މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ ،ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓްގެ މަސައްކަތްތައް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ ،ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓް އުފައްދަވާފައިވަނީ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީން ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ .މި މިނިސްޓްރީއާ
ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
 .1ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށްޓާއި ،ހަކަތައާބެހޭ ރޮނގުތަކުންނާއި ،ފެނާއި ،ނަޖިހާއި ،ނަރުދަމާ އަދި މީޓިއޮރޮލޮޖީ އާބެހޭ
ށއަޅައި ،ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތަކާއި އެ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތަކާއި
ސިޔާސަތުތައް އެކަ ަ
އުސޫލުތައް ހަދައި ހިންގުން.
 .2ރާއްޖޭގެ

ތިމާވެށި

ރައްކާތެރިކޮށް

ހިމާޔަތްކުރުމާއި،

ރާއްޖޭގައި

ހަކަތައާއި،

ފެނާއި،

ނަރުދަމާ

އަދި

މީޓިއޮރޮލޮޖީއާބެހޭ ކަންތައްތައް ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ރާވައި ،ހިންގުން.
 .3ތިމާވެށްޓާއި ،ހަކަތައާއި ،ފެނާއި ،ނަޖިހާއި ،ނަރުދަމާ އަދި މީޓިއޮރޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން ތިރީގައިމިވާ
ކަންތައްތައް ކުރުން.
އޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކުގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކާއި ރާއްޖެ ބައިވެރިވާ
ހ .ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވާ ބައިނަލް ަ
ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުން.
ށ .އިންސާނީ ވަސީލަތް ގައުމީ ފެންވަރެއްގައި ބިނާކޮށް ތަރައްޤީކުރުން.
ނ .ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ކަންކަން ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން.
ވރުގައާއި ،ބައިނަލް އަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ބޭއްވުމާއި،
ރ .ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ގައުމީ ފެން ަ
މިކަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން އިސްނަގައިގެން ،ކަންތައްތައް ރާވައި ހިންގުން.
ބ" .އިނޮވޭޓިވް ފައިނޭންސް" ހޯދާނެ ގޮތްތައް ރާއްޖެއަށް ތަޢާރުފުކޮށްދިނުން.
ޔތްތައް
ޅ .އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ބައިވެރިވުމާއި ދައުރު ފުޅާކޮށް ،އެފަރާތްތަކަށް ވަސީލަތްތަކާއި ޢިނާ ަ
ދެވެންހުރިވަރަކުން ދިނުން.
ކ .ހަކަތައާ ގުޅޭގޮތުން ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ކަންކަން ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން.
 .4ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީ ބައްޓަންކުރުމުގައި ،ޤުދުރަތީ މާހައުލު ،ތަރައްޤީގެ ބިންގަލެއްކަމުގައި ހަދަން
މަސައްކަތްކުރުން.
އބެހޭ ސިޔާސަތު ކަނޑައަޅައި ހިންގުން.
 .5މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ،ހަކަތައާއި ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީ ާ

 .6މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާބެހޭ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެއާއި ދިވެހިރާއްޖެފަދަ ކުދި ޖަޒީރާ ގައުމުތަކަށް ކުރާ ނޭދެވޭ
އަސަރުތައް

ކުޑަކުރުމަށް

ބައިނަލްއަޤްވާމީ

އަދި

ސަރަހައްދީ

ފެންވަރުގައި

ވަކާލާތުކޮށް

އަޑުއުފުލައި،

އެކަމާގުޅިގެން ރާއްޖެއިން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގުން.
 .7މޫސުމަށް

އަންނަ

ބަދަލުތަކާގުޅިގެން

ކުރިމަތިވާ

ނުރައްކާތެރިކަން

ކުޑަކުރުމަށް

އެޅިދާނެ

ސަލާމަތީ

ފިޔަވަޅުތަކަށް މަޝްރޫޢުތައް ރާވައި ،ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން އެކަމަށް ފައިސާ ހޯދުން.
 .8މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުންކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުޑަކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކާބެހޭ ގޮތުން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން
ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ވިލަރެސްކޮށް ،އެފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.
 .9ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ސްޓްރެޓެޖީއެއް އެކުލަވާލައި ،އެސްޓްރެޓެޖީއާގުޅިގެން
ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްކުރުމާއި ،އ.ދ އާއި ބޭރުގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ރާއްޖޭގައި ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ކަންތައްތައް
ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ރާވައި ހިންގުން.
 .10ޤާނޫނު ނަންބަރު " 4/96އާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދްމަތާބެހޭ ޤާނޫނު" ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ރާއްޖޭގައި
ކންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން.
ކަރަންޓުގެ ޚިދްމަތް ދިނުމާބެހޭ ގޮތުން ބަލަންޖެހޭ އެންމެހައި ަ
 .11ހަކަތައިގެ ދާއިރާ ރާވައި ހިންގައި ،ހަކަތަ އުފައްދައި ،ފޯރުކޮށްދީ އަދި ބޭނުންކުރުމުގައ ◌ާއި ،ފަންނީ އަދި
އިޤްތިޞާދީ ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ،ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ދިނުން.
 .12ރާއްޖޭގައި ފެން އުފެއްދުމާއި ،ބޭނުންކުރުމާއި ،އެތެރެކުރުމާއި ،ބޭރުކުރުމާއި ،ވިއްކުމާއި ،މިކަންކަމާބެހޭ
އު ސޫ ލުތަކާއި ،ގަ ވާއިދުތަކާއި ،މިންގަނޑުތައް ކަނޑައަޅައި ،އެކަންކަން ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.
.13އިއާދަކުރަ ނިވި ހަކަތަ އުފައްދައިދޭ ވަ ސީ ލަތްތައް ރާއްޖެއަށް ތަޢާ ރު ފުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް
ރާވައި ހިންގުން.
 .14ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ،ސާފުތާހިރު އަދި ރައްކާތެރި ފެން ލިބިދިނުމާއި ،ނަޖިހާއި ނަޖިސްފެން ނައްތާލުމުގެ
އިންތިޒާމު ރޭވުން.
.15އާންމު ދިރިއުޅުމަށާއި ،އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންވާ ފެން ލިބެންހުރި ވަސީލަތްތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި،
އެވަސީލަތްތައް ރާއްޖެއަށް ތަޢާރުފުކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައްކޮށް ،އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް
އަޅައި ،އަދި މިފަދަ ވަސީލަތްތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގެމަތިން ތަރައްޤީކޮށް ،މެނެޖްކުރުން.
 .16މީހުން

ދިރިއުޅޭ

ރަށްރަށުގައި

ތިމާވެށްޓާ

ރ ◌ަޙު މަތްތެރި

ނަރުދަމާގެ

ނިޒާމްތަކެއް

ތަޢާރ ު ފުކުރުމަށް

ސްޓްރެޓ ެ ޖީއެއް އެކުލަ ވާލައި ހިންގުން.
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 .17ފެނާއި ނަރުދަމާއާބެހޭ ކަންތައްތައް ރާވައި ހިންގުމުގައާއި ،ޚި ދ ް މަތް ފޯރުކޮށްދީ ބޭނުންކުރުމ ◌ުގައާއި ،ފަންނީ
ރޮނގުންނާއި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ލަފަޔާއި
އިރުޝާދު ދިނުން.
 .18ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގެ ފެންފަށަލަ ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ރާވައި
ހިންގުން.
.19ފެނާއި ،ނަރުދަމާގެ ސިޔާސަތާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ،އެޚިދްމަތް ފުޅާކޮށް ،ޚިދްމަތް ލިބިގަންނަ
ފަރާތްތަކަށް ލުއިފަސޭހަ އަދި ހެޔޮ އަގެއްގައި ޚިދްމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ،ވާދަވެރި މާހައުލަކަށް ،ދާއިރާ
ހުޅުވާލުމާބެހޭ ސްޓްރެޓެޖީތައް އެކުލަވާލައި ހިންގުން.
.20ރާއްޖޭގެ ހިޔާވަހިކަމާބެހޭ ޤައުމީ ސިޔާސަތު ކަ ނޑައެޅުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ރާވައި ހިންގުން.
.21ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދެވޭނެ ހިޔާވަހިކަމުގެ އަސާސީ މިންގަ ނޑުތައް ކަ ނޑައެޅުން.
.22ރާއްޖޭގެ ހިޔާވަހިކަމާބެހޭ ޤައުމީ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ކަ ނޑައެޅޭ މިންގަ ނޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮންމެ
ރައްޔިތަކަށްވެސް ދިރިއުޅުމަށް ކަމުދާ ފެންވަރެއްގެ ހިޔާވައްސެއް ލިބިދެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ރާވައި ،ތަރައްޤީގެ
މަޝްރޫޢުތަކުގެ

ތެރޭގައި،

ހިޔާވަހިކަމުގެ

މަޝްރޫޢުތަކަށް

މަގުފަހިކުރެވޭނެ

ގަވާއިދުތައް

އެކުލަވާލައި،

މަޝްރޫޢުތައް ހިނގަމުންދަނީ މި އުސޫލާ އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުން.
.23އެއްމެދު ޢިމާރާތްތަކާބެހޭ ގަވާއިދުތައް ހަދައި ،ބެލެހެއްޓުން.
.24މުޅި ރާއްޖޭގެ ބިން ބެލެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް އަދި ހުރިހާ ބިމެއްގެ ދަފުތަރު ބެލެހެއްޓުމުގެ
މންގަނޑު ކަނޑައަޅައި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން މިކަންކަން ހިންގުން.
ި
.25ރާއްޖޭގެ ބިން ބައިކުރުމާއި ،ދޫކުރުމާއި ،ގެންގުޅުމާއި ،ބިމުގެ ވެރިފަރާތް ބަދަލުކުރުމާއި ،ވިއްކުމާއި ،ކުއްޔަށް
ގޅިގެން މިކަންކަން ބެލެހެއްޓުން.
ދިނުންފަދަ މުޢާމަލާތްތަކާބެހޭ ގަވާއިދުތައް ހަދައި ،ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ު
.26ރާއްޖޭގެ ބިން އަގުކުރާނެ އުސޫލުތަކާއި ،މިންގަޑުތައް ކަނޑައަޅައި ،ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން މިކަން
ހިންގުން.
.27ރާއްޖޭގެ ބިން ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް މުޅިރާއްޖޭގެ ފިޒިކަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮނިގަ ނޑެއް ކަނޑައަޅައި ،މި
އޮނިގަނޑުގެ

ދަށުން

ތައްޔާރުކުރެވޭ

ފިޒިކަލް

ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ޕްލޭނާއި

އަދި

މިފަދަ

އެހެނިހެން

ޕްލޭންތައްކުރުމުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ އުސޫލުތަކާއި ،މިންގަނޑުތައް ކަނޑައަޅައި ،އެފަދަ ޕްލޭންތައް ކުރެވެނީ
މި އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުން.
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.28ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގެ ބިން ،ގެދޮރު އެޅުމަށާއި ،އާބާދީގެ އެހެން ބޭނުންތަކަށް ،އެކަށޭނަ
ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމާބެހޭ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައަޅައި ،މިކަންކަމާ ބެހޭ ގަވާއިދު ހަދައި ހިންގުން.
 .29ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގެ ބިނާވެށި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގެ ބިން
ބޭނުންކުރުމާއި ،ބިން ތަރައްޤީކުރުމުގައި ބޭނުންވާ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާއި އަދި މި ޕްލޭނާގުޅޭ ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ކޮންޓްރޯލްތައް ހަދައި ،ހިންގުމުގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލައި ބެލެހެއްޓުން.
 .30މިހާރު

އާބާދުކުރެވިފައިވާ

ރަށްރަށާއި

އަދި

އަލަށް

އާބާދުވަމުންދާ

ރަށްރަށުގެ

ބިނާވެށީގެ

ފެންވަރު

ރަނގަޅުކުރުމަށް )އަރބަން ރިވައިޓަލައިޒޭޝަން އަށް( ބޭނުންވާ ބިން ނުވަތަ ޖާގަ ކަނޑައެޅުމާއި ،އަދި އެފަދަ
ތަންތަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ބޭނުންވާ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައަޅައި ،މަޝްރޫޢުތައް އެކުލަވާލައި ،ކަމާބެހޭ
ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން މިކަންކަން ހިންގުން.
 .31މާލެފަދަ އާބާދީ އަދި ބިންދަތި ރަށްރަށަށް ބޭނުންވާނެ ކަންތައްތައް ބަލައި ،ދިރާސާކޮށް ،މިފަދަ ރަށްރަށަށް
އަރބަން ރީޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމާއި ،އެ ޕްލޭންގައި ކަނޑައެޅޭ ވަކިވަކި ސަރަޙައްދުތަކަށް
އަރބަން ރީޑިވެލޮޕްމަންޓް މަޝްރޫޢުތަކުގެ މަޤްޞަދު ޙާޞިލުވޭތޯ ބެލުން.
 .32އަރބަން ސަރަޙައްދުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅޭ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ހިމެނޭ ތަފާތު އަރބަން އޭރިޔާތަކާއި ޚިދްމަތްދޭ
މަރުކަޒުތަކާއި ،އިޤްތިޞާދީ ،އިޖްތިމާޢީ ކަންކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސަރަޙައްދު ނުވަތަ ރަށްރަށްވެސް ހިމެނޭ
ގޮތަށް ،އަރބަން ސަރަޙައްދުގެ މާސްޓަރޕްލޭން ހަދައި ،މައިގަނޑު އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ތަކާއި ޚިދްމަތްތައް
އިންޓެގްރޭޓް ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް އެކުލަވާލުން.
ދގައި ހިމެނޭ އަރބަން ސެންޓަރުތަކުގެ ތެރެއިން ކަނޑައެޅޭ ސެންޓަރުތަކުގެ ބިން
 .33އަރބަން ސަރަޙައް ު
ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭން ހެދުމާއި ،އަދި ،މިސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށާއި އެހެނިހެން
ރަށްރަށުގެ ޕްލޭން ހެދުމުގެ އަސާސީ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުން.
 .34އާބާދީ ގިނަ އަދި ،އިޤްތިޞާދީ ،އިޖްތިމާޢީ މަރްކަޒެއްކަމަށް ކަނޑައެޅޭ ރަށްރަށާއި އަދި އަރބަން
ސެންޓަރުތަކަށް ބޭނުންވާ އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް މާސްޓަރޕްލޭން އެކުލަވާލުމާއި ،މިޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް
ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުމަށް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް މެނޭޖްމަންޓް ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.
 .35އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް މާސްޓަރޕްލޭންގައި ކަނޑައެޅޭ ވަކިވަކި ސަރަޙައްދުތަކަށް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް
މަޝްރޫޢުތައް ފާހަގަކޮށް ،މިފަދަ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް މަގުފަހިކޮށް ،އަދި މިމަޝްރޫޢުތަކުގެ މަޤްޞަދު
ޙާޞިލުވޭތޯ ބެލުން.
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 .36އަރބަން ސެންޓަރުތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް ،އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް މެނޭޖްމަންޓް ނިޒާމުގެ ދަށުން ކަނޑައެޅޭ
ފަރާތްތަކުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތައް މޮނިޓަރކުރުމުގެގޮތުން ތިރީގައިމިވާ ކަންތައްތައް ކުރުން.
ހ .މާސްޓަރ ޕްލޭންގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުވޭތޯ ބެލުން.
ށ .ލުއިފަސޭހަ ގޮތެއްގައި ހިޔާވަހިކަން ލިބިދެވޭނެ ނިޒާމުގެ ދަށުން ކަނޑައެޅޭ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް
ހިޔާވަހިކަން ލިބިދެވޭތޯ ބެލުން.
ނ .ތަރައްޤީގެ މަސްރަހަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން މިފަދަ އަރބަން ސެންޓަރުތަކުގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް
މާސްޓަރޕްލޭން މުރާޖަޢާކޮށް ،މުޅި މަޝްރޫޢުގެ މަޤްޞަދު ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި މާސްޓަރޕްލޭނަށް
ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމުގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން.
.37ރާއްޖޭގެ އެއްގަމާއި ،ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުގެ ޙާލަތު ދިރާސާކުރުމާއި ،އެކަމާގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލުމާއި
ހިންގުން.
.38ރާއްޖޭގެ އެއްގަމާއި ،ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުގައި ދިމާވާ ހާދިސާތައް ބަލައި ދިރާސާކުރުމާއި ،އެ ހާދިސާތަކުގެ
އަލީގައި ،ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމަށް ގެންނަންޖެހޭ ޤާނޫނީ އަދި ނިޒާމީ
ބަދަލުތައްގެނައުން.
.39ރާއްޖޭގެ

އެއްގަމާއި،

ކަނޑު

ދަތުރުކުރާ

އުޅަނދުގައި

މަސައްކަތްކުރާ

މީހުންގެ

އ
ޙައްޤުތަ ް

ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ،ބޭރުދަތުރުކުރާ ބޯޓުފަހަރުގެ ވަޒީފާއަށް މީހުން ފޮނުވާ ފަރާތްތަކާއި ވަޒީފާއަށްދާ
ދިވެހިންނާބެހޭ ޤަވާއިދުތައް ހެދުމާއި ،އެފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤު ރައްކާތެރިކޮށް ދިނުން.
.40ރާއްޖޭގެ އެއްގަމާއި ،ކަނޑާއި ،ވައިގެ ދަތުރުފަތުރަށް ބޭނުންވާ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ބިނާކުރުމާއި ،
ތަރައްޤީކުރުމާއި ،ކަނޑު ދަތުރުފަތުރަށް ބޭނުންވާ ނެވިގޭޝަނަލް އެއިޑްސް ޤާއިމުކޮށް ތަރައްޤީކުރުމާއި،
މިކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ކަންތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.
.41ރާއްޖޭގެ

ކަނޑުގެ

ބަނދަރުތަކާއި،

އެތަންތަނުން

ދެވޭ

ޚިދްމަތްތައް،

ވިޔަފާރި

އުސޫލުން

ހިންގާނެ

ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުމާއި ،ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި އެކަންކަން ކުރިއެރުވުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި
ކަންތައްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމާއި ވިލަރެސްކުރުން.
.42ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ޝިޕިންގ އިންޑަސްޓްރީ ތަރައްޤީކުރުމާއި ،ޝިޕިންގއާ ގުޅޭ ވިޔަފާރި
ކުރިއެރުވުމާއި ،އެކަމާބެހޭ ގަވާއިދުތައް ހަދައި ހިންގުން.
.43ރާއްޖޭގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރުތަކާއި ،ސަރަޙައްދީ ވައިގެ ބަނދަރުތަކާއި ،އެތަންތަނުން ދޭ
ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދްމަތްތަކާއި ،އެކަންކަމާ ގުޅޭ ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމުގެ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުމާއި،
އެކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމާއި ވިލަރެސްކުރުން.
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.44އެއްގަމާއި ،ކަނޑުގެ ދަތުރުފަތުރާ ގުޅޭގޮތުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ކުރަންޖެހޭ
މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި ،ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެފަދަ މުޢާހަދާތައް ބުނާގޮތުގެމަތިން،
ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައްކުރުމާއި އެކަންކަމާ ގުޅޭ ގަވާއިދުތައް ހަދައި ،ހިންގައި
ބެލެހެއްޓުން.
.45ރާއްޖޭގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސެކްޓަރ ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ސިޔާސަތު ކަނޑައަޅައި،
ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުން.
.46ރާއްޖޭގެ

ސެކްޓަރާ

ކޮންސްޓްރަކްޝަން

ބެހޭގޮތުން

އެކުލަވާލަންޖެހޭ

ގަވާއިދުތަކާއި،

ކޯޑްތަކާއި،

ސްޓޭންޑަރޑްތައް ހަދައި ،ބަލަހައްޓައި ،ހިންގުން.
.47ރާއްޖޭގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސެކްޓަރާ ބެހޭގޮތުން ޑްރާފްޓްކުރާ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތައް އެކުލަވާލުމުގައި
މަޝްވަރާދިނުމާއި،

އެފަދަ

ޤާނޫނުތަކާ

އެއްގޮތްވާ

ގޮތުގެމަތިން

ކޮންސްޓްރަކްޝަން

އިންޑަސްޓްރީގެ

ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓައި ،ހިންގުން.
.48ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާގައި ޚިދްމަތްދޭ ފަރާތްތަކުގެ ފެންވަރު ބަލަހައްޓައި ،ކުރިއެރުވުން .މީގެތެރޭގައި،
ކޮންޓްރެކްޓިންގ އަދި ކޮންސަލްޓިންގ ފަދަ ޚިދްމަތްދޭ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި ،އެ ފަރާތްތަކަށް
ލައިސަންސް ދިނުން ހިމެނެއެވެ.
.49ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާ ކުރިއަރުވައި ،ހިންގުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ދިރާސާތައް
ކުރުން.
.50ކޮންސްޓްރަކްޝަނާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ގުޅުން އުފައްދައި ،ރާއްޖޭގައި ކޮންސްޓްރަކްޝަން
ދާއިރާއިން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ ލަފާދިނުމާއި ،މިކަމާގުޅޭ މަޢްލޫމާތު އާންމުކުރުން.
.51ރާއްޖޭގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ އެކަށޭނަ މީހުންނާއި ،ޓެކްނޯލޮޖީ އުފެއްދުމަށްޓަކައި
ސަރުކާރުގެ ދާއިރާތަކާއި އިންޑަސްޓްރީއާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން.
.52ފިޒިކަލް

ސަރވޭކުރުމުގެ

ގަވާއިދުތަކާއި،

މިންގަނޑުތައް

އެކުލަވާލައި

ހިންގުމާއި،

ސަރުކާރުގެ

ފަރާތްތަކުންނާއި ،އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުންކުރާ ފިޒިކަލް ސަރވޭތަކަށް ހުއްދަދިނުމާއި ،ރާއްޖޭގައި ހިންގޭ ފިޒިކަލް
ސަރވޭތަކާއި ،ސަރވޭޔަރުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ބެލެހެއްޓުން.
.53ސަރުކާރުގެ ދާއިރާތަކަށް ބޭނުންވާ ފިޒިކަލް ސަރވޭތައް ހަދައިދިނުމާއި ،މިފަދަ ފިޒިކަލް ސަރވޭތަކުން
އެއްކުރެވޭ މަޢްލޫމާތު ،ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ދާއިރާތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ،ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ފިޒިކަލް
ސަރވޭ ކުރުމުގެ ވަސީލަތްތައް ބިނާކޮށް ތަރައްޤީކުރުން.
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އޮފީސްތަކަށް

.54ސަރުކާރުގެ

ބޭނުންވާ

އޮފީސްޖާގަ

ކަނޑައެޅުމާއި،

ސަރުކާރުގެ

ޢިމާރާތްތަކުގެ

ޖާގަ

ބޭނުންކުރާނެގޮތުގެ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައަޅައި ،އެ މިންގަނޑުތަކަށް ޢަމަލުކުރަމުންދޭތޯ ބަލަމުން ގެންދިއުން.
.55ދައުލަތުގެ ޢިމާރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން ،ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓުން
ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ޢިމާރާތްތަކުގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓުން.
.56ދައުލަތުގެ ޢިމާރާތްތަކާއި ،އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރތަކުގެ ދަފްތަރެއް ހަދައި ބެލެހެއްޓުން.
.57ދައުލަތުގެ ޢިމާރާތްތަކާއި ،އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރތަކުގެ ބޭނުން ކުރެވެމުންދާ ގޮތާއި ،އެފަދަ
ތަންތާނގެ ހާލަތު އެނގޭނެ މަޢްލޫމާތު އެއްކޮށް ،ފަސޭހަކަމާއެކު ބެލޭނެގޮތަށް ޑޭޓާބޭސްއެއްގައި މި މަޢްލޫމާތު
ބެލެހެއްޓުން.
.58ޕަބްލިކް

ޢިމާރާތްތަކާއި،

އހެނިހެން
ެ

ޕަބްލިކް

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ތަރައްޤީކުރުމުގެ

ސިޔާސަތު

ކަނޑައެޅުމުގައާއި ،އެފަދަ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގާނެގޮތުގެ ފަންނީ ލަފާދިނުން.
.59ބިން ހިއްކުމާއި ޑްރެޖްކުރުމުގެ ގަވާއިދުތަކާއި ،އުސޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތައް ކަނޑައަޅައި ،ބިން ހިއްކުންފަދަ
ސަރުކާރުގެ ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތައް ރާވައި ހިންގުން.
.60ސަރުކާރުގެ އެހެން ދާއިރާއެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިނުވާ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ރާވައި ހިންގުން.
.61ސަރުކާރުން ހަވާލުކުރާ މުހިންމު މަސައްކަތް ހިންގުމަށްޓަކައި ކޮންސަލްޓަންސީ ޚިދްމަތްދީ ،އެކަންކަމާގުޅޭ
މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުން.
އފް ހައުސިންގ ،ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް
ތިރީގައ ި މިވާ ތަންތަން ހިނގަމުންދާނީ ،މިނިސްޓްރީ ޮ
އެންވަޔަރަންމަންޓު ގެ ދަށުންނެވެ.
 .1ސަރަޙައްދީ ވައިގެ ބަނދަރުތައް
 .2މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް
 .3އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
 .4މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ
 .5ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
 .6ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނެޖްމަންޓް ސެންޓަރ
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ސަރަޙައްދީ ވައިގެ ބަނދަރުތަކުގެ މަސައްކަތްތައް
 .1ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދީ ވައިގެ ބަނދަރުތައް ހިންގައި ،ތަރައްޤީކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
 .2ރައްޖޭގެ ސަރަޙައްދީ ވައިގެ ބަނދަރުތަކުގައި ދޭންޖެހޭ ،އެއަރ ޓްރެފިކް ޚި ދ ް މަތްތައް ދިނުން.
 .3ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދީ ވައިގެ ބަނދަރުތަކުގައި ދޭންޖެހޭ ،ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ސަރވިސްގެ ޚި ދ ް މަތް
ދިނުން.
 .4ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދީ ވައިގެ ބަނދަރުތަކުގައި ދޭންޖެހޭ ،އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީގެ ޚިދ ް މަތް ދިނުން.
 .5ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދީ ވައިގެ ބަނދަރ ު ތަކުގައި ،ދަތުރުފަތުރަށް ބޭނުންވާ މުވާޞަލާތާއި ،ނިޔަމިކަމާބެހޭ
ވަސީލަތްތައް ގާއިމުކުރުމާއި ،އެ ޚިދް މަތްތައް ދިނުން.
 .6ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދީ ވައިގެ ބަނދަރުތަކުން ޚިދްމަތްދޭ ފަރާތްތަކަށާއި ޚިދް މަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް
ބޭނުންވާ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގާއިމުކުރުމާއި ،ތަރައްޤީކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސްގެ މަސައްކަތްތައް
 .1ދިވެހިރާއްޖޭގައި މީޓިއޮރޮލޮޖީއާބެހޭ ކަންތައްތައް ރާވައި ހިންގައި ތަރައްޤީކޮށް ބެލެހެއްޓުން .
 .2ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާ ޢީ ދެމެހެއްޓެނިވި ކުރިއެރުމަށް ބޭނުންވާ މޫސުމާބެހޭ މަޢ ް ލޫމާތު
ބަލަހައްޓައި  ،ކަމާބެހޭ "ނޮލެޖްބޭސް" އެއް ޤާއިމްކޮށް ،މި މަޢ ް ލޫމާތު ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭނެ
އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.
 .3މީޓިއޮރޮލޮޖީއާބެހޭ ސައިންޓިފިކް މަޢްލޫމާތު އެއްކޮށް ،ބަލަހައްޓައި ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މި މަޢ ް ލޫމާތު
ފޯރުކޮށްދިނުން.
 .4ރާއްޖެއަށް ދިމާވެދާނެ މޫސުމާއި ،ސުނާމީ ފަދަ ޤުދުރަތީ ހާދިސާ ތަކާގުޅޭ އިންޒާރު ލިބޭނެ ގޮތްތައް ހޯދ ◌ައި،
އެފަދަ އިންޒާރު ދިނުން.
 .5ޤުދުރަތީގޮތުންނާއި އަދި އެނޫންވެސް ގޮތަކުން ދިމާވާ ނުވަތަ ދިމާވެދާނެ ހާދިސާތަކުގެ ގެއްލުންތައް ލަފާކޮށް،
އެފަދަ ހާދިސާތަކުގެ މަޢްލޫމާތު ހޯދުމާއި ،ފޯރުވައިދިނުމާ އަދި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ރައްކާތެރިވުމުގެ
ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.
 .6ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބިންހެލުމާބެހޭ މަޢ ް ލޫމާތު ރިކޯޑްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
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އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ މަސައްކަތްތައް
އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއަކީ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ ،ޓްރާންސްޕޯޓް
ނ
ހއިސިއްޔަތެއް ލިބިގެން ގަވަރނިންގ ބޯޑެއްގެ ލަފާގެ ދަށު ް
އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓާ ގުޅިފައިވާ އަމިއްލަ ަ
ހިންގާ ރެގިޔުލޭޓަރީ އިދާރާއެކެވެ .މިއެޖެންސީގެ މަސައްކަތްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
 .1ތިމާވެށްޓާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހިމާޔަތް ކުރަންޖެހޭ ތަންތަނާއި ،ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލުތަކުގެ ތެރެއިން ހިމާޔަތް
ކުރަންޖެހޭ ތަކެތި ކަނޑައަޅައި ،އެތަންތަނާއި އެތަކެތި ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންތައްތައް ރާވައި އިންތިޒާމްކުރުން.
 .2ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށްޓަށް ،ފާހަގަކުރެވޭފަދަ ބަދަލެއް ،އަތުވެދާނެ އެއްވެސް މަޝްރޫޢެއް ހިންގުމުގެކުރިން
ހަދަންޖެހޭ ،ތިމާވެށްޓަށް އަސަރުފޯރާ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓް ،ހެދުމުގެ އުސޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތައް
ކަނޑައަޅައި ،ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން.
 .3ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށްޓާބެހޭ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރުން.
 .4އެންވަޔަރަންމަންޓް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންޓް ރެގިއުލޭޝަން ތަންފީޒުކުރުން.
 .5ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށް ގިރުމާއި ޤުދުރަތީ އަދި އިންސާނުންގެ ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ތިމާވެށީގެ
މައްސަލަތަކާބެހޭ މަޢްލޫމާތުގެ އަލީގައި އެކަންކަމާމެދު އަޅަންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.
 .6ތިމާވެށްޓަށް ރައްކާތެރި ގޮތެއްގެ މަތިން ރާއްޖޭގައި ކުނިބުނި ނައްތާލުމާބެހޭ އުސޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތައް
އސޫލުތަކަށް
އެކުލަވާލައި ،ކުނިބުނި ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން އެ މިންގަނޑުތަކާއި އެ ު
ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދޭތޯ ބެލުން.
އ
 .7ރާއްޖޭގެ ތިމާވެއްޓަށް ލިބޭ ގެއްލުންތަކުގެ ބަދަލު ހޯދުމުގެ ގޮތުން ،ތިމާވެށީގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ ނިޒާމެ ް
ތަޢާރުފުކޮށް ،އެކަމާބެހޭ ކަންތައްތައް ހިންގުން.
 .8ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގެ ވެށި ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީން ހަދާ ގަވާއިދުތައް ތަންފީޒުކުރުން .އަދި
ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމަށް ހެދިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި ،ޤާނޫނުތަކަށް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުންނާއި ސަރުކާރުގެ
ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދޭތޯ ބެލުމާއި ،އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން .އަދި ،ކަމާބެހޭ ގޮތުން
ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ލަފަޔާ މަޝްވަރާދިނުން.
 .9ރާއްޖޭގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚި ދްމަތްދިނުމަށ ◌ާއި ،ނަޖިހާއި ނަޖިސްފެން ނައްތާލުމުގެ ޚި ދ ް މަތް ދިނުމުގެ
ލައިސެންސް ދޫކުރުމާއި ،ދޫކުރާ ލައިސަންސ ާ އެއްގޮތަށް ޚި ދްމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން ޢަ މަލުކުރަމުން ދޭތޯ ބެލުން.
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 .10ރާއްޖޭގައި ނަޖިހާއި ނަޖިސްފެން ނައްތާލުމާބެހޭ އުޞޫލުތަކާއި ،ގަވާއިދުތަކާއި ،މިންގަނޑުތައް ކަނޑައަޅައި،
ފެނުގެ ޚި ދ ް މަތްދޭ ފަރާތްތަކުން މި މިންގަނޑުތަކަށް ޢަ މަލުކުރަމުންދޭތޯ ބެލުން.
 .11އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ފެނުގެ ޚި ދ ް މަތާއި ،ނަޖިހާއި ،ނަޖިސްފެން އުކާލުމުގެ ނުވަތަ ނައްތާލުމުގެ ޚިދް މަތް
ވިޔަފާރި އުސޫލުން ދިނުމަށްއެދޭ ފަރާތްތަކުން ،އެ ޚި ދ ް މަތްތަކަށް އަގުނެގުމަށް ބޭނުންކުރާނެ މިންގަނޑުތައް
ކަނޑައަޅައި ،އަގު ނެގުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާއި ،އެފަދަ ޚި ދްމަތްދޭ ފަރާތްތަކާއި ޚި ދްމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުން
ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް ބަލައި ،ދެފަރާ ތު ގެ މަޞްލަހަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް
އެޅުން.
 .12ސައިންޓިފިކް ދިރާސާތަކާއި ތަޙްލީލްތައްކޮށް ،ކަމާބެހޭ "ނޮލެޖްބޭސް" އެއް ޤާއިމްކޮށް ،ބަލަހައްޓައި ،މި
މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.
 .13ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގެ ގޮނޑުދޮށްތަކަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކާއި ،ރަށް ގިރުމަށް ދިމާވާ ސަބަބުތައް
ދިރާސާކޮށް ،އެކަންކަން ޙައްލުކުރުމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ މަޝްވަރާއާއި ލަފާދިނުން.
ލ
 .14ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށް އުފެދި އެތަންތަނަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކުގެ މަޢްލޫމާތު ،ސެޓެލައިޓް އިމޭޖަރީއާއި އޭރިއަ ް
ފޮޓޯގްރަފީފަދަ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ހޯދައި ،ޖިއޮގްރެފިކް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމަށް ބޭނުންވާ
މަޢްލޫމާތު އެއްކޮށް އެމަޢްލޫމާތު ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.
 .15ބިންހިއްކުމާއި ،ފަޅުކޮނުމާއި ،ބަނދަރުހެދުމާއި ،ނެރުގޮއްވުންފަދަ ކަންކަމުން ކުރާ އަސަރުތައް ދެނެގަނެ،
އ  ،އެއްކުރެވޭ
މިކަންކަން ތިމާވެށްޓާއި ރަޙްމަތްތެރި ގޮތަކަށް ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ހޯދުމަށް ދިރާސާކުރުމާ ި
މަޢުލޫމާތާއި ތަޖްރިބާ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުވައިދިނުން.
 .16ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށްޓަށް އަންނަ ކިލަނބުކަން )ޕޮލިއުޝަން( ދެނެގަތުމަށް ދިރާސާތަކާއި ތަޙްލީލުތައްކޮށް ،ކަމާބެހޭ
މަޢުލޫމާތާއި ،ފަންނީ ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ދިނުން.
 .17ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލުތަކާއި އެތަކެތީގެ މާ ހަ އުލުތަކާބެހޭ ދިރާސާކޮށް ،އެއްކުރެވޭ މަޢުލޫމާތާއި ތަޖްރިބާ ކަމާބެހޭ
ފަރާތްތަކަށް ފޯރުވައިދިނުން.
 .18ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށްޓާ ގުޅުންހުރި ބަޔޯޓެކްނޯލޮޖީއާއި ބަޔޯސޭފްޓީގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ ދިރާސާތަކާއި ތަޙްލީލުތައްކޮށް،
ކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި ،ފަންނީ ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ދިނުން.
 .19ހަކަތައާބެހޭ

އެކިއެކި

މަޝްރޫޢުތައް

ހިންގާ

ބެލެހެއްޓުމަށް

ބޭނުންވާ

ސައިންޓިފިކް

ދިރާސާތަކާއި

ތަހުލީލުތައްކޮށް ،ކަމާބެހޭ "ނޮލެޖްބޭސް" އެއް ގާއިމްކޮށް ،ބަލަހައްޓައި މިމަޢްލޫމާތު ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް
ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.
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 .20ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފިޒިކަލް އޯޝޮނޮގްރަފީއާބެހޭ ކަންތައްތައް ރާވައި ހިންގައި ތަރައްޤީކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
 .21ޖައްވުގައި ހިމެނޭ ގޭސްތަކާއި ،ދުމާއި ކުނޑިފަދަ ތަކެތީގެ މިންވަރަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތައް ބަލައި ،މިފަދަ
މަޢްލޫމާތު އެއްކޮށް ،ބަލަހައްޓައި ،މިކަންކަމާގުޅޭ ގޮތުން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް މަޢްލޫމާތު ލިބޭނެ އިންތިޒާމް
ހަމަޖެއްސުން.
 .22ރާއްޖޭގައި ލިބެންހުރި ފެނުގެ ވަސީލަތްތަކާބެހޭ ސައިންޓިފިކް ދިރާސާތައްކޮށް ކަމާބެހޭ މަޢ ް ލޫމާތު ބަލަހައްޓައި
ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުން.
ޒޑް( ގެ ތެރޭގައި ހުރި ހަކަތަ އުފެއްދިދާނެ ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތަކަކީ
 .23ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ސަރަޙައްދު )އީ.އީެ .
ކޮބައިތޯ ބެލުމަށް ކަމާބެހޭ ދިރާސާތައް ކުރު ން.
 .24ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ރޭވުމަށް ބޭނުންވާ ތިމާވެއްޓާބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް ،ކަމާބެހޭ "ނޮލެޖްބޭސް" އެއް
ޤާއިމުކޮށް ،ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މި މަޢުލޫމާތު ފޯރުވައިދިނުން.
މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްތައް
މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީއަކީ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ ،ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް
އެންވަޔަރަންމަންޓާ ގުޅިފައިވާ އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތެއް ލިބިގެން ގަވަރނިންގ ބޯޑެއްގެ ލަފާގެ ދަށުން ހިންގާ
ރެގިއުލޭޓަރީ އިދާރާއެކެވެ .މި އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
 .1ހަކަތައާބެހޭ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ލަފައާއި މަޝްވަރާ ދިނުމާއި ،ދާއިރާގެ އެކި
ނިންމުންތައް ނިންމުމަށް އެހީތެރިވެދިނުން.
 .2ސަރުކާރުގެ ހަކަތައާބެހޭ ސިޔާސަތާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ހަކަތައިގެ ދާއިރާ ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ
މިންގަނޑުތައް ކަނޑައަޅައި ،ގަވާއިދުތައް ހިންގުން.
 .3ރާއްޖޭގެ

މާހައުލާ

ގުޅޭގޮތުން

ހަކަތަ

އުފެއްދުމާއި

ހަކަތަ

ބޭނުންކުރުމާބެހޭ

ރެގިއުލޭޓަރީ

ކޯޑަކާއި،

ސްޓޭންޑަރޑްތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި ،ރާއްޖޭގައި ހަކަތައިގެ ބޭނުންކޮށްގެން ޚިދްމަތް ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދުތައް
ހަދައި ހިންގުން.
 .4ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ އަދި ރާއްޖޭގައި ވިއްކާ ނުވަތަ ބޭނުންކުރާ ހަކަތަ އުފައްދާ ވަސީލަތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ
ސްޓޭންޑަރޑްތައް ކަނޑައެޅުން.
 .5ކަރަންޓުގެ ޚިދްމަތްދޭން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަންކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުމާއެކު ،އެ ފަރާތްތަކުންދޭ
އދަން ބޭނުންވާ
ކަރަންޓުގެ ޚިދްމަތަށް އަގުނެގޭނެ އުސޫލު ކަނޑައެޅުމާއި ،އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ކަރަންޓު އުފަ ް
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ފަރާތްތަކަށް އެކަންކުރުމުގެ ހުއްދިނުން ،އަދި އެ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރަނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ
އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުން.
 .6ކަރަންޓުގެ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްކަށް ހުއްދަ ދޫކުރުމާއި ،ކޮންސަލްޓަންޓުންގެ ފެންވަރު ކަނޑައެޅުން.
 .7ކަރަންޓުގެ ޚިދްމަތްދޭ ފަރާތްތަކާއި ޚިދްމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކާ ދެމެދު ސޮއިކުރެވޭ އެއްބަސްވުންތަކާ
ޚިލާފުވުމުން އުފެދޭ މައްސަލައް ބެލުން.
 .8ރާއްޖޭގައި ހަކަތަ އުފައްދާ މިންވަރާއި ބޭނުންކުރާ މިންވަރާބެހޭ ތަފާސް ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމާއި ،ރާއްޖެއަށް
ތ
ހަކަތަ ބޭނުންވާ މިންވަރު ބެލުން .އަދި ،މިކަމާބެހޭ މަޢްލޫމާތު އެއްކޮށް ،ދިރާސާކޮށް ،އެ މަޢްލޫމާ ު
އާންމުކުރުން.
ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްތައް
ޓްރާންސްޕޯޓް

އޮތޯރިޓީއަކީ،

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

ހައުސިންގ،

ޓްރާންސްޕޯޓް

އެންޑް

އެންވަޔަރަންމަންޓާ ގުޅިފައިވާ އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތެއް ލިބިގެން ގަވަރނިންގ ބޯޑެއްގެ ދަށުން ހިންގާ ރެގިއުލޭޓަރީ
އިދާރާއެކެވެ .މިއޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
 .1ރާއްޖޭގެ އެއްގަމާއި ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތައް ،އެކަމަށް ހަދާފައިވާ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ ދަށުން
ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި ،މިކަމާގުޅޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.
 .2ރާއްޖޭގެ އެއްގަމާއި ކަނޑުގައި ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުތަކާއި ،އެ އުޅަނދުތަކުން ދަތުރުކުރާ މީހުންނާއި ،އުފުލާ
މުދަލުގެ

ސަލާމަތާއި

ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި

ކަނޑައަޅަންޖެހޭ

މިންގަނޑުތައް

ކަނޑައެޅުމާއި

އެފަދަ

މިންގަނޑުތައް ހިފަހައްޓާތޯ ބެލުން.
 .3ރާއްޖޭގެ އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ ޚިދުމަތްދޭ އުޅަނދުތަކާއި ތަންތަނަށް ލައިސަންސްދިނުމާއި ،ދެމެހެއްޓެނިވި
ގޮތެއްގައި ޚިދްމަތްދެވޭނެ ގޮތްތައް ރާވައި ހިންގުމާއި ،އެފަދަ ޚިދްމަތްތަކުގެ އަގު ،ޚިދްމަތްދޭ ފަރާތްތަކާ
ގުޅިގެން ކަނޑައަޅައި ބެލެހެއްޓުން.
 .4ރާއްޖޭގެ އެއްގަމާއި ،ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ،ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ
ކަންތައްތައްކުރުން.
 .5ރާއްޖޭގެ އެއްގަމާއި ކަނޑު ދަތުރުފަތުރާ ގުޅޭ ދާއިރާތަކުން މީހުން ބިނާ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަޢްލީމާއި
ތަމްރީނުގެ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުމާއި އެކަންކަމަށް ހުއްދަ ދިނުމާއި ،ލައިސަންސާއި ސަނަދު ދޫކުރުން.
 .6އެއްގަމުގައި ދުއްވާއެއްޗެތި ދުއްވަން ދަސްކޮށްދޭ ސްކޫލްތައް ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި ރެގިއުލޭޓް ކުރުން.
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ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތްތައް
 .1ރާއްޖެއަށް ދިމާވާ ކާރިސާތަކުގައި ،ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ވިލަރެސްކުރުން.
 .2އެކިއެކި ޤުދްރަތީ އަދި އެނޫން ގޮތްގޮތުން ކުރިމަތިވާ ކާރިސާތަކާއި ،ހާދިސާތަކާ ގުޅިގެން ،ރިލީފް އެހީ
ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ރިލީފް އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުން.
 .3ރާއްޖެއަށް ދިމާވާ ކާރިސާތަކުގައި ،ދިރިނޫޅެވޭވަރަށް ގެދޮރަށް ގެއްލުންލިބޭ މީހުންނަށް ވަގުތީ ހިޔާވެހި
އ ވިލަރެސްކުރުން .އަދި،
ތ ް
ލ ޭ
ބ ގެއްލުންތައް މަރާމާތުކޮށް ދިނުމުގެ ކަން ަ
ބިނާކޮށްދިނުމާއި ،ގެތަކަށް ި
ހިޔާވ ަ ހިކަން

ނެތިފައިތިބި

މީހުންނަށް

ބިނާކޮށްދޭ

ހިޔާވެހިތަކާއި،

އެމީހުންގެ

އެންމެހައި

އ
ކަންތައްތަ ް

ބެލެހެއްޓުން.
 .4ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވާ ކާރިސާތަކާ ގުޅިގެން އެހީ ހޯދުމާއި ،އެހީ ބަލައިގަތުމާއި ،އެހީ ވިލަރެސްކުރުން.
ކ
 .5ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވާ ކާރިސާތަކަށް ރައްޔިތުން ތައްޔާރީ ޙ ◌ާލަތަކަށް ގެނައުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އެކިއެ ި
ޕްރޮގްރާމުތައް ރާވައި ހިންގުމާއި ،އެކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި އާންމު ފަރުދުން
ތރިކުރުން.
ހޭލުން ެ
____________________
 17ޖޫން 2009
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