
ސަޕްލައި ޗެއިންތަކުގައި ހިންގާ އިސްތިޙުޞާލާއި 

)އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަން( ދެކޮޅަށް ބާލީ ޕްރޮސެސްގެ އިންސާނީ 

ވަގުފާރިއާއި ބެހޭ ވަރކިންގ ގްރޫޕްގެ ފަރާތުން 

އެއްކޮށްފައިވާ ރަނގަޅު އާދަތަކުގެ މިސާލުތަކެއް

ސަޕްލައި ޗެއިންތަކުގައި ހިނގާ 

އިސްތިޙުޞާލު ހުއްޓުވުމަށް 

ބޭނުންކުރެވޭނެ ަރނަގުޅ ާއަދަތުކެގ 
ިމާސުލަތެކްއެގ ުޚލާާޞ ާވިފާޔެއްއ

އިންސާނުން ަވަގްށ ެއެތެރުކުރާމިއ،
 އިންސާނީ ވަގުފާރިއާއި އަދި އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ޤައުމުތައް ހުރަސްކޮށް ހިންގާ 

ކުށްތަކާއިބެހޭ ބާލީ ޕްރޮސެސް



ިއްނާސުންނ ަވަގްށ ެއެތެރުކުރާމިއ، ިއްނާސީނ ަވުގާފިރާއިއ ައިދ ެއަކާމިއ ުގޭޅޮގުތްނ 
ަޤުއުމަތްއ ުހަރްސޮކްށ ިހްނާގ ުކްށަތާކިއެބޭހ ާބީލ ްޕޮރެސްސ )ާބީލ ްޕޮރެސްސ( 

ުއެފުދީނ 2002 ަވަނ ައަހުރަގެއެވ. ިމީއ ަޤުއުމަތުކްނ ައިމްއަލައްށ ިއްސަނަގިއެގްނ، 
ައިދ އެޭގ ިންނުމްނަތްއ ަޤުއުމަތުކެގ ަމްއަޗްށ ލާިޒްމުނާވޮގަތްށ، ަސަރަޙްއީދ 

ެފްނަވުރަގިއ ިހްނގޭ ަމްޝަވާރުކުރުމެގ ަމުރަޙލާަތެކެކެވ. ިމ ަމްޝަވާރަތުކެގ ިރާޔަސުތ 
ަބަލަހްއަޓީނ ޮއްސްޓޭރިލާއ ާއިއ ިއްނޑީޮނިޝާއެގ ަސުރާކުރްނެނެވ. ިމ ަމްޝަވާރަތުކަގިއ 

46 ެމްނަބުރ ަޤުއުމްނާނިއ ަބިއަންލައުޤާވީމ 4 ަޖާމަޢުތްނ ަބިއެވިރެވެއެވ. 

ާޝިއުޢޮކްށަފިއަވީނ ޖްޫނ 2021 ަގިއ

މި ޚުލާޞާ ވާފިޔާއަކީ ސަރުކާރުތަކުގެ ސިޔާސަތު 

އެކަށައަޅާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ވަސީލަތެކެވެ. 

މީގައި ހިމެނެނީ، ސަޕްލައި ޗެއިންތަކުގައި ހިނގާ 

އިސްތިޙުޞާލާއި ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް 

ހަރުދަނާކުރާނެ ގޮތްތަކާއި މެދުގައި ސަރުކާރުތަކުން 

ވިސްނަމުންދާއިރު، އެކަމުގައި ސަރުކާރުތަކަށް އެހީއަކަށް 

ވެގެންދާނެ، ރަނގަޅު އާދަތަކުގެ މިސާލުތަކެކެވެ. މި 

ޚުލާޞާ ވާފިޔާއަކީ އަބަދުވެސް އެންމެ ފަހުގެ 

މަޢުލޫމާތުތަކުގެ އަލީގައި އަޕްޑޭޓްކުރެވެމުން ދާނެ އަދި 

ފުޅާކުރެވެމުންދާނެ 'ދިރިހުރި' ލިޔުމެކެވެ.

ުޝުކުރައާދުކުރްނ

ިމ ުޚލާާޞ ާވިފާޔ ަތްއާޔުރ ޮކްށަފިއަވީނ ާބީލ ްޕޮރެސްސެގ ިއްނާސީނ ަވުގާފިރާއިއ ެބޭހ ަވރިކްނގ ްގޫރްޕެގ ަފާރުތްނ، 
ިތީރަގިއާވ ަފާރްތަތުކެގ ެއީހެތިރަކާމިއ ެއުކަގެއެވ:

ޑިރެކްޓަރޭޓް އޮފް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފް އިންޑޮނީޝިއަން ސިޓިޒަންސް އެންޑް 

އިންޑޮނީޝިއަން ލީގަލް އެންޓިޓީސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒް

އިންޑޮނީޝިއާ

މޮޑަރން ސްލޭވަރީ އެންޑް ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގ ބްރާންޗް

ކަސްޓަމްސް ގްރޫޕް

އޮސްޓްރޭލިއަން ބޯޑަރ ފޯސް

އޮސްޓްރޭލިއާ

ޑިވިޜަން އަގެއިންސްޓް ޓްރާންސްނޭޝަނަލް ކްރައިމްސް

މިޔަންމާރ ޕޮލިސް ފޯސް

މިޔަންމާރ

އެމްޕްލޯޔަރ ސިސްޓަމްސް އެންޑް އެޝުރެންސް، އެމްޕްލޯއިމަންޓް ނިއުޒީލެންޑް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ބިޒްނަސް އިނޮވޭޝަން، އެންޑް އެމްޕްލޯއިމަންޓް

ނިއުޒީލެންޑް

ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގ އެންޑް ސްމަގްލިންގ އިންވެސްޓިގޭޝަން ބިއުރޯ

ކްރިމިނަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް

ސްރީލަންކާ

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އެންޓި-ޓްރެފިކިންގ
އޮފީސް އޮފް ދި އެޓަރނީ ޖެނެރަލް

ތައިލޭންޑް

އޮކިއުޕޭޝަނަލް ހެލްތު އެންޑް ސޭފްޓީ ޑިޕާޓްމަންޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް އެންޑް އެމިރަޓައިޒޭޝަން

ޔުނައިޓެޑް އެރެބް އެމިރޭޓްސް

އޮފީސް ޓު މޮނިޓަރ އެންޑް ކޮމްބެޓް ޓްރެފިކިންގ އިން ޕަރސަންސް

ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ސްޓޭޓް

ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް އޮފް އެމެރިކާ

ކޮންސިއުލަރ ޑިޕާޓްމަންޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒް

ވިއެޓްނާމް

1 ސަޕްލައި ޗެއިންތަކުގައި ހިނގާ އިސްތިޙުޞާލު ހުއްޓުވުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ަރނަގުޅ ާއަދަތުކެގ ިމާސުލަތެކްއެގ ުޚލާާޞ ާވިފާޔެއްއ



ިއްސަބްސ

ސަޕްލައި ޗެއިންތަކުގައި ހިނގާ އިސްތިޙުޞާލު ހުއްޓުވުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ރަނގަޅު އާދަތަކުގެ މިސާލުތަކުގެ ޚުލާޞާ ވާފިޔާ 

)ޚުލާޞާ ވާފިޔާ( ބާލީ ޕްރޮސެސްގެ އިންސާނީ ވަގުފާރިއާއި ބެހޭ ވަރކިންގ ގްރޫޕްގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުމަކީ 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ ބޮޑު އުފަލެކެވެ. މި ޚުލާޞާ ވާފިޔާގައި ހިމެނެނީ، ވަރކިންގ ގްރޫޕްގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 

އެއްކުރެވިފައިވާ ރަނގަޅު އާދަތަކުގެ މިސާލުތަކެވެ. މީގެ ބޭނުމަކީ ސަޕްލައި ޗެއިންތަކުގައި ހިނގާ އިސްތިޙުޞާލު ހުއްޓުވުމަށް 

ސަރުކާރުތަކުން މި ސަރަޙައްދުގައި ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކަށް އިތުރު އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. މިއީ ވަރކިންގ ގްރޫޕްގެ 

2019 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޖަލްސާގައި އަހަމިއްޔަތުކަން ދޭންޖެހޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ ކަމެކެވެ. އަދި 
'އެކްނޮލެޖް، އެކްޓް، އެޑްވާންސް )އޭ.އޭ.އޭ( ރިކޮމެންޑޭޝަންސ1ް އިން ލަފާދީފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ 
ގަވަރންމަންޓް އެންޑް ބިޒްނަސް ފޯރަމްއިން އަހަމިއްޔަތުކަން ދީފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ވެސް މިފަދަ ޚުލާޞާ 

ވާފިޔާއެއް އެކުލަވާލުން ހިމެނެއެވެ.

1	 International	Labour	Organization,	“Forced	labour,	modern	slavery	and	human	trafficking”	2014	 
https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--en/index.htm.

ސަޕްލައި ޗެއިންތަކުގައި ހިނގާ އިސްތިޙުޞާލުގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ގިނަ ވައްތަރުތައް ހިމެނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އިންސާނީ ވަގުފާރި، އަޅުން ގެންގުޅުން، އަދި 

މަސައްކަތްތެރިން އިސްތިޙުޞާލު ކުރުމުގެ ސީރިއަސް ވައްތަރުތަކުގެ ތެރޭ ހިމެނޭ ސަރވިޓިއުޑް، މަޖުބޫރުން މަސައްކަތް ކުރުވުން، ޑެޓް ބޮންޑޭޖް އަދި މަސައްކަތް 

ކުރުވުމަށާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށްޓަކައި އޮޅުވާލައިގެން މަސައްކަތްތެރިން ރެކްރޫޓްކުރުން ހިމެނެއެވެ. ދެރަކަމަކީ، ކުރިޔަށްވުރެ ވެސް މިފަދަ ކަންތައް ހިނގާ މިންވަރު 

އިތުރުވެފައިވާ ކަމެވެ. އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޭބަރ އޯގަނައިޒޭޝަނުން ލަފާކުރާގޮތުގައި ދުނިޔޭގައި 24 މިލިޔަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ތިބީ މަޖުބޫރުން މަސައްކަތްކުރުވުމުގެ 

ތެރޭ ތާށިވެފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކުގެ ސަޕްލައި ޗެއިންތަކުގައި ތިބި 16 މިލިޔަން މީހުން ހިމެނެއެވެ. މިކަމުން އިސްތިސްނާވާ ޤައުމެއް ނުވަތަ މި 

ނުރައްކާ ނެތް ޞިނާޢަތެއް ނެތެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން މި ސަރަޙައްދުގައި ވަނީ އިންސާނީ ވަގުފާރިއާއި އިސްތިޙުޞާލުގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވެފައެވެ. ކޮވިޑް-19 ގެ 
ސަބަބުން ކުރާ އިޤުތިޞާދީ އަސަރުތަކުގެ ސަބަބުން އިންސާނީ ވަގުފާރިއަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ ކަންތައްތައް ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާ ގެއްލުމާއި 

އާމްދަނީ ނުލިބުން ހިމެނެއެވެ. މިކަމުގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ މީހުން ދެނެގަތުމަށާއި އެމީހުންނަށް އެހީތެރިވެ ދިނުމަށްވެސް، ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ގޮންޖެހުންތަކެއް 

ދިމާވެފައިވެއެވެ.

އިސްތިޙުޞާލާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމުގައި އަދި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގައި ސަރުކާރުތަކުން މުހިއްމު ރޯލެއް އަދާކުރަން ޖެހެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި އަމިއްލަ ވިޔަފާރި، 

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމާޢަތްތައް އަދި މަދަނީ މުޖުތަމަޢާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ހިމެނެއެވެ. ނަމަވެސް، މިފަދަ ކުށްތަކާއި ދެކޮޅަށް އެކަނިމާއެކަނި 

މަސައްކަތެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. އިސްތިޙުޞާލާއި ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް، އަދި މިކަމުގެ ނުރައްކާ އޮތް މީހުން ރައްކާތެރިކޮށް އެމީހުންނަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށްޓަކައި، 

ސަރަޙައްދީ ފެންވަރުގައި އަދި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި ރަނގަޅު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެން ޖެހެއެވެ.

މި ޚުލާޞާ ވާފިޔާ އަކީ ސަރަޙައްދީ އެއްބާރުލުމާއި އެކުގައި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމުގެ މިސާލެކެވެ. މީގައި ހިމެނެނީ ވަރކިންގ ގްރޫޕްގެ މެންބަރު ސޯޅަ ޤައުމާއި 

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ތިން ޖަމާޢަތެއްގެ ފަރާތުން ހޯދުނު މަޢުލޫމާތާއި ތަޖުރިބާއާވެ. މީގެ ބޭނުމަކީ ސަޕްލައި ޗެއިންތަކުގައި ހިނގާ އިސްތިޙުޞާލު ހުއްޓުވުމަށް މިހާތަނަށް 

ހިންގިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކާއި މެދުގައި މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާކޮށް،  ސަރުކާރުތަކަށް މިކަމާއި ދެކޮޅަށް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފިޔަވަޅުއަޅަން ހިތްވަރުދިނުމެވެ.

ސަޕްލައި ޗެއިންތަކުގައި ހިނގާ އިސްތިޙުޞާލު ހުއްޓުވުމަށް ސަރުކާރުތަކުން ހިންގާ ޙަރަކާތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް، އަދި މިފަދަ ކުށްތަކުގެ ޝިކާރައަކަށް 

އެއްވެސް މީހަކު ވެފައި ނެތް މުސްތަޤުބަލެއް ހޯދުމަށްޓަކައި، ވާކިންގ ގްރޫޕާއި އެކުގައި، އަދި ބާލީ ޕްރޮސެސްގެ މެންބަރުންނާއި އެކުގައި، މި ކުރެވޭ  މަސައްކަތް 

ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ޢަޒުމު ކަނޑައަޅައިގެންނެވެ.

ިމްސ ަވެންއާސ ޮހްލެބްނ ިމްސަޓރ ޮރިލަޔްނިސާޔްހ ޯސިމާރޓް 
ކޯ-ޗެއަރ  ކޯ-ޗެއަރ 

ބާލީ ޕްރޮސެސް ވާކިންގ ގްރޫޕް އޮން  ބާލީ ޕްރޮސެސް ވާކިންގ ގްރޫޕް އޮން  

ޓްރެފިކިންގ އިން ޕާރސަންސް  ޓްރެފިކިންގ އިން ޕާރސަންސް  

އޮސްޓްރޭލިއަން ބޯޑަރ ޕޮލިސް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒް 

އޮސްޓްރޭލިއާ އިންޑޮނީޝިއާ 

ަބްސަތްއ ޭބުންނޮކްށަފިއާވ ޮގްތ
މި ޚުލާޞާ ވާފިޔާގައި އިސްތިޙުޞާލު މި ބަސް ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ އިންސާނީ ވަގުފާރި، އަޅުން ގެންގުޅުން، ސަރވިޓިއުޑް، މަޖުބޫރުން މަސައްކަތްކުރުވުން، ޑެޓް 

ބޮންޑޭޖް އަދި އޮޅުވާލައިގެން މަސައްކަތްތެރިން ރެކްރޫޓް ކުރުމަށެވެ. 

ުކުރ ަންނަތްއ

Bali Process Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related 
Transnational Crime

GABF Bali Process Government and Business Forum

ILO International Labour Organization

IOM International Organization for Migration

IPEC International Programme on the Elimination of Child Labour

NGO Non-government organization

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development

RSO Bali Process Regional Support Office

SDGs The United Nations Sustainable Development Goals

Compendium Compendium of Good Practice Examples to Combat Exploitation in  
Supply Chains

TIP Protocol Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially 
Women and Children, supplementing the United Nations Convention against 
Transnational Organized Crime

UN United Nations

UNGP United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights

UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees

UNODC United Nations Office on Drugs and Crime

Working Group Bali Process Working Group on Trafficking in Persons

3 ސަޕްލައި ޗެއިންތަކުގައި ހިނގާ އިސްތިޙުޞާލު ހުއްޓުވުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ަރނަގުޅ ާއަދަތުކެގ ިމާސުލަތެކްއެގ ުޚލާާޞ ާވިފާޔެއްއ2 ާބީލ ްޕޮރެސްސ



ެއުކެލިވެގްނާވ ަބިއަތްއ

6 ަސްޕަލިއ ެޗިއްނަތުކަގިއ ިހނާގ ިއްސިތުޙާޞލާިއ ެދޮކަޅްށ ަމަސްއަކްތުކުރން 

7 'ސަޕްލައި ޗެއިން' އަދި 'ސަޕްލައި ޗެއިންގެ ދެފުށް ފެނުން' މީގެ މާނައަކީ ކޮބާ؟ 
7 މައްސަލައިގެ ބޮޑުމިނާއި އަދި ފެތުރިފައިވާ މިންވަރު 

8 އާ އަދި މިހާރުވެސް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކެއް 

10 ަސްޕަލިއ ެޗިއްނަތުކަގިއ ިހނާގ ިއްސިތުޙާޞުލ ިސަފުކެރެވީނ ޮކްނޮގަތަކްށ؟ 

11 އިސްތިޙުޞާލަކީ ކޮބާ؟ 

11 ދުނިޔޭގެ ސަޕްލައި ޗެއިންތަކުގައި ހިނގާ އިސްތިޙުޞާލު 

12 ވަކިދާއިރާތަކަށް ޚާއްޞަ ކޭސް ސްޓަޑީތައް 

15 ަބިއަންލައުޤާވީމ ިސާޔެޤްއަގިއ ިއްސިތުޙާޞުލ ާމަނުކުރން 

 އިންސާނީ ވަގުފާރި، ޚާއްސަކޮށް އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިން ބޭނުންކުރުން، ހުއްޓުވުމާއި، މަދުކުރުވުމާއި، 

16 އެކަމަށް އަދަބުދިނުމާއި ބެހޭ ޕްރޮޓޮކޯލް 
17 އައި.އެލް.އޯ ފޯރސްޑް ލޭބަރ ކޮންވެންޝަން، 1930 )ނަމްބަރު. 29( 

17 ޕ029ީ – ޕްރޮޓޮކޯލް އޮފް 2014 ޓު ދަ ފޯރސްޑް ލޭބަރ ކޮންވެންޝަން، 1930 
17 އައި.އެލް.އޯ ސ189ީ، ޑޮމެސްޓިކް  ވަރކަރސް  ކޮންވެންޝަން، 2011 

17 ުޔަނިއެޓްޑ ޭނަޝްންސ ަގިއިޑްނގ ްޕިރްނިސްޕްލްސ ޮއްނ ިބްޒަންސ ެއްންޑ ިހުއަމްނ ަރިއްޓްސ 

19 ަމިއަގނުޑ ިޢާބާރްތަތްއ: ާމަނުކުރްނ ައިދ ަމުފޫހްމަތއް 

20 ކުށުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އިސްތިޙުޞާލު 

22 މަސައްކަތްތެރިންގެ ރައްކާތެރިކަން 

23 ވިޔަފާރިތަކާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް 

24 ަސުރާކުރަތަކްށ ުކެރވީޭނ ޮކްނ ަކްނަތްއަތެކްއ؟ 
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ަސްޕަލިއ ެޗިއްނަތުކަގިއ ިހނާގ 
ިއްސިތުޙާޞލާިއ ެދޮކަޅްށ ަމަސްއަކްތުކުރްނ

ައުޅަގނުޑެމްނ ޮކްނެމ ުދަވަހުކ ަގެނ، ިވްއާކ ައިދ ޭބުންނުކާރ ުމަދލާިއ ިޚުދަމްތަތުކެގ 
ަސްޕަލިއ ެޗިއްނަތުކަގިއ ިހެމޭނ ެއަތްއ ިމިލަޔްނ ީމުހްނެންއ ުދިނޭޔަގިއ 

ިއްސިތުޙާޞުލ ުކެރެވުމްނެދެއެވ. ަސްޕަލިއ ެޗިއްނަތުކަގިއ ިއްސިތުޙާޞުލުކުރްނ ުހިރާހ 
ިޞާނަޢެތްއަގިއ ައިދ ާދިއާރަތެކްއަގިއ ިހނަގެއެވ. އެޭގެތޭރަގިއ ފާޭރްނ ުނަވަތ ެހުދްނ 
ުއެފްއުދާމިއ ާކާނ ުއެފްއުދްނ، ައާސީސ ުޢްމާރީނ ަވީސަލްތަތްއ ަކަމްށާވ ަމުގަތާކިއ 

ިޢާމާރްތަތްއ ިބާނުކުރްނ، ައިދ ޮފާޅ ާސުފޮކްށިދުންނ ަފަދ ިޚުދަމްތަތްއ ެވްސ 
ިހެމެނެއެވ. ުދިނޭޔެގ ުހިރާހ ަސަރަޙްއެދްއަގިއ ެވްސ ަސްޕަލިއ ެޗިއްނަތުކަގިއ 
ިއްސިތުޙާޞުލ ަވަރްށ ަލުދެވިތ ަދަރަޖައަކްށ ިހނަގެއެވ. ައިދ ީމެގ ަސަބުބްނ 

ައަހަރުކ 150 ިބިލައްނ ެއެމިރާކ ޑަޮލުރެގ ާނާޖިއުޒ ަފިއާދ ިލެބެއެވ.2 

 International Labour Organization, “ILO says f orced labour generates annual profits of  US$150 billion” 20 May 2014  2 
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'ަސްޕަލިއ ެޗިއްނ' ައިދ 'ަސްޕަލިއ ެޗިއްނެގ ެދުފްށ ެފުންނ' ީމެގ ާމަނައީކ ޮކާބ؟
ކޮންމެ ސަރުކާރެއް އަދި ވިޔަފާރިއެއްގައި ވެސް ސަޕްލައި ޗެއިން ހުރެއެވެ. މި ސަޕްލައި ޗެއިންތަކުގައި ހިމެނެނީ ސަރުކާރު ނުވަތަ ވިޔަފާރި ހިންގުމަށް ބޭނުންވާނެ 

މުދާތަކާއި ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ މީހުންނެވެ. މިސާލަކަށް، ފެޝަން ދާއިރާގެ ވިޔަފާރިއެއް ނުވަތަ ކުންފުންޏެއްގެ ސަޕްލައި ޗެއިންގައި ހިމެނެނީ ގަހުން ކަފަ ބިންނަ 

މަސައްކަތްތެރިންނާއި، އުއިން ފޮތި ތައްޔާރުކުރާ މަސައްކަތްތެރިންނާއި، ފޮތި ފަހައިގެން ހެދުން ތައްޔާރުކުރާ މަސައްކަތްތެރިންނާއި، ފަހާފައިވާ ހެދުން ފެޝަން 

ކުންފުނީގެ ފިހާރަތަކަށް ގެންދާ ޓްރަކް ނުވަތަ ލޮރީ ޑްރައިވަރުންނާއި އަދި އެ ފިހާރަތަކުގައި ހެދުން ވިއްކުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނެވެ. ހަމަ މިގޮތަށް، 

ސަރުކާރެއްގެ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ސަޕްލައި ޗެއިންގައި ހިމެނެނީ ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ ޤުދުރަތީ ބާވަތްތައް އޭގެ އަސްލު ސިފައިގައި ނަގާ 

މަސައްކަތްތެރިންނާއި، އެފަދަ ބާވަތްތައް ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗަށް ބަދަލުކުރާ މަސައްކަތްތެރިންނާއި، ކާރުޚާނާތަކުން ޢިމާރާތްކުރާ ސައިޓަށް ތަކެތި އުފުލާ 

މަސައްކަތްތެރިންނާއި، އަދި ޢިމާރާތްކުރާ ސައިޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނެވެ.

ގިނަފަހަރަށް، ސަޕްލައި ޗެއިންތަކުގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތްތެރިންނަކީ އިންސާނީ ވަގުފާރިއާއި އިސްތިޙުޞާލަށް ހުށަހެޅުމުގެ ނުރައްކާ ބޮޑު މީހުންނެވެ. އެކަމަކު ވަރަށް 

ގިނަ ސަރުކާރުތަކަށާއި އަދި ވިޔަފާރިތަކަށް އެމީހުންގެ ސަޕްލައި ޗެއިންތަކާއި މެދު އެނގެނީ ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށެވެ. މީގެ ސަބަބުން ސަޕްލައި ޗެއިންތަކުގައި 

ހިނގާ އިންސާނީ ވަގުފާރިއާއި އަދި އިސްތިޙުޞާލު ދެނެގަތުމަށް އުނދަގޫވެއެވެ. ސަރުކާރުތަކާއި ވިޔަފާރިތަކުން އެ ފަރާތްތަކުގެ ސަޕްލައި ޗެއިން ބޮޑަށް 

ދަސްކުރުމަށްޓަކައި، އެ ފަރާތްތަކުން ބޭނުންކުރާ މުދަލާއި ޚިދުމަތްތައް އުފައްދަނީ ކިހިނެއްކަމާއި އަދި ފޯރުކޮށްދެނީ ކިހިނެއްކަން ދެނެގަތުން މުހިއްމެވެ. އޭރުން 

ސަޕްލައި ޗެއިންތަކުގެ ދެފުށް ފެންނަ މިންވަރު އިތުރުވެ، އިންސާނީ ވަގުފާރިއާއި އަދި އިސްތިޙުޞާލު ދެނެގަނެ ފާހަގަކުރަން ފަސޭހަވާނެއެވެ.

ަމްއަސަލިއެގ ޮބުޑިމާނިއ ައިދ ެފުތިރަފިއާވ ިމްނަވުރ
ސަޕްލައިޗެއިން ތަކުގައި ހިނގާ އިސްތިޙުޞާލަކީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރެވޭ މައްސަލައެކެވެ. އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޭބަރ އޯގަނައިޒޭޝަން )އައި.އެލް.އޯ( އިން 

ލަފާކުރާގޮތުގައި މަޖުބޫރުން މަސައްކަތްކުރުވާ 24 މިލިޔަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ދުނިޔޭގައި އެބަތިއްބެވެ.3 މީގެ ތެރެއިން 16 މިލިޔަން މީހުން ހިމެނޭކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ 

ޢިމާރާތްކުރުން، ފޭރާން އުފެއްދުން، ދަނޑުވެރިކަން އަދި ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތްތައް ފަދަ ޞިނާޢަތްތަކުގެ ސަޕްލައި ޗެއިން ތަކުގައެވެ. 

މީގެ ތެރެއިން 50 އިން ސައްތަ މީހުން އިސްތިޙުޞާލުކުރެވެނީ ޑެޓް ބޮންޑޭޖްގެ ތެރެއިންނެވެ.4

މިފަދަ އިސްތިޙުޞާލުގެ ޝިކާރައަށް ވެފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން 4.8 މިލިޔަން މީހުން ވަނީ މަޖުބޫރުން ޖިންސީގޮތުން އިސްތިޙުޞާލު ކުރެވޭ މީހުންނަށެވެ. އަދި 4 

މިލިޔަން މީހުން ތިބީ ދައުލަތުން މަޖުބޫރުކޮށްގެން މަސައްކަތްކުރުވާ މީހުންގެ ގޮތުގައެވެ.4

މިގޮތަށް އިސްތިޙުޞާލު ކުރެވޭ މީހުންގެ ތެރޭ އަންހެނުންނާއި އަންހެންކުދިން ގިނަ ޢަދަދަކަށް ހިމެނެއެވެ. ފައިސާގެ ބޭނުމުގައި ހިންގާ ޖިންސީ ވިޔަފާރިތަކުގެ 

ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ މީހުންގެ 99 އިން ސައްތަ އަކީ އަންހެނުންނާއި އަންހެންކުދިންނެވެ. އަދި އެހެން ދާއިރާތަކުގައި އިސްތިޙުޞާލުކުރެވޭ މީހުންގެ 58 އިން ސައްތަ 

އަކީ އަންހެނުންނާއި އަންހެންކުދިންނެވެ.4

މަޖުބޫރުން މަސައްކަތްކުރުވުމަކީ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ޤައުމެއްގައި ވެސް ހިނގާ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް މިކަން އެންމެ ބޮޑަށް ފެތުރިފައި އޮތީ އޭޝިއާ އަދި ޕެސިފިކްގެ 

ސަރަޙައްދުގައެވެ.5

 International Labour Organization, “Forced labour, modern slavery and human trafficking” 2014  3 
 https://www.ilo.org/global/topics/f orced-labour/lang--en/index.htm.

 International Labour Organization, “Ending f orced labour by 2030: A review of  policies and programmes” 10 December 2018  4 
https://www.ilo.org/global/topics/f orced-labour/publications/WCMS_653986/lang--en/index.htm.

 International Labour Organization, “Forced Labour in Asia and the Pacific” 2021  5 
https://www.ilo.org/asia/areas/f orced-labour/WCMS_634534/lang--en/index.htm.

7 ސަޕްލައި ޗެއިންތަކުގައި ހިނގާ އިސްތިޙުޞާލު ހުއްޓުވުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ަރނަގުޅ ާއަދަތުކެގ ިމާސުލަތެކްއެގ ުޚލާާޞ ާވިފާޔެއްއ ާބީލ ްޕޮރެސްސ 6



ާއ ައިދ ިމާހުރެވްސ ިދާމެވަފިއާވ ޮގްނެޖުހްނަތެކްއ
ދުނިޔޭގައި ކުރިމަތިވެފައިވާ ބައެއް ޙާލަތުތަކުގެ ސަބަބުން، އިސްތިޙުޞާލަށް ހުށަހެޅޭފަދަ މަސައްކަތްތެރިންގެ އާބާދީއެއް އުފެދިދާނެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި:

ހަނގުރާމައާއި ތަޅާފޮޅުމުގެ ނުރައްކާ ޖިއޮގްރަފިކްގޮތުން އޮތުން، ހިޖުރަކުރާ މީހުން ގިނަވުން، އަމިއްލަ ވަޒަނުން ބޭރުގައި ދިރިއުޅެން ޖެހޭ އަދި ގެދޮރުނެތް މީހުން  	

ގިނަވުން، އަދި ހިންގުމުގެ ނިޒާމު ދޯދިޔާވުން

‘ރޭސް ޓު ދަ ބޮޓަމް' ނުވަތަ މުދަލާއި ޚިދުމަތްތައް ވީހާވެސް ޚަރަދުކުޑަކޮށް އުފެއްދުމަށް ވިސްނައިގެން ވިޔަފާރި ހިންގުން 	

ސަޕްލައި ޗެއިންތަކަށް އަންނަމުންދާ ގިނަގުނަ އަދި ވިސްނައިގަންނަން އުނދަގޫ ބަދަލުތައް 	

 މި ދެންނެވުނު ޙާލަތުތަކަކީ ސަޕްލައި ޗެއިންތަކުގައި ހިނގާ އިސްތިޙުޞާލު ހުއްޓުވުމަށް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކެވެ. 

ހަމަ މިއާއިއެކު، ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަން ފަދަ އަލަށް ކުރިމަތިވަމުންދާ ގޮންޖެހުންތަކުގެ ސަބަބުން އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަދި ހުނަރުވެރި ޙައްލުތަކެއް ހޯދަން 
ޖެހިފައިވެއެވެ.

ިޖޮއްގަރިފްކޮގުތްނ ިދާމާވ ުނަރްއާކަތްއ
އާބާދީ އިސްތިޙުޞާލަށް ހުށަހެޅުން އިތުރުވެގެންދާނެ މައިގަނޑު ސަބަބުތައް ހުރިހާ ޤައުމެއްގައިވެސް މެދުވެރިވެދާނެއެވެ. މީގެތެރޭގައި:

ހަނގުރާމަ ނުވަތަ ތަޅާފޮޅުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ޤުދުރަތީ ކާރިސާތަކުގެ ސަބަބުން ވަޒަނުން ބޭރުވާންޖެހުން ނުވަތަ ގެދޮރު ނެތުން 	

ވަޒީފާ ނެތުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށްވުރެ މަދުން ވަޒީފާ ލިބެން ހުރުމުގެ ސަބަބުން އުފެދޭ ފަޤީރުކަން 	

ޤާނޫނުގެ ބާރުގެ މައްޗަށް ވެރިކަން ހިންގުން ބަލިކަށިވުން 	

ހަމަހަމަކަން ނެތުމާއި ވަކި ބަޔަކު ބާކީކުރެވިގެންދިއުން 	

މަސައްކަތްތެރިންނަށް ވަޒީފާދިނުމުގައި ކަމުނުދާ އާދަތަކެއް ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި އޮތުން 	

މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގައި ދެވޭ ރައްކާތެރިކަން ކުޑަވުން 	

ިވަޔާފީރެގ ާއަދަތްއ - ‘ޭރްސ ުޓ ަދ ޮބަޓްމ'
ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމަށާއި، މުދަލާއި ޚިދުމަތް އުފައްދައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހޭދަވާ ވަގުތު ކުޑަކުރުމަށް އަމާޒުކޮށްގެން 'ރޭސް ޓު ދަ ބޮޓަމް' އެއްގައި ބައިވެރިވުމުން، 
ސަރުކާރުތަކަށާއި އަދި ވިޔަފާރިތަކަށް، މަސައްކަތްތެރިން އިސްތިޙުޞާލު ކުރުމުގައި ނުސީދާކޮށް ބައިވެރިވެވެއެވެ. ޚަރަދުކުޑަކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ވިޔަފާރިތަކުން 

އަޅާއިރު، އެ ފަރާތްތަކުގެ ނިންމުންތަކުގެ ސަބަބުން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދާއިރާއިން ކުރާ އަސަރުގެ މައްޗަށް ވިސްނާނުލެވި ހިނގައިދާނެއެވެ. ޚާއްޞަކޮށް އެ 

ފަރާތްތަކުގެ ސަޕްލައި ޗެއިންތަކުގެ އެންމެ އެތެރޭގައި ފޮރުވިފައިތިބޭ އެންމެ ނިކަމެތި ނުވަތަ އަސަރުކުރުން އެންމެ އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ކުރާ އަސަރެވެ.

ހަމަ މިފަދައިން، ބޭރުގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ގެނައުމަށް ބޭނުންވެގެން، އެކަށޭނަ މަސައްކަތުގެ މާޙައުލެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ހެދިފައި ހުންނަ ޤަވާޢިދުތަކާއި އެފަދަ 

ޤަވާޢިދުތައް ތަންފީޒުކުރުން، ސަރުކާރަކުން ލުއިކޮށްފާނެއެވެ. އެއީ އެޤައުމެއްގައި ހިންގަމުންދާ ވިޔަފާރިތަކުގެ ފަރާތުން މަސައްކަތްތެރިންނަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު 

ކުޑަކުރުމަށެވެ. މީގެ ބަދަލުގައި ސަރުކާރުތަކުން އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކާއި ގުޅިގެން 'ރޭސް ޓު ދަ ޓޮޕް' ގައި ބައިވެރިވެ، ވިޔަފާރިތަކުގެ މެދުގައި މަސައްކަތުގެ މާޙައުލު 

ރަނގަޅުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެއެވެ. އެގޮތުން ވިޔަފާރިތަކުން ތަކެތި ގަތުމުގައި ގެންގުޅޭ އާދަތަކުގެ ތެރޭގައި ޒިންމާދާރު އަދި ދެފުށް ފެންނަ ސަޕްލައި 

ޗެއިންތަކަށް މަގުފަހިވާފަދަ އާދަތައް އަށަގެންނެވުމަށް ސަރުކާރުތަކުން އެހީތެރިވެވިދާނެއެވެ. އަދި ޒިންމާދާރު ވިޔަފާރީގެ އާދަތަކަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން، ޕަބްލިކް 

ސެކްޓަރއިން ނުވަތަ ސަރުކާރުތަކުން މުދަލާއި ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމުގައި ގެންގުޅޭ ހަމަތައް ހަރުދަނާ ކުރެވިދާނެއެވެ.

ަލާފ: ައިމްއަލ ިވަޔާފިރަތަކްށ ިމަކްނަތްއ ަފުހްމެވ ޭދަހާވ ިމްނަވުރ ިއުތުރުކުރަމްށ 
ެއ ަފާރްތަތާކިއ ެއުކަގިއ ަމަސްއަކްތުކާރެށެވ.

ޒިންމާދާރު ވިޔަފާރީގެ އާދަތަކަށް ބާރުއެޅުމަށާއި، ސަޕްލައި ޗެއިންގެ ދެފުށް ފެންނަ މިންވަރު އިތުރުކުރުމަށް،  	

ޤަވާޢިދުތައް ހަދައިގެން، އަދި ޤަވާޢިދުތަކުގެ އިތުރުން އެހެން އިސްނެގުންތަކާއި އެކު، ސަރުކާރުތަކުން އަމިއްލަ 

ވިޔަފާރިތަކާއި އެކުގައި މަސައްކަތްކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ.

ސަރުކާރުތަކަށް ބޭނުންވާ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ސަޕްލަޔަރުންނާއި އެކުގައި، ޕަބްލިކް ސެކްޓަރގެ ސަޕްލައި  	

ޗެއިންތަކުގައި ހުންނަ އިސްތިޙުޞާލަށް މަގުފަހިވާ ކަންތައް ހުއްޓުވުމަށް،  ސަރުކާރުތަކަށް މަސައްކަތް 

ކުރެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން ސަރުކާރުތަކަށް ސަޕްލައިކޮށްދޭ ސަޕްލަޔަރުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ސާފު އުޞޫލުތަކެއް 

ކަނޑައަޅައި އެންގިދާނެއެވެ.

ަސްޕަލިއ ެޗިއްނައްށ ައްނަނ ިގަނުގަނ ަބަދުލަތްއ
ސަޕްލައި ޗެއިންއަކީ މުޅި ދުނިޔެއަށް ފެތުރިފައިވާ އެއްޗެއްކަމުން، އެއްޗެއް ހުރިތަނަކުން ހޯދުން، އުފެއްދުން، މުދަލާއި ޚިދުމަތް ތައްޔާރުކުރުމާއި ފޯރުކޮށްދިނުން، މިއީ 

ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ހިނގާފާނެ ކަންކަމެވެ. ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ސަޕްލައި ޗެއިންތަކަށް މިހާރު ދަނީ ބޮޑެތި ބަދަލުތައް އަންނަމުންނެވެ. އަދި  ސަޕްލައި 

ޗެއިންތައް ހިނގާ މިންވަރު ވަނީ ވަރަށް ހަލުވި ވެފައެވެ. މީގެ މާނައަކީ ސަޕްލައި ޗެއިންތައް މިހާރު ވަނީ ކުރިޔަށްވުރެ ދެނެގަންނަން އަދި ހޯދައިގަންނަން 

އުދަގޫވެފައެވެ.  ބޭނުންކުރާ މީހުންނާއި ހަމަޔަށް ގިނަ މުދާތައް އަންނަނީ އުފައްދާމީހުން، ތައްޔާރުކުރާ މީހުން، ޑިސްޓްރިބިއުޓްކުރާ މީހުން، އަދި ރީޓެއިލަރުންގެ ދިގު 

ޗޭނެއްގެ ތެރެއިން ލާފައެވެ. މީގެ ސަބަބުން، ސަޕްލައި ޗެއިންގެ ވަރަށް ފުނުގައި އިސްތިޙުޞާލު ފޮރުވިފައި ހުރެދާނެއެވެ. އަދި އެކަން ދެނެގަނެ ފާޅުކުރަން އުނދަގޫ 

ވެދާނެއެވެ. މީގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން، ވިޔަފާރިތަކާއި ސަރުކާރުތަކަށް ގިނަފަހަރަށް ނޭނގި ތިބެވެސް އިސްތިޙުޞާލަށް މަގުފަހި ކޮށްދެވެއެވެ.

ޮކިވްޑ-19 ެގ ަބިލަމުޑަކްނ
ދުނިޔޭގައި ފެތުރިފައިވާ ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން، އިސްތިޙުޞާލުގެ ނުރައްކާ، ެއފަދަ އާދަތަކަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އެންމެ ބޮޑަށް އޮންނަ 

މަސައްކަތްތެރިންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މިންވަރު ބޮޑުވެގެން ގޮސްފިއެވެ. އޭގެތެރޭގައި ސަޕްލައި ޗެއިންތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މަސައްކަތްތެރިން ވެސް ހިމެނެއެވެ. މި 

ނުރައްކާ އިތުރުވީ ކިތަންމެ ސަބަބަކާއި ގުޅިގެންނެވެ. އޭގެތެރޭގައި:

ވަޒީފާއާއި މަސައްކަތާއި އާމްދަނީގެ ފުރުޞަތުތައް ގެއްލިގެންދިއުން 	

މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގައި ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤުތަކާއި މެދުގައި ހޭލުންތެރިކަން ދަށްވުން 	

މިވަގުތު ބޭނުންޖެހިފައިވާ މިންވަރަށް ޤާބިލު މަސައްކަތްތެރިން ނެތުމުން ބައެއް މީހުންނަށް އާދަޔާ ޚިލާފަށް ގިނައިރު މަސައްކަތްކުރަން ޖެހުން 	

ސަޕްލައި ޗެއިންތަކުގައި މީހުންނާއި ތަކެތި ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ނެތުމުގެ ސަބަބުން ޑިމާންޑް އިތުރުވުން، އަދި 	

ދަތުރުކުރުމަށް އޮތް ހުރަސްތަކާއި މަސައްކަތްތެރިންނަށް އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ޤައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރުމަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އުނދަގޫ ތަކުގެ ސަބަބުން 	

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން ދަތުރުފަތުރަށް އެޅިފައިވާ ހުރަސްތަކާއި، އެކަކު އަނެކަކާއި މުޢާމަލާތު ކުރުމުގައި ދިމާވެފައިވާ އުނދަގޫތަކާއި، އަދި 
މަސައްކަތްތެރިންގެ ޙާލަތަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން، އިސްތިޙުޞާލުގެ ނުރައްކާ އޮތް މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހަދާ ދިރާސާތަކުގެ ނިޒާމުތަކާއި އަދި އެކަން 

ހުއްޓުވުމަށް ގެންގުޅޭ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ނިޒާމަށް ވެސް ވަނީ ލޮޅުން އަރާފައެވެ. މީގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ ސަޕްލައި ޗެއިންތަކުގައި ތިބި މަސައްކަތްތެރިންނަށް 

އިސްތިޙުޞާލަށް ހުށަހެޅުމުގެ ނުރައްކާ ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން އިސްތިޙުޞާލުގެ ނުރައްކާ އިތުރުވެފައިވާތީ އެކަމަށް ޙައްލެއް ހޯދުމަށް، 

ސަރުކާރު ތަކުންނާއި ވިޔަފާރިތަކުން، ޙާލަތު ރަގަޅަށް ބަލަމުން ދިއުމާއި އެކުގައި މަސައްކަތްކުރުން މުހިއްމެވެ.

9 ސަޕްލައި ޗެއިންތަކުގައި ހިނގާ އިސްތިޙުޞާލު ހުއްޓުވުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ަރނަގުޅ ާއަދަތުކެގ ިމާސުލަތެކްއެގ ުޚލާާޞ ާވިފާޔެއްއ8 ާބީލ ްޕޮރެސްސ



ަސްޕަލިއ ެޗިއްނަތުކަގިއ ިހނާގ 
ިއްސިތުޙާޞުލ ިސަފުކެރެވީނ ޮކްނޮގަތަކްށ؟

ިއްސިތުޙާޞަލީކ ޮކާބ؟
ސަޕްލައި ޗެއިންތަކުގައި ހިނގާ އިސްތިޙުޞާލުގެ ތެރޭގައި މަޖުބޫރުކުރުން، ބިރުދެއްކުން އަދި އޮޅުވާލުން ފަދަ ގޮތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން މީހުންގެ ނާޖާއިޒު ފައިދާ 

ނެގުމާއި އެމީހުން މިނިވަންކަމުން މަޙުރޫމްކުރުމުގެ ސީރިއަސް ޢަމަލުތައް ހިމެނެއެވެ. މި ޚުލާޞާ ވާފިޔާގައި އިސްތިޙުޞާލު މާނަކުރުމުގައި، މަސައްކަތުގެ މާޙައުލާއި 

ޙާލަތު ހުންނަންވީ މިންވަރަށްވުރެ ދަށްކޮށް ހުރުން ނުވަތަ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ އުޖޫރައަށްވުރެ މަދުން ދިނުން ފަދަ އާދަތައް ނުހިމަނަމެވެ. ނަމަވެސް މިފަދަ 

އާދަތަކަކީވެސް ގެއްލުންދެނިވި އަދި އިސްތިޙުޞާލުގެ ބައެއް ކޭސްތަކުގެ ތެރެއިން ވެސް ފެނިގެންދާ އާދަތަކެވެ. ތިރީގައިވާ ގޮޅިތަކުން ދައްކުވައިދެނީ މަސައްކަތް 

ކުރުވުމުގެ ރަނގަޅު މިންގަނޑުތަކާއި އަޅާކިޔާއިރު މަސައްކަތްތެރިން އިސްތިޙުޞާލުކުރުން ފެނިގެންދާ ގޮތެވެ.

ުދިނޭޔެގ ަސްޕަލިއ ެޗިއްނަތުކަގިއ ިހނާގ ިއްސިތުޙާޞުލ
ދުނިޔޭގައި އިސްތިޙުޞާލު ކުރެވޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު އިސްތިޙުޞާލު ކުރެވިގެންދަނީ ދުނިޔޭގެ ސަޕްލައި ޗެއިންތަކުގެ ތެރޭގައެވެ. ސަޕްލައި ޗެއިންގެ ކޮންމެ 

ސްޓޭޖެއް ނުވަތަ މަރުޙަލާއެއްގައިވެސް އިސްތިޙުޞާލު ހިނގާފާނެއެވެ. މީގެތެރޭގައި:

އެހެން އެއްޗެއް އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ  ވަސީލަތްތައް އުފެއްދުމުގައި 	

މުދާތައް އުފެއްދުމުގައި ނުވަތަ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ސާފުކުރުމުގައި 	

ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި، މިސާލަކަށް ފޮޅާ ސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ނުވަތަ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތުގައި 	

ދުނިޔޭގެ އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް  އުޅަނދުފަހަރުގައި މުދާ ފޮނުވުމުގައި ނުވަތަ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި، އަދި 	

މިހާރު ބޭނުންކުރެވެމުން ނުދާ މުދާ ނައްތާލުމުގައި، ރޫޅާލުމުގައި ނުވަތަ ހުރި ތަނަކުން ނެގުމުގައި 	

މަސައްކަތްތެރިންނާއި ގުޅިފައިވާ ކޮންމެ މަރުޙަލާއެއްގައި ވެސް އިސްތިޙުޞާލު ހިނގާފާނެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި މަސައްކަތްތެރިޔާއަށް ވަޒީފާ ދިނުމުގައި، ވަޒީފާ އަދާކުރާ 

ދުވަސްވަރު، އަދި ވަޒީފާއިން ވަކިވާ ނުވަތަ ވަކިކުރެވޭ ވަގުތު ވެސް ހިމެނެއެވެ. ސަޕްލައި ޗެއިންތަކުގައި އިސްތިޙުޞާލު ހިނގާ ގިނަގުނަ ގޮތްތައް ހުންނައިރު، 

އިސްތިޙުޞާލަށް ހުށަހެޅުމުގެ ނުރައްކާ ބޮޑުކަން އަންގައިދޭ މައިގަނޑު ސިފަތަކެއް ވެއެވެ:

ާދިއާރ ުނަވަތ ިޞާނަޢުތެގ ުނަރްއާކަތްއ: ބައެއް ދާއިރާ ނުވަތަ ޞިނާޢަތްތަކުގެ ބާވަތުންނާއި، އުފައްދާ ތަކެތީގެ ގޮތުން އަދި އުފައްދާ ގޮތުން، އިސްތިޙުޞާލަށް 	 
ހުށަހެޅުމުގެ ނުރައްކާ ބޮޑެވެ. މިސާލަކަށް، މިފަދަ ނުރައްކާ ބޮޑުކަމަށް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ޞިނާޢަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް 

ބިމާއި ކަނޑުން ނެގުން، ފޮތި އުފެއްދުމާއި ފެޝަން، މަސްވެރިކަން، އިލެކްޓްރޯނިކްސް، ފޮޅާ ސާފުކުރުން އަދި ދަނޑުވެރިކަން ހިމެނެއެވެ.

ުމާދ ުނަވަތ ިޚުދަމުތެގ ާބަވުތްނ ެއުކެލވޭ ުނަރްއާކަތްއ: ބައެއް ބާވަތުގެ މުދާ ނުވަތަ ޚިދުމަތް އުފައްދާ ގޮތުން، ފޯރުކޮށްދޭގޮތުން ނުވަތަ ބޭނުން ކުރެވޭގޮތުން، 	 
ނުރައްކާ ބޮޑުވެގެންދެއެވެ.

ިޖޮއްގަރިފްކޮގުތްނ ުހްނަނ ުނަރްއާކަތްއ: ހިންގުމުގެ ނިޒާމް ބަލިކަށިވުމުން، ޤާނޫނުގެ ބާރު ހިންގުން ދޯދިޔާވުމުން، ހަނގުރާމައާއި ތަޅާފޮޅުމުގެ ސަބަބުން، 	 
ކަރަޕްޝަނާއި ފަސާދައިގެ ސަބަބުން، އަމިއްލަ ވަޒަނުން ބޭރުވާންޖެހި ގެދޮރު ނެތުމުގެ ސަބަބުން، އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކޮށްދޭން ދައުލަތަށް ނުކުޅެދުމުގެ 

ސަބަބުން، ހިޖުރަކުރާ މީހުން ގިނަ ޢަދަދަކަށް ތިބުމުން، އަދި ފަޤީރުކަމާއި ފުޅާކޮށް ފެތުރިފައިވާ ތަފާތުކުރުންތައް ފަދަ އިޖުތިމާޢީ އަދި އިޤުތިޞާދީ ސަބަބުތަކުގެ 

ސަބަބުން، ބައެއް ޤައުމުތަކުގައި އިސްތިޙުޞާލަށް ހުށަހެޅުމުގެ ނުރައްކާ މަތިވެއެވެ.

ިވަޔާފީރަގިއ ެއުކެލވޭ ުނަރްއާކަތްއ: ވަކި ވިޔަފާރިއެއްގެ ސަޕްލައި ޗެއިން ބައްޓަން ކޮށްފައި ހުންނަ ގޮތުން އިސްތިޙުޞާލަށް ހުށަހެޅުމުގެ ނުރައްކާ މަތިވެއެވެ. 	 
މިސާލަކަށް، ސަބްކޮންޓްރެކްޓް ކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބިނާވެފައިވާނަމަ އަދި މަސައްކަތްތެރިން ހޯދުމުގައި ރެކްރޫޓްކުރާ މީހުން ނުވަތަ ރެކްރޫޓްކުރާ ކުންފުނިތައް 

ގެންގުޅޭނަމަ އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ އަދި އިސްތިޙުޞާލަށް ހުށަހެޅުމުގެ ނުރައްކާ މަތިވެއެވެ.

 ަމަސްއަކްތެތިރްނ ިއްސިތުޙާޞުލ 
ުކުރުމެގ ާބަވްތަތްއ

މަޖުބޫރުކުރުވުމާއި، ބިރުދެއްކުމާއި އަދި  	

އޮޅުވާލުމުގެ ސަބަބުން 

މަސައްކަތްތެރިންނަށް 

މަސައްކަތްކުރުމާއި ދެކޮޅު ހެދުމުގެ 

ފުރުޞަތު ނެތުން އަދި 

މަސައްކަތްކުރުން ހުއްޓާލުމުގެ 

ފުރުޞަތު ނުލިބުން

މަސައްކަތްތެރިން އެމީހުންގެ އަމިއްލަ  	

ފަރުދީ މިނިވަންކަމުން މަޙުރޫމް 

ކުރެވިފައިވުން

ަމަސްއަކުތެގ ާމަޙުއލާިއ ާޙަލުތ ުހްނަންނ ެޖޭހ 
ިމްނަވަރްށުވެރ ަދްށޮކްށ ުހުރްނ ުނަވަތ 

ުނަރްއާކެތިރ ާޙަލެތްއަގިއ ުހުރްނ

މަސައްކަތްތެރިޔާއަށް މަސައްކަތްކުރަން ދެކޮޅު  	

ހަދައި ނުވަތަ މަސައްކަތްކުރުން ހުއްޓާލުމުގެ 

ފުރުޞަތު ލިބިފައިވީނަމަވެސް އެހެން ހަދައިފިނަމަ 

އޭނާއަށް ގެއްލުންތަކެއް މެދުވެރިވުން 

މަސައްކަތްތެރިޔާއަށް ޢަދުލުވެރިކަމާއިއެކު އުޖޫރަ  	

ނުދެވުމާއި އޭނާއަށް ޙައްޤު ޢިނާޔަތްތައް ނުވަތަ އެ 

ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ލިއްބައިނުދެވުން

މަސައްކަތްތެރިޔާއަށް މަސައްކަތްކުރަން އޮންނަ  	

ވަގުތަށްވުރެ ގިނައިރު މަސައްކަތްކުރަން ޖެހުން

މަސައްކަތުގެ މާޙައުލު ރައްކާތެރި  ނުވުން 	

ަމަސްއަކުތެގ ާޙަލުތ ަރނަގަޅްށ ުހުރްނ

މަސައްކަތްތެރިންގެ ޙައްޤުތަކަށް  	

އިޙުތިރާމްކުރެވުން

މަސައްކަތްތެރިޔާ ބޭނުންނަމަ މަސައްކަތް ކުރަން  	

ދެކޮޅުހެދުމާއި މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމުގެ ފުރުޞަތު 

އޮތުން

މަސައްކަތްތެރިޔާއަށް ޢަދުލުވެރިކަމާއި އެކުގައި  	

އުޖޫރަ ލިބުން )އެންމެ މަދުވެގެން ލިބެން ޖެހޭ 

އުޖޫރަ ނުވަތަ މިނިމަމް ވޭޖް ލިބުން(

މަސައްކަތުގެ މާޙައުލު ރައްކާތެރި ތަނަކަށްވުން 	

11 ސަޕްލައި ޗެއިންތަކުގައި ހިނގާ އިސްތިޙުޞާލު ހުއްޓުވުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ަރނަގުޅ ާއަދަތުކެގ ިމާސުލަތެކްއެގ ުޚލާާޞ ާވިފާޔެއްއ ާބީލ ްޕޮރެސްސ 10



ަވިކާދިއާރަތަކްށ ާޚްއަޞ ޭކްސ ްސަޓީޑަތްއ
ވަކި ދާއިރާތައް ނުވަތަ ޞިނާޢަތުތަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ގެނެސްދެވިފައިވާ ތިރީގައިމިވާ ޚިޔާލީ ކޭސް ސްޓަޑީތަކަކީ ދުނިޔޭގެ ސަޕްލައި ޗެއިންތަކުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު 

ވެސް ހިނގަމުންދާ އިސްތިޙުޞާލުގެ މިސާލުތަކެވެ. މިފަދަ އާދަތައް ދެނެގަނެ އެކަން ހުއްޓުވަން މަސައްކަތްކުރުމުގައި ދިމާވާ އުނދަގޫތައް މި މިސާލުތަކުން 

ދައްކުވައިދެއެވެ. މި ކޭސް ސްޓަޑީތަކުގައި ހިމަނާފައިވާ ދާއިރާތަކަކީ ޢާއްމުގޮތެއްގައި މަޖުބޫރުން މަސައްކަތްކުރުވުން ފަދަ އިސްތިޙުޞާލުގެ އާދަތަކަށް ހުށަހެޅުމުގެ 

ނުރައްކާ މަތިކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ ދާއިރާތަކެވެ.

ާއުގޯބުޓަފަހުރެގ ަދުތުރަފުތުރ ުނަވަތ ިޝިޕްނގ ެގ ާދިއާރ - ޭކްސ ްސަޓީޑ

އާގުބޯޓުފަހަރުގެ ދަތުރުފަތުރު ނުވަތަ ޝިޕިންގ ގެ ދާއިރާއަކީ އިސްތިޙުޞާލާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމުގައި 

ޚާއްޞަ ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިކުރުވާ ދާއިރާއެކެވެ. ކަނޑުގައި ދުއްވާ އާގުބޯޓުފަހަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަކީ 

އެހެންމީހުންނާއި އެކަހެރިކޮށް އަދި ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކާއި ދުރުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވާންދެން މަސައްކަތްކުރަން 

ޖެހޭ ބައެކެވެ. އަދި ވަރަށް ގިނައިން ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރަންޖެހޭ ބައެކެވެ. އެހެންވީމާ އެމީހުން 

އިސްތިޙުޞާލަށް ހުށަހެޅުމުގެ ނުރައްކާ ބޮޑެވެ. ޝިޕިންގ ގެ ދާއިރާގައި ޤާނޫނީ އަދި ތަންފީޒީ އޮނިގަނޑުތައް ވަރަށް 

ބަލިކައްޓެވެ. އަދި މީގެ އިތުރަށް، ކަމެއް ގޯސްކޮށް ހިނގަމުންދާކަން ރިޕޯޓްކުރުމަށް އޮންނަ ބިރެއްގެ ސަބަބުން، 

ނުވަތަ އެގޮތަށް ރިޕޯޓްކުރުމަށް މަސައްކަތްތެރިންނަށް ލިބިފައިވާ ފުރުޞަތުތަކާއި މެދުގައި ހޭލުންތެރިކަން ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން، ޙަޤީޤަތުގައި އެހީތެރިކަމަށް 

ބޭނުންވެފައިވާ މަސައްކަތްތެރިންގެ ޢަދަދު، ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ފެންނަ ޢަދަދުތަކަށްވުރެ، މި ދާއިރާގައި މާބޮޑަށް ވެސް ގިނައެވެ. އެންމެ ބޮޑު 

ނުރައްކަލެއް އޮންނަނީ އެހެން ޤައުމެއްގެ ދިދަ ޖަހައިގެން ޤައުމެއްގެ ސަރަޙައްދުތެރޭ އުޅޭ ބޯޓުފަހަރުގައެވެ. އެއީ އެފަދަ ބޯޓުތަކުގެ ޙާލަތު އެބޯޓު އެވަގުތު 

އޮންނަ ޤައުމެއްގެ ފަރާތުން ގިނަފަހަރަށް ތަޙުޤީޤު ނުކުރާތީއެވެ.

ިމާސުލ: ސިމްޕަލް ޝިޕިންގ އަކީ، އާގުބޯޓުފަހަރުގައި ކޮންޓޭނަރ އުފުލުމުގެ ޚިދުމަތް، ވަރަށް ގިނަ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކަށް ދެމުންގެންދާ، ދުނިޔޭގެ 
ފެންވަރުގެ ޝިޕިންގ ކުންފުންޏެކެވެ. ކާކުކަން ނޭނގޭ ގޮތަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތެއްގެ އަލީގައި، ސިމްޕަލް ޝިޕިންގ ގެ މުދާއުފުލާ ބޯޓެއް ބަނދަރެއްގައި 

ހިފެހެއްޓުނެވެ. ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތްތަކުން ބޯޓަށް އެރުމުން މަސައްކަތްތެރިން ރިޕޯޓުކުރިގޮތުގައި އެމީހުން ބޯންޖެހެނީ ލޮނުފެނެވެ. އެއީ ބޯޓުގައި ބޯފެން 

ނެތުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. ކެއުމަށް ކަމުނުދާ ބާވަތްތަކެއް ކާން މަޖުބޫރު ކުރެވުނުކަމަށް ވެސް އެމީހުން ރިޕޯޓްކުރިއެވެ. ވޭތުވެދިޔަ 12 މަހުގައި ވެސް 

އެއްވެސް މަސައްކަތްތެރިޔަކަށް އުޖޫރަ ދީފައި ނުވެއެވެ. އެއްވެސް އިރެއްގައި، ބޯޓު ބަނދަރުކޮށްފައިވާ އިރެއްގައި ވެސް، އެމީހުންނަށް ބޯޓުން ފޭބުމުގެ 

ހުއްދައެއް ނެތެވެ. އަދި އެމީހުންނަށް ވަޒީފާ ފުރަތަމަ ލިބުނީ ވެސް ފީގެ ގޮތުގައި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ  ދެއްކުމަށްފަހުގައެވެ. 

ިޢާމާރްތުކުރުމެގ ާދިއާރ - ޭކްސ ްސަޓީޑ

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ގިނަ ފަށަލަތަކަށް އެކުލެވޭ ދިގު ސަޕްލައި ޗެއިންތައް ހުންނާތީވެ އަދި މި ދާއިރާގައި 

ސަބްކޮންޓްރެކްޓަރުން ބޭނުންކުރުން ޢާއްމުވުމުގެ ސަބަބުން، މި ދާއިރާގައި ސަޕްލަޔަރުންނާއި އަދި ސަބްކޮންޓްރެކްޓަރުން 

ވަޒީފާއަށް މީހުން ނަގާގޮތާއި، އަދި ވަޒީފާގައި މީހުން ގެންގުޅޭގޮތާއި މެދު މާބޮޑު މަޢުލޫމާތުތަކެއް ލިބެން ނުހުރުމުގެ 

އިތުރަށް އެ ކަންތައް ކޮންޓްރޯލްކުރަން އުނދަގުލެވެ. އެޅިގާ، ގާ، ކޮންކްރީޓް، އަދި ރީސައިކަލް ކޮށްފައިވާ އެކަތަ ފަދަ 

ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ގެންގުޅޭ ގިނަ ސާމާނު އުފެއްދުމުގެ ތެރޭގައި ވެސް އިސްތިޙުޞާލަށް ހުށަހެޅުމުގެ 

ނުރައްކާ ވަރަށް ބޮޑަށް މަތިވެއެވެ. ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުތަކުގައި އުޅޭ ގިނަ މަސައްކަތްތެރިންނަކީ 

އިސްތިޙުޞާލަށް ހުށަހެޅުމުގެ ނުރައްކާ ބޮޑު، ލިބިފައިވާ ހުނަރުތައް ދަށް، ހިޖުރަކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތެރިންނެވެ.

ިމާސުލ: ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޯރޕްސްއަކީ، މަގު ހެދުމާއި ރޭލު ދަތުރުކުރާ ފާލަން ހެދުމަށް ޚާއްޞަވެފައިވާ، ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ބޮޑު 
-ފެބްރިކޭޓް ކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތުގެ  ކުންފުންޏެކެވެ. އެ ކުންފުނީގެ މަސައްކަތް ހިނގާ ތަން ނޫން އެހެން ތަނެއްގައި އެކަތައާއި ކޮންކްރީޓުން ޕްރީ

ސައިޓަށް ގެންނަ ބައިތައް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޯރޕްސްގެ ފާލަން ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް އެ ކުންފުނިން އިސްކަންދެއެވެ. 

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޯރޕްސްއިން ބޭނުންކުރާ މިފަދަ ޕްރީ-ފެބްރިކޭޓް ކޮށްފައިވާ ބައިތަކުގެ ސަޕްލައި ޗެއިންގެ ތެރޭގައި، ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ އައްސޭރިފަށުގެ 

ސަރަޙައްދުތަކުގައި ހުންނަ، ބާ ކަނޑުބޯޓުފަހަރު ރޫޅާލާ ޔާޑްތައް ހިމެނެއެވެ. ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޯރޕްސްއަށް ނޭނގި، މިފަދަ ބާ ކަނޑުބޯޓުފަހަރު ރޫޅާލާ 

ޔާޑްތަކުގައި ދަނީ، އެކަތަ ހެދުމަށްޓަކައި ރީސައިކަލް ކުރުމަށްޓަކައި ބާ އެކަތަ ނެގުމުގެ މަސައްކަތުގައި މަޖުބޫރުކޮށްގެން މަސައްކަތްތެރިން 

ގެންގުޅެމުންނެވެ. މި އާދަތައް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޯރޕްސްގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެވުމުން ކުރި ތަޙުޤީޤުން ހާމަވީ ފާލަން ހެދުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތީގެ 

ތެރެއިން މަޖުބޫރުކޮށްގެން މަސައްކަތްތެރިން ލައްވާ އުފައްދާފައިވަނީ ކޮން އެއްޗެއްކަން އެކުންފުންޏަށް ދެނެގަންނަން ނޭނގޭކަމެވެ.

ިއެލްކްޓޯރިންކްސެގ ާދިއާރ - ޭކްސ ްސަޓީޑ 

އިލެކްޓްރޯނިކްސްގެ ދާއިރާގެ ސަޕްލައި ޗެއިންތައް ހުންނަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އޮޅުންބޮޅުން ވެފައެވެ. އިލެކްޓްރޯނިކްސް 

ސާމާނު އުފެއްދުމުގައި، ގިނަފަހަރަށް، ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި ހުންނަ ކުންފުނިތަކަށް ސަބްކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިފައިވާ އެތައް 

ފަށަލައެއް ހުރެއެވެ. މީގެ ސަބަބުން ވިޔަފާރިތަކަށް އެ ފަރާތްތަކުގެ މުޅި ސަޕްލައި ޗެއިން ފެންނަން އުނދަގޫވެއެވެ. 

އަދި މަޖުބޫރުން މަސައްކަތް ކުރުވުމާއި އެހެނިހެން އިސްތިޙުޞާލަށް ހުށަހެޅުމުގެ ނުރައްކާ އިތުރުވެއެވެ. މީގެއިތުރުން، 

ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި، މަސައްކަތްތެރިން ރެކްރޫޓްކުރާ އޭޖެންސީތައް ބޭނުންކުރުން އިތުރުވަމުން ދިއުމުގެ 

ސަބަބުން އިސްތިޙުޞާލަށް މަސައްކަތްތެރިން ހުށަހެޅުމުގެ ނުރައްކާ މަތިވެއެވެ.

ިމާސުލ: އެތައް ޤައުމެއްގައި ވިޔަފާރިކުރަމުން އަންނަ ބޮޑު ކުންފުންޏަކުން ދުނިޔޭގައިވާ އެ ކުންފުނީގެ ހުރިހާ އޮފީސްތަކަކަށް ކޮމްޕިއުޓަރާއި، ލެޕްޓޮޕާއި 
އަދި މޮނީޓަރު ސަޕްލައި ކޮށްދިނުމަށް އެދި، ވަރަށް ބޮޑު އިލެކްޓްރޯނިކްސް ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ އެވްރީޑޭ އިލެކްޓްރޯނިކްސް އާއި އެކުގައި އާ 

ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި ސޮއިކުރެއެވެ. އެވްރީޑޭ އިލެކްޓްރޯނިކްސްއިން މި މުދާތައް އުފެއްދުމަށް ސަބްކޮންޓްރެކްޓް ކުރަނީ ތިންވަނަ ޤައުމެއްގައިވާ 

ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ އިލެކްޓްރޯސްޓެކް އަށެވެ. މި ތިންވަނަ ޤައުމުގައިވާ އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ހޯދިގޮތުގައި، އިލެކްޓްރޯސްޓެކްގެ މަސައްކަތްތެރިންނަކީ 

ތިންވަނަ ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ރެކްރޫޓްކުރާ ކުންފުނިތަކުން، ރަނގަޅު މުސާރައެއް ލިބޭނެކަމަށާއި، ޤަވާޢިދުން މަސައްކަތް ލިބޭނެ ކަމަށާއި، 

ރަނގަޅު ފުރުޞަތުތައް ލިބޭނެކަމަށް ވަޢުދުވެގެން ހައްލާލައިގެން ގެނެސްފައިވާ މަސައްކަތްތެރިންނެވެ. އިލެކްޓްރޯސްޓެކްގެ ވަޒީފާއަށް ދިއުމަށް އަދި 

އިލެކްޓްރޯސްޓެކް ހުންނަ ޤައުމަށް އެތެރެވުމަށް މި މަސައްކަތްތެރިން ވަނީ ރެކްރޫޓްކުރާ ކުންފުނިތަކަށް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ ދީފައެވެ. އެމީހުން 

ކައިރީގައި ބުނެފައިވަނީ އެމީހުން އެޤައުމަށް އައުމުން ރެކްރޫޓްކުރާ ކުންފުނިތަކުން އެމީހުންގެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަތަކާއި ވިސާތައް އަދި އެމީހުން 

ދިރިއުޅޭނެ ތަންތަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ކަމުގައެވެ. އެކަމަކު އެމީހުން އެޤައުމަށް އައުމުން އެމީހުންގެ ޕާސްޕޯޓުތައް އެމީހުން އަތުން އަތުލައެވެ. އަދި ކޮންމެ 

މީހަކު ނިދަން ޖެހެނީ އެހެން ބާރަ ވަރަކަށް މަސައްކަތްތެރިންނާއި އެކުގައި ކުޑަ ކޮޓަރިއެއްގައެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ވަރަށް ދަށެވެ. އެ މީހުންނަށް 

މަސައްކަތްކުރުމުގެ ރަނގަޅު ހުއްދަތަކާއި ވިސާތަކެއް ނުދެއެވެ. އަދި އެމީހުން ކައިރީގައި ބުނެފައިވަނީ އެމީހުން ފުރައިގެންދާން އުޅެފިނަމަ، ޤަވާޢިދާއި 

ޚިލާފަށް އެޤައުމަށް އެތެރެވެފައިވާ ބައެއްގެ ގޮތުގައި އެމީހުންގެ މައްސަލަ އިލެކްޓްރޯސްޓެކްގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާނެ ކަމުގައެވެ.

ަލާފ: ިއްސިތުޙާޞަލްށ ަމުގަފިހާވަފަދ ާއަދަތްއ ުހްއުޓަވްނ ަމަސްއަކްތުކޭރ

އިސްތިޙުޞާލުގެ ސަބަބުތައް ކަމުގައި ހިމެނޭ ނުވަތަ އިސްތިޙުޞާލަށް މަގުފަހިވާފަދަ ކަންތައްތައް ވިޔަފާރި 

ހިންގުމުގައި އަދި ސަޕްލައި ޗެއިންތަކުގައި ހިނގުން ހުއްޓުވުމަށް ސަރުކާރުތަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅިދާނެއެވެ. މިފަދަ 

ނޭދެވޭ އާދަތަކުގެ ތެރޭގައި: 

މަސައްކަތްތެރިންނަށް ވަޒީފާދިނުމުގައި ފީއެއް ނެގުން 	

މަސައްކަތްތެރިން ދިރިއުޅެން ދީފައިވާ ތަނަކީ އެމީހުންގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމާއި ގުޅުވައި ޝަރުތުކޮށް  	

ދީފައިވާ ތަނަކަށްވުން

ޕާސްޕޯޓުފަދަ ކާކުކަން ދެނެގަންނަ ލިޔުންތައް މަސައްކަތްތެރިން އަތުން އަތުލުން 	

މަސައްކަތެއް ފަށައިގެންގޮސް ނިންމުމަށް ނުކުޅަދާނަވަރުގެ އަވަސް ވަގުތެއް ކަނޑައެޅުން ނުވަތަ އެއްޗެއް  	

ގަތުމުގައި ނުކުޅަދާނަވަރުގެ ޝަރުތުތައް ކުރުން، އަދި

ދޭން އެއްބަސްވެފައިވާ އުޖޫރައަށްވުރެ މަދުން ދިނުން އަދި ޤާނޫނާއި ޚިލާފު ބީދައަކުން އުޖޫރައިން ކެނޑުން 	

13 ސަޕްލައި ޗެއިންތަކުގައި ހިނގާ އިސްތިޙުޞާލު ހުއްޓުވުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ަރނަގުޅ ާއަދަތުކެގ ިމާސުލަތެކްއެގ ުޚލާާޞ ާވިފާޔެއްއ12 ާބީލ ްޕޮރެސްސ



ސަޕްލައި ޗެއިންތަކުގައި ހިނގާ އިސްތިޙުޞާލު ހުއްޓުވުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ަރނަގުޅ ާއަދަތުކެގ ިމާސުލަތެކްއެގ ުޚލާާޞ ާވިފާޔެއްއ

ފާޭރުމެގ ާދިއާރ - ޭކްސ ްސަޓީޑ

މުޅި ދުނިޔޭގައިވެސް ފޭރާމުގެ ޞިނާޢަތަކީ، ފޭރާން އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ ބާވަތްތައް ނުވަތަ ރޯ މެޓީރިއަލްސްތައް 

އުފެއްދުމާއި، އަދި މި ބާވަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ފޭރާން އުފެއްދުމުގައި ހުރި ނުރައްކާތަކުގެ ސަބަބުން، 

އިސްތިޙުޞާލަށް ހުށަހެޅުމުގެ ނުރައްކާ ވަރަށް މަތިކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ޞިނާޢަތެކެވެ. ސަބްކޮންޓްރެކްޓް ކުރުމަކީ 

މި ޞިނާޢަތުގައި ވަރަށް ޢާއްމު އަދި ބައެއްފަހަރު ހުއްދަވެސް ނެތި ކުރާ ކަމެކެވެ. މީގެ ސަބަބުން ޤާނޫނާއި ޚިލާފު 

ކުށުގެ އާދަތައް ދެނެގަންނަން އުނދަގޫވެ، ފޭރާމުގެ ސަޕްލައި ޗެއިންގެ ދެފުށް ފެންނަ މިންވަރު ދަށްވެއެވެ. ވޯކް ފްރީ 

ފައުންޑޭޝަނުގެ ގްލޯބަލް ސްލޭވަރީ އިންޑެކްސް 2018 ރިޕޯޓުން ލަފާކުރާގޮތުގައި ޖ20ީ ގެ ޤައުމުތަކުން 127 

ބިލިޔަން އެމެރިކާ ޑޮލަރަށްވުރެ އަގުހުރި ފޭރާން އެ ޤައުމުތަކަށް އެތެރެކުރެއެވެ. މީގެތެރެއިން ވަރަށް ގިނަ ފޭރާމަކީ މަޖުބޫރުން މަސައްކަތްކުރުވައިގެން 

އުފައްދާފައިވާ ފޭރާމެވެ.

ިމާސުލ: އަމްބްރެއްލާ ޔުނިފޯމްސް އަކީ ރީޓޭލް ވިޔަފާރިވެރިންނަށާއި ފާސްޓް ފުޑް ޗެއިންތައް ފަދަ ބޮޑެތި އެތައް ވިޔަފާރިއަކަށް ޔުނިފޯމު ސަޕްލައިކުރާ، 
ފޭރާމުގެ ވިޔަފާރީގައި އުޅޭ ކުންފުންޏެކެވެ. އެ ކުންފުނީގެ ޔުނިފޯމުތައް އުފެއްދުމަށް އަމްބްރެއްލާ ޔުނިފޯމްސްއިން ސަބްކޮންޓްރެކްޓް ކޮށްފައިވަނީ ބޭރު 

ޤައުމުތަކުގައި ތިބޭ އެހެން އެތައް ކުންފުންޏަކަށެވެ. ޚަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން އަމްބްރެއްލާ ޔުނިފޯމްސްއިން ވަރަށް ގިނަފަހަރަށް ސަބްކޮންޓްރެކްޓަރުން 

ބަދަލުކުރެއެވެ. އަދި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ޔުނިފޯމު ހޯދުމަށް ލިބޭ އޯޑަރުތަކަށް ޔުނިފޯމް ފެހުމަށް ސަބްކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް ދެނީ ވަރަށް ކުރު މުއްދަތެއްގެ 

ކޮންޓްރެކްޓް ތަކެކެވެ. ތަޙުޤީޤަކުން އެނގޭ ގޮތުގައި އަމްބްރެއްލާ ޔުނިފޯމްސްގެ އެއް ސަބްކޮންޓްރެކްޓަރު ޔުނިފޯމު ފަހަނީ މަޖުބޫރުން މަސައްކަތްކުރުވުން 

ޢާއްމުވެފައިވާ ކާރުޚާނާތަކުގައެވެ. ދެން ސަޕްލަޔަރު މި ޔުނިފޯމުތައް މުޅިން އެހެން ޤައުމެއްގައި އުފައްދާފައިވާކަމަށް ދޮގު ލޭބަލެއް ޔުނިފޯމުތަކުގައި 

ހަރުކުރެއެވެ. 

ަސްޕަލިއ ެޗިއްނަތުކަގިއ ިހނާގ ިއްސިތުޙާޞލާިއ ެދޮކަޅްށ ަމަސްއަކްތ ުކުރުމަގިއ 
ަހުރަދާނ ާޤޫނީނ ޮއިނަގނުޑަތެކްއ ެއުކަލާވުލުމަގިއ ަސުރާކުރަތަކްށ ަރނަގުޅ 

ުފުރަޞުތަތެކްއ ިލިބަފިއެވެއެވ. ިމ ޮއިނަގނުޑަތްއ ެއުކަލާވުލުމަގިއ ައިދ ަސްޕަލިއ 
ެޗިއްނަތުކަގިއ ިހނާގ ިއްސިތުޙާޞލާިއ ެދޮކަޅްށ ަމަސްއަކްތ ުކުރުމަގިއ 

ަސުރާކުރަތަކްށ ަމުގަދްއުކަވިއޭދ ަބިއަންލައުޤާވީމ ިކަތްނެމ ާޤޫނުނަތަކާކިއ 
ިމްނަގނުޑަތެކްއ ެއަބުހްއެޓެވ. 

ަބިއަންލައުޤާވީމ ިސާޔެޤްއަގިއ ިއްސިތުޙާޞުލ 
ާމަނުކުރްނ

ަލާފ: ިތްނަވަނ ަފާރެތްއެގ ުހަނުރެގ ޭބުންނިހާފީނ ިކިހެންއަކާމިއ ެމުދ 
ިވްސާނެށެވ.

އިސްތިޙުޞާލާއި ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނީ ކޮންބައެއްގެ ހުނަރުތަކާއި  	

ތަޖުރިބާއެއްތޯ ސަރުކާރުތަކުން ވިސްނުން މުހިއްމެވެ. ޞިނާޢަތްތައް ތަމްސީލުކުރާ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި، ކަމާއި 

ގުޅުންހުރި އެކިފަރާތްތައް އެކުވެގެން އިސްނަގައިގެން ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކާއި، ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި، 

ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި އަދި މަސައްކަތްތެރިން ތަމްސީލުކުރާ ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންތަކުގެ 

ހުނަރާއި ތަޖުރިބާ ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.

ާބީލ ްޕޮރެސްސ14



ިއްނާސީނ ަވުގާފިރ، ާޚްއަސޮކްށ ައްނެހުންނާނިއ ުކަޑުކިދްނ ޭބުންނުކުރްނ، ުހްއުޓުވާމިއ، 
ަމުދުކުރުވާމިއ، ެއަކަމްށ ައަދުބިދުނާމިއ ެބޭހ ްޕޮރޮޓޯކްލ

އިންސާނީ ވަގުފާރި، ޚާއްސަކޮށް އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިން ބޭނުންކުރުން، ހުއްޓުވުމާއި، މަދުކުރުވުމާއި، އެކަމަށް އަދަބުދިނުމާއި ބެހޭ ޕްރޮޓޮކޯލަކީ )ޓީ.އައި.ޕީ 

ޕްރޮޓޮކޯލް( ޤައުމުތައް ހުރަސްކޮށް އިންތިޒާމްވެގެން ހިންގޭ ކުށްތަކާއި ބެހޭ އެކުވެރި ދައުލަތްތަކުގެ  ކޮންވެންޝަންގައި އިތުރަށް ހިމަނާފައިވާ ޕްރޮޓޮކޯލެކެވެ.6 މިއީ 

އިންސާނީ ވަގުފާރިއާއި ދެކޮޅަށް ސަރުކާރުތަކުން ކުރާ މަސައްކަތަށް މަގުދައްކުވައިދޭ މައިގަނޑު ބައިނަލްއަޤުވާމީ އާރުކާޓީއެވެ. ދުނިޔޭގެ ސަޕްލައި ޗެއިންތައް ވެސް 

ހިމެނޭގޮތަށް ހިނގަމުންދާ އިންސާނީ ވަގުފާރިއާއި ގުޅިފައިވާ ކުށްތަކާއި ދެކޮޅަށް ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކަކާއި ނިޒާމުތަކެއް ޤާއިމްކުރުމަށާއި ތަންފީޒުކުރުމަށް ދައުލަތްތަކަށް 

ވަރަށް މުހިއްމު ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ޓީ.އައި.ޕީ ޕްރޮޓޮކޯލްއިން ދެއެވެ.

ަމިއަގނުޑ ާވިޖުބަތްއ
ޓީ.އައި.ޕީ ޕްރޮޓޮކޯލްގައި ވިހި މާއްދާ އޮވެއެވެ. މި ޕްރޮޓޮކޯލްއިން ދައުލަތްތަކުގެ މައްޗަށް އޮތް ވާޖިބުތަކުގެ ތެރޭގައި:

ިއްނާސީނ ަވުގާފިރައީކ ުކެށްއ ަކަމްށ 
ަކނަޑެއުޅަމްށަޓަކިއ ާޤޫނީނ ައިދ ެއެހްނ ިފަޔަވުޅަތްއ 

ެއުޅްނ އަދި ކުށުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައިވާ ކަންތައް 
ހިމެނޭކަން ޔަޤީންކުރުން: 

އިންސާނީ ވަގުފާރިއާއި ގުޅޭ ކުށެއް ކުރަން އުޅުން 	

އިންސާނީ ވަގުފާރިއާއި ގުޅޭ ކުށެއްގައި އެހީތެރިއެއްގެ  	

ގޮތުގައި ބައިވެރިވުން، އަދި

އިންސާނީ ވަގުފާރިއާއި ގުޅޭ ކުށެއް އިންތިޒާމްކުރުން  	

ނުވަތަ އެހެން ބަޔަކަށް އެފަދަ ކުށެއް ކުރުމަށް 

އިރުޝާދު ދިނުން

ިއްނާސީނ ަވުގާފިރާއިއ ުގިޅަފިއާވ ިއްސިތުޙާޞުލެގ 
ާބަވްތަތަކީކ ުކެށްއަކަމްށ ަކނަޑެއުޅްނ. މީގެ ތެރޭގައި:

ޑެޓް ބޮންޑޭޖް 	

މަޖުބޫރުން މަސައްކަތްކުރުވުން 	

ޖިންސީގޮތުން އިސްތިޙުޞާލުކުރުން 	

ހުއްދަނެތި މީހެއްގެ ގުނަވަންތައް ނެގުން 	

އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ ކުށްތައް އިތުރުވާނެ ގޮތަށް ހިނގާ 

އިސްތިޙުޞާލަށް، އަދި އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ ކުށްތަކަށް 

ހުށަހެޅުމުގެ ނުރައްކާ އިތުރުވާ ސަބަބުތަކަށް އޮންނަ 

ިޑާމްންޑ ަދްށުކުރަމްށ ަމަސްއަކްތުކުރްނ

ަމަދީނ ުމުޖަތަމުޢަގިއ ަޙަރާކްތެތިރާވ ަޖްމިޢްއާޔަތާކިއ 
ެއުކަގިއ ަމަސްއަކްތޮކްށ، އަދި ސަރުކާރުތެރޭ ނުހިމެނޭ 

ކަމާއި ގުޅޭ އެހެން ފަރާތްތަކާއި އެކީގައި މަސައްކަތްކޮށް 

އިންސާނީ ވަގުފާރިއާއި ދެކޮޅަށް އަދި އެކަން 

ހުއްޓުވުމަށް ސިޔާސަތު އެކަށައަޅައި، ޕްރޮގްރާމްތައް 

ހިންގާ އަދި އެހެނިހެން އެކަށޭނަ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން

ިއްނާސީނ ަވުގާފީރެގ ިޝާކަރައަކްށެވަފިއާވ ީމުހްނަންށ ެއީހެތިރަކާމިއ ަރްއާކެތިރަކްނ ިދުންނ. މިގޮތުން:

އެ މީހުންނަކީ ކޮންބައެއްކަން ނޭނގޭގޮތަށް އައިޑެންޓިޓީ ރައްކާތެރި ކޮށްދިނުމާއި، ޒާތީ މިނިވަންކަން އަދި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ހަމަތަކުގެ  	

މަތިން ލިއްބައިދޭންޖެހޭ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ލިއްބައިދިނުން

ޖިސްމާނީގޮތުން ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން، އަލުން ކުށެއްގެ ޝިކާރައަކަށް ވިޔަނުދިނުމަށް ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން އަދި އެ  	

މީހުންނަށް އެ ދަތިތަކުން ސަލާމަތްވެ އަލުން ދިރިއުޅުން އާރާސްތުކުރަން ބޭނުންވާނެ ޖިސްމާނީ، ނަފުސާނީ އަދި އިޖުތިމާޢީ އެހީތައް 

ވެދިނުން

އެ ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށްވީ މީހުންނަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދައިދެވިދާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން، އަދި  	

އެ ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށްވީ މީހުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ސަމާލުކަންދީގެން އެމީހުން އެހެން ޤައުމަކަށް ގެންދެވޭނެފަދަ  	

އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން

 United Nations Office of  the High Commissioner f or Human Rights, “Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women  6
.and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime” 15 November 2000

ައިއ.ެއްލ.ޯއ ޯފރްސްޑ ލަޭބރ ޮކްނެވްނަޝްނ، 1930 )ަންމަބުރ. 29(
މަޖުބޫރުން މަސައްކަތްކުރުވުމާއި ދެކޮޅަށް އައި.އެލް.އޯ އިން އެކުލަވާލި މުޢާހަދާ 'ދަ ކޮންވެންޝަން ކޮންސަރނިންގ ފޯރސްޑް އޮރ ކޮމްޕަލްސަރީ ލޭބަރ، 1930 

)ނަމްބަރު. 29(’ )ފޯރސްޑް ލޭބަރ ކޮންވެންޝަން( އަކީ އައި.އެލް.އޯ ގެ މައިގަނޑު އަށް މުޢާހަދާގެ ތެރެއިން އެއް މުޢާހަދާއެވެ.7 މަޖުބޫރުން މަސައްކަތްކުރުވުމުގެ 
ހުރިހާ ބާވަތަކާއި ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތް ހަރުދަނާ ކުރުމުގައި ދައުލަތްތަކަށް ވަރަށް މުހިއްމު އިރުޝާދުތަކެއް ފޯރސްޑް ލޭބަރ ކޮންވެންޝަނުން ދެއެވެ.

ަމިއަގނުޑ ާވިޖުބަތްއ

ަމުޖޫބުރޮކްށެގްނ ުނަވަތ ިއުޚިތާޔެރްއ ުނީދ 
ަމަސްއަކްތުކުރުވުމެގ ުހިރާހ ާބަވެތްއ 

ުހްއުޓުވަމްށ ވީހާވެސް އަވަސް މުއްދަތެއްގެ 
ތެރޭގައި މަސައްކަތްކުރުން

ިމަކާމިއ ުގިޅެގްނ ިދުނަމްށ ާޤޫނުންނ 
ަބާޔްނޮކްށަފިއާވ ައަދުބަތަކީކ ަނީތާޖ 

ެނެރވެޭނ ައަދުބަތެކްއަކްނ ކަށަވަރު ކުރުމާއި 
އެ އަދަބުތައް އަކުރުން އަކުރަށް 

ތަންފީޒުކުރެވޭތޯ ޔަޤީންކުރުން

ަމުޖޫބުރޮކްށެގްނ ުނަވަތ ިއުޚިތާޔެރްއ ުނީދ 
ުކުރާވ ަމަސްއަކްތަތަކްށ އަދަބު ލިބޭ ކުށެއްގެ 

ހައިސިއްޔަތުން އަދަބު ދިނުން

ޕ029ީ – ްޕޮރޮޓޯކްލ ޮއްފ 2014 ުޓ ަދ ޯފރްސްޑ ލަޭބރ ޮކްނެވްނަޝްނ، 1930
މަޖުބޫރުން މަސައްކަތްކުރުވުމުގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ މީހުންނަށް ރައްކާތެރިކަން ދިނުމަށާއި، ބަދަލު ދިނުން ވެސް ހިމެނޭގޮތަށް ހަރުދަނާ ފަރުވާތަކާއި ޙައްލުތަކެއް 

ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް، މެންބަރު ޤައުމުތަކަށް މި ޕްރޮޓޮކޯލް ލާޒިމްކުރެއެވެ. މަޖުބޫރުކޮށްގެން ނުވަތަ އިޚުތިޔާރެއް ނުދީ މަސައްކަތްކުރުވުން، ހަރުދަނާ އަދި 

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި، ޤައުމީ ސިޔާސަތެއް އެކުލަވާލުމަށާއި، އަދި އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ އެކްޝަން ޕްލޭނެއް ރޭވުމަށް، ދައުލަތްތަކުގެ މައްޗަށް މި 

ޕްރޮޓޮކޯލް ލާޒިމްކުރެއެވެ. އަދި މިއާއި ގުޅިފައިވާ ލަފާ 203 ގައި އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކުގެ ހިންގުމުގައި މަޖުބޫރުން މަސައްކަތްކުރުވުން ހުއްޓުވުމަށް އެޅޭނެ 
ފިޔަވަޅުތަކާއި އަދި މިކަމުގައި އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކުގެ ދައުރާއި މެދުގައި އަލިއަޅުވާލާފައި ވެއެވެ. 

ައިއ.ެއްލ.ޯއ ީސ189، ޑެޮމްސިޓްކ  ަވރަކރްސ  ޮކްނެވްނަޝްނ، 2011
ޑޮމެސްޓިކް ވަރކަރސް ކޮންވެންޝަންއަކީ ގޭތެރޭގެ ޚިދުމަތުގެ މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން މަސައްކަތުގެ މިންގަނޑުތަކެއް ކަނޑައެޅުމަށް އެކުލަވާލައި، 

ސެޕްޓެމްބަރ 2013 ގައި ޢަމަލުކުރަން ފެށުނު މުޢާހަދާއެކެވެ. މި މުޢާހަދާ ބަޔާންކުރާ ގޮތުން ގޭތެރޭގެ ޚިދުމަތުގެ މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު އަދި 
ކޮންމެ ހަފުތާއަކު އަރާމުކުރަން ވަގުތުތަކެއް ލިއްބައިދޭން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި އެންމެ މަދުވެގެން ދޭންޖެހޭ އުޖޫރަ ނުވަތަ މިނިމަމް ވޭޖް ދޭންވާނެއެވެ. އަދި އެމީހުން 

ދިރިއުޅޭނެ ތަނެއް ނިންމުމުގެ އިޚުތިޔާރާއި އެމީހުން ޗުއްޓީ ހޭދަކުރާނެ ތަނެއް ނިންމުމުގެ އިޚުތިޔާރު ދޭންވާނެއެވެ. އަދި މި މުޢާހަދާ ތަންފީޒުކުރާ ދައުލަތްތަކުން 

އަނިޔާއާއި ދެކޮޅަށް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެ ކަމަށާއި، އެހެން ދާއިރާތަކުން ދޭ މިނިމަމް ވޭޖާއި އެއް މިންވަރެއްގެ މިނިމަމް ވޭޖެއް ގޭތެރޭގެ ޚިދުމަތުގެ 

މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް ވެސް ދިނުން ތަންފީޒުކުރަންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ުޔަނިއެޓްޑ ޭނަޝްންސ ަގިއިޑްނގ ްޕިރްނިސްޕްލްސ ޮއްނ ިބްޒަންސ ެއްންޑ ިހުއަމްނ ަރިއްޓްސ
ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ގައިޑިންގ ޕްރިންސިޕްލްސް އޮން ބިޒްނަސް އެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސް )ޔޫ.އެން.ޖީ.ޕީ ތައް(8  އަކީ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ހިއުމަން ރައިޓްސް 

ކައުންސިލް އިން 2011 ވަނަ އަހަރު ތަޞްދީޤު ކޮށްފައިވާ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ މިންގަނޑެކެވެ. ޖުމްލަ 31 އުޞޫލުގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ޔޫ.އެން.ޖީ.ޕީ ތަކުގެ އަމާޒަކީ 

އެކުވެރި ދައުލަތްތައް )އ.ދ. މަޖިލިސް( ނުވަތަ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސްގެ "ޕްރޮޓެކްޓް، ރެސްޕެކްޓް އެންޑް ރެމެޑީ" އޮނިގަނޑަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމެވެ. 

ވިޔަފާރީގެ ރަނގަޅު އާދަތައް އަށަގަންނުވާނެ ގޮތްތަކާއި އަދި ވިޔަފާރީގައި ހިމެނޭ  ޒިންމާ ބިނާކުރުމަށް ދައުލަތްތަކާއި އަދި ވިޔަފާރިތަކަށް ޔޫ.އެން.ޖީ.ޕީ ތަކުން 

މުހިއްމު އިރުޝާދުތަކެއް ދެއެވެ. ވިޔަފާރީގެ އާދަތަކުގެ ތެރޭގައި ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ޔޫ.އެން.ޖީ.ޕީތައް ހިމެނިއްޖެނަމަ، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އިޙުތިރާމްކޮށް އެ 

ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަށް އެހީވެދޭ މާޙައުލެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ފަސޭހަ ވެގެންދެއެވެ.

International Labour Organization, “Forced Labour Convention, 1930 (No.	29)” 28 June 1930.  7
8	 United	Nations	Office	of	the	High	Commissioner	for	Human	Rights,	“Guiding	Principles	on	Business	and	Human	Rights”	2011	 

https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf.

17 ސަޕްލައި ޗެއިންތަކުގައި ހިނގާ އިސްތިޙުޞާލު ހުއްޓުވުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ަރނަގުޅ ާއަދަތުކެގ ިމާސުލަތެކްއެގ ުޚލާާޞ ާވިފާޔެއްއ16 ާބީލ ްޕޮރެސްސ



ސަޕްލައި ޗެއިންތަކުގައި ހިނގާ އިސްތިޙުޞާލު ހުއްޓުވުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ަރނަގުޅ ާއަދަތުކެގ ިމާސުލަތެކްއެގ ުޚލާާޞ ާވިފާޔެއްއ

ަމިއަގނުޑ ިމްނަގނުޑަތްއ
ޔޫ.އެން.ޖީ.ޕީ ތަކުން ވަނީ ދައުލަތްތަކަށް ވަރަށް ސާފު މިންގަޑުތަކެއް ދައްކުވައިދީފައެވެ. އޭގެތެރޭގައި ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް ހިމެނެއެވެ:

ިއްނާސީނ ަޙްއުޤަތާކިއ ައާސީސ ިމިނަވްނަކްނ ަރްއާކެތިރުކުރަމީކ ަބިއަންލައުޤާވީމ ާޤޫނުނަތުކެގ ަދުށްނ 
ަދުއަލްތަތަކްށ ިމާހުރެވްސ ޮއްތ ާވިޖެބްއަކްނ ފާހަގަ ކުރުން. މިގޮތުން:

ވިޔަފާރިތަކުން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ޚިލާފަށް ހިންގާ ޢަމަލުތަކާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކޮށް ރައްކާތެރި ކޮށްދިނުން 	

ހަރުދަނާ ސިޔާސަތުތަކާއި، ޤާނޫނުތަކާއި، ޤަވާޢިދުތަކުގެ އިތުރުން ކޯޓުން ކުރާ ޙުކުމްތައް ބޭނުންކޮށްގެން، އިންސާނީ  	

ޙައްޤުތަކާއި ޚިލާފުވުމުގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވާ، އެކަން ތަޙުޤީޤުކޮށް، އެކަމަށް އަދަބުދީ، އަދި އެކަން އިޞްލާޙުކޮށް 

ޙައްލުކުރާނެ ގޮތްތަކެއް ކަނޑައަޅާފައިވުން

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ވިޔަފާރިތަކުން ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންވާނެކަން ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވުން 	

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ވިޔަފާރިތަކުން  ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންވާނެކަން ޝަރުތުކުރާ ޤާނޫނުތައް ތަންފީޒުކުރުން 	

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމާއިމެދު ވިޔަފާރިތަކަށް ލަފާދިނުމާއި އަދި އެ ފަރާތްތަކުގެ ޢަމަލުތަކުގެ  	

ސަބަބުން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ކުރާ އަސަރުތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ގޮތް މުވާޞަލާތުކުރުމަށް 

ބާރުއެޅުން، އަދި

ވިޔަފާރިތަކުން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާތޯ ޔަޤީންކުރުމަށްޓަކައި، ވިޔަފާރިތައް ހިންގާ ގޮތް  	

އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބަލަމުން ގެންދިއުން

ިވަޔާފިރަތުކެގ ަސަބުބްނ ަޙްއުޤަތްއ ެގްއިލަފިއާވ ީމުހްނަންށ ަޙްއުލ ުނަވަތ ަފުރާވ ލިބޭނެ ގޮތްތައް 
ހަމަޖައްސައިދިނުން. މިގޮތުން:

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ޚިލާފު ޢަމަލުތަކުގެ  އަސަރުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހަރުދަނާ ޙައްލުތަކެއް ނުވަތަ ފަރުވާތަކެއް  	

ލިބޭނެ މަގު ތަނަވަސް ވެފައިވޭތޯ ޔަޤީންކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުން

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ޚިލާފު ޢަމަލުތަކާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ނިޒާމުތަކެއް އެ ޤައުމެއްގެ ޢަދުލު  	

އިންސާފުގެ ދާއިރާއިން އަދި އެ ދާއިރާގެ ބޭރުންވެސް ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ޤާއިމްވެފައި ހުރިތޯ ޔަޤީންކުރުން

ޙައްލުތައް ނުވަތަ ފަރުވާ ހޯދަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ޤާނޫނީގޮތުން، ޢަމަލީގޮތުން އަދި ވިޔަފާރިތަކާއި ގުޅޭގޮތުން  	

ދިމާވެފައިވަނީ ވަރަށް މަދު ހުރަސްތަކެއްކަން ޔަޤީންކުރުން

ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ޢަދުލު އިންސާފުގެ ދާއިރާގެ ބޭރުން ލިބެން ހުރި ނިޒާމުތަކަކީ ޤާނޫނީގޮތުން ހުއްދަ، މީހުންނަށް  	

ފަސޭހައިން ބޭނުންކުރެވޭ، އެކަން ނިމިގެން ދާނެގޮތް ފަސޭހައިން ލަފާކުރެވޭ، ހަމަހަމަކަން އެކުލެވޭ، ދެފުށް ފެންނަ، 

ޙައްޤުތަކާއި ފުށުނާރާ އަދި އަބަދުވެސް އޭގެ ތެރެއިން ކަންތައް ދަސްވަމުންދާނެ ނިޒާމުތަކެއްކަން ޔަޤީންކުރުން

ޫޔ.ެއްނ.ީޖ.ޕީ ަތުކެގ ަދުށްނ ިވަޔާފިރަތުކެގ ަމްއަޗްށ ެވްސ ލާިޒްމާވ ަކްނަތްއަތެކްއ ހުރެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި:

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށާއި އަދި ކަމާއި ގުޅޭ ޤާނޫނުތަކަށް ތަބާވުމަށްޓަކައި ވިޔަފާރީގެ  	

ޒިންމާތައް ނެގުމުގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުން

ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އަލިއަޅުވާލެވިފައިވާ، ޢާއްމުކޮށް ފެންނަން ހުންނަ އަދި ޢާއްމުކޮށް ލިބެން ހުންނަ ސިޔާސަތުގެ  	

ބަޔާނެއް މެދުވެރިކޮށް، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އެ ފަރާތްތަކުން ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށް ވަޢުދުވާކަން ހާމަކުރުން

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ޚިލާފު އެއްވެސް އަސަރެއް އެ ވިޔަފާރިތަކުގެ ފުށުން މެދުވެރިވާނަމަ އެ ކަމެއް  	

ރަނގަޅުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި އެ ކަމެއް ހިނގާގޮތް ވަޒަންކުރުން. އަދި އަސަރުތަކާއި ބެހޭ މިފަދަ 

ދިރާސާއެއްގެ ހޯދުންތަކުގެ އަލީގައި އެ ވިޔަފާރީގެ އެތެރޭގެ އުޞޫލުތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް ބަދަލުކުރުން

ވިޔަފާރީގެ ސަބަބުން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ނޭދެވޭ އަސަރެއް ކުރާނަމަ އެ ކަން ދެނެގަނެ، ހުއްޓުވާ އަދި އެ ކަމުގެ  	

އަސަރު ކުޑަކުރުމަށް އަދި އޭގެ ޒިންމާ ނެގުމަށްޓަކައި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަކަށް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ކަންތައް 

ހިނގާގޮތް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިއުން

ަމިއަގނުޑ ިޢާބާރްތަތްއ: ާމަނުކުރްނ ައިދ 
ަމުފޫހްމަތްއ

ާބީލ ްޕޮރެސްސ18



ުކުށެގ ެތޭރަގިއ ިހެމޭނ ިއްސިތުޙާޞުލ

ިއްނާސީނ ަވުގާފިރ
އިންސާނީ ވަގުފާރިއަކީ މީހަކު އިސްތިޙުޞާލު ކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި، އޮޅުވާލައިގެން، މަޖުބޫރުކޮށްގެން ނުވަތަ ނޭދެވޭ އެހެން ގޮތަކަށް، މީހަކަށް ވަޒީފާދީ، އެއްތަނުން 

އަނެއްތަނަށް ދަތުރުކުރުވާ، އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް މީހާ ބަދަލުކޮށް، ތަނެއްގައި ފޮރުވާ، ނުވަތަ އޭނާ ބަލާ ގޮސް ޙަވާލުވުމެވެ. އިންސާނީ ވަގުފާރި ޤައުމެއްގެ ތެރޭގައި 

ނުވަތަ ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި ވެސް ހިނގާފާނެއެވެ. ޓީ.އައި.ޕީ ޕްރޮޓޮކޯލްގެ މާއްދާ 3)އޭ( ގައި ބަޔާންކުރާގޮތުން އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ ކުށުގެ ތެރެއަށް ފެތޭ މައިގަނޑު 

ތިންކަމެއް ވެއެވެ:

                ިއްނާސީނ ަވުގާފިރ

ޭބުންނުކާރ ޮގްތަތްއ

ބާރުގެ ބޭނުންކުރާނެކަމަށް ބިރުދެއްކުން

މަޖުބޫރުކުރުން

އޮޅުވާލުން

މީހަކު ވަގަށްނެގުން

މަކަރާއި ޙީލަތުން ކަމެއް ކުރުން

ބާރުގެ ބޭނުން ނަހަމަގޮތުގައި ކުރުން

ގެއްލުން ލިބިދާނެފަދަ ޙާލަތެއްގައި މީހަކު ހުއްޓާ އެކަމުގެ ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނެގުން

ފައިސާ ނުވަތަ ފައިދާތަކެއް ދިނުން ނުވަތަ ލިބިގަތުން

ަމުޤަޞުދ

އިސްތިޙުޞާލު. މީގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ:

އެހެންމީހުން ނާސިންގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް އެކަން އިސްތިޙުޞާލުކުރުން 	

ޖިންސީ އިސްތިޙުޞާލުގެ އެހެން ބާވަތްތައް 	

މަޖުބޫރުން މަސައްކަތްކުރުވުން ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހޯދުން 	

އަޅުން ގެންގުޅުން ނުވަތަ އެފަދަ އާދަތައް 	

ސަރވިޓިއުޑް 	

ގުނަވަންތައް ނެގުން 	

ަޙަރާކްތ

ވަޒީފާދިނުން ނުވަތަ ރެކްރޫޓްކުރުން

އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދަތުރުކޮށްގެން ގެންދިއުން

އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް މީހާ ބަދަލުކުރުން

މީހާ ތަނެއްގައި ފޮރުވުން

މީހާ ބަލާ ދިއުމާއި ޙަވާލުވުން

+

+

=

ައުޅްނ ެގްނުގުޅްނ
1962 ގެ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ސްލޭވަރީ ކޮންވެންޝަނުން އަޅުން ގެންގުޅުން މާނަކޮށްފައިވަނީ މީހެއްގެ މައްޗަށް މިލްކުވެރިކަމުގެ ޙައްޤު ތަންފީޒުކުރެވުމުގެ ބާރު 
އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ނުވަތަ ހުރިހާ ދަރަޖައެއްގައި ހުރުމުގެ ޙާލަތުގެ ގޮތުގައެވެ. މިކަމުގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ މީހާ އަމިއްލައަށް ހަދާ ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ސަބަބުން 

ނުވަތަ އޭނާގެ އަމިއްލަ އިޚުތިޔާރުގައި ކުރާކަމަކުން ދަރަނިވެރިވުމުން މި ޙާލަތު މެދުވެރިވިޔަސް އެކަން ހިމެނޭނީ އަޅުން ގެންގުޅުމުގެ ތެރޭގައެވެ.

މީހަކު ތިރީގައިވާ ކަންތައް ކުރުމުން އަޅުން ގެންގުޅުން ކަމަށް ބެލެވިދާނެއެވެ:

އެހެންމީހަކު ގަތުން ނުވަތަ ވިއްކާލުން 	

އެއްވެސް ކަހަލަ ހައްދެއް ނުވަތަ ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތި އެހެން މީހެއްގެ ނުވަތަ އެހެން މީހެއްގެ މަސައްކަތުގެ ބޭނުންކުރުން 	

އެހެން މީހެއްގެ ޙަރަކާތްތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރުން، ނުވަތަ 	

ވަރަށް ކުޑަ އުޖޫރައަކަށް ނުވަތަ އުޖޫރަ ނުދީ މީހެއް ލައްވާ މަސައްކަތްކުރުވުން 	

ަސރިވިޓުއްޑ
މިއީ މަސައްކަތްކުރުން ހުއްޓާލުމުގެ މިނިވަންކަން މީހަކަށް ނެތުން ނުވަތަ މަސައްކަތްކުރާ ތަން ދޫކޮށްލާފައި ދިއުމުގެ މިނިވަންކަން ނެތުން އަދި އެމީހާގެ އަމިއްލަ 

މިނިވަންކަން ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ހަނިވެފައި އޮތުމެވެ.

ަމަސްއަކްތ ުކުރުވަމްށ ުނަވަތ ިޚުދަމްތ ިދުނަމްށަޓަކިއ ޮއުޅާވަލިއެގްނ ީމުހްނަންށ ަވީޒާފ ިދުންނ
މިއީ އެމީހަކު ކުރާނެ މަސައްކަތުގެ ބާވަތާއި ބެހޭގޮތުންނާއި، އެމީހަކު އެތަނެއްގައި ހުންނަންޖެހޭނީ ކިހާ ދުވަހެއް ވަންދެން ކަމާއި، އެމީހާގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ނުވަތަ 

މަސައްކަތްކުރާ މާޙައުލުގެ ޙާލަތު ހުންނާނީ ކިހިނެއްކަން ނުވަތަ އޭނާއަށް އުޖޫރަ ލިބޭނީ ކިހާވަރަކަށްކަން ރަގަޅަށް ކިޔާނުދީ އޮޅުވާލައިގެން ވަޒީފާ ދިނުމެވެ.

ޑްެޓ ޮބްނޑްޭޖ
 މި ޙާލަތުގައި، ޙަޤީޤީ ދަރަންޏެއް ނުވަތަ އަދާކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ހީވެފައިވާ ދަރަންޏެއް އަނބުރާ އަދާކުރުމަށްޓަކައި އާމްދަނީ ހޯދަން މީހަކު މަސައްކަތް 

ކުރަމުންދާއިރު އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ދަރަންޏެއް ކަމަށް ވެއެވެ. އަދި އެއީ ފަހަރެއްގައި ދުވަހަކު ވެސް އަދާކޮށް ނުނިމޭނެވަރުގެ ދަރަންޏެކެވެ.  ގިނަފަހަރަށް، އެމީހާ 

ދަރަނި އަނބުރާ އަދާކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހެނީ ކިހާއިރެއް ވަންދެން ކަން ނުވަތަ ކިހާ މުއްދަތަކަށް ކަން ނުވަތަ ކުރަން ޖެހެނީ ކޮންކަހަލަ މަސައްކަތެއް 

ކަން އެއީ އެމީހާގެ އަމިއްލަ އިޚުތިޔާރުގައި އޮންނަ ކަންތައްތަކެއް ނޫނެވެ.

ަމުޖޫބުރްނ ަމަސްއަކްތ ުކުރުވްނ
އައި.އެލް.އޯގެ ފޯރސްޑް ލޭބަރ ކޮންވެންޝަން، 1930 )ނަމްބަރު. 29( ގައި މަޖުބޫރުން މަސައްކަތްކުރުވުން މާނަކޮށްފައިވަނީ މީހަކަށް އަދަބެއް ދޭނެކަމަށް 

ބިރުދައްކައިގެން، އެމީހާގެ އަމިއްލަ އިޚުތިޔާރަކާއި ނުލައި، އެމީހާ ލައްވާ ކުރުވާ މަސައްކަތް ނުވަތަ އޭނާގެ ކިބައިން ހޯދާ ޚިދުމަތް ކަމަށެވެ.

މި މާނަ ކުރުމުގައި ތިން ކަމެއް އެކުލެވިގެންވެއެވެ:

ަމަސްއަކްތ ުނަވަތ ިޚުދަމުތެގ ގޮތުގައި ބަލާފައިވަނީ ކޮންމެ ޙަރަކާތެއްގައި، ޞިނާޢަތެއްގައި ނުވަތަ ދާއިރާއެއްގައިވެސް ހިނގާ ކޮންމެފަދަ ބާވަތެއްގެ   .1
މަސައްކަތަށެވެ. އޭގެތެރޭގައި ނުރަސްމީ އިޤުތިޞާދީ ދާއިރާތަކުގެ މަސައްކަތް ވެސް ހިމެނެއެވެ.

ައަދެބްއ ޭދެނަކުމެގ ިބުރެދްއުކްނ ކަމަށް ބަލަނީ މީހެއް ލައްވާ މަސައްކަތް ކުރުވުމަށް ބޭނުންކުރާ އެކި ބާވަތްތަކުގެ އަދަބުތަކަށެވެ.  .2

ައިމްއަލ ިއުޚިތާޔަރާކިއ ުނަލިއ މަސައްކަތްކުރުން ކަމަށް ބަލަނީ މަސައްކަތްތެރިޔާ ވަޒީފާއެއް ނުވަތަ މަސައްކަތެއް ފަށާއިރު، ރަނގަޅު މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް   .3
ބިނާކޮށް އެކަމަށް އޭނާ ރުހިފައި ނެތުމާއި، އަދި ވަޒީފާ ނުވަތަ މަސައްކަތް އޭނާ ބޭނުން ކޮންމެ ވަގުތަކު ދޫކޮށްލާފައި ދިއުމުގެ އިޚުތިޔާރު ނެތުމެވެ.

21 ސަޕްލައި ޗެއިންތަކުގައި ހިނގާ އިސްތިޙުޞާލު ހުއްޓުވުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ަރނަގުޅ ާއަދަތުކެގ ިމާސުލަތެކްއެގ ުޚލާާޞ ާވިފާޔެއްއ20 ާބީލ ްޕޮރެސްސ



ަމަސްއަކްތެތިރްނެގ ަރްއާކެތިރަކްނ

ިއްނާސުފެވިރަކާމެއުކ ެހޮޔޮގުތަގިއ ަވީޒާފިދުންނ
ހެޔޮގޮތުގައި ވަޒީފާދިނުމަކީ މަސައްކަތްތެރިޔާއަށް ވަޒީފާ ދިނުމުގައި އިންސާފުވެރިކޮށް، ދެފުށް ފެންނަގޮތަށް އަދި އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމާއި ހުނަރަށް ބަލައިގެން 

ވަޒީފާ ދިނުމެވެ. އައި.އެލް.އޯ ގެ 'ޖެނެރަލް ޕްރިންސިޕްލްސް އެންޑް އޮޕަރޭޝަނަލް ގައިޑްލައިންސް ފޮރ ފެއަރ ރެކްރޫޓްމަންޓް' ގައި ބާރުއަޅާގޮތުން ވަޒީފާ ދިނުމުގެ 
ކަންތައް ގެންދަންވާނީ، ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގޮތުން ބަލައިގަނެފައިވާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ، ރައްކާތެރިކޮށްދޭ އަދި އެ ޙައްޤުތައް ލިއްބައިދޭ 

ހަމަތަކުގެ މަތިންނެވެ. 

ދަ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޮރ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ބިޒްނަސްގެ 'ޑާކާ ޕްރިންސިޕްލްސް ފޮރ މައިގްރޭޝަން ވިތު ޑިގްނިޓީ' އަކީ ހިޖުރަކުރާ މަސައްކަތްތެރިންގެ 

ޙައްޤުތަކަށް، އެމީހުންނަށް ވަޒީފާދޭ ވަގުތުން ފެށިގެން ވަޒީފާގެ މުއްދަތު ހަމަވާންދެން، ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށް އަމާޒުކޮށްގެން އެކުލަވާލެވިފައިވާ، އިންސާނީ 

ޙައްޤުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ އުޞޫލުތަކެކެވެ.

ތިރީގައި މިވަނީ ޑާކާ ޕްރިންސިޕްލްތަކުގައި ހިމެނޭ 10 އުޞޫލެވެ.

ކަމެއް ގޯސްކޮށް ދާނަމަ އެކަމެއްގެ ފަރުވާ ނުވަތަ ޙައްލު ހޯދޭނެ ގޮތްތައް މަސައްކަތްތެރިންނަށް ލިބިފައިވުން

އެހެން ވަޒީފާއަކަށް ބަދަލުވުމުގެ ޙައްޤަށް އިޙުތިރާމްކުރެވުމާއި އަދި އޭނާ އަނބުރާ ޤައުމަށް ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ދެވޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އޮތުން

9

10

ހުރިހާ ހިޖުރަކުރާ މަސައްކަތްތެރިންގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން ސާފު އަދި ދެފުށް ފެންނަ އުޞޫލަކުން ލިޔެފައި ހުރުން 2

ސިޔާސަތުތަކާއި އިޖުރާއާތުތައް ހުރިހާ ފަރާތްތައްވެސް ހިމެނޭގޮތަށް ހުރުން 3

ހިޖުރަކުރާ މަސައްކަތްތެރިންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މީހެއްގެ ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް ހިފެހެއްޓިފައި ނުވުން 4

މަސައްކަތްތެރިންގެ އުޖޫރަ ޤަވާޢިދުން، ސީދާ އެމީހާއަށް، އުޖޫރަ ދޭން އޮންނަ ދުވަހެއްގައި ދެވުން 5

މަސައްކަތްތެރިން ތަމްސީލުކުރުމަށް ޖަމާޢަތް ހެދުމުގެ ޙައްޤަށް އިޙުތިރާމްކުރުން 6

މަސައްކަތުގެ މާޙައުލު އަދި ޙާލަތު ރައްކާތެރި އަދި އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ރަނގަޅުވުން 7

މަސައްކަތްތެރިން ދިރިއުޅޭ ތަނުގެ ޙާލަތު ރައްކާތެރި އަދި އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ރަނގަޅުވުން 8

ހިޖުރަކުރާ މަސައްކަތްތެރިންގެ އަތުން އެއްވެސް ފީއެއް ނުނެގުން 1

ަމިއަގނުޑ ުއޫޞުލ އޭ: ހަމަހަމަކަން ގެންގުޅުމާއި ތަފާތުކުރުން ނުގެންގުޅުން  

ަމިއަގނުޑ ުއޫޞުލ ީބ: ހުރިހާ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ވެސް ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވުން

ިވަޔާފިރަތާކިއ ިއްނާސީނ ަޙްއުޤަތްއ

ިޑުއ ިޑިލެޖްންސ
'ޑިއު ޑިލިޖެންސް' ގެ މާނައަކީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ޚިލާފު ޢަމަލުތައް ދެނެގަނެ، ހިނގުމުގެ ކުރިން ހުއްޓުވާ، އެފަދަ ކަންތައް މަދުކޮށް އަދި އެކަމަށް 

ޒިންމާކުރުވުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހުއްޓުމެއްނެތި އުފުލުމެވެ. މި މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ގުޅިގެން 

ޙަޤީޤަތުގައި ކުރާ އަސަރުތަކާއި ކޮށްފާނެ އަސަރުތައް ވަޒަންކުރުމާއި، އެފަދަ ދިރާސާތަކުގެ ހޯދުންތައް ވިޔަފާރީގެ މާޙައުލުގައި ހިމަނައި އެ ހޯދުންތަކާއި ގުޅިގެން 

ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި، އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ކުރިއެރުން ގާތުން ބަލަމުން ގެންދިއުމާއި، އަދި ނޭދެވޭ އަސަރުތަކާއި ގުޅިގެން ފިޔަވަޅު އަޅަމުންދާ ގޮތް ރަނގަޅަށް 

ކިޔާދެމުން ގެންދިއުން ހިމެނެއެވެ.

ދައުލަތްތަކުގެ އިދާރާތަކާއި، އަދި ދައުލަތްތަކުގެ މަދަދާއި ވިޔަފާރި ލިބެމުންދާ ވިޔަފާރި ކުންފުނިތަކުން، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ގުޅިގެން ޑިއު ޖިލިޖެންސް ހެދުމަށް 

ލާޒިމްކުރުވުމަށް ދައުލަތްތަކުން އިތުރު ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަންވާނެކަމަށް ޔޫ.އެން.ޖީ.ޕީ ތަކުން ލަފާދެއެވެ. މި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި، އަދި 

ސަރުކާރުގެ މިލްކުވެރިކަމުގެ ދަށުގައި ނުވަތަ ބާރުގެ ދަށުގައިވާ ވިޔަފާރި ކުންފުނިތަކާއި، ނުވަތަ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން އެކަށީގެންވާ އެހީއާއި ޚިދުމަތްތައް ލިބެމުންދާ 

ކުންފުނިތަކުން ހިންގަފާނެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ޚިލާފު ޢަމަލުތަކުން ރައްކާތެރި ކޮށްދެއެވެ.

ަޝުކާވ ުހަށެހުޅުމެގ ިނާޒުމ
ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ފަރުވާ ނުވަތަ ޙައްލު ހޯދައިދިނުމުގެ ނިޒާމަކީ ޔޫ.އެން.ޖީ.ޕީ ތަކުގެ މައިގަނޑު އެއް މަފުހޫމެވެ. އަދި އެއީ ސަޕްލައި ޗެއިންތަކުގައި ކުށުގެ ގޮތުގައި 

ހިނގާ އިސްތިޙުޞާލާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގައި އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މުހިއްމު ބައެކެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ނިޒާމަކީ، ބައެއް ވިޔަފާރީގެ 

ޙަރަކާތްތަކުގެ ސަބަބުން ނޭދެވޭ އަސަރުކުރާ ފަރުދުން، މަސައްކަތްތެރިން އަދި ޖަމާޢަތްތަކަށް  ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ބޭނުން ކުރެވޭނެ ރަސްމީ، ޤާނޫނީ އަދި 

ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑުގެ ބޭރުން ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލު ތަކެކެވެ. 

ޔޫ.އެން.ޖީ.ޕީ ތަކުން ބަޔާންކުރާގޮތުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ނޭދެވޭ އަސަރެއް ކުރާނެ ޢަމަލުތަކެއް ހިންގިއްޖެކަމަށް ނުވަތަ އެފަދަ ކަމަކަށް ނުސީދާކޮށް މަގުފަހި 

ކުރެވިއްޖެކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެ ކުންފުންޏަކުން، އެކަމުން ކުރި އަސަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް ނުވަތަ ޙައްލުކުރުމަށް ގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސައިދޭން ވާނެއެވެ. ނުވަތަ އެފަދަ 

މަސައްކަތަކަށް އެއްބާރުލުން ދޭންވާނެއެވެ. ޙައްލުކުރުމުގެ ނުވަތަ ފަރުވާގެ ކިތަންމެ ބާވަތެއް ހިމެނިދާނެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި އެ ނޭދެވޭ އަސަރު ތަކުރާރު ނުވާނެކަން 

ޔަޤީންކުރުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި، ރަސްމީގޮތުން މާފަށް އެދުމާއި، ބަދަލު ދިނުމާއި، އަދި ބައެއްކަހަލަ ޙަރަކާތްތައް ހުއްޓާލުން ހިމެނެއެވެ.

ަދ ެއްމްޕޯލަޔރ ޕްޭސ ްޕިރްނިސްޕްލ
'ދަ އެމްޕްލޯޔަރ ޕޭސް ޕްރިންސިޕްލް' ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުން އެއްވެސް މަސައްކަތްތެރިޔަކު ވަޒީފާއެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ފައިސާއެއް ދޭންޖެހިގެން ނުވާނެއެވެ. ވަޒީފާ 

ދިނުމުގެ ޚަރަދުތައް ކޮނޑުގައި އަޅަން ޖެހޭނީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުންނެވެ. މަސައްކަތްތެރިޔާއެއް ނޫނެވެ. ވަޒީފާ ދިނުމާއި ގުޅޭ ޚަރަދުތަކާއި ފީތައް، ދަތުރުކުރުމުގެ 

ޚަރަދުތައް އަދި ހިޖުރަކުރާ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ބޭނުންވާ ހުއްދަތަކާއި ގުޅޭ ފީތައް، މަސައްކަތްތެރިޔާގެ އަމިއްލަ ޤައުމު ނުވަތަ ޖަމާޢަތުން ފެށިގެން މަސައްކަތުގެ 

މާޙައުލާއި ހަމަޔަށް ދެވެންދެން، ހަމަޖައްސައިދޭންވާނީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުންނެވެ. އަދި މަސައްކަތްތެރިޔާ ހިޖުރަކުރި ޤައުމަށް އެއްކޮށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުކޮށްފައި ނުވާނަމަ، 

އަމިއްލަ ޤައުމަށް ގޮސްފައި އެނބުރި އައުމުގެ ޚަރަދުތައް ވެސް ހަމަޖައްސައިދޭންވާނީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުންނެވެ.

އެމްޕްލޯޔަރ ޕޭސް ޕްރިންސިޕްލް ތަޢާރަފުކުރުމަކީ ޔޫ.އެން.ޖީ.ޕީ ތަކާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމެވެ. އަދި އެއީ އ.ދ. ގެ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑި 8.7 

ނުވަތަ ހުރިހާ އެންމެންނަށް ވެސް ރަނގަޅު މަސައްކަތްތައް ހޯދައިދިނުމުގެ އަމާޒު ޙާޞިލުކުރުމުގައި މުހިއްމު ފިޔަވަޅެކެވެ. މި އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރާނަމަ ހިޖުރަކުރާ 

މަސައްކަތްތެރިންނަށް ރައްކާތެރިކަން ލިބި، އަދި ދުނިޔޭގެ ސަޕްލައި ޗެއިންތަކުގައި މަޖުބޫރުން މަސައްކަތްކުރުވުމުގެ ނުރައްކާ ކުޑަވެގެންދާނެއެވެ.

23 ސަޕްލައި ޗެއިންތަކުގައި ހިނގާ އިސްތިޙުޞާލު ހުއްޓުވުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ަރނަގުޅ ާއަދަތުކެގ ިމާސުލަތެކްއެގ ުޚލާާޞ ާވިފާޔެއްއ22 ާބީލ ްޕޮރެސްސ



ަސްޕަލިއ ެޗިއްނަތުކަގިއ ިހނާގ ިއްސިތުޙާޞުލ ުހްއުޓުވަމްށ ުކެރވޭ ަމަސްއަކްތ ަހުރަދާނ 
ުކުރަމްށ ަސުރާކުރަތަކްށ ުކެރވެޭނ ިކަތްނެމ ަކެމްއ ުހެރެއެވ. އެޭގެތޭރަގިއ: 

ެއެހްނ ަފާރްތަތަކްށ ިމާސުލ ަދްއަކިއ ައިދ ަޕްބިލްކ ެސްކަޓރ ުނަވަތ ަސުރާކުރެގ  	•
ޭބުނަމްށ  ިޚުދަމާތިއ ަތެކިތ ަގްނަނިއުރ ެއްނެމ ަރނަގުޅ ާއަދަތްއ ެގްނުގުޅަމްށ 

ާބުރެއުޅްނ

ަރނަގުޅ ެހޮޔ ަބަދުލަތްއ ެގަނުއަމްށަޓަކިއ، ިގަނ ަޢަދަދަކްށ ިޚުދަމާތިއ ަތެކިތ ަގްނަނ  	•
ަފާރެތްއެގ ޮގުތްނ ަސުރާކުރަތަކްށ ާބާޒުރަގިއ ިލިބަފިއާވ ާބުރެގ ޭބުންނުކުރްނ 

ާޤޫނީނ ައިދ ިސާޔަސުތަތުކެގ ޮއިނަގނުޑަތްއ ަހުރަދާނުކުރްނ، ައިދ 	•

ޭހުލްނެތިރަކްނ ިއުތުރުކުރާމިއ ާޤިބިލްއަޔުތ ިއުތުރުކުރުމެގ ަޙަރާކްތަތްއ ިހްނުގްނ 	•

ަސުރާކުރަތަކްށ ުކެރވީޭނ ޮކްނ 
ަކްނަތްއަތެކްއ؟

ެއެހްނ ަފާރްތަތަކްށ ިމާސުލ ަދްއަކިއ ަރނަގުޅ ާއަދަތަކްށ ާބުރެއުޅްނ
ސަރުކާރުތަކުގެ ބޭނުމަށް ޚިދުމަތާއި ތަކެތި ގަންނައިރު އިސްތިޙުޞާލަށް ހުށަހެޅުމަށް އޮންނަ ނުރައްކާ ކުޑަކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮށް، އެހެން ފަރާތްތަކަށް މިސާލު ދައްކައިގެން، ރަނގަޅު 

އާދަތަކާއި ގުޅޭ ސާފު މިންގަނޑުތަކެއް އެކުލަވާލުމުގެ ފުރުޞަތު ސަރުކާރުތަކަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ. އަމިއްލައަށް އިސްނަގައިގެން ހިންގޭ މިފަދަ ޙަރާކަތްތަކަށް، ސަރުކާރުތަކުން މުޅި 

ދުނިޔޭގައިވެސް  ދޭ ސަމާލުކަން ދަނީ އިތުރު ކުރަމުންނެވެ. ސަޕްލައި ޗެއިންތަކުގައި ހިނގާ އިސްތިޙުޞާލާއި ދެކޮޅަށް ސަރުކާރުތަކުން ވަރުގަދަ އަދި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގެ މައްޗަށް 

އެކުލެވޭ ޙަރަކާތްތަކެއް ހިންގާނަމަ އެއީ ވިޔަފާރި ތަކަށާއި އަދި މަދަނީ މުޖުތަމަޢަށް ވެސް ރަނގަޅު އާދަތަކުގެ މިސާލަކަށް ވެގެންދާނެއެވެ. ސަރުކާރުތަކަކީ ވަރަށް ގިނަ މުދަލާއި 

ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކެއް ކަމަށް ވުމާއިއެކު، ސަރުކާރުތަކުގެ ބޭނުމަށް ތަކެތި ގަންނައިރު އަދި ސަރުކާރުތަކުން އިންވެސްޓް ކުރާއިރު، ސަޕްލައި ޗެއިންގައި ހިނގާ އިސްތިޙުޞާލަށާއި 

އިންސާނީ ވަގުފާރިއަށް ސަމާލުކަން ދިނުން މުހިއްމެވެ. ސަރުކާރުތަކުގެ ސަޕްލައި ޗެއިންގައި ހިމެނޭ ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން އިސްތިޙުޞާލަށާއި އިންސާނީ ވަގުފާރިއަށް ހުށަހެޅުމުގެ 

ނުރައްކާ ބޮޑު ދާއިރާތައް ދެނެގަތުމަށް ސަރުކާރުތަކަށް ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅިދާނެއެވެ. މިގޮތަށް ނުރައްކާ ބޮޑު ދާއިރާތައް ރަނގަޅަށް ދެނެގަނެވުމަކީ މި ނުރައްކާތައް ވަޒަންކޮށް ސީދާ 

އެކަންކަމާއި ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ސަރުކާރުތަކަށް ފަސޭހަވެގެންދާނެ ކަމެކެވެ.

ިނުއީޒލްޭންޑ: ެހޮޔަލާފ ައިދ ެދެމެހްއެޓިނިވ ަމަސްއަކުތެގ ާއަދަތުކެގ ަލާފ

ހެޔޮލަފާ އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި މަސައްކަތުގެ އާދަތަކެއް ބޭނުންކޮށްގެން މަސައްކަތްތެރިންގެ ކަންކަން އިންސާފުވެރިކަމާއި ގެންދިއުމަށް ވިޔަފާރިތަކަށާއި 

ސަރުކާރަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ނިއުޒީލޭންޑުގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ވަސީލަތްތަކެއް އެކުލަވާލާފައެވެ. މި ވަސީލަތްތަކުގައި ސަމާލުކަން ދީފައިވަނީ ވަޒީފާގެ 

މިންގަނޑުތަކަށާއި، މަސައްކަތްތެރިންގެ ޙައްޤުތަކަށާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށެވެ. ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކާއި، މުދަލާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކާއި، 

ފްރެންޗައިޒްކުރާ ފަރާތްތަކާއި، ރެކްރޫޓްކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްފައިވާ މި ވަސީލަތްތަކުން އިސްކަންދެނީ ވަޒީފާގެ މިންގަނޑުތަކާއި،  މަސައްކަތްތެރިންގެ 

ޙައްޤުތަކަށް ދިމާވާ ނުރައްކާތަކާއި އަދި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ކުރިމަތިވާ ނުރައްކާތަކަށެވެ. އަދި މި ވަސީލަތްތަކަކީ ނިޒުޒީލޭންޑްގައި ވިޔަފާރިތަކުންނާއި 

ސަރުކާރުން ތަކެތި ގަތުމުގައި ނުވަތަ ޕްރޮކިއަރ ކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ އާ ޤަވާޢިދެއްކަމަށްވާ 'ނިއުޒީލޭންޑުގެ މަސައްކަތްތެރިންގެ ޙާލަތު ކުރިޔަށްވުރެ ރަނގަޅު 
' އާއި ގުޅުން ހުރި ވަސީލަތްތަކެއް ވެސް މެއެވެ. މިއީ އިސްތިޙުޞާލަށް ހުށަހެޅުމުގެ ނުރައްކާ ބޮޑު ޞިނާޢަތްތަކުގައި ތިބި މަސައްކަތްތެރިންގެ ޙާލަތު  ކުރުން

ރަނގަޅު ކުރުމަށް ވިޔަފާރިތަކަށް ބާރުއަޅާ ޤަވާޢިދެކެވެ.

ަވީސަލްތަތުކެގ ެތޭރަގިއ ިހެމެނީނ:

ަވީޒާފެގ ިމްނަގނުޑަތުކެގ ަގިއްޑ

ޗެކްލިސްޓާއި އެއްކޮށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ ގައިޑެއް. މި 

ގައިޑްގެ  ތެރޭގައި ވަޒީފާގެ މިންގަނޑުތަކާއި ގުޅޭ 

ޤާނޫނުތައް އޮޅުންފިލުވައި ދީފައި ހުރޭ

ޭބުންނެތިރ ިފަޔަވުޅަތްއ

ސަޕްލައި ޗެއިން ތަކުގައި މަސައްކަތްތެރިންގެ 

ޙައްޤުތަކާއި ޚިލާފުވުމުގެ ނުރައްކާ އޮންނަ ގޮތްތައް 

ދެނެގަނެ އެ ނުރައްކާތައް ކުޑަކުރަން، ތަކެތި ގަންނަ 

ނުވަތަ ޕްރޮކިއަރކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެންމެ ފުރަތަމަ 

އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތައް ބަޔާންކުރުން

ޭބުންނެތިރ ިފަޔަވުޅަތްއ

ސަޕްލައި ޗެއިން ތަކުގައި މަސައްކަތްތެރިންގެ 

ޙައްޤުތަކާއި ޚިލާފުވުމުގެ ނުރައްކާ އޮންނަ ގޮތްތައް 

ދެނެގަނެ އެ ނުރައްކާތައް ކުޑަކުރަން، ތަކެތި ގަންނަ 

ނުވަތަ ޕްރޮކިއަރކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެންމެ ފުރަތަމަ 

އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތައް ބަޔާންކުރުން

ްޕޮރިކައރ ުކުރުމެގ ަމުރަޙލަާތްއ

ސަޕްލައި ޗެއިންގައި ވަޒީފާގެ މިންގަނޑުތަކާއި ޚިލާފު 

ކަމެއް ނުހިނގާކަން ޔަޤީންކުރުމަށްޓަކައި، ޕްރޮކިއަރ 

ކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތައް 

ުނަރްއާކަތްއ ަކަމްށ ެބލެވޭ ާޙަލުތަތުކެގ ާތަވުލ

މިންގަނޑުތަކާއި ޤާނޫނުތަކާއި ޚިލާފަށް ހުރި ދާއިރާތައް 

ދެނެގަތުމަށް އެހީއަކަށް ވާނެ، ނުރައްކާތައް ކަމަށް 

ބެލެވޭ ޙާލަތުތައް

ުނަރްއާކަތްއ ުކޑުަކުރަމްށ ުކެރިވާދެނ ަކްނަތްއަތުކެގ 
ިލްސްޓ

ނުރައްކާ އޮންނަ މިންވަރު ވަޒަންކުރުމަށްފަހު އެ 

ކަންކަން މަދުކުރަން ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް 

ްފެރްނަޗިއްޒުކާރ ަފާރްތަތަކްށ ެދވޭ ިއުރާޝުދ

ފްރެންޗައިޒް ކުރުމަށް ވެވޭ އެއްބަސްވުން ނުވަތަ 

ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާގެ 

މިންގަނޑުތަކާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވޭކަން 

މޮނީޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ފްރެންޗައިޒްކުރާ 

ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ޓޫލްތައް 

ެރްކޫރްޓުކާރ ަފާރްތަތުކެގ ަމަސްއަކްތ ަހުރަދާނ 
ުކުރަމްށ ެދވޭ ަލާފ

އެހެން ވިޔަފާރިއެއް ނުވަތަ ފަރާތެއްގެ ވަޒީފާއަށް 

މުވައްޒަފަކު ހަމަޖެއްސުމުގެ ކުރިން، ޑިއު ޑިލިޖެންސް 

ފުރިހަމަކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ސުވާލުތަކެއް ރެކްރޫޓްކުރާ 

ފަރާތްތަކަށާއި ވަޒީފާ ދިނުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ 

ބްރޯކަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން 

25 ސަޕްލައި ޗެއިންތަކުގައި ހިނގާ އިސްތިޙުޞާލު ހުއްޓުވުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ަރނަގުޅ ާއަދަތުކެގ ިމާސުލަތެކްއެގ ުޚލާާޞ ާވިފާޔެއްއ ާބީލ ްޕޮރެސްސ 24



ިނުއީޒލްޭނުޑެގ ަސުރާކުރްނ ިމ ަވީސަލްތަތްއ ެއުކަލާވީލ:

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގޮތުން އަދި ޤައުމުގެ އެތެރޭގައި ލިބެން ހުރި ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ިދާރާސޮކްށެގްނ

ނުރައްކާ އެންމެ ބޮޑަށް އޮތް ދާއިރާ ތަކުން މި ވަގުތު ގެންގުޅޭ މަރުޙަލާތަކާއި އަދި ދާއިރާތަކުގައި 

އިސްތިޙުޞާލަށް ހުށަހެޅުމުގެ ނުރައްކާ އޮތް މިންވަރާއިމެދު އެ ވިޔަފާރިތަކާއި ާވަހަކ ަދްއަކިއެގްނ

ޕްރޮކިއަރ ކުރުމުގެ ނުވަތަ ތަކެތި ގަތުމުގެ މަރުޙަލާތަކުގައި ރަނގަޅު އާދަތައް ގެންގުޅޭ، ސަރުކާރުގެ 

އިދާރާތަކުގެ ކިބައިން ަދްސިވ ަކްނަތްއަތުކްނ

ރަނގަޅު އާދަތައް ގެންގުޅޭ ޖަމާޢަތްތަކާއި ނުވަތަ ވިޔަފާރިތަކާއި ަމްޝަވާރޮކްށެގްނ

ޕްރޮކިއަރ ކުރުމުގެ، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދާއިރާގެ، މަސައްކަތްތެރިންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ދާއިރާގެ، އަދި 

ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުވޭތޯ ބަލާ ތަޖުރިބާކާރުންނާއި ިޚާޔުލ ަބަދުލޮކްށެގްނ

ަމުޤަޞުދ

ނިއުޒީލޭންޑުގެ ސަރުކާރުން މި ވަސީލަތްތައް އެކުލަވާލީ އޭގެ ބޭނުން ތިރީގައި މިވާ މަޤުޞަދުތަކުގައި ހިފާނެކަމަށެވެ:

މަސައްކަތްތެރިންނާއި މުޢާމަލާތުކުރުމުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ ހެޔޮލަފާ އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި މަސައްކަތުގެ އާދަތައް ދޭހަވުމަށާއި އަދި ގެންގުޅުމަށް  	

އެހީވެދިނުމަށް

މަސައްކަތްތެރިންނާއި މެދުގައި އިންސާފުވެރިކޮށް ޢަމަލުކުރުމަށް ކަމާއިގުޅޭ އެކިފަރާތްތަކުން ކުރިޔަށްވުރެ ބޮޑަށް އެދެމުންދާތީ އެކަމާއި މެދުގައި  	

ހޭލުންތެރިކަން އުފެއްދުން، އަދި 

ޝަޚުޞުތަކާއި ވިޔަފާރިތަކުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ސަޕްލައި ޗެއިންގައި މަސައްކަތްތެރިންނާއި މެދުގައި އިންސާފުވެރިކަމާއި އެކުގައި ޢަމަލުކުރެވޭކަން  	

އަމިއްލައަށް ޔަޤީންކުރަން އެ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންކުރެވޭނީ ކޮން ގޮތްތަކެއްކަން ކިޔާދިނުން

މި ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުން ރަނގަޅަށް ހިފިއްޖެނަމަ،  ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައިވާ މަސައްކަތްތެރިންގެ ޞިއްޙަތާއި، ރައްކާތެރިކަމާއި، 

އުފެއްދުންތެރިކަމާއި އަދި ދުޅަހެޔޮކަމަށް ހެޔޮ އަސަރުތަކެއް ކުރާނެއެވެ. 

ުކިރަޔްށ ަބލާުލްނ
ނިއުޒީލޭންޑުގެ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ވަނީ އިސްވެ ދެންނެވުނު ވަސީލަތްތައް، ފޮޅާ ސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތާއި ގުޅޭ ޕްރޮކިއަރ ކުރުމުގެ މަރުޙަލާތަކުގައި 

ބޭނުންކޮށްފައެވެ. މި ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމުގެ ތެރެއިން، އަދި ޞިނާޢަތްތަކާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ވާހަކަދެއްކުމުގެ ތެރެއިން، ސަރުކާރުން ދަނީ މި 

ވަސީލަތްތަކުގެ ލަފާ ޢަމަލީގޮތުން ބޭނުންކުރެވޭގޮތާއި މެދުގައި އިތުރަށް ހޯދައި ދަސްކުރަމުންނެވެ. ވިޔަފާރިތަކުގައްޔާއިި އެ ފަރާތްތަކުގެ ސަޕްލައި 

ޗެއިންތަކުގައި ހިނގާ އިސްތިޙުޞާލުގެ މައްސަލަތަކާއި ދެކޮޅަށް އެ ވިޔަފާރިތަކުން ޙަރަކާތްތެރިވުމަށް ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައްޔާއި، އެފަދަ 

އިސްތިޙުޞާލާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި މެދުގައި އެ ފަރާތްތަކުން ޒިންމާ އުފުލުމަށް، މި ވަސީލަތްތައް ވަރަށް ބޭނުންތެރިއެވެ. މި ވަސީލަތްތައް 

 ބޭނުންކުރެއްވުމަށް ތިރީގައިވާ ލިންކަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާ::

https://www.employment.govt.nz/workplace-policies/ethical-sustainable-work-practices/.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ބިޒްނަސް، އިނޮވޭޝަން އެންޑް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އިން ދަނީ ދާއިރާތަކުގެ އިސް ފަރާތްތަކާއި އަދި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް، މި 

ވަސީލަތްތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި އެހީތެރިވަމުންނެވެ. އަދި އެ މިނިސްޓްރީއިން ދަނީ ޑިރެކްޓަރުންނަށާއި އަދި އިންވެސްޓަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން އިތުރު 

އިރުޝާދުތައް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ަލާފ: ުކެރވެޭނ ަކްނަކާމިއ ެމުދަގިއ ެއްނެމްނ ެއްއާބުރލާ

މަސައްކަތްތެރިން އިސްތިޙުޞާލުން ރައްކާތެރިކުރުމާއި އަދި އިސްތިޙުޞާލުގެ ކޭސްތަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި  	

އެހެން ޖަމާޢަތްތަކުގެ ހުނަރާއި ތަޖުރިބާ ސަރުކާރުތަކަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ

ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތައް، މީހުންގެ މެދުގައި އިޙުތިރާމް ލިބިފައިވާ އަމިއްލަ  	

ޖަމްޢިއްޔާތައް، ކިޔަވާދިނުމާއި ދިރާސާކުރުމުގެ ދާއިރާގެ އިސް މީހުން، އަދި ކަމާއިގުޅޭ ޙަރަކާތްތަކުގައި އެންމެ 

ކުރީ ސަފުގައި މަސައްކަތްކުރާ އިސްމީހުންނާއި މަޝްވަރާކޮށްގެން، ސަޕްލައި ޗެއިންގައި ހިނގާ އިސްތިޙުޞާލާއި 

ދެކޮޅަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތަކެއް ސަރުކާރުތަކަށް އެޅިދާނެ

27 ސަޕްލައި ޗެއިންތަކުގައި ހިނގާ އިސްތިޙުޞާލު ހުއްޓުވުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ަރނަގުޅ ާއަދަތުކެގ ިމާސުލަތެކްއެގ ުޚލާާޞ ާވިފާޔެއްއ26 ާބީލ ްޕޮރެސްސ



ަސުރާކަރްށ ިލިބަފިއާވ ާބުރ
ދުނިޔޭގެ ސަޕްލައި ޗެއިންތަކުގައި ތިބޭ މަސައްކަތްތެރިންނަށް މަސައްކަތުގެ ރަނގަޅު މާޙައުލެއް ލިބޭ ކަމާއި އަދި އިސްތިޙުޞާލުން ސަލާމަތްވެފައިވާކަން 

ޔަޤީންކުރުމަށްޓަކައި ސަޕްލަޔަރުން ލައްވާ ރަނގަޅު ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށް ވަރަށް ބޮޑު ބާރެއް ސަރުކާރުތަކަށް ލިބިފައިވެއެވެ. އެއީ ސަރުކާރުތަކުގެ ބޭނުމަށް ތަކެތި 

ގަތުމާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ މަރުޙަލާތަކާއި ޙަރަކާތްތައް މެދުވެރިކޮށެވެ. ޕަބްލިކް ސެކްޓަރއިން ވަރަށް ގިނަ ޢަދަދަކަށް މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދާތީވެ، ސަރުކާރު، ވިޔަފާރިތައް 

އަދި މުޅި ޖަމާޢަތުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅު އާދަތައް އަށަގަންނުވަން ވަރަށް ރަނގަޅު ފުރުޞަތުތަކެއް ސަރުކާރުތަކަށް ލިބިފައިވެއެވެ.

ެއީކަގިއ ަމަސްއަކްތުކުރްނ
އާރ.އެސް.ޓީ އެކުލަވާލާފައިވަނީ ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސްގެ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި އަދި ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާ އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި 

އެކުގައި ވަރަށް ގާތުން މަސައްކަތް ކޮށްގެންނެވެ. އާރ.އެސް.ޓީ އެކުލަވާލުމުގައި ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސްގެ ސަރުކާރުން މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މަސައްކަތް 

ކޮށްފައިވަނީ ސަޕްލައި ޗެއިންގެ ކަންތައް މެނޭޖްކުރާ އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ ވެރިޓޭ، އަދި މޭޑް އިން އަ ފްރީ ވަރލްޑް އަދި އެސްޕެން 

އިންސްޓިޓިއުޓާއި އެކީގައެވެ. އާރ.އެސް.ޓީ އެކުލަވާލުމުގައި، އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ ޝިކާރައަކަށްވެ އެކަމުން ސަލާމަތްވެފައިވާ މީހުންނާއި، އަދި އަމިއްލަ 

ވިޔަފާރިތަކާއި، މަދަނީ މުޖުތަމަޢުގައި ހިމެނޭ ކަމާއިބެހޭ އެހެން ފަރާތްތަކާއެކު، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސްގެ ސަރުކާރުންނާއި ވެރިޓޭއިން މަޝްވަރާކޮށް ޚިޔާލު 

ހޯދިއެވެ.

ކުންފުނިތަކާއި، ސަރުކާރުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާއި، ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތާއި ތަކެތި ގަންނަ އަދި ކޮންޓްރެކްޓްތައް ޙަވާލުކުރާ އޮފިސަރުންނާއި، ޤާނޫނީ 

ވަކީލުންނާއި، އިންވެސްޓަރުންނާއި، މުދަލާއި ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރާ މީހުން އަދި އެ ނޫނަސް އެ ފަރާތްތަކުގެ ސަޕްލައި ޗެއިންގައި ހިނގާ އިންސާނީ ވަގުފާރި 

ހުއްޓުވުމަށް ބޭނުންވާ އެކި ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން އާރ.އެސް.ޓީ އެކުލަވާލުމުގައި ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސްގެ ސަރުކާރުން، އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ 

މަސައްކަތްތަކަށް ފައިސާ ހޭދަކޮށް، ވެރިޓޭ އާއި އެކުގައި ވަރަށް ގާތުން މަސައްކަތްކުރިއެވެ.

ުކިރަޔްށ ަބލާުލްނ
އާރ.އެސް.ޓީ ދަނީ ސަރުކާރު އަދި އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކުގެ ސަޕްލައި ޗެއިންގައި އެކުލެވޭ އާ ޞިނާޢަތްތައް އޭގައި ހިމެނޭގޮތަށް ބަދަލުވަމުން އަދި 

ފުޅާވަމުންނެވެ. ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތަށް އަމާޒުކޮށްގެން އާ ޓޫލްތަކެއް ފަރުމާކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު 

ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. އަދި މި އާ ޓޫލްތައް މާކެޓްކޮށް ޑިސްޓްރިބިއުޓް ކުރުމަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ތަމްރީނު ދިނުމަށްޓަކައި ވެބިނަރއެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް 

ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސްގެ ސަރުކާރުން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

އާރ.އެސް.ޓީ ވަނީ ވަރަށް އަގުހުރި ވަސީލަތަކަށް ވެފައެވެ. އޭގެ ވެބްސައިޓްގެ ޑާޓާ ދިރާސާކުރުމުން އެނގުނުގޮތުގައި ވެބްސައިޓް ބޭނުންކުރާ މީހުން ދަނީ 

ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވަމުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން އަލަށް ސައިޓަށް ވަންނަ މީހުންނާއި ކުރިއްސުރެ ބޭނުންކުރާ މީހުން ހިމެނެއެވެ. 

މި އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމަކީ އެންމެ ފަހުގެ ޑާޓާ އެކުލެވޭ އަދި އަޕްޑޭޓް ވެފައިވާ ޕްލެޓްފޯމެއްގެ ގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސްގެ 

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ސްޓޭޓް އަށް މިކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާގެ ވަސީލަތްތަކާއި ކަމާއި ގުޅޭ މާހިރުންގެ އެހީތެރިކަން އަބަދުވެސް ބޭނުންވެއެވެ. އާރ.އެސް.ޓީ 

 https://www.responsiblesourcingtool.org/:ާބޭނުންކުރުމަށް މި ވެބްސައިޓަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވ

ުޔަނިއެޓްޑ ްސޭޓްޓްސ ޮއްފ ެއެމިރާކ: ެރްސޯޕްނިސަބްލ ޯސިސްނގ ޫޓްލ

 ' މުދަލާއި ތަކެތި ހޯދުމުގައި ޒިންމާދާރުކަން ގެންގުޅުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސްއިން ތަޢާރަފުކޮށްފައިވާ 'ރެސްޕޯންސިބަލް ސޯސިންގ ޓޫލް

)އާރ.އެސް.ޓީ( އަކީ ސަރުކާރުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާއި، ތަކެތި ގަންނަ އޮފިސަރުންނާއި އަދި ވިޔަފާރިތަކަށް، ސަޕްލައި ޗެއިންތަކުގައި އިންސާނީ ވަގުފާރިއަށް 

ހުށަހެޅުމުގައި ހުންނަ ފުރުޞަތުތައް ދެނެގަނެ، ހުއްޓުވާ އަދި އެކަން ޙައްލުކުރަން މަސައްކަތްކުރަން އެހީވެދޭ ވަސީލަތްތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ އޮންލައިން 

ޕްލެޓްފޯމެކެވެ. ދުނިޔޭގެ ސަޕްލައި ޗެއިންތަކުގައި ހިނގާ އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ ޢަމަލުތައް ދެނެގަނެ، ހުއްޓުވާ އަދި އެކަން ޙައްލުކުރަން މަސައްކަތްކުރަން، 

އަމިއްލަ ވިޔަފާރި ކުންފުނިތަކާއި އަދި ކަމާއި ގުޅުންހުރި އެހެން ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާކަން، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް ޓްރެފިކިންގ އިން 

ޕަރސަންސް އޮފީހަށް ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. އާރ.އެސް.ޓީ އެކުލަވާލުމުގެ ބޭނުމަކީ ޕަބްލިކް ސެކްޓަރގެ އަދި އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކުގެ ވެސް ޚިދުމަތާއި ތަކެތި 

ގަތުމުގެ މަރުޙަލާތަކުގައި މި ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުން ހިފައި، އޭގެ ފައިދާ ލިބި ރަނގަޅު މަޢުލޫމާތު ލިބުމެވެ.

ެރްސޯޕްނިސަބްލ ޯސިސްނގ ޫޓްލެގ ަމިއަގނުޑ ިސަފަތްއ
އާރ.އެސް.ޓީގައި އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ ނުރައްކާ އޮތް މުހިއްމު 11 ދާއިރާއަކާއި 43 ކޮމޯޑިޓީއެއް ނުވަތަ ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތަކެއްގެ ފުން ދިރާސާތަކެއް 

އެކުލެވިގެންވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ސީފުޑް، ޢާއްމު ކާނާ އަދި ބުއިންތަކުގެ ދާއިރާތަކަށް އަމާޒުކުރެވިގެން، ނުރައްކާތައް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މެނޭޖްކޮށްދޭ 

ޓޫލްތަކަކާއި، ސީދާ އެ ދާއިރާތަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އިތުރު ޓޫލްތަކެއް ހިމެނެއެވެ. 2016 ވަނަ އަހަރު އާރ.އެސް.ޓީ ތަޢާރަފު 

ކުރެވުމަށްފަހުގައި، ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު އަޕްޑޭޓް ކުރެވެމުންދެއެވެ. އަދި އޭގައި ވަކި ދާއިރާތަކަށް އަމާޒުކުރެވިގެން އާ ޓޫލްތައް ހިމެނެމުންދެއެވެ. 

އާރ.އެސް.ޓީ އަކީ ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހިލޭ ބޭނުންކުރެވޭ، ފަސޭހައިން ބަލާލެވޭ އަދި އެއްތާކުން ގިނަ މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ވަސީލަތެކެވެ. މި ޕްލެޓްފޯމް 

ބޭނުންކުރުމަށް ބާރުއަޅައިގެން ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސްގެ ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރަނީ ހަރުދަނާ ސިޔާސަތުތަކެއް އެކުލަވާލުމަށާއި، ގޯސްކޮށް ކަމެއް ހިނގާތޯ 

ބެލުމާއި ވަޒަންކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް އެހީތެރި ވެދިނުމަށެވެ. އަދި ދުނިޔޭގެ ސަޕްލައި ޗެއިންތަކުން، ކަމާއި ގުޅޭ ޤާނޫނުތަކަށް ތަބާވުމުގެ 

ކަންތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށެވެ. 

އާރ.އެސް.ޓީ މެދުވެރިކޮށް ތިރީގައިވާ ޓޫލްތައް އޮންލައިންކޮށް ލިބެން ހުންނާނެއެވެ:

ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކުގެ ނަމޫނާ
މުދަލާއި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތާއި 

އެކުގައި ހަދާ އެއްބަސްވުމުގެ ނަމޫނާ

ހިޖުރަކުރާ މަސައްކަތްތެރިންނާ 

އިންޓަވިއު ކުރުމުގެ ޓޫލް

ސަޕްލަޔަރު އަދި ސަބް-ކޮންޓްރެކްޓަރު 

އަމިއްލައަށް ޙާލަތު އޮތްގޮތެއް ބެލުމަށް 

ކުރާ ދިރާސާގެ ނަމޫނާ

މަސައްކަތްތެރިން ރެކްރޫޓްކުރާ 

ފަރާތްތައް ސްކްރީންކޮށް ވަޒަންކުރާ 

ޓޫލް

'ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް ފެޑެރަލް 
އެކުއިޒިޝަން ރެގިއުލޭޝަން: 

ކޮމްބެޓިންގ ޓްރެފިކިންގ އިން 

ޕަރސަންސް' މި ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށް 

ޢަމަލުކުރުމުގެ ޕްލޭންގެ ނަމޫނާ

ާޤިބިލްއަޔުތ ިއުތުރުކުރަމްށ ެއީހެތިރެވވީޭނ ޮކްނ ާދިއާރައުކްނޯތ ިވްސާނ

އެހީތެރިވުން އެކުލެވޭ، ދެފުށް ފެންނަ އަދި އެކީގައި މަސައްކަތް ކުރުން ހިމެނިފައިވާ ގުޅުންތަކެއް،  	

ސަރުކާރުތަކަށް މުދަލާއި ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ ސަޕްލަޔަރުންނާއި އެކުގައި އުފެއްދުމަށްޓަކައި، ސަރުކާރުތަކަށް 

ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅިދާނެއެވެ. މިގޮތުން، އިސްތިޙުޞާލަށް ހުށަހެޅުމަށް އޮތް ނުރައްކާތަކާއި މެދުގައި ހާމަކަމާއި 

އެކުގައި ވާހަކަދެއްކުމަށް ސަޕްލަޔަރުންނަށް ބާރުއެޅިދާނެއެވެ.

ސަރުކާރުތަކުން މިކަމާއި ގުޅިގެން އުއްމީދުކުރަނީ ކޮން ކަންތައްތަކެއްކަން ސަޕްލަޔަރުންނަށް ސާފުކޮށް  	

އަންގާށެވެ. އަދި ކޮންޓްރެކްޓްތަކާއި ކަމާއިގުޅޭ ޕްރީ-ކޮލިފިކޭޝަންގެ ނިޒާމުތަކުގައި އިސްތިޙުޞާލު ހުއްޓުވުމަށް 
އަލިއަޅުވާލާފައިވާކަން ޔަޤީންކުރާށެވެ.

ސަރުކާރުގެ ފިޔަވަޅުތައް ރަނގަޅު މިސްރާބަށް ގެންދިއުމަށް އެހީއެއްގެ ގޮތުގައި ސަޕްލަޔަރުންނާއި ވާހަކަދައްކާނެ  	

އިސްތިރާޖީއެއް އެކުލަވާލާށެވެ. އަދި އެ ފަރާތްތަކުގެ ސަޕްލައި ޗެއިންގައި އިސްތިޙުޞާލުގެ ނުރައްކާ ބޮޑު 

ސަޕްލަޔަރުންނަށް މި އިސްތިރާޖީ އަމާޒުކުރާށެވެ.

29 ސަޕްލައި ޗެއިންތަކުގައި ހިނގާ އިސްތިޙުޞާލު ހުއްޓުވުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ަރނަގުޅ ާއަދަތުކެގ ިމާސުލަތެކްއެގ ުޚލާާޞ ާވިފާޔެއްއ28 ާބީލ ްޕޮރެސްސ



ާޤޫނީނ ައިދ ިސާޔަސުތެގ ޮއިނަގނުޑ ަހުރަދާނުކުރްނ
ޤާނޫނީ ބަދަލުތަކުގެ ތެރެއިން ވެސް ސަރުކާރުތަކަށް ހެޔޮ ބަދަލުތައް ގެނެވިދާނެއެވެ. ސަޕްލައި ޗެއިންތަކުގައި ހިނގާ އިސްތިޙުޞާލާއި ދެކޮޅަށް ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް 

އެޅުމުގެ ބިންގަލަކަށް ވަރުގަދަ ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑުތައް ވެއެވެ. ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑުތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް ސަރުކާރުތަކަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި:

އިންސާނީ ވަގުފާރިއާއި އިސްތިޙުޞާލާއި ދެކޮޅަށް ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ހަރުދަނާ އޮނިގަނޑަކާއި އަދި އަދަބު ދެވޭ އުޞޫލުތަކެއް ެގްނުގުޅްނ  	

ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ މީހުންނަށާއި އަދި އިންސާނީ ވަގުފާރިއާއި އިސްތިޙުޞާލަށް ހުށަހެޅުމުގެ ނުރައްކާ ބޮޑު މީހުންނަށް، ޤާނޫނީ އަދި ސިޔާސަތުގެ  	

އޮނިގަނޑުތަކުން  ރައްކާތެރިކަންދީ އެހީތެރިކަންދެވޭކަން ަޔީޤްނުކުރްނ

ވިޔަފާރިތައް ޒިންމާދާރު ކުރުވުމަށާއި ދެފުށް ފެނުން އިތުރު ކުރުވުމަށް އާ ޤާނޫނުތައް ހެދުމަށް ވިސްނުން. މިސާލަކަށް ސަޕްލައި ޗެއިންގެ ދެފުށް ފެންނަ މިންވަރާއި  	

މެދުގައި ނުވަތަ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޑިއު ޑިލިޖެންސާއި މެދުގައި ެހޭދ ާޤޫނުނަތްއ

ުފާޅާދިއާރެއްއ ިހެމިނަފިއުވްނ

ވިޔަފާރިތައް އަދި ޚައިރާތުގެ މަސައްކަތްކުރާ 

ޝަޚުޞުތަކުގެ ތެރެއިން 3،000 އަށްވުރެ 

ގިނަ ފަރާތުން މި ޤާނޫނަށް ތަބާވާން ޖެހެއެވެ. 

މީގެ ތެރޭގައި ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ފަރާތްތަކާއި 

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޝަޚުޞުތައް ހިމެނެއެވެ.

ީސިނައރ ެމޭންޖަމްންޓެގ ުހްއަދ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ބަޔާންތަކަކީ ކުންފުނީގެ 

މައިގަނޑު ހިންގާ ކޮމިޓީ ނުވަތަ ބޯޑުން 

ހުއްދަދީފައިވާ އަދި ކުންފުނި ތަމްސީލުކުރުމުގެ 

ހުއްދަ އޮންނަ ފަރާތެއް ސޮއިކޮށްފައިވާ 

ބަޔާންތަކަކަށް ވާން ޖެހޭނެއެވެ.

ަލަފާޔިއ ެއީހެތިރަކްނ

އޮސްޓްރޭލިއަން ބޯޑަރ ފޯރސްގެ ތެރޭގައި 

ހިމެނޭ މޮޑަރން ސްލޭވަރީ ބިޒްނަސް 

އެންގޭޖްމަންޓް ޔުނިޓް އުފައްދާފައިވަނީ 

ރިޕޯޓްކުރާ ޝަޚުޞުތަކަށް އެހީތެރިކަން އަދި 

ލަފާ ދިނުމަށެވެ.

ާޢްއުމްނ ެމުދެވިރޮކްށ ިޒްނާމާދުރުކުރުވްނ

'ދަ އެކްޓް' އާއި ޚިލާފުވާ ޝަޚުޞުތައް ކަމާއި 
ގުޅޭ މިނިސްޓަރުގެ ފަރާތުން ޢާއްމުކޮށް 

ހާމަކުރެވިދާނެއެވެ.

ޭހުލްނެތިރަކްނ ިއުތުރުކުރްނ
ޖެނުއަރީ 2019 އިން ފެށިގެން، ދަ ޔުނިޓުން ވަނީ އޮސްޓްރޭލިއާ ގައްޔާއި އެހެނިހެން ޤައުމުތަކުގައި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް 150 އަށްވުރެ ގިނަ 

ޙަރަކާތް ބާއްވާފައެވެ. ޖޫން 2018 ގައި އޮސްޓްރޭލިއާ ސަރުކާރުން ވަނީ 18 ޤައުމެއްގެ 400 ބައިވެރިންނަށް މިޒަމާނުގެ އަޅުން ގެންގުޅުމާއި ބެހޭ 
ކޮންފަރެންސެއް ބާއްވާފައެވެ. މި ޤާނޫނާއި ގުޅިގެން ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ ގޮތްތަކާއި މެދުގައި އަދި މި ޒަމާނުގެ އަޅުން ގެންގުޅުމާއި ދެކޮޅަށް ސަރުކާރުތަކާއި 

ވިޔަފާރިތަކަށް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރެވޭނީ ކިހިނަކުން ކަމާއި މެދުގައި، މި ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވީ ތަޖުރިބާކާރުން ޚިޔާލު ބަދަލުކޮށް 

މަޝްވަރާކުރިއެވެ.

މި ޒަމާނުގެ އަޅުން ގެންގުޅުން މެދުވެރިވެދާނެ ސަބަބުތައް ކަމަށް ބެލެވޭ ނުރައްކާތަކާއި މެދުގައި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް، އަދި މި ކުށާއި ދެކޮޅަށް 

ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލުންގެ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުމަށް، ދަ ޔުނިޓް އިން ދަނީ އޮސްޓްރޭލިއާ ސަރުކާރުގެ އެކި އިދާރާތަކާއި އެކުގައި  މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. 

ޑިސެމްބަރ 2020 ގައި އޮސްޓްރޭލިއާ ސަރުކާރުން ވަނީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކޮމަންވެލްތު މޮޑަރން ސްލޭވަރީ ސްޓޭޓްމަންޓް ނުވަތަ މިޒަމާނުގެ އަޅުން 

ގެންގުޅުމާއި ބެހޭ ބަޔާނެއް ޝާއިޢުކޮށްފައެވެ. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ތަކެތި ގަންނައިރު، މިޒަމާނުގެ އަޅުން ގެންގުޅުން މެދުވެރިވެދާނެ ސަބަބުތައް ކަމަށް 

ބެލެވޭ ނުރައްކާތައް ކުޑަކުރަން ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް މިބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިވެއެވެ. 

ުކިރަޔްށ ަބލާުލްނ
'ދަ އެކްޓް' ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުން ތިން އަހަރަށްފަހު މި ޤާނޫނު ހިނގަނީ ކިހާވަރަކަށްކަން މުރާޖަޢާކުރަން ޖެހެއެވެ. މި މުރާޖަޢާ މުހިއްމުވާ އެއް ސަބަބަކީ، 

ސަޕްލައި ޗެއިންތައް ދެފުށް ފެންނަގޮތަށް ހަދައިގެން މިޒަމާނުގެ އަޅުން ގެންގުޅުމާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުން އޮތީ ވަރަށް ޅަފަތުގެ މަރުޙަލާއެއްގައި 

ކަމުންނެވެ. އަދި ކުރިޔަށްއޮތް ތަނުގައި ދިމާވާ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މި ޤާނޫނުގެ ކާމިޔާބުކަން ވަޒަންކުރުމަށް މި މުރާޖަޢާ މުހިއްމުވެއެވެ. 

ތިންއަހަރުގެ މި މުރާޖަޢާ އޮސްޓްރޭލިއާ ސަރުކާރުން ފަށާނީ 2022 ވަނަ އަހަރުގައެވެ.

ޮއްސްޓޭރިލާއ: ޮމަޑރްނ ްސލަޭވީރ ެއްކްޓ 2018

އޮސްޓްރޭލިއާ ސަރުކާރުން ދަނީ ދުނިޔޭގެ ސަޕްލައި ޗެއިންތަކުގައި ހިނގަމުންދާ މި ޒަމާނުގެ އަޅުން ގެންގުޅުމާއި ދެކޮޅަށް މޮޑަރން ސްލޭވަރީ އެކްޓް 2018 

)ސީ.ޓީ.އެޗް( )ދަ އެކްޓް( މި ޤާނޫނު ބޭނުންކުރަމުންނެވެ. މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އޮސްޓްރޭލިއާގައި ހިންގާ 3،000 އަށްވުރެ ގިނަ ވިޔަފާރިތަކުން، މި ޒަމާނުގެ 

އަޅުން ގެންގުޅުމަށް ހުށަހެޅުމުގެ ނުރައްކާ އެ ފަރާތްތަކުގެ ވިޔަފާރީގެ ތެރޭގައި އޮތީ ކިހާ މިންވަރަކަށްކަން ބަލައި، ޙައްލުކުރުމަށް ހިންގަނީ ކޮން 

ޙަރަކާތްތަކެއްތޯ ތަފުޞީލުކޮށްދީފައި އަހަރަކު އެއްފަހަރު ބަޔާނެއް ޝާއިޢުކުރަން ޖެހެއެވެ. މި ޤާނޫނަކީ މިޒަމާނުގެ އަޅުން ގެންގުޅުމާއި މެދުގައި 

ވިޔަފާރިތަކުން އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާއި މެދުގައި ވަރަށް ސާފު މިންގަނޑުތަކެއް ދައްކުވައިދޭ ޤާނޫނެކެވެ. އަދި ވިޔަފާރިތަކުގެ ހިންގުމާއި، ވިޔަފާރިތަކުގެ 

ސަޕްލައި ޗެއިންތަކާ މެދުގައި، އެ ފަރާތްތައް ޒިންމާދާރު ކުރުވައިގެން، ބަދަލުތައް ގެންނަން އަމާޒުކުރާ ޤާނޫނެކެވެ. ދުނިޔޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް 

އެކުލަވާލެވުނު މިފަދަ ޤާނޫނުކަމަށްވާ 'ދަ އެކްޓް' އަކީ ކޮމަންވެލްތު އޮފް އޮސްޓްރޭލިއާގައި ވެސް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނެކެވެ. މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން، މި 
ޒަމާނުގެ އަޅުން ގެންގުޅުމާއި މެދުގައި ވިޔަފާރިތަކުން ޝާއިޢުކުރަންޖެހޭ ބަޔާނުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތަކަށް ފެތޭގޮތަށް، ކޮމަންވެލްތު އޮފް އޮސްޓްރޭލިއާގެ 

ފަރާތުން މިޒަމާނުގެ އަޅުން ގެންގުޅުމާއި ބެހޭގޮތުން އަހަރަކު އެއްފަހަރު ބަޔާނެއް ޝާއިޢުކުރަން ޖެހެއެވެ.

ާޤޫނުނ ެއުކަލާވުލްނ
އޮސްޓްރޭލިއާ ސަރުކާރުން މި ޤާނޫނު އެކުލަވާލީ ޖަމާޢަތާއި އެކުގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ބޭއްވި 10 މަސްދުވަހުގެ ދިގު މަޝްވަރާތަކަކަށް ފަހުގައެވެ. މި 

މަޝްވަރާތަކުގެ ތެރޭގައި ތަފުޞީލީ މަޝްވަރާގެ ކަރުދާހެއް، ކަމާއިގުޅޭ އެކިފަރާތްތަކުން ލިޔުމުން ހުށަހެޅި 99 ޚިޔާލެއް، އަދި 170 އަށްވުރެ ގިނަ 

ވިޔަފާރިތަކާއި މަދަނީ މުޖުތަމަޢުގެ ތަޖުރިބާކާރުންނާއި އެކުގައި ބޭއްވުނު ވަށްމޭޒު ބައްދަލުވުންތަކެއް ހިމެނެއެވެ. އޮސްޓްރޭލިއާއިން މަސައްކަތްކުރަމުން 

ގެންދަނީ އޮސްޓްރޭލިއަން ބޯޑަރ ފޯރސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މޮޑަރން ސްލޭވަރީ ބިޒްނަސް އެންގޭޖްމަންޓް ޔުނިޓް )ދަ ޔުނިޓް( މެދުވެރިކޮށް ވިޔަފާރިތަކާއި 

އަދި މަދަނީ މުޖުތަމަޢާއި ގުޅިގެން މި ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމަށެވެ. ރިޕޯޓްކުރާ އިދާރާތަކަށް މިޤާނޫނާއި ބެހޭގޮތުން ދޭނެ އިރުޝާދު ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި 

ވިޔަފާރީގެ އަދި މަދަނީ މުޖުތަމަޢުގެ ތަޖުރިބާކާރުންނާއި އެކުގައި ދަ ޔުނިޓުން ވަނީ މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ. 

'ަދ ެއްކްޓ' ަގިއ ެއުކެލވޭ ަމިއަގނުޑ ަބިއަތްއ

ިރޯޕްޓުކުރުމެގ ިއްނަތްއ ާސުފޮކްށ ެއނެގްނ 
ޮއުތްނ

އޮސްޓްރޭލިއާގައި ހިންގާ ވިޔަފާރިތައް ނުވަތަ 

ޝަޚުޞުތަކުގެ ތެރެއިން 100 މިލިޔަން 

އޮސްޓްރޭލިއާ ޑޮލަރަށްވުރެ ގިނައިން އަހަރަކު 

އާމްދަނީ ލިބޭ ފަރާތްތަކުން މި ޤާނޫނަށް 

ތަބާވާން ޖެހެއެވެ.

ެއްއަތެންއަގިއ ާޝިއުޢުކުރްނ

އޮންލައިން ރެޖިސްޓްރީއެއްގައި 

ޝާއިޢުކުރުމަށްޓަކައި ބަޔާންތައް ހުށަހަޅަނީ 

ސަރުކާރަށެވެ.

ޮކްނެމެހްނ ިރޯޕްޓ ުކަރްނެޖޭހ ަޝުރުތަތްއ

ހުރިހާ ބަޔާނެއް ވެސް ހުންނަން ޖެހޭނީ 

ކޮންމެހެން ރިޕޯޓް ކުރަންޖެހޭ ޝަރުތުތަކަށް 

ފެތޭގޮތަށެވެ.

ަސުރާކުރްނެވްސ ަތާބާވްނ ެޖުހްނ

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ސަރުކާރުން ވެސް، މިޒަމާނުގެ 

އަޅުން ގެންގުޅުމާއި މެދުގައި ބަޔާނެއް އަހަރަކު 

އެއްފަހަރު ތައްޔާރުކުރަން ޖެހެއެވެ.

ަލާފ: ަތްމީރުނ ިދުނާމިއ ައިދ ޭހުލްނެތިރަކްނ ިއުތުރުކުރަމްށ ާބުރ ެއުޅްނ

ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލުންނަށް އެމީހުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ އިދާރާތަކުގެ މެދުގައި އިސްތިޙުޞާލާއި މެދުގައި  	

ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރެވިދާނެ އަދި ޑިއު ޑިލިޖެންސް ފަދަ ރަނގަޅު އާދަތައް ގެންގުޅުމަށް ބާރުއެޅިދާނެއެވެ.

މިކަމާއި މެދުގައި މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި އިދާރާގެ އެތެރެއިންނާއި ބޭރުން ތަމްރީނުދޭ  	

މެޓީރިއަލްސް ތައްޔާރުކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުން މުހިއްމެވެ.

31 ސަޕްލައި ޗެއިންތަކުގައި ހިނގާ އިސްތިޙުޞާލު ހުއްޓުވުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ަރނަގުޅ ާއަދަތުކެގ ިމާސުލަތެކްއެގ ުޚލާާޞ ާވިފާޔެއްއ30 ާބީލ ްޕޮރެސްސ



ަތިއެލްންޑ: ެއްނިޓ-ްޓެރިފިކްނގ ޯލ ައްށ ިއްޞލާުޙ ެގަނުއްނ

ތައިލެންޑްގެ އޮފީސް އޮފް ދަ އެޓާރނީ-ޖެނެރަލް އިން ދަނީ އިންސާނީ ވަގުފާރިއާއި ދެކޮޅަށް އެ ޤައުމުގައި އޮންނަ ޤާނޫނު ކަމަށްވާ އެންޓި-ޓްރެފިކިންގ ލޯ 

އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. މި ގޮތުން، މަޖުބޫރުން މަސައްކަތް ކުރުވުމަކީ ވަކި ކުށެއްގެ ގޮތުގައި އެ ޤާނޫނުގެ ސެކްޝަން 6/1 

ގައި ހިމެނުމަށް އިޞްލާޙެއް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. މި އިޞްލާޙުގެ ބޭނުމަކީ މަޖުބޫރުން މަސައްކަތް ކުރުވުމުގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ މީހުންނަށް އިންސާނީ 

ވަގުފާރީގެ ޝިކާރައަކަށްވާ އެހެން މީހުންނެކޭ އެއްފަދައިން ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ލިއްބައިދިނުމެވެ. މި ޤާނޫނު އިޞްލާޙުކޮށްގެން ތައިލެންޑުން ޙާޞިލުކުރަން 

ބޭނުންވާ ލަނޑުދަނޑިއަކީ، ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ އިދާރާތަކަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް، ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މީހުންނަށް ހިތްވަރުދީގެން، ކުށުގެ ޢަމަލުކުރާ 

ފަރާތްތަކާއި ދެކޮޅަށް ދަޢުވާކުރުމުގެ ކަންތައް ހަރުދަނާކުރުމެވެ. ޤާނޫނާއި ޚިލާފު ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް ވަގުތުން ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިގެން، 

ތައިލެންޑުން ބޭނުންވަނީ އިސްތިޙުޞާލުގެ ޙާލަތުތައް އިތުރަށް ގޯސްވެ، މަޖުބޫރުކުރުމާއި ބިރުދެއްކުން އެކުލެވޭ މަސައްކަތުގެ އާދަތަކަށް ބަދަލުވެގެންދިއުން 

ހުއްޓުވުމެވެ.

ިއްޞލާުޙެގ ަމުޤަޞުދަތްއ
ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙު ވެގެންދާނީ އިންސާނީ ވަގުފާރިއާއި އަދި މަޖުބޫރުން މަސައްކަތް ކުރުވުމުގެ ކުށްތަކާއި ދެކޮޅަށް ދަޢުވާކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ޢަމަލީ 

ހަތިޔާރަކަށެވެ. މި އިޞްލާޙު ގެނެވުމުން، މަޖުބޫރުން މަސައްކަތް ކުރުވުމުގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ މީހުންނަށްވެސް ހަމަހަމަކަމާއިއެކު ރައްކާތެރިކަމާއި 

އެހީތެރިކަން ލިބިދެވޭނެއެވެ. އަދި މަޖުބޫރުން މަސައްކަތްކުރުވުމުގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ މީހުންނަށް އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ މީހުންނެކޭ 

އެއްފަދައިން ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ލިބިދެވޭނެއެވެ. މީގެތެރޭގައި، ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށް ވުމުގެ ސަބަބުން އެމީހުންނަށް ސީދާގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުން ކުށެއް 

ކުރެވިފައިވާނަމަ އެކަމާއި ދެކޮޅަށް ދަޢުވާ އުފުލުމުން އިސްތިސްނާކުރުމާއި ބަދަލުދިނުން ހިމެނެއެވެ. މަސައްކަތްތެރިން އިސްތިޙުޞާލު ކުރުމުގެ ޝިކާރައަކަށްވާ 

މީހުންނަކީ ޢާއްމު ހަމަތަކުގެ މަތިން ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށް ހިޖުރަކޮށްފައިވާ މީހުންނަށް ވިޔަސް އަދި ނުވިޔަސް، މި އިޞްލާޙުގެ ދަށުން އެމީހުންނަށް 

ހަމަހަމަކަންމަތީ ރައްކާތެރިކަމާއި އެހީތެރިކަން ދެވޭކަން ޔަޤީންކުރުމަށް ތައިލެންޑްގެ ސަރުކާރުން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ިއްޞލާުޙ ެގްނަނީނ ީކްއެވ؟

މަޖުބޫރުން މަސައްކަތް ކުރުވުމަކީ އެކަމާއި ދެކޮޅަށް ވަރަށް ވަރުގަދަ ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ރައްދެއް ދޭންޖެހޭ ވަރުގެ ސީރިއަސް ކުށެކެވެ. މިވަގުތު 

ތައިލެންޑްގައި އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ ބޭރުން ހިނގާ މަޖުބޫރުން މަސައްކަތް ކުރުވުމުގެ ކަންތައްތަކަށް ސީދާ އަދަބު ދޭ ޤާނޫނެއް ނެތެވެ. 

މަސައްކަތްތެރިން އިސްތިޙުޞާލު ކުރުމަށްޓަކައި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދިއުމަކީ، ޖިންސީ ގޮތުން އިސްތިޙުޞާލު ކުރުމަށްޓަކައި އެއްތަނުން 

އަނެއްތަނަށް ވަގަށް ގެންދިއުމަށްވުރެ ހޯދައިގަންނަން އުނދަގޫ އަދި އެކަމާއި ގުޅިގެން ދަޢުވާކުރެވޭ މިންވަރު ވެސް ދަށް ކުށެކެވެ. އެންޓި-ޓްރެފިކިންގ 

ލޯ އަށް އިޞްލާޙު ގެނެސްގެން ތައިލެންޑްގެ ސަރުކާރުން ބޭނުންވަނީ މި ކަންތައްތަކަށް ޙައްލު ގެންނާށެވެ.

ަލާފ: ުކުށެގ ިޝާކަރައަކްށާވ ީމުހްނަންށ ެއީހެތިރުވްނ ާޤޫނުނަގިއ ިހެމުންނ

ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މީހުން ރައްކާތެރިކޮށް ދިނުމާއި އެ މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދިނުން ޤާނޫނުގައި ހިމަނާނެ  	

ގޮތްތަކާއި މެދުގައި ސަރުކާރުތަކުން ވިސްނުން ބެހެއްޓުން ރަނގަޅެވެ.

ުކިރަޔްށ ަބލާުލްނ

ާޤިބިލްއަޔުތ ިއުތުރުކުރްނ

މީހުންނަށް ވަޒީފާދޭ އަމިއްލަ ރެކްރޫޓްމަންޓް ކުންފުނި ނުވަތަ އެޖެންސީތަކަކީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ބާޒާރުގައި 

މުހިއްމު ދައުރެއް ކުޅޭ ބައެއްކަން ފާހަގަކޮށް މިފަދަ އެޖެންސީތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހަރުދަނާ ސިޔާސަތުތަކެއް 

އެކުލަވާލުމާއި އެ ފަރާތްތަކުގެ ޤާބިލިއްޔަތު އިތުރުކޮށްދިނުން  މުހިއްމެވެ. 

ަލަފާޔިއ ެއީހެތިރަކްނ

ޤާނޫނަށް ގެންނަން ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙާއި ގުޅިގެން  ލަފަޔާއި އިރުޝާދު އަދި ތަމްރީނުދިނުމަށް 

ވަސީލަތްތައް އެކުލަވާލާށެވެ. ފުރަތަމަ ސަފުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް އެހީއެއްގެ ގޮތުގައި، މަޖުބޫރުން 

މަސައްކަތްކުރުވުން ދެނެގަނެ ފާހަގަކުރުމަށް ފަސޭހަވާނެ ނިޝާންތަކުގެ ލިސްޓެއް ތައްޔާރުކުރާށެވެ. އޭރުން 

މިފަދަ ކަމެއް ހިނގާތޯ ވަޒަންކުރަން ފަސޭހަވެ، މަޖުބޫރުން މަސައްކަތްކުރުވުމުގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ މީހުން 

ފާހަގަކުރަން އެނގި، އެފަދަ މީހުންނަށް ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ޖަމާޢަތްތަކާއި 

އެމީހުން ޙަވާލުކުރަން ފަސޭހަވާނެއެވެ.

ަކެމްއ ިހނާގޯތ ެބުލްނ

މަޖުބޫރުން މަސައްކަތް ކުރުވުމުގެ އާދަތަކާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްތެރިންގެ ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް ހިނގާ ޢަމަލުތައް 

ދެނެގަތުމަށްޓަކައި، މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި އެފަދަ ކަމެއް ހިނގާތޯ ބަލަމުން ގެންދިއުން ނުވަތަ ޗެކްކުރުމުގެ 

މުހިއްމުކަމުގެ މައްޗަށް ބާރުއަޅާށެވެ.

ެއްއާބުރުލްނ ިއުތުރުކުރްނ

ސަރުކާރުގެ ކަމާއިގުޅޭ އިދާރާތަކުގެ މެދުގައި އެއްބާރުލުން އިތުރުކުރުމާއި، އަދި މަޖުބޫރުން މަސައްކަތް 

ކުރުވުމުގެ ކުށްތައް ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގައި، މަސައްކަތްތެރިންނާއި ގުޅޭ ޤާނޫނުތަކާއި އެކީގައި ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ 

ޤާނޫނުތައް ތަންފީޒުކުރުމުގެ މުހިއްމުކަމުގެ މައްޗަށް ބާރުއަޅާށެވެ.

ަތްމީރުނިދުންނ

މަޖުބޫރުން މަސައްކަތްކުރުވުން ހުއްޓުވުމާއި އަދި ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން، މަސައްކަތްތެރިންގެ 

އުފަން ޤައުމާއި އެމީހުން މަސައްކަތްކުރާ ޤައުމުގައި އިސް ސަފުގައި ތިބޭ އޮފިޝަލުންނަށް ތަމްރީނުދިނުމަށް 

ފުރުޞަތުތައް ހޯދާށެވެ. މި ތަމްރީނު ދެވޭނީ ތަންފީޒުކުރާ މީހުން، މަސައްކަތްތެރިންގެ ކަންތައް ޗެކްކުރާ 

އިންސްޕެކްޓަރުން، ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންތައް އަދި މަދަނީ މުޖުތަމަޢުގައި ހިމެނޭ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށެވެ.

33 ސަޕްލައި ޗެއިންތަކުގައި ހިނގާ އިސްތިޙުޞާލު ހުއްޓުވުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ަރނަގުޅ ާއަދަތުކެގ ިމާސުލަތެކްއެގ ުޚލާާޞ ާވިފާޔެއްއ32 ާބީލ ްޕޮރެސްސ



ޭހުލްނެތިރަކްނ ިއުތުރުކުރާމިއ ާޤިބިލްއަޔުތ ިއުތުރުކުރްނ
ސަޕްލައި ޗެއިންތަކުގައި ހިނގާ އިސްތިޙުޞާލުގެ ނުރައްކާތަކާއި މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި އިސްނަގައިގެން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ރޫޙެއް ބޭނުންވެއެވެ. އިންސާނީ 

ވަގުފާރިއާއި އަދި އިސްތިޙުޞާލުގެ ނުރައްކާތަކާއި މެދުގައި އަދި އެކަންކަން އަންގައިދޭ ނިޝާންތަކާއި މެދުގައި ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލުންނާއި، އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކާއި 

އަދި މުޅި މުޖުތަމަޢުގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރަން ސަރުކާރުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެއެވެ. ވިޔަފާރިތަކަށް އިސްތިޙުޞާލު ފަސޭހައިން ދެނެގަނެ އެކަމާއި ދެކޮޅަށް 

ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ޤާބިލްކަން ވެސް ސަރުކާރުތަކަށް އިތުރުކޮށްދެވިދާނެއެވެ. މީގެތެރޭގައި ލިބެންހުރި ޙައްލުތަކާއި މެދުގައި މަޢުލޫމާތު ދީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން 

ހިމެނެއެވެ. ޞިނާޢަތްތަކުގެ އެންމެ އިސް ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި އަދި މަދަނީ މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭ ހިމެނޭ ކަމާއި ގުޅޭ ޚާއްޞަ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުތަކުން 

މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ވެސް ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ.

ަމަސްއަކްތެތިރްނަންށ ެއީހެތިރަކާމިއ ަރްއާކެތިރަކްނ ޯފުރޮކްށިދުންނ
މަސައްކަތްތެރިން އިސްތިޙުޞާލުން ރައްކާތެރި ކޮށްދިނުމަކީ ކޮންމެ ސަރުކާރަކުން ވެސް އެންމެ އިސްކަންދޭ އެއްކަމެވެ. ޔޫ.އެން.ޖީ.ޕީ ތަކުން ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރާ ގޮތުގައި، އިންސާނީ 

ޙައްޤުތަކާއި ގުޅިގެން ނޭދެވޭ އަސަރެއް އެ ފަރާތެއްގެ ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން މެދުވެރި ވެއްޖެކަމަށް ނުވަތަ އެފަދަ ކަމެއްގައި ބައިވެރި ވެވިއްޖެކަމަށް، ޖަމާޢަތަކަށް ނުވަތަ ވިޔަފާރިއަކަށް 

ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެނަމަ، އެ ފަރާތަކުން އެކަމުގެ ޙައްލާއި ފަރުވާ ދޭންޖެހޭނެއެވެ. ނުވަތަ އެފަދަ ފަރުވާ ދިނުމުގައި އެއްބާރުލުން ދޭން ޖެހޭނެއެވެ.

ިއްނޑީޮނިޝާއ: ަފްނީނ ަލާފ ައިދ ޯލަކްލ ަގަވރްނަމްންޓެގ ާޤިބިލްއަޔުތ ިއުތުރުކުރްނ

އިންސާނީ ވަގުފާރި ހުއްޓުވުމުގައި ސަރަޙައްދީ ސަރުކާރުތައް ނުވަތަ އިދާރާތަކުގެ ދައުރު ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި އިންޑޮނީޝިއާގެ ސަރުކާރުން ދަނީ ފަންނީ 

ލަފާދިނުމުގެ އިތުރުން ޤާބިލިއްޔަތު އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގަމުންނެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގެ ބޭނުމަކީ ލޯކަލް ނުވަތަ ސަރަޙައްދީ ސަރުކާރުތައް ނުވަތަ 

އިދާރާތަކަށް އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ ކޭސްތައް ފަސޭހައިން ފާހަގަކުރެވި އެކަމާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުމެވެ.

ަމުޤަޞުދ
މި ޕްރޮގްރާމްގެ މަޤުޞަދަކީ ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލުންނަށް އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ ނުރައްކަލާއި މެދުގައި މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ މިންވަރު އިތުރުކޮށް، އަދި 

ޝިކާރައަކަށްވާ މީހުންނާއި އެމީހުންގެ ޢާއިލާތަކަށް ރައްކާތެރިކަން ދިނުމުގެ ޤާބިލިއްޔަތު އިތުރުކުރުމެވެ. މި ޕްރޮގްރާމް އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ، ހިޖުރަކުރާ 

މަސައްކަތްތެރިން އުފަންވި ނުވަތަ ދިރިއުޅެމުންދިޔަ ހިސާބުތަކުގައި ނުވަތަ ޕްރޮވިންސްތަކުގައި، އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތްތައް ނުވަތަ މަސައްކަތްތެރިންނަށް 

ޚިދުމަތްތައް ދޭ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށެވެ.

އިންޑޮނީޝިޔާގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ޤައުމުން ބޭރުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މީހުންނަށް 

އެހީތެރިވެދިނުން ހަރުދަނާކުރުމުގައި ވިސްނަންޖެހެނީ ކޮން ކަންތައްތަކަކަށް ކަން ލޯކަލް ސަރުކާރުތަކަށް ނުވަތަ އިދާރާތަކަށް މި ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން 

އެނގިގެންދެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި، މިފަދަ ކަންތަކާއި ގުޅިގެން ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި ހުންނަ އިންޑޮނީޝިޔާގެ މިޝަންތައް ނުވަތަ އެމްބަސީތަކުގައި ލިބެން 

ހުންނަނީ ކޮން ރައްކާތެރިކަމެއްތޯ އާއި އަދި ޤައުމީ އަދި ސަރަޙައްދީ ފެންވަރުގައި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމުގެ މަރުޙަލާތަކާއި ބެހޭ 

މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވެއެވެ. 

ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ސަރަޙައްދީ ފެންވަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ ނުރައްކަލާއި އެކަން ދެނެގަންނާނެ 

ގޮތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތުދީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުން، ޝިކާރައަކަށްވާ މީހުންނަށް ލިބޭ ރައްކާތެރިކަން އިތުރުވެގެން ދާނެއެވެ. ވަކި ބަޔަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން 

ހިންގޭ ޤާބިލިއްޔަތު އިތުރުކުރުމުގެ މި ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ސަބަބުން، ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިވުމުގެ ކަންތައް އިތުރަށް 

ހަރުދަނާވެގެންދާނެކަމަށް އިންޑޮނީޝިޔާގެ ސަރުކާރުން އުއްމީދު ކުރެއެވެ. އެއީ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ މީހުން ޢާއްމު ޙާލަތަކަށް ގެނައުމަށް ކުރެވޭ 

މަސައްކަތާއި، އަލުން ޤައުމަށް ގެންގޮސްދިނުން އަދި ކަމާއި ގުޅިފައިވާ ޤައުމުތައް އެކުވެގެން މިކުށްތައް ހުއްޓުވުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިންނެވެ.

ަދްސިވ ިފލާަވުޅަތްއ
އިންޑޮނީޝިޔާގެ ބައެއް ސަރަޙައްދު ތަކުގައި އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ ކޭސްތަކާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް އުނދަގޫކަން ސަރުކާރުން ޤަބޫލުކުރެއެވެ. އެއީ 

އެފަދަ ކޭސްތައް ބަލަހައްޓަން ފައިސާގެ ވަސީލަތްތައް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ލިބެން ނެތުމުންނާއި އަދި އެފަދަ ކޭސްތަކަށް ވަކިން ޚާއްޞަ މުވައްޒަފުން 

މަދުކަމުންނެވެ.

މި ގޮންޖެހުންތައް ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި އިންޑޮނީޝިޔާގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒް އިން އެޤައުމުގެ ނޭޝަނަލް ޓާސްކް ފޯހަށް ބާރުއަޅަނީ ލޯކަލް 

ސަރުކާރުތަކުގެ ޤާބިލިއްޔަތު އިތުރުކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ފާހަގަ ކުރުމަށެވެ. އޭގެތެރޭގައި އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމާއި ބަޖެޓް އިތުރުކުރުން ހިމެނެއެވެ. 

ހަމަ މިއާއިއެކު، މި މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމުގައި ސަރަޙައްދީ ސަރުކާރުތަކަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒް އިން ބައިނަލްއަޤުވާމީ 

އެއްބާރުލުން ވެސް ބޭނުންކުރާނެއެވެ.

ުކިރަޔްށ ަބލާުލްނ
ސަރަޙައްދީ ސަރުކާރުތަކުގެ އިސް ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޤާބިލިއްޔަތު އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް އެކުލަވާލާއިރު، އިންޑޮނީޝިޔާއިން ދަނީ، ލަފަޔާއި 

އިރުޝާދު ދިނުމަށްޓަކައި، ވަކި ތައްގަނޑަކަށް ފެތޭ މޮޑިއުލްތަކެއް ތަޢާރަފު ކުރަމުންނެވެ. މިހާތަނަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ލަފަޔާއި އިރުޝާދާއި އެކުގައި މި 

މޮޑިއުލްތައް ބޭނުން ކުރެވޭނެއެވެ. ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައިވާ ކަމާއިގުޅޭ އެކި އިދާރާތަކާއި އެކުގައި ފަންނީ ލަފާ ދިނުމުގެ މަސައްކަތުގައި އެއްބާރުލުން 

އިތުރުކުރެވޭނެ މަގުތައް ވެސް އިންޑޮނީޝިޔާ ސަރުކާރުން ދަނީ ހޯދަމުންނެވެ.

ިވެއްޓާންމ: ެރްކޫރްޓުކާރ ެއެޖްނީސަތުކްނ ަޢަމުލުކަރްނީވ ުސލީޫކ ިމްނަގނުޑ

މަސައްކަތްތެރިން ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ވަޒީފާއަށް ފޮނުވާ ރެކްރޫޓްކުރާ އެޖެންސީތަކުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ސުލޫކީ މިންގަނޑެއް ވިއެޓްނާމުން ވަނީ 

އެކުލަވާލާފައެވެ. މި ސުލޫކީ މިންގަނޑު ފުރަތަމަ އެކުލަވާލެވުނީ 2010 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. މިއީ ވަޒީފާއަށް މީހުން ނެގުމުގައި ނުވަތަ ރެކްރޫޓްކުރުމުގެ 

މަރުޙަލާގައި އިންސާނީ ވަގުފާރިއާއި މަޖުބޫރުން މަސައްކަތް ކުރުވުމުގެ ނުރައްކާތަކެއް ހިމެނޭކަން ފާހަގަކޮށް އެކުލަވާލި މިންގަނޑެކެވެ. މީގައި ހިމެނެނީ 

ވިއެޓްނާމްގެ ރެކްރޫޓްކުރާ ކުންފުނިތަކުން ހިފަހައްޓަންޖެހޭ އަސާސީ އުޞޫލުތަކެވެ. މި ސުލޫކީ މިންގަނޑު ވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރުގައި އައި.އެލް.އޯ، އައި.

އޯ.އެމް އަދި ޔޫ.އެން ވިމެން އާއި ގުޅިގެން މުރާޖަޢާކޮށް އިޞްލާޙުކޮށްފައެވެ.

ަމުޤަޞުދ
މި އިސްނެގުން އައީ ވަރަށް ގިނަ ސަބަބުތަކެއް މެދުވެރިވެގެންނެވެ. އޭގެތެރޭގައި:

ވަޒީފާދިނުން ނުވަތަ ރެކްރޫޓްމަންޓްގެ މަރުޙަލާގައި މަޖުބޫރުން މަސައްކަތް ކުރުވުމާއި އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ ނުރައްކާ ހިމެނިފައި އޮތުން 	

ވަޒީފާދިނުން ނުވަތަ ރެކްރޫޓްމަންޓްގެ މަރުޙަލާގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ ރަނގަޅު އާދަތަކާއިމެދު ލަފާދޭނެ ހަރުދަނާ އުޞޫލުތަކެއް ނެތުމާއި ރެކްރޫޓްކުރާ  	

އެޖެންސީތައް ޒިންމާދާރުކުރުވޭނެ ގޮތެއް ނެތުމުގެ އިތުރުން ހިޖުރަކުރާ މަސައްކަތްތެރިން ރައްކާތެރިކުރެވޭނެ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ނެތުން

ކަމާއިގުޅޭ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުޢާހަދާތަކަށް ވިއެޓްނާމުން ދީފައިވާ ޔަޤީންކަން 	

މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ނެތުމާއި އަންހެނުން ބާރުވެރިވެފައި ނެތުން، އަދި 	

ވަޒީފާއަށް މީހުން ނަގާ ނުވަތަ ރެކްރޫޓްކުރާ ކުންފުނިތަކުންގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ ބޭނުންތެރިކަން 	

މި ސުލޫކީ މިންގަނޑަކީ އަމިއްލަ އިޚުތިޔާރުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އެއްޗަކަށް ވިޔަސް، މިއީ ޤާނޫނުތަކަށް ތަބާވުމާއި، ވިޔަފާރީގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމާއި 

އަދި   އިންސާނީ ވަގުފާރިއާއި މަޖުބޫރުން މަސައްކަތްކުރުވުން ހުއްޓުވުމުގައި ވިޔަފާރިތަކަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ވަރަށް މުހިއްމު ހަތިޔާރެކެވެ. ރެކްރޫޓްކުރާ 

އެޖެންސީތައް ގިންތިކުރުމުގައި ދެފުށް ފެންނަ މިންވަރު އިތުރު ކުރުމަށްޓަކައި މޮނިޓަރކުރާނެ ޓޫލްތައް، އިޞްލާޙުކުރެވިފައިވާ ސުލޫކީ މިންގަނޑުގައި 

ހިމަނާފައިވެއެވެ. އަދި ހިޖުރަކުރާ މަސައްކަތްތެރިންނަށް، ޚާއްޞަކޮށް ގޭތެރޭގެ ޚިދުމަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް، ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތައް 

ޙައްލުކުރުމަށް ޓޫލްތައް ހިމަނާފައިވެއެވެ.

ިމ ިއްސެނުގުމެގ ަނީތާޖ
ރެކްރޫޓްކުރާ އެޖެންސީތަކުން މި ސުލޫކީ މިންގަނޑު ބޭނުންކުރަން ފެށުމުން، އެޖެންސީތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައްޔާއި އަދި ހިޖުރަކުރާ މަސައްކަތްތެރިންގެ 

މެދުގައި، އެފަދަ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ދިމާވާ ދަތިތަކާއި މެދުގައި ހޭލުންތެރިކަމާއި މަޢުލޫމާތު ވަނީ އިތުރުވެގެން ގޮސްފައެވެ. މި އިސްނެގުމުގެ ދަށުން، ބޭރު 

ޤައުމުތަކަށް މަސައްކަތްކުރަންދާ މީހުން ފުރުމުގެ ކުރިން ބޭނުންތެރި ތަމްރީނުތަކެއް ހަދައެވެ. އަދި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުންތަކާއި ބެހޭގޮތުންނާއި 

މަސައްކަތްތެރިންގެ ޙައްޤުތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެމީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވެއެވެ. މި ސުލޫކީ މިންގަނޑު 2010 ވަނަ އަހަރު ތަޢާރަފުކުރި ފަހުން، އޭގެ 

ބޭނުންކުރާ މިންވަރު ވެސް ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. މި ސުލޫކީ މިންގަނޑު ބޭނުންކުރުމަށް 2013 ވަނަ އަހަރުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވަނީ 20 ރެކްރޫޓްމަންޓް 

އެޖެންސީ އެވެ. އަދި 2018 ވަނަ އަހަރުގައި އެ ޢަދަދު ވަނީ 104 އެޖެންސީއަށް އިތުރުވެފައެވެ.

ުކިރަޔްށ ަބލާުލްނ
ވިއެޓްނާމުން މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ސުލޫކީ މިންގަނޑު މޮނިޓަރކޮށް ވަޒަންކުރުމުގެ ކަންތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި، 2020 ވަނަ އަހަރު 

ނިމެންވާއިރަށް، ރެކްރޫޓްކުރާ 125 އެޖެންސީއެއްގެ ޙާލަތު ވަޒަންކުރުމަށެވެ. ރެކްރޫޓްކުރާ އެޖެންސީތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނުދިނުން ވިއެޓްނާމުން 
ކުރިޔަށް ގެންދާނެއެވެ. އަދި ޤައުމީ ފެންވަރުގެ އާ ޤަވާޢިދުތަކާއި އައި.އެލް.އޯ ގެ މުޢާހަދާތަކަށް އެ ޤައުމުން އިސްކަންދޭނެއެވެ. އަދި ގިނަ ފަރާތްތަކަކުން 

ސުލޫކީ މިންގަނޑަށް ޢަމަލުކުރަން ބާރުއަޅާނެއެވެ.

35 ސަޕްލައި ޗެއިންތަކުގައި ހިނގާ އިސްތިޙުޞާލު ހުއްޓުވުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ަރނަގުޅ ާއަދަތުކެގ ިމާސުލަތެކްއެގ ުޚލާާޞ ާވިފާޔެއްއ34 ާބީލ ްޕޮރެސްސ



ަލާފ: ެއަތެންއަގިއ ޮއްނަނ ާޢްއުމ ަޖާމަޢްތ ަބިއެވިރުކުރުވްނ

އިންސާނީ ވަގުފާރިއާއި އިސްތިޙުޞާލުގެ ނިޝާންތައް ރަނގަޅަށް ފާހަގަ ކުރަން ނުވަތަ ދެނެގަންނަން އެނގޭ  	

ގޮތަށް ޖަމާޢަތުގެ ހޭލުންތެރިކަމާއި ޤާބިލިއްޔަތު އިތުރުކުރަން ސަރުކާރަށް މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެއެވެ.

ސަރުކާރުތަކަށް މަޢުލޫމާތު އެއްކުރަން ފަސޭހައަކަށް އަދި މަސައްކަތްތެރިންނަށް އެހީވާން ފަސޭހައަކަށް، ރަސްމީ  	

އަދި ނުރަސްމީ ވިއުގަތައް ބޭނުންކޮށްގެން، އެ ތަނެއްގައި އޮންނަ ޢާއްމު ޖަމާޢަތުގައި ހިމެނޭ މީހުންނާއި 

ސަރުކާރަށް ގުޅުން ބަދަހި ކުރެވިދާނެއެވެ.

ްސީރަލްނާކ: ްސީރަލްނާކެގ ަރްއިޔުތްނ ަޤުއުމްނ ޭބުރަގިއ ިއްނާސީނ ަވުގާފީރެގ ިޝާކަރައަކްށުވްނ ުހްއުޓުވްނ

އިންސާނީ ވަގުފާރިއަކީ މުޅި ދުނިޔޭގައިވެސް ހިނގާ އެންމެ ބޮޑު މާލީ ފައިދާއެއް ލިބޭ އެއް ކުށްކަން ސްރީލަންކާގެ ސަރުކާރަށް އެނގެއެވެ. ސްރީލަންކާގެ 

ވަރަށް ގިނަ ރައްޔިތުން، ބޭރު ޤައުމުތަކުގައިވާ މަތީ ތަޢުލީމުގެ ފުރުޞަތުތަކަށް އަދި ޕާޓް-ޓައިމް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތަކަށް އެދި ހުށަހަޅާކަން، ސްރީލަންކާގެ 

ސަރުކާރަށް ވަނީ ފާހަގަ ކުރެވިފައެވެ. މީގެ ތެރެއިން ވަރަށް ގިނަމީހުން ވަނީ ކާރުޚާނާތަކުގައި ނުވަތަ ބޭރުގެ ކުންފުނިތަކުގައި، ޚާއްޞަކޮށް އިރުމަތީ ޔޫރަޕްގެ 

ޤައުމުތަކުގައި، މަޖުބޫރުން މަސައްކަތްކުރުވުމުގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައެވެ. ކުށުގެ ތެރޭ ޙަރަކާތްތެރިވާ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ގްރޫޕްތަކުން ވަނީ ސްރީލަންކާ 

ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުކޮށް އެމީހުން ވަޒީފާތަކަށް ނުވަތަ މަސައްކަތަށް ރެކްރޫޓްކުރުމަށް މީސް މީޑިއާގެ އިޝްތިހާރު ބޭނުންކޮށްފައެވެ. މި ގްރޫޕްތަކުން 

ގިނަފަހަރަށް 200،000 އާއި 1،500،000 ސްރީލަންކަން ރުޕީސް އާއި ދެމެދުގެ ޢަދަދެއް ވަޒީފާދިނުމުގައި ނަގާ ފީއެއްގެ ގޮތުގައި ނަގައެވެ. ވަޒީފާއަށް 
ރެކްރޫޓްކުރާ މިފަދަ ފަރާތްތަކުގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު ދެން ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ގެންދެވި، ކުޑަ އުޖޫރައަކަށް ނުވަތަ އުޖޫރައެއް 

ދިނުމަކާއި ނުލައި، މަސައްކަތް ކުރުމަށް މަޖުބޫރުކުރުވައެވެ. 

ިއްނާސީނ ަވުގާފިރާއިއ ަމަސްއަކްތެތިރްނ ިއްސިތުޙާޞުލުކުރްނ ުހްއުޓުވްނ
ސްރީލަންކާގެ ރައްޔިތުން، އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ ޝިކާރައަކަށް ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި ވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި، ސްރީލަންކާގެ ކްރިމިނަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން 

ޑިޕާޓްމަންޓުން ވަނީ އާ ޙަރަކާތްތަކެއް ތަޢާރަފުކޮށްފައެވެ. މީގެ ދަށުން ސްރީލަންކަން ބިއުރޯ އޮފް ފޮރިން އެމްޕްލޯއިމަންޓް )އެސް.އެލް.ބީ.އެފް.އީ( އާއި 

ޓްރެވަލް އޭޖެންޓުން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދަނީ، ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި ހިނގާ އިންސާނީ ވަގުފާރިއާއި މަސައްކަތްތެރިން އިސްތިޙުޞާލު ކުރުމުގެ 

ޝިކާރަ އަކަށް ސްރީލަންކާ ރައްޔިތުން ވުން ހުއްޓުވުމަށެވެ.

އާ ޙަރަކާތުގެ ދަށުން އެސް.އެލް.ބީ.އެފް.އީ އާއި ޓްރެވަލް އޭޖެންޓުން ގުޅިގެން ދަނީ ބޭރު ޤައުމުތަކުން އަންނަ ވަޒީފާދިނުމުގެ އޯޑަރުތައް ރަޖިސްޓަރީކޮށް، 

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތާއި އަދި ޓްރެވަލް އޭޖެންޓު ވެސް ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާކަން ޔަޤީން ކުރަމުންނެވެ. އެސް.އެލް.ބީ.އެފް.އީ ގައި ރަޖިސްޓަރީ 

ނުކޮށް މީހަކަށް ވަޒީފާ ދީފިނަމަ، އެކަމުގައި ހިމެނޭ ޓްރެވަލް އޭޖެންޓާއި ދެކޮޅަށް ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތުގެ ދަށުން އަދި ސްރީލަންކާގެ ފޮރިން ބިއުރޯ އެކްޓްގެ 

ދަށުން ދަޢުވާ ކުރެވޭނެއެވެ. މި އިސްނެގުމުގެ އަމާޒަކީ މަސައްކަތްތެރިން ހިޖުރަކުރުން ވަކި ޤަވާޢިދެއްގެ ތެރެއަށް ފެއްތުމާއި، ސަޕްލައި ޗެއިންތަކުގައި 

މަޖުބޫރުން މަސައްކަތްކުރުވުން އަދި އަގުހެޔޮކޮށް މަސައްކަތްކުރުވުން ހުއްޓުވުމާއި އަދި ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ސްރީލަންކާ ރައްޔިތުން 

ޝިކާރައަކަށް ވެގެންދިއުން ހުއްޓުވުމެވެ.

ޮގްނެޖުހްނަތްއ
 މިފަދަ ކުށްތައް ހިނގުން މެދުކަނޑުވާލާ ހުއްޓުވުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި ސްރީލަންކާ ސަރުކާރަށް އެތައް ގޮންޖެހުންތަކެއް ވަނީ ފާހަގަ ކުރެވިފައެވެ. 

ތިރީގައި މިވާ ތާވަލުން ފެންނަނީ އެފަދަ ބައެއް ގޮންޖެހުންތަކެވެ.

ީމްސ ީމިޑާއ ެމުދެވިރޮކްށ ަވީޒާފައްށ ެރްކޫރްޓުކުރްނ

މަސައްކަތަށް މީހުން ރެކްރޫޓްކުރަނީ ޢާއްމުކޮށް މީސް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށެވެ. ރެކްރޫޓްކުރާ 

ފަރާތްތައް ޢާއްމުކޮށް ތިބެނީ ސްރީލަންކާއިން ބޭރުގައި އެހެން ޤައުމުތަކުގައެވެ. މިފަދަ ކުށްތައް 

ހިންގުން މެދުކަނޑުވާލާ ހުއްޓުވުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި ސްރީލަންކާ ސަރުކާރަށް މިކަމަކީ 

ގޮންޖެހުމަކަށް ވެއެވެ. 

ިއިމްގޭރަޝްނެގ ިއާދާރާއިއ ެމުދ ޮއްނަނ ިބުރ

ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ މީހުން، ގިނަ ފަހަރަށް އެމީހުންގެ ޙާލަތު ރަސްމީ އިދާރާތަކަށް އަންގަން 

ޖެހިލުންވެއެވެ. އެއީ އެމީހުން ބޭރު ޤައުމުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަތަކާއި އެމީހުންގެ ވިސާފަދަ 

އިމިގްރޭޝަނާއި ގުޅޭ ކަންތަކުގެ ޙާލަތު އޮންނަ ގޮތުގެ ސަބަބުންނެވެ.

ަރްސީމ ިލެޔިކުޔްނ ެނުތްނ

ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް ހިނގާއިރު ލިޔެކިޔުން ހުންނަނީ ވަރަށް މަދު ފަހަރެއްގައި ކަމުން 

މުޢާމަލާތްތަކެއް ހިނގާފައިވާކަމުގެ ހެކި ދައްކަން ރަސްމީ އިދާރާތަކަށް ވަރަށް އުނދަގޫވެއެވެ.

ުކިރަޔްށ ަބލާުލްނ
މަޖުބޫރުން މަސައްކަތް ކުރުވުމުގެ ޙާލަތުތަކުގައި އިތުރު މީހުން ތާށިވުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި، ސްރީލަންކާގެ ސަރުކާރުން ދަނީ އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ 

ނިޝާންތަކާއި މެދުގައި ޢާއްމުންނަށް މަޢުލޫމާތުދީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރަމުންނެވެ. އިންސާނީ ވަގުފާރިއާއި އެއާއި ގުޅިފައިވާ މަސައްކަތްތެރިން 

އިސްތިޙުޞާލު ކުރުމުގެ ކޭސްތަކުގެ ތަޙުޤީޤުކުރާ މީހުންނަށް ލިބޭ މަޢުލޫމާތު އިތުރުކުރުމަށާއި އެމީހުންގެ ޤާބިލިއްޔަތު އިތުރުކުރަން ވެސް ސަރުކާރުން ދަނީ 

މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. 

37 ސަޕްލައި ޗެއިންތަކުގައި ހިނގާ އިސްތިޙުޞާލު ހުއްޓުވުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ަރނަގުޅ ާއަދަތުކެގ ިމާސުލަތެކްއެގ ުޚލާާޞ ާވިފާޔެއްއ36 ާބީލ ްޕޮރެސްސ



ަސުރާކުރަތަކްށ ުގިޅެގްނ ަމަސްއަކްތ 
ުކެރވީޭނ ޮކްނ ަބަޔާކިއ ެއުކަގިއ؟

ުފާޅާދިއާރ ެއްއަގިއ ޮއްނަނ ަބިއެވިރުވްނ
އިސްތިޙުޞާލާއި ދެކޮޅަށް ފުޅާދާއިރާ އެއްގައި ހިންގޭ ޙަރަކާތްތަކުގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއްބަޔަކަށް ވާންވާނީ ގުޅިގެން އެކީގައި މަސައްކަތްކުރުމެވެ. ސަޕްލައި 

ޗެއިންތަކުގައި ހިނގާ އިސްތިޙުޞާލު ހުއްޓުވުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންވެސް އަދާކުރަންޖެހޭ ދައުރެއް ވެއެވެ:

ިވަޔާފިރަތުކްނ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތައި، ގެއްލުންދެނިވިކަމެއް ހިނގައިފިނަމަ އެކަމެއް ޙައްލުކޮށް، 
އަދި ރަނގަޅު ހެޔޮ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށްޓަކައި އެ ފަރާތްތަކުގެ ނުފޫޒާއި ބާރު ބޭނުންކުރުން

ަމަސްއަކްތެތިރްނ އެމީހުންގެ ޙައްޤުތަކާއި މެދުގައި އަމިއްލަ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް، ޙައްޤުތައް ދެނެގަނެ، ޓްރޭޑް 
ޔޫނިއަންތަކުގައި ބައިވެރިވުން ނުވަތަ އެފަދަ ޔޫނިއަންތައް އުފެއްދުން

ަމަދީނ ުމުޖަތަމުޢަގިއ ުހްނަނ ަޖްމިޢްއާޔަތުކްނ ރަނގަޅު އާދަތައް ކުރިއަރުވާ، ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް އަދި 
ޒިންމާދާރު ކުރުވުމަށާއި ތަޖުރިބާ ޙިއްޞާ ކުރުމަށްޓަކައި ވިޔަފާރިތަކާއި ސަރުކާރުތަކާއި އެކީގައި މަސައްކަތްކުރުން

ަބިއަންލައުޤާވީމ ައިދ ަސަރަޙްއީދ ަޖްމިޢްއާޔަތުކްނ މިންގަނޑުތައް އެކުލަވާލުމާއި އަދި ގުޅިގެން ޙަރަކާތްތައް ހިންގުން

ަސުރާކުރަތުކެގ ެމުދަގިއ ެއްއާބުރުލްނ
އިންސާނީ ވަގުފާރިއާއި އިސްތިޙުޞާލާއި ދެކޮޅަށް ވަރުގަދަ ސަރަހައްދީ ފެންވަރުގެ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުތަކަށް ގުޅިގެން އެކީގައި މަސައްކަތް 

ކުރެވިދާނެއެވެ. ސަރުކާރުތަކުގެ މެދުގައި އެއްބާރުލުން އިތުރުވާނަމަ މިފަދަ ކުށްތަކާއި ދެކޮޅަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތް ހަރުދަނާ 

ވެގެންދާނެއެވެ.

'ދަ ޕްރިންސިޕްލްސް ޓު ގައިޑް ގަވަރންމަންޓް އެކްޝަން ޓު ކޮމްބެޓް ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގ އިން ގްލޯބަލް ސަޕްލައި ޗެއިންސް' )ދަ ޕްރިންސިޕްލްސް(9 އަކީ 
ސަރުކާރުތަކުގެ މެދުގައި އެއްބާރުލުން އިތުރުކުރުމުގެ މިސާލެކެވެ. ދަ ޕްރިންސިޕްލްސް އެކުލަވާލާފައިވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރުގައި އޮސްޓްރޭލިއާ، ނިއުޒީލޭންޑު،  

ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް، ކެނެޑާ އަދި ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް ގެ ސަރުކާރު ތަކުންނެވެ. މިއީ ސަޕްލައި ޗެއިންތަކުގައި ހިނގާ އިސްތިޙުޞާލު ހުއްޓުވުމަށް ސަރުކާރުތަކަށް 

ލިބިފައިވާ ބާރުތައް ބޭނުންކުރާނީ ކިހިނަކުންކަން ބަޔާންކޮށް އިރުޝާދުދޭ އުޞޫލުތަކެކެވެ. ދަ ޕްރިންސިޕްލްސް އަކީ ސަރުކާރުގެ އަދި އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކުގެ ސަޕްލައި 

ޗެއިންތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށްޓަކައި އިސްތިރާޖީއެއް ބިނާކުރުމަށް އޮނިގަނޑެއް ދައްކުވައިދޭ އުޞޫލުތަކެކެވެ.

ތިރީގައިވާ ތާވަލުން ދައްކައިދެނީ މައިގަނޑު ހަތަރު އުޞޫލެވެ:

ުދިނޭޔެގ ަސްޕަލިއ ެޗިއްނަތުކަގިއ ިހނާގ ިއްނާސީނ ަވުގާފިރ ުހްއުޓުވަމްށ ަސުރާކުރަތުކްނ ައަޅްނ ެޖޭހ ިފަޔަވުޅަތާކިއެމުދ ިއުރާޝުދޭދ ުއޫޞުލަތްއ

ސަރުކާރުތަކުން ތަކެތި ގަތުމުގައި ގެންގުޅޭ އާދަތަކުގެ ތެރޭގައި އެކުލެވޭ އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް ސަރުކާރުތަކުން ުއޫޞުލ 1

ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަންވާނެއެވެ.

އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކުގެ ސަޕްލައި ޗެއިންގައި ހިނގާ އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވައި ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ސަރުކާރުތަކުން ުއޫޞުލ 2

އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކަށް ބާރުއަޅަން ވާނެއެވެ.

ރެކްރޫޓްކުރުމުގެ ޒިންމާދާރު ސިޔާސަތުތަކާއި އާދަތައް ސަރުކާރުތަކުން ކުރިއަރުވަންވާނެއެވެ.ުއޫޞުލ 3

ސަރުކާރުތަކުން މަސައްކަތްކުރަންވާނީ އެއް ގިއުގަނޑެއްގެ ތެރޭގައި ހުރިހާކަމެއް އެއް ހަމަތަކަކުން ގެންދެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދުމަށެވެ.ުއޫޞުލ 4

9	 United	Nations	Department	of	State,	Principles	To	Guide	Government	Action	to	Combat	Human	Trafficking	in	Global	Supply	Chains,	2018.

39 ސަޕްލައި ޗެއިންތަކުގައި ހިނގާ އިސްތިޙުޞާލު ހުއްޓުވުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ަރނަގުޅ ާއަދަތުކެގ ިމާސުލަތެކްއެގ ުޚލާާޞ ާވިފާޔެއްއ ާބީލ ްޕޮރެސްސ 38



ަސުރާކާރިއ ިވަޔާފިރަތުކެގ ަބިއެވިރުވްނ
ސަޕްލައި ޗެއިންތަކުގައި ހިނގާ އިސްތިޙުޞާލާއި ދެކޮޅަށް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށްޓަކައި ސަރުކާރާއި ވިޔަފާރިތައް ގުޅިގެން އެކީގައި 

މަސައްކަތްކުރުން ވަރަށް މުހިއްމެވެ. ވިޔަފާރިތަކާއި ބައިވެރިވުމުން، ސަރުކާރުތަކަށް އެ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބި، ގިނަ ބަޔަކާއި ހަމަޔަށް މި 

މަސައްކަތުގައި ވާޞިލްވެވި އަދި ވިޔަފާރިތަކުގެ ފަރާތުން ވެސް ކޮންމެވެސް ކަންތައްތަކެއް ދަސްވާނެއެވެ.

ާބީލ ްޕޮރެސްސ ަގަވރްނަމްންޓ ެއްންޑ ިބްޒަންސ ޯފަރްމ - ޭކްސ ްސަޓީޑ

ބާލީ ޕްރޮސެސް ގަވަރންމަންޓް އެންޑް ބިޒްނަސް ފޯރަމް )ޖީ.އޭ.ބީ.އެފް( އަކީ ސަރުކާރުތަކާއި ވިޔަފާރިތަކުގެ އިސް ލީޑަރުން އެއްތަނަކަށް ގެނެސް، 

އިންސާނީ ވަގުފާރިއާއި، މަޖުބޫރުން މަސައްކަތްކުރުވުމާއި އަދި އެހެނިހެން ބާވަތްތަކުގެ އިސްތިޙުޞާލާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކޮށް، އެފަދަ ކަންތައްތައް 

ހުއްޓުވާނީ ކިހިނެއްކަމާއިމެދު މަޝްވަރާކުރާ ފޯރަމެކެވެ.

އޯގަސްޓް 2018 ގައި، 'އެކްނޮލެޖް، އެކްޓް، އެޑްވާންސް )އޭ.އޭ.އޭ( ރިކޮމެންޑޭޝަންސް' ގެ އިރުޝާދުތައް ޖީ.އޭ.ބީ.އެފް އިން ތަޞްދީޤުކޮށް އިޢުލާންކުރިއެވެ.

ެއްކޮނެލްޖ: ޤައުމުތަކުގެ ސަރަޙައްދީ ރޮނގު ހުރަސްކޮށް ހިނގާ މިފަދަ ކުށްތަކާއި ގުޅިފައިވާ ގޮންޖެހުންތައް ވިޔަފާރިތަކާއި ސަރުކާރުތަކުން ދެނެގަތުމަށް 	 
ބާރުއެޅުން

ެއްކްޓ: ސިޔާސަތުތަކާއި ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑުތައް ހަރުދަނާކުރަން ސަރުކާރުތަކަށް ބާރުއެޅުން އަދި ހެޔޮލަފާ ވިޔަފާރީގެ އާދަތައް ގެންގުޅުމަށް ވިޔަފާރިތަކަށް 	 
ބާރުއެޅުން

ެއޑާްވްންސ: ޖީ.އޭ.ބީ.އެފް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި އަދި ހަރުދަނާ ކަމާއިއެކު ކުރިޔަށް ގެންދެވޭކަން ޔަޤީންކުރުމަށްޓަކައި ހިންގުމުގެ އޮނިގަނޑެއް އެކުލަވާލުން	 

މި ހުށަހެޅުންތަކުގައި ހިމެނެނީ ސިޔާސަތުތަކާއި ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑުތައް ހަރުދަނާކުރުމުގެ އިތުރުން ތަންފީޒުކުރުމަށާއި، ސަޕްލައި ޗެއިންތަކުގެ ދެފުށް ފެންނަ 

މިންވަރު އިތުރުކުރުމަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް އަމާޒު ކުރެވިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށާއި، ހެޔޮގޮތުގައި ވަޒީފާއަށް ރެކްރޫޓްކުރުމަށާއި، މަސައްކަތްތެރިންނަށް 

ރައްކާތެރިކަން ދިނުމަށާއި އަދި ކަމެއް ގޯސްކޮށް ހިނގުމުން ޙައްލު ނުވަތަ ފަރުވާ ހޯދައިދިނުމަށް ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކެވެ. މިއީ މަޖުބޫރުން 

މަސައްކަތްކުރުވުން، އިންސާނީ ވަގުފާރި އަދި އެއާއި ގުޅިފައިވާ އިސްތިޙުޞާލާއި ދެކޮޅަށް ސަރުކާރުތަކާއި އަދި އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކުގެ މެދުގައި 

އެއްބަސްވެވުނު ފުރަތަމަ މައިގަނޑު ސިޔާސަތުގެ ކަރުދާހެވެ. 

ުޔަނިއެޓްޑ ެއެރްބ ެއިމޭރްޓްސ: ައަހެރެމްނެގ ުދިނެޔ، ައަހެރެމްނެގ ުމްސަތުޤަބުލ ިއްސިތާރީޖ

ޔުނައިޓެޑް އެރެބް އެމިރޭޓްސް )ޔޫ.އޭ.އީ( ގެ 'އަހަރެމެންގެ ދުނިޔެ، އަހަރެމެންގެ މުސްތަޤުބަލު' އިސްތިރާޖީ އަކީ އިންސާނީ ވަގުފާރި ފަދަ ސަޕްލައި ޗެއިންތަކުގައި ހިނގާ 

ގޮންޖެހުންބޮޑު ކަންތަކާއި ކުރިމަތިލާން ތަޢާރަފުކުރި ޙަރަކާތެކެވެ. މި އިސްތިރާޖީގެ ދަށުން މިޒަމާނުގެ އަޅުން ގެންގުޅުމާއި އިންސާނީ ވަގުފާރިއާއި ބެހޭ ސިޔާސަތެއް ޔޫ.އޭ.އީ 

އިން ވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ. އަދި ދައުލަތުގެ މިލްކުވެރިކަމުގެ ދަށުގައިވާ މަލްޓިނެޝަނަލް ކުންފުނި، ދުބާއީ ޕޯރޓްސް ވަރލްޑް އަށް އަމާޒުކޮށް ސުލޫކީ މިންގަނޑެއް ވަނީ 

އެކުލަވާލާފައެވެ. ޔޫ.އޭ.އީ އިން ވަނީ ސަރުކާރުގެ އެކި ޑިޕާޓްމަންޓްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ބެހޭ މަސައްކަތު ގްރޫޕެއް އެކުލަވާލާފައެވެ. މިގްރޫޕްގެ 

މަޤުޞަދަކީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ބެހޭ އޮނިގަނޑެއް އެކުލަވާލުމާއި އަދި ޑިއު ޑިލިޖެންސްގެ މަރުޙަލާތަކާއި އިޖުރާއާތުތައް އެކުލަވާލުމެވެ.

ިއްސިތާރީޖ ަތްއާޔުރުކުރްނ
ވިޔަފާރީގެ ނަޒާޙަތްތެރިކަން ވަރަށް މަތީ މިންގަނޑެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަށާއި، ޤައުމުގެ ޤާނޫނުތަކާއި ބައިނަލްއަޤުވާމީ އޮނިގަނޑުތަކަށް ފެތޭގޮތަށް ކަންތައް 

' އިސްތިރާޖީ  ބަހައްޓަން ބާރުއަޅައި އެހީތެރިވާން ޔޫ.އޭ.އީ ސަރުކާރުން ވަނީ ޢަޒުމް ކަނޑައަޅާފައެވެ. 'އަހަރެމެންގެ ދުނިޔެ، އަހަރެމެންގެ މުސްަތޤުބަލު

އެކުލަވާލެވުނީ 'ޔޫކޭ މޮޑަރން ސްލޭވަރީ އެކްޓް 2015’ އާއި 'ޔޫ.އޭ.އީ ފެޑެރަލް ލޯ ނަމްބަރ. 51 އޮފް 2006 އޮން ކޮމްބެޓިންގ ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގ' 
އާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 'އަހަރެމެންގެ ދުނިޔެ، އަހަރެމެންގެ މުސްތަޤުބަލު' އިސްތިރާޖީ އެކުލަވާލުމުގައި ޔޫ.އޭ.އީ އިން ކަމާއިގުޅޭ ފަރާތްތަކާއިއެކު 

މަޝްވަރާތައް ބާއްވައި، ޑިއު ޑިލިޖެންސް ހިންގައި އަދި ސަރުކާރުގެ އެތެރޭގެ ހިންގުމުގެ ކަންތައްތައް މުރާޖަޢާކުރިއެވެ. ޔޫ.އޭ.އީ އިން އެކުލަވާލި މަސައްކަތު 

ގްރޫޕަކުން ފާހަގަކުރި ގޮތުގައި އިންސާނީ ވަގުފާރިއަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އެންމެ ބޮޑަށް އޮތް ދާއިރާތަކަކީ، ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް 

ކޮށްދޭ ފަރާތްތަކާއި އަދި އެހެން ފަރާތްތަކުން ދުބާއީ ޕޯރޓްސް ވަރލްޑްގެ ބަނދަރުތައް ބޭނުންކުރުމެވެ.

ުދާބީއ ޯޕރްޓްސ ަވރްލްޑ
' އިސްތިރާޖީ އެކުލަވާލި ސަބަބަކީ ދުނިޔޭގެ ސަޕްލައި ޗެއިން ހިންގުމުގައި ނަގާކިޔާ ފަރާތެއްގެ  ޔޫ.އޭ.އީ ގެ 'އަހަރެމެންގެ ދުނިޔެ، އަހަރެމެންގެ މުސްތަޤުބަލު
ގޮތުގައި ދުބާއީ ޕޯރޓްސް ވަރލްޑް ފާހަގަ ކުރެވުމެވެ. ދުބާއީ ޕޯރޓްސް ވަރލްޑް އިން ކަމާއި ގުޅޭ ފަންސާހަށްވުރެ ގިނަ ވިޔަފާރި ހިންގައެވެ. އަދި ސާޅީސް 

ޤައުމުގައި 56،000 އަށްވުރެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މީހުންނަށް ވަޒީފާ ދީފައި ވެއެވެ.

މަސައްކަތްތެރިންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށާއި، އެމީހުންގެ ޖަމާޢަތް ހަރުދަނާކޮށް އެމީހުންގެ މާޙައުލު ރަނގަޅުކުރުމަށް، ދުބާއީ ޕޯރޓްސް ވަރލްޑްއަށް 

މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރެވިދާނެކަން ޔޫ.އޭ.އީ އަށް ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. އެއީ ދުބާއީ ޕޯރޓްސް ވަރލްޑް ފުޅާވެފައި އޮތް މިންވަރުންނާއި ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް 

ފޯރާފައިވާތީއެވެ. އެހެންކަމުން، އެކުންފުނީގެ ހިންގުމުގެ ތެރޭގައި އަދި ސަޕްލައި ޗެއިންގައި އަޅުން ގެންގުޅުން، މަޖުބޫރުން މަސައްކަތް ކުރުވުން އަދި އިންސާނީ 

ވަގުފާރީގެ އާދަތައް އޮންނަނަމަ އެ ކަންތައް ހުއްޓުވުމަށް މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކެއް އެ ކުންފުންޏަށް ކުރެވިދާނެކަން ޔޫ.އޭ.އީ އަށް ވިސްނުނެވެ.

ައަހެރެމްނެގ ުދިނެޔ، ައަހެރެމްނެގ ުމްސަތުޤަބުލ ިއްސިތާރީޖެގ ަމިއަގނުޑ ިސަފަތްއ

މިޒަމާނުގެ އަޅުން ގެންގުޅުމުގެ ކަމެއް ކުންފުނީގައި 

ހިނގާނަމަ ނުވަތަ ހިނގާކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭނަމަ، 

މުވައްޒަފުން އެކަން ރިޕޯޓްކުރުން ލާޒިމްވާގޮތަށް 

ކުންފުނީގެ މިންގަނޑުތައް ބެހެއްޓުން

ކުޑަކުދިން ލައްވާ މަސައްކަތް ކުރުވުމާއި 

މަސައްކަތްތެރިންގެ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ލިޔުންތައް 

ހިފެހެއްޓުމަކީ މަނާކަމެއްގެ ގޮތުގައި 

ރެކްރޫޓްކުރުމުގެ ސިޔާސަތުތަކުގައި ކަނޑައެޅުން

މިޒަމާނުގެ އަޅުން ގެންގުޅުމާއި މެދުގައި 

ސަޕްލަޔަރުން އަމިއްލައަށް ކަންތައް ހުރިނެތްގޮތް 

ވަޒަންކުރުމާއި އަދި ވެންޑަރުން ނުވަތަ 

މަސައްކަތާއި ވިޔަފާރި ޙަވާލުކުރެވޭ މީހުންގެ 

ކަންތައް ހުރީ ރަގަޅަށްތޯ ބެލުމުގެ ގޮތުން އެ 

ފަރާތްތަކަށް ސުލޫކީ މިންގަނޑެއް ތަޢާރަފުކުރުން 

ސިޔާސަތުތަކާއި އެއްގޮތަށް ކަންތައް ހިނގާތޯ 

ބެލުމަށް އެތެރޭގެ އޮޑިޓެއް ކުރުމާއި މެނޭޖްމަންޓްގެ 

ފަރާތުން މި އޮޑިޓް ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތް ބެލުން 

އަދި ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާއި އެކުގައި މަޢުލޫމާތު 

ޙިއްޞާކުރުން

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ޚިލާފު ޢަމަލުތައް 

ރިޕޯޓްކުރުމަށް، ސިއްރުން މަޢުލޫމާތު ފޮނުވޭގޮތަށް، 

ކުންފުނިން ބޭރުގައި ހިންގާ ސިއްރު ހޮޓްލައިނެއް 

ޤާއިމްކުރުން

އަލަށް އުފެދި ފެންނަމުންދާ މައްސަލަތަކާއި މެދު 

ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްތައް ހޯދުމަށް މަސައްކަތު ގްރޫޕެއް 

އުފެއްދުމާއި މިޒަމާނުގެ އަޅުން ގެންގުޅުމުގެ 

އާދަތަކާއި މެދުގައި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް 

އޮންލައިން ތަމްރީނުތައް ދިނުން

ުކިރަޔްށ ަބލާުލްނ
'އަހަރެމެންގެ ދުނިޔެ، އަހަރެމެންގެ މުސްތަޤުބަލު'  އިސްތިރާޖީގައި ދެން އޮތް ފިޔަވަޅަކީ ދުބާއީ ޕޯރޓްސް ވަރލްޑްގެ ކަންތައް ރަގަޅަށް ކުރިޔަށްދޭތޯ 
ބެލުމަށް  އެކުލަވާލެވިފައިވާ މޮނިޓަރކުރުމާއި ވަޒަންކުރުމުގެ ނިޒާމެއްގެ ބޭނުންކޮށްގެން އިތުރު ދިރާސާކުރުމެވެ. މިޒަމާނުގެ އަޅުން ގެންގުޅުމާއި އަދި 

އިންސާނީ ވަގުފާރިއާއި ދެކޮޅަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ސިޔާސަތުތަކާއި އިޖުރާއާތުތައް އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ތަންފީޒުކުރެވޭކަން އޭރުން ޔަޤީންވެގެންދާނެއެވެ.

ަލާފ: ަކާމިއ ުގޭޅ ަތާފުތ ެއިކ ަފާރްތަތާކިއ ެއީކަގިއ ަބިއެވިރުވްނ ުއެފްއުދްނ

ވިޔަފާރިތައް، ތަޖުރިބާކާރު މަދަނީ މުޖުތަމަޢުގެ ގްރޫޕްތައް، ޖަމާޢަތުގައި ހިމެނޭ ގްރޫޕްތައް، ކަމާއިގުޅޭ ތަފާތު  	

ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި އަދި ޞިނާޢަތު ތަމްސީލުކުރާ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި އެކީގައި ސަރުކާރުތަކުން ބައިވެރިވުމާއި 

އެއްބާރުލުން އުފެއްދުމަކީ ސަޕްލައި ޗެއިންތަކުގައި ހުރި އިސްތިޙުޞާލަށް ހުށަހެޅުމުގެ ނުރައްކާތައް ފަހުމްވާ 

މިންވަރު އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމެކެވެ.

ނުރައްކާތަކާއި މެދުގައި ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ސަރުކާރުން ގެންގުޅޭ އުކުޅުތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް މި  	

ބައިވެރިވުންތަކުގެ ބޭނުން ސަރުކާރުތަކަށް ކުރެވޭނެއެވެ.

41 ސަޕްލައި ޗެއިންތަކުގައި ހިނގާ އިސްތިޙުޞާލު ހުއްޓުވުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ަރނަގުޅ ާއަދަތުކެގ ިމާސުލަތެކްއެގ ުޚލާާޞ ާވިފާޔެއްއ40 ާބީލ ްޕޮރެސްސ



ަބިއަންލައުޤާވީމ ަޖްމިޢްއާޔަތާކިއ ިގަނ ަޤުއުމަތެކްއ ަބިއެވިރާވ ަޖްމިޢްއާޔަތާކިއ ަސުރާކާރިއ ުގިޅެގްނ 
ެއީކ ަމަސްއަކްތުކުރްނ

ސަރުކާރުތަކުން އިސްތިޙުޞާލާއި ދެކޮޅަށް ގެންގުޅޭ އުކުޅުތަކާއި އުޞޫލުތައް ބައްޓަންކުރުމުގައި ބޭނުން ހިފިދާނެ  އަގުހުރި ވަސީލަތްތަައް ބައިނަލްއަޤުވާމީ 

ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ގެންގުޅެއެވެ. ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ބައިވެރިވެގެން މަސައްކަތްކުރުމަކީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ޚިލާފު ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމުގައި ސަރުކާރުން 

ގެންގުޅޭ އުކުޅުތައް ހަރުދަނާ ވެގެންދާނެ ކަމެކެވެ. މީގެ އިތުރަށް، ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތް ބަލައިގަންނަ މިންވަރު އިތުރުވެ، އަދި އެ މަސައްކަތް ދަނީ ރަގަޅަށްތޯ 

ޗެކްކުރުމަށް ވެސް ފަސޭހަ ވެގެންދާނެއެވެ. ތިރީގައިމިވަނީ ސަރުކާރުތަކުން ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ގުޅިގެން އެކީގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފައިދާތަކަށް 

އަލިއަޅުވާލަދޭ ކޭސް ސްޓަޑީތަކެކެވެ.

ައިއ.ޯއ.ެއްމ ްކެރްސްޓ ްޕޮރްގާރްމ - ޭކްސ ްސަޓީޑ

އައި.އޯ.އެމްގެ 'ކޯރޕަރޭޓް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ އިން އެލެމިނޭޓިންގ ސްލޭވަރީ އެންޑް ޓްރެފިކިންގ' )ކްރެސްޓް( ޕްރޮގްރާމަކީ މަސައްކަތްތެރިންގެ 
ސަޕްލައި ޗެއިންތަކުގައި ހިމެނޭ ތަފާތު ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ސަރަޙައްދީ ބައިވެރިވުމެކެވެ. މީގެ ބޭނުމަކީ އެ ފަރާތްތަކުގެ ވިޔަފާރި 

ހިންގުމުގައްޔާއި، ސަޕްލައި ޗެއިންތަކުގައި، ހިޖުރަކުރާ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ލިބިފައިވާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި އަދި މަސައްކަތްތެރިންގެ ޙައްޤުތައް 

ޙިމާޔަތްކުރުމެވެ.

ކްރެސްޓްގެ މަޤުޞަދަކީ ހިޖުރަކުރާ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ރެކްރޫޓްކުރުމުގެ ހެޔޮލަފާ މަގުތައް އިޚުތިޔާރުކުރުމަށް ފުރުޞަތުދިނުމާއި އެހެނިހެން 

ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށްޓަކައި ބައިވެރިވުންތަކެއް އުފެއްދުމެވެ. އަދި ހިޖުރަކޮށްގެން ވަޒީފާ ނުވަތަ މަސައްކަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ އަތުން ނަގާ ފީތައް 

ނައްތާލުމެވެ. އޭގެ އިތުރުން، ދެފުށް ފެންނަ، ރަނގަޅު ޝަރުތުތަކެއް އެކުލެވޭ، ރަނގަޅު ޙާލަތުތަކެއް ކަށަވަރުކޮށްދޭ އަދި މަސައްކަތްތެރިންނަށް ޙައްލާއި 

ފަރުވާ ލިއްބައިދޭ ހަރުދަނާ ވަޒީފާގެ އާދަތަކެއް ކުރިއެރުވުމެވެ.

ކްރެސްޓް މެދުވެރިކޮށް، އައި.އޯ.އެމް އިން ދަނީ ސަރުކާރާއި، ވިޔަފާރިތަކާއި އަދި ޞިނާޢަތާއި އެކުގައި އެތައް މަޝްރޫޢެއްގައި އެކީގައި 

މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. އޭގެތެރޭގައި:

ިސާޔަސުތަތާކިއ ަގިއްޑަލިއްނަތްއ 	 

ހިޖުރަކުރާ މަސައްކަތްތެރިންނާއި މެދުގައި އަދި ރެކްރޫޓްކުރުމުގައި އެންމެންވެސް އެއްގޮތް އުޞޫލުތަކެއް ގެންގުޅުމަށް އެހީތެރިވެދިނުން 	

ަމަސްއަކްތެތިރްނެގ ަސްޕަލިއ ެޗިއްނެގ ާޗުޓ ުކެރުހްނ	 

މަސައްކަތްތެރިން ރެކްރޫޓްކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ އުޞޫލުތަކާއި މަރުޙަލާތަކާއި ގުޅިގެން އަތުން ދޫވެފައިވާ ކަންތައް ހޯދުމަށާއި ގޯސްކޮށް ހިނގާ  	

ކަންތައް ދެނެގަނެވޭ މިންވަރު ހަރުދަނާކުރުމަށް، ޢާއްމުކޮށް ހިޖުރަކުރަން ގެންގުޅޭ މަގުތަކާއި ރާސްތާތަކުގައި ދިރާސާތައްކޮށް ވަޒަންކުރުން

ާޤިބިލްއަޔުތ ިއުތުރުކުރްނ	 

ބްރޭންޑްތައް، ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތައް އަދި ރެކްރޫޓްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވިޔަފާރީގެ އަދި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ގުޅިފައިވާ ނުރައްކާތަކާއި ދެކޮޅަށް  	

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

ެހޮޔަލާފޮކްށ ެރްކޫރްޓުކުރްނ ައިދ ިޑުއ ިޑިލެޖްންސ	 

ހެޔޮލަފާކޮށް ރެކްރޫޓްކުރެވޭތޯ ޔަޤީންކުރުމަށްޓަކައި، ކުންފުނިތައް، ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތައް އަދި ރެކްރޫޓްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޑިއު ޑިލިޖެންސް ހެދުމަށް  	

ޓޫލްކިޓްތަކެއް ދިނުން

ިހުޖަރުކާރ ީމުހްނަންށ ެއީހެވިދުނުމެގ ިޚުދަމްތަތްއ	 

ދެފުށް ފެންނަ އަދި ކަމާއިގުޅޭ މަޢުލޫމާތު، ހިޖުރަކުރުމުގެ ހުރިހާ މަރުޙަލާއެއްގައި ވެސް ލިއްބައިދިނުމަށްޓަކައި، ހިޖުރަކުރާ މަސައްކަތްތެރިންނަށް  	

އަމާޒުކޮށްގެން މަޢުލޫމާތުގެ ސާމާނު ތައްޔާރުކުރުން

ަޝުކާވ ުހަށެހުޅާމިއ ަޙްއުލ ޯހަދިއިދުނުމެގ ިނާޒުމަތްއ	 

ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ޙައްލު ހޯދައިދިނުމުގެ ނިޒާމުތައް އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތައް އަދި ރެކްރޫޓްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލަފަޔާއި  	

އިރުޝާދުގެ އިތުރުން ޓޫލްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން

ައިއ.ެއްލ.ޯއ ްޓޭރްނަގްލ ިއްނ ާއިސާއްނ ްޕޮރްގާރްމ - ޭކްސ ްސަޓީޑ

އައި.އެލް.އޯ ގެ 'ޓްރޭންގަލް އިން އާސިއާން ޕްރޮގްރާމް' ގެ  ދަށުން، މަސައްކަތްތެރިންގެ ހިޖުރަކުރުމުގެ ސަބަބުން ހެޔޮ ފައިދާތައް އެންމެ ބޮޑުކުރެވޭނެ 
ގޮތްތަކާއި އެކަމާއި ގުޅިގެން ނުރައްކާތައް ނުވަތަ ގެއްލުންތައް އެންމެ ކުޑަކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާއި މެދުގައި ފަންނީ އެހީތެރިކަން  ސަރުކާރުތަކާއި، 

ސަރަޙައްދީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި އަދި މަދަނީ މުޖުތަމަޢަށް ދެއެވެ.

'ޓްރޭންގަލް އިން އާސިއާން ޕްރޮގްރާމް' ވަނީ، އާސިއާންގެ ހަ ޤައުމެއްގެ ލޭބަރ މިނިސްޓްރީއާއި، މަސައްކަތްތެރިން ތަމްސީލުކުރާ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި، 
ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތައް ތަމްސީލުކުރާ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި، ރެކްރޫޓްކުރާ އެޖެންސީތައް ތަމްސީލުކުރާ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި އަދި މަދަނީ މުޖުތަމަޢުގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި 

އެކީގައި މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ. އެ ހަ ޤައުމަކީ ކެމްބޯޑިއާ، ލާއޯ ޕީޕަލްސް ޑިމޮކްރެޓިކް ރިޕަބްލިކް، މެލޭޝިޔާ، މިޔަންމާރ، ތައިލޭންޑް އަދި 

ވިއެޓްނާމެވެ.

2011 ވަނަ އަހަރާއި 2019 ވަނަ އަހަރާއި ދެމެދުގައި 'ޓްރޭންގަލް އިން އާސިއާން ޕްރޮގްރާމް' ވަނީ ތިރީގައިމިވާ ކަންތައްތައް ޙާޞިލުކޮށްފައެވެ:

'ޓްރޭންގަލް އިން އާސިއާން'ގެ ފަންނީ އެހީއާއި އެކުގައި ިސާޔަސުތެގ ައިދ ާޤޫނީނ 34 ިއްންސްޓުރަމްނަޓްށ ޢަމަލުކުރަން ފެށުން	 

އާސިއާން މެންބަރު ޤައުމުތަކުގެ 36،476 ީމުހްނަންށ މަސައްކަތްތެރިންގެ ކަންތައްތައް ހިންގުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ތަމްރީނުދިނުން 	

މިޔަންމާރ އަދި ވިއެޓްނާމްގެ ރެކްރޫޓްކުރާ 376 ެއެޖްނީސައުކްނ އިންސާފުވެރި އަދި ހެޔޮލަފާ ރެކްރޫޓްކުރުމާއި ގުޅޭ ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކަށް  	
ޢަމަލުކުރަން އެއްބަސްކުރުވުން

ޤާނޫނީ ގޮތުން ދަޢުވާ އުފުލައިގެން ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 4،787،431 ެއެމިރާކ ޑަޮލުރ ހިޖުރަކުރާ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ލިއްބައިދިނުމަށް  	
އަމުރުކުރެވުން.

43 ސަޕްލައި ޗެއިންތަކުގައި ހިނގާ އިސްތިޙުޞާލު ހުއްޓުވުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ަރނަގުޅ ާއަދަތުކެގ ިމާސުލަތެކްއެގ ުޚލާާޞ ާވިފާޔެއްއ42 ާބީލ ްޕޮރެސްސ



ަސުރާކާރިއ ަމަދީނ ުމުޖަތަމުޢ  ުގިޅެގްނ ެއީކ ަމަސްއަކްތުކުރްނ

އަލަށް ފެންނަމުންދާ މައްސަލަތަކާއި ކަންތައްތަކަށް އަހުލުވެރިވުމަށާއި، ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައި ސަލާމަތްވެފައިވާ މީހުންނާއި އިސްތިޙުޞާލުގެ ބިރު އޮތް މީހުންގެ 

އަމިއްލަ ތަޖުރިބާ ރަނގަޅަށް ފަހުމްވުމަށްޓަކައި، ސަރުކާރުތަކުން މަދަނީ މުޖުތަމަޢާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން މުހިއްމެވެ. މައްސަލަތަކާއި މެދުގައި ތަންކޮޅެއް ފުން 

ވިސްނުންތަކެއް މަދަނީ މުޖުތަމަޢުގެ ފަރާތުން ސަރުކާރުތަކަށް ދެވިދާނެއެވެ. އަދި ސަރުކާރުތަކުން މިފަދަ ކަންތަކުގައި ޢަމަލުކުރާ ގޮތް ހަރުދަނާކުރާނެ ގޮތުގެ 

ޚިޔާލުތަކެއް ވެސް ދެވިދާނެއެވެ.

ޤައުމީ ފެންވަރުގައި އަހަރީ މަސައްކަތު ޕްލޭންތައް އެކުލަވާލުން

ކަންތައް ހިނގާގޮތް ބަލާ ވަޒަންކުރާނެ ޓީމުތަކެއް އެކުލަވާލުން

ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ހިޖުރަކުރުމާއިމެދު މަޢުލޫމާތުދިނުމަށް  ޢިލްމީ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން

އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކުގެ ފަރާތުން މިފަދަ ކަންކަމުގެ ޒިންމާ ނެގުމަށް ތިބޭ މީހުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް 

ޢިލްމީ ވަރކްޝޮޕްތަކެއް ހިންގުން 

ުކިރަޔްށުހިރ ޮގްނެޖުހްނަތްއ
އިންސާނީ ވަގުފާރިއާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ވަރަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް އެބަހުރިކަން މިޔަންމާރގެ ސަރުކާރަށް އެނގެއެވެ. އިޖުތިމާޢީ އަދި 

އިޤުތިޞާދީ ތަރައްޤީ ލަސްކަމުން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މީހުން ދަނީ ހިޖުރަކުރަމުންނެވެ. އޭގެތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު ހިޖުރަކުރަނީ ނުރަސްމީ އަދި ނުރައްކާ ބޮޑު 

ގޮތްތަކާއި މަގުތައް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. ގިނަފަހަރަށް އެކަން ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތް ރަގަޅަށް ނުވެސް އެނގޭ ގޮތްތައް މެދުވެރިކޮށެވެ. ޤައުމުގެ ތެރޭގައި ހިނގާ 

ހަނގުރާމައާއި ތަޅާފޮޅުމުގެ ސަބަބުން ވެސް އާބާދީގެ ބައެއް ގްރޫޕްތައް އިންސާނީ ވަގުފާރިއަށް ހުށަހެޅުމުގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވެފައި ވެއެވެ. އަދި ހަމަ އެ 

ހަނގުރާމަތަކުގެ ސަބަބުން އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ މީހުން ކާމިޔާބުކަމާއި އެކު މިޔަންމާރގެ މުޖުތަމަޢަށް އަނބުރާ ގެނައުމުގައި ވެސް 

ދަތިތަކެއް ދިމާވެއެވެ. ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގައި އެކުލަވާލާ ނޭޝަނަލް ޕްލޭންސް އޮފް އެކްޝަން މެދުވެރިކޮށް މި ގޮންޖެހުންތައް ޙައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތް 

ކުރުމަކީ މިޔަންމާރގެ ސަރުކާރުގެ އަމާޒެކެވެ.

ިމަޔްނާމރ: ޭނަޝަންލ ްޕލްޭނ ޮއްފ ެއްކަޝްނ ުޓ ޮކްމެބްޓ ްޓެރިފިކްނގ ިއްނ ަޕރަސްންސ 2017-21

މިޔަންމާރގެ ސަރުކާރުން ވަނީ  އޭގެ ޒާތުގައި  އަމިއްލައަށް މަސައްކަތްކުރާނެ 'ނޭޝަނަލް ޕްލޭންސް އޮފް އެކްޝަން ޓު ކޮމްބެޓް ޓްރެފިކިންގ އިން 

ޕަރސަންސް'  އެއް އެކުލަވާލާފައެވެ. މި ވަސީލަތް އެކުލަވާލާފައިވަނީ  އެހެން ކުށްތަކާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ގޮތަށް އިންސާނީ ވަގުފާރިއާއި ދެކޮޅަށް 

މަސައްކަތް ނުކުރެވޭނެކަން ޤަބޫލުކޮށްގެންނެވެ. 

މިޔަންމާރގެ 'އެންޓި-ޓްރެފިކިންގ އިން ޕަރސަންސް ލޯ 2005’ އާއި އެއްގޮތަށް، ސެންޓްރަލް ބޮޑީ ފޮރ ސަޕްރެޝަން އޮފް ޓްރެފިކިންގ އިން 
ޕަރސަންސްގެ ފަރާތުން ވަނީ، ސަރުކާރުގެ ތަފާތު ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުން އިންސާނީ ވަގުފާރިއާއި ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތްތައް ގުޅިގެން އެއް މިސްރާބަކަށް 

ގެންދިއުމަށްޓަކައި، ފަސް އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް ޤައުމީ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލާފައެވެ. އެއީ ކޮންމެ ފަސް އަހަރެއް ހަމަވުމުން އަނެއްކާވެސް އާ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލާ 

 ' ގޮތަށެވެ. މީގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ފަސް އަހަރަށް އަމާޒުކޮށްގެން 'ނޭޝަނަލް ޕްލޭންސް އޮފް އެކްޝަން ޓު ކޮމްބެޓް ޓްރެފިކިންގ އިން ޕަރސަންސް

އެކުލަވާލެވުނެވެ. އޭގެތެރޭގައި ސަޕްލައި ޗެއިންތަކުގައި ހިނގާ އިސްތިޙުޞާލު ހުއްޓުވުމަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައް ހިމެނެއެވެ. މިގޮތުން ތިންވަނައަށް 

އެކުލަވާލެވުނު ފަސް އަހަރުގެ ޕްލޭންކަމަށްވާ ނޭޝަނަލް ޕްލޭން އޮފް އެކްޝަން )21-2017( )ޕްލޭން( އަކީ މިވަގުތު ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ޕްލޭނެވެ. މި 

ޕްލޭންގެ މައިގަނޑު އެއް އުޞޫލަކީ ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މީހުންނަށް ސަމާލުކަންދީގެން ކަންކަން ޙައްލުކުރުމުގެ ގޮތްތަކެއް ތަޢާރަފުކޮށް، ޝިކާރައަކަށްވާ 

މީހުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ މައްޗަށް އިސްކަން ދިނުމެވެ.

ޭނަޝަންލ ްޕލްޭނ ޮއްފ ެއްކަޝްނ 21-2017 ެއުކަލާވުލްނ
މި ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ ތެރޭގައި، ތިން މަސައްކަތު ގްރޫޕަކުން، އެ ފަރާތްތައް ތަމްސީލުކުރާ ޞިނާޢަތުގެ ދާއިރާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި، 

އަހަރީ މަސައްކަތު ޕްލޭންތަކެއް ތައްޔާރުކުރިއެވެ. މިކަން ކުރީ މަދަނީ މުޖުތަމަޢާއި ގުޅިގެންނެވެ. މި ޕްލޭންގެ ސަބަބުން މިޔަންމާރއަށް އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ 

އާ ބާވަތްތައް ދެނެގަންނަން ފަސޭހަވިއެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ ޑިޕާޓްމަންޓްތަކާއި ޖަމާޢަތުގެ މެންބަރުންނާއި ދެމެދު އެއްބާރުލުން އިތުރުކުރަން ވެސް 

ފަސޭހަވިއެވެ. މި ޕްލޭންގެ ސަބަބުން ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކާއި އަދި ދަޢުވާ އުފުލާ ފަރާތްތަކާއި ދެމެދު، އެއްބާރުލުމާއި ގުޅިގެން 

މަސައްކަތްކުރުން އިތުރުވެ، އިންސާނީ ވަގުފާރިއާއި ދެކޮޅަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް ހަރުދަނާވެއްޖެއެވެ.

ިމަޔްނާމރެގ ޭނަޝަންލ ްޕލްޭނ ޮއްފ ެއްކަޝްނެގ ެދްނ ުކިރަޔްށ ުހިރ ިފަޔަވުޅަތްއ:

-ލޯ މުޠާލިޢާކޮށް އިޞްލާޙުކުރުން އެންޓި-ޓްރެފިކިންގ އިން ޕަރސަންސް ލޯ އާއި އޭގެ ބައި

ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ތަމްރީނު ކޯސްތައް ހިންގުން

45 ސަޕްލައި ޗެއިންތަކުގައި ހިނގާ އިސްތިޙުޞާލު ހުއްޓުވުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ަރނަގުޅ ާއަދަތުކެގ ިމާސުލަތެކްއެގ ުޚލާާޞ ާވިފާޔެއްއ44 ާބީލ ްޕޮރެސްސ



ުމްލަޙުޤ 1: ަލާފަތުކެގ ުޚލާާޞ
ތިރީގައި މިވަނީ ސަޕްލައި ޗެއިންތަކުގައި ހިނގާ އިސްތިޙުޞާލާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި މި ޚުލާޞާ ވާފިޔާގައި ދީފައިވާ ލަފާތަކުގެ 

ޚުލާޞާއެވެ:

.ެކަމާއިގުޅޭގޮތުން ފަހުމްވާ މިންވަރު އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކާއި އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާށެވ

.ެއިސްތިޙުޞާލަށް މަގުފަހިވާފަދަ އާދަތައް ހުއްޓުވަން މަސައްކަތްކުރާށެވ

.ެތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ ތަޖުރިބާއިން ފައިދާ ކުރާނީ ކިހިނަކުން ކަމާއި މެދު ވިސްނާށެވ

.ެޙައްލުކުރުމަށް ގެންގުޅޭނެ ގޮތްތަކާއި މެދުގައި އެހެން ފަރާތްތަކާއި އެކީގައި މަސައްކަތްކުރާށެވ

.ެޤާބިލިއްޔަތު އިތުރުކުރުމުގައި އެހީތެރިވެވޭނީ ކޮން ދާއިރާތަކެއްގައި ކަމާއިމެދު ވިސްނާށެވ

 .ެތަމްރީނު ދިނުމާއި އަދި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ބާރުއަޅާށެވ

.ެޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދިނުން ޤާނޫނުތަކުގައި ހިމަނާށެވ

.ެއެތަނެއްގެ ޢާއްމު ޖަމާޢަތް ބައިވެރިކުރާށެވ

.ެކަމާއިގުޅޭ އެކި ފަރާތްތަކާއި އެކީގައި ބައިވެރިވުން އުފައްދާށެވ

ުމްލަޙުޤ 2: ޭބުންނޮކްށަފިއާވ ަބްސަތުކެގ ިފުހިރްސުތ

ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ މީހެއްގެ ޚިދުމަތް، ފެންނަ ފެނުމުގައި ވެސް ބޮޑު ޑްެޓ ޮބްނޑްޭޖ

ދަރަންޏެއް އަދާކުރުމަށް ރަހުނެއްގެ ގޮތުގައި ދޭނެކަމަށް ވަޢުދު ކުރުވުން، ނުވަތަ 

މިގޮތުން ޚިދުމަތް ދޭނީ ކިހާ މުއްދަތަކަށްކަން އަދި ކިހާ މިންވަރަކަށްކަން 

ކަނޑައެޅިފައި ނެތުން

ަމަސްއަކްތުކުރަވްނ ުނަވަތ ިޚުދަމްތ ޯހަދްނ ޮއުޅާވަލިއެގްނ 
ެރްކޫރްޓުކުރްނ

ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ މީހާއަށް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތުގެ އިސްތިޙުޞާލީ 

ބާވަތާއި ބެހޭގޮތުން އޭނާއަށް އޮޅުވާލާފައިވުން، އަދި އެމީހާ އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ 

ނުވަތަ އިސްތިޙުޞާލުގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައި ހުރުން

އިންސާނީ ވަގުފާރި ނުވަތަ އިސްތިޙުޞާލަށް ހުށަހެޅުމުގެ ނުރައްކާ ދެނެގަނެ، ިޑުއ ިޑިލެޖްންސ

ހުއްޓުވާ، ކުޑަކޮށް އަދި އެކަމާއިމެދު ފިޔަވަޅު އަޅާގޮތާއި މެދު ޒިންމާވުމުގެ 

މަރުޙަލާތަކާއި މެދުގައި ޝަޚުޞަކުން އަބަދުވެސް މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލަން ޖެހޭ 

ޖެހުން

މަސައްކަތްތެރިޔާ ވަޒީފާއަށް ރެކްރޫޓްކުރުމުގައި އިންސާފުވެރިކޮށް، ދެފުށް ފެންނަ ެހޮޔަލާފ ެރްކޫރްޓުކުރްނ

ގޮތަށް، އަދި އޭނާގެ ތަޢުލީމާއި ހުނަރަށް ބަލައިގެން، ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގޮތުން 

ބަލައިގެންފައިވާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމާއެކު، އެ 

ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރި ކޮށްދީ، އެ ޙައްޤުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމާއި އެކު، 

މަސައްކަތްތެރިޔާއާއި މުޢާމަލާތުކުރުން

ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ މީހަކަށް، މަޖުބޫރުކުރުމާއި، ބިރުދެއްކުމާއި، އޮޅުވާލުމުގެ ަމުޖޫބުރްނ ަމަސްއަކްތުކުރުވްނ

ސަބަބުން، މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމުގެ މިނިވަންކަން ލިބިފައި ނުވުމާއި 

މަސައްކަތްކުރާ ތަން ދޫކޮށް ދިއުމުގެ މިނިވަންކަން ލިބިފައި ނުވުން

މަޖުބޫރުކުރުމާއި، ބިރުދެއްކުމާއި، އޮޅުވާލުމުގެ ބޭނުންކޮށްގެން، ޝިކާރައަކަށް ަމުޖޫބުރްނ ަކިއެވިނުކުރުވްނ

ވެފައިވާ މީހާ ލައްވާ ކައިވެނިކުރުވުން ނުވަތަ ކައިވެނީގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ 

ސަބަބުން ކުރާނެ އަސަރުތައް އެމީހާއަށް ފަހުމްނުވާ ޙާލަތެއްގައި ކައިވެނި 

ކުރުވުން

ވިޔަފާރީގެ ވަކި ޙަރަކާތްތަކެއްގެ ސަބަބުން ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރަމުންދާ ފަރުދުން، ަޝުކާވ ުހަށެހުޅުމެގ ިނާޒުމަތްއ

މަސައްކަތްތެރިން ނުވަތަ ޖަމާޢަތްތަކަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ރަސްމީ، ޤާނޫނީ ނުވަތަ 

ޤާނޫނުން ބޭރު މަރުޙަލާތައް

މީހެއްގެ މަސައްކަތް ބޭނުންކޮށްގެން ފައިދާއެއް ލިބިގަތުމަށްޓަކައި އެމީހާއާއި ަމަސްއަކްތެތިރްނ ިއްސިތުޙާޞުލުކުރްނ

މެދުގައި ނާއިންސާފުން ޢަމަލުކުރުން ނުވަތަ އެމީހާ ނާއިންސާފު ޙާލަތެއްގައި 

ބެހެއްޓުން

މަސައްކަތްތެރިން ވަޒީފާއަށް ހޯދުން ނުވަތަ ރެކްރޫޓްކުރުމުގެ އަދި ވަޒީފާއަށް ަމަސްއަކްތެތިރްނަންށ ަވީޒާފ ަހަމަޖްއަސިއިދުންނ

ޢައްޔަންކުރުމުގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތްތަކާއި އަމިއްލަ 

އެޖެންސީތައް

އެމީހާގެ އަމިއްލަ ޤައުމު ނޫން އެހެން ޤައުމަކަށް، އެ ޤައުމުގައި ިހުޖަރުކާރ ަމަސްއަކްތެތިރާޔ

ވަޒީފާއަދާކުރުމުގެ މަޤުޞަދުގައި ދަތުރުކޮށްފައިވާ މީހާ

މަޖުބޫރުން މަސައްކަތްކުރުވުން، ޑެޓް ބޮންޑޭޖް، މަޖުބޫރުން ކައިވެނިކުރުވުން، ިމަޒާމުނެގ ައުޅްނ ެގްނުގުޅްނ/ައުޅްނ ެގްނުގުޅާމިއ ެއްއަފަދ ާއަދަތްއ

ސަރވިޓިއުޑް، އިސްތިޙުޞާލު ފަދަ އާދަތައް

47 ސަޕްލައި ޗެއިންތަކުގައި ހިނގާ އިސްތިޙުޞާލު ހުއްޓުވުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ަރނަގުޅ ާއަދަތުކެގ ިމާސުލަތެކްއެގ ުޚލާާޞ ާވިފާޔެއްއ46 ާބީލ ްޕޮރެސްސ



މީހަކު އެއްޤައުމުން އަނެއް ޤައުމަށް ޤާނޫނާއި ޚިލާފު ގޮތްތަކެއް ބޭނުންކޮށްގެން ިއްނާސުންނ ަވަގްށ ެއެތެރުކުރްނ

ގެންދިއުން. މިކަން ޢާއްމުކޮށް ހިނގަނީ ވަގަށް އެތެރެކުރެވޭ މީހާގެ ވެސް 

ރުހުމާއި އެކުގައި

މީހުންނަށް ވަޒީފާ ދިނުމަށް އިޝްތިހާރު ކުރުމާއި، މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި، ެރްކޫރްޓުކުރްނ

ވަޒީފާއަށް މީހުން ޚިޔާރުކުރުމާއި، ވަޒީފާއަށްޓަކައި މީހަކު ތަނަކަށް 

ގެންގޮސްދިނުމާއި، ވަޒީފާއަށް ޢައްޔަންކުރުން

ކޮންމެ ގޮތަކަށް، ކޮންމެ ވަގުތަކު، ކޮންމެ ތަނެއްގައި ނެގި ކަމުގައި ވިޔަސް ެރްކޫރްޓުކުރަމްށ ަނާގ ީފ

ވަޒީފާ ޔަޤީންކުރުމަށްޓަކައި ވަޒީފާ ދިނުމުގެ އެއްވެސް މަރުޙަލާއެއްގައި 

މަސައްކަތްތެރިންގެ އަތުން ފީއެއް ނެގުން

ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ މީހުންގެ ޒާތީ މިނިވަންކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ަސރިވިޓުއްޑ

ހަނިވެފައިވުމުގެ އިތުރުން، މަސައްކަތްކުރުން ހުއްޓާލުމުގެ މިނިވަންކަމާއި 

މަސައްކަތްކުރަން ތިބޭ ތަން ދޫކޮށްލާފައި ދިއުމުގެ މިނިވަންކަން ނެތުން

ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ މީހާއަކީ މުދަލެއް ފަދައިން ވަކި މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކުގެ ައުޅްނ ެގްނުގުޅްނ

މިލްކުވެރިކަމުގެ ދަށުގައިވާ މީހަކަށްވުން، މުދަލެއް ފަދައިން ގަނެވޭފަދަ މީހަކަށް 

ވުން، އަދި އެއްވެސް ހިފެހެއްޓުމަކާއި ނުލައި އެމީހާ ލައްވާ މަޖުބޫރުން 

މަސައްކަތް ކުރުވުން

މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް އުފައްދާ ޑިސްޓްރިބިއުޓް ކުރުމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ަސްޕަލިއ ެޗިއްނ

ހުރިހާ މަރުޙަލާއެއް

މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް އުފައްދާ ޑިސްޓްރިބިއުޓް ކުރުމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ަސްޕަލިއ ެޗިއްނެގ ެދުފްށ ެފުންނ

ހުރިހާ މަރުޙަލާއެއްގައި ހިމެނޭ ބައިތަކާއި، ޕްރޮސެސްތައް ހާމަކަންބޮޑު ގޮތެއްގައި 

ގެންދިއުމާއި އެކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާއްމުކޮށް ޙިއްޞާކުރުން

އަޅުން ގެންގުޅުމާއި އެފަދަ އެހެން އާދަތައް، ޖިންސީގޮތުން އިސްތިޙުޞާލުކުރުން ުކަޑުކިދްނ ަލްއާވ ަމަސްއަކްތުކުރުވުމެގ ެއްނެމ ުނަބިއ ޮގްތަތްއ

ފަދަ ގޮތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ކުޑަކުދިން އިސްތިޙުޞާލު ކުރުމާއި، ކުޑަކުދިންގެ 

ޞިއްޙަތަށާއި، ރައްކާތެރިކަމަށާއި، އަޚުލާޤަށް ގެއްލުންދެނިވި މަސައްކަތްތައް 

އެކުދިން ލައްވާ ކުރުވުމާއި، މަސްތުވާތަކެތި އުފެއްދުމާއި ވިއްކުމުގައި ކުޑަކުދިން 

ބޭނުންކުރުން

ބިރުދައްކައިގެން، ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ނުވަތަ އެހެން ވެސް ގޮތަކުން މަޖުބޫރު ިއްނާސީނ ަވުގާފިރ

ކުރުވައިގެން، މީހަކު ރަހީނުކޮށްގެން، ކަމެއް އޮޅުވާލައިގެން، މަކަރާއި ޙީލަތުން، 

ބާރުގެ ނާޖާއިޒު ބޭނުންކޮށްގެން، ނުވަތަ މީހަކު ހުރި ނާޒުކު ޙާލަތެއްގެ ނާޖާއިޒު 

ފައިދާ ނަގައިގެން އެމީހާއަށް ބާރުފޯރުވޭ އެހެން މީހެއްގެ ކަމަކާއިމެދު ރުހުން 

ހޯދައިގެން، އިސްތިޙުޞާލު ކުރުމުގެ މަޤުޞަދުގައި، މީހުން ރެކްރޫޓްކުރުމާއި، 

އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދަތުރުކޮށް ގެންދިއުމާއި، އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް 

ބަދަލުކުރުމާއި، ތަނެއްގައި ފޮރުވައިގެން ގެންގުޅުމާއި، ބަލާ ގޮސް މީހަކާއި 

ޙަވާލުވުން

ޤާނޫނާއި ޚިލާފު ކުށެއް ރޭވުމުގައި، ހިންގުމުގައި އަދި އޭގެ އަސަރު ފޯރުމުގައި، ަޤުއުމަތްއ ުހަރްސޮކްށ ިހނާގ ުކްށަތްއ

ކޮށްފާނެ އަސަރު ނުވަތަ ޙަޤީޤަތުގައި ކުރާ އަސަރުގައި، އެއްޤައުމަށްވުރެ ގިނަ 

ޤައުމު ހިމެނުން

ވަޒީފާއަދާކުރާ މީހަކަށް ލިބެންޖެހޭ އުޖޫރަ ނުވަތަ ޙައްޤުވާ ޢިނާޔަތްތައް ނުދިނުންުއޖަޫރިއްނ ަވްއަކްނުކުރްނ

ުމްލަޙުޤ 3: ަމިއަގނުޑ ަވީސަލްތަތްއ

ަތްއާޔުރުކިރ ަފާރްތ ުޚލާާޞަވީސަލްތ

މޮޑަރން ސްލޭވަރީ އިން ކޮމްޕެނީ 

އޮޕަރޭޝަންސް އެންޑް ސަލްޕައި ޗެއިންސް: 

މެންޑޭޓަރީ ޓްރާންސްޕޭރެންސީ، މެންޑޭޓަރީ 

ޑިއު ޑިލިޖެންސް އެންޑް ޕަބްލިކް 

ޕްރޮކިއަރމަންޓް ޑިއު ޑިލިޖެންސް

ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި އިސްކޮށް އުޅޭ ސަރުކާރުތަކުން، މިޒަމާނުގެ އަޅުން 

ގެންގުޅުން ނައްތާލުމަށްޓަކައި ވިޔަފާރިތަކުން ބޮޑަށް ޙަރަކާތްތެރިވުމަށް 

ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން މިހާރުވެސް ކުރަމުން ގެންދަނީ ކޮން 

ކަންތައްތަކެއްކަން ބަޔާންކުރާ ކަރުދާހެއް 

ބިޒްނަސް އެންޑް ހިއުމަން 

ރައިޓްސް ރިސޯސް 

ސެންޓަރ

ފެއަރ ލޭބަރ އެސޯސިއޭޝަން ކޯޑް އޮފް 

ކޮންޑަކްޓް

ފޭރާން، ފައިވާން، ދަނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތައް އަދި ދުނިޔޭގެ 

ކަންކޮޅުތަކުގައި މީހުން ބޭނުންކުރާ ތަފާތު ތަކެތި އުފައްދާ 

މަސައްކަތްތެރިން ރައްކާތެރި ކޮށްދިނުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ސުލޫކީ 

މިންގަނޑެއް. މި މިންގަނޑު އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ އައި.އެލް.އޯ ގެ 

މިންގަނޑުތަކަށް ބިނާކޮށް

ފެއަރ ލޭބަރ 

އެސޯސިއޭޝަން

ފޯރސްޑް ލޭބަރ އިން ސަޕްލައި ޗެއިންސް: 

އެޑްރެސިންގ ރިސްކްސް އެންޑް 

ސޭފްގާޑިންގ ވަރކަރސް ފްރީޑަމްސް

ސަޕްލައި ޗެއިންތަކުގައި މަޖުބޫރުން މަސައްކަތްކުރުވުން ދެނެގަނެ 

އެކަން ނައްތާލުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ 

މިންގަނޑުތަކާއި، އޮނިގަނޑުތަކާއި ރަނގަޅު އާދަތަކަށް 

އަލިއަޅުވާލާފައިވާ ކަރުދާހެއް

ފެއަރ ލޭބަރ 

އެސޯސިއޭޝަން

ދަ ޑާކާ ޕްރިންސިޕްލްސް ފޮރ 

މައިގްރޭޝަން ވިތު ޑިގްނިޓީ

ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކާއި ވަޒީފާއަށް މީހުން ރެކްރޫޓްކުރާ ފަރާތްތަކަށް 

އަމާޒުކޮށްގެން، ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ހިޖުރަކުރުމާއިބެހޭ މައިގަނޑު 

އުޞޫލުތަކާއި އިރުޝާދު. މީގެ ތެރޭގައި ހިޖުރަކުރާ މަސައްކަތްތެރިންގެ 

އަތުން ރެކްރޫޓްމަންޓް ފީ ނެގުމާއި އަދި އެމީހުންގެ ލިޔެކިޔުން 

ހިފެހެއްޓުންފަދަ އާދަތަކަށް އަލިއަޅުވާލާފައިވޭ 

އިންސްޓިޓިއުޓް ފޮރ 

ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް 

ބިޒްނަސް

ރެސްޕޯންސިބަލް ރެކްރޫޓްމަންޓް ރިސޯސް 

ބޭންކް

ހިޖުރަކުރާ މަސައްކަތްތެރިން ވަޒީފާއަށް ރެކްރޫޓްކުރުމުގެ ތެރޭގައި 

އެމީހުން އިސްތިޙުޞާލު ނުކުރެވޭކަން ޔަޤީންކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ، 

ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ހިމެނޭ ޓޫލްތަކާއި، ލަފަޔާއި އިރުޝާދު އަދި 

ހޯދުންތަކާއި ދިރާސާތައް ހިމަނާފައިވޭ

އިންސްޓިޓިއުޓް ފޮރ 

ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް 

ބިޒްނަސް

ކޯރޕަރޭޓް ރެސްޕޯންސިބިލިޓީ އިން 

އެލިމިނޭޓިންގ ސްލޭވަރީ އެންޑް 

ޓްރެފިކިންގ )ކްރެސްޓް(

ވިޔަފާރިތައް ހިންގުމުގައި އަދި ވިޔަފާރިތަކުގެ ސަޕްލައި ޗެއިންގައި 

ހިޖުރަކުރާ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ނުރައްކާތަކާއި 

ގުޅިގެން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ވިޔަފާރިތަކަށް ދިމާވެފައިވާ 

ގޮންޖެހުންތަކަށް ޙައްލުތަކެއް ކްރެސްޓްއިން ހުށަހަޅާ

އިންޓަރނޭޝަނަލް 

އޯގަނައިޒޭޝަން ފޮރ 

މައިގްރޭޝަން

އިންޓަރނޭޝަނަލް ރެކްރޫޓްމަންޓް 

އިންޓެގްރިޓީ ސިސްޓަމް

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި މަސައްކަތްތެރިން ރެކްރޫޓްކުރުމުގައި 

ހެޔޮލަފާ ގޮތްތައް ބޭނުންކުރުމަށް ބާރުއަޅާ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ 

އިސްނެގުމެއް

އިންޓަރނޭޝަނަލް 

އޯގަނައިޒޭޝަން ފޮރ 

މައިގްރޭޝަން

ދަ މޮންޓްރިއަލް ރެކޮމެންޑޭޝަންސް އޮން 

ރެކްރޫޓްމަންޓް

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި މަސައްކަތްތެރިން ރެކްރޫޓްކުރުމާއި އަދި 

ހިޖުރަކުރާ މަސައްކަތްތެރިން ރައްކާތެރިކޮށް ދިނުމުގައި ހެދިފައިވާ 

ޤަވާޢިދުތައް ހަރުދަނާކުރުމަށާއި، ތަންފީޒުކުރެވޭތޯ ބެލުމުގެ ނިޒާމުތައް 

ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި، ސިޔާސަތު އެކަށައަޅާ މީހުންނަށާއި 

ރެގިއުލޭޓަރީ އިދާރާތަކަށް ދޭ ލަފަޔާއި އިރުޝާދުތަކެއް

އިންޓަރނޭޝަނަލް 

އޯގަނައިޒޭޝަން ފޮރ 

މައިގްރޭޝަން

49 ސަޕްލައި ޗެއިންތަކުގައި ހިނގާ އިސްތިޙުޞާލު ހުއްޓުވުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ަރނަގުޅ ާއަދަތުކެގ ިމާސުލަތެކްއެގ ުޚލާާޞ ާވިފާޔެއްއ48 ާބީލ ްޕޮރެސްސ



ަތްއާޔުރުކިރ ަފާރްތ ުޚލާާޞަވީސަލްތ

ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޭބަރ 

އޯގަނައިޒޭޝަންސް އެލަޔަންސް 8.7

އެލަޔަންސް 8.7 އަކީ 2030 ވަނަ އަހަރާއި ހަމަޔަށް ޙާޞިލުކުރަން 

ކަނޑައެޅިފައިވާ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތަކުގެ ތެރެއިން 

ލަނޑުދަނޑި 8.7 ޙާޞިލުކުރުމުގެ ޢަޒުމުގައި އުފައްދާފައިވާ ދުނިޔޭގެ 
ފެންވަރުގެ ބައިވެރިވުމެކެވެ. ވަރަށް ގިނަ ތަފާތު މައުޟޫތަކަށް 

މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްޓަކައި ސިޔާސަތު ގައިޑްތައް އެލަޔަންސް 8.7 

އިން އެކުލަވާލާފައި ވެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި އިންސާނީ ވަގުފާރިއާއި ބެހޭ 

މަޢުލޫމާތުވެސް ހިމެނެއެވެ.

އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޭބަރ 

އޯގަނައިޒޭޝަން

ޖެނެރަލް ޕްރިންސިޕްލްސް އެންޑް 

އޮޕަރޭޝަންސް ގައިޑްލައިންސް ފޮރ ފެއަރ 

ރެކްރޫޓްމަންޓް އެންޑް ޑެފިނިޝަން އޮފް 

ރެކްރޫޓްމަންޓް ފީސް އެންޑް ރިލޭޓެޑް 

ކޮސްޓްސް

އައި.އެލް.އޯ އާއި އެފަދަ އެހެން ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ މިހާރުގެ 

މަސައްކަތަށާއި ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގައި ކުރާނެ މަސައްކަތަށް 

އެހީއެއްގެ ގޮތުގައި އިންސާފުވެރިކަމާއި އެކުގައި ރެކްރޫޓްކުރުމަށް 

ބާރުއެޅުމާއި އެކަން އެހެން ހިނގާތޯ ކަށަވަރުކުރުމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު

އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޭބަރ 

އޯގަނައިޒޭޝަން

ކޮމްބެޓިންގ ފޯރސްޑް ލޭބަރ: ހޭންޑްބުކް 

ފޮރ އެމްޕްލޯޔަރސް އެންޑް ބިޒްނަސް 

ވިޔަފާރިތަކާއި ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުގެ އަމިއްލަ ހިންގުމުގެ މަރުޙަލާތަކާއި 

ދުނިޔޭގެ ސަޕްލައި ޗެއިންތަކުގައި އޮންނަ، މަޖުބޫރުން 

މަސައްކަތްކުރުވުމާއި އިންސާނީ ވަގުފާރިއަށް ހުށަހެޅުމުގެ ނުރައްކަލާއި 

މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި ލިބިފައިވާ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުމަށް އެ 

ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ލަފަޔާއި އިރުޝާދު އަދި 

ޓޫލްތައް

އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޭބަރ 

އޯގަނައިޒޭޝަން

އިންޓަރޕްރީޓިވް ގައިޑް ޓު ދަ ޔުނައިޓެޑް 

ނޭޝަންސް ގައިޑިންގ ޕްރިންސިޕްލްސް 

އޮން ބިޒްނަސް އެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސް

ޔޫ.އެން.ޖީ.ޕީ ތަކުގެ ފުރިހަމަ މާނައާއި މަޤުޞަދު ރަނގަޅަށް 

ފަހުމްކޮށްދިނުމަށް އެހީއެއްގެ ގޮތުން، އެއާއި ބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު 

ފޯރުކޮށްދޭ

އޮފީސް އޮފް ދަ ހައި 

ކޮމިޝަނަރ ފޮރ ހިއުމަން 

ރައިޓްސް

ދަ ޔޫ.އެން ގައިޑިންގ ޕްރިންސިޕްލްސް 

އޮން ބިޒްނަސް އެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސް

ވިޔަފާރިތަކާއި ގުޅިގެން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ފޯރާ ނޭދެވޭ އަސަރާއި 

މެދު ފިޔަވަޅު އަޅައި ހުއްޓުވުމާއިބެހޭ ގޮތުން ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގޮތުން 

ބަލައިގަނެވިފައިވާ މިންގަނޑު. މިއީ ޖޫން 2011 ގައި ޔޫ.އެން. 
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލުން ތަޞްދީޤުކޮށްފައިވާ މިންގަނޑެއް

އޮފީސް އޮފް ދަ ހައި 

ކޮމިޝަނަރ ފޮރ ހިއުމަން 

ރައިޓްސް

އޯގަނައިޒޭޝަން ފޮރ އިކޮނޮމިކް 

ކޯޕަރޭޝަން އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

ލައިބްރަރީ

އޯގަނައިޒޭޝަން ފޮރ އިކޮނޮމިކް ކޯޕަރޭޝަން އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓަކީ 

ހުރިހާ އެންމެންނަށް ފުދުންތެރިކަމާއި، ހަމަހަމަކަމާއި، ފުރުޞަތުތަކާއި 

އަދި ދުޅަހެޔޮކަން ލިއްބައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ 

ޖަމްޢިއްޔާއެއް.

އޯގަނައިޒޭޝަން ފޮރ 

އިކޮނޮމިކް ކޯޕަރޭޝަން 

އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

މޮޑެލް ގައިޑްލައިންސް އޮން ގަވަރންމަންޓް 

މެޝަރސް ޓު ޕްރިވެންޓް ޓްރެފިކިންގ 

ފޮރ ލޭބަރ އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަން އިން 

ސަޕްލައި ޗެއިންސް

ސަޕްލައި ޗެއިންތަކުގައި ހިނގާ އިންސާނީ ވަގުފާރި ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި 

ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް ދައުލަތްތަކަށް އެހީވެދިނުމަށް 

އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޓޫލްތަކެއް

އޯގަނައިޒޭޝަން ފޮރ 

ސެކިއުރިޓީ އެންޑް 

ކޯޕަރޭޝަން އިން ޔޫރަޕް

އ.ދ. ޖަމްޢިއްޔާގެ ދެމެހެއްޓެނިވި 

ނޑިތައް ނޑުދަ ތަރައްޤީގެ ލަ

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތައް ކަމަށްވާ 

ފަޤީރުކަން، ހަމަހަމަކަން ނެތުން، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް، 

ތިމާވެށި ހަލާކުވަމުންދިއުން، ޞުލްޙަ އަދި ޢަދުލު އިންސާފު ފަދަ 

ކަންތައްތަކަށް ޙައްލު ގެނައުމުގެ ރޭވުމެއް

އ.ދ. ޖަމްޢިއްޔާ

ޔޫ.އެން.އެޗް.ސީ.އާރ – އިންސާނީ 

ވަގުފާރިއާއި ބެހޭ ވެބްޕޭޖް

ރެފިއުޖީންނަށް އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ ނުރައްކާ އޮތް މިންވަރާއި 

މެދުގައި ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ހައިކޮމިޝަނަރ ފޮރ ރެފިއުޖީސް 

)ޔޫ.އެން.އެޗް.ސީ.އާރ( ގެ ފަރާތުން އެކުލަވާލާފައިވާ މަޢުލޫމާތު. 

މީގެތެރޭގައި ޔޫ.އެން.އެޗް.ސީ.އާރ އަދި އެ ޖަމްޢިއްޔާއާއި އެކީގައި 

މަސައްކަތްކުރާ އެހެން ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ބޭނުންތެރި 

ވަސީލަތްތައް ހިމެނޭ

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް 

ހައިކޮމިޝަނަރ ފޮރ 

ރެފިއުޖީސް

ަތްއާޔުރުކިރ ަފާރްތ ުޚލާާޞަވީސަލްތ

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އޮފީސް އޮން 

ޑްރަގްސް އެންޑް ކްރައިމް: ޓްރެފިކިންގ 

އިން ޕަރސަންސް އެންޑް ސްމަގްލިންގ 

އޮފް މައިގްރަންޓްސް

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އޮފީސް އޮން ޑްރަގްސް އެންޑް ކްރައިމް އިން 

އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރު ޤައުމުތަކަށް ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމު 

އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެހީވެދޭ. މިގޮތުން ހަރުދަނާ، އިންސާފުވެރި އަދި 

އިންސާނުންނަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމެއް 

ގެނެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރޭ. މި ޖަމްޢިއްޔާގެ ފަރާތުން ވެސް އިންސާނީ 

ވަގުފާރިއާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި މެދުގައި ގިނަ 

ވަސީލަތްތަކެއް ތައްޔާރުކޮށްފައިވޭ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އޮފީސް 

އޮން ޑްރަގްސް އެންޑް ކްރައިމް

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް 

އޮފީސް އޮން ޑްރަގްސް 

އެންޑް ކްރައިމް

ވޯކް ފްރީ އަކީ މިޒަމާނުގެ އަޅުން ގެންގުޅުމުގެ ހުރިހާ ބާވަތެއް ވޯކް ފްރީ ރިސޯސަސް

ނައްތާލުމަށް މަސައްކަތްކުރާ، ބައިނަލްއަޤުވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް 

މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާއެއް. ޝިކާރައަކަށް ވުމުގެ ފުރުޞަތު 

އެންމެބޮޑު މީހުން ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި މެދު މިޖަމްޢިއްޔާގެ ފަރާތުން 

ގިނަ ވަސީލަތްތަކެއް ތައްޔާރުކޮށްފައިވޭ

ވޯކް ފްރީ

މޮންޓްރިއަލް ރެކޮމެންޑޭޝަންސް އޮން 

ރޑްސް  ރެކްރޫޓްމަންޓް: އަ ރޯޑް މެޕް ޓުވާ

ބެޓަރ ރެގިއުލޭޝަން

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި ހިނގާ ރެކްރޫޓްކުރުމުގެ ކަންތައް އަދި 

ހިޖުރަކުރާ މަސައްކަތްތެރިން ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި މެދުގައި 

ހަދާފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކާއި، ތަންފީޒުކުރެވޭތޯ ބެލުމުގެ ނިޒާމުތައް 

ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި، ސިޔާސަތު އެކުލަވާލާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ ޢަމަލީ 

ލަފަޔާއި އިރުޝާދު އަދި ޚިޔާލުތައް

އިންޓަރނޭޝަނަލް 

އޯގަނައިޒޭޝަން ފޮރ 

މައިގްރޭޝަން

51 ސަޕްލައި ޗެއިންތަކުގައި ހިނގާ އިސްތިޙުޞާލު ހުއްޓުވުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ަރނަގުޅ ާއަދަތުކެގ ިމާސުލަތެކްއެގ ުޚލާާޞ ާވިފާޔެއްއ50 ާބީލ ްޕޮރެސްސ
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www.baliprocess.net
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