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 ގެ މަސައްކަތްތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

 ބޭނުންވާ ދިރާސާތައް ކުރުމާއި، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ޕްލޭން އެކުަލވައިލުމަށް  ތަރައްޤީގެ ޤައުމީ .1
ސަުރކާރުެގ ދާއިރާތަކުްނ ތަރަްއޤީގެ ޕްލޭން އެކުަލވައިލުާމއި، ވަޒަންކުރުާމއި،  ަޤއުމީ މަޝްވަރާާއއެކު

ނޑިަތާކ  ނޑުދަ ނޑުަދނޑިތައް ަޤއުމީ ތަރައްީޤގެ ލަ ނަޑއަޅާ އަދި ހިންގާ ތަރަްއޤީގެ ސިޔާސަތުަތކާއި ލަ ކަ
 .މަސައްކަތްކުރުން  ގުިޅގެން ދާއިރާތަކާ އެކަށް މިސްރާބުކުރުމަްށ އެއްދިމާލަ

ނޑަެއޅުން. ަތރުތީބު އިސްކަންދޭ ފެންވަރުގައި ޤަުއމީ މަޝްރޫޢުތަކަށް ތަރައްޤީގެ .2  ކަ

 ގުިޅގެން ފަރާތްތަކާ ކަމާބެހޭ ފައިނޭންސް ބޭނުންވާ  ތަންފީޒުކުރުމަށް މަޝްރޫުޢތައް ތަރައްީޤގެ ރާއްޖޭގެ .3
 ހޯދުން.

 އެކުަލވާލުމާިއ، ަޕއިޕްލައިން  މަޝްރޫޢުތަކުގެ ބޭނުްނވާ  އެހީ ބޭރުގެ  ެތރެއިން މަޝްރޫޢުތަުކގެ ގެތަރައްޤީ .4
 މަޝްވަރާ  ލަަފޔާ ދާއިރާަތކަށް ކަމާބެހޭ ކުރުމަށްޓަކައިބޭނުން ފުރިހަމައަށް ފުރުސަތުތައް  އެީހގެ ބޭރުގެ
 .ދިނުން

އެކުލަަވއިލުމާިއ، ދައުލަުތގެ އިދާރާތަކުްނ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެްނ  ަކމާބެހޭ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް .5
 ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް އެކުަލވައިލުމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ ލަފާއާއި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްިދނުން.

"ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިްނވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް" އާއި ތަަރއްީޤެގ  ޕްލޭންާއއި ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ  .6
ިރއަށްދާ މިންވަރު ވަޒަންކުރުާމިއ، މަސަްއކަތް ކުިރއަށް ގެންިދއުމުަގއި ދިމާާވ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ކު

 .އޮފީސްތަކަށް އެހީތެރިވުން  ދައުަލތުގެދަތިތައް ޙައްލުކުރުމުަގއި 

ހިންާގނެ ތަރައްޤީެގ ރާއްޖޭަގއި އ.ދ. އާއި ސަރަަޙއްދީ ައދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން  .7
ނަޑއަޅަ   އި، ކަމާބެހޭ ދާއިރާތަކާ ގުިޅގެން ެއ މަސައްކަތްތައް ާރވައި ހިްނުގން.މަސައްކަތްތައް ކަ

 .އުމީ ތަރައްޤީަގއި އަިމއްލަ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ދައުރު ފުޅާކުރުމުެގ ސިޔާސަތު ހިންގުން ޤަ .8

ނޑިތަ  .9 ނޑުދަ ނަޑއަޅާފަިއވާ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލަ )ސަސްޓެއިނަބަްލ ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އްއ.ދ. އިން ކަ
ބެހޭ ސަރުކާުރގެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓުގެ ދައުރު ައދާކުރުމާއި، ސަރުކާުރގެ ކަާމގުޅޭ އިދާރާތަާކ އާ ގޯލްސް(

ނޑިތަްއ ހާސިލުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައްކުރުާމއި، މި މަސައްކަތްތަްއ  ނޑުދަ ގުިޅގެން މި ލަ
ނޑިަތއް ހާސިުލވަމުންދާ މިންވަރު ބަ ނޑުދަ ންޖެހޭ ލައި، ރިޕޯޓްކުރަހިނގާނުހިނގާ ގޮތް ބެލުމާިއ، މި ލަ

 .ފަރާތްތަކަށް ރިޕޯޓްކުރުން

ނަޑއެޅުން  .11  .ރާއްޖޭގެ ސަރަަޙއްދީ ސްޕޭަޝލް ޕްލޭންތައް ތައްޔާރުކުރުމާިއ، އާބާދީ ސަރަޙައްދުތައް ކަ

އަރބަން ސަރަޙައްުދގެ ގޮތުަގއި ަކނަޑއެޅޭ ސަރަަޙއްދުތަުކގަިއ ހިމެނޭ އަރބަން އޭިރޔާަތކާއި ޚިދުމަތްޭދ  .11
ނޑަެއޅިފަިއވާ ސަރަޙައްދު ނުވަތަ ރަށްރަށް  މަރުކަޒުތަާކއި، އިޤްތިޞާދީ، އިޖްތިމާޢީ ކަންކަމަށް ކަ



 
 

2 
 

ނޑު އިންފްރާްސޓްރަކްޗަރތަާކިއ  ހިމެނޭގޮތަށް، އަރބަން ސަަރޙައްދުގެ މާސްޓަރ ޕްލޭން ހަދައި، މަިއގަ
 ޚިދުމަތްތައް އިންޓަގްރޭޓް ކުެރވޭނެ ގޮތްތަެކއް ެއކުލަވާލުން.

ރަށްރަށުެގ ލޭންޑް ޫޔްސ  ވެިށ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެްއގަިއ ަތރައްޤީކުރުމަށްޓަަކއިރާއްޖޭގެ ރަށްރަުށގެ ބިނާ .12
ިމ  ޕްލޭން އެކުލައިލުމުގެ މިންަގނޑުތައް ަކނަޑއެޅުމާިއ، ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭންތައް އެޕްޫރވްކުރުމާިއ، 

ނޑު ެއކުލަަވއިލުން. ޕްލޭނާގުޅޭ ިޑވެލޮޕްމަންޓް ކޮންޓްރޯލްތައް ހަދައި،  ހިންގުމުގެ އޮނިގަ

މިހާރު އާބާދުކުރެވިފަިއވާ ރަށްރަށާއި އަލަށް އާބާދުަވމުންދާ ރަށްރަށުގެ ބިނާވެީށގެ ފެންަވުރ  .13
މާއި، ިމ ރަނގަޅުކުރުމަށް ބޭނުންާވ ިދރާސާތައް ކުރުާމއި، އަރބަން ރީޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭން ތަްއާޔރުކުރު

ރީޑިވެލޮޕްކުެރޭވ  ވޭތޯ ބެލުމާއި،ހާސިލުނުންވާ މަޤްޞަދުތައް ކުރަންބޭޕްލޭންގެ ދަށުން ހާސިލު
ނޑައަޅުން ސަރަޙައްދުތައް ނޑުަތއް ކަ  .ތަރައްީޤކުރުމަށް ބޭނުންވާ މިންގަ

 ،ކޮށްރބަން ސެންޓަރުތައް ތަަރއްޤީކުރުމަށް އެިކއެކި ފަރާްތތަކުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތައް މޮނިޓަރއަ .14
 ޭވތޯ ބެލުން.ދުތައް ހާސިލުޞަފައިވާ މަޤްޅާ ންގައި ަކނަޑއަމާސްޓަރ ޕްލޭއަރބަން ސަރަހައްދުތަުކގެ 

ަބން ސެންޓަރުތަކުގެ ޑިވެލޮޕްަމންޓް މާސްޓަރ ރތަރައްޤީގެ މަސްރަހަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެން އަ .15
ކުރުމަށްަޓކައި މާސްޓަރ ހާސިލު ތައްދުޞަަމޤް ަޤއުމީ ތަރައްީޤގެ ޕްލޭނުގެކޮށް، ޢާމުރާޖަ ތައްޕްލޭން
 ގެނައުން.ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް  ތަކަށްޕްލޭން

ާރއްޖޭގެ ފިިޒކަލް ިޑވެލޮޕްމަންޓް އޮނިަގނެޑްއ  ރާއްޖޭގެ ބިން ހެޮޔގޮތުަގއި ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި މުޅި .16
ނަޑއަަޅއި، މި އޮނިަގނުޑގެ ދަށުން ތައްޔާރުކުެރވޭ ފިޒިކަލް ިޑވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭން އެކުލަވާލުުމަގއި   ކަ

ނޑުތަ ގެންގުޅެންޖެހޭ އުސޫ ނަޑއަަޅއި، އެފަދަ ޕްލޭންތައް ކުރެވެނީ އްލުތަާކއި، މިންގަ މި އުސޫލުތަކާިއ  ކަ
ނޑުތަކާ  އެްއގޮތަށްތޯ ެބލުން. މިންގަ

ނަޑއަަޅއި، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުިޅެގްނ  .17 ނޑުތަްއ ކަ ރާއްޖޭގެ ބިމުެގ ދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ މިންގަ
 ޒާެމއް ޤާއިމުކޮށް ިހންގުން.ބިމުގެ ދަފުތަރު ބެލެހެއްޓުމުގެ ނިރާއްޖޭގެ 

ހަދަިއ  ާވއިދުތައްގަ ހަދަންޖެހޭ  ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ސިޔާސަތު އެކުލަަވއިލުމާއި، ޤާނޫނުގެ .18
 ހިންގުން.

ނަޑއަަޅއި، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުިޅގެްނ  .19 ރާއްޖޭގެ ބިން ައގުކުރާނެ ުއސޫލުތަކާއި، މިންަގނޑުަތއް ކަ
 މިކަން ހިންގުން.

މީހުން ދިރިއުޭޅ ަރށްރަށުގެ ބިން، ގެދޮރު ެއުޅމަށާއި، އާބާީދގެ އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް،  ރާއްޖޭގެ .21
ނޑުތައް ަކނަޑއެުޅން  .އެކަށޭނަ ގޮުތަގއި ބޭނުންކުރުމާބެހޭ މިންގަ

    

 .މާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ތަންފީޛު ކުރުންއި) 2117/4ޤާނޫނު ނަންބަރ  .21
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ނަޑއަަޅއި، ކުރިެއވުަމށްޓަކަ ތަރައްޤީކޮށް ދާއިރާ ކުރުމުގެ އިމާރާތް ރާއްޖޭގެ .22 އި ބޭނުންވާ ސިޔާސަުތ ކަ
 ތަރައްޤީކޮށް ކުިރއެރުވުން.

 ޑްަތއް ސްޓޭންޑަ ކޯޑުަތކާިއ، ާވއިދުތަކާިއ،ގަ އެކުަލވާލަންޖެހޭ ދާިއރާއާބެހޭގޮތުން އިމާރާތްކުރުުމގެ ރާއްޖޭގެ .23
 .ގުންހިން ބަލަހައްޓަިއ، ހަދައި،

އެކުަލވާލުމުަގއި މަޝްވަާރ  ބިލުތައްރާއްޖޭގެ އިމާރާތްކުރުުމގެ ާދއިރާާއއި ބެހޭގޮތުން ޑްރާފްްޓކުރާ  .24
ދިނުމާއި، އެފަދަ ޤާނޫނުތަާކ އެްއގޮްތވާ ގޮތުެގ މަތިން އިމާރާތްކުރުމުެގ ދާއިާރެގ ކަންތައްަތްއ 

 ބަލަހައްޓައި، ހިންގުން 

ރަްއކާތެރި ތަންތަންކަުމގަިއ ހެދުމަށް ، މަގުފަހިޮކށްދޭ މާރާތްތަކަީކ ދުަޅހެޔޮ ސިއްޙަަތކަށްއިރާއްޖޭގެ  .25
ނޑައެޅުން. ނޑުަތއް ކަ  ބޭނުންވާ މިންގަ

ފަރާތްތަްއ ރަޖިސްޓަރީކުރުމާިއ،  އި، އެމާރާތްކުރުމުގެ ާދއިރާަގއި ިޚދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުގެ ފެންވަުރ ބަލައި .26
 .ލައިސަންސް ދިނުން

އިާރ ކުިރއަުރވަިއ، ހިންގުމަށްޓަަކއި ބޭނުްނވާ ދިރާސާތަްއ ާމރާތްކުރުމުގެ ދާއިމެހެއްޓެނިވި ގޮެތްއގައި ދެ .27
 ކުރުން.

މާރާތްކުރުމުެގ އިގުޅުްނ އުފައްދަިއ، ރާއްޭޖގައި މާރާތްކުރުމާބެހޭ ބައިނަލްައޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާ އި .28
 .ދާއިރާއިން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ ލަފާދިނުމާއި، މިކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކުރުން 

ޓެކްނޯޮލީޖ  ތަމްރީނުކުރުމާއި އެ ާދއިރާއަްށ ބޭނުންވާ ހުންމާރާތްކުރުމުގެ ާދއިރާއަށް ބޭނުންވާ މީއި .29
އިންަޑސްޓްީރއާ ުގޅިގެްނ ކޮންްސޓްރަކްޝަން އުފެއްދުމަށްޓަަކއި ސަރުކާުރގެ ދާއިރާަތކާއި 

 މަސައްކަތްކުރުން.

ނަޑއަަޅއި، އިސަރުކާރުގެ  .31 ނަޑއެޅުމަްށ މާރާތްތަކުގެ ާޖގަ ބޭނުންކުރާނެގޮުތގެ މިންަގނޑުތައް ކަ ޖާަގ ކަ
 އެ މިންަގނޑުތަކަށް ޢަަމލުކުރަމުންދޭތޯ ބަލަމުން ގެންދިއުން.ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ލަފާދިނުމާއި، 

ނގަ ބިން ހިއްކުމާއި ޑްރެޖް ކުރުުމގެ  .31 ނޑުތަށް ކަ  ަޑއެޅުްނ.ާވއިދުތަކާިއ، އުސޫލުަތާކއި މިންގަ

 ގަތުމަށް ދިރާސާކުރުމައި، އިމާރާތްކުރުމާުގޅޭ ދެނެއަށް އަންނަ ބަދަލު މާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ އި .32
މާރަތްކުުރމުގެ ތަކެތި ލިބޭނެ ގޮތް މަގުފަހިކުރުމަށް އިނެރުމާއި ަފސޭހަ ގޮތަކަށް  ަތއްއިންޑެކްސް

 މަސައްކަތްކުރުން.

ގުިޅެގން ރަށްރަށުގެ  ކުރިމަތިވާ ކާިރސާތަކާިއ، ހާދިސާތަކާޤުދުރަތީ ގޮތުންނާއި، އެނޫްނ ގޮތްގޮތުން  .33
މާރާތްތަކާއި، އެެހނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުންތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮްށ އިޕަބްލިކް 
 ެއޅޭނެ ފިޔަވަޅުަތއް ދަނެގަތުން. ކުޑަކުރުމަށް މާއި، މިފަދަ ެގއްލުންތަކުންދިރާސާކުރު
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 މަޝްރޫޢުތައް ހަވާލުކުރެވޭހިންގުމަށް  އިދާރާތަކުންސަރުކާރުގެ އެހެން  މަޝްރޫޢުތަކާިއ،ހިޔާވަހިކަމުގެ  .34
)މަާގއި، ބްރިޖާިއ، ފެނުގެ ނިޒާމާިއ، ނަރުދަމާެގ  މަޝްރޫޢުތައް ޕަބްިލކް އިންފްރާސްްޓރަކްޗަުރގެ ފިޔަވައި

ނިޒާމާއި، ހަކަަތިއގެ ިވުއގަާއއި، މުާއޞަލާތީ ިވުއގަާއއި، އެއަރޕޯާޓއި، ޕޯޓާިއ، ބަނދަރާއި، ިބްނ 
ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭާނ ކޯސްޓަލް ްޕރޮޓެކްޝަނުގެ މަޝްރޫޢުތަްއ ހިމެނޭގޮތަށް(  ،އުފެއްދުމާއި 

ހިންގުމާިއ، މޮނިޓަރކޮށް ރާަވއި ކުލަަވއިލުމާއި، އެ މަޝްޫރޢުތައް އެްއގޮތްާވގޮުތގެ މަތިން އެ 
 އިވެުލއޭޓްކުރުން.

ޓާިއ، ށްރާއްޭޖެގ ތިމާވެހިޔާވަހިކަމާިއ،  ތެރެއިން ރޫޢުތަކުގެ މަޝް ހިންގާ އޮފީސްތަކުން ސަރުކާރުގެ .35
އެހެްނ ، ފިޔަަވއިމީޓިއޮރޮލޮޖީއާ ބެހޭ ދާއިރާގެ މަޝްރޫޢުތައް  ބަދަލުތަކާއި، މޫސުމަށް އަންނަ

މިލިއަން ދިވެހި ރުފިޔާއަްށވުރެ ބަޖެޓް ބޮޑު ތަރައްީޤެގ މަޝްރޫޢުތަްއ  5މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން 

 އެކުަލވާލައި އެމަޝްރޫޢުަތއް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބެލުން.

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަާކގުިޅގެްނ ހިންގަންޖެހޭ ޕަބްލިކް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ަމޝްރޫޢުތައް ެއ  .36
 ކައުންސިލްތަކާ ގުިޅގެން ހިންުގން.

ތަކާއި، ހާދިސާތަާކއި ުގޅިގެން ރަށްރަށުެގ ސާޤުދުރަތީ ގޮތުންނާއި، އެ ނޫން ގޮތްގޮތުން ކުރިމަތިވާ ާކރި .37
ަކންތައް ހިންާގ  ޕަބްލިކް އިންފްރާސްޓްރަްކަޗރތަކަށް ލިބޭ ެގއްލުންތަްއ މަރާމާތްކޮށްދިނުމުގެ

ކުރުމާިއ، އެފަދަ ކަންކަމާގުިޅގެން ަވގުތުން ވަގުތަށް ައޅަންޖެހޭ ފިޔަވަުޅތައް އެޅުމުަގިއ ވިލަރެސް
 ސަުރކާރަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ދިނުން.މިނިސްޓްރީގެ ދާއިރާއިން 

ގެ ދާއިާރއިން ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަްނ މިނިސްޓްރީން އިންތިޒާމްކުރާ ޚާއްޞަ ހަރަކާތްތަކަށް ސަރުކާރު .38
 ދިނުން.

ނޑުތަާކއި  ގޮތުގެ ހިންގާނެ ޕްރޮްގރާމްތައް މަޝްރޫޢުތަކާއި ހިންގާ އޮފީސްތަކުން ރުކާރުގެސަ .39  މިންގަ
 .ހިއްސާކުރުން ފަރާތްތަކާ ކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ިމަކންކަމާބެހޭ އެކުަލވާލައި، ލުތައްއުސޫ

ހިންގާ ތަރައްީޤެގ ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކާއި، ސަުރާކރު ހިއްސާވާ ފަރާތްތަކުން  .41
ތަކަށް ކުރިަމތިލާ ފަރާތްތަކުެގ ލަންމަޝްރޫޢުތައް ހަވާލުކުރާނެ ަފރާތްތައް ަކނޑަެއޅުމަށްޓަކަިއ ހުޅުވާލެޭވ ބީ

މަޢުލޫމާތު ދިރާސާކޮށް ހުށަހެޅޭ ޓެންޑަރތަކާބެހޭ ގޮތުން ޓެންޑަރ އިވެުލއޭޝަން ބޯޑަށް މަޝްވަރާާއިއ 
 .ލަފާ ދިނުން

 ތިމާވެށްޓާއި، ރާއްޖޭގެ  ކަމާއި،ހިޔާވަހި ތެރެިއން މަޝްރޫޢުތަކުގެ ންގާހި އޮފީސްަތކުން ސަރުކާރުގެ .41
އެހެްނ  ފިަޔވަިއ، މަޝްރޫޢުތައް ދާއިރާގެ މީޓިއޮރޮލޮޖީއާބެހޭ ބަދަލުތަކާއި، އަންނަ މޫސުމަށް

( ގަިއވާ ައގުތަަކީކ .މަޝްރޫޢުތަކަށް ސަރުކާރުގެ ޮއފީސްތަކުން ހޯދާ ބިލް އޮފް ުކއަންޓިޓީސް )ބީ.އޯ.ިކއު
 ބެުލން.އެކަީށގެންވާ އަގުަތކެއްތޯ 
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 ފަރާތްތައް ޚިދުމަތްދޭނެ ބަލަހައްޓައި ނިޒާމުތައް އެ ނިމުމުން މަޝްޫރޢުތައްއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  .42
ނަޑއަަޅއި،  .ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒާމުތައް ޚިދުމަތްދޭނެ ިނޒާމުތަކުން އެ މެދުވެރިކޮށް ފަރާތްަތއް އެ ކަ

ލޮޕްމަންޓް މާްސޓަރޕްލޭންގައި ަކނަޑއެޅޭ ަވިކވަކި ސަރަަޙއްދުތަކަށް އަރބަްނ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އަރބަން ޑިވެ .43
 މަޝްރޫޢުތައް ފާހަގަކޮށް، މިފަދަ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް މަގުފަހިކުރުން.

 ،ދަފްތަރެއް ހަދައި ބަލަހައްޓައިދައުލަތުގެ އިމާރާތްތަކާިއ، އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރތަުކގެ   .44
  ބެލުން.ބޭނުންކުރަމުންދާ ގޮތް އެތަންތަން 

ނަޑއެޅުން. .45  ދައުލަތުގެ އޮފީސްަތކުގެ ާޖގަ ކަ

 މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްަތކާ ގުިޅގެން، ޤާނޫނީގޮތުން ހިންަގންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން. .46

އެންްޑ މިނިސްޓްރީ ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ  އިިމވާ ތަންތަން ހިނގަމުންދާނީ،ތިރީގަ

 .އިންފްރާސްޓަކްޗަރގެ ދަށުންނެވެ 

 ސްޓެިޓސްޓިކްސް  އޮފް ބިއުރޯ ނޭޝަނަލް .1

 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނެޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން .2

 މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެްނޑް ަސރވޭ އޮތޯރިޓީ  .3

 މަސައްކަތްތައް  ސްޓެޓިސްޓިކްސްގެ  އޮފް  ބިއުރޯ  ނޭޝަނަލް 

ނޑަެއޅުމާއި، ިސޔާސަތު ތަފާސްހިސާުބގެ ރާއްޖޭގެ .1  ޢާންމުކުރުމާއި، ހަަދއި ގަާވއިދުތައް ތަފާސްހިސާބުގެ ކަ
 .ވިލަރެސްކުރުން  ނިޒާމު  ތަފާސްހިސާބުގެ ޤައުމީ

ތަފާސް ހިސާބު އެއްކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޭޖގައި ސަރވޭކުރުުމެގ ގަާވއިދުތައް ހަދައި ހިންގުމާއި، ސަރުކާާރިއ  .2
ގެން ކުރާ ތަާފސް ހިސާބާބެހޭ ސަރވޭތަކަށް ހުއްދަ ދިނުމާއި، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ޢާންމުންނަށް އަމާޒުކޮށް 

 .ރާއްޖޭަގއި ހިންގޭ ތަފާސް ހިސާބާބެހޭ ސަރވޭތަުކގެ ރަޖިސްޓަރީ ބެލެހެއްޓުން

ލަކުން ކުަރމުން ގެންދިއުމަށް ބާރުއެޅުމާިއ، ސަރުކާރުެގ ސޫއެއްކުރުުމގެ ަކންކަން އެއް އު ތަފާސްހިސާބު .3
 .ތަފާސްިހސާބަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދި ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތުކަން ކަށަވަުރކުރުންއިދާރާތަކުން ެއއްކުރާ 

 އާބާދީލަކުން ސޫމުޅި ރާއްޖޭގައި ެއއް އު  ،އާބާދީގެ ރަޖިސްޓަރީތައް ލިެޔ ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ ތަމްރީނުދީ .4
 .ރަޖިސްޓަރީތައް ލިޔެ ބެލެހެއްުޓމުގައި ކަމާބެހޭ މުއަްއސަސާތަަކށް އެހީތެރިވުން 

އެކި އިދާރާަތކުން ކުރާ ތަފާސްހިސާބު އެްއކުރުމުގެ މަސަްއކަުތގެ ތަކުރާުރވުން  ސަރުކާރުގެ .5
ކުޑަކުރުުމގެގޮތުން، ސަުރކާުރގެ އެކި އިދާރާތަކުން ހިންގާ ތަފާސްހިސާބު އެއްުކރުމުގެ ކަންކަްނ 

 .ވިލަރެސްކުރުން 
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އްޤީއަށް ޭބނުންވާ ޤައުމީ ރާއްޭޖގެ ތަރަ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާބާީދއާިއ، ދިރިއުޅޭ ތަންތަނުގެ ބޯހިމެނުމާއި .6
 .ތަފާސްހިސާބު އެއްކުރުމާިއ، ިދރާސާކޮށް އެނަލަިއޒްކުރުމާިއ، ޝާއިޢުކުރުން 

ރާއްޖޭގެ އާބާީދގެ އެިކއެިކ ކަންކަމާގުޅޭ ދިރާސާކުރުާމއި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުުކރުމާއި، އާބާދީެގ  .7
 .މަޝްރޫޢުތައް ވިލަރެސްކުރުން 

 .އި، އެ ދުވަހާއި ގުިޅގެްނ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާަވއި ހިންުގންދުނިޔޭގެ އާބާދީ ދުަވސް ފާހަަގކުރުމާ .8

 .ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް އެކުަލވާލުމަށް ބޭނުންވާ ތަފާސްހިސާބު އެއްކުރުން  .9

ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖުތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ ޙާލަތު ވަޒަންކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަފާސްހިސާބުތަްއ  .11
ނޑުތައް އެުކލަވާލައި ޢާންމުކުރުންއެްއކުރުމާއި، ަޤއުމީ އުފެއްދުން   .ތެރިކަމުގެ މިންގަ

 .ފަޤީރުކަމާއި ދިރިއުޅުމުގެ ޙާަލތުގެ ނާޒުުކކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތުގެ ނިޒާމު ބެލެހެއްޓުން .11

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ިސވިލް ރަިޖސްޓްރޭޝަން ޑޭޓާބޭްސއެއް ާޤއިމުކޮށް ިސވިލް ރަޖިސްޓްޭރޝަނާބެހޭ އިދާރީ  .12
 .ން އެންމެހާ މަސައްކަތްކުރު

ސަރުކާރުން އެިކ އިދާރާތަުކން ހޯދާ ތަފާސްހިސާބު އެއްކުރުމާިއ، ދިރާސާކޮށް ެއނަލައިޒްކުރުާމއި،  .13
 .ޝާއިޢުކުރުން 

ނަޑއެޅިފަިއާވ  .14 އެކި ދާއިރާތަުކގެ ތަފާސްހިސާބު އެއްކޮށް، ދިރާާސކޮށް، އެނަލަިއޒްކުރުމަށް ކަ
ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކުން ތަފާސްހިސާބު ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންަގނޑުަތށް ބޭނުންކުރުމާއި، ރާއްޖެައށް 

ނޑަެއުޅން ނޑުަތއް ކަ  .އެްއކުރުމުަގއި ބޭނުންކުރާނެ ޤައުމީ މިންގަ

ތަފާސްހިސާބުގެ ދާއިރާަގއި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ރާަވިއ  .15
 .ހިންގުން ، ހިންގުވުމާއި 

 ރަޖިސްޓްރޭޝަން މަސައްކަތްތައް ނޭޝަނަލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް 

 ކާޑު އަންަގއިދޭ ރައްޔިތެއްކަން ދިވެހި މީހަކަށް ކޮންމެ އަހަރުންމަތީގެ 11 ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ ދިވެހި .1
 ާކޑު އަންަގއިދޭ ަރއްޔިތެްއކަން ދިވެހި ވަގުތީ  ކުަޑކުދިންނަށް ނުފުރޭ އަހަރު 11 މުރުންއު ހަދައިދިނުމާއި،
 .ކަންތައް ހިންަގއި ބެލެހެއްޓުން އިކަމާގުޅޭ އެންމެހަމިކަން ހަދައިދިނުމާއި،

އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓުަގއި އެކުދިްނގެ ދިވެހިރައްޔިެތއްކަްނ އިދެވޭ ދިވެހި ކުޑަކުދިންނަްށ ހަދަ އުފަންވާ .2
 .އަންަގއިދޭ ކާުޑގެ ނަންބަރު ޖެހުމަށްޓަކައި ނަންބަރު ދޫކުރުން

މުއްދަތު ހަމަވުމުެގ ނުވަތަ ގެއްލުމުގެ ސަބަބުްނ ލިބެން އޮތް  ދިވެހި ރައްޔިތެްއކަން އަންަގިއދޭ ކާޑުގެ .3
ޙައްެގއް ެގއްލޭނަމަ، އަލުްނ ކާޑު ހަދައިދެވެންދެން ާކކުކަން އަްނގައިދޭ ވަގުތީ ރަސްމީ ލިއުމެއް 

 .އެފަރާތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން
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ްއޒަފުންނަށް "ކާކުކަްނ ސަރުކާރުގެ އޮފީސް އޮފީހުން ޢާންމުންނާބެހޭ އެކިއެކި ަކންކަމުގައި ފޮުނވާ މުވަ  .4
 .އަންަގއިދޭ ކާޑު" ހަދައިދިނުމާިއ މިކަމާބެހޭ ރެކޯޑުތައް ބެލެހެްއޓުން

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އުފަންވާ ކުދިންނާއި، މަރުވާ ކުދިންނާއި ީމހުންގެ މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ ތިރީގައިާވ  .5
 .ކަންކަންކުރުން 

  ކައި ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަ ފޫޅުމާފޯމު ކުއްޖަކަށް ކޮންމެ އުފަންވާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި (ހ)
 .ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެ ފޯމުތައް ހުސްނުވެ ލިބެންހުންނާނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން

އުފަންވާ ކުދިްނގެ ފޫޅުމާ ފޯމުގެ ކޮޕީ ހޯދަން އެދޭ ފަރާތްަތކަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫުލގެ މަތިން  (ށ)
ދޫކުރުމާިއ، އެ ފޯމުގައިާވ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ހަމަޖެހިފަިއާވ އެ ލިޔުން 

 އުސޫލުގެ މަތިން އެ މަޢުލޫމާތު ދޫކުރުން.

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މަރުާވ ކޮްނމެ މީހަކަށް މަރު ސާބިތުުކރާ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި މަރު  )ނ(
ކަށް އެ ފޯމުތައް ހުސްނުވެ ލިބެންހުންނާނެ ސާބިތުކުރާ ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަ

 .އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން

 މީހުންގެ މަރު ސާބިތުކުރާ ފޯމުެގ ކޮީޕ ހޯދަން އެދޭ ފަރާތްތަކަށް، ހަމަޖެހިފައިާވ   މަރުވާ )ރ( 
އުސޫލުެގ މަތިން ެއ ލިޔުން ދޫކުރުމާއި، އެ ފޯމުަގިއވާ ަމޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް 

 އިވާ އުސޫލުގެ މަތިްނ އެ މަޢުލޫމާތު ދޫކުރުން.ހަމަޖެހިފަ

)ބ( އުފަންވާ ކުދިންނާިއ، މަރުވާ ކުދިންނާއި މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ރަށު ފެންވަރުގަިއ، އަތޮުޅ 
ފަރާަތތްތަކަށް ބަލަހައްޓާ  ފެންވަރުަގއި، ސަރަަޙއްދީ ފެންވަރުަގއި އަދި މަރުަކޒީ ެފންވަރުަގއި

 ދިނުން. ބޭނުންވާ ތަމްރީނު

 އިނާއި މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ހުރިހަދިވެހިރާއްޖޭަގއި އުަފންވާ ކުދިންނާއި، މަރުވާ ކުދިން)ޅ( 
 .ސަރަޙައްދުތަކަކުން އެްއކޮށް، އެ މަޢުލޫމާތު ބަލަހައްޓައި، ުކރަންޖެހޭ ދިރާސާތައްކުރުން

 އެންޑް ޑެތު ވާ "އޮންލައިން ބާރތުގަވަރމަންޓް ނިާޒމުގެ ދަށުން ޤާއިމުކޮށްފައި-)ކ( އީ 
 .ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސިސްޓަމް" ބެލެހެއްޓުން

 މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްތައް 

 ކުރުުމގެ ާސރވޭތައް ބިމުގެ ޤާއިމުކޮށް ސިސްޓަމެއް  ސާރވޭ ކެެޑސްޓްަރލް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި .1
ނޑުތަާކއި  .ެއކުލަވާލުން  ުއސޫލުތައް މިންގަ

މަޢުލޫމާތު  އިދައުލަތުގެ ބިންތަކާބެހޭ އެްނމެހަޤައުމީ ޖިއޮގްރަފިކް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް ޤާއިމުކޮށް،  .2
 .އެ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމައަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތްަތއް ޤާއިމުުކރުން އެްއކޮށް އެ ނިޒާުމގެ ތެރެއިން 

 ޝާއިޢުކުރުން. ރާއްޖޭގެ ޗާޓު އެކުަލވާލުމާިއ، ޗާޓް އިސްލާުޙކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި .3
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 .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމުގެ ދަފްތަރު ޤާއިމުކޮށް ބެލެހެއްޓުން  .4

 .އާބެހޭ މަސައްކަްތތައް ކުރުން ފޮޓޮގްރަމެޓްރީ .5

ދައުލަތުގެ ބިންތައް ދެެނގަތުމާއި، ފާހަގަ ކުރުމާއި، އެތަންަތނާ ބެހޭ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް، ކަމާބެހޭ  .6
 .މަޢުލޫމާތު ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުން، ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ

 .ދައުލަތުގެ ެއކި ެއކި ބިންތަކުްނ ދައުލަތަށާއި ރަްއޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮތްތައް ަބލައި ހޯދުން .7

 ،ބިމާބެހޭ ގޮތުން ސަރުކާރުން އެކުަލވާލަންޖެހޭ ސިޔާސަތުތަްއ އެކުލަވާލުމުަގއި ފުރިހަމައަށް ބައިވެރިވުާމއި .8

 .އެކަންކަމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ފަސޭހައިން ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުން

ން ބޭނުންތަކަށް ބި ދައުލަތުގެ އެންމެހައިކުރުމަށާއި،  ސިާޔސަތުތަކާ ޕްލޭންތައް ތަންފީޒުސަރުކާރުގެ  .9
ނުޑގެ ބިން( ނޑަ )މީހުންއުޅޭ ރަށްރަށާއި ފަޅުރަށްރަށުގެ ހިކިފަސްބިމާއި ފަޅާއި ކަ  ެއޅުން.ކަ

ބިމާބެހޭގޮތުން ސަރުކާރުން އެކި ފަރާތްތަކާެއކު ހަދަންޖެހޭ އެއްބަސްވުންތަްއ އެކުލަވާލުާމއި،  .11
 .ތަންފީޒުކުރުމާއި، ބެލެހެއްޓުން 

ނޑު ހިންގަ ރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާއި، އެޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާިއދުތަކާއި،  .11  އި ބިމާބެހޭ އިދާރީ އޮނިގަ
 .ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ލަފަޔާއި ިއރުޝާދު ދިނުން ޤާނޫނު  ބަލަހައްޓައި އެ

ވެރިފަރާތް ބަދަުލކުރުމާއި، ބިން  ރާއްޖެއިން ބިން ދޫކުރުމާއި، ރާއްޖޭަގއި ބިން ބޭނުންކުރުމާއި، ބިމުގެ .12
ލުތައް ހަރުދަނާކޮށް ތަރައްޤީކޮށް މިފަދަ ސޫތްތަކާ ބެހޭ އުވިްއކުމާއި، ކުްއޔަށް ދިނުންފަދަ މުޢާމަލާ

 .އް ހިންގުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން މުޢާމަލާތްތަ

 .ކޮށް ބެލެހެއްޓުމާިއ ޝާއިޢުކުރުން ހުރަށްރަށުގެ ބިުމގެ ާޗޓް އިސްލާ ރާއްޖޭގެ .13

ރާއްޖޭގެ ބިްނ ބޭނުންކުރާނެ ގޮުތގެ ޕްލޭންތަްއ ތަްއާޔރުކުރުމާއި، ބިްނ ބޭނުންުކރާނެ ގޮތްތަާކއި  .14
 .ސަރަޙައްދުތައް ަކނަޑއެޅުން 

އް ކުރުމަްށ އި ކަންތައްތަދި މިނޫންވެސް ބިމާބެހޭ އެންމެހަމުޢާމަލާތްކުރުމާއި އަހެއްޓުމާއި ބިމުގެ ބިން ބެލެ .15
ަވގުތަކަްށ ޤާނޫނުތައް މުރާޖަޢާކޮށް އެ ކަމާގުޅޭ ހެއްޓުމާއިލެބެ އިގަާވއިދުތައް ހިންގަ އިހަދަންޖެހޭ އެންމެހަ

 ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނަުއމަށް ސަރުކާރަށް ލަފަޔާއި އިުރޝާދު ދިނުން.

ނޑައެޅުާމިއ ރާ .16 އްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ނަގަންޖަހޭ ޓެކްްސއާިއ، ރޯޔަލްޓީާއއި އެހެނިހެން ފީތަްއ ކަ
ނޑައަޅާަފއިވާ މުައއްސަސާތަކަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަްނ  އެފަދަ ޓެކްސްއާއި ފީތައް ނެގުމަށް ދައުލަތުން ކަ

 .ފޯރުކޮށްދިނުން

ގެންުގޅުމާއި، ބިމުެގވެރިފަރާތް ބަދަލުކުރުމާއި، ވިްއުކމާއި، ުކއްޔަްށ ން ދޫކުރުމާިއ، ރާއްޖޭަގއި ބި .17
ތު ފަސޭހައިން ލިބޭނެ ނިޒާމެއް ލޫމާޢުބޭނުންވާ މަ ފަދަ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގުމަށް ޢާއްމުފަރާތްތަކަށްދިނުން

 އިމްކޮށް ހިންގާބެލެހެއްޓުން.ޤާ
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ިއޭޒޝަންތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާަތކުަގއި ބައިވެިރވެ ރާއްޖެ ރާއްޖެއަށް ފައިދާހުރި، ބިމާބެޭހ ބައިނަލްއަުޤވާމީ ޯއގަނަ .18
ތަމްސީލްކުރުން. އަދި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޯއގަނަިއޒޭޝަންތަކާިއ، ޖަމާޢަތްތަކާ ގުޅިގެން ބިމާބެހޭ 

ޕްރޮގްރާމް ތަކުަގއި ބަިއވެިރވުމާއި އެފަދަ  އިދާރީ ހިންގުމާއި ކުިރއެުރމަށް ބޭނުންވާ ޓެކްނިކަލް
 .މްތައް ހިންގުން ޕްރޮގްރާ

ލޭންްޑ މެނޭޖްކުރުމާބެހޭ ބައިނަލްައޤްވާމީ ޯއގަނަިއޒޭޝަންތަާކއި ޖަމްޢިއްޔާތަކުަގއި ، ލޭންޑް ސާރޭވކުރުމާ .19
 .ބައިވެިރވެ ރާއްޖެ ތަމްސީލްކުުރން

މިކަމާބެހޭ ހުނަރުތައް  ބިމާބެހޭ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ ޤާބިލްކަން އިތުރުކޮށް .21
 ތަރައްޤީކޮށް ކުިރއެރުވުން.

)ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު( ހިންގުމަށްޓަކައި ހަދަންޖެހޭ ކޮމެޓީތައް  2112/1 ޤާނޫނު ނަންބަރު  .21

 ހެދުމަށް ސަރުކާރަށް މަޝްވަރާދީ އެ ކޮމިޓީތަކުގެ މަަސއްކަްތތަކަށް އެހީތެރިވެ ދިނުން.

ތައްތައް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ަތކުްނ ކުރަންޖެހޭ ކަންގުިޅގެްނ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާ ބިމުގެ މައްސަލަތަކާ .22
ތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ދިނުމާއި، މިފަދަ މުއައްަސސާތައް މެދުވެރިކޮށް ބިުމެގ މައްސަލަތައް އެހީ
 ކަންތައްތައް ކުރުން. އިއްލުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހަހަ

ހިްނގުމާިއ، ސަރުކާރުެގ  ކުަލވާލައިތަާކއި، މިންަގނޑުަތއް އެާވއިދުފިޒިކަލް ސަރޭވކުރުމުގެ ގަ .23
ފަރާތްތަކުންނާއި، އަމިއްލަފަާރތްތަކުންކުރާ ފިޒިކަލް ސަރވޭތަކަށް ހުއްދަދިނުމާއި، ާރއްޖޭަގއި ހިންގޭ 

 ފިޒިކަލް ސަރވޭަތކާިއ، ސަރޭވޔަރުންގެ ރަޖިސްޓްރީ ބެލެހެްއޓުން.

ނޑަ  .24 ފިޒިކަލް ސަރވޭަތކުން ެއއްކުެރޭވ މިފަދަ  ހެދުމާއި،އަޅާ ިފޒިކަލް ސަރވޭަތއް މިނިސްޓްރީން ކަ
ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ަޤއުމީ ފެންވަެރއްަގއި ިފޒިކަލް ސަރޭވ  އިދާރާތަކަށްލޫމާތު، ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ޢުމަ

 .ކުރުމުގެ ަވސީލަތްތައް ބިނާކޮްށ ތަރައްޤީކުރުން

___________________ 
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