ފި ުހރ ް
ިސ ތު
ޯއގާ ެތ ި
ސ ުރކާ ުރޯ ،އގާ ެތރި މުޖު ަތ ަމ ުއ:
ރ ަ
		
			
ސފު ެވރި ަތ ަރ ްއގީ
ނ ާ
އި ް

5

					
ެއމް ޑީ ީޕ ެދކޭ ޮގ ުތ ަގއި

7

ނގެ ޑި ޮމކް ެރޓި ކްޕާޓީ ެގ
ދި ެވހި ަރ ްއޔިތު ް
					
ަ 3އ ަހ ުރގެ ަތޖްރިބާ

8

ެއމް ޑީޕީގެ އިޖްތިމާއީ ަރ ްއކާ ެތރި ަކމު ެގ ޯއގާ ެތރި
		
ނ ޮގތް ަތ ްއ
ކ ެރވޭ ޭ
ނ ަކ ް
ނ ަކ ް
ނިޒާމުގެ ަދ ުށ ް
ނ ު

9

ދި ި
ނ
ކ ުރ ަމ ް
ކ ުރ ް
ރ ުއޅު މުގެ ެފ ް
ށ ަމ ަ
ސ ްއ ަކތް ު
ނ ަވ ުރ ަހ ަމ ަހ ަމ ު

11

|4
ރ ސަރުކާރު އޯގާތެރި މުޖުތަމައު
އޯގާތެ ި

 16,000,000,000ރ

ބ ާއ ްމ ަދނީ ްިނ  16ބިލ ަިއ ްނ
ަ 5އ ަހ ުރ ެގ ެތ ޭރ ަގއި ަދ ުއ ަލ ަތ ްށ ލި ޭ
ސ ްބސިޑީ ާއއި އ ާިނ ަޔ ްތ ަތ ްއ ަރ ްއޔ ުިތ ްނ ްނ ްށ ދ ުިނ ަމ ްށ
ހޭ ަދ ުކ ެރ ޭވނީ ަ

ސބްސިޑީ
ަ

ށ،
ކ ްއ ަޖ ަކ ް
ނ ެމ ް
ޮކ ް
ސކޫލް ު
ކ
ޮކ ް
ނ ެމ ުދ ަވ ަހ ު

ނ ަދ
ސ ް
ފުރި ަހ ަމ އާ ަ

ސސީ
ރާ ްއޖޭގެ ހ ްޮސ ޕި ާޓ ަތ ުކ ްނ ައ ާ
ޭސ ުހރި ާހ
ޑ ޮކް ަޓރީ ަލ ަފ ާޔއި ބ ް
ޭސ ުކރާ
ދިވެ ހ ްިނ ަނ ްށ .ދ ުިގމު ްއ ަދ ަތ ްށ ބ ް
މީހ ްުނ ަނ ާށއި އެ ްކސިޑ ްެނ ްޓ ާވ މީހ ަުނ ްށ

ށ
ނ ަނ ް
ސވީ މީ ުހ ް
ުދ ަވ ް
ނ ަޔތް
ެދވޭ އި ާ

ސ ަހ ަތ ކެ ްއ
އިތު ުރ ަފ ޭ

ނ ަވ ުރ
ދިރި ުއޅު މުގެ ެފ ް
ނ
ކ ުރ ް
ަހ ަމ ަހ ަމ ު
ގެ ދ ުޮރ ،ފްލެ ްޓ ަގތު ަމ ްށ
ސ ްބސިޑީ
ލި ޭ
ބ ަ

 500,000,000ރ.

ަ 5އ ަހރުތެ ރ ަޭގއި ަމތ ަީތޢު ލީމު ާހސ ްިލ
ުކ ުރ ަމ ްށ ާމލީ އެ ހީ )ލޯ ުނ ައދި
ސކ ަޮލރޝ ްިޕ( ދެ ވ ެޭނ މ ްިނ ަވ ުރ.
ް

ސ
ނ ް
ރ ެއލަ ަވ ް
ކ ާ
އާއިލާބި ާ
ނ ު
އެއގެ ަވޒީފާ ައދާ ުކރާ
ޮކ ްނމެ ާއއިލާ ް
ަފރާ ްތ ަތ ުކ ްނ ަމ ަހ ުކ ު 560ރފ ާިޔ
'މ ްނ ަމ'
ލާ ގ ަޮތ ްށާ ،އއިލާ ބ ު
ިނާކރާ ަ
ސ ްއދ ުިނ ްނ
ައ ްށ އެ ަލ ަވ ްނ ެ

ސބްސިޑީ
ަކ ަރ ް
ނޓް ަ

ނ
ނ ް
ުހ ަނ ުރ ެވރި ދި ެވހި ޒުވާ ު
ބި ޭދސ ްީނ ައދާ ުކރާ ަވޒީފާ ަތ ަކ ްށ ދިވެ ހ ްިނ
ސމު ަގއި ުކރ ަިމ ިތ ާވ ަހ ަރ ުދ ަތ ްއ ުކ ަޑ ުކ ުރ ަމ ްށ،
ަހ ަމޖެ ްއ ު
ސ ްއ ަކތްތެ ރ ްީނގެ
ގ ަިނވެ ގެ ްނ ަ 3އ ަހ ުރދ ަުވ ަހ ްށަ ،މ ަ

މުސ ަރ ައ ްށ ަމ ަހ ުކ ު 1500-2000ރފ ާިޔ
ާ
ސ ުރކާ ުރ ްނ ދ ުިނ ްނ
ަ

ސ ްއ ަކތް
ލ ަމ ަ
ައމި ްއ ަ
ނ ަނ ް
ރމީ ުހ ް
ކ ާ
ށ ެދވޭ
ު
ނ
ޝ ް
ެޕ ް
ނ ަ

ސ ވެ ރ ްިނު ،ކޅ ަިވ ުރގެ ދާ އިރާ ަގއި
ަމ ް
ަހ ަރކާ ްތތެ ރި ާވ މީހ ްުނަ ،އދި
ސ ްއ ަކ ްތ ުކރާ
ައމ ްިއ ަލ ަމ ަ
ޝ ްނ ލިބ ެޭނ
ަފރާ ްތ ަތ ަކ ްށ ޕެ ްނ ަ
ުވުނ
ސތު ުހޅ ް
ުފ ުރ ަ

ޯއގާތެރި ސަރުކާރު

ރ މުޖު ަތ ަމ ުއ:
ސ ުރކާ ުރޯ ،އގާ ެތ ި
ޯއގާ ެތރި ަ
ރ ަތ ަރ ްއގީ
ސފު ެވ ި
ނ ާ
އި ް
ދ ެިވހ ްީނ ެގ ތ ްިނ ަބއ ުިކ ަޅ ެއ ްއ ަބއި ަބނ ުޑ ަހއިހޫ ުނ ަކ ުމ ަގ ިއ ތ ްިއ ަބއި ާރ ްއ ެޖ ައ ްށ ަތ ަރ ްއގީ ެގ ްނ ާނ ްނ
ބ ަމ ުދ
ނދ ޫގ ާވ ެނ ެއ ެވ .އ ްިގތ ާިސ ދީ ޮގ ުތ ްނ މި ާހ ަލ ުތ ަގ ިއ ަގ ުއ ެމ ްއ ޮއ ްނ ަނއ ުިރ ،ލި ޭ
ުއ ަ
ުކރ ެިއ ުރ ްނ ަތ ުކ ެގ ޮފނ ަިކ ްނ ޯފ ާރނީ ަވ ަރ ްށ ަމ ުދ ަބ ަޔ ަކ ެށ ެވ.
ބ ުނ ްނ ަނ ަމު ،ހރި ާހ ަރ ްއޔ ުިތ ްނ ަނ ްށ ަހ ަމ ަހ ަމ ޮގ ުތ ަގއި
ަހގީގީ ަތ ަރ ްއ ީގ ައ ްށ ާވސ ުިލ ާވ ްނ ޭ
ސ
ަދ ުއ ަލ ުތ ްނ ަވކި ެއހ ަީތ ެކ ްއ ެވ ޭދ ްނ ެޖ ެހ ެއ ެވެ .އ ްމޑީޕީ ެވރ ަިކ ަމ ްށ ައ ްނ ާނ ީ
ނ ެޓ ްކ ް
ނި ާޒ ުމ ެގ ަދ ުށ ްނ ަދ ުއ ަލ ުތ ެގ ާއ ްމ ަދނީ ަހ ުރ ަދ ާނ ުކ ެރވި ،މި ާއ ްމ ަދނ ެީގ ސ ާީދ ް 25%ނ
ބ ުނ ްނ ަތ ްއ ުފ ްއ ަދއިދ ުިނ ަމ ެށ ެވާ .ރ ްއ ެޖ ައކީ ެފ ުތރ ަިފއި ާވ ަޖޒ ާީރ
ސ ީ
ސ ޭ
ަރ ްއޔ ުިތ ްނ ެގ ައ ާ
ަގ ުއ ެމ ްއ ަކ ްނ ެދ ެނތ ެިބު ،ހ ި
ސ ަތ ާފ ުތ ުކ ުރ ެމ ްއ ެނތި ައ ަހމ ްިއ ަޔ ުތ ަކ ްނ ެދވި،
ރ ާހ ހ ާިސ ަބ ަކ ްށ ެވ ް
ސ ުރ ާކ ުރ ަހ ަރ ާކ ްތ ެތރ ުިވ ެމ ެވ.
ެއ ްއ ަބއ ަިވ ްނ ަތު ،ކ ުލ ުނ ެވރި ުމ ުޖ ަތ ަމ ުއ ެއ ްއ ުއ ެފ ްއ ުދ ުމ ަގއި ަ
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ނ ެއ ްއ ޮކ ަޅ ް
ިސ ުދގެ
ކ ް
މި ޮގތު ް
ބ ުރ ެވ ަފއިވާ އިގްތ ާ
ށ ަ
ނ ެވވޭ ެއހީ ަތ ު
ށ
ބ ަޔ ަކ ް
ކ ެރވޭ ެނ ެއ ެވ  .ވ ަިޔފާރި ެވހި ގ ަ
ތި ަ
ިނ ަ
ލ ަފތް ެއ ްއ ަވ ުރ ު
ނ ެމ
ދ ެނ ެއ ެވޯ .އގާ ެތ ި
ނ ާ
ަފހި ެވ ެގ ް
ސ ުރކާ ެރ ްއ ެގ ެއ ް
ރ ަ
ެއ ެދވިގެ ް
ނ ޖާ ަގ ޮއތް
ނވާ ަނތީޖާ ައކީ ޯއގާ ެތރިަ ،ތ ަރ ްއގީ ވާ ް
ނ ެފ ުށ ެމ ެވ.
ދ ް
މުޖު ަތ ަމ ުއ ެއ ްއ ުއ ެފދިޯ ،ފ ޭ

ޯއގާތެރި ސަރުކާރު

ެއމް ޑީޕީ ެދކޭ ޮގތު ަގއި

•

ސ ަދ ްއ ަކ ްނ ެޖހޭ މ ްިނ ަވ ަރ ްށ
މ ަިފ ަދ ނި ާޒ ެމ ްއ ެގ ާލ ަބ ަރ ްއޔ ުިތ ްނ ެގ ެތ ެރއ ްިނ އ ްިނ ަކ ްމ ެޓ ްކ ް
ާއ ްމ ަދނީ ާނ ާރ ުހރި ާހ ަފ ާރ ްތ ަތ ަކ ްށ ލ ެިބ ްނ ެޖހޭ ެނ

•

ސ ްޓ ަމ ްނ ެޓ ްއ ަކ ުމ ަގއި ެދކިަ ،ތ ުއލީމީ ަކ ްނ ަކ ަމ ްށ ެދ ޭވ
ެއ ްމޑީޕ ްީނ ަތ ުއލ ަީމކީ އ ްިނ ެވ ް
ސ ްބސިޑ ަީއކީ ުހރި ާހ ަރ ްއޔ ުިތ ްނ ަނ ްށ
ސ ޮކ ްށ ަމތ ަީތ ުއލ ުީމ ެގ ަ
ެއހ ެީގ ެތ ެރއ ްިނ ާހ ްއ ަ
ުހ ުޅވ ަިފއި ާވ ނި ާޒ ަމ ަކ ްށ ާވ ެނ

•

ސ ހޭ ަދ ެއ ްއ ަކ ުމ ަގއި ވ ުީއ ުރ ުއ ެފ ްއ ުދ ްނ ެތރ ަިކ ްނ
އ ްިޖތި ާމއީ ަރ ްއ ާކ ެތރ ަިކ ަމކ ެީވ ް
ސ ްނ ްޓ ަގއި އ ްިޖތި ާމ ީއ
ސ ާއ ްމ ަދނ ެީގ ަ 25ޕ ެ
ހ ެިފ ެހ ްއ ުޓ ަމ ްއ ަޓ ަކއި ަދ ުއ ަލ ަތ ްށ ލި ޭ
ބ ެޓ ްކ ް
ަރ ްއ ާކ ެތރ ަިކ ުމ ެގ ަހ ަރ ުދ ހ ެިފ ެހ ްއ ެޓ ްނ ެޖހޭ ެނ

•

ބ ުނ ްނ ާވ ަފ ާރ ްތ ަތ ުކ ްނ
ސ ްބސިޑ ަީއ ްށ ޭ
އ ްިޖތި ާމއީ ަރ ްއ ާކ ެތރ ަިކ ުމ ެގ ނި ާޒ ުމ ެގ ެތ ެރއ ްިނ ަ
ޝ ްނ ޮކ ްނ ެމ ަ 2އ ަހ ަރ ުކ ްނ ެއ ްއ ަފ ަހ ުރ ާއ ުކ ަރ ްނ ެޖހޭ ެނ
ެއ ެދ ްނ ެޖހޭ ެނަ .އދި މި ެއ ްޕލި ޭކ ަ

•

ލ ާމ ުތ ާއ ްނ ުމ ުކ ެރ ޭވ ެނ
ބ ަފ ާރ ްތ ަތ ުކ ެގ ަމ ުއ ޫ
ސ ްބސިޑީ ލި ޭ
ަ
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ނގެ ޑި ޮމކް ެރޓި ކް ޕާޓީގެ ަ 3އ ަހ ުރގެ
ދި ެވހި ަރ ްއޔިތު ް
ަތޖްރިބާ
ިސ ެގ
ަ 2009ވ ަނ ައ ަހ ުރ ެގ ަޖ ަނ ަވރ ްީނ ެފށ ެިގ ްނ ަ 65އ ަހ ުރ ްނ ަމތީ ަފ ާރ ްތ ަތ ަކ ްށ ަފއ ާ
ސ ުރ ާކ ުރ ެގ ަހ ަރ ުދ ަގއި ަމ ަދ ަނއ ަިގއި ަބއ ެިވރ ުިކ ެރވި ،ސ ްިއހީ ހ ުިދ ަމ ުތ ެގ
ެއހ ެީތރ ަިކ ާމ ެއ ުކ ަ
ަހ ަރ ުދ ަމ ަދ ަނއ ެިގ ަދ ުށ ްނ ޭދ ްނ ެފ ުށ ުނަ .ޖ ަނ ަވރީ ަ 2010ހ ަމ ަޔ ްށ ަ 13,421ފ ާރ ަތ ަކ ްށ
ުޖ ްމ ަލ ު 26,346,114ރފ ާިޔ ދ ަީފއި ޭވ
ރ ަމއ ްިނ ާނއި ަބ ަފއ ްިނ ަނ ްށ ެއމީ ުހ ްނ ެގ ަ 18އ ަހ ުރ ްނ ަދ ުށ ެގ ުކދ ްިނ
ެއ ަކނ ެިވ ި
ސ ުރ ާކ ުރ ްނ
ެބ ުލ ަމ ާށއިަ ،ޔތ ުީމ ުކދ ްިނ ަނ ާށއި ެއ ުކދ ްިނ ަބ ަލ ަހ ްއ ަޓއި ޭދ ަފ ާރ ްތ ަތ ަކ ްށ ަ
ރ ަގ2011.
ާމލީ ެއހ ެީތރ ަިކ ްނ ޯފ ުރ ޮކ ްށ ޭދ ްނ ެފށީ ަ 2010ވ ަނ ައ ަހ ުރ ެގ ެމއި ަމ ުހ ެގ ެތ ޭ
ިސ ްމ ަބރ ަމ ުހ ެގ ނ ަިޔ ަލ ްށ ެއ ަފ ަދ ެބ ެލނ ެިވރ ްިނ ެގ ޮގ ުތ ަގއި 85
ަވ ަނ ައ ަހ ުރ ެގ ޑ ެ

ރ ުކ ެރވިު 1,112,000 ،ރފ ާިޔ
ިސ ަޓ ީ
ެބ ެލނ ެިވރ ްިނ ާނއި ު 123ކދ ްީނ ަރޖ ް
ަޚ ަރ ުދ ުކ ެރވ ަިފއި ޭވ
ސ ްނ ަދއ ެިގ ަދ ުށ ްނ
ެޖ ުނ ައރީ  2012އ ްިނ ެފށ ެިގ ްނ ާރ ްއ ޭޖ ެގ ުހރި ާހ ަރ ްއޔ ުިތ ްނ ަނ ްށ ާއ ަ
ސކ ްީމ ެގ ހ ުިދ ަމ ްތ
ސ ެގ ހ ުިދ ަމ ްތ މި ާހ ުރ ަދނީ ލ ެިބ ުމ ްނަ .އ ި
ެހ ްލ ްތ އ ްިނ ު
ދ މި ް
ޝ ައ ެރ ްނ ް
ެމ ުދ ެކނ ުޑ ެމ ްތ ެނތި ަރ ްއޔ ުިތ ްނ ަނ ްށ ލ ުިބ ުމ ެގ ާބ ަރ ަކ ްށ ެވ ެގ ްނދ ަިއއީ އ ްިޖތި ާމއީ ސ ްިއހީ
ސދ ުީގ ެވ ެގ ްނ ދ ުިއ ްނ
އ ްިނ ު
ޝ ައ ެރ ްނ ް
ސ ެވަ ،ތ ް
ސ ެގ ަގ ުއމީ ނި ާޒ ުމ ެގ ާގ ޫނ ުނ ަމ ިޖލީ ުހ ްނ ާފ ް
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ެއމް ޑީޕީގެ އިޖްތިމާއީ ަރ ްއކާ ެތރި ަކމުގެ ޯއގާ ެތރި ނިޒާމުގެ
ނ ޮގތް ަތ ްއ
ކ ެރވޭ ޭ
ނ ަކ ް
ނ ަކ ް
ަދ ުށ ް
ނ ު
ބ ާއ ްމ ަދނީއ ްިނ ަ 5އ ަހ ުރ ެގ ެތ ޭރ ަގއި
ދ ެިވހ ްީނ ެގ އ ްިޖތި ާމއީ ަރ ްއ ާކ ެތރ ަިކ ަމ ްށ ަޓ ަކއި ަދ ުއ ަލ ަތ ްށ ލި ޭ
ސ ްނޓ ްިވ ެގ ޮގ ުތ ަގ
ީސ ާއ އ ްިނ ެ
ސ ްބސިޑ ް
 16ބިލ ަިއ ްނ ހޭ ަދ ުކ ެރ ޭވނީ ަ

ނނީ
ރމް ަގއި ހި ެމ ޭ
ެއމް ޑީޕީގެ އިޖްތިމާއީ ަރ ްއކާ ެތރި ަކމުގެ ޕް ޮރގް ާ
ސ ްނ ަދ
• ާއ ަ
ސވީމީ ުހ ްނ ެގ އ ާިނ ަޔ ްތ
• ުއ ުމ ުރ ްނ ުދ ަވ ް
• ެއ ަކނ ެިވރ ަިމއ ްިނ ެގއ ާިނ ަޔ ްތ
• ަޔތ ްީމ ުކދ ްީނ ަބ ަލ ަހ ްއ ާޓ ަފ ާރ ްތ ަތ ަކ ްށ ެދ ޭވ ެއހީ
• ުނ ުކ ެޅ ޭދ ަފ ާރ ްތ ަތ ަކ ްށ ެދ ޭވ އ ާިނ ަޔ ްތ
ސ ްބސިޑީ
• ެގ ޮދ ުރ ޯހ ުދ ަމ ްށ ެދ ޭވ ަ
• ަމތ ަީތ ުއލ ްީމ ާހސ ްިލ ުކ ުރ ަމ ްށ ެދ ޭވ ެއހީ ާއ ިއ ޯލ ްނ
ސ ޫކ ްލ ުކދ ްިނ ަނ ްށ ެދ ޭވ ޮދ ްނ ެކ ޮޔ ަވ ާކއި ކ ުިރ ަތށި
• ް
ސސީ ެއހީ
• ަކ ަރ ްނ ަޓ ްށ ެދ ޭވ ައ ާ
ސ ްބސިޑީ
•ސ ްިއހ ަީކ ްނ ަކ ަމ ާށއި ަތ ުއލީ ާމ ުގ ުޅ ަވއި ެފރ ެީގ ނި ާޒ ުމ ަގއި ެދ ޭވ ަ
ސ ޯޕ ްޓ
/ބ ަފއ ްިނ ެގ ަ
• ާއއ ާިލބ ާިނ ުކ ާރ ަމއ ްިނ ަ
ސ ްނޓ ްިވ
• ުހ ަނ ުރ ެވރިދ ެިވހ ްިނ ަނ ްށ ޭ
ބ ުރމީ ުހ ްނ ެގ ަބ ަދ ުލ ަގއި ަވޒ ާީފދ ުިނ ުމ ެގ އ ްިނ ެ

| 10

ދ
ނ ާ
ސ ް
އާ ަ
ސ ްނ ަދއ ެިގ ަދ ުށ ްނ
ަދ ުއ ަލ ުތ ްނ ޒ ްިނ ާމ ާވ ްނ ެޖހޭ ުހރި ާހ ސ ްިއހީ އ ްިނ ު
ސ ހ ެިމ ޭނނީ ާއ ަ
ޝ ަރ ްނ ް
ސ ަފ ުރ ާވ
ސސީ ޑ ޮ ްކ ަޓރީ ަލ ާފ ައދި ޭ
ސ ޕ ަިޓ ްލ ަތ ުކ ްނ ެއ ްނ ެމ ައ ާ
ބ ް
ދ ެިވހ ާިރ ްއ ޭޖ ެގ ޮހ ް
ބ ެނަ .އދި މ ެީގ އ ުިތ ުރ ްނ-:
ެއމީ ެހ ްއ ެގ ައއިޑ ާީކ ްޑ ެދ ްއ ުކ ުމ ްނ ލި ޭ

•

ޝ ާދ ެއ ުކ
ދ ުިގ ުމ ްއ ަދ ުތ ެގ ަފ ުރ ާވ ޭ
ބ ުނ ްނ ާވ ަފ ާރ ްތ ަތ ްއަ :ވކ ްިނ ޑ ޮ ްކ ަޓ ެރ ްއ ެގ އ ުިރ ާ
ސ ެގ ަދ ުށ ްނ ެއ ަފ ަދ ަބލ ަިތ ަކ ްށ ަކ ަޑ ެއޅ ަިފއި ާވ
ބ އ ްިނ ު
ިސ ްޓރ ުީކ ުރ ުމ ްނ ލި ޭ
ޝ ަރ ްނ ް
ަރޖ ް
ސ ޯފ ުރ ޮކ ްށދ ުިނ ްނ
މ ްިނ ަވ ަރ ްށ އ ްިނ ު
ޝ ަރ ްނ ް

•

ސ ްނ ަދއ ެިގ ަދ ުށ ްނ
ެއ ްކސި ެޑ ްނ ުޓ ެވ ެގ ްނ ަފ ުރ ާވ ޯހ ުދ ަމ ްށ ެގ ްނ ަދ ްނ ެޖހޭ ަތ ަނ ަކ ްށ ާއ ަ
ސ ެދ ުވ ްނ
ެގ ްނ ޮގ ް

•

ލޝި ާއ ަގ ިއ ެރސި ެޑ ްނ ްޓ ވ ާިސ ަގއި ދިރ ުިއޅޭ ދ ެިވހ ްިނ ަނ ްށ
ަލ ްނ ާކ ،އ ްިނޑ ާިޔަ ،އދި ެމ ޭ
ޝ ްނ ްޓ' ަކ ަވރ
ސ ޕ ަިޓ ްލ ަތ ުކ ްނ 'އ ްިނ ޭޕ ަ
ސ ެވ ަފ ިއ ާވ ޮހ ް
ސ ްނ ަދއ ެިގ ަދ ުށ ްނ ެއ ްއ ަބ ް
ާއ ަ
ޯފ ުރ ޮކ ްށދ ުިނ ްނ

ނ
އިޖްތިމާއީ ަރ ްއކާ ެތރި ަކ ް
ސވީމީ ުހ ްނ ެގ އ ާިނ ަޔ ްތެ ،އ ަކނ ެިވރި ަމއ ްިނ ެގ އ ާިނ ަޔ ްތަ ،ޔތ ްީމ ުކދ ްިނ
ުއ ުމ ުރ ްނ ުދ ަވ ް
ަބ ަލ ަހ ްއ ާޓ ަފ ާރ ްތ ަތ ަކ ްށ ެދ ޭވ ެއހީު ،ނ ުކ ެޅ ޭދ ަފ ާރ ްތ ަތ ަކ ްށ ެދ ޭވ އ ާިނ ަޔ ްތ

•

ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ާރ ަފ ާރ ްތ ަތ ަކ ްށ
ސ ެވރ ަިކ ުމ ަގއި ައދި ައމ ްިއ ަލ ަމ ަ
ުކޅ ަިވ ުރ ެގ ާދއ ާިރ ަގއިަ ،މ ް
ސ ުތ ުހ ުޅ ާވދ ުިނ ްނ
ެ
ސކ ްީމ ަގއި' ަބއ ެިވރ ުިވ ުމ ެގ ުފ ުރ ަ
ޝ ްނ ް
'ޕ ްނ ަ
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ށ
ކ ުރ ަމ ް
ދިރި ުއޅު މުގެ ެފ ް
ނ ަވ ުރ ަހ ަމ ަހ ަމ ު
ނ
ކ ުރ ް
ަމ ަ
ސ ްއ ަކތް ު
ބ ަފ ާރ ްތ ަތ ަކ ްށ:
ަމ ެހ ްއ ެގ ަމ ްއ ަޗ ްށ ާއއިލީ ާއ ްމ ަދނީ ަ 25000އ ްށ ުވ ެރ ަމ ުދ ްނ ލި ޭ

•

ސ ްބސިޑީ
ެގ ޮދ ުރ ުނ ަވ ަތ ްފ ެލ ްޓ ަގ ުތ ަމ ްށ ެދ ޭވ ަ

•

ުކރ ަިއ ްށ ަދ ްއ ަކ ްނ ެޖހޭ ަޑ ުއ ްނ ޭޕ ަމ ްނ ްޓ ަފ ަދ ަކ ްނ ަކ ަމ ްށ ެއހ ެީތރ ުިވ ުމ ެގ ޮގ ުތ ްނ
ސ ްނ ްޓ –
ސ ަރއ ެިގ ަ 2.5%ޕ ެ
ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ުރ ާވ ަފ ާރ ްތ ަތ ުކ ްނ ުމ ައ ްއ ަޒ ުފ ެގ ުމ ާ
ަމ ަ
ބ ެނ
ސ ުރ ާކ ުރ ްނ ަހ ަމ ެއމ ްިނ ަވ ަރ ްށ – ެއ ުކ ެލވ ެިގ ްނ ާވ ަފ ްނ ަޑ ުކ ްނ ލި ޭ
ަ

ނ
ކ ުރ ަމ ް
ށ ެދވޭ ެއހީ އާ ޯލ ް
ަމތީ ަތ ުއލީމް ހާސި ލް ު
(ލ ުނ ައދި
ުޖ ްމ ަލ ު 6150ޒ ާވ ުނ ްނ ަނ ްށ ަމތ ަީތ ުއލ ުީމ ާހސ ްިލ ުކ ުރ ަމ ްށ ާމލީ ެއހީ ޯ
ސ ޮކ ަލރޝ ްިޕ) ެދ ޭވ ެނަ .އދި މ ަިކ ަމ ްށ ަޓ ަކއި ަ 5އ ަހ ުރ ުދ ަވ ަހ ްށ  500މިލ ަިއ ްނ ުރފ ާިޔ
ް
ަކ ަޑ ެއޅޭ ެނ.

•

ނބ ާރ ަދ ްއ ަކ ްނ ުނ ެޖހޭ ްގ ާރ ްނ ްޓ
ާމލީ ޮގ ުތ ްނ ުފ ުދ ްނ ެތރ ަިކ ްނ ެނ ްތ ަދރ ަިވ ުރ ްނ ަނ ްށ ައ ު
ދ ުިނ ުމ ެގ ްޕ ޮރ ްގ ާރ ެމ ްއ ހ ްިނ ުގ ްނ

•

ަތ ަރ ްއގ ެީގ ުމހ ްިނ ުމ ާދއ ާިރ ަތ ަކ ްށ ައ ާމ ުޒ ޮކ ްށ އ ްިލ ީމ ޮގ ުތ ްނ ެއ ްނ ެމ ޮމ ުޅ ުޒ ާވ ުނ ްނ ަނ ްށ
ސކ ެީމ ްއ' ހ ްިނ ުގ ްނ
ެ
ސ ޮކ ަލރޝ ްިޕ ް
'މރ ްިޓ ް
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•

ބ ްނ ުކ ްނ ަތ ުއލީމީ ޯލ ުނ ެގ ޮގ ުތ ަގއި  118މިލ ަިއ ްނ ުރފ ާިޔ ދ ުިނ ަމ ްށ
ަތ ަރ ްއގ ެީގ ޭ
ަކ ނ ަޑ ެއ ުޅ ްނ

•

ަވޒ ާީފ ޭދ ަފ ާރ ްތ ަތ ުކ ެގ ުމ ަވ ްއ ަޒ ުފ ްނ ަތ ްމރ ުީނ ުކ ުރ ަމ ްށ ަވޒ ާީފ ޭދ ަފ ާރ ްތ ަތ ުކ ްނ 50%

ޝ ޫރ ުއ
ސ ުރ ާކ ުރ ްނ  50%ހ ްިއ ާ
ސ ާވ ޮގ ަތ ްށ ާމލީ ެއހީ ދ ުިނ ުމ ެގ ަމ ް
ައދި ަ
ހ ްިނ ުގ ްނ.

•

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 ްށ
ަދރ ަިވ ުރ ްނ ަނ ާށއި ޭ
ބ ުރ ެގ ަބ ެއ ްއ ް
ސކ ްީމ
އ ުިތ ުރ އ ާިނ ަޔ ްތ ދ ުިނ ުމ ެގ ް

•

ސ ްނ
ސޓ ަީޗ ުރ ްނ؛ ައދިު 300ގ ްރ ާއ ްނ ުމ ަދރ ްިއ ު
ސ ެއ ްނ ް
ޑ ްިގ ރީ ެފ ްނ ަވ ުރ ެގ ަ 300
ރ ެއ ްއ ެފ ުށ ްނަ .އދި ޑ ްިގ ރީ ެފ ްނ ަވ ުރ ެގ 500
ޝ ޫ
ޞ ަމ ް
ަތ ްމރ ުީނ ުކ ުރ ުމ ެގ ާޚ ްއ ަ
ސ
ަނ ުރ ުހ ްނ ާނއި ޑ ްިޕ ޮ
ލ ާމ ެފ ްނ ަވ ުރ ެގ ާ 200ފ ަމސ ްިސ ުޓ ްނ ަތ ްމރ ުީނ ުކ ުރ ުމ ެގ ާހ ްއ ަ
ޝ ޫރ ެއ ްއ ެފ ުށ ްނ
ަމ ް

•

ސ ޫކ ުލ ާދއ ާިރ ެގ ަ 2400ފ ްނނީ ުމ ައ ްއ ަޒ ުފ ްނ ޮއ ްނ
ަވޒ ާީފ ައ ާދ ުކ ަރ ުމ ްނ ާދ ް
ސ ުތ ަތ ުކ ެގ ެތ ެރއ ްިނ ާތ ާޒ ުކ ުރ ުމ ެގ 60
ަލއ ްިނ ޮކ ްށ ައދި ެއ ޫނ ްނ ކ ެިޔ ުވ ުމ ެގ ުފ ުރ ަ

މިލ ަިއ ްނ ުރފ ާިޔ ެގ ްޕ ޮރ ްގ ާރ ެމ ްއ ހ ްިނ ުގ ްނ

•

ރޗ ުރ ްނ
ުޔނ ަިވރސިޓީޮ ،ކ ެލ ްޖ ައދި ޮޕލ ެިޓ ްކނ ްިކ ެގ ެލ ްކ ަޗ ަރ ުރ ްނ ާނއި ރ ާިސ ަ
ސ
ުއ ެފ ްއ ުދ ާމއި ،މި ާހ ުރ ތިބި ެލ ްކ ަޗ ަރ ުރ ްނ ާތ ާޒ ުކ ުރ ަމ ްށ މިލ ަިއ ްނ ުރފ ާިޔ ެގ ާހ ްއ ަ

ްޕ ޮރ ްގ ާރ ެމ ްއ ހ ްިނ ުގ ްނ
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•

ސ
ސކ ެީމ ްއ ެގ ަދ ުށ ްނ  2000ދ ެިވހި ަދރ ަިވ ުރ ްނ ަނ ްށ ެއ ްމ.ބީ.ބ ެ
ީ.އ ް
ސ ޯލ ްނ ް
ާހ ްއ ަ
ސ ުތ ަފހި ޮކ ްށދ ުިނ ްނ
ަހ ަދ ްނ ުޔނި ާވސި ޓ ަީއ ްށ ދ ުިއ ުމ ެގ ުފ ުރ ަ

•

ސ ުރ ާކ ުރ ްނ
ސ ެއހ ަީއ ްށ ޭ
ަމ ީތ ަތއލ ުީމ ުއ ެ
ސ ފީ ަ
ބ ުނ ްނ ާވ ަދރ ަިވ ުރ ްނ ަނ ްށ ޯކ ް
ނގ ޭނ ާހ ްއ ަ
ަދ ްއ ާކދ ުިނ ުމ ެގ ްޕ ޮރ ްގ ާރ ެމ ްއ ހ ްިނ ުގ ްނ

•

ސ ުތ އ ުިތ ަރ ްށ
ައ ަލ ްށ ުއ ަފ ްނ ާވ ދ ެިވހ ަިދރ ަީނ ްށ ަމތީ ަތ ުއލ ްީމ ލ ުިބ ުމ ެގ ުފ ުރ ަ
ސކ ްީމ' ާގއ ްިމ ޮކ ްށ،
ޝ ްނ ޭ
'ހ ަޔ ެ
ސވ ްިނ ްގ ް
ރއޑ ުިއ ޭކ ަ
ސ ުކ ުރ ުމ ެގ ޮގ ުތ ްނ ަ
ަތ ަނ ަވ ް

މ ްިސ ކ ަީމ ްށ ަމއ ްިނ ަބ ަފއ ްިނެ /ހ ޮޔ ެއ ޭދ ަފ ާރ ްތ ަތ ުކ ްނ ުކދ ްިނ ެގ ަތ ުއލ ަީމ ްށ
ސ
ަފއ ާ
ސ ުރ ާކ ުރ ްނ ެވ ް
ިސ ަޖ ާމ ުކ ެރ ޭވ ޭނ ޮގ ްތ ަހ ާދ – މި ޮގ ުތ ްނ ަޖ ާމ ުކ ާރމ ްިނ ަވ ަރ ްށ ަ
ސ ުރ ާކ ުރ ްނ  120މިލ ަިއ ްނ ުރފ ާިޔ ަ 5އ ަހ ުރ ެތ ޭރ ަގއި
ަޖ ާމ ޮކ ްށ ެދ ޭވ ެނ .މި ޮގ ުތ ްނ ަ
ަކ ަޑ ެއ ުޅ ްނ

•

ނބ ާރ ެދ ްއ ުކ ަމ ްށ ަޓ ަކއި ަމ ަހ ުކ ަދ ްނ ަކ ްނ ެޖހޭ މ ްިނ ަވ ުރ
ަމ ީތ ަތ ުޢލ ަީމ ްށ ޫދ ުކ ާރ ޯލ ުނ ައ ު
ސ ުދ ަވ ުހ ެގ ާއ ްމ ަދނ ެީގ ަ 8%އ ްށ ުވ ެރ ގ ަިނ ުނ ާވ ޮގ ަތ ްށ
ަވޒ ާީފ ައ ާދ ުކ ާރ ުޒ ާވ ާނ ެގ ަމ ް
ސ ްނ
ަހ ަމ ެޖ ްއ ު
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ސ ޯޕޓް
ބ ަފއި ް
ރ ަމއި ް
ކ ާ
އާއިލާބި ާ
ނގެ ަ
ނަ /
ނ ު

ސކ ްީމ ެގ ަދ ުށ ްނ
ސކ ްީމ) – މި ް
ާއއ ާިލ ބ ާިނ ުކ ާރ ަމއ ްިނ ަބ ަފއ ްިނ ަނ ްށ ( ޮވ ަލ ްނ ަޓރީ ް
'މ ްނ ަމ' ައ ްށ
ެއ ާއއ ާިލ ެއ ްއ ެގ ަވޒ ާީފ ައ ާދ ުކ ާރ ަފ ާރ ްތ ަތ ުކ ްނ ާއއ ާިލ ބ ާިނ ުކ ާރ ަ
ސ ުރ ާކ ުރ ްނ
ސ ދ ުިނ ަމ ްށ ަމ ަހ ުކ ު 560ރފ ާިޔ ެގ ހ ްިއ ާ
ެއ ަލ ަވ ް
ސ ެއ ްއ ެދ ްއ ުކ ުމ ްނ މ ަިއ ަދ ަދ ްށ ަ

ސ ެއ ްއ ޮކ ްނ ެމ ެގ ަޔ ަކ ްށ ެދ ުވ ްނ
ަލއ ެިގ ްނ މ ަިފ ަދ ެއ ަލ ަވ ްނ ް

ބ ަދލު ަގ ިއ ަވޒީ ފާ ި
ނ ަނ ް
ނމުގެ
ުހ ަނ ުރ ެވރިދި ެވހި ް
ށ ބޭ ުރމީ ުހ ް
ދ ު
ނގެ ަ
ނ ެ
ނޓިވް
ސ ް
އި ް
ބ ުރމީ ުހ ްނ ައ ާދ ުކ ާރ ަވޒ ާީފ ަތ ަކ ްށ ދ ެިވހި ުހ ަނ ުރ ެވރި ުޒ ާވ ުނ ްނ ަކނ ަޑ ެއ ުޅ ަމ ްށ
މި ާހ ުރ ޭ
ަވޒ ާީފ ޭދ ަފ ާރ ަތ ްށ ުކ ަރ ްނ ެޖހޭ ަހ ަރ ުދ ުކ ަޑ ުކ ުރ ަމ ްއ ަޓ ަކއި ގ ަިނ ެވ ެގ ްނ ަ 3އ ަހ ުރ ުދ ަވ ަހ ްށ ،ދ ެިވހި
ސ ަރ ައ ްށ ަމ ަހ ުކ ު 1500/2000ރފ ާިޔ ެގ ައ ަދ ެދ ްއ
ސ ްއ ަކ ްތ ެތ ރ ްީނ ަނ ްށ ޭދ ުމ ާ
ަމ ަ
ސ ުރ ާކ ުރ ްނ ޭދ ެނ
ަ

ޯއގާތެރި ސަރުކާރު

ސ:
ޯނ ްޓ ް
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