ފި ުހރ ް
ިސ ތު
			
ނ
ނލާ ފޫހިފިލު ުވ ް
ކ ުރ ް
ނ :ބި ަރކާ ު
ަމޖާ ު

5

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

7

ކ ުރމު ެގ
ެއމް ޑީޕީގެ ެދ ް
ނ ޮއތް ަދ ުއ ެރ ްއ ަގއި ަމޖާ ު
		
ސ ޯޕޓ'ް:
ސ ޯޕޓް ް
ސތުގެ ަދ ުށ ް
ނ ' ަ
ސި ާޔ ަ

8

ކ ުރމު ެގ
ެއމް ޑީޕީގެ ެދ ް
ނ ޮއތް ަދ ުއ ެރ ްއ ަގ ިއ ަމޖާ ު
ނލާ ފޫހިފި ި
ނ'
ސތުގެ ަދ ުށ ް
ލ ުވ ް
ސި ާޔ ަ
ނ 'ބި ަރކާ ު

12
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ރ ްއ ެޖ ެއ ެވ.
ނ ެފ ެށނީ ެއ ެވަ .ތ ަނ ީ
ނ ަކ ް
ުޒވާ ް
ކ ައ ެނ ްއދި ެވހި ާ
ސ ަވ ުރ
ުދނ ެިޔ ުއ ުޅ ުމ ެގ ަދނ ުޑ ަތ ްއ ެއ ްނ ެމ ެފހީ އ ްިނ ާ
ސ ާނ ެގ ުޒ ާވ ްނ ުއ ުމ ުރ ަގ ެއ ެވ .މި ުދ ަވ ް
ަޅ ުފ ަރއ ެިގ ަހށ ަިގނ ުޑ ނ ުިއޅި ނިމިު ،ނ ަހ ުނ ޯފރ ަީގއި ެއ ެހ ްނ ުޒ ާވ ުނ ްނ ާނ ެއ ުކ ހި ާތ އ ަިހށ ަިހ ަމ ާވ
ބ ުނ ްނ ަވނީ
ބ ުނ ްނ ެވ ެއ ެވު .ޒ ާވ ްނ ަކ ްނ ެފ ެށނީ ަހށ ްިނ ެނ ެވު .ޒ ާވ ާނ ޭ
ާވ ަދ ެވރ ަިކ ުމ ަގއި ުކރ ަިއ ާރ ްނ ޭ
ެއ ާނ ެގ މި ައ ުއަ ،ވ ުރ ަގ ަދ ެދ ައ ާތއި ެދ ަފއި ުއ ަފ ާލއިަ ،ހ ަމ ެޖ ުހ ުމ ަގއި ަހ ާޔ ުތ ެގ ަރ ްނ ަޒ ާމ ްނ
ހޭ ަދ ުކ ާރ ެށ ެވ.
ސ ާވ ަދ ެވރ ަިކ ާމއި ަމ ާޖ ެނ ުގ ުމ ެގ ޫރ ުހ ފ ްިއ ާތ ޮއބ ަިއ ުޅ ަވއި،
ސ ާމ ާ
ުޒ ާވ ާނ ެގ ަތބ ްިއ ަޔ ުތ ަގއި ުހ ްނ ަނ ަ
ނ ެއ ޫރ ާހއިޭ ،އ ެގ ްނ ނ ުިކ ެމ ާދ ެނ ަނތ ާީޖ ެއ ްއ ެދ ެކ ބ ުިރ ަގ ެނެ ،އ ަކ ްނ
ެގ ްއ ުލ ާވ ުލ ުމ ްނަ ،ފއ ާިދ ާވ ީ
ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ާރ ަފ ާރ ަތ ެށ ެވު .ކޅޭ ެއކ ެިއކި ުކޅ ަިވ ުރ ަތ ާކއި ޫފހިފ ުިލ ުވ ްނ ެއ
ައ ުޅ ެވތ ުިކ ާރ ްނ ަމ ަ
ަކ ްނ ަކ ުމ ެގ ާޒ ުތ ަގއި ަތ ަރ ްއގ ުީކ ުރ ަމ ްށ ުވ ެރ މ ަިފ ާރ ްތ ަތ ުކ ްނ ުޒ ާވ ްނ ަކ ުމ ެގ ޯފރި ެއ ަބ ެއ ްއ ެގ ސ ާިޔސީ
ނ އ ްިގތ ާިސ ދީ ޭނ ްއ ާދ ުރ ަކ ުމ ަގއި ަބ ްއ ަދ ެއ ެވެ .ޖހ ުިލ ްނ ުކ ަޑ ަކ ާމ ެއ ުކ ެދ ޭވ ްނ ޮއ ްތ ެއ ްނ ެމ
ޫނ ީ
ުކރ ަިއ ަކ ްށ ާދ ްނތިބި ެއ ަތ ެކ ްއ ުޒ ާވ ެނ ްއ ެގ ުފ ުރ ަތ ަމ ފ ަިޔ ަވ ުޅ ަމތ ަީގއި ުހ ްއ ުޓ ަވއި ،މ ަިފ ަދ ެވރ ްީނ ެގ
ބ ުނ ަމ ްށ މި ުޒ ާވ ްނ ަކ ްނ ަބ ްއ ަޓ ްނ ުކ ުރމީ ދ ެިވހ ާިރ ްއ ޭޖ ަގއި ެވރ ަިކ ްނ ުކ ާރ ގ ަިނ ަފ ާރ ްތ ަތ ުކ ްނ
ޭ
ަގ ަވއ ުިދ ްނ ާރ ަވއ ެިގ ްނ ޮކ ްށ ަފއި ާވ ަކ ެމ ެކ ެވ.

މަޖާކުރުން

ނ
ނ ޒުވާ ް
ސ ޒުވާ ާ
ނ ަހ ަމ ަގއިމު ެވ ް
ކ ް
ނ ަކމު ް
ެއމް ޑީޕީގެ ަ
ސ ުރކާ ަރ ު
ކޅި ަވ ުރ،
ަމ ުހ ޫ
ނ ް
ކރި ައ ަރ ް
ނލާ ެނ ެއ ެވު .ޒވާ ާ
ނވާ ު
ނ ބޭ ު
ރމު ޮކ ެށ ްއ ު
ނ ު
ނ
ބއި ަކ ް
ނ ް
ލ ް
ނވާ ާ
ނ ް
ަނ ަށ ް
ބ ަ
ނވާ ފިލު ަމކީ ޮކ ަ
ނ ބޭ ު
ރގުަ ،
ނ ބޭ ު
ނ
ނ ައ ް
ސ ުތ ަހ ަމ ެއ ުޒވާ ާ
ނި ް
ބ ް
ނލާ ލި ެ
ނމުމު ެގ ފު ުރ ަ
ށ ުހ ަރ ަހކާ ު
ނ ެއ ެވ .
ނމުގެ ަމގު ަފ ިހ ޮކ ް
ދ ެ
ށ ޭ
ނ ަކ ް
ނ ެދކި ،މި ަކ ް
ޖެހޭ ެނ ަކ ް
ނ ވ ަިޔދި ު
ށ ފ ަިޔ ަވޅު ެއޅު މު ެގ
ކރި ައ ް
ކ ް
ދއި ާ
ދ ާ
ނ ެއ ޭ
ުޒވާ ާ
ކ ު
ނ ަގ ުއމާ ެއ ު
ރ ައ ު
ށ
ނ ަނ ް
ނވީ ުހ ަނ ުރ ަތ ްއ ފުރި ަހ ަމ ަޔ ް
ބ ް
ރއި ލި ެ
ހިތް ަވ ާ
ނ ް
ށ ޒުވާ ު
ށ ެދވޭ ެނ ެއ ެވ .މި ަގ ުއމު ަތ ަރ ްއގީ ޮކ ް
ޯފ ުރ ޮކ ް
ކރި ައ ުރ ަވއިަ ،ގ ުއމު
ށ ު
ނ ެއމް ޑީޕީ
ިސ ރި ަގ ުއ ަމ ަކ ް
ނ ަކ ް
ނ ް
ދނީ ެވ ް
ށ ަހ ާ
ފ ާ
ސ ަހ ަމ ދި ެވހި ޒުވާ ު
ކ ެރ ެއ ެވ.
ަގބޫލު ު
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ނ
ސ ުތ ެގ ަދ ުށ ް
ކ ުރމު ެގ ސި ާޔ ަ
ެއމް ޑީޕީ ެގ ަމޖާ ު
ސ ޯޕ ްޓ
ސ ޯޕ ްޓ ް
ަ
ސ ްއ ަކ ަތ ްށ ަފ ުހ ،ހ ްިތ ަހ ަމ ެޖހ ުިލ ަމ ްށ ަހ ަމ ަގ ަދ ަޔ ްށ ުކޅ ަިވ ުރ ުކ ެޅ ަލއި،
ުދ ާވ ުލ ެގ ަމ ަ
ސ ުރ ާކ ެރ ްއ ަގއި ޯނ ްނ ާނ ެނ ެއ ެވ.
ސ ާމ ާ
ސ ަބ ެބ ްއ ެއ ްމޑީޕ ެީގ ަ
ސ ޮކ ްށ ުނ ާލ ްނވީ ަ
ާވ ަދ ަޖ ާހަ ،
ުދ ެވ ޭވ ެނ ެއ ްނ ެމ ާބ ަރ ަކ ްށ ުދ ެވޯ ،ބ ަޅ ަޖ ާހ ެލ ޭވ ާހ ުދ ަރ ްށ ޮފ ުނ ާވ ަލ ްނ ަހ ަމ ވީ،

ާދހ ްިތ ާލ،

އިނ ޭގ ޯތ ެއ ެވ.
ސ ުތ ެގ ަދ ުށ ްނު ،ކޅ ަިވ ުރ ުކ ެޅ ޭވ ެނ ޮގ ްތ ާރ ަވއި ޭދ ަނ ެމ ެވެ .އ ަމ ުގ ަތ ުކ ްނ
މި ސ ާިޔ ަ
ބ ެނ ެއ ެވު .ދނ ޭިޔ ެގ ެފ ްނ ަފ ުރ ެގ
ޝ ުދ ޯހ ޭދ ެނ ަމ ުގ ުޒ ާވ ާނ ައ ްށ ލި ޭ
ުކރ ަިއ ާރ ެނ ޮގ ުތ ެގ އ ުިރ ާ
ެމ ަޑލ ަިތ ާކއިު ،ކޅ ަިވ ުރ ަތ ުކ ަގއި ާރ ްއ ޭޖ ައ ްތ ަހ ަމ ުކ ަރ ްނ ުޒ ާވ ްނ ަފ ުހ ަލ ާވ ުނ ްނ ެގ ައ ުތ ަގއި
ހ ާިފ ެނ ެއ ެވަ .އދި ތ ަިޔ ުޒ ާވ ާނ ަބއ ެިވރި ާވ ުމ ާބ ާރ ުތ ެގ ައ ްތތ ަިލ ަބޑ ެީގ ައ ުޑ ެވރ ުިކ ާރ ަކ ްށ
ސ ްއ ަކ ެތ ްއ ުނ ުކ ާރ ެނ ެއ ެވ.
ަމ ަ

މަޖާކުރުން

150,000,000ރ.
އސސއޝނ ހއސ ތރއޤ ކރނ
ކޅވރ އކވނ  -އސސއޝނ ހއސ ގ ގތގއ
ތރއގކށ އތނގއ އސސއޝނގ އފސ ތކގ

 210,000,000ރ.
ސޕޓސ ކއނސލއއ ސޕޓސ އނސޓޓއޓގ

ދށނ ،ކޅވރ ކރއރވމށ އސސއޝނ ތކށ 5

ލފގ

އހރތރގއ  210މލއނ ރފޔ ކނޑއޅނ

އތރނ އނނ ޓމތއ ތބވނ އނތޒމ ގއމކރނ

 50,000,000ރ.

ސޕރޓސ މލޓޕލކސ އއ ހދމށ

ރއޖގ ކޅވރގ ފކސ މލގ އތރނ ރއޖގ އހނ
ހސބތކށ ގނދއމއޓކއ މލޓޕލކސ ގމސ
ހލތކ/ކޅވރ ޕޗތކ/ސކޓ ޕކއ އނޑ ސޕޓސ
ކނމޕލކސ އއ ޕޕޕ ގ އސލނ ހދނ

10,000,000ރ.
ސރފނގ އނފރސޓރކޗރ
ތރއޤ ކރމށ

އއމދޅހޔކނ ކރއރވނ

ކޅވރނ ސއހތ ދމހއޓމއޓކއ ރނނޓރކ،
އއމނނށ ހއސ ވލ ,ބސކޓ ,ފޓސލ,
ބޓމނޓނ ,އކސޓރމ ސޕޓސ ތރއގކރނ

 2,300,000ރ.

އމއލފރތތކ ގޅގނ ހއސކށ

10,000,000ރ.

ސކލކދނނށ )ހފ އލމޕކ ސއޒ(
 2ސވމނޕލ މލގއ ހދނ

 1720ލގއ ގއމކށ

އސސއޝނތކއކ މކނއލކށ
ހނގނ

 30,000,000ރ.
ގއމ އތލޓނނއ ސޕޓސމނނނށ
ހދއދ ސނޓރލ ކނޓރކޓށ 5

އހރތރ ޖމލ  30މލޔނ ރފޔ
ހމޖއސނ

 195,000,000ރ.
މހނ އޅ ހރހ ރށއގއ ފޓބޅ

ދނޑތކއ ނޓބޅ ދނޑތއ އޅމށ
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ނ
ސ ުތ ެގ ަދ ުށ ް
ކ ުރމު ެގ ސި ާޔ ަ
ެއމް ޑީޕީ ެގ ަމޖާ ު
ނ
ފޫހިފިލު ުވ ް
ސ ުތ ްނ
ުކޅ ަިވ ެރ ޭކ ެއ ްއ ަފ ަދއ ްިނު ،ޒ ާވ ުނ ްނ ޫފހިފ ުިލ ާވ ޭނ ެއ ަތ ެކ ްއ ޮގ ްތ ަތ ްއ މިސ ާިޔ ަ
ސ
ަފހ ެިވ ެގ ްނ ާދ ެނ ެއ ެވ .މ ުިއޒ ްިކ ުކ ުޅ ާމއިެ ،ނ ުށ ާމއިް ،ޑ ާރ ާމ ،ފ ްިލ ުމ ަފ ަދ ާދއ ާިރ ަތ ުކ ްނ ެވ ް
ބ ެނ ެއ ެވ .ފ ުިލ ުމ ުކ ެޅ،
ސ ުތ ަތ ްއ ަބއ ަިވ ުރ ލި ޭ
ުޒ ާވ ުނ ްނ ަނ ްށ ުކރ ަިއ ާރ ދ ުިއ ުމ ެގ ުފ ުރ ަ
ސ ަހ ަމ ތި ުޒ ާވ ާނ ެގ ަހ ްއ ެގ ްއ ަކ ްނ ެދކިެ ،އ ަކ ަމ ްށ ަޓ ަކއި
ފ ުިލ ުމ ެބ ޭ
ލ ެނ ެއ ެވެ .އއީ ުހ ް
ެއ ްމޑީޕީ ހިނ ުިތ ްނ ުވ ާމ ެއ ުކ ާތއ ުީދ ުކ ާރ ަނ ެމ ެވާ .ރ ްއ ޭޖ ެގ ެއކި ަރ ްށ ަތ ުކ ަގއި ުޒ ާވ ުނ ްނ
ސ ުހނ ެިވ ،ގި ާޓަ ،ބނޑ ާިޔާ ،ތ ަރ ަޖ ާހ ޭނ ުޒ ާވ ުނ ްނ ެގ ަމ ުރ ަކ ުޒ ަތ ްއ ަބ ަހ ްއ ަޓއި،
ެއ ްއ ެވަ ،މ ް
ބ ެނ ެއ ެވ.
މ ަިތ ްނ ަތ ުނ ަގއި ޫފހިފ ުިލ ޭވ ޭނ ާޖ ަގ ާއއި މިނ ަިވ ްނ ަކ ްނ ުޒ ާވ ާނ ައ ްށ ލި ޭ

މަޖާކުރުން

 75,000,000ރ.

 118,000,000ރ.

އނ ޓ ޓއނ މނ ޓ ޓރސޓ

ޕރފމނގ އރޓސގ ދއރއނ ކރއށ ދނ

 5އހރތރގއ  75މލއނ ރފޔ ހދކރނ .ޕރފމނގ
އރޓސގ ދއރއނ މލ އހ ބނނވ އކ

ގރޕތކގ

ބނނވ ފރތތކށ ތރއގގ ބނކ މދވރކށ
ދވ ލނގ އހ

ކޕޓލ ސމނ ހދމށ 'ސރކރގ ތރއގގ ގރނޓ'
މގނ ދކރވނ

 30,000,000ރ.

އނޓރޓއނމނޓ ހއސ

މލގއ އމއލފރތތކއކ ގއމކރވ "އނޓރޓނމނޓ
ހއސ" ގއ ޒވނނ މނފހފލވމގޅ މސއކތތރކމގ
ޕރކޓސ ރމސ ހދނ .މތނތނގއ ފލމ ،މއޒކ،
ބޑބރ ،ނށނ ،ޑރމ ފދ ކނކމށ ފރސތ
ފހކށދވނ

 30,000,000ރ.
ޔތ ސނޓރއ ކދ ސނމ

ރއޖގއ ސޓފނވރގއ ތރއގކރވ 5
ރށއގއ ޒވނނގ މރކޒ އތރށ
ތރށގކރވނއވ .މފދ ތނތގއ ޕޕޕ ގ

ދށނ  20ގޑގ ޒމނ ސނމތއ ގއމކރވނ

ފނދ ތމ-ޕކ
ޕޕޕގ ދށނ ފނދގއ 'ތމ-ޕކ' އއ ގއމކރނ
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ނގެ ޑި ޮމކް ެރޓި ކް ޕާޓީގެ 3
ދި ެވހި ަރ ްއޔިތު ް
ައ ަހ ުރގެ ަތޖުރިބާ

•

ސރ ޭވ ެއ ްއ ޮކ ްށ،
ސ ާތ ައ ަކ ްށ ުކޅ ަިވ ުރ ެގ ްނދ ުިއ ުމ ެގ ޮގ ުތ ްނ މިނ ަިވ ްނ ެޕ ަނ ަލ ުކ ްނ ަ
ުދ ުރ ާރ ް
މ ަިކ ުމ ެގ ައލ ަީގއި ކުޅިވަރާބެހޭ ސްޓްރެޓަޖީއެއް އެކުލަވާލައި ،މ ަިއ ްށ

އަމަލުކުރެވެން ފެށުނެވެ

•

ާމ ޭލ ަގއި ހ ްިނ ޭގ ުކޅ ަިވ ުރ ަހ ަރ ާކ ްތ ަތ ާކ ރާއްޖޭގެ އެހެން ސަރަހައްދުތަކުގައިވެސް
ހަރަކާތްތައް ާރ ާވ ހ ްިނ ެގ ްނ ެފ ުށ ުނ

•

ަބއ ަިނ ްލ ައ ްގ ާވމީ ުމ ާބ ާރ ްތ ަތ ުކ ަގއި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލް ކުރެވުނު އަދަދު
 85%މަށްޗަށް ެގ ްނ ެދ ުވ ުނ

•

ުކޅ ަިވ ުރ ަފ ްނ ުނ ެވރ ްިނ ަތ ްމރ ްީނ ޮކ ްށ ުކޅ ަިވ ުރ ުމ ާބ ާރ ްތ ަތ ާކއި ަހ ަރ ާކ ްތ ަތ ްއ ާރ ަވއި
ހ ްިނ ުގ ަމ ްށ ަފހި ޮކ ްށ ެދ ުވ ުނ

•

ސ ާގފީ ުކޅ ަިވ ުރ
ސަގާފީ ކުޅިވަރު ޖަމިއްޔާ ާގއ ްިމ ުކ ުރ ަމ ްށ ެއހ ެީތރ ެިވ ެދވިަ ،
ުމ ާބ ާރ ްތ ަތ ްއ ހ ްިނ ުގ ަމ ްށ ާމލީ ެއހީ ޯފ ުރ ޮކ ްށ ެދ ުވ ުނ

•

ަގ ުއމ ުީކޅ ަިވ ުރ ޮއނ ަިގ ުޑ ެގ ެތ ެރއ ްިނ ައ ޮތ ުޅ ަތ ުކ ެގ ުކދ ްިނ ަނ ްށ ' ޯހމް އެންޑް އަވޭ'
ސ ުލ ްނ ުކޅ ަިވ ުރ ުމ ާބ ާރ ްތ ަތ ްއ ޭރވ ެިގ ްނދ ަިޔ
ުއ ޫ

މަޖާކުރުން

ކ ުރމު ެގ
ެއމް ޑީޕީ ެގ ެދ ް
ނ ޮއތް ަދ ުއ ެރ ްއ ަގ ިއ ަމޖާ ު
ސ ޯޕ ްޓ
ސ ޯޕ ްޓ ް
ސ ުތ ެގ ަދ ުށ ް
ނ ަ
ސި ާޔ ަ
ސ ުކޅ ަިވ ުރ ަގއި ަބއ ެިވރ ެިވު ،ކރ ެިއ ޭރ ޭނ ަމ ުގ ަތ ްއ
• ާ
•ރ ްއ ޭޖ ެގ ުހރި ާހ ަރ ްއޔ ުިތ ްނ ަނ ްށ ެވ ް
ަފހ ުިކ ުރ ަމ ްށ ަޓ ަކ ިއ އުމްރާނީ ތަރައްގީ ެގ ޮގ ުތ ްނ ުކ ެރ ޭވ ޭނ ަކ ްނ ަތ ްއ ަތ ްއ:

ސ ޭޓ ްނ ްޑ ަހ ަދއި،
ރފ ައ ަޅއިް ،ގ ޭރ ްނ ްޑ ް
• ާރ ްއ ޭޖ ެގ ަ 20ރ ުށ ެގ ޯބ ަޅ ަދނ ުޑ ާޓ ް
ޭޗ ްނޖ ްިނ ޫރ ްމ ެހ ުދ ްނ
ސ ްލ ުކ ެޅ ޭވ ެނ
ރފ ައ ަޅއ ު
ި/ފ ްޓ ަ
• ާރ ްއ ޭޖ ެގ ަ 40ރ ެށ ްއ ަގއި ޯބ ަޅ ަދނ ުޑ ަގ އި ާޓ ް
ޮގ ްތ ަހ ަދއި ަވ ާށ ާފ ުރ ުލ ްނ
'ރ ްއ ެޖ'
• ާރ ްއ ޭޖ ެގ މީ ުހ ްނ ދިރ ުިއޅޭ ެއ ެހ ްނ ުހ ި
ރ ާހ ަރ ެށ ްއ ަގ ިއ ަދނ ުޑ ެއ ްއ ަވ ުރ ޮކ ްށ ާ
ވ ަިނ އ ްިނ ުދ ްނ
ި/ނ ްޓ ޯބ ަޅ ޯކ ްޓ – ުހރި ާހ ަވ ުގ ެތ ްއ ަގއި
• ާރ ްއ ޭޖ ެގ ަ 60ރ ުށ ަގއި ަބށ ެ
ުކ ެޅ ޭވ ެނ ޮގ ެތ ްއ ަގއި ާގއ ްިމ ުކ ުރ ްނ
ލ ެގ އ ުިތ ުރ ްނ ާރ ްއ ޭޖ ެގ ެއ ެހ ްނ ހ ާިސ ުބ ަތ ަކ ްށ
ސ ާމ ޭ
• ާރ ްއ ޭޖ ެގ ުކޅ ަިވ ުރ ެގ ޯފ ަކ ް
ެގ ްނދ ުިއ ަމ ްއ ަޓ ަކއި މަލްޓިޕްލެކްސް ގޭމްސް ޯހލްތަކާއި ކުޅިވަރު ޕިޗް
ކންމްޕްލެކްސް ެއ ްއ
ތަކާއި ސްކޭޓް ޕާކްއާއި އިން ޯޑ ސް ޯޕޓްސް ޮ
ައމ ްިއ ަލ ަފ ާރ ްތ ަތ ާކ ެއ ުކ ަގއި ެހ ުދ ްނ
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އ ަތ ަރ ްއގ ުީކ ުރ ްނ – ަގ ުއމީ
• ާމ ޭލ ަގއި ޯބ ަޅއ ެިގ ސް ޯޕޓްސް އިންސްޓިޓިއުޓްއެ ް
ސ ޓ ްިނގ ާގއ ްިމ ުކ ުރ ްނ
ސ ެ
ސ ްނ ަޓރ ޯފ ެޓ ް
ޓ ްީމ ަތ ަކ ްށ ަހއ ާިޕ ޯފ ަމ ްނ ް
ސސިއޭޝަން ހައުސް ެގ ޮގ ުތ ަގއި ަތ ަރ ްއގ ުީކ ުރ ްނ.
• ުކޅ ަިވ ުރ ެއ ުކ ެވނި އެ ޯ
ީސ ަތ ުކ ެގ އ ުިތ ުރ ްނ ައ ްނ ަނ ޓ ުީމ ަތ ްއ
ެއ ަތ ުނ ަގއި ެއ ޯ
ޝ ްނ ެގ ޮއފ ް
ސސި ޭއ ަ
ސ،
ސް ،ޓ ޭރނ ްިނ ްގ ެފސިލިޓީ – ެއ ްތ ެލޓ ްިކ ް
ސޓ ްިކ ް
ތ ެިބ ޭވ ެނ އ ްިނތި ާޒ ްމ ،ޖ ްިމ ާނ ް
ސވިމ ްިނ
ިސް ،
ިސޮ ،ވލ ޯީބ ްލެ ،ޓނ ް
ސ ެކ ްޓ ޯބ ްލެ ،ބ ްޑމ ްިނ ަޓ ްނޭ ،ޓ ަބ ްލ ެޓނ ް
ާބ ް
ާގއ ްިމ ުކ ުރ ްނ
ލ ަގއި ާއ ްއ ުމ ުދ ަޅ ެހ ޮޔ ަކ ްނ ުކރ ެިއ ުރ ުވ ަމ ްއ ަޓ ަކއި ުކޅ ަިވ ުރ ްނ ސ ްިއ ަހ ުތ
• ާމ ޭ
ސ ެކ ްޓ،
ސ ޮވލީާ ،ބ ް
ެދ ެމ ެހ ްއ ުޓ ަމ ްއ ަޓ ަކއި ަރނ ްިނ ްޓ ެރ ްކާ ،އ ްއ ުމ ްނ ަނ ްށ ާހ ްއ ަ
ސ ަތ ަރ ްއގ ުީކ ުރ ްނ
ސ ޯޕ ްޓ ް
ސ ްޓރ ްީމ ް
ސ ްލެ ،ބ ްޓމ ްިނ ަޓ ްނަ ،އދި ެއ ްކ ް
ުފ ްޓ ަ

•

ަލ ާފ ެގ ަދ ުށ ްނު ،ކޅ ަިވ ުރ
ސޓިޓ ުިއ ްޓ ެގ
ސ އ ްިނ ް
ސ ޯޕ ްޓ ް
ސ ަކ ުއ ްނސ ްިލ ާއއި ް
ސ ޯޕ ްޓ ް
ް
ސސިއޭޝަން ތަކަށް ޮކންމެ އަހަރަކު  42މިލިއަން
ުކރ ެިއ ުރ ުވ ަމ ްށ އެ ޯ
ޝ ްނ ަތ ުކ ްނ ުހ ަށ ަހ ާޅ ައ ަހރީ
ިސ ޫދ ުކ ާރނީ ެއ ޯ
ރުފިޔާ ަކ ނ ަޑ ެއޅޭ ެނ .މި ަފއ ާ
ސސި ޭއ ަ
ރ ޯިޕ ަޓ ްށ ބ ާިނ ޮކ ްށ.

•

ާރ ްއ ެޖ ައ ްށ ެއ ްނ ެމ ުމހ ްިނ ުމ ުކޅ ަިވ ުރ ަތ ަކކީ ޮކ ަބއ ަިކ ްނ ެދ ެނ ަގ ެނެ ،އ ަމ ުގ ްނ ުކރ ަިއ ްށ
ސޓިޓ ުިއ ުޓ ްނ
ސޓިޓ ުިއ ްޓ ާއ ަހ ާވ ުލ ުކ ެރ ޭވ ެނ .މި އ ްިނ ް
ސ އ ްިނ ް
ސ ޯޕ ްޓ ް
ދ ުިއ ަމ ްށ ް
ބ ުރ ެގ ުކ ުޅ ްނ ެތރ ްީނ ާނ ެދ ެމ ުދ
ަކ ނ ަޑ ައ ާޅ ުކޅ ަިވ ުރ ަތ ުކ ަގ ިއ ާރ ްއ ެޖ ާއއި ާރ ްއ ޭޖ ްނ ޭ
ސ ޭޗ ްނ ްޖ ްޕ ޮރ ްގ ާރ ްމ ޭރ ޭވ ެނަ .އދި ަބއ ަިނ ްލ ައ ްގ ާވމީ ުމ ާބ ާރ ްތ ަތ ުކ ަގއި ގ ަިނ
ެއ ްކ ް
ބ ެނ.
ސ ުތ މ ަިކ ުމ ްނ ލި ޭ
ުކޅ ަިވ ުރ ަތ ުކ ްނ ަބއ ެިވރ ުިވ ުމ ެގ ުފ ުރ ަ

މަޖާކުރުން

•

ސ
ސ ޯޕ ްޓ ް
ަގ ުއމީ ޓ ުީމ ަތ ުކ ެގ ެތ ެރއ ްިނ ާރ ްއ ޭޖ ަގއި ާއ ާލ ުކ ެރ ޭވ ުކޅ ަިވ ުރ ަތ ަކ ްށ ް
'ގ ުއމީ
ސޓިޓ ުީއ ްޓ ެގ ަލ ާފ ެގ ަމތ ްީނ ަކ ނ ަޑ ެއޅޭ ުކޅ ަިވ ުރ ަތ ުކ ަގއި ަހ ަރ ާކ ްތ ެތރި ާވ ަ
އ ްިނ ް
ކންޓްރެކްޓް' ާގއ ްިމ ުކ ެރ ޭވ ެނ
ްސ ޮކ ްޑ' ައ ްށ 'ސެންޓްރަލް ޮ

•

ޝ ްނ ަތ ާކއި
ޮކ ްނ ެމ ައ ަހ ަރ ުކ ުކޅ ަިވ ުރ ަކ ުއ ްނސ ްިލ ާއއިު ،ކޅ ަިވ ުރ ެއ ޯ
ސސި ޭއ ަ

'ކޅ ަިވ ުރ
ސ ުރ ްނ ުގޅ ެިގ ްނ ުކޅ ަިވ ުރ ުކޅޭ ަފ ާރ ްތ ަތ ުކ ެގ ައ ުގ ަވ ަޒ ްނ ޮކ ްށު ،
ސ ޮޕ ްނ ަ
ް
ބ ްއ ުވ ްނ
ޯރ ްލ ޮމ ެޑ ްލ' އ ްިނ ެދ ެނ ަގ ެނ ާފ ަހ ަގ ުކ ުރ ަމ ްށ ޭ
ސ ަނއ ްިޓ' ޭ
ބ ްއ ޭވ 'ހ ޯީރ ް

•

ސސިއޭޝަންތައް ލާމަރުކަޒީ ުކ ުރ ަވއި ާރ ްއ ޭޖ ެގ ެއ ްނ ެމ ަހއި
ކުޅިވަރު އެ ޯ
ޝ ްނ ުމ ާބ ާރ ްތ ެއ ައ ޮތ ެޅ ްއ،
ަކ ްނ ޮކ ުޅ ަތ ަކ ްށ ުކޅ ަިވ ުރ ެގ ަމ ްނ ާފލ ުިބ ްން .ޕ ޮރވ ްިނ ަ
ޝ ަނ ުކ ްނ
ްޕ ޮރވ ްިނ ެ
ސ ްއ ުނ ަވ ަތ ޯޒ ެނ ްއ ަގއި ާވ ެއ ުކޅ ަިވ ެރ ްއ ެގ ްޕރ ެީފ ްކ ަޗރ ެއ ޯ
ސސި ޭއ ަ
ހ ްިނ ުގ ްނ

•

ޝ ްނ ަތ ާކ ެއ ުކ މ ަިކ ްނ ާއ ާލ ޮކ ްށ ހ ްިނ ުގ ްނ
 1720ލ ެީގ ްއ ާގއ ްިމ ޮކ ްށ ެއ ޯ
ސސި ޭއ ަ

•

ލ ެގ ަގ ުއމ ްީސ ޭޓޑ ަިއ ްމ ެގ ަދ ުށ ަގ ިއ ުހ ްނ ަނފި ާހ ަރ ަތ ްއ ުޕ ްޓ ޯބ ާޅ ެގ ެގ ުފ ަރ ަތ ަމ
ާމ ޭ
ިޝ ްނ ެގ ްކ ަލ ްބ ަތ ަކ ްށ ާއ ްމ ަދ ީ
ސ ްނ
ބ ޮގ ަތ ްށ ަހ ަމ ެޖ ްއ ު
ނ ލި ޭ
ޑިވ ަ

•

ސ ޮކ ްށ 2
ާމ ޭ
ސ ޫކ ްލ ުކދ ްިނ ަނ ްށ ާހ ްއ ަ
ލ ަގއި ައމ ްިއ ަލ ާފ ާރ ްތ ަތ ާކ ުގޅ ެިގ ްނ ް

ސްވިމިންގ

ޕޫލް ެހ ުދ ްނ

•

ލ ަގ ިއ ައދި
ާރ ްއ ޭޖ ެގ ުޒ ާވ ްނ ސާފަރުންނަށް ބޭނުންވާ އުމްރާނީ ވަސީލަތްތައް ާމ ޭ
ށ ަނ ެއ ެހ ްނ ަރ ެށ ްއ ަގއި ާގއ ްިމ ޮކ ްށދ ުިނ ްނ
ަކ ަމ ްށ ެއ ަކ ޭ
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•

ޕޓްސް ޓޫރިޒަމް ަތ ަރ ްއގީ ޮކ ްށ ާއ ާލ ުކ ުރ ްނ ،މި ޮގ ުތ ްނ ައމ ްިއ ަލ ަފ ާރ ްތ ަތ ަކ ްށ
ސް ޯ
ސ ޭޓޑ ަިއ ްމ ަތ ްއ ަތ ަރ ްއގީ ޮކ ްށ ައދި
ިސ ް
ަވކި ަރ ެށ ްއ ަގއި ުފ ްޓ ޯބ ަޅް ،ކރ ެިކ ްޓެ ،ޓނ ް
ޝ ހޫ ުރ
ސ ަތރ ެީގ ޮހ ަޓ ެލ ްއ ބ ާިނ ުކ ުރ ްނ .ވ ްިނ ަޓރ ސ ަީޒ ަނ ްށ ާޓ ެގ ްޓ ޮކ ްށ ުދނ ޭިޔ ެގ ަމ ް
ަފ ް
ސ
ރޓ ް
ސ ޯޕ ް
ިސ ުކރ ަިއ ްށ ެގ ްނ ެދ ޭވ ެނ ް
ްކ ަލ ްބ ަތ ަކ ްށ ުޗ ްއ ީޓ ހޭ ަދ ުކ ުރ ާމ ެއ ުކ ްޕ ެރ ްކޓ ް
ސ ޫޓރ ަިޒ ްމ ެގ ަމ ްނޒ ަިލ ަކ ްށ ެހ ުދ ްނ.
ސ ޯޕ ްޓ ް
ރ ޯިސ ެޓ ްއ ާމ ެކ ްޓ ޮކ ްށ ދ ެިވހ ާިރ ްއ ެޖ ައކީ ް

•

ސް ޯ
ސ ުތ ުހ ުޅ ާވ ުލ ްނ
ޕޓްސް ސްކޫލެއް ާގއ ްިމ ުކ ުރ ަމ ްށ ޕީޕީޕީ ެގ ަދ ުށ ްނ ުފ ުރ ަ

•

"ލއ ްިފ ާއ ްފ ަޓރ ްސ ޯޕ ްޓ ްސ " ާރ ްއ ެޖ ަތ ްމސ ްީލ ުކ ާރ ަމތ ަީފ ްނތ ެީގ އެތްލީޓުންނަށް
ަ
ސ ްނ ައދި ުކ ުޅ ްނ ެތރ ްިނ ުކޅ ަިވ ުރ ެގ ަހ ާޔ ްތ ނ ުިމ ުމ ްނ
ޕެންޝަން ސްކީމް ަހ ަމ ެޖ ްއ ު
ެއހ ެީތރ ުިވ ްނ

މަޖާކުރުން

ކ ުރމުގެ
ެއމް ޑީޕީގެ ެދ ް
ނ ޮއތް ަދ ުއ ެރ ްއ ަގއި ަމޖާ ު
ނލާ ފޫހިފި ި
ނ'
ސތުގެ ަދ ުށ ް
ލ ުވ ް
ސި ާޔ ަ
ނ 'ބި ަރކާ ު
ނދޫގައި 'ތީމް-ޕާކް'އެއް ާގއ ްިމ ުކ ުރ ްނ
 ü üޕީޕީޕ ެީގ ަދ ުށ ްނ ފު ަ
ލ ަގއި ައމ ްިއ ަލ ަފ ާރ ްތ ަތ ާކ ެއ ުކ ާގއ ްިމ ުކ ެރ ޭވ "އެންޓަރޓޭންމަންޓް ހައުސް" ަގއި
ާ ü üމ ޭ
ސ ެހ ުދ ްނ.
ިސ ޫރ ްމ ް
ސ ްއ ަކ ްތ ެތ ރ ަިކ ުމ ެގ ްޕ ެރ ްކޓ ް
ުޒ ާވ ުނ ްނ ުމނި ޫފހިފ ުިލ ުވ ާމ ުގޅޭ ަމ ަ
މިތަންތަނުގައި ފިލްމް ،މިއުޒިކްޮ ،
ބޑުބެރު ،ނެށުން ،ޑްރާމާ ަފ ަދ ަކ ްނ ަކ ަމ ްށ
ސ ުތ ަފހި ޮކ ްށ ެދ ޭވ ެނ
ުފ ުރ ަ
ެގ ޮގ ުތ ަގއި 5

ައ ަހ ުރ ެތ ޭރ ަގއި  75މިލިއަން

ü üއެންޓަރޓެއިންމަންޓް ޓްރަސްޓް
ބ ުނ ްނ މ ުިއޒ ްިކޮ /ބ ުޑ ެބ ުރ
ރުފިޔާ ހޭ ަދ ުކ ުރ ްނަ .އ ަލ ްށ ުއ ެފ ޭދޫ ،ނ ީ
ނ ުފ ާޅ ުކ ަރ ްނ ޭ

ބ ްނ ްޑޫ ،ނނީ ްގ ޫރ ްޕ ަތ ުކ ެގ
ސ ާގ ީފ ުމނި ޫފހިފ ުިލ ުވ ްނެ ،ނ ުށ ަމ ްށ ުއ ަފ ްއ ާދ ޭ
ްގ ޫރ ްޕަ ،
'ސ ުރ ާކ ުރ ެގ ަތ ަރ ްއގ ެީގ ްގ ާރ ްނ ްޓ' މ ެީގ ްނ ޫދ ުކ ެރ ޭވ ެނ
ެކޕ ަިޓ ްލ ާ
ސ ާމ ުނ ޯހ ުދ ަމ ްށ ަ
ާ ü üރ ްއ ޭޖ ަގއި ސިޓ ެީފ ްނ ަވ ުރ ަގއި ަތ ަރ ްއގ ުީކ ެރ ޭވ 5

ަރ ެށ ްއ ަގއި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު

އިތުރަށް ތަރަށްގީ ުކ ެރ ޭވ ެނ ެއ ެވ .މ ަިފ ަދ ަތ ްނ ާތ ަގ ިއ ޕީޕީޕީ ެގ ަދ ުށ ްނ ޮ 20ގ ޑ ެީގ
ޒަމާނީ ސިނަމާތައް ާގއ ްިމ ުކ ެރ ޭވ ެނ
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ސ:
ޯނ ްޓ ް

މަޖާކުރުން
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