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    2020 ޖޫން 14
 

"މިނިސްޓްރީ އޮފް ލައްވައި، އިޑިވެލޮޕްމަންޓް" އުވަ  "މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން 

ގެ ނަން "މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް  ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ"
 ބަދަލުކުރެއްވުން  ގެ ނަމަށް  ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ"

ަވނަ މާއްާދގެ )ހ( ިއްނ  116ދިވެހިރާއްޭޖެގ ޖުމްހޫރިްއޔާެގ ާޤނޫނުއަސާީސގެ 

"މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަްނ ރައީސުލްޖުމްހޫިރއްޔާައށް ލިބިވަަޑއިގަްނނަވާ އިޚްިތޔާރުގެ ަދށުން، 

 އެންޑް  ޕްލޭނިްނގ ނަލް ނޭޝަ އޮފް ުއވައިަލއްވަިއ، "މިނިސްޓްރީ ވަަނ ދުަވހު 11ޖޫން  2020ޑިވެލޮޕްމަންޓް" 

 އެންޑް  ޕްލޭނިންގ، ހަުއސިންގ ނޭޝަނަލް އޮފް  "މިނިސްޓްރީ  ،ގެ ނަން އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ"

ކަުމގައި ދަންަނވަްނ  ފެށިެގން ބަަދލުކުރަްއވައިފި  ވަނަ ދުަވހުން 11ޖޫން  2020 ގެ ނަމަށް، އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ"

 .ރައީސުލްޖުމްހޫިރއްޔާ ވިދާޅުިވއެވެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ަހއުސިްނގ އެންޑް އަރބަން ިޑވެލޮޕްަމންޓް އުަވިއލެއްުވމާ ގުޅިގެްނ، ިމހައިތަަންށ 

ެގންދެިވ، ރާއްޭޖގެ ިހާޔވަހިކަުމގެ ސިޔާސަުތ ކަނަޑއެޅުމާބެހޭ އެންމެަހިއ  އެ މިނިސްޓްރީން ކުރައްވަުމން

ިމނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަަންލ ޕްޭލނިންގ،  ސޯަޝލް ހައުސިްނގއާެބޭހ އެންެމހަިއ ަކްނތައްތަްއ، ،ކަންތައްަތކާއި

ކަުމގައި ދަންަނވަްނ  ހައުސިްނގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ކުރައްަވމުން ގެންދަާވގޮތަށް ހަމަަޖއްސަަވއިފި

 .ރައީސުލްޖުމްހޫިރއްޔާ ވިދާޅުިވއެވެ

          މިނިސްޓްރީ އޮްފ ހައުސިްނގ އެންްޑ އަރބަްނ ޑިެވލޮޕްމަންްޓ ުއވަިއލެްއވުާމ ގުޅިެގން، 

މިނިސްޓްީރ އޮްފ ޭނޝަަނލް ްޕލޭނިްނގ، ، ިއ ވަީސލަތްތަާކިއ މުަވއްޒަފުންމުަދލާއެ މިނިްސޓްރީެގ އެންެމހަިއ  

ަރއީސުލްޖުްމހޫރިއްާޔ ވެސް ދަްނނަވަން ަގއި ކަމު ބަަދލުކުރަްއވަިއފި ައށްހައުސިްނގ ެއންޑް ިއންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

 .ވިދާޅުވިެއވެ

ސަރުކާުރެގ އަްށ މިނިސްޓްރީ އޮްފ ނޭޝަަންލ ްޕލޭނިްނގ، ހައުސިްނގ އެްނޑް ިއންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ލިުޔއްވާ ސިީޓގައި ަޖއްސަވަުމން ެގންދަވާީނ، މިހައިތަނަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަަނލް ްޕލޭނިްނގ  ންއޮފީސްތަކު
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ކަމުަގއި ަދންނަަވްނ  471ފަިއ އޮތް ަނންބަރު ަވއިިއންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް ަހމަޖައްސައެންޑް 

 .ރައީސުލްޖުމްހޫިރއްޔާ ވިދާޅުިވއެވެ

 މިނިސްޓްރީ އޮްފ ނޭޝަަނލް ްޕލޭިނންގ، ަހއުސިންގ އެންޑް 

  .ވަނީެއވެމި ެދންނެވުާމއެކު  މި  މަަސއްކަތްަތއް ގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

  

 

 

  

 ޒާހިރު ޢަލީ  
 ޗީފް އޮފް ސްޓާފް  
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ގެ ރއިންފްރާސްޓްރަކްޗަ  ގ، ހައުސިންގ އެންޑް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން 
 މަސައްކަތްތައް 

 ރާތްތަކުގެ ޕްލޭްނ އެުކލަވަިއލުމަށް ބޭނުންާވ ިދާރސާތައް ުކރުމާއި، ކަމާބެޭހ ފަ ތަަރއްޤީގެ  ޤައުމީ .1
 ދާިއރާތަުކްނ ސަރުާކރުގެތަރައްީޤގެ ޕްލޭން ެއކުލަަވއިލުމާއި، ވަޒަންކުރުމާއި،  ޤައުމީ މަޝްވަރާއާއެކު 

ނޑުދަނޑިތަާކ ކަނޑައަޅާ އަދި ހިންާގ ތަރައްީޤގެ ސިޔާސަތުަތކާއި ލަނޑުދަނޑިތައް ޤައުމީ ތަަރއްޤީގެ ލަ
 .މަސައްކަތްކުރުން ގުޅިެގން ދާއިރާތަކާ  އެ ޓަކަިއ ުކރުމަށް  ކަށް މިްސރާބުއައެއްދިމާ

 ކަނޑައެޅުން. ަތރުތީބު އިސްކަންދޭ ފެންވަުރގައި  ަޤއުމީ މަްޝރޫޢުތަކަށް އްޤީގެތަރަ .2

 ގުޅިެގން  ތްތަކާަފރާ ކަމާބެހޭ  ،ފައިނޭންސް ބޭނުންވާ ތަންފީޒުކުރުމަށް  މަްޝރޫޢުތައް  ތަރައްީޤގެ ރާއްޖޭގެ  .3
 ހޯދުން.

 ލުާމއި،ވައިއެކުލަ  ޕައިްޕލައިން ަމޝްރޫޢުތަކުގެ ބޭނުންވާ އެހީ  ޭބރުގެ  ެތރެއިން މަްޝރޫޢުތަކުގެ ތަރައްޤީގެ .4
 މަްޝަވރާ  އިލަފަޔާ ދާިއރާތަކަށް ކަމާބެހޭ ޓަކައި  ކުރުމަށް ބޭނުން ުފރިހަމައަށް  ތުތައްޞަުފރު ެއހީގެ ބޭރުގެ

 .ދިނުން

ާދރާތަކުން ތަަރއްީޤެގ އިއެކުަލވަިއލުމާއި، ދައުލަތުގެ  ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ތަަރއްޤީގެ މަޝްރޫޢުަތއް ކަމާބެހޭ .5

 .އި ެއީހތެރިކަން ފޯުރކޮށްދިނުންފަޔާ ތައް އެުކލަވަިއލުމަށް ބޭނުންާވ ފަންނީ ލަމަޝްރޫޢު

ރައްޤީގެ އެހެނިހެްނ "ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަްނޓް ޕްރޮގްރާމް" އާއި ތަ  ނާއި،ްޕލޭޤައުމީ ތަރައްޤީގެ  .6

ދަތިކޮށް ދިާމާވ އި ށް ގެންދިއުމުގަ ޔަމަސައްކަތްތައް ުކރިއަށްދާ މިންވަރު ވަޒަންކުރުމާއި، މަސައްަކތް ކުރި
 .އޮފީސްތަކަށް ެއހީތެިރވުން ދަުއލަތުގެޙައްުލކުރުމުަގއި  ކަންކަން

އްީޤެގ ހިންގާެނ ތަރަރާއްޖޭަގއި އ.ދ. އާއި ސަރަޙައްދީ އަދި ބައިަނލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްާޔތަކުން  .7
 ންގުން.ހިތްތައް ރާވަިއ މަސައްކަތްތައް ކަނޑައަޅައި، ކަމާެބހޭ ދާިއރާތަކާ ގުޅިގެން ެއ މަސައްކަ

 .އުމީ ތަރައްީޤގައި އަމިއްަލ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ދަުއރު ފުޅާކުރުުމެގ ސިޔާސަތު ހިންގުންޤަ .8

)ސަސްެޓއިނަަބްލ  އްފައިވާ ދެމެެހއްޓެނިވި ަތރައްީޤގެ ލަނޑުދަނޑިތަޅައިއ.ދ. އިން ކަނޑައަ .9

ރު އަދާުކރުމާއި، ސަރުާކރުގެ ކަމާުގޭޅ ެބހޭ ސަރުާކރުގެ ފޯަކލް ޕޮއިންޓުގެ ދައުއާޑިވެލޮޕްމަންޓް ގޯލްސް( 
         ކުރުާމއި،  އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން މި ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިުލކުރުމަްށ ކުރަންޖެޭހ މަސައްކަތްތައް 

މި މަސައްކަތްތައް ހިނގާނުހިނގާ ގޮތް ެބލުމާއި، މި ލަނޑުަދނޑިތައް ހާިސލުވަމުންދާ މިންަވރު ބަލައި، 
 .ޓްުކރުންންޖެޭހ ފަރާތްތަކަްށ ރިޕޯރިޕޯޓްކުރަ

 .ނޑައެޅުންރާއްޖޭގެ ަސރަޙައްީދ ސްޕޭޝަްލ ޕްލޭންތަްއ ތައްޔާުރކުރުމާއި، އާބާދީ ސަރަޙައްދުަތއް ކަ .10
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ކާިއ ޚިދުމަތްޭދ އަރބަން ަސރަޙައްދުެގ ގޮުތގަިއ ކަނޑައެޅޭ ަސރަޙައްދުތަކުަގިއ ހިމެނޭ އަރބަްނ ޭއރިޔާތަ .11

ަޙއްދު ނުވަަތ ަކމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސަރަތިމާޢީ ކަންޖުއި ކަންކަމަށާއި މަރުކަޒުތަކާއި، އިޤްތިޞާދީ
މައިގަނުޑ  ައރބަން ސަރަަޙއްދުގެ ާމސްޓަރ ޕްލޭން ހަަދއި،ރަށްރަށް ހިމެނޭގޮތަށް، 

 ން.ލުވައި އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރތަާކއި ޚިދުމަތްތައް އިންޓަގްރޭްޓ ުކރެވޭެނ ގޮތްތަކެްއ އެުކލަ

 ޒް ރަށުގެ ލޭންޑް ޔޫ ރަށް ޓަކައި ކުރުމަށް ގޮތެއްަގއި ތަރަްއޤީރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގެ ބިާނވެށި ދެމެހެއްޓެނިވި  .12
 މި ްޕލޭނާ  މާއި، ޕްލޭން އެުކލައިލުުމގެ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުމާއި، ލޭންޑް ޫޔޒް ޕްލޭންތައް ފާްސކުރު

  ހިންގުމުެގ އޮނިަގނޑު އެކުލަަވއިލުން. ގުޅޭ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮންްޓރޯލްތަްއ ހަދައި،

ންަވުރ ވިފަިއވާ ރަްށރަށާއި ައލަށް އާބާދުވަުމންދާ ރަށްރަށުގެ ބިާނވެށީގެ ފެއާބާދުުކރެ މިހާރު .13

ާޔރުކުރުާމއި، ިމ އަރބަން ީރޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭން ތައްރަނގަޅުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ިދރާސާތައް ުކރުމާއި، 
ރެޭވ ރީޑިވެލޮޕްކު  ވޭތޯ ބެލުާމއި،ހާސިލުބޭނުންވާ މަޤްޞަދުތަްއ  ުކރަންގެ ދަށުން ހާސިލުނުޕްލޭ

  އެޅުން.ަތރައްޤީުކރުމަށް ބޭނުންާވ މިންގަނޑުތައް ކަނޑަ ސަރަޙައްދުތައް

 ،ކޮށް ރނިޓަބަން ސެންޓަރުތައް ަތރައްޤީުކރުމަށް އެކިެއކި ފަރާތްތަުކން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތައް މޮރއަ .14

 ެބލުން.ތޯ ވޭދުތަްއ ހާސިލު ޞަަފއިވާ މަޤްޅައިަގއި ކަނޑައަނުމާސްޓަރ ޕްލޭއްދުތަކުެގ ޙައަރބަން ަސރަ

ންޓް މާސްަޓރ ބަން ސެންޓަރުތަކުގެ ޑިެވލޮޕްމަރށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން އަޙަތަރައްޤީގެ މަްސރަ .15

ިއ މާސްަޓރ ުކރުމަށްޓަކަހާސިލު ތައްދުޞަމަޤް  ޤައުމީ ަތރައްޤީގެ ްޕލޭނުގެކޮށް، ޢާމުރާޖަ ތައްޕްލޭން
 ގެނައުން.ގެންނަންޖެޭހ ބަދަލުތަްއ  ތަކަށްޕްލޭން

ޓް އޮިނގަނޑެްއ ާރއްޭޖގެ ފިޒިކަލް ޑިވެލޮޕްމަން  ެހޔޮގޮތުގަިއ ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި މުޅިރާއްޖޭގެ ބިން .16
 ލުމުަގއި ވައިކުލަ ކަނޑައަޅައި، މި އޮނިގަނޑުގެ ދަށުން ތައްާޔރުކުެރވޭ ފިޒިކަްލ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭން އެ

މި އުޫސލުތަކާިއ  އް ުކރެވެނީ ކަނޑައަޅައި، ެއފަދަ ޕްލޭންތަ އް ގެންގުޅެންޖެހޭ އުސޫލުތަކާއި، މިންގަނޑުތަ
 މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށްޯތ ބެލުން.

ތްތަާކ ގުޅިެގްނ ތަުރ ބެލެެހއްޓުމާބެހޭ މިްނގަނޑުތައް ަކނޑައަޅައި، ކަމާބެހޭ ަފރާފުރާއްޖޭެގ ބިމުެގ ދަ .17
 ބިުމގެ ދަފުތަުރ ބެލެެހއްޓުމުގެ ނިޒާމެްއ ޤާއިމުކޮށް ިހންގުން.ރާއްޖޭގެ 

ހަދަިއ  ދުތައް ގަވާއި ހަދަންެޖހޭ ދަށުން ސިޔާސަުތ އެުކލަަވއިލުމާއި، ޤާނޫުނގެ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ބިމާބެޭހ  .18
 ހިންގުން.

ކާ ގުޅިެގްނ ރާއްޖޭގެ ބިން ައގުކުރާނެ ުއސޫލުތަކާއި، މިންގަނޑުތައް ަކނޑައަޅައި، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަ .19
 މިކަން ހިންގުން.

ނުންތަކަށް، ެއކަށޭަނ ރާއްޖޭގެ ީމހުން ދިިރއުޅޭ ރަްށރަށުގެ ބިން، ގެދޮރު އެޅުމަށާއި، އާބާދީގެ ެއހެނިހެން ބޭ .20
 .ގޮތުގައި ބޭނުންުކރުމާބެހޭ މިްނގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުން
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ޅޭ ގޮތުްނ ގު ރާއްޖޭގެ ހިާޔވަހިކަމާެބހޭ ޤައުމީ ސިޔާސަތު ކަނޑައަޅައި، ެއ ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރުމާ .21

 ޖެހޭ ކަންަތއްތައް ރާވަިއ ހިންގުން.ކުރަން

ަވއި ހިްނގުމާއި، ރާއްޖޭގެ ހިޔާަވހިކަމާބެހޭ ަޤއުމީ ސިޔާސަުތގެ ދަށުން ހިޔާަވިހކަމުގެ ޕްޮރގްރާމްތަްއ ރާ .22

 އެފަދަ ޕްރޮްގރާމްތަކުެގ މަސައްކަތްތަްއ ވިަލރެސްުކރުން.

 މިންގަނޑުަތްއ ވަިހކަމުެގ އަސާސީ ހިޔާވަހިކަމާެބހޭ ަޤއުމީ ސިޔާސަތުެގ ދަށުްނ ރަްއޔިތުންނަށް ެދވޭ ހިޔާ .23
 .ކަނޑައެޅުން

މަިތްނ  ވާ ގޮތުގެ ރާއްޖޭގެ ހިާޔވަހިކަމާބެހޭ ަޤއުމީ ިސޔާސަތުގެ ދަށުން ކަނޑައެޅޭ މިންގަނޑުތަކާ އެްއގޮތް .24
ތައް ރާވައި، ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްވެްސ ދިރިއުޅުމަށް ކަމުދާ ފެންވަުރގެ ިހޔާވައްސެއް ލިބިދެވޭނެ ގޮތް

 .ހިްނގުން އެ އުސޫލުތައް  ،ލައިަވއިހިުކރެވޭެނ ގޮތަށް ކަމާެބހޭ އުޫސލުތަްއ އެކުލަ އެކަމަށް މަގުފަ

ނިޒާެމްއ  ހިޔާވަހިކަމާެބހޭ ޤައުމީ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ުލއިފަސޭހަޮގތެއްގައި ގެޮދރު ލިބިދިނުމުގެ .25

 ބިެދވޭތޯ ބެލުން.ލިހަމަޖައްސައި، އެ ނިޒާމުގެ ދަށުން ކަނޑައެޅޭ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ހިާޔވަހިކަން 

ނުގެ ތެެރިއްނ ހިޔާވަހިކަުމގެ ޕްރޮްގރާމްތަކުގެ ެތރެއިން ސޯޝަލް ހައުސިންގގެ ގޮތުގައި ދޫުކރާ ތަންތަ .26

  .މިނިސްޓްރީން ބެލެެހއްޓުމަށް ކަނޑައަޅާ ތަންތަން ހިންގަިއ ެބލެހެއްޓުން

 .މާރާްތކުރުމުެގ ޤާނޫނު( ތަންީފޛު ކުރުންއި) 2017/4 ޤާނޫނު ނަންބަރު .27

ތު ކަނޑައަޅަިއ، ޓަކައި ބޭނުންވާ ިސޔާސަކުިރއެުރވުމަށްރާއްޖޭގެ އިމާރާތް ުކރުމުގެ ާދއިާރ ތަރައްޤީކޮްށ  .28
 ތަރައްޤީކޮށް ުކރިެއރުވުން.

ޑުތަކާިއ، ލަންޖެހޭ ގަވާއިދުތަކާއި، ކޯވައި ރާއްޖޭެގ އިމާރާތްުކރުމުެގ ދާއިާރއާބެހޭގޮތުްނ އެުކލަ .29
 ހިންގުން.ސްޓޭންޑަޑްތައް ހަދައި، ބަަލހައްޓައި، 

 މާރާތްަތކާބެހޭ ގަވާއިދުތަްއ ހަދައި، ެބލެެހއްޓުން.އިއެއްމެދު  .30

ިއ މަޝްވަާރ ލުމުގަވައި ބެޭހގޮތުން ޑްރާފްޓްުކާރ ބިލުތަްއ އެުކލަ ޖޭގެ އިމާރާތްުކރުމުގެ ާދއިރާއާ ރާއް .31

އް ބަަލހައްޓަިއ، ތައްތަދިނުމާއި، އެފަދަ ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮުތގެ މަތިން އިމާރާތްުކރުމުގެ ދާިއރާގެ ކަން
 .ހިންގުން

ކަުމގައި ހެދުަމްށ  ތެިރ ތަންތަންކައުރައް، އްޙަތަކަްށ މަގުފަހިކޮށްދޭޞިރާއްޖޭެގ އިމާރާތްތަކަީކ ދުޅަހެޮޔ  .32
 ބޭނުންވާ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުން.

ީރކުރުމާިއ، ރަޖިސްޓަ އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިާރގައި ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުގެ ފެްނވަރު ަބލައި، އެ ފަރާތްތައް .33
 ލައިސަންސް ދިނުން.

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެްއގައި އިމާރާތްުކރުމުގެ ދާިއރާ ުކރިއަުރވަިއ، ހިންގުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ިދރާސާތަްއ  .34
 ކުރުން.
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މާރާތްުކރުުމެގ އިމާރާތްކުރުމާބެޭހ ަބއިނަލްއަްޤވާމީ ޖަމްޢިއްޔާަތކާ ގުޅުން އުފައްދައި، ރާއްޖޭގަިއ އި .35

 ުކރުން.ންމުއާ ފަރާތްަތކަށް ދޭންޖެހޭ ލަފާދިނުމާއި، މިކަާމގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދާއިރާއިން ކަމާބެހޭ

ވާ ެޓކްނޯޮލީޖ އެ ދާިއރާއަށް ބޭނުން ،ކުުރމާއި އިމާރާތްކުރުމުެގ ދާއިާރއަށް ބޭނުންވާ މީހުން ތަްމރީނު .36

 އުފެއްދުމަށްޓަކައި ަސރުކާުރގެ ދާިއރާތަކާއި ކޮންސްްޓރަކްޝަން އިންޑަސްްޓރީއާ ގުޅިގެން 

 ސައްކަތްކުރުން.މަ

ކަނޑައެޅުމަްށ  ގޮތުެގ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައަޅައި، ޖާގަ ސަރުކާުރގެ އިާމރާތްތަކުގެ ާޖގަ ބޭނުންކުރާނެ  .37

 ގެންދިއުން. ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަްށ ލަފާދިނުމާއި، ެއ މިންގަނޑުތަކަށް ޢަމަުލކުރަމުންދޭތޯ ބަލަމުން

 ން.ކަނޑައެޅު އްއުސޫލުތަކާިއ މިންގަނޑުތަބިން ހިއްކުމާިއ ޑްރެޖް ުކރުމުެގ ގަވާއިދުަތކާއި  .38

ގުޭޅ  މާ، އިާމރާތްކުރުއިމާއިމާރާތްކުރުމުގެ ާދއިރާއަށް އަންނަ ބަދަލު ދެނެގަތުމަްށ ދިރާސާކުރު .39
ހިުކރުަމްށ ްތކުރުމުެގ ތަކެތި ލިބޭނެ ގޮތް މަގުފަރާއިންޑެކްސްތައް ނެރުމާއި ފަސޭހަ ގޮތަކަށް އިމާ

 މަސައްކަތްކުރުން.

ރަްށރަށުގެ ޕަބްލިްކ  ނާއި، އެނޫން ގޮްތގޮތުން ުކރިމަތިވާ ކާިރސާތަކާިއ، ހާދިސާތަކާ ގުޅިގެން ޤުދުރަތީގޮތުން .40

 އެްއކޮްށ އިމާރާތްތަކާއި، ެއހެނިހެން އިންފްރާސްްޓރަކްަޗރތަކަށް ިލބޭ ގެއްލުންަތކުގެ މަުޢލޫމާތު
 ގަތުން.ދިރާސާކުރުމާއި، މިފަަދ ގެްއލުންތަކުން ކުޑަުކރުމަށް އެޅޭނެ ިފޔަވަޅުތައް ދަނެ

ްކ ސަރުކާުރގެ އެހެްނ އިދާރާތަކުްނ ހިްނގުމަށް ަހވާލުުކެރވޭ މަޝްރޫޢުަތއް ފިަޔވަިއ ޕަބްލި .41
މާއި، ަނރުދަާމެގ އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރުެގ މަްޝރޫޢުތަްއ )ހިާޔވަހިކަމާއި، މަގާއި، ބްރިޖާއި، ފެނުެގ ނިޒާ

ރާއި، ބިްނ ޓާއި، ޕޯޓާއި، ބަނދަ ޞަލާީތ ވިުއގައާއި، އެައރޕޯވާނިޒާމާއި، ހަކަތައިެގ ވިުއގައާއި، މު
 ޕްލޭނާ އެއްގޮްތވާ  ޯކސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަނުގެ މަޝްރޫޢުަތއް ހިމެނޭޮގތަށް( ޤައުމީ ަތރައްޤީގެ  ،އުފެއްދުމާއި

 ލުއޭޓްުކރުން.ގޮތުގެ މަތިން އެކުލަަވއިލުމާއި، އެ މަްޝރޫޢުތައް ރާވަިއ ހިްނގުމާއި، މޮނިޓަރކޮްށ އިވެ 

މަށް އަންަނ ގާ މަްޝރޫޢުތަކުގެ ެތރެއިްނ ރާއްޖޭގެ ތިާމވެށްޓާއި، މޫސުސަރުކާުރގެ އޮފީސްތަކުން ހިން .42

       ުކގެ ތެެރއިން ެއހެން މަޝްރޫޢުތަ، ބަދަލުތަކާއި، މީޓިއޮޮރލޮޖީއާ ބެޭހ ދާއިާރގެ މަޝްރޫޢުތަްއ ިފޔަވައި
މަޝްރޫޢުަތްއ  އެ  ަލއިވައިން ދިވެހި ރުިފޔާއަށްުވރެ ބަޖެޓް ބޮޑު ތަަރއްޤީގެ ަމޝްރޫޢުތައް އެކުލަ ޔަމިލި 5

 ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ެބލުން. 

            ަތްއ ގުޅިގެްނ ހިންގަންޖެޭހ ޕަބްލިްކ އިންފްރާސްްޓރަކްަޗރގެ މަްޝރޫޢު ލޯކަލް ކައުންސިލްަތކާ .43

 އެ ކައުންިސލްތަކާ ގުޅިގެން ހިންގުން.

ގެން ރަްށރަުށެގ ޤުދުރަތީގޮތުންނާއި، އެ ނޫން ގޮތްގޮތުން ުކރިމަތިވާ ކާރިާސތަކާއި، ހާދިސާތަކާ ގުޅި .44

 ގައި ކޮށްދިނުމުގެ ކަންތައް ހިންތު ޕަބްލިކް އިންފްރާސްްޓރަކްަޗރތަކަށް ލިބޭ ގެްއލުންތައް ަމރާމާ
ގުޅިގެން ވަގުތުްނ ވަުގތަށް އަޅަންޖެހޭ ިފޔަވަޅުތައް އެޅުމުަގިއ  ވިލަރެްސކުރުމާއި، އެފަދަ ކަންކަމާ

 އެހީެތރިކަން ދިނުން.މިނިސްޓްރީގެ ދާިއރާއިން ސަރުާކރަށް ބޭނުންާވ 
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ރިނޫޅެވޭަވަރްށ ހާދިސާތަކާ ގުޅިގެން ދި ގޮތުން ުކރިމަތިވާ ާކރިސާތަާކއިއެނޫން ގޮތް ޤުދުރަތީގޮތުންނާއި .45

   ިވލަރެސްުކރުން.ގެދޮރަށް ެގއްލުްނލިބޭ މީހުންނަށް ާދއިމީ ހިާޔވަިހ ބިނާކޮށްދިނުމުގެ ކަންތައް ހިންގައި 

ހީެތރިަކްނ ާރއިން ބޭނުންާވ އެކާތްތަކަށް މިނިްސޓްރީެގ ދާއިސަރުކާރުްނ އިންތިޒާމްކުާރ ާޚއްޞަ ހަރަ  .46

 ދިނުން.

ނޑުތަާކިއ ސަރުކާުރގެ އޮފީސްތަކުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަާކއި ޕްޮރގްާރމްތައް ހިންގާނެ ގޮުތގެ މިންގަ .47
 ން.ަލއި، މިކަންކަމާބެޭހ މަޢުލޫމާތު ކަމާބެޭހ ފަރާތްތަކާ ިހއްސާކުރުވައިއުސޫލުތައް އެކުލަ 

ާގ ތަރައްީޤެގ އޮފީސްތަކުްނ ހިންާގ މަޝްރޫޢުތަާކއި، ަސރުާކރު ހިއްސާާވ ފަރާތްތަކުްނ ހިން ސަރުކާުރގެ .48
ުކރިމަިތާލ  ެލވޭ ީބލަންތަކަށްވައިމަޝްރޫޢުތައް ަހވާލުުކރާނެ ފަރާތްަތއް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކަިއ ހުޅު

އޭޝަން ބޯަޑްށ ހުަށހެޅޭ ޓެންޑަރތަކާބެޭހ ގޮތުން ޓެންޑަރ އިެވލު ،ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާުތ ދިރާސާކޮށް 
 ނުން.މަޝްވަރާއާިއ ލަފާ ދި

މަށް އަްނަނ ސަރުކާުރގެ އޮފީސްތަކުން ހިންގާ މަްޝރޫޢުތަކުގެ ެތރެއިން ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށްާޓއި، މޫސު .49
ށް ަސރުކާުރެގ ރޫޢުތަކަބަދަލުތަކާއި، މީޓިއޮރޮލޮީޖއާބެހޭ ދާިއރާގެ މަޝްރޫޢުތައް ފިަޔވައި، އެހެން މަޝް

ާވ އަގުތަެކްއޯތ އޮފީސްތަކުން ހޯދާ ިބލް އޮފް ކުއަންޓިޓީސް )ބީ.އޯ.ކިއު.( ަގއިވާ ައގުތަކަކީ އެކަށީގެން
 ބެލުން. 

 ފަރާތްަތްއ ޚިދުމަތްދޭނެ ،ެއ ނިޒާމުތައް ބަަލހައްޓައި ،އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ މަޝްރޫޢުތަްއ ނިމުމުން .50
  ހަމަޖެއްސުން.ވެިރކޮށް ެއ ނިޒާމުތަކުން ޚިުދމަތްދޭނެ އިންތިޒާމުތައްކަނޑައަޅައި، އެ ފަރާތްތަްއ މެދު

ްނ ގައި ކަނޑައެޭޅ ވަކިވަިކ ސަރަޙައްދުތަކަްށ އަރބަނު ޕްލޭ އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް މާސްަޓރ .51
 ން.ޑިވެލޮޕްމަންޓް މަޝްރޫޢުތަްއ ފާހަގަކޮށް، މިފަދަ މަޝްރޫޢުތަްއ ހިންގުމަށް ަމގުފަހިކުރު

  ދަފުަތރު އެ، ތަެރއް ހަދައިފުރާތްތަާކއި، ެއހެނިހެން އިންފްރާސްްޓރަކްޗަރތަކުގެ ދަދައުލަތުެގ އިމާ .52
 ތަންތަން ބޭނުންކުރަމުންާދ ގޮތް ެބލުން.  އެ  ،ބަލަހައްޓައި 

 ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުެގ ޖާގަ ކަނޑައެޅުން. .53

 އި ބެެލހެއްޓުން.ހިންގަ މިނިސްޓްރީގެ މަސަްއކަތްތަކާ ގުޅިގެން، ޤާނޫީނގޮތުން ހިްނގަންޖެހޭ ކަންތައްތަްއ  .54

އެންްޑ  ހައުސިންގ، ޭނޝަނަލް ޕްލޭނިްނގއޮފް މިނިސްޓްީރ  ާވ ތަންތަން ހިނގަމުންދާނީ،އިމިތިރީގަ
 .ްކޗަރެގ ދަށުންނެވެޓްރައިންފްރާސް

 ސްޓެޓިސްޓިކްސް  އޮފް  ބިއުރޯ  ޝަނަލްނޭ .1

 ޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ނޭޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް  .2

 އޮޯތރިޓީ މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ  .3
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 މަސައްކަތްތައް  ސްޓެޓިސްޓިކްސްގެ  އޮފް ބިއުރޯ  ޝަނަލްނޭ 

 ންމުކުރުާމއި،އާ ހަަދއި ގަާވއިދުތައް ތަފާސްިހސާބުގެ ކަނޑައެޅުމާއި، ސިޔާސަތު  ތަފާސްިހސާބުގެ ރާއްޖޭގެ .1
 .ވިަލރެސްުކރުން ނިޒާމު ތަފާސްހިސާބުގެ  ޤައުމީ

މާއި، ަސރުކާާރިއ ހިސާބު އެއްުކރުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގައި ަސރވޭުކރުމުގެ ަގވާއިދުތައް ހަދައި ހިންގުތަފާސް .2
 ހުއްދަ ދިނުމާއި، ންމުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ުކރާ ތަފާްސހިސާބާބެހޭ ަސރވޭތަކަށް އާއަމިއްލަ ަފރާތްތަކުން 

 .ހެްއޓުންރާއްޖޭގަިއ ހިންޭގ ތަފާސްހިސާބާބެޭހ ސަރވޭތަކުެގ ރަޖިސްަޓީރ ބެލެ

އި، ސަުރކާރުެގ ަލކުން ުކރަުމން ގެންދިއުމަށް ާބރުއެޅުމާސޫއެްއކުރުމުެގ ކަންކަްނ އެްއ އު ތަފާސްހިސާބު .3

ޢުލޫމާތުކަްނ ޞައްޙަ މަ މަޢުޫލމާތުކަމާއި، އެއީއިދާރާތަކުން އެްއކުރާ ތަފާސްިހސާބަކީ އެންމެ ފަުހގެ 
 .ކަށަވަރުުކރުން

ެގ އާބާދީަލކުން ސޫުމޅި ރާއްޖޭގަިއ އެްއ އު ،ެބލެހެްއޓުމާބެހޭ ތަމްރީނުދީއާބާދީގެ ރަޖިސްަޓރީތައް ލިޔެ  .4
 .ރަޖިސްޓަރީތަްއ ލިެޔ ބެލެެހއްޓުމުގަިއ ކަމާބެޭހ މުއައްސަސާތަަކށް އެހީތެިރވުން

ްނ ސަރުކާުރގެ ެއކި އިާދރާތަކުން ކުާރ ތަފާސްހިސާބު ެއއްކުރުމުެގ މަސައްކަތުެގ ތަުކރާރުވު .5
ންކަްނ ކަކާުރގެ ެއކި އިާދރާތަކުން ިހންގާ ތަފާސްހިސާބު އެއްުކރުމުގެ ކުޑަކުރުމުގެގޮތުން، ަސރު

 .ވިލަރެްސކުރުން

ނުންވާ ަޤއުީމ ބޭރާއްޖޭގެ ަތރައްޤީއަށް ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ އާބާދީއާއި ިދރިއުޅޭ ތަންތަނުގެ ބޯހިމެނުމާއި  .6

 .ތަފާސްހިސާބު އެްއކުރުމާއި، ިދރާސާކޮށް އެނަލައިޒްުކރުމާއި، ޝާއިޢުކުރުން

މާއި، އާބާދީެގ ހޭލުންތެރިކަްނ އިތުރުުކރު ،ގުޅޭ ިދރާސާކުރުމާއި  ރާއްޖޭގެ އާބާީދގެ އެކިެއކި ކަންކަމާ .7

 .މަޝްރޫޢުތައް ިވލަރެސްުކރުން

 .ންގުންހިދުވަްސ ފާހަގަުކރުމާއި، ެއ ދުވަާހ ގުޅިގެްނ ޕްރޮްގރާމްތައް ރާވަިއ  ގެ ދުނިޔޭގެ އާބާދީ .8

 .ްށ ބޭނުންވާ ތަފާސްިހސާބު އެއްުކރުންލުމަވައިތައް އެކުލަ ތަރައްޤީގެ މަްޝރޫޢު .9

ވާ ތަފާސްހިސާބުތަްއ ލަތު ވަޒަންކުރުމަށް ބޭނުންހާއިޖުތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ  ަތރައްޤީއާއިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ  .10

 .ންމުުކރުންއާަލއި ވައިއެއްކުރުމާއި، ޤައުމީ އުެފއްދުންތެރިކަމުެގ މިންގަނޑުތައް އެުކލަ

 .ލަތުެގ ނާޒުކުކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާުތގެ ނިޒާމު ބެލެހެއްޓުންހާ ފަޤީރުކަމާއި ދިިރއުޅުމުގެ  .11

ނާެބހޭ އިދާީރ ދިވެހިރާއްޭޖގައި ސިިވލް ރަޖިސްްޓރޭޝަން ޑޭޓާބޭސްއެއް ޤާއިުމކޮށް ސިވިލް ރަޖިސްޓްރޭޝަ .12

 .މަސަްއކަތްކުރުން ހައިއެންމެ

ރުާމއި، ލައިޒްކުސަރުކާރުްނ އެިކ އިާދރާތަކުން ހޯދާ ތަފާސްހިސާުބ ެއއްުކރުމާއި، ދިރާާސކޮށް އެނަ  .13

 .ޝާއިޢުކުރުން
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އިާވ އެކި ދާިއރާތަކުެގ ތަފާސްހިސާުބ ެއއްކޮށް، ދިާރސާކޮްށ، އެނަލައިޒްުކރުމަށް ކަނޑައެޅިފަ .14

ފާްސހިސާުބ ބޭނުންކުރުމާއި، ރާއްެޖއަްށ ބޭނުންާވ ދާއިރާަތކުން ތަ އް ބައިނަލްއަޤްވާީމ މިންގަނޑުތަ
 .ތައް ކަނޑައެުޅންއެއްކުރުމުަގއި ބޭނުންުކރާނެ ޤައުީމ މިންގަނޑު

އް ާރަވިއ ޕްރޮްގރާމްތަ ނުތަފާސްހިސާބުގެ ދާއިާރގައި މަސައްކަްތކުރާ މީހުންނަށް ޭބނުންވާ ތަމްރީ .15

 .ހިންގުން، ހިންގުވުމާއި

 މަސައްކަތްތައް  ގެރަޖިސްޓްރޭޝަން  ޝަނަލްނޭ  އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް 

 އަންގަިއދޭ  ންރަްއޔިތެއްކަ ދިވެހި  މީހަކަށް ކޮންމެ މަތީގެ  ައހަރުން 10 ެތރެއިން ަރއްޔިތުންގެ ދިވެހި .1

 އަންގަިއދޭ  ްއކަންރައްޔިތެ ދިެވހި ވަގުތީ  ކުޑަކުދިންަނށް ނުުފރޭ އަަހރު 10 މުރުން އު ހަދައިދިނުމާއި، ކާޑު
 .ކަންތަްއ ހިްނގައި ބެެލހެއްޓުން އިގުޅޭ އެންމެހަ  ކަމާމިކަން ހަދައިދިނުމާއި، ކާޑު

ދިވެިހރައްޔިެތއްަކްނ  ކުދިްނގެ ފިކެޓުގައި އެޓު އުފަންދުަވހުގެ ސެއިދެވޭ ދިވެހި ކުޑަކުދިންނަށް ހަދަ އުފަންވާ .2
 .އަންގައިދޭ ކާޑުެގ ނަންބަުރ ޖެހުމަށްޓަކަިއ ނަންބަރު ދޫުކރުން

މުގެ ސަބަުބްނ ނުވަތަ ގެްއލުސަބަބުން ދިވެހި ރަްއޔިތެއްކަން އަްނގައިދޭ ކާޑުގެ ުމއްދަތު ހަމަވުމުެގ  .3
ަވގުތީ ރަްސީމ  ކާކުކަްނ އަންަގއިދޭ ،ގެްއލޭނަމަ، ައލުން ކާުޑ ހަދައިދެވެންެދންްއ ޤެލިބެން އޮްތ ޙައް

 .ފަރާތަކަްށ ފޯރުކޮށްދިނުން އެ     ލިއުމެއް 

ނަށް "ކާކުކަްނ ންމުންނާބެހޭ ެއކިއެިކ ކަންަކމުގައި ފޮނުާވ މުވައްޒަފުންއާސަރުކާުރގެ އޮފީސް އޮީފހުން  .4

 .ބެޭހ ރެކޯޑުތަްއ ބެލެެހއްޓުންމިކަމާ ،އަންގައިދޭ ކާޑު" ހަދައިދިނުމާއި

އްޓުމާބެހޭ ިތރީަގިއާވ ދިވެހިރާއްޭޖގައި އުފަންވާ ކުދިންނާއި، މަުރވާ ކުދިންނާއި މީުހންގެ މަޢުލޫމާތު ބެލެހެ .5

 .ކަންކަންކުރުން

  ުމ ފޯކައި ފުރިހަމަުކރުމަށްޓަ ފޫޅުމާފޯމު ކުއްޖަކަށް ކޮންމެ އުފަްނވާ ދިވެހިރާއްޭޖގައި (ހ)

 . ހަމަޖެއްސުންފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެ ފޯމުތައް ުހސްނުވެ ލިބެންުހންނާނެ އިންތިޒާމު

  ސޫލުގެ މަތިްނ އު އުފަންވާ ކުދިންގެ ފޫޅުމާ ފޯމުގެ ކޮޕީ ހޯދަން އެދޭ ަފރާތްތަކަށް ހަމަޖެހިފަިއވާ  (ށ)

ޖެހިފައިާވ ތްތަކަށް ހަމައެ ލިޔުން ދޫކުރުމާއި، އެ ފޯމުަގއިވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރާ
 އުސޫލުެގ މަތިން އެ މަުޢލޫމާތު ދޫުކރުން.

ޓަަކއި މަުރ ދިވެހިރާއްޭޖގައި މަުރވާ ކޮންމެ މީަހކަށް މަރު ސާބިުތކުރާ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށް )ނ(

ންާނެނ ސާބިތުކުާރ ފޯމު ފުިރހަަމ ކުރަންޖެޭހ ަފރާތްތަކަށް ެއ ފޯމުތައް ުހސްނުެވ ލިބެންހު
 .މަޖެއްސުންއިންތިޒާމު ހަ
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 ހިަފއިާވ މީހުްނގެ މަުރ ސާބިތުކުރާ ފޯުމގެ ކޮޕީ ޯހދަން އެދޭ ފަރާތްތަކަށް، ހަމަޖެ  މަރުވާ )ރ( 

ރާތްތަކަްށ ފަ އުސޫލުެގ މަތިން އެ ލިޔުްނ ދޫކުރުމާއި، ެއ ފޯމުގަިއވާ މަުޢޫލމާތު ހޯދުމަށް އެދޭ 
 ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުެގ މަތިން ެއ މަޢުލޫމާތު ދޫުކރުން.

އަތޮުޅ ، އިއްޔާއުފަންާވ ކުދިންނާއި، މަުރާވ ކުދިންނާިއ މީހުންެގ ަމޢުލޫމާތު ރަށު ފެންަވރުގަ )ބ( 
ތްތަކަްށ ފަރާ ބަލަަހއްޓާ މަރުކަޒީ ފެްނވަރުގައި  ،އްޔާއިސަރަޙައްދީ ފެްނވަރުގަ ، އްާޔއިފެންވަރުގަ

 ދިނުން. ބޭނުންވާ ތަމްރީނު

 އި ރިހަނާއި މީހުންެގ މަޢުލޫމާތު ހު ކުދިން )ޅ( ދިވެހިރާއްޭޖގައި އުފަްނވާ ކުދިންނާއި، މަުރވާ

 .ުކރުންސަރަޙައްދުތަކަކުން އެއްކޮށް، އެ މަޢުލޫމާތު ަބލަހަްއޓައި، ުކަރންޖެހޭ ދިރާސާތައް

 އެންްޑ ޑެތު  ާވ "އޮްނލައިްނ ބާރތު ަވރމަންޓް ނިޒާމުެގ ދަށުްނ ޤާއިމުކޮށްފައިގަ-)ކ( އީ

 .ރެޖިސްޓްރޭޝަން ިސސްޓަމް" ބެެލހެއްޓުން

 މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްތައް 

 ުކރުމުގެ  ރވޭތައްސަ ބިމުގެ  ،ާޤއިމުކޮށް ސިސްޓަމެއް  ރވޭސަ ކެޑެސްޓްރަލް  ދިވެހިރާއްޭޖގައި .1
 .ލުންަވއިެއކުލަ އުސޫލުަތއް މިންގަނޑުތަކާއި

މަޢުލޫމާުތ  އިބިންތަކާެބހޭ އެންމެހަ ދަުއލަތުގެ ޤައުމީ ޖިއޮްގރަފިކް އިންފޮމޭޝަްނ ސިސްޓަމް ޤާއިމުކޮށް،  .2
 . އެ މަޢުލޫމާުތ ފުރިހަަމއަށް ޭބނުންކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ޤާއިމުުކރުންއެ ނިޒާމުގެ ެތރެއިން  ،އެއްކޮށް

 ލާޙުކޮށް ެބލެެހއްުޓމާއި ޝާއިޢުކުރުން.ޞް ލުމާއި، ޗާޓް އިަވއިރާއްޖޭގެ ޗާޓު ެއކުލަ .3

 .ތަރު ާޤއިމުކޮށް ބެެލހެއްޓުންފުދިވެހިރާއްޭޖގެ ބިމުެގ ދަ .4

 .ފޮޓޮގްރަމެޓްރީއާެބހޭ މަސަްއކަތްތައް ުކރުން .5

ތު އެއްކޮްށ، މަޢުލޫމާ ތަންތަނާ ބެހޭ ުފރިހަމަ  ދައުލަތުެގ ބިންތައް ދެނެގަތުާމއި، ފާހަަގކުރުމާއި، އެ  .6

 .ންތެރިކޮށް ބެެލހެއްޓުކައު މަޢުލޫމާތު ަރއް، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަްށ މަޢުލޫމާތު ޯފރުކޮށްދީ

 .ްއ ބަލަިއ ހޯދުންއެިކ ބިންތަކުން ދަުއލަތަށާއި ރައްޔިތުންނަްށ ެއންމެ ފައިދާހުިރ ގޮތްތަދައުލަތުގެ އެކި .7

ހަމައަްށ ލުމުގަިއ ުފރިަވއިސިާޔސަތުތައް ެއކުލަލަންޖެޭހ ވައި ބިމާބެހޭ ގޮތުްނ ސަުރކާރުްނ އެުކލަ .8
 .މަޖެއްސުންކަންކަމަްށ ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާުތ ފަސޭހައިްނ ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަ އެ، ބައިވެރިވުާމއި

ްނ ންތަކަށް ބި ބޭނު ދައުލަތުގެ އެންެމހައިކުރުމަާށއި،  ޕްލޭންތައް ތަންފީޒު އި ސިޔާސަތުތަކާސަރުކާުރގެ  .9
 ން.އެޅުކަނޑަ ށާިއ ފަޅުރަށްރަށުެގ ހިކިފަސްބިމާިއ ފަޅާިއ ކަނޑުގެ ބިން(އުޅޭ ރަްށރަ )މީހުން

ލުމާިއ، ަވއިންޖެހޭ އެއްބަސްވުންަތއް ެއކުލަބިމާބެހޭގޮތުން ސަރުާކރުން އެކި ފަރާތްތަާކއެކު ހަދަ  .10
 .ތަންފީޒުކުރުމާއި، ބެލެހެްއޓުން
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 އޮނިގަނުޑ ބިމާބެހޭ އިދާރީޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ަގވާއިދުތަކާއި،  ރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާއި، އެ .11

 .ޤާނޫނު ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކަިއ ލަަފޔާއި ިއރުޝާދު ދިނުން އެ ،ަބލަހައްަޓއި އިހިންގަ

ުލކުރުމާއި، ބިްނ ެވރިފަރާތް ބަދަ ރާއްޖެއިން ބިން ދޫުކރުމާއި، ާރއްޖޭގައި ބިްނ ބޭނުންކުރުމާއި، ބިމުގެ .12

މިފަަދ  ،ރައްޤީކޮށް ލުތަްއ ަހރުދަނާކޮށް ތަ ސޫތްަތކާ ެބޭހ އު ކުއްޔަްށ ދިނުންފަދަ މުޢާމަލާބިން  ވިއްކުމާއި،

 .މުޢާމަލާތްތައް ހިންގުމަްށ މަގުފަހިކޮށްދިނުން

 .ކޮްށ ބެލެެހއްޓުމާއި ޝާއިޢުކުރުންޙުލާޞްރަށްރަުށގެ ބިމުެގ ޗާޓް އި ރާއްޖޭގެ .13

ތްތަާކިއ ަތއްޔާރުުކރުމާއި، ބިްނ ބޭނުންކުރާެނ ގޮރާއްޖޭެގ ބިން ބޭނުންުކރާެނ ގޮތުެގ ޕްލޭންަތއް  .14
 .ސަރަޙައްދުތައް ކަނޑައެޅުން

އް ކުރުމަށް ހަދަންޖެޭހ އި ކަންަތއްތަބިމާބެހޭ ެއންމެހަ ،ކުރުމާއި ތުތައް ެހއްޓުމާއި ބިމުގެ މުޢާމަލާބިން ބެލެ .15
ަވގުތަަކްށ  އެ މުރާޖަޢާކޮްށ ޤާނޫނުތަްއ  ކަމާގުޅޭ ،ހެއްޓުމާއި ލެބެ  އި ގަވާއިދުަތއް ހިންގަ އި އެންމެހަ

 ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަްއ ގެނައުމަްށ ސަރުާކރަށް ލަފަޔާއި އިުރޝާދު ދިނުން.

 ،ްއ ކަނޑައެޅުމާއި ޯރޔަްލޓީއާއި ެއހެނިހެން ފީތަކުހާިއ ރާއްޖޭގެ ބިމާެބހޭ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ނަގަންޖަޭހ ޓެ .16

ންވާ ެއހީތެރިކަްނ ާވ މުއައްސަސާތަކަްށ ބޭނުފައިޅައިފީތައް ނެގުމަްށ ދައުލަތުން ކަނޑައަ ޓެކުހާއި އެފަދަ 
 .ފޯރުކޮށްދިނުން

ިބްނ ވިއްކުާމއި، ން ބިވެރިަފރާތް ބަދަލުުކރުމާއި،  ގެންގުޅުމާއި، ބިމުގެ ބިން ން ދޫުކރުމާއި، ރާއްޖޭގައި ބި .17
ތު ފަސޭހައިން ލިޭބެނ ލޫމާޢުބޭނުންވާ މަ ފަރާތްތަަކށްއާންމު ފަދަ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގުމަށް ކުއްޔަށް ދިނުން

 ބެެލހެއްޓުން.ގަިއ ހިން ކަންކަން  އެ ،އިމްކޮށްޤާނިޒާމެއް 

 ،ކުގައި ބަިއވެިރވެ ރާއްޖެއަށް ފައިދާުހރި، ބިމާބެހޭ ބައިނަލްއަުޤވާމީ އޯގަނައިޭޒޝަންތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާތަ .18

 ،ތްތަކާ ގުޅިގެންޖަމާޢަ ން ޭބރުެގ ޯއގަނައިޒޭޝަންތަކާއިރާއްޖެ ތަމްީސލްކުރުން. އަދި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއި
އެފަަދ  ،ެވރިވުމާއި  ޕްރޮްގރާމްތަކުގަިއ ބައިބިމާބެހޭ އިދާީރ ހިްނގުމާއި ކުރިެއރުމަށް ބޭނުންާވ ޓެކްނިަކލް 

 .ޕްރޮގްރާމްތަްއ ހިންގުން

ޖަމްޢިއްޔާތަުކަގިއ  ލޭންޑް މެނޭޖްުކރުމާބެހޭ ބައިަނލްއަޤްވާމީ އޯގަނައިޒޭޝަންތަކާއި  އި ރޭވކުރުމާސަލޭންޑް  .19

 .ރާއްޖެ ތަމްސީްލކުރުން ،ވެރިވެ ބައި

 ހުަނރުތަްއ މިކަމާބެހޭ ،ބިމާބެހޭ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުްނވާ ފަންނީ ޤާބިްލކަން އިތުރުކޮށް .20

 ތަރައްޤީކޮށް ުކރިެއރުވުން.

ޭހ ކޮމެޓީތަްއ )ދިވެިހރާއްޖޭެގ ބިމާބެޭހ ޤާނޫުނ( ހިންގުމަށްަޓކަިއ ހަދަންޖެ 2002/1 ޤާނޫނު ނަންބަުރ  .21

 އެ ކޮމިޓީތަުކގެ މަސަްއކަްތތަކަށް އެހީެތރިވެދިނުން. ،ހެދުމަށް ސަރުާކރަށް މަޝްަވރާދީ
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ރުމަްށ ބޭނުްނާވ ތައްތަްއ ކު ގުޅިގެްނ ދަުއލަތުެގ މުއައްސަސާތަކުްނ ކުރަންޖެޭހ ކަން ބިމުގެ މައްަސލަތަކާ  .22

ސަލަތަްއ މުގެ މައް ތެރިކަމާއި އެއްބާުރލުން ދިނުމާއި، މިފަދަ މުއައްސަާސތައް މެދުވެރިކޮށް ބިއެހީ
 ކަންތައްަތއް ުކރުން. އިއްލުކުރުމަްށ ކުރަންޖެޭހ އެންމެހަ ޙަ

ރުާކުރެގ ހިންގުމާއި، ސަ  ތަކާއި، މިންގަނޑުތައް އެކުލަަވއިލައި ާވއިދުފިޒިކަލް ސަރޭވކުރުމުެގ ގަ .23

ަގއި ހިންޭގ އްޖޭރާކުރާ ފިޒިަކލް ސަރޭވތަކަށް ހުއްދަދިނުމާއި،  ަފރާތްތަކުން ފަރާތްތަކުންނާއި، އަމިއްލަ
 ީރ ބެެލހެއްުޓން.ޓަފިޒިކަލް ސަރވޭތަކާއި، ަސރވޭަޔރުންގެ ރަޖިސް

އްުކރެޭވ މިފަދަ ފިޒިކަްލ ސަރވޭތަކުްނ އެ ހެދުމާއި،އަާޅ ފިޒިކަްލ ސަރވޭތަްއ މިނިސްޓްރީން ކަނޑަ .24
 ސަރޭވ އި ފިޒިކަލްޯފރުކޮށްދިނުމާިއ، ޤައުމީ ފެންވަރެއްގަ  އިދާރާތަކަށްލޫމާތު، ސަރުކާރުެގ ކަމާބެހޭ ޢުމަ

 .ކުރުމުގެ ވަސީލަތްތަްއ ބިނާކޮށް ަތރައްޤީުކރުން

___________________ 


