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މާތް ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު ކުރަން .އަދި އެއަށްފަހު މިއުއްމަތަށް ކައުކުރެއްވި ނަބީއާ އަދި ރަސޫލާ
މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި

ވަސައްލަމް އަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ .މިދުޢާގައި އެމާތް ރަސޫލާ ގެ

އިތުރު އަޞްޙާބުންނާއި މިތުރު އާލުން ޝާމިލު ކުރަމެވެ.
އާދެ ،މޯލްޑީވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ (މަސީ) ގެ ޙަޔާތުން އަހަރެއް ނިމި އެ އަހަރުގެ
މތިވެރި އުފަލެކެވެ.
ރިޕޯރޓް ނެރުމަކީ އަޅުގަނޑަށް ލިބޭ ނުހަނު ަ

 2014ވަނަ އަހަރު ނިމިގެން ދިޔައީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން

އިންޑަސްޓްރީ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މުހިންމު ބޮޑެތި މައްސަލަތަކަށް ޙައްލު ހޯދުމަށް މަސީ އިން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތައް
ކުރުމުގެ ތެރޭގައެވެ.

ލ މައްސަލަތަކާއި ،ލެޓަރ އޮފް
ސޓްރީ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މާ ީ
ތން ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަ ް
މިގޮ ު

ނ
ށ ޙައްލު ހޯދުމުގައި ގިނަގު ަ
ތތަކަ ް
ކންސްޓްރަކްޝަން މެޓީރިއަލްސް ކްރެޑިޓަށް ހޯދުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ދަ ި
ގެރެންޓީ ހޯދުމާއިޮ ،
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މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވި އަދި ކާމިޔާބީތަކެއް ޙާޞިލު ކުރެވިފައިވާ ކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ.
ސަރުކާރުގެ ކަމާއިގުޅުން ހުރި މުއައްސަސާތަކާއި،

ނ
މިފަދަ ކަންކަމާއި ގުޅިގެ ް

ނ
މިނިސްޓްރީ ތަކާއި ،ވިޔަފާރި އިދާރާތަކާއިއެކު ގިނަ މަޝްވަރާތަކެއް ވަ ީ

ކުރެވިފައެވެ.
ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަލަތަކުން އަރައިގަތުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް
ޔމް އެޅުއްވި ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން އެމަނިކުފާނަށް މަސީގެ ޝަރަފު
ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލް ޤައް ޫ
ޞ
ނ ޚާއް ަ
ޓން ނިންމުމާއި ގުޅިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވު ު
ގެ އައްޑަނަ އެރުވުމަށް މަސީގެ ހިންގާ ކޮމި ީ
ރމެވެ.
ނ މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަ ކު ަ
ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި އައްޑަނަ އެމަނިކުފާނަށް އެރުވިފައިވާކަ ް

އަދި މަސީ އަށާއި،

ށ
ލ ޤައްޔޫމަށް ވަރަ ް
އަޅުގަނޑަށް މިފުރުޞަތު ދެއްވި ކަމަށްޓަކައިއާއި ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދު ް
އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރާއި މުބާރިކްބާދީ ދަންނަވަމެވެ.
މަސީގެ  12ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ޚާއްޝަ ޙަފްލާއެއް ބާއްވައި މަސީގެ ފައުންޑަރުންނާއި ،މަސީ އަށް 5
އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތް ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށާއި ،މަސީގެ ރައީސް ކަން ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށާއި ،މަސީއަށް
ތތަކަށް ޕްލާކް ދިނުމާއެކު
ފައިސާގެ އެހީވެދެވާފައިވާ ފަރާ ް

ތ
ކށްލެވޭ ޚިދުމަ ް
ނސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ އަށް ފާހަގަ ޮ
ކޮ ް

މގޮތަށް މަސީ އިން ހިންގާފައިވާ
ލކާއި ،ޝަރަފްގެ އައްޑަނަ މި ޙަފްލާގައި ދީފައިވާތީއާއި ،މިއީ ި
ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށްވެސް ޕް ާ
ކވެ.
މތިވެރި އުފަލެ ެ
ފުރަތަމަ ޙަރަކާތް ކަމުން އެކަން ފާހަގަ ކޮށްލުމަކީވެސް އަޅުގަނޑަށް ލިބޭ ނުހަނު ަ
ނިމިގެން މިދަނީ މަސީގެ ރައީސް ކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުމުގައި އަޅުގަނޑު ޚިދުމަތް ކުރާތާ ޖެހިޖެހިގެން ދެ ދައުރު
ބރެއް ކަމުން މި ފުރުޞަތުގައި
ކަމަށްވާތީ ކުރިއަށް އޮތް ދައުރުގައި މަސީގެ ރައީސް ކަން ކުރައްވާނީ ކޮންމެވެސް އެހެން މެން ަ
މވެ.
އިންތިޚާބުކުރެވޭ ރައީސް އަށް މަރްޙަބާ އާއި ތަހްނިޔާ ދަންނަވަ ެ

އަދި ވޭތުވެދިޔަ ދެ އަހަރު އަޅުގަނޑާއެކު މަސީގެ ހިންގާ

ނބަރުންގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
ކޮމިޓީގައި ޚިދުމަތް ކުރެއްވި މެންބަރުންނަށް އެ މެ ް
ގ ތާރީޚުގައި ވަރަށް ޚާއްޞަ އަހަރެއް،
ރކީ ދިވެހި ކޮންސްޓްރަކްޝަން ެ
ވޭތުވެދިޔަ  2014ވަނަ އަހަ ަ

މިހެން އަޅުގަނޑު

އ
ޓރަކްޝަން ކުންފުންޏެއް އައިއެސްއޯގެ މިންގަނޑުތަކަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހިންގަން ފަށަ ި
މިދަންނަވަނީ ދިވެހި ކޮންސް ް
އވާ އެލިއާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ޙާޞިލު
އައިއެސްއޯގެ ސެޓްފިކެޓް މަސީގެ މެންބަރ ކުންފުންޏެއް ކަމުގަ ި
ކުރީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ކަމުގައިވާތީއެވެ.

ޓށް
ޓރުންގެ ބޯޑާއި ،މެނޭޖްމެން ަ
ރޞަތުގައި އެކުންފުނީގެ ޑިރެކް ަ
އެހެންކަމުން މި ފު ު

އަދި މުވައްޒަފުންނަށް މަރްޙަބާ ދަންނަވައި ހެޔޮ އެދުންތައް ރައްދު ކުރަމެވެ.
ގ
ހންގި އެންމެ ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓް މެދުއިރުމަތީގެ ޤަތަރު ެ
ފންޏަކުން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި މިހާތަނަށް ި
ދިވެހި ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކުން ު
ކަނޑުގައި ނުވަތަ ޕާރސިއަން ގަލްފު ގައި ތަރައްޤީ ކުރި ރިސޯރޓް ބިނާކޮށް ނިމުނީވެސް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ކަމުގައިވާތީ
އެކަންވެސް ފާހަގަ ކޮށް މި ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގެވި މަސީގެ މެންބަރ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯރޓް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް
ނނަށްވެސް މަރްޙަބާ ދަންނަވައި ހެޔޮ އެދުންތައް ފޮނުވަމެވެ.
ލިމިޓެޑް ގެ ޑިރެކްޓަރުންނަށާއި ،މެނޭޖްމެންޓަށް އަދި މުވައްޒަފު ް
ވސް ދިވެހި ކޮންސްޓްރަކްޝަން
ނ ދަތިތަކާއި ،އުދަގޫ ތަކާއެކު ެ
އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތް ގޮތުގައި މި ކަންކަމުން ދައްކައިދެ ީ
ކުރިއަރައިގެންދާ ކަމެވެ.

ދިވެހީންގެ ކެރުމާއި ،މަސައްކަތުގައި ސާބިތުވެ ތިބި މިންވަރެވެ.

ކުރިއަށް އޮތްތާގައި މި ފަޚުރުވެރި

ދނެއެވެ.
ފނިތައް ފެނިގެން ާ
އތުރު ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކުން ު
ހތުން އައިއެސްއޯގެ މިންގަނޑުތަކަށް ހިންގާ ި
ކުންފުނިތަކުގެ ފަ ަ
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އަދި

ދިވެހީންގެ ހުނަރާއި ،ހުޝިޔާރު ކަން މެދުއިރުމައްޗަށް ތަޢާރަފް ވުމާއެކު އިތުރު ދިވެހި ކުންފުނިތަކުންވެސް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި
ގންދާނެއެވެ.
މަސައްކަތް ކުރަމުންދާތަން ފެނި ެ
ރކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަލަތައް
އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަނީ ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި ކޮންސްޓް ަ
ޙައްލުކުރުމުގައި އިތުރު
ކަމުގައެވެ.

ކާމިޔާބީ ލިބޭނޭ ކަމުގައެވެ.

ނ
ޓރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ އަށް ކުރިއެރުމާއި ފާގަތިކަން ލިބޭ ޭ
ކޮންސް ް

ނ
މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ އަށާއި ،ދިވެހި ކޮންސްޓްރަކްޝަ ް

އިންޑަސްޓްރީ އަށް އަޅުގަނޑު އެދެނީ ކާމިޔާބީއެވެ.

މަސީގެ ރައީސް
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު
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އަހަރީ ރިޕޯރޓް 1024
 .1ތަޢާރަފް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީގައި ތަރައްޤީ ކޮށް ކުރިއެރުވުމަށާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސްޓަރަކްޝަން
ގ
ޝވަރާކުރުމަށާއި ،އެފަރާތްތަކު ެ
އިންޑަސްޓްރީ ނުވަތަ އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކާއިމެދު ވާހަކަދައްކައި މަ ް
މެދުގައި

އާލާކުރުމަށް

ކށް
އެކުވެރިކަން ބަދަހި ޮ

އެހީވުމުގެ ގޮތުން

ދމާއި
ތތައް ހޯދައި ު
ފުރުޞަ ު

މިދާއިރާ

ށ
ހަރުދަނާކޮ ް

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

ފެންވަރު

ރަނގަޅުކުރުމުގެ

ގޮތުން ތަޢާރަފް ކުރަންޖެހޭ މިންގަ ނޑުތައް ތަޢާރަފް ކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި

ގ
އުފެދިފައިވާ މިޖަމްޢިއްޔާ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތު ެ
މަތީން ވޭތުވެދިޔަ  2014ވަނަ އަހަރުގައިވެސް ހިގަމުންގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އިޤްތިޞާދީ ދަތިތަކާއި ،ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް އައި ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެން
މިޞިނާޢަތުގައި

ހުރި

މަސައްކަތްތަކުގެ

ޢަދަދު

މަދުވެ

އޭގެ

ނޭދެވޭ

އަސަރު

ކުންފުނިތަކަށް

ކޮށްފައިވާކަމާއި،

އަދި

ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ އާއި ގުޅޭ މަސައްކަތް ބަލަހައްޓާނޭ ސަރުކާރުގެ ވަކި މުއައްސަސާ އެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން
ވ
ތކާއި ،ގޮންޖެހުންތަކާއި ،ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ބޯޑް އެކަށީގެން ާ
ތ ަ
ދިމާވެފައިވާ ގިނަ ގުނަ ދަ ި
ކ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން
ތތަކާއެ ު
ށ ކުރިމަތިވެފައިވާ ގިނަ ދަ ި
ގޮތެއްގައި ޙަރަކާތްތެރި ނުވުމުގެ ސަބަބުން މިއިންޑަސްޓްރީ އަ ް
އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ގުޅިގެން ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީގެ ތަރައްޤީ އަށް ވޭތުވެދިޔަ  2014ވަނަ އަހަރު
ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކުރެވިފައިވެއެވެ.

 .2ހިންގުން
 .2.1އިދާރީ ހިންގުން
ލ ޙައްވާ
ތރިވަމުން އައީ ސެކްރެޓަރީ މ .ޖަންތަރި އަލްފާޟި ާ
ގ އޮފީސް ހިންގުމުގައި ޙަރަކާތް ެ
އަހަރު ފެށުނު އިރު ޖަމްޢިއްޔާ ެ
ރިޒްނާ

އެވެ .އަލްފާޟިލާ ޙައްވާ ރިޒްނާގެ ދިރިއުޅުން ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލުވެ މަސީގެ އޮފީހަށް ނިކުތުމަށް ދަތިވެގެން ވަޒީފާއިން

ވަކިވީ  28ފެބްރުއަރީ  2014ގައެވެ 19 .މެއި  2014އިން ފެށިގެން ވަގުތީ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި ގދ .ފަރެސްމާތޮޑާ
އަލްފާޟިލާ އާފިޔާ ސަޢީދު މަސައްކަތް ކުރަމުން ގޮސް  30ސެޕްޓެމްބަރ  2014ގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނެވެ .އެއަށްފަހު 5
ނޮވެމްބަރ  2014އިން ފެށިގެން އއ .ފެރިދޫ ހީނާމާގެ އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ޝިޒްނާ ގެންދަނީ ސެކެރެޓްރީ އެއްގެ ގޮތުގައި
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މަސީ އަށް ޚިދުމަތް ކުރަމުންނެވެ.

ހ ކަންކަން މަސީގެ އޮފީހުގައި
ލހައްޓަންޖެ ޭ
މަސީގެ އިދާރީ ކަންކަމާއި ،ދުވަހުން ދުވަހަށް ބަ ަ

ނވެ.
ނނު ޙަލީމްގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން ެ
ދނީ މަސީގެ ނާއިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަދު ާ
ބެލެހައްތަވަމުން ަ
ޖހޭ ކަންކަމުގައި އަލިހަވާސާ
އ ކުރަން ެ
ފނުވަންޖެހޭ ތަކެތި ފޮނުވުމާއި ބޭންކުގަ ި
ރތްތަކަށް ޮ
އަދި މަސީ އިން އެކި ފަ ާ
ނ
ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ކާޕެންޓްރީގެ އޮފީސް އެސިސްޓެންޓްގެ އެހީތެރިކަން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައިވެސް ލިބިފައިވާ ކަ ް
ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

 .2.2ޖަމްޢިއްޔާގެ ޙަރަކާތްތައް
މިއަހަރުގެ ތެރޭގައިގައިވެސް މި ޖަމްޢިއްޔާގެ ހަރަކާތްތައް އެދެވޭގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ .މި ގޮތުން މަދުވެގެން
ރ
ވއި އެފަހަރަކު އެންމެ އިސްކަންދޭ މައްސަލަތަކަކާމެދު މަޝްވަ ާ
ވންތައް ބާއް ަ
ކމިޓީ ގެ ބައްދަލު ު
ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ހިންގާ ޮ
ފޔަވަޅު އަޅަމުން ގެންދެވިފައިވެއެވެ .އަދި މަސީ ގެ އެހެނިހެން ކޮމިޓީ ތަކާއި ،ސަރުކާރުގެ އެކި
ތން ި
ކޮށް ބޯޑުން ނިމޭގޮތެއްގެމަ ީ
އވެއެވެ.
އޮފީސްތަކުގައި އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޓީތަކުގައި ބައިވެރިވެ ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދެމުން ގެންދެވިފަ ި
ގތުމަށް އަޅާނޭ ފިޔަވަޅުތަކަކާއި
ތވެފައިވާ މައްސަލަތަކުން އަރައި ަ
ޝން އިންޑަސްޓްރީ އަށް ކުރިމަ ި
މީގެ އިތުރުން ކޮންސްޓްރަކް ަ
ޑ
ނސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެން ް
މ ި
ކރެވިފައިވެއެވެ .މި ގޮތުން ި
ތން ސަރުކާރާއެކު އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި މަޝްވަރާ ު
ބެހޭ ގޮ ު
ނ
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ މިނިސްޓަރުންނާއި ،ވެރީންނާއި ،އޮފިޝަލުންނާއި އެކު ގި ަ
ވއެވެ .އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓްގެ މިނިސްޓަރާއި ،އެސްޓީއޯގެ ސީއީއޯ
ބައްދަލުވުން ތަކެއް ބޭއްވިފައި ެ
އާއި ،ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި އެކު ގިނަ މަޝްވަރާތަކެއްވަނީ ކުރެވިފައެވެ.
ނ
ހ ް
މިއަހަރުގެ ތެރޭގައިވެސް މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ،މަސައްކަތުގެ މީހުންގެ ސަލާމަތްތެރިކަމާއިބެހޭ ގޮތުން މީ ު
ކ
އ ި
ހޭލުންތެރިކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވިފައި ވެއެވެ .އަދި އެކި ދާއިރާއިން މިއިންޑަސްޓްރީ އަށް ބޭނުންވާ މީހުން ބިނާކުރުމަށް ެ
ވއެވެ .އަދި އަހަރު ނިމުނު އިރު
ރތްތަކާއި އެކު އެއްބަސްވުން ޤާއިމް ކުރެވިފައި ެ
ތ ކޮށް ބައެއް ފަ ާ
ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން މަސައްކަ ް
ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިންބޭރުގެ ބައެއް ފަރާތްތަކާއި މަސީއާއި ދެމެދު މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ.

 2.3ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މާލީ މައްސަލަ އާއިބެހޭ
މށް
ޕްރައިޒް ފްލަކްޗުއޭޝަންގެ މައްސަލަތަކާއި ،ކުރީގެ ސަރުކާރުންއެޅުއްވި ފިޔަވަޅު ތަކުގެ ސަބަބުންނާއި ،މިބާވަތުގެ ކަންކަ ަ
ނދިނުމުގެ ސަބަބުން
ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް ބަދަލު ު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ

ގތުން ސަރުކާރާއެކު މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ.
ފައިސާގެ ދަތިކަމުން އަރައިގަތުމުގައި އެހީތެރިވުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާއިބެހޭ ޮ

އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި މައްސަލަ އަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވައި އަޅުއްވަން ނިންމެވި ފިޔަވަޅުތައް ތަންފީޒު ކުރުމަށް
ތ މިނިސްޓްރީ ތަކާއި ،ކުންފުނިތަކުގެ ވެރީންނާއި އެކު ގިނަ މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެވުނެވެ.
ކުރެވިދާނޭ ކަންކަމާމެދު ތަފާ ު
ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން ދެއްވަން ނިންމެވި ތަފާތު ލުއި ތަކުގެ ތެރެއިން ،ޑޭޓެޑް ޗެކް ބޭނުން ކޮށްގެން ޕާރފޯމަންސް
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ތ ސަރުކާރުގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް އެސްޓީއޯ ގެ ކްރެޑިޓް ލިބޭނޭ
އަދި އެޑްވާންސް ގެރެންޓީ ހެދޭނޭ ގޮތާއި ،ރަހުނު ކުރުމެއްނެ ި
ނ
ނނިމި ހުރި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނޭ ގޮތެއްގެ މަތި ް
ސްކީމެއް ހަމަޖެހިގެން ދިޔައެވެ .އަދި ފައިސާގެ ގޮތުން ދަތިވެ ު
ނ ދިޔައެވެ.
ގ ް
ޖޫރިމަނާ މަޢާފުކޮށް އިތުރަށް މުއްދަތު ދެވޭނޭ ގޮތްތައް ހަމަޖެހި ެ

 .3ހިންގާ ކޮމިޓީ
 2014ވަނަ އަހަރު ފެށުނު އިރު ޙަރަކާތްތެރިވަމުންދިޔައީ މަސީ ގެ  11ވަނަ ހިންގާ ކޮމިޓީއެވެ .އެގޮތުން

 2013ވަނަ

ލނީއެވެ.
ނންތައް މިދަންނަވާ ަ
އަހަރުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައި ގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ ަ
 .1ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު (ފައުންޑަރ އަދި އަމިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރިއިވެޓް ލިމިޓެޑް)
ދނާނު ޙަލީމް (އަލިހަވާސާ ކޮންސްޓަރަކްޝަން އެންޑް ކާޕެންޓްރީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)
 .2ނައިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަ ު
 .3ނައިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް އަލާއު އަލީ (ފައުންޑަރ ،އެލިއާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)
 .4ޚަޒާންދާރު އަލްފާޟިލް ޖިލްވާޒު ޖަޢުފަރު (ޖައުސާކޮންސްޓްރަކްޝަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)
 .5ޚަޒާންދާރުގެ އެހީތެރިޔާ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު (ފައުންޑަރ އަދި އައިމާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)
 .6ބޯރޑް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާޙު (އެޗްއާރސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)
 .7ބޯރޑް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ފަޔާޒު މަންސޫރު (ގެޑޯރ އާކިޓެކްޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)
 .8ބޯރޑް މެމްބަރ އަލްފަޟިލް ޙަސަން ޝަމީމު (އިނޯކާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)
 .9ބޯރޑް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ސަޢުދުﷲ ޙިލްމީ (ސްވިފްޓް އިންޖިނއަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)
ޑވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)
ބރާހީމް މުއްތަލިބު (އަމޭން މޯލް ި
 .10ބޯރޑް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް އި ް
 .11ބޯރޑް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސަޢީދު (މާރިސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)
 2014ވަނަ އަހަރު ފެށުނު އިރު ޙަރަކާތްތެރިވަމުންދިޔަ ހިންގާ ކޮމިޓީގެދައުރު
ގުޅިގެން  1އޭޕްރިލް 2014

 2014މާރޗް މަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވުމާއި

ނ
ބކުރެވުނު މަސީ ގެ  12ވަ ަ
ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވުނު އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާގައި އަލަށް އިންތިޚާ ު

ލނީއެވެ.
ހިންގާ ކޮމިޓީ މިދަންނަވާ ަ
 .1ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު (ފައުންޑަރ މެންބަރ އަދި އަމިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރިއިވެޓް ލިމިޓެޑް)
ދނާނު ޙަލީމް (އަލިހަވާސާ ކޮންސްޓަރަކްޝަން އެންޑް ކާޕެންޓްރީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)
 .2ނައިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަ ު
 .3ނައިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް އަލާއު އަލީ (ފައުންޑަރ މެންބަރ އެލިއާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)
 .4ޚަޒާންދާރު އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުއްތަލިބު (އަމޭން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)
 .5ޚަޒާންދާރުގެ އެހީތެރިޔާ އަލްފާޟިލް އަމީން މުޙައްމަދު (އަފާމީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)
 .6ބޯރޑް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާޙު (ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯރޓްސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް)
 .7ބޯރޑް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ސަޢުދުﷲ ޙިލްމީ (ސްވިފްޓް އިންޖިނއަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)
 .8ބޯރޑް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޝަމީމު (އިނޯކާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)
 .9ބޯރޑް މެންބަރ ޖިލްވާޒު ޖަޢުފަރު (ޖައުސާކޮންސްޓްރަކްޝަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)
 .10ބޯ ރޑް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސަޢީދު (މާރިސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)
 .11ބޯރޑް މެންބަރ އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޙަބީބު (މިމްސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)
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 2014 .4ވަނަ އަހަރު ހިންގާކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ބަހާލެވުނުގޮތް
ޓންޑިންގ ކޮމިޓީ އުފެއްދުނެވެ.
ތފާތު  9ސް ޭ
ހންގުމަށްޓަކައި ަ
މިއަހަރުވެސް މިއެސޯސިއޭޝަންގެ މަސައްކަތް ހަލުއި ކޮށް ި
ކރެއްވި މެމްބަރުން ހިމެނުމާއެކު
މޓީތަކުގައި ކުރިން މަސައްކަތް ު
މިކޮމިޓީތައް ބޯރޑުން އެކުލަވާ ލުމުގައި ބަލާފައިވާނީ ،މި ކޮ ި
ނ ބަހާލާއިރު
ހލުމަށާއި މިގޮތު ް
އ ބަ ާ
ދވާ މެންބަރުންގެ މެދުގަ ި
ނ މަ ު
މންބަރު ް
އަލަށް ހޮވުނު ެ

ށ
ގތަކަ ް
އެންމެ އެކަށީގެންވާ ޮ

ހނުގޮތް މިބަޔާން ކުރަނީއެވެ.
މަސައްކަތް ހިންގޭނޭ ގޮތުގެ މައްޗަށެވެ .މިގޮތުން އެކުލަވާލެވުނު ކޮމިޓީތަކާއި ،މެމްބަރުން ހަޖަމެ ު
 .4.4އިދާރީ ކޮމިޓީ
ދނާން ޙަލީމް
 .4ނައިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަ ު

ޗެއަރމަން

 .2ބޯރޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ސައުދުﷲ ޙިލްމީ
 .3ބޯރޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސައީދު

ސެކްރެޓަރީ

 .4ބޯރޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޖިލްވާޒު ޖަޢުފަރު
 .5ބޯރޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޙަބީބު

ވައިސް ޗެއަރމަން

ޓ
 .4.2ފައިނޭންސް ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ކޮމި ީ
 .4ނައިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް އަލާޢު އަލީ

ޗެއަރމަން

ބރާހީމް މުއްތަލިބު
ދރު އަލްފާޟިލް އި ް
ޚޒާން ާ
ަ .2

ވައިސްޗެއަރމަން

 .3ޚަޒާންދާރުގެ އެހީތެރިޔާ އަލްފާޟިލް އަމީން މުޙައްމަދު

ސެކްރެޓަރީ

 .4ބޯރޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޙަބީބު
 .4.3މީޑިޔާ ކޮމިޓީ
 .4ރައިސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު
ދނާން ޙަލީމް
 .2ނާއިބް ރައިސް އަލްފާޟިލް ޢަ ު

ޗެއަރމަން
ސެކްރެޓަރީ

 .3ބޯރޑު މެމްބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާޙު
 .4ބޯރޑް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ސަޢުދުﷲ ޙިލްމީ

ވައިސް ޗެއަރމަން

ޓ
ތކާބެހޭ ކޮމި ީ
 .4.4ސަރުކާރުގެ ބައްދަލުވުން ަ
 .4ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު

ޗެއަރމަން
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ސެކްރެޓަރީ

 .2ނައިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް އަދުނާން ޙަލީމް
 .3ނައިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް އަލާޢު އަލީ

ވައިސްޗެއަރމަން

 .4ބޯރޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާޙު
 .5ބޯރޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ސަޢުދުﷲ ޙިލްމީ
 .6ބޯރޑު މެމްބަރު އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޝަމީމު
ޓ ކޮމިޓީ
 .4.5ކޮންސްޓްރަކްޝަން މެޓީރިއަލްސްގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައް ާ
 .4ނައިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް އަލާޢު އަލީ
ބ
މ މުއްތަލި ު
 .2ހަޒާންދާރު އަލްފާޟިލް އިބްރާހީ ް
 .3ޚަޒާންދާރުގެ އެހީތެރިޔާ އަލްފާޟިލް އަމީން މުޙައްމަދު

ސެކްރެޓަރީ

 .4ބޯރޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސަޢީދު

ޗެއަރމަން

 .5ބޯރޑު މެމްބަރު އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޙަބީބު

ވައިސްޗެއަރމަން

ޓ
 .4.6ހިއުމަން ރިސޯސަސް އެންޑް މަސީ ކޮމްޕްލެކްސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޮމި ީ
 .4ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު

ވައިސްޗެއަރމަން

ދނާނު ޙަލީމް
 .2ނާއިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަ ު
 .3ނައިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް އަލާޢު އަލީ
 .4ބޯރޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ޢަލީ ޖަނާޙު

ޗެއަރމަން

 .5ބޯރޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޝަމީމު

ސެކްރެޓަރީ

 .6ބޯރޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޖިލްވާޒު ޖަޢުފަރު
 .4.7މެމްބަރ ޝިޕް އެންޑް ޕްރޮމޯޝަން ކޮމިޓީ/ފެއަރ
 .4ނައިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް އަލާޢު އަލީ

ޗެއަރމަން

މ މުއްތަލިބު
 .2ހަޒާންދާރު އަލްފާޟިލް އިބްރާހީ ް

ވައިސްޗެއަރމަން

 .3ބޯރޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާޙު
 .4ބޯރޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސަޢީދު
 .5ޚަޒާންދާރުގެ އެހީތެރިޔާ އަލްފާޟިލް އަމީން މުޙައްމަދު

ސެކްރެޓަރީ

 .6ބޯރޑުމެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޙަބީބު
 .4.8އިންޓަރ ނޭޝަނަލް އެފެއާރޒް ކޮމިޓީ
 .4ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު
 .2ނައިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް އަލާޢު އަލީ

ވައިސްޗެއަރމަން
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ޗެއަރމަން

 .3ބޯރޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާޙު
 .4ބޯރޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޝަމީމު

ސެކްރެޓަރީ

 .5ބޯރޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޖިލްވާޒު ޖަޢުފަރު
ޓ
 .4.9ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމެންޓް އާއި ބެހޭ ކޮމި ީ
 .4ނާއިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް އަލާޢު އަލީ
ނނު ޙަލީމް
 .2ނާއިބްރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަދު ާ

ސެކްރެޓަރީ

 .3ބޯރޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޝަމީމު

ޗެއަރމަން

 .4ބޯރޑު މެންބަރ އަލްފާޟިލް ސަޢުދުﷲ ޙިލްމީ
ވައިސްޗެއަރމަން

 .5ބޯރޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޖިލްވާޒު ޖަޢުފަރު
 .6ބޯރޑު މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސަޢީދު

 .5ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތައް
 01ޖެނުއަރީ  2014އިން  31ޑިސެމްބަރ  2014އަށް މަސީގެ އެގެޒެކެޓިވް ބޯޑުގެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވުނު ގޮތް މި ބަޔާން
ކުރަނީއެވެ .އިންޑަސްޓްރީ އަށް ކުރިމަތިވާ މުހިންމު މައްސަލަތަކާއި ،ސަރުކާރުން މަޝްވަރާ ބޭނުންވާ ކަންކަމުގައި މަޝްވަރާ
ކުރުމަށާއި ،އެސޯސިއޭޝަން ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް އާދައިގެ ގޮތެއްގައި ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު މަސީގެ އެގެޒެކެޓިވް ބޯރޑްގެ
ފއި ވެއެވެ.
ޖަލްސާތައް ބާއްވަމުން ގެންދެވި ަ
ސ
ޖއް ި
ހމަ ެ
އވުމަށް ަ
ބޭ ް

ނ
އވު ު
ނުބޭ ް

ނ
އވު ު
ބޭ ް

ޓ
ހިންގާ ކޮމި ީ

 11ވަނަ ދައުރުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ ( 2014މާރޗް މަހުގެ ނިޔަލަށް)
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 12ވަނަ ދައުރުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ ( 01އޭޕްރިލް  2014އިންފެށިގެން)
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ޖުމްލަ

 .6ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ޖަލްސާ އަށް ވަޑައިގެންނެވި ގޮތް
ނގާ ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާ ތަކުގައި ބޯޑުގެ މެންބަރުން ބައިވެރިވެ
ތިރީގައި މިބަޔާން ކުރަނީ  2014ވަނަ އަހަރު މަސީގެ ހި ް
ލވެ.
ވަޑައިގެންފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްޞީ ެ
 11ވަނަ ދައުރުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ ( 01ޖެނުއަރީ  2014އިން  31މާރޗް  2014ގެ ނިޔަލަށް)
ހ
ނޖެ ޭ
ރވާ ް
ޙާޟި ު

ވ
ރ ި
ޙާޟި ު

ރ
ބ ު
ނަމް ަ

މ
ޤ ް
މަ ާ

ނ
ނަ ް

1

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު

ރައީސް

13

8

2

އަލްފާޟިލް ޢަދުނާނު ޙަލީމް

ނާއިބް ރައީސް

13

13

3

އަލްފާޟިލް އަލާއު ޢަލީ

ނާއިބް ރައީސް

13

4

4

އަލްފާޟިލް ޖިލްވާޒު ޖައުފަރު

ޓްރެޜަރަރ

13

9
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5

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު

އެސިސްޓެންޓް ޓްރެޜަރަރ

13

6

6

އަލްފަޟިލް މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާޙު

ބޯޑުމެންބަރ

13

7

7

އަލްފާޟިލް ފަޔާޒު މަންސޫރު

ބޯޑުމެންބަރ

13

2

8

އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޝަމިމު

ބޯޑުމެންބަރ

13

6

9

އަލްފާޟިލް ސަޢުދުﷲ ޙިލްމީ

ބޯޑުމެންބަރ

13

7

10

ބ
ލ ް
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުއްތަ ި

ބޯޑުމެންބަރ

13

7

11

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސަޢީދު

ބޯޑުމެންބަރ

13

7

 12ވަނަ ދައުރުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ ( 01އޭޕްރިލް  2014އިން  31ޑިސެމްބަރ  2014ގެ ނިޔަލަށް)
ހ
ނޖެ ޭ
ރވާ ް
ޙާޟި ު

ވ
ރ ި
ޙާޟި ު

ރ
ބ ު
ނަމް ަ

މ
ޤ ް
މަ ާ

ނ
ނަ ް

1

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު

ރައީސް

44

38

2

އަލްފާޟިލް ޢަދުނާނު ޙަލީމް

ނާއިބް ރައީސް

44

38

3

އަލްފާޟިލް އަލާއު ޢަލީ

ނާއިބް ރައީސް

44

25

4

ބ
ލ ު
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުއްތަ ި

ޓްރެޜަރަރ

44

36

5

އަލްފާޟިލް އަމީން މުޙައްމަދު

އެސިސްޓެންޓް ޓްރެޜަރަރ

44

41

6

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާޙު

ބޯޑުމެންބަރ

44

29

7

އަލްފާޟިލް ސަޢުދުﷲ ޙިލްމީ

ބޯޑުމެންބަރ

44

33

8

އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޝަމިމު

ބޯޑުމެންބަރ

44

17

9

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޖިލްވާޒު ޖަޢުފަރު

ބޯޑުމެންބަރ

44

35

10

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސަޢީދު

ބޯޑުމެންބަރ

44

34

11

އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޙަބީބު

ބޯޑުމެންބަރ

44

40

 .7ހިންގާ ކޮމިޓީ އަށް އައި ބަދަލު
 2014ވަނަ އަހަރު އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާގައި އަލަށް އިންތިޚާބު ކުރެވުނު ހިންގާ ކޮމިޓީ އަށްފަހު މަސީގެ  12ވަނަ ހިންގާ
ކޮމިޓީ އަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައި ނުވެއެވެ.

 .8ހިންގާ ޤަވާޢިދަށް ގެނެވުނު ބަދަލު
ހށަހެޅު އިޞްލާޙު 01
ގންނަން ު
ނ ހިންގާ ޤަވާޢިދަށް ެ
ގތުގެ މަތީ ް
ޖލްސާ އަށް އެޖެންޑާ ކުރެވުނު ޮ
 2014ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ަ
އޭޕްރިލް  2014ގައި ބޭއްވުނު ޖަލްސާ ހުށަހަޅައި ފާސް ކުރުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް އަށް ހުށަހަޅައި ފާސް
ކުރެވުނެވެ.

މިއީ މަސީ ގެ ޙަރަކާތްތައް އަތޮޅުތަކުގައި ފުޅާ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސް ކުރުމުގެ ގޮތުން މަސީ -

އަތޮޅު

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމިޓީ އުފައްދައި ޙަރަކާތްތެރި ކުރުމަށް ހުށަހަޅައި ފާސް ކުރެވުނު އިޞްލާޙެކެވެ.

 .9އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ
ވނީ
މިއެސޯސިއޭޝަންގެ  2014އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާއްމުޖަލްސާ ބޭއް ު

ދވަހުގެ ރޭއެވެ .މިޖަލްސާގައި
 01އޭޕްރިލް ު 2014

 2013ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓާއި ފައިސާގެ ހިސާބުތަކާއި 2014 ،ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރި ބަޖެޓް ހުށަހަޅައި ފާސް ކޮށް،

)Annual Report 2014, Maldives Association of Construction Industry (MACI
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ޓ ގައި
ނ އަހަރުގެ ހިންގާ ކޮމި ީ
ވ ަ
ނ އިންތިޚާބުކުރެވުނު ަ 2014
ގތު ް
ގ ކޮމިޓީ އިންތިޚާބުކުރުން އޮތެވެ .މި ޮ
 2014އަހަރަށް ހިން ާ
ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ ނަންތަކާއި އެބޭފުޅުން ތަމްސީލު ކުރައްވާ މެންބަރު ކުންފުނި އެނގޭނޭހެން މިރިޕޯރޓްގެ  3ވަނަ
ނަމްބަރުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ.

 .10ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރުން
 2014ވަނަ އަހަރު ފެށުނު އިރު މި އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ތިބީ

މެމްބަރުންގެ ޢަދަދަކީ  135އެވެ .އަދި މި

ރންގެ ޢަދަދަކީ  148އެވެ.
އަހަރުގެ ތެރޭހައި އަލަށް  13މެމްބަރުން އިތުރުވުމާއިއެކު އަހަރު ނިމުނު އިރު ތިބި މެންބަ ު

 .11ޗަންދާ އާއި އެހީ
ބ ޗަންދާއިން ކަމަށް ވެފައި ،މެންބަރުންގެ ޢަދަދު މަދުވުމާއި،
ނ މެމްބަރު ކުންފުނިތަކުން ލި ޭ
މިޖަމްޢިއްޔާ ހިންގަމުންގެންދަ ީ
ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ހީނަރުކަމުގެ ސަބަބުން ޗަންދާ ނުދައްކާ މެންބަރުން ގިނަކަމުން
ޖަމްޢިއްޔާ ހިންގުމަށްވަނީ

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

ކުރިމަތިވި ދަތިތަކުން އަރައިގަތުމަށް މަސީގެ އެގެޒެކެޓިވްބޯޑުގެ މެންބަރ އަދި ކުރީގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާޙު
ތވެދިޔަ  2014ވަނަ އަހަރުވެސް ލިބިފައެވެ.
ވނީ ވޭ ު
ގެ އެހީފުޅާއި ،ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ އެހީތެރިކަން ަ

 .12ޖަމްޢިއްޔާގެ ބަޖެޓް ގެ ޚުލާޞާ
ޖަމްޢިއްޔާގެ  2014ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާއްމުޖަލްސާއިން ފާސްކުރައްވާފައިވާ ބަޖެޓާއި ޖަމްޢިއްޔާގެ ޤަވައިދުތަކާއި އެއްގޮތް
ވާގޮތުގެމަތީން ވެތުވެދިޔަ  2014ވަނަ 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)

1

 2013ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ބާކީ ހުރި

5666.00

2

ށ ލަފާކުރި ބަޖެޓް
 2014ވަނަ އަހަރު ލިބާނޭކަމަ ް

744776.45

3

އސާގެ އަދަދު
 2014ވަނަ އަހަރު ޗަންދާގެ ގޮތުގައި ޖަމްޢިއްޔާއަށް ލިބުނު ފަ ި

72940.00

4

ނ
 2014ވަނަ އަހަރު މަސީ ފެއަރ އިން ރޯޔަލްޓީގެ ގޮތުގައި ލިބު ު

150000.00

5

 2014ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރުން އެހީގެ ގޮތުގައި ދެއްވި

100000.00

6

ބނު
ލ ު
 2014ވަނަ އަހަރު ހިލޭ އެހީ ނުވަތަ ޑޮނޭޝަންގެ ގޮތުގައި ި

174348.00

7

ނ
 2014ވަނަ އަހަރު އިފޮޕްކާގެ ސަބްސްކްރިޕްޝަން ފީދެއްކުމަށް ލިބު ު

50000.00

8

ކރެވުނު ޚަރަދު
 2014ވަނަ އަހަރު ކުއްޔާއި ޔުޓިލިޓީ އަދި އިދާރީ ހިންގުމަށް ު

262500.00

9

 2014ވަނަ އަހަރު މުވައްޒަފުން މުސާރައާއި ،ޢިނާޔަތާއި އެލެވަންސް ދިނުމަށް ޚަރަދުވި

160880.51

10

 2014ވަނަ އަހަރު އިފޮޕްކާގެ ސަބްސްކްރިޕްޝަން ފީ އަށް ދެއްކި

50000.00

11

 2014ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ޚަދަރުކަނޑާފައި ބާކީ ހުރި ފައިސާ ގެ ޢަދަދު

29573.00
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 .13ފައިސާ ލިބުނު މައިގަނޑު ގޮތްތަކާއި ،ލިބުނު ޢަދަދު
ނއި ،އެހީ އާއި ،ޑޮނޭޝަންގެ ގޮތުގައެވެ .މިދެންނެވި ހުރިހާ
މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އާމްދަނީ ލިބެނީ މެންބަރޝިޕް ފީ އިން ާ
ދ
ތންނެވެ .އަ ި
މންބަރުންގެ ފަރާ ު
ބޑުގެ މެންބަރުންނާއި ،ޢާއްމު ެ
ދާއިރާ އަކުން ލިބޭ އާމްދަނީވެސް ލިބެނީ މަސީގެ އެގެޒެކެޓިވް ޯ
ރން ޣާޒާފަންޑަށް އެހީވުމަށާއި،
ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ސަރުކާރުންވެސް އެކަށީގެންވާ އެހީތެރިކަމެއްވަނީ ދެއްވާފައެވެ .މީގެ އިތު ު
ލބިފައެވެ .މި ގޮތުން 2014
އިފޮޕްކާގެ ސަބްސްކްރިޕްޝަން ފީ ދެއްކުމަށް ވެސް ޑޮނޭޝަންގެ ގޮތުގައި މަސީ އަށް ވަނީ އެހީ ި
ވަނަ އަހަރު މި އެސޯސިއޭޝަނަށް ލިބުނު ފައިސާގެ ޚުލާޞާ މި ބަޔާން ކުރަނީއެވެ.
ނަމްބަރ

ޢަދަދު (ރުފިޔާ)

ސގެ ތަފްޞީލު
ލިބުނު ފައި ާ

1

އސާގެ އަދަދ
 2014ވަނަ އަހަރު ޗަންދާގެ ގޮތުގައި ޖަމްޢިއްޔާއަށް ލިބުނު ފަ ި

72940.00

3

ނ
 2014ވަނަ އަހަރު މަސީ ފެއަރ އިން ރޯޔަލްޓީގެ ގޮތުގައި ލިބު ު

150000.00

4

 2014ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރުން އެހީގެ ގޮތުގައި ދެއްވި

100000.00

5

ބނު
ލ ު
 2014ވަނަ އަހަރު ހިލޭ އެހީ ނުވަތަ ޑޮނޭޝަންގެ ގޮތުގައި ި

174348.00

6

ނ
 2014ވަނަ އަހަރު އިފޮޕްކާގެ ސަބްސްކްރިޕްޝަން ފީ ދެއްކުމަށް ލިބު ު

50000.00

 .14ފައިސާ ޚަރަދު ކުރެވުނު ކަންކަމާއި ،ފައިސާ ޚަރަދު ކުރެވުނު ޢަދަދު
މި ގޮތުން  2014ވަނަ އަހަރު މި އެސޯސިއޭޝަނުން ފައިސާ ޚަރަދު ކުރެވުނު ކަންކަމާއި ،ފައިސާ ޚަރަދު ކުރެވުނު ގޮތުގެ
ޚުލާޞާ މި ބަޔާން ކުރަނީއެވެ.
ނަމްބަރ

ޢަދަދު (ރުފިޔާ)

ވނު ގޮތް
ކރެ ު
ޚރަދު ު
ފައިސާ ަ

1

ކރެވުނު ޚަރަދު
 2014ވަނަ އަހަރު ކުއްޔާއި ޔުޓިލިޓީ އަދި އިދާރީ ހިންގުމަށް ު

235500.79

2

 2014ވަނަ އަހަރު މުވައްޒަފުން މުސާރައާއި ،ޢިނާޔަތާއި އެލެވަންސަށް

160880.51

3

 2014ވަނަ އަހަރު އިފޮޕްކާގެ ސަބްސްކްރިޕްޝަން ފީ އަށް ދެއްކި

50000.00

4

 2014ވަނަ އަހަރު ޣާޒާފަންޑަށް އެހީވުމަށް މަސީއިން ދެއްކި

27000.00

 .15ފައިސާގެ 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 ީ
މގެ ދަށުންނެވެ.
އލެވު ު
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަލާޢު ޢަލީ އާއި ،ޓްރެޜަރަރ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބުގެ ބެ ް

 .16މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ހިނގާފައިވާ މުހިންމު ބައެއް ކަންކަން
ނ
 16.01އައިއެލްއޯ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވު ް
 16ޖެނުއަރީ  2013ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯރޓްސް ގައި ބޭއްވުނު އައިއެލްއޯގެ
އވެރިވިއެވެ.
ޕްރޮޖެކްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނާއިބް ރައީސް އަލްފަޟިލް ޢަދުނާނު ޙަލީމް ބަ ި
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ނ
 16.02މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން އާއި ބައްދަލުކުރު ް
ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓަރީ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ މައްޗަށް މަޝްވަރާ ކުރުމަށް

 25ފެބްރުއަރީ 2013

ގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގް އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑރ .މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު އާއި އެކު އެމިނިސްޓްރީގައި
ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ.
އ
 16.03ބިޒިނަސް ކައުންސިލް ގެ ބައްދަލުވުންތަ ް
ކގައި މަސީގެ ފަރާތުން ނާއިބް
ސ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތަ ު
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކްޑިވެލޮޕްމެންޓްގައި އޮންނަ ބިޒިނަ ް
ބއިވަމުންގޮސްފައި ވެއެވެ .މިއީ
ދނާނު ޙަލީމް ަ
ސ އަލްފާޟިލް ޢަ ު
ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަލާއު ޢަލީ އާއި ،ނާއިބް ރައީ ް
އާދައިގެ ގޮތެއްގައި މަހަކު އެއްފަހަރު ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެކެވެ.
 16.04މަސީ ބިލްޑް އެންޑް ހޯމް އެކްސްޕޯ 2014
މަސީ ބިލްޑް އެންޑް ހޯމް އެކްސްޕޯ  2014ދަރުބާރުގޭގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑޮކްޓަރ
މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ހުޅުވައިދެއްވީ  27އޭޕްރިލް  2014ގައެވެ .ދަރުބާރުގޭގައި  3ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް

ބޭއްވުނު

މި

ނ ޙަރަކާތްތަކެއް ވަނީ ކުރިއަށް
އެކްސްޕޯގައި ތަފާތު ސެމިނަރ ތަކާއި ،ޕްރޮމޯޝަން ތަކާއި މުދާ ބާޒާރަށް ނެރުންފަދަ ގި ަ
ގެންދެވިފައެވެ .މިއީ މަސީ ބިލްޑް އެކްސްޕޯގެ ނަން ރީބްރޭންޑް ކުރެވިގެން ބޭއްވުނު ފުރަތަމަ އެކްސްޕޯ އެވެ.

މި އެކްސްޕޯ

ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މަސީގެ އެގެޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.
 16.05މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް އާއި ބައްދަލުކުރުން
 11އޮގަސްޓް  2014ގައި މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދާއި ،މަސީގެ
ކށް އިންޑަސްޓްރީ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަލަތަކާއި އެ މައްސަލަތައް ޙައްލު ކުރުމުގައި
އެގެޒެކެޓިވް ބޯޑުން ބައްދަލު ޮ
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ދާއިރާއިން ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ.
 16.06ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުގެ މަސައްކަތް
ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަލަތައް ޙައްލު ކުރުމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން އެންޑް
ޑ އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަލްފާޟިލް
ނސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެން ް
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު އާއި ،މި ި
ގ ޗީފް އެގެޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އާދަމް ޢާޒިމް އާއި ،މަސީގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް
ޢަބްދުﷲ ޖިހާދާއި ،އެސްޓީއޯ ެ
ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު ބައްދަލު ކުރައްވައި މަޝްވަރާ ކުރާއްވާފައިވެއެވެ .އަދި މި ދެ މިނިސްޓްރީގެ އެކި ފެންވަރުގެ ބޭފުޅުންނާއި
ކށްފައިވެއެވެ.
މަސީގެ އެގެޒެކެޓިވް ބޯޑުގެ މެންބަރުން ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާ ޮ
އ
ތކަށް ކްރެޑިޓް ލިބޭނޭ ސްކީމެ ް
ނތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އެސްޓީއޯ އިން މަސީގެ މެންބަރ ކުންފުނި ަ
މި ބައްދަލުކުރެއްވުން ތަކުގެ ަ
ތަޢާރަފް ކޮށް ،ޑޭޓޭޑް ޗެކް ބަހައްޓައިގެން ޕާރފޯމަންސް އަދި އެޑްވާންސް ޕޭމެންޓް ގެރެންޓީ ހެއްދޭނޭ ގޮތް ހަމަޖެހުނެވެ.

 16.07އޮކިއުޕޭޝަނަލް ސޭފްޓީ އެންޑް ހެލްތް އެކްޓް ގެ ޓާސްކްފޯސް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް ގައިއާއި ،ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގައި ބޭއްވުނު އޮކިއުޕޭޝަނަލް ސޭފްޓީ އެންޑް ހެލްތް އެކްޓް ގެ
ޑްރާފްޓިން ކޮމިޓީގެ ޓާސްކް ފޯސްގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި

އވެ.
މަސީގެ ނާއިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަދުނާނު ޙަލީމް ބައިވެރިވި ެ

ނ
ދއިރާގެ ތަޖްރިބާކާރުން ހިމެ ޭ
މިއީ ސަރުކާރުގެ މަންދޫބުންނާއި ،ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުންނާއި ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކާއި ،މި ާ
ފސް ކޮމިޓީއެކެވެ.
ގޮތުން އެކުލަވާލާފައިވާ ޓާސްކް ޯ

ފ
މި ޓާސްކްފޯސް ކޮމިޓިގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބަލަހައްޓަވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮ ް

ހެލްތް ގެ ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގެ ފަރާތުންނެވެ.
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ނ
 16.08ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބާއި ބައްދަލުކުރު ް
 12އޮގަސްޓް  2014ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބް ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޖަމީލު އަޙްމަދު އާއި ،މަސީގެ ރައީސް
ބދުﷲ މުޙައްމަދު އާއި،
އަލްފާޟިލް ޢަ ް

ރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި
ނބަރުން ަ
އާއި މަސީގެ އެގެޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެ ް

ނވާފައިވާ ދެންނެވުމަށް ދެއްވި
ބ ދެންނެވުމަށް މަސީ އިން ދަން ަ
ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ .މިއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބަށް މަރްޙަ ާ
މ
ލއްވުމުގައި މަސީ އަށާއި ،ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މުހިން ު
ފުރުޞަތެކެވެ .މި ބައްދަލުކޮށް ެ
މޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ.
މައްސަލަތައް ޙިއްޞާ ކޮށް އެ މައްސަލަތައް ޙައްލު ކުރުމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅު ތަކާއިބެހޭ ގޮތުން ަ
 16.09ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ އާއި ބައްދަލުކުރުން
 12އޮގަސްޓް  2014ގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއާއި ބައްދަލުކުރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ ރޫމްގައި
ށ
ވ މައްސަލަތައް ކޮމިޓީ އަ ް
ނޑަސްޓްރީ އަށް ކުރިމަތިވެފައި ާ
ވމުގައި ކޮންސްޓްރަކްޝަން އި ް
ދލު ކޮށްލެއް ު
އޮތެވެ .މި ބައް ަ
ސާފުކޮށްދިނުމާއިއެކު  280މިލިއަން ރުފިޔާގެ މައްސަލައިގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވައި އެކަން ޙައްލު ކުރާނޭ ގޮތަކާމެދު މަޝްވަރާ
ކުރެވުނެވެ .އަދި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ސުއާލު ތަކަށް ޖަވާބުދީ މަސީ ހިންގުމަށް ބަޖެޓް ހޯދުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ވެސް
މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ.
މީގެ އިތުރުން ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގައި ކުރިމަތިވާ ޕްރައިޒް ފްލަކްޗުއޭޝަން ގެ
ރ
ށ ދިމާވަމުންދާ މައްސަލަތަކާއި ކޮންޓްރެކްޓްގެ ތެރެއިން އެކަން ހަމަޖެހޭނޭ ގޮތްތައް މިހާ ު
ނނަ ް
ސަބަބުން ކޮންޓްރެކްޓަރު ް
ށ
ނދާ ގެއްލުންތައް ޖުމްލަ ކޮ ް
ނށް ލިބެމު ް
ބން ކޮންޓްރެކަޓަރުން ަ
ނެތުމާއެކު ،ޕްރައިޒް އެޖެސްޓް ކުރެވޭނޭ ގޮތެއް ނެތުމުގެ ސަބަ ު
ރ ކުރެވުނެވެ.
ފޫބެއްދޭނޭ ގޮތަކާއިމެދު މަޝްވަ ާ

 16.10ބިދޭސީންގެ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން އިމިގްރޭޝަން އާއި މަޝްވަރާ ކުރުން
 17އޮގަސްޓް  2014ގައި ބިދޭސީންގެ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން މަސީގެ އެގެޒެކެޓިވް ބޯޑުން ޑިޕާރޓްމެންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން
އސްވެރީންނާއި ބައްދަލު ކޮށް މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ.
އެންޑް އެމިގްރޭޝަންގެ ކޮންޓްރޯލަރ އާއި ،އެހެނިހެން ބައެއް ި
 16.11ޓުއަރިޒަމް ސްޓްރަޓަޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން
ނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމް ސްޓްރަޓިޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން
 17އޮގަސްޓް  2014ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމްގައި ބޭއްވު ު
އ ް
ބ ަ
ނ ިއ ް
ލ ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު އާއިާ ،
ޟ ްލ
އެކުލަވައިލުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި މަސީގެފަރާތުން ރައީސް އަލްފާޟި ް
ސ ައ ްލފާ ި
ރ ީ
ޓ ްވ ޯ
ައ ްޙ ަމ ުދ ައ ާ
ބ ްޑ މެންބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާޙު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ.
ލ ުއ ަޢ ީ
ލ ާއ ިއެ ،އ ެގ ެޒ ެކ ި
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 16.12ހެލްޕް ގާޒާ ޕްރޮގްރާމް ގައި ބައިވެރިވުން
އިޒްރާއީލްގެ ޢުދުވާންގައި އަނިޔާ ލިބި ގެދޮރު ގެއްލުނު ފަލަސްތީނުގެ ޣައްޒާގެ ރައްރިތުންނަށް އެހީވުމަށް ދިވެހި މީޑިއާ އިން
ހިންގި ހެލްޕް ގާޒާ އަށް އެހީވުމަށް މަޝްވަރާ ކުރުމަށް  17އޮގަސްޓް  2014ދުވަހު މަސީގެ އެގެޒެކެޓިވް ބޯޑުގެ ކުއްލި ޖަލްސާ
ނ ދެއްމުމަށާއި
ވ ބޯޑު މެންބަރު ް
ޑށް ދައްކާނޭ ފައިސާ އެގެޒެކެޓި ް
ދ ފަން ަ
އހީ ވުމަށް ނިނެމެވިއެވެ .އަ ި
އެއް ބާއްވާއި މި ފަންޑަށް ެ
ނންމައި ،ފަންޑް ރައިޒް ކޮށް ޓީވީއެމް
މި ގޮތުން ޖުމްލަ  27000.00ރުފިޔާ މަސީގެ ނަމުގައި މި ފަންޑަށް ދެއްކުމަށް ި
ބދުﷲ މުޙައްމަދު
ސްޓޫޑިއޯގައި ކުރިއަށްދިޔަ ލައިވް ކަވަރޭޖްގައި މަސީގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަ ް

މި ފައިސާ ހެލްޕް ގާޒާ

ފަންޑަށް ހަދިޔާ ކުރެއްވިއެވެ .މިކަވަރޭޖްގައި މަސީގެ ރައީސާއިއެކު ނާއިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަދުނާނު ޙަލީމްވެސް
ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ.
 16.13މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އާއި ބައްދަލުކުރުން
 31އޮގަސްޓް  2014ގައި މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސަޢީދު އާއި މަސީގެ
އެގެޒެކެޓިވް ބޯޑުން ބައްދަލު ކޮށް އިންޑަސްޓްރީ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަލަތައް ޙައްލު ކުރުމުގައި

ކުރެވިދާނެ

ޝވަރާ ކުރެވުނެވެ.
ތން މަ ް
ކަންތައްތަކާއި ބެހޭ ގޮ ު
 16.14މޯލްޑިވްސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޓެކްނޮލޮޖީ އިން މަސީ އާއި ބައްދަލުކުރުން
މޯލްޑިވްސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޓެކްނޯލޮޖީ ގެ ފަރާތުން އެ އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ތަމްރީނު ތަކާއި އަދި ކޮންސްޓްރަކްޝަން
ކށް ޕްރެސެންޓޭޝަން ދެއްވީ 1
މރީނުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި ބެހޭ ގޮތުން މަސީގައި ބައްދަލު ޮ
އިންޑަސްޓްރީ އަށް ބޭނުންވާ ތަ ް
ވ މީހުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ
ސެޕްޓެމްބަރ  2014ގައެވެ .އަދި ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީގެ ވަޒީފާތަކަށް ބޭނުން ާ
މަސައްކަތް މަސީ އާއި އެ އިންސްޓިޓިއުޓް އާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމާމެދު މެމޮރަންޑަމް އޮފް އަންޑަރސްޓޭންޑީންގ
އެއްގައި ސޮއިކުރުމާއިމެދު މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ.
 16.15މޯލްޑިވްސް ސެންސަސް  2014އާއިބެހޭ
މޯލްޑިވްސް ސެންސަސް  2014ގައި ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީންގެ މަޢްލޫމާތު
އެއްކުރުމާއިބެހޭ މަޝްވަރާ  10ސެޕްޓެމްބަރ  2014ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ގައި ބޭއްވުނެވެ.
ލކުރުން
 16.16މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ގެ މެނޭޖްމެންޓާއި ބައްދަ ު
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ މަސީގެ އެސޯސިއޭޓެޑް މެންބަރަކަށް ވުމަށްއެދި ދަޢުވަތު އެރުވުމުގެ
ގޮތުން މަސީގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު އާއި އެގެޒެކެޓިވް ބޯޑުގެ އެހެން ބައެއް މެންބަރުން އެމްޓީސީސީގެ ޗީފް
އެގެޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޙަލީމް އާއި އެ ކުންފުނީގެ ސީނިއަރ ބޭފުޅުންނާއި އެމްޓީސީސީ
ގައި ބައްދަލުކުރެއްވީ  11ސެޕްޓެމްބަރ  2014ގައެވެ.
 16.17މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރާއި ބައްދަލުކުރުން
ގތުން މަސީގެ ނާއިބް ރައީސް
ކށް ވުމުގެ ދަޢުވަތު ދިނުމުގެ ޮ
މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަނަށް މަސީގެ މެންބަރަ ަ
އަލްފާޟިލް ޢަދުނާނު ޙަލީމް އެމްއާރޑީސީ ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ނަޒީމް އާއި އާއި ބައްދަލުކުރެއްވީ
 19އޮކްޓޯބަރ  2014ގައެވެ.
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ނ
 16.18ސްޓޭޓް އިލްކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރާއި ބައްދަލުކުރު ް
ގ ނާއިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް
ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ މަސީގެ މެންބަރަކަށް ވުމުގެ ދަޢުވަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން މަސީ ެ
ބއްދަލުކުރެއްވީ  20އޮކްޓޯބަރ
ލ ޢަބްދުއްޝުކޫރު އާއި އާއި ަ
މނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟި ް
ޢަދުނާނު ޙަލީމް ސްޓެލްކޯގެ ެ
 2014ގައެވެ.
 16.19މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެރަރީ އާއި ބައްދަލުކުރުން
މޖެހިފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން
ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް އަޅަން ހަ ަ
އއި މަސީގެ އެގެޒެކެޓިވް ބޯޑުގެ
ޢބްދުﷲ މުޙައްމަދު ާ
ވރާ ކުރުމަށް މަސީގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ަ
އަވަސް ކުރުމުގެ ގޮތުން މަޝް ަ
ދﷲ ޖިހާދާއި ބައްދަލުކުރުން އޮތީ
ބ ު
ޟލް ޢަ ް
ރ އޮންރަބަލް އަލްފާ ި
މނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަ ީ
ބައެއް މެންބަރުން ި
 26އޮކްޓޯބަރ  2014ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ގައެވެ.
 16.20އައިއެލްގޯގެ ޕްރޮޖެކްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކައުންސިލް
ކ
އ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމި ް
 13ނޮވެމްބަރ  2014ދުވަހު އައިއެލްއޯގެ ޕްރޮޖެކްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކައުންސިލް ގެ ބައްދަލުވުމެ ް
ޑިވެލޮޕްމެންޓްގައި ބޭއްވުނެވެ.

ނ ޙަލީމް އެވެ.
ފޟިލް ޢަދުނާ ު
ނ ބައިވެރިވީ ނާއިބްރައީސް އަލް ާ
މިބައްދަލުވުމުގައި މަސީގެފަރާތު ް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓްގެ ފަރާތުން ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބަލަހައްޓަވާ އަދި އެމިނިސްޓްރީގެ

ޕާމަނަންޓް

އވެރިވެއެވެ.
ތ ދާއިރާ ތަކުން މަންދޫބުން ބަ ި
ސެކްރެޓަރީ ޗެއަރ ކުރައްވާ މި ކައުންސިލް ގައި ކަމާއިބެހޭ ތަފާ ު
 16.21ޓްރައިޕަޓައިޓް ލޭބަރ އެޑްވައިޒަރީ ކައުންސިލް
ޓްރައިޕަޓައިޓް ލޭބަރ އެޑްވައިޒަރީ ކައުންސިލް ގެ ބައްދަލުވުމެއް  13ނޮވެމްބަރ  2014ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް
ތން
މގެ ގޮތުން މަސީގެ ފަރާ ު
ޑިވެލޮޕްމެންޓް ގައި ބޭއްވުނެވެ .މި ކައުންސިލްގައި ރާއްޖޭގެ ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތައް ތަމްސީލު ކުރު ު
ބައިވެރިވީ ނާއިބްރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަދުނާނު ޙަލީމް އެވެ.
ނ
މނިޓަރީ ފަންޑް (އައިއެމްއެފް) ގެ ވަފްދާއި ބައްދަލުކުރު ް
ަ
 16.22އިންޓަރނޭޝަނަލް
ނޓަރީ ފަންޑް (އައިއެމްއެފް) ގެ ވަފްދަކުން މަސީ އާއި ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ.
 17ނޮވެމްބަރ  2014ގައި އިންޓަރނޭޝަނަލް މަ ި
މި ވަފްދާޢި މަސީގެ ފަރާތުން ބައްދަލުކުރީ ،ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު އާއި ،ނާއިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް
ދ
ޟލް މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާޙު އާއި ،ބޯރޑްމެންބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަ ު
ޢަދުނާނު ޙަލީމް އާއި ،ބޯރޑް މެންބަރ އަލްފާ ި
ތއްޔާރު ކޮށްފައިވާ "އައުޓް ލުކް
ފޟިލް މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާޙު ަ
ލވުމުގައި މަސީގެ ފަރާތުން އަލް ާ
ޖިލްވާޒު ޖައުފަރެވެ .މި ބައްދަ ު
އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސެކްޓަރ އިން  2014އެންޑް ޕްރޮޖެކްޝަން ފޮރ  "2017- 2015ހުށަހަޅުއްވައި
ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ.
 16.23މޯލްޑިވްސް ޖެނުއިން ޕްރޮޑަކްޓް ލޯގޯ އިވަލުއޭޝަން ކޮމިޓީ
 18ނޮވެމްބަރ  2014ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑީވެލޮޕްމެންޓް ގައި ބޭއްވުނު މޯލްޑިވްސް ޖެނުއިން ޕްރޮޑަކްޓް ލޯގޯ
ދނާނު ޙަލީމް ބައިވެރިވިއެވެ.
އިވަލުއޭޝަން ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި މަސީގެފަރާތުން ނާއިބްރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަ ު
 16.24މަސީގެ  12ވަނަ އަހަރީ ޙަފްލާ ބޭއްވުން
 25ނޮވެމްބަރ  2014ދުވަހުގެ ރޭ ނަސަންދުރަ ޕެލަސް ހޮޓެލްގައި މަސީގެ  12ވަނަ އަހަރީ ޙަފްލާ ބޭއްވުނެވެ .މި ޙަފްލާގައި
މަސީ އުފެއްދި ފައުންޑަރުންނަށާއި ،މިހާތަނަށް މަސީގެ ރައީސް ކަން ކުރެއްވި ފަރާތްތަކަށާއި ،މަސީގެ ވޭތުވެދިޔަ  12އަހަރު
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މަސީ އަށް  5އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ހިންގާ ކޮމިޓީގައި ޚިދުމަތް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕްލާކް ދެވުނެވެ .އަދި
ޓ
ކ ް
ފައިސާގެ ގޮތުން އެންމެ މަތިން އެހީތެރިވެފައިވާ  4ފަރާތަށް ޕްލާކް ދިނުމާއެކު އެހީވެފައިވާ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް ސެޓްފި ެ
ދިނުން އޮތެވެ.
ޚިދުމަތް

ކޮށްފައިވާ

ނސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ އަށް
ކ ް
ޮ
އަދި މަޤާމްގެ ގޮތުން
ނ ް
ނ ަ
ރ ް
ސ ަޓ ު
ނ ް
ރ ެގ ަ
މިނިސްޓަރުންނާއިި ،މ ާހ ު
ށ ިޚ ުދ ަމ ުތ ެގ ޕްލާކް ދެވުނެވެ.
ބ ެއ ްއ ިމ ި

ފާހަގަ

ކޮށްލެވޭ

ކުރީގެ

އއް
ބަ ެ

މި ގޮތުން ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
އާއި ،މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްލމެންޓް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސަޢިދާއި ،މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް
ޓްރެޜަރީ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޖިހާދާއި ،އިކޮނިމިކް އެންޑް ޔޫތް ކައުންސިލްގެ ކޯޗެއަރ މިނިސްޓަރ އޮފް ޓުއަރިޒަމް
ބދުލްޣަފޫރު އަށް ވަނީ ޚިދުމަތުގެ ޕްލާކް ދީފައެވެ.
އަލްފާޟިލް އަހްމަދު އަދީބު ޢަ ް
އަދި ކުރީގެ ވަޒީރުން ކަމުގައިވާ އަލްފާޟިލް ޢުމަރު ޒާހިރަށް ޚިދުމަތުގެ ޕްލާގް ދިނުމާއެކު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މަޢްރޫފް
ޖަމީލަށްވެސް ޚިދުމަތުގެ ޕްލާކް ދިނުމަށްވަނީ މަސީ އިން އިޢްލާން ކޮށްފައެވެ.
ރއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ،ޤައުމީ ޚިދުމަތުގެ ޝަރަފުގެ އިނާމު
ނ އަށް އާދަޔާޚިލާފު ޚިދުމަތް ކު ަ
އަދި ރާއްޖޭގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަ ް
ސަރުކާރުންދެއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް މަސީގެ ޝަރަފުގެ އައްޑަނަ ދިނުންވެސް މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އޮތެވެ.
ޢބްދުލް ޤައްޔޫމް ވެރިކަމާއި
ޢބްދުﷲ ޔާމީން ަ
އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް ަ

ޙަވާލުވެ ވަޑައިގެންނެވިއިރު

ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަލަތަކުން އަރައިގަތުމަށް އެޅުއްވި މުހިންމު ފިޔަވަޅުތަކުގެ އަގު
ވަޒަންކޮށް މަސީގެ ޝަރަފުގެ އައްޑަނަ އެމަނިކުފާނަށް އެރުވުމަށް އިޢްލާން ކުރެވުނެވެ.
އަދި

ކުރީގެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

އަލްއުސްތާޒު

މައުމޫނު

ޢަބްދުލްޤައްޔޫން

ކޮންސްޓްރަކްޝަން

އިންޑަސްޓްރި

އަށް

ކޮށްދެއްވާފައިވާ ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް މަސީގެ ޝަރަފުގެ އައްޑަނަ އެމަނިކުފާނަށް އެރުވުމަށްވެސް މަސީ އިން މިޙަފްލާގައި
ވަނީ އިޢްލާން ކުރައްވާފައެވެ.
މި ރަސްމިއްޔާތި ޝަރަފު ވެރި ކޮށްދެއްވުމުގެ ގޮތުން އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލްގެ ކޯޗެއަރ މިނިސްޓަރ އޮފް ޓުއަރިޒަމް އޮންރަބްލް
ބދުލްޣަފޫރު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ.
އަލްފާޟިލް އަހްމަދު އަދީބު ޢަ ް
އަދި މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު އާއި ،މިނސްޓަރ އޮފް ޓްރޭޑް
އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮންރަބްލް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސަޢީދާއި ،މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
ލ ޢުމަރު ޒާހިރު ބައިވެރިވެ
އޮންރަބްލް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޖިހާދާއި ،ކުރީގެ ވަޒީރެއް ކަމުގައިވާ އޮންރަބްލް އަލްފާޟި ް
ވަޑައިގެންނެވިއެވެ .މީގެ އިތުރުން މަސީގެ ބައެއް ފައުންޑަރ މެންބަރުންނާއި އެގެޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާއި ،ޢާއްމު
މެންބަރުން ބައިވެރިވިއެވެ.
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 16.25މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އާއި ބައްދަލުކުރު ް
ޓޔަޑް މުޙައްމަދު ނާޒިމް މަސީގެ މަސީގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް
ލ ރި ަ
ނޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ކާނަ ް
މިނިސްޓަރ ޑިފެންސް އެންޑް ޭ
ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު އާއި އެގެޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ބައެއް ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ގއ .ގައި ބިނާ ކުރެވެމުންދާ
ގ
ސުނާމީގެތަކުގެ ތެރެއިން ސިފައިން ޙަވާލުވެފައިވާ ގެތަކުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމުގައި މަސީގެ މެންބަރ ކުންފުނިތަކު ެ
ގތަކާއިމެދު މަޝްވަރާ ކުރެއްވިއެވެ.
އެހީތެރިކަން ހޯދުމާއި ،ހޯދާނޭ ޮ
މި ގޮތުން މި މަސައްކަތުގައި ސިފައިންނަށް އެހީތެރިވުމަށް މަސީގެ މެންބަރ ކުންފުނިތަކުން ސްކިލްޑް ލޭބަރުން ހޯދުމާއި ބެހޭ
ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ.
 16.26މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން
 07ޑިސެމްބަރ  2014ގައި މިނިސްޓަރ ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއާއި މަސީގެ
ޢމާރާތް ކުރެވޭ ސުނާމީ ގެތައް
އތޮޅު އުތުރުބުރީ ގެ  4ރަށެއްގައި ގައި ި
އެގެޒެކެޓިވް ބޯޑުގެ މެންބަރުން ބައްދަލުކޮށް ހުވަދު ަ
ކއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ.
ގ ފަރާތުން ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަ ާ
ނިންމުމުގައި މަސީގެ މެންބަރުން ެ
ދލް ޤައްޔޫމަށް މަސީ ގެ ޝަރަފުގެ އައްޑަނަ އެރުވުން
ބ ު
 16.26ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަ ް
ކޮންސްޓްރަކްޝަން

އިންޑަސްޓްރީ

އަށް

ކުރިމަތިވެފައިވާ

މައްސަލަތަކުން

އަރައިގަތުމަށް

އެހީތެރިވުމުގެ

ގޮތުން

އޔޫމް އަޅުއްވާފައިވާ މުހިންމު އަދި ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ އަގު
ޢބްދުލް ޤަ ް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ަ
ވަޒަން ކޮށް މަސީ އިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް މަސީގެ ޝަރަފުގެ އައްޑަނަ އެރުވީ

 24ޑިސެމްބަރ  2014ގައި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވި ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ.
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 .17މަސީ ގެފަރާތުންބައިވެރިވި ސެމިނާރ ތަކާއި ތަމްރީނުތައް
 17.1ޢިލްމީ ފޯވަހި ސެމިނަރ
ނން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބޭއްވި
 6އޮގަސްޓް  2014ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަ ު
"ޢިލްމީ ފޯވަހި" ބިނާވެށި ކިހާ ރައްކާތެރިތޯ މި ސެމިނާރ ގައި މަސީގފެ ފަރާތުން ބައިވެރިވިއެވެ .މިސެމިނަރގެ
ނ
ހ ް
ވރިވެފައެވެ .އަދި ބައެއް އެ ެ
އލްފާޟިލް ޙަސަން ޝަމީމު ބައި ެ
ޕެނެލިސްޓުންގެ ތެރޭގައި މަސީގެ އެގެޒެކެޓިވް ބޯޑުގެ މެންބަރ ަ
މެންބަރުންވެސްމި ސެމިނަރ ގައި ބައިވެރިވިއެވެ.
 17.2ސްޓެންޑަރޑްސް އޮފް ޕައިޕިންގ ސިސްޓަމްސް އިން ބިލްޑިންގ އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން
 6ނޮވެމްބަރ  2014ގައި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ފަރާތުން ނަސަންދުރަ ޕެލަސް ހޮޓެލްގައި ބޭއްވުނު ސްޓެންޑަރޑްސް އޮފް
ޕައިޕިންގ އިން ބިލްޑިންގްސް އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޓުޑޭ މި ސެމިނާރގައި މަސީގެ ފަރާތުން ނާއިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް
ޢަދުނާނު ޙަލީމް ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ.
 17.3ޖޮއިންޓް ސްޓޭކްހޯލްޑަރ ބްރީފިންގ ސެޝަން ފޮރ ދަ ޑެލިގޭޝަން އޮފް ދަ ކިންގޑަމް އޮފް ސަޢުދީ ޢަރަބިޔާ
ޓ
ނ ް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓްގެ ފަރާތުން  25ޑިސެމްބަރ  2014ދުވަހު ޓްރޭޑާރސް ހޮޓެލްގައި ބޭއްވުނު ޖޮއި ް
ސްޓޭކްހޯލްޑަރ ބްރީފިންގ ސެޝަން ފޮރ ދަ ޑެލިގޭޝަން އޮފް ދި ކިންގޑަމް އޮފް ސަޢޫދި ޢަރަބިއްޔާ ގައި މަސީގެފަރާތުން
ބ
ބައިވެރިވިއެވެ .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި ،ބައެއް ވަޒީރުންވެސް ބައިވެރިވި މި ސެމިނާރގައި މަސީގެ ރައީސް އާއި ،ނާއި ް
ރައީސުންނާއެކު  8މެންބަރުންގެ ވަފްދަކުން ބައިވެރިވިއެވެ.

 .18ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ސޮއިކުރެވުނު އެމްއޯޔޫ ތަކާއި ،އެގްރީމެންޓްތައް
 18.1މަސީ އާއި ފޯކަސް އެޑިއުކޭޝަން ސެންޓަރާއި ދެމެދު އެމްއޯޔޫ އެއްގައ ސޮއިކުރުން
އ
ކށް އެ ސެންޓަރުން ހިންގާ ބައެއް ކޯސްތަ ް
މަސީ އާއި ފޯކަސް އެޑިއުކޭޝަން ސެންޓަރާއި ދެމެދު މަސީގެ މެންބަރ ކުރުންފުނިތަ ަ
އބަސް ވުމެއްގައި  26އޮގަސްޓް  2014ގައި ސޮއި ކުރެވުނެވެ .މަސީގެ
ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ހެޔޮ އަގުގައި ހިންގުމާއި ބެހޭ އެ ް
ފަރާތުން މި އެއްބަސް ވުމުގައި ސޮއި ކުރެއްވީ މަސީގެރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދުއެވެ.
 18.2މަސީ އާއި އެސްޓީއޯ ގައި ދެމެދު އެމްއޯޔޫ އެއްގައި ސޮއިކުރުން
ތކަށް އެސްޓީއޯ އިން ކްރެޑިޓް ދިނުމާއި ބެހޭ އެއްބަސްވުމެއް
މަސީ އާއި އެސްޓީއޯ އާއި ދެމެދު މަސީގެ މެންބަރ ކުންފުނި ަ
އެކުލަވާލައި ސޮއި ކުރެވުނީ  25ސެޕްޓެމްބަރ  2014ގައެވެ.

މަސީގެ ރައީސް ރާއްޖޭގައި ވަޑައިގެން ނެތުމާއެކު މަސީގެ

ފަރާތުން މި އެއްބަސް ވުމުގައި ސޮއި ކުރެއްވީ މަސީގެ ނާއިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަލާއު ޢަލީއެވެ.

 .19ޖަމްޢިއްޔާ ތަމްސީލުކުރެވެމުންދާ ކޮމިޓީތައް
ދ
ތިރީގައި މިބަޔާންކުރަނީ ސަރުކާރުން އުފައްދަވާފައިވާ އެކިއެކި ކޮމިޓީތަކުގެ ތެރެއިން މިއެސޯސިއޭޝަނުންބައިވެރިވަމުން ާ
ށ
ކޮމިޓީތަކާއި ،އެކޮމިޓީތަކުގައި ބައިވެރިވާ މަންދޫބުންނެވެ .މިކޮމިޓީ ތަކުގައި މަސީގެ ބައިވެރިވުން އެކަށީގެންވާގޮތަކަށް ކުރިޔަ ް
ގެންދެވިފައިވެއެވެ.
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 2014ވަނަ އަހަރު ވެސް ސަރުކާރުގެ އެކި އޮފީސް ތަކުގައި އުފައްދާފައިވާ  10ކޮމިޓީ އެއްގައި މިއެސޯސިއޭޝަނުން ދިޔައީ
ތކާއި،
ޓ ަ
ތން ޙަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ކޮމި ީ
މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ .މިގޮ ު

ނން
ދބުގެ ަ
ނ ބައިވެރިވާ މަން ޫ
އެކޮމިޓީގައި މަސީ އި ް

މިބަޔާން ކޮށްލަނީއެވެ.
އަދި މިނޫނަސް ވަރަށް ގިނަ ވަގުތީ ކޮމިޓީގައި އާއި ބައްދަލުވުން ތަކުގައި މި އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.
 .19.1ކަސްޓަމްސް ވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ ކަސްޓަމްސް ވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ އަށް މިޖަމްއިޢަޔާއިން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ޓްރެޜަރަރ
ބއެވެ .ކަސްޓަމްސް ވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގެ ސަބްކޮމިޓީގެ
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުއްޠަލި ު

ބައްދަލުވުންތައް ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް

ޢާއްމު ގޮތެއްގައި ބާއްވާފައިވެއެވެ.
 .19.2ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރެވެނިއު ބޯރޑް
ރއީސް
މޢިއްޔާއިން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ަ
ނޑް ޓްރެޜަރީގެ މިބޯރޑަށް މިޖަ ް
ނންސް އެ ް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފި ޭ

އބްދުﷲ
އަލްފާޟިލް ަ

މުޙަންމަދު އެވެ.
 .19.3ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޯރޑް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގައި އޮންނަ މިބޯރޑަށް މި ޖަމްޢިއްޔާއިން ޢައްޔަން ކުރައްވާފައިވަނީ
މަސީގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު އެވެ.
 .19.4ބިޒިނަސް ކައުންސިލް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އިން ކުރިއަށް ގެންދަވާ މިކޮމިޓީ އަށް މިޖަމްޢިއްޔާއިން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ނާއިބް
ރައީސް އަލަފާޟިލް

އަޙްމަދު އަލާއު ޢަލީ އާއި ،ނާއިބްރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަދުނާނު ޙަލީމް އެވެ .އާދައިގެ ގޮތެއްގައި މަހަކު

އެއްފަހަރު މިކޮމިޓީ ބައްދަލުވެއެވެ.

އ ބެހޭ ޓާސްކްފޯސް
 19.5ބިދޭސީންގެ ކަންތައްތަކާ ި
ތ
މިކޮމިޓީއަށް މަސީ އިން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ނާއިބްރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަދުނާނު ޙަލީމް އެވެ .މިކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް ހަފް ާ
އަކު  1ފަހަރު ޑިޕާރޓްމެންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން ގައި ބޭއްވުނެވެ .އަދި މިޓާސްކް ފޯސްގެ ޗެއަރމަން އަކީ މަސީގެ ނާއިބް
ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަދުނާނު ޙަލީމް އެވެ.
 19.6އައިއެލްއޯ ޕްރޮޖެކްޓް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ
އޓަވާ
ނ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބަލަހަ ް
ވލޮޕްމެންޓްގެ ފަރާތު ް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑި ެ

ށ މަސީ އިން ކަނޑައަޅާފައި
މ ކޮމިޓީއަ ް
ި

ވަނީ މަސީގެ ނާއިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަދުނާނު ޙަލީމް އެވެ.

 19.7ނޭޝަނަލް ޓްރައިޕާރޓައިޓް ލޭބަރ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އިން ބަލަހައްޓަވާ މި ކޮމިޓީއަށް މަސީ އިން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ މަސީގެ ނާއިބް
ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަދުނާނު ޙަލީމް އެވެ.
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ޓ
 19.8ލޭންޑް ވެލުއޭޝަން ކޮމި ީ
ށ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބަލަހައްޓަވާ ލޭންޑް ވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީއަ ް
މިއެސޯސިއޭޝަނުން ޢައްޔަން ކޮށްފައިވަނީ މަސީގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު އެވެ.
19.9އޮކިއުޕޭޝަނަލް ސޭފްޓީ އެންޑް ހެލްތް އެކްޓް ޓާސްކްފޯސް
އން ބަލަހައްޓަވާ މި ޓާސްކް ފޯސް އަށް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް ި

މަސީ އިން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ މަސީގެ ނާއިބް ރައީސް

އަލްފާޟިލް ޢަދުނާނު ޙަލީމް އެވެ.
 19.10މޯލްޑިވްސް ޖެނުއިން ޕްރޮޑަކްޓް ލޯގޯ އިވަލުއޭޝަން ކޮމިޓީ
ނ މަސީގެ
އ މަސީގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވަ ީ
ޑވެލޮޕްމެންޓްގައި ސެކްރެޓޭރިއެޓް އޮންނަ މި ކޮމިޓީގަ ި
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ި
ދނާނު ޙަލީމް އެވެ.
ނާއިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަ ު

 .20ޖަމްޢިއްޔާ ބައިވެރިވާ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ،ޖަމާޢަތްތައް
 .1ސާރކް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކައުންސިލް
 .2މާސްޓަރ ބިލްޑަރސް އެސޯސިއޭޝަން – މެލޭޝިޔާ
 .3ސްރީލަންކާ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ
 .4އިންޓަރނޭޝަނަލް ފެޑެރޭޝަން އޮފް އޭޝިއާ އެންޑް ޕެސިފިކް ކޮންޓްރެކްޓަރސް އެސޯސިއޭޝަން (އިފޮޕްކާ)

 .21ކުރެވުނު ދަތުރުތައް
ނލް ފެޑެރޭޝަން އޮފް
 2014 .1މާރޗް  2ން  5އަށް އިންޑޮނީޝިޔާގެ ޖަކާޓާގައި ބޭއްވުނު އިންޓަރނޭޝަ ަ
އޭޝިއަން އެންޑް ވެސްޓަރން ޕެސިފިކް ކޮންޓްރެކްޓަރސް އެސޯސިއޭޝަންސް (އިފޮޕްކާގެ)  41ވަނަ
ށ މަސީގެ ފަރާތުން ވަފްދެއް އެ ޤައުމަށް ދަތުރު ކޮށްފައިވެއެވެ.
ކޮންވެންޝަންގައި ބައިވެރިވުމަ ް

މި ދަތުރުގައި

ބައިވެރިވެފައިވަނީ ،މަސީގެ ރައީސް އަދި ޗީފް ޑެލިގޭޓް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު އާއި ،އިފޮޕްކާގެ
އެގެޒެކެޓިވް ބޯޑް ގެ މެންބަރ އަދި މަސީގެ އެގެޒެކެޓިވް ބޯޑްގެ މެންބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާޙު
ނ
އާއި ،މަސީގެ ނާއިބްރައީސް އަލްފަޟިލް އަޙްމަދު އަލާއު ޢަލީ އާއި ،މަސީގެ ނާއިބްރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަދުނާ ު
ލ
ޙަލީމް އާއި ،މަސީގެ އެގެޒެކެޓިވް ބޯޑުގެ މެންބަރުން ކަމުގައިވާ އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޝަމީމް އާއި ،އަލްފާޟި ް
މުޙައްމަދު ސަޢީދެވެ.
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 28 .2މެއި  2014އިން  12ޖޫން  2014އަށް ޖެނީވާގައި ބޭއްވުނު  103ވަނަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޭބަރ
ކޮންފަރެންސްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްޕްލޯޔަރުންގެ ފަރާތުން

މަސީގެ ނާއިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަދުނާނު ޙަލީމް

ބައިވެރިވިއެވެ.

 .22ދަތުރު ތަކަށް ސްޕޮންސަރުން ކުރެއްވި ޚަރަދު
މިވޭތުވެދިޔަ ދައުރުގައި ރާއްޖޭއިން ބޭރަށް މަސީގެ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ ދަތުރުތަކަށް އެދަތުރު ތަކުގައި ބައިވެރިވި
މެންބަރުންނާއި ،އަދި ސްޕޮންސަރުން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުގެ ތަފްޞީލު މިބަޔާން ކޮށްލަނީއެވެ.
އ
 .1އިފޮޕްކާ  41ވަނަ ކޮންވެންޝަން – ޖަކާޓާ ،އިންޑޮނީޝި ާ
ޚަރަދު ކުރެއްވި ފަރާތް

ދަތުރު ގައި ބައިވެރިވި ފަރާތް

ކުރެއްވި ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ (ރ)

ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު (ޗީފް ޑެލިގޭޓް)

ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު

64075.00

މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާޙު

މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާޙު

90000.00

އަޙްމަދު އަލާއު ޢަލީ

އަޙްމަދު އަލާއު ޢަލީ

77195.48

މުޙައްމަދު ސަޢީދު

މުޙައްމަދު ސަޢީދު

30262.80

ޙަސަން ޝަމީމު

ޙަސަން ޝަމީމު

30262.80

ޢަދުނާނު ޙަލީމް

މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާޙު

36000.00

ޢަދުނާނު ޙަލީމް

ޢަދުނާނު ޙަލީމް

15262.80

 .23ކުރިޔަށް 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.
ބރު އަޅައި މަސައްކަތް
ށހެޅުމަށް ާ
ތންގެ މަޖިލީހަށް ހު ަ
 .1އޮކިއުޕޭޝަނަލް ސޭފްޓީ އެންޑް ހެލްތް އެކްޓްގެ ބިލް ރައްޔި ު
ކުރުން،
 .2އިންޑަސްޓްރިއަލް ރިލޭޝަންސް ގެ އެކްޓްގެ ބިލްފުރިހަމަ ކުރުމުގައި ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކާއެކު މަސައްކަތް ކޮށް
މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ބާރު އެޅުން،
 .3ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އިނާމު ދިނުމުގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިއުން،
ކ
ޓޓިއުޝަން ތަކާއެ ު
ހން ތަމްރީނު ކުރުމަށް އިންސް ި
ނންވާ މީ ު
 .4ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ގެ ދާއިރާތަކަށް ބޭ ު
މަސައްކަތް ކުރުން،
 .5ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީގެ ތަރައްޤީ އަށް ކުރަން ހުރި ކަންކަން ފާހަގަ ކޮށް އެފަދަ މަސައްކަތް ކުރުން،
ތ
ދނުމުގެ މަސައްކަ ް
ނށް ހޯދައި ި
ލ ކޮންޓްރެކްޓަރުން ަ
ނ ބަދަ ު
ނނަ ބަދަލާއި،ފައިސާގެ އަގަށް އަން ަ
 .6މުދަލުގެ އަގަށް އަ ް
އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުން،
ގ
މ ެ
 .7ހުޅުމާލޭގައި "މޯލްޑީވްސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ހައުސް" ގެ ނަމުގައި މަސީ ކޮމްޕްލެކްސް ބިނާ ކުރުމަށް ބިން ހޯދު ު
މަސައްކަތްކުރުން،
 .8ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިންބޭރުގައި މަސީ ތަމްސީލުކުރުން،
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 .9މެލޭޝިޔާގައި އޮންނަ އިފޮޕްކާގެ  38ވަނަ މިޑްޓަރމް ބޯޑްމީޓިންގ ގައި އާއި ،ޖަޕާންގައި އޮންނަ އިފޮޕްކާގެ  42ވަނަ
ކޮންވެންޝަން ގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލު ކުރުމުގެ ގޮތުން ބައިވެރިވުން،

 .10ބޭރުގެ އިތުރު ޤައުމުތަކުގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެސޯސިއޭޝަންސް ތަކާއި ،ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް ތަކާއި
މަސީއާއި ދެމެދު ގުޅުން ޤާއިމް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން،
 .11މަސީ އިން ނެރެފައިވާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓްތަކުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާއި ބެހޭ ފޮތް ޗާޕްކޮށްގެން ނެރުމަށް
މަސައްކަތް ކުރުން،
ބޑް ބެހެއްޓުމާއި ،ޓީވީ އާއި މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް
ލ ޯ
 .12ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ސަލާމާތާއި ،ރައްކާތެރިކަމާއި ބެހޭ ބި ް
ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން،

 .24ނިންމުން
ވޭތިވެދިޔަ  2013ވަނަ 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  2014ވަނަ 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.
ތއް
މުދަލުގެ އަގަށް އަންނަ ބަދަލު ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް ދެވޭނޭ ގޮ ެ

ނެތުމާއެކު ބާޒާރުގައި މުދަލުގެ އަގު ބޮޑުވެ އޭގެ ބަދަލު

ބމުންދާ ގެއްލުން ޙައްލުކުރުމަށް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގައި ގިނަ ކާމިޔާބީ
ނނަށް ލި ެ
ނުލިބި ކޮންޓްރެކްޓަރު ް
ނ
ބ ް
ތަކެއް ޙާޞިލު ކުރެވުނު ކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ .އަދި ޕްރައިޒް ފްލަކްޗުއޭޝަން އާއި ކަރަންސީ ފްލަކްޗުއޭޝަންގެ ސަބަ ު
ށ
ނވެފައިވާ މަސައްކަތްތައް އަވަސް ކުރުމަށް ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކަ ް
ސރު ނައްތާލުމަށް އިތުރަށް ކުރަ ް
ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް ކުރާ އަ ަ
މި ފުރުޞަތުގައި އިލްތިމާސް ކުރަމެވެ.
ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ތަކުގައި މުދަލުގެ އަގަށް އައި ބަދަލާއި ،ފައިސާގެ އަގަށް އައި ބަދަލުގެ ސަބަބުންނާއި ،ސަރުކާރުން
ތ ނުދެއްވައި އެޅުއްވި ބައެއް އަވަސް ފިޔަވަޅު ތަކުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު
ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް ފުރުޞަ ު
ވ މައްސަލަ ތަކުގައި ސީދާ އަސަރުކޮށްފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށާއި،
ތއް ބައްލަވައި މިދެންނެ ި
ކޮންމެވެސް ގޮތަކުންދެވޭނޭ ގޮ ެ
ލތިމާސް ކުރަމެވެ.
ށވެސް ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އި ް
މ ް
ކށް އެކަށީގެންވާ ބަދަލެއް ދިނު ަ
އެޕްރޮޖެކްޓް ހިންގެވި ކުންފުނިތަ ަ
ނ
ޢނާޔަތްތައް ކޮންސްޓްރަކްޝަ ް
ވސް ދެވެމުންދާފަދަ ލުއިތަކާއި ި
ތތަކަށް ެ
ހނިހެން ބައެއް ޞިނާޢަ ް
އަދި މިބާވަތުގެ ކަންކަމުގައި އެ ެ
މށް އިލްތިމާސް ކުރަމެވެ .މިއިންޑަސްޓްރީ ގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ކުދި
އިންޑަސްޓަރީ އަށް ވެސް ދައުލަތުގެ ބާރުތަކުން ދިނު ަ
މށާއި،
އލޯނާއި ،މެޝިނަރީ އާއި އާލާތް ހޯދުމަށް އެހީތެރިވެދިނު ަ
ނނަށް ލު ި
ގްރޫޕްތަކަށާއި ،ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ކޮންޓްރެކްޓަރު ް
ށ އެހީތެރިވުމަށާއި ،ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް ފެށުމަށާއި ،ތަރައްޤީ ކުރުމަށް
ރނުދޭ ކުންފުނިތަކަ ް
ދިވެހީން ވަޒީފާގައި ތަމް ީ
ގވައިލަމެވެ.
އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ޮ
އަދި ޖަމްޢިއްޔާގެ ޙަރަކާތްތައް އިތުރުކޮށް ފާޅު ކުރުމަށްޓަކައި ޖަމްޢިއްޔާގެ މެމްބަރުން
ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި އެއްބާރުލުން ދެއްވުމަށް ގޮވާލަމެވެ .މިހާރުވެސް

މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް މަސީގެ

ޢާއްމު މެމްބަރުންގެ ފަރާތުން ކަމަކަށް އެދޭ

ށއިލްތިމާސްކުރަމެވެ.
އބެވުމަ ް
ދވާފަދައިން ސާބިތުވެ ތި ް
ގން ަ
ހިނދު އިޖާބަ ދެއްވަމުން ެ

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

 .25ޝުކުރު
ނށެވެ.
ވތި މެމްބަރުން ަ
ލބު ެ
މިރިޕޯޓް ނިންމާލަމުން އަޅުގަނޑު އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ޝުކުރު ދަންނަވާނީ ޖަމްޢިއްޔާގެ ޮ

އ
އެ ީ

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

މަސީގެ ޚިދުމަތުގައި ހޭދަކޮށްފައިވާ ވަގުތާއި ،ދެއްވި

މަސީގެ ޢާއްމު މެންބަރުންނާއި އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި

ރ
ހިތުގެ އެންމެ ފުންމިނުން ޝުކު ު

ތރިވެދެއްވުމުގައިއާއި ،މަސީގެ
މސީގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމުގައި އާއި ،އެކި ގޮތްގޮތުން އެހީ ެ
ދަންނަވަމެވެ .މީގެ އިތުރުން ަ
ޙަރަކާތްތައް ސްޕޮންސަރ ކޮށް މަސީ އަށް އެހީތެރިވެދެއްވި އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް މިފުރުޞަތުގައި ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު
ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ .ވަކީން ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި މަސީގެ ޙަރަކާތްތަކަށާއި ،ބަޖެޓް ސަޕޯރޓަށް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި އެންމެ
ވ މަސީގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި ވޭތުވެދިޔަ ދައުރުގެ އެގެޒެކެޓިވް ބޯޑުގެ މެންބަރ އަލްފާޟިލް
ދީލަތިގޮތެއްގައި އެހީތެރިވެފައި ާ
މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާޙު އަށް ނުހަނު އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
އޔޫމް
ލ ޤަ ް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދު ް

ލ ކުރައްވައި
މަސީ ގެ އެގެޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ އާއި ބައްދަ ު

ކުރިއަށް ގެންދަވާފައިވާ މަޝްވަރާ ތަކަށްޓަކައި ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު އެމަނިކުފާނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ .ވަކީން
ޙާއްޞަ ކޮށް އެމަނިކުފާނު ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމާއި ޙަވާލުވެ ވަޑައިގެންނެވި އިރު ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ
ކއި މަސީގެ މެންބަރުންނާއި،
ވ ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅު ތަކަށްޓަ ަ
ލތަކުން އަރައިގަތުމަށް އެޅުއް ި
އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަ ަ
ޝކުރު ދަންނަވަމެވެ.
ު
ގ ނަމުގައި އަދި އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި އެމަނިކުފާނަށް
އެގެޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ެ
ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ

ށ މަސީ އިން ކުރިއަށް ގެންދާ
ލ މައްސަލަތަކުން އަރައިގަތުމަ ް
މާ ީ

މަސައްކަތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ކުރައްވާފައިވާ
މ މަސައްކަތުގައި މިނިސްޓަރ
އ ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ .އަދި ި
އމަނިކުފާނަށްވެސް މިފުރުޞަތުގަ ި
މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް ެ
އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އޮންރަބްލް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޖިހާދާއި ،މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް
ފޟިލް މުޙައްމަދު
އޮންރަބްލް އަލް ާ

ސަޢީދު

ކުރައްވާފައިވާ

ރ
ށ ޝުކު ު
މަސައްކަތްތައްވެސް މިފުރުޞަތުގައި ހަނދާންކޮ ް

ދަންނަވަމެވެ.
ޔވަޅު އެޅުއްވުމުގައި ކެބިނެޓްގެ
އސަލަތަކުން އަރައިގަތުމަށް ފި ަ
ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މަ ް
އިކޮނޮމިކް އެންޑް ޔޫތް ކައުންސިލުން ކުރއްވާފައިވާ އަވަސް މަސައްކަތްތައް ފާހަގަ ކޮށް ،އެ ކައުންސިލްގެ ކޯޗެއަރ އަދި
މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް އޮންރަބްލް އަލްފާޟިލް ޢަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލް ޣަފޫރު ކުރައްވާފައިވާ މަސައްކަތް ތަކަށްޓަކައި
ނނަވަމެވެ.
އެމަނިކުފާނަށްވެސް ޝުކުރު ދަ ް
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އ
ބލުފުޅު ކުރައްވައި މަސީގެ އެގެޒެކެޓިވް ބޯޑާއި ބައްދަލު ކުރައްވަ ި
ވން ޤަ ޫ
މިގެ އިތުރުން މަސީ އިން ދެންނެވި ދެންނެ ު
އިންޑަސްޓްރީގެ މައްސަލަތަކާމެދު މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައިވާތީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޖަމީލު
ޓރުން ދެއްވި އެއްބާރުލުން ފާހަގަ ކޮށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
އަޙްމަދާއި ،ކެބިނެޓްގެ މިނިސް ަ
ޅވެ
އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާ އަކީ މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީގެ ޚިދުމަތް ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ފު ާ
މ
ތަރައްޤީވެ ،އޭގެ ސަބަބުން ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ދިމާވެމަފައިވާ މައްސަލަތައް ގިރާ ކޮށް މެމްބަރަ ކުންފުނިތަކާއެކު އެން ެ
ފައިދާހުރި މައިދާނުގައި ޙަރަކާތްތެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު މާތް ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ މިންވަރު ކުރެއްވުމެވެ .އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ
އންޑަސްޓްރީ
ދގެ ކުރިއެރުން މިންވަރު ކުރެއްވުމެވެ .އަދި ދިވެހިންގެ މި ި
ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީ އަށް ތާއަބަ ު

ށ
ކ ް
އިތުރަށް ތަރައްޤީ ޮ

ކުރިޔަށް ގެންދިއުމާއި ،ދިވެހިޒުވާނުންގެ އަތްމަތީގައި މިއިންޑަސްޓްރީ ކުރި އަރައި އުސްވަމުން ދިއުމުގެ ކުޅަދާނަކަން ދިވެހި
ނވަރު ކުރެއްވުމެވެ.
މތްﷲ މި ް
ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް ާ
 1ފެބްރުއަރީ 2015
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