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ގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގ، ހައުސިންގ އެންޑް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން 
 މަސައްކަތްތައް 

 ޕްލޭން އެކުަލވައިލުމަށް ބޭނުންާވ ިދރާސާތައް ކުރުާމއި، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ  ތަރައްީޤގެ ޤައުމީ .1
ސަރުކާުރެގ ދާއިރާތަކުން ތަރަްއޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަަވއިލުމާއި، ވަޒަންކުރުމާިއ،  ޤައުމީ މަޝްވަރާާއއެކު

ކަނޑައަޅާ އަދި ހިންގާ ތަރައްޤީގެ ސިޔާސަތުތަާކއި ލަނޑުދަނޑިތައް ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ަލނޑުދަނޑިތަާކ 
 .މަސައްކަތްކުރުން ގުިޅގެން ާދއިރާތަކާ އެޓަކައި ކަށް މިސްރާބުކުރުމަށް އަ އެއްދިމާ

 ކަނޑައެޅުން. ަތރުތީބު އިސްކަންދޭ ފެންވަރުގައި ޤަުއމީ މަޝްރޫޢުތަކަށް ތަރައްޤީގެ .2
 ުގޅިގެން  ފަރާތްތަކާ ކަމާބެހޭ ،ފައިނޭންސް ބޭނުްނވާ  ތަންފީޒުކުރުމަށް މަޝްރޫޢުތައް ތަަރއްޤީގެ  ރާއްޖޭގެ .3

 ހޯދުން.
 ލުމާިއ،ވައިއެކުލަ  ޕައިޕްލައިން މަޝްރޫޢުތަކުގެ ބޭނުންވާ އެހީ ބޭރުގެ ެތރެއިން މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަރައްޤީގެ .4

 މަްޝވަރާ  އިލަަފޔާ ދާއިރާތަކަށް ކަމާބެހޭ ކުރުމަށްޓަކައިބޭނުން ފުރިހަމައަށް ތުތައްޞަފުރު އެީހގެ ބޭރުގެ

 .ދިނުން
އިދާރާތަުކން ތަރައްޤީެގ ެއކުލަަވއިލުމާއި، ދައުލަުތގެ  ަތރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައްފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން  ކަމާބެހޭ .5

 އި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.ފަޔާމަޝްރޫޢުތައް އެކުަލވައިލުމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ ލަ
"ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިްނވެސްްޓމަންޓް ޕްރޮގްރާމް" އާއި ތަރަްއޤީގެ އެހެނިހެން  ނާއި،ޕްލޭނޤައުމީ ތަރައްޤީގެ  .6

ދަތިކޮށް ދިމާވާ މާިއ، މަަސއްކަތް ކުިރއަށް ގެންދިއުމުަގިއ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ިމންވަރު ަވޒަންކުރު
 .އޮފީސްތަކަށް އެހީތެރިުވން ަދުއލަތުގެޙައްލުކުރުުމގައި  ކަންކަން

ހިންގާނެ ތަރައްީޤގެ މަސައްކަތްތައް ރާއްޖޭަގއި އ.ދ. ާއއި ސަރަޙައްދީ އަދި ަބއިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާަތކުން  .7
 ކާ ގުިޅގެން އެ މަަސއްކަތްތަްއ ރާވައި ހިންގުން.ކަނޑައަަޅއި، ކަމާބެހޭ ދާއިރާތަ

 .އުމީ ތަރައްޤީަގއި އަިމއްލަ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ދައުރު ފުޅާކުރުމުެގ ސިޔާސަތު ހިންގުންޤަ .8
)ސަސްެޓއިނަބަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އްަފއިވާ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތަޅައިއ.ދ. އިން ކަނޑައަ  .9

ފޯކަލް ޕޮއިންޓުގެ ދައުރު އަާދކުރުމާއި، ސަރުކާުރގެ ކަމާގުޅޭ އިާދރާތަކާ ގުިޅގެްނ  ބެހޭ ސަރުކާުރގެއާގޯލްސް( 
ކުރުމާއި، މި މަަސއްކަތްަތއް ހިނގާނުހިނގާ  މި ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުުރމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް 

ޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ން ގޮތް ބެލުމާިއ، މި ލަނޑުަދނޑިތައް ހާސިުލވަމުންދާ މިންވަރު ބަލަިއ، ރިޕޯޓްކުރަ
 .ރިޕޯޓްކުރުން

 .ރާއްޖޭގެ ސަރަަޙއްދީ ސްޕޭަޝލް ޕްލޭންތައް ތައްޔާރުކުރުމާިއ، އާބާދީ ސަރަޙައްދުތައް ކަނަޑއެޅުން .10
އަރބަން ސަރަޙައްުދގެ ގޮތުަގއި ކަނަޑއެޅޭ ސަރަޙައްދުތަުކގައި ހިމެނޭ އަރބަން އޭރިޔާަތކާއި ޚިދުމަތްޭދ  .11

ތިމާޢީ ކަންކަމަށް ކަނޑައެޅިފަިއވާ ސަރަޙައްދު ނުވަތަ ރަށްރަށް ޖުއި ަކންކަމަށާއި މަރުކަޒުތަާކއި، އިޤްތިޞާދީ
މަިއގަނޑު އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރތަާކިއ  އަރބަން ސަަރޙައްދުގެ މާސްޓަރ ޕްލޭން ހަދައި،ހިމެނޭގޮތަށް، 

 ުލން.ަވއި ޚިދުމަތްތައް އިންޓަގްރޭޓް ކުެރވޭނެ ގޮތްތަެކއް ެއކުލަ
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 ޒް ރަށްރަށުގެ ލޭންޑް ޔޫ ޓަކައި ކުރުމަށް ބިނާވެށި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެްއަގއި ތަރައްޤީރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގެ  .12
 މި ޕްލޭނާ  ފާސްކުރުމާއި،ޕްލޭން އެކުލައިލުމުގެ މިންގަނޑުތައް ކަނަޑއެޅުމާިއ، ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭންތައް 

  ލުން.ހިންގުުމގެ އޮނިަގނޑު އެކުަލވައި ގުޅޭ ިޑވެލޮޕްމަންޓް ކޮންޓްރޯްލތައް ހަދައި،
އާބާދުކުރެވިފައިވާ ރަްށރަށާއި އަލަށް އާބާދުވަމުންދާ ރަށްރަށުގެ ބިނާވެށީގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް  މިހާރު .13

ގެ ދަށުން ނުމާިއ، މި ޕްލޭއަރބަން ރީިޑވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުބޭނުންވާ ދިރާސާތައް ކުރުމާިއ، 
ތަރައްޤީކުރުމަްށ  ީރޑިވެލޮޕްކުެރވޭ ސަރަަޙއްދުތައް ވޭތޯ ބެލުމާިއ،ހާސިލުނުންވާ މަޤްޞަދުތައް ބޭ ކުރަންހާސިލު

  އެޅުން.ބޭނުންވާ މިންގަނޑުތައް ކަނޑަ 
އަރބަްނ  ،ކޮށްރބަން ސެންޓަރުތައް ތަރައްީޤކުރުމަށް އެިކއެކި ފަރާތްތަކުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތައް މޮނިޓަރއަ .14

 ވޭތޯ ބެލުން.ދުތައް ހާސިލުޞަަމޤްފަިއވާ ަޅއިގައި ކަނޑައަނުމާސްޓަރ ޕްލޭއްދުތަުކގެ ޙަސަރަ

ަބން ސެންޓަރުތަކުގެ ިޑވެލޮޕްމަންޓް މާސްޓަރ ރށް އަންަނ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން އަޙަތަރައްޤީގެ މަސްރަ .15
ކުރުމަށްޓަަކއި މާސްޓަރ ހާސިލު ތައްދުޞަމަޤް  ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނުގެކޮށް، ޢާމުރާޖަ ތައްޕްލޭން
 ގެނައުން. ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ތަކަށްޕްލޭން

ާރއްޖޭގެ ފިިޒކަލް ިޑވެލޮޕްމަންޓް އޮނިގަނެޑއް  ރާއްޖޭގެ ބިން ހެޔޮގޮުތަގއި ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި މުޅި .16
 ލުމުަގއި ވައިކަނޑައަަޅއި، މި އޮިނގަނުޑެގ ދަށުން ތައްޔާުރކުރެޭވ ފިޒިަކލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭން އެުކލަ

މި އުސޫލުތަކާިއ  ކަނަޑއަަޅއި، އެފަދަ ޕްލޭންތައް ކުރެވެނީ އްގެންގުޅެންޖެހޭ އުސޫލުތަާކއި، މިންގަނޑުތަ
 ެއްއގޮތަށްތޯ ބެލުން. މިންގަނޑުތަކާ

ރާއްޖޭެގ ތަރު ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައަަޅއި، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ފުރާއްޖޭގެ ބިމުގެ ދަ .17
 ން.ބިމުގެ ދަފުތަރު ބެލެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް ހިންގު

ހަދަިއ  ާވއިދުތައްގަ ހަދަންޖެހޭ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ސިާޔސަތު އެކުަލވައިލުާމއި، ޤާޫނނުގެ .18
 ހިންގުން.

ރާއްޖޭގެ ބިން އަުގކުރާނެ އުޫސލުތަކާއި، މިްނގަނޑުތަްއ ކަނޑައަަޅއި، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުިޅގެން މިކަން  .19
 ހިންގުން.

ގެ ބިން، ގެދޮރު އެޅުމަށާިއ، އާބާީދގެ އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް، އެކަށޭނަ ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޭޅ ރަްށރަށު .20
 .ގޮތުަގއި ބޭނުންކުރުމާބެހޭ މިންގަނޑުތައް ކަނަޑއެޅުން

ގުޭޅ ގޮތުްނ  ރާއްޖޭގެ ހިާޔވަހިކަމާބެހޭ ަޤުއމީ ސިޔާސަތު ކަނޑަައޅަިއ، އެ ިސޔާސަތު ތަންފީުޒކުރުމާ .21
 ހިންގުން.ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ރާަވިއ 

ރާއްޖޭގެ ހިާޔވަހިކަމާބެހޭ ޤައުމީ ސިޔާސަުތގެ ދަށުން ހިާޔވަހިަކމުގެ ޕްރޮގްރާމްަތއް ާރވައި ހިްނގުމާއި، އެފަަދ  .22
 ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ މަަސއްކަތްަތްއ ވިލަރެސްކުރުން.

ޑުތަްއ ހިޔާވަހިކަމާބެހޭ ޤައުމީ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ހިޔާވަހިކަމުގެ އަސާީސ މިންގަނ .23
 .ކަނޑައެޅުން
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މަތިން  ރާއްޖޭގެ ހިާޔވަހިކަމާބެހޭ ޤަުއމީ ސިޔާސަތުެގ ދަށުން ކަނަޑއެޅޭ މިންގަނޑުތަކާ އެްއގޮްތާވ ގޮުތގެ .24
ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްެވސް ދިރިުއޅުމަށް ކަމުދާ ފެންވަރުގެ ހިޔާވައްސެއް ލިބިދެވޭނެ ގޮތްަތއް ރާވަިއ، އެކަމަްށ 

 .ެއ އުސޫލުތައް ހިންގުން ،ަލއިަވއި އުސޫލުތައް އެކުލަމަގުފަހިކުރެވޭނެ ގޮތަށް ކަމާބެހޭ
ހިޔާވަހިކަމާބެހޭ ޤައުމީ ސިޔާަސތުގެ ދަށުން ލުއިފަސޭހަގޮތެއްަގއި ގެދޮރު ލިބިދިނުމުގެ ނިޒާމެއް ހަމަޖައްސައި،  .25

 އެ ނިޒާމުގެ ދަށުން ކަނަޑއެޭޅ މިންގަނޑުތަކާ ެއއްގޮތަށް ިހޔާވަހިކަން ލިބިދެވޭތޯ ބެލުން.
ހިޔާވަހިކަމުގެ ޕްޮރގްރާމްތަކުެގ ތެރެއިން ސޯޝަލް ހައުސިންގގެ ގޮތުަގއި ދޫކުރާ ތަްނތަނުގެ ތެރެއިްނ  .26

  .މިނިސްޓްރީން ބެލެހެއްޓުމަށް ކަނޑައަޅާ ތަންތަން ހިންގައި ެބލެހެއްޓުން
 .މާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ތަންފީޛު ކުރުންއި) 2017/4ޤާނޫނު ނަންބަރ  .27
ޓަކައި ބޭނުންވާ ސިޔާސަުތ ކަނޑައަަޅއި، ކުރިއެުރވުަމށްރާއްޖޭގެ އިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް  .28

 ތަރައްޤީކޮށް ކުިރއެރުވުން.
ޑްަތްއ ސްޓޭންޑަާވއިދުތަާކއި، ކޯޑުތަާކއި، ގަލަންޖެހޭ ަވއިރާއްޖޭގެ އިމާރާތްކުރުމުގެ ާދިއރާއާބެހޭގޮތުން ެއކުލަ .29

 .ހިންގުންހަދައި، ބަލަހައްޓަިއ، 
 މާރާތްތަކާބެހޭ ަގާވިއދުތައް ހަދައި، ބެލެހެއްޓުން.އިއެއްމެދު  .30
ލުުމގައި މަްޝވަރާ ދިނުމާއި، ވައިރާއްޖޭގެ އިމާރާތްކުރުުމގެ ދާއިާރއާއި ބެހޭގޮތުން ޑްރާފްޓްކުރާ ިބލުތައް އެކުލަ  .31

 .ަތއް ބަލަހަްއޓައި، ހިންގުންއެފަދަ ޤާނޫނުތަކާ ެއއްގޮްތވާ ގޮތުގެ މަތިން އިމާރާތްކުރުމުެގ ދާއިރާގެ ކަންތައް
ކަމުގައި ހެދުމަށް  ތެރި ތަންތަންަކއުރައް، އްޙަތަކަށް މަގުފަހިކޮްށދޭޞިމާރާތްތަަކކީ ދުޅަހެޔޮ ރާއްޖޭގެ އި .32

 ބޭނުންވާ މިންގަނޑުތައް ކަނަޑއެޅުން.
ރަިޖސްޓަރީކުރުމާިއ، މާރާތްކުރުމުގެ ދާއިާރަގއި ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުގެ ފެންވަރު ބަލައި، އެ ފަރާތްތައް އި .33

 ލައިސަންސް ދިނުން.
ާމރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ ކުިރއަުރވަިއ، ހިންގުމަށްޓަަކއި ބޭނުންވާ ދިރާސާތަްއ އިދެމެހެއްޓެނިވި ގޮެތއްަގއި  .34

 ކުރުން.
 މާރާތްކުުރމުގެ ދާއިާރއިންގުޅުން އުަފއްދައި، ރާއްޭޖގައި އިމާރާތްކުރުމާބެހޭ ބައިނަލްއަްޤވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާ އި .35

 ންމުކުރުން.އާކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ ލަފާދިނުމާއި، މިކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު 
ތަމްރީނުކުރުމާއި އެ ދާއިާރއަށް ބޭނުންވާ ޓެކްނޯލޮީޖ  ހުންއިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިާރއަށް ބޭނުންވާ މީ .36

 ގެން މަސައްކަތްކުރުން.އުފެއްދުމަށްޓަަކއި ސަރުކާުރގެ ދާއިރާތަކާއި ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްީރއާ ގުޅި 
ގޮތުގެ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައަަޅއި، ޖާަގ ކަނޑައެޅުމަްށ  މާރާތްތަުކގެ ޖާގަ ބޭނުންކުރާނެސަރުކާރުގެ އި .37

 ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ލަފާދިނުމާއި، އެ މިންގަނޑުތަކަށް ޢަމަލުކުރަމުންދޭތޯ ބަލަމުން ގެންދިއުން.
 ކަނަޑއެޅުން. އްަގާވއިދުތަކާއި އުސޫލުތަާކިއ މިންގަނޑުތަބިން ހިއްކުމާއި ޑްރެޖް ކުރުުމގެ  .38
ުގޅޭ އިންޑެްކސްަތްއ  ، އިމާރާތްކުރުމާއިމާމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިާރއަށް ައންނަ ބަދަލު ދެނެގަތުމަށް ދިރާސާކުރުއި .39

 ތްކުރުމުގެ ތަކެތި ލިބޭނެ ގޮްތ މަގުފަހިކުރުމަށް މަސައްކަތްުކރުން.ރާމާ އިނެރުމާއި ފަސޭހަ ގޮތަކަށް 
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ުގޅިގެން ރަްށރަށުގެ ޕަބްލިްކ  ޤުދުރަތީގޮތުންނާއި، އެނޫން ޮގތްގޮތުން ކުރިމަތިާވ ކާރިސާަތާކއި، ހާދިސާތަކާ  .40
މާރާތްތަކާިއ، އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރތަކަްށ ލިބޭ ގެއްލުންތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮްށ އި

 ފިޔަވަޅުަތއް ދަނެގަތުން.ދިރާސާކުރުމާއި، މިފަދަ ެގއްލުންތަކުން ކުޑަކުރުމަށް ެއޅޭނެ 
މަޝްރޫޢުތައް ފިޔަަވއި ޕަބްލިކް  ހަވާލުުކރެވޭސަރުކާރުގެ އެހެން އިދާާރތަކުން ހިންގުމަށް  .41

މަާގއި، ބްރިޖާިއ، ފެނުެގ ނިޒާާމއި، ނަރުދަމާެގ ހިޔާވަިހކަމާއި، ) މަްޝރޫޢުތައްއިންފްރާސްޓްރަކްޗަުރގެ 
ުއަގއާިއ، އެއަރޕޯާޓއި، ޕޯޓާިއ، ބަނދަރާއި، ބިން ޞަލާތީ ވިވާނިޒާމާއި، ހަކަަތއިގެ ވިުއަގާއއި، މު

 ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ްޕލޭނާ އެއްގޮްތވާ ކޯސްޓަލް ޕްރޮެޓކްޝަނުގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިމެނޭގޮތަށް(  ،އުފެއްދުމާއި 
 ހިންގުމާއި، މޮނިޓަރކޮށް އިވެުލއޭްޓކުރުން.ރާަވއި ގޮތުގެ މަތިން ެއކުލަަވއިލުމާއި، އެ މަޝްރޫޢުތައް 

 ރާއްޖޭެގ ތިމާވެށްޓާިއ، ޫމސުމަށް އަންނަ  އޮފީސްތަކުްނ ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކުެގ ތެރެިއންސަރުކާރުެގ  .42

 5އެހެން މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން ، މީޓިއޮރޮލޮޖީއާ ބެހޭ ދާއިރާގެ މަޝްރޫޢުތައް ފިޔަވައި ބަދަލުތަކާއި، 
މަްޝރޫޢުތައް ހިނާގ  ަލއި އެއިވަން ދިވެހި ރުފިޔާއަށްވުރެ ބަޖެޓް ބޮޑު ތަރައްޤީގެ މަޝްޫރޢުތައް އެކުލަ ޔަމިލި

  ނުހިނގާގޮތް ބެލުން.
ގުިޅގެން ހިންގަންޖެހޭ ޕަބްލިްކ އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރެގ މަޝްރޫޢުތައް ެއ  ލޯކަލް ކައުންސިލްަތކާ .43

 ކައުންސިލްތަކާ ގުިޅގެން ހިންުގން.
ން ރަްށރަށުގެ ޕަބްލިކް ޤުދުރަތީގޮތުންނާއި، އެ ނޫން ގޮތްގޮތުން ކުރިމަތިވާ ކާިރސާަތކާއި، ހާދިސާތަކާ ުގޅިގެ .44

ިވލަރެސްކުރުމާއި،  ަގއިކަންތައް ހިން ކޮްށދިނުމުގެތު އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރަތކަށް ިލބޭ ގެއްލުންަތއް މަރާމާ
މިނިސްްޓރީގެ ދާއިާރއިްނ ގުިޅގެން ވަުގތުން ވަގުތަްށ އަޅަންޖެހޭ ފިަޔވަޅުތަްއ ެއޅުމުަގއި  އެފަދަ ކަންކަމާ

 އެހީތެރިަކން ދިނުން.ސަރުކާރަށް ބޭނުންވާ 
ދިރިނޫޅެވޭވަރަްށ  ،ޤުދުރަތީގޮތުންނާއި، އެނޫން ޮގތްގޮތުން ކުރިމަތިވާ ކާރިސާަތކާއި، ހާދިސާތަކާ ގުިޅގެން .45

  ގެދޮރަށް ެގއްލުންލިބޭ މީހުންނަށް ދާއިމީ ހިޔާވަހި ބިނާކޮށްދިނުމުގެ ކަންތައް ހިންަގއި ވިަލރެސްކުރުން.
 ާރއިން ބޭނުންވާ އެހީެތރިކަން ދިނުން.ގެ ދާއިމިނިސްޓްރީ ސަރުކާރުން އިންިތޒާމްކުރާ ޚާްއޞަ ހަރަކާތްތަކަށް  .46
ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކާއި ޕްރޮްގރާމްތައް ހިންގާނެ ގޮތުގެ މިންގަނޑުތަާކިއ  .47

 ފަރާތްތަކާ ހިއްސާކުރުން. ަލއި، ިމކަންކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކަމާބެހޭ ވައިލުތައް އެކުލަ އުސޫ
ސަރުކާރުގެ އޮފީސްަތކުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކާއި، ސަރުާކރު ހިއްސާވާ ފަރާތްތަކުން ހިންގާ ތަރައްޤީެގ  .48

ެލވޭ ބީލަންތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ވައިމަޝްރޫޢުތައް ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތްތައް ކަނޑަެއޅުމަށްޓަކައި ުހޅު
ހެޅޭ ޓެންޑަރތަކާބެހޭ ގޮތުން ޓެންޑަރ ިއވެލުއޭޝަން ބޯޑަށް ަމޝްވަރާާއއި ލަާފ ހުށަ ،މަޢުލޫމާތު ދިރާސާކޮށް

 ނުން.ދި
ރާއްޖޭެގ ތިމާވެށްޓާިއ، ޫމސުމަށް އަންަނ  ސަރުކާރުެގ އޮފީސްތަކުްނ ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކުެގ ތެރެިއން .49

މީިޓއޮރޮލޮޖީއާެބހޭ ދާއިރާެގ މަޝްރޫޢުތައް ިފޔަަވއި، އެހެން މަޝްރޫޢުތަަކށް ސަރުކާުރގެ  ބަދަލުތަކާއި،
  ބެލުން.އޮފީސްތަކުން ހޯދާ ބިލް އޮފް ކުއަންޓިޓީސް )ބީ.އޯ.ކިއު.( ަގއިވާ އަގުތަަކކީ ެއކަށީގެްނވާ ައގުަތކެއްތޯ 
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ޓައި ޚިދުމަތްދޭނެ ފަރާތްތައް އެ ނިޒާމުތައް ބަލަހައް ،އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މަޝްޫރޢުތައް ނިމުމުން .50
 ވެރިކޮށް އެ ިނޒާމުތަކުން ޚިދުމަތްދޭނެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން.ކަނޑައަަޅއި، އެ ފަރާތްތައް ެމދު

ގައި ކަނަޑއެޅޭ ވަިކވަކި ސަރަަޙއްދުތަކަށް އަރބަްނ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ނުއަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް މާްސޓަރޕްލޭ .51
 ދަ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް މަގުފަހިކުރުން.މަޝްރޫޢުތައް ފާހަގަކޮށް، މިފަ

 އެ  ،ތަރެްއ ހަދައި ަބލަހައްޓައިފުދަދައުލަތުގެ އިމާރާތްތަކާިއ، ެއހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރތަކުގެ  .52
  ބެލުން.ބޭނުންކުރަމުންދާ ގޮތް ތަންތަން 

 ދައުލަތުގެ އޮފީސްަތކުގެ ާޖގަ ކަނޑައެޅުން. .53
 ގުިޅގެން، ޤާނޫނީގޮތުން ހިންަގންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްަތކާ  .54

އެންޑް  ހައުސިންގ، ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގއޮފް މިނިސްޓްރީ  ވާ ތަންތަން ހިނގަމުންދާނީ،އިމި ތިރީގަ

 .ކްޗަރގެ ދަށުްނނެވެޓްރައިންފްރާސް

 ސްޓެިޓސްޓިކްސް  އޮފް ބިއުރޯ ނޭޝަނަލް .1

 ޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަންނޭޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް  .2

 މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެްނޑް ަސރވޭ އޮތޯރިޓީ  .3

 މަސައްކަތްތައް  ސްޓެޓިސްޓިކްސްގެ  އޮފް  ބިއުރޯ  ނޭޝަނަލް 

 ންމުކުރުމާިއ،އާ ހަދައި ގަާވއިދުތައް ތަފާސްހިސާބުގެ ކަނޑައެޅުާމއި، ސިޔާސަތު ތަފާސްހިސާބުގެ ރާއްޖޭގެ .1
 .ވިލަރެސްކުރުން ނިޒާމު  ތަފާސްހިސާބުގެ ޤައުމީ

ތަފާސް ހިސާބު އެއްކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޭޖގައި ސަރވޭކުރުުމެގ ގަާވއިދުތައް ހަދައި ހިންގުމާއި، ސަރުކާާރިއ  .2
ންމުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރާ ތަފާސްހިސާބާބެހޭ ސަރވޭތަކަށް ހުއްދަ ދިނުމާއި، އާއަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން 

 .ސަރވޭތަކުގެ ރަޖިސްަޓރީ ބެލެހެއްޓުންރާއްޖޭަގއި ހިންގޭ ތަފާސްހިސާބާބެހޭ 

ލަކުން ކުަރމުން ގެންދިއުމަށް ބާރުއެޅުމާިއ، ސަރުކާރުެގ ސޫއެއްކުރުުމގެ ަކންކަން އެއް އު ތަފާސްހިސާބު .3
ަޞއްޙަ މަޢުލޫމާތުކަން  މަޢުލޫމާތުކަމާއި، ެއއީއިދާރާތަކުން ެއއްކުރާ ތަފާްސހިސާބަކީ އެންމެ ފަހުގެ 

 .ކަށަވަރުކުރުން

 ގެ އާބާދީލަކުން ސޫ މުޅި ރާއްޖޭގައި އެއް އު ،ރަޖިސްޓަރީތައް ިލެޔ ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ ތަމްރީނުދީއާބާދީގެ  .4
 .ރަޖިސްޓަރީތައް ލިޔެ ބެލެހެއްުޓމުގައި ކަމާބެހޭ މުއަްއސަސާތަަކށް އެހީތެރިވުން

ކުޑަކުރުމުެގގޮތުން، ސަރުކާރުގެ ެއކި އިދާރާތަކުން ކުރާ ތަފާސްހިސާބު އެއްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތަކުރާުރވުން  .5
 .ސަރުކާރުގެ އެކި އިދާރާތަކުން ހިންގާ ތަފާސްހިސާބު އެއްކުުރމުގެ ކަންކަން ވިލަރެްސކުރުން

ރާއްޖޭެގ ތަރައްީޤއަށް ޭބނުންވާ ޤައުމީ ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާބާދީާއއި ިދރިއުޅޭ ތަންތަނުގެ ބޯހިމެނުމާއި .6
 .މާިއ، ޝާއިޢުކުރުންތަފާސްހިސާބު އެއްކުރުމާިއ، ިދރާސާކޮށް އެނަލަިއޒްކުރު
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ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުުކރުމާއި، އާބާީދގެ  ،ރާއްޖޭގެ އާބާީދގެ ެއކިެއިކ ކަންކަމާގުޅޭ ދިރާސާކުރުާމއި .7
 .މަޝްރޫޢުތައް ވިލަރެސްކުރުން

 .ދުވަސް ފާަހގަކުރުމާިއ، އެ ުދވަހާ ގުިޅގެްނ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާަވއި ހިންުގން ގެދުނިޔޭގެ އާބާދީ  .8

 .ލުމަށް ބޭނުންވާ ތަފާސްހިސާބު އެްއކުރުންަވއިތައް އެކުަލވތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢު .9

ލަތު ވަޒަންކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަފާސްހިސާބުތައް ހާއިޖުތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ  ތަރައްީޤއާއިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ  .10
 .ންމުކުރުންއާަލއި ވައިއެްއކުރުމާއި، ަޤއުމީ އުފެއްދުްނތެރިކަމުގެ މިންގަނޑުަތއް ެއުކލަ

 .ަލތުގެ ނާޒުުކކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތުގެ ނިޒާމު ބެލެހެއްޓުންހާފަޤީރުކަމާއި ދިރިއުޅުމުގެ  .11

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ިސވިލް ރަިޖސްޓްރޭޝަން ޑޭޓާބޭްސއެއް ާޤއިމުކޮށް ިސވިލް ރަޖިސްޓްޭރޝަނާބެހޭ އިދާރީ  .12
 .މަސައްކަްތކުރުން ހައިއެންމެ

އެއްކުރުމާިއ، ދިރާސާކޮށް ެއނަލައިޒްކުރުާމއި، ސަރުކާރުން އެިކ އިދާރާތަުކން ހޯދާ ތަފާސްހިސާބު  .13
 .ޝާއިޢުކުރުން

އެކި ދާއިރާަތކުގެ ތަފާސްހިސާބު އެްއކޮށް، ދިރާސާކޮްށ، އެނަަލއިޒްކުރުމަށް ކަނޑަެއޅިފަިއވާ ަބއިނަލްއަޤްވާީމ  .14
ނުންކުރާެނ ބޭނުންކުރުމާިއ، ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާަތކުން ތަފާސްހިސާބު އެއްކުރުުމގައި ބޭ އްމިންގަނޑުތަ

 .ޤައުމީ މިންގަނޑުތައް ކަނޑަެއޅުން

، ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުވުމާއި  ނުތަފާސްހިސާބުގެ ދާއިރާަގއި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީ .15

 .ހިންގުން

 މަސައްކަތްތައް  ގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނޭޝަނަލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް 

 ކާޑު އަންަގއިދޭ ރައްޔިތެއްކަން ދިވެހި މީހަކަށް ކޮންމެ އަހަރުންމަތީގެ 10 ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ ދިވެހި .1
 ާކޑު އަންަގއިދޭ ަރއްޔިތެްއކަން ދިވެހި ވަގުތީ  ކުަޑކުދިންނަށް ނުފުރޭ އަހަރު 10 މުރުންއު ހަދައިދިނުމާއި،
 .ކަންތައް ހިންަގއި ބެލެހެއްޓުން އިކަމާގުޅޭ އެންމެހަމިކަން ހަދައިދިނުމާއި،

އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓުަގއި އެކުދިްނގެ ދިވެހިރައްޔިެތއްކަްނ އިދެވޭ ދިވެހި ކުޑަކުދިންނަްށ ހަދަ އުފަންވާ .2
 .އަންަގއިދޭ ކާުޑގެ ނަންބަރު ޖެހުމަށްޓަކައި ނަންބަރު ދޫކުރުން

ން ނުވަތަ ެގއްލުމުގެ ސަބަބުން ލިބެސަބަބުން ދިވެހި ރައްޔިެތއްކަން އަންަގިއދޭ ކާޑުގެ ުމއްދަތު ހަމަވުމުގެ  .3
 ާކކުކަން އަްނގައިދޭ ވަގުތީ ަރސްމީ ލިއުމެއް އެ  ،އް ެގއްލޭނަމަ، އަުލން ކާޑު ހަދައިދެވެންދެންޤެއޮތް ޙައް

 .ފަރާތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން

ންމުންނާބެހޭ އެކިެއކި ަކންކަމުގައި ފޮުނވާ މުަވއްޒަުފންނަށް "ކާކުކަްނ އާސަރުކާރުގެ އޮފީސް އޮފީހުން  .4
 .މިކަމާބެހޭ ރެކޯޑުތައް ބެލެެހއްޓުން ،ނުމާއި އަންަގއިދޭ ކާޑު" ހަދައިދި
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ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އުފަންވާ ކުދިންނާއި، މަރުވާ ކުދިންނާއި ީމހުންގެ މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ ތިރީގައިާވ  .5
 .ކަންކަންކުރުން

  ކައި ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަ ފޫޅުމާފޯމު ކުއްޖަކަށް ކޮންމެ އުފަންވާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި (ހ)
 .ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެ ފޯމުތައް ހުސްނުވެ ލިބެންހުންނާނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން

އުފަންވާ ކުދިްނގެ ފޫޅުމާ ފޯމުގެ ކޮޕީ ހޯދަން އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުގެ ަމތިން އެ  (ށ)
ފަރާތްތަކަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުެގ ލިޔުން ދޫކުރުމާއި، އެ ފޯމުަގއިވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދޭ 

 މަތިން އެ މަޢުލޫމާތު ދޫކުރުން.

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މަރުާވ ކޮްނމެ މީހަކަށް މަރު ސާބިތުުކރާ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި މަރު  )ނ(
 ސާބިތުކުރާ ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެ ފޯމުތައް ހުސްނުވެ ލިބެންހުންނާނެ އިންތިޒާމު 

 .ހަމަޖެއްސުން

ުއސޫުލެގ  މީހުންގެ މަރު ސާބިތުކުރާ ފޯމުގެ ކޮޕީ ހޯދަން އެދޭ ފަރާތްތަކަށް، ހަމަޖެހިފައިވާ   މަރުވާ)ރ( 
މަތިން އެ ލިޔުން ދޫކުރުމާިއ، އެ ފޯމުަގއިާވ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ހަމަޖެހިފައިާވ 

 އުސޫލުގެ މަތިން އެ މަޢުލޫމާތު ދޫކުރުން.

އަޮތުޅ ، އްާޔއިފަންވާ ކުދިންނާއި، މަރުވާ ކުދިންނާއި މީހުންެގ މަޢުލޫމާތު ރަށު ފެންވަރުގަ)ބ( އު
ފަރާތަްތތަކަށް ބަލަހައްޓާ  މަރުަކޒީ ެފންވަރުަގއި ،އްާޔއިސަރަޙައްދީ ފެންވަރުގަ ، އްާޔއިފެންވަރުގަ 

 ދިނުން. ބޭނުންވާ ތަމްރީނު

 އިނާއި މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ހުރިހަމަރުވާ ކުދިން)ޅ( ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އުަފންވާ ކުދިންނާއި، 
 .ސަރަޙައްދުތަކަކުން އެްއކޮށް، އެ މަޢުލޫމާތު ބަލަހައްޓައި، ުކރަންޖެހޭ ދިރާސާތައްކުރުން

ރެިޖސްޓްރޭޝަން  އެންޑް ޑެތު ވާ "އޮންަލއިން ބާރތުަގވަރމަންޓް ނިޒާމުގެ ދަށުން ޤާއިމުކޮށްފައި-)ކ( އީ
 .ސިސްޓަމް" ބެލެހެއްޓުން

 ލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްތައް މޯ 

 މިންގަނޑުތަާކއި  ކުރުމުގެ ރވޭތައް ސަ ބިމުގެ ،ޤާއިމުކޮށް  ސިސްޓަެމއް ރވޭސަ ެކޑެސްޓްރަލް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި .1
 .ލުންވައިއެކުލަ  އުސޫލުތައް

މަޢުލޫމާތު  އިބިންތަކާބެހޭ އެްނމެހަދައުލަތުގެ ޤައުމީ ޖިއޮގްރަފިކް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް ޤާއިމުކޮށް،  .2
 . އެ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމައަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތްަތއް ޤާއިމުުކރުންއެ ނިޒާމުގެ ތެެރއިން ،އެްއކޮށް

 ލާޙުކޮށް ބެލެހެއްުޓމާއި ޝާއިޢުކުރުން.ޞްލުމާއި، ޗާޓް އިަވއިރާއްޖޭގެ ޗާޓު އެކުލަ  .3

 .ތަރު ޤާއިމުކޮށް ބެލެހެއްޓުންފުދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމުގެ ދަ .4

 .އާބެހޭ މަސައްކަްތތައް ކުރުންފޮޓޮގްރަމެޓްރީ .5
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މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް، ކަމާބެހޭ  ތަންަތނާ ބެހޭ ފުރިހަމަ ދައުލަތުގެ ބިންތައް ދެެނގަތުމާއި، ފާހަަގކުރުމާއި، އެ .6
 .ތެރިކޮްށ ބެލެހެއްޓުންކައުމަޢުލޫމާތު ރައް، ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ

 .ދައުލަތުގެ ެއކި ެއކި ބިންތަކުްނ ދައުލަތަށާއި ރަްއޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތްތައް ބަަލއި ހޯދުން .7

 ،ލުުމގައި ފުރިހަމައަށް ބައިވެިރވުމާއި ވައިސިޔާސަތުތައް އެކުލަ  ލަންޖެހޭަވއިބިމާބެހޭ ގޮތުން ސަރުކާރުން ެއކުލަ .8

 .ކަންކަމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ފަސޭހައިން ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުން އެ

ން ބޭުނންތަކަށް ބި ދައުލަތުގެ އެންމެހައިކުރުމަށާިއ،  ޕްލޭންތައް ތަންފީޒު އިިސޔާސަތުތަކާ ސަރުކާރުގެ  .9
 އެޅުން.ކަނޑަ ރަށްރަށާއި ފަޅުރަށްރަށުގެ ހިކިފަސްބިމާއި ފަޅާއި ކަނޑުގެ ބިން()މީހުންއުޅޭ 

ލުާމއި، ވައިބިމާބެހޭގޮތުން ސަރުކާރުން އެކި ފަރާތްތަކާއެކު ަހދަންޖެހޭ އެއްބަސްވުންތަްއ އެކުލަވ .10
 .ތަންފީޒުކުރުމާއި، ބެލެހެއްޓުން

 އި ބިމާބެހޭ އިދާރީ އޮިނގަނޑު ހިންގަ ިއދުތަކާއި، ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ަގވާ  ރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާއި، އެ  .11
 .ޤާނޫނު ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ލަފަޔާއި ިއރުޝާދު ދިނުން އެ ،ބަލަހައްޓައި

ވެރިފަރާތް ބަދަުލކުރުމާއި، ބިން  ރާއްޖެއިން ބިން ދޫކުރުމާއި، ރާއްޖޭަގއި ބިން ބޭނުންކުރުމާއި، ބިމުގެ .12
މިފަަދ  ،ލުތައް ހަރުދަނާކޮށް ތަރައްޤީކޮށްސޫތްތަކާ ބެހޭ އުމުޢާމަލާވިްއކުމާއި، ުކއްޔަށް ދިނުންފަދަ 

 .މުޢާމަލާތްތައް ހިންގުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން

 .ކޮށް ބެލެހެއްޓުމާިއ ޝާއިޢުކުރުންޙުލާޞްރަށްރަށުގެ ބިުމގެ ާޗޓް އި ރާއްޖޭގެ .13

ންކުރާނެ ގޮތްތަކާއި ސަރަޙައްދުތައް ރާއްޖޭގެ ބިން ބޭނުންކުރާނެ ޮގތުގެ ޕްލޭންތައް ތައްޔާުރކުރުމާިއ، ބިން ބޭނު .14
 .ކަނޑައެޅުން

އް ކުުރމަށް ހަދަންޖެހޭ އި ކަންތައްތަ މބިމާބެހޭ އެންމެހަ ،ކުރުމާއިތުތައް ހެއްޓުމާއި ބިމުގެ މުޢާމަލާބިން ބެލެ .15
ގެންނަންޖެހޭ ަވގުތަަކށް  ޤާޫނނުތައް މުރާޖަޢާކޮށް އެ ކަމާުގޅޭ ،ހެއްޓުމާއިލެބެ އި ަގާވއިދުތައް ހިންގަ  އިއެންމެހަ

 ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް ސަރުކާަރށް ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ދިނުން.

 ،ސރޯޔަލްޓީާއއި އެހެނިހެން ފީތަްއ ކަނޑަެއޅުމާއިކުހާއި ރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ަދށުން ނަގަންޖަހޭ ޓެ .16
ބޭނުންާވ އެހީތެރިކަން ަފިއވާ މުއައްސަސާަތކަށް ޅައިފީތައް ނެގުމަށް ދައުލަތުން ކަނޑައަ ޓެކުހާއިއެފަދަ 

 .ފޯރުކޮށްދިނުން

ބިން ވިްއކުމާއި، ބިން ެވރިފަރާތް ބަދަލުކުރުމާއި،  ގެންގުޅުމާިއ، ބިމުގެބިން ން ދޫކުރުމާއި، ރާއްޖޭަގއި ބި .17
ތު ފަސޭހައިން ލިބޭނެ ލޫމާޢުބޭނުންވާ މަ ފަރާްތތަކަށްއާންމު ފަދަ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގުމަށް ކުއްޔަށް ދިނުން

 ބެލެހެއްޓުން.ގައި ހިން ެއ ަކްނަކން ، އިމްކޮށް ޤާނިޒާމެއް 

ރާއްޖެއަށް ފައިދާހުރި، ބިމާބެޭހ ބައިނަލްއަުޤވާމީ ޯއގަނަިއޭޒޝަންތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާަތކުަގއި ބައިވެިރވެ ރާއްޖެ  .18
ތަމްސީލްކުރުން. އަދި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޯއގަނަިއޒޭޝަންތަކާިއ، ޖަމާޢަތްތަކާ ގުޅިގެން ބިމާބެހޭ 
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އެަފދަ ޕްރޮގްރާމްތައް  ، ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބަިއވެިރވުމާއިދާރީ ހިންގުމާއި ކުރިއެރުމަށް ބޭނުންވާ ޓެކްނިކަލްއި
 .ހިންގުން

ލޭްންޑ މެނޭޖްކުރުމާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އޯގަަނއިޒޭޝަންަތކާއި ޖަމްޢިއްޔާތަުކގަިއ  އިރވޭކުރުމާސަލޭންޑް  .19
 .ބައިވެިރވެ ރާއްޖެ ތަމްސީލްކުުރން

މިކަމާބެހޭ ހުނަރުތައް ތަރައްޤީކޮްށ  ،ބިމާބެހޭ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ ޤާބިލްކަން އިތުރުކޮށް .20
 ކުރިއެުރވުން.

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު( ހިންގުމަށްޓަކައި ހަދަންޖެހޭ ކޮމެޓީތައް  2002/1 ޤާނޫނު ނަންބަރު  .21
 އެ ކޮމިޓީތަުކގެ މަސަްއކަްތތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުން. ،ހެދުމަށް ސަރުކާރަށް މަޝްވަރާދީ

ތައްތައް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ގުިޅގެްނ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާަތކުްނ ކުރަންޖެހޭ ކަން ބިމުގެ މައްސަލަތަކާ .22

ށް އްުލކުރުމަޙަތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ދިުނމާއި، މިފަދަ މުައއްސަސާަތއް މެދުވެރިކޮށް ބިމުގެ މައްސަލަަތއް އެހީ
 ކަންތަްއތައް ކުރުން. އިކުރަންޖެހޭ އެންމެހަ

ހިްނގުމާއި، ސަރުކާުރގެ  ަލއިވައިތަާކއި، މިންގަނޑުަތްއ އެކުލަ ވާއިދުފިޒިކަލް ސަރވޭކުރުުމގެ ގަ  .23
ކުރާ ފިޒިކަލް ަސރވޭތަކަށް ހުއްދަދިނުމާއި، ާރއްޖޭަގއި ހިންޭގ  ފަރާތްތަކުން ފަރާތްތަކުންނާއި، އަިމއްލަ

 ރީ ބެލެހެްއޓުން.ޓަ، ސަރޭވޔަރުންގެ ރަޖިސްފިޒިކަލް ސަރވޭަތކާއި 

ލޫމާތު، ޢުމިފަދަ ފިޒިކަލް ސަރވޭތަކުން ެއއްުކރެވޭ މަ ހެދުމާއި،ައޅާ ފިިޒަކލް ސަރވޭަތއް މިނިސްޓްރީން ކަނޑަ .24
ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ަޤއުމީ ފެންވަރެްއގައި ިފޒިކަލް ަސރވޭ ކުރުުމެގ  އިދާރާަތކަށްސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ 

 .ވަސީލަތްތައް ބިނާކޮށް ތަަރއްީޤކުރުން

___________________ 
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