
 ގެ މަސައްކަތްތައް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުމިނިސްޓްރީ އޮފް

 
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،އުފައްދަވާފައިވަނީއިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް 

މި މިނިސްޓްރީއާ . ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެގެ ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދޭ ބާރުގެޖުމްހޫރިއްޔާ
 .ތްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަ

       
ނޑައެޅު،އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތާއިދިވެހިރާއްޖޭގެ  .1 ނޑިތައް ކަ ނޑުދަ   . ން ލަ

ނޑިތަކާއި .2 ނޑުދަ ޒުތަކާ އެއްގޮތަށް ބައްޓަންކޮށް  އަމާ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު، ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ލަ

 . ންހަރުދަނާކުރު

 . ރާވައި، އެކަންކަން ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން ގޮތްތައްރާނެނާޢީ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަޞިރާއްޖޭގައި  .3

 .އެއްގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ރޭވުންރަކާތްތައް، ޒަމާނާޙަޤްތިޞާދީ އިރާއްޖޭގެ  .4

ފަތުރުވެރިކަން، މަސްވެރިކަން،  (އި ވިޔަފާރިއާ ގުޅުންހުރި އެންމެހާ،އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓާއި .5

) ނޑުވެރިކަން އަދި މިނޫންވެސް އެހެނިހެން ރައްޔިތުންގެ އިޤްތިޞާދީ ހާލަތާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާތައްދަ

ހޭ ފަރާތްތަާކ ގެ ކަމާބެކަންކަމާއި، ސިޔާސަތުތައް ދައުލަތާއި ސަރުކާރު އަދި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރު

ވިސްނުމަކަށް  އްސަތުތައް އެސިޔާމި ވިލަރެސްކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކޮށް، މަޝްވަރާކޮށް 

 . ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުންގެނައުމަށްޓަކައި، ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް 

) ސްމޯލް އެންޑް މީޑިއަމް އެންޓަރޕްރައިޒަސް(ރާއްޖޭގައި ކުދި އަދި މެދުމިނުގެ ވިޔަފާރިތައް  .6

މާލީ އަިދ ށް ބޭނުންވާ ތަކަމިފަދަ ވިޔަފާރިދަށަށް ގެނެސް އްގެތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް އެއްފުރާޅެ

ފަންނީ ލަފާ ފޯރުކޮށްދޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކޮށް، ސްމޯލް އެންޑް މީޑިއަމް އެންޓަރޕްރައިޒަސް އަށް 

 ގަވާއިދުތައް އެއިރަކަށް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ މުހިންމު ، ޤާނޫނާއި،ބޭނުންވާ ސިޔާސަތުތަކާއި

 . ންވުތަންފީޒުކުރުއިރާތަކަށް އަމާޒުކޮށް ހަދައި ދާ

ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ތަކެއްޗާއި، ރާއްޖޭގައި އުފެދޭ އަދި އުފައްދާ ތަކެތި ގަނެ ވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރީެގ  .7

 .ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން

 .ވާއިދުތައް ހަދައި ހިންގުންގަބެހޭ އި، ރާއްޖެއިން މުދާ ބޭރުކުރުމާރާއްޖެއަށް މުދާ އެތެރެކުރުމާ .8



ނޑައަޅައި ނޑުތައް އެކުލަވާލުމާއި، މިނެކިރުމާއި، ވިޔަފާރިއާގުޅޭ ޤައުމީ މިންގަ .9 މިންއެޅުމުގެ ވަޒަންތައް ކަ

 .ބެލެހެއްޓުން

މަތްތައް ދެވޭ ޚިދް ވިއްކުމަށް އުފެއްދޭ ތަކެތި ވިއްކުމާއި، ގޮތުން، ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުންހޯދުމުގެ އާމްދަނީ .10

ކުރެވޭ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ހެދުމާއި،  އެކަންކަމަށް ދޫވާއިދުތައްހަދައި،ގަވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން ދިނުމާބެހޭ 

 . ހިންގައި ބެލެހެއްޓުންލައިސަންސް ދޫކުރުމާބެހޭ ކަންތައްތައް

 ގުޅޭގޮުތން  މިކަންކަމާރީކުރުމާއި،ރަޖިސްޓަ އަދި ކޯޕަރޭޓިވްސް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ޕާޓްނަރޝިޕް .11

 .ވާއިދުތައް ހަދައި ހިންގުންގައެންމެހައި  ހަދަންޖެހޭ

ޓްރޭޑްމާރކް، ލޯގޯ، ޑިޒައިން، ޕޭޓަންޓް ރައިޓްސް ފަދަ ފިކުރީ މުދަލުގެ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭގޮތުން ނުކުންނަ  .12

ތަފާތު މައްސަލަތައް ބަލައި، އެކަމުގައި ހިމެނޭ ހުރިހައި ފަރާތްތަކެއްގެ މަޞްލަޙަތައް ވިސްނައިގެން، 

 ހިންގަންޖެހޭ ތުންންތައްތައް ނިންމުމާ ގުޅޭގޮލުތަކާއި އެއްގޮތަށް އެކަސޫވާއިދުތަކާއި، އުގަބައިނަލްއަޤްވާމީ 

 .ކަންތައްތައްކުރުންޤާނޫނާއި ގަވާއިދު ހަދައި، އެޤާނޫނާއި ގަވާއިދު ހިންގުމަށް ކުރަންޖެހޭ 

ބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވިޔަފާރި ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ތެރެއިން، ރާއްޖެ ބައިވެރިވާ މާއިޤްތިޞާދީ އެއްބާރުލު .13

 .ރަކާތްތެރިވުންޙަޕޮއިންޓެއްގެ ގޮތުގައި ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ފޯކަލް 

ރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން އަމިއްލައަށް ވިޔަފާރި ހިންގުމާއި، ރާއްޖޭގައި ދިވެހިންނާއި ގުޅިގެން ބިދޭސީން  .14

 އިންވެސްޓްމަންޓުތައް ރަޖިސްޓަރީ  އިންވެސްޓްކުރުމަށް ހުއްދަދިނުމާއި، އެ،ށާއިވިޔަފާރި ހިންގުމަ

 .ބެލެހެއްޓުންން ހިންގަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ގަވާއިދުން ހިންގައި ކުރުމަށާއި، މިކަންކަމާގުޅިގެ

ސަރުކާރުން ރާވައި ހިންގަން ގަސްތުކުރާ ބޮޑެތި އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރަލް އިންވެސްޓްމަންޓުތަކަށް ކަމާބެހޭ  .15

ރުން ދާއިރާއަކަށް ބޭނުންވާ އިންވެސްޓަ ކުން ހުށަހެޅުމުން އެކޮންސެޕްޓް ކަރުދާސް ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަ

އަދި، އެފަދަ އިންވެސްޓްމަންޓެއްގެ އެއްބަސްވުމުގައި . ހޯދައިދިނުން ބޭރުން ރާއްޖޭން،ރާއްޖެއިންނާއި

 . ސޮއިކުރެވެންދެން އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮމޯޝަން އެޖެންސީގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރުން

ންޓް ޕޮލިީސ  އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް މުހިންމު ދާއިރާތަކަށް .16

ރާއްޖޭގެ ނާޢަތްތައް ޞިމަތިން، އިސްކަންދޭ ތަރުތީބަކުން ހޮވިފައިވާ ކޮމިޓީގެ މަޝްވަރާގެ

 . ކުރުންރުގެ އިންވެސްޓަރުންނަށް ޕްރޮމޯޓު ބޭއިންވެސްޓަރުންނާއި ރާއްޖޭން
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ތަކުގެ ބޭރުގެ އިންވެސްޓްމަންޓުއި، އިންވެސްޓްމަންޓުތަކާދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓްކޮށްފައިވާ ލޯކަލް  .17

 . ހަދައި ހިންގައި ބެލެހެއްޓުންސާކޮށް، މިކަމާގުޅޭ ގަވާއިދުތައްމަޢްލޫމާތު ހޯދައި ބަލަހައްޓައި ކަމާގުޅޭ ދިރާ

އިންވެސްޓްމަންޓުތްައ ، މަލްޓިލެޓަރަލް، ރީޖަނަލް އަދި ބައިލެޓަރަލް ފަންތީގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިއާއި .18

މަސައްކަތްތައް ފުޅާކުރުމާއި ކަމާބެހޭ މަސައްކަތްތައް  ނެ ގޮތްތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރުމާއި، މިކުރެވޭގާއިމު

 . ރާވައި ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން

____________________ 
  2009 މާޗް 23
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