ިސ ތް
ފި ުހރ ް
						
ަތއާ ަރފް

5

ށ
ނ ަނ ް
ސ ްއ ަކތް ެތ ރީ ް
ެއމް ޑީޕީ ެގ ަ 3އ ަހ ުރ ަގއި މިނި ަވ ް
ނ ަމ ަ
						
ނ ޖާ ަގ
7
ަފހި ޮކ ް
ށދި ް
ނ ޮއތް ެއމް ޑީޕީގެ ަދ ުއ ުރ ަގ ިއ ދި ެވ ިހ
ެދ ް
		
ނ ަތ ްއ ަތ ްއ
ށ ޮކ ް
ނ ަނ ް
ދ ެނ ަކ ް
ށ ޭ
ސ ްއ ަކތް ެތ ރީ ް
ަމ ަ

10

ބ ެއ ްއ
މި ި
ނ ޮކ ް
ނ ް
ލ ުޔމު ަގއި ބޭ ު
ށ ަފއިވާ ަ
					
އިބާ ާ
ކގެ ަތފްސީލު
ރތް ަތ ު

14
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ކ ެއމް ޑީޕީ
ނ ާ
ސ ްއ ަކތް ެތ ރި ް
ާ
ރ ްއޖޭގެ ަމ ަ
ނ ެއ ު

މިނި ވަން މަސައްކަތްތެރި ޔާ

ަތއާ ަރފް
ސ ްއ ަކ ްތ ެތ ރި ަބ ެއ ެކ ެވު .އ ެފ ްއ ުދ ްނ ެތރިު ،ކ ަޅ ާދ ަނަ ،ގ ަދ
ސ ަމ ަ
ދ ެިވހ ްީނ ަނކީ ައ ަބ ުދ ެވ ް
ސ ާމ ުނ ދ ެިވހި ެވށ ްީނ ޯހ ާދަ ،ތ ަރ ްއގީ ޮކ ްށ،
ަބ ެއ ެކ ެވ .ދ ެިވހި ޭ
ބ ުނ ްނ ަތ ާކ ުގޅޭ ާ
ސ
ާތ ުދ ަވ ުހ ްއ ު
ސ ެރ ުއ ެޅ ުމ ްނ ައއީ ަވ ަރ ްށ ުފދ ެިގ ްނ ުއ ުޅ ުނ ުއ ާފ ެވރި ދިރ ުިއ ުޅ ެމ ެކ ެވެ .އ ެހ ަނ ް
ސ ްއ ަކ ްތ ެތ ރ ްީނ ަނ ްށ ައއި ެއ ްނ ެމ ޮބ ުޑ
"ތ ަރ ްއގީ" ާއ ެއ ުކ ،ދ ެިވހި ަމ ަ
ަ 30އ ަހ ުރ ެގ ަ
ސ ްއ ަކ ުތ ަވހި
ސ ުރ ާކ ުރ ުފ ާޅ ުވ ާމއިު ،ޓ ައރ ަިޒ ްމ ަތ ަރ ްއގ ުީވ ެމ ެވ .މ ެިދ ަކ ްނ ަތ ާކ ެއ ުކަ ،މ ަ
ަބ ަދ ަލ ީކ ަ
ީސ ަތ ަކ ާށއިޮ ،ބ ެޑތި ުކ ްނ ުފނ ަިތ ަކ ެށ ެވަ .މތީ ަދ ަރ ަޖ ަތ ުކ ެގ ެވރ ްީނ ެގ ައ ުމ ުރ ެގ
ަބ ަދ ުލވީ ޮއފ ް
ަދ ުށ ްނ ުއ ެފ ޭދ ްނ ެފށީ ަފ ުހ ުރ ެވރި ދ ެިވހ ްީނ ެގ ަބ ަދ ުލ ަގއި ،ކ ަިޔ ަމ ްނ ެތރި ދ ެިވހ ްީނ ެނ ެވ.
ސ ްއ ަކ ްތ ެތ ރ ާިޔ ެގ
ސ " ާއ ެދ ަލ ްއ ަބ" ދ ެިވހ ްީނ ެނ ެވ .މިހ ާ
ިސ ުބ ްނ ދ ެިވހި ަމ ަ
ެއ ަތ ެކ ްއ ާހ ް
ސ ްއ ަކ ްތ ެތ ރ ެިއ ްއ ެގ ަހއިސ ްިއ ަޔ ުތ ްނ ލ ެިބ ްނ ެޖހޭ ަހ ްއ ުގ ަތ ްއ
ާބ ުރ ެވރ ަިކ ްނ ެގ ްއލިދ ަިޔއ ެީއ ެވަ .މ ަ
ސ ާވ ުލ ުނ ޮކ ްށ ހ ަިފއ ެިގ ްނ ެގ ައ ްށ ާދ ްނވ ެީއ ެވ.
ބ ުކ ަޑ ުއ ޫޖ ަރ ު
ޯހ ާދ ޭނ ޮގ ެތ ްއ ާގ ޫނ ަނ ުކ ެނ ެތ ެވ .ލި ޭ
ސ ެވަ ،ހ ަމ ެއ ަކނި
ަގ ުއ ުމ ެގ އ ްިގތ ާިސ ްދ ުކރ ަިއ ުރ ާވ ްނ ިތބި ާއ ުރ ާކޓ ްީނ ެގ ޯފރ ެިއ ްއ ެނތިޮ ،ގ ްތ ުހ ް
ސ މ ަީހ ުކ ެނ ެތ ެވ.
ޯބ ަލ ާ
ނބ ްނ ެޖހޭ ަބ ަޔ ަކ ްށ ުވ ުމ ްނ ،މ ަިކ ުމ ްނ ަފއ ާިދ ުކ ާރ ޭނ ެއ ްއ ެވ ް
ަނތ ާީޖ ައ ަކ ްށވީ އ ްިގތ ާިސ ދީ ައދި އ ްިޖތި ާމއީ ެގ ްއ ުލ ެމ ެވ.
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ނ ަނ ް
ނ ައކީ ތިމާގެ
ނ ާ
ށ ތި ަމ ް
ސ ުރކާ ުރގެ ައމާ ަޒކީ ދި ެވހީ ް
ެއމް ޑީޕީ ަ
ނގެ
ނ ާ
ދ ،ތި ަމ ް
ނ އާމް ަދނީ ޯހ ާ
ސ ްއ ަކތު ް
ައމި ްއލަ ަހލާލު ަމ ަ
ރަ ،ފ ުހ ުރ ެވރި ދިރި ުއޅު ެމ ްއ ުއޅޭ
ކ ާ
އާއިލާއާ ެއ ު
ކ ަވގުތު ހޭ ަދ ު
ށ
ނ ަތ ަކ ަކ ް
ދި ެވ ްއ ެ
ސ ްއ ަކތް ެތ ރީ ް
ނ ަފ ަދ ފ ާ
ބ ެނވޭ ޭ
ިސ ރި ަމ ަ
ސކ ޭ ު
ނ ަވނީ
ކ ުރ ަމ ް
ނ ް
ުއފާ ެވރި ަވ ްއ ެޓ ްއ ުއ ެފ ްއ ުދ ެމ ެވ .މި ަކ ް
ށ ބޭ ު
ނ ު
ކ ުރމާއި،
ީނ ަތ ްއ ގ ަ
ބ ެއ ެވެ .އއީ ަތމްރ ު
ިނ ު
ަމއި ަގނޑ ު ަ 4
ށ
ސ ޮކ ް
ބ ަތ ަނ ަވ ް
ަވ ީޒ ފާގެ ފު ުރ ަ
ސތު ަތ ްއ އިތު ުރ ު
ކ ުރމާއި ،ޖީ ު
ސ ްއ ަކތު ަވހި ަތ ަރ ްއގީ ޮކ ް
ނގެ
ސ ްއ ަކތް ެތ ރީ ް
ަމ ަ
ނމާއިަ ،މ ަ
ށދި ު
ކ ުރ ެމ ެވ.
ަހ ްއގު ަތ ްއ ަރ ްއކާ ެތރި ު

މިނި ވަން މަސައްކަތްތެރި ޔާ

ނ
ެއމް ޑީޕީގެ ަ 3އ ަހ ުރ ަގއި މިނި ަވ ް
ނ ޖާ ަގ
ށ ަފހި ޮކ ް
ނ ަނ ް
ށދި ް
ސ ްއ ަކތް ެތ ރީ ް
ަމ ަ
ކރި
ީނ ަތ ްއ ގ ަ
ަތމްރ ު
ިނ ު

•

ސ ޯޓ ަގއި ަބ ާޔ ްނ ުކ ެރ ުވ ުނ ަފ ްނނީ ަތ ްމރ ުީނ ޭދ ަމ ުރ ަކ ެޒ ްއ ެގ
ެއ ްމޑީޕީ ެގ ުފ ަރ ަތ ަމ ެމނ ެިފ ް

•

ު 8,500ޒ ާވ ުނ ްނ ަވޒ ާީފ ައ ްށ ެނ ުރ ަމ ްށ ަޓ ަނއި ަތ ްމރ ުީނދ ުިނ ުމ ެގ ްޕ ޮރ ްގ ާރ ެމ ްއ ަކ ަމ ްށ ާވ

ޮގ ުތ ަގއި ޮޕލިޓެކްނިކް  2010ގައި ގާއިމް ކުރެވުނު

ރގްރާމް" އިފްތިތާހުކުރެވުނު
"ހުނަރު ޕް ޮ

•

ސ ުތ ުކރ ެިއ ުރ ުވ ަމ ްށ ޫޔ ުތ
ުޒ ާވ ުނ ްނ ެގ ެމ ުދ ަގ ިއ ަވޒ ާީފ ާއއި ުކދިވ ަިޔ ާފރ ުިކ ުރ ުމ ެގ ުފ ުރ ަ

ރގ ަމ ަސ ްއ ަކ ްތ ުފ ާޅ ޮކ ްށ ،ކެރިއާ ގައިޑަންސް ދެވޭން ފެއްޓުނު
ސ ްނ ަޓ ެ
ެ

•

ސ ުރ" ައދިު ،ޒ ާވ ުނ ްނ ަނ ްށ
ލ ާމ ުތ ދ ުިނ ަމ ްށ ޭ
ަވޒ ާީފ ާއ ެބހޭ ަމ ުއ ޫ
ބ ްއ ެވ ުމ ްނދ ަިޔ "ކ ްިއ ަ
"ޔ ުތ ެޗ ެލ ްނ ްޖ" ެއ ްއ ޮކ ްށ ަލއިު ،މޅި ާރ ްއ ޭޖ ަގއި ުފ ާޅ ުކ ެރ ުވ ުނ
ބ ްއ ޭވ ޫ
ޭ
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ކރި
ަވޒީ ފާގެ ފު ުރ ަ
ސތު ަތ ްއ އިތު ުރ ު

•

ސރ ޭވ ުކ ާރ ްނ ެފ ްއ ުޓ ެނ ެވާ .މ ެލު ،ހ ުޅ ާމ ެލ ައދި
ަވޒ ާީފ ައ ާދ ުކ ާރ މީ ުހ ްނ ާނ ެބހޭ ަ
ލ ާމ ުތ ެއ ްއ ުކ ެރ ުވ ުނ
ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ާރ ެއ ްނ ެމ ާނ ެބހޭ ަމ ުއ ޫ
ވިލިނގިލ ަީގއި ަމ ަ

ސ ޮކ ް
ސ ްއ ަކތު ަވހި ަތ ަރ ްއގީ ޮކ ް
ބ ަތ ަނ ަވ ް
ސ ްއ ަކތް
ދ ް
ށ ޭ
ށަ ،މ ަ
ނ ަމ ަ
ޖީ ު
ކރި
ު

•

ސ ެދ ޭވ ެނ މ ްިނ ަގ ެޑ ްއ
މިނ ަިމ ްމ ޭވ ުޖު ،ނ ަވ ަތ ުއ ޫޖ ަރއ ެިގ ޮގ ުތ ްނ ެއ ްނ ެމ ަމ ުދ ެވ ެގ ްނ ެވ ް
ސ ަތ ްއ ުކ ެރ ުވ ުނ
ަކ ނ ަޑ ެއ ުޅ ަމ ްށ ަޓ ަކއި ުކ ާރ ްނ ެޖހޭ ދ ާިރ ާ

•

ސސީ މ ްިނ ަގނ ުޑ
ސ ްއ ަކ ްތ ެތ ރ ާިޔ ދިރ ުިއޅޭ ަތ ްނ ުހ ްނ ަނ ްނ ެޖހޭ ެއ ްނ ެމ ައ ާ
ަމ ަ
ަކ ނ ަޑ ެއ ުޅ ުމ ެގ ަގ ާވއ ުިދ ެއ ުކ ަލ ާވ ެލ ުވ ުނ

މިނި ވަން މަސައްކަތްތެރި ޔާ

ނ
ދ ި
ށ ި
ނގެ ަހ ްއގު ަތ ްއ ަރ ްއކާ ެތރި ޮކ ް
ނ ް
ސ ްއ ަކތް ެތ ރީ ް
ަމ ަ

•

ަބއ ަިނ ްލ ައ ްގ ާވމީ ަމ ަސ ްއ ަކ ްތ ެތ ރ ްީނ ެގ ަޖމ ްިއ ާޔ އައިއެލް ޯއ ގައި ރާއްޖެ ބައިވެރިވި

•

ިނގ ދެބަސްވުން ހައްލު
ަވޒ ާީފ ޭދ ަފ ާރ ާތއިަ ،ވޒ ާީފ ައ ާދ ުކ ާރ ަފ ާރ ާތއި ެދ ެމ ުދ ހ ާ
ކުރުމަށް ގަވާއިދެއް ެއ ުކ ަލ ާވ ާލެ ،އ ަގ ާވއ ަިދ ްށ ައ ަމ ުލ ުކ ާރ ްނ ެފ ްއ ުޓ ުނ

•

އިންޑަސްޓްރިއަލް ރިލޭޝަންސް ބިލް ެއ ުކ ަލ ާވ ެލ ުވ ުނ

•

ސ ްއ ަކ ްތ ަހ ުލވ ުިކ ެރވި ،ގ ަިނ ައ ަދ ެދ ްއ ެގ
ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮ ޯ
ތރިޓީގެ ަމ ަ
ސ ަލ ަބ ާލަ ،ހ ްއ ުލ ުކ ެރ ުވ ުނ
ަމ ްއ ަ
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ނ ޮއތް ެއމް ޑީޕީގެ ަދ ުއ ުރ ަގއި ދި ެވހި
ެދ ް
ނ ަތ ްއ ަތ ްއ
ށ ޮކ ް
ނ ަނ ް
ދ ެނ ަކ ް
ށ ޭ
ސ ްއ ަކތް ެތ ރީ ް
ަމ ަ
ދ ެނ
ިނ ޮކ ް
ށ ޭ
ނ ގ ަ
ަތމްރީ ު

•

ސ ުތ ުކ ެރ ޭވ ެނ.
ުހ ަނ ުރ ްޕ ޮރ ްގ ާރ ްމ ާއ ާރ ް

•

ޝ ުއ ުގ ެވރ ަިކ ްނ ުއ ެފ ްއ ުދ ަމ ްށ ަޓ ަކއި
ސ ްއ ަކ ަތ ްށ ަ
ަވޒ ާީފ ެގ ާމ ަހ ުއ ުލ ަދ ެނެ ،އކި ަމ ަ
ސްކޫލް ދަރިވަރުން ޗުއްޓީ ދުވަސްވަރު މަސައްކަތް ުކ ެރ ޭވ ޭނ ަފ ަދ ޮގ ަތ ަކ ްށ
ސ ުތ ުހ ުޅ ާވ ެލ ޭވ ެނ.
ަވޒ ާީފ ެގ ުފ ުރ ަ

•

ސ ޫކ ްލ ނ ްިނ ާމ ުކދ ްީނ ާނއިު ،ޒ ާވ ުނ ްނ
ާ
ސ ޫކ ްލ ަތ ުކ ަގއި ުއޅޭ ުކދ ްީނ ާނއިް ،
ސ ަނވީ ް
ައ ާދ ުކ ަރ ްނ ޭބ ުނ ްނ ާވ ޭނ ަފ ަދ ަވޒ ާީފ ާއ ެބހޭ ަތ ްމރ ްީނ ަތ ްއދީ ،ބެލެނިވެރީންނަށް

އަމާޒު ޮކށްގެން ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތަކާބެހޭ މައުލޫމާތު މެދުނުކެނޑި ދެވޭނެ
ސ ެނ.
އިންތިޒާމް ަހ ަމ ެޖ ްއ ޭ

•

ކެރިއަރ ގައިޑެންސް ހ ްިނ ާގ ެސ ްނ ަޓ ުރ ަތ ުކ ެގ ހ ުިދ ަމ ްތ މުޅި ރާއްޖެއަށް
ޯފ ުރ ޮކ ްށ ެދ ޭވ ެނ.

•

ސ ުރ ެފ ައރ ާރ ްއ ޭޖ ެގ ުހރި ާހ ަރ ްށ ަތ ަކ ްށ ަބއ ެިވރ ެިވ ޭވ ޮގ ަތ ްށ
ޫޔ ުތ ެޗ ެލ ްނ ާޖއި ކ ްިއ ަ
ހ ްިނ ޭގ ެނ
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ދ ެނ
ސތު ަތ ްއ އިތު ުރ ޮކ ް
ށ ޭ
ަވ ީޒ ފާގެ ފު ުރ ަ

•

އ ުމޅ ާިރ ްއ ެޖ ައ ްށ ަފހި ޮކ ްށ ެދ ޭވ ެނ.
ވަޒީފާގެ އިތުރު  34,000ފުރުސަތެ ް
ސ ޮކ ްށދ ުިނ ުމ ެގ 7
މި ޮގ ުތ ްނ ަތ ަރ ްއގ ެީގ ްޕ ޮރ ްގ ާރ ްމ ަތ ުކ ެގ ެތ ެރއ ްިނަ ،ވޒ ާީފ ަތ ަނ ަވ ް
ސ ަރ ަހ ްއދީ ަތ ަރ ްއގީ ުކރ ެިއ ުރ ުވ ުމ ެގ ް 14ޕ ޮރ ްގ ާރ ްމަ ،އ ްނ ެހ ުނ ްނ ެގ
ްޕ ޮރ ްގ ާރ ްމަ ،
ސ އ ުިތ ުރ ޮކ ްށ ަގ ުއ ުމ ެގ ަތ ަރ ްއގ ަީގ ިއ ައ ްނ ެހ ުނ ްނ ަހ ަރ ާކ ްތ ެތރި ެވ ޭވ ެނ 6
ހ ްިއ ާ

ްޕ ޮރ ްގ ާރ ްމ ހ ްިނ ޭގ ެނ

•

މ ެީގ އ ުިތ ުރ ްނު ،ހ ަނ ުރ ްޕ ޮރ ްގ ާރ ްމ ާއ ާރ ްސ ުތ ޮކ ްށ ،ހުނަރުވެރި ދިވެހީންނަށް  
ވޒީފާގެ ފުރުސަތު އ ުިތ ުރ ާވ ެނ ެއ ެވ .މި ޮގ ުތ ްނ:
ަ 17,350
ސ ުތ
•އި ާމ ާރ ްތ ުކ ުރ ުމ ެގ ާދއ ާިރއ ްިނ ު 3,980 -ފ ުރ ަ
ސ ުތ
• ުޓ ައރ ަިޒ ްމ ެގ ާދއ ާިރއ ްިނ ު 6,125 -ފ ުރ ަ
ސ ުތ
• ަދ ުތ ުރ ަފ ުތ ުރ ުކ ުރ ުމ ެގ ާދއ ާިރއ ްިނ ު 1,630 -ފ ުރ ަ
ސ ުތ
•އ ްިޖތި ާމއީ ާދއ ާިރއ ްިނ ު 2,375 -ފ ުރ ަ
ސ ުތ
• ަދނ ުޑ ެވރ ަިކ ާމއި ަމ ް
ސ ެވރ ަިކ ުމ ެގ ާދއ ާިރއ ްިނ ު 1,590 -ފ ުރ ަ
ސ ުތ
• ެއ ެހނި ެހ ްނ ޮރ ު
ނގ ަތ ުކ ްނ ު 1,650 -ފ ުރ ަ
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•

ުހ ްސ ަވޒ ާީފ ާއ ެބހޭ ަމ ުއ ޫލ ާމ ުތ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކުން ލިބޭނެ ޮގތަށް ޖޮބް
ސެންޓަރު ގާއިމްކުރުން.

ސ ޮކ ް
ސ ްއ ަކތު ަވހި ަތ ަރ ްއގީ ޮކ ް
ބ ަތ ަނ ަވ ް
ސ ްއ ަކތް
ދ ް
ށ ޭ
ށަ ،މ ަ
ނ ަމ ަ
ޖީ ު
ރ ެނ
ކ ާ
ު

•

ށ ދެވޭނޭ
ާރ ްއ ޭޖ ަގއި ުފ ްލ ަޓއ ްިމ ޮކ ްށ ަމ ަސ ްއ ަކ ްތ ުކ ާރ ޮކންމެ ދާއިމީ މުއައްޒަފަކަ ް
ނ ގޮތުން
އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރައަކީ މަހަކު  4,500ރުފިޔާ ކަމުގައި ގާނޫ ީ
ކަނޑައެޅޭނެ

•

ަމ ަސ ްއ ަކ ްތ ުކ ާރ ުހރި ާހ ދ ެިވހ ްީނ ެއމީ ުހ ްނ ެގ އާއިލާއާއެކު ދިރިއުޅެވޭނޭ ގޮތް
ސ ްއ ަކ ްތ ުކ ާރ މީ ުހ ްނ ާނއި
ސއ ެިދ ޭވ ެނަ .ފ ުޅ ަރ ްށ ަތ ުކ ަގއިޫ ،ނނީ ރ ޯިސ ުޓ ަތ ުކ ަގއި ަމ ަ
ަހ ަމ ަޖ ްއ ަ
ެއމީ ުހ ްނ ެގ ާއއ ާިލ ދިރ ުިއ ުޅ ަމ ްށ ަވޒ ާީފ ައ ާދ ުކ ާރ ަރ ާށ ަކއިރ ަީގއި ުހ ްނ ަނ މީ ުހ ްނ

ުއޅޭ ރަށްތަކުގައި ފްލެޓް އަޅައިދީ ،ދިގު މުއްދަތަކުން ފައިސާ ދައްކާ
ކށް އެފްލެޓް މިލްކު ކުރުމުގެ ހައްގު ލިބ ެިދ ޭވ ެނަ .އދި ަވޒ ާީފ ައ ާދ ުކ ާރ
ހަލާސް ޮ
ަރ ާށއި ،ދިރ ުިއޅޭ ަރ ާށއި ެދ ެމ ުދ އިންތިޒާމު ކުރެވިފައިވާ ދަތުރުފަތުރު ޮކ ްނ ެމ
ސ ުކ ެރ ޭވ ެނ
ުދ ަވ ަހ ުކ ެވ ް

•

ސ ޮގ ެތ ްއ ަގއި ައ ްނ ެހ ުނ ްނ -
ަވޒ ާީފ ެގ ާބ ާޒ ުރ ަގއި ގ ަިނ ދ ެިވހ ްީނ ާ -ހ ްއ ަ
ނ
ަބއ ެިވރ ުިވ ަމ ްށ އ ުިތ ަރ ްށ ަމ ުގ ަފހި ޮކ ްށދ ުިނ ަމ ްށ ަޓ ަކއި "ފްލެކްސި ޓައިމް" ޫނ ީ

ސ ަހ ަގ ޑި ހ ާިޔ ުރ ުކ ެރ ޭވ ޮގ ްތ ަތ ާއ ަރ ުފ ުކ ެރ ޭވ ެނ
ަވޒ ާީފ ެގ ަވ ުގ ުތ ުފރ ަިހ ަމ ުކ ާރއ ުިރ ަފ ޭ
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•

ސ ްއ ަކ ާތ ެބހޭ ޮގ ުތ ްނ ުމ ުޖ ަތ ަމ ުއ ެދ ެކ ުމ ްނ ައ ްނ ަނ ަކތި ޮގ ްތ ަތ ްއ
ަބ ެއ ްއ ާބ ަވ ްތ ަތ ުކ ެގ ަމ ަ
ސ ުކ ާރހ ުިތ ްނ ައ ާދ ުކ ާރ ަވޒ ާީފ ައ ަކ ްށ ެހ ޭދ ެނ
ަބ ަދ ުލ ޮކ ްށޮ ،ކ ްނ ެމ ަވޒ ާީފ ެއ ްއ ެވ ް

ރ ެނ
ކ ާ
ސ ްއ ަކތް ެތ ރީ ް
ަމ ަ
ނގެ ަހ ްއގު ަތ ްއ ަރ ްއކާ ެތރި ު

•

"ކަލެކްޓިވް ބާގެއިނިންގ"ޫ ،ނނީ ަޖ ާމ ައ ެތ ްއ ެގ ޮގ ުތ ަގއި ަހ ްއ ަގ ްށ ަވ ާކ ާލ ުތ ުކ ުރ ަމ ްށ
ސ ްއ ަކ ްތ ެތ ރ ްީނ ާގ ޫނނީ ޮގ ުތ ްނ ާބ ުރ ެވރ ުިކ ެރ ޭވ ެނ
ަމ ަ

•

ސ ްއ ަކ ްތ ައ ުލ ްނ
މި ާހ ުރ ޮބ ްއ ު
ލ ަބރ ރި ޭ
ސ ްނ ާލ ަފއި ާވ ޭ
ސ ޮއ ޯތރިޓ ެީގ ަމ ަ
ޝ ްނ ް
ލ ަ
ަބ ްއ ަޓ ްނ ުކ ެރވިަ ،ހ ުރ ަދ ާނ ުކ ެރ ޭވ ެނ

•

ެއ ްމޑީޕ ެީގ ޯއ ާގ ެތރި ަސ ުރ ާކ ުރ ެގ ސ ާިޔ ަސ ުތ ެގ ަދ ުށ ްނ ހައުސިންގ ބެނެފިޓް
ފަންޑެއް ުހ ުޅ ާވެ ،އ ަކ ްނ ުކރ ަިއ ްށ ެގ ްނދ ުިއ ްނ
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ބ ެއ ްއ
ނ ޮކ ް
ނ ް
މި ލި ުޔ މު ަގއި ބޭ ު
ށ ަފއިވާ ަ
އިބާ ާ
ކގެ ަތފްސީލު
ރތް ަތ ު
ސ ްއ ަކ ުތ ެގ ާމ ަހ ުއ ަލ ްށ ުޒ ާވ ުނ ްނ ައ ުހ ުލ ެވރ ުިކ ުރ ަމ ްށ ެއކި
ހުނަރު ޕް ޮ
ރގްރާމްަ :މ ަ
ސ ްޕ ޮރ ްގ ާރ ްމ
ސ ްއ ަކ ުތ ެގ ަތ ްމރ ްީނ ދ ުިނ ަމ ްށ ެއ ްމ.ޑީ.ޕ ްީނ ހ ްިނ ަގ ްނ ެފށި ާހ ްއ ަ
ަމ ަ
ލ ާމ ުތ
ކެރިއަރ ގައިޑެންސްު :ކރ ަިއ ްށ ާދ ޭނ ާދއ ާިރ ެއ ްއ ހ ާިޔ ުރ ުކ ުރ ުމ ެގ ަމ ުޢ ޫ
ލ ްިއ ަބއިދ ުިނ ްނ
ލ ާމ ުތ ޯފ ުރ ޮކ ްށދ ުިނ ަމ ްށ ހ ްިނ ަގ ުމ ްނދ ަިޔ
ސ ްއ ަކ ްތ ެތ ރ ަިކ ާމ ަވޒ ާީފ ާއ ެބހޭ ަމ ުޢ ޫ
ކިއްސަރުަ :މ ަ
ެފ ައރ
ލ ާމ ުތ ޯފ ުރ ޮކ ްށދ ުިނ ަމ ްށ
ސ ުތ ަތ ުކ ެގ ަމ ުއ ޫ
ޔޫތް ޗެލެންޖްު :ޒ ާވ ުނ ްނ ަނ ްށ ުހރި ުފ ުރ ަ
ހ ްިނ ަގ ުމ ްނދ ަިޔ ެފ ައރ
މިނިމަމް ވޭޖްު :އ ޫޖ ަރއ ެިގ ޮގ ުތ ްނ ެއ ްނ ެމ ަމ ުދ ެވ ެގ ްނ ެދ ޭވ ޭނ މ ްިނ ަގނ ުޑ
ސ ްއ ަކ ްތ ެތ ރ ްިނ ެގ ަޖމ ްިއ ާޔ
އައިއެލްއޯަ :ބއ ަިނ ްލ ައ ުގ ާއމީ ަމ ަ
އިންޑަސްޓްރިއަލް ރިލޭޝަންސް ބިލްަ :ވޒ ާީފ ޭދ ަފ ާރ ާތއި ަވޒ ާީފ ައ ާދ ުކ ާރ ަފ ާރ ާތ ޮއ ްނ ަނ
ުގ ުޅ ްނ ަބ ަދހި ުކ ުރ ުމ ެގ ަހ ަމ ަތ ްއ ަބ ާޔ ްނ ުކ ާރ ބ ްިލ

މިނި ވަން މަސައްކަތްތެރި ޔާ

ތރިޓީަ :ވޒ ާީފ ޭދ ަފ ާރ ާތ ަވޒ ާީފ ައ ާދ ުކ ާރ ަފ ާރ ުތ ެގ ުގ ުޅ ްނ ަބ ަދހި
ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮ ޯ
ސ ުވ ްނ ަތ ްއ ާވ ަހ ަކ ަދ ްއ ަކއ ެިގ ްނ ަޙ ްއ ުލ ުކ ުރ ަމ ްށ
ުކ ުރ ަމ ާށއި ެދ ަފ ާރ ުތ ެގ ެމ ުދ ަގއި ހ ާ
ިނގ ެދ ަބ ް
ސ ުރ ާކ ުރ ެގ އ ާިދ ާރ.
ޞ ެވ ަފއި ާވ ަ
(މީޑި ޭއ ްޓ ުކ ުރ ަމ ްށ) ާޚ ްއ ަ

އެމްޕް ޯ
ލއީމަންޓް ޓްރައިބިއުނަލްަ :ވޒ ާީފ ޭދ ަފ ާރ ާތއި ަވޒ ާީފ ައ ާދ ުކ ާރ ަފ ާރ ާތ ެދ ެމ ުދ ެޖހޭ
ސ ަލ ަތ ްއ ުހ ަށ ަހ ަޅ ްނ ޮއ ްނ ަނ އ ާިދ ާރ.
ަމ ްއ ަ

ޮޖ ް
ބ ސެންޓަރުަ :ވޒ ާީފ ޯހ ާދ ަފ ާރ ާތއިަ ،ވޒ ާީފ ޭދ ަފ ާރ ާތ އި ަވ ުގ ުތ ްނ ުގ ުޅ ަވއިދީ ަވޒ ާީފ ާއ
ލ ާމ ުތ ޭދ ަމ ުރ ަކ ުޒ
ެބހޭ ަމ ުއ ޫ
ސ ަހ ަވ ުގ ުތ ަތ ުކ ަގއި ަވޒ ާީފ ައ ާދ ުކ ުރ ްނ
ފްލެކްސި ޓައިމްަ :ފ ޭ

ކަލެކްޓިވް ބާގެއިނިންގ:

ަޖ ާމ ައ ެތ ްއ ެގ ޮގ ުތ ަގއި ަހ ްއ ަގ ްށ ަވ ާކ ާލ ުތ ުކ ުރ ްނ

ސ ާއ ެއ ުކ
ހައުސިންގ ބެނެފިޓް ފަންޑްަ :ވޒ ާީފ ޭދ ަފ ާރ ާތަ ،ވޒ ާީފ ލި ޭ
ބ ަފ ާރ ުތ ެގ ހ ްިއ ާ
ާގއ ްިމ ުކ ެރ ޭވ ަފ ްނ ުޑ.
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ސ:
ޯނ ްޓ ް

މިނި ވަން މަސައްކަތްތެރި ޔާ
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