ދިވެހިރާއްޖެ (ޓިއާ )2
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރު ،އިންސާނީ ވަގުފާރި (ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގ) ހުއްޓުވުމަށް އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކުގެ އެންމެ ދަށް
އވެ .އެހެން ނަމަވެސް ،އެމިންގަނޑާ ބައްދަލުކުރުމަށް މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކެއް ދަނީ ކުރަމުން
މިންގަނޑުތަކާ ބައްދަލެއްނުވެ ެ
ނެވެ .މީގެ ކުރީގެ ރިޕޯޓިންގް މުއްދަތާ އަޅާ ބަލާއިރު ،އިންސާނީ ވަގުފާރި ހުއްޓުވުމަށް އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް ސަރުކާރުން
ކޮށްފައިވުމާއެކު ،ދިވެހިރާއްޖެ ވަނީ ޓިއާ  2އަށް އަޕްގްރޭޑް ކުރެވިފައެވެ .އިންސާނީ ވަގުފާރި ހުއްޓުވުމަށް އިތުރަށް ކުރެވުނު
ނ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް
ދށު ް
ރއްޖޭގެ އިންސާނުން ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްޓުވުމާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ ަ
މަސައްކަތްތަކުގެ ދަށުން ދިވެހި ާ
ވފައިވެއެވެ .ސަރުކާރުން ވަނީ ތަހުގީގުތަކާއި ،ދައުވާކުރުމާއި އަދި އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ
ކުށްވެރިންނަށް ކުށް ސާބިތުކުރެ ި
ނގަންނަން ކުރާ މަސައްކަތްތައް އިތުރުކޮށްފައެވެ 2000 .ވަނަ އަހަރުގެ އދ .ގެ ޓިޕް
ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ މީހުން ދެ ެ
ޒފުންގެ މުސާރަ ބޭންކު
ޕްރޮޓޮކޯލަށް އަމަލުކުރަން ފެށި ،މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ކެމްޕެއިންތައް ފެށުމުގެ އިތުރުން މުއައް ަ
އހެންނަމަވެސް ފާހަގަކޮށްލެވޭ
ގނޫނު ވަނީ އިސްލާހުކޮށްފައެވެެ .
އެކައުންޓެއް މެދުވެރިކޮށް ޖަމާކުރަން ޖެހޭ ގޮތަށް ވަޒީފާއާ ބެހޭ ާ
މުހިއްމު ކަންކަމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުން އެންމެ ދަށް މިންގަނޑާ އަރާ ހަމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ .އިންސާނީ ވަގުފާރި މާނަކުރުން
ށފައި އޮތުމުން ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިންސާނީ ވަގުފާރި ހުއްޓުވުމާ
އެކަމުގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މީހާ ހެލިފެލިވެއުޅުމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮ ް
ހރުގެ އދ .ގެ ޓިޕް ޕްރޮޓޮކޯލާ އެއްގޮތް ގާނޫނެއް ނޫނެވެ .ދިވެހި ސަރުކާރުން އިންސާނީ
ބެހޭ ގާނޫނަކީ  2000ވަނަ އަ ަ
ތތަކަށް ރައްކާތެރިކަންދީ އަދި ދެން އަޅަންވީ ފިޔަވަޅުތައް ބަޔާންކުރާ
ވަގުފާރީގެ ޝިކާރައަކަށްވާ ފަރާތްތައް ދެނެގަނެ ،އެފަރާ ް
ށވާ ފަރާތްތައް ކުރިން ބައިން
ސްޓެންޑަޑް އޮޕަރޭޓިން ޕްރޮސީޖާތައް (އެސްއޯޕީ) ކަނޑައަޅާފައި ނެތުމުން ،މިކަމުގެ ޝިކާރައަކަ ް
އސަ ރައްކާތެރިކަމުގެ
ދެނެގަތުމުގައި ހުރަސްތަކެއް އެބަ ހުއްޓެވެ .އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ ޝިކާރައަކަށްވާ ފަރާތްތަކަށް ހާ ް
ހިދުމަތްތައް މަދެވެ .ސަރުކާރުން މިކަމުގެ ޝިކާރައަކަށްވާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ ހިޔާވެއްސެއް ބިނާކުރުމަށް ބަޖެޓު ކަނޑައެޅި
ނަމަވެސް ،ރިޕޯޓިންގް މުއްދަތު ހަމަވިއިރުވެސް ،އެކަމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިފައެއްނުވެއެވެ .މިކަމުގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ
ފަރާތްތަކަށް ސިއްހީ އަދި ނަފްސާނީ އަދި އިޖްތިމައީ އަޅާލުން (ސައިކޯ-ސޯޝަލް ސަޕޯޓް) އަދި ތަރުޖަމާކުރުމުގެ ހިދުމަތްތައް
ދފައެއްނުވެއެވެ.
އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް ލިބި ީ
ދިވެހިރާއްޖެއިން ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ކަންކަން
ޓވުމާ ބެހޭ ގާނޫނުގައި އިންސާނީ ވަގުފާރި މާނަކުރެވިފައިވާ ގޮތް  2000ވަނަ އަހަރުގެ އދ.ގެ
އިންސާނުން ޓްރެފިކްކުރުން ހުއް ު
ޓިޕް ޕްރޮޓޮކޯލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތަށް އިސްލާހު ކުރުމާއި؛ ގާނޫނީ އިޖުރާތުތަކަށް ރިއާޔަތްކުރުމާއެކު ،އިންސާނީ ވަގުފާރީގައި
ގގުކޮށް ،އެމީހުނާ ދެކޮޅަށް
މގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތައް ތަހު ީ
ތށް ،މިކަ ު
އފިޝަލުން ހިމެނޭ ގޮ ަ
ބައިވެރިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ޮ
ދައުވާކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް އިތުރުކުރުމާއި؛ މިކަމުގެ ޝިކާރައަކަށްވާ ފަރާތްތައް ކުރިން ބައިން ދެނެގަނެ،

ޖހޭ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރާ އެސްއޯޕީތައް ރަސްމީކޮށް
ދއިދިނުމަށް ދެން އަމަލުކުރަން ެ
އެފަރާތްތަކަށް ރައްކާތެރިކަން ހޯ ަ
ހޔާވަހި އަލުން ގާއިމްކޮށް،
ރނުކުރުމާއި؛ ދައުލަތުން ހިންގާ ި
ކަނޑައަޅާ ،އެ އެސްއޯޕީތައް ބޭނުންކުރުމުގައި އޮފިޝަލުން ތަމް ީ
ކށީގެންވާ ގޮތަކަށް ފެށުމާއި؛ ހިޔާވަހި ހިންގާނެ ގޮތާއި އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ ޝިކާރައަކަށްވާ
ޝން ހިދުމަތްތައް އެ ަ
ރިހެބިލިޓޭ ަ
ނ ގޮތުގެ އެސްއޯޕީތައް ފައިނަލްކޮށް އެއަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމާއި؛ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން
ތތައް ދޭ ެ
ފަރާތްތަކަށް ދޭ ހިދުމަ ް
ތކަށް އަދަބު ދިނުން
ތ ަ
ނޓާކޮށް ،ގަވާއިދާ ހިލާފު އަމަލުތައް ހިންގާ ފަރާ ް
ހޯދައިދިނުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ކުންފުނިތައް މޮ ި
ކށްފައި އޮތް އޮތުން
ފން ފާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓުން މަނާ ޮ
އިތުރުކުރުމާއި؛ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް ،މުއައްޒަ ު
ތހުގީގުތަކާއި އަދި ޝަރީއަތުގެ މަރުހަލާތަކުގައި ބައިވެރިވެވޭނެ
ތަންފީޒުކުރުމާއި؛ ބޭރު މުއައްޒަފުންނަށް އިންސްޕެކްޝަންތަކާއި ަ
ތރުޖަމާކުރުމުގެ ހިދުމަތްތައް
ކަން ޔަގީންކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ،ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ އިދާރާތަކާއި ،ލޭބާ އޮތޯރިޓީތަކަށް ބޭނުންވާ ަ
ނ ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ކެމްޕެއިންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން.
ނ ވަގުފާރިއާ ބެހޭ ގޮތުން އާއްމު ް
ފޯރުކޮށްދިނުމާއި؛ އަދި އިންސާ ީ
ދައުވާކުރުން
ބހޭ ގާނޫނޫ ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން އިތުރުކުރިއެވެ .އިންސާނުން ޓްރެފިކްކުރުން
އިންސާނީ ވަގުފާރި ހުއްޓުވުމާ ެ
ދށުން ޖިންސީ ގޮތުން އަދި މަސައްކަތަށް އިންސާނުން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ބައެއް ވައްތަރުތައް ކުށެއްގެ
ހުއްޓުވުމާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ ަ
ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުނު ނަމަވެސް ،މި ދެ ބާވަތުގެ ހުރިހާ ވައްތަރެއް ކުށުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައެއްނުވެއެވެ 2000 .ވަނަ
އަހަރުގެ އދ.ގެ ޓިޕް ޕްރޮޓޮކޯލްގެ މާނަކުރުމާ ހިލާފަށް ،މާއްދާ  11އިން ފެށިގެން މާއްދާ  16އާ ހަމައަށް އިންސާނީ ވަގުފާރި
މއް ކުރިމަތިކުރުވުން" ނުވަތަ
ނ ނުވަތަ ގައުމެއްގެ ތެރޭގައިވެސް "ގާނޫނާ ހިލާފް މަޖުބޫރުކުރުވު ެ
މާނަކޮށްފައި ވަނީ ބޭރު ގައުމަކު ް
ދއުމުގެ ގޮތުގައެވެ .ރާއްޖޭގެ އިންސާނީ ވަގުފާރި ހުއްޓުވުމުގެ
ގން ި
އެހެން ބަޔަކާ ގުޅިގެން މީހުން އެއް ތަނުން އަނެއް ތަނަށް ެ
ނ މަސައްކަތެއް ކުރުވަން
ދނީ މަޖުބޫރު ް
އނެއް ތަނަށް ގެން ަ
ރއަށް ވަނީ އެމީހާ އެއް ތަނުން ަ
ގާނޫނު ދަށުން އިންސާނީ ވަގުފާ ި
ތ ކައިވެނިކުރުމަށް ނުވަތަ ކުރަން ނުޖެހޭ ސިއްހީ ޕްރޮސީޖާއެއް ފުރިހަމަކުރުމަށްކަމަށް
މށް ނުވަ ަ
ނުވަތަ ހިދުމަތެއް ދިނު ަ
ބނުން ނާޖައިޒު ގޮތުގައި ހިފުމުގެ
ވާނަމައެވެ .މިކަންކަމަކީ  2000ވަނަ އަހަރުގެ އދ.ގެ ޓިޕް ޕްރޮޓޮކޯލްގެ ދަށުން މީހުންގެ ޭ
އވާ "މަސައްކަތް ނުވަތަ ހިދުމަތް" ތެރެއަށް 2000 ،ވަނަ
ނކަމެވެ .ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފަ ި
ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަ ް
އަހަރުގެ އދ.ގެ ޓިޕް ޕްރޮޓޮކޯލްގެ މައިގަނޑު އެއް ކުށް ކަމަށްވާ "ދަ އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަން އޮފް ދަ ޕްރޮސްޓިޓިއުޝަން އޮފް
އަދާސް" (ޖިންސީ ގޮތުން އެހެން މީހެއްގެ ނާޖައިޒު ބޭނުން ހިފުން) ހިމެނޭ ކަން ސާފެއްނުވެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް ،ކުޑަކުދިންގެ
ފން (އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަން)" ކުށެއްގެ ގޮތުގައި
މައްސަލަތަކުގައި މާއްދާ  14ގެ ދަށުން ،ކުޑަކުދިންގެ "ނާޖައިޒު ބޭނުން ހި ު
ޖއިޒު ބޭނުންހިފުންވެސް ހިމެނެއެވެ .ބައިނަލްއަގުވާމީ ގާނޫނުތަކާ
ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ .މިކަނޑައެޅުމުގެ ދަށުން ޖިންސީ ގޮތުން ނާ ަ
މތެއް ދިނުމަށް ކުޑަކުއްޖަކު
އެއްގޮތަށް މިގާނޫނުގެ މާއްދާ  14އަދި  15ގައި މަޖުބޫރުން މަސައްކަތެއް ކުރުވުމަށް ނުވަތަ ހިދު ަ
ދއިރު ،އެކުއްޖާ އެކަމަށް ރުހުން ދީފައި ނުވާކަމަށް ބެލެވޭނެ އެވެ .އިންސާނުން ޓްރެފިކްކުރުން
ނށް ގެން ާ
އެއްތަނުން އަނެއް ތަ ަ

ޖބޫރުން މަސައްކަތްކުރުން ކުށެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ނަމަވެސް ،އެކަން ކުށެއްގެ
ހުއްޓުވުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން މަ ު
ހމެނޭނަމައެވެ .މާއްދާ  16ގެ ދަށުން މީހަކު އެއް ތަނުން އަނެއް
އން ި
ނން އަނެއް ތަނަށް ގެންދި ު
ގޮތުގައި ބެލެވެނީ މީހަކު އެއްތަ ު
ދލުކުރުން ހިމެނޭނަމަ ،ޑެޓް ބޮންޑޭޖްވެސް ވަނީ ކުށެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފަ އެވެ .އިންސާނުން ޓްރެފިކްކުރުން
ތަނަށް ބަ ަ
ޖނަމަ އަދަބެއްގެ ގޮތުގައި  7އަހަރާ  15އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތުގެ ޖަލު ހުކުމެއް
ހުއްޓުވުމުގެ ގާނޫނާ ހިލާފުވެއް ެ
ދވޭ އަދަބުތަކާއި އެއްވަރުގެ ހަރުކަށި އަދަބެކެވެ .ރިޕޯޓިންގް
ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ .މިއީ ރޭޕް ފަދަ އެހެން ބޮޑެތި ކުށްތަކަށް ެ
ހންގެ ހިދުމަތުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ،އެހިދުމަތުން ވަނީ ޓްރެފިކިންގެ  11މައްސަލައަކާއި
މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދިވެހި ފުލު ު
މަޖުބޫރުން މަސައްކަތްކުރުމުގެ  10މައްސަލައެއްގެ އިތުރުން ސެކްސް ޓްރެފިކިންގެ އެއް މައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށްފައެވެ .މިއީ
 2015ވަނަ އަހަރު ތަހުގީގުކުރެވުނު ހަ މައްސަލައަށް ވުރެ އިތުރު އަދަދެކެވެ .ސަރުކާރުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އިންސާނީ
ވަގުފާރިއާ ގުޅޭ ހަތަރު މައްސަލައެއްގައި ވަނީ ދައުވާ އުފުލިފައެވެ .މިއީ މީގެ ކުރިން ރިޕޯޓްކުރެވުނު ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި
ދައުވާ އުފުލުނު މައްސަލައެއް ނެތުމަށްފަހު ،އައި ކުރިއެރުމެކެވެ .ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އަދި މޯލްޑިވްސް
ތހުގީގުކުރެވުނު މައްސަލަތަކާއި ދައުވާ ކުރެވުނު މައްސަލަތަކުގައި ބޮޑު ފަރަގެއް އުޅެނީ
އިމިގްރޭޝަނުން ބުނާ ގޮތުގައި ަ
ނނާތީއެވެ .ފުރަތަމަ ފަހަރަށް،
ގ ް
އެމްޕްލޯއިމަންޓް ވިސާ ފަދަ އިލެކްޓްރޯނިކް ޑޮކިއުމެންޓްތައް ހެކީގެ ގޮތުގައި ކޯޓުތަކުން ބަލައިނު ަ
ނގެ ދަށުން މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުކޮށް ،ކޮންވިކްޝަނެއް
ސަރުކާރުން ވަނީ އިންސާނުން ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ގާނޫ ު
ހޯދާފައެވެ .މީގެ ކުރީގެ ރިޕޯޓިންގް މުއްދަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ދައުވާ ކުރެވުނު ސެކްސް ޓްރެފިކިންގެ މައްސަލައެއްގައި ބިދޭސީ ތިން
ށ ލުމަށް ހުކުމްކޮށްފައެވެ.
މީހަކު ވަނީ  10އަހަރަށް ޖަލަ ް
ފކިންގް އާއި ބެހޭ
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ވަނީ އެއިދާރާއަށް އަލަށް ވަޒީފާއަށް ވަންނަ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ޓްރެ ި
ތން ވަނީ ޓްރެފިކިންގް ހުއްޓުވުމާ ބެހޭ
ތަމްރީންތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ .ރިޕޯޓިންގް މުއްދަތުގައި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަ ު
ފއެވެ .ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖަމިއްޔާއަކުން ވަނީ ސަރުކާރާ ގުޅިގެން އެކި އިދާރާތަކަށް ޓްރެފިކިންގް
ތަމްރީންތައް އޮފިސަރުންނަށް ދީ ަ
އނިންގް އޮފް ޓްރެއިނާސް
ގދީފައެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޓްރެ ި
ނތައް ނަ ާ
ހުއްޓުވުމާ ބެހޭ ތަމްރީ ް
ތކުރުމަށް އެގާޒީން ވަނީ
ޕްރޮގްރާމަކާއި  35ގާޒީންނަށް ތަމްރީން ދިނުމުގެ ސަބަބުން ،ޓްރެފިކިންގް ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަ ް
ށ އެތެރެކުރުމާއި ރާއްޖޭގައި
ރަސްމީކޮށް އިގުރާރުވެފައެވެ .މިތަމްރީންތަކާއިއެކުވެސް ،އިންސާނީ ވަގުފާރިއާއި ،އިންސާނުން ވަގަ ް
އވެ .ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ
ނގެ އަދަދު ގިނަވުމަކީ އެއްކަމެއްގެގޮތުގައި އޮފިޝަލުން ފާހަގަކުރެ ެ
ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީ ް
ކމުގެ ސަބަބުން ސެކްސް ޓްރެފިކިންގް މައްސަލަތަކަށް ދެވޭ
ފކިންގް ހުއްޓުވުން ކަމަށާއި ،މި ަ
ލބަރ ޓްރެ ި
ޓްރާންސްނޭޝަނަލް ޭ
ސަމާލުކަން ކުޑަވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން އެއްބަސްވިއެވެ.
އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކުންނާއި ،ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިދާރާތަކުން އާއްމުކޮށް އެފަރާތްތަކުގެ ދަށުގައިވާ ބިދޭސީ މުއައްޒަފުންގެ
ވޒާރާ އަދި ތައުލީމާ ބެހޭ ވުޒާރާގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ
ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓަމުންދެއެވެ .މިގޮތުން ރާއްޖޭގެ ސިއްހަތާބެހޭ ު

ބިދޭސީ ސިއްހީ މަސައްކަތްތެރިން އަދި ޓީޗަރުންގެ ޕާސްޕޯޓްތައް އެވުޒާރާތަކުން ހިފަހައްޓާފައިވެއެވެ .މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން
ބުނާ ގޮތުގައި އެއިދާރާއިން ވަނީ މިގޮތަށް ޕާސްޕޯޓްތައް ހިފަހައްޓާ މައްސަލަތައް ތަހުގީގުކޮށް ،ޕާސްޕޯޓް އަނބުރާ ހަވާލުކުރުވާފަ
އެވެ .ނަމަވެސް ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓާ ކުންފުނިތަކާއި މުއައްޒަފުން ގެންގުޅޭ އެހެން ފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާކަން ނުވަތަ
ނޫންކަން ސަރުކާރުން ރިޕޯޓްކޮށްފައެއްނުވެއެވެ .ރިޕޯޓިންގް މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ބޭރުގެ ހައި ކޮމިޝަންތަކުން އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ
ދމަތަށް ރިޕޯޓްކުރި ނަމަވެސް ،ބައިނަލްއަގުވާމީ ތަހުގީގެއްގައި
ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހި ު
ނ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައެއްނުވެއެވެ.
ބޭރު ގައުމެއްގެ އިދާރާއަކާއެކު މަސައްކަތްކުރިކަން ނުވަތަ ނޫންކަ ް
ހކިބަސް ނެގުމުގައި ބޭރު ބަސްތައް ތަރުޖަމާކުރާނެ ފަރާތެއްގެ
ތގައި އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ެ
ތަހުގީގުތަކުގައި ހެކިވެރިންގެ ގޮ ު
އގުވާމީ ތަޖުރިބާކާރުން
ޒކުރުމުގައި ބޮޑެތި އުދަނގޫތަކެއް ވަނީ ކުރިމަތިވެފައެވެ .ބައިނަލް ަ
ނނު ތަންފީ ު
އެހީ ނުލިބުމުން ގާ ޫ
ފރާތްތައް އެއްވެސް
އންސާނުން ޓްރެފިކްކުރާ ބައެއް ަ
ނނާ އޮންނަ ގުޅުމުގު ސަބަބުން ި
ހ ް
ބުނާގޮތުގައި ނުފޫޒުގަދަ ދިވެ ި
ގއި ޓްރެފިކިންގ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ބައެއް ގާޒީން ފަސްޖެހެ
ކށް އަރައިގަނެއެވެ .އޮބްޒާވަރުން ބުނާ ގޮތު ަ
ޖެހިލުމެއްނެތި ކުށްތަ ަ
ނނަށް ނުލިބެ އެވެ.
އެވެ .އަދި ބައެއް މައްސަލަތަކުގައި ޓްރެފިކްކުރާ މީހުން ހައްޔަރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަމުރު ފުލުހު ް
ނގެ ރެއިޑްތަކުގެ ކުރިން
ލބަރ ކުށްތަކާ ގުޅިގެން ހިންގޭ ފުލުހު ް
އެންޖީއޯތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި ޓްރެފިކިންގ ކުށްތައް ނުވަތަ ޭ
ނގާ ތަނުގެ ވެރިފަރާތަށް ގުޅާއެކަމުގެ މައުލޫމާތުދެއެވެ .އަދި ޓްރެފިކިންގަށް މަގުފަހިވާ ފަދަ ލޭބަރ
ބައެއް އޮފިޝަލުން ،ރެއިޑް ހި ް
ވގުފާރީގެ މައްސަލައެއްގައި
ރެކްރޫޓިންގ ކަންކަމުގައި އޮފިޝަލުން ބައިވެރިވާ ކަމަށްވެސް އެންޖީއޯތަކުންބުނެއެވެ .އިންސާނީ ަ
ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލަކާ ދެކޮޅަށް ތަހުގީގުކޮށް ،ދައުވާކޮށް ،ކުށް ސާބިތުވި ކަމަކަށް ސަރުކާރުން ރިޕޯޓްކޮށްފައެއްނުވެއެވެ.
ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން
ކރެވުނު މަސައްކަތްތައް އިތުރުކޮށް ،ސަރުކާރުން ކޮންމެވެސް
ނށް ު
އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ ޝިކާރައަކަށް ވާ ފަރާތްތައް ދެނެގަން ަ
ކރެވުނު މަސައްކަތްތައް
ތތަކަށް ރައްކާތެރިކަން ދިނުމަށް ު
ވަރަކަށް މިކަމުގައި އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތައް ހިމާޔަތްކޮށް ،އެފަރާ ް
އިތުރުކުރިއެވެ .ރިޕޯޓިންގ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުން ވަނީ އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ  18ފަރާތެއް
ނ  9ފަރާތަށްވުރެ އިތުރު އަދަދެކެވެ .މީގެ ތެރެއިން އެކަކީ
ވ ު
ދެނެގަނެފައެވެ .މިއީ ކުރީގެ ރިޕޯޓިންގ މުއްދަތުގައި ދެނެގަނެ ު
ޖިންސީ ޓްރެފިކިންގ ގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ އަންހެނެކެވެ .އަނެއް  17މީހުންނަކީ މަސައްކަތްކުރަން މަޖުބޫރުކޮށްގެން
ގެންގުޅުނު  17ފިރިހެނެކެވެ .މިހުރިހާ ފަރާތްތަކަކީވެސް ބިދޭސީ ގައުމުތަކުގެ  18އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނެވެ .މީގެ ތެރޭގައި
ރން ހުއްޓުވުމުގެ ގާނޫނުގެ މާއްދަ  32ގެ ދަށުން މިކަމުގެ
ތންނެވެ .އިންސާނުން ޓްރެފިކްކު ު
ގިނައީ ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައްޔި ު
ތކަށް އެހީވުމަށް ނިންމުމަށް 90
ތ ަ
ޖނާއީ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި އެކަން ބެލުމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާ ް
ޝިކާރައަކަށްވާ ފަރާތްތަކަށްި ،
ހން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުން މިކަމުގެ ޝިކާރައަކަށްވި ދެ މީހަކު ވަނީ މިމުއްދަތު އިތުރުކުރަން
ދުވަހުގެ މުއްދަތެއްލިބެއެވެ .ފުލު ު
އެދިފައެވެ .މިކަމުގެ ޝިކާރައަކަށްވާ ފަރާތްތަކަށް ،ހިޔާވަހިކަން ،ސިއްހީ ފަރުވާ ،ނަފްސާނީ އިޖްތިމާއީ އަޅާލުން ،ތަރުޖަމާނެއްގެ

ގގަތުގައި އަނިޔާ ލިބޭ
ތތައް ލިބެންޖެހެއެވެ .އެކަމަކު ހަ ީ
ޓޓިވް ހިދުމަ ް
ތރިކަންފަދަ ރިހެބިލި ޭ
ހިދުމަތް އަދި ފުލުހުންގެ ރައްކާ ެ
ކކެވެ .ކަނޑައެޅޭ ތާވަލެއްގެ ދަށުން ސިއްހީ ފަރުވާއާއި،
ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދެވުނީ މަދު ހާލަތްތަކެއްގައި މަދު ހިދުމަތްތަ ެ
ބދީފައެއްނުވެއެވެ .ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ވިކްޓިމް
ލ ި
ނަފްސާނީ އަދި އިޖްތިމާއީ އަޅާލުން އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ި
ށ އެކަންޏެވެ .އިންސާނީ
އސަލަތަކުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަ ް
ސަޕޯޓް އޮފިސަރުގެ އެހީތެރިކަން ލިބިފައި ވަނީ ދައުވާ އުފުލޭ މަ ް
ދމަތްތައް ސަރުކާރުން
ވަގުފާރީގެ ޝިކާރައަކަށް ވެގެން ދެނެގަނެވުނު މީހުންގެ ތެރެއިން  17މީހަކަށް ރިހެބިލިޓޭޓިވް ހި ު
ށބުނެ ،އަމިއްލައަށް އެދުމުން
ބނުންނުވާކަމަ ް
ވނީ ހިދުމަތްތައް ޭ
ފޯރުކޮށްދީފައިވެއެވެ .ޝިކާރައަކަށް ވެގެން ދެނެގަނެވުނު އެކަކު ަ
ބލިޓޭޓިވް ހިދުމަތް ސަރުކާރުން
ކށް ރިހެ ި
ގައުމަށް ފޮނުވާލާފައެވެ .ކުރީގެ ރިޕޯޓިންގ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ދެނެގަނެވުނު ދެފަރާތަ ަ
ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ 2016 .ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ ޝިކާރައަކަށްވާ ފަރާތްތަކަށް ހިޔާވައްސެއް
ހެދުމަށް ސަރުކާރުން ބަޖެޓްކުރި ނަމަވެސް ،ރިޕޯޓިންގ މުއްދަތު ނިމުނުއިރުވެސް ،އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިފައެއްނުވެއެވެ.
އސްތަކުގައެވެ .މޯލްޑިވްސް
ށ ބައިތިއްބާފައިވަނީ ގެސްޓް ހަ ު
ޝިކާރައަކަށް ވެގެން ދެނެގަނެވޭ ފަރާތްތައް ސަރުކާރުން މިހާތަނަ ް
ހލާފަށް ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ފިރިހެން ބިދޭސީންނަށް ހާއްސަ ހިޔާވައްސެއް ހިންގަމުންނެވެ .ނަމަވެސް
އިމިގްރޭޝަނުން ދަނީ ގަވާއިދާ ި
ނއްނޫނެވެ .ރިޕޯޓިންގ
މިހިޔާވައްސަކީ އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ ޝިކާރައަކަށްވާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ ހިދުމަތްތަކެއް ލިބޭ ތަ ެ
ކއް ރާއްޖޭގެ އެންޖީއޯތަކުން ދީފައެއްނުވެއެވެ.
މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ ހިދުމަތްތަ ެ
ކުރީގެ ރިޕޯޓިންގ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފައިނަލްކުރެވުނު އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ ޝިކާރައަކަށް ވާ ފަރާތްތައް ދެނެގަނެ،
ކ ބެހޭ އެސްއޯޕީ ސަރުކާރުން ރަސްމީކޮށް
އެފަރާތްތަކަށް ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ ،ދެން އަމަލުކުރާ ގޮތްތަ ާ
ތން ރިޕޯޓްކުރާގޮތުގައި އެހިދުމަތުން ވަނީ އެސްއޯޕީތަކަށް ފުލުހުން
ބަލައިގަނެފައެއްނުވެއެވެ .ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަ ު
ގނެވުނު އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ
ހން އެސްއޯޕީތަކަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ސަބަބުން ދެނެ ަ
އަހުލުވެރިކޮށްފައެވެ .އަދި ފުލު ު
އަދަދު އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ރިޕޯޓްކުރެއެވެ .ނަމަވެސް ކަމާ ބެހޭ އެހެން އެއްވެސް އިދާރައަކަށް އެސްއޯޕީތަކާ ބެހޭ
ނވާކަމަށް އެއިދާރާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ .ޑީޕޯޓްކުރަން ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާ ހުރިހާ ބިދޭސީންގެ
އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ލިބިފައި ު
ގތަށް
ގނެވޭ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ފެންނާތީ ބެލިކަމަށާއި ،މި ޮ
ރއަކަށްވެފައިވާ ފަރާތެއްކަން ދެނެ ަ
ފަރާތުން ޓްރެފިކިންގ ގެ ޝިކާ ަ
ހޅި ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ރިޕޯޓްކުރެއެވެ.
ބެލި ބެލުމުން ޝައްކުކުރެވުނު އެއް މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަ ެ
ތއް ޑީޕޯޓްކުރެވިފައި ވެދާނެ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެ އެވެ.
ނަމަވެސް ޓްރެފިކިންގ ގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ ބައެއް ފަރާތް ަ
ތހުގީގާއި ޝަރީއަތުގެ މަރުހަލާގައި
ތތައް ދެނެގަނެވޭ ހިސާބުން ަ
ޓްރެފިކިންގ ގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ ބިދޭސީންނަށް ،އެފަރާ ް
ރާއްޖޭގައި މަޑުކޮށް ،ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ހާއްސަ ވިސާއެއް ދެވިދާނެއެވެ .ނަމަވެސް ،ދެނެގަނެވޭ އަނިޔާ ލިބުނު
ފއެވެ .ރިޕޯޓިންގ މުއްދަތުގައި
ށ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ރާއްޖެ އެތެރެވި ބިދޭސީން ވަނީ ޑީޕޯޓްކޮށްލާ ަ
ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އަމިއްލައަ ް
ތގެ އަމިއްލަ އެދުމުގެ މަތިން ،އެފަރާތްތައް އަމިއްލަ ގައުމުތަކަށް ފޮނުވުމުގެ ހަރަދުތައް ކޮށްފައި
ތެރޭގައި ދެނެގަނެވުނު  18ފަރާ ު
ވަނީ މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުންނެވެ.

ހުއްޓުވުން
އިންސާނީ ވަގުފާރި ހުއްޓުވުމަށް ސަރުކާރުން އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވެއެވެ 2016 .ގެ ސެޕްޓެމްބަރުން މަހުގެ ތެރޭގައި
ސަރުކާރުން ވަނީ  2000ވަނަ އަހަރުގެ އދ.ގެ ޓިޕް ޕްރޮޓޮކޯލަށް އެކްސީޑްވެފައެވެ .ސަރުކާރުންނާއި އެންޖީއޯތަކުން ކުރިއަށް
ގ މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސްކުރީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނިމިކް ޑެވެލޮޕްމަންޓްގެ ނެޝަނަލް
ގެންދިޔަ ޓްރެފިކިންގ ހުއްޓުވުމު ެ
ޓއިން ބައްދަލުކުރި ނަމަވެސް،
ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީގެ ދަށުންނެވެ .ރިޕޯޓިންގ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނެޝަނަލް ސްޓިއަރިންގ ކޮމި ީ
މށް ގިނަ އިދާރާތަކަކުން
ދކަމަށާއި ،ކޯޑިނޭޝަން ބަލި ކަ ަ
މިބައްދަލުވުންތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާވަލެއްގެ ދަށުން ކުރިއަށްނު ާ
ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ .ކުރިން ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓި މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑާ ވަނީ ސަރުކާރުގެ
ނޖެހުންތައް އިތުރުވިއެވެ.
ގ ސަބަބުން ކޯޑިނޭޝަންގައި ގޮ ް
އން ބޭރުކޮށްލާފައެވެ .މިހެންވުމު ެ
ޓްރެފިކިންގ ހުއްޓުވުމުގެ ވިއުގަ ި
ނފީޒުކުރުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ .އޭޕްރިލް  2016ގައި
ސަރުކާރުން ވަނީ  2019 – 2015ގެ އެކްޝަން ޕްލޭނަށް ތަ ް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑެވެލޮޕްމަންޓްއިން ވަނީ ޓްރެފިކިންގ ހުއްޓުވުމަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ
އ ޝާއިއުކޮށްފައެވެ .އަދި ރިޕޯޓިންގ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޓްރެފިކިންގ ހުއްޓުވުމަށް ސަރުކާރުން
ތަފްސީލްތައް ހިމެނޭ ކުރު ފޮތެ ް
އލޫމާތު ދިނުމަށް ދެ ފަހަރަކު މީޑިއާ އާ ބައްދަލުކޮށް ،މައުލޫމާތު
ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން އާއްމުންނަށް މަ ު
ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ .ޖޫން އިން އޮގަސްޓް  2016އަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ޓީވީ އަދި ރޭޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް އާއްމުން
ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ޓްރެފިކިންގ ހުއްޓުވުމާ ބެހޭ  13މައުލޫއެއްގެ މައްޗަށް ކެމްޕެއިނެއް ހިންގާފައެވެ .އަދި އިތުރު
ކެމްޕެއިނެއްގައި ޖެނުއަރީ އިން މާޗް  2017އަށް މީޑިއާތަކަށާއި ދަރިވަރުންނަށް އަދި އާއްމުންނަށް މައުލޫމާތު
ގވާމީ ޖަމިއްޔާއެއްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ސަރުކާރުން ވަނީ ޓްރެފިކިންގ ހޮޓްލައިން އެއާޕޯޓްތަކާއި
ފޯރުކޮށްދީފައިވެއެވެ .ބައިނަލްއަ ު
ފެރީ ޓާމިނަލްތަކާއި ފެއާތަކުގައި އަދި ޒުވާނުންގެ ކެރިއާ އިވެންޓްތަކުގައި ޕްރޮމޯޓްކޮށްފައެވެ.
އދު އިސްލާހުކުރުމަށް ފަހު
ޓ އެޖެންސީ) ހިންގުމާ ބެހޭ ގަވާ ި
ނފުނިތައް (ފޮރިން އެމްޕްލޯއިމަން ް
ވަޒީފާތަކަށް ބިދޭސީން ހޯދާ ކު ް
ގން
އަމަލުކުރަން ފަށާފައި ވަނީ  2016ވަނަ އަހަރުގެ މާޗު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ .މިގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކުންފުނިތަކުގެ ހިން ު
ހގެ ނިޔަލަށް ލައިސަންސް ހޯދަން ޖެހެއެވެ 2016 .ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް
ބަދަލުކޮށް  2017ގެ ޖުލައި މަ ު
ނސްޕެކްޝަން ޒިޔާރަތްކޮށްފަ އެވެ 2016 ،ގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ
ޑެވެލޮޕްމަންޓުން ވަނީ އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޖެންސީތަކަށް  158އި ް
ބދޭސީ މުއައްޒަފެއްގެ ނަމުގައި ބެންކް އެކައުންޓެއް ހުޅުވާ،
ވނު އިސްލާހުގެ ދަށުން ކޮންމެ ި
ތެރޭގައި ވަޒީފާގެ ގާނޫނަށް ގެނެ ު
އެމުއައްޒަފެއްގެ މުސާރަ އެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކަށް ލާޒިމްވެއެވެ .ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކުން މިގޮތަށް
އ  50،000ދިވެހި ރުފިޔާ ) ($661 - $3,305އާ ދެމެދުގެ އަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވެއެވެ.
އަމަލުނުކުރާނަމަ 10،000 ،އާ ި
މސައްކަތު މީހުން ރާއްޖެއަށް އައުމަށް ފުރުމުގެ ކުރިން ސިއްހީ
 2016ގެ ތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ވަނީ ބިދޭސީ ަ

ޗެކަޕްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބަންގްލަދޭޝްގައި ކޮށްފައެވެ .މިކަމުގެ އެއް މަގުސަދަކީ މަކަރާއި ހީލަތުން ރާއްޖެއަށް އެތެރެވާންއުޅޭ
ލންތެރިކަން
މީހުން ހުއްޓުވުމެވެ .ރައްކާތެރިކަމާއެކު ރާއްޖެއަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުކުރުމާއި ،އިންސާނީ ވަގުފާރިއާ ބެހޭ ގޮތުން ހޭ ު
ޒފާއަށް ބިދޭސީއިން
އިތުރުކުރުމުގެ ޓީވީ އަދި ރޭޑިއޯ ޕްރޮގްރާމްތައް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ހިންގާފައިވެއެވެ .ވަ ީ
ގތަށް
ނނާއި ކުންފުނިތައް ހިމެނޭ ޮ
ފއަށް ބިދޭސީއިން ހޯދައިދޭ މީހު ް
އދާ ހިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން ވަޒީ ާ
ހޯދައިދިނުމުގައި ގާނޫނާއި ގަވާ ި
ކށްފައިވާ ކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ރިޕޯޓްކުރެއެވެ .ނަމަވެސް ބްލެކްސްލިސްޓްކުރާ ކުންފުނިތަކަށް
 2،073ފަރާތެއް ބްލެކްލިސްޓް ޮ
ޓ ކުރުމުގެ ބޭނުން ގެއްލޭކަމަށް
ބލެކްލިސް ް
އާ ނަމެއްގައި އެހެން ކުންފުންޏެއް އުފައްދައިގެން މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވޭތީވެް ،
ފށް މީގެ ކުރިން ގެންގުޅެ ،އެކަމުގެ
ވޒީފާއާއި ބެހޭ ގާނޫނާ ހިލާ ަ
ބނެއެވެ .ރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅެމުންދާަ ،
އޮފިޝަލުން ު
ރއްޖޭގައި އުޅުމުގެ ގާނޫނީ
އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ބިދޭސީންނަށް ދިވެހި ކުންފުންޏަކުން ވަޒީފާ ހޯދާ ،ގާނޫނާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ާ
އދަތުގެ ތެރޭގައި 1،186
ހައިސިއްޔަތު ލިބޭ ޕްރޮގްރާމެއް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ދަނީ ހިންގަމުންނެވެ .ރިޕޯޓިންގ މު ް
ބިދޭސީން މިޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ .ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް ދާއިރާގެ މުއައްޒަފުންނަށް ސަރުކާރުން ވަނީ
ޓްރެފިކިންގ ހުއްޓުވުމާ ބެހޭ ތަމްރީންތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ .ޖިންސީ ވިޔަފާރި އާއި މަޖުބޫރުން މަސައްކަތްކުރުވުމަށް
އޮންނަ ޑިމާންޑް ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އެޅިކަން ސަރުކާރުން ރިޕޯޓްކޮށްފައެއްނުވެއެވެ.
ޓްރެފިކިންގ ޕްރޮފައިލް
ވޭތުވެދިޔަ ފަސް އަހަރުގައިވެސް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ފަދައިން ދިވެހިރާއްޖެއަކީ މަޖުބޫރުން މަސައްކަތްކުރުވުމާއި ޖިންސީ ޓްރެފިކިންގ
ބރުން މަސައްކަތްކުރުވުމާއި
ގންދެވޭ މަންޒިލެކެވެ .އަދި މަޖު ޫ
ނއި ،އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިން ެ
ގެ ޝިކާރައަކަށްވާ ފިރިހެނުން ާ
ދން ޓްރެފިކްކުރުވަން ފަށާ ގައުމެކެވެ (ސޯސް ކަންޓްރީ) .
ޖިންސީ ޓްރެފިކިންގ ގެ ޝިކާރައަކަށްވާ އަންހެނުންނާއި ކުޑަކު ި
ގވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ  60،000ބިދޭސީންގެ ތެރެއިން
ރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އުޅޭ  130،000ބިދޭސީންނާއިަ ،
ކގައި މަސައްކަތްކުރާ
ލތްތަ ު
ނކީ މަޖުބޫރުން މަސައްކަތްކުރުވުން ކަމަށް ބެލެވޭނެ ފަދަ ހާ ަ
ސާފުނުވާ އަދަދެއްގެ ބިދޭސީން ަ
މއި ހިދުމަތުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ބަންގްލަދޭޝް އަދި
މީހުންނެވެ .މިއަދަދުތަކުގެ ބޮޑު ބައި ނިސްބަތްވަނީ އިމާރާތްކުރު ާ
ރއި ހީލަތުން ވަޒީފާއަށް މީހުން
ދނެ ހާލަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ،މަކަ ާ
އިންޑިއާ މީހުންނެވެ .މަޖުބޫރުން މަސައްކަތްކުރުވުންކަމަށް ބެލެވި ާ
ހޯދުމާއި ،ކާކުކަން އަންގައިދޭ އަދި ދަތުރުފަތުރުކުރަން ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުން ހިފެހެއްޓުމާއި ،މުސާރު ނުދިނުމާއި ،މުސާރަ ނުދީ
ހރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަޒީފާ ހޯދުމަށް ބިދޭސީ
މނެއެވެ .ދިވެ ި
ހިފެހެއްޓުން އަދި ޑެޓް ބޮންޑޭޖް ފަދަ ހާލަތްތައްހި ެ
މަސައްކަތްތެރިން  2،500އެމެރިކާ ޑޮލަރާއި  4،000އެމެރިކާ ޑޮލަރާ ދެމެދުގެ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ރެކްރޫޓްމަންޓް ފީގެ ގޮތުގައި
ނ ރާއްޖެ އައުމާއެކު ޑެޓް ބޮންޑޭޖްގެ ޝިކާރައަކަށްވުމުގެ ފުރުސަތަށް ބިދޭސީން
ދައްކައެވެ .މިހެންވުމުގެ ސަބަބު ް
ޝ އަދި އިންޑިއާގެ އިތުރުން ސްރީ ލަންކާ ،ޕާކިސްތާން ،އަދި ނޭޕާލުން ރާއްޖެއަށް އަންނަ
ގލަދޭ ް
ހުށަހެޅިގެންދެއެވެ .ބަން ް
ކންކަމުގެ ޝިކާރައަކަށްވެއެވެ .ބިދޭސީން އަންނަ ސޯސް
ބިދޭސީން ވަޒީފާ ހޯދުމުގެ މަރުހަލާގައި މަކަރާ ހީލަތުން ހިންގާ ަ

ޓންނާ ގުޅިގެން މަކަރާ
ގައުމުތަކުގެ ރެކްރޫޓްމަންޓް އެޖެންޓުން ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ ދޭ ކުންފުނިތަކާއި އެފަރާތްތަކުގެ އެޖެން ު
މއި އެމީހުން ލައްވާ މަޖުބޫރުން މަސައްކަތްކުރުވުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދެއެވެ .އޭޝިޔާ،
ހދު ާ
ހީލަތުން މީހުން ވަޒީފާއަށް ޯ
ވހިރާއްޖެއިން އަންހެން ކުދިން
ބންގްލަދޭޝް އަދި ދި ެ
މެދުތެރޭ އޭޝިޔާ އަދި އިރުމަތީ ޔޫރަޕުން މަދު އަދަދެއްގެ އަންހެނުންނާއިަ ،
ރ މަސައްކަތް ކުރުމަށް މާލެ
ރާއްޖޭގައި ޖިންސީ ޓްރެފިކިންގ ގެ ޝިކާރައަކަށްވެއެވެ .ބައެއް ރަށްރަށުން ދިވެހި ކުޑަކުދިން ގޭތެ ޭ
ށހެޅިގެންދާ
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