ސް ވިޔަ ފާރި
ގެސްޓްހައު 
އ ްިގތ ާިޞ ުދ ެގ ަފއ ާިދ ެއ ްނ ެމ ަނ ްށ

ިސ ތް
ފި ުހރ ް
			
ސ!
ސ ްޓ ަހ ުއ ް
ނ – ަމގޭ ގެ ް
ނޖީ ް
ަރ ުށ ަތ ަރ ްއގީ ގެ އި ް

4

		
ދި ެވހި ަރ ްއޔި ުތ ް
ނ ެގ ޑި ޮމކް ެރޓި ކްޕާޓީ ެގ ަ 3އ ަހ ުރ ެގ ަތޖްރިބާ

6

ނ
ނ ެގ ޯވޓްލު ެމ ްއ ެނތި ަގ ަދބާ ުރ ް
ަރ ްއޔިތު ް
				
ސ ުރކާ ުރގެ ަތޖްރިބާ!!
ެވ ި
ކ ާ
ރ ަކ ް
ރ ަ
ނ ު

7

ޞ ަރ ަޙ ްއ ީ
ދ
ެއމް ޑީޕީގެ ެދ ް
ނ ޮއތް ަދ ުއ ުރ ަގއި ަ
				
ނގާ ެނ ަހ ަރކާތް ަތ ްއ!
ަތ ަރ ްއޤީ ައ ް
ށ ހި ް

8

		
ރ އާމް ަދނީ
ކ ާ
ނ ާ
ނ ައ ް
ޝ ރޫޢި ް
ސ ަމ ް
ސ ޓް ަހ ުއ ް
ގެ ް
ދޒާ ު

9

				
ނ
ޝ ް
ލ ޭ
ޮޖއި ް
ރ ަ
ނ ްޓ ޑ ެކް ަ

12
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އ ުިތ ަރ ްށ ުފ ާޅ ެވ ާއ ޮގފ ަިތ ްއ ުއ ެފދ ެިގ ްނ ޫނނީ ައ ަލ ްށ މިސ ާިނ ައ ަތ ްށ ަވ ްނ ަނ ދ ެިވހ ްިނ ަނ ްށ
ސ
މ ަިކ ްނ ުކ ުރ ުމ ަގއި ަތ ްކލ ްީފ ަތ ެކ ްއ ެވ ެއ ެވ .މި ެހ ްނ ަކ ުމ ްނ މ ަިކ ަމ ްއ ޮއ ްތ ެއ ްނ ެމ ުލއި ަތ ަނ ަވ ް
ސ ެގ ވ ަިޔ ާފރި ުފ ާޅ ުކ ުރ ެމ ެވ.
ސ ަހ ުއ ް
ަމ ަގކީ ެގ ް

ސ!
ސ ްޓ ަހ ުއ ް
ނ – ަމގޭ ގެ ް
ނޖީ ް
ަރ ުށ ަތ ަރ ްއގީ ެގ އި ް
ަ 2011ގއި ަދ ުއ ަލ ަތ ްއ  1.9ބިލ ަިއ ްނ ުރފ ާިޔ ަފ ުތ ުރ ެވރ ަިކ ުމ ެގ ސ ާިނ ައ ުތ ްނ
ސޓ ެީގ ޮގ ުތ ަގއި  872.6މިލ ަިއ ްނ ުރފ ާިޔ ަވނީ
ލިބ ަިފއ ެިވ ެއ ެވ މ ެީގ ެތ ެރއ ްިނ ޓީޖ ެީއ ް
ލިބ ަިފ ެއ ެވ .މި ެހ ްނ ަކ ުމ ްނ މ ެީގ ްނ ޭދ ަހ ްއ ޮކ ްށ ެދނީ ދ ެިވހ ާިރ ްއ ޭޖ ެގ ަފ ުތ ުރ ެވރ ަިކ ުމ ެގ ސ ާިނ ައ ަތކީ
 2ބިލ ަިއ ްނ ޑ ޮ ަލ ާރ ާގ ްތ ުކ ާރ ސ ާިނ ައ ެތ ްއ ަކ ެމ ެވ.
ބ ސ ާީދ ާއ ްމ ަދނ ެީގ
ސ ުރ ާކ ަރ ްށ ލި ޭ
ާރ ްއ ޭޖ ެގ އ ްިޤތ ާިސ ުދ ެގ  70%ހ ްިއ ާ
ސ ޮކ ްށ ައދި ަ
މި ެހ ްނ ަކ ުމ ްނ މިސ ާިނ ައ ުތ ަގއި
ސ ްޓރ ެީއ ެވ.
 29%ހ ްިއ ާ
ސ ުކ ަރނީ ުޓ ައރ ަިޒ ްމ އ ްިނ ަޑ ް
ސ ުރ ާކ ުރ ެގ
ސ ުތ އ ުިތ ުރ ުކ ުރ ަމކީ ެއ ްމޑީޕީ ަ
ގ ަިނ ުގ ަނ ަރ ްއޔ ުިތ ްނ ަނ ްށ ަބއ ެިވރ ުިވ ުމ ެގ ުފ ުރ ަ
ސރި ޫޓރ ަިޒ ްމ ަތ ާއ ަރ ްފ ުކ ުރ ަމކީ މ ަިކ ުމ ެގ ެފ ުށ ެމ ެވ.
ައ ާމ ެޒ ެކ ެވ .މި ޮގ ުތ ްނ
ލ.ގ ުމ ަގއި ައ ްއ ޭ
ަ
ަފ ުތ ުރ ެވރ ަިކ ަމކީ ާރ ްއ ޭޖ ަގއި ެދ ެމ ެހ ްއ ެޓނިވި ޮގ ެތ ްއ ަގއި ާގއ ްިމ ެވ ހ ަިގ ުމ ްނ ާދ
ލ ުލ ްނ ެދ ެކ ައ ުތ ްނ ހިފ ަިފ ެއ ެވ 1972 .އ ްިނ ެފށ ެިގ ްނ
ސ ާިނ ައ ެތ ްއ ަކ ްނމި ާހ ުރމި ޮއތީ ޮ
ަފ ުތ ުރ ެވރ ަިކ ުމ ަގއި ަހ ަރ ާކ ްތ ެތރިވި ގ ަިނވ ަިޔ ާފރ ެިވރ ްިނ ެގ ރ ޯިސ ްޓ ަތ ްއ މި ާހ ުރ ަވނީ އ ުިތ ަރ ްށ
ޝ ހޫ ުރ ްބ ޭރ ްނ ްޑ ަނ ްނ ަތ ަކ ްށ ަބ ަދ ުލ ެވ ަފ ެއ ެވ –
ސ ުދނ ޭިޔ ެގ ަމ ް
ަތ ަރ ްއގ ުީކ ެރވި ާރ ްއ ޭޖ ަގއ ެިވ ް
ޝ ްނ ްގރ ާިލޮ ،ކ ްނ ެރ ްޑ ،ހ ްިލ ަޓ ްނާ ،ތ ްޖު ،ޖ ެމއ ާިރ،
ަވ ްނ ެއ ްނ ޮއ ްނލީަ ،ޑ ްބލ ުިއެ ،
ޝ ަރ ަޓ ްނަ ،
ނ ާއ ްއ ުމ ެވ ަފ ެއ ެވ .މި ެހ ްނ ަކ ުމ ްނ ަފ ުތ ުރ ެވރ ަިކ ްނ
ުޑސ ްިޓ ާތނީަ ،ބނ ަިޔ ްނ ްޓރީ ަފ ަދ ަނ ްނ ަތ ްއ ަވ ީ

ސ ެގ ައ ަދ ުދ ަ 91ގއި ާވއ ުިރ،
ިސ ްޓރީ ޮކ ްށ ަފއި ާވ ޮހ ާޓ ެ
ސ ްޓ ަހ ުއ ް
/ގ ް
މި ާހ ުރ ާރ ްއ ޭޖ ަގއި ަރޖ ް
ސ ާގއ ްިމ ެވ ަފއ ަިވނީ ާރ ްއ ެޖ ެގ ަ 20ރ ުށ ަގ ެއ ެވާ .ރ ްއ ޭޖ ެގ ޮކ ްނ ެމ
ސ ްޓ ަހ ުއ ް
މ ަިފ ަދ ެގ ް
ސ ުގ ްދ ަރ ީތ ރީތ ަިކ ްނލިބ ަިފއި ާވ ައދި ެއ ެހ ްނ ަރ ެށ ްއ ަފ ަދ ޮގނ ުޑ ޮދ ެށ ްއ ލިބ ެިގ ްނ ާވ
ަރ ަށކ ެީވ ް
ަތ ެނ ެކ ެވާ .ރ ްއ ެޖ ައ ްށ ަފ ުތ ުރ ެވރ ްިނ ައ ްނ ަނނީ ަވއ ެިގ ަމ ުގ ްނ ެނ ެވ .މި ާހ ުރ ައ ްނ ަނ ެއ ައ ަރ ަލއ ްިނ ަތ ުކ ެގ
ސ
ޯލ ްޑ ެފ ްކ ަޓރ ައ ްށ ަބ ާލއ ުިރ ުހރީ ަ 64/75ޕ ެ
ސ ްނ ްޓ ަގ ެއ ެވ (މ ެީގ ާމ ަނ ައކީ ައދ ެިވ ް
ރލއ ްިނ ަތ ުކ ެގ
ސ ުތ މި ާހ ުރ ައ ްނ ަނ ެއ ައ ަ
 600000އ ުިތ ުރ ަފ ުތ ުރ ެވރ ްިނ ެގ ަނ ުއ ުމ ެގ ުފ ުރ ަ
ސ ަފ ުތ ުރ ެވރ ްިނ
ރލއ ްިނ ަތ ުކ ްނ ައދ ެިވ ް
ާޖ ަގއ ްިނލިބ ެިދ ެއ ެވ) .މ ެީގ ާމ ަނ ައކީ މ ަިފ ަދ ެއ ައ ަ
ެގ ަނ ުއ ުމ ެގ ާޖ ަގ ޮއ ްތ ަކ ެމ ެވ .މ ާިޖ ަގ ުފ ޭރނީ ައ ްނ ަނ ަފ ުތ ުރ ެވރ ްިނ ަނ ްށ އ ުިތ ުރ ޮޕ ޮރ ަޑ ްކ ްޓ ެއ ްއ
ސ ަތ ުކ ެގ ާކމ ާިޔބ ަީއ ްށ ަބ ާލއ ުިރ
ސ ްޓ ަހ ުއ ް
ޯފ ުރ ޮކ ްށ ެދވ ެިގ ްނ ެނ ެވ .މި ާހ ުރ ާރ ްއ ޭޖ ަގއި ހ ްިނ ާގ ެގ ް
މ ްިޕ ޮރ ަޑ ްކ ްޓ މ ަިވނީ ެފނ ަިފ ެއ ެވ.
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ނގެ ޑި ޮމކް ެރޓި ކްޕާޓީގެ ަ 3އ ަހ ުރގެ
ދި ެވހި ަރ ްއޔިތު ް
ަތޖްރިބާ

ނ
ނ ެގ ޯވޓްލު ެމ ްއ ެނތި ަގ ަދބާ ުރ ް
ަރ ްއޔިތު ް
ސ ުރކާ ުރ ެގ ަތޖްރިބާ!!
ކ ާ
ެވރި ަކ ް
ރ ަ
ނ ު

ސ ްއ ަކ ްތ
ިސ ްޓ ރ ޯިސ ްޓ – ެ 11218އ ްނ ުދ – ަތ ަރ ްއގ ުީކ ުރ ުމ ެގ ަމ ަ
ޫ 851.1ޓރ ް
ެފށ ެިގ ްނ ުކރ ަިއ ްށ ެގ ްނ ެދ ުވ ުނ،

ލ ެގ ަވއ ެިގ
ާ 1.1ރ ްއ ެޖ ައ ްށ ަފ ުތ ުރ ެވރ ްިނ ާއ ްއ ުމ ޮކ ްށ ައ ްނ ަނނީ ަވއ ެިގ ަމ ުގ ްނ ަކ ުމ ަގއިވީއ ުިރ ާމ ޭ
ނދ ުރ ެގ ަތ ަރ ްއގ ަީވނީ ުހ ްއ ުޓ ާވ ާލ ަފ،
ަބ ަ

ސ ޫކ ްލ ާގއ ްިމ ުކ ުރ ަމ ްއ ަޓ ަކއި،
ލ.ގ ާމ
ޮ
ޝ ަނ ްލ ޮހ ެޓ ްލ ް
ހދ.ނޅ ަިވ ަރ ްނ ަފ ުރ ަގއި އ ްިނ ަޓ ޭނ ަ
ަ 2.2
ް 2ޓ ެރއިނ ްިނ ްގ ރ ޯިސ ްޓ ުކ ްއ ަޔ ްށ ޫދ ުކ ެރ ުވ ުނ،

ސ ޮއތީ ޫޔ ަރ ްޕ ަކ ުމ ަގއިވީއ ުިރ މ ަިފ ަދ ަގ ުއ ުމ ަތ ުކ ްނ
ާ 2.2ރ ްއ ޭޖ ެގ ަފ ުތ ުރ ެވރ ަިކ ުމ ެގ ެއ ްނ ެމ ޮ
ބ ުޑ ހ ްިއ ާ
ސ ދީ ެއ ަކ ުމ ެގ
ސނީ ަހ ްއ ުގ ެގ ަތ ުކ ެގ ުއ ޫ
ަގ ޫ
ބ ްލ ުކ ާރ ާއ ްއ ުމ އ ްިނ ާ
ސ ްލ ަތ ަކ ްށ ުފ ަރ ަގ ް
ިސ ަފ،
ަ
ސ ަބ ުބ ްނ ޫޔ ަރ ުޕ ްނ ަފ ުތ ުރ ެވރ ްިނ ައ ުއ ުމ ަގއި ހ ަީނ ުރ ަކ ްނ ަވނީ ައއ ް

ސ ަކ ްނ ަޑރީ
ޝ ަނ ްލ ްޓ ޭރނ ްިނ ްގ ެ
ަ 3.3ފ ުތ ުރ ެވރ ަިކ ާމ ުގ ުޅ ްނ ުހރި ާދއ ާިރ ަތ ުކ ެގ ޮވ ޭކ ަ
ސ ޫކ ްލ ަތ ުކ ަގއި ހ ްިނ ުގ ަމ ްށ އ ްިނ ާޓ ްނޝ ްިޕ ްޕ ޮރ ްގ ާރ ްމ ެއ ުކ ަލ ާވ ެލ ުވ ުނ،
ް
ސ ުތ
ަ 4.4ފ ުތ ުރ ެވރ ަިކ ުމ ެގ ާދއ ާިރއ ްިނ ުކދި ައދި ެމ ުދ ަފ ްނތ ެީގ ވ ަިޔ ާފރ ަިއ ްށ ުފ ުރ ަ
ިސ ްޓ ވ ެިލ ްޖ
ުހ ުޅ ާވ ުލ ަމ ްއ ަޓ ަކއި،
'އ ްއ ޭ
ސރި' ްޕ ޮރ ެޖ ްކ ްޓ ެއ ްއ ެގ ަދ ުށ ްނ ޫޓރ ް
ލ.ގ ުމ ަގއި ަ
ަ
ސ ްއ ަކ ްތ ެފ ުށ ުނ،
ަތ ްއ ާޔ ުރ ުކ ުރ ުމ ެގ ަމ ަ
ިސ ްޓ ރ ޯިސ ްޓ ަތ ުކ ެގ
ސ ްޓ ުކ ުރ ަމ ްށ ހ ްިތ ަވ ުރދ ުިނ ުމ ެގ ޮގ ުތ ްނޫ ،ޓރ ް
ަ 5.5ފ ުތ ުރ ެވރ ަިކ ަމ ްށ އ ްިނ ެވ ް
ބ ެނ ޮގ ަތ ްށ ޫޓރ ަިޒ ްމ
ސ ުތ ލި ޭ
ލ ްީސ ެގ ުމ ްއ ަދ ުތ ަ 50އ ަހ ަރ ްށ އ ުިތ ުރ ުކ ުރ ުމ ެގ ުފ ުރ ަ
ިސ ާލ ްހ ެގ ެނ ުވ ުނ،
ާގ ޫނ ްނ ަނ ްށ އ ް

ބ ުނ ްނ
ސވ ަިޔ ާފރި ުކރ ެިއ ުރ ުވ ަމ ްއ ަޓ ަކއި ަދ ުތ ުރ ަފ ުތ ުރ ެގ ނި ާޒ ްމ ައކީ ޮކ ްނ ެމ ެހ ްނ ޭ
ސ ްޓ ަހ ުއ ް
ެ 3.3ގ ް
ސ ަފ؛ ަނތ ާީޖ ައކީ
ަވސ ަީލ ެތ ްއ ،މ ަިކ ްނ ަވނީ ުކރ ެިއ ުރ ުވ ުމ ެގ ަބ ަދ ުލ ަގއި ަފ ަހ ަތ ްއ ަޖ ްއ ާ
ސ ްނ ްޓ ަދނީ ަދ ުތ ުރ ަފ ުތ ަރ ްށ،
ބ ެއ ްއ ެޗ ްއ ެގ ަ 60ޕ ެ
ލި ޭ
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ޞ ަރ ަޙ ްއދީ
ެއމް ޑީޕީ ެގ ެދ ް
ނ ޮއތް ަދ ުއ ުރ ަގއި ަ
ނގާ ެނ ަހ ަރކާތް ަތ ްއ!
ަތ ަރ ްއޤީ ައ ް
ށ ހި ް
'އއ ެިލ ްނ ްޑ ްޓ ައރ ަިޒ ްމ – މީ ުހ ްނދިރ ުިއޅޭ ަރ ްށ ަރ ުށ ަގއި ުޓ ައރ ަިޒ ްމ ެގ
ާ 1.1ރ ްއ ޭޖ ަގ ިއ ަ
ސ ުރ ާކ ުރ ެގ ަ 5އ ަހ ުރ ެތ ޭރ ަގއި
ވ ަިޔ ާފރި' ުފ ާޅ ޮކ ްށ ުކރ ެިއ ުރ ުވ ަމ ްއ ަޓ ަކއި ެއ ްމޑީޕީ ަ
ިލއ ްނ ުރފ ާިޔ ެގ ަތ ަރ ްއގ ެީގ ާމލީ ެއހީ ޯފ ުރ ޮކ ްއ ޭދ ެނ،
ަދ ުއ ަލ ުތ ްނ  120މ ަ
/ބ ްޑ ެއ ްނ ްޑ
ސ ެ
ސ ުތ ެގ ަދ ުށ ްނ ޮހ ާޓ ެ
ސ ްޓ ަހ ުއ ް
/ގ ް
ސ ުރ ާކ ުރ ެގ މިސ ާިޔ ަ
ެ 2.2އ ްމޑީޕީ ަ
ސ ޭޓ/ޕ ްިކނ ްިކ ައއ ެިލ ްނ ްޑ
/އއ ެިލ ްނ ްޑއ ްިނ ު
/ޓ ައރ ްިސ ްޓ ވ ެިލ ްޖޯ /ހ ްމ ް
ސ ްޓ ަ
ްބ ެރ ްކ ަފ ް
ސތި ަފހި ޮކ ްށ ޭދ ެނ،
ާތ ަރ ްފ ުކ ުރ ުމ ެގ ުފ ުރ ަ
ާ 3.3ރ ްއ ޭޖ ަގއި ަފ ުތ ުރ ެވރ ަިކ ުމ ެގ ވ ަިޔ ާފރި ހ ްިނ ާގ ެއ ަކ ުމ ެގ ެތ ެރ ައ ްށ
ބ ްނ ެކ ްއ ާގއ ްިމ ޮކ ްށ ަ 5އ ަހ ުރ ެގ ެތ ޭރ ަގ ިއ
ބ ުނ ްނ ާވ ަފ ާރ ްތ ަތ ަކ ްށ ަތ ަރ ްއގ ެީގ ޭ
ަވ ްނ ަނ ްނ ޭ
 227މިލ ަިއ ްނ ުރފ ާިޔ ެގ ޯލ ްނ ެއހ ޯީފ ުރ ޮކ ްއ ެދ ޭވ ެނ،
ސ ޮކ ްށ 4135
ު 4.4ހ ަނ ުރ ެގ ްޕ ޮރ ްގ ާރ ްމ ެގ ެތ ެރއ ްިނ ަފ ުތ ުރ ެވރ ަިކ ުމ ެގ ސ ާިނ ައ ަތ ްށ ޯފ ަކ ް

ްޓ ޭރނ ްިނ ްގ ްޕ ޮރ ްގ ާރ ްމ ހ ްިނ ޭގ ެނަ .އދި ަފ ުތ ުރ ެވރ ަިކ ުމ ެގ ާދއ ާިރ ައ ްށ ުގޅޭ ެއ ެހނި ެހ ްނ
ަތ ްމރ ްީނ ަތ ްށ ުޖ ްމ ަލ ޮކ ްށ ހ ްިނ ޭގ ް 13500ޕ ޮރ ްގ ާރ ްމ ެތ ޭރ ަގއި ހ ެިމ ޭނ ެނ.
ސ ެގ ވ ަިޔ ާފރި ުމޅ ާިރ ްއ ެޖ ައ ްށ ަފ ުތ ާރ ުލ ަމ ްށ ަޓ ަކއި ެއ ަފ ަދ ަރ ްށ ަތ ުކ ެގ
ސ ްޓ ަހ ުއ ް
ެ 5.5ގ ް
ބ ުނ ްނ ާވ ުއ ްމ ާރނީ
ީ/ޓ ުއ ްނ) ޭ
ެތ ެރއ ްިނ މީ ުހ ްނ ާއ ާބދީ ާވ ެނ ޮބ ެޑތ ަިރ ްށ ަތ ުކ ަގއި (ސިޓ ަ
ޝ ޫރ ަތ ްއ
ަތ ަރ ްއގ ެީގ ަނ ުއ ަމ ްށ ާބ ުރ ެއ ުޅ ާމަ ،އދި ެއ ެހ ްނ ަރ ްށ ަތ ުކ ަގއި މ ަިފ ަދ ަތ ަރ ްއގ ެީގ ަމ ް
ަކ ުއ ްނސ ްިލއ ްިނ ހ ްިނ ުގ ަމ ްއ ަޓ ަކއި ަމ ުގ ަދ ްއ ަކއިދީ ެއހ ެީތރ ަިކ ްނ ޯފ ުރ ޮކ ްށ ޭދ ެނ،
ަ 6.6ދ ުތ ުރ ަފ ުތ ުރ ެގ ނި ާޒ ުމ ަހ ުރ ަދ ާނ ުކ ުރ ާމ ެއ ުކު ،ދ ްއ ާވ ުއ ަޅ ަނ ުދ ެގ ެފ ްނ ަވ ުރ އ ުިތ ުރ ުކ ުރ ާމަ ،އދި
ސ
ޭ
ބ ުނ ްނ ާވ ގ ަިމ ަތ ެހ ުދ ުމ ެގ އ ުިތ ުރ ްނ ެފރ ެީގ ނި ާޒ ްމ ަގ ާވއ ުިދ ްނ ރ ޯިސ ްޓ ަތ ަކ ްށ ެވ ް
ސ ުމ ްނ ާދ ާތ ަވ ްލ ެއ ްއ ެގ ަދ ުށ ްނ ުކރ ަިއ ްށ ެގ ްނ ެދ ޭވ ެނ
ަޖ ްއ ަ

ރ އާމް ަދނީ
ކ ާ
ނ ާ
ނ ައ ް
ޝ ރޫޢި ް
ސ ަމ ް
ސ ޓް ަހ ުއ ް
ގެ ް
ދޒާ ު
ނދ ެގ
ޝ ޫރ ަފ ަށއ ަިގ ުތ ުމ ެގ ޮގ ުތ ްނ ާރ ްއ ޭޖ ެގ ާ 7ދއ ާިރ ެއ ްއ ަގއ ަިގއިެ 1500 ،އ ު
•މި ަމ ް
ސ ަތ ަރ ްއޤީ ުކ ެރ ޭވ ެނ.
ސ ްޓ ަހ ުއ ް
ައ ަދ ަދ ްށ ެގ ް
•މި ނ ްިސ ަބ ުތ ްނ ާރ ްއ ެޖ ެގ ާ 7ދއ ާިރ ަގއި
ސ ަތ ަރ ްއޤީ ުކ ުރ ްނ.
ަހ ުއ ް

ސ ްޓ
ެ 10500އ ު
ނދ ެގ ައ ަދ ަދ ްށ ެގ ް

ސއިފ ަިނ ަމ
• ުދ ާވ ަލ ަކ ްށ  80ޑ ޮ ަލ ުރ ެގ ޭރ ުޓ ްނ ެއ ެ
ނދ ްއ ޭދ ްނ ަހ ަމ ަޖ ްއ ަ
• ޮކ ްނ ެމ ާދއ ާިރ ައ ަކ ްށ  120,000ޑ ޮ ަލ ުރ ުދ ާވ ަލ ަކ ްށ ލިބ ެިގ ްނ ާދ ެނަ .އދި
ުދ ާވ ަލ ަކ ްށ  840,000ޑ ޮ ަލ ުރ ުމޅި ާރ ްއ ެޖ ައ ްށ ަވ ްނ ާނ ެނ.
• ުމ ިޅ ައ ަހ ުރ  43,800,000ޑ ޮ ަލ ުރ ާދއ ާިރ ައ ަކ ްށަ ،އ ި
ދ  306,600,000ޑ ޮ ަލ ުރ
ބ ެނ ަކ ަމ ްށ ަލ ާފ ުކ ެރ ެވ ެއ ެވ.
ުމ ިޅ ާރ ްއ ެޖ ައ ްށ ލި ޭ
ނ ަރ ުށ ެގ މީ ުހ ްނ
ިސ ެގ ެތ ޭރ ަގއި ހ ެިމ ޭނ ީ
•ސ ާީދ ޮގ ެތ ްއ ަގއި ަރ ަށ ްށ ަވ ްނ ަނ ަފއ ާ
ސ ަގއި ައ ާދ ުކ ާރ ަވޒ ާީފ ެގ ުއ ޫޖ ަރ ާއ ައދި ަފ ުތ ުރ ެވރ ްިނ ަރ ުށ ެގ ެއކ ެިއކި
ސ ްޓ ަހ ުއ ް
ެގ ް
ސ
ވ ަިޔ ާފރ ަިތ ަކ ްށ ުކ ާރ ެ
ސ ްޓ ަހ ުއ ް
ސ' ެގ ހޭ ަދއ ްިނ ެނ ެވ .މި ޮގ ުތ ްނ މި ާހ ުރ ެގ ް
'އ ްކ ްޓ ާރ ް
ުހރި ަރ ުށ ެގ ައ ަދ ުދ ު 3ގ ަނ ުކ ުރ ުވ ަމކީ ުކ ެރވ ާިދ ެނ ަކ ެމ ެކ ެވ.
ރ ެގ ަދ ުށ ްނ ަ 10500ވޒ ާީފ ުއ ެފ ޭދ ެނ ެއ ެވަ .އދި 60
ޝ ޫ
•ެ 10500އ ުދމ ަިމ ް

ސ ެއ ުޅ ުމ ްނ ޮކ ްނ ެމ ަރ ެށ ްއ ަގއި ަމ ުދ ެވ ެގ ްނ މ ަިކ ާމ
ސ ްޓ ަހ ުއ ް
ަރ ުށ ަގއި ެގ ް
'އ ްނ ެމ
ުގޅޭ ަ 24ވޒ ާީފ އ ުިތ ުރ ެވ ެގ ްނ ާދ ެނ ެއ ެވޮ .ކ ްނ ެމ ަވޒ ަީފ ަކ ްށ ލ ެިބނީ ެ
ސ ަރ ަށ ަކ ްށ ަވޒ ާީފ ެގ ާއ ްމ ަދނ ެީގ ޮގ ުތ ަގއި ައ ަހ ަރ ުކ
ުކ ަޑ ުއ ޫޖ ަރ' ަކ ުމ ަގއ ެިބލ ަިނ ަމ ެވ ް
ބ ެނ ެއ ެވ.
ު 644,760,000.00ރފ ާިޔލި ޭ
ސ ްނ ްޓ ޮއކ ުިއ ަޕ ްނސ ަީއ ްށ ަބ ާލ) ަރ ުށ ެގ
• ޮކ ްނ ެމ ަފ ުތ ުރ ެވރ ަިއ ުކ (ަ 80ޕ ެ
ސ،
އ ްިގތ ާިސ ުދ ަގއި 'އ ުިތ ުރ ްނ' ހޭ ަދ ުކ ަރނީ ުދ ާވ ަލ ުކ  10ޑ ޮ ަލ ުރ ަކ ުމ ަގއި ެބލ ަިނ ަމ ެވ ް
ބ ެނ ެއ ެވ.
މި ޮގ ުތ ްނ ަރ ަށ ްށ ަވ ްނ ަނ ައ ަދ ުދ ައ ަހ ަރ ުކ ު 472,777,200.00ރފ ާިޔލި ޭ
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• ުޖ ްމ ަލ ސ ާީދ ަރ ުށ ެގ އ ްިގތ ާިސ ަދ ްށ ައ ަހ ަރ ުކ 1,117,537,200.00

ބ ެނ ެއ ެވ.
ުރފ ާިޔލި ޭ
ޝ ޫރ ެގ ަދ ުށ ްނ ަވ ްނ ާނ ެނ ައ ަދ ަދކީ
• ުޖ ްމ ަލ ަގ ުއ ުމ ެގ އ ްިގތ ާިސ ަދ ްށ ައ ަހ ަރ ުކ މ ަިމ ް
ު 5,372,532,000.00ރފ ާިޔ ެއ ެވ.

ސ،
ސ ެޕ ްކ ާޓ ް
ރސ  ،އ ްިނ ް
ސ ްޕ ަލ ާޔ ް
• ޫމ ުދ ުކޅ ަިވ ުރ ަތ ާޢ ަރ ުފ ެވެ ،އ ަކ ާމ ިއ ުގޅޭ ަ
ސކ ުިއރި ީޓ ަބ ަލ ަހ ްއ ާޓ މީ ުހ ްނ ުއ ެފދި ާއ ްމ ަދނީ ޯހ ުދ ުމ ެގ
ސަ ،އދި ެ
ަލއ ްިފ ާގރ ްޑ ް
ަމ ުގ ަތ ްއ ުފ ާޅ ެވ ެގ ްނ ާދ ެނ.
ސ މި ަކ ާމއި ުގޅ ެިގ ްނ ތިރ ަީގއި ާވ ޮގ ްތ ޮގ ުތ ްނ ަފއ ާިދ ަތ ްއ ާވ ެނ:
•މ ެީގ އ ުިތ ުރ ްނ ެވ ް

ޝ ޫރއ ްިނ
ސޓީ) ެގ ޮގ ުތ ަގއި ައ ަހ ަރ ުކ މ ަިމ ް
ސޓީ/ޖ ެީއ ް
ސ (ޓީޖ ެީއ ް
• ުޖ ްމ ަލ ަގ ުއ ުމ ެގ ެޓ ްކ ް
ބ ެނ ެއ ެވ.
ު 368,766,216.00ރފ ާިޔލި ޭ

ރޕ ްޓ ަތ ާކއިަ ،މ ުގ ެހ ުދ ާމ ިއ
ހަ .ރ ްށ ަރ ުށ ަގ ިއ ެއ ައ ޯ
އ ްިޤތ ާިސ ަދ ްށ ޮބ ެޑތި ުކރި ެއ ުރ ްނ ައ ްނ ާނ ެނ ެއ ެވ.

ސ ުތ:
•ސ ާީދ ޮކ ްށ ާނއި ުނސ ާީދ ޮކ ްށ ުހ ުޅވ ެިގ ްނ ާދ ެނ ަކ ަމ ްށ ެބ ެލ ޭވ ަވޒ ާީފ ެގ ުފ ުރ ަ

ީ/މނި ޫފހިފ ުިލ ުވ ުމ ެގ ްގ ޫރ ްޕ ަތ ްއ
ި،ސ ާގފ ު
ށަ .ރ ްށ ަރ ުށ ަގއި ުއ ަފ ްއ ާދ ަދނ ުޑ ެވރ ަިކ ާމއ ަ
ބ މި ަފ ަދ
ސ ްއ ަކ ްތ ަތ ަކ ްށ ަރ ަގ ުޅ ެފ ްނ ަވ ުރ ެގ ާމ ެކ ެޓ ްއ ލި ި
ުއ ެފ ްއ ުދ ާމަ ،އ ްތ ެތރި ަމ ަ
ބ ާއ ްމ ަދނީ އ ުިތ ުރ ެވ ެގ ްނ ާދ ެނ ެއ ެވ.
ސ ްއ ަކ ުތ ްނ ލި ޭ
ަމ ަ

ސ ުތ ަތ ްއ
•މި ްޕ ޭ
ލ ްނ ެގ ަދ ުށ ްނ ާރ ްއ ޭޖ ެގ ަރ ްށ ަތ ުކ ަގއި ގ ަިނ ައ ަދ ެދ ްއ ެގ ަވޒ ާީފ ެގ ުފ ުރ ަ
ސ ާީދ ޮކ ާށއި ުނސ ާީދ ޮކ ްށ އ ުިތ ުރ ެވ ެގ ްނ ާދ ެނ ެއ ެވ.
ސ ައ ަކ ްށ ާގ ްތ ަގ ަޑ ަކ ްށ 10
ސ ްޓ ަހ ުއ ް
•މ ާިސ ަލ ަކ ްށ ޮ 05ކ ަޓރ ެީގ ޮކ ްނ ެމ ެގ ް

ސ ެގ ެކ ޭޕސިޓީ ެގ ނ ްިސ ަބ ުތ ްނ ިމ ައ ަދ ުދ ަތ ާފ ުތ
ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ެ
ސ ްޓ ަހ ުއ ް
(ގ ް
ސ ަރ ަހ ްއ ެދ ްއ ަގއި 1500
ެވ ެގ ްނ ާދ ެނ) ޭ
ބ ުނ ްނ ާވ ެނ ަކ ަމ ްށ ަވނ ަީނ ަމ ޮކ ްނ ެމ ަ
ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ަވޒ ާީފ ައ ާދ ުކ ާރ ެނ .މި ޮގ ުތ ްނ ުމޅި ާރ ްއ ޭޖ ަގއި ު 10500މ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ
ސ
ސ ަތ ުކ ަގއި ަވޒ ާީފ ައ ާދ ުކ ާރ ެނ ެ
ސ ްޓ ަހ ުއ ް
ސ ެގ ް
(އ ެހ ްނ ަނ ަމ ެވ ް
ސ ްޓ ަހ ުއ ް
ެގ ް
ަތ ުކ ެގ ޮބ ުޑ ުކ ަޑ މ ަިނ ްށ ަބ ާލ މި ައ ަދ ުދ ަތ ާފ ުތ ެވ ެގ ްނ ާދ ެނ).
ސ ަތ ާޢ ަރ ުފ ުކ ުރ ާމއި ުގޅ ެިގ ްނ ަރ ްށ ަރ ުށ ަގއި ެއ ެހނި ެހ ްނ ަތ ާފ ުތ
ސ ްޓ ަހ ުއ ް
• ެގ ް
ސ ގ ަިނ ައ ަދ ަދ ަކ ްށ ަވޒ ާީފ ެގ
ވ ަިޔ ާފރ ަިތ ްއ ުފ ާޅ ެވެ ،އ ެހނި ެހ ްނ ާދއ ާިރ ަތ ުކ ަގއި ެވ ް
ޞ ުތ ުއ ެފދ ެިގ ްނ ާދ ެނ .މި ޮގ ުތ ްނ-:
ުފ ުރ ަ
ޝ ްޕ ަތ ާކ ،ގ ްިފ ްޓ
ސ ޯޓ ެރ ްނ ްޓ ަތ ާކަ ،ޑއ ްިވ ެ
ރތ ާކޮ ،ކފީ ޮ
ސ ްނ ަޓ ަ
• ަރ ްށ ަރ ުށ ަގއި ެރ ް
ސ
ޝ ްޕ ަތ ާކޭ ،
ޮ
ބ ަކރީޯ ،ލ ްނ ްޑރ ެީގ ޚ ުިދ ަމ ާތ ައދި ެއ ެހނި ެހ ްނ ަތ ާފ ުތ ވ ަިޔ ާފރ ަިތ ްއ ެވ ް
އ ުިތ ުރ ެވ ގ ަިނ ައ ަދ ެދ ްއ ެގ ަވޒ ާީފ ުއ ެފދ ެިގ ްނ ާދ ެނ.

ޝ ޫރ ުއ ަތ ުކ ްނ
މ ަިފ ަދ ަމ ް

ނަ .ރ ްށ ަރ ުށ ަގއި ުކދި ވ ަިޔ ާފރި ުކ ާރ ަފ ާރ ްތ ަތ ަކ ްށ އ ުިތ ުރ ުކރި ެއ ުރ ްނ ލިބި
ބ
ވ ަިޔ ާފރި ުފ ާޅ ެވ ،އ ުިތ ުރ ާދއ ާިރ ަތ ުކ ްނ ވ ަިޔ ާފރި ެފށި ،މި ާދއ ާިރ އ ްިނ ލި ޭ
ާއ ްނ ަދނީ އ ުިތ ުރ ެވ ެގ ްނ ާދ ެނ ެއ ެވ.
ރަ .ދ ުތ ުރ ަފ ުތ ުރ ެގ ނި ާޒ ާމއި ު ،އ ްމ ާރނީ ަތ ަރ ްއޤީ އ ުިތ ުރ ެވ ެގ ްނ ދ ުިއ ުމ ްނ ަވޒ ާީފ ަތ ްއ
އ ުިތ ުރ ެވ ާއ ްމ ަދނީ އ ުިތ ުރ ެވ ެގ ްނ ާދ ެނ ެއ ެވ.
ސ ަބ ުބ ްނ ަރ ުށ ްނ ލ ެިބ ްނ ުހ ްނ ަނ ާކ ާނ ާއ ަވސ ަީލ ްތ ަތ ްއ
ބަ .ރ ަށ ްށ ައ ްނ ަނ ަތ ަރ ްއގ ެީގ ަ
ސ ަބ ުބ ްނ ަރ ުށ ެގ ަރ ްއޔ ުިތ ްނ ެގ ާއ ްއ ުމ ާހ ަލ ާތ ުދ ަޅ ެހ ުއ ަކ ްނ
އ ުިތ ުރ ުވ ުމ ެގ ަ
އ ުިތ ުރ ެވ ެގ ްނ ާދ ެނ ެއ ެވ.
ސ ަޓ ަމ ްނ ްޓ ަތ ަކ ްށ
ސ ްޓ ަމ ްނ ްޓ ެގ މ ްިނ ަވ ަރ ްށ ަބ ާލއ ުިރ މ ަިފ ަދ އ ްިނ ެވ ް
ޅ .މ ާިބ ަވ ުތ ެގ އ ްިނ ެވ ް
ސ ްޓ ަމ ްނ ްޓ' ައ ްށ ަމ ުގ ަފހ ުިވ ާމ ެއ ުކ މ ަިފ ަދ
'ވ ްނ ަޗރ ެކޕ ަިޓ ްލ ެ
ެ
/އ ްނ ެޖ ްލ އ ްިނ ެވ ް
ސ ުތ ަތ ްއ އ ުިތ ުރ ެވ ެގ ްނ ާދ ެނ ެއ ެވ.
ުފ ުރ ަ
ިސ – ޑ ޮ ަލ ުރ' ެއ ެހ ްނވީ ާމ ަރ ުށ ެގ
ކާ .އ ްނ ުމ ޮކ ްށ ަފ ުތ ުރ ެވރ ްިނ ހޭ ަދ ުކ ާރނީ ' ޭ
ބ ުރ ަފއ ާ
ސ ަތ ަކ ްށ ެވ ެގ ްނ ާދ ެނ ެއ ެވ.
ސ 'ޑ ޮ ަލ ުރ' ލ ުިބ ުމ ެގ އ ުިތ ުރ ުފ ުރ ަ
ުކދިވ ަިޔ ާފރ ަިތ ަކ ްށ ެވ ް
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ސ:
ޯނޓް ް
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