
 އެފެއާޒުގެ މަސައްކަތްތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް
 

އެފެއާޒް އުފައްދަވާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދޭ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް
 . ވެމި މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެ. ބާރުގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ

   
އި، ކުށްކުރުން ކާތަތްމަސަލަސްކަން ގާއިމުކުރުމަށްކުރެވޭ މަސައްކަހަސުލްޤައުމުގެ މަޞްލަޙަތު ރައްކާތެރިކޮށް،  .1

މަދުކުރުމާއި އާންމުންގެ ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި، މުދަލާއި ފައިސާގެ ރައްކާތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް 
  .ގާގޮތް ބެލެހެއްޓުންފުލުހުންކުރާ މަސައްކަތްތައް ހިން

ޤާނޫނީގޮތުން ބަންދުކުރަންޖެހޭ މީހުން ބަންދުކޮށް، ހައްޔަރުކުރަންޖެހޭ މީހުން ހައްޔަރުކޮށް، އަރުވާލަންޖެހޭމީހުން  .2
 .އަރުވާލައި ބެލެހެއްޓުން

ލްތިމާސް، ބަންދުކޮށްފައިތިބޭ މީހުންނާއި ހައްޔަރުކޮށްފައިތިބޭ މީހުންނާއި، އަރުވާލާފައިވާ މީހުންގެ ސިޓީއާއި އި .3
 .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފޮނުވައި، ލިބޭ ޖަވާބު އެ މީސްމީހުންނަށް އެންގުން

ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި، ޖަމާޢަތްތަކާއި، " ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ޤާނޫނު "2003/1ޤާނޫނު ނަންބަރު  .4
ޤީއަށް ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި ހަރަކާތްތެރިވުމަށް  ރާއްޖޭގެ ތަރައްއް އެފަރާތްތަ،ކޮށްކްލަބްފަދަ ތަންތަން ރަޖިސްޓްރީ 

 .އެހީތެރިވެދިނުން

 . ކުގެ ރަޖިސްޓްރާކަމާއި، ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުންރާއްޖޭގެ ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަ .5

 .ތަރައްޤީކުރުން ންވަރުގައާއި ރަށުފެންވަރުގައިރާއްޖޭގެ ޖަމާޢަތްތައް އަތޮޅު ފެ .6

 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، 3ގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ޤާނޫނު 2003/1 ޤާނޫނު ނަންބަރު .7
ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ 

ނެ ގޮތްތަކާއި ހިތްވަރު ދެވޭނެ ގޮތްތައް ހޯދައި، ޖަމްޢިއްޔާތައްކަމުގައި ބެލެވޭ ކޮމިއުނިޓީ އޯގަނައިޒޭޝަންތައް ކުރިއެރުވޭ
ބަލައި، އެވަގުތަކަށް އެޅެންހުރި ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ރާވައި، ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތައް 

 .ތަންދޭ ގޮތެއްގެ މަތިން އެކަންތައް ކުރުން

 .ތަންތަން ތަރައްޤީކޮށް، ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުންކޮމިއުނިޓީ އޯގަނައިޒޭޝަންތަކުގެ ދައުރު ފުޅާކޮށް، އެ .8

ކޮމިއުނިޓީ އޯގަނައިޒޭޝަންތަކުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އެހީއާއި މާލީ އެހީ، ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން  .9
އާބެހޭ ކަންތައްތައް ހޯދިދާނެ ގޮތްތަކާއި ބެހޭގޮތުން، އެފަރާތްތަކަށް މަޝްވަރާއާއި މަޢްލޫމާތުދީ، އެފަދަ އެހީ

 .ވިލަރެސްކޮށް، އެފަދަ އެހީ ބޭނުން ކުރެވެމުންދާ ގޮތް ބެލުން



ޒިންމާދާރު ރައްޔިތުކަމާމެދު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް، ޖަމާޢަތުގެ ތަރައްޤީގައި ޒިންމާދާރު ރައްޔިތުން ބިނާކުރުމާއި،  .10
 . ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުންޖަމާޢަތްތަކުގެ ޙަރަކާތްތަކަށް ޝައުޤުވެރިކުރުވުމާއި ރައްޔިތުންގެ

ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި އިދާރާތަކުންނާއި، ކޮމިއުނިޓީ އޯގަނައިޒޭޝަންތަކުންނާއި، ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރުން ކުރާ ގިނަ  .11
މަސައްކަތްތަކަކީ، ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ އަމާޒުތަކަށް ވާޞިލްވުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކެއް ކަމަށްވާތީ، މި ތިން ފަރާތުގެ 

 . ތަރައްޤީކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރުންގުޅުން

ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީގެ މަޤްޞަދުތައް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކާއި، ޕްރައިވެްޓ  .12
ރިއަށް ސެކްޓަރުން ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކާއި، ކޮމިއުނިޓީ އޯގަނައިޒޭޝަންތަކުން ހިންގާ ޙަރަކާތްތައް ގުޅިގެން ކު

 .ގެންދެވޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކޮށް، މިފަދަ ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސް ކުރުން

ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން، ކޮމިއުނިޓީ އޯގަނައިޒޭޝަންތަކުގެ އެއްބާރުލުމާއެކު ކުރިޔަށް ގެންދަން ބޭނުންވާ  .13
 ދެމެދު، މެދުވެރިއެއްގެ ދައުުރ މަޝްރޫޢުތަކުގައި، ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއާއި ކޮމިއުނިޓީ އޯގަނައިޒޭޝަންތަކާ

 .އަދާކުރުން

ސަރުކާރުގެ ވަކި ދާއިރާއަކާ ނުގުޅޭ ކަންތައްތަކުގައި، ސަރުކާރުން ކޮމިއުނިޓީ އޯގަނައިޒޭޝަންތައް މެދުވެރިކޮށް  .14
 .ކުރިޔަށް ގެންދަން ބޭނުންވާ މަޝްރޫޢުތައް އެފަދަ ޖަމާޢަތްތަކާއި ގުޅިގެން ހިންގުން

 . ތްތަކުގެ ޤައުމީ ފޯރަމެއް ޤާއިމްކުރުންއަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާ، ޖަމާޢަ .15

 .ދިނުން އާންމުކޮށް އިޝްތިހާރުކުރުމަށް ހުއްދަ .16

 .ކާނިވަލް، ފަންފެއަރފަދަ ތަންތަން ހުޅުވުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން .17

 .އަޚްލާޤީގޮތުން މަނާ ލަވަޖެހުމާއި، އެފަދަ ލަވަކިއުން މަނާކޮށް ބެލެހެއްޓުން .18

 .ނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅުންޤާއް ހިންގާ ފަރާތްތަކާމެދު އްތަނޫނާއި ޚިލާފު ކަންތަޤާރާއްޖޭގައި  .19

މެއް ފިލުވައި ދިނުމާއި މީހެއްގެ އެއްޗަކުން ނުވަތަ ބައެއްގެ އެއްޗަކުން އަނެކަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް ތުރާވާނަމަ އެކަ .20
 .ނދަގުލުގެ މައްސަލަތައް ބެލުންއާންމު އު

ށް އުފެދިފައިވާ ޕްރޮވިންސް އޮފީސްތައް ކުރިއަރުވާ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމަ .21
ނޑައެޅުން  .ތަރައްޤީކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސިޔާސަތުތައް ކަ

ދެވޭ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު ބޭނުންކުރެވެމުންދާ ގޮތް ބަލަމުން  ގޮތުގެމަތިން ޕްރޮވިންސްތަކަށް އަސާސީގައިވާޤާނޫނު .22
 .ގެންދިއުން
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 ޕްރޮވިންސްތައް ތަރައްޤީކުރުމުގެ ސިޔާސަތާއި، ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތާ ،އިޤައުމީ ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމުގަ .23
 .އެއްގޮތަށް ކުރިއަށްދޭތޯ ބެލުން

 ގެންގުޅޭ އުސޫލުތަކުގައާއި ފިޔަވަޅުތަކުގައި ވީހާވެސް އެއްގޮތަކަށް ،ޕްރޮވިންސްތަކުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކާއި .24
 . ކަންތައްކުރުމަށް ބާރުއެޅުން

ން ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ސަރަޙައްދުތަކާއި އަތޮޅުތަކާއި ރަށްތަކުގެ ތަރައްޤީއާއި އިދާރީކަންތައްތައް ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތި .25
 އަޅަންޖެހޭ ،ހިނގާނުހިނގާ ގޮތް ބަލައި، ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް

 .ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން

ނޑައަޅައި ހިންގައި ތަންފީޒުކުރުންރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަނާބެހޭ އެންމެ  .26 .ހައި ސިޔާސަތުތައް ކަ

ތައް ރާއްޖެއަށް އެތެރެވާ މަސްތުވާތަކެތި ދެނެގަނެ އެތެރެވާ ދޮރުތައް ބަންދުކޮށް އެކަމާބެހޭ ގޮތުން ހަދާފައިވާ ޤާނޫނު .27
 . ގުޅިގެން ތަންފީޒުކުރުންދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާ

ކާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުން ކުރާ ޝަކުވާތަކުގެ ތެރެއިން، ދައުލަތުގެ އެހެން ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުންދޭ ޚިދްމަތްތަ .28
 . މުއައްސަސާއަކުން ބެލުމަށް ހަމަޖެހިފައިނުވާ ޝަކުވާތައް ބަލައި، ކަމާގުޅޭ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން

ނިހެން ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކޮށް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ ދަށުންހިންގާ އޮފީސްތަކުގެ އިންސާނީ އަދި އެހެ .29
 ފައިސާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ރުމަށް ބޭނުންވާމިއޮފީސްތަކުގެ އިދާރީ ހިންގުން ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް ތަރައްޤީ ކު

ދިނުމާއި، މިނިސްޓްރީގެ ށް  ފޯރުކޮށްބުމުން، އެފައިސާ އެއޮފީސްތަކައެންޑް ޓްރެޜަރީން މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓަށް ލި
 .ހިންގާ އޮފީސްތަކަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުންދަށުން 

ޒްގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން ޤާނޫނީގޮތުން ހިންގަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހިންަގއި އެފެއާމިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް .30
 .ބެލެހެއްޓުން

 .ނެވެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ ދަށުން،ގަމުންދާނީތިރީގައިމިވާ ތަންތަން ހިނ
 

 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް .1

 މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީ .2

 މާލޭގެ އަވަށު އޮފީސްތައް -     

 ސްރީ އެންޑް ރީހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަޑިޕާ .3

 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން .4

 އޮފީސްތައްޕްރޮވިންސް  .5
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  އޮފިސްތައްއަތޮޅު  -         

 ފީސްތައްރަށު އޮ -        

 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން .6
 

 ސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މަސައްކަތްމޯލްޑިވް

 .ޤައުމުގެ އާންމު މަޞްލަޙަތު ރައްކާތެރިކޮށް، ސުލްހަމަސަލަސްކަން ޤާއިމްކުރުން .1

އުޅެވޭނޭ މުޖުތަމަޢެއް ދިރިކާތެރިކޮށްދީ، އަމާންކަމާއެކު އްމާވާ އުދަނގޫތަކުން އެމީހުން ރައާންމުންނަށް ދި .2
 . ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ރައްޔިތުންނާއެކު މަސައްކަތްކުރުންޤާއިމު

ނޑުގެ ބަ ދަރުތަކަށް އަރާނރާއްޖޭގެ ވައިގެ ބަ .3 ދަރުތަކަށް ވަދެނުކުމެވާ މީހުންނާއި، ނފައިބާ މީހުންނާއި، ރާއްޖޭގެ ކަ
 ،ށް އެތެރެކޮްށ ރާއްޖެއައި ޤާނޫނުގައި މަނާކަމަށްބުނާ އެއްޗެއްއެތަންތަނަށް ވެއްދޭ ތަކެއްޗާއި، ނެރެވޭ ތަކެތި ބެލުމުގަ

 ގޮތުން ކުރިްނ ތެރިވުމާއި، މިފަދަ ކަންކަމާބެހޭ ނުދިނުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީވިޔަ ބޭރުނުވަތަ ރާއްޖެއިން
 .ލޫމާތު ހޯދައި ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ސަލާމަތާބެހޭ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުންމަޢް

 .ނަށް މުދަލާއި ފައިސާގެ ރައްކާތެރިކަން ޔަޤީންކޮށްދިނުންރައްޔިތުން .4

 . އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ރައްކާތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން .5

 ޚިލާފަށްކުރާ ކަންތައްތަކުގެ މައްސަލަތައް ބަލައި ތަޙްޤީޤުކޮށް ޤާނޫނީގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އިދާވާގަޤާނޫނާއި  .6
 .އެޅުން

 .ންގެ ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ޓްރެފިކް ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުންއާންމު .7

 .ކުށްކުރުން މަދުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން .8

މުޖުތަމަޢުގައި ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި، މުޖުތަމަޢުގެ އެކިފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް  .9
 . ކުރުން

 ސައްކަތްތައްމާލޭ މުނިސިޕަލްޓީގެ މަ

މާލެއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މޫނުމަތި ކަމަށްވާތީ، މާލެ ސާފުތާހިރުކޮށް ބޭއްވުމަށާއި، މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަީކ  .1
ތަކުެގ އަވަށްތަކުގެ ގޯތިގެދޮރާއި މަގު، ސާފުތާހިރުކަމަށް ލޯބިކުރާ ބަޔަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުވައި

 . ކޮށް ބެލެހެއްޓުންފު ތަންތަން ކުނިކަހައި ސާތަކާ އަދި އެނޫންވެސްން ބަލަހައްޓައި، މަގުތަކާއި ޕާކުސާފުތާހިރުކަ
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އް ގާއިމްކޮށް ށްޓެޖެހިގެން ދިރިއުޅެވޭ ކަހަލަ ވެމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ދުޅަހެޔޮކަމަށާއި ހިތްހަމަ .2
އިން އާއި ތިމާވެއްޓާބެހޭ ވުޒާރާ" ކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނުތެރިދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާ"ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި 

އި، ކަށް ޖަމާކުރުމާ އެއްތާޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން މާލޭގައި އުފެދޭކުނިނ މިންގަ،އިދުތަކާއިވާގަޑައަޅުއްވާ ނކަ
 .ޖަމާކުރެވޭ ކުނިތައް ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން

މާލޭގެ މަގުތަކަކީ އަމަންއަމާން ތަނަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި  ނަށްއެއްޗެހި ދްުއވާމީހުން ނގާ ބިނގާވެއުޅޭ މީހުންނަށާއި،ހި .3
 ބައްތި  ތަންތަން އަލިކުރުމަށް ބޭނުންވާމާލޭގެ މަގުތައް ހަދައި މަރާމަތުކޮށް މާލޭގެ މަގުތަކާއި މިނޫންވެސް އާންމު

  އެތަކެތި ސައިންބޯޑުތައް ބަހައްޓައިއިކާއި އާންމު ތަންތާގެ ނަންބޯޑުތަކާހަރުކޮށް، ބައްތިތައް ދިއްލައި މަގުތަ
 .ބެލެހެއްޓުން

 ދިރިއުޅެވޭކަހަލަ ތަނަކަށް މާެލ ނަށް ހިތްހަމަޖެހިގެންނަށާއި، މާލެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންމާލޭ .4
ޓް، އާންމު ފާޚާނާ ފަދަ ތްތެރިކޮށް ޕާކުތަކާއި، މާރުކޭހެދުމަށްޓަކައި، މާލޭގެ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ގަސްއިންދާ ޒީނަ

 އްއިދުތަހޭގޮތުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއި އެތަންތަނާ ބެޓަހަދައި، އެފަދަ ތަންތަން ބަލަހައްނަށް ބޭނުންވާނެ ތަންތަން ޢާންމުން
 . އުންދިތަންފީޒުކުރަމުން ގެން

ސައްކަތްކުރާ މީހުންނަްށ މަށްޓަކައި އެފަދަ މަރުކުދުންތެރިކަން އިތުރުފު މީހުންގެ އިޤްތިޞާދީ ޅޭމާލޭގައި ދިރިއު .5
 ގުދަން، ގަރާޖު، ވޯކްޝޮޕް ފަދަ އިޤްތިސާދީ މަސައްކަތްކުރާ ، އެއްގޮތަށްދީ، ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުތަކާވަރުތްހި

 . ޒުކުރަމުން ގެންދިއުންއިދުތައް ތަންފީގަވާ އެތަންތަން ހިންގުމަށް ބޭނުންވާނެތަންތަން ހެދުމުގެ ހުއްދަދީ، 

 .އިދުތައް ހިންގުންއެއްމެދު އިމާރާތްތަކާބެހޭ ގަވާ .6

 ޔަށްބަދަލުކުރުމާއި، ވިއްކުމާއި، ކުއްކުރުމާއި، ގެންގުޅުމާއި، ބިމުގެ ވެރިފަރާތް ރާއްޖޭގެ ބިން ބައިކުރުމާއި، ދޫ .7
 .ދިނުންފަދަ މުޢާމަލާތްތަކާބެހޭ މަސައްކަތްތައް ހިންގުން

 . ކުރުންމާލޭގެ ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީއާބެހޭ މަސައްކަތް .8

 .މާލޭގެ ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދުތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން .9

ޓެއްގައި ދިރިއުޅެންޖެހިފައިވާ ށްނަކީ އެއްދުވަހުން އަނެއްދުވަހަށް އާބާދީ އިތުރުވަމުންދާ ވެމާލޭގެ ރައްޔިތުން .10
މާލޭގެ ވަޒަންވެރިންގެ އިދުތައް ހަދައި، މާލެއާއި ހުޅުބާދީއާބެހޭގޮތުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާބަޔަކަށްވުމާއެކު މާލޭގެ އާ

 . ބެލެހެއްޓުންޖިސްޓަރީރަ

ތަކާއި ވިއްސާރަވުމާއި، ފެންބޮޑުވުމާއި، ރާޅު އެރުންފަދަ ހާދިސާތަކުން މާލޭގެ ރައްޔިތުން އަލިފާނުގެ ހާދިސާ .11
ނެއް ޖްމަންޓް ޕްލޭޤައުމީ ޑިޒާސްޓަރ މެނެޖްމަންޓް ޕްލޭނުގެ ދަށުން މާލެއަށް ޑިޒާސްޓަރ މެނެ ށްޓަކައި،ސަލާމަތްކުރުމަ

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބަލަހައްޓައި، މިފަދަ ހާދިސާތަކާއި ގުޅިގެން ގެދޮރާއި މުދާ ހަލާކުވެ ހާލުގައިޖެހޭ ، ހަދައި
 .މީހުންނަށް އެހީތެރިވެ ދިނުން
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 .އްދުތައް ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުންޙައްޞަ ސަރަޚާއި ދިރިއުޅެން ކަޑައެޅިފައިވާ އާންމު ސަރަޙައްދުތަކާ .12

ވާއިދުތައް ހަދައި އެކަމާބެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތްައ އި، އެކަމާބެހޭ ގަޓަރީ ބަލަހައްޓަންގެ ރަޖިސްހި ރަށްވެމާލޭގެ .13
ފިކެޓް ނަށް ސެޓްގެ ރަށްވެހިންނަށް ބަދަލުވާމީހުންބެލެހެއްޓުމާއި، ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި، މިގޮތުން މާލޭ

 .ދޫކުރުން

 . އިުދތައް ހަދައި، ހިންގައި ބެލެހެއްޓުންޑުން އުފައްދައި، އެކަމާބެހޭ ގަވާކުގައި ލައިފްގާމާލޭގެ މޫދަށް އެރޭ ސަރަޙައްދުތަ .14

 ޤައުމީ އި،ނަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވުމަށާއިގަންނަވާ މެހެމާނުންތަކަށާއި ރާއްޖޭން ބޭރުން ވަޑަސަބަތުއެކިއެކި ޤައުމީ މުނާ .15
 .ހާ ތައްޔާރުކުރުންމުހިންމު މުނާސަބަތުތަކުގައި މާލެ ޒީނަތްތެރިކޮށް ދިދަޖަ

 .މާލޭގެ ޤަބުރުސްތާނުތައް ބެލެހެއްޓުން .16

 .މާލޭގެ އަވަށު އޮފީސްތައް ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތް ބަލައި އަވަށު އޮފީސްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އިރުޝާދު ދިނުން .17

 . މާލެއާއި މާލެވިލިނގިލީގެ ފަޅުތެރެ ބެލެހެއްޓުމާއި، ފަޅުތެރެއާބެހޭ ގަވާއިދު ހަދައި ހިންގުން .18

ނޑުތޮށިލައި، އެ ތޮށިތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުންމާ .19  . ލޭއާއި މާލެވިލިނގިލީގެ އެއްގަމުތޮށްޓާއި ކަ

 . މާލޭއާއި މާލެވިލިނގިލީގެ ފަޅުތެރެ ސާފުކުރުމާއި، މާލޭގެ ފަޅުން ފައްތިޔާ ދޫކުރުން .20

 . މާލެއާއި މާލެވިލިނގިލީގެ ފާލަންތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން .21

 އޮފީސްތަކުގެ މަސައްކަތްތައްމާލޭގެ އަވަށު 

 ހެދުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަކީ އިޖްތިމާޢީ އަދި އިޤްތިސާދީ ގޮތުން ފުދުންތެރި ބަޔަކަށް .1
 އަވަށަށް އަމާޒުކުރައްވައިގެން ހިންގަވާ ޕޮރޮގްރާމް ތަކުގައި ބައިވެރިވެ އެހީތެރިވެދީ އަވަށު ސްތަކުން މާލޭގެ އަވަށްއޮފީ

 . ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އިޖްތިމާޢީ ރޫޙު އާލާކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން

 އެކުގައި، އެކަކު އަނެކަކަށް އިޙްތިރާމްކުރާ ރައްޔިތުންތަކެއް ދިރިއުޅެމުންގެންާދ އަކީ އަމާންކަމާ ޞުލްޙަވެރިކަމާމާލެ .2
ދުތައް ތަންފީޒުކުރުމުގައި  އާންމު ގަވާއިސްތަކުން ހައްދަވަމުން ގެންދަވާ ހެދުމަށްޓަކައި، ސަރުކާރުގެ އޮފީތަނަކަށް

 .  ފެންވަރުގައި ބައިވެރިވެ އެހީތެރިވެދިނުންށުއަވަ

މާލެއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މޫނުމަތި ކަމަށްވާތީ، މާލެ ސާފުތާހިރުކޮށް ބޭއްވުމަށާއި މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަކީ  .3
ގެދޮރާއި މަގުތަކުގެ ލުންތެރިކުރުވައި، އަވަށުގެ ގޯތިއްޔިތުން ހޭސާފުތާހިރު ކަމަށް ލޯބިކުރާ ބަޔަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި، ރަ

ސާފުތާހިރުކަން ބަލަހައްޓައި، އަވަށުގެ މަގުތަކާއި ޕާކުތަކާއި އަދި އެނޫންވެސް ތަންތަން ކުނިކަހާ ސާފުކޮށް 
 .ބެލެހެއްޓުން
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 އެއްޗެހި ދުއްވާ މީހުންނަށް މާލޭގެ މަގުތަކަކީ އަމަން އަމާން ތަނަކަށް ހެދުމަށްޓަކަިއ އިހިނގާ ބިނގާވެއުޅޭ މީހުންނަށާ .4
 އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އެއްޗެތި ޕާރކުކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި، ،ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގައި
 .ހަމަޖެހިފައިވާ ގަވާއިދުތައް ތަންފީޒުކުރުން

މުންގެންދާ ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒު ކުރައްވައިގެން ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި އިދާރާތަކުން އާންމުކޮށް ހިންގާ މާލޭގައި ދިރިއުޅެ .5
އިޖްތިމާޢީ، ޞިއްޙީ އަދި މިނޫންވެސް އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކުގަ .އި ބައިވެރިވެ އެހީތެރިވެދިނުން

ތްވަރުދީ އެފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރެވެމުންދަނީ ތަރައްޤީގެ ގޮތުން އަވަށު ތެރޭގައި ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް ހި .6
ހަމަޖެހިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތަށްތޯ ބަލައި އެގަވާއިދުތައް ތަންފީޒު ކުރުމާއި އަވަށުގެ ހަވާލުގައި ހުންނަ 

 .ބިންބިމާއި އިމާރާތްތައް ބެލެހެއްޓުން

އްކަތްކުރުމާއި، ޢާއިލާތެރޭގައާއި، ޢާއިލާތަކުގެ މެދުގަިއ ކުޑަކުދިންނާއި ޢާއިލާތަކުގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް މަސަ .7
 އަންހެނުންނަށް ކުރިމަތިވާ ހާނިއްކަތަކާއި އަނިޔާތަކުން އެބައިމީހުން ސަލާމަތްކުރަްނ އިކުޑަކުދިންނަށާ

. މަސައްކަތްކުރުން

 .ކަށް ހިންގުމަށް ބާރުއެޅުންދަގޫ ނުވާފަދަގޮތަނ ރައްޔިތުންގެ އާއްމު ދިރިއުޅުމަށް އުއްމާލޭގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަ .8

ލާގީ ޚް ގިނަމީހުން ބޭނުންނުވާފަދަ އަގެޢުލާފުވެ މުޖުތަމަޚިޑާއި މާބޮޑަށް ނލާގީ މިންގަޚްގައި ގެންގުޅޭ އަޢުމުޖުތަމަ .9
 .ކަންކަން ހުއްޓުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން

 ތައްޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސްގެ މަސައްކަތް

.  ކުށްވެރިން ހައްޔަރުގައި ބޭތިއްބުމާއި، އެމީހުން ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރުން .1

ހައްޔަރުކޮށްފައިތިބޭ މީހުންނާމެދު ކަންތައްތައް ކުރެވެނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާއި ސަރުކާރުގެ  .2
ކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންތޯ ބަލައި، އެކަންކަން  ހައްޔަރުގައި މީހުން ބޭތިއްބުމުގެ އާންމު އުސޫލުތަ،ސިޔާސަތާއި
. ހިންގުން

ކުށްވެރިން އަލުން އަނބުރާ މުޖްތަމަޢަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ރާވައި، ހިންގާނެ ނިޒާމެއް  .3
 .ގާއިމުކުރުން

ދު ހުއްދަކުރާ މަސައްކަތްތްައ އެކިކަހަލަ ފަންނީ ތަމްރީނު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން ޤާނޫނާއި ގަވާއި .4
 .ކުށްވެރިންނަށް ދަސްކޮށްދިނުން
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ދްމަތްތަކަށާއި، މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ވަސީލަތްތަކަށާއި، ތަޢްލީމާއި ތަމްރީނު ހޯދުމަށާއި، ދީނީ ތަރުބިއްޔަުތ ޚިއިޖްތިމާޢީ  .5
މަށް ފުރުސަތު ލިބޭނެފަދަ އުނގެނުމަށާއި، ޞިއްޙީ ފަރުވާ ހޯދުމަށާއި މިނޫންވެސް އިޖްތިމާޢީ ބޭނުންތައް ފުއްދު

 .ސަލާމަތް، ރައްކާތެރި އިންސާނީ ވެށްޓެއް ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިބޭމީހުންނަށް ހޯދައިދިނުން

ޖިނާއީ މައްސަލަތަކާބެހޭ އެހެނިހެން އިދާރާތަކާ އެއްބާރުލައިގެން، މުޖްތަމަޢުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް  .6
 .މަސައްކަތްކުރުން

ގޮތުން އަރުވާލަންޖެހޭ މީހުން އަރުވާލައި، ޖަލަށްލާންޖެހޭ މީހުން ޖަލުގައި ބަންދުކޮށް، ގޭގައި ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމުގެ .7
ބަންދުކުރަންޖެހޭ މީހުން ގޭގައި ބަންދުކޮށް، އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެފައިވާ ކުށުގެ ބާވަތަށްބަލައި، އެކުށެއްގެ 

ގެމަތިން އެފަހަރަކަށް ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ގޮތެއްގެމަތިން ބަންދުގައި ސަބަބުން އެހެންމީހުންނަށް ނުރައްކަލެއް ނުލިބޭނެ ގޮތު
 .ބައިތިއްބައިގެން ބެލެހެއްޓުން

ސަރުކާރުގެ އޮފީހަކުން ކުރައްވާ އަމުރަކަށް ނުވަތަ އެންގެވުމަކަށް ނުކިޔަމަންތެރިވެގެން ނުވަތަ އަމަންއާންމަށް ގެއްލުން  .8
ން އިވާ ގޮތުގެ މަތިގަ 78/5ރަންޖެހޭ މީހުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު ލިބިދާނެ ކަމަކާމެދު ތުުހމަތުވެގެން ހައްޔަރުކު

 .ހައްޔަރުކޮށް ދޫކުރުން

އެކި ކުށްކުށުގައި ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭ މީހުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ފޮނުވަންއެދޭ ސިޓީ ފޮނުވައިދީ، ލިބޭ  .9
ޖަވާބު އެމީ .ސްމީހުންނަށް ރައްދުކޮށްދިނުން

އަދި އެމީހުންނަށްލިބޭ ސިޓީތަކުގެ ތެރެއިން، އަމަންއާންމަށް ގެއްލުމެއް ވެދާނޭގޮތުން ނުވަތަ ، ވާބަންދު މީހުން ފޮނު .10
ނުވަތަ މިނޫންގޮތެއްގައިވެސް، ދައުލަތާ  ފިތުނަފަސާދައިގެ ގޮތުން މީހުންގެ މެދުގައި ނުރައްކާތެރިކަމެއް އުފެދިދާނޭގޮތެއް

ނޑައި، ބަލައި، ދޫކުރަން ފެންނަ ސިޓީ ތަކުލިބުނު ފަރާތްލޫމާތު އިދިކޮޅު ޢަމަލެއް ހިންގަފާނޭ ކަމުގެ މަޢް ގެ ސިޓީ ކަ
 .ގަވާއިދުން އެފަރާތްތަކާ ހަވާލުކުރުން

 .ޤާނޫނު ހިންގާ ފަރާތްތަކުން ބަންދުކުރަން އަންގާމީހުން ބަންދުކޮށް ދޫކުރަން އަންގާމީހުން ދޫކުރުން .11

ން ބަންދުކުރެވިފައިތިބޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ކެއިންބުއިމާއި ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ އެކިއެކި ޤާނޫނުގެ ދަށު .12
ބޭހުގެ ކަންތައް ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިދޭންޖެހޭ މީހުންނަށް އެކަން ހަމަޖައްސައިދިނުމާއި ޞިއްޙީ ފަރުވާދޭންޖެހޭ 

.  ބެލެހެއްޓުންމީހުންނަށް ޞިއްޙީ ފަރުވާދިނުމާއި އަދި މިނޫންވެސް ބަންދުމީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް

ބަންދުކުރެވިފައިވާ މީހުން ތިބޭ ތަންތަނުގައި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ހިއުމަންރައިޓްސްއާބެހޭ ޤާނޫނު މަނާކުރާފަދަ ކަމެއްވިޔަ  .13
 .ނުދިނުން
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ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ މަސައްކަތްތައް

ހަކަށް ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު އަހަރުންމަތީގެ ކޮންމެ މީ 10ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން  .1
.  ހަދައިދިނުމާއި މިކަމާބެހޭ އެންމެހާ ކަންތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން

ންދެން ވަގުތީ އިދެވެދަ ހަ ކާޑު ނެތުމުގެ ސަބަބުން ލިބެން އޮތް ޙައްގެއް ގެއްލޭނަމަ އެފަދަކާޑެއްއިދޭކާކުކަން އަންގަ .2
 .ރުކޮށްދިނުންރަސްމީ ލިއުމެއް އެފަރާތަކަށް ފޯ

މުޅި ރާއްޖޭގައި އެއް އުސޫލަކުން އާބާދީގެ ރަޖިސްޓަރީތައް ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ ތަމްރީނުދީ އެ ރަޖިސްޓަރީތައް ލިޔެ  .3
ބެލެހެއްޓު .މުގައި އެހީތެރިވުން

ންގައިދޭ ކާކުކަން އަ"ސަރުކާރުގެ އޮފީސް އޮފީހުން އާންމުންނާބެހޭ އެކިއެކި ކަންކަމުގައި ފޮނުވާ މުވައްޒަފުންނަށް  .4
" ހަދައިދިނުމާއި މިކަމާބެހޭ ރެކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުން .ކާޑު

ދިވެހި ކުޑަކުދިންނަށް ހަދާދެވޭ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓުގައި އެކުދިންގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުެގ  .5
 .ނަންބަރު ޖެހުމަށްޓަކައި ނަންބަރު ދޫކުރުން

ނަށް ވަގުތީ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހަދައިދިނުންއަހަރު ނުފުރޭ ކުޑަކުދިން .މުރުން ޢު .6 10 

 މަސައްކަތްތައްޕްރޮވިންސް އޮފީސްތަކުގެ 

ޢީ އަދި އިޤްތިސާދީ ރަށްރަށުގެ ޢުމްރާނީ، އިޖްތިމާރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް  ތަކުގެއަތޮޅުޕްރޮވިންސްގައި ހިމެނޭ  .1
 މިފަދަ ،ން ޕްލޭންތަކާއި މަޝްރޫޢުތައް ރާވައި ހިންގުމަށް ބާރުއެޅުމާއިއިސްނަގައިގެ ރައްޔިތުންޤީއަށްޓަކައި އްތަރަ

 . އެހީ ލިބޭނެމަގު ފަހިކޮށްދިނުން ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތަކާއި ފައިސާއާއި ފަންނީށްމަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަ

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ގުޅޭ ގޮތުން ރައްޔިތުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން އާޤީއްރަށްރަށުގެ ތަރަގެ ސްޕްރޮވިން .2
 . އިދާރާތަކަށް ހުށަހެޅުންއެއިދާރާތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަންޖެހޭ ކަންތައް ފާހަގަކޮށް އެކަްނތައްތައް 

އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގެ އާންމު ހާލަތު ހުރިނެތްގޮތް ބެލުމާއި ވިއްސާރަވެގެން ނުވަތަ އެނޫނަސް ޕްރޮވިންސްގައި ހިމެނޭ  .3
 ސަރުކާރުން ދޭން ހަމަޖައްސާ އެހީދިނުމާއި ،ށުގެ މީހުންނަށް ލިބޭ ގެއްލުންތައް ވަޒަންކޮށްޤުދުރަތީ ގޮތުން ރަށްރަ

 . އަތޮޅެއްގައި ކާޑުގެ ބާވަތްތައް މަދުވެއްޖެނަމަ ކާޑު ފޮނުވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން

ބު ކުރުމާއި، އެކޮމިޓީތައް ޚާއަތޮޅު ކުރިއަރުވާ ކޮމިޓީ އަދި ރަށްކުރިއަރުވާ ކޮމިޓީތައް އިންތިޕްރޮވިންސްގައި ހިމެނޭ  .4
 .ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން
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އޮފީހަކާއި ހަވާލުކުރައްވާފައިނުވާ ކަންތައްތައް ގެ ވަކި  ސަރުކާރު ހިންގާ، އަތޮޅުތަކުގައިޕްރޮވިންސްގައި ހިމެނޭ  .5
 .ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން

ގެންދާ ޚިދްމަތްތައް އަތޮޅުތަކުން ދިނުމުގައާއި، އެ ވުޒާރާތަކުން ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ދެމުން .6
އަތޮޅުތަކުގެ ތަރައްޤީއާބެހޭ ގޮތުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކާއި މަސައްކަތްތައް ރާވައި، ހިންގައި މިކަންކަން 

 .  ވިލަރެސްކުރުމުގައި، އެ ވުޒާރާތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުން

މާއި، ރައްޤީގެ ހާލަތު ވަޒަންކޮށް އިތުރަށް ހިންގަން ފެންނަ މަޝްރޫޢުތައް ރޭވުއަތޮޅުތަކުގެ ތަޕްރޮވިންސްގައި ހިމެނޭ  .7
ވާލުމުގައި ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީތަކުގެ މި މަޝްރޫޢުތައް އެކުލަ.  ހިނގާނުހިނގާގޮތް ބެލުންރުމާއިހިންގުމާއި، ވިލަރެސްކު

 .މަޝްވަރާއާއި ފަންނީ އެހީ ހޯދުން

ނާއި މި އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުން ހުށަހަޅާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ދިރާސާކޮށް އަތޮޅުތަކުންޕްރޮވިންސްގައި ހިމެނޭ  .8
 .ހިންގުމަށް މަގުފަހިކުރުންއެމަޝްރޫޢުތައް 

ގެދޮރު އެޅުމަށާއި ، ނާޢީ މަސައްކަތްތަކަށާއިޞިސްތަކުން ހިންގާ އަތޮޅުތަކުގައި ސަރުކާރުގެ އޮފީޕްރޮވިންސްގައި ހިމެނޭ  .9
 އެ ސަރަޙައްދުގެ ރަށްރަށުގެ ބިން ބޭނުންކުރާނެގޮތުގެ ،ބިންތައް ފާހަގަކޮށްބޭނުންވާ ންކަމަށް އާންމު ޚިދްމަތްތައްފަދަ ކަ

ނޑުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތި .  ން ތައްޔާރުކުރުންޕްލޭންތައް، ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީތަކުގެ މިންގަ  ( (ލޭންޑް ޔޫސް

ނުވަތަ ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ޤުދުރަތީ (މޭޝަން ސިސްޓަމް އަތޮޅުތަކުގައި ޖިއޮގްރަފިކް އިންފޮޕްރޮވިންސްގައި ހިމެނޭ  .10
ޓާ ބޭސް އެއް ގާއިމުކުރުމާއި އެ ޑޭ) އިންސާނީ އަދި ތަރައްޤީގެ ވަސީލަތްތަކުގެ މަޢްލޫމާތު ހިމެނޭ ޑޭޓާ ބޭސް

 .ބެލެހެއްޓުން

ބެހޭ ހޭ ކަންކަމާއި، ތިމާވެށްޓާއަތޮޅުތަކުގެ ރަށްތަކުގެ އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީއާބެޕްރޮވިންސްގައި ހިމެނޭ  .11
)އޯ ން ކަންކަމުގެ ހޭލުންތެރިކަން،  . .ޖީ މިޓީތައް ތަކާއި ރަށްރަށުގެ ކޮއެން(ނޮން ގަވަރންމަންޓަލް އޯގަނައިޒޭޝަ

 .ގައި އިތުރުކުރުންޢުމެދުވެރިކޮށް މުޖްތަމަ

 ހިންގާ މަޝްރޫޢުތައް ޓެންޑަރ އަތޮޅުތަކުގައި ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުންޕްރޮވިންސް ހިމެނޭ  .12
މާއި، އެ މަޝްރޫޢުތައް ހިނގަމުންދާގޮތުގެ  ފެންވަރު ބެލު ހިނގަމުންދާ ގޮތުގެމަސައްކަތްއެމަޝްރޫޢުތަކުގެ ކުރުމާއި، 

ލޫމާތު، ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އޮފީސްތަކަށް ފޮނުވުމާއި، ދިމާވާ މައްސަލަތައް، ކަމާބެހޭ އޮފީހެއްގެ އިރުޝާދުގެ މަޢް
. އްލުކުރުމަށް އެހީތެރިވުންދަށުން ޙަ

ހަވާލުކުރާ ޕްރޮވިންސް އޮފީސްތަކާ އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގެ ތެރެއިން، މަގުތައް ހަދައި ބެލެހެއްޓުމަށް، ސަރުކާރުން  .13
 . ރަށްރަށުގެ މަގުތައް ހަދައި ބެލެހެއްޓުން

 . އި އެހީތެރިކަން ފޯރުވައި ދިނުން މުނާސަބަތުތަކާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން އަތޮޅުތަކުގައި ބާއްވާ ކަންކަމުގައެކިއެކި .14
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 ހައްލުކުރުމަށް އް ހިންގުމުގައި ފަންނީލަފާދީ ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހިމެނޭ އަތޮޅު އޮފީސްތަޕްރޮވިންސްގައި .15
 . އެހީތެރިވެދިނުން

ބެލުމުގެ ޕްރޮވިންސްގައި ހިމެނޭ އަތޮޅު އޮފީސްތަކާއި ރަށު އޮފީސްތައް ހިނގަމުންދާނީ ޕްރޮވިންސް އޮފީހުގެ 
 . ށުންނެވެދަ

 އޮފީސްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް އަތޮޅު

، އިމަން އަމާންކަން ގާއިމްކުރުމާ މެދުގައި އަގެއަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންއަންގަވާ ގޮތެއްގެ މަތިން ޕްރޮވިންސް އޮފީހުން  .1
ފީހަށް  އޮކުގެ ކިބައިން އަތޮޅުރަށެއްގެ އަމަން އާންމަށް ގެއްލުމެއް ވެދާނޭ ބިރުވެރި ގޮތެއް މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަ

މިނިސްޓްރީ އޮފް  ޕްރޮވިންސް އޮފީހަށާއި،ޔެ، ވީހާ އަވަހަކަށް އެ ޚަބަރުތައް، އޮޅުންފިލާނޭހެން ލި ،ފެނިއްޖެނަމަ
.  ފޮނުވުން ޓީއަށްފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޑި

އްގޮތަށް ސަތާއި އެޔާ އޮފީހުގެ ސިޕްރޮވިންސްތައް ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުމުގައި ށްއެއަތޮޅެއްގައި ހިމެނޭ ރަ .2
 .އަތޮޅުފެންވަރުގައި މަސައްކަތް ކުރުން

 ކަންކަމާގުޅޭ ގޮތުން އަތޮޅުތަކުގައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް އެއޮފީހަކުން ކޮށްފައިވާކާރުގެ އޮފީސްތަކާ ހަވާލުސަރު .3
 .އަންގަވާ ގޮތެއްގެ މަތިންކުރުން

 ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުން އިސްނަގައިގެން ރަށްރަށުގެ ޢުމްރާނީ، އިޖްތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި .4
ތައްޔާރުކުރާ ޕްލޭންތަކާއި މަޝްރޫޢުތައް ރާވައި ހިންގުމަށް ބާރުއެޅުމާއި މިފަދަ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމުގައި 

 .އެހީތެރިވުން

އްކުމާއި، އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ބިން ބައިކުރުމާއި، ދޫކުރުމާއި، ގެންގުޅުމާއި، ބިމުގެ ވެރިފަރާތް ބަދަލުކުރުމާއި، ވި .5
ހަމަޖައްސާފައިވާ ކުއްޔަށްދިނުންފަދަ މުޢާމަލާތްތަކާބެހޭ މަސައްކަތްތައް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން 

 .ހިންގުންސިޔާސަތުތަކާއި، ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް 

ނޑުން ލަގުވާ ތަކެތި ގަވާއިދުގެ މަތިން ބަލަހައްޓައި .6 ،  .ންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ފޮނުވުންމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެކަ

 ،   އެންޑްޓްރާންސްޕޯޓްއަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ .7
 .އެހީތެރިވުންއެންވަޔަރަންމަންޓަށް 

 އުފެއްދުމުގެ ކުރިން، ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ހަދާފައިވާ ބިނާއަކަށް ބަދަލުގެނައުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ އަލުން ބިނާއެއް .8
 .ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ވުޒާރާތަކުން ލިޔުމަކުން ހުއްދަ ހޯދުން
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ބޭސްއެއް  ހޯދައި، ކަމާބެހޭ ޑޭޓާ އަތޮޅުގެ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީއަށާއި އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ތަފާސްހިސާބު .9
 .ބެލެހެއްޓުންމި ޑޭޓާ ބޭސް ހަދައި އަތޮޅުފެންވަރުގައި 

 ތަކުގެ މަސައްކަތްތައްރަށުއޮފީސް

 .އަތޮޅުއޮފީހުން އިރުޝާދު ލިބިގެން ކުރުންޕްރޮވިންސް އޮފީހުންނާއި ރަށުގައި ސަރުކާރުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް  .1

ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ސުލްހަމަސަލަސްކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަން ރަށު ފެންވަރުގައި އާލާކޮށް ދެމެހެއްޓުމަްށ  .2
 .މަސައްކަތްކުރުން

 މެދުވެރިކޮށް ޕްރޮވިންސް އޮފީސްށުގެ އާންމު ހާލަތު ބެލުމާއި ރައްޔިތުންނަށާއި ރަށަށް ކުރިމަތިވާ ކަންތައްތައް ރަ .3
 .ފަރާތްތަކަށް އެންގުމާއި އެކަމެއް ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުންކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ 

 .އްޓުންރަށު ފެންވަރުގައި ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގާ ބެލެހެ .4

މީގެ ތެރޭގައި ރަށްކުރިއަރުވާ ކޮމިޓީ އިންތިހާބު ކުރުމުގެ . ރަށް ކުރިއަރުވާ ކޮމިޓީގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން .5
 .ކަންތައްތަކެއް ނުހިމެނެއެވެ

 . ރަށު ފެންވަރުގައި ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ހަމަޖެހިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ބެލެހެއްޓުން .6

. ލޫމާތާއި ތަފާސްހިސާބު ހޯދައި ބެލެހެއްޓުންމާޢީ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ މަޢްއިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީއަށާއި އިޖްތިރަށުގެ  .7

 . ފޯރުކޮށްދިނުންއްމަތްތަދްޚިޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އަތޮޅު އޮފީހުން އަންގާގޮތެއްގެ މަތިން ސަރުކާރުން ރައް .8

މިގްރޭޝަންގެއެ  މަސައްކަތްތައްޑިޕާޓްމަންޓް  އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް 

ރާއްޖެއިން ބޭރަށްދާ ދިވެހިންގެ ޕާސްޕޯޓާބެހޭ ގަވާއިދުތައް ހަދައި، ދިވެހިންގެ ޕާސްޕޯޓާބެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް  .1
 .ހިންގުން

 .ދިވެހިރާއްޖޭއަށް ބީދޭސީން އައިސްގޮސްވުމާބެހޭ ގަވާއިދުތައް ހަދައި، މި ގަވާއިދުތައް ހިންގުން .2

____________________ 
 2009  ނޮވެމްބަރ16
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