
ާސާލުޚ

ްޓްނަމްސެސެއ ްޑިޕެރ ާރުކ ްށަމުތަގެނެދ ުރަސައ ާރުކ ްށަމުޅުއިރިދ  

ްނެގިޅުގާއާސިރާކ  ުރަސައ ިރުކ ްށައެޖްއާރިހެވިދ19-ްޑިވޮކ

T2020



މިނިސްޓްރީ ޮއފް އިޮކޮނމިކް ޑިވެޮލޕްމަންޓް

ޮބޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ 20125

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ

ޯފން: 3323668 +960

 info@trade.gov.mv :ްއީމެއިލ

www.trade.gov.mv :ްވެބްސައިޓ

ށް މަ ވު އް ޅު ގު



3
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ

މިނިސްޓްރީ ޮއފް އިޮކޮނމިކް ޑިވެޮލޕްމަންޓް

މިނިސްޓްރީ ޮއފް އިޮކޮނމިކް ޑިވެޮލޕްމަންޓް

މިނިސްޓްރީ ޮއފް އިޮކޮނމިކް ޑިވެޮލޕްމަންޓް

ނޭޝަނަލް ބިއުޯރ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް

ނޭޝަނަލް ބިއުޯރ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް

ނޭޝަނަލް ބިއުޯރ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް

މިނިސްޓްރީ ޮއފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް

މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސް

މިނިސްޓްރީ ޮއފް ޓޫރިޒަމް

މިނިސްޓްރީ ޮއފް ޓޫރިޒަމް

ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ޯކޕަރޭޝަން

މިނިސްޓްރީ ޮއފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް

ޮއފް މިނިސްޓްރީ  ޓޫރިޒަމްއާއި،  ޮއފް   މިނިސްޓްރީ 
ފިޝަރީޒް މެރިން ރިޯސސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ޮއފް މިނިސްޓްރީ  ޓޫރިޒަމްއާއި،  ޮއފް   މިނިސްޓްރީ 
ފިޝަރީޒް މެރިން ރިޯސސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ މޯލްޑިވްސް

ޝުހާދު އިބްރާހީމް

ނާޝިޔާ ސައީދު

ހުސައިން ޖިނާން

ރާނިޔާ ޯސބިރު

ޝަރުފާ ޝަރީފް

މިނިސްޓްރީ ޮއފް އިޮކޮނމިކް ޑިވެޮލޕްމަންޓް

ކޮންސަލްޓަންޓް

ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ މޯލްޑިވްސް

ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ މޯލްޑިވްސް

ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ މޯލްޑިވްސް

އެސިސްޓަންޓް ޕްޮރފެސަރ

ލެކްޗަރަރ

އެސިސްޓަންޓް ޕްޮރފެސަރ

ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ

ޑިރެކްޓަރ

ކޮންސަލްޓަންޓް

ޗީފް ސްޓެޓިސްޓީޝަން

ސްޓެޓިސްޓީޝަން

ސްޓެޓިސްޓީޝަން

ރެޖިސްޓްރާރ ޮއފް އެން.ޖީ.ޯއސް

ސީނިއަރ ޮޕލިސީ ޑިރެކްޓަރ

ސީނިއަރ ޮޕލިސީ ޑިރެކްޓަރ

ފައިނޭންޝަލް ކޮންސަލްޓަންޓް

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ

އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ

އައި.ޖީ.ޕީ ޯކޑިނޭޓަރ

ޑރ. ފަޒީލް ނަޖީބު

އަޙްމަދު މުނައްވަރު

ޑރ. އާމިނަތު ރިޔާޒު

ނީޒާ އިމާދު

އަޙްމަދު އިފްތިޚާރު

ޝުހާދު އިބްރާހީމް

އައިޝަތު ޝަހުދާ

އައިޝަތު ލައިލާ

އައިޝަތު ހަސަން

އަޙްމަދު އިރާޝް

މަރިޔަމް މަނާރަތު

މުޙައްމަދު ޚުއްސާން

އައިޝަތު ވަފާ

ފަޒްލީނާ ފާކިރު

ޝަޒްލީން އަޙްމަދު

އާމިނަތު ލުބްނާ

ހުސައިން ފައިސަލް

ޒީނަތު ޝާކިރު

މް ޓް ޓީ ްނ މަ ސް ސެ ނޑު އެ ގަ އި ަމ

މު ލް ޓީ ކަ ނި ކް ދޭ ެޓ ފާ ލަ
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ސާ ލާ ޚު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ

މިނިސްޓްރީ ޮއފް އިޮކޮނމިކް ޑިވެޮލޕްމަންޓް

މިނިސްޓްރީ ޮއފް އިޮކޮނމިކް ޑިވެޮލޕްމަންޓް

މިނިސްޓްރީ ޮއފް އިޮކޮނމިކް ޑިވެޮލޕްމަންޓް

ނޭޝަނަލް ބިއުޯރ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް

ނޭޝަނަލް ބިއުޯރ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް

ނޭޝަނަލް ބިއުޯރ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް

މިނިސްޓްރީ ޮއފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް

މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސް

މިނިސްޓްރީ ޮއފް ޓޫރިޒަމް

މިނިސްޓްރީ ޮއފް ޓޫރިޒަމް

އެޑިޓްކުރީ

މެލިސާ ރިއަރޑަން 

ޝާއިއުކުރީ

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ  އެހީތެރިކަމާއެކު،  ޖަމްޢިއްޔާގެ  ބެހޭ  ތަރައްޤީއާ  ގެ   އ.ދ. 
މިނިސްޓްރީ ޮއފް އިޮކޮނމިކް ޑިވެޮލޕްމަންޓުން

 ޮކޕީރައިޓް © ދިވެހި ސަރުކާރުގެ މިނިސްްޓރީ ޮއފް އިޮކޮނމިކް ޑިވެޮލޕްމަންޓް އަދި
އ.ދ. ގެ ތަރައްޤީއާ ބެހޭ ޖަމްޢިއްޔާ 2020

ރިސަރޗް ފެސިލިޓޭޓަރ

ރިސަރޗް ފެސިލިޓޭޓަރ

ރިސަރޗް ފެސިލިޓޭޓަރ

ރިސަރޗް ފެސިލިޓޭޓަރ

ރިސަރޗް ފެސިލިޓޭޓަރ

ރިސަރޗް ފެސިލިޓޭޓަރ

ރިސަރޗް ފެސިލިޓޭޓަރ

ރިސަރޗް ފެސިލިޓޭޓަރ

ރިސަރޗް ފެސިލިޓޭޓަރ

އިނިއުމަރޭޓަރ

އިނިއުމަރޭޓަރ

އިނިއުމަރޭޓަރ

އިނިއުމަރޭޓަރ

ޑރ. އާމިނަތު ރިޔާޒު

ފަޒީލާ ވަހީދު

ޒީނާ އަބްދުލްޤައްޔޫމް

މަރިޔަމް ނީރިޝް

ފާތިމަތު ނާސިހާ އަބްދުލް މުހައިމިން

ޑރ. އާމިނަތު ޝާފިޔާ އާދަމް

ޑރ. ޝަޒްލާ މުޙައްމަދު

ފާތިމަތު ޝާދިޔާ

އާމިނަތު ސުދާ

ޝައިސްތާ މުޙައްމަދު

މަރިޔަމް ޝައްފާއު ޝަރީފް

އިނާން އަބްދުލް މުހުސިން

ޚަދީޖާ މާޖިދާ ހަސަން

މު ރޗް ޓީ ސަ ޑް ރި ްލ ފީ



ބު ތީ ރު ތަ ގެ  ތު ޮގ ވާ އި ފަ ގާ ނ ހި ން  ކަ

ފު ރަ އާ ތަ
ކާރިސާގެ ފަސްމަންޒަރު

އެސެސްމަންޓުގެ މަގުސަދާއި، މެތެޑޯޮލޖީ

މައިގަނޑު ޯހދުންތައް – ވަޒީފާތަކަށް ކުރި އަސަރު
މައިގަނޑު ޯހދުން 1: ކާރިސާގެ ސަބަބުން ވަޒީފާތަކަށް އަސަރުކުރީ ވަގުތުން، އަދި ވަރަށް ފުޅާޮގތެއްގައި

 މައިގަނޑު ޯހދުން 2: ވަޒީފާއަށް ކުރި މައިގަނޑު އަސަރުތައް ފެންާނންހުރީ ރިޑަންޑެންސީ )މުވައްޒަފުން މަުދކުރުމުގެ ތެރެއިން
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ ކުރުން( އާއި، މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީ އަދި މުސާރަ ކުޑަކުރުމުގެ ޮގތުގައި

.މައިގަނޑު ޯހދުން 3: ކާރިސާގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހި )އޭޕްރީލް-ޖޫން 2020( ނިމުމާއިއެކު ވަޒީފާ ނެތުމުގެ ބިރު އިތުރުވުން

މައިގަނޑު ޯހދުން 4: ވަޒީފާއަދާކުރާ އާބާދީއަށް އާމްދަނީގެ ޮބޑު ބައެއް ގެއްލުން

މައިގަނޑު ޯހދުން 5: ވަޒީފާއަށް ކުރި ނޭދެވޭ އަސަރު އެންމެ ޮބޑަށް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ޮއތް ގްރޫޕުތައް

މައިގަނޑު ޯހދުން 6 – ޖިންސީ ނިސްބަތުން ކުރި އަސަރު

މައިގަނޑު ޯހދުންތައް - އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ކުރި އަސަރު
މައިގަނޑު ޯހދުން 1: ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކުގެ ހިންގުމަށް ކުރި އަސަރު

މައިގަނޑު ޯހދުން 2: އައު އާންމު ހާލަތުގައި ވިޔަފާރި ހިންގުމަށް ހުރި ދަތިތައް

މައިގަނޑު ޯހދުން 3: ވިޔަފާރިތަކުން ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ގެނައި ބަދަލުތައް

މައިގަނޑު ޯހދުން 4: މުސްތަގުބަލު ފެންނަޮގތް

މައިގަނޑު ލަފާ
ވަޒީފާތަކަށް ކުރާ އަސަރާ ގުޅޭޮގތުން ދޭ ލަފާ: ކުރު ރާސްތާގައި )6 މަސް(1

އެންމެ ކުދި، ކުދި، އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ކުރާ އަސަރާ ގުޅޭޮގތުން ދޭ ލަފާ: ކުރު ރާސްތާގައި )6 މަސް(1

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އަލުން ފަށައިގަތުމަށް ޖުމުލަ ޮގތެއްގައި ހުރި ލަފާތައް

މެދުރާސްތާ އަދި ދުރު ރާސްތާގެ ލަފާ – 'އިހަށްވުރެ ރަނގަޅަށް، މާ ނޫޮކށް، މާ ފެހިޮކށް އާރާސްތުކުރުން'1
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ފިހުރިސްތު
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ސާ ލާ ޚު

ކަން ހިނގާފައިވާޮގތުގެ ތަރުތީބު

  ފެބްރުއަރީ 2020 

  މާރޗް 2020 

  މާރޗް 2020 

  މާރޗް 2020 

  މާރޗް 2020 

  މާރޗް 2020   މާރޗް 2020 

  މާރޗް 2020   މާރޗް 2020 

  މާރޗް 2020   މާރޗް 2020 

3  މާރޗް 2020   މާރޗް 2020 

14

19

22

215  އޭޕްރިލް 2020   އޭޕްރިލް 2020 27

2325

2021

1517

712

ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނުކުރި

 ކާރިސާގެ ސަބަބުން ވަރަށް ޮބޑަށް އަސަރުޮކށްފައިވާ
 ވިޔަފާރިތަކަށާއި އާްނމު ފަރުދުންނަށް ޚަރަދުތައް
 ހަމަޖައްސަން އެހީވުމުގެ ޮގތުން 162 މިލިއަން
އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އިޮކޮނމިކް ރިކަވަރީ ޕްލޭން )އީ.

އާރު.ޕީ( އެއް ސަރުކާރުން އިއުލާނުކުރި

ޔަޤީންކުރެވުނު ަފއްސިވިކަން  އަށް   ކޮވިޑް-19 
 ފުރަތަމަ ކޭސްތައް )ދެ ފަތުރުވެރިން( ރާއްޖެއިން

ފެނުނު

އަދި ސްކޫލުތައް  ޮއފީްސތަކާއި،   ސަރުކާރުގެ 
ތައުލީމީ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒުތައް ބަންދުކުރި

ފަސިންޖަރުން އަދި  ޔޮުޓތައް   ސަފާރީތަކާއި، 
 އުފުލާ އެހެނިހެން ކަނޑު އުޅަނދުތަކުން އަންނަ

ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް އެތެރެވުން މަނާކުރި

 ދިވެހި ރައްޔިތުން ފިޔަވައި، ޤައުމީ ނިސްބަތަށް
ޗައިނާއިން އިްސތިސްނާއެއްނެތި  ވަކި   ބަލައި 
ޓްރާންސިޓްވެގެން ަޗއިނާގައި  ނުވަތަ   ުފރާ 

އަންނަ މީހުން ރާއްޖެ އެތެރެވުން މަނާކުރި

ފަހު އެންމެ  ސަފާރީތަކުން   ރިޯޒޓުތަކާއި 
ދުވަސް  14 ފުރަިއގެންދާތާ   ފަތުރުވެރިޔާ 
މުވައްޒަފުން އެތަންތަނުގެ   ހަމަވަންދެން 

ކަރަންޓީނުވުމަށް އިރުޝާދުދިން

މުޅި ދަތުރުދިއުން  ޮގވައިގެން   ފަތުރުވެރިން 
ގައުމުގައި މަނާކުރި

 ގްރޭޓާ މާލެ ސަރަހައްދުގައި، އެތަނެއްގެ ތެރޭގައި
ހުރިހާ ލިބޭ  ޚިދުމަތް  ކާބޯތަކެތީގެ   ތިބެގެން 

ރެސްޯޓރެންޓުތަކާއި ޮހޓާތައް ބަންދުކުރި

 ހަވީރު 5 ން ރޭގަނޑު 8 ށް 3 ގަޑިއިރުގެ
ސަރަހައްދުގައި މާލެ  ގްރޭޓާ   ކާފިއުއެއް 

ތަންފީޒުކުރާންފެށި

ފެތުރުމުގެ ޖާމިއީ  ފުރަތަމަ  މާލޭގައި   ވެރިރަށް 
)ޮކމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑ( ކޭސް ޔަޤީންކުރެވުނު

 ކަރަންޓީނުކުރުމަށް ޭބނުންކުރާ ތަނަކުން ފުރަތަމަ
ފަހަރަށް ދިވެއްސަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި

ފަރާތްތައް ދޭ  ހުއްދައެއް  ޚާއްސަ   ސަރުކާރުން 
ދިވެހިރާްއޖެއަށް ަކނޑުމަގުނ1ް  ވަޔާއި   ފިޔަވައި، 
 ައންނަ ުހރިހާ ފަިސންޖަރުންނަށް ޮއން-އެރައިވަލް

ވިސާ ދިނުން މެދުކަނޑާލި

ގަޑިއިރުގެ  24 ސަރަހައްދުގައި  މާލެ   ގްރޭޓާ 
ފުރަބަންދެއް އިއުލާނުކުރި

ކަރަންޓީނުކުރާޮގތަށް ދިވެހިންނާއި، ދިވެހިންނާ ކައިވެނިޮކށްގެން އުޅޭ ބިދޭސީންނަށް ހުއްދަ ދެވޭ 1

އަންނަ އިނގިރޭސިވިލާތުން  އަދި   މެލޭޝިޔާ 
ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް އެތެރެވުން މަނާކުރި

ސިޓީ ގެސްޓްހައުސްތަކާއި  ހުރިހާ   ރާއްޖޭގެ 
ޮހޓާތައް ބަންދުކުރި

އިޓަލީވިލާތް، ޮކރެއާ،  ދެކުނު   އީރާން، 
ޖަރުމަނުވިލާތް ސްޕެއިން،   ބަންގްލަދޭޝް، 
ނުވަތަ ދަތުރުކުރާ،  ފަރަންސޭސިވިލާތުން   އަދި 
 ޓްރާންސިޓްޮކށްފައިވާ، ނުވަތަ އެއިން ޤައުމަކަށް
 ދަތުރުކުރިކަމުގެ ރެޯކޑެއް ޮއތް މީހުން ރާއްޖެއަށް

އެތެރެވުން މަނާކުރި

 ރާއްޖެއަށް އެތެރެވާ ހުރިހާ ފަސިންޖަރުން 14
ދުވަހު ކަރަންޓީނުވާން ލާޒިމުކުރި

ރަށްރަށަށް، ދިރިއުޅޭ  މީހުން   ރިޯޒޓުތަކުން 
 އަދި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުން ރިޯޒޓުތަކަށް
މާލެ ގްރޭޓާ  މަާނކުރުމާއި،   ދަތުރުކުރުން 
ސިޓީ ހައުސްތަކާއި  ގެސްޓް   ސަރަހައްދުގެ 

ޮހޓާތަކަށް ޗެކް-އިން ކުރުން ހުއްޓުވި
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ރު ސަ ރި އަ ށް ކު އަ ޖެ އް ރާ ހި ވެ ން ދި ގެ ޅި އާ ގު ސާ ރި 19- ކާ ޑް ވި ޓް – ޮކ ން ްސމަ ޑް ެއސެ ޕި ރާ ރެ ްށ ކު މަ ުތ ގަ ނެ ރު ދެ ސަ ރާ އަ ށް ކު މަ ުޅ އު ރި ދި

  އޭޕްރިލް 2020 

  އޭޕްރިލް 2020 

  އޭޕްރިލް 2020 

  މެއި 2020 

  ޖޫން 2020 

  ޖުލައި 2020   ޖުލައި 2020   ޖުލައި 2020 

  ޖޫން 2020   ޖޫން 2020 

  މެއި 2020   މެއި 2020 

  މެއި 2020   މެއި 2020 

  އޭޕްރިލް 2020   އޭޕްރިލް 2020 

16  އޭޕްރިލް 2020   އޭޕްރިލް 2020 

23

29

14

12

1515

1520

2931

27

2528

1722

ހުށަހަޅާފައިވާ ޯފމު  ޯޕޓަލްއަށް   ޮޖބް ސެންޓަރ 
ފަރާތްތަކަށް 5،000 ރުފިޔާގެ މަގުން، އީ.އާރު.
ޕީގެ ދަށުން އިންކަމް ސަޕޯޓް ދިނުމަށް ނިންމި

 ވެރިރަށް މާލެ ފިޔަވައި އަޮތޅުތެރެއިން ރަށެއްގައި
ފެތުރުމެއް ޖާމިއީ  ބަލީގެ  ފަހަރަށް   ފުރަތަމަ 

ޮއތްކަން ޔަގީންކުރެވުނު

ހިންގުމަށްޓައި ރާވައި  އަރައިގަުތން   ހާލަތުން 
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ]ނޭޝަނަލް ޓާސްކްޯފސް
ޮއން ރެޒިލިއަންސް އެންޑް ރިކަވަރީ[ އުފެއްދެވި

 ޮކންމެހެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި،
 ވީހާވެސް މަދު މުވައްޒަފުންތަކަކާއެކު މަސައްކަތްކުރާ
ވަގުތު މަދުޮކށްގެން ސަރުކާރުގެ ޮއފީސްަތއް ހުޅުވި

ޖުލައި 2020 ގައި ޯބޑަރުތައް 15
އިއުލާނުކުރި؛ ސަރުކާރުން   ހުޅުވާލާނެކަން 

ރިޯޒޓުތަކަށް ޚިދުމަތްދޭން ފެށޭނެ

މުއްދަތު ހާލަތުގެ  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި   ސިއްހީ 
7 އޮގަސްޓް 2020 ގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކުރި

ޮއޕަރޭޝަންސް އިމަރޖެންސީ   ނޭޝަނަލް 
 ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތްތައް ؛ މިނިސްޓްރީ ޮއފް

ހެލްތުގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރި

ފުރަބަންދުގެ ފެށުމުން،  އިތުރުވާން   ކޭސްތައް 
މުއްދަތު 14 ދުވަހަށް އިތުރުކުރި

ތަންތަނަށް އާންމު  ކުރުމާއި،   ދަތުރުފަތުރު 
އެއްވުން މުޅި ގައުމުގައި މަނާކުރި

ޖާމިއީ ފެތުރުން 100 ކޭސްއަށްވުރެ އިތުރުވި

 ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅުންހުރި ފުރަތަމަ ަމރު؛ 83
އަހަރުގެ ދިވެހި އަންހެނެއް

 ގްރޭޓާ މާލެ ސަރަހައްދުގެ ފުރަބަންދުގެ މުއްދަތު
28 މެއި 2020 ގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކުރި

 ޖާމިއީ ފެތުރުން 2،000 ކޭސްއަށްވުރެ އިތުރުވި،
އަދި ޖުމްލަ 8 މީހުން ނިޔާވެފައިވޭ

މައްސަލަ ސަޕްލައިގެ  ދިމާވެފައިވާ   އަޮތޅުތަކަށް 
އެއަރލައިން ގައުމީ   ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި 
އެއަރޯޕޓުތަކަށް ޮޑމެސްޓިކް  އިން   ޯމލްޑިވިއަން 

މުދާ ޑެލިވަރޮކށްދޭން ފެށި

އިންވެސްޓަރުން ޯއނަރުންނާއި،   ރިޒޯޓު 
މުއައްސަސާތަކުގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ   އަދި 
 ޮއފިޝަލުންނަށް ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރުމަށްޓަކައި

ޚާއްސަ ވިސާއެއް ދޫކުރި

މާލެ ގްރޭޓާ  ބަހާލައިގެން   ފިޔަވަހިތަކަކަށް 
ދިނުމުގެ ލުއި  ފުަރބަންދަށް   ސަރަހައްދުގެ 

ފިޔަވަޅުތައް ތައާރަފުކުރި

 ގްރޭޓާ މާލެ ސަރަހައްދު ފިޔަވައި، މުޅި ރާއްޖޭގައި
ދަތުރުފަތުރުކުރުން އުޅުމާއި  އެއްވެ   މީހުން 

މަނާޮކށްފައި ޮއތްޮއތުން ނިމުމަކަށް ގެނައި

ކީ ސްކޫލުތަކުގެ  ޮއފީްސތަކާއި،   ސަރުކާރުގެ 
ސްޓޭޖްތަކުގެ ކިޔެވުން އަލުން ފެށި

ޚިދުމަތް ރިޯޒޓަކުން   40 ހުޅުވާލި؛   ޯބޑަރުތައް 
ދޭން ފެށި  އެޗް.ޕީ.އޭ އާއި ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން ނެރޭ

އެއްގޮތްވާ ފިޔަވަޅުތަކާ  ރައްކާތެރިކަމުގެ   ސިއްހީ 
ކެފޭ ފިހާރަތަކާއި،  ޮއފީްސތަކާއި،   ޮގތުގެމަތިން 
 އަދި ރެސްޯޓރެންޓުަތއް ހިމެނޭޮގތުން ވިޔަފާރިތައް

އަލުން ހުޅުވުނު

 އިވެކުއޭޝަން ފްލައިޓްތަކުގައި 701 ބިދޭސީއަކު
އެމީހުންގެ ގައުމަށް އެނބުރި ދިއުމަށް ުހއްދަ ދިން
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ސާ ލާ ޚު

ތައާރަފު

ކާރިސާގެ ފަސްމަންޒަރު

11 މާރިޗް 2020 ގައި ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ )ޑަބްލިއު.އެޗް.
 އޯ( އިން ކޮވިޑް-19 އަކީ ޕެންޑެމިކެއް ކަމުގައި އިއުލާނުކުރިއެވެ. އަލަށް
 ފެނުނު ޮކޯރނާ ވައިރަހަކުން ޖެހޭ، އަދި ވަރަށް ފަސޭހައިން ގައިންގަޔަށް
އަހަރުގެ ވަނަ  ފެތުރޭންފެށީ 2019  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ކޮވިޑް-19   އަރާ 
ނޭވާލާ ތެރޭގައި  އަލާމާތްތަކުގެ  ބަލީގެ  ވޫހާންގައެވެ.2  ޗައިނާގެ   ފަހުޮކޅު 
މިންވަރު ނުރައްކާ  އޭގެ  ހިމެނޭއިރު،  އުނދަގޫތައް  ކުރިމަތިވާ   ނިޒާމަށް 
 ބިނާވަނީ މީހާގެ އުމުރާއި، ކުރީއްސުރެ ހުންނަ އެހެނިހެން ބަލިތަކަށެވެ.
 ިގނަ އަދަދެއްގެ ތަހުލީލުތައް ކުެރވެމުން ދިޔަނަމަވެސް، މިހާތަނަށްވެސް
 މި ބައްޔަށް ޚާއްސަ ވެކްސިނެއް ޯހދިަފއިނުވާތީ، ބަލި ފެތުރުން ހުއްޓުވޭނެ
އެޅުމުގައި ކިނބިހި  ކެއްސާ  ޮގތަކީ ސާފުތާހިރުކަމާއި،  ރައްކާތެރި   އެންމެ 

ސިއްހީ ރަނގަޅު އާދަތައް ގެންގުޅުމެވެ.ވ

 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި ފުރަތަމަ ކޭސްތައް ފެނިފައިވަނީ
 7 މާރޗް 2020 ގައެވެ. މިއީ އެހެން ގައުމަކުން ރާއްޖެއަށް އެތެރެވެ،
 ޓޫރިސްޓް ރިޯޒޓަކުން ފެނުނު ކޭސްތަކެކެވެ. ބަލީގެ ޖާމިއީ ފެތުރުން އެންމެ
 ފުރަތަމަ ފެނުނީ 15 އޭޕްރިލް 2020 ގައި ވެރިރަށް މާލެއިންނެވެ. ބަލި
 ފެތުރޭ މައިގަނޑު ސަރަހައްދަކީ ގްރޭޓާ މާލެ ސަރަހައްދު ކަމުގައިވިޔަސް،
5 ފެތުރިފައިވެއެވެ.  ބަލި  އަޮތޅުތަކުގައި  އެހެނިހެން  ދޭތެރެއިން   ދޭތެރެ 
 އޮގަސްޓް 2020 އާ ހަމައަށް ޖުމުލަ 4،446 މީހަކަށް މި ބަލި ޖެހި،
 19 މީހަކު ވަނީ މި ބަލީގައި ނިޔާވެފައެވެ. އަދި ބަލީގައި މީހުން މަރުވާ

ނިސްބަތް ހުރީ 0.43 އިންސައްތައިގައެވެ.3ވ

 ވައިރަސް ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި، ަފތުރުވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމުގައި
 ގައުމަށް ކުރާ ދަތުރުތައް މަދުކުރަން ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅިއެވެ. 3 ފެބްރުއަރީ
އެތެރެވުން ގައުމަށް  މީހުން  ދަތުރުކުރާ  ޗައިނާއިން  ގައި،   2020 
 މަނާކުރިއެވެ. އޭގެ ފަހުން، ބަލީގެ ނުރައްކާޮބޑު ގައުމުތަކުންނާއި، ވައިރަސް

 ބާރަށް ފެތުރޭ ސަރަހައްދުތަކުން މީހުން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގައި
 ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިކުރުވާފައިވެއެވެ. 27 މާރިޗް 2020 ގައި، ރާއްޖެ
 އަންނަ ފަތުރުވެރިންނަށް ޮއން-އެރައިވަލް ވިސާ ދިނުން ހުއްޓާލުމުން މި
 ހުރަސްތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަވެގެން ދިޔައެވެ. އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ޮގތުން
 ގައުމުގެ ޯބޑަރުތައް ބަންދުވިއެވެ. ގައުމުގެ ޯބޑަރުތައް އަލުން ހުޅުވީ 15
 ޖުލައި 2020 ގައެވެ. އެދުވަހު 40 ރިޯޒޓަކުން ޚިދުމަތް އަލުން ދޭން

ފެށިއެވެ.4ވ

 ބަލި ފެތުރުން ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި، މާރޗް މަހުގެ މެދުތެރެއިން ފެށިގެން
 ސަރުކާރުން ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުގެ
ތަންތަން ޚިދުމަތްދޭ  ކާބޯތަކެތީގެ  މަރުކަޒުތަކާއި،  ތައުލީމީ   ޮއފީސްތަކާއި، 
 ބަންދުކުރުމާއި، ރިޯޒޓުތަކަށް އައިސް ޮގސްވުން މަނާކުރުމާއި، ދިވެހިރާއްޖެއަށް
 އެތެރެވާ ހުރިހާ ދަތުރުވެރިން ކަރަންީޓނުކުރުމާއި، ރިޯޒޓުތަކަށް ޮގސްތިބި
މަނާކުރުން ދަތުރުކުރުން  ރަްށތަކަށް  ދިރިއުޅޭ  މީހުން   ަފތުރުވެރިން، 
ސަރަހައްދާއި، މާލެ  ގްރޭޓާ  ފެށުނުފަހުން  ފެތުރުން  ޖާމިއީ   ހިމެނެއެވެ. 
 ބައެއް ރަށްތައް 24 ގަޑިއިރު ފުރަބަންދުޮކށް، އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް
ދަތުރުފަތުރު ގައުމުގައި،  މުޅި  އަދި  މަނާކުރެވުނެވެ.   އައިސްޮގސްވުން 
 ކުރުމާއި، އާންމު ތަންތަނަށް އެއްވެ އުޅުން މަނާކުރިއެވެ. ފުރަބަންދަށް ލުއި
 ދިނުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ތަންފީޒުޮކށްފައިވަނީ މެއި މަހުގެ ނިމޭޮކޅުން ފެށިގެން،
ސްކޫލުތައް ޮއފީސްތަކާއި،  ބަހާލައިގެންނެވެ. ސަރުކާރުގެ   ފިޔަވަހިތަކަކަށް 
 ޖުލައި 1 ން ފެށިގެން މަޑުމަޑުން ހުޅުވާން ފެށިއެވެ. ޮކންމެހެން ކުރާންޖެހޭ
އެހެނިހެން ބޭރަށް  ސަރަހައްދުން  މާލެ  ގްރޭޓާ  ފިޔަވައި،   ދަތުރުތައް 
އަދި މަނާޮކށްފައެވެ.  ޮއތީ  އަދިވެސް  ދަތުރުފަތުރުކުރުން   އަޮތޅުތަކަށް 
 އެޮގތަށް ދަތުރުކުރިނަމަވެސް ދަތުރުކުރާ މަންޒިލަށް ދެވުމުން 14 ދުވަހަށް

އަމިއްލައަށް އެކަހެރިވާންޖެހެއެވެ.ވ

2 ވޯލްޑް ހެލްްތ ޯއގަނައިޒޭަޝން، ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތާ ގުޅޭ ރިޕޯޓު-67

https://worldometers.info 3 5 އޮގަސްޓް 2020 ގެ ނިޔަލަށް -ގ

 4 15 ޖުލައި 2020 – މިނިސްޓްރީ ޮއފް ޓޫިރޒަމާއި، މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕީ.އާރު ޯކޕަރޭޝަން،
 އަދި ޯމލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ޮކމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ގުޅިގެން ނެރުނު ނޫސްބަޔާން
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ރު ސަ ރި އަ ށް ކު އަ ޖެ އް ރާ ހި ވެ ން ދި ގެ ޅި އާ ގު ސާ ރި 19- ކާ ޑް ވި ޓް – ޮކ ން ްސމަ ޑް ެއސެ ޕި ރާ ރެ ްށ ކު މަ ުތ ގަ ނެ ރު ދެ ސަ ރާ އަ ށް ކު މަ ުޅ އު ރި ދި

އެސެސްމަންޓުގެ މަގުސަދާއި، މެތެޯޑލޮޖީ

އިޮކޮނމިކް ޮއފް  މިނިސްޓްރީ  ސަރުކާރުގެ  ދިވެހި  ރިޕޯޓަކީ،   މި 
 ޑިވެޮލޕްމަންޓުން ފެށި މަސައްކަތެކެވެ. މި އެސެސްމަންޓު ފުރިހަމަކުރެވުނީ
ވަގުތުގެ ނާޒުކުކަމާއި، އެހީެތރިަކމާއެކުގައެވެ.  ގެ  މޯލްޑިވްސް   ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ 
 ވީހާވެސް އަވަހަށް ހާލަތު ދެނެގަތުމުގެ ބޭނުމުގައި ދިރާސާގެ ކުރީޮކޅުގައި
މަހުގެ ޖޫން  ހިމެނޭޮގތުން، 2020  ލަފާ  ކަންކަމާއި ދޭ   ފާހަގަކުރެވުނު 
 ކުރީޮކޅު އިބްތިދާއީ ރިޯޕޓެއް ނެރެފައިވެއެވެ. ދިރާސާގެ ފައިނަލް ރިޕޯޓަކީ
 )i( :ވަކިވަކި ތިން ރިޕޯޓު ހިމެނޭ އެކުލަވާލުމެކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ
 ދެވަނަ ބައި: ވަޒީފާއަށް )ii( ފުަރތަމަ ބައި: ޖުމުލަޮގތެއްގައި އިގްތިސާދު؛
 ތިންވަނަ ބައި: އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު )iii( ުކރި އަަސރު؛ އަދި

ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ކުރި އަސަރު، މިއެވެ.ވ

 ރެޕިޑް އެސެސްމަންޓު އަމާޒުކުރެވިފައި ޮއތީ ކޮވިޑް-19 ކާރިސާގެ ސަބަބުން
ނިސްބަތް އޭގެ  ޒާތާއި  އަސަރުގެ  ކުރި  އިގްތިސާދަށް   ިދވެހިރާއްޖޭގެ 
ކުދި ކުދި،  އެންމެ  ވަޒީފާތަކަށާއި،  ޚާއްސަޮކށް  ވަކިން   ދެނެގަތުމެވެ. 
 އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ކުރި އަސަރަށް ބަލާފައިވާނެއެވެ. މި
 އެސެސްމަންޓުގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދަކަށްވީ އިގްތިސާދީޮގތުން ކާރިސާއަށް
 ރައްދުދިނުމަށް ވަގުތުން ވަގުތަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކަށް އެހީތެރިވުމާއި،
ބަޔާއި، ފުރަތަމަ  ރިޕޯޓުގައި،  މި  އެހީތެރިވުމެވެ.  އަރައިގަތުމަށް   އެކަމުން 
އޭގެ މައުލޫމާތުތަކާއި  މައިގަނޑު  ބައިގެ  ތިންވަނަ  އަދި  ބައި   ދެވަނަ 

ޯހދުންތައް ޚުލާސާޮކށްފައިވެއެވެ.ވ

މަގުދައްކައިދިނުމަށާއި، މިސްރާބަށް  އަދި  ދާއިރާ   އެސެސްމަންޓުގެ 
 އެއްކުރާ މައުލޫމާތުގެ ފެންވަރު ކަށަވަރުކުރުމަށާއި، ޓެކްނިކަލް އެހީތެރިކަން
 ޯފރުޮކށްދިނުމަށްޓަކައި މައިގަނޑު ބައިވެރިންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ޓެކްނިކަލް
މަތީގައި ލިސްޓު  މެންބަރުންގެ  )ޓެކްނިކަލް  އެކުލަވާލެވުނެވެ   ީޓމެއް 
ބޭއްވިއެވެ. ބައްދަލުވުންތައް  ގަވާއިދުން  ޓީމުން  ޓެކްނިކަލް   އެވަނީއެވެ(. 
ބޭނުންކުރާ އެއްކުރުމަށް  މައުލޫމާތު  މެތެޑޮޮލޖީއާއި،  އެސެސްމަންޓް   އަދި 
 ވަސީލަތްތައް އަދި ރިޯޕޓުކުރުމާއި ދިރާސާގެ ފެންވަރު ކަށަވަރުކުރުމަށް އަދާ

ހަމައަށް އެހީތެރިކަން ޯފރުޮކށްދިނެވެ.ވ

މަސްހުނި ބޭނުންކުރީ  ޮގތުގައި  މެތެޑޯޮލޖީއެއްގެ   އެސެސްމަންޓުގެ 
އަދަދެއްގެ ގިނަ  އަދި  ރަނގަޅު  ފެންވަރު  އެކަމަށް  އަދި   އުސޫލެކެވެ. 
ލިބެންހުރި އެސެސްމަންޓުގައި،  މި  ބޭނުންކުރެވުނެވެ.   މައުލޫމާތު 
ވަޒީފާތަކަށާއި، ސަބަބުން  ކާރިސާގެ  އަލީގައި  މައުލޫމާތުތަކުގެ   ސާނަވީ 
އަސަރު ކުރި  ވިޔަފާރިތަކަށް  ދާއިރާއަކުން  ހުރިހާ   އިގްތިސާދުގެ 
މައުލޫމާތުތައް އިބްތިދާއީ  މަސައްކަތްޮކށްފަިއވާނެއެވެ.   ެދނެގަންނަން 
މައިގަނޑުޮގތެއްގައި ދިރާސާކުރުން  ފުންޮކށް  މައުލޫމާތުތައް  އެ   ޯހދުމާއި، 
 އަމާޒުކުރެވުނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށެވެ. ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް
ޮބޑު އެންމެ  އެއީ  ތަފްސީލީޮގތެއްގައި ދިރާސާކުރެވުނީ   ކުރި އަސަރުތައް 
 ސިނާއަތަށްވެފައި، އިގްތިސާދުގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ވަޒީފާދޭ އެންމެ
ކޮވިޑް-19 ގައި  ފެބްރުއަރީ 2020  އަދި   ޮބޑު ސިނާއަތްކަމަށްވާތީއެވެ. 
 ާކރިސާ ފެށިގެން އައީއްސުރެ އެ ކާރިާސއާ އެންމެ ޮބޑަށް ކުރިމަތިލާންޖެހުނު
 ިސނާއަތަށްވެސް ވާތީއެވެ. މެތެޑޯޮލޖީގެ ތަފްސީލާއި، މައުލޫމާތު އެއްކުރުމަށް
 ކުރި މަސައްކަތްތަކާއި، އެކަމުގައި ކުރިމަތިވި ހުރަސްތައް، ރިޕޯޓުގެ ދެވަނަ

އަދި ތިންވަނަ ބައިގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާނެއެވެ.ވ

ޮއތީ 2020 ހުށަހެޅުން  ރިޯޕޓުތައް  ފަހު  އެންމެ  އެސެސްމަންޓުގެ   މި 
ޓެކްނިކަލް ކުރީޮކޅަށެވެ.  މަހުގެ  އޮގަސްޓު  ފެށިގެން،  ފަހުޮކޅުން   ޖުލައި 
ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭއަށް  އެޑްވައިޒަރީ ޓީމު މެންބަރުންނާއި، 
 އިޖްތިމާއީ އަދި އިގްތިސާދީޮގތުން ކުރި އަސަރު ދެނެގަތުމަށް އެކުލަވާލެވުނު
 އދ. ގެ ވަރކިންގ ގްރޫޕުގެ މެންބަރުންނާއި، ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ގްލޯބަލް ޕޮލިސީ
 ނެޓްވަރކް )ޖީ.ޕީ.އެން( ގެ ޓެކްނިކަލް ާމހިރުން އަދި ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ބެންޮކކް
 ރީޖަނަލް ހަބް )ބީ.އާރު.އެޗް( ގެ ތީމެޓިކް މާހިރުން މި ރިޕޯޓުގެ ދެލިކޮޕީ
އެހެނިހެން ހިފެހެއްޓުމާގުޅޭ  ފެންވަރު  އެޑިޓްކުރުމާއި،   މުރާޖައާޮކށްފައިވެއެވެ. 

 އެހީތެރިކަން ޯފރުޮކށްދީފައިވަނީ ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ. ބީ.އާރު.އެޗް އަދި

ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ޯމލްޑިވްސް އިންނެވެ.ވ
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ސާ ލާ ޚު

މައިގަނޑު ޯހދުންަތއް – ވަޒީފާތަކަށް ކުރި އަސަރު
 މިބައިަގއި ޚުލާސާ ޮކށްލާނީ ރެޕިޑް ލައިވްލިހުޑް އެސެސްމެންޓުން ޯހދާފައިވާ ޮކވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ކުރި
 އަސަރުތަކުގެ މައުލޫމާތެވެ. މި އެސެސްމެންޓު ބިނާވެފައިވާނީ ތަފާތު ޒަރީާޢތަކުން އެއްޮކށްފައިވާ މައުލޫމާތުގެ މައްޗަށެވެ. އެޮގތުން އެއްޮކށްފައިވާ މައުލޫމާތުގެ
 34  ރިޯޒޓަކަށް ޓާގެޓުޮކށްގެން ހިންގުނު ރިޒޯޓު މެނޭޖްމަންޓް ސާވޭއެއެއްގެ މައުލޫމާތު ހިމެނެއެވެ. މިއީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި  )i(ތެރޭގައި
 ޮޖބް ސެންޓަރަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ވަޒީފާއާ )ii( ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުންގެ 35 އިންސައްތަ މީހުން ބައިވެރިވެގެން ހިންގުނު ސާވޭއެކެވެ. މީގެ އިތުތުން
 އެމައްސަލަތައް ހުށަހެޅި މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ޮހވާލެވުނު ބަޔަކާއެކު ކުރެވުނު »ކީ އިންޯފމަންޓް«  )iii( ،ބެހޭ 7,500 މައްސަލައިގެ މައުޫލމާތާއި
އިންޓަވިއު ތަކަކުން އެއްކުރެވުނު މައުލޫމާތު ހިމެނެއެވެ. ޯހދުންތަކުގެ ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު ހިމަނާފައިވާނީ މި އެސެސްމެންޓުގެ 2 ވަނަ ބައިގައެވެ.ވ

5 ރެޕިޑް ލައިވްލިހުޑް އެސެސްމަންޓުގެ ފުރަތަމަ ބައި ބައްލަވާ

 އ�ނ�މ� އ�ވ�ސ�ވ�ގ�ނ� ފ�ބ�ރ�އ�ރ� 2020 ނ� ފ�ށ�ގ�ނ�5 ކ�ރ�ސ�ގ� އ�ގ�ތ�ސ�ދ� ލ�ޅ�ނ� އ�ނ�މ� ފ�ރ�ތ�މ� އ�ހ�ސ�ސ�ކ�ރ� ސ�ނ�އ�ތ�ކ� ފ�ތ�ރ�ވ�ރ�ކ�މ�ގ� ސ�ނ�އ�ތ�ވ�.
� ދ�ވ�ހ�ރ�އ�ޖ�އ�ނ� އ�ނ�-އ�ރ�އ�ވ�ލ� ވ�ސ� ދ�ނ�ނ� ހ�އ�ޓ�ލ�މ�ނ� ގ�އ�މ�ގ� ބ�ޑ�ރ�ތ�އ� އ�އ�ކ�ށ� ބ�ނ�ދ�ވ�މ�އ�ކ� މ�ޅ� ސ�ނ�އ�ތ� އ�އ�ކ�ށ� ހ�އ�ޓ�މ�ކ�ށ� އ�އ� ފ�ރ�ތ�މ

 ސ�ނ�އ�ތ�ކ�ވ�ސ� އ�އ�އ�ވ�. އ�ގ� ބ�ދ�ލ�ގ�އ�، އ�ހ�ނ�ހ�ނ� ސ�ނ�އ�ތ�ތ�ކ�ގ� ވ�ޔ�ފ�ރ�ތއ� ހ�އ�ޓ�މ�ކ�ށ� އ�އ� އ�އ�ށ�ވ�ރ� މ� ފ�ހ�ނ�، ގ�ރ�ޓ� މ�ލ� ސ�ރ�ހ�އ�ދ�ގ�އ� ޖ�މ�އ�
ފ�ތ�ރ�ނ� ފ�ށ�މ�އ�، ފ�ރ�ބ�ނ�ދ� ކ�ރ�މ�އ�ކ�ގ�އ�ވ�.�

 ފ�ތ�ރ�ވ�ރ�ކ�މ�ގ� މ�ޅ� ސ�ނ�އ�ތ�ގ� ވ�ޒ�ފ�ތ�ކ�ގ�ޅ� ތ�ފ�ސ�ހ�ސ�ބ�
 ލ�ބ�ކ�ށ�ނ�ތ�ވ�. ނ�މ�ވ�ސ�، ލ�ބ�ނ�ހ�ރ� މ�އ�ލ�މ�ތ�ށ� ބ�ލ�އ�ރ�، ހ�މ�އ�ކ�ނ�

 ރ�ޒ�ޓ�ތ�ކ�ގ�އ�ވ�ސ� 45،000 މ�ވ�އ�ޒ�ފ�ނ ވ�ޒ�ފ� އ�ދ�ކ�ރ�ކ�މ�ށ�
ދ�އ�ކ�އ�ވ�. އ�ގ� ތ�ރ�އ�ނ� 22،000 މ�ހ�ނ�ނ�ކ� ދ�ވ�ހ�ނ�ނ�ވ�.�

� ޖ�ބ�ސ�ނ�ޓ�ރ�ގ� މ�އ�ލ�މ�ތ�ތ�ކ�ށ� ބ�ލ�އ�ރ�، އ�ސ�ރ�ކ�ރ� ގ�ނ
 މ�ހ�ނ�ނ�ކ� ޚ�ދ�މ�ތ� ދ�ނ�މ�ގ� ދ�އ�ރ�ގ�އ� މ�ސ�އ�ކ�ތ�ކ�ރ�،
� ދ�ށ� ހ�ނ�ރ�ތ�އ� ހ�މ�ނ� ބ�ޔ�ށ� ނ�ސ�ބ�ތ�ވ� މ�ހ�ނ� ނ�ވ�ތ

އ�މ�އ�ލ� މ�ސ�އ�ކ�ތ� ކ�ރ� މ�ހ�ނ�ނ�ވ�.�

    �    JobCenter.mv އ�ށ� ހ�ށ�ހ�ޅ�ފ�އ�ވ� 7،500 އ�ށ�ވ�ރ� ގ�ނ
 ޝ�ކ�ވ�އ�ނ� އ�އ�ކ�ރ�ވ�ނ� މ�އ�ލ�މ�ތ�ތ�ކ�ނ�، ކ�ރ�ސ�ގ� ސ�ބ�ބ�ނ� މ� ސ�ނ�އ�ތ�ގ�
 ވ�ޒ�ފ�ތ�ކ�ށ� ވ�ގ�ތ�ނ� ވ�ގ�ތ�ށ� އ�ދ� ފ�ޅ� ދ�އ�ރ�އ�އ�ގ�އ� ކ�ރ� އ�ސ�ރ� ވ�ރ�ށ�

 ސ�ފ�ކ�ށ� ހ�މ�ވ�އ�ވ�. އ�ގ� ދ�ބ�އ�ކ�ޅ� އ�އ�ބ�ޔ�ށ�ވ�ރ� (54 އ�ނ�ސ�އ�ތ�) ގ�ނ�އ�
 ސ�ދ� ފ�ތ�ރ�ވ�ރ�ކ�މ�ގ� ދ�އ�ރ�ގ�އ� މ�ސ�އ�ކ�ތ�ކ�ރ� މ�ވ�އ�ޒ�ފ�ނ�ނ�ގ�ޅ�

 މ�އ�ސ�ލ�ތ�ކ�ވ�. އ�ދ� 14 އ�ނ�ސ�އ�ތ� މ�އ�ސ�ލ�ތ�ކ�ކ� ފ�ތ�ރ�ވ�ރ�ކ�މ� ގ�ޅ�ނ�ހ�ރ�
ދ�ތ�ރ�ފ�ތ�ރ�ކ�ރ�މ�ގ� ދ�އ�ރ�ގ�އ� މ�ސ�އ�ކ�ތ�ކ�ރ� މ�ހ�ނ�ގ� މ�އ�ސ�ލ�ތ�ކ�ވ�.�

 މައިގަނޑު ޯހދުން 1:�

ކާރިސާގެ ސަބަބުން ވަޒީފާތަކަށް އަސަރުކުރީ ވަގުތުން، އަދި ވަރަށް ފުޅާޮގތެއްގައި
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ރު ސަ ރި އަ ށް ކު އަ ޖެ އް ރާ ހި ވެ ން ދި ގެ ޅި އާ ގު ސާ ރި 19- ކާ ޑް ވި ޓް – ޮކ ން ްސމަ ޑް ެއސެ ޕި ރާ ރެ ްށ ކު މަ ުތ ގަ ނެ ރު ދެ ސަ ރާ އަ ށް ކު މަ ުޅ އު ރި ދި

14%

5%

5%

4%

4%

3%
3%

3%
5%

54%

ފަތުރުވެރިކަމާއި ކާޯބތަކެތީގެ ޚިދުމަތް

ދަތުރުފަތުރު

ގަނޑުޮކށް އަދި ވަކިވަކިން މުދާ ވިއްކުން

ތައުލީމު

އިދާރީ ޚިދުމަތްތައް

ފަންނު އަދި ކުޅިވަރާއި، މުނިފޫހިފިލުވުން

ދަނޑުވެރިކަން އަދި މަސްވެރިކަން

އިމާރާތްކުރުން

އުފެއްދުންތެރިކަން

އެހެނިހެން

ޗާޓު 1: އެކި ސިނާއަތްތަކުގައި ވަޒީފާއަށް ކުރި އަސަރު – ޮޖބްސެންޓަރުގެ މައުލޫމާތު

މަސްދަރު: JobCenter.mv ގެ މައުލޫމާތު 

JobCenter.mv އަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ބިދޭސީންގެ ވަޒީފާއާގުޅޭ ޝަކުވާތައް ހިމެނިފައެއް ނުވެއެވެ. 

 ެއހެންކަމުން، އިމާރާތްކުރުމާއި، ނުރަސްމީޮގތުން މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީ ަމސަްއކަތްތެރީން ޮބޑަށް ބަޯރސާވާ ދާއިރާތައް އެންމެ ރަނގަޅަށް ތަމްސީލުވެފައި
 ނެތުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ. ހަމަ އެފަދައިން، ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިޮކށްފައިނުވާތީ، އެ ދާއިރާއިން ވަޒީފާއާގުޅޭ ޝަކުވާތައް ވަރަށް
 މަދެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާތަކުގައި މަހަކު 5،000 ރުފިޔާއަށްވުރެ ަދށަށް މުސާރަ ކުޑަޮކށްފައިވުމަކީ ނާދިރުކަމެކެވެ. އެއީ އިްނކަމް ސަޕޯޓުގެ ޮގތުގައި
 މަހަކު ދޭ މިންވަރެވެ. ޮޖބްސެންޓަރުން ލިބެންހުރި މައުލޫމާތަކީ މައިގަނޑުޮގތެއްގައި އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކުގެ ވަޒީފާތަކުގައި ރަސްމީޮކށް މަސައްކަތްކުރާ
  ފަރާތްތަކުގެ ވަޒީފާގެ ހާލަތަށް އައި ބަދަލެވެ. އެހެންކަމުން ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާތައް ނުހިމަނައި، ރަސްމީ މަސައްކަތުގެ ބާޒާރުގައި އެންމެ ޮބޑު އަސަރެއް

ޮކށްފައިވަނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށާއި، އެއާ ގުޅިފައިވާ އެހެނިހެން ދާއިރާތަކަށްކަން އެ މައުލޫމާތުތަކުން އެނގެއެވެ.ވ

ޗާޓު 2: އަސަރުކުރި މަސައްކަތުގެ ދާއިރާތައް ވަޒީފާނެތުން އަދި  ފަގީރުކަމާއި  ނެތުމާއި،  ކަށަވަރުކަން   މުސާރައިގެ 
ވަޒީފާތަކަށް ސަބަބުން  ކާރިސާގެ  ހިމެނޭޮގތުން  އަސަރުތައް   ަފދަ 
ގްރޫޕުތަކާއި، ތަހައްމަލުކުރި  ޮބޑަށް  އެންމެ  އަސަރުތައް  ނޭދެވޭ   ކުރި 
މިންވަރަކަށް ޮކންމެވެސް  މައުލޫމާތުތަކުން  ޮޖބްސެންޓަރުގެ   ފަރާތްތައް 
 އަންގައިދެއެވެ. އެއީ އެ މައުލޫމާތުތަކުގެ ތެރޭގައި ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން
މަސައްކަތްތެރިން މަސައްކަތްތައްކުރާ  ނުރަސްމީ  ނެތުމާއި،   ހިމެނިފައި 
 ރަނގަޅަށް ތަމްސީލުވެފައި ނެތުމުންނެވެނެތްކަން ފާހަގަޮކށްލަން ޖެހެއެވެ.
ސޭލްސް އަދި  ދާއިރާ  ޚިުދމަތްދޭ  ދައްކައިދެނީ،  މައުލޫމާތުތަކުން   މި 
ޮބޑު އެންމެ  ގެއްލުމުގެ  ވަޒީފާ  އުޖޫރައާއި  މީހުންނަކީ   މަސައްކަތްކުރާ 
 އަސަރެއްކުރިއަސަރު އެންމެ ޮބޑަށް ކުރި )28 އިންސައްތަ( މީހުންކަމެވެ.
 އެންމެ ޮބޑަށް އަސަރުޮކށްފައިވާ ދާއިރާތަކުގައި ކުރާ އާންމު މަސައްކަތްތަކާ
 ިމކަމާ ގުޅުން އެބަ ހުއްޓެވެ. އެއީ ފަތުރުވެރިކަމާއި، ދަތުރުފަތުރާއި އަދި
އަމިއްލަ ގްރޫޕަކީ  އަސަރުކުރި  ޮބޑަށް  އެންމެ  ދެވަނައަށް   ވިޔަފާރިއެވެ. 
ޮއފީސްތަކުގައި އެވެ.  އިންސައްތަ(   21( ފަރާތްތައް   މަސައްކަތްކުރާ 
 މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް )18 އިންސައްތަ( އަދި އާންމު މަސައްކަތްތައް
 ކުރާ ފަރާތްތައް )13 އިންސައްތަ( ވެސް، އުޖޫރަ އަދި ވަޒީފާ ގެއްލުމުގައި
 ެއންމެ ޮބޑު އަސަރެއްކުރި ފަރާތްތަކުގެ ެތރޭގައި ހިމެނެއެވެ. އަދި ވަޒީފާއަށް
 އަސަރުކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން މެނޭޖްމަންޓް ފެންވަރުގެ މަސައްކަތްތަކުގައި
ތިބި މީހުންގެ ނިސްބަތަކީ އެންމެ 8 އިންސައްތައެވެ. )ޗާޓު 3(.ވ
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      JobCenter.mv ގ� ހ�ރ�ހ� ދ�އ�ރ�ތ�ކ�އ�ގ� މ�އ�ލ�މ�ތ� 
 ތ�ކ�ށ� ބ�ލ�އ�ރ�، 44 އ�ނ�ސ�އ�ތ� މ�ހ�ނ� ރ�ޑ�ނ�ޑ�ނ�ސ� ނ�ވ�ތ�

 އ�މ�ދ�ނ� އ�އ�ކ�ށ� ހ�އ�ޓ�ނ�ކ�މ�ށ� ރ�ޕ�ޓ�ކ�ށ�ފ�އ�ވ�އ�ވ�. 24
 އ�ނ�ސ�އ�ތ� މ�ހ�ނ� މ�ސ�ރ� ނ�ލ�ބ�ގ�ތ�ށ� ޗ�އ�ޓ�އ�ށ� ފ�ނ�ވ�ކ�މ�ށ�

 ބ�ނ�ފ�އ�ވ�އ�ވ�. އ�ދ� 32 އ�ނ�ސ�އ�ތ� މ�ހ�ނ� މ�ސ�ރ�
ކ�ޑ�ކ�ރ�ކ�މ�ށ� ބ�ނ�ފ�އ�ވ�އ�ވ�.(ޗ�ޓ� 3).3

JobCenter.mv ގ� ފ�ތ�ރ�ވ�ރ�ކ�މ�ގ� ދ�އ�ރ�ގ� މ�އ�ލ�މ�ތ� ތ�ކ�ށ� ބ�ލ�އ�ރ� ،
 އ�ނ�ސ�އ�ތ� މ�ހ�ނ� ރ�ޑ�ނ�ޑ�ނ�ސ� ނ�ވ�ތ� އ�މ�ދ�ނ� އ�އ�ކ�ށ� 31  
 ހ�އ�ޓ�ނ�ކ�މ�ށ� ރ�ޕ�ޓ�ކ�ށ�ފ�އ�ވ�އ�ވ�. 30 އ�ނ�ސ�އ�ތ� މ�ހ�ނ� މ�ސ�ރ�

 ނ�ލ�ބ�ގ�ތ�ށ� ޗ�އ�ޓ�އ�ށ� ފ�ނ�ވ�ކ�މ�ށ� ބ�ނ�ފ�އ�ވ�އ�ވ�. އ�ދ� 39 އ�ނ�ސ�އ�ތ�
މ�ހ�ނ� މ�ސ�ރ� ކ�ޑ�ކ�ރ�ކ�މ�ށ� ބ�ނ�ފ�އ�ވ�އ�ވ�.ބ�ނ�ފ�އ�ވ�އ�ވ�.(ޗ�ޓ� 3).3

 މ� އ�ސ�ސ�މ�ނ�ޓ�ގ� ބ�ނ�މ�ށ� ކ�ރ�އ�ށ� ގ�ނ�ދ�ޔ� ރ�ޒ�ޓ� މ�ނ�ޖ�މ�ނ�ޓ� ސ�ރވ� އ�ނ� ދ�އ�ކ�ގ�ތ�ގ�އ�،
 ރ�ޒ�ޓ�ތ�އ� އ�ނ�މ� ފ�ރ�ތ�މ� ބ�ނ�ދ�ކ�ރ� މ�އ�ދ�ތ�ގ�އ� (އ�ޕ�ރ�ލ� އ�ނ� ޖ�ނ� އ�ށ�)  ޕ�ރ�ލ�ގ�އ� ތ�ބ�

 މ�ވ�އ�ޒ�ފ�ނ�ގ� ތ�ރ�އ�ނ� 96 އ�ނ�ސ�އ�ތ� މ�ހ�ނ� މ�ސ�ރ�ކ�ޑ�ކ�ރ�މ�ށ�ފ�ހ� ވ�ޒ�ފ�ގ�އ�
 ބ�އ�ތ�އ�ބ�ފ�އ�ވ�އ�ވ�. އ�ދ� 4 އ�ނ�ސ�އ�ތ� މ�ވ�އ�ޒ�ފ�ނ� ވ�ޒ�ފ�އ�ނ� ވ�ކ�ކ�ށ�ފ�އ�ވ�އ�ވ� (ޗ�ޓ� 4).

 ސ�ރވ�ގ�އ� ބ�އ�ވ�ރ�ވ� ރ�ޒ�ޓ�ތ�ކ�ގ� ތ�ރ�އ�ނ� 68 އ�ނ�ސ�އ�ތ� ރ�ޒ�ޓ�ތ�ކ�ނ�، މ�ވ�އ�ޒ�ފ�ނ�ގ� އ�ހ�ރ�
ޗ�އ�ޓ�ތ�އ� މ�ދ�ކ�ރ�ކ�ނ� ރ�ޕ�ޓ�ކ�ރ�އ�ވ�.3

 މައިގަނޑު ޯހދުން 2:�

 ވަޒީފާއަށް ކުރި މައިގަނޑު އަސަރުތައް ފެންނާންހުރީ ރިޑަންޑެންސީ (މުވައްޒަފުން މަދުކުރުމުގެ ތެރެއިން
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ ކުރުން) އާއި، މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީ އަދި މުސާރަ ކުޑަކުރުމުގެ ޮގތުގައި
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ރު ސަ ރި އަ ށް ކު އަ ޖެ އް ރާ ހި ވެ ން ދި ގެ ޅި އާ ގު ސާ ރި 19- ކާ ޑް ވި ޓް – ޮކ ން ްސމަ ޑް ެއސެ ޕި ރާ ރެ ްށ ކު މަ ުތ ގަ ނެ ރު ދެ ސަ ރާ އަ ށް ކު މަ ުޅ އު ރި ދި
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މުސާރައިގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ލިބޭ / މަދުވިމުސާރަ ނުލިބޭޮގތަށް ޗުއްޓީގައި
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި / ސަސްޕެންޑްކުރި

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި
ވަޒީފާގައި ދެމެހެއްޓި އެއްވެސް އާމްދަނީއެއް ނުލިބޭ

މަސްދަރު: ރިޯޒޓު މެނޭޖްމަންޓް ސާރވޭ

 ސަރުކާރުގެ އިންކަމް ސަޕޯޓު ޕްޮރގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދި ހުށަހެޅޭ
 މައިގަނޑު ޮގތަކީ ޮޖބްސެންޓަރެވެ. ގިނަ ފަރާތްތަކަކުން ޮޖބްސެންޓަރުގައި
އެދި ސަޯޕޓަށް  އިންކަމް  ސަބަބަކީ  މައިގަނޑު   ަރޖިސްޓަރީކުރި 
އެދި ސަޯޕޓަށް  އިންކަމް  އަދި  އެކަށީގެންވެއެވެ.6   ހުށަހެޅުންކަމަށްވުން 
ރިޑަންޑެންސީ، ނިސްބަތަކީ  ޮބޑު  މީހުންގެ  ރަޖިސްޓަރީކުރި   ހުށަހެޅުމަށް 
 ނުވަތަ މުސާރަ ނުލިބޭޮގތަށް ޗުއްޓީއަށް ޮފނުވުމުގެ ސަބަބުން އެމީހުންގެ
 އާމްދަނީ ގެއްލުނު މީހުން ކަމަށްވުން އެކަށީގެންވެއެވެ. މި އެސެސްމަންޓުގެ
ޯހދުނު މެނޭޖްމަންޓު ސާރވޭއިން  ރިޒޯޓު  ގެންދިޔަ  ކުރިއަށް   ޭބނުމަށް 
 ޯހދުންތަކާ ޚިލާފަށް، ޮޖބްސެންޓަރަށް މައުލޫމާތު ދިން މީހުންގެ ތެރެއިން
 ޮބޑު ބައެއް ރިޑަންޑަންޓު ކުރިކަމަށް، ނުވަތަ މުސާރަ ނުލިބޭޮގތަށް ޗުއްޓީއަށް
ޮފނުވިކަމަށް ރިޕޯޓުޮކށްފައިވަނީ މައިގަނޑުޮގތެއްގައި މި ސަބަބަށްޓަކައެވެ.ވ

ޕޭރޯލުގައި ރިޒޯޓުގެ  ބަލާފައިވަނީ  އިން  ސާރވޭ  މެނޭޖްމަންޓް   ރިޒޯޓު 
 ތިބި މުވައްޒަފުންނަށް ޮކށްފައިވާ އަސަރެވެ. ނަމަވެސް، ޮޖބްސެންޓަރުގެ
އަމިއްލަ އިތުރުން،  ވަޒީފާތަކުގެ  ރިޒޯޓުތަކުގެ  ތެރޭގައި   މައުލޫމާތުތަކުގެ 
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޮކންސަލްޓަންޓުންނާއި،  ފަރާތްތަކާއި،   މަސައްކަތްކުރާ 
މިއިން ހިމެނެއެވެ.  ފަރާތްތައް  މަސައްކަތްަތއްކުރާ  އެހެނިހެން   ާދއިރާގެ 
 ދައްކުވައިދެނީ ރިޯޒޓުތައް އެންމެ ފުރަތަމަ ބަންދުކުރި މުއްދަތުގައި )އޭޕްރިލް
 ިއން ޖޫން އަށް(، ރިޒޯޓުތަކުގެ ޭޕރޯލްގައި ތިބި މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން
ކަނޑާލުން އެއްޮކށް  މުސާރަ  ުމޅި  ގެއްލުމާއި،  ވަޒީފާ  މީހުންގެ   ިގނަ 

މަދުކުރެވިފައިވާކަމެވެ.ވ

 6 ޮޖބްސެންޓަރުގެ މައުލޫމާތުތަކުން ދައްކާ ޮގތުގައި، ކާރިާސއިން އަސަރުކުރި ފަރާތްތަކަށް އިންކަމް ސަޕޯޓު

ޕްޮރގްރާމެއް އިއުލާނުކުރުމުން ޕޯޓަލްގައި ވަޒީފާގެ ޝަކުވާތައް ހުށަހަޅާ ނިސްބަތް ވަރަށް ޮބޑުތަނުން އިތުރުވިއެވެ.ވ

ޗާޓު 3: ވަޒީފާއަށް ކުރި އަސަރުގެ ޒާތް

މަސްދަރު: JobCenter.mv ގެ މައުލޫމާތު -
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ކުރި އަސަރު 

މަސްދަރު: JobCenter.mv ގެ މައުލޫމާތު -
ހުރިހާ ދާއިރާތައް 



14

ސާ ލާ ޚު

 މައިގަނޑު ޯހދުން 3:�

ކާރިސާގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހި (އޭޕްރީލް-ޖޫން 2020) ނިމުމާއިއެކު ވަޒީފާ ނެތުމުގެ ބިރު އިތުރުވުން

،� ޖ�ބ�ސ�ނ�ޓ�ރ�ގ� މ�އ�ލ�މ�ތ�ތ�ކ�ނ� ދ�އ�ކ� ގ�ތ�ގ�އ
 ފ�ތ�ރ�ވ�ރ�ކ�މ�ގ� ސ�ނ�އ�ތ�އ� (26 އ�ނ�ސ�އ�ތ�) އ�ހ�ނ� ހ�ރ�ހ�

 ސ�ނ�އ�ތ�އ�ގ�އ�ވ�ސ� (24 އ�ނ�ސ�އ�ތ�) ރ�ޑ�ނ�ޑ�ނ�ސ�ގ�
 (މ�ވ�އ�ޒ�ފ�ނ� މ�ދ�ކ�ރ�މ�ގ� ތ�ރ�އ�ނ� ވ�ޒ�ފ�އ�ނ� ވ�ކ�ކ�ރ�

ކ�ރ�މ�ގ�) ނ�ސ�ބ�ތ� ހ�ރ� ވ�ރ�ށ� މ�ތ�ގ�އ�ވ�.3

 ފ�ތ�ރ�ވ�ރ�ކ�މ�ގ� ސ�ނ�އ�ތ� މ� ކ�ރ�ސ�އ�ނ� އ�ރ�އ�ގ�ތ�ނ� ލ�ސ�ވ� ލ�ސ�ވ�މ�ކ� ވ�ޒ�ފ�ނ�ތ�
 މ�ހ�ނ�ގ� ނ�ސ�ބ�ތ� އ�ވ�ހ�ށ� އ�ތ�ރ�ވ�މ�ގ� ނ�ރ�އ�ކ� ކ�ރ�މ�ތ�ކ�ރ�ވ� ކ�މ�ކ�ވ�. ސ�ބ�ބ�ކ�، ރ�ޒ ޓ�ތ�އ�
� އ�ނ�މ� ފ�ރ�ތ�މ� ބ�ނ�ދ�ކ�ރ� މ�އ�ދ�ތ�ގ�އ� (އ�ޕ�ރ�ލ� އ�ނ� ޖ�ނ� އ�ށ�) ވ�ޒ�ފ�އ�ނ� ވ�ކ�ނ�ކ�ށ� ތ�ބ
މ�ހ�ނ�ވ�ސ� ރ�ޑ�ނ�ޑ�ނ�ސ�އ�ށ� ދ�އ�މ�ގ� (ވ�ޒ�ފ�އ�ނ� ވ�ކ�ކ�ރ�މ�ގ�)  ފ�ރ�ސ�ތ� ބ�ޑ�ކ�މ�ނ�ނ�ވ�.3

 ރ�ޒ ޓ� މ�ނ�ޖ�މ�ނ�ޓ� ސ�ރވ�އ�އ�، ޖ�ބ�ސ�ނ�ޓ�ރ�ގ� މ�އ�ލ�މ�ތ�ތ�ކ�ނ�
 އ�ނގ�ގ�ތ�ގ�އ�، ރ�ޑ�ނ�ޑ�ނ�ސ�ގ� ހ�ލ�ތ� ކ�ރ�މ�ތ�ވ� ގ�ނ� މ�ހ�ނ�ނ�ކ�

 ޕ�ރ�ބ�ޝ�ނ� ކ�ނ�ޓ�ރ�ކ�ޓ�ތ�ކ�ގ�އ� (އ�ނ�މ�ގ�ތ�އ�ގ�އ� 3 މ�ހ�ށ�ވ�ރ� ކ�ރ�
މ�އ�ދ�ތ�އ�ގ� ކ�ނ�ޓ�ރ�ކ�ޓ�އ�ގ�އ�) ތ�ބ� މ�ވ�އ�ޒ�ފ�ނ�ނ�ވ�.3

� މ�އ�ނ� ދ�އ�ކ�ވ�އ�ދ�ނ�، ރ�ޒ ޓ�ތ�އ� އ�ނ�މ� ފ�ރ�ތ�މ� ބ�ނ�ދ�ކ�ރ
� މ�އ�ދ�ތ�ގ�އ� (އ�ޕ�ރ�ލ� އ�ނ� ޖ�ނ� އ�ށ�)، ރ�ޒ ޓ�ތ�ކ�ގ�އ

 މ�ސ�އ�ކ�ތ�ކ�ރ� ޕ�ރ ލ� މ�ވ�އ�ޒ�ފ�ނ�ގ� ތ�ރ�އ�ނ� ގ�ނ� ބ�އ�އ�ގ�
ވ�ޒ�ފ� ގ�އ�ލ�ނ�ނ�ދ� ހ�ފ�ހ�އ�ޓ�ނ�ކ�މ�ވ�.3

 ރ�ޒ ޓ�ތ�ކ�ގ� ޕ�ރ ލ�ގ�އ� ތ�ބ� މ�ވ�އ�ޒ�ފ�ނ�ގ� ތ�ރ�އ�ނ� 4 އ�ނ�ސ�އ�ތ� މ�ހ�ނ�
 ވ�ގ�ތ�ނ� ވ�ޒ�ފ�އ�ނ� ވ�ކ�ކ�ށ�ފ�އ�ވ�ކ�މ�ށ� ރ�ޒ ޓ� މ�ނ�ޖ�މ�ނ�ޓ� ސ�ރވ� އ�ނ�
� ދ�އ�ކ�އ�ވ�. އ�ގ� މ�ނ�އ�ކ�، ކ�ވ�ޑ�19- ގ� ކ�ރ�ސ�އ� ގ�ޅ�ގ�ނ� ރ�ޒ ޓ�ތ�ކ�ގ�އ
1،800 � މ�ސ�އ�ކ�ތ�ކ�ރ� ޕ�ރ ލ� މ�ވ�އ�ޒ�ފ�ނ�ގ� ތ�ރ�އ�ނ� މ�ރޗ�/އ�ޕ�ރ�ލ� ގ�އ

 އ�އ�ހ� ދ�ވ�ހ� އ�ދ� ބ�ދ�ސ� މ�ވ�އ�ޒ�ފ�ނ�ގ� ވ�ޒ�ފ� ގ�އ�ލ�ފ�އ�ވ�މ�ކ�
އ�ކ�ށ�ގ�ނ�ވ�ކ�މ�ކ�ވ�.3
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ލިބޭޮގތަށް މުސާރަ  ދައްކާޮގތުގައި،  އިން  ސާރވޭ  މެނޭޖްމަންޓް   ރިޒޯޓް 
ގިނައެވެ ނިސްބަތް  މުވައްޒަފުންގެ  ދެމެހެއްޓި  ވަޒީފާ   ރިޒޯޓުތަކުގައި 
އޭޕްރިލް އެނގެނީ  މިއިން  އިްނސައްތަ(.   96 މުވައްޒަފުންގެ   )ޕޭރޯލް 
ޕޭރޯލް ތެރޭގައި 22،000 ދޭސީ  މުއްދަތުގެ  ގެ  ޖޫން 2020   އިން 
 މުވައްޒަފުން ހިމެނޭޮގތުން، ރިޒޯޓުތަކުގެ ޕޭރޯލުގައި ތިބޭ 45،000 އެއްހާ
ގެއްލުމުގެ ވަޒީފާ  ވަގުތުން  މީހުންނަށް  ގިނަ  ތެރެއިން   މުވައްޒަފުންގެ 
 މައްސަލަ ކުރިމަތިނުވާކަމެވެ. ރިޒޯޓު ުމވައްޒަފުންނާއެކު ބޭއްވި ތަފްސީލީ
އިންޓަރވިއު ފާހަގަކުރެވުނެވެ.  ޮގތަކަށް  އެފަދަ   އިންޓަރވިއުތަކުގައިވެސް 
 ކުރެވުނު 13 ރިޯޒޓެއްގައި މަސައްކަތްުކރާ 31 މީހުންގެ ތެރެއިން، ރިޒޯޓު
 ބަންދުކުރާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރިޒޯޓުގައި ތިބޭ މައިގަނޑު ޓީމު ފިޔަވައި
 މުޅި ރިޒޯޓުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ރިޑަންޑެންސީގެ ހާލަތު ތަތުބީގުކުރީ
ރިޯޒޓަކުންނެވެ. އެންމެ  އެޅީ(   ފިޔަވަޅު  މަދުކުރުމުގެ   )މުވައްޒަފުން 
 އެހެން ހުރިހާ ރިޯޒޓަކުންވެސް މުވައްޒަފުން ވަޒީފާގައި ބޭތިއްބުމަށް އެކި
ކުރެވުނު އިންޓަރވިއު  އެހެންނަމަވެސް،  ހަމަޖެއްސިއެވެ.   އިންތިޒާމުތައް 
 ފަރާތްތަކުން ދިން މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު، ރިޯޒޓުތައް ހުޅުވޭޮގތް ނުވެއްޖެނަމަ
އެކަށީގެންވާކަމެއްކަން މަދުކުރުމަކީ  މުވައްޒަފުން  ފަހުން  މަހުގެ    ޫޖން 

އެނގުނެވެ.ވ
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3 �މ�ހ�ށ�ވ�ރ� ކ�ރ

އ�މ�ދ�ނ� ނ�ލ�ބ�

ސ�ސ�ޕ�ނ�ޑ� ކ	ށ�ފ�އ� ވ�ޒ�ފ�އ�ނ� ވ�ކ�ކ	ށ�ފ�އ�

މ�ސ�ރ� ނ�ލ�ބ�ގ	ތ�ށ� ޗ�އ�ޓ�ގ�އ� މ�ސ�ރ�އ�ގ� ދ�ބ�އ�ކ�ޅ�
އ�އ�ބ�އ� ލ�ބ� /2މ�ސ�ރ� ކ�ޑ�ކ	ށ�ފ�އ�

3-6 �މ�ހ�ށ�ވ�ރ� ކ�ރ

6-12 �މ�ހ�ށ�ވ�ރ� ކ�ރ

1-2 �އ�ހ�ރ�ށ�ވ�ރ� ކ�ރ

2-5 �އ�ހ�ރ�ށ�ވ�ރ� ކ�ރ

5 �އ�ހ�ރ�ށ�ވ�ރ� ދ�ގ

ޗާޓު 4: މަޒީފާއަށް އަސަރުކުރި ގުރޫޕުތަކުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާގެ މުއްދަތު

 ރިޒޯޓު މެނޭޖްމަންޓް ސާރވޭއާއި، ޮޖބްސެންޓަރުގެ މައުލޫމާތުތަކުގައި ރިޕޯޓު
 ކުރެވިފައިވާޮގތުގައި، ރިޑަންޑެންސީގެ ހާލަތު އެންމެ އާންމުޮކށް ކުރިމަތިވީ
މަސްދުވަހަށްވުރެ  3 މުވައްޒަފުންނަށެވެ.  ތިބި  ގައި   'ޕްޮރބޭޝަން' 
ޕްޮރބޭޝަން މުވައްޒަފަކީ  ުހންނަ  ޮކންޓްރެކްޓެއްގައި  މުއްދަތުގެ   ކުރު 
 ޮކންޓްރެކްޓެއްގައި ހުންނަ މުވައްޒަފެއްގެ ޮގތުގައި ބެލުމަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ
ވަޒީފާ މުވައްޒަފުން  އުސޫލެވެ.  އަމަލުކުރާ  އާންމުޮކށް   ސިނާއަތުގައި 
މެދުގައި މުވައްޒަފުންގެ  ދިވެހި  ޚާއްސަޮކށް  ވަކިން  އާދަ   ބަދަލުކުރުމުގެ 
 އާންމު ކަމަށްވާއިރު، ވަކި ވަގުތެއްގައި ޕްޮރބޭޝަންގައި ތިބ މުވައްޒަފުންގެ
އަލަށް އެފަދައިން،  ހަމަ  އެކަށީގެްނވާކަމެކެވެ.  އިތުރުވުމަކީ   ނިސްބަތް 
އިތުރުވުމަކީ މުވައްޒަފުން  ތިބޭ  ޕްޮރބޭޝަންގައި  ރިޒޯޓުތަކުގައި   ހުޅުވާ 
ޮޖބްސެންޓަރުގެ ދައްކާޮގތުގައި،  އިން   4 ޗާޓު    އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ. 
ތެރެއިން ގްރޫޕުތަކުގެ  އަސަރުކުރި  ވަޒީފާއަށް  ބަލާއިރު،   ަމއުލޫމާތުތަކަށް 
 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާއި ސަސްޕެންޑުކުރުން އެންމެ ގިނައީ 3 މަހަށްވުރެ
ވަޒީފާއަށް މުވައްޒަފުންގެއެވެ.  ތިބި  ޮކންޓްރެކްޓުތަކުގައި  މުއްދަތުގެ   ކުރު 
 އަސަރުކުރި ގްރޫޕުތަކުގެ ތެރެއިން އެއަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތުގެ ޮކންޓްރެކްޓުގައި
މަދެވެ. ސަސްޕެންޑުކުރުން  ވަކިކުރުމާއި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން   ތިބި 
މުވައްޒަފުން ތިބި  ޮކންޓްރެކްޓުތަކުގައި  މުއްދަތުގެ  ކުރު  މަހަށްވުރެ   3 

21%

24%

24%

24%

އ�ނ�މ� އ�ވ�ހ�ށ�ވ�ސ� ޖ�ލ�އ� 2020 ގ�އ� ހ�ނ�ގ�ނ� ރ�ނގ�ޅ�ވ�ނ�ކ�މ�ށ� ބ�ލ�ވ� ރ�ޒ�ޓ�ތ�ށ�

ރ�ޒ�ޓ�ތ�ށ�

ރ�ޒ�ޓ�ތ�ށ�

ރ�ޒ�ޓ�ތ�ށ�

ސ�ޕ�ޓ�މ�ބ�ރ�/އ�ކ�ޓ�ބ�ރ� 2020 ހ�ސ�ބ�ގ�އ� ހ�ނ�ގ�ނ� ރ�ނގ�ޅ�ވ�ނ�ކ�މ�ށ� ބ�ލ�ވ�

ހ�ނ�ގ�ނ� ރ�ނގ�ޅ�ވ�ނ� 2021 ގ� އ� އ�ހ�ރ� ހ�ސ�ބ�ގ�އ�

ޔ�ޤ�ނ�ކ�ނ�ނ�ތ� ގ�ނ� ކ�ނ�ކ�ނ� ހ�މ�ނ�ތ� އ�ނ�ދ�ޒ�ކ�ރ�ނ� އ�ނދ�ގ�

މަސްދަރު: JobCenter.mv ގެ މައުލޫމާތު 

 ބަލާފައިވާނީ ޕްޮރބޭޝަންގައި ތިބި މީހުންގެ ގޮތުގައެވެ. ހަމައެއާއެކު، ސާރވޭ
މީހުން އިންސައްތަ   4 ތެރެއިން  މުވައްޒަފުންގެ  ޕޭރޯލް  އިރު   ކުރެވުނު 
 ތިބީ ޕްޮރބޭޝަންގައި ކަމަށް ރިޒޯޓު ެމނޭޖްމަންޓް ސާރވޭއިން ދައްކައެވެ.
އިންސައްތަ(  29( އެއްބައި  ތިންބައިކުޅަ  ގާްތގަނޑަކަށް  ތެރެއިން   އޭގެ 

މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ގެއްލުނެވެ.ވ

 ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ )އެމް.އެން.ޔޫ( އިން ކުރި ދިރާސާއެއްގައި
 އަންދާޒާޮކށްފައިވަނީ، 2020 ގެ ތިްނވަނަ އަދި ހަތަރުވަނަ ކުއަރޓާގައި
އިންސައްތައަށް  30 ޮއކިއުޕަންސީ  އެވަރެޖް  ރިޒޯޓުތަކުގެ   ރާއްޖޭގެ 
 ަދށްވާނެކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން، މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ރިޒޯޓުތަކުގެ ހިންގުން
 ާއންމު ހާލަތަށް ނައުމާއި، އަދި ާއންމު ހާލަތަކަށް އައި ނަމަވެސް ޮކވިޑް
 ގެ ކުރިން ޮއތް ހާލަތަށް އަނބުރާ ރުޖޫއަވާނެ އަވަސްމިނަކީ، ރިޒޯޓުތަކުގެ
މަސައްކަތްކުރާ ދާއިރާތަކުގައި  ުގޅުންުހރި  ފަތުރުވެރިކަމާ   މުވައްޒަފުންނާއި، 
 ުމވައްޒަފުންނާއި، ވަޒީފާ ޯހދާ ފަރާތްތައް އަދި ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށް އަލަށް
 ުނކުންނަ ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާގެ ޔަގީްނކަން ގާއިމުކުރުމަށްޓަކައި މުހިންމު

ކަންކަމެވެ.ވ

 ރިޒޯޓު މެނޭޖްމަންޓް ސާރވޭގައި މި ަޔގީންކަން ނެތްކަމުގެ ކަންޮބޑުވުން
ބަދަލުވާނެ ހާލަތަކަށް  އާންމު  ހިންގުން  ރިޒޯޓުތަކުގެ   ތަކުރާރުކުރެވުނެވެ. 
 އިރެއް ނޭނގޭކަމުގެ ކަންޮބޑުވުން ގިނަ ރިޯޒޓުތަކުން )57 އިންސައްތަ(
ކަންކަން އަންނަނިވި  ސާރވޭއިން  މެނޭޖްމަންޓް  ރިޒޯޓު   ފާޅުކުރިއެވެ. 

ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ވ

ލަސްވުމުން، އަރައިގަތުން  ކާރިސާއިން  ސިނާއަތް   ފަތުރުވެރިކަމުގެ 
 މިހާރުވެސް ވަޒީފާ ގެއްލިފައި ތިބި މީހުްނނާއި، ވަޒީފާ ބަދަލުވުމުގެ ތެރޭގައި
 ތިބި މީހުން ދިގު މުއްދަތަކަށް ވަޒީފާ ނެތުމާ ކުރިމަތިލާންޖެހުމަކީ ވަރަށް
 އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ. ހަމަ އެފަދައިން، ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށް އަލަށް ނުކުންނަ

ފަރާތްތައް ވަޒީފާ ޯހދުމުގައި ޮގންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެއެވެ.ވ

ރިޯޒޓުތައް މުއްދަތުގައި  މަހުގެ  ތިން  ފުރަތަމަ  ބަންދުކުރި   ރިޯޒޓުތައް 
 ބަންދުކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުމާ ގުޅިގެން ޕޭރޯލް މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން
 63 އިންސައްތަ މުވައްޒަފުން އަނބުރާ އެމީހުންގެ ރަށަށް ނުވަތަ ގައުމަށް
ޯހދުންތަކުން ސާރވޭގެ  މެނޭޖްމަންޓް  ރިޒޯޓު   ޮފނުވާލާފައިވާކަމަށްވެސް 
 ދައްކައެވެ. 2020 ގެ ތިންވަނަ އަދި ހަތަރުވަނަ ުކއަރޓާގައި ރިޯޒޓުތައް
ޖޫން މުވައްޒަފުން  ޮފނުވާލެވުނު  އަނބުރާ  އެޮގތުން   ނުހުޅުވިއްޖެނަމަ، 
އެބައޮތެވެ. ބިރު  ދާންޖެހުމުގެ  ރިޑަންޑަންސީއަށް  ފަހުން  ގެ   2020 
ބަލާއިރު، މައުލޫމާތުތަކަށް  އާންމު  ލިބުނު  އިންޓަރވިއުތަކުން   ތަފްސީލީ 
ކުރިމަތިލާނެ އެކަމާ  މުއްދަތުގައި  މަހުގެ  ތިން  ބަންދުކުރި   ރިޯޒޓުތައް 
 ޮކންމެވެސް ޮގތެއް އެމީހުން ޯހދާނެއެވެ. ނަމަވެސް، ދިގު މުއްދަތަކަށް މި
 ސިނާއަތަށް އަސަުރކުރާނަމަ، ޖުލައި 2020 ގެ ފަހަށް ވަޒީފާ ގެއްލުމާއި

މުސާރައިގެ ޔަގީންކަން ނެތުމުގެ ބިރު އެބައޮތެވެ.ވ
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ސާ ލާ ޚު

 މައިގަނޑު ޯހދުން 4:�

ވަޒީފާއަދާކުރާ އާބާދީއަށް އާމްދަނީގެ ޮބޑު ބައެއް ގެއްލުން

 ލ�ފކ�ރ�ވ�ގ�ތ�ގ�އ�، ރ�ޒ�ޓ�ތ�ކ�ގ�އ� މ�ސ�އ�ކ�ތ�ކ�ރ މ�ވ�އ�ޒ�ފ�ނ�ގ� ތ�ރ�އ�ނ� ވ�ޒ�ފ ދ�މ�ހ�އ�ޓ�، އ�ދ� އ�ޕ�ރ�ލ� އ�ނ� ޖ�ނ�
 2020 ށ� ދ�ށ� މ�ސރ�އ�އ� ލ�ބ�ނ� މ�ހ�ނ�ނ�ށ� ލ�ބ�ނ� ކ�ވ�ޑ�19- ގ� ކ�ރ�ނ� ލ�ބ�މ�ނ� އ�އ� އމ�ދ�ނ�އ�ށ�ވ�ރ�
 70 އ�ނ�ސ�އ�ތ� ދ�ށ� އމ�ދ�ނ�އ�ކ�ވ�. ވ�ޒ�ފ ދ�މ�ހ�އ�ޓ� ގ�ނ� މ�ވ�އ�ޒ�ފ�ނ�ނ�ށ� ދ�ނ� 3 މ�ހ�ގ� އ�ޖ�ރ� ޕ�ކ�ޖ�ގ�

 މ�އ�ދ�ތ� ނ�މ�ނ� ޖ�ނ� 2020 އ�ށ�ވ�. އ�ގ� ތ�ރ�އ�ނ� ގ�ނ� ރ�ޒ�ޓ�ތ�އ� އ�ލ�ނ� ހ�ނ�ގ�ނ� ފ�ށފ�އ�އ� ނ�ވ�އ�ވ�. މ�ގ�
 ސ�ބ�ބ�ނ� ވ�ޒ�ފއ�ނ� ވ�ކ�ކ�ރ�މއ�، މ�ސރ� ނ�ލ�ބ�ގ�ތ�ށ� ޗ�އ�ޓ�އ�ށ� ފ�ނ�ވ�މ�ގ� ނ�ރ�އ�ކ ބ�ޑ�ވ�. އ�ގ� ނ�ތ�ޖއ�އ�

ގ�ތ�ނ� އމ�ދ�ނ� އ�އ�ކ�ށ� ހ�އ�ޓ�މ�ގ� ފ�ރ�ސ�ތ� އ�ބ� އ�ތ�ވ�.3

 ކރ�ސ ފ�ށ�ނ�އ�ސ�ރ� ރ�ޒ�ޓ� މ�ވ�އ�ޒ�ފ�ނ�ގ� އމ�ދ�ނ�އ�ށ� ކ�ރ� އ�ސ�ރ�
 އ�ހ�ސސ�ކ�ރ�ވ�ނ� ސ�ރވ�ސ� ޗޖ� މ�ދ�ވ�މ�ނ�ނ�ވ�. މ�ވ�އ�ޒ�ފ�ނ�ގ� އމ�ދ�ނ�ގ� 40

އ�ނ�ސ�އ�ތ� ހ�އ�ސކ�ރ�ނ� ސ�ރވ�ސ� ޗޖ�ވ�.3

 ޖ�ބ�ސ�ނ�ޓ�ރ�ގ� މ�އ�ލ�މތ�ތ�އ� ދ�އ�ކގ�ތ�ނ�، ކ�ވ�ޑ�19- ގ� ކ�ރ�ނ� ފ�ތ�ރ�ވ�ރ�ކ�މ�ގ� ދއ�ރގ�އ�
 މ�ސ�އ�ކ�ތ�ކ�ރ މ�ވ�އ�ޒ�ފ�ނ�ނ�ށ� އމ�ދ�ނ�ގ� ގ�ތ�ގ�އ� އ�ވ�ރ�ޖ�ގ�ތ�އ�ގ�އ� މ�ހ�އ�ގ� މ�އ�ޗ�ށ� 12،480
 ރ�ފ�ޔ (809 ޑ�ލ�ރ�) ލ�ބ�ނ�ވ�. އ�އ� އ�ހ�ނ� ދއ�ރތ�ކ އ�ޅކ�ޔއ�ރ�، ތ�ނ�ކ�ޅ�އ� އ�ތ�ރ� ޖ�މ�ލ�
 އ�ވ�ރ�ޖ� އމ�ދ�ނ�އ�ކ�ވ�. ޖ�ބ�ސ�ނ�ޓ�ރ�ށ� ހ�ށ�ހ�ޅ�ފ�އ�ވ މ�އ�ސ�ލ�ތ�ކ�ށ� ބ�ލއ�ރ�، ކ�ވ�ޑ�19- ގ�
 ސ�ބ�ބ�ނ� ފ�ތ�ރ�ވ�ރ�ކ�މ�ގ� ސ�ނއ�ތ�ގ� 2،400 މ�ވ�އ�ޒ�ފ�ނ�ނ�ށ� އމ�ދ�ނ�ގ� ޔ�ގ�ނ�ކ�ނ� މ�ޅ�ނ�

 ގ�އ�ލ�ނ�ވ�. ލ�ފކ�ރ�ވ�ގ�ތ�ގ�އ� އ�ގ� ނ�ތ�ޖއ�އ�ގ� ގ�ތ�ނ� ފ�ތ�ރ�ވ�ރ�ކ�މ�ގ� ދއ�ރގ� މ�ވ�އ�ޒ�ފ�ނ� އމ�ދ�ނ�
ގ�އ�ލ� މ�ނ�ވ�ރ� މ�ހ�ކ� 30 މ�ލ�އ�ނ� ރ�ފ�ޔ (1.9 މ�ލ�އ�ނ� ޑ�ލ�ރ�) އ�ށ� އ�ރނ�އ�ވ�.3

 ޖ�ބ�ސ�ނ�ޓ�ރ�ގ� މ�އ�ލ�މތ�ތ�ކ�ގ� ދ�ރސއ�ނ� ދ�އ�ކގ�ތ�ގ�އ�، އ�ގ�ތ�ސދ�ގ� ހ�ރ�ހ ދއ�ރއ�ކ�ނ� ރ�ޕ�ޓ�ކ�ށ�ފ�އ�ވ
 ކ�ސ�ތ�ކ�ގ� ތ�ރ�އ�ނ�، 68 އ�ނ�ސ�އ�ތ� މ�ހ�ނ�ގ� އމ�ދ�ނ� އ�އ�ކ�ށ� ހ�އ�ޓ�ނ�ވ�. އ�ދ� 38 އ�ނ�ސ�އ�ތ� މ�ހ�ނ�

 އމ�ދ�ނ� ދ�ށ�ވ�ކ�މ�ށ� ރ�ޕ�ޓ�ކ�ރ�އ�ވ� (ޗޓ� 5). މ�ސރ� ނ�ލ�ބ�ގ�ތ�ށ� ޗ�އ�ޓ�އ�ށ� ފ�ނ�ވ� މ�ހ�ނ�ގ� ތ�ރ�އ�ނ� 70
 އ�ނ�ސ�އ�ތ� މ�ހ�ނ�ނ�ށ� 5،000 ރ�ފ�ޔ އއ� 14،999 ދ�މ�ދ� (324 ޑ�ލ�ރއ� 973 ޑ�ލ�ރ ދ�މ�ދ�) އމ�ދ�ނ�

 އ�ނ�ވ�އ�ވ�. އ�ދ� 15،000 ރ�ފ�ޔއ�ށ� ވ�ރ� މ�ތ�ނ� (973 ޑ�ލ�ރ�ށ�ވ�ރ� މ�ތ�ނ�) އމ�ދ�ނ� އ�ނ�ވ� މ�ހ�ނ�ގ�
 ނ�ސ�ބ�ތ�ކ� 21 އ�ނ�ސ�އ�ތ�އ�ވ�. ހ�މ� އ�ފ�ދ�އ�ނ�، ވ�ޒ�ފއ�ނ� ވ�ކ�ކ�ށ�ފ�އ�ވ މ�ހ�ނ�ގ� ތ�ރ�އ�ނ� 75 އ�ނ�ސ�އ�ތ�
 މ�ހ�ނ�ނ�ށ� 5،000 ރ�ފ�ޔ އއ� 14،999 ދ�މ�ދ� (324 ޑ�ލ�ރއ� 973 ޑ�ލ�ރ ދ�މ�ދ�) އމ�ދ�ނ� އ�ނ�ވ�އ�ވ�.

 އ�ދ� 15،000 ރ�ފ�ޔއ�ށ� ވ�ރ� މ�ތ�ނ� (973 ޑ�ލ�ރ�ށ�ވ�ރ� މ�ތ�ނ�) އމ�ދ�ނ� އ�ނ�ވ� މ�ހ�ނ�ގ� ނ�ސ�ބ�ތ�ކ�
18 އ�ނ�ސ�އ�ތ�އ�ވ� (ޗޓ� 7).3
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ރު ސަ ރި އަ ށް ކު އަ ޖެ އް ރާ ހި ވެ ން ދި ގެ ޅި އާ ގު ސާ ރި 19- ކާ ޑް ވި ޓް – ޮކ ން ްސމަ ޑް ެއސެ ޕި ރާ ރެ ްށ ކު މަ ުތ ގަ ނެ ރު ދެ ސަ ރާ އަ ށް ކު މަ ުޅ އު ރި ދި

ގައި  ރިޒޯޓް މެނޭޖްމަންޓް ސާރވޭ އިން ދައްކާޮގތުން މާރޗް 2020 
އަހަރު ކުރީ  އޭގެ  ޗާޖު  ސަރވިސް  ލިބުނު  މުވައްޒަފުންނަށް   ރިޒޯޓު 
 ލިބުނު ސަރވިސް ޗާޖަށްވުރެ 38 އިންސައްތަ ދަށެވެ. ސާރވޭކުރެވުނު
2020 ފެބްރުއަރީ  އަދަދަކީ  ޗާޖުގެ  ސަރވިސް  ދިން   ރިޯޒޓުތަކުން 
 ގައި 621 ޑޮލަރެވެ. އަދި މާރޗް 2020 ގައި 442 ޑޮލަރެވެ. ގިނަ
 ރިޒޯޓުތަކުގައި މާރޗް 2020 ގައި ދިން ސަރވިސް ޗާޖު މިދިޔަ އަހަރުގެ
 އެ މުއްދަތުގައި ދިން ސަރވިސް ޗާޖަށްވުރެ މަދެވެ. ނަމަވެސް، ސާރވޭ
 ކުރެވުނު ރިޒޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން 18 އިންސައްތަ ރިޯޒޓުތަކުން ސަރވިސް
 ޗާޖުގެ ޮގތުގައި ދެއްކި އަދަދަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާދެއެވެ. އަދި 35
 އިންސައްތަ ރިޯޒޓުތަކަށް މާރޗް 2020 އާއި މިދިޔަ އަހަރު އެ މުއްދަތުގައި
 ދެއްކި ސަރވިސް ޗާޖުގެ އަދަދު 40 އިންސައްތަ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ
 އިތުރެވެ. 2020 ގެ ދެވަނަ ކުއަރޓާގައި 95 އިންސައްތަ ރިޯޒޓުތައް
ފުރަތަމަ ތާރީޚުގައި  ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ގުޅިގެން،  ބަންދުކުރުމާ   ވަގުތީޮގތުން 
 ފަހަރަށް ފަތުރުވެރިން އައި އަދަދު ސުމަކަށް ވެއްޓުނެވެ. އެހެންކަމުން،
އެއްވެސް މުވައްޒަފުންނަށް  ރިޒޯޓު  ށް   2020 ޖޫން  އިން   އޭޕްރިލް 
 ަސރވިސް ޗާޖެއް ނުލިބެއެވެ. ޮޖބްސެންޓަރުގެ މައުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު،
 ރިޒޯޓު މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ޕްޮރފެޝަނަލް އަދި މެނޭޖްމަންޓް ފެންވަރުގެ
 މަޤާމުތަކަށްވުރެ ދަށް މަޤާމުތައް އަދާކުރާ މުވައްޒަފުންގެ އާމްދަނީގެ 40
މެނޭޖްމަންޓް ރިޒޯޓް  ޗާޖެވެ.  ސަރވިސް  ހިއްސާކުރަނީ   ިއންސައްތަ 
 ސާރވޭއިން ދައްކާޮގތުގައި 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރިލް އާއި ޖޫން މަހާ
ޮގތުގައި ދީފައިވަނީ  ދެމެދު އެވަރެޖްޮގތެއްގައި މަހަކު ސަރވިސް ޗާޖުގެ 
 482 ޑޮލަރެވެ. އެހެންކަމުން، ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން 2020 ގެ އޭޕްރިލް
 އިން ޖޫން އަށް ހިނގި 3 މަހުގެ ތެރޭގައި ހަމައެކަނި ސަރވިސް ޗާޖު
 ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން އެވަރެޖްޮގތެއްގައި އާމްދަނީގެ ޮގތުގައި 482 ޮޑލަރު
 )7،432 ރުފިޔާ( މަދުވެފައިވެއެވެ. މިއީ ރިޒޯޓުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ
 ދިވެހި މުވައްޒަފުންގެ ޖުމްލަ ނިސްބަުތން މި މުއްދަތުގައި 32 މިލިއަން

ޑޮލަރު )450 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށްވުރެ ގިނަ( ގެ ގެއްލުމެކެވެ.ވ

 ރިޯޒޓުތައް ބަންދުކުރި މުއްދަތުކަމަށްވާ އޭޕްރިލް އިން ޖޫން 2020 ށް
 ވަޒީފާ ދެމެހެއްޓި މުވައްޒަފުންގެ އާމްދަނީ ވަރަށް ޮބޑަށް ދަށްވެފައިވާކަން
 ރިޒޯޓު މެނޭޖްމަންޓް ސާރވޭއިން ދައްކައެވެ. މި މުއްދަތުގައި އާމްދަނީގެ
325 އާމްދަނީއަކީ  އެވަރެޖް  ދަށް  އެންމެ  މީހުންގެ  ލިބުނު   ޕެކޭޖު 
އިންސައްތަ  26 ގާތްގަނޑަކަށް  އެވެ.  ރުފިޔާ(   4،996.08(  ޮޑލަރު 
ޮޑލަރާ  500 ޮޑލަރާއި   350 މަތިން  އަދަދަށްވުރެ  މި   ރިޯޒޓުތަކުން 
އިންސައްތަ  24 ރިޕޯޓުޮކށްފައިވާއިރު،  ދިންކަމަށް  އަދަދަކަށް   ދެމެދުގެ 
ކުޑަ އެންމެ  މަހު   3 ޮއތް  ކުރިއަށް  ރިޕޯޓުޮކށްފައިވަނީ   ރިޯޒޓުތަކުން 
 މުސާރައެއްގެ ޮގތުގައި ދެވޭނީ 200 ޮޑލަރު )3،084 ރުފިޔާ( ކަމަށެވެ.
 މަހު މުސާރައިގެ ޮގތުގައި އެންމެ 69 ޮޑލަރު )1،000 ރުފިޔާ ކަނޑައެޅި
މުސާރައިގެ ކުޑަ  އެންމެ  އިތުރުން،  މީގެ  އެބަހުއްޓެވެ.   ރިޯޒޓުތައްވެސް 
ދޭަކމަށް އިތުރަށް  އަށްވުރެ  ރުފިޔާ(   7،710( ޮޑލަރު   ޮގތުގައި 500 

ރިޕޯޓުޮކށްފައިވަނީ އެންމެ ރިޯޒޓަކުންނެވެ.ވ
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ސާ ލާ ޚު

.I

 މައިގަނޑު ޯހދުން 5:�

ޕ�ރ�ބ
ޝ�ނ� ކ�ނ�ޓ�ރ�ކ�ޓ�ގ�އ� ތ�ބ� މ�ވ�އ�ޒ�ފ�ނ�II.ޒ�ވ�ނ�ނ�

.III�ތ�ރ�ނ�ކ�ތ�ސ� މ�ސ�އ
 އ�މ�އ�ލ� މ�ސ�އ�ކ�ތ�ކ�ރ� މ�ހ�ނ�ނ�އ�، ފ�ރ�ލ�ނ�ސ�ރ�ނ�IV.ނ�ރ�ސ�މ� މ�ސ�އ�ކ�ތ�ކ�ރ� ބ�ދ
އ�ދ� ކ�މ�އ�ނ�ޓ� ވ�ނ�ޑ�ރ�ނ�

ވަޒީފާއަށް ކުރި ނޭދެވޭ އަސަރު އެންމެ ޮބޑަށް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ޮއތް ގްރޫޕުތައް
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ރު ސަ ރި އަ ށް ކު އަ ޖެ އް ރާ ހި ވެ ން ދި ގެ ޅި އާ ގު ސާ ރި 19- ކާ ޑް ވި ޓް – ޮކ ން ްސމަ ޑް ެއސެ ޕި ރާ ރެ ްށ ކު މަ ުތ ގަ ނެ ރު ދެ ސަ ރާ އަ ށް ކު މަ ުޅ އު ރި ދި

ޝަކުވާތަކުގެ ހުށަހެޅުނު  ޮޖބްސެންޓަރަށް   –  ޒުވާނުން 
 ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށްވުރެ ގިނައީ 30 އަހަރަށްވުރެ ހަގު

މީހުންނާ ގުޅޭ ޝަކުވާތައް

ނުރަސްމީ މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން

ޕްޮރބޭޝަން ޮކންޓްރެކްޓުގައި ތިބި މުވައްޒަފުން

 އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނާއި، ފްރީލާންސަރުން އަދި
ޮކމިއުނިޓީ ވެންޑަރުން

(I)

(II)

(IV)

(III)

އަސަރުކުރިކަމަށް އާމްދަނީއަށް  ނުވަތަ  ވަޒީފާއަށް   ޖުމުލަޮގތެއްގައި، 
41( ދެމީހަކު  މީހަކުން  ފަސް  ޮކންމެ  ރިޯޕޓުކުރި   ޮޖބްސެންޓަރުގައި 
ޒުވާނުންނެވެ. ދެމެދުގެ  އަހަރާ  އަހަރާއި 30  އެއީ 21   އިންސައްތަ( 
ޒުވާނުންނެވެ. އަހަރުގެ   20 އަހަރާއި   15 އިންސައްތައަކީ   9  އަދި 
 ޮޖބްސެންޓަރުގައި ރިޯޕޓުކުރި މީހުންގެ ެތރެއިން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި
 މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ފަރާތުންވެސް ހަމަ މިފަދަ މަންޒަރެއް ފެނެއެވެ.
 އެޮގތުން، އޭގެ ތެރެއިން 45 އިންސައްތަ މީހުންނަކީ 21 އަހަރާއި 30
 ައހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާގެ މީހުންނެވެ. ޮޖބްސެންޓަރުގެ މައުލޫމާތުތަކުން
 ެފންނަޮގތުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ރިޑަންޑަންޓުވެގެން އަދި އޭގެ
 ނަތީޖާއެއްގެ ޮގތުން އާމްދަނީ ހުއްޓުމުގެ އަސަރު އެންމެ ޮބޑަށް ކުރީ 15
 އަހަރާއި 20 އަހަރާ ދެމެދުގެ ޒުވާނުންގެ މެދުގައެވެ. މި އުމުރުފުރާގެ ގިނަ
 މީހުން އަދާކުރީ ޮއފީސް މަސައްަކތްކުރާ ވަޒީފާއެވެ. 20 އަހަރާއި 30
 އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާގެ މީހުންގެ ތެރެއިން މުޅީން އެއްޮކށް އާމްދަނީ
އަދި 21 ކުރިއެވެ.  މީހުންނަށް  އިންސައްތަ  އަސަރު 75   ހުއްޓުމުގެ 
 އަހަރާއި 20 އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާގެ 39 އިންސައްތަ މީހުންނަށާއި،
 15 އަހަރާއި 20 އަހަރާ ދެމެދުގެ 25 އިންސައްތަ މީހުންނަށް އާމްދަނީ

މަދުވުމުގެ އަސަރުކުރިއެވެ.ވ

ކުރީ ޮބޑަށް  އެންމެ  އަސަރު  ގެއްލުމުގެ  ވަޒީފާ  ފެށުނީއްސުރެ   ކާރިސާ 
 ޕްޮރބޭޝަން މުވައްޒަފުންނަށްކަމަށް ޮޖބްސެންޓަރުގެ މައުލޫމާތުތަކާއި، ރިޒޯޓު
ކުރެވުނު މަސައްކަތްތެރީންނާއެކު  ރިޒޯޓު  އަދި  ސާރވޭ   މެނޭޖްމަންޓް 
ވަޒީފާ މުވައްޒަފުން  ރިޒޯޓު  އެނގުނެވެ.  އިންޓަރވިއުތަކުން   ތަފްސީލީ 
މެދުގައި މުވައްޒަފުންގެ  ދިވެހި  ޚާއްސަޮކށް  ވަކިން  އާދަ   ބަދަލުކުރުމުގެ 
 އާންމު ކަމަށްވާއިރު، ވަކި ވަގުތެއްގައި ޕްޮރބޭޝަންގައި ތިބ މުވައްޒަފުންގެ
އަލަށް އެފަދައިން،  ހަމަ  އެކަށީގެްނވާކަމެކެވެ.  އިތުރުވުމަކީ   ނިސްބަތް 
އިތުރުވުމަކީ މުވައްޒަފުން  ތިބޭ  ޕްޮރބޭޝަންގައި  ރިޒޯޓުތަކުގައި   ހުޅުވާ 

އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ.ވ

ދައްކާޮގތުގައި މައުލޫމާތުތަކުން  ޮޖބްސެންޓަރުގެ  ދާއިރާއަކުންވެސް   ހުރިހާ 
 ތިންމަސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއްގައި މަސައްކަތް ޮކށްފައިވާ
ވީކަމަށް ރިޑަންޑަންޓް  މީހުން  އިންަސއްތަ   86 ތެރެއިން   މީހުންގެ 
މުއްަދތެއްގައި ދިގު  މަސްދުވަހަށްވުރެ   3 މިއީ،   ރިޕޯޓުޮކށްފައިވެއެވެ. 
 ަމސައްކަތްޮކށްފައިވާ މީހުންނާ އަޅާބަާލއިރު ފާހަގަކުރެވޭ ވަރުގެ ޮބޑު އަދަދެކެވެ.
 ހަމަ އެފަދައިން، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ވަޒީފާ ގެއްލުމުގެ އަސަރުކުރި
 ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޮޖބްސެންޓަރުގެ މައުލޫމާތުތަކުން އެނގޭޮގތުގައި 18
މަސައްކަތް މުއްދަތެއްގައި  ކުރު  މަހަށްވުރެ   3 މީހުންނަކީ   އިންސައްތަ 
 ޮކށްފައިވާ މީހުންނެވެ. މިއިން އެނގެނީ އެ އަސަރު އެންމެ ޮބޑަށްކުރީ
 ޕްޮރބޭޝަންގައި ތިބި މީހުންނަށްކަމެވެ. އަދި ރިޒޯޓު މެނޭޖްމަންޓް ސާރވޭ
 އިންވެސް ދައްކާޮގތުގައި، ސާރވޭ ކުރިއިރު ޕްޮރބޭޝަންގައި ތިބި މީހުން
 )4 އިންސައްތަ( ގެ ތެރެއިން ގާތްގަނޑަކަށް ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި )29

އިންސައްތަ( އަށް ވަޒީފާ ގެއްލުނެވެ.ވ

 ރިޒޯޓު މުވައްޒަފުންނާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ތަފްސީލީ އިންޓަރވިއުތަކުން
މުވައްޒަފުން ނޫންކަން ޮކންޓްރެކްޓު  ފަރާތެއްގައި  ތިންވަނަ   އެމީހުންނަކީ 
މަސައްކަތްތެރީން ބިދޭސީ  މަަސއްަކތްކުރާ  ނުރަސްމީ  އަދި   އެނގުނެވެ. 
 ިހމެނޭޮގތުން، އެމީހުންނާއެކު އެ ރިޒޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރި ޚިދުމަތްދޭ
 ިތންވަނަ ފަރާތެއްގެ މުވައްޒަފުންގެ ެތރެއިން ގިނަ މީހުންގެ ވަޒީފާ ގެއްލުނެވެ.
ރަށްރަށަށާއި، ދިރިއުޅޭ  މީހުން  ކައިރި  މަސައްކަތްތެރިން  ބިދޭސީ   ގިނަ 
 މާލެ ސިޓީއަށް ޮފނުވާލެވުނުކަން މި އިންޓަރވިއުތަކުން އެނގުނެވެ. އޭގެ
 ސަބަބުން ރިޒޯޓުތަކުގައި އެމީހުންނަށް ހިލޭ ލިބެމުންދިޔަ ކެއިންބުއިމުގެ
އަދި މަހުރޫމުވިއެވެ.  އެމީހުން  ޯބހިޔާވަހިކަމުން  އެކަށީގެންވާ   ިޚދުމަތާއި، 
 ިގނަ ބިދޭސީން މަގުމަތިވިއެވެ. ިބދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ޝަކުވާތައް

ޮޖބްސެންޓަރުން އެއްކުރި މައުލޫމާތުތަކުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނެއެވެ.ވ

 ރިޯޒޓުތައް ހިންގުމުގެ މަސައްކަތަށް ޮބޑު އެހީތެރިކަމެއް ލިބެނީ ނުރަސްމީ
 ަމސައްކަތްތެރިންގެ ޮގތުގައި ބެލެވޭ ިބދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ފަރާތުންނެވެ
މަޝްވަރާތައް ހުރި  ބައިގައި  ދެވަނަ  އަދި  އެއްވަނަ   )އެސެސްމަންޓުގެ 
 ބައްލަވާ(. ރިޒޯޓު މެނޭޖްމަންޓް ސާރވޭ އިން އެނގުނުޮގތުގައި، ނުރަސްމީ
ތެރޭގައި ގެ  ކޮވިޑް-19  މަސައްކަތްތެރިންނަށް  ބިދޭސީ   މަސައްކަތްކުރާ 

ކުރެވިފައިވާ އިންތިޒާމުތައް އެކި ރިޒޯޓުތަކުގައި ތަފާތެވެ.ވ
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ބިދޭސީ ނުރަސްމީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ހުރި އިންތިޒާމުތައް

ރ�ޒ�ޓ�ތ�ށ�

ރ�ޒ�ޓ�ތ�ށ�

ރ�ޒ�ޓ�ތ�ށ�

ރ�ޒ�ޓ�ތ�ށ�

 ޮޖބްސެންޓަރުގައިވާ މައުލޫމާތުތަކަށް ބަލާިއރު، އަމިއްލަ މަސައްކަތް ކުރާކަމަށް
ދާއިރާގައި ދަތުރުފަތުރުގެ  ބަޔަކީ  ޮބޑު  ތެރެއިން  މީހުންގެ   ރިޯޕޓުކުރި 
 މަސައްކަތްކުރި މީހުންނެވެ. އެއަށްފަހު އެންމެ ގިނަ މީހުން ފާހަގަކުރެވުނީ
 ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއާއި، ދަނޑުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަން، މުނިފޫހިފިލުވުން
 އަދި ތައުލީމީ ދާއިރާއެވެ. ރިޕޯޓުޮކށްފައިވާ ކޭސްތަކުގެ ޮބޑުބަޔަކީ ޓެކްސީ
 ޑްރައިވަރުންނެވެ. މުޅި ގްރޭޓާ މާލެ ަސރަހައްދު ފުރަބަންދުކުރުމާ ގުޅިގެން
ޮބޑަށް ވަރަށް  ދަށްވިކަން  ޑިމާންޑު  ޮއތް  މަސައްކަތަށް   އެމީހުންގެ 
 ިއހުސާސްކުރެވުނެވެ. އަމިއްލަ މަަސއްަކތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން އާމްދަނީ
 ެގއްލުނުކަމަށް ޮޖބްސެންޓަރުގައި ރިޕޯުޓކުރި މީހުންގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި
ޑޮލަރު( އަށްވުރެ  )52 އިންސައްތަ( އަށް 15،000 ރުފިޔާ )973 
 ޮބޑު އާމްދަނީއެއް ލިބެމުން ދިޔައެވެ. އަދި 27 އިންސައްތަ މީހުންނަށް
 5،000 ރުފިޔާ އާއި 9،999 ރުފިޔާ އާދެމެދު )324 ޮޑލަރާއި 648
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ރިޯޒޓުން ފްރީލާންސަރުންނާއެކު މަސައްކަތްކުރޭ
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ބ�އ�އ� ފ�ރ�ތ�ތ�ކ�އ�ކ� ކ�ނ�ޓ�ރ�ކ�ޓ� ހ�ދ�އ�ގ�ނ�، އ�ދ� އ�ނ�އ�ބ�އ�
ފ�ރ�ތ�ތ�ކ�އ�ކ� އ�ނގ�ބ�ހ�ނ� އ�ނ�ނ� އ�އ�ބ�ސ�ވ�މ�އ�ގ� މ�އ�ޗ�ށ�

ރ�ޒ�ޓ�ތ�ށ�

ރ�ޒ�ޓ�ތ�ށ�

ރ�ޒ�ޓ�ތ�ށ�

 ޮޑލަރާ ދެމެދު( ލިބެމުން ދިޔައިރު، 17 އިންސައްތަ މީހުންނަށް މަހަކު
ޮޑލަރާއި  646( އާދެމެދު  ރުފިޔާ   14،999 އާއި  ރުފިޔާ   10،000 
 973 ޮޑލަރާ ދެމެދު( ލިބެމުން ިދޔައެވެ. ކޮވިޑް-19 ކާރިސާއާ ގުޅިގެން

އެފަރާތްތަކަށް މި އާމްދަނީ ހުއްޓުނެވެ.ވ

ކޮވިޑް- އެނގުނުޮގތުގައި،  ޯހދުންތަކުން  ސާރވޭގެ  މެނޭޖްމަންޓް  ރިޒޯޓު 
 19 ކާރިސާ ފެށުމުގެ ކުރިން ގިނަ ރިޯޒޓުތަކުން ފްރީލާންސް މިއުޒިކް
ފޮޯޓގްރާފަރުންނާއެކު އަދި  ގްޫރޕުތައް  ޮބޑުބެރު  ޑީޖޭއާއި،   ބޭންޑުތަކާއި، 
ޮގތުގައި، އެނގޭ  މައުލޫމާތުތަކުން  ޮޖބްސެންޓަރުގެ   މަސައްކަތްކުރިއެވެ. 
އެހެން މީހުންނަކީ،  އަސަރުކުރި  ދާއިާރއިން  ފަންނުގެ   ުމނިފޫހިފިލުވުމާއި 
 ދާއިރާތަކާ އަޅާކިޔާއިރު އެންމެ ޮބޑު އާމްދަނީއެއް ލިބެމުންދިޔަ މީހުންނެވެ.
 މިދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރި ގިނަ މީހުން މަސައްކަތްކުރީ ފްރީލާންސަރުންގެ
މައްޗަށް މަހެއްގެ  ޮގތުގައި  އާމްދަނީގެ  އެމީހުންނަށް  އަދި   ގޮތުގައެވެ. 
އާ ކޮވިޑް-19  ލިބެމުންދިޔައެވެ.  ޑޮލަރު(   942( ރުފިޔާ   14،521 
 ގުޅިގެން ޚިދުމަތްދިނުމަށް އައި ހުއްޓުމާއެކު އެފަރާތްތަކުގެ އާމްދަނީ ވަރަށް

ޮބޑުތަނުން ދަށްވިއެވެ.ވ

 މުނިފޫހިފިލުވުމާއި ފަންނުގެ ދާއިރާއިން ރިޯޒޓުތަކަށް ޚިދުމަތް ޯފރުޮކށްދޭ މީހުން
 ކުރާ މަސައްކަތުގެ ނުރަސްމީ ހައިސިއްޔަތާއި، ރަސްމީ އެއްބަސްވުންތަކެއް
 ނެތްކަން ރިޒޯޓު މެނޭޖްމަންޓް ސާރވޭގެ ޯހދުންތަކުން އެނގުނެވެ. މީގެ
ބައިވެރިވުމަށް ޕްޮރގްރާމުގައި  އިންކަމް ސަޕޯޓު  އެފަރާތްތަކަށް   ަސބަބުން 

އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިވިއެވެ.ވ

 ޮކންމެ 10 ރިޯޒޓަކުން 6 ރިޯޒޓެއް، އެ ރިޯޒޓަކަށް ބޭނުންވާ ޯރމަސް
ރިޒޯޓު ފަރާތްތަކުންކަން  ވިއްކާ  މަސް  ރަށްރަށުން  ކައިރި   ޯހދަނީ 
މޭވާއާއި ރިޯޒޓުތަކުން  އަދި  އެނގުނެވެ.  އިން  ސާރވޭ   މޭނޭޖްމަންޓް 
ކެންޓީނަށް ސްޓާފް  ރިޒޯޓުތަކުގެ  މީހުންނާއި،  ޯފރުޮކށްދޭނެ   ތަރުކާރީ 
ކާޯބތަކެތި ކައްކާފައިވާ  ބުފޭތަކަށް  ފަތުރުވެރިންގެ  ފަހަރު  ބައެއް   އަދި 
 ޯފރުޮކށްދޭ ފަރާތްތައްވެސް ގެންގުޅެއެވެ. ކެއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންގެ
 ތެރެއިން ގިނައީ އަންހެނުންނެވެ. ބައެއް ރިޯޒޓުތަކުން އެތަނުގެ ކެމިކަލް
 ސަޕްލައިއާއި، ކުނި އުކާލުމުގެ ޚިދުމަތްތައް ކައިރި ރަށްރަށުގެ މީހުންނަށް
 އައުޓްޯސސްޮކށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ރިޯޒޓުތައް ބަންދުކުރުމާ ގުޅިގެން
 މި ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް ދިރިއުޅުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުން ޯހދާ އާމްދަނީ

އެއްޮކށް ހުއްޓޭނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ.ވ
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ރު ސަ ރި އަ ށް ކު އަ ޖެ އް ރާ ހި ވެ ން ދި ގެ ޅި އާ ގު ސާ ރި 19- ކާ ޑް ވި ޓް – ޮކ ން ްސމަ ޑް ެއސެ ޕި ރާ ރެ ްށ ކު މަ ުތ ގަ ނެ ރު ދެ ސަ ރާ އަ ށް ކު މަ ުޅ އު ރި ދި

 މައިގަނޑު ޯހދުން 6:�

ޖިންސީ ނިސްބަތުން ކުރި އަސަރު

 ހ�ރ�ހ� ދ�އ�ރ�އ�ކ�ނ� ޖ
ބ�ސ�ނ�ޓ�ރ�ގ�އ� ލ�ބ�ނ�ހ�ރ� މ�އ�ލ�މ�ތ�ތ�ކ�ށ�
� ބ�ލ�އ�ރ�، ރ�ޑ�ނ�ޑ�ނ�ސ�އ�އ�، އ�މ�ދ�ނ� ގ�އ�ލ�މ�ގ� މ�އ�ސ�ލ

ފ�ރ�ހ�ނ�ނ�ނ�ށ�ވ�ރ� އ�ނ�ހ�ނ�ނ�ގ� އ�ތ�ރ�ވ�.3

 ޖ
ބ�ސ�ނ�ޓ�ރ�ގ� މ�އ�ލ�މ�ތ�ތ�ކ�ނ� އ�ނގ� ގ
ތ�ގ�އ� ފ�ރ�ހ�ނ�ނ�ނ�ށ�ވ�ރ�، އ�ނ�ހ�ނ�ނ�ނ�ށ�
 ލ�ބ�މ�ނ�ދ�ޔ� އ�މ�ދ�ނ� މ�ދ�ވ�. އ�ނ�ހ�ނ�ނ�ނ�ށ� ލ�ބ� އ�މ�ދ�ނ� މ�ދ�ކ�މ�ށ�
 ޖ
ބ�ސ�ނ�ޓ�ރ�ގ�އ� ރ�ޕ�ޓ�ކ
ށ�ފ�އ�ވ� ސ�ބ�ބ�ތ�ކ�ށ� ބ�ލ�އ�ރ�، އ� މ�އ�ލ�މ�ތ�ތ�އ�

 ދ�ރ�ސ�ކ�ރ�މ�ނ� އ�ނގ�ނ� އ�ނ�ހ�ނ�ނ�ގ� މ�ސ�އ�ކ�ތ�ގ� ތ�ޖ�ރ�ބ� މ�ދ�ކ�މ�އ�، މ�ދ�ނ�
އ�މ�ދ�ނ� ލ�ބ� ވ�ޒ�ފ�ތ�ކ�ގ�އ� އ�ނ�ހ�ނ�ނ� މ�ސ�އ�ކ�ތ�ކ�ރ�ލ�އ� ގ�ނ�ކ�މ�ވ�.3

 ވ�ޒ�ފ� އ�ދ�ކ�ރ� އ�ބ�ދ�އ�ށ� ކ�ރ� އ�ސ�ރ�ށ� ބ�ލ�އ�ރ�،
އ�ނ�ހ�ނ�ނ�ނ�ށ� ތ�ފ�ތ�ބ
ޑ�ކ
ށ� އ�ސ�ރ�ކ�ރ�ކ�ނ� އ�ނގ�އ�ވ�.3
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ސާ ލާ ޚު

ރިޑަންޑަންޓްވީއިރު، މީހުން  ިއންސައްތަ   47 ތެރެއިން   ފިރިހެނުންގެ 
މީހުން އިންސައްތަ   55 ގާތްގަނޑަކަށް  ތެރެއިން   އަންހެނުންގެ 
ދާއިރާތައް(. ހުރިހާ   –  5 )ޗާޓު  ރިޯޕޓުކުރިއެވެ   ރިޑަންޑަންޓްވިކަމަށް 
ދިރާސާކުރުމުން، މައުލޫމާތުތައް  ފަތުރުވެރިކަމާގުޅޭ  ހުރި   ޮޖބްސެންޓަރުގައި 
ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ޮބޑުކަން  އިތުރަށް  ތަފާތު  މި  ނިސްބަތުން   ޖިންސީ 
 ޮޖބްސެންޓަރުގައި ހުރި ފަތުރުވެރިކަމާގުޅޭ މައުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު، 65
54 ޖެހުނުއިރު،  ކުރިމަތިލާން  ރިޑަންޑެްނސީއާ  އަންހެނުން   ިއންސައްތަ 
)ޗާޓު 5 – ޖެހުނެވެ  ކުރިމަތިލާން  އެހާލަތާ  ފިރިހެނުން   ިއންސައްތަ 
މީގެން ދައްުކވައިދެނީ ޒުވާން އަންހެނުންނަށް  ަފތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ(. 
 ވަޒީފާގެ ޔަގީންކަން ނެތުމުގެ ނުރައްކާ ޮއތްލެއް ޮބޑުކަމާއި، މުސްތަގުބަލުގައި
ޯހދުމަށް ރައްކާތެރިކަން  މާލީ  މިނިވަންކަމާއި  އާމްދަނީގެ   އަންހެނުން 
 ޮކންމެހެން ބޭނުންވާ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއާއި، ފަންނީ ކުރިއެރުމަށް ޮއތް
ރިޑަންޑެންސީގެ އަންހެނުންގެ  ޮއތްަކމެކެވެ.  ފުރުސަތު  ގެއްލުމުގެ   ވަގުތު 
 ސަބަބުން ޒުވާން އަންހެނުން ވަޒީފާގެ ބާޒާރުން މުޅީން އެއްޮކށް ނުކުތުމުގެ

ފުރުސަތު އެބަ އޮތެވެ.ވ
 ޮޖބްސެންޓަރުގެ މައުލޫމާތުތައް ޖިންސީ ނިސްބަތުން އަޅާކިޔާއިރު، ކާރިސާގެ
 އަސަރުކުރި އަންހެނުންގެ ތެރެއިން 2 އަހަރަށް ވުރެ ކުރު މުއްދަތެއްގައި
 މަސައްކަތްޮކށްފައިވާ އަންހެނުންނާއި، 2 އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް
މި ހަމަ  އެވެ.   61:39 އަކީ  ރޭިޝޯއ  އަންހެނުންގެ   މަސައްކަތްކުރި 
 އުމުރުފުރާގެ ފިރިހެނުންގެ ތެރޭގައި މި ރޭޝިޯއ އުޅެނީ 54:46 ގައެވެ.
 މީގެން އެނގެނީ އަސަރުކުރި ވަޒީފާތަކުގައި ތިބީ ޒުވާން އަންހެނުންކަމެވެ.

މީގެ ސަބަބުން އެމީހުންނަށް އިތުރު ހުރަސްތަކާ ކުރިމަތިވާނެއެވެ.ވ
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 ޗާޓު 5: ޖިންސީ ނިސްބަތާއި، އާްމދަނީގެ ފަރަގުން ރިޑަންޑެންސީާއއި އާްމދަނީ
ގެއްލުމުން ކުރި އަސަރު

ޗާޓު 6: ރިޯޕޓުކުރި ކޭސްތައް، ޖިންސީ ނިސްބަތާއި އުމުރު ފުރާއަށް ބަލައި

ޗާޓު 7: ރިޯޕޓުކުރި ކޭސްތައް، ޖިންސީ ނިސްބަތާއި ޮކންޓްރެކްޓުގެ މުއްދަތަށް ބަލައި

މަސްދަރު: ޮޖބްސެންޓަރުގެ މައުލޫމާތު – ހުރިހާ ދާއިރާތައް

މަސްދަރު: ޮޖބްސެންޓަރުގެ މައުލޫމާތު – ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ

މަސްދަރު: ޮޖބްސެންޓަރުގެ މައުލޫމާތު – ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ
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ރު ސަ ރި އަ ށް ކު އަ ޖެ އް ރާ ހި ވެ ން ދި ގެ ޅި އާ ގު ސާ ރި 19- ކާ ޑް ވި ޓް – ޮކ ން ްސމަ ޑް ެއސެ ޕި ރާ ރެ ްށ ކު މަ ުތ ގަ ނެ ރު ދެ ސަ ރާ އަ ށް ކު މަ ުޅ އު ރި ދި

 އަސަރުކުރި މަސައްކަތުގެ ދާއިރާތަކުގައި ޖިންސީ ނިސްބަތުން އަޅާކިޔާއިރު،
މީހަކީ  8 މީހަކުން   10 ޮކންމެ  އަސަރުކުރި  ދާއިރާއިން   ތައުލީމީ 
 އަންހެނުންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ހަމަ އެފަދައިން، 'އެހެނިހެން' ދާއިރާތަކުގައި
ޚިދުމަތްތައް( ފަންނީ  އަދި  މަސައްކަތްތައް  ގޭތެރޭގެ  ދާއިރާ،   )ސިއްހީ 
ނިސްބަތް އަންހެނުންގެ  އަސަރުކުރި  ތެރެއިން  މީހުންގެ   މަސައްކަތްކުރާ 
 އިތުރެވެ. އެނޫން އެހެން ދާއިރާތަކުން އަސަރުކުރި ފިރިހެނުންގެ ނިސްބަތް
 މައްޗެވެ. އެޮގތުން، ދަނޑުވެރިކަމާއި މަްސވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން އަސަރުކުރި
 މީހުންގެ ތެރެއިން 93 އިންސައްތައަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނާއި، އިމާރާތްކުރުމުގެ
 ދާއިރާއިން އަސަރުކުރި މީހުންގެތެރެއިން 88 އިންސައްތަ މީހުން އަދި
މީހުންގެ ޚިދުމަތްދޭ ދާއިރާއިން އަސަރުކުރި  ކާބޯތަކެތީގެ   ފަތުރުވެރިކަމާއި 

87 އިންސައްތައަކީ ފިރިހެނުންނެވެ )ޗާޓު 8(.ވ

ހުރިހާ އަޅާކިޔާއިރު،  ނިސްބަތުން  ޖިންސީ  ދާއިރާތަކުގައި   މަސައްކަތުގެ 
 ދާއިރާއެއްގައިވެސް ކާރިސާގެ އަސަރުކުރި އަންހެނުންނަށްވުރެ ފިރިހެނުންގެ
ދަށީ އެންމެ  ތަފާތު  މި  ނިްސބަތުން  ޖިންސީ  މައްޗެވެ.   ނިސްބަތް 
 ޮއފީސް މަސައްކަތާއި ސަޕޯޓު މަަސއްކަތްތަކުގައެވެ. އެ މަސައްކަތްތަކުގައި
.)9 )ޗާޓު  އެވެ   53:47 ރޭޝިޯއއަކީ  އަންހެނުންގެ   ފިރިހެނުންނާއި 
މަސައްކަތްތަކާއި ހުރިހާ  އެކުލެވުންތަކަކީ  މި  ނިސްބަތުން   ިޖންސީ 
 ދާއިރާތަކުގައި ޖިންސުގެ ނިސްބަތުން ތަފާތުތައް ހުރި މިންވަރު އަންގައިދޭ
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ޗާޓު 8: ރިޯޕޓުކުރި ކޭސްތައް، ޖިންސީ ނިސްބަތް އަދި މަސައްކަތުގެ ގްރޫޕުތަކަށް ބަލައި

ޗާޓު 9: ރިޯޕޓުކުރި ކޭސްތައް، ޖިންސީ ނިސްބަތް އަދި މަސައްކަތުގެ ބާވަތަށް ބަލައި
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ސާ ލާ ޚު

މައިގަނޑު ޯހދުންތައް - އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ކުރި އަސަރު

 މި ބައިގައި ޚުލާސާޮކށްފައި އެވަނީ ދިރިއުޅުމަށް ކުރި އަސަރު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ކުރި ރެޕިޑް އެސެސްމަންޓުން އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ
 ވިޔަފާރިތަކަށް ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ކުރި ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ އަސަރުތަކަށެވެ. މި ޯހދުންތަކާއި ދިރާާސތައް ބިނާވަނީ، މައުލޫމާތު އެއްކުރުމަށް
 2020 ގެ އޭޕްރިލް އިން މެއި ގެ ނިޔަލަށް 2000 އަށްވުރެ ގިނަ ިވޔަފާރިތައް )i( ،ކުރެވުނު އެކިއެކި މަސައްކަތްތަކުގެ މައްޗަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި
 )ii( ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ބީ.ސީ.ސީ އިން ޯފރުޮކށްދީފައިވާ ސާރވޭ މައުލޫމާތުގެ ދިރާސާ )މީގެފަހުން 'ބީ.ސީ.ސީ ސާރވޭ މައުލޫމާތު' ކަމަށް ބުނެވޭ(؛
 ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ )iii( ިވޔަފާރި ޖަމިއްޔާތަކުން ޯފރުޮކށްދީފައިވާ އެސެސްމަންޓުތަކާއި ރިޯޕޓުތަކުން ނެުގނު ސާނަވީ މައުލޫމާތު؛
 ެއންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އަމާޒުޮކށްގެން ޮއްނލައިންޮކށާއި ޯފނު މެދުވެރިޮކށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ފެންވަރު ރަނގަޅު އަދި
 އެސެސްމަންޓުގެ އިބްތިދާއީ ޯހދުންތައް ކަށަވަރުކުރުމަށް ސިނާއަތުގެ ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ ޖަމިއްޔާތަކާއެކު ބޭއްވުނު )iv( ތަފްސީލީ އިންޓަރވިއުތައް؛ އަދި
ަބއްދަލުވުންތައް، ހިމެނެއެވެ. މީގެ ތަފްސީލީ ޯހދުންތައް، ރެޕިޑް ލައިވްލިހުޑް އެސެސްމަންޓުގެ ޝާއިއުކުރުމުގެ ތިންވަނަ ބައިގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާނެއެވެ.ވ

 މައިގަނޑު ޯހދުން 1:�

ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކުގެ ހިންގުމަށް ކުރި އަސަރު

 ބ�އ
ނ�ލ�އ�ޤ�ވ�މ	 ބ�ޑ�ރ�ތ�ކ�އ
، ރ�އ�ޖ�ގ� ބ�ޑ�ރ�ތ�އ� ބ�ނ�ދ�ކ�ރ�މ�ގ� ސ�ބ�ބ�ނ� އ�ނ�މ�
� ފ�ރ�ތ�މ� އ�ކ�މ�ގ� އ�ސ�ރ�ކ�ރ	 ފ�ތ�ރ�ވ�ރ
ކ�މ�ގ� ދ�އ
ރ�ގ�އ
 ހ�ރ�ކ�ތ�ތ�ރ
ވ� ވ
ޔ�ފ�ރ
ތ�އ

 (ރ
ޒ�ޓ�ތ�ކ�އ
، ގ�ސ�ޓ�ހ�އ�ސ�ތ�ކ�އ
، ފ	ނ�މ�އ
 މ�ދ�ކ�ޅ
ވ�ރ�ގ� ޚ
ދ�މ�ތ�އ
، ދ�ތ�ރ� ދ
އ�މ�ގ�
 ޚ
ދ�މ�ތ�) އ�ދ
 ފ�ތ�ރ�ވ�ރ
ކ�މ�ގ� ސ�ޕ�ޓ� ޚ
ދ�މ�ތ� (ފ�ރ	ލ�ނ�ސ�ރ�ނ�، ކ�މ
އ�ނ
ޓ	

ވ�ނ�ޑ�ރ�ނ�، ދ�ތ�ރ�ފ�ތ�ރ�ގ� ޚ
ދ�މ�ތ�ތ�އ�) ތ�ކ�ށ�ވ�.3

،
 ގ�ރ�ޓ� މ�ލ� ސ�ރ�ހ�އ�ދ�ގ� ފ�ރ�ބ�ނ�ދ�ގ� ސ�ބ�ބ�ނ� ވ�ރ�ށ� ގ
ނ� ރ�ސ�މ	 އ�ދ
 ނ�ރ�ސ�މ	 އ�ނ�މ� ކ�ދ
،
 ކ�ދ
 އ�ދ
 މ�ދ� ފ�ނ�ތ	ގ� ވ
ޔ�ފ�ރ
ތ�ކ�ށ�، ވ�ކ
 ޚ�އ�ސ�ކ�ށ� ކ�ފ�ތ�ކ�އ
، ފ
ހ�ރ�ތ�ކ�އ
، ރ�ސ�ޓ�ރ�ނ�ޓ�ތ�ކ�އ
،
 ޓ�ކ�ސ	ގ� ޚ
ދ�މ�ތ�ދ� ފ�ރ�ތ�ތ�ކ�އ
، ތ�އ�ލ	މ	 ޚ
ދ�މ�ތ�ދ� ފ�ރ�ތ�ތ�ކ�އ
، ހ�ފ�ލ�ތ�އ� ރ�ވ� ހ
ނ�ގ� ފ�ރ�ތ�ތ�ކ�އ
� ހ�ދ�ނ� ފ�ހ� މ	ހ�ނ�ނ�އ
، ސ�ޕ�ލ�ޔ�ރ�ނ� އ�ދ
 ފ�ނ�ނ�ވ�ރ
ކ�މ�އ
 މ�ނ
ފ�ހ
ފ
ލ�ވ�މ�ގ� ދ�އ
ރ�ގ�އ
 ފ�ރ	ލ�ނ�ސ

މ�ސ�އ�ކ�ތ�ކ�ރ� ފ�ރ�ތ�ތ�ކ�ށ� އ�ގ� ނ�ދ�ވ� އ�ސ�ރ� ކ�ރ
އ�ވ�.3



25

ރު ސަ ރި އަ ށް ކު އަ ޖެ އް ރާ ހި ވެ ން ދި ގެ ޅި އާ ގު ސާ ރި 19- ކާ ޑް ވި ޓް – ޮކ ން ްސމަ ޑް ެއސެ ޕި ރާ ރެ ްށ ކު މަ ުތ ގަ ނެ ރު ދެ ސަ ރާ އަ ށް ކު މަ ުޅ އު ރި ދި

 ތ�ފ�ސ�ލ� އ�ނ�ޓ�ރވ�އ
ތ�ކ
ގ�އ�، ހ
ރ�ހ ވ�ޔ�ފރ�ތ�ކ�އ�ގ� ކ�ޝ�ފ�ލ� އ�ށ�ވ�ސ�
 އ�ސ�ރ
ކ
ރ� ކ�މ�ށ� ބ
ނ�ޏ�ވ�. މ�ހރ
ވ�ސ� ވ�ރ�ށ� ބ�ޑ�ށ� ގ�އ�ލ
ނ�ވ�މ
ނ�ދކ�މ�ށ� ގ�ނ�

 ވ�ޔ�ފރ�ތ�ކ
ނ� ބ
ނ�އ�ރ
، 3 މ�ހއ� 6 މ�ހ ދ�މ�ދ
ގ� ދ�ގ
މ�ނ�ކ�ށ� ހ
ރ�
3.�ކ�ޝ�ފ�ލ�އ�ނ� ހ�ފ�ހ�އ�ޓ�ނ�ކ�މ�ށ� ބ
ނ� ވ�ރ�ށ� މ�ދ
 ވ�ޔ�ފރ�އ�ކ
ނ�ނ�ވ

� އ�އ� ރ�ށ
ނ� އ�ނ�އ� ރ�ށ�ށ� ދ�ތ
ރ
ކ
ރ
މ
ގ�އ� ހ
ރ� ހ
ރ�ސ�ތ�ކއ�، ގ�ރ�ޓ މލ� ސ�ރ�ހ�އ�ދ�ށ� އ�އ�ސ� ގ�ސ� ވ
މ
ގ�އ� ހ
ރ� ހ
ރ�ސ�ތ�ކ
ގ
 ސ�ބ�ބ
ނ� މ
ޅ� ގ�އ
މ
ގ� ވ�ޔ�ފރ�ތ�ކ�ށ� ސ�ޕ�ލ�އ�ގ� ބ�ޑ
 ހ
އ�ޓ
މ�އ� އ�އ�ވ�. ބ�.ސ�.ސ� ސރވ� އ�ނ� ދ�އ�ކގ�ތ
ގ�އ� މ
ޅ� ގ�އ
މ
ގ� ހ
ރ�ހ

 ވ�ޔ�ފރ�ތ�ކ�ކ�ށ� (57 އ�ނ�ސ�އ�ތ�) އ�ށ� ކ
ރ� އ�ސ�ރ އ�ޅބ�ލއ�ރ
، ދ�ތ
ރ
ފ�ތ
ރ
ކ
ރ
މ�ށ� އ�އ� ހ
އ�ޓ
މ
ގ� ސ�ބ�ބ
ނ� އ�ނ�މ� ބ�ޑ�ށ�
އ�ސ�ރ
ކ
ރ� ވ�ޔ�ފރ�ގ� ދއ�ރއ�ށ�ވ� (67 އ�ނ�ސ�އ�ތ�).3
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ޗާޓު 10: 2020 ފެބްރުއަރީ އިން ޖޫން އަށް ވިޔަފާރިތައް ހިންގުމަށް ކުރި އަސަރު

ޗާޓު 11: އާމްދަނީއަށް ކުރި އަސަރު

މަސްދަރު: އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކާ ކުރެވުނު ތަފްސީލީ އިންޓަރވިއުތައް

މަސްދަރު: އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކާ ކުރެވުނު ތަފްސީލީ އިންޓަރވިއުތަ

ޮގތުގައި ދެއްކި  ސާރވޭއިން  ގެ  ބީ.ސީ.ސީ  ބުރޫއެރުން.   ވިޔަފާރިތަކަށް 
 ހިންގުން މުޅީން އެއްޮކށް ހުއްޓާލި ވިޔަފާރިތައް އެޮގތަކަށް ހަދަންޖެހުނީ
 ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ޮކވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކުރިންވެސް ވިޔަފާރި
 ހިންގުމުގައި ހުރި މައްސަލަތަކެއް އިތުރަށް ޮބޑުވެގެންނެވެ. ފަތުރުވެރިކަމާ
ވިޔަފާރިތަކާއެކު ފަންތީގެ  މެދު  އަދި  ކުދި  ކުދި،  އެންމެ   ުގޅުންހުރި 
 ކުރެވުނު ތަފްސީލީ އިންޓަރވިއުތަކުން އެނގުނީ، ކާރިސާގެ ސަބަބުން އެ
 ވިޔަފާރިތަކަށް ކުރި ނޭދެވޭ އަސަރެވެ. އިންޓަރވިއު ކުރެވުނު ވިޔަފާރިތަކުގެ
މާރިޗް  2020 ވިޔަފާރިތައް  ގިނަ  އިންސައްތައަށްވުރެ   80  ތެރެއިން 
ނަމަވެސް ޮގތުން  ވަގުތީ  ކުޑަިމނުން  އެންމެ  ނިޔަލަށް  ޖުލައިގެ   ިއން 
މިންވަރެއްގެ ޮކންމެވެސް  ރިޕޯޓުޮކށްފައިވެއެވެ.  ޖެހުނުކަމަށް   ބަންދުކުރާން 
 ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްގެން ވިޔަފާރި ކުރިއަށް ގެންދެވުނުކަމަށް ބުނީ އެންމެ
 19 އިންސައްތަ ފަރާތުންނެވެ )ޗާޓު 10(. އޭޕްރިލް މަހުގެ މެދުތެރެއިން
އަދި ޓްރޭޑް  ޚާއްސަޮކށް  ވިޔަފާރިތަކަށް،  ގައުމުގައިވެސް  މުޅި   ފެށިގެން، 
ޮބޑަށް އެންމެ  ހިންގުމަށް  ވިޔަފާރި  ފަރާތްތަކުގެ  ޚިދުމަތްދޭ   ކާބޯތަކެތީގެ 
ކަސްޓަމަރުންގެ ފިޔަވަޅުތަކާމެދު  ރައްކާތެރިކަމުގެ  އެއްކަމަކީ   އަސަރުކުރި 

ޚިޔާލު ހުރިނެތްގޮތެވެ.ވ

 ސަޕްލައި ހުއްޓުން. ބީ.ސީ.ސީ ސާރވޭ އިން ދައްކާޮގތުގައި މާރިޗް މަހުން
ވިޔަފާރިތަކަކަށް ހުރިހާ  ގައުމުގެ  މުޅި  ދަތިތަކާހުރެ   ފެށިގެން ސަޕްލައިގެ 
އަނެއް ރަށުން  އެއް  ައޅާބަލާއިރު،  އަސަރާ  ކުރި  އިންސައްތަ(   57( 
ދަތުރުފަތުރާއި ސަބަބުން  ހުއްޓުމުގެ  އައި  ދަތުރުފަތުރުކުރުމަށް   ަރށަށް 
ޓްރޭޑް އަސަރުކުރީ  ޮބޑަށް  އެންމެ  ބުރޫއެރުމުން  އަށް   ލޮޖިސްޓިކްސް 
 ދާއިރާއަށެވެ )67 އިންސައްތަ(. މީގެ ތެރޭގައި ކަނޑުގެ ފްރައިޓް އަށް
ވައިގެމަގުންކުރާ އަދި  އިންސައްތަ(   53( ޮގންޖެހުންތައް   ކުރިމަތިވި 
 ފްރައިޓް އަށް ކުރިމަތިވި ޮގންޖެހުންތަކާއި )46 އިންސައްތަ( ހިމެނެއެވެ.
ފަންތީގެ މެދު  އަދި  ކުދި  ކުދި،  އެްނމެ  އިންޓަރވިއުތަކުގައި   ތަފްސީލީ 
 ވިޔަފާރިތަކުން ވަނީ ހަމަ އެފަދައިން ސަޕްލައިއަށް ޮގންޖެހުންތައް ހުރިކަން
 ފާހަގަޮކށްފައެވެ. ނަމަވެސް، ސަޕްލައި އަށް އަސަރުނުކުރާ ކަމަށް ބުނި
ހިންގުން ޮގތުން  ވަގުތީ  އިންސައްތައަކީ   20 ތެރެއިން   ވިޔަފާރިތަކުގެ 
ސަޕްލައި އަކީ  ވިޔަފާރި  އިްނސައްތަ   8 ވިޔަފާރިތަކަށްވާއިރު،   ހުއްޓާލި 
 އައި ބުރޫއެރުމާ ކުރިމަތިލެވޭނެ ވަރުގެ ސްޮޓކެއް ރައްކާޮކށްފައި ހުރިކަމަށް
 ބުނި ވިޔަފާރިތަކެވެ. އޭގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ، 2020 މެއި އާއި ޖޫން

 މަހުގެ ތެރޭގައި އައި ރަމަޟާން މަހާ ދިމާޮކށް އާދަވެގެން ކަންކުރާޮގތަށް
 ިއތުރު ސްޮޓކް ގެނެސްފައިވާތީއެވެ. ގްރޭޓާ މާލެ ސަރަހައްދަށް މާ ޮބޑަށް
 ބަޯރސާވުމާއި، މުދާ ރައްކާކުރުމާއި ގުދަންކުރުމަށް އަޮތޅުތެރޭގެ ސަރަހައްދުތައް
އެރި ބުރުލެއް  ޮބޑު  މިހާ  ހިންގުމަށް  ވިޔަފާރިތަކުގެ   ބޭނުންނުކުރުމަކީ 
ވަކިން ބުނެފައިވެއެވެ.  ޖަމިއްޔާތަކުން  ވިޔަފާރި   ަމއިގަނޑު ސަބަބުކަމަށް 
ހާލަތު ގެ  ކޮވިޑް-19  އިހުސާސްކުރެވުނީ  ޮބޑަށް  މިޮލޅުން   ޚާއްސަޮކށް 
ޓްރޭޑުގެ އިމާރާތްކުރުމާއި  ހިންގާ  ރަށްރަށުގައި  ނެތް  ވަރަކަށް   އެއްވެސް 

ވިޔަފާރިތަކަށެވެ.ވ

 ވިޔަފާރި ހިންގުމުގެ ޚަރަދަށް ކުރި އަސަރު. 67 ވިޔަފާރިއަކާއެކު ކުރިއަށް
ވިޔަފާރިއެއް ޮގތުގައި  އެނގުނު  އިންޓަރވިއުތަކުން  ތަފްސީލީ   ެގންދިޔަ 
މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި  ޚަރަދުގެ  ތިން  މުހިންމު  އެންމެ   ހިންގުމުގެ 
 އުޖޫރައާއި، ޔޫޓިލިޓީސް އާއި، ކުލި، ޮކންސިއުމަބަލްސް އަދި އިކުއިޕްމަންޓް
ވިޔަފާރިތަކުގެ ކުރެވުނު  އިންޓަރވިއު  ހިމެނެއެވެ.  ޚަރަދު   މަރާމާތުކުރުމުގެ 
އިންޝުއަރެންސާއި، ފާހަގަކުރިޮގތުގައި،  ފަރާތްތަކަކުން  މަދު   ތެރެއިން 
 އިންޓަރނެޓާއި، މާރކެޓިންގ އަދި އިކުއިޕްމަންޓް ކުއްޔަށް ހިފުން، އެންމެ
 ޮބޑު 3 ޚަރަދުގެ ެތރޭގައި ހިމެނޭެނކަމަށެވެ. ކޮވިޑް-19 ކާރިސާގެ ތެރޭގައި
ޚަރަދެއް އިތުރު  ހިންގުމުގައި  ިވޔަފާރި  ބަޔަކަށް  ޮބޑު   ވިޔަފާރިތަކުގެ 
 ުކރަން ނުޖެހުނު ނަމަވެސް، 2020 އޭޕްރިލް އިން ޖުލައިއާ ހަމައަށް
ތަފްސީލީ ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ބަންދުޮކށްފައިކަން  ހުރީ  ވިޔަފާރިތައް   ގިނަ 
 އިންޓަރވިއުގައި ބައިވެރިވި 67 ވިޔަފާރީގެ ތެރެއިން 19 އިންސައްތަ
 ިވޔަފާރިން ފާހަގަކުރި ޮގތުގައި، ސެނިަޓއިޒަރ ނުވަތަ ޑިސްއިންފެކްޓަންޓް
 އާއި، ޕަރސަނަލް ޕްރޮޓެކްޓިވް އިކުިއޕްމަންޓް )ޕީ.ޕީ.އީ( ގަތުމާއި، އަތްޮދވެވޭނެ
 އިންތިޒާމު ގާއިމުކުރުމާއި އަދި ޑެލިވަރީގެ ޚިދުމަތް ދޭންޖެހުމުގެ ސަބަބުން

އެކެއް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ޚަރަދުތައް ކުރާންޖެހުނު ކަމަށެވެ.ވ

 ޭސލްސް އާއި އާމްދަނީ ދަށްވުން. ބީ.ސީ.ސީ ސާރވޭ އިން ދައްކާޮގތުގައި
ހުރިހާ މައިގަނޑު  އިންސައްތައަށް،   87 ވިޔަފާރިތަކުގެ   ރިޯޕޓުކުރި 
އިންޓަރވިއުތަކުން ތަފްސީލީ  ދަށްވެފައިވެއެވެ.  އާމްދަނީ   ދާއިރާތަކަކުން 
 އެނގުނުޮގތުގައި، ވަގުތީ ޮގތުން ހިންގުން ހުއްޓާލި ވިޔަފާރިތަކުގެ ތެރެއިން
އަދި ހުއްޓުނެވެ.  އާމްދަނީއެއް  ހުރިހާ  ވިޔަފާރިއަށް  އިންސައްތަ   58 
 2020 މާރިޗް އިން ޖުލައި އާ ހަމައަށް ވިޔަފާރި ހުއްޓާނުލާ ކުރިއަށް
އާމްދަނީ ހަމައަށް  އިންސައްތައާ   80-30 ފަރާތްތަަކށްވެސް   ގެންދިޔަ 

.)ދަށްވިކަން ތަޖުރިބާކުރެވުނެވެ )ޗާޓު 11
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ދައްކާޮގތުގައި، އިން  ސާރވޭ  ބީ.ސީ.ސީ  އަސަރު.  ކުރި   ކޭޝްފްޯލއަށް 
 ސާރވޭ ކުރެވުނު އިރު ޓްރޭޑް ދާއިރާގެ ގާތްގަނޑަކަށް ދެބައިކުޅަ އެއްބައި
 ވިޔަފާރިތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަނެވޭނެ ފައިސާ ނެތިގެން، އެފަރާތްތައް
 ތިބީ ވަގުތުން ވަގުތަށް ފައިސާއަށް ބޭނުންވެފައެވެ. އެފަދަ ވިޔަފާރިތަކުން
 ވިއްކާ ތަކެތި ވިކި ހުސްވާލެއް ލަސްވުމާއި، ރީޓެއިލްކުރާ ގިނަ މުދާތަކަކީ
އެ ނުވާތީ،  އެއްޗެއްސަށް  ބެހެއްޭޓނެ  ހަރުގަނޑުގައި  ދުވަހު   ިގނަ 
ގަތުމަށް ދުވަހަށް  ދުވަހުން  މުދާ  ބޭނުންވާ  ހިންގުމަށް   ވިޔަފާރިތައް 
 ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވިއެވެ. ސާރވޭގެ ޖަވާބުތައް ދިން ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން
ވިޔަފާރިތަކަށް އަމިއްލަ  ބަޔަކީ  ޮބޑު  ދާއިރާއިން  ވިޔަފާރީގެ   ރީޓެއިލް 
ކެޕިޓަލް ވާރކިންގ  ނުވަތަ  ފައިސާގެ  ފަރާތްތަކަށް  ގިނަ  އޭގެ   ާވއިރު، 
 ލިބުމުގެ ދަތިތަކެއް ހުރިކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މީގެ އިތުރުން، ކާބޯތަކެތީގެ
 ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކަށްވެސް މިފަދައިން ފައިސާގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވިކަން
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކާއެކު
 ކުރެވުނު ތަފްސީލީ އިންޓަރވިއުތަކުގައި، އެ ހުރިހާ ވިޔަފާރިތަކަކަށްވެސް
ދަތިކަން ކޭޝްފްލޯގެ  ނިޔަލަށް  މަހުގެ  ޖޫން  އިން  މާރިޗް   2020 
 ުކރިމަތިވިކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އިންޓަރިވއު ކުރެވުނު ހިންގާ ވިޔަފާރިތަކުގެ
 ތެރެއިން 57 އިންސައްތަ ވިޔަފާރިން މައުލޫމާތު ދީފައިވަނީ މިހާރުވެސް
 އެފަރާތްތައް ވިޔަފާރިކުރަނީ ވަރަށް ދަތީގައިކަމަށެވެ. އަދި 18 އިންސައްތަ
 ިވޔަފާރިން ބުނެފައިވަނީ އެފަރާތްތަކަށް ދެން ވިޔަފާރި ހިންގޭނީ އެންމެ މަހެއް
 ނުވަތަ ދެމަހެއް ކަމަށެވެ. ތިން މަސް ދުވަހު ކޭޝްފްޯލ މެނޭޖްކުރެވޭނެ
ދުވަހު ހަމަސް  އަދި  ިވޔަފާރިއެވެ.  އިންސައްތަ  އެންމެ 6   ކަމަށްބުނީ 
 ކޭޝްފްޯލ މެނޭޖްކުރެވޭނެ ކަމަށްބުނީ އެންމެ 13 އިންސައްތަ ވިޔަފާރިއެވެ

)ތަފްސީލުތަކަށް ތިންވަނަ ބައިގައި ހުރި މަޝްވަރާތައް ބައްލަވާ(.ވ

 އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަްނތީގެ ވިޔަފާރިތަކުން ވަޒީފާތަކަށް ގެނައި
މުވައްޒަފުންގެ ރިޑަންޑެންސީއާއި،  ސާރވޭގައި  ބީ.ސީ.ސީ   ބަދަލު. 
 އިނާޔަތްތަކަށް ކުރި އަސަރު އެންމެ ފުރިހަމައަށް ބަޔާންޮކށްފައެއް ނުވެއެވެ.
 ެއހެންނަމަވެސް، ފަތުރުވެރިކަމާއި، އެއާ ގުޅުންހުރި ވިޔަފާރިތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ
 ތެރެއިން 12 އިންސައްތަ މީހުން މި މުއްދަތުގައި ރިޑަންޑަންޓުކުރިކަން
67 ކުރެވުނު  އިންޓަރވިއު  ދައްކައެވެ.  ޯހދުންތަކުން  ސާރވޭގެ   އެ 
އެފަރާތްތަކުން ބުނީ  ވިޔަފާރިން  އިންސައްތަ   43 ތެރެއިން   ވިޔަފާރީގެ 
 ވަޒީފާތަކަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނައިކަމަށެވެ. މީގެ ތެރޭގައި، 372 ފުލްޓައިމް
 މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ހިމެނެއެވެ. މިޮގތުން ވަކިކުރެވުނު ގިނަ
 މުވައްޒަފުންނަކީ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނާއި، ނުރަސްމީ މަސައްކަތްކުރާ
 މީހުން އަދި ޕްޮރބޭޝަންގައި ތިބި މުވައްޒަފުންނެވެ. ވަޒީފާއިން ވަކިނުޮކށް
ކުރިމަތިލާންޖެހުނެވެ. ކުޑަވުމާ  މުސާރަ  މުވައްޒަފުންނަށްވެސް   ބޭތިއްބި 
ވަރަކަށް އެއްވެސް  މުވައްޒަފުންނަށް  އިންސައްތަ   40 ތެރެއިން   އޭގެ 
 މުސާރަ ކުޑައެއްނުވެއެވެ. 38 އިންސައްތަ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ 20
ކުޑަވިއިރު، 3 އަދަދަކަށް  ދެމެދުގެ  އިންސައްތައާ   އިންސައްތައާއި 50 
ބޭނުންވާ ޮކއްތަށް  ހަމައެކަނި  ދީަފއިވަނީ  މުވައްޒަފުންނަށް   ިއންސައްތަ 
 ފައިސާއެވެ. މި ހާލަތު މައިގަނޑުޮގތެއްގައި ކުރިމަތިވީ މުސާރަ ނުލިބޭޮގތަށް
ބައެއް ނަމަވެސް  މަަސއްަކތްތެރިންނަށެވެ.  ބިދޭސީ  ޮފނުވި   ުޗއްޓީއަށް 
 ހާލަތްތަކުގައި އެމީހުންނަށް ދިރިއުޅޭނެ ތަނާއި، ކެއުން އަދި ޮކންމެވެސް
 ސިފައެއްގައި ޮކއްތު ފައިސާ ދީފައިވެއެވެ. އިންޓަރވިއުތަކުން ފާހަގަކުރެވުނީ
ފާހަގަކުރެވުނު އަސަރާމެދު  ކުރި  ވަޒީފާތަކަށް  ކުރީބައިގައި  ރިޕޯޓުގެ   މި 

މައިގަނޑު ޯހދުންތަކާއި އެއްޮގތް ޯހދުންތަކެކެވެ.ވ
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ސާ ލާ ޚު

 މައިގަނޑު ޯހދުން 2:�

އައު އާންމު ހާލަތުގައި ވިޔަފާރި ހިންގުމަށް ހުރި ދަތިތައް

 ބ�.ސ�.ސ� ސ�ރވ�އ�ނ� އ�ނގ�ނ� ގ�ތ�ގ�އ�، ވ�ޔ�ފ�ރ�ތ�ކ�ށ� އ�ނ�މ� ބ�ޑ�ށ� ބ�ނ�ނ�ވ�ނ�
މ�ލ� އ�ހ�ތ�ރ�ކ�ނ� ކ�މ�ށ� 46 އ�ނ�ސ�އ�ތ� ވ�ޔ�ފ�ރ�ނ� ފ�ހ�ގ�ކ�ރ�އ�ވ�.3

 ކ�ޕ�ސ�ޓ�ގ� ބ�ނ�މ�ށ� އ�ނ�މ� ކ�ދ�، ކ�ދ� އ�ދ� މ�ދ� ފ�ނ�ތ�ގ� ވ�ޔ�ފ�ރ�ތ�ކ�ނ� ބ�ނ�ނ�ވ� މ�ހ�ނ�މ�
 ތ�މ�ރ�ނ�ތ�އ� ކ�މ�ށ� ބ�ނ�ފ�އ�ވ�ނ� ވ�ޔ�ފ�ރ�ގ� ޕ�ލ�ނ� ތ�އ�ޔ�ރ�ކ�ރ�މ�އ�، މ�ކ�ޓ�ނ�ގ ޕ�ލ�ނ�އ�،

 ކ�ސ�ޓ�މ�ރ�ނ� ހ�ފ�ހ�އ�ޓ�ނ� ގ�ތ�ގ� ޕ�ލ�ނ�އ�، ކ�އ�ލ� ހ�ލ�ތ�އ�ގ�އ� ވ�ޔ�ފ�ރ�ނ� އ�މ�ލ�ކ�ރ�ނ�ގ�ތ� ރ�ވ�ނ�
 ނ�ވ�ތ� ވ�ޑ�އ�ގ�ރ�ފ� އ�އ� މ�ކ�ޓ�ނ�ގ ހ�ނ�ރ�ތ�އ� ހ�ރ�ދ�ނ�ކ�ރ�މ�އ�، ވ�ކ�ނ� ޚ�އ�ސ�ކ�ށ� ރ�ސ�މ� ތ�އ�ލ�މ�
 ލ�ބ�ފ�އ�ނ�ތ� ވ�ޔ�ފ�ރ�ވ�ރ�ނ�ނ�އ�، ރ�ށ�ރ�ށ�ގ�އ� ތ�ބ� ވ�ޔ�ފ�ރ�ވ�ރ�ނ�ނ�ށ� އ�ނ�ލ�އ�ނ� ބ�ނ�ކ�ނ�ގ އ�އ�،
 އ�ނ�ޓ�ރނ�ޓ�އ�، ވ�އ�ބ�ރ އ�ދ� މ�ސ�މ�ޑ�އ� ބ�ނ�ނ�ކ�ރ�ނ� ފ�ދ� އ�ދ�އ�ގ� ހ�ނ�ރ�ތ�އ� ހ�ރ�ދ�ނ�ކ�ރ�ނ�

ފ�ދ� ކ�ނ�ކ�މ�ވ�.3

 ގ�ރ�ޓ� މ�ލ� ސ�ރ�ހ�އ�ދ�ގ�އ� ހ�ނ�ގ� ވ�ޔ�ފ�ރ�ތ�ކ�އ�،
 ފ�ތ�ރ�ވ�ރ�ކ�މ�ގ� ޚ�ދ�މ�ތ�ތ�އ� ދ� ފ�ރ�ތ�ތ�ކ�ނ� ޑ�ޖ�ޓ�ލ�

 ޓ�ކ�ނ�ލ�ޖ� ބ�ނ�ނ�ކ�ރ�ނ�މ�ވ�ސ�، މ�ޅ� ގ�އ�މ�ގ�އ� ޑ�ޖ�ޓ�ލ�
ޓ�ކ�ނ�ލ�ޖ� ބ�ނ�ނ�ކ�ރ�ނ�ފ�ށ�ނ� ވ�ރ�ށ� ލ�ހ�ވ�.3

 ފ�ހ� ޓ�ކ�ނ�ލ�ޖ� އ�ދ� ދ�މ�ހ�އ�ޓ�ނ�ވ� އ�ސލ�ތ�އ� ބ�ނ�ނ�ކ�ރ�ނ�
 ފ�ށ�މ�ގ� ފ�ރ�ސ�ތ� ބ�ޑ�ވ�. އ�ދ� އ�ފ�ދ� އ�ސލ�ތ�ކ�ށ� ފ�އ�ނ�ގ�،

ބ�ދ�ލ�ވ�މ�ށ� ވ�ޔ�ފ�ރ�ތ�ކ�ށ� އ�ހ�ވ�ނ�ޖ�ހ�އ�ވ�.3

 ބ�.ސ�.ސ� ސ�ރވ�އ�ނ� ހ�ދ�ނ�ގ�ތ�ގ�އ� ގ�ނ� ވ�ޔ�ފ�ރ�ތ�ކ�ށ� ވ�ޔ�ފ�ރ�އ�ގ�ޅ�
 ކ�ނ�ކ�މ�ގ� ލ�ފ�ޔ�އ�، ޓ�ކ�ހ� ގ�ޅ� ކ�ނ�ކ�މ�ގ�އ� އ�ހ�ތ�ރ�ކ�މ�އ� ނ�ލ�ބ�އ�ވ�. އ�ނ�މ�
 ކ�ދ�، ކ�ދ� އ�ދ� މ�ދ� ފ�ނ�ތ�ގ� ވ�ޔ�ފ�ރ�ތ�ކ�ގ� ތ�ރ�އ�ނ� ގ�ނ� ވ�ޔ�ފ�ރ�ތ�ކ�ނ�
 އ�ނ�ވ�ނ�ޓ�ރ� މ�ނ�ޖ�އ� ނ�ކ�ރ�އ�ވ�. ނ�ވ�ތ� މ�ލ� އ�ނ�ދ�ޒ�ތ�ކ�އ� ނ�ހ�ދ�އ�ވ�.
އ�ދ� ބ�ޒ�ނ�ސ� ކ�ނ�ޓ�ނ�އ�ޓ� ޕ�ލ�ނ� (ބ�.ސ�.ޕ�) އ�އ� ނ�ގ�ނ�ގ�ޅ�އ�ވ�.3
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ނ�ނ�ކ�

ވ�ޔ�ފ�ރ�ޓ�ކހ�ގޅ� ލ�ފ�ގ�ނ�ނ� ލ�ފ�ސ�އ�ހ�

އ�އ�ކ�

ޯހދުންތަކުން ބީ.ސީ.ސީ ސާރވޭގެ  ހުރަސްތައް.  ހުރި  ޯހދުމަށް   ފައިސާ 
މާލީ ބޭނުންވަނީ  ޮބޑަށް  ެއންމެ  ވިޔަފާރިތަކަށް  ޮގތުގައި،   ެއނގުނު 
ވިޔަފާރިތަކާއެކު ފަންތީގެ  މެދު  އަދި  ކުދި  ކުދި،  އެންމެ   އެހީތެރިކަމެވެ. 
އެހީތެރިކަން މާލީ  ިވޔަފާރިތަކަކުން  މަދު  އިންޓަރވިއުތަކުގައި،   ުކރެވުނު 
 ޯހދުމަށް އެދިފައިވާއިރު، 57 އިންސައްތަ ވިޔަފާރިން ބުނީ އެފަދަ ކަމަކަށް
 އެދި ހުށަނާޅާކަމަށެވެ. ބައެއް ވިޔަފާރިތަކުން އެފަދަ އެހީތައް ލިބުނުކަމަށް
 ރިޕޯޓުޮކށްފައިވެއެވެ. އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކާއި،
 ވިޔަފާރި ޖަމިއްޔާތަކުން ފާހަގަކުރިޮގތުގައި، ޯލނު އެހީތެރިކަން ޯހދިފައިނުވާ
 ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި އިންޓަރަސްޓް ރޭޓު މަތިވުމާއި، ގްރޭސް މުއްދަތު
 ކުރުވުމާއި، އަހަރީ އާމްދަނީއަށް ބަލައި ޯލނަށް ޝަރުތު ފުރިހަމަނުވުމާއި،
ކުރިއަށް ވިޔަފާރި  ނެތުމާއި،  ޔަގީންކަން  ހާލަތާމެދު   ޕެންޑެމިކުގެ 
ބާވަތްތަކާމެދު އެހީގެ  ޯލނު  ިލބެްނހުރި  ގާބިލުކަމާއި،  ހުރި   ެގންދިއުމަށް 
އެދި ޯލނަށް  އަދި  ނެތުން،  ހޭލުންތެރިކަން  ލިބިފައިނެތުމާއި   މައުލޫމާތު 
 ހުށަހެޅުމުގެ މަރުހަލާގެ ދަތި އުދަގޫތައް ހިމެނެއެވެ. ވިޔަފާރިތަކުން ދިން
 މައުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު، ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ޯފރުޮކށްދިން
 ޯލނު އެހީތެރިކަން ލިބުމުގެ ޝަރުތެއްގެ ޮގތުން މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން
މީގެ ފާޑުކިއެވެ.  އެފަރާތްތަކުން  ޮއތުމާމެދު  ޮއތް  ހިމަނާފައި   ވަކިނުކުރުން 
 އިތުރުން، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ޮބޑެތި ވިޔަފާރިތަކަށް ކުލި މައާފުކުރުމާއި،
އަޅާކިޔާއިރު އެކަންކަމާ  ަތންީފޒުކުރިއިރު،  އެހީތެރިކަމުގެ ސްކީމްތައް   މާލީ 
 ުކދި ވިޔަފާރިތަކަށް ހުޅުވާލި އެހީގެ ފުރުސަތުތައް އެކަށީގެންނުވާކަމަށާއި،
 އަދި އިންސާފުވެރި ނޫންކަމަށް ކުދި ވިޔަފާރިތަކުން ލިބުނު މައުލޫމާތުން

އެނގުނެވެ.ވ

ޗާޓު 12: ޯހދާފައިވާ ވިޔަފާރި އެހީގެ ޚިދުމަތްތައް

ބީ.ސީ.ސީ ނެތުން.  ވާސިލުވެވެން  އެހީތަކަށް  ލިބެންހުރި   ވިޔަފާރިތަކަށް 
 ސާރވޭއިން ޯހދުނުޮގތުގައި ގިނަ ވިޔަފާރިތަކަށް ވިޔަފާރިއާގުޅޭ ކަންކަމުގެ
 ލަފަޔާއި، ޓެކުހާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި އެީހތެރިކަމެއް ނުލިބެއެވެ. ޗާޓު 12
 ން ދައްކައިދެނީ އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކުން
 އާންމުޮގތެއްގައި ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް ޯހދާކަމަށް ތަފްސީލީ އިންޓަރވިއުތަކުން
 ފާހަގަކުރެވުނު ވިޔަފާރި ލަފާގެ ޚިދުމަތްތަކެވެ. އިންޓަރވިއުގެ ޯހދުންތަކުން
ގެންދިއުމާއި، މަސްދަތުރު  ވިޔަފާރިތަކާއި،  ނުރަސްމީ   އެނގުނުޮގތުގައި، 
ކެފޭތަކާއި، މަސައްކަތާއި،  އަތްތެރިކަމުގެ  ވިޔަފާރިއާއި،  ހައުސް   ގެސްޓް 
އާބާތުރަފިލުވުމުގެ ތަންތަނާއި،  ވިއްކާ  ކާޯބތަކެތި  ފިހާރަތަކާއި،   ަކންމަތީ 
 މަސައްކަތްތައް ޮކށްދޭ ޮކންޓްރެކްޓަރުން އަދި މުނިފޫހިފިލުވުމާއި ފަންނުގެ
 ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފްރީލާންސް މަސައްކަތްތެރިން ފަދަ އަޮތޅުތެރޭގެ

 ޯޒނުތަކުގައި ހިންގާ ވިޔަފާރިތަކަށް މިފަދަ ޓެކްނިކަލް އެހީތަކަށް ވާސިލެއް
ލިބިގަތުމާ ޚިދުމަތްތައް  އެ  ޚިުދމަތްަތކާއި،  އެހީގެ  ވިޔަފާރި   ނުވެވެއެވެ. 
 ގުޅޭޮގތުން ސުވާލުކުރުމުން ގިނަ ވިޔަފާރިތަކަކުން ވަނީ ވިޔަފާރިތަކަށް ލަފާދޭ
ބިޒްނަސް ފާހަގަޮކށްފައެވެ.  ބޭނުންތެރިކަން  މުހިންމުކަމާއި   ޚިދުމަތްތަކުގެ 
 ސެންޓަރ ޯކޕަރޭޝަން )ބީ.ސީ.ސީ( ގެ ދަށުން އަޮތޅުތެރޭގައި ސަރުކާރުން
 ގިނަ ބިޒްނަސް ސެންޓަރު )ބީ.ސީ( ތަކެއް ގާއިމުކުރިނަމަވެސް، ތަފްސީލީ
އެތަންތަން ވިޔަފާރިތަކަށް  ގިނަ  އެނގުނުޮގތުގައި   އިންޓަރވިއުތަކުން 

ހުރިކަމެއް އަދި އެތަންތަނުގެ ދައުރެއްވެސް ނޭނގެއެވެ.ވ

 ވިޔަފާރި ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހުނަރުތައް ނެތުން. އޭޕްރިލް/މެއި 2020 ގައި
 ބީ.ސީ.ސީ އިން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ސާރވޭގެ ޯހދުންތަކުން ދައްކާޮގތުގައި
އަމަލުކުރާނެ ހާލަތުގައި  ކުއްލި  ވިޔަފާރިތަކުގައި  އިންސައްތަ   78 
ތިބެގެން ގޭގައި  އާއި،  މާކެޓިންގ  ޮއންލަިއން  ނެތެވެ.  ޕްލޭނެއް   ގޮތުގެ 
ހުރިކަމަށް ޕްލޭންތަކެއް  ހަމަޖެއްސުންފަދަ  އިންތިޒާމު   މަސައްކަތްކުރެވޭނެ 
ހިންގުމުގެ ވިޔަފާރިތަކުން  އަެނއްބައި  ބުންޏެވެ.  ވިޔަފާރިތަކުން   ަބއެއް 
 ޚަރަދު ކުޑަކުރުމާއި، ޑައުންސައިޒްކުރުމުގެ ޕްލޭން ޮއތްކަމަށް ރިޯޕޓުކުރިއެވެ.
ވެއްޖެނަމަ އިންފެކްޓް  ނުވަތަ  ބަލިވެ  މުވައްޒަފުން  އިތުރުން،   މީގެ 
 އެމީހުންގެ ޒިންމާތައް ހަމަޖެއްސޭނެކަމަށް ބުނީ އެންމެ 47 އިންސައްތަ
 ވިޔަފާރިންނެވެ. އެހެން ވިޔަފާރިތަކުން ބުނީ މުވައްޒަފުން ބަލިވެ ނުވަތަ
 އިންފެކްޓް ވެއްޖެނަމަ މަސައްކަތްތައް ވަގުތީޮގތުން ހުއްޓާލާން ޖެހުން ނުވަތަ
 ޚިދުމަތްތައް ލަސްވުމުގެ ފުރުސަތު ޮއތްކަމަށެވެ. 67 ވިޔަފާރީގެ ތެރެއިން
ބެލެހެއްޓުމާ އިންވެންޓްރީ  ވިަޔފާރިން  އެއްބައި  ދެބައިކުޅަ   ާގތްގަނޑަކަށް 
އެފަރާތްތަކަކީ ނުދެއެވެ.  ޖަވާބެއް  ސުވާލުތަކަށް  ކުރެވުނު   ބެހޭޮގތުން 
 ގެއިން ވިޔަފާރި ހިންގާ ފަރާތްތަކަށްވުން އަދި ގިނަ އަދަދެއްގެ ސްޮޓކެއް
ދިން މައުލޫމާތު  އެކަށީގެންވެއެވެ.  ސަބަބަށްވުން  އޭގެ   ނުގެންގުޅުމަކީ 
 ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ގާތްގަނޑަކަށް 35 އިންސައްތަ ފަރާތްތަކުން ބުނީ
ޮކންމެވެސް ސިސްޓަމެއް  ބަލަހައްޓާނެ  އިންވެންޓްރީ   އެފަރާތްތަކުން 
އަދި އާމްދަނީ  ސޭލްސްއާއި،  ލަާފކުރެވޭ  ގެންގުޅޭކަމަށެވެ.   ިސފައެއްގައި 
 ކޭޝްފްޯލއާ ބެހޭޮގތުން ސުވާލުކުރުމުން އިންޓަރވިއު ކުރެވުނު ވިޔަފާރިތަކުގެ
 ތެރެއިން ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށްވުރެ ގިނަ ވިޔަފާރިތަކުން ފާހަގަކުރިޮގތުގައި
 ެއފަރާތްތަކުން އެކަންކަން ބިނާކުރަނީ ކުރީގެ ތަޖުރިބާއަށާއި، ހިތުލަފަޔަށެވެ.
ތިބިގެން ގޭގައި  ވިޔަފާރިތަކާއި،  ކުދި  ހިމެނެނީ  ގިނައިން   މީގެތެރޭގައި 
 ކުރާ ވިޔަފާރި ނުވަތަ އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރާ ވިޔަފާރިވެރިންނެވެ. 67
 ވިޔަފާރީގެ ތެރެއިން 17 ވިޔަފާިރއަކުން ރިޕޯޓުކުރިޮގތުގައި އެފަރާތްތަކުގެ
 ލަފާކުރުންތައް ބިނާކުރަނީ ވިޔަފާރީގެ ތަޖުރިބާތަކަށާއި، ބާޒާރުގެ ކަންކަން
 ބަދަލުވަމުންދާޮގތާމެދު އެފަރާތްތަކުގެ ތަޖުރިބާއަށެވެ. ބިޒްނަސް ޮކންޓިނިއުޓީ
 ޕްލޭން )ބީ.ސީ.ޕީ( އާ ގުޅޭޮގތުން ސުވާލުކުރުމުން، އޭގެ ބޭނުންތެރިކަމާމެދު
ބީ.ސީ.ޕީ ޮއތް  ލިޔެފައި  ިވނަމަވެސް،  އިއްތިފާގު  ފަރާތްތަކުން   ިގނަ 
 އެންގުޅެނީ މަދު ބައެކެވެ. ތަފްސީލީ އިންޓަރވިއުތަކުން ލިބުނު ޚިޔާލުތަކުން
 އެނގުނީ، އައު އާންމު ހާލަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މެނޭޖްކުރާނެ
ގިނަ ނެތްކަމެވެ.  ޚިޔާލުތަކެއް  މާގިނަ  ދޭނެ  ވިޔަފާރިތަކުން   ޮގތާމެދު 
އެޗް.ޕީ.އޭގެ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތަކާއި،  ރައްކާތެރިކަމުގެ  ބުނީ   ފަރާތްތަކުން 
 އިރުޝާދުތަކަށް ތަބާވާނެކަމަށެވެ. އަނެއްބައި ފަރާތްތަކުން ބުނީ، ފީނުމާއި،
 ަމސްދަތުރު ގެންދިއުންފަދަ ޚިދުމަްތތައް ދިނުމުގައި އިޖުތިމާއީ ގައިދުރުކަން

ގެންގުޅެވޭނެ ޮގތްތައް އިތުރަށް ފަހުމުވުން މުހިންމުކަމަށެވެ.ވ
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ސާ ލާ ޚު

 ޓެކްޮނޮލޖީ ނަގައިގަތުމުގައި ހުރި ލަސްކަން. ޓެކްނޮލޮޖީގެ ޮރނގުން ގައުމު
ތެރެއަށް ހިންގުމުގެ  ވިޔަފާރި  ޯހދާފައިވިޔަސް،  ކުރިއެރުންތަކެއް   ިގނަ 
 ޓެކްނޮޮލޖީ ވެއްދުމުގައި ގިނަ ކަންކަން ރަނގަޅުކުރާން ޖެހޭކަން ތަފްސީލީ
 އިންޓަރވިއުތަކުން އެނގުނެވެ. ތަފްސީލީ އިންޓަރވިއުތަކުން އެނގުނުޮގތުގައި
 ވިޔަފާރިތަކުގެ ގާތްގަނޑަކަށް ދެބައިކުޅަ އެއްބައި އެފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތުގައި
 ޮކމްޕިއުޓަރާއި އިންޓަނެޓު ބޭނުންކުރެއެވެ. ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްތަކާގުޅޭ
 ިވޔަފާރިތަކުން އެފަރާތްތަކުގެ މަަސއްކަތްކުގެ ވަކިން ޚާއްސަޮކށް ޑިޖިޓަލް
ބޭނުންކުރާ އިންޓަނެޓް  ފާހަގަކުރިއެވެ.  ބޭނުންކުރާކަން   ެޓކްނޮޮލޖީ 
މައްސަލައެއް ޮބޑު  ލިބުމުގައި  ޚިދުމަތް  އިންޓަނެޓުގެ   ފަރާތްތަކުން، 
 ނެތްކަމަށް ފާހަގަކުރިނަމަވެސް، އިންޓަނެޓުގެ ޚިދުމަތާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭކަން
 އެފަރާތްތަކުން ފާހަގަކުރިއެވެ. މައިގަނޑުޮގތެއްގައި އިންޓަނެޓުގެ ދުވެލި އަދި
ޚިދުމަތްދޭ ޑިޖިޓަލްޮކށް  ިޚދުމަްތތައްފަދަ  ފަތުރުވެރިކަމުގެ   އަގާމެދުގައެވެ. 
ނަގުދު ވިޔަފާރިތަކުން  ގިނަ  ސަރަހައްދުގެ  މާލެ  ގްރޭޓާ   ވިޔަފާރިތަކާއި، 
ޮއންލައިން ބޭނުންކުރަނީ  ގިނައިން  ކުރުމަށްވުރެ  މުއާމަލާތް   ފައިސާއިން 
އެފަރާތްތަކުން ބުނީ  ވިޔަފާރިން  އިންސައްތަ   28 އެވެ.   ބޭންކިންގ 
 މުއާމަލާތްކުރަނީ ހަމައެކަނި ނަގުދު ފައިސާއިން ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި
 މައިގަނޑުޮގތެއްގައި ހިމެނެނީ އަޮތޅުތަކުގެ ޯޒންތަކުގައި ހިމެނޭ ވިޔަފާރިތަކެވެ.
ގޭގައި ހިންގާ  އަޮތޅުތެރޭގައާއި ދުރު ރަށްރަށުގައި ހިންގާ ވިޔަފާރިތަކާއި، 
 ވިޔަފާރިތައް ފަދަ ބައެއް ވިޔަފާރިތަކާއި، އުމުރުން ދުވަސްވީ ފަރާތްތަކުން
 ހިންގާ ވިޔަފާރިތަކާއި، ރަށްރަށުގައި އަންހެނުން ހިންގާ ވިޔަފާރިތައް ފަދަ
 ވިޔަފާރިތަކުން އިންޓަނެޓާއި ޓެކްނޮޮލޖީ ބޭނުންކުރުމުގައި ހުރި ހުރަސްތަކަކީ
 ޮކބައިކަން، ވިޔަފާރި ޖަމިއްޔާތަކާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތަކުން އެނގުނެވެ.
 ރަށްރަށުގައި ބޭންކިންގގެ ޚިދުމަތް ނެތުމުން ވިޔަފާރި ހިންގުމުގައި މާލީ
 ޚަރަދުތައް ޮބޑުވާތީ، ދުރު ރަށްރަށުގައި ހިންގާ އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި
 ެމދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ފަސޭހަ ައދި ޚަރަދުކުޑަ ޮގތަކަށް ބޭންކިންގ
 ގެ ޚިދުމަތްތައް ލިބޭނެޮގތަކަށް އެ ޚިދުމަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މުހިންމުކަން

އެފަރާތްތަކުން ފާހަގަކުރިއެވެ.ވ

 ތިމާވެއްޓާ ރަހުމަތްތެރި/ގްރީން ޓެކްޮނޮލޖީއަށް ބަދަލުވުން. އެންމެ ކުދި، ކުދި
 އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކާއެކު ބޭއްވުނު ތަފްސީލީ އިންޓަރވިއުތަކުން
 އެނގުނުޮގތުގައި، ތިމާވެށީގެ ޮގތުން ެދމެހެއްޓެނިވި ޮގތެއްގައި ވިޔަފާރި ހިންގާނެ
ދެމެހެއްޓެވި އެބަހުއްޓެވެ.  ހޭުލންެތރިކަން  ވިޔަފާރިތަކުގެ  ގިނަ   ޮގތާމެދު 
 ޮގތެއްގައި ވިޔަފާރި ހިންގާނެ އުސޫލުތައް ގްރޭޓާ މާލެ ސަރަހައްދުގެ ގިނަ
ވިޔަފާރި ވިޔަފާރިތަކުން،  ބައެއް  އަޮތޅުތެރޭގެ   ވިޔަފާރިތަކުން ދަންނައިރު، 
 ހިންގުމުގައި ފެހި ޓެކްނޮޮލޖީ ބޭނުންކުރަން ދަންނަކަން ފާހަގަވިއެވެ. ތިމާވެއްޓާ
 ރަހުމަތްތެރި ކަމެއްގެ ޮގތުގައި ވިޔަފާރިތަކުން އެންމެ ގިނައިން ފާހަގަކުރީ
 އެނަރޖީ އެފިޝިއެންޓް އެއަރޮކންޑިޝަނަރ ބޭނުންކުރުމެވެ. ޕްލާސްޓިކް
 ފުޅި ބޭނުން ނުކުރުމަށް ހިތްވަރުދިނުމުގެ ވާހަކަ މިއުޒީޝަނުންނާއި އިވެންޓް
ވީޑިޯއގްރަފީގެ ފޮޯޓގްރަފީއާއި،  ފާހަގަކުރިއިރު،  ވިޔަފާރިތަކުން   މެނޭޖްމަންޓް 
 ވިޔަފާރިތަކުން ފާހަގަކުރީ ތިމާވެއްޓާ ރަހުމަތްތެރި އާލާތްތައް ބޭނުންކުރުމުގެ
 ވާހަކައެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އިތުރު ހިތްވަރުދިނުމުގެ އިނާޔަތްތައް
ޮގތްތަކަށް އާންމުންގެ ރުހުން ލިބުން  ދިނުމާއި، ތިމާވެއްޓާ ރަހުމަތްތެރި 
 ުމހިންމުކަމަށް ބައެއް ވިޔަފާރިތަކުން ފާހަގަކުރިއެވެ. ވިޔަފާރި ޖަމިއްޔާތަކާއެކު
ބޭނުންކުރެވޭނެ ވިޔަފާރިތަކަށް  އެނގުނީ  ބައްދަލުވުންތަކުން   ބޭއްވި 
ހަރަކާތްތަކުގެ އަދި  ޮގތްތައް  އާލާތްތަކާއި،  ޓެކްނޮޮލޖީއާއި،   ދެމެހެއްޓެނިވި 

މާރކެޓް މައުލޫމާތުގެ މުހިންމުކަމެވެ.ވ

 ގާނޫނުތައް ތަންފީޒުކުރުން ބަލިކަށިކަމުން އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ
 ވިޔަފާރިތަކަށް ގެއްލުންވުން. ވިޔަފާރިތަކާއެކު ކުރެވުނު އިންޓަރވިއުތަކުގައި،
ނަމަވެސް، ނުލިބުނު  ޖަވާބުތަކެއް  ސީދާ  ދާއިރާއިން   ރެގިއުލޭޓަރީ 
ޖަމިއްޔާތަކާއެކު ވިޔަފާރި  ކަށަވަރުކުރުމަށް  ޯހދުންތައް   އެސެސްމަންޓުގެ 
 ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތަކުން އެނގުނުޮގތުގައި ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ހުރި
ފަންތީގެ މެދު  އަދި  ކުދި  ކުދި،  އެންމެ  ސަބަބުން   ބަލިކަށިކަމުގެ 
މިސާލަކީ އެއް  އަލިއަޅުވާލެވުނު  މިޮގތުން  ގެއްލުންވެއެވެ.   ވިޔަފާރިތަކަށް 
ސަބަބުން ބަލިކަށިކަމުގެ  ހުރި  ތަންފީޒުކުރުމުގައި  ހުއްދަ  ގައިޑް   ޓުއަރ 
 ހުއްދަނެތް ފަރާތްތަކަށް އެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބި، ހުއްދަޮއތް
 ޓުއަރ ގައިޑުންގެ އާމްދަނީއަށް އެކަމުގެ ސަބަބުން އަސަރުކުރުމެވެ. ހަމަ
ވަޒީފާދިނުމަކާ ދިވެހިންނަށް  ބިދޭސީން  ރެގިއުލޭޓްނުކުރެވޭ   މިފަދައިން، 
 ނުލައި ޑައިވް ސެންޓަރުތައް ހަދައި ހިންގުމުގެ މައްސަލަ ފާހަގަކުރިއެވެ.
 މިއީ ދިވެހިންގެ ހުނަރު ތަރައްޤީ ކުރުމަށާއި، ވަޒީފާގައި ހިފެހެއްޓުމަށް އަދި
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ މުހިންމު ޤުުދުރަތީ ވަސީލަތުން އާމްދަނީ ޯހދުމަށް
 ޮއތް ހުރަހެކެވެ. ފޮޯޓގްރަފީއާއި، ވީޑިޯއގްރަފީގެ ދާއިރާގެ ޕްޮރފެޝަނަލިޒަމާއި،
އެ ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި  އަގުތައް  ވާދަކުރެޭވނެ  ޮގތުން   ަބއިނަލްއަގުވާމީ 
 ދާއިރާ ރެގިއުލޭޓްކުރާނެ ފަރާތެއް ޮއތުމުގެ މުހިންމުކަން އެ ވިޔަފާރިތަކުން

ފާހަގަކުރިއެވެ.ވ
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WAS IMMEDIATE AND WIDESPREAD.

 މައިގަނޑު ޯހދުން 3:�

ވިޔަފާރިތަކުން ޮކވިޑ19ް- އާ ގުޅިގެން ގެނައި ބަދަލުތައް

 ޕ�ނ�ޑ�މ�ކ�ގ� އ�ނ�މ� ގނ�ޖ�ހ�ނ� ބޑ� ދ�ވ�ސ�ކޅ� ޚ�ދ�މ�ތ�ދ�ނ�ނ� ކ�ރ�އ�ށ�ގ�ނ�ދ�ޔ�
 ވ�ޔ�ފ�ރ�ތ�ކ�ނ�، ޚ�ދ�މ�ތ�ތ�އ� ކ�ރ�އ�ށ� ގ�ނ�ދ�އ�މ�ށ�ޓ�ކ�އ� ވ�ރ�ށ� އ�ވ�ހ�ށ� ބ�ދ�ލ�ތ�ކ�އ�

3:�ގ�ނ�އ�ވ�. އ�ގ� ބ�އ�އ� ކ�ނ�ކ�މ�ގ� ތ�ރ�ގ�އ
ޑ�ލ�ވ�ރ�ގ� ޚ�ދ�މ�ތ�ތ�އ� ފ�ށ�ނ� ނ�ވ�ތ� ފ�ޅ�ކ�ރ�ނ�
އނ�ލ�އ�ކށ� ފ�އ�ސ� ދ�އ�ކ�ނ�ގތ� ހ�މ�ޖ�އ�ސ�ނ�

،� ފ�ސ�ބ�ނ�، އ�ނ�ސ�ޓ�ގ�ރ�މ� އ�ދ� ޓ�ވ�ޓ�ރގ�އ� މ�ރކ�ޓ�ކ�ރ�ނ� އ�ތ�ރ�ކ�ރ�މ�އ
އނ�ލ�އ�ނ� ޕ�ރ�ޒ�ނ�ސ� ވ�ރ�ގ�ދ�ކ�ރ�ނ�

ގ�އ�ނ� މ�ސ�އ�ކ�ތ�ކ�ރ�ވ�ނ� ގތ� ހ�މ�ޖ�އ�ސ�ނ�
ވ�އ�ކ� މ�ދ�ލ�ށ� ބ�ދ�ލ� ގ�ނ�އ�ނ�

ލ�ބ�ނ�ހ�ރ� ވ�ސ�ލ�ތ�ތ�އ� ބ�ނ�ނ�ކށ�ގ�ނ� މ�ދ�ލ�އ� ޚ�ދ�މ�ތ� ފ�ޅ�ކ�ރ�ނ�
ސ�ލ�ސ� އ�ތ�ރ�ކ�ރ�މ�ށ�ޓ�ކ�އ� އ�ގ�ތ�އ� ދ�ށ�ކ�ރ�ނ�

 އ�ނ�ޓ�ރވ�އ�ކ�ރ�ވ�ނ� ވ�ޔ�ފ�ރ�ތ�ކ�ނ�، އ�ހ�ނ� ވ�ޔ�ފ�ރ�ތ�އ� އ�މ�ހ�ނ� ދ�ނ�ނ� އ�ފ�އ�ދ�ނ�ތ�އ� ބ�ނ�ނ�ކ�ރ�މ�ގ�
 މ�ސ�ލ�ތ�އ� ހ�އ�ސ�ކ�ރ�އ�ވ�. މ�ގތ�ނ� އ�ނ�މ� ކ�ދ�، ކ�ދ� އ�ދ� މ�ދ� ފ�ނ�ތ�ގ� ވ�ޔ�ފ�ރ�ތ�ކ�ގ� ކ�މ�ޔ�ބ�ގ�

 ގތ�ގ�އ�، ސ�ޕ�ލ�އ� ދ�ށ�ވ�މ�ގ� ސ�ބ�ބ�ނ� މ�ދ�ލ�ށ� ގ�ނ�ވ�ނ� ބ�ދ�ލ�އ�، އ�އ� އ�ނ�މ� ހ�ލ�ތ�ގ�އ� ސ�ލ�މ�ތ�ވ�މ�ށ�
 ކނ�މ�ހ�ނ� ބ�ނ�ނ�ވ�ގ�ނ�ނ�އ�، ކ�ރ�ގ� ދ�ނޑ�ވ�ރ�ކ�މ�ގ� މ�ސ�އ�ކ�ތ�ތ�އ� އ�ލ�ނ� ފ�ށ�މ�އ�، ޑ�ޖ�ޓ�ލ� ތ�އ�ލ�މ� ފ�ދ�

ޚ�ދ�މ�ތ�ތ�ކ�ށ� މ�ހ�ރ�ހ�ރ� ޓ�ކ�ނލޖ� ބ�ނ�ނ�ކ�ރ�ނ� ފ�ހ�ގ�ކ�ރ�ވ�އ�ވ�.3

 އ�ނ�މ� ކ�ދ�، ކ�ދ� އ�ދ� މ�ދ� ފ�ނ�ތ�ގ� ވ�ޔ�ފ�ރ�ތ�ކ�ގ� ތ�ރ�އ�ނ� ޚ�ދ�މ�ތ�ދ�ނ�ނ� ކ�ރ�އ�ށ�
،� ގ�ނ�ދ�އ�މ�ށ�ޓ�ކ�އ� އ�ވ�ސ� ބ�ދ�ލ�ތ�ކ�އ� ގ�ނ�އ� ވ�ޔ�ފ�ރ�ތ�ކ�ގ� ތ�ރ�ގ�އ� ސ�ލ ނ�ތ�ކ�އ

،� ކ�ފ�ތ�ކ�އ�، ކ�ނ�މ�ތ� ފ�ހ�ރ�ތ�ކ�އ�، އ�ނ�ހ�ނ�ނ� ކ�ރ� މ�ސ� ތ�އ�ޔ�ރ�ކ�ރ�މ�ގ� މ�ސ�އ�ކ�ތ�ތ�ކ�އ
ގ�ސ�ޓ�ހ�އ�ސ�ތ�ކ�އ�، ފ�ރ�ލ�ނ�ސ� ފޓގ�ރ�ފ�ރ�ނ� އ�ދ� އ�އ�.ސ�.ޓ� ވ�ޔ�ފ�ރ�ތ�އ� ހ�މ�ނ�އ�ވ�.3
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ސާ ލާ ޚު

ފުރަތަމަ އެސެސްމަންޓުގެ  ފުރުސަތުތައް.  ހުރި  އުފެއްދުންތަކަށް   އައު 
ފަރާތުން ޖަމިއްޔާތަކުގެ  ވިޔަފާރި  ތެރެއިން  ކަށަވަރުކުރުމުގެ   ޯހދުންތައް 
 ލިބުނު ޚިޔާލުތަކުން އެނގުނުޮގތުގައި މި ކާރިސާގެ ސަބަބުން ޚާއްސަޮކށް
އައު ވިޔަފާރިކުރުމުގެ  ހުޅުވުމާއި،  ފުރުސަތުތަެކއް  އައު   ައންހެނުންނަށް 
ކުރުމުގެ ބޭނުންކުރާ  އެއްޗެހި  އަދި ދިރިއުޅުމާއި  ތައާރަފުވުން   ޮގތްތަކެއް 
 އުސޫލުތަކަށް ޮބޑު ބަދަލެއް އައެވެ. ގޭގައި ތިބިގެން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޮގތާއި،
 މުޖުތަމައުން އެކަން ބަލައިގަތުމަކީ ކާރިސާއަށް ފަހުވެސް އަންހެނުންނަށް
 އިގްތިސާދީ އައު ފުރުސަތުތަކެއް ހުޅުވުނު ކަމެކެވެ. ފާއިތުވި މަދު މަސްތަކުގެ
އިތުރުވެއްޖެއެވެ. ޮބޑުތަނުން  ވަރަށް  ވިޔަފާރިތައް  ޮއންލައިން   ތެރޭގައި 
ފުރުސަތުތަކެއް އިތުރު  ވިޔަފާރިވެރިންނަށް  އަންހެން  ސަބަބުން   އޭގެ 
 ހުޅުވިގެންދިޔައެވެ. ކާޯބތަކެއްޗަށް ޮއންލައިންޮކށް ޯއޑަރުކުރުމާއި، ޑެލިވަރީގެ
މުދާ ސަބަބުން،  ފެށުމުގެ  ބޭނުންކުރަން  ފުޅާދާއިރާއެއްގައި   ޚިދުމަތްތައް 
 އުފެއްދުމާއި، ވިއްކުމާއި އަދި ސަޕްލައި ކުރުމުގައި އަމަލީޮގތުން ހަރަކާތްތެރިވާ
މާސްކުފެހުން އަޅާ  މޫނުމަތީގައި  އިތުރުވެފައިވެއެވެ.  އަދަދު   އަންހެނުންގެ 
 ފަދަ ކާރިސާއާ ގުޅުންހުރި ބޭނުްނތަކަށް ވިޔަފާރިއާއި އުފެއްދުންތެރިކަން
 އަނބުރާލުމަކީ ގޭގޭގައި ހިންގާ ވިޔަފާރިތަކަށާއި، އަންހެނުން ހިންގާ ބައެއް
 ވިޔަފާރިތަކަށް ކުރެވުނު ކަމެކެވެ. އަދި މީގެ ކުރިން އެފަދަ މަސައްކަތެއް
ޯހދަން އާމްދަނީ  އެއިން  ފަށައިގަނެ،  އެކަން  ފަރާތްތަކުންވެސް   ނުކުރާ 
 ފަށާފައިވެއެވެ. ގިނަ އިންޖިނޭރުން މިދުވަސްޮކޅު މަސައްކަތްކުރަނީ ގެއިން
 ކަމަށްވެފައި، އިންވެސްޓަރުންގެވެސް ފަސޭހައަކަށް އިމާރާތްކުރާ ސައިޓުތައް
 ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ޑްޯރން ޓެކްނޮޮލޖީ ބޭނުންކުރެވިދާނެކަމަށް، އިމާރާތްކުރުމުގެ
އިމާރާތްކުރާ ސަބަބުން  މީގެ  ފާހަގަުކރެއެވެ.  ޖަމިއްޔާއިން   ިސނާއަތުގެ 
 ސައިޓުތައް ބަލައި އިންސްޕެކްޓްކުރުން އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރެވޭނެއެވެ. ހަމަ
 އެފަދައިން، އެންމެ ކުދި، ކުދި ައދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކުންވެސް
ބައްދަލުވުންތައް މެންބަރުންނާއެކު  ޖަމިއްޔާގެ  ތިބޭ  ޤައުމުތަކުގައި   އެހެން 
ޮގތްތައް ޑިޖިޓަލް  އުކުޅުތަކާއި،  އެހެން  މަސައްކަތްކުރުމުގެ   ބޭއްވުމަށް 
 ބޭނުންކުރެވިދާނެކަމަށް ވިޔަފާރި ޖަމިއްޔާތަކުން ބުންޏެވެ. އެހެންނަމަވެސް،
 އިންޓަނެޓުގެ އަގާއި، ދުވެލި އަދި ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމުގައި ހުރި ހިންގުމުގެ
ދިމާއަށް ބަދަލަކާ  މިފަދަ  މެނުވީ،  ޯހދިގެން  ހައްލެއް   ޮގތްޖެހުންތައް 

މިސްރާބު ހިފޭނެ ނުވަތަ ބަދަލުވެވޭނެ ޮގތެއް ނެތެވެ.ވ
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ރު ސަ ރި އަ ށް ކު އަ ޖެ އް ރާ ހި ވެ ން ދި ގެ ޅި އާ ގު ސާ ރި 19- ކާ ޑް ވި ޓް – ޮކ ން ްސމަ ޑް ެއސެ ޕި ރާ ރެ ްށ ކު މަ ުތ ގަ ނެ ރު ދެ ސަ ރާ އަ ށް ކު މަ ުޅ އު ރި ދި

 ކާރިސާގެ ދިގުމިނާއި އޭގެ ފުޅާމިނަކީ ވިޔަފާރިތަކަށް ކުރާނެ އަސަރު ދެނެގަތުމުގައި މުހިންމު ކަންކަމެވެ. ހަމަ އެފަދައިން، އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި
 މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކުންވެސް ބުނެފައިވަނީ އެފަރާތްތަކުގެ މުސްތަގުބަލު ިބނާވެފައިވަނީ މިހާލަތު ބަދަލުވަމުންދާ ގޮތުގެ މައްޗަށް ކަމަށެވެ. ކާރިސާގެ
 ަޔގީންކަން ކުޑަކަމާއި، ބައިނަލްއަގުވާމީ ފަތުރުވެރިކަން ރަނގަޅުވާނެ ދުވެލި ލަްސވާނެކަމަށް އަންދާޒާޮކށްފައިވުމާއި، ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު
 ައދި ޖުމްލަޮގތެއްގައި ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ރަނގަޅުވާ ނިސްބަތުން، އެްނމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކުގެ ހިންގުން މުޅީން އެއްޮކށް
 ހުއްޓާލާން ޖެހިދާނެކަމުގެ ބިރު އެބައޮތެވެ. މީގެ ސަބަބުން ޚިދުމަތް ޯހދާ މީުހންނާއި، ސަޕްލަޔަރުން އަދި އުފެއްދުންތެރިކަމާއި އަދި މުސްތަގުބަލުގައި

ގައުމުގައި ވިޔަފާރި ފުޅާކުރުމަށް ޮއތް ފުރުސަތުތަކަށް އަސަރުކުރާނެއެވެ.ވ

THE IMPACT OF THE CRISIS ON EMPLOYMENT 
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 މައިގަނޑު ޯހދުން 4:�

މުސްތަގުބަލު ފެންނަޮގތް

67

� އ�ނ�ޓ�ރވ�އ� ކ�ރ	ވ�ނ� ފ�ރ�ތ�ތ�ކ�ގ	 ތ	ރ	އ�ނ� 55 އ�ނ�ސ�އ�ތ� ވ�ޔ�ފ�ރ�ނ� ބ�ނ�، މ�ޅ�ނ
ހ�އ�ޓ�ލ� ވ�ޔ�ފ�ރ�ތ�އ� ނ�ވ�ތ� ހ�އ�ޓ�ލ�ނ�ޖ	ހ�މ�ގ	 ބ�ރ� އ�ތ� ވ�ޔ�ފ�ރ�ތ�އ� އ	ނގ�ކ�މ�ށ	ވ	.3

 ކ�ބ�ތ�ކ	ތ� ވ�އ�ކ� ފ�ހ�ރ�ތ�ކ�އ�، އ�ނ�މ�ކ�ށ� ބ�ނ�ނ�ވ� މ�ދ� ވ�އ�ކ� ވ�ޔ�ފ�ރ�ތ�ކ�އ�،
 އ�ނ�ލ�އ�ނ� ޕ�ލ	ޓ�ފ�މ�ތ�ކ�ށ� ބ�ދ�ލ�ވ	ވ�ނ� ވ�ޔ�ފ�ރ�ތ�ކ�އ�، އ�އ�.ސ�.ޓ� ޚ�ދ�މ�ތ�ތ�ކ�އ�،

 ސ�އ�ހ� އ�ދ� ބ�ސ�ވ	ރ�ކ�މ�ގ	 އ�ލ�ތ�ތ�އ� ވ�އ�ކ� ވ�ޔ�ފ�ރ�ތ�އ� އ�ދ� ޑ	ލ�ވ�ރ�ގ	 ޚ�ދ�މ�ތ�ދ�
 ރ	ސ�ޓ�ރ	ނ�ޓ�ތ�ކ�ކ� ޕ	ނ�ޑ	މ�ކ�ށ�ފ�ހ� އ�އ� ހ�ލ�ތ�ށ� ބ�ދ�ލ�ވ�މ�އ� ފ�ޅ�ކ�ރ�މ�ގ�އ� ކ�މ�ޔ�ބ�

ހ�ދ�ނ	ކ�މ�ށ� ފ�ހ�ގ�ކ�ރ	ވ�ފ�އ�ވ� ވ�ޔ�ފ�ރ�ތ�ކ	ވ	.3

 ޚ�އ�ސ�ކ�ށ� ޒ�ވ�ނ�ނ� ފ�ށ�ފ�އ�ވ� އ�އ� ވ�ޔ�ފ�ރ�ތ�ކ�އ�، ފ�ތ�ރ�ވ	ރ�ކ�މ� ގ�ޅ�ނ�ހ�ރ� ވ�ޔ�ފ�ރ�ތ�ކ�އ�،
� ދ�ތ�ރ�ފ�ތ�ރ�ގ	 ދ�އ�ރ�ގ	 ވ�ޔ�ފ�ރ�ތ�އ� އ�ދ� ނ�ރ�ސ�މ� ވ�ޔ�ފ�ރ�ތ�ކ�ކ� މ�ޅ�ނ� އ	އ�ކ�ށ� ބ�ނ�ދ�ކ�ރ�ނ

ޖ	ހ�ދ�ނ	ކ�މ�ގ	 ބ�ރ� އ�ތ�ކ�މ�ށ� ފ�ހ�ގ�ކ�ރ	ވ�ފ�އ�ވ� ވ�ޔ�ފ�ރ�ތ�ކ	ވ	.3
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މައިގަނޑު ލަފާ
އެސެސްމަންޓުގެ ލައިވްލިހުޑް  ރެޕިޑް  ޚުލާސާޮކށްފައިވަނީ  ބައިގައި   މި 
އަލިއަޅުވާލާފައިވާނީ ބައިގައި  ފުރަތަމަ  ލަފާތަކުގެ  ލަފާތަކެވެ.   ަމއިގަނޑު 
 ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ކުރު މުއްދަތުަގއި އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު
ކާރިސާގެ އިގްތިސާދީ  ކުރިމަތިވި  ވަޒީފާަތކަށް   ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށާއި، 
ދެވަނަ ޮގތްތަކަށެވެ.  ކުޑަކުރެވޭނެ  އަސަރު  ނޭދެވޭ   ދިގުދެމިގެންދާނެ 
އެޅުމަށްޓަކައި މަގަށް  ރަނގަޅު  އިގްތިސާދު  ހުށަހަޅާފައިވާނީ   ބައިގައި 
 މެދުރާސްތާއާއި، ދުރުރާސްތާގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ އިގްތިސާދީ ޮއނިގަނޑެކެވެ.
ބަލިކަށިކަން ހުރި  އިގްތިސާދުގައި  ބޭނުންޮކށްގެން  ކާރިސާގެ  މި   ެއއީ 
 މުސްތަގުބަލުގައި ޮއތް ފުރުސަތުތަކަކަށް ބަދަލުކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެކެވެ. މީގެ
 ތަފްސީލީ ލަފާތައް ދީފައި އެވަނީ ރެޕިޑް ލައިވްލިހުޑް އެސެސްމަންޓުގެ 2

އަދި 3 ވަނަ ބައިގައެވެ.ވ

 ވަޒީފާތަކަށް ކުރާ އަސަރާ ގުޅޭޮގތުން ދޭ ލަފާ:
ކުރު ރާސްތާގައި )6 މަސް(ވ

ފަރާތްތަކަށް ރަޖިްސޓަރީވެފައިވާ  ޑޭޓާބޭސްަގއި   ޮޖބްސެންޓަރ 
 ސައިޯކޯސޝަލް ސަޕޯޓް )ޕީ.އެސް.އެސް(، ނަފްސު ތަރައްގީކުރުން

  އަދި ޯކޗިންގއާ ގުޅުންހުރި ޚިދުމަތްތައް ދިނުން.3

މައްސަލަ ނެތުމުގެ  ވަޒީފާ  މިނިޒާމަކީ  ގެންޮގސް،   ކުރިއަށް 
 ދެނެގަނެވޭނެ، އަދި ސަރުކާރަށާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް "ލޭބަރ
 މާރކެޓް އިންޓެލިޖެންސް" ނުވަތަ ވަޒީފާގެ ބާޒާރުގެ މައުލޫމާތު
 ދެނެގަނެ ބޭނުންކުރެވޭނެަފދަ ރަސްމީ ނިޒާމެއްގެ ޮގތުގައި އިތުރަށް

ތަރައްގީކުރުން. 3

 އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް އަދި ނުރަސްމީ މަސައްކަތް
 ކުރާ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭނެ ވަކި އިންތިޒާމެއް

ހަމަޖެއްސުން.3

ފެންވަރެއްގައި ސަރަހައްދީ  މެދުވެރިޮކށް  މިނިޒާމު   ތަރައްގީޮކށް، 
އެކި ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކުގެ ވިއުގައެއް ގާއިމުކުރުން.3

ކައުންސިލިންގގެ ކެރިއަރ  ގުޅުވުމާއި،  ވަޒީފާއާ   މެދުވެރިޮކށް 
ޚިދުމަތް ދިނުން.3

ގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ މަސައްކަތް

ގެ ތެރޭގައި ފްރީލާންސަރުންނާއި. 7 

އަކީ މުއައްސަސާއެއްގެ ޮގތުގައި

ވަޒީފާއަށް އަސަރުޮކށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް

 ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ވަޒީފާއަށް އަސަރުކުރި ފަރާތްތަކަށް،
 މަސްވެރިކަމާއި، ދަނޑުވެރިކަމާއި، ސަރުކާރުގެ އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ
ދާއިރާތައް އެހެން  ބަދަލުވެވިދާނެ  ތެރެއިން   މަސައްކަތްތަކުގެ 
ޯހދައިދީ، އެދާއިރާތަކަށް ބަދަލުވުމަށް އެހީތެރިކަން ޯފރުޮކށްދިނުން.3

 3"ޮކންޓްރެކްޓް ނެޯގސިއޭޝަން" ނުވަތަ ވަޒީފާގެ
 އެއްބަސްވުންތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރާނެ ޮގތްތަކާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ

 ޤާނޫނާއި ބަދަލު ޯހދުމުގެ ނިޒާމަށް މުވައްޒަފުން
 އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާއި، އަދި ވަޒީފާގެ

ހައްގުތަކާގުޅޭ ކަންކަމަށް ވަކާލާތުކުރުން އިތުރުކުރުން. 3

ހުނަރު ތައުލީމާއި،  މަތީ  ފަރާތްތަކަށް   އަސަރުޮކށްފައިވާ 
ތޭރޭގައި އޭގެ  އިތުރުޮކށްދިނުން.  ފުރުސަތުތައް   ތަރައްގީކުރުމުގެ 
)i( ްޒުވާން އަންހެނުންނާއި ިފރިހެނުްނނަށް ތައުީލމީ ޯކސްތައ 
މަސައްކަތްކުރާ )ii( ،ޯހދައިދިނުން ދާއިރާގައި   ޚިދުމަތުގެ 
މަސައްކަތްތެރިނާއި ނެތް  ހުނަރު  ފެންވަރުގެ  މަތީ   މީހުންނާއި، 
 އަދި ޕްޮރބޭޝަން ޮކންޓްރެކްޓުގައި ކުރިން ތިބި މީހުންގެ ހުނަރު
ފަންތީގެ )iii( ،ތަރައްގީޮކށްދިނުން މަތީ  ނުވަތަ   މެދުފަންތީގެ 
 މެނޭޖްމަންޓް މަގާމުތަކަށާއި، ފަންނީ ގިންތީގެ މަގާމުތަކަށް އެކަށޭނެ
 ސިއްހީ )iv( ފެންވަރަށް ދިވެހިންގެ ހުނަރު ތަރައްގީކުރުން، އަދި
 ރައްކާތެރިކަމުގެ ދާއިރާ އަދި އައި.ސީ.ޓީގެ މަސައްކަތްތައް ފަދަ،
 »ނިއު ޯނރމަލް« ނުވަތަ އައު އާންމު ހާލަތުގައި ބޭނުންވާނެ
ގުޅުވުމުގެ ވަޒީފާއާ  ތަމްރީނާއި،  ޚާއްސަ   މަސައްކަތްތަކަށް 

ޚިދުމަތްތައް ޯފރުޮކށްދިނުން. 3

އެހީދިނުން. ަވގުތުން  ފަރާތްތަކަށް  އަސަރުޮކށްފައިވާ  ސީދާ   :1  ލަފާ 
 ޯހދުންތަކުން ދައްކާޮގތުގައި، ކޮވިޑް-19ގެ ޙާލަތު ދިގުދެމިގެންދާނަމަ ހުރިހާ
ދާނީ މައްސަލަ  ނެތުމުގެ  ވަޒީފާ  ރިޑަންޑެންސީއާއި   ދާއިރާއެއްގައިވެސް 
ފަރާތްތަކާ ޮކށްފައިވާ  އަސަރު  މިކަމުގެ  އެހެންކަމުން،   އިތުރުވަމުންނެވެ. 
ޯފރުޮކށްދިނުން ސަރުކާރުން  އެހީތެރިކަން  ބާވަތްތަކެއްގެ  ގިނަ   ހަމައަށް 

ވަރަށް މުހިންމެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި: ވ

 ލަފާ 2:2          ގެ ޚިދުމަތްތައް ިއތުރަށް ހަުރދަނާޮކށް،
 ޮޖބްސެންޓަރުން މިހާރު ދެވެން ހުރި ޚިދުަމތްތަކަކީ ދިގުދެމިގެންދާނެ އިގްތިސާދީ
 ާކރިސާއަކަށާއި، އިގްތިސާދު އަލުން ހަމަައކަށް އެޅެމުން ދާނެ މަޑު ދުވެއްޔަށް
 ރިއާޔަތްޮކށްގެން ބައްޓަންކުރެވިގެންދާނެ ިޚދުމަތްތަކަކަށް ހެދުން. މި ރިޕޯޓުގައި
 ލަފާޮކށްފައިވާ ވަޒީފާ ނެތުމުގެ މައްސަލަތަކާއި، ދިގުދެމިގެންދާނެ އިގްތިސާދީ
 ކާރިސާގެ އައު ހަގީގަތްތަކަށް އިޖާބަދެވޭެނފަދަ ޮގތަކަށް                             ގެ
ކުރާންޖެހޭ ޮކންމެހެން  ތަރައްގީކުރުމަކީ  ފުޅާޮކށް  އިތުރަށް   ޚިދުމަތްތައް 
ކަމެކެވެ. އެޮގތުން އަންނަނިވި މައިގަނޑު ކަންކަން ކުރުން މުހިންމެވެ: ވ
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ރު ސަ ރި އަ ށް ކު އަ ޖެ އް ރާ ހި ވެ ން ދި ގެ ޅި އާ ގު ސާ ރި 19- ކާ ޑް ވި ޓް – ޮކ ން ްސމަ ޑް ެއސެ ޕި ރާ ރެ ްށ ކު މަ ުތ ގަ ނެ ރު ދެ ސަ ރާ އަ ށް ކު މަ ުޅ އު ރި ދި

އެހީތެރިކަމާއެކު ބައިވެރިންގެ  ތަރައްގީގެ  ދާއިރާއާއި،   ވިޔަފާރި 
 އިންކަމް ސަޕޯޓު ޕްޮރގްރާމް އިތުރަށް ފުޅާޮކށް، މި ޕްޮރގްރާމުން ދެވޭ
 އެހީގެ މުއްދަތާއި އެހީ ލިބޭ މީހުންގެ ިމންވަރު އިތުރުކުރުން. މި
 ޕްޮރގްރާމުގެ ތެރެއިން ފްރީލާންސަރުންނާއި އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރާ
 ފަރާތްތަކާއި، ނުރަސްމީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަޮކށް
 ުފރުސަތު ފަހިވާނެފަދަ ަޝރުތުތަކާއެކު ެދވަނަ ބުރަކަށް ފުރުސަތު

ހުޅުވާލުން.3

 ގެ ތެރެއިން ދެވޭ ވަޒީފާގެ ބާޒާރުގެ ިޚދުމަތްތަކާއެކު ޯފރުޮކށްދެވޭ
އެހީއެއްކަން ކަށަވަރުކުރުން.1

މިޕްޮރގްރާމުގެ ދަށުން ދެވޭ އާމްދަނީގެ އެހީއަކީ،3

 ކުރިމަގުގައި ވަޒީފާތަކަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ކާރިސާއަކުން ކުރާ އަސަރު
މަސައްކަތްކުރާ ސިާނއަތުގައި  ފަތުރުެވރިކަމުގެ   ުކޑަކުރުމަށްޓަކައި 
ކަންކަމާގުޅޭ އެހެނިހެން  އަދި  ސިއްހީ   މުވައްޒަފުންނަށް 
އިންވެސްޓްމަންޓް ތަާއރަފުކުރުމަށްޓަަކއި   ިއންޝުއަރެންސް 

ފަންޑެއް ގާއިމުކުރުން.1

 ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްުކރާ ދިވެހި އަދި ބިދޭސީ
ޮބންޑް" "ރެމިޓެންސް  ައމާޒަޮކށްގެން   މަސައްކަތްތެރިންނަށް 

ނުވަތަ "ސޭވިންގްސް ޕްރޮޑަކްޓް" އެއް ފަރުމާކުރުން.1

ވަޒީފާއާއި އިން  )އެލް.އާރު.އޭ(  ޮއޯތރިޓީ   ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް 
މަސައްކަތްތެރިންގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން ވަރުގަދަކުރުން.1

 ހަރުދަނާ ތަންފީޒީ ފިޔަވަޅުތަކެއްގެ ތެރެއިން، ވަޒީފާ ދޭފަރާތްތަކުން
ފިޔަވަޅުތައް ރަްއކާތެރިކަމުގެ  ސިއްހީ  ހާލަތުގައި  އާންމު   ައއު 

ރަނގަޅަށް އަޅަމުންދާކަން ކަށަވަރުކުރުން.1

ކުރުމުގައި ޮކންޓްރެކްޓު  ފަރާތްތަކާއެކު  ތިންވަނަ   ރިޯޒޓުތަކުން 
 ގެންގުޅޭ މަސައްކަތްތެރިންގެ އުސޫލުތައް ހަރުދަނާކުރުމާއި، ގަވާއިދަށް
މަސައްކަތްތެރިން ބިދޭސީ  ނެތް  ލިޔެކިުޔން  ނުވަތަ   ނުފެތޭ، 
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންނުކުރުން.1

މަސައްކަތުގެ ވަޒީފާއާއި  ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި  ވަގުފާރި   އިންސާނީ 
ޮގތުން ހައްލުކުރުމުގެ  މައްސަލަތައް  ޮބޑެތި  ހުރި   ދާއިރާގައި 
މުއައްސަސާތަކުގެ ހަރުދަނާކުުރމާއި،  އިސްލާހުޮކށް   ާގނޫނުތައް 

ގާބިލުކަން އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް އިސްކަންދިނުން.1

ހުރިހާ މައުލޫމާތު،  ތަފާސްހިސާބާއި  ގުޅޭ   މަސައްކަތްރެރިކަމާ 
ޮގތަށް އެއްކުރެވޭ  ގަވާއިުދން  ތަންތަނުންވެސް   ބާވަތެއްގެ 
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ތަފާސްހިސާބާ ބެހޭ ގަވާއިދު އިސްލާހުކުރުން.1

 ގައުމީ ތަފާސްހިސާބުގެ ނިޒާމަކަށް އިންވެސްޓުޮކށް، ތަފާސްހިބާގުޅޭ
ގާނޫނީ ޮއނިގަނޑު ވަރުގަދަކުރުން.1

ގަވާއިދުން ކުރެވޭ ލޭބަރޯފސް ސާރވޭއެއް ތައާރަފުކުރުން.1

ކަންކަން އިދާރީ  ސިސްޓަމްތަކުގެ  ރައްކާކުރާ   މައުލޫމާތު 
މައުލޫމާތު ހުންނަ  ޑޭޓާބޭސްތަކުގައި  އެކިއެކި   ހަރުދަނާކުރުމާއި، 
 ހިއްސާޮކށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ޮގތް ހެދުމާއި، މައުލޫމާތުގެ ފެންވަރު

ރަނގަޅުކުރުން.1

އަދާހަމަކުރެވިފައިވާ ހެދުމާއި،  ގަވާއިދުން   ވިޔަފާރީގެ ސާރވޭތައް 
ވިޔަފާރި ތަފާސްހިސާބުގެ ދަފްތަރެއް ބެލެހެއްޓުން.1

)ޓީ. އެކައުންޓްސް"  ސެޓަލައިޓް  "ޓުއަރިޒަމް  ދިވެހިރާއްޖެއަށް 
އެސް.އޭ( އެއް އުފެއްދުން.1

ައސަރުތައް ކާރިާސއެއްގެ  އިގްތިސާދީ  ދިގުދެމިގެންދާނެ   :3  ލަފާ 
ބާޒާރުގެ ވަޒީފާގެ  ނިޒާމާއި  ސަޯޕޓު"ގެ  "އިންކަމް   ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި 
އެޅެމުން ހަމައަކަށް  އަލުން  އިގްތިސާދު  އަދި  އެއްހަމަކުރުން،   ޚިދުމަތްތައް 
 ދާނެ މަޑު ދުވެއްޔަށް ިރއާޔަތްޮކށްގެން އެ ޕްޮރގްރާމް ފުޅާކުރުން. ވަޒީފާއާއި
 އާމްދަނީ ގެއްލުނު ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ޮގތުން، 2020 އޭޕްރިލް
 އިން ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް މަހަކު 5،000 ރުފިޔާގެ ނަގުދު ފައިސާގެ
އެހީގެ މި  ތައާރަފުކުރިއެވެ.  ސަރުކާރުން  ޕްޮރގްރާމެއް  ދިނުމުގެ   އެހީ 
ބާޒާރުގެ ވަޒީފާގެ  ބަޔާންޮކށްފައިވާ  މަތީގައި  އަދި  ބިނާޮކށް،   މައްޗަށް 
އެހީގެ ރައްކާތެރިކަމާއި  އިޖުތިމާއީ  ފަދައިން،  މަގުފަހިވާނެ   ިޚދުމަތްތަކަށް 
ނިޒާމު ދިގުރާސްތާގައި ވަރުގަދަކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ. އެޮގތުން: ވ

 ލަފާ 5: ރޭވުންތެރިކަމާއި، ޮގތް ނިންމުން ހަރުދަނާކުރުން – "ލޭބަރޯފސް"
ތަފާސްހިސާބު ގުޅޭ  އާބާދީއާ  ހަރަކާތްތެރިވާ  ޮގތުން  އިގްތިސާދީ   ނުވަތަ 
 ހަރުދަނާކުރުން. މަސައްކަތްތެރިކަމާ ގުޅޭޮގތުން އެއްކުރެވިފައިވާ މައުލޫމާތުތައް
 މަދުކަމަށާއި، އެފަދަ މައުލޫމާތުތައް އެއްކުރުމުގައި އެކި މުއައްސަސާތަކުން
 މަސައްކަތް ކުރަނީ އެކި ޮގތަށްކަމަށް ރިޕޯޓުގެ ޯހދުންތަކުން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ،

އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ލަފާދެމެވެ:1

ިހންގުމާ އުސޫލުތައް  ވަޒީފާގެ  ނުވަތަ  ގަވަނަންސް"  "ލޭބަރ   :4  ލަފާ 
 ގުޅުންހުރި ކަންކަން އިސްލާހުޮކށް ހަރުދަނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަވަސްކުރުން.
ޮގތުން ދިނުމުގެ  އިޖާބަ  އެއަށް  އަސަރުތަކާއި،  ކުރި   ކާރިސާއިން 
މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅޭ  އުސޫލުތަކާ  ވަޒީފާގެ  ފިޔަވަޅުތަކުން،   ެއޅި 
ހާމަވެގެންޮގސްފައެވެ. ވަނީ  ބަލިަކށިކަން  ހުރި   ސިޔާސަތުތަކުގައި 
 މިކާރިސާގެ އިޖާބައިގެ ޮގތުގައި ސަރުކާރުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުގެ މައްޗަށް
ކުރިމަގުގައި މުއައްސަސާތަކުން  މައްސަލަތަކުގައި  ވަޒީފާއާގުޅޭ   ބިނާޮކށް، 
އިސްލާހުޮކށް އުސޫލުތައް  ވަީޒފާއާގުޅޭ  ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި  އިޖާބަ   ދޭ 

ހަރުދަނާކުރުމަށް އަންނަނިވި ލަފާތައް ދެމެވެ: ވ

JobCenter.mv
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ވިޔަފާރިތަކަށް ފަްނތީގެ  މެދު  އަދި  ކުދި،  ކުދި،   އެންމެ 
ރާސްތާގައި ކުރު  ލަފާ:  ދޭ  ގުޅޭޮގތުން  އަސަރާ   ކުރާ 

)6 މަސް(1

ހުށަހެޅުންތަކުގެ ހުށަހަޅާ  އެދި  ޯލނަށް  އަށް   އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ 
ބަލަހައްޓަމުން ދަށުން  އުސޫލެއްގެ  ވަކި  އެފަރާތުން   ެފންވަރު 
 ގެންދިޔުން. އަދި ހުށަހެޅުންތަކުގެ ދޭތެރޭގައި ހިނގާ މުއްދަތާއި،
 ހުށަހެޅުންތައް ބާތިލުކުރާ ސަބަބުތައް ލިޔުމުން ބަލަހައްޓާންވާނެއެވެ.
 އަދި މިކަންކަން ބީ.ސީ.ސީގެ ފަރާތުން ޯފރުޮކށްދޭ ޚިދުމަތްތަކާ
ކުރިމަގުގައި ވިޔަފާރިތަކަށް  ގެންޮގސް،  ކުރިއަށް   ގުޅުވާލައިގެން 
 ފައިސާގެ އެހީ ޯހދުމަށް މަގުފަހިވާނެފަދަ ދާއިރާތަކުން އެފަރާތްތަކުގެ

ގާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އެވެ.1

އެކަންކަން ބަލައި  ގޮތްަތއް  އެހެނިހެން   ފައިނޭންސްކުރެވޭނެ 
ކުދި، އެންމެ  ތެރޭގައި  މީގެ  ފަހިކުރުން.  މަގު   ުކރެވޭނެ 
އައު އަމާޒުޮކށްގެން  ވިޔަފާރިތަަކށް  މެދުފަންތީގެ  އަދި   ކުދި، 
ކެޕިޓަލް ވިޔަފާރިތަކުން  ެމދުވެރިޮކށް   އިންސްޓްރޫމަންޓުތައް 

މާކެޓުގައި ފައިނޭންސް ޯހދުން.1

 ިވޔަފާރި ހިންގުމުގައި ކާަބން މަދުން ބޭނުންކުރެވޭނެ ޮގތްތަކާއި،
ފިޔަވަޅުތައް ދެމެހެއްޓެނިވި  އެހެނިހެން  އަދި   ޑިޖިޓަލްކުރުން 
ގެނައުމަށް ބަދަލުތައް  ކަމާގުޅޭ  ވިޔަފާރިއަށް   އެޅުމަށްޓަކައި 

ޚާއްސަޮކށްގެން ފައިނޭންސިންގ ޯފރުޮކށްދިނުން.1

 އެންމެ ކުދި، ކުދި، އަދި މެދުފަންތީގެ ިވޔަފާރިތަކާއި، އަދި ވަކިން
 ޚާއްސަޮކށް އުނދަގުލުން ޯފރާ ވިޔަފާރިތަކާއި، އެހީތެރިކަން އެންމެ
 ޮބޑަށް ބޭނުންވާ ވިޔަފާިރތަކާއި އާންުމންނާ ހަމައަށް މައުލޫމާތު
 ިދނުމުގެ މަސައްކަތް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ހިންގައި، ސަރުކާރުން
 ޯފރުޮކށްދޭ އެހީގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ދިނުން. މީގެ ތެރޭގައި
ޚިދުމަތްތަކުގެ ދޭ  އިން  އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ  އަދި   ބީ.ސީ.ސީ 

މައުލޫމާތުވެސް ހިމެނޭ.1

އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ އިން ފައިސާގެ އެހީ ޯހދާ ފަރާތްތަކާ، ބީ.ސީ.
ސީގެ އެހީގެ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅުވައިދިނުން.1

ކޮވިޑް-19 މައުލޫމާތާއި،  އެހީގެ  މާލީ  ދޭ   އެސް.ޑީ.އެފް.ސީއިން 
 ޯލން ސްކީމްގެ ތެރެއިން މިހާރު ދޭ މާލީ އެހީތަކާގުޅޭ މައުލޫމާތު
ހާމަކަން ޮގތަށް،  ިހމެނޭ  ދިނުން  އާންމުންނަށް   ގަވާއިދުން 

ޮބޑުކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރުކުރުން.1

 ޮއންލައިން ވިޔަފާރިތައް ހިމެނޭ ޮގތަށް، ނުރަސްމީ ވިޔަފާރިތަކުގެ
ދަފްތަރެއް އުފެއްދުން.1

 ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކުުރމާއި، ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ޯހދުން އަދި
 ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން ގެންގުޅުމާ ގުޅޭޮގތުން މިނިސްޓްރީ ޮއފް
އިޮކޮނމިކް ޑިވެޮލޕްމަންޓުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ދުވެލި އަވަސްކުރުން.1

 ެއންމެ ކުދި، ކުދި، އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ގެއްލުންވާ
ޮގތަށް ހުރި ކަންކަމާ ގުޅޭ ާގނޫނުތައް ތަންފީޒުކުރުން ވަރުގަދަކުރުން.1

 އެންމެ ކުދި އަދި ކުދި ވިަޔފާރިތަކާއި ނުރަސްމީ ވިޔަފާރިތަކަށް ހިލޭ
 އެހީ އަދި/ނުވަތަ ސުން ރޭޓުގެ އިންޓްރެސްޓުގައި ޯލނު ލިބޭނެ
އުފެއްދުން. ވިންޯޑ"އެއް  ފައިނޭންސިންގ   ޮގތް "ހަމަޖެއްސުމަށް 
 ިމކަން ކުރެވޭންޖެހޭނީ ބީ.ސީ.ސީ މެދުވެރިޮކށް ކުރިއަށް ގެންދާ
 ގާބިލުކަން އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވުން ލާޒިމުޮކށްފަ

އެވެ. )ތަފްސީލު ތިރީގައި(1

 މެދު، އަދި ޮބޑެތި ވިޔަާފރިތަކަށް އެހީތެރިކަން ޯފރުޮކށްދިނުމުގެ
 ޮގތުން އެފަރާތްތަކުގެ ބޭނުންތަކަށް ޚާއްސަޮކށްގެން ޯލނު ދިނުމާއި،
 ވިޔަފާރި ތަރައްގީވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުޮކށްގެން

ކުޑަ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓެއްގައި ޯލނު ދިނުން.1

 1"ސްޓާޓް-އަޕް" ނުވަތަ އަލަށް ފަށާ ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިކަން
 ޯފރުޮކށްދިނުމުގެ ޮގތުން ސުން ރޭޓު އަދި ކުޑަ އިންޓްރެސްޓް

ރޭޓެއްގައި ޯލނު ދިނުން.1

 2020 ވަނަ އަހަރު ޯލނު ދެއްކޭނެ ވަރަށް ހާލަތު ރަނގަޅު
 ުނވާނެ ކަމަށް ގިނަ ވިޔަފާރިތަކުން އަްނދާޒާޮކށްފައިވާތީ، މިހާރުގެ
ކެޕިޓަލް ވަރކިންގ  އަލީގައި،  ލަފާކުރުންތަކުގެ   އިގްތިސާދީ 

ޯލނުތަކަށް ދީފައިވާ ޮމރެޯޓރިއަމް މުރާޖައާކުރުން.1

 ލަފާ 1: އެންމެ ކުދި، ކުދި، އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ދޭ ފައިސާގެ
 އެހީ އިތުރުކުރުމާއި، ޚާއްސަ ޮގތެއްގައި އެންމެ ކުދި އަދި ކުދި ވިޔަފާރިތަކާއި
 ުނރަސްމީ ވިޔަފާރިތަކަށް ފަރުމާކުރެިވގެން އިތުރު އެހީތެރިކަން ޯފރުޮކށްދިނުން.
 މި ކާރިސާއިން އަވަސް މުއްދަތެއްގައި އަރައިގަނެވޭނެކަމުގެ އަންދާޒާއެއް
ދެމިގެންދާނެކަމަށް މުއްދަތަކަށް  ދިގު  ކާރިސާ  މި  ނެތުމުން،   ކުރެވިފައި 
 ބަލައި، މިހާލަތުގައި ވިޔަފާރިތަކަށް ހިފަހައްޓާލުމުގައި ދިމާވާނެ ދަތިތަކަކަށް
 ަސރުކާރުން ރިއާޔަތްކުރުން މުހިންމެވެ. މިޮގތުން އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ އިން
 ދޭ ކޮވިޑް-19 ވިޔަފާރި އެހީ ޯލން ސްކީމް އިތުރަށް ފުޅާޮކށް، ފައިސާގެ
 އެހީ ދިނުމުގެ ދެވަނަ މަރުހަލާއަކަށް ދިއުމަށް ސަރުކާރުން ވިސްނުމަށް
އަންނަނިވި ވިސްނަންވާނީ  ޮބޑަށް  މަރުހަލާއެއްގައި  ދެވަނަ   ލަފާދެމެވެ. 

ދާއިރާތަކަށެވެ:1

ލަފާ 2: މިނިސްޓްރީ ޮއފް އިޮކޮނމިކް ޑިވެޮލޕްމަންޓާއި، ބީ.ސީ.ސީ، އެސް.
ޯފރުޮކށްދޭ ޚިދުމަތްތައް  މުހިންމު  ފަދަ  އެމް.އެފް.އެމް.ސީ  އަދި   ޑީ.އެފް.ސީ 
ޮގތަކަށް، ގުޅިފައިވާ  އެމުއައްސަސާތަކުން  ވަރުގަދަކުރުމާއި،   މުއައްސަސާތައް 
 އެކުއެކީ ޚިދުމަތްދިނުން. ސަރުކާރުން ވަނީ ބީ.ސީ.ސީ )ވިޔަފާރީގެ ލަފަޔާއި،
 އެހީތެރިން ޯފރުޮކށްދިނުމަށް(، އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ )އެންމެ ކުދި، ކުދި، އަދި
 މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް މާލީ އެހީ ދިނުމަށް( އަދި އެމް.އެފް.އެމް.ސީ
މަސައްކަތްތަކަށް އީޖާދީ  އައު  ޕްޮރޯމޓުކުރުމަށާއި،   )އިންވެސްޓްމަންޓުތައް 
 ަފއިސާ ޯހދުމަށް( އުފައްދާފައެވެ. ެއތަންތަނުގެ ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް

ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި:1
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ރު ސަ ރި އަ ށް ކު އަ ޖެ އް ރާ ހި ވެ ން ދި ގެ ޅި އާ ގު ސާ ރި 19- ކާ ޑް ވި ޓް – ޮކ ން ްސމަ ޑް ެއސެ ޕި ރާ ރެ ްށ ކު މަ ުތ ގަ ނެ ރު ދެ ސަ ރާ އަ ށް ކު މަ ުޅ އު ރި ދި

 ކުރިމަގަށް ވިސްނައި، މައިގަނޑު އިގްތިސާދީ ދާއިރާތަކުގެ "މާކެޓް
ދެނެގަނެ ބާޒާރުން  އިގްތިސާދީ  ނުވަތަ   އިންޓެލިޖެންސް" 
 ބޭނުންކުރެވޭނެފަދަ މައުލޫމާތު، ދުނިޔޭގެ އަދި ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ
ކުދި،ބަދަލުތައް ހިމެނޭޮގތަށް ޯފރުޮކށްދެވޭނެ ޚިދުމަތްތައް ތައާރަފުކުރުން.1 ކުދި،  އެންމެ  އިޖާބައާއި،  ސިޔާސަތުތަކުގެ   އިގްތިސާދީ 

ގުޅިގެން އެހީވުމަށްޓަކައި  ވިަޔފާރިތަކަށް  މެދުފަންތީގެ   އަދި 
 ކުރެވޭނެ ކަންކަމާ ބެހޭޮގުތން، ވިޔަފާރި ޖަމިއްޔާތަކާއެކު ގަވާއިދުން

މަޝްވަރާކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުން.1

ދާއިރާއިން ޓެކްނޮލޮޖީގެ  އަދި  އިދާރީ   މެނޭޖްމަންޓް، 
ގާބިލުކަން ަޖމިއްޔާތަކުގެ  ިވޔަފާރި   ފައިހަމަކުރުމަށްޓަކައި 
 އިތުރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ތަނަވަސްޮކށްދިނުން. މިއީ، ޖަމިއްޔާތަކުން
ހިންގުމުގައި ހުރި ހުރަސްތައްކަމަށް ފާހަގަޮކށްފައިވާ ކަންކަމެވެ.1

ޑިވެޮލޕްމަންޓްގެ އިޮކޮނމިކް  ޮއފް  މިނިސްޓްރީ  އާއި   ބީ.ސީ.ސީ 
މެދުގައި ޖަމިއްޔާތަކުގެ  ވިޔަފާރި  ގުޅިގެން،  ޮއފީސްތަކާ   އެހެން 
މަސައްކަތްކުރާނެ ތަން ހިއްސާކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ބެލުން.1

ކަމާގުޅޭ ޖަމިއްޔާތަކާއި،  ވިޔަފާރި  ސަރަހަްއދީ  އަދި   ދުނިޔޭގެ 
 ެއހެނިހެން ފަރާތްތަކާއެކު ރާއްޖޭގެ ވިޔަާފރި ޖަމިއްޔާތަކަށް އިލްމާއި
މަސައްކަތްކުރެވޭނެ އެކުގައި  ޮގތާއި،  ހިއްސާކުރެވޭނެ   ތަޖުރިބާ 

ޮގތްތައް މަގުފަހިކުރުން.1

 ވިޔަފާރި ޖަމިއްޔާތަކުން، އެޖަމިއްޔާއެއްގެ ދާއިރާއަކުން ގަވާއިދުން
 މައުލޫމާތު އެއްޮކށް، މާކެޓް އިންޓެލިޖެންސް ރިޯޕޓުތަކާއި ދާއިރާގެ
މައުލޫމާތު އެހެނިހެން  ދެނެގަނެވޭނެފަދަ  ފެންވަރު   މަސައްކަތުގެ 

ނެރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ގާބިލުކަން އިތުރުކުރުން.1

ޚިދުމަތް ލަފާގެ  ވިޔަފާރި  ޯފރުޮކށްދޭ  އިން   ބީ.ސީ.ސީ 
 ުފޅާކުރުމަށްޓަކައި ބީ.ސީ.ސީ އާއެކު، އެންމެ ކުދި، ކުދި، އަދި
 މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ޚާއްސަޮކށް ފަރުމާކުރެވިގެން ފަންނީ

ލަފާދިނުމުގެ ޚިދުމަތްތަކެއް ތައާރަފުކުރުން.1

 ޕްލާސްޓިކް މަނާކުރުމާއި، މަސައްކަތްތެރިންނަށް ހެޮޔ ސިޔާސަތުތައް
 އެކުލަވާލުންފަދަ ދެމެހެއްޓެނިވި ފިޔަވަޅުަތއް އެޅުމާ ގުޅޭޮގތުން މުޅި
 ސިނާއަތަށް ހުޅުވާލައިގެން ކެމްޕޭނުތައް ހިންގުމަށްޓަކައި، ވިޔަފާރި

ޖަމިއްޔާތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ޮގތްތައް ޯހދުން.1

 ގާނޫނީ އެހީތެރިކަން ޯފރުޮކށްދޭ ހެލްޕްލައިނެއް ތައާރަފުޮކށް، އެންމެ
 ކުދި، ކުދި، އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އެއްބަސްވުންތައް
 އެކުލަވާލުމުގެ މަޝްވަރާތަކާއި، ލިޔެކިޔުން ދިރާސާކުރުމާއި، އަދި
ގުޅޭޮގތުން ބެލެހެއްޓުމާ  ލިޔެކިޔުން  ވިޔަފާރިގެ   ޖުމުލަޮގތެއްގައި 

އެހީތެރިކަން ޯފރުޮކށްދިނުން.1

އިތުރުޮކށް، މިންވަރު  ޯފރުޮކށްދޭ  އެހީތައް  ލަފާގެ   ިވޔަފާރި 
 ޚާއްސަޮގތެއްގައި ހިރާސްަތކަށް ބިނާޮކށް ވިޔަފާރި ރާވާނެ ޮގތާއި،
 "ޮކންޓިންޖެންސީ ޕްލޭނިންގ" ނުވަތަ ބަދީލީ ރޭވުމާއި، އިންސާނީ

ވަސީލަތްތައް މެނޭޖްކުރުމާގުޅޭ ލަފާ ދިނުން.1

 އެޗް.ޕީ.އޭ އާ ގުޅިގެން ސާފުޮކށް އަދި އެންމެ ކުދި، ކުދި، އަދި
ސިއްހީ ފަރުމާޮކށްގެން  ޚާއްސާޮކށް  ވިޔަފާރިތަކަށް   މެދުފަންތީގެ 

އިރުޝާދު ޯފރުޮކށްދިނުން.1

ލޮޖިސްޓިކްސް މެނޭޖްމަންޓާއި،  ސަޕްލައި   ިވޔަފާރިތަކަށް 
ޯފރުޮކށްދިނުމުގެ އެހީތެރިކަން  އެހެނިހެން  އަދި   ބެލެހެއްޓުމާއި، 
 ިޚދުމަތްތަކާ ގުޅޭޮގތުން މައުލޫމާތު ބަދަުލކުރެވޭނެ ވިއުގައެއް ނުވަތަ

"ނެޓްވަރކިންގ" ތައާރަފުޮކށްދިނުން.1

ވިޔަފާރިތަކުން ަކންކަމަށް  އެފަދަ  ތައާރަފުޮކށް،   އީ-ޓޫލްސް 
 އަހުލުވެރިވުމުގެ ގާބިލުކަން އިތުރުކުރުމާއި، ވިޔަފާރި މެނޭޖްކުރުމުގެ

ފެންވަރާއި ގާބިލުކަން ހަރުދަނާކުރުން.1

 ދުނިޔެއާއި، ސަރަހައްދީ ފެންވަރުގައި ައދި ރާއްޖޭގެ ފެންވަރުގައި
ޮގތާއި، އާދަވަމުންދާ  ވިޔަފާރިތަކުން  ހާލަތަށް  އާންމު   އައު 
ބޭނުންކުރަމުންދާ އެޮގތްތައް  ޮގތްތަކާއި  އައު   ވިޔަފާރިކުރުމުގެ 
ބަޔަކާ އަނެއް  އެއްބަޔަކު  ތަޖުރިބާ  އިލްމާއި   ފަރާތްތަކުގެ 

ހިއްސާކުރުމަށް އެހީތެރިވުން.1

ވިޔަފާރިތަކުގެ މެދުގައި މެންޓަރޝިޕް ޕްޮރގްރާމްތައް ހިންގުން.1

 ފްރީލާންސަރުންނާއި، އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި
ނެޓްވަރކިންގ ހިންގޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސައިދިނުން.1

 ލަފާ 3: ފަންނީ އެހީތެރިކަމާއި، ލަފާދިނުމުގެ ޚިދުމަތްތައް ޯފރުޮކށްދިނުމުގެ
 ތެރެއިން ވިޔަފާރިތަކުގެ ގާބިލުކަން އިތުރުކުރުން. ރިޕޯޓުގެ ޯހދުންތަކުން އެނގޭ
 ޮގތުގައި، އެންމެ ކުދި، ކުދި، އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކުގެ މެދުގައި
އެބައޮތެވެ. ފަރަގެއް  ޮބޑު  ގާބިލިއްޔަތުތަކުގައި   އެކި ދާއިރާތަކުން ހުންނަ 
އެހީތެރިކަމުގެ ސިއްހީ  އަދި  ގާނޫނީ  ލަފަޔާއި،  ވިޔަފާރީގެ   މިޮގތުން، 
ފަރާތްތަކާއި، ޚިދުމަތްދޭ  އަޮތޅުތެރޭގައި  ވުމާއެކު  ހިމެނެއެވެ.   ދާއިރާތައް 
ފެންވަރު އަގުހެޮޔޮކށް،  ބީ.ީސ.ސީއިން،  ގުޅިގެން  ޖަމިއްޔާތަކާ   ިވޔަފާރި 
އަންނަނިވި ބައިވެރިވެވޭނެހެން،  ފަރާތްތަކަށް  ގިނަ  ޮގތެއްގައި،   ަރނގަޅު 
މެދުފަންތީގެ އަދި  ކުދި،  ކުދި،  އެންމެ  ޚިދުމަތްތައް  ލަފާގެ   ފަންނީ 

ވިޔަފާރިތަކަށް ޯފރުޮކށްދިނުމަށް ލަފާދެމެވެ:1

ޖަމިްއޔާތަކާއެކު ވިޔަފާރި  ހަރަކާތްތެރިވާ  މިހާރުވެސް   :4  ލަފާ 
އެކަށީގެންވާ އެޖަމިއްޔާތަކަށް  ގާއިމުކުރުމާއި،  މާހައުލެއް   ަމސައްކަތްކުރެވޭނެ 
 ޮގތެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމަށާއި، ކަމާގުޅޭ ދާއިރާތަކުގައި އެންމެ ކުދި، ކުދި،
އެހީތެރިކަން އެވިޔަފާރިތަކަށް  ވިޔަފާރިތައް ތަމްސީލުޮކށް،  މެދުފަންތީގެ   އަދި 
 ޯފރުޮކށްދިނުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ފަންނީ ގާބިލުކަން ޯހދައިދިނުން. މިދިރާސާގެ
 ޯހދުންތަކުން އެނގުނު ޮގތުގައި، ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން އެ ދާއިރާއެއްގެ
ވިޔަފާރި ގިނަ  ދެނެގަތުމަށްޓަކައި  އަސަރުތައް  ކުރި   ިވޔަފާރިތަކަށް 
 ޖަމިއްޔާތަކަކުން ހަރަކާތްތެރިވެފައިވެ އެވެ. މި ރިޕޯޓުގެ ފުރަތަމަ ޯހދުންތައް
ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތަކުން ޖަމިއްޔާތަކާއެކު  ވިޔަފާރި   ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި 
 އިތުރަށް އެނގިގެން ދިޔައީ، މިކަމުން އަރައިގަތުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް
 އެޅުމުގައި ވިޔަފާރިތަކުގެ ދައުރުގެ މުހިންމުކަމާއި، އެކަމަށް ވިޔަފާރިތަކުން
 އެހީތެރިކަން ޯފރުޮކށްދޭން ތައްޔާރަށް ތިބި މިންވަރެވެ. މިޮގތުން ވިޔަފާރި
ަޖމިއްޔާތަކުގެ ދައުރު އިތުރަށް ވަރުދަގަކުުރމަށް ހުށަހަޅާ ޚާއްސަ ކަންކަމަކީ:1
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ސާ ލާ ޚު

 ޓެލެޮކމިއުނިކޭޝަން ޮއޕަރޭޓަރުންނާ ގުޅިގެން އަގުހެޮޔ ރޭޓުތަކެއްގައި،
 ެއންމެ ކުދި، ކުދި، އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ފެންވަރު

ރަނގަޅު، އަގުހެޮޔ އިންޓަރނެޓު ކަށަވަރުޮކށްދިނުން.1

ވީޑިއޯ- އެޕްލިކޭޝަންތަކާއި،  ޮމބައިލް  އާއި،  މާކެޓިންގ  ޑިޖިޓަލް 
 ޮކންފަރެންސިންގ އެޕްލިކޭޝަންތައް ފަދަ ފަސޭހައިން ބޭނުންކުރެވޭ
ޕްޮރގްރާމުތައް، ތަމްރީނު  ގޮތުގެ  ބޭނުންކުރާނެ   އެޕްލިކޭޝަންތައް 
ޓީ.ވީ މެދުވެރިޮކށް ފުޅާޮގތެއްގައި އާންމުންނާ ހިއްސާކުރުން.1

އީ- ހައްލުތަކާއި،  ޑިޖިޓަލް  ގުޅިގެން،  ޕޮލިޓެކްނިކާ  މޯލްޑިވްސް 
 ޮކމާރސް އަދި ޑިޖިޓަލް މާރކެޓިންގ އާ ގުޅޭޮގތުން ވިޔަފާރިތަކަށް

އަމާޒުޮކށްގެން ޚާއްސާ ތަމްރީނު ޕްޮރގްރާމުތައް ބޭއްވުން.1

 އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައާއި، ދަނޑުވެރިކަމުގެ ގްރީން ޓެކްނޮޮލޖީފަދަ
 ސާފު ޓެކކްނޮޮލޖީ ބޭނުންކުރުމަށް ވިޔަފާރިތަކަށް މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި
 ޓެކްނޮޮލޖީއަށް އަހުލުވެރިކުރުމާއި، ފައިނޭންސިންގ އަދި ފަންނީ

އެހީތެރިކަން ދެވޭނެ ޮގތްތައް ޯހދުން.1

ޑިޖިޓަލް ޚިދުމަތްތައް  ލަފާދިނުމުގެ  އަދި  ފަންނީ   ބީ.ސީ.ސީގެ 
ވަސީލަތްތަކުގެ އެހީގައި އަޮތޅުތެރެއަށް ފުޅާކުރުން.1

"ޑިޖިޓަލް އަހުލުވެރިކުރުވުމާއި،  ަބދަލަށް  ހެޮޔ  ވިޔަފާރިތައް   :5  ލަފާ 
އެހީ ދެވޭ  ގެނައުމަށް  ބަދަލުތައް  ޑިޖިޓަލް  ނުވަތަ   ޓްރާންސްޯފރމޭޝަން" 
އައު މި  އަވަްސކުރުމާއި،  ޑިޖިޓަިއޒްކުރުން  ިވޔަފާރި   އަވަސްކުރުން. 
 ިމސްރާބަށް ވިޔަފާރީގެ ސަގާފަތް އަނުބރާލުމަކީ ނުހަނު ބޭނުންޖެހިފައިވާ
 ކަމެއްގެ ޮގތުގައި ވިޔަފާރިތާކައި، ވިޔަފާރި ޖަމިއްޔާތަކުން ވަނީ ފާހަގަޮކށްފަ

އެވެ. އެޮގތުން ކުރަން ޖެހޭ މުހިންމު ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި:1
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ރު ސަ ރި އަ ށް ކު އަ ޖެ އް ރާ ހި ވެ ން ދި ގެ ޅި އާ ގު ސާ ރި 19- ކާ ޑް ވި ޓް – ޮކ ން ްސމަ ޑް ެއސެ ޕި ރާ ރެ ްށ ކު މަ ުތ ގަ ނެ ރު ދެ ސަ ރާ އަ ށް ކު މަ ުޅ އު ރި ދި

 މުޅި އިގްތިސާދު، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް މިހާ ޮބޑަށް ބަޯރސާވެފައި ޮއންނަ ޮއތުމުގެ ސަބަބުން، މަސައްކަތްތެރިކަމާއި ވަޒީފާތައް އަލުން އިއާދަވުމާއި،
 ެއންމެ ކުދި، ކުދި، އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް އަލުން ފަށައިގަތުންވެސް ވަރަށް ޮބޑަށް ބަޯރސާވެފައި ޮއތީ ފަތުރުވެރިކަން އަލުން އިއާދަވުމުގެ
 މައްޗަށެވެ. ކުރިއަށް ޮއތް ހައި ސީޒަނަށް އަމާޒުޮކށްގެން ފަތުރުވެރިކަން ިއއާދަުކރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ކަމާބެހޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް
 ކުރާނެ ސްޓްރެޓެޖީއެއް އެކުލަވާލަން ޖެހެއެވެ. ޮއކްޓޫބަރުން މާރިޗް މަހުގެ ނިޔަލަށް ޮއންނަ މުއްދަތަކީ އާންމު ޮގތެއްގައި އެންމެ ގިނައިން މީހުން
 ދަތުރުފަތުރުކުރާ ދުވަސްވަރެވެ. އެހެންކަމުން ކުރިއަށް މިޮއތް މޫސުމުގައި ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައުމަށް ޝައުގުވެރިކުރުވައި، ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރެވޭނެ

އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައި ތައްޔާރުވުން ވަރަށް މުހިންމެވެ. މިކަން ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި އަންނަނިވި ލަފާތައް ދެމެވެ:1

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އަލުން ފަށައިގަތުމަށް ޖުމުލަ ޮގތެއްގައި ހުރި ލަފާތައް

 އ�ތ
ޅ�ތ�ރގ�އ� ޓ�ސ�ޓ�ކ�ރ�މ�އ�، އ�ކ�ހ�ރ�ކ�ރ�ނ� އ�ދ�
 ފ�ރ�ވ�ދ�ވނ� ނ�ޒ�މ�ތ�ކ�އ� ގ�ބ�ލ�ކ�ނ� ކ�ށ�ވ�ރ�ކ�ރ�ނ�. މ�ކ�މ�ށ�
 ސ�ރ�ކ�ރ�އ� އ�މ�އ�ލ� ފ�ރ�ތ�ތ�އ� ގ�ޅ�ގ�ނ� އ�ނ�ވ�ސ�ޓ�ކ�ރ�ވ�ދ�ނ�
 އ�ވ�. އ�ދ� އ�އ�ތ
ޅ�ކ�ށ� ޒ�ޔ�ރ�ތ�ކ�ރ� ފ�ތ�ރ�ވ�ރ�ނ�ނ�އ� އ�ނ�މ�
ރ�އ�ޔ�ތ�ނ�ނ�ށ�ވ�ސ� މ�ޚ�ދ�މ�ތ�ތ�އ� ބނ�ނ�ކ�ރ�ވ�ދ�ނ� އ�ވ�.3

 ގ�ސ�ޓ�ހ�އ�ސ� ފ�ތ�ރ�ވ�ރ�ކ�ނ� އ�ލ�ނ� އ�އ�ދ�ކ
ށ� ފ�ށ�އ�ގ�ތ�މ�ށ�ޓ�ކ�އ�
 ކ�ރ�ނ�ޖ�ހ ކ�ނ�ކ�ނ� އ�ނ�ތ�ޒ�މ�ކ�ރ�ނ�. އ�ތ�ރގ� ދ�ތ�ރ�ތ�ކ�ށ�

 ހ�މ�ޖ�އ�ސ�އ�ދ އ�ނ�ތ�ޒ�މ�ތ�ކ�އ�ގ� ތ�ރ�އ�ނ�ނ�އ�، ދ�ގ� މ�އ�ދ�ތ�ށ�
 ހ�ނ�ނ� ފ�ރ�ތ�ތ�ކ�ށ� ޚ�އ�ސ� އ�ނ�ތ�ޒ�މ�ތ�ކ�އ�ގ� ތ�ރ�އ�ނ� މ�ކ�ނ�ކ�ނ�

ހ�ސ�ލ�ކ�ރ�ވ�ދ�ނ� އ�ވ�.3

 ފ�ތ�ރ�ވ�ރ�ކ�މ�ގ� ވ�ޔ�ފ�ރ� ހ�ނ�ގ� ވ�ކ�ވ�ކ� ތ�ނ�ތ�ނ�އ�، ޓ�އ�ރ
 އ
ޕ�ރޓ�ރ�ނ�ނ�އ�، އ�އ�ރލ�އ�ނ�ތ�ކ�ނ� ވ�ކ�ވ�ކ�ނ� މ�ސ�އ�ކ�ތ�ކ�ރ�މ�ގ�

 ބ�ދ�ލ�ގ�އ�، ޖ�މ�ލ� ގ
ތ�އ�ގ�އ� "ޑ�ސ�ޓ�ނޝ�ނ� މ�ކ�ޓ�ނ�ގ"
 މ�ސ�އ�ކ�ތ�ތ�އ� ހ�ނ�ގ�އ�، އ�އ� އ�މ�ޒ�ކ� ދ�މ�ލ�ށ� ހ�ރ�ހ� ފ�ރ�ތ�ތ�ކ�ނ�

ގ�ޅ�ގ�ނ� މ�ސ�އ�ކ�ތ�ކ�ރ�ނ�.3

 ފ�ތ�ރ�ވ�ރ�ކ�މ�ގ� ސ�ނ�އ�ތ� އ�ލ�ނ� އ�އ�ދ�ކ�ރ�މ�ށ�ޓ�ކ�އ�
ވ�ޔ�ފ�ރ�އ� ގ�ޅ ޓ�ސ�ކ� ފހ�އ� އ�ކ�ލ�ވ�ލ�ނ�.1
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‘އިހަށްވުރެ  – ލަފާ  ރާސްތާގެ  ދުރު  އަދި   މެދުރާސްތާ 
ަރނގަޅަށް، މާ ނޫޮކށް، މާ ފެހިޮކށް އާރާސްތުކުރުން’1

އަސަރު ނޭދެވޭ  ކުރާނެ  ާކރިާސއިން  އިގްތިސާދީ   ިދގުދެމިގެންދާނެ 
ރިޕޯޓުގެ މި  ލަފާތަކާއެކު،  ބަޔާންކުރެވުނު  އިސްވެ   ުކޑަކުރުމަށްޓަކައި 
 ފަހު ލަފައެއްގެ ޮގތުގައި މެދު ރާސްތާ އަދި ދުރު ރާސްތާގައި އަލުން

އިއާދަކުރުމާއި ތަރައްގީކުރުމުގެ ޮއނިގަނޑެއް ހުށަހަޅަމެވެ.1

 އެޖެންޑާ 2030 ގެ މައިގަނޑު އުސޫލުތަކަށް ބިނާޮކށް އިގްތިސާދީ އިއާދަކުރުމުގެ
 ޮއނިގަނޑެއް: ވިލުންވެރިކަން، ދެމެހެއްޓެނިވިކަން، އަދި ބައިވެރިކުރުން. ކުރު
ރާސްތާއާއި މެދު  އެކުލަވާލެވޭ  ބިނާޮކށް  މައްޗަށް  ލަފާތަކުގެ   ރާސްތާގެ 
 ދުރު ރާސްތާގެ ޮއނިގަނޑުގެ އަމާޒަކީ، ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ
ރާސްތާގައި ދުރު  ކަންކަން،  ބަލިކަށި  މުހިންމު  ފާޅުވި   އިގްތިސާދުން 
ބަދަލުޮކށްލުމަށް ޮގތަކަށް  ފައިދާކުރަނިވި  ތިމާވެއްޓަށް   ރައްޔިތުންނަށާއި 
ލިބޭ ފުރުސަތަކަށް ހެދުމެވެ. މި ޮއނިގަނޑުގެ މައިގަނޑު އަސާސްތަކަކީީ:1

ސިނާއަތެއް ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ދެމެހެއްޓެނިވި  ޮބޑު،   ބައިވެރިވުން 
އިގްތިސާދު މިވަގުތު  ފަތުރުވެރިކަމަކީ  ލިބިދިނުން.   ރާއްޖެއަށް 
 ުކރިއަށް ގެންދާ މައިގަނޑު ބާރުކަމަށްވެފައި، އަދި ވަޒީފާ ލިބިދޭ
 މައިގަނޑު ސިނާއަތަށް ވީތީ، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ހެޮޔ
ވިލުންވެރިކަން އާބާދީގެ  ކުރިމަގުގައި  ގެނައުމަކީ   ބަދަލުތަކެއް 
ބްރޭންޑް ޚާއްސަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކަމެކެވެ.   އިތުރުވެގެންދާނެ 
ތިން މައިގަނޑު  އަންނަނިވި  ހަރުދަނާކުރުމަށް،   އިތުރަށް 
 ސްޓްރެޓެޖީ ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެވެ. ފުރަތަމަ ކަމަކީ، ރިޒޯޓުތަކުގައި
 ދިރިއުޅެންޖެހޭ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ަމދުކުރުމުގެ ޮގތުން، މީހުން
ދިރިއުޅެވޭނެ މުވައްޒަފުންނަށް  ރަށްރަށުގައި  ކައިރި   ދިރިއުޅޭ 
ދެމެދު ރިޒޯޓުތަކާ  އެރަށްރަށާ  ހަމަޖައްސައި،   އިންތިޒާމު 
ސަރުކާރާއި މިޮގތުން  ގާއިމުކުރުމެވެ.  ނިޒާމެއް   ދަތުރުކުރެވޭނެ 
އަޮތޅެއްގައިވެސް ޮކންމެ  އިންވެސްޓުޮކށް،  ގުޅިގެން   ވިޔަފާރިތައް 
 ކަނޑައެޅިފައިވާ ރަށްތަކެއްގައި ރިޒޯޓު މުވައްޒަފުންނަށާއި އެމީހުންގެ
އަދި ޑޭކެއަރ  ސްކޫލުތަކާއި،  ޯބހިޔާވަހިކަމާއި،   އާއިލާތަކަށް 
 ސިއްހަތާއި ތަމްރީނުގެ ވަސީލަތްތައް ގާއިމުކުރެވިދާނެ އެވެ. މީގެ
 ސަބަބުން ރިޒޯޓުތަކުގައި ދިރިއުޅެންޖެހުމުގެ ސަބަބުން ހުރަސްތައް
 ކުރިމަތިވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް، ޚާއްސަޮކށް އަންހެނުންނަށް، ވަޒީފާގެ
އާއިލާތަކަށް މުވައްޒަފުންގެ  އެވެ.  ފަހިވެގެންދާނެ   ފުރުސަތުތައް 
ލިބި، ހިތްވަރެއް  އިތުރު  އެފަރާތްތަކަށް   އިންވެސްޓުކުރުމަކީ 
މިންވަރު ބަދަލުވާ  ވަޒީފާ  އަދި  އިތުރުވެ،   މަސައްކަތްތެރިކަން 
 މަދުވެގެންދާނެ ކަމެކެވެ. މި އައު މޮޑެލަކީ ސިއްހީ ރައްކާތެރިކަމުގެ
ދަމަހައްޓައި، ގައިދުރުކަން  އިޖުތިމާއީ  އެއްޮގތަށް   އުސޫލުތަކާ 
ޚާއްސަކުރުމަށް ރިޯޒޓުތައް  މީހުންނަށް  ޒިޔާރަތްކުރާ   ހަމައެކަނި 
ހިންގުން ރިޒޯޓުތަކުގެ  ކަމަކީ،  ދެވަނަ  ކަމެކެވެ.   މަގުފަހިވާނެ 
ހިންގުމަކަށް ވަރޗުއަލް  ޑިޖިަޓލައިޒްޮކށް،  ޮބޑަށް   ވީހާވެސް 
 ބަދަލުވުމަށް އެހީތެރިވުމެވެ. ރިޯޕޓުން އެނގުނު ޮގތުގައި، ރިޒޯޓުގައި
 ދިރުއުޅެމުން މަސައްކަތްކުރާ އާބާދީގެ 14 އިންސައްތަ ކުރަނީ
މެނޭޖްމަންޓާއި، ރިޯސސަސް  ހިއުމަން  މަސައްކަތެވެ.   އިދާރީ 
މަސައްކަތް، އިދާރީ  ފައިނޭންސް،   ޕްޮރކިއުމަންޓް/ޕާރޗޭސިންގ، 

 1"ޑައިވަރސިފައިޑް" އިގްތިސާދެއް، އަދި ނޫ، ފެހި، ޑިޖިޓަލް އަދި
މަސައްކަތުގެ އެކުލެވިފައިވާ  ގުޅިލާމެހިގެން  އިޮކޮނމީ"   "ކެއަރ 
 ކުރިމަގެއް. މުޅި އިގްތިސާދު ފަތުރުވެރިކަަމށް ބަޯރސާވެފައި ޮއންނަ
 ޮއތުމާއި، ކާޯބތަކެއްޗާއި ތެޮޔ ފަދަ ޒަރޫރީ ތަކެތި ރާއްޖެއިން ބޭރުން
 އެތެރެކުރަންޖެހިފައި ޮއތުމުގެ ސަބަބުން، ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދުގައި
ވަނީ ޕެންޑެމިކުގައި  މި  ކަންކަން،  ބަލިކަށި  ނާޒުކުކަމާއި   ހުރި 
އަރައިގަތުމަށް މިކަންކަމުން  ޮގސްފައެވެ.  ހާމަވެގެން   އިތުރަށް 
 ދެމެހެއްޓެނިވި މަސްވެރިކަމާއި، ކަނޑުގެ )i( ،ހުށަހަޅާ ަކންކަމަކީ
 ވަސީލަތްތައް ހިމާޔަތްޮކށްެގން ނޫ އިގްތިސާދުގެ ތެރޭގައި ހުރި
 ފެހި ސިނާއަތްތައް ބިނާޮކށް، )ii( ،ފުރުސަތުތައް ބޭނުްނކުރުން
 ސާފު އަދި "ކްލައިމެޓް ސްމާރޓް" ނުވަތަ ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި
ކަނޑުގެ އުފެއްދުމާއި،  ވިޔަފާރިވެރިކަން  ދާއިރާއިން   ޓެކްނޮލޮޖީގެ 
 ަދތުރުފަތުރަށް އިރުގެ ހަކަަތއިން ބާރުލިބޭ އުޅަނދުތައް އުފެއްދުމާއި،
ސިނާއަތްތަކަށް ހުރި  މިހާރު  ދަނޑުވެރިކަމާއި،   ދެމެހެއްޓެނިވި 
 )iii( ،"ސަރކިއުލަރ" ނުވަތަ ވަށާޖެހޭ ނިޒާެމއް ތަރައްގީކުރުން
ޑިޖިޓަލް ޯފރުޮކށް،  ޚިދުމަތްަތކެއް  ޑިޖިޓަލް  ބާވަތްތަކެއްގެ   ގިނަ 
އަދި ވަރުގަދަކުރުން،   މަސައްކަތްތެރިންގެ )iv( އިގްތިސާދު 
ކުރުމާއި، ކަންކަން  ކުރަންޖެހޭ  ޮކންމެހެން   ރައްކާތެރިކަމަށް 
މަސައްކަތުގައި ަބއިވެރިވެ  މަިއދާނުގައި   ަމސައްކަތްތެރިކަމުގެ 
 ދެމިތިބުމަށް އަންހެނުންނަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ ޮގތުން އަގުހެޮޔ އަދި
 ފެންވަރު ަރނގަޅު "ކެއަރ" ޚިދުމަތްތައް ލިބޭނެ ޮގތް ހަމަޖެއްސުން.
ސިނާއަތްތަކަށް ކުރިއެރުވިދާނެ  ބަދަލުގައި   އެހެންކަމުން، 
ސިޔާސަތުތަކާއި، މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި   އިންވެސްޓްމަންޓް 
ލިބޭނެ އިންސެންޓިވްސް"  އަދި "ފައިނޭންސިންގް   ގާނޫނުތައް 
 ޮގތްތައް ފަރުމާޮކށް ހަމަޖަްއސަން ޖެހެއެވެ. ހަމަ އެއާއެކު އެންމެ
 ކުދި، ކުދި، އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިަތކަށް އެކަށީގެންވާ މާހައުލީ
 ނިޒާމެއް ގާއިމުޮކށް، "ވެިލއު ޗެއިން"ގެ ތެރެއަށް އެވިޔަފާރިތައް
 ގުޅުވައި، ރައުސުލްމާލު އިތުރުޮކށް، ތަމްރީނާއި، ޓެކްނޮޮލޖީ އަދި
އެފަރާތްތަކަށް ފުުރސަތުތައް  ތަރައްގީުކރުމުގެ   ިދރާސާކުރުމާއި 

.ޯހދައިދޭންޖެހެއެވެ

 ޯފނު ޮއޕަރޭޓަރުން އަދި ރިޒަރވޭޝަންސް ފަދަ ޑިޕާޓްމަންޓުތައް
ބަދަލުކުރެވިއްޖެނަމަ، ޮގތަށް  މަސައްަކތްކުރާ   ޮއންލައިންޮކށް 
އަދަދު މުވައްޒަފުންގެ  މަސައްކަތްކުރާ  ތިބެގެން   ރިޒޯޓުގައި 
 މަދުކުރެވޭނެ އެވެ. އަދި މިބަދަލުގެ ަސބަބުން އުފެއްދުންތެރިކަން
 އިތުރުޮކށް، ރިޒޯޓުގައި ތިބެގެން މަސައްކަތްކުރުމުގައި ހުރަސްތައް
މީގެ ބައިވެރިކުރެވޭނެއެވެ.  ވަޒީފާގައި  ފަރާތްތައްވެސް   ދިމާވާ 
މީހުން ބޭނުންވާ  އެހީއަށް  ޚާއްސަ  އަންހެނުންނާއި،   ތެރޭގައި 
 ހިމެނެއެވެ. ސިނާއަތުގެ މަސައްކަތްތެރިން މެނޭޖުކުރާ ފަރާތްތަކުން،
މުވައްޒަފުންނަށް އެކަށީގެންވާ މުސާރައެއް ދިނުމަށާއި، "ވަރކް-
ދިރިއުޅުމުގެ ައމިއްލަ  މަސައްކަާތއި  ނުވަތަ  ބެލެންސް"   ލައިފް 
އަދި ދިނުމަށާއި،  ފުރުސަތު  ގެންގުޅުމުގެ  ހަމަހަމަޮކށް   ތިލަފަތް 
 ދިވެހިންގެ ފަންނީ ހުނަރު އިތުރުޮކށް ދެން ޮއތް ޖީލުގެ ވިޔަފާރި
 ީލޑަރުން އުފެއްދުމަށް އިްސކަންދޭންވާނެ އެވެ. ތިންވަނަ ކަމަކީ
މަދުން ކާބަން  ސިނާއަތް،  ފަތުރުވެރިކަމުގެ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ބޭނުންކުރާ ރާސްތާއަކާ ދިމާލަށް ބަދަލުކުރުމަށް އެހީތެރިވުމެވެ.1



41

ރު ސަ ރި އަ ށް ކު އަ ޖެ އް ރާ ހި ވެ ން ދި ގެ ޅި އާ ގު ސާ ރި 19- ކާ ޑް ވި ޓް – ޮކ ން ްސމަ ޑް ެއސެ ޕި ރާ ރެ ްށ ކު މަ ުތ ގަ ނެ ރު ދެ ސަ ރާ އަ ށް ކު މަ ުޅ އު ރި ދި

 މަސައްކަތުގެ ކުރިމަގާއި ފަންނީ ހުނަރުގެ ކުރިމަގުގެ ޮއނިގަނޑު،
އިތުރަށް ބިންގާ  އިގްިތސާދީ  ނުވަތަ   "ޑައިވަރސިފިކޭޝަން" 
މަތީގައި ގުޅުވުން.  ކަންކަމާ  އިސްކަންދޭންޖެހޭ   ފުޅާކުރުމުގައި 
ސިނާއަތްތަކަކީ، ކުރިއެރުިވދާނެ  ބަދަލުަގއި   ަބޔާންކުރެވުނު 
 އިގްތިސާދީ ބިންގާ ފުޅާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ
 މަސައްކަތްތެރިންތަކެއް ނުލައި ކުރިއެރުވޭނެ ދާއިރާތަކެއް ނޫނެވެ.
 ފެހި، ނޫ އަދި ޑިޖިޓަލް އިގްތިސާދުގެ ވެލިއު ޗެއިންގެ ތެރޭގައި
 މަސައްކަތްޮކށް ނުވަތަ ވިޔަފާރިކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހި އަންހެނުންނާއި
 ފިރިހެނުންނަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ ހުނަާރއި އެހެނިހެން ހުނަރުތައް
ތިމާވެއްޓާއި، ތެރޭގައި  މީގެ  މުހިންމެވެ.  ވަރަށް   ޯފރުޮކށްދިނުން 
ސައިންސާއި، ޑޭޓާ  ސައިންސާއި،  ދިރުންތަކުގެ   ކަނޑުގެ 
އަދި ލާރނިންގ  މެޝިން  އިންޓެލިޖެންސާއި،   އާރޓިފިޝަލް 
ހުނަރު ފަންނީ  އަދި  ޕްޮރފެޝަނަލް  ދާއިރާއިން   އައި.ސީ.ޓީގެ 

ތަރައްގީކުރުން ހިމެނެއެވެ.1

އުސޫލުތަކުގެ )ޔޫ.ބީ.އައި(  އިންކަމް  ބޭސިކް   ޔުނިވަރސަލް 
 ަމއްޗަށް ބިނާވެގެން އުފެދޭ ގުޅިލާމެހިފައިވާ، ވަށާޖެހޭ އިޖުތިމާއީ
އާއިލާތައް ސަބަބުން  ކާރިސާގެ  މި  ނިޒާމެއް.   ރައްކާތެރިކަމުގެ 
އާބާދީގައި ހުރި ނާޒުކު ކުރިމަތިވުމުގެ ހިރާސްފަދަ   ފަގީރުކަމަށް 
 ކަންކަން ހާމަވެގެން ދިޔައެވެ. މިޮގތުން މަސައްކަތުގެ އާމްދަނީއާއި
ހުންނަ މެދުގައި  މީހުންގެ  ޮގތުން  އާމްދަނީގެ   ެއހެނިހެން  
އެހެންކަމުން ކަމެކެވެ.  އެކަށީގެންވާ  ދިޔުމަކީ  ޮބޑުވެގެން   ފަރަގު 
ނުވަތަ ގުޅުންހުރި  ތިމާވެއްޓާ  ކުރިމަތިވެދާނެ   މުސްތަގުބަލުގައި 
 އެހެނިހެންވެސް ކާރިސާތަކުން ކުރާނެ ައސަރުން އެންމެ ނިކަމެތި
 ފަރާތްތަކަށް ރައްކާތެރިކަން ލިބިދިނުމަށްޓަކައި، ހަރުދަނާ އިޖުތިމާއީ
 ރައްކާތެރިކަމުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުން ވަރަށް މުހިންމެވެ. މިހާރު
 ޮއތް އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ނިޒާމުގައި ތަފާތު އެކި ގްރޫޕުތަކަށް
އެހެނިހެން އަދި  މާލީ  ހިންގާ  ޮގތްޮގތަށް  އެކި   އަމާޒުޮކށްގެން، 
 ަފއިދާ ލިބޭ  ސްކީމްތަކެއް ހިމެނެއެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ފައިދާކުރާ
ދުވަސްވީ އުމުރުން  ނުވެއެވެ.  ދެނެގަނެވިފައެއް  އަދި   މިންވަރު 
 ީމހުންނަށް ދައުލަތުން ޮކންމެ މަހަކު މާލީ އިނާޔަތް ދޭ ފަދަ
ފުށުއަރައެވެ. ސްކީމާ  ޕެންޝަން  ޮކންޓްރިބިއުޓަރީ   ސްކީމްތަކާ 
 ވަޒީފާނެތް މީހުންނަށް ދޭ އިނާޔަތްފަދަ އައު ސްކީމްތައް ވަނީ
މުރާޖައާޮކށް، އަލުން  ސްކީމްތައް  ހުރި  މިހާރު   ރާވާފައެވެ.7 
ފަރާތްތަކެއް ހުރިހާ  ފާހަގަކުރެވޭ  ނާޒުކުކަމަށް   އެކުލަވާލެވިގެންވާ، 
ސްކީމެއް އިންކަމް  ބޭސިކް  ޔުނިވަރސަލް  ފަދަ   ޝާމިލުވާނެ 

އުފެއްދުމަށް ލަފާދެމެވެ.1

 ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީގެ މިސްރާބަށް ބަދަލުވުމާއި، ކާރިސާއިން
 އަރައިގަނެ އިއާދަވުމަށްޓަކައި ގުޅިލާމެހިފައިވާ މާލީ ސްޓްރެޓެޖީއެއް.
ޮގތުން އިގްތިސާދީ  ޯހދުމަށާއި،  ފައިނޭންސިންގ   އިތުރު 
މިހާރު މިންވަރަށް  ޮއނިގަނޑުގައިވާ  ހުށަހަޅާފައިވާ   އިއާދަވުމަށް 
ތަރައްގީއަށް ދެމެހެއްޓެނިވި  އިން  ފައިނޭންސިންގ   ހުރި 
ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި، ައސަރުކުރާނެަކން  ޮގތެއްގައި   އެކަށީގެންވާ 
ޖެހެއެވެ. ތަރައްގީކުރަން  ސްޓްރެޓެޖީއެއް  މާލީ   ގުޅިލާމެހިފައިވާ 
 މިސްޓްރެޓެޖީގައި ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ "ފަިއނޭންސިންގ ފްޯލ" ތަކުގެ
 ދައުރަކީ ޮކބައިކަން ބަލަންވާނެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ގައުމީ ބަޖެޓު،
 ތަރައްގީއަށް ލިބޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެހީ، އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކުގެ
ނުވަތަ "އިނޮވޭޓިވް"  އަދި  މާކެޓް  ކެޕިޓަލް   ބައިވެރިވުން، 
 އީޖާދީ ފައިނޭންސިންގ ހިމެނެއެވެ. ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީއަށް
އެކަށީގެންވާފަދަ ދިވެހިާރއްޖެއަށް  ދާއިރާގައި   ފައިނޭންސްކުރުމުގެ 
"ޑެބްޓް ތެރޭގައި:  އިްނސްޓްރޫމެންޓްތަކުގެ  މާލީ  އީޖާދީ   ައއު، 
 ޮފރ ނޭޗަރ" ސްކީމް ފަދަ ދަރަނި ރީްސޓްރަކްޗަރ ުކރުމާއި
 "ޑެބްޓް ސްވޮޕް" ނުވަތަ ދަރަނި ބަދަލުކުރުމުގެ ސްކީމްތައް، ނޫ
ތިމާވެއްޓާ ނުވަތަ  ފައިނޭންސް"  "ކްލައިމެޓް   ފައިނޭންސިންގ، 
 ގުޅުންހުރި ކަންކަމާ ބެހޭ ފައިނޭންސް، ބްލެންޑެޑް ފައިނޭންސާއި
ފައިނޭންސް، ޑިޖިޓަލް  އިންސުއަރެންސް،  )ހިރާސް(   ރިސްކް 
އިމްޕެކްޓް ފަދަ  މަގުފަހިވާ  ވިޔަފާިރވެރިކަމަށް  އިޖުތިމާއީ   އަދި 
 އިންވެސްޓިންގް ހިމެނެއެވެ. މިދަނޑިވަޅުގައި ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް
ނަމަވެސް، ހުރިކަމުގައިވީ  ަދތިތަކެއް  ގެނައުމުގައި   ބަދަލު 
 ަބއިވެރިކުރުމާއި ދެމެހެއްޓެިނވިކަން އެކުލެވޭ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް
 އިސްކަންދީ، ހަމަ މިފަދަ އިންވެސްޓްމެންޓްތައް ކުރުމަށް އަމިއްލަ
 ވިޔަފާރިތަކަށްވެސް ބާރުއަޅާފަދަ ޮގތަކަށް، ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތަކަށް
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