ފި ުހރ ް
ިސ ތު
ނ
ނ ް
ނގެ ވ ް
ނ :ދި ެވހީ ް
ދި ެވހި އިލްމް ެވރީ ް
ިސ ު
				
ށ
ނ ބޭ ަރ ް
ސ ަދނޑި ް
ރ ްއޖޭގެ ައ ް
ާ

5

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

7

ށ
ނ ަނ ް
ނ ޮއތް ަދ ުއ ެރ ްއ ަގއި ،ދި ެވހީ ް
ެއމް ޑީޕީގެ ެދ ް
		
ނ
ަމތީ ަތ ުއލީމު ލި ި
ނ ަމ ް
ނ ަކ ް
ނ ަކ ް
ކ ެރވޭ ޭ
ށ ު
ބދި ު

9
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 6150ޒވނނނ  5އހރތރ ތއލމ

ލނގ ގތގއ ދވނ

ޖމލ  120މލޔނ ރފޔ ހމޖއސނ

ސކމއ ހޅވނ .ސރކރނ މސކމށ  5އހރތރ

ފއސ ލ ގތށ ހޔރ އޑކޝނ ސވނގސ

120,000,000ރ.
ކއޖ އފނވއސރ ،ބލނވރނނއ ސރކރނ

ތރއގގ ބނކނ މތ ތއލމ އނގނމގ

118,000,000ރ.

ލނއ ސކލރޝޕ ދނމށ ކނޑއޅނ

500,000,000ރ.

ކސފ ސރކރނ ދއކދނމގ ޕރގރމއ ހނގނ

ރއޖގއ މތތއލމ ހސލކރ މފދ ދރވރނނށ

ސ އހއށ ބނނވ ކދނ މތ
ހއ 
ތއ ލމ އނގނމށ

ރފޔ ހރދ ކރވނ

އފއދ ،މހރ ތބ ލކޗރރނގ އލމ ތޒކރމށ  80މލއނ

ޔނވރސޓ ،ކލޖ އއ ޕލޓކނކގ ލކޗރރނ/ރސރޗރނ

ހއސ ޕރގރމއ ހނގމށ  60މލއނ ރފޔ ހރދ ކރވނ

މހރތބ ސކލ ދއރގ ފނނ މއއޒފނގ އލމ ތޒކރމގ

140,000,000

ތމރނކރމގ ހއސ މޝރއއ ފށނ

ޑގރ ފނވރގ  500ނރހނނއ  200ފމސސޓނ

މދރއސނ ތމރނ ކރމގ ހއސ މޝރއއ ފށނ .އދ

ޑގރ ފނވރގ  300ސއނސ ޓޗރނ؛ އދ  300ގރއނ

މހނ ތމރނ ކރނ

1300

ނ ޮގތް ަތ ްއ
ނ ަ 40%އ ް
ބތް ް 6%
ނ ެގ ނ ް
ރ ދި ެވހީ ް
ކ ާ
ރ ޭ
ކ ާ
ިސ ަ
ީނ ހާސި ލް ު
ަމ ީތ ަތ ުއލީމާ ިއ ަތމްރ ު
ށ އި ުތ ުރ ު

ދިވެހި އިލްމްވެރީން

ރ ްއޖޭ ެގ
ނ ާ
ނ ް
ނ ެގ ވ ް
ނ :ދި ެވހީ ް
ދި ެވ ިހ އިލްމް ެވރީ ް
ިސ ު
ށ
ނ ބޭ ަރ ް
ސ ަދނޑި ް
ައ ް
ސ ްއ ަކ ުތ ެގ ަމއ ާިދ ަނ ްށ ުނ ުކ ުތ ުމ ަގއި ުކރ ަިމތި ާވ ެއ ްނ ެމ ޮބ ުޑ
ސ ޫކ ްލ ނ ްިނ ާމ ުކދ ްީނ ަމ ަ
ް
ސ ުގޅޭ ،ދ ެިވހ ްީނ
ަދތ ަިކ ަމކީެ ،އ ެދ ެމ ުދ ަގއި ާވ ާޖ ަގ ުފ ޭރ ޭނ އ ްިލ ުމ ެނ ުތ ެމ ެވ .ދ ެިވހި ެވ ްއ ާ
ސ ްއ ަކ ްތ ަތ ްއ ެދ ެނ ަގ ެނެ ،އ ަކ ްނ ުކރ ަިއ ުރ ާވަ ،އ ުއ ޮގ ްތ ަތ ްއ ޯހ ާދ ޭނ ުބ ްއދި
ޮކ ްށ ުއޅޭަ ،މ ަ
ަލއ ުިނ ެދ ިވ ޮއ ުތ ެމ ެވަ .މ ްއ ަޗ ްށ ުއ ެގ ުނ ަމ ްށ ެވ ެއ ުތ ެވދ ަިޔ ަޒ ާމ ްނ ަތ ުކ ަގއި ާއ ަދ ެވ ެގ ްނ ޮއ ްނ ަނނީ
ސ ެލ ެކ ެވ .އ ުިތ ަރ ްށ ޯހ ުދ ަމ ާށއި
ަވކ ަިބ ަޔ ަކ ްށ ެއ ަކނި ަފއ ާިދ ުކ ާރ ޮގ ަތ ަކ ްށ ޭރވ ަިފއި ާވ ުއ ޫ
ސ ުތ ަތ ްއ
ުއ ެގ ުނ ަމ ްށ ެފ ްނ ޮބ ަވއ ެިގ ްނ ަފއިތިބި ެއ ަތ ެކ ްއ ދ ެިވހ ްީނ ަނ ްށ ކ ެިޔ ުވ ުމ ެގ ުފ ުރ ަ
ސ ުތ ައ ާމ ުޒ ަވނީ ަމ ީތ ަތ ުއލީ ާމއި
ަހނ ެިވ ެގ ްނދ ަިޔ ެއ ެވެ .އ ްމޑީޕ ެީގ ދ ެިވހި އ ްިލ ްމ ެވރ ްީނ ެގ ސ ާިޔ ަ
ަތ ްމރ ުީނ ަގއި ަބއ ެިވރި ާވ ުޒ ާވ ުނ ްނ ެގ ނ ްިސ ަބ ްތ ް 6%ނ ަ 40%އ ްށ އ ުިތ ުރ ޮކ ްށ،
ސ ަކ ްނ ްޑރ ްީސ ޫކ ްލ
ސ ުލ ެގ ަބ ަދ ުލ ަގއި ުހރި ާހދ ެިވހ ްިނ ަނ ްށ ެ
ަމތ ަީގއި މ ެިދ ްނ ެނ ިވ ޯބ ާދ ުއ ޫ
ިސ
ނ ްިނ ާމ ަފއި ަމ ްއ ަޗ ްއ ުއ ެގ ުނ ުމ ެގ ޮދ ުރ ަތ ްއ ުހ ުޅ ާވ ުލ ަމ ެށ ެވަ .އދި މ ަިކ ަމ ްށ ޭ
ބ ުނ ްނ ާވ ަފއ ާ
ސ ްއ ަކ ްތ ެތ ރ ްީނ ަގއި ުހ ްނ ަނ ްނ ެޖހޭ
ޯހ ާދ ޮކ ަށ ްނ ެޖހޭ ަމ ުގ ަތ ްއ ޮކށ ެިގ ްނ ާދ ެނ ެއ ެވ .މިނ ަިވ ްނ ަމ ަ
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ދ ެިވހި ވ ްިސ ުނ ްނ ައ ަށ ެގ ުނ ާވ ޭނ ޮގ ްތ ަތ ްއ ަފހ ުިކ ެރ ޭވ ެނ ެއ ެވ.
ާރ ްއ ޭޖ ަގއި ެދ ްނ ުއ ެފދ ެިގ ްނ ައ ްނ ަނ އ ްިލ ުމ ެވރ ްިނ ަނކީ ދ ެިވހި ދިރ ުިއ ުޅ ުމ ަގއި ުހ ްނ ަނ
ސ ާގފީ ުހ ަނ ުރ ަތ ަކ ްށ ބ ަީރ ްއ ެޓހި ަބ ަޔ ަކ ްށ ެވ ެގ ްނ
ސ ަިފ ަތ ާކއި ،ދ ެިވހ ްީނ ެގ ޯހ ުދ ްނ ަތ ާކއި ަ
ުނ ާވ ެނ ެއ ެވ .ދ ެިވހ ްިނ ެގ ދިރ ުިއ ުޅ ްނ ަ 21ވ ަނ ަގ ުރ ާނއި ަރ ްއ ެޓހ ުިކ ުރ ުވ ުމ ަގއި ދ ެިވހި
ސ ެފނ ެިގ ްނ ާދ ެނ ެއ ެވ.
އ ްިލ ްމ ެވރ ްީނ ެގ ހ ްިއ ާ

ސ ަރ ަހ ްއ ެދ ްއ ަގއި
ނ ާ
ސތު ެގ ަދ ުށ ް
ރ ްއޖޭގެ ުހރިހާ ަ
ެއމް ޑީޕީގެ މިސި ާޔ ަ
ށ ެދވޭ ެނ ެއ ެވެ .އކި
ސ ޮކ ް
ނ ަމގު ަތ ަނ ަވ ް
ނ ޭ
ަމތީ ަތ ުއލީމު ުއނ ެގ ޭ
ށ އި ުތ ުރ ުޔނި ަވރސިޓީ،
ނ ަމ ް
ނ ޮގ ަތ ަކ ް
ދ ޭ
ށ ފު ޭ
ދއި ާ
ާ
ކ ެގ ބޭ ު
ރ ަތ ު
ނސި ލް ަތ ްއ
ސ ަތ ްއ ގާއިމް ޮކ ް
ށަ ،ކ ުއ ް
ޮކލެޖު ައދި ަމ ުރ ަކޒު ަތކާއި ެކމް ަޕ ް
ނ ޮގތް ަތ ްއ
ނ މާ ީ
ެމ ުދ ެވ ި
ނ ަނ ް
ރ ޮކ ް
ށ ަދރި ަވ ުރ ް
ބ ޭ
ލ ެއހީ ލި ެ
ސ ަހ ިއ ް
ށ ަފ ޭ
ނ
ސ ޮކ ް
ނގު ް
ނތާގެ ހި ް
ދ ަތ ް
ނ ޭ
ަތ ަނ ަވ ް
ިނމާއިަ ،އދި އިލްމާއި ަތމްރީ ު
ށދ ު
ރ ެވވޭ ެނ ެއ ެވ.
ށ ެއހީ ެތ ި
ކ ުރ ަމ ް
ަހ ުރ ަދ ާ
ނ ު

ދިވެހި އިލްމްވެރީން

ނގެ ޑި ޮމކް ެރޓި ކް ޕާޓީގެ 3
ދި ެވހި ަރ ްއޔިތު ް
ައ ަހ ުރގެ ަތޖްރިބާ

•

ެ 15ފ ްބ ުރ ައރީ ަ 2011ގއި ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޔުނިވަރސިޓީ (ދ ެިވހ ާިރ ްއ ޭޖ ެގ
ަގ ުއމީ ުޔނ ަިވރސިޓީ) ާގއ ްިމ ުކ ުރ ްނ

•

ސ
ޭ 12އ ްޕރ ްީލ ަ 2010ގ ިއ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޮ
ޕލިޓެކްނިކް ( ޯމ ްލޑ ްިވ ް
ޮޕލ ެިޓ ްކނ ްިކ) ާގއ ްިމ ުކ ެރ ުވ ްނ

•

ސ ުލ ްނ އ ަިޓލީ ވ ާިލ ުތ ެގ ޔުނިވަރސިޓީ ޮއފް މިލާނޯ -ބި ޯކކާގެ
ޕީޕީޕ ެީގ ުއ ޫ
ރިސާރޗް ސެންޓަރެއް ފަ .މ ޫގ ޫދ ަގއި ުހ ުޅ ުވ ްނ

•

ޓ ެިވ ްޓ ޮއ ޯތރިޓީ ުއ ެފ ްއ ުދ ްނ

•

ސ ޭތ ަކ ( )8500މީ ުހ ްނ ަތ ްމރ ުީނ ުކ ުރ ަމ ްށ " ުހ ަނ ުރ ްޕ ޮރ ްގ ާރ ްމ"
ސ ަފ ްއ ަ
ައ ްށ ާހ ް
ެފ ުށ ްނ

•

ަމ ުރ ަކ ުޒ ަތ ުކ ެގ ެފ ްނ ަވ ުރ ަމތ ުިކ ުރ ަމ ްށ ހ ްިތ ަވ ުރ ދ ުިނ ާމ ެއ ުކަ ،އމ ްިއ ަލ ަ 4ތ ްނ ޮކ ެލ ްޖ
ިސ ްޓރީ ޮކ ްށދ ުިނ ްނ
ެފ ްނ ަވ ަރ ްށ ަމތި ޮކ ްށ ަރޖ ް
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•

ލ ެއހ ެީގ ަދ ުށ ްނ ަހ ަދ ުމ ްނދ ަިޔ ަގ ުއމީ ުޔނ ަިވރސިޓ ެީގ
ސ ުރ ާކ ުރ ެގ ހި ޭ
އ ްިނޑި ާއ ަ
ޮހ ްސ ޕި ާޓލިޓީ ެފ ަކ ްލޓ ެީގ ައ ުއ އި ާމ ާރ ުތ ެގ މަސައްކަތް ހުއްޓިފައިވާތާ  2އަހަރެއް

ހާ ދުވަސް ފަހުން އަލުންފަށައި ުކރ ަިއ ްށ ެގ ްނދ ުިއ ްނ

•

ަގ ުއމީ ުޔނ ަިވރސިޓ ެީގ ުކ ުޅ ުދ ްއ ުފށީ ެކ ްމ ަޕ ުހ ަގއި ަދރ ަިވ ުރ ްނ ެގ ދެވަނަ ދަނާލު
ކށް ހުޅުވުންަ .އދި ގދ .ތ ަިނ ޫދ ެކ ްމ ަޕ ުހ ެގ ަވސ ަީލ ްތ ަތ ްއ އ ުިތ ުރ ުކ ުރ ްނ
އިމާރާތް ޮ

•

ކިޔަވަން ލޯނު ދ ުިނ ަމ ްށ ަދ ުއ ަލ ުތ ެގ ަބ ެޖ ުޓ ްނ  300މިލިއަނަށް ުވ ެރ ގ ަިނ
ިސ ހޭ ަދ ުކ ުރ ްނ
ަފއ ާ

•

ސ ްޓ ޭރލި ާއ ަފ ަދ ަރ ްހ ަމ ްތ ެތރި ަގ ުއ ުމ ަތ ުކ ްނ ޭދ
ަޗއ ާިނ ާއއި އ ްިނޑި ާއއި ޮއ ް

ސް ޮކލަރޝިޕްތައް އެތައް ތަނަކުން އިތުރު ކުރުން

•

ެބ ްނ ަގ ޫލ ުރ ެގ ާގރ ްޑ ްނ ސިޓީ ޮކ ެލ ްޖ ެގ  60އަށްވުރެ ގިނަ ޓިއުޝަން ފްރީ
ސ ަތ ުކ ަގއި ަދރ ަިވ ުރ ްނ ޮފ ުނ ުވ ްނ
ސް ޮ
ކލަރޝިޕް ޯހ ާދ ެއ ޯކ ް

•

ސ ަތ ުކ ެގ
ޝ ުރޢީ ާދއ ާިރ ެގ ޯކ ް
ސ ުރ ާކ ުރ ެގ ެއހ ަީގއި ޫޔ ެއ ްނ ޑީޕީ ެމ ުދ ެވރި ޮކ ްށަ ،
ަޖ ުރ ަމ ްނ ަ
ޝ ޫރ ެއ ްއ ެފ ުށ ްނ
ެފ ްނ ަވ ުރ ަރ ަގ ުޅ ުކ ުރ ުމ ެގ ަމ ް

•

ސ ަކ ްނ ްޑރީ އ ްިލ ުމސ ްޓ ެ
ބ ްނ ުކ ެގ ހި ޭ
ރލ ްޑ ޭ
ލ ެއހ ަީގއި ދ ާިރ ާ
ސ ޮކ ްށ ޯޕ ް
ާވ ް
ސ ރ ޯިޕ ެޓ ްއ ެއ ުކ ަލ ާވ ަލއި
ުކރ ަިއ ްށ ެގ ްނ ާދ ެނ ޮގ ުތ ެގ ުހ ަށ ެހ ުޅ ްނ ަތ ަކ ާކ ެއ ުކ ދ ާިރ ާ
ެކބ ެިނ ަޓ ްށ ުހ ަށ ެހ ުޅ ްނ

ދިވެހި އިލްމްވެރީން

ށ
ނ ަނ ް
ނ ޮއތް ަދ ުއ ެރ ްއ ަގއި ،ދި ެވހީ ް
ެއމް ޑީޕީގެ ެދ ް
ނ
ަމތީ ަތ ުއލީމު ލި ި
ނ ަމ ް
ނ ަކ ް
ނ ަކ ް
ކ ެރވޭ ޭ
ށ ު
ބދި ު
ނ
ކ ުރ ް
ނ ަތ ް
އި ުތ ުރ ަތ ް
ނ ގާއިމް ު

•

ާމ ޭލ ަސ ަރ ަހ ްއ ުދ ަގއި ަމތީ ަތ ުއލީ ާމއި ަތ ްމރ ުީނ ެގ ަދރ ަިވ ުރ ްނ ަނ ްށ  2ދަނާލު
ބ ާިނ ުކ ުރ ްނ

•

ަޤ ުއމީ ުޔނ ަިވރސިޓީ ެގ އިސްލާ ިމކް ސްޓަޑީޒް ފެކަލްޓީ އިތުރަށް
ސ ުތ ަތ ްއ ުފ ާޅ ުކ ުރ ްނ.
ތަރައްގީކޮށް މި ޮރ ުގ ްނ ަމތ ަީތ ުޢލ ުީމ ާހސ ްިލ ުކ ުރ ުމ ެގ ުފ ުރ ަ

•

ބޓް ބަނުމުގެ ހާއްސަ ސެންޓަރެއް ަހ ާދ ެއ ަތ ުނ ެގ ަތ ްމރ ުީނ ެގ
ސ ުލ ްނ ޯ
ޕީޕީޕ ެީގ ުއ ޫ
ސ ުތ ްއ ުފ ާޅ ުކ ުރ ްނ
ުފ ުރ ަ

•

ސ ުލ ްނ ެފ ްނ ަވ ުރ ަރ ަގ ުޅ މެރިޓައިމް ޓްރެއިންންގ ދޭނެ މަރުކަޒެއް
ޕީޕީޕ ެީގ ުއ ޫ
ާގއ ްިމ ުކ ުރ ްނ

•

ކލެޖެއް ާގއ ްިމ ުކ ުރ ްނ
ސ ުލ ްނ ެފ ްނ ަވ ުރ ަރ ަގ ުޅ މެޑިކަލް ޮ
ޕީޕީޕ ެީގ ުއ ޫ

•

ސ ުލ ްނ ެފ ްނ ަވ ުރ ަރ ަގ ުޅ ފިޝަރީޒް އިންސްޓިޓިއުޓެއް ާގއ ްިމ ުކ ުރ ްނ
ޕީޕީޕ ެީގ ުއ ޫ
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•

ސ ުލ ްނ ުކޅ ަިވ ުރ ެގ ާދއ ާިރއ ްިނ މީ ުހ ްނ ަތ ްމރ ުީނ ުކ ުރ ަމ ްށ ެފ ްނ ަވ ުރ ަރ ަގ ުޅ
ޕީޕީޕ ެީގ ުއ ޫ
ކލެޖެއް ާގއ ްިމ ުކ ުރ ްނ
ސް ޯޕޓްސް ޮ

•

ސ ްޓފ ެިކ ްޓ
(ކޑ ްިނގ ،ސ ްިސ ޯކ ެ
ސ ަތ ްއ ޯ
ޝ ްނ ެޓ ްކ ޯނ ޮ
ސ ޯކ ް
ލޖ ެީގ ާހ ްއ ަ
އ ްިނ ޮފ ޭމ ަ
ޝ ްނ ަތ ްއ ުއ ެފ ްއ ުދ ްނ ަފ ަދ
ސ ަތ ްއޮ ،
ސ ްފ ްޓ ެވ ައރ ުއ ެފ ްއ ުދ ާމއި ެވ ްބ ެއ ްޕލި ޭކ ަ
ޯކ ް

ސ ުލ ްނ ެފ ްނ ަވ ުރ ރަގަޅު އައިސީޓީ ޮކލެޖެއް
ސ ަތ ްއ) ހ ްިނ ުގ ަމ ްށ ޕީޕީޕ ެީގ ުއ ޫ
ޯކ ް
ާގއ ްިމ ުކ ުރ ްނ

ލ ެއހީ
މާ ީ

•

ިސ ާލ ޮގ ަތ ްށ ަހ ަޔރ
ުކ ްއ ާޖ ުއ ަފ ްނވ ްީއ ު
ސ ުރ ާކ ުރ ްނ ަފއ ާ
ސ ެރެ ،ބ ެލނ ެިވރ ްިނ ާނއި ަ
ސ ުރ ާކ ުރ ްނ މ ްިސ ކ ަީމ ްށ ަ 5އ ަހ ުރ ެތ ޭރ
ޝ ްނ ޭ
ސކ ެީމ ްއ ުހ ުޅ ުވ ްނަ .
ސ ް
ސވ ްިނ ްގ ް
ެއޑި ޭކ ަ
ސ ެނ
ުޖ ްމ ަލ  120މިލިޔަން ރުފިޔާ ަހ ަމ ަޖ ްއ ާ

ބ ުނ ްނ ާވ ަމތީ ަތ ުޢލީ ާމއި ަތ ްމރ ުީނ ެގ
(ތިރ ަީގއި ާވ ާމލ ެީއހީ ބ ާިނ ާވނީ ެއ ަރ ަށ ަކ ްށ ޭ
ސ ޮކ ަލރޝ ްިޕ ަތ ްއ ޫދ ުކ ުރ ުމ ެގ
ސ ުތ ަތ ްއ ެއ ަރ ެށ ްއ ެގ ަކ ުއ ްނސ ުިލ ްނ ާފ ަހ ަގ ޮކ ްށޯ ،ލ ާނއި ް
ުފ ުރ ަ
ަކ ްނ ަކ ްނ ހ ްިނ ާގނީ ަރ ުށ/ސިޓީ ަކ ުއ ްނސ ްިލ ަތ ްއ ެމ ުދ ެވރި ޮކ ްށ)

•

ިސ ަރ ަހ ްއ ުދ ަތ ުކ ަގއި ޮކ ެލ ާޖއި ުޔނ ަިވރސިޓީ
ައމ ްިއ ަލ ަފ ާރ ްތ ަތ ުކ ްނ ާރ ްއ ޭޖ ެގ ެއކ ަ
ޢި ާމ ާރ ްތ ަތ ްއ ބ ާިނ ުކ ާރއ ުިރ ހިލޭ ބިން ދޫކުރުމާއި މާލީ އެހީ ދ ުިނ ުމ ެގ

ސ ުނ ަވ ަތ ޑ ުިއޓ ެީގ ުލ ެޔ ްއ ދ ުިނ ްނ
ްޕ ޮރ ްގ ާރ ެމ ްއ ހ ްިނ ުގ ްނ (މ ެީގ ެތ ޭރ ަގ ިއ ެޓ ްކ ް
ހ ެިމ ުނ ްނ)

ދިވެހި އިލްމްވެރީން

•

ނގ ުނ ަމ ްށ ާމލ ެީއހީދ ުިނ ަމ ްށ
ސ ަނވީ ކ ެިޔ ުވ ްނ ނ ްިނ ާމ ަދރ ަިވ ުރ ްނ އ ުިތ ަރ ްށ އ ްިލ ުމ ުއ ެ
ާ
ސކ ްީމ ަތ ްއ
ސ ޮކ ްށ ަފއި ާވ ުއ ޫ
ސ ުލ ަތ ާކއި ް
ސ ުރ ާކ ުރ ްނ ާފ ް
ެއ ްމޑީޕީ ެގ ަ 3އ ަހ ުރ ެގ ަ
ހ ްިނ ުގ ްނ .މި ޮގ ުތ ްނ:
ސ ޮކ ަލރޝ ްިޕ)
•ު 6150ޒ ާވ ުނ ްނ ަނ ްށ ކ ެިއ ުވ ަމ ްށ ާމލީ ެއހީ ޯ
(ލ ުނ ައދި ް
ެދ ޭވ ެނަ .އދި މ ަިކ ަމ ްށ ަޓ ަކއި  5އަހަރު ދުވަހަށް  500މިލިއަން ރުފިޔާ
ަކނ ަޑ ެއޅޭ ެނ .މިއީ ެއ ަވ ެރ ްޖ ޮކ ްށ ައ ަހ ަރ ުކ  100މިލ ަިއ ްނ ުރފ ާިޔ.

ސކީމް ަތ ަކ ކީ:
ނގާ ެނ ް
ހި ް
ނބ ާރ ަދ ްއ ަކ ްނ
• ާމލީ ޮގ ުތ ްނ ފުދުންތެރިކަން ނެ ް
ތ ދަރިވަރުންނަށް ައ ު
ުނ ެޖހޭ ގްރާންޓް ދ ުިނ ުމ ެގ ްޕ ޮރ ްގ ާރ ްމ

• ަތ ަރ ްއގ ެީގ ުމހ ްިއ ުމ ާދއ ާިރ ަތ ަކ ްށ ައ ާމ ުޒ ޮކ ްށ އ ްިލ ީމ ޮގ ުތ ްނ އެންމެ ޮމޅު
ޒުވާނުންނަށް 'މެރިޓް ސް ޮކލަރޝިޕް ސްކީމް'
ލނު ސްކީމްޯ :ލ ުނދ ުިނ ަމ ްށ  163މިލ ަިއ ްނ ުރފ ާިޔ ެގ ޯލ ުނ
•ކިޔަވާ ޯ
ސ ުރ ާކ ުރ ްނ ަ 5އ ަހ ުރ ެތ ޭރ ަގއި ެދ ޭވ ެނ
ެގ ެރ ްނ ޓީ ަ

• ަވޒ ާީފ ޭދ ަފ ާރ ްތ ަތ ުކ ެގ ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ަތ ްމރ ުީނ ުކ ުރ ަމ ްށ ވަޒީފާ ދޭ
ސ ާވ ޮގ ަތ ްށ
ފަރާތްތަކުން  50%އަދި ސަރުކާރުން  50%ހ ްިއ ާ
ާމލީ ެއހީ ދ ުިނ ުމ ެގ ްޕ ޮރ ްގ ާރ ްމ
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ސ ުރ ާކ ުރ ެގ ެއހ ަީގއި ކ ަިޔ ަވ ުމ ްނ ެގ ްނ ާދ
• ޭ
ބ ުރ ަގ ުއ ުމ ަތ ުކ ަގއި ދ ެިވހި ަ
ސ ޮކ ަލރޝ ްިޕ ަތ ުކ ަގއި ޮފ ުނ ޭވ
ަދރ ަިވ ުރ ްނ ަނ ާށއި ޭ
ބ ުރ ެގ ަބ ެއ ްއ ް
ސކ ްީމ
ަދރ ަިވ ުރ ްނ ަނ ްށ އިތުރު އިނާޔަތް ދ ުިނ ުމ ެގ ް
ނބ ާރ ެދ ްއ ުކ ަމ ްށ ަޓ ަކއި ަމ ަހ ުކ ަދ ްނ ަކ ްނ ެޖހޭ މ ްިނ ަވ ުރ ަވޒ ާީފ
•ކ ަިޔ ަވ ްނ ޫދ ުކ ާރ ޯލ ުނ ައ ު
ައ ާދ ުކ ާރ ުޒ ާވ ާނ ެގ ަމ ްސ ުދ ަވ ުހ ެގ އާމްދަނީގެ  8%އަށްވުރެ ގިނަ ނުވާގޮތަށް
ސ ްނ
ަހ ަމ ެޖ ްއ ު
ގތުގައި 118
• ަތ ަރ ްއގ ެީގ ޭބ ްނ ުކ ްނ މަތީ ތައުލީމު އުނގެނުމުގެ ޯލނުގެ ޮ
އން ރުފިޔާ ދ ުިނ ަމ ްށ ަކ ނ ަޑ ެއ ުޅ ްނ
މިލި ަ

•

ާހ ްއ ަސ ޯލ ްނ ްސކ ެީމ ްއ ެގ ަދ ުށ ްނ  2000ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް އެމްބީބީއެސް
ސ ުތ ަފހި ޮކ ްށދ ުިނ ްނ.
ަހ ަދ ްނ ުޔނި ާވސި ޓ ަީއ ްށ ދ ުިއ ުމ ެގ ުފ ުރ ަ

•

ާރ ްއ ޭޖ ަގއި ަމތ ަީތ ުއލ ުީމ ާހސ ްިލ ުކ ާރ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންނަށް
ކސްފީ ސަރުކާރުން ަދ ްއ ާކދ ުިނ ުމ ެގ ްޕ ޮރ ްގ ާރ ެމ ްއ ހ ްިނ ުގ ްނ
ޯ

ދިވެހި އިލްމްވެރީން

ނ
ކ ުރ ް
ަމތީ ަތ ުއލީމު ޭ
ނގެ ެފ ް
ދ ަތ ް
ނ ަވ ުރ ަމ ިތ ު
ނ ަތ ު

•

ޕލިޓެކްނިކް ISO 9000
ޯމލްޑިވްސް ޮ

ގެ ފެންވަރުގެ މަރުކަޒަކަށް

ސ ަތ ްއ ައ ުލ ްނ
ަބ ަދ ުލ ުކ ުރ ަމ ްށ ަޓ ަކއި އި ާމ ާރ ާތ އި ،އ ްިކވ ްިޕ ަމ ްނ ްޓ ަތ ަރ ްއގީ ޮކ ްށޯ ،ކ ް
ަފ ުރ ާމ ޮކ ްށު ،މ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ަތ ްމރ ުީނ ޮކ ްށ ާގ ބ ްިލ ަކ ާމއި ުހ ަނ ުރ ެވރ ަިކ ްނ އ ުިތ ުރ ުކ ުރ ުމ ެގ
ޝ ޫރ ެއ ްއ ހ ްިނ ުގ ްނ.
ސ ަމ ް
ާހ ްއ ަ

•

ަގ ުއ ަމ ްށ ޭބ ުނ ްނ ެތރި ޮރ ުގ ޮރ ުގ ްނ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އައު ފެކަލްޓީއާއި
ސ ަރ ަހ ްއ ުދ ަތ ުކ ަގއި ުއ ެފ ްއ ުދ ާމއި
ސެންޓަރުތައް ސިޓީފެންވަރުގައި ަތ ަރ ްއގ ުީކ ެރ ޭވ ަ
އައު ޑިގްރީ ޯ
ކސްތައް ަތ ާއ ަރ ުފ ުކ ުރ ްނ
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ނ
ކ ުރ ް
ނ ަހ ުރ ަދ ާ
ހި ް
ނގު ް
ނ ު

•

ސ ުތ ަތ ުކ ެގ އ ުިތ ުރ ްނ) ޑ ްިގ ރީ ެފ ްނ ަވ ުރ ެގ 300
(މތ ަީގއި ާވ ަމ ީތ ަތ ުޢލ ުީމ ެގ ުފ ުރ ަ
ަ

ސ ްނ؛ ޑ ްިގ ރީ ެފ ްނ ަވ ުރ ެގ 500
ސ ޓ ަީޗ ުރ ްނ؛ ު 300ގ ްރ ާއ ްނ ުމ ަދރ ްިއ ު
ސ ެއ ްނ ް
ަ
ަނ ުރ ުހ ްނ ާނއި 200

ާފ ަމސ ްިސ ުޓ ްނ ތަމްރީނުކުރުމުގެ ހާއްސަ މަޝްރޫއުއެއް

ެފ ުށ ްނ

•

މި ާހ ުރ ްސ ޫކ ުލ ާދއ ާިރ ަގއި ަމ ަސ ްއ ަކ ްތ ުކ ާރ ަފ ްނނީ ުމ ައ ްއ ަޒ ުފ ްނ ެގ އިލްމު
ރގްރާމެއް ހ ްިނ ުގ ްނ
ތާޒާކުރުމަށް  60މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޕް ޮ

•

ރޗ ުރ ްނ ުއ ެފ ްއ ުދ ާމއި
ުޔނ ަިވރސިޓީޮ ،ކ ެލ ްޖ ައދި ޮޕލ ެިޓ ްކނ ްިކ ެގ ެލ ްކ ަޗ ަރ ުރ ްނ /ރ ާިސ ަ
ރގްރާމެއް
މި ާހ ުރ ތިބި ލެކްޗަރަރުން ތާޒާކުރުމަށް  80މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޕް ޮ
ހ ްިނ ުގ ްނ.

•

' ުހ ަނ ުރ ްޕ ޮރ ްގ ާރ ްމ' ުކރ ަިއ ްށ ެގ ްނ ަދ ްނ ެފ ުށ ާމއި ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ
ސ ުތ
ތެރޭގައި  17,350ވަޒީފާ ާއއި ސ ާީދ ުގ ުޅ ްނ ުހރި ަތ ްމރ ުީނ ެގ ުފ ުރ ަ
ުއ ެފ ްއ ުދ ްނ

ދިވެހި އިލްމްވެރީން

ސ:
ޯނ ްޓ ް
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ދިވެހި އިލްމްވެރީން
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