
 

 

 
  26/3BDAD/MR/202-MTCC  ނަންބަރު:

 ޕްރެސް ރިލީޒް 
 

 2023ފެބްރުައރީ  21 ،މާލެ، ިދވެހިާރއްޖެ 
 

 ބާއްވައިފި އެމްޓީސީސީން " 2023"ސުޕަރވައިޒަރސް ފޯރަމް 

ބާއްވައިފިއެވެ. އެއް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި ފޯރަމަކީ އެމްޓީސީސީން " 2023"ސުޕަވައިޒަރސް ފޯރަމް 
އެމްޓީސީސީގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޑްރެޖިންގ ޑިވިޜަންއާއި އެޗް.އާރ. ޑިވިޜަން ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފޯރަމެކެވެ. 

ޒަރުންނާއި، ޕްރޮޖެކްޓް ޓީމާއި، ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރޮޖެކްޓް ސައިޓް ސުޕަވައި ގެމި ފޯރަމްގައި ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކު
ސައިޓް ސުޕަަވއިޒަރުން މި ފޯރަމްގައި  88އެންޑް ޑްރެޖިންގ ޑިވިޜަންގެ ވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މިގޮތުން، 

ށް ގެންދިއުމުގައި އެންެމ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ސައިޓް ސުޕަވައިޒަރުންނަކީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ކުިރއަ
އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ މުވައްޒަފުންނެވެ. މިއީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޑްރެޖިންގ ޑިވިޜަންގެ ސުޕަވައިޒަރުންނަްށ 

ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާ ފޯރަމްގެ ނިންމުމުގެ  ބޭއްވުނު މި  މިރޭ އަމާޒުކޮށް ހިންގުނު މިފަދަ ދެވަނަ ފޯރަމެވެ. 
 ވެރިންނާއި ސެޓްފިކެޓް ހަވާުލކޮށްދެއްވީ ސީއީއޯ އަލްފާޟިލް އާދަމް އާޒިމްއެވެ. ބައި

މި ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ސެޝަންތަކެއް ހިންގުނެވެ. މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާ މި ފޯރަމްގެ ބައިވެރިންނަށް 
ސެޝަންތަކުގައި، މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ، އަލްފާޟިލް މުޙައްމަުދ 
އަސްލަމާއި، ސީއީއޯ އަލްފާޟިލް އާދަމް އާޒިމް، ބައިވެރިންނާއި މުޙާތަބް ކުރައްވާ މަޝްރޫޢުތައް ހިްނގުމާއި ގުޅޭގޮތުން މުހިއްުމ 

ސާކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެމްޓީސީސީގެ އެކިއެކި ޑިވިޜަންތަކުގެ ވެރިންނާއި ޓެކްނިކަލް އެކްސްޕަރޓުންވެސް މަޢުލޫމާތުތަކެއް ޙިއް
މިގޮތުން، އެމްޓީސީސީން ހިންާގ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ކޮލިޓީ ރަނަގޅު ކުރުމާއި، ސަރުކާރުން ސެޝަންތައް ނަގައިދެއްވިއެވެ. 

މަޝްރޫޢުތައް ނިންމަން އޮންނަ ވަގުތުގެތެރޭ  ،ގެންދިއުމާއި، ޙަރަދުކުޑަކޮށްބޭނުންވާ އަވަސް މިނުގައި މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް 
މީގެ އިތުރުން، ކުންފުނީެގ އެފިޝެންޓްކޮށް މަޝްރޫޢުތަްއ ނިންމުމާއި ގުޅޭގޮތުން ބައިވެރިން ހޭލުންތެރިކުރެވުނެވެ. 

ތެރެއިން ކުންފުންޏަށް އެންމެ ފައިދާވާގޮތަށް މެޝިނަރީޒްއާއި ވަސީލަތްތައް ބަލަހައްޓާ "ޕްރިވެންޓިވް މެއިޓެނެންސް" ގެ އިމުގު
އޭގެ ބޭނުންކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުންެވސް މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ. އެމްޓީސީސީއަކީ ރައްޔިތުންގެ ކުންފުްނޏެވެ. ވީމާ، އެމްޓީސީސީއާއި 

ގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ރައްޔިތުންނާއި އޮންނަ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާއި، ކުންފުނީގެ އިޖްތިމާޢީ ޒިންމާ
މަސައްކަތްތައް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންނާއި ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މުހިއްމުކަމުގެ މައްޗަށް ފޯރަމްގައި 

އްކާތެރިކަމުގެ އަލިއަޅުވާލެވުނެވެ. އަދި މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މުވައްޒަފުންނާއި ޢާއްމުންވެސް، ސިއްޙީ ގޮތުންނާއި ރަ



 

 

ގޮތުން ބަހައްޓަންެޖހޭ މިންގަނޑުތަކުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލާ މިކަމާގުޅޭ މުހިއްމު މަޢުލޫމާތުތަކެއް ފޯރަމްގެ ބައިވެރިންނާއި 
ޙިއްސާކުރެވުނެވެ. މީގެ އިތުރުން، ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ ހައިސިއްޔަތުން ހިފަހައްޓަންޖެހޭ އަޙުލާޤީ މިންގަނޑުތަކަށް 

 އްޒަފުން ހޭލުންތެރިކުރެވުނެވެ. މުވަ

އެންމެ މުހިއްމު ރައުސްމާލަކީ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނެވެ. މިގޮތުން، މިފަަދ ކުންފުނީގެ އެމްޓީސީސީން ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި 
ފުރުސަތުތައް ހޭލުންތެރިކަމުގެ ފޯރަމްތަކުެގ އިުތރަށް،  ކުންުފނީގެ މުވައްޒަފުންެގ ކުރިއެރުމަށް ސްކޮލަރޝިޕްއާއި ޓްރޭނިންގ 

 2043ފަހިކޮށްދިނުމަކީ އެމްޓީސީސީން ަވރަށްބޮޑު އިސްކަމެއްދީގެން ކުރަމުން އަންނަ ކަމެކެވެ. މިގޮތުްނ، ޭވތުވެދިޔަ އަހަރު، 
 2022ސްކޮލަރޝިޕް އަދި  11ވަނަ އަހަރު  2021އަދި ގަޑިއިރުގެ ޓްރޭނިންގް ފުރިހަމަ ކުރިއެވެ.  26,920މުވައްޒަފުން 
ލަރޝިޕް ފުރުސަތު، ތަފާުތ ރޮނގުތަުކން ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ކިޔެވުމަށް، ުކންފުނީގެ މުވައްޒަފުްނނަްށ ސްކޮ 8ވަނަ އަހަރު 

ކުންުފނީގެ ުއއްމީދަކީ މި ފޯރުކޮށްދޭ ފުުރސަތުތަކުގެ ބޭުނންހިފާ، އެްމީޓސީސީގެ މުވައްޒަފުންނަކީ ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ. 
 ކުންފުންޏަށާއި ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ބޭުނންތެރި ޙިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދޭ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިތިބުެމވެ. 

އިގެ ނަތީޖާވެސް ފެންނަނީ ވަރަށް އުޖާލާކޮންނެވެ. މިގޮތުްނ، އެމްޓީސީސީން އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީ ކުރަން ކުރާ ހޭދަ 
ކަސްޓަމަރުންނާއި ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ޓީމް އެމްޓީސީސީގެ މަޤްބޫލުކަން ވަނީ އެތައް ދަރަޖައަކަށް މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ. 

ކޮމެންޓްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްލުމުންވެްސ  މިކަން، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް، މީސް މީޑިއާގެ ޒަރީޢާއިން ލިބޭ
 އެނގެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން، ބައެްއ ކޮންމެންޓްތައް ތިރީގައި މިވަނީެއވެ. 

https://twitter.com/ifhamh/status/1627199463948435456 

https://twitter.com/baarashuNilam/status/1627011100800851968 

https://twitter.com/ibbrasheed/status/1625413732355678215 

ސީގެ އަމާޒަކީ ހިކުމަތްތެރިކަމާއެކު ވިޔަފާރިތައް ފުޅާކޮށް، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި ކުރިއަށް އެމްޓީސީ
އަހަރު  42ގެންދިޔުމެވެ. ކަސްޓަމަރުންނާއި ޙިއްސާދާރުންނާއި ވިޔަފާރީގެ ބައިވެރިންނާއި ޢާއްމު ރައްޔިތުން، ވޭތުވެދިޔަ 

 ުމން އައި އިތުބާރު ދެމެހެއްޓުމެވެ. ދެގޮތެއްނުވެ ކުންފުންޏަށް ކުރަ

 
 އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:

 1650ހޮޓްލައިން: 
 info@mtcc.com.mv އީމެއިލް: 

   www.mtcc.com.mvވެބްސައިޓް: 
 

https://twitter.com/ifhamh/status/1627199463948435456
https://twitter.com/baarashuNilam/status/1627011100800851968
https://twitter.com/ibbrasheed/status/1625413732355678215
http://www.mtcc.com.mv/

