މިނިސްޓްރީ އޮފް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަންގެ މަސައްކަތްތައް

މިނިސްޓްރީ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

އޮފް

ސިވިލްއޭވިއޭޝަން

ޤާނޫނުއަސާސީން

އެންޑް

ލިބިދޭ

ބާރުގެ

ކޮމިއުނިކޭޝަން
ދަށުން

އުފައްދަވާފައިވަނީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ.

މި މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
.1

މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތު ކަނޑައަޅައި ،އަދި ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާ
ރާއްޖޭގައި ތަރައްޤީކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރޭވުން.

.2

ރާއްޖޭގެ މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ބަލަހައްޓާ ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި
ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލައި ،އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު  2001/2ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގޮތުގެމަތިން އިންޓަރނޭޝަނަލް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން އޯގަނައިޒޭޝަންގެ މެންބަރުން  1944ވަނަ
ޑިސެމްބަރ

އަހަރުގެ

ވަނަ

7

ދުވަހު

ސޮއިކޮށްފައިވާ

ފާސްކޮށް

އޮން

"ކޮންވެންޝަން

އިންޓަރނޭޝަނަލް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން" )ޗިކާގޯ ކޮންވެންޝަން( ގައި ބަޔާންކުރާ މިންގަނޑުތައް
ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ހަދަންޖެހޭ ޤާނޫނުތައް އެކުލަވާލުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅުން.
.3

މަދަނީ

ދާއިރާ

ވައިގެދަތުރުފަތުރުގެ

ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި

ރާއްޖެ

ބައިވެރިވާ

ބައިނަލްއަޤްވާމީ

މުޢާހަދާތަކާއި އެއްބަސްވުންތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖެއިން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމާއި،
އަލަށް ބައިވެރިވާންޖެހޭ އެފަދަ މުޢާހަދާތަކާއި އެއްބަސްވުންތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި ،ތަރައްޤީކުރުމަށް
ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުން.
.4

ޤައުމީ

ތަރައްޤީއަށްޓަކައި

ދިވެހިރާއްޖެއާ

އެކި

ޤައުމުތަކާ

ވައިގެމަގުން

ގުޅާލުމުގެގޮތުން

ދޭދޭ

މތަކާއެކު ވައިގެދަތުރުފަތުރުގެ އެއްބަސްވުންތައް ކުރުން.
ޤައު ު
.5

ވައިގެދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް ބޭނުންވާ ތަޞައްވުރު އެކުލަވާލައި ތަންފީޒުކުރުމާއި،
ދާއިރާގެ ކުރިއެރުން ދެމެހެއްޓުން.

.6

ރާއްޖޭގެ ކޮމިއުނިކޭޝަނާބެހޭ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައަޅައި ،އެ ސިޔާސަތުތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމާއި،
މޯލްޑިވްސް

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންސް

ރެގިއުލޭޝަން

2003

ގައި

މިނިސްޓްރީއިން

ކުރުމަށް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންތައްތައް ކުރުމާއި  ،އިންޓަނޭޝަނަލް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޔޫނިއަން )އައި.ޓީ.ޔޫ(

އާއި ،އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ޓެލެކޮމިއުނިޓީ )އޭ.ޕީ.ޓީ( ކޮންވެންޝަންތަކުގައިވާ އުޞޫލުތަކުގެ މަތިން،
ރާއްޖޭގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުމާއި ،މިފަދަ އެހެން ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ގުޅިގެން
ކޮމިއުނިކޭޝަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.
.7

ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤިއަށް އެކަށޭނެގޮތެއްގައި ސައިންސާއި އިންފޮމޭޝަން
ޓެކްނޯލޮޖީގެ ބޭނުން ހިފާނެ ޤައުމީ ސިޔާސަތުތަކާއި ،ސްޓްރެޓިޖީތަކާއި ޕްލޭންތައް ކަނޑައެޅުމާއި،
ސަރުކާރުގެ ދާއިރާތަކަށާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީގެ ދާއިރާއިން ލަފައާއި
މަޝްވަރާ ދިނުން.

.8

ރާއްޖޭގައި ޕޯސްޓުގެ ޚިދްމަތް ދިނުމަށް ޤާއިމުކުރެވޭ އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކާއި ،އެހެން ޤައުމުތަކުގެ
އެފަދަ ފަރާތްތަކުގެ ގޮފިތައް ނުވަތަ އެޖެންޓުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވުމާ ގުޅޭގޮތުން،
ދައުލަތާއި ރައްޔިތުންނާއި އަދި އެފަދަ ފަރާތްތައް ޙިމާޔަތްކޮށްދޭ ގަވާއިދުތައް ހަދައި ހިންގުން.

.9

ޕޯސްޓުގެ ޚިދްމަތް ތަރައްޤީކޮށް ،އެކަށީގެންވާ ހެޔޮ އަގެއްގައި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ޕޯސްޓާއި
ކޫރިއަރ ޚިދްމަތް ލިބޭނޭ މަގުފަހިކޮށް ދިނުމާއި ،މިދާއިރާގައި ވާދަވެރި ވިޔަފާރި ތަރައްޤީކޮށް
ދމެހެއްޓުން.
ކުރިއެރުވުމާއި ،ދެވޭ ޚިދްމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ެ

 .10ޕޯސްޓާއި ކޫރިއަރގެ ޚިދްމަތްދިނުމުގައި ،އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް މިދާއިރާގައި އިންވެސްޓްކުރެވޭނެ މަގު
މއި ،ފޮނުވޭ ތަކެތި ބަލައި ފާސްކުރުމާއި ،ރައްދުނުކުރެވޭ ތަކެއްޗާއި ،އަތުލެވޭ
ތަނަވަސްކޮށްދިނު ާ
ތަކެއްޗާއި ،ނައްތާލަންޖެހޭ ތަކެއްޗާބެހޭ ގަވާއިދުތައް ހަދައި ހިންގުމާއި ،މިކަންކަމުގެ ސިޔާސަތުތައް
ކަނޑައެޅުން.
 .11ޕޯސްޓާއި ކޫރިއަރގެ ޚިދްމަތް ދިނުމުގެ ދާއިރާއިން ރާއްޖެ ބައިވެރިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކާއި
އެއްބަސްވުންތަކަށް

ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި

ރާއްޖެއިން

ނޖެހޭ
ކުރަ ް

ކަންތައްތައް

ކުރުމާއި،

އަލަށް

ބައިވެރިވާންޖެހޭ އެފަދަ މުޢާހަދާތަކާއި އެއްބަސްވުންތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި ،ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ
ކަންތައްތައް ކުރުން.
 .12މިނިސްޓްރީ އޮފް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަންގެ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ޤާނޫނީގޮތުން
ހިންގަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.

2

ތިރީގައި މިވާތަންތަން ހިނގަމުންދާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން އެންޑް
ކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ދަށުންނެވެ.
 .1ސިވިލްއޭވިއޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް
 .2ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ
 .3ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް
ސިވިލްއޭވިއޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މަސައްކަތްތައް
 .1މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ދެމެހެއްޓުން.
 .2މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް ބާރުއަޅައި މަސައްކަތްކުރުން.
 .3ޤާނޫނު ނަންބަރު  2001/2ގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަމާގުޅޭ ގަވާއިދުތައް ހެދުން.
 .4މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް މަޝްވަރާދިނުމާއި އެހީތެރިވުން.
 .5މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާއާބެހޭ ގޮތުން މިނިސްޓަރަށް ލަފާދިނުމާއި މަޢްލޫމާތު ދިނުން.
 .6މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާއާބެހޭ މަޢްލޫމާތާއި ލަފާ އާންމުންނަށް ދިނުން.
 .7މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުމުގައި ލަފަޔާއި މަޝްވަރާ
ދިނުމާއި ،މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރުން.
 .8ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް ބޭނުންވާ ތަޞައްވުރު އެކުލަވާލައި ތަންފީޒުކުރުމާއި ،ދާއިރާގެ
ކުރިއެރުން ދެމެހެއްޓުން.

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީގެ މަސައްކަތްތައް
 .1ސަރުކާރުގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ވިއުގަ ޤާއިމުކޮށް ހިންގައި ،ބަލަހައްޓައި ،ތަރައްޤީކޮށް ދެމެހެއްޓުން.
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 .2އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ،އެކަށޭނަ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީގެ ޤައުމީ ޕްލޭންއާއި،
ސްޓްރެޓިޖީތަކާމެދު

މިނިސްޓްރީއަށް

ލަފާ

ދިނުމާއި،

ސަރުކާރުން

ކަނޑައަޅުއްވާ

ސައިންސާއި

އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީގެ ސިޔާސަތުގެ މުރާދު ހާސިލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޝްރޫޢުތަކާއި ޕްލޭންތައް
ރާވައި ،ވިލަރެސްކޮށް ހިންގުން.
 .3އުފެއްދުންތެރިކަން
ޚިދްމަތްތައްދިނުން

އިތުރުކޮށް،
ށއި،
ހަލުވިކުރުމަ ާ

މަޢްލޫމާތުދިނުމުގެ

ޢާންމުކޮށް
ރާއްޖޭގައި

"އިލެކްޓްރޯނިކް

މަގު

ފުޅާކޮށް،

ގަވަރމަންޓް"

ސަރުކާރުގެ

ޓ(
)އީ-ގަވަރމަން ް

ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ "އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމްސް ޕްލޭން" ތަރައްޤީކޮށް ވިލަރެސްކޮށް
ހިންގުން.
 .4ރާއްޖޭގެ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީއާއި އެއާ ގުޅިފައިވާ ސިނާޢީ މަސައްކަތްތައް ތަރައްޤީކުރުން ހަލުވި
ކުރުމަށްޓަކައި،

ސަރުކާރުގެ

ދާއިރާތަކާއި

އިންޑަސްޓްރީ

ބައިވެރިކޮށްގެން

ކަމާބެހޭ

އ
ސިޔާސަތާ ި

ޓެކްނޯލޮޖީއަށް އަންނަ ބަދަލުތައް މުޠާލިޢާކޮށް ،ދިރާސާކޮށް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުން.
 .5ރިސަރޗްކުރުމާއި ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސްކުރުމަށް ޤައުމީ ސައިންސް ފައުންޑޭޝަނެއް
ޤާއިމްކުރުން.
 .6ކޮމްޕިއުޓަރައިޒް ކުރުމާއި ،އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން ހިންގާ ކަންތައްތަކުގައި ،ރާއްޖޭގައި
ބޭނުންކުރަންވީ ،އެއިރަކަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ މިންގަނޑުތަކާއި "،ގައިޑްލައިން" ތަކާއި "ބެންޗްމާކް"
ތައް ކަނޑައަޅައި ،ޢާންމުކުރުން.
 .7ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި އިދާރާތަކުންނާއި ،ސަރުކާރު ބައިވެރިވާ ކުންފުނިތަކުން

ހުށަހަޅާ "އިންފޮމޭޝަން

ނތައް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން.
ސިސްޓަމް ޕްލޭން" ބަލައި ،އެޕްލޭ ް
އ
އ ި
 .8ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށާއި ،އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީގެ ދާއިރާއިން ލަފަ ާ
މަޝްވަރާދިނުން.
 .9ވިލަރެސްކުރެވިގެން ލާމެހިފައިވާ ގޮތެއްގައި އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމްސް ތަރައްޤީކޮށް ،ހިންގައި،
ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ،ސަރުކާރުގެ އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމްސް ސަރވޭ ކުރުން.
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 .10ރާއްޖޭގައި ސައިންސާއި އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީގެ ރޮނގުން މީހުން ބިނާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަޢްލީމާއި
ތަމްރީނުތައް

ކަނޑައަޅައި،

މުޤައްރަރު

އެކުލަވާލުމުގައި،

ސަރުކާރުގެ

ކަމާބެހޭ

އ
މިނިސްޓްރީތަކާ ި

އިދާރާތަކަށް މަޝްވަރާ ދިނުމާއި ،އެހީތެރިވެދިނުން.
 .11ސައިންސާއި

އިންފޮމޭޝަން

ޓެކްނޯލޮޖީގެ

ޤައުމީ

ތަޞައްވުރާއި،

ޕްލޭނާއި،

މަޝްރޫޢުތަކާއި،

ޙަރަކާތްތަކާމެދު ޢާންމުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ،ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުން.
ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ މަސައްކަތްތަ އް
ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސ ◌ްއަ ކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން
އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަނާއި ގުޅިފައިވާ ،އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތެއް ލިބިގެން ،ގަވަރނިންގ ބޯޑެއްގެ ލަފާގެދަށުން
ހިންގާ ރެގިއުލޭޓަރީ އިދާރާއެކެވެ .މި އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
 .1ރާއްޖޭގެ ކޮމިއުނިކޭޝަނާބެހޭ ކަންތައްތައް ރެގިއުލޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ،އެކަންކަމާބެހޭ ޤ ◌ަވާއިދުތައް
ހިންގުން.
 .2ކޮމިއުނިކޭޝަން ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް މަޝްވަރާ ދިނުމާއި ،އެހީތެރިވުން.
 .3ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް ބާ ރު އެޅުން.
 .4ކޮމިއުނިކޭޝަން ދާއިރާއާ ބެހޭގޮތުން މިނިސްޓަރަށް ލަފާދިނުމާއި ،މަ ޢް ލޫ މާ ތު ދިނުން.
 .5ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން ދާއިރާގައި ވާދަވެރި ވިޔަފާރީގެ މާޙައުލެއް ޤާ އިމުކުރުމަށް މަސައްކަތް
ކުރުމާއި ،އެ ދާއިރާގައި އިންސާފުވެރި ،ވާދަވެރި މާޙައުލެއް ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުން.
 .6ރާއްޖޭގެ ކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ދާއިރާގައި ހިނގާ ވާދަވެރިކަމުގެ ރޫޙާ ޚިލާފު ކަންކަން ހުއްޓުވުމަށް
މަސައްކަތްކުރުން.
 .7ރާއްޖޭގައި ކޮމިއުނިކޭޝަނާބެހޭ ކަންތައްތައް ހިންގުމަށާއި ،ނެޓްވާރކް ޤާ އިމުކުރުމަށާއި ،ޚިދް މަތްތައް
ދިނުމަށް ބ ޭ ނުންވާ ލައިސ ަ ންސްތައް ދޫކުރުމާއި ،ބެލެހެއްޓުން.
 .8ކޮމިއުނިކޭޝަން ޚި ދްމަތްދޭ ފަރާތްތަކުންދޭ ޚި ދ ް މަތްތަކަށް ނަގާ އަގުތައް ފާސްކުރުމާއި ،ހުއްދަ ދިނުމާއި،
އަގުތައް މިންގަނޑުތަކެއްގައި ހިފެހެއްޓުމާއި ،ޚި ދްމަތްދޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅޭ މާލީ ގ ◌ަވާއިދުތައް ހަދައި،
ހިންގުން.
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 .9ކޮމިއުނިކޭޝަން ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާއި ،ޚިދްމަތްދޭ ފަރާތްތަކުންދޭ ޚިދްމަތުގެ ފެންވަރު
ދެމެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ މިންގަނޑުތައް ،އެފަރާތްތަކުން އަމިއްލައަށް އެކުލަވާލުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމާއި،
ބާރުއެޅުން.
 .10ކޮމިއުނިކޭޝަންގައި ބޭނުންކުރާ ނަންބަރިންގ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމާއި ބެލެހެއްޓުން .އަދި މިނޫންވެސް
އިލެކްޓްރޯނިކް

ގޮތްތަކަކުން

މުވާޞަލާތް

ކުރުމަށް

ބޭނުންކުރަންޖެހޭ

އިލެކްޓްރޯނިކް

ނަންބަރުތައް

އެކުލަވާލައި ،ބަލަހައްޓައި ހިންގުން.
އނިކޭޝަން ޚިދްމަތްދޭ އެކި ފަރާތްތަކުގެ ވިއުގަތައް ގުޅުމުގައި ،އުފެދިދާނެ ދެބަސްވުންތައް
 .11ކޮމި ު
ޙައްލުކުރުން.
 .12ކޮމިއުނިކޭޝަންގައި ބޭނުންކުރާ އެކިއެކި ސާމާނުގެ ފެންވަރު ކަނޑައަޅައި ،ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ
ދޫކުރުން.
 .13ކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ޚިދްމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުން.
 .14ރާއްޖޭގެ

ނުވަތަ

ރާއްޖެ

ކަވަރުކުރާ

ސެޓެލައިޓްތަކާބެހޭ

ކަންތައް،

ބައިނަލްއަޤްވާމީ

އ
މައިދާނުގަ ި

ވިލަރެސްކުރުން.
އ
ޓ ި
 .15ކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ދާއިރާގައި ބޭނުންކުރުމަށް ހަދާ ތަންތަނާއި ،ބަހައްޓާ އިކްވިޕްމަންޓުތައް ،ތިމާވެއް ާ
ރަޙްމަތްތެރިކުރުމަށް ބާރު އެޅުމާއި ،ހިތްވަރު ދިނުން.
 .16ކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ދާއިރާއާބެހޭ ލަފާ އާންމުންނަށް ދިނުން.
 .17ކޮމިއުނިކޭޝަން ރެގިއުލޭޓް ކުރުމާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުމުގައި ،ދިވެހިރާއްޖެއިން
ދޭންބޭނުންވާ ލަފަޔާއި މަޝްވަރާދިނުމާއި  ،ކޮމިއުނިކޭޝަނާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބައްދަލުވުންތަކުގައި
ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރުން.
 .18ރާއްޖޭގައި ރޭޑިޔޯ ފްރީކުއެންސީ ސްޕެކްޓްރަމް ބެލެހެއްޓުމާއި ،ފްރީކުއެންސީ ދޫކުރުމާއި ،ފްރީކުއެންސީ
ރެޖިސްޓަރ ބެލެހެއްޓުމާއި ،މިކަމާގުޅޭ ކަންކަމުގައި ،ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދާއިރާގައި ވިލަރެސްކުރުން.
 .19ކޮމިއުނިކޭޝަން އިކުވިޕްމަންޓާއި ،ރޭޑިޔޯ ފްރީކުއެންސީ ސްޕެކްޓްރަމް ބޭނުންކުރުމާބެހޭ ލައިސަންސް
ދޫކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން.
 .20އިންޓަރފިއަރަންސާބެހޭ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ،އިންޓަރފިއަރަންސާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް
ތަޙްޤީޤުކުރުން.
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 .21ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާ ހިންގުމަށް މަގުފަހި ކުރުމުގެގޮތުން ފްރީކުއެންސީތައް ދޫކުރުމާއި،
ކޭބަލް ޓީވީގެ ވިއުގަތަކާއި އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އޮޕަރޭޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމާއި،
މިދާއިރާގެ ޚިދްމަތްތަކުގެ ޓެކްނިކަލް މިންގަނޑުތައް ކަނޑައަޅައި ތަންފީޒުކުރުމާއި ،ޒަމާނީ ޓެކްނޯލޮޖީ
މެދުވެރިކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން.
 .22ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕޯސްޓުގެ ޚިދްމަތްދޭ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
 .23ޕޯސްޓުގެ ޚިދްމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދްމަތުގެ ފެންވަރު ބެލުން.
 .24ޕޯސްޓުގެ ދާއިރާ ރެގިއުލޭޓްކުރުމާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުމުގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން
ދޭން ބޭނުންވާ ލަފަޔާއި މަޝްވަރާ ދިނުމާއި ،ޕޯސްޓާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ރާއްޖެ
ތަމްސީލުކުރުން.
 .25މީގެ

އިތުރުންވެސް

ޙާޞިލުކުރުމަށް

ކޮމިއުނިކޭޝަން

ކުރަންޖެހޭ

އޮތޯރިޓީ

ކަންކަމާއި،

އޮފް

މޯލްޑިވްސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

އުފައްދާފައިވާ

ކޮމިއުނިކޭޝަން

މަޤްޞަދުތައް
އޮތޯރިޓީ

އޮފް

މޯލްޑިވްސްގެ މަސައްކަތް ކަމުގައި ކަނޑައަޅުއްވާ ކަންކަން ކުރުން.
____________________
 23މާޗް 2009
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