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 2    ހޯޑެއްދޫ އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ޑިވެލޮޕްމެންޓް / 2008އަހަރީ ރިޕޯޓް 

  އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރުގެ ޚިތާބު .1
  

ސުބުހާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ހަޟުރަތަށް ހަމްދުކޮށް ޚާތަމުލް އަންބިޔާއި هللا ގަދަކީރިތިވަންތަ 
އަލަހި ވަސައްލަމްއަށް ސަލަވާތާއި ސަލާމް هللا ވަލްމުރުސަލީން މުޙައްމަދު ސައްލައް 

  . ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމުން ފަށަމެވެ
  

ވަނައަހަރަކީ ހޯޑެއްދޫ އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ޑިވެލޮޕްމެންޓްގެ ހަރަކާތް  2008ވޭތުވެދިޔަ 
ފުޅާކޮށް ޚުިދމަތުގެ ފެންވަރު ރަގަޅުކޮށް ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމާއިއެކު ކުރިމަގަށް 

. ހާސިލުކުރުމަށް ބުރަމަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނު އަހަރެކެވެކަޑައެޅުނު ލަނޑުދަޑިތަށް 
އް ކުރެވުނު ކަމުގައިވިއަސް މުހިންމު ލަނޑުދަޑިތައް މިގޮތުން  ބުރަ މަސައްކަތްތަކެ

ހާސިލު ނުކުރެވޭ ކަންވެސް ފާހަކަކޮށް އޭގެ ސަބަބު ދަންނަވާލުމަކީވެސް 
 ވަނަ އަހަރަކީ އެސޯސިއޭޝަނަށް 2008. މުހިންމުކަމެއްކަމުގައި އަޅުގަޑު ދެކެމެވެ

 މަސައްކަތް ފަށައި ގަތުމާ ދެމެހެއްޓެނިިވ އާންމުދަނީއެއް ހޯދުމަށް މުހިންމު ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ
ހަމަޔަށް އައުމަށް ފަހު ފައިސާގެ ދަތިތަކާހެދި އެސޯސިއޭޝަނުގެ މެންބަރުންގެ 

ހަމަ ެއހެންމެ ކޮމިޔުނިޓީ . ޑު ވެގެން ދިޔަ އަހަރެކެވެނއުންމީދުތައް ފުނޑު ފު
އޮގައިޒޭޝަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކައުންސިލުން އެއްވެސް ޕްރޮޖެކްޓެއް ނުލިބި، 

ން ގެނެސްދެއްވި އުންމީދުތަށް ފެނަށް ދިޔަ އަހަރެއްކަންވެސް މިފުރުސަތުގައި އެކައުންސިލު
  .އަޅުގަޑު ފާހަގަ ކުރަމެވެ

 ވަނަ އަހަރަކީ ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުނު ފުރަތަމަ ވާދަވެރި އިންތިޚާބު ބޭއްވުނު 2008 
ިއ އަދި އަހަރު ކަމަށްވެފައި ބައެއް ޖަމްއިއްޔާތަށް ސިޔާސީ ކެމްޕެއިންތަކުގައި ބައިވެރިވުމާ

ބައިވެރިކުރުމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ކެނޑި ނޭޅި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ އަހަރެއްގެ 
އަދި ކުރީގެ ސަރުކާރަށް ތާއީދު ކޮށް .  ވަނަ އަހަރު ފާހަގަ ވެގެން ދެއެވ2008ެގޮތުގައި 

ރިމަތި ކެމްޕެއިން ނުކުރާ ޖަމްއިއްޔާތަކަށް ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިދާރާތަކުން ފިއްތުންތަށް ކު
 ވަނަ އަހަރު 2008ކުރި ކަމުގެ ޝަކުވާ ގިނަ ޖަމްއިއްޔާތަކުން ކުރި އަހަރަކަށްވެސް 

  . ވެގެން ދިޔައެވެ
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ދިމާވި ތަފާތު ގޮންޖެހުން ތަކަކާއި އެކުވެސް އެހެންނަމަވެސް އެސޯސިއޭޝަން ހިންގުމުގުއި 

ންބަރުންގެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެނދިޔުމުގައި އެސޯސިއޭޝަނުގެ މެ
ކުރީއަހަރުތަކެކޭ އެއްގޮތަށް . ފަރާތުން ލިބުނު އެއްބާރުލުން ފާހަގަ ޮކށްލަން ޖެހެއެވެ

 ވަނަ އަހަރުވެސް މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ސިޔާސަތު ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ 2008
އަދި ހަމަ . ރަށްފުށުގެ ރަށްޔިތުންގެ ބޭނުންތަށް ފުއްދައިދިނުމަށް އިސްކަންދީގެންނެވެ

 ވަނަ އަހަރު 2006މެ މިދެންނެވި ސިޔާސަތުތަށް އެކުލެވިފައިވަނީ   އެހެން
 ގައި 2009- 2007އެކުލަވާލެވިފައިވާ މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ސްޓްރަޓެޖިކް ޕްލޭން 

މިދެންނެވި ތިންއަހަރު . ހިމެނިފައިވާ ސިޔާސަތުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ
ރުފުޅާކޮށް  ދައު ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ ގޮތުގެ މަތިންޖިލް ޕްލޭނާއި އެއްގޮތްވާ ޓެދުވަހުގެ ސްޓްރަ
 ކުރުމާއި  ދެކޮޅަށް ހަރަކާތްތެރިވުން އިތުރުމަސްތުވާތަކެއްޗާއި، ވަުރގަދަކުރުމާއި

ޖަމްއިއްޔާގެ އާންމު އެޖެންޑާ ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގައި ސިޔާސީ ގޮތުން ބާރުފޯރުވޭނެ 
ބޭރުގެ ޖަމްއިއްޔާތަކާއި ، ގޮތްތަށް ބަލައި އޮެގތަށް އަމަލުކުރުމާއި ސަރުކާރާއި

އެހީދޭފަރާތްތަކާއި މިއެސޯސިއޭޝަނާއިމެދު އޮންނަ ގުޅުން ވަރުގަދަކުރުމަށް މިދެންނެވި 
 އަދި ޒުވާނުންގެ ތަރައްގީއަށް .ސިޔާސަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ

  .މަސައްކަތްކުރުމަށް ވަރަށްބޮޑު އިސްކަމެއްދެވިފައިވާނެއެވެ
  

 މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ މައިގަޑު ސިޔާސަތު އެކުލަވާލާނީވެސް  ވަނަ އަހަރ2009ު
މިގޮތުން . ތިންއަހަރު ދުވަހުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ

އެސޯސިއޭޝަނުގެ ހުރިހާކަމެއް ހާމަކަންބޮޑުގޮތަކަށް ގެންދިޔުމާއި އެސޯސިއޭޝަން 
.  ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭެވނެއެވެހިންގުމުގައި ޑިމޮކްރެޓިކް އުސޫލު ހަރުދަނާކުރުމަށް

 އިދާރާތަކާއި އަދި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާއިން ގައުމު ސަލާމަތްކުރުމުގައި ސަރުކާރުގެ
ޅިގެން ބުރަމަސައްކަތްތަކެއްކުރުމަށް އަޅުގަޑަށް ޔާތަކާއި ގުއަމިއްލަ ޖަމްއިއް

  .ފެންނަވާހަކަވެސް މިފުރުސަތުގައި ދެންނެވީމެވެ
  



 4    ހޯޑެއްދޫ އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ޑިވެލޮޕްމެންޓް / 2008އަހަރީ ރިޕޯޓް 

ސޯސިއޭޝަނަށް ލިބިފައިވާ އެންމެހާ ކާމިޔާބީތަކުގެ ފަހަތުގައި  ވަނައަހަރު މިއ2008ެ
މެހާ މެންބަރުންނާއި އެގްޒެކެޓިވް ކޮމެޓީގެ މެންބަރުންވާކަން ންމިއެސޯސިއޭޝަނުގެ އެ

މިފުރުސަތުގަ ފާހަގަކޮށް އެބޭފުޅުން ދެއްވި އެއްބާރުލުމަށް ޝުކުރަުދންނަވަމެވެ، އަދި 
ތަކާއި ކާރާއި އެހީދޭ ފަރާތްމިއެސޯސއޭޝަނުގެ ހަރަކާތްތަކަށް ސަރު

އަމިއްލަޖަމްއިއްޔާތަކިާއ ފަރުދުން ވެދެއްވާފައިވާ އެހީތެރިކަމަށް އެފަރާތްތަކަށް 
  . ޖުމްލަގޮތެއްގައި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ

  
މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ މިސްރާބު ސީދާކޮށްދެއްވައި އެސޯސިއޭޝަނަށް ފާގަތި هللا މާތް 

  !މިންވަރު ކުރައްވާތި
  
  
  
  

  ދު މުހައްމަދުއިމާ                
  އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ                
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                   އެސޯސިއޭޝަނާއިބެހޭ މައުލޫމާތު. 2
  

  )ހެޑް (ހޯޑެއްދޫ އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ޑިވެލޮޕްމެންޓް : ނަން 1.2
HOADEDHDHOO ASSOCIATION FOR DIVELOPMENT (HAD) 

 

  : އެސޯސިއޭޝަނުގެ ހައިސިއްޔަތު 2.2
 ގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ 1/2003މްއިއްޔާތަކާއިބެހޭ ގާނޫނު ނަންބަރ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަ

  .އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ޖަމްއިއްޔާއެކެވެ
  

  :މުއައްސިސުން 3.2
  )މާލެ /ވ، ނާރޯޒް( އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ނިޒާރު، ފިނިފެންމާގެ، ގދ ހޯޑެއްދޫ 

  ޑެއްދޫހޯ. އަލްފާޟިލް ހަސަންމަނިކު، ކަންމަތީގެ ގދ
  

 ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު އެސޯސިއޭޝަނުގެ ހިންގާ ކޮމެޓީ އެގްޒެކެޓިވެ 8200. 2.4
ކޮމެޓީ ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް

  އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ     އިމާދު މުހައްމަދު. 1
  އެސިސްޓެންޓް އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ    މުހައްމަދު މައުރޫފު. 2
  ކެޓިވް ޑިރެކްޓަރއެސިސްޓެންޓް އެގްޒެ      އާޒިމް ޝަރީފް . 3
  ޑިރެކްޓަރ، ފިނޭންސް އެންޑް އެޑްމިން  މުއުތަސިމް އަހުމަދު ސައީދު. 4
  ޑިރެކްޓަރ، ޕްރޮގްރާމް ޑިވެލޮޕްމެންޓް    ޙުސައިން ފަޔާޒް   . 5
  ޑިރެކްޓަރ، އެޑިޔުކޭޝަން    މުހައްމަދު އުޖައިލު. 6
  ޑިރެކްޓަރ، ރިސޯސްމެނޭޖްމެންޓް      އަލީ ނާސިހު. 7
  ޑިރެކްޓަރ، ކޮމިޔުނިކޭޝަން އެންޑް އިންފޮމޭޝަން       އަޙްމަދު މަހުދީ. 8
  ޑިރެކްޓަރ، ޕްލޭނިންގ    މަހުދޫން އާދަމް   . 9

  ޑިރެކްޓަރ ޗައިލްޑް، ވިމެން އެންޑް ހެލްތް    ނާފިޒާ އަލިމަނިކު. 10



 6    ހޯޑެއްދޫ އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ޑިވެލޮޕްމެންޓް / 2008އަހަރީ ރިޕޯޓް 

  ޑިރެކްޓަރ، ޓެކްނިކަލް ސާވިސަސް    ސަލީމް އިބުރާހިމް. 11
ލްޗަރ އެންޑް      ޑިރެކްޓަރ، ފުޑް، އެގްރިކަ  ހަސަން މަނިކު. 12

  އެންވަޔަރމެންޓް
  ޑިެރކްޓަރ، ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް  ހަސަން ހައިޝަމް . 13

              
  :ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ އެޑްރެސް 2.5

  ހޯޑެއްދޫ. މަލަސް، ގދ
  

  ރަޖިސްޓްރީ ކުވުނު ނަންބަރާއި ތާރީޚް 2.6
   1997ބަރ  ނޮވެމ14ް ، 30/86ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރ 

  
        ގެ އަދަދު މެންބަރުން .2.7

  ޖުމްލަ  ފިރިހެން   އަންހެން        މެންބަރުންގެ ގިންތި
  54      30        24               : އޯޑިނަރީ މެންބަރުން

  102  75    27          އެސޯސިއޭޓް މެންބަރުން
                115      85        30                 ރިސޯސް މެންބަރުން
  02      02         -                 އޮނަރަރީ މެންބަރުން

   273                  ޖުމްލަ މެންބަރުން
  
  ނިޓްތައްޔު /އޭޝަނުގެ ޑިޕާޓުމެންޓްތައްއެސޯސި. 3
  

  ގދ ހޯޑެއްދޫ، ދުނި، )ޔޫ.އައި.ޕީ( ޕްރޮޖެކްޓް އިންޕްލިމެންޓޭޝަން ޔުނިޓް  3.1
ޓޭޓް ކުރުމައްޓަކައި މިޔުނިޓަކީ އެސޯސިއޭޝަނުގެ މައިގަޑު ޕްރޮޖެކްޓްތައް އިންޕްލިމެން

ންސް މިޔުނިޓު ހިންގަނީ ޑިރެކްޓަރ ފައިނޭ. އުފެއްދި ޔުނިޓެކެވެ ވަނަ އަހަރު 2007



 7    ހޯޑެއްދޫ އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ޑިވެލޮޕްމެންޓް / 2008އަހަރީ ރިޕޯޓް 

 ދަށުން އައްޔަންކޮށްފައިވާ އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާއި އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރގެ
  . އެސިސޓެންޓް ޑިރެކްޓަރެކެވެ

  
 ކޮޑެދޫ  ، ) ޔޫ .ޑީ. އެސް.ޕީ( ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް ޑިވެލޮޕމެންޓް ޔުނިޓް  3.2

  ގދ ހޯޑެއްދޫ

މިއީ ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރު ކުރިއރުވުމާއި ބެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތަށް ރާވާ ބެލެހެއްޓުމާއި 
 އެސޯސިއޭޝަނުގެ ޑިރެކްޓަރ ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސްމިޔުނިޓު ހިންގަނީ . ބެހޭ ޔުނިޓެވެ

    .އެވެ
  ޫދުނި، ގދ ހޯޑެއްދ، )ޔޫ .ޑީ.ޕީ(ޕްރޮގްރާމް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޔުނިޓް،  3.4

 ޕްރޮޖެކްޓްތަށް އެސޯސިއޭޝަނުގެ މައިގަޑު އެންމެހާމިއީ ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރު އަދި 
މިޔުނިޓް ހިންގަނީ ޑިރެކްޓަރ . ފިޔަވައި އެހެނިހެން ޕްރޮގްރާމް ރާވާ ހިންގާ ޔުނިޓެވެ

  .ކްޓަރެކެވެޕްރޮގްރާމް ޑިވެލޮޕްމެންޓްގެ ދަށުން އައްޔަންކޮށްފައިވާ އެސިސްެޓންޓް ޑިރެ
  

  ހޯޑެއްދޫ.ގދ، އިދާރީއޮފީސްފިނޭންސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓް،  3.5
 އެސޯސިއޭޝަނުގެ .މިޔުނިޓް ޤާއިމް ކުރެވިފައިވަނީ މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ މައި އޮފީހުގައެވެ

. ފައިސާގެ ހިސާބުތަކާއި، އިދާރީ މުހިންމު ލިޔެކިޔުން ބަލަހައްޓަނީ މިޔުނިޓުންނެވެ
ޑިރެކްޓަރ ފައިނޭންސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ދަށުން  ހިންގަނީ މިޔުނިޓް

  .އައްޔަންކޮށޤފައިވާ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރެކެވެ
  

  ޑް ބިޒްހެ 3،6
ސައުތު ގްރާންޓްސް ފެސިިޓީގެ ދަށުން -ޕީ މެދުވެރިވެގެން ސައުތު.ޑީ.އެން.ޔޫމިއީ 

ންޑް ޓްރެއިނިންގ ޓް ފާމާސް ހިންގުނު ޕްރޮވިޝަން އޮފް ޓޫލްސް، އެކްއިޕްމެންޓްސް އެ
މުގެ ގޮތުން އެސޯސިއޭޝަނަށް އާންމުދަނީ ހޯދު. ގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ފެއްޓި ޔުނިޓެކެވެ

 ހިންގަނީ ޕްރޮޖެކްޓް ވިއްކުމަށް ހިންގާ މިޔުނިޓް ގަސްކާނާއާއި މުޑުވައް މިޔުނިޓުން
  .އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ޔުނިޓުންނެވެ



 8    ހޯޑެއްދޫ އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ޑިވެލޮޕްމެންޓް / 2008އަހަރީ ރިޕޯޓް 

  

  ެފުނަމާގެ އާގެ، މާލ. ގއެސޯސިއޭޝަނުގެ މާލޭ އޮފީސް،  3.7
މިއޮފީހަކީ ފަންޑް ރައިޒްކުރުމާއި ސަރުކާރާއި އެހީދޭފަރާތްތަކާއި ގުޅުން ބަދަހިކޮށް 

މިއޮފީސް ހިންގަނީ . މާލޭގައި އެސޯސިއޭޝަނުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރާ އޮފީހެވެ
  .އެގްޒެކިެޓވް ޑިރެކްޓަރެވެ

  
  ްޕްރޮޖެކްޓްތައ/ހިންގުނު ހަރަކާތްތައް. 4
  

    މައިގަޑު ޕްރޮޖެކްޓްތައް 4.1
  

  ޓްރެއިނިންގ އޮފް ޓްރެއިނާސް ފޯރ ބޭސިކް ހިޔުމަން ރައިޓްސް އިން މޯލްޑިވްސް  4.1.1
ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދެކުނުގެ  މިއީ.  ކުރިޔަށް ދިޔަ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެމިޕްރޮޖެކްޓަކީ ކެނެޑާ ފަންޑުގެ އެހީގައި

 މިޕްރޮޖެކްޓުގެ މައިގަނޑުމަޤްސަދަކަށް ވެފައިވަނީ . އަތޮޅަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގުނު ޕްރޮޖެކްޓެކެވ4ެ
ހިޔުމަންރައިޓްސްގެ ރޮގުން ޖަމްޢިއްޔާތަށް ތަމްރީނުކޮށްދީ ކޮންމެ ބަޔަކުވެސް އިންސާނީ ޙައްޤުތައް 

. މިޕްރޮޖެކްޓަކީ ދެފިޔަވައްސަކަށް ބަހާލައިގެން ހިންގޭ ޕރޮޖެކްޓެކެވެ. ސައްކަތް ކުރުމެވެހޯދުމަށް މަ
. ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ގދ. މިހާރުވަނީ ނިމިފައެވެކްޓުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހި ރޮޖެމިގޮތުން މިޕް

 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް 3އަތޮޅަށް އަމާޒުކޮށްގެން ދެވޯކް ޝޮޕް، ކޮންމެ ވޯކްޝޮޕެއް . އަތޮޅަށާއި ގއ
ހުން  މ25ީ ޖަމްއިއްޔާއަކުން 10މިވޯކްޝޮޕް ތަކުގައި ގދ އަތޮޅުގެ   .ތިނަދޫގައި ހިންގުނެވެ. ގދ

މިޕްރެކްޓް .  މީހުން ބައިވެރިވިއެވ21ެ ޖަމްއިއްޔާއަކުން 10އަތޮޅުން . އަދި ގއ. ބައިވެރިވިއެވެ
ތިނަދޫ ޔޫތު ސެންޓަރާއި، ހުވަދޫ އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ނޭޝަނަލް . ހިންގާފައިވަނީ ގދ

                         .ޑިވެލޮޕްމެންޓާއި، ތިނަދޫ ޙީޑްސް ޖަމްއިއްޔާއާއި ގުޅިގެންނެވެ
                                                              

   ހެޑް ބިޒ4.1.2ް
   
ގަސްކާނާއާއި މުޑުވަށް އަދި ވަނައަހަރު ނެގި އިމްޕޯޓުމުދާވިއްކުމުގެ ހުއްދައިގެދަށުން 2007 

ހާރައިން ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށްޓަކައި ގަހަށްޖަހާ ބޭސް ވިއްކެއް އޮތް އެންމެ ހެޔޮ އަގެއްގައި މިފި
 .ވިއްކަމުން ދެއެވެ
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  އިންގްލިޝް ލާނިންގ ފޯރ އެޑަލްޓްސް  4.1.3
ބޮޑެތިމީހުން އިގިރޭސިބަހަށް ޝަނާއި ތިނަދޫ ޔޫތްސެންޓަރާއި ހޯނޑެއްދޫ ސްކޫލް ގުޅިގެން މިއެސޯސިއޭ

 މަޤްސަދުގައި އިގިރޭސިބަސް ދަސްކުރުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން އުފެއްދުމުގެއަހުލުވެރު ކުރުވުމަށާއި 
ހޯނޑެއްދޫ ސްކޫލުގައި ފެށި .  މީހުން ބައިވެރިވިއެވ65ެ ގައި  ގައި ފެށި މިކޯހ01ު މޭ 2008

އަދި މިކޯހުގެ ފުރަތަމަސެމިސްޓަރ .  ސެމިސްޓަރ އަކަށް ބަހާލައިގެން ހިންގާ ކޯހެކެވ3ެމިކޯހަކީ 
  . މިހާރުވަނީ ނިމިފައެވެ

  
  2008 ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމެންޓް ވޯކްޝޮޕް 4.1.4

ޔުނިޓީ އޮގައނައިޒޭޝަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކައުންސިލާއި ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީގެ މިޕްރޮޖެކްޓަކީ ކޮމި
މިވޯކްޝޮޕްގައި ލީޑާ .  ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހޯޑެއްދޫ ސްކޫލުގައި ހިންގުނު ވޯކްޝޮޕެކެވ7ެދަށުން 

އްޖޭގެ ޝިޕް، މޯޓިވޭޝަން، ޒުވާނުންގެ ތަރައްގީއަށް ހުރި ފުރުސަތުތަކާއި، ގޮންޖެހުންތައް އަދި ރާ
އަދި އަމަލީ . ޒުވާނުންގެ ހާލަތު އޮތްގޮތާއި ޒުވާނުންނަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަށް ކިޔަވައި ދެވުނެވެ

ބައިތަށް ހިމަނައިގެން ގެންދިޔަ މިވޯކްޝޮޕްގައި ޑްރަގުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ޒުވާނުންނަށް 
ވުމުގެ އިތުރުން މަސް ދަތުރެއްވެސް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާއި، ޑްރަގާއި ދެކޮޅަށް އެއްވުމެއް ބޭއް

  .މިވޯކްޝޮޕް ގައި ކިޔަވައިދެއްވީ މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ފަންނީ ބޭފުޅުންނެވެ. ބޭއްވުނެވެ
  

   ކޮމިޔުނިޓީ ވޮކޭޝަނަލް ޓްރެއިނިންގ އިން ވެލްޑިން ސްކިލ4.1.5ް
ޑް ސޯޝަލް މިޕްރޮޖެކްޓަކީކުރީގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑުޔުކޭޝަން، އެމްޕްލޯއިމެންޓް އެން

 މަސްދުވަހުގެ 3ސެކިޔުރިޓީގެ ކޮމިޔުނިޓީ އެޕްލައިޑް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮޖެކްޓްގެ އެހީގެ ދަށުން 
ވެލްޑިންގ ސްކިލްގެ ފެންވަރަށް މިޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ބޭސިކް . މުއްދަތަށް ހިންގުނު ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ

  .  ޒުވާނުން ތަމްރީނު ކުރެވުނެވ18ެ
  
  ސޭފްގާޑިންގ އައިލެންޑް އެންވަޔަރަމަންޓް - މައިއައިލެންޑް ހޯމް 6.4.1

 ތިމާވެށީގެ ޙާލަތު ރަނގަޅުކޮށް ތިމާވެއްޓާމެދު ދެޖިންސުގެ ކުދިބޮޑު އެންމެހާ ހޯޑެއްދޫގެމިޕްރޮޖެކްޓަކީ 
ކުރިޔަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވައި ތިމާވެށި ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ރޫޙް އާލާ ކުރުމުގެ މަޤްސަދުގައި 

ކުރިޔަށް ގެންދާ މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ އެކި ފިޔަވަހިތަކަކަށް ބަހާލައިގެން . ޓެކެވެގެންދާ ޕްރޮޖެކް
 ފަންޑުދެއްވީ އެމެރިކަން ރެޑްކްރޮސް އަދި މިޕްރޮޖެކްޓުގެ ފުރަތަމަ ދެފިޔަވައްސަށް. ރޮޖެކްޓެކެވެޕް

ތައް  މިޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ހިންގުނު ޕްރޮގްރާމް.އިންނާއި މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ މާލިއްޔަތުން ނެވެ
  .ތިރީގައި އެވަނީއެވެ
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   ރަށުތެރެ ސާފްކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމް 16.4.1.

  
ގެ ނަމުގައި ފެށި ތިމާވެށީގެ '' މައިއައިލެންޑް ހޯމް'' ވަނައަހަރު ފެށި 2008މިޕްރޮގުރާމަކި  

 ދުވަހަށް ދެމިގެންދިޔަ މިޕްރޮގުރާމުގައި 1. ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ޕްރޮގުރާމެކެވެ
 އެކި ތަންތަނުގައި ތިބި ދަޅާއި ފުޅި އަދި ޕްލާސްޓިކު އެއްކުރެވި އެއްތަނަކަށް އްދޫގެހޯޑެ

 . ޖަމާކުރެވުނެވެ
  
   ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގުރާމް 26.4.1.

 އެކިހިސާބުތަކުން ފުނަ، ދިވެހިރުއް އަދި ނިކަގަސް އެއްކޮށް ރަށުގެ ހޯޑެއްދޫގެގެ ދަށުން މިޕްރޮގުރާމު
މިގޮތަށް .  އެއްހާ ގަސް އިންދުނެވ300ެއި ކައިރި ހިސާބުތަކުގައި ހުޅަނގު ފަރާތު ހޭޅިފަށާ

  . އިދުމުގެ ޕްރޮގުރާމް ބޭއްވުނެވެ   ހުޅަނގުފަރާތުގައި ގަސް ހޯޑެއްދޫގެދެފަހަރެއްގެމަތިން
  
   އެންވަޔަރަމަންޓް ސާވޭ ޕްރޮގުރާމް 36.4.1.

ވެއްޓާއިމެދު މީހުން ހޭލުންތެރި  ތިމާވެށީގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމުގައާއި ތިމާހޯޑެއްދޫގެ މިޕްރޮގުރާމަކީ
 މިސާވޭ ކުރުމުގައި ބައިވެރިވީ. ވެފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ބޭނުމުގައި ކުރި ސާވެއެކެވެ

 . މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ވޮލެންޓިއަރުންނެވެ
  
   ލީފްލެޓް ބެހުމާއި ތިމާވެށީގެ މައުލޫމާތު ދިނުނ46.4.1ް.
 ތިމާވެށީގެ ތަފާތު މައްސަލަތަކާއި މެދު މުޖުތަމައު  ހުރިހާގެޔަކަށްހޯޑެއްދޫގެޕްރޮގްރާމުގައި މި

އަދި ކުނީގެ . ންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ލީފްލެޓް ބަހާ މައުލޫމާތު ދެވުނެވެހޭލު
މައްސަލަ ބޮޑުވެފައިވާތީވެ އެމައްސަލަ ހައްލުކުރެވުމުގެ ގޮތުން ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭ 

 .މައުލޫމާތު ޚާއްސަކޮށް ދެވިފައިވެއެވެ
  
  1ންޝަން ޕްރޮޖެކްޓް ފޭސް  އެޑްމިން އޮފީސް އެކްސްޓެ ހެޑ7.4.1ް

 މިއެސޯސިއޭޝަނާއި ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީގެ ދަށުން އެސޯސިއޭޝަނުގެ އިދާރީ އޮފީހަށް ހޯލެއް 
ގެން ހަދާފައިވާ ން ދަގަޑު ހޮޅިން ވެލްޑިންގ ކޮށްމިގޮތު. އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ

ސްފައިވަނީ މިމަސައްކަތް ގޮ. ންޓް ނިމިފައެވެ ޕަސ90ެހޯލު މިހާރުވަނީ ހިޔާކޮށް ވަށާ ފާރުލުމުގެ 
  .އެސޯސިއޭޝަނުގެ މެންބަރުންނެވެ
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އްހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި އެހެނިހެން ޕްރޮގްރާމްތަ. 4.2
  

   ޕީޓީއޭ  ސްކޫލްސައިކޯ ސޯޝަލް އަވެއަރނެސް ޕްރޮގުރާމް ފޯ ހޯނޑެއްދޫ 4.2.1
އޭ އަށް .ޓީ. ޕްރޮގުރާމަކީ ހޯނދެއްދޫ ސްކޫލުގެ ޕީވައިގެން ހިންގިއެމެރިކަންރެޑްކްރޮސްއިން ފަންޑު ދެއް

އަމާޒުކޮށްގެން ނަފްސާނީ އިޖްތިމާޢީ ދުޅަހެޔޮކަމާއި ބެހޭގޮތުން ބެލެނިވެރިން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ 
  . މެންބަރުން ބައިވެރިވިއެވ22ެއޭގެ .ޓީ. މިޕްރޮގްރާމްގައި ޕީ.ދުގައި ހިންގުނު ޕްރޮގުރާމެކެވެމަޤްސަ

 
  

)ނަޑެއްލާ ޒުވާނުން ( ނަފްސާނީ އިޖްތިމާޢީ ދުޅަހެޔޮކަމުގެ ޕްރޮގުރާމް  2.2.4
މިޕްރޮގުރާމަކީ ގދ ނަޑެއްލާ ޒުވާނުން ނަފްސާނީ އިޖްތިމާޢީ ދުޅަހެޔޮކަމާއި ބެހޭގޮތުން 

ގދ ނަޑެއްލާ ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން . ވުނު ޕްރޮގުރާމެކެވެހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއް
މިޕްރޮގްރާމް .  ޒުވާނުން ބައިވެރިވިއެވ25ެފީހުގައި ބޭއްވުނު މިޕްރޮގުރާމުގައި ނަޑެއްލާގެ ނަޑެއްލާ އޮ

  .ހިންގާފައިވަނީ ނަޑެއްލާ އައިލެންޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސޮސައިޓީ އާއި ނަޑެއްލާ އޮފީސް ގުޅިގެންނެވެ
  

ޑްރަގް ޕްރިވެންޝަން ޕްރޮގުރާމް ޓު ނަޑެއްލާ ޔޫތު 4.2.3
ނުންތަކެއްބައިވެރިވި މިޕްރޮގުރާމުގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާއިން ދިވެހި މުޖުތަމަޢު ނަޑެއްލާގެ ގިނަ ޒުވާ

ސަލާމަތް ކުރުމަށް ރަށުފެންވަރުގައި ޖަމްޢިއްޔާތަށް އިސްނަންގަވައިގެން ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާއި 
އޭޝަނުން މިޕްރޮގުރާމްގައި ފެސިލިޓޭޓް ކޮށްދެއްވީ މިއެސޯސި. ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދެވުނެވެ

މިޕްރޮގްރާމް ހިންގާފައިވަނީ ނަޑެއްލާ . ތަމްރީނުކޮށްފައިވާ މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ މެންބަރުންނެވެ
  .އައިލެންޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސޮސައިޓީ އާއި ނަޑެއްލާ އޮފީސް ގުޅިގެންނެވެ

  
ގެ ގަސްގަހަށް ޖެހޭ ބަލިތަކާއި ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމާއި ބަލިކޮންޓްރޯލްކުރާނޭގޮތު 4.2.4

  މައުލޫމާތޫ ދަނޑުވެރިންނަށް ދިނުން 

ގަސްތަކަށް ޖެހޭ ތަފާތު ބަލިތަކާއި ބެހޭގޮތުން  ހޯނޑެއްދޫގެ ދަނޑުބިންތަކުގައި ހައްދާ މިއީ
ދަނޑުވެރިންއަމިއްލައަށް ކަމާބެހޭ މީހަކާއި ސުވާލުކޮށްގެން އެބަލިތައް ޙައްލުކުރެވޭނޭގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު 

ން ލިބޭ ގެއްލުމާއި ފައިދާ ދަނޑުވެރިންނަށް އޮޅުންފިލުވައިދެއްވުމުގެ އޮޅުންފިލުވައި ތަފާތު ބޭސް ތަކު
މިޕްރޮގުރާމުގައި ދަނޑުތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް . މަޤްސަދުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮގުރާމެކެވެ

ދަނޑުތަކުގައިވާ ގަސްތަކަށް ޖެހިފައިވާ ބަލިތަކާއި ބެހެގޮތުން މައުލޫމާތު ދެއްވީ ކަމާބެހެ ރާއްޖެއިން 
  .މިޕްރޮގްރާމަކީ ހެޑް ބިޒް އިން ފަންޑް ކުރި ޕްރޮގްރާމެކެވެ. ރުގެ ތަޖުރިބާ ކާރެކެވެބޭ
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ސްތަކަށްޖެހޭ ބަލި ދެނެގަތުމާއި، ބައްޔަށް ފަރުވާ ދިނުމާއި ކެމިކަލް ގަސްކާނާ ބޭނުން ގަ 4.2.7

  ލި ގދ މަޑަވެ-ކުރާނެ ގޮތާއިބެގޭ އެއްދުވަހުގެ ސެމިނާ
ށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާއި ގުޅިގެން މަޑަވެލީގެ ގެތަކުގެ މަޑަވެލީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަ

އަދި މަޑަވެލީގެ . ގޯތިތެރޭގައި ހައްދާފައިވާ ގަސްތަކަށްޖެހޭ ބަލިތަކާއި ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތުދެވުނެވެ
ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެގެން މާކެޓަށްނިކުމެފައިވާ އާބްރޭންޑް  އަންހެން 45ގަސް ހެއްދުމަށް ލޯބިކުރާ 

މިޕްރޮގުރާމުގައި މައުލޫމާތުދެއްވީ .  ބޭސް ބޭނުންކުރާނޭ ގޮތާއި ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދެވުނެވެތަކުގެ
މިޕްރޮގްރާމަކީ ހެޑް ބިޒް އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން . ކަމާއިބެހޭ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ތަޖުރިބާކާރެކެވެ

 އެދުމަކަށް އެކޮމެޓީއާއި ގުޅިގެން ކުރިޔަށް މަޑަވެލީ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ
މިޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ހެޑް ބިޒް ގަސްކާނާއާއި މުޑުވަށް މަޑަވެލީ . ހިންގުނު ޕްރޮގްރާމެކެވެ

  .ރަށްޔިތުންނަށް ވިއްކާފައިވެއެވެ

  
   ނަޑެއްލާ ޓްއިންޓްރޮޑަކްޝަން އޮފް ހެޑް ބިޒް  4.2.9

 މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ހެޑް ބިޒް އާއި ޓް ސޮސައިޓީ އާއިވެލޮޕްމެންމިޕްރޮގްރާމަކީ ނަޑެއްލާ އައިލެންޑް ޑި
ރޮގްރާމުގެ ދަށުން ހެޑް ބިޒް އިން މިޕޮ. ރޮގްރާމެކެވެގުޅިގެން އެއްދުވަހުގެ މުއަދަތަށް ހިންގުނު ޕް

. ވިއްކާ ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ ބޭހާއި، ގަސް ކާނާ، އަދި މުޑުވަށް ނަޑެއްލާގައި ވިއްކުނެވެ
 ޕަސެންޓް ނަޑެއްލާ އައިލެންޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސޮސައިޓީއަށް 20ސާގެ މިޕްރޮގްރާމުން ލިބުނު ފައި

  .ހަދިޔާ ކުރެވުނުވެ
  

   1429އީދު ކުޅިވަރު  4.2.10
އަތޮޅު ކޮމެޓީއާއި ރަށުގެ ބައެއް ވިޔަފާރިވެރިންގެ އެހީގެ ދަށުން ހިންގުނު . ރޮގްރާމަކީ ގދމިޕް
އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗަކާއި، ބަށި ، ރޮގްރާމްގައި ބައިބަލާ މުބާރާތަކާއިމިޕް. ރޮގްރާމެކެވެޕް

މިޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން މަސްތުވާ . މެޗެއްގެ އިތުރުން ކޯޑި ކެޑުމުގެ ސަގާފީ ކުޅިވަރު ބޭއްވުނެވެ
  .ތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ކެމްޕެއިނެއް ހިންގުނެވެ

  
  ހުވަދޫ ޔޫތު އެކްސްޖޭން ޕްރޮގްރާމް 4.2.11

ންނާއި ހުވަދު އަތޮޅުގެ ބައެއް ޖަމްއިއްޔާތައް ގުޅިގެން މިއީ މިއެސޯސިއޭޝަނާއި، ވިޔަފާރިވެރި
 35 ޖަމްއިއްޔާއަކުން 18މިޕްރޮގްރާމުގައި ހުވަދު . އެއްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބޭއްވުނު ޕްރޮގްރާމެކެވެ

މިޕްރޮގްރާމުގައި ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ ޚިޔާލާއި ތަޖުރިބާ ހިއްސާކުރުމާއި، . ޒުވާނުން ބައިވެރިވިއެވެ
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އަދި ޕްރްގްރާމުގެ ބައިވެރިންނަށް ހޯޑެއްދޫގެ . ގެ ހަރަކާތެއްގެ ގޮތުން ބޮޑުބެރު ބޭއްވުނެވެއެކުވެރިކަމު
ދާ ށް ކުރެވެމުންމުހިންމު ތަންތަން ދައްކާލުމާއި ތާރީޚީ ބައެއް މައުލޫމާތާއި ޙޯޑެއްދޫގެ ތަރައްގީއަ

   .މަސައްކަތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ދެވުނެވެ
  

  ން ތިނަދޫ ޔޫތް އެންޑް ހޯޑެއްދޫ ޔޫތު ފްރެންޑްލީ ވޮލީ މެޗް ބިޓުވ4.2.12ީ
  މިމެޗުގައި.ވޮލީ މެޗެކެވެ މިއީ ތިނަދޫ ޔޫތު ސެންޓަރާއި މިއެސޯސިއޭޝަނާއި ގުޅިގެން ބޭއްވުނު 

  .މިމެޗް ބޭއްވީ ހޯޑެއްދޫ ވޮލީ ކޯޓުގައެވެ. ޒުވާނުން ބައިވެރިވިއެވެ  42ދެރަށުގެ ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން 
  

  2008 ޔޫތް ކޭމްޕް 4.2.13
މިކޭމްޕްގައި .  ގެ ނަމުގައި އެއްދުވަހުގެ ކޭޕްޕެއް ބެއްވުނެވ2008ެގްރާމުގެ ދަށުން ޔޫތު ކޭމްޕް މިޕްރޮ

މިކޭމްޕްގައި ޒުވާނުންނަށް ދިމާވާ ތަފާތު މައްސަލަތަކުގެ .  ޒުވާނުން ބައިވެރިވިއެވ49ެދެޖިންސުގެ 
ރު ކުރެވޭނެ ގޮތުގެ ތަފާތު ހައްލު ހޯދޭނެ ގޮތްތަކާއި އިޖުތިމާއީ ގޮތުން ޒުވާނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތު

އަދި ތަފާތު ހުނަރު . މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ގޮތުން ވޮލީ މުބާރާތަކާއި ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް ބޭއްވުނެވެ
  .ދައްކާލުމާއި ލަވަބާޒީ ފަދަ ތަފާތު ކުޅިވަރު ކުޅުން އޮތެވެ

  
  ހެޑް ޔޫތު ކޭމްޕް

ން ވާނުންނަށް އެއްކޮށް އެއްތަނަކުމިކޭމްޕަކީ މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވާ ޒު
ދިނުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ލާ ކުޅިވަރުގެ ހަރަކާތްތަށް ބޭއްވުމުގެ ފުރުސަތު ބައްދަލުވެ ޚިޔާލު ބަދަލު ކޮށް

  .  ޒުވާނުން ބައިވެރިވިއެވ59ެ މިކޭމްޕްގައި ދެޖިންސުގެ .ޔޫތު ކޭމްޕެކެވެ
  

  2008 ހެޑް ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް 4.2.22
.  ކުޅިވަރު ފެސްޓިވަލެކެވެ އަހަރީ ޗުއްޓީއާ ދިމާކޮށް ބާއްވާތަކުގެލުރަކު ސްކޫމިއީ ކޮންމެ އަހަ

 އާއި، ހެޑް ޓީން ކަޕް ފުޓްސަލް މުބާރާތް މިފެސްޓިވަލުގައި ހެޑް ޔޫތް ކަޕް އަންހެނުންގެ ވޮލީ
 . ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނީ ހެޑް ޓީން ފުޓް ސަލް މުބާރާތް އެކަންޏެވ2008ެބާއްވަމުން އައި ނަމަވެސް 

މިމުބާރާތުގެ . ބޭއްވި މުބާރާތެކެވެ އަހަރުން ދަށުގެ ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން 20މިމުބާރާތަކީ 
  .ތެރޭގައި މަސްތުވާ ތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ކެމްޕެއިނެއް ހިންގުނެވެ

  
  ރާއްޖޭގައިބޭއްވޭ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވުން. 4.3
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   ޕޮއިންޓްގެ ބައްދަލުވުންކޮމިޔުނިޓީ އޯގަނައިޒޭޝަން ގެ ފޯކަލް 4.3.1
މިބައްދަލުވުމުގައި މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރާއި އެސިސްޓެންޓް އެގްޒެކެޓިވް 

  . ޑިރެކްޓަރ ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ
  

  އޯ މެނޭޖްމެންޓް ވޯކްޝޮޕް.ޖީ. ކޮމިޔުނިޓީ އޮގަނައިޒޭޝަންގެ ފަރާތުން ބޭއްވީ އެން 4.3.2
 މުއްދަތަށް ބޭއްވި މިވޯކްޝޮޕްގައި މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ އެސިސްޓެންޓް މާލޭގައި ހަތަރުދުވަހުގެ

  .އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ
  

   އެންމެން ގުޅިގެން ކުށް މަދުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމ4.3.3ް
ތިނަދޫގައި ބޭއްވި އެންމެން . އެއްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ގދމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސަސް އިން 

  .ޅިގެން ކުށްމަދުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގައި މިއެސޯސިއޭޝަނުން ބައިވެރިވިއެވެގު
  

 ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ޓްރެއިނިންގ އޮން އިލެކްޝަން 4.3.4
  އޮބްޒަރވޭޝަން

 ކޮމަންވެލްޓް ފަންނީ އެހީގެ ދަށުން ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އިން ބޭއްވި
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އޮބްޒާވް ކުރާނެ މީހުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް ބޭއްވުނު ފަސް ދުވަހުގެ ވޯކްޝޮޕްގައި 

  .މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ މެންބވަރަކު ބައިވެރިވިއެވެ
  

  ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ބައްދަލުވުންތަކާއި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވުން 4.4
  

  ބައިވެރިވުންސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގުރާމް ގައި ސެކަންޑް އޭޝިއަން ޔޫތް ވޯކާ 4.4.1
 މަސްދުވަހުގެ 1ދެކުނުކޮރެއާގެ ނެޝަނަލް ޔޫތްސެންޓަރުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ދެކުނުކޮރެއާގައި 

 ވަނަ އޭޝިޔަން ޔޫތް ވޯކާސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްގައި މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ 2ބޭއްވި މުއްދަތަށް 
 ޕޭޕަރ ރެއިނިންގ ޕްރޮގުރާމްގައި ރާއްޖެއާއިން ބައިވެރިވެ ކަންޓްރީޓްމި . މެންބަރަކު ބައިވެރިވިއެވެ

 މިޕްރްގްރާމުގެ ކޯސް ފީ އާއި ކޮރެއާގައި ހުރުމުގެ ޚަރަދު ދެއްވީ .ހުށަހެޅީ މިއެސޯސިއޭޝަނުންނެވެ
އަދި ދެކޮޅު ޓިކެޓް ދެއްވީ ވިލާ . ދެކުނު ކޮރެއާގެ ނޭޝަނަލް ޔޫތު ސެންޓަރުންނެވެ

  .ފައުންޑޭޝަނުންނެވެ
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އޯސް އޭޒް ނޮން . ޖީ. މެލޭޝިޔާގެ ވެރިރަށް ކުއަލަ ލަންޕޫރުގައި އޮތް ވޯކްޝޮޕް އޮން އެން 4.4.2
  ފޯމަލް ލާނިންގ އިންސް ޓިޓިޔުޝަން

މެލޭޝިޔާގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޔޫތު ސެންޓަރުގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މެލޭޝިޔާގެ ވެރިރަށް 
އޯސް އޭޒް ނޮން ފޯމަލް . ޖީ. ބޭއްވި ވޯކްޝޮޕް އޮން އެން ކުއަލަލަމްޕޫރުގައ ހަފްތާއެއްގެ މުއްދަތަށް

ލާނިންގ އިންސް ޓިޓިޔުޝަން ގައި މިއެސޯސިއޭޝަންގެ ތިންމެންބަރުން ބައިވެރިވެ ރާއްޖޭގެ ކަންޓްރީ 
  .ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހެޅުއްވިއެވެ

  
  މީހުން ތަމްރީނުކުރުން 4.5
  

   މެންބަރަކު ތަމްރީނު ކުރުންޓީޝާޓް ޕެއިންޓިންގ ދާއިރާއިން އެސޯސިއޭޝަނުގެ 4.5.1

 ދުވަހަށް ހިންގި ޓީޝާޓް ޕެއިންޓިން ބޭސިކް ކޯހުގައި 10ގދ ތިނަދޫ ޔޫތު ސެންޓަރުގައި 
  ތަ. މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ މެންބަރަކު ބައިވެރި ކޮށް ތަމްރީނު ކުރެވިފައިވެއެވެ

  
  ގަސްކާނާއާއި މުޑުވައް ބޭނުން ކުރާނެ ގޮތުގެ ތަމްރީނު  4.5.2

ގެ ހެޑް ބިޒް އާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ އެހީގައި މހޯޑެއްދޫގައި ބޭއްވުނު މިއެސޯސިއޭޝަނު
ދަނޑުވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕރޮގްރާމެއްގެ ތެރެއިން މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ދެމެނބަރުން 

   .ތަމްރީނު ކުރެވުނެވެ
  

  ޝަން އެމެރިކަން ރެޑް ކްރޮސް އިން ހިންގި ކްރައިސިސް އިންޓަރވެންޝަން ޓެކްނީ 4.5.3
 އެމެރިކަން ރެޑް ކްރޮސް އިން ހިންގި ކްރައިސިސް ތިނަދޫގައި. ގދހަފްތާއެއްގެ މުއްދަތަށް 

އިންޓަރވެނަޝްން ޓެކްނީޝަން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގައި މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ މެންބަރަކު ބައިވެރިކޮށް 
   . ތަމްރީނު ދެވިފައިވެއެވެ

  
  ން ރައިޓްސްޓްރެއިނިންގ އޮފް ޓްރެއިނާސް އިން ހިޔުމަ 4.5.4

މިއެސޯސިއޭޝަނުން ކެނެޑާ ފަންޑުގެ އެހީގައި ގދ ތިނަދޫގައި ހިންގި ޓްރެއިނިންގ އޮފް ޓްރެއިނާސް 
  .  ޒުވާނުން ތަމްރީނުކުރެވިފައިވެއެވ10ެއިން ހިޔުމަން ރައިޓް ޕްރޮގްރާމުގައި މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ 

  
  
  



 16    ހޯޑެއްދޫ އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ޑިވެލޮޕްމެންޓް / 2008އަހަރީ ރިޕޯޓް 

  ރ ސްކިލް ދަސްކޮށް ދިނުންއެސޯސިއޭޝަނުގެ ވޮލެންޓިއަރުންނަށް ބޭސިކް ކޮމްޕިޔުޓަ 4.5.5
 ވޮލުންޓިޔަރަކަށް ބޭސިކް ކޮމްޕިޔުޓަރ ސްކިލްގެ 11މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވާ 

  .ތަމްރީނު ދެވިފައިވެއެވެ
  
  ބައްދަލުވުންތައް. 5

  .ވެއެއެވެޢާންމު ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައި  ބައްދަލުވުމާއި ދ33ެ ވަނަ އަހަރު ހިންގާ ކޮމިޓީގެ 2008
  

  ހިންގާކޮމިޓީއަށް އައި ބަދަލު. 6
ށް ބަދަލު  ވަނައަހަރުގައި އެސޯސިއޭޝަނުގެ ހިންގާކޮމިޓީގެ މަގާމަކ2008ަފާއިތުވެދިޔަ 
  .  ގައިއެވަނީއެވ2.4ެ އެގޮތުން އައިބަދަލުތަށް މިރިޕޯޓުގެ . އައިސްފައިވެއެވެ

  
  ްލިބުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކާމިޔާބީތަށމިހާތަނަށް މިއެސޯސިއޭޝަނަށް . 7
  

ޕްރޮގުރާމުގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވުމުގެ ސެކަންޑް އޭޝިޔަން ޔޫތް ވޯކާސް ޓްރެއިނިންގ  .1
 ފުރުސަތު މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ލިބުން

މެލޭޝިޔާގެ ވެރިރަށް ކުއަލަލަމްޕޫރުގައި ބޭއްވުނު އާސިއާން އެގްޒެކެޓިވް ޔޫތު ދަޔަލޮގްގައި  .2
އިންޓަރނޭޝަނަލްގެ މިސަރަހައްދުގެ ސީ .ޑީ.އުފެއްދި ސީދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ، އެބައް

 ވައިސްޗެެއާމަންކަން މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ މެންބަރަކަށް ލިބުން
 ވަނަ އަހަރު ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ އާންމު ޚިދުމަތުގެ ހިއްވަރު ދިނުމުގެ 2007 .3

  ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ލިބުން- އިނާމްް
ގެ ވެރިރަށް ކުއަލަން ރަންޕޫރުގައި ބޭއްވުނު ވޯކްޝޮޕް އޮން  ވަނަ އަހަރު މެލޭޝިޔ2007ާ .4

ރާއްޖިއިން ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ޑިވެލޮޕިންގ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޔޫތު ލީޑާސް ގައި 
 މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ލިބުން

 މެލޭޝިޔާގެ ވެރިރަށް ކުއަލަން ރަންޕޫރުގައި ބޭއްވުނު ވޯކްޝޮޕް އޮން ނޮން 2008 .5
އިޒޭޝަންސް އޭސް ނޮން ފޯމަލް ލާނިން އިންސްޓިޓިޔުޝަން ގައި ގަވަންމެންޓް އޮގަނަ

 ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ލިބުން
 ދ އަތޮޅު ތަމްސީލުކުރުން. ގައި ގ2007ޔޫތު ޝިޕް  .6
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 8.0  ފައިނޭންޟިއަލް ސްޓޭޓްމެންޓްސް
 

2008 ޑިސެންބަރ  31ންޑެޑް    އިންކަމު އަދި އެކްޕެންޑީޗަރ އެކައުންޓް ފޮރ އިޔާރ އ8.1ެ  
 

އަދަދު އަދަދު ތަފްސީލް
 

އިންކަމް 
ކޮންސްޓުރިބިއުޟަން 
 379,900.00 ގުރާންޓް
 20,425.00 ސަބްކުރިޕްޟަން
 98,712.00 ޑޮނޭޟަން
 

ޓޯޓަލް  499,037.00
 

ްއެކްސްޕެންސަސ 
 
ޕްރޮޖެކްޓް ކޯސްޓް  376,891.00

 53,272.00 އޮޕަރޭޟަނަލް އެކްސްޕެންސަސް
 8,200.00 ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމެންޓް ކޯސްޓް
 18,000.00 ޑިޕްރިސިއޭޟަން
 10,589.00 ރެންޓް
 47,400.00 ޕްރޮގުރާމް މެނޭޖްމެންޓް ކޯސްޓް
 53,272.00 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެކްސްޕެންސަަސް

ޓޯޓަލް އޮޕަރޭޟަނަލ  137,461.00
ލް އެކްސްޕެންސަަސްޓޯޓަ  514,352.00

 
ޑެފިސިޓް (15315.00)

  ރުފިޔ12.85ާ=  ޔޫއެސ1ްހުރިހާ އަދަދުތަކެއްވެސް ވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިން 
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2008 ޑިސެންބަރ 31   ބެލެންސް ޟީޓް އެސް އެޓް 8.2  

 
އަދަދު އަދަދު ތަފްސީލް

އެސެޓްސް 
ކަރަންޓް އެސެޓްސް 

ލެންޓްކޭޟް އެންޑްއީކްވެ  115,321.00
ޓޯޓަލް ކަރަންޓް އެސެޓްސް 115,321.00

 
ފިކްސް އެސެޓްސް   410,000.00
ޓޯޓަސް އެސެޓްސް  525,321.00

 
 ލައިބިލިޓީސް އެންޑް ފަންޑުބެލޭންސްޓޯޓަލް  525,321.00

  ރުފިޔ12.85ާ=  ޔޫއެސ1ްހުރިހާ އަދަދުތަކެއްވެސް ވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިން 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  
  


