
 ގެ މަސައްކަތްތައްޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރމިނިސްޓްރީ އޮފް ފި

 

އުފައްދަވާފައިވަނީ ދިެވހިރާއްޖޭގެ ުޖްމހޫރިއްޔާގެ ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީ އޮފް 
މަސައްކަތްތައް މި ިމނިސްޓްރީއާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ . ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދޭ ބާުރގެ ދަުށން ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ

  .ތިރީގައި މިަވީނއެވެ

ނޑުގެ ، މަސްވެރިކަމާއި .1 ނޑުވެިރކަމިާއ، އެހެނިހެން މުއްސަނދިކަކަ  ދެމެހެއްޓެނިިވ ފޮރެސްޓްރީމާއި، ދަ

ނޑައަޅައި  ކުން ލިބޭ އާމްދަނީ ިއތުރުކުރުމާބެހޭ މިދާިއރާތަ،ށާއިގޮތެއްގެމަިތްނ ތަރައްޤީކުރުމަ ސިޔާސަތު ކަ

  . ބެލެހެއްޓުންގައިރޭވުންތައް ރާަވއި، ހިން

ނޑުގެ އެހެނިހެން މުއްސަނދިކަ، މަސްވެރިކަމާއި .2  ދެެމހެއްޓެނިިވ ފޮރެސްޓްރީމާއި، ނޑުވެިރކަދަ މިާއ،ކަ

 ކުގެ ެދލިކޮޕީތައް ބޭނުންވާ ޤާނޫނުތަ މިދާއިރާތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުކުުރމަށް،ށާއިމަިތން ތަރައްޤީކުރުމަގޮތެއްގެ

 .އި އުސޫލުތައް ހަދައި ހިންުގންވާއިދުތަކާގައެކުލަވާލައި، 

ނޑު ައޑީގެ ބިންގަާޑއި ހިކިފަސްބިމާއި، ބިމުއަޑީެގ ތަޙްލީލުތައްކޮށް ދިރާސާކުރުމަށް ހުއްަދ  .3 ނޑާއި، ކަ ރާއްޖޭގެ ކަ

ނޑައަޅައި އެ ގަވާއިދުތައް ހިނުްގން  .ދެޭވނެ އުސޫލުތަކާއި ގަވާއިުދތައް ކަ

ގެ މުއްސަނދިކަން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ރި ފަދަ ތަންތަނުިގތިލަ، ފަރު، ފަޅު، ހާ، ރަށްރަށް، ފަޅު ރާއްޖޭގެ .4

 .ންގަާވއިދުތައް ހަދަިއ، ހިންގުބޭނުންކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް 

ނޑުގެ ބިުމގެ އަޑީގައި ެމރިން ސްޓްރަކްޗަރތައް ގާިއްމކުރުމާގުޅޭ  .5 ނޑާއި، ަކނޑުގެ އަޑީގެ ބިމާއި، ކަ ރާއްޖޭގެ ކަ

 .ންުގްނއުސޫލުތަކާއި ަގވާއިދުތައް ހަދައި ހި

ނޑުތައް ހަދައި ހިންަގިއ  .6 ނުޑވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުގެ ގަވިާއދުަތކާއި އުސޫލުތަކާއި މިްނގަ މަސްވެރިކަމާއި ދަ

 .ބެލެހެއްޓުން

ނޑުތަކާިއ  .7 ނޑާއި، ފެނުގެ ބޭނުންކުާރނެ ގޮުތގެ ގަވިާއދުތަކާއި މިްނގަ ނުޑވެރިަކުމގެ މަސައްކަތަށް ފަސްގަ ދަ

ނޑައަޅައި އެަގވާއިދު  .ލީލުތްައ ކުރުންތައް ހިްނގުމާއި، ކަމުާގޅޭ ތަޙުއުސޫލުތައް ކަ

ނުޑވެރިކަުމގެ ޞި .8 ނުޑވެރިކަމާ ދަ ނާޢަތު ކުރިއެރުވުމަށް ބޭނުްނވާ ދާިރސާކުރުމާއި، އެފަދަ ދިރާސާތައް ކުރުމަށް ދަ

 .ހުއްދަދެވޭ ުއސޫލުތަކާއި ގަވާއިދުތައް ހަަދއި ހިންގުން
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ނޑުގެ އެހެނިހެން މުއްސަނދިކަން ބޭ .9 ނުޑވެރިކަުމގައި ބޭނުންކުރާ މަސްވެރިކަމާއި ކަ ކެމިކަލްްސ ުނންކުރުމާއި ދަ

ނޑައަޅައި ހިންގައިރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށް ބޭނުންކުރުމުގެ ަގވާއިދުތަކާއި މިންަގނޑުތަާކ  އި އުސޫލުތައް ކަ

 .ބެލެހެއްޓުން

ނޑުގެ އެހެނިހެން މުއްަސނދިކަމާއި .10  އިޤްތިާޞީދ ން ަދނޑުވެރިކަމާއި، ފޮރެސްޓްރީގެ ރޮނުގ،މަސްވެރިކަމާއި، ކަ

 .ލަތު ރަނގަޅުކުރެވޭފަދަ މަޝްރޫޢުތައް ރާވައި ހިންގުްނއަދި އިޖްތިމާޢީ ޙާ

ނޑުގެ އެހެނިހެން މުއްސަނދިކަމާއި .11 ނޑުވެރިަކމާއި، ފޮރެސްޓްރީގެ އުފެއުްދންތެރިަކން ،މަސްވެރިކަމާއި، ކަ  ދަ

ިދއުަމށް ބޭނުންވާ ގޮތްތައް ހޯަދިއ އިތުރުކުރުމާއި، އުފައްދާ ތެަކތި ރަނގަޅު ފެންވަރެއްަގއި އުފައްދަުމން ެގން

 . ތަޢާރުފުކުރުން

ނޑުވެރިކުަމގެ ސިނާޢަތު ކުރިއެރުވުމަށް ބޭނުންާވ  .12 ނޑުވެރިކަާމއި ދަ މަސްވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތާއި، ދަ

 .ުނންމާލީ، ފަންނީ އަދި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތަކާއި ޚިދްމަތްތައް ފަސޭހަކަމާއެކު ލިބޭނެ މަގު ަތނަވަސްކޮށްދި

ނޑާބެހޭ ތަޢްލީމީ ނިޒާމް ތަރައްޤީކޮށް ހަރުދަާނކުރުމަށްޓަކައި ކުެރވޭ  .13 ނޑުވެރިކާަމއި، ކަ މަސްވެރިކަމާއި، ދަ

 .މަސައްކަތްތަކުގައި އެހީތެރިވެ މަޢްލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިުނން

ނޑުގެ އެހެނިހެން މުއްސަނދިަކ،މަސްވެރިކަމާއި .14  ބޭނުްނާވ މަށްމާއި، ަދނޑުވެރިކަމާއި ފޮރެސްޓްރީ ތަރައްޤީކުރު ކަ

 .އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން

ނޑުވެރިަކމާއި ފޮރެސްޓްރީ .15 ނޑުގެ އެހެނިހެން މުއްސަނދިކަމާއި، ދަ ގެ އުފެއްދުންތެރިަކްނ މަސްވެރިކަމާއި، ކަ

އިތުރުކުރުމާއި، އުފައްދާ ތެަކތި ރަނގަޅު ފެންވަރެއްަގއި އުފައްދަުމން ެގންިދއުަމށް ބޭނުންވާ ގޮތްތައް ހޯަދިއ 

 .ޢާރުފުކުރުންތަ

ނޑުގެ އެހެނިހެން މުއްސަނދިކަމާ .16 އި، ަދނޑުވެރިކަމާއި ފޮރެސްޓްރީ ތަރައްޤީކުރުމަށް ބޭނުްނާވ މަސްވެރިކަމާއި، ކަ

  .ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި، މީހުން ިބނާކުރުން

ނޑުވެރިކަމާއި ފޮރެސްޓްރީގެ ވަޒީ .17 ނޑުގެ އެހެނިހެން މުއްސަނިދކަމާއި، ދަ ފާތައް މަސްވެރިކަމާއި، ކަ

 . ޕްރޮފެޝަނަލައިޒްކުރުން

ނޑުވެރިކަމާއި ފޮރެސްޓްރީގެ މުއްސަނިދކަން އެްނެމ  .18 ނޑުގެ ެއހެނިހެން މުްއސަނދިކަމާއި ދަ މަސްވެރިކަމާއި، ކަ

ނޑުވެިރ މުޖުތަމަޢުތަކުގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުން  .ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުަމށް މަސްވެރި އަދި ދަ
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ނޑުެގ  .19 އެހެނިހެން ުމއްސަނިދކަމާއި ަދނޑުވެރިކަމާއި ފޮރެސްޓްރީ ތަރައްޤީކޮށް މަސްވެރިކަމާއި، ކަ

ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ބޭނުންާވ ބައިލެޓަރަލް، މަލްޓިލެޓަރަލް، ރީޖަނަލް އަދި އިްނަޓރނޭޝަނަލް މަރުކަޒުތަާކިއ 

 .ޖަމާޢަތްތަކާ ގުޅުން ބަދަހިކުރުން

ނޑުެގ އެހެނިހެން ުމއްސަނިދކަމާއި ަދނޑުވެރިކަމާއި ފޮރެސްޓްރީ ތަރައްޤީކޮށް  .20 މަސްވެރިކަމާއި، ކަ

ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ބައިލެޓަރަލް، މަލްޓިލެޓަރަލް، ރީޖަނަލް އަިދ އިންޓަރނޭަޝނަލް އެއްބަސްވުންތަކާިއ 

 . މުޢާހަދާތަކުގައި ބައިވެރިވެ، ތަންފީޒުކުރުން

ނޑުގައި  .21 ނޑުވެރިަކމާ ގުޅުންހުރި ޤުދުރަތީ ވީަސލަތްތަކުގެ ހިމެނޭ ކަ ނަމޫނާ ަނގަިއ ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތަކާއި ދަ

 .އެއްކޮށް ކެޓަލޮގުކޮށް ރިފަރްެނސް ކަލެކްޝަނެއްގެ ގޮތުގަިއ ބެލެހެއްޓުން

 .އެކުއަރކަލްޗަރ ތަޢާރުފުކޮށް ރާވައި ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން .22

 . ބެލެހެއްޓުންތަޢާރުފުކޮށް ރާވައި ހިންގައިޕޯލްޓްރީއާއި އެނިމަލް ހަޒްބަްނޑަރީ  .23

ނޑުވެރިކުަމގެ ޕޯސްޓް ހާވެސްޓް އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރަުމށް ބޭނުްނވާ ގޮތްތައް ހޯދައި،  .24 މަސްވެރިކަމާއި، ދަ

 .ތަޢާރުފުކޮށް ތަރައްޤީކުރުން

 .މުގެ މާހައުލާގުޅޭ ތަޙްލީލުތައްކުރުންމަސްވެރިކަމުެގ ފައިދާ އެންެމ ފުރިހަމަގޮތުގައި ލިބިގަތުމަށްޓަކައި، މަސްެވރިކަ .25

ނޑުގެ އެހެނިހެން  .26 ތަރައްޤީގެ ކަންތައްތައް ރޭވުމަށާއި ސިނާޢަތު ތަރައްޤީކުރުމަށް ބޭނުްނވާ މަސްވެރިކަމާ، ކަ

ނޑުވެިރކަމާއި ފޮރެސްޓްރީގެ ތަފާސް ހިސާބާއި، އިޤްތިޞާދީ ައދި އިޖްތިމާީޢ މަޢްލޫމާތު  މުއްސަނދިަކާމއި، ދަ

 .ސާކޮށް، ޝާއިޢުކުރުންއެއްކޮށް، ދިރާ

ނޑުގެ އެހެނިހެން ުމއްސަނދިކަމާ .27 ނޑުވެިރކަމާއި ފޮރެސްޓްރީގެ ވަސީލަތްތައް މަސްވެރިކަމާއި، ކަ ިއ، ދަ

ނޑައަޅައި، މޮނިޓަރކުރެ  ވެޭނ ނިާޒމެއް ގާއިމްކޮށް ހިންގައިދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބޭނުންހިފޭނެ މިްނވަރު ކަ

  .ބެލެއްހެއްޓުން

ނޑުގެ އެހެނިހެން މުއްަސނދިކަމާއި، ަދނޑުވެރިކަމާއި ފޮރެސްޓްރީއާ ގުޅުންހުރި ިދރޭތަކެތީގެ މަސްވެރިކަމާއި، ކަ .28

 . ނަސްލު ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ަމސައްކަތްތައް ކުރުން

ނޑުގެ  ބާވަތްތަ .29   . ހިމާޔަތްކުރުންކައި، ކަނުޑގެ ސަރަޙައްދުތައް ޚާއްޞަ ބޭނުމަށްޓަކައިދިރުންހުރި ކަ
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ނޑުވެރިކަމަށް ފައިދާކުރިަނވި ދިރޭތަކެތި ހިމާޔަތްކޮށް ދެމެހެއްޓުމާއި، އެކަންކަމަްށ ގަސްގަހާ  .30 ގެއްސާއި، ދަ

 . ބޭނުްނވާ ސަރަޙައްދުތައް ހިމާޔަތްކޮށް ދެމެހެއްޓުން

ރާއްޖޭގައި ގަސްގަހާ ގެއްސާއި، މަސްމަހާ މެއްސާއި އެހެނިހެން ޖަަނވާރާބެހޭ ކަރަންޓީނުގެ ނިާޒެމއް ގާއްިމޮކްށ  .31

  .ންހިންގު

 .ކުއްޔަށްިދނުާމއި، ވަރުވާއަށް ލިޔެދިނުންފަރު، ފަޅު، ހާ، ތިލަ އަދި ގިރިފަަދ ތަންތަން ، ރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށް .32

 . ރާވައި ހިންގައި ބެލެހެއްޓުންކަންތައްތައްއެންމެހާ ފުރަބަންޑާރަ ލަކުޑިއާބެހޭ ރުށް ލަކުޑިއާއި،  .33

ގުޅިގެން ޤާނޫީނގޮތުން ހިންގްަނޖެހޭ  މަސައްކަތްތަކާ ގެެއގްރިކަލްޗަރ ފިޝަރީޒް އެންޑް މިނިސްޓްރީ އޮފް .34

 .ކަންތައްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން

އެގްރިކަލްޗަރގެ ފިޝަރީޒް އެންޑް  ން ރިސަރޗް ސެންޓަރ ހިނގަުމންާދީނ މިނިސްޓްރީ އޮފްމެރީ

 .ދަށުްނނެވެ

 

 މެރީން ރިސަރޗް ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތްތައް

ނޑުގެ ވަސީލަތް .1 ނޑައެޅަުމށް ބޭނުންާވ މަޢްލޫމާތާއި ލަފަާއިއ މަސްވެރިކަމާއި ކަ ތަކާގުޅޭ ސިޔާސަތު ކަ

 .މަޝްވަރާދިުންނ

ނޑުގެ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ބޭންުނވާ ބައިލޮޖިކަލް އަދި  .2 ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމާއި ކަ

 .އިކޮލޮޖިކަލް ދިރާސާކޮށް، މަޢްލޫމާތު އެއްކޮށް ބަލަހައްޓާ ހާމަކުުރން

 .ނޑުގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުްނކުރުމުގެ ހޭލުންތެރިކަން އުފެއްދުމަށް ބޭުނންާވ މަޢްލޫމާތު ފޯރުކޮށްިދނުންކަ .3

ނޑުން ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި އެކުއަރކަލްޗަރއާުގޭޅ  .4 ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ާދއިރާ ފުޅާކޮށް ކަ

 .ބައިލޮޖިކަލް އަދި އިކޮލޮޖިކަލް ދިރާސާކުރުން

ނޑުގެ ދިރުންތަކުެގ ނޫަމނާ ނަގަިއ އެތަކެތި ދެެނގަނެ، ކެޓަލޮްގކޮށް، އެތަކެތި ބެލެހެއްޓުންރާއްޖޭގެ  .5  .ކަ

ނޑުގެ ބާވަތްތައް ެދނެގަެނ، ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެޭހ  .6 ރާއްޖެއިން މަދުވަުމްނދާ ކަ

 .ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ ގޮތުން މަޢްލޫމާތާއި ލަފައާއި އިރުޝާދު ދިނުން
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ޓޭނެ ގޮތުެގ ިދރާސާކޮށް އްޖޭގެ ފަރުތައް ދިރުވައި، މަސްވެރިކަމަށް ފައިދާވާެނ ޮގތުގެ މަތިން ަފރުތައް ބެލެހެއްރާ .7

 .ބެހޭ މަޢްލޫމާތު އެއްކޮށް ޢަމަލީގޮތުން ކުރެވެންހުރި ކްަނތައްތައް ކުރުންއެކަމާ

ނޑުގެ ތަޙުލީލުތައްކުރުަމށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ހުއްދަ ދިުނ .8 މަށް މިނިސްޓްރީއަްށ ބޭނުންާވ މަސްވެރިކަމާއި ކަ

 .ލަފައާއި، ަމޝްވަރާދިންުނ

ނޑުގެ މާހައުލާބެހޭ ތަޢްލީމީ ނިޒާމް ތަރައްޤީކޮށް، ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ކުރެޭވ  .9 މަސްވެރިކަމާއި ކަ

 . މަސައްކަތްތަކުގައި އެހީތެރިވެ މަޢްލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިުނން

____________________ 
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