
 

 

 

 

 

(PR)101-AS/101/2022/25 ނަންަބރު:    

 ނޫސް ބަޔާން 

 އިކޮނޮމިކް ރިސާޗް ސެންޓަރު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު 

ސިޔާސަތުތައް   ހާސިލްކުރުމަށް  އްލަނޑުދަނޑިތަ ތަރައްގީގެ ދެމެހެއްޓެނިވި ހަރުދަނާކުރުމަށާއިސަރުކާރުގެ 
 ފޯރުކޮށްދިނުމަށް، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގައި، އިކޮނޮމިކް ރިސާޗް ސެންޓަރެއް  އެހީތެރިކަން ފަންނީ ޭބނުންވާ

ދިޔަ   (www.erc.trade.gov.mv))އީ.އާރް.ސީ( ގާއިމްކުރެވިގެން  ސެންޓަރު  މި  އިފްތިތާހުކޮށްފައެވެ.  ވަނީ  އީ،  މިއަދު 
ގައި    2022ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް )ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ( މޯލްޑިވްސް އާއި މިނިސްޓްރީއާ ދެމެދު ފެުބރުވަރީ  

 ސޮއިކުރެވުނު އެމް.އޯ.ޔޫ އެއްގެ ދަށުން ފޯރުކޮށްދެއްވާފައިވާ ފަންނީ އެހީތެރިކަމާއެކުގައެވެ. 

މަށް،  ހޯދު ހައްލު ގޮންޖެހުންތަކަށް ދިމާވާ ތަރައްގީއަށް ރާއްޖޭގެ ،އަމާޒަކީ އެކޮނޮމިކް ރިސާރޗް ސެންޓަރުގެ 
،ތަރައްގީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްކުރުމަށް ހުރި   މަށް މަގު ފަހިކޮށްދިނުމާއިބޭނުންކުރުވަސީލަތްތައް   ތަފާސް ހިސާާބއި އީޖާދީ

 .ގެނައުމެވެ ަބދަލެއް ޮބޑު ތްތަކަށް ގޮ އެކުލަވާލާގޮންޖެހުންތައް ހައްލުކުރުމަށް ޭބނުންވާ ސިޔާސަތުތައް 

ކުރުމާއި،  ދިރާސާތައް  ޭބނުންކޮށްގެން  ހިސުާބ  ތަފާސް  ޚާއްސަކުރެވިފައިވަނީ،  މަސައްކަތް  ސެންޓަރުގެ  މި 
އިތުރުކުމަށެވެ.  ސިޔާސަތުތައް ހިއްސާ  އާއްމުންގެ  އެކުލަވާލުމުގައި   އިނޮވޭޝަން ދުނިޔޭގެ ވިސްނުމަކީ ސީގެ.އާރު.އީ 
 އި މެދުވެރިއަކަށް ވުމެވެ.ަބދަލުކުރުމުގަ ހުނަރު ޢިލްމާއި ދެމެދު ރައްޔިތުންނާ ދިވެހި ސަރުކާރާއި ސެންޓަރުތަކާއި

މިނިސް މިދިޔައީ،  ފެށިގެން  މަސައްކަތް  ގެ  ވިޔަފާރި، އީ.އާރް.ސީ  އެއްގޮތަށް،  މޭންޑޭޓާއި  ޓްރީގެ 
އިންވެސްޓްމަންޓް، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކާއި، ވަޒީފާގެ ާބޒާރާ ެބހޭ ދިރާސާތަކުންނެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި، 

ދަށް އަންނަ ލޮޅުންތަކާއި، އެހެނިހެން ދާއިރާތަކަށް މި ދިރާސާތައް ފުޅާކުރުމަށްވެސް ރާވާފައި ވެއެވެ. މި ދިރާސާތަކުން އިގްތިސާ
ސިޔާސަތުތައް  ބޭނުންވާ  ގާއިމްކުރުމަށް  ހަމަހަމަކަން  މިންތީގެ  އަދި  ގިންތި  ފުރުސަތުތަކާއި  ހުރި  ކުރިއެރުވުމަށް  އިގްތިސާދު 

ދާރާތަކާއި  އެކުލަވާލުމަށް އިލްމީ ަބހުސްތަކަށް މަގު ފަހިވެގެން ދާނެއެވެ. ހަމައެހެންމެ، އީ.އާރް.ސީ ގެ ތެރެއިން، ސަރުކާރުގެ އި
ދޭ   ހިސާބުތަކަށް  ތަފާސް  ގުޅިގެން،  ޖަމިއްޔާތަކާ  ަބއިނަލްއަގްވާމީ  އަދި  ޖަމިއްޔާ  މަދަނީ  އެކަޑީމިއާ،  ސެކްޓަރ،  ޕްރައިވެޓް 

 އަހަމިއްޔަތުކަން އިތުރުކޮށް،  ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީއަށް ކުރާ މަސައްކަތް ފުޅާކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވިގެންދާނެއެވެ.

މިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފް އިކޮނޮ މިނިސްޓްރީ އޮ   
 މާލެ، 

 ދިވެހިރާއްޖެ 



ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އިކޮނޮމިކް  އޮފް  މިނިސްޓަރ  ރަސްމިއްޔާތުގައި،  ހުޅުވުމުގެ  ސެންޓަރު  ރިސާޗް  އިކޮނޮމިކް 
ކަނޑައެޅުމުގައި ދިރާސާކުރެވި، ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ލިބިގެން ފައްޔާޟް އިސްމާއިލްގެ ވާހަކަފުޅުގައި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް  

މައުލޫމާތުތަކެއް  ކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކުގައި ޒަމާނުއްސުރެ  އެ ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލުމުގެ މުހިއްމު
އެއްކުރެވިފައި ހުރިނަމަވެސް، ގިނަ މައުލޫމާތެއް ހުރީ ދިރާސާތަކާއި ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް  

ލޫމާތުތައް ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް ބަދަލުކޮށް ެބލެހެއްޓުމަށް މަގުފަހިވެ، ސިޔާސަތުތައް ނޫންކަމާއި، އީ.އާރް.ސީ ގެ ތެރެއިން މި މައު
 ކަނޑައަޅަން ފަސޭހަވެގެން ދާނެކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ބިނާކޮށް   ދިރާސާއަށް  ގެންދިޔަ  ކުރިއަށް  ސެންޓަރުން  ރިސާޗް  އިނޮކޮމިކް  ރަސްމިއްޔާތުގައި،  މިއަދުގެ 
" އީ.އާރް.ސީ  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  ކަރުދާސް  ދިރާސާ  ޓައިމްސް"  ޕެންޑަމިކް  ޕޯސްޓް  އިން  ޑައިނަމިކްސް  މާރކެޓް  ލޭަބރ 

ގެ ކުރިން ވަޒީފާތައްހުރި    19-ވެްބސައިޓުގައި ޝާއިއުކުރެވުނެވެ. މި ދިރާސާގައި، އިގްތިސާދުގެ އެކިއެކި ދާއިރާތަކުގައި ކޮވިޑް
 އައިސްފައިވާ ަބދަލުތަކާއި ވަޒީފާ ާބޒާރުގެ ވިލުންވެރިކަމާއި އިއާދަވަމުންދާ ގޮތާއި ކޮވިޑްގެ ކާރިސާގެ ފަހުން، ވަޒީފާގެ ާބޒާރަށް

 މިންވަރަށް ތަފްސީލްކޮށް ަބލާލެވިފައިވާނެއެވެ. 

ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްގެ   ރެޒިޑެންޓް  މޯލްޑިވްސްގެ  ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ  ރަސްމިއްޔާތުގައި،  ހުޅުވުމުގެ  އީ.އާރް.ސީ 
ރިސާޗް  ވާހަކަފުޅުގައި    ސިޔާސަތުތައް މުހިއްމު  ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  ފުޅާކޮށް   މަސައްކަތް   ންޓަރގެސެ   އިކޮނޮމިކް 

  އޮތް   ކުރިއަށް   ސަަބުބން   މިސެންޓަރުގެ  އަދި.  ލިިބގެންދާނެކަން ފާހަގަކުރިއެވެ   އެހީތެރިކަން   ޔޫއެންޑީޕީގެ   އެކުލަވާލުމުގައި
 ހަމަކުރުމަށް ފައި ޤައުމުތަކާ އެހެން ޕެސިފިކްގެ އޭޝިއާ، ނާވެހަރުދަ   ގުންތެރިކަންހިން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ   މުސްތަޤްަބލުގައި

 ލިިބގެންދާނެކަމަށްވެސް ހާމަކުރެއްވިއެވެ. ފުރުސަތުވެސް އިތުރުކުރުމުގެ ޤާިބލިއްޔަތުކަން ޭބނުންވާ

މަސައްކަތުގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓާއި ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން ކުރެވެމުންދާ  
މިނިސްޓްރީން   ،ތެރެއިން ހާސިލްކުރުމަށް  )އެސް.ޑީ.ޖީ(  ގޯލްސް"  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  "ސަސްޓެއިނަަބލް  އާއި  އެޖެންޑާ  ތަރައްގީގެ 

 ދާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ފަރާތުގެ އެއްާބރުލުން އިތުރުކޮށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުން ކުރަމުންދާ ކަންކަމުގައި ދެ

 


