
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ، ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓްގެ މަސައްކަތްތައް
 

އުފައްދަވާފައިވަނީ މަންޓް ޔަރަންމިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ، ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް އެންވަ
މި މިނިސްޓްރީއާ . އެވެބާރުގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާނޫނު އަސާސީން ލިބިދޭދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

  .ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ
 

ނަރުދަމާ އަދި މީޓިއޮރޮލޮޖީ އާބެހޭ ނަޖިހާއި، ފެނާއި، ،  ހަކަތައާބެހޭ ރޮނގުތަކުންނާއިޓާއި،ށްރާއްޖޭގެ ތިމާވެ .1

ކާއި ދުތަގަވާއިހަދަންޖެހޭ ތަކުގެ ދަށުން ސިޔާސަތުތައް އެކަށައަޅައި، ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތަކާއި އެ ޤާނޫނު

 .ހަދައި ހިންގުންއުސޫލުތައް 

މާޔަތްކުރުމާއި، ރާއްޖޭގައި ހަކަތައާއި، ފެނާއި، ނަރުދަމާ އަދި ހިށް ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮ .2

 . މީޓިއޮރޮލޮޖީއާބެހޭ ކަންތައްތައް ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ރާވައި، ހިންގުން

ނަރުދަމާ އަދި މީޓިއޮރޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން ތިރީގައިމިވާ ނަޖިހާއި، ހަކަތައާއި، ފެނާއި، ، ޓާއިށްތިމާވެ .3

 . ކަންތައްތައް ކުރުން

ކާއި ރާއްޖެ ބައިވެރިވާ ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވާ ބައިނަލަްއޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކުގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަ. ހ
  . ކުރުންޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ކަންތައްތައް

 . އުމީ ފެންވަރެއްގައި ބިނާކޮށް ތަރައްޤީކުރުންގަ ސީލަތްއިންސާނީ ވަ. ށ
 .ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ކަންކަން ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން. ނ
އި، ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ގައުމީ ފެންވަރުގައާއި، ބައިނަލް އަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ބޭއްވުމާ. ރ

 . ކަންތައްތައް ރާވައި ހިންގުން،މިކަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން އިސްނަގައިގެން

 . ހޯދާނެ ގޮތްތައް ރާއްޖެއަށް ތަޢާރުފުކޮށްދިނުން" އިނޮވޭޓިވް ފައިނޭންސް. "ބ
އް ނާަޔތްތަޢިލަތްތަކާއި ސީއެފަރާތްތަކަށް ވައަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ބައިވެރިވުމާއި ދައުރު ފުޅާކޮށް، . ޅ

 .ދެވެންހުރިވަރަކުން ދިނުން
 .ހަކަތައާ ގުޅޭގޮތުން ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ކަންކަން ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން .ކ

  
 ތަރައްޤީގެ ބިންގަލެއްކަމުގައި ހަދަން ، ޤުދުރަތީ މާހައުލު،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީ ބައްޓަންކުރުމުގައި .4

 .މަސައްކަތްކުރުން

ނޑައަޅައި ހިންގުންމޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި، .5  . ހަކަތައާއި ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤާީއބެހޭ ސިޔާސަތު ކަ



މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާބެހޭ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެއާއި ދިވެހިރާއްޖެފަދަ ކުދި ޖަޒީރާ ގައުމުތަކަށް ކުރާ ނޭދެވޭ  .6

ލާތުކޮށް އަޑުއުފުލައި، އަޤްވާމީ އަދި ސަރަހައްދީ ފެންވަރުގައި ވަކާސަރުތައް ކުޑަކުރުމަށް ބައިނަލްއަ

 . އެކަމާގުޅިގެން ރާއްޖެއިން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގުން

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާގުޅިގެން ކުރިމަތިވާ ނުރައްކާތެރިކަން ކުޑަކުރުމަށް އެޅިދާނެ ސަލާމަތީ  .7

 .ށް ފައިސާ ހޯދުންފިޔަވަޅުތަކަށް މަޝްރޫޢުތައް ރާވައި، ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން އެކަމަ

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުންކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުޑަކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކާބެހޭ ގޮތުން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން  .8

 .ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ވިލަރެސްކޮށް، އެފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން

ޖީއާގުޅިގެން ރައްޤީގެ ސްޓްރެޓެޖީއެއް އެކުލަވާލައި، އެސްޓްރެޓެރައްކާތެރިކުރުމަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ތަތިމާވެށި  .9

އްޔާތަކުން ރާއްޖޭގައި ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ކަންތައްތައް ދ އާއި ބޭރުގެ ޖަމްޢި.ތްކުރުމާއި، އކުރަންޖެހޭ މަސައްކަ

 .ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ރާވައި ހިންގުން

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ރާއްޖޭގައި " މަތާބެހޭ ޤާނޫނުދްންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިއާ "96/4ޤާނޫނު ނަންބަރު  .10

 .މަތް ދިނުމާބެހޭ ގޮތުން ބަލަންޖެހޭ އެންމެހައި ަކންތައްތައް ބެލެހެއްޓުންކަރަންޓުގެ ޚިދް

◌ާއި، .11  ފަންނީ އަދި ރުކޮށްދީ އަދި ބޭނުންކުރުމުގައހަކަތައިގެ ދާއިރާ ރާވައި ހިންގައި، ހަކަތަ އުފައްދައި، ފޯ

 .މުންތައް ނިންމުމުގައި، ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ދިނުންއިޤްތިޞާދީ ނިން

 ވިއްކުމާއި، މިކަންކަމާބެހޭ އުފެއްދުމާއި، ބޭނުންކުރުމާއި، އެތެރެކުރުމާއި، ބޭރުކުރުމާއި،ރާއްޖޭގައި ފެން  .12

ނޑައަޅައި، އެކަންކަން ހިން އު ނޑުތައް ކަ .ގައި ބެލެހެއްޓުންވާއިދުތަކާއި، މިންގަ ސޫލުތަކާއި، ގަ

ފުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ނިވި ހަކަތަ އުފައްދައިދޭ ވަސީލަތްތައް ރާއްޖެއަށް ތަޢާރުދަކުރައިއާ .13

 .ރާވައި ހިންގުން

 ސާފުތާހިރު އަދި ރައްކާތެރި ފެން ލިބިދިނުމާއި، ނަޖިހާއި ނަޖިސްފެން ނައްތާލުމުގެ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް، .14

 .ޒާމު ރޭވުންއިންތި

އާންމު ދިރިއުޅުމަށާއި، އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންވާ ފެން ލިބެންހުރި ވަސީލަތްތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި،  .15

އެވަސީލަތްތައް ރާއްޖެއަށް ތަޢާރުފުކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައްކޮށް، އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

 .މެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގެމަތިން ތަރައްޤީކޮށް، މެނެޖްކުރުން އަދި މިފަދަ ވަސީލަތްތައް ދެ،އަޅައި

ފުކުރުމަށް މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ތިމާވެށްޓާ ރ◌ަޙުމަތްތެރި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމްތަކެއް ތަޢާރު .16

.ހިންގުން ސްޓްރެޓ ެޖީއެއް އެކުލަވާލައި 
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ފޯރުކޮށްދީ ބޭނުންކުރުމމަތް  ،◌ުގައާއި .17 ފަންނީ ފެނާއި ނަރުދަމާއާބެހޭ ކަންތައްތައް ރާވައި ހިންގުމުގައާއި، ޚިދް

ރޮނގުންނާއި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ލަފަޔާއި 

 .އިރުޝާދު ދިނުން

ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގެ ފެންފަށަލަ ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ރާވައި  .18

 .ހިންގުން

 ޚިދްމަތް ލިބިގަންނަ ، އެޚިދްމަތް ފުޅާކޮށް، ނަރުދަމާގެ ސިޔާސަތާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން،ފެނާއި .19

 ދާއިރާ ، ވާދަވެރި މާހައުލަކަށް،ފަރާތްތަކަށް ލުއިފަސޭހަ އަދި ހެޔޮ އަގެއްގައި ޚިދްމަތް ދިނުމަށްޓަކައި

  .ހުޅުވާލުމާބެހޭ ސްޓްރެޓެޖީތައް އެކުލަވާލައި ހިންގުން

 .ޑައެޅުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ރާވައި ހިންގުންނރާއްޖޭގެ ހިޔާވަހިކަމާބެހޭ ޤައުމީ ސިޔާސަތު ކަ .20

 .ޑައެޅުންނޑުތައް ކަނ ހިޔާވަހިކަމުގެ އަސާސީ މިންގަރައްޔިތުންނަށް ލިބިދެވޭނެ .21

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮންމެ ޑުތަކާ ނޑައެޅޭ މިންގަނރާއްޖޭގެ ހިޔާވަހިކަމާބެހޭ ޤައުމީ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ކަ .22

 ގޮތްތަކެއް ރާވައި، ތަރައްޤީގެ ވަރެއްގެ ހިޔާވައްސެއް ލިބިދެވޭނެރައްޔިތަކަށްވެސް ދިރިއުޅުމަށް ކަމުދާ ފެން

 ހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް މަގުފަހިކުރެވޭނެ ގަވާއިދުތައް އެކުލަވާލައި، ،މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރޭގައި

 .ލާ އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުންސޫދަނީ މި އުމަޝްރޫޢުތައް ހިނގަމުން

 .ވާއިދުތައް ހަދައި، ބެލެހެއްޓުންގަމާރާތްތަކާބެހޭ ޢިއެއްމެދު  .23

ތަރު ބެލެހެއްޓުމުގެ މުކޮށް އަދި ހުރިހާ ބިމެއްގެ ދަފުމުޅި ރާއްޖޭގެ ބިން ބެލެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމެއް ޤާއި .24

ނޑައަޅައި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން މިކަންކަން ނޑު ކަ  .  ހިންގުންމިންގަ

ރާއްޖޭގެ ބިން ބައިކުރުމާއި، ދޫކުރުމާއި، ގެންގުޅުމާއި، ބިމުގެ ވެރިފަރާތް ބަދަލުކުރުމާއި، ވިއްކުމާއި، ކުއްޔަށް  .25

 .ދިނުންފަދަ މުޢާމަލާތްތަކާބެހޭ ގަވާއިދުތައް ހަދައި، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން މިކަންކަން ބެލެހެއްޓުން

ނޑައަޅައި،ލުތަކާއިސޫރާއްޖޭގެ ބިން އަގުކުރާނެ އު .26  ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން މިކަން ، މިންގަޑުތައް ކަ

 .ހިންގުން

ނޑައަޅައި، މި ނބޭނުންކުރުމަށް މުޅިރާއްޖޭގެ ފިޒިކަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮނިގަހެޔޮގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ބިން  .27 ޑެއް ކަ

ނޑުގެ ދަށުން ތައްޔާރުކުރެވޭ ފިޒިކަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭނާއި  އަދި މިފަދަ އެހެނިހެން އޮނިގަ

ނޑައަޅައި،ލުތަކާއިސޫއްކުރުމުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ އުޕްލޭންތަ ނޑުތައް ކަ ލޭންތައް ކުރެވެނީ  އެފަދަ ޕް، މިންގަ

 . ލުތަކާ އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުންސޫމި އު

 3 



ކަށޭނަ އެ ގެ އެހެން ބޭނުންތަކަށް،ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގެ ބިން، ގެދޮރު އެޅުމަށާއި، އާބާދީ .28

ނޑުތައް ނޑައަޅައި، މިކަންކަމާގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމާބެހޭ މިންގަ  . ވާއިދު ހަދައި ހިންގުންގަބެހޭ   ކަ

ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގެ ބިނާވެށި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގެ ބިން  .29

ންވާ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާއި އަދި މި ޕްލޭނާގުޅޭ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭނުންކުރުމާއި، ބިން ތަރައްޤީކުރުމުގައި ބޭނު

 . ހިންގުމުގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލައި ބެލެހެއްޓުން،ކޮންޓްރޯލްތައް ހަދައި

މިހާރު އާބާދުކުރެވިފައިވާ ރަށްރަށާއި އަދި އަލަށް އާބާދުވަމުންދާ ރަށްރަށުގެ ބިނާވެށީގެ ފެންވަރު  .30

ނޑައެޅުމާއި، އަދި އެފަދަ ) އިޓަލައިޒޭޝަން އަށްއަރބަން ރިވަ(ރަނގަޅުކުރުމަށް  ބޭނުންވާ ބިން ނުވަތަ ޖާގަ ކަ

ނޑައަޅައި، މަޝްރޫޢުތައް އެކުލަވާލައި، ކަމާބެހޭ  ނޑުތައް ކަ ތަންތަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ބޭނުންވާ މިންގަ

 .ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން މިކަންކަން ހިންގުން

ނުންވާނެ ކަންތައްތައް ބަލައި، ދިރާސާކޮށް، މިފަދަ ރަށްރަށަށް މާލެފަދަ އާބާދީ އަދި ބިންދަތި ރަށްރަށަށް ބޭ .31

ނޑައެޅޭ ވަކިވަކި ސަރަޙައްދުތަކަށް  އަރބަން ރީޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމާއި، އެ ޕްލޭންގައި ކަ

 .ލުވޭތޯ ބެލުންޙާޞިންޓް މަޝްރޫޢުތަކުގެ މަޤްޞަދު އަރބަން ރީޑިވެލޮޕްމަ

ނޑައެޅޭ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ހިމެނޭ ތަފާތު އަރބަން އޭރިޔާތަކާއި ޚިދްމަތްދޭ އަރބަން ސަރަޙައްދުގެ ގޮތުގައި .32  ކަ

ނޑައެޅިފައިވާ ސަރަޙައްދު ނުވަތަ ރަށްރަށްވެސް ހިމެނޭ  މަރުކަޒުތަކާއި، އިޤްތިޞާދީ، އިޖްތިމާޢީ ކަންކަމަށް ކަ

ނޑު އިންފްރާސްޓްރަ ކްޗަރ ތަކާއި ޚިދްމަތްތައް ގޮތަށް، އަރބަން ސަރަޙައްދުގެ މާސްޓަރޕްލޭން ހަދައި، މައިގަ

 . އިންޓެގްރޭޓް ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް އެކުލަވާލުން

ނޑައެޅޭ ސެންޓަރުތަކުގެ ބިން  .33 އަރބަން ސަރަޙައްުދގައި ހިމެނޭ އަރބަން ސެންޓަރުތަކުގެ ތެރެއިން ކަ

އި އެހެނިހެން ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭން ހެދުމާއި، އަދި، މިސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށާ

ނޑައެޅުން ނޑުތައް ކަ  . ރަށްރަށުގެ ޕްލޭން ހެދުމުގެ އަސާސީ މިންގަ

ނޑައެޅޭ ރަށްރަށާއި އަދި އަރބަން ، އާބާދީ ގިނަ އަދި .34 އިޤްތިޞާދީ، އިޖްތިމާޢީ މަރްކަޒެއްކަމަށް ކަ

އްގޮތަށް އެ ލޭނާ މިޕް،ސެންޓަރުތަކަށް ބޭނުންވާ އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް މާސްޓަރޕްލޭން އެކުލަވާލުމާއި

 . ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުމަށް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް މެނޭޖްމަންޓް ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން

ނޑައެޅޭ ވަކިވަކި ސަރަޙައްދުތަކަށް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް  .35 އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް މާސްޓަރޕްލޭންގައި ކަ

ޝްރޫޢުތަކުގެ މަޤްޞަދު ހިކޮށް، އަދި މިމަމަޝްރޫޢުތައް ފާހަގަކޮށް، މިފަދަ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް މަގުފަ

 . ލުވޭތޯ ބެލުންޙާޞި
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ނޑައެޅޭ  .36 އަރބަން ސެންޓަރުތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް، އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް މެނޭޖްމަންޓް ނިޒާމުގެ ދަށުން ކަ

 . ފަރާތްތަކުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތައް މޮނިޓަރކުރުމުގެގޮތުން ތިރީގައިމިވާ ކަންތައްތައް ކުރުން

ނޑައެޅިފައިވާ މަޤްޞަދުތައް މާސް .ހ  . ލުވޭތޯ ބެލުންޙާޞިޓަރ ޕްލޭންގައި ކަ
ނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް  .ށ ނޑައެޅޭ މިންގަ ލުއިފަސޭހަ ގޮތެއްގައި ހިޔާވަހިކަން ލިބިދެވޭނެ ނިޒާމުގެ ދަށުން ކަ

 . ހިޔާވަހިކަން ލިބިދެވޭތޯ ބެލުން
 އަރބަން ސެންޓަރުތަކުގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ތަރައްޤީގެ މަސްރަހަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން މިފަދަ. ނ

ލުކުރުމަށްޓަކައި މާސްޓަރޕްލޭނަށް ޙާޞިށް، މުޅި މަޝްރޫޢުގެ މަޤްޞަދު މާސްޓަރޕްލޭން މުރާޖަޢާކޮ
  .ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމުގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން

ނޑު ދަތުރުފަތުރު،އެއްގަމާއިރާއްޖޭގެ  .37  އެކަމާގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލުމާއި ލަތު ދިރާސާކުރުމާއި،ޙާ ގެ ކަ

 .ހިންގުން

ނޑު ދަތުރުފަތުރުގައި ދިމާވާ ހާދިސާތައް ބަލައި ދިރާސާކުރުމާއި، އެ ހާދިސާތަކުގެ ،ރާއްޖޭގެ އެއްގަމާއި .38  ކަ

އަލީގައި، ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމަށް ގެންނަންޖެހޭ ޤާނޫނީ އަދި ނިޒާމީ 

 .ލުތައްގެނައުންބަދަ

ނޑު ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ޙައްޤުތަްއ ،ރާއްޖޭގެ އެއްގަމާއި .39  ކަ

ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި، ބޭރުދަތުރުކުރާ ބޯޓުފަހަރުގެ ވަޒީފާއަށް މީހުން ފޮނުވާ ފަރާތްތަކާއި ވަޒީފާއަށްދާ 

 . ޙައްޤު ރައްކާތެރިކޮށް ދިނުންދިވެހިންނާބެހޭ ޤަވާއިދުތައް ހެދުމާއި، އެފަރާތްތަކުގެ

ނޑާއި، ވައިގެ ދަތު .40 ، ރަކްޗަރ ބިނާކުރުމާއިރުފަތުރަށް ބޭނުންވާ އިންފްރާސްޓްރާއްޖޭގެ އެއްގަމާއި، ކަ

ނޑު ދަތުރުފަތުރަށް ބޭނުންވާ ނެވިގޭޝަނަލް އެއިޑްސް ޤާއިމުކޮށް ތަރައްޤީކުރުމާއި،  ތަރައްޤީކުރުމާއި، ކަ

 .ންޖެހޭ ކަންތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ހިންގައި ބެލެހެއްޓުންމިކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ބަލަހައްޓަ

ނޑުގެ ބަނދަ .41 މަތްތައް، ވިޔަފާރި އުސޫލުން ހިންގާނެ ރުތަކާއި، އެތަންތަނުން ދެވޭ ޚިދްރާއްޖޭގެ ކަ

ނޑައެޅުމާއި، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި އެކަންކަން ކުރިއެރުވުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހަ އި ސިޔާސަތުތައް ކަ

  .ކަންތައްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމާއި ވިލަރެސްކުރުން

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ޝިޕިންގ އިންޑަސްޓްރީ ތަރައްޤީކުރުމާއި، ޝިޕިންގއާ ގުޅޭ ވިޔަފާރި  .42

 .ކުރިއެރުވުމާއި، އެކަމާބެހޭ ގަވާއިދުތައް ހަދައި ހިންގުން

ންތަނުން ދޭ އި، ސަރަޙައްދީ ވައިގެ ބަނދަރުތަކާއި، އެތަރާއްޖޭގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރުތަކާ .43

ނޑައެޅުމާއި، ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދް މަތްތަކާއި، އެކަންކަމާ ގުޅޭ ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމުގެ ސިޔާސަތުތައް ކަ

 .އެކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމާއި ވިލަރެސްކުރުން
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ނޑުގެ ދަތުރުފަތުރާ ގުޅޭގޮތުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ކުރަންޖެހޭ ،އިއެއްގަމާ .44  ކަ

މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި، ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެފަދަ މުޢާހަދާތައް ބުނާގޮތުގެމަތިން، 

ކުރުމާއި އެކަންކަމާ ގުޅޭ ގަވާއިދުތައް ހަދައި، ހިންގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް

 .ބެލެހެއްޓުން

ނޑައަޅައި،  .45 ރާއްޖޭގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސެކްޓަރ ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ސިޔާސަތު ކަ

 .ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުން

ހޭ ގަވާއިދުތަކާއި، ކޯޑްތަކާއި، ރާއްޖޭގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސެކްޓަރާ ބެހޭގޮތުން އެކުލަވާލަންޖެ .46

ރޑްތައް ހަދައި، ބަލަހައްޓައި، ހިންގުން  . ސްޓޭންޑަ

ރާއްޖޭގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސެކްޓަރާ ބެހޭގޮތުން ޑްރާފްޓްކުރާ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތައް އެކުލަވާލުމުގައި  .47

ން އިންޑަސްޓްރީގެ މަޝްވަރާދިނުމާއި، އެފަދަ ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮންސްޓްރަކްޝަ

 .ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓައި، ހިންގުން

މީގެތެރޭގައި، . ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާގައި ޚިދްމަތްދޭ ފަރާތްތަކުގެ ފެންވަރު ބަލަހައްޓައި، ކުރިއެރުވުން .48

ކޮންޓްރެކްޓިންގ އަދި ކޮންސަލްޓިންގ ފަދަ ޚިދްމަތްދޭ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި، އެ ފަރާތްތަކަށް 

 . ލައިސަންސް ދިނުން ހިމެނެއެވެ

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާ ކުރިއަރުވައި، ހިންގުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ދިރާސާތައް  .49

 . ކުރުން

ކޮންސްޓްރަކްޝަނާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ގުޅުން އުފައްދައި، ރާއްޖޭގައި ކޮންސްޓްރަކްޝަން  .50

 .ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ ލަފާދިނުމާއި، މިކަމާގުޅޭ މަޢްލޫމާތު އާންމުކުރުންދާއިރާއިން ކަމާ

ރާއްޖޭގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ އެކަށޭނަ މީހުންނާއި، ޓެކްނޯލޮޖީ އުފެއްދުމަށްޓަކައި  .51

 .ސަރުކާރުގެ ދާއިރާތަކާއި އިންޑަސްޓްރީއާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން

ނޑުތައް އެކުލަވާލައި ހިންގުމާއި، ސަރުކާރުގެ ފިޒިކަލް ސަރވޭކު .52 ރުމުގެ ގަވާއިދުތަކާއި، މިންގަ

ފަރާތްތަކުންނާއި، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުންކުރާ ފިޒިކަލް ސަރވޭތަކަށް ހުއްދަދިނުމާއި، ރާއްޖޭގައި ހިންގޭ ފިޒިކަލް 

 .ސަރވޭތަކާއި، ސަރވޭޔަރުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ބެލެހެއްޓުން

 ބޭނުންވާ ފިޒިކަލް ސަރވޭތައް ހަދައިދިނުމާއި، މިފަދަ ފިޒިކަލް ސަރވޭތަކުން ސަރުކާރުގެ ދާއިރާތަކަށް .53

އެއްކުރެވޭ މަޢްލޫމާތު، ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ދާއިރާތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ފިޒިކަލް 

 .ސަރވޭ ކުރުމުގެ ވަސީލަތްތައް ބިނާކޮށް ތަރައްޤީކުރުން
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ނޑައެޅުމާއި، ސަރުކާރުގެ ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކަށް ބޭނުންވާ އޮފީސްޖާ .54 މާރާތްތަކުގެ ޖާގަ ޢިގަ ކަ

ނޑައަ ނޑުތައް ކަ ނޑުތަކަށް ޢަމަލުބޭނުންކުރާނެގޮތުގެ މިންގަ  .ކުރަމުންދޭތޯ ބަލަމުން ގެންދިއުންޅައި، އެ މިންގަ

ން ރަންމަންޓުޔަ ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް އެންވަން،މާރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިޢިދައުލަތުގެ  .55

 .  ރާތްތަކުގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓުންމާޢިބަލަހައްޓަންޖެހޭ 

 . މާރާތްތަކާއި، އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރތަކުގެ ދަފްތަރެއް ހަދައި ބެލެހެއްޓުންޢިދައުލަތުގެ  .56

ރާސްޓްރަކްޗަރތަކުގެ ބޭނުން ކުރެވެމުންދާ ގޮތާއި، އެފަދަ މާރާތްތަކާއި، އެހެނިހެން އިންފްޢިލަތުގެ އުދަ .57

ތަންތާނގެ ހާލަތު އެނގޭނެ މަޢްލޫމާތު އެއްކޮށް، ފަސޭހަކަމާއެކު ބެލޭނެގޮތަށް ޑޭޓާބޭސްއެއްގައި މި މަޢްލޫމާތު 

 . ބެލެހެއްޓުން

 ސިޔާސަތު ރާތްތަކާއި، ެއހެނިހެން ޕަބްލިކް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ތަރައްޤީކުރުމުގެމާޢިޕަބްލިކް  .58

ނޑައެޅުމުގައާއި، އެފަދަ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގާނެގޮތުގެ ފަންނީ ލަފާދިނުން  .ކަ

ނޑައަޅައި، ބިން ހިއްކުންފަދަ  .59 ނޑުތައް ކަ ބިން ހިއްކުމާއި ޑްރެޖްކުރުމުގެ ގަވާއިދުތަކާއި، އުސޫލުތަކާއި މިންގަ

 .ސަރުކާރުގެ ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތައް ރާވައި ހިންގުން

 .އިރާއެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިނުވާ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ރާވައި ހިންގުންސަރުކާރުގެ އެހެން ދާ .60

ސަރުކާރުން ހަވާލުކުރާ މުހިންމު މަސައްކަތް ހިންގުމަށްޓަކައި ކޮންސަލްޓަންސީ ޚިދްމަތްދީ، އެކަންކަމާގުޅޭ  .61

 .މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުން

 ޮއފް ހައުސިންގ، ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ތިރީގައިމިވާ ތަންތަން ހިނގަމުންދާނީ، މިނިސްޓްރީ
.ގެ ދަށުންނެވެއެންވަޔަރަންމަންޓު

 
 ސަރަޙައްދީ ވައިގެ ބަނދަރުތައް .1

 ޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސްމޯލް .2

 ންސީންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެއެންވަޔަރަ .3

 މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ .4

 ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ .5

 މަންޓް ސެންޓަރނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނެޖް .6
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ސަރަޙައްދީ ވައިގެ ބަނދަރުތަކުގެ  މަސައްކަތްތައް

 .ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދީ ވައިގެ ބަނދަރުތައް ހިންގައި، ތަރައްޤީކޮށް ބެލެހެއްޓުން .1

ދް .މަތްތައް ދިނުން .2 ރައްޖޭގެ ސަރަޙައްދީ ވައިގެ ބަނދަރުތަކުގައި  ދޭންޖެހޭ، އެއަރ ޓްރެފިކް ޚި

ދް .3 ޚި މަތް ނދަރުތަކުގައި ދޭންޖެހޭ، ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ސަރވިސްގެ ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދީ ވައިގެ ބަ
 .ދިނުން

ް .މަތް ދިނުން .4 ޓީގެ ޚިދރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދީ ވައިގެ ބަނދަރުތަކުގައި ދޭންޖެހޭ، އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރި

5. ު ކަމާބެހޭ ތަކުގައި، ދަތުރުފަތުރަށް ބޭނުންވާ މުވާޞަލާތާއި، ނިޔަމިއްޖޭގެ ސަރަޙައްދީ ވައިގެ ބަނދަރރާ
ޚިދް .މަތްތައް ދިނުންލަތްތައް ގާއިމުކުރުމާއި، އެ ވަސީ

ޚިދް .6 މަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް  ޚިދްމަތްދޭ ފަރާތްތަކަށާއި ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދީ ވައިގެ ބަނދަރުތަކުން
 .ބޭނުންވާ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގާއިމުކުރުމާއި، ތަރައްޤީކޮށް ބެލެހެއްޓުން

 

 ޖިކަލް ސަރވިސްގެ މަސައްކަތްތައްވްސް މީޓިއޮރޮލޮމޯލްޑި

 
އިރާވަ ހިންގައި ތަރައްޤީކޮށް ބެލެހެއްޓުން .ދިވެހިރާއްޖޭގައި .1  މީޓިއޮރޮލޮޖީއާބެހޭ ކަންތައްތައް 

2. ް މަށް ބޭނުންވާ މޫސުމާބެހޭ މަޢ ދެމެހެއްޓެނިވި ކުރިއެރު ޢީ ލޫމާތު ޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާރާއް

ްބަލަހައްޓައި އެއް ޤާއިމްކޮށް، މި މަޢ" ޖްބޭސްނޮލެ" ކަމާބެހޭ  ލޫމާތު ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭނެ ،

 .އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން

3. ް އި ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މި މަޢބަލަހައްޓަ  ލޫމާތު މީޓިއޮރޮލޮޖީއާބެހޭ ސައިންޓިފިކް މަޢްލޫމާތު އެއްކޮށް،

 .ފޯރުކޮށްދިނުން

އިންޒާރު ލިބޭނެ ގޮތްތައް ހޯދތަކާގުޅޭ  .4 ހާދިސާ ◌ައި، ރަތީ ރާއްޖެއަށް ދިމާވެދާނެ މޫސުމާއި، ސުނާމީ ފަދަ ޤުދު

  .އެފަދަ އިންޒާރު ދިނުން

ޤުދުރަތީގޮތުންނާއި އަދި އެނޫންވެސް ގޮތަކުން ދިމާވާ ނުވަތަ ދިމާވެދާނެ ހާދިސާތަކުގެ ގެއްލުންތައް ލަފާކޮށް،  .5

ކާ ގުޅިގެން ރައްކާތެރިވުމުގެ އެފަދަ ހާދިސާތަކުގެ މަޢްލޫމާތު ހޯދުމާއި، ފޯރުވައިދިނުމާ އަދި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަ

 . ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން

.ލޫމާތު ރިކޯޑްކޮށް ބެލެހެއްޓުން .6 ް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބިންހެލުމާބެހޭ މަޢ
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 މަސައްކަތްތައްންސީގެކްޝަން އެޖެއެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެ 

 
ޓްރާންސްޕޯޓް ންސީއަކީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ، ންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެއެންވަޔަރަންމަ

އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓާ ގުޅިފައިވާ އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތެއް ލިބިގެން ގަވަރނިންގ ބޯޑެއްގެ ލަފާގެ ދަށުްނ 
  .ންސީގެ މަސައްކަތްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެމިއެޖެ. ވެގާ ރެގިޔުލޭޓަރީ އިދާރާއެކެހިން
 
ތަނާއި، ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލުތަކުގެ ތެރެއިން  ހިމާޔަތް ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހިމާޔަތް ކުރަންޖެހޭ ތަންޓާށްތިމާވެ .1

ނޑައަޅައި، އެތަންތަނާއި އެތަކެތި ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންތައްތައް ރާވައި އިންތިޒާމްކުރުން  .ކުރަންޖެހޭ ތަކެތި ކަ

 ގުމުގެކުރިންއް ހިން އަތުވެދާނެ އެއްވެސް މަޝްރޫޢެ، ފާހަގަކުރެވޭފަދަ ބަދަލެއް،ޓަށްށްރާއްޖޭގެ ތިމާވެ .2

ނޑުތައް ސޫ ހެދުމުގެ އު، ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓްޓަށް އަސަރުފޯރާ މިންވަރުށް ތިމާވެ،ހަދަންޖެހޭ ލުތަކާއި މިންގަ

ނޑައަޅައި، ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން  .ކަ

 .ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރުންޓާބެހޭ މާވެށްތިދިވެހިރާއްޖޭގެ  .3

 .ސްމަންޓް ރެގިއުލޭޝަން ތަންފީޒުކުރުންއެންވަޔަރަންމަންޓް އިމްޕެކްޓް އެސެ .4

ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށް ގިރުމާއި ޤުދުރަތީ އަދި އިންސާނުންގެ ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ތިމާވެށީގެ  .5

 . މައްސަލަތަކާބެހޭ މަޢްލޫމާތުގެ އަލީގައި އެކަންކަމާމެދު އަޅަންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން

ނޑުތައް ސޫއި ކުނިބުނި ނައްތާލުމާބެހޭ އުރި ގޮތެއްގެ މަތިން ރާއްޖޭގަޓަށް ރައްކާތެށްތިމާވެ .6 ލުތަކާއި މިންގަ

ނޑުތަކާއި އެ ުއއެކުލަވާލައި، ކުނިބުނި ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން އެ މި ލުތަކަށް ސޫންގަ

  .ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދޭތޯ ބެލުން

ބަދަލު ހޯދުމުގެ ގޮތުން، ތިމާވެށީގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ ނިޒާމެްއ ރާއްޖޭގެ ތިމާވެއްޓަށް ލިބޭ ގެއްލުންތަކުގެ  .7

 .ތަޢާރުފުކޮށް، އެކަމާބެހޭ ކަންތައްތައް ހިންގުން

އަދި . ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގެ ވެށި ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީން ހަދާ ގަވާއިދުތައް ތަންފީޒުކުރުން .8

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުންނާއި ސަރުކާރުގެ ވާއިދުތަކާއި، ޤާނޫނުތަކަށް ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމަށް ހެދިފައިވާ ގަ

އަދި، ކަމާބެހޭ ގޮތުން . ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދޭތޯ ބެލުމާއި، އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުންފަރާތްތަކުން 

  .ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ލަފަޔާ މަޝްވަރާދިނުން

ދް .9 ◌ާއި، ނަޖިހާއި ނަޖިސްފެން ނައްތާލުމުގެ ޚި ތްދިނުމަށދްމަ މަތް ދިނުމުގެ ރާއްޖޭގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚި

.ކުރަމުން ދޭތޯ ބެލުންމަލު  ދޫކުރުމާއި، ދޫކުރާ ލައިސަންސލައިސެންސް ޢަ ން ދްމަތްދޭ ފަރާތްތަކު ާ އެއްގޮތަށް ޚި
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ނޑުތަ .10 ނޑައަޅައި، ރާއްޖޭގައި ނަޖިހާއި ނަޖިސްފެން ނައްތާލުމާބެހޭ އުޞޫލުތަކާއި، ގަވާއިދުތަކާއި، މިންގަ އް ކަ

.ކުރަމުންދޭތޯ ބެލުންމަލު ފެނުގެ  ޢަ ނޑުތަކަށް މަތްދޭ ފަރާތްތަ ކުން މި މިންގަ ޚިދް

މަތް އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ފެނުގެ ޚިދްމަތާއި، ނަޖިހާއި، ނަޖިސްފެން އުކާލުމުގެ ނުވަތަ ނައްތާލުމުގެ ޚިދް .11

ނޑުތައް މަތްތަކަޚިދްދިނުމަށްއެދޭ ފަރާތްތަކުން، އެ ވިޔަފާރި އުސޫލުން  ށް އަގުނެގުމަށް ބޭނުންކުރާނެ މިންގަ

ނޑައަޅައި، އަގު ނެގު ދްމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުން ޚިދްމަތްދޭ ފަރާތްތަކާއި ޚިމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާއި، އެފަދަ ކަ

ގެ މަޞްލަހަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ތު ހުށަހެޅުންތައް ބަލައި، ދެފަރާހުށަހަޅާ

  .ޅުންއެ

އެއް ޤާއިމްކޮށް، ބަލަހައްޓައި، މި " ނޮލެޖްބޭސް"ސައިންޓިފިކް ދިރާސާތަކާއި ތަޙްލީލްތައްކޮށް، ކަމާބެހޭ  .12

 .މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން

ނޑުދޮށްތަކަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކާއި، ރަށް ގިރުމަށް ދިމާވާ  .13 ސަބަބުތައް ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގެ ގޮ

 .ދިރާސާކޮށް، އެކަންކަން ޙައްލުކުރުމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ މަޝްވަރާއާއި ލަފާދިނުން

ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށް އުފެދި އެތަންތަނަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކުގެ މަޢްލޫމާތު، ސެޓެލައިޓް އިމޭޖަރީއާއި އޭރިއަްލ  .14

އި، ޖިއޮގްރެފިކް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމަށް ބޭނުންވާ ފޮޓޯގްރަފީފަދަ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ހޯދަ

 .މަޢްލޫމާތު އެއްކޮށް އެމަޢްލޫމާތު ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން

ބިންހިއްކުމާއި، ފަޅުކޮނުމާއި، ބަނދަރުހެދުމާއި، ނެރުގޮއްވުންފަދަ ކަންކަމުން ކުރާ އަސަރުތައް ދެނެގަނެ،  .15

އެއްކުރެވޭ ، ިއކަށް ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ހޯދުމަށް ދިރާސާކުރުމާމިކަންކަން ތިމާވެށްޓާއި ރަޙްމަތްތެރި ގޮތަ

  .މަޢުލޫމާތާއި ތަޖްރިބާ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުވައިދިނުން

ދެނެގަތުމަށް ދިރާސާތަކާއި ތަޙްލީލުތައްކޮށް، ކަމާބެހޭ ) ޕޮލިއުޝަން(ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށްޓަށް އަންނަ ކިލަނބުކަން  .16

 . އިރުޝާދު ދިނުންމަޢުލޫމާތާއި، ފަންނީ ލަފަޔާއި

ހަ .17 އުލުތަކާބެހޭ ދިރާސާކޮށް، އެއްކުރެވޭ މަޢުލޫމާތާއި ތަޖްރިބާ ކަމާބެހޭ ގެ ނަސްލުތަކާއި އެތަކެތީގެ މާދިރޭތަކެތީ

 .ފަރާތްތަކަށް ފޯރުވައިދިނުން

ތައްކޮށް، ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށްޓާ ގުޅުންހުރި ބަޔޯޓެކްނޯލޮޖީއާއި ބަޔޯސޭފްޓީގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ ދިރާސާތަކާއި ތަޙްލީލު .18

 .ކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި، ފަންނީ ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ދިނުން

ހަކަތައާބެހޭ އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތައް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ސައިންޓިފިކް ދިރާސާތަކާއި  .19

ތަކަށް އެއް ގާއިމްކޮށް، ބަލަހައްޓައި މިމަޢްލޫމާތު ބޭނުންވާ ފަރާތް" ނޮލެޖްބޭސް"ތަހުލީލުތައްކޮށް، ކަމާބެހޭ 

 . ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން
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 .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފިޒިކަލް އޯޝޮނޮގްރަފީއާބެހޭ ކަންތައްތައް ރާވައި ހިންގައި ތަރައްޤީކޮށް ބެލެހެއްޓުން .20

ނޑިފަދަ ތަކެތީގެ މިންވަރަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތައް ބަލައި، މިފަދަ  .21 ޖައްވުގައި ހިމެނޭ ގޭސްތަކާއި، ދުމާއި ކު

 އެއްކޮށް، ބަލަހައްޓައި، މިކަންކަމާގުޅޭ ގޮތުން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް މަޢްލޫމާތު ލިބޭނެ އިންތިޒާމް މަޢްލޫމާތު

 . ހަމަޖެއްސުން

22. ް ލޫމާތު ބަލަހައްޓައި ރާއްޖޭގައި ލިބެންހުރި ފެނުގެ ވަސީލަތްތަކާބެހޭ ސައިންޓިފިކް ދިރާސާތައްކޮށް ކަމާބެހޭ މަޢ

  .ންބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދިނު

ގެ ތެރޭގައި ހުރި ހަކަތަ އުފެއްދިދާނެ ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތަކަކީ ) ެޒޑް.އީ.އީ(ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ސަރަޙައްދު  .23

 .ންދިރާސާތައް ކުރުކޮބައިތޯ ބެލުމަށް ކަމާބެހޭ 

 އެއް "ނޮލެޖްބޭސް"ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ރޭވުމަށް ބޭނުންވާ ތިމާވެއްޓާބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް، ކަމާބެހޭ  .24

 .ޤާއިމުކޮށް، ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މި މަޢުލޫމާތު ފޯރުވައިދިނުން
 

 މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްތައް

 ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ،، މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީއަކީ
ން ގަވަރނިންގ ބޯޑެއްގެ ލަފާގެ ދަށުން ހިންގާ އިސިއްޔަތެއް ލިބިގެހަ ގުޅިފައިވާ އަމިއްލަ ޓާމަންޔަރަންއެންވަ

 .މި އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. ރެގިއުލޭޓަރީ އިދާރާއެކެވެ

ހަކަތައާބެހޭ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ލަފައާއި މަޝްވަރާ ދިނުމާއި، ދާއިރާގެ އެކި  .1
 .ނިންމުންތައް ނިންމުމަށް އެހީތެރިވެދިނުން

މަތިން ހަކަތައިގެ ދާއިރާ ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ބެހޭ ސިޔާސަތާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެރުކާރުގެ ހަކަތައާސަ .2
ނޑައަޅައި، ގަވާއިދުތައް ހިންގުން ނޑުތައް ކަ  .މިންގަ

 ކޯޑަކާއި، ތަ ބޭނުންކުރުމާބެހޭ ރެގިއުލޭޓަރީއުލާ ގުޅޭގޮތުން ހަކަތަ އުފެއްދުމާއި ހަކަހަރާއްޖޭގެ މާ .3
ރޑްތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި، ރާއްޖޭގައިސްޓޭ އިދުތައް މަތް ދިނުމާބެހޭ ގަވާ ހަކަތައިގެ ބޭނުންކޮށްގެން ޚިދްންޑަ

 .ހަދައި ހިންގުން

ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ އަދި ރާއްޖޭގައި ވިއްކާ ނުވަތަ ބޭނުންކުރާ ހަކަތަ އުފައްދާ ވަސީލަތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ  .4
ނޑައެޅުން ރޑްތައް ކަ  .ސްޓޭންޑަ

 ފަރާތްތަކުންދޭ  ފަރާތްތަކަށް އެކަންކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުމާއެކު، އެން ބޭނުންވާމަތްދޭންޓުގެ ޚިދްރަކަ .5
ނޑައެޅުމާއި، އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ކަރަންޓު އުފްައދަން ބޭނުންވާ ށްމަތަކަރަންޓުގެ ޚިދް  އަގުނެގޭނެ އުސޫލު ކަ
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ނޑައެޅިތަފަރާތްތަކަށް އެކަންކުރުމުގެ ހުއްދިނުން، އަދި އެ ފަރާތް އިދުތަކާ އިވާ ގަވާފަކުން ޢަމަލުކުރަނީ ކަ
 .އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުން

ނޑައެޅުންންޓުގެ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާރަކަ .6  .ތްކަށް ހުއްދަ ދޫކުރުމާއި، ކޮންސަލްޓަންޓުންގެ ފެންވަރު ކަ

ސްވުންތަކާ އިކުރެވޭ އެއްބަ ދެމެދު ސޮމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކާ ޚިދްއިމަތްދޭ ފަރާތްތަކާކަރަންޓުގެ ޚިދް .7
 .ފުވުމުން އުފެދޭ މައްސަލައް ބެލުންޚިލާ

ރާއްޖޭގައި ހަކަތަ އުފައްދާ މިންވަރާއި ބޭނުންކުރާ މިންވަރާބެހޭ ތަފާސް ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމާއި، ރާއްޖެއަށް  .8
ލޫމާުތ ށް، ދިރާސާކޮށް، އެ މަޢްލޫމާތު އެއްކޮއަދި، މިކަމާބެހޭ މަޢް. ރު ބެލުންހަކަތަ ބޭނުންވާ މިންވަ

 . ކުރުންންމުއާ
 

  އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްތައްޓްރާންސްޕޯޓް

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީއަކީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ، ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް 
ރެގިއުލޭޓަރީ އެންވަޔަރަންމަންޓާ ގުޅިފައިވާ އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތެއް ލިބިގެން ގަވަރނިންގ ބޯޑެއްގެ ދަށުން ހިންގާ 

 . ގެ މަސައްކަތްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެމިއޮތޯރިޓީ. އިދާރާއެކެވެ

ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތައް، .1 ވާއިދުގެ ދަށުން ގަ އެކަމަށް ހަދާފައިވާ ޤާނޫނާއި ރާއްޖޭގެ އެއްގަމާއި ކަ

 .ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި، މިކަމާގުޅޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން

ނޑުގައި ދަތުރުކުރާ .2  އުޅަނދުތަކާއި، އެ އުޅަނދުތަކުން ދަތުރުކުރާ މީހުންނާއި، އުފުލާ ރާއްޖޭގެ އެއްގަމާއި ކަ

ނޑައެޅުމާއި އެފަދަ  ނޑުތައް ކަ ނޑައަޅަންޖެހޭ މިންގަ މުދަލުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ކަ

ނޑުތައް ހިފަހައްޓާތޯ ބެލުން    .މިންގަ

ނޑުގެ ޚިދުމަތްދޭ އުޅަނދުތަކާއި ތަންތަނަށް .3  ލައިސަންސްދިނުމާއި، ދެމެހެއްޓެނިވި ރާއްޖޭގެ އެއްގަމާއި ކަ

މަތްދޭ ފަރާތްތަކާ މަތްތަކުގެ އަގު، ޚިދް އެފަދަ ޚިދްމަތްދެވޭނެ ގޮތްތައް ރާވައި ހިންގުމާއި،ގޮތެއްގައި ޚިދް

ނޑައަޅައި ބެލެހެއްޓުން   .ގުޅިގެން ކަ

ނޑު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، ތިމާވެށި ރަ،ރާއްޖޭގެ އެއްގަމާއި .4 އްކާތެރިކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ  ކަ

  .ކަންތައްތައްކުރުން

ނޑު ދަތުރުފަތުރާ ގުޅޭ ދާއިރާތަކުން މީހުން ބިނާ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަޢްލީމާއި  .5 ރާއްޖޭގެ އެއްގަމާއި ކަ

ނޑައެޅުމާއި އެކަންކަމަށް ހުއްދަ ދިނުމާއި، ލައިސަންސާއި ސަނަދު ދޫކުރުން ނޑުތައް ކަ   .ތަމްރީނުގެ މިންގަ

  .އި ދުއްވާއެއްޗެތި ދުއްވަން ދަސްކޮށްދޭ ސްކޫލްތައް ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި ރެގިއުލޭޓް ކުރުންއެއްގަމުގަ .6
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ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތްތައް    

.ރާއްޖެއަށް ދިމާވާ ކާރިސާތަކުގައި، ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ވިލަރެސްކުރުން  .1

 އެނޫން ގޮތްގޮތުން ކުރިމަތިވާ ކާރިސާތަކާއި، ހާދިސާތަކާ ގުޅިގެން، ރިލީފް އެހީ އެކިއެކި ޤުދްރަތީ އަދި .2
 .ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ރިލީފް އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުން

ރާއްޖެއަށް ދިމާވާ ކާރިސާތަކުގައި، ދިރިނޫޅެވޭވަރަށް ގެދޮރަށް ގެއްލުންލިބޭ މީހުންނަށް ވަގުތީ ހިޔާވެހި  .3
ތުކޮށް ދިނުމުގެ ކަންތަބިނާކޮށްދިނުމާއި، ގެތަކަށް ލި އަދި، . އް ވިލަރެސްކުރުންބޭ ގެއްލުންތައް މަރާ

ހިޔާވ
މާ

ހިކަން ނެތިފައިތިބި މީހުންނަށް ބިނާކޮށްދޭ ހިޔާވެހިތަކާއި، އެމީހުންގެ އެންމެހައި ކަންތައްތަްއ ަ
 .ބެލެހެއްޓުން

.އި، އެހީ ވިލަރެސްކުރުންރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވާ ކާރިސާތަކާ ގުޅިގެން އެހީ ހޯދުމާއި، އެހީ ބަލައިގަތުމާ  .4

ޙ .5 ◌ާލަތަކަށް ގެނައުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އެކިއެިކ ރިސާތަކަށް ރައްޔިތުން ތައްޔާރީ ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވާ ކާ
ޕްރޮގްރާމުތައް ރާވައި ހިންގުމާއި، އެކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި އާންމު ފަރުދުން 

 .ހޭލުންތެރިކުރުން

____________________ 
  2009  ޖޫނ17ް
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