
ގެސްޓްހައުސް  ވިޔަ ފާރި
އިްގތާިޞުދެގ ަފއާިދ ެއްނެމަންށ



 ފުިހރްިސތް 

4  ަރުށަތަރްއީގގެ އްިނީޖްނ – ަމގޭ ގްެސޓަްހުއްސ!   

6  ދެިވިހަރްއިޔތްުނގެ ިޑޮމކްެރިޓކްޕާީޓގެ 3 ައަހުރގެ ަތޖިްރބާ  

 ަރްއިޔުތްނގެ ޯވްޓލެުމްއެނިތ ަގަދބާުރްނ 
 7  ެވިރަކްނުކާރ ަސުރކާުރގެ ަތޖިްރބާ!!    

 އެމްީޑޕީގެ ެދްނޮއތްަދުއުރަގއި ަޞަރަޙްއީދ 
 8  ަތަރްއީޤައްށ ހްިނގެާނ ަހަރކާތްަތްއ!    

9  ގްެސޓަްހުއްސ މްަޝޫރިޢްނ ައްނާދޒާ ުކާރ އާމްަދީނ   

 ޮޖިއްންޓ ޑެކްލޭަރަޝްނ           12
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ަރުށަތަރްއީގގެ އްިނީޖްނ – ަމގޭ ގްެސޓަްހުއްސ!
2011 ަގއި ަދުއަލަތްއ 1.9 ބިލަިއްނ ުރފާިޔ ަފުތުރެވރިަކުމެގ ސިާނައުތްނ 

ލިބިަފއެިވެއެވ މީެގެތެރއްިނ ޓީޖެީއްސޓީެގ ޮގުތަގއި 872.6 މިލަިއްނ ުރފާިޔ ަވނީ 
ލިބިަފެއެވ. މެިހްނަކުމްނ މީެގްނދަޭހްއޮކްށެދނީ ދެިވހާިރްއޭޖެގ ަފުތުރެވރިަކުމެގ ސިާނައަތކީ 

2 ބިލަިއްނ ޑަޮލާރ ާގްތުކާރ ސިާނައެތްއަކެމެވ.

ާރްއޭޖެގ އިްޤތާިސުދެގ %70 ހިްއާސޮކްށ ައދި ަސުރާކަރްށ ލޭިބ ސީާދ ާއްމަދނެީގ 
ާނައުތަގއި  %29 ހިްއާސ ުކަރނީ ުޓައރަިޒްމ އްިނޑްަސްޓީރެއެވ.    މެިހްނަކުމްނ މިސި
ގިަނުގަނ ަރްއޔިުތްނަންށ ަބއިެވރުިވުމެގ ުފުރަސުތ އިުތުރުކުރަމކީ ެއްމޑީޕީ ަސުރާކުރެގ 
ައާމެޒެކެވ. މިޮގުތްނ ލ.ަގުމަގއި ައްއޭސރި ޫޓރިަޒްމ ަތާއަރްފުކުރަމކީ މިަކުމެގ ެފުށެމެވ. 

ަފުތުރެވރިަކަމކީ ާރްއޭޖަގއި ެދެމެހްއެޓނިވިޮގެތްއަގއި ާގއިްމެވ ހިަގުމްނާދ 
ސިާނައެތްއަކްނމާިހުރމިޮއތީ ލުޮލްނެދެކ ައުތްނ ހިފަިފެއެވ. 1972 އްިނެފށިެގްނ 

ަފުތުރެވރިަކުމަގއި ަހަރާކްތެތރިވި ގިަނވިަޔާފރިެވރްިނެގ ރޯިސްޓަތްއ މާިހުރަވނީ އިުތަރްށ 
ަތަރްއގީުކެރވި ާރްއޭޖަގއިެވްސ ުދނޭިޔެގ މްަޝހުޫރ ްބޭރްންޑ ަންނަތަކްށ ަބަދުލެވަފެއެވ – 
ަވްނެއްނޮއްނލީ، ަޑްބލިުއ، ެޝަރަޓްނ، ަޝްންގރިާލ، ޮކްނެރްޑ، ހިްލަޓްނ، ާތްޖ، ުޖެމއިާރ، 
ޑުސިްޓާތނީ، ަބނަިޔްންޓރީ ަފަދ ަންނަތްއަވނީ ާއްއުމެވަފެއެވ. މެިހްނަކުމްނ ަފުތުރެވރިަކްނ 

ާނައަތްށ ަވްނަނ ދެިވހްިނަންށ  އިުތަރްށ ުފާޅެވ ާއޮގފަިތްއ ުއެފދެިގްނޫނނީ ައަލްށ މިސި
މިަކްނުކުރުމަގއި ަތްކލްީފަތެކްއެވެއެވ. މެިހްނަކުމްނ މިަކަމްއ ޮއްތ ެއްނެމ ުލއި ަތަނވްަސ 

ަމަގކީ ެގްސަހުއްސ ެގ ވިަޔާފރި ުފާޅުކުރެމެވ.

މާިހުރ ާރްއޭޖަގއި ަރޖިްސްޓރީޮކްށަފއިާވ ހާޮޓ/ެގްސްޓަހުއްސެގ ައަދުދ 91 ަގއިާވއިުރ، 
މިަފަދ ެގްސްޓަހުއްސ ާގއިްމެވަފއަިވނީ ާރްއެޖެގ 20 ަރުށަގެއެވ. ާރްއޭޖެގ ޮކްނެމ 

ަކްނލިބިަފއާިވ ައދި ެއެހްނަރެށްއަފަދ ޮގނުޑޮދެށްއ ލިބިެގްނާވ  ަރަށކީެވްސ ުގްދަރތީ ރީތި
ަތެނެކެވ. ާރްއެޖައްށ ަފުތުރެވރްިނައްނަނނީ ަވއިެގަމުގްނެނެވ. މާިހުރައްނަނ ެއައަރަލއްިނަތުކެގ 

ޯލްޑެފްކަޓރ ައްށ ަބާލއިުރ ުހރީ 64/75 ަޕެސްންޓަގެއެވ )މީެގ ާމަނައކީ ައދިވްެސ 
600000 އިުތުރ ަފުތުރެވރްިނ ެގަނުއުމެގ ުފުރަސުތ މާިހުރައްނަނ ެއައރަލއްިނަތުކެގ 
ާޖަގއްިނލިިބެދެއެވ(. މީެގ ާމަނައކީ މިަފަދ ެއައރަލއްިނަތުކްނ ައދިވްެސ ަފުތުރެވރްިނ 

ްކްޓެއްއ  ެގަނުއުމެގ ާޖަގޮއްތަކެމެވ. މާިޖަގ ުފޭރނީ ައްނަނ ަފުތުރެވރްިނަންށ އިުތުރ ޮޕޮރަޑ
ޯފުރޮކްށެދވިެގްނެނެވ. މާިހުރ ާރްއޭޖަގއި ހްިނާގ ެގްސްޓަހުއްސަތުކެގ ާކމިާޔބީައްށ ަބާލއިުރ 

މިްޕޮރަޑްކްޓ މަިވނީ ެފނަިފެއެވ.
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ދެިވިހަރްއިޔތްުނގެ ިޑޮމކްެރިޓކްޕާީޓގެ 3 ައަހުރގެ 
ަތޖިްރބާ

85 ޫޓރިްސްޓ ރޯިސްޓ – 11218 ެއްނުދ – ަތަރްއގީުކުރުމެގ މަަސްއަކްތ . 1
ެފށިެގްނ ުކރިައްށެގްނެދުވުނ،

ލ.ަގާމ ހދ.ޮނޅަިވަރްނަފުރަގއި އްިނަޓޭނަޝަންލ ހެޮޓްލ ްސޫކްލ ާގއިްމުކުރަމްއަޓަކއި، . 2
2 ްޓެރއިންިންގ ރޯިސްޓ ުކްއަޔްށ ދުޫކެރުވުނ،

ަފުތުރެވރިަކާމ ުގުޅްނުހރި ާދއާިރަތުކެގ ޮވޭކަޝަންލ ްޓޭރންިންގ ެސަކްނަޑރީ . 3
ްސޫކްލަތުކަގއި ހްިނުގަމްށ އްިނާޓްނޝިްޕ ްޕޮރްގާރްމ ެއުކަލާވެލުވުނ،

ަފުތުރެވރިަކުމެގ ާދއާިރއިްނ ުކދި ައދި ެމުދަފްނތީެގ ވިަޔާފރިައްށ ުފުރަސުތ . 4
ުހުޅާވުލަމްއަޓަކއި، ލ.ަގުމަގއި 'ައްއޭސރި' ްޕޮރެޖްކްޓެއްއެގ ަދުށްނ ޫޓރިްސްޓ ވިެލްޖ 

ަތްއާޔުރުކުރުމެގ މަަސްއަކްތ ެފުށުނ،

ަފުތުރެވރިަކަމްށ އްިނވްެސްޓުކުރަމްށ ހްިތަވުރދިުނުމެގޮގުތްނ، ޫޓރިްސްޓ ރޯިސްޓަތުކެގ . 5
ލްީސެގ ުމްއަދުތ 50 ައަހަރްށ އިުތުރުކުރުމެގ ުފުރަސުތ ލޭިބެނޮގަތްށ ޫޓރިަޒްމ 

ާގޫންނަންށ އިްސާލްހެގެނުވުނ،

ަރްއިޔުތްނގެ ޯވްޓލެުމްއެނިތ ަގަދބާުރްނ 
ެވރިަކްނުކާރ ަސުރކާުރގެ ަތޖިްރބާ!!

ާރްއެޖައްށ ަފުތުރެވރްިނ ާއްއުމޮކްށ ައްނަނނީ ަވއިެގަމުގްނ ަކުމަގއިވީއިުރ ާމލެޭގ ަވއިެގ . 1
ަބނަދުރެގ ަތަރްއގީަވނީ ުހްއުޓާވާލަފ،

ާރްއޭޖެގ ަފުތުރެވރިަކުމެގ ެއްނެމޮބުޑ ހިްއާސޮއތީ ޫޔަރްޕަކުމަގއިވީއިުރ މިަފަދަގުއުމަތުކްނ . 2
ބްޫލުކާރ ާއްއުމ އްިނާސނީ ަހްއުގެގ ަތުކެގ ުއޫސްލަތަކްށ ުފަރަގްސދީ ެއަކުމެގ  ަގ

ަސަބުބްނ ޫޔަރުޕްނ ަފުތުރެވރްިނައުއުމަގއި ހަީނުރަކްނަވނީ ައއިްސަފ،

ެގްސްޓަހުއްސވިަޔާފރި ުކރިެއުރުވަމްއަޓަކއި ަދުތުރަފުތުރެގ ނާިޒްމައކީ ޮކްނެމެހްނޭބުންނ . 3
ަލެތްއ، މިަކްނަވނީ ުކރިެއުރުވުމެގ ަބަދުލަގއި ަފަހަތްއ ަޖްއާސަފ؛ ަނތާީޖައކީ  ވަސީ

ލޭިބެއްއެޗްއެގ 60 ަޕެސްންޓ ަދނީ ަދުތުރަފުތަރްށ،
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އެމްީޑޕީގެ ެދްނޮއތްަދުއުރަގއި ަޞަރަޙްއީދ 
ަތަރްއީޤައްށ ހްިނގެާނ ަހަރކާތްަތްއ!

ްމެގ . 1 ާރްއޭޖަގއި 'ައއެިލްންޑ ްޓައރަިޒްމ – މުީހްނދިރިުއޅަޭރްށަރުށަގއި ުޓައރަިޒ
ވިަޔާފރި' ުފާޅޮކްށ ުކރިެއުރުވަމްއަޓަކއި ެއްމޑީޕީ ަސުރާކުރެގ 5 ައަހުރެތޭރަގއި 

ަދުއަލުތްނ 120 މިލައްނ ުރފާިޔެގ ަތަރްއގީެގ ާމލީ ެއހީ ޯފުރޮކްއޭދެނ،

ާޔަސުތެގ ަދުށްނ ހާޮޓ/ެގްސްޓަހުއްސ/ެބްޑ ެއްންޑ . 2 ެއްމޑީޕީ ަސުރާކުރެގ މިސި
ްބެރްކަފްސްޓ/ައއެިލްންޑއިްނ/ުޓައރްިސްޓ ވިެލްޖ/ޯހްމްސޭޓ/ޕްިކންިކ ައއެިލްންޑ 

ތަާރްފުކުރުމެގ ުފުރަސތި ަފހިޮކްށޭދެނ، 

ާރްއޭޖަގއި ަފުތުރެވރިަކުމެގ ވިަޔާފރި ހްިނާގ ެއަކުމެގ ެތެރައްށ . 3
ަވްނަންނޭބުންނާވަފާރްތަތަކްށ ަތަރްއގީެގ ޭބްނެކްއ ާގއިްމޮކްށ 5 ައަހުރެގ ެތޭރަގއި 

227 މިލަިއްނ ުރފާިޔެގ ޯލްނ ެއހީޯފުރޮކްއެދޭވެނ،

ުހަނުރެގ ްޕޮރްގާރްމެގ ެތެރއްިނ ަފުތުރެވރިަކުމެގ ސިާނައަތްށ ފަޯކްސޮކްށ 4135 . 4
ްޓޭރންިންގ ްޕޮރްގާރްމ ހްިނޭގެނ. ައދި ަފުތުރެވރިަކުމެގ ާދއާިރައްށ ުގޅޭ ެއެހނިެހްނ 

ަތްމރްީނަތްށ ުޖްމަލޮކްށ ހްިނޭގ 13500 ްޕޮރްގާރްމެތޭރަގއި ހެިމޭނެނ.

ެގްސްޓަހުއްސެގ ވިަޔާފރި ުމޅާިރްއެޖައްށ ަފުތާރުލަމްށަޓަކއި ެއަފަދަރްށަތުކެގ . 5
ެތެރއްިނ މުީހްނާއާބދާީވެނ ޮބެޑތަިރްށަތުކަގއި )ސިޓީ/ަޓުއްނ( ޭބުންނާވ ުއްމާރނީ 

ަތަރްއގީެގަނުއަމްށ ާބުރެއުޅާމ، ައދި ެއެހްނަރްށަތުކަގއި މިަފަދ ަތަރްއގީެގ މްަޝރަޫތްއ 
ަކުއްނސްިލއްިނ ހްިނުގަމްއަޓަކއި ަމުގަދްއަކއިދީ ެއހީެތރިަކްނ ޯފުރޮކްށޭދެނ،

ަދުތުރަފުތުރެގ ނާިޒުމަހުރަދާނުކުރާމެއުކ، ުދްއާވުއަޅަނުދެގެފްނަވުރ އިުތުރުކުރާމ، ައދި . 6
ޭބުންނާވ ގިަމަތ ެހުދުމެގ އިުތުރްނ ެފރީެގ ނާިޒްމަގާވއުިދްނ ރޯިސްޓަތަކްށވްެސ 

ަޖްއަސުމްނާދ ތަާވްލެއްއެގ ަދުށްނ ުކރިައްށ ެގްނެދޭވެނ

ގްެސޓަްހުއްސ މްަޝޫރިޢްނ ައްނާދޒާ ުކާރ އާމްަދީނ
މި މްަޝޫރ ަފަށއިަގުތުމެގ ޮގުތްނ ާރްއޭޖެގ 7 ާދއާިރެއްއަގއިަގއި، 1500 ެއނުދެގ 	 

ައަދަދްށ ެގްސްޓ ަހުއްސ ަތަރްއޤީ ުކެރވެޭނ. 

މި ންިސަބުތްނ ާރްއެޖެގ 7 ާދއާިރަގއި  10500 ެއނުދެގ ައަދަދްށ ެގްސްޓ 	 
ަހުއްސ ަތަރްއޤީ ުކުރްނ.

ުދާވަލަކްށ 80 ޑަޮލުރެގ ޭރުޓްނ ެއނެދްއ ޭދްނ ަހަމ ަޖްއަސއިފިަނަމ 	 

ޮކްނެމ ާދއާިރައަކްށ 120,000  ޑަޮލުރ ުދާވަލަކްށ ލިބިެގްނ ާދެނ. ައދި 	 
ުދާވަލަކްށ 840,000 ޑަޮލުރ ުމޅި ާރްއެޖައްށ ަވްނާނެނ.

ުމޅި ައަހުރ 43,800,000 ޑަޮލުރ ާދއާިރައަކްށ، ައދި 306,600,000 ޑަޮލުރ 	 
ުމޅި ާރްއެޖައްށ ލޭިބެނ ަކަމްށ ަލާފ ުކެރެވެއެވ.

ސީާދޮގެތްއަގއި ަރަށްށ ަވްނަނ ަފއާިސެގ ެތޭރަގއި ހެިމޭނނީ ަރުށެގ މުީހްނ 	 
ެގްސްޓަހުއްސަގއި ައާދުކާރ ަވީޒާފެގ ުއޫޖަރާއ ައދި ަފުތުރެވރްިނ ަރުށެގ ެއކިެއކި 

ވިަޔާފރިަތަކްށ ުކާރ 'ެއްކްޓާރްސ' ެގ ހަޭދއްިނެނެވ. މިޮގުތްނ މާިހުރ ެގްސްޓަހުއްސ 
ުހރި ަރުށެގ ައަދުދ 3 ުގަނުކުރުވަމކީ ުކެރވިާދެނަކެމެކެވ. 

ާފުއެފޭދެނެއެވ. ައދި 60 	  10500 ެއުދމަިމްޝޫރެގަދުށްނ 10500 ަވީޒ
ަރުށަގއި ެގްސްޓަހުއްސ ެއުޅުމްނ ޮކްނެމ ަރެށްއަގއި ަމުދެވެގްނ މިަކާމ 

ާފ އިުތުރެވެގްނާދެނެއެވ. ޮކްނެމ ަވީޒަފަކްށ ލެިބނީ 'ެއްނެމ  ުގޅޭ 24 ަވޒީ
ުކަޑުއޫޖަރ' ަކުމަގއިެބލަިނަމވްެސ ަރަށަކްށ ަވީޒާފެގ ާއްމަދނެީގ ޮގުތަގއި ައަހަރުކ 

644,760,000.00 ުރފާިޔލިޭބެނެއެވ.

ޮކްނެމ ަފުތުރެވރިައުކ )80 ަޕެސްންޓ ޮއކިުއަޕްނސަީއްށ ަބާލ( ަރުށެގ 	 
އިްގތާިސުދަގއި 'އިުތުރްނ' ހަޭދުކަރނީ ުދާވަލުކ 10 ޑަޮލުރަކުމަގއި ެބލަިނަމވްެސ، 
މިޮގުތްނ ަރަށްށަވްނަނ ައަދުދ ައަހަރުކ 472,777,200.00 ުރފާިޔލިޭބެނެއެވ.
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ުޖްމަލ ސީާދ ަރުށެގ އިްގތާިސަދްށ ައަހަރުކ 1,117,537,200.00 	 
ުރފާިޔލިޭބެނެއެވ. 

ުޖްމަލ ަގުއުމެގ އިްގތާިސަދްށ ައަހަރުކ މަިމްޝޫރެގަދުށްނ ަވްނާނެނ ައަދަދކީ 	 
5,372,532,000.00 ުރފާިޔެއެވ.

ުޖްމަލ ަގުއުމެގ ެޓްކްސ )ޓީޖެީއްސޓީ/ޖީެއްސޓީ( ެގ ޮގުތަގއި ައަހަރުކ މަިމްޝޫރއްިނ 	 
368,766,216.00 ުރފާިޔލިޭބެނެއެވ. 

ާފެގ ުފުރަސުތ:	  ސީާދ ޮކްށާނއި ުނސާީދ ޮކްށ ުހުޅވިެގްނ ާދެނ ަކަމްށ ެބެލޭވ ަވޒީ

ާފެގ ުފުރަސުތަތްއ 	  މި ްޕޭލްނެގ ަދުށްނ ާރްއޭޖެގ ަރްށަތުކަގއި ގިަނ ައަދެދްއެގ ަވޒީ
ސީާދ ޮކާށއި ުނސާީދ ޮކްށ އިުތުރ ެވެގްނ ާދެނެއެވ.

ޑަަކްށ 10 	  މާިސަލަކްށ 05 ޮކަޓރީެގ ޮކްނެމ ެގްސްޓ ަހުއްސ ައަކްށ ާގްތަގ
ުމަވްއަޒުފްނ )ެގްސްޓ ަހުއްސ ެގ ެކޕޭސިޓީ ެގ ންިސަބުތްނ މި ައަދުދ ަތާފުތ 
ެވެގްނ ާދެނ( ޭބުންނާވެނ ަކަމްށަވނަީނަމ ޮކްނެމ ަސަރަހްއެދްއަގއި 1500 

ާފ ައާދ ުކާރެނ. މި ޮގުތްނ ުމޅި ާރްއޭޖަގއި 10500 ުމަވްއަޒުފްނ  ުމަވްއަޒުފްނ ަވޒީ
ާފ ައާދ ުކާރެނ )ެއެހްނަނަމެވްސ ެގްސްޓ ަހުއްސ  ެގްސްޓ ަހުއްސ ަތުކަގއި ަވޒީ

ަތުކެގ ޮބުޑ ުކަޑ މަިންށ ަބާލ މި ައަދުދ ަތާފުތ ެވެގްނ ާދެނ(.

ެގްސްޓ ަހުއްސ ަތާޢަރުފ ުކުރާމއި ުގޅިެގްނ ަރްށަރުށަގއި ެއެހނިެހްނ ަތާފުތ 	 
ާފެގ  ވިަޔާފރިަތްއ ުފާޅެވ، ެއެހނިެހްނ ާދއާިރ ަތުކަގއި ވްެސ ގިަނ ައަދަދަކްށ ަވޒީ

ުފުރަޞުތ ުއެފދެިގްނ ާދެނ. މި ޮގުތްނ:- 

ަރްށަރުށަގއި ެރްސޯޓެރްންޓަތާކ، ަޑއިްވ ެސްނަޓރަތާކ، ޮކފީ ޮޝްޕަތާކ، ގިްފްޓ 	 
ޮޝްޕަތާކ،ޭބަކރީ، ޯލްންޑރީެގ ޚިުދަމާތ ައދި ެއެހނިެހްނ ަތާފުތ ވިަޔާފރިަތްއވްެސ 

ާފ ުއެފދެިގްނ ާދެނ. އިުތުރެވ ގިަނ ައަދެދްއެގ ަވޒީ

ޫމުދ ުކޅިަވުރ ަތާޢަރުފެވ، ެއ ަކާމއި ުގޅޭ ަސްޕަލާޔރްސ، އްިންސެޕްކާޓްސ، 	 
ަލއްިފ ާގރޑްްސ، ައދި ެސކިުއރިޓީ ަބަލަހްއާޓ މުީހްނ ުއެފދި ާއްމަދނީ ޯހުދުމެގ 

ަމުގަތްއ ުފާޅެވެގްނ ާދެނ.

މީެގ އިުތުރްނވްެސ މި ަކާމއި ުގޅިެގްނ ތިރީަގއިާވ ޮގްތޮގުތްނ ަފއާިދަތްއާވެނ:	 

ހ. ަރްށަރުށަގއި ެއައރޯޕްޓ ަތާކއި، ަމުގ ެހުދާމއި  މިަފަދ މްަޝޫރުއ ަތުކްނ 
އިްޤތާިސަދްށ ޮބެޑތި ުކރި ެއުރްނ ައްނާނެނެއެވ.

ށ. ަރްށަރުށަގއި ުއަފްއާދ ަދނުޑެވރިަކާމއި،ަސާގފީ/ުމނޫިފހިފުިލުވުމެގ ްގޫރްޕަތްއ 
ުއެފްއުދާމ، ައްތެތރި މަަސްއަކްތަތަކްށ ަރަގުޅ ެފްނަވުރެގ ާމެކެޓްއ ލިބި މި ަފަދ 

މަަސްއަކުތްނ ލޭިބ ާއްމަދނީ އިުތުރ ެވެގްނ ާދެނެއެވ.

ނ. ަރްށަރުށަގއި ުކދި ވިަޔާފރި ުކާރ ަފާރްތަތަކްށ އިުތުރ ުކރި ެއުރްނ ލިބި 
ވިަޔާފރި ުފާޅެވ، އިުތުރ ާދއާިރ ަތުކްނ ވިަޔާފރި ެފށި، މި ާދއާިރ އްިނ ލޭިބ 

ާއްނަދނީ އިުތުރެވެގްނ ާދެނެއެވ.

ާފަތްއ  ރ. ަދުތުރ ަފުތުރެގ ނާިޒާމއި ، ުއްމާރނީ ަތަރްއޤީ އިުތުރެވެގްނ ދިުއުމްނ ަވޒީ
އިުތުރެވ ާއްމަދނީ އިުތުރ ެވެގްނ ާދެނެއެވ.

ަލްތަތްއ  ބ. ަރަށްށައްނަނ ަތަރްއގީެގ ަސަބުބްނ ަރުށްނ ލެިބްނުހްނަނ ާކާނާއ ވަސީ
އިުތުރުވުމެގ ަސަބުބްނ ަރުށެގ ަރްއޔިުތްނެގ ާއްއުމ ާހަލާތ ުދަޅެހުއަކްނ 

އިުތުރެވެގްނާދެނެއެވ.

ޅ. މިާބަވުތެގ އްިނވްެސްޓަމްންޓެގ މްިނަވަރްށ ަބާލއިުރ މިަފަދ އްިނވްެސަޓަމްންޓަތަކްށ 
'ެވްނަޗރ ެކޕަިޓްލ/ެއްނެޖްލ އްިނވްެސްޓަމްންޓ' ައްށ ަމުގަފހިުވާމެއުކ މިަފަދ 

ުފުރަސުތަތްއ އިުތުރެވެގްނާދެނެއެވ. 

ކ. ާއްނުމޮކްށ ަފުތުރެވރްިނ ހަޭދުކާރނީ 'ޭބުރަފއާިސ – ޑަޮލުރ' ެއެހްނވާީމ ަރުށެގ 
ުކދިވިަޔާފރިަތަކްށެވްސ 'ޑަޮލުރ' ލުިބުމެގ އިުތުރުފުރަސަތަކްށ ެވެގްނާދެނެއެވ.
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