
 

 

 

  



 

  

އަހަުރގަިއ ދައުލަުތގެ ކުތުުބޚާާނގެ ނަުމގަެއވެ. މިލަިއބްރަރީއަީކ ރާްއޭޖގަިއ ހުިރ ެއންެމ ދުވަްސީވ ޕަބްލިްކ  1945ުކތުބުޚާާނ އުފެުދނީ ޤައުމީ 

ްނ ގަެއވެ. އެެހންކަުމން ިމތާރީޚުްނ ެފށިގެ  1982ޫޖން  1ލައިބްރަީރއެވެ. ެނޝަނަްލ ލައިބްަރރީެގ ކޮންެސޕްޓް ރާއްެޖއަްށ ތަާޢަރފްކުރެުވނީ 

 ޕަބްލިކް ލައިްބރަރީ) ދެުމންައްނނަ މުައއްސަސާެއކެވެ.-ކަމް-މިލައިބްަރރީ އަކީ ނެަޝނަލް އަިދ ަޕބްލިކް ލައިބްަރރީެގ ޚިުދމަްތ (ެނަޝނަލް ަލއިބްރަރީ 

 

ކެއްާޗއި، ިދވެިހ ާރއްެޖއިްނ ގެ ދަުށން ިދވެިހރާއްޭޖގަިއ ާޝއިުޢކޮށް ެނރޭ ތަ 1/2006"ޤައުމީ ކުތުުބޚާާނއަށް ތަކެިތޖަމާކުުރމުެގ ޤާޫނނު" ަނންބަރު 

ތަކެިތ ޤަުއމީ  ބޭރުަގއި ދިެވހި ަރއްިޔތުްނނާއި، ިދެވހި ަޖމްޢިްއޔާތަުކންާނއި، ިދވެިހ ަޖމާޢަތްތަުކންާނއި، ދިެވހި ުކންފުިނަތކުން ާޝއިޢުކޮްށ ނެރޭ

ނުޑތަކާިއ ކުތުބުޚާނާައށް ޖަާމކުރުމަްށ ލާޒިމްުކރެއެވެ. ޤަުއމީ ުކތުބުޚާާނގެ ިޚުދމަްތތައް ަބއްަޓންވެ ަފއި ުހންަންނވާީނ ބައިނަްލއަްގވާީމ މިްނގަ

ބުޚާާނއަްށ އެްއގޮަތށް ަޒމާީނ ވަޞީަލތްަތއް ޭބުނންކޮށްެގްނ ޚިުދަމތް ފޯރުޮކށްެދޭވގޮަތށެވެ. ސްޓްރެެޓިޖކް ޕްޭލން އެކުލާަފއިިމވަީނ ޤައުީމ ުކތު

ނޑައަޅާަފއިާވ މެންޑޭްޓގަިއ ހުިރ ކަންަތއްަތއް ާޙޞިލުކުރުަމށްޓަކައި ކު އަަހރު ުދވަހަެށެވ. ލައިބްަރރީ ގެ ވިަޝން/ިމޝަްނ  3ިރޔަްށއޮްތ ކަ

 ޙާޞިލްކުރުަމށްޓަަކއި ިމސްޓްރެެޓޖިކް ޕްޭލން މުިހއްުމ ދައުެރއް ައދާކުާރނެެއވެ.

 ދެމެެހއްެޓނިިވ އުނގެުނމުެގ ަމުރކަޒަކަށްވުން. ،ޢިލްމީ އަިދ ަފްނނީ މަޢުލޫާމތު ިދރުވަިއ އާލާކޮށް، ޚިޔާލު އުފަްއަދއިދޭ 

 އިތުބާރުކުެރޭވ ައދި ހުޅުވާެލވިަފއިާވ ލައިބްަރރީ ިޚދުަމތްީދގެްނ ޢިލްީމ ައދި ިބނާކުރަިނިވ މުޖުަތމަޢުެއއް އުެފއްުދން.



 

  

 މަޢުލޫމާތު މުއްސަނދި ކަލެކްޝަނެއް ފޯރުކޮށްދީ ދެމެހެއްޓުން  .1

 ލައިބްރަރީގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން  .2

 ފުޅާކުރުން ޚިދުމަތް ލައިބްރަރީ އެހީގައި ޓެކްނޮލޮޖީގެ .3

 އަހުލުވެރިކުރުވުން ފަރުދުން މުޖުތަމަޢުގެ ޚިދުމަތްތަކަށް  ލައިބްރަރީގެ .4

 ދެމެހެއްޓުން  އުފައްދާ ލައިބްރޭރިއަނުން  ފަންނީ .5



 

  

 މަޢުލޫމާތު މުއްސަނދި ކަލެކްޝަނެއް ފޯރުކޮށްދީ ދެމެހެއްޓުން  .1

 

 މަސައްކަތް ގެންދާނެ ގޮތް  ކޭ.ޕީ.އައި ގެ ޓާގެޓް  ކޭ.ޕީ.އައި  

ޤައުީމ : 1ނެަޝނަލް ކަލެްކޝަްނ ތަަރއްޤީކުރުން  1.1 1

 ޤާނޫުނ ަތންފީޒު ކުތުބުޚާނާައށް ތަެކތި ަޖމާކުރުުމގެ 

އަިދ ލައިްބރަރީައށް  ،ކުރުމުެގ ފަުހން ޝާއިޢުކޮްށފައި

 ނުލިބޭ ތަކެތި ހޯުދން.

ން  2006އެފެާއރުޒްނ މިނިސްްޓރީ އޮފް ހޯމް  ހ.

އާއި ހަަމއަށް ރެޖިސްަޓރ ކުރެވިފަިއާވ  2015

 ޕަބްލިޝަުރްނގެ ިލސްޓެއް ހޯުދން.

 މުއާމަާލތުކޮްށގެްނ އެތަެކތި ހޯުދން. ޕަބްލިޝަުރްނނާ ށ.

ޤައުމީ ުކތުބުޚާާނއަްށ ތަކެިތ ޕަބްލިޝަުރްނ  ނ.

 ޤާޫނނަށް އަހުުލވެިރ ުކރުުވން. ޖަމާކުުރމުގެ 

ޤައުީމ : 2ްކޝަްނ ތަަރއްޤީކުރުން ނެަޝނަލް ކަލެ 1.2 2

ޤާނޫުނގެ ކުިރްނ  ކުތުބުޚާނާައށް ތަެކތި ަޖމާކުރުުމގެ 

 ޝާއިޢުކޮްށ ކަލެްކޝަްނގަިއ ެނތް ތަކެތި ހޯުދން.

ޕަބްލިޝަުރްނގެ ައތުން ފޮްތ ލިސްުޓ ޯހދަިއގެްނ  ހ.

 ކަލެކްޝަންަގއި ނެތް ތަކެިތ ފާަހަގކުރުން.

 އެތަކެިތ ކަލެކްަޝނަށް ޯހދުން. ށ.

ެގ ިއތުރުްނ ައމިއްަލ ފަރާްތތަުކން މިފަަދތަކެިތ މީ ނ.

 ޑިޕޮސިޓްކުރުުމެގ ފުރުޞަުތ ުހޅުވާުލން.

 : ރާްއޖެއާ 3ނެަޝނަލް ކަލެްކޝަްނ ތަަރއްޤީކުރުން  1.3 3

ބެހޭގޮުތްނ ބޭރު ަލއިބްރަީރތަކުަގއި ެބހެއްޓިަފއިާވ ފޮތް، 

 ޗެޕްޓަރ އަިދ އާިޓކަލް ފަަދ ތަކެިތ ހޯުދން.

ބެޭހގޮުތްނ  ާރއްޖެއާ ުގޅަިއގެްނ  ލައިބްަރީރތަކާބޭރުެގ  ހ.

ޝާއިޢުކުެރވިަފއިާވ ފޮތް، ެޗޕްޓަރ އަިދ އާޓިކަްލ ފަަދ 

 ގަިއ ހުިރޯތ ބެލުން.ތަކު  ތަކެތި އެލައިްބަރރީ

ވާހަަކ ދައްކަިއެގން  އެތަކެިތ ހުިރ ލަިއބްރަރީތަކާ ށ.

 ޕްިރންޓްކޮީޕއެްއ ނުަވތަ ސްޭކން ޮކޕީެއއް ޯހުދން.

 ޑޮކިއުމަންްޓ ސެިކއުރިޓީ ސިސްޓަެމއް ޤާިއމުކުރުން. ހ. ީރ ކަލެކްޝަްނ ރައްާކތެިރކޮށް ބެލެެހއްޓުން.ލައިބްރަ 1.4 4

ކަތުރުފަިނން ރަްއކާތެރިކުރުަމށް ަޤވަިއދުްނ ބޭްސޖަަހއި  ށ.

 ބެލެހެއްުޓން. 

"ޤައުމީ ކުތުުބޚާާނއަށް ތަކެިތ ަޖމާކުރުމުެގ ޤާޫނނު" ގެ  1.5 5

 ިއތުރުކުުރން.ދަުށންލިބޭ ތަކެީތެގ ފޯމެުޓ 

"ޤައުމީ ކުތުުބޚާާނއަށް ތަކެިތ ަޖމާކުރުމުެގ ޤާޫނނު" ގެ  ހ.

ަޤއުީމ ދަުށންލިބޭ ތަކެީތެގ ފޯމެުޓ ިއތުރުކުުރމަށް 

ކޮމިޓީއަްށ  ކުތުބުޚާނާައށް ތަެކތި ަޖމާކުރުުމގެ 

 ހުށަހެުޅން.

 



 ލައިބްރަރީގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން  .2  

 ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި ލައިބްރަރީ ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުން  .3

 މަސައްކަތް ގެންދާނެ ގޮތް  ކޭ.ޕީ.އައި ގެ ޓާގެޓް  ކޭ.ޕީ.އައި  

ެގ ޤާނޫެނއް ައދި ލައިބްރަީރގެ ޤައުމީ ުކތުބުޚާނާ  2.1 1

 ޚިދުަމތްަތއް ަޒާމނާިއ ެއއްޮގތަްށ ަތރައްޤީކުރުން. 

ެގ ބިލްަގއި މަސަްއކަތްކުރުމަްށ އެިކ ޤައުމީ ުކތުބުޚާނާ  ހ.

 އެްއ އުެފއްުދން.ކޮމިޓީ ދާއިާރތަކުެގ ބޭފުުޅން ިހމެޭނ 

 ތައް ރިިވއުކުުރން ނުަވތަ/ައދިއުޫޞލުލައިބްރަީރގެ  ށ.

 އުފެްއދުން.

ލައިބްރަީރ ާދއިާރއަށް ސަރުކާުރގެ އިސްފަާރތްތަްއ  2.2 2

 ކުުރުވން. ހޭލުންެތރި

ޭދްނވާެނ ިޚދުމަްތތަކަކީ  ިއން ޯފރުކޮށްޤައުމީ ުކތުބުޚާނާ  ހ.

 ކޮބައިކަން އަްނަގއިިދނުން.

ެގ ޤައުީމ ކުުތބުޚާނާލައިބްރަީރގެ މަުޤޞަުދ  2.3 3

 ޮއތުން. މުަވއްޒަފުްނނަްށ އޮޅުންފިާލފައި 

ެގ ިވޝަްނ ައދި ިމޝަްނ ޤައުމީ ުކތުބުޚާނާ  ހ.

 މުަވއްޒަފުްނނަްށ ހިއްސާކޮްށ ޤަވާިޢދުްނ ައޕްޑޭޓްކުުރން.

 

 ގެންދާނެ ގޮތް މަސައްކަތް  ކޭ.ޕީ.އައި ގެ ޓާގެޓް  ކޭ.ޕީ.އައި  

ޑިޖިޓަލް ަލއިބްަރރީ ައދި ކެޓަޮލްގ ބޭނުންކޮްށެގން  3.1 1

މަޢުލޫާމތު އަިދ ަލއިބްރަީރގެ ިޚުދަމތް ާރއްެޖއާިއ 

 ރާއްެޖއިްނ ބޭަރްށ ފޯރުކޮްށދިުނން.

ކެޓަލޮގް ސިްސަޓމްެގ ޒަިރއްާޔއިްނ ލައިބްަރރީަގއި ުހރި  ހ.

 ތަކެތީެގ މަޢުޫލމާުތ ކަސްޓަމަުރންަންށ ެއގޭޭނގޮތް 

 ހެުދން.

ކޮޕީރައިްޓ ޤަާވޢިާދއި އެްއގޮަތށް، ެނޝަނަްލ  ށ.

ކަލެކްޝަންަގއި ުހރި ތަެކތި ޑިިޖޓަްލ ލައިބްަރރީ 

 މެުދވެރިކޮްށ ފޯުރކޮށްދިުނން. 

ނ. ކަސްޓަަމރުްނނަށް ިއންޓަނެުޓްނ ައދި އިލެކްޓްޯރނިކް 

ޑޭޓާބޭސްތަކުން ަމޢުލޫމާުތ ޯހދޭެނ ނިޒާެމއް 

 ޤާއިމްކުރުްނ ެހުދން.

ނެޓްަވރކް ިއންްފރާސްޓްރަކްޗަރާިއ އަިދ ައއި.ސީ.ޓީ  3.2 2

 ވަޞީަލތްަތއް ަހުރދަނާކޮްށ ައްޕގްޭރޑްކުރުން.

ނެޓްާވރކް ވަީޞލަތްތަކާިއ ިއންްފރާސްޓްރަކްޗަރ  ހ.

 ބަލަހައްާޓ ައޕްްގޭރޑްކުރުން.

 ސްޓޯރޭްޖ ކެޕޭިސޓީ ިއތުރުކުުރން. ށ.

 އައި.ސީ.ޓީ ސިްސޓަމްތަްއ ައްޕގްރޭްޑކުރުން. ނ.

ޑޮކިއުމަންްޓ ޑެިލވަީރ ސަރވިސް ރާއްެޖއާިއ ާރއްެޖއިްނ  3.3 3

 ބޭރަށް ޯފރުކޮްށ ިދނުން.

ޑޮކިއުމަންްޓ ޑެިލވަރކުުރމުެގ މަަސއްކަތުަގއި  ހ.

ނަޑއެުޅން.  ގެްނގުޭޅނެ މިްނަގނޑެްއ ކަ

އޮންަލއިންކޮްށ ަފއިސާ ބަަލއިަގންާނނެ ނިޒާެމއް  ށ.

 ޤާއިމުކުރުން.

 



 

 

 ޚިދުމަތްތަކަށް މުޖުތުމަޢުގެ ފަރުދުން އަހުލުވެރިކުރުވުން ލައިބްރަރީގެ  .4

 މަސައްކަތް ގެންދާނެ ގޮތް  ކޭ.ޕީ.އައި ގެ ޓާގެޓް  ކޭ.ޕީ.އައި  

ޤައުމީ ުކތުބުޚާާނިއން ދޭ ިޚދުަމތްތަާކބެހޭ ގޮުތން  4.1 1

 މުޖުަތމަޢު ހޭލުްނތެރި ކުުރުވން.

އަްނަނ މީޑިާއގެ ަޒރިްއާޔއިްނ ލައިބްަރރީިއން ދެުމން  ހ.

 ޚިދުަމތްަތއް މުޖުަތމަޢުެގ ފަުރދުްނަނށް ައްނގަިއދިުނން.

 ޔޫސަރ އެިޑއުކޭޝަްނ ްޕރޮްގރާްމތައް ހިްނުގން. ށ.

 

 ފަންނީ ލައިބްރޭރިއަނުން އުފައްދާ ދެމެހެއްޓުން  .5

 މަސައްކަތް ގެންދާނެ ގޮތް  ކޭ.ޕީ.އައި ގެ ޓާގެޓް  ކޭ.ޕީ.އައި  

: ަލއިބްރަީރގެ ޓެްކނިކަލް 1ލައިބްރަީރ ަތމްީރން  5.1 1

 ދާއިާރިއން ޭބނުްނވާ ތަމްީރން ހިްނގުން. 

ޤައުމީ ުކތުބުޚާާނެގ ޓެކްނިކަލް އޭިރއާަގއި  ހ.

މަސައްކަތްކުާރ ުމވައްޒަުފްނނަށް ޭބނުްނވާ ތަްމރީްނ 

 ދެެނގަެނ ަތމްީރްނ ިދނުން.

ަސރވިްސ : ަލއިބްރަީރގެ 2ލައިބްރަީރ ަތމްީރން  5.2 2

އޭރިާއއިްނ ދޭ ިޚދުަމތް ަރގަުޅ ކުުރމަށް ޭބުނންާވ 

 ތަމްީރން ދިުނން.

ޤައުމީ ުކތުބުޚާާނެގ ސަރވިސް އޭިރއާަގއި  ހ.

މަސައްކަތްކުާރ ުމވައްޒަުފްނނަށް ޭބނުްނވާ ތަްމރީްނ 

 ދެެނގަެނ ަތމްީރްނ ިދނުން.

އެކަީށގެްނާވ ޓްރެއިިންނގ އިންޓާރްނޝިްޕ އަށް  ހ.  .އިންޓާރްނޝިްޕ ޕްޮރގްރާްމ ިހްނުގން 5.3 3

 .ޕްޮރގްރާެމއް ރޭުވން

އެހެިނހެްނ ލައިްބރަރީތަކުްނ ރިުކެއސްޓް ލިބޭ ވަރަުކން  ށ.

ަގއި ަތމްީރން ޤައުމީ ުކތުބުޚާނާ މުަވއްޒަފުްނނަްށ 

 ދިުނން.

 


