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ނ
ބޔާ ް
މަސީގެ ރައީސް ގެ ަ

ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު
މަސީގެ  15ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސް

މާތްﷲ ސުބްޙާނަހޫވަތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރުކުރަމެވެ.

އެކަލާންގެ އީ މިދުނިޔެ އާރާސްތުކުރުމަށް ބިމުގައި

ޚަލީފާއިން ކަމުގައި އިންސާނުން ލެއްވި ރަސްކަލާންގެއެވެ .އެއަށްފަހު މިއުއްމަތުގެ ނަބިއްޔާ އަދި ރަސޫލާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ
ގއި އެމާތް ރަސޫލާގެ އިތުރު
ދ ދުއާކުރަމެވެ .އަދި މި ދުޢާ ަ
ޞލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެ ި
ަ
ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަށް
އަޞްޙާބުންނާއި މިތުރު އާލުން ޝާމިލުކުރަމެވެ.
ނސްޓްރީގެ ޙަޔާތުން އަހަރެއް
ލޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަ ް
އާދޭހެވެ .އަނެއްކައިވެސް މޯ ް
އރުގެ މަސައްކަތް ނިމުނީއެވެ .މި
ފާއިތުވީއެވެ 7107 .ވަނަ އަހަރު ނުވަތަ މި އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާކޮމިޓީގެ  01ވަނަ ދަ ު
ނ
ޖގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމު ހަރުދަ ާ
ލތަކާއި ،ރާއް ޭ
ދައުރުގެތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ އަށް އައި ބަދަ ު
ނ
ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކުރައްވަމުންގެންދިޔަ މަސައްކަތްތަކާއެކު މިއެސޯސިއޭޝަންގެ މެމްބަރު ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް ކުރިމަތިލައްވަ ް
ޓރެކްޓަރުން ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ
ހ ކޮން ް
ނ ހުރި ކަންކަން ދިވެ ި
ކރުމާއި ،ޢިމާރާތްކުރުމާއި ގުޅު ް
ޖެހުނު ދަތިތަކާއެކު ޢިމާރާތް ު
ޙިކުމަތްތެރި ކަމާއެކުގައެވެ.
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ށ ދިމާވަމުންދާ ދަތިތައް ފިލުވައި
ނ ް
ލކުރުމަށާއި ،ކޮންޓްރެކްޓަރުން ަ
އިންޑަސްޓްރީ އަށް ކުރިމަތިވަމުން އަންނަ މައްސަލަތައް ޙައް ު
ފަސޭހަ ކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ،ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެކި އިދާރާތަކާއި އެކު ވަރަށް ގިނަ މަޝްވަރާ ކުރެވިފައި
ނ
ވެއެވެ .އަދި ގިނަ ކަންކަމުގައި ހެޔޮ ބަދަލުތައް އައިސް މަސައްކަތް ކުރުމުގައި އިތުރު ފަސޭހަތަކެއް ލިބިފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލަ ް
ޖެހެއެވެ.
މރާތް ފަރުމާ ކުރުމާއި ،ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާއިން ،ޢިމާރާތް
ސަރުކަރުންދެއްވާ ޢާއްމު ޚިދުމަތުގެ ހިތްވަރުދިނުމުގެ އިނާމު ޢި ާ
ނ މަސީގެ ކުރީގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާޙު
ފަރުމާ ކުރުމާއި ،ޢިމާރާތް ކުރުމާއި ކޮންސަލްޓެންސީގެ ދާއިރާއި ް
އަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވިކަން އެއީ މަސީ އަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެކެވެ .ރިސޯރޓް ފަރުމާ ކުރުމާއި ބިނާކުރުމުގައި ރާއްޖެއާއި
ރާއްޖެއިންބޭރުގައިވެސް ގިނަ ގުނަ ކާމިޔާބީ ތަކެއް ޙާޟިލު ކުރައްވާފައިވާ އަދި މަސީ އަށް ގިނަގުނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ
އަދި ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ބޭފުޅަކަށް މިފަދަ ޝަރަފެއް ލިބުމަކީ

މަސީއިން ފާހަގަ ކުރަންޖެހޭނޭ ކަމެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު

ދެކެމެވެ.
ތއް ބިދޭސީ ކޮންޓްރެކްޓަރުން
ރާއްޖޭގައި މީގެ ކުރިން ބިނާކޮށްފައި ނުވާ ފަދަ އުސްޢިމާރާތްތަކާއި ،ތަފާތު ޕްރޮޖެކްޓް ަ
ބޑެތި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގުމަށް ދިވެހިކޮންޓްރެކްޓަރުންވެސް ފަށާފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.
ހިންގަމުންދާއިރު މިބާވަތުގެ ޮ
ގ
ވންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ  71ބުރީ ެ
ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައިވެސް މާލެއާއި ހުޅުލެއާއި ދެމެދުގައި ބިނާކުރާ ބްރިޖްއާއި ،ދަރުމަ ަ
ޢިމާރާތާއި،

ނަސަންދުރައާއި ،އަދި މިނޫނަސް މިބާވަތުގެ އެތައް ޕްރޮޖެކްޓްއެއް މާލެއާއި ،ހުޅުމާލެއާއި ،އަދި އެއަރޕޯރޓް ގައި

އނުވާފަދަ ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓްތައް
ގފަ ި
ތޖްރިބާ ހޯދައި ކުރީން ހިން ާ
ޓރެކްޓަރުންވެސް މިކަންކަމުން ަ
ކުރެވެމުންދިޔައިރު ދިވެހި ކޮން ް
ގ ކުރަމެވެ.
ހިންގަމުން ގޮސްފައިވާކަން ފާހަ ަ
ރތުން މަސައްކަތުގެ ހުނަރުތަކާއި ،ވައްޓަފާޅީގެ އާ ގޮތްތަކާއި،
އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތްގޮތުގައި ބިދޭސީ ކޮންޓްރެކްޓަރުންގެ ފަ ާ
އަވަސްކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރާނޭ ގޮތްތައް ފެނި ދަސްވެ ދިވެހި ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީއަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް
އަންނާނޭ ކަމުގައި އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ .އަދި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ބޮޑުމިން އެއްވަރު ނުވިކަމުގައިވިޔަސް ވަސީލަތްތައް ބޭނުން
ހނީ
ވ ކަމުގައި ދަންނަވަން ޖެ ެ
ކޓަރުންވެސް ކުރިއަށް ޖެހިފައި ާ
ކުރުމާއި ،މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ދެއްކުމުގައި ދިވެހި ކޮންޓްރެ ް
އުފަލާއެކުގައެވެ.
ކރިއަށް ގެންދާ ރެޑީމިކްސް ސިމެންތި ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތުގެ
މަސީގެ މެމްބަރ ކުންފުންޏެއްކަމުގައިވާ އެސްޓީއޯގެ ފަރާތުން ު
އންޑަސްޓްރީ އަށް ކުރިއެރުންތަކެއް ވަނީ ލިބިފައެވެ .މަސައްކަތުގެ ފެންވަރާއި
ސަބަބުން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ި

ކޮންކްރީޓްގެ

ފެންވަރަށްވެސް ވަނީ ހެޔޮ އަސަރުކޮށްފައެވެ .އަދި ހަމަ މިއާއެކު މަސީގެ އިތުރު އެހެންމެމްބަރެއް ކަމުގައިވާ މޯލްޑިވްސް
އކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި
ބންހި ް
ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ އިން އަމިއްލަ ކޮންނަ ބޯޓަކާއި އެކު ި
ތ
ބމުންދާ ކުރިއެރުންތައްކަމަށްވާ ީ
އާދަޔާ ޚިލާފު ކާމިޔާބީއެއް ޙާޞިލުކޮށްފައިވެއެވެ .މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އިންޑަސްޓްރީ އަށް ލި ެ
މިކަންކަން ފާހަގަ ކުރުމަކީ އަޅުގަނޑަށް ލިބޭ އުފަލެކެވެ.
ކުރިއަށް އޮތްތާގައި ރާއްޖޭގައި އެންމެ އުސްކޮށް ބިނާ ކުރާ ޢިމާރާތްތަކާއި ،ކަނޑުހުރަސްކޮށް ފާލަން އެޅުންފަދަ މަސައްކަތްތައް
ދިވެހި ކޮންޓްރެކްޓަރުން ކުރަމުންދާނޭ ކަން އަޅުގަނޑަށް ޔަޤީނެވެ .ދިވެހިންނަކީ ފަޅުތަކާއި ކަނޑުގެ އައްސޭރިއާއި ކަނޑުގެ
އަޑީގައިވެސް ކާމިޔާބު އެތަކެއް ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ބަޔަކަށްވުމާއެކު ކުރިއަށް އޮތްތާގައިގައިވެސް މިބާވަތުގެ
އެތަކެއް ކާމިޔާބީ ޙާޞިލުކުރާނޭ ކަމުގައި އަޅުގަނޑުދެކެމެވެ .އަދި ރާއްޖެއިންބޭރުގައި ދިވެހި ކޮންޓްރެކްޓަރުން ކުރަމުންދާ
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މަސައްކަތްތައް އިތުރުވެ އިތުރު ކުންފުނިތަކުން ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާތަން ދުށުމަކީ އަޅުގަނޑު ދެކޭ
ހުވަފެނެކެވެ.
އ
އަޅުގަނޑުގެ މިބަސްކޮޅު ނިންމާލުމުގެ ކުރިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަފަހަރަށް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އާއި ބެހޭ ޤާނޫނެ ް
އެކުލަވާލައްވައި ޢަމަލުކުރަން ފަށްޓަވާފައިވާތީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް އަށް ތަހްނިޔާ ދަންނަވައި
ނ ރާއްޖޭގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން
ނުހަނު އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ .މި ބާވަތުގެ ކަންކަމުން އެފެންނަ ީ
އިންޑަސްޓްރީ ކުރިއެރުވުމަށް ސަރުކާރުންދެއްވާ އަހަންމިއްޔަތެވެ .ސަރުކާރުން ދެއްވާ ސަމާލުކަމެވެ.

ނނުގެ
މިދެންނެވި ޤާ ޫ

އ
ނ ކަމުގަ ި
ތ ކުރިއެރުންތައް އަންނާ ޭ
ށ ކުރިމަގުގައި ވަރަށް ބޮޑެ ި
ގ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ އަ ް
ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭ ެ
އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ.
ވޭތުވެދިޔަ ދައުރުގައި މަސީގެ ހިންގާކޮމިޓީ ގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި އަދި މަސީ ހިންގުމުގައި އަޅުގަނޑަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވައި
އެހީތެރިވިދެއްވި

ގ
ހިންގާކޮމިޓީ ެ

މެމްބަރުންނަށާއި،

ގ
މަސީ ެ

ޢާއްމު

މެމްބަރުންގެ

ރތުން
ފަ ާ

މންދިޔަ
ލިބެ ު

ޚިޔާލުތަކާއި

ލޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
އެއްބާރުލެއްވުމަށް ނުހަނު އިޚް ާ
މ
ނސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ި
މި އެސޯސިއޭޝަންގެ މަސައްކަތުގައި އާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮ ް
ހން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުންނާއި ،ސަރުކާރުން ކުރައްވަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގައި މާތްﷲ ބަރަކާތް
އެސޯސިއޭޝަނުންނާއި ،އެހެނި ެ
ލައްވާށިއެވެ .ދިވެހި ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ އަކީ ކުރިއަރާފައިވާ ތަނަވަސް ފާގަތި ޞިނާޢަތެއް ކަމުގައި މާތްﷲ
މިންވަރުކުރައްވާށިއެވެ .އާމީން!

ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު
މަސީގެ  01ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސް
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އަހަރީ ރިޕޯރޓް 7112

 .0ތަޢާރަފް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީގައި ތަރައްޤީ ކޮށް ކުރިއެރުވުމަށާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސްޓަރަކްޝަން
އިންޑަސްޓްރީ ނުވަތަ އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށާއި ،އެފަރާތްތަކުގެ
އެކުވެރިކަން ބަދަހިކޮށް
މިދާއިރާގައި

ހަރުދަނާކޮށް

އެހީވުމުގެ ގޮތުން

ގުޅުން އާލާކުރުމަށް

މސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ
ަ

ކޮށްގެން ޙައްލު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށާއި،

ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިދިނުމާއި

އ
މެދުގަ ި

މިދާއިރާގެ ކަންކަން

ވ ދަތިތައްދެނެގަނެ،
ޙައްޤުތައް ހޯދައިދިނުމުގައި ދިމާ ާ

ކުރާމަސައްކަތްތަކުގެ

ފެންވަރު

ގޅުކުރުމުގެ
ރަނ ަ

މޝްވަރާ
ަ

ގޮތުން ތަޢާރަފް

ތއް ޙާޞިލުކުރުމަށް މަސައްކަތް
ދފައިވާ މިޖަމްޢިއްޔާގެ މަޤްޞަދު ަ
ރފް ކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އުފެ ި
ކުރަންޖެހޭ މިންގަނޑުތައް ތަޢާ ަ
ކުރުމުގައި

ޖަމްޢިއްޔާގެ

ހިންގާ

ޤަވާޢިދާއި

އެއްގޮތްވާ

ގޮތުގެ

މަތީން

ވޭތުވެދިޔަ

7107

ވަނަ

އަހަރުގައިވެސް

ހިގަމުންގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

 .7ހިންގުން
 .7.0އިދާރީ 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 ަ
ރމަށްޓަކައި  7101ވަނަ އަހަރު ޢައްޔަން ކުރެވުނު ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު
ހިންގުން އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކު ު
ޖެމީން އަށް މަސީގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އިން އެދޭ މިންވަރަށް މަސައްކަތް ކަށް ނުދެވުމާއި ގުޅިގެން މަޤާމުން ދުރުކޮށް ސެކްރެޓަރީ
ރ
ގތީ ގޮތުން ޙަވާލުކޮށް އަދި އިދާ ީ
ލ ޢަދުނާނު ޙަލީމް އާއި ވަ ު
ށ ނާއިބް ރައީސާއި އަލްފާޟި ް
ޖެނަރަލްގެ ދައުރު އަދާ ކުރުމަ ް
ނ ދުވަހަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުނެވެ.
މުވައްޒަފުން މެދުވެރިކޮށް ދުވަހު ް
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 .7.7ޖަމްޢިއްޔާގެ 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.
ތން ި
ކޮށް ބޯޑުން ނިމޭގޮތެއްގެމަ ީ
ޓ ތަކާއި ،ސަރުކާރުގެ އެކި އޮފީސްތަކުގައި އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޓީތަކުގައި ބައިވެރިވެ ސަރުކާރަށް
އަދި މަސީ ގެ އެހެނިހެން ކޮމި ީ
އވެއެވެ.
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 ެ
ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ.

 .3ހިންގާ ކޮމިޓީ
 7107ވަނަ އަހަރު ފެށުނު އިރު ޙަރަކާތްތެރިވަމުންދިޔައީ މަސީ ގެ  04ވަނަ ހިންގާ ކޮމިޓީއެވެ .އެގޮތުން

 7107ވަނަ

ނތައް މިދަންނަވާލަނީއެވެ.
ނވަޑައި ގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ ނަ ް
އަހަރުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގައި ހިމެ ި
 .0ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާހު ،ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯރޓްސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރިއިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދނާނު ޙަލީމް ،އަލިހަވާސާ ކޮންސްޓަރަކްޝަން އެންޑް ކާޕެންޓްރީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 .7ނައިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަ ު
 .3ނައިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް އަލާއު ޢަލީ ،އެލިއާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 .4ޚަޒާންދާރު އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޙަބީބު ،މިމްސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 .1ޚަޒާންދާރުގެ އެހީތެރިޔާ އަލްފާޟިލް އަމީން މުޙައްމަދު ،އަފާމީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ބޯރޑް މެމްބަރުން
ލހު ،ދަމާސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 .6އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޞާ ި
 .2އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސަޢީދު ،މާރިސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 .8އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު ،އަމިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 .9އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޝަމީމު ،އިނޯކާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 .11އަލްފާޟިލް ޙުސައިން މުޙައްމަދު ،އީވް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 .11އަލްފާޟިލް ސަޢުދުﷲ ޙިލްމީ ،ސްވިފްޓް އިންގިނިއަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 .17އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަސްލަމް ،ވިއު ބިލްޑަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ލބު ،އަމޭން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 .13އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް މުއްތަ ި

 7107ވަނަ އަހަރު ފެށުނު އިރު ޙަރަކާތްތެރިވަމުންދިޔަ ހިންގާ ކޮމިޓީގެދައުރު
ގުޅިގެން  7މެއި 7107

 7107މާރޗް މަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވުމާއި

ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވުނު އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާގައި އަލަށް އިންތިޚާބުކުރެވުނު މަސީ ގެ  01ވަނަ ހިންގާ

ކޮމިޓީ މިދަންނަވާލަނީއެވެ.
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 .0ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު ،އަމިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދނާނު ޙަލީމް ،އަލިހަވާސާ ކޮންސްޓަރަކްޝަން އެންޑް ކާޕެންޓްރީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 .7ނައިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަ ު
 .3ނައިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް އަލާއު ޢަލީ ،އެލިއާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 .4ޚަޒާންދާރު އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޙަބީބު ،މިމްސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 .1ޚަޒާންދާރުގެ އެހީތެރިޔާ އަލްފާޟިލް އަމީން މުޙައްމަދު ،އަފާމީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ބޯރޑް މެމްބަރުން
 .6އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާޙު ،ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯރޓްސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕވޓ ލޓޑ
ލހު ،ދަމާސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 .2އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޞާ ި
 .8އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސަޢީދު ،މާރިސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ
 .9އަލްފާޟިލް ސައުދުﷲ ޙިލްމީ ،ސްވިފްޓް އިންޖިނިއަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 .11އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ޝިއުރީ ،ޔުނައިޓެޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 .11އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝާކިރު ،ޕައި މޯލްޑިވްސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 .17އަލްފާޟިލް ހުސެއިން މުޙައްމަދު ،އީވް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 .13އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ރިޒާ ،ޒެކްޓާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 7107 .4ވަނަ 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 ު
މޓީތަކުގައި ކުރިން މަސައްކަތް ކުރެއްވި މެމްބަރުން ހިމެނުމާއެކު
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.
 .1.4އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ޕްރޮމޯޝަން ކޮމިޓީ
 .4ބޯޑުމެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާހު

ޗެއަރމަން

ބދުﷲ ޞާލިޙު
 .2ބޯރޑް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަ ް

ވައިސްޗެއަރމަން

ދނާނު ޙަލީމް
 .3ނާއިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަ ު

ސެކެރެޓަރީ

 .1ބޯރޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ސައުދުﷲ ޙިލްމީ
 .5ބޯރޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސައީދު
 .6ޚަޒާންދާރު އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޙަބީބު
 .7ބޯޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޙުސައިން މުޙައްމަދު
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 .1.2ފައިނޭންސް އެންޑް މެމްބަރޝިޕް ކޮމިޓީ
 .4ނައިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް އަލާޢު އަލީ

ޗެއަރމަން

 .2ޚަޒާންދާރު އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޙަބީބު

ވައިސްޗެއަރމަން

 .3ޚަޒާންދާރުގެ އެހީތެރިޔާ އަލްފާޟިލް އަމީން މުޙައްމަދު

ސެކްރެޓަރީ

 .1ބޯޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޙުސައިން މުޙައްމަދު
 .5ބޯޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝާކިރު
ދﷲ ޞާލިޙު
 .6ބޯޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަބް ު
 .1.3ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޮމިޓީ
 .4ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު

ޗެއަރމަން

 .2ބޯޑުމެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާހު

ވައިސްޗެއަރމަން

ދނާން ޙަލީމް
 .3ނާއިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަ ު

ސެކްރެޓަރީ

 .1ބޯރޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ސަޢުދުﷲ ޙިލްމީ
ބރާހީމް ޝިއުރީ
 .5ބޯރޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް އި ް
 .1.1ކޮންސްޓްރަކްޝަން މެޓީރިއަލްސް އެންޑް ރިސަރޗް ކޮމިޓީ
 .4ބޯޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޙުސައިން މުޙައްމަދު

ޗެއަރމަން

ދﷲ ޞާލިޙު
 .2ބޯޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަބް ު

ވައިސްޗެއަރމަން

 .3ބޯޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝާކިރު

ސެކްރެޓަރީ

 .1ބޯޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ރިޒާ
 .5ބޯޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސައީދު
ރހީމް ޝިއުރީ
 .6ބޯޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް އިބް ާ
 .1.5ހިއުމަން ރިސޯސަސް ،އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް މަސީ ކޮމްޕްލެކްސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޮމިޓީ
ދﷲ ޞާލިޙު
 .4ބޯޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަބް ު

ޗެއަރމަން

ހ
 .2ބޯޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާ ު

ވައިސްޗެއަރމަން

ދﷲ ޙިލްމީ
 .3ބޯޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ސަޢު ު

ސެކްރެޓަރީ

 .1ނައިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް އަލާޢު އަލީ
މ
 .5ނައިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް އަދުނާން ހަލީ ް
 .6ބޯޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޙުސައިން މުޙައްމަދު
ބ
 .7ބޯޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ހަސަން ހަބީ ް
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 .8ބޯޑު މެމްބަރު އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ރިޒާ
 .1.6އިންޓަރނޭޝަނަލް އެފެއާރޒް ކޮމިޓީ
 .4ބޯޑު މެމްބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާޙު

ޗެއަރމަން

 .2ނައިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް އަލާޢު އަލީ

ވައިސްޗެއަރމަން

ބރާހީމް ޝިއުރީ
 .3ބޯރޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް އި ް

ސެކްރެޓަރީ

 .1ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު
ބދުﷲ ޞާލިޙު
 .5ބޯރޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަ ް
 .6ބޯރޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޙުސައިން މުޙައްމަދު
 .1.7ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމެންޓް ކޮމިޓީ
ނނު ޙަލީމް
 .4ނާއިބްރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަދު ާ

ޗެއަރމަން

 .2ޚަޒާންދާރުގެ އެހީތެރިޔާ އަލްފާޟިލް އަމީން މުޙައްމަދު

ވައިސްޗެއަރމަން
ސެކްރެޓަރީ

ރހީމް ޝިއުރީ
 .3ބޯޑު މެމްބަރު އަލްފާޟިލް އިބް ާ
ބދުﷲ ސޯލިހް
 .1ބޯރޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް އަ ް
 .5ބޯރޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސައީދު
 .6ބޯރޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝާކިރު

 .5ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތައް
 10ޖެނުއަރީ  7107އިން  30ޑިސެމްބަރ  7107އަށް މަސީގެ އެގެޒެކެޓިވް ބޯޑުގެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވުނު ގޮތް މި ބަޔާން
ކުރަނީއެވެ .އިންޑަސްޓްރީ އަށް ކުރިމަތިވާ މުހިންމު މައްސަލަތަކާއި ،ސަރުކާރުން މަޝްވަރާ ބޭނުންވާ ކަންކަމުގައި މަޝްވަރާ
ރ މަސީގެ އެގެޒެކެޓިވް ބޯރޑްގެ
ގއި ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެއްފަހަ ު
ށ އާދައިގެ ގޮތެއް ަ
ނގުމުގެ ބޭނުމަ ް
ކުރުމަށާއި ،އެސޯސިއޭޝަން ހި ް
ފއި ވެއެވެ.
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 04ވަނަ ދައުރުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ ( 17މެއި  7107ގެ ނިޔަލަށް)
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 01ވަނަ ދައުރުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ ( 30ޑިސެމްބަރ  7107އިންފެށިގެން)
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 .6ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ޖަލްސާ އަށް ވަޑައިގެންނެވި ގޮތް
ނގާ ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާ ތަކުގައި ބޯޑުގެ މެންބަރުން ބައިވެރިވެ
ތިރީގައި މިބަޔާން ކުރަނީ  7107ވަނަ އަހަރު މަސީގެ ހި ް
ލވެ.
ވަޑައިގެންފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްޞީ ެ
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 14ވަނަ ދައުރުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ ( 11ޖެނުއަރީ  7112އިން  17މެއި  7112ގެ ނިޔަލަށް)
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 15ވަނަ ދައުރުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ ( 13މެއި  7112އިން  31ޑިސެމްބަރ  7112ގެ ނިޔަލަށް)
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އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝާކިރު

ބޯޑުމެމްބަރު

35

9

07

އަލްފާޟިލް ހުސެއިން މުޙައްމަދު

ބޯޑުމެމްބަރު

35

07

03

އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ރިޒާ

ބޯޑުމެމްބަރު

35

01

 .7ހިންގާ ކޮމިޓީ އަށް އައި ބަދަލު
ސ
މޓީ އަށް މި ދައުރުގެ ތެރޭގައި އެއްވެ ް
ނތިޚާބު ކުރެވުނު ހިންގާ ކޮ ި
އމު ޖަލްސާގައި އަލަށް އި ް
 7107ވަނަ އަހަރު އަހަރީ ޢާ ް
ބަދަލެއް އައިސްފައި ނުވެއެވެ.
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 .8ހިންގާ ޤަވާޢިދަށް ގެނެވުނު ބަދަލު
ވޢިދަށް އެއްވެސް
ގ ހިންގާ ޤަ ާ
ގ ތެރޭގައި މި އެސޯސިއޭޝަން ެ
 7112ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޖަލްސާ ގައި ނުވަތަ މިއަހަރު ެ
ނވިފައި ނުވެއެވެ.
އިޞްލާޙެއް ނުވަތަ ބަދަލެއް ގެ ެ

 .9އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ
މިއެސޯސިއޭޝަންގެ  7112އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާއްމުޖަލްސާ ބޭއްވުނީ  17މެއި  7112ދުވަހުގެ ރޭ ޗަމްޕާ ސެންޓްރަލްގެ ދެވަނަ
ފއިސާގެ ހިސާބުތަކާއި7112 ،
ނ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓާއި ަ
އވެ .މިޖަލްސާގައި  7116ވަ ަ
ފްލޯރގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގަ ެ
ތޚާބުކުރުން އޮތެވެ.
ހށަހަޅައި ފާސް ކޮށް 7112 ،ވަނަ އަހަރަށް ހިންގާ ކޮމިޓީ އިން ި
ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރި ބަޖެޓް ު
މިގޮތުން އިންތިޚާބުކުރެވުނު  7112ވަނަ އަހަރުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ ގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ ނަންތަކާއި އެބޭފުޅުން
ތަމްސީލު ކުރައްވާ މެންބަރު ކުންފުނި އެނގޭނޭހެން މިރިޕޯރޓްގެ  3ވަނަ ނަމްބަރުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ.

 .11ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރުން
 7112ވަނަ އަހަރު ފެށުނު އިރު މި އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ތިބީ

މެމްބަރުންގެ ޢަދަދަކީ  192އެވެ .އަދި މި

އަހަރުގެ ތެރޭހައި އަލަށް  31މެމްބަރުން އިތުރުވުމާއިއެކު ފީނުދައްކައިގެން ސަސްޕެންޑް ކުރި  12މެމްބަރުން ގެ އުނިކުރިމުން
ރންގެ ޢަދަދަކީ  171އެވެ.
އަހަރު ނިމުނު އިރު ތިބި މެންބަ ު

 .00ޗަންދާ އާއި އެހީ
ބ ޗަންދާއިން ކަމަށް ވެފައި ،މެންބަރުންގެ ޢަދަދު މަދުވުމާއި،
ނ މެމްބަރު ކުންފުނިތަކުން ލި ޭ
މިޖަމްޢިއްޔާ ހިންގަމުންގެންދަ ީ
ގ
ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތަކު ެ

މންބަރުން ގިނަކަމުން ޖަމްޢިއްޔާ
ސަބަބުން ޗަންދާ ނުދައްކާ ެ

ރމަތިލާންޖެހިފައެވެ.
ހިންގުމަށްވަނީ ދަތި ތަކާއި ކު ި
ނަމަވެސް ކުރީ އަހަރުތަކެކޭ އެއްފަދައިން މަސީ ގެ ބަޖެޓަށް ކުރިމަތިވި ދަތިތަކުން އަރައިގަތުމަށް ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ބައެއް
ވނީ ވޭތުވެދިޔަ  7107ވަނަ އަހަރުވެސް ލިބިފައެވެ.
މެންބަރުންގެ އެހީތެރިކަން ަ
.

 .07ޖަމްޢިއްޔާގެ ބަޖެޓް ގެ ޚުލާޞާ
ޖަމްޢިއްޔާގެ  7107ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާއްމުޖަލްސާއިން ފާސްކުރައްވާފައިވާ ބަޖެޓާއި ޖަމްޢިއްޔާގެ ޤަވައިދުތަކާއި އެއްގޮތް
ވާގޮތުގެމަތީން ވެތުވެދިޔަ  7107ވަނަ އަހަރުވަނީ ޖަމްޢިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ކުއްޔަށާއި ،ޔުޓިލިޓީ ބިލްތައް އަދާ ކުރުމަށާއި،
ފދައިން ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދުގެ
ށއި ،އިދާރީ ކަންކަމަށް ޚަރަދުތައް ކުރެވިފައެވެ .މިދެންނެވި ަ
މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަދިނުމަ ާ
ތަފްޞީލު މިބަޔާން ކުރަނީއެވެ.
ނަމްބަރ

ތަފްޞީލު

ޢަދަދު (ރުފިޔާ)

0

 7106ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ބާކީ ހުރި

067,617.11

7

ށ ލަފާކުރި ބަޖެޓް
 7107ވަނަ އަހަރު ލިބާނޭކަމަ ް

1,631,157.00
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3

ޗަންދާގެ ގޮތުގައި ޖަމްޢިއްޔާއަށް ލިބުނު ފައިސާގެ އަދަދު

282,300.00

1

ސަރުކާރުން އެހީގެ ގޮތުގައި ދެއްވި

711,111.11

6

ނ
ގތުގައި ލިބު ު
ހިލޭ އެހީ ނުވަތަ ޑޮނޭޝަންގެ ޮ

33,789.00

7

އިފޮޕްކާގެ ސަބްސްކްރިޕްޝަން ފީދެއްކުމަށް ލިބުނު

11,886.11

8

ސްޕޮންސަރޝިޕުން ލިބުނު

19,500.00

9

ކުއްޔާއި ޔުޓިލިޓީ އަދި އިދާރީ ހިންގުމަށް ކުރެވުނު ޚަރަދު

309,949.00

01

މުވައްޒަފުން މުސާރައާއި ،ޢިނާޔަތާއި އެލެވަންސް ދިނުމަށް ޚަރަދުވި

230,800.00

07
03

މެއިންޓަނަންސް އަދި ރިޕެއަރ ކުރުމަށް ކުރެވުނު ޚަރަދު

9,531.00
-44,710.00

ނިމުނުއިރު ޚަދަރުކަނޑާފައި ބާކީ ހުރި ފައިސާ ގެ ޢަދަދު

 .03ފައިސާ ލިބުނު މައިގަނޑު ގޮތްތަކާއި ،ލިބުނު ޢަދަދު
ހ
ވ ހުރި ާ
ނޝަންގެ ގޮތުގައެވެ .މިދެންނެ ި
ނއި ،އެހީ އާއި ،ޑޮ ޭ
އން ާ
މންބަރޝިޕް ފީ ި
މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އާމްދަނީ ލިބެނީ ެ
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  7107ވަ ަ
ދެއްކުމަށް ވެސް ޑޮނޭޝަންގެ ގޮތުގައި މަސީ އަށް ވަނީ އެހީލި ި
ލިބުނު ފައިސާގެ ޚުލާޞާ މި ބަޔާން ކުރަނީއެވެ.
ސގެ ތަފްޞީލު
ލިބުނު ފައި ާ

ނަމްބަރ

ޢަދަދު (ރުފިޔާ)

0

ޗަންދާގެ ގޮތުގައި ޖަމްޢިއްޔާއަށް ލިބުނު ފައިސާގެ އަދަދު

282,300.00

7

ސަރުކާރުން އެހީގެ ގޮތުގައި ދެއްވި

711,111.11

3

ނ
ގތުގައި ލިބު ު
ހިލޭ އެހީ ނުވަތަ ޑޮނޭޝަންގެ ޮ

33,789.00

4

ނ
އިފޮޕްކާގެ ސަބްސްކްރިޕްޝަން ފީ ދެއްކުމަށް ލިބު ު

11,886.11

 .04ފައިސާ ޚަރަދު ކުރެވުނު ކަންކަމާއި ،ފައިސާ ޚަރަދު ކުރެވުނު ޢަދަދު
މި ގޮތުން  7107ވަނަ އަހަރު މި އެސޯސިއޭޝަނުން ފައިސާ ޚަރަދު ކުރެވުނު ކަންކަމާއި ،ފައިސާ ޚަރަދު ކުރެވުނު ގޮތުގެ
ޚުލާޞާ މި ބަޔާން ކުރަނީއެވެ.
ނަމްބަރ

ވނު ގޮތް
ކރެ ު
ޚރަދު ު
ފައިސާ ަ

ޢަދަދު (ރުފިޔާ)

0

ކުއްޔާއި ޔުޓިލިޓީ އަދި އިދާރީ ހިންގުމަށް ކުރެވުނު ޚަރަދު

309,949.00

7

މުވައްޒަފުން މުސާރައާއި ،ޢިނާޔަތާއި އެލެވަންސަށް

230,800.00

3

އިފޮޕްކާގެ ސަބްސްކްރިޕްޝަން ފީ އަށް ދެއްކި

11,889.11

4

އޮފީސް ރިނޮވޭޝަން އަދި ހަރުމުދާ ގަނުމަށް ޚަރަދު ކުރި

9,531.00

 .01ފައިސާގެ 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 ީ
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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.

 .06މުހިންމު ބައްދަލުވުންތައް



މަސީގެ ބޯރޑުން ވަނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑް (އައި.އެމް.އެފް) ގެ އެދިލެއްވުމަށް  00ޖުލައި  7107ގައި
ކންތައްތަކާއި މަސީގެ
ދއިރާ އާއި ފައިނޭންސިންގގެ ަ
ވހިރާއްޖޭގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ާ
ށ ދި ެ
މިމިޝަން އާއި ބައްދަލުކޮ ް
ތން ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރެވިފައެވެ.
ހަރަކާތްތަކާއި ބެހޭގޮ ު



މަސީގެ  01ވަނަ ދައުރުގެ އާހިންގާ ކޮމިޓީ އިންތިޚާބު ވުމާއި ގުޅިގެން އެހެން އަހަރުތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން
ބވާ ބޭފުޅުންނާ
ސަރުކާރުގެ ތަފާތު މިނިސްޓްރީތައް ހިންގެވުމާއި ހަވާލުވެ ތިއް ަ
އެޖެންޑާގެ

ތެރެއިން

00

ޖުލައި

7107

ގައި

ވަނީ

މިނިސްޓަރ

އޮފް

ގ
ޓން ބައްދަލުކުރުމު ެ
ހިންގާ ކޮމި ީ
އިސްލާމިކް

އެފެއާރޒް

އާއި

ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ.


މަސީގެ  01ވަނަ ދައުރުގެ އާހިންގާ ކޮމިޓީ އިންތިޚާބު ވުމާއި ގުޅިގެން އެހެން އަހަރުތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން
ނނާ
އބަވާ ބޭފުޅު ް
ވ ތި ް
ސަރުކާރުގެ ތަފާތު މުއައްސަސާތައް ހިންގެވުމާއި ހަވާލު ެ

ދލުކުރުމުގެ
މޓީން ބައް ަ
ހންގާ ކޮ ި
ި

އެޖެންޑާގެ ތެރެއިން  07ޖުލައި  7107ގައި ވަނީ ކޮންޓްރޯލާރ އޮފް އިމިގްރޭޝަން އާއި ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ.


މަސީގެ  01ވަނަ ދައުރުގެ އާހިންގާ ކޮމިޓީ އިންތިޚާބު ވުމާއި ގުޅިގެން އެހެން އަހަރުތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން
ބވާ ބޭފުޅުންނާ
ސަރުކާރުގެ ތަފާތު މިނިސްޓްރީތައް ހިންގެވުމާއި ހަވާލުވެ ތިއް ަ
އެޖެންޑާގެ

ތެރެއިން

03

ޖުލައި

7107

ގައި

ވަނީ

މިނިސްޓަރ

އޮފް

ގ
ޓން ބައްދަލުކުރުމު ެ
ހިންގާ ކޮމި ީ
އިކޮނޮމިކް

ޑިވެލޮޕްމެންޓް

އާއި

ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ.


މަސީގެ  01ވަނަ ދައުރުގެ އާހިންގާ ކޮމިޓީ އިންތިޚާބު ވުމާއި ގުޅިގެން އެހެން އަހަރުތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން
ބވާ ބޭފުޅުންނާ
ސަރުކާރުގެ ތަފާތު މިނިސްޓްރީތައް ހިންގެވުމާއި ހަވާލުވެ ތިއް ަ

ގ
ޓން ބައްދަލުކުރުމު ެ
ހިންގާ ކޮމި ީ

އެޖެންޑާގެ ތެރެއިން  17އޮގަސްޓް  7107ގައި ވަނީ މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން އާއި ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ.


މަސީގެ  01ވަނަ ދައުރުގެ އާހިންގާ ކޮމިޓީ އިންތިޚާބު ވުމާއި ގުޅިގެން އެހެން އަހަރުތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން
ބވާ ބޭފުޅުންނާ
ސަރުކާރުގެ ތަފާތު މިނިސްޓްރީތައް ހިންގެވުމާއި ހަވާލުވެ ތިއް ަ

ގ
ޓން ބައްދަލުކުރުމު ެ
ހިންގާ ކޮމި ީ

އެޖެންޑާގެ ތެރެއިން  18އޮގަސްޓް  7107ގައި ވަނީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާރ އާއި
ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ.


އެހެން އަހަރުތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން މަސީއިން ސަރުކާރުގެ އެކި އެކި މުއައްސަސާތަކާއި ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާ
ކުރުމުގެ

ތ އާއި މަސީގެ ހިންގާ
ތެރެއިން މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމްމަންޓް އަދި މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލް ް

ކޮމިޓީން ވަނީ  77އޮގަސްޓް  7107ގައި ބައްދަލުކޮށްފައެވެ.


މަސީއިން ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ބައްދަލުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން އާއި ހިންގާ
ރ ކޮށްފައެވެ.
އސަލަތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަ ާ
ކޮމިޓީން ވަނީ  71އޮގަސްޓް  7107ގައި ބައްދަލުކޮށް ތަފާތު މަ ް



އ
ތރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކަ ި
އން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޑެންގޫ ފެ ު
ލތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ" ި
ގ "ހެ ް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް ެ
އެކުލަވާފައިވާ ޑެންގޫ ޓާސްކް ފޯރސްއިން މަދިރި އާލާވުން ހުއްޓުވާ ޑެންގޫ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން 77
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އޭޕްރީލް  7107ގައި ބޭއްވުނު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި މަސީގެ ފަރާތުން އެގެޒެކެޓިވް ބޯޑް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް
މުޙައްމަދު ސަޢީދު ބައިވެރިވިއެވެ.


އލްފާޟިލް އަބްދުﷲ
ޓސްޓިކްސްގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ރީބޭސް ލޯންޗިންގ ސެރެމަނީ ގައި ަ
ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެ ި
މުޙައްމަދު އަދި އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަލީ ޖަނާޙް ވަނީ  77އޭޕްރީލް  7107ގައި ބައިވެރިވެފައެވެ.



މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވި ފޮރިން އިކޮނޮމިކް އެކްސްޕާރޓް ޓީމް
އ
އާއި އެ އޮތޯރިޓީގެ އެދިލެއްވުމަށް  13މެއި  7107ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ބައްދަލުކުރެވިފައެވެ .މިބައްދަލުވުމުގަ ި
ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ ނާއިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް އަލާއު އަލީ ،ނާއިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް އަދްނާން ޙަލީމް،
އެގެޒެކެޓިވް ބޯޑް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަލީ ޖަނާޙް ،އެގެޒެކެޓިވް ބޯޑް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ
ޞާލިޙް ،އަދި އެގެޒެކެޓިވް ބޯޑް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސަޢީދް އެވެ.



ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ

ގ ޓާސްކް ފޯރސް"ގެ ބައްދަލުވުމުގައި މަސީއިންވަނީ
އިން އުފައްދަވާފައިވާ "ޑެން ޫ

ކށްފައެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތީ ޚަޒާންދާރު އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޙަބީބް
 01މެއި  7107ގައި ބައްދަލު ޮ
އެވެ.


ލބާރސް އޯގަނައިޒޭޝަން އަށް އަލަށް ހޮވިވަޑައިގަތް ޑިރެކްޓަރ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި
އިންޓަރނޭޝަނަލް ޭ
އދަލުވުމުގައި މަސީގެ
އިހްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތުގައި ވަނީ މަސީއާއި  74މެއި  7107ގައި ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ .މިބަ ް
ފަރާތުން ބައިވެރިވެޑައިގެންނެވީ މަސީގެ ނައިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް އަދުނާން ޙަލީމް އެވެ.



ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކިސަރަޙައްދުތަކުގައި އާއި މާލޭގައި ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތުގައި ދިވެހިންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރު
ބދޭސީ ކޯޓާގެ ކަންތަކާއި ބެހޭގޮތުން ވަނީ މިނިސްޓްރީ
ކުރުމާއި އަދި ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާއި ބެހޭގޮތުން އަދި ހަމައެހެންމެ ި
އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އާއި ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ އާއި މަސީއިން ބައްދަލުވެ  14ޖޫން  7107ގައި ވަނީ މަޝްވަރާ
ކުރެވިފައެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި މަސީގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތީ މަސީގެ ނައިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް އަލާއު އަލީ
ލޙް އާއި މަސީގެ އެސް.އެމް.ސީ ކައުންސިލްގެ 17
ބރު އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ ޞާ ި
އާއި އެގްޒެކެޓިވް ބޯރޑް މެމް ަ
މެމްބަރުން ކަމަށްވާ އަލްފާޟިލް އާދަމް މަނިކު އާއި އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސާލިމްއެވެ.



އ މަސީގެ ފަރާތުން
ވ މައިގްރެންޓް ކްރައިސިސް ސްޓޭކް ހޯލްޑާރސް ބައްދަލުވުމުގަ ި
ކށް ދިމާ ާ
ތަފާތު އެކި ޤައުމުތަ ަ
7107ގެ ޖޫން  03-04އަށް ނައިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް އަދްނާން ޙަލީމް އާއި އެގްޒެކުޓިވް ބޯރޑް މެމްބަރު
އަލްފާޟިލް އަހްމަދު ރިޒާ އަދި ޚަޒާންދާރުގެ އެހީތެރިޔާ އަލްފާޟިލް އަމީން މުޙައްމަދު ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.



މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމެންޓް އެންޑް އެނާރޖީގެ ފަރާތުން ބޭއްވި އިންޑަސްޓްރީ ޑައިލޮގްގައި  04އޮގަސްޓް
ޓގެ މެމްބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝާކިރް ވަނީ ބައިވެރިވެލައްވާފައެވެ.
7107ވަނަ ދުވަހު ހިންގާ ކޮމި ީ



ޓ ޓެކްނޮލޮޖީ އެކްސްޕޯ
ނ ބޭއްވި އޯޒޯން ޓު ކްލައިމެ ް
ތ ް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމެންޓް އެންޑް އެނަރޖީގެ ފަރާ ު
 7107ގައި ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރު އަލްފަޟިލް މުޙައްމަދު ޝާކިރް ވަނީ  01އޮގަސްޓް  7107ގައި
ބައިވެރިވެލައްވާފައެވެ.



ގ
ތން ބޭއްވި ޕޮލިސީ ޑައިލޮގް ޕްރޮގްރާމްގައި ހިން ާ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމެންޓް އެންޑް އެނާރޖީގެ ފަރާ ު
ރހީމް ޝިއުރީ ވަނީ  01އޮގަސްޓް
އލްފާޟިލް އިބް ާ
ދ ަ
ލފާޟިލް އަހުމަދު ރިޒާ އަ ި
ވ އަ ް
ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންކަމަށް ާ
އވާފައެވެ.
7107ވަނަ ދުވަހު ބައިވެރިވެލަ ް



ޝން އޮފް މައިގްރޭޝަން ސަރުކާރުގެ އެދުމުގެ މަތިން ތައްޔާރު ކުރަމުން އަންނަ
އިންޓަރނޭޝަނަލް އޯގަނައިޒޭ ަ
ގ
ހގޮތުން އައި.އޯ.އެމްގެ ކޮންސަލްޓެންޓް އާއި މަސީ ެ
މތު ތަކާއި ބެ ޭ
މައިގްރޭޝަން ޕްރޮފައިލް އަށް ބޭނުންވާ މައުލޫ ާ
ފަރާތުން އަލްފާޟިލް އަހްމަދު ރިޒާ ،އަމިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިން އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ނަސީރް ،މާރިސް
ލ
ދ ރެއިންބޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ފަރާތުން އަލްފާޟި ް
އލްފާޟިލާ އައިޝަތު ރީޝާ އަ ި
ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ފަރާތުން ަ
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ގއި ވަނީ މަސީގައި
އިބްރަހީމް ޙުސެއިން އަދި އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝިޔާޒް އާއި  31އޮގަސްޓް ަ 7107
ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައެވެ.


ނޑް (އައި.އެމް.އެފް) އާރޓިކަލް  IVމިޝަން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި
އިންޓަރނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަ ް
ޟލް އަދްނާން ޙަލީމް،
މސީގެ ނައިބް ރައީސް އަލްފާ ި
ލއްވުމާއެކު މަސީގެ ފަރާތުން ަ
މަސީއާއި ބައްދަލުކުރުމަށް އެދި ެ
އދި
ޚަޒާންދާރު އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޙަބީބް ،ޚަޒާންދާރުގެ އެހީތެރިޔާ އަލްފާޟިލް އަމީން މުޙައްމަދު ަ

ގ
ހިންގާ ކޮމިޓީ ެ

މެމްބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަލީ ޖަނާޙް ވަނީ އައި.އެމް.އެފްގެ މިޝަން އާއި  31އޮކްޓޫބަރު  7107ގައި
ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައެވެ.


ސްރީލަންކާގެ

ބައިލޭޓްރަލް

ކުންފުންޏަކުން

ވަނީ

11

ނޮވެމްބަރު

7107

ގައި

މަސީއާއި

ބައްދަލުކޮށް

ޝވަރާ ކޮށްފައެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި މަސީގެ ފަރާތުން
ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަ ް
ނ ޙަލީމްއެވެ.
ބައިވެރިވެފައިވަނީ މަސީގެ ނައިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް އަދްނާ ް


 04ނޮވެމްބަރު  7107ގައި ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއިން މަސީ އާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ދުނިޔޭގެ އެއިޑްސް
ފއިވާ ކަންތައްތައް މަސީއާއި ހިއްސާކޮށް މިކަމުގައި
ދުވަސް ފަހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އެއެޖެންސީއިން ހިންގަން ރަވާ ަ
ޝވަރާ ކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި މިބައްދަލުވުމުގައި މަސީގެ
ބއިތޯ ބެއްލެވުމުގެ ގޮތުން މަ ް
ވެވެން އޮތް އެހީތެރިކަމަކީ ކޮ ަ
މސީގެ ޚަޒަންދާރުގެ އެހީތެރިޔާ އަލްފަޟިލް އަމީން މުޙައްމަދު އާއި ހިންގާ ކޮމިޓީގެ
ނ ަ
ފަރާތުން ބައިވެރިވެފައިވަ ީ
މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝާކިރު އެވެ.



ޓގެ ފަރާތުން މަސީއަށް ހުށަހެޅި ކޮންސްޓްރަކްޝަން އާއި ގުޅޭ މައްސަލަ އާއި
ކޯސްޓްލައިން އިންވެސްޓްމެން ް
މޝްވަރާ ކުރެވިފައެވެ.
އސް ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކޮށް ަ
ބެހޭގޮތުން  77ނޮވެމްބަރު  7107ގައި ވަނީ އެކުންފުނީގެ ި
މިބައްދަލުވުމުގައި މަސީގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ ނައިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް އަދްނާން ޙަލީމް ،ނައިބް
ރައީސް އަލްފާޟިލް އަލާއު އަލީ އަދި ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސަޢީދު އެވެ.



މަސީ ބިލްޑް އެންޑް ހޯމް އެކްސްޕޯ  7107ރާވައި އިންތިޒާމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް އަޕްޑޭޓްސް ހޯދުމަށްޓަކައި
މަސީ އިން ވަނީ މިއިވެންޓް ރާވައި އިންތިޒާމް ކުރުމަށް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ޗޮޕާރޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި 00
ޑިސެންބަރު  7107ގައި ބައްދަލުކޮށްފައެވެ.



ފސް ސިސްޓަމްތަކުގެ އެކައުންޓްސް ބެލެހެއްޓުމުގައި
އެކްރޫ ޕްލަސް އެލް.އެލް.ޕީ އިން މަސީއާއި ބައްދަލުކޮށް އޮ ީ
އެފާރމް އިން ޕްރިފާރ ކުރައްވާ ސޮފްޓްވެއާރ ތަކާއި ބެހޭ މަޝްވަރާ އަކަށް އެދިފައިވުމުން  00ޑިސެމްބަރ 7107
ލކުރައްވާފައެވެ.
ގައި މަސީގެ ފަރާތުން އަލްފާޟިލް އަދްނާން ޙަލީމް ވަނީ ބައްދަ ު

 .07މަސީގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވި ބައެއް އެހެން ބައްދަލުވުންތައް
 43ވަނަ އިފޮޕްކާ ކޮންވެންޝަން – ސޯލް ،ސައުތު ކޮރެއާ
ފޕްކާ ކޮންވެންޝަންގައި މަސީގެ
ނ  7107އަށް ސައުތުކޮރެއާގެ ސޯލްގައި ބޭއްވި  43ވަނަ އި ޮ
 31މެއި  7107އިން  7ޖޫ ް
ށ
އ މަސީގެ ދިދަ ހޯސްޓް ކޮ ް
ލގޭޝަންގެ ޗީފް އެއްގެ ގޮތުގަ ި
ގޝަނެއް ބައިވެރިވިއެވެ .މި ޑެ ި
ގ ޑެލި ޭ
ނދޫބުން ެ
ފަރާތުން  8މަ ް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ވާހަކަ ދެއްކެވީ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯރޓްސް ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ

ތ
މަންދޫބު އަލްފާޟިލާ އާމިނަ ު

ސޫޒަން އެވެ.
ހޓެލްސް އެންޑް ރިސޯރޓްސް
ނ އިފޮޕްކާގެ  0ވަނަ ނާއިބް ރައީސްކަމަށް ނޮމިނޭޓް ކޮށްފައިވާ ޮ
މި ކޮންވެންޝަންގައި މަސީ އި ް
ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ މަންދޫބު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާޙު އިފޮޕްކާގެ  0ވަނަ ނާއިބް ރައީސް އަކަށް އިންތިޚާބު
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ކުރެވުނެވެ .އަދި މަސީއިން އިފޮޕްކާގެ ޕްރޯސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަކަށް ނޮމިނޭޓް ކޮށްފައިވާ އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ
މޙައްމަދު އިފޮޕްކާގެ ޕްރޯ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަކަށް އިންތިޚާބު ކުރެވުނެވެ.
ޢބްދުﷲ ު
މަންދޫބު އަލްފާޟިލް ަ
ނ
ނ ޙަލީމަށް  1ކޮންވެންޝަ ް
ޢދުނާ ު
ދބު އަލިހަވާސާ ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ އަލްފާޟިލް ަ
މީގެ އިތުރުން މަސީގެ މަން ޫ
އެޓޭންޑެންސް އެވޯރޑް ދިނުންވެސް މި ކޮންވެންޝަން ގައި އޮތެވެ.
އިފޮޕްކާގެ  41ވަނަ ކޮންވެންޝަން  7171ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ޝެޑިއުލް ކުރެވިފައިވާތީއާއި 7108 ،ވަނަ އަހަރު
ފއިވާ ކޮންވެންޝަންގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން މަސީގެ މަންދޫބު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަލީ
މެލޭޝިއާގައި ބާއްވަން ހަމަޖެހި ަ
ނތިޒާތައް
ކންވެންޝަން ގެ އި ް
ގތާއިޮ ،
ވތީ ،މިކަންކަން ހިގާ ޮ
ޖަނާޙު އިފޮޕްކާގެ ރައީސަކަށް އިންތިޚާބުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ާ
ވންޝަންގެ
ފޝަލުން މި ކޮން ެ
ޕއާރޓުގެ  7އޮފިޟަލުންނާއި ،އިވެންޓް މޯލްޑިވްސްގެ  7އޮ ި
ތަޖްރިބާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ޗޮ ް
ޑެލިގޭޓުންގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިކުރެވުނެވެ.

 .08ބޭއްވި ވާރކްޝޮޕް އަދި ސެމިނަރތައް
ސެމިނަރ އޮން ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ޖެލެންޖެސް އެންޑް ޕޮސިބަލް ސޮލިއުޝަންސް
ޖސް އެންޑް ޕޮސިބަލް ސޮލިއުޝަންސް  7 -ގެ ނަމުގައި
ސެމިނަރ އޮން ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ޖެލެން ެ
01ފެބްރުއަރީ  7107ގައި ނަމުގައި  0ދުވަހުގެ ސެމިނަރ އެއް މަސީ އިން އިންތިޒާމް ކޮށް ހޮޓެލް ޖެންގައި ކުރިއަށް
އންޑަސްޓްރީ އާއި ގުޅުން ހުރި ސަރުކާރުގެ އެކި ދާއިރާތަކުން
ގެންދެވުނެވެ .މި ސެމިނާރ ގައި މަސީގެ މެމްބަރުންނާއި ،މި ި
މަންދޫބުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.
މި ސެމިނަރ ގައި ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ އަށް ދިމާވެފައިވާ މުހިންމު މައްސަލަތަކާއިމެދު މަޝްވަރާ ކޮށް
ހ
ލވާލެވުނެވެ .ސެމިނަރ އަށްފަ ު
ތތައް ދެނެގަނެ ރިޕޯރޓެއް އެކު ަ
ގތުގައި އެކަންކަން ޙައްލުކުރެވިދާނޭ ގޮ ް
ބައިވެރީންނަށް ފެންނަ ޮ
މިރިޕޯރޓް ވަނީ ސަރުކާރުގެ އެކި އިދާރާތަކަށް ފޮނުވާފައެވެ.
ފރާސްޓްރަކްޗަރ އޮނަރަބްލް ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު އާއި،
މި ސެމިނާރ ގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިން ް
ޟލް މުޙައްމަދު ސަޢީދާއި ،މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމެންޓް
މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮންރަބްލް އަލްފާ ި
ވރިވެ ވަޑައިގަތެވެ .އަދި ސްޓޭޓް ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް
ލފާޟިލް ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ބައި ެ
އެންޑް އެނަރޖީ އޮނަރަބްލް އަ ް
ކުންފުނީގެ ޗީފްއެގެޒެކްޓިވް އޮފިސަރުންވސް މި ސެމިނަރ ގައި ބައިވެރިވިއެވެ.

ސ
އޮކިއުޕޭޝަނަލް ސޭފްޓީ އެންޑް ހެލްތް ކޮންފަރެން ް
އޮކިއުޕޭޝަނަލް ސޭފްޓީ އެންޑް ހެލްތް ކޮންފަރެންސް އެއް

 77އޭޕްރިލް  7107ގައި މަސީ އާއި އެސްޓީއޯ އާއި ގުޅިގެން އް

ޗަމްޕާ ސެންޓްރަލް ހޮޓެލް ގައި ބޭއްވުނެވެ .މި ސެމިނާރގައި މަސީގެ މެމްބަރުންނާއި މި ދާއިރާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ބައެއް
ބލް
ނޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އޮންރަ ް
ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވިއެވެ .މި ސެމިނަރ ހުޅުވައިދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ޭ
މރެވެ.
އަލްފާޟިލް އާދަމް ޝަރީފު ޢު ަ
ލ ޖަނާޙު އާއި އެސްޓީއޯގެ ޗީފްއެގެޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް
މި ސެމިނާރގައި މަސީގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަ ީ
އަޙްމަދު ސަހީރު ގެ އިތުރުން ސީނިއަރ އޮފިސަރުން ބައިވެރިވިއެވެ.
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 .09ސޮއިކުރެވުނު އެއްބަސްވުންތައް
މސީ އިން ބޭއްވި ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ޗެލެންޖެސް އެންޑް ޕޮސިބަލް ސޮލުޝަންސް
 01ފެބްރުއަރީ  7107ގައި ަ
ސެމިނާރގައި މިބަޔާންކުރާ ފަހުމުނާމާ ތަކާއި އެއްބަސްވުން ތަކުގައި މަސީ އާއި އެފަރާތްތަކާއި ދެމެދު ސޮއިކުރެވުނެވެ.
.0

މަސީ އާއި އެލައިޑް އިންސުއަރެންސް އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި ދެމެދު މަސީ ގެ

މެމްބަރު ކުންފުނިތަކަށް

ޚާއްޞަ ޑިސްކައުންޓް ރޭޓްތަކެއް ދެވޭ އިންޝުއަރެންސް ޕެކޭޖް އެއް ބަސްވުމެއް
.7

ލ
މަސީ އާއި އުރީދޫ އާއި ދެމެދު މަސީގެ މެމްބަރު ކުންފިނތަކަށް ޚާއްޞަ ޑިސްކައުންޓް އަގު ލިބޭ މޯބައި ް
ޕެކޭޖް އެއްބަސްވުމެއް

.3

މަސީ އާއި ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ އާއި ދެމެދު ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ އާއި ބެހޭ 03
ލޑިވްސް އިން ދެއްކުމާއިބެހޭ އެއްބަސްވުމެއް
އެޕިސޯޓްގެ ސިލްސިލާ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް އުފައްދައި ޓެލެވިޜަން މޯ ް

.4

މަސީ އާއި ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން އާއި ދެމެދު ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮކިއުޕޭޝަނަލް ސޭފްޓީ އެންޑް
ކރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމާއި ބެހޭ އެއްބަސްވުމެއް
ހެލްތް ގެ ދާއިރާއިން ހޭލުންތެރި ު

 .71ކުދިއަދިމެދުފަންތީގެ ކޮންޓްރެކްޓަރުންގެ ކައުންސިލެއް އުފެއްދުން
ށ
މގެ ކައުންސިލެއް އުފެއްދުމަ ް
މަސީގެ ހިންގުމުގެ ޙަރަކާތުގައި ބައިވެރިވާ ސްމޯލް އެންޑް މީޑިއަމް ކޮންޓްރެކްޓަރުން އިތުރުކުރު ު
އޅައި ފާސް ކުރުމާއި ގުޅިގެން
އޞޫލެއް ކަނޑަ ަ
ހންގާނޭ ގޮތުގެ ު
މަސީގެ ހިންގާ ކޮމިޓީން ފާސް ކޮށް ކައުންސިލް މަސައްކަތާއިި ،
ސްމޯލް އެންޑް މީޑިއަމް ކޮންޓްރެކްޓަރސް ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި  1މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ކައުންސިލެއް އެކުލަވާލައި
 06މެއި  7107ގައި އިފްތިތާޙު ކުރެވުނެވެ.

 .70ޗައިނާ މޯލްޑިވްސް ފްރެންޑްޝިޕް ބްރިޖްގެ ސައިޓަށް ޒިޔާރަތް ކުރުން
ލ އެއަރޕޯރޓް އަދި ހުޅުމާލޭ ގުޅުވާލުމަށް ބިނާ ކުރަމުންދާ ޗައިނާ މޯލްޑިވްސް ފްރެންޑްޝިޕް
މާލެއާއި ވެލާނާއިންޓަރނޭޝަނަ ް
ބްރިޖްގެ ސައިޓަށް  4އޭޕްރިލް  7107ގައި މަސީގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާޙު އާއި ހިންގާ ކޮމިޓީގެ
އލަވައި މަޢްލޫމާތު ހޯއްދެވިއެވެ.
މެމްބަރުން ޒިޔާރަތް ކޮށް މަސައްކަތް ހިންގަމުންދާ ގޮތް ބަ ް

 .77ޖަމްޢިއްޔާ ތަމްސީލުކުރެވެމުންދާ ކޮމިޓީތައް
ދ
ތިރީގައި މިބަޔާންކުރަނީ ސަރުކާރުން އުފައްދަވާފައިވާ އެކިއެކި ކޮމިޓީތަކުގެ ތެރެއިން މިއެސޯސިއޭޝަނުންބައިވެރިވަމުން ާ
ށ
ކޮމިޓީތަކާއި ،އެކޮމިޓީތަކުގައި ބައިވެރިވާ މަންދޫބުންނެވެ .މިކޮމިޓީ ތަކުގައި މަސީގެ ބައިވެރިވުން އެކަށީގެންވާގޮތަކަށް ކުރިޔަ ް
ގެންދެވިފައިވެއެވެ.
 7107ވަނަ އަހަރު ވެސް ސަރުކާރުގެ އެކި އޮފީސް ތަކުގައި އުފައްދާފައިވާ  06ކޮމިޓީ 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 ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ތަމްސީލުކުރުމަށް މި
އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.
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ޓ
ބޯރޑް އޮފް އިންވެސްޓްމެންޓްސް ޓެކްނިކަލް ކޮމި ީ
ފ އިންވެސްޓްމެންޓްސް
ވލި ބޯރޑް އޮ ް
ގ މަތީން އެކުލަ ާ
އ ވާ ގޮތު ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯން ޤާނޫނުގަ ި
ގ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާޙުއެވެ.
ޓ ގައި މަސީގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވަނީ މަސީ ެ
ގެ ޓެކްނިކަލް ކޮމި ީ
މސީ އަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮނޑިއެކެވެ.
ލބިގެން ަ
މިއީ ޤާނޫނަކުން ބާރު ި
ކަސްޓަމްސް ވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ ކަސްޓަމްސް ވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ އަށް މިޖަމްއިޢްޔާއިން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ
ޓގެ
ހމް މުއްޠަލިބުއެވެ .ކަސްޓަމްސް ވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގެ ސަބްކޮމި ީ
ޓްރެޜަރަރ އަލްފާޟިލް އިބްރާ ީ

އ
ބައްދަލުވުންތަ ް

ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ޢާއްމު ގޮތެއްގައި ބާއްވާފައިވެއެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރެވެނިއު ބޯރޑް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މިބޯރޑަށް މިޖަމްޢިއްޔާއިން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ
މެމްބަރ އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ މުޙަންމަދު އެވެ.
ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޯރޑް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގައި އޮންނަ މިބޯރޑަށް މި ޖަމްޢިއްޔާއިން ޢައްޔަން
ކުރައްވާފައިވަނީ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު އެވެ.
ބިޒިނަސް ކައުންސިލް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އިން ކުރިއަށް ގެންދަވާ މިކޮމިޓީ އަށް މިޖަމްޢިއްޔާއިން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ
ރއީސް އަލްފާޟިލް ޢަދުނާނު ޙަލީމް އެވެ.
ނާއިބް ރައީސް އަލަފާޟިލް އަޙްމަދު އަލާއު ޢަލީ އާއި ،ނާއިބް ަ
އައިއެލްއޯ ޕްރޮޖެކްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓްގެ ފަރާތުން ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބަލަހައްޓަވާ

މޓީއަށް މަސީ އިން
މި ކޮ ި

ނ ޙަލީމް އެވެ.
ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ މަސީގެ ނާއިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަދުނާ ު
ނޭޝަނަލް ޓްރައިޕާރޓައިޓް ލޭބަރ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ
ގ
ބލަހައްޓަވާ މި ކޮމިޓީއަށް މަސީ އިން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ މަސީ ެ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އިން ަ
ދނާނު ޙަލީމް އެވެ.
ނާއިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަ ު
ޓ
ލޭންޑް ވެލުއޭޝަން ކޮމި ީ
ލންޑް ވެލުއޭޝަން
އންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބަލަހައްޓަވާ ޭ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ ެ
ދﷲ
ފޟިލް ޢަބް ު
ކޮމިޓީއަށް މިއެސޯސިއޭޝަނުން ޢައްޔަން ކޮށްފައިވަނީ މަސީގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރ އަލް ާ
މުޙައްމަދު އެވެ.
އޮކިއުޕޭޝަނަލް ސޭފްޓީ އެންޑް ހެލްތް އެކްޓް ޓާސްކްފޯސް
ބލަހައްޓަވާ މި ޓާސްކް ފޯސް އަށް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އިން ަ

މަސީ އިން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ މަސީގެ ނާއިބް

ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަދުނާނު ޙަލީމް އެވެ.
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ޓ
މޯލްޑިވްސް ޖެނުއިން ޕްރޮޑަކްޓް ލޯގޯ އިވަލުއޭޝަން ކޮމި ީ
ނ
ރތުން ބައިވެރިވަ ީ
ވލޮޕްމެންޓްގައި ސެކްރެޓޭރިއެޓް އޮންނަ މި ކޮމިޓީގައި މަސީގެ ފަ ާ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑި ެ
މަސީގެ ނާއިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަދުނާނު ޙަލީމް އެވެ.
ޑެންގޫ އައުޓްބްރޭކް ޓަސްކްފޯސް
ޑެންގޫ އައުޓްބްރޭކް ޓާސްކްފޯސް ގައި މި އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވީ މަސީ ގެ ނާއިބް ރައީސް
އލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސަޢީދެވެ.
ަ
އަލްފާޟިލް ޢަދުނާނު ޙަލީމް އާއި ،ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރ
ނންގ ލޯ ކާބަން އެންރޖީ އައިލެންޑް ސްޓްރެޓަޖީ
ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީ ސްޓެރެންތެ ި
މި ކޮމިޓީ އަށް މި އެސޯސިއޭޝަނުން ޢައްޔަން ކޮށްފައިވާ މަންދޫބަކީ މި އެސޯސިއޭޝަންގެ

ނާއިބް ރައީސް

އަލްފާޟިލް ޢަދުނާނު ޙަލީމް އެވެ.
މ
ޗައިނާ 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
ޗައިނާ މޯލްޑިވްސް ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރީމެންޓް ނިގޯސިއޭޝަން ޓީ ް
ޗައިނާ މޯލްޑިވްސް ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރީމެންޓް ވާރކިންގް ގްރޫޕް ގެ  7ކޮމިޓީ އެއްގައި މަސީ އިން ބައިވެރިވެއެވެ.
ބދުﷲ ޞާލިޙު އަދި
ޢ ް
އެއީ ޓްރޭޑް އިން ސަރވިސް ވާރކިންގ ގްރޫޕް ގައި ބޯޑް މެންބަރ އަލްފާޟިލް ަ
އިންވެސްޓްމެންޓްސް ގްރޫޕް ގައި ނާއިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަދުނާނު ޙަލީމް އެވެ.
ނޭޝަނަލް ޑެންގޫ ޓަސްކްފޯސް
މި ޓާސްކްފޯސް ގައި މި އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ

މަސީ ގެ ނާއިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް

މޙައްމަދު ސަޢީދެވެ.
ކމިޓީގެ މެންބަރ އަލްފާޟިލް ު
ޢަދުނާނު ޙަލީމް އާއި ،ހިންގާ ޮ
ހޮންކޮންގ މޯލްޑިވްސް ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރީމެންޓް ނިގޯސިއޭޝަން ޓީމް
ޗައިނާ މޯލްޑިވްސް ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރީމެންޓް ވާރކިންގް ގްރޫޕް ގެ  7ކޮމިޓީ އެއްގައި މަސީ އިން ބައިވެރިވެއެވެ.
ބދުﷲ ޞާލިޙު އަދި
ޢ ް
އެއީ ޓްރޭޑް އިން ސަރވިސް ވާރކިންގ ގްރޫޕް ގައި ބޯޑް މެންބަރ އަލްފާޟިލް ަ
އިންވެސްޓްމެންޓްސް ގްރޫޕް ގައި ނާއިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަދުނާނު ޙަލީމް އެވެ.

 .73ޖަމްޢިއްޔާ ބައިވެރިވާ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ،ޖަމާޢަތްތައް
.0

ސާރކް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކައުންސިލް

.7

މާސްޓަރ ބިލްޑަރސް އެސޯސިއޭޝަން – މެލޭޝިޔާ

.3

ސްރީލަންކާ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ

.4

އިންޓަރނޭޝަނަލް ފެޑެރޭޝަން އޮފް އޭޝިއާ އެންޑް ޕެސިފިކް ކޮންޓްރެކްޓަރސް އެސޯސިއޭޝަން (އިފޮޕްކާ)

.1

މޯލްޑިވްސް އެމްޕްލޯޔަރސް ފޯރަމް
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 .74ކުރިޔަށް 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.
ނޑަސްޓްރީ ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށާއި ،މަސީ ކޮމްޕްލެކްސް ބިނާ ކުރުމަށާއި ،މިއިންޑަސްޓްރީގައި
އަދި ކޮންސްޓްރަކްޝަން އި ް
މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ހޯދައި ދިނުމަށް ފުޅާދާއިރާ އެއްގައި މަސައްކަތް ވަނީ ރޭވިފައެވެ.
.0

ބން ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުން
ޓެންޑަރ ކުރުމުގައި ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ބަންޑަލް ކުރުމުގެ ސަބަ ު

.7

މާލޭގައި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާއިރު ޑީވޯޓަރ ކުރުމުގައި ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަ ޙައްލިކުރުމަށް
މަސައްކަތް ކުރުން

.3

ދިވެހި ކޮންޓްރެކްޓަރުން ޚާއްޞަ ކޮށް މެދު އަދި ކުދި ކޮންޓްރެކްޓަރުން ގެ ޙިމާޔަތުގައި މަސައްކަތް ކުރުން

.4

ނ ސަރުކާރާ
ލން މުރާޖަޢާ ކުރުމާއި ބެހޭ ގޮތު ް
ކޮންޓްރެކްޓަރސް ރެޖިސްޓްރޭޝަންގައި ބޭނުންކުރާ ގްރޭޑިން އަ ު
އެކު މަސައްކަތް ކުރުން

.1

ބރު އަޅައި
އޮކިއުޕޭޝަނަލް ސޭފްޓީ އެންޑް ހެލްތް އެކްޓްގެ ބިލް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ާ
މަސައްކަތް ކުރުން

.6

މގައި ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކާއެކު މަސައްކަތް
އިންޑަސްޓްރިއަލް ރިލޭޝަންސް ގެ އެކްޓްގެ ބިލްފުރިހަމަ ކުރު ު
ކޮށް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ބާރު އެޅުން

.7

ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އިނާމު ދިނުމުގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް
ނ
ގެންދިއު ް

.8

ޓޓިއުޝަން
އންސް ި
ހން ތަމްރީނު ކުރުމަށް ި
މ ު
ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ގެ ދާއިރާތަކަށް ބޭނުންވާ ީ
ތަކާއެކު މަސައްކަތް ކުރުން

.9

ހ
ކމާއި ބެ ޭ
ގ ކޮށް އެކަން ަ
ރ ކަންކަން ފާހަ ަ
ނ ހު ި
ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީގެ ތަރައްޤީ އަށް ކުރަ ް
ގޮތުން ސަރުކާރާއި ،ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކާއެކު މަސައްކަތް ކުރުން

.01

ބން ހޯދުމުގެ
"މޯލްޑީވްސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ހައުސް" ގެ ނަމުގައި މަސީ ކޮމްޕްލެކްސް ބިނާ ކުރުމަށް ި
މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުން

.00

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިންބޭރުގައި މަސީ ތަމްސީލުކުރުން

މށް މަސައްކަތް
ނސްޓްރަކްޝަން އެސޯސިއޭޝަންސް ތަކާއި ގުޅުން ޤާއިމް ކުރު ަ
ގ ކޮ ް
 .07ބޭރުގެ އިތުރު ޤައުމުތަކު ެ
ކުރުން

މސީއާއި ދެމެދު ގުޅުން ޤާއިމް ކޮށް މަސީގެ
އޓް ތަކާއި ަ
 .03ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިންބޭރުގެ ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓި ު
ހކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން
މރީނާއި ތަޢްލީމު ލިބޭނޭ މަގު ފަ ި
މެމްބަރުންނަށް ހެޔޮ އަގުގައި ތަ ް
.14

ޓރަކްޝަން
ނޑް ހެލްތްގެ ދާއިރާއިން ކޮންސް ް
މަސީ އާއި އެސްޓީއޯ އާއި ގުޅިގެން އޮކިއުޕޭޝަނަލް ސޭފްޓީ އެ ް
އިންޑަސްޓްރީގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތައް ހޭލުންތެރިކުރުވައި މަޢްލޫމާތު ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން

.15

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާ އަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އެކި ފަރާތްތަކުން މަސީގެ މެމްބަރުންނަށް ހެޔޮ އަގުގައި
އަދި ފަސޭހަ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް އިތުރަށް މަޝްވަރާ ކުރުމާއި އެފަދަ ފުރުޞަތު ތަނަވަސް ކުރުމަށް
މަސައްކަތް ކުރުން
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 .71ނިންމުން
ވޭތިވެދިޔަ  7107ވަނަ 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  7107ވަނަ 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

އލްތިމާސްކުރަމެވެ.
މށް ި
ވފަދައިން ސާބިތުވެ ތިއްބެވު ަ
ހިނދު އިޖާބަ ދެއްވަމުން ގެންދަ ާ
މންބަރުންގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވެ
އަދި ރާއްޖޭގައި ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް ކުރާ އެންމެހައި ފަރާތްތައް މަސީގެ ެ
އރައިގަތުމުގައި އެންމެން އެކީ
ނ ަ
ހންތަކު ް
ތ ވަމުންދާ ގޮންޖެ ު
އިންޑަސްޓްރީގެ ތަރައްޤީ އަށާއި ،އިންޑަސްޓްރީ އަށް ކުރިމަ ި
އެކަތިގަނޑަކަށްވެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ގޮވާލާ އިލްތިމާސް ކުރަމެވެ.

 .76ޝުކުރު
މިރިޕޯޓް ނިންމާލަމުން އަޅުގަނޑު އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ޝުކުރު ދަންނަވާނީ ޖަމްޢިއްޔާގެ ލޮބުވެތި މެމްބަރުންނަށެވެ .އެއީ
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

ހިތުގެ އެންމެ ފުންމިނުން ޝުކުރު

ދަންނަވަމެވެ.
ރވެ ދެއްވައި މަސީއަށް ދެއްވި
އ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެ ި
ބރުން އެކި އެކި ކޮމިޓީތަކާ ި
މ ަ
އަދި ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެ ް
ކ ފާހަގަ ކޮށްލަމެވެ.
އެއްބާރުލެއްވުން ހިތްހަކަމެހުމާއެ ު
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ގއިއާއި ،މަސީގެ ޙަރަކާތްތައް
މީގެ އިތުރުން މަސީގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމުގައި އާއި ،އެކި ގޮތްގޮތުން އެހީތެރިވެދެއްވުމު ަ
ށ އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު
ސްޕޮންސަރ ކޮށް މަސީ އަށް އެހީތެރިވެދެއްވި އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް މިފުރުޞަތުގައި ވަރަ ް
ދަންނަވަމެވެ.
ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ

ށ މަސީ އިން ކުރިއަށް ގެންދާ
ލ މައްސަލަތަކުން އަރައިގަތުމަ ް
މާ ީ

މަސައްކަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ކޮށްދެއްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްތަކާއި ،އަޅުއްވަމުން
ގެންދަވާ ފިޔަވަޅުތައް ފާހަގަ ކޮށް އެމަނިކުފާނަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
އަދި މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ކުރައްވާފައިވާ މަސައްކަތުގެ އަގު
މވެ.
މފުރުޞަތުގައި ޝުކުރު ދަންނަވަ ެ
ވަޒަންކޮށް އެމަނިކުފާނަށްވެސް ި
ލ މުޙައްމަދު ސަޢީދު ކުރައްވާފައިވާ
ކ ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮންރަބް ް
ގއި މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމި ް
މީގެ އިތުރުން މި މަސައްކަތު ަ
ނވަމެވެ.
މަސައްކަތްތައްވެސް މިފުރުޞަތުގައި ހަނދާންކޮށް ޝުކުރު ދަން ަ
އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާ އަކީ މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީގެ ޚިދުމަތް ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ފުޅާވެ
މ
ތަރައްޤީވެ ،އޭގެ ސަބަބުން ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ދިމާވެމަފައިވާ މައްސަލަތައް ގިރާ ކޮށް މެމްބަރަ ކުންފުނިތަކާއެކު އެން ެ
އވުމެވެ.
ފައިދާހުރި މައިދާނުގައި ޙަރަކާތްތެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު މާތް ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ މިންވަރު ކުރެ ް
އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީ އަށް ތާއަބަދުގެ ކުރިއެރުން މިންވަރު ކުރެއްވުމެވެ .އަދި ދިވެހިންގެ މިއިންޑަސްޓްރީ
ގ އަތްމަތީގައި މިއިންޑަސްޓްރީ ކުރި އަރައި ތަރައްޤީ ވަމުން
ށ ގެންދިއުމާއި ،ދިވެހިޒުވާނުން ެ
އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކޮށް ކުރިޔަ ް
ރ ކުރެއްވުމެވެ.
ދިއުމުގެ ކުޅަދާނަކަން ދިވެހި ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް މާތްﷲ މިންވަ ު
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މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
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