ .21
 .ކުރިއަށްދާ މިންވަރުގެ މަޢްލޫާމތު، ޝްރީލަންކާގެ ރަްއޔިތުންނަށް ިދނުން

 އިންޑިޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް

ތައް ހިންގުމާއި، ރާއްޖެއާިއ ދިވެހި ސަރުކާރާއި އިންޑިާޔ ސަރުކާރާ ދެމެދު ހިްނގްަނޖެހޭ އެކިއެކި މުޢާމަލާތް .1
 .އިންޑިޔާއާ ދެމެދު އެކުވެރިކަން ދަމަހައްޓައި، އެކަން ބަދަހިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

އިންޑިޔާ ސަރުކާރުގެ އިސްފަރާތްތަކާއި، ޕާލަމަންޓް މެންބަރްުނނާއި، މީޑިޔާ ފަރާތްތަކާއި އިންޑިޔާގަިއ  .2
ން އުފައްދައި އެފަރާތްތަކަށް ރާއްޖެ ތަޢާރުފުކޮށް، ރާއްޖެައްށ ޙަރަކާތްތެރިވާ ޑިޕްލޮމެޓިކް ކޮމިއުނިޓީއާ ގުޅު
 .ފައިދާވާނެ ގޮަތކަށް އެ ގުޅުން ދެމެހެއްޓުން

ށް އަނަްނ ބަދަުލތަކުގެ ސަބަބުން ދިވެހިރްާއޖޭގެ ޤައުމީ ފައިދާއަށާިއ ޙަސިޔާސީ އަދި އިޤްތިޞާދީ މަސްރަ .3
ލައި، އެކަންތައްތަކާބެހޭ މަޢްލޫމާތު ދިވެިހ މަޞްލަޙަތަށް އަސަރުކުރާނެކަމަށް ފްެނނަ ކަންތައްަތއް ބަ

 .ސަރުކާރަށް އަންގަުމން ެގްނދިއުްނ

އިންޑިޔާގެ ޓީީވއާއި ރޭޑިޔޯއްިނ ފޮނުވާ އަދި ނޫސްތަކުގައި ޖަހާ ރާއްޖެއާބެހޭ ޚަބަރުތަކާއި ބޭރު ދުނިޔެާއބެހޭ  .4
ގްެނ ސަރުކާރުން އަންަގާވ އެކިއެކި މުހިންމު ޚަބަރުތައް މިނިސްޓްރީައށް ފޮނުވައި، އެފަދަ ކަްނކަމާ ގުޅި

 .ގޮތަކަށް ކަންަތއް ކުރުން

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ވިޔަފާރިއާއި، ޓިޫރޒަމާއި، މަސްވެރިކަންފަދަ އިޤްތިޞާދީ އަދި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް  .5
، ކުރިއަށްދާ މިންވަރުގެ މަޢްލޫާމތު އިންޑިޔާގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނޭގޮތް މެުދވެރިކޮށް އެ ކަންކަން ކުރިއަުރވައި

 .ށް މަގުފަހިވާނެ މަސައްކަތްތައް ކުރުންރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިއާއި ޞިނާޢަތާއި ތަރައްޤީއަ
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އިންޑިޔާގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލްކުރާ ފަރާތުގެ ހައިސިއްޔަތުން އެކިއެކި އިޖްތިމާޢީ ޙަފްލާތަކުގައި  .6
 އި ބައިވެރިެވ، ރާއްެޖބައިވެރިވުމަްށ ހައިކޮމިޝަނަށް ލިބޭ ދަޢްވަތު ޤަބޫލުކޮށް އެފަދަ ޙަފްލާތަކުގަ

 .ތުތައް ބޭނުންކުރުންސައް ކުރިއެރުވުމަށް އެފަދަ ފުރުތުތަޙަތަމްސީލުކޮށް، ރާއްޖޭގެ މަޞްލަ

 .ފަދަ މުހިންމު ުދަވސްތައް ފާހަގަކުރުން ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދުވަސް .7

ލަ އެކިެއިކ އިންޑިޔާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުންނާއި އަިދ އެކިއެކި ބައިނަލްއަޤްވީާމ ޖަމާޢަތްތަކާއި އަމިއް .8
ރކްޝޮޕްފަދަ ކަންކަމުަގއި، ސަރުކާރުން އްެނގެވިފަދައަކްުނ ރ އިަދ ވަ ޖަލްސާ، ސެމިނަޖަމާޢަތްތަކުން ބާއްވާ
 .ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރުން

ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް ބުޭނންވާ އެހީ ހޯުދމަށް ިދެވހި ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މަޝްރޫޢުތައް  .9
 .ވިލަރެސްކުރުން

 .ނާކުރުމަށް އިތުރު ފުރުޞަތު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުންމީހުން ބި .10

ހައިކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތަށް އެހީލިބޭފަދަ ފޮތިާއ އަދި އެނޫންެވސް މަޢްލޫމާތުހުރި ޑޮކިއުމަންްޓ،  .11
 .ހައިކޮމިޝަނުގެ ލައިބްރަރީއަށް އެއްކޮށް، ބެލެހެއްޓުން

، ތިކެޔުންތަކާއި އޫެނންވެސް އެފަދަ ތަމަށް ފެންނަ ިލތާރީޚަށްޓަކައި އަދި އެނޫްނެވސް ގޮތަކުން ޭބންުނވެދާނެަކ .12
 .އާކައިވްގައި ބެލެހެއްޓުން

ސަރާުކރުގެ ފަރާތްތަކުން އިންޑިޔާ ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ފޮނުއްވާ ލިޔުންތަކާއި ތަކެިތ  .13
 .ރައްދުކުރުން

 ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ސަރުކާރުން ފޮނުއްާވ އިންޑިޔާގައި ހުންނަ އެހެން ޤައުމުތަކުގެ މިޝަންތަކާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ .14
 .ލިޔުންތަކާއި ތަކެތި، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ރައްދުކުރުން

އިންޑިޔާއަށް ވަޑައިގަންނަވާ ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި އިއްޒަތްތެރިންނާއި ައދި އިންޑިޔާގައި ޓްރާންސިޓްކުރައްާވ  .15
ނޑައެޅި ލެއްގެމަތިން ޕްރޮޓޮކޯލާގުޅޭ ސޫވާ އުފައިމިފަދަ ފަރާތްތަކާ އެއަރޕޯޓުން އިސްތިޤްބާލުކޮށް، ކަ

 .ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުން

ލެއްގެމަތިން ޭބސްކުރުމުގައި އެހީތެރިވެ ސޫ ފަރާތްތަކަށް، ހަމަޖައްސަވާ އުއްވާ އެކިއެކިސަރުކާރުން ބޭހަށް ފޮނު .16
 .ދުިނން

ލް ޑޮކިއުމަންޓް ދޫކުރުމާއި، އިންޑިޔާގައި އުފަންވާ ދިވެިހކުދިން ރާއެްޖ ގެނައުމަށް ބޭންުނވާ ވަުގތީ ޓްރެވަ .17
 .ސަރުކާރުން އަންގަވައިފި ހިނދެއްގައި އެންެގވި ފަރާތްތަކަށް ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަންޓް ދޫކުުރން
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ހާލުގައިޖެހިގެްނ އެކިއެކި އެހީއަށްއެދޭ ދިވެހިންގެ މައްސަލަ، ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅައިގެން  .18
 .ރާތްތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުންހަމަޖެހޭތޯ ބެލުމާއި، ހާލުގައިޖެހޭ ފަ

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލުން، ރަސްމީ ކަންތައްތަކުގަިއ ބޭރުގެ ޤައުމުތަކަށް ވަޑައިގަތުމަށް ބޭނުންާވ ވީޒާގެ  .19
 .ހައިކޮމިޝަންތަކާ ގުޅައިގެން ހަމަޖެއްސުން/ކަންތައް، އިްނޑިޔާގައި ހުންނަ އެ ޤައުމެއްެގ އެމްބަސީ

ގޮތެއްގެމަތިްނ އިންޑިޔާގެ އެކިއެކި ހިސާބުގައި ކޮންސިއުލޭޓުތައް ޤާއިމުކޮށް، ެއ ދިވެހި ސަރުކާރުން ނިންމަާވ  .20
 .ކޮންސިއުލުޭޓތައް ހިންގުން

ސަރުކާރުން އަންގަވައިފި ހިނދެއްގައި، އިންޑިޔާގެ އިިމގްރޭޝަނާ ގުޅައިގެން އިންޑިޔާއަށް އެތެރެވާ އަިދ  .21
 .ބޭރުވާ ދިވެހިންނާބެހޭ މަޢްލޫމާތު ބެލެހެއްޓްުނ

ޔާގައި ކިޔަވަންތިބޭ ދިވެހިކިޔަވާ ކުދިްނނާއި އެނޫން ބޭނުންތަކުގިައ އިންޑިޔާގައި ތިބުމަށް، ދިވެހިންނަްށ އިންޑި .22
 .ބޭންުނވާ ވީޒާ ހޯދުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުން

އިންޑިޔާ ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން އްިނޑިޔާގައި ކިޔަވާ ކުދިންނިާއ ދިވެހި ސަރުކާރުެގ  .23
ޔަވާ ކުދިންނާއި، އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ކިޔަވާ ކުދްިނނަށް ދާިމވާ އެކިއެކި މައްސަލަތައް ހައްލުކޮްށ ޚަރަދުގައި ކި

 .ދުިނމުގައި ިއސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވުން

ބޫޓާނާއި ނޭޕާލްއާ ރާއްޖެއާއި ދެމެދު އޮންަނ ގުޅުން އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި އަހަންމިއްޔަތު ދީގްެނ  .24
 .އް ފާހަގަކޮށް، އެ މަސައްކަތްތައް ރާވާ ހިންގުންްނތަކަކުރަންޖެހޭ 

ސަލާމަތީ އަދި ދިފާއީ ދާއިރާއިން ިދވެހިރާއްޖެއާއި އިންޑިޔާއާ ދެެމދުގައިވާ ގުޅުން އިތުރަށް ހަރުަދާނ  .25
 .ކުރުމަށްޓަކައި ޑިފެންސް އެޓާޝޭ ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ަމސައްކަތްތައް ރާވާ ހިންގުން

 .ންތައްތަކުގެ ިއތުރުން، ދިވެހި ސަރުކާރުން އަންގަވާ ކަންަތއްތައް ކުރުންމަތީގައި ބަޔްާނކުރެވިފައިވާ ކަ .26

 ތިރުވަނަންތަޕޫރަމުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސިއުލޭޓްގެ މަސައްކަތްތައް

ތިރުވަނަންތަޫޕރަމުގައި ދިރިއުޅެމުންގެންާދ ދިވެހްިނނަށާއި، ދިވެިހ ކިޔަވާކުދިންނަށާއި، އިަދ އެހްެނ  .1
އި ތިރުވަނަންތަޕޫރަމަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ދިވެހިންނަށް އެހީތެރިވެިދނުމުގެ ގޮުތން އެފަރާތްތަކަށް ދިާމާވ ބޭނުންތަކުގަ

.  އެކިއެކި މައްސަލަތައް ޙައްލުކޮށް ދިނުުމަގއި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ގުޅައި މަސައްކަތްކޮށް ދުިންނ
، ނިއިުދއްލީގައި ހުންަނ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހައިކޮމިޝަނަށާއިއަދި، އެގޮތްުނ ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގެ މަޢްލާޫމތު 

 .ޒަށް ިދނުންމިނިސްޓްރީ ޮއފް ފޮރިން އެފެއާ

 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބުނެފައިވާ ކްަނތައްތަކާ ބެހޭގޮތުން އިންިޑޔާގެ ސެންޓްރަލް ގަވަރންމްަނާޓ 1 .2
ައދި، .  ދުވެރިކޮށް އެކްަނ ކުރުންގުޅަންޖެހޭނަމަ، ނިއުދިއްލީގަިއ ހުންނަ ިދެވހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން މެ

އެކަންކަމާބެހޭގޮތުން ކެރެލާ ސްޓޭޓް ގަވަރންމަންުޓގެ ފަރާތަކާއި، ނުވަތަ އެހެނިހެން ސްޓޭްޓ 
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ގަވަރްނމްަނެޓއްގެ ފަރާތްތަކާއި ގުޅަންޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި ނިއުދިއްލީގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭެގ 
 . އެކަމެއް ކުރްުނހައިކޮމިޝަންގެ ލަފާޔާއި އިރުޝާދުގެ މަތްިނ

އްސެއެްގ ދައުރުވާނަަމ، ނުވަތަ  މަދަނީ ހަމުަނޖެހުންތަކުގަިއ ދިވެތިރުވަނަންތަޫޕރަމުގައި ހްިނާގ އެކިއެކި .3
ދިވެއްސަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖަެނމަ، ނަުވތަ އެނޫންވެްސގޮތަކުން ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިާދ ޚިލާފު ޢަމަލެއްގައި 

ސް އިދާރާއަަކށް އެމީހަކު ހާޒިރުކޮށްފިނަމަ އެކަމެއްގެ މަޢްލޫމާތު ދިވެއްސަކު ޝާމިލުވެ، ޝަރުޢީ އެއްވެ
އަވަހަށް ނިއިުދއްލީގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކިޮމޝަނަށް ދީ، ދިވިެހ ސަރުކާރަށް އަންގައި، އެކަމެްއ 

 . ޙައްލުކުރުމަށް ޤަވާޢިދުން ފިޔަވަޅު އެޅުން

ންނާއި އެނޫން ޭބންުނތަކުގައިތިބޭ ދިވެހިންނަށް އިންޑިޔަާގިއ ތިރުވަނަންތަޫޕރަމުގައި ކިޔަވަންތިބޭ ިދެވހިކުދި .4
ތިބުމަށް ބުޭނންވާ ވީާޒ ޯހދުމަށް ކެރެާލގެ ސްޓޭޓް ގަވަރންމަންޓުެގ ފަރާތްތަކާއި ގުޅައިގެން ކުރަންޖެހޭ 

މާވާ ކަންތައްތައް ކޮށްދިނުމާއި، އެކަމަށް ބުޭންނވާ ލިޔުން ޫދކުރުމާއި އޭގެ އިތުރުންވެސް އެފަރާތްތަކަށް ދި
 .އެކިއެކި މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް ދިނުމަށް އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވުން

އިންޑިޔާގެ ތިރުވަަނންތަޕޫރަމްގައި އުޅޭ ދިވެހިންނާއި، ިދވެހިންގެ އެކިއެކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ދިވެހިރާއްޖެއާިއ އަިދ  .5
ންގައި ދިވެހިވަންތަކަާމިއ ދިވެހި ސަރުކާރާއި ދެމުެދ ގާތްގުޅުމެއް ދެމެހެއްޓުަމށް މަގުފަހިކޮށް، އެމީހު

. ތަށް މަސައްކަތް ކުރްުނޙަލަޞް ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ފައިދާއާއި މަޤައުމިއްޔަތު އަށަގްެނނެވުމަށް މަސައްކަތްކޮށް،
ެގ ގެއްލްުނ އަދި، ތިރުވަަނންތަޕޫރަމްގަިއ އުޅޭ ދިވެއްސެއްގެ ނުވަަތ ދިވެހިންެގ ބަޔަކުކާުރ ކަންކަމުން އޭ

ތަށާއި ސަލާމަތަށް ކުރާނެކަމަށް ފެނިއްެޖ ހިނދެއްގައި، އެކަމުގެ މަޢްލޫމާތު ޙަލަޞްރާއްޖޭގެ ޤައުމީ މަ
 .ނިއުިދއްލީގައި ހުންނަ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ހައިކޮިމޝަނަށާއި، ދިވެހި ސަރުކާރަށް ފޯރުކޮށްދުިނން

 ގުޭޅދަ އިޤްތިޞާދީ އަދި ތަރައްޤީއާދިވެހިރާއްޖޭެގ ވިޔަފާރިއާއި، ފަތުރުވެރިކަމާއި، މަސްވެރިކަންފަ .6
މަޝްރޫޢުތަކަށް ބޭނުންވާ މަޢްލޫމާތު އިންޑިޔާގެ ރަްއޔިތުންނަށާއި، ތިރުވަނަންތަޕޫރަމްަގއި ދިރިއުޭޅ 

 .ދިވެހްިނނަށް ފޯރުކޮށްދީ، ދެިވހިރާއްޖޭގެ ވިަޔފާރީގެ ތަރައްޤީއަށް މަގުފަހިކުރުން

ކާއި، މީޑިއާެގ ފަރާތްތަކާއި އަދި އެނޫންވެސް ސަރުކާރުގެ އިސްފަރާތްތަސްސްޓޭޓް ގަވަރންމަންޓުގެ ިއ .7
ފަރާތްތަކާއި ގާތްގުޅުމެއް ބަހައްޓާ، އެގުޅުމަކީ ރާއްޖެއަށް ފައިދާކުރަނިވި ގުޅުމެއްގެ ގޮތުގައި ބައްޓަން ކުރުމަށް 

 .މަސައްކަތް ކުރުން

ތިރުވަނަންތަޫޕރަމްގައި ދެިވހިރާއްޖެ ތަްމސީލުކުރާ ކޮންސިއުލޭޓުގެ ހައިސިއްޔަތުން އެކިއެކި އިޖްތިމާީޢ  .8
ޯއ ތަކުންނާއި ބައަިންލއަޤްވާމީ .ޖީ.އި ބައިވެރިވުމަށް ސްޓޭޓް ގަވަރންމަންޓުންނާިއ އެކިއެކި އްެނޙަފްލާތަކުގަ

އްޖެ ތަމްސީލުކޮށް ރާއޭްޖެގ ޖަމާޢަތްތަކުން ކޮންސުލޭޓަށް ދޭ ދަޢްވަތުތައް ޤަބޫލުކޮށް އެފަދަ ޙަފްލާތަކުގައި ރާ
 .މެ ރަނގަޅު ގޮތުގައި ހިފުންތު ކުރިއެރުވުމަށް ެއފަދަ ޙަފްލާތަކުގެ ބޭނުން ެއްނޙަލަޞްމަ
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ށް އަްނަނ ޙަ މަސްރަވަތަ ސިޔާސީުނއްދުގެ އިޤްތިޞާދީ ޙަރަމް ނުވަތަ ކެރެލާ ސްޓޭޓް ސަރަތިރުވަނަންތަޫޕ .9
ފާނެ ށްޞާދަށާއި، ޤައުމީ ފައިދާއަްށ ކޮބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ނޭދެވޭ އަސަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތި

 .ލޫމާތު ދިވެހި ސަރުކާރަށް ފޯރުކޮށްދިނުންކަމާެބހޭ މަޢްކަންތައްތައް ދެނެގަނެ އެ

 .ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދުވަސްފަދަ ުމހިންމު ދުވަްސތައް ފާހަގަކުރުން .10

ވީ އާއި ރޭޑިޔޯއިްނ ފޮނުވާ އަދި ނޫސްތަކުގައި ޖަހާ ރާއްޖެއާބެހޭ ޚަބަރުތަކާއި މިނިސްޓްރީައްށ .އިންޑިޔާގެ ޓީ .11
 . އަނަްގވާ ގޮތެއްގެމަިތން ޢަމަލުކުރްުނގުޅިގެން ސަރުކާރުންނުވާ އެފަދަ ޚަބަރުތައް ޖެހުމާފޮ

ތިރުވަނަންތަޫޕރަމްގައި ހުންނަ ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތަކާއި އަދި ބަިއަނލްއަޤްވާމީ ފަރާތްތަކަށް ރައްދުކުރުަމްށ  .12
ސަރުކާރުން އަދި ނިއުދިްއލީގައި ހުނަްނ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ހައިކޮމިޝުަނން ފުޮނވާ ލިޔުންތަކާއި ތަކެިތ 

 .ރައްދުކޮށިްދނުން

ނޑައެޅިފައިާވ  .13 ތިރުވަނަންތަޫޕރަމް މަގުން އިންޑިޔާއަށް ވަޑައިގަންނަވާ ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ޢިއްޒަތްތެރިންނަށް ކަ
 . ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުންލްއުޞޫލުގެ މަތިން ޕްރޮޓޮކޯ

އުމްަންޓ ހިނދެއްގައި ވުަގތީ ޓްރެވަލް ޑޮކިތިރުވަނަންތަޫޕރަމްގައި އުފަންވާ ދިވެހި ކިުދންނަށް ބޭނުްނވެއްޖެ  .14
ދޫކުރުމާއި، އަދި އެނޫންވެސް ސަރުކާރުން އަންގަވައިފިނަމަ، އްެނގެިވ ފަރާތަކަށް ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމްަންޓ 

 .ދޫކުރުން

ވަަނންތަޕޫރަމަްށ އެތެރެވާ އަިދ ބޭރުވާ ދިވެހްިނނާބެޭހ މަޢްލޫމާތު ން އަންގަވައިފި ހިނދެއްގައި ތިުރސަރުކާރު .15
 .ހޯދުން

 ކަންތައްތަކުގެ ިއތުރުން މިނިްސޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުން ނުވަތަ ނިއުދިްއީލގައި މަތީގައި ބަޔްާނކުރެވިފައިވާ .16
 .ހުންނަ ދިވެހާިރއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަނުން އަންގަވާ ަކންތައްތަްއ ކުރުން

 މެލޭޝިއާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް

ގަްނޖެހޭ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގުމާއި، ރާއްޖެއާއި ެމލޭޝިއާ  ހިންދިވެހި ސަރުކާރާއި މެލޭޝިއާ ސަރުކާރާ ދެމެދު .1
 .އާ ދެެމދު އެކުވެރިކަން ަދމަހައްޓައި، އެކަްނ ބަދަހި ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން

މެލޭޝިއާ ސަރުކާރުގެ އިސްފަރާތްތަކާއި، ޕާލަމަންޓް ެމމްބަރުންނާއި، މީޑިއާ ފަރާތްތަކާއި، މެލޭޝިއާގަިއ  .2
ޕްލޮމެޓިކް ކޮމިއުނިޓީއާ ުގޅުން އުފައްދިައ އެފަރާތްތަކަށް ރާއްޖެ ތަޢާރުފުކްޮށ، ރާއްޖެައްށ ހަރަކާތްތެރިވާ ޑި

 .ފައިދާވާނެ ގޮަތކަށް އެގުޅުން ދެމެހެއްޓުން

މެލޭޝިއާގައި ހިންގާ މުހިންމު ސިޔާސީ، އިޤްތިޞާދީ ކަންކަމާއި އޫެނނެްވސް މުހިންމުވާނެ ކަަމްށ  .3
 . ރިޕޯޓު ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ލަސްނުކޮށް ފޮނުވުންހައިކޮމިޝަނަށް ފެންނަ ކަންަކމާބެހޭ



 15 

ތުތަކާބެހޭ މަޢްލޫމާތުީދ ސަސްޓްކުރުމަށް ހުރި ފުރުމެލޭޝިއާގެ އިންވެސްޓަރުްނނަށް ރާއްޭޖގައި އްިނވެ .4
އިންވެސްޓަރުްނ ރާއްޖެ ގެނައުމަށް މަުގފަހިކުރުމަށް ސަރުކާރާއި، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއެކު ކުރަންެޖޭހ 

ތުތަކާބެހޭ މަޢްލޫމާުތީދ ސަންނަށް މެލޭޝިއާގައި ހުރި ފުރުއަދި، ރާއްޖޭގެ އިންެވސްޓަރު.  އް ކުރުންކަންތައްތަ
ކޮށް ދިނުމަށް ދެ ޤައުމުގެ ސަރުކާރާއި، ސްތުތައް ތަނަވަސަންނަށް މެލޭޝިއާގައި ހިުރ ފުރުއެފަދަ އިންެވސްޓަރު

 .ހިކޮށްދިނުންއަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއެކު ކުރެވެންހުރި ކަންތައްތަކަށް މަގުފަ

މެލޭޝިއާގައި ދިވެހިރާއްެޖ ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތުގެ ހައިސިއްޔަތުން އެކިއެކި އިޖްތިމާޢީ ޙަފްލާތަކުގަިއ  .5
 .ތުތައް ބޭނުންކުރުންޞަތުތައް ކުރިއެރުވުަމށް އެފަދަ ފުރުޙަ ތަމްސީލުކޮށް، ރާއްޖޭގެ މަޞްލަބައިވެރިވެ، ރާއްޖެ

 .ފާހަގަކުރުން  މެލޭޝިއާގައިރާއްޖޭގެ މިނިަވން ދުަވސް .6

 ބާއްވާ މެލޭޝިއާ ސަރުކާރުންނާއި އެކިއެކި ބައިަނލްއަޤްވާމީ ޖަާމޢަތްތަކާއި އަމިއްލަ އެކިއެކި ޖަމާޢަތްތަކުން .7
ރކްޝޮޕްފަދަ ކަންކަމުގައި، މިިނސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްުނ ޖަލްސާ، ސެމިނަރ އަިދ ވަ

 .އެންގެވިަފދައަކުން ރާއްޖެ ތަްމސީލްކުރުން

އްޤީއަށް ބޭންުނވާ އެހީ ހޯދުަމށް ދިވެހި ސަރުކާރުން މެލޭޝިއާ ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ ރާއްޖޭގެ ތަރަ .8
 .މަޝްރޫޢުތައް ވިލަރެސްކުރުން

 .މީހުން ބިނާކުރުމަށް އިތުުރ ފުރުޞަތު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން .9

ތު ހުރި ޑޮކިއުމަންޓް، ހައިކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތަށް އެހީ ލިބޭފަދަ ފޮތާއި އަދި ެއންޫނެވސް މަޢްލޫމާ .10
 .ހައިކޮމިޝަނުގެ ލައިބްރަރީއަށް އެއްކޮށް، ބެލެހެއްޓުން

ތާރީޚަށްޓަކައި އަދި ެއނޫްނެވސް ގޮތަކުން ޭބންުނވެދާނެަކމަށް ފެންނަ ިލޔުންތަކާއި، އެނޫްނވެސް އެފަދަ ތަކެތި،  .11
 .އާކައިވްގައި ބެލެހެއްޓުން

މެލޭޝިއާގައި ހުންނަ އެހެން ޤައުމުތަކުގެ މިޝްަނތަކަށާިއ އި، ފަރާތްތަކުން މެލޭޝިއާ ސަރުކާރަށާސަރުކާރެުގ  .12
 .ބައިނަލްއަޤްވީާމ ޖަމްޢިއްޔާތަަކށް ފޮނުއްވާ ލިޔުންތަކާއި ތަކެތި، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ރައްދުކުރުން

މިނިސްޓަުރނާްނިއ (މެލޭޝިއާއަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ވަޑައިގަންނަވާ ސަރުކާރުގެ ޢިއްޒަތްތެރިންނަްށ  .13
 .ަމތް ފޯރުކޮށްދިނުންލެއްގެމަތިން ްޕރޮޓޮކޯލް ޚިދްސޫހަމަޖެހިފައިވާ އު) ގެ ޭބފުޅުންފެންވަރުއެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓަކްުނ ހޯދުމަށް ޭބންުނވާ މީހަކު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުން އަންގަވައިިފ  .14
ރިން މިނިސްޓްރީާއ ގުޅައިގެން ހޯދުމަްށ ހިނދެއްގައި ެމލޭޝިއާއަށް އެތެރެވިތޯ ނުވަަތ ނޫންތޯ މެލޭޝިއާގެ ފޮ

 .މަސައްކަތްކުރުން

މެލޭޝިއާގައި އުފަންވާ ދިވެހިކުދިން ރާްއެޖ ގެނައުމަށް ބޭންުނވާ ވުަގތީ ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަންޓް ޫދކުރުމާއި،  .15
 .ސަރުކާރުން އަންގަވައިފި ހިނދެއްގައި އެންެގވި ފަރާތްތަކަށް ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަންޓް ދޫކުުރން
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އިޖެހިގެްނ އެކިއެކި އެހީއަށްއެދޭ ދިވެހިންގެ މައްސަލަ، ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅައިގެން ހާލުގަ .16
 .ހަމަޖެހޭތޯ ބެލުމާއި، ހާލުގައިޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުން

ގެ މެލޭޝިއާ ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މެލޭޝިއާގައި ކިޔަވާ ކުދިންނާިއ ދިވެހި ސަރުކާރު .17
އްލުކޮށް ޙައް ޚަރަދުގައި ކިޔަވާ ކުދިންނާއި، އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ކިޔަވާ ކުދްިނނަށް ދާިމވާ އެކިއެކި މައްސަލަތަ

 .ދުިނމުގައި އެީހތެރިވެދުިނން

 .މަތީގައި ބަޔްާނކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ިއތުރުން، ދިވެހި ސަރުކާރުން އަންގަވާ ކަންަތއްތައް ކުރުން .18

ނޑައަޅާފައިވާ ދާއިމީ މިޝަންގެ ޖެނީވާ އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް.ދ.ން އދިވެހިރާއްޖެއި  އަށް ކަ

ެގ އޮފީސްތަކުންނާއި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިދާރާތަކުން ރާވައި އިންތިޒާމްކުާރ .ދ.ޖެނީާވގައި ހުންނަ އ .1
ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ، ޖަލްސާތަކަށް، ރާއްޖެއިން ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ވިލަރެސްކުރުމާއި

މީގެ އިތުުރްނ، މި ޖަލްސާތަކުގައި .  ކަމެއްކުރުމާއި، އެފަދަ ޖަްލސާތަކުގައި ަޤވާޢިދުން ބައިވެރިވުން
ކުރެވޭ ކަންތައްތަކާއި، ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުންތަކާއި، ނިންމާކަންަތއްތައް ދިރާސާކޮށް، ދިވެހިރާއްޖެއްިނ ސްބަހު

ގަކޮށް އެކަންތައްތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ފާހަ
އަދި، ބައިވެރާިވ ޖަލްސާތައް ނިުމމުން ޖަްލސާއާބެހޭ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް، މިނިސްޓްރީ އޮފް . ހުށަހެޅުން

 .ފޮރިން އެފެއާޒަށް ޤަވާޢިދުން ފޮނުވުން

 ގަވަރމަންޓަްލ –ކި ޤައުމުތަކުގެ ިމޝަންތަކާއި، ނޮން ގެ އޮފީސްތަކާއި، އެކިއެ.ދ.ޖެނީާވގައި ހުންނަ އ .2
ތަށް ޙަލަޞްމީޑިއާ އާގުޅިގެން، ރާއްޖޭގެ މަފަދަ އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި، އަދި ) އޯ.ޖީ.އެން(އޯގަނައިޒޭޝަން 

 .ރޯލެއް އަދާކުރުން" ޕްޮރއެކްޓިވް"ފައިދާވާނެ ގޮެތއްގެމަތިން އެަކށީގެންވާ 

ގެ ޫނސްތަކާއި މަޖައްލާތަކުގައި ޝާއިޢުކުރާ އެކިއެކި ލިޔުންތައް ބަލައި، އެލިޔުންތަްއ ބެހޭގޮތުން ޖެނީވާރާއްޖެއާ .3
މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފޮރިން އެފެއާޒަށް ނުވަތަ ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކަށް ފޮނުވައި، މިފަދަ ލިޔުންތަކުގަިއ 

ހޭ ފަރާތްތަކަށް އޮޅުން ފިލުވައިދެުމްނ ހުންނަ ޞައްޙަނޫން މަޢްލޫމާުތ އެފަދަ ނޫސްތަކާއި މަޖައްލާތަކުގެ ކަމާބެ
ައދި، އެފަދަ ޫނސްތަކާއި މަަޖއްލާތަކުގައި ހުންނަ ޞައްޙަނޫން މަޢްލޫމާތު އޮޅުންފިލުވައި ދިނުމުެގ . ގްެނދިއްުނ

ޒުން ނެރުއްވާ ޕްރެސް ރިލީޒް، ޚަބަރު ފަތުރާ ވަޞީލަތްތަކަށް އާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެގޮ
 .ފޮނުވުން

ގެ ިއދާރާތަކްުނނާިއ އެކިއެކި ޤައުމުތަކުގެ މިޝަންތަކުގެ ފަރާތުން ރާވައިެގްނ ބާއްާވ .ދ.އި ހްުނނަ އޖެނީާވގަ .4
ރިސެޕްޝަންއާއި ފަރިއްކޮޅުފަދަ އިޖްތިމާޢީ ކަންަތއްތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮިރްނ ، ޖަލްސާ

 .އެފެއާޒަށް ފޮނުވުން

ްނގެ ތެރެއްިނ މީަހކު ނުވަތަ ބަޔަކު ތުއި، އެނޫން ދިވެހި ރައްޔިކުދްިނނާޖެނީާވގައިތިޭބ ދިވެހި ކިޔަވާ .5
 .ރަސްމީގޮތުން މިޝަން މެިދވެރިކޮށް ކަމެއް ކުރަން އެދްިއެޖނަމަ، އެކަމެއް ވީއެންމެ ަރނގަޅަކަށް ކޮށްދިނުން
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 ޖަޕާނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީގެ މަސައްކަތްތައް

ގަންޖެޭހ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގުމާއި، ރާއްޖެއާއި ޖަާޕނާ ެދެމުދ  ދެމެދު ހިންޕާން ސަރުކާރާދިވެހި ސަރުކާރާއި ޖަ .1
 .އެކުވެރިކަން ަދމަހައްޓައި، އެކަން ބަދަހިކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން

ން ސަރުކާރުގެ އިސް ފަރާތްތަކާއި، ޤާނޫނުހަދާ މަިޖލީހުގެ މެމްބަރުންނާއި، ޚަބަުރފަތުރާ ފަރާތްތަކާއި، ޖަޕާ .2
ރަކާތްތެރިވާ ޑިޕްލޮމެޓިކް ކޮމުިއނިޓީއާ ގުޅުން އުފައްދައި، އެފަރާްތތަކަށް ރާއްޖެ ތަޢާރުފުކޮށް، ޖަޕާނުގައި ޙަ

 .ރާއްޖެއަށް ފައިދާާވނެ ގޮތަކަށް އެގުޅުން ދެެމހެއްޓުން

ޖަޕާނުގައި ހިނގާ މުހިންމު ސިޔާސީ، އިޤްތިޞާދީ ކަންކަމާއި އެނޫްނެވސް މުހިންމުވާނެ ކަމަށް އެމްބަސީއަށް  .3
 .ދުން ފޮނުވަުމން ގެންދިުއންއިވާގަޓު ފޮނުަވންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ކަންކަާމބެހޭ ރިޕޯފެންނަ 

ލޫމާުތީދ މަށް ހުރި ފުރުޞަތުތަކާބެހޭ މަޢްޖަޕާނުގެ އިންވެސްޓަރްުނަނށް ރާއްޖޭގައި ިއންވެސްޓްކުރު .4
ކު ކުރަންެޖޭހ އިންވެސްޓަރުްނ ރާއްޖެ ގެނައުމަށް މަުގފަހިކުރުމަށް ސަރުކާރާއި، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއެ

ލޫމާތުީދ ޢްތުތަކާބެހޭ މަސަރްުނނަށް ޖަޕާނުގައި ހުރި ފުރުރާއްޖޭގެ އިންވެސްޓަ، އަދި.  ކަންތައްތައް ކުރުން
ތުތައް ތަނަވަސްކޮށްދުިނމަށް ދެ ޤައުމުގެ ސަރުކާރާއި، ސަރުންނަށް ޖަޕާނުގައި ހުރި ފުރުއެފަދަ އިންެވސްޓަ

 .ންތައްތައް ކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުންއަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއެކު، ކުރެވެންހުރި ކަ

ޖަޕާނުގައި ދިެވހިރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތުގެ ހައިސިއްޔަތުން އެކިއެކި އިޖްތިމާޢީ ޙަފްލާތަކުގިައ ބައިވެރިވެ،  .5
 .ތުތައް ބޭނުންކުުރންސަރާއްޖެ ތަމްސީލުކޮށް، ރާއްޖޭގެ މަޞްލަޙަތުތައް ކުރިއެރުުވމަށް އެފަދަ ފުރު

 .ނުްދވަސް ޖަޕާނުގައި ފާހަގަކުރުންރާއްޖޭގެ މިނިަވ .6

ޢަތްތަކުން ބާއްވާ ޖަޕާން ސަރުކާރުންނާއި، އެިކއެކި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމާޢަތްތަކުންނާއި، ެއކިއެކި އަމިއްލަ ޖަމާ .7
ރ އަިދ ވަރކްޝޮޕް ފަދަ ކަންކަމުގައި، ިމނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުން ޖަލްސާ، ސެމިނަ

 .ްމސީލުކުރުންއެންގެވިަފދައުަކން ރާއްޖެ ތަ

ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ އެހީ ހޯދުމަށް ދިވެިހ ސަރުކާރުން ޖަޕާން ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  .8
 .މަޝްރޫޢުތަކަށް އެހީ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ވިލަރެސް ކުރުން

 .ތު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުންސަހުން ބިނާކުރުމަށް އިތުރު ފުރުމީ .9

 މަޢްލޫމާތު ހުރި ޑޮކިއުމަންޓް، އެްމބަސީގެ ށް އެހީ ލިބޭފަދަ ފޮތާއި އެނޫންވެސްކަތައެމްބަސީގެ ަމސައް .10
 .ލައިބްރަރީއަށް އެއްކޮށް، ބެލެހެއްޓުން

ތާރީޚަށްޓަކައި އަދި އެޫނންވެސްގޮތަކުްނ ބޭނުންެވާދެނކަމަށް ފެންނަ ލިޔުންތަކާއި ތަކެތި، އެމްބަސީގެ  .11
 .އާކައިވްއަށް ހޯދައި، އެތަކެތި ބެލެހެއްޓުން
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ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތަކުން ޖަޕާން ސަރުކާރަށާއި، ޖަޕާނުަގއި ހުންނަ އެހެން ގައުމުތަކުގެ މިޝަންތަކަށާއި،  .12
 .ބައިނަލްއަޤްވީާމ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ފޮނުއްވާ ލިޔުންތަކާއި ތަކެތި، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ރައްދުކުރުން

މިނިސްޓަރުނާްނިއ (އްޒަތްތެރިންނަށް ޢިކާރުގެ އިގަންަނވާ ދިވެހި ސަރުރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުން ަޖޕާނަށް ވަޑަ .13
 .މަތް ފޯރުކޮށްދިނުންރޮޓޮކޯލް ޚިދްލެއްގެ މަތިން ޕްސޫހަމަޖެހިފައިވާ އު) ގެ ޭބފުޅުންއެފެންވަރު

ްނވާ މީހުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން ެއފެއާޒުން އަްނގަވައިިފ ނުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓަކްުނ ހޯދުމަށް ޭބ .14
ނަށް އެތެރެވިތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ޖަޕާނުެގ ފޮރިން މިިނސްޓްރީއާ ގުޅައިގެން ބަލައި، އެފަަދ ހިނދެއްގައި ަޖޕާ

 .މީހުން ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން

ޖަޕާނުގައި އުފަންވާ ދިވެިހކުދިން ރާއްޖެ ގެނައުމަށް ބޭނުންވާ ވަުގތީ ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަންޓް ދޫކުރުމާއި،  .15
 . އެންެގވި ފަރާތްތަކަށް ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަންޓް ދޫކުުރންސަރުކާރުން އަންގަވައިފި ހިނދެއްގައި

ޖަޕާނުގައި ހާލުގައިޖެހިގެން ެއކިއެކި އެހީއަށް އެދޭ ދިވެހިންގެ މައްސަލަ، ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ  .16
 .ގުޅައިގެން ހަަމޖެހޭތޯ ބެލުމާއި، ހާލުގައިޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވެ ދިނުން

އެކި ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ދަށުން ަޖޕާނުގައި ކިޔަަވންތިބޭ ދިވެިހ ކުދްިނނާއި، ދިވެހި ޖަޕާން ސަރުކާރުގެ އެކި .17
ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގަިއ ކިޔަވާ ކުދިންނާއި، އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ކިޔަވާ ކުދްިނނަށާއި، އޫެންނވެސް ޖަޕާނުަގިއ 

 .ތެރިވެދިނުންއުޅޭ ދިވެިހނަްނށް ދިމާވާ އެކިއެކި މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށްދުިނމުގައި އެީހ

 .ން، ދިވެހި ސަރުކާރުން އަންގަވާ ކަންަތއްތައް ކުރުންރުމަތީގައި ބަޔްާނކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ިއތު .18

 ސިންގަޕޫރުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް

ންގުާމއި، ރާއްޖެއާިއ ދިވެހި ސަރުކާރާއި ސިންގަޕޫރު ސަރުކާރާ ދެމެދު ހިންގަންޖެހޭ މުާޢމަލާތްތައް ހި .1
 .ސިންގަޕޫރާ ދެމެދު އެކުވެރިކަން ދަމަހައްޓައި، ބަދަހިކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން

 ފަރާތްތަކާއި، ސިންގަޕޫރު ސަރުކާރުގެ އިސް ފަރާތްތަކާއި، ރާއްޖެއަށް މުހްިނމު އެހެން ފަރާތްތަކާއި، މީޑިޔާގެ .2
ީޓއާ ގުޅުންތައް އުފައްދައި، އެފަރާތްތަކަށް ރާއްޖެ ރަކާތްތެރިވާ ިޑޕްލޮމެޓިކް ކޮމިއުނިހަސިންގަޕޫރުގަިއ 

 .ތަޢާރުފުކޮށް، ރާއްޖެއަށް ފައިދާާވނެ ގޮތަކަށް އެގުޅުންތައް ދެމެހެއްޓުން

ސިންގަޕޫރުގަިއ ހިނގާ މުހިންމު ސިޔާސީ، އިޤްތިޞާދީ ކަންކަމާއި އެންޫނެވސް މުހިންމު ކަމަށް  .3
ނަށް ފެންނަ ކަންކަމާބެހޭ ރިޕޯރޓް ފޮނުވަްނޖެހޭ ރާއްޖޭެގ ސިންގަޕޫރުގަިއ ހުންނަ ދިެވހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަ

 .ފަރާތްތަކަށް ލަސްނުކޮށް ފޮނުވުން

އްދީ ަޖމްޢިއްޔާތަކުގެ އޮފީސްތަކާއި، ތިންކްޓޭންކްތަާކ ޙައަޤްވީާމ ނުވަތަ ސަރަސިންގަޕޫރުގަިއ ހުންނަ ބަިއނަލް .4
ތުތައް ހޯދުމާއި، އެފަރާތްތަކުން ލިބެންހުރި ސަން ރާއްެޖައށް ލިބެންހުރި ފުރުގުޅުން އުފައަްދިއ އެ ޖަމާޢަތްތަކު

 .އެހީތައް ހޯދުން
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ތުތަކާބެހޭ މަޢްލޫމާތު ސިންގަޕޫރުގެ އިންވެްސޓަރުންނަްށ ސަރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓްކުރުމަށް ހުރި ފުރު .5
އެކު ފޯރުކޮށްދިނުމާިއ، އިންވެސްަޓރުން ރާއްޖެ ގެނުައމަށް ަމގުފަހިކުރުމަށް ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާ

ތުތަކާބެހޭ ސަނަށް ސިންގަޕޫރުގައި ހުރި ފުރުއަދި، ރާްއޖޭގެ ިއންވެސްޓަރުން.  ކުރަންޖެހޭ ކަްނތައްތައް ކުރުން
ތުތައް ތަނަވަސްކޮށް ިދނުމަށް ދެ ޤައުމުެގ ސަޓަރުންނަްށ ސިންގަޕޫރުގައި ުފރުމަޢްލޫމާުތީދ އެފަދަ އްިނވެސް

 .ރި ކަންތައްތައް ކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށް ދިނުންސަރުކާރާއި، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއެކު، ކުރެވެންހު

ރުގަިއ ދިވެހިރާއްެޖ ތަމްސީލުކުރާ ޑިޕްލޮމެޓްިކ ފަރާތުގެ ހައިސިއްޔަތުން އެކިއެކި އިޖްތިމާޢީ ޕޫސިންގަ .6
ތުތައް ސައް ކުރިއެރުވުމަށް އެފަދަ ފުރުޙަފްލާތަކުގައި ބައިވެރިވެ، ރާއްޖެ ތަމްސީލުކޮށް، ރާއްޖޭގެ މަޞްލަޙަތުތަ

 .ންކުުރންބޭނު

 .ރާއްޖޭގެ މިނިަވނުްދވަސް ސިންގަޕޫރުގައި ފާހަގަކުރުން .7

ސިންގަޕޫރު ސަރުކާރުންނާއި، އެކިއެކި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމާޢަތްތަކުނާްނއި، އެކިއެކި އަމިއްލަ ޖަމާޢަތްތަކްުނ  .8
ން ބާއްވާ ޖަލްސާ، ސެމިނަރ އަދި ވަރކްޝޮޕް ފަދަ ކަންކަމުގައި، ިމިނސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެެފއާޒު

 .އެންގެވިަފދައަކުން ރާއްޖެ ތަްމސީލުކުރުން

 ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ ށްރުން ސިނަްގޕޫރު ސަރުކާރަރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންާވ އެހީ ހޯދުމަށް ދިވެހި ސަރުކާ .9
 .މަޝްރޫޢުތަކަށް އެހީހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ވިލަރެސްކުރުން

 .ށް މަސައްކަތް ކުރުންތު ހޯދުމަސަ ފުރުރާއްޖޭގެ މީހްުނ ބިނާކުރުމަށް އިތުރު .10

ފޮތާއި އެނޫްނވެސް ސިންގަޕޫރުގަިއ ހުންނަ ދިެވހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝުަނެގ މަސައްކަތަށް އެހީ ލިބޭފަދަ  .11
 .ލޫމާތު ހުރި ޑޮކިއުމަންޓް، ހައިކޮމިޝަނުގެ ލައިބްރަރީއަށް އެއްކޮށް، ބެލެހެއްޓުންމަޢް

ކަމަށް ފެންަނ ލިޔުންތަކާއި ތަކެތި، އާކައިވްކޮށް، ތާރީޚަށްޓަކައި އަދި އެނޫްނެވސް ގޮތަކުން ބޭނުނެްވާދނެ  .12
 .އެތަކެތި ބެލެހެއްޓުން

ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތަކުން ސިންގަޕޫރު ސަރުކާރަށާއި، ސިންގަޕޫރުގައި ހުންަނ އެހެން ޤައުމުތަކުެގ  .13
ތްތަކަށް މިޝަންތަކަށާއި، ބައިނަލް އަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ފޮނުއްވާ ލިޔުްނތަކާއި ތަކެތި، ކަމާބެހޭ ފަރާ

 .ރައްދުކުރުން

މިނިސްަޓރުންނާިއ (ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ސިންގަޕޫރަށް ަވޑައިގަންނަވާ ސަރުކާރުގެ ޢިއްޒަތްތެރިނަްނށް  .14
 .ލެއްގެ މަތިން ޕްރޮޓްކޯލް ޚިދްމަތް ފޯރުކޮށް ދިނުންސޫހަމަޖެހިފައިވާ އު) ފުޅުންނަށްއެފެންވަރުގެ ޭބ

މަށް ޭބންުނވާ މީހުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން ެއފެއާޒުން އަްނގަވައިިފ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓަކްުނ ހޯދު .15
ހިނދެއްގައި ސިންގަޕޫރަށް އެތެރެވިތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ސިންގަޕޫރުގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާާޒ 

 .ގުޅައިގެން ބަލައި، ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން
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ނަުއމަށް ބޭންުނވާ ވަގުތީ ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަންްޓ ދޫކުުރމާއި، ސިންގަޕޫރުގަިއ އުފަންވާ ިދެވހިކުދިން ރާއްެޖ ގެ .16
 ފަރާތްތަކަށް ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަންްޓ ިވމީގެ އިތަުރށްވެސް ސަރުކާރުން އްަނގަަވއިފި ހިނދެއްގައި އެނެްގ

 .ދޫކުރުން

ބެހޭ ފަރާތްތަކާ އިގައި، ސަރުކާރުގެ ކަމާލަސިންގަޕޫރުގަިއ ހާލުގައިޖެހިގެން އެހީއަށް އެދޭ ިދވެހްިނެގ މައްސަ .17
 .ވިލަރެސްކުރުމާއި، ހާލުގައިޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވެިދުނން

 ސިންގަޕުޫރގައި ކިޔަވާ ދިވެހި ކުިދންނާއި، ދިވެހި ސިންގަޕޫރު ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ދަުށްނ .18
ށް ދިމާވާ ެއކިއެކި ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގަިއ ކިޔަވާ ކުދިންނާިއ، އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ކިޔަވާ ކުދިްނަނ

 .މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް ދިނުމުގައި އެހީތެރިވިެދންުނ

 .މަތީގައި ބަޔްާނކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ިއތުރަށްވެސް، ދިވެހި ސަރުކާރުން އަްނގަވާ ަކންތައްތައް ކުރުން .19

 ތައްރަބިއްޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީގެ މަސައްކަތްޢަދީ ޢޫސަ

ރަބިއްޔާ ސަރުކާރާ ދެމެދު ހިންގްަނޖެހޭ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގުމާއި، ރާއްޖެާއިއ ޢަދީ ޢޫރުކާރާއި ސަދިވެހި ސަ .1
 .ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއާ ދެެމދު އެކުވެރިކަން ދަމަހައްޓައި، ބަދަހިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

 ފަރާތްތަކާއި، މީޑިާޔެގ ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާ ސަރުކާރުގެ އިސް ފަރާތްތަކާއި، ރާއްޖެއަށް މުހިންމު އެހެން .2
ފަރާތްތަކާއި، ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ޑިޕްލޮމެޓިކް ކޮމިއުނިީޓއާ ުގޅުންތައް އުފައްދައި، 

 .އެފަރާތްތަކަށް ރާއްޖެ ތަޢާރުފުކޮށް، ރާއްޖެއަށް ފައިދާވާނެ ގޮތަކަށް އެގުޅުންތައް ެދމެހެއްޓުން

މުހިންމު ކަމަށް ޔާސީ، އިޤްތިޞާދީ ކަންކަމާއި އެނޫްނެވސް ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި ހިނގާ މުހިންމު ިސ .3
 ެގރަބިއްޔާގައި ހުނަްނ ދިވެހިރާއްޖެޭގ އެމްބަސީއަށް ފެންނަ ކަންކަމާބެހޭ ރިޕޯޓް ފޮނުވަންޖެހޭ ރާއްޖޭޢަސަޢޫދީ 

 .ފަރާތްތަކަށް ލަސްނުކޮށް ފޮނުވުން

އަިދ އިސްލާމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންްކ ) ސީ.އައި.އޯ(އޯގަނައިޒޭޝަން އޮފް ދި އިސްލާމިކް ކޮންފަރެންސް  .4
ެގ ސެކްރެޓޭރިއެޓާ ރަނގަޅު ގުޅުމެއް އުފައްދައި، އެ ޖާަމޢަތްތަކުން ރާއްޖެއަށް ލިބޭ ެއހީތައް ) ބީ.ޑީ.އައި(

 .އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

ށްދިނުމާއި، އެމީހުނަްންށ ރާއްޖޭން ޙައްަޖށްދާ މީހުންގެ ކަންތައްތައް ބެލުމާއި އެމީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮ .5
 .ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާ ސަރުކާރާ ގުޅައިގެން މަސައްކަތް ކުރުން

ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓްކުރުަމށް ހުރި ފުރުޞަތުތަކާބެހޭ މަޢްލޫމާތު ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ އިންވެސްޓަރުންނަށް  .6
ޖެ ގެނުައމަށް ަމގުފަހިކުރުމަށް ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއެކު ފޯރުކޮށްދިނުމާިއ، އިންވެސްަޓރުން ރާއް

އިަދ، ރާއްޖޭގެ އިންވެސްޓަރުންނަށް ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި ުހިރ .  ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުން
ވަސްކޮށް ތުތައް ތަަނސަށް ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި ފުރުފުރުސަތުތަކާބެހޭ މަޢްލޫމާތުދީ އެފަދަ އިންެވސްޓަރުންނަ
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ދުިނމަށް ދެ ޤައުމުގެ ސަރުކާރާއި، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއެކު، ކުރެވެންހުރި ކަންތައްތައް ކުރުމަށް މަުގ 
 .ފަހިކޮށްދިނުން

 ހައިސިއްޔަތުން އެކިއެކި އިޖްތިމާޢީ މްސީލުކުރާ ޑިޕްލޮމެޓިކް ފަރާތްތަކުގެސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި ދިވެިހރާއްޖެ ތަ .7
ތުތައް ސައް ކުރިއެރުވުަމށް އެފަދަ ފުރުތުތަޙަލަޞްރާއްޖޭގެ މަ، ރާއްޖެ ތަމްސީލުކޮށް، ޙަފްލާތަކުގައި ބައިވެރިވެ

 .ބޭނުން ކުރުްނ

 .ރާއްޖޭގެ މިނިަވނުްދވަސް ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި ފާހަގަކުރުން .8

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާ ސަރުކާރުންނާއި، ެއކިއެކި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމާޢަތްތަކުންނާއި، އެކިއެކި އަމިއްލަ  .9
ރ އަދި ވަރކްޝޮޕްފަދަ ކަންކަމުގައި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރްިނ ޢަތްތަކުްނ ބާއްވާ ޖަލްސާ، ސެމިނަޖަމާ

 .އެފެއާޒުން އެްނގެވި ފަދައަކްުނ ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރުން

ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ އެހީ ހޯުދމަށް ދިެވހި ސަރުކާރުން ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާ ސަރުކާރަްށ  .10
 .ވާ މަޝްރޫޢުތަކަށް އެހީހުޯދުމގެ މަސައްކަތް ވިލަރެސް ކުރުންހުށަހަޅުއްވާފައި

 .ތު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުންސަހްުނ ބިނާކުރުމަށް އިތުރު ފުރުރާއްޖޭގެ މީ .11

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާ ގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއޭްޖގެ އެމްބަސެީގ މަސައްކަތަށް އެހީ ލިބޭފަދަ ފޮތާއި އެނޫންވެްސ  .12
 .ންޓް، އެމްބަސީގެ ލައިބްރަރީއަށް އެއްކޮށް، ބެލެހެއްޓުންމަޢްލޫމާތު ހުރި ޑޮކިއުަމ

ތާރީޚަށްޓަކައި އަދި އެނޫްނެވސް ގޮތަކުން ބޭނުންވެާދނެ ކަމަށް ފެންަނ ލިޔުންތަކާއި ތަކެތި، އާކައިވްކޮށް،  .13
 .އެތަކެތި ބެލެހެއްޓުން

އި ހުންނަ އެހެން ޤައުމުތަުކެގ ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތަކްުނ ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާ ސަރުކާރަށާއި، ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގަ .14
މިޝަންތަކަށާއި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ފޮނުއްވާ ލިޔުންތަކާއި ތަކެތި، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް 

 .ރައްދުކުރުން

ރަސްމީ ދަުތރުފުޅެއްގައި ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއަށް ވަޑައިގްަނނަވާ ސަރުކާރުގެ ޢިއްޒަތްތެރިނަްންށ  .15
ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލެއްގެ މަތިން ޕްރޮޮޓކޯލް ޚިދްމަތް ފޯރުކޮށް ) އެފެްނވަރުގެ ބޭފުޅުންނަްށމިނިސްޓަރުންނާއި (

 .ދުިނން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓަކްުނ ހޯދުމަށް ޭބންުނވާ މީހުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން ެއފެއާޒުން އަްނގަވައިިފ  .16
ތޯ ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރްިނ ހިނދެއްގަިއ ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއަށް އެތެރެވިތޯ ނުވަތަ ޫނން

 .އެފެއާޒާ ގުޅައިގެން ބަލައި، ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
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ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި އުފަންވާ ދިވެހިކުދިން ރާއްޖެ ެގނައުމަށް ބޭންުނވާ ވަގުީތ ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަންްޓ  .17
ހިނދެއްގައި އެންގެވި ފަރާތްތަކަށް ޓްރެވަްލ ދޫކުރުމާއި، ީމގެ އިތުރަށްވެސް ސަރުކާރުން އަންގަވަިއފި 

 .ޑޮކިއުމަންޓް ޫދކުރުން

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި ހާލުގައިޖެހިގެން ެއހީއަށް އެދޭ ދިވެހިންގެ ަމއްސަލައިގައި، ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ  .18
 .ފަރާތްތަކާ ވިލަރެސްކުރުމާއި، ހާލުގައިޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުން

 ސަރުކާރެުގ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ދަށުން ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި ކިޔަވާ ދިވެިހ ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާ .19
ކުދްިނނާއި، ިދވެހި ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި ކިޔަވާ ކުދްިނާނއި، އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ކިޔަވާ ުކދިންނަށް ދިމާާވ 

 .އެކިއެކި މައްަސލަތައް ހައްލުކޮށްދިނުމުގައި އެހީތެރިވެ ދިނުްނ

 . ބަޔްާނކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ިއތުރަށްވެސް، ދިވެހި ސަރުކާރުން އަްނގަވާ ަކންތައްތައް ކުރުންމަތީގައި .20

 ޗައިނާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީގެ މަސައްކަތްތައް

ދިވެހި ސަރުކާރާއި ސީނުކަަރއިގެ ސަރުކާރާ ދެެމދު ހިންގަންޖެޭހ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގުާމއި، ރާއްޖެާއިއ  .1
 .ނުކަރައާ ދެމެދު އެކުވެރިކަން ަދމަހައްޓިައ، ބަދަހިކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރްުނސީ

 ސީނުކަރައިގެ ސަރުކާރުގެ އިސް ފަރާތްތަކާއި، ރާއްޖެއަށް މުހިންމު އެހެްނ ފަރާތްތަކާއި، މީޑިޔާގެ .2
ަދއި، އެފަރާތްތަަކްށ ރަކާތްތެރިވާ ޑިޕްލޮމެޓިކް ކޮމިއުނިޓީއާ ުގޅުންތައް އުފައްހަފަރާތްތަކާއި، ސީނުކަރައިގައި 

 .ރާއްޖެ ތަޢާރުފުކޮށް، ރާއްޖެއަށް ފައިދާވާނެ ގޮތަކަށް އެގުޅުންތައް ދެމެހެއްޓުން

ސީނުކަރައިގައި ހިނގާ މުހިންމު ސިޔާސީ، އިޤްތިޞާދީ ކަންކަމާއި އެޫނންވެސް މުހިންމުކަމަށް ސީނުކަރައިގިައ  .3
 ރިޕޯޓް ފޮނުވަންޖެހޭ ާރއްޖޭގެ ފަރާތްތަކަށް ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއމްބަސީއަށް ފެންނަ ކަންކަމާބެހޭ

 .ލަސްނުކޮށް ފޮނުވުން

ތުތަކާބެހޭ މަޢްލޫމާތު ސީނުކަރައިގެ އިންވެްސޓަރުންނަްށ ސަރުރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓްކުރުމަށް ހުރި ފު .4
އެކު ފޯރުކޮށްދިނުމާިއ، އިންވެސްަޓރުން ރާއްޖެ ގެނުައމަށް ަމގުފަހިކުރުމަށް ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާ

ތުތަކާބެހޭ ސަނަށް ސީނުކަރައިގައި ހުރި ފުރުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުން، އަދި، ާރއްޖޭގެ ިއންެވސްޓަރުން
ތުތައް ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށް ެދ ޤައުމުެގ ސަޓަރުންނަށް ސީނުކަރައިގައި ފުރުމަޢްލޫމާތުީދ އެފަދަ އިންވެްސ

 .ރި ކަންތައްތައް ކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުންސަރުކާރާއި، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއެކު، ކުރެވެންހު

ސީނުކަރައިގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރާ ޑިޕްލޮމެޓިކް ފަރާތުގެ ހައިސިއްޔަތުން އެކިއެކި އިޖްތިމާީޢ  .5
ތުތައް ސައް ކުރިއެރުވުަމށް އެފަދަ ފުރުހަފްލާތަކުގައި ބައިވެރިވެ، ރާއްޖެ ތަމްސީލުކޮށް، ރާއްޖޭގެ މަޞްލަޙަތުތަ

 .ކުުރންބޭނުން

 .ރާއްޖޭގެ މިނިަވނުްދވަސް ސީނުކަރައިގައި ފާހަގަކުރުން .6
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ޢަތްތަކުން ސީނުކަރައިގެ ސަރުކާރުންނާއި، އެކިއެކި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމާޢަތްތަކުންނާިއ، އެކިއެކި އަމިއްލަ ޖަމާ .7
ން ރ އަދި ވަރކްޝޮޕް ފަދަ ކަންކަމުގައި، ިމިނސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެެފއާޒުބާއްވާ ޖަލްސާ، ސެމިނަ

 .އެންގެވިަފދައަކުން ރާއްޖެ ތަްމސީލުކުރުން

ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުނާްވ އެހީ ހޯދުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ސީނުކަރައިގެ ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ  .8
 .މަޝްރޫޢުތަކަށް އެހީހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ވިލަރެސްކުރުން

 .މަށް މަސައްކަތްކުރުންރާއްޖޭގެ މީހްުނ ބިނާކުރުމަށް އިތުރު ފުރުޞަތު ހޯދު .9

ސީނުކަރައިގައި ހުންނަ ދިެވހިރާއްޖޭގެ އެްމބަސީގެ މަސައްކަތަށް އެހީލިބޭފަދަ ފޮތާއި އެނޫްނވެސް މަޢްލޫމާުތ  .10
 .ހުރި ޑޮކިއުމަންޓް، އެމްބަސީގެ ލައިބްރަރީއަށް އެއްކޮށް، ބެލެހެއްޓުން

ންަނ ލިޔުންތަކާއި ތަކެތި، އާކައިވްކޮށް، ތާރީޚަށްޓަކައި އަދި ެއނޫްނެވސްގޮތަކުން ބޭނުްނވާެދނެ ަކމަށް ފެ .11
 .އެތަކެތި ބެލެހެއްޓުން

ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތަކުން ސީނުކަރައަށާއި، ސީނުކަރައިގިައ ހުންނަ އެހެން ޤައުމުތަުކގެ މިޝަންތަކަށާއި،  .12
 .ންބައިނަލްއަޤްވީާމ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ފޮނުއްވާ ލިޔުންތަކާއި ތަކެތި، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ރައްދުކުރު

މިނިސްަޓރުނާްނިއ (ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ސީނުކަރައަށް ަވޑައިގަންނަވާ ސަރުކާރުގެ ޢިއްޒަތްތެރިނަްނށް  .13
 .ލެއްގެ މަތިން ޕްރޮޓޮކޯލް ޚިދްމަތް ފޯރުކޮށް ދިނުންސޫހަމަޖެހިފައިވާ އު) ފުޅުންނަށްއެފެންވަރުގެ ޭބ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން ެއފެއާޒުން އަްނގަވައިިފ ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓަކްުނ ހޯދުމަށް ޭބންުނވާ މީހުން .14
ހިނދެއްގައި ސީނުކަރައަށް އެތެރެވިތޯ ނުވަތަ ނޫންޯތ ސީނުކަރައިގެ މިނިސްްޓރީ އޮފް ފޮރިންއެފެއާޒާ 

 .ގުޅައިގެން ބަލައި، ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން

ގުީތ ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަންޓް ދޫކުރުމާއި، ސީނުކަރައިގައި އުފަންވާ ދިެވހިކުދިން ރާއެްޖ ގެނައުމަށް ބޭންުނވާ ވަ .15
 .މީގެ އިތުރަށްެވސް ސަރުކާރުން އަންގަވައިފި ހިނދެއްގައި އެންގެވި ފާަރަތކަށް ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަންޓް ޫދކުރުން

ސީނުކަރައިގައި ހާލުގައިޖެހިގެން އެހީއަށް އެދޭ ދިވެހިންެގ މައްސަލައިގައި، ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަާކ  .16
 .ސްކުރުމާއި، ހާލުގައިޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވެިދުނންވިލަރެ

ސީނުކަރައިގެ ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ޕްރޮގާްރމްތަކުގެ ދަށުން ސީނުކަރައިގައި ކިޔަވާ ދިވެހި ކުދިންނާއި، ދިވެހި  .17
ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގަިއ ކިޔަވާ ކުދިންނާިއ، އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ކިޔަވާ ކުދިްނަނށް ދިމާވާ ެއކިއެކި 

 .މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް ދިނުމުގައި އެހީތެރިވެ ދިނުން

 .މަތީގައި ބަޔްާނކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ިއތުރަށްވެސް، ދިވެހި ސަރުކާރުން އަްނގަވާ ަކންތައްތައް ކުރުން .18
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ނޑައަޅާފައިވާ ދާއިމީ މިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް  ދިވެހިރާއްޖެއިން ޔޫރަޕިއަން ކޮމިއުނިޓީއަށް ކަ

 ސަރުކާރުން ޔޫރަޕިއަން ކޮމިޝަނާއި، ބެލްޖިއަްމ އަދި ފަރަންސޭސިވިލާތުގެ ސަރުކާރާ ދެެމުދ ދިވެހި .1
ހިންގަްނޖެހޭ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގުމާއި، ރާއްޖެއާއި ޔޫރަޕިއަން ކޮމިޝަނާއި، ބެލްޖިއަމް ައިދ 

 .އްކަތް ކުރުންވެރިކަން ަދމަހައްޓައި، ބަދަހިކުރުމަށް މަސަސިވިލާތުގެ ސަރުކާރާ ދެެމދު އެކުފަރަންސޭ

އަމް ައދި ފަރަންސޭސިވިލާތުގެ ސަރުކާރުގެ އިސް ފަރާތްތަކާއި، ރާއްޖެައްށ ޔޫރަޕިއަން ކޮމިޝަނާއި، ބެލިްޖ .2
މުހިންމު އެެހން ފަރާތްތަކާއި، މީޑިާޔެގ ފަރާތްތަކާއި، ޔޫރަޕިއަން ޑިޕްލޮމެޓިކް ކޮމިއުނިީޓއާ ުގޅުންތައް 

 .ފުކޮށް، ރާއްޖެއަށް ފައިދާާވނެ ޮގތަކަށް އެގުޅުންތައް ދެމެހެއްުޓންއުފައްދައި، އެފަރާތްތަކަށް ރާއްޖެ ތަޢުާރ

ޔޫރަޕިއަން ކޮމިޝަނާއި، ބެލްޖިއަމް ައިދ ފަންސޭސިވިލާތުގެ ސަރުކާރުގައި ހިނާގ މުހިންމު ސިޔާސީ،  .3
އިޤްތިޞާދީ ކަންކަމާއި އެނޫންވެސް މުހިންމު ކަމަށް މިޝަނަށް ފެންނަ ކަންކަމާބެހޭ ރިޕޯޓު ފޮނުވަންެޖޭހ 

 .ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަަކށް ލަސްނުކޮށް ފޮނުވުން

 ޔޫރަޕިއަން ކޮމިޝަނާއި، ބެލްޖިއަްމ އަދި ފަރަންސޭސިވިލާތުގެ އިނެްވސްޓަރުންނަށް ރާއްޖޭގަިއ .4
ތުތަކާބެހޭ މަޢްލޫމާތު އިންވެސްޓަރުންނަށް ފޯރުކޮށް ދިނުމާއި، އިންވެސްޓަުރްނ ސައިންވެސްޓްކުރުމަށް ހުރި ފުރު

އަދި .  ގުފަހިކުރުމަށް ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއެކު ކުރަންޖެހޭ ކަންަތއްތައް ކުރުންރާއްޖެ ގެނަުއަމށް މަ
ފަރަންސޭސިވިލާތުގައި ހުރި ރާއްޖޭގެ އިންވެސްޓަރުނަްންށ ޔޫރަޕިއަން ކޮމިޝަނާއި، ބެލްޖިއަމް އަދި 

އަދި އި، ބެލްޖިއަމް ނާޝަތުތަކާބެހޭ މަޢްލޫމާތުދީ އެފަދަ އިންވެސްޓަރުްނނަށް ޔޫރަޕިއަން ކޮމިސަފުރު
ތުތައް ތަނަވަސްކޮށް ދުިނމަށް ކުރެވެންހުރި ކަންތައްތައް ކުރުމަށް މަގުފަހިޮކށް ސަފަރަންސޭސިވިލާތުގައި ފުރު

 .ދުިނން

ޔޫރަޕިއަން ކޮމިޝަނާއި، ބެލްޖިއަމް އަިދ ފަރަންސޭސިވިލާތުގައި ިދވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރާ ޑިޕްލޮމެޓިކް  .5
ރްާއޭޖެގ ، ކިއެކި އިޖްތިާމޢީ ޙަފްލާތަކުގައި ބައިވެރިވެ، ރާއްޖެ ތްަމސީލުކޮށްފަރާތުގެ ހައިސިއްޔަތުން އެ

 .ތުތައް ބޭނުންކުރުންސަވުމަށް އެފަދަ ފުރުތުތައް ކުރިއެރުޙަމަޞްލަ

 .ރާއްޖޭގެ މިނިަވނުްދވަސް ފާހަގަކުރުން .6

ވާީމ ޖަމާޢަތްތަކްުނނާިއ، ޔޫރަޕިއަން ކޮިމޝަނާއި، ބެލިްޖއްަމ ައދި ފަރަންސޭސިވިލާތުގެ އެކިއެކި ބައިނަލްއަޤް .7
އެކިއެކި އަމިއްލަ ޖަމާޢަތްތަކުން ބާއްވާ ޖަލްސާ، ސެމިނަރ އަދި ވަރކްޝޮޕް ފަދަ ކަންކަމުގައި، މިނިސްްޓީރ 

 .އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުން އެންގެވިަފދައަކުން ާރއްޖެ ތަމްސީލުކުރްުނ

ރަޕިއަން ކޮމިޝަނާއި، ބެލްޖިއަމް ައިދ ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންާވ އެހީ ހޯދުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ޔޫ .8
 .ފަރަންސޭސިވިލާތުގެ ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކަށް އެހީހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ވިލަރެސްކުރުން

 .ރާއްޖޭގެ މީހްުނ ބިނާކުރަުމށް އިތުރު ފުރުޞަތު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން .9
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 އެންޫނވެސް މަޢްލޫމާތު ހުރި ޑޮކިއުމަންޓް، ިމޝަންގެ މިޝަންގެ ަމސައްކަތަށް އެހީ ލިބޭފަދަ ފޮތާއި .10
 .ލައިބްރަރީއަށް އެއްކޮށް، ބެލެހެއްޓުން

ތާރީޚަށްޓަކައި އަދި ެއނޫންވެސްގޮތަކުން ބޭނުންވެދާނެ ކަމަށް ފެންަނ ލިޔުންތަކާއި ތަކެތި އާކައިވްކޮށް،  .11
 .އެތަކެތި ބެލެހެއްޓުން

ށާއި، ބްރަސްލްސްގައާއި ޕެރިސްގައި ހުންނަ އެހެން ޤައުމުތަކުގެ ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތަކުން ޔޫރަޕިއަން ކޮމިޝަނަ .12
މިޝަންތަކަށާއި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ފޮނުއްވާ ލިޔުންތަކާއި ތަކެތި، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް 

 .ރައްދުކުރުން

ތްތެރިންނަްށ ސަރުކާރުގެ ޢިއްޒަރަސްމީ ދުަތރުފުޅެއްގައި ޔޫރަޕިއަން ކޮމިޝަނަށް ވަޑައިގަންނަާވ  .13
ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލެއްގެ މަތިން ޕްރޮްޓކޯލް ޚިދްމަތް ފޯރުކޮށް ) މިނިސްޓަރުންނާއި އެފެްނވަރުގެ ބޭފުޅުންނަްށ(

 .ދުިނން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓަކްުނ ހޯދުމަށް ޭބންުނވާ މީހުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން ެއފެއާޒުން އަްނގަވައިިފ  .14
އި ފަރަންސޭސިވިލާތަށް އެތެރެވިތޯ ނުވަތަ ޫނންތޯ ބެލްޖިއަމް އަދި ފަރަންސޭސި ހިނދެއްގައި ެބލްޖިއަމް އާ

 .ވިލާތުގެ މިިނސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒާ ގުޅައިގެން ބަލައި، ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން

 ްޓރެވަލް ބެލްޖިއަމް ައިދ ފަރަންސޭސި ވިލާތުގައި އުފަންވާ ދިވެހިކުދިން ރާއްޖެ ގެނައުމަށް ބުޭނންވާ ވަގުތީ .15
ޑޮކިއުމަންޓް ދޫކުރުމާއި، މެީގ އިތުރަށްެވސް ސަރުކާރުން އަންގަަވއިފި ހިނދެއަްގއި އެންގެވި ފަރާތަކަށް 

 .ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަންޓް ދޫކުރުްނ

ބެލްޖިއަމް އަދި ފަރަންސޭިސ ވިލާތުގިައ ހާލުގައި ޖެހިގެން އެހީއަށް އެދޭ ދިވެހިންގެ މައްސަލައިގައި،  .16
 . ފަރާތްތަކާ ވިލަރެސްކުރާުމއި، ހާލުގައިޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުންސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ

ބެލްޖިއަމް ާއއި ފަރަންސޭސިވިލާތުގެ ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ދަށުން ބެްލިޖއަމްގައާއި  .17
ދިންނާއި، އަމިއްަލ ފަރަންސޭސި ވިލާތުގައި ކިޔަވާ ދިވެހި ކުދްިނނާއި، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ަޚރަދުގައި ކިޔަވާ ކު

 .ޚަރަދުގައި ކިޔަވާ ކުދިންނަށް ދިމާވާ އެކިއެިކ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް ދިނުމުގައި އެހީތެރިވެ ދުިނން

 .މަތީގައި ބަޔްާނކުރެވިފައިވާ ކަންތްައތަކުގެ ިއތުރަށްވެސް، ދިވެހި ސަރުކާރުން އަްނގަވާ ަކންތައްތައް ކުރުން .18

 

 އްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައްބަންގްލަދޭޝްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާ

 ހްިނގުާމއި، ރާއްޖެއާިއ ދިވެހި ސަރުކާރާއި ބަންގްލަދޭޝް ސަރުކާރާ ދެެމދު ހިންަގންޖެހޭ ުމޢާމަލާތްތައް .1
 .ވެިރކަން ދަމަހައްޓައި، ބަދަހިކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުންބަންގްލަދޭޝާ ދެެމދު އެކު
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އި، ރާއްޖެއަށް މުހިންމު އެހްެނ ފަރާތްތަކާއި، މީޑިޔާގެ ބަންގްލަދޭޝް ސަރުކާރެުގ އިސް ފަރާތްތަކާ .2
ރަކާތްތެރިވާ ޑިޕްލޮމެޓިކް ކޮމިއުނިޓީއާ ގުޅުންތްައ އުފައްދައި، އެފަރާތްތަކަށް ހަބަންގްލަދޭޝަްގއި ، ފަރާތްތަކާއި

 .ރާއްޖެ ތަޢާރުފުކޮށް، ރާއްޖެއަށް ފައިދާވާނެ ގޮތަކަށް އެގުޅުންތައް ދެމެހެއްޓުން

ނގާ މުހިންމު ސިޔާސީ، އިޤްތިޞާދީ ކަންކަމާއި އެނޫްނެވްސ މުހިންމު ކަމަށް އި ހިބަންގްލަދޭޝްަގ .3
 ހައިކޮމިޝަނަށް ފެންނަ ަކންކަމާެބހޭ ރިޕޯރޓް ފޮނުވަންޖެހޭ ރްާއޖޭގެ ބަންގްލަދޭޝްަގއި ހުންނަ ިދެވހިރާއްޖޭގެ

 .ފަރާތްތަކަށް ލަސްނުކޮށް ފޮނުވުން

ތަކާބެހޭ މަޢްލޫމާތު ބަންގްލަޭދޝްގެ އިންވެސްޓަރުންނަށް ތުސަ އިންވެސްޓްކުރުަމށް ހުރި ފުރުރާއްޖޭގައި .4
ފޯރުކޮށްދިނުމާިއ، އިންވެސްަޓރުން ރާއްޖެ ގެނުައމަށް ަމގުފަހިކުރުމަށް ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއެކު 

އަދި، ރާއްޖޭެގ އިންވެސްޓަރުންނަށް ަބންގްލަދޭޝްގިައ ހުރި .  ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުން
ތުތްައ ސަރުންނަްށ ބަންގްލަޭދޝްގައި ފުރުލޫމާތުދީ އެފަަދ އިންވެސްޓަކާބެހޭ މަޢްތުތަަސފުރު

ތަނަވަސްކޮށިްދނުމަށް ދެ ޤައުމުގެ ސަރުކާރާއި، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއެކު، ކުރެވެންހުރި ކަންތައްތައް ކުރުމަްށ 
 .މަގުފަހިކޮށްދިނުން

 ފަރާތުގެ ހައިސިއްޔަތުން އެކިއެކި އިޖްތިމާޢީ ބަންގްލަދޭޝްަގއި ދިވެހިރާްއޖެ ތަމްސީލުކުރާ ޑިޕްލޮމެިޓކް .5
ތުތައް ސައް ކުރިއެރުވުމަށް އެފަދަ ފުރުތުތަޙަލަޞްޙަފްލާތަކުގައި ބައިވެރިވެ، ރާއްޖެ ތަމްސީލުކޮށް، ރާއްޖޭގެ މަ

 .ބޭނުންކުުރން

 .ރާއްޖޭގެ މިނިަވނުްދވަސް ބަންގްލަދޭޝްގައި ފާހަގަކުރުން .6

ތްތަކްުނ ނަލްއަޤްވާމީ ަޖމާޢަތްތަކުންނިާއ، އެކިއެކި ައިމއްލަ ޖަމާޢައިކި ބަބަންގްލަދޭޝް ސަރުކާރުންނާިއ، އެކިއެ .7
ރ އަދި ވަރކްޝޮޕް ފަދަ ކަންކަމުގައި، ިމިނސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެެފއާޒުން ބާއްވާ ޖަލްސާ، ސެމިނަ

 .އެންގެވިަފދައަކުން ރާއްޖެ ތަްމސީލުކުރުން

ގްަލދޭޝް ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ންހި ސަރުކާރުން ބަރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންާވ އެހީ ހޯދުމަްށ ދިވެ .8
 .މަޝްރޫޢުތަކަށް އެހީ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ވިލަރެސްކުރުން

 .ތު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުންސަހްުނ ބިނާކުރުމަށް އިތުރު ފުރުރާއްޖޭގެ މީ .9

 ލިބޭފަދަ ފޮތާއި އެނޫންވެސް ބަންގްލަދޭޝްަގއި ހުންނަ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތަށް އެހީ .10
 .މަޢްލޫމާތު ހުރި ޑޮކިއުމަންޓް، ހައިކޮމިޝަނުގެ ލައިބްރަރީއަށް އެއްކޮށް، ބެލެހެއްޓުން

ތާރީޚަށްޓަކައި އަދި އެނޫްނެވސް ގޮތަކުން ބޭނުންވެާދނެ ކަމަށް ފެންަނ ލިޔުންތަކާއި ތަކެތި، އާކައިވްކޮށް،  .11
 .އެތަކެތި ބެލެހެއްޓުން
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ކުން ބަންގްލަޭދޝް ސަރުކާރަށާއި، ބަންގްލޭަދޝްގައި ހުންނަ އެހެން ޤައުމުތަކުެގ ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތަ .12
މިޝަންތަކަށާއި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްިޢއްޔާތަކަށް ފޮނުއްވާ ލިޔުންތަކާއި ތަކެތި، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް 

 .ރައްދުކުރުން

މިނިސްޓަރުންނާިއ ( ޢިއްޒަތްތެރިންނަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ބަންގްލަދޭޝަށް ވަޑައިގްަނނަވާ ސަރުކާރުގެ .13
 .ލެއްގެ މަތިން ޕްރޮޓޮކޯލް ޚިދްމަތް ފޯރުކޮށް ދިނުންސޫހަމަޖެހިފައިވާ އު) ފުޅުންނަްށއެފެންވަރުގެ ޭބ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓަކްުނ ހޯދުމަށް ޭބންުނވާ މީހުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން ެއފެއާޒުން އަްނގަވައިިފ  .14
ގްލަދޭޝަށް އެތެރެވިތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބަންގްލަދޭޝެްގ ފޮރިން މިނިސްޓްރީއާ ގުޅައިގްެނ ހިނދެއްގައި ބަން

 .ބަލައި، ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

ކުުރމާއި، ދޫ ވަގުީތ ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަންްޓ ބަންގްލަދޭޝްަގއި އުފަނާްވ ިދވެހިކުދިން ރާްއޖެ ގެނައުމަށް ބޭންުނވާ .15
 .ކުރުންަތކަށް ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަންޓް ޫދގަވައިފި ހިނދެއްގައި އެންގެވި ފާަރމީގެ އިތުރަށްެވސް ސަރުކާރުން އަން

ބަންގްލަދޭޝްަގއި ހާލުގައިޖެހިގެން އެހީއަށް އެދޭ ދިވެހިންެގ މައްސަލައިގައި، ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ  .16
 .ވިލަރެސްކުރުމާއި، ހާލުގައިޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވެ ދިނުން

ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ދަުށން ބަންްގލަޭދޝްގައި ކިޔާަވ ދިވެހި ކުދިންނާއި، ބަންގްލަދޭޝް  .17
ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގަިއ ކިޔަވާ ކުދިންނާއި، އަމިްއލަ ޚަރަދުގައި ކިޔަވާ ކުދިންނަށް ދިާމާވ އެކިއެިކ 

 .މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް ދިނުމުގައި އެހީތެރިވިެދންުނ

 .ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ިއތުރަށްވެސް، ދިވެހި ސަރުކާރުން އަްނގަވާ ަކންތައްތައް ކުރުންމަތީގައި ަބޔްާނ .18

 ޕާކިސްތާނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް

އްޖެއާއި ދިވެހި ސަރުކާރާއި ޕާކިސްތާނު ސަރުކާރާ ދެެމދު ހްިނގަންޖެހޭ މުާޢމަލާތްތައް ހިންގުާމއި، ރާ .1
 .ވެރިކަން ދަމަހައްޓައި، ބަދަހިކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުންކިސްތާނާ ދެމެދު އެކުޕާ

 ފަރާތްތަކާއި، ޕާކިސްތާނު ސަރުކާރުގެ އިސް ފަރާތްތަކާއި، ރާއްޖެއަށް މުހިންމު އެހެން ފަރާތްތަކާއި، މީޑިޔާގެ .2
އި، އެފަރާތްތަކަށް ރާއްެޖ ރަކާތްތެރިވާ ޑިޕްލޮމެޓިކް ކޮމިއުިނޓީއާ ގުޅުންތަްއ އުފައްދަހަޕާކިސްތާނުގައި 

 .ޅުންތައް ދެމެހެއްޓުންގުތަޢާރުފުކޮށް، ރާއްޖެއަށް ފައިދާާވނެ ގޮތަކަށް އެ

ތިޞާދީ ކަންކަމާއި އެނޫންެވސް މުހިންމު ކަމަށް ޤްނގާ ުމހިންމު ސިޔާސީ، އިޕާކިސްތާނުގައި ހި .3
 ރިޕޯޓު ފޮނުވްަނޖެހޭ ރާއްޖޭެގ ގައި ހުންނަ ިދެވހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަނަށް ފެންނަ ަކންކާަމބެހޭޕާކިސްތާނު

 .ފަރާތްތަކަށް ލަސްނުކޮށް ފޮނުވުން

ތުތަކާބެހޭ މަޢްލޫމާތު ޕާކިސްތާނުގެ އިންެވސްޓަރުންނަށް ފޯރުކޮށް ސަ އިންވެސްޓްކުރުމަށް ހުރި ފުރުރާއްޖޭގައި .4
ކާއެކު ކުރަންޖެޭހ ދުިނމާއި، ިއްނވެސްޓަރުން ރްާއޖެ ގެނައުމަްށ މަގުފަހިކުރުމަށް ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަ
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ތުތަކާބެހޭ މަޢްލޫމާތުީދ ސަނަށް ޕާކިސްތާނުގަިއ ހުރި ފުރުއަދި، ރާއްޖޭގެ އިންެވސްޓަރުން. ކަންތައްތައް ކުރުން
ތުތައް ތަނަވަސްކޮށްދުިނމަށް ދެ ޤައުމުގެ ސަރުކާރާއި، ސަޓަރުންނަށް ޕާކިސްތާނުގައި ފުރުއެފަދަ އިންެވސް

 .ހުރި ކަންތައްތައް ކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުންއަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއެކު، ކުރެވެން

ޕާކިސްތާނުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރާ ޑިޕްލޮމެޓިކް ފަރާތުގެ ހައިސިއްޔަތުން އެކިއެކި އިޖްތިމާީޢ  .5
ޙަފްލާތަކުގައި ބައިވެރިވެ، ރާއްޖެ ތަމްސީލުކޮށް، ރާއްޖޭގެ މަޞްލަޙަތުތައް ކުރިއެރުވުަމށް އެފަދަ ފުރުޞަތުތައް 

 .ނުްކުރންބޭނު

 .  ޕާކިސްތާނުގައި ފާހަގަކުރުންރާއްޖޭގެ މިނިަވނުްދވަސް .6

ޢަތްތަުކްނ ޕާކިސްތާނު ސަރުކާރުންނާއި، އެކިއެކި ބައިަނލްއަޤްވާމީ ޖަާމޢަތްތަކުންނާއި، އެކިއެކި އަމިއްލަ ޖަމާ .7
ޒުން ރ އަދި ވަރކްޝޮޕް ފަދަ ކަންކަމުގައި، ިމިނސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެެފއާބާއްވާ ޖަލްސާ، ސެމިނަ

 .އެންގެވިަފދައަކުން ރާއްޖެ ތަްމސީލުކުރުން

ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުނާްވ އެހީ ހޯދުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ޕާކިސްތާނު ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  .8
 .މަޝްރޫޢުތަކަށް އެހީހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ވިލަރެސްކުރުން

 .ށް މަސައްކަތް ކުރުންތު ހޯދުމަސަހްުނ ބިނާކުރުމަށް އިތުރު ފުރުރާއްޖޭގެ މީ .9

ޕާކިސްތާނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތަށް އެހީ ލިބޭފަދަ ފޮތާއި އެނޫްނވެްސ  .10
 .މަޢްލޫމާތުހުރި ޑޮކިއުމަންޓް، ހައިކޮމިޝަނުގެ ލައިބްރަރީއަށް އެއްކޮށް، ބެެލހެއްޓުން

މަށް ފެންަނ ލިޔުންތަކާއި ތަކެތި، އާކައިވްކޮށް، ތާރީޚަށްޓަކައި އަދި ެއނޫްނެވސްގޮތަކުން ބޭނުްނވާެދނެ ަކ .11
 .އެތަކެތި ބެލެހެއްޓުން

ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތަކުން ޕާކިސްތާނު ސަރުކާރަށާއި، ޕާކިސްތާނުގައި ހުނަްނ އެހެން ޤައުމުތަކުގެ  .12
ތަކަށް މިޝަންތަކަށާއި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ފޮނުއްވާ ލިޔުންތާަކއި ތަކެތި، ކަމާބެހޭ ފަރާތް

 .ރައްދުކުރުން

މިނިސްޓަުރންނާިއ (ރަސީްމ ދަތުރުފުޅެއްގައި ޕާކިސްތާނަށް ވަޑައިގްަނނަވާ ަސރުކާރުގެ ޢިއްޒަތްތެރިންނަްށ  .13
 .މަތް ފޯރުކޮށްދުިނންލެއްގެ މަތިން ޕްރޮޓޮކޯލް ޚިދްސޫހަމަޖެހިފައިވާ އު) އެފެންވަރުގެ ޭބފުޅުންނަށް

ޒުން އަްނގަވައިިފ އާން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން ެއފެ ޭބންުނާވ މީހުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓަކްުނ ހޯދުމަށް .14
ާއ ގުޅައިގެން ބަލައި،  ޕާކިސްތާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްީރހިނދެއްގައި ާޕކިސްތާނަށް އެތެރެވިތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ

 .ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

ވާ ވަގުީތ ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަންޓް ދޫކުުރމާއި، ޕާކިސްތާނުގައި އުފަންާވ ދިެވހިކުދިން ރާއެްޖ ގެނައުމަށް ބޭނުްނ .15
 .ކުރުންމީގެ އިތުރަށްެވސް ސަރުކާރުން އަންގަވައިފި ހިނދެއްގައި އެންގެވި ފާަރަތކަށް ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަންޓް ޫދ
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ޕާކިސްތާނުގައި ހާލުގައިޖެހިގެން އެހީއަށް އެދޭ ދިވެހްިނެގ މައްސަލައިގައި، ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ  .16
 .ލަރެސްކުރުމާއި، ހާލުގައިޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވެ ދިނުންވި

ޕާކިސްތާނު ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ދަުށން ާޕކިސްތާނުގައި ކިޔަވާ ދިވެހި ކުދިންނާއި، ިދވެހި  .17
ކި ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގަިއ ކިޔަވާ ކުދިންނާިއ، އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ކިޔަވާ ކުދިްނަނށް ދިމާވާ ެއކިއެ

 .މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް ދިނުމުގައި އެހީތެރިވެ ދިނުން

 . ސަރުކާރުން އަްނގަވާ ަކންތައްތައް ކުރުންމަތީގައި ަބޔްާނކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ިއތުރަށްވެސް، ދިވެހި .18

 ގެ މަސައްކަތްތައް އެމްބަސީޓަންގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެވޮޝިންގް

ސަރުކާރާ ދެމެދު ހިންގްަނޖެހޭ އެކިއެކި މުޢާމަލާތްތައް ހިންގުމާއި، ރާއްޖެއާއި އެމެރިކާގެ ސަރުކާރާއި ދިވެހި  .1
 .އެމެރިކާއާއި ދެމެދު އެކުވެރިކަން އުފައްދަން މަސައްކަތް ކުރުން

އެމެރިކާގައި ިކޔަވަންތިބޭ ދިެވހި ކުދިންާނިއ އެހެނިހެން ބޭނުމުގައި ތިބޭ ދިވެހިންނަށް ެއމެރިކާގައި ތިބުމަށް  .2
ޒާ ހޯދުމަށް، އެެމރިކާ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅައިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަންތަްއތައް ކުރުމާިއ ބޭންުނވާ ވީ

 .އެކަމަށް ބޭންުނވާ ލިޔުން، ސަރުކާރުން އަންަގވާ ގޮތެއްގެމަތިން ދޫކުރުން

ޓް ދޫކުރުމާއި، އެމެރިކާގައި އުފަންވާ ދިވެހި ކުދިން ރާއްެޖ ގެނައުމަށް ބޭނުންވާ ވަގުީތ ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަން .3
 .ސަރާުކރުން އަންގަވައިފި ހިނދެއްގައި އެންެގވި ފަރާތަކަށް ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަންޓް ދޫކުރްުނ

އެމެރިކާގައި ހާލުގައި ޖެހިގެން އެކިއެކި އެހީއަށް އެދޭ ިދެވހިންގެ މައްސަލަ، ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފާަރތްތަކާ  .4
 .ރާތްތަކަށް އެހީތެރިވުންލުގައިޖެހޭ ފަހާޅައިގެން ހަަމޖެހޭތޯ ބެލުމާއި، ގު

އްޒަތްތެރިންާނއި، އަދި ެއމެރިކާގައި ްޓރާންސިޓް ޢިގްަނނަވާ ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ްށ ވަޑައިޓަނަވޮޝިންގް .5
ކުރައްވާ މިފަަދ ފަރާތްތަކާ، މިނިސްޓްރީން އަންގަަވއިފި ހިނދެްއގައި އެއަރޕޯޓުން އިސްތިޤްބާލުކޮށް، އެންގެިވ 

 . ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުންމިންވަރަކަށް ްޕރޮޓޮކޯލާބެހޭ

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލުން، ރަސްމީ ކަންތައްތަކުގައި ބޭރެުގ އެކިއެކި ޤައުމުތަކަށް ވަޑައިގަތުމަށް  .6
/ ބޭންުނވާ ވީޒާގެ ކަންތައް ބޭންުނވެއްޖެ ހިނދެއްގައި، އެމެރިކާގައި ހުންނަ އެ ޤައުމުތަކުގެ އެމްބަސީ

 .ޖެއްސުންހައިކޮމިޝަންތަކާ ގުޅައިގެން ހަމަ

ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން ފޮނުއްވައިގެން ެއމެރިކާގައި ކިޔަަވމުންދާ ދިވެހި ކުދިން އެމެިރކާގައި  .7
 .ތިބުމާއި ކިޔެވުމާބެހޭ ކަންތައްތަކުގައި އެހީތެރިވެދިނުން

ރު ދުނިޔެއާބެހޭ އެމެރިކާގެ ޓީީވއާއި ރޭޑިއޯއްިނ ފޮނުވާ އަދި ނޫސްތަކުގައިޖަހާ ރާއްޖެއާބެހޭ ޚަބަރުތަކާއި، ބޭ .8
ފަދަ ކަންކަމާބެހޭގޮތުން މިނިސްޓްރީން ެނޭރ ތައް މިނިސްޓްރީއަްށ ފޮނުވައި، އެއެކިއެކި މުހިންމު ޚަބަރު

 .ޕްރެސްރިލީޒް ނެރުންފަދަ ކަންތައްތައް ކުރުން
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ގަވައިިފ ގައި ިދވެހި ސަރުކާރުން ހައްދަވާ ތަންތަން އިމާާރތްކުރުމާބެހޭ ކަންތައްތައް ސަރުކާރުން އަންއެމެރިކާ .9
 .ހިނދެއްގައި ުކރުން

ގައި ހިންގަވާ އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކަށް ހިނގާ ޚަރަދުތަކުގެ ހިސާބުތައް،  އެމެރިާކދިވެހި ސަރުކާރުން .10
 .ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުމާިއ ބެލެހެއްޓުން

ައދި އެކިއެކި ޖަމާޢަތްތަކްުނ ،  ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތަކުންނާއި، އިަދ އެހެނިހެން މިޝަންތަކުންނާއިއެމެރިކާގައި .11
 ތަކެތި، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދަދިވެހި ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ފޮނުއްވާ ޚާއްޞަ ލިޔުންތަކާއި އެފަ

ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ފަރާތްތަކާއި އަދިވެސް ެއންޫނ  އެމެރިކާ ފޮނުވުމާއި ައދި ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތަކުން
 . އެކިއެިކ ލިޔްުނތަކާއި އެފަދަ ތަކެތި ރައްދުކުރުންފަރާތްތަކަށް ފޮނުއްވާ

ބަރުންނާއި، ޑިޕްލޮމެޓިކް ކޮމިއިުނީޓ ން މެރެސް އަިދ ސެނެޓުގެކޮންގްސަރުކާރުގެ އިސްފަރާތްތަކާއި، އެމެރިކާ  .12
އަދި މީޑިއާެގ ފަރާތްތަކާ ގުޅުން އުފައްދައި އެ ފަރާތްތަކަށް ރާއްޖެ ތަޢާރުފުކޮށް، ރާއްޖެއަށް ފައިާދާވެނ 

 .ގޮތަކަށް އެ ގުޅުން ދެމެހެއްޓުން

ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތުގެ ހައިސިއަްޔތުން އެކިއެކި އިޖްތިމާޢީ ޙަފްލާތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށްލިޭބ  .13
 .ދަޢްވަތުތައް ޤަބޫލުކޮށް، އެފަދަ ޙަފްލާތަކުގައި ބައިވެރިވުން

ޔާސަތަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ގެ ސިއެެމރިކާސިޔާސީ އަދި އިޤްތިޞާދީ މައްސަލަތަކާބެހޭގޮތުން  .14
ތަށް އަސަރުކުރާނެކަމަށް ފެންނަ ަކންތައްތައް ަބލައި، އެ ޙަލަޞްއްޖޭެގ ޤައުމީ ފިައދާއަށާއި، މަދިވެހިރާ

 .ލޫމާތު ހޯދައި، ދިވެހި ސަރުކާރަށް އަންގަމުން ގެނިްދުއންންތައްތަކާބެހޭގޮތުން އިތުރު މަޢްކަ

 ވަަނ 14ގެ ޤައުމުތަާކއި ސިޔާސަތަށް އަންނަ ަބދަލުތަކާބެހޭ މަޢްލޫމާތު، ދިވެހިރާއްޖެއަްށ އެހީވާ ބޭރު .15
 .ނަންބަރުަގއިވާ ގޮތުގެމަތިން ދުރާލާ ހޯދުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ވިޔަފާރި އަދި ޓޫރިޒަމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ މްިނވަރާބެހޭގޮތުން އެމެރިކާެގ  .16
 .މީހުންނަށް މަްޢލޫމާތު ދުިނން
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