މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުގެ މަސައްކަތްތައް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އުފައްދަވާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދޭ
ބާރުގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ .މި މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
 .1ޤައުމުގެ މަޞްލަޙަތު ރައްކާތެރިކޮށް ،ސުލްހަމަސަލަސްކަން ގާއިމުކުރުމަށްކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކާއި ،ކުށްކުރުން
މަދުކުރުމާއި އާންމުންގެ ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި ،މުދަލާއި ފައިސާގެ ރައްކާތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް
ފުލުހުންކުރާ މަސައްކަތްތައް ހިންގާގޮތް ބެލެހެއްޓުން.
 .2ޤާނޫނީގޮތުން ބަންދުކުރަންޖެހޭ މީހުން ބަންދުކޮށް ،ހައްޔަރުކުރަންޖެހޭ މީހުން ހައްޔަރުކޮށް ،އަރުވާލަންޖެހޭމީހުން
އަރުވާލައި ބެލެހެއްޓުން.
 .3ބަންދުކޮށްފައިތިބޭ މީހުންނާއި ހައްޔަރުކޮށްފައިތިބޭ މީހުންނާއި ،އަރުވާލާފައިވާ މީހުންގެ ސިޓީއާއި އިލްތިމާސް،
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފޮނުވައި ،ލިބޭ ޖަވާބު އެ މީސްމީހުންނަށް އެންގުން.
 .4ޤާނޫނު ނަންބަރު " 1/2003ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ޤާނޫނު" ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ،ޖަމާޢަތްތަކާއި،
ކްލަބްފަދަ ތަންތަން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށް ،އެފަރާތްތައް ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި ހަރަކާތްތެރިވުމަށް
އެހީތެރިވެދިނުން.
 .5ރާއްޖޭގެ ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ރަޖިސްޓްރާކަމާއި ،ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުން.
 .6ރާއްޖޭގެ ޖަމާޢަތްތައް އަތޮޅު ފެންވަރުގައާއި ރަށުފެންވަރުގައި ތަރައްޤީކުރުން.
ތކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  3ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން،
 .7ޤާނޫނު ނަންބަރު  1/2003ޖަމްޢިއްޔާ ަ
ރާއްޖޭގެ

ތަރައްޤީއަށް

މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ

ހިލޭ

ސާބަހަށް

މަސައްކަތްކުރާ

ޖަމްޢިއްޔާތައްކަމުގައި ބެލެވޭ ކޮމިއުނިޓީ އޯގަނައިޒޭޝަންތައް ކުރިއެރުވޭނެ ގޮތްތަކާއި ހިތްވަރު ދެވޭނެ ގޮތްތައް ހޯދައި،
ބަލައި ،އެވަގުތަކަށް އެޅެންހުރި ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ރާވައި ،ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތައް
ތަންދޭ ގޮތެއްގެ މަތިން އެކަންތައް ކުރުން.
 .8ކޮމިއުނިޓީ އޯގަނައިޒޭޝަންތަކުގެ ދައުރު ފުޅާކޮށް ،އެތަންތަން ތަރައްޤީކޮށް ،ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.
 .9ކޮމިއުނިޓީ އޯގަނައިޒޭޝަންތަކުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އެހީއާއި މާލީ އެހީ ،ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން
ހޯދިދާނެ ގޮތްތަކާއި ބެހޭގޮތުން ،އެފަރާތްތަކަށް މަޝްވަރާއާއި މަޢްލޫމާތުދީ ،އެފަދަ އެހީއާބެހޭ ކަންތައްތައް
ވިލަރެސްކޮށް ،އެފަދަ އެހީ ބޭނުން ކުރެވެމުންދާ ގޮތް ބެލުން.

 .10ޒިންމާދާރު ރައްޔިތުކަމާމެދު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް ،ޖަމާޢަތުގެ ތަރައްޤީގައި ޒިންމާދާރު ރައްޔިތުން ބިނާކުރުމާއި،
ޖަމާޢަތްތަކުގެ ޙަރަކާތްތަކަށް ޝައުޤުވެރިކުރުވުމާއި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން.
 .11ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި އިދާރާތަކުންނާއި ،ކޮމިއުނިޓީ އޯގަނައިޒޭޝަންތަކުންނާއި ،ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރުން ކުރާ ގިނަ
މަސައްކަތްތަކަކީ ،ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ އަމާޒުތަކަށް ވާޞިލްވުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކެއް ކަމަށްވާތީ ،މި ތިން ފަރާތުގެ
ގުޅުން ތަރައްޤީކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.
ޓ
 .12ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީގެ މަޤްޞަދުތައް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކާއި ،ޕްރައިވެ ް
ސެކްޓަރުން ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކާއި ،ކޮމިއުނިޓީ އޯގަނައިޒޭޝަންތަކުން ހިންގާ ޙަރަކާތްތައް ގުޅިގެން ކުރިއަށް
ގެންދެވޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކޮށް ،މިފަދަ ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސް ކުރުން.
 .13ސަރުކާރުގެ

އިދާރާތަކުން،

ކޮމިއުނިޓީ

އޯގަނައިޒޭޝަންތަކުގެ

އެއްބާރުލުމާއެކު

ކުރިޔަށް

ގެންދަން

ބޭނުންވާ

ރ
މަޝްރޫޢުތަކުގައި ،ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއާއި ކޮމިއުނިޓީ އޯގަނައިޒޭޝަންތަކާ ދެމެދު ،މެދުވެރިއެއްގެ ދައު ު
އަދާކުރުން.
 .14ސަރުކާރުގެ ވަކި ދާއިރާއަކާ ނުގުޅޭ ކަންތައްތަކުގައި ،ސަރުކާރުން ކޮމިއުނިޓީ އޯގަނައިޒޭޝަންތައް މެދުވެރިކޮށް
ކުރިޔަށް ގެންދަން ބޭނުންވާ މަޝްރޫޢުތައް އެފަދަ ޖަމާޢަތްތަކާއި ގުޅިގެން ހިންގުން.
 .15އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާ ،ޖަމާޢަތްތަކުގެ ޤައުމީ ފޯރަމެއް ޤާއިމްކުރުން.
 .16އާންމުކޮށް އިޝްތިހާރުކުރުމަށް ހުއްދަ ދިނުން.
 .17ކާނިވަލް ،ފަންފެއަރފަދަ ތަންތަން ހުޅުވުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން.
 .18އަޚްލާޤީގޮތުން މަނާ ލަވަޖެހުމާއި ،އެފަދަ ލަވަކިއުން މަނާކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
 .19ރާއްޖޭގައި ޤާނޫނާއި ޚިލާފު ކަންތައްތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކާމެދު ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅުން.
ވއި ދިނުމާއި
 .20މީހެއްގެ އެއްޗަކުން ނުވަތަ ބައެއްގެ އެއްޗަކުން އަނެކަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް ތުރާވާނަމަ އެކަމެއް ފިލު ަ
އާންމު އުނދަގުލުގެ މައްސަލަތައް ބެލުން.
 .21ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމަށް އުފެދިފައިވާ ޕްރޮވިންސް އޮފީސްތައް ކުރިއަރުވާ
ތަރައްޤީކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުން.
 .22ޤާނޫނުއަސާސީގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޕްރޮވިންސްތަކަށް ދެވޭ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު ބޭނުންކުރެވެމުންދާ ގޮތް ބަލަމުން
ގެންދިއުން.

2

 .23ޤައުމީ ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމުގައި ،ޕްރޮވިންސްތައް ތަރައްޤީކުރުމުގެ ސިޔާސަތާއި ،ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތާ
އެއްގޮތަށް ކުރިއަށްދޭތޯ ބެލުން.
 .24ޕްރޮވިންސްތަކުން

ހަދާ

ގަވާއިދުތަކާއި،

ގެންގުޅޭ

އުސޫލުތަކުގައާއި

ފިޔަވަޅުތަކުގައި

ވީހާވެސް

އެއްގޮތަކަށް

ކަންތައްކުރުމަށް ބާރުއެޅުން.
 .25ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ސަރަޙައްދުތަކާއި އަތޮޅުތަކާއި ރަށްތަކުގެ ތަރައްޤީއާއި އިދާރީކަންތައްތައް
ހިނގާނުހިނގާ ގޮތް ބަލައި ،ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް  ،އަޅަންޖެހޭ
ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.
 .26ރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަނާބެހޭ އެންމެހައި ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައަޅައި ހިންގައި ތަންފީޒުކުރުން.
 .27ރާއްޖެއަށް އެތެރެވާ މަސްތުވާތަކެތި ދެނެގަނެ އެތެރެވާ ދޮރުތައް ބަންދުކޮށް އެކަމާބެހޭ ގޮތުން ހަދާފައިވާ ޤާނޫނުތައް
ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން ތަންފީޒުކުރުން.
 .28ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުންދޭ ޚިދްމަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުން ކުރާ ޝަކުވާތަކުގެ ތެރެއިން ،ދައުލަތުގެ އެހެން
މުއައްސަސާއަކުން ބެލުމަށް ހަމަޖެހިފައިނުވާ ޝަކުވާތައް ބަލައި ،ކަމާގުޅޭ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.
އޒުގެ ދަށުންހިންގާ އޮފީސްތަކުގެ އިންސާނީ އަދި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކޮށް،
 .29މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެ ާ
މިއޮފީސްތަކުގެ އިދާރީ ހިންގުން ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
އެންޑް ޓްރެޜަރީން މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓަށް ލިބުމުން ،އެފައިސާ އެއޮފީސްތަކަށް ފޯރުކޮށް ދިނުމާއި ،މިނިސްޓްރީގެ
ދަށުން ހިންގާ އޮފީސްތަކަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.
ގއި
 .30މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން ޤާނޫނީގޮތުން ހިންގަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހިން ަ
ބެލެހެއްޓުން.
ތިރީގައިމިވާ ތަންތަން ހިނގަމުންދާނީ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ ދަށުންނެވެ.
 .1މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
 .2މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީ
 މާލޭގެ އަވަށު އޮފީސްތައް .3ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރީހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސް
 .4ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން
 .5ޕްރޮވިންސް އޮފީސްތައް
3

 އަތޮޅު އޮފިސްތައް ރަށު އޮފީސްތައް .6ޑިޕާޓ ް މަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މަސައްކަތް
 .1ޤައުމުގެ އާންމު މަޞްލަޙަތު ރައްކާތެރިކޮށް ،ސުލްހަމަސަލަސްކަން ޤާއިމްކުރުން.
 .2އާންމުންނަށް

ދިމާވާ

އުދަނގޫތަކުން

އެމީހުން

ރައްކާތެރިކޮށްދީ،

އަމާންކަމާއެކު

ދިރިއުޅެވޭނޭ

މުޖުތަމަޢެއް

ޤާއިމުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ރައްޔިތުންނާއެކު މަސައްކަތްކުރުން.
 .3ރާއްޖޭގެ ވައިގެ ބަނދަރުތަކަށް އަރާ ފައިބާ މީހުންނާއި ،ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ބަނދަރުތަކަށް ވަދެނުކުމެވާ މީހުންނާއި،
ށ،
އެތަންތަނަށް ވެއްދޭ ތަކެއްޗާއި ،ނެރެވޭ ތަކެތި ބެލުމުގައި ޤާނޫނުގައި މަނާކަމަށްބުނާ އެއްޗެއް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮ ް
ނ
ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރުވިޔަ ނުދިނުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވުމާއި ،މިފަދަ ކަންކަމާބެހޭ ގޮތުން ކުރި ް
މަޢްލޫމާތު ހޯދައި ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ސަލާމަތާބެހޭ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން.
 .4ރައްޔިތުންނަށް މުދަލާއި ފައިސާގެ ރައްކާތެރިކަން ޔަޤީންކޮށްދިނުން.
 .5އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ރައްކާތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.
 .6ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށްކުރާ ކަންތައްތަކުގެ މައްސަލަތައް ބަލައި ތަޙްޤީޤުކޮށް ޤާނޫނީގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް
އެޅުން.
 .7އާންމުންގެ ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ޓްރެފިކް ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން.
 .8ކުށްކުރުން މަދުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.
 .9މުޖުތަމަޢުގައި ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ،މުޖުތަމަޢުގެ އެކިފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް
ކުރުން.
މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީގެ މަސައްކަތްތައް
ކ
 .1މާލެއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މޫނުމަތި ކަމަށްވާތީ ،މާލެ ސާފުތާހިރުކޮށް ބޭއްވުމަށާއި ،މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަ ީ
ގ
ރއްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުވައި ،އަވަށްތަކުގެ ގޯތިގެދޮރާއި މަގުތަކު ެ
ސާފުތާހިރުކަމަށް ލޯބިކުރާ ބަޔަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ަ
ސާފުތާހިރުކަން ބަލަހައްޓައި ،މަގުތަކާއި ޕާކުތަކާ އަދި އެނޫންވެސް ތަންތަން ކުނިކަހައި ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
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 .2މާލޭގައި

ދިރިއުޅޭ

ރައްޔިތުންގެ

ދުޅަހެޔޮކަމަށާއި

ހިތްހަމަޖެހިގެން

ދިރިއުޅެވޭ

ކަހަލަ

ވެށްޓެއް

ގާއިމްކޮށް

ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނު" އާއި ތިމާވެއްޓާބެހޭ ވުޒާރާއިން
ކަ ނޑައަޅުއްވާ ގަވާއިދުތަކާއި ،މިންގަ ނޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން މާލޭގައި އުފެދޭކުނި އެއްތާކަށް ޖަމާކުރުމާއި،
ޖަމާކުރެވޭ ކުނިތައް ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.
އވާމީހުންނަށް މާލޭގެ މަގުތަކަކީ އަމަންއަމާން ތަނަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި
 .3ހިނގާ ބިނގާވެއުޅޭ މީހުންނަށާއި ،އެއްޗެހި ދު ް
މާލޭގެ މަގުތައް ހަދައި މަރާމަތުކޮށް މާލޭގެ މަގުތަކާއި މިނޫންވެސް އާންމު ތަންތަން އަލިކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބައްތި
ހަރުކޮށް ،ބައްތިތައް ދިއްލައި މަގުތަކާއި އާންމު ތަންތާގެ ނަންބޯޑުތަކާއި ސައިންބޯޑުތައް ބަހައްޓައި އެތަކެތި
ބެލެހެއްޓުން.
ލ
 .4މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށާއި ،މާލެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންނަށް ހިތްހަމަޖެހިގެން ދިރިއުޅެވޭކަހަލަ ތަނަކަށް މާ ެ
ހެދުމަށްޓަކައި ،މާލޭގެ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ގަސްއިންދާ ޒީނަތްތެރިކޮށް ޕާކުތަކާއި ،މާރުކޭޓް ،އާންމު ފާޚާނާ ފަދަ
ޢާންމުންނަށް ބޭނުންވާނެ ތަންތަން ހަދައި ،އެފަދަ ތަންތަން ބަލަހައްޓައި އެތަންތަނާ ބެހޭގޮތުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް
ތަންފީޒުކުރަމުން ގެންދިއުން.
ށ
 .5މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި އެފަދަ މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަ ް
ހިތްވަރުދީ ،ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ،ގުދަން ،ގަރާޖު ،ވޯކްޝޮޕް ފަދަ އިޤްތިސާދީ މަސައްކަތްކުރާ
ތަންތަން ހެދުމުގެ ހުއްދަދީ ،އެތަންތަން ހިންގުމަށް ބޭނުންވާނެ ގަވާއިދުތައް ތަންފީޒުކުރަމުން ގެންދިއުން.
 .6އެއްމެދު އިމާރާތްތަކާބެހޭ ގަވާއިދުތައް ހިންގުން.
 .7ރާއްޖޭގެ ބިން ބައިކުރުމާއި ،ދޫކުރުމާއި ،ގެންގުޅުމާއި ،ބިމުގެ ވެރިފަރާތް ބަދަލުކުރުމާއި ،ވިއްކުމާއި ،ކުއްޔަށް
ދިނުންފަދަ މުޢާމަލާތްތަކާބެހޭ މަސައްކަތްތައް ހިންގުން.
 .8މާލޭގެ ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީއާބެހޭ މަސައްކަތް ކުރުން.
 .9މާލޭގެ ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދުތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.
 .10މާލޭގެ

ރައްޔިތުންނަކީ

އެއްދުވަހުން

އަނެއްދުވަހަށް

އާބާދީ

އިތުރުވަމުންދާ

ވެށްޓެއްގައި

ދިރިއުޅެންޖެހިފައިވާ

ބަޔަކަށްވުމާއެކު މާލޭގެ އާބާދީއާބެހޭގޮތުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ހަދައި ،މާލެއާއި ހުޅުމާލޭގެ ވަޒަންވެރިންގެ
ރަޖިސްޓަރީ ބެލެހެއްޓުން.
 .11އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކާއި ވިއްސާރަވުމާއި ،ފެންބޮޑުވުމާއި ،ރާޅު އެރުންފަދަ ހާދިސާތަކުން މާލޭގެ ރައްޔިތުން
ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި ،ޤައުމީ ޑިޒާސްޓަރ މެނެޖްމަންޓް ޕްލޭނުގެ ދަށުން މާލެއަށް ޑިޒާސްޓަރ މެނެޖްމަންޓް ޕްލޭނެއް

ހަދައި ،ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބަލަހައްޓައި ،މިފަދަ ހާދިސާތަކާއި ގުޅިގެން ގެދޮރާއި މުދާ ހަލާކުވެ ހާލުގައިޖެހޭ
މީހުންނަށް އެހީތެރިވެ ދިނުން.
5

 .12އާންމު ސަރަޙައްދުތަކާއި ދިރިއުޅެން ކަޑައެޅިފައިވާ ޚާއްޞަ ސަރަޙައްދުތައް ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
އ
 .13މާލޭގެ ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓަރީ ބަލަހައްޓައި ،އެކަމާބެހޭ ގަވާއިދުތައް ހަދައި އެކަމާބެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތަ ް
ބެލެހެއްޓުމާއި ،ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި ،މިގޮތުން މާލޭގެ ރަށްވެހިންނަށް ބަދަލުވާމީހުންނަށް ސެޓްފިކެޓް
ދޫކުރުން.
ދތައް ހަދައި ،ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.
 .14މާލޭގެ މޫދަށް އެރޭ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ލައިފްގާޑުން އުފައްދައި ،އެކަމާބެހޭ ގަވާއި ު
 .15އެކިއެކި ޤައުމީ މުނާސަބަތުތަކަށާއި ރާއްޖޭން ބޭރުން ވަޑައިގަންނަވާ މެހެމާނުންނަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވުމަށާއި ،ޤައުމީ
މުހިންމު މުނާސަބަތުތަކުގައި މާލެ ޒީނަތްތެރިކޮށް ދިދަޖަހާ ތައްޔާރުކުރުން.
 .16މާލޭގެ ޤަބުރުސްތާނުތައް ބެލެހެއްޓުން.
 .17މާލޭގެ އަވަށު އޮފީސްތައް ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތް ބަލައި އަވަށު އޮފީސްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އިރުޝާދު ދިނުން.
 .18މާލެއާއި މާލެވިލިނގިލީގެ ފަޅުތެރެ ބެލެހެއްޓުމާއި ،ފަޅުތެރެއާބެހޭ ގަވާއިދު ހަދައި ހިންގުން.
 .19މާލޭއާއި މާލެވިލިނގިލީގެ އެއްގަމުތޮށްޓާއި ކަނޑުތޮށިލައި ،އެ ތޮށިތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
 .20މާލޭއާއި މާލެވިލިނގިލީގެ ފަޅުތެރެ ސާފުކުރުމާއި ،މާލޭގެ ފަޅުން ފައްތިޔާ ދޫކުރުން.
 .21މާލެއާއި މާލެވިލިނގިލީގެ ފާލަންތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
މާލޭގެ އަވަށު އޮފީސްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް
 .1މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަކީ އިޖްތިމާޢީ އަދި އިޤްތިސާދީ ގޮތުން ފުދުންތެރި ބަޔަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ
އޮފީސްތަކުން މާލޭގެ އަވަށް އަވަށަށް އަމާޒުކުރައްވައިގެން ހިންގަވާ ޕޮރޮގްރާމް ތަކުގައި ބައިވެރިވެ އެހީތެރިވެދީ އަވަށު
ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އިޖްތިމާޢީ ރޫޙު އާލާކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.
ދ
 .2މާލެއަކީ އަމާންކަމާ ޞުލްޙަވެރިކަމާ އެކުގައި ،އެކަކު އަނެކަކަށް އިޙްތިރާމްކުރާ ރައްޔިތުންތަކެއް ދިރިއުޅެމުންގެން ާ
ތަނަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ،ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން ހައްދަވަމުން ގެންދަވާ އާންމު ގަވާއިދުތައް ތަންފީޒުކުރުމުގައި
އަވަށު ފެންވަރުގައި ބައިވެރިވެ އެހީތެރިވެދިނުން.
 .3މާލެއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މޫނުމަތި ކަމަށްވާތީ ،މާލެ ސާފުތާހިރުކޮށް ބޭއްވުމަށާއި މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަކީ
ސާފުތާހިރު ކަމަށް ލޯބިކުރާ ބަޔަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ،ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވައި ،އަވަށުގެ ގޯތިގެދޮރާއި މަގުތަކުގެ
ސާފުތާހިރުކަން ބަލަހައްޓައި ،އަވަށުގެ މަގުތަކާއި ޕާކުތަކާއި އަދި އެނޫންވެސް ތަންތަން ކުނިކަހާ ސާފުކޮށް
ބެލެހެއްޓުން .
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އ
 .4ހިނގާ ބިނގާވެއުޅޭ މީހުންނަށާއި އެއްޗެހި ދުއްވާ މީހުންނަށް މާލޭގެ މަގުތަކަކީ އަމަން އަމާން ތަނަކަށް ހެދުމަށްޓަކަ ި
ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގައި ،އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އެއްޗެތި ޕާރކުކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި،
ހަމަޖެހިފައިވާ ގަވާއިދުތައް ތަންފީޒުކުރުން .
 .5މާލޭގައި ދިރިއުޅެމުންގެންދާ ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒު ކުރައްވައިގެން ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި އިދާރާތަކުން އާންމުކޮށް ހިންގާ
އިޖްތިމާޢީ ،ޞިއްޙީ އަދި މިނޫންވެސް އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކުގައި ބައިވެރިވެ އެހީތެރިވެދިނުން .
 .6ތަރައްޤީގެ ގޮތުން އަވަށު ތެރޭގައި ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް ހިތްވަރުދީ އެފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރެވެމުންދަނީ
ހަމަޖެހިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތަށްތޯ ބަލައި އެގަވާއިދުތައް ތަންފީޒު ކުރުމާއި އަވަށުގެ ހަވާލުގައި ހުންނަ
ބިންބިމާއި އިމާރާތްތައް ބެލެހެއްޓުން .
އ
 .7ކުޑަކުދިންނާއި ޢާއިލާތަކުގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި ،ޢާއިލާތެރޭގައާއި ،ޢާއިލާތަކުގެ މެދުގަ ި
ކުޑަކުދިންނަށާއި

އަންހެނުންނަށް

ކުރިމަތިވާ

ހާނިއްކަތަކާއި

އަނިޔާތަކުން

އެބައިމީހުން

ނ
ސލާމަތްކުރަ ް
ަ

މަސައްކަތްކުރުން .
 .8މާލޭގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ރައްޔިތުންގެ އާއްމު ދިރިއުޅުމަށް އުނދަގޫ ނުވާފަދަގޮތަކަށް ހިންގުމަށް ބާރުއެޅުން.
 .9މުޖުތަމަޢުގައި ގެންގުޅޭ އަޚްލާގީ މިންގަ ނޑާއި މާބޮޑަށް ޚިލާފުވެ މުޖުތަމަޢުގެ ގިނަމީހުން ބޭނުންނުވާފަދަ އަޚްލާގީ
ކަންކަން ހުއްޓުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން.
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސްގެ މަސައްކަތްތައް
 .1ކުށްވެރިން ހައްޔަރުގައި ބޭތިއްބުމާއި ،އެމީހުން ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރުން .
 .2ހައްޔަރުކޮށްފައިތިބޭ މީހުންނާމެދު ކަންތައްތައް ކުރެވެނީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާއި ސަރުކާރުގެ
ސިޔާސަތާއި ،ހައްޔަރުގައި މީހުން ބޭތިއްބުމުގެ އާންމު އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންތޯ ބަލައި ،އެކަންކަން
ހިންގުން .
 .3ކުށްވެރިން އަލުން އަނބުރާ މުޖްތަމަޢަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ރާވައި ،ހިންގާނެ ނިޒާމެއް
ގާއިމުކުރުން .
އ
 .4އެކިކަހަލަ ފަންނީ ތަމްރީނު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން ޤާނޫނާއި ގަވާއިދު ހުއްދަކުރާ މަސައްކަތްތަ ް
ކުށްވެރިންނަށް ދަސްކޮށްދިނުން .

7

ތ
 .5އިޖްތިމާޢީ ޚިދްމަތްތަކަށާއި ،މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ވަސީލަތްތަކަށާއި ،ތަޢްލީމާއި ތަމްރީނު ހޯދުމަށާއި ،ދީނީ ތަރުބިއްޔަ ު
އުނގެނުމަށާއި ،ޞިއްޙީ ފަރުވާ ހޯދުމަށާއި މިނޫންވެސް އިޖްތިމާޢީ ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށް ފުރުސަތު ލިބޭނެފަދަ
ސަލާމަތް ،ރައްކާތެރި އިންސާނީ ވެށްޓެއް ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިބޭމީހުންނަށް ހޯދައިދިނުން .
 .6ޖިނާއީ

މައްސަލަތަކާބެހޭ

އެހެނިހެން

އިދާރާތަކާ

އެއްބާރުލައިގެން،

މުޖްތަމަޢުގެ

ސަލާމަތާއި

ރައްކާތެރިކަމަށް

މަސައްކަތްކުރުން .
 .7ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމުގެގޮތުން އަރުވާލަންޖެހޭ މީހުން އަރުވާލައި ،ޖަލަށްލާންޖެހޭ މީހުން ޖަލުގައި ބަންދުކޮށް ،ގޭގައި
ބލައި ،އެކުށެއްގެ
ބަންދުކުރަންޖެހޭ މީހުން ގޭގައި ބަންދުކޮށް ،އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެފައިވާ ކުށުގެ ބާވަތަށް ަ
ސަބަބުން އެހެންމީހުންނަށް ނުރައްކަލެއް ނުލިބޭނެ ގޮތުގެމަތިން އެފަހަރަކަށް ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ގޮތެއްގެމަތިން ބަންދުގައި
ބައިތިއްބައިގެން ބެލެހެއްޓުން .
 .8ސަރުކާރުގެ އޮފީހަކުން ކުރައްވާ އަމުރަކަށް ނުވަތަ އެންގެވުމަކަށް ނުކިޔަމަންތެރިވެގެން ނުވަތަ އަމަންއާންމަށް ގެއްލުން
ހމަތުވެގެން ހައްޔަރުކުރަންޖެހޭ މީހުން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު  5/78ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން
ލިބިދާނެ ކަމަކާމެދު ތު ު
ހައްޔަރުކޮށް ދޫކުރުން .
 .9އެކި ކުށްކުށުގައި ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭ މީހުން ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ފޮނުވަންއެދޭ ސިޓީ ފޮނުވައިދީ ،ލިބޭ
ޖަވާބު އެމީސްމީހުންނަށް ރައްދުކޮށްދިނުން .
 .10ބަންދު މީހުން ފޮނުވާ  ،އަދި އެމީހުންނަށްލިބޭ ސިޓީތަކުގެ ތެރެއިން ،އަމަންއާންމަށް ގެއްލުމެއް ވެދާނޭގޮތުން ނުވަތަ
ފިތުނަފަސާދައިގެ ގޮތުން މީހުންގެ މެދުގައި ނުރައްކާތެރިކަމެއް އުފެދިދާނޭގޮތެއް ނުވަތަ މިނޫންގޮތެއްގައިވެސް ،ދައުލަތާ
އިދިކޮޅު ޢަމަލެއް ހިންގަފާނޭ ކަމުގެ މަޢްލޫމާތު ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ސިޓީ ކަނޑައި ،ބަލައި ،ދޫކުރަން ފެންނަ ސިޓީ
ގަވާއިދުން އެފަރާތްތަކާ ހަވާލުކުރުން .
 .11ޤާނޫނު ހިންގާ ފަރާތްތަކުން ބަންދުކުރަން އަންގާމީހުން ބަންދުކޮށް ދޫކުރަން އަންގާމީހުން ދޫކުރުން .
 .12ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ އެކިއެކި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބަންދުކުރެވިފައިތިބޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ކެއިންބުއިމާއި
ސއިދިނުމާއި ޞިއްޙީ ފަރުވާދޭންޖެހޭ
ބޭހުގެ ކަންތައް ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިދޭންޖެހޭ މީހުންނަށް އެކަން ހަމަޖައް ަ
މީހުންނަށް ޞިއްޙީ ފަރުވާދިނުމާއި އަދި މިނޫންވެސް ބަންދުމީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުން .
 .13ބަންދުކުރެވިފައިވާ މީހުން ތިބޭ ތަންތަނުގައި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ހިއުމަންރައިޓްސްއާބެހޭ ޤާނޫނު މަނާކުރާފަދަ ކަމެއްވިޔަ
ނުދިނުން.
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ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ މަސައްކަތްތައް
 .1ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން  10އަހަރުންމަތީގެ ކޮންމެ މީހަކަށް ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު
ހަދައިދިނުމާއި މިކަމާބެހޭ އެންމެހާ ކަންތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން .
 .2ކާކުކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނެތުމުގެ ސަބަބުން ލިބެން އޮތް ޙައްގެއް ގެއްލޭނަމަ އެފަދަކާޑެއް ހަދައިދެވެންދެން ވަގުތީ
ރަސްމީ ލިއުމެއް އެފަރާތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން.
 .3މުޅި ރާއްޖޭގައި އެއް އުސޫލަކުން އާބާދީގެ ރަޖިސްޓަރީތައް ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ ތަމްރީނުދީ އެ ރަޖިސްޓަރީތައް ލިޔެ
ބެލެހެއްޓުމުގައި އެހީތެރިވުން .
 .4ސަރުކާރުގެ އޮފީސް އޮފީހުން އާންމުންނާބެހޭ އެކިއެކި ކަންކަމުގައި ފޮނުވާ މުވައްޒަފުންނަށް " ކާކުކަން އަންގައިދޭ
ކާޑު " ހަދައިދިނުމާއި މިކަމާބެހޭ ރެކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުން .
ގ
 .5ދިވެހި ކުޑަކުދިންނަށް ހަދާދެވޭ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓުގައި އެކުދިންގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ެ
ނަންބަރު ޖެހުމަށްޓަކައި ނަންބަރު ދޫކުރުން .
 .6ޢުމުރުން  10އަހަރު ނުފުރޭ ކުޑަކުދިންނަށް ވަގުތީ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހަދައިދިނުން .
ޕްރޮވިންސް އޮފީސްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް
 .1ޕްރޮވިންސްގައި ހިމެނޭ އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ރަށްރަށުގެ ޢުމްރާނީ ،އިޖްތިމާޢީ އަދި އިޤްތިސާދީ
ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ރައްޔިތުން އިސްނަގައިގެން ޕްލޭންތަކާއި މަޝްރޫޢުތައް ރާވައި ހިންގުމަށް ބާރުއެޅުމާއި ،މިފަދަ
މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތަކާއި ފައިސާއާއި ފަންނީ އެހީ ލިބޭނެމަގު ފަހިކޮށްދިނުން.
 .2ޕްރޮވިންސްގެ ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީއާގުޅޭ ގޮތުން ރައްޔިތުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ
ނތައްތައް އެއިދާރާތަކަށް ހުށަހެޅުން.
އިދާރާތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަންޖެހޭ ކަންތައް ފާހަގަކޮށް އެކަ ް
 .3ޕްރޮވިންސްގައި ހިމެނޭ އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގެ އާންމު ހާލަތު ހުރިނެތްގޮތް ބެލުމާއި ވިއްސާރަވެގެން ނުވަތަ އެނޫނަސް
ޤުދުރަތީ ގޮތުން ރަށްރަށުގެ މީހުންނަށް ލިބޭ ގެއްލުންތައް ވަޒަންކޮށް  ،ސަރުކާރުން ދޭން ހަމަޖައްސާ އެހީދިނުމާއި
އަތޮޅެއްގައި ކާޑުގެ ބާވަތްތައް މަދުވެއްޖެނަމަ ކާޑު ފޮނުވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން.
 .4ޕްރޮވިންސްގައި ހިމެނޭ އަތޮޅު ކުރިއަރުވާ ކޮމިޓީ އަދި ރަށްކުރިއަރުވާ ކޮމިޓީތައް އިންތިޚާބު ކުރުމާއި ،އެކޮމިޓީތައް
ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.
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 .5ޕްރޮވިންސްގައި ހިމެނޭ އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގާ،

ސަރުކާރުގެ ވަކި އޮފީހަކާއި ހަވާލުކުރައްވާފައިނުވާ ކަންތައްތައް

ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.
 .6ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންގެންދާ ޚިދްމަތްތައް އަތޮޅުތަކުން ދިނުމުގައާއި ،އެ ވުޒާރާތަކުން
އަތޮޅުތަކުގެ

ތަރައްޤީއާބެހޭ

ގޮތުން

ހިންގާ

މަޝްރޫޢުތަކާއި

މަސައްކަތްތައް

ރާވައި،

ހިންގައި

މިކަންކަން

ވިލަރެސްކުރުމުގައި ،އެ ވުޒާރާތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުން.
ޝރޫޢުތައް ރޭވުމާއި،
 .7ޕްރޮވިންސްގައި ހިމެނޭ އަތޮޅުތަކުގެ ތަރައްޤީގެ ހާލަތު ވަޒަންކޮށް އިތުރަށް ހިންގަން ފެންނަ މަ ް
ހިންގުމާއި ،ވިލަރެސްކުރުމާއި ހިނގާނުހިނގާގޮތް ބެލުން  .މި މަޝްރޫޢުތައް އެކުލަވާލުމުގައި ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީތަކުގެ
މަޝްވަރާއާއި ފަންނީ އެހީ ހޯދުން .
 .8ޕްރޮވިންސްގައި ހިމެނޭ އަތޮޅުތަކުންނާއި މި އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުން ހުށަހަޅާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ދިރާސާކޮށް
އެމަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް މަގުފަހިކުރުން .
 .9ޕްރޮވިންސްގައި ހިމެނޭ އަތޮޅުތަކުގައި ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން ހިންގާ ޞިނާޢީ މަސައްކަތްތަކަށާއި ،ގެދޮރު އެޅުމަށާއި
އާންމު ޚިދްމަތްތައްފަދަ ކަންކަމަށް ބޭނުންވާ ބިންތައް ފާހަގަކޮށް ،އެ ސަރަޙައްދުގެ ރަށްރަށުގެ ބިން ބޭނުންކުރާނެގޮތުގެ
) ލޭންޑް ޔޫސް( ޕްލޭންތައް ،ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީތަކުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ތައްޔާރުކުރުން .
 .10ޕްރޮވިންސްގައި ހިމެނޭ އަތޮޅުތަކުގައި ޖިއޮގްރަފިކް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް ) ނުވަތަ ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ޤުދުރަތީ
އިންސާނީ އަދި ތަރައްޤީގެ ވަސީލަތްތަކުގެ މަޢްލޫމާތު ހިމެނޭ ޑޭޓާ ބޭސް ( އެއް ގާއިމުކުރުމާއި އެ ޑޭޓާ ބޭސް
ބެލެހެއްޓުން .
 .11ޕްރޮވިންސްގައި ހިމެނޭ އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްތަކުގެ އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީއާބެހޭ ކަންކަމާއި ،ތިމާވެށްޓާބެހޭ
ކަންކަމުގެ ހޭލުންތެރިކަން ،ނޮން ގަވަރންމަންޓަލް އޯގަނައިޒޭޝަން )އެން  .ޖީ .އޯ( ތަކާއި ރަށްރަށުގެ ކޮމިޓީތައް
މެދުވެރިކޮށް މުޖްތަމަޢުގައި އިތުރުކުރުން .
 .12ޕްރޮވިންސް ހިމެނޭ އަތޮޅުތަކުގައި ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތައް ޓެންޑަރ
ކުރުމާއި ،އެމަޝްރޫޢުތަކުގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ ގޮތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާއި ،އެ މަޝްރޫޢުތައް ހިނގަމުންދާގޮތުގެ
މަޢްލޫމާތު ،ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އޮފީސްތަކަށް ފޮނުވުމާއި ،ދިމާވާ މައްސަލަތައް ،ކަމާބެހޭ އޮފީހެއްގެ އިރުޝާދުގެ
ދަށުން ޙައްލުކުރުމަށް އެހީތެރިވުން .
 .13އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގެ ތެރެއިން ،މަގުތައް ހަދައި ބެލެހެއްޓުމަށް ،ސަރުކާރުން ޕްރޮވިންސް އޮފީސްތަކާ ހަވާލުކުރާ
ރަށްރަށުގެ މަގުތައް ހަދައި ބެލެހެއްޓުން.
 .14އެކިއެކި މުނާސަބަތުތަކާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން އަތޮޅުތަކުގައި ބާއްވާ ކަންކަމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުވައި ދިނުން.
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ހިމެނޭ

 .15ޕްރޮވިންސްގައި

އަތޮޅު

އޮފީސްތައް

ހިންގުމުގައި

ފަންނީލަފާދީ

ދިމާވާ

މައްސަލަތައް

ހައްލުކުރުމަށް

އެހީތެރިވެދިނުން.
ޕްރޮވިންސްގައި ހިމެނޭ އަތޮޅު އޮފީސްތަކާއި ރަށު އޮފީސްތައް ހިނގަމުންދާނީ ޕްރޮވިންސް އޮފީހުގެ ބެލުމުގެ
ދަށުންނެވެ.
އަތޮޅު އޮފީސްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް
 .1ޕްރޮވިންސް އޮފީހުން އަންގަވާ ގޮތެއްގެ މަތިން އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އަމަން އަމާންކަން ގާއިމްކުރުމާއި،
ރަށެއްގެ އަމަން އާންމަށް ގެއްލުމެއް ވެދާނޭ ބިރުވެރި ގޮތެއް މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކުގެ ކިބައިން އަތޮޅު އޮފީހަށް
ފެނިއްޖެނަމަ  ،ވީހާ އަވަހަކަށް އެ ޚަބަރުތައް ،އޮޅުންފިލާނޭހެން ލިޔެ ،ޕްރޮވިންސް އޮފީހަށާއި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް
ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީއަށް ފޮނުވުން .
 .2އެއަތޮޅެއްގައި

ހިމެނޭ

ރަށްތައް

ތަރައްޤީކޮށް

ހިންގުމުގައި

ޕްރޮވިންސް

އޮފީހުގެ

ސިޔާސަތާއި

އެއްގޮތަށް

އަތޮޅުފެންވަރުގައި މަސައްކަތް ކުރުން.
 .3ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަންކަމާގުޅޭ ގޮތުން އަތޮޅުތަކުގައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް އެއޮފީހަކުން
އަންގަވާ ގޮތެއްގެ މަތިންކުރުން .
 .4ރަށްރަށުގެ ޢުމްރާނީ ،އިޖްތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުން އިސްނަގައިގެން
ތައްޔާރުކުރާ ޕްލޭންތަކާއި މަޝްރޫޢުތައް ރާވައި ހިންގުމަށް ބާރުއެޅުމާއި މިފަދަ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމުގައި
އެހީތެރިވުން .
 .5އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ބިން ބައިކުރުމާއި ،ދޫކުރުމާއި ،ގެންގުޅުމާއި ،ބިމުގެ ވެރިފަރާތް ބަދަލުކުރުމާއި ،ވިއްކުމާއި،
ކުއްޔަށްދިނުންފަދަ

މުޢާމަލާތްތަކާބެހޭ

މަސައްކަތްތައް

ސަރުކާރުގެ

ކަމާބެހޭ

އިދާރާތަކުން

ހަމަޖައްސާފައިވާ

ސިޔާސަތުތަކާއި ،ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ހިންގުން .
 .6ކަނޑުން ލަގުވާ ތަކެތި ގަވާއިދުގެ މަތިން ބަލަހައްޓައި  ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ފޮނުވުން.
 .7އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ  ،ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް
އެންވަޔަރަންމަންޓަށް އެހީތެރިވުން .
 .8ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ހަދާފައިވާ ބިނާއަކަށް ބަދަލުގެނައުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ އަލުން ބިނާއެއް އުފެއްދުމުގެ ކުރިން،
ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ވުޒާރާތަކުން ލިޔުމަކުން ހުއްދަ ހޯދުން .
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 .9އަތޮޅުގެ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީއަށާއި އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ތަފާސްހިސާބު ހޯދައި ،ކަމާބެހޭ ޑޭޓާ ބޭސްއެއް
ހަދައި އަތޮޅުފެންވަރުގައި މި ޑޭޓާ ބޭސް ބެލެހެއްޓުން .
ރަށުއޮފީސްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް
 .1ރަށުގައި ސަރުކާރުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ޕްރޮވިންސް އޮފީހުންނާއި އަތޮޅުއޮފީހުން އިރުޝާދު ލިބިގެން ކުރުން .
 .2ރައްޔިތުންގެ

މެދުގައި

ސުލްހަމަސަލަސްކަމާއި

އެއްބައިވަންތަކަން

ރަށު

ފެންވަރުގައި

އާލާކޮށް

ށ
ދެމެހެއްޓުމަ ް

މަސައްކަތްކުރުން .
 .3ރަށުގެ އާންމު ހާލަތު ބެލުމާއި ރައްޔިތުންނަށާއި ރަށަށް ކުރިމަތިވާ ކަންތައްތައް ޕްރޮވިންސް އޮފީސް މެދުވެރިކޮށް
ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެންގުމާއި އެކަމެއް ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން .
 .4ރަށު ފެންވަރުގައި ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން .
 .5ރަށް ކުރިއަރުވާ ކޮމިޓީގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން  .މީގެ ތެރޭގައި ރަށްކުރިއަރުވާ ކޮމިޓީ އިންތިހާބު ކުރުމުގެ
ކަންތައްތަކެއް ނުހިމެނެއެވެ .
 .6ރަށު ފެންވަރުގައި ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ހަމަޖެހިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ބެލެހެއްޓުން .
 .7ރަށުގެ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީއަށާއި އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ މަޢްލޫމާތާއި ތަފާސްހިސާބު ހޯދައި ބެލެހެއްޓުން .
 .8އަތޮޅު އޮފީހުން އަންގާގޮތެއްގެ މަތިން ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދްމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން.
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަންގެ މަސައްކަތްތައް
 .1ރާއްޖެއިން ބޭރަށްދާ ދިވެހިންގެ ޕާސްޕޯޓާބެހޭ ގަވާއިދުތައް ހަދައި ،ދިވެހިންގެ ޕާސްޕޯޓާބެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް
ހިންގުން.
 .2ދިވެހިރާއްޖޭއަށް ބީދޭސީން އައިސްގޮސްވުމާބެހޭ ގަވާއިދުތައް ހަދައި ،މި ގަވާއިދުތައް ހިންގުން.
____________________
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