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ޑިފެންސް

ޤާނޫނުއަސާސީން

އެންޑް
ލިބިދޭ

ނޭޝަނަލް
ބާރުގެ

ދަށުން

ސެކިއުރިޓީ

ނ
އުފައްދަވާފައިވަ ީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ.

މި

މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
 .1ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތަށް ނުރައްކަލެއް ނުވަތަ އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެ ކޮންމެ ކަމަކުން،
ދިވެހި ދައުލަތާއި ޤާނޫނީ ވެރިކަން ދިފާޢުކޮށް ޙިމާޔަތްކުރުން .އަދި އެފަދަ ކަމެއް މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު
ކުރާނަމަ އެކަމެއް މަނާކޮށް ވަގުތުން ހުއްޓުވައި ޤާނޫނީ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.
 .2ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރާއްޖޭގެ އާކިޕެލެޖިކަލް
ބޭސްލައިންތަކުގެ ތެރޭގައިވާ ބިމާއި ،ޖައްވާއި ،ކަނޑާއި ،އެ ކަނޑުގެ އަޑީގައިވާ ބިމާއި ،އެ ކަނޑާ
ގުޅިފައިވާ ޖައްވު ދިފާޢުކޮށް ،ޙިމާޔަތްކުރުން .އަދި މިކަންކަމާބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތައް
ތަންފީޒުކުރުމުގައި ،ދިވެހި ސަރުކާރަށް އެހީތެރިވުން.
 .3ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ސަރަޙައްދާއި އެ ސަރަޙައްދުގައިވާ ޤުދްރަތީ ވަސީލަތްތައް ޙިމާޔަތްކޮށް
ބެލެހެއްޓުން .އަދި ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ސަރަޙައްދުގައި އެއްވެސް ބަޔަކު ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މަސްވެރިކަން
ކުރާކަން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ،ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ޚިލާފުކަމެއް ކުރާކަން އެނގިއްޖެނަމަ ،އެކަމެއް ބަލައި
އެކަމެއް މަނާކޮށް ،އެކަމާމެދު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.
 .4ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާއްސަ އިޤްތިޞާދީ ސަރަޙައްދާއި އަދި ސިޔާސީ ސަރަޙައްދުގެ އެއްގަމާއި ،ކަނޑާއި
ވައިގެ ތެރެއިން ،ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ އުޅަނދުތަކާއި ،މަތިންދާ ބޯޓު ފަހަރު ދަތުރުކުރުމުގައި ޤާނޫނ ާ ޚިލާފު
ޢަމަލެއް ކޮށްފިނަމަ ،އެކަމެއް ބަލައި ،އެކަމާމެދު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.
 .5ކަނޑުމަތީގައި ހާ ލުގައި ޖެހޭ މީހުން ހޯދައި ސަލާމަތްކުރުމާއި ،ކަނޑާއި އެއްގަމުގައި ދިމާވާ ނުރައްކާތެރި
ހާދިސާތަކުގައި ،ރައްޔިތުންގެ ފުރާނައާއި މުދާ ސަލާމަތްކުރުން.
 .6އަލިފާނުގެ

ނުރައްކަލުން،

ރައްޔިތުންނާއި

އެމީހުންގެ

މުދާ

ސަލާމަތްކުރުމުގެ

ގޮތުން

އަޅަންޖެހޭ

ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.
އ
 .7ރާއްޖެއަށް ދިމާވާ ޤުދްރަތީ އަދި އެނޫންވެސް ނުރައްކާތެރި ބޮޑެތި ހާދިސާތަކުގައި ރައްޔިތުންގެ ފުރާނައާ ި
މުދާ ސަލާމަތްކުރުމާއި ،އަދި އެފަދަ ހާދިސާއަކުން ލިބިދާނެ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި،

އ ންމު
ާ

ހާ ލަތަކަށް

ސަރުކާރުގެ

ގެނައުމުގައި،

ކަމާބެހޭ

ފަރާތްތަކާ

ގުޅިގެން

އިސްވެ

ހަރަކާތްތެރިވުން.
 .8ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ސޮއިކޮށް ތަޞްދީޤުކޮށްފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަރަޙައްދީ މުޢާހަދާތަކާއި
އެއްބަސްވުންތަކުގައި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީން ކުރުން ލާޒިމުކުރާ
އެންމެހައި ކަންކަން ހިންގައި ތަންފީޒުކުރުން.
 .9ރާއްޖޭގެ ކަނޑާއި ވައިގެ ބަނދަރުތަކުގެ ސަލާމަތްތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަން ބެލެހެއްޓުން.
 .10ރާއްޖޭގެ ކަނޑާއި ވައިގެ ބަނދަރުތަކަށް އަންނަ އަދި ފުރާ އުޅަނދުފަހަރާއި އެ އުޅަނދުފަހަރުން
އެތެރެކުރެވޭ

އަދި

ބޭރުކުރެވޭ

އަންނަ

ތަކެއްޗާއި،

އަދި

ފުރާ

މީހުންނާއި،

ބަނދަރު

ނ
ހިމެ ޭ

ސަރަޙައްދުތަކަށް ވަދެނިކުމެވާ މީހުންނާއި ،ވެއްދޭ އަދި ނެރެވޭ ތަކެތި ބެލުމާއި މިފަދަ ކަންކަން
ބެލެހެއްޓުމުގައި ،ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުން.
 .11ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިފާޢާއި ،ޤައުމީ ސަލާމަތާބެހޭ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައެޅުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި
ސިފައިންގެ ވެރިޔާއަށް ލަފާދީ ،އެހީތެރިވުން.
ނ
 .12ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިޤްލާލަށް ،ރާއްޖޭގެ ސިޔާދަތާއި ޤައުމީ ސަލާމަތަށް އަދި ޤާނޫ ީ
ވެރިކަމަށް ނުރައްކަލެއް ނުވަތަ އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެ ކަންކަމާބެހޭ މަޢްލޫމާތު އެއްކޮށް ދިރާސާކޮށް،
އެކަމާބެހޭގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.
 .13ޤައުމީ މަޞްލަޙަތާއި އަދި އަމަންޢާންމަށް ގެއްލުމެއްވެދާނެ ކޮންމެ ކަމަކުން ދިވެހި ދައުލަތް ޙިމާޔަތްކޮށް
ރައްކާތެރިކުރުމުގައި ،ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތ ◌ަކަށް އެހީތެރިވުން.
 .14މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން ،ޤާނޫނީގޮތުން
ހިންގަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.
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