




 ފުިހރްިސތް

5  ައެންއިދެވިހާރްއޖޭގެ ުހރިހާ ަރަށަކްށ މިެރަކލަްޗރ  

 ދެިވިހަރްއިޔތްުނގެ ިޑޮމކްެރިޓކް ޕާީޓގެ 
 6  3 ައަހުރގެ ަތޖިްރބާ     

 ެދްނ ޮއތް އެމްީޑޕީގެ ަދުއުރަގއި ަޞަރަޙްއީދ 
  7  ަތަރްއީޤައްށ ހްިނގެާނ ަހަރކާތްަތްއ   
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މިލުިޔުމަގއި މާިސެލްއ ޮގުތަގއި 

ޭބުންނޮކްށަފއިަވނީ ުހއިފަިލނޑާ. މީެގ 

އިުތުރްނވްެސ ެމރަިކްލަޗުރްނ ާއާލ ޮކްށ، ޭބަރްށ 

ވިްއޭކޭނ ާބަވްތަތުކެގ ެތޭރަގއި އިހި، ަފުރމްަސ، 

ާފަނ، އިާތުމްތ ައދި ޯއަނެމްނަޓްލ ފްިޝ ހެިމޭނ.



މެރިކަލްޗަރގެ ވިޔަފާރި

ައެންއިދެވހިާރްއޖޭގެ ުހރިހާ ަރަށަކްށ މިެރަކލަްޗރ

ާތުދަވުހްއުސެރ، ަކނޑާއި ަފުޅަތުކެގ ަހަމަތަކްށ ަތާބެވ، 

ައޮތުޅަވހި ަހާލުކުނޮކްށ ުކަރުމްނައއި މްަސެވރަިކަމކީ 

ުއެފްއުދްނެތރިަކުމެގ މާިސެލެކެވ. މި މަަސްއަކްތ ަޒާމނީ 

ެޓްކޮނޮލޖީާއއި ާއ ުއެފްއުދްނަތްއ ޭބުންނޮކްށެގްނ ަކނުޑޯރދިްނ 

ލޭިބ އިްޤތާިސދީ ަނާފ އިުތުރޮކްށ، ެދެމެހްއެޓނިވި 

ުއޫސަލުކްނ ުކރިައްށ ެގްނދިުއަމކީ މިާޕޓީެގ ައާމެޒެވ. 
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ދެިވިހަރްއިޔތްުނގެ ިޑޮމކްެރިޓކް ޕާީޓގެ 3 ައަހުރގެ 
ަތޖިްރބާ

ެމރަިކްލަޗރ ުކރިެއުރުވަމްއަޓަކއި ައމިްއަލ ަފާރްތަތަކްށ ުހރި ރެގިއުލޭޓަރީ 	 
ހުރަސްތައް ނައްތާލެވުނެވެ.

ެމރަިކްލަޗރެގ ާދއާިރ ުފާޅޮކްށ ުކރިެއުރުވަމްށަޓަކއި 24 ފަރާތަކަށް 	 

ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގް ކައުންސިލުން ހުއްދަ ދެވުނެވެ.

ެމރަިކްލަޗރ ސިާނަޢެތްއ ެފުށުމަގއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ބައިވެރިވުން 	 

އިތުރުކުރުމަށް 2011 ވަނަ އަހަރު މަސައްކަތްކުރަން ފެށުނެވެ.

ެމރަިކްލަޗރ ސިާނަޢްތ ުކރިެއުރުވަމްށަޓަކއި ދިގު މުއްދަތަށް ފަޅުރަށްރަށް 	 

ކުއްޔަށް ދިނުމާއި ެމރަިކްލަޗރ މަަސްއަކާތއި ެބހޭ މަޢުލޫމާތު ސަރުކާރުގެ 
ފަރާތްތަކަށާއި އަދި އިންވެސްޓަރުންނަށް ލިބޭނެ މަގުތައް 

ފަހިކުރެވުނެވެ.

މްަސެވރަިކާމއި ެއ ސިާނަޢާތ ގުޅުންހުރި ކަނޑުމާހައުލުގެ ދިރާސާޮކށް 	 

މިދާއިރާގެ މަޢުލޫމާތު މުއްސަނދި ކުރުމަށް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް 
ފުރުޞަތު ދީގެން ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިގަނެވުނެވެ.



މެރިކަލްޗަރގެ ވިޔަފާރި

ެދްނ ޮއތް އެމްީޑޕީގެ ަދުއުރަގއި ަޞަރަޙްއީދ 
ަތަރްއީޤައްށ ހްިނގެާނ ަހަރކާތްަތްއ

ާރްއޭޖެގ އިްޤތާިޞުދ ުފާޅުކުރަމްއަޓަކއި ާރްއޭޖެގ ާމަހުއާލ ުގޅޮޭގުތްނ ްޕަރއިަމރީ 	 

ސިާނަޢެތްއެގ ޮގުތްނ ައުކައަކްލަޗރ/ެމރަިކްލަޗރ ާޤއިްމުކުރުމެގ ުފަރަތަމ ައދި 

ެއްނެމ ުމހްިނުމ ެއްއ ަކަމކީ ެހަޗރީ ެހުދްނަކުމަގއި ވީާތ ަދުޢަލުތެގ ާމލެީއހީަގއި 

އުތުރާއި ދެކުނުގައި އެކިބާވަތުގެ ސްޕީސީސް ހިމެނޭ ހެޗަރީއެއް 
ޤާއިމުކުރުން.

ެމރަިކްލަޗރ މަަސްއަކްތ ެފުށަމްށަޓަކއި ުހރި ޮގްނެޖުހްނަތަކްށ ަހނުިކުރަމްށ 	 

ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީ ޤާއިމުކުރުން، ައމިްއަލ ަފާރްތަތުކްނ މާިހުރ 
މިާދއިާރއްިނ ފިންގަލިންގް އެކްސްޯޕޓްކުރުމަށް އެހީތެރިވުން، 
ައދި ައމިްއަލ ަފާރްތަތުކްނ ެމރަިކްލަޗރެގ މަަސްއަކްތ ހްިނުގަމްށ ހިނާގ 

ަޚަރުދ ުކަޑުކުރަމްއަޓަކއި އިޔާދަކުރުވަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކުރުމަށް 
ަމުގަފހިޮކްށދިުންނ.

ަދްށަވުމްނާދ ަފުރަމުހެގ މްަސެވރަިކްނ ެބެލެހްއުޓްނ - މަޢުލޫމާތު ހަރުދަނާ 	 
ކުރުން، މަސްވެރިން ހޭލުންތެރި ކުރުވުން، ޤަވާއިދުތައް 

ތަންފީޒުކުރުވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން. 
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މްަސަމާހެމހެީގ ުއެފްއުދްނަތުކެގ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް ކުރަން ހުރި 	 
މަސައްކަތްތަކަށް މަގުފަހިކުރުން.

ުހަނުރ ްޕޮރްގާރްމެގ ެތެރއްިނ މްަސެވރަިކުމެގ ސިާނަޢަތްށ ޚާއްޞަޮކށްގެން 	 

500 ތަމްރީން ޕްޮރގްރާމް ރާއްޖެއާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި 

ހިންގުން. 

ާބާޒުރ ަބނަދުރ ްޕޮރްގާރްމެގ ަދުށްނ ަސަރަޙްއދީ/ައޮތުޅ ެފްނަވުރެގ 	 

ަބނަދުރަތުކަގއި މްަސެވރްިނަންށ އައިސް ވިއްކޭނެ ވަޞީލަތްތައް 
ފަހިޮކށްދިނުން.

މާލޭގައި ރަނގަޅުފެންވަރުގެ މަސްމާރުކޭޓެއް ޤާއިމުކުރުން: 	 
ާސުފތާޙިުރަކާމއި ަރްއާކެތރިަކާމއިެއުކ މްަސެވރްިނ ާބާނ މްަސ ވިްއޭކެނ އްިނތިާޒުމ 

ަހަމެޖްއުސްނ.

ަތަރްއޤީެގ ޭބްނުކްނ މެރިކަލްޗަރގެ ސިނާޢަތަށް 13 މިލިއަން 	 
ޮޑލަރުގެ ޯލން ހަމަޖެއްސުން.



މެރިކަލްޗަރގެ ވިޔަފާރި

ޯންޓްސ:
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