ނ
ބޔާ ް
މަސީގެ ރައީސް ގެ ަ

މދު ޢަލީ ޖަނާޙު
ޙއް ަ
މު ަ
ސ
އ ް
އރުގެ ރަ ީ
ސގެ  14ވަނަ ދަ ު
މަ ީ

ގަދަކީރިތި ވަންތަ ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު ކުރަމެވެ .އެކަލާނގެއީ އިންސާނާ މި ބިމުގައި ޚަލީފާކަމުގައި
ލެއްވި ރަސްކަލާނގެއެވެ.
ޔ
ޔގައި ވޭތިކުރާނޭ ގޮތުގެމަގު ދައްކަވައިދެއްވުމަށް މިދުނިޔެއަށް ފޮނުއްވެވި އެންމެ މާތް ނަބިއް ާ
އެކަލާނގެ އިންސާނުން މިދުނި ޭ
މުޙައްމަދު ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައި ވަސައްލަމްއަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުމަށް އެދި ދުޢާކުރަމެވެ .އަދި މިދުޢާގައި
އެކަލޭގެފާނުގެ އާލުއަޞްޙާބުން ޝާމިލްކުރަމެވެ.
ވޭތުވެގެން މިދިޔައީ މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ (މަސީ) އަށް ގޮންޖެހުންތައް ގިނަ،
ތ
ތފާ ު
އ ވޭތުވެ ދިޔަ ދައުރަކީ ަ
އރު އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގަ ި
ނ ބަލާ ި
ރވުނު ދައުރެކެވެ .މިގޮތު ް
ބިނާކުރަނިވި މަސައްކަތްތައް ކު ެ
ނ
ގިނަ ގޮތްގޮތުން މިއެސޯސިއޭޝަން އަށާއި މިއިންޑަސްޓްރީއަށް ގިނަ ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބިފައިވާ ދައުރެކެވެ .ގިނަގު ަ
ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވީނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން ވާނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިންގާކޮމިޓީއާއި ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންނާއި އަދި
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ތ
ކންކަމުގައި އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި އެވަގުތަކަށް އެޅެން އޮ ް
ފތު ަ
މަސީގެ ޢާއްމު މެމްބަރުންގެ ޚިޔާލު ހޯދައި ،ކުރިމަތިވި ތަ ާ
އެންމެ

ހަރުދަނާ

ފިޔަވަޅު

ތަކެއް

އަޅާފައެވެ.

އަދި

އެމައްސަލަތައް

ކަމާބެހޭ

ވުޒާރާތަކާއި

ކެނޑިނޭޅި

އޮފީސްތަކަށް

ޖ ގިނަކަންކަމުގައި ނެރެދެވިފައިވާނޭ ވާހަކަވެސް އުފަލާއި އެކު ދަންނަވަމެވެ.
ހުށަހަޅަމުންގެންގޮސް އޭގެ ނަތީ ާ
ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ރިޕޯރޓަށް އަޅުގަނޑު ފޮނުވި ބަޔާނުގައިވެސް ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް މި ފަހަރުގެ ބަޔާނުގައިވެސް
ފާހަގަ ކޮށްލަން އެބަޖެހެއެވެ.
މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ހިންގަމުން މިގެންދަނީ މުޅި އިންޑަސްޓްރީގެ ލާބައާއި
ކޓަރުންނަށް އެއްވެސް ތަފާތު ކުރުމެއް ނެތިއެވެ .މުޅި މި އިންޑަސްޓްރީގެ
މަންފާއަށް ،ކުދި ބޮޑު އަދި މެދުފަންތީގެ ކޮންޓްރެ ް
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.
އަބަދުވެސް

އަޅުގަނޑު

ދަމަހައްޓުމަށެވެ.

ފއިވާނީ
ބަލާ ަ

މަޝްވަރާގެ

ނ
އުޞޫލު ް

މިއެސޯސިއޭޝަންގެ

ނިންމުންތައް

ދ
އާދަކާ ަ

ނިންމުމުގެ

އާދައިގެ ގޮތުން މަސީގެ ރަސްމީ ޙަރަކާތެއްގައި ރައީސްގެ ޙައިސިއްޔަތުން ވާހަކަ ދެއްކިނަމަވެސް ،ހިންގާ

ކޮމިޓީއާއި މަޝްވަރާ ނުކޮށް އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ހައިޞިއްޔަތުން އެއްވެސްކަމެއް ކޮށްފައެއް ނޯންނާއެވެ .އެހެންގޮތަކަށް
ފއިވާނީ "ކަލެކްޓިވް ޑެސިޝަންސް" ގެ ގޮތުގައި މަސީގެ
ނތަކެއް ނިން ަ
އންމެހާ ނިންމު ް
ެ
ދަންނަވާނަމަ އަޅުގަޑުމެންގެ
ޅގަނޑަށް 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 .އަޅުގަނޑުމެންފަދަ ބޮޑު އިންޑަސްޓްރީއަކަށް މިފަދަ ހިތްހަމަ ޖެހުން ލިބިގެން
ދިޔުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިޔަފާރި ތަކުގެކުރިމަގަށް ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ .އަޅުގަނޑުމެން މިއުޞޫލުން މަސައްކަތް ކުރަމުން
ދިޔަނަމަވެސް

އަޅުގަނޑުމެންގެ

ޚިޔާލު

އަޅުގަނޑު

ބުނަންޖެހުނު

ތަނެއްގައި

ހނު
ޖ ު
ބުނަން ެ

ވަގުތެއްގައި

ހ
ފަސްނުޖެ ި

ނގޮސްފައެވެ.
އަޅުގަނޑުމެންވާނީ ބުނަމުން ގެ ް
އަޅުގަނޑު މިދެންނެވި ވާހަކަތަކުގެ ހެއްކަކީ މިއަދު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ތަފާތު ކޮމިޓީގައި މަސީ ދަނީ ތަމްސީލް ކުރަމުންނެވެ.
ރ
ވއެވެ .ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މާލީ އިދާ ާ
އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚިޔާލާއި ނުލައި ބޮޑެތި ކަންތައްތައް ނުނިންމަ ަ
ތަކާއި މިޝަންތަކުން އަޅުގަނޑުމެންނާއި މަޝްވަރާ ކުރުމަކީ އެބޭފުޅުންގެ އެންމެބޮޑު އެއް ހިތްހަމަޖެހުން ކަމުގައި ދެކެއެވެ.
އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި މިއީ މިއެސޯސިއޭޝަންގެ ލީޑަރޝިޕް ޒަމާނުއްސުރެ ހިނގަމުންއައި ގޮތުގެ ސަބަބުން ލިބިފައިވާ
ކާމިޔާބެކެވެ.
ނ
އހަރު ް
މ ދާއިރާގައި މަސީ ޙަރާކާތް ތެރިވުމަށް  2008ވަނަ ަ
ނ ކުރަމުންދާއިރު ބައިނަލްއަޤްވާ ީ
ނ ކަންކަ ް
މި ދެންނެވި އުސޫލު ް
ފެށިގެން މަސީވަނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ފެޑެރޭޝަން އޮފް އޭޝިޔަން އެންޑް ވެސްޓަރން ޕެސިފިކް ކޮންޓްރެކްޓަރސް
ނވެސް މަސީއިން
ޢއްޔާގެ ދެވަނަ ނައިބްރައީސް ކަ ް
އެސޯސިއަންގައި ( )IFAWPCAބައިވެރިވެފައެވެ .އަދި އެޖަމް ި
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ގ
ފށުމާއެކު މަސީ އަށް މި ފެޑެރޭޝަން ެ
ވނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަސް ެ
ކރަމުންނެވެ .މިހިނގާ ަ 2017
 2017ގެ ޓަރމްގައި މިދަނީ ު
ދޔަ
 1ވަނަ ނާއިބް ރައީސް ކަން ލިބޭނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ވޭތިވެ ި

 5އަހަރު  IFAWPCAގެ ހިޔުމަން ރިސޯސް 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 ީ
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.
ނިމިގެން މިދާ ދައުރުގައި މަސީގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން އެމެމްބަރެއްގެ ދައުރު އަދާ ކުރުމުގައި މަސީއަށާއި އަޅުގަނޑަށް
ދެއްވި

އެއްބާރުލުމަށާއި،

ދ
އަ ި

މިއިންޑަސްޓްރީ

އަށާއި

ޤައުމަށް

ކޮށްދެއްވި

ބުރަ

މަސައްކަތަށް

ފށުން
ފަށް ަ

ރ
ޝުކު ު

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

މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާޙު
މަސީގެ  41ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސް
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އަހަރީ ރިޕޯރޓް 6104

 .4ތަޢާރަފް
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  6146ވަނަ އަހަރުގައިވެސް ހިގަމުންގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

 .6ހިންގުން
 .6.4އިދާރީ ހިންގުން
ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައިވެސް މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ (މަސީ) ގެ އިދާރީ
ގންދިޔައީ މި އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް އާއި ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ލަފާއާއި ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް
ހިންގުން ހިންގަމުން ެ
ނ
ބއްލެވުމުގެ ދަށުންނެވެ .ހިންގު ް
ތކާއި އެއްގޮތަށް ނާއިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަދުނާނު ޙަލީމްގެ ެ
ޕްރޮމޯޝަން ކޮމިޓީގެ ނިންމުން ަ
އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކަމުގެ މަޤާމު އުފައްދައި އެމަޤާމަށް މީހަކު
ހަމަޖެއްސުނެވެ.

 .6.6ޖަމްޢިއްޔާގެ 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 ޮ
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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.

 .3ހިންގާ ކޮމިޓީ
 6146ވަނަ އަހަރު ފެށުނު އިރު ޙަރަކާތްތެރިވަމުންދިޔައީ މަސީ ގެ  43ވަނަ ހިންގާ ކޮމިޓީއެވެ .އެގޮތުން

 6146ވަނަ

ލނީއެވެ.
ނންތައް މިދަންނަވާ ަ
އަހަރުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައި ގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ ަ
ރސޯރޓްސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރިއިވެޓް ލިމިޓެޑް
 .4ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާހު ،ހޮޓެލްސް އެންޑް ި
ދނާނު ޙަލީމް ،އަލިހަވާސާ ކޮންސްޓަރަކްޝަން އެންޑް ކާޕެންޓްރީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 .6ނައިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަ ު
 .3ނައިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް އަލާއު އަލީ ،އެލިއާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 .1ޚަޒާންދާރު އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޙަބީބު ،މިމްސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 .5ޚަޒާންދާރުގެ 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 ި
 .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
 6146ވަނަ އަހަރު ފެށުނު އިރު ޙަރަކާތްތެރިވަމުންދިޔަ ހިންގާ ކޮމިޓީގެދައުރު
ގުޅިގެން  43މާރޗް 6146

 6146މާރޗް މަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވުމާއި

ނ
ބކުރެވުނު މަސީ ގެ  41ވަ ަ
އމު ޖަލްސާގައި އަލަށް އިންތިޚާ ު
ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވުނު އަހަރީ ޢާ ް

ލނީއެވެ.
ހިންގާ ކޮމިޓީ މިދަންނަވާ ަ
1

ރސޯރޓްސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރިއިވެޓް ލިމިޓެޑް
ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާހު ،ހޮޓެލްސް އެންޑް ި

ދނާނު ޙަލީމް ،އަލިހަވާސާ ކޮންސްޓަރަކްޝަން އެންޑް ކާޕެންޓްރީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 2ނައިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަ ު
 3ނައިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް އަލާއު ޢަލީ ،އެލިއާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
4

ޚަޒާންދާރު އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޙަބީބު ،މިމްސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

5

ޚަޒާންދާރުގެ އެހީތެރިޔާ އަލްފާޟިލް އަމީން މުޙައްމަދު ،އަފާމީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ބޯރޑް މެމްބަރުން
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6

6

ލހު ،ދަމާސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޞާ ި

7

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސަޢީދު ،މާރިސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

8

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު ،އަމިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

9

އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޝަމީމު ،އިނޯކާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 10އަލްފާޟިލް ޙުސައިން މުޙައްމަދު ،އީވް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 11އަލްފާޟިލް ސަޢުދުﷲ ޙިލްމީ ،ސްވިފްޓް އިންގިނިއަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 12އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަސްލަމް ،ވިއު ބިލްޑަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ބ ،އަމޭން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ލ ު
 13އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް މުއްތަ ި

 6146 .1ވަނަ 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

ބރާހީމް މުއްތަލިބް
 .4ބޯރޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް އި ް
 .4.3މީޑިޔާ ކޮމިޓީ
 .4ރައިސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާހު

ޗެއަރމަން
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ބދުﷲ މުޙައްމަދު
 .2ބޯރޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަ ް
ދނާން ޙަލީމް
 .3ނާއިބު ރައިސް އަލްފާޟިލް ޢަ ު

ވައިސްޗެއަރމަން
ސެކްރެޓަރީ

 .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
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 14ޖެނުއަރީ  6146އިން  34ޑިސެމްބަރ  6146އަށް މަސީގެ އެގެޒެކެޓިވް ބޯޑުގެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވުނު ގޮތް މި ބަޔާން
ކުރަނީއެވެ .އިންޑަސްޓްރީ އަށް ކުރިމަތިވާ މުހިންމު މައްސަލަތަކާއި ،ސަރުކާރުން މަޝްވަރާ ބޭނުންވާ ކަންކަމުގައި މަޝްވަރާ
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ލވެ.
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 .7ހިންގާ ކޮމިޓީ އަށް އައި ބަދަލު
ފހު މަސީގެ  41ވަނަ ދައުރުގެ
 6146ވަނަ އަހަރު އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާގައި އަލަށް އިންތިޚާބު ކުރެވުނު ހިންގާ ކޮމިޓީ އަށް ަ
އއްވެސް މަޤްބޫލް އުޒުރެއްނެތި ޙާޒިރުނުވުމުގެ ސަބަބުން ބޯރޑް މެމްބަރ ހަސަން ޝަމީމް އަދި
ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތަކަށް ެ
ބޯރޑް މެމްބަރ މުހައްމަދު އަސްލަމް ވަނީ މަސީގެ އެގެޒެކެޓިވް ބޯރޑުން ޤަވާއިދުގައިވާ ވާގޮތުގެ މަތިން  31އޯގަސްޓް 6146
ވަކިކުރެވިފައެވެ.
)Annual Report 2016, Maldives Association of Construction Industry (MACI

10

 .8ހިންގާ ޤަވާޢިދަށް ގެނެވުނު ބަދަލު
 2016ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޖަލްސާ ގައި ހިންގާ ޤަވާޢިދަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

 .9އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ
މިއެސޯސިއޭޝަންގެ  2016އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާއްމުޖަލްސާ ބޭއްވުނީ

 13މާރޗް  2016ދުވަހުގެ ރޭ ޝީ ބިލްޑިންގެ އަސަރީ

މާލަމުގައެވެ .މިޖަލްސާގައި  2015ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓާއި ފައިސާގެ ހިސާބުތަކާއި 2016 ،ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރި
ބަޖެޓް ހުށަހަޅައި ފާސް ކޮށް،

ގ ކޮމިޓީ އިންތިޚާބުކުރުން އޮތެވެ .މިގޮތުން އިންތިޚާބުކުރެވުނު
 2016ވަނަ އަހަރަށް ހިން ާ

ނ ތަމްސީލު ކުރައްވާ މެންބަރު
ނތަކާއި އެބޭފުޅު ް
ކމިޓީ ގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ ނަ ް
 2016ވަނަ އަހަރުގެ ހިންގާ ޮ
ހން މިރިޕޯރޓްގެ  3ވަނަ ނަމްބަރުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ.
ކުންފުނި އެނގޭނޭ ެ

 .10ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރުން
 2016ވަނަ އަހަރު ފެށުނު އިރު މި އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ތިބީ

މެމްބަރުންގެ ޢަދަދަކީ  166އެވެ .އަދި މި

ރންގެ ޢަދަދަކީ  197އެވެ.
އަހަރުގެ ތެރޭހައި އަލަށް  31މެމްބަރުން އިތުރުވުމާއިއެކު އަހަރު ނިމުނު އިރު ތިބި މެންބަ ު

 .44ޗަންދާ 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  6146ވަނަ އަހަރުވެސް ލިބިފައެވެ.
މެންބަރުންގެ އެހީތެރިކަން ަ

 .46ޖަމްޢިއްޔާގެ ބަޖެޓް ގެ ޚުލާޞާ
ޖަމްޢިއްޔާގެ  6146ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާއްމުޖަލްސާއިން ފާސްކުރައްވާފައިވާ ބަޖެޓާއި ޖަމްޢިއްޔާގެ ޤަވައިދުތަކާއި އެއްގޮތް
ވާގޮތުގެމަތީން ވެތުވެދިޔަ  6146ވަނަ 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)

4

 6145ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ބާކީ ހުރި

64386.11

6

ށ ލަފާކުރި ބަޖެޓް
 6146ވަނަ އަހަރު ލިބާނޭކަމަ ް

4676985.81

3

ޗަންދާގެ ގޮތުގައި ޖަމްޢިއްޔާއަށް ލިބުނު ފައިސާގެ އަދަދު

669115.00

5

ސަރުކާރުން އެހީގެ ގޮތުގައި ދެއްވި

611111.11

6

ނ
ގތުގައި ލިބު ު
ހިލޭ އެހީ ނުވަތަ ޑޮނޭޝަންގެ ޮ

416643.11

7

ނ
އިފޮޕްކާގެ ސަބްސްކްރިޕްޝަން ފީދެއްކުމަށް ލިބު ު

51886.11

8

ސްޕޮންސަރޝިޕުން ލިބުނު

31111.11
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9

ކުއްޔާއި ޔުޓިލިޓީ އަދި އިދާރީ ހިންގުމަށް ކުރެވުނު ޚަރަދު

619411.11

41

މުވައްޒަފުން މުސާރައާއި ،ޢިނާޔަތާއި އެލެވަންސް ދިނުމަށް ޚަރަދުވި

212836.11

44

ނ
މަސީ ހޯމް އެކްސްޕޯ ލޯޔަލްޓީގެ ގޮތުގައި ލިބު ު

459111.11

46
43

މެއިންޓަނަންސް އަދި ރިޕެއަރ ކުރުމަށް ކުރެވުނު ޚަރަދު

207317.01
467657.11

ނިމުނުއިރު ޚަދަރުކަނޑާފައި ބާކީ ހުރި ފައިސާ ގެ ޢަދަދު

 .43ފައިސާ 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 ޯ
ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ސަރުކާރުންވެސް އެކަށީގެންވާ އެހީތެރިކަމެއްވަނީ ދެއްވާފައެވެ .މީގެ އިތުރުން އިފޮޕްކާގެ ސަބްސްކްރިޕްޝަން ފީ
ނ އަހަރު މި އެސޯސިއޭޝަނަށް
ބފައެވެ .މި ގޮތުން  6146ވަ ަ
ދެއްކުމަށް ވެސް ޑޮނޭޝަންގެ ގޮތުގައި މަސީ އަށް ވަނީ އެހީލި ި
ލިބުނު ފައިސާގެ ޚުލާޞާ މި ބަޔާން ކުރަނީއެވެ.
ސގެ ތަފްޞީލު
ލިބުނު ފައި ާ

ނަމްބަރ

ޢަދަދު (ރުފިޔާ)

4

ޗަންދާގެ ގޮތުގައި ޖަމްޢިއްޔާއަށް ލިބުނު ފައިސާގެ އަދަދު

669115.11

6

ސަރުކާރުން އެހީގެ ގޮތުގައި ދެއްވި

611111.11

3

ނ
ގތުގައި ލިބު ު
ހިލޭ އެހީ ނުވަތަ ޑޮނޭޝަންގެ ޮ

416643.11

1

ނ
އިފޮޕްކާގެ ސަބްސްކްރިޕްޝަން ފީ ދެއްކުމަށް ލިބު ު

51886.11

 .41ފައިސާ ޚަރަދު ކުރެވުނު ކަންކަމާއި ،ފައިސާ ޚަރަދު ކުރެވުނު ޢަދަދު
މި ގޮތުން  6145ވަނަ އަހަރު މި އެސޯސިއޭޝަނުން ފައިސާ ޚަރަދު ކުރެވުނު ކަންކަމާއި ،ފައިސާ ޚަރަދު ކުރެވުނު ގޮތުގެ
ޚުލާޞާ މި ބަޔާން ކުރަނީއެވެ.
ނަމްބަރ

ވނު ގޮތް
ކރެ ު
ޚރަދު ު
ފައިސާ ަ

ޢަދަދު (ރުފިޔާ)

4

ކުއްޔާއި ޔުޓިލިޓީ އަދި އިދާރީ ހިންގުމަށް ކުރެވުނު ޚަރަދު

619411.11

6

މުވައްޒަފުން މުސާރައާއި ،ޢިނާޔަތާއި އެލެވަންސަށް

212836.11

3

އިފޮޕްކާގެ ސަބްސްކްރިޕްޝަން ފީ އަށް ދެއްކި

51886.11

1

އޮފީސް ރިނޮވޭޝަން އަދި ހަރުމުދާ ގަނުމަށް ޚަރަދު ކުރި

496446.11

6

ބލެންސް އަށް ދެއްކި
އެނުއަލް ފަންކްޝަން ެ

48758.00

 .45ފައިސާގެ 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 ީ
ށންނެވެ .މީގެ އިތުރުން ފައިސާ
ލ އާއި ،ޓްރެޜަރަރ އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޙަބީބު ބެއްލެވުމުގެ ދަ ު
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަލާޢު ޢަ ީ
އާއި ބެހޭ ކަންކަން ނިންމުމުގައި ފައިނޭންސް ކޮމިޓީގެ މަޝްވަރާ ހޯދާފައި ވެއެވެ.
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 .46މުހިންމު ބައްދަލުވުންތައް
 46.14މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް އާއި ބައްދަލުކުރުން
 69މާރިޗް  6146ގައި މަސީގެ އާ ހިންގާ ކޮމިޓީ މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް ޑރ .އަހްމަދު ޒިޔާދުގެ އަރިހަށް
ށ
ނ އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކޮ ް
ގ މެންބަރު ް
މަސީގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާޙު އާއި ހިންގާ ކޮމިޓީ ެ
ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓަރީގެ މަސައްކަތުގައި ދިމާވެފައިވާ ބައެއް މައްސަލަތަކާއިމެދު މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ.
ޚާއްޞަ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބަންޑަލް ބިޑް ކުރުމުން ދިމާވާ މައްސަލަތަކާއި ،އާދައިގެ މަސައްކަތްތައް އަތޮޅުތަކުގައި އާއި،
އ
ނނަވަ ި
ޓގައި މަޝްވަރާ ކުރާ އިރު ތާއީދު ކޮށްދެއްވުން އެދި ދަ ް
ކރުމާއި ،މި މައްސަލާގައި ކެބިނެ ް
މާލޭގައިވެސް ވަކިން އިޢްލާން ު
މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ.
 46.16ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއާއި އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުކުރުން
 47އޭޕްރީލް  6146ވަނަދުވަހު ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ

އާއި

މަސީ އިން ބައްދަލުކޮށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން

އ ޔޫ އެއް ގާއިމުކުރުމަށްކުރަން ޖެހޭ
ނ ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި އެމް ޯ
އެޖެންސީއާއި މަސީއާއި ގުޅިގެން ޓީބީ އާއި ޑެންގޫ ބަލި ފެތުރު ް
މަސައްކަތްތަށް ފެށުމުގެ ގޮތުން ވަނީ މަޝްވަރާކުރެވިފައެވެ.
 46.13މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މުހައްމަދު ސައީދު އާއި ބައްދަލުކުރުން
ށ
ދލުކޮ ް
ޑވެލޮޕްމަންޓް މުހައްމަދު ސައީދު އާއި މަސީ އިން ބައް ަ
ހ މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ި
 49އޭޕްރީލް  6146ވަނަ ދުވަ ު
ކށް މިހާރު
ބަންޑަލްޑް ކޮންޓްރެކްޓްސްއާއި ބެހޭ ގޮތުން ވަނީ މަޝްވަރާކުރެވިފައެވެ .މިގޮތުން ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ކުންފުނިތަ ަ
ބޑްކޮށް ،ބިޑް ކާމިޔާބުކުރުމަށް ހުރި ދަތިތަށްވަނީ މިނިސްޓްރގެ ސަމާލުކަމަށް ވަނީ ގެނެވިފައެވެ.
އުޞޫލު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުން ި
އަދި ބޭންކް މެދުވެރިކޮށް މަސީގެ މެމްބަރު ކުންފުނިތަކަށް ފަސޭހައިން ލޯނުލިބޭނެ އިންރިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާއި އަދި
އތިރު
އދި މިކަމާއިބެހޭ ގޮތުން ި
ގތުން ވަނީ މަޝްވަރާކުރެވިަ ،
ކޮންސްޓްރަކްޝަން ފައިނޭންސް ފަންޑެއް ޤާއިމުކުރުމާއި ބެހޭ ޮ
ނ ދޭނެކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވިއެވެ.
އދި މިކަންކަމުގައި މިނިސްޓަރުގެ ފަރާތުން ދެވެންހުރި އެހީތެރިކަ ް
މަޝްވަރާކުރުމަށް ނިންމުނެވެަ .
ތންވެސްވަނީ މަޝްވަރާ ކުރެވިފައެވެ .ޚާއްޞަ
ޓ އަދި ޑައުންޕޭމަންޓްގެ މައްސަލަތަކާއިބެހޭ ގޮ ު
އަދި ބޭންކްގައި ދިމާވާ ގެރެން ީ
މއްސަލަތަކާއި ،އާދައިގެ މަސައްކަތްތައް އަތޮޅުތަކުގައި އާއި،
ޑލް ބިޑް ކުރުމުން ދިމާވާ ަ
މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބަން ަ
އ
ނނަވަ ި
ޓގައި މަޝްވަރާ ކުރާ އިރު ތާއީދު ކޮށްދެއްވުން އެދި ދަ ް
ކރުމާއި ،މި މައްސަލާގައި ކެބިނެ ް
މާލޭގައިވެސް ވަކިން އިޢްލާން ު
މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ .އަދި ލޭބަރ މެނޭޖްމެންޓްގައި ހުރި ދަތި ކަންކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުންވެސް މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ.
ނ
 46.11މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން އާއި ބައްދަލުކުރު ް
ގ
 49އޭޕްރިލް  6146ގައި މަސީގެ އާ ހިންގާ ކޮމިޓީއިން މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ ކޮންޓްރޯލްރ މުހައްމަދު އަންވަރު ެ
ނ އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކޮށް
ނބަރު ް
އަރިހަށް މަސީގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާޙު އާއި ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެ ް
ނ
ޝވަރާ ކުރެވުނެވެ .މި ގޮތު ް
ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓަރީގެ މަސައްކަތުގައި ދިމާވެފައިވާ ބައެއް މައްސަލަތަކާއިމެދު މަ ް
ކރެވުނެވެ.
ތތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ު
ޚާއްޞަ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ލޭބަރ މެނޭޖްމެންޓްގައި ހުރި ދަ ި
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 46.15މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްއަރިޒަމް އަލްފާޟިލް މޫސާ ޒަމީރު އާއި ބައްދަލުކުރުން
 66އޭޕްރީލް  6146މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްވެރިޒަމް އަލްފާޞިލް މޫސާ ޒަމީރު އާއި މަސީ އިން ބައްދަލުކޮށް ރިސޯޓް
އ އުޅޭ ބިދޭސީން ލައްވާ މަސައްކަތް ކުރުވާ މައްސަލައާއި ގުޅޭ
ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ މަސައްކަތުގައި ޤަވާއިދާ ހިލާފަށް ރާއްޖޭގަ ި
ގޮތުންވަނީ މަޝްވަރާކުރެވިފައެވެ.
ނ
އަދި މިހާރު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުންނަމަ ރިސޯޓް ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ މަސައްކަތަށް ގެނެވޭ ތަކެތީގެ ޑިއުޓީ ކޮންސްޓަމްޝަ ް
ނ
 2017ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާނެކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް މިހާރު ހިނގާ ގިނަ މަސައްކަތްތަށް އެމުއްދަތަށް ނުނިމޭނެކަ ް
ނވެ.
ށހެޅު ެ
ޝންގެ މުއްދަތު  2018ގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށް ދިނުމަށް ހު ަ
ފާހަގަކޮށް ޑިއުޓީ ކޮންސްޓަމް ަ
ޚާއްޞަ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބަންޑަލް ބިޑް ކުރުމުން ދިމާވާ މައްސަލަތަކާއި ،އާދައިގެ މަސައްކަތްތައް އަތޮޅުތަކުގައި އާއި،
އ
ނނަވަ ި
ޓގައި މަޝްވަރާ ކުރާ އިރު ތާއީދު ކޮށްދެއްވުން އެދި ދަ ް
ކރުމާއި ،މި މައްސަލާގައި ކެބިނެ ް
މާލޭގައިވެސް ވަކިން އިޢްލާން ު
މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ.
ކރުން
 46.16މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ގަވަނަރ އާއި ބައްދަލު ު
 15މޭ  6146ގައި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ގަވަނަރ ޑރ .އަޒީމާ އާދަމްގެ އަރިހަށް މަސީގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް
މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާޙު އާއި ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކޮށް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓަރީގެ
މަސައްކަތުގައި ދިމާވެފައިވާ ބައެއް މައްސަލަތަކާއިމެދު މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ.

 46.17މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް
 45ޖޫން  6146ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑީވެލޮޕްމެންޓް އާއި މަސީ އާއި ދެމެދު ވަނީ "ކޮންޕެޓިޝަން އެންޑް ފެއަރ
ނ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައެވެ.
ބިޒްނަސް އެކްޓް" އާއި ބެހޭގޮތު ް
 46.18ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ނައިބް ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު އާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން
 13ޖުލައި  6146ގައި ނައިބް ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޖިހާދު އާއި މަސީގެ ފަރާތުން ބައްދަލުކޮށް ކޮންސްޓްރަކްޝަން
އިންޑަސްޓްރީގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި އަދި އިންޑަސްޓްރީގެ ކުރިމަގާއި ބެހޭ ގޮތުން ވަނީ މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ .އަދި މަސީއަށް
ބިމެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އަވަސްކޮށް ދިނުމަށްވެސް ވަނީ ދަންނަވާފައެވެ.
ވރާ ކުރެވުނެވެ.
ޚާއްޞަ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބަންޑަލް ބިޑް ކުރުމުން ދިމާވާ މައްސަލަތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝް ަ
 46.19މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
މ އާދަމް އާއި މަސީގެ ފަރާތުން
 41ޖުލައި  6146ގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯރޓްސް އަލްފާޟިލާ އިރުތިޝާ ް
ޓރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީގައި ހުރި ވަޒީފާތަކަށް އަހުލުވެރިކޮށް އަދި ތަމްރީނު ދިނުމާއި މެދުވަނީ
ބައްދަލުކޮށް ޒުވާނުން ކޮންސް ް
ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ.
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ޚާއްޞަ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބަންޑަލް ބިޑް ކުރުމުން ދިމާވާ މައްސަލަތަކާއި ،އާދައިގެ މަސައްކަތްތައް އަތޮޅުތަކުގައި އާއި،
އ
ނނަވަ ި
ޓގައި މަޝްވަރާ ކުރާ އިރު ތާއީދު ކޮށްދެއްވުން އެދި ދަ ް
ކރުމާއި ،މި މައްސަލާގައި ކެބިނެ ް
މާލޭގައިވެސް ވަކިން އިޢްލާން ު
މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ.
 46.41ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ނައިބް ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޖިހާދު އާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން
ނ
ލކޮށް ޑްރަގް ރިހެބިލިޓޭޝަ ް
އބް ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޖިހާދު އާއި މަސީގެ ފަރާތުން ބައްދަ ު
 47ޖުލައި  6146ގައި ނަ ި
ތދީ
ނ އިންޑަސްޓްރީގައި ހުރި ވަޒީފާތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން މައުލޫމާ ު
ސެންޓަރުގައި ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ ޒުވާނުންނަށް ކޮންސްޓްރަކްޝަ ް
ވނީ މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ.
އަދި އެފަރާތްތަށް ވަޒީފާގެ މާހައުލަށް ނެރުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ަ
 46.44މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ
ލ
ހށް މަސީގެ ރައީސް އަލްފާޟި ް
ޒނީޝާ އަރި ަ
ފޟިލާ އައިމިނަތު ެ
 41އޯގަސްޓް  6146މިނިސްޓްރ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް އަލް ާ
މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާޙު އާއި ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކޮށް ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތުގައި
ދިމާވެފައިވާ ބައެއް މައްސަލަތަކާއިމެދު މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ.
ޚާއްޞަ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބަންޑަލް ބިޑް ކުރުމުން ދިމާވާ މައްސަލަތަކާއި ،އާދައިގެ މަސައްކަތްތައް އަތޮޅުތަކުގައި އާއި،
އ
ނނަވަ ި
ޓގައި މަޝްވަރާ ކުރާ އިރު ތާއީދު ކޮށްދެއްވުން އެދި ދަ ް
ކރުމާއި ،މި މައްސަލާގައި ކެބިނެ ް
މާލޭގައިވެސް ވަކިން އިޢްލާން ު
މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ.
 46.46ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޮގަނައިޒޭޝަންގެ ސީ އީ އޯ އާއި ބައްދަލުކުރުން
ނގެ ސީ އީ އޯ އާއި
 61އޯގަސްޓް  6146ގައި ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޮގަނައިޒޭޝަ ް

މަސީގެ ފަރާތުން ބައްދަލުކޮށް މަސީގެ

މެމްބަރު ކުންފުނިތަށް ހިމެނޭ ގޮތަށް ރެޑީ މިކްސް ކޮންކްރީޓް ހިދުމަތް ދިނުމަށް ކުންފުންޏެއް އުފެއްދުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ވަނީ
މަޝްވަރާކުރެވިފައެވެ.
 46.43މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް
 68އޯގަސްޓް  6146ގައި މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑީވެލޮޕްމެންޓް އޮންރަބްލް މުހައްމަދު ސައީދު އާއި މަސީ އާއި ދެމެދު
ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީގައި ހުރި މައްސަލަތަކާއި އަދި ދިމާވަމުންދާ ދަތިތަކާއި މެދު މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ބައްދަލުވުމެއް
ބޭއްވުނެވެ.
 46.41މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ބައްދަލުކުރުން
 49ސެޕްޓެމްބަރ  6146ގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އޮންރަބްލް ޑރ .މުހައްމަދު މުއިޒު
އާއި މަސީ އާއި ދެމެދު ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީގައި ހުރި މައްސަލަތަކާއި އަދި ދިމާވަމުންދާ ދަތިތަކާއި މެދު މަޝްވަރާ
ކުރުމަށް ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ.
ޚާއްޞަ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ޑީވޯޓަރ ކުރުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކާއި ،ބަންޑަލް ބިޑް ކުރުމުން ދިމާވާ މައްސަލަތަކާއި،
އސަލާގައި ކެބިނެޓްގައި މަޝްވަރާ
އާދައިގެ މަސައްކަތްތައް އަތޮޅުތަކުގައި އާއި ،މާލޭގައިވެސް ވަކިން އިޢްލާން ކުރުމާއި ،މި މަ ް
ކުރާ އިރު ތާއީދު ކޮށްދެއްވުން އެދި ދަންނަވައި މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ.
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 46.45މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް އާއި ބައްދަލުކުރުން
 44އޮކްޓޯބަރ  6146ގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް އޮންރަބްލް އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހީމްގެ އަރިހަށް މަސީގެ
ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާޙު އާއި ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކޮށް ކޮންސްޓްރަކްޝަން
އިންޑަސްޓަރީގެ މަސައްކަތުގައި ދިމާވެފައިވާ ބައެއް މައްސަލަތަކާއިމެދު މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ.
ޚާއްޞަ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބަންޑަލް ބިޑް ކުރުމުން ދިމާވާ މައްސަލަތަކާއި ،އާދައިގެ މަސައްކަތްތައް އަތޮޅުތަކުގައި އާއި،
އ
ނނަވަ ި
ޓގައި މަޝްވަރާ ކުރާ އިރު ތާއީދު ކޮށްދެއްވުން އެދި ދަ ް
ކރުމާއި ،މި މައްސަލާގައި ކެބިނެ ް
މާލޭގައިވެސް ވަކިން އިޢްލާން ު
މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ.
ތށް
 43.46މަސީގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވި ބައެއް އެހެން ބައްދަލުވުން ަ


ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މެނިފެސްޓޯގައި ހިމެނިފައިވާ " 91111ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު" ހާޞިލުކުރެވިފައިވާ މިންވަރު
ނ
ބެލުމަށް މިނސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯރޓްސްގައި  69ސެޕްޓެމްބަރ  6146ގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވު ް



އިމާރާތްކުރުމަށް ކޮންސްޓްރަކްޝަން މެޓިރިއަލްސް ގެނައުމާއި އިމާރާތް ހަދަމުންދާއިރު އެކަމުގެ ސަބަބުން މާލޭގެ
ނ މިނިސްޓްރީ އޮފް
ތ ް
ވ ދަތިތަށް ހައްލުކުރުމުގެ ގޮ ު
ނ ކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ދިމާ ާ
ނ ް
ޓްރެފިކަށާއި ،އަދި މަގު ބޭ ު
ނ
ބއްދަލުވު ް
ހައުސިން އާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް އާއި އެކު  34އޮކްޓޯބަރ  6146ގައި ބެއްވުނު ަ



މޯލްޑިވްސް އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމް  6146ނިއު ދިއްލީ – އިންޑިޔާ  66-64ނޮވެމްބަރ 6146



ފ
އ މިނިސްޓްރީ އޮ ް
އންޑް ޕްރޮޑަކްޝަން " ނަމުގަ ި
އން ސަސްޓެއިނަބަލް ކޮންސަޕްޝަން ެ
"ނޭޝަނަލް ޑައިލޮގް ޮ
ނ
އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގެ ފަރާތުން  61ނޮވެމްބަރ  6146ގައި ބޭއްވުނު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވު ް



"ޑުއިންގ ބިޒްނަސް އިން މޯލްޑިވްސް – އަ ޖުޑީޝަލް ޕަރސްޕެކްޓިވް ކޮލޯކިއަމް" އާއި ބެހޭ ބެހޭގޮތުން
ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ގުޅިގެން 15
ނ
ޑިސެމްބަރ  6146ބޭއްވުނު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވު ް



ޖ
"މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ވޯރކްސޮޕް އޮން ކްލައިމެޓް ރިސްކް ސްކްރީނިންގ ފޯ މެއިންސްޓްރީމިން ކްލައިމެޓް ޗޭން ް
އެޑަޕްޓޭޝަން އިން ޓު ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެކްޓިވިޓީސް އެންޑް ޕޮލިސީސް" އާއި ގުޅޭ ގޮތުން  65-61އޮކްޓޯބަރ 6146
ގައި ބޭއްވުން ވޯރކްސޮޕް



ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްގައި ލިސްޓް ކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ ޕޮޓެންޝިއަލް ދެނެގަތުމަށް މޯލްޑިވްސް
ނ
ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް އާއި އެކު  69އޯގަސްޓް  6146ގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވު ް



"ސާފު ދިވެހި ރާއްޖެ މަހާސިންތާ  "6146ނަމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގެ ފަރާތުން
ތ
 49-46ޖުލައި  6146ގައި ބޭއްވުނު ޤައުމީ މަހާސިން ާ



ނ
ނ އެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީއާއި އެކު  47އޭޕްރީލް  6146ގައި ބޭއްވު ު
ޓީ ބީ ނައްތާލުމާއި ބެހޭގޮތު ް
ނ
ބައްދަލުވު ް



ޗައިނާ އާއި ދިވެހި ރާއްޖެއާ ދެމެދު މަޝްވަރާކުރެވޭ މިނިވަން ވިޔަފާރިގެ އެއްބަސްވުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް
ނ
އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ގައި  15އޭޕްރީލް  6146ގައި ބެއްވުނު ބައްދަލުވު ް



ލ ދިރާސާ ކުރާ ކޮމެޓީއާއި އެކު  63މާރޗް 6146
ތން ރައްޔަތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބި ް
ގ ު
އިމާރާތްކުރުމުގެ ބިލާއި ބެހޭ ޮ
ނ
ގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވު ް



 49އޭޕްރިލް  6146ގައި މަސީގެ އާ ހިންގާ ކޮމިޓީއިން މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ ކޮންޓްރޯލްރ މުހައްމަދު
އަންވަރުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައި ،ތަޢާރަފްވެ އިންޑަސްޓްރީ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ބައެއް މުހިންމު
މޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ.
މައްސަލަތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ަ
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 .47ޚާއްޞަ ކަންތައްތައް
 47.1ޑެންގޫ އައުޓް ބްރޭކް ޓަސްކްފޯސް
ޢ ގުޅިގެން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓްތައް ސާފުކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން
ޑެންގޫ ހުންފެތުރުން ޢާއްމުވުމާ ި
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 ކޮންސްޓްރަކްޝަން
ސައިޓްތަކާއި އެހެނިހެން ސަރަޙައްދުތައް ބަލައި ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ .އަދި ޓާސްކް ފޯސް އާއި ވޯރކިންގ
މސީގެ މަސީގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާޙުވަނީ ދެއްވާފައެވެ .އަދި
ގްރޫޕްތަކަށް ރެފްރެޝްމެންޓް ަ

ނ
މަސީ އި ް

އަދާ ކުރި ދައުރު ފާހަގަ ކުރައްވައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ވަނީ ޚިދުމަތުގެ
ޕްލާކެއްވެސް ދެއްވާފައެވެ.
 47.2މަސީ ހޯމް އެންޑް ބިލްޑް އެކްސްޕޯ 6146
މަސީގެ ހޯމް އެންޑް ބިލްޑް އެކްސްފޯ  6146ވަނީ ޖެނުއަރީ  67އިން  69އަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވިފައެވެ .މިއެކްސްޕޯ
އވެ .އަދި މަސީގެ ހޯމް އެންޑް
ދﷲ ޔާމީން އަބްދުއް ޤައްޔޫމް ެ
ހުޅުއްވާ ދެއްވީ ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާ އަލްފާޞިލް އަބް ު
ނ
ބިލްޑް އެކްސްފޯ  6146ގައި މަސީގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔއަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުއް ޤައްޔޫމް އަށް ވަ ީ
ގ
މތްތައް ފާހަގަކޮށް މަސީގެ ހިދުމަތު ެ
ދއްވަމުން ގެންދަވާ ހިދު ަ
ތތަކާއި ކޮށް ެ
ށ ކޮށްދެވި ހިދުމަ ް
ކޮންސްޓްރަކަންޝަން ދާއިރާއަ ް
ފއެވެ .މިއަހަރުގެ އެކްސްޕޯގައި
ފއިވެ އެވެ .އަދި އެކްސްޕޯގައި  19ފަރާތަކުންވަނީ ބައިވެރިވެ ަ
އައްޑަނަ އެމަނިކުފާނަށް އަރުވާ ަ
ކއި ،އިމާރާތް ކުރުމުގެ ހިދުމަތާއި އާކިޓެކްޗާ އަދި ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮންސަލްޓެންސީ އާއި
ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކުންފުނިތަ ާ
ވ
އިންޖިނިއަރިން ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކާއި ގޭތެރެ ޒީނަތް ތެރި ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނާއި ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެއް ާ
ނންސް އަދި އިންޝުއަރެންސްގެ
އތުރުން ފައި ޭ
ބނުންވާ ތަކެތީގެ ި
ވއާ ސާމާނާއި އިމާރާތް ކުރަން ޭ
ފަރާތްތައް ހިމަނާފައިވާއިރު ހާޑް ެ
މނެއެވެ.
ހިދުމަތްދޭ ފަރާތްތައް ވެސް ހި ެ
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 .48ޖަމްޢިއްޔާ ތަމްސީލުކުރެވެމުންދާ ކޮމިޓީތައް
ދ
ތިރީގައި މިބަޔާންކުރަނީ ސަރުކާރުން އުފައްދަވާފައިވާ އެކިއެކި ކޮމިޓީތަކުގެ ތެރެއިން މިއެސޯސިއޭޝަނުންބައިވެރިވަމުން ާ
ށ
ކޮމިޓީތަކާއި ،އެކޮމިޓީތަކުގައި ބައިވެރިވާ މަންދޫބުންނެވެ .މިކޮމިޓީ ތަކުގައި މަސީގެ ބައިވެރިވުން އެކަށީގެންވާގޮތަކަށް ކުރިޔަ ް
ގެންދެވިފައިވެއެވެ.
 6146ވަނަ އަހަރު ވެސް ސަރުކާރުގެ އެކި އޮފީސް ތަކުގައި އުފައްދާފައިވާ  46ކޮމިޓީ 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
 48.1ބޯރޑް 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 ި
 48.6ކަސްޓަމްސް 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.
 48.3ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރެވެނިއު ބޯރޑް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މިބޯރޑަށް މިޖަމްޢިއްޔާއިން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރ
އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ މުޙަންމަދު އެވެ.
 48.1ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޯރޑް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގައި އޮންނަ މިބޯރޑަށް މި ޖަމްޢިއްޔާއިން ޢައްޔަން ކުރައްވާފައިވަނީ
ފޟިލް ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު އެވެ.
ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރ އަލް ާ
 48.5ބިޒިނަސް 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 ާ
 48.6އައިއެލްއޯ 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.
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 48.7ނޭޝަނަލް ޓްރައިޕާރޓައިޓް ލޭބަރ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އިން ބަލަހައްޓަވާ މި ކޮމިޓީއަށް މަސީ އިން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ މަސީގެ ނާއިބް
ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަދުނާނު ޙަލީމް އެވެ.
ޓ
 48.8ލޭންޑް 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 ީ
 48.9އޮކިއުޕޭޝަނަލް ސޭފްޓީ އެންޑް ހެލްތް އެކްޓް ޓާސްކްފޯސް
އން ބަލަހައްޓަވާ މި ޓާސްކް ފޯސް އަށް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް ި

މަސީ އިން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ މަސީގެ ނާއިބް ރައީސް

އަލްފާޟިލް ޢަދުނާނު ޙަލީމް އެވެ.
 48.41މޯލްޑިވްސް 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 ު
 48.11ޑެންގޫ 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 ީ
 48.12ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީ ސްޓެރެންތެނިންގ ލޯ ކާ ަ
މި ކޮމިޓީ އަށް މި އެސޯސިއޭޝަނުން ޢައްޔަން ކޮށްފައިވާ މަންދޫބަކީ މި އެސޯސިއޭޝަންގެ

ނާއިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް

ޢަދުނާނު ޙަލީމް އެވެ.

މ
 48.13ޗައިނާ 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
 48.11ޗައިނާ މޯލްޑިވްސް ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރީމެންޓް ނިގޯސިއޭޝަން ޓީ ް
ޗައިނާ މޯލްޑިވްސް ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރީމެންޓް ވާރކިންގް ގްރޫޕް ގެ  6ކޮމިޓީ 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
 48.15ނޭޝަނަލް ޑެންގޫ ޓަ ް
މި ޓާސްކްފޯސް ގައި މި އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ

މަސީ ގެ ނާއިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަދުނާނު ޙަލީމް

އާއި ،ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސަޢީދެވެ.
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މ
 48.16ހޮންކޮންގ މޯލްޑިވްސް ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރީމެންޓް ނިގޯސިއޭޝަން ޓީ ް
ޗައިނާ މޯލްޑިވްސް ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރީމެންޓް ވާރކިންގް ގްރޫޕް ގެ  6ކޮމިޓީ 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 ު

 49ޖަމްޢިއްޔާ ބައިވެރިވާ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ،ޖަމާޢަތްތައް
 .4ސާރކް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކައުންސިލް
 .6މާސްޓަރ ބިލްޑަރސް އެސޯސިއޭޝަން – މެލޭޝިޔާ
 .3ސްރީލަންކާ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ
 .1އިންޓަރނޭޝަނަލް ފެޑެރޭޝަން އޮފް އޭޝިއާ އެންޑް ޕެސިފިކް ކޮންޓްރެކްޓަރސް އެސޯސިއޭޝަން (އިފޮޕްކާ)
 .5މޯލްޑިވްސް އެމްޕްލޯޔަރސް ފޯރަމް

 61ކުރިޔަށް 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
މަ ސައްކަތް 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 ،ޑީވޯޓަރ
އ ު
ބބުން ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހަ ް
 .4ޓެންޑަރ ކުރުމުގައި ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ބަންޑަލް ކުރުމުގެ ސަ ަ
ކުރުމުގައި ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަ އާއި ،ދިވެހި ކޮންޓްރެކްޓަރުން ޚާއްޞަ ކޮށް މެދު އަދި ކުދި ކޮންޓްރެކްޓަރުން ގެ
ޙިމާޔަތުގައި މަސައްކަތް ކުރުން،
 .6މަސީއިން  6147ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ސެމިނަރ އިން ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންކަން ޙައްލު ކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ
އިދާރާތަކާއެކު ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުން،
އލުން މުރާޖަޢާ ކުރުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ސަރުކާރާ އެކު
 .3ކޮންޓްރެކްޓަރސް ރެޖިސްޓްރޭޝަންގައި ބޭނުންކުރާ ގްރޭޑިން ަ
މަސައްކަތް ކުރުން،
ބރު އަޅައި މަސައްކަތް
ށހެޅުމަށް ާ
ތންގެ މަޖިލީހަށް ހު ަ
 .1އޮކިއުޕޭޝަނަލް ސޭފްޓީ އެންޑް ހެލްތް އެކްޓްގެ ބިލް ރައްޔި ު
ކުރުން،
 .5އިންޑަސްޓްރިއަލް ރިލޭޝަންސް ގެ އެކްޓްގެ ބިލްފުރިހަމަ ކުރުމުގައި ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކާއެކު މަސައްކަތް ކޮށް
މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ބާރު އެޅުން،
 .6ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އިނާމު ދިނުމުގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިއުން،
ކ
ޓޓިއުޝަން ތަކާއެ ު
ހން ތަމްރީނު ކުރުމަށް އިންސް ި
ނންވާ މީ ު
 .7ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ގެ ދާއިރާތަކަށް ބޭ ު
މަސައްކަތް ކުރުން،
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ނ
ނކަމާއި ބެހޭ ގޮތު ް
ށ އެކަ ް
ރ ކަންކަން ފާހަގަ ކޮ ް
 .8ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީގެ ތަރައްޤީ އަށް ކުރަން ހު ި
ސަރުކާރާއި ،ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކާއެކު މަސައްކަތް ކުރުން،
މށް މަސައްކަތްކުރުން،
 .9ކޮންސްޓްރަކްޝަން ބިލް އަލުން ރައްޔަތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅު ަ
ގ
މ ެ
 .41ހުޅުމާލޭގައި "މޯލްޑީވްސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ހައުސް" ގެ ނަމުގައި މަސީ ކޮމްޕްލެކްސް ބިނާ ކުރުމަށް ބިން ހޯދު ު
މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުން،
 .44ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިންބޭރުގައި މަސީ ތަމްސީލުކުރުން،

 .46ބޭރުގެ އިތުރު ޤައުމުތަކުގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެސޯސިއޭޝަންސް ތަކާއި ،ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް ތަކާއި
މަސީއާއި ދެމެދު ގުޅުން ޤާއިމް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން،
 .43މަސީ އިން ނެރެފައިވާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓްތަކުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާއި ބެހޭ ފޮތް ޗާޕްކޮށްގެން ނެރުމަށް
މަސައްކަތް ކުރުން،
ބޑް ބެހެއްޓުމާއި ،ޓީވީ އާއި މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް
ލ ޯ
 .41ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ސަލާމާތާއި ،ރައްކާތެރިކަމާއި ބެހޭ ބި ް
ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން،

 64ނިންމުން
ވޭތިވެދިޔަ  6146ވަނަ 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  6146ވަނަ 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

ވމަށްއިލްތިމާސްކުރަމެވެ .އަދި ރާއްޖޭގައި ކޮންސްޓްރަކްޝަން
އބެ ު
ނދަވާފަދައިން ސާބިތުވެ ތި ް
ގ ް
ހިނދު އިޖާބަ ދެއްވަމުން ެ
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.
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 66ޝުކުރު
ނށެވެ .އެއީ
މިރިޕޯޓް ނިންމާލަމުން އަޅުގަނޑު އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ޝުކުރު ދަންނަވާނީ ޖަމްޢިއްޔާގެ ލޮބުވެތި މެމްބަރުން ަ
ރ
ދ އެއްބާ ު
ލބެމުން ާ
ގ ފަރާތުން ި
އ ކަމަށްވެފައި ޖަމްޢިއްޔާގެ ޢާއްމު މެންބަރުން ެ
ބއިމީހުންނަށްޓަކަ ި
ނ އެ ަ
މިޖަމްޢިއްޔާ ދެމި އޮންނަ ީ
ލެއްވުމާއި އެހީތެރިކަމަށްޓަކައެވެ.
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 ް
އަޅުއްވަމުން 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 ަ
ޝކުރު ދަންނަވަމެވެ.
ު
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސަޢީދު ކުރައްވާފައިވާ މަސައްކަތްތައްވެސް މިފުރުޞަތުގައި ހަނދާންކޮށް
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 ާ
 4ފެބްރުއަރީ 6147

މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާޙު
މަސީގެ  41ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސް
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