c

ވަރުގަދަކުރެވި ،ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް މުޅިން ބަރޯސާނުވެ ސިފައިންގެ ވެލްފެއަރ

 3.1.3މިލިޓަރީ ޖަސްޓިސް ސިސްޓަމް ޤާއިމްކޮށް ސިފައިންގެ ޑިސިޕްލީން

ކަންތައްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ފައިސާ ލިބޭނެމަގުތައް ތަނަވަސްކުރެވިފައިވާ

އެކްޓް ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސްއަށް ހުށަހެޅުން ،ނުވަތަ

ހަރުދަނާ ނިޒާމެއްގެވެރި ބާރަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުވެގެންދާނެއެވެ.

މިއެކްޓް ސިފައިންގެ ޤަވާއިދެއްގެ ގޮތުގައި ތަޢާރަފްކޮށް JAG ،ބްރާންޗް

 2.3ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން  2014އިން  2018އަށް އެކުލަވާލުމުގައި

އުފެއްދުން.

ބެލެވިފައިވަނީ މި ބަޔާންކުރެވުނު މުއްދަތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުން

 3.1.4ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ އޭރިޔާ ކޮމާންޑްތަކުގެ

 1.1ރިޔާސީ އައު ދައުރަކަށް އިންތިހާބު ވަޑައިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް

ޙާޞިލްކުރަން ބޭނުންވާ ތަސައްވުރަށް ވާސިލްވުމަށެވެ .މިގޮތުން މި ތަޞައްވުރު

ކޮމާންޑް ސެންޓަރުތަކާއި  JOCއާއި ގުޅާލެވޭވަރުގެ ނެޓްވޯރކް ނިޒާމެއް

ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ،ދިވެހި ރައްޔިތުން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަންކަމުގެ

ޙާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުން މައިގަނޑު  4ސިޔާސަތެއް

ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑެތި ކަންކަން އެކުލެވޭ  100ދުވަހުގެ ރޯޑްމެޕެއް އެކުލަވާލުމަށް

ވަނީ އެކުލަވާލެވިފައެވެ .ތިރީގައި މިބަޔާންކުރަނީ މި  4ސިޔާސަތެވެ.

ޤާއިމްކުރުން.

ނިންމެވުމާއި ގުޅިގެން ،ދިވެހި ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ފަރާތުން އެރޯޑް މެޕްގައި

2.3.1

ސަލާމަތީ

ހިމަނާނެކަންތައްތައް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ދިފާޢީ ބާރުގެ ތަރައްޤީގެ

ހަރުދަނާކުރުމާއި ،ދިފާޢީ ނިޒާމް ވަރުގަދަކުރުމާއި އަދި ސިފައިން ފޯރުކޮށްދޭ

މަޝްރޫޢްތައް ހިމެނޭގޮތަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ސިފައިންގެ ކުރިމަގުގެ ތަރައްޤީގެ

ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުން.

އ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ސަތޭކަ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދިވެހި ޤައުމީ
ރިޔާސީ އަ ު
ފޢީ ބާރުން ޙާޞިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ލަނޑުދަނޑިތައް
ދި ާ
 .1ތަޢާރުފް

ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން އިން މިދައުރުގެ ފުރަތަމަ  100ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޙާސިލްކުރަން
ބޭނުންވާ ލަނޑުތަނޑިތައް ވަނީ އެކުލަވާލެވިފައެވެ.

 2.1ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢްތައް ހިމެނޭގޮތަށް
ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭންތައް އެކުލަވާލެވި ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުގައި ދަނީ
ހިމެނެމުންނެވެ .އަދި ،ކޮންމެ  5އަހަރަކުން މި ޕްލޭންތައް އިތުރަށް މުރާޖާކުރެވި
ކުރިއަށް އޮންނަ  5އަހަރުގެ ތަރައްޤީގެ ތަޞައްވުރަށް ބިނާކޮށް ސްޓްރެޓީޖިކް
ޕްލޭންތައް ދަނީ އެކުލަވާލެވެމުންނެވެ .މިޕްލޭނަކީ  2013ވަނައަހަރުގެ ނިޔަލަށް
އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޕްލޭން މުރާޖަޢާކުރެވިގެން 2014 ،އިން ފެށިގެން ކުރިޔަށްއޮތް
5

އަހަރު

ދުވަހަށް

އެކުލަވާލެވިފައިވާ

ޕްލޭނެކެވެ.

މިޕްލޭން

އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރު ބައްޓަންކުރުމަށް ޕޮލިޓިކަލް
ލީޑަރޝިޕާއި އަސްކަރީ ލީޑަރޝިޕްގެ ވިސްނުމާއި އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ
ދިފާޢީ ބާރު އަމާޒުކުރެވިފައިވާ ކުރިމަގުގެ ތަޞައްވުރުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.
 2.2ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ތަރައްޤީގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން 2014
އިން  2018އަށް ހިންގާ ނިމޭއިރު ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރަކީ،
ފުރިހަމައަށް ތަމްރީނުކުރެވިފައިވާ ،ސިފަވަންތަ އަޚުލާޤުގެ މައްޗަށް ތަރުބިއްޔަތު
ކުރެވިފައިވާ ،ވަރަށް ޤާބިލް ،ކުޑަ އެލީޓް ބާރެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ
ޕްރޮފެޝަނަލް އަސްކަރިއްޔާއަކަށް ވުމާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ 4
އޭރިޔާ ކޮމާންޑު އޮޕަރޭޓް ކުރުމުގެ ޤާބިލްކަމާއި މޮބިލިޓީ އަދި ސްޓްރައިކް ކޭޕަބިލިޓީ

2

އޮނިގަނޑު

ދުވަހު ހޯދާ ދެވަނަ ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓެއް ދެވަނަ  100ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
އިތުރުކުރެވި ސިފައިންގެ ލޮޖިސްޓިކްސް ސަޕޯރޓްއާއި ޑިސާސްޓަރ ރިލީފް
އޮޕަރޭޝަންސް ހިންގުމުގެ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުން.

 2.3.2ސިޔާސަތު  :2ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް މުޅިން ބަރޯސާނުވެ ސިފައިންގެ
ވެލްފެއަރ ހަރުދަނާކުރުން.

 .2ދިވެހި ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން 2014
އިން 2018

ސްޓްރެޓީޖިކް

ސިޔާސަތު

:1

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޤައުމީ

 3.1.5ކޯސްޓްގާޑްގެ ފްލީޓަށް ކުޑަ  1ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓް ފުރަތަމަ 100

 3.1.6ކޯސްޓްގާޑް އެއަރވިންގ އަށް އިތުރު  1ހެލިކޮޕްޓަރު ހޯދާ މެޑިކަލް

 2.3.3ސިޔާސަތު  :3ސިފައިންގެ އިންފްރާ ސްޓްރަކްޗަރ ބިނާކޮށް ސިފައިން
ދިރިއުޅޭ އަދި މަސައްކަތުގެ ވެށި ތަރައްޤީކުރުން.

އިވެކުއޭޝަން އަދި ސާރޗް އެންޑް ރެސްކިއު ޚިދުމަތުގެ ޤާބިލުކަން
އިތުރުކުރުން.

 2.3.4ސިޔާސަތު  :4ދިވެހި ސިފައިންނަށް ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ދިނުމުގެ

 3.1.7ސިފައިންގެ ޓޭބަލް އޮފް އޯގަނައިޒޭޝަން އެންޑް އިކްވިޕްމަންޓްސް

ނިޒާމް ހަރުދަނާކޮށް ފުޅާކުރުމާއެކު ސިފައިންނަކީ ޤާބިލް ޕްރޮފެޝަނަލް ބަޔަކަށް

އަލުން މުރާޖާކޮށް ފުރިހަމަކުރުމާއެކު ،ސިފައިންގެ ޕޯސްޓިންގ ނިޒާމް

ހެދުން.

އަލުން އެކުލަވާލާ އަމަލުކުރަން ފެށުން.

 .3ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ތަރައްޤީގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން
 2014އިން  2018ގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ސްޓްރެޓިޖީތަކުގެ ތެރެއިން ރިޔާސީ
އައު ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ސަތޭކަ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދިވެހި ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރުން
ޙާޞިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ލަނޑުދަނޑިތައް
 3.1ސިޔާސަތު  :1ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަލާމަތީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުމާއި،
ދިފާޢީ ނިޒާމް ވަރުގަދަކުރުމާއި އަދި ސިފައިން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު
މަތިކުރުން.
 3.1.1ސިފައިންގެ ޤާނޫނު ފުރިހަމަކޮށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ގެންނަންޖެހޭ
އިޞްލާޙު ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސްއަށް ހުށަހެޅުން.
 3.1.2ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އެކްޓް ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ
މަޖްލިސްއަށް ހުށަހެޅުން.
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 3.1.8ސިފައިންގެ ލޮޖިސްޓިކްސް ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން އައު
ލޮޖިސްޓިކް ޑޮކްޓްރީން އެކުލަވާލާ އަމަލުކުރަން ފެށުން.
3.1.9

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

އަލިފާނާއި

ބެހޭ

ޤާނޫނު

ފާސްކުރުމަށްޓަކައި

ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސްއަށް ހުށަހެޅުން.
 3.1.10އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ސެންޓްރަލް އޭރިޔާ ލ.ކައްދޫގައި ފަޔަރ
ސްޓޭޝަންއެއް ޤާއިމްކޮށް ،އަލިފާން ނިއްވުމުގެ ޚިދުމަތް ދޭން ފެށުން.
3.1.11

އެމް.އެން.ޑީ.އެފް

ނޮދަން

އޭރިޔާ

ޅ.ނައިފަރުގައި

ފަޔަރ

ސްޓޭޝަނެއް ޤާއިމްކޮށް ،އަލިފާން ނިއްވުމުގެ ޚިދުމަތް ދޭން ފެށުން.
 3.1.12އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ ކެޕްސްޓޯން ޑޮކްޓްރީން އާއި ޖޮއިންޓް
ޑޮކްޓްރީންތައް އެކުލަވާލުން.
 3.1.13އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ކޯސްޓްގާޑް އަށް ޚާއްޞަކުރެވި ތަޢާރަފްކުރެވިފައިވާ
ޔުނީފޯމް ބޭނުންކުރަން ފެށުން.

4

3.2

ސިޔާސަތު  :2ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް މުޅިންބަރޯސާނުވެ ސިފައިންގެ ވެލްފެއަރ

 3.3.3ކޯސްޓްގާރޑް ބިލްޑިންގ ހުރިތަނުގައި ،ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ އަދި
ކޯސްޓްގާރޑް ހެޑްކްއޯޓާޒް އަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިގެން  8ބުރީގެ އާ އިމާރާތެއްގެ
ބިންގާއަޅުން.
 3.3.4ލ.ކައްދޫގައި ރާޑަރ ސްޓޭޝަންއެއް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަމަލީގޮތުން
ފެށުން.

އައި އަދި ސީޓީ ސްކޭން ފަދަ ވަޞީލަތްތައް ފުރިހަމަވެފައިވާ ތަނަކަށް ހަދާ،

ގ ނިޒާމް
 3.4ސިޔާސަތު  :4ދިވެހި ސިފައިންނަށް ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ދިނުމު ެ
ހަރުދަނާކޮށް ފުޅާކުރުމާއެކު ސިފައިންނަކީ ޤާބިލް ޕްރޮފެޝަނަލް ބަޔަކަށް ހެދުން.

 3.2.2ސިފައިންގެ ކޮންމެ އޮޕަރޭޝަނަލް ކޮމާންޑެއްގައި ،އަދި ތަމްރީންދޭ

ހުޅުވާލައިގެން

ހަރުދަނާކުރުން.
 3.2.1ސިފައިންނާއި ،ސިފައިންގެ ޢާއިލާތަކަށް އަދި ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު
ސިފައިންގެ ޚިދުމަތުން ރިޓަޔަރ ކޮށްފައި ތިބޭފަރާތްތަކަށާއި ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް
ފުރިހަމަ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ،ސެނަހިޔާ އަކީ ،އެމް.އާރު.
ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ ސްޕެޝަލިސްޓުން ޚިދުމަތްދޭ ތަނަކަށް ހެދުން.

މަރުކަޒުތަކުގައި ބެޗްލަރ އޮފް ސައިންސް އިން ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ
ޑިކަލް އެސިސްޓެންޓެއް ޕޯސްޓްކުރުން.

ހަދައިގެން ހުރި ސިފައިންގެ މެ

 3.2.3އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ ހޮސްޕިޓަލްތަކުން ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް ދިވެހި
ސިފައިންނަށް ބޭސްފަރުވާކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާދިނުން.
 3.2.4ބަނޑޭރިކޮށީގެ އެއް ބްލޮކްގައި ސިފައިންގެ ޢާއިލާތަކަށް ބޯހިޔާވެހިކަން
ދިނުމަށް  72އެޕާރޓްމެންޓްގެ ފްލެޓެއްގެ ބިންގާ އެޅުން.
 3.2.5ސިފައިންގެ ޢާއިލާތަކަށް ބޯހިޔާވެހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން
ހުޅުމާލޭގައި އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފުރަތަމަ  300ހައުސިންގ ޔުނިޓް
އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަމަލީގޮތުން ފެށުން.

 3.5ދިވެހި ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ފަރާތުން އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތުގެ ގޮތުގައި ރިޔާސީ
ދަޢުރުގެ ފުރަތަމަ ސަތޭކަ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮށްދިނުމަށް ނިންމަވާފައިވާ މަސައްކަތްތައް.

 3.2.6މާލޭގައި ސިފައިންގެ މަރުކަޒުތަކުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ އެކޮމޮޑޭޝަން

 3.2.8ކުރީގެ ޕޯސްޓެލް ހުރި އިމާރާތުގައި ސިފައިންގެ ފެމިލީ އެސޯސިއޭޝަންގެ

ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީގެ ދަށަށް ގެނައުން.

ނިޒާމް

ހަރުދަނާކޮށް

ދިރިއުޅެވޭނެގޮތް ހަމަޖެހިފައިނުވާ

މާލޭގައި

ސިފައިންގެ މީހަކަށްވެސް ސިފައިންގެ މަރުކަޒެއްގައި އެކޮމޮޑޭޝަން ހަމަޖައްސާ
ދިނުން.
 3.2.7އައްޑަނަ ޓީވީ ޗެނަލްގެ ނަމުގައި ސިފައިންގެ ތެރޭގައި ޓީވީޗެނަލެއް
ފެށުން
އޮފީސް ހުޅުވާ ،އެތަނުގައި ޑޭކެއަރ ސެންޓަރެއް ހުޅުވުން.
 3.3ސިޔާސަތު  :3ސިފައިންގެ އިންފްރާ ސްޓްރަކްޗަރ ބިނާކޮށް ސިފައިން ދިރިއުޅޭ
އަދި މަސައްކަތުގެ ވެށި ތަރައްޤީކުރުން.
 3.3.1ކޯސްޓްގާޑް އުޅަނދު ފަހަރު ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓޭނެ ބަނދަރެއް
އުތުރު ތިލަފަޅުގައި ހަދާ ޚިދުމަތްދޭން ފެށުން.
 3.3.2މާފިލާފުށީގައި ޤާއިމްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކޮމްޕޮސިޓް ޓްރެއިންގ
ސެންޓަރު އިމާރާތްކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުން.
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މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް

 3.4.1އެކުވެރި ޤައުމުތަކުގެ ޢަސްކަރިއްޔާއަށް ފުރުޞަތު
ކޯސްޓްގާޑުން  02ވަނަ ބޭސިކް ޑައިވިންގ ކޯސް ހިންގުން.
 3.4.2ކަޅުތުއްކަލާކޮށީގައި  15މީޓަރުގެ އިންޑޯ ފަޔަރިންގ ރޭންޖެއް ހެދުން.
 3.4.3ސިއްޙީ ދާއިރާއިން ސިފައިން ތަމްރީންކުރުމަށްޓަކައި އެމް.އެން.ޑީ.އެފް
މެޑިކަލް ސްކޫލްގެ ޕްރޮޕޯސަލް އެކުލަވައިލުން.
 3.4.4އިންޑިޔާ އާއި ރާއްޖޭގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމައްޓަކައި ޚާއްޞަ
މަސައްކަތްތަކެއް ފެށުން.
 3.4.5ބޭރުގެ އެހެން ޤައުމުތަކުގެ އަސްކަރިއްޔާތަކުން ދިވެހި ސިފައިންނަށް އިތުރު
އެހީތައް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުން.

 3.5.1ކ.ވިލިނގިލީގައި ފުޓްސެލް ކުޅުމަށް ފުޓްސެލް ދަނޑެއް ހަދާ ،ހުޅުވުން.
ށނާ ބިލްޑިންގ
 3.5.2އެޓޯލްސް މިނިސްޓްރީ ކުރިން ހިނގަމުން އައި ފާ ަ
ތަޅާލުމަށްފަހު އެސަރަޙައްދުގައި ވެހިކަލް ޕާކިންގ އެއް ހަދާ ،ހުޅުވުން.
 3.5.3ސްކޫލްކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން "ވީކެންޑް ވިތް އެމް.އެން.ޑީ.އެފް"
ޕްރޮގްރާމް ފެށުން.
 3.5.4ސެކިއުރިޓީ ގާޑުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން.
 3.5.5މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ކެޑޭޓް ކޯ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް

ކޮންމެ

އިންޓެގްރޭޓެޑް ހެޑްކްއޯޓަރޒް

 .4ނިންމުން
 4.1ދިވެހި ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ފަރާތުން ރިޔާސީ އައު ދައުރުގެ ފުރަތަމަ 100
ދުވަހުގެ

ތެރޭގައި

ޙާސިލްކުރުމަށް

ހުށަހަޅާފައިވާ

ލަނޑުދަނޑިތަކަކީ

ސިފައިންގެ

ޚިދުމަތް ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ގާތުން އަވަސްކަމާއިއެކު ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި ސިފައިންނާއި
ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މިޝަން ފުރިހަމަކުރުމަށް އަދި ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާއަކީ ޤާބިލް
ޕްރޮފެޝަނަލް އަސްކަރިއްޔާއަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ދެންނެވުނު މުއްދަތުގައި ޙާސިލްކުރެވޭނެ
ލަނޑުދަނޑިތަކެވެ.

ދއު ު
ާސ އައު ަ
ސތޭކަ ު
ިރޔ ީ
ދވަހުގ ެ
ރގ ެ ފުރަތަމަ ަ
ނ
ބ ު
ކރަ ް
ރ ް
ތެރޭގަ ިއ ިދވެ ިހ ޤައު ީމ ިދފާ ީޢ ާ
ޞ ލް ު
ނ ޙާ ި
ބޭ ު
ނ ް
ނވާ ލަނޑުދަނ ިޑތައް
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