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 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ މަސައްކަތްތައް 

ނޑިތައް ަކނަޑއެޅުން. އިޤްތިޞާދީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ިސޔާސަތާިއ، .1 ނުޑދަ    ލަ

ނޑިތަކާިއ، އަމާޒުތަކާ އެްއގޮަތށް ބައްޓަންކޮށް  .2 ނޑުދަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާުދ، ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ލަ
  ހަރުދަނާކުރުން.

 ރާއްޖޭަގއި ޞިނާޢީ މަސައްކަްތތައް ކުރިއަރާނެ ގޮތްތައް ާރަވއި، ެއކަންކަން ހިންަގއި ބެލެހެއްޓުން. .3

 .ޞާދީ ޙަަރކާތްތައް، ޒަމާާނއެްއގޮތަށް ބަދަލުކުުރމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތަްއތައް ރޭވުން ރާއްޖޭގެ އިޤްތި .4

އިޤްތިޞާދީ ތަރައްީޤއާިއ، ިވޔަފާރިއާ ގުޅުންހުރި އެންމެހަިއ ކަންކަން )ފަތުުރވެރިކަން، މަސްވެރިކަން،  .5
ނޑުވެިރކަން އަދި މިނޫންވެސް ރި ދާއިރާތައް( އާިއ ގުޅުންހު ަރއްޔިތުްނގެ އިޤްިތޞާދީ ޙާލަތާ ،ދަ

ސިޔާސަތުތަްއ، ދައުލަތާއި ސަރުކާރު އަދި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކޮށް 
ވިލަރެސްކުެރވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް، މި ސިޔާސަތުތައް އެއް ވިސްނުމަކަށް ެގނައުމަށްޓަކަިއ، 

 ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުން.

ވިޔަފާރިތައް )ސްމޯލް އެންޑް މީޑިއަމް އެންޓަރޕްރައިޒަސް( ފަންތީގެ  މެދުތިއާިއ، ފަންރާއްޖޭަގއި ކުދި  .6
މިފަދަ ވިޔަފާރިތަކަްށ ބޭނުންވާ މާލީ އަދި  ،ތަރައްޤީކުރުމުެގ މަސައްކަތްަތްއ އެއްފުރާެޅްއގެދަށަށް ގެެނސް

ްސއަށް ބޭނުންވާ ރޕްރަިއޒަފަންނީ ލަފާ ފޯރުކޮށްދޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް، ސްމޯލް އެްނޑް މީޑިއަމް އެންޓަ
 ހިންގުން.ހަދައި  ާކއި ަގވާއިދުަތއްސިޔާސަތުތަ

ބޭނުންވާ ޤާނޫނުތަކުގެ ދެލިކޮޕީ އެކުަލަވިއލުމަށް ކަމާބެހޭ އިކޮނޮމިކް ިޑވެލޮޕްމަންޓުގެ ދާއިރާތަކަށް  .7
 ފަރާތްތަކަށް ފަންނީ ލަފާ ދިނުން.

އަދި އުފައްދާ ތަކެތި ގަނެ ިވއްކުުމގެ ވިޔަފާީރގެ ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ތަެކއްާޗއި، ރާއްޭޖގައި އުފެދޭ  .8
 .ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން 

 .ރާއްޖެއަށް މުދާ އެތެރެކުރުމާިއ، ރާއްޖެއިން މުދާ ބޭރުކުރުމާބެހޭ ގަާވއިދުތައް ހަދައި ހިންުގން .9

ނޑުތައް އެކުަލވާލުމާއި، މިނެކިުރމާއި، މިންއެޅުުމގެ ަވޒަންތައް  .11 ނަޑއަަޅިއ  ވިޔަފާރިާއގުޅޭ ަޤއުމީ މިންގަ ކަ
 .ބެލެހެއްޓުން

އާމްދަނީ ހޯދުމުގެގޮތުން، ވިަޔފާރީގެ އުޞޫލުން ިވއްކުމަށް އުފެއްދޭ ތަކެިތ ިވއްކުާމއި، ެދވޭ ޚިދުމަތްތަްއ  .11
ވިޔަފާީރގެ އުޞޫލުން ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދުަތއްހަދައި، ެއކަންކަމަށް ދޫކުރެވޭ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ހެދުމާއި، 

 .ތައްތައް ހިންަގއި ބެލެހެއްޓުން ލައިސަންސް ދޫކުރުމާބެހޭ ކަން



 
 

2 

 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިންގާ ޕާްޓނަރޝިޕް އަދި ކޯޕަރޭޓިވްްސ ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި، މިކަްނކަމާ ގުޭޅގޮތުން  .12
 .ހަދަންޖެހޭ އެންމެހައި ގަވާއިުދތައް ހަދައި ހިންގުން 

( ހިންގުމަށްޓަކައި )ކޮޕީރައިާޓއި އެާއގުޅޭ އެެހނިހެން ޙައްޤުތަކުގެ ޤާނޫނު 2111/23ޤާނޫނު ނަންބަރު  .13
 .ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ހަދައި، އެަގވާއިދުަތއް ހިންގުން 

ޓްރޭޑްމާރކް، ލޯޯގ، ޑިަޒއިން، ޕޭޓަންޓް ރައިޓްސް ފަދަ ފިކުރީ މުދަލުގެ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭގޮތުން ނުކުންނަ  .14
އް ވިސްނައިގެްނ، ތަފާތު މައްސަލަތައް ބަލައި، އެކަމުގައި ހިމެނޭ ހުރިހައި ފަރާތްތަކެއްގެ މަޞްލަޙަތަ

އެްއގޮތަށް އެަކންތައްތައް ނިންމުމާ ގުޅޭގޮތުން ހިންގަންޖެހޭ  ކާިއ، އުޞޫލުތަކާބައިނަލްއަޤްވާމީ ަގާވއިދުތަ
 .ހިންގުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަްއކުރުން ތައްހަދަިއ، އެ ގަާވިއދު ތައްގަާވއިދު

ޢިއްޔާތަުކގެ ތެރެއިްނ، ާރްއޖެ ބައިވެިރވާ އިޤްތިޞާދީ ެއއްބާރުލުމާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާީމ ިވޔަފާރި ަޖމް .15
 .ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ފޯކަލް ޮޕއިންެޓއްގެ ގޮތުަގއި ޙަރަކާތްތެިރވުން 

ގުިޅެގން ބިދޭސީން  ގުމާއި، ރާއްޖޭަގއި ދިވެހިންނާރާއްޖޭަގއި ބިދޭސީން އަމިއްަލއަށް ިވޔަފާރި ހިން .16
ވިޔަފާރި ހިންގުމަށާއި، އިންވެސްޓްކުރުމަށް ހުއްދަދިނުމާިއ، އެ އިންވެްސޓްމަންޓުތަްއ ރަޖިސްޓަރީ 

 .ކުރުމަށާއި، މިކަންކަާމގުިޅގެން ހިންގަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ަގާވއިދުން ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން 

އިްނވެސްޓްމަންުޓތަކަށް ކަމާބެހޭ  ގެްސޓްރަކްޗަރު ރާ ބޮޑެތި އިންފްރާސަރުކާރުން ރާވައި ހިްނގަން ގަސްތުކު .17
ކޮންސެޕްޓް ކަރުދާސް ސަރުާކރުގެ އިދާރާތަކުން ހުށަހެޅުމުން އެ ދާއިރާއަކަށް ބޭނުންވާ ިއންވެސްޓަރުން 
ރާއްޖެއިންނާިއ، ރާއްޖެއިންބޭުރން ހޯދައިދިނުން. އަދި، އެަފދަ އިންވެސްޓްމަންެޓއްގެ އެްއބަސްވުމުަގިއ 

 ން އިންެވސްޓްމަންޓް ޕްރޮމޯޝަން އެޖެންސީގެ ހައިސިއްޔަތުން މަަސއްކަތްކުުރން.ސޮއިކުެރވެންދެ

ނަޑއަަޅިއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ަތރައްޤީއަށް މުހިންމު ދާއިރާތަްއކަ .18 މަށް އިކޮނޮމިްކ ކައުްނސިލުން ކަ
ރުގެ ންވެސްޓަރުންނާއި ާރްއޖޭން ބޭއިސްކަންދީފަިއވާ ތަރުތީބުން އެ ދާއިރާތައް ރާއްޭޖެގ އި

  އިންވެސްޓަރުންނަށް ޕްރޮމޯޓްުކރުން.

ބެހޭ ުއސޫލުތައް ހަދައި އި ބޭރުެގ އިންވެސްޓްމަންޓުތަކާންވެސްޓްމަންޓުތަކާ ލޯކަލް އިދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކުރާ  .19
 ުކރުން.ކަމާގުޅޭ ދިރާސާ  ،ހޯދައި ބަލަހައްޓައިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ންެވސްޓްމަންޓުތަކާއިހިންގުމާއި، އެ 

އިންެވސްޓްމަންޓުތައް  ރީޖަނަލް އަދި ބައިލެޓަރަލް ފަންތީގައި ދިެވހިރާއްޖޭގެ ވިޔަފާިރއާިއ،މަލްޓިލެޓަރަލް،  .21
ޤާއިމުކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރުމާިއ، މި މަސައްަކތްތައް ފުޅާކުރުމާއި ކަމާބެހޭ މަސައްކަތްތަްއ 

 .ރާވައި ހިންަގއި ބެލެހެއްޓުން 

 .މަސަްއކަތްކުުރވުމުގެ ަޤއުމީ ސިޔާސަތު ެއކަށަައޅައި ިހންގުން، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މަސަްއކަތްކުުރމާއި .21
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)ވަޒީާފއާބެހޭ ޤާނޫނު( ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަަކއި، މިނިސްޓްރީން ހަދަންޖެހޭ  2118/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  .22
 ގަާވއިދުތައް ހަދައި ހިންގުން.

 .މަސައްކަތްކުރުން ދިވެހިންނަށް ވަޒީފާާއއި، މަަސއްކަުތގެ ފުރުސަތު އިތުރުކުރުަމށް  .23

މަސައްކަތްކުރާ އުމުރުފުރައިެގ ދިވެހިން، އާމްދަނީ ލިބޭފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ާބރު އެޅުމަށާއި،  .24
 .މަސައްކަތަށް އަހުުލވެރިކުރުމަްށޓަކައި ޕްޮރގްރާމްތައް ރާަވއި ިހންގުން

އަދާކުެރވިާދނެ ވަޒީފާތައް  މަސައްކަތްކުރާ އުމުރުފުރަިއެގ މީހުންނަށް ކުރެވެންހުރި މަސައްކަތްތަާކއި، .25
 .ޚިޔާރުކުރުމަށް ލަފަޔާއި، އިުރޝާދުދެވޭނެ ގޮތްތައް ާރވައި ިހންގުން

ސްކިލްޑް -މަސައްކަތްކުރާ އުމުރުފުރަިއެގ މީހުންނަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރާނެ ސްކިލްޑް އަދި ސެމީ .26
ކި ަވޒީފާތަކަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ މަސައްކަތްތައް ދަްސކޮށްދެވޭެނ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދިުނމާއި، ެއކިއެ 

 .ތަމްރީނާއި، ހުނަރުވެރިކަން ަދސްކުރުމުގެ ފުރުސަތުތައް ބޭުނންކުރުމުގައި އެހީތެރިވުން 

ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކާިއ، ދިވެިހންކުރެ ވަޒީފާ ހޯދަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް ގުުޅވައިދޭނެ ގޮތްތައް ާރވަިއ  .27
 .ހިންގުން

އްދުންތެރިކަން އިތުުރކުުރމަށް މަގުފަހި ކުރުވުމަށްޓަަކއި ކުރަންޖެހޭ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ދިވެހިްނގެ އުފެ .28
 .ކަންތައްތައް ާރވައި ހިްނގުން

ރާއްޖޭގެ މަސަްއކަތާއި ވަޒީާފގެ މާޙައުލަކީ ިޞއްީޙގޮތުން ސަލާމަތްކަންބޮޑު، ރަްއކާެތރި މާޙައުލަކަށް  .29
އެކުލަވާލުުމގައި ބޭނުންާވ ކޮންސެޕްޓް  ހެދުމަށްޓަކައި ހަދަންޖެހޭ ޤާނޫނުތަކާއި، ަގާވއިދުތަކުގެ ދެިލކޮޕީ

 .ކަރުދާސްތައް ތަްއޔާރުކުރުން 

 .ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ވަޒީފާތަކަްށ ދިވެހިން ފޮނުވުމާބެހޭ ސިޔާސަތު އެކަަށއަޅަިއ، އެ ިސާޔސަތު ހިންގުން .31

ށްޓަަކއި ރާއްޖޭަގއި މަސައްކަތްކުރާ ިބދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ަޙއްޤުތައް ރަްއކާތެރިކޮށް ކުިރއެރުވުމަ .31
 .ސަރުކާރުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ހިންގައި ވިލަރެްސކުރުން

ލޫމާތު ބާޒާރާެބހޭ މަޢުވަޒީާފގެ ބާޒާރާބެހޭ ތަފާސް ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމާއި، ދިރާސާތައް ކުރުމާއި، ަވޒީފާގެ  .32
 .ޝާއިޢުކޮށް، ޢާންމުކޮށް ލިބޭނެ ނިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުން

ގެ ބޭނުން އެންމެ ފަިއދާ ހުރި ގޮތުަގއި ހިފުމާބެހޭ ސިޔާސަތުތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިންސާނީ ަވީސލަތްތަކު .33
އެކަށަެއޅުމާއި، ެއ ސިޔާަސތުތަކާގުޭޅ ރޭވުންަތއް ރޭުވމާއި، އެ ިސޔާސަތުތަކަާށިއ ރޭވުންތަކަްށ 

 .ޢަމަލީސިފަ ގެނައުމަށްޓަކައި ަހމަޖައްސަންޖެހޭ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން
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އެކި ކަންަތއްކުރުމަށް ޭބނުންވާ ޤާބިލް މީހުން އުފެއްދުމަށްޓަކައި މުޖްތަމަޢު ބިނާކުރުމުގައި، އެކި  .34
ސަރުކާރުގެ ެއކި ފަރާތްތަކުންނާއި، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ކުރާ އެިކއެކި މަސައްކަުތަގިއ މިނިސްޓްރީގެ 

 .ފަރާތުން އެހީތެރިވެދިނުން

ޖެހޭ އެންމެހައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޭބަރ އޯގަނަިއޒޭޝަންއާ ގުޭޅގޮތުން ރާއްޖެއިން ކުރަން  .35
 .ކަންކަންކުރުން 

ނޑުަތއް ހެދުންސޫބޭރުގެ ވޮލަންިޓއަރުން ރާއްޖެައށް ގެނައުމާބެހޭ އު .36  .ލުތަާކއި މިންގަ

 .ގެ މަސައްކަތްަތކާ ގުިޅގެން ޤާނޫނީގޮތުން ހިންގަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހިންގައި ބެެލހެއްޓުންމިނިސްޓްރީ .37

 .މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ދަށުްނނެވެ ތިރީގައިިމވާ ތަންތަން ހިނގަމުންދާނީ 

 އޮތޯރިޓީ ރިލޭޝަންސް ލެބަރ .1

 ޯމލްޑިވްސް  ޒޯން އިކޮނޮމިކް ސްޕެޝަލް .2

 ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްތައް 

)ވަޒީާފއާބެހޭ ޤާނޫނު(އާ އެ ާޤނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ ގަާވއިުދތަކަށް ަވޒީފާދޭ  2118/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  .1
ފަރާތްތަކުންނާއި ަވޒީފާއަދާކުާރ ފަރާތްތަކުން އަމަލުކުރަމުންދޭތޯ ބަލައި، ެއކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަަކިއ 

 .އިދާރީ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިަޔވަޅުތައް އެޅުން 

އާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ ގަާވއިދުތަކަށް އެންމެ އެކަީށގެންވާ ގޮުތަގިއ  2118/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  .2
 .ރިކަން އިތުރުކުރުންހޭލުންތެ

 .ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކާއި ވަޒީާފއަާދކުރާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ މަޢުލޫމާތާއި ލަފާދިނުން  .3

ާއއި އެ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހެދޭ ގަާވއިދުތަުކގަިއ ހިމެނިގެންނުާވ ކަންތައްތަާކ  2118/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  .4
ދަ ކަންކަމުން ނަހަމަގޮތުގަިއ ފައިދާ ަނގާަނމަ، އެކަްނކަން ގުޭޅގޮތުން ދިމާވާ އެިކއެކި ަމްއސަލަތަކާއި، އެފަ

 .މިނިސްޓަރަށް އެންގުން 

ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަާކއި ަވޒީފާައދާކުރާ ފަރާތްތަކާ ދެމެދު މުޢާމަލާތުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ަގވާއިދުަތްއ  .5
 .ހެދުން 

ިއވާ ކަްނަކން ރަނގަޅަށް އާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ެހދޭ ގަާވއިދުތަުކގަ 2118/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  .6
ބަލަިއ ދޭތެރެދޭތެރެއިން މަސަްއކަތްކުރާ ތަންތަން  ،ތަންފީޒުކުރެވެމުންދޭތޯ ކަށަަވރުކުރުމުގެ ގޮތުން 

 .ޗެކްކުރުން 
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ފަރާތާއި، ވަޒީފާ އަދާކުރާފަރާތާއި ދެމެދުގައިޖެޭހ މައްސަލަތަކަށް އަވަސް އަިދ ޞުލްޙަވެރި  ވަޒީފާ ދޭ .7
 .ގޮތްތައް ރާވައި ހިންގުން ހައްލެއް ހޯދައިދެވޭނެ 

ރާއްޖޭަގއި މަސައްކަްތކުރާ ބިދޭސީންގެ ަވޒީފާާއއި މަސަްއކަތާ ގުޅުން ހުރި ކަންކަން ބަލައި މޮނިޓަރ  .8
 .ކުރުން

 .ތައް ކުރުންގެ ޖަމްޢިއްޔާތަާކގުޅޭ މުޢާމަލާތުމަސައްކަތްތެރިންގެ ޖަމްޢިއްޔާަތކާއި، ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކު  .9

އޮތޯރިީޓއާ ުގޅުން ހުރި ކަންކަުމގަިއ ރާއްޖެާއއި ރާއްެޖއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަާކ ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް  .11
 .މަލާތުކުރުން ޢާމު

 ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯން މޯލްޑިވްސް 

)ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯުނގެ ޤާނޫނު( ާއއި، އެ ޤާނޫުނގެ ދަށުން ހަދާ  2114/24ޤާނޫނު ނަންބަރު  .1
ލިއްޔަުތކަމުަގއި ހަމަޖައްސާ އޫއޮފް އިންވެސްްޓމަންޓުގެ މަސް ބޯޑްނޫުނތަކުން ގާާވއިދުތަާކއި އެނޫން ގަ

ފަންނީ އަދި  ދިރާސާތައް ކުރުމާިއ، މާއި، އެ ޯބޑަްށ ބޭނުންވާކަންތައްތައް އިދާރީގޮތުން ހިްނގައި ބެލެެހއްޓު
 .އެހެނިހެން އެހީތެރިކަން ދިނުން 

ގަާވއިދުތައް ތަންީފުޒކުރުމުގަިއ ބޯޑް  އި ެއ ޤާނޫނުގެ ދަުށން ހަދާސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިްކ ޒޯުނެގ ޤާނޫނާ .2
 .ންެވސްޓްމަންޓަށް އެހީތެރިވެދިނުންއޮފް އި

ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީގެ ކަންަތއްތައް އިދާރީގޮތުން ހިންގަިއ ން އެކުލަަވއިލާ ބޯޑް އޮފް އިްނވެސްޓްމަންޓު  .3
ޑް އޮފް މާއި، ބޯފަންނީ އަދި އެހެނިހެން އެހީތެރިކަން ދިނުބޭނުންވާ  މާއި، އެ ކޮމިޓީއަށް ބެލެހެއްޓު

 .ކަްނކަން ކުރުން މަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭދޭތެރޭަގއި ވިލަރެްސކުރުއިންވެސްޓްމަންާޓއި ޓެކްނިކަްލ ކޮމިޓީއާ 

 .ބޯޑް އޮފް އިްނވެސްޓްމަންޓްގެ ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުން .4

_____________________ 
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