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ނ
ކރު ކުރަމެވެ .އެކަލާނގެ އިންސާނުން މިދުނިޔޭގައި ވޭތިކުރާ ޭ
ނހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާއި ޝު ު
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ޝާމިލްކުރަމެވެ.
ހ
އންޑަސްޓްރީ (މަސީ) އަށް ފަ ި
އާދެ އަނެއްކާވެސް ނިމިގެން މިދިޔައީ މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ި
ދައުރެކެވެ .އަދި އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ވޭތިވެ ދިޔަ ދައުރަކީ ތަފާތު ގިނަ ގޮތްގޮތުން މިއެސޯސިއޭޝަން އަށާއި
ކއް ގިރާކޮށް ގިނަހުރަސްތަކެއް
ވ ދައުރެކެވެ .ގިނަގޮންޖެހުންތަ ެ
ގނަ ކުރިއެރުންތައް ލިބިފައި ާ
މިއިންޑަސްޓްރީއަށް ނުހަނު ި
ބރުންނާއި އަދި މަސީގެ ޢާއްމު
ގ މެމް ަ
ގކޮމިޓީއާއި ލަފާދޭ ކޮމިޓީ ެ
ހން ާ
ކުރިމަތިވީނަމަވެސް އަޅުގަ ނޑުމެން ވާނީ އަޅުގަ ނޑުމެންގެ ި
މ
ވޤުތަކަށް އެޅެން އޮތް އެން ެ
އގެ އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި އެ ަ
ކރިމަތިވި ތަފާތު ކަންކަމުގައި ޭ
މެމްބަރުންގެ ޚިޔާލް ހޯދައިު ،
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ސ
ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅު ތަކެއް އަޅާފައެވެ .އަދި އެމައްސަލަތައް ކަމާބެހޭ ވުޒާރާތަކާއި އޮފީސްތަކަށް ކެ ނޑިނޭޅި ހުށަހަޅަމުންގެންގޮ ް
ނރެދެވިފައިވާނޭ ވާހަކަވެސް އުފަލާއި އެކު ދަންނަވަމެވެ.
އޭގެ ނަތީޖާ ގިނަކަންކަމުގައި ެ
ތންކަމެއް އެބައޮތެވެ.
އަޅުގަ ނޑު މިފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރަން ބޭނުންވާ ދެ ި
ފުރަތަމަ ކަމަކަށް މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން

އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ހިންގަމުން މިގެންދަނީ މުޅި

ނތިއެވެ .މުޅި
ނށް އެއްވެސް ތަފާތު ކުރުމެއް ެ
ގ ކޮންޓްރެކްޓަރުން ަ
ފންތީ ެ
އށް ،ކުދި ބޮޑު އަދި މެދު ަ
އިންޑަސްޓްރީގެ ލާބައާއި މަންފާ ަ
މި އިންޑަސްޓްރީގެ ޙައްޤުގައެވެ .އަޅުގަނޑުމެންވާނީ ކިތަންމެ ކުޑަ ވިޔަފާރިއެއް ނަމަވެސް އަދި ކިތަންމެ ބޮޑު ވިޔަފާރިއެއް
ނަމަވެސް އެފަރާތަކަށް ދިމާވާ މައްސަލައެއްހުށަހެޅިއްޖެނަމަ އެކަމަކަށް އެޅޭނެ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅަކީ ކޮބައިތޯ ބަލާ އޭގެ
އެންމެ ފުން މިނަށްގޮސް އެކަމަކަށް އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ޙައްލެއް ހޯދައި ދެވޭތޯ މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ.
ގ
ނންމުމު ެ
ވރާގެ އުޞޫލުން މިއެސޯސިއޭޝަންގެ ނިންމުންތައް ި
ދެވަނަ ކަމަކަށް އަޅުގަ ނޑު އަބަދުވެސް ބަލާފައިވާނީ މަޝް ަ
އާދަކާދަ ދަމަހައްޓުމަށެވެ.

ދއިގެ ގޮތުން މަސީގެ ރަސްމީ ޙަރަކާތެއްގައި ރައީސްގެ ޙައިސިއްޔަތުން ވާހަކަ ދެއްކިނަމަވެސް،
އާ ަ

ގތަކަށް
ކށް އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ހައިޞިއްޔަތުން އެއްވެސްކަމެއް ކޮށްފައެއް ނޯންނާއެވެ .އެހެން ޮ
ހިންގާ ކޮމިޓީއާއި މަޝްވަރާ ނު ޮ
ފއިވާނީ "ކަލެކްޓިވް ޑެސިޝަންސް" ގެ ގޮތުގައި މަސީގެ
ނތަކެއް ނިން ަ
އންމެހާ ނިންމު ް
ެ
ދަންނަވާނަމަ އަޅުގަޑުމެންގެ
ޅގަ ނޑަށް ހުއްދަދެއްވާ މިންގަޑެއެއްގެ ތެރެއިންނެވެ.
ހިންގާކޮމިޓީގެ އަޣްލަބިއްޔަތު އަ ު
ކޮންމެ ކަމެއްވެސް އޮންނަންވާނީ ޙަގީޤަތެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ .މިއަދުގެ ޙަޤީޤަތަކީ މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް
ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ އަކީ ދިވެހި ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުން ބަލައިގެންފައިވާ އަދި ރައްޔިތުންނާއި ސަރުކާރުގެ ލޯބި
އަދި ރުހުން ލިބިފައިވާ އެސޯސިއޭޝަންއަކަށްވުމެވެ .އަޅުގަ ނޑުމެންފަދަ ބޮޑު އިންޑަސްޓްރީއަކަށް މިފަދަ ހިތްހަމަ ޖެހުން ލިބިގެން
ދިޔުމަކީ އަޅުގަ ނޑުމެންގެ ވިޔަފާރި ތަކުގެކުރިމަގަށް ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ .އަޅުގަ ނޑުމެން މިއުޞޫލުން މަސައްކަތް ކުރަމުން
ދިޔަނަމަވެސް

އަޅުގަ ނޑުމެންގެ

ޚިޔާލު

އަޅުގަ ނޑު

ބުނަންޖެހުނު

ތަނެއްގައި

ހނު
ޖ ު
ބުނަން ެ

ވަގުތެއްގައި

ހ
ފަސްނުޖެ ި

ނގޮސްފައެވެ.
އަޅުގަ ނޑުމެންވާނީ ބުނަމުން ގެ ް
އަޅުގަ ނޑު މިދެންނެވި ވާހަކަތަކުގެ ހެއްކަކީ މިއަދު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ތަފާތު ކޮމިޓީގައި މަސީ ދަނީ ތަމްސީލް ކުރަމުންނެވެ.
ރ
ވއެވެ .ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މާލީ އިދާ ާ
އަޅުގަ ނޑުމެންގެ ޚިޔާލާއި ނުލައި ބޮޑެތި ކަންތައްތައް ނުނިންމަ ަ
ތަކާއި މިޝަންތަކުން އަޅުގަ ނޑުމެންނާއި މަޝްވަރާ ކުރުމަކީ އެބޭފުޅުންގެ އެންމެބޮޑު އެއް ހިތްހަމަޖެހުން ކަމުގައި ދެކެއެވެ.
އަޅުގަ ނޑު ދެކޭގޮތުގައި މިއީ މިއެސޯސިއޭޝަންގެ ލީޑަރޝިޕް ޒަމާނުއްސުރެ ހިނގަމުންއައި ގޮތުގެ ސަބަބުން ލިބިފައިވާ
ކާމިޔާބެކެވެ .މި ދެންނެވި އުސޫލުން ކަންކަން ކުރަމުންދާއިރު ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދާއިރާގައި މަސީ ޙަރާކާތް ތެރިވުމަށް  2008ވަނަ
އފް އޭޝިޔަން އެންޑް ވެސްޓަރން ޕެސިފިކް ކޮންޓްރެކްޓަރސް
ލ ފެޑެރޭޝަން ޮ
އންޓަރނޭޝަނަ ް
އަހަރުން ފެށިގެން މަސީވަނީ ި
ނވެސް މަސީއިން
ޢއްޔާގެ ދެވަނަ ނައިބްރައީސް ކަ ް
އެސޯސިއަންގައި ( )IFAWPCAބައިވެރިވެފައެވެ .އަދި އެޖަމް ި
ށ ވޭތިވެދިޔަ
 2017ގެ ޓަރމްގައި މިދަނީ ކުރަމުންނެވެ .އަދި ހަމައެގޮތަ ް
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އެންޑް އެޑިޔުކޭޝަން ކޮމިޓީގެ ޗެއަރ ވެސް މަސީއިން ދަނީ ބަލަހައްޓަމުންނެވެ .އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން އޭޝިޔާ ޕެސިފިކް
ރމާއި ސްކިލްސް ޓްރެއިނިންގް ޕްރޮގްރާމްތައް ދަސްކޮށް އޭގެ
ހން ތަމްރީންކު ު
ސަރަޙައްދުގައި އިންޑަސްޓްރީއަށް ބޭނުންވާ މީ ު
ހ ސަރުކާރުގެ އެދިވަޑައިގަތުމާއި
އހެންމެ ދިވެ ި
ރމުންނެވެ .ހަމަ ެ
ނ އެންމެ ފުރިހަމަ މާނައިގައި ހިއްސާ ކު ަ
ތަޖްރިބާ މަސީއިން ދަ ީ
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ކށް ބޭރުގެ ވަރަށް ގިނަ ޤައުމުތަކަށް މަސީ ރެޕްރެޒެންޓް ކުރުމަށް ދަތުރުތައް
ތަފާތު އެހެން އިދާރާ ތަކުގެ ދަޢުވަތުތައް ޤަބޫލު ޮ
ބފުޅެއްގެ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ކަންވެސް ފާހަގަ
ރމުންގެންދަވަނީ އެ ޭ
ރޞަތުގައި މިފަދަ ދަތުރުތައް ކު ަ
ދަނީ ކުރަމުންނެވެ .އަދި މިފު ު
ކުރަމެވެ.
އަޅުގަޑުމެން ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތްތައް މިނިމިގެންދިޔަ ދައުރުގައި ވަނީ އޭގެ އިތުރު ހަރުފަތަކަށް ވަނީ ގިރާކުރެވިފައެވެ.
އެންމެ

ފުރަތަމަ

ސީ.އެސް.އާރް

ށ
ފަހަރަ ް

ގެ

ދަށުން

އަޅުގަ ނޑުމެން

ވާނީ

ޓރީ
މިނިސް ް

އޮފް

ހައުސިންގް

އެންޑް

ފއެވެ.
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ތަރައްޤީކުރި ޕާކް "ރާވެރިބޭ މައިޒާން" އަށް ގިނަގުނަ އެހީތަކެއް ވެދީ ަ
ވ އެންމެ ބޮޑު ދެ ގޮންޖެހުން ކަމުގައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ބަންޑްލް
އަޅުގަ ނޑުގެ މި ކުރުތައާރަފް ނިންމާލާނީ މިހާރު ކުރިމަތިވެފައި ާ
ކޮށްގެން ކުރުމާއި ރިއަލް އެސްޓޭޓް ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އިތުރު ޓެކްސްގެ މައްސަލަ ތަކަށް މަސީއިން ގިނަގުނަ
މަސައްކަތް ތަކެއް ކުރަމުންދާ ވާހަކަ ފާހަގަ ކުރަމުންނެވެ.
ނިމިގެން މިދާ ދައުރުގައި މަސީގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން އެމެމްބަރެއްގެ ދައުރު އަދާ ކުރުމުގައި މަސީއަށާއި އަޅުގަ ނޑަށް
ދެއްވި

އެއްބާރުލުމަށާއި،

ދ
އަ ި

މިއިންޑަސްޓްރީ

އަށާއި

ޤައުމަށް

ކޮށްދެއްވި

ބުރަ

މަސައްކަތަށް

ފށުން
ފަށް ަ

ރ
ޝުކު ު

ދ
މށް އަ ި
ތރުން މަސީގެ ޢާއްމު މެމްބަރުން އަޅުގަ ނޑަށް ތިޔަކުރައްވާ އިތުބާރާއި ބަހައްޓަވާ ގާތްކަ ަ
ދަންނަވަމުންނެވެ .އަދި މީގެއި ު
އިޚްލާސްތެރިކަމަށް އަޅުގަ ނޑުގެ ހިތުގެ އެންމެ ފުންމިނުން ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ .މާތްﷲގެ ހަޟްރަތުން ވާގި އެދިހުރެ
ކ ދަންނަވަމެވެ.
އަޅުގަ ނޑުމެން މިކުރާ މަސައްކަތުގައި އަބަދުމެ ކޮންމެ ސިފައެއްގައި ނަމަވެސް ދެމިހުންނާނޭ ވާހަ ަ
އަޅުގަ ނޑު އެދެނީ މާތްﷲ އަޅުގަ ނޑުމެންގެ ވިޔަފާރިތަކާއި ،މި އިންޑަސްޓްރީއަށް އަދި ދިވެހި ޤައުމަށް އަބަދުމެ އެންމެ ހެޔޮގޮތް
މިންވަރު ކުރެއްވުމެވެ .އާމީން

މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާޙު
މަސީގެ  35ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސް
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އަހަރީ ރިޕޯރޓް 0215
 .3ތަޢާރަފް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީގައި ތަރައްޤީ ކޮށް ކުރިއެރުވުމަށާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސްޓަރަކްޝަން
ގ
ޝވަރާކުރުމަށާއި ،އެފަރާތްތަކު ެ
އިންޑަސްޓްރީ ނުވަތަ އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކާއިމެދު ވާހަކަދައްކައި މަ ް
މެދުގައި

ކށް
އެކުވެރިކަން ބަދަހި ޮ

އާލާކުރުމަށް

އެހީވުމުގެ ގޮތުން

ދމާއި
ތތައް ހޯދައި ު
ފުރުޞަ ު

މިދާއިރާ

ށ
ހަރުދަނާކޮ ް

ރ ކޮށްގެން ޙައްލު ކޮށްދިނުމާއި،
ނމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ،މަޝްވަ ާ
މިދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް ހޯދައިދި ު
ކުރާމަސައްކަތްތަކުގެ

ފެންވަރު

ރަނގަޅުކުރުމުގެ

ގޮތުން ތަޢާރަފް ކުރަންޖެހޭ މިންގަ ނޑުތައް ތަޢާރަފް ކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި

ގ
އުފެދިފައިވާ މިޖަމްޢިއްޔާ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތު ެ
މަތީން ވޭތުވެދިޔަ  4237ވަނަ އަހަރުގައިވެސް ހިގަމުންގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

 .4ހިންގުން
 .4.3އިދާރީ ހިންގުން
ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައިވެސް މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ (މަސީ) ގެ އިދާރީ
ގންދިޔައީ މި އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް އާއި ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ލަފާއާއި ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް
ހިންގުން ހިންގަމުން ެ
ބއްލެވުމުގެ ދަށުންނެވެ.
ތކާއި އެއްގޮތަށް ނާއިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަދުނާނު ޙަލީމްގެ ެ
ޕްރޮމޯޝަން ކޮމިޓީގެ ނިންމުން ަ

 .4.4ޖަމްޢިއްޔާގެ ޙަރަކާތްތައް
މިއަހަރުގެ ތެރޭގައިގައިވެސް މި ޖަމްޢިއްޔާގެ ހަރަކާތްތައް އެދެވޭގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ .މި ގޮތުން މަދުވެގެން
ރ
ވއި އެފަހަރަކު އެންމެ އިސްކަންދޭ މައްސަލަތަކަކާމެދު މަޝްވަ ާ
ވންތައް ބާއް ަ
ކމިޓީ ގެ ބައްދަލު ު
ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ހިންގާ ޮ
ފޔަވަޅު އަޅަމުން ގެންދެވިފައިވެއެވެ .އަދި މަސީ ގެ އެހެނިހެން ކޮމިޓީ ތަކާއި ،ސަރުކާރުގެ އެކި
ތން ި
ކޮށް ބޯޑުން ނިމޭގޮތެއްގެމަ ީ
އވެއެވެ.
އޮފީސްތަކުގައި އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޓީތަކުގައި ބައިވެރިވެ ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދެމުން ގެންދެވިފަ ި
ނ
ހ ް
މިއަހަރުގެ ތެރޭގައިވެސް މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ،މަސައްކަތުގެ މީހުންގެ ސަލާމަތްތެރިކަމާއިބެހޭ ގޮތުން މީ ު
ކ
އ ި
ހޭލުންތެރިކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވިފައި ވެއެވެ .އަދި އެކި ދާއިރާއިން މިއިންޑަސްޓްރީ އަށް ބޭނުންވާ މީހުން ބިނާކުރުމަށް ެ
ވއެވެ .އަދި އަހަރު ނިމުނު އިރު
ރތްތަކާއި އެކު އެއްބަސްވުން ޤާއިމް ކުރެވިފައި ެ
ތ ކޮށް ބައެއް ފަ ާ
ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން މަސައްކަ ް
ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިންބޭރުގެ ބައެއް ފަރާތްތަކާއި މަސީއާއި ދެމެދު މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ.
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 4.5ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މާލީ މައްސަލަ އާއިބެހޭ
މށް
ޕްރައިޒް ފްލަކްޗުއޭޝަންގެ މައްސަލަތަކާއި ،ކުރީގެ ސަރުކާރުންއެޅުއްވި ފިޔަވަޅު ތަކުގެ ސަބަބުންނާއި ،މިބާވަތުގެ ކަންކަ ަ
ދނުމުގެ ސަބަބުން
ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް ބަދަލު ނު ި

 .5ހިންގާ ކޮމިޓީ
 4237ވަނަ އަހަރު ފެށުނު އިރު ޙަރަކާތްތެރިވަމުންދިޔައީ މަސީ ގެ  34ވަނަ ހިންގާ ކޮމިޓީއެވެ .އެގޮތުން

 4237ވަނަ

ލނީއެވެ.
ނންތައް މިދަންނަވާ ަ
އަހަރުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައި ގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ ަ
 .3ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު (ފައުންޑަރ އަދި އަމިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރިއިވެޓް ލިމިޓެޑް)
ދނާނު ޙަލީމް (އަލިހަވާސާ ކޮންސްޓަރަކްޝަން އެންޑް ކާޕެންޓްރީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)
 .4ނައިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަ ު
 .5ނައިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް އަލާއު އަލީ (ފައުންޑަރ ،އެލިއާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)
 .6ޚަޒާންދާރު އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުއްތަލިބު (އަމޭން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)
 .7ޚަޒާންދާރުގެ އެހީތެރިޔާ އަލްފާޟިލް އަމީން މުޙައްމަދު (އަމޭން މޯލްޑިވްސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)
 .8ބޯރޑް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާޙު (އެޗްއާރސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)
 .9ބޯރޑް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ސަޢުދުﷲ ޙިލްމީ (ސްވިފްޓް އިންޖިނއަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)
 .:ބޯރޑް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޝަމީމު (އިނޯކާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)
; .ބޯރޑް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޖިލްވާޒު ޖަޢުފަރު (ޖައުސާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)
 .32ބޯރޑް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސަޢީދު (މާރިސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)
 .33ބޯރޑް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޙަބީބު (މިމްސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)
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ގުޅިގެން  33މާރޗް 4237

 4237މާރޗް މަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވުމާއި

ނ
ބކުރެވުނު މަސީ ގެ  35ވަ ަ
އމު ޖަލްސާގައި އަލަށް އިންތިޚާ ު
ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވުނު އަހަރީ ޢާ ް

ލނީއެވެ.
ހިންގާ ކޮމިޓީ މިދަންނަވާ ަ
 .3ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާހި (ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯރޓްސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރިއިވެޓް ލިމިޓެޑް)
ދނާނު ޙަލީމް (އަލިހަވާސާ ކޮންސްޓަރަކްޝަން އެންޑް ކާޕެންޓްރީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)
 .4ނައިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަ ު
 .5ނައިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް އަލާއު އަލީ (ފައުންޑަރ މެންބަރ އެލިއާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)
 .6ޚަޒާންދާރު އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޙަބީބު (މިމްސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)
 .7ޚަޒާންދާރުގެ އެހީތެރިޔާ އަލްފާޟިލް އަމީން މުޙައްމަދު (އަފާމީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)
ބޯރޑް މެމްބަރުން
 .1އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޝަމީމު ،އިނޯކާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ
ލހު ،ދަމާސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ
 .2އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޞާ ި
 .3އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު ،އަމިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ
ޖންގ ޑިރެކްޓަރ
 .4އަލްފާޟިލް ސަޢުދުﷲ ޙިލްމީ ،ސްވިފްޓް އިންގިނިއަރިންގެ މެނޭ ި
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 .5އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޖިލްވާޒު ޖަޢުފަރު ،ޖައުސާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މޯލްޑިވްސް ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ
 .6އަލްފާޟިލް ޙުސައިން މުޙައްމަދު ،އީވް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ
ލބު ،އަމޭން މޯލްޑިވްސްގެ ޑިރެކްޓަރ
 .7އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް މުއްތަ ި
 .8އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސަޢީދު ،މާރިސް ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

 4237 .6ވަނަ އަހަރު ހިންގާކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ބަހާލެވުނުގޮތް
ކުރިން ހޮވާފައިވާ  9ސްޓޭންޑިން ކޮމިޓީ  8ސްޓޭންޑިންގ ކޮމިޓީ އަށް ބަދަލު ކުރެވުނެވެ .މި ބަދަލު ހިންގާ ކޮމިޓީ އިން ގެނައީ
ކރުމަށާއި ،މަސައްކަތް ތަކުރާރު ނުވާނޭ ގޮތަކަށް ކޮމިޓީތައް އެކުލަވައިލުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ.
ހިންގުން އިތުރަށް ރަނގަޅު ު
ކރެއްވި މެމްބަރުން ހިމެނުމާއެކު
މޓީތަކުގައި ކުރިން މަސައްކަތް ު
މިކޮމިޓީތައް ބޯރޑުން އެކުލަވާ ލުމުގައި ބަލާފައިވާނީ ،މި ކޮ ި
ނ ބަހާލާއިރު
ހލުމަށާއި މިގޮތު ް
އ ބަ ާ
ދވާ މެންބަރުންގެ މެދުގަ ި
ނ މަ ު
މންބަރު ް
އަލަށް ހޮވުނު ެ

ށ
ގތަކަ ް
އެންމެ އެކަށީގެންވާ ޮ

ހނުގޮތް މިބަޔާން ކުރަނީއެވެ.
މަސައްކަތް ހިންގޭނޭ ގޮތުގެ މައްޗަށެވެ .މިގޮތުން އެކުލަވާލެވުނު ކޮމިޓީތަކާއި ،މެމްބަރުން ހަމަޖެ ު
ށ
ކ ް
މމްބަރުންގެ ތެރެއިން ކޮމިޓީގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަ ަ
ނ އިޞްލާޙާ އެއްގޮތަށް ޢާއްމު ެ
ދށް ގެނެވު ު
އަދި ހިންގާ ޤަވާޢި ަ
ހުޅުވާލުމުން ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅު ކުރެއްވި  3ޢާއްމު މެމްބަރުން މި ކޮމިޓީތަކުގައި ހިމަނާފައިވެއެވެ.
 .4.4އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ޕްރޮމޯޝަން ކޮމިޓީ
ބދުﷲ މުޙައްމަދު
 .4ބޯރޑް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަ ް

ޗެއަރމަން

ބދުﷲ ޞާލިޙު
 .2ބޯރޑް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަ ް

ވައިސްޗެއަރމަން

ދނާނު ޙަލީމް
 .3ނާއިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަ ު

ސެކެރެޓަރީ

 .4ބޯރޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ސައުދުﷲ ޙިލްމީ
 .5ބޯރޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސައީދު
 .6ބޯރޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް އަމީން މުޙައްމަދު
 .4.2ފައިނޭންސް އެންޑް މެމްބަރޝިޕް ކޮމިޓީ
 .4ނައިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް އަލާޢު އަލީ

ޗެއަރމަން

 .2ޚަޒާންދާރު އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޙަބީބު

ވައިސްޗެއަރމަން

 .3ޚަޒާންދާރުގެ އެހީތެރިޔާ އަލްފާޟިލް އަމީން މުޙައްމަދު

ސެކްރެޓަރީ

 .4ބޯރޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޖިލްވާޒު ޖަޢުފަރު
ބރާހީމް މުއްތަލިބު
 .5ބޯރޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް އި ް
 .4.3މީޑިޔާ ކޮމިޓީ
 .4ރައިސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާހު

ޗެއަރމަން

ބދުﷲ މުޙައްމަދު
 .2ބޯރޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަ ް

ވައިސްޗެއަރމަން

ދނާން ޙަލީމް
 .3ނާއިބު ރައިސް އަލްފާޟިލް ޢަ ު

ސެކްރެޓަރީ
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 .4ބޯރޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ސަޢުދުﷲ ޙިލްމީ
 .5ބޯރޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޙުސައިން މުޙައްމަދު
 .4.4ގަވަރންމެންޓް މީޓީންގ ކޮމިޓީ
 .4ބޯރޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ސަޢުދުﷲ ޙިލްމީ

ޗެއަރމަން

ބދުﷲ މުޙައްމަދު
 .2ބޯރޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަ ް

ވައިސްޗެއަރމަން

ދނާނު ޙަލީމް ސެކްރެޓަރީ
 .3ނާއިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަ ު

ސެކްރެޓަރީ

 .4ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާޙު
 .5ނައިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް އަލާޢު އަލީ
 .6ބޯރޑު މެމްބަރު އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޝަމީމު
 .7ޢާއްމު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް އަޙްސަން ޝަމީމު
 .4.5ކޮންސްޓްރަކްޝަން މެޓީރިއަލްސް ކޮމިޓީ
 .4ބޯރޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޙުސައިން މުޙައްމަދު

ޗެއަރމަން

 .2ބޯރޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސަޢީދު

ވައިސްޗެއަރމަން

 .3ޚަޒާންދާރު އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޙަބީބު

ސެކްރެޓަރީ

 .4ޚަޒާންދާރުގެ އެހީތެރިޔާ އަލްފާޟިލް އަމީން މުޙައްމަދު
ބދުﷲ ޞާލިޙު
 .5ބޯރޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަ ް
 .6ޢާއްމު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޔޫސުފު
 .4.6ހިއުމަން ރިސޯސަސް ،އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް މަސީ ކޮމްޕްލެކްސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޮމިޓީ
ބދުﷲ ޞާލިޙު
 .4ބޯރޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަ ް

ޗެއަރމަން

ބދުﷲ މުޙައްމަދު
 .2ބޯރޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަ ް

ވައިސްޗެއަރމަން

 .3ބޯރޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޖިލްވާޒު ޖަޢުފަރު

ސެކްރެޓަރީ

ހ
 .4ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާ ު
 .5ނައިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް އަލާޢު އަލީ
 .6ބޯރޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ސަޢުދުﷲ ޙިލްމީ
 .7ބޯރޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޙުސައިން މުޙައްމަދު
 .4.7އިންޓަރ ނޭޝަނަލް އެފެއާރޒް ކޮމިޓީ
 .4ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާޙު
 .2ނައިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް އަލާޢު އަލީ

ޗެއަރމަން
ވައިސްޗެއަރމަން
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ސެކްރެޓަރީ

 .3ބޯރޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޝަމީމު
ބދުﷲ މުޙައްމަދު
 .4ބޯރޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަ ް
ބދުﷲ ޞާލޙު
 .5ބޯރޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަ ް
 .6ބޯރޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޖިލްވާޒު ޖަޢުފަރު
 .7ބޯރޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޙުސައިން މުޙައްމަދު
 .4.8ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމެންޓް ކޮމިޓީ
 .4ބޯރޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޝަމީމު

ޗެއަރމަން

 .2ބޯރޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސަޢީދު

ވައިސްޗެއަރމަން
ސެކްރެޓަރީ

ނނު ޙަލީމް
 .3ނާއިބްރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަދު ާ
 .4ނާއިބްރައީސް އަލްފާޟިލް އަލާއު ޢަލީ
 .5ބޯރޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޖިލްވާޒު ޖަޢުފަރު
 .6ޢާއްމު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މޫސާ ފުޅު

 .5ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތައް
 23ޖެނުއަރީ  4237އިން  53ޑިސެމްބަރ  4237އަށް މަސީގެ އެގެޒެކެޓިވް ބޯޑުގެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވުނު ގޮތް މި ބަޔާން
ކުރަނީއެވެ .އިންޑަސްޓްރީ އަށް ކުރިމަތިވާ މުހިންމު މައްސަލަތަކާއި ،ސަރުކާރުން މަޝްވަރާ ބޭނުންވާ ކަންކަމުގައި މަޝްވަރާ
ކުރުމަށާއި ،އެސޯސިއޭޝަން ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް އާދައިގެ ގޮތެއްގައި ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު މަސީގެ އެގެޒެކެޓިވް ބޯރޑްގެ
ފއި ވެއެވެ.
ޖަލްސާތައް ބާއްވަމުން ގެންދެވި ަ
ސ
ޖއް ި
ހމަ ެ
އވުމަށް ަ
ބޭ ް

ނ
އވު ު
ނުބޭ ް

ނ
އވު ު
ބޭ ް

ޓ
ހިންގާ ކޮމި ީ

 33ވަނަ ދައުރުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ ( 32މާރޗް  4237ގެ ނިޔަލަށް)

32

22

32

 34ވަނަ ދައުރުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ ( 33މާރޗް  4237އިންފެށިގެން)

60

26

36

50

20

46

ޖުމްލަ

 .8ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ޖަލްސާ އަށް ވަޑައިގެންނެވި ގޮތް
ނގާ ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާ ތަކުގައި ބޯޑުގެ މެންބަރުން ބައިވެރިވެ
ތިރީގައި މިބަޔާން ކުރަނީ  4237ވަނަ އަހަރު މަސީގެ ހި ް
ލވެ.
ވަޑައިގެންފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްޞީ ެ
 12ވަނަ ދައުރުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ ( 01ޖެނުއަރީ  2014އިން  10މާރޗް 2015ގެ ނިޔަލަށް)
ހ
ނޖެ ޭ
ރވާ ް
ޙާޟި ު

ވ
ރ ި
ޙާޟި ު

ރ
ބ ު
ނަމް ަ

މ
ޤ ް
މަ ާ

ނ
ނަ ް

3

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު

ރައީސް

32

;

4

އަލްފާޟިލް ޢަދުނާނު ޙަލީމް

ނާއިބް ރައީސް

32

32

5

އަލްފާޟިލް އަލާއު ޢަލީ

ނާއިބް ރައީސް

32

8
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6

ބ
ލ ު
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުއްތަ ި

ޓްރެޜަރަރ

32

:

7

އަލްފާޟިލް އަމީން މުޙައްމަދު

އެސިސްޓެންޓް ޓްރެޜަރަރ

32

32

8

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާޙު

ބޯޑުމެންބަރ

32

:

9

މ
އަލްފާޟިލް ސަޢުދުﷲ ހިލް ީ

ބޯޑުމެންބަރ

32

8

:

އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޝަމީމު

ބޯޑުމެންބަރ

32

8

;

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޖިލްވާޒު ޖަޢުފަރު

ބޯޑުމެންބަރ

32

9

32

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސަޢީދު

ބޯޑުމެންބަރ

32

8

33

އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޙަބީބު

ބޯޑުމެންބަރ

32

9

 13ވަނަ ދައުރުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ ( 11މާރޗް  2015އިން  31ޑިސެމްބަރ  2015ގެ ނިޔަލަށް)
ހ
ނޖެ ޭ
ރވާ ް
ޙާޟި ު

ވ
ރ ި
ޙާޟި ު

ރ
ބ ު
ނަމް ަ

މ
ޤ ް
މަ ާ

ނ
ނަ ް

3

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާޙު

ރައީސް

62

36

4

އަލްފާޟިލް ޢަދުނާނު ޙަލީމް

ނާއިބް ރައީސް

62

36

5

އަލްފާޟިލް އަލާއު ޢަލީ

ނާއިބް ރައީސް

62

24

6

އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޙަބީބު

ބޯޑުމެންބަރ

62

34

7

އަލްފާޟިލް އަމީން މުޙައްމަދު

ބޯޑުމެންބަރ

62

32

8

އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޝަމީމު

ބޯޑުމެންބަރ

62

18

9

ޙ
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޞާލި ު

ބޯޑުމެންބަރ

62

15

:

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު

ބޯޑުމެންބަރ

62

25

;

އަލްފާޟިލް ސަޢުދުﷲ ޙިލްމީ

ބޯޑުމެންބަރ

62

30

32

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޖިލްވާޒު ޖަޢުފަރު

ބޯޑުމެންބަރ

62

34

33

އަލްފާޟިލް ޙުސައިން މުޙައްމަދު

ބޯޑުމެންބަރ

62

15

34

ބ
ލ ު
އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް މުއްތަ ި

ބޯޑުމެންބަރ

62

31

35

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސަޢީދު

ބޯޑުމެންބަރ

62

25

 .9ހިންގާ ކޮމިޓީ އަށް އައި ބަދަލު
ފހު މަސީގެ  35ވަނަ ދައުރުގެ
 4237ވަނަ އަހަރު އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާގައި އަލަށް އިންތިޚާބު ކުރެވުނު ހިންގާ ކޮމިޓީ އަށް ަ
ހިންގާ ކޮމިޓީ އަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައި ނުވެއެވެ.

 .8ހިންގާ ޤަވާޢިދަށް ގެނެވުނު ބަދަލު
ހށަހެޅު އިޞްލާޙު 11
ގންނަން ު
ނ ހިންގާ ޤަވާޢިދަށް ެ
ގތުގެ މަތީ ް
ޖލްސާ އަށް އެޖެންޑާ ކުރެވުނު ޮ
 2015ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ަ
މާރޗް 2015

ގައި ބޭއްވުނު ޖަލްސާ ހުށަހަޅައި ފާސް ކުރުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް އަށް ހުށަހަޅައި ފާސް
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ކުރެވުނެވެ.

ޢއްމު މެމްބަރުންގެ ބައިވެރިވުން
ތރު ކުރުމަށާއި ،ކޮމިޓީތަކުގައި ާ
ޓގައި ބައިވެރިވާ މެންބަރުން އި ު
މިއީ ހިންގާ ކޮމި ީ

ދލުތަކެކެވެ.
ހިމެނުމުގެ ގޮތުން ގެނެވުނު ބަ ަ

 .9އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ
މިއެސޯސިއޭޝަންގެ  2015އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާއްމުޖަލްސާ ބޭއްވުނީ  11މާރޗް  2015ދުވަހުގެ ރޭ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކްގެ
އހަރަށް
ހރީ ރިޕޯރޓާއި ފައިސާގެ ހިސާބުތަކާއި 2015 ،ވަނަ ަ
ސެމިނަރ ރޫމްގައެވެ .މިޖަލްސާގައި  2014ވަނަ އަހަރުގެ އަ ަ
ލަފާކުރި ބަޖެޓް ހުށަހަޅައި ފާސް ކޮށް،

ނ
ވ ު
 2015އަހަރަށް ހިންގާ ކޮމިޓީ އިންތިޚާބުކުރުން އޮތެވެ .މިގޮތުން އިންތިޚާބުކުރެ ު

ނ ތަމްސީލު ކުރައްވާ މެންބަރު
ނތަކާއި އެބޭފުޅު ް
ކމިޓީ ގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ ނަ ް
 2015ވަނަ އަހަރުގެ ހިންގާ ޮ
ހން މިރިޕޯރޓްގެ  3ވަނަ ނަމްބަރުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ.
ކުންފުނި އެނގޭނޭ ެ

 .10ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރުން
 2015ވަނަ އަހަރު ފެށުނު އިރު މި އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ތިބީ

މެމްބަރުންގެ ޢަދަދަކީ  148އެވެ .އަދި މި

ރންގެ ޢަދަދަކީ  166އެވެ.
އަހަރުގެ ތެރޭހައި އަލަށް  18މެމްބަރުން އިތުރުވުމާއިއެކު އަހަރު ނިމުނު އިރު ތިބި މެންބަ ު

 .33ޗަންދާ އާއި އެހީ
ބ ޗަންދާއިން ކަމަށް ވެފައި ،މެންބަރުންގެ ޢަދަދު މަދުވުމާއި،
ނ މެމްބަރު ކުންފުނިތަކުން ލި ޭ
މިޖަމްޢިއްޔާ ހިންގަމުންގެންދަ ީ
ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ހީނަރުކަމުގެ ސަބަބުން ޗަންދާ ނުދައްކާ މެންބަރުން ގިނަކަމުން
ޖަމްޢިއްޔާ ހިންގުމަށްވަނީ

ށ
ތ ތަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހިފައެވެ .ނަމަވެސް ކުރީ އަހަރުތަކެކޭ އެއްފަދައިން މަސީ ގެ ބަޖެޓަ ް
ދ ި
ަ

ގ
ތމަށް މަސީގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާޙު ގެ އެހީފުޅާއި ،ހިންގާ ކޮމިޓީ ެ
ކުރިމަތިވި ދަތިތަކުން އަރައިގަ ު
ވނީ ވޭތުވެދިޔަ  4237ވަނަ އަހަރުވެސް ލިބިފައެވެ.
މެންބަރުންގެ އެހީތެރިކަން ަ

 .34ޖަމްޢިއްޔާގެ ބަޖެޓް ގެ ޚުލާޞާ
ޖަމްޢިއްޔާގެ  4237ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާއްމުޖަލްސާއިން ފާސްކުރައްވާފައިވާ ބަޖެޓާއި ޖަމްޢިއްޔާގެ ޤަވައިދުތަކާއި އެއްގޮތް
ވާގޮތުގެމަތީން ވެތުވެދިޔަ  4237ވަނަ އަހަރުވަނީ ޖަމްޢިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ކުއްޔަށާއި ،ޔުޓިލިޓީ ބިލްތައް އަދާ ކުރުމަށާއި،
ފދައިން ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދުގެ
ށއި ،އިދާރީ ކަންކަމަށް ޚަރަދުތައް ކުރެވިފައެވެ .މިދެންނެވި ަ
މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަދިނުމަ ާ
ތަފްޞީލު މިބަޔާން ކުރަނީއެވެ.
ތަފްޞީލު

ނަމްބަރ

ޢަދަދު (ރުފިޔާ)

3

 4236ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ބާކީ ހުރި

46649.92

4

ޖޓް
ލިބާނޭކަމަށް ލަފާކުރި ބަ ެ

968882.22

5

ޗަންދާގެ ގޮތުގައި ޖަމްޢިއްޔާއަށް ލިބުނު ފައިސާގެ އަދަދު

329:42.22

7

ސަރުކާރުން އެހީގެ ގޮތުގައި ދެއްވި

422222.22

8

ނ
ގތުގައި ލިބު ު
ހިލޭ އެހީ ނުވަތަ ޑޮނޭޝަންގެ ޮ

7765;7.52

9

ނ
އިފޮޕްކާގެ ސަބްސްކްރިޕްޝަން ފީދެއްކުމަށް ލިބު ު

68482.22

:

ނ
ފަންކްޝަން ސްޕޮންސަރ އަށް ލިބު ު

87222.22

;

ނ
ވެބްސައިޓް އިސްތިހާރުން ލިބު ު

5:722.00
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:

ކުއްޔާއި ޔުޓިލިޓީ އަދި އިދާރީ ހިންގުމަށް ކުރެވުނު ޚަރަދު

47543:.62

;

މުވައްޒަފުން މުސާރައާއި ،ޢިނާޔަތާއި އެލެވަންސް ދިނުމަށް ޚަރަދުވި

383388.88

32

އިފޮޕްކާގެ ސަބްސްކްރިޕްޝަން ފީ އަށް ދެއްކި

68482.22

33

ށ
ވެބްސައިޓް އަލުން ހެދުމަ ް

47222.22

34

ބލެންސް އަށް ދެއްކި
އެނުއަލް ފަންކްޝަން ެ

;824;2.8

35

ނިމުނުއިރު ޚަދަރުކަނޑާފައި ބާކީ ހުރި ފައިސާ ގެ ޢަދަދު

:8847.56

 .35ފައިސާ ލިބުނު މައިގަނޑު ގޮތްތަކާއި ،ލިބުނު ޢަދަދު
ނއި ،އެހީ އާއި ،ޑޮނޭޝަންގެ ގޮތުގައެވެ .މިދެންނެވި ހުރިހާ
މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އާމްދަނީ ލިބެނީ މެންބަރޝިޕް ފީ އިން ާ
ދ
ތންނެވެ .އަ ި
މންބަރުންގެ ފަރާ ު
ބޑުގެ މެންބަރުންނާއި ،ޢާއްމު ެ
ދާއިރާ އަކުން ލިބޭ އާމްދަނީވެސް ލިބެނީ މަސީގެ އެގެޒެކެޓިވް ޯ
ރން ޣާޒާފަންޑަށް އެހީވުމަށާއި،
ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ސަރުކާރުންވެސް އެކަށީގެންވާ އެހީތެރިކަމެއްވަނީ ދެއްވާފައެވެ .މީގެ އިތު ު
ލބިފައެވެ .މި ގޮތުން 4237
އިފޮޕްކާގެ ސަބްސްކްރިޕްޝަން ފީ ދެއްކުމަށް ވެސް ޑޮނޭޝަންގެ ގޮތުގައި މަސީ އަށް ވަނީ އެހީ ި
ވަނަ އަހަރު މި އެސޯސިއޭޝަނަށް ލިބުނު ފައިސާގެ ޚުލާޞާ މި ބަޔާން ކުރަނީއެވެ.
ސގެ ތަފްޞީލު
ލިބުނު ފައި ާ

ނަމްބަރ

ޢަދަދު (ރުފިޔާ)

3

ޗަންދާގެ ގޮތުގައި ޖަމްޢިއްޔާއަށް ލިބުނު ފައިސާގެ އަދަދު

329:42.22

4

ސަރުކާރުން އެހީގެ ގޮތުގައި ދެއްވި

422222.22

5

ނ
ގތުގައި ލިބު ު
ހިލޭ އެހީ ނުވަތަ ޑޮނޭޝަންގެ ޮ

743853.24

6

ނ
އިފޮޕްކާގެ ސަބްސްކްރިޕްޝަން ފީ ދެއްކުމަށް ލިބު ު

68482.22

7

ނ
ފަންކްޝަން ސްޕޮންސަރ އަށް ލިބު ު

87222.22

8

ވެބްސައިޓް އިސްތިހާރުން ލިބުނު

5:722.00

 .36ފައިސާ ޚަރަދު ކުރެވުނު ކަންކަމާއި ،ފައިސާ ޚަރަދު ކުރެވުނު ޢަދަދު
މި ގޮތުން  4237ވަނަ އަހަރު މި އެސޯސިއޭޝަނުން ފައިސާ ޚަރަދު ކުރެވުނު ކަންކަމާއި ،ފައިސާ ޚަރަދު ކުރެވުނު ގޮތުގެ
ޚުލާޞާ މި ބަޔާން ކުރަނީއެވެ.
ވނު ގޮތް
ކރެ ު
ޚރަދު ު
ފައިސާ ަ

ނަމްބަރ

ޢަދަދު (ރުފިޔާ)

3

ކުއްޔާއި ޔުޓިލިޓީ އަދި އިދާރީ ހިންގުމަށް ކުރެވުނު ޚަރަދު

47543:.62

4

މުވައްޒަފުން މުސާރައާއި ،ޢިނާޔަތާއި އެލެވަންސަށް

383388.88

5

އިފޮޕްކާގެ ސަބްސްކްރިޕްޝަން ފީ އަށް ދެއްކި

68482.22

6

ރާވެރިޔާ މައިޒާން ބިނާ ކުރުމަށް ޚަރަދު ކުރި

668853.24

7

ވެބްސައިޓް އަލުން ހެދުމަށް

47222.22

8

ބލެންސް އަށް ދެއްކި
އެނުއަލް ފަންކްޝަން ެ

;824;2.8
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 .37ފައިސާގެ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމާއި ،އޮޑިޓް ކުރުން
ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރުވެސް މަސީގެ ފައިސާގެ ހިސާބު ބަލަހައްޓާފައިވަނީ މަސީގެ އޮޑިޓަރ ދީފައިވާ ލަފައާއި އެއްގޮތަށެވެ .އަދި
ނ ފައިނޭންސް ކޮމިޓީގެ ޗެއަރމަން މަސީގެ ނާއިބް ރައީސް
ފައިސާ އާއިބެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ހިނގަމުން ގޮސްފައިވަ ީ
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަލާޢު ޢަލީ އާއި ،ޓްރެޜަރަރ އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޙަބީބު ބެއްލެވުމުގެ ދަށުންނެވެ.

 .38މުހިންމު ބައްދަލުވުންތައް
 38.23ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި ބައްދަލުކުރުން
 28ޖެނުއަރީ  4237ވަނަ ދުވަހު ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި

މަސީ އިން ބައްދަލު ކޮށް ބިދޭސީން

މއި ،ބިދޭސީ މަސައްކަތު މީހުންނާއި ގުޅޭ މައްސަލަތަކުގެ މައްޗަށް މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ.
ފުރަންދާއިރު ގެންދަންޖެހޭ ލިއު ާ
 38.24މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ވނު
ތކަށް ޙައްލެއް ހޯދުމަށް ބޭއް ު
ބލުމުގައި ދިމާވަމުންދާ މައްސަލަ ަ
ތ ސައިޓްތަކަށް ޭ
ށ ގެންދާ ތަކެ ި
ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓްތަކަ ް
މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއްގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ އޮފިޝަލުންނާއި އެކު މަސީ އިން
ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ.
 38.25ބިޒިނަސް ކައުންސިލް
 36ޖެނުއަރީ  4237ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓްގައި ބޭއްވުނު ބިޒިނަސް ކައުންސިލް މީޓިންގ ގައި
ޢދުނާނު ޙަލީމް
ސ އަލްފާޟިލް ަ
ލއު ޢަލީ އާއި ،ނާއިބު ރައީ ް
އސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަ ާ
އބު ރަ ީ
މަސީގެ ފަރާތުން ނާ ި
ބައިވެރިވިއެވެ.
 38.26މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒް އާއި ބައްދަލުކުރުން
 36ޖެނުއަރީ  4237ވަނަ ދުވަހު މަސީގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު އާއި ،ނާއިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަދުނާނު
ބއްދަލު ކުރައްވާ ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ
ފޟިލާ ދުންޔާ މައުމޫން އާއި ަ
ޙަލީމް މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒް އޮނަރަބްލް އަލް ާ
ނ
އަދާ ކުރާ ބިދޭސީން ފުރައިގެންދާއިރު ގެންދަން ޖެހޭ ލިއުމުގެ މައްސަލަ އާއި ،ބިދޭސީ މަސައްކަތު މީހުންނާއި ގުޅޭ އެހެ ް
ބައެއް މައްސަލަތައް ޙައްލު ކުރުމާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ.
 38.27ޕްރޮޖެކްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކައުންސިލް
 42ޖެނުއަރީ  4237ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓްގައި ބޭއްވުނު އައިއެލްއޯ ޕްރޮޖެކްޓް އެޑްވައިޒަރީ
ރވިއެވެ.
ކައުންސިލް މީޓީންގ ގައި މަސީގެ ފަރާތުން ނާއިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަދުނާނު ޙަލީމް ބައިވެ ި
 38.28އައިއެލްއޯ ޕްރޮޖެކްޓް މީޓިންގ
 47ޖެނުއަރީ  4237ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އިން ބޭއްވި ،އައިއެލްއޯ އިން ޔޫއެސް އެއިޑްގައި
ބ
މޝްވަރާ ގައި މަސީގެ ފަރާތުން ނާއި ު
ރާއްޖޭގައި ހިންގަމުން ގެންދިޔަ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ބަޖެޓްގެ ބެލެންސް ބޭނުން ކުރާނޭ ގޮތުގެ ަ
ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަދުނާނު ޙަލީމް ބައިވެރިވިއެވެ.
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ނ
 38.29މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އާއި ބައްދަލުކުރު ް
 4:ޖެނުއަރީ  4237ގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް ރިޑަޔަޑް
ބ ރޑުގެ މެންބަރުން އިޙްތިރާމްގެ
ގ އަރިހަށް މަސީގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދާއިޯ ،
އަލްފާޟިލް މޫސާ ޢަލީ ޖަލީލު ެ
ޒިޔާރަތެއް ކޮށް ބައެއް މުހިންމު މައްސަލަތަކުގެ މައްޗަށް މަޝްވަރާ ކުރެއްވިއެވެ.
 38.2:މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް
 4ފެބްރުއަރީ  4237ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑީވެލޮޕްމެންޓް އާއި މަސީ އާއި ދެމެދު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް
ބޭއްވުނެވެ.
ޓ ސްޓްރެޓަޖީ ސްޓިއަރިން ކޮމިޓީ
; 38.2ނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމެން ް
ޝނަލް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސްޓްރެޓެޖީ
 38މާރޗް  4237ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގައި ބޭއްވުނު ނޭ ަ
ރވިއެވެ.
މގައި މަސީގެ ނާއިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަދުނާނު ޙަލީމް ބައިވެ ި
ސްޓިއަރިން ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވު ު
ނ ސެކްރެޓަރީ އާއި ބައްދަލުކުރުން
 38.32އިންޑޮނޭޝިއަން ފޮރި ް
އިންޑޮނީޝިއާގެ ފަރާތުން ޒިޔާރަތް ކުރެއްވި އެތާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސެކްރެޓަރީ އާއި ވިޔަފާރި ވަފްދާއި މަސީގައި
ބައްދަލުކުރެއްވީ  39މާރޗް  4237ގައެވެ.
ޓ ސްޓްރެޓަޖީ ސްޓިއަރިން ކޮމިޓީ
 38.33ނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމެން ް
ޝނަލް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސްޓްރެޓެޖީ
 44މާރޗް  4237ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގައި ބޭއްވުނު ނޭ ަ
ރވިއެވެ.
މގައި މަސީގެ ނާއިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަދުނާނު ޙަލީމް ބައިވެ ި
ސްޓިއަރިން ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވު ު

ނ
 38.34އައިއެލްއޯ މިޝަން އާއި ބައްދަލުކުރު ް
ގ
އ މިޝަންގެ ވަފްދާއި މަސީ ެ
 44މާރޗް  4237ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓްގައި ބޭއްވުނު އައިއެލް ޯ
ވއެވެ.
ފަރާތުން ނާއިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަދުނާނު ޙަލީމް ބައިވެރި ި
 38.35މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އާއި ބައްދަލުކުރުން
ލ
ރރަރީ އޮނަރަބްލް އަލްފާޟި ް
 7އޭޕްރިލް  4237ގައި މަސީގެ އާ ހިންގާ ކޮމިޓީ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓް ެ
ޢަބްދުﷲ ޖިހާދުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައި ،ތަޢާރަފްވެ އިންޑަސްޓްރީ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ބައެއް މުހިންމު
މޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ.
މައްސަލަތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ަ
ނ
 38.36މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމެންޓް އެންޑް އެންރޖީ އާއި ބައްދަލުކު ް
;

ގ
އލްފާޟިލް ތާރިޤް އިބްރާހީމް ެ
އޭޕްރިލް  4237ގައި މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމެންޓް އެންޑް އެނަރޖީ އޮންރަބްލް ަ

ނ އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކޮށް
ނބަރު ް
އަރިހަށް މަސީގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާޙު އާއި ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެ ް
ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތުގައި ދިމާވެފައިވާ ބައެއް މައްސަލަތަކާއިމެދު މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ.
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 38.37އައިއެލްއޯ މީޓިންގ
 37އޭޕްރިލް  4237ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓްގައި ބޭއްވުނު އައިއެލްއޯ ސްޓްރެޓަޖީ މީޓިންގ ގައި
އވެރިވިއެވެ.
މަސީގެ ފަރާތުން ނާއިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަދުނާނު ޙަލީމް ބަ ި
 38.16އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރަނަރ އާއި ބައްދަލުކުރުން
 37އޭޕްރިލް  4237ގައި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ގަވަރނަރ އާއި މަސީގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާޙު
އާއި އެގެޒެކެޓިވް ބޯޑްގެ މެންބަރުން ބައްދަލު ކޮށް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ އާއި ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ބޭންކިންގެ
ދާއިރާއިން ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކާއި ،އެކަންކަން ޙައްލު ކުރާނޭ ގޮތްތަކާއިބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވިއެވެ.
ނ
 38.17މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓާއި ބައްދަލުކު ް
; 3އޭޕްރިލް  4237ގައި މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވްލޮޕްމެންޓްގެ އަރިހަށް މަސީގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަލީ
ޖަނާހު އާއި ،ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައި ތަޢާރަފްވެ ،އިންޑަސްޓްރީ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ
ބައެއް މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވިއެވެ.
 38.18ޗައިނާފެއަރ އާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުން
ނނާއި އެކު
ނސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓްގެ އޮފިޝަލު ް
; 3އޭޕްރިލް  4237ގައި ޗައިނާފެއަރ އާއި ބެހޭ ގޮތުން މި ި
މަސީގެ އެކެޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވިއެވެ.
 38.19މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގެ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ބައްދަލުކުރުން
ޑ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ އަރިހަށް
ނސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެން ް
; 3އޭޕްރިލް  4237ގައި މި ި
މަސީގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާޙު އާއި ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައި
ތަޢާރަފްވެ ،އިންޑަސްޓްރީ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ބައެއް މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވިއެވެ.
ލކުރުން
 38.20ޑިޕާރޓްމެންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަންގެ ވެރިންނާއި ބައްދަ ު
 42އޭޕްރިލް  4237ގައި ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން އާއި ،ޑެޕިއުޓީ ކޮންޓްރޯލަރ އާއި ،މަސީގެ
ޓގެ މެންބަރުން އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައި ތަޢާރަފްވެ،
ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާޙު އާއި ހިންގާ ކޮމި ީ
ކުރިމަތިވެފައިވާ ލޭބަރ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވިއެވެ.
ނ
 38.21އެމްއެމްއޭ ގެ އޮފިޝަލުންނާއި ބައްދަލުކުރު ް
 43އޭޕްރިލް  4237ގައި އެމްއެމްއޭގެ ވެރީންނާއި މަސީގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާޙު އާއި އެގެޒެކެޓިވް ބޯޑްގެ
ކންގެ ދާއިރާއިން ދިމާވެފައިވާ
ނސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ އާއި ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ބޭން ި
ކ ް
މެންބަރުން ބައްދަލު ކޮށް ޮ
ޝވަރާ ކުރެއްވިއެވެ.
ތން މަ ް
ދަތިތަކާއި ،އެކަންކަން ޙައްލު ކުރާނޭ ގޮތްތަކާއިބެހޭ ގޮ ު
 38.24ބިޒިނަސް ކައުންސިލް މީޓިންގ
އންސިލްގެ މީޓިންގގައި މަސީގެ
 35މެއި  4237ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓްގައި ބޭއްވި ބިޒިނަސް ކަ ު
ފަރާތުން ނާއިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް އަހްމަދު އަލާއު ޢަލީ އާއި ،ނާއިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަދުނާނު ޙަލީމް ބައިވެރިވިއެވެ
)Annual Report 2017, Maldives Association of Construction Industry (MACI

15

 38.23އިމިގްރޭޝަން މީޓިންގ
 46މެއި  4237ގައި ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް އިމިގްރޭޝަން އާއި ޑެޕިއުޓީ ކޮންޓްރޯލަރ އާއި މަސީގެ ރައީސް އާއި އެގެޒެކެޓިވް
ބޯރޑްގެ މެންބަރުން ބައްދަލުކުރައްވައި ލޭބަރ މައްސަލަތަކާއި ،އެ މައްސަލަތައް

ރ
ވ ާ
ޙައްލުކުރާނޭ ގޮތްތަކާއިބެހޭ ގޮތުން މަޝް ަ

ކުރެއްވިއެވެ.
 38.24ޕްރޮޖެކްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކައުންސިލް މީޓިން
 46މެއި  427ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓްގައި ބޭއްވި އައިއެލްއޯ ޕްރޮޖެކްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކައުންސިލްގެ
ލ ޢަދުނާނު ޙަލީމް ބައިވެރިވިއެވެ.
ބައްދަލުވުމުގައި ގައި މަސީގެފަރާތުން ނާއިބް ރައީސް އަލްފާޟި ް
ނ
އ ބައްދަލުކުރު ް
 38.27އައިއެލްއޯ ޕްރޮޖެކްޓް އެވަލުއޭޝަން ކޮންސަލްޓަންޓް އާ ި
 38ޖޫން  4237ގައި އައިއެލްއޯ އިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގި ޕްރޮޖެކްޓްގެ އިވަލުއޭޝަން ގެ މަސައްކަތް ކުރައްވާ
ރއްވިއެވެ.
ޟލް ޢަދުނާނު ޙަލީމް ބައްދަލު ކު ެ
ކޮންސަލްޓަންޓް އާއި މަސީގެ ފަރާތުން ނާއިބް ރައީސް އަލްފާ ި
 38.28އެންސީއައިޓީ އާއި ބައްދަލު ކުރުން
ނން
ކނޮލޮޖީ ސެންޓަރ ތައް ބޭ ު
 46ޖޫން  4237ގައި އެންސީއައިޓީ އާއި އެކު އަތޮޅުތަކުގައި އުފައްދާފައިވާ އިންފޮރމޭޝަން ޓެ ް
ނވެ.
އ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވު ެ
ކޮށްގެން ޓްރެއިނިންގ ހިންގުމާ ި
ޓންގ
 38.29ތްރީއާރ ބްރީފިންގ މީ ި
އ
ތރީ އާރ ބްރީފިން ސެޝަންގަ ި
ޓ އެންޑް އެނަރޖީގައި ބޭއްވި ް
ނސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމެން ް
 6އޮގަސްޓް  4237ގައި މި ި
ޙސަން ޝަމީމު ބައިވެރިވިއެވެ.
މަސީގެ ފަރާތުން ނާއިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަދުނާނު ޙަލީމް އާއި ،ބޯޑް މެންބަރ އަލްފާޟިލް ަ
 38.2:އެކްސްޕޯ މޯލްޑިވްސް 4237
ނސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓާއި ،ޕީއެސްއެމް ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުގައި ބޭއްވި
 7އޮގަސްޓް  4237ގައި މި ި
މސީގެ ފަރާތުން ނާއިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަދުނާނު ޙަލީމް
"އެކްސްޕޯ މޯލްޑިވްސް  "4237އާއި ބެހޭ ބައްދަލުވުމުގައި ަ
ބައިވެރިވިއެވެ.
; 38.4ނޭޝަނަލް ޓްރައިޕާރޓައިޓް ލޭބަރ އެޑްވައިޒަރީ ކައުންސިލް
ޓ ލޭބަރ އެޑްވައިޒަރީ ކައުންސިލް ގެ ބައްދަލުވުމެއް މިނިސްޓްރީ
ލބަރ ޓްރައިޕާރޓައި ް
ނޝަނަލް ޭ
 8އޮގަސްޓް  4237ގައި ޭ
އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓްގައި ބޭއްވުނެވެ.
ޢަދުނާނު ޙަލީމް އެވެ.

މި ކައުންސިލްގައި މަސީގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވަނީ ނާއިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް

ކއި ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކާއި ،އަދި ސަރުކާރާއި އެކުގައި
ދވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަ ާ
މިއީ ި

ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ކަންކަމުގައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށް އުފައްދާފައިވާ ކައުންސިލް އެކެވެ.
ނ
އލްއޯ އިން ބޭއްވި ބައްދަލުވު ް
 38.32ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖޮބް ސްޓްރެޓަޖީ އާއި ބެހޭ ގޮތުން އައި ެ
ފ އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓްގައި
 42އޮގަސްޓް 4237ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖޮބް ސްޓްރެޓަޖީ އާއި ބެހޭ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮ ް
އައިއެލްއޯ އިން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި މަސީގެފަރާތުން ނާއިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަދުނާނު ޙަލީމް ބައިވެރިވިއެވެ.
އވައި މަޝްވަރާ ކުރެއްވީ އައިއެލްއޯގެ އެކްސްޕާރޓުންނެވެ.
މިބައްދަލުވުމުގައި މަޢްލޫމާތު ދެ ް
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 38.33މަސީ އިން ތިންކް އެސޯސިއޭޓްސް އާއި ބައްދަލުކުރުން
ނ
މޝްވަރާ ކުރުމަށް މަސީގެ ޕްރޮމޯޝަ ް
 43އޮގަސްޓް  4237ގައި މަސީ ބިލްޑް އެންޑް ހޯމް އެކްސްޕޯ އާއި ބެހޭ ގޮތުން ަ
ދލު ކުރެއްވިއެވެ.
ކޮމިޓީން ތިންކް އެސޯސިއޭޓްސްގެ މަންދޫބުންނާއި މަސީގައި ބައް ަ
 38.34އެކްސްޕޯ މޯލްޑިވްސް 4237
; ސެޕްޓެމްބަރ  4237ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓާއި ،ޕީއެސްއެމް ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުގައި ބޭއްވި
މސީގެ ފަރާތުން ނާއިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަދުނާނު ޙަލީމް
"އެކްސްޕޯ މޯލްޑިވްސް  "4237އާއި ބެހޭ ބައްދަލުވުމުގައި ަ
ބައިވެރިވިއެވެ.
 38.35އެމްއެމްއޭ އާއި ބައްދަލުކުރުން
 39ސެޕްޓެމްބަރ  4237ގައި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ ގެ އޮފިޝަލުންނާއި މަސީގެ ފަރާތުން ބައްދަލު ކުރެއްވިއެވެ.
ނ
 38.36ސްރީލަންކާ ބިޒިނަސް ޑެލިގޭޝަން އާއި ބައްދަލުކުރު ް
ނ
 43ސެޕްޓޭމްބަރ  4237ގައި ރާއްޖެއަށް ޒިޔާތަރް ކުރި ސްރީލަންކާގެ ބިޒިނަސް ޑެލިގޭޝަންގެ ވަފްދާއި މަސީގެ ފަރާތު ް
ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ .މި ބައްދަލު ކުރުން އޮތީ މަށީގައެވެ.
 38.37މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މަސީގެ ހިންގާ ކޮމީޓީ އާއި ބައްދަލުކުރުން
 7އޮކްޓޯބަރ  4237ގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގެ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު މަސީގެ
ބރުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައި ސަރުކާރުން ސައުތްވެސްޓް ހާބަރ
ނ ަ
ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙަމަދު ޢަލީ ޖަނާޙު އާއި ،ބޯޑުގެނ މެ ް
ސަރަޙައްދުގައި ބިނާ ކުރަން ފަށާފައިވާ ޕާކްގެ މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ކޮށްދިނުމަށް އެދި ވަޑައިގެން މަޝްވަރާ ކުރެއްވިއެވެ.
ނ
 38.58ވޯލްޑް ޓްރޭޑް އޯގައިނައިޒޭޝަން ގެ ބައްދަލުވު ް
; 4އޮކްޓޯބަރ  4237ގައި މިނިސްޓްރީ އިފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ގައި ބޭއްވި ވޯލްޑް ޓްރޭޑް އޯގަނައިޒޭޝަންގެ
ނ
ބއްދަލުވުމުގައި މަސީގެ ފަރާތު ް
ކައުންސެލަރުންނާއެކު ރާއްޖޭގެ  5ވަނަ ޓްރޭޑް ޕޮލިސީ ރިވިއު ކުރުމުގެ ބްރެއިންސްޓޯމިން ަ
ތލިބު
ލފާޟިލް އިބްރާހީމް މުއް ަ
އ ް
ފޟިލް ހަސަން ޝަމީމާއިަ ،
ޢބްދުﷲ މުޙައްމަދު އާއި ،އަލް ާ
ލ ަ
ބޯރޑް މެންބަރ އަލްފާޟި ް
ބައިވެރިވިއެވެ.
ނ
 38.59އައިއެލްއޯގެ ކޮންސަލްޓެންޓް އާއި ބައްދަލުކުރު ް
އންޑްރިއަން
ލޓެންޓް މިސްޓަރ ެ
ނ ކުރުމަށް އައިއެލްއޯގެ ކޮންސަ ް
ލޭބަރ ކޯޓާގެ ނިޒާމު މުރާޖަޢާ ކުރުމަށާއި ،މި ނިޒާމް ހަރުދާ ާ
ކރީ  9އޮކްޓޯބަރ  4237ގައެވެ .މިބައްދަލުވުން ބޭއްވުނީ
ކށް މަޝްވަރާ ު
ސަލްވީނީ އާއި މަސީ ގެ ފަރާތުން ބައްދަލު ޮ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ގައެވެ.
ނ
 38.5:ސްރީލަންކާގެ ޓްރޭޑް އެންޑް އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރޮމޯޝަން މިޝަން އާއި ބައްދަލުކުރު ް
ށ ޒިޔާރަތް ކުރި ސްރީލަންކާގެ ޓްރޭޑް އެންޑް އިންވެސްޓްމެންޓް
 4237ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ ; 3އިން  43އަށް ރާއްޖެއަ ް
ނ ބަދހި ކުރުމާއި ވިޔަފާރީގެ
ޕްރޮމޯޝަން މިޝަންގެ މަންދޫބުންނާއި މަސީ އިން ފަރާތުން ބައްދަލުކޮށް ދެފަރާތުގެ ގުޅު ް
ވރާ ކުރެވުނެވެ.
ގުޅުންތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝް ަ
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ނ
 38.29މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އާއި ބައްދަލުކުރު ް
 32ޑިސެމްބަރ  4237ގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އަލްފާޟިލް އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރުގެ
ބ ރައީސް
އ ޢަލީ އާއި ،ނާއި ް
ޖނާޙުއާއި ނާއިބް ރައީސް އަޙްމަދު އަލާ ު
ފޟިލް މުޙައްމަދު ޢަލީ ަ
އަރިހަށް މަސީގެ ރައީސް އަލް ާ
އަލްފާޟިލް ޢަދުނާނު ޙަލީމް އާއި ،ބޯޑޔު މެންބަރުން ކަމުގައިވާ އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޝަމީމާއި ،އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޞާލިޙު
ޓ އާއި،
މ ގޮތުން ފަޔަރ ސޭފް ީ
އޗަށް މަޝްވަރާ ކުރެއްވިއެވެި .
އއް މުހިންމު މައްސަލަތަކުގެ މަ ް
އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކޮށް ބަ ެ
ކލަވައިލުމާއި ،މަސީ ފެއަރގައި
ބލްޑިންގެ ތަކުގައި ފަޔަރ ސަރވިސް ހިމެނުމުގެ މިނަގަ ނޑެއް އެ ު
ދ ި
ބިލްޑީންގެ ސޭފްޓީ އާއި އަ ި
ފަޔަރ ސަރވިސް ގެ ސްޓޯލެއް ބަހައްޓައި ފަޔަރ ޑްރިލް އެއް ޑެމޮންސްޓްރޭޓް ކުރުމާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ.

 .39މަސީ ގެފަރާތުންބައިވެރިވި ސެމިނާރ ،ވާރކްޝޮޕް އަދި ތަމްރީނުތައް
 39.01އެމްޕްލޯއިމެންޓް އެކްޓް ރިވިއުކުރުމުގެ ވާރކްޝޮޕް
:

އއިއެލްއޯއާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި
ޖެނުއަރީ  4237ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓްގެ ފަރާތުން ަ

ނނު ޙަލީމް
އެމްޕްލޯއިމެންޓް އެކްޓް ރިވިއު ކުރުމުގެ ވާކްޝޮޕްގައި މަސީގެ ފަރާތުން ނާއިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަދު ާ
ބައިވެރިވިއެވެ.
 39.02ޕަބްލިކް ހެލްތް ޕެސްޓް ސެމިނަރ
ލތް ޕެސްޓް ސެމިނަރ ގައި މަސީގެ ފަރާތުން ނާއިބު ރައީސް
 48ޖެނުއަރީ  4237ގައި ސްޓެލްކޯގައި ބޭއްވުނު ޕަބްލިކް ހެ ް
ދނާނު ޙަލީމް ބައިވެރިވިއެވެ .މި ސެމިނަރ އިފްތިތާޙު ކޮށްދެއްވީ މަސީގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ
އަލްފާޟިލް ޢަ ު
މުޙައްމަދު އެވެ.
 39.03އައިއެލްއޯ ޓްރެއިނިންގ
އައިއެލްއޯ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން  47މާރޗް  4237ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އާއި ،އައިއެލްއޯ އާއި
ގުޅިގެން

ބޭއްވި ޓްރެއިނިންގ އޮފް ޓްރެއިނަރސް

މ
ނނު ޙަލީ ް
ގައި މަސީގެ ފަރާތުން ނާއިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަދު ާ

ބައިވެރިވިއެވެ.
 39.04އައިއެލްއޯ ޓްރެއިނިންގ
އއެލްއޯ އާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި
ށ މާލޭގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އާއި ،އަ ި
 4237އޭޕްރިލް  3ން  4އަ ް
އައިއެލްއޯ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއްގައި މަސީގެފަރާތުން ނާއިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަދުނާނު ޙަލީމް ބައިވެރިވިއެވެ.
 39.05އައިއެލްއޯ ޓްރެއިނިންގ
އއެލްއޯ އާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި
ށ މާލޭގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އާއި ،އަ ި
 4237އޭޕްރިލް  7ން ; އަ ް
އައިއެލްއޯ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއްގައި މަސީގެފަރާތުން ނާއިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަދުނާނު ޙަލީމް ބައިވެރިވިއެވެ.

)Annual Report 2017, Maldives Association of Construction Industry (MACI

18

 39.06އައިއެލްއޯ ޓްރެއިނިންގ
ތން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އާއި،
އ ބެހޭ ގޮ ު
ހލްތް އާ ި
 9މެއި  4237ގައި އޮކިއުޕޭޝަނަލް ސޭފްޓީ އެންޑް ެ
އައިއެލްއޯ އާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި ތަމްރީނުގައި މަސީގެ ނާއިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަދުނާނު ޙަލީމް ބައިވެރިވިއެވެ.
 39.07އެމްޑީއެސް ވޯރކްޝޮޕް
 34އޭޕްރިލް  4237ން  36އޭޕްރިލް  4237އަށް ބޭއްވި އެމްޑީއެސް ވޯރކްޝޮޕް ގައި މަސީ އިން ބައިވެރިވިއެވެ.
 39.08އައިއެލްއޯ ވާރކްޝޮޕް
ލޕްމެންޓް އާއި ،އައިއެލްއޯ އާއި
ނސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެ ޮ
މ ި
މއި  4237އަށް މާލޭގައި ި
 39މެއި  427އިން ;ެ 3
ނ ޙަލީމް ބައިވެރިވިއެވެ.
ގުޅިގެން ބޭއްވި އައިއެލްއޯ ވާރކްޝޮޕްގައި މަސީގެ ފަރާތުން ނާއިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަދުނާ ު

 39.09އައިއެލްއޯ ޓްރެއިނިންގ
ޝނަލް ލޭބަރ ސްޓޭންޑަރޑް އާއި
ވ އިންޓަރނޭ ަ
އލްއޯ އިން ބޭއް ި
މއި  4237އަށް މާލޭގައި އައި ެ
 47މެއި  4237އިން ެ 49
ބެހޭ ތަމްރީނުގައި މަސީގެ ފަރާތުން ނާއިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަދުނާނު ޙަލީމް ބައިވެރިވިއެވެ.
 39.10ވާރކްޝޮޕް އޮން ލޯ ކާރބަން އެނަރޖީ
ބއްވި "ވާރކްޝޮޕް ޝޮޕް އޮން
 37ސެޕްޓެމްބަރ  4237ގައި މިނިނސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމެންޓް އެންޑް އެނަރޖީ އިން ޭ
ލޯކާބަން އެންރޖީ"  3ދުވަހުގެ ވާރކްޝޮޕްގައި މަސީގެ ފަރާތުން ނާއިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަދުނާނު ޙަލީމް ބައިވެރިވިއެވެ.
 39.33ސްނެޕް އިންސްޕެކްޝަން ވާރކްޝޮޕް
ވ މި ވާރކްޝޮޕްގައި މަސީގެ
ނޓް އެންޑް އެނަރޖީ އިން ބޭއް ި
މނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމެ ް
 38ނޮވެމްބަރ  4237ގައި ި
ޟލް ސަޢުދުﷲ ޙިލްމީއެވެ.
ހންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރ އަލްފާ ި
ފަރާތުން ބައިވެރިވީ ޓްރެޜަރަރ އަލްފާޟިލް ހަސަން ޙަބީބާއިި ،
 39.34އެމްޓީސީޕީ އާއި ،އައިއެންސީއީއައިއެފް ގުޅިގެން ކެޕިޓަލް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ތަމްރީނު
މެލޭޝިޔާގެ ކުއާލަމްޕޫރުގައި  4237ނޮވެމްބަރ ; ން  34އަށް ބޭއްވި އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްގައި މި
އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވީ އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ސޫޒަން އެވެ.

 .3:ޚާއްޞަ ކަންތައްތައް
 3:.1ޑެންގޫ އައުޓް ބްރޭކް ޓަސްކްފޯސް
ޑެނ

ފ
ނ މިނިސްޓްރީ އޮ ް
ޢ ގުޅިގެން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓްތައް ސާފުކުރުމުގެ ގޮތު ް
ރން ޢާއްމުވުމާ ި
ޑެންގޫ ހުންފެތު ު

ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ކުރިއަށް ގެންދެވި "ޑެންގޫ އައުޓް ބެރޭކް" ކެމްޕެއިން ޓަސްކްފޯސްގައި މަސީ އިން
ބައިވެރިވެ މުހިންމު ދައުރެއްވަނީ އަދާ ކޮށްފައެވެ .މި ގޮތުން ޓަސްކްފޯސްގެ ވައިސް ޗެއަރމަން ކަން މަސީ ގެ ނާއިބު ރައީސް
އަލްފާޟިލް ޢަދުނާނު ޙަލީމް ކުރެއްވުމާއެކު އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގައި ހެޑްކުއާޓަރ ހަދައި މާލެ އާއި ،އަތޮޅުތަކުގެ
ލއި ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ .އަދި ޓާސްކް ފޯސް
ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓްތަކާއި އެހެނިހެން ސަރަޙައްދުތައް ބަ ަ
އާއި ވޯރކިންގ ގްރޫޕްތަކަށް ރެފްރެޝްމެންޓް މަސީގެ މަސީގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާޙުވަނީ ދެއްވާފައެވެ.
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އަދި

މަސީ އިން އަދާ ކުރި ދައުރު ފާހަގަ ކުރައްވައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ވަނީ

ޚިދުމަތުގެ ޕްލާކެއްވެސް ދެއްވާފައެވެ.
 3:.2ހުޅުމާލޭގައި ގަސް އިންދުން
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމެންޓް އެންޑް އެނަރޖީ އިން އިނތިޒާމް ކޮށްގެން ; 4އޯގަސްޓް  4237ގައި ބޭއްވި ހުޅުމާލޭގައި
ފއެވެ.
ގަސްއިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި މަސީގެ ފަރާތުން ވަނީ ބައިވެރިވެ ަ
 3:.2ރާވެރިބެ މައިޒާން ބިނާކުރުން
މާލޭ ސައުތްވެސްޓް ހާބަރ ސަރަޙައްދުގައި ސަރުކާރުން ބިނާ ކުރެއްވި ޕާކްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި

މަސީގެ

އންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އޮންރަބްލް
ފ ހައުސިންގ އެންޑް އެންޑް ި
ށ ސަރުކާރުން ވިސްނަވައި މިނިސްޓަރ އޮ ް
ބައިވެރިވުން ބޭއްވުމަ ް
ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު މަސީގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާޙު އާއި ،މަސީގެ އެގެޒެކެޓިވް ބޯޑުގެ
އގަނެ މި ޕާރކްގެ މަސައްކަތް
ވއި މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމުން މަސީ އިން މި ހުށަހެޅުން ބަލަ ި
މެންބަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރައް ަ
ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ .އަދި މަސީގެ ބޯޑު މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެކި މެމްބަރުން ފަންޑް ކޮށް މަސައްކަތަށް
ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި ،ޚަރަދު އެއްކޮށް ވަރަށް ފޯރީ އާއި އެކު ވަނީ މަސައްކަތްކޮށް ޕާރކް ނިންމާފައެވެ .މަސީގެ ރައީސް
އަލްފާޟިލް

މުޙައްމަދު

ޢަލީ ޖަނާޙުގެ

ސީދާ

ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން

ކުރިއަށް

ގެންދިޔަ މި މަސައްކަތް

ހިންގުމުގައި

ޙަރަކާތްތެރިވެފައިވަނީ ވެސް މަސީ ގެ އެގެޒެކެޓިވް ބޯޑުގެ މެމްބަރުންނެވެ.
ތން ފައިސާ ޚާރަދު ކޮށްފައެވެ.
ގއި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަ ީ
ވނީ ތިރީ ަ
މި ޕާރކްގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް މިދަންނަވާ މެންބަރުން ަ
#
3

ނަމާއި މަޤާމް
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާޙު ،ރައީސް

ފައިސާގެ ޢަދަދު
38595:.52

4

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަލާއު ޢަލީ ،ނާއިބް ރައީސް

3332;;.;8

5

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޞާލިޙު ،ބޯޑް މެމްބަރ

322222.22

6

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު ،ބޯޑު މެމްބަރ

364:62.22

7

އަލްފާޟިލް ޙުސައިން މުޙައްމަދު ،ބޯޑު މެމްބަރ

54589.49

8

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޖިލްވާޒު ޖަޢުފަރު ،ބޯޑު މެމްބަރ

42222.22

9

ބޑު މެމްބަރ
އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޝަމީމުޯ ،

7222.22

:

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސަޢީދު ،ބޯޑް މެމްބަރ

9722.22

ހދުމަށް މަސީގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާޙު
ނންވާ ކުޅޭތަކެތި ޯ
މީގެ އިތުރުން މި ޕާކްގެ މަސައްކަތަށް ބޭ ު
ކުރެއްވި މަސައްކަތަށް އިންޑިއާގެ އެމްއެމް އެކްސްޕޯރޓް އިންވަނީ އެހީތެރިވެދެއްވާފައިވެއެވެ.
އަދި މި މަސައްކަތް މެނޭޖްކުރުމާއި ،ހިންގުމުގައި މަސީގެ ނާއިބްރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަދުނާނު ޙަލީމް އާއި ،ޚަޒާންދާރު
އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޙަބީބާއި ،ޚަޒާންދާރުގެ އެހީތެރިޔާ އަލްފާޟިލް އަމީން މުޙައްމަދު ވަނީ ގިނަ ވަގުތުތަކެއް މަސައްކަތުގައި
ހޭދަކުރައްވާފައެވެ.
 3:.3މަސީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ހެލްތް އެންޑް ސޭފްޓީ ސެމިނަރ
ގ
ށ އަމާޒުކޮށްގެން  3ދުވަހު ެ
ނތަކަ ް
މިއެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް އާއި ގުޅިގެން މެމްބަރ ކުންފު ި
ތ އެންޑް ސޭފްޓީ" ގެ ނަމުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކްގައި  :ނޮވެމްބަރ 4237
ސެމިނަރ އެއް "ކޮންސްޓްރަކްޝަން ހެލް ް
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ޓކްނިކްގެ ލެކްޗަރަރ އިންނާއި،
މންދޫބުނާއި ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލި ެ
ނތަކުގެ ަ
ސގެ މެމްބަރ ކުންފު ި
ގައި ވަނީ ބާއްވާފައެވެ .މަ ީ
ބއިވެރިވި މި ސެމިނާރގެ ފެސިލިޓޭޓަރުންގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވެ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އިން މަންދޫބުން ަ
ބފުޅުންނެވެ.
ބ ޭ
މަޢްލޫމާތު ދެއްވީ މިދަންނަވާ ޭ
ޓ
 .3އަލްފާޟިލް ފަޔާޒު މަންސޫރު ،ޖެނެރަލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސޭފް ީ
 .4އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު ،އޮކިއުޕޭޝަނަލް ސޭފްޓީ އެންޑް ހެލްތް އާއި ،ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކެމިކަލްސް އެންޑް
ޕެއިންޓް
ލ ޕްރިވެންޝަން
 .5އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މަޖީދު ،ފޯ ް
ޢދު ޙަސަން ،ނެއިބަރހުޑް ސޭފްޓީ އާއި ،ރެގިއުލޭޝަންސް
 .6އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް މު ީ
ބލްޑިންގ ސޭފްޓީ
 .7އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ތަލްޢަތުި ،
މި ސެމިނަރ ގެ ކްލޯޒިންގ ސެރެމަނީ ގައި މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސަޢީދު
ށލަމެވެ.
ބައިވެރިވެފައިވާ ކަން ފާހަގަ ކޮ ް

 .45ޖަމްޢިއްޔާ ތަމްސީލުކުރެވެމުންދާ ކޮމިޓީތައް
ދ
ތިރީގައި މިބަޔާންކުރަނީ ސަރުކާރުން އުފައްދަވާފައިވާ އެކިއެކި ކޮމިޓީތަކުގެ ތެރެއިން މިއެސޯސިއޭޝަނުންބައިވެރިވަމުން ާ
ށ
ކޮމިޓީތަކާއި ،އެކޮމިޓީތަކުގައި ބައިވެރިވާ މަންދޫބުންނެވެ .މިކޮމިޓީ ތަކުގައި މަސީގެ ބައިވެރިވުން އެކަށީގެންވާގޮތަކަށް ކުރިޔަ ް
ގެންދެވިފައިވެއެވެ.
 4237ވަނަ އަހަރު ވެސް ސަރުކާރުގެ އެކި އޮފީސް ތަކުގައި އުފައްދާފައިވާ  37ކޮމިޓީ އެއްގައި މިއެސޯސިއޭޝަނުން ދިޔައީ
ތކާއި،
ޓ ަ
ތން ޙަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ކޮމި ީ
މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ .މިގޮ ު

ނން
ދބުގެ ަ
ނ ބައިވެރިވާ މަން ޫ
އެކޮމިޓީގައި މަސީ އި ް

މިބަޔާން ކޮށްލަނީއެވެ.
އަދި މިނޫނަސް ވަރަށް ގިނަ ވަގުތީ ކޮމިޓީގައި އާއި ބައްދަލުވުން ތަކުގައި މި އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.
ޓ
 45.3ބޯރޑް އޮފް އިންވެސްޓްމެންޓްސް ޓެކްނިކަލް ކޮމި ީ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯން ޤާނޫނުގައި ވާ ގޮތުގެ މަތީން އެކުލަވާލި ބޯރޑް އޮފް އިންވެސްޓްމެންޓްސް ގެ
ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީ ގައި މަސީގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވަނީ މަސީގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާޙުއެވެ.

މިއީ

ލބިގެން މަސީ އަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮނޑިއެކެވެ.
ޤާނޫނަކުން ބާރު ި
 .45.4ކަސްޓަމްސް ވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ ކަސްޓަމްސް ވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ އަށް މިޖަމްއިޢްޔާއިން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ޓްރެޜަރަރ
ބއެވެ .ކަސްޓަމްސް ވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގެ ސަބްކޮމިޓީގެ
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުއްޠަލި ު

ބައްދަލުވުންތައް ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް

ޢާއްމު ގޮތެއްގައި ބާއްވާފައިވެއެވެ.
 .45.5ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރެވެނިއު ބޯރޑް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މިބޯރޑަށް މިޖަމްޢިއްޔާއިން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރ
އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ މުޙަންމަދު އެވެ.
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 .45.6ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޯރޑް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގައި އޮންނަ މިބޯރޑަށް މި ޖަމްޢިއްޔާއިން ޢައްޔަން ކުރައްވާފައިވަނީ
ފޟިލް ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު އެވެ.
ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރ އަލް ާ
 .45.7ބިޒިނަސް ކައުންސިލް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އިން ކުރިއަށް ގެންދަވާ މިކޮމިޓީ އަށް މިޖަމްޢިއްޔާއިން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ނާއިބް
ނނު ޙަލީމް އެވެ.
ރައީސް އަލަފާޟިލް އަޙްމަދު އަލާއު ޢަލީ އާއި ،ނާއިބްރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަދު ާ
 45.8އައިއެލްއޯ ޕްރޮޖެކްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ
އޓަވާ
ނ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބަލަހަ ް
ވލޮޕްމެންޓްގެ ފަރާތު ް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑި ެ

ށ މަސީ އިން ކަނޑައަޅާފައި
މ ކޮމިޓީއަ ް
ި

ވަނީ މަސީގެ ނާއިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަދުނާނު ޙަލީމް އެވެ.

 45.9ނޭޝަނަލް ޓްރައިޕާރޓައިޓް ލޭބަރ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އިން ބަލަހައްޓަވާ މި ކޮމިޓީއަށް މަސީ އިން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ މަސީގެ ނާއިބް
ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަދުނާނު ޙަލީމް އެވެ.
ޓ
 45.:ލޭންޑް ވެލުއޭޝަން ކޮމި ީ
ށ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބަލަހައްޓަވާ ލޭންޑް ވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީއަ ް
ޓގެ މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު އެވެ.
މިއެސޯސިއޭޝަނުން ޢައްޔަން ކޮށްފައިވަނީ މަސީގެ ހިންގާ ކޮމި ީ
; 45.އޮކިއުޕޭޝަނަލް ސޭފްޓީ އެންޑް ހެލްތް އެކްޓް ޓާސްކްފޯސް
އން ބަލަހައްޓަވާ މި ޓާސްކް ފޯސް އަށް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް ި

މަސީ އިން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ މަސީގެ ނާއިބް ރައީސް

އަލްފާޟިލް ޢަދުނާނު ޙަލީމް އެވެ.
 45.32މޯލްޑިވްސް ޖެނުއިން ޕްރޮޑަކްޓް ލޯގޯ އިވަލުއޭޝަން ކޮމިޓީ
ނ މަސީގެ
އ މަސީގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވަ ީ
ޑވެލޮޕްމެންޓްގައި ސެކްރެޓޭރިއެޓް އޮންނަ މި ކޮމިޓީގަ ި
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ި
ދނާނު ޙަލީމް އެވެ.
ނާއިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަ ު
 45.33ޑެންގޫ އައުޓްބްރޭކް ޓަސްކްފޯސް
ޑެންގޫ އައުޓްބްރޭކް ޓާސްކްފޯސް ގައި މި އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވީ މަސީ ގެ ނާއިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަދުނާނު
ޙަލީމް އާއި ،ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސަޢީދެވެ.
ޖ އައިލެންޑް ސްޓްރެޓަޖީ
ބން އެންރ ީ
 45.34ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީ ސްޓެރެންތެނިންގ ލޯ ކާ ަ
މި ކޮމިޓީ އަށް މި އެސޯސިއޭޝަނުން ޢައްޔަން ކޮށްފައިވާ މަންދޫބަކީ މި އެސޯސިއޭޝަންގެ

ނާއިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް

ޢަދުނާނު ޙަލީމް އެވެ.
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މ
 45.35ޗައިނާ މޯލްޑިވްސް ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރީމެންޓް ނިގޯސިއޭޝަން ޓީ ް
ޗައިނާ މޯލްޑިވްސް ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރީމެންޓް ނިގޯސިއޭޝަން ޓީމަށް މަސީ އިން އިން ކަނޑަ އަޅާފައިވަނީ މަސީގެ ރައީސް
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާޙު އެވެ.
މ
 45.36ޗައިނާ މޯލްޑިވްސް ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރީމެންޓް ނިގޯސިއޭޝަން ޓީ ް
ޗައިނާ މޯލްޑިވްސް ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރީމެންޓް ވާރކިންގް ގްރޫޕް ގެ  4ކޮމިޓީ އެއްގައި މަސީ އިން ބައިވެރިވެއެވެ .އެއީ ޓްރޭޑް
ނވެސްޓްމެންޓްސް ގްރޫޕް ގައި
ޟލް ޢަބްދުﷲ ޞާލިޙު އަދި އި ް
އިން ސަރވިސް ވާރކިންގ ގްރޫޕް ގައި ބޯޑް މެންބަރ އަލްފާ ި
ދނާނު ޙަލީމް އެވެ.
ނާއިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަ ު
ސކްފޯސް
 46.37ނޭޝަނަލް ޑެންގޫ ޓަ ް
މި ޓާސްކްފޯސް ގައި މި އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ

މަސީ ގެ ނާއިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަދުނާނު ޙަލީމް

އާއި ،ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސަޢީދެވެ.

 .46ޖަމްޢިއްޔާ ބައިވެރިވާ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ،ޖަމާޢަތްތައް
 .3ސާރކް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކައުންސިލް
 .4މާސްޓަރ ބިލްޑަރސް އެސޯސިއޭޝަން – މެލޭޝިޔާ
 .5ސްރީލަންކާ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ
 .6އިންޓަރނޭޝަނަލް ފެޑެރޭޝަން އޮފް އޭޝިއާ އެންޑް ޕެސިފިކް ކޮންޓްރެކްޓަރސް އެސޯސިއޭޝަން (އިފޮޕްކާ)
 .7މޯލްޑިވްސް އެމްޕްލޯޔަރސް ފޯރަމް

 .47ކުރެވުނު ދަތުރުތައް
7 .3

ފެބްރުއަރީ

ލ
އިންޓަރނޭޝަނަ ް
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ނ
އި ް

ނ
ފެޑެރޭޝަ ް
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ފެބްރުއަރީ
އޮފް
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އޭޝިއަން

އށް
ަ

ޑ
އެން ް

މެލޭޝިއާގެ
ވެސްޓާރން

ރގައި
ކުއާލަލަމްޕޫ ު
ޕެސިފިކް

ބޭއްވުނު

ކޮންޓްރެކްޓަރސް

އެސޯސިއޭޝަންސްގެ  5:ވަނަ މިޑްޓަރމް އެގެޒެކެޓިވް ބޯރޑް މިޓިންގ ގައި މަސީގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވިއެވެ.
މިގޮތުން އިފޮޕްކާގެ އެގެޒެކެޓިވް ބޯރޑް މެމްބަރ މަސީގެ އޭރުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު
ޢަލީ ޖަނާޙުގެ އިތުރުން މަސީގެ އޭރުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު އާއި ،ދެ ނާއިބް ރައީސުން
ކަމުގައިވާ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަލާއު ޢަލީ އާއި ،އަލްފާޟިލް ޢަދުނާނު ޙަލީމް އާއި ،ޓްރެޜަރަރ ގެ އެހީތެރިޔާ
ލ
އއި ،އަލްފާޟި ް
އަލްފާޟިލް އަމީން މުޙައްމަދާއި ،ބޯރޑް މެންބަރުން ކަމުގައިވާ އަލްފާޟިލް ސަޢުދުﷲ ޙިލްމީ ާ
މުޙައްމަދު ޖިލްވާޒު ޖަޢުފަރާއި ،އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސަޢީދާއި ،އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޙަބީބު ބައިވެރިވިއެވެ.
ނޑް ޕަބްލިކް ވާރކްސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު
އ ް
މިދަރުރުގައި ކުރީގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ެ
މަޢްރޫފް ޖަމީލާއި މަސީގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު އާއި ،އެގެޒެކެޓިވް ބޯރޑްގެ މެންބަރުން
ބައްދަލުކުރައްވައި އެމަނިކުފާނު ދިވެހި ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ އަށް ކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަން
ޔ
ކޮށް މަސީ ގެ  34ވަނަ އަހަރީ ޙަފްލާގައި ދިނުމަށް އިޢްލާން ކުރި އައްޑަނަ އާއި ،މަސީ ގެ ހަނދާނީ ހަދި ާ
)Annual Report 2017, Maldives Association of Construction Industry (MACI

23

އެމަނިކުފާނާއި ޙަވާލު ކުރެވުނެވެ .އަދި ބައެއް މައްސަލަތަކާއިމެދު އެމަނިކުފާނާއެކު ނުރަސްމީ މަޝްވަރާވެސް
ކުރެވުނެވެ.
 23 .4ޖޫން  4237އިން  35ޖޫން 4237

ނޝަނަލް ލޭބަރ
އަށް ޖެނީވާގައި ބޭއްވުނު  326ވަނަ އިންޓަރ ޭ

ކޮންފަރެންސްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްޕްލޯޔަރުންގެ ފަރާތުން

މަސީގެ ނާއިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަދުނާނު ޙަލީމް

ބައިވެރިވިއެވެ.
ފޑެރޭޝަން އޮފް
 4237 .5ނޮވެމްބަރ މަހުގެ  38އިން ; 3އަށް ޖަޕާނުގެ ޓޯކިޔާގައި ބޭއްވި އިންޓަރނޭޝަނަލް ެ
އ
އޭޝިއަން އެންޑް ވެސްޓާރން ޕެސިފިކް ކޮންޓްރެކްޓަރސް އެސޯސިއޭޝަންސްގެ  64ވަނަ ކޮންވެންޝަންގަ ި
ޢލީ ޖަނާޙު އާއި،
މަސީގެ ވަފްދެއް ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ .މި ވަފްދުގައި މަސީގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ަ
ނާއިބް ރައީސުން ކަމުގައިވާ އަލްފާޟިލް ޢަދުނާނު ޙަލީމް އާއި ،އަލްފާޟިލް އަހްމަދު އަލާއު ޢަލީ އާއި ،ބޯރޑް
ލ
ލޙާއި ،އަލްފާޟި ް
ޢބްދުﷲ ޞާ ި
ފޟިލް ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދާއި ،އަލްފާޟިލް ަ
މެންބަރުން ކަމުގައިވާ އަލް ާ
ޙުސައިން މުޙައްމަދު ބައިވެރިވިއެވެ .އަދި ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯރޓްސް ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ފަރާތުން އެ
ކުންފުނީގެ ޗީފް އޮޕްރޭޓިންގ އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އާމިނަތު ސޫޒަން ބައިވެރިވިއެވެ.
ސ
މިކޮންވެންޝަންގައި މަސީގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާޙު އިފޮޕްކާގެ  4ވަނަ ނާއިބް ރައީ ް
ކަމަށް ޢައްޔަން ކުރައްވައި މަޤާމުގެ ހުވައި ކުރެއްވިއެވެ .އަދި މަސީގެ ފަރާތުން އިފޮޕްކާގެ އެގެޒެކެޓިވް ބޯރޑް
އ
އބް ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަލާއު ޢަލީ ޢައްޔަން ކުރައްވައި މަޤާމުގެ ހުވަ ި
މެންބަރ ކަމަށް މަސީގެ ނާ ި
ކުރެއްވިއެވެ.
މީގެ އިތުރުން އިފޮޕްކާގެ  7ކޮންވެންޝަން ގައި ބައިވެރިވެފައިވާތީ މަސީގެ ނާއިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް އަހްމަދު
ށ އިފޮޕްކާގެ 7
ފޟިލް ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު އަ ް
ނބަރ އަލް ާ
ހންގާ ކޮމިޓީގެ މެ ް
އަލާއު ޢަލީ އަށާއި ،މަސީގެ ި
ކޮންވެންޝަން ޕާރޓިސިޕޭޝަން ޕްލާގް ލިބިވަޑައިގަތެވެ .މީގެ ކުރީން މި ޕްލާގް މަސީގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް
މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާޙު އަށްވެސް ވަނީ ލިބިވަޑައިގެންފައެވެ.

 .48ދަތުރު ތަކަށް ސްޕޮންސަރުން ކުރެއްވި ޚަރަދު
މިވޭތުވެދިޔަ ދައުރުގައި ރާއްޖޭއިން ބޭރަށް މަސީގެ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ ދަތުރުތަކަށް އެދަތުރު ތަކުގައި ބައިވެރިވި
މެންބަރުންނާއި ،އަދި ސްޕޮންސަރުން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުގެ ތަފްޞީލު މިބަޔާން ކޮށްލަނީއެވެ.

މިއީ އިފޮޕްކާގެ މިޑްޓާރމް

ބޯޑު މީޓިންގ އަށް ކުއާލަލަމްޕޫރަށާއި ،އިފޮޕްކާގެ ކޮންވެންޝަން އަށް ޓޯކިޔޯ އަށް ކޮށްފައިވާ ދަތުރުގެ ޚަރަދުތަކެވެ.

ދަތުރު ގައި ބައިވެރިވި ފަރާތް

ކުރެއްވި ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ (ރ)

މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާޙު (ކޭއެލް  3އަދި ޓޯކިޔޯ  4އަށް)

44289:.43

އަޙްމަދު އަލާއު ޢަލީ (ކޭއެލް  3އަދި ޓޯކިޔޯ  3އަށް)

3399:;.24

ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު (ކޭއެލް  3އަދި ޓޯކިޔޯ  3އަށް)

3375:8.24

ޢަބްދުﷲ ޞާލިޙު (ޓޯކިޔޯ  1އަށް)

:5::6.:2

ޙުސައިން މުޙައްމަދު (ޓޯކިޔޯ  1އަށް)

:5::6.:2
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ޢަދުނާނު ޙަލީމް (ކޭއެލް  3އަދި ޓޯކިޔޯ  3އަށް)

324588.24

މުޙައްމަދު ޖިލްވާޒު ޖަޢުފަރު (ކޭއެލް  3އަށް)

63;;4.43

މުޙައްމަދު ސަޢީދު (ކޭއެލް  3އަށް)

63;;4.43

ސަޢުދުﷲ ޙިލްމީ (ކޭއެލް  3އަށް)

564:4.43

ޙަސަން ޙަބީބު (ކޭއެލް  3އަށް)

564:4.43

އަމީން މުޙައްމަދު (ކޭއެލް  3އަށް)

564:4.43

ރޖިސްޓްރޭޝަން)
އިބްރާހީމް މުއްތަލިބު ( ޓޯކިޔޯ ެ

9932.22

މ
ޙއްމަދު ޖިލްވާޒު ޖަޢުފަރާއި ،އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސަޢީދާއި ،އަލްފާޟިލް އިބްރާހި ް
މީގެ ތެރެއިން އަލްފާޟިލް މު ަ
މުއްތަލިބު އިފޮޕްކާ ޓޯކިޔޯ ކޮންވެންޝަންގައި ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށްފަހު ބައެއް ސަބަބު ތަކާހުރެ ޓޯކިޔޯ އަށް ދަތުރު ކޮށްފައި
ނުވެއެވެ.
މިދަތުރުތަކުގައި މަސީގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާޙު އާއި ،ނާއިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަލާއު
ޢަލީ އާއި ،ބޯޑު މެންބަރ އަލްފާޟިލް ޙުސައިން މުޙައްމަދު އެހެން ބައެއް މެންބަރުންގެ ދަތުރުގެ ބައެއް ކަނަކަމުގައިވެސް
ށލަމެވެ.
އެހީތެރިވެފައިވާ ކަން ފާހަގަ ކޮ ް

 .49ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް
ނ
އދި ދިވެހި ކޮންސްޓްރަކްޝަ ް
ަ
އހެނިހެން ޙަރަކާތްތަކާއިއެކު
ެ
ކުރިއަށް އޮތް ދައުރުގައި ވެސް ކޮމިޓީތަކާއި ،އިތުރު
އިންޑަސްޓްރީގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގެ އިތުރުން މިބަޔާން ކުރާ މަސައްކަތް ކުރުމަށާއި ،މިދާއިރާތަކުގައި އިތުރު
މަސައްކަތް ކުރުމަށްވަނީ ރޭވިފައެވެ .އަދި ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށާއި ،މަސީ ކޮމްޕްލެކްސް ބިނާ
އރާ އެއްގައި މަސައްކަތް ވަނީ
ކުރުމަށާއި ،މިއިންޑަސްޓްރީގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ހޯދައި ދިނުމަށް ފުޅާދާ ި
ރޭވިފައެވެ.
ލ ކުރުމަށާއި ،ދިވެހި
ބބުން ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައް ު
 .3ޓެންޑަރ ކުރުމުގައި ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ބަންޑަލް ކުރުމުގެ ސަ ަ
ކޮންޓްރެކްޓަރުން ޚާއްޞަ ކޮށް މެދު އަދި ކުދި ކޮންޓްރެކްޓަރުން ގެ ޙިމާޔަތުގައި މަސައްކަތް ކުރުން،
އލުން މުރާޖަޢާ ކުރުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ސަރުކާރާ އެކު
 .4ކޮންޓްރެކްޓަރސް ރެޖިސްޓްރޭޝަންގައި ބޭނުންކުރާ ގްރޭޑިން ަ
މަސައްކަތް ކުރުން،
ބރު އަޅައި މަސައްކަތް
ށހެޅުމަށް ާ
ތންގެ މަޖިލީހަށް ހު ަ
 .5އޮކިއުޕޭޝަނަލް ސޭފްޓީ އެންޑް ހެލްތް އެކްޓްގެ ބިލް ރައްޔި ު
ކުރުން،
 .6އިންޑަސްޓްރިއަލް ރިލޭޝަންސް ގެ އެކްޓްގެ ބިލްފުރިހަމަ ކުރުމުގައި ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކާއެކު މަސައްކަތް ކޮށް
މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ބާރު އެޅުން،
 .7ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އިނާމު ދިނުމުގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިއުން،
ކ
ޓޓިއުޝަން ތަކާއެ ު
ހން ތަމްރީނު ކުރުމަށް އިންސް ި
ނންވާ މީ ު
 .8ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ގެ ދާއިރާތަކަށް ބޭ ު
މަސައްކަތް ކުރުން،
ނ
ނކަމާއި ބެހޭ ގޮތު ް
ށ އެކަ ް
ރ ކަންކަން ފާހަގަ ކޮ ް
 .9ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީގެ ތަރައްޤީ އަށް ކުރަން ހު ި
ސަރުކާރާއި ،ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކާއެކު މަސައްކަތް ކުރުން،
ތ
ދނުމުގެ މަސައްކަ ް
ނށް ހޯދައި ި
ލ ކޮންޓްރެކްޓަރުން ަ
ނ ބަދަ ު
ނނަ ބަދަލާއި،ފައިސާގެ އަގަށް އަން ަ
 .:މުދަލުގެ އަގަށް އަ ް
އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުން،
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ގ
މ ެ
; .ހުޅުމާލޭގައި "މޯލްޑީވްސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ހައުސް" ގެ ނަމުގައި މަސީ ކޮމްޕްލެކްސް ބިނާ ކުރުމަށް ބިން ހޯދު ު
މަސައްކަތްކުރުން،
 .32ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިންބޭރުގައި މަސީ ތަމްސީލުކުރުން،

 .33މެލޭޝިޔާގައި އޮންނަ އިފޮޕްކާގެ  38ވަނަ މިޑްޓަރމް ބޯޑްމީޓިންގ ގައި އާއި ،ޖަޕާންގައި އޮންނަ އިފޮޕްކާގެ  42ވަނަ
ކޮންވެންޝަން ގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލު ކުރުމުގެ ގޮތުން ބައިވެރިވުން،

 .34ބޭރުގެ އިތުރު ޤައުމުތަކުގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެސޯސިއޭޝަންސް ތަކާއި ،ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް ތަކާއި
މަސީއާއި ދެމެދު ގުޅުން ޤާއިމް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން،
 .35މަސީ އިން ނެރެފައިވާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓްތަކުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާއި ބެހޭ ފޮތް ޗާޕްކޮށްގެން ނެރުމަށް
މަސައްކަތް ކުރުން،
ބޑް ބެހެއްޓުމާއި ،ޓީވީ އާއި މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް
ލ ޯ
 .36ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ސަލާމާތާއި ،ރައްކާތެރިކަމާއި ބެހޭ ބި ް
ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން،

 .4:ނިންމުން
ވޭތިވެދިޔަ  4237ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައިވެސް ޖަމްޢިއްޔާއިން އިންޑަސްޓްރީގެ ކުރިއެރުމާއި ،ތަރައްޤީ އަށްޓަކައި އަދި
މެންބަރުންގެ ޙައްޤުތައް ދިފާޢު ކުރުމުގެ ގޮތުން ގިނަ ގުނަ

ޖހުމާއި
މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާކަމުގައި މިދަންނަވަނީ ހިތްހަމަ ެ

ސއްކަތް ތަކެއް ކުރެވިފައިވާކަން
ކއް ކުރެވި އަދި އެސޯސިއޭޝަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އާ މަ ަ
އެކުގައެވެ .ގިނަ މަޝްވަރާ ތަ ެ
އަހަރެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކޮށްލަނީ ހިތްހަމަޖެހުމާއެކުގައެވެ .ވޭތުވެދިޔަ  4237ވަނަ އަހަރުވެސް ނިމިގެން ގޮސްފައިވަނީ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖީޑީޕީ އަށް ދެވަނަ އަށް އެންމެ ގިނައިން ޙިއްޞާ ކުރާ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދުގެ ދެވަނަ އިންޑަސްޓްރީ އަކީ
ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ކަމުގައި އޮވެގެން ކަން މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަ ކޮށްލަމެވެ.
މަސީ އިން މެދު ނުކެނޑި ކުރަމުންދިޔަ މަސައްކަތްތަކުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކޮންސްޓްރަކްޝަން
ނ ފަދަ
ކުންފުނިތަކަށާއި ،ވަޑާން ކުރު ް

އ
ށ ސަރުކާރުގެ ލޯނު ސްކީމުން ބައެ ް
ގތުމަށް ލުއި ލޯނު ދެއްވުމަ ް
މަސައްކަތްތައް ފަށައި ަ

އަދި

ނ
ނުހަ ު

ޚާއްޞަ

ކުރައްވައި

ފަސޭހަ

ލުއި

ގޮތެއްގައި

ލޯނު

ދެއްވުމަށް

އސަވާފައިވާތީ
ހަމަޖަ ް

ސަރުކާރަށް

އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
އަދި ޖަމްޢިއްޔާގެ ޙަރަކާތްތައް އިތުރުކޮށް ފުޅާ ކުރުމަށްޓަކައި ޖަމްޢިއްޔާގެ މެމްބަރުން
ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި އެއްބާރުލުން ދެއްވުމަށް ގޮވާލަމެވެ .މިހާރުވެސް

މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް މަސީގެ

ޢާއްމު މެމްބަރުންގެ ފަރާތުން ކަމަކަށް އެދޭ

ށއިލްތިމާސްކުރަމެވެ.
އބެވުމަ ް
ދވާފަދައިން ސާބިތުވެ ތި ް
ގން ަ
ހިނދު އިޖާބަ ދެއްވަމުން ެ

އަދި ރާއްޖޭގައި ކޮންސްޓްރަކްޝަން

ތގައި ބައިވެރިވެ އިންޑަސްޓްރީގެ ތަރައްޤީ އަށާއި ،އިންޑަސްޓްރީ
މަސައްކަތް ކުރާ އެންމެހައި ފަރާތްތައް މަސީގެ މެންބަރުންގެ ގޮ ު
ލ
ވ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ގޮވާ ާ
އ އެންމެން އެކީ އެކަތިގަނޑަކަށް ެ
ޖހުންތަކުން އަރައިގަތުމުގަ ި
ދ ގޮން ެ
އަށް ކުރިމަތި ވަމުން ާ
އިލްތިމާސް ކުރަމެވެ.

; .4ޝުކުރު
ނށެވެ.
ވތި މެމްބަރުން ަ
ލބު ެ
މިރިޕޯޓް ނިންމާލަމުން އަޅުގަނޑު އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ޝުކުރު ދަންނަވާނީ ޖަމްޢިއްޔާގެ ޮ

އ
އެ ީ

ރ
ދ އެއްބާ ު
ލބެމުން ާ
ގ ފަރާތުން ި
އ ކަމަށްވެފައި ޖަމްޢިއްޔާގެ ޢާއްމު މެންބަރުން ެ
ބއިމީހުންނަށްޓަކަ ި
ނ އެ ަ
މިޖަމްޢިއްޔާ ދެމި އޮންނަ ީ
ލެއްވުމާއި އެހީތެރިކަމަށްޓަކައެވެ.
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އަދި ވަކިން ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން ޖަމްޢިއްޔާ ހިންގުމަށާއި ،ޖަމްޢިއްޔާގެ އެކި އެކި
ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެ ދެއްވާ މަސީ އަށް ކޮށްދެއްވި ޚިދުމަތާއި،
އެހީފުޅު ތަކަށް

މަސީގެ ޚިދުމަތުގައި ހޭދަކޮށްފައިވާ ވަގުތާއި ،ދެއްވި

މަސީގެ ޢާއްމު މެންބަރުންނާއި އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި

ރ
ހިތުގެ އެންމެ ފުންމިނުން ޝުކު ު

ތރިވެދެއްވުމުގައިއާއި ،މަސީގެ
މސީގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމުގައި އާއި ،އެކި ގޮތްގޮތުން އެހީ ެ
ދަންނަވަމެވެ .މީގެ އިތުރުން ަ
ޙަރަކާތްތައް ސްޕޮންސަރ ކޮށް މަސީ އަށް އެހީތެރިވެދެއްވި އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް މިފުރުޞަތުގައި ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު
ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ

ށ މަސީ އިން ކުރިއަށް ގެންދާ
ލ މައްސަލަތަކުން އަރައިގަތުމަ ް
މާ ީ

މަސައްކަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ކޮށްދެއްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްތަކާއި،
މނުއްވާފައިވާތީ
އޞަ ބައެއް ހި ަ
ނ ސްކީމްގައި ކޮންސްޓްރަކްޝަން އަށް ޚާ ް
ތކާއި ،އަދި ލޯ ް
އަ ޅުއްވަމުން ގެންދަވާ ފިޔަވަޅު ަ
ދ މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން
މއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ .އަ ި
ކފާނަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަ ާ
އެކަންކަން ފާހަގަ ކޮށް އެމަނި ު
އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ކުރައްވާފައިވާ މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް އެމަނިކުފާނަށްވެސް
ލ
މކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮންރަބް ް
ކތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮ ި
ވމެވެ .މީގެ އިތުރުން މި މަސައް ަ
މިފުރުޞަތުގައި ޝުކުރު ދަންނަ ަ
ދ
ނސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އޮންރަބްލް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޖިހާ ު
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސަޢީދު އާއި ،މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭ ް
ކުރައްވާފައިވާ މަސައްކަތްތައްވެސް މިފުރުޞަތުގައި ހަނދާންކޮށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
ޅވެ
އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާ އަކީ މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީގެ ޚިދުމަތް ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ފު ާ
މ
ތަރައްޤީވެ ،އޭގެ ސަބަބުން ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ދިމާވެމަފައިވާ މައްސަލަތައް ގިރާ ކޮށް މެމްބަރަ ކުންފުނިތަކާއެކު އެން ެ
ފައިދާހުރި މައިދާނުގައި ޙަރަކާތްތެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު މާތް ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ މިންވަރު ކުރެއްވުމެވެ .އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ
އންޑަސްޓްރީ
ދގެ ކުރިއެރުން މިންވަރު ކުރެއްވުމެވެ .އަދި ދިވެހިންގެ މި ި
ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީ އަށް ތާއަބަ ު

ށ
ކ ް
އިތުރަށް ތަރައްޤީ ޮ

ޓރީ ކުރި އަރައި ތަރައްޤީ ވަމުން ދިއުމުގެ ކުޅަދާނަކަން ދިވެހި
ކުރިޔަށް ގެންދިއުމާއި ،ދިވެހިޒުވާނުންގެ އަތްމަތީގައި މިއިންޑަސް ް
ނވަރު ކުރެއްވުމެވެ.
މތްﷲ މި ް
ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް ާ
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