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އުފެއްދުމަށާއި،  ވަޒީފާ  އިތުރުކުރުމަށާއި،  ޤާބިލިއްޔަތު  އިޤްތިޞާދީ  ުއފެއްދުންތެރިކަާމއި  އަކީ،   ޑައިވަރސިޓީ”(  )“އިޮކޮނމިކް  އިޤްތިޞާދީ ސިންދަފާތު 

ިދރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުޮގތެއްގައި ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ތަފާތު އެކިއެކި ދާއިރާތަކަށް ބަހާލެވޭޮގތަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ އުސޫލެއްގެ މައްޗަށް ޤައުމެއްގެ 

އުފެއްދުންތެރިކަމާއި ވިޔަފާރި ބިނާކުރުމެވެ ]1[. މިއީ ޤައުމެއްގެ އިޤްތިޞާދު ބިނާކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެއް އުންސުރެވެ. އިޤްތިޞާދު ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި 

ަރނގަޅު އިސްތިރާތީޖީތަކާއި މާލީ ދާއިރާ )ފައިނޭންޝަލް ސެކްޓަރ( ތަރައްޤީކުރުން މުހިންމެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ޤައުމުތައް ޕްރައިމަރީ 

ސެކްޓަރއަށް އެހާ ބަޯރސާވެފައިވާއިރު، އެ ޤައުމުތަކުގެ އިޤްތިޞާދު ސިންދަފާތުކުރުމަކީ ޮގންޖެހުންޮބޑުކަމަކަށް ވާނެއެވެ.

އިޤްތިޞާދު ސިންދަފާތުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެ މުހިންމު އެއް ކަމަކީ ތަޢުީލމީ ނިޒާމް ވަރުގަދަކުރުމެވެ. މިއީ މަޢުލޫމާތު މުއްސަނދި ކުރުމަށާއި، 

ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރަން ޮއތް މަގެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ވިޔަފާރިތައް ަރނގަޅަށް ހިންގާނެ ބަޔަކު މުޖުތަމަޢުގައި އުފެދި، ސިނާއަތްތައް އެކަށީގެންވާޮގތެއްގައި 

ުކރިއެރުވޭނެ ޤާބިލް މީހުން އުފެދިގެންދާނެއެވެ. ދެވަނަ ކަމަކީ ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއަށް ނިކުންނަ ފަރާތްތަކަށް ކަންކަން ފަހިޮކށްދީ ފަސޭހަޮކށްދިނުމެވެ. މިއީ 

ަޤއުމުގައި އައު އުފެއްދުންތަކަށާއި ޕްޮރޑަކްޓްތަކާއި، ޚިދުމަތްތަކާއި އައު ދާއިރާތަކަށް ުފރުޞަތު ލިބިގެންދާނެކަމެކެވެ. އައު އުފެއްދުންތައް އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި 

ޮނލެޖް-ބޭސްޑް ކެޕިޓަލްގައި އިންވެސްޓް ކުރުމަކީވެސް ކުރެވިދާނެ ކަމެކެވެ ]2[.

އިޤްތާިޞުދ ިސްނަދފުާތުކުރމުގެ މުިހްނމުަކްނ

އިޤްތިޞާދީ ދާއިރާތައް ފުޅާކުރުން މުހިންމުވާ އެތައް ސަބަބުތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. މީގެ މައިގަނޑު އެއް ސަބަބަކީ، ދިމާވާ ކުއްލި ޙާލަތްތަކުން އަރައިގަންނަން 

ފަސޭހަވުމެވެ. މިސާލަކަށް، އެންމެ ކަމަކަށް ބަޯރސާވާ ޤައުމެއް ނަމަ އިްޤތިޞާދީ ނުވަތަ ޤުދުރަތީ ކާރިޘާއެއް ދިމާވާ ޙާލަތުގައި އެކަމުން އަރައިގަތުމަކީ އުނދަގޫ 

ކަމަކަށްވެދާނެއެވެ ]3[. އެއިރުން ޤައުމުގެ ޢާމްދަނީ ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވެފައިވާ އެފަދަ ކަންކަމުން ސަާލމަތްވުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރެވޭޮގތް 

ޮއންނާނީ ނުވެފައެވެ. މިއާ ޚިލާފަށް އެކި ދާއިރާތައް ފުޅާޮކށް، ޤައުމަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުވެފައިވާ ޤައުމެއް ނަމަ ކާރިޘާއެއް ކުރިމަތި ވާ ވަގުތުގައި ލިބޭ 

ގެއްލުން ޮބޑުނަމަވެސް، އިޤްތިޞާދަށް ކުރާ އަސަރު ނިސްބަތުން ކުޑަވާނެއެވެ. 

މީގެ އިތުރުންވެސް، އިތުރު ދާއިރާތައް ތަރައްޤީކުރުމުން އައު ވަޒީފާތައް އުފެދި، ވަޒީފާ ނެތް މީހުންގެ މިންވަރު ދަށަށް ޮގސް، ގޭބިސީތަކުގެ އާމްދަނީ 

ިއތުރުވެގެންދާނެއެވެ. މީގެ ސަބަބުން ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު އިތުރަށް ރަނގަޅުވެ، ފުދުންތެރިކަން ރަނގަޅުވެގެންދާނެއެވެ. އަދި ޤައުމެއްގެ އިޤްތިޞާދަކީ ޓްރޭޑް-

ޮއރިއެންޓަޑް އިޤްތިޞާދެއް ނަމަ ބޭރު ފައިސާ އެ ޤައުމަކަށް އެތެރެވާ މިންވަރު އިތުރުވެ، ވިޔަފާރިތަކާއި ސަރުކާރަށް ފައިދާވެ، ޢުމްރާނީ ޮގތުން ކުރިއެރުމަށް 

ިއތުރު ބާަރކަށް ވެގެންދާނެއެވެ. 

2. ާރްއޖޭގެ އިޤްތާިޞީދ ާދިއރަާތްއ 
ިސްނަދފުާތުކުރމާިއ މާލީ ޚުިދމުަތގެ ާދިއާރ

ލިޔުނީ: މަރްޔަމް ޝުޢާ ޙަމީދު
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Distribution of employment by aggregate sectors, global and by country
income group, 1991 and 2018 (percentages)
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ުދިނޭޔގެ އިޤްތާިޞުދަގިއ ުކިރައަރމްުނ ައްނަނ ާދިއރަާތްއ

ިއންޓަރނޭޝަނަލް ލޭބަރ ޯއގަނައިޒޭޝަން )ILO( ގެ 2019 ވަނަ އަހަރު ނެރުނު ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ޮގތުން، 1991 ވަނަ އަހަރު ދުނިޔޭގެ 

ެއންމެ މަޤްބޫލު ސިނާއަތަކީ ދަނޑުވެރިކަމެކެވެ. މި ރިޕޯޓުގައި އެކި ަދރަޖައިގައި ާއމްދަނީ ލިބޭ ޤައުމުތަކުގައި އެވެރެޖްޮކށް ހިނގާ ދާއިރާތަކުގެ މެދުގައި 

ަވޒީފާތައް ބަހާލެވިފައިވާ ޮގތް ހިމަނައިފައިވެއެވެ. މިރިޯޕޓުން ދައްކާޮގތުން އެންމެ ކުޑަޮކށް ތަރައްޤީވެފައިވާ ޤައުމުތަކުގެ އާބާދީގެ ޮބޑުބައެއް މަސައްކަތްކުރަނީ 

މިއާޚިލާފަށް  ކުރިއަރާފައެއް ނުވެއެވެ.  އެހާ  ޢިމާާރތްކުރުންފަދަ ސިނާއަތްތައް  އުފެއްދުންތެިރކަމާއި  ޤައުމުތަކުގައި  މި  އަދި  ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައެވެ. 

ުކރިއަރާފައިވާ ޤައުމުތަކުގައި ނުވަދިހައިގެ އަހަރުތަކުން ފެށިގެން އަދާހަމަައށްވެސް އެންމެ ޮބޑު އާމްދަނީއެއް ލިބެނީ ޚިދުމަތުގެ ސިނާއަތު ނުވަތަ ސަރވިސް 

އިންޑަސްޓްރީންނެވެ ]4[. 

ެއިކ ަދަރަޖިއަގިއ އާމްަދީނ ިލބޭ ަޤުއމަުތުކަގިއ އެެވެރޖްޮކްށ ހިނގާ ާދިއރަާތުކގެ މުެދަގިއ ވީަޒފަާތްއ ަބހާލިެވަފިއވާ ޮގތް

ަބއެއް ޤައުމުތަކުގައި އިޤްތިޞާދު ސިންދަފާތުކުރުމަށްޓަކައި ޮކމްޕެޓިޝަން ޕޮލިސީ ނުވަތަ ވާދަވެރިކަމުގެ ސިޔާސަތުގެ ބޭނުން ޮކށްފައިވެއެވެ. މި ސިޔާސަތަކީ 

އާ އުފެއްދުންތަކަށް މަގުފަހިޮކށްދީ، ކުންފުނިތަކުގެ މެދުގައި ވާދަވެރިކަން އިތުރުޮކށްދީ، އަދި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ފުޅާކުރުމަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ ސިޔާސަތެކެވެ. 

އެޮގތުން، އިންޑިޔާގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ދާއިރާ ނުވަތަ މެނުފެކްޗަރިންގ ސެކްޓަރ ގައި މަސައްކަތްކުރާ ކުންފުނިތަކުންވަނީ މި ޕޮލިސީ އާ އެއްޮގތަށް 

ަމސައްކަތްޮކށް ގިނަ ކުރިއެރުންތަކެއް ޯހދާފައެވެ. އަދި ޓެލެޮކމިއުނިކޭޝަން އާއި ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކުރުމުގެ ސަބަބުން ގިނަ ބަޔަކަށް ވަޒީފާ ލިބި، 

ގޭބިސީތަކުގެ އާމްދަނީ އިތުރުވެގެންދިޔުމަށްވެސް މަގުފަހިވިއެވެ ]5[. އަދި ހަމައެހެންމެ، ކެންޔާގެ ޮމބައިލް ބޭންކިންގ ސަރވިސް ތަރައްޤީވެގެން ދިޔުމުގެ 

ިސއްރަކީވެސް ޮކމްޕެޓިޝަން ޕޮލިސީ ރީޯފމްއެވެ. ކެންޔާގެ ބޭންކިންގ އިންޑަސްޓްރީަގއި ޯމބައިލް ވަރޗުއަލް ނެޓްޯވކް ޮއޕަރޭޓަރސް ތަޢާރަފުވެގެން އައުމާއެކު 

ައއު ޕްޮރޑަކްޓްތަކެއް އުފައްދައި، މާކެޓަށް ނެރެވުނެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން އައު ކުންުފނިތަކަށް މާކެޓަށް ވަނުމަށް ފުރުޞަތުލިބިގެންޮގސް، މާލީ ޚިދުމަތްތައް 

ލިބުމުގައި ހަމަހަމަކަމާއި ފަސޭހަކަން އިތުރުވެފައިވެއެވެ ]6[.
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ދަތުރުފަތުރު، ޯޕސްޓްއާއި މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތްތައް

ވިޔަފާރި

ޯގތިގެޮދރާއި ޢިމާރާތުގެ ވިޔަފާރި

މަސްވެރިކަން

ޞިއްޙަތާއި އިޖުތިމާއީ ޚިދުމަތްތައް

ތަކެތި އުފެއްދުން

ފަތުރުވެރިކަން

ސަރުކާރުގެ އިދާރީ ހިންގުން

އިމާރާތްކުރުން

ފައިސާގެ ޚިދުމަތް

ތަޢުލީމް

ސަޤާފަތާއި ކުޅިވަރާއި އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް

އްތަ
ސަ
އިން

ދެިވިހާރއްޖޭގެ އިޤްތާިޞީދ ާދިއރަާތްއ

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ޒަމާނުއްސުރެ މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމަށް ބަޯރސާ ވެފައިވާ ޤައުމެކެވެ. ކާބަފައިން އާމްދަނީ ޯހދުމަށް މައިގަނޑު ޮގތެއްގައި ޮކށްފައިވާ 

ަމސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަމަށް ވުމުން، މި ސިނާއަތު ސިފަކުރަނީ ދިވެހީންގެ އިޤްތިޞާދީ ލޭނާރު ގޮތުގައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް 

ައއި ބަދަލާ ގުޅިގެން މިހާރު އެންމެ ޮބޑަށް ބަޯރސާ ވަނީ ފަތުރުވެރިކަމަށެވެ. ރާއްޖެައށް ފަތުރުވެރިކަން ތަޢާރަފްވީ 1972ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީޮކޅުގައެވެ. އަދި 

ިމއަދާ ހަމައަށް އައި އިރު މި ދާއިރާ ވަނީ ވަރަށް ޮބޑަށް ފުޅާވެފައިކަން ފާހަގަޮކށްލަންޖެހެއެވެ. އެއިރު މަދު ރިޯސޓުތަކެއް ހިންގަމުން އައި ކަމުގައި ވީނަމަވެސް 

ިމހާރު ވަނީ އެތަކެއް ރިޯސޓުތަކެއް ޮއޕެރޭޓް ކުރުމުގެ އިތުރުން މީހުން ދިރިއުޅޭ ަރށްރަށުގައިވެސް ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި ފަށައި، ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމްއަށް 

މަގުފަހިވެފައެވެ. ގްލޯބަލް އެޖް ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ޮގތުން، ރާއްޖެއަށް އެތެރެވާ ބޭރުފައިސާގެ 60 އިންސައްތައަކީ ފަތުރުވެރިކަމުން ލިބޭ ފައިސާއެވެ ]7[.

މަތީގައިވާ ޗާޓުން ދައްކާ ޮގތުގައި ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ )ޖީ.ޑީ.ޕީ( 21.5 އިންސައްތައަކީ ފަތުރުވެރިކަމެވެ. ދެވަނައަށް އެންމެ ޮބޑު ހިއްސާއެއް 

ޮކށްފައިވަނީ ދަތުރުފަތުރު، ޕޯސްޓް އާއި މުވާޞަލާތީ ޚިދުމަތްތަކުންނެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ އިދާރީ ހިންގުމާއި، ވިޔަފާރިތަކުންނާއި، ޢިމާރާތް ކުރުމާއި ޯގތިގެޮދރާއި 

ިޢމާރާތުގެ ވިޔަފާރިން ޖީ.ޑީ.ޕީ އަށް ހިއްާސކުރަނީ 8.2 އިންސައްތައާއި 7.1 އިންސައްތައާ ދެމެދުއެވެ. އަދި މާޒީގައި އިސްކަންދިން މަސްވެރިކަމާއި 

ސަޤާފަތާއި ކުޅިވަރު ފަދަ ދާއިރާަތކުން މިހާރު ޖީ.ޑީ.ޕީ އަށް ހިއްސާ ކުރަނީ 5 އިްނސައްތައަށްވުރެވެސް ދަށުންނެވެ.

ާރްއޖޭގެ އިޤްތާިޞީދ ާދިއރަާތުކްނ ަޤުއީމ ުއެފްއުދްނތިެރަކމުގެ މްިނަގނޑްަށ ިހްއާސުކާރ މްިނަވުރ – 2019 )ޮނިމަނލް ޖީ.ީޑ.ޕީ( ]8[
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އިސްވެ ބަޔާންކުރި ހިސާބު ތަކުން ދައްކާ މަންޒަރަށް ބަލާއިރު، ދިެވހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ސިންދަފާތުކުރުމަކީ މިހާރު ވަރަށް ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ. މީގެ 

ަމއިގަނޑު ސަބަބުތަކަކީ މި ޤައުމު އުފެދިފައިޮއތް ޮގތުންނާއި، ސަރަޙައްާދއި، ފަތުރުވެރިކަމަށް ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ބަޯރސާވެފައިވުމެވެ. ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ޖަޒީރާ 

ރަށްތަކަކަށް އެކުލެވިފައިވާ ޤައުމަކަށްވުމާއެކު އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ސިނާއަތެއް ހިންގުން ވާނީ ދަތި ކަމަކަށެވެ. އެއީ ރާއްޖެ ފަދަ އަސާސީ ވަޞީލަތްތައް މަދު 

ަޤއުމެއްގައި އެފަދަ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ޯހދަން އުނދަގޫވެ، ނުވަތަ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން އެކަމަށްޓަކައި އެހެން ޤައުމުތަކަށް ބަޯރސާވާންޖެހޭތީއެވެ. 

އެހެނަސް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޚިދުމަތުގެ ސިނާއަތު ވަރަށްޮބޑަށް ކުރިއެރުޭވތަން މިދަނީ ފެންނަމުންނެވެ. އަދި ޕްރައިމަރީ ސެކްޓަރގައި ހިމެނޭ މަސްވެރިކަމާއި 

ަދނޑުވެރިކަން މިހާރު ދަނީ ހީނަރުވަމުންނެވެ. އެހެންކަމުން އިޤްތިޞާދު ކުރި އެރުވުމަށްޓަކައި އިތުރު ދާއިރާތަކަށް ފުރުޞަތު ދީ އިޤްތިޞާދު ސިންދަފާތު 

ުކރުމަކީ އަހުމިއްޔަތުކަން ދޭންޖެހޭ ކަމެކެވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ އިޤްތިޞާދު ސިންަދފާތުކުރުމަށްޓަކައި މާލީ ދާއިރާ )ފައިނޭންޝަލް ސެކްޓަރ( އިތުރަށް 

ތަރައްޤީ ކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ފިޔަވަޅެކެވެ. 

އިޤްތާިޞުދ ިސްނަދފުާތުކުރަމްށަޓަކއި މާލީ ިޞާނަޢތް

މާލީ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ މައިގަނޑު ތިން ބަޔަކީ ބޭންކިންގ، އިންޝުއަަރންސް އަދި ކެޕިޓަލް މާރކެޓެވެ. ދިރާސާތަކުން ދައްކާޮގތުގައި ރަނގަޅު މާލީ ނިޒާމެއް 

ޤާއިމުޮކށްފައިވާ ޤައުމުތައް، ބާރު ދުވެލީގައި ތަރައްޤީވަމުންދެއެވެ ]9[.

މާލީ ނިޒާމް ތަރައްޤީޮކށް ހަރުދަނާކުރުމުން، ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަާފރިތައް ފުޅާކުުރމަށާއި އައު ވިޔަފާރިތައް މާރކެޓަށް ވަނުމަށް ފުރުޞަތު ލިބެއެވެ. އެއީ 

އެ ވިޔަފާރި ހިންގުމަށާއި އައު ވިޔަފާރިތައް ބާޒާރުގައި ހިފަހައްޓާލުމަށް ފައިސާ ލިބޭނެ މަގު ފަހިވާނެތީއެވެ. ފަންޑު ޯހދުމަށްޓަކައި ހަމައެކަނި ބައިނަލްއަޤުވާމީ 

ބާޒާރަށް ބަޯރސާ ވުމުގެ ބަދަލުގައި ޮޑމެސްޓިކް މާރކެޓް މެދުވެރިޮކށް ވެސް ފައިސާ ޯހދިދާނެއެވެ. މިޮގތުން، ޮޑމެސްޓިކް މާރކެޓަށް އަމާޒުޮކށް ހިއްސާ އާއި 

ޮބންޑު އަދި ޞުކޫކު ފަދަ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްގެ ބާވަތްތައް ވިއްކުމަކީ ކުރެވިދާނެ ކަމެކެވެ. އަދި ސަރުކާރުން ހިންގާ އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކާއި، ސަރުކާރު 

ހިންގުމުގެ ޚަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ވެސް ޮބންޑް އަދި ޞުކޫކް ވިއްކައިގެން ފައިސާ ޯހދިދާނެއެވެ. އަދި އައު ސިނާޢަތެއް އިޤްތިޞާދަށް ގެނައުމާއި، 

ޢުމްރާނީ ޚިދުމަތްތަކާއި އައު ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަޞީލަތްތައް ތަޢާރަފުކުރުމަށްޓަކައި މި ފައިސާ ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.

އިން  )އައި.އެފް.ސީ(  ޯކޕަރޭޝަން  ފައިނޭންސް  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ވާހަކަ ދެކެވޭއިރު  ޯހދުމުގެ  ފަންޑު  ފުޅާކުރުމަށް ބޭނުންވާ  އިޤްތިޞާދު  ިވޔަފާރިއާއި 

ިދވެހިރާއްޖޭގައި ޮކށްފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް އަލިއަޅުވައިލުމަކީ މުހިްނމުކަމެކެވެ. މި ޯކޕަރޭޝަނުން ވަނީ 1983 އިން ފެށިގެން މިހާތަނަށް 157 މިލިއަން 

ޔޫއެސް ޮޑލަރު އިންވެސްޓްޮކށްފައެވެ. އެޮގތުން، ރާއްޖޭގެ ހައުސިންގ ޑިވެޮލޕްމަންޓް ޯކޕަރޭޝަންގައި $2.25 މިލިއަން ގެ އިކުއިޓީ އިންވެސްޓްމަންޓެއްވެސް 

އައި.އެފް.ސީ އިން ވަނީ ޮކށްފައެވެ. ހައުސިންގ ފައިނޭންސް ގެ އިތުރުން އެހެނިހެން ިވޔަފާރިތަކަށްވެސް އައި.އެފް.ސީ އިން އިންވެސްޓްޮކށްފައިވެއެވެ. އެޮގތުން، 

ަވތަނިއްޔާ ޓެލެޮކމް މޯލްޑިވްސް )މިހާރުގެ އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް( އާއި، ބޭންކް ޮއފް މޯލްޑިވްސް އާއި “ދަ ޝަންގްރި-ލާ ގްރޫޕްސް ވިލިނގިލި ހޮޓެލް” އަށް 

އައި.އެފް.ސީ އިން ވަނީ އިންވެސްޓްޮކށްފައެވެ ]10[. މި ކުންފުނިތަކަށް އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ޮގތުގައި ލިބުނު ފައިސާއަކީ އެކުންފުނިތައް ކުރިއެރުވުމަށާއި 

ިހންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށާއި ވާދަވެރިކަމާއެކު މާކެޓްގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ލިބިގެންދިޔަ ވަރަށް ޮބޑު އެހީއެކެވެ.

ިންނމްުނ

ިދވެހިރާއްޖެ ފަދަ ކުރިއަރަމުން އަންނަ އިޤްތިޞާދުތަކުން އެހެން ޤައުމުތަކަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ބަޯރސާ ވާން ޖެހިފައި ވާތީ ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ކުޑަ ބަދަލެއް 

ައއި ކަމުގައިވިޔަސް މިފަދަ ޤައުމުތަކަށް ޮބޑު އަސަރެއް ކުރެއެވެ. އެހެްނކަމުން އިތުރު ސިނާޢަތުތައް ތަޢާރަފު ކުރުމާއި ފުޅާކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ އެ 

ަޤއުމެއްގެ އިޤްތިޞާދަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުޑަ ކުރުމަށް އެޅޭނެ މުހިންމު ފިޔަވަޅެކެވެ. ރާއްޖެއަށް ބަލާނަމަ ޓެކްނޮޮލޖީއާއި އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ފަދަ 

ދާއިރާތައް ފުޅާކުރުމަކީ އެހެން ހުރިހާ އިންޑަސްޓްރީތަކަށް ވެސް އެއިން މަންފާކުރާނެ ކަމެކެވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ އެހެން ޤައުމުތަކުން ޮކށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް 

ިދރާސާޮކށް، ރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގ ސިސްޓަމް އާއި ކެޕިޓަލް މާކެޓް ކުރި އެރުވުމަކީވެސް އިޤްތިޞާދު ސިންދަފާތުކުރުމަށް ވަރަށް ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ.
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