ިސ ތް
ފި ުހރ ް
		
ޗރ
ރ ްއޖޭގެ ުހރިހާ ަރ ަށ ަކ ް
ައ ެނ ްއދި ެވހި ާ
ށ ެމރި ަކލް ަ

5

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

6

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

7
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މިލ ުިޔމު ަގއި މ ާިސ ލެ ްއ ގޮތު ަގއި
ބ ުނ ްނ ޮކ ްށ ަފއ ަިވނީ ުހއިފ ަިލނ ޑާ .މީގެ
ޭ
ވެސ މެ ރ ަިކ ްލ ަޗ ުރ ްނ ާއ ާލ ޮކ ްށ ،ބ ަޭރ ްށ
އިތު ުރ ްނ ް
ސ،
ވ ްިއ ޭކނޭ ާބ ަވ ްތ ަތ ުކގެ ތެ ރ ަޭގއި އިހިަ ،ފ ުރ ަމ ް
މުތ ައދި ޯއ ަނމެ ްނ ަޓ ްލ ފ ްިޝ ހިމެނޭ .
ާފ ަނ ،އި ާތ ް

މެރިކަލްޗަރގެ ވިޔަފާރި

ޗރ
ރ ްއޖޭ ެގ ުހރިހާ ަރ ަށ ަކ ް
ައ ެނ ްއދި ެވހި ާ
ށ ެމރި ަކލް ަ
ސ ެރަ ،ކނޑާ ިއ ަފ ުޅ ަތ ުކ ެގ ަހ ަމ ަތ ަކ ްށ ަތ ާބ ެވ،
ާތ ުދ ަވ ުހ ްއ ު
ސ ެވރ ަިކ ަމކީ
ައ ޮތ ުޅ ަވ ިހ ަހ ާލ ުކ ުނ ޮކ ްށ ުކ ަރ ުމ ްނ ައ ިއ ަމ ް
ސ ްއ ަކ ްތ ަޒ ާމނީ
ުއ ެފ ްއ ުދ ްނ ެތރ ަިކ ުމ ެގ މ ާިސ ެލ ެކ ެވ .މި ަމ ަ
ބ ުނ ްނ ޮކ ްށ ެގ ްނ ަކ ނ ުޑ ޯރދ ްިނ
ލޖީ ާއ ިއ ާއ ުއ ެފ ްއ ުދ ްނ ަތ ްއ ޭ
ެޓ ްކ ޮނ ޮ
ދ ަނ ާފ އ ުިތ ުރ ޮކ ްށެ ،ދ ެމ ެހ ްއ ެޓނިވި
ބ އ ްިޤތ ާިސ ީ
ލި ޭ
ސ ަލ ުކ ްނ ުކރ ަިއ ްށ ެގ ްނދ ުިއ ަމ ީކ މ ާިޕޓ ެީގ ައ ާމ ެޒ ެވ.
ުއ ޫ
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ނގެ ޑި ޮމކް ެރޓި ކް ޕާޓީގެ ަ 3އ ަހ ުރގެ
ދި ެވހި ަރ ްއޔިތު ް
ަތޖްރިބާ

•

ެމރ ަިކ ްލ ަޗރ ުކރ ެިއ ުރ ުވ ަމ ްއ ަޓ ަކ ިއ ައމ ްިއ ަލ ަފ ާރ ްތ ަތ ަކ ްށ ުހރި

ރެގިއުލޭޓަރީ

ހުރަސްތައް ނައްތާލެވުނެވެ.

ރގ ާދއ ާިރ ުފ ާޅ ޮކ ްށ ުކރ ެިއ ުރ ުވ ަމ ްށ ަޓ ަކއި  24ފަރާތަކަށް
• ެމރ ަިކ ްލ ަޗ ެ
ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގް ކައުންސިލުން ހުއްދަ ދެވުނެވެ.
• ެމރ ަިކ ްލ ަޗރ ސ ާިނ ަޢ ެތ ްއ ެފ ުށ ުމ ަގއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ބައިވެރިވު ް
ނ
އިތުރުކުރުމަށް  2011ވަނަ އަހަރު މަސައްކަތްކުރަން ފެށުނެވެ.
• ެމރ ަިކ ްލ ަޗރ ސ ާިނ ަޢ ްތ ުކރ ެިއ ުރ ުވ ަމ ްށ ަޓ ަކއި ދިގު މުއްދަތަށް ފަޅުރަށްރަ ް
ށ
ކުއްޔަށް ދިނުމާއި ެމރ ަިކ ްލ ަޗރ ަމ ަސ ްއ ަކ ާތއި ެބހޭ މަޢުލޫމާތު ސަރުކާރުގެ
ފަރާތްތަކަށާއި އަދި އިންވެސްޓަރުންނަށް ލިބޭނެ މަގުތައް
ފަހިކުރެވުނެވެ.
ރ ކަނޑުމާހައުލުގެ ދިރާސާކޮ ް
ށ
• ަމ ްސ ެވރ ަިކ ާމއި ެއ ސ ާިނ ަޢ ާތ ގުޅުންހު ި
މިދާއިރާގެ މަޢުލޫމާތު މުއްސަނ ިދ ކުރުމަށް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް
ފުރުޞަތު ދީގެން ދިރާސާކުރު ުމގެ މަސައްކަތް ފަށައިގަނެވުނެވެ.

މެރިކަލްޗަރގެ ވިޔަފާރި

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

•

ާރ ްއ ޭޖ ެގ އ ްިޤތ ާިޞ ުދ ުފ ާޅ ުކ ުރ ަމ ްއ ަޓ ަކ ިއ ާރ ްއ ޭޖ ެގ ާމ ަހ ުއ ާލ ުގޅޭ ޮގ ުތ ްނ ްޕ ަރއ ަިމރީ
ރ/މރ ަިކ ްލ ަޗރ ާޤއ ްިމ ުކ ުރ ުމ ެގ ުފ ަރ ަތ ަމ ައދި
ސ ާިނ ަޢ ެތ ްއ ެގ ޮގ ުތ ްނ ައ ުކ ައ ަކ ްލ ަޗ ެ
ެއ ްނ ެމ ުމހ ްިނ ުމ ެއ ްއ ަކ ަމ ީކ ެހ ަޗ ީ
ރ ެހ ުދ ްނ ަކ ުމ ަގ ިއ ާވތީ ަދ ުޢ ަލ ުތ ެގ ާމލ ެީއހ ަީގއި

އުތުރާއި ދެކުނުގައި އެކިބާވަތުގެ ސްޕީސީސް ހިމެނޭ ހެޗަރީއެއް
ޤާއިމުކުރުން.

•

ސ ްއ ަކ ްތ ެފ ުށ ަމ ްށ ަޓ ަކ ިއ ުހރި ޮގ ްނ ެޖ ުހ ްނ ަތ ަކ ްށ ަހނ ުިކ ުރ ަމ ްށ
ެމރ ަިކ ްލ ަޗރ ަމ ަ

ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީ ޤާއިމުކުރުން،
މ ާިދއ ާިރއ ްިނ ފިންގަލިންގް އެކްސް ޯޕޓްކުރުމަށް އެހީތެރިވުން،

ައމ ްިއ ަލ ަފ ާރ ްތ ަތ ުކ ްނ މި ާހ ުރ

ިނގ
ައދި ައމ ްިއ ަލ ަފ ާރ ްތ ަތ ުކ ްނ ެމރ ަިކ ްލ ަޗ ެ
ސ ްއ ަކ ްތ ހ ްިނ ުގ ަމ ްށ ހ ާ
ރގ ަމ ަ
ަޚ ަރ ުދ ުކ ަޑ ުކ ުރ ަމ ްއ ަޓ ަކއި

އިޔާދަކުރުވަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކުރުމަށް

ަމ ުގ ަފހި ޮކ ްށދ ުިނ ްނ.

• ަދ ްށ ަވ ުމ ްނ ާދ ަފ ުރ ަމ ުހ ެގ ަމ ްސ ެވރ ަިކ ްނ ެބ ެލ ެހ ްއ ުޓ ްނ  -މަޢުލޫމާތު ހަރުދަނާ
ކުރުން ،މަސްވެރިން ހޭލުންތެރި ކުރުވުން ،ޤަވާއިދުތައް
ތަންފީޒުކުރުވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން.
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• ަމ ްސ ަމ ާހ ެމހ ެީގ ުއ ެފ ްއ ުދ ްނ ަތ ުކ ެގ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް ކުރަން ހުރި
މަސައްކަތްތަކަށް މަގުފަހިކުރުން.
• ުހ ަނ ުރ ްޕ ޮރ ްގ ާރ ްމ ެގ ެތ ެރއ ްިނ ަމ ްސ ެވރ ަިކ ުމ ެގ ސ ާިނ ަޢ ަތ ްށ ޚާއްޞަ ޮކށްގެން
ރގްރާމް ރާއްޖެއާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި
 500ތަމްރީން ޕް ޮ
ހިންގުން.

•

ީ/އ ޮތ ުޅ ެފ ްނ ަވ ުރ ެގ
ސ ަރ ަޙ ްއދ ަ
ނދ ުރ ްޕ ޮރ ްގ ާރ ްމ ެގ ަދ ުށ ްނ ަ
ާބ ާޒ ުރ ަބ ަ
ސ ެވރ ްިނ ަނ ްށ
ނދ ުރ ަތ ުކ ަގ ިއ ަމ ް
ަބ ަ

އައިސް ވިއްކޭނެ ވަޞީލަތްތައް

ފަހި ޮކށްދިނުން.
•މާލޭގައި ރަނގަޅުފެންވަރުގެ މަސްމާރުކޭޓެއް ޤާއިމުކުރުން:

ސ ވ ްިއ ޭކ ެނ އ ްިނތި ާޒ ުމ
ާ
ސ ެވރ ްިނ ާބ ާނ ަމ ް
ސ ުފ ާތޙ ުިރ ަކ ާމއި ަރ ްއ ާކ ެތރ ަިކ ާމއ ެިއ ުކ ަމ ް
ސ ްނ.
ަހ ަމ ެޖ ްއ ު

• ަތ ަރ ްއޤ ެީގ ޭބ ްނ ުކ ްނ މެރިކަލްޗަރގެ ސިނާޢަތަށް  13މިލިއަން
ޮޑލަރު ެގ ޯލން ހަމަޖެއްސުން.

މެރިކަލްޗަރގެ ވިޔަފާރި

ސ:
ޯނ ްޓ ް
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