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 އަރުޝީފުގެ ދާއިރާގެ މުސްތަޤުބަލާ ގުޅޭ ކަރުދާސް
 2020ޖޫން  14ތާރީޚް: 

 

 މި ކަރުދާސް 

އަށް  14 އިން 8ހުގެ މަމި ޖޫން ، ސަބާ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުންމިއީ، މިއަހަރުގެ ބައިނަލްއަގުވާީމ އަރުޝީފު ދުވަހުގެ މުނާ

ޅައިފައިވާ އިން ކަނޑައަ)އައިސީއޭ( ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް "އިންޓަރޭނޝަނަލް ކައުންސިލް އޮން އަރކައިވްސް" 

ކުރިއަށް ގެންދިޔަ  ،ރިވެޢަމަލީގޮތުން ބައިވެ ންޖޭގެ ޤައުމީ އަރުޝީފު"ބައިނަލްއަގުވާމީ އަރުޝީފު ހަުފތާ" ގައި ދިވެހިރާއް

މި  ކަރުދާހެކެވެ.ޔެފައިވާ ލިުކރުމުގެ ގޮތުން، އަރުޝީފުގެ ދާއިރާގެ މުސްތަޤުބަލުގެ މައްަޗަށް ހަރަކާތްތަކުގެ ނިންމުން ފާހަގަ

                                                                ނެެވ.                                  މުސްތަޤުބަލު" ހާމަކުރުމުގެ ގޮތުން  ގެދާއިރާޝިޢާރުކަަމށްވާ "އަރުޝީފުގެ  ފަހުދުވަހުގެހަފުތާގެ 

ކުރާ މީހުންގެ މުސްތަޤުބަލާމެދު ރާ އާއި މިދާއިރާގައި މަސައްކަތްއަރުޝީފުކުރުމުގެ ދާއި، ބަޔާންކޮށްލާފައި ވާނީ މި ކަރުދާހުގައި

ލޫމާތާއި ތަނުގެ ށްފައިވާ މައުބޭރުގެ ތަޖުރިބާކާރުންކޮށްފައިވާ ަލފާތަކުގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އަރުޝީފުން އެއްކޮ

 ތަޖުރިބާއާ ގުޅުވައިގެން ފާހަގަކޮްށފައިވާ ނުކުތާތަކެކެވެ. 

 

 މިކުަރދާސް އްާނމުކުރުުމގެ ބޭނުން                           

ތަކެއް ލިބިގެންދާނެކަމުގެ ހިއްސާކުރުމުގެ ސަބަބުން ބިނާކުރަނިވި ިއތުރު ޚިޔާލު މައުލޫމާތުކުރަނީ މި އާންމު މި ކަރުދާސްމި 

އެވެ. މި ދާއިރާގެ އުންމީދުގައެވެ. މިއަހަރުގެ ބައިަނލްއަގުވާމީ އަރުޝީފު ހަފުތާއަށް ލިބުނު ތަރުީހބުގެ ހިތްވަރުގަ

ބަބުން މި ދާއިރާގެ ރީތި ހިއްސާކުރުމުގެ ސަ މާތުމައުލޫމުސްތަގުބަލާމެދު ޝައުވެރިކަން ފާޅުކުރި މީޑިއާތަކަށް ތަރުހީބުދީ 

  ތަސައްވުރެއް ކުރެހިގެން ދިއުމުގެ އުންމީދުގައެވެ.
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 ބަލު ގު މުސްތަ  އަރުޝީފުގެ ދާއިރާގެ 
 ތައްޔާރުކުރީ: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އަރުޝީފު

 2020ޖޫން  14: ތާރީޚް

 

 ތަޢާރަފު 

ކުރިއަށް އަންނާން އޮތް މާޒީވެދިޔަ އެއްަޗަކީ "ފައިވާ ފަދައިން، ( ވިދާޅުވ1611ެ - 1610ވިލިއަމް ޝެކްސްޕިއަރ )
ޅި ދާއިރާއެކެވެ. މުސްކު ޙަޟާރަތުގެ އަރުޝީފުކުރުމުގެ ދާއިރާ އަކީ ދިވެހި)ދަ ޓެމްޕެސްޓް(.  "މުޤައްދިމާއެވެ އެއްަޗެއްގެ
ފުޅާވަމުން ނެވެ.  ،އައީ ބޮޑުވެއައިހެން އަރުޝީފުކުރުމުގެ ދާއިރާ ވެސް އައިކުރިއަރަމުން  ފުޅާވެ، ޙަޟާރަތުދިވެހި 

އްޓަފާޅި ވައަދި ދިރިއުޅުމުގެ  އާދަކާދަ އާއި ސަގާފަތުގެ މައްަޗަށެވެ. ޓާއި،ށްވެދިވެހި އަރުޝީފުގެ ދާއިރާ ބައްޓަންވެފަިއ އޮތީ 
އަންނަ ބަދަުލތަކާއެކު ފުރޮޅެމުން އައުގޮތްތައް އެކުވަމުން  އި، މުސްތަޤުބަލާމެދު ވިސްނާ ވިސްނުމަށްއާއި އިދާރީ ހިންގުމާ

ގިނަ،  ފުގެ ދާއިރާ ފެންނަނީ ފުރުސަތުދާއިރާއެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އަދާހަމައަށް އައިއިރު އަރުޝީ ސްފައިވާއައި
 ކާމިޔާބުކުރެވޭނޭކު މާއެނާލާއިރު ވެސް ހުރީ ގޮންޖެހުސްތަޤުބަލާމެުދ ވިސްމު އެވެ.ގޮތުގަ ގެދާއިރާއެއް ގިނަގޮންޖެހުންތައްވެސް 

އެކަށީގެންވާ ފުރުސަތުތަކުެގ ފައިދާތައް ލިބެން ހުރި ޮގންޖެހުންތަާކއެކު ދާއިރާގެ ކުރިއެރުމަށް ބޭނުންވަނީ  ފުރުސަތުތަކެކެވެ.
 ޅައިއައެކަށަހިންގުމުގެ ސިޔާސަތުތައް  ޤައުމެއްގެ ޤައުމީ އަރުޝީފަކީ އެޤައުމެއްގެ ސިޔާސަތާއި އުސޫލެވެ. ނޭގޮތެއްގައި ހޯދޭ

 އަރުޝީފުކުރުމުގެ ދާއިރާވަސީލަތެވެ. އެންމެ ބޮޑު އެއް ތަންފީޒުކުރުމުގައި ބޭނުން ހިޭފޭނ އެންމެ ބޮޑު އެއް ރައުސްމާލެވެ. 
ޤައުމެއް ކުރިއަރައި ދިޔުމުގައި އަދި އެގައުމެއްގެ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތަްއ ހާސިލުކުރުމުގައި  އަކީ،

 ބޮޑު ދާއިރާއެކެވެ. މުހިންމުކަން 

 

 މުސްތަޤުބަލު  ދާއިރާގެ 

އިދާރީ ހިންގުމާއި ޕްރޮޖެކްޓް މަސައްކަތާއި، މައުލޫމާތާއި މުވާސަލާތުގެ  އިލްމާއިއަރުޝީފީ މަސައްކަތަކީ އަރުޝީފީ 
ކުރިއަށްދާން ޚާއްސަ ރޮނގެއްގެ ގޮތުގައި ގެ އެތައް ކަމެއް އެކުލެވިގެންވާ ދާއިރާއެކެވެ. އާޓްޓެކްނޮލޮޖީ އާއި ސައެންސާއި 

ގެ ތަޖުރިބާކާރުންނުކުާތގައި ހުށަހަޅައިފައިވާނީ މި ދާއިރާގެ  14ތް ދާއިރާއެކެވެ. އަންނަނިވި އޮ އްމުސްތަގުބަލެއުޖާލާ 
ހޮވައިލެވުނު މައުލޫމާތާއި ގައުމީ އަރުޝީފުގެ ތަޖުރިބާ ގުޅުވައިގެން ިލޔެފައިވާ ޚުލާސާ  ކަރުދާސްތަކާއި ޚިޔާލުތަކުން

 ބަޔާންތަކެކެވެ. 
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 ލުވެރިން މަސްއޫ  އިސް  .1

ސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާގެ މަ ބެލެހެްއުޓމުގެ އެންމެ އިސް މަސްއޫލުވެރީންނަކީ، އެމީހުންނާ ހަވާލުވެވޭ  އަރުޝީފުތައް ހިންގައި
ވަނީ މިހާރުވެސް ޔަކަށް ތައްޔާރަށް ތިބެންޖެހޭ ބަ ވަރަށް ބޮޑަށް ސަބަބުން މުސްތަޤުަބލުގެ ބަދަލުަތކާއި ކުރިއެރުންތަކަށް

ދަ މީހުންނަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި . މިފަކުރެއެވެ ތަުދބީރުވެރީންނަްށ ވުން ލާޒިމު  . މުސްތަޤުބަލަށް އަމާޒު ހިފާފައި ތިބޭވެފައެވެ
އުރެއް އަދާކުރާނޭ ކަމަށް ދަޤައުމާއި ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ސިޔާސަތުތައް އެކަށަހެޅުމުގައި މުހިންމު  ގެ ސިޔާސަތުތަކާއި،ތަރައްޤީ

ޓެކްނޮލޮޖީ އާއި، ، ދުނިޔޭގެ ސިޔާސަތާއި، ޤާނޫނާއިބަޔެކެވެ. ޤުދުރަތީ ާކރިސާތަކާއި، ހަނގުރާމަ އާއި، ބެލެވިފައިވާ 
މުސްތަޤުބަލުގެ ިތބޭޭނބައެކެވެ.  ކޮށްގެންއި މަޢުލޫމާތު އަދާހަމަލަތްތަކުގެ މަޢުލޫާމުތ ދަންނަ އެދާއިރާތަކުން ޚަބަރާއިޖުތިމާޢީ ހާ
ލުވެރީންނަށް އޮތް އަރުޝީފުގެ ދާއިރާގެ އިސް މަސްއޫތަމްރީނުކުރުމަކީ  މުވައްޒަފުްނނާއި ހުަނރުވެރިންބަދަލުތަކަށް 

 ދުނިޔޭގެ ގައިތަގުބަލުމުސްއެއީ މިކަންކަމާ ގުޅުވައި ބަލާއިރު މަސައްކަތެކެވެ.  ބޮޑުމާކަން ޝައުޤުވެރި ގޮންޖެހުން ބޮޑު
                                                                      ކެވެ. ބަޔެފުުރސަތު ބޮޑު ވުމުގެ އިޙުތިރާމެއް ލިބިގެންވާނޭ ބަޔަކަށް މިހާރަށްވުރެ މާ މަތީ ގަދަރަކާއިމުޖުތަމަޢުތަކުގައި 

 

                         ޓެކްނޮލޮޖީ  .2

ކަށް ވެސް ޔަތްކުރާ ބަޓެކްނޮލޮޖީ އާއި ޓެކްނޮލޮޖީ އަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަީކ، ދުނިޔޭގެ ުހރިހާ ދާއިރާއެއްގައި މަސައްކަ
އެދާއިރާއެއް ކުރިއަށް  ކުއެއާއެވަރުގަދަ ވާދައެކެވެ. މަތިލާން ޖެހޭ ގޮންޖެހުމެކެވެ. ކުރި ގޮތުންގޮތް ގިނަ އެއްގޮތަށް ވުރެ

އެއް އަުހލުވެރިވުމާއި، މަގެކެވެ. ޓެކްނޮޮލޖީގެ ބަދަލުތަކަށް ދާއިރާ ކޮށް އޮތްފަހި ބޮޑަށް މާގެންދިއުމަށް ހުޅުވިގެންދާ 
އްގައި މަސައްކަތްކުރާ އެދާއިރާއެލައިަގތުން ގުޅިފަިއ އޮންނަ އެންމެ ބޮޑު އަސްލަކީ އެދާއިރާއެއް ނުވަތަ އެބަދަލުތައް ބަ

އަރުޝީފުގެ ދާއިރާގައި  .ވެތަކެމަޤުޞަދާއި، އަދާކުރަްނޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތާއި، ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ލަނޑުަދނޑިމީހުންގެ 
  ފު ވުޖޫދުވެ އޮންނަ މަޤުޞަދު ފަހުމްވުން ލާޒިމެވެ.މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް ޤައުމީ އަރުޝީ

ަތކާއި ރިކޯޑުތައް ލިޔެކިޔުން ދަކީ ދިވެހި ދައުލަތުގެ އެންމެހައިދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އަރުޝީފުގެ މައިގަނޑު މަޤުޞަ
 އްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމެވެ.ރަހިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމާއެކު އެލިޔެކިޔުންތަކާއި ރިކޯޑުތަކުން ދިވެހި ދައުލަތާއި ދިވެހި 

ބައެއްގެ ގޮތުގައި ުނންތެރި ބޭދައުލަތާއި ުމޅި މުޖުތަމަޢަށް އެކަށީގެންވާ އަރުޝީފުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަކީ، 
ގައި ހުންނަން ޖެހެނީ ޮކން . އަރުޝީފުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހެއްގެ ކިބައިބައެކެވެއިުތބާރު ކުރެވޭ  ބޭތިބިތުވެސާ

ޤުޞަދާއި މަޤާބިލްކަމެއްކަން ކަނޑައަޅަނީ ދާއިރާގެ ނުވަތަ މުއައްސަސާގެ ކޮްނ ހުނަރަކާއި ކޮން ޢިލްމަކާއި، 
ރޮގްރާމުތައް ހަމަޖެހިގެން ޕްދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ލަނޑުދަނޑިތަކެވެ. 

ރީންގެ ޙައްޤުތައް މިއާއެކު ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތެލަނޑުދަނިޑތައް ހާސިލްކުރުމުގެ މައްަޗަށެވެ.  މި މަޤުޞަދާއި ދަނީ
ކަމެއް  ކަން ބޮޑުމުހިްނމު ގެންވާ މާހައުލެއް ހޯދައިދިނުމަށް ވުރެ ވަކިންކަށަވަރުކުރުމާއެކު މަސައްކަތްތެރީންނަށް  އެކަށީ

   ނުވެއެވެ.

                         

 ސްޓޯރޭޖް  އޭ .އެން .ޑީ  .3

އަރުޝީފީ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ރިކޯޑުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި ހިމާޔަތްކުރުމުގައި މުސްތަޤުބަލުގެ އޭ ސްޓޯރޭޖް" އަކީ ."ޑީ.އެން
ދަދު ނުކުރެވޭހާ ގިނަ އަޢަމަލީގޮތުން އަކީ "ޑީ.އެން.އޭ ސްޓޯރޭޖް"  ވެދާނެއެވެ. މުސްތަގުަބލުގައި އާންމު ވަސީލަތްކަމަށް
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އެއިން މާއި ހަލުިވކަމާއެކު އުފެއްދުންތެރިކަބަހައްޓައިގެން، ކޮށް ރައްކާތެރިކުޑަކުޑަ ޖާގައެއްގައި  ،މަޢުލޫމާތާއި ރިކޯޑު
މިޓެކްނޮލޮޖީ އަދި އޮތީ އޭގެ ވަރަށް ޅަފަތުގެ ދައުރެއްގައި ކަމަކު، އިސާހިތަކު އަރުޝީފުގެ  .އެކެވެ ޚިދުމަތްދެވޭ ޓެކްނޮލޮޖީ

މާ މިހެން ވެއްޖެކަމަށް ވާނަމަ، އަރުޝީފުގެ ދާިއރާ އަކީ  ނޮލޮޖީ އައުން ވަރަށް ވެސް ގާތެވެ.ދާއިރާއަށް މިޓެކް
ދާއިރާއަށް ވުމުގެ  ތިމާވެއްޓާ އެންމެ ރައްޓެހި ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނޭއުފެއްދުންތެރި ދާއިރާއެއްގެ އިތުރުން، 

                                              .ދާއިރާއެކެވެތް ފުރުސަތު އޮ

 

 ނިސްބަތް  މުވައްޒަފުންގެ .4

ނުން މަދުވެގެން ދިޔުމަކީ ތަބޮޑު ޓެކްނޮލޮޖީގެ ސަބަބުން އަރުޝީފުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތެރީންގެ އަދަދު 
ެމާަމުދާެއހާ ، ިކވިސްޓުންނާއިރއަހިންގުންތެރިންނާއި މަދު އަދަދެއްގެ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. މިގޮތުން ބޮޑެތި އަރުޝީފުތަކަކީ 

މީހުންނަކީ  ކުރާ. އަދި މިފަދަ އަރުޝީފުތަކުގައި މަސައްކަތްވެސް ވެދާނެއެވެތިބޭނޭ ތަްނަތނަށް ުމަވްއަޒުފްނަތެކްއާ
ގަނޑު ވަޒީފާ އަކީ ވެފައި، އެމީހުންގެ މައި ބަޔަކަށްލިބިފައިވާ އަރުޝީފުގެ އެކިއެކި ދާއިރާތަކުގެ ގިނަގުނަ ހުނަރު 

 ީމހުންނަކީ މެނޭޖަރުންގެ އަރުޝީފުތަކުގައި ތިބޭ މިހެން ވެއްޖެ ނަމަ،ވެދާނެއެވެ.  ންކަުމގައިންގުވައި ހިއްރާހަރަކާތްތައް 
  ތަޖުރިބާާކރުން ލަފާކޮށްފައިވެއެވެ.ބަޔެއްކަމަށް ވެގެންދާނޭ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށް 

ކުރެވޭ  ޑިޖިޓައިޒް ދިނަސް، ކުރެވިގެން ޚިދުމަތް ޑިޖިޓައިޒް ތަެކތި އަރުޝީފީނޮލޮޖީ ޭބނުންކޮށްގެން މިހާރު އުފެދިފައިވާ ޓެކް
ފަދަ މާއްދީތަކެތީގެ ގޮތުގައި އުނިކަމެއް ނާދެއެވެ. އެހެންކަމުން ކަރުދާހާއި އެ މަގާމަށްމާއްދީ އައިޓަމުގެ ދައުރާއި ގަދަރާއި 

 އް ނުދެއެވެ. ކުޑަވެގެންނެ ންޚާއްސަކަ މުހިންކުމާއި މުވައްޒަފުންހުންނަ އަސްލުތަކެތި ބެެލހެއްޓުުމގައި ޚާއްސަ 

ޚިދުމަތްތަކަކަށް ރޭގަިއ ދެވޭ ނުވަރޭފެނުތެކިރިޔާ ފަށައިގަނެވިފައިވާ އަދި  ގެ ޚިދުމަތްތަކަކީވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އަރުޝީފުދި
މިޖެހެނީ  ގަނޑުމެން އަދި އަޅުތަނާއި ވަސީލަތްމިމުއައްސަސާގެ ޚިދުމަތްތައް ޤާއިމްކޮށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ޭބނުންވާ ، ވާއިރު

ވެިހރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އަރުޝީފު ށެވެ. ދުނިޔޭގެ ކުރިއަރައިފައިވާ އަރުޝީފުތަކާ އެއް ހަމައަކަށް ދިމުޅިން އަލަށް އިންތިޒާމުކުރާ
 ޖެހުން ބޮޑު މަސައްކަތްތަކެކެވެ.ގެންދަން މިކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަކީ ގޮން

ރާ ތަންތަނެވެ. ރާއްޖޭގެ މި ށް ދިުގދެމިގެންވާ މާޒީއެއް ހިއްސާކުދުނިޔޭގައި ކުރިއަރައިފައިވާ އަރުޝީފުތަކަކީ އެތައް ޖީލަކަ
ރުކުރާނީ އެދިމާއަށެވެ.  ރާއްޖެ ދަތުމުސްތަގުބަލުގައިއެހެންކަމުން ށް ބޭނުންވަނީ އެެފންވަރުގެ ޚިދުމަތްތަކެވެ. ދާއިރާއަ

ތަޖުރިބާ ކުރައްވައިފައިވާ  މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާޒުވާނުންނާއި، އަރުޝީފީ ހުނަރުހުރި  އިލްމާއިއެހެންކަމުން މި މަސައްކަތުގެ 
   ތަޖުރިބާކާރުންގެ އެހީތެރިކަން އެަތއް ގޮތަކުން ބޭނުންާވނެއެވެ.

                                                 

 ބަދަލުތައް އަރާހަމަކުރުން  މުސްތަގުބަލުގެ  .5

އަރުޝީފުތަކުގައި މިހާރު މަސައްކަތްކުރާ  ދެކޭގޮތުގައި،އަރުޝީފުގެ ދާއިރާގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ތަޖުރިބާކާރުން 
އަންނަިނވި ވިސްޓުންނަށް އުނދަގޫ ިނންމުންތަކެއް ނިންަމން ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ވަރަށް ވެސް ބޮޑެވެ. އެނިންމުމަކީ، ކިރއަ

ޢިލްމާއި  އްސަވެފައިވާޚާއަރުޝީފުގެ ގިނަ ދާއިރާތަކަކުން ޖަވާބުދިނުމެވެ. ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ  ސުވާލުން ސުވާލަކަށްދެ 
ތަންފީޒުކުރަން ޖެހޭ  ޅައިއެކަށައަ ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކައި އަދި މުއައްސަސާގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ތިިބ،ިލބި ޤާބިލްކަން 
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ިލބިފައިވާ ަބޔަކަށް ވާނީތޯއެވެ؟ ދެވަނަ މައްސަލަތަކުގައި ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ދިނުމުގެ ޤާބިލުކަން ސިޔާސަތުތަކާ ގުޅިފައިހުރި 
ންދެން އިންތިޒާރު ހަވާުލވާ ތިމާމެންނަށް އޮތް ދައުރާ މުޖުތަމުގައިވަޒީފާއާއި  ގެއައިސް ތިމާމެން ބަޔަކުއެހެން  ސުވާލަކީ

 ؟ކުރާނީތޯއެވެ

ބަދަލުވަމުންދާ ދުނިޔެއާ  މި ދެ ސުވާލުން ވެސް ބާރުއަޅަނީ އެއްކަމަކަށެވެ. އެއީ އަންނާންއޮތްތަނާ މެދު ފުންކޮށް ވިސްނައި
 މެވެ. ރުފައިހަމަކު

 

 އިންތިޒާމަކުން ބެލެހެއްޓުން  ވަކިރައްކާތެރިކޮށް  މައުލޫމާތެއްހުރިހައި  .6

ވަރަށް ގާތް ކަމެކެވެ.  ލުގައިމުސްތަގުބަ މީވު ކަށްކުރަން ޖެހޭ އެއްަޗަ ރައްކާތެރިއިންތިޒާމު ބަލަހަްއޓައި ލޫމާތަކީ ޢުކޮންމެ މަ
އެތައް މިހާރަށް ވުރެ  ަތއްޤާޫނނީ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުމަޢުލޫމާތު އަރުޝީފުކޮށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ މީގެ މާނައަކީ، 

 އުރު އިތުރުވެގެންދާނެއެވެ.އެހެން ވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި މި މަސައްކަތުގައި މިހާރު އޮތް ދަ ބޮޑުވެގެން ދިޔުމެވެ.ގުނައަކަށް 
                                                               ގެން އަންނާނެއެވެ.ތައް އުފަންވެމުއާގޮތްތަކާއި އާ މަފުހޫ

 

 ކަރުދާސް މަދެއް ނުވޭ  .7

 ްނ ވާން މެދުވެރިވާރިކޯޑު އުފައްދާ މިންވަރު ވަކި މަދެއް ނޫނެވެ. މިހެން މިކަ މިޒަމާނުގައި ވެސް ކަރުދާހުގެ ކީސުމޭ
 ުތރުވަމުން އައުމެވެ.ސަބަބަކީ އިދާރީ ހިންގުމާއި އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް ބޮޑުވެ އި މައިގަނޑު އެއް

ށް މަޖުބޫރުކުރާ ހާލަތު މިކަން މި މަގުން ދިއުމަ ްނޖެހޭ ރިކޯޑުގެ މިންވަރު އިތުރުވުމެވެ.ހުންނާ ހެންކަރުދާހުގައި ކޮންމެ
  އޮތުމެވެ.ސް އަދިވެ

އޭގެ ، ކަމެއްެގ ސަބަބުންކަރުދާސް ރިކޯޑުތަކަކީ، އެރިކޯޑުތަކަށް ލިބިގެންވާ ދާއިމީ މުހިންމު ގިނަމިޒަމާނުގައި އުފެއްދޭ 
ރަޖަކުރުމުގެ މިކަމުގެ ސަބަބުން އަރުޝީފީ އަގު ކަނޑައަޅައި ދައަސްލުތައް އަރުޝީފުކުރަން ޖެހޭ އެއްަޗެއްސެވެ. 

ގެ "އެޕްރައިޒަލް" ރިކޯޑުތަކު ކަށް ވެދާނެއެވެ. އަދި އުނދަގޫ ކަމަ މާ މަސައްކަތަކީ މުސްތަޤުބަލުގައި މިހާރަށް ވުރެ
އެހެނީ،  ެގންދާނެއެވެ.އުނދަގޫ ނިންމުންތަކެއް އެއާމެދު ނިންމަންޖެހޭ މަސައްކަތަކަށް ވެމާ މިހާރަށްވުރެ މަސައްކަތަކީ 

ބައެއް އަރުޝީފުތަކުގައި ތީ، މައްސަލަ ދިމާވާ މި އަލަމާރިތަކުގައި ޖާގަ އޮންނާނީ ވަކިވަރަކަށެވެ. ކަބަޑުތަކާއި، ކަފޭރާތަކާއި
 ( ޖާގަ ދިނުމަށްޓަކައިއެއަށް ވުރެ މުހިންމު ރިކޯޑުތަކަކަށް)މޭކުކުރުމަށް ފަހު ރިކޯޑުތަކަކީ ސު ދާހުގެމިހާރު ހުރި ކަރު

މައަށް ޑުމެނާ ހަ އަޅުަގނއަޅުގަނޑުމެންގެ ކާބަފައިންގެ ފަރާތުން .ތަކެތިކަމަށް ތަޖުިރާބކާރުން ލަފާކުރެއެވެ ލެވޭއިނައްތަ
ޝީފުކުރުމުގެ ޢިލްމީ އަރު ށާއިނޫނަގާނިސްބަތުން ަމދު އެއްަޗެކެވެ.  އުމެއްގެގަރިކޯޑުތަކަކީ  ހުއައިސްފައި ހުރި ކަރުދާ

އްކާތެރިކޮށް ބަލަހައްަޓން ޖެހޭ ރިކޯޑުތަކަކީ އޭގެ އަސްލު އޮތް ގޮތުގައި ކަރުދާހުގައި ރަ އިބަލާއިރު އެފަދަ ުހރިހަ ށްއުސޫލުތަކަ
 ހުންނާނޭ މަސައްކަތްުކނުެވ އްސެވެ. އެހެންކަމުން ކަރުދާސްތަކަށް ފަރުވާދިނުމާއި ކަރުދާހުގެ ތަކެތި ގިނަދުވަހަށް ހަލާއެއްަޗެ

                                                             ދެއެވެ.ކުޑަވެގެންނެއް ނުއެއްވެސް ވަރަކަށް ރާއްޖޭގައި އަދި 
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 ބަލު ގު ކަރުދާހުގައި ހުރި ރެކޯޑުތަކުގެ މުސްތަ  .8

ދާ ބޭނުންތެރި ފަންނެކެވެ. މިހާރުވެސް ގެއްލެމުން ކީއެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ކަރުދާސް ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ފަްނނަ
ން އަދި މުޅިޔަކުން އަރުޝީފުތަކުދުނިޔޭގެ ކަށަވަރު ކުރަން މުޅިން މޭކުކޮށް ހިމާޔަތްކުރުން މިއާއެކު އިތުބާރާއެކު ސު

ކަރުދާސް  ހެްނކަމުންއަރުޝީފުތަކުން މީގެ ހެކިތައް ފެންނާން އެބަހުްއޓެވެ. އެތައްޔާރެއް ނޫނެވެ. ދުނިޔޭގެ އެކިއެކި 
އްގައި މަކީ ކައިރި މުސްތަޤުބަލެމަސައްކަތްތެރީންނަށް އޮތް ުފރުސަތުތައް ހަނިވެގެން ދިޔު ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ފަްނނީ

            ފަންނެކެވެ.     ަފއިވާބޭުނންވެ ވެސް ނުހަނުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އަރުޝީފަށް މިއީ  ނުފެނެއެވެ. އްވާނޭކަމެއް ކަމަކަށެ

 

 އި އާ ޓެކްނޮލޮޖީ އާއި ބާ ޓެކްނޮލޮޖީ އެކުއެކީގަ  .9

ޓެކްނޮލޮޖީގެ  ބާޓެކްނޮލޮޖީ އާއި  އާފައިވާ އަރުޝީފުތައްވެސް މުސްތަޤުބަލުގައި ކުރިއަށް ދާނީ އިއެންމެ ކުރިއަރަ
ޓެކްނޮލޮޖީއަށް އަންނަ  ންްނ ރިކޯޑު ގެންގުޅޭ އަރުޝީފުތަކުމިލިޔަނުން، ިބލިޔަނު މިހެންވާން ދިމާވާ ސަބަބަކީތެރެއިންނެވެ. 
އަރުޝީފުތަކުގައި  މެވެ.ފަސޭހަކަމަކަށް ނުވުއެއްގޮތަކަށް ވެސް އަދިވެސް މުޅިން ދީލައިލުމަކީ  އެއްގޮތަށްކުރިއެރުންތަކާ 

 މިހެންވުމުގެ ަކމަކަށްވުމެވެ. ހޭދަވާނޭ ތަކެއްގިނަ ވަގުތުހުންނަ އިންތިޒާމުތައް ބަަދލުކުރުމަކީ  ހަމަޖެހިފައިމަސައްކަތްކުރަން 
ވަރަށް ވެސް ފުރުސަތު  ހުންގެ މަސައްކަތުގެ ޝައުޤުވެރިކަން އިތުރު ވުމުގެސަބަބުން އަރުޝީފުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީ

 ރާއްޖެއިން ވެސް އޮތް ހިސާބުގެ ގޮތުން ،ހާލަތު މިވަގުތު އޮތް ގޮތާއިއަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ  ބޮޑެވެ. މިއާއެކު،
                                      އުސޫލުތަކެކެވެ. ދާދި އެއްމަލުކުރަން އޮތީ އަ

ބޮޑު ކަމަކަށް ވެއެވެ.  ކަރުދާސް ރިކޯޑު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެކުއެކީގައި ކުރުމަކީ ގޮންޖެހުން އިމޭކުކުރުމާސު
ކޮށް ހިމާޔަތްކުރެވޭ ކު މޭރިކޯޑުތައް މަދުކޮށް، ހުރިހާ ރިކޯޑުތަކަކީ ސު ހު ހުރި މަގީ، ވީވަރަކުން ކަރުދާދުނިޔޭގެ މިސްރާބު

     ވެ.މަށެހެދުއެއްަޗެއްސަށް 

                                                                                                                                            

 މިނާއި އަދަދުގެ ގޮތުން ތަފާތުކޮށް އިންތިޒާމްކުރުން  .10

ސަސާއިން ބޭރުގައި މުއައްމައި އަރުޝީފުގެ  ތަކަކީސުމޭކު ރިކޯޑު  ،ބޮޑު އަދި ބައިތަކުގެ ގޮތުން ގިނަސައިޒުގެ ގޮތުން 
ގެ މަސައްކަތްތަކަށް މިއީ، އަރުޝީފު ރިކޯޑުތަކެކެވެ. ބޮޑު ރައްކާތެރިކޮށް ބަލަހައްޓާނޭ އެއްަެޗއްސަށް ވުމުގެ ފުރުސަތު

ސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް އޮތް އަދި އުފެއްދުންތެރިކަމާއި ކުރިއެރުމަށް މަ ލުއިކަމާއި ފަސޭހަކަން ލިބިގެން ދިޔުމުގެ މަގެކެވެ.
                                ފުރުސަތެކެވެ.           

 

 ސުމޭކީ އަރުޝީފު   .11

އަރުޝީފުތަކަކީ ވަރަށް މަދު އަދަދެއްގެ މަސައްކަތްތެރީންނާއެކު ކުރިއަށް ދާނޭ  ބޮޑެތި ސުމޭކީތަޖުރިބާކާރުންގެ ނަޒަރުގައި 
އިންސައްތަ އިންސާނީ  10އިންސައްތަ މަސައްކަތްކުރާނީ ޓެކްނޮލޮޖީއެވެ.  90  ކެކެވެ. މިފަދަ އަރުޝީފުތަކުގެއަރުޝީފުތަ
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 ފަރިތަ، އެކަށީގެންވާ ަތމްރީނު ލިބިފައި ތިބޭ ވަސީލަތެވެ. މިފަދަ އަރުޝީފުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭނީ ޓެކްނޮލޮޖީއަށް
ކު، މިއީ ފަަހރެއްގައި ވެސް މިދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް އޮތް ދެރަަކމެއް ނޫނެވެ. އެކަމަ ންނަށެވެ.ވިސްޓުރކިއަ

 އެރުމުގެކުރިދާއިރާއަށާއި ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތެރީންނަށް އޮތް  ފުޅާވަމުން ތަނަވަސްވަމުން އަންަނ އަރުޝީފީ
                                          ފުރުސަތުތަކެކެވެ.               

 

 ކުރުން މުރާޖިއާ އަރުޝީފީ އަސާސްތައް އަލުން   .12

އެވެ. ލަފާކުރެކާރުން ތަޖުރިބާކުރާނޭ ކަމަށް މުރާޖިއާއަލުން  މުސްތަގުބަލުގައިއަރުޝީފާއި އަރުޝީފުކުރުމުގެ އަސާސްތައް 
ަބލުަގއި އަދި އަންނާނޭ ބަދަލުތަކާއި، މުސްތަޤު  އެތައްކަމެއްގެއެއީ، މިހާރުވެސް މިދާއިރާއަށް އައިސްފައި ހުރި ބޮޑެތި 

ޝީފުން ހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އަރުމިގޮތުން ދިވެތަންދޭޮގތުގެމަތިން ިހނގާނޭކަމެކެވެ. ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ މާ ބޮޑެތި ބަަދލުތަކަކަށް 
ކޮށް ބަދަލަކަށް ޖިއާމުރާރާއްޖެއާ ވަރުންއެޅޭ ބަދަލުތަކަށް ޖާގަލިޭބނޭގޮތުްނ ހަމަތަކާއި އުސޫލުތައް  ވެސް މިއަންނަނީ

 ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

 

 ގައި އަރުޝީފު އް ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާމެ  .13

ޖަވާބުދާރީ ވާން  ގައި ދިނުމުރިކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ޚިދުމަތް  ޑިމޮކްރެޓިކް ދައުލަތެއްގައި އަރުޝީފީ
 ށްބޮޑުކޮން ޖެހެއެވެ. ރިކޯޑު ބެލެހެއްޓުމާއި އަރުޝީފުކުރުމުގެ އެކިއެކި އިންތިޒާމުތަކުގެ ހާމަކަ 

ންޓެލިޖެންސް" ފަދަ ވަސީލަތްތަކަކީ "އަރޓިފިޝަލް އި އެންމެ ފުރިހަމަޖަވާބުދާރީކުރުން ކަށަވަރު ކުރެވޭނޭ 
އެހެންކަމުން  .ރިންނާއި ތަޖުރިބާކާރުން ލަފާކުރެއެވެއިލްމުވެޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީ ކަމުގައި ދާއިރާގެ 

ގެ ބޭނުންތެރިކަން ބޮޑެވެ. ޓަކަށް އަރުޝީފެއް ބައްޓަންކުރުމުގައި މިފަދަ މަތީ ޓެކްނޮލޮޖީއެއް ށްޑިމޮކްރެޓިކް ވެ 
ބަލަށް ގު މިހާރު ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި މިވިސްނުމުން ވިސްނައި މުސްތަ

 ންޖެހެއެވެ.ފަހިކުރަ
 

 ދާއިރާގައި އޮތް ފުރުސަތު  .14

އްޖޭގައި ކުރެވެއެވެ. ދިވެހިރާއަރުޝީފުގެ ދާއިރާއަކީ ވަޒީފާގެ ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް އުފެދިގެން ދާނޭ ދާއިރާއެއް ކަމަށް ޤަބޫލު
އެވެ. އަރުޝީފުގެ ވިފަމީހުން ބޭނުން ވެއެވެ. ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް މިހާރުވެސް ހުރީ ރޭ މިހާރުވެސް މިދާއިރާއަށް
ެގން އޮތް ދާއިރާއެއް ިހން ފަްނނުތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އިލްމާއިވިސްޓުންނާއި އަރުޝީފުގެ އާކިދާއިރާއަކީ ހަމައެކަނި 

ޖޯގްރަފީ އާއި  ްއޔާތާއި،ނޫނެވެ. އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުނިޭކޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އާއި، މެނޭޖުަމންޓާއި، ތާރީޚާއި، ބަހާއި އަދަބި
ތިބި މީހުންަނށް ބި މިނޫންވެސް ތަފާތު ދާއިާރތަކުން ތަމްރީނާއި ތަޖުރިބާ ލި  ތާއި،ސިއްހަ ޓާއި، ަތޢުލީމާއި، ށްތިމާވެ

                                                 ކިޔައެވެ. ގެ ދާއިރާއިން މަރުޙަބާމީހުންަނށް އަރުޝީފު މިދާއިރާއިން ތަނަވަސް ފުރުސަތު އެބައޮތެވެ. މިފަދަ
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 ނިންމުން 
ފަންނިއްޔާތަށް އަންނަ  އަރުޝީފީ ދާއިރާއަކީ އިންސާނުންގެ ދިރިއުޅުމަށާއި ދައުލަތް ހިންގުމުގެ ނިޒާމުގެ އުސޫލުތަކަށާއި

ފުންނަކީ މި ބަދަލުތަކާއެކު މިދާއިރާގެ މުވައްޒަބަދަލުތަކާ ފައިހަމަވާގޮުތން ބަދަުލވަމުން ކުރިއަރަމުންދާނޭ ދާއިރާއެކެވެ. 
ހުޅުވިފައިވާ އޮތީ  ބަލުމުސްތަގު ދާއިރާއަރުޝީފުގެ ކުރަންޖެހޭނޭ ބައެކެވެ. ވިސްނުމާއި ހުނަރުވެރިކަމުގެ ގޮތުން އަރާހަމަ

 އިާރއެއްގެ ގޮތުގައެވެ.ދާ ލިބިގެންވާ ތިރާމްއިހުދުނިޔެއެއްގައި ޓެކްނޮލޮޖީއާ ފައިހަމަކުރާ ޝަރަފުވެރި، އުފެއްދުންެތރި، 
ރަކާތްތެރިކަމުގެ ހިއްސާބޮޑު ހަ ވެރިކަމާއިޝައުގުޓެކްނޮލޮޖީއާއި އާ އުފެއްދުންތެރިަކމާ ލާމެހިފައިވުމުގެ ސަބަބުން ުޒވާނުންގެ 

 ދާއިރާއެއްގޮތުގައެވެ. 

   _________________________ 

 

 

                        


