
(2ދިވެހިރާއްޖެ )ޓިއާ   
 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރު، އިންސާނީ ވަގުފާރި )ހިއުމަން ޓްރެފިކިްނގ( ހުއްޓުވުމަށް އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކުގެ އެންމެ ދަށް 

ނޑާ ބައްދަލުކުރުމަށް މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކެއް ދަނީ ކުރަ ނޑުތަކާ ބައްދަލެއްނުވެ ެއވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އެމިންގަ މުން މިންގަ

ނެވެ. މީގެ ކުރީގެ ރިޕޯޓިންގް މުއްދަތާ އަޅާ ބަލާއިރު، އިންސާނީ ވަގުފާރި ހުއްޓުވުމަށް އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް ސަރުކާރުން 

އެވެ. އިންސާނީ ވަގުފާރި ހުއްޓުވުމަށް އިތުރަށް ކުރެވުނު އަށް އަޕްގްރޭޑް ކުރެވިފަ 2ޓިއާ ކޮށްފައިވުމާއެކު، ދިވެހިރާއްޖެ ވަނީ 

ގެ ަދށުްނ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިންސާނުން ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްޓުވުމާ ބެހޭ ގާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ދިވެހިާރއްޖޭގެ މަސައްކަތް

ތަހުގީގުތަކާއި، ދައުވާކުރުމާއި އަދި އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ އެވެ. ސަރުކާރުން ވަނީ ރިންނަށް ކުށް ސާބިތުކުރެިވފައިވެކުށްވެ

ވަނަ އަހަރުގެ އދ. ގެ ޓިޕް  2000އެވެ. އްކަތްތައް އިތުރުކޮށްފަމަސަ ންނަން ކުރާވާ މީހުން ދެެނގަޝިކާރައަކަށްވެފައި

ޕްރޮޓޮކޯލަށް އަމަލުކުރަން ފެށި، މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ކެމްޕެއިންތައް ފެށުމުގެ އިތުރުން މުއައްަޒފުންގެ މުސާރަ ބޭންކު 

އެވެ. ެއހެންނަމަވެސް ފާހަގަކޮށްލެވޭ އިސްލާހުކޮށްފަހޭ ާގނޫނު ވަނީ އެކައުންޓެއް މެދުވެރިކޮށް ޖަމާކުރަން ޖެހޭ ގޮތަށް ވަޒީފާއާ ބެ

ނޑާ އަރާ ހަމަކޮށްފައެއް ނުވެމުހިއްމު ކަންކަމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުން އެންމެ ދަށް މިން އެވެ. އިންސާނީ ވަގުފާރި މާނަކުރުން ގަ

އޮތުމުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިންސާނީ ވަގުފާރި ހުއްޓުވުމާ އެކަމުގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މީހާ ހެލިފެލިވެއުޅުމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮްށފައި 

ވަނަ އަަހރުގެ އދ. ގެ ޓިޕް ޕްރޮޓޮކޯލާ އެއްގޮތް ގާނޫނެއް ނޫނެވެ. ދިވެހި ސަރުކާރުން އިންސާނީ  2000ބެހޭ ގާނޫނަކީ 

ންވީ ފިޔަވަޅުތައް ބަޔާންކުރާ ދެން އަޅަދެނެގަނެ، އެފަރާްތތަކަށް ރައްކާތެރިކަންދީ އަދި  ތައްވަގުފާރީގެ ޝިކާރައަކަށްވާ ފަރާތް

ނޑައަޅާފައި ނެތުމުން، މިކަމުގެ ޝިކާރައަކަްށވާ ފަރާތްތައް ކުރިން ބައިން )އެސްއޯޕީ(  ތައްސްޓެންޑަޑް އޮޕަރޭޓިން ޕްރޮސީޖާ  ކަ

ކަމުގެ ހުރަސްތަކެއް އެބަ ހުއްޓެވެ. އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ ޝިކާރައަކަށްވާ ފަރާތްތަކަށް ހާްއސަ ރައްކާތެރިމުގައި ދެނެގަތު

ނޑައެޅި  ހިދުމަތްތައް މަދެވެ. ސަރުކާރުން މިކަމުގެ ޝިކާރައަކަށްވާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ ހިޔާވެއްސެއް ބިނާކުރުމަށް ބަޖެޓު ކަ

އެވެ. މިކަމުގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ ގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިފައެއްނުވެވެސް، އެކަމުރިޕޯޓިންގް މުއްދަތު ހަމަވިއިރުނަމަވެސް، 

ސޯޝަލް ސަޕޯޓް( އަދި ތަރުޖަމާކުރުމުގެ ހިދުމަތްތައް -ތަކަށް ސިއްހީ އަދި ނަފްސާނީ އަދި އިޖްތިމައީ އަޅާލުން )ސައިކޯފަރާތް

 އެވެ.ށީގެންވާ ގޮތަކަށް ލިބިީދފައެއްނުވެއެކަ

 

 ދިވެހިރާއްޖެއިން ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ކަންކަން 

 

ވަނަ އަހަރުގެ އދ.ގެ  2000ންސާނީ ވަގުފާރި މާނަކުރެވިފައިވާ ގޮތް ގައި އިއިންސާނުން ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްުޓވުމާ ބެހޭ ގާނޫނު

ތަކަށް ރިއާޔަތްކުރުމާއެކު، އިންސާނީ ވަގުފާރީގައި ގާނޫނީ އިޖުރާތު ކުރުމާއި؛ ހުއްގޮތްވާ ގޮތަށް އިސްލާޓިޕް ޕްރޮޓޮކޯލާ އެ

އެމީހުނާ ދެކޮޅަށް ، ތަހުީގގުކޮށް ވާ ފަރާތްތައްބައިވެރިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ޮއފިޝަލުން ހިމެނޭ ގޮަތށް، މިކަުމގައި ބައިވެރި

ދެނެގަނެ،  ކުރިން ބައިން ދައުވާކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް އިތުރުކުރުމާއި؛ މިކަމުގެ ޝިކާރައަކަށްވާ ފަރާތްތައް



ތައް ރަސްމީކޮށް އެފަރާތްތަކަށް ރައްކާތެރިކަން ހޯަދއިދިނުމަށް ދެން އަމަލުކުރަން ެޖހޭ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރާ އެސްއޯޕީ

ނޑައަޅާ، އެ އެސްއޯޕީތައް ބޭނުންކުރުމުގައި އޮފިޝަލުން ތަމްީރނުކުރުމާއި؛ ދައުލަތުން ހިންގާ ިހޔާވަހި އަލުން ގާއިމްކޮށް،  ކަ

ރިހެބިލިޓޭަޝން ހިދުމަތްތައް އެަކށީގެންވާ ގޮތަކަށް ފެށުމާިއ؛ ހިޔާވަހި ހިންގާނެ ގޮތާއި އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ ޝިކާރައަކަށްވާ 

ފަރާތްތަކަށް ދޭ ހިދުމަްތތައް ދޭެނ ގޮތުގެ އެސްއޯޕީތައް ފައިނަލްކޮށް އެއަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމާއި؛ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން 

ހޯދައިދިނުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ކުންފުނިތައް މޮިނޓާކޮށް، ގަވާއިދާ ހިލާފު އަމަލުތައް ހިންގާ ފަރާްތަތކަށް އަދަބު ދިނުން 

ގެ އިދާރާތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް، މުއައްޒަުފން ފާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓުން މަނާޮކށްފައި އޮތް އޮތުން އިތުރުކުރުމާއި؛ ސަރުކާރު

ބޭރު މުއައްޒަފުންނަށް އިންސްޕެކްޝަންތަކާއި ަތހުގީގުތަކާއި އަދި ޝަރީއަތުގެ މަރުހަލާތަކުގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ތަންފީޒުކުރުމާއި؛ 

މުގެ ހިދުމަތްތައް ލޭބާ އޮތޯރިޓީތަކަށް ބޭނުންވާ ަތރުޖަމާކުރުފީޒުކުރާ އިދާރާތަކާއި، ގާނޫނު ތަން ކަން ޔަގީންކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން،

 އަދި އިންސާީނ ވަގުފާރިއާ ބެހޭ ގޮތުން އާއްމުްނ ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ކެމްޕެއިންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން.ފޯރުކޮށްދިނުމާއި؛ 

 

 ދައުވާކުރުން 

 

އިންސާނުން ޓްރެފިކްކުރުން އެވެ. ގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން އިތުރުކުރިނޫ ތަންފީޒުކުރުމުއިންސާނީ ވަގުފާރި ހުއްޓުވުމާ ެބހޭ ގާނޫ

ގެ ަދށުން ޖިންސީ ގޮތުން އަދި މަސައްކަތަށް އިންސާނުން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ބައެއް ވައްތަރުތައް ކުށެއްގެ ހުއްޓުވުމާ ބެހޭ ގާނޫނު

ނޑައެޅުނު ނަމަވެސް، މި ދެ ބާވަތުގެ ހުރި ނޑައަޅާފައެއްނުވެހާ ވައްތަރެއް ގޮތުގައި ކަ ވަނަ  2000އެވެ. ކުށުގެ ގޮތުގައި ކަ

އާ ހަމައަށް އިންސާނީ ވަގުފާރި  16 މާއްދާ އިން ފެށިގެން 11 މާއްދާ އަހަރުގެ އދ.ގެ ޓިޕް ޕްރޮޓޮކޯލްގެ މާނަކުރުމާ ހިލާފަށް،

" ނުވަތަ ހިލާފް މަޖުބޫރުކުރުވުެމއް ކުރިމަތިކުރުވުންގާނޫނާ " ގައުމެއްގެ ތެރޭގައިވެސްނުވަތަ  ބޭރު ގައުމަކުން މާނަކޮށްފައި ވަނީ 

އެވެ. ރާއްޖޭގެ އިންސާނީ ވަގުފާރި ހުއްޓުވުމުގެ ނެއް ތަނަށް ެގންިދއުމުގެ ގޮތުގައް ތަނުން އައެހެން ބަޔަކާ ގުޅިގެން މީހުން އެ

ޖުބޫރުްނ މަސައްކަތެއް ކުރުވަން ގާނޫނު ދަށުން އިންސާނީ ވަގުފާިރއަށް ވަނީ އެމީހާ އެއް ތަނުން ައނެއް ތަނަށް ގެންަދނީ މަ

ޕްރޮސީޖާއެއް ފުރިހަމަކުރުމަށްކަމަށް  ނުވަތަ ހިދުމަތެއް ދިނުަމށް ނުވަަތ ކައިވެނިކުރުމަށް ނުވަތަ ކުރަން ނުޖެހޭ ސިއްހީ

ހިފުމުގެ ވަނަ އަހަރުގެ އދ.ގެ ޓިޕް ޕްރޮޓޮކޯލްގެ ދަށުން މީހުންގެ ޭބނުން ނާޖައިޒު ގޮތުގައި  2000އެވެ. މިކަންކަމަކީ ވާނަމަ

ވަނަ  2000ކަތް ނުވަތަ ހިދުމަތް" ތެރެއަށް، ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ "މަސައްބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަްނކަމެވެ. 

ނޑު އެއް ކުށް ކަމަށްވާ "ދަ އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަން އޮފް ދަ ޕްރޮސްޓިޓިއުޝަން އޮފް  އަހަރުގެ އދ.ގެ ޓިޕް ޕްރޮޓޮކޯލްގެ މައިގަ

އެހެންނަމަވެސް، ކުޑަކުދިންގެ  އެވެ.ނުން ހިފުްނ( ހިމެނޭ ކަން ސާފެއްނުވެގޮތުން އެހެން މީހެއްގެ ނާޖައިޒު ބޭ އަދާސް" )ޖިންސީ

ގެ ގޮތުގައި " ކުށެއް)އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަން( ގެ ދަށުން، ކުޑަކުދިންގެ "ނާޖައިޒު ބޭނުން ހިުފން 14މައްސަލަތަކުގައި މާއްދާ 

ނޑައަޅާފައިވެ ނޑައެޅުމުގެއެވެ. ކަ އެެވ. ބައިނަލްއަގުވާމީ ގާނޫނުތަކާ ގޮތުން ނާަޖއިޒު ބޭނުންހިފުންވެސް ހިމެނެ ދަށުން ޖިންސީ މިކަ

ގައި މަޖުބޫރުން މަސައްކަތެއް ކުރުވުމަށް ނުވަތަ ހިދުަމތެއް ދިނުމަށް ކުޑަކުއްޖަކު  15އަދި  14އެއްގޮތަށް މިގާނޫނުގެ މާއްދާ 

ކަމަށް ބެލެވޭނެ އެވެ. އިންސާނުން ޓްރެފިކްކުރުން ކަމަށް ރުހުން ދީފައި ނުވާޖާ އެއެއްތަނުން އަނެއް ތަަނށް ގެންާދއިރު، އެކުއް



ނޑައަޅާފައިވާ ނަމަވެސް، އެކަން ކުށެއްގެ  ހުއްޓުވުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން މަުޖބޫރުން މަސައްކަތްކުރުން ކުށެއްގެ ގޮތުގައި ކަ

ނެއް ގެ ދަށުން މީހަކު އެއް ތަނުން އަ 16އެވެ. މާއްދާ ނޭނަމައަނެއް ތަނަށް ގެންދިުއން ިހމެގޮތުގައި ބެލެވެނީ މީހަކު އެއްތަުނން 

ނޑައަޅާފަ އެވެ. އިންސާނުން ޓްރެފިކްކުރުން ތަނަށް ބަަދލުކުރުން ހިމެނޭ ނަަމ، ޑެޓް ބޮންޑޭޖްވެސް ވަނީ ކުށެއްގެ ގޮތުގައި ކަ

މެއް ގެ މުއްދަތުގެ ޖަލު ހުކުއަހަރާ ދެމެދު 15އަހަރާ  7ނަމަ އަދަބެއްގެ ގޮތުގައި ވެއްޖެ ހުއްޓުވުމުގެ ގާނޫނާ ހިލާފު

ނޑައަޅާފައިވެ ހަރުކަށި އަދަބެކެވެ. ރިޕޯޓިންގް  ށް ެދވޭ އަދަބުތަކާއި އެއްވަރުގެއެވެ. މިއީ ރޭޕް ފަދަ އެހެން ބޮޑެތި ކުށްތަކަކަ

މައްސަލައަކާއި  11 މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދިވެހި ފުލުުހންގެ ހިދުމަތުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، އެހިދުމަތުން ވަނީ ޓްރެފިކިންގެ

އެވެ. މިއީ ގެ އެއް މައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށްފަމައްސަލައެއްގެ އިތުރުން ސެކްސް ޓްރެފިކިން 10މަޖުބޫރުން މަސައްކަތްކުރުމުގެ 

ތަހުގީގުކުރެވުނު ހަ މައްސަލައަށް ވުރެ އިތުރު އަދަދެކެވެ. ސަރުކާރުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އިންސާނީ  ވަނަ އަހަރު 2015

އެވެ. މިއީ މީގެ ކުރިން ރިޕޯޓްކުރެވުނު ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވަނީ ދައުވާ އުފުލިފަވަގުފާރިއާ ގުޅޭ ހަތަރު މައްސަލައެއްގައި 

އެރުމެކެވެ. ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އަދި މޯލްޑިވްސް ލައެއް ނެތުމަށްފަހު، އައި ކުރިދައުވާ އުފުލުނު މައްސަ

ގައި ަތހުގީގުކުރެވުނު މައްސަލަތަކާއި ދައުވާ ކުރެވުނު މައްސަލަތަކުގައި ބޮޑު ފަރަގެއް އުޅެނީ އިމިގްރޭޝަނުން ބުނާ ގޮތު

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް، އެވެ. ކޯޓުތަކުން ބަލައިނުަގްނނާތީ އެމްޕްލޯއިމަންޓް ވިސާ ފަދަ އިލެކްޓްރޯނިކް ޑޮކިއުމެންޓްތައް ހެކީގެ ގޮތުގައި

ބިތުކޮށް، ކޮންވިކްޝަނެއް ން ހުއްޓުވުމުގެ ގާނޫުނގެ ދަށުން މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާސަރުކާރުން ވަނީ އިންސާނުން ޓްރެފިކްކުރު

އެވެ. މީގެ ކުރީގެ ރިޕޯޓިންގް މުއްދަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ދައުވާ ކުރެވުނު ސެކްސް ޓްރެފިކިންގެ މައްސަލައެއްގައި ބިދޭސީ ތިން ހޯދާފަ

 އެވެ.ރަށް ޖަލަްށ ލުމަށް ހުކުމްކޮށްފައަހަ 10މީހަކު ވަނީ 

 

ބެހޭ  އިމޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ވަނީ އެއިދާރާއަށް އަލަށް ވަޒީފާއަށް ވަންނަ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ޓްރެިފކިންގް އާ

ޓްރެފިކިންގް ހުއްޓުވުމާ ބެހޭ އެވެ. ރިޕޯޓިންގް މުއްދަތުގައި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަުތން ވަނީ މްރީންތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފަތަ

އެވެ. ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖަމިއްޔާއަކުން ވަނީ ސަރުކާރާ ގުޅިގެން އެކި އިދާރާތަކަށް ޓްރެފިކިންގް އޮފިސަރުންނަށް ދީފަ  މްރީންތައްތަ

އެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޓްރެިއނިންގް އޮފް ޓްރެއިނާސް ވުމާ ބެހޭ ތަމްރީްނތައް ނަާގދީފަހުއްޓު

ން ވަނީ ނަށް ތަމްރީން ދިނުމުގެ ސަބަބުން، ޓްރެފިކިންގް ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަްތކުރުމަށް އެގާޒީގާޒީން 35ޕްރޮގްރާމަކާއި 

އާއި، އިންސާނުން ވަގަްށ އެތެރެކުރުމާއި ރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ވަގުފާރި ވެސް،އިއެކުއެވެ. މިތަމްރީންތަކާރަސްމީކޮށް އިގުރާރުވެފަ

ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ެއވެ. އޮފިޝަލުން ފާހަގަކުރެ ގޮތުގައިނަވުމަކީ އެއްކަމެއްގެ ދޭސީްނގެ އަދަދު ގިއުޅޭ ބި ށްގަވާއިދާ ހިލާފަ

ޓްރެިފކިންގް ހުއްޓުވުން ކަމަށާއި، މިަކމުގެ ސަބަބުން ސެކްސް ޓްރެފިކިންގް މައްސަލަތަކަށް ދެވޭ  ބަރޓްރާންސްނޭޝަނަލް ލޭ 

 އެވެ.ވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން އެއްބަސްވިސަމާލުކަން ކުޑަ

 

ފުންގެ ންފުނިތަކުންނާިއ، ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިދާރާތަކުން އާއްމުކޮށް އެފަރާތްތަކުގެ ދަށުގައިވާ ބިދޭސީ މުއައްޒައަމިއްލަ ކު

ބެހޭ ުވޒާރާ އަދި ތައުލީމާ ބެހޭ ވުޒާރާގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ މިގޮތުން ރާއްޖޭގެ ސިއްހަތާ އެވެ.ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓަމުންދެ



މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން އެެވ. އެވުޒާރާތަކުން ހިފަހައްޓާފައިވެތްތެރިން އަދި ޓީޗަރުންގެ ޕާސްޕޯޓްތައް ބިދޭސީ ސިއްހީ މަސައްކަ

ބުނާ ގޮތުގައި އެއިދާރާއިން ވަނީ މިގޮތަށް ޕާސްޕޯޓްތައް ހިފަހައްޓާ މައްސަލަތައް ތަހުގީގުކޮށް، ޕާސްޕޯޓް އަނބުރާ ހަވާލުކުރުވާފަ 

ޅު އަޅާފައިވާކަން ނުވަތަ ޓާ ކުންފުނިތަކާއި މުއައްޒަފުން ގެންގުޅޭ އެހެން ފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވައެވެ. ނަމަވެސް ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައް

އެވެ. ރިޕޯޓިންގް މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ބޭރުގެ ހައި ކޮމިޝަންތަކުން އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ ން ސަރުކާރުން ރިޕޯޓްކޮށްފައެއްނުވެކަނޫން

ލަ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިުދމަތަށް ރިޕޯޓްކުރި ނަމަވެސް، ބައިނަލްއަގުވާމީ ތަހުގީގެއްގައި ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ މީހުންގެ މައްސަ

އެވެ. އިދާރާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައެއްނުވެކަން ނުވަތަ ނޫންކަްނ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާއަކާއެކު މަސައްކަތްކުރި ބޭރު ގައުމެއްގެ

ތަކުގެ ެހކިބަސް ނެގުމުގައި ބޭރު ބަސްތައް ތަރުޖަމާކުރާނެ ފަރާތެއްގެ ތަހުގީގުތަކުގައި ހެކިވެރިންގެ ގޮުތގައި އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތް

ލްައގުވާމީ ތަޖުރިބާކާރުން ބައިނައެވެ. އުދަނގޫތަކެއް ވަނީ ކުރިމަތިވެފައެހީ ނުލިބުމުން ގާޫނނު ތަންފީުޒކުރުމުގައި ބޮޑެތި 

ަފރާތްތައް އެއްވެސް  ޓްރެފިކްކުރާ ބައެއް ގޮތުގައި ނުފޫޒުގަދަ ދިވެިހްނނާ އޮންނަ ގުޅުމުގު ސަބަބުން ިއންސާނުންބުނާ

އެވެ. އޮބްޒާވަރުން ބުނާ ގޮތުަގއި ޓްރެފިކިންގ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ބައެއް ގާޒީން ފަސްޖެހެ ތި ކުށްތަަކށް އަރައިގަނެނެޖެހިލުމެއް

ލުހުްނނަށް ނުލިބެ އެވެ. އެވެ. އަދި ބައެއް މައްސަލަތަކުގައި ޓްރެފިކްކުރާ މީހުން ހައްޔަރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަމުރު ފު

ކުށްތަކާ ގުޅިގެން ހިންގޭ ފުލުހުްނގެ ރެއިޑްތަކުގެ ކުރިން ޭލބަރ އެންޖީއޯތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި ޓްރެފިކިންގ ކުށްތައް ނުވަތަ 

ލޭބަރ ވާ ފަދަ ށް މަގުފަހިގައެވެ. އަދި ޓްރެފިކިންކަމުގެ މައުލޫމާތުދެއެހިްނގާ ތަނުގެ ވެރިފަރާތަށް ގުޅާބައެއް އޮފިޝަލުން، ރެއިޑް 

އިންސާނީ ަވގުފާރީގެ މައްސަލައެއްގައި އެވެ. ރިވާ ކަމަށްވެސް އެންޖީއޯތަކުންބުނެރެކްރޫޓިންގ ކަންކަމުގައި އޮފިޝަލުން ބައިވެ

 އެވެ.ށް ސަރުކާރުން ރިޕޯޓްކޮށްފައެއްނުވެސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލަކާ ދެކޮޅަށް ތަހުގީގުކޮށް، ދައުވާކޮްށ، ކުށް ސާބިތުވި ކަމަކަ

 

 ތާއި ރައްކާތެރިކަން ހިމާޔަ 

 

އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ ޝިކާރައަކަށް ވާ ފަރާތްތައް ދެނެގަންަނށް ުކރެވުނު މަސައްކަތްތައް އިތުރުކޮށް، ސަރުކާރުން ކޮންމެވެސް 

ވުނު މަސައްކަތްތައް ވަރަކަށް މިކަމުގައި އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތައް ހިމާޔަތްކޮށް، އެފަރާްތތަކަށް ރައްކާތެރިކަން ދިނުމަށް ުކރެ

ފަރާތެއް  18ވެފައިވާ ޝިކާރައަކަށް އެވެ. ރިޕޯޓިންގ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުން ވަނީ އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ އިތުރުކުރި

 ވުރެ އިތުރު އަދަދެކެވެ. މީގެ ތެރެއިން އެކަކީފަރާތަށް 9ތުގައި ދެނެގަނެުވުނ  އެވެ. މިއީ ކުރީގެ ރިޕޯޓިންގ މުއްދަދެނެގަނެފަ

މީހުންނަކީ މަސައްކަތްކުރަން މަޖުބޫރުކޮށްގެން  17ޖިންސީ ޓްރެފިކިންގ ގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ އަންހެނެކެވެ. އަނެއް 

ނެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އަހަރުން މަތީގެ މީހުން 18ކުގެ ވެސް ބިދޭސީ ގައުމުތަހެނެކެވެ. މިހުރިހާ ފަރާތްތަކަކީފިރި 17ގެންގުޅުނު 

ގެ ގެ ދަށުން މިކަމު 32ޓްރެފިކްކުުރން ހުއްޓުވުމުގެ ގާނޫނުގެ މާއްދަ އިންސާނުން ނެވެ. އްޔިުތންނައީ ބަންގްލަދޭޝްގެ ރަގި

 90ންމުމަށް ބެހޭ އިދާރާްތަތކަށް އެހީވުމަށް ނިގޮތުގައި އެކަން ބެލުމަށް ކަމާ ޝިކާރައަކަށްވާ ފަރާތްތަކަށް، ިޖނާއީ މައްސަލައެއްގެ

މިމުއްދަތު އިތުރުކުރަން  ވި ދެ މީހަކު ވަނީޝިކާރައަކަށް ޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުން މިކަމުގެއެވެ. ފުލުުހން ރިދުވަހުގެ މުއްދަތެއްލިބެ

އެވެ. މިކަމުގެ ޝިކާރައަކަށްވާ ފަރާތްތަކަށް، ހިޔާވަހިކަްނ، ސިއްހީ ފަރުވާ، ނަފްސާނީ އިޖްތިމާއީ އަޅާލުން، ތަރުޖަމާނެއްގެ އެދިފަ



އެވެ. އެކަމަކު ހަީގގަތުގައި އަނިޔާ ލިބޭ ބެންޖެހެހެބިލިޭޓޓިވް ހިދުމަްތތައް ލިފަދަ ރިއަދި ފުލުހުންގެ ރައްކާެތރިކަން ހިދުމަތް

ނޑައެޅޭ  އާއި، ތާވަލެއްގެ ދަށުން ސިއްހީ ފަރުވާފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދެވުނީ މަދު ހާލަތްތަކެއްގައި މަދު ހިދުމަތްތަެކކެވެ. ކަ

އެވެ. ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ވިކްޓިމް ިބދީފައެއްނުވެލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ލި  ނަފްސާނީ އަދި އިޖްތިމާއީ އަޅާލުން އަނިޔާ

ސަޕޯޓް އޮފިސަރުގެ އެހީތެރިކަން ލިބިފައި ވަނީ ދައުވާ އުފުލޭ މަްއސަލަތަކުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަްށ އެކަންޏެވެ. އިންސާނީ 

އް ސަރުކާރުން ހެބިލިޓޭޓިވް ހިުދމަތްތަމީހަކަށް ރި 17ވަގުފާރީގެ ޝިކާރައަކަށް ވެގެން ދެނެގަނެވުނު މީހުންގެ ތެރެއިން 

ށް އެދުމުން ބުނެ، އަމިއްލައަނީ ހިދުމަތްތައް ޭބނުންނުވާކަމަށް ވަ ކަށް ވެގެން ދެނެގަނެވުނު އެކަކުއެވެ. ޝިކާރައަފޯރުކޮށްދީފައިވެ

ކާރުން ލިޓޭޓިވް ހިދުމަތް ސަރުފަރާތަަކށް ރިހެބި ތެއްގެ ތެރޭގައި ދެނެގަނެވުނު ދެއެވެ. ކުރީގެ ރިޕޯޓިންގ މުއްދަގައުމަށް ފޮނުވާލާފަ

ސެއް ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ ޝިކާރައަކަށްވާ ފަރާތްތަކަށް ހިޔާވައް 2016އެވެ. ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެ

ވެ. އެއަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިފައެއްނުވެ، ވެސްވެސް، ރިޕޯޓިންގ މުއްދަތު ނިމުނުއިރުކުރި ނަމަހެދުމަށް ސަރުކާރުން ބަޖެޓް

އެވެ. މޯލްޑިވްސް ބާފައިވަނީ ގެސްޓް ހަުއސްތަކުގަޝިކާރައަކަށް ވެގެން ދެނެގަނެވޭ ފަރާތްތައް ސަރުކާރުން މިހާތަނަްށ ބައިތިއް

ވެ. ނަމަވެސް ނެހާއްސަ ހިޔާވައްސެއް ހިންގަމުން ގަވާއިދާ ިހލާފަށް ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ފިރިހެން ބިދޭސީންނަށްއިމިގްރޭޝަނުން ދަނީ 

ނޫނެވެ. ރިޕޯޓިންގ އްސަ ހިދުމަތްތަކެއް ލިބޭ ތަެނއްކީ އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ ޝިކާރައަކަށްވާ ފަރާތްތަކަށް ހާހިޔާވައްސަމި

 އެވެ.އްޖޭގެ އެންޖީއޯތަކުން ދީފައެއްނުވެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ ހިދުމަތްތަެކއް ރާ

 

ލްކުރެވުނު އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ ޝިކާރައަކަށް ވާ ފަރާތްތައް ދެނެގަނެ، ކުރީގެ ރިޕޯޓިންގ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފައިނަ

ން ރަސްމީކޮށް އެފަރާތްތަކަށް ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ، ދެން އަމަލުކުރާ ގޮތްތަާކ ބެހޭ އެސްއޯޕީ ސަރުކާރު

ކަށް ފުލުހުން ވަނީ އެސްއޯޕީތަ ގޮތުގައި އެހިދުމަތުންގެ ހިދުމަުތން ރިޕޯޓްކުރާއެވެ. ދިވެހި ފުލުހުންބަލައިގަނެފައެއްނުވެ

ދެނެަގނެވުނު އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ އެވެ. އަދި ފުލުުހން އެސްއޯޕީތަކަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ސަބަބުން އަހުލުވެރިކޮށްފަ

ސްއޯޕީތަކާ ބެހޭ އެވެ. ނަމަވެސް ކަމާ ބެހޭ އެހެން އެއްވެސް އިދާރައަކަށް އެއިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ރިޕޯޓްކުރެއަދަދު އިތުރުވެފަ

އެވެ. ޑީޕޯޓްކުރަން ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާ ހުރިހާ ބިދޭސީންގެ އެއިދާރާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެކަމަށް ވެސް މައުލޫމާތެއް ލިބިފައިުނވާއެއް

މިޮގތަށް ، ކަމަށާއިއެއްވެސް އަލާމާތެއް ފެންނާތީ ބެލިފަރާތުން ޓްރެފިކިންގ ގެ ޝިކާަރއަކަށްވެފައިވާ ފަރާތެއްކަން ދެނެަގނެވޭ 

އެވެ. ބެލި ބެލުމުން ޝައްކުކުރެވުނު އެއް މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަެހޅި ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ރިޕޯޓްކުރެ

ވެ. ނަމަވެސް ޓްރެފިކިންގ ގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ ބައެއް ފަރާތްަތއް ޑީޕޯޓްކުރެވިފައި ވެދާނެ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެ އެ

ވެފައިވާ ބިދޭސީންނަށް، އެފަރާްތތައް ދެނެގަނެވޭ ހިސާބުން ަތހުގީގާއި ޝަރީއަތުގެ މަރުހަލާގައި ޝިކާރައަކަށް ޓްރެފިކިންގ ގެ

އެވެ. ނަމަވެސް، ދެނެގަނެވޭ އަނިޔާ ލިބުނު ރުމަށް ހާއްސަ ވިސާއެއް ދެވިދާނެރާއްޖޭގައި މަޑުކޮށް، ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކު

އެވެ. ރިޕޯޓިންގ މުއްދަތުގައި ވި ބިދޭސީން ވަނީ ޑީޕޯޓްކޮށްލާފަ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ރާއްޖެ އެތެރެފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އަމިއްލައަްށ 

 ފަރާުތގެ އަމިއްލަ އެދުމުގެ މަތިން، އެފަރާތްތައް އަމިއްލަ ގައުމުތަކަށް ފޮނުވުމުގެ ހަރަދުތައް ކޮށްފައި 18ތެރޭގައި ދެނެގަނެވުނު 

 ނެވެ.ވަނީ މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން



 

 އްޓުވުން ހު 

 

ގެ ސެޕްޓެމްބަރުން މަހުގެ ތެރޭގައި  2016އެވެ. ރު މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވެއިންސާނީ ވަގުފާރި ހުއްޓުވުމަށް ސަރުކާރުން އިތު

އެވެ. ސަރުކާރުންނާއި އެންޖީއޯތަކުން ކުރިއަށް ވަނަ އަހަރުގެ އދ.ގެ ޓިޕް ޕްރޮޓޮކޯލަށް އެކްސީޑްވެފަ 2000ސަރުކާރުން ވަނީ 

ލް ޓްރެފިކިންގ ހުއްޓުވުމުެގ މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސްކުރީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނިމިކް ޑެވެލޮޕްމަންޓްގެ ނެޝަނަގެންދިޔަ 

ނެެވ. ރިޕޯޓިންގ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނެޝަނަލް ސްޓިއަރިންގ ކޮމިީޓއިން ބައްދަލުކުރި ނަމަވެސް، ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީގެ ދަށުން

ނޑައެޅިފައި ދާރާތަކަކުން ކަމަށާއި، ކޯޑިނޭޝަން ބަލި ކަަމށް ގިނަ އިތާވަލެއްގެ ދަށުން ކުރިއަށްނުދާ ވާ މިބައްދަލުވުންތައް ކަ

އެވެ. ކުރިން ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓި މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑާ ވަނީ ސަރުކާރުގެ ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެ

އެވެ. ޝަންގައި ގޮްނޖެހުންތައް އިތުރުވި. މިހެންވުމުެގ ސަބަބުން ކޯޑިނޭއެވެވުމުގެ ވިއުގަިއން ބޭރުކޮށްލާފަޓްރެފިކިންގ ހުއްޓު

ގައި  2016އެވެ. އޭޕްރިލް ފީޒުކުރުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފަގެ އެކްޝަން ޕްލޭނަށް ތަން  2019 – 2015ސަރުކާރުން ވަނީ 

ކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ނޮމިކް ޑެވެލޮޕްމަންޓްއިން ވަނީ ޓްރެފިކިންގ ހުއްޓުވުމަށް ސަރުމިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮ

އެވެ. އަދި ރިޕޯޓިންގ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޓްރެފިކިންގ ހުއްޓުވުމަށް ސަރުކާރުން ހިމެނޭ ކުރު ފޮތެްއ ޝާއިއުކޮށްފަތަފްސީލްތައް 

ށް، މައުލޫމާތު އްދަލުކޮކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން އާއްމުންނަށް މަުއލޫމާތު ދިނުމަށް ދެ ފަހަރަކު މީޑިއާ އާ ބަ

އަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ޓީވީ އަދި ރޭޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް އާއްމުން  2016ޖޫން އިން އޮގަސްޓް އެވެ. ހިއްސާކޮށްފައިވެ

އެވެ. އަދި އިތުރު މައްޗަށް ކެމްޕެއިނެއް ހިންގާފަ މައުލޫއެއްގެ 13ޓްރެފިކިންގ ހުއްޓުވުމާ ބެހޭ މަށް ހޭލުންތެރިކުރު

ށް މައުލޫމާތު އަށް މީޑިއާތަކަށާއި ދަރިވަރުންނަށް އަދި އާއްމުންނަ 2017ޖެނުއަރީ އިން މާޗް  ކެމްޕެއިނެއްގައި

އެވެ. ބައިނަލްއަުގވާމީ ޖަމިއްޔާއެއްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ސަރުކާރުން ވަނީ ޓްރެފިކިންގ ހޮޓްލައިން އެއާޕޯޓްތަކާއި ފޯރުކޮށްދީފައިވެ

 އެވެ. އިވެންޓްތަކުގައި ޕްރޮމޯޓްކޮށްފަނުންގެ ކެރިއާ ފެރީ ޓާމިނަލްތަކާއި ފެއާތަކުގައި އަދި ޒުވާ

 

ވަޒީފާތަކަށް ބިދޭސީން ހޯދާ ކުްނފުނިތައް )ފޮރިން އެމްޕްލޯއިމަންްޓ އެޖެންސީ( ހިންގުމާ ބެހޭ ގަވާިއދު އިސްލާހުކުރުމަށް ފަހު 

އްގޮތަށް ކުންފުނިތަކުގެ ހިންުގން އެވެ. މިގަވާއިދާ އެނަ އަހަރުގެ މާޗު މަހުގެ ތެރޭގަވަ 2016އަމަލުކުރަން ފަށާފައި ވަނީ 

ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް  2016އެވެ. ނިޔަލަށް ލައިސަންސް ހޯދަން ޖެހެގެ ޖުލައި މަުހގެ  2017ބަދަލުކޮށް 

ގެ ގެ އޮގަސްޓް މަހު 2016އިްނސްޕެކްޝަން ޒިޔާރަތްކޮށްފަ އެވެ،  158ޑެވެލޮޕްމަންޓުން ވަނީ އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޖެންސީތަކަށް 

އިސްލާހުގެ ދަށުން ކޮންމެ ިބދޭސީ މުއައްޒަފެއްގެ ނަމުގައި ބެންކް އެކައުންޓެއް ހުޅުވާ، ތެރޭގައި ވަޒީފާގެ ގާނޫނަށް ގެނެުވނު 

ތްތަކުން މިގޮތަށް އެވެ. ވަޒީފާ ދޭ ފަރާވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކަށް ލާޒިމްވެއެމުއައްޒަފެއްގެ މުސާރަ އެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށް 

އެވެ. މެދުގެ އަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވެއާ ދެ (3,305$ - 661$)ދިވެހި ރުފިޔާ  50،000އާިއ  10،000ނަމަ، އަމަލުނުކުރާ

ގެ ތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ވަނީ ބިދޭސީ ަމސައްކަތު މީހުން ރާއްޖެއަށް އައުމަށް ފުރުމުގެ ކުރިން ސިއްހީ  2016



އުޅޭ ލަތުން ރާއްޖެއަށް އެތެރެވާންއެވެ. މިކަމުގެ އެއް މަގުސަދަކީ މަކަރާއި ހީކޮށްފަ އްކަތް ބަންގްލަދޭޝްގައިޗެކަޕްކުރުމުގެ މަސަ

ރައްކާތެރިކަމާއެކު ރާއްޖެއަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުކުރުމާއި، އިންސާނީ ވަގުފާރިއާ ބެހޭ ގޮތުން ހޭުލންތެރިކަން މީހުން ހުއްޓުވުމެވެ. 

އެވެ. ވަީޒފާއަށް ބިދޭސީއިން ސް އިމިގްރޭޝަނުން ހިންގާފައިވެލްޑިވްއިތުރުކުރުމުގެ ޓީވީ އަދި ރޭޑިއޯ ޕްރޮގްރާމްތައް މޯ

 ހޯދައިދިނުމުގައި ގާނޫނާއި ގަވާިއދާ ހިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން ވަޒީާފއަށް ބިދޭސީއިން ހޯދައިދޭ މީހުްނނާއި ކުންފުނިތައް ހިމެނޭ ޮގތަށް

އެވެ. ނަމަވެސް ބްލެކްސްލިސްޓްކުރާ ކުންފުނިތަކަށް ކުރެމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ރިޕޯޓްފަރާތެއް ބްލެކްލިސްޓްޮކށްފައިވާ ކަ 2،073

މަށް ކަކްލިސްްޓ ކުރުމުގެ ބޭނުން ގެއްލޭއާ ނަމެއްގައި އެހެން ކުންފުންޏެއް އުފައްދައިގެން މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވޭތީވެ، ްބލެ

ނޫނާ ހިލާަފށް މީގެ ކުރިން ގެންގުޅެ، އެކަމުގެ ބެހޭ ގާ އިއެވެ. ރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅެމުންދާ، ަވޒީފާއާއޮފިޝަލުންުބނެ

އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ބިދޭސީންނަށް ދިވެހި ކުންފުންޏަކުން ވަޒީފާ ހޯާދ، ގާނޫނާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ާރއްޖޭގައި އުޅުމުގެ ގާނޫނީ 

 1،186ްއދަތުގެ ތެރޭގައި ރިޕޯޓިންގ މުނެވެ. އިމިގްރޭޝަނުން ދަނީ ހިންގަމުން ހައިސިއްޔަތު ލިބޭ ޕްރޮގްރާމެއް މޯލްޑިވްސް

އެވެ. ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް ދާއިރާގެ މުއައްޒަފުންނަށް ސަރުކާރުން ވަނީ މްގައި ބައިވެރިވެފައިވެބިދޭސީން މިޕްރޮގްރާ

ވުމަށް އެވެ. ޖިންސީ ވިޔަފާރި އާއި މަޖުބޫރުން މަސައްކަތްކުރުމްރީންތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފަޓްރެފިކިންގ ހުއްޓުވުމާ ބެހޭ ތަ

 އެވެ.ން ސަރުކާރުން ރިޕޯޓްކޮށްފައެއްނުވެއޮންނަ ޑިމާންޑް ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އެޅިކަ

 

 ޓްރެފިކިންގ ޕްރޮފައިލް 

 

މަސައްކަތްކުރުވުމާއި ޖިންސީ ޓްރެފިކިންގ އިން ދިވެހިރާއްޖެއަކީ މަޖުބޫރުން ވޭތުވެދިޔަ ފަސް އަހަރުގައިވެސް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ފަދަ

ެގންދެވޭ މަންޒިލެކެވެ. އަދި މަޖުޫބރުން މަސައްކަތްކުރުވުމާއި  ޝިކާރައަކަށްވާ ފިރިހެނުންާނއި، އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންގެ 

)ސޯސް ކަންޓްރީ( . ގައުމެކެވެ ޖިންސީ ޓްރެފިކިންގ ގެ ޝިކާރައަކަށްވާ އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުިދން ޓްރެފިކްކުރުވަން ފަށާ 

ބިދޭސީންގެ ތެރެއިން  60،000ބިދޭސީންނާއި، ަގވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ  130،000ތަށް އުޅޭ ރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާ އެއްގޮ

ސާފުނުވާ އަދަދެއްގެ ބިދޭސީންަނކީ މަޖުބޫރުން މަސައްކަތްކުރުވުން ކަމަށް ބެލެވޭނެ ފަދަ ހާަލތްތަުކގައި މަސައްކަތްކުރާ 

ންގްލަދޭޝް އަދި ރުާމއި ހިދުމަތުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ބަނިސްބަތްވަނީ އިމާރާތްކު ވެ. މިއަދަދުތަކުގެ ބޮޑު ބައިމީހުންނެ

ކަމަށް ބެލެވިާދނެ ހާލަތްތަކުގެ ތެރޭގައި، މަކަާރއި ހީލަތުން ވަޒީފާއަށް މީހުން . މަޖުބޫރުން މަސައްކަތްކުރުވުންނެވެއިންޑިއާ މީހުން

މުސާރު ނުދިނުމާއި، މުސާރަ ނުދީ ކިޔުން ހިފެހެއްޓުމާއި، ހޯދުމާއި، ކާކުކަން އަންގައިދޭ އަދި ދަތުރުފަތުރުކުރަން ބޭނުންވާ ލިޔެ

އެވެ. ދިވެިހރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަޒީފާ ހޯދުމަށް ބިދޭސީ ޑެޓް ބޮންޑޭޖް ފަދަ ހާލަތްތައްހިެމނެ ހިފެހެއްޓުން އަދި

ޓް ފީގެ ގޮތުގައި ދަދެއްގެ ފައިސާ ރެކްރޫޓްމަންއެމެރިކާ ޑޮލަރާ ދެމެދުގެ އަ 4،000އެމެރިކާ ޑޮލަރާއި  2،500މަސައްކަތްތެރިން 

ސަތަށް ބިދޭސީން އެވެ. މިހެންވުމުގެ ސަބަބުްނ ރާއްޖެ އައުމާއެކު ޑެޓް ބޮންޑޭޖްގެ ޝިކާރައަކަށްވުމުގެ ފުރުދައްކަ

ށް އަންނަ އެވެ. ބަންްގލަދޭްޝ އަދި އިންޑިއާގެ އިތުރުން ސްރީ ލަންކާ، ޕާކިސްތާން، އަދި ނޭޕާލުން ރާއްޖެއަހުށަހެޅިގެންދެ

އެވެ. ބިދޭސީން އަންނަ ސޯސް ންގާ ަކންކަމުގެ ޝިކާރައަކަށްވެބިދޭސީން ވަޒީފާ ހޯދުމުގެ މަރުހަލާގައި މަކަރާ ހީލަތުން ހި



ގައުމުތަކުގެ ރެކްރޫޓްމަންޓް އެޖެންޓުން ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ ދޭ ކުންފުނިތަކާއި އެފަރާތްތަކުގެ އެޖެންުޓންނާ ގުޅިގެން މަކަރާ 

އެވެ. އޭޝިޔާ، ކުރުވުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދެން ވަޒީފާއަށް ޯހދުާމއި އެމީހުން ލައްވާ މަޖުބޫރުން މަސައްކަތްހީލަތުން މީހު

މެދުތެރޭ އޭޝިޔާ އަދި އިރުމަތީ ޔޫރަޕުން މަދު އަދަދެއްގެ އަންހެނުންނާއި، ަބންގްލަދޭޝް އަދި ދިެވހިރާއްޖެއިން އަންހެން ކުދިން 

އެވެ. ބައެއް ރަށްރަށުން ދިވެހި ކުޑަކުދިން ގޭތެޭރ މަސައްކަތް ކުރުމަށް މާލެ ގެ ޝިކާރައަކަށްވެޓްރެފިކިންގ  ރާއްޖޭގައި ޖިންސީ
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