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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރީން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ މަސައްކަތްތައް 

ްނ )ފޮރެސްޓްރީ، އެހެނިހެން މުއްސަނދިކަމާއި، ދަނުޑވެރިކަކަނުޑގެ ، މެރިކަލްޗަރާއއި މަސްވެރިކަމާިއ، .1

 ސިާޔސަުތ ކަނޑައެޅުން. ގެެތއްގެމަިތން ތަރައްޤީކުރުމުދެމެހެއްޓެނިވި ގޮ ޕޯލްޓްރީ، އެނިމަލް ހަސްބަންޑްރީ(

 ދާއިރާއިން  މުގެކަނުޑގެ އެހެނިހެން މުއްސަނދިކަމާިއ، ދަނޑުވެިރކަ ، މަސްވެރިކަމާިއ، މެރިކަލްޗަރއާއި   .2

ާރވަިއ، ހިންގަިއ ެއކަްނކަން ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތްތައް ، ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމާބެހޭ ސިޔާސަތު ކަނަޑއަޅައި 

 ބެލެހެއްޓުން.

ދެމެހެއްޓެނިިވ  ކަން ނދިކަމާއި، ދަނޑުވެރި ކަނުޑގެ އެހެނިހެން މުއްސަ، މަސްވެރިކަމާިއ، މެރިކަލްޗަރާއއި .3

ެގ ދާއިރާތަކުްނ ލިބޭ ާއމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނުތަކު  މި ،ތެްއގެމަތިން ތަރައްީޤކުރުމަށާއިގޮ

 ފަންނީ ލަފާ ދިނުން. ކަމާެބހޭ ފަރާތްތަކަށްދެލިކޮޕީ އެކުލަަވއިލުމަށް 

މުގެ ދާއިާރއިްނ ކަނުޑގެ އެހެނިހެން ުމއްސަނދިކަމާިއ، ދަނުޑވެރިކަ ، މެރިކަްލޗަރއާއި  މަސްވެރިކަމާިއ، .4

 .ހަދަިއ ހިންގުން ކާއި މިންގަނޑުަތއްޫސލުތަގަވާއިދުތަކާއި އުހަދަންޖެހޭ 

ރޮނގުްނ  ަކމުގެކަނުޑގެ އެހެނިހެން މުއްސަނދިކަމާިއ، ދަނޑުވެރި، މެރިކަލްޗަރއާއި މަސްވެރިކަމާިއ،  .5

 .އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ޙާލަތު ރަނގަޅުކުެރވޭފަދަ މަޝްރޫޢުތައް ރާވައި ހިްނގުން

 ވާބޭނުން ގެ މަަސއްަކތް ދެމެހެއްޓެނިވިގޮުތގައި ކުުރމަށްދަނޑުވެިރކަމު، މެރިކަްލޗަރާއއި، މަސްވެރިކަމާއި  .6

ހިންަގިއ  ،ބޭނުންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި ުއސޫލުތައް ކަނަޑައޅައި ަގއިރާއްޖޭތައް ކެމިކަލްބޭހާއި 

 .ބެލެހެއްޓުން

 ކަުމގެ ކަނުޑގެ އެހެނިހެން މުއްސަނދިކަމާއި، ދަނޑުވެރި ،މެރިކަލްަޗރއާއި މަސްވެރިކަމާިއ،  .7

އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުުރމާއި، އުފައްދާ ތަކެތި ރަނަގޅު ފެންވަރެއްަގއި އުަފއްދަމުން ގެންދިއުމަްށ 

 ބޭނުންވާ ގޮތްތައް ހޯދައި ތަާޢރުފުކުރުން.

 ސިނާޢަތާއި، ދަނޑުވެރިކަމާއި މެރިކަލްޗަރގެއާއި މެރިކަލްޗަރ ސިނާޢަތާއި، މަސްވެރިކަމުގެ  މަސްވެރިކަމާއި .8

 ވަސީލަތްތަކާއި އެހެނިހެން އަދި ފަންނީ މާލީ، ސިނާޢަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުްނވާ ކަމުގެދަނޑުވެރި

 .މަތްތައް ފަސޭހަކަމާއެކު ލިބޭނެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދިނުންޚިދު

ދާއިރާއަްށ ުމގެ ކަނޑުގެ އެހެނިހެން މުއްސަނދިކަމާއި، ދަނުޑވެރިކަ ،މެރިކަލްޗަރާއއިމަސްވެރިކަމާިއ،  .9

ތަރައްޤީކޮށް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ކުެރޭވ  ގައި ހިމަނައިތަޢުލީމީ ނިޒާމު ކަންކަން ރާއްޖޭގެ ބޭނުންވާ

 .މަސައްކަތްތަުކގައި އެހީތެރިވެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން
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ޤީކުރުމަްށ ތަރައް ކަންކަނުޑގެ އެހެނިހެން މުްއސަނދިކަމާއި، ދަނުޑވެރި ،މެރިކަލްޗަރާއއިމަސްވެރިކަމާިއ،  .10

 މުގެ ކަންކަން ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާ ގުިޅގެން ކުުރން.އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ ޤާއިމުކުރުބޭނުންވާ 

ެގ ތަރައްޤީކުރުމު  ކަންދަނޑުވެރި ، ކަނުޑގެ އެހެނިހެން މުްއސަނދިކަމާއި ،މެރިކަލްޗަރާއއިމަސްވެރިކަމާިއ،  .11

މީހުން  އެ ދާއިރާތަކާބެޭހގޮތުންކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަާކ ގުޅިގެން ދާއިރާއިން މީހުން ބިނާކުރުމާއި، 

 ހޭލުންތެރިކުރުން.

މުއްސަނދިކަްނ  ކަމުގެ ދަނޑުވެރި  ،ކަނުޑގެ އެހެނިހެން މުއްސަނދިކަމާއި ،މެރިކަލްޗަރާއއިމަސްވެރިކަމާިއ،  .12

 .އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް މަސްވެރި އަދި ދަނޑުވެރި މުޖުތަމަޢުތަކުގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުން

ތަރައްޤީޮކްށ  ަކންކަނޑުގެ އެހެނިހެން މުއްސަނދިކަމާއި ދަނުޑވެރި ،މެރިކަލްޗަރއާއި މަސްވެރިކަމާިއ،  .13

ކަމާބެހޭ  ،ށްޖަމާޢަތްތަކާ ގުޅުން ބަދަހިކޮއްޔާަތކާިއ ޢިމްަބއިނަްލއަޤްވާމީ ޖަބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި 

 ތަންފީޒުކުރުން.އެ މުޢާހަދާތައް  އެ ެއއްބަްސވުންތަކާއި އެއްބަްސވުންތަާކއި މުޢާހަދާތަކުގައި ަބއިވެިރވެ،

ދިރާސާކުރުމަށް ލީލުތައްކޮށް ޙުރާއްޖޭގެ ކަނޑާިއ، ކަނޑު ައޑީގެ ބިްނގަާޑއި ހިކިފަސްބިމާިއ، ބިމުއަީޑގެ ތަ .14

 .ހުއްދަ ދެވޭނެ އުސޫލުތަާކއި ަގވާއިދުަތއް ކަނަޑއަަޅއި އެ ގަާވއިދުތައް ހިންގުން

އުސޫލުތަކާިއ ނުމުގެ ހުއްދަދިރާއްޖޭގެ މާހައުލުަގއި ހިމެނޭ ދިރޭ ތަކެތީގެ ތަޙުލީލުތަކާއި ދިރާސާތައްކުރުމަށް  .15

 ެގ ހުއްދަ ދިނުން.ހަދަިއ، އެފަދަ ަތޙުލީލުތަކާއި ދިރާސާތައްކުރުމު  ގަާވއިދުތައް

ކަނޑުަގއި ހިމެނޭ ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތަާކއި ދަނޑުވެިރކަާމ ގުޅުންހުރި ޤުދުރަތީ ވަސީަލތްތަކުގެ ނަމޫނާ  .16

 . ގޮތުަގއި ބެލެހެއްޓުންރިފަރެންސް ކަލެކްޝަނެއްގެ ،ކެޓަޮލގުކޮށް ، ެއއްކޮށް  ،ނަގައި 

މާއި ފައިދާ އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުަގއި ލިބިގަތުމަށްޓަަކއި، މަސްވެރިކަ ދަނޑުވެިރކަުމގެ، މާއި މަސްވެރިކަ .17

 .މާހައުލާގުޅޭ ތަޙްލީލުތައްކުރުން ދަނޑުވެރިކަުމގެ

ތަފާސް  ކަމުގެކަނުޑގެ އެހެނިހެން މުއްސަނދިކަމާއި، ދަނުޑވެރި  ،މެރިކަލްޗަރއާއި މަސްވެރިކަމާިއ،  .18

 .މާޢީ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް، ދިރާާސކޮށް، ޝާއިޢުކުރުންިއޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިެއކަންކަމާ ގުޅޭ ހިސާބާއި، 

ވަސީލަތްތައް  ކަމުގެ ކަނުޑގެ އެހެނިހެން މުްއސަނދިކަމާއި، ދަނޑުވެރި  ،މެރިކަލްޗަރާއއި، މަސްވެރިކަމާއި  .19

މޮނިޓަރކުެރވޭނެ ނިޒާމެްއ  ،ގޮެތްއގައި ޭބނުންކުރާނެގޮތުގެ މިްނގަނޑުަތއް ކަނަޑއަަޅއިދެމެހެއްޓެނިވި 

  ހިންގައި ބެެލއްހެއްުޓން.ޤާއިމުކޮށް

ގުޅުންހުރި  ކަމާކަނޑުގެ އެހެނިހެން މުއްސަނދިކަމާއި، ދަނުޑވެރި ،މެރިކަލްޗަރއާއި މަސްވެރިކަމާިއ،  .20

 ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްަކތްތައް ކުރުން.
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 ގޮތުގެ ަގވާއިދުތަާކއި ިމންގަނޑުތަާކއި މަސަްއކަތަށް ފަސްގަނޑާިއ، ފެނުގެ ބޭނުންުކރާނެހެއްދުމުގެ ދަނޑު .21

 .ހިންގުމާއި، ކަާމގުޅޭ ަތޙްލީލުތައް ކުރުންެއަކންކަން  ،އުސޫލުތައް ކަނޑަައޅައި 

ދަނޑުވެރިކަމާ ދަނުޑވެރިކަމުެގ ޞިނާޢަތު ކުރިއެރުވުމަށް ޭބނުންވާ ދިރާސާކުރުމާއި، އެަފދަ ދިރާސާތައް  .22

 .ަގވާއިދުަތއް ހަދައި ހިންުގންކުރުމަށް ހުއްދަދެވޭ އުސޫލުތަާކއި 

ރާއްޖޭަގއި ަގސްގަހާ ގެްއާސއި، މަސްމަހާ މެއްާސއި އެހެނިހެން ޖަނަވާރާބެހޭ ކަރަންޓީނުގެ ނިޒާމެްއ  .23

 ޤާއިމުކޮށް ހިންގުން.

 .ރާއްޖޭގެ ފަރު، ފަޅު، ހާ، ތިަލ އަދި ގިރިފަދަ ތަންތަން ކުްއޔަށްދިނުން .24

 .ުރވާއަށް ލިޔެދިުނންރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށް ުކއްޔަްށދިނުމާއި، ވަ .25

 .މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްަތކާ ގުިޅގެން ޤާނޫނީގޮތުން ހިންގަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހިންގައި ބެެލހެއްޓުން .26

ހިނގަމުންދާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް މެރީން ރިސޯސަސް،  އިންސްޓިޓިއުޓްރިސަރޗް  މެރީން        

 .ދަށުްނނެވެ ގެއެންޑް ެއގްރިކަްލޗަރ

 ގެ މަސައްކަތްތައްއިންސްޓިޓިއުޓުމެރީން ރިސަރޗް މޯލްޑިވްސް 

 ،ޓަކައި ގުޅޭ ސައިންޓިފިކް މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމަށް ުއލުގައި އުޅޭ ދިރުންތަކާޙަ މާއެ ،އުާލއިޙަކަނޑުގެ މާ .1

 ކަނޑުތަކާ ގުޅުންހުރި ދިރާސާތައް ކުރުން.

ކަނުޑގެ ދިރުންތަުކެގ އެއްކުރުމާިއ، ަމޢުލޫމާތު ތަކެީތގެ އުުލގަިއ އުޅޭ ދިރުންހުރި ޙަރާއްޖޭގެ ކަނުޑގެ މާ .2

 ސްޕެސިމަން އެއްކޮށް ބެލެހެްއޓުން.

 ،ބާވަތްަތކާއި ނެތި ހިނގައިދާނެކަމުގެ ބިރުީހވެފަިއވާ  ،ަމދުވަމުންދާ ބާވަތްތަާކއި ކަނޑުގެ މާޙައުލުން ގެރާއްޖޭ .3

ތެިރކޮށް ކައުވަތްަތްއ ރައްއެ ބާ ،މު ބާވަތްތައް ދެނެގަނެންއުުލގެ ދުޅަހެޮޔކަމަށް މުހިޙަކަނޑުގެ މާ

 އި އިރުޝާދު ދިނުން.ޔާމަޢުލޫމާތާއި ލަފަ ުކގެ އަޅަންޖެޭހ ފިޔަވަޅުތަދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ބާވަުތގެ މަސްވެރިކަން ުކރެވެނީ އެ މަސައްކަތްަތކުަގއި ހިފާ ބާވަތްތަުކެގ ބާވަތް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކުެރވޭ ތަފާތު  .4

ބާވަތްތަަކްށ  ބާވަތްަތއް ހިފެނީ އެ އެ ،ގޮތަކަްށކަމާއި ގެއްލުން ނުވާ އުލަށްޙަތަކެތީގެ މާ އެިއ، އާބާދީއަށާ

 އެ ދިރާާސތަކުގެ އަލީަގއި  ،ކޮށް ންކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ދިރާސާތައްގީމިްނވަރަށްކަްނ ޔަގެއްލުން ނުވާ 

ބުނެިވދިޔަ ކަންކަަމްށ މަސްވެރިކަމުގެ ތަފާސްހިސާބުތަކަކީ  މާއި،މަސްވެރިކަމުގެ ވުޒާާރއަށް ފަންނީ ލަފާދިނު

 އެކަށޭނަ ހިސާބުތަކަކަށް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ލަފާދިނުން.
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 ،ޓަކައި ކުރެވޭކަން ކަށަވަރުުކރުމަށް ގޮތެްއަގިއ ބޭނުން ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތަުކގެ ަވސީލަތްތައް ދެމެހެއްޓެނިވި .5

ޑް މެނޭޖްމަންޓް( ބޭނުންާވ އުލީ ނިޒާމާ ގުޅުަވިއގެން މި ވަސީލަތްތައް މެނޭޖްކުރުމަށް )އިކޯސިސްޓަމް ބޭސް ޙަމާ

 ލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން.ޢުސައިންސްގެ އަލީަގއި މަ ،ސިޔާސަތުތައް އެކަަށއެޅުމަށް

ދާިއާރ  ގެމެރިަކލްޗަރ ،އިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ދިރާސާތައް ކުރުމާއިޤާސިާނޢަތެއް  ގެރާއްޖޭަގއި މެރިކަލްޗަރ .6

 ތަރައްޤީ ކުރާނެ ގޮުތގެ ފަންނީ ލަފާ ދިނުން.

ލްޗަރއާިއ، ފަރުތަކާ ުގޅޭ ބައިަނލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތަުކގެ ަމސައްކަތްތަުކަގިއ މެރިކަ ،މަސްވެރިކަމާއި  .7

ިމފަދަ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު  ،މި ދާއިާރއިން ސައިންސް ކުިރއަރުަވއި ،ބައިވެިރވެ

 ފޯރުކޮށްދިނުން.

ޙައުލާ ގުޭޅ ދިރާސާތަކުން ެއއްކުރާ މަޢުލޫމާތާއި ޑޭޓާަތްއ ރާއްޖޭަގއި އަިމއްލަ ފަރާތްތަުކން ކުރާ ކަނުޑގެ މާ .8

 އެ ތަކެތި ބެލެހެއްޓުްނ.، ޖަމާކޮށް
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