 ވިޔަ ފާރި
ގެސްޓްހައުސް
އ ްިގތ ާިޞ ުދ ެގ ަފއ ާިދ ެއ ްނ ެމ ަނ ްށ

އި ަހ ް
ނ ޮއތް ޮގތް
ށ ަކ ް

ކ ަރނީ
ިސ ުދ ެގ  70%ހި ްއ ާ
ރ ްއޖޭ ެގ އިގްތ ާ
ާ
ސ ު
ޓޫރި ަޒމު ް
ދ ަފއި ާ
ނ ސީ ާ
ނ ެނ ެވ .މި ަކމު ް
ދ ލިބޭ
ނ ެވ.
ސ ަހ ަކ ް
ނ ަނ ް
ރ ޯ
ނ ެ
ށ މީ ުހ ް
ނ ާ
ނ ެމ ަފ ް
ށ ތިބީ ެއ ް
ިސ ުޓ ެވރި ް
ބ ުރ މީ ުހ ްނ
ސ ރ ޯިސ ުޓ ަތ ާކ ަހ ަމ ެއ ްއ ަފ ަދއ ްިނޭ ،
ާބ ީކ ުހރީ ަފ ުޅ ަރ ްށ ަރ ާށއި މީ ުހ ްނ ުއޅޭ ަރ ްށ ަރ ަށކ ެީވ ް
ސ ަ 2008އ ަހ ާރ ަހ ަމ ައ ްށ މ ްީނ
ހ ްިތ ކ ާިޔ ަފ ަދ ރީތި ޫމ ާދއިޮ ،ދ ްނ ެވލި ބ ުީޗ ުހ ްނ ަނ ަރ ްށ ަރ ެށ ެވެ .އ ެހ ަނ ް
ސ ުތ
ިސ ުޓ ްނ ަބއިތ ްިއ ުބ ުމ ެގ ވ ަިޔ ާފރ ަީގއި ސ ާީދ ޮގ ުތ ަގއި ަބއ ެިވރ ެިވ ޭވ ެނ ުފ ުރ ަ
ސ ަރ ެށ ްއ ަގއި ޫޓރ ް
ެއ ްއ ެވ ް
ސ
ސ ްޓ ަހ ުއ ް
ދ ަީފ ެއ ްއ ެނ ެތ ެވ .މި ަކ ަމ ްށ ެދ ްއކި ަބ ަހ ާނ ައ ަކ ްށ ެވ ަފއި ޮއތީ ،މީ ުހ ްނ ުއޅޭ ަރ ްށ ަރ ުށ ަގއި ެގ ް
ސ ާގ ަފ ަތ ްށ ައދި ދ ެިވހ ްިނ ެގ ދީނީ ައޤ ާީދ ައ ްށެ ،ގ ްއ ުލ ްނ ާވ ެނ ަކ ަމ ެށ ެވ.
ައ ަޅއިފ ަިނ ަމ ާރ ްއ ޭޖ ެގ ާއ ަދ ާކ ަދ ަތ ާކއިަ ،
ަ 2008ވ ަނ ައ ަހ ުރާ ،އ ްނ ުމ ަރ ްއޔ ެިތ ްއ ަކ ަމ ްށ ާވ ަޢ ްބ ުދ ްލ ަޙ ްނ ާނ ްނ އ ްިބ ާރހ ްީމ ،އދާ .މމިގިލ ަީގއި
ިސ ްޓރީއ ްިނ ޭދ ްނ އ ްިނ ާކ ުރ ުކރ ެިއ ެވ.
ސ ެގ ުހ ްއ ަދޫ ،ޓރ ަިޒ ްމ މިނ ް
ސ ްޓ ަހ ުއ ް
ހ ްިނ ަގ ްނ ެއ ުދ ުނ ެގ ް

ކ ި
ސ ްއ ަކތް
ެއމް ޑީ ީޕ ެދ ެކމު ް
ރ ަމ ަ
ނ ައއި ޮގތާއި ު
ޫޓރ ަިޒ ުމ ެގ ަފއ ާިދ ަރ ްއޔ ުިތ ްނ ަނ ްށ ެބހ ެިގ ްނ ާދ ެނ ނ ްިސ ަބ ާތ ިއ މ ްިނ ަވ ުރ އ ުިތ ުރ ުކ ުރ ަމ ްށ ،ދ ެިވހ ަިރ ްއޔ ުިތ ްނ ެގ
ޑި ޮމ ްކ ެރޓ ްިކ ާޕޓީ ުކރި ަކ ްނ ަތ ްއ ަތ ުކ ެގ ެތ ޭރ ަގއި:

ށ
ނތީ ެގ ވ ަިޔފާ ި
ކ ުރ ަމ ް
ކދިަ ،އދި ެމ ުދ ަފ ް
ރ ަތ ްއ ފުޅާ ު
ު
ސކީމް ެގ ަވކި ަވ ެރ ްއ
ނ ް
ނގި ޯލ ް
ނ ހި ް
ސ ުރކާ ުރ ް
ެއމް ޑީޕީ ަ
ށ
ކ ުރ ަމ ް
ސ ްޓ ަހ ުއ ް
ސ ޮގ ެތ ްއ ަގ އި ެގ ް
ޚާ ްއ ަ
ސ ަތ ަރ ްއގީ ު
ނ.
ނ ް
ދި ު
ޝ ްޕަ ،އދި
ރކ ޮ
ސ ޯޓ ަރ ްނ ްޓަ ،ވ ް
ޫޓރ ަިޒ ާމ ުގ ުޅ ްނ ުހރި ވ ަިޔ ާފރި ،މ ާިސ ަލ ަކ ްށ ަޑއ ްިވ ުކ ުރ ްނޫ ،މ ުދ ުކޅ ަިވ ުރެ ،ރ ް
ރގއި ްޑ ަފ ަދ ަފ ްނނީ ުހ ަނ ުރ ަތ ްއ އ ުިތ ުރ ުކ ުރ ުމ ެގ ްޕ ޮރ ްގ ާރ ްމ ހ ްިނ ުގ ްނ.
ނ ަިޔމ ަިކ ާމއި ުޓ ައ ަ
ލ.ގ ުމ ަގ ިއ ެމ ުދ ގ ްިނތ ެީގ ޫޓރ ަިޒ ަމ ްށ
ސ ަރ ަހ ްއ ުދ ަގއި ެހ ޭދ ެނ ަނ ޫމ ާނ ެއ ްއ ެގ ޮގ ުތ ްނ،
ަ
ާރ ްއ ޭޖ ެގ ެއކި ަ
ިސ ުޓ ައ ަވ ެށ ްއ ަތ ަރ ްއގީ ުކ ަރ ްނ ެފ ުށ ްނ.
ސ ަރ ަހ ްއ ެދ ްއ ަކ ނ ަޑ ައ ަޅއިަ ،ނ ޫމ ާނ ޫޓރ ް
ސ ަ
ާޚ ްއ ަ
ސ ޫކ ެލ ްއ ާގއ ުިމ ުކ ުރ ަމ ްށ ަޓ ަކއި،
ލަ .ގ ާމއި ،ހދޮ .ނޅ ަިވ ަރ ްނ ަފ ުރ ަގއިަ ،ބއ ަިނ ްލ ައ ުގ ާވމީ ެފ ްނ ަވ ުރ ެގ ޮހ ެޓ ްލ ް
ް 2ޓ ެރއިނ ްިނ ރ ޯިސ ްޓ ުކ ްއ ަޔ ްށ ދ ުިނ ްނ.

ނ
ކރި ޮގތާއިެ ،އ ަކމުގެ ހިތި ާ
ނ ަކ ް
ސ ުރކާ ުރ ް
ރ ަހތްލު ް
ބާގީ ަ
ނ ު

ށ
ނ ަދނި ޮކ ް
ކ ަރމު ް
ބނ ަދ ުރ ަތ ަރ ްއގީ ު
މާލޭގެ ަވއިގެ ަ
ނ.
ބއި ެވރިއާ ބޭ ުރ ޮކ ް
ކރި ައ ް
ށލު ް
ށ ެގ ް
ެއ ަކ ް
ނދ ަިޔ ަ
ނ ު
ސ ުތ މި ާހ ުރ
ިސ ުޓ ްނ ެގ ައ ަދ ުދ އ ުިތ ުރ ުކ ެރ ެވ ްނ ޮއ ްތ ުފ ުރ ަ
މި ެހ ްނ ެހ ުދ ުމ ްނާ ،ރ ްއ ެޖ ެގ ެނ ޭވ ެނ ޫޓރ ް
ިސ ުޓ ަމ ުހ ަޖ ުނ ްނ ުބ ެނ ަފއި ަވނީ ަގ ުއ ުމ ެގ
ސާ ،ރ ްއ ެޖ ެގ ެއ ްނ ެމ ޮބ ުޑ ޫޓރ ް
ޮއ ްތ ަވ ަރ ްށ ުހ ްއ ުޓނ ެީއ ެވެ .އ ެހ ަނ ް
އ ްިގތ ާިސ ަދ ްށ މ ަިކ ުމ ްނ ެގ ްއ ުލ ެމ ްއ ުނ ާވ ެނ ާވ ަހ ަކ ެއ ެވ.
ސ ުރ ާކ ުރ ެގ "ޑ ުިގ " ެދ ެމ ެހ ްއ ުޓ ަމ ްށ ަޓ ަކއި ަރ ްއޔ ުިތ ްނ ެގ ެއ ަތ ެކ ްއ ަހ ްއ ުގ ަތ ްއ ަނ ާގ ެލ ުވ ުނ
މ ަިކ ުމ ަގއި ާބގީ ަ
ިސ ުޓ ްނ ައ ްނ ަނ ަވ ުރ ަމ ުދ ެވ ަފއ ެިވ ެއ ެވ.
އ ުިރޭ ،
ބ ުރ ުދނ ެިޔ ައ ްށ މ ަިކ ްނ ާފ ުޅ ެވަ ،ތ ުހޒ ުީބ ަގ ުއ ުމ ަތ ުކ ެގ ޫޓރ ް

ސ
ސ ޓް ަހ ުއ ް
ނ – ަމގޭ ގެ ް
ަރ ުށ ަތ ަރ ްއގީ ގެ އި ް
ނޖީ ު

ށ ަރ ުށ ަގއި
ނ ދި ި
ރ ުއޅޭ ަރ ް
ކރި ައ ް
ށ ޮއތް ަދ ުއ ުރ ަގއި މީ ުހ ް
ު
ނ ވާނީ ެއމް ޑީޕީ ެގ މުހި ް
ކރި ެއ ުރ ުވ ް
ޓޫރި ަޒމް ެގ ވ ަިޔފާރި ު
ނމު
ސ ަތ ަކ ެށ ެވ.
ސި ާޔ ަ
ިސ ްޓ ވ ެިލ ްޖ ައދި ޭގ ަގއި ުހ ަހ ްށ ުހ ްނ ަނ
ސޫ ،ޓރ ް
ސ ްޓ ަހ ުއ ް
ެ ü üއކި ަފ ްނތ ެީގ ެއކ ެިފ ްނ ަވ ުރ ެގ ޮހ ާޓެ ،ގ ް
ޞ ުތ ުހ ުޅ ާވ ެލ ޭވ ެނ
ިސ ަޓރީ ުކ ެރ ޭވ ެނ ުފ ުރ ަ
ސ ަރޖ ް
ޮކ ަޓރ ެިވ ް
ބ ްނ ެކ ްއ ެގ ޚ ުިދ ަމ ްތ ެއ ްމޑީޕީއ ްިނ
ޞ ުކ ެރ ޭވ ޭ
ެ ü üއކި މ ްިނ ަވ ުރ ެގ ާމލީ ެއހ ެީތރ ަިކ ާމއި ަތ ަރ ްއގ ަީއ ްށ ާޚ ްއ ަ
ަތ ާޢ ަރ ުފ ުކ ާރ ެނ
ނދ ަފ ަހ ުރ ެގ ޚ ުިދ ަމ ްތ ަތ ްއ ަތ ަރ ްއގީ ުކ ެރ ޭވ ެނ
ަ ü üދ ުތ ުރ ަފ ުތ ެގ ނި ާޒ ުމ ަޒ ާމނ ުީކ ެރވި ުއ ަޅ ު
ސ ުތ
ސ ވ ަިޔ ާފ ި
ރ ަތ ަރ ްއގީ ުކ ުރ ުމ ެގ ސ ާިޔ ަ
ސ ްޓ ަހ ުއ ް
ޫ ü üޓރ ަިޒ ްމ ެގ ސ ާިނ ަޢ ުތ ަގއި ެއ ްމޑީޕ ެީގ ެގ ް
ހ ެިމ ުނ ުމ ްނާ ،ރ ްއ ޭޖ ެގ ާއ ްމ ަދނީ ާގ ްތ ަގނ ަޑ ަކ ްށ  3ބިލ ަިއ ްނ ޑ ޮ ަލ ަރ ްށ ުވ ެރ އ ުިތ ުރ ުކ ުރ ުމ ެގ
ސ ުތ ަފހި ާވ ެނ ( ޭޓ ަބ ްލ ަ 1ބ ްއ ަލ ާވ ަލ ްއ ާވ).
ުފ ުރ ަ
ޞ ުތ ަތ ްއ ގ ަިނ ުގ ަނ ެވ ެގ ްނ ާވ ުގ ަނ ަތ ެކ ްއ ެގ
ނގ ުޅ ެވ ާއ ްމ ަދނ ެީގ ުފ ުރ ަ
ަ ü üރ ްށ ުފ ުށ ެގ ައމ ްިއ ަލ އ ްިގތ ާިޞ ުދ ަރ ަ
ޮގ ުތ ަގއި އ ުިތ ުރ ެވ ެގ ްނ ާދ ެނ.
ބ ަކރީް ،ޑ ަރއ ަިވ ުރ ްނ،
ސ ްއ ަކ ްތޯ ،ލ ްނ ްޑރީޭ ،
ސ ޯޓ ަރ ްނ ްޓަ ،އ ްތ ެތރި ަމ ަ
ަ ü üޑއިވ ްިނ ްގޫ ،މ ުދ ުކޅ ަިވ ުރެ ،ރ ް
ސކ ުިއރިޓ ަީފ ަދ ާދއ ާިރ ަތ ުކ ްނ ާއ ްމ ަދނީ އ ުިތ ުރ ުކ ެރ ޭވ ެނއ ުިރ ަރ ުށ ެތ ޭރ ެގ ެއކި ވ ާިޔ ާފރި ފި ާހ ަރ ަތ ުކ ެގ
ެ
ނގ ުޅ ުކ ެރ ޭވ ެނ.
ވ ުިކ ާރ ަރ ަ

ސ
ސ ޓް ަހ ުއ ް
ނ ަ -މގޭގެ ް
ަރ ުށ ަތ ަރ ްއގީ ގެ އި ް
ނޖީ ު
ސ ަތ ްއ ެއކި ެފ ްނ ަވ ުރ ަގއި ެއކ ަިރ ުށ ަގއި ަތ ަރ ްއގީ ުކ ުރ ުމ ްނ ެއ ަފ ަދ ޮކ ްނ ެމ ަރ ަށކީ ެމ ަގ
ސ ްޓ ަހ ުއ ް
ެގ ް
ރ ޯިސ ުޓ ަތ ަކ ްށ ުވ ެރ ާކމ ާިޔ ުބަ ،އދި ަރ ްއޔ ުިތ ްނ ެގ ެމ ުދ ަގއި ެބ ެހވ ެިގ ްނ ާދ އ ްިގތ ާިސ ަދ ަކ ްށ ާވ ެނ ެއ ެވ.
ސ ހ ްިނ ަގއ ެިގ ްނ
ސ ްޓ ަހ ުއ ް
ސ ާލ ަމ ުރ ަކޒީ ުކ ާރ ެނ ެއ ެވަ .ރ ުށ ަގއި ެގ ް
ެއ ްމޑީޕީއ ްިނ ޫޓރ ަިޒ ްމ ެވ ް
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