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ނ
ބޔާ ް
މަސީގެ ރައީސް ގެ ަ

ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު
މަސީގެ  16ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސް

c
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
ނ ޝާމިލުކުރަމެވެ.
އާލުންނާއި ،މިތުރު އަޞްޙާބު ް
ގ
ފރަތަމަ  8108ވަނަ އަހަރު ެ
ނމު ތާރީޚީ އަހަރެކެވެ .އެންމެ ު
ކން މި އެސޯސިއޭޝަނަށް މުހި ް
ވޭތުވެދިޔަ އަހަރަކީ އެތައް ގޮތަ ު
އަހަރީ ޢާއްމުޖަލްސާގައި އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދަށް ބޮޑުބަދަލެއް މެމްބަރުން ގެނެސްފައިވާކަން ފާހަގަ ކޮށްލަމެވެ .އެއީ
މި އެސޯސިއޭޝަނަކީ ޤައުމީފެންވަރުގައި ހިނގާތާ  01އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަސްވެފައިވާ އެސޯސިއޭޝަނަކަށްވުމާއެކު ޤައުމީ
ނ މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް
ޙައިސިއްޔަތެއް ހޯދަންޖެހިއްޖެކަމުގައި ހިންގާ ކޮމިޓީ އާއި މެމްބަރުންނަށް ފެނިގެ ް
ނސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ"
ޝނަލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮ ް
ޓރީގެ ނަން "މޯލްޑިވްސް ނެ ަ
ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަންސް ް
ނސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް
ށ އިޖުރާޢާތުތައް ފުރިހަމަކޮށް މި ި
ކރުމެވެ .އަދި ޤާނޫނާއި އެއްގޮތަ ް
މި ގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަށް ފާސް ު
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ފހަގަކޮށް މި އެސޯސިއޭޝަނުގެ
ވފައެވެ .އެހެން ކަމުން މިކަން ާ
ނ ބަދަލުތައް ވަނީ ފާސްކޮށްދެއް ާ
ދށް ގެނެވު ު
އިން ނަމާއި ،ޤަވާޢި ަ
ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންނާއި ،ޢާއްމު މެމްބަރުންނާއި ،އަދި މިންޑަސްޓްރީގައި މަސައްކަތް ކުރާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް
މުބާރިކްބާދީ ދަންނަވަމެވެ.
އދާނުގައި މި އެސޯސިއޭޝަނުގެ ދިދަ އުފުލައި ދިވެހިރާއްޖެ
މީގެ އިތުރުން  8102ވަނަ އަހަރަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަ ި
ނޓަރނޭޝަނަލް ފެޑެރޭޝަން އޮފް
ތަމްސީލުކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި އާދަޔާ ޚިލާފު ކާމިޔާބީ އެއް ލިބުނު އަހަރެކެވެ .އެއީ އި ް
އޭޝިއަން އެންޑް ވެސްޓަން ފެސިފިކް ކޮންޓްރެކްޓަރސް އެސޯސިއޭޝަންސްގެ  54ވަނަ ރައީސަކަށް މި އެސޯސިއޭޝަނުން
ނޮމިނޭޓް ކޮށްފައިވާ މަސީގެ ކުރީގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާޙު ހޮވި މަޤާމާއި ޙަވާލުވުމެވެ .މި ރަސްމިއްޔާތު
އޮތީ  01ނޮވެމްބަރ  8108ގައި މެލޭޝިޔާގެ ވެރިރަށް ކުއާލަލަމްޕޫރުގައެވެ .ވީމާ ،މި ބަޔާނުގެ ބަސްތަކުންވެސް އަލްފާޟިލް
ނޔާ ދަންނަވަމެވެ.
ކށް ތަހް ި
މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާޙު އަށާއި ،މަސީ އިން އިފޮޕްކާގެ އެކި މަޤާމުތަކަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަ ަ
މިދެންނެވި

އިންތިޚާބާއި ގުޅިގެން 8181

ވަނަ

އަހަރުގެ އިފޮޕްކާ ކޮންވެންޝަން އޮންނާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައެވެ .މި

ޝޔާ ޕެސިފިކްގެ ބޮޑެތި ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާއި ،އިނެވެސްޓަރުންނާއި ،ފަންނީ ތަޖްރިބާކާރުންނާއި
ކޮންވެންޝަންގެ ތެރެއިން އޭ ި
ބައްދަލުކޮށް

ށ
މަޝްވަރާކޮ ް

ގުޅުން

ބަދަހިކުރުމުގެ

ރޞަތު
ފު ު

ދިވެހި

ކންސްޓްރަކްޝަން
ޮ

އިންޑަސްޓްރީއަށާއި،

ނދާނެއެވެ.
ގ ް
ދިވެހިވިޔާފާރިވެރިންނަށް ލިބި ެ
ވޭތުވެދިޔަ  8108ވަނަ އަހަރު ނިމިގެން ދިޔައީ ދިވެހި ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ އާއި ދިވެހި ޤައުމަށް ސިހުމެއް
ނ
ގެނުވައި ހިތާމަވެރި ޙާދިސާއެއް ކުރިމަތިކުރުވާފައެވެ .އެއީ  01ޑިސެމްބަރ  8108ވަނަ ދުވަހު މާލޭގެ މަގެއްގެ ޕޭމެންޓު ް
ހިނގާފައިދިޔަ ބަންގްލަދޭޝްގެ ކުޑަ އަންހެންކުއްޖެއްގެ ބޮލަށް ސިމެންތި ބަސްތާއެއް ވެއްޓި އެ މަޢްޞޫމް ފުރާނަ ގެއްލުމުގެ
ޙާދިސާއެވެ .މި ރިޕޯރޓް ތިޔަ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާއިރު މި ޙާދިސާ ހިންގަންމެދުވެރިވި ޑަބްލިއު ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ވެރިންނާއި،
ތން ވަނީ ދަޢުވާ އުފުލާފައެވެ.
ޒިމްނާދާރު ފަރާތްތަކަށް ދައުލަ ު
ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓްތަކުފެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައިވާތީ އާއި ،މިކަމާއިބެހޭ
ރ
ރ މި އެސޯސިއޭޝަނުންވާނީ " ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތްކު ާ
ޤަވާޢިދުތަކެއް ކުރީން ހެދިފައި ނެތުމާއެކު  8101ވަނަ އަހަ ު
ނ
އހީ އަދި ސަލާމަތީ ކަންކަމުގެ މިންގަނޑު" މި ނަމުގައި ދިވެހިބަހުންނާއި އިނގިރޭސި ބަހު ް
ނނަންޖެހޭ ޞި ް
ތަންތަނުގައި ހު ް
ނނުގެ
ވނީ ޢިމާރާތްކކުރުމުގެ ޤާ ޫ
ދދި ފަހުން ސަރުކާރުންވެސް ަ
ނނަށް ފޯރޮކޮށްދީފައެވެ .އަދި ާ
ގައިޑްލައިނެއް ނެރެ މެމްބަރު ް
ވސް މިދެންނެވި ހާދިސާ އާއި،
ދަށުން ހިންގަންޖެހޭ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ޤަވާޢިދު ގެޒެޓް ކޮށް ހިންގަންފަށާފައެވެ .ނަމަ ެ
މިރިޕޯރޓް ނެރުމާއި ދެމެދު އިތުރު މަރުގެ  8ޙާދިސާ ހުޅުމާލޭގައި ހިނގައި ތަފާތު އަނިޔާގެ އެތައް ޙާދިސާވަނީ ރެކޯޑް
ކުރެވިފައެވެ.
މި

ޙާދިސާތަކާއި

ގުޅިގެން

ކޮންޓްރެކްޓަރުންގެ

ލކަމަށްޓަކައި
ސަމާ ު

މިދެންނެވި

މސީގެ
ަ

އެއްގޮތަށް

ގައިޑްލައިނާއި

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓްތަކުގައި ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައި ބެހެއްޓުމަށް ނޫސް ތަކާއި ،މީޑިއާގެ
ވަސީލަތްތަކުންނާއި،

މެމްބަރުންނަށް ފޮނުވާފައިވާ ޢާއްމު ސަރކިއުލާ ތަކުންވާނީ ދަންނަވާފައެވެ .އަދި މިފުރުޞަތުގައިވެސް

ފރިހަމަކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި
ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓްތަކުގައި ހިނގާފާނެ މިބާވަތުގެ ޙާދިސާ އަކުން ސަލާމަތްވެ ތިބުމަށް ު
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އކަތް ކުރުމަށާއި ،މަސީގެ ގައިޑްލައިން އާއި ،ސަރުކާރުން ޢާއްމުކޮށްފައިވާ ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށް
ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްގެން މަސަ ް
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ގޮވާލަމެވެ.
އަޅުގަނޑުގެ މިބަސްކޮޅު ނިންމާލުމުގެ ކުރިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީ ކުރުމަށް
ތތަކުންނާއި،
ފންނީ އެކި ފަރާ ް
ޖނޭރުންނާއިަ ،
ސަރުކާރާއި ،މިއިންޑަސްޓްރީ ގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އާކިޓެކްޗަރުންނާއި ،އިން ި
މަސައްކަތްތެރީން ކުރަމުންދާ މުހިންމު މަސައްކަތްތަކަށް ޝުކުރުދަންނަވާލަމެވެ.
އަދި ވޭތުވެދިޔަ ދައުރުގައި މަސީގެ ހިންގާކޮމިޓީ ގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި އަދި މަސީ ހިންގުމުގައި އަޅުގަނޑަށް އެއްބާރުލުން
މސީގެ ޢާއްމު މެމްބަރުންގެ ފަރާތުން ލިބެމުންދިޔަ ޚިޔާލުތަކާއި
ދެއްވައި އެހީތެރިވިދެއްވި ހިންގާކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންނަށާއިަ ،
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 8112
 .0ތަޢާރަފް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ

އިންޑަސްޓްރީ

ކޮންސްޓްރަކްޝަން

ތަރައްޤީ

ކޮށް

ކުރިއެރުވުމަށާއި،

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ކޮންސްޓަރަކްޝަން

އިންޑަސްޓްރީ ނުވަތަ އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށާއި ،އެފަރާތްތަކުގެ
އެކުވެރިކަން ބަދަހިކޮށް
ހަރުދަނާކޮށް

ގުޅުން އާލާކުރުމަށް

މިދާއިރާގައި

އެހީވުމުގެ ގޮތުން

މސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ
ަ

ކޮށްގެން ޙައްލު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށާއި،

ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިދިނުމާއި

މިދާއިރާގެ ކަންކަން

ވ ދަތިތައްދެނެގަނެ،
ޙައްޤުތައް ހޯދައިދިނުމުގައި ދިމާ ާ

ކުރާމަސައްކަތްތަކުގެ

ފެންވަރު

އ
މެދުގަ ި

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

8108

ވަނަ

އަހަރުގައިވެސް

ހިގަމުންގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

 .8ހިންގުން
 8.0އިދާރީ ހިންގުން
ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައިވެސް މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ (މަސީ) ގެ
ނ
ނދިޔައީ މި އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް އާއި ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ލަފާއާއި ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަ ް
މންގެ ް
އިދާރީ ހިންގުން ހިންގަ ު
އބް ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަދުނާނު ޙަލީމްގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުންނެވެ.
އެންޑް ޕްރޮމޯޝަން ކޮމިޓީގެ ނިންމުންތަކާއި އެއްގޮތަށް ނާ ި

 8.8ޖަމްޢިއްޔާގެ 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.
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 .1ހިންގާ ކޮމިޓީ
 8108ވަނަ އަހަރު ފެށުނު އިރު ޙަރަކާތްތެރިވަމުންދިޔައީ މަސީ ގެ  04ވަނަ ހިންގާ ކޮމިޓީއެވެ .އެގޮތުން

 8108ވަނަ

އ
ނތަ ް
އަހަރުގެ ފެށުނު އިރު ޙަރަކާތްތެރިވަމުންދިޔަ  04ވަނަ ހިންގާ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައި ގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ ނަ ް
މިދަންނަވާލަނީއެވެ.
.0

ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު ،އަމިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

.8

ދނާނު ޙަލީމް ،އަލިހަވާސާ ކޮންސްޓަރަކްޝަން އެންޑް ކާޕެންޓްރީ ޕވޓ ލޓޑ
ނައިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަ ު

.1

ނައިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް އަލާއު ޢަލީ ،އެލިއާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

.5

ޚަޒާންދާރު އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޙަބީބު ،މިމްސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

.4

ޚަޒާންދާރުގެ 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
 .7އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޞާ ި
 .2އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސަޢީދު ،މާރިސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ
 .9އަލްފާޟިލް ސައުދުﷲ ޙިލްމީ ،ސްވިފްޓް އިންޖިނިއަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ޝއުރީ ،ޔުނައިޓެޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ި
 .11އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް
 .11އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝާކިރު ،ޕައި މޯލްޑިވްސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 .18އަލްފާޟިލް ޙުސައިން މުޙައްމަދު ،އީވް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 .11އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ރިޒާ ،ޒެކްޓާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 8108ވަނަ އަހަރު ފެށުނު އިރު ޙަރަކާތްތެރިވަމުންދިޔަ ހިންގާ ކޮމިޓީގެދައުރު
ގުޅިގެން  85އޭޕްރިލް 8108

 8108މާރޗް މަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވުމާއި

ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވުނު އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާގައި އަލަށް އިންތިޚާބުކުރެވުނު މަސީ ގެ  01ވަނަ

ލނީއެވެ.
ހިންގާ ކޮމިޓީ މިދަންނަވާ ަ
 .0ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު ،އަމިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދނާނު ޙަލީމް ،އަލިހަވާސާ ކޮންސްޓަރަކްޝަން އެންޑް ކާޕެންޓްރީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 .8ނައިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަ ު
 .1ނައިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް އަލާއު ޢަލީ ،އެލިއާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 .5ޚަޒާންދާރު އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޙަބީބު ،މިމްސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 .4ޚަޒާންދާރުގެ 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
 .7އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޞާ ި
 .2އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސަޢީދު ،މާރިސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
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 .9އަލްފާޟިލް ސައުދުﷲ ޙިލްމީ ،ސްވިފްޓް އިންޖިނިއަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 .11އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ޝިއުރީ ،ޔުނައިޓެޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 .11އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝާކިރު ،ޕައި މޯލްޑިވްސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 .18އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޖިލްވާޒު ޖަޢުފަރު ،ޖައުސާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ލބު ،އަމޭން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 .11އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުއްތަ ި

މަސީގެ  16ވަނަ ހިންގާ ކޮމިޓީ  8112އިން  8119އަށް

 .5ހިންގާ ކޮމިޓީ އަށް އައި ބަދަލު
ސ އަށް
ޖައުސާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާރުން މަ ީ
މަސީ އަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަ ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް

ނން
ފޟިލް މުޙައްމަދު ޖިލްވާޒު ޖަޢުފަރު އެކުންފު ި
އަލް ާ

ކަމުން  80ނޮވެމްބަރ  8108ގައި ވަކިކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން މި

ޖލްވާޒު ޖަޢުފަރު ތަމްސީލު ކުރައްވަމުންގެންދެވި ޙައިސިއްޔަތު
ޓގައި އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ި
އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ކޮމި ީ
ގެއްލި މަސީގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ  0..1.0ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހިންގާ ކޮމިޓީ އިން ވަކިވިއެވެ.

 8108 .4ވަނަ އަހަރު ހިންގާކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ބަހާލެވުނުގޮތް
ކުރިން ހޮވާފައިވާ  9ސްޓޭންޑިން ކޮމިޓީ  2ސްޓޭންޑިންގ 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 ު
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ށ
ކ ް
މމްބަރުންގެ ތެރެއިން ކޮމިޓީގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަ ަ
ނ އިޞްލާޙާ އެއްގޮތަށް ޢާއްމު ެ
ދށް ގެނެވު ު
އަދި ހިންގާ ޤަވާޢި ަ
ހުޅުވާލުމުން ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅު ކުރެއްވި  1ޢާއްމު މެމްބަރުން މި ކޮމިޓީތަކުގައި ހިމަނާފައިވެއެވެ.

 51.އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ޕްރޮމޯޝަން ކޮމިޓީ
 ..ބޯޑުމެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާހު

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
 .6ޚަޒާންދާރު އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޙަބީބު
ރހީމް މުއްތަލިބު
 .7ބޯޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް އިބް ަ

 512ފައިނޭންސް އެންޑް މެމްބަރޝިޕް ކޮމިޓީ
 ..ނައިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް އަލާޢު އަލީ

ޗެއަރމަން

 .2ޚަޒާންދާރު އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޙަބީބު

ވައިސްޗެއަރމަން

 .3ޚަޒާންދާރުގެ އެހީތެރިޔާ އަލްފާޟިލް އަމީން މުޙައްމަދު

ސެކްރެޓަރީ

 .4ބޯޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝާކިރު
ދﷲ ޞާލިޙު
 .5ބޯޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަބް ު
ރހީމް މުއްތަލިބު
 .6ބޯޑު މެމްބަރު އަލްފާޟިލް އިބް ާ

 513ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޮމިޓީ
 ..ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު

ޗެއަރމަން

 .2ބޯޑުމެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާހު

ވައިސްޗެއަރމަން

ދނާން ޙަލީމް
 .3ނާއިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަ ު

ސެކްރެޓަރީ

 .4ބޯރޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ސަޢުދުﷲ ޙިލްމީ
ބރާހީމް ޝިއުރީ
 .5ބޯރޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް އި ް
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 5.4ކޮންސްޓްރަކްޝަން މެޓީރިއަލްސް އެންޑް ރިސަރޗް ކޮމިޓީ
ދﷲ ޞާލިޙު
 ..ބޯޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަބް ު

ޗެއަރމަން

 .2ބޯޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝާކިރު

ވައިސްޗެއަރމަން

ބ
ރހީމް މުއްތަލި ު
 .3ބޯޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް އިބް ާ

ސެކްރެޓަރީ

 .4ބޯޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސައީދު
ރހީމް ޝިއުރީ
 .5ބޯޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް އިބް ާ
 .6ބޯޑު މެމްބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޖިލްވާޒު ޖަޢުފަރު
 5.5ހިއުމަން ރިސޯސަސް ،އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް މަސީ ކޮމްޕްލެކްސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޮމިޓީ
ދﷲ ޞާލިޙު
 ..ބޯޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަބް ު

ޗެއަރމަން

ހ
 .2ބޯޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާ ު

ވައިސްޗެއަރމަން

ދﷲ ޙިލްމީ
 .3ބޯޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ސަޢު ު

ސެކްރެޓަރީ

 .4ނައިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް އަލާޢު އަލީ
މ
 .5ނައިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް އަދުނާން ހަލީ ް
 .6ބޯޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޖިލްވާޒު ޖަޢުފަރު
ބ
 .7ބޯޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ހަސަން ހަބީ ް
ރހީމް މުއްތަލިބު
 .8ބޯޑު މެމްބަރު އަލްފާޟިލް އިބް ާ
 5.6އިންޓަރނޭޝަނަލް އެފެއާރޒް ކޮމިޓީ
 ..ބޯޑު މެމްބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާޙު

ޗެއަރމަން

 .2ނައިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް އަލާޢު އަލީ

ވައިސްޗެއަރމަން

ބރާހީމް ޝިއުރީ
 .3ބޯރޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް އި ް

ސެކްރެޓަރީ

 .4ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު
ބދުﷲ ޞާލިޙު
 .5ބޯރޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަ ް
 .6ބޯރޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޖިލްވާޒު ޖަޢުފަރު
 5.7ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމެންޓް ކޮމިޓީ
ނނު ޙަލީމް
 ..ނާއިބްރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަދު ާ

ޗެއަރމަން

 .2ޚަޒާންދާރުގެ އެހީތެރިޔާ އަލްފާޟިލް އަމީން މުޙައްމަދު

ވައިސްޗެއަރމަން

ރހީމް ޝިއުރީ
 .3ބޯޑު މެމްބަރު އަލްފާޟިލް އިބް ާ

ސެކްރެޓަރީ

 .4ބޯރޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝާކިރު
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 .5ބޯރޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސައީދު
ބދުﷲ ޞާލިޙު
 .6ބޯރޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަ ް

 .6ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތައް
 10ޖެނުއަރީ  8108އިން  10ޑިސެމްބަރ  8108އަށް 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.
ޖަލްސާތައް ބާއްވަމުން ގެންދެވި ަ
ސ
ޖއް ި
ހމަ ެ
އވުމަށް ަ
ބޭ ް

ޓ
ހިންގާ ކޮމި ީ

 04ވަނަ ދައުރުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ

04

( 10ޖަނަވަރީ  8108އިން  18މެއި  8108ގެ ނިޔަލަށް)
 01ވަނަ ދައުރުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ
( 11މެއި  8108އިންފެށިގެން  10ޑިސެމްބަރ  8108ގެ ނިޔަލަށް)
ޖުމްލަ

ނ
އވު ު
ނުބޭ ް
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ނ
އވު ު
ބޭ ް
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88

0

80
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 ..ހިންގާ ކޮމިޓީ އަށް އައި ބަދަލު
ސ
މޓީ އަށް މި ދައުރުގެ ތެރޭގައި އެއްވެ ް
ނތިޚާބު ކުރެވުނު ހިންގާ ކޮ ި
އމު ޖަލްސާގައި އަލަށް އި ް
 8108ވަނަ އަހަރު އަހަރީ ޢާ ް
ބަދަލެއް އައިސްފައި ނުވެއެވެ.

 .2ހިންގާ ޤަވާޢިދަށް ގެނެވުނު ބަދަލު
 8112ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޖަލްސާ ގައި ފާސްކުރެވުނު އިޞްލާޙުތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއަރޒް އަށް ފޮނުވީ  11މެއި
 8112ގައެވެ .އަދި މި އިޞްލާޙުތައް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށް

ޤަވާޢިދަށް އިތުރުކުރެވުނުކަމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް

އިން އެންގެވީ  12އޮކްޓޯބަރ  8112ގައެވެ.
ލ
ނން "މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަ ް
ަ
ކޝަން އިންޑަސްޓްރީ ގެ
މިބަދަލާއެކު މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަ ް
އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ" ގެ ނަމަށް ބަދަލުވިއެވެ.

 .9އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ
ލސާ ބޭއްވުނީ
މިއެސޯސިއޭޝަންގެ  8112ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާއްމުޖަ ް

ޕ
 82އޭޕްރިލް  8112ދުވަހުގެ ރޭ ޗަމް ާ

ސެންޓްރަލްގެ ދެވަނަ ފްލޯރގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައެވެ .މިޖަލްސާގައި  8117ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓާއި ފައިސާގެ
ޅއި ފާސް ކޮށް،
އހަރަށް ލަފާކުރި ބަޖެޓް ހުށަހަ ަ
ހިސާބުތަކާއި 8112 ،ވަނަ ަ
ތން އިންތިޚާބުކުރެވުނު 8112
އިންތިޚާބުކުރުން އޮތެވެ .މިގޮ ު

ވނަ
ަ 8112

މޓީ
އަހަރަށް ހިންގާ ކޮ ި

ވަނަ އަހަރުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ ގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ

ހން މިރިޕޯރޓްގެ  1ވަނަ
ނފުނި އެނގޭނޭ ެ
ބފުޅުން ތަމްސީލު ކުރައްވާ މެންބަރު ކު ް
ނންތަކާއި އެ ޭ
ބޭފުޅުންގެ ަ

ނ
މބަރުގައި ބަޔާ ް
ނަ ް

ކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ.
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 .11ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރުން
 8112ވަނަ އަހަރު ފެށުނު އިރު މި އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ތިބީ

މެމްބަރުންގެ ޢަދަދަކީ  181އެވެ .އަދި މި

ރންގެ
ދއްކައިގެން އަހަރު ނިމުނު އިރު ތިބި މެންބަ ު
އަހަރުގެ ތެރޭހައި އަލަށް  11މެމްބަރުން އިތުރުވުމާއިއެކު ފީނު ަ

ޢަދަދަކީ

 118އެވެ.

 .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  8108ވަނަ އަހަރުވެސް ލިބިފައެވެ.
މެންބަރުންގެ އެހީތެރިކަން ަ

.

އިފޮޕްކާގެ  55ވަނަ ކޮންވެންޝަންގައި ބައިވެރިވި މަސީގެ ޑެލިގޭޝަން
ކޮންވެންޝަންގެ ސަގާފީ ޙަރަކާތުގައި ދިވެހިޤައުމީ ހެދުމުގައި ދިވެހި ދިދަހިފައިގެން

 .08ޖަމްޢިއްޔާގެ ބަޖެޓް ގެ ޚުލާޞާ
ޖަމްޢިއްޔާގެ  8108ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާއްމުޖަލްސާއިން ފާސްކުރައްވާފައިވާ ބަޖެޓާއި ޖަމްޢިއްޔާގެ ޤަވައިދުތަކާއި އެއްގޮތް
ތއް އަދާ ކުރުމަށާއި،
ވާގޮތުގެމަތީން ވެތުވެދިޔަ  8108ވަނަ އަހަރުވަނީ ޖަމްޢިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ކުއްޔަށާއި ،ޔުޓިލިޓީ ބިލް ަ
)Annual Report 2018, Maldives National Association of Construction Industry (MNACI
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ފދައިން ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދުގެ
ށއި ،އިދާރީ ކަންކަމަށް ޚަރަދުތައް ކުރެވިފައެވެ .މިދެންނެވި ަ
މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަދިނުމަ ާ
ތަފްޞީލު މިބަޔާން ކުރަނީއެވެ.
ނަމްބަރ

ޢަދަދު (ރުފިޔާ)

ތަފްޞީލު

0

 810.ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ބާކީ ހުރި

5182..11

8

ށ ލަފާކުރި ބަޖެޓް
 8108ވަނަ އަހަރު ލިބާނޭކަމަ ް

0820011.11

1

ޗަންދާގެ ގޮތުގައި ޖަމްޢިއްޔާއަށް ލިބުނު ފައިސާގެ އަދަދު

181125.00

4

ސަރުކާރުން އެހީގެ ގޮތުގައި ދެއްވި

811111.11

5

ނ
ގތުގައި ލިބު ު
ހިލޭ އެހީ އާއި ،ޑޮނޭޝަންގެ ޮ

00.881.11

6

ލބުނު
އިޝްތިހާރުކޮށްގެން ި

22538.00

7

ކުއްޔާއި ޔުޓިލިޓީ އަދި އިދާރީ ހިންގުމަށް ކުރެވުނު ޚަރަދު

882810.11

8

މުވައްޒަފުން މުސާރައާއި ،ޢިނާޔަތާއި އެލެވަންސް ދިނުމަށް ޚަރަދުވި

812111.11

9
10

މެއިންޓަނަންސް އަދި ރިޕެއަރ ކުރުމަށް ކުރެވުނު ޚަރަދު

1.41.11
)(.158.00

 8108ނިމުނުއިރު ޚަދަރުކަނޑާފައި ބާކީ ހުރި ފައިސާ ގެ ޢަދަދު

 .01ފައިސާ ލިބުނު މައިގަނޑު ގޮތްތަކާއި ،ލިބުނު ޢަދަދު
ހ
ވ ހުރި ާ
ނޝަންގެ ގޮތުގައެވެ .މިދެންނެ ި
ނއި ،އެހީ އާއި ،ޑޮ ޭ
އން ާ
މންބަރޝިޕް ފީ ި
މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އާމްދަނީ ލިބެނީ ެ
ބރުންގެ ފަރާތުންނެވެ.
ނ ަ
ދާއިރާ އަކުން ލިބޭ އާމްދަނީވެސް ލިބެނީ މަސީގެ އެގެޒެކެޓިވް ބޯޑުގެ މެންބަރުންނާއި ،ޢާއްމު މެ ް
އަދި

ވޭތުވެދިޔަ

އަހަރު

އެކަށީގެންވާ

ސަރުކާރުންވެސް

އެހީތެރިކަމެއްވަނީ

ދެއްވާފައެވެ.

މީގެ

އިފޮޕްކާގެ

އިތުރުން

މ ގޮތުން  8108ވަނަ އަހަރު
ލބިފައެވެި .
މސީ އަށް ވަނީ އެހީ ި
އ ަ
ށ ވެސް ޑޮނޭޝަންގެ ގޮތުގަ ި
ސަބްސްކްރިޕްޝަން ފީ ދެއްކުމަ ް
މި އެސޯސިއޭޝަނަށް ލިބުނު ފައިސާގެ ޚުލާޞާ މި ބަޔާން ކުރަނީއެވެ.
ސގެ ތަފްޞީލު
ލިބުނު ފައި ާ

ނަމްބަރ

ޢަދަދު (ރުފިޔާ)

0

ޗަންދާގެ ގޮތުގައި ޖަމްޢިއްޔާއަށް ލިބުނު ފައިސާގެ އަދަދު

080084.11

8

ސަރުކާރުން އެހީގެ ގޮތުގައި ދެއްވި

811111.11

1

ނ
ގތުގައި ލިބު ު
ހިލޭ އެހީ ނުވަތަ ޑޮނޭޝަންގެ ޮ

00.881.11

4

ރޯޔަލްޓީ ގެ ގޮތުގައި ލިބުނު

50111.11

6

ނ
އިޝްތިހާރުކޮސްގެން ލިބު ު

88418.11
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 .05ފައިސާ ޚަރަދު ކުރެވުނު ކަންކަމާއި ،ފައިސާ ޚަރަދު ކުރެވުނު ޢަދަދު
މި ގޮތުން  8108ވަނަ އަހަރު މި އެސޯސިއޭޝަނުން ފައިސާ ޚަރަދު ކުރެވުނު ކަންކަމާއި ،ފައިސާ ޚަރަދު ކުރެވުނު ގޮތުގެ
ޚުލާޞާ މި ބަޔާން ކުރަނީއެވެ.
ވނު ގޮތް
ކރެ ު
ޚރަދު ު
ފައިސާ ަ

ނަމްބަރ

ޢަދަދު (ރުފިޔާ)

0

ކުއްޔާއި ޔުޓިލިޓީ އަދި އިދާރީ ހިންގުމަށް ކުރެވުނު ޚަރަދު

882810.11

8

މުވައްޒަފުން މުސާރައާއި ،ޢިނާޔަތާއި އެލެވަންސަށް

812111.11

1

އިފޮޕްކާގެ ސަބްސްކްރިޕްޝަން ފީ އަށް ދެއްކި

41881.11

5

އޮފީސް ރިނޮވޭޝަން އަދި ހަރުމުދާ ގަތުމަށް ޚަރަދު ކުރި

3750.00

6

ދނުމަށް
ތަޢްލީމާއި ،ތަމްރީނު ި

18811.11

7

އަހަރީ ދުވަހުގެ ޙަރަކާތްތަކަށް (ޚާއްޞަ ޢާއްމު ޖަލްސާ އެއް ބޭއްވުމަށް)

1.088.11

 .04ފައިސާގެ 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.

 .01ތަޢްލީމާއި ތަމްރީނު
ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޯލޖީ އާއި މި އެސޯސިއޭޝަނާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކުރުމުއްދަތުގެ
ކޮށްތައް މިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނިންމާލެވުނެވެ.
ހދ .ހަންޏާމީދޫ އާއި ،އދ .ދިގުރަށާއި ،ކ .މާފުށީގައި ހިންގި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާފައިވަނީ އެރަށްރަށުގައި ސަރުކާރުން ޤާއިމް
ނނެވެ.
ކޮށްފައިވާ ކޮމިއުނިޓީ އީ ސެންޓަރ ތައް ބޭނުން ކޮށްގެ ް
މި ރަށްރަށުގައި ހިންގި ކޯސްތައް މި އެސޯސިއޭޝަނުން ހިންގާފައިވަނީ ކޮންޓްރެކްޓްގެ އުޞޫލުން ޕްރޮފެޝަނަލް ބަޔަކާއި
ޙަވާލުކޮށްގެންނެވެ.
އތަކެވެ .މި
ތަމްރީނުދީފައިވާ ދާއިރާ ތަކަކީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މެނޭޖްކުރުމާއި ،ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމާއި ،އިދާރީ ހިންގުމާއި ބެހޭ ބަ ި
ދާއިރާ ތަކުން މާފުށީގައި  5ޕްރޮގްރާމް އަދި އެހެން ކޮންމެ ރަށެއްގައި  0ޕްރޮގްރާމް ވަނީ ކާމިޔާބު ކަމާއެކުހިންގިފައެވެ.
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މަސީ އާއި އެންސީއައިޓީ ގުޅިގެން ހިންގި ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތައް ނިންމުން ފާހަގަ ކުރުން

 .01މުހިންމު ބައްދަލުވުންތައް


އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ  /ޓެންޑަރ ބޯރޑް  /ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ އާއި ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރޮޖެކްޓްތައް ދިވެހި
ބއްދަލުވުމެއް
ރކޮށް ޙައްލުހޯދުމުގެ މަޝަވަރާ ަ
ގތުން މަޝްވަ ާ
ވ ދަތިތަކާއި ބެހޭ ޮ
ކުންފުނިތަކަށް ލިބުމުގައި ދިމާ ާ

12

ޖެނުއަރީ  8108ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކްގައި ބޭއްވުނެވެ .މިއީ މަސީގެ ފަރާތުން ބިޒިނަސް ކައުންސިލް އަށް
ހުށަހެޅީ މައްސަލަ އަކާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެކެވެ.


ބއްދަލުކޮށް މަޝްވަރާ ކުރެވުނީ  85ޖެނުއަރީ 8108
ޗޮޕާރޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި އެކްސްޕޯ ކަންތައްތަކުގައި ަ
ކރުމެކެވެ.
ދލު ު
ގައެވެ .މިއީ  8108ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެކްސްޕޯ ބޭއްވުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ބޭއްވި ބައް ަ



މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯރޓްސް އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން  18ފެބްރުވަރީ  8108ގައި ދަރުބާރުގޭގައި
ބޭއްވި ޔޫތް ޗެލެންޖް  8108ގައި މަސީގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވިއެވެ.



އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ގެ ފަރާތުން  18ފެބްރުވަރީ  8108ގައި ބޭއްވި ނެޓްނޯރކިންގ ސެޝަން ގައި މަސީގެ
ފަރާތުން ބައިވެރިވިއެވެ.



ނސް ސެމިނަރ ގައި މަސީގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވިއެވެ.
މާލޭގައި  08އޭޕްރިލް  8108ގައި ބޭއްވި ދިވެހި އިންޝުއަރެ ް



ރސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި
ރއީސް އަދި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ކުރެއްވި ަ
އިފޮޕްކާގެ  55ވަނަ ދައުރުގެ ަ
އެބޭފުޅުންގެ ޝަރަފުގައި މަސީ އިން އިންތިޒާމް ކުރި ޙަފްލާއެއް  81އޭޕްރިލް  8108ގައި ހޮޓެލް ޖެންގައި އޮތެވެ.



މަސީގެ  01ވަނަ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ  85އޭޕްރިލް  8108ގައި ޗަމްޕާ ސެންޓްރަލްގައި ބޭއްވިއެވެ.

މި

ބކުރުން އޮތެވެ.
ޖަލްސާގައި މަސީ ގެ  01ވަނަ ދައުރުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އިންތިޚާ ު


ޖންސީ އިން ސްޓޭކް
ތ ޕްރޮޓެކްޝަން އެ ެ
ތން ހެލް ް
ށ ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭގޮ ު
ޑެންގޫ ފެތުރުން މަދުކުރުމަ ް
ހޯލްޑަރސް އާއި އެކުގައި  01މެއި  8108ގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި މި އެސޯސިއޭޝަނުން ބައިވެރިވިއެވެ.
)Annual Report 2018, Maldives National Association of Construction Industry (MNACI

20



މާލޭގައި ޢިމާރާތް ކުރާ އިރު ދިމާވެފައިވާ ޑީވޯޓަރިންގ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށްޓަކައި  12ޖުލައި  8108ގައި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.



ކށް ފުޑް ކޯރޓް ހުޅުވުމުގެ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ލިބުނު ދަޢުވަތަ ަ
ރަސްމިއްޔާތުގައި  81ޖުލައި  8108ގައި ބައިވެރިވިއެވެ.



މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ލިބުނު ދަޢުވަތަކަށް ޗައިނާ މޯލްޑިވްސް ފްރެންޑްޝިޕް
ބްރިޖް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި  11އޮގަސްޓް  8108ގައި މަސީ އިން ބައިވެރިއެވެ.



އަލްފާޟިލް ފައިސަލް ނަސީމް ނައިބް ރައީސް ކަމަށް ހޮވިވަޑައިގަތުމާއި ގުޅިގެން މަރްޙަބާ ދެންނެވުމަށް  84އޮކްޓޯބަރ
 8108ގައި ސްޓެލްކޯގައި މަސީ ގެ ރައީސާއި ހިންގާ ކޮމިޓީން ބައްދަލުކުޔރެއްވިއެވެ .މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި
ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީގައިހުރި ޗެލެންޖެސް ތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ.



 8108ވަނައަހަރުގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ޚާއްޞަ ޢާއްމު ޖަލްސާ އޮތީ
ގައި ދަކިޗަންގައެވެ.

11.01.8108

މިޖަލްސާގައި އިފޮޕްކާ ކޮންވެންޝަންގެ މަޢްލޫމާތު ޙިއްޞާ ކުރުމާއި ،މަސީ ގެ އާ ލޯގޯ އާއި

ކ ބައްދަލުކޮށްލުމަށް ހަވީރުގެ ސަޔަކާއި އެކު ބޭއްވި
ދިދަ ފާސް ކުރުން އޮތެވެ .މިއީ މެމްބަރުންނަށް އެކުވެރިކަމާއެ ު
ޖަލްސާއެކެވެ.


ސައިރިކްސް ކޮލެޖް އިން ހިންގާ ކޯސްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ އާއި ގުޅުންހުރި ކޯސްތައް
އ ތިބި ގިނަދުވަސްވީ
މަސީގެ މިމްބަރުންނަށް ޑިސްކައުންޓް އަގަކަށް ހޯދުމާއި ،އަދި އިންޑަސްޓްރީގައި ތަޖްރިބާލިބިފަ ި
ނ
ގތު ް
މީހުންނަށް ޓްރޭޑް ސެޓްފިކެޓް ހޯދައި ދިނުމާއި ބެހޭ ޮ

މަޝްވަރާ ކުރެވި ދެފަރާތުން އެމް.އޯ.ޔޫ އެއް

ވރާ ކުރެވުނެވެ .މި ބައްދަލުވުން އޮތީ  80.00.8108ގައި މަސީގައެވެ.
އެކުލަވާލުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝް ަ


ޓސްޓިކްސް އިން
ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓޭ ި

މީޑިއާއަށް އަދި ސްޓޭކް ހޯލްޑަރސް އަށް  82ނޮވެމްބަރ 8108

ނ
ގައި ބޭއްވި ހައުސްހޯލްޑް އިންކަމް އެންޑް އެކްސްޕެންޑިޗަރ ސަރވޭ ޑިސެމިނޭޝަން ސެޝަން ގައި މަސީއި ް
ބައިވެރިވިއެވެ.


ގ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވާ
މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އަމީރް އަށް ހިންގާ ކޮމިޓީން އިހްތިރާމް ެ
އިންޑަސްޓްރީ އާއި ގުޅުން ހުރި ކަންކަން މަޝްވަރާ ކުރުން އޮތީ  18.08.8108ގައެވެ.



ގ
ކމިޓީން އިހްތިރާމް ެ
ހންގާ ޮ
ނއިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް ފައިސަލް ނަސީމްއަށް މަސީގެ ި
 18ޑިސެމްބަރ  8108ގައި ަ
ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވާ އިންޑަސްޓްރީ އާއި ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ.



ބއްދަލުކުރައްވާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ އާއި
ނ އާއި ަ
ފޟިލް އަބްދުﷲ އަމީ ް
ތ އަލް ާ
މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލް ް
ގުޅުންހުރި ސިއްޙީ މައްސަލަތަކާއި އަދިވެސް މީގެ އިތުރަށް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ އާއި ގުޅުން ހުރި
ވރާ ކުރުންއޮތީ  11.08.8108ގައެވެ.
ތން މަޝް ަ
ކަންތައްތަކާއި ބެހޭގޮ ު



ގ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އަށް މަސީގެ ހިންގާ ކޮމިޓީން އިހްތިރާމް ެ
ޒިޔާރަތެއްކޮށް އިންޑަސްޓްރީ އާއި ގުޅުންހުރި މުހިއްމު މައްސަލަތަކާއި ބެހޭގޮތުން ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރެއްވީ 11
ޑިސެމްބަރ  8108ގައެވެ.



މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމެންޓް ޑރ.ޙުސައިން ރަޝީދު ހަސަން ގެ އަރިހަށް

މަސީގެރައީސް އާއި ހިންގާ

ކޮމިޓީން އިހްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއްކޮށް އިންޑަސްޓްރީ އާއި ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކާއި ބެހޭގޮތުން ވަނީ މަޝްވަރާކުރެއްވީ
 14ޑިސެމްބަރ  8108ގައެވެ.
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ތޒު ފައްޔާޒު އިސްމާޢީލުގެ އަރިހަށް މަސީގެ ރައީސް
މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކްޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮނަރަބްލް އަލްއުސް ާ
ގ ޒިޔާތަރެއް ކޮށް އިންޑަސްޓްރީ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ
ގ ކޮމިޓީގެ މިމްބަރުން އިޙްތިރާމް ެ
ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު އާއި ،ހިން ާ
ޝވަރާ ކުރެއްވީ  4ޑިސެމްބަރ  8108ގައެވެ.
މައްސަލަތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން މަ ް



ސަރުކާރުގެ  011ދުވަހުގެ ވައުދުތަކުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ "މަދިރި މީދާ އަދި ވާ މަދުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ޤަވާއިދުން
ހިންގުން" އެމްއޯޔޫ އެއްގައި މަސީ އާއި އެޗް.ޕީ.އޭ އިން ސޮއިކުރުމުގެ މަޝްވަރާ މަސީ އަދި އެޗް.ޕީ.އޭގެ އިތުރުން ކީ
ސްޓޭކް ހޯލްޑަރސް އާއި ބައްދަލުކުރުން އޮތީ  14ޑިސެމްބަރ  8108ގައެވެ .މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި މަސީއިން
ބައިވެރިވިއެވެ.



މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން ،ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މަލީޙް ޖަމާލް އަށް މަސީގެ
ހިންގާ ކޮމިޓީން އިހްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތްކޮށް އިންޑަސްޓްރީ އާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަމާއިމެދު މަޝްވަރާކުރެއްވީ

11

ޑިސެމްބަރ  8108ގައެވެ.


ޢލީ ވަޙީދުގެ އަރިހަށް މަސީގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ
މިނިސްޓަރ އޮފް ޓުއަރިޒަމް އޮންރަބަލް އަލްފާޟިލް ަ
މުޙައްމަދު އާއި ،ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މިންބަރުން އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައި ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ އާއި
ގުޅުން ހުރި ކަންކަމުގެ މައްޗަށް މަޝްވަރާ ކުރެއްވީ  1ޑިސެމްބަރ  8108ގައި މިނިސްޓްރީ އިފް ޓުއަރިޒަމްގައެވެ.



އ ހިންގި ކެޕޭސިޓީ
އ ހުންނަ އީސެންޓަރ ތަކުގަ ި
އެން.ސީ.އައި.ޓީ އިން މަސީ އާއި ހަވާލުކޮށްގެން އަތޮޅުތެރޭގަ ި
ބިލްޑިންގ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ނިންމުން ކ.މާފުށީގައި ބޭއްވުން  12ޑިސެމްބަރ  8108ގައެވެ .މި ރަސްމިއްޔާތު
ޟލް މުޙައްމަދު މަލީޙް
ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން ،ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އަލްފާ ި
ޖަމާލްއެވެ.



ނ
އންދެރި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ވޯރކިންގ ގްރޫޕްގައި ހިމެނޭ ސްޓޭކް ހޯލްޑަރުން ާ
މންޓް އަދި ެ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަން ެ
މގައި މަސީއިން ބައިވެރިވިއެވެ.
އެކު  01ޑިސެމްބަރ  8108ގައި ބޭއްވުނު  8ވަނަ ބައްދަލުވު ު



ބިލްޑަރސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް އިންޑިއާގެ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީ ގައި ބައިވެރިވުމަށް ޚާއްޞަ މެހެމާނެއްގެ ގޮތުގައި
އިފޮޕްކާގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާޙު ނިއުދިއްލީ އަށް ވަޑައިގެން މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވީ 01
ޑިސެމްބަރ  8108ގައެވެ.



މ
ގކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން މިނިސްޓަރ އޮފް ޓުއަރިޒަ ް
މަސީގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު އާއި ،ހިން ާ
ވޙީދުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައި އިންޑަސްޓްރީ އާއި ގުޅުން
އޮންރަބްލް އަލްފާޟިލް ޢަލީ ަ
ރއްވީ  00ޑިސެމްބަރ
ނޝަން  8181ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކު ެ
ހުރިކަންކަމާއި ،އިފޮޕްކާކޮންވެ ް
 8108ގައެވެ.



އިފޮޕްކާ ކޮންވެންޝަން  8181ދިވެހިރާއްޖެ ކައުންޓް ޑައުން ލޯންޗްކުރުމުގެ ޙަފްލާ އޮތީ  08ޑިސެމްބަރ  8108ގައި
ގ މަޖިލީހުގެ ރައީސް
ޓ ލޯންޗްކޮށްދެއްވީ ރައްޔިތުން ެ
ލ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައި އިވެން ް
ދަރުބާރުގޭގައެވެ .މި ހަފް ާ
އޮންރަބްލް އަލްފާޟިލް ޤާސިމް އިބްރާހީމެވެ.



ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓް ޑިޕާރޓްމެންޓް އޮފް ކޮމާރސް ،ޔުސެއިޑް ) (USAIDއަދި ކޮލޮމްބޯ ގައި ހުންނަ ޔުނައިޓެޑް
ސްޓޭޓް އެމްބަސީގެ ކޮމާރޝަލް އޮފިސަރ އާއެކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގަވަރމެންޓް އަދި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގައި ހުރި
ށ  08ޑިސެމްބަރ
އިކޮނޮމިކް އަދި ކޮމާރޝަލް ފުރުސަތުތަކާޢި ޗެލެންޖަސް ތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަ ް
ގއި މަސީ އިން ބައިވެރިވިއެވެ.
 8108ގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމު ަ



ނ
އސޫލާއި ބެހޭގޮތު ް
އެންވަޔަރަންމެންޓް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންޓް (އީ.އައި.އޭ) އަށް މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދާ ު
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމެންޓް އާއި މަސީ އާއި ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާ ކުރެއްވީ  04ޑިސެމްބަރ  8108ގައެވެ.
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 .0.އިފޮޕްކާގެ ރައީސް ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު
 88އޭޕްރިލް  8108އިން  81އޭޕްރިލް  8108އަށް އިފޮޕްކާގެ  55ވަނަ ރައީސް ދާތުކް މެތިއު ޓީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ރަސްމީ
ދަތުރެއް ކުރެއްވިއެވެ .މިއީ އޭނާގެ ރިޔާސަތުގެ ދައުރުގައި މެމްބަރ ޤައުމުތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުގެ ބައެކެވެ .ދިވެހިރާއްޖެއަށް
ޝރަފުގައި ބޭއްވި ރޭގަނޑުގެ ކެއުމެއްގައި ބައިވެރިވިއެވެ .އަދި
ަ
ކުރެއްވި ދަތުރުގައި މި އެސޯސިއޭޝަނުގެ ފަރާތުން އޭނާގެ
ތނާއި ،ހުޅުމާލޭ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ބައްލަވައި މަޢްލޫމާތު ހޯއްދެވިއެވެ.
ނ ަ
ކޮންސްޓްރަކްޝަން ހިނގާތަ ް

އިފޮޕްކާގެ  55ވަނަ ރައީސް މެލޭޝިއާގެ ދާތުކް މެތިއު ޓީ ވޫން ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގެ ތެރެއިން

 .08މަސީގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން
 11އޮކްޓޯބަރ  8108ގައި މަސީގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޚާއްޞަ ޢާއްމުޖަލްސާ އަކާއި ،އިފޮޕްކާ 8181ގެ
ކޮންވެންޝަންގެ ޙަރަކާތްތައް ލޯންޗް ކުރުމުގެ ޙަފްލާބޭއްވުނެވެ .މި ދެ އިވެންޓްވެސް އޮތީ ދަކިޗަން ރެސްޓޯރެންޓްގައި އެދުވަހުގެ
ހަވީރު  5.11އިން  1.11އާއު ދެމެދުގައެވެ.

 .02މަސީގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވި ބައެއް އެހެން ބައްދަލުވުންތައް
 55ވަނަ އިފޮޕްކާ ކޮންވެންޝަން – ކުއާލަލަމްޕޫރު ،މެލޭޝިޔާ
 00ނޮވެމްބަރ  8108އިން  01ނޮވެމްބަރ 8108

އަށް މެލޭޝިޔާގެ ވެރިކަންކުރާ ސިޓީކަމުގައިވާ ކުއާލަލަމްޕޫރު ގައި ބޭއްވި

ވއެވެ.
 55ވަނަ އިފޮޕްކާ ކޮންވެންޝަންގައި މަސީގެ ފަރާތުން  0.މަންދޫބުންގެ ޑެލިގޭޝަނެއް ބައިވެރި ި
މި ޑެލިގޭޝަންގެ ޗީފް އެއްގެ ގޮތުގައި މަސީގެ ދިދަ ހޯސްޓް ކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ވާހަކަ ދެއްކެވީ މަސީގެ ހިންގާ
ކޮމިޓީގެ މެމްބަރު ދަމާސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޗީފް އެގެޒެކްޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޞާލިޙެވެ.
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މީގެ އިތުރުން މި ކޮންވެންޝަންގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރުމަށް ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނެވެ .މި ގޮތުން އެކްސްޕޯގެ
ނޝަން ހޯލްގެ ބޭރުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޓޭންޑް ބަހައްޓައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރުމުގެ
އެގެޒިބިޝަންގައިއާއި ،ކޮންވެ ް
ޙަރަކާތްތަކެއް ހިންގުނެވެ.
ހޅައި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕްރޮމޯޝަން އަށް އެމްއެމްޕީއާރސީ އިން
ކން ތަފާތު ހުށަހެޅުންތައް ހުށަ ަ
މިގޮތުން ދިވެހި ސަޤާފީ ގްރޫޕަ ު
މސީގެ  54ވަނަ އިފޮޕްކާ ކޮންވެންޝަން 8181ގެ ބުކްލެޓާއި ،އިންވިޓޭޝަން ބޯޑިންޕާސް އާއި،
ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ކިޓާއިަ ،
ހން އޮތެވެ.
ޓީޝާޓް ބެ ު
އަދި  55ވަނަ އިފޮޕްކާގެ ކަލްޗަރަލް ނައިޓް ގައި ދިވެހިހެދުންތައް ހުށަހަޅައި ސަޤާފީ ލަވައާއި ނެށުން ހުށަހެޅުނެވެ .މީގެ
ބ  0111ޑޮލަރ ގެ އިނާމެއް
ހޅުމެއް ހުށަހަޅައިގެން މަސީގެ ދިވެހި ޑެލިގޭޝަނަށް  0ވަނަ ލި ި
ތެރެއިން އެންމެ ފުރިހަމަ ހުށަ ެ
ލިބުނެވެ .މި ފައިސާ ހަދިޔާ ކުރުމަށް މަސީ އިން ނިންމާފައިވަނީ ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތް ކުރާ އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާ އަކަށެވެ.

އިފޮޕްކާގެ  54ވަނަ ރައީސްކަމާ މަސީގެ ފަރާތުން މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާޙު ޙަވާލުވަނީ

 .81އިފޮޕްކާގެ ރައީސްކަން މަސީ އަށާއި ،ދިވެހިރާއްޖެއަށް
މި

ކޮންވެންޝަންގައި

މަސީ

އިން

އިފޮޕްކާގެ

ރައީސްކަމަށް

ނޮމިނޭޓް

ކޮށްފައިވާ

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ މަންދޫބު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާޙު އިފޮޕްކާގެ  54ވަނަ
އަދި

ހޮޓެލްސް

އެންޑް

ރިސޯރޓްސް

ރައީސް އަކަށް އިންތިޚާބު ކުރެވުނެވެ.

ބ
ދ ު
ނ ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ މަން ޫ
ކށްފައިވާ އަމީ ް
ނ ނޮމިނޭޓް ޮ
އިފޮޕްކާގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަކަށް މަސީ އި ް

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު އިފޮޕްކާގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަކަށް އިންތިޚާބު ކުރެވުނެވެ.
ޢލީ އިފޮޕްކާގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުކަމަށް ޢައްޔަން ކޮށް މި
މީގެ އިތުރުން އެލިއާ ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ އަލްފާޟިލް އަލާއު ަ
މި މަޤާމުތަކުގެ ހުވައި ކުރެއްވުން އޮތެވެ.
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 .80އިފޮޕްކާގެ  54ވަނަ ކޮންވެންޝަން ދިވެހިރާއްޖޭގައި
އިފޮޕްކާގެ  54ވަނަ ކޮންވެންޝަން  8181ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސައި އެކަން އިފޮޕްކާގެ ފަރާތުން
ސ އިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕްރޮމޯޝަން ވީޑީއޯ ޕްރެސެންޓޭޝަނެއް
ރަސްމީކޮށް އިޢްލާން ކުރުމާއެކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން މަ ީ
ފޕްކާގެ މެމްބަރު އެސޯސިއޭޝަން ތަކަށް ދަޢުވަތު ދިނެވެ.
ހުށަހެޅުމާއެކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންވެންޝަންގައި ބައިވެރިވުމަށް އި ޮ
މށް ދެ ސްޓޭންޑެއް ޤާއިމްކޮށް ތަފާތު ސަގާފީ ކުޅިވަރުތަކާއި ،މަޢްލޫމާތުދިނުންވެސް އޮތެވެ.
އަދި ދިވެހިރާއްޖެ ތަޢާރަފްކުރު ަ
ނނަށް
މިގޮތުން ރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމް އިސްތިހާރުކުރަށް ސަރުކާރުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕެކޭޖް ކޮންވެންޝަނުގެ ބައިވެރި ް
ށ ދަޢުވަތުދީ ބޯޑިންގ ޕާސް ޙަވާލުކުރުމުގެ ޙަރަކާތްވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ.
ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ،ދިވެހިރާއްޖެއަ ް
އިތުރު

ކަމެއްގެ

ގޮތުގައި

ކޮންވެންޝަންގެ

އޓްގައި
ސަގާފީނަ ި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

އައިޓަމަށް

0

ވަނަ

ގ
މެލޭޝިޔާ ެ

ލިބި

ށހަޅާފައިވާ 0111ޔޫއެސް ޑޮލަރ ލިބުނެވެ .މިފައިސާ މި އެސޯސިއޭޝަން މެދުވެރިކޮށް
މާސްޓަރބިލްޑަރސް އިން ހު ަ
ޔ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރެވެމުން އެބަދެއެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ އެންޖީއޯ އަކަށް ހަދި ާ

 8181ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އިފޮޕްކާގެ  54ވަނަ ކޮންވެންޝަންގެ ލޯގޯ

 .88ކޮންފަރެންސް ތަކާއި ވާރކްޝޮޕް އަދި ސެމިނަރތައް
މެލޭޝިޔާގެ ކުއާލަމްޕޫރުގައި  01ނޮވެމްބަރ  8108ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ބިޒިނަސް ކޮންފަރެންސްގައި މަސީގެ ފަރާތުން
ނށް
ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ .މިއީ ކޮންވެންޝަންގެ ބައިވެރީން ަ
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 .81އެއްބަސްވުންތަކާއި ،ފަހުމުނާމާތައް
މި އެސޯސިއޭޝަނުގެ ފަރާތުން އަހަރަކު އެއްފަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެގްޒިބިޝަން  8102ވަނަ
ށ
އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް މޯލްޑިވެސް އެގްޒިބިޝަން އެނެޑް ކޮންފަރެންސް ސަރިވިސަސް އާއި ޙަވާލުކުރުމަ ް
ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރެވުނެވެ.
ނ
ށހެޅި ޕްރޮޕޯސަލް ދިރާސާކޮށް އެއްބަސްވުމުގެ ޑްރާފްޓް އެކުލަވައިލެވުނެވެ .އަދި ދެފަރާތު ް
މި ގޮތުން މެކްސް އިން ހު ަ
މަޝްވަރާކުރެވި ފައިނަލް ޑްރާފްޓް/އެއްބަސްވުމުގައި  04ޖަނަވަރީ  8102ގައި ސޮއިކުރެވުނެވެ.
މީގެ އިތުރުން މަސީގެ ފަރާތުން ނެރެން ނިންމާފައިވާ މަޖައްލާ ނެރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނޭ ރަގަޅު ބަޔަކު ހޯދުމަށް ގިނަ
މަސައްކަތްތަކެއް މިއަހަރު ކުރެވިފައިވެއެވެ.
އަހަރު ނިމުނު އިރު ތަފާތު  1ފަރާތެއްގެ ޕްރޮޕޯސަލް ހޯދައި އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅު ޕްރޮޕޯސަލެއް ހުށަހެޅި
ފަރާތްކަމުގައިވާ

ށ
އލުމުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއްކޮ ް
ވރާ ކޮށް އެއްބަސްވުން އެކުލަވަ ި
ޑީ.އެމް.އެމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި މަޝް ަ

 01ފެބްރުވަރީ  8102ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ސޮއިކުރެވިފައެވެ.
މ ކަންކަމުގައި އެއްބަސްވުން ޤާއިމް ކުރުމަށް ވާހަކަދައްކަން
މީގެ އިތުރުންވެސް މަސީއިން ހިންގުމަށް ރާވާފައިވާ މުހުން ު
ހަމަޖެހިފައިވާ އެކިއެކިފަރާތްތަކާއި މަޝްވަރާ ކުރެވި ،އެއްބަސްވުންތަކުގެ ދެލިކޮޕީތައް ތައްޔާރު ކުރުމާއި ހަމައަށް ގެންދެވިފައި
ވެއެވެ.

 .85ޖަމްޢިއްޔާ ތަމްސީލުކުރެވެމުންދާ ކޮމިޓީތައް
ތިރީގައި މިބަޔާންކުރަނީ ސަރުކާރުން އުފައްދަވާފައިވާ އެކިއެކި ކޮމިޓީތަކުގެ ތެރެއިން މިއެސޯސިއޭޝަނުން ބައިވެރިވަމުންދާ
އވެރިވާ މަންދޫބުންނެވެ.
ކޮމިޓީތަކާއި ،އެކޮމިޓީތަކުގައި ބަ ި
މިކޮމިޓީ ތަކުގައި މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އެންމެއެދެވޭ ގޮތެއްގައި ނޫންކަމަށްވުމާއެކު މި މުއްދަތުގެ
ތެރޭގައި އެކަށީގެންވާ ބައިވެރިވުމެއްވެސް ނެތެވެ.
އަދި މިނޫނަސް ވަރަށް ގިނަ ވަގުތީ ކޮމިޓީގައި އާއި ބައްދަލުވުން ތަކުގައި ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ތަމްސީލުކުރުމަށް މި
އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

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 ި
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ކަސްޓަމްސް ވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ ކަސްޓަމްސް ވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ އަށް މިޖަމްއިޢްޔާއިން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ
ޓްރެޜަރަރ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބުއެވެ.
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 އަލްފާޟިލް 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
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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.
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  8ކޮމިޓީ 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.
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.0

ސާރކް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކައުންސިލް

.8

މާސްޓަރ ބިލްޑަރސް އެސޯސިއޭޝަން – މެލޭޝިޔާ

.1

ސްރީލަންކާ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ

.5

އިންޓަރނޭޝަނަލް ފެޑެރޭޝަން އޮފް އޭޝިއާ އެންޑް ޕެސިފިކް ކޮންޓްރެކްޓަރސް އެސޯސިއޭޝަން (އިފޮޕްކާ)

.4

މޯލްޑިވްސް އެމްޕްލޯޔަރސް ފޯރަމް

 .81ކުރިޔަށް 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.
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.0

ޓެންޑަރ ކުރުމުގައި ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ބަންޑަލް ކުރުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމަށް
ނ
ސަރުކާރާއެކު ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދިއު ް

.8

މާލޭގައި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާއިރު ޑީވޯޓަރ ކުރުމުގައި ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް
މިހާރު ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލާއި އެއްގޮތަށް އެކަން ހަމަޖެހޭތޯ މަސައްކަތްކުރުން

.1

ދިވެހި ކޮންޓްރެކްޓަރުން ޚާއްޞަ ކޮށް މެދު އަދި ކުދި ކޮންޓްރެކްޓަރުން ގެ ޙިމާޔަތް ކުރުމަށް ސަރުކާރަށް
ބހޭ އިތުރު މަސައްކަތް ކުރުން
ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކާއި ެ

.5

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

.4

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

.1

ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އިނާމު ދިނުމުގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް
ނ
ގެންދިއު ް

..

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

.8

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

.2

ބން ހޯދުމަށް
"މޯލްޑީވްސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ހައުސް" ގެ ނަމުގައި މަސީ ކޮމްޕްލެކްސް ބިނާ ކުރުމަށް ި
ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ އަށް އިތުރު މަސައްކަތް ކުރުން

.01

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިންބޭރުގައި މަސީ ތަމްސީލުކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން

މށް މަސައްކަތް
ނސްޓްރަކްޝަން އެސޯސިއޭޝަންސް ތަކާއި ގުޅުން ޤާއިމް ކުރު ަ
ގ ކޮ ް
 .00ބޭރުގެ އިތުރު ޤައުމުތަކު ެ
ކުރުން

މސީއާއި ދެމެދު ގުޅުން ޤާއިމް ކޮށް މަސީގެ
އޓް ތަކާއި ަ
 .08ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިންބޭރުގެ ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓި ު
ހކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން
މރީނާއި ތަޢްލީމު ލިބޭނޭ މަގު ފަ ި
މެމްބަރުންނަށް ހެޔޮ އަގުގައި ތަ ް
.11

ކޝަން އިންޑަސްޓްރީގައި މަސައްކަތް ކުރާ
އޮކިއުޕޭޝަނަލް ސޭފްޓީ އެންޑް ހެލްތްގެ ދާއިރާއިން ކޮންސްޓްރަ ް
ޢލޫމާތު ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން
ފަރާތްތައް ހޭލުންތެރިކުރުވައި މަ ް

.12

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

.11

ތއްޔާރީތަކުގެ
ނ އިފޮޕްކާ ކޮންވެންޝަންގެ ަ
 8181ގައި ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 54ވަ ަ
މަސައްކަތް ކުރުން
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 .8.ނިންމުން
ވޭތިވެދިޔަ  8108ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައިވެސް ޖަމްޢިއްޔާއިން އިންޑަސްޓްރީގެ ކުރިއެރުމާއި ،ތަރައްޤީ އަށްޓަކައި އަދި
މެންބަރުންގެ ޙައްޤުތައް ދިފާޢު ކުރުމުގެ ގޮތުން ގިނަ ގުނަ

ޖހުމާއި
މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާކަމުގައި މިދަންނަވަނީ ހިތްހަމަ ެ

އެކުގައެވެ .މަސީއިން އެދިފައިވާ ބައެއްކަންކަން ކާމިޔާބު ނުވިޔަސް ކާމިޔާބުވެފައިވާ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަންވެސް ފާހަގަ
ތގެ
ދ މިބާވަ ު
ކޮށްލަން ޖެހެއެވެ .އަ ި

ޞލުކުރުމަށް ގިނަ މަޝްވަރާ ތަކެއް ކުރެވި އަދި އެސޯސިއޭޝަން ކުރިއަށް
ކަންކަން ހާ ި

މޖެހުމާއެކުގައެވެ.
ތހަ ަ
ގެންދިއުމަށް އިތުރަށް މަސައްކަތް ތަކެއް ކުރެވިފައިވާ އަހަރެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކޮށްލަނީ ހި ް
ވޭތުވެދިޔަ  8108ވަނަ 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.
ޖަމްޢިއްޔާގެ ޙަރަކާތްތައް އިތުރުކޮށް ފުޅާ ކުރުމަށްޓަކައި ޖަމްޢިއްޔާގެ މެމްބަރުން
ބައިވެރިވުމާއި އެއްބާރުލުން ދެއްވުމަށް ގޮވާލަމެވެ .މިހާރުވެސް

މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް މަސީގެ ޙަރަކާތްތަކުގައި

ޢާއްމު މެމްބަރުންގެ ފަރާތުން ކަމަކަށް އެދޭ ހިނދު އިޖާބަ

ލތިމާސްކުރަމެވެ.
ބތުވެ ތިއްބެވުމަށްއި ް
ދެއްވަމުން ގެންދަވާފަދައިން ސާ ި
ގއި ބައިވެރިވެ އިންޑަސްޓްރީގެ
ރާއްޖޭގައި ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް ކުރާ އެންމެހައި ފަރާތްތައް މަސީގެ މެންބަރުންގެ ގޮތު ަ
ވ
ތަރައްޤީ އަށާއި ،އިންޑަސްޓްރީ އަށް ކުރިމަތި ވަމުންދާ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުމުގައި އެންމެން އެކީ އެކަތިގަނޑަކަށް ެ
މަސައްކަތް ކުރުމަށް ގޮވާލާ އިލްތިމާސް ކުރަމެވެ.

 .88ޝުކުރު
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.
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.
ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން އެކި އެކި ކޮމިޓީތަކާއި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވެ ދެއްވައި މަސީއަށް ދެއްވި އެއްބާރުލެއްވުން
ހިތްހަމަމެހުމާއެކު

ފާހަގަ

ށލަމެވެ.
ކޮ ް

މީގެ

އިތުރުން

މަސީގެ

ޙަރަކާތްތައް

ހިންގުމުގައި

އާއި،

އެކި

ގޮތްގޮތުން

ށ
ދއްވި އެންމެހައި ފަރާތްތަކަ ް
އެހީތެރިވެދެއްވުމުގައިއާއި ،މަސީގެ ޙަރަކާތްތައް ސްޕޮންސަރ ކޮށް މަސީ އަށް އެހީތެރިވެ ެ
މިފުރުޞަތުގައި ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
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މަސީގެ އެކްސްކޯގެ މެމްބަރުންނާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްފަހު ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިވަޑައިގެން

ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެކިއެކި މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކުރއްވަމުންގެންދަވާ
މަސައްކަތްތަކަށް ނުހަނު އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
ވަކީން ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ވެރިކަމާ ޙަވާލުވުމަށްފަހު
ކުޑަދުވަސްކޮޅެއްގެ

ތެރޭގައި

މިއެސޯސިއޭޝަންގެ

ހިންގާ

ކޮމިޓީގެ

މެމްބަރުންނާއި

ލކުރައްވައި
ބައްދަ ު

އިންޑަސްޓްރީއަށް

ހގަ ކޮށް އެމަނިކުފާނަށް ނުހަނު
ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަލަތައް ދަންނަވައި މަޝްވަރާ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދެއްވާފައިވާތީ އެކަން ފާ ަ
އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
އަދި ނާއިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް ފައިޞަލް ނަސީމާއި ،ކެބިނެޓްގެ ބައެއް ވަޒީރުންނާވެސް ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރެވިފައެވެ .އެހެން
ނށްވެސް ހެޔޮ ހިތުން ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
ކަމުން ނާއިބު ރައީސާއި ،މަސީ އަށް ފުރުޞަތު ދެއްވި ވަޒީރުން ަ
އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާ އަކީ މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީގެ ޚިދުމަތް ދުވަހެއް
ރ
ތ ކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ދިމާވެމަފައިވާ މައްސަލަތައް ގިރާ ކޮށް މެމްބަ ަ
އގެ ސަބަބުން ޢިމާރާ ް
ދުވަހަކަށް ފުޅާވެ ތަރައްޤީވެޭ ،
ކުންފުނިތަކާއެކު ޙަރަކާތްތެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު މާތް ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ މިންވަރު ކުރެއްވުމެވެ.
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މންވަރު ކުރެއްވުމެވެ .އަދި ދިވެހިންގެ މިއިންޑަސްޓްރީ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީ އަށް ތާއަބަދުގެ ކުރިއެރުން ި

އިތުރަށް

ތަރައްޤީ ކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމާއި ،ދިވެހި ޒުވާނުންގެ އަތްމަތީގައި މިއިންޑަސްޓްރީ ކުރި އަރައި ތަރައްޤީ ވަމުން ދިއުމުގެ
ވރު ކުރެއްވުމެވެ.
މތްﷲ މިން ަ
ޙިކުމަތާއި ކުޅަދާނަކަން ދިވެހި ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް ާ
 0މާރޗް 8102
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