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 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ މަސައްކަތްތައް 

   ލަނުޑދަނޑިތައް ކަނަޑއެޅުން. އިޤްތިޞާދީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ިސޔާސަތާިއ، .1

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު، ޤައުމީ ތަރައްީޤގެ ލަނޑުދަނޑިތަކާިއ، އަމާޒުތަކާ ެއއްގޮަތށް ބައްޓަންކޮށް  .2
  ހަރުދަނާކުރުން.

 ރާއްޖޭަގއި ޞިނާޢީ މަސައްކަްތތައް ކުރިއަރާނެ ގޮތްތައް ާރަވއި، ެއކަންކަން ހިންަގއި ބެލެހެއްޓުން. .3

 .ޞާދީ ޙަަރކާތްތައް، ޒަމާާނއެްއގޮތަށް ބަދަލުކުުރމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތަްއތައް ރޭވުންރާއްޖޭގެ އިޤްތި .4

އިޤްތިޞާދީ ތަރައްީޤއާިއ، ިވޔަފާރިއާ ގުޅުންހުރި އެންމެހަިއ ކަންކަން )ފަތުުރވެރިކަން، މަސްވެރިކަން،  .5
ރި ދާއިރާތައް( އާިއ ގުޅުންހު ރަްއޔިތުންގެ އިޤްިތޞާދީ ޙާލަތާ ،ދަނޑުވެރިކަން އަދި މިނޫންވެސް

ސިޔާސަތުތަްއ، ދައުލަތާއި ސަރުކާރު އަދި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކޮށް 
ވިލަރެސްކުެރވޭނެ ނިޒާމެއް ާޤއިމުކޮށް، މި ސިޔާސަތުތައް ެއއް ވިސްނުމަކަށް ގެަނއުމަށްޓަަކއި، ކުރަންޖެހޭ 

 ކަންތައްތައް ކުރުން.

ވިޔަފާރިތައް )ސްމޯލް އެންޑް މީޑިއަމް އެންޓަރޕްރައިޒަސް( ފަންތީގެ  މެދުތިއާިއ، ފަންރާއްޖޭަގއި ކުދި  .6
މިފަދަ ވިޔަފާރިތަކަްށ ބޭނުންވާ މާލީ އަދި  ،ތަރައްޤީކުރުމުެގ މަސައްކަތްަތްއ އެއްފުރާެޅްއގެދަށަށް ގެެނސް

ްސއަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ ލަފާ ފޯރުކޮށްދޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް، ސްމޯލް އެްނޑް މީޑިއަމް އެންޓަރޕްރަިއޒަ
 ހިންގުން.ހަދައި  ާކއި ަގވާއިދުަތއްސިޔާސަތުތަ

ދިވެހިންނާ ގުިޅގެން ބިދޭސީން ވިޔަފާރި ރާއްޖޭަގއި ބިދޭސީން އަމިއްލަައށް ވިޔަފާރި ހިންގުމާއި، ރާއްޭޖގައި  .7
އި، އެ އިންވެސްޓްމަންޓުތައް ރަޖިްސޓަރީ ކުރުމާ ،ކަނޑަެއޅުމާއި  ގެ ސިޔާސަތުއި، އިްނވެސްޓްކުރުމު ހިންގުމާ

 .މިކަންކަމާގުިޅގެން ހިންގަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ގަާވއިދުން ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން

ބޭނުންވާ ޤާނޫނުތަކުގެ ދެލިކޮޕީ އެކުަލަވިއލުމަށް ކަމާބެހޭ އިކޮނޮމިކް ިޑވެލޮޕްމަންޓުގެ ދާއިރާތަކަށް  .8
 ފަރާތްތަކަށް ފަންނީ ލަފާ ދިނުން.

ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ތަެކއްާޗއި، ރާއްޭޖގައި އުފެދޭ އަދި އުފައްދާ ތަކެތި ގަނެ ިވއްކުުމގެ ވިޔަފާީރގެ  .9
 .ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން

 .ރާއްޖެއަށް މުދާ އެތެރެކުރުމާިއ، ރާއްޖެއިން މުދާ ބޭރުކުރުމާބެހޭ ގަާވއިދުތައް ހަދައި ހިންުގން .10

ވިޔަފާރިާއގުޅޭ ަޤއުމީ މިންގަނޑުތައް ެއކުލަވާލުމާިއ، މިނެިކރުމާއި، މިންއެޅުމުގެ ވަޒަންަތއް ކަނަޑއަޅަިއ  .11
 .ބެލެހެއްޓުން



 
 

2 

 

ިވއްކުމަށް އުފެއްދޭ ތަކެިތ ިވއްކުާމއި، ެދވޭ ޚިދުމަތްތަްއ އާމްދަނީ ހޯދުމުގެގޮތުން، ވިަޔފާރީގެ އުޞޫލުން  .12
ވިޔަފާީރގެ އުޞޫލުން ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދުަތއްހަދައި، ެއކަންކަމަށް ދޫކުރެވޭ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ހެދުމާއި، 

 .ލައިސަންސް ދޫކުރުމާބެހޭ ކަންތައްތައް ހިންަގއި ބެލެހެއްޓުން

ކޯޕަރޭޓިވްްސ ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި، މިކަްނކަމާ ގުޭޅގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިންގާ ޕާްޓނަރޝިޕް އަދި  .13
 .ހަދަންޖެހޭ އެންމެހައި ގަވާއިުދތައް ހަދައި ހިންގުން

 މާއި،ރާއްޖޭަގއި އިންވެސްްޓކުރުމާބެހޭ އުސޫލުތައް ހަދައި، އެ އުސޫލުތައް ތަންފީޒުކުރަމުންދޭތޯ ބެލު .14
ދާއިާރގެ ިސޔާސަތު ކަނަޑއެޅުމަށް ބޭނުންވާ ދިރާސާތައް ލޫމާތުގެ އަލީަގއި ޢުއިންވެސްޓްމަންޓްތަކާ ބެހޭ މަ

 ކުރުން.

)ކޮޕީރައިާޓއި އެާއގުޅޭ އެެހނިހެން ޙައްޤުތަކުގެ ޤާނޫނު( ހިންގުމަށްޓަކައި  2010/23ޤާނޫނު ނަންބަރު  .15
 .ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ހަދައި، އެަގވާއިދުަތއް ހިންގުން

ސް ފަދަ ފިކުރީ މުދަލުގެ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭގޮތުން ނުކުންނަ ޓްރޭޑްމާރކް، ލޯޯގ، ޑިަޒއިން، ޕޭޓަންޓް ރައިޓް .16
ތަފާތު މައްސަލަތައް ބަލައި، އެކަމުގައި ހިމެނޭ ހުރިހައި ފަރާތްތަކެއްގެ މަޞްލަޙަތައް ވިސްނައިގެްނ، 

އެްއގޮތަށް އެަކންތައްތައް ނިންމުމާ ގުޅޭގޮތުން ހިންގަންޖެހޭ  ކާިއ، އުޞޫލުތަކާބައިނަލްއަޤްވާމީ ަގާވއިދުތަ
 .ހިންގުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަްއކުރުން ތައްހަދަިއ، އެ ގަާވިއދު ތައްގަާވއިދު

އިޤްތިޞާދީ ެއއްބާރުލުމާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާީމ ިވޔަފާރި ަޖމްޢިއްޔާތަުކގެ ތެރެއިްނ، ާރްއޖެ ބައިވެިރވާ  .17
 .ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ފޯކަލް ޮޕއިންެޓއްގެ ގޮތުަގއި ޙަރަކާތްތެިރވުން

 މަޝްރޫޢުތަކާ  ޮބޑެތި  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަުރގެާރ ރާވަިއ ހިންގަން ގަސްތުކު ެއކި އިދާރާތަކުންެގ ސަރުކާރު .18
 ތައް އިްނވެސްޓްމަންޓްބޭނުންވާ  ަމޝްރޫޢުތަކަށްއެ  ،އިދާރާތަކުން ހުށަހެޅުމުން އެ ލޫމާތުޢުގުޅޭ މަ

އެފަދަ އިންެވސްޓްމަންޓްތަކުގެ  ،. އަދިހޯދުމުގެ މަސައްކަތްކުރުންރާއްޖެއިންޭބރުން  ،ރާއްޖެއިންނާއި 
 އެއްބަްސވުމުަގއި ޮސއިކުެރވެންދެން އެކަމާގުޅޭ މަަސއްކަތްތަްއކުރުން.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ަތރައްޤީއަށް މުހިންމު ދާއިރާތައްކަމަށް އިކޮނޮމިކް ކައުންސިުލން ކަނޑައަޅަިއ  .19
ެވސްޓަރުންނާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުްނ އިސްކަންދީފަިއވާ ތަރުތީބުން އެ ދާއިރާތަކަށް ރާއްޖޭގެ އިން

  ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން.

މަލްޓިލެޓަރަލް، ރީޖަނަލް އަދި ބައިލެޓަރަލް ފަންތީގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވިޔަފާިރއާިއ، އިންވެސްޓްމަންޓުތަްއ  .20
މާބެހޭ މަސައްކަތްތައް ޤާއިމުކުރެވޭނެ ގޮތްަތކާމެދު މަޝްވަރާކުރުމާިއ، މި މަސައްަކތްތައް ފުޅާކުރުމާއި ކަ

 .ރާވައި ހިންަގއި ބެލެހެއްޓުން

 .ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މަސަްއކަތްކުުރމާއި، މަސަްއކަތްކުުރވުމުގެ ަޤއުމީ ސިޔާސަތު ެއކަށަައޅައި ިހންގުން .21
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)ވަޒީާފއާބެހޭ ޤާނޫނު( ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަަކއި، މިނިސްޓްރީން ހަދަންޖެހޭ  2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  .22
 ހަދައި ހިންގުން.ގަާވއިދުތައް 

 .ދިވެހިންނަށް ވަޒީފާާއއި، މަަސއްކަުތގެ ފުރުސަތު އިތުރުކުރުަމށް މަސައްކަތްކުރުން .23

މަސައްކަތްކުރާ އުމުރުފުރައިެގ ދިވެހިން، އާމްދަނީ ލިބޭފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ާބރު އެޅުމަށާއި،  .24
 .ންގުންމަސައްކަތަށް އަހުުލވެރިކުރުމަްށޓަކައި ޕްޮރގްރާމްތައް ރާަވއި ހި 

މަސައްކަތްކުރާ އުމުރުފުރަިއެގ މީހުންނަށް ކުރެވެންހުރި މަސައްކަތްތަާކއި، އަދާކުެރވިާދނެ ވަޒީފާތައް  .25
 .ޚިޔާރުކުރުމަށް ލަފަޔާއި، އިުރޝާދުދެވޭނެ ގޮތްތައް ާރވައި ިހންގުން

ސްކިލްޑް -މަސައްކަތްކުރާ އުމުރުފުރަިއެގ މީހުންނަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރާނެ ސްކިލްޑް އަދި ސެމީ .26
މަސައްކަތްތައް ދަްސކޮށްދެވޭެނ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދިުނމާއި، ެއކިެއކި ަވޒީފާތަކަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ 

 .ތަމްރީނާއި، ހުނަރުވެރިކަން ަދސްކުރުމުގެ ފުރުސަތުތައް ބޭުނންކުރުމުގައި އެހީތެރިވުން

ރާތްތައް ގުުޅވައިދޭނެ ގޮތްތައް ާރވަިއ ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކާިއ، ދިވެިހންކުރެ ވަޒީފާ ހޯދަން ބޭނުންވާ ފަ .27
 .ހިންގުން

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ދިވެހިްނގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުުރކުުރމަށް މަގުފަހި ކުރުވުމަށްޓަަކއި ކުރަންޖެހޭ  .28
 .ކަންތައްތައް ާރވައި ހިްނގުން

ރި މާޙައުލަކަށް ރާއްޖޭގެ މަސަްއކަތާއި ވަޒީާފގެ މާޙައުލަކީ ިޞއްީޙގޮތުން ސަލާމަތްކަންބޮޑު، ރަްއކާތެ  .29
ހެދުމަށްޓަކައި ހަދަންޖެހޭ ޤާނޫނުތަކާއި، ަގާވއިދުތަކުގެ ދެިލކޮޕީ އެކުލަވާލުުމގައި ބޭނުންާވ ކޮންސެޕްޓް 

 .ކަރުދާސްތައް ތަްއޔާރުކުރުން

 .ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ވަޒީފާތަކަްށ ދިވެހިން ފޮނުވުމާބެހޭ ސިޔާސަތު އެކަަށއަޅަިއ، އެ ިސާޔސަތު ހިންގުން .30

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މަސަްއކަތްކުުރމަށް ބިދޭސީން ގެނައުމުގެ ޯކޓާ ދޫކުރުމާއި، ބިދޭސީން ގެަނއުމަށް ހުއްދަ  .31
 .ދިނުމާއި، އެކަާމގުިޅގެން ކުަރންޖެހޭ ކަންތައްތައް ރާަވއި ހިންގުން

ށްޓަަކއި ރާއްޖޭަގއި މަސައްކަތްކުރާ ިބދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ަޙއްޤުތައް ރަްއކާތެރިކޮށް ކުިރއެރުވުމަ .32
 .ސަރުކާރުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ހިންގައި ވިލަރެްސކުރުން

ލޫމާތު ބާޒާރާެބހޭ މަޢުވަޒީާފގެ ބާޒާރާބެހޭ ތަފާސް ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމާއި، ދިރާސާތައް ކުރުމާއި، ަވޒީފާގެ  .33
 .ޝާއިޢުކޮށް، ޢާންމުކޮށް ލިބޭނެ ނިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުން

ގެ ބޭނުން އެންމެ ފަިއދާ ހުރި ގޮތުަގއި ހިފުމާބެހޭ ސިޔާސަތުތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިންސާނީ ަވީސލަތްތަކު .34
އެކަށަެއޅުމާއި، އެ ސިޔާސަތުަތކާގުޭޅ ރޭވުންަތއް ރޭވުާމއި، ެއ ސިޔާސަތުތަކަާށއި ޭރވުންތަަކށް ޢަމަލީސިފަ 

 .ގެނައުމަށްޓަަކއި ހަމަޖައްސަންޖެހޭ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން
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އެކި ކަންަތއްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޤާބިލް މީހުން އުފެއްދުމަށްޓަކައި ސަރުކާުރގެ މުޖްތަމަޢު ބިނާކުރުމުގައި، އެކި  .35
އެކި ފަރާތްތަކުންނާިއ، އަމިްއލަ ފަރާތްތަކުން ކުރާ ެއކިެއކި މަސަްއކަތުަގއި މިނިސްްޓރީގެ ފަރާތުން 

 .އެހީތެރިވެދިނުން

 .ޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަންކުރުންއިންޓަރނޭޝަނަލް ލޭބަރ އޯގަނައިޒޭޝަންއާ ގުޅޭގޮތުން ރާްއޖެއިން ކުރަން .36

 .ލުތަާކއި މިންގަނޑުތައް ހެދުންސޫބޭރުގެ ވޮލަންިޓއަރުން ރާއްޖެައށް ގެނައުމާބެހޭ އު .37

 .ގެ މަސައްކަތްަތކާ ގުިޅގެން ޤާނޫނީގޮތުން ހިންގަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހިންގައި ބެެލހެއްޓުންމިނިސްޓްރީ .38

 .މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ދަށުްނނެވެތިރީގައިިމވާ ތަންތަން ހިނގަމުންދާނީ 

 އޮތޯރިޓީ ރިލޭޝަންސް ލެބަރ .1

 އިންވެސްޓް މޯލްިޑވްސް  .2

 ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްތައް 

)ވަޒީާފއާބެހޭ ޤާނޫނު(އާ އެ ާޤނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ ގަާވއިުދތަކަށް ަވޒީފާދޭ  2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  .1
ފަރާތްތަކުންނާއި ަވޒީފާއަދާކުާރ ފަރާތްތަކުން އަމަލުކުރަމުންދޭތޯ ބަލައި، ެއކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަަކިއ 

 .އިދާރީ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިަޔވަޅުތައް އެޅުން

އާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ ގަާވއިދުތަކަށް އެންމެ އެކަީށގެންވާ ގޮުތަގިއ  2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  .2
 .ރިކަން އިތުރުކުރުންހޭލުންތެ

 .ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކާއި ވަޒީާފއަާދކުރާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ މަޢުލޫމާތާއި ލަފާދިނުން .3

ާއއި އެ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހެދޭ ގަާވއިދުތަުކގަިއ ހިމެނިގެންނުާވ ކަންތައްތަާކ  2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  .4
ދަ ކަންކަމުން ނަހަމަގޮތުގަިއ ފައިދާ ަނގާަނމަ، އެކަްނކަން ގުޭޅގޮތުން ދިމާވާ އެިކއެކި ަމްއސަލަތަކާއި، އެފަ

 .މިނިސްޓަރަށް އެންގުން

 .ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކާއި ަވޒީފާއަާދކުރާ ފަރާތްތަކާ ދެމެދު މުޢާމަލާތުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގަާވިއދުތައް ހެދުން .5

ިއވާ ކަްނަކން ރަނގަޅަށް އާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ެހދޭ ގަާވއިދުތަުކގަ 2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  .6
 .ބަލައި ޗެކްކުރުންދޭތެރެދޭތެރެއިން މަސަްއކަތްކުރާ ތަންތަން  ،ތަންފީޒުކުރެވެމުންދޭތޯ ކަށަވަުރކުރުމުގެ ގޮތުން

ފަރާތާއި، ވަޒީފާ އަދާކުރާފަރާތާއި ދެމެދުގައިޖެޭހ މައްސަލަތަކަށް އަވަސް އަިދ ޞުލްޙަވެރި  ވަޒީފާ ދޭ .7
 .އް ރާވައި ހިންގުންހައްލެއް ހޯދައިދެވޭނެ ގޮތްތަ

 .ރާއްޖޭަގއި މަސައްކަްތކުރާ ބިދޭސީންގެ ަވޒީފާާއއި މަސަްއކަތާ ގުޅުން ހުރި ކަންކަން ބަލައި ޮމނިޓަރ ކުރުން .8
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 .ތައް ކުރުންގެ ޖަމްޢިއްޔާތަާކގުޅޭ މުޢާމަލާތުމަސައްކަތްތެރިންގެ ޖަމްޢިއްޔާަތކާއި، ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކު  .9

ން ހުރި ކަންކަުމގަިއ ރާއްޖެާއއި ރާއްެޖއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަާކ ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިީޓއާ ުގޅު .10
 .މަލާތުކުރުންޢާމު

 އިންވެސްޓް  މޯލްޑިވްސްގެ މަސައްކަތްތައް 

 ކުރުން: ން އަންނަނިވި ކަންކަންތީގޮެތއްެގ މައަންގާ ން މިނިސްޓްރީ

 ޓަކައި ކޮންފަރަންސްތަކާއި  އިތުރުކުރުމަށް މިންވަރު  އިންވެސްުޓކުރާ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ރާއްޖޭގައި .1
 ިއންވެސްޓްމަންޓް  ހަމަޖެއްސުމާއި، އިންތިޒާމް ބޭްއވުުމގެ ޤައުމުތަުކގައި ބޭުރގެ ރާއްޖެއާއި ތައްރުސެމިނާ

 އޮންނަ ވިޔަާފރިތަކާ ދިވެހި ިއންވެސްޓަރުންނާ ރަކާތްތައް ހިންގުމާއި، ބޭުރގެހައެހެނިހެން  ޕްރޮމޯޝަންގެ
 ހިންގުން. ރަކާތްތައްހަ ދެމެހެއްޓުމަށް ބަދަހިކޮށް ގުޅުން

ިވޔަފާރީެގ  އިޤްިތޞާދާއި ފަރާތްތަކަށް ރާއްޖޭގެ ބޭރުގެ  ޝައުޤުވެިރކަން ފާޅުކުރާ އިންެވސްޓްކުރަން ރާއްޖޭަގއި .2
ެއ   ފޯރުކޮްށދިނުމާއި،  ތުތަކުގެ މަޢުލޫމާތުޞަފުރު ވިޔަފާރީގެ  ހުރި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތާއި، ާރއްޖޭަގއި ދާއިރާއާ

 .ފޯރުކޮށްދިނުން އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ފުޅާކުރުމަށް ވިޔަފާރި ނުވަތަ ފެށުމަށް ވިޔަފާރި  ރާއްޖޭގައި ފަރާތްތަކުން

ކުރުމުގެ   ތި މަޝްރޫޢުަތކުގެ އިްނވެސްޓްމަންޓްތައް ްޕރޮމޯޓުސަރުކާރުން ރާވައި ހިންގަން ކަނޑައަޅާ ބޮޑެ .3
  .މަސައްކަތްތައް ކުރުން

ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިޤްތިޞާދީ ަތރައްޤީއަށް މުހިންމު ދާއިރާަތްއކަމަށް އިކޮނޮމިްކ ަކއުންސިުލން ކަނޑައަޅަިއ  .4
ން ބޭރުެގ ޖެއިރާއް އިސްކަންދީފަިއވާ ތަރުތީބުން އެ ދާއިރާތައް ާރއްޖޭެގ އިންވެސްޓަރުންާނއި 

  އިންވެސްޓަރުންނަށް ޕްރޮމޯޓްުކރުން.

 ސަރަޙައްދީ  ސަރުކާރުތަާކއި ޤައުމުތަުކގެ ޓަކައި އިތުރުކުރުމަށް އިންވެސްޓަރުން ބޭރުގެ އަންނަ ރާއްޖެއަށް .5
 .ހިންގުން ރަކާްތތައްހަ ޖަމާޢަތްތަކާއެުކގައި އިދާރާތަާކއި މަލްޓިލެޓަރަލް އަދި

 ވިޔަފާރި  ބިދޭސީން ގުިޅގެން ދިވެހިންނާ ރާްއޖޭގައި ،ހިންގުމަށާއި ވިޔަފާރި އަމިއްލަައށް ބިދޭސީން ރާއްޖޭަގއި .6

       ، (އެޕްރެިއޒްކޮށް) ދިރާސާކޮށް ހުށަހެޅުންތައް އެ ،ބަލައިގަނެ  ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހަޅާ އެދި ހިންގުމަށް

 ކަންތައްތައް ހިންގަންެޖހޭ ގުޅިގެން މިކަންކަމާ ،ހުއްދަދިނުމާއި އިްނވެސްޓްކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި ފަރާތްތަކަށް އެ
 .ބެލެހެއްޓުން ހިންގައި

ްށގެންދަްނ ކަނަޑއަޅާ މުހިންމު މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެެރއިން ޕަްބލިކް ޕްރަިއވެޓް ޔަސަރުކާރުން ކުރި .7
ެއުކ ޔާލަފަކުގެ ތަރާށް ގެންދަން ކަނޑައަޅާ މަޝްރޫޢުތަކަށް، ކަމާބެހޭ އިދާޔަޕާޓްނަޝިޕްގެ އުސޫލުން ކުރި

ހަމަޖެހެންދެން ޓްރާންސެކްޝަން ޕްރޮސެްސ  އެ ަމޝްރޫޢުތަކަށް އިންެވސްޓްމަންޓް، ހޯދުމާއި އިންވެސްޓަރުން 
 މެނޭޖްކުރުން.
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 އިދާރީ  އެ ހުށަހެޅުންތަކާ ުގޅޭ ،ބަލައިގަނެ  ހުށަހެޅުންތައް  ދަށުން ޮޕލިސީގެ ޕްރޮޯޕޒަލް އަންސޮލިސިޓެޑް .8
 .ހިންގުން މަސައްކަތްތައް

 .ކުރުން ދިރާސާތައް ކަމާބެހޭ ބޭނުންކޮށްގެން މަޢުލޫމާތުގެ  އެ ،އެއްކޮށް މަޢުލޫމާތު އިންވެސްޓްމަންޓްތަކާބެހޭ .9

)ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯުނގެ ޤާނޫނު( ާއއި، އެ ޤާނޫުނގެ ދަށުން ހަދާ  2014/24ޤާނޫނު ނަންބަރު  .10
ކަމުގައި ހަމަޖައްާސ  ލިްއޔަތުއޫއިންެވސްްޓމަންޓުގެ މަސްނޫނުތަކުން ބޯޑް އޮފް ޤާާވއިދުތަާކއި އެނޫން ގަ

ފަންނީ މާިއ، އެ ޯބޑަށް ބޭނުންވާ ދިރާސާތައް ުކރުމާއި، ކަންތައްތައް އިދާރީގޮތުން ހިންގައި ބެލެހެއްޓު
 .އެހެނިހެން އެީހތެރިކަން ދިނުން އެހީތެރިކަމާއި

އި އެ ޤާނޫުނގެ ދަށުން ހަދާ އާނު( ޤާނޫސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯުނގެ ) 2014/24ޤާނޫނު ނަންބަރު  .11
 .ކުރުުމަގއި ބޯޑް އޮފް އިންވެސްޓްމަންަޓށް އެހީތެރިވެދިނުން ޛުގަާވއިދުތައް ތަންފީ

ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީގެ ކަންަތއްތައް އިދާރީގޮތުން ހިންގަިއ ން އެކުލަަވއިލާ ބޯޑް އޮފް އިްނވެސްޓްމަންޓު  .12
ޑް އޮފް މާއި، ބޯއެހެނިހެން އެހީތެރިކަން ދިނު އެހީތެރިކަމާއި ފަންނީ  މާއި، އެ ކޮމިޓީއަށް ބޭނުންވާބެލެހެއްޓު

 .ކަްނކަން ކުރުން މަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭއިންވެސްޓްމަންާޓއި ޓެކްނިކަްލ ކޮމިޓީއާ ދޭތެރޭަގއި ވިލަރެްސކުރު

 .ކުރުން ޛުބޯޑް އޮފް އިްނވެސްޓްމަންޓްގެ ނިންމުންތައް ތަންފީ .13
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