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 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓުގެ މަސައްކަތްތައް 

ރޮނގުތަކުންނާިއ، ފެނާއި، ނަޖިހާއި،  ހަކަަތއާބެހޭ ބަދަލުތަކާއި، އަންނަ މޫސުަމށް ތިމާވެށްާޓއި، ގެރާއްޖޭ .1
ނޑަައޅައި ހިްނގުން.މީިޓއޮރޮލޮޖީއާބެހޭ ، ނަރުދަމާއާއި  ސިޔާސަތު ކަ

ރޮނގުތަކުންނާިއ، ފެނާއި، ނަޖިހާއި،  ހަކަަތއާބެހޭ ބަދަލުތަކާއި، އަންނަ މޫސުަމށް ތިމާވެށްާޓއި، ރާއްޖޭގެ .2
ާކއި ލުތަސޫދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތަާކިއ އުޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ހަ މީިޓއޮރޮލޮޖީއާެބހޭ، ނަރުދަމާއާއި

ނޑުަތއް  .ހަދައި ހިންގުން  މިންގަ

ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރަްއކާތެރިކޮށް ހިމާޔަތްކުރުމާއި، ރާްއޖޭގައި ހަކަތަާއއި، ފެނާިއ، ނަރުދަމާއާއި  .3
ތަކާއި، މީޓިއޮރޮލޮޖީއާބެހޭ ކަންތައްތަްއ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެްއަގއި ތަރައްޤީކުރުމަށް ސްޓްރެޓީޖިްކ ޕްލޭން

 އެކްޝަން ޕްލޭންތަކާއި ޕްޮރްގރާމްތައް ރޭވުން.

ބެހޭ އި ނަރުދަމާއާއި މީިޓއޮރޮލޮޖީއާރާއްޖޭގެ ތިމާވެށްާޓއި، މޫސުަމށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި، ހަކަތައާއި ފެނާ .4
 މުަގއި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފަންނީ ލަފާދިނުން.މަޝްރޫޢުތަކުގެ ކޮންސެޕްޓް ެއކުލަވާލު

ގެ ޓާިއ، މޫުސމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާިއ، ަހކަތައާިއ ފެނާއި ނަރުދަމާާއިއ މީޓިއޮރޮލޮޖީށްރާއްޖޭގެ ތިާމވެ .5
ނޑައަަޅއި، އެ ކަންކަން ރެިގއުލޭޓްކޮށް ެބލެހެއްޓުން ތައްމަސައްކަތް ނޑުތައް ކަ  .ހިންގާނެ ގޮުތެގ މިންގަ

މުޢާހަދާތަކާއި ބައިނަލްއަުޤވާީމ އިން ރާއްޖެ ބައިވެިރވާ ދާއިރާމިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަުތ  .6
އެފަދަ މުޢާހަދާތަކާއި  ،ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުާމއި ،އެއްބަްސވުންތަކަށް ޢަމަލުކުުރމަށްޓަކައި

މުޢާހަދާތަކުގެ ދަށުން ިދވެހި ސަުރާކރުގެ ފަރާތުން އެފަދަ އަިދ  ،އެއްބަްސވުންތަުކގަިއ ބަިއވެިރވުމާއި 
 .ކުުރންކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް  

އިާރއިން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަްއ ޤައުމީ ފެންވަރުގަާއއި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ތިމާވެށީގެ ދާ .7
ފެންވަރުަގއި ބޭްއވުމާިއ، މިކަމުގަިއ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ފަާރތުން އިސްނަަގއިގެްނ، ކަްނތައްތައް ާރވަިއ 

 ހިންގުން.

ކާއި ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް ތްތައަމިއްލަ ފަރާމިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތު ާދއިރާާއގުޅޭ ކަންަތއްތަުކގައި  .8
 ކުރުން.ފުޅާ ބައިވެިރކުރުވުާމއި، އެފަރާތްތަުކގެ ދައުރު

އުލު، ތަރައްީޤގެ ބިްނގަލެއްަކމުގައި ހަދަްނ ޙަްއޓަންކުރުމުގަިއ، ޤުދުރަތީ މާވެހިރާއްޖޭގެ ތަަރއްޤީ ބަދި .9
 .މަސައްކަތްކުރުން 

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާބެހޭ ގޮތުން ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެފަދަ ކުދި ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކަށް ކުރާ ނޭދެވޭ  .11

ސަރަޙައްދީ ފެންވަރުަގިއ ވަކާލާތުކޮްށ ފެންވަުރަގއާިއ އަސަރުތައް ކުޑަކުރުމަށް ަބއިނަލްއަޤްވާމީ 
 ރާަވއި ހިންގުން.އަުޑއުފުލައި، އެކަާމގުޅިގެން ާރއްޖެއިން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަްތތައް 

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާގުިޅގެން ކުރިމަތިާވ ނުރަްއާކތެރިކަން ކުަޑކުރުމަށް އެޅިާދނެ ސަލާމަތީ  .11
 .ފިޔަވަޅުތަކަށް މަޝްރޫޢުތައް ާރވަިއ، ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާ ގުިޅެގން އެކަމަށް ފައިސާ ހޯދުން
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ނެ ގޮތްތަކާބެހޭ ޮގތުން ކަމާބެހޭ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުންކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރު ުކޑަކުރެވިދާ .12
 .ފަރާތްތަކުން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ވިލަރެްސކޮށް، އެފަރާތްަތކަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ޯފރުކޮށްދިނުން

އެުކލަވާލައި، އެ  ތައްތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމަްށ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްީޤގެ ސްޓްރެޓެޖީ .13
 .ސައްކަތްކުރުންގުިޅގެން ކުރަްނޖެހޭ މަތަކާސްޓްރެޓެޖީ

)ރާއްޖޭގެ މީހުން އުޅޭ ރަށްރަށުން، ގަލާއި، ވެްއޔާިއ، އަިކރި ނެގުމާބެހޭ  78/77ޤާނޫނު ނަންބަރު  .14
 .ޤާނޫނު( ތަންފީޒުކުރުން

ހަކަތައިގެ ދާއިރާ ާރވައި ހިންގަިއ، ހަކަތަ އުފައްދަިއ، ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ބޭނުންކުރުމުގައާިއ، ފަންނީ އަދި  .15
 .އް ނިންމުމުގައި، ސަުރކާރާއި އަމިއްަލ ފަރާތްތަކަށް ލަފަޔާއި އިރުާޝދު ދިނުން އިޤްތިޞާދީ ނިންމުންތަ

އިއާދަކުރަިނވި ހަކަތަ އުފަްއދައިދޭ ވަސީލަތްތައް ރާއްެޖއަށް ތަޢާރުފުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ  .16

 ާރވައި ހިްނގުން.ކަންތައްތައް 

މިކަންކަމާބެހޭ ، ރުާމއި، ބޭރުކުރުމާިއ، ިވއްކުމާއި ރާއްޖޭަގއި ފެން އުފެއްދުމާއި، ބޭނުންކުރުމާއި، އެތެރެކު .17
ނޑައަަޅއި، އެކަންކަން ހިންަގއި ބެލެހެއްުޓންސޫއު ނޑުަތއް ކަ  .ލުތަާކއި، ގަާވއިދުތަާކއި، މިންގަ

ޢާންމު ދިރިއުޅުމަށާއި، އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންވާ ފެން ލިބެންހުރި ވަސީލަތްތަކަކީ ކޮަބއިޯތ  .18
ެއވަސީލަތްތައް ާރްއޖެއަށް ތަޢާރުފުކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައްޮކށް، އަޅަންޖެހޭ ބަލައި، 

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެްއގެމަތިން ތަރައްީޤކުރުމަށް މަގު  ފިޔަވަޅުަތއް އަަޅއި، އަދި މިފަދަ ވަސީލަތްތައް
 .ތަނަވަސްކޮށްދިނުން 

ކޮށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެްއގައި ބޭނުންުކރެވޭނެ ގޮތްތަްއ ފެންފަށަލަ ރައްކާތެރިމީރު ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގެ  .19
 .ރާވައި ހިންގުން 

ށް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް، ސާުފތާހިރު އަދި ރައްކާތެރި ފެން ލިބިދިނުމަށްޓަކައި، ފެނުގެ ނިޒާމް ފަރުމާކޮ .21
ލިޭނޝަން ޕްލާންޓް އި، ޑީސެރަށްރަށުަގއި ފެން ރައްކާކުރުުމގެ ވަސީލަްތތައް އިތުުރކުރުމާ ،ޤާއިމުކުރުމާއި

 މަށް  ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފަންނީ ލަފާދިނުން.ހެއްޓުމާގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުބެ

ރަށްރަށަށް ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް، ރަށްރަށަށް ސާފު ބޯފެން ލިބުން  .21
 ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުން.ދަތިވާ ހާލަތްތަކުގަިއ، މި ނިާޒމުގެ ދަށުން އެ ރަށްރަށަށް 

ނަޖިހާއި ނަޖިސްފެން ނައްތާލުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ރޭވުާމއި، މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ތިމާވެށްޓާ  .22
 ޤާއިމުކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފަންނީ ލަފާދިނުން.ރަޙުމަތްތެރި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ފަރުމާކޮށް 

މަތް ފޯރުކޮށްދީ ބޭނުންކުރުމުގަާއއި، އް ާރަވއި ހިންގުުމގަާއއި، ޚިދުފެނާއި ނަރުދަމާއާބެހޭ ކަންަތއްތަ .23
ފަންނީ ރޮނގުންނާއި އިޤްިތޞާދީ ގޮތުން ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ސަރުކާާރއި އަިމއްލަ ފަރާތްތަކަށް 

 .ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ދިނުން
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ކޮށް، އެ ޚިުދމަތް ލިބިގަންނަ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ސިޔާސަާތ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން، އެޚިދުމަތް ފުޅާ .24
ފަރާތްތަކަށް ލުއިފަސޭހަ އަިދ ހެޔޮ ައގެްއގަިއ ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި، ވާދަވެރި މާަޙއުލަކަށް ދާއިާރ 

 ހުޅުވާލުމާއި ބެހޭ ސްޓްރެޓެޖީތައް އެކުަލވާލައި ހިްނގުން.

މާބެހޭ ޤާނޫުނތަކުގެ ދަށުން އެކަީށގެންާވ، ކުިނ މެނޭޖްކުރުމުގެ ނިޒާމުތަްއ އެކަށަައޅަިއ، ކަ ރާއްޖެއަށް .25
 .ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ހެދުން

ުކނި ނައްތާލާނެ ވަޞީލަތްތަެކްއ ރާއްޖޭގެ އެިކ  މެނޭޖްކުރުމާއި،ަރއްކާތެރި ގޮތެްއގައި ކުނި އެކަީށގެންވާ  .26
ނިޒާމެއް ރަށު ފެންވަރުަގިއ އެކަށީގެްނވާ ސަރަޙައްދުތަުކގައި ޤާއިމުކުުރމާއި، ކުނި ނައްތަލާނެ 

 .ޤާއިމުކުރުމަށް ލޯކަލް ކައުންިސލްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮްށދިނުން

ދަށުން ގެ  ))ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިާމވެށި ރައްކާެތރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނު  93/4ނޫނު ނަންބަރު ޤާ .27

 ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތަކާއި އުޫސލުތައް ހެދުން.

 ަލއި ތަންފީޒުކުރުމާިއ، ޙިމާޔަތްކުރާއިޓެޖީަތއް އެކުަލވަދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލުތައް ޙިާމޔަތްކުރުމުގެ ސްޓްރެ .28
ދިރޭތަކެތީގެ ނަްސލުތަކުން ލިބޭ ަކނޑަެއޅުމުގެ މިންަގނޑުަތއް ހެދުމާއި،  ތަންތަނާއި ސަރަޙައްދުތައް 

 .ފައިދާ އެންމެނަށް ހަމަހަމަ ގޮތެއްަގއި ލިބޭކަން ކަަށވަރުކުުރން

ނޑު ައޑީގެ ބިންަގޑާއި .29 ނޑާިއ، ކަ ލީލުތަްއކޮށް ދިރާސާކުރުމަށް ޙުކިފަސްބިމާިއ، ބިމުއަޑީގެ ތަހި ރާއްޖޭގެ ކަ
ނޑަައޅައި އެ ަގވާއިދުަތއް ހިންގުން  ހުއްދަ ދެވޭނެ އުސޫލުތަާކއި  .ަގވާއިދުަތއް ކަ

ނުމުގެ ހުއްދަދިރާއްޖޭގެ މާހައުުލގައި ހިެމނޭ ދިރޭ ތަކެތީގެ ތަޙުލީލުތަކާއި ދިރާސާތަްއކުރުމަށް  .31
 ހަދައި، އެފަދަ ތަޙުލީލުތަާކއި ދިރާސާތައްކުރުމުގެ ުހއްދަ ދިނުން. އުސޫލުތަާކއި ަގވާއިދުަތއް

މުއްސަނދިކަްނ  ގުދުރަތީ ރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށް، ފަރު، ފަޅު، ހާ، ތިލަ، ގިރި ފަދަ ތަންތަނުގެ .31
 .ށް ގަާވއިދުަތއް ހަދައި، ހިންގުން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮެތއްަގއި ބޭނުންކޮށް ބެލެހެއްޓުމަ

ނޑާިއ،  .32 ނުޑެގ އަޑީގެ ބިމާއި، ަކނުޑގެ ބިމުގެ އަޑީަގއި މެރާއްޖޭގެ ކަ ން ސްޓްރަކްޗަރތަްއ ރީކަ
 .ހަދައި ހިންގުން  އްއުސޫލުތަ ާކއިަގވާއިދުތަޤާއިމުކުރުމާގުޅޭ 

ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާއިން ތިމާވެށްޓަށްކުރާ ނޭދެވޭ އަސަުރތައް ކުޑަކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް  .33
ގައި ބެލެހެއްޓުާމއި، މިކަާމގުޭޅގޮތުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާިއދުތައް ހަދައި ދެމެހެއްޓެނިވިގޮެތއްަގއި ހިން 

 .ހިންގުން

ނޑުތަްއ ސޫއު މެނޭޖްކުރުމާބެހޭތިމާވެށްޓަށް ރައްކާތެރި ގޮެތްއގެ މަތިން ރާއްޖޭގައި ކުނި  .34 ލުތަކާއި މިންގަ
 ލުން.އެކުަލވާ

 ޤާއިމުކުރުން.ނިޒާެމއް  ަމގުކުރުުމގެއަގު ޓަށް ލިބޭ ެގްއލުމުގެށްރާއްޖޭގެ ތިމާވެ .35

މަތް މަތާއި، ނަޖިހާއި، ނަޖިސްފެން އުކާލުމުގެ ނުވަތަ ނައްާތލުމުގެ ޚިދުންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ފެނުގެ ޚިދުޢާ .36
އުސޫލުތަކާިއ މަތްތަކަށް އަގުެނގުމަށް ބޭނުންކުރާނެ ލުން ދިނުމަށްެއދޭ ފަރާތްތަކުން، އެ ޚިދުސޫވިޔަފާރި އު

ނޑައެ ނޑުަތއް ކަ  ޅުން.މިންގަ
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ސަރުކާރުގެ ހަކަތައާބެހޭ ސިާޔސަތާ އެއްގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިން ހަކަތައިގެ ދާއިރާ ހިންގަިއ ބެލެހެއްޓުމަށް  .37
ނޑައެ ނޑުަތއް ކަ  ޅުން.ބޭނުންވާ މިންގަ

ރެގިއުލޭޓަރީ ގަާވއިދުތަކާިއ، ރާއްޖޭގެ މާހައުލާ ގުޭޅގޮތަށް ހަކަތަ އުފެއްދުމާއި ަހކަތަ ޭބނުންކުރުމާބެހޭ  .38
ރ  ެހދުން.ޑްތައް ކޯޑަާކއި، ސްޓޭްނޑަ

ންތަކުގެ ޚިދުމަތާބެހޭ ޤާނޫނު( ގައިވާ ގޮތުގެ މަީތން ރާއްޖޭގަިއ )ޢާންމު ބޭނު 96/4ޤާނޫނު ނަންބަރު  .39
 ާވއިދުތަާކއި އުސޫލުަތއް ހެދުން.ގަކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާބެހޭ 

ކުރަންޖެހޭ  ގުުޅންހުރި، ރާއްޖެއާިއ، ރާއްޭޖން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާ ގުޅިެގން ދާއިރާއާމިނިސްޓްރީގެ  .41
 ކަންތައްތައް ކުރުން.

 މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްަތކާ ގުިޅގެން، ޤާނޫނީގޮތުން ހިންަގންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން. .41

 .ތިރީގައިިމވާ ތަންތަން ހިނގަމުންދާނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓުގެ ދަށުންނެވެ 

 މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް  މޯލްޑިވްސް .1

 ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ އެންަވޔަރަންމަންޓަލް .2

 އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ  މޯލްޑިވްސް .3

 ދެކުނުބުރީ ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާރވް އޮފީސް  މާޅޮސްމަޑުލު .4

 މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް 

 .ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މީޓިއޮރޮލޮޖީާއބެހޭ ކަންތައްތައް ރާަވއި ހިންގައި ތަަރއްޤީކޮށް ބެލެހެއްޓުން  .1
ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ދެމެހެއްޓެނިވި ުކރިއެރުމަށް ބޭނުންވާ، މޫސުާމބެހޭ މަޢުލޫމާތު  .2

ބަލަހައްޓައި، ކަމާބެހޭ "ނޮލެޖްބޭސް" އެއް ާޤއިމްކޮށް، މި މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭނެ 
 .އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން

ތު އެއްކޮށް، ބަލަަހއްޓައި ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މި މަޢުލޫމާތު މީޓިއޮރޮލޮޖީއާބެހޭ ސައިންޓިިފކް މަޢުލޫމާ .3
 .ފޯރުކޮށްދިނުން

ސާތަާކގުޅޭ ކާރިމޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުިޅގެން ރާއްޖެއަށް ދިމާވެާދނެ، ސުނާމީ ފަދަ ޤުދުރަތީ  .4
 .އިންޒާރު ލިބޭނެ ގޮތްތައް ހޯަދއި، އެފަދަ އިންޒާރު ދިނުން

އެނޫްނެވސް ގޮތަކުްނ ދިމާވާ ުނަވތަ ދިމާވެދާނެ ހާދިސާތަކުެގ ެގއްލުންތައް ޤުދުރަތީގޮތުންނާއި  .5
ލަފާކުރުމާއި، އެފަދަ ހާދިާސތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ވަގުތަށް އެ 

 ަތއް އެޅުން.އަދި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުިޅެގން ރައްކާތެރިވުުމގެ ފިޔަަވޅު އިމަޢުލޫމާތު  ފޯރުވައިދިނުމާ
ސާތަކާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ރިކޯޑްކޮްށ ކާރިދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ބިންހެލުމާއި، ސުނާމީ ފަދަ ޤުދުރަތީ  .6

 .ބެލެހެއްޓުން
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 .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފިިޒކަލް އޯޮޝނޮގްރަފީއާބެހޭ ކަންތައްަތއް ާރވައި ހިންަގއި ތަރައްީޤކޮށް ބެލެހެއްޓުން .7

 އެޖެންސީ  އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން 

ންަވޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީއަކީ، މިނިްސޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓާ ގުޅިފަިއވާ، އެ
 އަމިއްލަ ހައިިސއްޔަެތއް ލިބިގެން ަގވަރނިންގ ބޯެޑއްގެ ލަފާގެ ދަށުން ހިންގާ ރެގިުޔލޭޓަރީ އިދާރާއެެކވެ. މި

 އޭޖެންސީގެ މަސަްއކަތްތައް ިތރީގައި ިމވަނީެއވެ.

ދަށުން ގެ  ))ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިާމވެށި ރައްކާެތރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނު  93/4ނޫނު ނަންބަރު ޤާ .1
ހިމާޔަތް ކުރަންޖެހޭ ތަންތަނާއި، ދިރޭތަކެީތގެ ނަސްލުތަުކގެ ތެރެއިން ހިމާޔަތް ކުަރންޖެހޭ ތަކެތި 

ނަޑއަަޅއި، އެތަންތަ  .އި އިންތިޒާްމކުރުންާނއި ެއތަކެތި ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންތައްަތއް ރާވަ ކަ
ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށްޓަށް، ފާހަަގކުރެވޭފަދަ ބަދަލެއް، އަުތވެާދނެ އެއްވެސް މަޝްރޫޢެއް ިހންގުމުގެކުރިން  .2

ނޑުަތއް ސޫބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓް، ހެދުމުގެ އުހަދަންޖެހޭ، ތިމާވެށްޓަށް އަސަރުފޯރާ މިންވަރު  ލުތަާކއި މިންގަ
ނަޑއަަޅއި، ހިންގާ ބެލެހެއްުޓން  .ކަ

ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށް ގިރުާމއި ުޤދުރަތީގޮތުންނާއި އިންސާނުްނެގ ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ތިމާވެށީގެ  .3
މައްސަލަތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތުގެ އަލީަގއި އެކަްނކަމާމެދު އަޅަންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަަވުޅތައް އެޅުމަށް 

 ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފަންނީ އެހީތެރިކަން ދިނުން.
ނޑަައޅާފަިއވާ ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުްނ އެ ބުނިކުނި .4 ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ކަ

ނޑުތަާކއި އު   އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތއް އެުޅން. ލައިލުތަކަށް ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދޭތޯ ބަސޫމިންގަ
ލިބޭ ގެއްލުމުެގ ޓަށް ތިމާވެށްރާއްޖޭގެ ތިމާވެށްޓަށް ލިބޭ ގެއްލުންތަުކގެ ބަދަލު ހޯދުމުގެ ގޮތުން،  .5

  .އެކަމާބެހޭ ަކންތައްތައް ހިންގުން ، އަގުަމގުކުރުމާއި 

ރާއްޖޭގެ ރަށްރަުށގެ ވެށި ަރްއކާތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިްސޓްރީން ހަދާ ގަާވއިދުތައް ތަްނފީޒުކުރުން. އަދި  .6
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުންނާއި ސަރުކާރުގެ  ކަށްއިވާ ޤާނޫނުތަކާއި، ަގާވއިުދތަތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމަށް ހެދިފަ

ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދޭތޯ ބެލުމާއި، އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތއް ެއޅުން. އަިދ، ަކމާބެހޭ ގޮތުން 
 ދިނުން. ރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ލަފާސަރުކާ

މަތް ދިނުމުގެ ނައްތާލުމުގެ ިޚދުއި ނަޖިސްފެން މަތްދިނުމަށާއި، ނަޖިހާއްޖޭަގއި ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ޚިދުރާ .7
މަތްދޭ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރަމުން ދޭތޯ ުކރާ ލައިސަންސާ އެްއގޮތަށް ޚިދުލައިސަންސް ދޫކުރުމާއި، ދޫ

 ލައި، ައޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަްއ އެޅުން.ބަ

ނުޑތަކަ، ލުތަާކއި ސޫތާލުމާބެހޭ ގަވާއިދުތަާކއި، އުރާއްޖޭަގއި ނަޖިހާއި ނަޖިސްފެން ނައް .8 ފެނުގެ  ށްމިންގަ
 .މަތްދޭ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރަމުންދޭތޯ ބެލުން ޚިދު

މަތް ލުމުގެ ނުވަތަ ނައްާތލުމުގެ ޚިދުމަތާއި، ނަޖިހާއި، ނަޖިސްފެން އުކާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ފެނުގެ ޚިދުޢާ .9
މަތްތަކަށް އަގު ެނގުމުގެ ހުއްދަ ިދނުމާއި، އެފަދަ ެއދޭ ފަރާތްތަކުން، އެ ޚިދު ނުމަށްލުން ދިސޫވިޔަފާރި އު
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މަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް ބަލައި، ދެފަރާތުގެ މަތްދޭ ފަރާތްތަކާއި ޚިދުޚިދު
 .ތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅުތަްއ އެޅުންޙަމަޞްލަ

އިންޓިފިްކ ދިރާސާތަކާިއ ސަ ގެ މަސައްކަުތ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ންސީންަވޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެއެ .11
ތައްކޮށް، ކަމާބެހޭ "ނޮލެޖްބޭސް" އެއް ޤާއިމްކޮްށ، ބަލަހައްޓައި، މި މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާ ލީލުހުތަ

 .ފަރާތްތަކަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން

ބަދަލުތަކާއި، ރަށް ގިރުމަށް ދިމާވާ ސަބަބުތަްއ އަންނަމުންދާ ނޑުޮދށްތަކަށް ރަށްރަުށގެ ގޮ  ރާއްޖޭގެ .11
 .ދިރާސާކޮށް، ެއކަންކަން ޙައްުލކުރުމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުަތާކބެހޭ މަޝްވަރާއާއި ލަފާދިނުން

ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށް އުފެދި އެަތންތަނަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު، ސެޓެަލއިްޓ އިމޭޖަރީއާިއ  .12
ދަ ވަީސލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ހޯަދިއ، ޖިޮއގްރެފިކް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމަށް އޭރިއަލް ފޮޯޓގްރަފީފަ

 .ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް އެމަޢުލޫމާތު ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން

ބިންހިއްކުމާއި، ފަުޅކޮނުމާއި، ބަނދަރުހެދުމާއި، ނެރުގޮްއވުްނފަދަ ކަންކަމުން ކުރާ އަސަުރތައް ދެނެގަނެ،  .13
އެްއކުރެޭވ ، ކަން ތިމާވެށްޓާ ރަޙްމަތްތެރި ގޮތަކަށް ކުެރވޭނެ ޮގތްތައް ހޯދުމަށް ދިރާސާކުރުމާއިމިކަން

 މަޢުލޫމާތާއި ތަޖްރިބާ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުވައިދިނުން.

ލީލުތައްކޮށް، ހުދެނެގަތުމަށް ދިރާސާތަާކއި ތަ( ޕޮލިުއޝަން)ރާއްޖޭގެ ތިާމވެށްޓަށް އަންނަ ކިލަނބުކަން  .14
 .މަޢުލޫމާތާއި، ފަންނީ ލަފަޔާއި އިރުޝާުދ ދިނުންފަރާތްތަކަށް ހޭ ކަމާބެ

ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލުތަކާއި ެއތަކެތީގެ މާހައުލުތަކާބެހޭ ދިރާސާކޮށް، ެއއްކުެރވޭ މަޢުލޫމާތާއި ތަޖްރިބާ  .15
 .ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުވައިދިނުން

ންތައްތަކާބެޭހ ދިރާސާތަކާއި ަބޔޯސޭފްޓީގެ ކަރާއްޖޭގެ ތިާމވެށްޓާ ުގޅުްނހުރި ބަޔޯޓެކްނޯލޮޖީއާިއ  .16
 .ލީލުތައްކޮށް، ކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި، ފަންނީ ލަފަޔާއި އިުރޝާދު ދިނުންހުތަ

ނޑިފަދަ ތަކެތީގެ މިންވަރަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތައް ބަލައި، ދުމާ، ސްތަކާއި ޖައްުވގައި ހިމެނޭ ގޭ  .17 އި ކު
މިކަންކަާމގުޅޭ ގޮުތން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެ ، ަބލަހައްޓައި، މިފަދަ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް
 އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.

ރާއްޖޭަގއި ލިބެންހުރި ފެނުގެ ވަސީލަތްތަކާބެހޭ ސައިންިޓފިކް ދިރާސާތައްކޮށް ކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު  .18
 .ބަލަހައްޓައި ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުން 

 ޓާބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް، ކަމާބެހޭ "ނޮލެޖްބޭސް" އެއް ތިމާވެށް ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ރޭވުމަށް ބޭނުންވާ،  .19
 .ޤާއިމުކޮށް، ބޭނުންވާ ފަރާތްތަަކށް މި މަޢުލޫމާތު ފޯރުވައިދިނުން
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 މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ 

 ހައިސިްއޔަތެއް  ައމިއްލަ ުގޅިފަިއވާ، އެްނވަޔަރަންމަންޓާ އޮފް މިނިސްޓްރީ އޮތޯރިީޓއަކީ، އެނަރޖީ މޯލްޑިވްސް
ރެގިއުލޭޓަރީ އިދާާރއެެކވެ. މި އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަްތ  ހިންގާ ދަށުން ލަފާގެ ބޯޑެްއގެ ގަވަރނިްނގ ލިބިގެން

 .ތިރީގައި މިވަީނެއވެ 

ދާއިާރެގ ނިންމުންތައް އެ ދިނުމާއި، ލަފާ ހަކަތައާބެހޭ ގޮތުން ސަރުކާުރގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް  .1
 .އެހީތެރިވެދިުނންތަންފީޒުކުރުމަށް 

ނޑުަތކާިއ ސަރުކާރުގެ ހަކަތައާބެހޭ ިސޔާސަތާ އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިން ހަކަތައިގެ ދާއިރާ  .2 ގެ މިންގަ
 ފިޔަވަުޅއެޅުން. ހިނގާތޯަބލައިއެްއގޮތަށް ކަންކަން 

 ރެގިއުލޭޓަރީ ގަާވއިދުތަކާިއ، ހަކަތަ އުފެއްދުމާިއ ހަކަތަ ޭބނުންކުރުމާބެހޭ  ށްއުާލ ުގޅޭގޮތަޙަރާއްޖޭގެ މާ .3
ރޑްތައް   ަތންފީޒުކުރުން.ކޯޑަާކއި، ސްޓޭްނޑަ

ރާއްޭޖގައި ިވއްކާ ނުވަތަ ބޭނުންކުރާ ހަކަތަ އުފައްދާ ަވސީލަތްތަކުަގއި  ،ހަކަަތާއއިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ  .4
ނަޑއެޅު ރޑްތަްއ ކަ  ން.ހުންނަންޖެހޭ ސްޓޭންޑަ

ެއ ފަރާތްތަކުންދޭ ، މަތްދޭން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަްނކުުރމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުމާއި ކަރަންޓުގެ ޚިދު .5
ނަޑއެޅުމާިއ، އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ކަރަންޓު އުފައްދަން ކަރަންޓުގެ ޚިދު މަތަށް އަގުނެގޭނެ އުސޫލު ކަ

ތްތަކުން ޢަމަލުކުރަނީ ަކނޑަެއޅިފަިއވާ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަންުކރުމުގެ ހުއްދިނުން، އަދި އެ ފަރާ
 ގަާވއިދުތަކާ އެްއގޮތަށްތޯ ބެލުން.

 ކަރަންުޓގެ ަމސައްކަތްތަާކގުޅޭ  ،ހުއްަދ ދޫކުރުމާއި ތަކަށް އެކަމުގެތްންޓުގެ މަސަްއކަތްކުރާ ފަރާރަކަ .6
ނަޑއެޅުން.  ކޮންސަލްޓަންޓުންގެ ފެންވަރު ކަ

ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކާ ދެމެދު ސޮއިކުރެވޭ ެއއްބަސްވުންަތާކ މަތް މަތްދޭ ފަރާތްތަކާއި ޚިދުކަރަންޓުގެ ޚިދު .7
 ބެލުން. ތައްޚިލާފުވުމުން އުފެދޭ މައްސަލަ

ރާއްެޖއަށް ، ރާއްޖޭަގއި ހަކަތަ އުފައްދާ ިމންވަރާއި ބޭނުންކުރާ މިންވަރާެބހޭ ތަފާސް ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމާއި .8
ލޫމާތު މާތު އެއްކޮްށ، ދިރާސާކޮްށ، އެ މަޢުލޫހަކަތަ ބޭނުންވާ މިންވަރު ެބލުން. އަދި، މިކަމާބެހޭ މަޢު

 ޢާންމުކުރުން.
ހަކަތައާބެހޭ އެިކއެކި މަޝްރޫޢުތައް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ސައިންޓިފިކް ދިރާސާތަކާިއ  .9

ލޫމާތު ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ތަހުލީލުތައްކޮށް، ކަމާބެހޭ "ޮނލެޖްބޭސް" އެއް ގާއިްމކޮށް، ަބލަހައްޓައި މިމަޢު
 ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.

ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ސަަރޙައްދު )އެްކސްކުލޫިސވް ިއޮކނޮމިކް ޒޯން( ގެ ތެރޭަގިއ ހުރި ހަކަތަ  .11
 .އުފެއްދިދާނެ ޤުދުރަތީ ވަސީލަްތތަކަކީ ކޮަބއިތޯ ބެލުމަށް ކަމާބެހޭ ދިރާސާތައް ކުރުން
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ރާއްޖޭަގއި ކަރަންުޓގެ  ގެ ދަށުންޤާނޫނު(  )ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތާބެހޭ 96/4ޤާނޫނު ނަންބަރު  .11
 ހަދާފައިވާ ަގާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ހިންގުން.ޚިދުމަތް ދިނުމާބެހޭ ގޮތުން 

 މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާރވް އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް 

އެންމެހައި ކަންތައްތަްއ  މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާރވް ޙިމާޔަތްޮކށް ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ .1
 ން.ރާވައި ހިންގު

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާރވް ޕްރޮމޯޓްުކރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކަމާެބހޭ ފަރާތްތަކާ  .2
 ގުިޅގެން ކުރުން.

ަބއިނަލްއަޤްވާީމ  ަގއިމާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާރވް ޙިާމޔަތްކޮށް ބެލެހެއްޓުމު .3
ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ޖަމާޢަތްތަކާިއ، ޤައުމީ ފެންވަރުގެ ޖަމްޢިްއޔާތަކާއި ޖަމާޢަތްތަކާިއ، އަޮތޅު ފެންވަރުެގ 

 އް ބަިއވެރިކުުރުވން.ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ޖަމާޢަތްތަކާިއ، ރިސޯރޓްތަ
މާޔަތްކޮށް ޙި ރިޒާރވް  ބަޔޮސްފިޔަރކޮންޒަރވޭޝަން ފަންޑާ ގުިޅގެން  މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ .4

 ބެލެހެއްޓުމަށް ހިންގާ މަޝްރޫޢުތައް އެކުަލވާލުމުަގއި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.
އެ  މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ބަޮޔސްފިއަރ ރިޒާރވްއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމާިއ، ކަމާބެޭހ ފަރާތްތަކާ .5

ކުެރވެންހުރި ދިރާސާތައް ބަަލއި، އެފަަދ ދިރާސާތަްއ  މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމާއި، މި ރިޒާރްވަގއި
 ކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން.

____________________ 
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