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އިސްބަސް

ކުދިކުދި ރަށްތަކެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ ޖަޒީރާ ޤައުމެއް ކަމުގައިވާ ދިވެހިރާއްޖެއަކީ 
މައްސަލައަކީ  ކުނީގެ  ގޮތުން  މި  ޤައުމެވެ.  އެއް  ނާޒުކު  އެންމެ  ގޮތުން  ތިމާވެށީގެ 
ތިމަވެށީގެ ގޮތުން ޤައުމަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ގޮންޖެހުންކަމަށް ވީހިނދު، 
މިކަމަށް އަވަސް ޙައްލެއް ހޯދުމަކީ ނުހަނު މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެމެވެ. 
ސާފު ތާހިރު ވެއްޓެއް ބިނާ ކުރުމަކީ ކޮންމެ ފަރުދެއްގެ ކޮނޑުގައި އެޅިފައިވާ ޒިންމާއަކަށް 
ޙައްޤު  ދިރިއުޅުމުގެ  ތިމާވެއްޓެއްގައި  ސަލާމަތްވެފައިވާ  ކުނިބުނިން  ވާއިރު،  ވެފައި 
ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ލިބިގެން ދާނީ އެތަނެއްގައި ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ފަރުދުންގެ ފުރިހަމަ 
އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ލިބިގެންކަމާމެދު އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތެވެ. ދިވެހިރާއްޖެ 
ފަދަ ނާޒުކު ޤައުމަކަށް ރަނގަޅު ގޮތުގައި ކުނި މެނޭޖުނުކުރެވިއްޖެނަމަ މި ދިވެހިރާއްޖެ 
ކުނީގެ ޝިކާރައަކަށްވެ ތިމާވެއްޓާއި ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދަށް މިކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރުކޮށް، 
ދެކެން  ރައްޔިތުން  ދިވެހި  ދިއުމަކީ  ފަނޑުވެގެން  ރީތިކަން  ރާއްޖޭގެ  ނަލަ  ނަލަ  މި 
ބޭނުންވާނެ މަންޒަރެއް ނޫންކަން އަޅުގަނޑަށް ޔަޤީނެވެ. ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ތިމާވެއްޓަށް 
ދިމާވާ ނާޒުކު ކަންތައްތަކަށް މުޅި ދުނިޔެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް އެކަމާ މެދު އެންމެ 
ފުރަތަމަ ވަކާލާތު ކުރަންފެށި އެއް ޤައުމުކަމަށް ވާއިރު، ކުނީގެ މައްސަލައަށް އަވަސް 

ޙައްލެއް ހޯދުމަކީ އެންމެ މުހިންމު އެއްކަން ކަމުގައި ދެކެމެވެ. 

މަޤްޞަދަކީ  އެކުލަވާލުމުގެ  ސިޔާސަތެއް  ޤައުމީ  މެނޭޖުކުރުމުގެ  ކުނި  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 
ވަގުތު  މަސައްކަތްތައްކޮށް،  މެނޭޖުކުރުމުގެ  ކުނި  ފެންވަރުގައި  ބައިނަލްއަޤްވާމީ 
ސިޔާސަތު  މި  އެކަށައަޅައި  ފިޔަވަޅުތަކެއް  ޢަމަލީ  ލަސްވުމެއްނެތި  ނުވަނީސް،  ފާއިތު 
ތަންފީޛުކުރުމެވެ. މިގޮތުން މި ސިޔާސަތު ބިނާކޮށްފައި ވާނީ، ރާއްޖޭގެ ކަނޑާއި ފަރުތައް 
ހިމެނޭގޮތަށް ގޮނޑުދޮށާއި ރަށުތެރެ ކުނީގެ ޒަރިއްޢާއިން އުފެދޭ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކުން 
ސަލާމަތް ކުރުމަށެވެ. އަދި ޖައްވަށް ބޭރުކުރާ ވިހަ ގޭސްތައް މަދު ކުރުމަށާއި އުފެދޭ 
ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް މިހާރުން މިހާރަށް އެޅުމަށާއި، ކާބޯތަކެއްޗާއި 
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ކުނީގެ  ޞިއްޙަތަށް  ރައްޔިތުންގެ  ނުދިނުމަށާއި،  ފޯރުވިޔަ  އަސަރު  މިކަމުގެ  ފެނަށް 
އަދި  ޤައުމީ  ސަލާމަތްކޮށްދިނުމަށް  އަސަރުތަކުން  ނޭދެވޭ  ވެދާނެ  ކުރިމަތި  ސަބަބުން 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށެވެ.

މި ސިޔާސަތު އެކުލަވާލުމުގައި ބައިވެރިވި އެންމެހާ ފަރާތްތަކުން ދެއްވި އެއްބާރުލެއްވުމާއި، 
ވެދެއްވި ފުރިހަމަ އެހީތެރިކަމާއި ކުރެއްވި މިންނެތް މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކޮށް އެފަރާތްތަކަށް 
ޙައްޤު ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ. އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ މި އެކުލަވާލެވޭ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ 
ރާއްޖެއަކަށް  ސާފު  ނަލަ  ނަލަ  ތަންފީޛުކުރެވި،  ފުރިހަމަގޮތުގައި  ސިޔާސަތު  ޤައުމީ 
މިޤައުމު ހެދުމަށްޓަކައި އެންމެހާ ފަރުދުންގެ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ލިބޭނޭކަމަށެވެ. 
އަދި މި ސިޔާސަތުގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ކާމިޔާބުކޮށް، ކުރިއަށްއޮތް ޖީލުތަކަށް މިކަމުގެ 

ފޮނި މީރުކަން ލިބިގެންދާނެކަމަށެވެ. 

ޠާރިޤު އިބްރާހީމް
މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
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ރާއްޖޭގެ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތު ނެރުމުގައި އެކި ދާއިރާތަކުން ވަރަށް 
މިގޮތުން  ފާހަގަކުރަމެވެ.  ލިބިފައިވާކަން  އެއްބާރުލުން  އެހީތެރިކަމާއި  ގިނަބައެއްގެ 
މަސްވެރިކަމުގެ  އާއި،  ދާއިރާ  ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ފުރިހަމަކޮށްފައިވާނީ  މިސިޔާސަތު 
ސިނާޢަތާއި، ޞިއްޙީ ދާއިރާ އަދި އެހެނިހެން ދާއިރާތަކުގެ ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުޅާއެކުގައިކަން 
އެންޑް  އެންވަޔަރަންމަންޓް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އަދި  ފާހަގަކުރަމެވެ.  މިފުރުޞަތުގައި 
ގޮތްގޮތުން ކުނި  ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގައި އެކި  އެނަރޖީ އާއި އެންވަޔަރަންމަންޓް 
އެހީތެރިކަމެއް  ބޮޑު  ވަރަށް  ފަރާތްތަކުގެ  އުޅުއްވާ  މަސައްކަތުގައި  މެނޭޖުކުރުމުގެ 
މިދެންނެވުނު  އަދި  ފާހަގަކުރަމެވެ.  ލިބިފައިވާކަންވެސް  އެކުލަވާލުމުގައި  މިސިޔާސަތު 
ކުނި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މިނެރޭ  މިއަދު  ނުލިބުނުނަމަ  އެހީތެރިކަން  ޚިޔާލާއި  ފަރާތްތަކުގެ 

މެނޭޖުކުރުމުގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތު ފުރިހަމަ ނުވީސްކަން ހަމަކަށަވަރެވެ.

މަސައްކަތްތައް  ކުރާ  ދަށުން  ކޮންޓްރޯލްގެ  ޕޮލިއުޝަން  އެންޑް  މެނޭޖުމަންޓް  ވޭސްޓް 
މެނޭޖުކުރުމުގެ  ކުނި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މިނެރޭ  މިއަދު  އިތުރަށް  ބެއްލެވުމުގެ  ރަނގަޅަށް 
ތައްޔާރުކޮށް  މިސިޔާސަތު  މަސައްކަތާއި  ކުރި  ކުރުމަށް  ތައްޔާރު  ސިޔާސަތު  ޤައުމީ 
ޝާއިޢު ކުރުމުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ، އަލްފާޟިލް 
މިފުރުޞަތުގައި  ފާހަގަކޮށް  އެއްބާރުލެއްވުން  އާއި  އެހީ  ވެދެއްވި  އިބްރާހީމް  ޠާރިޤު 

އެމަނިކުފާނަށް ނިހާޔަތަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ކުދި ރަށްތަކެއް ހިމެނޭގޮތަށް ޤުދުރަތީގޮތުން 26 އަތޮޅެއް ހިމެނިގެންވާ 
ކުޑަ ޖަޒީރާ ޤައުމެކެވެ. ރާއްޖޭގެ އެންމެ މައި ދެ އިޤްތިޞާދީ ހަރަކާތްތައް ބިނާވެފައިވަނީ 
ރާއްޖޭގެ  މައްޗަށެވެ.  މުއްސަނދިކަމުގެ  ކަނޑުތަކުގެ  ރީތިކަމާއި  ޤުދުރަތީ  ޤައުމުގެ 
ވެފައެވެ.  ވަނީ  އަސާސްކަމުގައި  އެއް  މުހިންމު  އެންމެ  ރާއްޖޭގެ  ރީތިކަމަކީ  ޤުދުރަތީ 
ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު މިގޮތަށް ބިނާވެފައިވީ އިރު ޤައުމުގެ ޤުދުރަތީ ރީތިކަމާއި ރާއްޖޭގެ 
ތިމާވެއްޓަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ނުރައްކަލަކީ ރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައިވާ ކުނީގެ 

މައްސަލައެވެ.
 

ރާއްޖެއަށް  މައްސަލަ  ބޮޑު  މި  ދިމާވެފައިވާ  ތިމާވެއްޓަށް  ނާޒުކު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
އައިސްފައިވާ  ރާއްޖެއަށް  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ   40 ފާއިތުވި  ފަށާފައިވަނީ  ކުރިމަތިވާން 
ގުޅިގެންނެވެ.  ބަދަލުތަކާ  އައިސްފައިވާ  ވައްޓަފާޅިއަށް  ދިރިއުޅުމުގެ  އާއި  ތަރައްޤީ 
މިގޮތުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދުނިޔެއެކޭ އެއްފަދައިން ރާއްޖޭގައިވެސް އަމިއްލައަށް ފަނާނުވާ 
ޒާތުގެ ކުނި )ނަން ބަޔޯޑީގްރޭޑަބަލް ވޭސްޓް( އުފެދޭ މިންވަރު ވަނީ އެތައް ގުނައެއް 
އިތުރުވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ އާބާދީ އިތުރުވެ، ފަތުރުވެރިކަން ރަނގަޅުވުމާ 
ގުޅިގެން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރާތްކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އިތުރުވެ އަދި ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ 
ބިދޭސީންގެ އަދަދު އިތުރުވުމަކީވެސް ރާއްޖޭގައި އުފެދޭ ކުނީގެ މިންވަރު އިތުރުވުމުގެ 

މައިގަނޑު އެއް ސަބަބުކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ގޮތުން  ލިޔުމެއްގެ  ދައްކައިދޭ  މަގު  ހިންގާނެގޮތުގެ  މެނޭޖުކުރުން  ކުނި  ޤައުމުގެ 
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ކުނި 
މިންގަނޑުތަކާއި  ގަވާއިދުތަކާއި،  އުޞޫލުތަކާއި،  ތައްޔާރުކުރެވޭ  ގޮތުން  މެނޭޖުކުރުމުގެ 
ބިނާވެފައިވާ  މައްޗަށް  އެއްވިސްނުމެއްގެ  މާސްޓަރޕްލޭންތަކަކީ  ޕްލޭންތަކާއި  އަދި 
މަތިން  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ  މިސިޔާސަތާ  މިގޮތުން  ހެދުމެވެ.  ކަމުގައި  ލިޔެކިޔުންތަކެއް 
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ކުނި  މިހާރު  ކުރުމުން  ތައްޔާރު  ލިޔެކިޔުންތައް  ހުރިހާ  މެނޭޖުކުރުމުގެ  ކުނި  ރާއްޖޭގެ 
މެނޭޖުކުރުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ފުށުއެރުންތަކަށް ޙައްލެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

 
ރަށު  ގޭބިސީތަކުންނާއި،  ފެންވަރުގައި،  ފަރުދީ  މެނޭޖުކުރުމުގައި  ކުނި  މިގޮތުން 
ކުނި  ފެންވަރުގައި  ޤައުމީ  ފެންވަރާއި  ސަރަޙައްދީ  ފެންވަރުގައި،  އަތޮޅު  ފެންވަރާއި 
ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.  ބެހިފައިވާގޮތް  ޒިންމާތައް  ފަރާތްތަކުގެ  އެކި  މެނޭޖުކުރުމުގައި 
އަދި މީގެ އިތުރުން ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ފީނެގުމުގެ އުޞޫލުތަކުގެ 
އަސާސްތަކާއި، ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގައި ޕަބްލިކް ޕްރައިވެޓް ޕާރޓްނަރޝިޕްގެ ރޯލާއި، އަދި 
ރަށުގެ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ޕްލޭންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގެ އަސާސަށް ބަލައި، މި ހުރިހާ 
ކަމެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ގެންދިޔުމަކީވެސް ސިޔާސަތު ބިނާވެފައިވާ 

އަސާސްތަކުގައި ހިމެނޭ މުހިންމު ބައިތަކެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތުގައި، ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގައި ޝާމިލްވާ 
އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން އަސަރު ފޯރާނެ މައިގަނޑު ފަރާތްތަކާއި ދާއިރާތައް ފާހަގަކޮށްފައި 
ވާނެއެވެ.  މިސިޔާސަތުގައި ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ނިޒާމުގެ މުހިންމު ޙިއްޞާއެއް އޮންނަ 
ޙިއްޞާވާ  މެނޭޖުކުރުމުގައި  ކުނި  މަޤްޞަދަކީ  މައިގަނޑު  ފާހަގަކުރުމުގެ  ފަރާތްތައް 

ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާތައް ވަކިކޮށް ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ނިޒާމު ރަނގަޅު ކުރުމެވެ.

މިސިޔާސަތުގައި ރާއްޖޭގައި ދިމާވެފައިވާ ކުނީގެ މައްސަލައަށް ޙައްލެއް ހޯދާއިދިނުމުގެ 
ގޮތުން ޙާޞިލުކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު 10 ސިޔާސަތެއް ފާހަގަކުރެވިފައި ވާނެއެވެ. މީގެ 
ތެރެއިން ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ޙާޞިލުކުރެވިދާނެ ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ދިގު މުއްދަތުގެ 
މަސައްކަތައް ބަރޯސާވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ހިމެނެވެ. ކުނީގެ މައްސަލައަށް ޙައްލެއް ލިބިގެން 
ދާނީ މިހުރިހާ ލަނޑުދަނޑިއެއް ޙާޞިލުވެ އެއް ޢުޞޫލެއްގެ މައްޗައް ބިނާވެފައިވާ ކުނި 

މެނޭޖުކުރުމުގެ ނިޒާމެއް ވުޖޫދަށް ގެނެސް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުންނެވެ.
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ތަޢާރަފް

ނާޒުކު ތިމާވެއްޓެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ މި ކުޑަކުޑަ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައިވާ 
އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ޝައްކެއްވެސް ނެތް ގޮތުގައި ކުނީގެ މައްސަލައެވެ. ރާއްޖޭގައި 
ކުނި އުފައްދާ ގޮތްތަކާއި މިންވަރަށް ބަލާއިރު އެވްރެޖްކޮށް މާލޭގައި ބޮލަކަށް ދުވާލަކަށް 
1.7 ކިލޯގްރާމް، މީހުން ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގައި ބޮލަކަށް ދުވާލަކަށް 0.8 
 3.5 ނައިޓަކަށް  ގެސްޓް  ކޮންމެ  ތަކުގައި  ރިޒޯރޓް  ޓުއަރިސްޓް  އަދި  ކިލޯގްރާމް 
އެންމެ  ދުނިޔޭގެ  މިއީ  އަންދާޒާކުރެވިފައިވެއެވެ.  ކަމުގައި  އުފައްދާ  ކުނި  ކިލޯގްރާމް 
ގާތްކުރާ  ނިސްބަތާއި  އުފައްދާ  ކުނި  އެވްރެޖްކޮށް  ޤައުމުތަކުގައިވެސް  ތަރައްޤީވެފައިވާ 
މިންވަރަށް  މި  ރާއްޖޭގައި  ނަމަވެސް  ޖެހެއެވެ.  ފާހަގަކޮށްލަން  މިންވަރެއްކަމުގައި 
ޤައުމެއް  ނެތް  ޞިނާޢަތްތަކެއް  ބޮޑެތި  ރާއްޖެއަކީ  އުފައްދަމުންދާއިރު  ކުނި  ދުވާލަކަށް 
ކަމުގައިވެފައި އެއްދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް ކުނި އުފައްދަމުންދާ މިންވަރު އިތުރުވަމުންދަނީ 
ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ މިންވަރަށް ކަމުގައި ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގައި އަހަރެއްގެ 
މައްޗަށް 4 އިންސައްތާއިގެ މިންވަރެއްގައި ކުނި އުފައްދާ މިންވަރު އިތުރުވަމުންދާކަމުގައި 

އަންދާޒާކުރެވިފައިވެއެވެ. 

އެއް  ބޮޑު  އެންމެ  ދިމާވެފައިވާ  ތިމާވެއްޓަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މައްސަލައަކީ  ކުނީގެ 
ގޮންޖެހުން ކަމުގައި ވީހިނދު، ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދުގެ ބޮޑުބައެއް ބިނާވެފައި އޮތީ ރާއްޖޭގެ 
އެއްގޮތްވާގޮތުގެ  އުޞޫލާއި  ތަރައްޤީގެ  ދެމެހެއްޓެނެވި  ވުމުން،  ކަމުގައި  ތިމާވެއްޓަށް 

ތަޢާރަފް
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ޖެހިފައިވާ  ކުރަން  ކޮންމެހެން  މިއަދަށް  މެނޭޖުކުރުމަކީ  ކުނި  ރަނގަޅުގޮތުގައި  މަތިން 
ކަމެއްކަމުގައި ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ. 

ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގައި ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ގެންގުޅޭ އުޞޫލުތަކަކީ އެކަމުގެ ސަބަބުން 
ތިމާވެއްޓަށާއި އިންސާނުންގެ ޞިއްޙަތައް އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރުކުރަމުންދާ ކަމެއްކަމުގައި 
ކުނި  ރަނގަޅުގޮތުގައި  ބަދަލުގެނެސް  އުޞޫލުތަކަށް  މި  އެހެންކަމުން  ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 
ޤައުމީ  ގެންގުޅޭނެ  މެނޭޖުކުރުމުގައި  ކުނި  ގޮތުން  ކުރުމުގެ  މަގުފަހި  މެނޭޖުކުރުމަށް 
ސިޔާސަތެއްގެ  )ދިހަ(   10 މައިގަނޑު  އެކުލަވާލެވިފައެވެ.  މިވަނީ  ސިޔާސަތުތަކެއް 
މައްޗަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ މި ސިޔާސަތުތަށް ތަންފީޛުކުރެވިގެންދާއިރު ރާއްޖޭގައި ކުނި 

މެނޭޖުކުރުމުގެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ކަނޑައެޅިގެންދާނެއެވެ. 

ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މައިގަނޑު ތަޞައްވުރަކާއި މިޝަންތަކެއް ހިމަނައިގެން އެކުލަވާލެވިފައިވާ 
މިސިޔާސަތުތަކަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ އަސާސްތަކެއްގެ 
ތަންފީޛުކުރުމުގައި  ސިޔާސަތުތައް  މި  ސިޔާސަތުތަކެކެވެ.  އެކުލަވާލެވިފައިވާ  މައްޗަށް 
ފަރުދީ އަދި ޖަމާޢަތުގެ ފެންވަރުގައްޔާއި މުވައްސަސާތަކުގެ ފެންވަރުގައި ބައިވެރިވުން 

ހިމެނުމަކީ ސަރުކާރުގެ އެންމެ ބޮޑު އަމާޒެވެ.  

ތަޢާރަފް
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ތަޞައްވުރު

މިޝަން

“ ސާފު ރާއްޖެއެއް ”

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ހެޔޮގޮތުގައި ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ އަސާސްތަކަށް ހޭލުންތެރިވެފައިވާ  �
ރައްޔިތުން ދިރިއުޅޭ ތަނަކަށް ހެދުން. 

ދެމެހެއްޓުމަށް  � ރީތިކަން  ޤުދުރަތީ  ލިބިފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ދިވެހިންނަކީ 
މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކު ކަމުގައި ހެދުން.

ދިވެހިންނަކީ ސާފު ޠާހިރުކަމާއެކު  ދިރިއުޅޭ ބައެއްކަމުގައި ހެދުން. �
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖައްވަކީ ނޭވާލާން ސާފު ތަނެއްކަމުގައި ހެދުން. �
ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ސާފު ގޮނޑުދޮށްތަކެއް ހިމެނޭ ނަލަ ނަލަ ރަށްތަކާއި، ކަނޑު ފަރު  �

ގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުން.

ތަޞައްވުރު / މިޝަން
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ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތު

ޒިންމާވުން . 1 ކުންޏަށް  އުފައްދާ  އެފަރުދަކު  ފަރުދަކުމެ  ކޮންމެ  ފެންވަރުގައި  ފަރުދީ 
އަދި އެފަރުދަކު އެވަގުތަކު ހުރި ތަނެއް ހިމެނޭ މުނިސިޕަލް ކައުންސިލާއި ކަމާބެހޭ 

އިދާރާތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތަކަށް އެކުންޏާމެދު ޢަމަލުކުރުން.
ހިމެނޭ . 2 އެގޭބީސީއެއް  ކުންޏާމެދު،  އުފެދޭ  އެގީބީސީއެއްގައި  ފެންވަރުގައި  ގޭބީސީ 

ގޮތަކަށް  ކަނޑައަޅާފައިވާ  އިދާރާތަކުން  ކަމާބެހޭ  ކައުންސިލާއި  މުނިސިޕަލް 
ޢަމަލުކުރުން.

މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލާއި ރައްޔިތުންގުޅިގެން އެރަށެއްގައި . 3
ފާސްކޮށް  ހުށައަޅާ  އިދާރާއަށް  ކަމާބެހޭ  ކަނޑައަޅާ  ޕްލޭނެއް  މެނޭޖުކުރާނެ  ކުނި 

އެޕްލޭނާއި އެއްގޮތަށް ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން.
ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ގޭބިސީތަކުން ފީ ނެގުމުގެ އުޞޫލުގެ ދަށުން ކޮންމެ ގޭބިސީއަކާއި . 4

މެނޭޖުކުރުމުގެ  ކުނި  ނަގާ،  ފީ  އިދާރާތަކުން  އެހެނިހެން  ތަންތަނާއި،  ވިޔަފާރި 
މަސައްކަތަށް އެ ފީ ބޭނުންކުރުން.

ވެވޭ . 5 ދެމެދު  ކުންފުންޏަކާއި  ޔުޓިލިޓީ  ސަރުކާރުގެ  ހަރަކާތްތެރިވާ  އެރަށެއްގައި 
މެދުވެރިކޮށް  ކުންފުނިތައް  އެފަދަ  މަސައްކަތް  ކުނީގެ  ދަށުން  އެއްބަސްވުމެއްގެ 

ކުރުވުމަށް ބާރުއެޅުން.
މުޅި ރާއްޖޭގައި މީހުންދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި އެރަށެއްގައި އުފެދޭ ކުނީގެ ނިސްބަތަށް . 6

އެކަށީގެންވާވަރުގެ ކުނި މެނެޖުކުރުމުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށްދިނުމާއި އެފަދަ ނިޒާމަކަށް 
ބޭނުންވާނެ ވަސީލަތްތައް ސަރުކާރުން ޤާއިމުކޮށްދިނުން.

ކޮންމެ . 7 އެއިން  ބަހާލައި،  ސަރަޙައްދުތަކަކަށް  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖެ 
ކަނޑައަޅާ،  ރަށެއް  ކުރާނެ  މަސައްކަތް  މެނޭޖުކުރުމުގެ  ކުނި  ސަރަޙައްދެއްގައި 
އެރަށެއްގައި ކުނި މެނޭޖުކުރާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް، އެފަދަ ނިޒާމަކަށް ބޭނުންވާނެ 

ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކޮށް، އެނިޒާމު ހިންގުން.

ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތު
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މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި، އެރަށެއްގެ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ޕްލޭންގެ ދަށުން ކުނި . 8
މެނޭޖުކުރުމަށްފަހު ބާކީ ހުންނަ ކުނި އެރަށަކުން ބޭރުކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް އެކުލަވާލާ 

ހިންގުން.
އެފަދަ . 9 ރަށްރަށުގައި،  ހޯދިދާނެފަދަ  އާމްދަނީ  ބޭނުންކޮށްގެން  ވަސީލަތް  ކުނީގެ 

ބާރުއެޅުމާއި،  ހޭދަކުރުމަށް  މެނޭޖުކުރުމަށް  ކުނި  އެއާމްދަނީ  ހޯދައިގެން  އާމްދަނީ 
އެކަމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން.

ކުނި މެނޭޖުކުރުމާބެހޭ ތަމްރީނާއި ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި . 10
ހިންގުން.

ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތު
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ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާ ލަނޑުދަނޑިތަށް

އުކާލަންޖެހޭ ކުނި މަދުކުރުމުގެ ަމޤުޞަދުގައި 3R ކޮންސެޕްޓް ރާއްޖޭގައި އާލާކޮށް، . 1
އަށަގެންނެވުން.

މަސައްކަތް . 2 ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ  ޢާންމުން  މެނޭޖުކުރުމަށް  ކުނި  ހެޔޮގޮތުގައި 
ދެމިގެންދާގޮތެއްގައި ހުރިހާ ފެންވަރެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުން.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުނި މެނޭޖުކުރުމާބެހޭ ޤައުމީ ސިޔާސަތާގުޅޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް . 3
ބަލަހައްޓާ އިދާރާއަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ ކަމުގައި 
ނިޒާމުތައް  މެނޭޖުކުރުމުގެ  ކުނި  ރަށެއްގެ  ހުރިހާ  ރާއްޖޭގެ  މުޅި  ކަނޑައަޅައި، 

ހިނގަމުންދާގޮތް ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން.
މެނޭޖުކުރާނެގޮތުގެ . 4 ކުނި  އެރަށެއްގެ  ރަށެއްގައި  ކޮންމެ  ދިރިއުޅޭ  މީހުން  ރާއްޖޭގެ 

ޕްލޭން އެކުލަވާލާ އެޕްލޭނާއި އެއްގޮތަށް ކުނި މެނޭޖުކުރަމުން ގެންދިއުން.
ކުނި މެނޭޖުކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލާ އޮނިގަނޑާއި އެއްގޮތަށް ކުނި . 5

މެނޭޖުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގުން.
މެނޭޖުކުރާނެގޮތުގެ . 6 ކުނި  ނުރައްކާތެރި  ކުންޏާއި،  އިންފެކްޝަސް  އަދި  ކްލިނިކަލް 

ގަވާއިދު މުރާޖަޢާކޮށް، އެއާއި އެއްގޮތަށް މިފަދަ ކުނި މެނޭޖުކުރަމުން ގެންދިއުން.
ރަށުފެންވަރުގައާއި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ކުންޏާބެހޭ ތަފާސްހިސާބު އެއްކޮށް ބަލަހައްޓާ، . 7

އެފަދަ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކުރަމުން ގެންދިއުން.
ރާވާ . 8 އިންތިޒާމް  ނެގޭނެ  ފީ  މެނޭޖުކުރުމަށް  ކުނި  ފަރާތްތަކުން  އުފައްދާ  ކުނި 

ހިންގުން.
އާބާދީގެ . 9 ބޮޑުމިނަށާއި  އެރަށެއްގެ  ރަށެއްގައި  ކޮންމެ  ދިރިއުޅޭ  މީހުން  ރާއްޖޭގެ 

ނިސްބަތަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާވަރުގެ ކުނި މެނޭޖުކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ތައްޔާރުކޮށް، 
މެނޭޖުކުރުމުގެ  ކުނި  ތެރެއިން  އެނިޒާމުގެ  ފޯރުކޮށްދީ،  ވަސީލަތްތަށް  ބޭނުންވާނެ 

މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުން.

ލަނޑުދަނޑިތައް
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 ހެޔޮގޮތުގައި ކުނި މެނޭޖުކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ތަމްރީނުދިނުމުގެ  . 10
މަސައްކަތް ދެމިގެންވާގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުން.

މެނޭޖުކުރުމުގެ . 11 ކުނި  ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ  ރަށްރަށުގައި  ދިރިއުޅޭ  މީހުން  ރާއްޖޭގެ 
ދުވަހަށް  ދުވަހުން  އިންވެންޓްރީ  މި  އުފައްދާ،  އިންވެންޓްރީއެއް  ނިޒާމުތަކުގެ 

އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
ސަރަޙައްދެއްގައި . 12 ކޮންމެ  ކަނޑައެޅޭ  ބަހާލާ،  ސަރަޙައްދުތަކަކަށް  ދިވެހިރާއްޖެ 

ސަރަޙައްދީ ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒެއް ޤާއިމުކޮށް ހިންގުން.
ކުނީގެ . 13 އުފެދޭ  ރަށްރަށުގައި  ދިރިއުޅޭ  މީހުން  ހިމެނޭ  ސަރަޙައްދެއްގައި  ކޮންމެ 

ތެރެއިން އެރަށެއްގައި ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށްފަހު ބާކީ ހުންނަ ކުނި، ކަނޑައެޅިފައިވާ 
ގަވާއިދެއްގެ މަތިން އެރަށަކުން ބޭރުކޮށް، ސަރަޙައްދީ ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒަށް 

އުފުލާ، އެފަދަ ކުނި އެ މަރުކަޒުގައި މެނޭޖުކުރުން.
ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ އާއި ބެހޭގޮތުން ދިރާސާތަށް ކުރަމުން . 14

ގެންދިއުން.
ސިނާޢީ މަސައްކަތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްރަށުގެ ކުނި މެނޭޖުކުރުމާބެހޭ ޕްލޭންތައް . 15

ހެދުމަށް ބާރުއަޅާ، އެފަދަ ޕްލޭންތަކާއި އެއްގޮތަށް ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 
ކުރިޔަށްދާ މިންވަރު ބަލަމުން ގެންދިއުން.

ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ޤައުމީ ޓްރަސްޓް ފަންޑެއް ޤާއިމުކުރުން.. 16

ލަނޑުދަނޑިތައް
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ފޮޓޯ ނެގީ: ނަޞްރުهللا ޢަދުނާނު )ނައްޓު(



ލަނޑުދަނޑިތައް ހާޞިލު ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ސްޓްރެޓަޖީތައް

އުކާލަންޖެހޭ ކުނި މަދުކުރުމުގެ މަޤުޞަދުގައި 3R ކޮންސެޕްޓް ރާއްޖޭގައި އާލާކޮށް، 
އަށަގެންނެވުން.

 3R ބަދަލުގެނެސް،  ގަވާއިދުތަކަށް  ޤާނޫނުތަކާއި  މަގުފަހިވާގޮތަށް  އަށް   3R

އަށަގެންނެވުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން.
ރީޔޫސް އަދި ރިސައިކަލް އިންޑަސްޓްރީ ރެގިއުލޭޓްކޮށް، ވިޔަފާރި އުޞޫލުން 

މިކަން ކުރެވޭނެ ގޮތެއް މަގުފަހިކޮށްދިނުން.
ކުނި އުފެދޭ މިންވަރު މަދު ކުރުމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭގޮތުން ދިރާސާކޮށް، 

ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް ގެންނަން ފެންނަ އިސްލާޙުތައް ގެނައުން.
ކުންޏައްވާ ޒާތުގެ އެއްޗެތި އުފައްދާ ފަރާތްތަކަށް، ކުނި އުފެދޭ މިންވަރު މަދު 

ކުރުމަށް ހިއްވަރުދީ، އެހީތެރިވެދިނުން.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5.1 ސާފު ރާއްޖެ ކެމްޕެއިން ހިންގުން. މިކެންޕެއިން ހިންގުމުގައި 
ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކަށް ބާރުއެޅުން.

ކުނި އުފެދޭ މިންވަރު މަދު ކުރުމަށް މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން.1.5

މަދު ކުރުން. �
އަލުން ބޭނުން ކުރުން. �
ރިސައިކަލް ކުރުން. �
ތައްޔާރުވާ  � ކުރުމަށް  މިކަންކަން  ކައުންސިލްތަކުން 

މިންވަރަކުން އެރަށެއްގައި ހިންގާ ކެމްޕެއިން އާއި ރަށުގައި 
ގަވާއިދު ތަންފީޛުކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކަށް ބަދަލުގެނައުން.

ލަނޑުދަނޑި: 1
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މަސައްކަތް  ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ  ޢާންމުން  މެނޭޖުކުރުމަށް  ކުނި  ހެޔޮގޮތުގައި 
ދެމިގެންދާގޮތެއްގައި ހުރިހާ ފެންވަރެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުން.

ޤައުމީ ފެންވަރެއްގައި ހެޔޮގޮތުގައި ކުނި މެނޭޖުކުރުމާބެހޭ ކެމްޕެއިނެއް ރާވާ 
ހިންގުން.

ކުނި މެނޭޖުކުރުމާބެހޭ ޝިއާރެއް ކަނޑައަޅާ، ކުނި މެނޭޖުކުރުމާބެހޭ އެންމެހާ 
މަސައްކަތްތަކަކީ އެޝިއާރުގެ ދަށުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކެއް ކަމަށް ކަނޑައެޅުން.

ދިރިއުޅޭ  މީހުން  ރާއްޖޭގައި  ގުޅުވައިގެން،  ޝިއާރާއި  މެނޭޖުކުރުމުގެ  ކުނި 
އެރަށަކަށް  އަމާޒުކޮށްގެން،  ސާފުޠާހިރުކަމަށް  އެރަށެއްގެ  ރަށެއްގައި،  ހުރިހާ 

ފެތޭގޮތަށް މިކެމްޕެއިން ހިންގުމަށް ބާރުއެޅުން.

2.1

2.2

2.3

ލަނޑުދަނޑި: 2

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުނި މެނޭޖުކުރުމާބެހޭ ޤައުމީ ސިޔާސަތާގުޅޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ 
އިދާރާއަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި، 
ހިނގަމުންދާގޮތް  ނިޒާމުތައް  މެނޭޖުކުރުމުގެ  ކުނި  ރަށެއްގެ  ހުރިހާ  ރާއްޖޭގެ  މުޅި 

ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން.

ލަނޑުދަނޑި: 3

މަސައްކަތްތަކަކީ  ހުރިހާ  މެނޭޖުކުރުމާގުޅޭ  ކުނި  ރަށްރަށުގެ  ރާއްޖޭގެ 
މަސައްކަތްތަކެއްގެގޮތުގައި  ހިންގާ  ދަށުން  އިނީޝިއޭޓިވްގެ  ރާއްޖެ”  “ސާފު 

ހަމަޖެއްސުން.

3.1
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ދަޢުވަތު  ބައިވެރިވުމުގެ  ރަސްމީގޮތުން  އިނީޝިއޭޓިވްގައި  ރާއްޖެ”  “ސާފު 
ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކަށް ހުޅުވާލުން.

“ސާފު ރާއްޖެ” އިނީޝިއޭޓިވްގައި ބައިވެރިވުމުން، އެ ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 
ކުރަންޖެހޭނެ ކަންތައްތަކާއި މި މިނިސްޓްރީން ކޮށްދޭނެ ކަންތައްތައް ކަނޑައަޅައި 

ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުން.
ކޮންމެ އަހަރު އެއްފަހަރު “ސާފު ރާއްޖެ” ފޯރަމްގެ ނަމުގައި “ސާފު ރާއްޖެ” 
އަމާޒުކޮށްގެން  ކައުންސިލްތަކަކަށް  ހުރިހާ  ބައިވެރިވެފައިވާ  އިނީޝިއޭޓިވްގައި 

ފޯރަމެއް ބާއްވައި ކުނި މެނޭޖުކުރުމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުން.
މިގޮތުން ބޭއްވޭ ފުރަތަމަ ފޯރަމްގެ ތެރޭގައި ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ޕްލޭނިންގ 
އެނބުރިގޮސް  ނިންމާފައި  ވާރކްޝޮޕް  އެ  ހިންގާ،  ވާރކްޝޮޕެއް  ބެހޭ  އާއި 
އެކުލަވާލުމަށް  ޕްލޭން  މެނޭޖުކުރުމުގެ  ކުނި  އެރަށެއްގެ  ރަށެއްގައިމެ  ކޮންމެ 

އަމާޒުކުރުން.
ސެކްޓަރ  ޕަބްލިކް  ތައްޔާރުކޮށްދިނުމުގައި  ނިޒާމުތައް  މެނޭޖުކުރުމުގެ  ކުނި 
ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ  ފަދަ  )ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ.(  ޕްރޮގްރާމް  އިންވެސްޓްމަންޓް 
އަމިއްލައަށް  ކައުންސިލްތަކުން  މެނޭޖުކުރުމަށް  ކުނި  ރަށްރަށުގައި  އިތުރުން 
ގޮތެއް  އެހީތެރިވެވޭނެ  މައްސަލަތަކުގައި  ދިމާވާ  ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި  ހިންގާ 

ހަމަޖެހިފައި އޮތުން.
ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގައި ދިމާވާ ކުއްލި ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގައި އެހީތެރިވެވޭނެ 

ގޮތްތަކެއް ހަމަޖެހިފައި އޮތުން.

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7
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ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި އެރަށެއްގެ ކުނި މެނޭޖުކުރާނެގޮތުގެ ޕްލޭން 
އެކުލަވާލާ އެޕްލޭނާއި އެއްގޮތަށް ކުނި މެނޭޖުކުރަމުން ގެންދިއުން.

މައްސަލަތައް  ކުނީގެ  އެރަށެއްގެ  އިދާރާގައި،  ކައުންސިލްގެ  ރަށެއްގެ  ކޮންމެ 
ކޯޑިނޭޓް ކުރާނެ އިދާރީ މުވައްޒަފެއް ކަނޑައެޅުން.

ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމާބެހޭ އިރުޝާދުތައް ތައްޔާރުކުރުން.
ފަންނީ  ކައުންސިލްތަކަށް  އެކުލަވާލުމުގައި  ޕްލޭންތައް  މެނޭޖުކުރުމާބެހޭ  ކުނި 

އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.
ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ޕްލޭންތައް ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު މުރާޖަޢާކުރަމުން 

ގެންދިއުން.
ހިނގަމުންދޭތޯ  މަސައްކަތްތައް  އެއްގޮތަށް  ޕްލޭންތަކާއި  މެނޭޖުކުރުމުގެ  ކުނި 

ބަލައި މޮނިޓަރ ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް ހިންގުން.

4.1

4.2
4.3

4.4

4.5

ލަނޑުދަނޑި: 4

ކުނި  އެއްގޮތަށް  އޮނިގަނޑާއި  އެކުލަވާލާ  އޮނިގަނޑު  ޤާނޫނީ  މެނޭޖުކުރުމާބެހޭ  ކުނި 
މެނޭޖުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގުން.

ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލައި އެ އޮނިގަނޑަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން. 5.1

ލަނޑުދަނޑި: 5
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ރަށްތަކުގެ  ރާއްޖޭގެ  މެނޭޖުކުރުމުގައި  ކުނި  އިންފެކްޝަސް  އަދި  ކްލިނިކަލް 
ދިރާސާގެ  ހަދާ،  ދިރާސާއެއް  ބޭސްލައިން  ވަޒަންކުރުމަށް  ޙާލަތު  މިހާރުގެ 

ނަތީޖާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެފަދަ ކުނި މެނޭޖުކުރާނެ ޕްލޭނެއް ހެދުން.
ކުނި  އުޞޫލުތައް  މެނޭޖުކުރުމުގެ  ކުނި  އިންފެކްޝަސް  އަދި  ކްލިނިކަލް 

މެނޭޖުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދަށް އިތުރުކޮށް ތަންފީޛުކުރުން.

6.1

6.2

ކްލިނިކަލް އަދި އިންފެކްޝަސް ކުންޏާއި، ނުރައްކާތެރި ކުނި މެނޭޖުކުރާނެގޮތުގެ ގަވާއިދު 
މުރާޖަޢާކޮށް، އެއާއި އެއްގޮތަށް މިފަދަ ކުނި މެނޭޖުކުރަމުން ގެންދިއުން.

ލަނޑުދަނޑި: 6

ރަށު ފެންވަރުގައާއި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ކުންޏާބެހޭ ތަފާސްހިސާބު އެއްކޮށް ބަލަހައްޓާ، 
އެފަދަ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކުރަމުން ގެންދިއުން.

ރަށުފެންވަރާއި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ކުންޏާ ބެހޭ ތަފާސްހިސާބުތައް ބަލަހައްޓާނެ 
ނިޒާމެއް ތައްޔާރުކޮށް ތަންފީޛުކުރުން.

ކުންޏާ ބެހޭ ތަފާސްހިސާބު ބަލަހައްޓާނެ އިލެކްޓްރޯނިކް ސިސްޓަމެއް އުފެއްދުން.

7.1

7.2

ލަނޑުދަނޑި: 7
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ކުނި އުފައްދާ ފަރާތްތަކުން އެފަރާތެއް އުފައްދާ ކުންޏަށް އެކަށީގެންވާ ފީއެއް 
ދެއްކުމުގެ އަސާސް ނުވަތަ “ޕޮލިއުޓަރ ޕޭސް ޕްރިންސިޕަލް” ތަޢާރަފްކުރުން.

ކުނި  ރަށުގެ  ބޭނުންކޮށްގެން  ފީ  އެނަގާ  ނެގުމާއި،  ފީ  މެނޭޖުކުރުމަށް  ކުނި 
ޚަރަދުކުރުމުގައި  އަށް  މެއިންޓަނަންސް  އެންޑް  އޮޕަރޭޝަން  މެނޭޖުކުރުމުގެ 
އެފަދަ  ބަލައި  ހުރިތޯ  މައްސަލަތަކެއް  ދިމާވެދާނެ  ގޮތުން  ޤާނޫނީ  މިހާރު 

މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުން.
ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ފީ ނަގާނެ އުޞޫލަކާއި މިންގަނޑުތަކެއް ކަނޑައަޅައި އެ 

މިންގަނޑުތަކަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން.
އެރަށެއްގައި ދިރިއުޅޭ އާބާދީގެ އަދަދު މަދުވުމުގެ ސަބަބުން، އެރަށަކުން ނަގާ 
ފީ ބޭނުންކޮށްގެން އެރަށެއްގެ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަނަލް ޚަރަދުތައް 

ހަމަނުޖެހޭ ރަށްތަކަށް ސަރުކާރުން ޚަރަދުކުރާނެ އުޞޫލެއް ރާވާ ހިންގުން.

8.1

8.2

8.3

8.4

ކުނި އުފައްދާ ފަރާތްތަކުން ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ފީ ނެގޭނެ އިންތިޒާމް ރާވާ ހިންގުން.
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ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި އެރަށެއްގެ ބޮޑުމިނަށާއި އާބާދީގެ ނިސްބަތަށް 
ބޭނުންވާނެ  ތައްޔާރުކޮށް،  ނިޒާމެއް  މެނޭޖުކުރެވޭނެ  ކުނި  އެކަށީގެންވާވަރުގެ  އެންމެ 
ވަސީލަތްތަށް ފޯރުކޮށްދީ، އެނިޒާމުގެ ތެރެއިން ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް 

ގެންދިއުން.

މަސައްކަތްތަކަށް  އިންޑަސްޓްރިއަލް  އަދި  އިޤްތިޞާދީ  ކުރެވޭ  ރަށްރަށުގައި 
މެނޭޖުކުރުމާބެހޭ  ކުނި  ފެންވަރެއްގެ  އެކަށޭނަ  އެންމެ  އެރަށަކަށް  ބަލައި، 
ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ރަށްރަށް ގިންތިތަކަކަށް ބަހާލާނެ ކްރައިޓީރިޔާތަކަކާއި 

މިންގަނޑުތަކެއް ތައްޔާރުކުރުން.
ކަނޑައެޅޭ މިންގަނޑުތަކަށް ބަލައި، އެކަށައެޅޭ ގިންތިތަކަށް ރާއްޖޭގައި މީހުން 

ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއް ބަހާލުން.
ކޮންމެ ގިންތިއެއްގެ ރަށެއްގައި ހުންނަން ޖެހޭނެ ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒުގެ 

ތަފްޞީލް ތައްޔާރުކުރުން.
ކޮންމެ ރަށެއްގައި އެރަށަކަށް އެންމެ އެކަށޭނަ ފެންވަރެއްގެ ކުނި މެނޭޖުކުރާ 
އަހަރު(   3( ރާސްތާއަށާއި  ކުރު  ޕްލޭންކޮށް،  ޤާއިމުކުރުމަށް  މަރުކަޒެއް 
މެދުރާސްތާ އަށް )5 އަހަރު( އަދި ދިގު ރާސްތާއަށް )10 އަހަރު( ބަހާލައިގެން 

މި މަސައްކަތްތައް އިމްޕްލިމެންޓްކުރުމުގެ ޕްލޭންތައް ހެދުން.
ދިހަ އަހަރު ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އެރަށަކަށް 
ޤާއިމުކޮށް  މަރުކަޒެއް  މެނޭޖުކުރާ  ކުނި  މިންގަނޑެއްގެ  އެކަށޭނަ  އެންމެ 

ނިންމުން.

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5
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ފޮޓޯ ނެގީ: ސެކުއަބޭގް

ފޮޓޯ ނެގީ: އަކްރަމް ވަހީދު



ތަމްރީނުދިނުމުގެ  ފަރާތްތަކަށް  ކަމާގުޅޭ  ގޮތުން  މެނޭޖުކުރުމާބެހޭ  ކުނި  ހެޔޮގޮތުގައި 
މަސައްކަތް ދެމިގެންވާގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުން.

ރާއްޖެ 7 ސަރަޙައްދަކަށް ބަހާލައި، ކޮންމެ ސަރަޙައްދެއްގައި ކުނި މެނޭޖުކުރުމާއި 
ބެހޭގޮތުން ތަމްރީންކުރާ ސަރަޙައްދީ މަރުކަޒުތަކެއް ޤާއިމުކުރުން.

މެނުއަލް  އޮޕަރޭޝަން  ހިނގާނެގޮތުގެ  މަސައްކަތް  މެނޭޖުކުރުމުގެ  ކުނި 
ތައްޔާރުކޮށް، ހުރިހާ ރަށްރަށަށް ފޮނުވުން.

އަވައްޓެރި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ހުރި ކުނި މެނޭޖުކުރުމާއި ގުޅުންހުރި ތަމްރީން 
ދޭ އިންސްޓިޓިއުޓްތައް ފާހަގަކޮށް، އެފަދަ އިންސްޓިޓިއުޓްތަކާއި ގުޅުން އުފައްދާ 

އެފަދަ ތަންތަނުން ތަމްރީން ދިނުމުގެ ފުރުޞަތުތައް ހޯދުން.
ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ދާއިރާއިން އެހީތެރިކަން ލިބިދާނެ އޯގަނައިޒޭޝަންތަކާއި 
ދިނުމުގެ  ތަމްރީން  ތެރެއިން  އޯގަނައިޒޭޝަންތަކުގެ  އެފަދަ  އުފައްދާ  ގުޅުން 

ފުރުޞަތުތައް ހޯދުން.
ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ދާއިރާއިން ޤައުމީ ފެންވަރެއްގައި އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް 
ތަރައްޤީކުރުމުގެ ޕްލޭނެއް ރާވާ، މީހުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން.

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5
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ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ނިޒާމުތަކުގެ 
އިންވެންޓްރީއެއް އުފައްދާ، މި އިންވެންޓްރީ ދުވަހުން ދުވަހަށް އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

މެނޭޖުކުރުމާބެހޭ  ކުނި  ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ  ރަށެއްގައި  ހުރިހާ  ރާއްޖޭގެ 
ވަސީލަތްތަކުގެ އިންވެންޓްރީއެއް ހަދާ ބެލެހެއްޓުން.

ވަސީލަތްތަކުގެ  މެނޭޖުކުރުމާބެހޭ  ކުނި  ޤާއިމުކުރެވޭ  ރަށްރަށުގައި  ރާއްޖޭގެ 
އޯނަރޝިޕް މި މިނިސްޓްރީއަށް ބަދަލުކުރެވިދާނެ ގޮތްތައް ދިރާސާކޮށް، އެފަދަ 

ވަސީލަތްތައް މި މިނިސްޓްރީގެ އޯނަރޝިޕްގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރުން.
ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ޤާއިމުކުރެވޭ ކުނި މެނޭޖުކުރުމާބެހޭ ވަސީލަތްތައް، 99 
އަހަރުގެ މެނޭޖުމަންޓް ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ދަށުން ކައުންސިލްތަކާއި )ނުވަތަ ކުނި 

މެނޭޖުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ކުންފުންޏަކާއި( ހަވާލުކުރުން.

11.1

11.2

11.3

ލަނޑުދަނޑި: 11

ދިވެހިރާއްޖެ ސަރަޙައްދުތަކަކަށް ބަހާލާ، ކަނޑައެޅޭ ކޮންމެ ސަރަޙައްދެއްގައި ސަރަޙައްދީ 
ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒެއް ޤާއިމުކޮށް ހިންގުން.

ހެޔޮގޮތުގައި ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ސަރަޙައްދުތަކަކަށް 
ބަހާލުން.

މިގޮތުން ކަނޑައެޅޭ ކޮންމެ ސަރަޙައްދެއްގައި ކުނި މެނޭޖުކުރާނެ ސަރަޙައްދީ 
މަރުކަޒެއް ޤާއިމުކޮށް ހިންގުން.

12.1

12.2
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ކޮންމެ ސަރަޙައްދެއްގައި ހިމެނޭ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި އުފެދޭ ކުނީގެ ތެރެއިން 
އެރަށެއްގައި ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށްފަހު ބާކީ ހުންނަ ކުނި، ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަވާއިދެއްގެ 
މަތިން އެރަށަކުން ބޭރުކޮށް، ސަރަޙައްދީ ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒަށް އުފުލާ، އެފަދަ ކުނި 

އެ މަރުކަޒުގައި މެނޭޖުކުރުން.

މެނޭޖުކުރާނެ  އެރަށެއްގައި  ޕްލޭންގައި  މެނޭޖުކުރުމުގެ  ކުނި  ރަށެއްގެ  ކޮންމެ 
ކުންޏާއި އެރަށަކުން ބޭރުކުރާނެ ކުނި ކަނޑައެޅި ބަޔާންކުރެވިފައިވުން. 

ކަނޑައެޅޭ މުއްދަތަކުން ރަށްރަށުގައި ކުނި މެނޭޖުކޮށްފައި ބާކީވާ ކުނި އެރަށަކުން 
ބޭރުކޮށް، ސަރަޙައްދީ މަރުކަޒަށް އުފުލޭނެ ނިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުން.

ސަރަޙައްދީ މަރުކަޒަށް މިގޮތުން ގެންނަ ކުނި މެނޭޖުކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ރޭވިފައި 
ހުރުން.

ސަރަޙައްދީ މަރުކަޒެއް ޤާއިމުކުރެވިފައި ނުވާ ހިސާބުތަކުގެ ރަށްރަށުގައި އުފެދި 
ގިނަވާ ކުނި ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން އެރަށުން ބާލައިގެން އެންމެ ކައިރި ސަރަޙައްދީ 

ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަރަކަޒަކަށް ގެންދިއުމުގެ ވަސީލަތް ޤާއިމުކުރުން.

13.1

13.2

13.3

13.4

ލަނޑުދަނޑި: 13

ކުރަމުން  ބެހޭގޮތުން ދިރާސާތަށް  އާއި  ޓެކްނޮލޮޖީ  ފަހުގެ  އެންމެ  ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ 
ގެންދިއުން.

ލަނޑުދަނޑި: 14

ކޮންޓްރޯލް  ޕޮލިއުޝަން  އެންޑް  މެނޭޖުމަންޓް  ވޭސްޓް  މިނިސްޓްރީގެ  މި 
ޑިޕާރޓްމަންޓުގައި ވޭސްޓާއި ޕޮލިއުޝަނާ ބެހޭ ރިސާރޗް އެންޑް ޑިވޮލަޕްމަންޓް 

ޔުނިޓެއް ޤާއިމުކުރުން )ރިސާޗް އެންޑް ޑިވަލޮޕްމަންޓް ޕްލޭން(.

14.1
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މި މިނިސްޓްރީގެ އެކި ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުގައި ކުނި މެނޭޖުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން 
ހެދިފައިހުރި ދިރާސާތަކާއި ޕަބްލިކޭޝަންތައް އެއްކޮށް، ވޭސްޓް މެނޭޖުމަންޓް 
އެންޑް ޕޮލިއުޝަން ކޮންޓްރޯލް އާއި ބެހޭ ލިޓަރޭޗަރ ހިމެނޭ ލައިބްރަރީއެއް 

ތައްޔާރުކުރުން.
ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި އުފެދޭ ކުނީގެ ޒާތަށާއި މިންވަރަށް ބަލައި، ރަށްރަށުގައި 
މެނޭޖުކުރެވޭނެ  ކުނި  ގޮތަކަށް  ޚަރަދުކުޑަ  އެންމެ  އަދި  އެކަށޭނެ  އެންމެ 

ގޮތްގޮތާއިބެހޭ ދިރާސާއެއް ހެދުން.

14.2

14.3

ޕްލޭންތައް  މެނޭޖުކުރުމާބެހޭ  ކުނި  ރަށްރަށުގެ  ދޫކޮށްފައިވާ  މަސައްކަތްތަކަށް  ސިނާޢީ 
މަސައްކަތް  މެނޭޖުކުރުމުގެ  ކުނި  އެއްގޮތަށް  ޕްލޭންތަކާއި  އެފަދަ  ބާރުއަޅާ،  ހެދުމަށް 

ކުރިޔަށްދާ މިންވަރު ބަލަމުން ގެންދިއުން.

ލަނޑުދަނޑި: 15

މެނޭޖުކުރުމާބެހޭ  ކުނި  ރަށްރަށުގެ  ކުރާ  މަސައްކަތް  ސިނާޢީ  ރާއްޖޭގައި 
ޕްލޭންތައް އެކުލަވާލުމާ ބެހޭގޮތުން މިހާރު ހެދިފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތައް 

ދިރާސާކޮށް، މި ނިޒާމުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ފާހަގަކުރުން.
ސިނާޢީ މަސައްކަތް ހިންގާ ރަށްރަށުގެ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ޕްލޭންތައް ހެދުމަށް 
މި  ބާރުވެރިކަން  ބެލެހެއްޓުމުގެ  މޮނިޓަރކޮށް  ކުރާގޮތް  އެކަން  ބާރުއެޅުމާއި، 
ގެންނަންޖެހޭ  ގަވާއިދުތަކަށް  ޤާނޫނުތަކަށާއި  ލިބޭނެގޮތަށް،  މިނިސްޓްރީއަށް 

ބަދަލުތައް ގެނައުން.
ސިނާޢީ މަސައްކަތްތައް ހިނގާ ރަށްރަށުގެ ކުނި މެނޭޖުކުރާ ގޮތް މޮނިޓަރކޮށް 
މެނޭޖުކުރާގޮތް  ކުނި  ތަންފީޛުކޮށް،  ރާވައި،  ސިސްޓަމެއް  ބަލަހައްޓާނެގޮތުގެ 

ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިއުން.

15.1

15.2

15.3
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މެނޭޖުކުރާ  ކުނި  ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ  ރަށްރަށުގައި  ކުރާ  މަސައްކަތް  ސިނާޢީ 
އަޕްޑޭޓްކޮށް  އިންވެންޓްރީ  އެ  އެކުލަވާލާ،  އިންވެންޓްރީއެއް  ނިޒާމުތަކުގެ 

ބެލެހެއްޓުން.

15.4

ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ޤައުމީ ޓްރަސްޓް ފަންޑެއް ޤާއިމުކުރުން.

16.1
16.2

16.3
16.4
16.5
16.6
16.7

ލަނޑުދަނޑި: 16

ސިޔާސަތު ކަރުދާހެއް ތައްޔާރުކޮށް ފާސްކުރުން.
ނުވަތަ  އަސާސް  އަދާކުރުމުގެ  ޒިންމާ  ދެމިގެންވާ  އުފެއްދުންތެރިންގެ 
)އުފެއްދުންތެރިން  ރިސްޕޮންސިބިލިޓީ”  ޕްރޮޑިއުސަރ  “އެކްސްޓެންޑެޑް 
ފަނާވުމާއި  ކުންޏަށްވެ  ފެށިގެން  އުފެއްދުމުން  އެތަކެތި  ތަކެތި،  އުފައްދާ 
ހަމަޔަށް އެފަރާތެއްގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގެ އަސާސް( ޤާއިމު ކުރުމަށް ނޭޝަނަލް 

އިންޕްލިމެންޓޭޝަން ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކޮށް ފާސްކުރުން. 
ޤާނޫނުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުން.

ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ގަވާއިދު ތައްޔާރުކުރުން.
ޓްރަސްޓް ފަންޑް ބޯރޑް އެކުލަވާލުން.

ޓްރަސްޓް ފަންޑް މެނޭޖުކުރާނެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން ހަމަޖެއްސުން.
ޓްރަސްޓް ފަންޑް އެކައުންޓެއް ހުޅުވުން.

ސްޓްރެޓަޖީތައް
32



ރަނގަޅުގޮތުގައި  ކުނި  އުފައްދާ  ފަރުދަކު  އެ  އަސާސަކީ،  މައިގަނޑު  މިސިޔާސަތުގެ 
މެނޭޖުކުރުމަކީ އެމީހެއްގެ ޒިންމާއެއްކަމަށް ކަނޑައެޅުމެވެ. އެއީ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގައި 
މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް  ޒިންމާތަކާއި  ޙައްޤުތަކާއި  ފަރާތްތަކުގެ  އެންމެހާ  ޝާމިލްވާންޖެހޭ 
އެކަށައަޅާ، އެފަރާތްތަކަށް މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމާއިއެކު އެކަމަށް 
ބާރުއެޅުމެވެ. މިގޮތުން އަންނަނިވި ފަރާތްތަކަކީ އެކި ގޮތްގޮތުން، ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގައި 

އެކިވަރުވަރުގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކެވެ.

ޙައްޤުތަކާއި . 1 ގޭބިސީތަކުގެ  އެބައެއްގެ  ފަރުދުންނާއި  ވަކިވަކި  ދިރިއުޅޭ  ރާއްޖޭގައި 
ޒިންމާތައް

ކުނި އުފެއްދުމުގައި ޝާމިލްވާ ކުންފުނިތަކާއި އިންޑަސްޓްރީތައް. 2
ނުރައްކާތެރި . 3 އަދި  އިންފެކްޝަސް  މިނޫނަސް  އަދި  ހޮސްޕިޓަލުތައް  ކްލިނިކުތަކާއި 

ކުނި އުފައްދާ އެކި ފަރާތްތައް
ރަށްރަށާއި ރަށު ކައުންސިލްތައް. 4
އަތޮޅުތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްތައް. 5
ދިވެހި ސަރުކާރު. 6

ސިޔާސަތު ތަންފީޛުކުރުމުގައި ޒިންމާތައް ބެހިފައިވާގޮތް
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ފޮޓޯ ނެގީ: އަކްރަމް ވަހީދު



1. ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ވަކިވަކި ފަރުދުންނާއި އެބައެއްގެ ގޭބިސީތަކުގެ ޙައްޤުތަކާއި 

ޒިންމާތައް 

ދުޅަހެޔޮ  ޠާހިރު  ސާފު  ސަލާމަތްވެފައިވާ  ކުނިބުނިން  ރައްޔިތަކަށްމެ،  ދިވެހި  ކޮންމެ 
ދިވެހި  ތެރެއިން  މިޙައްޤުގެ  އަދި  ލިބިގެންވެއެވެ.  ޙައްޤު  ދިރިއުޅުމުގެ  ވެއްޓެއްގައި 
ފަރުދަކަމަށްމެ  ކޮންމެ  ދިރިއުޅޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ނުވިކަމުގައިވިޔަސް،  ރައްޔިތަކަށް 
ކޮންމެ  އުޅޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ޙައްޤާއިއެކު،  މިދެންނެވުނު  ލިބިގެންވެއެވެ.  މިޙައްޤު 
ފަރުދަކަށްމެ، އެމީހަކު ދިރިއުޅޭ ތިމާވެށި ސާފުކޮށް ބޭއްވުމަށްޓަކައި އެމީހަކު އުފައްދާ 
ކުނި ރަނގަޅުގޮތުގައި މެނޭޖުކުރުމުގައި ޒިންމާތަކަކާއި މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކެއް ކޮނޑުގައި 
އެޅިފައިވެއެވެ. އަދި ކޮންމެ ގޭބީސީއަކުންމެ އެގޭބިސީއަކުން އުފައްދާ ކުނި ހެޔޮގޮތުގައި 
ނައްތާލުމުގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްޢޫލިއްޔަތު ކޮނޑުގައި އެޅިފައިވެއެވެ. މިގޮތުން މިދެންނެވުނު 

ދެނުކުތާ ސިޔާސަތުގައި ހިމެނޭނެ ގޮތަކީ:

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ގޭބިސީއަކުންމެ، އެ ގޭބިސީއެއް ހިމެނޭ 
ގަވާއިދުތަކާއި  އުޞޫލުތަކާއި  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ކައުންސިލަކުން  މުނިސިޕަލް 
މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ ފެންވަރަށް، އެ ގޭބިސީއެއްގައި އުފެދޭ ކުނި މަދުކުރުމާއި 

ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހުން.
ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ފަރުދަކުމެ، އެ ފަރުދެއްގެ ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން 
އުފެދޭ ކުންޏާމެދު، އެ ފަރުދަކު އެވަގުތަކު ހުރި ސަރަޙައްދެއްގެ މުނިސިޕަލް 
ކަނޑައަޅާ  އިދާރާތަކުން  އެހެނިހެން  ކަމާގުޅޭ  ސަރުކާރުގެ  ކައުންސިލާއި، 

ގަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް އަދި މިންގަނޑުތަކަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހުން.

1.1

1.2
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2. ކުނި އުފެއްދުމުގައި ޝާމިލްވާ ކުންފުނިތަކާއި އިންޑަސްޓްރީތަކުގެ ޒިންމާތައް

ނުވަތަ  އަސާސް  އަދާކުރުމުގެ  ޒިންމާ  ދެމިގެންވާ  އުފެއްދުންތެރިންގެ 
)އުފެއްދުންތެރިން  ރިސްޕޮންސިބިލިޓީ”  ޕްރޮޑިއުސަރ  “އެކްސްޓެންޑެޑް 
އުފައްދާ ތަކެތި، އެތަކެތި އުފެއްދުމުން ފެށިގެން ކުންޏަށްވެ ފަނާވުމާއި ހަމަޔަށް 
އެފަރާތެއްގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގެ އަސާސް( ގެ ތެރެއިން، ކުނި އުފެއްދުމުގައި 
ބޭނުންކުރާ  އުފެއްދުން  ކުންފުންޏެއްގެ  އެ  ޒިންމާ  ކުންފުނިތަކުގެ  ޝާމިލްވާ 
ފަރާތަކާއި ހަމައިން ނުނިމޭކަމާއި، އެކުންފުންޏެއް ޝާމިލުވެގެން އުފައްދާ ކުނި 

މަދުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަންޖެހުން.
އެ  ވިޔަފާރިތަކުން،  ޝާމިލްވާ  އުފެއްދުމުގައި  ކުނި  ގޮތްގޮތުން  އެހެނިހެން 
ވިޔަފާރިއެއްގެ ސަބަބުން އުފެދޭ ކުންޏާމެދު ޒިންމާވެ، އެ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގައި 
ސަރުކާރުގެ  ކަމާގުޅޭ  ކައުންސިލާއި،  މުނިސިޕަލް  ހިމެނޭ  ވިޔަފާރިއެއް  އެ 
އަދި  އުޞޫލުތައް  ގަވާއިދުތަކާއި  ކަނޑައަޅާ  އިދާރާތަކުން  އެހެނިހެން 

މިންގަނޑުތަކަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހުން.

2.1

2.2

3. އިންފެކްޝަސް އަދި ނުރައްކާތެރި ކުނި އުފައްދާ އެކި ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާތައް

އަދި  އިންފެކްޝަސް  މިނޫނަސް  އަދި  ހޮސްޕިޓަލްތައް  ކްލިނިކްތަކާއި 
އުފެދޭ  ސަބަބުން  ފަރާތެއްގެ  އެ  ފަރާތްތަކުން،  އުފައްދާ  ކުނި  ނުރައްކާތެރި 
ކުންޏާމެދު ޒިންމާވެ، އެ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގައި އެ ފަރާތެއް ހިމެނޭ މުނިސިޕަލް 
ކައުންސިލާއި، ސަރުކާރުގެ އެހެނިހެން އިދާރާތަކުން ކަނޑައަޅާ ގަވާއިދުތަކާއި 

އުޞޫލުތައް އަދި މިންގަނޑުތަކަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހުން.

3.1
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4. ރަށްރަށާއި ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ޒިންމާތައް

މެނޭޖުކުރުމާބެހޭ  ކުނި  ރަށެއްގެ  އެ  ކައުންސިލްގައި،  ރަށު  ރަށެއްގެ  ކޮންމެ 
ޔުނިޓެއް އުފައްދައި އެކަމަށް މުވައްޒަފުން ކަނޑައެޅުން.

ރަށްރަށުގައި ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ޕްލޭންކުރަން މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭގޮތަށް، 
ކޮންމެ ރަށެއްގައިމެ އެ ރަށެއްގައި އުފެދޭ ކުނި މެނޭޖުކުރާނެގޮތުގެ ޕްލޭނެއް 
ކަނޑައަޅައި، އެޕްލޭން ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތަކުން ފާސްކޮށް، އެޕްލޭނަށް 

ޢަމަލުކުރުން.
ރަށު ފެންވަރުގައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޕްލޭންތައް މުރާޖަޢާކޮށް، ތަރައްޤީ އާއި 
ގެންނަންޖެހޭ  ޕްލޭންތަކަށް  މިފަދަ  ގުޅިގެން  ތަފާތުތަކާ  އަންނަ  އާބާދީއަށް 

ބަދަލުތައް ގެނައުން.
ކޮންމެ ރަށެއްގައިމެ، އެ ރަށެއްގެ ރަށްވެހިންނާއި އެރަށެއްގައި ދިރިއުޅޭ ވަކިވަކި 
ފަރުދުން، ކުނި މެނޭޖުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި 
ޕްރޮގްރާމުތައް  ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ  މިންގަނޑުތަކާމެދު  އުޞޫލުތަކާއި  އަދި 

ހިންގަމުން ގެންދިއުން.
ކޮންމެ ރަށެއްގައިމެ، އެރަށެއްގެ ގޭބިސީތަކުންނާއި ވިޔަފާރިތަކުން އަދި އެހެނިހެން 
އިދާރާތަކުން ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ނަގާނެ ފީއެއް ކަނޑައަޅައި، 
މެނޭޖުކުރުމުގެ  ކުނި  ބޭނުންކޮށްގެން  ފީ  އެ  މަސައްކަތާއި،  ފީނެގުމުގެ  އެ 

މަސައްކަތް ކުރާނެގޮތުގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލާ، އެއަށް ޢަމަލުކުރުން.
ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކުން ހަވާލުކުރާ ތަކެއްޗާއި 
ވަސީލަތްތައް، އެރަށެއްގެ ކުނި މެނޭޖުކުރުމާބެހޭ ޕްލޭނުގައި، ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ 
ލައްވައި  އެބަޔަކު  ހަވާލުކޮށް،  ބަޔަކާއި  ކަނޑައެޅިފައިވާ  މަސައްކަތްކުރުމަށް 
ބަލަހައްޓަމުން  ނުހިނގާގޮތް  ހިނގާ  އެމަސައްކަތް  ކުރުވުމާއި  އެމަސައްކަތް 

ގެންދިއުން.
އެއްކޮށް  ތަފާސްހިސާބުތައް  އެންމެހާ  ކުންޏާބެހާ  އުފެދޭ  ރަށެއްގައި  އެ 

ބަލަހައްޓައި، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ރިޕޯރޓުކުރުން.

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7
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ފޮޓޯ ނެގީ: ނަޞްރުهللا ޢަދުނާނު )ނައްޓު(



5. އަތޮޅުތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ ޒިންމާތައް

މެނޭޖުކުރުމުގެ 5.1 ކުނި  ރަށްރަށުގެ  ދިރިއުޅޭ  މީހުން  ހިމެނޭ  އަތޮޅެއްގައި  އެ 
ޤަނޫނާއި  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ބަލަހައްޓައި،  ނުހިނގާގޮތް  ހިނގާ  މަސައްކަތް 
މަސައްކަތް  އެ  އެއްގޮތަށް  މިންގަނޑުތަކާއި  އުޞޫލުތަކާއި  އަދި  ގަވާއިދުތައް 
ކުރަމުންގެންދާކަން ޔަޤީންކުރުން، އަދި ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ނުހިނގާނަމަ، 

އެ ރަށެއްގެ ކައުންސިލާއި ވާހަކަދައްކައިގެން އެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުން.

6. މިނިސްޓްރީގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް

ބަލަހައްޓާނެ  ރާވާ  މަސައްކަތްތައް  މެނޭޖުކުރުމުގެ  ކުނި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
މިނިސްޓްރީއެއް ކަނޑައަޅާ، އެމިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ކުންޏާބެހޭ ސިޔާސަތާއި 

މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުމާބެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ގެނައުން.
އެ  އަދި  ފާސްކުރުން،  ޤާނޫނު  އެކުލަވާލާ،  ޤާނޫނު  މެނޭޖުކުރުމާއިބެހޭ  ކުނި 

ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރުން.
އިދާރާތަކުގެ  އެންމެހާ  ކަމާގުޅޭ  ސިޔާސަތު،  ޤައުމީ  މެނޭޖުކުރުމުގެ  ކުނި 

މަޝްވަރާއާއިއެކު އެކުލަވާލާ، އޭގެމައްޗަށް ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދިއުން.
އިދާރާތަކުގެ  އެންމެހާ  ކަމާގުޅޭ  މާސްޓަރޕްލޭން  މެނޭޖުކުރުމާއިބެހޭ  ކުނި 

މަޝްވަރާއާއިއެކު އެކުލަވާލާ، އޭގެ މައްޗަށް ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދިއުން.
ގޭބިސީތަކާއި ވިޔަފާރިތަކުން އަދި ރަށުގައި ހިމެނޭ ސަރުކާރާއި އެހެން ރަސްމީ 
ތަންފީޒީ  އަދި  ޤަނޫނީ  ނެގޭނެ  ފީއެއް  މެނޭޖުކުރުމަށް  ކުނި  އިދާރާތަކުން، 

އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން.
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ކުނި މެނޭޖުކުރުމާބެހޭ ޕްލޭންތައް ރަށު ފެންވަރުގައި އެކުލަވާލުމާބެހޭ ގައިޑްލައިނެއް 
އެކުލަވާލާ، ކައުންސިލްތަކަށް ފަންނީ ލަފައާއި އިރުޝާދު ދިނުން، އަދި މިފަދަ 

ޕްލޭންތައް އެކުލަވާލުމުގައި ކައުންސިލްތަކަށް އެހީތެރިވުން.
ރަށު ފެންވަރުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ފެންވަރަށް ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ 

ވަސީލަތްތައް ރާއްޖޭގެ މީހުންދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ޤާއިމުކޮށްދިނުން.
މުޅި ރާއްޖޭގައި ކުނި މެނޭޖުކުރެވެމުންދާގޮތް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިއުމާއި، ކުނި 

މެނޭޖުކުރުމުގެ މުޅި ނިޒާމަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުން.
ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ޕްލޭންތަކާއި، މަރުކަޒުތަކުގެ އިންވެންޓްރީއެއް އެކުލަވާލާ 

ބެލެހެއްޓުން.
އެއްކޮށް  ތަފާސްހިސާބު  ފެންވަރުގައި  ޤައުމީ  މެނޭޖުކުރުމާބެހޭގޮތުން  ކުނި 

ބަލަހައްޓާ، އެފަދަ ހިސާބުތައް ޝާއިޢުކުރަމުން ގެންދިއުން.
ދިރިއުޅޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  މަސައްކަތަށް  މެނޭޖުކުރުމުގެ  ކުނި  ހެޔޮގޮތުގައި 

މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގުން.
ފަރާތްތަކަށް  ބަލަހައްޓާ  ހިންގާ  ރާވާ  މަސައްކަތް  ކުނީގެ  ފެންވަރުގައި  ރަށު 

އަމާޒުކޮށްގެން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގުން.
ފަންނީ  އާއި  ފައިސާ  މަސައްކަތަށް  މެނޭޖުކުރުމުގެ  ކުނި  ފެންވަރުގައި  ރަށު 

އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.
ކޮންމެ  ކަނޑައެޅޭ  ބަހާލާ،  ކަނޑައެޅިފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކަކަށް  ދިވެހިރާއްޖެ 
މަރުކަޒެއް  މެނޭޖުކުރާނެ  ކުނި  ފެންވަރުގައި  ސަރަޙައްދީ  ސަރަޙައްދެއްގައި 
އުފައްދާ، އެފަދަ މަރުކަޒުތަކަށް ބޭނުންވާނެ އެންމެހާ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކޮށް، 

އެމަރުކަޒުތައް ހިންގުން.
މެނޭޖުކުރުމުގެ  ކުނި  އެރަށުގެ  ތެރެއިން  ކުނީގެ  އުފެދޭ  ފެންވަރުގައި  ރަށު 
ޕްލޭންގެ ދަށުން ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށްފަހު އިތުރަށް ހުންނަ ކުނި، ކަނޑައެޅިފައިވާ 

ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން އެރަށުން ބޭރުކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ކަނޑައެޅުން.
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ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ފީނެގުމުގެ އުޞޫލުގެ ދަށުން ކޮންމެ ގޭބިސީއަކާއި ވިޔަފާރި 
ތަންތަނާއި، ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާއި އެހެނިހެން އިދާރާތަކުން ފީނަގާ، 

އެ ފީ ބޭނުންކޮށްގެން ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.
އެރަށެއްގައި ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ސަރުކާރުގެ 
ވެވޭ  ދެމެދު  ޕަރޓީއަކާއި  ޕްރައިވެޓް  ނުވަތަ  ކުންފުންޏަކާއި  ޔުޓިލިޓީ 
ޕަރޓީއެއް  ތަރޑް  އެފަދަ  މަސައްކަތް  ކުނީގެ  އެއްބަސްވުމެއްގެދަށުން 

މެދުވެރިވެގެން ކުރުވުމަށް ބާރުއެޅުން.
އެންމެ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ދިރާސާކުރުމާއި،  ޓެކްނޮލޮޖީ  މެނޭޖުކުރުމާބެހޭ  ކުނި 
ކުނި  މިނޫންވެސް  ދެނެގަތުމާއި،  ބަލާ  ކޮބައިކަން  އަކީ  ޓެކްނޮލޮޖީ  އެކަށޭނެ 

މެނޭޖުކުރުމާބެހޭ ދިރާސާތައް ކުރުން.
ކުންފުނިތަކުން،  ޔުޓިލިޓީ  ސަރުކާރުގެ  ހަރަކާތްތެރިވާ  އެކިރަށްރަށުގައި 
ވެވޭ  ދެމެދު  ކައުންސިލާއި  ރަށެއްގެ  ހަރަކާތްތެރިވާ  ކުންފުންޏަކުން  އެ 
އެއްބަސްވުމެއްގެދަށުން، އެ ރަށެއްގެ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް 

މަގުފަހިކޮށްދިނުން.
މެނޭޖުކުރެވެމުން  ކުނި  ރަށްރަށުގައި  ކުރާ  މަސައްކަތް  ސިނާޢީ  އެކިއެކި 
ދަނީ ހެދިފައިވާ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތައް، އަދި އުޞޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތަކާއި 
އެކަންކަން  ފަރާތްތަކަށް  އެ  އުޅޭނަމަ،  މައްސަލައެއް  ބަލާ،  އެއްގޮތަށްތޯ 

ރަނގަޅުކުރަން އެންގުމާއި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.
އިންސާނީ  ދާއިރާއިން  ޕޮލިއުޝަންގެ  ދާއިރާއާއި  ބެހޭ  މެނޭޖުކުރުމާއި  ކުނި 

ވަސީލަތް ތަރައްޤީކުރުން.
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މެނޭޖުކުރުން  ކުނި  ރާއްޖޭގެ  ސިޔާސަތަކީ  ޤައުމީ  މެނޭޖުކުރުމުގެ  ކުނި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ކުނި  މިހާރު  ބިންގަލެވެ.  ބޮޑު  އެންމެ  ދާނެ  އެޅިގެން  ހަރުދަނާކުރުމަށް  އިތުރަށް 
މެނޭޖުކުރުމުގެ ނިޒާމަށް ބޭނުންވާ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާއި، ކުނި 
މެނޭޖުކުރުމުގެ ޕްލޭންތަކާއި، މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅިގެން ދާނީ މިސިޔާސަތުގެ މައްޗަށް 

ބިނާވެގެންނެވެ. 
މިސިޔާސަތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް 
އެންޑް އެނަރޖީން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އޮތް 5 އަހަރަށް ރޭވުމަށް 
ލަނޑުދަނޑިތައް  މެނޭޖުކުރުމުގެ  ކުނި  ރާއްޖޭގެ  މިގޮތުން  ސިޔާސަތެކެވެ.  ހަދާފައިވާ 
ޙާޞިލް ކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރެވޭ ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރުކުރެވި، ޢަމަލީ ސިފަ ގެނެވުން 
އެއީ މި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ފުރަތަމަ ކުރެވިގެން ދާނޭ މަސައްކަތެއްކަމުގައި ހިމެނިގެން 
ދާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މިޕްލޭންތަކާއި ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ޤާނޫނީ ނިޒާމުން ފާހަގަވާ 
މައްސަލަތަކާއި ދިމާވާ އެކި ކަހަލަ ދަތިތަކަށް ބަލާ އެފަދަ ލިޔެކިއުންތައް މުރާޖަޢާކުރެވެމުން 

ދާނެއެވެ. 
މިގޮތުން ރަށްރަށުން އުފައްދާ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ޕްލޭންތަކަށް ޢަމަލީ ސިފަ ގެނައުމުގައި 
ދިމާވާ  ފެންވަރުގައި  ސަރަޙައްދީ  އަދި  ފެންވަރުގައި  އަތޮޅު  ފެންވަރުގައި،  ރަށު 
މައްސަލަތަކަށް ބަލައި އަދި މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ކޮންމެ އަހަރަކު ކުނި މެނޭޖުކުރުމާއި ބެހޭ 

މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތައް ރޭވިގެން ދާނެއެވެ. 
މީގެ އިތުރުން ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތުގެ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާ 
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ  މެނޭޖުކުރުމަށް  ކުނި  ރަށްތަކުގައި  ކުރުމަށް 
އަދި އިކުއިޕްމަންޓްގެ ފެންވަރާއި ޙާލަތު ބެލުމަށް ކޮންމެ އަހަރަކު ފެސިލިޓި އޯޑިޓެއް 
ހެދޭނެއެވެ. އަދި ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކުނި އުފެދޭ މިންވަރާއި ކުނި ރަށުން 

ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތުގެ އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން، 

މޮނިޓަރިންގް އެންޑް ރިވިއު 
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ބޭރުކުރެވޭ މިންވަރުގެ ތަފާސްހިސާބު ބެލުމަކީ މިސިޔާސަތުގެ ދަށުން އަލިއަޅުވާލެވިފައިވާ 
މުހިންމު އެއް މަސައްކަތެވެ.

ވީމާ މިގޮތުން ލިބޭ މަޢުލޫމާތައް ބަލާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ނިޒާމު އެއް 
ކުނި  އެއްގޮތައް  މިސިޔާސަތާއި  ދިޔުމަކީ  ހަރުދަނާވެގެން  އަހަރަށް  އަނެއް  އަހަރުން 

މެނޭޖުކުރުމުގެ ނިޒާމު ތަރައްޤީވަމުން ދިޔުންކަމުގައި ދެކެމެވެ.
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