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 ަރްއޔުިތްނެގ ޑޮިމްކެރިޓްކ ާޕރޓ  ދިެވހި

 ަވަނ ައަހުރެގ ަދުއަލުތެގ ަބެޖްޓ ދާިރސާ  2016

 ެއޑުިޔޭކަޝްނ ެސްކަޓރ

 
 ަވކަިވކި ާދއާިރަތުކެގ ަބެޖްޓ ދާިރސާ  .1
 : ަތުޢލ ާމއި ަތްމރ ާނއި ެބހޭ ޮކމިޓ   ދިާރާސުކާރ ޮކމިޓ 
 މިންިސްޓރ  ޮއްފ ެއޑުިޔޭކަޝން  ޮއފ ްސ / ާދިއާރ: -

 

 ުކުރްނަތއް ަމއަިގނުޑ ާފަހގަ 

 ަބެޖްޓ   .1

 އިުތުރވި މްިނަވރު  2016 2015 
 %6 2,380,872,114 2251700850 ރިަކަރްންޓ ަޚަރުދ )މިލިަޔްނ ުރފިާޔ(      

 %92 381,746,582 198,497,447 ޑިެވޮލްޕެމްންޓ / ެކޕަިޓްލ ަޚަރުދ )މިލަިޔްނ ުރފާިޔ(      
 %13 2,762,618,696 2,450,198,297 ުޖްމަލ 
ރ ޮއްފ ެއޑިުޔޭކަޝަނކ  ުކދްިނަންށ ކަިޔަވއޭިދ ަތަނަކްށ ާވއިުރ ެކޕިަޓްލ ަޚަރުދެގ ންިސަބުތްނ ކިަޔަވއިދިުނަމްށ ހިނާގ ަޚަރުދ މިންިސޓް 
 ޮބުޑެވަފެއްއ ުނޭވ 

 ހިަމާނަފއުިވްނ.ސިާޔސ  ަމާޤުމ  5އިުތުރ ސިާޔސ  ަމާޤުމ ޮއްތ އިުރ  19މިންިސްޓރ  ޮއްފ ެއޑުިޔޭކަޝްނަގއި މާިހުރ ެވްސ  .2

ްމެގ ަވުޢެދްއެގ ޮގުތަގއި ިސާޔސ  ަމްޤަޞެދްއ ާޙޞްިލުކުރަމްށ، ުހރިާހ ްސޫކެލްއެގ ުހރިާހ ްގޭރެޑްއަގއި ައަރބި ަބާހއި ުޤުރާއާނއި ޕ ޕ އެ  .3
 ެދވިަފއި  ްގުރާއުނެގ ޢިްލުމ ުއްނަގްނަނއިދުިނަމްށ ަކނަޑައާޅަފއިވ  ަނަމެވްސ ެއަކަމްށަޓަކއި މި ަބެޖްޓަގއި ެއްއެވްސ ިމްނަވަރަކްށ ަސާމުލަކން 

 ާވަތެންއ ުނެފޭނ. 

 އި ާމޭލެގ ްސޫކްލަތްއ ެދަދްނަފޅަިއްށ ަބަދުލ ުކެރޭވއުިރ ާރްއޭޖެގ ގިަނ ްސޫކްލަތުކެގ ަބެޖްޓ މިދިަޔ ައަހާރ ައާޅަބާލއުިރ ަވނ  ުކަޑެވފަ  .4

ުރަމްށ ނިްނމި އިުރ ަސުރާކުރެގ ްސޫކްލަތަކްށ ަބަދުލކު  ަތުކެގ ަދރިަވުރން ްޕރ ްސޫކލް ުކރިްނ ައމިްއަލ ަފާރްތަތުކްނ ހިްނަގުމްނ ެގްނދިަޔ  .5
   .ެއަކަމްށ ޭބުންނާވެނ ޓ ަޗުރްނާނއި ަވބ ަލްތަތަކްށ ހިނާގެނ ަޚަރުދ މިަބެޖުޓްނ ާފަހަގ ުނުވން 

ަޓަކއި ާއ ަމްނަޙެޖްއ ަތްނފ ުޒ ުކރވރުމްނ ާދއިުރ ެއަކަމްށ ޭބުންނާވެނ ަވޞ ަލްތަތްށ ޯހުދަމާށއި ުކަރްނ ެޖހޭޭނ ެއެހނެިހްނ ަކްނަކްނ ުކުރަމށް  .6
 ުކަޑުކެރވިަފއުިވްނ.  %25އިްސ ުމައްއަސާސ،)ެއްނ.ައއި.އ ( ެގ ަބެޖްޓ މިދަިޔ ައަހަރްށުވެރ  ެއަމަސްއަކުތގެ 

ަމްޝޫރުއަތުކެގ އިުތަރްށ މިަބެޖްޓަގއި ްނ ެޖހަިފއާިވއިުރ މާިހުރ ހިނަގުމްނާދ ރަ ގިަނ ްސޫކްލަތެކްއަގއި ްކާލްސޫރްމަތްއ އިުތުރ ކު  .7
 ްއަގއި.ްސޫކލެ  2ޢިާމާރްތުކުރަމްށ ހިެމނަިފއަިވނ  ެއްނެމ 

 ަވނ  ުކަޑުކެރިވަފއި  %5ަމތ ަތުޢލ ުމ ުފާޅުކުރަމކ  ަސުރާކުރެގ ަވުޢަދަކްށ ާވއިުރ ަޤުއމ  ުޔނިަވރސިޓ ެގ ަބެޖްޓ  .8
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 ެމނިެފްސޯޓ ާއއި ަބެޖާޓުހރި ދާިމުނުވްނަތްއ:

  ުްނަވނ  ޮކްނަކްނަތްއަތެކްއަކްނ ެއނެގްނ ްޕޮރްގާރްމ ަބެޖަޓަކްށ ުނާވތ  ެމނެިފްސޯޓަގއި ުހރި ަކްނަކުމެގ ެތެރއިްނ މިަބެޖުޓްނ ާޙޞިްލ ުކަރްނ ޭބނ
 ެނުތްނ. 

ުހރި ަނަމެވްސ ެއެހްނ  އިޕ  ެގ ްޕޮރްގާރްމަތްއ ަބެޖުޓްނ ާސުފާވން އަ ައަހުރ ހިްނަގްނ ޭބުންނާވ ފ ެއސް  2016ަތުޢލ މ  ާދއާިރަގއި  -
 ދިުނާމުގޅޭ ެއެހނެިހން ަތްށ ުވެރްއ ުއނަގްނަނއިއްިންފާރްސްޓަރްކަޗރ ަތަރްއޤ ުކުރުމެގ ަމަސްއކަ ްޕޮރްގާރްމަތެކްއ ަބެޖުޓްނ ާސެފްއ ުނެވެއެވ. 

ަވަނ  2016ަތުޢލ މ  ާދއާިރއިްނ ްޕޮރްގާރްމަތުކެގ ުމހިްނުމަކްނ ަވކި ުކަޑެއްއ ޫނެނެވ. ްޕޮރްގާރްމަތުކެގ ަތްފޞ ުލ ަބެޖްޓަގއި ެނުތުމްނ 
ުޑަދނޑި ޭނނގި ަބެޖްޓ ަކނަޑައާޅަފއި ޮއުތަމކ  . ާޙޞިުލުކާރ ަލނޮކްނ ަކްނަތެކްއަކެމްއ ާސެފްއުނެވެއވެ  ައަހުރ ާޙޞުިލުކަރްނ ޭބުންނަވނ 

 ަކެމެކެވ.ެނަގުތަމްށ ަވަރްށ ޮބަޑްށ ަދތިވިަބެޖުޓްނ ާޙޞިުލވި ަނތ ާޖ ދެ 
 

  :ެމނެިފްސޯޓާއއި ދާިނުނުވްނ  
ުޅްނ ަވަރްށ ުކަޑަކްނ ަބެޖާޓ ގު  ަވަނ ައަހަރްށ ަލާފޮކްށ ަރްއޔިުތްނެގ ަމޖިލިަހްށ ުހަށައާޅަފއިވާ  2016ްނަތްއަތާކ ޕ ޕ ެގ ެމނިެފްސޯޓަގއި ާވ ކަ 

ާފަހަގޮކްށަފއާިވ ަކްނަތްއަތުކެގ ެތޭރަގއި ތިރ ަގއި މިާވ ަކްނަކްނ ެމނެިފްސޯޓެގ ޮގުތަގއި ޭބުންނުކާރ ލުިޔުމަގއި ތިރ ަގއ ާފަހަގުކެރެވެއެވ. 
  ެވެއެވ:
 ެއަކޭށަނ ުއޫޖަރ ދ ެގްނ ުމަދްއރުިސްނެގ ަހއިަބާތއި ަޤަދުރ ައުލްނ ުއުފާލަނން  .1
 ެވްސ ަޢަރބި ަބްސ ކިަޔަވއޭިދަނން  ޮކްނެމ ްސޫކެލްއަގއި .2
 ާއުނެގ ޢިްލުމ ުއނަގްނަނއޭިދަނން ޮކްނެމ ަމުރަޙާލެއްއަގއި ެވްސ ުޤުރާއާނއި ުޤރު  .3
ާޚްއަޞެއޙިައްށ ޭބުންނާވ ުކދިްނަންށ ކިެޔޭވެނ ުފުރަޞުތަތްއ އިުތުރޮކްށ ައޮތުޅ ެތޭރަގިއ އިުތުރ ްސޫކްލަތުކަގއި ަވޞ ަލްތަތްއ  .4

 ާޤއިްމ ުކާރަނން 
 ަޙާލަގއި ސިވިްކ ެއޑުިޔޭކަޝްނ ާއއި ޯސޝިޮއޮލޖ  ކަިޔަވއޭިދަންނ ާސަނވ  ަމރު  .5
 ޮކްނެމ ަމަސްއަކަތކ  ަޤަދުރ ލިބިެގްނާވ ަމަސްއަކަތަކްށ ަހަދއި، ަމސްއަކްތ ުކުރަމކ  ަޤަދުރ ލިޭބ ަކަމަކްށ ަހާދަންނ  .6
 ްސޯޕްޓްސ ެއަކަޑމ ެއްއ ުއަފްއާދަންނ  .7
 ްނޓްިސޝިްޕ( ްޕޮރްގާރްމ ާޤއިްމ ުކާރަންނ ަމަސްއަކުތ ަތްޖރާިބާއއި ައްތަދުށ ަތްމރ ްނ )ެއްޕރެ  .8
 ާރްއޭޖަގއި ަމތި ަތުޢލ ުމ ޭދ ަސުރާކާރއި ައމިްއަލ ުމައްއަސާސަތްއ އިުތުރޮކްށ ަހުރަދާނ ުކާރަންނ  .9
ުދނިޭޔެގ ެއކެިއކި ހާިސުބަތުކްނ ލިެބްނ ުހރި ްސޮކަލޝިްޕ ުފުރަޞުތަތްއ ޯހޭދެނ ެންޓާވެކްއ ާޤއްިމޮކްށ ެއިޚްދަމްތ ަފޭސަހއިްނ  .10

 ޮކްށޭދަންނ ޯފރު 
 ްސޮކަލޝިްޕ ޯލްނ ްސކ ްމ އިުތަރްށ ުފާޅުކާރަންނ  .11
 ައްށުވެރ އިުތުރ ުނާވެނ  25ެއްއެވްސ ްކާލެހްއަގއި ުކދިްނެގ ަޢަދުދ  .12
 ާޤބިްލ ޓ ަޗުރްނާނއި، ެހްޑ ޓ ަޗުރްނާނއި ުސަޕރަވއިަޒުރްނ ަތްމރ ްނ ުކާރަންނ  .13
 ޫކުލްނ ލެިބްނ ުހްނާނެނ ުކޅަިވާރއި، ޞިްއަޙާތއި، ަކުއްނސިލްިނގ ާޚްއަޞ ަވޞ ަލްތަތްއ ސް  .14
ޮފާތއި ޑިޖިަޓްލ ަވޞިަލްތަތުކްނ ުމްއަސނދި ަޒާމނ  ަލއިްބަރރ  ަތެކްއ ާޤއިްމޮކްށ ެއަތްނަތްނ ހިްނުގަމްށ ާޤބްިލ ަލއިްބޭރރިައްނ  .15

 ަތެކްއ ަތްމރ ްނ ުކާރަންނ 
 ްމ ުކާރަންނ ެއހ ެތރިަކްނ ޭބުންނާވ ުކދްިނަންށ ްސޫކްލ ެފްނަވުރަގއި ޯސަޝްލ ެސކުިޔރިޓ  ނިާޒެމްއ ާޤއި .16
 ާޚްއަޞެއހ  ޭބުންނާވ ުކދިްނަންށ ިކެޔޭވެނ ްސޫކްލަތްއ އިުތުރުކާރަންނ  .17
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ޯއްފޯޝ ަފއިޭންނސިްނގ، ެމެނޖ ރަިއްލ އިޮކޮނމިްކްސ، ޭބްނކްިނގ، ެއަކުއްނޓިްނގ، ޮއޑިޓިްނގ، ުޓައރިަޒްމ ަފަދ ާޚްއަޞ ާދއާިރަތުކްނ  .18
 ުޔނިަވރސިޓަިތާކއި ުގޅިެގްނ ަތާޢަރްފ ުކާރަންނ ެއްއ ައަހުރ ުނަވަތ ެދ ައަހުރްނ ންިނޭމ ޯކްސަތްއ ޭބުރެގ 

 ެއެހްނަނަމެވްސ މިއްިނ ެއްއެވްސ ަކެމްއ ަބެޖްޓަގއި ހިެމނަިފއިާވަކްނ ެއނޭގަކްށ ެނެތެވ. 
  

 ަކްނޮބުޑުވްނަތްއ / ަރްއޔިުތްނަންށ ލޭިބެނ ެގްއުލްނ:

 ޕ ޕ ެއްމ ެގ ަވުޢެދްއ   ާލަންނ""ެއަކޭށަނ ުއޫޖަރެއްއ ދ ެގްނ، ުމަދްއރުިސްނެގ ަހއަިބާތއި ަޤަދުރ ައުލްނ ުއފު  -
ަވަރަކްށ ޓ ަޗުރްނެގ ުމާސަރ  1200ަވަނ ައަހުރ ަބަދެލްއ ެގަނއަިނަމެވްސެއ ަބަދުލ ެވެގްނ ދަިޔއ   2015ުމަދްއރުިސްނެގ ުމާސަރައްށ 

ަދަލަކްށ ުނވިއިުރ، ެއޭބުފުޅްނ ުއނިވި ަބަދަލަކެށެވ. ައިދ ެއ ެގެނުވުނ ަބަދަލކ  ޓ ަޗުރްނަންށ ެއޭބުފުޅްނެގ ަހއަިބާތ ަޤަދުރ ުއުފޭލަފަދ ބަ 
ަވަނ ައަހަރްށ ަލާފުކާރ ަބެޖްޓަގއެިވްސ މިަކްނަކަމްށ ެއްއެވްސ  2016ުކރިްނ ވާިދުޅވި ހިާސުބަތާކެވްސ ެގެނުވުނަބަދުލ ދާިމ ުނެވެއެވ. ައދި 

 މިްނަވަރަކްށ ަސާމުލަކްނ ެދވިަފެއްއ ުނެވެއެވ. 
 

ާރެއްއަގއި ުހަނުރެވރި ަތްމރ ުނ ޭދ ައދި ެބެލނިެވރްިނާނއި ަދރިަވުރްނެގ ަމްޤޫބުލަކްނ "މިާހުރ ުހރި ޮޕލިެޓްކނިަކކ  ާރްއޭޖަގއި ުފާޅ ާދއި -
 ލިބިަފއާިވ ަހއަިބުތޮބުޑ އިްންސޓިޓުިއަޝަނަކްށ ަހާދަންނ" ޕ ޕ ެއްމެގ ަވުޢެދއް 

 
މ ުހްނ  94000ަމާނަފއާިވ ަވޒ ާފަތަކްށ މ ުހްނ ަތްމރ ުނުކުރަމްށ ަމުގަފހުިނުވްނ. ަވުޢެދްއެގ ޮގުތަގއި ހި :މިލަިޔަނުކްނ ުނުފދޭ  17

މިލިަޔްނ  17ަތްމރ ުނުކާރެނ ުމހިްނުމ ެއްއ ަމުރަކެޒްއަކަމްށ ާވނ  ޯމްލޑިްވްސ ޮޕލިެޓްކނިްކެއެވ. ެއެހްނަނަމެވްސ ެއަތަންށ ަކނަޑައާޅަފއިަވނ  
 މިލިަޔން  2ްޓުކެރވަިފއި ަވނ  ުރފިާޔެއެވ. ައދި ާރްއޭޖަގއެިދޭވ ިޓެވްޓ ަތްމރ ުނަތުކެގ މިްނަގނުޑ ަކނަޑައާޅ ޓިެވްޓ ޮއޯތރިޓ ައްށ ަބޖެ 

 ުރފިާޔެއެވ.
 
 "ާރްއެޖެގ ާއ އްިޤތާިޞދ  ސާިޔަސަތްށ ޭބުންނާވ ަފްނުނަތުކްނ ގަިނ ުޒާވުންނަތެކްއ ުކުރ ުމްއަދެތްއެގ ެތޭރަގއި ުހަނުރެވރުިކުރްނ" -

 
ުވަމކ  ަވަރްށ ަރނަގުޅަކެމެކެވ. މި ާވަހަކ ގިަނ ުޒާވުންނަތެކްއ ުކުރުމްއަދެތްއަގއި ަތްމރ ނު  :ަތްމރ ަންށ އްިސަކްނ ދ ަފއާިވ ަތެންއ ުނެފނޭ 

 ޕ ޕ ެއްމެގ ަތުއލ މ  ެމނިެފްސޯޓެގ އިުތުރްނ ުޒާވުންނެގ ެމނިެފްސޯޓަގއި ެވްސ ަބާޔްނޮކްށަފއި ެވެއެވ. ްސޫކުލްނ ނިމި ަމތ  ަތުޢލ ަމށް 
ެވރިަކުމަގއި 'ުހަނުރ ްޕޮރްގާރްމ' ަފްއަޓއިެގްނ  ުނެދވި ައދި ަވޒ ާފައަކްށ ެވްސ ުނެދވި ެއަތެކްއ ުޒާވުންނ ަޤުއުމަގއި ެއަބތިްއެބެވ. ެއްމޑ ޕ 

 ުކރިަޔްށ ެގްނދިަޔއ  މި ޭބުނުމަގެއެވ. ަނަމެވްސ ެއ ްޕޮރްގާރްމ މިާހުރ ަވނ  ުހްއާޓާލަފެއެވ. 
 ަވަނ ައަހުރެގ ަބެޖަޓުކްނ މި ަފަދ ަތްމރ ުނަތެކްއ ހިްނުގަމްށ ަބެޖްޓުކެރވިަފއާިވ ަތެންއ ުނެފެނެއެވ. 2016
 

 
 " މިއ  ޕ ޕ ެއްމ ެގ ަވުޢެދެކވެ ަގއި ަޢަރބި ަބްސ ާމްއާދެއްއެގ ޮގުތަގއި ކަިޔަވއޭިދަނން ޮކްނެމ ްސޫކެލއް " -

 
ްސޫކްލެގ ުހރިާހ ަމުރަހާލެއްއަގއި ައަރބި ަބްސ ކަިޔަވއޭިދެނަކަމްށ  :ކަިޔަވއިދުިނަމްށ ަސާމުލަކްނ ެދވަިފެއްއ ެނތް ަޢަރބަިބްސ 

ަގއި ަރނަގަޅްށ ުފރަިހަމައްށ ުކެރުވަމކ  ޮކްނެމ ދިެވހަިރްއޔިަތުކ ެވްސ ޭބުންނާވެނ ަވުޢުދެވަފއި ެވެއެވ. މަިކްނ ާރްއޭޖެގ ުހރިާހ ްސޫކެލއް 
ަގއި މި ާމްއާދ ކިަޔަވއޭިދްނ ެފުށުމްނ ެއަކެމްއ ުކރަިޔަކްށ ުނދިަޔެއެވ.  2013ަކެމެކެވ. ެއެހަންސ، ަކަމްށ ުފރިަހަމައްށ ަތްއާޔުރ ުނެވ 
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ްސޫކްލަތުކަގއި ެވްސ މިަކްނ ަވނ  މިާހުރ ުހްއޓިަފެއެވ. ާދއިމ  ޓ ަޗުރްނ ެނތި ަވުގތ  ޓ ަޗުރްނ ޭބުންނޮކްށެގްނ ިކަޔަވއިޭދްނ ެފިށ 
 ްސޫކްލަގއި ާމްއާދަތެކްއ ުނެގްނެދޭވެނެއެވ. 

 ަފއާިވަތެންއ ުނެފެނެއެވ. ަފިއާސ ހިަމނާ މި ަބެޓްޓަގއި  ަވއޭިދެނ ޓ ަޗުރްނ ުއެފްއުދަމާށިއ ޓ ަޗުރްނ ޯހުދަމށް ަޢަރބި ަބްސ ިކޔަ ެއެހްނ ަނަމެވްސ، 
  
 

  ުއަގްނަނއޭިދަންނ" މިއ  ޕ ޕ ެއްމެގ ަވުޢެދެކެވ. ްސޫކްލެގ ުހރާިހ ަމުރަޙާލެއްއަގއި ުޤުރާއާނއި ުޤުރާއުނެގ ޢްިލމް " -
 

ަރނަގަޅްށ ުހރާިހ ްސޫކެލްއަގއި ެވްސ   :ުޤުރާއާނއި ުޤުރާއުނެގ ޢިލުމ ުއނަގްނަނއިދިުނަމްށ ަބެޖުޓަގއި ަސާމުލަކްނ ެދވަިފެއްއ ެނތް 
ދިެވހި ަރްއޔިުތްނ ޭބުންނަވނ  ަތްމރ ުނ ުނލިބި ތިިބ ޮކްނެމ ދިެވހަިރްއޔިަތުކ ެވްސ ޭބުންނާވެނ ަކެމެކެވ. ަމކ  ުޤުރާއްނ ކަިޔަވއިދިނު 

އި ަވުގތ  ުމަދްއރުިސްނ މި ާމްއާދ ކިަޔަވއޭިދަކްށ ޫނެނެވ. ުފރިަހަމައްށ ަތްމރ ުނ ެވަފއިާވ ަކަމްށ ާޤބިުލ ޓ ަޗުރްނ ދިެވހި ްސޫކްލަތުކގަ 
މިންިސްޓރ ޮއްފ ެއޑުިޔޭކަޝްނެގ ަބެޖްޓެގ ެތޭރަގއި ުޤުރާއުނެގ ޢިްލުމ ުއނަގްނަނއިދުިނަމްށ  ޢިްލުމ ުއނަގަނއިދިުނެމެވ.ުޤުރާއާނއި ުޤުރާއުނެގ 

ަވަނ ައަހުރ އިުތުރ  2016ޭބުންނާވ ޓ ަޗުރްނެގ ަމާޤްމަތްއ ުއެފދިަފއި ުހްނަންނ ެޖެހެއެވ. ެއެހްނ ަނަމެވްސ ަސުރާކުރްނ ވާިދުޅެވަފއި ަވނ  
 ްއާދެނަކަމެށެވ. ަމާޤެމްއ ުނުއފަ 

 މި ަބެޓްޓަގއި ަފއާިސ ހިަމާނަފއާިވަތެންއ ުނެފެނެއެވ.  ަވއޭިދެނ ޓ ަޗުރްނ ުއެފްއުދަމާށިއ ޓ ަޗުރްނ ޯހުދަމށް ކިޔަ  ުޤްރާއން 
 
 

 
ލިބެިގްނާވ ުއނެގުނަމްށ ަމުގަފހި ާމަހުއެލްއ ާރްއޭޖެގ ޮކްނެމ ްސޫކަލކ  ާޤބުިލ ޓ ަޗުރްނތިބި ަވޞ ަލްތަތްއ ަހަމ ާމލ ޮގުތްނ ުފުދްނެތރި " -

 ްސޫކަލަކްށ ަހާދަންނ" މިއ  ޕ ޕ ެއްމެގ ަވުޢެދެކވެ 
 

ާރްއޭޖެގ ްސޫކްލަތަކްށ ކަިޔަވއިދުިނުމެގ ަވޞ ަލްތަތްއ ަވަރްށ ޮބަޑްށ އިުތުރުކަރްނ ެޖހިަފއިެވެއެވ.  :ްސޫކްލަތްއ ެދަދްނަފޅަިއްށ ަބަދުލުކުރން 
ަފިޅ ަބަހްނުނެޖހި ކަިޔަވއެިދޭވ ްކާލްސޫރްމ ަތެކެވ. ޓ ަޗަރްށ ޭބުންނާވ ެއ ަފަދ ަވޞ ަލަތކ  ެފްނަވުރ ަރނަގުޅ ާޤބިުލ ޓ ަޗުރްނެނެވ. ަދން 

ަކަމްށ ކަިޔަވއިދިުނުމެގ ާސާމެނެވ. ުކްއާޖެގ ަޝްޚޞިްއަޔުތ ުއެފްއުދަމްށ ހިްނާގ އިުތުރ ަޙަރާކްތަތްއ ހިްނާގެނ ަތްނަތާނއި ބިްނބިާމއި ެއަކން 
 ުހަނުރެވރި ޓ ަޗުރްނެނެވ. 

ައަހުރެގ ެތޭރަގއި ަބެޖްޓ  5-4ުކަރްނ ެޖހޭ ެއްއެމ ުކހްިއުމ ަކަމކ  ާރްއޭޖެގ ްސޫކްލަތަކްށ މާިފއުިތވ   ަޙޤ ަޤުތަގއި ަސުރާކުރްނ މިާހރު 
ަވުޢުދެވަފއާިވ ަފަދ ުކެރވިަފއާިވ ޢިާމާރްތަތްއ ންިނަމއި ެއްއަދްނަފޅަިއްށ ްސޫކްލަތްއ ަބަދުލުކުރަމްށ ަމސްއަކްތ ުކުރެމެވ. ަނަމެވްސ 

ަވަނ  2016. ެއެހްނ ަނަމެވްސ، ްސޫކްލަތަކަކްށ ާރްއޭޖެގ ްސޫކްލަތްއ ެހުދަމަކްށ ިމ ަބެޖްޓަގއި ަސާމުލަކްނ ދ ަފއިާވަތެންއ ުނެފެނެއވެ 
މިަކަމކ   ާވަފެއެވ.ަހަމެޖްއުސަމްށ މިންިސްޓރ ްނ ަވނ  ނިްނމަ  ައަހަރކ  ާމޭލެގ ްސޫކްލަތްއ ައުލްނ ެދަދްނަފޅަިއްށ ަބަދުލުކާރެނ ައަހަރަކށް 

މިއ  ަރްއޔިުތްނާނއި  ސިާޔަސެތެކެވ. ެލްއ ބިާނ ުކުރަމްށ ސ ާދ ުހަރްސ ެއޅޭނެ ުއނެގުނާމއި ުއނަގްނަނއިދުިނަމްށ ެއަކށ ެގްނ ާވ ާމަޙއު 
ތ  ެއޮގަތްށ ްއ ެނގޭ ުރާކަރްށ މިަވުގުތ ިސާޔސ  ަފއާިދއެ ަކެމެކެވ. ަނަމެވްސ މަިކުމްނ ސަ  ެއޑިުޔޭކަޝަންލ ޮކމުިޔނިޓ  އިްނތާިހައްށ ަކްނޮބުޑވާ 

 ަހަމެޖްއސ ަކުމަގއި ެވާދެނެއެވ. 
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"ާޚްއަސ ެއހ  ޭބުންނާވ ުކދްިނަންށ ކެިޔޭވެނ ުފުރަޞުތަތްއ އުިތުރޮކްށ ައޮތުޅެތޭރަގއި އުިތުރ ްސޫކްލަތުކަގއި ަވޞ ަލްތަތްއ  -
 ާޤއުިމުކާރަންނ" މިއ  ޕ ޕ ެއްމެގ ަވުޢެދެކވެ 

 
ެއހ ައްށ ޭބުންނާވ  /ާޚްއޞަ ާރްއޭޖަގއި އުިތރު   :ެޖހޭ ްސާމުލަކްނ އުިތުރުކެރޭވެނ ޮގެތްއ ެނތް ާޚްއަޞެއހ ައްށ ޭބުންނާވ ުކދްިނަންށ ޭދން 

ަފްނނ  ޓ ަޗުރްނ ުއެފްއދިަފެއްއ ުނެވެއެވ. ެއަފަދ ޓ ަޗުރްނަނކ  ަމުދ ުދަވްސޮކެޅްއެގ ަތްމރ ަނުކްނ  އިދުިނަމްށ ޭބުންނވާ ުކދިްނަންށ ުއނަގްނނަ 
ގިަނ ްސޫކްލަތްއ ޢިާމާރްތުކެރވިަފއި ުހްނަނނ  ެވްސ ުނުކެޅުދްނެތިރަކްނ ުހްނަނ ުކދިްނާނ ަރްއެޓހި  ުއެފްއޭދ ޓ ަޗުރްނެންއެވްސ ޫނެނެވ.

 ެއަފަދ ުކިދްނަންށ ޭބުންނުކެރޭވ ޮގަތްށ ަފުރާމުކެރވިަފއި ުހްނަނ ަފާޚާނަތެކްއ ެވްސ ުނުހެރެއެވ. ޮގަތަކްށ ޫނެނެވ. 
ހ ައްށ ޭބުންނާވ ުކދިްނ ްސޫކަލްށ ެގެނޭވެނ އިްނތާިޒެމްއ ާޤއިްމ ުކުރަމްށެވްސ ައދި ަހަމ ެއެހްނެމ ްސޫކަލްށ މާިހަތަންށ ުނާދ، ާޚްއަޞއެ 

 ަސާމުލަކްނ ދ ަފެއްއ ުނެވެއެވ. 
ައަހުރެގ ަބެޖްޓަގއި މިަކަމްށ ަސާމުލަކްނ  2016ެއެހްނަކުމްނ، ިމ ަވުޢުދ ުފްއުދަމްށ ުނަހުނ ޮބުޑ ަމަސްއަކްތަތެކްއ ުކަރްނ ެޖހިަފއިާވއުިރ 

 ދ ަފެއްއ ެނެތެވ.
 
 ާތއި ޑިޖަިޓްލ ަވޞ ަލްތަތުކްނ ުމްއަސނދި ަޒާމނ  ަލއްިބަރރ ަތެކްއ ާޤއުިމޮކްށ ެއ ަތްނަތްނ ހްިނުގަމްށ ާޤބުިލ ަލއްިބޭރރަިއުންނަތެކއް ފޮ  -

 ަތްމރ ުނުކާރަނން 
 

ަމްށ ެއަކށ ެގްނާވ ަލއިްބަރރ ަތަކކ  ަވަރްށ ުމހިްނުމ ުއނެގުނުމެގ ަވޞ ަލެތެކެވ. ާރްއޭޖެގ ިގަނ ްސޫކްލަތުކަގއި މިކަ  :ަބެޖަޓުކްނ ުނެފނޭ 
ުމުދްނ ޢިާމާރެތްއ ުނުހެރެއެވ. ުކދިްނަންށ ޭބުންނެތރި ޮފްތަތެކްއ ެވްސ ެއަކށ ެގްނާވ މިްނަވަރަކްށ ުނުހެރެއެވ. ޑިޖިަޓްލ ަވސ ަލްތަތެކްއ އަ 

ަމްށ ަލއިްބަރރ  ަހަދްނ ިމ ަމްޤަޞުދ ާޙިސުލުކރު ުނުހެރެއެވ. ޮފްތ ކިުއުމެގ ާއަދ ުކިދްނެގ ކިާބަގއި ަހުރާލަފިއ ުހްނަނ މިްނަވުރ ަދެށެވ. 
 ެޖެހެއެވ. ޮފްތަތްއ އިުތުރުކަރްނެޖެހެއެވ. ޑިޖަިޓްލ ަވސ ަލްތަތްއ ާޤއިުމުކަރްނ ެޖެހެއެވ. މ ުހްނ ަތްމރ ުނުކަރްނެޖެހެއެވ. 

 . ަވަނ ައަހުރެގ ަބެޖްޓަގއި މަިކަމްށ ަފއާިސ ަކނަޑެއޅަިފއިާވ ަތެންއ ުނެފެނެއވެ  2016ެއެހްނަނަމެވްސ ޕ ފ ެއްމ ެގ 
 
 
 ްނެމ ަރެށްއަގއި ަރްއޔިުތްނަންށ ުލއަިފޭސަހ ޮގެތްއަގއި ްޕރ ްސޫކްލ ޚުިދަމްތ ލުިބަމްށ ަސުރާކުރްނ ެއހ ެތރިެވޭދަނން "ކޮ  -

 ެވ.މިއ  ޕ ޕ ެއްމެގ ަވުޢދެ  ްޕރ ްސޫކްލ ހިްނުގްނ ޯލަކްލ ަކުއްނސިްލަތުކެގ ަދުށްނ ަބަދުލ ުކުރްނ"
 

ްޕރ  ްސޫކްލ ަތުޢަލަމކ  ޭއެގ ަމތ ެގ ަތުޢލ ުމެގ ބްިނަގެލެވ. ްޕރ ްސޫކްލ  :ްޕރ ްސޫކަލްށ ެގަނއި ަބަދުލ ަބެޖަޓުކްނ ެފްނާނަކްށެނތް 
ެވ. ަތުޢލ ުމެގ ެފްނަވުރ ަރނަގުޅވި ަވަރަކްށ ުކދިްނ ޭއެގ ަމތ  ަހުރަފްތަތުކަގއި ާޙޞިުލުކާރ މިްނަވުރ ަމތަިކަމްށ ދާިރާސަތުކްނ ަދްއަކއެ 

ްޕރ  ްސޫކްލ ަތުޢލ ުމ ުނެދޭވ ަރެށްއ ޭދ ަސާމުލަކްނ ަވނ  އިުތުރޮކްށަފެއެވ. ެއެހްނަކުމްނ، ުމޅި ުދނިޭޔަގއި ެވްސ ްޕރ ްސޫކްލ ަތުޢލ ަމްށ 
ްޕރ  ުނޭބްއުވުމެގ ަމްޤަޞުދަގއި ެއްމޑ ޕ  ަސުރާކުރްނ ުކރި ަމަސްއަކުތެގ ަނތ ާޖ ަވނ  ެފނަިފެއެވ. ާރްއޭޖެގ ަހަމ ޮކްނެމ ަރެށްއަގއި ެވްސ 

ަރނަގުޅުކުރާމއި ޓ ަޗުރްނ ަތްމރ ުނުކުރާމއި ޓ ަޗުރްނަންށ ެއަކށ ެގްނާވ ުމާސަރެއްއ  ްސޫކްލ ަތުޢލ ުމ ެދެވެއެވ. ެއެހްނަނަމެވްސ، ަވޞ ަލްތަތއް 
 ދިުނުމެގ ަމަސްއަކްތ އިުތަރްށ ުކަރްނެޖހަިފއި ެވެއެވ. 

ެއެވ. ަވަނ ައަހުރ ައޮތުޅަތުކެގ ްޕރ ްސޫކްލަތްއ ަރްށަރުށެގ ަމިއ ްސޫކްލަތުކެގ ަދަށްށ ަބަދުލުކުރަމްށ ިމންިސްޓރ ްނ ަވނ  ނިްނަމާވފަ  2016
ްޕރ ްސޫކްލ ޓ ަޗުރްނެގ ަމާޤްމ ުއެފދިަފއާިވަތެންއ ެއެހްނ ަނަމެވްސ ަބެޖުޓްނ ެއަކަމްށ ާމޮބުޑ ަސާމުލަކެމްއ ެދވިަފއާިވތ ެއްއ ުނެފެނެއެވ. 

 މިއ  ަވަރްށ ޮބަޑްށ ަކްނޮބުޑާވްނ ެޖހޭ ަކެމެކެވ. ަބެޖުޓްނ ެފްނާނަކްށ ެނެތެވ. 
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 ުމޮކްށޭދަންނ" "އުިތުރ ަބްސަތްއ ުއނެގޭނެނ ނާިޒެމްއ ާޤއި  -
  

ަބަވަނަވްނަތަވުމްނ ައްނަނ ުދނެިޔެއްއަގއި ގިަނ ަބްސަތްއ ުއެގނިަފއާިވ މ ުހްނ ތިުބަމކ  ެއ ަޤުއެމްއެގ  ަސާމުލަކެމްއ ެންތ:އުިތުރަބަހަކްށ 
އިުތުރ ަބްސަތްއ ުއނެގުންނ އިްޤތާިޞަދްށ ަފއާިދުކާރެނ ަކެމެކެވ. ދިެވހިާރްއެޖައކ  ޫޓރިަމްށ ަވަރްށ ޮބަޑްށ ަބޯރާސ ާވ ަޤުއެމްއަކަމްށ ާވތ  

ްސ ދިެވހ ްނަންށ ަވކިްނ ޮބަޑްށ ޭބުންނެވެއެވ. ާޚްއަސޮކްށ މަިއުދ އިްޤތާިޝދ  ޮގުތްނ ެއްނެމ ުކރިައަރުމްނާދ ަޗއިާނަފަދ ަޤުއުމަތުކެގ ބަ 
ާރްއެޖައްށ އިުތަރްށ ަތާޢަރުފޮކްށ ަދްސުކުރަމކ  ޭބުންނެތިރ ަކެމެކެވ. މިަކްނ ަރނަގަޅްށ ުކެރޭވނ  ޓ ަޗުރްނ ުއަފްއަދއިެގްނެނެވ. ެއެހްނަކުމްނ 

. ެއަފަދ ުކރިަޔްށ ެގްނަދްނ ޭބުންނާވ ަބްސަބުހެގ ޓ ަޗުރްނ ުއެފްއުދަމްށ ާޚްއަޞ ަސާމުލަކެމްއ ދ  ެއަކަމްށ ްޕޮރްގާރްމަތެކްއ ހިްނަގްނެޖެހެއވެ 
 ޮގަތުކްނޫނނ  ޕ ޕ ެއުމްނ ަވުޢުދާވ ނާިޒެމްއ ާޤއިުމުކަރްނ ަދތިާވެނެއެވ.

 ެގ ަބެޖްޓަގއި މި ަވުޢުދ ުފްއުދަމްށ ެއްއެވްސ ަޚަރެދްއ ހަިމާނަފއިާވ ަތެންއ ުނެފެނެއވެ ައަހރު  2016ަނަމެވްސ، 
 
 

   ައުއ ަމްނަހުދ ަތްނފ ުޒުކަރްނ ެފުށން 
 

ްނ ައުއ ަމްނަހުޖެގ ަކްނަތްއަތަކކ  މ ެގ ައަހުރަތެކްއ ުކރިްއުސެރްނ ެފށިގެ  ަމްނަޙްޖ ަތްނފ ުޒުކުރަމްށ ަބެޖްޓަގއި ދ ަފއާިވ ަސާމުލަކްނ ުކަޑ:
ުނުމެގ ައުޖަމ ުކަރުމްނ ައއްިސަފއިާވ ޮބުޑ ަމަސްއަކެތެކެވ. ެއްމޑ ޕ  ެވރިަކުމަގއި ަމްނަހުޖެގ ޮއނިަގނުޑ ެއުކަލާވަލއި ައުއ ަމްނަހަޖްށ ކިަޔަވއިދި

ަށނ ެއެވ. ައްށ ަތާޢަރުފުކަރްނ ފަ  5ައިދ ، 4ްގޭރްޑ ، 2ެބުލުމެގ ަހުރަފްތ ޮއތ  ަފާށަފެއެވ. ައްނަނ ައަހުރ ެއ ަމްނަހުޖ ކ  ްސޭޓްޖ 
ްނ ެޖެހެއެވ. ްސޫކުލަތުކަގއި ައުއ ަމްނަހެޖްއ ހިްނުގަމކ  ޮބުޑ ަކެމެކެވ. މިަކަމްށ ާވްނ ެޖހޭ ަތްއާޔރ ަތްއ ަވަރްށ ގިަނެއެވ. ޓ ަޗުރްނ ަތްއާޔުރވާ 

ްށ ނިުމެމްއ ްކާލްސ ޫރްމަތުކަގއި ަދްނަފޅަިބަހއިެގްނ ޭބުންނުކުރމަ ްކާލްސ ޫރްމަތާކއި ްސޫކްލެގ ެވށި ަތްއާޔުރުކަރްނ ެޖެހެއެވ. 
މިހިނާގ ެބެލނިެވރިްނ ަތްއާޔުރުކަރްނެޖެހެއެވ. ކަިޔަވއިދިުނަމްށ ޭބުންނާވ ައުއ ަވޞ ަލްތަތްއ ަތްއާޔުރުކަރްނެޖެހެއެވ. ައްނަންނެޖެހެއެވ. 

 ައަހުރެވްސ ްސޫކްލަތާކއި ުމަދްއރުިސްނ ަވނ  މިަކާމ ުގޅެިގްނ ެއަތްއ ަތްކލިެފްއ ުއުފާލަފެއެވ. އ
ްއެގ ާވަހަކ ަދްއާކއިުރ ޭއެގ ައަސެރްއ މި ަބެޖުޓްނ ެފްނާނަކްށ ެނެތެވ. ަމްނަހާޖ ުގޅޮޭގުތްނ ުއނަގްނަނއިދިުނުމެގ މި ަފަދ ޮބުޑ ަމްޝޫރޢެ 

ަވަނ ައަހުރ  2016ަހަރްށ ުވެރ ަވަނ އަ  2014ަވޞ ަލްތަތްއ ަތްއާޔުރުކަރްނެޖހޭ 'ެނަޝަންލ އްިންސޓިޓިުއްޓ ޮއްފ ެއޑިުއޭކަޝްނެގ ަބެޖްޓ 
 ުކަޑެވަފެއެވ. %25ަވނ  
 
 
  ޕ ޕ ެއްމެގ ަވުޢެދެކެވ. ުރަދާނ ުކުރަމކ  ާރްއޭޖަގއި ަމތި ަތުޢލ ުމ ޭދ ައމްިއަލ ުމައްއަސާސަތްއ އުިތުރޮކްށ ހަ  -
 

ދެިވހި ަދުއަލުތްނ ްސޫކްލ ަތުޢލ ަމާށއި ަމތ  ައމްިއަލަފާރްތަތުކްނ ހްިނާގ ަމތ ަތުޢލ ުމެގ ުމައްއަސާސަތަކްށ ޭދެނ ެއހ  ހަިމާނަފެއްއ ެންތ: 
ްނާދ ަޚަރުދ ެއްއ ައަހުރްނ ައެންއ ައަހަރްށ ަދނ  އިުތުރަވުމްނެނެވ. ަހަމ ެއާއެއުކ ަތުޢލ ުމަގއި ޙިްއާސާވްނ ޭބުންނ ަފާރްތަތްއ ަތުޢލ ަމްށ ުކަރމު 

ަފަދ ެމެވ. އެ ަދނ  އިުތުރަވުމްނެނެވ. ަނަމެވްސ ެއަފާރްތަތަކްށ ޮއްތ ޮގްނެޖުހަމކ  ަތުޢލ ުމެގ ަވޞ ަލްތ އިުތުރުކުރަމްށ ުކަރްނެޖހޭ ަޚަރުދެގ ޮބުޑކަ 
ައމިްއަލ ަފާރްތަތުކެގ ަބއެިވރުިވްނ ަތުޢލ ުމަގއި އިުތުރުކެރެވެއެވ. މިަކްނ ަވނ  ެއްމޑިޕ  ެވރިަކުމަގއި ަޚަރުދަގއި ަސުރާކުރެގ ެއހ ެތރަިކްނ ލުިބުމްނ 

 ްނ ާހަމެވެއެވ. ާސބިުތެވަފެއެވ. ައމްިއަލ ަފާރްތަތުކްނ ހްިނަގްނ ޫދުކެރުވުނ ްސޫކްލަތާކއި ވިާލޮކެލަޖްށ ޫދުކެރުވުނ ާޖަގއިްނ މިކަ 
ަތުކްނ ޕ ެއްމ ަވުޢުދަގއި މޮިގަތްށ ޮއްނަނަމެވްސ، ައިދ މިަކަމކ  ަދުއަލަތްށ ދިުގ ުމްއަދުތެގ ަފއާިދ ލިޭބ ަކެމްއަނަމެވްސ، ައމިްއަލ ަފާރތް ޕ 

މ ެގ އިުތުރްނ  ްނ ުނެފެނެއެވ.ެއަކަމްށ ަމުގަފހިުކެރވިަފއި ާވ ަތެންއ ަބެޖަޓކު  ހިްތަވުރެދވިަތުއލ ުމަގއި ަބއިެވރިުވްނ އިުތުރުކުރަމްށަޓަކއި 
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 ަތަކްށ ަދުއަލުތެގ ުމައްއަސާސަތުކަގއި ެއމ ުހްނެގ ައމިްއަލ ްޓެރއިނިްނގ ެސްނަޓުރަތްއ ުއެފްއުދުމްނ ަޤުއމ  ުޔނަިވރސިޓ ާއިއ ައމިްއަލ ޮކެލޖް 
   ަތުޢލ ުމ ުފާޅުކުރަމްށ ަވނ  ަވަރްށ ޮބުޑ ޮގްނެޖުހްނަތެކްއ ުކރިަމތިެވަފެއެވ. 

 
   ހެިމނަިފއޭިވ  ަމާޤމު  5ުމ މާިހުރ މިންިސްޓރ ަގއި ޮއްތ އުިރ އުިރުތ ަމޤާ  18ސާިޔސ  

އިުތުރެވަފެއެވ. މި  ްންޓ ަޚަރުދ ަވނ  ަވަނ ައަހުރަގިއ މިންިސްޓރ  ޮއްފ ެއޑިުޔޭކަޝްނެގ ރިަކރެ  2016ަވަނ ައަހަރްށ ުވެރ  2015
ަމާޤަމަކްށ ަޢްއަޔުނ ުކާރ މ ުހްނ ުލަމާށއި ައދި  5އިުމުކުރަމާށިއ އިުތުރުވަމކ  ާބުރަތްއ މިންިސްޓރ ައްށ ަޖާމުކުރަމްށ ޭބުންނާވ ަކްނަކްނ ޤާ 

 ސިާޔސ  ަމާޤަމްށ ުކާރ ަޚަރުދަކުމަގއި ެބެލޭވެނ ާޖަގ ެއަބޮއެތެވ.  18
     ުމައްއަޒުފްނ އިުތުރޮކްށ ރިަކެރްންޓ ަޚަރުދ އިުތުރުކުރަމކ  ެއްމޑިޕ ްނ ަކްނޮބުޑާވަކެމެކެވ.ސިާޔސ  މިންިސްޓރ ޮއްފ ެއޑިުޔޭކަޝަންށ 

 

 އުިތުރ ަކްނޮބުޑުވްނަތްއ:
  ަފއިާވ ަޙްއަޤަކްށާވއުިރ އިްބތާިދއ  ަމުރަޙާލާއއި ަދުށާސަނވ  ަމުރަޙާލެގ ަތުޢލ ަމކ  ެއްނެމާހ ދިެވހި ކިަޔާވުކދިްނަންށ ާޤޫނުނ ައާސސ ްނ ލިބިދ

 ެގ ެތެރއިްނ ެފްނަންނެނުތން މި ަމުރަޙާލަތުކަގއި ްސޫކަލްށ ުނޮގްސތިބި ަދރިަވުރްނ ަތުޢލ މ  ާދއިާރައްށ ެގެނޭވެނޮގެތްއ ަބެޖޓް 
  ްސޮކަލޝިްޕ ޯލްނ ްސކ ްމ އިުތަރްށ ުފާޅުކުރަމްށ ޭބުންނާވ ަފއާިސެގ ާވަހަކެނުތްނ. ައދި ަމތ  ަތުޢލ ުމ ުފާޅުކުރަމްށ ެއްނެމ ޮބުޑ

 ައަހްނމްިއަޔެތްއ ޭދްނެޖހޭ ބާިނ ަކުމަގއާިވ ޯމްލޑ ްވްސ ޭނަޝަންލ ުޔނިަވރސިޓ ެގ ަބެޖްޓ ުކަޑުކެރވިަފއިުވްނ. 
  ްައްށުވެރ އިުތުރ ުނާވެނަކަމްށ ަވުޢުދެވަފއި ވ  ަނަމެވްސ ާމޭލައްށ ުކދިްނ ޮތްއަޖްއަސއި  25ެވްސ ްކާލެހްއަގއި ުކދިްނެގ ަޢަދުދ ެއއ

 ުކދިްނކިަޔަވްނ ެޖހަޭފަދ ޮގަތަކްށ ަބެޖްޓ ަބްއަޓްނޮކްށަފއި ޮއުތްނ. ައދި މިަކުމެގ ަސަބުބްނ ައޮތުޅަތުކެގ ްސޫކްލަތްއ ުދަވެހއް  35ްކާލެހްއަގއި 
 ުދަވަހަކްށ ނިަކެމތިުވްނ. 

  ިަވަނ ައަހުރ ެއަތެކްއ ެޑޕިުޔޓ   2015ާޤބިްލ ޓ ަޗުރްނާނއި، ެހްޑ ޓ ަޗުރްނާނއި ުސަޕރަވއިަޒުރްނ ަތްމރ ްނ ުކާރެނަކަމްށ ަވުޢުދ ެވަފއ
އި ުސަޕރަވއިަޒުރްނ ްޕރިްނސިަޕުލްނަނާކއި ލ ޑ ްނޓ ަޗުރްނ ަމާޤުމްނ ަވކިޮކްށަފއިުވްނ. ައދި ާޤބްިލ ޓ ަޗުރްނާނއި، ެހްޑ ޓ ަޗުރްނނާ 

 ަތްމރ ްނުކުރަމްށ ުކާރެނ ަކެމްއ ަބެޖުޓްނ ާފަހަގާވްނ ެނުތން 
  ަްށ ެއހ ެތރިަކްނ ޭބުންނާވ ުކދްިނަންށ ްސޫކްލ ެފްނަވުރަގއި ޯސަޝްލ ެސކުިޔރިޓ  ނިާޒެމްއ ާޤއްިމ ުކަރްނ ޭބުންނާވ ަފއާިސ ަބެޖުޓްނ ެފްނނ

 ެނުތްނ. 
  ްަވަނ ައަހަރްށ ައަލްށ  2016ޫކްލަތްއ އިުތުރުކަރްނ ޭބުންނާވެނ ަފއާިސ ަބެޖުޓަގއި ެނުތްނ. ާޚްއަޞެއހ  ޭބުންނާވ ުކދިްނަންށ ިކެޔޭވެނ ސ

ަމްޝޫރަޢްށ ވ  އިުރ، މިއިްނ ަކެމްއެގ ެތެރއިްނެވްސ ާޚްއަޞެއހ  ޭބުންނާވ ުކދިްނަންށ ކިެޔޭވެނ  5ެފުށަމްށ ަބެޖްޓުކެރވިަފއިަވނ  ެއްއެމ 
 ްސޫކްލަތުކެގ ާވަހަކ ެގެނވިގަފއި ެނުތްނ.

 


