
 ( ސިޓީއާ ުގޅޭ 2021 މޭ 5) CBO(PAR)/438-1/34/2021 ރުނަންބަ

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް ، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނ  ލޮޖީގެ މަސައްކަތްތައް 

ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށްާޓއި، މޫސުަމށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި، ހަކަަތއާބެހޭ ރޮނގުތަކުންނާިއ، ފެނާއި، ނަޖިހާއި،  .1
ލޮޖީއާއި، ަސއެންސާިއ، ކޮމިއުނިކޭޝަނާބެހޭ ސިޔާަސތު ކަނޑައަޅައި މީޓިއޮރޮލޮީޖއާިއ، ޓެކްނ ، ނަރުދަމާއާއި
  ހިންގުން.

ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށްާޓއި، މޫސުަމށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި، ހަކަަތއާބެހޭ ރޮނގުތަކުންނާިއ، ފެނާއި، ނަޖިހާއި،  .2
ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން  ލޮޖީއާިއ، ސައެންާސިއ، ކޮމިއުނިޭކޝަނާބެހޭމީިޓއޮރޮލޮޖީާއއި، ޓެކްނ ، ނަރުދަމާއާއި

 .ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތަކާއި އުޫސލުތަކާއި މިންގަނޑުަތއް ހަދަިއ ހިންގުން
ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރަްއކާތެރިކޮށް ހިމާޔަތްކުރުމާއި، ރާްއޖޭގައި ހަކަތަާއއި، ފެނާިއ، ނަރުދަމާއާއި  .3

 ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެްއަގއި ތަރައްޤީކުރުމަށް ސްޓްރެޓީޖިްކ ޕްލޭންތަކާއި، މީޓިއޮރޮލޮޖީއާބެހޭ ކަންތައްތައް 
 އެކްޝަން ޕްލޭންތަކާއި ޕްޮރްގރާމްތައް ރޭވުން.

ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށްާޓއި، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި، ހަކަތައާއި ފެނާއި ނަރުދަމާއާއި މީިޓއޮރޮލޮޖީއާބެޭހ  .4
 މުަގއި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފަންނީ ލަފާދިނުން.މަޝްރޫޢުތަކުގެ ކޮންސެޕްޓް ެއކުލަވާލު

ރާއްޖޭގެ ތިާމވެށްޓާިއ، މޫުސމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާިއ، ަހކަތައާިއ ފެނާއި ނަރުދަމާާއިއ މީޓިއޮރޮލޮޖީގެ  .5
 .މަސައްކަތްތައް ހިންގާނެ ގޮުތެގ މިންގަނޑުތައް ކަނަޑއަަޅއި، އެ ކަންކަން ެރގިއުލޭޓްކޮށް ެބލެހެއްޓުން

ދާއިާރއިން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަްއ ޤައުމީ ފެންވަރުގަާއއި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ތިމާވެށީގެ .6
 ފެންވަރުަގއި ބޭްއވުމާިއ، މިކަުމގައި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ފަރާތުން ިއސްނަގަިއގެން، ކަންތައްަތއް ާރވައި ހިންގުން.

ރައްީޤގެ ބިްނގަލެއްަކމުގައި ހަދަްނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަަރއްޤީ ބަްއޓަންކުރުމުގަިއ، ޤުދުރަތީ މާޙައުލު، ތަ .7
 .މަސައްކަތްކުރުން

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާބެހޭ ގޮތުން ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެފަދަ ކުދި ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކަށް ކުރާ ނޭދެވޭ  .8
، ަގއާއި ސަަރޙައްދީ ފެންވަުރގައި ވަކާލާުތކޮށް އަުޑއުފުލައި އަސަރުތައް ކުަޑކުރުމަށް ބައިަނލްއަޤްވާމީ ފެންވަރު 

 އެކަމާުގޅިގެން ާރއްޖެއިން ކުަރންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ރާަވއި ހިންގުން.
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާގުިޅގެން ކުރިމަތިާވ ނުރަްއާކތެރިކަން ކުަޑކުރުމަށް އެޅިާދނެ ސަލާމަތީ  .9

 .ިޅެގން އެކަމަށް ފައިސާ ހ ދުންފިޔަވަޅުތަކަށް މަޝްރޫޢުތައް ާރވަިއ، ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާ ގު
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުންކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުަޑކުރެވިާދނެ ގޮތްތަކާބެހޭ ގޮތުން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން  .10

 .ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ވިލަރެްސކޮށް، އެފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފ ރުކޮށްދިނުން
ތައް އެުކލަވާލައި، އެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމަްށ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްީޤގެ ސްޓްރެޓެޖީ .11

 .ސްޓްރެޓެޖީތަކާގުިޅގެން ކުރަްނޖެހޭ މަސައްކަތްކުރުން



)ރާއްޖޭގެ މީހުން އުޅޭ ރަށްރަށުން، ގަލާއި، ވެްއޔާިއ، އަކިރި ެނުގމާބެހޭ ޤާނޫނު(  78/77ޤާނޫނު ނަންބަރު  .12
 .ކުރުންޛުތަންފީ

މިކަންކަމާބެހޭ ، ކުރުމާިއ، ިވއްކުާމއިރާއްޖޭަގއި ފެން އުފެއްދުމާއި، ބޭނުންކުރުމާއި، އެތެރެކުރުާމއި، ބޭރު .13
 .އުސޫލުތަާކއި، ގަާވއިދުތަާކއި، މިންގަނޑުތައް ކަނޑައަަޅއި، އެކަންކަން ހިންަގއި ބެލެހެއްުޓން

ންމު ދިރިއުޅުމަށާއި، އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންވާ ފެން ލިބެންހުރި ވަސީލަތްތަކަކީ ޮކބައިތ  ބަލައި، އާ .14
ށް ތަާޢރުފުކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަްއކޮށް، އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތްއ އެވަސީލަތްަތއް ާރއްޖެއަ

 .އަޅަިއ، އަދި މިފަދަ ވަސީލަތްަތއް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެްއގެމަތިން ތަރައްޤީކުރުމަށް މަގު ތަނަވަސްކޮށްދިނުން
ްއގައި ބޭނުންުކރެވޭނެ ގޮތްތަްއ ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގެ މީރު ފެންފަށަލަ ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެ .15

 .ރާވައި ހިންގުން
ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް، ސާުފތާހިރު އަދި ރައްކާތެރި ފެން ލިބިދިނުމަށްޓަކައި، ފެނުގެ ނިޒާމް ފަރުމާކޮށް  .16

ރަށްރަށުަގއި ފެން ރައްކާކުރުުމގެ ވަސީލަްތތައް އިތުުރކުރުމާއި، ޑީސެލިޭނޝަން ޕްލާންޓް  ،ޤާއިމުކުރުމާއި
 ޓުމާގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުމަށް  ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފަންނީ ލަފާދިނުން.ބެހެއް

ރަށްރަށަށް ސާފު ބ ފެން ފ ރުކޮށްދޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް، ރަށްރަށަށް ސާފު ބ ފެން ލިބުން ދަތިވާ  .17
 ން.ހާލަތްތަކުގަިއ، މި ނިޒާމުގެ ަދށުން އެ ރަށްރަށަށް ސާފު ބ ފެން ފ ރުކޮށްދިނު

ނަޖިހާއި ނަޖިސްފެން ނައްތާލުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ރޭވުާމއި، މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ތިމާވެށްޓާ  .18

 ރަޙުމަތްތެރި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ފަރުމާކޮށް ޤާއިމުކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފަންނީ ލަފާދިނުން.
، ިޚދުމަތް ފ ރުކޮށްދީ ބޭނުންކުރުމުގަާއއި، ފަންނީ ފެނާއި ނަރުދަމާއާބެހޭ ކަންތައްތައް ރާަވއި ހިންގުމުަގއާއި  .19

ތިޞާދީ ގޮުތން ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާްތތަކަށް ލަފަޔާއި ރޮނގުންނާއި އިޤު
 .އިރުޝާދު ދިނުން

ގަންނަ ޚިދުމަތް ފުޅާކޮށް، އެ ޚިދުމަތް ލިބި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ސިޔާސަތާ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން، އެ  .20
ފަރާތްތަކަށް ލުއިފަސޭހަ އަިދ ހެޔޮ ައގެްއގަިއ ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި، ވާދަވެރި މާަޙއުލަކަށް ދާއިާރ 

 ހުޅުވާލުމާއި ބެހޭ ސްޓްރެޓެޖީތައް އެކުަލވާލައި ހިްނގުން.
ދަށުން ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ނިޒާމުތައް އެކަށަައޅަިއ، ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތަކުގެ ، ރާއްޖެއަށް ެއކަށީގެްނވާ .21

 .ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ހެދުން
އެކަީށގެންވާ ަރއްކާތެރި ގޮތެްއގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމާއި، ުކނި ނައްތާލާނެ ވަޞީލަތްތަެކްއ ރާއްޖޭގެ އެިކ  .22

ސަރަޙައްދުތަުކގައި ޤާއިމުކުރުާމއި، ކުނި ނައްތަލާނެ އެކަށީގެްނވާ ނިޒާމެއް ރަށު ފެންވަރުގައި ޤާއިމުކުރުމަށް 
 .ންސިލްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފ ރުކޮށްދިނުންލ ކަލް ކައު

ގެ ދަށުން  ))ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިާމވެށި ރައްކާެތރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނު  93/4ޤާނޫނު ނަންބަރު  .23
 ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތަކާއި އުޫސލުތައް ހެދުން.



މާޔަތްކުރާ ހިކުރުމާިއ، ޛުތަންފީމާޔަތްކުރުމުގެ ސްޓްރެޓެޖީތައް އެކުަލވައިަލއި ހިދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލުތައް  .24
ތަންތަނާއި ސަރަޙައްދުތައް ކަނޑައެޅުުމގެ މިންގަނޑުތައް ހެުދމާއި، ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލުތަުކން ލިބޭ ފައިދާ 

 .އެންމެނަށް ހަމަހަމަ ގޮތެއްގަިއ ލިބޭކަން ކަށަވަރުކުރުން
ދުރަތީ މުއްސަނދިކަން ދެމެހެއްޓެނިވި ގިރި ފަދަ ތަންތަނުގެ ގު، ރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށް، ފަރު، ފަޅު، ހާ، ތިލަ .25

 .ގޮތެްއގައި ބޭނުންކޮށް ބެލެހެްއޓުމަށް ގަާވއިދުތައް ހަދައި، ިހންގުން
ރާއްޖޭގެ ކަނާޑއި، ކަނޑުެގ އަޑީގެ ބިމާިއ، ކަނުޑެގ ބިމުގެ އަޑީަގއި މެރީން ސްޓްރަކްޗަރަތއް  .26

 .ޤާއިމުކުރުމާގުޅޭ ަގވާއިދުތަާކއި އުސޫލުތައް ހަދައި ހިންގުން
ރުފަތުރުގެ ދާއިރާއިން ތިމާވެށްޓަށްކުރާ ނޭދެވޭ އަސަުރތައް ކުޑަކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ދަތު .27

 .ދެމެހެއްޓެނިވިގޮެތއްަގއި ހިންަގއި ބެލެހެއްޓުމާއި، މިކަމާގުޭޅޮގތުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުަތއް ހަދައި ހިންގުން
ނި މެނޭޖްކުރުމާބެހޭ އުސޫލުތަކާިއ މިންގަނޑުތައް ތިމާވެށްޓަށް ރައްކާތެރި ގޮތެްއގެ މަތިން ރާއްޖޭަގއި ކު .28

 އެކުަލވާލުން.
 ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށްޓަށް ލިބޭ ެގްއލުމުގެ އަގުަމގުކުރުުމގެ ނިޒާެމއް ޤާއިމުކުރުން. .29
ންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ފެނުގެ ޚިދުމަތާއި، ނަޖިހާއި، ނަޖިސްފެން އުކާލުމުގެ ނުވަތަ ނައްާތލުމުގެ ޚިދުމަތް އާ .30

އުސޫލުން ދިނުމަށްެއދޭ ފަރާތްތަކުން، އެ ޚިދުމަތްތަކަށް އަގުެނގުމަށް ބޭނުންކުރާނެ އުސޫލުތަކާިއ ވިޔަފާރި 
 މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުން.

ސަރުކާރުގެ ހަކަތައާބެހޭ ސިާޔސަތާ އެއްގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިން ހަކަތައިގެ ދާއިރާ ހިންގަިއ ބެލެހެއްޓުމަށް  .31
 ބޭނުންވާ މިންގަނޑުތައް ކަނަޑއެޅުން.

އްޖޭގެ މާހައުލާ ގުޭޅގޮތަށް ހަކަތަ އުފެއްދުމާއި ަހކަތަ ޭބނުންކުރުމާބެހޭ ގަާވއިދުތަކާިއ، ރެގިއުލޭޓަރީ ރާ .32
 ކ ޑަާކއި، ސްޓޭްނޑަރޑްަތއް ހެދުން.

ރާއްޭޖގައި ިވއްކާ ނުވަތަ ބޭނުންކުރާ ހަކަތަ އުފައްދާ ަވސީލަތްތަކުަގއި  ،ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ހަކަަތާއއި .33
 ޑަރޑްތައް ކަނޑައެޅުން.ހުންނަންޖެހޭ ސްޓޭން

ހަކަތައާބެހޭ އެިކއެކި މަޝްރޫޢުތައް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ސައިންޓިފިކް ދިރާސާތަކާިއ  .34
މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް  ކޮށް، ަބލަހައްޓައި މިޤާއިމު ތަހުލީލުތައްކޮށް، ކަމާބެހޭ "ނޮލެޖްބޭސް" އެއް 

 ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.
ންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތާބެހޭ ޤާނޫނު( ގައިވާ ގޮތުގެ މަީތން ރާއްޖޭގައި އާ) 96/4ނޫނު ނަންބަރު ޤާ .35

 ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާބެހޭ ގަާވއިދުތަާކއި އުސޫލުަތއް ހެދުން.
އަދި ހަކަތައިގެ ދާއިރާ ާރވައި ހިންގަިއ، ހަކަތަ އުފައްދަިއ، ފ ރުކޮށްދިނުމާއި ބޭނުންކުރުމުގައާިއ، ފަންނީ  .36

 .ތިޞާދީ ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި، ސަުރކާރާއި އަމިއްަލ ފަރާތްތަކަށް ލަފަޔާއި އިރުާޝދު ދިނުންއިޤު



ތިޞާދީ ސަރަޙަްއދު )އެކްސްކުލޫިސވް ިއކޮނޮމިކް ޒ ން( ގެ ތެރޭގައި ހުރި ހަކަތަ އުފެއްދިދާނެ ރާއްޖޭގެ އިޤު .37
 .ދިރާސާތައް ކުރުންޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތަކަކީ ކޮަބިއތ  ބެލުމަށް ކަމާބެހޭ 

ރާއްޖޭގެ މާހައުާލގުޅޭ ތިމާެވްއޓާ ރައްޓެހި ހަކަތަ އުެފއްދިާދނެ ވަޞީލަތްތަކާބެހޭ ދިރާސާަތއްކޮށް، ކަމާބެހޭ  .38
 ލަތްތައް ރާއްޖެއަށް ތަޢާރުފުުކރުން.ސީ ފަރާތްތަކާގުިޅގެން އެފަދަ ވަ

ޑޭޓާ ، މާިއ، ޑޭޓާ ެމނޭޖްކޮށްކުރުމާއި، ޭޑޓާ އިްނޓަގްރޭޓް ކުރުދައުލަތުގެ ޑޭޓާ ސެންޓަރުަތްއ ޤާއިމު .39
 ރައްކާކުރުުމގެ ސިޔާސަތުަތއް ކަނޑައަަޅއި ހިންގުން.

ލޮޖީގެ ދާއިާރއިން ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އުނިކޭޝަނާިއ، ސައެންާސއި، ޓެކްނ ކޮމި .40
 ބިނާކުރުމުގެ ސިޔާސަތުަތއް ަކނޑައަަޅއި ހިންގުން.

މިއުނިކޭޝަނާިއ އެކަށަައޅާ ތަރައްީޤގެ ލަނޑުަދނޑިތައް ހާސިލުކުރުމަށް، ކޮޤައުމީ ތަރައްޤީެގ ޕްލޭންގަިއ  .41
 ކުރުން.ޛުލޮޖީގެ ާމސްޓަރޕްލޭން އެކުލަވާަލއި ތަންފީސައެންސާއި ެޓކްނ 

އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޔޫނިއަން )ައއި.ޓީ.ޔޫ( އާިއ، އޭޝިޔާ ޕެސިފިކް ޓެލެޮކމިއުނިކޭޝަްނ  .42
ންތަުކގަިއވާ އުސޫލުތަާކއެްއގޮތަށް ރާއްޖޭގެ ޓެެލކޮމިއުނިކޭޝަުނގެ ޚިދުމަތާބެހޭ )އޭ.ޕީ.ޓީ( ކޮންވެންޝަ

 ސިޔާސަތުތައް ކަނޑަައޅައި ިހންގުން.

ޔުނިވަރސަލް ޕ ްސޓަލް ޔޫިނއަން )ޔޫ.ޕީ.ޔޫ( ކޮންވެންަޝންތަކުގަިއވާ އުސޫލުތަާކެއއްޮގތަށް ރާއްޖޭެގ  .43
 ގުން.ޕ ސްޓުގެ ޚިދުމަތާބެހޭ ސިޔާަސތުތައް ކަނަޑއަޅައި ހިން 

ލޮޖީގެ ދާއިރާތަކުން ސަރުކާރުން ހިންގަން ބޭނުންވާ މަޝްރޫޢުތައް ނިކޭޝަނާިއ، ސައެންާސއި، ޓެކްނ ކޮމިއު .44
 ރާވައި ހިންގުން.

ލޮޖީއާބެހޭ ތަޢާރުފުކުރުމާއި، އެފަދަ ޓެކްނ  ލޮޖީ ރާއްޖެައށްރައްީޤއަށް ބޭނުންވާ ައއު ޓެކްނ ރާއްޖޭގެ ތަ .45
 މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުން.

ލޮޖީ ކުރިއަރުަވއި، ެއކި ރޮނގު ރޮނގުން ރާއްޖޭަގއި ދޭ ޚިދުމަތްތަކުެގ ޓެކްނ  އި ކޮމްޕިއުޓަރ ރާއްޖޭގަ  .46
 ޮލޖީ ބޭނުންކޮށްގެން މަތިކުރެވޭެނ ގޮތްތައް ހ ދުން.ޓެކްނ ފެންވަރު ކޮމްޕިއުޓަރ 

ުފޅާކުރުމަށް، އެ ލޮީޖގެ ދައުުރ އުިނކޭޝަނާިއ، ަސިއންސާއި ޓެކްނ ރާއްޖޭގެ ކުރިއެރުާމއި ތަރައްީޤގަިއ ކޮމި .47
 ދާއިރާތަކަށް މީހުން އަހުލުވެިރކޮށް، ހޭލުންތެރިކުރުވުން.

ފުމަށްޓަކައި، ސައެންސާިއ ލޮޖީގެ ބޭނުން ހި ކުަރނިވިގޮތަށް ސައެންާސއި ޓެްކނ ރާއްޖެއަށް އެންމެ ފައިދާ .48
 ލޮޖީގެ ދާއިާރއިން ދިރާސާތައްކުރުމާިއ، އެފަދަ ދިރާާސތައްކުރުމަށް ހިތްވަރުދިނުން.ޓެކްނ 



ލޮީޖގެ ދާިއރާ ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެުރވުމަށް ޤާއިމުކުރާ ޤައުމީ ސައެންސް ފައުންޑޭޝަން ޓެކްނ ސައެންސާއި  .49
 ޤާއިމުކޮށް ހިންގުން.

ލޮޖީގެ ޕާކްތަކާއި އިންަޓރެކްޓިވް ސެންޓަރުތަާކއި ިއންކިއުބޭޓަރތަްއ ޓެކްނ ރާއްޖޭަގއި ސައެންސާިއ،  .50
 މިފަދަ ތަންތަން ޤާއިމުކޮށް ހިންގުން.، ތައް ކަނޑައަަޅއި ޤާއިމުކުރުމާބެހޭ ސިޔާސަތުތަާކއި ސްޓްރެޓަޖީ

ަލވައިަލއި، ލޮޖީެގ ދާއިރާއިން ރިާސޗް އެންޑް ޑިެވލޮޕްމަންޓަށް ސްޓެރެޓެޖީތައް އެކުސައެންސާިއ ޓެކްނ  .51
 ރިސަރޗް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަްނޓްގެ މަސަްއކަތްތައްކުރުމަށް ްގރާންޓް ދިނުން.

ންޓް( ހ ދައި، ލޮޖީގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަްށ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެހީ )ގްރާ ރާއްޖޭަގއި ސައެންސާއި ޓެްކނ  .52
 ލަތްތައް އިތުރުކުރުން.ސީލޮޖީގެ ވަ ސައެންސާއި ެޓކްނ 

ލޮޖީގެ ާދއިރާތަްއ ރާއްޖޭެގ ތަޢުލީމީ ނިޒާުމގަިއ ހިމަނައި އުނިކޭޝަނާިއ، ަސއެންާސއި، ެޓކްނ ކޮމި .53
މަޢުލޫމާތު  ،މަސައްކަތްތަުކަގިއ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވެތަރައްޤީކޮށް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ކުެރވޭ 

 ފ ރުކޮށްދިނުން.

ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭްނގަިއ އެކަށަައޅާ ތަރައްީޤގެ ަލނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރުމަްށ އެކުލަަވއިލާ  .54
ތަކާއި، ލޮޖީެގ މާސްޓަރްޕލޭންތަކުގެ ދަށުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުމިއުނިކޭޝަނާިއ ސައެްނާސއި ޓެކްނ ކޮ
 ންމުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން.އާރަކާތްތަކާމެދު ހަ

ލޮީޖގެ ދާއިާރއިން ަކމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ ލަފައާއި އުނިކޭޝަނާިއ، ަސއެންާސއި، ޓެކްނ ކޮމި .55

 މަޝްވަރާދިނުން.

 އިންސާނީ ވަސީަލތްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާތައް  ،މަސައްކަތްތަކާ ގުޭޅގޮތުންމިނިސްޓްރީގެ  .56
ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ޭބނުންވާ ފަންނީ  ،އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ތަަރއްޤީކުރުމުަގއި ކަނޑައެޅުުމގަާއއި

 ލަފައާއި އެހީތެރިކަން ފ ރުކޮްށދިނުން.

ވާމީ މުޢާހަދާތަކާއި ެއްއބަސްވުންތަކަށް އަޤްމިނިސްޓްރީގެ މަސަްއކަތު ާދިއރާއިން ރާއްޖެ ަބިއވެރިވާ ބަިއނަލް .57
އެފަދަ މުޢާހަދާތަކާއި އެއްަބސްވުންތަުކގަިއ  ،ކުރަންެޖހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމާއި  ،ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި

އަދި އެފަދަ މުޢާހަދާތަކުގެ ދަށުން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް   ،ބައިވެިރވުމާއި 
 .ކުރުން

ސްޓްރީގެ މަސައްކަތު ާދއިރާާއގުޅޭ ކަންަތއްތަުކގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް މިނި .58
 ބައިވެިރކުރުވުާމއި، އެފަރާތްތަުކގެ ދައުރު ފުޅާކުރުން.

މިނިސްޓްރީގެ ދާއިާރއާ ގުޅުންހުރި، ރާއްޖެާއއި، ރާއްޖޭން ބޭުރގެ ފަރާތްތަކާ ގުިޅގެން ކުރަންެޖހޭ ކަންތައްތަްއ  .59
 ން.ކުރު



 މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްަތކާ ގުިޅގެން، ޤާނޫނީގޮތުން ހިންަގންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން. .60

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ތިރީގައިިމވާ ތަންތަން ހިނގަމުންދާނީ، 

 .ގެ ދަށުންނެވެ ލޮޖީނ އެންޑް ޓެކް

 ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީއެންަވޔަރަންމަންޓަލް  .1

 މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާރވް އޮފީސް  .2

 މ ލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް  .3

 އޮތ ރިޓީ ޔުޓިލިޓީ ރެިގއުލޭޓަރީ  .4

 ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތ ރިޓީ ޮއފް މ ލްޑިވްސް  .5

 ލޮޖީ ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނ  ނޭޝަނަލް .6

 ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ އެންވަޔަރަންމަންޓަލް 

ކްލައިމެްޓ  ،އޮފް އެްނވަޔަރަންމަންޓްމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީއަީކ، މިނިްސޓްރީ ންަވޔަރަންއެ
ގުިޅފައިވާ، އަިމއްލަ ހައިސިްއޔަތެއް ލިބިގެން ގަވަރނިންގ ބ ޑެްއގެ ލަފާގެ ދަށުން ހިންގާ  ލޮޖީއާޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނ 

 އޭޖެންސީގެ މަސަްއކަތްތައް ިތރީގައި ިމވަނީެއވެ. ރެގިޔުލޭޓަރީ އިދާރާއެެކވެ. މި

ން ދަށުގެ  ))ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިާމވެށި ރައްކާެތރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނު  93/4ނޫނު ނަންބަރު ޤާ .1
ހިމާޔަތް ކުރަންޖެހޭ ތަންތަނާއި، ދިރޭތަކެީތގެ ނަސްލުތަުކގެ ތެރެއިން ހިމާޔަތް ކުަރންޖެހޭ ތަކެތި 

 .ނާއި އެތަކެތި ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންަތއްތަްއ ރާވައި އިންތިޒާމްކުރުންކަނޑައަަޅއި، އެތަންތަ
ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށްޓަށް، ފާހަަގކުރެވޭފަދަ ބަދަލެއް، އަުތވެާދނެ އެއްވެސް މަޝްރޫޢެއް ިހންގުމުގެކުރިން  .2

ލުަތކާއި މިންގަނޑުތަްއ ސޫބަޔާންކުރާ ިރޕ ޓް، ހެދުމުގެ އުހަދަންޖެހޭ، ތިމާވެށްޓަށް އަސަރުފ ރާ މިންވަރު 
 .ކަނޑައަަޅއި، ހިްނގާ ބެލެހެއްުޓން

އި ުޤދުރަތީގޮތުންނާއި އިންސާނުްނެގ ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ތިމާވެށީގެ ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށް ގިރުމާ  .3
މައްސަލަތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތުގެ އަލީަގއި އެކަްނކަމާމެދު އަޅަންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަަވުޅތައް އެޅުމަށް 

 ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފަންނީ އެހީތެރިކަން ދިނުން.
ޓަށް ލިބޭ ގެއްލުމުެގ ތިމާވެށްގެއްލުންތަުކގެ ބަދަލު ހ ދުމުގެ ގޮތުން، ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށްޓަށް ލިބޭ  .4

  .އެކަމާބެހޭ ަކންތައްތައް ހިންގުން، އަގުަމގުކުރުމާއި 



ކުރުން. އަދި ޛުރާއްޖޭގެ ރަށްރަުށގެ ވެށި ަރްއކާތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިްސޓްރީން ހަދާ ގަާވއިދުތަްއ ތަްނފީ .5
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުންނާއި ސަރުކާރުގެ  ކަށްއިވާ ޤާނޫނުތަކާއި، ަގާވއިުދތަފަތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމަށް ހެދި

ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދޭތ  ބެލުމާއި، އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތއް ެއޅުން. އަިދ، ަކމާބެހޭ ގޮތުން 
 ދިނުން. ރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ލަފާސަރުކާ

އިންޓިފިްކ ދިރާސާތަކާިއ ސަ ގެ މަސައްކަުތ ދާއިރާއާ ގުޅޭ އޭޖެންސީންަވޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެ .6
ކޮށް، ބަަލހައްޓައި، މި މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ތައްކޮށް، ކަމާބެހޭ "ނޮލެޖްބޭސް" އެއް ޤާއިމުލީލުހުތަ

 .ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން

ތަކާއި، ރަށް ގިރުމަށް ދިާމވާ ސަބަބުަތއް އަންނަމުންދާ ބަދަލުނޑުޮދށްތަކަށް ރަށްރަުށގެ ގޮ ރާއްޖޭގެ .7
 .ދިރާސާކޮށް، ެއކަންކަން ޙައްުލކުރުމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުަތާކބެހޭ މަޝްވަރާއާއި ލަފާދިނުން

ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށް އުފެދި އެަތންތަނަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު، ސެޓެަލއިްޓ އިމޭޖަރީއާިއ  .8
ލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ހ ަދިއ، ޖިޮއގްރެފިކް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމަށް އޭރިއަލް ފޮޓ ގްރަފީފަދަ ވަސީ 

 .ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް އެމަޢުލޫމާތު ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން

، ނެރުގޮްއވުންފަދަ ކަންކަމުން ކުރާ އަސަުރތައް ދެނެގަނެބިންހިއްކުމާއި، ފަުޅކޮނުމާއި، ބަނދަރުހެދުމާއި،  .9

އެއްކުެރޭވ ، ތިމާވެށްޓާ ރަޙްމަތްތެރި ގޮތަކަށް ކުރެވޭނެ ޮގތްތައް ހ ދުމަށް ދިރާސާކުރުމާއިމިކަންކަން 
 މަޢުލޫމާތާއި ތަޖްރިބާ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފ ރުވައިދިނުން.

ލީލުތައްކޮށް، ހުދެނެގަތުމަށް ދިރާސާތަާކއި ތަ( ޕޮލިުއޝަން)ރާއްޖޭގެ ތިާމވެށްޓަށް އަންނަ ކިލަނބުކަން  .10
 .މަޢުލޫމާތާއި، ފަންނީ ލަފަޔާއި އިރުޝާުދ ދިނުންފަރާތްތަކަށް ކަމާބެހޭ 

ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލުތަކާއި އެަތކެތީގެ މާހައުލުތަކާބެހޭ ދިރާސާކޮށް، އެްއކުރެވޭ މަޢުލޫމާތާއި ތަޖްރިބާ ކަމާބެހޭ  .11
 .ފަރާތްތަކަށް ފ ރުވައިދިނުން

ންތައްތަކާބެޭހ ދިރާސާތަކާއި ގެ ކަލޮޖީއާިއ ަބޔ ސޭފްޓީތިާމވެށްޓާ ުގޅުްނހުރި ބަޔ ޓެކްނ ރާއްޖޭގެ  .12
 .ލީލުތައްކޮށް، ކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި، ފަންނީ ލަފަޔާއި އިުރޝާދު ދިނުންހުތަ

އި ކުނޑިފަދަ ތަކެތީގެ މިންވަރަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތައް ބަލައި، ދުމާ، ސްތަކާއި ޖައްުވގައި ހިމެނޭ ގޭ  .13
ިމކަންކަމާގުޭޅ ގޮތުން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެ ، ަބލަހައްޓައި، މިފަދަ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް
 އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.

ރާއްޖޭަގއި ލިބެންހުރި ފެނުގެ ަވސީލަތްތަކާބެހޭ ސައިންޓިފިކް ިދރާސާތައްކޮށް ކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ބަލަހައްޓަިއ  .14
 .ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުން

 އް ރޭވުމަށް ބޭނުންވާ، ތިމާވެށްޓާބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް، ކަމާބެހޭ "ނޮލެޖްބޭސް" އެއް ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަ .15
 .ޤާއިމުކޮށް، ބޭނުންވާ ފަރާތްތަަކށް މި މަޢުލޫމާތު ފ ރުވައިދިނުން



 މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާރވް އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް 

މާޔަތްކޮށް ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ރާަވއި ހިމާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާރވް  .1
 ން.ހިންގު

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާރވް ޕްރޮމ ޓްުކރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކަމާެބހޭ ފަރާތްތަކާ  .2
 ގުިޅގެން ކުރުން.

ަބއިނަލްއަޤްވާީމ  ަގއިމާޔަތްކޮށް ބެލެހެއްޓުމުހިސްފިއަރ ރިޒާރވް މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ބަޔޮ .3
ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ޖަމާޢަތްތަކާިއ، ޤައުމީ ފެންވަރުގެ ޖަމްޢިްއޔާތަކާއި ޖަމާޢަތްތަކާިއ، އަޮތޅު ފެންވަރުެގ 

 އް ބަިއވެރިކުުރުވން.ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ޖަމާޢަތްތަކާިއ، ރިސ ރޓްތަ
މާޔަތްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ހިރިޒާރވް  ބަޮޔސްފިޔަރަޒރވޭޝަން ފަންޑާ ގުިޅގެން ކޮން  މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ .4

 ހިންގާ މަޝްރޫޢުތައް އެކުަލާވލުމުގައި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފ ރުކޮށްދިނުން.
އެ  މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ބަޮޔސްފިއަރ ރިޒާރވްއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމާިއ، ކަމާބެޭހ ފަރާތްތަކާ .5

މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމާއި، މި ރިޒާރްވގައި ކުރެވެންހުރި ިދރާސާތައް ބަލައި، އެފަދަ ދިރާސާތައް ކުރުމަްށ 
 މަގުފަހިކޮށްދިނުން.

 މ ލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް 

 .ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މީޓިއޮރޮލޮޖީާއބެހޭ ކަންތައްތައް ރާަވއި ހިންގައި ތަަރއްޤީކޮށް ބެލެހެއްޓުން .1
ތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ދެމެހެއްޓެނިވި ުކރިއެރުމަށް ބޭނުންވާ، މޫސުާމބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޖޭގެ އިޤުރާއް .2

ކޮށް، މި މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ލިޭބނެ އިންތިޒާްމ ބަލަހައްޓައި، ކަމާބެހޭ "ނޮލެޖްބޭސް" ެއއް ާޤއިމު
 .ހަމަޖެއްސުން

އެއްކޮށް، ބަލަަހއްޓައި ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މި މަޢުލޫމާތު  މީޓިއޮރޮލޮޖީއާބެހޭ ސައިންޓިިފކް މަޢުލޫމާތު .3
 .ފ ރުކޮށްދިނުން

ސާތަާކގުޅޭ ކާރިމޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުިޅގެން ރާއްޖެއަށް ދިމާވެާދނެ، ސުނާމީ ފަދަ ޤުދުރަތީ  .4
 .އިންޒާރު ލިބޭނެ ގޮތްތައް ހ ަދއި، އެފަދަ އިންޒާރު ދިނުން

އެނޫްނވެސް ގޮތަކުން ދިާމވާ ނުވަތަ ދިމާެވދާނެ ހާދިސާތަކުގެ ގެއްލުންތައް ލަފާކުރުމާއި، ޤުދުރަތީގޮތުންނާއި  .5
އެފަދަ ހާދިސާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހ ދުމާއި، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ވަގުތަށް އެ މަޢުލޫމާތު  

 ަތއް އެޅުން.އަދި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުިޅގެން ރައްކާތެިރވުމުގެ ފިަޔވަޅު އިފ ރުވައިދިނުމާ
ސާތަކާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ރިކ ޑްކޮްށ ކާރިދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ބިންހެލުމާއި، ސުނާމީ ފަދަ ޤުދުރަތީ  .6

 .ބެލެހެއްޓުން
 .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފިިޒކަލް އ ޮޝނޮގްރަފީއާބެހޭ ކަންތައްަތއް ާރވައި ހިންަގއި ތަރައްީޤކޮށް ބެލެހެއްޓުން .7



 ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތ ރިޓީ 

ޔުޓިލިީޓ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  4ގެ ގެ ޤާނޫނު( ޔުޓިލިޓީ ރެިގއުލޭޓަރީ އޮތ ރިޓީ) 2020/26 ނޫނު ނަންބަރުޤާ

 .ގޮުތަގއި ކަނަޑައޅާފައިވާ ކަންތައްތައް ތިީރަގއި މިވަނީެއވެ މަްސޫއލިއްޔަތުތަުކގެ އޮތ ރިޓީގެރެގިއުލޭޓަރީ 

 ދާއިރާ  އެ  ،ހިތްވަރުދީ  ތަރައްީޤކުރުމަށް ގޮތުަގއި ދެމެހެއްޓެިނވި ދާއިރާ ޚިދުމަތުގެ  ބޭނުންތަކުގެ  ންމުއާ .1
 .ކުރިއެުރވުން

 ަގވާއިދުަތކާއި  ހަދާ ޢަމަލުކުރުމަށް ބޭނުްނކުރުމުގައި  އަދި ފ ރުކޮށްދިނުމުގައި ޚިދުމަތް ބޭނުންތަކުގެ  ންމުއާ .2
 .ތަންފީޛުކުރުން އުސޫލުތައް

 .ަތރައްޤީކުރުން ކުރިއަުރަވއި ޤާއިމުކޮށް ވެްށޓެއް ވާދަވެރި ހަމަޖެހޭ ދިނުމުގައި ޚިދުމަތް ބޭނުންތަކުގެ ންމުއާ .3
 ޚިދުމަތް ގޮތުަގއި ދެމެހެއްޓެނިވި ވާދަވެިރކަމާއި ވިޔަފާީރގެ ހިނގާ ދިނުމުގައި ޚިދުމަތް ބޭނުންތަކުގެ ންމުއާ .4

 .ހުއްޓުވުން ކަްނކަން އެފަދަ ދެނެގަތުމާއި ކަންތަްއތައް ދެކޮޅު ފ ރުކޮށްދިނުމާ
 ޤާނޫނުތަކާއި އެ  ،ތަންފީޛުކުރުމާއި ަގވާއިދުަތއް ޤާނޫނުތަކާއި ޚާއްޞަ ތްތަކާބެހޭޚިދުމަ ބޭނުންތަކުގެ ންމުއާ .5

 .ބެލުން ޢަމަލުކުރަމުންދޭތ  ފަރާތްތަކުން ޚިދުމަތްދޭ ގަާވއިދުތަކަށް
 ެއއްގޮތަށް  ަލއިަސންސާ ދޫކުރާ ،ދޫކުރުމާއި ލައިސަންސް  ފަރާތްތަކަށް ޚިދުމަްތދޭ ބޭނުންތަކުގެ ންމުއާ .6

 .އެޅުން ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ  ،ބަލައި ޢަމަލުކުރަމުންދޭތ  ފަރާތްތަކުން ޚިދުމަތްދޭ
 ޚިދުމަތުގެ ގޮުތގެަމތިން ެއްއގޮތްވާ  ަގވާއިދުތަކާ  ޤާނޫނުތަކާ  ޚާއްޞަ ޚިދުމަތްަތކާބެހޭ ބޭނުންތަކުގެ ންމުއާ .7

 .ބެލެހެއްޓުން ކަންކަން އެެހނިހެން އަގާބެހޭ ،ޮކންޓްރ ލުކުރުމާއި ައގު ،ފާސްކުރުމާއި  އަގުަތއް
 ޙައްލު  ގޮންޖެހުންތަކަށް ދިމާވާ ފަރާތްތަކަށް ޚިދުމަތްދޭ ގުޅޭގޮތުން ދިނުމާ ޚިދުމަތް ބޭނުންތަކުގެ ންމުއާ .8

 .ފ ރުކޮށްދިނުން އެހީތެރިކަން ލަފަޔާއި ަފންނީ ބޭނުންވާ އެފަރާތްތަކަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި ހ ދައިދިނުމަށް
 ޖެހޭ ގުިޅގެން ެއއްބަސްވުންަތކާ  ވެވޭ މެދުގައި ފަރުދުންގެ ދޭދޭ ގުޭޅގޮތުން ޚިދުމަތްތަކާ ބޭނުންތަކުގެ ންމުއާ .9

 .އެޅުން ފިަޔވަޅުތައް އަޅަންޖެހޭ ޙައްލުކުރުމަށް އެކަންކަން  ބަލައި މައްސަލަތައް
 ދިމާވާ  ޝަުކވާާއއި ފަރާތްތަކުގެ  އެދޭ ޚިދުމަތަށް ނުވަތަ ބޭނުންކުރާ ޚިދުމަތް  ބޭނުންތަކުގެ ންމުއާ .10

 .އެޅުން ފިަޔވަޅު ،ބަލައި  މައްސަލަތައް
 ،ފާސްކޮށް ބަލައި ވަސީލަތްތައް ތަންތަނާއި ބޭނުންކުރެވޭ ފ ރުކޮށްދިނުމަށް ޚިދުމަތް ބޭނުންތަކުގެ ންމުއާ .11

 .ހުއްދަދިނުން ބޭނުންކުރުމުގެ ވަސީލަތްތައް  ތަންތަނާއި އެފަދަ
 ކަމާގުޅޭ ަގއިޑްަލއިންަތކާއި ކާއި މިންގަނޑުތަ ބޭނުންވާ ފ ރުކޮށްދިނުމަށް ޚިދުމަތްަތއް ބޭނުންތަކުގެ ންމުއާ .12

 ގޮތުގެމަތިން  ެއއްގޮްތވާ  ޤާނޫނުތަކާ ާޚއްޞަ ޚިދުމަތާގުޅޭ ބޭނުންތަކުގެ ންމުއާ ގަާވއިދުތައް ންމުއާ
 .ކަނޑައެޅުން



 މޫސުމަށް ،ާޤއިމުކުރުުމގައި  ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރާ ފ ރުކޮށްދިނުމަށް ޚިދުމަތްަތއް ބޭނުންތަކުގެ ންމުއާ .13
 ،ބާރުއަޅައި  އެޅުަމށް ފިަޔވަޅު ެއކަށީގެްނވާ މާޔަތްކުރުމަށްޓަަކއިހި ތިމާވެށި ކުަޑކުރުމަށާއި ބަދަލުތައް އަންނަ

 .ހިތްވަރުދިނުން
 .ހޭލުންތެރިކުރުން ންމުންއާ ބެހޭގޮުތން ކަންކަމާ ގުޅުންހުރި ޚިދުމަތްތަކާ ބޭނުންތަކުގެ ންމުއާ .14
 .ތަންފީޛުކުރުން ސިޔާސަތުަތއް ސަުރކާރުގެ ޚިދުމަތްތަކާގުޅޭ ބޭނުންތަކުގެ ންމުއާ .15
 ރަނގަޅުކުރުމަށް  އެފިޝަންސީ ފެންވަރާއި ،ުކޑަކުރުމާއި  އިސްރާފު ޚިދުމަތްދިނުމުގައި ބޭނުންތަކުގެ ންމުއާ .16

 .ބާރުއެޅުން
 ހިންގުމުގައި  ޤާއިުމކޮށް ޚިދުމަތްތައް ޭބނުންތަކުގެ ންމުއާ ޤާއިމުކުރެވޭ ފަށާފަހުން ޢަމަލުކުރަން ޤާނޫނަށް މި .17

 .ކަށަވަރުކުރުން  ބޭނުންކުރާކަން މިންވަރަކަށް  މަތީ އެންމެ ބޭނުންުކރެވޭ ހަކަތަ އިއާދަކުރަިނވި
 .ާޝއިޢުކުުރން އެކުަލވާލައި ތަފާސްހިސާބު ދާއިރާތަކާުގޅޭ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ބޭނުންތަކުގެ ންމުއާ .18
 ހުއްދަ  މަސައްކަތްތެރިންނަށް ފަންނީ މަސައްަކތްކުރާ ދާއިރާތަކުަގއި ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ބޭނުންތަކުގެ ންމުއާ .19

 .ދިނުން
 އޮތ ރިޓީން ދަުށން ޤާނޫނެއްގެ  ޚާއްޞަ  ޚިދުމަާތުގޅޭ ބޭނުންތަކުގެ ންމުއާ ނުވަތަ ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި .20

 ދިނުމާގުޅޭ ޚިދުަމތް ބޭނުންތަކުގެ ންމުއާ ،ކުރުމާއި  ކަންކަން އެންމެހައި ބަޔާންކުރާ ކަމަށް ކުރަންޖެހޭނެ
 އެްއގޮްތވާ ޤާނޫނުަތކާ ޚާއްޞަ ޚިދުމަތާގުޅޭ ބޭނުންތަކުގެ ންމުއާ ޤާނޫނާއި މި ކަްނކަން އެނޫންވެސް

 .އިންިތޒާމުކުރުން ގޮތުގެމަތިން

 ރެިގއުލޭޓަރީ ޔުޓިލިޓީ ދަށުން  މާއްދާގެ ވަނަ 11 ގެ( ޤާނޫނު ނަރުދަމާގެ ފެނާއި) 2020/8 ނަންބަރު ޤާނޫނު
 .މިވަީނއެވެ  ތިީރގައި ކަްނތައްތައް ކަނަޑއަޅާަފއިވާ ގޮތުަގއި މަްސއޫލިްއޔަތުތަކުގެ  އޮތ ރިޓީގެ

 ގަވާއިދުަތއް ހިމެނޭ މިންގަނޑުތައް އުސޫލުތަކާއި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި ޤާނޫނު  މި .21
 .ފ ރުކޮށްދިނުން އެހީތެރިކަން ފަންނީ ބޭނުންވާ މިނިސްޓްރީއަށް ހެދުމުގައި
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ވަނަ މާއްދާގެ  16)ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތ ރިޓީ އޮފް މ ލްޑިވްސްގެ ޤާނޫނު(ގެ  2015/42ނޫނު ނަންބަރު ޤާ

އްކަތްތަުކގެ ގޮުތަގއި ކަނޑައަޅާަފއިވާ ކަންަތއްތައް ދަށުން ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ޮއތ ރިޓީ އޮފް މ ލްޑިވްސްގެ ަމސަ
 .ތިރީގައި މިވަީނެއވެ

 .ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ދާއިރާާއ ގުޭޅގޮތުން ތިރީގަިއވާ މަސަްއކަތްތައް ކުރުން .1

ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތ ރިޓީ ޮއފް މ ލްޑިވްސްގެ ޤާނޫނާ އެްއޮގތްވާ ގޮުތގެމަތިން ޓެލެކޮމިއުނިޭކޝަނާއި  )ހ(
 .ކޮިމއުނިކޭޝަންގެ ކަްނކަން ރެގިއުލޭުޓކުރުންރޭޑިއ  

 .ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ޞިނާޢަތަށް ބޭނުންވާ ލަފަޔާއި އެހީެތރިކަން ފ ރުކޮށްދިނުން ށ((

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެލެކޮިމއުނިޭކޝަންގެ ދާއިރާ ތަރައްީޤކުުރމަށް ހިތްވަރުދީ، ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންެގ  ނ((
 .ޞިނާޢަތު ކުރިއެރުވުން

މިއުނިކޭޝަްނގެ ޞިނާޢަތާ ބެހޭގޮތުން ނުވަތަ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭގޮތުްނ ޓެލެކޮ ރ((
ނުވަތަ ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރާ ނުވަތަ ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ބަލަިއ، ފިޔަވަުޅ 

 .އެޅުން

މަ އަދި ވާދަވެރި ވެށްޓެްއ ޤާއިމުކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެލެކޮމިއުިނޭކޝަންގެ ޞިނާޢަތުގައި، ހަމަހަ ބ((
 .ކުރިއަުރވައި ތަަރއްޤީކުރުން

 .ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ދާއިާރަގއި ހިނގާ ިވޔަފާރީގެ ވާދަވެިރކަމާ ދެކޮޅު ކަންތައްަތއް ހުއްުޓވުން ޅ((



ކަންކަްނ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކަށް ލައިސަންސް ޫދކުރުމާއި، ކަމާގުޅޭ އެނޫްނވެސް  ކ((
 .ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން

،  ކޮންޓްރ ލްކުރުާމިއ، ކަމާބެހޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުަތއް ފާސްކުުރމާއި ައގު އ((

ލައިސަންސް ދޫކުެރވޭ ފަރާތްަތކުގެ ަލއިސަންސާ ގުިޅގެން ާމލީ ގޮތުން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ެއންމެހައި 
 .ކަންކަން ބަލަހައްޓަިއ، ހިންުގން

މަތްތަކާ ގުޭޅގޮތުން ޚިދުމަތް ފ ރުކޮށްދޭ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ޞިނާޢަތުގައި ފ ރުކޮށްދޭ ޚިދު (ވ(
ފަރާތްތަކުގެ މެދުގަިއ، ޚިދުމަތް ދޭނެ އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅަިއ، އެ އުސޫލުަތއް ދެމެހެއްޓުމަށް 

 .ބާރުއެޅުން

އުނިކޭޝަންގެ ޚިދުމަތްތައް ިދނުމުގަިއ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ނަންބަރިންގ ޕްލޭންާއއި އެނޫނަސް ޓެެލޮކމި މ((
އިން ެއްޑރެސްކުރުމާބެހޭ އެންމެހައި ފަންނީ އަދި އިދާރީ ކަންކަން ހިންގަިއ ޒަީރއާއިލެކްޓްރ ނިކް 

 .ބެލެހެއްޓުން

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ޚިދުމަތްތައް ނުވަތަ ނެްޓވަރކްަތއް އިންޓަރކަެނކްްޓކުރުމަށް  ފ((
 .ުގޅިގެން އުފެދޭ ދެބަސްވުންަތއް ޙައްލުކުރުންމަގުފަހިކޮށްދިނުމާއި، ެއކަމާ 

 .ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ބޭނުންކުރެވޭ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ިއކުއިޕްަމންޓް ބަލައި ފާސްކޮށް، ހުއްަދދިނުން ދ((

 .ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ޚިދުމަތްތައް ފ ރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ މިންގަނޑުތައް ކަނަޑއެޅުން ތ((

ގުޅުން ޤާއިުމކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސަްއކަތްތައް ރެިގއުލޭޓުކުރުމާިއ، އެ ކަންކަްނ ސެޓަލައިްޓގެ  ލ((
އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓެލެކޮމިުއނިކޭޝަންސް ޔޫނިއަންާއއި ަކމާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާަތްއ 

 .ނުވަތަ އިދާރާތަާކއެކު ވިލަރެްސކުރުން

މާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި އެަކށީގެންާވ ހިއި ތިމާެވށި ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ވަސީަލތްތައް ޤާއިމުކުރުމުގަ  ގ((
ރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބާރުއަޅަިއ، ހަފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ޓެލެކޮމިުއނިކޭޝަންގެ ޞިނާޢަތުގައި 

 .ހިތްވަރުދިނުން

 ންމުންނަށް މަޢުލޫމާތު ފ ރުކޮށްދީއާޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ޞިނާަޢތާ ގުޅުންހުރި ކަްނކަމާ ބެހޭޮގތުން  ޏ((
 .އިރުޝާދުދިނުން

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަނާބެހޭ ބައިަނލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުަތއް ަކނޑައެޅުމުަގއި ދިވެހިާރއްޖެ ބައިވެިރާވ  ސ((
މިންވަރު ވިލަރެސްކުރުާމއި، ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަނާބެހޭ ބައިަނލްއަޤްވާމީ ފ ރަމްތަކުަގއި ިދެވހިރާއްޖެ 

 .ތަމްސީލުކުރުން



 .ގޮތުން ތިރީަގއިވާ މަަސއްކަތްަތއް ކުރުންސްޕެކްޓްރަމް ބެލެހެއްޓުމާ ގުޅޭ  .2

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޭރޑިއ  ފްރީުކއެންސީ ސްޕެކްޓްރަމް ާރަވއި، ހިންގައި، ބެލެހެއްޓުމުެގ ެއންމެހައި  ހ((
 .ކަންކަން ކުރުން

ރޭޑިއ  ކޮމިއުިނކޭޝަން އިުކއިޕްމަންޓާއި ސްޕެކްޓްރަމް ޭބނުންކުރުމަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުމާއި،  ށ((
 .ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން ކަމާބެހޭ

ރޭޑިއ  ފްރީުކއެންސީތަކަްށ ުކރިމަތިވާ އިންޓަރފިއަރެންްސ ހުއްޓުވުމަށް މަަސއްކަތްކުރުާމިއ، އެފަދަ  ނ((
 .ކަންކަމާ ގުޭޅގޮތުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކުރުާމއި، ފިޔަވަޅު އެޅުން

 .ުރންޕ ސްޓުގެ ދާއިާރއާ ުގޅޭގޮތުން ތިރީގަިއވާ މަސަްއކަތްތައް ކު .3

 .ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޕ ސްުޓގެ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުން ހ((

 .ޕ ސްޓުގެ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކުން ފ ރުވައިދޭ ޚިދުމަތުގެ ެފންވަރު ބެލުން ށ((

ޕ ސްޓުގެ ދާއިރާ ެރގިއުޭލޓުކުރުމާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާީމ މިންގަނޑުތައް ކަނަޑެއޅުމުގަިއ  ނ((
ޖެއިން ދޭން ބޭނުންވާ ލަފަޔާއި މަޝްވަރާިދނުމާއި، ޕ ސްޓާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާީމ ދިވެހިރާއް

 .ފ ރަމްތަކުގައި ދިވެހިާރއްޖެ ތަމްސީލުކުރުން

އިންފ ކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ދާިއރާއާ ގުޭޅގޮތުން ޓެލެކޮމިއުިނކޭޝަންގެ ދާއިާރއާ ސީދާ ގުޅޭކަްނކަމުަގިއ  .4
ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ނިސްބަތަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން. އިންފ ކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ދާއިރާ ރެގިއުލޭޓް 

 .އޭގެ ތެޭރގައި އަންނަނިވި ކަްނކަން ހިމެނެއެވެ

 .މި ޤާނޫނުގައި ކަނަޑއަޅާފަިއވާ ދާއިރާގެ ތެޭރގައި އިންފ ކޮމިުއނިކޭޝަންގެ ކަްނކަން ރެިގއުލޭޓުކުރުން ހ((

ންކަމުަގއި އިންފ ކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ޞިނާޢަތަށް ބޭނުންވާ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ދާއިާރއާ ސީދާގުޅޭ ކަ ށ((
 .ލަފަޔާއި އެހީތެރިކަން ދިނުން

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ދާއިާރާއ ސީދާގުޅޭ އިންފ ކޮމިއުނިޭކޝަންގެ ޚިދުމަތްތައް ފ ރުކޮްށދިނުމާބެހޭ  ނ((
 .ސިޔާސަތުތައް ކަނޑަެއޅުން

ނުގެ ދަށުން ނުވަތަ އެހެން ޤާނޫނަކުން އޮތ ރިޓީން ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތ ރިޓީ އޮފް މ ލްޑިވްސްގެ ޤާނޫ .5
 .ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކުރާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން

ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތ ރިޓީ އޮފް މ ލްޑިވްްސއާ ޙަވާުލކޮްށފައިވާ މަސަްއކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި ުނވަތަ  .6
ިއ، އެނޫނަސް މި ޤާނޫނު ހިންގުމަށްޓަކަިއ ކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކަިއ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކާ

 .ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން



 ލޮޖީގެ މަސައްކަތްތައް އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނ  ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ 

ން ހުރިހައި ތިޞާދީ ަތރައްޤީާއއި އިޖްތިމާޢީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭނެ ގޮެތްއގެމަތިދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤު .1
 . ފ ރުކޮށްދިނުންގެ ޚިދުމަތްތައް(IT)ލޮޖީޓެކްނ އިންފޮމޭޝަން 

 .ސަރުކާރުގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ިވުއަގ ޤާއިމުކޮށް ހިންގަިއ، ބަލަހަްއޓައި ތަރައްޤީކޮށް ދެމެހެއްޓުން .2

ސަރުކާރުގެ ާދއިރާަގއި ބޭނުންކުރެވޭ ކޮމްިޕއުޓަރ ސިސްަޓމްތަކާއި، އެޕްލިކޭޝަންތައް ސްޓޭންޑަަޑއިްޒ  .3
 ކުރުން.

ލޮޖީެގ ށް އެކަށޭނަ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނ ތިޞާދީ ަތރައްޤީާއއި އިޖްތިމާޢީ ދުޅަހެޔޮކަމަޤުދިވެހިރާއްޖޭގެ އި .4
ން ކަނޑައަާޅ ޤައުމީ ޕްލޭންއާއި، ސްޓްރެިޓޖީތަކާމެދު ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ލަފާ ދިނުމާއި، ސަރުކާރު

މަޝްރޫޢުތަކާއި ޕްލޭންތަްއ ލޮޖީގެ ސިޔާސަތުެގ މުރާދު ހާސިލުުކރުމަށް ބޭނުންވާ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނ 
 .ރާވަިއ، ވިލަރެްސކޮށް ހިންގުން 

މަޢުލޫމާތު އަދި ވިޔަފާރިކުރިެއރުވުމަށް  ،ލޮޖީގެ ަޒރީއާއިން ރާއްޭޖގައި ތަޢުލީމާއި އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނ  .5
 .މަގުފަހިކޮށްދިނުން

ޮކށް، ސަރުކާުރގެ ންމުކޮށް ަމޢުލޫމާތުދިނުމުގެ މަގު ފުޅާއާދައުލަތުގެ އުފެއްދުންތެރިކަްނ އިތުރުކޮްށ،  .6
ަގވަރންމަންޓް( -ޚިދުމަތްތައްދިނުން ހަލުވިކުރުމަށާއި، ރާއްޭޖގައި "އިެލކްޓްރ ނިކް ަގވަރންމަންޓް" )އީ

 .ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ސަުރކާރުގެ "އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމްސް ޕްލޭން" ތަރައްޤީކޮށް ވިލަރެސްކޮށް ހިންގުން

ތަަރއްޤީކޮށް ހަލުވި  އިނާޢީ މަސައްކަތްަތއް ރާއްޖޭގަ ޞިިއވާ ލޮޖީއާިއ އެއާ ގުޅިފައިންފޮމޭޝަން ޓެކްނ  .7
ިރޮކށްގެން ކަމާބެހޭ ލޮޖީގެ އިންަޑސްޓްރީ ަބއިވެާދއިރާތަކާއި އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނ  ކުރުމަށްޓަކަިއ، ސަރުކާުރގެ 

ލޮީޖއަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ިދރާސާކުރުމާއި، އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނ ލޮޖީއާއި ޓެކްނ  ތަކަާށއިސިޔާސަތު
 ކަްނކަން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިެގން ކުރުން.ނާޢީ މަސަްއކަތްތައް ތަރައްީޤކުރުމުގެ ޞިއެާއގުޅިފަިއވާ 

ގައި ރާއްޭޖގަިއ ލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން ހިންގާ ކަންތައްތަކު ޒް ކުރުމާއި، ިއންފޮމޭޝަން ޓެކްނ ކޮމްޕިއުޓަރައި  .8
ބޭނުންކުރަންވީ، ެއއިރަކަށް ެއންމެ އެކަށީގެންވާ މިްނގަނޑުަތކާއި، "ަގއިޑްަލއިން" ތަކާއި "ބެންޗްމާކް" ތައް 

 .ންމުކުރުންއާކަނޑައަަޅއި، 

ސަރުކާރުގެ އިދާރާަތކުންނާއި، ސަރުކާރު ބައިވެިރވާ ކުންފުިނތަކުން  ހުށަހަޅާ "އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް  .9
 .އި، އެޕްލޭންތައް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދިނުންޕްލޭން" ބަލަ

ލޮޖީގެ ދާއިރާއިން ލަފައާއި ރާތްތަކަށް އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަާށއި، އަމިއްލަ ފަ .10
 .މަޝްވަރާދިނުން



ތަރައްޤީކޮްށ، ހިންގައި،  ތައްވިލަރެސްކުެރވިގެން ލާމެހިފަިއވާ ގޮތެްއަގއި އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް .11
 .ސަރވޭ ކުރުން ަތއްބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި، ސަުރކާުރގެ އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް
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