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  ެފށުން 

 

ޤު  ިއންސާނުްނަނީނ ކަރާމާތްތިެރ ަބއެއްކުަމގައި ލްައވާ، ރައްކާތެރިަކާމއި އަމާްނކަމާއެކު ިދިރއުޅުުމގެ ަޙއް
ުޤތައް . ުކރެަމވެ ުސބްޙަާނޫހ ވަތަޢާާލއަށް ޙްަމދިާއ ޝުކުރު هللا ިއންސާނުްނަންށ މްިނވުަރ ކުރެްއވި މާތް  އަދި މަިޙއް

ަލވާތާއި ސަލާްމ ްތ ަނބިއްޔާައްށ ޞަބައެއްކަން ެއްނގެވި މިއުްނމަތުގެ މާ ހަމަ ލިބުުމގަިއ ިއްނސާނުްނަނކީ ހަމަ 
  . ލްެއވުން އެދި ދާުޢކުރަމެެވ

ޯބހިޔާވަހިަކމަީކ ިއންސާނަކަްށ ަކރާމާތްތިެރ މެީހްއގެ ގޮތުގަިއ ިދިރއުޅުމްަށ ބޭުންނާވ ެއްނެމ ައާސސީ 
ުޤ ަކމަ އެއް ޤު މުުޖތަަމޢުގެ ކޮންމެ ަފުރދަޙައް ަކށެްވްސ އެކަީށގެްނާވ ގޮތުގައި ލިބުމަީކ ވަަރްށ ށާްވިއރު މަިޙްއ

ަނަމވްެސ، ެއނގިވަޑައިގްަނަނވާނޭ ފަަދިއްނ އާާބީދ އިތުރަުވމުންދާ ިދެވހާިރއްޖޭގަިއ މާިހރު ިބމުގެ . މިުޙްއމުކަމެކެވެ
ުތ ިދާމވަެފިއމިާވ އެހެްނކަމްުނ މާެލއާއި އަޮތޅުތަކަށް މަިވގު . ދިަތކަްނމަިވނީ ވަަރށް ޮބަޑށް ތަަހއްމަލުކުރަންޖިެހފެައވެ

  .މަިވީނ މުަޖޫބރުވަެފއެވެ ަސރުކާރަށް ކުރުމަށް އަަވސް ހަްއލެއް ޯހުދމްަށ ގޯތި ގެޮދުރގެ ދިަތކަން ުކޑަ

ރިެޕްޑ އެެސްސމަންޓް ޮއްފ ދަ ަހއުސިންގ ސިުޓއޭޝަން ިއްނ ަދ " އްމަީދކީ އު ގެއަޅުގަނޑު
މިޮކމަިޝުންނ ެގ ަނުމގައި ޯގިތގެޮދުރގެ ދިަތކަްނ ިދެވހާިރޖޭގައި އޮތް މްިނވުަރ ެދެނގަތުމްަށޓަަކއި " މޯްލޑިވްސް 

ުރގެ ކަާމބެހޭ ޯބހިާޔވަހިކުަމގެ މަްއސަަލ ހައްލުުކރަުމށަްޓކަިއ ަސުރކާރާއި ސަރުކާ އެކަުލާވލަާފއިވާ މިރިޕޯޓަކީ
   .އިދާރާތަކަށް ބޭުންނެތިރ ހަުށހުެޅްނަތކެއް އެކެުލިވގްެނވާ ރޯިޕޓެއް ަކމުގައި ވާނެ ކަަމށެެވ

      

 

 އަޙްމަުދ ސަލީމް 

  ރައީސް 



 

  ިފހުރިސްތު 

 
 

 ެފށުން   

   ކުރު ހުލާސާ   1

4 1 ރާއްޖޭގެ ގޯތިގެދުޮރގެ ޙާލަތު އޮތް ގޮތުގެ ތަޢާރަފެއް 

10 ޤު  ގޯތިގެދުޮރގެ  އެކީަށގްެނާވ  2 ތަޢާރަފެއް  ކުރު : ޙައް

15 3 ބާވަތްތައް  ސަބަބާއި  ިދމާވާ  ދަތިކްަނ  ގޯތިގެދުޮރގެ  ިދވެހިރާއްޖޭގައި 

16   މާލޭގެ ގެޮދުރގެ ދަތިކަްނ  3.1

24 ޤީ ވަެފއިވާ ސަރަޙައްދަުތކަށް ހިޖުރުަކރަުމށް ިދމާވާ ސަބަބަުތކާއި ގޮތްތައް  3.2    ތަަރއް

25    އަތޮޅުތަކުގައި ިދާމވާ ގޯތި ގެޮދުރގެ ދަތިކަްނ 3.3
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33    ބާޒާރު  ކުީލގެ ހޯުދުމގެ ފައިސާގެ ތަަނވްަސކަމާއި ގޯތިގެދޮރު  3.5

35
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   ހެދިފިައވާ ިސާޔސަުތތަާކއި ްޕޮރްގރާމްތަކުން ާފަހަގ ކުރެވޭަކްނަތއްަތއް
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1  |  ިދރާސާ  ކުރު  ެދނެގަތުމުގެ  މިންވުަރ  އޮތް  ޙާލަތު  ގޯތިގެދުޮރގެ ިދވެހިރާއްޖޭގައި   

 

  ކުރު ހުލާސާ 

 

  

 ތަުކގައި ިދެވހާިރއްޖެ އަހަރުފާއެތުވެދިަޔ 
ޤްތިސާތީ ައިދ އިޖްތާިމއީޮގުތްނ ކުރިއެރުްނަތއް  އި

ިދެވހްީނަންށ އެކަީށގެްނާވ  ،ަނަމވްެސ ހޯދާފިައވީ
ޤު ލިއްބައިިދނުުމގައި ަދީނ  ގޯތިގެޮދުރގެ ަޙއް
. ބޮެދިތ ދިަތތަަކކާއި ކުރިމަތަިލުމްނެނވެ

ރޯިޕރުޓގަިއ ބަލެާލިވފިައވީާނ ރާއްޖޭގައި 
ުމގަިއ އެކަީށގެްނާވ ގޯތިގެޮދރު ޯފުރކޮށް ިދުނ

ިދާމވަާދތިތަކާއި، މިަފަދަދތިތައް ިދާމވާންމުެދވިެރާވ 
ސަަބބަުތކާއި އަދި ާޚްއސަޮކށް ދިަތތައް 
ޤުތަކަްށ ިބާނކޮށް އެޅާިދެނ  ޚައްލުކުރަުމށް ޙައް

  .ހަރަުދާނ ިފޔަވުަޅަތުކގެ މައްޗަށެވެ

  

ކުރުތަޢާރަަފކަށަްފުހ ރޯިޕްޓ ބަހާލަެފއިަވނީ 
ބައިަގއި ުފރަތަމަ . ބަޔަަކށެވެ 3ނޑު މައިގަ

ބަލެާލވިފިައވީާނ އެކަީށގެްނާވގޯތިގެޮދުރގެ 
ަޤށް އިޙްތިރާމުޮކށް،  ޤަށާއި އަިދ މަިޙއް ޙައް
ޤު ލިއްބައިިދނުމްަށ  ހާިމޔަތްޮކށް ައދި މަިޙއް
. ދުައލުަތްނ ައޅަންޖެހޭިފޔަވަޅަުތކަށެވެ

ެދަވނަބައިގައި އަލިއަޅުވާެލވަިފިއވަނީ ރާއްގަޭގއި 
ބަބަުތކާއި އަިދ ގޯތިގެޮދުރގެ ދިަތކަްނ ިދާމވާ ސަ 

 .ބާވަތްތަކުގެ މަްއޗަށެވެ

  :އަލިއަުޅވާަލއިފައިވާ ބައިތަަކކީިމގުޮތްނ 

 މާޭލގެ  ގޯތިގެޮދުރގެ ާހަލތު  •
 ހިޖްރަުކމްަށ ިދާމވާ ަސބަބަުތކާއި ގޮތްތައް  •
އަތޮޅުތަކުގައި  ިދާމވަެފއިވާ ޯގިތގެޮދުރގެ  •

 ދިަތތައް 

ހިޔާވިަހކަމަށް ބޭންުނވާ ފައިސާ  •
 )ސް ހައުސިންގް ފިައޭންނ(

 ފުުދްނތެރިަކމާއި ކުީލގެ ބާޒާރު  •
ޤުތަކަށް  • ގޯތިގެޮދުރގެ ޙަްއ

ޤޫާނުނަތާކއި  އަމާޒުކޮްށގެްނެހިދަފއިވާ 
ގެްނ ގަވާއިދުތަާކއި ައދި މިަކާމގުިޅ
ކުްނ ްޕޮރގްރާމްތަ ހެދިފިައވާ ިސާޔސަުތތަާކއި
 ާފަހގަ ކުރެވޭަކްނަތއްތައް 

  

 ރޯިޕރޓް ިންނމާެލވަިފއިވާނީ ރާްއޭޖގެ ގޯތިގެޮދުރގެ 
ލަތު ރަނގަުޅކުރުމްަށޓަަކއި މާިހރުނެްފިށގެން ހާ

ކުރެވާިދނެ ކަްނަތއްތަަކށް ބިާނޮކްށ ހަުށހިެޅފިައވާ 
ހަުށހެޅިފިައާވ ަލފާތަުކގެ . ލަފާތަަކކުްނެނެވ

 .ގައި މަިވީނެއވެ 1.1ކުރުހުާލސާ ތަާވލު 



ިދރާސާ  ކުރު  ެދނެގަތުމުގެ  މިންވުަރ  އޮތް  ޙާލަތު  ގޯތިގެދުޮރގެ ިދވެހިރާއްޖޭގައި   |  2 

 

  ހުށަހެޅުންތަކުގެ ކުރު ތައާރަފެއް  1.1ތާވަލް 

 ކުރުން ބިންދޫކުރުުމގެ ސިާޔަސތު މުޠާލާިޢ .1

ދަތިޙާުލގައި ިދިރއުޅޭ ަފރުުދްނާނިއ ޢާއިލަާތކަށް ކުިރމަތިވެަފއިވާ ޯބހިޔާަވިހކުަމގެ ހްާސކަްނ  .2
މުީހްނގެ އަތޯްފރަާފުށގަިއ  ،މާެލއާިއ އަިދ އާާބީދ ޮބުޑ އެހެން ރްަށރުަށގައި ،ިފުލވާުލމްަށޓަަކއި 

 ޢިމާރާތްކުުރުމގެ މަޝްރޫޢުަތއް ުފާޅކުރުން ސަޯޝްލ ހަުއިސންގ 

 ގެ ކުިލ ަބަލހައްޓައި ޒިްނމާާވނެ ނިޒާމެއް ަތޢާރުފު ކުރުން ަޝްލ ހަުއިސންގ ޯސ .3

 ިޢމާރާތްކުރެޭވަފަދ ވްެށޓެއް ުއފެއްުދްނސަޯޝްލ ހަުއސިންގ އަމިއްލަ ކުނުްފިނތަުކން  .4

ީޤގެ މަޝްރޫޢު މާުރޖަޢާ ކުރުން  .5   ހުުޅމާލެ ތަަރއް

  ރަނގަޅުކުރުންުފާޅކޮށް ެފްނވުަރ  ޮއިނގަނޑުއިޖުތާިމޢީ ރައްާކތެރިަކުމގެ  .6

ޤްތާިޞެދ ުރމްަށޓަަކއި މާޭލެގ އާާބދީ ޮތއްޖެހުްނ ުކޑަކު .7 ްއ އުފެއްދޭެނ އެހެްނ އަތޮޅުތަކުގަިއ ުދަޅހެޮޔ އި
ަތަކށް ަބަދުލ ކުުރުމގެ ސިާޔސަުތ ތެިރ ރްަށމްަށޓަަކިއ ރައްކާެވ ިދނު އެހީތިެރ މަާހއުލެްއ ުއފެްއދުމަށް 

 ިފޔަވުަޅއެޅުން  ރުމަށް ާނކުހަރުދަ  ުމގެ ސިާޔަސތުއާާބީދ ެއއަްފސްކުރު ުނވަތަ 

 ގޯތިގެޮދރާއި ެބހޭ އިދާރާތައް ޑެީސންޓްރަަލއިޒް ކުުރުމގެ އާްއމު ިސޔާަސތު ހަރަުދާނކުރުްނ .8

 ގޯތިގެޮދުރގަިއ ުހްނަންނވާނޭ ެފްނވަރު ކަނޑައަޅަިއ ތަނީްފޒު ކުރުން  .9

 ބަަލއި ެދެނގަތުން ސަރުކާރުްނ ގްެނގުޅުއްވާ ިސާޔަސތު އިތުރްަށ އި ެބހޭގޮތުްނ ކުްއޔާ ގެ ގޯތިގެޮދުރ .10

ވަިކން ާޚއްޞަޮކްށ އަޮތޅުތަކުގެ ރައްިޔުތްނަނށް ސާުފ ެފާނއި ާޢްނުމ  ،ރާއްޖޭގެ ެއްނެމްނ .11
ސާފުތާހިރުަކން ެދެމހެއްޓުމަށް ބޭުންނާވ ވީަސލަތްތައް ޚާއްޞަޮކށް ަނރަުދާމ ނިޒާމު ރައްާކެތިރ 

 އެުޅންގޮތެއްގައި ޯފުރޮކށް އަިދ ުފާޅކުުރމްަށ މާިހރުން މާިހރްަށ ިފޔަވުަޅ

ޤާއިމް ކުރުން  .12 ޤު ލިއްބައިދޭ މްިނވުަރ ބެޭލނެ ނިޒާެމއް   އެކަީށގެްނވާ ޯގިތގެޮދުރގެ ޙައް

ުޤ ލިއްބައިިދުނުމގައި ހިްއސާާވ ަފާރތްތަކުގެ ޤާިބލަްކން ުފާޅކޮށް  .13 އެކަީށގެްނާވ ގޯތިގެޮދުރގެ ޙައް
 އިތުރުކުުރން 
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 ޔިތުްނަނށްވެސް ހިޔާވިަހކަަމށް ބޭުންނާވހިުރހާ ރެަށއްގެ ރައް  ،ވަިކ ރެަށއް ިއސްތްިސނާ ވެުމްއނިެތ .14
  ފައިސާގެ ުފރަުޞތު ޯހަދއިދިުނން 

ޤާމެުދ ާޢނުްމްނ  .15 ޤޫާނާނިއ ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުްނ ހިުރާހ ެއންމްެނަންށވްެސ ލެިބންޖެހޭ ެގޮދުރގެ ޙަްއ
  ހޭުލްނތެރިުކރްުނ

ޤުަތއް ރައްިޔތުްނަންށ ޢިމާރާތް ކުުރމާިއ ގޯތިގެޮދުރގެ ިމްނގަނޑަުތކުގައި އެކަީށގެްނާވ ޯގިތގެޮދުރ .16 ގެ ޙައް
  .ލިބޭިދނެ ކަްނކަްނ ހެިމުންނ

ގޯތިގެޮދުރ ކުއްަޔށް ިހުފމާއި ކުްއޔަްށ ދުޫކރާުމ ެބހޭ ޤޫާނާނިއ ޤަާވޢިދުތަާކއި މުޠާލާިޢކޮށް މިަކުމގަިއ  .17
ާޤއިމްކުުރން    ިދާމވާ މަްއސަަލތައް ޙައްުލ ކުެރވޭނެ ނިޒާމެއް 

ާސ ކުރުމްަށ އަމިއްަލ ަފާރތްތަކާިއ ސަރުާކރު ހެިމޭނ ޮގތަްށ ިދެވހާިރއްޖޭެގ ޯގތިގެޮދުރގެ ޙާަލުތ ިދރާ  .18
ޤުތަްއ ލިބިިދުނާމ ެބހޭ ކޮމެޓީއެއް "އެކަުލވެާލޭވ  ާޤއިމު ކުުރމާިއ ިމ " އެކަީށގެްނާވ ގޯތިެގޮދުރގެ ޙައް

ޤުަތއް ރަްއޔިތުްނަންށ  ކޮމެޓީގެ ަފރުާތްނ ކަމާގުޭޅ ޤަުއމީ މްަޝވަރާތަްއ ކުުރމާއި ޯގިތގެޮދުރގެ ޙައް
ވައިޓް ޕަޭޕރ ޮއްނ ްޕޮރގްެރްސ "ިދުނމްަށ ކުރެވޭ މަަސއްކަތްތައް ކުރިައށްދާ ގޮތުެގ  ހަޯދއި

ިމ . ަތއްޔާރު ކުުރމެވެ " ޓުވަރޑްްސ ރެސްޕްެކޓިންގ ެއްނޑް ްޕޮރޓެްކޓިންގ ހައުސިްނ ރައިޓްސް 
އެކްޝަްނ (ކަރާުދުހގައި ޯގިތގެޮދުރގެ ޤަުއީމ ިސާޔސަތު ތަނީްފޒުކުުރމްަށ މަަސއްކަތު ތަާވލްެއ 

  .އެކަުލވުާލްނ) ޭލެންއްޕ

 

ރޯިޕރުޓްނ ާފަހަގކާުރގޮތުގަިއ އެކަީށގެްނވާ 
ޤު ަފރުުދްނަންށ ެއްނެމ  ގޯތިގެޮދުރގެ ޙައް

 ުފިރހަަމގޮތުގައި މާިހރްުނމާިހރްަށ 

 

 

ޯފުރކޮށްނެުދވުުނަނަމވްެސ، ިދެވހާިރއްޖޭެގ 
ކުރުަމނާްދ ރައްޔިތުްނ މިއަދު ތަަޙއްމަލު

ަމްށ ކުރިަމގުގައި ގޯތިގެޮދުރގެ ދިަތކަްނ ހައްލުކުުރ
އެޅާިދެނ ފިޔަވަޅުތަްއ ރޯިޕރްޓގައި 

  . ާފަހަގކުރެވިފިައވެާނއެވެ
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  ތަޢާރަފެއް  ގޮތުގެ  އޮތް  ޙާލަތު  ގޯތިގެދުޮރގެ  ރާއްޖޭގެ   .1
 

 

 ދަ  އޮފް ޮކމިޝަން  ރައިޓްްސ ހިއުމްަނ
 ައހަރީ  ވަނައަހުަރގެ 2007 މޯްލޑިވްސްގެ
 ވާހަުށހެޅިފިައ ޮކމިޝަނަށް  ،ާވގޮުތްނ ރޯިޕޓުގައި 

ޤްތިޞާދީ ތެެރިއްނ މައްސަަލތަުކގެ  އިޖްތާިމޢީ ،އި
ޤުތަކާ  ސަގާފީ   އަދި  ތްިނވަަނ ގުޭޅގޮތުން ޙައް
 ގޯތިގެޮދާރބެހޭ  ލިބިފިައވީަނ ގަިނިއްނ ެއްނމެ  އަށް
 ިއސްވެެދްނނެވި . މަްއސަލަތަެކވެ  ތަާފތު

ޤުތަކާ ގުޅިގްެނ  ގަިނިއްނ ެއންމެ ެދަވަނައށް ޙައް
 2004 ވެސް  ކީ ަމއްސަލަތަަކ ހަުށހެޅިފިައވާ 
 ގުޅިގެން  ކާރިޡާއާ ސުނާމީ  ވަަނއަހުަރގެ
ގުޅުްނހުރި  ގޯތިގެޮދރާ ހަުށހެޅިފިައވާ 

 ރާއްޖޭގެ  ،އެހެްނކަމްުނ. މައްސަަލތަެކވެ
 ިމކުަމގެ  އަދި ެދެނގަުތމާަށއި  ޙާަލތު ގޯތިގެޮދުރގެ 

ޤުތަކާ  ިއްނާސނީ ،ެދެނގަުތމާަށއި  ެފުށން  ޙައް
 ިމަފދަ  ތޭެރަގއި ޮއިނގަނޑެއްގެ ބެހޭ 
 ިފޔަވުަޅތައް އެޅާިދެނ ގުޅިގްެނ އްސަަލތަާކމަ

 ރިެޕޑް" ިނންމީ ޮކމިޝަނުން ެދެނގަތުމްަށޓަަކއި 
 ހައުސިންގ ދަ  އޮފް އެެސސްމަންޓް 
 ގެނުަމގައި " މޯްލޑިވްސް ދަ ިއްނ ސިޓުއޭޝަން

 ޮއތް ދިަތކަްނ ގޯތިގެޮދުރގެ  ިދެވހާިރއްޖޭގައި 
 ިދރާސާއެއް  ކުރު  ެދެނގަތުމްަށ މްިނވުަރ
 .ކުރުމެަށވެ 

  
 ިދާމެވަފއިވާ އަޮތޅުތަަކށް ކުރާރާަށއި ިރކަްނެވ

 ޙައްލްެއ ައވަސް ެއންމެ ައދި ޮބުޑ ެއންމެ
 މަްއސަލައަކީ  އެއް  ހަޯދންޖެހަިފއިވާ އެކަމްަށ

 މައްަސަލކަމަށް ދިަތަކމުގެ  ގޯތިގެޮދުރގެ 
 ،އިޖްތާިމޢީ  ރާްއޖޭގެ ުނވަތަ ،ިދިރުއޅޭ ރާއްޖޭގައި
ޤްތާިޞދީ   ގޭ ުކޑަކޮށް ެއނ  ކިތަްނމެ  ޙާަލތު އި

 ރާއްޖޭގެ . ދޭެކެނއެވެ  މަީހކުެވސް ކޮންމެ
 ޮބަޑށް  ެއންމެ ،ޮއިނގަނޑަށް އިޖްތާިމޢީ

ުކގެ ގޯތިގެޮދުރގެ  ކުރިމަތިވަެފއިވާ   މައްސަަލތަ
 މާޭލގައި  ުދަވހަަކށް ުދަވހެއް ،ތޭެރގައި

 ދޫކުރްަނ ގޯތި ،އާބާދާީއއި އިތުރަުވމްުނ ައްނނަ
 މުޫސމްަށ ،ދުިއމާިއ މުަދވުަމން  ބިން  ޮއްނނަ
 ކުރިމަތިެވަފއިވާ ގުޅިގްެނ ަބަދލަުތކާއި ނަައްނ

 ރަްއކާތެރި ރްަށރްަށ ،މަްއސަލަތަާކއި  ރްަށގިުރުމގެ
 މުީހން ަބަދުލވުމްަށ އަށް ) އައެިލްނޑްްސ ސޭފް (

 އިތުރުުކރުުމގައި  އާާބދީ  ހުުޅާމޭލގެ ،ަފސްޖުެހމާއި
 ިބމުގެ  ،މަްއސަލަަތާކއި ކުރިމަތިވަެފއިވާ 

 މައްޗަށް ކުިލ ގެ ގެޮދރު  ،އަގުޮބުޑވުަމން ދިއުމާއި
 ިދިރއުޅޭނެ ަސބަބުން  ދުިއުމގެ އުފެުލުމން
 ،ދަތިތަާކއި  ިދާމެވަފއިވާ  ޯހުދުމގައި ތެަނއް

 ގޯތެިދޭވނެ  ޢާއިލަާތަކށް ުޒވާން ،ބައިޯބވުމާއި
 ލުިބން  ޯބެފން ާސފު ،ެނުތމާއި  ގޮތެއް

 ނިޒާމެއް ަނރަުދާމގެ އެަކީށގެްނާވ ،ދިަތވާުމއި 
 ގުޅޭ ަކމާ ޯބހިާޔވަހި ިމޫންނވެސް ެނުތމާއި

 ،މިަކްނަތއްތަކަކީ އަދި. ހެިމެނެއވެ ގޮންޖެހުްނަތއް
 ެއނގޭ ާޢްނުމޮކށް ރަްއޔިުތްނަނށް ހިުރހާ 

  .ކަންތައްތައްވްެސ މެއެވެ
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 މަްއސަަލަތކުގެ  އިސްވެ ބަާޔްނކުރެވިފިައވާ
 އާމަްދީނ ލޭިބ ެމދަުފންތީގެ  ައދި މަދު  އަސަރު

 މުީހން  މަަސއްކަތު ބިޭދސީ ިދެވހްިނަނާށއި
 ަބޔަކަށް ޮބޑު  ވަަރށް  އާބީާދގެ  ރާްއޖޭގެ  ހެިމނޭ 

 އިޖްތާިމޢީ ޮބޑެތި ވަަރށް  ،އިުތުރްނ ކުރުުމގެ 
ަކށް ަމގަުފިހވުުމގެ މައްސަަލަތަކށް   ސަބަބަ
 ެފުށން  މަްއސަަލތަުކގެ ިމަފދަ . ވަެފއިވެއެވެ
ދާއިރާާއ  ގޯތިގެޮދުރގެ ގުިޅފިައވީަނ ގިނަަފހަރްަށ

 ގެކަނޑު ބަަދލަުތކާއި ައްނނަ މުޫސމަށް . އެވެ
 ރާއްޖެއަށް ސަަބުބްނ އުފުުލުމގެ ޮލުނގަނޑު

 ،ކުރިމަތިވުަމން ައްނނަ  އަދި ކުރިމަތިވާެދނެ
 ގޯތިގެޮދުރގެ ކުުރމާެއކު ރިޢާޔަތް  މައްސަަލތަަކށް 

ޤީްނެވ ވްިސނާލުުމން  ޙާލަތެާމދު   ،އެގެނީ ަޔ
 ޯހުދމްަށޓަަކއި ޙައްލެއް  ކާމިޔާބު  މަިމްއސަލަައށް 

 ހިތްވާަރއި ިއުތރު ،ދާއިރާައކުްނވްެސ ހިުރހާ
. މަަސއްކަތް ކުަރން ވެއްޖެކަމެވެ  ޢަޒުމާއެކު

 އަަސރު ެފްނަންނ ހަޭދވާ ދިަތކަމުގެ ގޯތިގެޮދުރގެ
 ިމަދތިތަކާ ިދގު މުއްދަަތަކށް ،މުއްދާަތއި

 ިދާމވަެފއިވާ ސަަބުބްނ ކުރިމަތާިލްނ ޖެހުުމގެ
 މައްސަަލތަަކށް އިޖްތާިމޢީ  ގަިނގަުނ ތަާފުތ

 ގޯތިގެޮދުރގެ  ާވއެކަީށގެްނ ،ހަާމަވީނ ބަާލއިރު
ޤަށް  ރައްކާތެރިޮކށް  ،ހިތާ ޙުރުމްަތތިެރކޮށް ޙައް
ޤު އަދި  ،މަަސއްކަތަްވނީ ލިއްބައިިދނުުމގެ މަިޙއް

 ތޭެރގައި ައހަރު ަފްނސަވީހަަކށް ވޭތުވެދިޔަ
ޤްތާިޞދީ  ކުރިއަރާފިައވާ  ރާްއޖެ  ޮގތުން އި
ާމބޮޑަށްވްެސ ަފހަތުގަިއ  އަޅާަބާލއިރު މްިނވަރާ 
  .ކަމަށެެވ

 
 ގޯތިގެޮދުރގެ  ،ަފަދިއްނ ތްކުރެިވަފިއވާއިޝާރާ

 ރައިޓްްސ ހިުއމްަނ މައްސަަލތަްއ ގަިނޢަދަދަަކށް

 ގިނަ  ީމގެތެެރިއްނ. ހަުށހެޅިފިައވެއެވެ ކޮމިޝަނަށް 
 ބަަދުލގައި  ަފުރދްެއގެ ެއންމެ މައްސަަލތަަކކީ 

ިބީސތަކާ ހެިމނޭ  ަފރުުދްނ ގަިނ ހިުރ  ގުޅުން ގޭ
 ޅޭ ހަުށހެ  ،އެހެްނކަމްުނ. މައްސަަލތެެކވެ
 މަްއސަލަތަާކ ،ޢަދަަދްށވުރެ  މައްސަަލތަުކގެ 

އެތަްއ  ަފރުުދްނގެ ޢަދަދު ކުރިމަތާިލްނ ޖިެހފިައވާ
. ާފަހަގޮކްށަލން ޖެހެއެވެ  އިތުރުަކން ގަުނއެއް

ޤު ލިއްބައިިދނުމްަށޓަަކއި  ގޯތިގެޮދުރގެ  އާ ،ަޙއް
 ަތއްޔާރުކުުރުމގައި  ހަުށހުެޅްނަތކެއް ޚިޔާލަުތކެއްގެ
 ިބމާއި  ،ވިެދުނަމށަްޓކައިެއހީތިެރ ކޮމިޝަނަށް 
ެބހޭ ހުަރމަުދުލގެ ޤާ  ކަމަށްވާ  ޖަމާޢަތެއް ަޙއް

 އާ އެކު " ސޮލިއުޝަްންސ ޑިސްްޕޭލސްމަންޓް"
 އަދި. ސޮއިކުރެުވެނވެ އެއްބްަސވެުމއްގައި 

 ޙާލަތަށް  ގޯތިެގޮދުރގެ ކުިރމަތިވަެފއިވާ ާރއްޖެއަށް
 ޙައްލްެއ ެދެނގަުތުމގެ  ރަނގަޅު ެއންމެ

 ިދރާސާކުރާ  ޮކމިޝަނުގެ  ،މަަސއްކަތްުކރަުމށް 
 ޑިސްްޕޭލްސމަންޓް" މަުވއްޒުިފްނާނއި 
 ތަާފތު ރާއްޖޭގެ ގުޅިގްެނ" ސޮލިއުޝަްނސް 
 ަމއްސަލަތަާކބެހޭ  ގޯތިގެޮދުރގެ  ހާިސބަުތކުގައި

  .ކުރެވެުނވެ ިދާރާސއެއް  ކުރު
 
  
 އާއި " ސޮލިއުޝަން ޑިސެްޕޭލސްމަންޓް"

 ކުރި  ގުޅިގްެނ ޮކމިޝަން  ރައިޓްްސ ހިއުމްަނ
 ކުރިމިަތވެަފއިވާ ރާއްޖެއަށް  ،ގައި މިިދރާާސ

 ބެހޭޮގތުން  މައްސަަލތަާކ ގޯތިގެޮދުރގެ 
 ލިޔެކިޔުްނަތކަށް  ަތާފތު  ތައްޔާރުކުރެިވަފިއވާ

 އާާބދާީއއި ރާްއޖޭގެ ތޭެރގައި ީމގެ. ބަލެާލުވެނެވ
 ިދެވހާިރއްޖޭގެ ،ަތާފސްިހސާބާއި  ޯބހިމެނުުމގެ 

 ހިޔާވިަހކަމާެބހޭ 
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 ގެ ީމ. ހެިމެނެއވެ ިސާޔސަތު ޤައުމީ
 ިމިނސްްޓރީތަކާއި އިތުރްުނވްެސ ަތާފތު 

 އާރބަްނ ެއްނޑް ހައުސިންގް ޮއފް  މިނިސްޓްރީ(
 ްޕޭލިންނގ ޮއފް މިނިސްޓްރީ  ،ޑިވެލްޮޕމްަނޓް

 ިމިނސްޓްރީ  ،ޑިވެލްޮޕމްަނޓް ެނަޝންަލ ެއްނޑް
 ޕްަބލްިކ ެއްނޑް ކޮންސްްޓރަކްޝަން އޮފް

 ޮއފް ިމިނސްޓްރީ ،ިއންްފރާސްްޓރަްކޗަރ
 ޮއފް  މިނިސްޓްރީ  ،ލްޮޕމްަނޓްޑިވެ  އެޓޮްލސް 
 ،)މިުނސިޕަލްޓީ މާލޭ  ،ޓްރެޜަރީ  ެއްނޑް  ިފޭންންސ
ޤްވާމީ  ބައިންަލ  ،ޕީ .ޑީ .ެއްނ.ޔޫ( ޖަމާޢަްތތަާކއި އަ
 ައމިއްލަ  ،)ރެޑްކްޮރސް ،ޔުނިެސފް

 ްޕޭލްނކުރުުމގެ ަފރުމާޮކށް  ގެޮދރު ،ޖަމާޢަްތތަާކއި
 ަފާރތްތަކާއި އަމިްއލަ މަަސއްކަތްކުރާ ދާއާިރގައި

 ބައެއް  އެހެން މަަސއްކަތްުކރާ  ޖޭގައިރާއް
 ރޯިޕުޓތައް  ތައްޔާރުޮކށްފިައވާ ަފރާތްތަކުްނ
 ކުެރވަިފއި ުނާވ މްަޝވަރާ . ހެިމެނެއވެ
 ލިޔެކިޔުްނަތކުގެ  ތައްޔާރުކޮށްފިައވާ ވުޒާރާތަކުްނ
 ާޢންމު  އަދި ަފްނނީ  ،ޢިްލމީ އިތުރްުނ

 އަދި . ިދާރސާ ުކރެވެުނވެ މަަޖއްލާތައްވެސް 
 މައިގަނޑު ިދާމެވަފއިވާ ގޮތުންގޯތިގެޮދާރ ގުޅޭ 
 އަޅަންޖެހޭ  ގުޅޭޮގުތން މިަކމާ  މައްސަަލތަާކއި

 ތަާފތު ެދެނގަުތމްަށޓަަކއި ފިޔަވަޅުތައް 

 ވުޒާރާތަކާއެކު އެހެިނެހން މިނިސްޓްރީތަކާއި 
 ަބއަްދުލވުންތަެކއް މްަޝވަރާ  ަފރުާތން  ޓީމުގެ 

  .ބޭއްވިއެވެ
 
  

 ެއްނޑް ެނަޝންަލ ްޕޭލިންނގް މިނިސްޓްީރ ޮއފް 
 މްަޝވަރާތަާކގުޅިގެން  ޑިވެލްޮޕމްަނޓާ ކުރެވުުނ

 ހާިސބަުތކަށް އެކިއެކި ރާއްޖޭގެ 
 ޒިޔާރަތްކުރެުވނު  ިމގޮތްުނ. ޒިޔާރަތްކުރެވެުނވެ

 .ސ ،ތުުލސްދޫ  .ކ ތޭެރގައި ތަންތުަނގެ 
 ަފސް  މާޭލގެ އަދި  ،ުކޅުދުއުްފިށ .ހދ  ،ހިތަދޫ

 ކަޯޕރަޭޝން ޑިވެލްޮޕަމްނޓް ހުުޅާމެލ އަވަށާއި
 ަތންތްަނ ޒިޔާރަތްކުރެިވަފިއވާ. ހެިމެނެއވެ

 ަތާފތު  އެކިރްަށރުަށގެ   ކަނޑައެޅަިފއިވަނީ 
ޤްތިސާދީ އަދި  އިޖްތާިމޢީ ާފަހަގކުރޭެވނެ  ޙާަލތު  އި
  ާފަހަގކުރެވޭ  ެއްނމެ  އާާބީދ ިއްނ ،ގޮތަށާއި

. ގޮތްތައް ވްިސަނިއގްެނެނެވ ބައިތައް ހެިމނޭ 
 މަަސއްކަތުގައި  އެއަްފސްކުުރުމގެ 
 ،މިުހްނުމކަްނޮބުޑކަމާއެކު ުށގެރައްކާތެރަިރށަްރ

 ިމަފދަ ތޭެރގައި ރަށްތަުކގެ  ޒިޔާރަތްކުރި 
 .ހަިމނަާފއިވާެނެއވެ ރްަށރްަށވެސް 
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  ރަށު  ަފރާތްުނ ޓީމުގެ ބަިއވިެރވި ިދރާސާގައި
 
 
 
 
 

 
 

އޮފީްސތަކުގެ  އަޮތޅު  ،ވިެރްނާނއި އޮފީުހގެ
 ިއންތާިޚުބޮކށަްފއިވާ އަލަށް  ،ވިެރްނާނއި

 ައްނހުެންނގެ  ކޮމިީޓތަކާއި ރިައރުވާރްަށކު
. މްަޝވާަރކުެރވެުނވެ ކޮމިޓީތަކާއި 

 ޓީމަްށ  ަބއިވިެރވި ިދރާސާގައި  މިމަޝްަވރާތަކުްނ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ޤައުމީ ިހޔާވިަހކަމުގެ ،ާފަހަގކުރެެވނު ޮގތުގައި
ާކއި  ގޯތިގެޮދރާެބހޭ  ސިާޔަސތާއި   ޤަވާޢިދުތަ
 ގެިހނގަމުނާްދގޮތު ކަންތައްތައް މާިދއިރާގެ 
 ެއނގިަފއިވާ ަފާރތްތަަކށް  އެކި  މަޢޫުލާމތު 
. އަެބހުއްޓެވެ  ތަާފތުތަކެއް ޮބޑެތި މްިނވުަރގައި

 ކަންތައްތައް  މާިދއިާރގެ ިމގަވާޢިދަުތކާއި އަދި
  ހިނގަމުން

 ުއންމީުދތަކާ  ރައްިޔތުްނގެ ާޢންމު ައްނަނގޮތާއި
 މްަޝވަރާ . ތަާފތުތަކެއްވެއެވެ ެދމުެދެވސް 
  :ަފސް ދިާއރާއަކީ ައމާުޒކުރި ކުރުުމގައި

  
 ދިަތކަން  ގޯތިގެޮދުރގެ  ރާއްޖޭގައި  •

 އެކި  މްިނވާަރއި އިޙްސްާސކުރަްނ ޖެހިފިައވާ
  ަތާފތުތައް  ހިުރ ސަރަޙައްދަުތކުގައި 

ޤީވަެފއިވާ  •  ަސރަޙައްދަުތކަށް  ތަަރއް
 ގޮތްތައް  ސަަބބަުތކާއި ިދާމވާ ހިޖުރަުކރަުމށް 

ޤުތަކަށް ގޯތިގެޮދުރގެ • އަާމޒުކޮްށގެން  ަޙއް
 އަދި ޤަވާޢިދުަތާކއި ޤޫާނުނަތކާއި ވާހެދިފިައ

 ިސާޔސަުތތަާކއި ހެދިފިައވާ މިަކާމގުިޅގެން 
  ކުރެވޭަކްނަތއްތައް  ާފަހގަ ްޕޮރގްރާްމ ތަުކން 

 ފިައސާ  ބޭުންނާވ ހިޔާވިެހކަމަށް  •
  )ފިައޭނންސް ހައުސިންގ(

 ބާޒާރު  ކުީލގެ ފުުދްނތެރިަކމާއި •

  
 ދާއިރާއިްނ ގޮންޖުެހްނަތއް ގޯތިގެޮދުރގެ 
 ސަރަޙައްދަުތކާއި ަފއިވާ ކުރިމަތިވެ

 ،ެދެނގެަނ ިމްނވުަރ އޮތް ިމގޮންޖެހުންތައް
ޤުތަކުގެ ިއންސާނީ  ބިާނެވަފއިވާ މައްަޗށް ޙަްއ

 ޙައްލްެއ ަރނގަޅު ެއްނމެ ޮއތް  ،އުޞޫލްެއގެމިަތްނ
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 ރޯިޕޓު  މި  ޮގުތން އެހީތިެރވިެދުނުމގެ  ހުޯދުމގައި 
ގޯތިގެޮދުރގެ  އެކަީށގެްނާވ ،އަމާޒުކޮށަްފިއ މަިވނީ

ޤު  ލިއްބައިިދނުުމގައާއި  ޤުޙައް  މަިޙއް
 ހިުރ މާިހރު ރައްކާތެރިުކރުުމަގއި
  .ޭހުލްނތެރި ުކރުވަުމށެެވ ުއިނކަންތައްތަާކެމުދ

  
 މާިހުރއެކުަލވާެލވަިފއިވާ ދާއިރާއިން ގޯތިގެޮދުރގެ 

 ކަންތައްތައް  ުއިނ ބައެއް ހިުރ ސިާޔަސތުތަުކގައި 
 ބަާލުލާމެއކު  ޚާއްޞަގޮތެއްގައި  ވަިކން

 ހަރަުދާނ ކުރުމްަށަޓަކއި ަރނގަުޅ ތައް އެކަްނަތއް
 ހަުށހުެޅްނަތކެއް ގެެނވޭަފދަ  ސިފަ  ޢަަމލީ އަދި

 އިދާރަާތކަށް ކަމާގުޅޭ  މިރިޕޯޓުގައި 
 ،ހަުށހުެޅްނަތކާ ގުޅިގްެނ މި. ހަުށހެޅިފިައވެާނއެވެ 
ޤު  ޯބހިޔާވަހިަކުމގެ  ޤްވީާމ ޙައް  ބައިންަލއަ
 ިދިރއުޅެވޭ  ހަަމޖިެހގްެނ އަދި ފެތޭ  މްިނގަނޑަށް

 ލުިބުމގެ  ރަްއޔިތުްނަނށެްވސް  ހިުރހާ ްނވަަރކަށް ެފ
 ގޯތިގެޮދުރގެ  ،ަފިހެވގެނާްދނެފަދަ ގޮތަކަށް ަމގު

 ބެހޭޮގތުން ުއިނކަންތައްަތާކ ހުރި  ދާއާިރގައި
 ވަާހކަ  ެދމެދު ރައްޔިތުްނާނ ސަރުކާރާއި
ުއްނމީުދ  ަފިހެވގެނާްދެނކަމްަށ ަމގު  ދްެއކުމުގެ
  .ކުރެވެއެވެ

  

 ުފަރތަަމ ސިާޔސަތެއް  ޤައުމީ ހިޔާވިަހކަމުގެ 
 މި ،އެކަުލާވލްައވައި ރާްއޭޖގައި ަފހަރަށް 

 ގެޮދރާއި  ެނުރއްވިކަމީ ސިާޔަސތު 
ޤީކުރުުމގައި ހަރަުދާނޮކށް  ބެހޭކަންތަްއތައް   ތަަރއް

 މިުހްނުމ ާފަހަގޮކށްަލންޖެހޭ ސަރުކާރުން ެއުޅއްވި
 ަޤއުމީ ިހާޔވިަހކަމުގެ.  ފިޔަވެަޅކެވެ

 ކިެއކި އެ ތަާފތު ހެިމނޭ  ސިާޔަސތުގައި 
 ،ރިޭވ ިފަޔވަޅުތަެކއް ޢަމަލީ ސިާޔަސތުތަަކށް 
 ދުައލުަތގެ  ކުުރމްަށަޓަކއި ަތނީްފޒު އެފިޔަވަޅުތައް 

 ވަަރށް  ލޭިބެނގޮތް ހަަމޖުެހމަީކ ފިައސާ  ބަޖެޓުން
 ާއ ޤޫާނނު ރާއްޖޭގެ . މިުހްނުމ ަކމެކެވެ

ޤު ޯބހިޔާަވހިަކުމގެ އަާސސީގައި  ުފރަތަމަ  ަޙއް
 ބައެިދވިފިައވާތީވެ ލިއް  ރަްއިޔތުްނަނށް ަފހަރަށް 

 ކުަރމްުނދާ  ަޢމަލު މިހާރު ،މިަކާމގުިޅގެން
އިޞާްލުޙކުރަްނ  ޤަވާޢިދުތައް ޤޫާނުނަތކާއި
 ޤޫާނނު އާ މަިވނީ ތީިރގައި i.ޖިެހފިައވެއެވެ
 ޤާނޫނު . މާއްދެާއކެވެ ހެިމނަިފއިވާ އަާސސީގައި
ޤުތައް  ލިިބދޭ  ަރއްޔިތުްނަނށް  އަާސސީއިން  ޙައް
 ބޭުންނާވ  ިދނުމްަށަޓަކއިލިއްބައި ރައްޔިތުްނަނށް 
 ވަަރށް  އެކަުލވުާލަމކީ ޤަވާޢިދުތައް ޤޫާނުނަތކާއި

 .މިުހްނުމަކމެކެވެ
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ޤްތިޞާދީ  :23 މާއްދާ  ޤުތައް  އިޖްތިމާޢީ  އަދި އި  ޙައް

ޤު ައްނަނިނވި ޤުތަކެއް ލިިބގްެނވާ ރައްިޔތަކަށްމެ  ކޮންމެ ތަަކކީ  ޙަްއ  ޤޫާނުނއަސީާސން  މި  ކަަމށް  ަޙއް

ޤުތައް އެ  ިމްނވަަރކުްނ ހުރި  ކުޅާަދަނކަްނ ،ަތަނވްަސކަމާއި  ދުައލުަތގެ  ،ހިނދު  ކަނޑައަޅާ  ރައްިޔުތްނަނށް ަޙއް

  . ކުރަްނާވެނެއވެ މަަސްއކަތް ދުައލުަތން ަތަނވްަސކޮށިްދުނމްަށ ަމގު  ހޭޯދނޭ

  .ލުިބން ފޭުދވަަރށް  ެފްނ ސާފު  ،ކާާނއާއި ރަނގަޅު) ހ(

  .ލުިބން  ިހޔާވިަހކަން  އިޭފާރމާ) ށ(

  .ލުިބން ޚިުދމަތްތައް  ޞިއްޙީ  ެފްނވުަރގެ ރަނގަޅު )ނ(

  .ލުިބން މަާޙއުލެއް   ރަނގަޅު ިޞއްޙަތަށް އަދި  ާސފު ިދިރއުޅޭނޭ ) ރ(

 ބާވަތެްއގެ  ހިުރހައި  ،ވީަސލްަތަތާކއި ކުުރުމގެ ދުަތރަުފތުުރ ،މުްއސަނދިކަމާއި  ޠީަބޢީ ިދެވހާިރއްޖޭގެ) ބ(

  .ލުިބން ުފރަުޞތު ބޭުންނކުރުުމގެ ހަަމހަަމަކމާއެކު ތްތައްޚިުދމަ މުއާޞަާލތީ

 ނިޒާެމއް  ަނރަުދާމ އެަކީށގެްނާވ މްިނވުަރގެ ރަަށކާ އެ ރެަށއްގައިެވސް ކޮންމެ ިދިރއުޅޭ މުީހން) ޅ(

  .ޤާއިމްވެފިައއޮތުން 

 ިޚުދމަތް  ކަރަންޓުގެ މްިނވަަރށް  އެކަީށގެްނާވ ރަަށކާ އެ ރެަށއްގައިެވސް ކޮްނމެ ިދިރއުޅޭ މުީހން) ކ(

 . ޤާއިމްވެފިައއޮތުން 
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ޤު  ގޯތިގެދުޮރގެ  އެކީަށގްެނާވ . 2   ތަޢާރަފެއް  ކުރު : ޙައް

 

 
 ެފްނވަަރަކށާއި ިދިރއުޅުުމގެ އެކަީށގެްނާވ

ޤުތަކަކީ  އެކަީށގެްނާވ ޯގިތގެޮދުރގެ ައާސސީ ޙައް
ުޤތަކުގެ ތޭެރގައި ބައިންަލއަ ޤްވީާމ ިއންސާނީ ޙައް

ބަޔާްނވެފިައވާ  ،އަަހރަުވނެްދން ކަނޑައެޅި 60
ޤުތަކެކެވެ ދ ގެ .ވަަނއަަހރު އ 1948. ޙައް

ުޤތަކުގެ ާޢްނުމ ޤަރާރު ެގ   25ިއންސާނީ ޙައް
ޤު  1ވަނަމާއާްދގެ  ގައި ގޯތިެގޮދުރގެ ޙައް

ޤްވީާމ ައދި ސަރަޙައްދީ  ،ހެިމުނާމއެކު  ަބއިންަލއަ
އެއްބްަސުވންތަަކކާއި މުޢާހާަދ އަދި ޤަާރރު  އެތައް

ޤު ހެިމނި   ،ތަުކގައި ޯގިތގެޮދުރގެ ޙަްއ
   .ޢާއްމުވެފިައވެއެވެ

 

ޤްތާިޞދީ  ތޭެރގައި  ީމގެ  އަދި  އިޖްތާިމޢީ  ،އި
ޤާފީ  ޤުތައް ސަ  ކޮށްދޭ  ޙާިމަޔތް ޙަްއ

 ،އިޮކޮނިމކް ޮއްނ ކޮވެަންނޓް ިއްނޓަރޭނަޝންަލ
 މާއްދާ ަރއިޓްްސގެ ކަްލޗަރަލް ެއްނޑް  ސަޯޝލް 

 މާަނކުރާ ަތފާތުުވްނަތއް  ަންސލީ ،)1( 11
 އްޮފ އެިލމިނޭޝަން  ދަ  ޮއްނ ކޮްނވެންޝަން

 ރަޭޝލް  ޮއފް  ޯފރމްްސ އޯލް
 (e)(iii) ޑްިސކްިރމިނޭޝަްނގެ މާްއދާ  އަދި  5

ޤުތަްއ ޙާިމޔަތްޮކށްދޭ  ުކޑަކިުދްނގެ ޙައް
ޮއްނ ދަ ރަިއޓްްސ ޮއްފ ަދ  ކޮްނވެންޝަން

ައްނހުެންނނާމެުދ  ،)3( 27ޗައިލްްޑގެ މާއްާދ 
ކުރެވޭ ތަާފތުތަްއ ަނއްތާލުުމގެ ޮގތުން ޤާއިމުުކިރ 

 އޯލް އޮފް އެލިމިނަޭޝން ޮއްނ ކޮްނވެންޝަން

ޑްިސކްިރމިނޭޝަްނ އެގެިއންސްްޓ  ޮއފް ޯފރމްްސ
ިބޭދީސ ، )2( 14ވެިމްނގެ މާްއދާ 

ޤުތައް ރަްއކާތެރި ކުރުމްަށ  މަަސއްކަތްތެރްިނެގ ޙައް
ަޝންަލ ކޮްނވެންޝަްނ އެކަުލވެާލުވނު ިއްނޓަރޭނ

ޮއްނ ދަ ްޕޮރޓެކްޝަން އޮފް ދަ ރައިޓްްސ ޮއްފ 
އޯލް މައިގްރަންޓް ވާރކްަސ ެއްނޑް މްެމބަރްސ 

އަދި ިމ  43އޮފް ދެއަރ ެފިމީލސްގެ މާއްާދ 
ޫނނަސް އިތުުރ މުޢާހަާދތަުކގަިއ ގޯތިގެޮދުރގެ 

ޤަްށ ރިޢާަޔްތ ކުރެިވަފއިވެއެވެ  މެިދްނެނވި . ޙައް
ިއްނ ިއްނޓަރޭނަޝނަލް މުޢާހަާދތަުކގެ ތެެރ

ކޮްނވެންޝަން ޮއްނ ދަ ްޕޮރޓެކްޝަން ޮއްފ އޯލް 
މައިގްރަންޓް ވާރކްަސ ެއްނޑް މްެމަބރސް ޮއފް 
ދެއަރ ެފިމީލސް ިފޔަވަިއ އެހެްނ ހިުރހާ 
. މުޢާހާަދއެއްގައި ިދެވހާިރއްޖެވީަނ ބައިވިެރެވަފއެވެ

މި ުމޢާހާަދ ތަުކގައި ހެިމޭނ ކަްނކަން  ،ވާުމއެކު
ޫނާނިއ ޤަވާޢިދުގައި ހެިމުނަމްށ ރާއްޖޭގެ ޤާ

 .ިދެވހި ދުައލަަތްށ ާލޒިމެުވއެވެ

  

ޤުތައް ިއންސާނީ  ރައްކާތެރިުކރަުމށް ޙައް
ޤު  ޯގިތގެޮދުރގެ ޤޫާނުނަތކުގައި އެކެުލވިފިައވާ  ޙައް

 ސިފަ  އެކި ދާއިރާއެއްގައި  ުފޅާ  ވަަރށް 
 ގޯތިގެޮދުރގެ ،ހަިމނަާފއިވާއިރު  ސިފައިގައި 
ޤުތައް  ެއްނމެ  ރިޢާޔަތްކުރާ  މްަށކުރު  ޙާިމަޔތް ޙައް
ޤްވީާމ މިުހްނމު   ހެިމެނީނ ޤޫާނުނަތއް ބައިންަލއަ

 ،އިޮކޮނިމކް ޮއްނ ކޮވެަންނޓް ިއްނޓަރޭނަޝންަލ
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 މާއްދާ ަރއިޓްްސގެ ކަްލޗަރަލް ެއްނޑް  ސަޯޝލް 
ިދެވހާިރއްޖެ ިމ މުޢާހަާދ . ގައެވެ) 1( 11

 2006ސެޕްޓެމްަބރު  19ތަޞީްދޤުކުރީ  
ައދި ) 1( 11މާްއާދ ިމ މުާޢހަާދެގ . ގައެވެ

މި މުޢާަހާދގެ އެހެިނެހން ބަިއތަުކގައި ހެިމނޭ 
ކަްނކަމަކީ ިދެވހި ަސރުާކރާއި ިދެވހި 
ދުައލުަތގައި ހެިމނޭ އެހެިނެހން ދާއިރާތައް ޤޫާނނީ 

ތަނީްފޒު  ،ގޮތުން ޙުުރމަތްތިެރކޮށް ހަިތއި
ިމ ުމޢާހާަދގެ މާއްާދ . ކުރަންޖެހޭ ކަްނކަމެވެ

  :ގަިއ ާވގޮތުގައި)1( 11

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ޤެުގ ގޯތިގެޮދުރގެ  މި  ،ަބޔާްނޮކށް ަމްފހްޫމ ޙަްއ
ޤު  ސަރުކާުރތަަކށް  ލިއްބައިިދނުުމގައި ޙައް

 ަބޔާްނކުރަުމށް ޮކބައިކަން  ކަްނަކމަކީ ާލޒިމުުކރާ 
 މަަސއްކަތްތަުކގެ ިދގު އަދި  ބުރަ  ކުރެވުުނ

ޤުތަުކގެ ިއްނސާނީ އަކީ ަނީތޖާ   މި ތޭެރގައި ޙައް
 ވަަރށް  ޭދަހވާ ޮކބައިކަން ަނައކީާމ މަްފހުޫމގެ
. އެކަުލވެާލވުމެެވ ޮއިނގަނޑެއް ސާފު 

ޤު  ޯގިތގެޮދުރގެ  ،މާިސލަަކށް  ލިއްބައިިދުނން ޙައް
 ހިުރހާ މުުޖތަަމޢުގެ ދުައލްަތތަަކކީ ާލޒިމު

 ހަޯދިއދޭ ީސދާ ގޯތިގެޮދރު ަފރުުދްނަންށ
 ނުޖެހޭަކމީ  ާވަކށް ކޮްނމެެހން  ަފާރތްަށ މައިގަނޑު
 ގެއަކަށް  ،ޫނީނ. ކަމެކެވެ ޫބލުކުރޭެވޤަ  އާއްމުޮކށް
ޤަށް ރައްޔިތަކު ކޮންމެ ބޭުންނާވ  ،އެދުމްުނ އަެޙއް
 ގެއެއް ޭއާނއަށް ަސރުކާރުން އެތަެންއގެ
 އެހެން. ނުޖެެހއެވެ ކޮްނމެެހން ހަޯދއިދޭކަށް
 ވަކި  ގޮތުން  ޙާލަތުގެ  އިޖްތާިމއީ ަނަމވެސް 
 ަފރާތްތަަކށް ބައެއް  ިނސްބްަތވާ ަފންތިއަކަށް

 ހަޯދއިދޭން  ސަރުކާރުން  ަތެނއް ޅޭނެިދިރއު
 ޤައުމުތަކުްނ ގިނަ  ވަަރށް ޤޫާނުނަތއް ާލޒިމުކުރާ

 ިއންސާނީ  ،އާޚުިރގައި . އެކަުލާވލަާފއިވެއެވެ
ޤުތާަކބެހޭ   ދުައލަަތށް ޤޫާނުނަތކުްނ ޙައް
 ިދިރއުޅޭ  ތޭެރގައި މުޖުތަަމޢެއްގެ ާލޒިމުކަުރނީ 
 ،ތޭެރގައި މުްއދެަތއްގެ ކުރު  ވާީހވެސް  ،ެއންމަެނށް

 ިޚދްމްަތތަުކގެ ުފރަުޞތުތަާކއި  އެކި އަދި
ޤު ގޯތިެގޮދުރގެ އެަކީށގެްނާވ ،އެހީގައި  ޙައް

 . ިދުނމެެވ ަމގަުފިހކޮށް ލިިބގަތުމަށް 

 

ޤުތަކަށް މެިދްނެނވި  އިޙްތާިރމް ކުރުމާަށއި  ޙަްއ
ުޤތައް ޤީ  ަރއްކާތެރި ކުރުމާަށއި މަިޙއް  ތަަރއް
 ދުައލަަތށް ކުުރމްަށ ުފިރހަަމ ކުރުމާަށއި 

ުޤތާަކބެހޭ  ިއްނސާނީ . މެުވއެވެާލޒި  ޙައް
ޤްވީާމ ،ގޮތުން  ބުނާ  ޤޫާނުނަތއް  ޫނނީ  ބައިންަލއަ
 ިމަފދަ  ޫނީނ މުޢާހާަދއަކުން  ސަރަޙައްދީ

 ދުައލުަތން  ހިުރހާ ސޮއިކުރާ  މުޢާހާަދގައި  މި
 ރައްިޔތެއްގެ އެ  ރަްއިޔތަކާއި ކޮންމެ

 ެފްނވެަރއްގައި  އެކަީށގެްނާވ ޢާއިލަާއށް
ޤު  ިދިރއުޅުުމގެ   ލިބޭިދްނޖެހޭކަން  ޙައް
 ެފްނވަަރކަށް  އެކަީށގެްނވާ  ،ހިނދު  ޤަޫބލުކުރާ

 ،ބުއިމާ  ންކެއި  މްިނވަަރކަށް  އަދި
 ިދިރއުުޅުމގެ  ގޯތިގެޮދރާއި  ،ައްނަނުއާނިއ

ޤީ އަބުަދމެ  ޙާލަތު  ކުރަންޖެހެޭނކަން  ތަަރއް
ޤްވީާމ. ޤަޫބލުކުރެއެވެ  އެއްބާރުުލުމގެ  ބައިންަލއަ
 ައދި  ރުޫޙގައި އެ ،ެދެނގެަނ މިުހްނުމކަން 
 މުޢާަހާދގައި  މި  މްަޖޫބރުކަމެްއެނތި އެއްވްެސ
ޤުތައް މަިޙ ،ދުައލުަތން  ހިުރހާ  ސޮއިކުރާ  އް

ޤީގަތަކަށް   ފިޔަވަޅުތަެކއް  އެަކށަޭނ ެހުދމަށް  ަޙ
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ޤައުމެްއގެ ގުުޅްނހުރި މުޢާހަާދއަކާ  ޤާނަޫނކުން  އެ
ޤުތައް  ަފދަ  މިެދްނެނވި  ކުރުމަށް  ޙާިމޔަތް  ޙައް
 ރްަސމީޮކށް  ދުައލަަތކުްނ އެއްވެސް 

ޤުތައް  ،އެކުބަަލއިގަތާުމ  ރައްިޔތުްނަނށް އެޙައް
ަކށް ޭދން  ހަޯދއި . ާލޒިމެުވއެވެ  އެދައުލަތަ
 ުދަޅހެޔޮކަމާއި  ޞިއްޙަތާއި  ުފިރހަަމ ،ވާުމއެކު

 ގޯތިގެޮދުރގެ  ަފދަ  ަމގަުފިހވެާނ ރައްކާތެރިަކން
 ެއންމަެނށް  ިންސބްަތވާ އެަދއުލަތްަށ ވީަސލަތްތައް 

 ެޅއް ިފޔަވަ  އެޅެްނހުރި ހިުރހާ  ލްިއބައިިދނުމަށް 
i.އަޅަންޖެހެއެވެ ދުައލުަތން i  

  

 ގަިނ ެއންމެ ލެިބްނުހރި  ސަރުާކރަށް ވާުމއެކު
ޤުތަކުގެ ގޯތިގެޮދުރގެ ެއހީގައި ވީަސލަތްތަުކގެ   ޙައް

 އޫުޞލަކުން  ެދިމހްުނަނިނވި މަންފާ
 ސިާޔސަުތތަާކއި  ލިބޭިދނެ  ރައްޔިތުްނަނށް 

 މަޝްރޫުޢތައް ޤަވާޢިދުތަާކއި ޤޫާނާނިއ
. ކުރަންޖެހެއެވެ ތަނީްފޒު އެުކަލާވލާ ސަރުކާރުން
ޤުތަކުގެ ައާސސީ ިމެދްނެނވި ،ހަަމއެއާއެކު  ޙައް
 ،ސިާޔަސތެއް އެއްވެސް  ަދްށާވެނ ެފްނވަރު 
 ސަރުކާރުން  ިފޔަވެަޅއް  އެހެން ޫނީނ ޤޫާނެންއ

 . ުނާވެނެއވެ ތަނީްފޒުކޮށްގްެނ

 

ޤުތައް ގޯތިގެޮދުރގެ  އެއީ  މަާނކުރުުމގައި ަޙއް
 ހުުރން ުފާރޅެއް ކޮށާްލނެ  ޯބހިޔާ ހަަމއެކަނި 
 ގޮތުގައި މުަދލްެއގެ ވިއްކާ ގެަނ  ުނވަތަ

 ނުުދށަުމށް ނަޒަރަުކން ހިަނ ަފދަ  މަާނކުރުން
 ަންނބަރުގައި  ވަަނ 4 ކޮމެންޓްގެ ޖެނެރަލް 

 ގޯތިގެޮދުރގެ  ީމގެއިުތުރްނ. ގޮވާލަާފއިވެްސ ވެއެވެ
ޤުތައް   މަީހކަށްވެސް  ކޮްނމެ  ދެެކްނާވނީ ޙައް

 އުަބރެުވރި  ަކމާއިޞުލްޙަވެރި ،ރައްކާތެރިަކމާއި
ޤުތަކެއްގެ  ިދިރއުޅުުމގެ  ތެަނއްަގއި ކަންމަތީ ޙައް
 ވަަނ  4 ޮކެމންޓްގެ ޖެނެރަްލ ކަމަށް  ގޮތުގައި

  .ަބާޔްނޮކށަްފއިވެއެވެ ަންމބަރުގައި 

ޤްތާިޞދީ .ވަަނއަހަރު އ 1991  ،ދގެ އި
ޤުތާަކބެހޭ ޮކިމޓީ  ޤާފީ ޙަްއ އިޖްތާިމޢި އަިދ ސަ

ސަޯޝްލ  ،ެއްނ ކޮމިީޓ ޮއްނ އިޮކޮނިމކް.ޔޫ(
ިއްނ ތްަޞީދޤު ) ެއްނޑް ކަްލޗަަރލް ރައިޓްްސ
ވަަނ ަންމަބރުގަިއ  4ކުރި ޖެނެަރްލ ޮކމެންޓްގެ 

ޤެުގ ތޭެރގައި  އެކަީށގެްނާވ ގޯތިގެޮދުރގެ ޙަްއ
ަކމެއް ބަޔާްނ  7ހެިމޭނ މައިގަނޑު 

  :އެއީ.ކޮށްފިައވެއެވެ

ގޯތިގެޮދރު ކުއްޔަށް ހިުފުމގައި ލިބޭިދްނޖޭެހ ) ހ(
  ލުިބން ޤޫާނނީ ޙާިމޔަތް 

އެކިއެކި ިޚދްމްަތތަާކއި ތަެކއްޗާއި ޢުމްރީާނ ) ށ(
  ވީަސލަތްތަްއ ލެިބްނުހރުން 

  އެކަީށގެްނވާ ސަރަޙައްދަަކށް ވްުނ ) ނ(
މުީހން ިދިރއުޅުމަށް އެކަީށގެްނވާ ) ރ(

  މަާޙއުލެްއ ކަމަށުްވން 
މުީހްނަންށ އަތޯްފާރ އަގެއްގައި ) ބ(

ޤުތައް ލުިބްނ    ގޯތިގެޮދުރގެ ޙަްއ
ގެޮދރު ަފސޭހައިން ހިުރާހ ަފރުުދްނަންށ ގޯތި) ޅ(

  ލޭިބެނގޮތްތަްއ ހަަމޖިެހފިައވުން 
ާޤފީ ގޮތުްނ މުީހްނަނށް ) ކ( ސަ

ޤަޫބލުކުރޭެވގޮތަަކށް ގެޮދުރގެ ކަންތައްތަްއ 
i.ހުުރން ހަަމޖިެހފައި  i i 

 
ޤުތައް  މިެދްނެނވި   ޙިާޞލްކުރަުމށް ޙައް

 ދުައލަތްތަުކްނެވސް އެހެިނެހން ިދެވހާިރއްޖެއާއި 
ޤުތަކަށް ޙަ މި  .ކުރަންޖެހެއެވެ އިޙްތިރާމް އް

ުޤތަާކ ޤުތަކާ  ޤޫާނުނަތކާއި ގުޅޭ މަިޙއް  ޙައް
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 ބޭުނން ުފިރހަަމއަށް ކަްނކަްނ އަމަލީ  ގުޅުްނހުރި
 އެއްވެސް  ަޢމަލްެއ އެއްވްެސ ަފދަ  ުނކުރޭެވނެ
  . ުނާވެނެއވެ ކޮށްގްެނ ޤްަސުދގައި ދުައލަަތކުްނ

ޤުތަކާ ގޯތިގެޮދުރގެ  ޤޫާނުނަތކާއި  ގުޅުްނުހރި  ޙަްއ
 މުޠާލާިޢކުރަން ާކުރންސަރު ޤަވާޢިދުތައް
ޤުތަކަށް ގޯތިގެޮދުރގެ  އަދި . ޖެހެއެވެ  ނެޭދވޭ ޙަްއ

 ުދުރހެިލވުުމގެ ޢަމަލަުތކުން  އަސަރެއްޮކށާްފނެ 
 އެއްތުަނން  މުީހން  މުަޖބޫރުން ،ގޮތުން

 ާޙަލތްތަކުގައި ކުރަންޖެހޭ  ަބަދލު  ައެނއްތަަންށ
 އެކަން މަތިން އުޞޫލަުތކެއްގެ ވަިކހަަމތަަކކާއި

 ެގޮދރާއި ،ހަަމޖަްއސައި ެދޭވގޮތަށްގްެނ ކުރިއަށް
 ރައްޔިތުްނގެ  ވިެރކުުރުމގައި ުމާދ އަދި ބިްނ

 ޢަމަލު ުނާވގޮތަށް ަތާފތެއް އެއްވްެސ މުެދގައި
. ކަްނކަމެވެ ކުރަންޖެހޭ  ސަރުާކރުން ކުރުމަީކ
 ެންތޮގތް ހުރި  ާޙަލތު  ގޯތިެގޮދުރގެ  ޤައުުމގެ

 އެހެިނެހން ހިސާބާއި  ަތާފސް ިދރާސާކޮށް
ުޤތައް ައލީގައި ގެމަޢޫުލމާތު  ނުލިބޭ މަިޙއް
ުޤތައް މްިނވާަރއި  ލިއްބައިިދުނމްަށ އަޅަންޖެހޭ ޙައް
 ރަނގަޅަކަށް ވާީހވެސް  ިފޔަވެަޅއް ހިުރހާ

 ިބމުގެ. ކުރަންޖެެހއެވެ ައްނާދޒާ ދުައލުަތން
 ަފާރތްތަކާއި ޢިމާރާތްކުރާ  ވެރަިފރާތްުނާނިއ

 ،ަފާރތްތަކުްނ ޯފުރޮކށްދޭ  ޚިްދމަތްތައް އިޖްތާިމޢީ
ޤުތައް  ބުެނވިިދޔަ  އިސްވެ  ިނކަމެތިްނގެ ޙައް
 ިއންތިޒާމްތައް  މާަނކުރާ  ގަތުން ިނގުޅައި ިކބަިއްނ

 ިނކަމެތިްނގެ ހަމަޖަްއަސއި ސަރުކާރުން 
ޤުތައް  އަދި . ޖެހެއެވެ ކުރަން ރައްާކތެރި ޙައް
 ަސބަބުން  ަޢމަލްެއގެ ހްިނގާ ަފާރތަުކން މޫިނން

ޤުތައް ގޯތިގެޮދުރގެ   ،ަމަހިނެވގެނާްދަނ ޙައް
  . ޖެހެއެވެ ުކރަން ރައްކާތެރި ިނކަމެތިން އެކަމްުނ

ުޤތައް  ގޯތިގެޮދުރގެ   ތަަރއްގީުކރުމްަށ ޙައް
 ިސާޔސަުތތަާކއި ޤައުމީ ގޯތިގެޮދރާެބހޭ 

 ޙަަރކާތްތައް  އެސިާޔަސތުތަާކ ގުޅުްނުހރި 
ޤީ  ިމާދއިރާ ،ކަނޑައަޅައި ސަރުކާރުން   ތަަރއް
 ސިާޔަސތުތަުކގައި  މިަފދަ ަމޤަްޞދުތައް ކުރުުމގެ
 ަމޤަްޞދުތައް  މި  ،ބަާޔްނޮކށް ސާފުޮކށް 

 ވީަސލްަތަތއް  ހިުރ ލެިބން ޙިާޞލުކުރަުމށް 
 ެއްނމެ  އެހެަންސ ުކޑަކޮށް ޚަަރދު ،ާފަހަގޮކށް
 ވީަސލަތްތައް  އެ ގޮތަކަށް ަމްނާފިލޭބެނ ޮބަޑށް
 ،ކަނޑައަޅައި ޮގތްތަެކއް  ކުރުމްަށ ބޭުނން

   ާފަހަގޮކށް ަފާރތްތައް އުފާުލެނ މްަސއޫލިއްަޔތު
 ތަާވލްެއ ގޮތުގެ ކުރާނެ ަތނީްފޒު ސިާޔަސތުތައް
 ުދވަސްވަރެއް  ކުރުމަށް  ތަނީްފޒު ،އެކަުލާވލިައ
 ކަްނކަްނ  ެދްނެނިވ މި . ޖެެހއެވެ ކަނޑައަޅްަނ
 ިންނމުުމގެ  އެ ިންނމުުމގައި  ައދި  ރުޭވުމގައި
 ،ަފރާތްތަކަކާއެކު ހިުރހާ އަަސރުކުރެާނ ސަަބބުްނ
 ،ގޮތްަށހެިމޭނ ިނކެމެތިްނވެސް ަފޤީރްުނާނިއ
ޤީ ަފާރތްތަކުގެ އެފަދަ މްަޝވާަރޮކށް  ޤީ  ަޙ
  . ޯހަދންޖެހެއެވެ ބައިވިެރވްުނ

  

ޤުތައް ގޯތިގެޮދުރގެ   ިދުނމްަށ ޯހަދއި ޙައް
 ކުރުމްަށޓަަކއި ުފރިހަަމ  ިފަޔވަޅުތައް  އަޅަންޖެހޭ 

 ޚަރަދުކުރޭެވނެ ފިައސާ  ދުައލުަތގެ އެކަމްަށޓަަކއި
ޤްތިޞާާދ ޤައުުމގެ  ،ހަމަޖެްއުސމާއި ގޮތް  ިއއި
 ،ބެެލހެއްޓުމާއި  މުާރކޭޓު  ވިއްކުމުގެ ގެަނ ބިްނ
 ދޭ  ގޮތުގައި  އެީހގެ ސަރުކާރުން  ެއޅުމަށް  ގެޮދރު

 ިދިރއުޅުމަށް  ކުއްާޔއި ަތންތުަނގެ ިޢނާޔަތްތަާކއި 
 ވުާނވާބުެލާމއި އަގުތަަކށް  ޚިދްމްަތތަުކގެ ބޭުންނާވ
 ކުެރވެޭނ  ޢިާމރާތް ހަުއސިންގ ސަޯޝލް 
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 ގޮތާއި  ޭބނެިލ ފިައސާ އެަކމަށް  ގޮތްގޮތާއި
 ޚުިދމަތްތައް  އިޖުތާިމޢީ އަާސސީ ޢާއްމު

 ،ެނގުމާއި ޓެްކސް  ޮގތްގޮތާއި ޯފުރކުރެވެޭނ
ްޤތިޞާދީ ޤައުމްަށލޭިބ  ހަަމހަަމކޮށް ފިައދަާތއް އި
 މި އަދި ރުޭވމާއި އުޞޫލަުތކެއް ބެހިގެނާްދެނ
ޤުތައް  ގޯތިގެޮދުރގެ ޮގްތގޮތުން ޫންނވްެސ  ޙައް
 ުފާޅކުރެވެޭނ މަންފާ އޭގެ ލިިބ ުފިރހަަމއަށް
  . ާލޒިމެވެ  ކުރުން ތަނީްފޒު  ރަާވއި ގޮތްތައް

  

 ޤަުއމެއްގެ އެ ޤައުމެއްގަިއހްެނ ހިުރހާ  ުދނިޔޭގެ
 ގޯތިގެޮދުރގެ ތޭެރަގއި ޤަވާޢިދުތަުކގެ ޤޫާނާނިއ
ޤު  މާއްދަާތއް ލިބޭިދެނ ރައްިޔުތްނަނށް ޙައް

i. ހެުރއެވެ ހަިމނަާފއި ވަަރަކށް ކޮންމެސް  v 
 އަާސސީގައި ޤޫާނނު ޤައުމުތަކުގެ ގަިނ އަދި

ޤުތައް ގޯތިގެޮދުރގެ   ލޭިބފަަދ ރައްިޔތުްނަނށް ޙަްއ
 ހިުރހާ  ުދނިޔޭގެ. ހަިމނަާފއިވެއެވެ މާއްދަާތއް
 ހިުރހާ  ޢަމަލުކުރާ ުދިނޔޭގައި  ،އަދި ހާިސބެއްގެ 
 އެކިއެކި  ނިޒާމަާކއި  ޤާނޫނީ މައިގަނޑު
ޤާފާަތއި  ޤީގެ ،ސަ  ީދާނއި  ،ުދެވްއޔާއި ތަަރއް

ޤްތިޞާދީ  އެކި  ހެިމނޭ ޑަުތއްޮއިނގަނ  އި
 އަާސީސތަކުގައި ޤޫާނނު ގައުމުތަކުގެ
ޤުތައް  ގޯތިގެޮދުރގެ   ރައްިޔތުްނަނށް ޙައް

 ާލޒިމު  ކުރުން ދުައލުަތން  ލިއްބައިިދނުމަށް 
. ހެުރއެވެ ކުރެވަިފއި  ބަާޔން ކަްނކަްނ

ޤާ ގުޅުްނުހރި  ގޯތިގެޮދުރގެ   އެހެިނެހން  ަޙއް
ޤުތަކަށް ިއންސާނީ  ވްިސނަާލއިފިަނަމ ަޙއް

 ައެނއްތަަންށ އެއްތުަނން  ާސލަަކށްމި(
 ޚިާޔރުުކރުުމގެ  ތެަނއް  ިދިރއުޅޭނެ ބަދުަލވުމާއި

ޤު  ިދިރއުޅޭ  މިިނވަންކަމާއި ެއީމހެއްގެ  ،ޙައް
ޤު ލުިބުމގެ އިޙްތާިރމް ތަަނށް   ޤޫާނުނގެ ،ަޙއް

ޤު ހަަމހަަމވުުމގެ ެއންމްެނ ކުރިމަތީގައި  ،ޙައް
 ޤަދަރުވެރިަކުމގެ  އަބުރެުވރިކަމާއި  ިއންސާނީ

ޤުޙަ  ރައްކާތެރިަކުމގެ ނަފްސުގެ ާޖނާއި ތާިމގެ ،އް
ޤު  ޯހުދުމގެ ފައިދާ މިްލކިއްާޔުތގެ ުމަދލާއި  ،ޙައް
ޤު  ،ތަުކން  އަާސސީ ޤޫާނނު ގަިނ ވަަރށް) ޙައް

ޤުތައް ގޯތިެގޮދުރގެ ަނަމވެސް  ުނސީދޮާކށް  ޙައް
 އާިޝރާތް  ލިބޭިދްނޖެހޭެނކަމަށް  ރައްޔިތުްނަނށް 

 .ކުރެއެވެ
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ގަިނގުނަ  ަތާފތު  ިދާމވާ ގޯތިގެޮދުރގެދިަތކަްނ
 ހިުރހާ ސަަބބަުތކެއް ވީނަމެަވސް

 އަޞްލަަކށަްވނީ  މައިގަނޑު ސަަބބަުތކެއްގެވެސް
 ގޯތިގެޮދރު އެކަޭށަނ ޢާއްމު ރައްިޔުތްނަނށް

ަފިއ ހިުރ ހިަނވެ ލިިބޭދ ުފރުޞަުތތައް  ހުޯދމަށް 
 12000މިުޅ ޤައުމްަށަބާލއިރު . ކަމުްނެނވެ

އިލާ ިދިރުއޅެމްުނ ަދީނ އެކަީށގެްނވާ ޢާ
ޤަތުގައި . ގޯތިގެޮދރު ެނިތެއވެ ޤީ  ގޯތިގެޮދރެުނތި  ަޙ

ިދާމުނަވީނ  އިލަާތއް ުއޅެންޢާ ަފދަަމގުމަތީގަިއ މި
 އެކުެވގެން  އިލަާތކާޢާއިލަާތްއ އެހެން ޢާމިަފދަ 

އި ުނވަތަ ަވގުތީ ލަތުގަޙާ ތޮއްޖެހިފިައވާ
 މާޭލގެ. ގްެނދީާތއެވެ  ިދިރއުޅެމްުނ ގައި ހިޔާތަުކ

ިމަފަދ އުޅެނީ  85% ިންސބުަތންއާބީާދގެ 
ްޤބަުލ ،ހަަމިމއާއެކު .ގޮތަކަށެވެ  ގައިކައިިރ މުސްތަ

 ށްކަމަ ޯފުރޮކށެްދޭވނެްއމްުނަންށ ޢާސަރުކާރުން 
ުޔނިޓް ކަމާިއ  500ބެެލވީެނ ައހަަރުކ 

ީނ މާޭލގައި މިޔުނިޓްތަްއ ބިާނކުެރޭވ

 v.ާފަހަގކުރެެވއެވެޫންނކަްނވެސް 

 

  

  

  

 

 

ލިބުުމގެ ދިަތކަމުގެއިތަުރށް  ގޯތިގެޮދރު 
 މާީލޮގުތން މަކީ މިަފދަަތްނަތްނ ޯހުދ

 ވީަނ ށްކަކުޅިެދގެްނާވވަަރށްވުރެ އަުގޮބުޑކަމަ
ސަރުާކރުން  ައދި މިަކމަށް . ވަެފއެވެ

ހަަމޖިެހފިައުނވާތީ ިމަކްނކަން  އް ވަިކގޮތްތަެކ
ބައެްއ އަދި . ކުރަުމށް ަވީނ ދިަތެވަފއެވެއްލުޙަ

 ުނވަތަ ކުއްޔަށް  ެގޮދރު ގަުތމްަށ ަފރާތްތަަކށް
، ހިުފުމގެ ަތަނވްަސކަްނ ލިބިފިައވީނަމެަވސް 

އެތަްނަތުނގެ ޮބޑުުކަޑމާިނއި، ވަަށއިެގްނވާ 
އިލަާއށް އެތަްނަތުނގެ ިޚދްމްަތ ޢާއުލާިއ އަދި ަޙާމ

 ިއަކމުަގއިވާ ސްކޫާލ ހަޯދންޖެޭހ ަތންތްަނ
މަިނށް ުދުރ ގެހްަސފާަތލު އަިދ މަަސއްކަތްކުރާތަނު 

ެމ އެކަީށގެްނވާ ެއްނ އީމި ބަާލލައިިފނަމަ
 .ގޯތިގެޮދރެއްކަމުަގއި ުނހިމެެނއެވެ

  

  މަަލމަތިން މާލެ ެފންނަ ގޮތް
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  މާލޭގެ ގެދޮރުގެ ދަތިކްަނ   3.1

ޤީވެފައިވާ  ރާއްޖޭގައި ެއްނމެ ޮބަޑްށ ތަަރއް◌ް
އަވަށު ، ްނ ތަުކގައިމާޭލގައި ެނގުުނ ބަސީްދގުަތ

ޤީއަްށ މަަސއްަކތްކުރާ ، އޮފީުހގެ ވިެރްނާނއި ތަަރއް
ުނވަތަ ައްނހުެންނގެ ކޮމިީޓތަކުގެ މެންބަރުްނ އަިދ  

ތަކުރުާރޮކްށ ހަާމ  ،ވިެހން ްށަރ މާެލިއްނ ހޮވެާލުވނު
ީކ ، ، ކޮށްފިައވީަނ އެީމހްުނގެ ޯބހިޔާވަހިަކުމގެ ޙާަލތަ

. ިތ ޙާަލތެެކވެަދ، ބަޔާްނކުރްަނ ުއނަދގޫ، ިނކަމެތި
ޯގިތ  ،ވަިކ މްިނގަނޑެއް ެނިތ އުފެުލުމނާްދ ކުިލ

ޮތއްޖެހުން، ސާުފ ، ގެޮދުރގެ ޖާގަ ، ޭދެނ ހްުސބިްނ
އަދި މޫިންނވެސް ، އޮތުން  ބެޯފން ައތްނޯުފާރަފުށގައި 

މި ިދާރާސ ،  މިަފދަ އެތަްއ ަމއްސަލަތަެކއްެގ އުަޑ
. ކުރި ޓަީމށް ަތކުރުާރކޮށް  ިއވިފިައ ވެއެވެ

އި އެވަީނ ިދާރާސ ކުިރ ޓަީމށް ިމގޮތުން ތީިރގަ
ހަާމޮކްށދަީފއިާވ ގަިނކަންތައްތަެކއްގެ ތެެރިއން 

  .ބައެއް ކަންތައްަތެކވެ

ިދރިއުޅުމުގެ ، ޞިއްޙީގޮތްުނ އެކަށީގްެނނުވާ •
މައްޗަންގޮޅީގެ ައްނހަެނކު ޭއާނެގ  :ޙާލަތު 

، ިފިރހްެނ ެދދިަރްނާނެއކު ިދިރއުޅުމްަށޓަަކއި 

އް ކުއްަޔށް ިހފާފިައ އަކަފޫޓުގެ ކޮޓަރިއެ 15
އެތަުނގައި ވައި ދައުރާުވނެ ގޮތެއް . ވެއެވެ
ިފިނޫހުނ މާިނއި ، ެއހެްނކަމްުނ. ެނެތވެ

ވައިބަނުްދެވ އުދާސް ުއފެިދ ހަރަުލީނ 
ކޮޓަީރގެ ތުަޅުމގަިއ ުއފެދޭ ެފްނ . ާފުރގައެވެ

ކޮޓީަރގަިއ ، ދައުރުުކރަުމށަްޓކައި، އެމީހްުނވީަނ
ެމްނިތ ތުަޅްނ  ސި، އަޅާފިައވާ ތަަރާފުލ ަނގާ

 .އޭގެ އަމިއްލަ ާޒތަށް ދޮޫކށްލާފެައެވ

  

ތޮއްޖެހިފައިވާ ކޮޓަރިއެއް އެކަީށގްެނާވ 
 ވައިބެއިރުކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ެންތ

 

އެހެން ައްނހަެނކު : އިޖްތިމާޢީ މައްސަލަތައް •
ޭއާނގެ ަހ ކިުދްނާނއެކު ިދިރއުެޅުމްނގެނަްދނީ 

 3އޭގެތެެރިއްނ . ެއންމެ ޮކަޓރިެއއްގައެވެ
 .އަހަރުންމަތީެގ ކިުދްނެނވެ 18، ިދްނަނކީ ކު

އެހިާސބުެގ ، ގޮތުގައި އެއަްނެހްނީމހާ ބުިނ
ގެނަްދީނ  ލަާތްއ ިދިރއުެޅމްުނއިޢާގަިނ 

ބައެއްފަހަަރށް ކުިދްނ . އެފަަދ ޙާެލއްގަެއވެ
ކޮޓަރްިނ ބޭރަްށ ެނރުމްަށ އެެދމަިފރްިނަންށ 

އެްއަވގުތެއްގަިއ ، އެއީ. ވީަނ މުަޖޫބރުވެަފއެވެ
އެއަްފހަރާ ެއހާ ުކަޑ  ާހކިުދން ހިުރ

ނޑެއްގަިއ ގްެނގުޅުމަީކ ކުރެވޭވުަރގެ ކޮޓިަރގަ
ިމފަދަ ާޙަލތްތަކުގައި . ކަމަކަށް ުނާވީތއެވެ

އެކަިނވަެލން ، ިދިރއުޅޭ މަިއންބަފިައން
ހު ކުްއޔަްށ ވަ ބޭުންނެވއްޖިއްޔާ ޖެހެީނ ުދ

 މްަޝވާަރކުރެވުުނ .ކޮޓަރިއެއް ިހާފށެވެ 
މިަފަދ ިނކަމެތި ، ގައިގިނަބަޔަކު ހަާމކުރިގޮތު
ން ެވަފއިވަނީ ާޢްނުމ ގޮތަކަށް ިދިރުއޅު

 ،އެީމހްުނ ާފަހަގ ކުާރ ގޮތުގައި . ކަމަކަށެވެ
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 ގްރޫޕް ، މަސްތުވާތަެކިތ ބޭުނން ކުރުމާއި 
މާާރމީާރަފަދ އިޖުތާިމޢީ މައްސަަލތައް އުެފިދ 
އިތުރެުވގެންދުިއުމގެ މައިގަނޑު 

ީމގެ އިތުރްަށ . ސަަބބަީކވްެސ މިއީއެވެ
ިރއުޅޭ މަާޙުއލުގައި އިޖުތާިމޢީ އިތުުރ ިދ

، އްސަލަތަެކްއ އުެފދިއެތައް މަ 

ުކޑަކިުދްނަނށް ޖިންީސ ގާޯނ ކުރުމާިއ 
، ގެއުްލންތައް ލިބުމަކީ  ނަފުސާނީ

ހިެދޮބުޑވުަމނާްދ މިަފދަ މަާޙއުުލ ތޮއްޖެހިފިައ 
އޮތުުމގެ ަސަބބުްނ އުފެޭދ 

އަދި ިދިރއުެޅންޖެހަިފއިާވ . މައްސަަލތަެކކެވެ
ިނކަމިެތ ޙާަލތްތަކުްނ، އިޖުތާިމޢީ  މިަފދަ

، އަދަބަުތއް ެގއްލި، ޢާއިލަާތއް ރޫޅި 

ޚާއްޞަކޮށް ިމަފދަ މަާޙއުލުގަިއ ިދިރއުޅެން 
، މުަޖޫބރުވަެފއިާވ ުކޑަކިުދްނަނށް 

މިަކްނކާަމގުިޅގެްނ ކުރަމްުނާދ ނެޭދވޭ 
  .އަސަުރ ވަަރށް ޮބެޑވެ

ުދނިޔޭގެ އެިކ  : މީހުން ބިދޭސީ މަސައްކަތު  •
ްނ ވަޒީފާ އަދާކުުރމްަށ އެތެރެވެފިައާވ އުމުތަކުޤަ

30000vi ްމާޭލގައި ިދިރއުޅެމްުނ  ިބޭދީސނ
ާޢންމު ގޮތެއްަގއި މީިމހުން . އަެބގެންދެެއވެ

ކުިރން ، ިދިރއުޅުެމްނ ގެނަްދީނ
ބަޔާްނކުރެވިފިައާވ ވަަރށުްވެރ މާޮބަޑށް 

މާޭލގައި ިދިރއުޅޭ މުީހްނގެ . ތޮއްޖެހިގްެނެނެވ
ެފާނއި ާފާޚާނ ، އިަފރާތްުނ ެއނގުުނ ގޮތުގަ
 3މީޓަރ،  3، ކުރުުމގެ ނިޒާެމއް ެނިތ
ތީިރަހަކށް މުީހްނ ، މީޓުަރގެ ތްަނކޮޅެއްގައި
މީިމުހްނަންށ ސާުފ . ިދިރއުޅެމްުނ ގެންދެެއވެ

ސަރުކާރުން ލައިދަީފއިާވ ، ެފނޮްފެދްއ ލެިބނީ 
ާޢންމު ެފްނ ިއސްކުރުތަުކެގ ކަިއީރގައި  ކިުޔ 

އްަޔށް އަިދ ކު. ޖެހިގްެނ ތެިބގްެނެނެވ
ހިފާފިައހްުނނަ ތްަނޮކޅުގައި އެއަްފަހާރ 

މީިމހުން ، ެއންމްެނަންށ ނަިދން ުނތިބެވޭތީ 
 .ނަިދނީ ަދނަްފިޅ ބަހައިގެްނެނވެ

 

 
އާއްމު ެފްނ އިސްކުރުތަކުގައި ކިއުހަދައިގެން ތުިބމަކީ 

 ވަރަށް އާއްމެުވފިައާވ ކަމެއް 

ކައިވްެނޏަށް  : ލިބޭމިންވަރުން ހަމަޖެއްސުން  •
ވެފިައވާ، އަވަށު އޮފީހެއްގެ އަހަރު  30

އަހަުރގެ  26ޭއާނގެ ައްނހުެންނާނއި ، ވެރިޔަކު 
ތެަނއްގަިއ  19ތާަފުތ ، ައްނހްެނ ަދރުިފާޅއެކު
ިމގޮތްުނ ިދިރއުޅުްނ . ިދިރއުޅެފިައ ވެެއވެ

ިދިރއުޅުުމގެ ، ބަަދލުކުރްަނޖެހޭ ކޮންމެ ަފހަރަކު 
ޙާލަތްަށ ިނކަމެތިކަްނ ލިިބ ިދިރއުޅުްނ 

ައހަުރ  30ޭއާނ ީމގެ . ަދަށށް ދެެއވެ
ކުރިން ވަޒީާފ އަދާކުރަްނ ަފށާފިައވަނީ، 

. ުރފިޔާެގ މާުސަރ ިއްނެނެވ 70މަަހުކ 
މާިހރު ޭއާނއަްށ މުސާރައަށް ލެިބނީ މަަހުކ 

އެހެްނ ަނަމވްެސ . ުރފިޔާެއވެ 3000
، ޭއާނއަށް އުިޙސްާސ ކުރެޭވ ގޮތުގައި 

، ލުިބުނއިރު ުރފިޔާެގ މާުސރަ 70ޭއާނއަށް 

ގެ ބޭުންނަތްށ ާމަފސޭހަިއްނ ިދިރއުޅުުމ
.ފުއާްދެލވެއެވެ



ިދރާސާ  ކުރު  ެދނެގަތުމުގެ  މިންވުަރ  އޮތް  ޙާލަތު  ގޯތިގެދުޮރގެ ިދވެހިރާއްޖޭގައި   |  18 

 

0

0.5

1

1.5

2

Mar‐08 Apr‐08 May‐08 Jun‐08

ަރު 
ިންވ
ާ މ
ައިވ
ިވެފ
މަތ
ައް 
ަގިތ
އ

(%
)

މަސް 

 ު މާލޭގެ ގޯތިގެދޮރުގެ ކުލީގެ ސަބަބުން އަގުތައް މަތިވެފައިވާ މިންވަރ

 

  2008ރިޕޯޓް، . އައި.ޕީ.މަހަކު އެއަްފހަރު އެކަުލވާލާ މޭާލ ސީ: މަޢޫުލމާތު

ކުއްޔަށް ހާިފ ތަންތާގެ ޤާނޫނީ  •
ގަޮލޅު އަވަށު އޮފީުހގެ  :ރައްކާތެރިކަން 

މުީހްނ ، ވެރިޔަުކ ާފަހަގ ކުރިގޮތުގައި
އުޅެން ުކއްޔަްށ ިހާފ ަތްނތާަގއި ިދިރ

ޤު ޤޫާނީނގުޮތްނ  އެމީހްުނެގ ޙައް
ގޭގެ  .ރައްކާތެރިޮކށެްއ ނެުދވެއެވެ

، ުލުމންށްކުިލ ޮބުޑޮކ ވެރަިފރާތްުނ ބޭުންނވީމާ

ކުއްޔަށް ހިާފ ަފރާތްަށ  އެކުިލ ނެުދއްކޭ 
ާލނެ ެއެހން ތެަންއ ށްޯބހިޔާޮކ، ގޮތްވުުމން 

ވަަރށް ގަިނ ހަޯދން އެަފރާތްަތަކށް މުަޖޫބރުވާ 
ަތނަްތްނ ކުއްޔަްށ . ޙާަލތްތައް ިދާމވެއެވެ

ދޫކުރުުމެގ ޤަާވޢިދުގެ ަދުށްނ ިމަފަދ 
އްލްެއ ހުޯދްނަވީނ ޙަ ށް މައްސަަލތަަކ

 .ދިަތަކމަކަށްވަެފއެވެ 
  

 

ފޯކަސް ގްރްޫޕ މާެލއާއި ވިިލިގީލގައި ބޭއްވުުނ 
 ާފަހގަބައެއް ަފާރތްތަކުްނ މްަޝވާަރތަުކގައި 

ޓަރިއެއްގައި ތޭިބ މުީހްނގެ ޮކ، ކުރެއްވިގޮތުގައި
 ާމެލާއއި ވިިލގިީލގައި ، ިނސްބަަތްށ ަބާލއިރު

. މުީހން ޖެހޭެނެއވެ 6ުނވަތަ  5 ކޮޓަރިއަކަށް
ގައި ިމގޮތްަށ މުީހން ތޮއްޖެހޭ ިންސބަތް  1983

ުނވަތަ އެއަށުްވެރ  2.5ޮކޓަރިއަކަށް ، ބެިލެބލުުމގައި 
ިދިރއުޅޭަނަމ ބެެލވޭނީ ގަިނ މުީހްނ 

vi.ަކމްަށ ިނންމެުނވެތޮއްޖެހިފިައވާ i   ީމގެ އިތުރްަށ
ވަަނ އަހުަރގެ ޯބހިމުެނުމގެ ހިސާބުގަިއ  2006

އެައހުަރ  ގޭިބސީގެ ަތާފސް ހާިސބަށް ބަާލއިރު
މާޭލެގ ނާިދ ކޮްނެމ ކޮޓަރިއަަކށް ޖޭެހ މުީހްނގެ 

vi.އެވެ 3.1ިނސްބަަތީކ  i i
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އަހަރު 

މާލޭގައި އާބާދީ އިތުރުވަމުންދާ މިންވުަރ 

 

 3.ސ، 2007" ޓެލް ދަ ސޮލިއުޝަން؟އިޒް ދަ ފައިވް ސްޓަރ ޮހ: "މަޢޫުލމާތު

  

ާމެލއާއި ގައި  2008ިދރާސާއިން ދްައކާގޮތުގައި 
 ަފާރތްތަކުްނކުރެުވުނ  މްަޝވަރާ ވިިލގިނީލގައި 

 85 ލޭިބ އާމަްދީނގެ ،ހަާމކުރައްވާ ޮގތުގައި
ިއންސައްަތ ޭހަދކުރަނީ ކުއްަޔާށއި އެހެިނެހްނ 

މިަފދަ މަތީ . އަާސސީ ޭބުންނަތކަށެވެ
ޯބހިޔާވަހިަކްނ އަްތނޯުފރާ ަފުށގަިއ  ަދރަޖަޔަކަށް 

ވާކަމީ، ކަްނޮބުޑވެ އަދި އަޖާއުިބވްާނ ޖެހޭ ަފަދ 
އަޮތޅުތަކުގެ ރްަށރުަށން ާމެލއަްށ . ކަމެކެވެ

މުީހން ހުިޖަރ ކުރަމްުނ ގެންދިއުމާ ގުޅިގެން 
މާިޙލުަތ ، ޯބހިޔާވަހިަކްނ ިއތުރްަށ ބޭުނން ވުުމން

އެއުްދަވހްުނ ައެންއދުވަަހްށ ަދނީ 
ވަަނއަހަާރ  2006ިއްނ  2000. ުމްނެނވެގްޯސވަ 

ިއްނސައްަތ  40 ވީަނެދމެދު މާޭލގަިއ އާބާދީ 

i.އިތުރުވެފެައވެ x   

ެއތަްއ  ބައެއް ަފހަރު، މިަފދަ ޙާލަތެްއގައި
ކައްކާ ، ގައިއްތްަނޮކޅެއެއްޢާއިލެާއއް ިދިރއުޅޭ 

ކައިބޮއި ނާިދ އަދި އެހެްނުހރާިހކަމެއް ކުރުމްަށ 
ވަަނއަހުަރގެ  2006. ޮއްނަނީނ މުަޖޫބރުވަެފއެވެ 

ާމޭލގެ ގޭިބސީެގ ، ޯބހިމެނުުމގެ ހާިސބަށް ބަާލިއރު
ިއްނސައްަތ ގަޭގއި މުީހްނ ިދިރއުެޅމުން  23

 54. ގެނަްދީނ ެއންމެ ކޮޓަރިއެްއގައެވެ
މުީހން ިދިރުއޅެމްުނ ގެނަްދީނ  ިއންސައްަތ ގޭަގއި

 77އަިދ . އެވެކޮޓީަރގަ 1ުނވަތަ  2
 ުއޅެމްުނ ގެނަްދީނިއންސައްަތ ގޭަގއި މުީހން ިދިރ

ައދަދްެއގެ  ތްިނކޮޓީަރގައި ުނވަތަ އެއަށުްވެރ މުަދ
  .ކޮޓީަރގައެވެ
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 މާޭލގައި ޖުމްލޮަކށް ގޯތިގެޮދުރގައި ކޮޓަރި ހްުނނަ އަދަދު

                
– -  ވަަނ އަހުަރގެ ބޯހިމުެނުމގެ ތަފާސް ހިސާބު  2006ިދވެހި ރާއްޖޭގެ އާާބދީ އާއި ގޯތިގެޮދުރގެ : މަޢޫުލމާތު
  186.ރީ އޮފް ޕްލިޭނންގ ެއްނޑް ެނަޝންަލ ޑިވެލޮޕްމްަނޓް، ސމިނިސްޓް

  
  

ގައި މާޭލގެ ގޭިބސީގެ ާޢންމު މްިނގަނޑު  2006
މުީހްނގެ  7.5ގޭިބސީއަކަށް ، ކަމުގައިވާ

ށް  ގާތްގަނޑަަކްށ މާޭލެގ  ބަާލއިރު   xމްިނގަނޑަ
 1983ގެ ގޯތިގޮެދރަކީ، ޢާއާިލ  ިއންސަްއތަ  77

ން މްިނގަނޑު ޮތްއޖުެހުމގެ  ހަަމޖެހުނު ގައި 
) މުީހން  2.5ކޮންމެ ނާިދ ކޮޓަރިއަކަްށ (

ތޮއްޖެހިފިައވާ އަިދ އެކަީށގެްނުނާވ  ބަާލއިރު 

ގިނަ  ،މިަފދަ ޙާަލތްތަކުގައި .ގޯތިގެޮދރެވެ 
މާިއ ކުރުވައިދައުރު އަދަދްެއގެ ގޯތިގެދުޮރގައި 

ސާފުތާހިރުަކްނ އަދި ައމިއްަލ މިިނވްަނކަމުގެ 
ޅުުމގެ ޙާަލުތ މްިނވާަރިއ ކައްކާ ކައިބޮއެ އު

ެފްނވެަރއްގައި އޮތުން މިުޅން އެކަީށގެްނުނވާ 
 ގެ  .މަިފަދ ަތންތަަނކީ ، އދ. ގާތެވެ

ޖުިފޓީެގ މްިނގަނޑުން  ސްަލމްްސ ުނވަތަ
ްސ ުނަވަތ ްސލަމް ވަަރްށ ރަނގަޅަްށ ، ބަާލއިރު 

  xi.ޖުިފޓީގެ ގިންތިައށް ފޭެތނެ ަތްނަތެނވެ

 ޤައުމުތަކުގެ ތެރިެއްނ  ާމެލއަކީ އެހެްނކަމްުނ
ޖުިފޓީގެ ިންސބަތް ސްލަމްްސ ުނވަތަ 

ހެިމނޭ ވިެރކަްނކުރާ ރްަށ ގަިނވެާނ ެއްނމެ 
x.ޤައުމަުކމްަށ ވްުނ އެކަީށގްެނެވއެވެ  i i  

، ޚިޔާުލ ާފުޅުކރި އެކަކު ބުިނގޮތުގައި 

ިދެވހަިރްއޔިތްުނަންށ އަމާްނކަމާިއ  ޒަމާުނއްސުރެ 
ރައްކާތެރިަކމެއް ގެނެސްީދފިައވާ އިޖުތާިމޢީ 

މާިހުރ މަިދީނ އުވި  މާެލިއްނ، ޭފާރން
އިޖުތާިމޢީ އަިދ ުދަޅހޮެޔަކމުެގ . ެނެތމްުނެނެވ

، ޚިުދމަތް ވަިކ މްިނވެަރއްގައި ިހެފހެއްޓަިފއިާވތީ

، އި ިދިރއުޅޭ ަފގީުރ ިނކަމެތިންވިެރރުަށގަ

. ބަރޯސާވާނެ މަީހކު ެފްނަނީނ ވަަރށް ަމުދްނެނވެ
ރަށުްފުށގައި ިދިރއުޅޭ ަފގީރު  މެިހްނ ބަަލިއފިަނަމ

ވިެރކަްނ ކުރާ ރުަށގަިއ ، ތިްނަނށްވުރެިނކަމެ
. ވެެދަރއެިދިރއުޅޭ މިަފަދ މުީހްނގެ ޙާަލތު ާމ 

ސާފުޮކްށ ެއނޭގ ގޮތުގަިއ މިީއ ެދެމހެއްޓެނިިވ 

  ކޮޓަރި 1
  ކޮޓަރި 2
  ކޮޓަރި 3
  ކޮޓަރި 4
  ކޮޓަރި 5
  ޓަރި އަދި އެއައްވުރެ ގަިނޮކ 6



21  |  ިދރާސާ  ކުރު  ެދނެގަތުމުގެ  މިންވުަރ  އޮތް  ޙާލަތު  ުރގެގޯތިގޮެދ  ިދވެހިރާއްޖޭގައި   

 

ޤުތަކާ ބެހޭ . ޙާލަތެއްޫނެނވެ އަދި ިއްނސާީނ ޙައް
ުޤ ޯބހިޔާވަިހކުަމގެ ޙަ، ޤޫާނުނަތކުގެ ަދުށން އް

  .ޫންނމެެއވެ ލިބޭިދަފދަ ޙާަލެތއްވްެސ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

  

 

  ހުށަހެޅުން 

 .)39.ސ(ޢިމާރާތްކުރުުމގެ މަޝްރޫޢުތައް ުފޅާކުރުން ސަޯޝލް ހައުސިންގމީހްުނގެ އަތޯްފރަާފށުގައި  •

 .)40.ސ(ގެ ކުލި ބަލަހައްޓައި ޒިންމާވާނެ ނިޒާމެއް ތަޢާރުފު ކުރުންސޯޝަލް ހައުސިންގ  •

 .)41.ސ(އަމިއްލަ ކުނުްފނިތަކުން އިޖުތާިމޢީ ގެޮދރު ޢިމާރާތްކުރެވަޭފދަ ވްެށޓެއް އުފެއްދުން •

 .)46.ސ(ގޯތިގެޮދުރގައި ހުނަްނންވޭާނ ެފންވަރު ކަނޑައަޅައި ތަނީްފޒު ކުރުން •

ސަރުކާރުން ގެންގުޅުއްާވ ސިޔާސަތު އިތުރްަށ ބަަލިއ އި ބެހޭގޮތުން ކުްއޔާ ގެގޯތިގެޮދުރ •
 .)47.ސ(ެދނެގަތުން

ޤު ލިއްބައިދޭ މިންވުަރ ބެލޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރުން •  .)48.ސ(އެކީަށގްެނާވ ގޯތިެގޮދުރގެ ޙައް
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  ހުޅުމާލޭގެ ޙާލަތު : ިދރާސާ 

ރާއްޖޭގެ ވިެރރްަށ ާމޭލގެ ަސރަޙައަްދްށ އާބާދީ ތޮއްޖެހެމުންދާ ދިއުމްަށ " ، ހުުޅމާެލ ަފުރމާ ކުރެވަިފއިވަނީ
ބޭނުމާިއ ަމޤްޞަަދށް . އެއީ މަިމސަްއކަތުގެ ބޭނުމާިއ ަމޤަްޞދުކަަމްށ ަބަލއިގެްނެނވެ" ލުޔެއް ހުޯދން 
ހަފަރުާތްނވެސް ،  ެގ ެމުދތޭެރގައި ިމ މަޝްރޫުޢ ެފުށނަުފހްުނ 1990ުޤ ަނަމވްެސ، ތަޢުރީުފ ޙައް

ޙާލަތެުދެނގަތަުމށް އަހެާލުވނު ކޮްނެމ ، މިއުަދެވސް. ދެބަސްވުްނަތާކއި ހަުރްސތަކެވެ، ކުރިމަތިވަެފއިވަނީ 
ަސރުކާރުްނ . ެވއެވެއިދިކޮޅު ުނވަތަ އެއްބަިއ ިޚޔާލްެއ ޭދްނ ޭބުންނ، މަީހކުހެްނ، ހުުޅމާެލއާ ބެހޭޮގތުން 

މިިލޔަްނ ިދެވހުިރފިޔާ ޚަރަދުކުރާ ޮގަތްށ ެފިށ މި މްަޝރޫޢު ކާމިާޔބުވެާނ ކަމުގެ  442، އިސްަނގައިގެން
، ިމ މަަސއްކަތް ިހނގާ ުނިހނގާގޮތް ެބެލހެްއޓުމަށަްޓކައި. ވަަރށް ޮބުޑ ުއންމެީދއް ސަރުާކރަށް އޮތެވެ 

  .އެވެހުުޅމާލެ ިޑވެލްޮޕަމްނޓް ކަޯޕރަޭޝން އުފެއްދެވި

  

  އެއްހުޅުމާލެގެ ފޮޓޯ ން ނަގާފައިވާޓި◌ުސެޓަލިައ

ޤީކުުރމްަށ ުނވަތަ ުކރެވާިދނެއާާބީދ އެއް ާމެލާއ އެއްވުަރެގ ިބމުގެ ަސރަޙައްދްެއ ޮއްތ ، ަފސްކޮށް ތަަރއް
 100ކޮޓަީރގެ  1، ވަަނއަހުަރގެ ފެބްރުައރީ މުަހ 2006. އިތުރު އެހެން ތެަނއް މަިވގުތަުކ ެނެތވެ 

ޯފުމ  180،5ހުުޅާމެލ ޑިވެލްޮޕމްަނޓް ކަޯޕރަޭޝަންށ ، ދުޫކރަުމށް ެދަވަނުބރަަކށް ހުުޅާވުލުމްނއެޕާޓްމެންޓް 

xi.ލިބިފިައ ވެއެވެ i i  ހުުޅމާޭލެގ ގެޮދރު ޢިާމރާތް ކުުރުމގެ މަޝްރޫޢަްށ ބޭުންނވެފިައއޮތް މްިނވުަރ މިަކުމްނ
، ެއއްޗަކީ، ހުުޅާމެލއަކީ މިަކމްުނ އިުތރްަށ ެއނގޭ ، ީމގެ ިއތުރަށް . ވަަރްށ ރަނގަޅަްށ ސާުފ ވެއެވެ

ޤްަބުލގަިއ އާާބީދ އެއްަފސްކުުރމްަށ އެކަީށގެްނާވ ުފރަުޞތެއް ޮއތް ރެަށއްކަމްަށ އެޕާޓަްމންޓަްށ  މުސްތަ
ުލްނ ޚަރަދުުކރަުމށް ުފރަުޞުތ އަިދ އިތުރްަށ ހުުޅމާޭލގަިއ ވިޔާަފިރ އުޞޫ. އެދުނު މުީހްނ ަގޫބލުކުރާ ަކމެވެ
މުީހްނގެ ތެެރިއްނ ހަުށހިެޅ ްފެލޓްަށ އެދި ޯފުމ ، އެހެން ަނަމވްެސ. އޮތްތެަނއްކަން ވްެސ ެއނގެއެވެ 

ނޭޭދ އަިދ ވަެފއިާވ އެއްބްަސވްުނ ހުއްަދ ުނކުރި  ހުުޅމާެލައށް ަބދުަލާވން ހިތް، ކާމިޔާބުިވ މުީހްނވެސް
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ަކށް ތްަނ ކުްއޔަްށ ޭދްނ ހްިތ ެއޭދ ސަބަބަުތކެްއ ހުއްޓެވެ ، އޭގެތޭެރގައި. ަނަމވްެސ، ެދަވނަ ަފރާތަ

މާޭލގައި ހިުރ ޚިުދމަތާިއ ، ުޅމާޭލގައި ާޤއިމް ކުރެވަިފިއވާ ޚިުދމަތާިއ ވީަސލްަތތައް މުަދވާުމއި ުހ
ަކށް ުބރަވްާނ ޖެހުން ހެިމެނެއވެ ، ހުޅުމާޭލގައި ކުއްޔަށްދޭ ްފެލޓް ޢިމާރާތް ކުރުުމގެ ަމޤަްޞދަކީ. ވީަސލަތްތަ

ގެޮދުރ ކުއްޔަށް ިދނުުމގެ ބާޒާުރ ، ުނީސދޮާކށް ،ސަރުކާރުްނ ފިައސާ ހަޭދކުާރ ވާަދވިެރކަމަކަްށ ާބރުއަޅައިގެން
، ބެެލހެއްޓުމަށް ޮއތް ލިުއ ނިޒާމަާކ ގުިޅގްެނ، އެހެން ަނަމވްެސ. ވަިކ މްިނވެަރއްަގއި ހެިފހެއްޓުމެވެ 

، ުނަނގާ ަނަމވެސް  އެއްބްަސވާުމ ޚިލަާފްށ ުނަވތަ ކަމާެބހޭ ހުްއދަ، ހުުޅމާެލިއްނ ްފެލޓް ލުިބނު މުީހން

ގެޮދުރ ، މިަކާމގުިޅގެން. ތައް އިތުރު ަފާރތްތަކަށް ޮބެޑިތ ކުލިތަަކށް ދޮޫކށަްފއި ެވއެވެއެމީހްުނގެ ްފެލޓް 
  . ކުއްޔަށް ިދުނުމގެ ބާޒާރްަށ މިަކުމން ކުރާެނކަމްަށ އުއްމުީދކުިރ ެހޮޔ އެއްވްެސ ައަސރެއް ނޯުފރައެވެ

ވިެރރްަށ ، ހުުޅާމެލ ވަެފއިވަނީ ،ކަންތައްތައް ެބެލެހއްޓުމަށް އެކަީށގެްނާވ ނިޒާމެއް ެނުތމްުނ، ީމގެއިުތރަށް 
، މިަކުމގެ ސަަބބުން . މާެލއަްށ އެހެން ރްަށރުަށން ހުިޖަރކުރާ މުީހން ުފަރތަަމ ފިައއަޅާ ޮއޅިގަނޑު ކަމަށެެވ

، ވިެރރްަށ ާމޭލެގ ޯބހިޔާވަހިަކމްަށ ހައްތާ ހްާސކަްނ ލިިބ އަދި ގޯތިގެޮދރު ބޭުންނާވ މްިނވުަރ އިތުރުވެ 

  .ނޯުފރާ ަފަށށް މައްޗަށް ގޮސްފެައވެތަންތުަނެގ ކުިލ ވަނީ އަތް

 2020މަޝްރޫޢު ިނޭމެނކަމްަށ ބެެލވީެނ ، މާިހރު މިިހނގަީނ މި މަޝްރޫޢުެގ ުފރަތަަމ ިފޔަވިަހ ަނަމވްެސ
ލުިބނު ކާމިޔާބީްނާނއި ވިެދަޔ ތުަންނ ގަިނ ، މި ިދރާސާއިން ާފަހަގ ކުރެވުުނ ޮގުތގައި. ގައެވެ

މާިހރުުހިރ ދަތިތަާކިއ ހަުރސްތަަކށް ޙައްުލ ، އަދި ިމަކުމގެ ތެެރިއްނ .ިފާލވުަޅތަެކއް ލިިބގްަނަންނ ޖެހެެއވެ
އެތަން ޑިަޒިއްނ ކުރި ބޭނުމާިއ ަމޤްޞަދު ޙިާޞްލ ކުރެވާިދނެ ަތަނކަށް ، ހަޯދއިގެން، ައިދވްެސ ހުުޅމާެލއަކީ 

  .ހެދާިދެނއެވެ

  

  

  

  

  

  

  

  ހުށަހެޅުން 

ޢިމާރާތްކުރުުމގެ މަޝްރޫޢުތްައ  ސަޯޝލް ހައުސިންގމީހްުނގެ އަތޯްފރަާފށުގައި  •
 .)39.ސ(ުފޅާކުރުން

 .)40.ސ(ޒާމެއް ތަޢާރުފު ކުރުންގެ ކުލި ބަލަހައްޓައި ޒިންމާވާނެ ިނސޯޝަލް ހައުސިންގ  •

ޤީގެ މަޝްރޫޢު މުރާޖަޢާ ކުރުން •  ).42.ސ(ހުޅުމެާލ ތަރައް

 .)41.ސ(އަމިއްލަ ކުނުްފނިތަކުން އިޖުތާިމޢީ ގެޮދރު ޢިމާރާތްކުރެވަޭފދަ ވްެށޓެއް އުފެއްދުން •
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ޤީ  3.2    ގޮތްތައް  ބުތަކާއި ސަބަ  ިދމާވާ  ހިޖުރަކުރުމަށް  ސަރަޙައްދުތަކަށް  ވެފައިވާ  ތަރައް

 ގަިނގަުނ ިދާމވާ ދިަތކަން  ގޯތިގެޮދުރގެ
 ދިަތކަން  މިަފދަ ަނަމވެސް . ވެއެވެ ސަަބބަުތކެއް

 ހުުޅމާލެ  ،މާެލ އިޙްސްާސކުރެވީެނ ޮބަޑށް  ެއްނމެ 
. ދިަތަކމުްނެނވެ ގޯތިގެޮދުރގެ  ވިިލގިީލގެ  އަދި

 ދިަތކަން  ގެޮދުރގެ ގޮތެއްގައި މައިގަނޑު މާޭލގައި
 އަދި  ރަްއިޔތުްނާނއި ައތޮޅުތަކުގެ ނީޮބުޑވަެފއިވަ
 ހުިޖަރކުރުަމންދާތީަކމަށް  ާމެލއަށް ބިޭދސީން
   .ދެެކއެވެ ަފާރތްތަކުްނ ސުާވލުކުރި ިދރާސާގައި

 

 ިދާމވާ ހުިޖަރކުރަުމށް ގޮތެއްގައި ޢާއްމު މާެލއަށް 
  : ހޯދިފިައވީަނ ސަަބބަުތއްކަމްަށ

 ޯހުދމަށް  ުފރަުޞތު ތަޢީުލުމގެ އެކަށަޭނ •

 ިދގުމުއްދަަތށް  ްމަބރަކުެމ ޢާއިާލގެ •
 ބޭސަްފުރވާުކރަުމށް 

 ުފރުޞަތު  ވިޔާަފީރގެ  ވަޒީފާާއއި އެކަށަޭނ •
 ހުޯދމަށް 

 އަދި ވަޒީފާ ގެއްިލިދޔަ ކާރިޡާަގއި ސުނާމީ  •
 ޯހުދމަށް  ަބަދލު ގޯތިގެޮދުރގެ 

 ރާއްޖޭގެ  އާއި ާމެލ ރައްޔިތުން  ބޭރުގަުއމުތަކުގެ •
 ވަޒީފާ މުއްދަަތށް ިދގު އަތޮޅުތަކުގައި
  ްށއަދާކުރުމަ 

  
ސަަބބަުތްއ  ިދާމވާ  ހުިޖަރކުރަުމށް މާެލއަށް
 ބުނެފިައވާ ަފާރތްތަކުްނ ސުވާލުކުރުެވނު ކަމަށް

 ހައިރްާނވީ  ފިޔަަވއި ަމުދކަމެއް ސަަބބަުތކަކީ
 ަފާރތްތަކުްނ ގިނަ . ޫނެނވެ ކަްނކަމެއް

 ޢާއްމު ލޭިބ ާމެލިއން  ޮގތުގައި ާފަހަގކުރެއްވި

 އާއި  ތަދޫ ހި .ސ ވަަރށް ާގތްކުރާ ޚިުދމަތްތަާކއި
 އެަފދަ ކުޅުދުއުްފިށން .ހދ  ައދި ުތުލސްދޫ  .ކ

ޤީވަެފއިވާ   ލޭިބ ރަށްތަަކށްވުރެ އެހެން ތަަރއް
 ާފަހަގކުރެއްވި  ިމގުޮތން . ަރގަޅެެވ ޚިުދމަތްތައް 
 މަުދރާަސ ާސނަވީ ،ހްަސފާަތލިާއ ޚިުދމަތްތަަކކީ

ެކވެ ތަޢުީލުމގެ މަތީ  އަދި   .ުފރުޞަުތތަ

  

ކި ކަްނކޮޅުތަކުން ރާއްޖޭގެ އެ –މެާލ ބަނަދުރމަތި 
  ޯދިނ އަދި ބޯޓަުފހަރުތައް ައންނަ ަސރަހައްދު 

 ހިޖުރަުކރަުމށް ޢާއިލަާތއް  އަދި ަފރުުދން  ވަިކވަިކ
 ތޭެރގައި  ތަުކގެ ސަަބބު އެެހން މުެދވިެރވާ
 ުފރަުޞތު ވީަޒާފގެ ާމެލިއްނ ކުރެިވަފއިަވނީ ާފަހގަ

 އަމިއްލަ  އަދި  ޮބުޑުވން  މާުސރަ  ލޭިބ ،ލިބުމާއި
 ަމގު/  ުފރަުޞތު ރިެއރުވުުމގެ ކު ވިޔާަފރި 
 ިދގުމުއްދަަތށް  އަދި . ވެއެވެ ކަމުގައި  ަފިހވްުނ
 ދޭެކ ަފާރތްތައް  ހުިޖަރޮކށަްފއިވާ މާެލއަށް 
 ޚިުދމަތްތައް  ލޭިބަފދަ  މާެލިއްނ ގޮތުގައި

 ލެިބން ރުަށން އަމިއްލަ  އެފެްނވުަރގައި 
 ރޫުޖޢަވާނޭ ރަަށށް  ެއނބުރި  އުަފލެާއކު ހްުނަނނަމަ

 ޢާއިލާާއ  ،ެއއީ. ުކރެއްވިއެވެާފަހަގ ކަމަށް
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 ިދިރއުޅުމަކީ  ިދގުމުއްދަަތަކށް ވަިކން ުދުރގައި
 ކަމަކަށް ުއނަދގޫ ދިަތ ވަަރށް ކުރަން  ތަަޙއްމަލު
 .ވާތީއެވެ

  

  

  

  

 

 

  އަތޮޅުތަކުގައި ިދމާވާ ގޯތި ގެދުޮރގެ ދަތިކްަނ  3.3

 ރާްއޖޭގެ  ރަށްތަަކށްވުރެ ކައިރީ މާެލ މާެލއާއި
 ގެޮދުރގެ ޯގތި  ިދާމވާ  އަޮތޅަުތކުގައި އެހެން

 ކުރެވުުނ ިޒާޔރަތް. ތަފާތެެވ މައްސަަލތައް
 މުީހްނގެ އަެބއި ަރއްޔިތުން ރަށްތަުކގެ

 ހިތްހަމަ  ވަަރށް  ާޙލަތާ ދެޭތރޭ  ިދިރއުޅުުމގެ 
 ެއހިތަްހމަނުޖެހުން . ހަާމކުރިއެވެ  ކަަމށް ނުޖެހޭ
 ގޯތިގެޮދރު  އެކަށަޭނ ބުރަެވަފއިވަނީ ޮބަޑށް

ޤު އަާސސީ ލިބުުމގެ   ަބރީއަ  އެފަރާތްތައް  ްނޙައް
 ކުރެވުުނ ިމގުޮތްނ ާފަހގަ. ވަެފއިވުމެެވ

  :ތޭެރގައި ކަންތައްތަުކގެ

 ޮބުޑުވން  ޚިލަާފްށ އާދައާ ބައިޯބަކން  ގެޭގ •
 ެފެލޓްތަކާއި ތޮްއޖެހިފިައވާ ހުރި  މާޭލގައި (

 – ާޙަލެތއްގައި އެއްފަަދ ގާތްގަނޑަަކށް
 ުދރު  ބައެއް  ވިަޔސް  ވީަކުމގައި  މެިހން 

 ބިްނ ލިބިފިައވާ ާޢއިލަާއށް އިރްަށރުަށގަ
 ޮބުޑކަްނ ވުރެ  މާެލއަށް 

x.)ާފަހަގކުރުެވނު i v 

ާފާޚާނަތކާިއ ) އިހުގެ( ުނާވ އެކަީށގެން •
 –ސާފުތާހިރުަކމްަށ ބޭުންނާވ ވީަސލަތްތައް 

 ގިިފއްަޔށް އެއްބައި  ގޯތީގެ ތޭެރގައި  ީމގެ
 ބޭުނން  ގޮތުަގއި ުބރީގެ  ހަަޑސް  ހަަދއި 

x.ކުރުން v 

  

މީހްުނނަށް ވެުރ ގަިނ މީހުން  10ބައެއް ަފހަރްަށ 
ހިމެނޭ ޮބޑެތިއާއިލާތައް އެއް ކޮޓަރިއެއްގައި 

 ިދރިއުޅެމުންގްެނދޭ

 
 ެފްނ ހުުރމާއި އަސަރު ނަޖިުހގެ އަދި ކުިނ •

 ކެއުމްަށ ،ބުއިމާަށއި  ަސަބބުްނ ޮލުނވުުމގެ

  ހުށަހެޅުން 

ަތަކށް ަބަދލު ކުުރުމގެ ތެރި ރަށް ރައްކާ
ުމގެ ރު އާާބީދ އެއްަފސްކުސިާޔަސތު ުނަވަތ 

 ރުމަށް ހަރަުދާނކު ސިާޔަސތު
 .)44.ސ(ޅުންފިޔަވުަޅއެ
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 ސާފު  ބޭުންނާވނޭ ާސފުތިާހރުުވމްަށ އަދި
 .ދިަތވްުނ ލުިބން ބެޯފން

 ތަެކއްޗާއި ްނާވބޭުނ ެއޅުމަށް  ގެޮދރު •

x.ޮބުޑުވްނ އަގު ޚިުދމަތުގެ ކަރަންޓުގެ v i 

  

އިމާރާތް ކުރުމްަށ ބޭންުނާވ ތަކެތީެގ އަގު ޮބޑުވުމުގެ 
ސަބަބުްނ އާއްމު ރައްޔިތުން ގޮނޑުޮދށްުނ ވެއްޔާއި 

 ގައު ަނގަމްުނދޭ 

 އެޅުމަށް  ެގޮދރު : ތާިމވެއްޓަށް ކުާރއަސަރު •
 އަގު  ތަެކތީގެ ލެިބްނުހްނަނ ބާޒާރްުނ
 ަފދަ  ހިތަދޫ.ސ ،ަސބަބުްނ ުމގެ ޮބުޑުވ

 ަގއު  ވެއްޔާއި ގޮނޑުޮދށްުނ ރްަށރުަށގައި 
 ރްަށރުަށގެ . ކުރެވެއެވެ ޢިމާރާތް ަނގައިގެން

 މިަކން  ސަރުކާރުން  ޮއީފހާއި  ރަށު 
 ސަބަބުން  ީމގެ  ަނަމވެސް . މާާނކޮށްފިައވެއެވެ

. އެކެވެ" މާރެކޓް ްބެލކް" ަދީނ އުފެެދުމން
 ރްަށރަށް  ަފދަ  ހިތަދޫ ަވީނ ަނތީޖާއަަކށް
 ޮބެޑތި  މުއްދަަތކަށް  ިދގު  ގިރުމާއި

 .ލުިބމެެވ ރަަށށް ގެއުްލންތައް

  

އިމާރާތްކުރުމްަށ ގޮނޑުދޮށްުނ ވެލިނެގުުމގެ ސަބަބުްނ 
 ރަށްގިރުމްަށ ަމގަުފހިވޭެދ 

 ވީަސލަތްތަުކގެ  ގާިއމްކުރިެވފިައވާ ރަށުްފުށގައި •
 ،ަމގުތަާކއި  :މާިސލަަކށް( ަދްށކަްނ ެފްނވުަރ
 ލިއްބައިދޭ ޚިުދމަތް ޢާއްމު އަދި) ބަނަދުރ

 އަދި  ސްކޫލް: މާިސލަަކށް( ވީަސލަތްތައް 
 )ހްަސފާަތލް

 ތެެރިއން  ަފާރތްތަުކގެ ިދިރއުޅޭ އަތޮޅުތަކުގައި •
 އެއަށުްވރެ  ުނވަތަ އާމަްދީނއެއް ެއވްރްެޖ
 ަފާރތްތަކަށް  ލިބޭ  އާމަްދީނއެއް އިތުރު 
ޯލުނ ލެިބްނ  ދޫކުރެވޭ  ެއޅުމަށް  ގެޮދރު

x.ެނުތން v i i 

ތަަޢއްޔުރުުވުމގެ ސަބަބުްނ  ވަޅެުފން  •
ކެއްކުމަށް ާސފުކުރުމްަށ ައދި ޯބްނ 
ބޭުންނކުރަުމްށ ސާފުތިާހުރެފން 

x.ނުލިބުްނ v i i i 

ގެ ސުާނމީ ކާރިޡާގަިއ ަހާލކުވެދިަޔ  2004 •
ގެޮދރު މާަރމުާތކުރުމްަށ ބޭުންނާވ އެހީ 

 ނުލިބި ިދގުލައި ގެން ދުިއން
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ވާ އެކީަށގްެނާވ ބިްނ ހުސްވުމުގެ ސަބަބުްނ ދޫކޮއްފައި
 ޗްަސ ބިމެއް

: އެކަީށގެްނުނވާ ބިމުްނ ޯގިތ ދޫކުރްުނ •
ބައެއް ރްަށރުަށގައި މިހާރަަކްށ އައިްސ 

ިމަފަދ . ޗްަސ ިބމުްނ ގޯތި ދޫކުރެއެވެ
ބިންތަަކކީ ޢިމާރާތްކުރުމްަށ 

ިމގޮތްަށ ޯގިތ . އެކަީށގެްނުނވަާފަދ ިބމެވެ
ދޮޫކށަްފއިވާ ސަރަޙައްދަުތކުގަިއ ގެޮދުރ 

ށް ޮބެޑތި ޚަަރދަުތކެްއ ޢިމާރާތް ކުރުމްަށ ވަަރ
އަދި މަިޚރަުދަތަކކީ ގިނަ . ކުރަން ޖެހެއެވެ

ރައްޔިތުަނަންށ އަތް ޯފާރ ވަަރށްވުރެ ޮބުޑ 
އަިދ ބައެއްަފހަަރްށ . ޚަރަދެެކވެ

ގޮނޑުޮދުށގެ ގިާރ ަސރަޙަްއދަުތކުްނ ވްެސ 
. ގޯތި ދުޫކރުަމނާްދކަްނ ާފަހަގކުރެެވއެވެ

ިމގޮތްުނ ބައެްއ ަފރާތްތަކުްނ ކަްނޮބޑު 
ވާުމއެކު ާފަހަގުކިރގޮތުގައި ެގޮދުރ އެޅުމްަށ 
ދޮޫކށަްފއިވާ ބަެއއް ބިންތަަކކީ އެކަީށގެން 
ުނާވ ބިންތަުކގެ އިތުރްުނ މާއެކަހެިރ 
ހާިސބުގައިވާ ސަަރހައްދަުތކުްނ 
ދޮޫކށަްފއިވާތީ އަާސސީ ިޚުދމަތްތަާކިއ 
ާކ އެކަހިެރ ކަމުްނ  އިޖްތާިމޢީ ވީަސލަތްތަ

 .ާލްނޖެެހއެވެތަާފތު ދިަތތަާކއި ކުރިމަތި 

އަވަްސ ޙައްލްެއ ގްެނަންނ ޖޭެހކަމަށް މަތީގަިއ 
ބަޔާްނޮކށަްފއިާވ ކަންތައްަތުކގެ އިތުރުން 
މްަޝވާަރކުެރވުުނ ަފާރތްތަކުްނ ެއންމެ ގަިނިއްނ 
ާފަހަގޮކށަްފއިާވ އަވަސް ފިޔަވުަޅތައް އަޅަންޖެހޭ 
ކަންތައްތައް ުގޅިފިައވީަނ ގޯތި ިދނުމާއި ބިން 

އަދި މިަކުމގަިއ . ގެ މައްޗަށެވެހްުސވުަމނާްދ ކަމު 
ގަިނ . ވިެރން ގްެނގުުޅއްވާ ިސާޔސަުތތަަކށެެވ

ިދެވހްީނަންށ ަގޫބުލ ކުރެޭވގޮުތގައި ިބމެއް 
ލިބުމަީކ ކޮްނެމ މަީހކަށްވްެސ ަސރުކާރުން 

ެޤެކވެ އަިދ ޯގތި . ހަޯދއިދޭންޖެޭހ އުފަން ޙައް
ގެޮދުރގެ ދިަތކަްނ ތަަޙްއމަުލ ކުރަްނުނޖެހުނު 

ސް ގޯއްޗެްއ ނުލިބި ދިއުމަީކ ކަމުގައި ވިޔަ 
  . ނަފްސާނީ އަިދ މާއްދީ ގެއުްލެމެކވެ

  

ދޫކުރިެވފައިވާ ޗްަސ ބިްނ އިމާރާތްކުރެވޭ ަފަދ 
  ބިމަކަށް ހުެދުމގައި ސަރުކާރުގެ އެހީބޭންުނވޭ 

ޤެްއގެ ގޮތުގަިއ ދެކެމްުނ އައި  އުފަން ޙައް
ޤު، މާިހރާއި އަިދ  ގޯތިގެޮދރު ލުިބުމގެ ޙައް

ޤީގަތަަކށް ުނުވން ކުރަިމގުގައިވްެސ  ަޙ
އަދި ކުރިއަށް އޮތްތާގައި ގަިނ . އެކަީށގެްނެވއެވެ

ިދެވހްިނަންށ ގެއެއް ބިާނކުރުމްަށ ިބމެްއ 
. ނުލިބުމަކީވެސް ވަަރށް އެކަީށގެްނާވ ކަމެކެވެ

ރުަށ ެފްނވުަރގަާއއި ޤައުމީ ެފްނވުަރގައާއި އަިދ 
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ވަިކ ަފރުުދްނގެ މުެދަގއި ކުރެވުނު 
ރައްާވަފއިވާ ޮގތުގަިއ މްަޝވާަރތަުކން ާފަހަގުކ

ަކށް ިދާމވަެފއިވާ ިބމުެގ ދިަތކަމުެގ  ރަށްތަ
ސަަބބުން، މާިހރަަކްށ އައިްސ ގެޮދރު ެއޅުމްަށ 
ދޮޫކށަްފއިާވ ބިންތަަކކީ ޢިމާރާތްުކރުމްަށ 
އެކަީށގެްނުނވާ ވުަރގެ ޮބޑެތި ޚަަރދަުތކެއް 
ކޮށްގްެނ މުެނވީ ިދިރއުޅުމްަށ އެކަށަޭނ ތަަނކަްށ 

ވަަރްށ ތަަނވްަސ . ވެުނހޭެދެނ ަތންތެަނ
ރައްޔިތަަކށް މުެނވީ ިމަފަދ ިބމެއްގައި ގެޮދުރ 

  .  ޢިމާރާތްކުރުމަީކ ދިަތަކމެކެވެ

   

ބައެއް ޙާަލތްތަކުގައި، ޯގީތގެ ޮބޑުމިން، 
އެކަީށގެްނާވ ވަަރށް ވެުރ ުކޑަވުުމގެ ަސބަބުްނ 
އެތަުނގައި ޢިމާރާތެއް ކުުރމްަށ ދިަތތަާކއި 

އެކު ބައެއް އަދި ހަަމ ިމއާ. ކުރިމަތިވެއެވެ
ީކ ރްަށ ގިރާ  ގޯތިތަްއ ދޮޫކްށަފއިވާ ހިސާބަ
ސަރަޙައްދު ަކުމގައި ވުުމްނ ެގޮދރު ޢިާމރާތް 
ކުރުުމގަިއ ުނަހނު ގަިނ ދިަތތަާކ ކުިރމަތި 
ާލންޖުެހުމގެ އިުތރްުނ ިމަފަދ ިބންތަަކށް ޯލުނ 
ހުޯދމްަށ ވްެސ ދިަތތަާކ ކުރިމިަތ ާލންޖެހޭކަްނ 

ސަަބބު  ިމަފދަ. ވްެސ ާފަހަގުކރެެވއެވެ
ތަަކށަްޓކައި އަމިއްލަ ަފރުުދްނ ުނވަތަ 
އެފަރުުދްނގެ ޢާިއލަާތކަްށ ލެިބންޖެހޭ އެކަީށގެްނވާ 
ުޤ ކައިރި ައދި  ގޯތި ގެޮދރު ލިިބގަުތުމގެ ޙައް
ޤުަބެލއްގައި ނިުލުބްނ ގާތްކަމުގައި  ުދުރ މްުސތަ

  . ބެެލވެއެވެ

އަކަފޫޓަށް ުކޑަ ވުުމގެ  2000ގޯތީގެ ޮބުޑމްިނ 
ސް ެފާނއި ވުަޅ ެފްނ އެއް ސަަބބުްނ ނަޖި 

ުނާވެނ ކަމަށް ބެުލމަީކ އެކަީށގެްނވާ 
ިމ ިދރާސާ ގަިއ ބެލިފިައވާ ިމަފދަ . ކަމެްއޫނެނެވ

ގެތަކުގައި ނަޖިސް ެފްނާދ ަތާނއި ގެޭގ ވުަޅ 
އަިދ . ބެހެއްޓިފިައ ހްުނަނީނ ވަަރްށ ާގތުގައެވެ

މިަފދަ ގެތަކުެގ ވުަޅ ެފުނެގ ކުަލ ވީަނ ވަަރށް 
. ެވަފއި ކަްނވްެސ ާފަހަގކުރުެވެނެވޮބަޑށް ކިަލނބު

އެހެން ކަމުން މެިފަނީކ ބޭުނން ކުރުމްަށ ެއްނެމ 
އެކަީށގެްނާވ ެފްނކަމަށް ުނވުން 

ރައްކާތެރި ބިްނ ލުިބން އާަދާޔ . އެކަީށގެްނެވއެވެ
ޚިލަާފްށ މުަދވުަމނާްދ ސަބަބެްއ ކަމަށް ެބެލވީެނ 
ކުރިއަށް ޮއތް ައހަރުތަކުގައި އާާބދީ ޮބުޑެވ އަިދ 

މިަފދަ ދިަތތައް . ޤްތާިޞުދ ުފާޅެވގެނާްދެނީތއެވެއި
ހުުރުމގެ ސަަބުބްނ ގެޮދރުއެޅަުމްށ އެކަށަޭނ އަދި 

އެތަްއ  ަބއިބޯވުންރައްކާތެރި ަސރަޙައްދަުތއް 
އެހެްނކަމުން . ގަުނއަކަށް އިތުރެުވގްެނ ާދެނއެވެ

ކުރިްނސުރެ ޯގތި ގެޮދުރ ދޫކުރެވެމްުނ އަިއ 
ާމަނވީ ، ގޮތަށް ޯގިތ ދޫކުރެެވމުނާްދނަމަ

މަންފާކުރިަނވި ހިޔާވިަހ ަކމުެގ މްަޝރޫޢަށް 
  . ހަުރސްއެިޅގެނާްދެނެއވެ

    

 ކާރާިޘއާ  ސުނާމީ  އަހަުރގެ  ވަަނ 2004
 ޖަމާޢަތްތަާކއި  ޯފުރޮކްށދޭ އެހީ ބޭރުގެ  ގުޅިގްެނ
 އެކަށަޭނ ާސފެުފާނއި ަސރުކާރުން ިދެވހި

 ތަާފތު ޤާިއމުުކރަުމށް ނިޒާމު ަނރަުދާމގެ
 ބައިވިެރވި ަސރޭވގައި. ވެެފިށއެ މަޝްރޫޢުތައް 
 ދިަތކަްނ ެގޮދުރގެ ،ދޭެކގޮތުގައި ަފރާތްތައް 

 މްަޝރޫޢުަތއް  ެދްނެނުވނުފަދަ ޙައްލުކުރަުމށް 
  .މިުހްނެމވެ ވަަރށް ތްަނީފޒުކުރުން އަވަހްަށ
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ގިނަަފހަރު ާފޚަާނތަށި ބެހެއްޓިފިައ ހުނަްނނީ 
ެފންވުެރމްަށ ބޭންުނކުރާ ވުަޅ ކައިރީ ކަމަށެްވފިައ އަދި 

ަނ ރަށްތަކުގަިއ އެކީަށގްެނާވ ަނރަުދާމ ނިޒާމެއް ގި
  ެނުތުމގެ ސަބަބުްނ ވަޅެުފްނ ތަޢައްޔަރު ވުަމނޭްދ

 

ބޭރުގަުއމުތަކެކޭ އެއްފަަދިއްނ ރާއްޖޭގައިެވސް، 
ޢާއްމު ފައިދަާއކަށް ގޯތި ެގޮދުރ ދޮޫކށްުލމްަށ 

މިަކުމގެ ސަަބުބްނ ވަަރްށ ގިނަ . ޖެހުިލްނވެއެވެ
ށް ވަަރްށ ނެޭދވޭ ޢަދަދްެއގެ ރްަށވީެހްނަނ

ާޤފާަތ . އަސަރުުކރަުވއެވެ ހަމަމިއާއެުކ ކުރީގެ ޘަ
އެއްގޮަތށް ޮބެޑތި ޢާއިލަާތްއ އެއްގެއެއްގައި 
ިދިރއުޅެމްުނ ިދޔަކަމުގަިއ ވަީނމަވެސް، އަަލށް 
އުފެެދުމން ައްނނަ ޖަމާޢަތްަތުކގައި ގެޮދުރ 
އެޅުމްަށ ބޭުންނކުރާ އާލާތްތަާކއި ަފރުމާތަކާއި 

ރާ ޮގތްތަްއ ަތފާތުުވން ވަަރްށ އަދި ޢިާމރާތްކު 
ވާުމެއކު ރައްިޔތުްނަނށް ަޒމާނީ . ގާތެވެ

އާގޮތްތަކަްށ އެެހނީ ރައްކާތެރި ހިޔާވަްއސަކަްށ 
ވާުމއެކު ޞިއީްޙގޮތްުނ ުދަޅެހޮޔ އަދި މުޫސމްަށ 
ައްނނަ ބަަދލަުތަކށް ރައްކާތެރިޮކްށ ގެޮދރުއެޅާުމ 
ބެހޭގޮތުްނ ވްިސުނަމށް ާބރުއަަޅއި ލަފިާދުނމަީކ 

 . ިހްނުމަކމެކެވެުމ
 

ހަަމ މިއާއެކު، ާރއްޖޭގެ އަޮތޅުތަކުގެ ގޯތިގެޮދުރގެ 
ދިަތކަްނ ޙައްލުކުރަުމށަްޓކައި އޮތް ހަަމއެކަިނ 
ޙައްލުކަމްަށ ރައްޔިތުން ދެކެމުންދާ ގޯތި 
ދޫކުރުުމގެ ިސޔާަސތަކީ ސަުރކާރުން ވްެސ 
ރާއްޖޭގެ ައޮތޅުތަކުގައި ގޯތިެގޮދުރގެ ދިަތކަން 

އި ގްެނގުޅުއްވާ ހަަމއެކަިނ ޙައްލުކުރަުމށަްޓކަ
ިމކަމަީކ އިހުގަިއ ެދެމހެއްޓެނިވި . ސިާޔަސތެވެ

ހައްލްެއ ކަމުގައި ވީނަމެަވސް ިމކަމަީކ މާިހުރގެ 
ޙާލަތްަށ ަބާލއިުރ ވްުނ އެަކށަޭނ ކަމެއް ަކމުގައި 

އެހެީނ އިތުރަުވުމންދާ . ނުބެެލޭވެނެއވެ
އާބާދާީއއެކު ހްުސވުަމނާްދ ިބމުގެ ޢަަދދު 

އެހެްނކާަމެއކު މިަކމާމެދު . ދީާތއެވެ އިތުރަުވމްުނ
ކަމާބެހޭ ަފާރތްތަކުގެ ވްިސުންނ ުފާޅކޮށް އިުތުރ 
ސިާޔަސތުތަެކްއ އެކަުލވުާލަމކީ ވަަރށް މިުހްނމު 

 . ކަމެކެވެ
  

އަތޮޅު ައިދ ރުަށ އޮފީުހގެ ވިެރްނާނ ުކރެވުނު 
ސުވާލަުތކުގެ ތެެރިއްނ އެއްބްަސވްުނ ެއންމެ 

ިއާރއަކީ ޯގިތ ުކޑަކަމަށް ާފަހަގކުރުެވނު ާދ
ދޫކުރުުމެގ ަބަދުލގައި ރައްޔިުތްނަނށް ްފެލޓް 

އަިދ . ިދުނާމ ެބހޭޮގުތން ކުރެވުުނ ސުވެާލެވ
ބައެއް ޭބުފުޅްނ ހަާމކުރެއްިވ ގޮތުގައި ރުަށ 
ރައްޔިތުން އެއްވްެސ ާޙލަތެއްގަިއ ްފެލޓްތަކުގަިއ 
ިދިރއުޅުމަަކްށ އެއްބްަސ ވަެވޑަެއއް 

ން ަފާރތްތަކުްނ ަނަމވްެސ އެހެ . ުނގަްނަނވެާނއެވެ
ދޭެކގޮތުގައި ރައްޔިތުްނ ްފެލޓްތަުކގައި 

ޤަޫބލުުކާރެނއެވެ  .ިދިރއުޅުމަށް ުއަފލެާއކު 

ރައްޔިތުްނާނއެުކ ކުރެވުުނ މްަޝވާަރަތކުން 
ާފަހަގކުރުެވނު ޮގތުގައި، ދޫކުރޭެވ ްފެލޓްަތކަކީ 
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ޤްަބުލގަިއ މިްލކުވާ ގޮތަށް ދޫކުރެވޭ  މުސްތަ
ިއ ިދިރއުޅުމަީކ ްފެލޓްތަކެއްަނަމ ްފެލޓްތަކުގަ

 5އެހެނީ ޯގިތ ދޫކުރަުމށް . ތާއީދުކުރާކަމެެކވެ 
އަހަރު ުނވަތަ އެއަށްވުރެެވްސ ިދގު މުއްދެަތއް 
ަނގަމުންދީާތއާިއ އަދި ގޯއްޗެްއ ލުިބނު ަކމުގައި 
ވީނަމަވެސް ާމލީޙާަލތު ދިަތަކމުގެ ަސބަބުން 
ގެޮދުރ ޢިާމރާތްކުރުުމގެ ތަަނވްަސކަން 

 . ެނުތމްުނެނެވ

ގެ ވިެރްނާނއި އަދި ސުވާލުކުރުެވނު ރްަށރުަށ
ަފރާތްތަކުްނ ެއއްބްަސާވ ޮގުތގައި މަތީގަިއ 

ބަޔާްނކުރެވިފިައާވ ަސބަބަުތކާުހރެ ގޯއްޗެއް 
ޤީްނަކން ވްެސ ވަަރްށ ުކޑައެވެ . ލިބުުމގެ ޔަ

އަދި ައެނއަްބޔަުކ ދޭެކގޮތުގައި ލޭިބ އާމަްދީނ 
ުކޑަކަމުން ގެޮދރުއެޅަުމްށ ރައްކާކުރާނޭ 

 20މާުސރައިގެ . ނުލިބެއެވެުފރަުޞތެއް 
ިއންސައްތަ ުކއްޔަށް ދްައކަިއގްެނ ްފެލޓް 
ގަތުމްަށ ރަްއކައުކުރެވޭ ަފާރތްތަކަށް ިމ 
މަޝްރޫޢަކީ ާކިމޔާުބ ކުރެިވާދނެ ކަމެއް ަކމުގައި 

  . ބައެއް ަފާރތްތަކުން ދެެކއެވެ

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ހުށަހެޅުން 

ޢިމާރާތްކުރުުމގެ  ސަޯޝލް ހައުސިންގމީހްުނގެ އަތޯްފރަާފށުގައި  ،އާާބދީ ޮބުޑ ރަށްރަށުގައި •
 .)39.ސ(މަޝްރޫޢުތައް ުފޅާކުރުން

 .)48.ސ(އިޖުތާިމޢީ ރައްކާތެރަިކުމގެ ވިއުގަ ުފާޅކޮށް ެފންވުަރ ރަނގަޅުކުރުން •

 ުމގެ ސިޔާސަތުއާާބދީ އެއްަފސްކުރުތަކަށް ބަދަލު ކުރުުމގެ ސިޔާސަތު ުނވަތަ ތެރި ރްަށރައްކާ •
 .)48.ސ(ފިޔަވަޅުއެޅުން ރުމްަށހަރަުދނާކު

ޤު ލިއްބައިދޭ މިންވުަރ ބެލޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރުން •  ).48.ސ(އެކީަށގްެނާވ ގޯތިެގޮދުރގެ ޙައް

 –މު ސާފުތާހިރުކަން ެދމެހެއްޓުމަށް ބޭންުނާވ ވީަސލަތްތައް ރައްޔިތްުނނަށް ސާފު ެފނާއި ާޢްނހިުރހާ  •
 ).47.ސ(ިދނުންޯފުރކޮށްުފާޅ ދާއިރާއެއްގައި ޚާއްޞަކޮށް ަނރަުދާމ ނިޒާމު ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި 
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 )ހައުސިންގ ފައޭިނންސް (ހިޔާވަހިކަމަށް ބޭންުނވާ ފައިސާ  3.4

 
 ކުއްޔަށިްދުނުމގެ  ވިއްކުމާއި ގެަނ ބިްނ ޢިމާރާތާއި
 ރާއްޖޭގައި) މާރކެޓް އެސްޓޭްޓ ރިއަލް ( ބާޒާރަީކ
 އިހުގައި . ބާާޒރެެކވެ ައްނނަ  ުއފެެދުމން އަލަށް
 ވަަރށް  ކަންތައް ޮއްނަނީނ އެުޅުމގެ  ގެޮދރު
 ަކއިވިެނ ކުރާ . ަފސޭަހގޮތަަކށެވެ  ސާދާ

އެީމހަީކ (ާހއަްށ ެދމިަފިރްނގެ ތެެރިއން ިފިރހްެނ މީ 
ސަރުކާރުްނ ) އަަހރްުނ މަތީގެ މެީހްއަނމަ  18

މި ޯގތީގައި ގެއެްއ . ގޯއްޗެއް ދްެއވައެވެ
ެގ  ،އެޅުމްަށޓަަކއި ބިްނ ސާފުކުުރމާއި

އެޅުމްަށޓަަކއި ފައިސާ އާއި ަތކެތި ޯހުދުމގަިއ 
ޢާއިާލގެ އެެހން ެމންބަރުްނގެ 

އަިދ ގެ ޢިމާރާތްޮކށް .  އެހީތިެރކަްނލެިބެއވެ
ިރއުޅުމްަށ ަތއްޔާރުކުރެވެނެްދްނ އެދެަމފިރިއަުކ ިދ

ިދިރއުޅެމުނާްދީނ ޢާއިާލގެ މްެނަބރުްނނާ 
  .އެކުގައެވެ

  
ގެޮދރު ޢިާމރްާތކުރުުމގެ މަަސްއކަތްތައް ަފުހގެ 
އަހަރުތަކުގައި ާމޭލގައި ހިނގަމުނާްދ ގޮތަށް ވީަނ 
. ވަަރށް ޮބެޑިތ ބަަދލަުތކެްއ އައިސްފައެވެ 

ކުރުުމގައި  ިމގުޮތްނ ުއސް ޢިާމރާތް 
ޢިމާރާތްކުރުުމގެ ދާއާިރގެ ަފްނުނެވރްިނގެ ިޚދުމްަތ 

ިއްނިޖނޭރްުނާނިއ ޒަމާނީ އާލާތްތަކުެގ  ،ޯހުދމާއި
އެވްރްެޖ އަދި ަދްށ . ބޭުންނކުރަންޖެހެއެވެ

ަފންތީގެ ާއމަްދީނ ލޭިބ ަފާރތްތަކަށް 
އަމާޒުކޮްށގެްނ ވަަރްށ ުފާޅ ދާއިރާއެއްަގއި 

ރުމްަށ ޯލުނެގ އެހީ ިމގޮތްަށ ގެޮދުރ ޢިމާރާތް ކު 
އާއި ތަާފުތ އެހެިނެހްނ އެހީގެ ަދށުން 

ސަރުކާރުްނ ގެޮދރު ޢިާމރާތް ކުރުމްަށ 
ޯފުރްނެތިރ . އެހީތިެރކަްނ ޯފުރކޮށްދްެއވަާފއިވެެއވެ

އެީމހްުނަންށ ސަރުކާުރން ދްެއވަާފއިާވ  ،މުީހން 
. ގޯތީގައި ައމިްއލަ ޚަރުަދގައި އިމާރާތްކުރެއެވެ

ޢިާމރާތްތައް ެހުދމްަށ  މާިހރު ެހެދމްުނ ައްނނަ
ގްެނގުޅެންޖެހޭ ިމްނގަނޑަުތއް ުއނަދގޫވާުމއި އަިދ 
ޢިމާރާތްކުރުުމގެ އަގު މަތިވުުމގެ ަސަބބުްނ ގޯތި 
 ހިުރކަމުގަިއ ވީނަމެަވސް ވަަރށް ގަިނ ޢާއިލަާތކަށް 

 ައދި. ދިަތވަެފއެވެ  ޢިމާރާތްކުުރމަށް  ގެޮދރު  ވީަނ
 އެޢާއިލާތައް ގޮތުން  ަނތީޖާއެއްގެ 
 އެހެން ޢާއިާލގެ  ންޖެެހނީ ިދިރއުޅެ

  . މްެމަބރުްނާނއެކުގައެވެ

  
 ފިައޭނންސް ޑިވެލްޮޕަމްނޓް ހައުސިންގް 
 އުފެއްުދުމގެ ) ސީ.އެފް.ޑީ.އެޗް( ޯކރަޕރޭޝަން
 ަގތުމްަށ ޢިމާރާތްކުުރމާަށއި ެގޮދރު ަމޤްޞަދަކީ
. ިދުނމެެވ އެހީ ޯލުނގެ ަފރާތްތަކަށް ބޭުންނާވ
 ުނގެޯލ ދޫކުރާ ސީން .އެފް.ޑީ.އެޗް ަނަމވެސް 

 ދްައކަންޖެހޭ ައނުބރާ ޯލުނ ރާޭޓއި ިއްނޓެަރސްޓް
 ޢަދަދަަކށް ވަިކ ަފރާތުގައި ަނގާ ޯލުނ މުއްދާަތއި
 ކަންތައްތަުކގެ ަފަދ ޝަުރޠުކުރްުނ ހުުރން  ފައިސާ

މި  ަފާރތްތަކަށް ބޭުނންޖެހަިފއިވާ  ،ސަަބބުްނ
  . ވަެފއެވެ ދިަތަކމަކަށް ަވީނ ޯހުދމްަށ ޯލުނ

  
 ،ުނ ދޫކުރެއްވަުމށަްޓކައިޯލ ލިުއ އެޅުމްަށ ގެޮދރު

 ުރިފޔާ ިލައްނމި  1.4ގައި ަބެޖޓު ސަރުކާރުގެ 
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 އާ ސްކީމަކީ  ތަޢާރްަފކުރެއްވި  ހަިމުންއވައިގްެނ
 ުކޑަ ްސކީމްަށވެުރ ދޫކުރެއްވި ޯލުނ ކުރިން

 އިތުުރން  ޯލެނއްގެ ރެޭޓއްވާ ިއްނޓެަރސްޓް
 ަފސޭހަ ދްެއކުމުަގއިވްެސ ފިައސާ ައނބުރާ 

 ޯލެނއްކަން  ަފއިވާހަިމުންއވާ އުސޫލަުތކެއް 
 މިޯލުނގެ  ަނަމވެސް . ާފަހަގކުރެެވއެވެ
 ަފާރތްތަކުން  ބަެއއް ދެކެފިައވާ އެއްބްަސވްުނ

އެއަްފަހާރ  20%އި ޯލުނގެ ާފަހަގކުރައްާވގޮުތގަ
ކުރިއަށް ދްައކަންޖުެހމާއި ޯލުނ ައނބުރާދްައކާެނ 
ޤީްނަކން ޭދެނ ަފާރެތއް ހަޯދންޖެހްުނ  ކަމުގެ ޔަ

ުމގެ ަސަބބުްނ ެމުދ ައދި ަފަދ ޝަރުޠުތަްއ ހުުރ
މުަދ ަފންތީގެ އާމަްދީނ ލޭިބ ޢާއިލަާތކަށް މި 
ޯލުނ ޯހުދުމގަިއ ައެނއްކާވްެސ ހަުރސްތަކެއް 

  .ކުރިމަތިވެާނއެވެ

  
މަިވގުތު ޚަަރުދ ުކޑަކޮށް ގެޮދރު އެުޅމްަށ 
ފައިސާެގ އެީހ ޯހޭދނެ ެއެހން ވީަސލެަތއް 

 ،ައިދ ހަަމމިއާއެކު. ެންތކަްނ ާފަހަގކުރެެވއެވެ
 ޯލނު  ޖެހުމާއި  ދްައކަްނ ުކރިއަށް 20%ުނގެ ޯލ

ޤީްނަކން ކަމުގެ ދްައކާެނ ައނބުރާ   ޭދެނ  ަޔ
 ޯލަނށް މި ،އިުތުރްނ ޖުެހުމގެ ޯހަދން  ަފރާތެއް

 ގަިނ ދިަތތައް ހުރި  ވްެސ އެދި ހަުށހުެޅުމގައި
 ިދިރއުޅޭ  ރްަށރުަށަގއި ޚާއަްޞކޮށް ،ބަޔަކު

 ން ިމގޮުތ. ާފަހަގކުރައްވަާފއިެވއެވެ ަފރާތްތަކުްނ
 ަފާރތްތަކަށް  ބޭުންނާވ ހަުށހަަޅން  ެއދި ޯލަނށް
 ހަަމއެކަނި ގްަނަންނ ޯފުމ އެދޭ ޯލަނށް  ،ވިއްކާ

 ގުޅިގްެނ މިަކމާ . ާމެލިއްނެނެވ ލެިބން ހްުނަނީނ
 ދްެއވި ަފރާތަުކން ކަމާުގޅޭ ސުވާަލްށ ކުރެވުުނ
 އެީމހްުނަންށ މުީހްނަނކީ ގަިނ ރްަށރުަށގެ ޖަވާބަކީ 
 މެީހއް ޮފުނވައޭިދނެފަަދ ރަަށށް އަދި  ގަނެދީ ޯފުމ

 ޮގުތން ޢަމަލީ. މުީހްނެނވެ އުޅޭ  މާޭލގައި
  ،ުނިވަނަމވެސް  ކަމުގައި  މައްަސލައެއް މިކަމަކީ 
ޤުަތކާ މިކަމަކީ   .ކަމެކެވެ ހިުރ ގުޅުން ޙައް

 

 
 

 

 

 

 

  ހުށަހެޅުން 

  

ހިުރާހ ރެަށއްެގ ރައްިޔތުްނަނށެްވސް ހިޔާވިަހކަަމްށ ބޭުންނވަ  ،ވަކި ރެަށއް ިއްސތްިސނާ ވެުމްއެނތި 
 ).49.ސ(ފައިސާގެ ުފރަުޞތު ޯހަދއިދިުންނ
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  ކުލީގެ ބާޒާރު  ގޯތިގެދޮރު ހޯދުމުގެ ފައިސާގެ ތަނަވަސްކަމާއި  3.5

 ަފަދިއްނ ަބޔާްނޮކށަްފއިވާ ކުރިްނެވސް 
 ިއންތާިހ ާމޭލގައި އަގުތައް ކުީލގެ ޢިމާރާތްތަުކގެ
 ރާއްޖޭގެ  ފިަޔވައި ާމެލ. ޮބެޑވެ ަދރަޖައަށް
 ގެޮދރު  ުނވަތަ ބާޒާރު  ކުީލގެ ރްަށރުަށަގއި އެހެން
 އާާބދީ. ޯނެވއެވެ ވަަރށް  ދުޫކުރްނ ކުއްޔަށް
 މަޢޫުލާމތު ަފރާތްުނ ވިެރްނގެ ރްަށރުަށގެ  ޮބޑެތި

 ގެތައް ަޢަދދްެއގެ ަމުދ ،ގޮތުަގއި ލިބިފިައވާ
 އުޅޭ  ައއިސް އެރަށަްރށަށް  ިދގުމުއްދަަތށް
 އަދި. ދޮޫކްށަފއިވެއެވެ ުކއްޔަށް ަފރާތްތަަކށް

 ކުއްަޔށް  ުދަވހު ޢަދަދަަކށް މަދު  ހަަމމިއާއެކު
 ހްުނަނކަމްަށ ވެސް  ކޮޓަރި ދޫކުރާ

 ހެޔޮއަގުގައި  އެކަީށގެްނާވ. ާފަހަގކުރެއްވިއެވެ
 އެހެން  ާރއްޖޭގެ އަދި  ލެ މާ ގެޮދރު ލެިބްނުހްނަނ

 މި ދިަތވަެފއިވާ ލުިބން ހާިސބަުތކުްނވެސް 
 މާެލއާއި ބޭުންނަތކަށްަޓަކއި ެއކި ަދނޑިވަުޅގައި

 ބޭުންނާވ ގޮެދރު ވިިލނގިީލގެ އަދި ހުުޅމާެލ

x.މަތީގައެވެ ވަަރށް  އުޅެނީ ޢަދަދު  މުީހްނގެ  i x
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލިޭނންގ ެއްނޑް ޭނަޝންަލ ، 2007-މޯލްޑިވްސް ، ކޮންސިއުމާރ ްޕރައިޒް ިއްނޑެކްސް : މައޫުލމާތު
 4.ސ، 2007، ޑިވަލްޮޕމަންޓް

 
 ްފެލުޓތަކުގެ ޢިމާރާތްކޮށްފިައވާ  ހުުޅމާޭލގައި
 ދިަތކަން  ގެޮދުރގެ ޯގތި  ބޭނުމަީކ މައިގަނޑު
. ިދުނމެެވ ލިުއަކމެއް މްިނވަަރށް އޮތް މާޭލގައި

ދި ހަަމ މިއާެއކު ސިނަާމެލ ްފެލޓްތައް ވްެސ އަ

ހަދާފިައވީަނ މަުދ ަފންތީެގ ާއމަްދީނއެއް ލޭިބ 
މާޭލެގ ރްަށވީެހްނަނށް ގޯތިެގޮދުރގެ ދިަތކަްނ 

ަނަމވްެސ މި . ލިުއކޮށް ިދުނުމގެ ނިަޔތުގައެވެ
ްފެލޓްތަކުެގ ަޢދަުދ ަމުދވުުމގެ ސަބަބުްނ 

ވަަރްށ  ގެޮދުރގެ ދިަތކަްނ ިފުލވަުމްށ އެީހތިެރވީަނ
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ީމގެ . މަުދ މްިނވަަރކަށްކަްނ ާފަހަގުކރެެވއެވެ
އިތުރްުނ މިަފަދ ެހޮޔ އަގެއްަގއި ސަރުކާރުން 
ދްެއވަާފއިވާ ްފެލޓްތައް އެަތްނަތން ލޭިބ 
ަފރާތްތަކުްނ ެއެހން ަފރާތަަކށް ލުިބނު އަގަށުްވރެ 
އެތައް ގަުނއެއް ޮބުޑކޮށް ކުްއޔަށް ިދނުުމގެ 

ގުަތއްވީަނ ިއންތާިހ ސަަބބުްނ ކުީލެގ ބާާޒުރގެ އަ
މިަކން ިމގޮތްަށ ިދާމވްާނ ޖެހޭ . އަށް ޮބުޑެވަފއެވެ

މައިގަނޑު ަސބަބެއްކަމަްށ ގަިނ ަފރާތްތަކުން 
ދެެކނީ އެކަީށގެްނާވ ރަނގަުޅ މިޮނޓަރ ކުރާެނ 

  .  ޮއިނގަނޑެއް ެނުތމްުނެނެވ

  
  މާލޭގައި ހިެދފައިވާ ސިނަމާލެ ފްލެޓްބަރި

ތްކުރުމްަށ ގެޮދރު ޢިމާރާ ،އަދި ހަަމއެއާެއކު
ބޭުންނކުރާ ސާމާނު އަގުޮބުޑވުުމގެ ސަަބބުްނ 
އަލަށް ޢިމާރްާތކުރާ ގެތަކުގެ އަގުވްެސ ަދީނ 

ިއްނޓަރވިުއ ކުރެވުުނ ގިނަ . އުފެުލުމްނެނވެ

 2004ަފރާތްތަކުްނ ާފަހަގޮކށަްފއިާވ ގޮތުގައި 
 ،ވަަނ އަހުަރގެ ސުާނީމ ކާރިޡާއަްށަފހު

ސަްއތައާއި ިއްނ 30ޢިމާރާތްކުރާތަެކީތގެ އަގުވީަނ 
ިއްނސަްއތައާ ެދެމުދ ިނސްބުަތން  40

އެހެްނކަމްުނ ކުީލގެ ބާޒުާރގެ . މައްޗަށްގޮސްފެައވެ 
އަގުތައްވްެސ ަވީނ ވަަރށް ޮބޑުތްަނ މައްޗަށް 

 .އުފުލަިފއެވެ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  ހުށަހެޅުން 

ގެ ކުލި ބަލަހައްޓައި ސޯޝަލް ހައުސިންގ  •
 ).40.ސ(ޒިންމާވާނެ ނިޒާމެއް ތަޢާރުފު ކުރުން

ގޯތިގެޮދުރގައި ހުނަްނންވޭާނ ެފންވަރު ކަނޑައަޅައި  •
 .)46.ސ(ތްަނީފޒު ކުރުން

ގޯތިގެޮދރު ކުއްޔަށް ިދުނުމގައި ސަރުކާރުން  •
ްއވާ ސިޔާސަތު އިތުރްަށ ބަލައި ގެންގުޅު

 .)47.ސ(ެދނެގަތުން

ޤު ލިއްބައިދޭ  • އެކީަށގްެނާވ ގޯތިެގޮދުރގެ ޙައް
މިންވުަރ ބެލޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމް 

 ).48.ސ(ކުރުން

ގޯތިގެޮދރު ކުއްޔަށް ހުިފމާއި ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާ  •
ބެހޭ ޤާނާޫނިއ ޤަާވޢިދުތަކާއި މުޠާލާިޢކޮށް 

އް ޙައްލު ކުރެވޭނެ މަިކުމގައި ިދމާވާ މައްސަލަތަ
 .)51.ސ(ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރްުނ
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ޤު ގޯތި  3.6  ފައިވާ ތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާއި، ހިެދ ޤާނުޫނ  ތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހެދިފައިވާ ގެދޮރުގެ ޙައް

  ްޕރޮގްރާމްތަކުން ާފހަގަ ކުރެވޭ ކަންތައްތައް ސިޔާސަތުތަކާއި 

ރްަށރުަށެގ ރައްޔިތުްނާނިއ ަސރުކާުރގެ 
މަުވއްޒުަފްނާނިއ ރްަށުކރިއަުރވާ ކޮމިޓީތަކާއި 
ައްނހުެންނގެ ކޮމިޓީތަކުގެ މްެމަބރުްނާނއެކު 
ކުރެވުުނ މްަޝވާަރގައި، އެކަީށގެްނާވ ގެޮދުރގެ 

ަޤީކ އަާސސީ ިއ ޤެއްކަްނ ޙައް ންސާީނ ޙައް
ަދްނނަ ބަޔަާކ ިދރާސާކުރި ޓާީމ ިދާމވަެފއެްއ 

ަނަމވްެސ ރަނގަޅު ގެޮދުރގެ ުފރުޞަުތ . ުނެވއެވެ
ތަަނވްަސކޮށީްދގެން ގޭތޭެރގެ ިދިރއުޅުުމގެ 
ެފްނވުަރ މަތިކޮށިްދުނމްަށ ރިޭވފިައވާ 
ްޕޮރގްރާމްތަކާިއ އެކަުލވެާލވިފިައވާ ޤޫާނުނަތކުގެ 

ރެވުުނ ހިުރހާ ަފާރތަަކށެްހްނ މަޢޫުލމާތު މްަޝވާަރކު
  .ވަނީ ކޮންމެެވްސ ވަަރކަްށ ެއނިގަފއެވެ

  

ރާްއޖޭގެ  ،ވަަނއަހަުރގެ ސުނާީމ ާކރިޡާ 2004
ގެޮދުރގެ ޙާަލތެާމުދ ވްިސަނިއ ގޮތްތަެކްއ 

އަިދ . ހުޯދމްަށ ަސރުކާރަށް މުަޖޫބރު ުކރުވިއެވެ
މިިހތަާމވިެރ ކާރިޡާގެ އަަސރު ކުރި ގޭިބސީގެ 

ޤްވީާމ ިއްނސާީނ  ،ޢަދަދު ގަިނކަމުން ބައިންަލއަ
ޤުތާަކބެޭހ ޤޫާނުނގެ ަދުށން އެކަީށގެްނާވ  ޙައް

ެގ މްިނގަނޑަށް ފޭެތ ާޙލަތެއްގައި  ގޯތިގެޮދރު 
ިދިރއުޅެނީ ރާްއޖޭގެ އާބީާދގެ ވަަރށް ުކަޑ 
ިއންސައްތައެްއ ކަަމށް ވަުމކީ އެކަީށގެްނާވ 
ކަމެއް ކަމުގަިއ ަޤޫބލުކުރްަނ ސަރުކާަރށް ވަނީ 

މުޫސމްަށ ައްނަނ ަބަދލަުތކާއި، . ޖިެހފެައވެ
ކަނޑުގެ ޮލުނގަނޑު އުފުުލާމ ުގޅިގެން 

ކުރިމަތިވާެދެނ ުނަރއްކަލަކުން 
ސަާލމަތްވަުމށަްޓކައި ރާއްޖެ ތައްޔާރުެވަފއިާވ 
މްިނވުަރ ހަރަުދާނކުރުމްަށޓަަކިއ ޮއިނގަނޑަުތކެއް 
ތައްޔާރުކުުރުމގެ މަަސއްކަްތ ރާއްޖެއާިއ 

ޤްވީާމ މިާހރްުނ ކު . ަރމްުނ އަެބގެންދެެއވެބައިންަލއަ
ޤީވުަމްނ ައްނނަ  އަދި ަހުލވިަކާމއެކު ތަަރއް
ިދެވހާިރއްޖޭގަިއ ގޯތިގެޮދރާިއ މުީހްނ ިދިރއުޅޭ 
ތަންތުަނެގ ެފްނވުަރ ރަނގަޅުކުރުމްަށޓަަކިއ 
ކުރެވުެމނާްދ މަަސއްކަުތގައިވެސް ގިނަ 

ީމގެިއތުުރްނ . ަފރާތްތަކަކުން ވީަނ ބައިވިެރވަެފެއވެ
ކަށް ބޭުންނާވނެ އިޖްތާިމީޢ ޒަމާނީ ރާއްޖެއަ 

ރައްކާތެރިަކުމގެ ނިޒާމަަކްށ ފިައސާ ހޯދާިދެނ އާ 
ގޮތްތަެކއް ޯހުދމްަށވްެސ މާިހުރ މަަސއްކަތް 

  .ކުރެވެއެވެ

  

މިނިސްޓްީރ ޮއްފ ހައުސިންގ ެއްނޑް އަރބަްނ 
ަގއި ޝާއިޢުކުރި  2008ޑިވެލްޮޕމްަނޓުން މެއި 

 ރާއްޖޭގެ ހިޔާވިަހކަމާ ެބހޭ ޤައުީމ ިސާޔސަތަކީ 
ިދިރއުޅުމްަށ ަކުމދާ ސަލާމަތްތިެރ އަދި ަތފާތު 
ަފންތީގެ މުީހްނަނށް އެކަީށގެްނާވ އަގުތަުކަގއި 
ގޯތިގެޮދުރ ޯހަދިއދިުނުމގެ މަަސްއކަތުގައި އެޅުނު 

އާ ޤޫާނނު . ވަަރްށ މިުހްނުމ ުފރަތަަމ ފިޔަވެަޅވެ
އަާސސީގެ ަދުށން ލިިބދަީފއިާވ ިހޔާވިަހަކމުގެ 

ޤާއި ލުުކރަން ސަރުކާރުްނ ޢަމަ ،ޙައް
ުޤތާަކެބހޭ  އެއްބްަސެވަފއިާވ ިއްނސާީނ ޙައް
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ާކ  ،މުޢާހަާދތަާކއި ައދި ގެޮދރާިއ ިބމާއި ޢިމާރާތްތަ
ބެހޭގޮތުްނ ެއކަށައެޅަިފއިވާ ޤަވާޢިދުތަާކއެކު 
ހިޔާވިަހކަާމ ބެހޭ ޤައުީމ ސިާޔސަތަީކ 
ޤްަބުލގަިއ އެކަީށގެްނާވ ގޯތިެގޮދރު  މުސްތަ

އްކަތުގައި ެއންމްެނަންށ ލިއްބައިިދނުުމގެ މަަސ
ހިޔާވިެހކަާމ ެބހޭ . އެޅުނު މިުހްނުމ ބިްނގަެލކެވެ

ޤައުމީ ިސާޔސަުތގައި ހެިމނަިފއިާވ ކުރީގެ ޤައުީމ 
ޤީގެ މަޝްރޫުޢތަާކއި ވިިހވީިހެގ  ތަަރއް
ތަަޞއްވުރާއި އާބާދީ އާ ެބހޭ ސިާޔަސތާއި 
ޤީ އާ ބެހޭ ިސާޔސަތުެގ  ސަރަޙައްދީ ތަަރއް

އްސަލައަކީ ޚުލާޞާއަށް ެބުލމްުނ ގޯތިގެޮދުރގެ މަ
ސިާޔީސ އެޖެންޑާގައި ވަަރްށ ކުރީއްުސރެ 
. ހެިމނަިފއިވާ މައްސަލައެއްކަްނ ހަާމވެއެވެ

ަނަމވްެސ މިަފަދ ސިާޔަސތުތަާކިއ ރާްއޖޭެގ ގިނަ 
ބަޔަާކ ކުރިމިަތވަެފއިވާ ޯގތިެގޮދުރގެ ދިަތކަާމ 
ެދެމުދ ހިުރ ތަާފތު ަނއްތާުލމްަށޓަަކިއ ގިނަ 

ިއވާަކްނެވްސ މަަސއްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހަިފ
ިހާޔވިަހކަމާެބހޭ ޤަުއމީ ސިާޔސަތުެގ . ެއނގެއެވެ
  :އަާސސު ކުރުެވަފއި ވަަރްށ ާސފެވެމައިގަނޑު 

ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނނަށް މިހާރު، އަދި "

ޤްބަލްގައިވްެސ އެކީަށގެްނާވ ބޯހިޔާވަހަިކމެއް  މްުސތަ

  "ލިބިިދުނމްަށ ސަރުކާރުން ަމގަުފިހ ކުރާނެ

  

ުޤ ހިުރާހ ރަްއޔިުތްނަނށް ޯގ ތިެގޮދުރގެ ޙައް
ުފިރހަަމއަްށ ލިބެިދިވފިައވާ މުޖުތަަމޢެއް 
ބިާނކުރުމްަށޓަަކިއ އެކަުލވަާލްނޖެހޭ ޤޫާނުނަތކާއި 
ރަާވންޖެހޭ ްޕޮރްގރާމްތަކާއި ފިައސާގެ ވީަސލަތް 
ހުޯދުމގައި މި ަވޢުދީަކ އެޅުނު ވަަރށް މިުހްނުމ 

ހިޔާވިަހކަާމ ބެހޭ ޤައުީމ . ުފރަތަަމ ިފޔަވެަޅވެ
ިމިދރާާސ ރޯިޕޓުަގއި ހަުށހާަޅފިައވާ  ސިާޔަސތާއި

ހަުށހުެޅްނަތއް ތްަނފުީޛކުރެވުުމްނ، ިއްނސާނީ 
ޤުތާަކބެހޭ ޮއޅިގަނޑެއްގެ ތޭެރގައި، ގޯތިގެޮދާރ  ޙައް
ބެހޭ ިސޔާަސުތތަާކއި ޤޫާނާނއި ޤަވާޢިދުތައް 
އެކަުލވުާލަމށް ަމގަުފިހެވގެން ާދެނ ކަމަްށ 

ުރގެ އެކަީށގެްނާވ ގޯތިގެދޮ . ެއންމުީދކުރެވެއެވެ 
ޤު ލިއްބައިިދނުމްަށޓަަކިއ ެއންމެ މިުހްނުމ  ޙައް
އަދި ެއްނމެ އަވަހްަށ ިފޔަވުަޅ އަޅަންޖެޭހ 
ކަންތައްތަްއ ހަުށހުެޅްނަތކުގެ ބަިއގައި 

  .ހެިމނަިފއިވާެނެއވެ
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ަލވެާލޭވ ިދެވހިރާއްޖޭގެ ގޯތިގެޮދުރގެ ޙާަލތު ިދރާސާ ކުރުމްަށ އަމިއްލަ ަފާރތްތަކާއި ސަރުކާރު ހެިމނޭ ގޮތަށް އެކު

ޤުތަްއ ލިބިިދުނމާ ބެހޭ ޮކމެޓީއެއް"   ޤާއިމު ކުރުމާ" އެކީަށގެްނާވ ގޯތިގެޮދުރގެ ޙައް
  ހުށަހެޅުން 

 ).39.ސ( ބިްނދޫކުރުމުގެ ސިޔާސަތު މުޠާލިޢާކުރުން •

 ).41.ސ( ޢިމާރާތްކުރެވޭަފދަ ވްެށޓެއް އުފެއްދުން ސޯޝަލް ހައުސިންގއަމިއްލަ ކުނުްފނިތަކުން  •

ޤީގެ މަޝްރޫޢު މުރާޖަޢާ ކުރުން •  ).42.ސ(ހުޅުމެާލ ތަރައް

 ).46.ސ( އި ބެހޭ އިދާރާތައް ޑީސެންޓްރަލައިޒް ކުރުުމގެ އާއްމު ސިޔާސަތު ހަރަުދނާކުރުން ގޯތިގެޮދރާ •

 ).46.ސ(ގޯތިގެޮދުރގައި ހުނަްނންވޭާނ ެފންވަރު ކަނޑައަޅައި ތަނީްފޒު ކުރުން •

 .)4751.ސ(ގޯތިގެޮދރު ކުއްޔަށް ިދުނުމގައި ސަރުކާރުން ގެންގުޅުއްާވ ސިޔާސަތު އިތުރްަށ ބަލައި ެދނެގަތުން •

ޤު ލިއްބައިިދުނުމގައި ހިއްސާވާ ަފރާތްތަކުގެ ޤާިބލްކަން ުފާޅކޮށް އެ • ކީަށގްެނާވ ގޯތިެގޮދުރގެ ޙައް
 .)49.ސ(އިތުރުކުރްުނ

ޤާމެދު ާޢންމުން  • ޤާނާޫނިއ ަޤވާޢިދުގައިވާ ގޮތުން ހުރިހާ ެއްނމެނަްނށްވްެސ ލިބެންޖެހޭ ގެދުޮރގެ ޙައް
 .)50.ސ(ހޭލްުނތެރިކުރްުނ

ޤުތައް ރައްޔިތްުނނަށް ލިބޭިދނެ ޢިމާރާތް ކުރުމާއި ގޯތިގެ • ޮދުރގެ މިންގަނޑުތަކުގައި އެކަީށގްެނާވ ގޯތިގެޮދުރގެ ޙައް
 .)50. ސ(ކަންކަން ހިމުެންނ

ގޯތިގެޮދރު ކުއްޔަށް ހުިފމާއި ކުއްޔަށް ދޫކުރާުމ ބެހޭ ޤާނާޫނިއ ޤަވާޢިދުތަާކއި މުޠާލާިޢކޮށް މަިކުމގައި ިދމާވާ  •
 .)51.ސ(ޤާއިމްކުރްުނ މައްސަލަތައް ޙައްލު ކުރެވެޭނ ނިޒާމެއް

ިދެވހިރާއްޖޭގެ ގޯތިގެޮދުރގެ ޙާލަތު ިދރާސާ ކުރުމްަށ އަމިއްލަ ަފރާތްތަކާއި ސަރުކާރު ހިމެނޭ ގޮތަށް އެކަުލވެާލޭވ  •
ޤުތައް ލިބިިދނުމާ ބެހޭ ކޮމެޓީއެއް"  .)52.ސ(ންޤާއިމު ކުރު" އެކީަށގްެނާވ ޯގިތގެޮދުރގެ ޙައް
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ޤުތާަކބެހޭ  ކި އެ ިދެވހި ަސރުކާުރން ިއންސާީނ ަޙއް
 ދުައލުަތގެ  ހިނދު ީދޤުކޮށްފިައވާޞް ހަާދތައް ތަޢާމު

 މްިނވަަރކުްނ ހުރި  ކުޅާަދަނކަްނ ،ތަަނވްަސކަމާއި
ޤު ގޯތިގެޮދުރގެ އެކަީށގެްނާވ  ރައްޔިތުްނަނށް  ޙައް

 ފިޔަވުަޅއެުޅމަށް  ލިއްބައިިދނުުމގެ ގޮތުން 
 ގޯތިގެޮދުރގައި އެކަީށގެްނވާ  .އެއްބްަސެވަފއިވެެއވެ
 ން .ދ.އ ބައެއް 7ހެިމެންނޖެހޭ 
ތީިރގައި ަބޔާްނކުރެވިފިައވަނީ . ކަނޑައަޅަާފއިވެެއވެ

  .މިބައިތަކެވެ 

  ުރގެ ބައިތައް އެކަީށގެްނވާ ޯގިތގެޮދ

 ލިބޭިދްނޖެހޭ  ކުއްޔަށް ހިުފުމގައި ގޯތިެގޮދރު ) ހ(
  ލުިބން ޙާިމޔަތް  ޤޫާނނީ

 ޢުމާްރނީ  ތަެކއްޗާއި ިޚދްމްަތތަާކއި އެކިއެކި) ށ(
   ލެިބްނހުރްުނ ވީަސލަތްތައް 

   ވްުނ ސަރަޙައްދަަކށް އެކަީށގެްނާވ) ނ(

 އެކަީށގެްނާވ ިދިރއުޅުމަށް  މުީހން ) ރ(
   ކަމަށުްވން މަާޙއުލެއް 

 އަގެއްގައި އަތޯްފރާ  މުީހްނަނށް) ބ(
ޤުތައް ގޯތިގެޮދުރގެ     ލުިބން  ޙަްއ

 ަފރުުދްނަންށ ހިުރހާ ަފސޭހައިން ގޯތިގެޮދރު) ޅ(
   ހަަމޖިެހފިައވްުނ ލޭިބެނގޮތްތައް 

ާޤފީ) ކ(  މުީހްނަނށް ގޮތުން  ސަ
 ކަންތައްތައް  ގެޮދުރގެ  ޤަޫބލުކުރޭެވގޮތަަކށް

  . ހުުރން  ހަަމޖިެހފިައ

 މަްއސަލަަތއް ގޯތިގެޮދުރގެ  ސް ަފަހކަށްއައި
 ުނސާީދގޮތަުކްނނަމެަވސް  ،ޙައްލުކުރަުމށާއި
ޤު ގޯތިގެޮދުރގެ އެކަީށގެްނާވ  ޙަްއ

 ިސާޔސަަތކާއި  އެތައް  ،ލިއްބައިިދނުމަށް 
 ޤާއިމުުކރިެވފިައވި ަނަމވެސް  މަޝްރޫޢުތަެކއް 
 ަމޤްޞަދުވީަނ މިަކްނަތއްތަކުގެ 

 އި ރާއްޖޭގަ ީމގެސަބަުބްނ. ޙާސްިލުނުކރެވަިފެއވެ
 އަދި ިދެވހި( ަފރުުދްނ އެކިއެކި ިދިރއުޅޭ
 ިދިރއުޅެން) ަފާރތްތައްވެސް ބިޭދސީ

 އާއި  ޤޫާނުނއަސީާސ ރާއްޖޭގެ  މުަޖޫބރުވަެފއިވަނީ 
ޤުތާަކބެހޭ  ިއންސާނީ  ޤޫާނުނަތކުން  ޙައް

ުޤތަކާ ލިިބދޭ  އެފަރާތްތަަކށް   ތަޢާރުޒުާވަފދަ  ޙައް
 . ޙާލަތުގައެވެ

  

 ގޯތިގެޮދުރގެ  ްނާވއެކަީށގެ ިދެވހާިރއްޖޭގައި ،ވާީމ
ޤު  ލިއްބައިިދނުުމގެ ުފިރހަަމއަށް  ޙައް

ޤީުކރުމްަށ ުފރަުޞތުތަްއ ުފާޅކޮށް  ބޭުންނާވ  ތަަރއް
ޤްތާިޞދީ ،ިސޔާސީ  ،ޤޫާނނީ  އެހެިނެހން  ައދި އި

 ާޤއިމްުކރަުމށަްޓކައި ަފސޭހަކަމާއެކު  ވީަސލަތްތައް 
 ޢަމަލީ  އަދި ހަރަުދނާ  ކަްނަތއްތަުކގެ ކުރެވާިދނެ

 ތީިރގައި ހަުށހުެޅްނަތކެއް ަދގެެނވެޭނފަ  ސިފަ
 .ހަުށހެޅިފިައވީަނއެވެ ަސރުކާަރށް ިދެވހި
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  ބިންދޫކުރުމުގެ ސިޔާސަތު މުޠާލިޢާކުރުން  – 1ހުށަހެޅުން 

ބެެލވި ުއްނީމުދ ަނށް ރައްޔިތުްނގަިނ ރާއްޖޭގެ 
އަލަްށ ިދިރއުޅުން ަފާށ  ކުރެވަިފއި ޮއްނަނގޮތްުނ

ރަްނ ކޮންމެ ޢާއިލަާއކަށް ގެޮދރު ިޢމާރްާތ ކު
ޤުވެގްެނާވކަމެެކވެބިމެްއ ލުިބ ގަިނ  .ން ެއއީ ޙައް

 ،ސަރަޙައްދު ތަުކގައި ބިްނ ުފިރ ހްުސވާުމއި
އާބާދީ އިުތރުުވާމ އަދި މުޫސމްަށ ައްނަނުމންދާ 

ޯގިތ ދުޫކރުުމގަިއ  ،ބަަދލަުތާކ ގުޅިގްެނ
ލިުއަފސޭހަ މި ބޭުންނކުރެވެމްުނ އައިސްފައިާވ 

ޤްޫބުލވެަފއިވާއަދި  ާހުރ މަިވީނ މި  ށް އުޞަޫލ ަމ
 .ްއ ކުރިމަތިވަެފއެވެ މައްސަަލތަެކ
މައްަސަލތަެކއް ނުޖެހި   ،ކާމިޔާބުަކމާއެކު

އެތައް ޤަރުަނަކށް ެދިމގްެނ ގޮސްފިައާވ ިމ 
ިބމުގެ ދިަތކަްނ ކުރިމަތިެވަފއިވާ  ،އުޞޫލަުތއް

މާިރއްޖޭގައި ިހްނގުމަކީ މިޒަާމަނށް ެއންމެ 

. ވެއެކަީށގެްނާވ އުޞޫލަަކށް ުނެވ ހިނގައާިދެނއެ
 ެތރިޖަމާޢަަތށް ބޭުންނ ،ުފާޅ ދާއިރާއެްއގައި

ްޤބަުލގައި ބިްނ  ،ގޮތަށް ބައްޓަންޮކށްގްެނ މުސްތަ
ދޫކުރާުމ ެބހޭ ިސާޔސަުތ ހްިނގްުނ 

ބިްނ ދޫކުރާުމބެހޭ  ،ހަރަުދާނކުރެވިްއެޖނަމަ
 .ރާެނެއވެއުޞޫލަުތއް ރަނގަޅަށް މަަސއްކަތް ކު

 ،ބިްނ ދުޫކރުުމގެ މައިގަނޑު އޫުޞލަުތްއ ވްާނވީާނ
 ،ރައްޔިތުްނގެ ެމުދގައި މްަޝވާަރ ކުރެިވގެން

ަރއްޔިތުްނގެ މިަޖީލުހން ިންނާމ  ،ެއންމެަފހްުނ
ިމަފަދ ޤޫާނެނއްގެ . ށެެވިނންމުންތަަކ
ބިްނ ދޫކުރަުމްށ ގޮތެްއ  ،ާވްނވީާނ ަމޤަސަދަކަށް 
ހަާމކަާމއި ހަަމހަަމކަްނ  ިނންމާއިރު 
  .މެެވލިއްބައިިދުނ

 

 ސޯޝަލް ހައުސިންގ އެކަށީގްެނާވ އަގުތަކެއްގައި ގެ މީހްުނނަށް ތަފާތު ަފންތީ  – 2ހުށަހެޅުން 

  ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުތައް އިތުރުކުރްުނ 

ދަތިޙާުލގައި ިދިރއުޅޭ ަފރުުދްނާނއި 
ޢާއިލަާތކަށް ކުރިމަތިވަެފއިވާ ބޯހިޔާވަހިަކުމގެ 

މާލެއާއި  ،ހްާސކަްނ  ިފުލވާުލމްަށޓަަކއި
މުީހްނނަށް  ،އާާބދީ ޮބުޑ އެހެން ރްަށރުަށގައި

އެކީަށގްެނާވ އަގުތަކެއްގައި ސޯޝަލް 
ހައުސިންގ ޢިމާރާތްކުރުުމގެ މްަޝރޫޢުތައް 
ހްިނގައި މަިފދަ މްަޝރޫޢުތައް އިތުރުުކރުމަކީ 

ސަޯޝލް ހައުސިންގ . ބޭުންނެތރި ކަމެކެވެ

. ރާއްޖޭގައި ކޮންމެެވސް ވަަރކަށް އެބަހުއްޓެވެ 
މިުޅ ޖުމްލަ ގެދުޮރގެ  ،އެހެން ަނމަވްެސ

ގެ ބައިކުޅަބަޔަކަށް ބަާލއިރު އެ ޖަމާ
އަދި . ވީަސލްަތތަަކކީ ވަަރށް ުކޑަ ބައެކެވެ

އަމިއްލަ ަފރާތްތަކުްނ ޢިމާރާތްކޮށް ކުއްޔަށް 
 ،ދުޫކރާ ގެދޮރު ހޯޭދނެ ެފްނވެަރއް ެންތ 

މަުދން އާމަްދީނ ލޭިބ ހުރިހާ ޢާއިލަާތކަކަށް 
މަިމދު އަދަުދގެ ސޯށަލް ަހއުސިންގ ގެ 
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ޤައުމީ އަދި . ދެއެވެ ވީަސލްަތތަަކކުްނ ނުުފ
ސަރަޙައްދީ އިދާރާތަކާއި އާއްމު ރައްޔިތުްނގެ 

މާޢީ މެުދގައި ބަހުސްކޮށް އަދި އިޖިުތ 
ްނތަކަށް ބިާނ ކުރެިވގެން ބިމުގެ ބޭނުން ބޭުނ

ހެޔޮގޮތުގައި ބޭުންނުކރުމުގެ ރުޭވްނަތކެށް މުޅި 
ރާއްޖެއަށް އަމާޒުކްޮށގެން ހެިދއްޖަެނމަ 

ނީ ސަޯޝލް ަހއުސިންގ ޢިމާރާތްކުރާ 
  .ބިްނތައް ކަނޑައެޅުުމގައި އެހީތިެރވެާނއެވެ 

މަިފދަ މަޝްރޫޢަކާއި މެުދ މެާލިއްނ ބޭރުގެ 
ރައްޔިތުން ދޭެކޭނގޮތާއިމުެދ ސަރުކާރުގެ 
މުއައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި 
 ،ދަެބސްވްުނަތކެއް ހިުރ ަނމަވްެސ

ރައްކުރިއަރުވާ ކޮމިޓީތަކާއި ައންހުެންނގެ 
ޤީއަށް މަަސއްކަތްކުރާ ޮކ މިޓީތަކާއެކު ތަރައް

ކުރެވުުނ މްަޝވާަރތަުކގައި ާފަހގަ ކުރެވުނު 
ގޮތުގައި ާޢްނމު ަފރުުދްނ މަިފދަ 

. މްަޝރޫޢުތައް ބަަލއިގަނެ ޤަޫބލުުކރެާނއެވެ
އަދި ހާއްސަކޮށް އެއީ ކުލިދްައކަމުްނގޮސް 
ގެަނ އަމިއްލަ ކުރެވޭ ގޮތަކަށް މިފަދަ 
މްަޝރޫޢުތައް ހްިނގިއްޖެނަމަ ބަަލއިގަތުން 

  .އެވެއަވަސްވާެނ

  

  

  ޕެއް ސިނަމާލޭގެ އާގޮތް –މާލެ ހިޔާ 

  ގެ ކިުލ ސޯޝަލް ހައުސިންގ  – 3ހުށަހެޅުން 

ސަޯޝލް ހައުސިންގ ގެ ކުިލ ބަލަހައްޓައި 
. ޒިންމާާވނެ ނިޒާމެއް ތަޢާރުުފ ކުރުމެެވ

ކުއްޔަށް ގެޮދރު ިދނުުމގެ ބާޒާރަށް 
ުނީސދާކޮށް އަސަރުކުރުމަށްޓަކައި 

ނޑައަޅައިގެން ސަރުކާރުން ކިުލ ުކޑަކޮށް ކަ 
ސަޯޝލް ހައުސިންގ އެޅުުމގެ މްަޝރޫޢެއް 

 ،އެހެން ަނަމވްެސ. ކުރިއަށް ގެނަްދަވއެެވ
ެއްނމެ ުފރިހަަމގޮތުގައި މިކުަމގެ ަނތީޖާ 

ހަރަުދާނ މިޮނޓަރ ކުރެވޭނެ  ،ހޯުދމްަށޓަަކއި
ުފާޅެވގެން . ނިޒާމެއް ވަރަށް މިުހްނމެވެ 

ގޮސްފިައވާ ގެދޮރު ކުއްޔަށް ިދުނުމގެ ބާޒާރު 
ިދިރއުޅުުމގެ ޚަަރދަުތކުގެ ިންސބްަތ އެހާ 
ޮބަޑށް އިތުރެުވގްެނ ދިއުުމގައި މުހްިނމު 

ވިެރކަްނ ކުރާ . ދުައރެއް އަދާކޮށްފިައވެއެވެ
މެާލއާއި ވިލިނގިލި އަދި  ،ރުަށގައި

ސަޯޝލް ހައުސިންގ  ،ހުުޅމާޭލގައި



41  |  ިދރާސާ  ކުރު  ެދނެގަތުމުގެ  މިންވުަރ  އޮތް  ޙާލަތު  ގޯތިގެދުޮރގެ ިދވެހިރާއްޖޭގައި   

 

ޢިމާރާތްކުރުުމގެ މްަޝރޫޢުތަކުން ގޯތިގެދޮރު 
ކުރެވަިފއިވާ ކުއްޔަށް ެދވިފިައވީަނ ުކޑަ

 ،އެއްބްަސވޭެވ ޙުދޫދްެއގެ ަދުށން ،އަގެއްގައި
ކަމާބެހޭ ަފރާތްުނ ކުރިން ުހއްދަ ލިބިގެން 
މުެނވީ އެހެނަްފރާތަކަށް ކުއްޔަށް ނުދެވޭ 

މިކަން ބެޭލނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމް . ގޮތަށެެވ
ކުރެވަިފއިވީ ަނަމވްެސ މާބޮޑު ޖޫރިމަނާއެއް 

ފައިވާ ގެޮދރު ލިިބ  ،ުނުކރެވުުމގެ ސަބަބުްނ
ގިނަަފރާތްތަކުްނ ޮބެޑތި ކުލިތަަކށް ތްިނވަނަ 
ަފާރތަަކށް އެތްަނަތން ކުއްޔަށް ެދވެޭނމަގު 

ސަރުކާރުގެ . ޮއްނަނީނ ަފިހވަެފއެވެ
މުއައްސަސާތަކުނ ިމގޮތަށް އެއްބްަސވުމާ 
ޚިލުާފާވ ަފާރތްތަކަށް ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ 

އަދި މަިފދައިން . އިތުރުުކރްަނ އަެބޖެހެއެވެ
 ،ޖޫރިމާަނކުރުމްަށ ަފސްނުޖެހި  ކުރަންޖެހޭ

މަިފދަ މްަޝރޫޢުތަުކގެ ަމގްސަދު ޙާޞުިލާވނެ 

އަދި ގެޮދރު . ގޮތަކަށް ޢަމަލުުކރްަނ ޖެހެއެވެ
ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފިައވާ އަޞްލު ަފާރތްތަކާއެކު 
ކުރެވަިފއި ޮއންނަ އެއްބަސްވާުމ އެއްގޮތަށް 
ކުއްޔަށް ހާިފ ަފރާތްުނ އަމަލުުކރުމަށް 

ގޮތުން މާިހރްަށވުރެ ބާރުއެޅުުމގެ 
ާޢްނމުކޮށް އެަތްނތަަނށް  ،ހަރަުދާނގޮތަކަށް

ޒިޔާރަތްކޮށް ކަްނތައްތައް ބެލެހެއްޓޭނެ 
ޤާއިމުްކރަން ޖެހެއެވެ  .ނިޒާމެއް 

 

ހުޅުމާލެގައި  ސޯޝަލް ހައުސިންގ ސްކީްމގެ 
  ަދށުން ހިެދފައިވާ ްފެލޓްތައް 

ޢިމާރާތްކުރެވޭފަދަ ވެށްޓެއް  ސިންގސޯޝަލް ހައު އަމިއްލަ ކުނުްފނިތަކުން  – 4ހުށަހެޅުން 

  އުފެއްދުން 

ސަޯޝލް ހައުސިންގ  ،މާިހރްަށ ބަާލއިރު
ޢިމާރާތްކުރުުމގެ މަަސއްކަތް ކުރުމަކީ 
އަމިއްލަ ކުނުްފިނތަަކށް ހުއްދަ ކަމެއް 

މަިފދަ މްަޝރޫޢު ހްިނގުން    .ޫނެނވެ
ހުއްދަ ކުރެވިފައިވަނީ ހަަމއެކަނި ރައްޔިތުން 

. ކުނުްފިނ ތަަކށެެވ ބައިވިެރވެ ޙިއްޞާވާ

 ،ސަޯޝލް ހަުއސިންގ އިތުރުުކރުމަށްޓަކައި 
އަދި ކުިލ ުކޑަކޮށް ދުޫކރެވޭގޮތަށް ޢިމާރާތް 
ކުރެވޭ ތަންތްަނ އިތުރުކުރަުމށް ހިތްވަރު 

އަމިއްލަ ކުނުްފިނތަަކށް މި  ،ިދުނމްަށޓަަކއި
ުފރުޞަތު ހުުޅވާުލުމގެ ވިސުްންނ ގްެނގުޅުން 

 .ވަަރށް މިުހްނމެވެ
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ޤީގެ މަޝްރޫޢު މުރާޖަޢާ ކުރުން  – 5ން ހުށަހުެޅ   ހުޅުމާލެ ތަރައް

ޤީކޮށްފިައވާ ،މާެލ ކައިީރގައި  ،ހިއްކައިގްެނ ތަަރއް
ާޢްނުމ ރައްިޔތުްނގެ  ،ހުުޅމާޭލގެ ތާރީޚާއި

ވްިސުންނ ހިުރޮގތް އެއީ ާޢންމުޮކށް ެއްނމްެނަނށް 
ެއނގޭ އަިދ ާރއްޖޭގެ މުޖުތަަމުޢތަކުގައި ވަާހކަ 

ުޅާމެލ ހުެދުމގެ ައްސލު ުހ. ދެެކވޭކަމެެކވެ
ަމޤުޞަދު ކަމުަގއިވާ މާޭލގައި ކުރިމަތިވަެފއިާވ 
ތޮއްޖެހުމްަށ ލިުއކަމެއްގެެނުއން ވީަނ އަދިވްެސ 
އާއްމްުނގެ ގަިނ ބައެއް ދޭެކ ޮގުތގައި ކާމިޔާބު 

 . ުނކުރެވިފެައވެ

  

އެކަީށގެްނާވ  ،މިިދރާާސތަުކން ެއނގުުނ ގޮތުގައި
ެކއް ހެިމނޭ އަުއ ިޢާނަޔްތތަ ،އިތުުރ ޭހދަޔާއި 

ޤީކޮށްގްެނ ޚާއްޞަޮކްށ  ،މަޝްރޫޢެއް ރަާވއި ތަަރއް
ވަޒާީފގެ ުފރަުޞތު ުއފައްދައިެގން އަމިއްލަައށް 
 ،މުީހްނ ިއސްެވ ހުުޅާމޭލގަިއ ވަޒަްނވެރެިވ

މާެލައށް ކުރިމަތިެވަފއިވާ ގެޮދުރގެ  ،އާބުާދެވ
 .ހްާސކަްނ ިފުލަވއުިލަމކީ ކުރެވިާދނެ ކަމެކެވެ

އް ިންނމާުމއި ިއތުުރ ސަރުކާރުން ޮގތްތަެކ

އަދި . ވީަސލަތްތައް ިމކަމްަށ ބޭުނން ވެާނއެވެ
. ަނތީޖާ ެނުރމްަށ ަވގުތުވެސް ބޭުނ◌ުން ވެާނއެވެ

ހުުޅާމެލއަކީ މުީހން ިދިރއުުޅމްަށ  ،ހަަމއެއާއެކު
ިދުރްނހުރި  ،ޝައުގުވެރާިވ ތަަނކަށް ަހަދއި 
ވިެރރްަށ މާޭލެގ  ،ތަަނކަށް ެހުދން ޭފިލވެއްޖެަނމަ

ިތކަްނ އިތުރްަށ ގްޯސެވގެން ާދެނކަްނ ގެޮދުރގެ ދަ 
މާިހުރ ހިނގަމުްނ އެަދނީ މަޝްރޫޢުެގ . ކަށަވެަރވެ

މިުޅ މްަޝރޫޢު  ،ުފރަތަަމ ިފޔަވިަހކަމަށްވެފިައ
 ،ގަިއ ކަަމށް ިވަޔސް 2020ިނޭމނީ 

ެފުށުމގައި  ،މިިދރާާސިއްނ ެއނގޮޭގތުަގއި
މިމްަޝރޫޢުގެ  ،އުފެދަިފއިާވ ަތާފތު މައްަސލަތައް 

ޤްބަ  . ަލްށ ހިޔަިނެއިޅގެެންއ ނާުދެނެއވެމުސްތަ
މާިހރު ކުިރމަތިވަެފއިާވ މަްއސަަލތައް 
ޙައްލުކުރަުމްށ އެކަީށގެްނާވ ިފޔަވުަޅތަެކއް 
. މާިހރްުނ މާިހރްަށވްެސ ވީަނ އަަޅން ޖިެހފެައވެ

ުފރަތަަމ ފިޔަވިަހްނ ޙިާޞލުކުރަުމށް 
ަކށް ވިާޞލު އަމާޒުކުރެވިފިައާވ ަލނޑަުދނިޑތަ

 .ވޭެވނީ  އޭރުްނެނވެ
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 މާލޭގެ އެޕާރޓްމްަނޓ ބޮްލކްތައް ހުުޅ

ހުުޅމާެލ ިޑވެލްޮޕމްަނޓް ކަޯޕރަޭޝްނގެ މިުހްނުމ 
 ،އަްޞ ސަާމލުކަމެއްދީުރގެ މައްޗަށް ޚާދުައ

ެއކުނުްފީނގެ ޙަަރކާްތތައް ހްިނގައި 
މާިހރު ޤާއިމްކުރިެވފިައވާ  ،ބެެލހެއްޓުމުގައި

ބެެލހެއްޓުމުގެ ނިޒާމުތައް ހަރަުދާނ ކުރަްނ 
އެއީ އެޕާޓްމަންޓް ދޫކުރުެވނު މުީހްނ . ވެޖެހެއެ

އެތަްނަތުނގައި ިދިރއުޅޯޭތ ކަަށވުަރ ކުރުމާަށިއ 
އެއްބްަސވާުމ ޚިލުާފާވ މުީހން  ،ީމގެ އިތުރްަށ

. ޖިޫރމާަނކޮށް އެަކީށގެްނާވ ިފޔަވުަޅ ެއޅުމެަށވެ
ވިެރ ަފރާތްުނ ައނބުާރ  ،ިމގުޮތްނ އެޕާޓަްމންޓް

ުލްނ އަތަުލްނ ޖިެހއްޖެ ހިނދްެއަގއި އަތު

 ،އަިދ އިުތރު ިޢާނޔަާތއި އެހީީދގެން. ހެިމެނެއވެ
 ،އެމީހްުނގެ ވިޔާަފިރ ހުުޅމާެލައށް ބަަދލޮުކށް

އަމިއްލަ ވިޔާަފިރވިެރން މިަކުމގެ ތެެރަޔްށ 
ަސރުކާރުގެ . ވަނުމްަށ ހިތްވުަރ ިދުނން ހެިމެނެއވެ

ހޮވެާލޭވ ޮއީފސްތަކެއް ހުުޅމާެލއަށް ބަަދުލ 
ޒާީފގެ ބާޒުާރގެ ރާއްޖޭގެ ވަ. ކުރެވާިދެނެއވެ

ޮބޑުބައެއް ހެިމެނީނ ސަރުކާރުެގ މަުވއްޒުަފްނެގ 
ބޭރުްނ  ،މައްޗަށް ކަމަްށ ވާތީ މިކަމާ ގުޅިގްެނ

ތަަނށް މުީހން ައއުުމގެ ޙަަރާކތަްށ ާބރު ލިިބގެން 
  . ާދެނއެވެ
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  އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ވިއުގަ ުފޅާކޮށް ެފންވަރު ރަނގަޅުކުރުން  – 6ހުށަހެޅުން  

މާެލއަށް ރްަށރުަށން މުީހން ހިޖުރަ ކުރުުމގެ 
އެހެްނ  ،މައިގަނޑު ސަަބބަުތކުގެ ތޭެރގައިިދާމވާ 
އިޖުތާިމޢީ ުދަޅެހޔޮކަމުގެ ނިޒާމެްއ  ގައިރްަށރުަށ
އެކަީށގެްނާވ ވީަސލްަތަތާކއި  މާއި،ެނތު 

ކަމުގައި ލެިބން ެނުތުމްނ ޚިުދމަތްތައް 
މިިދރާާސިއްނ ޯހިދޯހުދްނަތކުްނ ާސފުޮކށް 

ާރއްޖޭގައި ހްިނގޭ ޤައުމީ އަިދ . ގެއެވެެއނ 
ޤްވީާމ ވިޔާަފީރެގ ޙަަރާކތްތަުކން  ބައިންަލއަ
އިޖުތާިމީޢ ުދަޅހެޮޔކަމުގެ ނިޒާމްަށ 

ވިޔާަފީރެގ ޙަަރކާްތތަުކގެ   ،އެހީތިެރވާުމއެކު
ވާޖިބާއި މްަސއޫލިއްޔަތުެގ ނިޒާމެްއ ވްެސ 

ޤީ ކުރަންޖެެހއެވެ ިމަފދަ . އުފައްދައި ތަަރއް
ަފަހްށ  ،އްޔިތުްނގެ ެމުދގައިނިޒާމަުކން ރަ 
ފައިދަާއށް ހަޭދ ކުރުުމގެ އާަދ  ،ރައްކައު ކުރުމާއި

ރާއްޖޭގަިއ . އަށަގަތުމްަށ އެހީތިެރވޭެދެނެއވެ
ެއންމެ ުފާޅޮކްށ ހްިނގޭ ެއންމެ ފައާިދާވ 

ނާޢަުތ ކަމުަގއިވާ ފުަތރުވެރިަކުމގެ ދާއިރާއިްނ ސި
މިަކމްަށ ިއްސަނގައިގެން މަަސއްކަތްތަކެއް 

މިިނޒާމުެގ އެއްމަސަްދުރެގ . މިުހްނެމވެ ެފުށން
މަަސއްކަތްތެރިަކުމގެ ަދރަޖަތަކެްއ  ،ގޮތުގައި

ޤީކޮށް ޭއގެ ތޭެރގައި  ،އުފައްދައި ތަަރއް
 މަަސއްކަތްތެރްިނަންށ ިދިރއުޅުްނ ހަމަޖެްއސޭ 
. މްިނވުަރެގ މާުސރަތަކެއް ކަނޑަެއޅްުނ މިުހްނެމވެ 

ޯބހިޔާވަިހކަމްަށ  ،މިަކުމގެ ސަަބބުްނ
ންޖެހޭ ޚަަރދަުތްއ ލުއަިފސޭހަ ގޮތަކަްށ ހަޭދކުރަ

ހަަމ . ހަަމޖެްއސުމަްށ ަމގަުފިހެވގެްނ ާދެނއެވެ
ރާްއޖޭގެ އިތުރު ސަރަޙައްދަުތކަްށ  ،އެފަދިައން

މާިދިއރާތައް  ،ފުަތރެުވިރަކން ުފާޅެވގެނާްދއިރު
ޤީކޮށް ުކރިއެރުވުުމގައި ފަތުރެުވރިަކުމގެ  ،ތަަރއް

އް ޞިނާޢަތުން ވަަރށް މިުހްނުމ ދައުރެ
އެއީ ރޯިސުޓތަކުގައި . އަދާކުރެވާިދެނެއވެ

 ،އްޒުަފްނގެ ޢާއިލަާތަކށްަވމަަސއްކަތްުކާރ ުމ
ގެޮދރު ޢިމާރާތް  ،ރޯިސޓާ ކަިއިރ ރްަށރުަށގައި 

ޤީކޮށް  އެކަމަށް ކުރުުމގެ މްަޝރޫޢުތައް ތަަރްއ
  .ަމގަުފިހޮކްށ ީދގެްނެނވެ

 

 
 ރްަށ ރައްކާތެރި ރްަށ / އާބާދީ އެއަްފސްކުރުން  – 7ހުށަހެޅުން 

 ރުމްަށޓަަކއި މާޭލގެ އާާބީދ ތޮއްޖެހުން ުކޑަކު
ޤްތާިޞެދ އް އެހެން އަޮތޅަުތކުގައި ުދަޅެހޮޔ އި

ެވ ެއހީތިެރ އުފެއްދޭނެ މަާހއުލެއް އުފެއްުދމްަށ
ތަަކށް ަބަދުލ ތެރި ރަށް މްަށޓަަކއި ރައްކާިދުނ

އާާބީދ ކުރުުމގެ ިސޔާަސތު ުނަވތަ 
 ްށުރމަ ހަރަުދާނކު ުމގެ ސިާޔަސތު އެއަްފސްކުރު 

. ހްިނގުމަކީ މިުހްނުމ ކަމެކެވެ ފިޔަވުަޅއަޅަިއ ައދި
މަޝްރޫުޢ  ަތަކށް ަބަދލުކުރުުމގެރައްކާތެރި ރަށް 
 ހަަމއެކަނި  ،ވްާނވީާނރުޭވްނ  ޢަމަލީ ގޮތުން 

ޤުއެކަީށގެްނާވ ގޯތިގެޮދުރގެ  ހަޯދިއޭދ  ޙަްއ
 ޢު ވްާނވީާނމަޝްރޫ މި. ޫނެނވެ ޢުއަކަށްމަޝްރޫ

ުހގެ ވަ ުރުދކުރިޔަްށ ޮއްތ ވިއްސަަކްށ އަހަ
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ޤީެގ އުްސމިންތަެކއް  ،ތޭެރގައި އިޖުތާިމޢީ ތަަރއް
  ަފަދ ވާ ޙިާޞލޮްކށް ފިައތިަލ ާސބިތުޮކށަްފއި

ްށ ރާއްޖުެވމްަށ ެއހީތިެރވޭެދ ޤައުމަަކ
  . ޢުއަކަށެްވސްމެއެވެ މަޝްރޫ

ގްރޫޕް މްަޝވާަރތަުކގައި ފޯކަސް 
ުފޅާދާއިރާއެއްގައި ަބހުސްޮކްށ އެއްބްަސވުެވނު 

ން ރްަށރުަށގައި މާެލާއ އެހެ  ،ގޮތުގައި
އެއެްފްނވެަރއްެގ ިޚދުމްަތ ލިބުުމގެ ަމގު 

ާމޭލގައި ިދިރއުޅޭ އެހެްނ  ،ތަަނވްަސެވގެްނާވަނަމ
ރްަށރުަށގެ މުީހްނ  އެީމހްުނގެ އަމިއްލަ ވަޒަަންށ 

އާާބީދ ޮބުޑ ެއެހން . ެނއެވެާދެއނބުރި 
ސަރަޙައްދަުތކުގަިއ ެދޭވ ިޚދުމްަތަތއް އެކަީށގެން 

ވަތަ ވިެރރްަށ ާމެލއަށްވެުރ ޚަަރުދ ުނ ،ުނާވަނަމ
އެހެްނ ރްަށރުަށގެ ައހުުލވެރްިނ ގިނަ  ،ޮބުޑަނަމ

ކުރިޔަށް  ްނޢަދަދަަކށް މާެލއަށް ހިޖުރަުކރު 
އަިދ މާެލއާއި ެއހެން ރްަށރުަށގެ . ާދެނއެވެ

 .މެއެވެވެސް  ތަާފތު ޮބުޑވުަމނާްދނެ

 ިއ ހެިމނޭ އެއް އެއަްފސްކުުރުމގެ ިސޔާަސތުގަ
އްގެ ހިުރހާ ަރއްޔިތުން އެަރށް ރަށެ  ،ދިަތަކމަކީ

މްަށ ދޮޫކށް ރައްކާެތިރ އެހެން ރަަށަކށް ަބދުަލުވ
ޖޭެހ ެއްނމްެނ އެކަމާ އިްއތާިފޤުވާން  އެއްބްަސވެ،

 ިސޔާަސތު މަްއަސލައަކަށް ވީަނމި . ޖުެހމެެވ
ބަަދުލ  ،އެއަްފސްކުުރުމގެ ިސާޔސަތުެގ ަދުށން

 ،މާީލ އެހީލުިބުމގައި ،ލިބުުމގަްއޔާއި
އެކަމްަށ ޔަތުެގ ގިނަމުީހްނގެ މަްއޗަށް އަޣުލިަބއް

ަމުދ މްީސކޮޅެއްެގ ާބރު އެއްބްަސުނާވ 
 . ތީއެވެހިނގާ

 ،ރައްކާތެރި ރްަށރަަށްށ މުީހްނ ބަަދލުުކރާުމއި
އަޞްުލ ިޚޔާލަކީ  ިސާޔސަތުގެ  އެއަްފސްކުުރުމގެ 

ދިަތ ައދި  ،އަިދ މިަކަމީކ. ހަރަުދާނ ިޚޔާލެެކވެ
އާބާދެީއއް ުނަރއްކާތިެރ ާޙލަތުގަިއ ިދިރުއޅޭ 

ޮއްނނަ ރްަށރުަށގެ މުީހްނަންށ ރައްކާތެިރަކން 
ޤީކޮށް އްހަޯދއިދެޭވގޮތްަށ ބަ ޓަންޮކްށ ތަަރއް

ާމެލއަށް އިތުުރ . ކެވެިސޔަަސތެހްިނގެންޖެހޭ 
ފައިދާ ލޭިބޮގަތްށ ކުރާ ޭހަދ މަުދކޮށްގްެނ މިަކން 

އަިދ . ކަމަށް ބެެލވެއެވެ ކާމިޔާުބ ކުރެވިާދނެ
ރި ރްަށރަަށްށ މުީހްނ ރައްކާތެ  ،އެކީ މިއާއެކު

 އެއްަފސްކުުރުމގެ ާކމިާޔބީ/ ބަަދލު ުކރުން 
މާރާތް ކުުރުމގެ އި އެ ރްަށރުަށގައި  ،ގުޅިފިައވީަނ
ަޒާމނީ ވީަސލްަތތައް  އިއައު އީޖާދަުތކާ ،ޚަރަދިާއ

 ،ާމީލ ނިޒާމު ހަރަުދާނޮކށް   ،ޯފުރވައިދީ
އެހެިނެހން ޚަަރދަުތްއ ވިެރކަްނ ކުރާ ރުަށެގ 

ށުްވެރ މްިނވަަރކަްށ ުނވަތަ އެއަސަރަޙައްދާ އެއް 
 ،މަުޑަމޑުން ުކޑަކުރަުމްނ ގްެނގްޮސ ،ަދްށކޮށް

ޤްތާިޞީދ  އެކަްނކަމާ ގުޅުްނުހރި އި
އި ޙަަރކާތްަތއް ުފާޅޮކްށ ތްތަކާމަަސއްކަ

ޤަތުގަިއ ރަށުްފުށެގ . ހްިނގައިގްެނެނެވ ޤީ ަޙ
ުފރަުޞުތ  ވަޒާީފގެ  ،އަހުުލވެރްިނަންށ

މާުސރައެއް  ތަަނވްަސކޮށީްދގެން އެކަީށގެްނާވ
މްުސކުޅިކުރުުމގެ  ،ލޭިބެނގޮތް ހަޯދއިދީ 

ުނުކޅޭެދ ޙާލަތާިއ ވަޒާީފނެތި ތޭިބިއރު  ،ިޢނާޔަތާއި
ޞިއީްޙ އެހީތިެރކަނަްފަދ  ،ެދޭވ ިޢނާޔަތާއި 

ުދަޅހެޔޮކަމުގަިއ ިދިރއުޅެވޭަފދަ މަާޙއުލެްއ 
މަަސްއކަތްކުރާ . ތަަނވްަސކޮށޭްދްނޖެހެއެވެ

ްނ ޯހަދިއދޭ ެގޮދުރގެ ތަަނވްަސކަ ،މުީހްނަނށް 
ކައިރި  ،ްޕޮރވިޑެންޓް ަފްނޑެއް އުފެްއުދމްުނ

ރްަށރުަށގައި ެގޮދރު ޢިާމރާތް ކުރުން ުނވަތަ 
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ގެޮދުރގެ ޙާަލުތ ރަނގަޅު ުކުރުމގެ މަަސއްކަތް 
ރައްކާެތރި ރްަށރުަށްނ . އެމީހްުނ ަފާށެނެއވެ

ުނވަތަ އެއަްފސްކުރެވޭ ރްަށރުަށން ާއމަްދނީ 

ރަށުްފުށގެ  ،ހޭޯދނެ އިުތުރ ަމގުތަްއ ހުުޅވި
ޢާއިލަާތކުގެ އަްތމަތި ތަަނވްަސެވގެން ދިއުމްަށ 

  .އެހީއަކަށްވެ އެަކމްަށ ަމގަުފިހެވގެން ާދެނއެވެ

 

  ޑީސެންޓްރަލައިޒް ކުރުުމގެ ާޢންމު ސިޔާސަތު  – 8ހުށަހެޅުން 

ގޯތިގެޮދރާއި ެބހޭ އިދާރާތަްއ ޑެީސންޓްރަަލއިޒް 
 .ހަރަުދާނކުުރމެވެ  ކުރުުމގެ އާއްުމ ސިާޔަސތު

އަވަށްައވުަށގެ ަކމާެބހޭ  ިމގުޮތްނ،
އެީމހްުނ މްަސއޫުލވާ  ،މުއައްޒުަފްނަންށ

ސަރަޙައުްދގެ ގޯތިގެޮދުރގެ ކަންތަްއތައް 
. ބެެލހެއްޓުމުގެ ިއތުރު ާބރުތަެކއް ޭދްނ ޖެހެއެވެ 

ގޯތި ގެޮދރާެބޭހ ިސާޔސަތުތަްއ  ،އާއެކުމިއަދިހަަމ
އެކަުލވުާލުމގައި ރުަށ ޮއީފސްތަކާިއ އަޮތޅު 

އްަޒުފްނގެ ަވކުގެ މްަސއޫުލ ުމއޮފީްސތަ
 ،އެއީ. ޖެެހއެވެ ހަިމަނން  ބައިވިެރވްުނ
ެގ އަމިއްަލ ސަރަޙަްއދަުތކުގައި މިަފރާތްތަުކ

ގައި ލިބިފިައާވ ތުަޖިރބާއާއި ދިާއާރގޯތިގެޮދުރގެ 

. ތީއެވެެނާވ ކަށްއެހީއަ ހޭުލްނތެރިަކމަީކ ވަަރށްޮބުޑ 
 ރުަށޮއީފހާއި އަޮތޅު  ވިމްަޝވާަރތަުކގައި ބައިވިެރ

މިަފަދ ގޯތިގެޮދރާެބހޭ  ،އްޒުަފްނަވއޮފީްސތަކުގެ މު 
އެފަރްާތތަުކން ސިާޔަސތުތައް އެކަުލވުާލުމގައި 

ވޭެވ ިމްނވުަރ ުކޑަވުުމގެ ސަަބބުްނ ބައިވިެރ
 އަދި .  ހިތްހަަމނުޖެހްުނ ާފުޅކޮށްފިައ ވެއެވެ

އްޒުަފްނަނށް ަވއަވަުށ އޮފީްސތަކުެގ ުމމާޭލގެ 
ުކޑަކަމާިއ   ެދވިފިައ ޮއްނނަ މްަސއޫލިްއޔަުތގެ

އިތުުރ ވާޖިބާިއ މްަސޫއލިއްަޔތު ުއފުުލަމްށ 
 ްއޒުަފްނަވުމއަވަށު ޮއީފުހގެ ތިިބކަްނ  ތައްޔާަރށް

 .ހަާމޮކްށފައި ވެއެވެ 

 

 ގޯތިގެދޮރުގައި ހުނަްނންވާނޭ ެފންވަރު ކަނޑައަޅައި ތަންފީޒު ކުރުން  -   9 ހުށަހެޅުން 

 ެގޮދރު ،ގެޮދރު ބޭުންނާވ ަފާރތްތަްއ އިުތރުވުމާއި 
 ،ުއމުގެ ަސބަބުްނއެޅުުމގެ ޚަަރުދ ޮބުޑވުަމނިްދ
ަދީނ ޯގިތ  ކުްނގެޮދރު ކުއްޔަްށދޭ  ަފާރތްތި

ުނވަތަ އެޕާރޓްމްަނޓް ބައިުކރަމްުނ އަިދ 
ުނވަތަ ހިުރޮކޓަރިތައް އިތުރު  އި ކިުދކޮޓަރި ަހަދ

. ެދުމްނެނވެ އާމަްދީނ ޯހުދމްަށޓަަކއި ކުއްަޔށް
މާރާތާއި ޢި ާދވާުމއެކު، މާިހުރ ތަނީްފޒުކުރެވުެމްނ

ލަުތކާއި ހަަމަތުކގެ އިތުރްުނ ޞޫގޯތި ެހުދުމގެ އު 

 ރަފު ޢާތަ އްަމ އަާސސްތަކެ އައު ުފިރހަ 
  .ކުރަންޖެހެއެވެ

ަފަހކަށް އަިއސް ިބޭދީސން މާޭލގައި 
ގަުނއެއް އިތުރުުވމާ  އްވަޒަްނވެރުިވން އެތަ

ގުޅިގްެނ މާޭލގެ ގޯތިގެޮދުރގެ ދިަތކަްނ 
ވަިކވަިކ  .ެވެއވެއިތުރަުވމުންދަާކން ާފަހަގކެުރ

 ން ފޯކަސް ްގރޫޕަްތކުގައި ބޭއްވުުނ މްަޝވަރާތަުކ
ޖެހިފިައވާ ގެޮދުރގަިއ އްަލތުގައި ޮތޙާމިަފދަ ދިަތ 
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 އާްއމްުނ ަލތާމެދުޙާިދިރއުޅެމުންދާ ިބދޭސީންެގ 
ވާީމ، ިބޭދީސ . ވެއެކަްނޮބުޑވާަކން ާފަހަގކުރެެވ

ަލތު ޙާމަަސއްކަތްތިެރްނ ިދިރއުޅޭ ގެޮދުރގެ 
ެދެނގަުތމަށް  ގޮތެއްގައި ަބަލއި ޞަ އް ޚާ ވަިކން

 .ޅައެވެމިރިޕޯޓުން ހަުށހަަޅއި ބާރުއަ 

 ހަަމމިއާއެކު، މިމްއސަލާައ ެބހޭގޮތުން ޤައުމީ 
ެފްނވުަރގައި މްަޝވާަރތަްއ ބޭއްވަުމްށަފހު 

ާފަހަގޮކށް  ލްެއއްޙަ  ްށ އޮތްިދގުމުއްދަތަ 

ބިޭދސީްނ ިދިރުއޅޭ ތަންތުަނެގ ދިަތކަމަްށ ުލޔެއް 
ގަެނއުމަްށ  ަފރާތްތަްއ ރާްއޖެ ހަޯދއި ިމފަދަ

ަތއްެވސް ުކާރ ވުޒާރާތަކުގެ ވާޖިބުތްމަަސއްކަ
މިކަމާ ުގޅޭޮގުތން ާފަހަގޮކްށ ެދެނގަތުން 

ައދި ބިޭދީސ ރަްއޔިތުްނާނއި  .ހެިމެނެއވެ
ވީާމ ޤްއިާލ ޙާިމަޔތްކޮށްދޭ ބައިންަލއަޢާއެމީހްުނގެ 

ހާަދގަިއ ިދެވހާިރއްޖެ ބައިވިެރވަުމްށ ޢާމު
 .މު ކަމެކެވެމިުހްނ މަީކބާރުއެޅު 

  ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅުއްވާ ސިޔާސަތު  ކުއްޔާއި ގޯތިގެދޮރުގެ  -  10ހެޅުން ހަުށ 

ިދނުުމގަިއ ަސރުކާރުްނ  ގޯތިގެޮދރު ކުްއޔަށް
 އިަބަލ ގްެނގުޅުއްވާ ސިާޔަސތު ިއތުރަށް 

ކުރެުވުނ ިދރާސާއިން . ެދެނގަތުން ބޭުންނެވއެވެ
ކަމަކީ  މާެލއާިއ ެދެނގެަނވުުނ ަމއިގަނޑު އެއް

ރްަށރުަށގަިއ ގެޮދުރގެ ކުިލ  މާެލ ކައިރި 
 ާމ ގުޅިގްެނ ގަިނ ބަޔަކަށް ނެޭދވޭ ުއިދ އުފެުލުމން

ަލުތ ޙާ ެގޮދުރގެ . ކަމެވެ އަސަރު ކުަރމުންދާ
 2007އްގެ ޮގތުގައި ދިަތވުަމނާްދކަމުެގ ހެއްކެ

 66%ވަަނއަހަރު މާޭލެގ ތަންތުަނގެ ކުލިތައް 

އަދި  xx.ކުެރވެއެވެ ޮބުޑެވގެން ދުިއން ާފަހގަ 
 ވިިލނގިީލގެއާިއ މާެލކުެރވުުނ  މްަޝވަރާ 
ފަރްާތތަުކން ާފަހަގކިުރގޮތުގަިއ ބައެއް

އެފަރާތްތަަކްށ އާމަްދީނެގ ގޮތުގަިއ ލޭިބ 

ގެ ގޮތުގައި ކުީލ 80%އެއްޗަކުްނ 
ގޯތިގެޮދުރގެކުީލގެ މައްސަަލ . ދްައކަންޖެހެއެވެ

ގެްނާވ ހައްލުކުރަުމށް ަކމާެބހަޭފާރތްތަކުްނ އެކަީށ
ުނާވކަމަށް  ފިޔަވުަޅ އެުޅމްަށ ސަމުާލެވފިައ

އަަވްސ ްއސަލަައކީ އަިދ މަިމ. ާފަހަގކުރެެވއެވެ
. ަހަގކުރެެވއެވެފާ ކަމެއްކަމްަށ  ުންނާވބޭ ްއއްެލޙަ

ެފްނވުަރގައި ބާއްާވ ގޯތިގެޮދާރބެހޭ  ޤައުމީ
މްަޝވާަރގަިއ މަިމްއަސލާައ ބެހޭޮގތުން 

ްއލު ޙަ މައްސަަލ ހަުށހަަޅއި ،ޮކށް ޅުޔާުލާފޚި
މިމަޝްވަާރއަކީ ގޯތިގެޮދުރގެ . ހޯދާިދެނއެވެ

އްލުކުރަުމްށ ކުރެވޭ ދިާއީމ ޙަ މައްސަަލ 
.މަަސއްކަތުގެ ުފރަތަަމ ިފޔަވަަޅަކށް ހެދާިދެނއެވެ

  ސާފު ެފނާއި ާޢންމު ސާފުތާހިރުކަން ެދމެހެއްޓުމަށް ބޭންުނވާ ވަސީލަތްތައް  – 11ހުށަހެޅުން 

 ޞަޮކށް ޚާއް ވަިކން  ،ެއްނމްެނ ރާއްޖޭގެ
ާޢްނުމ  ެފާނއި ސާފު  ރަްއޔިތުްނަނށް  އަތޮޅުތަކުގެ

 ބޭުންނާވ  ެދެމހެއްޓުމަށް ސާފުތާހިރުަކން 
 ނިޒާމު ަނރަުދާމ ޚާއްޞަކޮށް – ވީަސލަތްތައް 
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 ޯފުރކޮށް އަދި ގޮތެއްގައި  ރައްކާތެރި  –
 ފިޔަވުަޅ މާިހރްަށ މާިހރްުނ ުފާޅކުރުމްަށ

 ދިަތވުުމގެ ލުިބން ސާފެުފން . އަޅަންޖެހެއެވެ
 ރްަށރުަށން ތަކުރުާރޮކށް ަވީނ މައްސަލަ 

 އަހައްމިްއޔަތު  މިއީ  ،ވީމާ . ާފަހަގކުރައްވަާފއެވެ 
 އެަރެށއްގެ . މައްސަލައެެކވެ މިުހްނުމ ޭދންޖެހޭ 
 އާބީާދގެ  މުޫސމާއި އަދި  ތާިމވިެށ މަާޙއުލާއި 

 ަނރަުދާމ އެކަީށގެްނާވ ާޙލަތާގުޅޭ ބޭުންނަތކާއި
 އްޓުމަށްެދެމހެ ާޢްނމާުސފާުތހުިރކަން  ނިޒާމާއި 
ޤާއިމްުކރަުމްށ  ޓްެސޓުޮކށް  ވީަސލަތްތައް ބޭުންނާވ

 ރުަށޮއފީހްަށ ރެަށްއގެ ކޮންމެ ބޭުންނާވ އާލާތްތައް
 އަަޅން  ފިޔަވުަޅ ިމަފދަ . ލެިބްނާވެނެއވެ
 ވީަސލްަތތައް ނިޒާމާއި  ިމފަދަ މުަޖޫބރުވީަނ

 ބައެއްރައްޔިތްުނ ުނކުރިެވއްޖެަނމަ  ޤާއިމް
 ެފްނ ުނސާފު ާދބޭުންނކުރުަމްނގެްނ މާިހރެުވސް
 ަސބަބުްނ ބޭުންނކުރުުމގެ  ކެއްުކމަށް  ބުއިމާަށއި
 ޢާއިލަާތކަށްވްެސ ރަނގަޅު ޞިއްޙަތު ެއނެްމ
 ަތފާތު ރަށުތޭެރގައި ޢާއިލާާއއި ައދި ޖެހި  ބަިލަބިލ
ފެތިުރގެނިްދއުމުެގ  ބަލިތައް  އެކިއެކި

  .ަމގަުފިހެވާދެނީތެއވެ

  ނިޒާމް  މޮނިޓަރކުރާނެ  -  12 ހުށަހެޅުން 

ޤު ޯގތިގެޮދުރގެ  ގެްނާވއެކަީށ  ލިއްބައިދޭ ޙަްއ
. ކުުރމެެވ ާޤއިމް ނިޒާމެއް  ބެޭލނެ  މްިނވުަރ

ެދެނގްަނާނޭނ  މަްއސަލަ  ާޙލަތާއި ގޯތިގެޮދުރގެ 
 ވަިކން އަދި  ،ރާްއޖޭގައި މާިހރު މަަސއްކަތް
 ވަަރށް ަދީނ ިހގަުމްނ ައޮތޅުތަކުގައި ޚާއްޞަކޮށް

 ސަަބބުްނ ީމގެ . ނާދިރު ަފަހެރއްގައެވެ
 ިމަފދަ  އަދި  ުނބެލި  މަްއސަލަތައް  ޮދުރގެ ގޯތިގެ

 އިުތރެުވ ުދަވހުނުްދަވހަށް  މައްސަަލތައް 
 ގޯތިގެޮދުރގެ  އެކަީށގެްނާވ. ޮބުޑވުަމނެްދއެވެ

ޤު  ނިޒާމެއް  ެބޭލނެ މްިނވުަރ ލިއްބަިއދޭ ޙައް
 ދިަތކަްނ ގޯތިގެޮދުރގެ ުކރުަމީކ ގާއިމް

 މިުހްނމު  އަދި އަާސސީ  އެޅޭ ހައްލުކުރަުމށް
 މާިހރްުނ މާިހރަށް   ައދި. ވެާނއެވެފިޔަވަަޅކަށް

 ގާއިމްުކރްަނ މުޅިރާްއޖޭގައި  ނިޒާމެއް  މިަފދަ
 އަދި. ައޅަްނާވެނެއވެ ިފަޔވަޅުތައް އަޅަންޖެހޭ

 އެކަީށގެްނވާ  ރަްއޔިތުްނަނށް  ެއްނމެހާ  ރާއްޖޭގެ 
ޤު ގޯތިގެޮދުރގެ  މިިނޒާމުގެ  ލިިބދޭތޯ  ޙައް
  ީމގެ ިއުތރްުނ. ބެެލޭވެނއެވެ ސަަބބުްނ

 ވިާސލޮްކްށދޭ  ން ރައްޔިތުްނަނށް މިިނޒާމު 
 ގަވާއިދުތައް ސިާޔަސތާއި  ެބހޭ ގޯތިގެޮދރާއި

 . ބެެލވުެމނާްދެނއެވެ  ތަނީްފޒުކުރެވޭތޯ 

 

 ބިދޭސީ މަސައްކަތީުމހްުނ އާއްމު ސަރަހައްދުތަކުގައި
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ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރްުނ  – 13ހުށަހެޅުން    ހިންގުމުގެ 

ޤު ގޯތިގެޮދުރގެ އެކަީށގެްނާވ  ޙަްއ
 ަފރާތްތަކުގެ  ހިއްސާވާ  ބައިިދނުުމގައި ލްިއ

. ތަަރްއގީކުރަންޖެހެއެވެ ުފާޅކޮށް ޤާިބލަްކން
ތަނީްފޒުކުަރން  ހަުށހުެޅްނަތއް  ެދްނެނވިފިައވާ

ބޭުންނާވ އެކީަށގެްނާވ ވީަސލަތްތަްއ ވަިކ 
މުއައްަސާސތަކަްށ ޯފުރކޮށިްދުނން ވަަރްށ 

ަނަމވްެސ ގިނަަފހަރާ ިމފަދަ  .މިުހްނެމވެ 
ކުގައި އެކަީށގެްނާވ ވީަސލާަތިއ މުއައްަސާސތަ

ސަަބބުްނ  ގެެނުތުމ ތަޖުރިބާާކރުންފައިސާ އަިދ 
ޯފުރކޮށެްދޭވޮގްތ  ޚިދްމަތް ކަީށގެްނާވެއންމެ އެ
ިމފަދަ ުމއައްަސސާތަކުގެ  ،ވާީމ. ވީަނުނވެފެައވެ

ުފާޅކުރުމްަށޓަަކއި   ެފްނވުަރ ރަނގަުޅކޮށް ިޚދްމަތް 
ތަމްރުީނ ްޕޮރގްރާމުތަްއ ހްިނގުާމއި 

ކަީށގެްނާވގޯތިގެޮދުރގެ ިޚދުމްަތ ޤާއިމްޮކްށ އެ
 ތަްނަތަންށބެެލހެއްޓޭެނ ނިޒާްމ އެ

  .  ލިބޭިދްނވެާނއެވެ

  

 ހިޔާވަހިކަމަށް ބޭންުނވާ ފައިސާގެ ުފރުޞަތު : 14ހުށަހެޅުން 

 ހިުރހާ  ،ވެުމްއނެތި ިއސްތްިސނާ ރެަށއް ވަިކ
ހިޔާވިަހކަަމްށ  ރަްއޔިތުްނަނށެްވސް  ރެަށއްގެ

 އަދި  ޯހަދއިދިުނން  ުފރުޞަތު  ބޭުންނަވ ފިައާސގެ
 އެހެިނެހން އާއި. ސީ.އެފް.ޑީ.އެޗް

 ބޭުނން ފައިސާގެ ދޫކުރާ ަދުށން ްޕޮރގްރާމްތަކުގެ
ޤަތުގައި ޤީ  ކިތައް  އާާބީދގެ ކުރަނީ ަޙ

 ިވޔާަފިރ. ބެުލްނ މިުހްނެމވެ ިއންސައްތަައށްތޯ 
 ،ބަާލއިރު  އަޅާ ޯލނުތަާކ ދޫކުރާ ބޭްނކުތަކުްނ

 ފިައސާ  ޚާއްޞަޮކްށގެން ވަިކން އެޅުމްަށ ގެޮދރު
 ޮބަޑށް ވަަރށް ތަރުޙީބު ާއްނުމްނގެ ދޫކުރަުމކީ

. ދިޔައެވެ  ެއނިގެގން ިދރާސާއިން އޮތްކަމެއްކަން
 ުފިރހަަމވްާނޖެހޭ އެުދުމގައި  ޯލަނށް ަނަމވެސް 

 ހުރި  ލުިބުމގައި ޯފމު  އެދޭ  ޯލަނށް ޝަުރޠުތަކާއި 
 ހުޯދުމގެ ޯލުނ ގެޮދުރގެ ަސަބބުްނ ދިަތތަުކގެ
 ުކޑަ ވަަރށް އާބީާދގެ ލެިބނީ ުފރަުޞުތ

 ިދާރސާއިން  ކަްނވެސް  ިއންސައްތައަކަށް 

 ަފންތީގެ  ަދްށ އެހެްނކަމްުނ. ާފަހގަވިއެވެ
 ފައިސާގެ  ގޭިބސީތަުކގެ ލިބޭ  އާމަްދީނ

 ލޭިބނޭފަދަ އިތުރު  ޙައްލްެއ ބޭުންނަތކަށްވެސް 
 މިުހްނމު  ވަަރށް ަތޢާރްަފކުރުަމީކ ސްކީމްތަކެއް

  .ކަމެކެވެ

 ޯފމު  އެދޭ ޯލަނށް ދޫކުރާ ިއްނ.ސީ.އެފް.ޑީ.އެޗް
 ހަަމއެކަނި  ހްުނަނީނ ލެިބން މަިވގުތު 

. ޯފމުތަެކކެވެ ވިއްކާ  މިއީ ައދި. މާެލިއްނެނެވ
 ޯފުމ ޚަރަދިާއ ދުަތުރގެ ކުރަންޖެހޭ މާެލއަށް 
 ގަިނ  އަތޮޅަުތކުގެ ޚަަރދީަކ ގަތުުމގެ 

 ،ވާީމ. ޚަަރދަުތކެކެވެ ދިަތ ުކރުން ރައްޔިތުްނަނށް
 ަފާރތްތަކުްނ ަކާމބެހޭ  ރުކާރުގެ ސަ މަިމްއސަލަައކީ 

. މައްސަލައެކެވެ  ހޯއަްދަވއި ދްެއވަންޖެހޭ ޙައްލްެއ
 ައެނކަކާ  އެކަކު ުކޑަކަމާއި މުުޖތަަމޢުގެ ރާއްޖޭގެ
 ގަިނ ައތޮޅުތަކުގެ ަސބަބުްނ ގުޅުުމގެ  ޮއްނނަ
 އެދޭ  ޯލަނށް ޮއްނާނީތ ގުޅުން އާ  މާެލ މުީހން
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 އިގަެނއުމުގަ ރަަށށް  ގެަނގްެނ ާމެލިއްނ ޯފުމ
 ުނިވ ކުރިމަތި ދަތިތަެކއް  ާމބޮޑު ޢަމަީލގޮތްުނ
 އޮތުމަކީ  ިމަކން ިމގޮތްަށ ،ވިަޔސް  ކަމުގައި
ޤުަތކާ ބައެއްގެ  .މަްއަސލައެކެވެ ގުޅޭ ޙައް

  

 ާޢްނމްުނ ެބހޭގޮތުން ރައްކާކުރުމާ  ފައިސާ ަފަހށް
 ހްިނގުމާއި  ކެމޭްޕެނއް ޤައުމީ  ުކރުުމގެ ހޭުލްނތެރި

ޤުެވރާިވަފދަ  މުީހން   ިއްނޓެަރސްޓް ޅު ރަނގަ ޝައު
 ްޕޮރވިޑެންޓް ުނަވތަ  ހަމަޖެްއސުން ރެޭޓއް

 ހަުއސިންގ( ަފްނޑެއް  ގެޮދރާބެހޭ  ަފްނޑަުފދަ 
 އުފެއްުދން ފަަދ ކަްނކަްނ ހަިމަނިއގްެނ ) ަފްނޑް
 ހިތްވަރިުދުނުމގެ ރައްކާކުރަުމށް  ފިައސާ  ަފަހށް

 އެުޅމްަށ ސިާޔަސތުތަެކްއ ކަނޑައެޅަުމީކ ގެޮދރު
 އެހީތިެރެވޭދނެ  މަށް ޯހދު  ފައިސާ ދޫކުރެާނ
  .ކަްނކަމެވެ

  

ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުން ހުރިހާ ެއންމެނަްނށްވެސް ލިބެންޖެހޭ ގެދޮރުގެ   -  15ހުށަހެޅުން  ޤާނާޫނއި 

ޤާމެދު ާޢންމުން ހޭލުންތެރިކުރްުނ  ޙައް

 އަާސސީއާއި ޤޫާނނު  އިސާްލުހކުރެިވަފިއވާ އާ
 ،ވާަފދިައން ިލޔެކިޔުްނަތކުގައިެވސް އެހެން ތަާފތު
ަޤީކ ގެޮދުރގެ ކަީށގެްނާވއެ  ހިުރހާ ޙަްއ

ޤެއްކަން  ލިިބގްެނވާ ެއންމްެނަންށވެސް   ޙައް
. ކުރުވެުމވެ  ހޭުލްނެތރި ައްނގައިދީ ރައްޔިތުްނަނށް

 ެއންމްެނަންށވްެސ ިދިރއުޅޭ ރާއްޖޭގައި
ތަަނވްަސޮކްށ  ުފރުޞަތު  ެގޮދުރގެ  އެކަީށގެްނާވ

 ،ަބޔާްނކުރާ ވާޖިބެއްަކމަށް  ދުައލުަތގެ ިދނުމަކީ 
 ޤާނޫނު  ިއްސާލުހކުރެވަިފއިާވ އާ އްޖޭގެރާ

 ބައިވިެރވެަފއިވާ ރާްއޖެއިން އަާސސީއާއި 

ޤްވާމީ   ަދުށން މުޢާަހަދަތުކގެ ބައިންަލއަ
ޤުތަާކމެދު  ލިިބދޭ  ރައްޔިތުްނަނށް   ާޢނުްމން  ޙައް

 ޙާަލތު  ެގޮދުރގެ ރާއްޖޭގެ ،ހޭުލްނތެރިުކރަުމކީ 
. ަކމެކެވެ ބޭުންނެތރި ޮއތްޮގތުން މަިވގުތު 
 ޭހުލްނެތރިުކރުުމގެ  މުީހން  ިމގުޮތން 

 ެފްނވުަރގައާއި ވުޒާރާތަކުގެ މްަސއޫލިއްަޔތަކީ 
 އަދި  ެފްނވުަރގައާއި ރަށު  ެފްނވުަރަގއާއި އަތޮޅު

 ަކމެއްގެ ކުަރންޖެހޭ ެފްނވުަރގައި  އަވަށު  މާޭލގައި 
  .ހަަމޖެއްސެވުން މިުހްއެމވެ ގޮތުގައި

 
 ގަނޑުތައް ޢިމާރާތް ކުރުމާއި ގޯތިގެދޮރުގެ މްިނ  – 16ހުށަހެޅުން 

ގޯތިގެޮދުރގެ ިމްނގަނޑަުތކުގައި  ޢިމާރާތް ުކރުމާއި 
ޤުަތއް  އެކަީށގެްނާވ ގޯތިގެޮދުރގެ ޙައް

. ެމވެ ަންށ ލިބޭިދެނ ކަްނކަްނ ހެިމުނރައްޔިތުްނ

އަދި މި މްިނގަނޑަުތއް ތަނީްފޒުކުރުމްަށ ުފާޅ 
ީމގެ  ،އްމްުނ ހޭުލްނެތިރ ކުރުވާޢާ އްގައިދާއިރާއެ

ށް ހަިފއިގެން އުޭޅ ސަަބބުްނ ގެޮދރު ކުއްޔަ
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ޤުތަްއ ަފ  ،ެއނގި ރާތްތަަކށް އެީމހްުނގެ ޙައް
ޤްވީާމ ިއންސާނީ  ޤުތަކާ ބައިންަލއަ ެބހޭ  ޙައް

ުއލެއް ަޙޤޫާނުނގައިވާފަަދ ގޯތިގެޮދުރގެ ުދަޅހޮެޔ ާމ

 ަޔށްދޭ ކުއް، ޤާއިމު ކުުރުމގެ މްަސޫއލިއްަޔތު
ނަޭފަދ ަފރުާތްނ އުުފަލންޖެހޭެނަކން ެއނގޭ

  .ކަުލާވލައި ގާއިމުުކރެުމވެމްިނގަނޑަުތކެއް އެ

  

ގޯތިގެދޮރު ކުއްޔަށް ހިފުމާއި ކުއްޔަށް ދޫކުރާުމ ބެހޭ ޤާނާޫނއި ޤަވާޢިދުތަކާއި  -  17ހުށަހެޅުން 

ޤާއިމްކުރްުނ    މުޠާލިޢާކޮށް މިކަމުގައި ިދމާވާ މައްސަލަތައް ޙައްލު ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް 

ކުއްަޔށް ިހފުމާިއ ުކއްޔަށް ދުޫކރާުމ  ގޯތިގެޮދރު 
ލާިޢކޮށް ޠާދުތައް އަުލން މުޢިޤޫާނާނިއ ޤަވާ ހޭ ބެ
ަފރާތާއި ކުއްޔަްށ  ކުއްޔަްށދޭ ،އިާލުޙ ކުރުމާ ޞްއި

ހާިފ ަފާރތުގެ ެދމުެދގައި އުފެދޭ ޝަކުވާތަްއ 
އްލުކުރޭެވނެ ޙަބަަލއިގަތަުމށާިއ މަްއސަލަތަްއ 

މަތަކީ ސިވިލް ިމ ިޚދު  .މެެވނިޒާމެއް ޤާިއމު ކުރު
މަތެއްގެ ިޚދު  އްބަިއދޭިލ ތެެރިއްނސާރވްިސެގ 

މަތް ިދނުުމގެ މި ޚިދު  ،ގޮތުގައި ހަަމޖަްއސާ
މައްސަލަ ެބިލއިރު ގެއުްލން  ބަަދލު ޯހާދނީ 

ިދްނ ަފާރްތ ކަމުގައި ކަނޑައެޅުނު 
 . ެނވެްނުކރާތަަފ

 ެމދު ދެ ކުއްޔަްށ ިހާފ ަފރާތާިއ ކުއްޔަްށޭދ ަފާރތާ 
ކުރެވޭ ހިުރާހ މުޢާމަާލތްތަކަކީ މިކަމާ ުގޅޭ 

ުކގެ ަދުށން ކުރެވޭ ދުތަޢިޤޫާނާނިއ ޤަވާ 
 ،އެއްބްަސވުންތަަކަކށް ެހުދމްަށ ާލޒިމު ކުުރމާއި

މި އެއްބްަސުވްނތައް ކަމާުގޭޅ އިދާރާތަކުގައި 
 .ޖެެހގޮތް ހަަމޖެްއސުމެވެރަޖިސްްޓރީ ކުރުން

 ުނާމބެހޭމަުލ ކުރަމުންދާ ކުްއަޔށް ިދޢަމާިހރު 

 އްޤޫާނުނގައި ކުއްޔަްށ ިހަފއިގެްނ އުޭޅ ަފާރތަ
ރިަކން ލިިބދޭ މްިނވުަރ ޤޫާނނީ ރައްކާތެ

ިމ ޤޫާނުނގައި ކުއްޔަށް ިހާފ  ،ހިަނކަމާއެކު
ޤުތައް ހެިމޭނ  ަފރާތާއި ކުއްޔަްށދޭ ަފރާތުގެ ަޙއް

ިމ . މިުހއްމެވެ  ާލުޙ ުކރުންޞްގޮތަށް އަލުްނ އި
ުރމަތްތިެރ ުޙޤޫާނަންށ  ޭރގައިާލޙުތަުކގެ ެތޞްއި

ލަތުގައި ޤޫާނނީ ގޮތުން ލިބިދޭ އަަދބަީކ ޙާުނާވ 
މަލަުތކުްނ ޢަށް އޮތާްތނގައި އެފަަދ ކުރިއަ

ުދުރހެިލވަުމްށ ބާރުއަާޅަފަދ ޮބުޑ އަދަބަަކްށ 
ޯގިތ ގެޮދރު ކުްއޔަްށ . ހުެދްނެވްސ މިުހއްމެވެ

ދޮޫކށް ކުއްޔަްށ ިހުފާމ ގުޭޅ އެއްބްަސވްުނ 
އެކަުލވުާލުމގައި ވަަރށް ގަިނ މުީހްނަނށް 
ިދާމވަެފއިވާ ދްައޗަކީ ޤާނޫނީ އެހީތިެރކަްނ 

 ،ކަމަށްވާތީ ހިަނލޭިބެނަމގު  މިަކުމގައި
 ،އްސްޓޭންޑަރްޑ ީލސިްނގ ކޮްނޓްރެކްޓެ 

ެއްނޑް އަރބަްނ ގ މިނިސްޓްީރ ޮއްފ ހައުސިން
ހަިފިއ އޮތުްނ ން ލޭިބ ޮގތަށަްހމެަޖޑިވެލްޮޕމްަނޓްއި

 .މިުހްއމެވެ
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ޤުތާަކބެހޭ ޤައުމީ މަޝްވާަރ  -  18ހުށަހެޅުން  ދޮރުގެ އެކަށީގްެނާވ ގޯތިގެ  - ގޯތިގެދޮރުގެ ޙައް

ޤުތައް ލިބިިދނުމާ ބެހޭ ކޮމެޓީ   ޙައް

ަލުތ ިދާރސާ ޙާ ާރއްޖޭެގ ގޯތިގެޮދުރގެ ިދެވިހ
ކުރުމްަށ ައމިއްަލ ަފާރތްތަކާިއ ސަރުކާުރ ހެިމޭނ 

އެކަީށގެްނާވ ގޯތިގެޮދުރގެ "ގޮތަށް އެކަުލވެާލޭވ 
ޤުތައް ލިބިިދނުމާ ބެހޭ ޮކެމޓީއެއް ޤާިއުމ " ޙައް

ކަމާގުޅޭ ޤަުއީމ ަފރުާތްނ  ޓީގެކުރުމާއި މި ޮކމެ 
ޤުތަްއ  މްަޝވާަރތައް ކުރުމާއި ގޯތިެގޮދުރގެ ޙައް
ރައްޔިތުްނަންށ ޯހަދިއ ިދނުމްަށ ކުެރވޭ 

ވައިޓް ޕަޭޕރ "މަަސއްކަތްތައް ުކރިއަށްާދ ގޮތުެގ 
ޮއްނ ްޕޮރގްެރްސ ޓުވަރްޑްސ ރެސްޕްެކޓިންގ 
" ެއްނޑް ްޕޮރޓެްކޓިންގ ހައުިސން ރައިޓްސް 

ަގއި ގޯތިގެޮދުރގެ ިމ ކަރާުދުހ. މެވެ ތައްޔާުރ ކުރު
ޤައީުމ ިސާޔަސތު ތަނީްފޒުުކރުމްަށ މަަސއްަކތު 

އެކަުލވުާލމުގެ ) އެކްޝަން ްޕޭލެންއ(ތަާވލްެއ 
 ،ީމގެ އިުތރްުނ މިުހްނުމަކމުެގ ަމއްޗަށް ަބަލއިލާ 

ރާއްޖޭގެ ޤޫާނނީ ޮއިނގަނޑުގެ ތެެރިއްނ  
ޤުތަްއ ަރއްކާތެރިުކރަުމްށ  ގޯތިގެޮދުރގެ ޙައް

 ،އިަތކާއި ސިާޔަސތުތަާކހިުރ ޤޫާނުނ ފައި ހިެދ
ޤްވީާމ  ރާއްޖެ ބަިއވިެރވަެފއިވާ ބައިންަލއަ
ޤުތައް ޙާިމޔަތްކުުރމާެބހޭ  ިއންސާނީ ޙައް
ާކ އަޅާ ކިޔުާމއި ގޯތިގެޮދުރގެ  އެއްބްަސވުންތަ
ޤުތަްއ ރަްއޔިތުަނަންށ ޯހަދއިދިުނާމ މެުދ  ޙައް

މަލުކުރުަމނާްދ ޮގްތ މި ޢަސަރުކާރުްނ 
ިމ ކަރާުދުހގައި . ެމެންނވެާނއެވެކަރާުދުހގައި ހި 

ޤުތައް ެއްނެމ ުފިރހަަމއަށް  ،ގޯތިގެޮދުރގެ ަޙއް
ވާީހވްެސ ކުރު މުއްދެަތްއގެ ތޭެރގަިއ 
ރައްޔިތުްނަންށ ހަޯދއިެދވެޭނ ހަރަުދާނ ގޮތްތަްއ 

  .ވެާނއެވެބަާޔްނެވގްެނ އިކަނޑައަޅަ

 
************* 

  

ޤާިއ ޙަގޯތި ގެޮދުރގެ  ރާއްޭޖގައި މިރިޕޯޓަކީ އް
އެާއ . ޫނެނވެ" ަފުހ ަބހެއް"ތުން ބުެނވޭ ގުޅޭޮގ
ޤުތައް ރާްއޖޭެގ  ޚިލަާފށް  މިީއ ގޯތިގެޮދުރގެ ޙަްއ

ހިުރާހ ރަްއިޔތުްނަނށް ޯހަދިއ ިދނުމްަށ އެޅޭެނ 
ވަަރްށ ގަިނ ިފޔަވުަޅތަުކގެ ތެެރިއްނ ުފަރތަަމ 

އަޅުގަނޑުމެން ހަުށހަޅާފިައވާ . ފިޔަވެަޅވެ

ރާގަިއ ަލތުގެ ިދާރާސ ާއއި ިމާދއިޙާގޯތިގެޮދުރގެ 
 އްލުުކރަުމްށ ދަީފއިާވ ޙަހިުރ މަްއސަލަަތއް 

 

މްަޝވާަރތަުކގެ ސަަބބުްނ އިުތރްަށ ަބހުސްޮކށް 
ުޤތައް ިއތުރްަށ  ރާއްޖޭގައި ޯގިތގެޮދުރގެ ޙައް
ޤީ  ުޤތަްއ ިއތުރްަށ ތަަރއް ަރއްކާތެރިޮކްށ މަިޙއް
ކުރުމްަށ ފައިދާކުރިަނވި ިނންމުންތަެކއް ިނންމޭނެ 
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މާިހރު ޮކށްފިައވާ ިދރާސާެގ . ކަމަށް ބެެލވެއެވެ 
އިތުރްުނވްެސ ިދާރާސތަާކއި ފިޔަވުަޅަތކާއި 

ކު ވާުމއެ. ަރކާްތތަްއ އަިދވްެސ ބޭުންނާވެނެއވެަޙ
މްަނ ރައިޓްްސ ޮކމިޝަްނ އޮފް ަދ އުހި

މޯްލޑިވްްސ އާއި ޑިސްްޕޭލސްމަންޓް 

ޮސިލޔުޝަްންސ އާއި ެދަފރާތުްނވެސް ިމ 
ޤައުީމ މަްއސަލައަްށ  މިުހްނމު 

ޔާލު ތަުކގެ އަލީގަިއ ޚި ވްިސުނންތިެރކަާމއި އައު 
އްލްެއ ގަެނއުމަށް ިއތުުރ އެހީތިެރކަން ޙަ

ޤުވެރަިވމެވެ    .  ޯފުރކޮށިްދުނމްަށ ޝައު

 

************* 
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  )ތަފްސީލް (ެއންޑް ނޯޓު 

                                                            

i  ާގައެވެ 2008އޮގަސްޓް  7ނޫނު އަސާސީ ތްަސީދގުކުރެވީުނ ޤ.  

ެނަޝނަލް 'ިއްނޓަރެނަޝންަލ ޕްަބލިޝާރސް ިއްނ ޝާޢިއު ކޮށްފައިވާ  ކްލުވަރ : ގައި ދަ ޭހގް ii2003އެ
ވެއާ އިޓް މެޓަރޒް "މަޖައްލާގައި ސްކޮޓް ލެކީ  ލިޔުއްވާފައިވާ ' ާޕރސްޕެކްޓިވްސް ޮއްނ ހައުސިންގ ރައިޓްްސ

  .ބައަްލވާލައްވާށެވެ" ެއނޯްފރސިންގ ިއްނޓަރެނަޝންަލ ހައުސިންގ ރައިޓްްސ ެނޝަނީަލ: މްޯސޓް

iii އެކަށަޭނ " އދ ގެ ޤަރުާރގައި . ގައި މިދްެނނިެވގޮތްަށ ބަޔްާނކުރިެވފިައ ވެއެވެ 4ގެ ާޢްނމު ުނކުތާ  8ރެގްރާފް ެޕ
ކަނޑައަޅާ ހިނދު ބަލައި މިބަސް މާނަކުރެވިފައިވަނީ، ގެޮދރު އެކަށޭނަކަމަށް " އެކށަޭނ " މާނަކުރާއިރު " ގޯތިގެޮދރު 

އެކަށޭނަކަމަށް ކަނޑައަޅާ ިނންމާއިރު . އަސާސްތަކެއް ހެިމނިފައިވާތީއެވެ ކިޔަންޖެހޭ ގިނަގަުނ ސަބަބު ުނވަތައަޅާއަދި 
ޤްތާިޞދީ އަދި ސްގާފީ އަދި ތިމާވެއްޓާއި މުޖުތަަމޢާ ،  ބަލަންޖެހޭ ދާއިރާ ތއކުގެ ތޭެރަގއި އިޖުތާިމޢީ ، އި

މަކީ ދަތިކަމެއްކަުމގައި ިމގޮތްަށ ެދނެްނވުނު ހުރިހާ ދާއިރާތަކަށް ބެުލ. ާލމެހިފައިވާ ބައިތަކަށް ބަލަން ޖެހެއެވެ
" އެކަށަޭނ " ވަީނމަވެސް، އދ ގެ ކޮމިޓީން ދެކޭގޮތުގައި އެދާއިރާތަުކގެ އެކިއެކިބައިތަކަށް ބިާނކޮށް ،  

 7މިދްަނނަވާ  އިޅުމުގައި ބެލެވިފައިވަނީ ތިރީގަކަނޑައެ" އެކަށަޭނ " ިމގޮތުން .  ކަނޑައެޅުމަކީ ކުރެވިދާނެ ކަމެކެވެ
ޤާނޫނީ ޙިމާޔަތް ، ިދނުމާއި ކުއްޔަށް ) ހ(. ބަޔަށެެވ އް ކުއްޔަށް ހިފައި ތެަނ - ރައްކައުތެރިކަން / ކުއްޔަށް ހިފުމާގުޅޭ 

( ީމގެ ތެރޭގައި ހިޔާވަހިކަްނ ކުއްޔަށިްދންުނ  . ދޮޫކށް ، އެތެަނއްގެ ބޭނުން ހުިފުމގައި ބައިތަކެއް ހިމެނިފައި ވެއެވެ
އެހެން ަފރާތްތަކަށް ކުއްޔަށިްދނުން ، ކުއްލި  ،ރިއުޅުން ގެޮދުރގައި ވެރަިފރާތް ިދ، )ާޢްނމުޮކށް އަދި އަމިއްލަ 

. ހާލަތުތަކުގައި ކުއްޔަށް ިދނުން ،  އަދި ުނރަސްމީ ޙާލަތްތަކުގައި ބިންބިމާއި ގެޮދުރގައި ވަޒްަނވެރިވުން ހިމެެނއެވެ
ޖެހިފައިވާންވީާނ ، ޅުން ހަަމލަތެއްގައިވްެސ ިދިރއު ބަޔްާނކުރެވުނު ގެޮދުރގައި ިދރިއުޅުުމގެ ޙާލަތުގެ ތެރިެއްނ ، ކޮންމެ ޙާ 

ގޯތިގެޮދރްުނ ގަދަކަމުން ބޭރައްލައި މަޙުރުޫމ ކުރުމާއި ، ުއނަދގޫކޮށް ދަތިކުރުމާއި އެހިެނހެން ގޯނާތަކުން ސަލާމަތްވެ 
އަދި ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކާއި މުއައްސަސާތައް މަސައްކަތްކުރަންވާނީވްެސ ، ކަމާބެހޭ ، . ޙިމާޔަތް ލިބިގެނެްނެވ، 

މުވޮށެިވގެްނާވ ، އަދި ިދރިއުޅުުމގައި ެދނެްނުވނަުފދަ ދިަތ ުއނގަޫދ ތަޙައްމަލު ކުރަމްުނދާ ަފރާތްތަކާ އަދި ކަ
) ށ(.މަޟްވާަރކޮށް ލަފާހޯދައިގެން ، އެފަދަ ަފރާތްތަކަށް ރައްކައުތެރިކަމާއި ޙިމާޔަތް މިިހނދުން ލިއްބައި ިދުނމަށެވެ

އެކީަށގްެނާވ ގެޮދުރގައި  - ކުރުމުގެ ވަޞީލަތްތައް ޯފރުކޮށިްދނުން  ގޯތިގެދޮރާގުޅޭ ޚިދުމަތާއި ސާމާނު އަދި ޢިމާރާތް 
ީމގެ ތެ◌ޭެރގައި ރައްކައުތިެރަކމާއެކު . ިދރިއުޅުމްަށ ބޭުންނާވ އަސާސީ ވަޞީލަތްތައް ޯފުރކޮށް އަދި ލިބޭިދްނ ޖެހެއެވެ

އެކީަށގްެނާވ .  ިއން ހިމެެނއެވެިދރިއުޅުން ، ޞިއީްޙގޮތްުނ އެކަށޭނަކަްނ ، އުފަލާއި އަރާމު އަދި ފައާިދހުރި ކެއިންބު
ޤު ލިބިގެންވާ ަފރާތެއްކަމުގައި ވަާނމަ ، އެފަރާތަކަށް ެދމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތިރީގައި  ގޯތިގެޮދުރގެ ޙައް

އެީއ ޤުދްރަތީ އަދި ާޢްނމު ވަޞީލަތްތައް، . ބަޔްާނކުރިެވފިައވާ ވީަޞލަތްތަކާއި ޚިދުމަތް ޯފުރކޮށެްދިވފިައ ވާންވާނެއެވެ
ކަރަންޓް ަފަދ ވަޞީލަތްތަކާއި ، ފެން ، ކެއްކުމަށާއި ދިއުްލމަށް އަދި ހޫނުކުރުމްަށ ބޭންުނާވ ، ަދުރ ، ގްޭސ ސާފު ބޯ 

ޚިދުމަތް ، ސާފު ެފނާއި ަނރަުދމާގެ ނިޒާމު ، ާކބޯތަކެތި ރައްކައުތިެރކޮށް ބެހެއްޓޭނެ ވަޞީލްަތ ، ކުނިބުިނ އުކުާލމުގެ 
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އެކަށޭނަ އަގެއްގައި ) ނ(. ދި ކުއްލި ޙާލަތާގުޅޭ ޚިދުމަތް ހިމެެނއެވެޚިދުމަތް ، ެފނެްދމޭނެ ކޯރުގެ ނިޒާމު ، އަ
ގޯތިގެޮދރަށާއި ިދރިއުޅުމްަށ ބޭންުނާވ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ލިބިގަތުމްަށ ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް  - ޚިދުމަތް ލިބުން 

ހުރަސްނާޅާ ަފދަ ،  ހުނަްނންވީާނ ، އެހިެނހެން ޚުިދމަތްތަކާއި ވީަޞލްަތ އެކަށަޭނ ގޮތަކަށް ލިބިގަތުމްަށ
ައދި ގޯތިގެޮދރަށާއި ިދރިއުޅުމްަށ ކުރާ ޚަަރދަކީ ، އެކއެކި ަފރުުދނަްންށ ލިބޭ އާމަްދނީއާ އަޅާ .ަދރަޖައެއްގައެވެ

އަދި މާލީގޮތުން . ބަލާއިރު އެކީަށގްެނާވ ޚަަރދެއްކަމުގައި ެދެމހެއްޓުމަށް ސަރުކާރުން ފިޔަވުަޅ އަޅަން ވާނެއެވެ
"  ކަށް އެކަށަޭނ ގެޮދުރގެ ޚިދުމަތް ތަނަވްަސކޮށިްދނުމްަށޓަކައި ސަރުކާރުގެ އެހީ ުނވަތަ ތަނަވަސޫްންނ ަފރާތްތަ

ީޤކުރުމްަށ ބޭންުނާވ މީާލ އެހީ އެކެިފންވަރުގައި އެކިވަަރްށ " ސަބްސިޑީ  ޯފރުކޮށިްދުނމާއި ގެދޮރުއެޅުމަށާއި ތަަރްއ
ގެއްގައި ގެޮދރު ކުއްޔަށް ހިފުމްަށ މެދުވެރިވުމުގައި އަދި އެކަށަޭނ އަ. ބޭންުނާވ ަފރާތްތަކަށް ލިއްބައޭިދްނ ޖެހެޭނއެވެ

އަދި ގެޮދރު . ސަރުކާރުގެ ޙިއްޞާއާއި ޙިމާޔަތް އެކީަށގްެނާވ ގޮތަކަށް ރައްޔިތްުނނަށް ޯފުރ ކޯށޭްދްނ ވާނެއެވެ
ދަ ތަކެތި އެޅުުމގައި އެތެަންއގައިވާ ޤުދުރަތީ ވީަޞލަތާއި ތަކެތި ބޭންުނކުރަންޖެހޭަފދަ މުޖުތަަމޢެއްގަިއަނަމ ، އެފަ 

ިދރިއުޅުމަށް އެކަށޭނަ ) ރ(.އެ ރަށެއް ުނވަތަ ޤައުމެއްގެ ސަރުކާރުގެ ޙިއްޞާ ޯފރުކޮށޭްދންވާނެއެވެ،  ޯފުރކޮށިްދުނުމގައި
އެކަށަޭނ ގެޮދރު ވާންވީާނ އެތެަންއަގއި ިދރިއުޅޭ ަފރާތްތަކަށް ، އެކަށޭނަ ޖާގަ އަދި ިފްނޏާއި ވަޔާ  - ވްުނ / ކުރުން 

ޢިމާރާތުގެ ގޮތްުނެވސް ރައްކައުތިެރ ބަލިބަލިން ސަލާމަތްކަްނ ލިބިގެންވާ ތަންތަން ، ވޭާރ ، އަދި ހޫނުން ރައްކައުތިެރ 
ޤްީނކަން އެތެަނއަގައި ިދރިއުޅޭ ަބޔަކަށް ޖްިސާމ. ކަމުގައެވެ ނީގޮތުން ގެއުްލމެއް ނުލިބޭަފދަ ރައްކައުތެރިތަނެއްކަުމގެ ޔަ

ިއްނ   )ޯއ.އެޗް.ޑަބްލިޔު(ުދނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ އަދި ކޮމިޓީން ބާރުއަޅާ ގޮތުގަިއ . ލިބިގެންވާ ތަނަކަށެވެ
ހަަމ ގޮތުގައި ސަރުކާރުގެ ގެ އުޞޫލުތައް ެއްނމެ ުފިރ " ހެލްތު ްޕރްިނސިޕަލްސް އޮފް ހައުސިންގ " ކަނޑައަޅާފައިވާ 

ިމގޮތްަށ ބާރުައޅަން ޖެހެނީ ، ިދރިއުޅުމްަށ އެކީަށގްެނނުވާ ތަންތަނުގައި . ަފރާތްުނ ތަނީްފޒު ކުރްަނވެާނއެވެ
ުދނިޔޭގެ . ިއންސާނުން ިދރިއުޅުމަށޤ މަޖުބޫރު ވުމުން ބަލިމަޑުކަން ފެތުރި މަރުގެ ިނސްބްަތ މަތެިވގެންދާތީއެވެ

ިއްނ ާފހަަގކުރާ ގޮތުގައި ، މުޖުތަަމޢުގައި ބަލިތައް ފެތުރުމުގެ މައިގަނޑު  )ޯއ.އެޗް.ްބލިޔުަޑ(ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ 
ގޯތިގެޮދރު  - ން ޯފރުކޮށިްދުނ ) ބ( .ސަބަބަީކ ، އެކީަށގްެނާވ ގޯތިގެޮދރު ، ަފރުުދނަްނށް ޯފުރކޮށެްދިވފިައ ެނުތމެެވ

މަިފދަ ވީަޞލަތްތަކުން މަހުރޫމުވެފައިވާ ަފރާތްތަކަށް .ޖެހެއެވެބޭންުނާވ ަފރާތްތަކަށް އެކީަށގްެނާވ ޯގތިގެޮދރު ޯފުރކޮށޭްދްނ 
އަދި ގެޮދުރގެ ޚުިދމަތް . ުފރިހަަމ އަދި އެކީަށގްެނާވ ގޯތިގެޮދުރގެ އަސާސީ ޚިދުމަތާއި ވީަޞލްަތ ޯފުރކޮށޭްދންވާނެއެވެ، 

ތްތަކަކީ ، ޢުމުރްުނ ުދވަސް އެފަރާ. އަހްަނމިއްޔަތު ޭދންޖެހޭ ަފރާތްތަކެއް ވެއެވެ/ ޯފުރކޮށިްދުނުމގައި އިސްކަްނ 
ވެފައިވާ މީހުން، ުކޑަކުދިން ، ުނކުޅެދޭ މީހުން އަދި ދިާއމީ އަދި މުސްކުޅިބަލީގައި ެދމިތިބޭ ަފރާތްތައް ،  

އިވާ މީހުން ، ދިާއމީ ބޭސަްފރުވާއަށް ބޭންުނާވ މީހުން ، ސިކުނޑި ހަމަނުޖެހޭ މީހުން ، ޖެހަިފ   .ވީ .އައި.އެޗް
ސަބަބުްނ ގޯތިގެޮދރު ގެއްިލފައިވާ ަފރާތްތައް އަދި މަިފދަ ނާޒުކު ، ުނރައްކާ ޤުދުރަތީ ކާރިސާއެއްގެ 

، މިދްެނނެވި ފަަދ ަފރާތްތަކުގެ އިޙުސާސްތަކާއި ބޭޏްުނތައް ެދނެގަތުމާއެކު . ސަރަޙައްދުތަކުގައި ިދރިއުޅޭ ަފރާތްތަކެވެ

ޤައުމެްއގެ ަފރުުދންގެ ތެރިެއ . ެނއެވެގޯތިގެޮދުރގެ އޫުޞލުތަކާއި ޤަވާޢިދު އަދި ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅިފައިވްާނާވ ްނ އެ
ޤު ޯފުރކޮށިްދުނމަކީ ސަރުކާރުގެ އި ިބފައުިނާވ އަދި ލުިބންދަތެިވަފގޯތިގެޮދރު ިލ ވާ ަފރާތްތަކަށް މަިފދަ އަސާސީ ޙައް

ކަމާެއކު ޒަތުގައި އަދި ރައްކައުތިެރއްވިަކ ަފރުުދނަްންށ ޤަދަރާއި ޢިވިަކ. މައިގަނޑު ސިޔާސަތެއްކަުމގައި ވަާނވާނެއެވެ
ޤު ލިއްބައިިދުނމްަށޓަކައި ސަރުކާރުން ފުއަްދންޖެހޭ ވަޢުދުތައް  މުޖުތަަމޢުގައި ، ގޯތިގެޮދުރގައި ިދިރުއޅުުމގެ ޙައް
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އެކިަށގްެނާވ ގެޮދރު ޤާއިމްކުރިެވފިައވާންވީާނ ، އެފަދަ ކަމަކަށް  - ސަރަޙައްދު ) ޅ(.ތަފުޞީލުކޮށް އެކަށައަޅްަނ ވާނެއެވެ
ސަރަޙައްދު ކަނޑައެޅުމުގައި ބެލްެނވާނީ ވަޒާީފގެ ުފރުޞަތު ލިބެން . ދާ ސަރަޙައްދެއްގައެވެކަމު/ ެއްނމެ ަމޤްބޫލު 

އޮތަ ހިސާބެއްގައި ކަމުގައިވްުނ ، ޞިއްޙީ ަފރުވާ އަދި ޚިދުމަތް ލިބޭނެ ހިސާބެއްގައި ކަމުގައިވްުނ ، ސްކޫލްތަކާ 
މިފަދަ . ކި ޚިދުމަތްތައް ލޭިބ ސަރަޙައްދުތަކުގައެވެކައިރި ، ކުދިން ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒުތަާކ ގާތް އަދި އިޖުތާިމޢީ އެ

ީނ އެހެ. ސަރަޙައްދުތައް ކަނޑައަޅާއިރު އަވަށްޓެރި ހިސާބު އަދި ޓައުން ސަރަހައްދު ތަފާތުކުރެވިގްެނ ުނވެާނއެވެ
ން މާލީ ކި އަސާސީ ކީދުމަތްތައް ލިބިގަތުމަށޤ  ުދުރހިސާބުތަކަށް ދަތުރުކުރްަނ ޖެހުުމމަސައްކަތު ދުިއމަށާއި އެކިއެ

ހަމަމިއާއެކު ުނސުާފވައި ލޭިބ ުނވަތަ ތަޣައްޔަރެުވފައިވާ ސަރަޙައްދު ތަކުގެ ކައިރިން .ތަުކީލފުތައް އުފަުލްނ ޖެހޭތީއެވެ
އެހެނީ މަިފދަ ހިސާބުތަކުގައި ިދރިއުޅެން ޖެހުުމގެ ސަބަބުން ރައްޔިތްުނގެ ޞިއްޙަތު  . ގެޮދރު ޫދނުކުރުން މުހްިނމެވެ

  .ޓެޭނތީއެވެސަލާމަތުން ނުބެެލހެއް 

iv  ެޤާނުޫނތަކުްނ ، އ ޤައުމެއްގެ  ކި ޤައުމުތަކުގެ ޤާނޫނީ މާއްދާތަކުނާްނިއ ޤާނޫނީ ޮއނިގަނޑުގެ ތޭެރަގިއ ، އެ
ޤު ހަާމކޮށް ، ބަޔްާނކުރިެވ ، އަދި ގިނަަފހަރްަށ ާފހަަގކުރިެވ ، ރައްކައުތިެރ ކުރެވިފައި ހުރެއެވެ . ގޯތިގެޮދުރގެ ޙައް

ޤު ރައްކައުތިެރކޮށެްދިވފިައ ހުރެއެވެކޮްނމެ ަފރުދަކަށްވެސް ، އެކީަށގްެނާވ ގޯތިގެޮދ ޤު . ރު ލިބުުމގެ ޙައް މިޙައް
ރައްކައުތިެރކޮށިްދުނމްަށޓަކައި ، ޤާނުޫނތައް ހެުދމާއި ، ކުރަންޖެހޭ އެހެން ކަނތައްތައް ުފިރހަމަކުރުމަކީ ، ސަރުކާރުގެ 

ޑުގެ ތެރިެއްނ ، އަދި ާޢްނމު ޤައުމުތަކުްނ ޤާނޫނީ ޮއނިގަނ ) . ދެކުނު އެފްރާިކ )1( 26އާރޓިަކލް . ( ވާޖިބެެކވެ 
ުދަޅހެޔޮކަމަށްޓަކައި ، އަމިއްލަ ވިޔާަފރިވެރްިނާނ ގުޅިގްެނ ، މައިރަށްރަށުގެ ބިމާއި ގޯތިގެދޮ ހެޔޮގޮތުގައި 

މަިކާމގިުޅގެން ، އަލަށް އާާބދުކުރޭެވ ރަށްރާަށިއ މައި ރަށްރަށުގައި ، .  ބޭންުނކުރުމަށް ފިޔަވަޅުތައް އަޅްަނާވެނއެވެ
މަތްތަކުން މަޙުރޫމުވެފައިތިބޭ މީހްުނނާއި ،ގޯތިގެޮދރުނެތް މީހްުނނަށް، އެކީަށގްެނާވ ގޯތިގެޮދރާއި ، އަސާސީ ޚުިދ

ސްޕޭނުގެ .  )ފިލީިޕންސް، )9( 13ޢާރޓިަކލް . (އަސާސީ ޚުިދމަތްތައް ލުިބުމގެ ަމގު ތަނަވަސެްވގެންދެާނއެވެ
ޤު ޮއނާްނނެއެވެކޮްނމެ ރައްޔިތަކަށްވްެސ ، ސާފުތާހިރު އަދި އެކީަށގްެނާވ ގޯތި އާރޓިަކލް . ( ގެޮދރު ލިބުުމގެ ޙައް

ޤު ކޮްނމެ މީހަކަށްވެސް ). ސްޕޭން ،  47 ޟަރުަފވެރި،  ބާއްޖަވެރި ، ުދޅަހެޔޮ ، އުފާވެރި ޙަޔާތެއް އުޅުުމގެ ޙައް
 )3( 23އާރޓިަކލް . (ޭއގެތޭެރގައި ، ޚާއްޞަކޮށް ، އެކީަށގްެނާވ ގޯތިގެޮދރު ލިބުން ހިމެެނއެވެ. ލިބިގްެނ ވެއެވެ

ޤު ލިބިގްެނ ވެއެވެ).  ބެލްޖިއަމް ، . ހޮންޑިއުރަސްގެ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްވްެސ ، ސާފުތާހިރު ގޯތިގެޮދުރގެ ޙައް
އާރޓިަކލް . ( ޖަމާޢަތުގެ ބޭންުނތަކަށް ، ސަރުކާރުން ، ގޯތިގެޮދރު އެޅުުމގެ މަޟްރޫޢުތައް ރާވައި ހިންގަންވާނެއެވެ

ޤު ލިބިގްެނ ކޮންމެ ޢާއިލާއަކަ). ހްޮނޑިއުރްަސ ،  178 ށްވްެސ ، ސާފުތާހިރު ، އެކީަށގްެނާވ ގޯތިގެޮދުރ ލުިބުމގެ ޙައް
މި ަމޤްޞަދު ޙާޞިލު ކުރުމްަށޓަކައި ، ޤާނޫނީ ގޮތުން ހަމަޖައްސަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސައި ، . ވެއެވެ

ިނކާަރގުާއގެ ކޮްނމެ ). މެކްސިޯކ ،  4އާރޓިކަލް .  ( ބޭންުނާވ އެހީތިެރކަްނ ސަރުކާރުން ޯފރުވައޭިދންވާނެއެވެ
ޤު  ރައްޔިތަކަށްވްެސ ، ޢާއިާލގެ މިނިވަންކަްނ ލިއްބައިދޭ ، ސާފު ، ހިތަްފސޭހަ އަދި ރައްކައުތިެރ ޯގިތގެޮދުރގެ ޙައް

ޤްީނކަން ސަރުކާރުން ޭދްނ ވާނެއެވެ.  ލިބިގްެނ ވެއެވެ ޤު ުފރިހަަމކޮށް ، ރައްކައުތިެރ ކޮށިްދުނުމގެ ޔަ . ( މިޙައް
ިދރިއުޅުމްަށ ، އެކީަށގްެނާވ ެފންވަރާއި ސައިޒެއްގެ ،   ތާިމާއއި ތިމާގެ ޢާއިލާ). ކާަރގުއާ ިނ،  64އާރޓިަކލް 

ޤު ކޮްނމެ ރައްޔިތަކަށްވްެސ  ސާފުތާހިރު ، ހިތްަފސޭހަ އަދި ޢާއިލާއާއި ތިމާގެ މިނިވަންކަްނ ލިިބދޭ ގޯތިގެޮދުރގެ ޙައް
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 –ތުރްަށ ، ޔޫއެން ހެބިޓްެޓ އަދި ޔޫއެން ީމގެ އި). ޯޕޗުގަްލ  )1( 65 އާރޓިަކލް . ( ލިބިގްެނ ވެއެވެ
  ގެޮދރު ބޭންުނާވ އާއިލާތަކުގެ .ވެސް ބައަްލާވލައްވާ 2002ގެ ގޯތިގެޮދުރގެ ޤާނޫނު ، ަނިއރޯބީ ، ، އޯއެޗްސީއެޗްއާރ

v   ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ ެއްނޑް އާރބަން  2008އަދަދު ަލފާކުރެވޭވަރު ލިިބފައިވީަނ އޭޕްރްިލ
ވަނަ އަހަރު  2006މާލޭގެ ގެޮދުރގެ އަދަދު ެނގިފައިވީަނ . ޓް އާއި އެކު ބޭއްވުުނ މަޝްވަރާއަކްުނނެވެޑެވެލްޮޕމްަނ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލިޭނންގ ެއްނޑް ެނަޝންަލ ޑިވެލޮޕްމްަނޓް ިއްނ ެނރުއްވި ިދެވހި ރާއްޖޭގެ އާާބދީ އާއި 
  .ނެްނެވވަަނ އަހުަރގެ ބޯހިމުެނުމގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކު 2006ގޯތިގެޮދުރގެ 

vi   ުމިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން، އެމްޕްލޯއިމަންޓް ެއްނޑް ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީގެ ވެބްސައިޓް ގައި ޝާއިއ
ބިދޭސި  76، 755ޖޫން މަހުގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ޖޫންމަހާއި ހަމައަށް  2008ކޮށްފައިވާ 

ބިދޭސީން މަސައްކަތް  31، 095މްަށދާކަމަށާއި ީމގެ ތެރިެއްނ އްކަތީުމހްުނ ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރުމަަސ
   .ކުރަމުނަްދީނ އިމާރާތްކުރުުމގެ ދާއާިރގައެވެ

 vii  ްއިޒް ތަ ފައިވް "ގައި ފުާތމަތު ރީަޝދު އާއި އެހިެނހެން ބޭފުޅުނެްވގެން ލިޔުއްވާފައިވާ  2007ޓެމްބަރ ސެޕ
  .ުއްނ ެނގިފައެވެ" ސްޓާރ ހޮޓެލް ދަ ޮސލިއްޝަން؟

viii  ަވަަނ އަހުަރގެ ބޯހިމުެނުމގެ ތަފާސް  2006ދަދުތައް ބެލިފައިވީަނ ިދެވހި ރާއްޖޭގެ އާާބދީ އާއި ގޯތިގެޮދުރގެ އ
  .ހިސާބުގައި ހެިމނިފައިވާ މާލޭގެ އާާބދީ  މާލޭގައިވާ ނިދާ ކޮޓަރި ިއްނ ގެއްލައިގެނެްނެވ

ix  ރުއްވި ިދެވހި ރާއްޖޭގެ އާާބދީ އާއި ނިސްޓްރީ އޮފް ްޕލިޭނންގ ެއްނޑް ެނަޝންަލ ޑިވެލޮޕްމްަނޓް ިއްނ ެނިމ
  .ވަަނ އަހުަރގެ ބޯހިމުެނުމގެ ތަފާސް ހިސާބުްނ ެނގިފައެވެ 2006ގޯތިގެޮދުރގެ 

x  ެވަަނ އަހުަރގެ ބޯހިމުެނުމގެ ތަފާސް  2006އަދަދު ބެލިފައިވީަނ ިދެވހި ރާއްޖޭގެ އާާބދީ އާއި ގޯތިގެޮދުރގ
  .ގެޮދުރގެ އަދަދާ ގެއްލައިގެނެްނެވހިސާބުގައި ހެިމނިފައިވާ މާލޭގެ އާާބދީ  މާލޭގެ 

xi  ުނވަތަ ޖިފުޓި ޖަހައިގެން ަފގީރްުނ ިދރިއުޅޭ ސަރަހައްދީަކ، " ސްލަމް "ިއްނ މާނަކުރާ ގޮތުގައި .ދ.އ
ސާފުބޯފާެނިއ އެކީަށގްެނާވ ަނރަުދާމ ނިޒާމެއެްންތ ތޮއްޖެހިފައިވާ  ،އެމާހައުލެއްގައި ދިާއމީ ގެޮދރުނެތް ަވގުތީ ހިޔާތަކުގައި

ގައި  2003ހެބިޓެޓްގައި އަރތުސްކޭްނ، ަލްނޑަްނ ިއްނ . ެއްނ.ޔޫ. (ހިސާބެއް ުނވަތަ ސަރަހައްދެކެވެަފގީރު 
ގްލޯބްަލ ރިޕޯޓް ޮއްނ ހިއުމަން ސެޓްްލމަންޓްސް   –ޗެލެންޖް އޮފް ސްލަމްސް   ދަ "ޝާއިއުކުރިެވފައިވާ 
  .  ބައަްލާވލައްވާށެވެ

xii  އިޒް ދަ ފައިވް "ހިެނހެން ބޭފުޅުނެްވގެން ލިޔުއްވާފައިވާ ގައި ފުާތމަތު ރީަޝދު އާއި އެ 2007ސެޕްޓެމްބަރ
  .ުއްނ ެނގިފައެވެ" ސްޓާރ ހޮޓެލް ދަ ޮސލިއުޝަން؟

xiii  ެމައޫުލމާތު ލިބިފައިވީަނ ހުުޅމާލެ ޑިވެލްޮޕމަންޓް ކޯރަޕރޭޝަންުނނެވ.  
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xiv ުނވަތަ  2ގެ އިތުރްުނ ވަރަކަށް އާއިލާ ިދރިއުޅެމުންގްެނދާ ގޭގޭގައި  އެގެގައި އުޅޭ އާއިާލ 80ތުލުސްދޫގައި . ކ
މިރުަށގައި ސުނާމީ ކާރިޘާއާއި ). ރުަށކަތީބުގެ ބްަސީދގަތުމުން ލިބުނު މައޫުލމާތު(އާއިލަ ިދރިއުޅެމުންގްެނދެއެވެ  3

  . ގުޅިގްެނ  ގޯތިގެޮދރު ގެއްިލފައިވާ އެހެން ރަށްރަށުގެ މީހުން ަވގުތީ ހިޔާތަކުގައި ބޭތިއިްބފިައވެސްވެއެވެ

xv  ވިއްސާރަ މުޫސުމގައި ރަށުތޭެރަގއި ެފްނޮބޑުވާ ރަށްރަށަށް މިއީ ުނރައްކާތިެރ ކަމަކަށްވެދެާނއެވެ ކުޅުދުއުްފިށ ަފަދ .  

xvi  ތިންބައި ކުޅަ އެއްބައި .) ފ.ރ 1300/1400(ހިތަޫދގައި އާދައިގެ މަސައްކަތްތެރިއެއްގެ މުަހމުސާރައިގެ .ސ
  . ކަރަންޓަށް ހަަރދު ކުރަންޖެހެއެވެ

xvii  ު2ސީ ިއްނ ޯލުނ ލިބިފައިވީަނ ހަަމ އެކަނި .އެފް.ޑީ.ރެވުުނ ަފރާތްތަކުގެ ތެެރިއްނ އެޗްިދރާސާގައި މަޝްވާަރ ކ 
އެހެން ބޭފުޅުން . ޯލުނ ހޯއަްދވަން މަސައްކަތް ކުރެއްވި އެހެން ަފރާތްތަށް ވަނީ ާނާކމިޔާބު ވެފައެވެ. ަފރާތަށެވެ

. ނޭކަމަށް ހުީވމާއެކު ޯލނަށް އެދިފައެއް ުނވެއެވެހާމަކުރައްވާ ގޮތުގާ ޯލނު ދޫކުރުމުގައި ގެރަންޓޭީދޭނ ަފރާތެއް ނުލިބޭ
އަދި މަޝްވަރާކުރެވުުނ ަފރާތްތަށް ތެކޭގޮތުގައި އެވަރްެޖ ުނވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ އަދަދެއްގެ އާމަްދީނ ލިބޭ 

  .މެކެވެސީ ިއްނ ޯލނު ހޯދުމްަށޓަކައި ގެރަންޓޭީދޭނ ަފރާތެއް ލުިބމީަކ ވަރަށް ނާދިރު ކަ.އެފް.ޑީ.ަފރާތްތަކަށްވްެސ އެޗް

xviiiވަރަކަށް  70އަދި . ކުޅުދުއުްފށިގައި ެފްނ ތަޢައްޔަރުވުން ވީަނ އިތުރެުވފެައވެ . ދ.ސުނާމީ ކާރިޘާއަށްފަހު ހ
އާއިލާއަށް ަނރަުދމަގެ ހިދްމަތް ޯފރުކޮށިްދުނމްަށ އޭޝަިއްނ ޑިވެލްޮޕމަންޓް ބޭންކުްނ ގާއިމް ކޮށްފައިވާ އެކަޝީގްެނާވ 

އަދި މިމައްސަލަ ވަނީ ހައްލު . ގެ ސަބަބުްނ ެފްނބޮދުވެ ުފރިބަްނޑުްނ ވަމުން ދެއެވެެފންވަރެއްގައި މަސައްކަތް ުނކުރުުމ
ވާރެޭފްނ ެނގުމްަށ ރަށުން ބާރު އެޅިކަމުގައި ވިޔަސް  އަލަށް އިމާރާތް ކުރާ ގޭގޭގައި ވާރެޭފން . ުނކުރިެވެއވެ

    .މަކަށް ވެފައެވެރައްކައުކުރާނޭ ތާނގީ ހެިމނިފައި ުނވާތީ މިކްަނވަނީ ކުރަން ދިަތ ުއނަދގޫ ކަ

xix  ުހުރިގޮތުގެ ެއްނމެ ަފހުގެ މައޫުލމާތު ލިބިގަތުމަށް މިނިސްޓރީ އޮފް ހައުސިންގ ެއްނޑް މާލޭގެ ގެޮދުރގެ ހާލަތ 

މެއި ގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ިދެވހި ރާއްޖޭގެ ހިޔާވަހިކަމާ ބެހޭ ޤައުމީ ސިޔާސަތު  2008   އަރބަްނ ޑިވެލޮޕްމަނޓް
  . ބައަްލާވލައްވާށެވެ

xx ަގެ އަހަރީ  2007އޫުލމާތު ެނގިފައިވީަނ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލިޭނންގ ެއްނޑް ެނަޝންަލ ޑިވެލްޮޕމަންޓުގެ މ
  .އައި ރިޕޯޓުނެްނެވ.ޕީ.ސީ






