
  ެދމެހެއްޓުން ތަރިކަ  ސްގަހާގެހީގެ ގަ 
 

  އާއި އަލާްފޟިލް މުޙައްމަދު ޒުހައިރު އަލާްފޟިލް ޙުސިައްނ ފިައސަލް : ހުށަހުެޅއްވީކަރާުދސް 
  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، އެގްރިކްަލަޗރ ެއްނޑް މިެރން ރިސޯސްަސ : އޮފީސް

 
 ތަޢާރުަފ 

  
ެއންމެޒަމާނީްވ  ެދމިހުންނަދުރަތީޮގތުން ގިނަވެ އާލާވެ ެއްނމެ ިދގުމުއްދަތަކަށް ގަސްގަހާއި ެގއްސަކީ ުދނިޔޭގައި ގު

އަދި މިއީ ިއންސާންުނނާއި ުފާރނަލެއްވި ހުރިހާ ތަެކއްޗަކަށިާއ . ިދރްުނހުރި ބާވަތް ކަމުގައި ބެލެވެއެވެ
ުދިނޔެޭގ . ގައިވްެސ ބެލެވެއެވެތަށް ެއްނމެ މުހްިނުމ ބާވަތް ކަމު ުދިނޔޭގެ ވެށީގެ ުފރިހަަމ ޞިއްޙަ ޖުމަްލގޮތެއްގައި 

  .  ތާރީޚު ިދރާސާކުރުުމގައި ގަސްގަހާގެހިން ވަރަށް މުއްސަނދި މަޢޫުލމާތު ލިބެއެވެ
  

ުދިނޔޭގެ މާހައުލަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލަުތކާއި، ައްނަނުމނާްދ ބަދަލުތައް ިދރާސާ ކުރުުމގައިވެސް ޚާއްޞަގޮތެްއަގިއ 
ހަަމއެފަދިައން ިއްނސާންުނގެ ތާރީޚު ިދރާސާ . އް އަދާކުރެއެވެީވ ގަސްތައް ވަރަށް ޮބުޑ ދައުރެޒަމާްނ

ޤީާފގޮތުނާްނިއ ތާރީީޚގޮތްުނ ީދީނ ޮގތްުނނާއި ޡަ. އް ކުރެއެވެކުރުުމގައިވްެސ ޒަމްާނީވ ގްަސ ވަރަށް ޮބުޑ ހިއްޞާއެ
  .  ެއވެ މި ަފަދގްަސ ރާއްޖޭގައިވެސް ވެ .ގްަސ ުދިނޔޭގެ ހުރިހާ ޤައުމުތަކެއްގައިވެސް ހެުރއެވެ ުމމިުހްނ
  

ީމގެއިތުުރްނ، ުދވަސްވީ ގަިނ ގަސްގަހާ ެގހި، ކަނޑައިެޅގެން ވަކިކަމަކާއި ގުޅިފިައ ުނިވަނމަވްެސ، އޭގެ ޒާތުގައި 
ތާިމވެއްޓަށާިއ ިއންސާންުނަނށް ކުރާފިައާދގެ ޮބުޑކަމުން އެފަދަ ގަސްގަހާއިގެހި ހިމާޔަތްކޮށް 

އަދި މީިއ . ބެލޭެވގަުހގެ ބާވަތްތަކާއި އަދަދު ވަރްަށގިަނެއވެ ތިަރކައިގޮެގތުގައި. ރައްކައުތިެރކަުރންބުޭންނވެއެވެ
ސާނުންގެ ހަޔާތާއި ތާރީޚާއި މާިހޮބަޑށް ގުޅިފިައވާ ތަކެއްޗަށްވާއިރު، ޒަމާްނީވ ގްަސ ރައްކައުތިެރކުރުމަީކ ިއްނ

  .އުމުތަކެއަްގއިވެސް ކުރާކަމެކެވެުދިނޔޭގެ ހުރިހާ ޤަ
  

 .މެ ޖީލަކަށްވްެސ އަދި ކޮންމެ ޤައުމަކަށްވެސް ކުރުން ާލޒިމް ކަމެކެވެގަހުގެ ތިަރަކ ރައްކައުތިެރކުރުމީަކ ކޮްނ
  .ރާއްޖޭގައި ވާ ޒަމާްނީވ ގްަސތްައވްެސ ރައްކައުތިެރކުރުމަށް މަަސއްކަތްތަކެއަްދީނ ކުރެވަިފެއވެގޮތްުނ ިމ
  

ރިެވ ހަމަޖެހުމުން، ކުރިްނ ަނމަވްެސ، މިއީ ކަނޑައިެޅގެން ތަރިކައިގެ ބައެްއކަުމގައި ާފހަަގކުރިެވ، އެގޮތްަށ ޤަބޫލުުކ
ނާ ކުރަން ޮގތް ިދރާސާ ކޮށް އިތުރްަށ ހުަރދަ◌ާ ޒަމާްނީވ ގްަސ ރައްކައުތެރިކުރުމާމެދު ޢަމަލުކުރަމުން އައިސްފައިވާ

  .ބޭުންނވެފައި ވެއެވެ
  



ވީަޞލްަތ  ތިމާވެއްޓާ ގުުދރާތީ ތާރީޚާ ޡަގާފަތާއި، މި ކަރާުދހަކީ، މި ގޮތުން ގަހުގެ ތިަރކަ ބެލެހެއްުޓން، ރާއްޖޭގެ 
 އުޞޫލަުތކަކަށްތައް ަދަމހައްޓާ ރައްކައުތިެރކޮއް ބޭނުން ކުރުން ހަވުާލވެފައިވާ ހުރިހާ ަފރާތްތަކެއް ގުޅިގްެނ، 

 . ޭޅ މަޝްވާަރ ކަރާުދެހކެވެާދނެގޮތާމެދު ހުށެަހކަނޑައަޅާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިޔަށް ގްެނ
  

  މިހާރުގެ ޙާލަތު 
  

ޤާނެޫނއަްވީނ  ރުއްގްަސ ހިމާޔަށް ކުރުމާއި  މި ގޮތުން މުީހނިްދރިއުޭޅ .  ގައި ހިެދ އަމަލުކުރްަނ ެފށިފައެވެ 1998ބެހޭ
އަހަރްުނމަތީގެ ރުއަްގހާއި، ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ހާިމޔަތްކުރަންޖޭެހގަހާއި، ތާރީޚާއި ގުޅުން ހިުރ  50ރަށްރަށުގައިވާ 

ގައި ވީަނ  1996ޔަތްކުރެވިފައިވާ ކަމެުގ ޯބުޑތައް މިފަދަ ގަސްގަހުގައި ހާިމ. ގަސްގްަސ ވީަނ ހިމާޔަތް ކުރެވަިފއެވެ
އަދި ަފުހނާްފަހގަކުރިެވަފއިވާ ޯބުޑެނތްގަސްތަުކގިައ ޯބުޑޖެހުުމގެ މަޝްރޫޢުއެއްވްެސ ކުރިޔަށް . ބެހެއްޓިފެައވެ
މިދިޔަ އަަހރު ވީަނ ހިމާޔަތްކުރެވަިފއިވާ ގަސްގަހުގެ ޑޭޓާބްޭސއްެއ ތައްޔާރުކުރުުމގެ . ރޭވެމުންދެއެވެ

  .ކަތްފެށިަފއެވެމަަސއް
  

ިމގޮތްުނ ވަރަށް ރަނގަޅު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވަީނމަވްެސ، ގަހުގެ ތިަރކަ ެދމެހެއްޓުމާމުެދ އިތުރަށް 
ުފންކޮްއވްިސނާ، މި ޒަމާަންށ ފޭެތގޮތަށް، އަދި ެއންމެ ފިައދާ ހުރޮިގތަކަށް ރްާއޖޭގެ ތިަރކަ ބައްޓަން ކުރުުމގެ 

  .ހެއްޓުން ހަރަުދާނ ކުރަން ބޭުންނވެފިައވެއެވެނަޒަރުަކން، ގަހުގެ ތަރިކަ ބެެލ
  

.  ީމގެ އިތުރުން، ރަުކކީ އޭގެ ޒާތުގަ ވަިކ އުމުރަަކށް ދިޔުމްުނ އެ ެކޑުމީަކ ރަނގަޅުކަމެއްކަުމގައި ބެލެވޭ ބާވަތެކެވެ
ީވ ޭއެގ ރުކުގެ މަލަމައްޗަކީ ތިަރކަ ކަމުގައި ބެލެވި، އާލާ ކުރެވުުނ ަނމަވްެސ ވަރަށް ޚާއްޞަ މަުދ ރުކެއްމެުނ

  .ޒާތުގައި ތަރިކަ ގަހެއްކުަމގިައ ނުބެެލވެއެވެ
  

ރުއްގްަސ ހިމާޔަތް ކުރުުމގެ ޤޫާނނު ގެ ަދުށން ކުރެވޭ ކަްނތައްތަކުގެ އިތުރުން، ތިމާވިެށ ހިމާޔަތް ކުރުުމގެ 
  .ޤޫާނުނގެ ަދށްުނވެސް ރުއްގްަސ އަދި ތިަރކަ ގަސްވްެސ ތައްކައުތިެރކުުރމްަށ މަސައްަކތްކުރެވެއެވެ

  
ޤީވަމުން ކުރިއަރަމްުނ ައންނަ ޤައުމުތަކުގިައ ގަހުގެ ތަރިކަ ެއންމެ ފައާިދުހިރގޮތަުގިއ  ީމގެއިތުުރން، ތަރައް

މިސާލަކަށް ހައުސިން ެއންޑ . ބޭުންނކުރުމުގައި އަދި އިތުރްަށ ބައިވެރިކުރަން ޖެހޭ މުއައްޞަސާތަކެއްވްެސ ވެެއވެ 
  .ުމގެ ދިާއރާ މި ގޮތުން ާފަހގަ ކުރެވެއެވެއަރބަްނ ޑިވެލޮޕްމްަނޓް ދާއިރާ އާއި ފަތުރުވެރަިކ

  
  . ގަހުގެ ތިަރކައާމެދު ހޭލުން ތިެރކަްނ އިތުރުކުރުވުމަށްވެސް ވަރަށް ޮބޑު ސަމާލުކަމެއް މިހާރު ޭދން ބޭުންނެވއެވެ

  
  



  މާމެދު ުފޅާ ދާއިރާއެއްގައި ވިސުްންނ ގަހުގެ ތަރިކަ ެދމެހެއްޓު 
  

ޫލާމތުގެ ތެރޭގައި ކަނޑައިެޅގެން ާފހަަގކުރޭެވ ބާޯދ އަދި ތާރީީޚގަސްގަުހގެ ގަހުގެ ތިަރކައާގުޅޭގޮތުން އެއްކުރެވޭ މަޢު
އިތުރްުނ އާދަޔާޚިލާފަށް ބިޔަވެފައިވަާގހިާއ މަދުވުަމނާްދ ުނވަތަ ެނތާިދެނކަމުގެ ބިރުހީވެފައިވާ ގަސަްގހާއި ައދި 

ތިަރކައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ގަސްކަން މިުހްނުމ ސަރަހައްދަުތކުގައިހްުނަނ ގަސްތައްވްެސ ާފަހަގޮކއް އެއީ މަަލމަތީގެ 
  .ެދނެގަތުމީަކ ވްެސ މުހްިނމު ކަމެކެވެ

  
ވީމާ، މީހުން ިދުރއުޅޭ ރަށްރަށާއި، ފަތުރުވެރިކަމަށާއި އެހެިނެހން މަސައްކަތް ތަކަށްވެސް ކަނޑައެޅޭރަށްރުަށގިައ، 

ގަސްގަހިާއގެހި ހިމާޔަތްކޮށް  ިމގޮތްުނ ތިަރކައިގެގޮތުގިައ ާފހަަގކުރޭެވ ގަހުގެ މަޢޫުލމާތު އެއްކޮށް އެފަދަ 
  .ަދމަހައްޓާނެގޮތްތަކެއް ވިސުްނަމކީ ވަރަށްބުޭންނތިެރކަމެކެވެ

  
އަދި .  މިއުޞޫލުން ވިސާްނިއރު މިހާރު ހެދިފައާިވ ޤޫާނން އިޞާްލުހކުރުމަކީވްެސ ބޭުންނތެރިކަމަކަށް ވެދެާނެއވެ

ކުގައިވްެސ މި ބައިބައި ވަިކކޮއް ހިމުެނަމކީ ގެ ތަޞައްވުރު ޙިާޞލް ކުރުމްަށ ކަނޑައެޅޭ މައި މަޝްރޫޢުތަ 2020
ގަހުގެ ތަރިކަ ެދމެހެއްޓުމަކީ . ެއްނމެންގުޅިގްެނ ފައާިދހިުރގޮެތއްގައި މަސައްކަތް ކުރުމްަށ ަމގަުފިހެވގެންދެާނކަމެކެވެ

ބޯދާގްަސ ހާިމޔަތްކުރުުމގެ އިތުރްުނ ތަރިކައާ ގުޅޭގޮތަށް މަަލމަތި ބައްޓަން ކުރުން ކަމުގައިވާއިރު، 
  .ިރހާދާއިރާއެއްގުޅިގެން ރަނގަޅުގަސް ރަނގަޅުތަނުގައި ހައްދާ ހާިމޔަތްކުރުމަށްވްެސ ވްިސަނނާްވނެއެވެުހ
  

ހަަމ އެފަދައްިނ، ޤައުުމގެ ތަޢީުލީމ ުމޤައްރުަރގެ އެކި މާއްދާ ތަކުގެ ތެރިެއްނ ވްެސ ގަހުގެ ތިަރކަ ާފހަަގޮކްއ 
  . ކަތްުކރެވާިދެނއެވެކުރިޔަށް އޮތް ޖީލު އިތުރަށް ހޭލްުނތެރިކުރަުވން މަސައް

  
ތާިމވެށީގެ ނަޒަރުން، އަދި ޤުދުރަތީ ވަޞީލަތުގެ ބޭނުން ެދމެހެއްޓެނިވި ގޮތުގިައ ހިފުުމގައި، ަގހުގެ ތިަރކައާއި 
ގުޅިފައިވާ ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތަކަށް ޚާއްޞަސަމާލުކަމެއްދީގްެނ، މުޫސމްަށ ައްނނަބަަދުލެގ ސަބަބުްނ ގަހުގެ 

މި ފަަދ ކަްނތައް ިދރާސާ ކުރެވެޭނ ގޮތް ަމގަުފިހކުރުމަކީވްެސ ހުރިހާ ދާއިރާއެްއ  ތިަރކައަށް ކުރާ އަސަރާއި 
  .ގުޅިގެން ކުރެވިދާނެ ކަްނތައްތަެކކެެވ

  
ޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ރުޭވުމގައާއި، ތިމާވިެށ ހިމާޔަތް ކުރުުމގައާއި، ފަތުރުވެރިނެްގ  ވީމާ، ޢިމްރީާނ ތަރައް

ގޮތްުނނާއި، ރާއްޖޭގެ ަފޅުރަށްރަށާއި ގަސްގަހާގެހި ބެލެހެއްޓުމާއި  ޝައުގެވެރިަކްނ ރާއްޖެއަށް އިތުރުކުުމގެ
ހެއުްދމާއި ިމގޮތްުނ ގްަސގަހާގެހީގެ ވިޔާަފިރއާއި ަދނޑުވެރިކަމާއި ހުރިހާ ކަމެއް ހެިމނޭ ގޮތަްށ ގަހުގެ ތިަރކަ 

ްށ ކުރަން މި ގޮތުން، މަިވގުތު ެއންމެ އަވަަހ. ހާިމޔަތް ކުރުން ބައްޓަންކުރަން ބޭުނން ވެފައި ވެއެވެ
  .އަދި މާިހރު ކުރެވޭކްަނތައްތައް އިތުރްަށ ހަރަުދނާކުރުން ވްެސ ހިމެެނެއވެ.  ހުށަހެޅޭކަްނތްައތަކެއްވެއެވެ

  



  ހުށަހެޅޭ ކަންތައްތައް 
  

ުޑތަކެއް އެކަށައެޅްުނ   .ތިަރކައިގެ ގޮތުންބަލާއިރު ޮކބައިކަން ކަނޑައަޅެާނ މިންގަ
  

  .ެއއްގައި ބަޔާން ކުރުންގަހުގެ ތިަރކަ އަކީ ޮކބައިކަން ުފާޅދިާއރާ 
  

  .ގަހުގެ ތިަރކަ ރައްކައުތިެރކާުރނެ ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅްުނ
  

  . ގަހުގެ ތިަރކަ ރައްކައުތިެރކުުރުމގައި ހުރިހާދާއިރާއްެއގެ އެއްބާރު ުލމާ އެއްބައަިވންތަަކން ހޯދުން
  

ޤާފީ ވާހަކަ    .އެއްކުރުންާފހަަގކުރޭެވ ތިަރކަ ގަސްގަާހ ގުޅިފައިވާ ތާރީޚީ އަދި ފޯުލކު ޡަ
  

ރާއްޖޭގައި ާފހަަގކުރޭެވ ތިަރކަ ގަސްގަހުގެ ކުރުެހްނ އަދި ފޮޓޯ ަނގާ ެފނަްނގޮތްަށ ފޮތްފޮތްުނނާއި ޗާޕުގެ އެެހްނ 
ޒަރީޢާތަކުނާްނިއ، މްަސުނީޢ ވިއުގައިގެެތރެއިން ެފންނަގޮތް ހެދުުމގެ އިތުުރްނ ާދރުލް އާޘާރު ފަދަތަންތުަނން 

  އް ރޭވުންެފނަްނން ހުނާްނެނ ތާަފތު ގޮތްތަ
  

ތިަރކަރައްކައުތެރިކުރަުމށް ރަށެުފންވުަރގަ، އަތޮޅުފްެނަވުރގަ އަދި ޤައުމެީފްނަވުރގައި މަޝްވަރާކުރާނެ ޯފަރމްެއ 
  .އުފެއްދުން

  
  .ތިަރކަ ގަސްގަހުގެ މަޢޫުލމާތު ހިމެނޭ ުފރިހަމަ ރަޖިސްޓްރީ އެއް ހުެދން

 


