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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރީން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ މަސައްކަތްތައް 

ނުޑގެ ، މެރިކަލްޗަރާއއި މަސްވެރިކަމާިއ، .1 ނޑުވެިރކަކަ ން )ފޮރެސްޓްރީ، އެހެނިހެން މުއްސަނދިކަމާއި، ދަ

ސިޔާސަުތ  ގެ ތެއްގެމަތިން ތަރައްޤީކުރުމުދެމެހެއްޓެނިވި ގޮ  ޕޯލްޓްރީ، އެނިމަލް ހަސްބަންޑްރީ(

ނަޑއެޅުން.  ކަ

ނޑުވެިރކަ ، މަސްވެރިކަމާިއ، މެރިކަލްޗަރއާއި   .2 ނޑުގެ އެހެނިހެން މުއްސަނދިކަމާިއ، ދަ  ދާއިރާއިން  މުގެކަ

ނޑަައޅައި  ރާަވިއ، އެކަންކަން ތަންފީުޒކުރާނެ ޮގތްތައް ، ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމާބެހޭ ސިޔާސަތު ކަ

 ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.

ނުޑވެރިަކނުޑގެ އެހެނިހެން މުއްސަ، މަސްވެރިކަމާިއ، މެރިކަލްޗަރާއއި .3 ދެމެހެއްޓެނިވި  ކަން ނދިކަމާއި، ދަ

ެގ ދާއިރާތަކުްނ ލިބޭ ާއމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނުތަކު  މި ،ތެްއގެމަތިން ތަރައްީޤކުރުމަށާއިގޮ

 ފަންނީ ލަފާ ދިނުން. ކަމާެބހޭ ފަރާތްތަކަށްދެލިކޮޕީ އެކުލަަވއިލުމަށް 

ނޑުވެިރކަ ، މެރިކަލްޗަރއާއި  މަސްވެރިކަމާިއ، .4 ނުޑގެ އެހެނިހެން މުއްސަނދިކަމާިއ، ދަ މުގެ ދާއިރާއިްނ ކަ

ނޑުތައްޫސލުތަގަވާއިދުތަކާއި އުހަދަންޖެހޭ   .ހަދަިއ ހިންގުން ކާއި މިންގަ

ނޑުވެރި ، މެރިކަލްޗަރއާއި މަސްވެރިކަމާިއ،  .5 ނުޑގެ އެހެނިހެން މުއްސަނދިކަމާއި، ދަ ރޮނުގްނ  ކަމުގެކަ

 .އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ޙާލަތު ރަނގަޅުކުެރވޭފަދަ މަޝްރޫޢުތައް ރާވައި ހިްނގުން

ނުޑވެިރކަމު، މެރިކަލްޗަރާއއި، މަސްވެރިކަމާއި  .6  ވާބޭނުން ގެ މަސައްަކތް ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތުަގއި ކުުރމަށްދަ

ނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް ަކނަޑއަޅައި  ަގއިރާއްޖޭ ތައް ކެމިކަލްބޭހާއި  ހިންަގިއ  ،ބޭނުންކުރުމުގެ މިންގަ

 .ބެލެހެއްޓުން

ނޑުވެރި  ،މެރިކަލްަޗރއާއި މަސްވެރިކަމާިއ،  .7 ނޑުގެ އެހެނިހެން މުއްސަނދިކަމާއި، ދަ  ކަުމގެ ކަ

އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުުރމާއި، އުފައްދާ ތަކެތި ރަނަގޅު ފެންވަރެއްަގއި އުަފއްދަމުން ގެންދިއުމަްށ 

 ބޭނުންވާ ގޮތްތައް ހޯދައި ތަާޢރުފުކުރުން.

ނޑުވެރިކަމާއި މެރިކަލްޗަރގެއާއި މެރިކަލްޗަރ ސިނާޢަތާއި، މަސްވެރިކަމުގެ  މަސްވެރިކަމާއި .8  ސިނާޢަތާއި، ދަ

ނޑުވެރި  ވަސީލަތްތަކާއި  އެހެނިހެން އަދި ފަންނީ މާލީ، ސިނާޢަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުްނވާ ކަމުގެދަ

 .މަތްތައް ފަސޭހަކަމާއެކު ލިބޭނެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދިނުން ޚިދު
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ނޑުވެިރކަ ،މެރިކަލްޗަރާއއިމަސްވެރިކަމާިއ،  .9 ނުޑގެ އެހެނިހެން މުއްސަނދިކަމާއި، ދަ ދާއިާރއަްށ ުމގެ ކަ

ތަރައްޤީކޮށް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ކުެރޭވ  ގައި ހިމަނައިތަޢުލީމީ ނިޒާމު ކަންކަން ރާއްޖޭގެ ބޭނުންވާ

 .މަސައްކަތްތަުކގައި އެހީތެރިވެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން 

ނޑުވެރި  ،މެރިކަލްަޗރއާއި މަސްވެރިކަމާިއ،  .11 ނުޑގެ އެހެިނހެން މުއްސަނދިކަމާއި، ދަ  ކަންކަ

މުގެ ކަންކަން ކަމާބެހޭ އިާދރާތަކާ ުގޅިގެްނ ިއންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ާޤއިމުކުރު ޤީކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަރައް

 ކުރުން.

ނޑުގެ އެހެނިހެން މުއްސަނދިކަމާއި ،މެރިކަލްޗަރާއއިމަސްވެރިކަމާިއ،  .11 ނުޑވެރި، ކަ ެގ ތަރައްޤީކުރުމު  ކަންދަ

މީހުން  އެ ދާއިރާތަކާބެޭހގޮތުންކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަާކ ގުޅިގެން ދާއިރާއިން މީހުން ބިނާކުރުމާއި، 

 ހޭލުންތެރިކުރުން.

ނޑުގެ އެހެނިހެން މުއްސަނދިކަމާއި ،މެރިކަލްަޗރއާއި މަސްވެރިކަމާިއ،  .12 ނޑުވެރި  ،ކަ  ކަުމގެ ދަ

ނުޑވެރި މުޖުތަމަޢުތަކުެގ  މުއްސަނދިކަން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް މަސްވެރި އަދި ދަ

 .ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުން 

ނުޑވެރި ،މެރިކަލްޗަރއާއި މަސްވެރިކަމާިއ،  .13 ނުޑގެ އެހެނިހެން މުއްސަނދިކަމާއި ދަ ތަރައްޤީކޮށް  ަކންކަ

ކަމާބެހޭ  ،ށްޖަމާޢަތްތަކާ ގުޅުން ބަދަހިކޮއްޔާަތކާިއ ޢިމްަބއިނަްލއަޤްވާމީ ޖަބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި 

 ތަންފީޒުކުރުން.އެ މުޢާހަދާތައް  އެ ެއއްބަްސވުންތަކާއި އެއްބަްސވުންތަާކއި މުޢާހަދާތަކުގައި ަބއިވެިރވެ،

 އުސޫލުަތކާއި ަގވާއިދުަތއް  މުގެނުހުއްދަދި ދިރާސާތަކާއި ތަޚްލީލުތަްއ ުކރުމަށްޓަކައި މަްސވެރިކަންކުުރމުގެ .14

 ނުން.ހުއްދަދި ހަދައި، ދިރާސާތަކާއި ތަޚްލީުލތައް ކުރުމަށްޓަަކއި މަސްވެރިަކންކުރުމުގެ

ނޑުވެިރކަމާ ގުޅުންހުރި ޤުދުރަތީ ވަސީަލތްތަކުގެ ނަމޫާނ  .15 ނުޑގަިއ ހިމެނޭ ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތަާކއި ދަ ކަ

 .ގޮތުަގއި ބެލެހެއްޓުން  ޝަނެއްގެރިފަރެންސް ކަލެކް ،ކެޓަޮލގުކޮށް ، ެއއްކޮށް  ،ނަގައި 

ނޑުވެިރކަމުގެ، މާއި މަސްވެރިކަ .16 ާމިއ ފައިދާ އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުަގއި ލިބިގަތުމަށްަޓކައި، މަސްވެރިކަ ދަ

ނޑުވެިރކަމުގެ  .މާހައުާލގުޅޭ ތަޙްލީލުތައްކުރުން ދަ

ނުޑގެ އެހެނިހެން މުއްސަނދިކަމާއި،  ،މެރިކަލްޗަރއާއި މަސްވެރިކަމާިއ،  .17 ނުޑވެރި ކަ ތަފާސް  ކަމުގެދަ

 .ިއޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް، ދިރާާސކޮށް، ޝާއިޢުކުރުން ެއކަންކަމާ ގުޅޭ ހިސާބާއި، 
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ނޑުވެރި  ،މެރިކަްލޗަރާއއި، މަސްވެރިކަމާއި  .18 ނުޑގެ އެހެނިހެން މުްއސަނދިކަމާއި، ދަ ވަސީލަތްތަްއ  ކަުމގެކަ

ނޑުތައް ަކނަޑއަޅައި ގޮެތްއގައި ޭބނުންކުރާދެމެހެއްޓެނިވި  މޮނިޓަރުކރެވޭނެ ނިާޒެމްއ  ،ނެގޮތުގެ މިްނގަ

 ޤާއިމުކޮށް ހިންގައި ބެެލއްހެއްުޓން.

ނުޑވެރި  ،މެރިކަލްޗަރއާއި މަސްވެރިކަމާިއ،  .19 ނުޑގެ އެހެނިހެން މުއްސަނދިކަމާއި، ދަ ގުޅުންހުިރ  ކަމާކަ

 އް ކުރުން.ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްަކތްތަ

ނޑު .21 ނޑުަތާކިއ ހެއްދުމުގެ ދަ ނާޑއި، ފެުނގެ ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ ގަާވއިދުތަާކއި މިންގަ މަަސއްކަތަށް ފަސްގަ

 .ހިންގުމާއި، ކަާމގުޅޭ ަތޙްލީލުތައް ކުރުންއެަކންކަން  ،އުސޫލުތައް ަކނަޑއަަޅއި

ނުޑވެރިކަުމގެ ޞިނާޢަތު ކުިރއެރުވުމަށް ބޭނުންވާ  .21 ނޑުވެިރކަމާ ދަ ދިރާސާކުރުމާިއ، ެއފަދަ ދިރާސާތަްއ ދަ

 .ކުރުމަށް ހުއްދަދެވޭ އުސޫލުތަާކއި ަގވާއިދުަތއް ހަދައި ހިންުގން

ރާއްޖޭަގއި ގަްސގަހާ ެގއްާސއި، މަސްމަހާ މެއްސާއި އެހެނިހެން ޖަނަވާރާބެހޭ ކަރަންޓީނުގެ ނިޒާެމްއ  .22

 ޤާއިމުކޮށް ހިންގުން.

 .ތަންތަން ކުްއޔަށްދިނުންރާއްޖޭގެ ފަރު، ފަޅު، ހާ، ތިަލ އަދި ގިރިފަދަ  .23

 .ރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށް ުކއްޔަްށދިނުމާއި، ވަުރވާއަށް ލިޔެދިުނން .24

 .މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްަތކާ ގުިޅގެން ޤާނޫނީގޮތުން ހިންގަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހިންގައި ބެެލހެއްޓުން .25

މެީރން ރިސޯސަސް، އެްންޑ  ރިސަރޗް ސެންޓަރ ހިނގަމުންދާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް މެރީން        

 .ދަށުންނެވެ  ގެއެގްިރކަލްޗަރ

 މެރީން ރިސަރޗް ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތްތައް 

ަކނޑަެއޅުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތާއި ލަފައާިއ  ިސޔާސަތު ަވސީލަތްތަކާގުޅޭ ަކނުޑގެ މަސްވެރިކަމާއި .1

 .މަޝްވަރާދިނުން

ލަތްތައް ތަރައްޤީކޮށް ެދމެހެއްޓުމަށްޓަކަިއ ަކނުޑގެ ަވސީެމރިކަލްޗަރއާއި އި ރާއްޖޭގެ މަްސވެރިކަމާ .2

 .ބޭނުންވާ ބައިލޮޖިކަލް އަދި ިއޮކލޮޖިކަލް ދިރާސާކޮށް، މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް ބަލަހައްޓާ ހާމަކުުރން

ނުޑގެ ަވސީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމުގެ ހޭލުންތެރިކަން އުފެްއދުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން .3  .ކަ

 .ދިރުންތަކުެގ ނަމޫނާ ނަގައި އެތަކެތި ދެެނގަނެ، ކެޓަޮލގްކޮްށ، އެތަކެތި ބެލެހެއްޓުންރާއްޖޭގެ ަކނުޑގެ  .4



 
 

4 

 

ނޑުގެ ާބވަތްތައް ދެނެގަނެ، ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށްަޓކައި ައޅަންޖެހޭ  .5 ރާއްޖެއިން މަދުވަމުންދާ ކަ

 .ން މަޢުލޫމާތާއި ލަފައާއި އިރުޝާދު ދިނުންފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ ގޮތު

 ނުޑގެ ެއހެނިހެން މުއްސަނދިކަމާގުޅޭ ތަޙުލީލުތައްކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށާިއ،މަސްވެރިކަމާއި ކަ .6

ނުޑގެ ެވއްާޓގުޅޭ ތަޙުލީލުަތއްކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް  އްދަ ދިނުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންާވ ހުކަ

 ލަފައާއި، މަްޝވަރާދިނުން.

______________________ 
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