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ގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގ، ހައުސިންގ އެންޑް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން 
 މަސައްކަތްތައް 

 މަޝްވަާރއާެއކު  އެކުަލވައިލުމަށް ބޭނުންވާ ދިރާސާތައް ކުރުމާއި، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެޕްލޭން  ތަރައްޤީގެ ޤައުމީ .1
ސަރުކާރުގެ ދާއިރާަތކުން ކަނޑައަޅާ އަދި ހިންާގ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެުކލަވައިލުމާިއ، ަވޒަންކުރުމާިއ،  ޤައުމީ

ކަށް މިސްރާބުކުރުމަށް އަޑިތަކާ ެއއްދިމާތަރައްޤީގެ ިސޔާސަތުތަާކއި ލަނޑުދަނޑިތައް ަޤއުމީ ތަރައްީޤގެ ލަނޑުދަނ
 .މަސައްކަތްކުރުން ގުިޅގެން ދާއިރާތަކާ އެޓަކައި 

 ކަނޑައެޅުން. ަތރުތީބު އިސްކަންދޭ ފެންވަރުގައި ޤަުއމީ މަޝްރޫޢުތަކަށް ތަރައްޤީގެ .2

 ހޯދުން. ގުިޅގެން ފަރާތްތަކާ ކަމާބެހޭ ،ަފއިނޭންސް ބޭނުންވާ ތަންފީޒުކުރުމަށް މަޝްރޫޢުަތއް ތަރައްީޤގެ ރާއްޖޭގެ .3

 ލުާމއި،ވައިއެކުލަ  ަޕއިޕްލައިން  މަޝްރޫޢުތަކުގެ ބޭނުންވާ  އެހީ ބޭރުގެ ެތރެއިން މަޝްރޫޢުތަުކގެ ތަރައްޤީގެ .4
 .ދިނުން މަޝްވަރާ އިލަފަޔާ ދާއިރާތަކަށް ކަމާބެހޭ ކުރުމަށްޓަކައިބޭނުން ފުރިހަމައަށް ތުތައްޞަފުރު އެހީގެ ބޭރުގެ

އެުކލަވައިލުމާިއ، ދައުލަތުގެ އިާދރާތަކުން ތަރައްޤީެގ  ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައްފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން  ކަމާބެހޭ .5

 އި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.ފަޔާމަޝްރޫޢުތައް އެކުަލވައިލުމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ ލަ

ާއއި ަތރައްޤީގެ އެހެނިހެން  "ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެްސޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް" ނާއި،ޕްލޭނޤައުމީ ތަރައްޤީެގ  .6
ދަތިކޮށް ދިމާާވ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ މިންވަރު ަވޒަންކުރުމާއި، މަަސއްކަތް ކުިރއަށް ގެންދިއުުމގަިއ 

 .އޮފީސްތަކަށް އެހީތެރިުވން ަދުއލަތުގެޙައްލުކުރުުމގައި  ކަންކަން

ހިންގާނެ ތަަރްއޤީގެ މަސަްއކަތްތަްއ އްޖޭަގއި ރާއ.ދ. ާއއި ސަރަޙައްދީ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިްއޔާތަުކން  .7
 ކަނޑައަަޅއި، ކަމާބެހޭ ދާއިރާތަކާ ގުިޅގެން އެ މަަސއްކަތްތަްއ ރާވައި ހިންގުން.

 .އުމީ ތަރައްޤީަގއި އަިމއްލަ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ދައުރު ފުޅާކުރުމުެގ ސިޔާސަތު ހިންގުންޤަ .8

)ަސސްޓެއިނަަބލް ޑިވެލޮޕްމަންްޓ  އް ަލނޑުދަނޑިތަަފއިާވ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްީޤގެޅައިއ.ދ. އިން ކަނަޑއަ .9
ބެހޭ ސަރުކާުރގެ ޯފކަލް ޕޮއިންޓުގެ ދައުރު އަދާުކރުމާއި، ސަރުކާުރގެ ކަމާުގޅޭ އިދާރާތަކާ ގުިޅގެްނ އާގޯލްސް( 

ކުރުމާިއ، މި މަސައްކަްތތައް ހިނގާނުހިނގާ  މި ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުުކރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް
 .ންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ރިޕޯޓްކުރުން ބެލުމާއި، މި ލަނޑުދަނިޑތައް ހާސިލުވަމުންދާ މިންވަރު ބަލައި، ރިޕޯޓްކުރަގޮތް

 .ރާއްޖޭގެ ސަރަަޙއްދީ ސްޕޭަޝލް ޕްލޭންތައް ތައްޔާރުކުރުމާިއ، އާބާދީ ސަރަޙައްދުތައް ކަނަޑއެޅުން .10

ސަރަަޙއްދުތަުކގައި ހިމެނޭ އަރބަން އޭިރާޔތަކާއި ޚިދުމަތްދޭ އަރބަން ސަރަޙައްދުގެ ގޮުތަގއި ކަނަޑއެޅޭ  .11
ތިމާޢީ ކަްނކަމަށް ކަނޑަެއޅިފަިއވާ ސަރަަޙއްުދ ނުވަތަ ރަށްރަްށ ޖުއި ަކންކަމަށާއި މަރުކަޒުތަާކއި، އިޤްތިޞާދީ

 މައިގަނޑު އިންފްާރސްޓްރަކްޗަރަތކާއި  އަރބަން ސަރަޙައްދުގެ މާސްޓަރ ޕްލޭން ހަދައި،ހިމެނޭގޮތަށް، 
 ުލން.ަވއި ޚިދުމަތްތައް އިންޓަގްރޭޓް ކުެރވޭނެ ގޮތްތަެކއް ެއކުލަ



 
 

2 
 

ޕްލޭން  ޒްރަށްރަުށގެ ޭލންޑް ޔޫ  ޓަަކއި ކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ރަށްރަުށގެ ބިާނވެށި ެދމެހެއްޓެނިވި ގޮތެްއގައި ތަރައްޤީ  .12
ގުޅޭ  މި ޕްލޭނާ  ފާސްކުރުމާއި،އެކުލައިލުުމގެ މިންގަނޑުތަްއ ކަނޑައެޅުމާިއ، ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭންތައް 

  ހިންގުމުގެ އޮނިގަނޑު އެކުަލވައިލުން. ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮންޓްރޯލްތައް ހަދައި،

އާބާދުކުރެވިފަިއވާ ރަްށރަށާއި އަލަށް އާބާދުވަމުންދާ ރަށްރަށުގެ ބިނާވެީށގެ ފެންވަުރ ރަނގަޅުކުރުމަްށ  މިހާރު .13
ގެ ދަށުން ނުާމއި، ިމ ޕްލޭޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުއަރބަން ީރޑިވެލޮޕްމަންްޓ ބޭނުންވާ ދިރާސާތައް ކުރުމާިއ، 

ތަރައްޤީކުރުމަށް  ރީޑިވެލޮޕްކުެރވޭ ސަރަަޙއްދުތައް ވޭތޯ ބެލުމާިއ،ހާސިލުނުންވާ މަޤްޞަދުތައް ބޭ ކުރަންހާސިލު
  އެޅުން.ބޭނުންވާ މިންގަނޑުތައް ކަނޑަ 

އަރބަްނ  ،ކޮށްރމަޝްރޫޢުތައް މޮނިޓަބަން ސެންޓަރުތައް ތަރަްއޤީކުރުމަށް އެކިެއކި ފަރާތްތަކުން ހިންގާ ރއަ .14
 ވޭތޯ ބެލުން.ދުތައް ހާސިލުޞަފަިއވާ ަމޤްަޅއިގައި ކަނޑައަނުމާސްޓަރ ޕްލޭއްދުތަުކގެ ޙަސަރަ

 ތައްބަން ސެންޓަރުތަކުގެ ިޑވެލޮޕްމަންޓް މާސްޓަރ ޕްލޭންރށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން އަޙަތަރައްޤީގެ މަސްރަ .15
 ތަކަށްކުރުމަށްޓަކައި މާްސޓަރ ޕްލޭންހާސިލު ަތއް ދުޞަމަޤް  ޕްލޭނުގެޤައުމީ ތަރަްއޤީގެކޮށް، ޢާމުރާޖަ

 ގެނަުއން.ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް 

ރާއްޖޭގެ ފިޒިކަލް ިޑވެލޮްޕމަންޓް އޮނިގަނޑެްއ  ރާއްޖޭގެ ބިން ހެޔޮގޮުތގަިއ ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި މުޅި .16
 ލުމުަގއި ވައިިޑވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭން އެކުލަ  ކަނޑައަަޅއި، މި އޮނިގަނުޑގެ ދަށުން ތައްޔާުރކުރެވޭ ިފޒިކަލް

މި އުސޫލުތަކާއި  ކަނޑައަަޅއި، އެފަދަ ޕްލޭންތައް ކުރެވެނީ އްގެންގުޅެންޖެހޭ އުސޫލުތަާކއި، މިންގަނޑުތަ
 ެއްއގޮތަށްތޯ ބެލުން. މިންގަނޑުތަކާ

ާރއްޖޭެގ ރާތްތަކާ ގުޅިގެން ތަރު ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ މިންގަނޑުތައް ަކނޑައަަޅއި، ކަމާބެހޭ ފަފުރާއްޖޭގެ ބިމުގެ ދަ .17
 ބިމުގެ ދަފުތަރު ބެލެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް ހިންގުން.

 ހަދައި ހިންގުން. ވާއިދުަތއްގަ ހަދަންޖެހޭ  ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ސިޔާސަތު އެކުލަަވއިލުމާއި، ޤާނޫނުގެ .18

ަޅއި، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުިޅގެން މިކަން ރާއްޖޭގެ ބިން އަުގކުރާނެ ުއސޫލުތަކާއި، މިންގަނޑުަތއް ަކނޑައަ .19
 ހިންގުން.

ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގެ ބިން، ގެދޮރު އެޅުމަށާއި، އާބާދީގެ އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް، އެކަށޭަނ  .20
 .ގޮތުަގއި ބޭނުންކުރުމާބެހޭ މިންގަނޑުތައް ކަނަޑއެޅުން

ގުޅޭ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ  ކަނޑަައޅަިއ، އެ ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރުމާރާއްޖޭގެ ހިާޔވަހިކަމާބެހޭ ޤައުމީ ސިޔާސަތު  .21
 ކަންތައްތައް ާރވައި ހިްނގުން.

ރާއްޖޭގެ ހިޔާވަިހކަމާބެހޭ ޤައުމީ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ހިޔާވަިހކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ާރވައި ހިންގުމާއި، އެފަދަ  .22
 ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ މަަސއްކަތްަތްއ ވިލަރެސްކުރުން.

ކަމާބެހޭ ޤައުމީ ިސާޔސަތުގެ ދަށުން ަރއްޔިތުންނަށް ދެވޭ ހިާޔވަހިކަމުެގ އަާސސީ މިންގަނޑުަތްއ ހިޔާވަހި .23
 .ކަނޑައެޅުން



 
 

3 
 

މަތިން ކޮންމެ  ރާއްޖޭގެ ހިާޔވަހިކަމާބެހޭ ޤައުމީ ސިޔާސަުތގެ ދަށުން ކަނަޑއެޅޭ މިންގަނޑުތަކާ އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެ .24
 ހިޔާވަްއސެއް ލިބިދެވޭނެ ގޮތްތައް ރާވަިއ، އެކަމަށް ރައްޔިތަކަްށވެސް ދިރިއުޅުމަްށ ކަމުދާ ފެންވަރުގެ
 .ެއ އުސޫލުތައް ހިންގުން ،ަލއިަވއިމަގުފަހިކުރެވޭނެ ގޮތަށް ކަމާބެހޭ އުސޫލުތައް އެކުލަ

ހިޔާވަހިކަމާބެހޭ ޤައުމީ ސިާޔސަތުގެ ދަށުން ުލއިފަސޭހަގޮެތއްަގއި ގެދޮރު ލިބިދިނުމުގެ ިނޒާމެއް ހަމަޖައްަސއި،  .25
 ށުން ކަނަޑއެޭޅ މިންގަނޑުތަކާ ެއއްގޮތަށް ިހޔާވަހިކަން ލިބިދެވޭތޯ ބެލުން.އެ ނިޒާމުގެ ދަ

ހިޔާވަހިކަމުގެ ޕްޮރގްރާމްތަކުެގ ތެރެއިން ސޯޝަލް ހައުސިންގގެ ގޮުތަގއި ދޫކުރާ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން  .26
  .މިނިސްޓްރީން ބެލެހެއްޓުމަށް ކަނޑައަޅާ ތަންތަން ހިންގައި ެބލެހެއްޓުން

 .މާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ތަންފީޛު ކުރުންއި) 2017/4ޤާނޫނު ނަންބަރ  .27

ޓަކަިއ ބޭނުންވާ ިސާޔސަތު ކަނަޑއަޅަިއ، ކުިރއެުރވުމަށްރާއްޖޭގެ އިމާރާތް ކުރުުމގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮްށ  .28

 ތަރައްޤީކޮށް ކުިރއެރުވުން.

ޑްަތްއ ސްޓޭންޑަާވއިދުތަާކއި، ކޯޑުތަާކއި، ގަލަންޖެހޭ ަވއިރާއްޖޭގެ އިމާރާތްކުރުމުގެ ާދިއރާއާބެހޭގޮތުން ެއކުލަ .29
 .ހަދައި، ބަލަހައްޓަިއ، ހިންގުން

 މާރާތްތަކާބެހޭ ަގާވިއދުތައް ހަދައި، ބެލެހެއްޓުން.އިއެއްމެދު  .30

ލުުމގައި މަޝްވަރާ ދިނުމާއި، ވައިރާއްޖޭގެ އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާިއރާއާއި ބެހޭގޮތުން ޑްރާފްޓްކުާރ ބިލުތައް އެކުލަ .31
 .ކާ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އިމާރާތްކުރުުމެގ ދާއިރާގެ ކަންަތއްތައް ބަލަހަްއޓައި، ހިންގުންއެފަދަ ޤާނޫނުތަ

ކަމުަގއި ހެދުމަށް ބޭނުންވާ  ތެރި ތަންތަންަކއުރައް، އްޙަތަކަށް ަމގުފަހިކޮށްދޭޞިމާރާތްތަކަކީ ދުޅަެހޔޮ ރާއްޖޭގެ އި .32
 މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުން.

ދާއިާރގައި ިޚދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުގެ ފެންވަރު ބަލައި، އެ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި، މާރާތްކުރުމުގެ އި .33
 ލައިސަންސް ދިނުން.

 ާމރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ ކުިރއަރުަވއި، ހިްނގުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ދިރާސާތައް ކުރުން.އިދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެްއގައި  .34

މާރާތްުކރުމުގެ ދާއިރާއިން ުގޅުން ުއފައްދައި، ާރއްޖޭަގއި އިމާރާތްކުރުމާބެހޭ ބައިނަލްއަްޤވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާ އި .35
 ންމުކުރުން.އާކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ ލަފާދިނުމާއި، މިކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު 

ރާއަށް ބޭުނންވާ ޓެކްނޯލޮޖީ ތަމްރީނުކުރުމާއި އެ ދާއި ހުންއިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިާރއަށް ބޭނުންވާ މީ .36
 އުފެއްދުމަށްޓަަކއި ސަރުކާުރގެ ދާއިރާތަކާއި ކޮންސްޓްރަކްަޝން އިންޑަސްޓްރީއާ ގުިޅގެން މަސައްކަތްކުރުން.

ގޮތުގެ މިންގަނޑުތައް ކަނަޑއަަޅއި، ޖާގަ ކަނޑައެޅުމަށް ކަމާބެޭހ  މާރާތްތަުކގެ ޖާގަ ބޭނުންކުރާނެސަރުކާރުގެ އި .37
 މާއި، އެ މިންގަނޑުތަކަށް ޢަމަލުކުރަމުންދޭތޯ ބަލަމުން ގެންދިއުން.ފަރާތްތަކަށް ލަފާދިނު

 ކަނަޑއެޅުން. އްބިން ހިއްކުމާއި ޑްރެޖް ކުރުުމގެ ަގާވއިދުތަކާއި އުސޫލުތަާކިއ މިންގަނޑުތަ .38
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ުގޅޭ އިންޑެކްސްަތްއ  ، އިމާރާތްކުރުމާއިމާމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިާރއަށް ައންނަ ބަދަލު ދެނެގަތުމަށް ދިރާސާކުރުއި .39
 ތްކުރުމުގެ ތަކެތި ލިބޭނެ ގޮްތ މަގުފަހިކުރުމަށް މަސައްކަތްުކރުން.ރާމާ އިނެރުމާއި ފަސޭހަ ގޮތަކަށް 

ގުިޅގެން ަރށްރަށުގެ ޕަބްލިކް  ޤުދުރަތީގޮތުންނާއި، އެނޫން ޮގތްގޮތުން ކުރިމަތިވާ ކާރިސާަތކާއި، ހާދިސާތަކާ  .40
ޓްރަކްޗަރތަކަށް ލިބޭ ެގއްލުންތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް ދިރާސާކުރުމާއި، މާރާތްތަކާިއ، އެހެނިހެން އިންފްރާސްއި

 މިފަދަ ގެއްލުންތަކުން ކުަޑކުުރމަށް އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުަތއް ދަނެގަތުން.

މަޝްރޫޢުތައް ފިޔަވައި ޕަބްލިކް އިްނފްރާސްޓްރަކްޗަުރެގ  ހަވާލުކުރެވޭސަރުކާރުގެ އެހެން އިދާރާތަކުން ހިންގުމަށް  .41
މަގާއި، ބްރިޖާިއ، ފެނުގެ ނިާޒމާއި، ނަރުދަމާގެ ނިޒާމާިއ، ހަކަތަިއގެ ިވއުަގާއއި، ހިޔާވަހިކަމާިއ، ) މަޝްރޫޢުތައް

ޯކސްަޓލް ޕްރޮޓެކްޝަނުެގ  ،ޞަލާތީ ިވއުަގާއއި، އެައރޕޯޓާއި، ޕޯާޓއި، ބަނދަާރއި، ބިން އުފެއްދުމާއި ވާމު
ގޮތުެގ މަތިން އެުކލަވައިލުމާިއ، ެއ  ނާ ެއއްގޮްތވާޤައުމީ ތަރައްީޤގެ ޕްލޭމަޝްރޫޢުތައް ހިމެނޭގޮތަށް( 

 ހިންގުާމއި، މޮނިޓަރކޮށް ިއވެލުޭއޓްކުުރން.ރާވައި މަޝްރޫޢުތައް 

 ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށްާޓއި، މޫސުމަށް އަންނަ  ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން ިހންގާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެެރިއން .42
ން ޔަމިލި 5އެހެން މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން ، މަޝްރޫޢުތައް ފިޔަވައި މީޓިއޮރޮލޮޖީއާ ެބހޭ ދާއިރާގެ ބަދަލުތަކާއި، 

މަޝްރޫޢުތައް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް  ލައި އެަވއިދިވެހި ރުފިޔާއަށްވުރެ ބަޖެޓް ބޮޑު ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ެއކުލަ
  ބެލުން.

މަޝްރޫޢުތައް އެ ކައުންސިލްތަާކ ުގޅިގެން ހިންގަންޖެހޭ ޕަބްލިކް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ  ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކާ .43
 ގުިޅގެން ހިންގުން.

ޤުދުރަތީގޮތުންނާއި، އެ ނޫން ގޮތްގޮތުން ކުރިމަތިވާ ކާރިާސތަކާއި، ހާދިސާތަކާ ގުިޅގެން ރަށްރަށުގެ ޕަބްލިކް  .44
ވިލަރެސްކުރުމާިއ،  ގައިކަންތައް ހިން ކޮށްދިނުމުގެތު އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރަތކަށް ލިބޭ ގެއްލުންތައް މަރާމާ

މިނިސްޓްރީގެ ދާއިާރއިން ގުޅިގެން ަވގުތުން ވަގުތަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތއް އެޅުުމގައި  އެފަދަ ކަންކަމާ
 ސަރުކާރަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިަކން ދިނުން.

ވަރަްށ ދިރިނޫޅެވޭ ،ޤުދުރަތީގޮތުންނާއި، އެނޫން ގޮތްގޮތުން ކުރިމަތިވާ ކާރިާސތަކާއި، ހާދިސާތަކާ ގުިޅގެން .45
  ގެދޮރަށް ެގއްލުންލިބޭ މީހުންނަށް ދާއިމީ ހިޔާވަހި ބިނާކޮށްދިނުމުގެ ކަންތައް ހިންަގއި ވިަލރެސްކުރުން.

 ާރއިން ބޭނުންވާ އެީހތެރިކަން ދިނުން.ގެ ދާއިމިނިސްްޓރީސަރުކާރުން އިންތިޒާމްކުރާ ާޚއްޞަ ހަރަކާތްތަކަށް  .46

ލުަތއް އުސޫސަރުކާރުގެ އޮފީސްަތކުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކާއި ޕްރޮގްރާމްަތއް ހިންގާނެ ގޮތުގެ މިންގަނުޑތަކާއި  .47
 ަލއި، މިކަންކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ހިއްސާކުރުން.ވައިއެކުލަ 

 ހިންގާ ތަރައްީޤެގ ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން ިހންގާ މަޝްރޫޢުތަކާިއ، ސަުރކާރު ހިއްާސވާ ފަރާތްތަކުން .48
ެލވޭ ބީލަންތަކަށް ކުިރމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ވައިމަޝްރޫޢުތައް ހަވާލުކުރާނެ ަފރާތްތައް ކަނަޑއެޅުމަށްޓަަކއި ހުޅު

ހުށަހެޅޭ ޓެންޑަރތަކާބެހޭ ގޮތުން ެޓންޑަރ ިއވެލުއޭޝަން ޯބޑަށް މަޝްވަރާާއއި ލަފާ  ،މަޢުލޫމާތު ދިރާސާކޮށް
 ނުން.ދި
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ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށްާޓއި، މޫސުމަށް އަންނަ  ން ިހންގާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެެރިއންސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކު .49
މީޓިއޮރޮލޮީޖއާބެހޭ ދާއިރާގެ މަޝްރޫޢުތައް ފިޔަވަިއ، އެހެން މަޝްރޫޢުތަކަށް ސަރުކާުރެގ  ބަދަލުތަކާއި،

  ބެލުން. ައގުތަެކއްތޯ އޮފީސްތަކުން ހޯދާ ބިލް އޮފް ކުއަންޓިޓީސް )ބީ.އޯ.ިކއު.( ަގއިވާ އަގުަތކަކީ އެކަީށގެންވާ

އެ ނިޒާމުތައް ބަލަހައްޓައި ޚިދުމަތްދޭނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައަަޅިއ،  ،އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މަޝްރޫޢުތައް ނިމުމުން .50
 ވެރިކޮށް އެ ނިޒާމުތަކުން ޚިދުމަތްދޭނެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން.އެ ފަރާތްތައް މެދު

ކަނަޑއެޅޭ ވަިކވަކި ސަރަޙައްދުތަކަށް އަރަބން ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ގައިނުއަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް މާސްޓަރޕްލޭ .51
 މަޝްރޫޢުތައް ފާހަގަކޮށް، މިފަދަ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް މަގުފަހިކުރުން.

ތަންތަން  އެ ،ތަރެއް ހަދައި ބަލަހަްއޓައިފުދަދައުލަތުގެ އިމާރާތްތަާކއި، އެެހނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރަތކުގެ  .52
  ބެލުން.ބޭނުންކުރަމުންދާ ގޮތް 

 ދައުލަތުގެ އޮފީސްަތކުގެ ާޖގަ ކަނޑައެޅުން. .53

 މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްަތކާ ގުިޅގެން، ޤާނޫނީގޮތުން ހިންަގންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން. .54

އެންޑް  ހައުސިންގ، ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގއޮފް މިނިސްޓްރީ  ވާ ތަންތަން ހިނގަމުންދާނީ،އިމި ތިރީގަ
 .ކްޗަރގެ ދަށުްނނެވެޓްރައިންފްރާސް

 ސްެޓޓިސްޓިކްސް  އޮފް ބިއުރޯ މޯލްޑިވްސް .1

 ޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަންނޭޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް  .2

 މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެްނޑް ަސރވޭ އޮތޯރިޓީ  .3

 މަސައްކަތްތައް  ސްޓެޓިސްޓިކްސްގެ  އޮފް  ބިއުރޯ  މޯލްޑިވްސް 

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުްނ  4ތަފާސްހިސާުބެގ ޤާނޫނު( ގެ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ 2021/16ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މަސްއޫލިއްޔަުތތަކުގެ ގޮުތގައި ކަނަޑއަޅާަފިއވާ ކަންތައްތައް ތިރީަގިއ  ގެބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް  މޯލްޑިވްސް

 .މިވަނީެއވެ

މިންގަނޑުތަކެްއ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ތަފާސްހިސާބު އެއްކުރުމާިއ، ބެލެހެއްޓުމާިއ ބޭނުންކުރުމުގައި އެއްހަަމ  .1
ބޭނުންކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެގޮތުން، ބައިނަްލއަޤްވާމީ މިންަގނޑުތަކާ ެއްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ 

 .ޢަމަލުކުރާނެ މިންގަނޑުތަކެއް އެކުަލވާލުން

ތަފާސްހިސާުބ  ،އިރަސްމީ ތަފާސްހިސާބު އެއްކުުރމާއި، ެއއްކުެރވޭ މަޢުލޫމާތުގެ ނަތީޖާ ހޯދުމާއި، ޢާންމުކުރުމާ  .2
 .ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުން ،ބޭނުންކުރުމުގެ އުސޫލުތަާކއި މިންގަނޑުތައް ކަނޑަައޅައި 

ރަސްމީ ތަފާސްހިސާބަކީ ދީމިޤްރާޠީ މުޖްތަމަޢެއް ތަރައްޤީކުރުމުގައި ާލޒިމު ވަސީލަެތްއކަމުގައި ބަަލއި،  .3
ދީއާބެހޭ ތަފާސްހިސާުބެގ އަލީަގއި ަޤއުމުެގ ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިޤްތިޞާދީ، އިޖްތިމާޢީ އަދި ތިމާވެށްާޓއި، އާބާ
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ޙާލަތު ވަޒަންކުރުމަށް އެހީެތރިވެދިނުމުގެގޮތުން ތަފާސްިހސާބު އެކުލަވާަލއި، ފަސޭހަިއން ބޭނުންހިފޭނެފަދަ 
 .އެއްހަމަެއްއގައި އެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުން ،ގޮތެްއގަިއ، ަވކިފަރާތަކަށް ނުޖެހި

މީ ނިޒާމުން ފޯރުކޮށްދޭ ތަފާސްހިސާބަކީ އިތުބާރުހުރި ތަފާސްހިސާބަށް ހެދުމަށްޓަކައި، ތަފާސްހިސާބުގެ ޤައު .4
އަދި ޢާންމުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާެނ ، ތަފާސްހިސާބު ބަލަހައްޓާ އިދާރާތަކުަގއި ތަފާސްހިސާބު އެއްކޮްށ، ރައްާކކޮށް

 .ރެވޭ ހަމަތަކާ ެއއްގޮތަށް އެކުަލވާލުންއުސޫލުތަާކއި އިޖުރާއަތުަތއް ަބއިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަުރަގއި ަޤބޫލުކު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާބާދީާއއި ދިރިުއޅޭ ތަންތަނުގެ ބޯހިމެނުމާއި، ިދވެހިރާއްޖޭގެ ތަަރއްޤީ ވަޒަންުކރުމަށް ކޮންމެހެން  .5
 ،ބޭނުންވާ ރަސްމީ ތަފާސްހިސާބު އެއްކުރުމަށް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ބޭނުންވާ މުހިންމު ސަރވޭތައް ކުރުމާއި 

 ން.ހިސާބު އެކުލަވާލުމުަގއި ބޭނުންކުރާނެ ކްލެސިފިކޭޝަން ނުވަތަ ކޯޑިްނގ ސިސްޓަމްަތއް އެކުަލވާލުތަފާސް

 .އަދި ބެލެހެއްުޓން، ފަޤީރުކަމާއި ދިރިއުޅުމުގެ ޙާަލތުގެ ނާޒުުކކަމާބެހޭ ތަފާސްހިސާބު އެްއކޮށް .6

 އުމީ އުފެއްދުންތެރިަކމުގެ މިންގަނޑާއި،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ތަަރއްޤީގެ ދުވެލި ަވޒަންކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޤަ .7

ކޮންސިއުމަރ ޕްރައިސް އިްނޑެކްސް )ސީ.ޕީ.އަިއ( ފަދަ މުހިންމު އިޤްތިޞާދީ ތަފާސްހިސާބު އެއްކޮްށ، 

 .އެކުަލވާލައި ޢާންމުކުރުން

ސަރުކާރާއި ދައުލަުތގެ އެިކ އިދާރާތަކުން ރަސްމީ ތަފާސްހިސާބު އަދި ޑެޒިގްނޭަޓްޑ ސްޓެޓިސްޓިކްްސ  .8
 .އެކުަލވާލުމަށް ކުރެވޭ ސަރވޭަތއް ރަޖިސްޓަރީކޮށް، އެ ރަޖިސްޓަރީ ބެލެހެއްޓުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރައްީޤއަށްޓަަކއި، ދިވެހިާރއްޖޭގެ އިޤްތިޞާީދ އަދި އިޖްތިމާޢީ ސިޔާސަތުތައް ކަނަޑއެޅުމަާށިއ  .9
ހިާސބާއި ެޑޒިގްނޭަޓޑް އެ ސިާޔސަތުތައް ތަންފީުޛުކރެވޭ މިންވަރު ދެެނގަތުމަށް ބޭނުންވާ ރަސްމީ ތަފާސް

ބަލަހައްަޓިއ އެ މަޢުލޫމާތު  ،ތަފާސްހިސާބުގެ ޤައުމީ ނިޒާމުގެ ތެެރއިން އެްއކޮށް، ސްޓެޓިސްޓިކްސް 
 .ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޭބަރ މާރކެޓާބެހޭ ސަރވޭތައްކުރުމާިއ، ލޭބަރ މާރކެޓާބެހޭ ތަފާސްހިސާބު އެއްކޮްށ،  .10
 .)ތިނެއް( އަހަރަކުން ެއްއފަހަރު ޢާންމުކުރުން 3ކުަލވާލައި، މަުދވެގެން ކޮންެމ އެ

 ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަފާސްހިސާބުެގ ޤައުމީ ނިޒާމު ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެުރވުމުަގއި ހިއްސާވެ ެއހީތެރިވުމުގެގޮތުން  .11
 .ދޭދޭ ޤައުމުތަކުގެ މެދުަގއާއި ަބއިނަލްއަޤްވާމީ ފަރާތްތަާކއެކު ތަފާސްހިސާބުގެ ރޮނގުން ގުުޅން ޤާއިމުކުރުން

ެއކަމަކާ ުގޅުންހުރި އިދާރާއެްއ  ޑެޒިގްނޭޓަޑް ސްޓެޓިސްޓިކްސްޤައުމީ ފެންވަރުގައި ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ  .12

 .ވިލަރެސްުކރުން އަދި ބެެލހެއްޓުމުގެ ކަންކަން، މެދުވެރިކޮށް ެއއްކޮށް

 .ޤައުމީ ތަފާސްހިސާބުގެ ސްޓްެރޓަޖީތައް އެކުަލވާލަިއ، އަދި ަތންފީޛުކުރުން .13

 ،ޤައުމީ ތަފާސްހިސާބުގެ ސްޓްެރޓަޖީތަކަށް ބިނާކޮށް ޤައުމީ ތަފާސްހިސާބުގެ އަހަރީ ޕްރޮގްރާމް ތައްޔާރުކުރުާމއި .14
ތަފާސްހިސާބުގެ ޤައުމީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އުފައްދަންޖެހޭ ޑެޒިގްނޭޓަޑް ސްޓެޓިްސޓިްކސް ކަނޑައަަޅއި، 

 .ޑިސެމިނޭޝަން ޕޮލިސީއާއި ެއޑްވާންސް ރިލީޒް ކަލަންޑަރާ ެއއްގޮތަށް ޢާންމުކުރުން
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ގެ ފަރާތްތަކަްށ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަފާސްހިސާާބބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިވެހިރާއްޖެއާއި ިދވެހިރާއްޖެއިން ޭބރު .15
 .ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި މެދުވެރިެއްއގެ ދައުރު އަާދކުރުން

 .ތަފާސްހިސާބުގެ ޤައުމީ ނިޒާުމ ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ތަފާްސހިސާބުގެ ދާއިރާއިން މީހުން ބިނާކުރުން .16

 .ރަސްމީ ތަފާސްހިސާބު ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ ލަފާދިނުން .17

އި، ނުވަތަ މާނަ އޮޅޭގޮތަށް ތަފާސްހިސާބު ބޭނުންކުރާނަމަ އެކަންކަން އިޞްލާޙުކުރާނެގޮުތެގ ރަނގަޅުނޫން ގޮތުގަ  .18
 .ލަފާދިނުން

 .ތަފާސްހިސާބާގުޅޭ ޤާނޫނުތަކާިއ ގަާވއިދުތަކަށް ރަްއޔިތުން އަުހލުވެރިކުުރވުން .19

 .ަތއް ހަދައި ހިންގުންަރއްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުާމއި ޢާންމުކުރުމާގުޅޭ ަގވާއިދު ،ތަފާސްހިސާބު އެއްކުރުމާއި  .20

ޑެިޒގްނޭޓަޑް ސްޓެޓިސްިޓކްސް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމައަށް ކުރުމަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ  .21
އަދި އެކުަލވާލުމަށް އެްއވެސް އިދާާރއަކުން ނުކުޅެދޭފަަދ  ،އިދާރާތަކުން ބަލަހައްޓާ ރަސްމީ ތަފާސްހިސާބު އެްއކޮށް

 . ބިއުޯރގެ ފަރާތުން އެކަމަށް ބޭނުންވާ އެހީތެިރކަން ފޯރުކޮށްދިނުންޙާލަތްތަކުގަިއ، 

މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަުށން ހަދާ ގަާވއިދުތަުކގެ ދަށުން ބިއުރޯގެ މަޤްޞަދުަތއް ޙާޞިުލކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ  .22
 .އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން

 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 އިއެންމެހަކަމާގުޅޭ މިކަން ހަދައިދިނުމާއި،

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

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

 .ފަރާތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން

މުަވއްޒަުފންނަށް "ކާކުކަްނ ންމުންނާބެހޭ އެކިެއކި ަކންކަމުގައި ފޮުނވާ އާސަރުކާރުގެ އޮފީސް އޮފީހުން  .4
 .މިކަމާބެހޭ ރެކޯޑުތައް ބެލެެހއްޓުން ،އަންަގއިދޭ ކާޑު" ހަދައިދިނުމާއި 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އުފަންވާ ކުދިންނާއި، މަރުވާ ކުދިންނާއި ީމހުންގެ މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ ތިރީގައިާވ  .5

 .ކަންކަންކުރުން
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  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)
ރުމާއި، އެ ފޯމުަގއިވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުެގ ލިޔުން ދޫކު

 މަތިން އެ މަޢުލޫމާތު ދޫކުރުން.

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

 .ހަމަޖެއްސުން

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

 އުސޫލުގެ މަތިން އެ މަޢުލޫމާތު ދޫކުރުން.

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

 ދިނުން. ބޭނުންވާ ތަމްރީނު

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

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

 މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްތައް 

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

މަޢުލޫމާތު  އިދައުލަތުގެ ބިންތަކާބެހޭ އެްނމެހަޤައުމީ 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

ތަންަތނާ ބެހޭ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް، ކަމާބެހޭ  ބިންތައް ދެެނގަތުމާއި، ފާހަަގކުރުމާއި، އެ ދައުލަތުގެ .6
 .ތެރިކޮްށ ބެލެހެއްޓުންކައުމަޢުލޫމާތު ރައް، ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ
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 .ތައް ބަަލއި ހޯދުންދައުލަތުގެ ެއކި ެއކި ބިންތަކުްނ ދައުލަތަށާއި ރަްއޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތް .7

 ،ލުުމގައި ފުރިހަމައަށް ބައިވެިރވުމާއި ވައިލަންޖެހޭ ސިޔާސަތުތައް އެކުލަ ަވއިބިމާބެހޭ ގޮތުން ސަރުކާރުން ެއކުލަ .8

 .ކަންކަމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ފަސޭހައިން ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުން އެ

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

ލުާމއި، ވައިބިމާބެހޭގޮތުން ސަރުކާރުން އެކި ފަރާތްތަކާއެކު ަހދަންޖެހޭ އެއްބަސްވުންތަްއ އެކުލަވ .10
 .އްޓުންތަންފީޒުކުރުމާއި، ބެލެހެ

 އި ބިމާބެހޭ އިދާރީ އޮިނގަނޑު ހިންގަ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ަގާވިއދުތަކާއި،  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 އުވިްއކުމާއި، ުކއްޔަށް ދިނުންފަދަ މުޢާމަލާ
 .މުޢާމަލާތްތައް ހިންގުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން

 .ކޮށް ބެލެހެއްޓުމާިއ ޝާއިޢުކުރުންޙުލާޞްރަށްރަށުގެ ބިުމގެ ާޗޓް އި ރާއްޖޭގެ .13

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

އް ކުުރމަށް ހަދަންޖެހޭ އި ކަންތައްތަ މބިމާބެހޭ އެންމެހަ ،ކުރުމާއިތުތައް ހެއްޓުމާއި ބިމުގެ މުޢާމަލާބިން ބެލެ .15
ަވގުތަަކށް ގެންނަންޖެހޭ  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
ަފިއވާ މުއައްސަސާަތކަށް ބޭނުންާވ އެހީތެރިކަން ޅައިފީތައް ނެގުމަށް ދައުލަތުން ކަނޑައަ ޓެކުހާއިއެފަދަ 

 .ފޯރުކޮށްދިނުން

ބިން ވިްއކުމާއި، ބިން ެވރިފަރާތް ބަދަލުކުރުމާއި،  ގެންގުޅުމާިއ، ބިމުގެބިން ރާއްޖޭަގއި ބިން ދޫކުރުމާއި،  .17
ތު ފަސޭހައިން ލިބޭނެ ފަރާްތތަކަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާ އާންމުކުއްޔަށް ދިނުންފަދަ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގުމަށް 

 ބެލެހެއްޓުން.ގައި ހިން އެ ކަންަކން، އިމްކޮށް ނިޒާމެއް ޤާ

ޯއގަނަިއޭޒޝަންތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާަތކުަގއި ބައިވެިރވެ ރާއްޖެ  ރާއްޖެއަށް ފައިދާހުރި، ބިމާބެޭހ ބައިނަލްއަުޤވާމީ .18
ތަމްސީލްކުރުން. އަދި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޯއގަނަިއޒޭޝަންތަކާިއ، ޖަމާޢަތްތަކާ ގުޅިގެން ބިމާބެހޭ 

ރޮގްރާމްތައް އެަފދަ ޕް ، ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބަިއވެިރވުމާއިއިދާރީ ހިންގުމާއި ކުރިއެރުމަށް ބޭނުންވާ ޓެކްނިކަލް
 .ހިންގުން
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ލޭްންޑ މެނޭޖްކުރުމާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އޯގަަނއިޒޭޝަންަތކާއި ޖަމްޢިއްޔާތަުކގަިއ  އިރވޭކުރުމާސަލޭންޑް  .19
 .ބައިވެިރވެ ރާއްޖެ ތަމްސީލްކުުރން

ތަރައްޤީކޮްށ މިކަމާބެހޭ ހުނަރުތައް  ،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
އްުލކުރުމަށް ޙަތެރިކަމާއި 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.ޓަފިޒިކަލް ސަރވޭަތކާިއ، ސަރޭވޔަރުންގެ ރަޖިސް

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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