




 ފުިހރްިސތް

 5  ަތއާަރފް       

 އެމްީޑޕީގެ 3 ައަހުރަގިއ މިނަިވްނ މަަސްއަކތެްތރްީނަންށ 
 7 ފިަހޮކްށިދްނ ޖަާގ      

 ެދްނ ޮއތް އެމްީޑޕީގެ ަދުއުރަގިއ ދެިވިހ 
 10  މަަސްއަކތެްތރްީނަންށ ޮކްށޭދެނ ަކްނަތްއަތްއ  

 މިލުިޔމުަގއި ބޭުންނޮކްށފައިވާ ަބެއްއ 
  14  ިއބާރާތްަތުކގެ ަތފީްސލު     
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މިނި  ވަން މަސައްކަތްްތެރި ޔާ

ަތއާަރފް 
ދެިވހްީނަނކީ ައަބުދެވްސ މަަސްއަކްތެތރި ަބެއެކެވ. ުއެފްއުދްނެތރި، ުކަޅާދަނ، ަގަދ 
ަބެއެކެވ. ދެިވހި ޭބުންނަތާކ ުގޅޭ ާސާމުނ ދެިވހި ެވށްީނ ޯހާދ، ަތަރްއގީޮކްށ، 

ާތުދަވުހްއުސެރ ުއެޅުމްނ ައއީ ަވަރްށ ުފދިެގްނ ުއުޅުނ ުއާފެވރި ދިރިުއުޅެމެކެވ. ެއެހަންސ 
30 ައަހުރެގ "ަތަރްއގީ" ާއެއުކ، ދެިވހި މަަސްއަކްތެތރްީނަންށ ައއި ެއްނެމ ޮބުޑ 

ްމ ަތަރްއގީުވެމެވ. މިެދަކްނަތާކެއުކ، މަަސްއަކުތަވހި  ަބަދަލކީ ަސުރާކުރ ުފާޅުވާމއި، ުޓައރަިޒ
ަބަދުލވީ ޮއފީްސަތަކާށއި، ޮބެޑތި ުކްނުފނަިތަކެށެވ. ަމީތ ަދަރަޖަތުކެގ ެވރްީނެގ ައުމުރެގ 
ަދުށްނ ުއެފޭދްނ ެފށީ ަފުހުރެވރި ދެިވހްީނެގ ަބަދުލަގއި، ކިަޔަމްނެތރި ދެިވހްީނެނެވ. 
ެއަތެކްއ ހްާސ "ާއެދ ަލްއަބ" ދެިވހްީނެނެވ. މިހާިސުބްނ ދެިވހި މަަސްއަކްތެތރިާޔެގ 

ާބުރެވރަިކްނ ެގްއލިދިަޔއީެއެވ. މަަސްއަކްތެތރިެއްއެގ ަހއިސިްއަޔުތްނ ލެިބްނެޖހޭ ަހްއުގަތްއ 
ޯހާދޭނޮގެތްއ ާގޫނަނުކެނެތެވ. ލޭިބ ުކަޑ ުއޫޖަރ ުސާވުލުނޮކްށ ހިަފއިެގްނ ެގައްށާދްނވެީއެވ. 
ަގުއުމެގ އިްގތާިސްދ ުކރިައުރާވްނ ތިބި ާއުރާކޓީްނެގ ޯފރިެއްއެނތި، ޮގްތހްުސެވ، ަހަމެއަކނި 

ޯބަލނާބްނެޖހޭ ަބަޔަކްށ ުވުމްނ، މިަކުމްނ ަފއާިދ ުކާރޭނ ެއްއވްެސ މަީހުކެނެތެވ. 
ަނތާީޖައަކްށވީ އިްގތާިސދީ ައދި އްިޖތާިމއީ ެގްއުލެމެވ. 
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 އެމްީޑޕީ ަސުރކާުރގެ ައމާަޒީކ ދެިވހްީނަންށ ިތަމްނާނައީކ ިތމާގެ 
 

 ައިމްއަލ ހަލާލު މަަސްއަކތްުނ އާމްަދީނ ހާޯދ، ިތަމްނާނގެ 

ެމްއ ުއޅޭ    އާިއލާއާެއުކ ަވގުުތ ހަޭދުކާރ، ފުަހުރެވިރ ދިިރުއޅު

 ދެިވްއެސކޭ ުބެނވޭޭނ ަފަދ ފާިސިރ މަަސްއަކތެްތީރްނަތަކަކްށ  

 ުއފާެވިރ ަވްއެޓްއ ުއެފްއުދމެެވ. ިމަކްނ ުކުރަމްށ ބޭުންނަވީނ  

  ަމިއަގނޑު 4 ަބެއެވ. ެއީއ ަތމްރުީނަތްއ ިގަނުކުރމާިއ، 

 ވީަޒފާގެ ފުުރަސުތަތްއ ިއުތުރުކުރމާއި، ީޖުބ ތަަނވްަސޮކްށ 

 މަަސްއަކުތަވިހ ަތަރްއީގޮކްށިދުނމާއި،  މަަސްއަކތެްތީރްނގެ  

ެމެވ.    ަހްއގުަތްއ ަރްއކާެތިރުކރުު



މިނި  ވަން މަސައްކަތްްތެރި ޔާ

އެމްީޑޕީގެ 3 ައަހުރަގިއ މިނަިވްނ 
މަަސްއަކތެްތރްީނަންށ ފިަހޮކްށިދްނ ޖަާގ

 ަތމްރުީނަތްއ ިގަނުކިރ 

ެއްމޑީޕީ ެގ ުފަރަތަމ ެމނެިފްސޯޓަގއި ަބާޔްނުކެރުވުނ ަފްނނީ ަތްމރުީނޭދ ަމުރަކެޒްއެގ 	 
ޮގުތަގއި ޮޕލިޓެކްނިކް 2010 ގައި ގާއިމް ކުރެވުނު

ާފައްށ ެނުރަމްށަޓަނއި ަތްމރުީނދިުނުމެގ ްޕޮރްގާރެމްއ ަކަމްށާވ 	  8,500 ުޒާވުންނ ަވޒީ
"ހުނަރު ޕްޮރގްރާމް" އިފްތިތާހުކުރެވުނު

ާފާއއި ުކދިވިަޔާފރިުކުރުމެގ ުފުރަސުތ ުކރިެއުރުވަމްށ ޫޔުތ 	  ުޒާވުންނެގ ެމުދަގއި ަވޒީ
ެސްނަޓރެގ މަަސްއަކްތ ުފާޅޮކްށ، ކެރިއާ ގައިޑަންސް ދެވޭން ފެއްޓުނު

ާފާއ ެބހޭ ަމުއޫލާމުތ ދިުނަމްށ ޭބްއެވުމްނދަިޔ "ކިްއަސުރ" ައދި، ުޒާވުންނަންށ 	  ަވޒީ
ޭބްއޭވ "ޫޔުތ ެޗެލްންޖ" ެއްއޮކްށަލއި، ުމޅި ާރްއޭޖަގއި ުފާޅުކެރުވުނ
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 ވީަޒފާގެ ފުުރަސުތަތްއ ިއުތުރުކިރ 

ާފ ައާދުކާރ މުީހްނާނ ެބހޭ ަސރޭވުކާރްނ ެފްއުޓެނެވ. ާމެލ، ުހުޅާމެލ ައދި 	  ަވޒީ
ވިލިނގިލަީގއި މަަސްއަކްތުކާރ ެއްނެމާނ ެބހޭ ަމުއޫލާމުތ ެއްއުކެރުވުނ 

 ީޖުބ ތަަނވްަސޮކްށ، މަަސްއަކުތަވިހ ަތަރްއީގޮކްށޭދްނ މަަސްއަކތް 

ުކިރ 

ޑްެއ   	  މިނަިމްމ ވުޭޖ، ުނަވަތ ުއޫޖަރއިެގ ޮގުތްނ ެއްނެމ ަމުދެވެގްނެވްސ ެދޭވެނ މްިނަގ
ަކނަޑެއުޅަމްށަޓަކއި ުކާރްނެޖހޭ ދާިރާސަތްއ ުކެރުވުނ

މަަސްއަކްތެތރިާޔ ދިރިުއޅޭ ަތްނ ުހްނަންނެޖހޭ ެއްނެމ ައާސސީ މްިނަގނުޑ 	 
ަކނަޑެއުޅުމެގ ަގާވއިުދ ެއުކަލާވެލުވުނ



މިނި  ވަން މަސައްކަތްްތެރި ޔާ

 މަަސްއަކތެްތރްީނގެ ަހްއގުަތްއ ަރްއކާެތިރޮކްށދިިންނ 

ަބއިަންލައްގާވމީ މަަސްއަކްތެތރްީނެގ ަޖމިްއާޔ އައިއެލްޯއ ގައި ރާއްޖެ ބައިވެރިވި	 

ާފ ައާދުކާރ ަފާރާތއި ެދެމުދ ހިނާގ ދެބަސްވުން ހައްލު 	  ާފޭދ ަފާރާތއި، ަވޒީ ަވޒީ
ކުރުމަށް ގަވާއިދެއް ެއުކަލާވާލ، ެއަގާވއިަދްށ ައަމުލުކާރްނ ެފްއުޓުނ

އިންޑަސްޓްރިއަލް ރިލޭޝަންސް ބިލް ެއުކަލާވެލުވުނ	 

ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް ޮއޯތރިޓީގެ މަަސްއަކްތ ަހުލވިުކެރވި، ގިަނ ައަދެދްއެގ 	 
ަމްއަސަލ ަބާލ، ަހްއުލުކެރުވުނ
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ެދްނ ޮއތް އެމްީޑޕީގެ ަދުއުރަގިއ  ދެިވިހ 
މަަސްއަކތެްތރްީނަންށ ޮކްށޭދެނ ަކްނަތްއަތްއ

 ަތމްރުީނ ިގަނޮކްށޭދެނ 

ުހަނުރ ްޕޮރްގާރްމ ާއާރްސުތުކެރވެޭނ.	 

ާފެގ ާމަހުއުލ ަދެނ، ެއކި މަަސްއަކަތްށ ަޝުއުގެވރިަކްނ ުއެފްއުދަމްށަޓަކއި 	  ަވޒީ
ސްކޫލް ދަރިވަރުން ޗުއްޓީ ދުވަސްވަރު މަސައްކަތް ުކެރވޭޭނަފަދ ޮގަތަކްށ 

ާފެގ ުފުރަސުތ ުހުޅާވެލވެޭނ. ަވޒީ

ާސަނވީ ްސޫކްލަތުކަގއި ުއޅޭ ުކދްީނާނއި، ްސޫކްލ ންިނާމ ުކދްީނާނއި، ުޒާވުންނ 	 
ައާދުކަރްނ ޭބުންނާވޭނ ަފަދ ަވީޒާފާއ ެބހޭ ަތްމރްީނަތްއދީ، ބެލެނިވެރީންނަށް 

އަމާޒުޮކށްގެން ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތަކާބެހޭ މައުލޫމާތު މެދުނުކެނޑި ދެވޭނެ 
އިންތިޒާމް ަހަމެޖްއޭސެނ. 

ކެރިއަރ ގައިޑެންސް ހްިނާގ ެސްނަޓުރަތުކެގ ހިުދަމްތ މުޅި ރާއްޖެއަށް 	 
ޯފުރޮކްށެދޭވެނ.

ޫޔުތ ެޗެލްނާޖއި ކިްއަސުރ ެފައރ ާރްއޭޖެގ ުހރާިހ ަރްށަތަކްށ ަބއިެވރެިވޭވ ޮގަތްށ 	 
ހްިނޭގެނ



މިނި  ވަން މަސައްކަތްްތެރި ޔާ

 ވީަޒފާގެ ފުުރަސުތަތްއ ިއުތުރޮކްށޭދެނ 

ވަޒީފާގެ އިތުރު 34,000 ފުރުސަތެއް ުމޅާިރްއެޖައްށ ަފހިޮކްށ ެދޭވެނ. 	 
މިޮގުތްނ ަތަރްއގީެގ ްޕޮރްގާރްމަތުކެގ ެތެރއްިނ، ަވީޒާފ ަތަނވްަސ ޮކްށދިުނުމެގ 7 
ްޕޮރްގާރްމ، ަސަރަހްއދީ ަތަރްއގީ ުކރިެއުރުވުމެގ 14 ްޕޮރްގާރްމ، ައްނެހުންނެގ 
ހިްއާސ އިުތުރޮކްށ ަގުއުމެގ ަތަރްއގީަގއި ައްނެހުންނ ަހަރާކްތެތރި ެވޭވެނ 6 

ްޕޮރްގާރްމ ހްިނޭގެނ

މީެގ އިުތުރްނ، ުހަނުރ ްޕޮރްގާރްމ ާއާރްސުތޮކްށ، ހުނަރުވެރި ދިވެހީންނަށް  	 
17,350 ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު އިުތުރާވެނެއެވ. މިޮގުތްނ:

އިާމާރްތ ުކުރުމެގ ާދއާިރއިްނ - 3,980 ުފުރަސުތ	 

ްމެގ ާދއާިރއިްނ - 6,125 ުފުރަސުތ	  ުޓައރަިޒ

ަދުތުރަފުތުރ ުކުރުމެގ ާދއާިރއިްނ - 1,630 ުފުރަސުތ	 

އްިޖތާިމއީ ާދއާިރއިްނ - 2,375 ުފުރަސުތ	 

ަދނުޑެވރިަކާމއި މްަސެވރަިކުމެގ ާދއާިރއިްނ - 1,590 ުފުރަސުތ	 

ެއެހނިެހްނ ޮރނުގަތުކްނ - 1,650 ުފުރަސުތ 	 
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ާފާއެބހޭ ަމުއޫލާމުތ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކުން ލިބޭނެޮގތަށް ޮޖބް 	  ހްުސ ަވޒީ
ސެންޓަރު ގާއިމްކުރުން.

 ީޖުބ ތަަނވްަސޮކްށ، މަަސްއަކުތަވިހ ަތަރްއީގޮކްށޭދްނ މަަސްއަކތް 

ުކާރެނ 

ާރްއޭޖަގއި ުފްލަޓއިްމޮކްށ މަަސްއަކްތ ުކާރ ޮކންމެ ދާއިމީ މުއައްޒަފަކަށް ދެވޭނޭ 	 
އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރައަކީ މަހަކު 4,500 ރުފިޔާ ކަމުގައި ގާނޫނީ ޮގތުން 

ކަނޑައެޅޭނެ

މަަސްއަކްތުކާރ ުހރާިހ ދެިވހްީނ ެއމީުހްނެގ އާއިލާއާއެކު ދިރިއުޅެވޭނޭ ޮގތް 	 
. ަފުޅަރްށަތުކަގއި، ޫނނީ ރޯިސުޓަތުކަގއި މަަސްއަކްތުކާރ މުީހްނާނއި  ަހަމަޖްއަސއިެދޭވނެެ

ެއމީުހްނެގ ާއއިާލ ދިރިުއުޅަމްށ ަވީޒާފ ައާދުކާރ ަރާށ ަކއިރީަގއި ުހްނަނ މުީހްނ 
ުއޅޭ ރަށްތަކުގައި ފްލެޓް އަޅައިދީ، ދިގު މުއްދަތަކުން ފައިސާ ދައްކާ 

ާފ ައާދުކާރ  ހަލާސްޮކށް އެފްލެޓް މިލްކު ކުރުމުގެ ހައްގު ލިބިެދޭވެނ. ައދި ަވޒީ
ަރާށއި، ދިރިުއޅޭ ަރާށއި ެދެމުދ އިންތިޒާމު ކުރެވިފައިވާ ދަތުރުފަތުރު ޮކްނެމ 

ުދަވަހުކވްެސ ުކެރވެޭނ

ާފެގ ާބާޒުރަގއި ގިަނ ދެިވހްީނ - ާހްއަސ ޮގެތްއަގއި ައްނެހުންނ - 	  ަވޒީ
ަބއިެވރުިވަމްށ އިުތަރްށ ަމުގަފހިޮކްށދިުނަމްށަޓަކއި "ފްލެކްސި ޓައިމް" ޫނީނ 

ޑި ހިާޔުރ ުކެރޭވ ޮގްތ ަތާއަރުފ ުކެރވެޭނ  ާފެގ ަވުގުތ ުފރިަހަމުކާރއިުރ ަފޭސަހ ަގ ަވޒީ



މިނި  ވަން މަސައްކަތްްތެރި ޔާ

ަބެއްއ ާބަވްތަތުކެގ މަަސްއަކާތ ެބހޮޭގުތްނ ުމުޖަތަމުއ ެދެކުމްނ ައްނަނ ަކތި ޮގްތަތްއ 	 
ާފައަކްށ ެހދެޭނ ާފެއްއެވްސ ުކާރހުިތްނ ައާދުކާރ ަވީޒ ަބަދުލޮކްށ، ޮކްނެމ ަވޒީ

 މަަސްއަކތެްތރްީނގެ ަހްއގުަތްއ ަރްއކާެތިރުކާރެނ 

"ކަލެކްޓިވް ބާގެއިނިންގ"، ޫނނީ ަޖާމައެތްއެގ ޮގުތަގއި ަހްއަގްށ ަވާކާލުތުކުރަމްށ 	 
މަަސްއަކްތެތރްީނ ާގޫނނޮީގުތްނ ާބުރެވރުިކެރވެޭނ

މާިހުރ ޮބްއުސްނާލަފއިާވ ލަޭބރ ރިލަޭޝްންސ ޮއޯތރިޓީެގ މަަސްއަކްތ ައުލްނ 	 
ަބްއަޓްނ ުކެރވި، ަހުރަދާނ ުކެރވެޭނ

ެއްމޑީޕެީގ ޯއާގެތރި ަސުރާކުރެގ ސިާޔަސުތެގ ަދުށްނ ހައުސިންގ ބެނެފިޓް 	 
ފަންޑެއް ުހުޅާވ، ެއަކްނ ުކރިައްށ ެގްނދިުއްނ
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ިމ ލުިޔމުަގއި ބޭުންނޮކްށފައިވާ ަބެއްއ 
ިއބާރާތްަތުކގެ ަތފީްސލު

ހުނަރު ޕްޮރގްރާމް: މަަސްއަކުތެގ ާމަހުއަލްށ ުޒާވުންނ ައުހުލެވރިުކުރަމްށ ެއކި 
މަަސްއަކުތެގ ަތްމރްީނ ދިުނަމްށ ެއްމ.ޑީ.ޕީްނ ހްިނަގްނ ެފށި ާހްއަސ ްޕޮރްގާރްމ  

ކެރިއަރ ގައިޑެންސް: ުކރިައްށ ާދޭނ ާދއާިރެއްއ ހިާޔުރ ުކުރުމެގ ަމުޢޫލާމުތ 
ލިްއަބއިދިުންނ

ކިއްސަރު: މަަސްއަކްތެތރިަކާމ ަވީޒާފާއ ެބހޭ ަމުޢޫލާމުތ ޯފުރޮކްށދިުނަމްށ ހްިނަގުމްނދަިޔ 
ެފައރ

ޔޫތް ޗެލެންޖް: ުޒާވުންނަންށ ުހރި ުފުރަސުތަތުކެގ ަމުއޫލާމުތ ޯފުރޮކްށދިުނަމްށ 
ހްިނަގުމްނދަިޔ ެފައރ

މިނިމަމް ވޭޖް: ުއޫޖަރއިެގ ޮގުތްނ ެއްނެމ ަމުދެވެގްނ ެދޭވޭނ މްިނަގނުޑ

އައިއެލްޯއ: ަބއިަންލައުގާއމީ މަަސްއަކްތެތރްިނެގ ަޖމިްއާޔ

ާފޭދަފާރާތއި ަވީޒާފައދުާކާރ ަފާރާތ ޮއްނަނ  އިންޑަސްޓްރިއަލް ރިލޭޝަންސް ބިލް: ަވީޒ
ުގުޅްނ ަބަދހި ުކުރުމެގ ަހަމަތްއ ަބާޔްނުކާރ ބިްލ 



މިނި  ވަން މަސައްކަތްްތެރި ޔާ

ާފޭދަފާރާތ ަވީޒާފައދުާކާރ ަފާރުތެގ ުގުޅްނ ަބަދހި  ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް ޮއޯތރިޓީ: ަވީޒ
ުކުރަމާށއި ެދަފާރުތެގ ެމުދަގއި ހިނާގ ެދަބްސުވްނަތްއ ާވަހަކަދްއަކއިެގްނ ަޙްއުލުކުރަމްށ 

)މީޑިއްޭޓ ުކުރަމްށ( ާޚްއަޞެވަފއާިވ ަސުރާކުރެގ އިާދާރ.

ާފޭދަފާރާތއި ަވީޒާފައދުާކާރ ަފާރާތެދެމުދ ެޖހޭ  އެމްޕްޯލއީމަންޓް ޓްރައިބިއުނަލް: ަވީޒ
ަމްއަސަލަތްއ ުހަށަހަޅްނ ޮއްނަނ އިާދާރ.

ާފާއ  ާފ ޯހާދ ަފާރާތއި، ަވީޒާފ ދަޭފާރާތއި ަވުގުތްނ ުގުޅަވއިދީ ަވޒީ ޮޖބް ސެންޓަރު: ަވޒީ
ެބހޭ ަމުއޫލާމުތދޭ ަމުރަކުޒ

ފްލެކްސި ޓައިމް: ަފޭސަހަވުގުތަތުކަގއި ަވީޒާފ ައާދުކުރްނ

ކަލެކްޓިވް ބާގެއިނިންގ:  ަޖާމައެތްއެގ ޮގުތަގއި ަހްއަގްށ ަވާކާލުތ ުކުރްނ 

ހައުސިންގ ބެނެފިޓް ފަންޑް: ަވީޒާފ ޭދ ަފާރާތ، ަވީޒާފ ލޭިބަފާރުތެގ ހިްއާސާއ ެއުކ 
ާގއިްމ ުކެރޭވ ަފްނުޑ.
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ޯންޓްސ:



މިނި  ވަން މަސައްކަތްްތެރި ޔާ
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