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 އާރަފ  ތަ ➢

 ، ތައްރާއްޖެ، ނޭޕާލް، ޕާކިސްތާން އަދި ސްރީލަންކާގެ ސަރ ކާރ ަބއްދަލ ވ މ ގެ ތެރެއިން ބަންގްލަދޭޝް، އިންޑިއާ، ދިވެހި  މިމަސައްކަތ 

ކ ރިމަތިވާ  މަސައްކަތެރިންނަށް  ދާއިރާގެ  ފާރާތްތައް، ސެނިޓޭޝަން  ތަފްސީލ ކ ރާ  މަސައްކަތްތެރިން  އަދި  ފަރާތްތައް  ދޭ  ވަޒީފާ 

މިަބއްދަލ ވ މ ގެ ތެރެއިން މިމައްސަލަ ގެނެވ ނެވެ.    ކަށް އެއްމޭޒަތަކާއި މެދ  މަޝްވަރާކ ރ މަށްޙައްލ އަދި އެކަމ ގެ  ، ގޮންޖެހ ންތަކާއި

އަލިއަޅ ވާލެވ ނެވެ. ހަމަ މިއާއި އެކ    ސޯޝަލް ޕާރޓްނަރ ން ކ ރަމ ން ގެންދާ މަސައްކަތްތަކަށް  ރ މަށް ސަރ ކާރ ތަކ ންނާއި ކ ޙައްލ 

ކ ރެވި ގ ޅިގެން  ޖަމްއިއްޔާތައް  މަދަނީ  އަދި  މަޝްވަރާކ ރެވިގެން އައި.އެލް.އޯ، ސަރ ކާރ ތައް  ަބހ ސްކޮށް  މެދ   ކަންކަމާއި  ދާނެ 

ގެ ަބއެއްގެ ގޮތ ގައި  އްމ ޅި ދ ނިޔޭގައި ހިންގޭ އެޑްވޮކަސީ ކެންޕޭނެ  ގެ އިސްނެގ މަކަށް،ވ މަކީ، އައި.އެލް.އޯަބއްދަލ  މި  ދިއައެވެ.

 ޭބއްވ ނ  ަބއްދަލ ވ މެކެވެ. 

ގައ މަކ ންވެސް މަސައްކަތ  ަބއްދަލ ވ ން ޭބއްވިފައިވަނީ މައިގަނޑ  ތިން މައ ލޫއަކަށް ަބހ ސްތައް ކ ރިއަށް ގެންދިއ މަށެވެ. ކޮންމެ  

ޕް ގެންގޮސް،  ކ ރިއަށް  މަޝްވަރާތައް  ލެވެލްގައި  ހ ށައެޅ މަށް  އެގައ މެއްގެ  ތައްޔާރ ކ ރެވިގެން    ޚ ލާޞާ ލެނެރީއަށް  ރިޕޯރޓްތައް 

އެކ ،    ވެ.ޔައެދި ކޮމެންޓްތަކާއި  ަބއިވެރިންގެ  ގައ މ ތަކ ގެ  އެހެން  އެކްޝަން ޕްލެނެރީގައި  އަލީގައި  މަޝްވަރާތަކ ގެ  ކ ރެވ ނ  

 ލޭންތަކެއް އެކ ލަވާލެވ ނެވެ. ޕް

ުދުތައްު:ޤްޞަމަސައްކަތުުބައްދަލުވުމުގ ުމަ
ދިނ  ޔަގީންކޮށް  މަސައްކަތެއް  އަބ ރ ވެރި  މަސައްކަތްތެރިންނަށް  ގ ޅ ންސެނިޓޭޝަން  އަމާޒެއްގައި  އެއް  ފަރާތްތަކެއް  މަށް،  ހ ރިހައި  ހ ރި 

  މަސައްކަތ ގެ އެކ ގައި މަސައްކަތްކޮށް ގައ މީ/ސަރަހައްދީ ޕޮލިސީ ްޕލޭންތަކެއް އެކ ލަވާލ މެވެ. މިމަސައްކަތްކޮށް، އެއް އަމާޒަކަށް ވާސިލ ވ މަށް 

 ތެރެއިން މި ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތެރިންގެ ބައިވެރިވ ން އިތ ރ ކ ރ މެވެ.  

މަސައްކަތްތެރިން  "ސެނިޓޭޝަން  ބޭނ މަށްޓަކައި،  ބައްދަލ ވ މ ގެ  ކ ރެވިފައިވަނީ  "މިމަސައްކަތ   ފޯރ ކޮށްދިނ މާއި، ، މާނަ  ބޯފެން  ސާފ  

ރައްކާތެރިގޮތ ގައި ނައްތާލ މ ގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތައް އަދި  ޓްރީޓްމަންޓް  ، ނަރ ދަމާގެ ނިޒާމް ސާފ ކ ރ ން އަދި  ކ ނި ނެގ މާއި

ރާގެ މަސައްކަތެރިންގެ ހާލަތ   އައި.އެލް.އޯއިން ވަނީ މިދާއި  ޕްލާންޓްތަކ ގައި މަސައްކަތްކ ރާ މަސައްކަތްތެރިން ހިމަނައިގެންނެވެ.

  .ޝާއިޢ ކޮށްފައެވެ އް ރިޕޯރޓެސީލީތަފ ަބޔާންކޮށް 
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2021ުއޮކްޓޯބަރ1ު:11ުުުދުވަސްު ➢

ުސ ޝަންުުމަސައްކަތުުބައްދަލުުވންުފ ށުމުގ 
މަސައްކަތ  ަބއްދަލ ވ މ ގެ  އައި.އެލް.އޯގެ ސެކްޓޯރަލް ޕޮލިސީސް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ޑިރެކްޓަރ، މިސް. އެލެޓް ވެން ލިއަރ،  

ދައ ރ     މ ހިންމ ދ މަތް ދިނ މ ގައި އަދާކ ރާ  ޚިއާއްމ     ،ާބ ދަންނަވާ، ސެނިޓޭޝަން ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތެރިންޙަަބއިވެރިންނަށް މަރ 

ލެއް ގާއިމް ކ ރ މ ގައި  ފާހަގަ ކ ރެއްވިއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އެދާއިރާގެ މަސައްކަތްކ ރާ ފަރާތްތަކަށް އަބ ރ ވެރި މަސައްކަތ ގެ މާހައ 

ކ ރިމަތި  ގޮންޖެހ ންތައް  ފާހަގަކ ރެއްވިއެވާއެތަކެއް  މާކަން  މަސައްކަތ ގެ  ތެރޭގައި  މީގެ  ފ ރާނައަށް  އ ލ ޙަވެ.  އަނިޔާ،  ލިޭބ  ން 

  ކ ރިމަތިލާންޖެހޭކަން ފާހަގަކ ރެއްވިއެވެ. ފ ރައްސާރަ އާއި  ، ގެ ތެރެއިން ތަފާތ ކ ރ މާއިޢ އަދި މ ޖ ތަމައް  ތަނ ރައްކާވާ ފަދަ ހާދިސާ

ހާލަތ  ަބދަލ ކ ރ މަށް "ސޯޝަލް ޕާރޓްނާސް" ގ ޅިގެން މަސައްކަތްކ ރ މަށް އެކަމަނާވަނީ ސެނިޓޭޝަން ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތެރިންގެ  

 ގޮވާލައްވާފައެވެ. 

ވާކަމާއި، އަދި މިފަދަ   ތެރެއިން ފާހަގަކ ރެވިފައިގެ    19ގޮށްޖެހ ންތަކެއް ކޮވިޑް  ތައް ގިނަހ ރި އެ  ވަޒީފާގެ ާބޒާރ ގައި 

އެ މަސައްކަތްތަކެއް  ަބއިވެރިންނާއެކ   އައި.އެލް.އޯގެ  ނައްތާލ މަށް،  އެކަމަނާ މ ޢިޖަގޮންޖެހ ންތައް  ގެންދާކަން  ކ ރަމ ން  އްޔާއިން 

ގޮ ގެންދާ  ތަހައްމަލ ކ ރަމ ން  މަސައްކަތްތެރިން  ދާއިރާގެ  ސެނިޓޭޝަން  ތާރީފާހަގަކ ރެއްވިއެވެ.  މިފަހ ގެ  ގައި ޚ ންޖެހ ންތަކަށް، 

އަދި އެސް.އެން.ވީ ގ ޅިގެން،   ޑްއި އެތ  ޖަމްޢިއްޔާ، ވޯޓަރ  ޙަދ ނިޔޭގެ ސިއް  ދެވިފައިވާކަން ފާހަގަކ ރަންވަމ ން،ސަމާލ ކަމެއް    ޚާއްޞަ

ސެނިޓޭޝަން މަސައްކަތްތެރިންގެ ހާލަތ  ވަޒަންކ ރ މަށް ކ ރިއަށް ގެންދެވ ނ  ދިރާސާގައި، އައި.އެލް.އޯއިން ަބއިވެރިވެފައި ވާކަން  

 އ ފަލާއިއެކ  އެކަމަނާ ފާހަގަ ކ ރެއްވިއެވެ. 

ރ ވޯލްޓަރގެ ވާހަކަފ ޅ ގައި، ސެނިޓޭޝަން ދާއިރާގެ އައި.އެލް.އޯ ޑީ.ޑަްބލިއ . ޓީ)ދިއްލީ(ގެ ޑިރެކްޓަރ މިސް. ޑެގްމަ

ދ މަތް ދެމެހެއްޓެވި ގޮތެއްގައި ޚި ދ މަތެއްކަން ފާހަގަ ކ ރެއްވިއެވެ. ސެނިޓޭޝަން ދާއިރާގެ  ޚިމ   ންދ މަތަކީ މ ހި ޚި  މަސައްކަތްތެރިން

މ ހިޢ މ ޖ ތަމަ މަސައްކަތްތެރިންގެ  އެދާއިރާގެ  ފޯރ ކޮށްދިނ މ ގައި  ފާހަންއަށް  އެހެންމ ކަން  ކ ރެއްވިއެވެ.  ދެކ ނ     ގަ  ނަމަވެސް، 

ގައ މ ތަކ ގައި،   މަސައްކަތްތެރިން  އޭޝިޔާގެ  ގިނަ  ދިޔައީ،  ޚިމިދާއިރާގެ  ފޯރ ކޮށްދެމ ން  ރައްކާތެރިކަން ދ މަތް  ސަލާމަތާއި 

ގެ  ޢ ހަމަ މިއާއި އެކ ، މ ޖ ތަމަފ ރާނައަށް ނ ރައްކާވާ ފަދަ ހާލަތްތަކ ގައެވެ.    ކަށަވަރ ކ ރ މަށް ބޭނ ންކ ރާ އާލާތްތައް ބޭނ ންނ ކޮށް،

ތެރެއިން ސެނިޓޭޝަން މަސައްކަތަށް ރައްދ ވާ ފ ރައްސާރަ އަދި މަލާމާތަކީ ވެސް ސަމާލ ކަމަށް ގެންނަން ޖެހޭ މައްސަލައެކެވެ. 

  8އަދި    6ލަނޑ ލަނޑިތަކ ގެ ތެރެއިން އަމާޒ   ގެ  ޤީދ މަތަކަށް ވީހިނދ  އަދި ދެމެހެއްޓެނެވި ތަރައްޚިމިމަސައްކަތަކީ އަސާސީ  
މިދާއިރާގެ   ޚާއްޞަހާސިލްކ ރ މަށް   ގައ މ ތަކ ގައި  މިސަރަހައްދ ގެ  ވީހިނދ ވެސް،  މަސައްކަތަކަށް  ދޭންޖެހޭ  ސަމާލ ކަމެއް 

ކ ރެއްވިއެވެ.    ކ ރިމަރިވާކަންސިއްހަތާއި ގ ޅ ންހ ރި ސީރިއަސް މައްސަލަތެކެއް    ނަށްމަސައްކަތްތެރިން ދެކ ނ  އޭޝިޔާގެ  ފާހަގަ 

މިސަރައްހަދ ގެ ސެނިޓޭޝަން ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތެރިންނަކީ ރަސްމީ   ގެ ދިރާސާތަކ ން އެނގި ހާމަ ވާގޮތ ގައި،މަސައްކަތެރިކަމ 

ކަމ ން،   ފަރާތްތަކެއް  މަސައްކަތްކ ރާ  ކޮންޓްރެކްޓްއަށް  ޭބރ ން،  ކ ރިމަތިވެއެވެ.އިޤްތިސާވަޒީފާއިން  ގޮތ ން ނިކަމެތިކަމަކާއި   ދީ 

ރޫމްވެފައިވާކަން ފާހަގަކ ރެވެއެވެ. ދެކ ނ  ހްން މަ މަސައްކަތްތެރިންނަށް އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމ މިދާއިރާގައި މަސައްކަތްކ ރާ ގިނަ 

އޭޝިޔާގެ ގިނަ ގައ މ ތަކ ގެ ސަރ ކާރ ތަކ ން، ސެނިޓޭޝަން ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކ ރާ ފަރާތްތަކަށް އަބ ރ ވެރި މަސައްކަތްތެރިކަމެއް  

 ގޮންޖެހ ންތަކެއް ހ ރިކަން ަބލައިގަނެ، މިދާއިރާގެ މަސައްކަތްތެރިންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރ ކ ރ މަށް، ހޯދައި ދިނ މ ގައި  
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ކ ރެވެމ ންނެނޫނ ޤާ އަންނަނީ  މަސައްކަތްތަކެއް  ގެނެސް،  ވ ޖޫދަށް  ޤާނޫނ  ތައް  މިފަދަ  އަދި  ތަކ ގެތެރެއިން  ވެ.  ގަވާއިދ   ތަކާއި 

ނ މަށް  ނަށް ދިމާވާ ފ ރައްސާރައާއި މަލާމާތ ން ރައްކާތެރިކަން ހޯދައިދިފަރާތ ން މި ދާއިރާގެ މަސަކަތްތެރިން  ގެ އަފ ރާދ ންގެޢ މ ޖ ތަމަ

ނަރ ދަމާގެ ނިޒާމް އަދި ފާހާނާ ވަޅ  ފަދަ ތަންތަން ސާފ ކ ރ ން،   ދެކ ނ  އޭޝިޔާގެ ގިނަ ގައ މ ތަކ ގައިއަކަށް ވެގެން ދެއެވެ. އެހީ

ކަތްތައް މެނ އަލީ ކ ރ ން، )އަމިއްލަ ނަފްސ ގެ ސަލަމަތާއި ރައްކަތެރިކަން ކަށަވަރ ކ ރ މ ގެ ގޮތ ން  ދަ މަސައްއަދި މިނޫންވެސް މިފަ

މަސައްކަތްކ ރ ން(   އަތ ން  އަމިއްލަ  ބޭނ ންނ ކޮށް  މެޝިނަރީޒް  އަދި  ޭބނ ންނ ކޮށް  އާލާތްތައް  ނ ވަތަ  ނޫނަޤާބޭނ ންކ ރާ  ކ ން 

އެހެން ނަމަވެސް، މެނ އަލީ ނަޖިސް ވަޅ  ސާފ ކ ރ ން، އަދިވެސް ގިނަ ގައ މ ތަކ ގައި   އެވެ.މަނާ ކ ރެވިފަވަނީ  ގަވާއިދެއްގެ ތެރެއިން  

ކަން  ނާކ ރ ން ހ އްޓ ވައި ސާފ ތާހިރ ކ ރެވެމ ންދާކަން ފާހަގަ ކ ރެވެއެވެ. އިންޑިޔާގެ ސަރ ކާރ ންވަނީ ހާމައަށް ހ ންނަ ތަންތަނަށް ފާހާ 

ގެ މެނ އަލް ސެނިޓޭޝަން މަސައްކަތްތެރިންއިންޑިޔާގައި  ފަށާފައެވެ.    ންޕޭންއެއްމިޝަން" ގެ ނަމ ގައި، ކެ  ގެނައ މަށް "ސްވަޗް ާބރަތް

ރައްކާތެރިކަން އަދި ާބރ ވެރިކ ރ ވ މ ގެ މެންޑޭޓް އޮންނަނީ ސޯޝަލް ޖަސްޓިސް އެންޑް އެމްޕަވަރމަންޓް    ޢީރިހެިބލިޓޭޝަން، އިޖްތިމާ

ދެކ ނ   މިނިސްޓްރީއަށެވެ.   ރައްކާތެރިކަން މިފަދައިން  މަސައްކަތްތެރިންނަށް  ސެނިޓޭޝަން  ގައ މ ތަކ ގައި  ގިނަ  އޭޝިޔާގެ 

 ލާފައެވެ. ނޫނީ ނިޒާމްތައް ވަނީ އެކ ލަވާޤާކަށަވަރ ކ ރ މަށް 

ނަމަވެސް  ނޫނ ޤާ އެކ ލަވާލާފައިވީ  ގަވާއިދ ތައް  އަދި  ކ ޑަކޮށް،ތައް  ގައ މ ތަކ ގައި  ރައްކާތެރިކަން  މެނ އަލީ   މިސަރަހައްދ ގެ 

މަސައްކަތްކ ރ މ ގައި ން  . ސެނިޓޭޝަމަކީ އެންމެ ޮބޑ  ގޮންޖެހ މެވެއޮތް ސަަބބ ތައް ދެނެގަތ ނިޓޭޝަން މަސައްކަތްކ ރ ން ދެމިސެ

ަބދަލ ކޮށް، ކަންކަން  ފަދަ  ނ ރައްކާވާ  ސަލާމަތަށް  މަސައްކަތްތެރިންގެ  މަސައްކަތްތެރިންނާއި    ގެންގ ޅޭ  ދާއިރާގެ  ސެނިޓޭޝަން 

 ކ ރަންޖެހެއެވެ. ސަމާލ ކަމެއް ދީގެން މަސައްކަތް  ޚާއްޞައެމީހ ންގެ ދިރިއ ޅ މ ގެ ހާލަތ  ަބދަލ ކ ރ މަށް 

ަބހާ ގޮތ ގައި ކ ރިއަށް ދިއ މަށް ދ ނިޔޭގެ ގައ މ ތަކ ން ގޮވާލާފައިވާ   މ ހިންމ އި އިންސާނީ ވަސީލަތަކީ އެންމެ  ކޮވިޑް ރިކަވަރީގަ

ސަމާލ ކަމެއް  ޚާއްޞަ  "މަސައްކަތްތެރިކަމ ގެ ކ ރިމަގ " ގައި ހިމަނާފައިވާ ކަންކަމަށް،  ، ހަދާޢާގޮވާލ މަށް އަދި އައި.އެލް.އޯގެ މ 

ަބއްދަ މަސައްކަތ   މި  އ އްމީދ ކ ރާކަމ ގައި    ަބއިވެރިން  ލ ވ މ ގެދީގެން،  އެކަމަނާ  ކ ރާނެކަމަށް،  މަސައްކަތްތަކެއް  ކ ރިމަގ ގައި 

އަދި    ވިދާޅ ވިއެވެ. ތަރައްގީކ ރ މަށް  ހ ނަރ ވެރިކަން  އެމީހ ންގެ  ކ ރިއަރ ވައި،  ވަސީލަތް  އިންސާނީ  ސެނިޓޭޝަން އެގޮތ ން 

 ވެ.  މަސައްކަތްތެރިކަމަކީ އަބ ރ ވެރި އަދި ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި ކ ރިއެރ ވ މަށް އިންވެސްޓްމަންޓްތައް އިތ ރ ކ ރ މަށް ގޮވާލެއްވިއެ

ު:ޚުލާޞާުުހުށައ ޅުނުުކަރުދާހުގ ުކުރުުމަސައްކަތުުބައްދަލުވުމަށް
ބަންގްލަ ގައ މ ތަކ ގައި)އަފްގާނިސްތާން،  އޭޝިޔާގެ  ދެކ ނ   ކަރ ދާހ ގައި  އިންޑިދޭމި  ސްރީލަންކާ( ، އާޝް،  އަދި  ޕާކިސްތާން، 

ަބލައި   ނަޒަރިއްޔާތަކ ން  މަސައްކަތްތެރިކަމ ގެ  އަބ ރ ވެރި  މަސައްކަތްތެރިކަމަށް،  ސެނިޓޭޝަން  ސެނިޓޭޝަން  ލެވިފައިވާނެއެވެ. 

ނެގ މާއި   ކ ނި  އަދި  ސާފ ކ ރ ން  ނިޒާމް  ނަރ ދަމާގެ  ފޯރ ކޮށްދިނ މާއި،  ބޯފެން  ސާފ   މާނަކޮށްފައިވާނީ  މަސައްކަތްތެރިން 

ކަތްތެރިން ފަރާތްތައް އަދި ޓްރީޓްމަންޓް ޕްލާންޓްތަކ ގައި މަސައްކަތްކ ރާ މަސައް   ނައްތާލ މ ގައި ހަރަކާތްތެރިވާރައްކާތެރިގޮތ ގައި

އަރައިގަތ މަށް  މިރިޕޯރޓްގައި  ހިމަނައިގެންނެވެ. ގޮންޖެހ ންތަކ ން  ދިމާވާ  މަސައްކަތްތެރިންނަށް  ސިޔާސަތ ތައް    ސެނިޓޭޝަން 

 މަންޓްސްތައް ހިމަނާލެވިފައިވެއެވެ. ޓްރ ސްއިންއައި.އެލް.އޯގެ  ދާނެބޭނ ންކ ރެވިގައި ލ މ އެކ ލަވާކ 
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ގައ މ ތަކ ގައި ސެނިޓޭޝަން މަސައްކަތ ގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތައް ނިސްބަތ ން މަދ ކަމ ގައި ފާހަގަކ ރެވެއެވެ. އްދ ގެ  ޙަމިސަރަ

ގެ މަސައްކަތްތެރިންކަން  އަހަރ ން މަތީ އ މ ރ  ފ ރައި  60އަދި ގިނައިން "މެނ އަލް ސެނިޓޭޝަން" މަސައްކަތ ގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ  

 ވ ން އެކި ގައ މ ތަކ ގައި ހ ރީ އެކި ނިސްބަތ ގައެވެ.  މަސައްކަތްތެރިންގެ ަބއިވެރިކ ރެވެއެވެ. އަންހެންފާހަގަ

ތިން ގ ނަ   ވަގ ތީ ނ ވަތަ "ކެޝ އަލް" މަސައްކަތްތެރިންނަށްވ ރެ، ދާއިމީ ވަޒީފާގެ ކޮންޓްރެކްޓްތަކ ގައި މަސައްކަތްކ ރާ ފަރާތްތަކަށް

ރައްކާތެރިކަން    ޢީށް ވަގ ތީ ވަޒީފާތަކ ގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކ ގެ އިޖްތިމާއިތ ރަށް މ ސާރައިގެ ގޮތ ގައި ލެިބއެވެ. މީގެ އިތ ރަ

 ކަށަވަރ ނ ވެއެވެ.  

ސަލާ ފަރާތްތަކ ން  ސާފ ކ ރާ  ވަޅ   ނަޖިސް  ތަފާތ   މެނ އަލީ  އާލާތްތައް  ބޭނ ންކ ރަންޖެހޭ  ކަށަވަރ ކ ރ މަށް  މަތްތެރިކަން 

ވެއެވެ. އެއްަބޔަކަށް މިފަދަ އާލާތްތަކަށް ކ ރަންޖެހޭ ހަރަދ  ނ ކ ރެވ މާއި އެނެއްަބޔަކަށް  ސަަބބ ތަކަށްޓަކައި ޭބނ ންނ ކ ރާކަން ފާހަގަކ ރެ

"އ ދަނގޫ"    އް ޭބނ ންކ ރ މ ން މަސައްކަތްތެރިންނަށްތަތްކަން ނޭގ ން އަދި މިފަދަ އާލާމ ހިންމ މިފަދަ އާލާތްތައް ބޭނ ންކ ރ މ ގެ  

ހިމެނެއެވެ.   ސަަބބ ތައް  ފަދަ  ކ ރިމަތިވ ން  ފަރާތްތަކ ން،  ތަކާއި  މަސައްކަތްކ ރާ  ސެނިޓޭޝަން  މެނ އަލީ  ގޮތ ން،  ނަތީޖާއެއްގެ 

އިންސާނ ންގެ ނަޖިސް އަދި މިނޫންވެސް ތަފާތ  ތަކެތި، މިސާލަކަށް "ތޫނ  ތަކެތި" އަށް އެއްވެސް ހ ރަހަކާއި ނ ލައި ހ ށައެޅި 

އްކަ ލިިބ އަދި އެކި ކަހަލަ ބަލިތައް ޖެހެއެވެ. ަބލި ތަކ ގެ ތެރޭގައި "ޕެރަސައިޓް އަދި ވެކްޓަރގެ ޒަރީއާއިން ޖެހޭ ތަފާތ  ހާނި

 ބަލިތައް، ހަންގަނޑ ގެ ަބލިތައް އަދި ނޭވާލާ ނިޒާމަށް ޖެހޭ ބަލިތައް ހިމެނެއެވެ. 

މަސައްކަތްތެރިންގެ "ކެޝ އަލް"  ކޮންޓްރެކްޓްތަކ ގައި،  ވަޒީފާގެ  ވަޒީފާގެ ވަގ ތީ  ފަރާތްތަކަށް  މަސައްކަތްކ ރާ  ގޮތ ގައި   

 ، ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރ ނ ވެއެވެ. ސެނިޓޭޝަން ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތެރިން  ކޮންޓްރެކްޓްތައް ހެދިފައި ނ ހ ރެއެވެ. އަދި އިޖްތިމާޢީ

ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަ ކަމ ގައި ވީގިނައީ  ޕަްބލިކް ސެކްޓަރގައި، ވަގ ތީ މ ވަރގައި  ކ ރާ  ނަމަވެސް،  އްޒަފ ން ގޮތ ގައި މަސައްކަތް 

 ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރ  ނ ވެއެވެ.  ޢީވެސް އިޖްތިމާފަރާތްތަކަށް

ސެނިޓޭޝަން މަސައްކަތ ގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ ދަށް ކާސްޓްތަކަށް ނިސްަބތްވާ ފަރާތްތަކަށްވެފައި، އެމީހ ން ސެނިޓޭޝަން މަސައްކަތް  

ގެ ތެރެއިން ކ ރިމަތިލާންޖެހެއެވެ. ޢ ތަކާއި މ ޖ ތަމަ ކަށް ބަދަލ ވ މ ގައި ގޮންޖެހ ންވަޒީފާތަކަށް ނ ވަތަ މަސައްކަތަފިޔަވައި، އެހެން  

ވ ން" ނ ވަތަ "ސައި ވިއްކާ ކަޑަ ހިންގ ން" ފަދަ ކަންކަން ކ ރ މަށް، އެަބއި މީހ ން މަސައްކަތްކ ރި ނަމަވެސް،  އްމިގޮތ ން "އޮޓޯ ދ 

ކާސްޢ މ ޖ ތަމަ މަތީ  ކ ރިމަތިކ ގެ  ފިއްތ ންތައް  ޮބއިކޮޓްކޮށް  މަސައްކަތްތައް  އެމީހ ންގެ  ފަރާތަކ ން  ނިސްަބތްވާ  މ ގެ ރ ޓްތަކަށް 

އަމިއްލަ ގޮތ ން ސެނިޓޭޝަން  ސަަބބ ން، ސެނިޓޭޝަން މަސައްކަތް ފިޔަވައި އެހެން މަސައްކަތެއް އެަބއި މީހ ންނަށް ނ ކ ރެވެއެވެ.  

. އެގޮތ ން،  ގެ ތެރެއިން، މަލާމާތް އަދި ފ ރައްސާރަ އާއި ކ ރިމަތިލާން ޖެހެއެވެޢ ކަށް މ ޖ ތަމަމަސައްކަތ ގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތަ

މައިގަނޑ  ގޮތެއްގައި އިންކާރ ކ ރ ން ފަދަ ހާދިސާތައް ރިޕޯރޓްކޮށްފައިވެއެވެ.  ތަކ ން އެމީހ ންނަށް ބޯފެން ދިނ މަށް  ަބއެއް ގޭިބސީ

ތަފާ މެދ   މަސައްކަތްތެރިންނާއި  މ ޖ ތަމަސެނިޓޭޝަން  ގެންގ ޅެނީ،  އަދި  ޢ ތ ކ ރ ން  ދީނީ  އޮންނަ  ތެރޭގައި  ފީ ސަޤާގެ 

މައްޗަށެވެ.ޫބލ ކ ރ ންޤަ ފަރާތްތަކ ން  ޤަކޮންމެ    ތަކ ގެ  ނިސްަބތްވާ  ދީންތަކަށް  ގިނަ،  އެންމެ  ނިސްަބތް  ދީނީ  ވެސް  އ މެއްގައި 

އެގޮތ ން   ކ ރެވެއެވެ.  ފާހަގަ  ހަރަކާތްތެރިވާކަން  ަބންގްލައިންޑިޔާމިމަސައްކަތ ގައި  ހިންދޫން،  ނޭޕާލްގައި  އަދި  އަދި ދޭ  ޝް 

ކޮށް،  ޚާއްޞަސްޓ ން މިމަސައްކަތ ގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ނިސްަބތް ގިނައެވެ.  ޑިއަފްގާނިސްތާނ ގައި މ ސްލިމ ން އަދި ލަންކާގައި ބ 

ކ ރެއެވެ.  ޤަދީނީ   ޮބޑަށް  ވަރަށް  މަސައްކަތްތެރިކަމަށް  ސެނިޓޭޝަން  ފިކ ރ ތައް  ކާސްޓްތަކ ގެ  ތަކާއި  މިސާލަކަށް،  ޫބލ ކ ރ ން 
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އިންޑިޔާ، ނޭޕާލް، ޕާކިސްތާން އަދި ލަންކާގައި، ހިންދޫ "އެކްސް އަންޓަޗަަބލް" އަދި ހިންދޫ އަންޓަޗަަބލް ކާސްޓްތަކ ން އެހެން  

ބ ދި ހަރަކާތްތެރިވާ  ދީންތަކަށް )ސިކިޒަމް،  ފަރާތްތައް ސެނިޓޭޝަން މަސައްކަތ ގައި  ަބދަލ ވެފައިވާ  ކްރިސްޓިއަނިޓީ(  އަދި  ޒަމް، 

 މިންވަރ  ގިނައެވެ. 

ގިނަ   އަސާސީ  ޤަސަރަހައްދ ގެ  އައި.އެލް.އޯގެ  ސެނިޓޭޝަން  މ ޢާހަދާ  8އ މ ތަކ ން  އެހެންނަމަވެސް،  ތަސްދީގ ކޮށްފައެވެ.  ވަނީ 

އެހެނިހެ ގިނަ  ގ ޅ ންހ ރި  މ އާހަދާތައްމަސައްތެރިކަމާއި  އައި.އެލް.އޯގެ  ގައ މ ތަކ   ން  ތަސްދީގ ކޮށްފައިނ ވާކަން  ގިނަ  ން 

 ން މަސައްކަތްތެރިކަން ދެވިފައިވާ ސަމާލ ކަން ކ ޑަ ވ މަކީ ގޮންޖެހ މެކެވެ.  ޝައ މ ތަކ ން ސެނިޓޭޤަފާހަގަކ ރެވެއެވެ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ު)ނަންބަރު:1949ުު(ުއަދިުރައިޓްުޓުުއޯގައިޒް،87ުު"ު)ނަންބަރ1948ުުއިންޑިޔާއިންުއައި.އ ލް.އޯގ ުމުއާހަދާު"ފްރީޑަމްުއޮފްުއ ސޯސިއޭޝަން،ު
98ުު ކޮށްފައިނުވ އ ވ ު.( ހިމަނާފައިނުވ އ ުުުތަސްދީގުު ބައިތައްު މުހިއްމުު ހިމ ނޭު މިމުއާހަދާތަކުގައިު ތ ރ އަށްު ގާނޫންތަކުގު  އިންޑިޔާގ ު ވ .ުއަދިު

ފައ ވ .ުއަފްގާނިސްތާނުންުވަނީުލޭބަރުފޯސް،ުއަދިު"ފްރީޑަމްުއޮފްުއ ސޯސިއޭޝަންުއަދިުްޕރޮޓ ކްޝަން"ުއާއިުގުޅުންުހުރިުޤާނޫނުތައްުތަސްދީގުކޮށްު
ުު 1930ުުއ ހ ންުނަމަވ ސް،ުއ ގައުމުންުއައި.އ ލް.އޯގ ު"ފޯސްޑްުލޭބަރުކޮންވ ންޝަން، އަދިުުު(،ުފްރީޑަމްުއޮފްުއ ސޯސިއޭޝަނ29ް)ނަންބަރު:

ުު ރައިޓްުޓުުއޯގަނައިޒްުކޮންވ ންޝަން، 1948ުުްޕރޮޓ ކްޝަންުއޮފްު ޓުުއޯގަނައިޒްުއ ންޑްުކަލ ކްޓިވްުބާގ އިންގު،ު(87)ނަންބަރު އަދިުރައިޓްު
(ުތަސްދީގުކޮށްފައިުނުވ އ ވ .ުބަންގްލަދޭޝްއިންުމިނިމަމްުވޭޖްުއާއިުގުޅޭުޤާނޫނ އްުތަސްދީގުކޮށްފައިވާުއިރު،98ު)ނަންބަރ1949ުުު  ކޮންވ ންޝަންު،

1973ުުއ ގައުމުންުއައި.އ ލް.އޯގ ުމިނިމަމްުވޭޖްުކޮންވ ންޝަން،ުު (ުތަސްދީދުކޮށްފައިުނުވ އ ވ .ުހަމަުމިއާއިުއ ކު،ު"ކުޑަުކުދިނ138ުް)ނަންބަރު
ުމަޖުބޫރުންުމަސައްކަތްކުރުވުންުމަނާުކުރާ،ުއައި.އ ލް.އޯުކޮންވ ޝަންުތަސްދީގުުކޮށްފައިވީުނަމަވ ސް،ުއ ުކޮންވ ންޝަންގައިުުހިމ ނޭުލައްވާ

އ ންު އ ސޯސިއޭޝަންު އޮފްު "ފްރީޑަމްު ރާއްޖ އިން،ު ދިވ ހިު ހިމަނާފައިނުވ އ ވ .ު ތަކުގައިު ގަވާއިދުު އަދިު ޤާނޫންު ބަންގްލަދޭޝްގ ު ޑްުބައިތައްު
1948ުުޓ ކްޝަންުއޮފްުދަުރައިޓްުޓުުއޯގަނައިޒް،ުުްޕރޮ "1949ުު(ުއަދިުރައިޓްުޓުުއޯގައިޒްުއ ންޑްުކަލ ކްޓިވްލީުބަރގ އިން،87ުު"ު)ނަންބަރު

،ު(ުކޮންވ ންޝަން،ުތަސްދީގުކޮށްފައިުވީނަމަވ ސް،ުމިުކޮންވ ންޝަންތަކުގައިުހިމ ނޭުބައިތައްުރާއްޖޭގައިުތަންފީޛުުކުރުމަށްުބޭނުންވ98ާ)ނަންބަރު:ުު
 ޤާނޫނުތައްުފާސްކޮށްފައިނުވާކަންުފާހަގަކުރ ވ އ ވ .ުުު
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ުސުވާލުތައް:ުޮގންޖ ހުންތަކާއިުކުރިމަތިލުން:
ދެނެގަތ ންމ  ކޮަބއިކަން  ހިރާސްތަކަކީ  ކ ރިމަތިވާ  ދިމާވާ  ؟ ަަސައްކަތްތެރިންނަށް  ސަރ ކާރ ތަކަށް  ނައްތާލ މަށް  ހިރާސްތައް  މި 

 ؟ ގޮންޖެހ ންތަކަކީ ކޮަބއިކަމާއި ސެނިޓޭޝަން މަސައްކަތްތެރިނާއި ގ ޅ ން ހ ރި ކަންކަމ ގައި ހ ރި ހިންމިތައް ދެނަގަތ ން

ުޕ ނަލްުބަހުސްތައް:ު
ތ  ޖަމްޢިއްޔާ، ވޯލްޑް ބޭންކް، އިންގޯސް ވޯޓަރ އެއިޑް އަދި އެސް.އެން.ވީ ގ ޅިގެން ކ ރިއަށް ގެންދާ  ޙައެލް.އޯ، ދ ނިޔޭގެ ސިއްއައި.

ކ ރ މަށް   ވިލަރެސް  ކަންކަން  މަސައްކަތްތެރިންގެ  ދާއިރާގެ  ސެނިޓޭޝަން  ޕްރެސެންޓޭޝަންއެއް،  ގ ޅޭ  ހަރަކާތްތަކާއި 

ޓެކްނިކަ ޗީފް  މިހަރަކާތ ންވަނީ  ކަނޑައަޅައިފައިވާ،  ހ ށައަޅައިދެއްވިއެވެ.  ަބއިވެރިންނަށް  އެޑްވައިޒަރ،  އަހަރ    2019ލް  ވަނަ 

ދާއިރާ ގ ޅ ންސެނިޓޭޝަން  މަސައްކަތްތެރިކަމާއި  އަލީގައި  ހ ރި  ގެ  މިދިރާސާގެ  ކޮށްފައެވެ.  ނިޓޭޝަން ސެދިރާސާއެއް 

ދ   ޤްޞަ ދ ނިޔޭގައި އެޑްވޮކަސީ ކެންޕޭންއެއް، ތިރީގައިވާ ތިން މަމ ޅި ،މަސައްކަތްތެރިންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރ ކ ރ މަށް

 ހާސިލްކ ރ މަށް ލޯންޗްކ ރެވިގެން ދިއައެވެ. 

އިތ ރ ކ ރ ން:   .1 ސަމާލ ކަން  ގޮތ ން  މަސައްކަތްތެރިންގެ  ސިޔާސީ  ގ ޅ ންޙައްޤ ސެނިޓޭޝަން  ސިޔާސަތ ތައް  ކާއި  ހ ރި 

 ތަކ ގެ ތެރޭގައި ހިމެނ މަށް މަސައްކަތްކ ރ ން.އްޔާތަކ ގެ ސިޔާސާތ މްޢިހަރަކާތްތެރިވާ ޖަގައި  ޢ ސަރ ކާރ ގެ އަދި މ ޖ ތަމަ
ސާފ  ފެން، ސެނިޓޭޝަން  މަސައްކަތް   -WASH)ގެ ކަންކަން ަބދަލ ކ ރ މަށް މަސައްކަތްކ ރ ން.  ސެކްޓަރ"  ޝް"ވޮ .2

ހަރަކާތްތެރިވާ   ކަށަކ ރ މ ގައި  ސާފ ތާހިރ ކަން  ވެސް، އަދި  މަސައްކަތްތެރިކަމަކީ  ސެނިޓޭޝަން  އެގޮތ ން،  ފަރާތްތައް( 

 އަކަށް ހެދ މަށް މަސައްކަތްކ ރ ން.  ، ވިލަރެސް ކ ރެވޭ ސެކްޓަރފަދައިން ަބރ މާކެޓްގެ އެހެން ސެކްޓަރތައްލޭ
މައ ލޫމާތ ތައް  ސެނިޓޭޝަ .3 ގ ޅ ންހ ރި  މަސައްކަތްތެރިކަމާއި  ގ ޅޭ  ން  މަސައްކަތްތެރިކަމާއި  މިދާއިރާގެ  އެއްކޮށް، 

 ރ ން. ތައްކ ދިރާސާ

ހަރަކާތެއް ހިންގ މަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެގޮތ ން، ސައ ތ  އޭޝިޔާއަށް    14މަތީގައިވާ މަގްސަދ ތައް ހާސިލްކ ރ މަށް މައިގަނޑ   

ގޮތ ން ހ ރި މަސައްކަތ ގެ ަބއްދަލ ވ މެއް ޭބއްވ ން، ގައ މީ އަދި ަބއިނަލް އަޤްވާމީ   ސެނިޓެޝަން ދާއިރާ އާއި ގ ޅ ންއަމާޒ ކޮށް

ާބރ ވެރިކ ރ ވައި   ޖަމްއިއްޔާތައް  މަސައްކަތްތެރިންގެ  ދާއިރާގެ  ސެނިޓޭޝަން  ހޯދ ން،  ބަދަހިކ ރ ން، އެއްާބރ ލ ން  ގ ޅ ންތައް 

ތައް މެދ ވެރިކޮށް އާއްމ ންނާއި ހަމައަށް ފާތ  އިވެންޓ ތަޕްރެޖެކްޓްތަކަށް ވޯލްޑް ޭބންކްގެ ފަންޑ  އިތ ރ ކ ރ ން،    ސެނިޓޭޝަން ދާއިރާގެ

ފޯރ ކޮށްދިނ ން،   އ ފައްދާ  މައ ލޫމާތ ތައް  ހ ރި  ގ ޅ ން  މަސައްކަތްތެރިކަމާއި  ދާއިރާގެ  ސެނިޓޭޝަން  ފޯރ ކޮށްދިނ ން،  މައ ލޫމާތ  

ކ ރާނެ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅ ން،    އިން ދިރާސާނާއި ގ ޅ ންތައް ަބދަހިކ ރ ން، މިދާއިރާންސެނިޓޭޝަން މަސައްކަތްތެރި"ކެޝ އަލް  

އިތ ރ ކ ރ ން،   ފަންޑ   އަދި  ދިރާސާކ ރ މަށް  އަޤްވާމީ  ގަވާއިދ ތައް ޤަަބއިނަލް  އަދި  ގައިޑްލައިން  ހެދިފައިވާ  ފެންވަރ ގައި  އ މީ 

ސައްކަތްތެރިކަން ކ ރ މ ގައި  ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ޭބނ ންކ ރ މާއި ގ ޅޭ ގޮތ ން ރިވިއ ކ ރ ން، ސިއްހީ  ރިވިއ ކ ރ ން، ސެނިޓޭޝަން މަ

ކަންކަމ ގެ ޑޭޓާތައް ނެގ ން، އަދި އޮންލައިން ޕްލެޓް ފޯރމްއެއް    ހ ރިގޮތ ން ހ ރި ގޮންޖެހ ންތައް ދެނެގަތ ން، ދާއިރާ އާއި ގ ޅ ން

ހަރަކާތ  މި  ހިމެނެއެވެ.  ސެނިޓޭޝަން ގާއިމްކ ރ ން  ތެރޭގައި،  ކ ރިއެރ ންތަކ ގެ  ފާހަގަކޮށްލެވޭ  ލިިބފައިވާ  ތެރެއިން  ގެ 

ދިރާސާ އަދި    މަސައްކަތްތެރިކަމ ގެ  މާރސްޓާސް  އެކ ލަވާލ މާއި،  ދާއިރާތައް  ކ ރެވޭ  ޕީކ ރާނެ  މިދާއިރާއިން  .އެޗް.ޑީ ލެވެލްގައި 

ނީ، ޓެންޒޭނިޔާ، ކެންޔާ، ޒެމްިބޔާ، ބ ރްކިނާ، ފަސޯ، ނައިޖީރިއާ، މިގޮތ ން މިހަރަކާތ ންވަދިރާސާތަކަށް ފަންޑ ކ ރ ން ހިމެނެއެވެ.  
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އަދި އެދާއިރާގެ މަސައްކަތްތެރިންނާއި    ޝް އަދި ނޭޕާލްގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ސެނިޓޭޝަން ދާއިރާގެ ޖަމްއިއްޔާތަކަށްދޭއިންޑިއާ، ބަންގްލަ

 ތ  ހ ޅ ވާލާފައެވެ.  ޞައަމާޒ ކޮށްގެން ފަންޑިންގއަށް ކ ރިމަތިލ މ ގެ ފ ރ ، އެކ  މަސައްކަތްކ ރާ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް

އަދިުމިުހަރަކާތުގ ުސަަބބުން،ުު؟ުމިހަރަކާތުގ ުސަަބުބންުއައި.އ ލް.އޯއިންުކުރަމުންުގ ންދާުމަސައްކަތްތަކަށްުލިޭބުމަންފާުއަކީުކޮާބ
ު؟ކޮާބުއައި.އ ލް.އޯގައިުަބއިވ ރިންނަށްުކުރާނ ުފައިދާުއަދިުމަންފާުއަކީ

 ނ ވަތަ ޒިންމާވާން ޖެހޭ ސަރ ކާރ ތަކ ގެ އިދާރާތަކަށް،ހ ރި  ގޮތ ގައި، މިދާއިރާ އާއި ގ ޅ ން  ވޯޓަރ އެއިޑްގެ ދިރާސާއިން ފާހަގަވާ

އިހ މާލ ވެފައިވާ  އ މ ތަކ ން  ޤަނ ވެއެވެ. މިއީ، ސެނިޓޭޝަން ދާއިރާގެ ކަންކަމާއި  ދާއިރާ އާއި ގ ޅޭ އެކަށީގެންވާ މައ ލޫމާތ  ލިިބފައި 

މިންވަރ  ދޭހަވާ އަލިގަދަ ހެއްކެކެވެ. މިޕްރޮގްރާމްގެ މައިގަނޑ  ބޭނ މަކީ، ސެނިޓޭޝަން ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކ ރާ ފަރާތްތަކަށް 

ސަތ ތައް ކަމާއި ގ ޅޭ އިދާރާތަކ ން ސިޔާ ، ދިމާވާ ގޮންޖެހ ންތަކާއި ގ ޅޭ މައ ލޫމާތ ތައް ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކަށް ފޯރ ކޮށްދިނ މާއި އެކ 

ނ މަށް އެހީތެރިވެދިނ މެވެ. މިކަމ ގެ  ލޫމާތ  ހިމެޢ ހ ރި މަވާލ މ ގައި ދިރާސާތަކ ން ލިެބންއެކ ލަ  ތައްއަދި ގަވާއިދ   އަކަށައެޅ މ ގައި

 ހ ރި ސިޔާސަތ ތައް ހިމެނ މެވެ.  ން މަސައްކަތްތެރިކަމާއި ގ ޅ ންއ މީ ސިޔާސަތ ތަކ ގެ ތެރެއަށް ސެނިޓޭޝަޤަތެރެއިން 

ޭބން ރިޕޯސިޓަރީއެއް  ވޯލްޑް  އޮންލައިން  ދިރާސާތަކ ގެ  ގ ޅ ންހ ރި  މަސައްކަތްތެރިކަމާއި  ސެނިޓޭޝަން  ދަނީ  ކްއިން 

މިޕްލެޓް ފޯމް ކ ރަމ ންނެވެ. މިފޯރަމްގައި މި ޕްލެޓް ފޯމް އާއި ގ ޅޭގޮތ ންވެސް ވަނީ ަބހ ސްތައް ކ ރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ.  ޤީތަރައް

ކ ރާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ވެސް މައ ލޫމާތ  ހިއްސާކ ރެވޭ ގޮތަށެވެ. ވޯލްޑް ގ ޅ ން ހ ރި ދިރާސާ ދާއިރާ އާއިވިފައިވަނީ، މިފަރ ވާ ކ ރެ

ހިމެނ މަށް   ރިޕޯސިޓަރީގައި ތައް މި  އ މ ތަކ ގައި ސެނިޓޭޝަން ދާއިރާގެ ގައިޑްލައިންޤަޭބންކްއިން ދަނީ އެސް.އެން.ވީ އާއި އެކ ، އެކި  

ކަށަވަރ ކޮ ރައްކާތެރިކަން  މިމަސައްކަތްކ ރ މ ގައި ސިއްހީ  އެހީގައި  ޓެކްނޮލޮޖީގެ  އެކ ،  މިއާއި  ށް،  މަސައްކަތްތަކެއްކ ރަމ ންނެވެ. 

ރިންގެ  ސެނިޓޭޝަން މަސައްކަތްތެރިންގެ އަބ ރ  އަދި ކަރާމާތް ހިފެހެއްޓ މަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގ މާއި އެކ ، މިދާއިރާގެ މަސައްކަތްތެ

 ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރ ކ ރ މަށް ގައިޑްލައިންތައް އެކ ލަވާލ ން ހިމެނެއެވެ.   ޙީސިއް

އެސް.އެން.ވީއިން ވަނީ ސެނިޓޭޝަން މަސައްކަތްތެރިކަމާއި ގ ޅ ންހ ރި ޑޭޓާތައް ލިެބން ނެތްކަން ފާހަގަކޮށްފައެވެ. މިޕްރޮގްރާމްގެ 

އަދި ސަލާމަތީ ނ ރައްކާތައް މަދ ކ ރެވޭނެ ގޮތްތައް ވަނީ    ޙީގައި ދިމާވާ ސިއްމާޙައ ލ ގެ  އެހީގައި، އައ  ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި ވަޒީފާ

ަބއްދަލ ވ ންތައް   މަސައްކަތްތެރިންގެ  ދާއިރާގެ  ސެނިޓޭޝަން  ވަނީ  އެސް.އެން.ވީއިން  އަހަރ   ފަސް  ފާއިތ ވި  ފާހަގަކޮށްފައެވެ. 

 ާބއްވާފައެވެ.  

ސެނިޓޭޝަން ދާއިރާގައި އަމިއްލަ ގޮތ ން ވަޒީފާ އަދާކ ރާ އަންހެނ ން ތަމްސީލ ކ ރާ އެމްޕްލޯއިޑް ވ މެން އެސޯސިއޭޝަން)-ސެލްފް

ކަންކަމަށް   ހ ރި  ގ ޅ ން  މަސައްކަތްތެރިކަމާއި  ސެނިޓޭޝަން  ފަރާތ ންވަނީ  ަބއިވެރިވި  ޕެނަލްގައި  ފަރާތ ން  ޖަމްއިއްޔާ(ގެ 

މަރ   މަސައްކަތަކަށް  އަންނަ  ކ ރަމ ން  ވިދާޙަހޭލ ންތެރިކ ރ ވ މަށް،  "ސެނިޓޭޝަން ާބ  ތެރޭގައި  މ ޖ ތަމައ ތަކ ގެ  ޅ ވެފައެވެ. 

ގަކ ރެއްވިއެވެ. ޓެކްނޮލޮޖީގެ  އްޔާއިން ފާހަޢިމަސައްކަތްތެރިންނާއި މެދ  ދެކޭގޮތް ަބދަލ ކ ރ މަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކ ރަންޖެހޭކަން އެޖަމް

ފާހަގަކ ރެއްވިއެވެ.  އްކަތްކ ރ ން ހ އްޓ ވެން ޖެހޭކަން  ގޮތ ން ދ ނިޔެ ކ ރިއަރާފައިވާ މިފަދަ ޒަމާނެއްގައި، މެނ އަލީ ސެނިޓޭޝަން މަސަ

އަންނަމ ންދާ ަބދަލ ތަކ ގެ ސަަބބ ން އަސަރ ކ ރ ވާ މަސައްކަތްތެރިކަމަކަށް ސެނިޓޭޝަން މަސައްކަތްތެރިކަން ވީހިނދ ،   ތިމާވެއްޓަށް

އެއްަބ ވާޒީފާގެ  މަސައްކަތްކ ރަނީ  މަސައްކަތްތެރިން  ގިނަ  އިޖްތިމާސްމިދާއިރާގެ  ނެތި،  ކަށަވަރ ނ ވާ    ޢީވ މެއް  ރައްކާތެރިކަން 
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އެސް.އީ.ހާލަ މަސައްތައްކ ރ މަށް  ތްތަކ ގައެވެ.  ސާފ ކ ރ މ ގެ  ވަޅ ތައް  ނަޖިސް  މެނ އަލީ  ވަނީ،  އިން  ރޮޯބޓިކްސް  ޑަްބލިއ .އީ 

   ހ ށައަޅައިފައެވެ.ބޭނ ންކ ރ މާއި ގ ޅޭ ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓްއެއް ހިންގ މަށް

ދި ހ ރިހާ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ކޮށް އަމާހ ރި ގޮތަށް، ސަލާމަތީ އާލާތްތައް ފަރ ރާގެ މަސައްކަތެރިކަމާއި ގ ޅ ންސެނިޓޭޝަން ދާއި

ފޯރ ކޮށްދިނ މ ގެ   މާސްކް  ފާހަގަކޮށްފައެވެ.  މ ހިންމ އޮކްސިޖަން  މިދާއިރާގައި  ކަންވަނީ  ޖީލ ތަކ ގައި  އޮތް  އަންނަން  ކ ރިއަށް 

މަސައްކަތްތެރިންނަށް   ކެރި    ޙާއްޞަމަސައްކަތްކ ރާނެ  މިގޮތ ން،  ކ ރަންޖެހެއެވެ.  މަސައްކަތްތަކެއް  ދީގެން  ސަމާލ ކަމެއް 

ރަސްމީ   ސަަބބ ން  ނެތ މ ގެ  ހ ނަރ ތައް  ތަޢ ލީމ ފޯރ ންތެރިކަން  އަމާޒ ކޮށްގެން  ކ ދިންނަށް  އެކަހެރިވާ  ތެރެއިން  ނިޒާމ ގެ  ގެ 

ވަޒީފާޤީތަރައް ގޮތ ން،  ނަތީޖާއެއްގެ  ހިންގ މ ގެ  ޕްރޮގްރާމަތައް  ަބއިވެރިވ ން ކ ރ މ ގެ  އެފަރާތްތަކ ގެ  ާބޒާރ ގައި  ގެ 

ދާއިރ  އިތ ރ ވެގެން  އާާބދީތައް  ތަރައްގީވެ،  ސިޓީތައް  ޕްލޭންތައްކ ރެވި، ، އިތ ރ ވެގެންދާނެއެވެ.  އަލީގައި  ޓެކްނޮލޮޖީގެ  ޒަމާނީ 

ޔޫސް  ލޭންޑް  ސިޓީ  އަންނާނެހެން،  ަބދަލ   ހެޔޮ  ސަަބބ ން  އެކަމ ގެ  މަސައްކަތްތަރިކަމަށް  ހެދިގެން   ސެނިޓޭޝަން  ޕެލޭންތައް 

 އަންނަންޖެހެއެވެ.  

 

ު:ޚުލާޞާގައުމުތަކުގ ުމަޝްވަރާތަކުގ ު
ުއިންޑިޔާ

އެ މައްސަލަތަކާއި،  ދިމާވެފައިވާ  މަސައްކަތްތެރިންނަށް  ސެނިޓޭޝަން  ހ ރިކަންޤައިންޑިއާގައި  ގ ޅ ން  އާއި  ތާރީޙް    ކަން އ މ ގެ 

 ަބއިވެރިންވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އެގޮތ ން ތިރީގައިވާ ތިން ގިންތިއަކަށް މިމައްސަލަ ެބހިގެންވެއެވެ.  

މިކަމާއި ޒިންމާވާނީ ؟ ޒިންމާވާނެ ފަރާތަކީ ކޮަބއިކަން ނޭގ ންދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކަށް    ށްސެނިޓޭޝަން މަސައްކަތްތެރިނަ .1

ަބއިވެރިންގެ މެދ ގައިވަނީ މިކަމާއި ޒިންމާވާންޖެހޭނީ ؟ ގެ ސަރ ކާރ ތަކ ންތޯމަރ ކަޒީ ސަރ ކާރ ންތޯ ނޫނީ ސްޓޭޓް ލެވެލް

ސަރ ކާރ  ލެވެލްގެ  ސިޔާސަ  ގެސްޓޭޓް  އިންޑިއާގައި  ަބހ ސްކޮށްފައެވެ.  އަދި  ތ އިދާރާތަކ ންކަމަށް  އް ނ ތަނޫޤާތައް 

މިސިޔާސަތ ތަކާއި   އެހެންނަމަވެސް،  ސަރ ކާރ ންނެވެ.  މަރ ކަޒީ  ޒިންމާ  ތަންފީޒ ތައް  ޤާނޫނ އެކ ލަވާލަނީ  ކ ރ މ ގެ 

ކ ރ މ ގައި އިންޑިއާގެ ސްޓޭޓްތަކ ގައި ޮބޑެތި ފަރަގ ތަކެއް ތަންފީޒ ނަގަންޖެހެނީ ސްޓޭޓް ލެވެލްގައެވެ. މިސިޔާސަތ ތައް  

 ހ ރިކަން ފާހަގަކ ރެވެއެވެ. 
ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި މަސައްކަތްތެރިކަން ކ ރިއެރ ވ ން: ސެނިޓޭޝަން މަސައްކަތްތެރިނަން ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް  .2

ދައްކާގޮތ ގައި  ޙައްލ ކ ރ މ ގައި ދެމެހެއްޓެވި  ޙައްލ  ދިރާސާތަކ ން  ެބހެއްޓ ން.  ސެނިޓޭޝަން ދާއިރާގެ ތަކަށް ވިސްނ ން 

ތިނެ  ކޮންމެ  މަންފާކ ރާނެ  މަސައްކަތްތެރިއަކ   މ އްދަތ ގައި  ދިގ   އެހެންކަމ ން،  މަރ ވެއެވެ.  ދ ވަހ ން  ފަސް  ނޫނީ  އް 

ކ ޙަ ހިނދ ،  މަސައްކަތްކ ރާ  ހޯދ މަށް  މައްސަލަތައްއްލ ތައް  މ އްދަތެއްގައި  ސަމާއްލ ޙަ  ރ   ކަމެއް ލ ކ ރ މަށްވެސް 

 ދޭންޖެހޭކަން ހާމަވެއެވެ. 
  އާލާތްތައް މަސައްކަތްތެރިންނަށް   ކ ރ ން. މިސާލަކަށް ސަލާމަތީތަންފީޛ ތައް  އްލ ޙަދެމެހެއްޓެވި ގޮތެއްގައި ކ ރ މ އްދަތ ގެ  

 ަބލެއްގައި ކ ރަންޖެހޭކަމެކެވެ. ފޯރ ކޮށްދިނ މަކީ ކައިރި މ ސްތަގ 
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 ަބއިވެރިންވަނީ މައިގަނޑ  ތިން މައްސަލައެއް ފާހަގަކޮށްފައެވެ. 

އިންޑިއާގައި، އިޖްތިމާއީ އަދި އިޤްތިސާދީ ގޮތ ން، ސެނިޓޭޝަން މަސައްކަތްތެރިން ހިމެނިފައިވަނީ ކާސްޓް ފަލްސަފާގެ  .1

ވިސްނާދެވިފައިވަނީ،   މީހ ންނަށް  ކާސްޓްތަކ ގެ  ދަށް  ތެރެއިން،  ގަޫބލ ކ ރ ންތަކ ގެ  ގަދީމީ  ފަންތީގައެވެ.  ދަށް  އެންމެ 

އަދާކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތ ގައެވެ. އެންމެ ޮބޑ  ގޮންޖެހ މަކީ، އެމީހ ންގެ ސެނިޓޭޝަން މަސައްކަތަތަކީ އެމީހ ން  

ަބއިވެރިވ މަކީ  ހަރަކާތްތަކ ގައިވެސް،  އެހެނިހެން  އިޤްތިސާދީ  މަސައްކަތްކ ރ މެވެ.  ަބދަލ ކ ރ މަށް  ގަޫބލ ކ ރ ންތައް  މި 

 ވިސްނައިދިނ މަކީ ގޮންޖެހ މެކެވެ.  ންނަށްހ އްކަން އެމީޙައްޤެނޫނީ ގޮތ ން ލިިބފައިވާ ޤާއެމީހ ންނަށް 
މެނ އަލް ސެނިޓޭޝަން މަސައްކަތެރިކަމ ގެ ތެރޭގައި ނަޖިސް ވަޅ  ފަދަ ތަންތަކ ން ނަޖިސް ނެގ މާއި، ސާފ ކ ރ މާއި އަދި   .2

އެހެން ނަމަވެސް، ޓްރީޓްމަންޓް  ނ ވަތަ ޓްރާންސްޕޯރޓްކ ރ ން ހިމެނެއެވެ.  މިތަކެތި ޓްރީޓް ކ ރާ މަރ ކަޒ ތަކަށް ގެންދިއ ން  

ޕްލާންޓްގެ މަސައްކަތްތައް ނ ހިމެނެއެވެ. އެހެންކަމ ން، ސެނިޓޭޝަން މަސައްކަތ ގައި ހިމެނޭ، މައިގަނޑ  މަސައްކަތްތައް 

ކޮށް މިމަސައްކަތްކ ރާ ފަރާތަކަށް ހ ނަރ   ޞަޙާއްތަރައްގީކ ރ މ ގެ ޭބނ ންތެރިކަން ޮބޑެވެ.  ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކ ގެ އެހީގައި  

 އެހެނިހެން ވަޒީފާތަކަށް އެމީހ ން ަބދަލ ކ ރ މ ގެ މަސައްކަތަތައް ކ ރަންޖެހެއެވެ.   ،ތަރައްގީކ ރ މ ގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގ މާއި
ންމާދާރ ވ ން. މިކަމ ގައި ކ ރ މ ގައި ޒިތަންފީޛ އަދި ގަވާއިދ ތައް  ޤާނޫނ   ސެނިޓޭޝަން މަސައްކަތްކ ރ މ ގައި ހެދިފައިވާ   .3

ކ ރ މ ގައި ޒިންމާވާންޖެހޭ  ޙައްލ ޫބލ ކ ރ މާއި އެކ ، މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ، އަދި އެކަންކަން  ޤަމައްސަލަތައް ހ ރިކަމަށް  

 . ފަރާތް ދެނެގަތ ން 
 

ުޝްު:ދޭބަންގްލަ
 ޝްގައި މިދާއިރާގައި މަސައްކަތްތެރިނަށް ދިމާވާ މައިގަނޑ  މައްސަލަތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. ދޭބަންގްލަ

 އެހެންކަމ ން މަސައްކަތްކ ރަންޖެހެނީ މެނ އަލީ  -ޭބނ ންވާވަރަށް އާލާތްތައް އަދި މެޝިން ނެތ ން .1
 ނައަށް ނ ރައްކާވ ން އްކަވ ން އަދި މިމަސައްކަތްކ ރ މ ގެ ތެރެއިން ފ ރާވަރ ގެ ހާނީގަޑަށް އެކިށިހަ .2
 މަސައްކަތްތެރިން ހ ށައެޅ ންސްތަކަށް ގަދަ ގޭވިހަ .3
 ދައ ރ ވާނެ ނިޒާމެއް ނެތި، ކ ދި ތަންތަނ ގައި މަސައްކަތްކ ރަންޖެހ ން  ރަގަޅަށް ވައި .4

 އްލ ކ ރ މ ގައި ދިމާވާ ގޮންޖެހ ންތައް: ޙަމިމައްސަލަތައް 

 އިނެތ ން ފަލިިބ   ހިމާޔަތްގެ މަސައްކަތްތެރިންނަށްކ ގެ ތެރެއިން މިދާއިރާތަނޫނ ޤާ .1
 ތ ތައް ހަނިވ ން ޞަފ ރ  ތައ ލީމާއި ތަމްރީންއަށް ހ ރި  .2
ނިސްބަތ ން ގިނަ އަދަދެއްގެ ސެނިޓޭޝަން މަސައްކަތްތެރިންގެ މެދ ގައި އަސާސީ ތައ ލީމް)ލިޔަން ކިޔަން ނޭގ ން(  .3

 ނެތ ން 
 ދާރ  ަބއެއްގެ ގޮތ ގައި ލޭަބލް ވެފައިވ ން. ޑ މަސައްކަތްތެރިންނަކީ ހަޑި އަދި މ ގެ ތެރޭގައި ސެނިޓޭޝަން ޢ މ ޖ ތަމަ .4
 ސެނިޓޭޝަން މަސައްކަތްތެރިންގެ ތެރޭގައި ފަގީރ ކަމ ގެ ނިސްަބތް ޮބޑ ވ ން .5

   :އ ނިކަންކަންމައ ލޫމާތ ގެ 
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 . އ ލާއި ގ ޅ ން ހ ރި ޑޭޓާތައް ލިބެން ނެތ ންޙަމަސައްކަތްތެރިކަން އަދި މަސައްކަތ ގެ މާ .1
ހެދި .2 މާމަސައްކަތ އިނެތ ން،  ފަގައިޑްލައިންތައް  ކަށަވަރ ކ ރ މަށް  ޙަގެ  ރައްކާތެރިކަން  ސަލާމަތާއި  ބޭނ ންވާ  އ ލ ގެ 

 . ހެދިފައިނެތ ން  ގައިޑްލައިން
ރާގެ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ހިންގަމ ން  އިތައ ލީމް އާއި ތަމްރީން އަދި ހ ނަރ ވެރިކަން އިތ ރ ކ ރ މ ގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ދާ .3

 ނ ދިއ ން.  

ުނޭޕާލް:
ކަންކަން،   ތިރީގައިވާ  ގޮތ ގައި  ރިސްކްތަކ ގެ)ހިރާސް(  ދިމާވާ  މަސައްކަތްތެރިންނަށް  ދާއިރާގެ  ސެނިޓޭޝަން  ނޭޕާލްގެ 

 ަބއްދަލ ވ މ ގައި ަބއިވެރިވިން ފާހަގަކ ރިއެވެ.

 ސެނިޓޭޝަން މަސައްކަތްތެރިކަން އޮތ ން ކެޝ އަލް މަސައްކަތެއްގެ ގޮތ ގައި  .1
 ތަފާތ ކ ރ ން  .2
 އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން ނެތ ން  .3
މަސައްކަތްތެރިންނަށް   .4 ސެނިޓޭޝަން  އޮތް މ ޖ ތަމައ އިން  ވެފައި  "ލޭަބލް"  މަސައްކަތް  އަދި  މަލާމާތް  މެދ ވެރިވާ 

 އޮތ ން 

 ކ ރ މ ގައި ދިމާވާ ގޮންޖެހ ންތައް: ޙައްލ މިމައްސަލަތައް 

 ނެތ ން ފައިލިިބ  ޔަތްތަކ ގެ ތެރެއިން މިދާއިރާގެ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ހިމާނ ނޫޤާ .1
 ސެނިޓޭޝަން މަސައްކަތްތެރިންގެ ތެރޭގައި ފަގީރ ކަމ ގެ ނިސްަބތް ޮބޑ ވ ން .2
 މިނިމަމް ވޭޖް ސިޔާސަތ ގައި މިދާއިރާގެ މަސައްކަތެރިން ހިމެނިފައި ނެތ ން  .3
އިވެރިވ މ ން ވަޒީފާ އްޔާތަކ ގެ ތެރޭގައި ނ ހިމެނ ން އަދި މިފަދަ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ހަރަކާތްތަކ ގެ ަބޢިމަސައްކަތްތެރިންގެ ޖަމް .4

 ކަމ ގެ ިބރ  އޮތ ން.  ގެއްލިދާނެ 

ނެތެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ދާއިމީ ވަޒީފާއަކަށް   ނޭޕާލ ގައި ސެނިޓޭޝަން މަސައްކަތްތެރިކަމާއި ގ ޅ ން ހ ރި އެކަށީގެންވާ މައ ލޫމާތ 

އިޖްތިމާމިމަ ފަރާތްތަކ ގެ  މަސައްކަތްކ ރާ  މިދާއިރާގެ  ަބދަލ ކ ރެވ މ ން،  ހާލަތ  ޢީސައްކަތްތެރިކަން  އިގްތިސާދީ  އަދި   

 ަބދަލ ވެގެންދާނެއެވެ.  
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ުޕާކިސްތާން:
 ޕާކިސްތާންގައި ސެނިޓޭޝަން މަސައްކަތްތެރިން: 

 ކަނޑައެޅިފައިވާ މިނިމަމް ވޭޖްއަކަށް ވ ރެ ދަށް މ ސާރައެކެވެ.ސެނިޓޭޝަން ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ދެނީ  .1
ތ  ޞަވަގ ތީ ވަޒީފާގެ ކޮންޓެރެކްޓްތަކ ގައި މަސައްކަތްކ ރާ ފަރާތްތަކަކަށް ވ މ ން، އެމީހ ން ނާޖާއިޒް ފައިދާ ނެގ މ ގެ ފ ރ  .2

 އޮތ ން 
 ގެ ރައްކާތެރިކަން ނެތ ން. މާޙައ ލ ވަޒީފާގެ  .3
 ހ ށައެޅ މ ގެ ސަަބބ ން މަރ ވ ން. ގަދަ ދ މަށް ވިހަ .4
 . ރައްކާތެރިކަން ނެތ ން އިޖްތިމާޢީ .5
 ލިޭބނެ ނިޒާމެއް ނެތ ން.  ން ލިޭބ ހާނިއްކަތަކަށް ަބދަލ މާޙައ ލ މަސައްކަތ ގެ  .6

ދަލ ވ މ ގެ  ަބއްފާހަގަކޮށްފައެވެ.    "ތެރޭގައި މެންަބރ ންވަނީ، މިދާއިރާ އަކީ "ނ ރަސްމީ މަސައްކަތަކަށްވ ން  އެހެނިހެން ހިރާސްތަކ ގެ

އ ލ ގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރ ކ ރ މ ގެ އައި.އެލް.އޯ ކޮންވެންޝަން ތަސްދީގ ކ ރ މ ގެ ޙަަބއިވެރިންވަނީ، މަސައްކަތ ގެ މާ 

ނ މ ގެ މެނ އަލްއެއް  އ ލ ގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރ ކ ރ މ ގެ ތަމްރީނ  ދިޙަކަން ފާހަގަކޮށް، އަދި މަސައްކަތ ގެ މާމ ހިންމ 

މ ކަން ފާހަގަކޮށްފައެވެ. ހަމަ މިއާއިއެކ ، މިދާއިރާ ރަސްމީ މަސައްކަތ ގެ ނިޒާމްގެ ތެރޭގައި ހިމެނ މާއި އެކ ، ތައްޔާރ ކ ރ މ ގެ މ ހިން

 ވެ.  ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި މަސައްކަތެރިކަމަށް ަބދަލ ތަކެއް ގެންނަންޖެހެކަން ަބއިވެރިންވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެ

  ަބއިވެރިންވަނީ މިދާއިރާގެ މަސައްކަތްތެރިކަމާއި ގ ޅޭ މައ ލޫމާތ ތައް އަދި ތަމްރީނ  ދޭނެ މެނ އަލްއެއް ނެތްކަން ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ުރާއްޖ ދިވ ހި
ިބދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންކަން ފާހަގަކ ރެވެއެވެ.  ދިވެހި ކޮށް ރަސްމީ  ޙާއްޞަރާއްޖޭގައި ސެނިޓޭޝަން ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ 

ރެއިން ނަސްލީ ގެ ތެޢ އިދާރާ ތަކ ގެ ރަޖިސްޓްރީ ނ ވެ ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކ ރާ ިބދޭސީންކަން ފާހަގަވެއެވެ. އެމީހ ންނަށް މ ޖ ތަމަ

  ރައްސާރަ އަދި ގޯނާ އާއި ކ ރިމަތިލާންޖެހެއެވެ. މިނިމަމް ވޭޖް ސިޔާސަތ ގެ ތެރޭގައި ިބދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންތަފާތ ކ ރ މ ގެ ފ 

 ހިމެނިފައިނ ވެއެވެ. އަދި އެއްވެސް ޔޫނިއަންއެއްގެ ތެރޭގައި ހަރަކަތްތެރިނ ވެއެވެ.  

 ކ ރ މ ގައި ދިމާވާ ގޮންޖެހިންތައް: ޙައްލ  މިދާއިރާގެ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް 

 . ރަސްމީ އިދާރާތަކ ގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ހޯދައިދިނ ންިބދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް  .1
 ހިންގ މ ގެ ނިޒާމް .2
 . ތަކ ގެ ތެރެއިން މިދާއިރާގެ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ހިމާޔަތް ލިިބފައިނެތ ންނ ނޫޤާ .3

މައްސަލަތައް   ދިމާވެފައިވާ  ިބދޭސީ  ޙައްލ މިދާއިރާއަށް  ހިމަނައި،  މިދާއިރާ  ތެރެއަށް  ނިޒާމްގެ  މަސައްކަތ ގެ  ރަސްމީ  ކ ރ މަށް، 

ންނަކީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފ ރިހަމަކޮށް، ހިންގ މ ގެ ނިޒާމް ހަރ ދަނާކޮށް، ސެނިޓޭޝަން މަސައްކަތްތެރިމަސައްކަތްތެރިންގެ ރަސްމީ  

ހެދ މަ  މ ޖ ތަމަޢ  ގޮތ ގައި  ތަންފީަބލައިގަންނަަބއެއްގެ  ގަވާއިދ ތައް  ޤާނޫނާއިި  އަދި  މަސައްކަތްކ ރ ން  ބެލ މަށް ޒ ށް  މިންވަރ   ވާ 

އައި،އެލް.އޯގެ ވަޒީފާގެ  މެނެއެވެ. ަބއްދަލ ވ މ ގެ ަބއިވެރިންވަނީ ރާއްޖޭގެ ސަރ ކާރަށް،  މޮނިޓަރ ކ ރެވޭނެ ނިޒާމް އެކަށައެޅ ން ހި



15 
 

(، އާއި ިބދޭސި މަސައްކަތެރިންނާއި ގ ޅޭ  187)ނަންަބރ : 2006ގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރ ކ ރ މާއި ެބހޭ ކޮންވެންޝަން، މާޙައ ލ 

މައިގްރޭޝަން  143)ނަންަބރ :  1975ކޮންވެންޝަން،   އަދި  ކޮންވެންޝަން،  (  އެމްޕްލައިމަންޓް  (  97)ނަންަބރ :  1949ފޯ 

ކަންކަން   ހ ރި  އެކޮންވެޝަންތަކ ގައި  އެކ ލަވާލައި  ތަންފީޛ ތަސްދީގ ކޮށް،  ގާވާއިދ ތައް  ގާނޫންތަކާއި  ކ ރ މަށް ތަންފީޛ ކ ރެވޭނެ 

 ގޮވާލާފައެވެ. 

މި ސަަބބ ން،  ނެތ މ ގެ  މައ ލޫމާތ   ފަރާތްތައެކަށީގެންވާ  ތަޢ މަސައްކަތްކ ރާ  ފެންވަރ  ކ ގެ  މަސައްކަތ ގެ    ލީމީ    މާޙައ ލ  އަދި 

  ދެނެގަތ މ ގައި ގޮންޖެހ ންތަކާއި ކ ރިމަތިވެއެވެ. ހޭލ ންތެރިކ ރ ވ މ ގެ ޕްރޮގްރާމްތައް އަދި މޮނިޓަރކ ރ މ ގެ ނިޒާމްތަކ ގެ ތެރެއިން 

 ހައްލެއް ލިިބގެންދާނެކަމަށް ަބއިވެރިން ފާހަގަކ ރިއެވެ.  ވާމިކަމަށް އެކަށީގެން

 

ު:ޚުލާޞާބަހުސްު
އެއްގޮތް    މައްސަލަތަކ ގައި  ގޮންޖެހ ންތަކާއި  ދިމާވާ  ފަރާތްތަކަށް  މަސައްކަތްކ ރާ  މިދާއިރާގައި  އޭޝިއާގެ ސަރަހައްދ ގައި  ދެކ ނ  

  ކަމެއް އެަބހ ރިއެވެ. މިކަންކަން ަބދަލ ކޮށް، ސެނިޓޭޝަން ދާއިރާގެ މަސައްކަތެރިންނަށް އަބ ރ ވެރި ދިރިއ ޅ މެއް ކަށަވަރ ކ ރ މަށާއި 

ރަގަޅ ކ ރ މަށް،  އެމީހ ން ފެންވަރ   ދިރިއ ޅ މ ގެ  ހިންގ މ ގެ  ގެ  ދިއައެވެ.  މ ހިންމ ކެންޕޭންތައް  ފާހަގަވެގެން  ކޮށް، ޚާއްޞަ ކަން 

ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރ ކޮށްދީ، މިނިމަމް    ޢީރައްޔިތ ންނަށް އަސާސީ ހިދ މަތެއް ފޯރ ކޮށްދޭ، ަބޔަކަށް ވީހިނދ ، އެމީހ ންގެ އިޖްތިމާ

މިދާއިރާ ހިމެވޭޖްގައި  މަސައްކަތްތެރިން  ކ ރަންގެ  މަސައްކަތްތަކެއް  ޕަްބލިކް ނ މަށް  މަސައްކަތަކީ  ސެނިޓޭޝަން  ޖެހެއެވެ. 

ފޯރ ކޮށްދޭ   ގޮތ ގައި  މިދާއިރާގެ ޚިސަރވިސްއެއްގެ  އިތ ރ ކ ރ މަކީ،  ހޭދަ  ކ ރާ  މިދާއިރާއަށް  ޭބއްވ މާއި،  ގޮތ ގައި  ދ މަތެއްގެ 

 ކަންކަމެވެ.  މ ހިންމ ކ ރ މަށް ޙައްލ މަސައްކަތެރިންގެ މައްސަލަތައް 

ުނުކުތާތައް:ުމުހިންމު
ފާހަގަކޮށްފައިވާ   ަބއިވެރިން  ގޮތ ގައި  ގޮންޖެހ ންތަކ ގެ  އަދި  ހިރާސްތައް،  ދިމާވާ  މަސައްކަތްތެރިންނަށް  ދާއިރާގެ  ސެނިޓޭޝަން 

 ކަންކަން:  

 އެއްކަން  ނ ރަސްމީ ވަޒީފާ .1
 . ނ ލިބ ން ގެންގ ޅޭ އާލަތްތައްވަރ ކ ރ މަށް ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަ .2
 . އިން ސެނިޓޭޝަން ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތެރިން ަބލައިނ ގަތ ންމ ޖ ތަމަޢ  .3
 މާޔަތް ލިިބފައިނެތ ން. ޙިތަކ ގެ ތެރެއިން މިދާއިރާގެ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ޤާނޫނ  .4
 . ހާނިއްކަ އަދި ބަލިތަކަށް ހ ށައެޅ ން .5
 ތެރިވ މ ގެ ފ ރ ސަތ ތައް ނެތ ން. އެހެނިހެން މަސައްކަތްތެރިކަމ ގައި ހަރަކާތް .6
 . ލޭަބރ ފޯރސް ތެރެއިން ސެނިޓޭޝަން މަސައްކަތްތެރިން ނ ހިމެނ ން .7
 . ރައްކާތެރިކަން ނެތ ންއިޖްތިމާޢީ  .8
 .ފަގީރ ކަމ ގެ ނިސްަބތް އަދި ލިޔަންކިޔަން ނ ދަތ މ ގެ ނިސްަބތް ޮބޑ ވ ން .9

 .ގެ ތެރެއިން ތަފާތ ކ ރ މާއި ފ ރައްސާރަ ކ ރިމަތިވ ންމ ޖ ތަމަޢ  .10
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 އްޔާއެއްގެ ތެރޭގައި ތަމްސީލްވެފައި ނެތ ން. ޢިމަސައްކަތްތެރިންގެ ޖަމް .11
 މައްސަލައަށް ޒިންމާވާނެ ދައ ލަތ ގެ އިދާރާއެއް ނެތ ން.  .12
 ދެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކ ރެވޭނެ ގޮތްތައް ނެތ ން.   .13
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2021ުއޮކްޓޯބަރ12ުުުުވަނަުދުވަސް:ދ 

ޕ ނަލްުބަހުސް:ުއައި.އ ލް.އޯގ ުތަޖުރިބާުހިއްސާކުރުން.ުއައި.އ ލް.އޯގ ުތަޖުރިބާތަކުގ ުއ ހީަގއިުު
ު؟ކުރުޭވނ ުޮގތްތަކަކީުކޮބާޙައްލުމިދާއިރާއަށްުދިމާވ ފައިާވުމައްސަލަތައްު

އަބ ރ ވެރި   ސްޕެޝަލިސްޓްވަނީ،  ހިމެނޭ  އޭޝިއާގައި  ސައ ތ   ފޯރ  ޓީމް  ވޯރކް  ޑީސެންޓް  މަސައްކަތްތެރިކަން އައި.އެލް.އޯގެ 

ކޮންވެންޝަންތަކ ގެ   އެޖަމްއިއްޔާގެ  އަދި  އަދި  އައި.އެލް.އޯ  އިތ ރަށް މ ހިންމ ގާއިމްކ ރ މ ގައި  ަބޔާންކޮށްދެއްވާފައެވެ.  ކަން 

ކަމާއި ހަދާގެ ޭބނ ންތެރިޢާމ   4ތަކ ގެ ތެރެއިން، ސެނިޓޭޝަން ދާއިރާއަށް ތިރީގައިވާ  މ ޢާހަދާވަނީ، އައި.އެލް.އޯގެ އަސާސީ  ޅާއެޭބފ 

 ގ ޅޭ ގޮތ ން ވާހަކަފ ޅ  ދައްކަވާފައެވެ. 

 ކ ޑަކ ދިން ލައްވާ މަސައްކަތްކ ރ ން ނައްތާލ މ ގެ ކޮންވެންޝަން.  .1
((Child Labor: Effective abolition of child labor 

 މަޖ ޫބރ ން މަސައްކަތްކ ރ ވ ން ހ އްޓ ވ މ ގެ ކޮންވެންޝަން  .2
(Forced labor: Elimination of all forms of forced or compulsory labor) 

 ތަފާތ ކ ރ ން ނައްތާލ މ ގެ ކޮންވެންޝަން.   .3
(Discrimination at work: Elimination of discrimination in respect of employment and 

occupation) 
 ފްރީޑަމް އޮފް އެސޯސިއޭޝަން އަދި ރައިޓް އޮފް ކަލެކްޓިވް ާބގެއިނިންގ  .4

Freedom of association and right of collective bargaining)) 

ކާސްޓްއަކަށް ނިސްަބތްވ މ ގެ ސަބަ  އަދި  ޖިންސީ، ނަސްލީ،  ފިކ ރީ،  ދީނީ،  މަސައްކަތްތެރިންނަށް  ދާއިރާގެ  ބ ން  ސެނިޓޭޝަން 

މިތަފާތ ކ ރ ން  ތަފާތ ކ ރ ންތަކާއި އައި.އެލް.އޯއިން  އަދި  ތަކ ރާރ ކ ރެއްވިއެވެ.  ލާންޖެހޭކަން  ނައްތާކ ރިމަތި  ލ މަށް ތައް 

މިފަދަ ތަފާތ ކ ރ ންތައް ނައްތާލ މަށް އިންސާނީ ކަރާމާތް ނެގެހެއްޓ މަށް  މަސައްކަތްތަކެއް ކ ރަމ ން ގެންދާކަން ފާހަގަކ ރެއްވިއެވެ.  

 ހޯދ މަށް ގޮވާލެއްވިއެވެ.   ޙައްލ އެކަށައަޅައިފައިވާ އައި.އެލް.އޯގެ ކޮންވެންޝަންތަކ ގެ ތެރެއިން 

މަސައްކަތްކ ރ ވ ން ހ އްޓ ވ މަށް އައި.އެލް.އޯއިން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކ ރެއްވިއެވެ. މެނ އަލީ މަޖ ޫބރ ން  

 ނޫނީ ގޮތ ން ކަނޑައެޅެން ނެތްކަމ ގައި ވީނަމަވެސް، އެމީހ ންރ މެއްގެ ގޮތ ގައި ޤާސެނިޓޭޝަން މަސައްކަތްކ ރ މަކީ، މަޖ ޫބރ  ކ 

ތައް އެމީހ ންނަށް ބަންދ ވެފައިވާތީވެ، އެއީ ނަޒަރިއްޔާތަކ ން އެނޫން މަސައްކަތެއް ކ ރ މ ގެ ފ ރ ސަތ   ޖްތިމާޢީއެމަސައްކަތްކ ރަނީ، އި

މަޖ ޫބރ  ވެގެން ކ ރާ ގޮތ ގައި އެކަށައެޅ މ ގެ ފ ރ ސަރ  އެަބއޮތެވެ. އެގޮތ ން ވަކި ކާސްޓަކަށް ނިސްބަތްވ މ ން މިމަސައްކަތްކ ރަން  

ނ ކ ރ މ  އެކަން  މ ޖ ތަމަޢ    ގެޖެހ މާއި  ލިިބ،  އަދަބ   މަސައްކަތްތެރިން ސަަބބ ން  ދާއިރާގެ  އާއި  ފ ރައްސާރަ  މަލާމާތާއި  ގެ 

 ހެއެވެ.  ކ ރިމަތިލާންޖެ

މީ ކަންޮބޑ ވ ން އޮތް މައްސަލައެއްކަމ ގައި  މަސައްކަތްކ ރ ވ މަ  މަޖ ޫބރ ން  އެމަނިކ ފާނ ވަނީ، މިދާއިރާގައިވެސް، ކ ޑަކ ދިން ލައްވާ 

، ކ ޑަކ ދިންނަށްވަނީ، ކިޔެވ މ ގެ ފ ރ ސަތ ތައް ހަނިކޮށް، އެމީހ ންގެ މައިންަބފައިންގެ މަސައްކަތް ދަސްކޮށް  އެވެ.ފާހަގަ ކ ރައްވާފަ
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އެމީހ ން ވިސްނައިދީފައެވެ.  އެމަސައްކަތްކ ރ މަކީ  ކަމ ގައި  އޮތްގޮތް  މިމަސަޚާއްޞަނަށް  މެނ އަލީ  އެމީހ ންގެ ކޮށް،  އްކަތްކ ރ މަކީ 

ދީރ ގައި ހ ރި ގޮތްކަމ ގައި އެމީހ ންގެ ސިކ ނޑިތަކަށް ކ ޑައިރ ންސ ރެ ދަނީ ވިސްނައިދެމ ންނެވެ. އައި.އެލް.އޯއިން ޖީލ ތަކަށް  ތަޤ 

 ވާސިލްވެފައިވާ މިނަޒަރިއްޔާތ  ަބދަލ ކ ރ މަށް މަސައްކަތަކެއް ކ ރަމ ންގެންދާކަން ފާހަގަކ ރެއްވިއެވެ. 

  ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމ ގެ ސްޕެޝަލިސްޓް   މާޙައ ލ  ރ ސައ ތ  އޭޝިއާގެ، މަސައްކަތ ގެ  އައި.އެލް.އޯގެ ޑީސެންޓް ވޯރކް ޓީމް ފޯ

ވަނީ، މިދާއިރާގެ މަސައްކަތްތެރިން ކ ރިމަތިލާންޖެހޭ ތަފާތ  ނ ރައްކާތަކާއި މެދ  ވާހަކަފ ޅ  ދައްކަވާފައެވެ. އެގޮތ ން މިދާއިރާގެ  

ނ ރައްކާތަކާއި މެދ  ތަފްސީލީ ގޮތެއްވަނީ ވާހަކަފ ޅ  ދައްކަވާފައެވެ. މާނީ  ވެރިވާ، ނަފްސާނީ އަދި ޖިސްމަސައްކަތެރިންނަށް މެދ 

 ނިޒާމެއް ނެތ މ ން މިދާއިރާގެ މަސައްކަތެރިން އ ފ ލަން ޖެހޭ ބ ރަ ހާމަކޮށްދެއްވިއެވެ.ތަކ ގެ ަބދަލ  ލިޭބނެ އިޖްތިމާޢީ  މިފަދަ ގެއްލ ން

ގޮވާލާފައެވެ.  އެމަނިކ ފާނ ވަނީ ސެނިޓޭޝަން މަސައްކަތްތެރިކަމަކީ ރައްކާތެރި ގޮތ ގައި ކ ރެވޭ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތ ގައި ކ ރ މަށް  

އެކ  ބޭނ ންކ ރެވޭނެ އާލަތްތައް ބޭނ ންކ ރ ން، އަގަކާއި ނ ލައި މަސައްކަތްތެރިނަށް  ން، މަސައްކަތްކ ރ މަގައި ފަސޭހަ ކަމާއިއެގޮތ 

  ޢީ ދިނ މާއި އެކ  އިޖްތިމާތަމްރީނ އަމިއްލަ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރ ކ ރ މަށް ބޭނ ންކ ރާ އާލާތްތައް ލިބ ން، މަސައްކަތްތެރިންނަށް  

ކަން ހާމަކޮށް  މ ހިންމ ކ ރ މ ގެ  ތަންފީޛ  ގެ މަސައްކަތްތެރިންނަށް އަމާޒ ކޮށް  ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރ ކޮށްދޭ ސިޔާސަތ ތައް މިދާއިރާ

އެކަންކަމަށް  ފާހަގަކ ރ މާއި،  ހިރާސްތައް  ހ ރި  ކ ރ މ ގައި  މަސައްކަތްތެރިކަން  ސެނިޓޭޝަން  އިތ ރަށް  މީގެ  ދެއްވިއެވެ. 

 ތަފާތ  ހިސާބ ހ ލ ވެރިކ ރ ވ ން، ދިމާވާ އެކްސިޑެންޓްތަކ ގެ  ކެމިކަލް ބޭނ ންކ ރ މާއި މެދ  އަމަސައްކަތްތެރިން ހޭލ ންތެރިކ ރ ވ މާއި،  

ވަޒީފާގެ   އަދި  ސަލާމަމާޙައ ލ ބެލެހެއްޓ ން  ގޮތ ގައި  ގެ  ސިޔާސަތެއްގެ  ސަރ ކާރ ތަކ ގެ  ކަށަވަރ ކ ރ މަކީ  ރައްކާތެރިކަން  ތާއި 

އެހީގައި،މ ހިންމ   މ ގެއެކަށައެޅ  ޓެކްނޮލޮޖީގެ  ޒަމާނީ  ދެއްވިއެވެ.  ަބޔާންކޮށް  އިން  ކަން  މަސައްކަތްތަކަށް  ލާީބ ޤިސެނިޓޭޝަން 

މަސައްކަތަކަށް  ރައްކާތެރި  ވ ރެ  އެއަށް  މަސައްކަތްތެރިކަން،  މެނ އަލް  ފަހަގަކ ރައްވައި،  އަންނަމ ންދާކަން  ަބދަލ ތަކެއް 

 ބަދަލ ވަމ ންދާކަން ފާހަގަކ ރައްވިއެވެ.

ޤާނޫނާއިއްކާތެރިކަން  ރަ  މާޙައ ލ މަސައްކަތ ގެ   އެކ ލަވާލައި،    ކަށަވަރ ކ ރ މަށް،  ކަން މ ހިންމ ކ ރ މ ގެ  ތަންފީޛ ގާވާއިދ ތައް 

ގައި ދިމާވާ ކަންކަން ދިރާސާކ ރ މަށް، ކޮންމެ އޮފީހެއްގައި ކޮމީޓީތައް އ ފައްދާ،  މާޙައ ލ ފާހަގަކ ރެއްވިއެވެ. އެގޮތ ން، މަސައްކަތ ގެ  

ރިޕޯރޓްކ ރ މ ގެ   ަބލިތައް  އަދި  އެކ ލަވަ އެކްސިޑެންޓް  ޕްރޮގްރާމްތައް    އިލައި،ނިޒާމެއް  ފެންވަރ ގެ  ގައ މީ  ތެރެއިން  ނިޒާމެއްގެ 

ކޮންވެންޝަންތަމ ހިންމ އެކ ލަވައިލ މ ގެ   އައި.އެލް.އޯގެ  ހ ރި  ގ ޅ ން  މިކަމާއި  ަބޔާންކޮށްދެއްވިއެވެ.  އެމަނިކ ފާނ ވަނީ  ކަން  ކަށް 

("، "އޮކިއ ޕޭޝަނަލް 155)ނަންަބރ :  1981ންޑް ހެލްތް ކޮންވެންޝަން،  އަލިއަޅ ވާލާފައެވެ. އެގޮތ ން، "އޮކިއ ޕޭޝަނަލް ސޭފްޓީ އެ

ފޯރ އޯޝް ކޮންވެންޝަން، 161)ނަންަބރ :1985ހެލްތް ސަރވިސަސް ކޮންވެންޝަން،   ( އަދި "ޕްރޮމޯޝަނަލް ފްރޭމް ވޯރްކް 

 ( ފާހަގަކ ރެއްވިއެވެ. 187")ނަންަބރ  2006

ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކ ގެ ސްޕޭޝަލިސްޓްވަނީ، ސެނިޓޭޝަން ދާއިރާގެ ވޯރކް ޓީމް ފޯރ ސައ ތ  އޭޝިއާގެ    އައި.އެލް.އޯގެ ޑީސެންޓް

ސެނިޓޭޝަން އެކ  ަބދަހި ގ ޅ މެއް ާބއްވާފައިނ ވާކަން ފާހަގަކ ރައްވާފައެވެ.  ، އެދާއިރާގެ މަސައްކަތްތެރިންނާއިވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކ ން

އެހެން މަސައްކަތްތެރިންނަށް،  ކ ރިމަތިވާކަން    ދާއިރާގެ  ގޮންޖެހ ންތަކާއި  ތަފާތ   ފަދައިން،  ފާހަގަކ ރައްވާފައިވާ  ަބއިވެރިންވެސް 

ހޯދޭނެ ގޮތްތަކަކާއި މެދ  ވިސްނަން ޖެހޭކަން    ޙައްލ ކ ރ މަށް، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި  ޙައްލ ތަކ ރާރ ކ ރެއްވިއެވެ. މިކަންކަން  

 އެމަނިކ ފާނ  ފާހަގަކ ރެއްވިއެވެ. 
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އްޔާ އަދި  ޢިކ ރ މ ގައި ގޮންޖެހ ންތަކެއް ހ ރިކަން ފާހަގަކ ރެވެއެވެ. އެގޮތ ން، މަސައްކަތްތެރިންގެ ޖަމްތަންފީޛ   ޤާނޫނ   އިންޑިއާގައި

އެމަނިކ ފާނ ވަނީ، ޤާނޫނ ތަކަށާއި  ތަކަށް އަހ ލ ވެރިވެފައި ނ ވާކަން ފާހަގަކ ރެވެއެވެ.  ޢިއްޔާތަކަށް މިޤާނޫނ ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކ ގެ ޖަމް

 ވާފައެވެ.  އްކަށް އަހ ލ ވެރިކ ރ ވ މަށް ކެންޕޭން/ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގ މަށް ގޮވާލަވާއިދ ތަގަ

އައި،އެލް.އޯ ނިއ  ދިއްލީގައި ހ ންނަވައި މަސައްކަތްތެރިންގެ ސްޕެޝަލިސްޓް ވަނީ މިދާއިރާގެ މަސައްކަތްތެރިން ާބރ ވެރިކ ރ ވ މަށް 

ކ ރ މަށް އެކ ގައި ތެދ ވެ މަސައްކަތްކ ރ މ ގެ ޙައްޤ ތައް ޙިމާޔަތްމަސައްކަތްކ ރ މަށް ގޮވާލާފައެވެ. މިކަމ ގެ ސަަބބ ން، އެމީހ ންގެ  

ލި ފާހަގަކ ރެއްވިއެވެ.  ާބރ   އެމަނިކ ފާނ   ވީތީ،  ބިގެންދާނެކަން  ސެކްޓަރއަކަށް  ވަޒީފާގެ  ނ ރަސްމީ  ދާއިރާއަކީ  ސެނިޓޭޝަން 

 މ ން ދާކަން ފާހަގަކ ރެއްވިއެވެ. ފަރާތްތަކ ގެ ޖަމްއިއްޔާތައް، ނެތެމިދާއިރާއަށް ނިސްަބތްވާ ޓްރޭޑް ޔޫނިއަން ތަކާއި ވަޒީފާދޭ 

 

ުޕްރކްޓިސްތައްުކުރިއ ރުުވންުުަގޅުނސ ޝަންގ ުސުާވލު:ުރަު
ކުރުމަށްުަގުއމުތަކުގ ުސަރުކާރުތަކުންުޙައްލުސ ނިޓޭޝަންުދާއިރާގ ުމަސަްއކަތްތ ރިންނަށްުދިމާވ ފައިވާުަމއްސަލަތައްު

ު؟އަޅައިފައިވަނީުކޮންުފިޔަވަޅުތަކ އް
 : ޚ ލާޞާ ގައ މ ތަކ ގެ ބަހ ސްތަކ ގެ  

 :އިންޑިއާ

އެއްަބސްވާ ގޮތ ގައި ސެނިޓޭޝަން މަސައްކަތްތެރިކަން ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރއަށް  ންޑިއާއިން ަބއްދަލ ވ މ ގައި ަބއިވެރިވި ަބއިވެރިން،  އި

އިޖްތިމާ އެމީހ ންގެ  ގެންގ ޅ މަކީ  ތަކ ގައި  ކޮންޓްރެކްޓް  ވަޒީފާގެ  ވަގ ތީ  އަދި  ގެއްލޭކަމެކެވެ.   ޢީދޫކޮށްލައި،  ރައްކާތެރިކަން 

ގޮންޖެހ ންތައް   ދިމާވެފައިވާ  މަސައްކަތެރިންނަށް  ދާއިރާގެ  ސެނިޓޭޝަން  ޔޫނިއަންތަކ ން،  ކ ރ މަށް ޙައްލ މަސައްކަތްތެރިންގެ 

ތެރޭގައި އިތ ރ     ގެ ޕެންޑެމިކ19ްކޮށް، ކޮވިޑްޚާއްޞަކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކ ރެވިފައިވާކަން ފާހަހަކ ރިއެވެ.  

 މަސައްކަތްތަކެއް ކ ރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކ ރިއެވެ. 

 : ަބންގްލަދޭޝް

އެންޑް    ޤާނޫނީ ސަޕްލައި  ވޯޓަރ  އެގޮތ ން  ގެނެސްފައެވެ.  ސަރ ކާރ ންވަނީ  ަބދަލ ތަކެއް  އެކްޓް،  ހެޔޮ  ، 1996ސްވެރޭޖް 

ދިރިއ ޅ މ ގެ )2009ން( އަދި ސިޓީ ކޯޕޮރޭޝަން އެކްޓް،  )ސެނިޓޭޝަން ސިސްޓަމްތައް އިމާރާތްކ ރ މާއި ބެލެހެއްޓ މާއި ގ ޅޭ ގާނޫ

ނޮވެމްަބރ   ގާނޫން(  މެނޭޖްކ ރ މ ގެ  ކ ނި  އ ފައްދާ  ސެނިޓޭޝަން  2017ތެރެއިން  އޮތޯރިޓީއިންވަނީ  ގަވަމަންޓް  ލޯކަލް  ގައި 

 މަސައްކަތްކ ރ މ ގެ ރެގިއ ލޭޓަރީ ފްރޭމްވޯރކްއެއް އެކ ލަވާލާފައެވެ. 

ަބއްދަލ ވ މ ގައި ތަފްސީލ ކ ރާ ފަރާތްތަކ ން ވަނީ، ސެނިޓޭޝަން މަސައްކަތްތެރިކަމާއި ގ ޅޭ ވަޒީފާ ދޭ   ތެރެއިން  ފަރާތްތަކ ންގެ 

ޝް  ދޭޑޭޓާތައް ނެތްކަން ފާހަގަކޮށް އަދި އެމީހ ންގެ ސަމާލ ކަން މިމަސައްކަތްތެރިކަމަށް ދެވިފައިނ ވާކަން ފާހަގަކޮށްފައެވެ. ބަންގްލަ

ަބއިވެރިވި ދަށް    ފަރާތ ން  އެކަށީގެންނ ވާ  ދެވެނީ  ޒަމާނ ންސ ރެ  މަސައްކަތްތެރިންނަށް  މިދާއިރާގެ  ފަރާތްތަކ ންވަނީ، 

ަބޔާންކޮށްފައެވެ.   މަސައްކަތްތެރިންގެ  މ ސާރައެއްކަމ ގައި  ދާއިރާގެ  ސެނިޓޭޝަން  ަބއިވެރިންވަނީ  އެކ ،  މިއާއި  ތައް ޙައްޤ ހަމަ 
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ރައްކާތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދިނ މ ގެ އިތ ރަށް، އައ ޓް   ލާފައެވެ. ސަރ ކާރ ން އިޖްތިމާޢީޝް ސަރ ކާރަށް ގޮވާދޭކަށަވަރ ކ ރ މަށް ބަންގްލަ

 ސޯރސްކޮށްގެން ހިދ މަތް ފޯރ ކޮށްދޭ ފަރާތްތައް މޮނިޓަރކޮށް ރެގިއ ލޭޓް ކ ރެވޭނެ ނިޒާމެއް އެކަށައެޅ މަށް ގޮވާލެއްވިއެވެ. 

 :ނޭޕާލް

ލޭަބރ ތައް ވަނީ ކަށަވަރ ކ ރ މ ގެ ފ ރ ސަރ ތައްވަނީ ހ ޅ ވިފައެވެ.  ޙައްޤ އަސާސީގެ ތެރެއިން މަސައްކަތްތެރިންގެ    ނޭޕާލ ގައި ޤާނޫނ 

މަސައްކަތްތެރިކަމެއް  އަބ ރ ވެރި  މަސައްކަތްތެރިންނަށް  ތެރެއިން  ފާސްކ ރ މ ގެ  ަބލައި  ތަންތަން  ވަޒީފާދޭ  ތެރެއިން  އެކްޓްގެ 

ށް އަމަލ ކ ރަން  ނަކަކާތެރިކަން ކަށަވަރ ކ ރ މ ގެ ޤާނޫގެ ރައްމާޙައ ލ ވެ. ނޭޕާލްއިން ވަނީ ވަޒީފާގެ  ގާއިމްކޮށްދިނ މަށް މަގ ފަހިވެއެ

މިޤާ ދާފާށާފައެވެ.  ސެނިޓޭޝަން  ތެރެއިން،  ހިމާޔަނޫނ ގެ  މަސައްކަތްތެރިނަށް  އެހެންނަމަވެސް،  އިރާގެ  ލިެބއެވެ.  ތްތެރިކަން 

ޤާނޫނ  ކ ރ މަށް އިތ ރ   ޙައްލ ަބއްދަލ ވ މ ގެ ަބއިވެރިން، ސެނިޓޭޝަން ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހ ންތައް  

 އިދ ތައް ޭބނ ންވާކަން ފާހަގަކ ރައްވާފައެވެ. ވާއަދި  ޤަ

 : ޕާކިސްތާން

މެނޭ ކޮމްޕެ  ކ ރ މ ގައިޖްސެނިޓޭޝަން  އ ފައްދާ  ަބއިނަލް  ހޮސްޕިޓަލްތަކ ގައި    ނީތަކާއި،ޭބސް  ގެންދަނީ   ވާމީ ޤްއައަމަލ ކ ރަމ ން 

  ންނެވެ. މިފަރާތްތައް އިޖްތިމާޢީ މިންގަނޑ ތަކަށެވެ. ސެނިޓޭޝަން މަސައްކަތްތެރިން ވަޒީފާއަށް ނެގެނީ ތިންވަނަ ފަރާތެއް މެދ ވެރިވެގެ

  ރައްކާތެރިކަމ ގެ ޕޮލިސީތަކ ގައި ަބއިވެރިކ ރ ވައެވެ. ޕަްބލިކް ސެކްޓަރގައި މަސައްކަތްކ ރާ ފަރާތްތަކަށް ޔޫނިއަންތަކ ގެ ތެރެއިން،

ކޮންޓްރެރަ މާޙަގަޅ   ވަޒީފާގެ  އަކާއި  ފަރާތްތަކ ން،  ކްޓް  ދޭ  ވަޒީފާ  ސެކަޓަރގައި  ފޯމަލް  ގާއިމްކ ރެވިފައެވެ.  އ ލެއްވަނީ 

  ޙީ މަސައްކަތްތެރިނަށް ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރ ކ ރ މަށް ބޭނ ންވާ އާލާތްތައް ފޯރ ކޮށްދެއެވެ. މަސައްކަތްތެރިނަން ސިއް

އައި.އެލް.އޯއިން ސެނިޓޭޝަން ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތެރިން އަދި  ވަނީ ދެވިފައެވެ.  ތަމްރީނ މާއި ގ ޅޭ ގޮތ ން އަދި ސަލާމަތީ ކަންކަ

 އިޖްތިމާޢީ ަބއިވެރިންނާއި މަސައްކަތްތަކެއް ކ ރަންޖެހޭކަން ަބއިވެރިންވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. 

 ރާއްޖެ ދިވެހި

ތާހިރ ކަމާއި ގ ޅޭ ގޮތ ން ހޭލ ންތެރިކ ރ ވ މ ގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާފައެވެ. ޖަމްއިއްޔާއިން ވަނީ އާއްމ  ސާފ ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކ ގެ  

ކަށަވަރ ކ  ރައްކާތެރިކަން  މަސައްކަތްތެރިންނަށް  ދާއިރާގެ  ޤާރ ސެނިޓޭޝަން  ެބހޭ  އާއި  ވަޒީފާ  ގޮތ ން،  ަބދަލ ތައް މ ގެ  ނޫނަށް 

ރަށ ގައި، ކ ނި މެނޭޖްކ ރ މ ގެ ގެ ރަށްއަތޮޅ ތެރޭއަންނަނީ ކ ރަމ ންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް،    ގެނައ މ ގެ މަސައްކަތް ސަރ ކާރ ން

ގާއިމް  ހަރ ދަނާ ފާހަގަކ ރިއެވެ.  ނ ވާ  ކ ރެވިފައިނިޒާމެއް  ކ ރ މ ގެ  ރަށްކަން  ގާއިމް  ނިޒާމެއް  ނަރ ދަމާގެ  އެކަށީގެންވާ  ރަށ ގައި 

އެވެ. ސަރ ކާރ ން ދަނީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް)ސެނިޓޭޝަން މަސައްކަތްތެރިން މަސައްކަތް ސަރ ކާރ ން ކ ރަމ ންދާކަން ފާހަގަކ ރި

ހިމެނޭހެން( އިންޝ އަރަންސް ޕޮލިސީއެއް ގެނައ މ ގެ މަސައްކަތް ކ ރަމ ންނެވެ. ސެނިޓޭޝަން ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކ ންފ ނި  

އެކ ލަވައިލައި، މ ވައްޒަފ ންނަށް ތަމްރީންތައް ދެވެމ ންދެއެވެ.  ތަކ ން މަސައްކަތްކ ރ މާއި އަދި ރައްކާތެރިކަމާއި ގ ޅޭ ޕޮލިސީތައް  

ރައްކާތެރިކަމ ގެ   ޢީއް ކަނޑައަޅައި އަދި އިޖްތިމާއްކަތްތެރިންނަށް މިނިމަމް ވޭޖެސަރ ކާރ ން އަންނަނީ، ސެނިޓޭޝަން ދާއިރާގެ މަސަ

 ޕޮލިސީތައް އެކަށައެޅ މ ގެ މަސައްކަތްތައް ކ ރަމ ންނެވެ.  

ގެ އަފ ރާދ ންގެ ފިކ ރާތ  ަބދަލ ކ ރ މަށް މަސައްކަތްކ ރަންޖެހޭ ކަމަށް ޢ ނަށް، މ ޖ ތަމަ ންސެނިޓޭޝަން މަސައްކަތްތެރި  ަބއިވެރިންވަނީ،

 ަބޔާންކޮށްފައެވެ.  
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ން ރެގިއ ލޭޝަންތަކ ގެ ހެއެހެނިތައް، ހެދިފައި ހ ރި  ޙައްޤ ނޫންތަކ ން ލިޭބ  ޤާއ މ ތަކ ގައި ވަޒީފާ އާއި ގ ޅޭ  ޤަަބއިވެރިންވަނީ، ަބއެއް  

ދޮރ ތައް   ނެގ މ ގެ  ފައިދާ  ނާޖާއިޒް  މަސައްކަތްތެރިންގެ  ސަަބބ ން،  މީގެ  ފާހަގަކޮށްފައެވެ.  ހަނިކ ރެވިފައިވާކަން  ތެރެއިން 

ސެނިޓޭޝަން ލިޔަން  ހ ޅ ވިގެންދެއެވެ.  ގިނަަބޔަކީ  މަސައްކަތްކ ރާ  ވ މ ން،  ދާއިރާގައި  ަބޔަކަށް  ނ ދަންނަ  އި ނޫނާޤާކިޔަން 

ލިޭބ  ގަ އެމީހ ންނަށް  ނ ވެއެވެ.  އަހ ލ ވެރިވެފައި  ނޭޙައްޤ ވާއިދ ތަކަށް  ކޮަބއިކަން  ޔޫނިއަންތަކ ގެ  ގެއެވެ.  ނތަކަކީ  ޓްރޭޑް 

ޕްރޮގްރާމްތައް   ފޯރ ކޮށްދިނ މ ގެ  މައ ލޫމާތ   މަސައްކަތްތެރިންނަށް  ދާއިރާގެ  ސެނިޓޭޝަން  ތެރެއިން  ހިންގ މ ގެ  މަސައްކަތްތަކ ގެ 

 ރިކަން އޮތްކަމަށް ފާހަގަވެގެން ދިއައެވެ. ޭބނ ންތެ

 :ނ ކ ތާތައް މ ހިންމ 

 .ޒީފާއެއްކަން އަދި ރައްކާތެރިކަން ކ ޑަކަންސެނިޓޭޝަން މަސައްކަތްތެރިކަމަކީ ނ ރަސްމީ ވަ .1
 . ރައްކާތެރިވ މ ގެ ގޮތ ން ބޭނ ންކ ރަންޖެހޭ އާލާތްތައް މަސައްކަތްތެރިންނަށް ނ ލިޭބކަން .2
 . ހާނިއްކަ އަދި ބަލިތަކަށް ހ ށައެޅ ން .3
 . ރައްކާތެރިކަން ނެތ ން ޢީއިޖްތިމާ .4
 . ނަށް ކ ރިމަތިވާ ފ ރައްސާރަ އަދި މަލާމާތްންތެރެއިން މަސައްކަތްތެރި ޢ މ ޖ ތަމަ .5
 . އިން ސެނިޓޭޝަން ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތެރިން ަބލައިނ ގަތ ންޢ މ ޖ ތަމަ .6
 . ވަމ ން ނ ދިއ ން ތަންފީޛ ގަވާއިދ ތައް ވެސް  ޤާނޫނާއިތައް ހެދިފައި ނެތ ން އަދި ހ ރި ޤާނޫނ  އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް  .7
 އެހެނިހެން މަސައްކަތްތެރިކަމ ގައި ހަރަކާތްތެރިވ މ ގެ ފ ރ ސަތ ތައް ނެތ ން.  .8
 . ލޭަބރ ފޯރސް ތެރެއިން ސެނިޓޭޝަން މަސައްކަތްތެރިން ނ ހިމެނ ން .9

 އްޔާއެއްގެ ތެރޭގައި ތަމްސީލްވެފައި ނެތ ން. ޢިމަސައްކަތްތެރިންގެ ޖަމް .10
 އިދާރާއެއް ނެތ ން. ލަތ ގެ ޢ މައްސަލައަށް ޒިންމާވާނެ ދަ .11
 ދެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކ ރެވޭނެ ގޮތްތައް ނެތ ން.   .12
 ސެނިޓޭޝަން މަސައްކަތްތެރިކަމާއި ގ ޅޭ ޑޭޓާތައް ނެތ ން.  .13
 . ފަގީރ ކަމ ގެ ނިސްަބތް އަދި ލިޔަން ކިޔަން ނ ދަތ މ ގެ ނިސްަބތް މަސައްކަތްތެރިންގެ މެދ ގައި ޮބޑ ވ ން .14
މަސައްކަތްތެރިން މީހަކ    .15 ހ ރެ،  ސަަބބ ތަކާއި  އެހެނިހެން  އެނޫންވެސް  ނޫނީ  ނަސްލ   ކާސްޓް،  ޖިންސް،  ނިސްަބތްވާ 

 ލާން ޖެހޭ ތަފާތ ކ ރ ންތަކަށް ސަމާލ ކަމެއް ދެވިފައި ނެތ ން. އިކ ރިމަރަ
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ދިއައީ،   ފެށިގެން  ދ ވަސް  އަހަ  2016ތިންވަނަ  ދ ވަހާއިވަނަ  ޓޮއިލެޓް"  "ދ ނިޔޭގެ  ޑިރެކްޓަރ    ރ ގެ  އައި.އެލް.އޯގެ  ދިމާކޮށް 

އި ގ ޅ ން މިމެސެޖްގައި އައި.އެލް.އޯގެ ޖެނެރަލް ސެކެޓްރީ ވަނީ، ފެނ ގެ ނިޒާމް އާޖެނެރަލް ދެއްވާފައިވާ ވީޑިއޯ މެސެޖްއަކ ންނެވެ.  

އެ މަސައްކަތަކީ،  ނިޒާހ ރި  ފަރާތްތަކ ން ސާފ ފެނ ގެ  މަސައްކަތްމަސައްކަތްކ ރާ  ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް  ހަމައަށް  ރައްޔިތ ންނާއި   މެއް 

ހަމަކ ރަންޖެހޭ ފާހަގަކ ރައްވާފައެވެ.  މަސައްކަތ ގެ    ކަން  ރައްކާތެރި  ފަރާތްތަކަށް  ހަރަކާތްތެރިވާ  އެމަސައްކަތ ގައި  އެފަދައިން، 

 އ ލެއް ގާއިމްކޮށް ދޭންޖެހޭކަން ފާހަގަކ ރެއްވިއެވެ.ޙަމާ

ހާސިލ ދެމެހެއްޓެނިވި   ލަނޑ ދަނޑ ތައް  ދިނ މ ގެ  ތަރައްގީގެ  ފޯރ ކޮށް  ފެން  ސާފ   އެމަނިކ ފާނ ވަނީ  މ ހިންމ ކ ރ މ ގައި،  ކަން 

ތެރިކަމެއް މަސައްކަތްތެރިންނަށް ހޯދައިދިނ މ ގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ފެނ ގެ ނިޒާމް ތްަބޔާންކޮށްދީފައެވެ. އަބ ރ ވެރި މަސައްކަ

އަލިއަޅ ވާލާފައެވެ.  މެނޭޖްކ ރ  އެމަނިކ ފާނ ވަނީ  ގ ޅ ންތައް  ހ ރި  މިލިއަން މާއި  އެތައް  މަސައްކަތްކ ރާ  ދާއިރާގައި  ސެނިޓޭޝަން 

 ސީސާއަވަނީ  އެމީހ ންމަސައްކަތްތެރިން، މަސައްކަތްކ ރަނީ އެމީހ ން އެކ ރާ މަސައްކަތަށް ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތެއް ނ ލިިބ އަދި  

 ރޫމްކޮށްފައެވެ. ހްމަ ންކ ތަޤ އްޙަ

 ކ ރެހ ން  ރާސްތާ  ކ ރިމަގ ެގ: ސ ާވލ  ސެޝަންގެ 

  ދާއިރާެގ ސެނިޓޭޝަން ގ ޅ ެގން  ބައިެވރިން  އިޖްތިމާއީ އަދި ސަރ ކާރ ތަކ ން ަގއ މ ތަކ ެގ  ،އޯ. އެލް.އައި 

 . އެކ ލަާވލ ން  ސްޓެރެޓެޖީއެއް ބަދަލ ކ ރ މަށް ހާލަތ  މަސައްކަތްތެރިންެގ

 ކ ރެވ ނ  މަޝްވަރާތަކ ގެ ތެރެއިން، ތިރީގައިވާ ކަންކަން ކ ރ މަށް ބައިވެރިންވަނީ ހ ށައަޅައިފައެވެ. 

  ގ ން،ސެނިޓޭޝަން ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތެރިންނަށް އަބ ރ ވެރި ދިރިއ ޅ މެއް ކަށަވަރ ކ ރ މަށް އެޑްވަކަސީ ކެންޕޭން ހިނ .1

 . ގެ ަބއިތަކާއި ގ ޅ ވާލ ން 8ން އަމާޒ  ޑ ތަކ ގެ ތެރެއިރައްގީގެ ލަނޑ ދަނއަދި މިއާއި އެކ  ދެމެހެއްޓެވި ތަ
 . ސަރވޭކ ރ ން ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކާއި ގ ޅޭ ޝަން މަސައްކަތްތެރިންނަށްސެނިޓޭ .2
 ހޭލ ންތެރިކަން އިތ ރ ކ ރ މ ގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގ ން.  .3
 . ކ ރ ންތަންފީޛ ކޮށް ގ ތައް ތަސްދީޤާނޫނ ސެނިޓޭޝަން ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތެރިންނާއި ގ ޅ ން ހ ރި  .4
 ަބހ ސްކޮށް ހިޔާލ  ަބދަލ ކ ރ މަށް ވަޓްސް އަޕް ގްރޫޕް އެއް އ ފެއްދ ން.  .5
ތެރެ .6 ލަނޑ ދަނޑ ތަކ ގެ  ތަރައްގީގެ  އަމާޒ   އިިދެމެހެއްޓެވި  އަމާޒ     6ން  ސެނިޓޭޝަން(  އަދި  )އަބ ރ ވެރި  8)ފެން 

 . )ދެމެހެއްޓެނިވި ސިޓީ( ގ ޅ ވައިލ ން 11އަމާޒ  ތިސާދީ ކ ރިއެރ ން(  އަދި ގްމަސައްކަތްތެރިކަން އަދި އި
 ނޫނީ ހޭލ ންތެރިކަމ ގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގ މާއި ދިރާސާތައް ކ ރ ން.މަސައްކަތްތެރިންގެ މެދ ގައި ޤާ .7
 ޭބނ ންކޮށްގެން މީހ ން ފިކ ރ  ަބދަލ ކ ރ މަށް މަސައްކަތްކ ރ ން.  ޑޭޓާ .8
 މަށް އެޑްވޮކޭޓްކ ރ ން. ސެނިޓޭޝަން ދާއިރާއަކީ ރަސްމީ ވަޒީފާއަކަށް ހެދ  .9

ކ ރ މަށް   .10 މިކަންކ ރ މ ގައި މަސައްކަތްތެރިންނަށް    މަސައްކަތްކ ރ ން،މަސައްކަތްތެރިން ޔޫނިއަންގެ ތެރެއިން އޯގަނައިޒް 

 އްޔާ ޖަމާއަތްތަކ ގެ އެހީތެރިކަން ހޯދ ން. ޢިވާގިވެރިވާ ޖަމް
 އެކ ލަވާލ ން. އ މީ ފެންވަރ ގެ ކޯޑިނޭޝަން ކޮމިޓީއެއް ޤަ .11
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 ހެލްޕްލައިންއެއް ގާއިމް ކ ރ ން. ޚާއްޞަމަސައްކަތްތެރިންނަށް  .12
 ޕްރައިވަޓައިޒްކ ރ މ ގެ ސަަބބ ން މަސައްކަތްތެރިންގެ ހާލަތަށް އަންނާނެ ަބދަލ ތަކާއި ގ ޅޭ ގޮތ ން ދިރާސާކ ރ ން. .13
 ސްޓޭންޑަޑްތަކަށް އަމަލ ކ ރ މަށް ހިތްވަރ ދިނ ން. ވާމީ ޤްކ ދި ކ ންފ ނިތަކ ންވެސް، ަބއިނަލް އަ .14
 ދ ގެ އެކި ހަރަކާތްތަކ ގައި ަބއިވެރިވ ން އިތ ރ ކ ރ ން.ޞާތިކަން އިތ ކ ރ މ ގެ ތެރެއިން، އިޤ ހ ނަރ ވެރި .15
 މަސައްކަތްކ ރ ން. ސެނިޓޭޝަން ދާއިރާގެ ހިދ މަތް ދިނ މަކީ ސަރ ކާރ ގެ ޒިންމާއެއްގެ ގޮތ ގައި ކަނޑައެޅ މަށް  .16
ޝަން މަސައްކަތްތެރިންނަށް ނިސްބަތްކޮށް މ ޖ ތަމައ ތަކ ން، އެމީހ ން ދަށްކޮށްލ މ ގެ ގޮތ ން ޭބނ ންކޮށް އ ޅޭ ަބސް ސެނިޓޭ .17

 ަބހ ގެ ަބދަލ ގައި، އެހެން ަބސް ަބސް ބޭނ ންކ ރ މަށް ާބރ އެޅ ން. 
 ބޭނ ންކ ރާ އާލާތްތައް ފޯރ ކޮށްދިނ ން. މަސައްކަތްކ ރާ ފަރާތްތައްކަށް ޔ ނީފޯމ  އަދި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރ ކ ރ މ ގެ ގޮތ ން   .18
 ތްކޮށް ރައްކާތެރިކޮށްދޭ އެމްެބސެޑަރ ން ގޮތ ގައި ގެންދިއ ން. ޔަސްކޫލްތަކަށް، ސެނިޓޭޝަން މަސައްކަތްތެރިން ތިމާވެށި ހިމާ .19
 އެގްރިކަލްޗަރ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކ ރާ ފަރާތްތަކާއި އެކ  ގ ޅ ންތައް ގާއިމްކ ރ ން. .20
 ތަމްރީނ ތަކ ގައި ަބއިވެރިވ މ ގެ ފ ރ ސަތ ތައް ހ ޅ ވާލ ން.  .21
 ގެ ޕެންޑެމިކްގައި ސެނިޓޭޝަން މަސައްކަތްތެރިންގެ ހާލަތާއި ގ ޅ ން ހ ރި ދިރާސާތައްކ ރ ން. 19ކޮވިޑް  .22
 ންގ ން. ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކ ރާ އަންހެން މަސައްކަތްތެރިންނަށް އަމާޒ ކޮށް ތަމްރީނ  ޕްރޮގްރާމްތައް ހި ސެނިޓޭޝްން .23

 

 :ޚ ލާޞާ ބަހ ސްތަކ ގެ  އ މ ތަކ ެގޤަ އެކި

ކޮންމެ  ޤަ ފަހ ،  ދިރާސާތަކަށް  ކ ރެވ ނ   މެދ ގައި  ަބއިވެރިންގެ  އެޤައ މ ތަކ ގެ  ސެނިޓޭޝަން   އ މެއްގައިޤަ އ މަކ ންވަނީ 

 ކ ރާނެ ސްރެޓެޖީތަކެއް ހ ށައަޅާފައެވެ. ތަންފީޛ  މަސައްކަތްތެރިކަން

 :އިންޑިއާ

  އާއި މެދ  ވިސްނާލ ން.ޕްރައިވަޓައިޒްކ ރ މ ގެ ސްޓެރެޓެޖީ  .1
 ކ ރ މ ގެ ތެރެއިން ވިޔަފާރީގެ ފައިދާ ނެގ މާއި ދެކޮޅަށް ހިންގޭ ކެންޕޭން ވަރ ގަދަ ކ ރ ން.ކ ނި މެނޭޖް .2
 ވަޒީފާގައި އ ޅޭ މަސައްކަތްތެރިންގެ މެދ ގައިވާ، ތަފާތ ތައް ނައްތާލ ން. ކޮންޓްރެކްޓް މަސައްކަތްތެރިން އަދި ރަސްމީ  .3
 ވ މާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކ ރ ން.ތަންފީޛ ތަކ ގެ މައްޗަށް  ޤާނޫނ ގައިޑްލައިން އަދި އިންޑަސްޓްރީތަކ ގައި ހެދޭ ކޯޑ ތައް،   .4

 . ޝްދޭބަންގްލަ

ބޭނ ންވާ ސިޔާސަތ ތައް  .1 ގާއިމްކ ރ މަށް  މަސައްކަތްތެރިކަމެއް  އަބ ރ ވެރި  މަސައްކަތްތެރިންނަށް  ދާއިރާގެ  ސެނިޓޭޝަން 

 ކ ރ ން. ތަންފީޛ އެކ ލަވާލައި 
 . ކ ރ މަށް ސްޓެރްޓެޖީތައް އެކ ލަވާލ ންތަންފީޛ ތައް ޤާނޫނ  .2
 އް ޭބއްވ ން. ަބއިވެރިންނާއި އެކ  ކޮންސަލްޓޭޝަން ަބއްދަލ ވ ންތަ ޢީއިޖްތިމާ .3
 ވާމީ ަބއިވެރިންނާއި އެކ  މަސައްކަތްކ ރ ން.ޤްަބއިނަލް އަ .4
 ތަކާއި ގަވާއިދ ތައް ަބދަލ ތައް ގެނައ ން. ޤާނޫނ  .5



24 
 

 ކ ރ ން. ތަންފީޛ ސްޓޭންޑަޑްތައް  .6
 ތަން އިންސްޕެކްޓެކ ރ މ ގެ ނިޒާމް ހަރ ދަނާ ކ ރ ން. ވަޒީފާ އަދާކ ރާ ތަން .7
 ޭބނ ންކޮށްގެން ކެންޕޭންތައް ހިންގ ން. ވަސީލަތްތައް މީޑިއާ  .8
 ގައި ހ ރި ހިރާސްތައް ދެނެގަތ ން. މާޙައ ލ މަސައްކަތ ގެ  .9

 ސެނިޓޭޝަން މަސައްކަތްތެރިނަށް އަމާޒ ކޮށް ތަމްރީނ  ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގ ން.  .10
 .ޕޯޓްކޮށް ސްޓޯރ ކ ރ މ ގެ ނިޒާމެއް އެކ ލަވާލ ންސްއި ނަޖިސް އަދި ކ ނި ޓްރާންރައްކާތެރި ގޮތ ގަ .11
 ގައި ދިމާވާ އެކްސިޑެންޑްތައް އަދި މަރ ތައް ރެކޯޑްކ ރ ން.މާޙައ ލ މަސައްކަތ ގެ  .12
 އ ލ  ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރ ކޮށް، ބަލަހައްޓާނެ ކޮމިޓީތައް އ ފެއްދ ން. ގެ މާޙަމަސައްކަތ  .13
 ސަރ ކާރ ގެ ޑިމާންޑްތައް ކަށަވަރ ކ ރ ން. .14
 ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމ ގެ ގައިޑްލައިންތަކަށް އަމަލ ކ ރ ން.  .15
 ރައްކާތެރިވ މ ގެ ގޮތ ން ބޭނ ންކ ރާ އާލާތްތައް މަސައްކަތްތެރިންނަށް ފޯރ ކޮށްދިނ ން.  .16
 އަދި ކެންޕޭންތަކ ގައި ަބއިވެރިވ ން.  ތަމްރީނ ތަކ ގައިގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމ ގެ މާޙައ ލ  މަސައްކަތ ގެ .17

 :ނޭޕާލް

 ސެނިޓޭޝަން މަސައްކަތްތެރިކަން ހިނގާގޮތް ވަޒަންކ ރ މަށާއި ގޮންޖެހ ންތައް ހޯދ މަށް ދިރާސާކ ރ ން. .1
 . އޯގަނައިޒްކ ރ މަށް އައި.އެލް.އޯގެ އެހީތެރިކަން ހޯދ ންސެނިޓޭޝަން ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތެރިން ޔޫނިއަންތަކަށް  .2
 އ މީ ސްޓޭންޑަށްތައް އެކ ލަވައިލ ން. ޤަގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާއި ގ ޅ ން ހ ރި  މާޙައ ލ މަސައްކަތްގެ  .3
 ކ ރިއަށް ސެނިޓޭޝަން ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތެރިން، ވަޒީފާ ދޭ ފާރާތްތައް އަދި ސަރ ކާރ ތަކ ގެ މެދ ގައި މަޝްވަރާތައް .4

 ގެންދިއ ން. 
 ކޮށްދިނ ން. އ ލެއް ސެނިޓޭޝަން ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތެރިނަށް ފޯރ ޙަރައްކާތެރި ވަޒީފާގެ މާ .5
 ސެނިޓޭޝަން ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ތަމްރީނ  ފޯރ ކޮށްދިނ ން.  .6
 ރިޕޯރޓްކ ރ ން. ގައި ދިމާވާ އެކްސިޑެންޓްތައް ސަރ ކާރަށްމާޙައ ލ މަސައްކަތ ގެ  .7
 ތައް ރައްކާތެރިކ ރ މަށް މަސައްކަތްކ ރ ން.ޙައްޤ ސެނިޓޭޝަން މަސައްކަތްތެރިންގެ އަސާސީ   .8
 ޕްރޮގްރާމްތަކ ގައި ަބއިވެރިވ ން.  ތަމްރީނ  .9

 މީގެ އިތ ރ ން ނޭޕާލ ންވަނީ އައި.އެލް.އޯއަށް ތިރީގައިވާ ކަންކަން ކ ރ މަށް ާބރ އަޅަފައެވެ.

 ގެ މެދ ގައި މައ ލޫމާތ  ހިއްސާކޮށް ަބދަހި ކ ރެވޭނެ ޕްލެޓް ފޯރމެއް ގާއިމް ކ ރ ން.އ މ ތަކ ޤަސައ ތ  އޭޝިޔާގެ  .1
 ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރ ކ ރ މަށް މަސައްކަތްކ ރ ން. ޢީސެނިޓޭޝަން މަސައްކަތްތެރިންގެ އިޖްތިމާ .2
އ މ ތަކ ގެ ޤަކ ރ މ ގައި އެހީތެރިކަން ފޯރިކޮށްދިނ ން، މީގެ ތެރޭގައި ތަންފީޛ އ މ ތަކ ގައި ޤަ  އައި.އެލް.އޯގެ ސިޔާސަތ ތައް .3

 ތަރައްގީ ކ ރ މ ގައި އެހީތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދިނ ން.  ވަސީލަތްތައް
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 : ޕާކިސްތާން

 ކ ރ ން. ތަންފީޛ ނ ތައް ތަސްދީދ ކޮށް ނޫޤާ ޚާއްޞަޕްރޮވިންސް ލެވެލްގައި، ސެނިޓޭޝަން މަސައްކަތްތެރިންނަށް  .1
 ރައްކާތެރިކ ރ ން.  ޙައްޤ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގެ މަސައްކަތްތެރިން ޔޫނިއަންގެ ތެރެއިން އޯގަނައިޒްވ މ ގެ  .2
 އައި.އެލް.އޯ ކޮންވެންޝަންއެއް އެކ ލަވާލ ން.  ޚާއްޞަސެނިޓޭޝަން ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތެރިކަމަށް  .3

 :ރާއްޖެވެހިދި

 ރިއެވެ.  ން ފާހަގަކ ކަމ ހިންމ ފަރ މާކ ރ މ ގެ  ށްގެން ތަމްރީނ  ޕްރޮގްރާމެއްކޮޚާއްޞަސެނިޓޭޝަން ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތެރިންނަށް 

  ކ ރ މަށްޙައްލ  ޮގންޖެހ ންތައް ދިމާެވފައިާވ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ސެނިޓޭޝަން ސަރަހައްދ ަގއި  އޭޝިޔާ ދެކ ނ 

 : ކަންކަން ކ ރެިވދާނެ

ަބއްދަލ ވ މ ގައި   ކަންކަން ޤަމިމަސައްކަތ   ތިރީގައިވާ  އައި.އެލް.އޯއިން  އަލީގައި،  ޕްރެސެންޓޭޝަންތަކ ގެ  ހ ށައެޅި  އ މ ތަކ ން 

 އ މ ތަކ ންވަނީ އެކަން ކަންކ ރ މަށް އެއްަބސްވެފައެވެ. ޤަހ ށައަޅައި، 

 އ މ ތަކ ގެ ސަރ ކާރ ތަކ ން ނެގ ން. ޤަދ މަތް ދިނ މ ގެ ފ ރިހަމަ ޒިންމާ ޚިސެނިޓޭޝަން  .1
ނ ލައި   .2 ނެގ މަކާއި  އަގެއް  އިތ ރ   އަތ ން  މަސައްކަތްތެރިންގެ  ފަރާތަތްތަކ ން،  ދޭ  ވަޒީފާ  ސަރ ކާރ ތަކ ންނާއި 

 ހަށިރައްކާތެރިކަމަށް ބޭނ ންކ ރާ އާލާތްތައް އަދި ޔ ނީފޯމ  ފޯރ ކޮށްދިނ ން. 
ަބއިވެރިން ސެނިޓޭޝަން މަސައްކަތްތެރިންނަށް އަބ ރ ވެރި މަސަކަތެއް ހޯދައިދިނ މަށް މަސައްކަތްކޮށް އަދި    ގެަބއްދަލ ވ މ  .3

އަމާޒ   ނިދެމެހެއްޓެ ތެރެރިން  ލަނޑ ދަނޑ ތަކ ގެ  ތަރައްގީގެ  އަމާޒ     6ވި  ސެނިޓޭޝަން(  އަދި  )އަބ ރ ވެރި 8)ފެން 

 )ދެމެހެއްޓެނިވި ސިޓީ( ގ ޅ ވައިލ ން.  11އަދި އަމާޒ  މަސައްކަތްތެރިކަން އަދި އިގްތިސާދީ ކ ރިއެރ ން(  
ހެދ މަށް   .4 މަސައްކަތަކަށް  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  ނިޒާމްގެ  މަސައްކަތ ގެ  ރަސްމީ  މަސައްކަތެރިކަމަކީ  ސެނިޓޭޝަން 

 މަސައްކަތްކ ރ ން.
އޯގަނައިޒްކ ރ މަށް، ދިގ  ން  އެއްގެ ތެރެއިއަދި މަސައްކަތްތެރިން ޔޫނިއަން  މަސައްކަތްތެރިންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދީ .5

 މ އްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ހިންގާނެ ހަރަކާތައް އެކ ލަވާލ ން. 
 ގެ ޕެންޑެމިކްގައި ސެނިޓޭޝަން މަސައްކަތްތެރިންގެ ހާލަތާއި ގ ޅ ންހ ރި ދިރާސާތައްކ ރ ން. 19ކޮވިޑް  .6
އެކި ދާއިރާ ތަކ ގައި ސެނިޓޭޝަން ދާއިރާގެ   .7 އެކި  ާބޒާރ ގެ  ަބއިވެރިވ ން އިތ ރ ކ ރ މަށް  ވަޒީފާގެ  މަސައްކަތްތެރިންގެ 

 . ހ ނަރ ވެރިކަން އިތ ރ ކ ރ މ ގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގ ން
ސެނިޓޭޝަން މަސައްކަތްތެރިންނަށް ނިސްބަތްކޮށް މ ޖ ތަމައ ތަކ ން، އެމީހ ން ދަށްކޮށްލ މ ގެ ގޮތ ން ޭބނ ންކޮށް އ ޅޭ ަބސް  .8

 ންކ ރ މަށް ާބރ އެޅ ން. ަބހ ގެ ަބދަލ ގައި، އެހެން ަބސް ަބސް ޭބނ 
ކަނޑައަޅައި އާއްމ ން ތްކޮށް ރައްކާތެރިކޮށްދޭ އެމްެބސެޑަރ ން ގޮތ ގައި  ޔަމާޙިސެނިޓޭޝަން މަސައްކަތްތެރިން ތިމާވެށި   .9

 . އެއްވާ މަޖްލިސްތަކ ގައި ވާހަކަ ދެއްކ މ ގެ ފ ރ ސަތ ދިނ ން. މިސާލ : ސްކޫލްތައް
   ކ ރ ން. ތ  އަދި ކާޯބތަކެތީގެ ނިޒާމް އާއި ދެމެދ  ގ ޅ ންތައް ަބދަހިޙައްމ  ސިއްއާސެނިޓޭޝަން މަސައްކަތްތެރިކަން،  .10
 .ކޮށް ަބދަހި ކ ރެވޭނެ ޕްލެޓް ފޯރމެއް ގާއިމް ކ ރ ންޙިއްޞާއ މ ތަކ ގެ މެދ ގައި މައ ލޫމާތ  ޤަސައ ތ  އޭޝިޔާގެ  .11
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 : ބަސް ނިންމާލ މ ގެ   އްދަލ ވ ންބަ

ކޮށް ވާހަކަފ ޅ  ދައްކަވާފައިވަނީ އައި.އެލް.އޯގެ  ބ ލ ވ މ ގެ ަބއިވެރިންނާއި މ ޚާތަަބއްދަ  ،ގޮތ ން  ނިންމާލ މ ގެން  މަސައްކަތ  ަބއްދަލ ވ 

ަބއިނަލް ދެކ ނ  އޭޝިޔާގެ ޑީސަންޓް ވޯރކް ޓީމްގެ ޑެޕިއ ޓީ ޑިރެކްޓަރ، މިސްޓަރ ސަޓޯޝީ ސަސަކީއެވެ. އޭެބފ ޅާގެ ވާހަކަފ ޅ ގައި  

އެކ  ކ ރިއަށް މިގެންދެވޭ، މަސައްކަތްތައް ކ ރިއަށް ގެންދިއ މަށާއި އަދި މި ގ ޅ ންތަކ ގެ  ސަޕޯރޓާއިގިނަ އެޖެންސީތަކެއްގެއަޤްވާމީ  

މަސައްކަތް ދާއިރާގެ  ަބއިނަލްތެރެއިން ސެނިޓޭޝަން  މައްސަލަތައް  މި  ޤްއަތެރިންގެ  ގެނެވި،  ފޯރަމްތަކަށް  އަދި ސަރަހައްދީ  ވާމީ 

އ މ ތަކަށް ފޯރ ކޮށްދިނ މ ގެ މަދަދ  ވެރިއަކަށްވެގެން ދާނެކަމަށް ވިދާޅ ވިއެވެ.  ޤަރޓް  ކ ރ މަށް ޭބނ ންވާ ސަޕޯޙައްލ މައްސަލަތައް  

ކަމެއްގޮތ ގައި ފާހަގަކ ރެއްވިއެވެ.   މ ހިންމ މަސައްކަތްތެރިންގެ މަސައްކަތަށް ތިމާވެށީގެ ނަޒަރިއްޔާތަކ ން ބަލައިލެވ މަކީ  ސެނިޓޭޝަން  

އިން ލޭބަލްކޮށްފައިވާ ގޮތް ަބދަލ ކ ރ މަށް، މިއަދ ގެ  ޢ ތަށް ޒަމާނ އްސ ރެ މ ޖ ތަމަސެނިޓޭޝަން މަސައްކަތްތެރިންނަށާއި އެމަސައްކަ

 ކ ރަންޖެހެއެވެ.  ކ ޑަކ ދިންގެ ވިސްނ ން ަބދަލ ކ ރ މަށް މަސައްކަތް

ށް އޮތް މަސައްކަތްކ ރ މ ގެ އިތ ރަށް، ކ ރިއަކ ރ މަށް  ޙައްލ ގައި ހ ރި މައްސަލަތައް  މާޙައ ލ އެހެންކަމ ން، ހަމައެކަނި މަސައްކަތ ގެ  

ލީމީ ނިޒާމްގެ ތެރެއިން މަސައްކަތްތަކެއްކޮށް، އިގްތިސާދ ގެ ތަފާތ  ހަރަކާތްތަކ ގައި ޢ ކ ގެ ވިސްނ މާއި ފިކ ރ  ަބދަލ ކ ރ މަށް، ތަޖީލ ތަ

  ކަން ފާހަގަކ ރެއްވިއެވެ.މ ހިންމ އ ލެއް ގާއިމްކޮށްދިނ މ ގެ ޙަަބއިވެރިވެ އ ޅެވޭނެ މާ

އަދި ކ ރ     ންނަށް ކަށަވަރ ކ ރ މ ގައި ހ ރި ގޮންޖެހ ންތަކ ން އަރައިގަތ މަށް،ސެނިޓޭޝަން މަސައްކަތެރިއަބ ރ ވެރި މަސައްކަތެއް،  

ތަރ ތީބ  ޒ ތައް  ގެ އަމާތ ކ ރަންޖެހޭކަން ފާހަގަކ ރެއްވިއެވެ. މީގެ އިތ ރ ން، ކ ރ  މ އްދަ  މަސައްކަތްދިގ  މ އްދަތ ގެ އަމާޒ ތަކަށް  

ނީ ފާހަގަކ ރައްވާފައެވެ.  ވަކަންވެސް  މ ހިންމ މ އްދަތ ގައި ހާސިލް ކ ރަން ބޭނ ންވާ އަމާޒ ތަކާއި އެއްހަމަ ކ ރ މ ގެ  ކ ރ މ ގައި ދިގ 

އ  އެންމެ  ދައްކަވަމ ން،  ވާހަކަފ ޅ   މ ޖ ތަމަނއިތ ރަށް  ފާހަގަކ ރައްވާފައިވަނީ،  ގޮތ ގައި  މަސައްކަތެއްގެ  އަފ ރާދ ންގެ ޢ ދަގޫ    ގެ 

ގޮތް ަބދަލ ކ ރ ންކަމ ގައެވެ. އަދި ނިންމާލަމ ން، ކ ރިއަށް ހ ރި އަހަރ ތަކ ގެ ން މަސައްކަތެރިކަމާއި މެދ  ދެކޭމެދ ގައި ސެނިޓޭޝަ

 ތެރޭގައި ގައ މ ތަކ ގެ ސިޔާސަތ ތައް އެކ ލަވާލ މ ގައި، އައި.އެލް.އޯގެ އެހީތެރިކަން ލިޭބނެ ކަމ ގެ ޔަގީންކަން ދެއްވިއެވެ.  
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 : 1 ޑިކްސްންއެޕެ

 ހ ރި ޮގތެއްަގއި މައިަގނޑ  އަދި  ،ހިރާސްތައް ދިމާާވ މައިަގނޑ ޮގތެއްގައި މަސައްކަތްތެރިންނަށް ސެނިޓޭޝަން

 ތައް: ޙައްލ ޖެހ ންތަކާއި ޮގން

 ސެނިޓޭޝަން މަސައްކަތްތެރިކަމަކީ ނ ރަސްމީ ވަޒީފާއެއްކަން އަދި ރައްކާތެރިކަން ކ ޑަކަން .1
ގެ ރައްކާތެރިކަން ނެތ މާއި މަސައްކަތްތެރިން ތަމްސީލ ކ ރާ ޔޫނިއަން އެއްގެ ތެރެއިން ކަލެކްޓިވްލީ  މާޙައ ލ މަސައްކަތ ގެ   .2

 ސަތ ތައް ފަހިވެފައިނ ވ ން. ރ ތައް ކަށަވަރ ކ ރ މ ގެ ފ ޙައްޤ ާބގެއިން ކޮށްގެން 
އައ ޓް   .3 ފޯރ ކޮށްދިނ ން  ހިދ މަތްތައް  ޕްސެނިޓޭޝަން  ގޮތ ން  ސޯރސްކޮށް  ނަތީޖާއެއްގެ  މީގެ  ކ ރ ން.  ރައިވަޓައިޒް 

ކޮށްގެން  މާޙައ ލ މަސައްކަތ ގެ   ާބގެއިން  ކަލެކްޓިވްލީ  ތެރެއިން  އެއްގެ  ޔޫނިއަން  ނެތި،  ރައްކާތެރިކަން  ތައް ޙައްޤ ގެ 

 ކަށަވަރ ކ ރ މ ގެ ފ ސަތ ތައް ހަނިވ ން. 
 . އާލާތްތައް މަސައްކަތްތެރިންނަށް ނ ލިޭބކަން ހަށި ރައްކާތެރިކ ރ މ ގެ ގޮތ ން ޭބނ ންކ ރަންޖެހޭ  .4
 ހާނިއްކަ އަދި ބަލިތަކަށް ހ ށައެޅ ން.   .5
  ރައްކާތެރިކަން ނެތ ން. ޢީއިޖްތިމާ .6
 . ނަށް ކ ރިމަތިވާ ފ ރައްސާރަ އަދި މަލާމާތްޢ  ތެރެއިން މަސައްކަތްތެރިންމ ޖ ތަމަ .7
 . ތ ންއިން ސެނިޓޭޝަން ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތެރިން ަބލައިނ ގަ ޢ މ ޖ ތަމަ .8
 . ވަމ ން ނ ދިއ ން  ތަންފީޛ އަދި ގަވާއިދ ތައް ވެސް    ޤާނޫނ ތައް ހެދިފައި ނެތ ން އަދި ހ ރި  ޤާނޫނ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް   .9

 ލީމާއި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގައި ދެމ ން ނ ދިއ ން.  ޢ ތަ .10
 އެހެނިހެން މަސައްކަތްތެރިކަމ ގައި ހަރަކާތްތެރިވ މ ގެ ފ ރ ސަތ ތައް ނެތ ން.  .11
 . ލޭަބރ ފޯރސް ތެރެއިން ސެނިޓޭޝަން މަސައްކަތްތެރިން ނ ހިމެނ ން .12
 ދަތ މ ގެ ނިސްަބތް މަސައްކަތްތެރިންގެ މެދ ގައި ޮބޑ ވ ން. ފަގީރ ކަމ ގެ ނިސްަބތް އަދި ލިޔަން ކިޔަން ނ  .13
މަސައްކަތްތެރިން  .14 ހ ރެ،  ސަަބބ ތަކާއި  އެހެނިހެން  އެނޫންވެސް  ނޫނީ  ނަސްލ   ކާސްޓް،  ޖިންސް،  ނިސްަބތްވާ  މީހަކ  

 ކ ރިމަރިލާން ޖެހޭ ތަފާތ ކ ރ ންތަކަށް ސަމާލ ކަމެއް ދެވިފައި ނެތ ން. 
 މަސައްކަތްތެރިން ޔޫނިއަނައިޒްވެފައިވާ ނިސްަބތް ދަށްވ ން. ސެނިޓޭޝަން ދާއިރާގެ  .15
 މިދާއިރާގައި ހ ރި މައްސަލަތަކާއި މެދ  ޒިންމާވާނެ ފަރާތެއް ނެތ ން.  .16
އ މްރާނީ ތަރައްގީ ކ ރ މަށާއި އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްގީކ ރ މަށް އަދި ހަށިރައްކާތެރިކަމަށް ބޭނ ންކ ރާ އާލަތްތައް   .17

 ހޯދ މަށް ޭބނ ންވާ އިންވެސްޓްކ ރެވެމ ން ނ ދާކަން.  
ދެޙައްލ މައްސަލަތައް   .18 ސިޔާސަތ ތަކަކީ  އެކ ލަވާލެވޭ  އެކަށަކ ރ މަށް  ގޮތެއްގައި  ޅޭ އެމެހެއްޓެނިވި 

 ސިޔާސަތ ތަކެއްކަމ ގައިވ ން.
 ސެނިޓޭޝަން މަސައްކަތްތެރިކަމ ގެ ހާލަތ  ވަޒަންކ ރ މަށް ބޭނ ންވާ ޑޭޓާ ލިެބން ނެތ ން.  .19
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 މ ގެ ގޮތ ން ސަރ ކާރ ތަކ ންނާއި އިޖްތިމާޢީ ތަރައްގީގެ ބައިވެރިން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް: ރ  ކ  ޙައްލ  މައްސަލަތައް  

ދާއިރާގެ   .1 ހޭލ ންތެރިކަމ ގެ  ސެނިޓޭޝަން  ގޮތ ން  ގ ޅޭ  ކަންކަމާއި  ޝައ ގ ވެރިވާ  އަދި  ޭބނ ންތައް  މަސައްކަތްތެރިންގެ 

 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގ ން. 
ހ ރި ނަމަވެސް، ސެނިޓޭޝަން ދާއިރާއަށް  ޤަނޫންތައް ގިނަ   ޤާވަޒީފާ އާއި ގ ޅ ން ހ ރި  .2   ޚާއްޞަ އ މ ތަކ ގައި ހެދިފައި 

 .ނޫނ ތައް ނެތްކަން ފާހަގަކ ރެވެއެވެޤާ
 ނޫނ ތަކ ގެ ޭބރ ންނެވެ. ޤާގިނަ ގައ މ ތަކ ގައި ސެނިޓޭޝަން މަސައްކަތްތެރިކަން ހިނގަމ ން އަންނަނީ ވަޒީފާ އާއި ގ ޅޭ  .3
ވެމ ން  އި ކެންޕޭންތައް ކ ރެއ މ ތަކ ގަޤަސަރަހައްދ ގެ  ސެނިޓޭޝަން މަސައްކަތްތެރިކަން ޕްރައިވަޓައިޒް ކ ރ މާއި ދެކޮޅަށް   .4

 ދެއެވެ.
ތެރެއިން،  19ކޮވިޑް .5 ޕެންޑެމިކްގެ  މ ޖ ތަމަގެ  މަސައްކަތަށް  އިތ ރ ވެގެން ޢ ސެނިޓޭޝަން  ސަމާލ ކަން  ދޭ  ތަކ ން 

 ތަކ ން ަބލައިގެނެފިއެވެ. ޢ ދ މަތެއްގެ ގޮތ ގައި މި މަސައްކަތް މ ޖ ތަމަޚިއަސާސީ  މ ހިންމ ކޮށް ޚާއްޞަގޮސްފައިވެއެވެ. 
މަސައްކަތްތެރިންނަށް  ގައ މ ތަކ ގައި)ދިވެހިަބއެއް   .6 ދާއިރާގެ  ސެނިޓޭޝަން  ޕްރޮގްރާމްތައް  ޚާއްޞަރާއްޖެ(،  ކޮށްގެން 

އިދާރާތަކ ގައި   ރަސްމީ  މަސައްކަތްތެރިން  ިބދޭސީ  މަސައްކަތްކ ރާ  ނެތި  ވިސާ  އެގޮތ ން،  ދެއެވެ.  ހިންގަމ ން 

 ރެޖިސްޓްރީކ ރ މ ގެ މަސައްކަތްތައްކ ރެވެމ ން ދިއ ން.
 އަލް ސެނިޓޭޝަން މަސައްކަތްކ ރާ ފަރާތަކަށް އަމާޒ ކޮށްގެން ރިހެބިލިޓޭޝަން މަސައްކަތްތަކެއް ހިންގަމ ން ދިއ ން.  މެނ  .7

ގޮންޖެހ ންތައް   ދިމާވެފައިވާ  މަސައްކަތްތެރިންނަށް  ސެނިޓޭޝަން  ސަރަހައްދ ގައި  އޭޝިޔާ  ކ ރ މަށް  ޙައްލ  ދެކ ނ   ކ ރ މަށް 

 ރ ތަކ ން އަދި އިޖްތިމާއީ ތަރައްގީގެ ބައިވެރިން އެކ ގައި ކ ރެވިދާނެކަންކަން. އައި.އެލް.އޯ، ގައ މ ތަކ ގެ ސަރ ކާ 

 . ރަސްމީ މަސައްކަތ ގެ ނިޒާމްގެ ތެރެއަށް ސެނިޓޭޝަން މަސައްކަތްތެރިން ވެއްދ ން .1
 .ގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރ ކ ރ ންމާޙައ ލ މަސައްކަތ ގެ  .2
 އިންވެސްޓް ކ ރ ން.ހ ނަރ ވެރިކަން ތަރައްގީކ ރ މަށް  .3
 އ މްރާނީ އަދި އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްގީކ ރ މަށް އިންވެސްޓްކ ރ ން.   .4
އިންވެސް .5 ހިމެނ މަށް  ތެރޭގައި  މަސައްކަތްތެރިކަމ ގެ  ސެނިޓޭޝަން  ބޭނ ން  ޓެކްނޮލޮޖީގެ  ކ ރ ން ޒަމާނީ  ޓްމަންތައް 

 )ރޮޮބޓިކްސް(. 
 .ސެނިޓޭޝަން މަސައްކަތްތެރިކަން މެކޭނައިޒް ކ ރ ން .6
 ސަރ ކާރ  އަދި ތަރައްގީގެ ަބއިވެރިންނާއި އެކ  މަޝްވަރާ ަބއްދަލ ވ ންތައް ޭބއްވ ން.  .7
އަދި  ޙައްޤ އަސާސީ   .8 މަސައްކަތ ގެ  ޤާނޫނ ތައް  އަދި  ގަވާއިދ ތައް  ހ ރި   ގެމާޙައ ލ ތަކާއި  ގ ޅ ން  ރައްކާތެރިކަމާއި 

 ވާއިދ ތަކަށް އަހ ލ ވެރިކ ރ ވ މ ގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގ ން.ގަ
 ން ހޭލ ންތެރިކ ރ ވ މ ގެ ގޮތ ން ލީފްލެޓް ފަދަ ތަކެތި ސެނިޓޭޝަން މަސައްކަތްތެރިންނަށް ފޯރިކޮށްދިނ ން. މީހ  .9
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 ކ ރ މަށް އެކ ލަވާލައިފައިވާ ސްޓްރެޓެޖީތައް: ޙައްލ  ގޮންޖެހ ންތަކާއި މައްސަލަތައް  

 މ ހިންމ އ މ ތަކ ގެ ސަރ ކާރ ތަކ ން ނެގ ން. މިހިދ މަތަކީ އަސާސީ  ޤަދ މަތް ދިނ މ ގެ ފ ރިހަމަ ޒިންމާ  ޚިސެނިޓޭޝަން   .1

ދ މަތެއްގެ ގޮތ ގައި ސަރ ކާރ ތަކ ން ަބލައި ގަނެ، ސާފ  ޯބފެން އަދި ނަރ ދަމާގެ ނިޒާމް އާއި ގ ޅ ން ހ ރި ކަންކަމީ ޚި

)ފަތ ރ ވެރިކަން އަދި ދަނޑ ވެރިކަން(   ށްއިގްތިސާދައްކާތެރިކ ރ މަށާއި،  ޙަތ  ކަށަވަރ ކ ރ މަށާއި، ތިމާވެށި ރައާއްމ  ސިއް

 ދ މަތެއް ގޮތ ގައި ަބލައިގަތ ން.  ޚ މ ހިންމ 
ހަށި .2 ނ ލައި  ނެގ މަކާއި  އަގެއް  އިތ ރ   އަތ ން  މަސައްކަތްތެރިންގެ  ފަރާތަތްތަކ ން،  ދޭ  ވަޒީފާ    ސަރ ކާރ ތަކ ންނާއި 

 ބޭނ ންކ ރާ އާލާތްތައް އަދި ޔ ނީފޯމ  ފޯރ ކޮށްދިނ ން.ރައްކާތެރިކަމަށް 
މ ގެ ަބއިވެރިން ސެނިޓޭޝަން މަސައްކަތްތެރިންނަށް އަބ ރ ވެރި މަސަކަތެއް ހޯދައިދިނ މަށް މަސައްކަތްކޮށް އަދި  ވ ަބއްދަލ  .3

ތަ ތެރެއިދެމެހެއްޓެވި  ލަނޑ ދަނޑ ތަކ ގެ  އަމާޒ   ރައްގީގެ  އަމާޒ     6ން  ސެނިޓޭޝަން(  އަދި  )އަބ ރ ވެރި  8)ފެން 

 )ދެމެހެއްޓެނިވި ސިޓީ( ގ ޅ ވައިލ ން.  11މަސައްކަތްތެރިކަން އަދި އިގްތިސާދީ ކ ރިއެރ ން(  އަދި އަމާޒ  
ހެދ މަށް   .4 މަސައްކަތަކަށް  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  ނިޒާމްގެ  މަސައްކަތ ގެ  ރަސްމީ  މަސައްކަތެރިކަމަކީ  ސެނިޓޭޝަން 

 މަސައްކަތްކ ރ ން.
ތައް ޤާނޫނ އ މީ އަދި ސަރަހައްދީ ފެންވަރ ގެ ފްރޭމް ވޯރކްތަކާއި  ޑަރ ންނާއި މަޝްވަރާ ކ ރެވިގެން ޤަހ ރިހާ ސްޓޭކްހޯލް .5

 އެކ ލަވާލ ން.  
 އ މްރާނީ އަދި އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްގީކ ރ މަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް އިންވެސްޓްކ ރ ން.  .6
 އޯގަނައިޒް ކ ރ މަށް މަސައްކަތްކ ރ ން. މަސައްކަތްތެރިން ޔޫނިއަންގެ ތެރެއިން  .7
އޯގަނައިޒްކ ރ މަށް، ދިގ  މަސައްކަތްތެރިންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދީ އަދި މަސައްކަތްތެރިން ޔޫނިއަން އެއްގެ ތެރެއިން   .8

 މ އްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ހިންގާނެ ހަރަކާތައް އެކ ލަވާލ ން. 
 ދިރާސާތައްކ ރ ން. ލަތަށް ކ ރާނެ އަސަރ ތަކާއި މެދ   ސައްކަތްތެރިންގެ ހާޕްރައިވެޓައިޒްކ ރ މ ގެ ސަަބބ ން ސެނިޓޭޝަން މަ .9

 ގެ ޕެންޑެމިކްގައި ސެނިޓޭޝަން މަސައްކަތްތެރިންގެ ހާލަތާއި ގ ޅ ންހ ރި ދިރާސާތައްކ ރ ން. 19ކޮވިޑް  .10
ދާއިރާވަޒީ .11 އެކި  އެކި  ާބޒާރ ގެ  ަބއިވެރިވ ފާގެ  މަސައްކަތްތެރިންގެ  ދާއިރާގެ  ސެނިޓޭޝަން  އިތ ރ ކ ރ މަށް ތަކ ގައި  ން 

 . ހ ނަރ ވެރިކަން އިތ ރ ކ ރ މ ގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގ ން
ތަކ ން، އެމީހ ން ދަށްކޮށްލ މ ގެ ގޮތ ން ޭބނ ންކޮށް އ ޅޭ ަބސް  ޢ ސެނިޓޭޝަން މަސައްކަތްތެރިންނަށް ނިސްބަތްކޮށް މ ޖ ތަމަ  .12

ލަކަށް ސެނެގަލްގައި ސެނިޓޭޝަން މަސައްކަތްކ ތާ މިސާ  ަބހ ގެ ަބދަލ ގައި، އެހެން ަބސް ަބސް ބޭނ ންކ ރ މަށް ާބރ އެޅ ން.

 ފަރާތަކަށް ބޭނ ން ކ ރަނީ "އެންވައިރަމަންޓަލް ޓެކްނީޝަން"އެވެ.  
ތްކޮށް ރައްކާތެރިކޮށްދޭ އެމްެބސެޑަރ ން ގޮތ ގައި ކަނޑައަޅައި އާއްމ ން ޔަމާޙިސެނިޓޭޝަން މަސައްކަތްތެރިން ތިމާވެށި   .13

 . ކ މ ގެ ފ ރ ސަތ ދިނ ން. މިސާލ : ސްކޫލްތައްއެއްވާ މަޖްލިސްތަކ ގައި ވާހަކަ ދެއް
ކ ގެ ތެރެއިން  ގ ޅ ންތަ  އޮތް  ސެނިޓޭޝަން މަސައްކަތްތެރިކަން، ޢާއްމ  ސިއްހަތ  އަދި ކާޯބތަކެތީގެ ނިޒާމް އާއި ދެމެދ  .14

   މަސައްކަތްތައް ކ ރ ން. 
 ކ ރެވޭނެ ޕްލެޓް ފޯރމެއް ގާއިމް ކ ރ ންސައ ތ  އޭޝިޔާގެ ގައ މ ތަކ ގެ މެދ ގައި މައ ލޫމާތ  ހިއްސާކޮށް ަބދަހި  .15
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 ބައިެވރިން  ބައްދަލ ވ މ ެގ: 2 ޕެންޑިކްސްއެ

ތަމްސީލ ކ ރާ   މަގާމް  ނަން 

 ފަރާތް 

 ޖަމްއިއްޔާ / ގައ މ  

އޮފް  އެމް.ޑީ ހ މަޔ ން ކަިބރް މިނިސްޓްރީ  ސެކްޓްރީ،  ޖޮއިންޓް 

 އެމްޕޮލައިމަންޓްލޭަބރ އެންޑް 

 ދޭޝް ބަންގްލަ ސަރ ކާރ  

ޖެނެރަލް)  އެމް.ޑީ ކަމްރ ލް ހަސަން އިންސްޕެކްޓަރ  ޑެޕިއ ޓީ 

 ސޭޕްޓީ(

 ދޭޝް ބަންގްލަ ސަރ ކާރ  

އިކޮނިމިކް  މަރިޔަމް އަރީފާ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

 ޑިވެލޮޕްމަންޓް

 ރާއްޖެދިވެހި ސަރ ކާރ  

އޮފް   އައިމިނަތ  ނަޝްމީ ފަޒީލް އިކޮނިމިކް މިނިސްޓްރީ 

 ޑިވެލޮޕްމަންޓް

 ރާއްޖެވެހިދި ސަރ ކާރ  

 ނޭޕާލް ސަރ ކާރ   ސީނިއަރ ފެކްޓްރީ އިންސްޕެކްޓަރ ސ ޖަން ޖޮޖިޖ 

 ނޭޕާލް ސަރ ކާރ   ސީނިއަރ ޑިވިޝަނަލް އިންޖިނިއަރ އ މޭޝް ޔަރދޭވް 

ސެކްޝަން އޮފިސަރ، މިނިސްޓްރީ އޮފް   ޝައިސްތާ ގ ލް

 އޯ.ޕީ.އެޗް.އާރ.ޑީ

 ޕާކިސްތާން ސަރ ކާރ  

އޮފިސަރ، ސީނިއަރ   މ ހައްމަދ  ހަީބބ ރް ރަހްމާނ   ލީގަލް 

އެމްޕްލޮޔާރސް   ބަންގްލަދޭޝް 

 ފެޑެރޭޝަން

އެމްޕްލޮޔާރސް   ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތް ބަންގްލަދޭޝް 

 ފެޑެރޭޝަން

ބަންގްލަދޭޝް  މަހާަބރ  ރަހްމާން  އޮފިސަރ،  ލީގަލް 

 އެމްޕްލޮޔާރސް ފެޑެރޭޝަން 

އެމްޕްލޮޔާރސް  ބަންގްލަ ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތް ދޭޝް 

 ފެޑެރޭޝަން

ސެނިޓޭޝަން  ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތް ސީ.އީ.އޯ ނަތާޝާ ޕަޓޭލް އިންޑިއާ 

އިންޑިއާ   އޯލް  ކޮލީޝަން، 

އޮފް  އޯގަނައިޒޭޝަން 

 (AIOEއެމްޕްލޮޔާރސް)

ނެޝަނަލް  އަދ ނާނ  ހަލީމް  ޖެނެރަލް  ސެކެޓްރީ 

އޮފް   ފެޑެރޭޝަން  އެމްޕްލޮޔާރސް 

 މޯލްޑިވްސް

އެމްޕްލޮޔާރސް   ފަރާތްވަޒީފާ ދޭ  ނެޝަނަލް 

 ފެޑެރޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް 

ނެޝަނަލް  ޝާހިދާ މަރިޔަމް މ ހައްމަދ   ރައީސް،  ނައިްބ 

އޮފް   ފެޑެރޭޝަން  އެމްޕްލޮޔާރސް 

 މޯލްޑިވްސް

އެމްޕްލޮޔާރސް   ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތް ނެޝަނަލް 

 ފެޑެރޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް 

ފެޑެރޭ ޒަކީ އަހްމަދ  ޙާން  އޮފް  އެމްޕްލޮޔާރސް  ޝަން 

 ޕާކިސްތާން

ފެޑެރޭޝަން   ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތް އެމްޕްލޮޔާރސް 

 އޮފް ޕާކިސްތާން



31 
 

 ހަންސާ ރާމް ޕާންޑޭ 

 

ޗެންަބރ  ނޭޕާލީސް  އޮފް  ފެޑެރޭޝަން 

 އޮފް ކޮމާރސް އެންޑް އިންޑަސްޓްރީ

 (FNCCI) 

ނޭޕާލީސް   ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތް އޮފް  ފެޑެރޭޝަން 

ކޮމާރސް  އޮފް  ޗެންަބރ 

 އިންޑަސްޓްރީ އެންޑް 

 (FNCCI) 

އޮފް   ވަޖީރާ އެލެޕޯލާ ފެޑެރޭޝަން  އެމްޕްލޮޔާރސް 

 ސީލޯން

ފެޑެރޭޝަން   ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތް އެމްޕްލޮޔާރސް 

 އޮފް ސީލޯން

ޖަޓިއޮާބޑީ   ފަޖްލ ރް ރަޙްމާނ  ވަސަރ  އެމްޕްލޮޔީސް  ޑާކާ 

 ޔޫނިއަން

އަދާކ ރާ  ވަޒީފާ 

 ފަރާތް

ޖަޓިއޮާބޑީ   ވަސަރ  ޑާކާ 

 ޔޫނިއަން  އެމްޕްލޮޔީސް 

އަދާކ ރާ  ޕްރެސިޑެންޓް  ޖައްމ  އާނަންދ  ވަޒީފާ 

 ފަރާތް

މ ނިސިޕަލް   ނަގްޕ ރް 

އެމްޕްލޮޔީސް  ކޯޕޮރޭޝަން  

 ޔޫނިއަން

އަދާކ ރާ  ސީވާ އިންޑިއާ  ރީމާ ނަނަވަޓީ  ވަޒީފާ 

 ފަރާތް

 ސީވާ އިންޑިއާ 

(SEWA) 
އަދާކ ރާ  ރައިސް، ސީވާ އިންޑިއާ ނައިްބ  މަނަލިެބން ޝާޙް ވަޒީފާ 

 ފަރާތް

 ސީވާ އިންޑިއާ 

(SEWA) 

އަދާކ ރާ  ޖެނެރަލް ސެކެޓްރީ  އަދިލް ޝަރީފް ވަޒީފާ 

 ފަރާތް

ނެޝަނަލް  އިންޑިއަން 

ލޯކަލް   އެންޑް  މ ނިސިޕަލް 

ވޯކާރސް   ޮބޑީރސް 

 ފެޑެރޭޝަން

އަދާކ ރާ  ލޯކަލް ލެވެލް އެމްޕްލޮޔީސް ޔޫނިއަން ރާމް ޕްރަސާދ  ޕައ ޑެލް  ވަޒީފާ 

 ފަރާތް

އެމްޕްލައިޔީސް  ލޯކަލް ލެވެލް 

 ޔޫނިއަން

އަދާކ ރާ  ރައީސް  ނާރ ަބހާދ ރ  ޝާހ  ވަޒީފާ 

 ފަރާތް

އެމްޕްލޮޔީސް  ލެވެލް  ލޯކަލް 

 ޔޫނިއަން

އަދާކ ރާ  ރައީސް  އަބ ދ ލް ރަޙްމާނ  އާސި ވަޒީފާ 

 ފަރާތް

ސެކްޓަރ   ޕަްބލިކް 

 އެމްޕްލޮޔީސް ފެޑެރޭޝަން 

ފެޑެރޭޝަން، އޮ ރަޝީދ  ޙާން  ލޭަބރ  ތޯރިޓީސް 

 ޕާކިސްތާން

އަދާކ ރާ  ވަޒީފާ 

 ފަރާތް

ލޭަބރ  އޮތޯރިޓީސް 

 ފެޑެރޭޝަން، ޕާކިސްތާން

އަދާކ ރާ    ޑެޕިއ ޓީ ޖެނެރަލް ސެކެޓްރީ ޑޭވިޑް ޯބއީސް  ވަޒީފާ 

 ފަރާތް

ސަރވިސަސް   ޕަްބލިކް 

 އިންޓަނޭޝަނަލް 

ސައ ތ  ސަްބ ރީޖަނަލް ސެކެޓްރީ ފޯރ   ކަންނަން ރާމަން 

 އޭޝިއާ 

އަދާކ ރާ  ވަޒީފާ 

 ފަރާތް

ސަރވިސަސް   ޕަްބލިކް 

 އިންޓަނޭޝަނަލް 

ގަވަމަންޓް  ޑަރިއާ ސިްބރާރިއޯ  ރީޖަނަލް  އެންޑް  ލޯކަލް 

 އޮފިސަރ

އަދާކ ރާ  ވަޒީފާ 

 ފަރާތް

ސަރވިސަސް   ޕަްބލިކް 

 އިންޓަނޭޝަނަލް 
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އަދާކ ރާ  ވޭސްޓް ސްޕެޝެލިސްޓް  ސޮނިއާ މާރިއާ ޑިއާރސް  ވަޒީފާ 

 ފަރާތް

އިންފޯމަލް   އިން  ވ މެން 

އެމްޕްލޮއިމަންޓް: 

އެންޑް  ގްލޯަބލައިޒިންގ 

 އޯގަނައިޒިންގް

(WIEGO) 
އިންފޯމަލް  ކަީބރ  އަރޯރާ އިން  ވ މެން 

ގްލޯަބލައިޒިންގ  އެމްޕްލޮއިމަންޓް: 

 އެންޑް އޯގަނައިޒިންގް

(WIEGO) 

އަދާކ ރާ  ވަޒީފާ 

 ފަރާތް

އިންފޯމަލް   އިން  ވ މެން 

އެމްޕްލޮއިމަންޓް: 

އެންޑް  ގްލޯަބލައިޒިންގ 

 އޯގަނައިޒިންގް

(WIEGO) 

މެނޭޖަރ،  ރަޖީވް މ ނަންކަމީ ޕްރޮގްރާމް  ކަންޓްރީ  މަލްޓި 

 އާރަބން ސެނިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް

އަޤްވާމީ   ަބއިނަލް 

 ޖަމްއިއްޔާ 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ނެދަލޭންޑްސް 

 އޯގަނައިޒޭޝަން

(SNV) 
ޕޮލިސީ   އެންޑްރިއޯސް ހޫސޯ  ސީނިއަރ  ސެނިޓޭޝަން 

 އެނަލިސްޓް

އަޤްވާމީ   ަބއިނަލް 

 ޖަމްއިއްޔާ 

 ވޯޓަރ އެއިޑް

އަޤްވާމީ   ޕޮލިސީ އެނަލިސްޓް ކަނިކަރ ސިންގ ަބއިނަލް 

 ޖަމްއިއްޔާ 

 ވޯޓަރ އެއިޑް

ސެނިޓޭޝަން  ވޯރކާ-ރ ތް ކެނެޑީ ސަޕްލައި  ވޯޓަރ 

 އެނަލިސްޓް

އަޤްވާމީ   ަބއިނަލް 

 ޖަމްއިއްޔާ 

 ޭބންކްވޯލްޑް 

ސެކްޓޯރަލް  އެލިއެޓް ވެން ލިއަރ ދަ  އޮފް  ޑިރެކްޓަރ 

 ޕޮލިސީސް ޑިޕާރޓްމަންޓް އައި.އެލް.އޯ

 ޖެނީވަރ  -އައި.އެލް.އޯ ސެކެޓްރޭރިއެޓް

 ނިއ  ދިއްލީ  -އައި.އެލް.އޯ ސެކެޓްރޭރިއެޓް ޑިރެކްޓަރ އޮފް ޑީސެންޓް ވޯރކް ޓީމް ޑެގްމަރ ވޯޓަރ

ޑީސެންޓް ޑެޕިއ ޓީ   ސަޓޯޝީ ސަސަކީ  އޮފް  ޑިރެކްޓަރ 

 ވޯރކް ޓީމް

 ނިއ  ދިއްލީ  -އައި.އެލް.އޯ ސެކެޓްރޭރިއެޓް

ޕްރައިވެޓް  އޮލިވަރ ލިއަންގް އެންޑް  ޕަްބލިކް  ހެޑް، 

 ސަރވިސަސް ޔ ނިޓް

 ޖެނީވަރ  -އައި.އެލް.އޯ ސެކެޓްރޭރިއެޓް

ކެރިއަން އާރް.  -ކާލޯރސް 

 ކްރެސްޕޯ 

 ޖެނީވަރ  -އައި.އެލް.އޯ ސެކެޓްރޭރިއެޓް ސެކްޓަރ ސްޕެޝެލިސްޓް

 ޖެނީވަރ  -އައި.އެލް.އޯ ސެކެޓްރޭރިއެޓް ސެކްޓަރ ސްޕެޝެލިސްޓް ޑޭވިޑް ކަޕްޔަރ 

 ޖެނީވަރ  -އައި.އެލް.އޯ ސެކެޓްރޭރިއެޓް ސެކްޓަރ ކޯޑިނޭޓަރ ހެރް މ ހައްމަދ  ތަ

 ނިއ  ދިއްލީ  -އައި.އެލް.އޯ ސެކެޓްރޭރިއެޓް ފެސިލިޓޭޓަރ ސ ލްތާން އަހްމަދ 

 ނިއ  ދިއްލީ  -އައި.އެލް.އޯ ސެކެޓްރޭރިއެޓް ފެސިލިޓޭޓަރ ރަވިންޑަރ  ޕީރިސް 

 ނިއ  ދިއްލީ  -އައި.އެލް.އޯ ސެކެޓްރޭރިއެޓް ފެސިލިޓޭޓަރ ޝާހާބ އްދީން ޙާން
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 ނިއ  ދިއްލީ  -އައި.އެލް.އޯ ސެކެޓްރޭރިއެޓް ފެސިލިޓޭޓަރ ދިވްޔާ ވަރ މާ 

 ކޮލަމްބޯ  -އައި.އެލް.އޯ ސެކެޓްރޭރިއެޓް ފެސިލިޓޭޓަރ ަބލަސިންގަމް ސްކަންތަކ މާރ 

 ކޮލަމްބޯ  -އައި.އެލް.އޯ ސެކެޓްރޭރިއެޓް ފެސިލިޓޭޓަރ އަސްމީ މ ސްތަފާ 

 ކަތްމަންޑޫ  -އައި.އެލް.އޯ ސެކެޓްރޭރިއެޓް ފެސިލިޓޭޓަރ ސ ޖޮން ޖޮޖިޖ  

އިސްލާމް   -އައި.އެލް.އޯ ސެކެޓްރޭރިއެޓް ފެސިލިޓޭޓަރ ރާޒީ މ ޖ ތަާބ ހައިޑަރ 

 އާާބދ 

ހެލްތް   ސްޔޯޝީ ކަވަކަމީ  އެންޑް  ސޭފްޓީ  އޮކިއ ޕޭޝަނަލް 

 ސްޕެޝަލިސްޓް 

 ނިއ  ދިއްލީ  -އައި.އެލް.އޯ ސެކެޓްރޭރިއެޓް

ފަންޑަމެންޓަލް   އިންސާފް ނިޒާމް ސްޕެޝެލިސްޓް، 

ޕްރިންސިޕަލްސް އެންޑް ރައިޓްސް އެޓް 

 ވޯރކް

 ނިއ  ދިއްލީ  -އައި.އެލް.އޯ ސެކެޓްރޭރިއެޓް

 


