






ރިޯޕޓް ފެށުން

احَلْمُد ِلِ َربِّ اْلَعاَلِمنَي َوالَعاِقَبة لِْلُمتَِّقنَي والُعْدَواَن إالََّعَلى 
بـُْعوِث َرْحَة لِلَعاملنَِي  

َ
الظاِلِمنَي َوالصَّاَلُة َوالسَّالُم َعلى امل

َوَعلى آلِِه َوأْصَحابِه َوالتابعني هلَْم إبْحَساٍن إىل يْوِم الدِّيِن. 
وبعد.
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ރިޕޯޓަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2012 )މޯލްޑިވްސް 

ސިވިލްއޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ 44 ވަނަ 

މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ތައްޔާރުކުރެވި، އޮތޯރިޓީ 

ނޑައަޅުއްވާފައިވާ  ހިންގުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަ

މިނިސްޓަރއަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކޮންމެ މާލީ 

އަހަރެއް ނިމޭތާ 4 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

ރިޕޯޓެކެވެ. މިއީ މިގޮތުން 2015 ވަނަ އަހަރު މި 

އޮތޯރިޓީ ހިނގާދިޔަގޮތުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓެވެ.
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ފިހުރިސްތު



މިއޮތޯރިޓީއަކީ ޖެނުއަރީ 2012 ގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު:2/2012 )މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން 

އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ސިޔާސަތުތައް 

އެކަށައަޅައި، މަދަނީ ވައިގެދަތުރުފަތުރާބެހޭ އެންމެހާ ޤަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި ހަމަތައް 

ނޑައަޅައި، އެކަންކަން ރާވައި ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި އުފައްދާފައިވާ، ސިވިލް ސަރވިސް ގައި  ކަ

ނުހިމެނޭ ދައުލަތުގެ އިދާރާއެކެވެ. އަދި މި އޮތޯރިޓީއަކީ އަމިއްލަ ނަމުގައި ދަޢުވާކުރުމާއި 

ދަޢުވާ ލިބިގަތުމާއި، މުދާ ހޯދުމާއި މުދާ މިލްކު ކުރުމާއި، ދަރަންޏަށް ޒިންމާވުމާއި، އެމުދަލުން 

ތަސައްރުފުކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ، އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަނީ ވައިގެދަތުރުފަތުރާއި ގުޅުންހުރި 

ނޑައަޅައި،  އެންމެހައި ކަންކަން ހަރުދަނާކަމާއެކު ރާވާ ހިންގާނެ ގޮތްތަކާއި އުސޫލުތައް ކަ

އަދި އެ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރާ ދައުލަތުގެ އިދާރާއެވެ. 

ނޑައަޅުއްވާފައި  މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ ހިންގަމުންދަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަ

ނޑައެޅުމަށް،  ހުންނަވާ މިނިސްޓަރެއްގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުންނެވެ. އަދި އޮތޯރިޓީގެ ސިޔާސަތު ކަ

މަސްޢޫލުވާންޖެހޭ އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޔަން ކުރައްވާފައިވެއެވެ.
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ވިޜަން

މިޝަން

ކް ސިޔާސަތުތައް ޖި ޓެ ރެ ޓް ސް

ވައިގެދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގައި ދުނިޔޭގެ ކުރީސަފުގައި ތިބުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވައިގެދަތުރުފަތުރު ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާއެކު އިޤްތިޞާދީގޮތުން 

ފައިދާކުރުވަނިވި ގޮތެއްގައި ތަރައްގީކުރުމައްޓަކައި ބޭނުންވާ ސިޔާސަތާއި ގަވާއިދުތައް 

އެކުލަވާާލައި ތަރައްޤީކޮށް ހިންގާބެލެހެއްޓުން

ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން އިތުރުކުރުން 

ސިނާޢަތުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ އިޚްތިޔާރުތައް ގިނަކުރުމާއެކު ނެގޭ އަގާ އެއްފެންވަރުގެ 

ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުން

ތިމާވެށީގެ ރޮނގުން ބަލާއިރު އޭވިއޭޝަން ޙަރަކާތްތަކުގެ ޕަރފޯމަންސް ރަނގަޅުކުރަމުން ގެންދިއުން

ރެގިއުލޭޓަރެއްގެ ދައުރު ރަނގަޅަށް އަދާކުރަމުން ގެންދިއުން

ލިބިފައިވާ ވަޞީލަތްތަކާ އެކަށޭނަ ޚިދުމަތެއް ދެވޭ އިދާރާއަކަށްވުން
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އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ފައިޞަލް
ބޯޑު ޗެއަރމަން

 احلمدهللا رب العاملني والصال ة والسالم على رسول
هللا. وبعد

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އޭވިއޭޝަން ސިނާޢަތަކީ ކުރިއެރުމާއި 

ތަރައްގީގެ ދޮރު ވަރަށް ފުޅާކޮށް ހުޅުވިފައިވާ 

ދާއިރާއެކެވެ. އިންވެސްޓްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އަދިވެސް 

އޮތް ސިނާޢަތެކެވެ. ސަރުކާރުގެ އިގްތިޞާދި ތަރައްގީގެ 

އެޖެންޑާގެ ދަށުން އިންވެސްޓް ކުރުމަށް ހުޅުވިފައިވާ 

ތަނަވަސް ފުރުޞަތުތައް މިދާއިރާގައިއަދިވެސް އެބަ 

އޮތެވެ. މިގޮތުން އޭވިއޭޝަން އޮޕަރޭޝަންތައް 

ފެށުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުންތައް ދަނީ 

ލިބެމުންނެވެ. 2015 ވަނަ އަހަރަކީ މިފަދަ އެންމެ 

ގިނަ ހުށަހެޅުންތައް ލިބުނު އެއް އަހަރެވެ. އޮތޯރިޓީން 

ހުއްދަ ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ “ރެގިއުލޭޓަރީ ފްރޭމް 

ވޯކް”ގެ ތެރޭގައި އަދި ނުހިމެނޭ ޙަރަކާތްތައްވެސް އެ 

ހުށަހެޅުން ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ. 

ރާއްޖެއަށް މިދާއިރާއިން ލިބެމުންދާ އިންވެސްޓްމަންޓް 

ފުރުޞަތުތައް ގެއްލިގެން ދިޔަ ނުދިނުމަށް 

އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިފައިވާ ވަޞީލަތްތައް އިތުރުކޮށް 

ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ އިތުރުން މަސައްކަތުގެ ސްޕީޑާއި 

“އެފިޝަންސީ” އިތުރު ކުރުމަކީ ކުރަންޖެހިފައިވާ 

ކަމެކެވެ. އޮތޯރިޓީގައި ވަޞީލަތްތައް ނެތުމާއި 

ތައްޔާރު ނުވެވުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް އަންނަން އޮތް 

އިންވެސްޓްމަންޓް ފުރުޞަތުތަކަށް އަދި އިގްތިޞާދީ 

މަންފާ ލިބޭނޭ އޭވިއޭޝަން ހަރަކާތަކަށް ފުރުޞަތު 

ނޑުމެން މަސައްކަތް  ބީވެގެން ނުދާނޭގޮތަށް އަޅުގަ

ބައްޓަން ކުރަންޖެހެއެވެ. އެހެންކަމުން އޮތޯރިޓީގެ 

ބޯޑުން މަސައްކަތް ކުރަމުން މިދަނީ މިދާއިރާގައި 

ހުރި އިގްތިޞާދީ ފުރުޞަތުތައް އޭގެ އެންމެ ފައިދާ 

ބޮޑު ގޮތެއްގައި ހޯދުމަށް، އޮތޯރިޓީއަށް ބޭނުންވާ 

ވަޞީލަތްތައް ހޯދުމަށެވެ. 

ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއެކު މަސައްކަތްކޮށްގެން 

އަހަރީ ރިޕޯޓް
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ނޑުމެން ގާއިމުކުރަން މަސައްކަތް ކުރާ  އަޅުގަ

ނޑުމެއްނެތި އޮތޯރިޓީގެ  ނިޒާމަކީ މެދު ކެ

ވަޞީލަތްތައް، އޭވިއޭޝަން ޙަރަކާތްތަކާ އަޅާ ކިޔޭ 

މިންވަރަކަށް އިތުރު ކުރެވެމުންދާނޭ އިންތިޒާމުތަކެއް 

ހަމަޖެއްސުމެވެ. އޭވިއޭޝަން ސިނާޢަތުން ރާއްޖޭގެ 

އިގްތިޞާދަށް ލިބެމުންދާ ފައިދާތަކާއަދި ކުރިއަށްހުރި 

އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުން ލިބޭނޭ ނަފާ އާ އަޅާ ބަލާއިރު 

އޮތޯރިޓީގެ ބަޖެޓަކީ ނިސްބަތުން ކުޑަ ޢަދަދެކެވެ. 

އެހެންކަމުން ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީއަށް ބޭނުންވާ 

ވަޞީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދެވޭނޭ ބަޖެޓު އަބަދުވެސް 

ހަމަޖެހިފައި އޮތުމަކީ އިގްތިޞާދީ ގޮތުން ފައިދާ ހުރި 

ނޑު ދެކެމެވެ. ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ކަމެއްކަމުގައި އަޅުގަ

ދާއިރާ ފުޅާކުރުމާއި ރާއްޖޭގެ އެއާޕޯޓްތައް ތަރައްގީކޮށް 

ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމު ކުރެވޭނީ 

“މެޗުއަރ” އަދި ވަޞީލަތްތައް ލިބިފައިވާ ސިވިލް 

އޭވިއޭޝަން އޮތީރިޓީއެއް އޮވެގެން ކަމުގައިވާތީ 

އޮތީރިޓީއަށް އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓް ދިނުމަކީ އެއްވެސް 

މުއައްސަސާއަކުން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. 

އެއީ އަދުގެ ސަރުކާރުން އިގްތިޞާދު ކުރިއެރުވުމަށް 

ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތާ ގުޅޭ ގޮތަކީ އިގްތިޞާދީ މަންފާ 

ލިބޭނޭ ހުރިހާ ދޮރެއް އަބަދުވެސް ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓުން 

ކަމުގައިވާތީއެވެ. އޮތޯރިޓީއަށް ލިބޭ ބަޖެޓާއި ލިބިފައިވާ 

ވަޞީލަތްތައް ބޭނުން ކުރަނީ އޮތޯރިޓީއަށާއި ދައުލަތަށް 

އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮތުގެ މަތީން އެކަމަށްޓަކައި 

ހެދިފައިވާ ގާނޫނުތަކާއި ގަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތަށްކަން 

އޮތޯރިޓީގެ އޯޑިޓް ރިޕޯޓުތަކުން ވަރަށް ސާފުކޮށް 

ފެންނަން ހުންނާނެއެވެ. 

މި ސިނާޢަތް ތަރައްޤީކޮށް ލިބޭ ފައިދާ އިތުރުކުރުމަށް 

އަމާޒު ހިފާއިރު ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފެންވަރު 

ނޑުމެން އެއްފަރާތްކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އެންމެ  އަޅުގަ

ފުރިހަމަ ގޮތެއްގައި ހިންގޭ އޭވިއޭޝަން ޙަރަކާތަކީ 

“ޕްރޮޑަކްޝަން” އާއި “ސޭފްޓީ” ބެލެންސް ކުރެވިގެން 

ކުރިއަށް ގެންދެވޭ އޮޕަރޭޝަންތަކެވެ. އެހެންކަމުން 

ނޑުމެން ކުރާ  ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސް ކުރުމަށް އަޅުގަ

މަސައްކަތުގައިވެސް ސަލާމަތްތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް 

ގެންގުޅޭ މިންގަޑަށް ދޫދީގެން ނުވާނެއެވެ. އޮތޯރިތީޓީން 

ދަމަހައްޓަންވާނީ އޭވިއޭޝަން ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް 

ލިބިދޭންޖެހޭ ސަލާމަތްތެރިކަމުގެ މަސްލަޙަތެވެ. 

ނޑުމެންގެ  “ސަލާމަތްތެރިކަން ފުރަތަމަ” އެ މޮޓޯ އަޅުގަ

މަސައްކަތުގައި ތަންފީޒުވާން ވާނެއެވެ. މި ރޮނގުން 

ވިސްނާއިރު، ސަލާމަތްތެރިކަމުގެ މިންގަޑު ބަޔާންކުރަނީ 

ޢަމަލު ކުރެވޭ ގަވާޢިދުތަކުގައެވެ. ވުމާއެކު ކޮންމެ 

ޙަރަކާތަކަށް ހުއްދަ ދިނުމުގެ ކުރީން އެކަމާ ގުޅޭ ހުރިހާ 

ބަހާއެއް ހިމެނޭ ގަވާޢިދުތަކެއް އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ. 

ރާއްޖޭގެ އޮތޯރިޓީންވެސް އަމަލުކުރަނީ މިދެންނެވި 

ފަލްސަފާގެ ދަށުން ކަމުގައި އުފަލާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ. 

އޭވިއޭޝަން ސިނާޢަތަކީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުން 

ބަލާއިރުވެސް އަބަދުވެސް ބަދަލުވަމުން އައު 

ޓެކްނޮލޮޖީތައް ތަޢާރަފު ކުރަމުންދާ ދާއިރާއެކެވެ. 

ރާއްޖެއަށްވެސް އެ ބަދަލުތައް ތަޢާރަފުވެ އޭގެ 

އަސަރުތައް ކުރަމުންދާނެއެވެ. ބައެއް ކަންކަމަކީ 

ފަރުވާތެރިކަމާއެކު އެދެވޭ ފިޔަވަޅުތަކެއް ނާޅައިފިނަމަ 

އެކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރާނޭ ބަދަލުތަކެކެވެ. 

ނޑު ދެކޭ ގޮތުގައި  އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަ

ނޑުމެން ވާންވާނީ އައު ބަދަލުތަކާއި އީޖާދުތަކަށް  އަޅުގަ

މަރުހަބާ ކިޔާ ބަޔަކަށެވެ. ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ކުޑަކޮށް 

އެ ބަދަލުތަކުން ލިބެން އޮތް އެންމެ ބޮޑު ފައިދާއެއް 

ހޯދުމަށް ތައްޔާރަށް ތިބި ބަޔަކަށެވެ. ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ 

އޮތޯރިޓީތަކަށްވެސް މިހާރު އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް 

ދިމާވެފައިވަނީ ވިޔަފާރީގެ ބޭނުންތަކަށް ޑްރޯން ދުއްވުމާ 

ގުޅޭ ޙަރަކާތްތައް “މޮނިޓަރ”ކޮށް ހުއްދަ ދެވޭނޭ 

ނިޒާމެއް އެކުލަވާލުމުގަވެ. އެކަމާ ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް 

ރާއްޖޭގެ އޮތޯރިޓީންވެސް މިހާރު ވަނީ ފަށާފައެވެ.

މި ސިނާޢަތާ ގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް ބައްޓަން ކުރަންވާނީ 

އިގްތިޞާދީ އަދި އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން ފައިދާ އިތުރު 

ކުރެވޭނޭ ގޮތަށެވެ. މި ގޮތުން ބަލާއިރު ރާއްޖޭގެ 

ސަރުކާރުން އޭވިއޭޝަން ދާއިރާގެ ތަރައްގީއަށް 

އަހަރީ ރިޕޯޓް

2015
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ދެއްވަނީ އެއްވަނަ ދަރަޖައިގެ އިސްކަމެކެވެ. އެކަމުގެ 

ހެއްކަކީ ދުނިޔޭގެ ތަރައްގީވެފައިވާ ގައުމުތަކުގައި 

އަމަލުކުރާ އުޞޫލުން ވަކި މުއައްސަސާއެއްގެ ގޮތުގައި 

ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ އުފައްދައި އެކަށީގެންވާ 

ވަޞީލަތްތައް ލިބިގެންދާނޭ ޤާނޫނީ އިންތިޒާމު 

ހިމެނޭގޮތަށް “މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން 

އޮތޯރިޓީ ގެ ޤާނޫނު” އެކުލަވާލައި 2012 ވަނަ އަހަރު 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވަނީ ފާސްކޮށްދެއްވާފައިވުމެވެ. 

ކޮންމެ ސަރުކާރަކުންވެސް މި ދާއިރާއަށް ދެމުންދާ 

އަހަންމިއްޔަތުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އޮތޯރިޓީ މިވަނީ 

“މެޗުއަރ” ލެވަލްއަކަށް އާދެވިފައެވެ. ޚާއްޞަ 

ގޮތެއްގައި އަދުގެ ސަރުކާރުން މިދާއިރާއަށް ދެއްވާ 

ނޑުމެންގެ  ޚާއްޞަ ސަމާލު ކަމުގެ ސަބަބުން އަޅުގަ

އޮތޯރިޓީ މިހާރު ހިނގަމުން މިދަނީ އޭވިއޭޝަން ދާއިރާ 

އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ ގައުމުތަކުގެ އޮތޯރިޓީތައް ހިނގާ 

މަގުންނެވެ. 

އޭވިއޭޝަން ދާއިރާ ތަރައްގީވެފައިވާ ގައުމުތަކުގެ 

އޮތޯރިޓީތަކުން މަސައްކަތް ކުރާ ފެންވަރުގައި 

ނޑުމެންނަށް ހިފަހައްޓާލެވެނީ ސިވިލް  އަޅުގަ

އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެގާނޫނުގެ ސަބަބުންނެވެ. 

ނޑުގެ  ނޑުމެންގެ އަމާޒަކީ ޤާނޫނީ އޮނިގަ އަޅުގަ

ތެރެއިން އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިފައިވާ އިޚުތިޔާރުތައްއަދި 

ޤާނޫނުގެ މަފްހޫމާއި މަޤުޞަދުތައް ޙާޞިލުވާނޭ ގޮތަށް 

އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ފުޅާކޮށް ހަރުދަނާ ކުރުމެވެ. 

މި ސިނާޢަތުން ރާއްޖެއަށް ލިބެމުންދާ ފައިދާތަކަށް 

ރިޢާޔަތް ކުރާއިރު ޤާނޫނުގެ ފައިދާ އޭގެ އެންމެ އެދެވޭ 

ނޑުމެން  ގޮތުގައި ރާއްޖެއަށް ލިބެމުން ދާކަމީ އަޅުގަ

ފަޚުރުވެރިކަމާ އުފާވެރިކަމާއެކު ފާހަގަ ކުރާ ކަމެކެވެ. 

އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުން މަސައްކަތް މިކުރަނީ ދުނިޔޭގެ 

ފެންވަރުގައި ގަބޫލު ކުރެވޭ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް 

ހިނގާ “މެޗުއަރ” މުއައްސަސާއެއްގެ ގޮތުގައި 

ނޑުމެން  ރާއްޖޭގެ އޮތޯރިޓީ ދެމެހެއްޓުމަށެވެ. އަޅުގަ

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެ މަސައްކަތުގައި ދެމި ތިބޭނަމެވެ. 

ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީއަށް ވަޞީލަތްތައް 

ފޯރުކޮށްދީ މި ދާއިރާ ތަރައްގީކޮށް އިގްތިޞާދީ ފައިދާ 

އިތުރު ކުރުމަށް މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ދެއްވާ އިސްކަމާއި 

ކުރައްވާ އަގު ހުރި މަސައްކަތަށްޓަކައި އޮތޯރިޓީގެ 

މިނިސްޓަރ އޮނަރަބަލް މޫޒާ ޒަމީރަށް ފަށްފަށުން 

ޝުކުރު އަދާ ކުރަމެވެ. ހަމަ އެއާއެކު މިދާއިރާ ތަރައްގީ 

ކުރުމަށް ގެންގުޅުއްވާ ހަރުދަނާ ވިސްނުންފުޅާއި 

ހަރުދަނާ ސިޔާސަތުތައް ފާހަގަކޮށް ރާއްޖޭގެ އިއްޒަތްތެރި 

ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބަލް ޢަބްދުهللا ޔާމީން 

ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމަށް ނުހަނު އިޚުލާޞްތެރިކަމާއެކު 

ޝުކުރު އަދާ ކުރަމެވެ. 

ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީއަށް މަގު ދައްކައި 

ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑު 

ޑިރެކްޓަރުން އަދާ ކުރައްވާ މުހިންމު ދައުރު ފާހަގަ 

ކުރަމެވެ. އެބޭފުޅުން އޮތޯރިޓީގެ ކުރިއެރުމާއި 

ތަރައްޤީއަށް ދެއްވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ސަމާލު ކަމެކެވެ. 

އެހެންކަމުން އެބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ޚާއްޞަ 

ޝުކުރެއް އަދާ ކުރަމެވެ. އޮތޯރިޓީގެ ގާނޫނާއި 

ބޯޑުން ފާސްކޮށްފައިވާ ގަވާޢިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކާ 

އެއްގޮތަށް ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ހުސައިން ޖަލީލް އޮތީރިޓީ 

ނޑާއި ބޯޑު  ހިންގަވަމުން ގެންދަވާ ގޮތަށް އަޅުގަ

ޑިރެކްޓަރުންގެ ފުރިހަމަ ތާޢީދާއި ތަޢުރީފުގެ ބަސްތައް 

ރައްދުކޮށް ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ. އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑާއި 

ޗީފް އެގްޒެކެޓިވްގެ އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތަށް އޮތޯރިޓީ 

ހިންގުމުގައި މެނޭޖްމަންޓް ޓީމުން ކުރާ މަސައްކަތަށް 

ޝުކުރު އަދާ ކުރަމެވެ. “މެޗުއަރ” އޮތޯރިޓީއެއްގެ 

ގޮތުގައި ދެމި ތިބުމަށް އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުން 

ކުރަމުންގެންދާ މިންނެތް މަސައްކަތަށް އައްސަރި ބަހާ 

ސާބަސް ދީ ޝުކުރު އަދާކުރަވެމެވެ.  

ސަރުކާރުގެ ހަރުދަނާ ސިޔާސަތުތަކާ އެއްގޮތަށް 

ނޑުމެން މިކުރާ މަސައްކަތުގައި ބަރަކާތްލައްވާ  އަޅުގަ

ކާމިޔާބީ މިންވަރު ކުރައްވާށިއެވެ. އާމީން!
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ޮއޯތރިޓީގެ ޗީފްއެގްޒެކެޓިވްގެ ބަޔާން

އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޖަލީލު
ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް

އިންޓަނޭޝަނަލް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޯގަނައިޒޭޝަން 

)އައިކާއޯ( އިން 2014 ން ފެށިގެން 2018 ވަނަ 

އަހަރާ ހަމައަށް ތަންފީޒު ކުރުމަށް “ނޯ ކަންޓްރީ 

ލެފްޓް ބިހައިންޑް” ގެ ނަމުގައި ޕްރޮގްރާމެއް ވަނީ 

ފަށާފައެވެ. އައިކާއޯގެ “ސްޓޭންޑަޑްސް އެންޑް 

ރިކޮމެންޑަޑް ޕްރެކްޓިސަސް )ސާޕްސް(” އެއް 

ހަމައެއްގައި އަދި އެއް ފެންވަރެއްގައި މެމްބަރު 

ގައުމުތަކުން ތަންފީޒު ކުރަމަށް މި ކެމްޕެއިންގެ 

ތެރެއިން އެހީވެދޭނެއެވެ. ސޭފްޓީ އޯޑިޓްތަކުން ފާހަގަ 

ކުރެވިފައިވާ “ސިގްނިފިކަންޓް ސޭފްޓީ ކޮންސާން”ތައް 

ޙައްލުކޮށް ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭ 

ނޑިތައް ޙާސިލުކުރުމަށް އައިކާއޯއިން ކުރާ  ނޑުދަ ލަ

މަސައްކަތްތަކަށްވެސް އެހީވެދޭނެއެވެ. މިޕްރޮގްރާމުގެ 

ނޑު އަމާޒަކީ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ޔަގީން  މައިގަ

ކުރެވިފައިވާ، ދަތުރުވެރީންނަށް ބަރޯސާވެވޭނޭ، އަދި 

އިޤުތިޞާދީ ގޮތުންނާއި އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން ފައިދާ 

ލިބެމުންދާ ވައިގެ ދަތުރު ފަތުރުގެ ނިޒާމެއްގެ ފައިދާ 

ލިބެމުން ދިއުމެވެ. 

ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ސާޕްސްތަކަށް ޢަމަލުކޮށް 

ތަންފީޒުކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމެއް ފެށިގެންދާއިރު، 

ދިވެހިރާއްޖެ މިވަނީ މި ރޮނގުން ކުރިއެރުންތަކެއް 

ހޯދައި “މެޗުއަރ ސްޓޭޓް” ގިންތިން ޖާގަ ހޯދާފައެވެ. 

އެހެންކަމުން އޮތޯރިޓީގެ މިހާރުގެ އަމާޒަކީ ގާއިމު 

ކުރެވިފައިވާ ހުރިހާ ނިޒާމުތަކެއް އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް 

ނޑައެޅިފައިވާ  ތަރައްގީ ކުރުމެވެ. އަދި ކުރުމަށް ކަ

މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަ ކުރަމުން ގެންދިއުމެވެ. 

2015 ވަނަ އަހަރަކީ އޮތޯރިޓީގެ “ސަވައިލެންސް 

އޮތޯރިޓީގެ ޗީފްއެގްޒެކެޓިވްގެ ބަޔާން

 احلمدهللا رب العاملني والصال ة والسالم على رسول
هللا. وبعد
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ޕްރޮގްރާމް” އެންމެ ފުރިހަމައަށް ތަންފީޒު ކުރެވުނު 

އަހަރެވެ. އެކި ދާއިރާތަކުން ކުރުމަށް ލާޒިމު 

ކުރާ މިންވަރަށް ހުރިހާ އޯޑިޓްތަކެއް ކުރެވުނެވެ. 

އެހެންކަމުން ސަލާމަތްތެރިކަމުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު 

ކުރުމާ ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް މިދަނީ އެކަށީގެންވާ 

ދުވެއްޔެއްގައި ކުރެވެމުންނެވެ. 

މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރު ފަތުރުގެ ދާއިރާ 2015 

އަހަރުވެސް ވަނީ ކުރިއަރާފައެވެ. ބައިނަލް އަގުވާމީ 

ރޫޓްތަކުން ދަތުރުކުރި ފަސިންޖަރުންގެ ޢަދަދު 2014 

ވަނަ އަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު 2% އިތުރުވެފައި ވާއިރު 

އެތެރޭގެ އުދުހުންތައް ބޭނުން ކުރި ދަތުރުވެރިންގެ 

ޢަދަދު ވަނީ އެ މުއްދަތުގައި 13% އިތުރުވެފައެވެ. 

ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ދުއްވާ މަތިންދާ ބޯޓު 

ތަކުގެ ޢަދަދު 2014 ވަނަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު %9 

އިތުރުވެ އެ ޢަދަދު 2015 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު 

ހުރީ 81 ގައެވެ. 

2015 ވަނަ އަހަރު އޮތޯރިޓީން އެންމެ ބޮޑަށް 

ފޯކަސް ކުރެވުނު ދާއިރާއަކީ ސޭފްޓީ މެނޭޖްމަންޓް 

ސިސްޓަމް އެކުލަވާލައި ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ. 

މިގޮތުން “ސޭފްޓީ ރިވިއު މީޓިންގ” ގެ ނަމުގައި 

މޯލްޑިވްސް އޭވިއޭޝަން ސޭފްޓީ ޕްރޮގްރާމް )މާސްޕް( 

އަދި ސޭފްޓީ މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް )އެސް 

އެމް އެސް( އެކުލަވާލާ ތަންފީޒުކުރުމަށް ބޭއްވޭ 

ސިލްސިލާ 8 ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނެވެ. އޮތޯރިޓީގެ 

އިންސްޕެކްޓަރުންގެ ވަގުތާއި ހަކަތަ މިކަމަށް ހޭދަ 

ކުރެވެނީ “މާސްޕް” ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ތަންފީޒުކުރުމަށް 

އޮތޯރިޓީން ބޭނުންވާތީއެވެ. މި ދާއިރާއަށް 

އަމާޒުކޮށްގެން އިންޑަސްޓްރީގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ޖުމްލަ 

9 ތަމްރީނު ސެޝަނެއް ބޭއްވުނެވެ. ތަމްރީނުތައް 

އަމާޒު ކުރެވުނީ ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް، ވައިލްޑް ލައިފް 

މެނޭޖްމަންޓް އަދި އިންސިޑެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން 

މި ދާއިރާތަކަށެވެ. 

މިދިޔަ އަހަރު ހިންގުނު އެންމެ ބޮޑު މަޝްރޫޢަކީ 

ވައިގެ ދަތުރު ފަތުރުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް 

އެކުލަވާލާފައިވާ ފްލައިޓް އޮޕަރޭޝަން އާ ބެހޭ 

ގަވާޢިދުތަކާއި މަތިންދާ ބޯޓުގެ ފަޅުވެރިންނަށް 

ލައިސެންސް ދިނުމާ ބެހޭ ހުރިހާ ގަވާޢިދުތަކެއް މުޅިން 

އޯވަހޯލްކޮށް ހުރިހާ ޙަރަކާތެއް ހިމެނޭގޮތަށް އައު 

ސެޓެއް ތަޢާރަފު ކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ. 2014 ވަނަ 

އަހަރު އެ ރެގިއުލޭޝަން ސެޓް ނެރެވުނު ނަމަވެސް 

“ރެގިއުލޭޝަން ވޯކިނގް ގްރޫޕް” ބައްދަލުވުންތައް 

ބޭއްވެން ފެށުނީ 2015 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެއީ 

“ޔޫރަޕިއަން އޭވިއޭޝަން ސޭފްޓީ އޭޖެންސީ 

)އިއާސާ(” އާ އެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށް 

އެފަރާތުގެ ކަމާގުޅޭ މާހިރުންގެ ބައިވެރިވުމާއެކުއެވެ. 

2015 ނޮވެމްބަރ 22 ގައި މި ޕްރޮޖެކްޓް 

އިފްތިތާޙު ކޮށްދެއްވީ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ 

މިނިސްޓަރ، މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް އޮނަރަބަލް 

މޫސާ ޒަމީރެވެ. މި ވޯކިންގ ގްރޫޕް ބައްދަލުވުންތައް 

ކުރިއަށް ގެންދަނީ “ސައުތް އޭޝިއަން ރީޖަނަލް 

އިނިޝެޓިވް )ސާރި(” އަދި “ކޯޕަރެޓިވް ޑިވަލޮޕްމަންޓް 

އޮތޯރިޓީގެ ޗީފްއެގްޒެކެޓިވްގެ ބަޔާން

މިއޮތޯރިޓީ އުފެދުނު ފަހުން ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން 

ޔަޤީން ކުރުމުގެ ޙަރަކާތްތަކުން އިޤުތިޞާދީގޮތުން 

ދެމެހެއްޓެނިވި ސިނާޢަތެއް ބިނާކޮށް، ދެމެހެއްޓުމުގެ 

ޙަރަކާތްތައް ފެށިފައިވާކަން އެއީ މުޅި ސިނާޢަތަށް 

ލިބިފައިވާ ވަރަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެކެވެ. މިއީ ކުޑަ އަދި 

ވަޞީލަތްތައް މަދު ޤައުމެއް ނަމަވެސް ސަރަޙައްދީ 

ބައެއް ޤައުމުތަކާ އަޅާބަލާއިރު މިސިނާޢަތް 

ފުރާފުރިހަމަ ވަމުންދާ ކަމުގެ ޢަލާމާތެކެވެ.
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އޮފް އޮޕަރޭޝަނަލް ސޭފްޓީ އެންޑް ކޮންޓިނިއުއިންގ 

އެއާވާދިނަސް – ސައުތު އޭޝިއާ )ކޮސްޕެކް – 

ސައުތު އޭޝިއާ(” އަށް ދަޢުވަތުދީ މެމްބަރު ގައުމުތައް 

ބައިވެރިކޮށްގެންނެވެ. އިއާސާއިން އެކުލަވާލާފައިވާ 

ގަވާއިދުތައް އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ރާއްޖެއިން 

އެކުލަވާލި މި ގަވާޢިދުތަކުގެ ސަބަބުން ވައިގެ ދަތުރު 

ފަތުރުގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ސަލާމަތްތެރިކަމުގެ ފެންވަރު 

މަތިވެގެންދާނެއެވެ.

މި ސިނާޢަތުގެ ނަފާއާއި ފައިދާ އިތުރުވެ ދިވެހި 

އިގުތިޞާދަށް ލިބޭ ކުރިއެރުންތައް އިތުރުވެގެން 

ދާއިރު އަދިވެސް ރާއްޖެއިން ހުއްދަ ނަގައިގެން 

ކުރިއަށް ގެންދަނީ ކޮމާޝަލް އޮޕަރޭޝަނަކާއި 

ކޮމާޝަލް އެއާޓްރާންސްޕޯޓް ގެ ޚިދުމަތްތަކެވެ. މި 

ދެ ޚިދުމަތުގައިވެސް ބޭނުން ކުރަވެނީ “ފިކްސްޑް 

ވިންގް” އެއާކްރާފްޓް ތަކެވެ. އެހެންކަމުން މި 

ދާއިރާގެ މަންފާ އިތުރު ކުރުމަށް ރެކްރިއޭޝަނަލް 

ޙަރަކާތްތައްފަދަ ޖެނެރަލް އޭވިއޭޝަން އޮޕަރޭޝަންތަކާއި 

“ރޯޓަރީ ވިންގް” އެއާކްރާފްޓްތަކަށް ހުއްދަ ދެވޭނޭ 

ގޮތަށް އޮޕަރޭޝަންސް ގަވާއިދުތައް މިހާރު މިވަނީ 

އެކުލަވާލެވިފައެވެ. އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ ކައިރި 

މުސްތަޤުބަލެއްގައި ވައިގެ ދަތުރު ފަތުރާ ގުޅޭ އިތުރު 

ވައްތަރުތަކުގެ ޚިދުމަތްތައް ރާއްޖޭގައި ފެށިގެންދާނެއެވެ. 

ގަވާއިދުތައް މުރާޖަޢާކޮށް ބަދަލު ކުރުމަށް ކުރެވޭ 

މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އެއާ ނެވިގޭޝަން އަދި 

އޭރޯޑްރޯމް ދާއިރާއިންވެސް ގިނަ ގަވާޢިދުތަކެއް 

ބަދަލުކޮށް ޝާއިޢު ކުރެވުނެވެ. އަދި ބައެއް 

ގަވާޢިދުތައް ބަދަލު ކުރުމަށް “ނޯޓިސް އޮފް ޕްރޮޕޯޒްޑް 

ރޫލް މޭކިންގ )އެން ޕީ އާރު އެމް(” ނެރެވުނެވެ. 

މިދާއިރާއިން އެންމެ ފާހަގަ ކުރެވެނީ އައިކާއޯއިން 

ރާއްޖެ ހިމެނޭ ގޮތަށް އެކުލަވާލި “ވޯޓަރ އޭރޯޑްރޯމް 

ސްމޯލް ވޯކިގް ގްރޫޕް” އިން ތައްޔާރު ކުރި ގަވާޢިދު 

އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ސާމްޕަލް ރެގިއުލޭޝަންގެ ގޮތުގައި 

އައިކާއޯއިން ބަލައިގެންފައިވުމެވެ. ހަމަ މިއާއެކު 

2017 ގެކުރިންވޯޓަރއެރޮޑްރޯމްސްއާ ގުޅޭ ސްޓޭން

ރޑްސްހެދުމުގެމަސައްކަތްވަނީމި ވޯކިންގ ގުރޫޕާއި  ޑަ

ހަވާލުކުރެވިފައެވެ. ރާއްޖެފަދަ ވޯޓަރ އެރޯޑްރޯމް 

އޮޕަރޭޝަންތައް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ހިންގަމުންދާ 

ގައުމަކަށް މިއީ އުފާވެރު ޚަބަރެކެވެ. އަދި މި 

މަސައްކަތުގައި އިސް ދަރުރެއް އަދާ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު 

ލިބިފައިވާތީ ވަރަށް އުފާވެރި ކަމާއެކު އައިކާއޯއަށް 

ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ. 

މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރު ފަތުރާ ގުޅޭ އެންމެހާ 

ޙަރަކާތްތަކުގެ ސަލާމަތްތެރިކަމުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު 

ކުރަމުން އައު ޙަރަކާތްތަކަށް މަގު ކޮށަމުން ދާއިރު 

އޮތޯރިޓީގެ ޗީފްއެގްޒެކެޓިވްގެ ބަޔާން

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިފައިވާ ކާމިޔާބީގެ އެންމެބޮޑު 

އަޞްލަކީ ގާނޫނީގޮތުން މިސިނާޢަތަށް ލިބިފައިވާ ބާރުތަކާއި 

އިޚުތިޔާރުތަކެވެ. އަދި މި އޮތޯރިޓީގެ  އެންމެ ބޮޑު ރައުސުލްމާލުކަމަށްވާ 

ލޮބުވެތި މުވައްޒަފުންގެ ގާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖެއާއި 

ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ދެވުނު ޓްރޭނިންތަކެވެ.

‘‘

އަހަރީ ރިޕޯޓް

2015

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ 
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އޮތޯރިޓީން މިހާތަނަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ 

“އިވެލުއޭޝަނެއް” ހެދުމަކީ މި ދާއިރާގެ އިތުބާރު 

އިތުރު ކުރުމަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. އެގޮތުން މިހާރު 

ޢަމަލު ކުރެވެމުންދާ އުޞޫލުތަކާއި ހުއްދަ ދިނުމުގައި 

ގެންގުޅޭ ހަމަތައް ބަލައި އިތުރު ޙަރަކާތްތަކަށް 

ހުއްދަ ދިނުމަށް ތައްޔާރު ވެވިފައިވާ މިންވަރު ހާމަ 

ވެގެންދާނެއެވެ. އޮތޯރިޓީން ގަސްތު ކުރަނީ “ސޭފްޓީ 

މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް” ގައި ހިމެނޭ “ކޮމްޕޯނަންޓް” 

ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ “ރިސްކް އެސެސްމަންޓް” 

އެއް ހެދުމަށެވެ. ބައިނަލް އަގުވާމީ ގޮތުން އެފަދަ 

މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި ރަނގަޅު “ރެޕިއުޓޭޝަން” 

އެއް ހޯދާފައިވާ ފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްގެންނެވެ. މިފަދަ 

“އެސެސްމަންޓް” އެއްގެ ސަބަބުން، އޮތޯރިޓީގެ 

ނޑިތައް ޙާޞިލު ކުރުމަށް ނެގޭނޭ އެންމެ ކުރު  ނޑުދަ ލަ

އަދި ސީދާ މަގު އޮޅުން ފިލައިގެންދާނެއެވެ.

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަދި ޚިދުމަތް 

ފޯރުކޮށްދޭ މުއައްސަސާއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ފެންވަރު 

ރަނގަޅު “އެފިޝަންޓް އޯގަނައިޒޭޝަނަކަށް” 

ނޑުމެންގެ ސްޓްރެޓެޖީއެކެވެ. މިގޮތުން  ވުމަނީ އަޅުގަ

ކުރެވޭ މަސައްކަތުން ލިބިފައިވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ފޮނި 

ކާމިޔާބީއެކެވެ. 2014 ވަނަ އަހަރެކޭ އެއްގޮތަށް 

2015 ވަނަ އަހަރުވެސް އޮތޯރިޓީ އޯޑިޓް ކުރުމަށްފަހު 

ދައުލަތުގެ އޯޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނެރުއްވާފައިވަނީ “އަން 

ކޮލިފައިޑް” އޯޑިޓް ރިޕޯޓެކެވެ. އެކަމާ ގުޅޭ ތަފުޞީލު 

މި ރިޕޯޓުގެ ފަހު ބައިގައި އެވަނީއެވެ. ހިންގުމުގެ 

ރޮނގުން އަދި ދައުލަތުގެ ވަޞީލަތްތައް ގާނޫނާ 

ގަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ބޭނުންކުރުމުގެ އުޞޫލުތަކާ 

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން މަސައްކަތް ކޮށްގެން 

ނޑުމެންނަށް ލިބިފައިވާ މި ކާމިޔާބީ އުފަލާއެކު  އަޅުގަ

ފާހަގަކޮށް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑަށާއި އިސްވެރިންނަށް އަދި 

ހީވާގި މުވައްޒަފުންނަށް ހަންހާރަވެތި ޝުކުރެއް އަދާ 

ކުރަމެވެ. 

އޮތޯރިޓީ ހިންގުމަށް ނުހަނު އިސްކަމެއް ދެއްވާ، 

ނޑުމެންނާ ވަރަށް ގާތުން މަސައްކަތް  އަޅުގަ

ކުރައްވާ އަގު ހުރި އިރުޝާދު ދެއްވާ ކަމަށްޓަކައި 

ނޑުމެންގެ މިނިސްޓަރ އޮނަރަބަލް މޫސާ  އަޅުގަ

ޒަމީރަށް ހިތުގެ ފުންމިނުން ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ. 

ދުރުވިސްނޭ ސިޔާސަތުތަކާއި ހަރުދަނާ ރޭވުންތެރި 

ސިޔާސަތުތަކާއެކު މިދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް ކުރައްވަމުން 

ގެންދަވާ ބުރަ މަސައްކަތްޕުޅު ފާހަގަކޮށް ޢިއްޒަތްތެރި 

ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުهللا ޔާމީން ޢަބްދުލް 

ޤައްޔޫމަށް ނުހަނު އިޚުލާޞްތެރި ވެދުމާއި ޝުކުރު 

ދަންނަވަމެވެ. 

ދިވެހިއާއްޖޭގެ އޭވިއޭޝަން ސިނާޢަތް ކުރިއަރައި 

ތަރައްޤީވަމުން ދިއުމުގައި އަދި އެކަމަށްޓަކައި 

އޮތޯރިޓީން ކުރާ މަސައްކަތުގައި އިންޑަސްޓްރީގެ 

ބައިވެރިން އަދާ ކުރަނީ މުހިންމު ރޯލެކެވެ. އޮތޯރިޓީން 

ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކަށް ސިނާޢަތުގެ ބައިވެރިންގެ 

ފަރާތުން ލިބެމުންދާ އެއްބާރުލުން ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު 

މިދަންނަވަނީ ހަމަ އެގޮތުގައި އެފަރާތްތަކުން 

ކުރިއަށްދާނޭކަން ޔަޤީން ކުރާ ޙާލުއެވެ. 

ނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރަމުން މިދަނީ  އަޅުގަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރު ފަތުރުގެ ސިނާޢަތް 

ކުރިއަރުވައި ޚިދުމަތްތައް ފުޅާ ކުރުމަށެވެ. ކުރިއެރުމާއި 

އިގްތިޞާދީ ނަފާ އިތުރު ކުރުމުގެ ތަނަވަސް 

ފުރުޞަތެއް އޮތް މި ސިނާޢަތުން ލިބޭ ފައިދާތައް 

ނޑުގެ ދުޢާއަކީ މި ދާއިރާގައި  ގިނަކުރުމަށެވެ. އަޅުގަ

ނޑުމެން ކުރަމުން މިދާ މަސައްކަތުގައި  އަޅުގަ

ބަރަކާތްލައްވާ ފާގަތިކަން އިތުރު ކޮށްދެއްވުމެވެ. 

މި ސިނާޢަތައް ކާމިޔާބާއި ރޯޝަންކަން މިންވަރު 

ކޮށްދެއްވުމެވެ. އާމީން!

އޮތޯރިޓީގެ ޗީފްއެގްޒެކެޓިވްގެ ބަޔާން
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އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޖަލީލުއަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ފައިޞަލް

ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ޯބޑު ޗެއަރމަން 

އާރާމުގެ، ސ. ފޭދޫހ. އަތިރީގެ، މާލެ

ޯމލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ޮއޯތރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑު

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު

ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2012  )މޯލްޑިވްސް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ ފަސްވަނަ ބާބުގެ ދަށުން 

އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު އެކުލެވިގެންވަނީ 5 މެމްބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. އެއީ ބޯޑުގެ ޗެއަރމަން، އޮތޯރިޓީގެ 

ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް، އަދި އިތުރު 3 ޑިރެކްޓަރުންނެވެ. 2015 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ 

ބޯޑުގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ތިއްބެވީ؛

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނިޒާމްއަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސައީދުއަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަލިމަނިކު

ޑިރެކްޓަރޑިރެކްޓަރޑިރެކްޓަރ 

 ފުނަމާގެ، ބ.ދަރަވަންދޫ ސައިމާގެ، ގއ.ދެއްވަދޫގ.ވިޔަވަތި، މާލެ
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ޮއޯތރިޓީގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު

އޮތޯރިޓީގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު

ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2/2012 )މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން މި އޮތޯރިޓީއާ 

ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 

◄ އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު ނުވަތަ އެހެން ޤާނޫނަކުން އޮތޯރިޓީ ކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކުރާ މަދަނީ 	

ވައިގެދަތުރުފަތުރުގެ ކަންކަންކުރުން؛

◄ ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2001 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީން 	

ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުން؛ 

 

◄ ރޭވުންތެރިކަމާއެކު ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަނީ ވައިގެދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު 	

ތަރައްޤީކޮށް، ކުރިއެރުވުން؛

 

◄ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތްތައް، ސަލާމަތްތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަމާއެކު 	

ނޑުތައް އެކަށައެޅުން؛ ދިނުމަށްޓަކައި އެކަށައަޅަންޖެހޭ ޤަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި މިންގަ

 

◄ މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރާ ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރަށާއި ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޞިނާޢަތަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ 	

އަދި އިދާރީ ލަފަޔާއި އެހީތެރިކަން ދިނުން؛
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އޮތޯރިޓީގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު

◄ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޞިނާޢަތުގައި ހަމަހަމަ އަދި ވާދަވެރި ވެއްޓެއް ޤާއިމުކޮށް، އެ 	

ޞިނާޢަތު ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީކުރުން؛

 

◄ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ވިޔަފާރީގެ ވާދަވެރިކަމާ ދެކޮޅު ކަންތައްތައް ހުއްޓުވުން؛	

◄ މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރާބެހޭގޮތުންނާއި، މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާ ބެހޭގޮތުން 	

ހެދިފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކުގެ ތެރެއިން، ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ މުޢާހަދާތަކުގެ ދަށުން 

ދިވެހިރާއްޖެއިން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ވިލަރެސްކުރުމާއި ސީދާ އޮތޯރިޓީން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް 

ކުރުން؛

 

◄ ނޑައެޅުމާއި އޮތޯރިޓީން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ލިޔެ 	 އޮތޯރިޓީން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް އަގު ކަ

ޝާއިޢުކުރުން؛

 

◄ މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަލްސާތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލްކުރުން؛	

◄ މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޞިނާޢަތާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން ޢާންމުންނަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ 	

އިރުޝާދު ދިނުން.
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2/2012 މްޯލިޑްވްސ ިސވްިލ ޭއވޭިއަޝްނ 
ޮއތޯރިޓީގެ ާޤޫނުނ

މިޤާނޫނު ތަސްދީޤު ކުރެވިފައިވަނީ 11 ޖެނުއަރީ 

2012 ގައެވެ. މިއީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަނީ ވައިގެ 

ދަތުރުފަތުރުގެ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައަޅައި، މަދަނީ 

ވައިގެ ދަތުރުފަތުރާބެހޭ އެންމެހައި ޤަވާއިދުތަކާއި 

ނޑައަޅައި، އެ ކަންކަން  އުސޫލުތަކާއި ހަމަތައް ކަ

ރާވައި ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި “މޯލްޑިވްސް 

ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ” ގެ ނަމުގައި ވަކި 

ޤައުމީ އިދާރާއެއް އުފެއްދުމަށާއި، އެ އިދާރާގެ 

ބާރުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނެވެ.

ޮއޯތރިޓީން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނުތައް

ޮއޯތރިޓީގެ އިދާރީ ހިންގުން

އޮތޯރިޓީން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނުތައް

އޮތޯރިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

2/2001 ދިވެހި ާރްއޭޖގެ މަަދނީ ވައިގެ 
ަދތުުރފަތުުރގެ ާޤޫނުނ

މި ޤާނޫނު ތަސްދީޤު ކުރެވިފައިވަނީ 11 ޖެނުއަރީ 

2001 ގައެވެ. މިޤާނޫނަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަދަނީ 

ވައިގެ އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި، ދުއްވުމާއި، 

މަދަނީ އެރޮޑްރޯމްހެދުމާއި، ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި، 

ހިންގުމާއި، ބޭނުންކުރުމާއި، މަދަނީ ވައިގެ އުޅަނދާއި، 

އެރޮޑްރޯމްތަކާގުޅޭ އެހެނިހެން ކަންތައްތަކާއި، 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ 

ސަލާމަތާއި، މި އެންމެހައި ކަންކަމާބެހޭ ޤާނޫނެވެ.

އޮތޯރިޓީގެ އިދާރީ އޮފީސް ހިންގަމުންދަނީ ވެލާނާ 

ބިލްޑިންގ 11 ވަނަ ފަންގިފިލާގައެވެ. އޮތޯރިޓީގެ 

ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، އޮތޯރިޓީ ދުވަހުން ދުވަހަށް 

ހިންގުމާއި އޮތޯރިޓީ ތަމްސީލްކުރާ އެންމެ އިސްފަރާތަކީ 

އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވްއެވެ. 2015 ވަނަ އަހަރު 

އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވްގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވީ 

އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޖަލީލްއެވެ. އޮތޯރިޓީގެ ކޮންމެ 

ސެކްޝަނެއް ހިންގުމުގެ އެންމެހާކަންކަން ކުރަމުން 

އަންނަނީ އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑާއި ޗީފް އެގްޒެކެޓިވްގެ ލަފާގެ 

މަތިން އެސެކްޝަނެއްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާއެވެ.
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އޮތޯރިޓީގެ އިދާރީ ހިންގުން

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ފައިނޭންސް 

ސެކްޝަން

އެއަރ ވާރދިނަސް ސެކްޝަން 

ލީގަލް ސެކްޝަން 

އެއަރ ނެވިގޭޝަން އެންޑް އެރޮޑްރޯމް ސެކްޝަން 

ފްލައިޓް އޮޕަރޭޝަންސް ސެކްޝަން 

އެއަރ ޓްރާންސްޕޯޓް ސެކްޝަން 

1

4

2

5

3

6

2015 ވަނަ އަހަރު އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުންދިޔައީ ހަ ސެކްޝަނަކަށް ބަހާލެވިގެންނެވެ. އެއީ؛ 

2015 ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު އޮތޯރިޓީގައި މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ތިބީ 32 މުވައްޒަފުންނެވެ. 2015 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު އޮތޯރިޓީގައި 

33 މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދިޔައެވެ.
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ޮއޯތރިޓީ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

             އޮތޯރިޓީ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2012 )މޯލްޑިވްސް ސިވިލް 

އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު(ގެ 29 ވަނަ މާއްދާގައި 

“ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ފަންޑު” ގެ ނަމުގައި ފަންޑެއް 

ޤާއިމުކުރަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި 

ޤާނޫނުގެ 31 ވަނަ މާއްދާގައި އޮތޯރިޓީން ކުރަންޖެހޭ 

ހުރިހާ ޚަރަދެއް ކުރާނީ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ފަންޑުން 

ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ޤާނޫނު ނަންބަރު 71/78 ގެ ދަށުން 2015 ވަނަ 

އަހަރު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން 

އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި ނެގުނު ފައިސާގެ 

ތެރެއިން ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2012 )މޯލްޑިވްސް 

ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު(ގެ 31 ވަނަ 

މާއްދާގެ ދަށުން ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ފަންޑަށް 85 43 

މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނޭކަމަށް އޮތޯރިޓީން ހޯދާފައިވާ 

2015 ވަނަ އަހަރުގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު 

ލަފާކުރެވެއެވެ.

2014 ވަނަ އަހަރާއި އެއްފަދައިން 2015 

ވަނަ އަހަރުގެ އޮތޯރިޓީ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު ވެސް 

ކުރެވިފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް 

ޓްރެޜަރީ އިން “ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ފަންޑު”ގެ 

ނަމުގައި ހުޅުއްވައިދެއްވާފައިވާ ޓްރަސްޓް ފަންޑުންނެވެ. 

2015 ވަނަ އަހަރަށް އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ 

ބޯޑުން ފާސްކުރި 25 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓަށްވާ 

ފައިސާގެ ތެރެއިން 16 21 މިލިއަން ރުފިޔާ 2015 

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ފަންޑަށް 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އިން 

ވަނީ ޖަމާކޮށްދެއްވާފައެވެ.

2015 ވަނަ އަހަރު އޮތޯރިޓީގެ ބަޖެޓްއިން 67 20 

މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ. މީގެތެރެއިން 

89 11 މިލިއަން ރުފިޔާ އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ 

މުސާރަ އާއި އިނާއަތްތަކަށް ޚަރަދުވެފައި ވާއިރު 8 4 

މިލިއަން ރުފިޔާ މުވައްޒަފުންގެ ތަމްރީނަށް ޚަރަދު 

ކުރެވުނެވެ.

 

2015 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން 16 1 މިލިއަން ރުފިޔާ 

ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ޗަންދާގެ ގޮތުގައި ދައްކާފައި ވެއެވެ. 

މީގެތެރޭގައި އައިކާއޯ އަށް ޗަންދާގެ ގޮތުގައި ދެއްކި 

76 0 މިލިއަން ރުފިޔާ އާއި ކޮސްކެޕް އަށް ޗަންދާގެ 

ގޮތުގައި ދެއްކި 4 0 މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެނެއެވެ. 

2014 ވަނަ އަހަރެކޭ އެއްފަދައިން 2015 ވަނަ 

އަހަރުގެ އޮތޯރިޓީގެ ފައިސާއާބެހޭ ހުރިހާ މުޢާމަލާތެއްގެ 

ލިޔެކިޔުންތައް ބަލަހައްޓަމުން ގެންގޮސްފައިވަނީ 

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން  ޕަބްލިކް 

އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމް )ސެޕް( މެދުވެރިކޮށެވެ.

2015 ވަނަ އަހަރުގެ އޮތޯރިޓީގެ މާލީ ހިސާބުތައް 

ދައުލަތުގެ އޯޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޯޑިޓްކުރެއްވުމަށްފަހު 

11 ޖުލައި 2016 ގައި ނެރުއްވި އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި 

އޮތޯރިޓީގެ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ޚަރަދުތައް 

ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުން 

ފާސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓުގެ މަޤުސަދުތައް ހާސިލްވާގޮތަށް، 

ނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް،  އެ ބަޖެޓުގައި ކަ

ނޑައެޅިފައިވާ މިންވަރަށް، ދައުލަތުގެ  ބަޖެޓްގައި ކަ

މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދާ 

އެއްގޮތަށް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ. އަދި އޮތޯރިޓީގެ 

ނޑު ގޮތެއްގައި،  އެހެނިހެން މާލީ ކަންކަން މައިގަ

ހިންގާ ބަލަހައްޓާފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ 

ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް 

ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ.
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އޮތޯރިޓީ ހިންގުމުގެޚަރަދު

ނޑުގޮތެއްގައި  މިއޮފީހުން ދެކޭގޮތުގައި، މައިގަ

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ 

31 ޑިސެމްބަރު 2015 އަށް ނިމުނު މާލީ 

އަހަރުގެ ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް 

އެ އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުން އެ އޮތޯރިޓީއަށް 

ފާސްކޮށްދެއްވި  ބަޖެޓުގެ މަޤުޞަދުތައް 

ނޑައެޅިފައިވާ  ޙާޞިލްވާ ގޮތަށް، އެ ބަޖެޓުގައި ކަ

ނޑައެޅިފައިވާ  ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ކަ

މިންވަރަށް، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި 

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށެވެ.   

 - ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް
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ޮއޯތރިޓީން ޯފރުޮކށްދެވުނު ޚިދުމަތްތައް

އޮތޯރިޓީން ފޯރުކޮށްދެވުނު ޚިދުމަތްތައް

ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން 

އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި 2015 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު 

ނޑު 4 ބަޔަކަށެވެ.  މަސައްކަތްތައް ބަހާލެވުނީ މައިގަ

އެއީ ޤަވާއިދު ހަދައި މުތާލިއާކުރުމާއި، އޮޑިޓްކުރުމާއި، 

ވައިގެ ދަތުރުގެ ހާދިސާތައް ތަޙްގީގު ކުރުން އަދި 

އެސް.އެސް.ޕީ އެވެ.

ޤާަވއުިދތްައ މާުޠލާިއކުުރްނ 
އިންޓަނޭޝަނަލް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޯގަނައިޒޭޝަން 

ރޑްސްތައް  )އައިކާއޯ(ގެ އެއާވާދިނަސްއާގުޅޭ ސްޓޭންޑާ

ނޑު  ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ މައިގަ

ޤަވާއިދުތައް އެކުލަވާލެވިފައިވުމާއެކު ސެކްޝަނުން 

މަސައްކަތްކުރެވުނީ އެ ޤަވާއިދުތައް މުތާލިއާ ކުރުމަށެވެ. 

ނޑު  ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީއެއް މައިގަ

މަޤްސަދެއްގެ ކަމުގައި ބެލެވިފައިވަނީ ވައިގެމަގުން 

ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކާއި އާންމުންގެ މަސްލަޙަތު 

ރައްކާތެރިކުރުމެވެ. 

ވައިގެމަގުން ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން ބޭނުންވަނީ 

ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު އެފަރާތްތަކުން 

ބޭނުންވާ ތަފާތު ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް އެކަށީގެންވާ 

އަގެއްގައި ލިބެމުންދާ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެކެވެ. 

އަދި ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ސަބަބުން ތިމާވެއްޓަށް 

ކުރާ އަސަރުތައް ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެއްގެ މަތިން 

ބެލެހެއްޓިގެން ދިޔުމެވެ.

މަތީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް ޙާޞިލު 

ކުރުމަށްޓަކައި 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ގިނަގުނަ 

މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.

މިގޮތުން ރާއްޖޭގައި އެއަރލައިން ޓިކެޓް އަދި ކާގޯ 

ވިއްކާ ފަރާތްތަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށް އެފަރާތްތަކަށް 

އެވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވުނެވެ.

2015 ވަނަ އަހަރު އެއަރލައިން ޓިކެޓް ވިއްކާ 

ފަރާތްތަށް ހަރުދަނާކޮށް ޒިންމާދާރު ކުރުވަން ގިނަ ގުނަ 

މަސައްކަތް ތަކެއް ކުރެވުނެވެ. އެގޮތުން މި އޮތޯރިޓީއަށް 

މަހުން މަހަށް ދައްކަވަން ޖެހޭ ފީ ނުދައްކާ ފަރާތް 

ތަކާއި މި އޮތޯރިޓީއަށް އެންގުމަކާއި ނުލައި ވިޔަފާރި 

ކުރާ ފަރާތްތަކާއި އަދި ވިޔަފާރި ކުރަން ހުއްދަ ދީފައިވީ 

ނަމަވެސް އެދެވޭ ގޮތުގައި އެކަން ނުކުރާ ފަރާތްތައް 

ބަލާ އެފަދަ ފަރާތްތަކާއި މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުނެވެ. 

އަދި ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ދީފައިވާ ހުއްދަވެސް ބާޠިލް 

ކުރެވުނެވެ.    

ހާސިލުކުރެވުނު މިންވަރު: 2015 ވަނައަހަރުވެސް 

އެހެން އަހަރު ތަކެކޭ އެއްގޮތަށް އާފަރާތްތަކަށް ހުއްދަ 

ދެވުނެވެ. އެގޮތުން މުޅިން އަލަށް ފަށާ 3 ފަރާތަކަށާއި 

މިހާރުވެސް ހުއްދަ ދީފައިވާ އެހެން ފަރާތަކަށް އިތުރު 

އެއަރލައިންތަކުގެ ޓިކެޓް ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ދެވުނެވެ. 

މިދެންނެވި ފަރާތްތަކާ އެކު 2015 ވަނަ އަހަރު 

ނިމިގެން ދިޔައިރު މިދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ 29 

ފަރާތެއް ވާނެއެވެ. 

ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން އިތުރުކުރުން 1
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މިގޮތުން “MCAR-M– ކޮންޓިނުއިން އެއާވާދިނަސް 

ރިކުއާމަންޓްސް”،” MCAR-66 ސާޓިފައިން 

ސްޓާފް” އަދި “ MCAR-147 ޓްރެއިނިން 

އޯގަނައިޒޭޝަން ރިކުއާމަންޓްސް”  ގެ ދެވަނަ އިޝޫ 

ޝާއިޢުކުރެވުނެވެ. 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޑިޒައިން އަދި މެނުފެކްޗަރިން 

އިންޑަސްޓްރީ ތަޢާރަފްކޮށް އެކަން ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި 

ބޭނުންވާ ޤަވާއިދުތައް އެކުލަވާލަން ޔޫރަޕިއަން 

އޭވިއޭޝަން ސޭފްޓީ އޭޖެންސީ )އިއާސާ(އާ ގުޅިގެން 

ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އެއް ވޯކިން ގްރޫޕް 

އަވަށްޓެރި ޤައުމުތަކާއެކު ބޭއްވުނެވެ. 

2015 ވަނަ އަހަރު ފެށުނު އިރު ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ 

ސަލާމަތައްޓަކައި އެއަރ ނެވިގޭޝަންސް އެންޑް 

އެރޮޑްރޯމް ސެކްޝަން އިން ހަދަން ޓާގެޓް ކުރެވިފައިވާ 

ގިނަ ގަވާއިދުތައް ހަދާ ނިމުނުކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. 

މީގެ އިތުރުން އައިކާއޯ ގެ އެދިލެއްވުމުގެ މަތިން މޫދަށް 

ޖައްސާ މަތިންދާބޯޓުގެ  ސަލާމަތަށްޓަކައި ވޯޓަރ 

އެރޮޑްރޯމްސް ގެ ޤަވާއިދުތަކެއް އެކުލަވާލުމަށް “ވޯޓަރ 

އެރޮޑްރޯމް ސްމޯލްވާރކިންގް ގްރޫޕް” ޓާސްކްފޯސް 

އެއް އުފައްދާ އެގްރޫޕްގެ އިސް ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި 

ދިވެހިރާއްޖެ ހިމެނުނެވެ. އަދި ވޯޓަރ އެރޮޑްރޯމް 

ރެގިއުލޭޝަންވަނީ ތައްޔާރު ކުރެވި އޭޝިއާ ޕެސިފިކްގެ 

ސާމްޕަލް ރެގިއުލޭޝަންއެއްގެ ގޮތުގައި އައިކާއޯ 

އިންބަލައިގަނެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން 2017 ގެ 

ރޑްސް  ކުރިން ވޯޓަރ އެރޮޑްރޯމްސް އަށް ސްޓޭންޑަ

ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ “ވޯޓަރ އެރޮޑްރޯމް ސްމޯލް 

ވާރކިންގް ގްރޫޕް” އާއި ހަވާލުކުރެވިފައެވެ.



އަހަރީ ރިޕޯޓް

2015

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ 

029
އޮތޯރިޓީން ފޯރުކޮށްދެވުނު ޚިދުމަތްތައް

ހާސިލް ކުރެވުނު މިންވަރު ނޑުދަޑިތައް ލަ #

ޑްރާފްޓް ތައްޔާރު ކުރެވިފައި  ASC   ްއެޕްރޫވްޑް ޓްރެއިނިނގް އޯގަނައިޒޭޝަން ފޯ އެއަރ ޓްރެފިކް ކޮންޓްރޯލ

1-65 ސާރކިއުލަރ

1 

ޑްރާފްޓް ތައްޔާރު ކުރެވިފައި MCAR 13 ސަރޗް އެންޑް ރެސްކިއު އެމެންޑްމަންޓް  2

ޑްރާފްޓް ތައްޔާރު ކުރެވިފައި އެރޮނޮޓިކަލް  ޗާޓްސް އެމެންޑްމަންޓް  MCAR 4 3

ޕަބްލިޝް ކުރެވިފައި  އެއަރ ޓްރެފިކް ސަރވިސަސް އެމެންޑްމަންޓް MCAR 11 4

ޑްރާފްޓް ކުރެވިފައި  އެއަރނެވިގޭޝަން ސަރވިސަރސް ޕްރޮވައިޑަރސް 

ސެޓިފިކޭޝަން 

MCAR 17 5

ޑްރާފްޓް ކުރެވިފައި  އެއަރ ޓްރެފިކް ކޮންޓްރޯލަރސް ލައިސަންސް އެންޑް 

ސެޓިފިކޭޓްސް 

MCAR 6

 ޕްރޮސީޖަރ އެންޑް ރިކިއުއަރމެންޓް ފޯ ލައިސަންސިންގް ޑްރާފްޓް ކުރެވިފައި

އެންޑް އޮޕަރޭޝަން  އޮފް ވޯޓަރ އެރޮޑްރޯމްސް

ASC 139-2 7

ޑްރާފްޓް ކުރެވިފައި އެރޮޑްރޯމް ސަރވޭ ރިކުއަރމެންޓްސް ASC 8

ޑްރާފްޓް ކުރެވިފައި ޕޮލިސީ ފޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އޮޕަރޭޝަން އޮފް 

ނިއުއެރޮޑްރޯމްސް

 ASC 139-10 9

އެންޕީ އާރ އެމް ނެރެފައި   މެޑިކަލް ރިކުއަރމެންޓްސް ޓު އެއަރ ޓްރެފިކް 

ކޮންޓްރޯލަރސް

MCAR – ATCO.MED 

 
10

ޑްރާފްޓް ކުރެވި އެން ޕީ އާރ 

އެމް ނެރުމަށް ފޮނުވިފައި

ASC 139-1  އެރޮޑްރޯމް ރެސްކިއު އެންޑް ފަޔަރ ފައިޓިންގް  11

ޕަބްލިޝް ކުރެވިފައި ASC 00-4 އެރޮޑްރޯމް ފްލައިޓް އިންފޯމޭޝަން ސަރވިސް 12

ތިރީގައިވާ ތާވަލު ގައި މި ގަވާއިދުތައް އެކުލަވާލާފައި އެވަނީ އެވެ.



އަހަރީ ރިޕޯޓް

2015

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ 

030

“މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް އެންޑް އެއަނެވިގޭޝަން 

ސާރވިސަސް އެކޮނޮމިކް އޮވާސައިޓް ރެގިއުލޭޝަން” 

އެކުލަވާލައި، މި ގަވާޢިދަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް 

އަހުލުވެރި ކުރުވައި، މީހުން ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. 

މިޤަވާއިދުގެ މަސައްކަތް 2014 ވަނަ އަހަރު 

އޮގަސްޓް މަހުގައި ފެށުނު ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް، މި 

ޤަވާއިދު އެކުލަވައިލުމާއި މީހުން ބިނާކުރުމުގެ މުހިންމު 

މަސައްކަތްތައް ކުރެވިފައިވަނީ 2015 ގައެވެ. 

މި ޤަވާއިދުގެ ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް 2015 ވަނަ އަހަރުގެ 

ޖަނަވަރީ މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާގައި މި އޮތޯރިޓީގެ 

އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ސިނާޢަތުގައި 

ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ކޮމެންޓްކުރުމަށް ފޮނުވުނެވެ. 

ހަމަ އެއާއެކު، މި ޤަވާއިދުގެ ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް 2015 

ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗް މަހުގައި ވަނީ ނިންމިފައެވެ. އަދި 

މި ޤަވާއިދު އެކުލަވައިލުމާއި ތަންފީޒުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ 

މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ގެންނަން “އަޔާޓާ”އިން 

ދެއްވި އިރުޝާދާއި އެއްގޮތަށް އެއަރ ޓްރާންސްޕޯޓް 

ނޑަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއެކު 09  ސެކްޝަނުގެ އޮނިގަ

މާރިޗް 2015 ގައި އާ މުވައްޒަފެއް މި ޤަވާއިދުގެ 

މަސައްކަތްކުރުމަށް މި ސެކްޝަނަށް އިތުރުކުރެވުނެވެ.

23 އޮގަސްޓް 2015 އިން 03 ސެޕްޓެމްބަރ 

2015 އަށް މި ޤަވާއިދަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް 

އަހުލުވެރިކުރުވައި މީހުން ބިނާކުރުމަށް “ކެޕޭސިޓީ 

ބިލްޑިންގ” ޓްރެއިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުނެވެ. 

މި ޕްރޮގްރާމްގައި ރާއްޖޭގެ ވައިގެ ދަތުރުފަތުގެ 

ސިނާއަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުންނާއި 

އެހެނިހެން ކަމާބޭހޭ މުއައްސަސާތަކުން ޖުމްލަ 20 

ފަރާތެއް ބައިވެރިކުރެވި، ތަމްރީނު ކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ޤަވާއިދު އެކުލަވައިލައި ފަހު ޑްރާފްޓް ނިންމުމަށްފަހު 

މި ޤަވާއިދަށް ކޮމެންޓް ކުރުމަށް “ ނޯޓިސް އޮފް 

ޕްރޮޕޯސްޑް ރޫލްމޭކިންގ” 30 ނޮވެމްބަރ 2015 ގައި 

ޝާއިޢު ކުރެވުނެވެ. 

އެއަރ އޮޕަރޭޝަންސްގެ ރެގިއުލޭޝަން “އެމް ސީ އޭ 

އާރ އެއަރ އޮޕްސް” އަށް އިންޑަސްޓްރީން ހުށަހެޅި 

ޚިޔާލުތައް މުރާޖާ ކުރުމަށް ފަހު އިސްލާހު ގެނެސް ނެރެ 

އާންމުކުރެވުނެވެ. އަދި ރެގިއުލޭޝަން އިމްޕްލިމެންޓް 

ކުރުމަށް ފަންނީ އެހީތެރިކަން އިންޑަސްޓަރީއަށް 

ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ. 

އެއަރ ކްރޫ ރެގިއުލޭޝަން “އެމް ސީ އޭ އާރ އެއަރ 

ކްރޫ” އަށް 2015 ވަނަ އަހަރު އަމަލު ކުރަން 

ފެށުނެވެ. އަދި ރެގިއުލޭޝަން އިމްޕްލިމެންޓް ކުރުމަށް 

ފަންނީ އެހީތެރިކަން އިންޑަސްޓަރީއަށް ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ. 

ނަމަވެސް ފަންނީ މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަމާއި ވަގުތުގެ 

ދަތިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރިމަތިވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން 2015 ވަނަ އަހަރު ފްލައިޓް 

އޮޕަރޭޝަންސް ގެ އެސް އޯ ޕީ ރިވިއުކުރުމުގެ 

މަސައްކަތާއި އެއަރ އޮޕަރޭޝަންސްގެ ރެގިއުލޭޝަން 

“އެމް ސީ އޭ އާރ އެއަރ އޮޕްސް” ގެ ގައިޑެންސް 

މެޓީރިއަލް ހެދުމާއި އެއަރ އޮޕަރޭޝަންސް އާއި 

އެއަރކުރޫގެ ރެގިއުލޭޝަނަށް އިންޑަސްޓްރީ އަހުލުވެރި 

ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް ކުރިއަށް  ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކަ

ގެންދެވުނެވެ.

އޮތޯރިޓީން ފޯރުކޮށްދެވުނު ޚިދުމަތްތައް
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ޮއިޑޓްކުުރްނ
އޮތޯރިޓީގެ ޤަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް އިންޑަސްޓްރީން 

ޢަމަލުކުރޭތޯ ބެލުމުގެގޮތުން ކުރިއަށްގެންދާ 

ކޮމްޕްރިހެންސިވް އޮޑިޓް ޕްރޮގްރާމް 2015 ވަނަ 

އަހަރުވެސް ހިންގުނެވެ.

އޮތޯރިޓީގެ ޤަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް އިންޑަސްޓްރީން 

އަމަލުކުރޭތޯ ބެލުމުގެ ގޮތުން ކޮމްޕްރިހެންސިވް އޮޑިޓް 

ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުނެވެ. މި އޮޑިޓް ޕްރޮގްރާމުގެ 

ދަށުން ދިވެހި ހުރިހާ އެއާލައިން، މެއިންޓަނަންސް 

އޯގަނައިޒޭޝަން އަދި ޓްރެއިނިން ސްކޫލްތަކެއް 

މަދުވެގެން އެއްފަހަރު އޮޑިޓްކުރެވުނެވެ. ދިވެހި 

ސިވިލް އެއާކްރާފްޓް ރެޖިސްޓަރގައިވާ މަތިންދާބޯޓުގެ 

ތެރެއިން އޮޑިޓްކުރުމަށް ހަމަޖެހުނު ތިންބައިކޮށްފައި 

އެއްބަޔަށްވުރެ %37 އިތުރަށް އޯޑިޓްކުރެވުނެވެ. ރޭމްޕް 

ނޑައެޅިފައިވާ ޢަދަދުގެ  އިންސްޕެކްޝަންތައް ކުރުމަށް ކަ

%58 ކުރެވުނެވެ.

ފްލައިޓް އޮޕަރޭޝަންގެ ކޮމްޕްރިހެންސިވް އޮޑިޓް 

ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ހުރިހައި ދިވެހި އެއަރލައިން، 

ފްލައިޓް ޓްރެއިނިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން އަދި 

ޓައިޕްރޭޓިންގ ޓްރެއިނިންގ އޮގަނައިޒޭޝަންސްތައް 

ނޑައެޅިފައިވާ ތާވަލާއި އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް  ކަ

ގެންދެވުނެވެ.  

އޮތޯރިޓީގެ ޤަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް އިންޑަސްޓްރީން 

އަމަލުކުރޭތޯ ބެލުމުގެ ގޮތުން އެނުއަލް އޮޑިޓް/

އިންސްޕެކްޝަން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުނެވެ. މިގޮތުން 

ހެދުނު  އިންސްޕެކްޝަން އަދި ސެޓިފިކޭޝަން 

އޮޑިޓް ގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު ހޯދުންތަކަށް ޖަވާބުދާރީ 

ވެވިފައިވާ މިންވަރު ބަލައި އަދި އިތުރަށް ރަގަޅުކުރަން 

ޖެހޭ ކަންތައްތައް ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން 9 

އެއަރޕޯޓެއް އިންސްޕެކްޓް ކުރެވުނެވެ.

 

މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ސެޓިފައި ކުރެވިފައިވާ 7 

އެއަރޕޯޓް އާއި އެއަރޕޯޓް ހިންގުމުގެ ވަގުތީ ހުއްދަ 

)އޮތޯރައިޒޭޝަން( ދެވިފައިވާ 2 އެއަރޕޯޓެވެ.

2015 ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު އެނުއަލް 

އިންސްޕެކްޝަން ހެދިފައި ނުވާ ދެ އެއަރޕޯޓް އެއް 

ވެއެވެ. އެއީ ގޭން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް 

އަދި ކައްދޫ އެއަރޕޯޓް އެވެ. ގޭން އިންޓަރނޭޝަނަލް 

އެއަރޕޯރޓް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް 

ހިނގަމުންދާތީ މި ޕްރޮޖެކްޓް ނިމުމުން އޭޕްރީލް 

2016 ގައި އިންސްޕެކްޓް ކުރުމަށްޓަކައި ގަމުގެ 

އިންސްޕެކްޝަން ލަސްކުރެވުނެވެ. އަދި ކައްދޫ 

އެއަރޕޯރޓް ހިންގުން އެމް އެން ޑީ އެފް އަށް 

ބަދަލުވެފައި ވުމާއި އެކު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ކަންތައް 

ކުރިއަށްދާނޭގޮތް ސާފުކުރުމަށް އިންސްޕެކްޝަން 

ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ލަސްކުރެވުނެވެ. 

2015 ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ރާއްޖޭގައި ސިވިލް 

އޭވިއޭޝަން ގެ ދަށުން ލައިސަންސް ކުރެވިފައިވާ 

ޖުމްލަ 79 ވޯޓަރ އެރޮޑްރޯމްސް ލޭންޑިންގް ސައިޓްސް 

ވެއެވެ. މީގެތެރެއިން 30 ޕްލެޓްފޯމް ގެ އެނުއަލް 

އިންސްޕެކްޝަން ހެދުން މިސެކްޝަން ގެ އަމާޒަކަށް 

ހެދުނެވެ. ނަމަވެސް އިތުރު 8 ސައިޓެއްގައި އިނިޝަލް 

އަދި ފައިނަލް އިންސްޕެކްޝަން ހަދަންޖެހުމުން އަމާޒު 

ކުރެވިފައިވާ މިންވަރަށް  އެނުއަލް އިންސްޕެކްޝަން 

ނުހެދޭކަން ފަހަގަކުރަމެވެ. އިތުރުވި 8 ވޯޓަރ 

އެރޮޑްރޯމްއަށް އަލަށް ލައިސަންސް ދޫކުރެވި  އަދި 

7 ވޯޓަރ އެރޮޑްރޯމެއްގެ އެނުއަލް އިންސްޕެކްޝަން 

ހެދުނެވެ. 

އޮތޯރިޓީން ފޯރުކޮށްދެވުނު ޚިދުމަތްތައް
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އޮތޯރިޓީން ފޯރުކޮށްދެވުނު ޚިދުމަތްތައް

އްިންސޕެކަްޝްނ އަދި ޮއިޑޓްްސ

ހާސިލް ކުރެވުނު މިންވަރު ނޑިތައް ނޑުދަ ލަ #

2013 ވަނަ އަހަރު ކުރި އޮޑިޓްގައި ނެގިފައިވާ ފައިންޑިންގްސް ތަކަށް 

އެޑްރެސްކޮށް ފުރިހަމަ ކުރެވިފައިވާ މިންވަރު ބެލުނު. އަދި މިހާރު އެއަރޕޯޓް ގެ 

ކަންތައް ހުރީ ރެގިއުލޭޝަން އާއި އެއްގޮތަށް ތޯ ބެލުނު.

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަރނޭޝަނަލް 

އެއަރޕޯޓް - 10 މާރިޗު

1

2014 ވަނަ އަހަރު ކުރި އޮޑިޓްގައި ނެގިފައިވާ ފައިންޑިންގްސް ތަކަށް 

އެޑްރެސްކޮށް ފުރިހަމަ ކުރެވިފައިވާ މިންވަރު ބެލުނު. އަދި މިހާރު އެއަރޕޯޓް ގެ 

ކަންތައް ހުރީ ރެގިއުލޭޝަން އާއި އެއްގޮތަށް ތޯ ބެލުނު.

ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓް އެނުއަލް 

އިންސްޕެކްޝަން- 5  މެއި

2

2014 ވަނަ އަހަރު ކުރި އޮޑިޓްގައި ނެގިފައިވާ ފައިންޑިންގްސް ތަކަށް 

އެޑްރެސްކޮށް ފުރިހަމަ ކުރެވިފައިވާ މިންވަރު ބެލުނު. އަދި މިހާރު އެއަރޕޯޓް ގެ 

ކަންތައް ހުރީ ރެގިއުލޭޝަން އާއި އެއްގޮތަށް ތޯ ބެލުނު.

އިފުރު އެއަރޕޯޓް އެނުއަލް އިންސްޕެކްޝަން 

- 28 މެއި

3

އެއަރޕޯޓް ސެޓިފައި ކުރުމުގެ ގޮތުން އޮޑިޓް ހަދައި ސެޓިފައި ކުރުމުގެ ކުރިން 

ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް އެއަރޕޯޓް ގެ ސަލާމަތީ ކަންތައް ފުރިހަމަ ވެފައިވޭތޯ ބެލުނު

ކާޑެއްދޫ އެއަރޕޯޓް ސެޓިފިކޭޝަން އޮޑިޓް - 

15 ޖޫން

4

2014 ވަނަ އަހަރު ކުރި އޮޑިޓްގައި ނެގިފައިވާ ފައިންޑިންގްސް ތަކަށް 

އެޑްރެސްކޮށް ފުރިހަމަ ކުރެވިފައިވާ މިންވަރު ބެލުނު އަދި މި ފައިންޑިންގްސް 

ތަކަށް އެޑްރެސް ކުރުމަށް ތާވަލެއް ހުށަހެޅުނު

ކޫއްޑޫ އެއަރޕޯޓް އެނުއަލް އިންސްޕެކްޝަން 

- 18 އޮގަސްޓް

5

ސެޓިފިކޭޝަން އޮޑިޓްގައި ނެގިފައިވާ ފައިންޑިންގްސް ތަކަށް އެޑްރެސްކޮށް 

ފުރިހަމަ ކުރެވިފައިވާ މިންވަރު ބެލުނު އަދި މި ފައިންޑިންގްސް ތަކަށް އެޑްރެސް 

ކުރުމަށް ތާވަލެއް ހުށަހެޅުނު

ދަރަވަންދޫ އެއަރޕޯޓް އެނުއަލް 

އިންސްޕެކްޝަން - 12 އޮކްޓޯބަރ 

6

ސެޓިފިކޭޝަންއަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ މިންވަރު އަންދާޒާ ކުރެވުނު. ތިމަރަފުށި އެއަރޕޯޓް އެނުއަލް 

އިންސްޕެކްޝަން - 5 ނޮވެމްބަރ 

7

2014 ވަނަ އަހަރު ކުރި އޮޑިޓްގައި ނެގިފައިވާ ފައިންޑިންގްސް ތަކަށް 

އެޑްރެސްކޮށް ފުރިހަމަ ކުރެވިފައިވާ މިންވަރު ބެލުނު. އަދި މިހާރު އެއަރޕޯޓް ގެ 

ކަންތައް ހުރީ ރެގިއުލޭޝަން އާއި އެއްގޮތަށް ތޯ ބެލުނު. 

ވިލާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް އެނުއަލް 

އިންސްޕެކްޝަން - 30 ނޮވެމްބަރ

8

2014 ވަނަ އަހަރު ކުރި އޮޑިޓްގައި ނެގިފައިވާ ފައިންޑިންގްސް ތަކަށް 

އެޑްރެސްކޮށް ފުރިހަމަ ކުރެވިފައިވާ މިންވަރު ބެލުނު. އަދި މިހާރު އެއަރޕޯޓް ގެ 

ކަންތައް ހުރީ ރެގިއުލޭޝަން އާއި އެއްގޮތަށް ތޯ ބެލުނު

ފުވައްމުލަކު އެއަރޕޯޓް އެނުއަލް 

އިންސްޕެކްޝަން - 30-29 ޑިސެމްބަރ 

9

ތިރީގައި އެވަނީ އިންސްޕެކްޓް ކުރެވިފައިވާ ވައިގެ ބަނދަރުތަކާއި ފްލޯޓިންގް ޕްލެޓްފޯމް ތަކުގެ ލިސްޓެވެ.
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ފޯްލޓްިނގް ޕްލެޓްފޯމްްސ

އިންސްޕެކްޝަން ވޯޓަރ އެރޮޑްރޯމް  #

އެނުއަލް އިންސްޕެކްޝަން ހެދުނު މ އަތޮޅު މެދުފުށި 1

އެނުއަލް އިންސްޕެކްޝަން ހެދުނު އަރި އަތޮޅު ނިކަ ހޮޓެލް  2

އެނުއަލް އިންސްޕެކްޝަން ހެދުނު ދ. އަތޮޅު ވެލާވަރު 3

އެނުއަލް އިންސްޕެކްޝަން ހެދުނު އަރި އަތޮޅު ވިލަމެންދޫ  4

އެނުއަލް އިންސްޕެކްޝަން ހެދުނު ދ. ވިލު އެރޮޑްރޯމް  5

އެނުއަލް އިންސްޕެކްޝަން ހެދުނު ހއ. މަނަފަރު 6

އެނުއަލް އިންސްޕެކްޝަން ހެދުނު ތ. މާލިފުށި 7

ލައިސަންސް އިށޫ ކުރެވުނު ދ. ނިޔާމަ 8

ލައިސަންސް އިށޫ ކުރެވުނު އަރި އަތޮޅު ވިއަމް ވޯޓަރ އެރޮޑްރޯމް 9

ލައިސަންސް އިށޫ ކުރެވުނު ހއ. ދޮނަކުޅި 10

ލައިސަންސް އިށޫ ކުރެވުނު ރ. ލޯމާ މާމިގިލި 11

ލައިސަންސް އިށޫ ކުރެވުނު ކ. ތާޖް ކޮރަލް ރީފް 12

ލައިސަންސް އިށޫ ކުރެވުނު ބ. އަމިއްލަ ފުށި 13

ލައިސަންސް އިށޫ ކުރެވުނު ކ. ރިހިވެލި ބީޗް ރިސޯޓް 14

ލައިސަންސް އިށޫ ކުރެވުނު ކ. އަނަންތަރަ ދިގު 15

އޮތޯރިޓީން ފޯރުކޮށްދެވުނު ޚިދުމަތްތައް
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2015 ވަނަ އަހަރުވެސް ރާއްޖޭގެ އެއަރޕޯޓްތަކުގެ 

ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާ ވަސީލަތްތައް އައިކާއޯގެ އެނެކްސް 

ނޑުތަކަށް ފެތޭތޯ  9 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަ

ބެލުނެވެ. 

 

މިގޮތުން ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ވައިގެބަނދަރުތަކުން 

ފަސިންޖަރުންނާއި، އެއަރލައިންތަކާއި، 

މަތިންދާބޯޓުފަހަރަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ޚިދްމަތް، 

ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ދިނުމާބެހޭގޮތުންނާއި، 

އަދި ދުނިޔޭގެ މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރާބެހޭ 

ނޑައަޅާފައިވާ މިންގަޑުތަކާ އެއްގޮތަށް  ޖަމްޢިއްޔާއިން ކަ

ޢަމަލުކުރުމާބެހޭގޮތުން ވައިގެބަނދަރު ހިންގާފަރާތްތަކާއި 

އެކު މަޝްވަރާކޮށް ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ދިނުމަށް 

އުފައްދާފައިވާ “ނެޝަނަލް އެއަރޓްރާންސްޕޯޓް 

ފެސިލިޓޭޝަން ކޮމިޓީ” ބައްދަލުވުންތައް ޤަވާއިދުން 

ބޭއްވި، އެ ދާއިރާގައި ޝާމިލްވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ 

މެދުގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ.

އަދި ރާއްޖޭގެ އެއަރޕޯޓްތައް ހިންގަމުން ދަނީ އައިކާއޯގެ 

ނޑު ތަކަށްތޯ  އެނެކްސް 9 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަ

ބަލާ، ރަނގަޅުކުރަން ޖެހޭ ދާއިރާތައް ފާހަގަކޮށް 

އިސްލާޙްކުރުމަށް ލަފާދެވުނެވެ. 

“ނެޝަނަލް އެއަރޓްރާންސްޕޯޓް ފެސިލިޓޭޝަން ކޮމިޓީ 

ގެ ތިން ބައްދަލުވުމެއް 2015 އަހަރު ބޭއްވިފައިވެއެވެ. 

ނޑަށް  މި ކޮމިޓީގެ  މަސައްކަތް އައިކާއޯ ގެ މިންގަ

ފެއްތުމަށްޓަކައި ނެޝަނަލް އެއަރޓްރާންސްޕޯޓް 

ފެސިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް އެކުލަވާލާ އެއަށް 

ޢަމަލުކުރަން ފެއްޓުނެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެއަރޕޯޓްތަކުން ދެވޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު 

ބެލުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ކޫއްޑޫ 

އެއަރޕޯޓާއި ކާޑެއްދޫ އެއަރޕޯޓް އަދި ފުވައްމުލަކު 

އެއަރޕޯޓްގެ ޕެސެންޖަރ ފެސިލިޓީ އިންސްޕެކްޝަނެއް 

ހެދުނުވެ. އަދި މި އިންސްޕެކްޝަން ތަކުގައި 

ރަނގަޅު ކުރަން ފެންނަ ކަންކަން ފާހަގަކޮށް ރިޕޯޓެއް 

ތައްޔާރުކޮށް މިދެންނެވި އެއަރޕޯޓްތަކަށް ފޮނުވައި، 

އެއަރޕޯޓްތަކުގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަން ރަނގަޅު 

ކުރެއްވުނުތޯ ފޮލޯއަޕް ކުރެވުނެވެ.  

އޮތޯރިޓީން ފޯރުކޮށްދެވުނު ޚިދުމަތްތައް
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ވައިގެދަތުރުފަތުރުގެ ހާދިސާތައް ތަޙުޤީޤުކުރުން:
ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ހާދިސާތައް ތަހުގީގުކޮށް، 

ރަނގަޅު ފިލާވަޅުތަކެއް ލިބިގަތުމަކީ، އެފަދަ ހާދިސާތައް 

ތަކުރާރުވުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި އެޅޭ އެންމެ މުހިންމު 

އެއްފިޔަވަޅެވެ. މިފަދަ ތަހުގީގުތައް އިތުރަށް ފުރިހަމަ 

ކުރުމަށްޓަކައި “ސޭފްޓީ ރިވިއު ގްރޫޕް )އެސް.އާރު.

ޖީ(” ގެ މަސައްކަތްތައް ފުޅާކުރެވުނެވެ. މިގުރޫޕުން 

ނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި 2015  ކުރެވުނު މައިގަ

ވަނަ އަހަރު ރިޕޯޓުކުރެވުނު ހާދިސާތަކުގެ ޓްރެންޑް 

އެނަލިސިސް ހެދުމާއި ޚާއްސަ ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ 

ހާދިސާތައް ދިރާސާކޮށް ރިޕޯޓުހަދައި  އިސްލާހީ 

ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން ހިމެނެއެވެ. އަދި ޚާއްސަކޮށް 

ޑޭޓާ ނޯމަލިޒޭޝަން މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ. 2015 

ވަނަ އަހަރު އެއާވާދިނަސްއާގުޅޭ 128 ހާދިސާއެއް 

ތަހުގީގުކުރެވި، 104 ހާދިސާގެ ތަހުގީގު ނިންމުނެވެ. 

‘އިންޖިން ސްޓްރިޕް ރިޕޯޓް’ ފަދަ ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ 

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިނުވާތީ 24 ހާދިސާގެ ތަހުގީގު އަދި 

ނިމިފައެއް ނުވެއެވެ.

 

2015 ވަނަ އަހަރު އެއަރނެވިގޭޝަންސް އެންޑް 

އެރޮޑްރޯމްސް އާއި ގުޅޭ  41 ހާދިސާއެއް ރިޕޯރޓް 

ކުރެވި ތަހުގީގުކުރެވުނެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ގިނަ 

ހާދިސާތަކަކީ އެއަރޕޯރޓް ތަކުގައި ދޫނި ގިނަވުމުގެ 

ސަބަބުން ދިމާވެފައިވާ ހާދިސާ ތައްކަމުގައި ވުމުން 

އެއަރޕޯރޓް ތަކުގައި ދޫނި މަދުކުރުމަށްޓަކައި އެޅިފައިވާ 

ފިޔަވަޅުތައް ބަލާދިރާސާ ކުރެވި އަދި މިކަމާއިގުޅޭ 

ޓްރޭނިންގްތައް އެއަރޕޯރޓްތަކުގެފަރާތްތަކަށް ދެވުނެވެ.

ގޭން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގައި ރަންވޭ 

އިންކާޝަން ގެ ހާދިޘާ ހިނގަމުންދާތީ އެކަން 

މެދުވެރިވަމުންދާ ސަބަބުތައް ހޯދުމަށް އެެރޮޑްރޯމްސް 

އަދި އޭ.އެން.އެސް އާއި ފްލައިޓްއޮޕަރޭޝަންސް 

ދާއިރާގެ އިންސްޕެކްޓަރުން ޓީމެއް އެ އެއަރޕޯޓުގައި 

އިންސްޕެކްޝަން އެއްވަނީހަދާފައެވެ. އަދި އެ 

އިންސްޕެކްޝަން އިން ފާހަގަ ކުރެވުނު މުހިންމު 

ކަންތައްތައް ވަނީ ގޭން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓު 

ހިންގެވުމާއި ޙަވާލުވެތިއްބެވި ފަރާތާއި ހިއްސާކުރެވި 

މިކަން ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ފިޔަވަޅުތަކެއް 

އަޅަން އެންގިފައެވެ.

ސްޓޭޓް ސޭފްޓީ ޕްޮރގްރާމް )އެސް. އެސް. ޕީ(
މޯލްޑިވްސް އޭވިއޭޝަން ސޭފްޓީ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން 

ނޑު ގޮތެއްގައި ކުރެވުނީ،  2015 ވަނަ އަހަރު މައިގަ

އޮޕަރޭޓަރުންގެ ފަރާތުން އެކުލަވާލަންޖެހޭ ސޭފްޓީ 

މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް )އެސް. އެމް. އެސް( ގެ 

ޤާއިމުކުރުމަށް އެހީތެރި ވެދިނުމުގެ މަސައްކަތެވެ. 

އެގޮތުން އޮޕަރޭޓަރުންނާއެކު ޖުމްލަ 9 “ސޭފްޓީ ރިވިއު 

މީޓީންގ” ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި 

އެސް. އެމް. އެސް ޤާއިމު ކުރުމަށް އޮޕަރޭޓަރުން 

ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް އޮޅުންފިލުވައި އެކަމަށް 

އޮތޯރިޓީން ފޯރުކޮށްދެވޭނޭ އެހީތެރިކަމާ ބެހޭގޮތުން 

ވާހަކަ ދެކެވުނެވެ. މިބައްދަލުވުންތައް ބޭނުން 

ކުރެވިފައިވަނީ އޮޕަރޭޓަރުންނަށް، ޖުމްލަގޮތެއްގައި 

އިންޑަސްޓްރީއަށް ދިމާވަމުންދާ “ސޭފްޓީ” މައްސަލަތައް 

އިންޑަސްޓްރީގެ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ ސަމާލުކަމަށް 

ގެނައުމަށް ބޭނުންކުރާ “ޕްލެޓްފޯމް” އެއްގެ ގޮތުގައެވެ. 

އެގޮތުން އެފަދަ “ސޭފްޓީ” މައްސަލަތަކާގުޅޭ ގޮތުން 

މަޝްވަރާކުރެވި އެ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް 

އެއްބަސްވުންތަކަކަށް އާދެވިފައިވެއެވެ. 

އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހިންގާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގައި 

ސޭފްޓީ މެނޭޖްމަންޓާގުޅޭ 3 ކޯހެއް ހިމެނި 8 

ސެޝަނެއް ޝެޑިއުލް ކުރެވުނެވެ. މީގެ ތެރެއިން 

“އިންސިޑެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން” ގެ އެންމެ ފަހު 

ސެޝަން ބޭއްވިފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރުއެވެ. މި 

ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން އޮތޯރިޓީގެ އިންސްޕެކްޓަރުންނާއި، 

އެކްސިޑެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން ކޯޑިނޭޝަން ކޮމިޓީ 

)އޭ. އައި. ސީ. ސީ( ގެ އިންވެސްޓިގޭޓަރުންގެ 

އޮތޯރިޓީން ފޯރުކޮށްދެވުނު ޚިދުމަތްތައް
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އިތުރުން އޮޕަރޭޓަރުންނަށް ނިސްބަތްވާ 106 

މުވައްޒަފަކަށްވަނީ ތަމްރީނު ދެވިފައެވެ. މީގެ 

އިތުރުން ދެ އެއާލައިނެއްގެ އެދުމަށް އެފަރާތްތަކަށް 

ޚާއްސަކޮށްގެން ކޮންސަލްޓަންސީ ސެޝަންތަކެއް 

ބޭއްވުނެވެ. 

އެއަރ ޮއޕަރޭރޓަރ ެސޓްފިކެޓް   

ހާސިލްކުރެވުނު މިންްވަރު ނޑިތައް ނޑުދަ ލަ #

އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އަލަށް އޭ،އޯ،ސީ ދޫކުރެވިފައެއް 

ނުވެއެވެ. 

އެއަރ އޮޕަރޭޓަރ ސެޓްފިކެޓް )އޭ.އޯ.ސީ( ދޫކުރުން 1

މީގެ ތެރެއިން ޜިއާން އަދި ޗަންޝާގެ ޓެކްނިކަލް 

އިންސްޕެކްޝަން ހެދި، އޭ،އޯ،ސީ ދޫކުރެވުން

މެގަ މޯލްޑިވްސްއަށް  ޗައިނާގެ ޝެންޔަންގ، 

ޒެންގޒޯ، ޝެންގޒެން، ޒިންނިންގ، ޜިއާން، 

ޗަންޝާ، ޔިންގޗުއާން އަދި ޗެންޑޫ އަށް ދަތުރުކުރުމުގެ 

ހުއްދަދިނުން

2

މިކަމަށް ބޭނުންވާ އެންމެހާ ޓެކްނިކަލް 

އިންސްޕެކްޝަން ހެދި، އޭ،އޯ،ސީ ދޫކުރެވުން

އައި އޭ އެސް އަށް ޗައިނާގެ ވޫހާން ޜިއާން، ޗަންޝާ 

އަދި ނަންޖިން އަށް ދަތުރުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން

3

ލައިސެންސިންގ
ވައިގެމަގުން ދަތުރުކުރާ ބޯޓުތަކަށް ސަލާމަތްތެރިކަމާއެކު 

ދަތުރުކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން މަސައްކަތް 

ކުރާ އެއަރޓްރެފިކް ކޮންޓްރޯލަރުންގެ ލައިސަންސް 

އިޝޫކުރުމަކީ މިއޮތޯރިޓީ ގެ ޒިންމާއެކެވެ. މިގޮތުން 

2015 ވަނަ އަހަރު 18 ކޮންޓްރޯލަރުން ގެ 

ލައިސަންސް ގެ ވެލިޑިޓީ އައުކޮށްދީ އަދި 24 

ކޮންޓްރޯލަރުންގެ ލައިސަންސްގައި ރޭޓިންގް ޖަހައި  

ދެވުނެވެ. އަދި 8 ލައިސަންސް އަލަށް އިޝޫކުރެވުނެވެ.

އޮތޯރިޓީން ފޯރުކޮށްދެވުނު ޚިދުމަތްތައް
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އެޕޫްރްވޑް ޓެްރއިންިނ ޮއގަނޭިޒަޝްނ )ޭއ ޓީ ޯއ( 

ހާސިލްކުރެވުނު މިންވަރު ނޑިތައް ނޑުދަ ލަ #

)އެފް ޓީ އޯ( ސެޓްފިކެޓް ރިވިއުކުރުމަށް 

ހަދަންޖެހޭ އިންސްޕެކްޝަން ހެދުން،

އިންސްޓްރޫމަންޓް ރޭޓިންގ ޓްރެއިނިންގ އާއި 

މަލްޓިއިންޖިން ރޭޓިން ޓްރެއިނިންގ އާއި 

ގުޅުންހުރި ކަންކަމުގައި އޭޝިއަން އެކަޑެމީ 

އޮފް އެރޮނޮޓިކްސްގެ މި ޓްރެއިނިންގ ތަކަށް 

ބައެއް ލިމިޓޭޝަންސް ލުން

އޭޝިއަން އެކަޑެމީ އޮފް އެރޮނޮޓިކްސްގެ ޓްރެއިނިންގތައް 

ކުރިއަށް ދަނީ ފްލައިޓް ޓްރެއިނިންގ އޯރގަނައިޒޭޝަން 

ނޑައަޅާފައިވާ މިންގަޑާ  )އެފް ޓީ އޯ( ސެޓްފިކެޓްގައި ކަ

އެއްގޮތަށްތޯ ބަލާ އޭ ޓީ އޯ ސެޓްފިކެޓް ރިވިއު ކުރުން

1

ނޑައެޅިފައިވާގޮތަށް މަސައްކަތް ނިންމުން ކަ އެމް ސީ އޭ އާރު އެއަރ ކުރޫ ގެ ދަށުން އައި އޭ އެސް، 

ޓީ އެމް އޭ، ވިލާ އެއަރ އަދި މެގަ މޯލްޑިވްސް އަށް 

އޭޓީއޯ ހުއްދަ ދޫކުރުން.

2
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އޮތޯރިޓީން ފޯރުކޮށްދެވުނު ޚިދުމަތްތައް

ެދފްުށ ފްެނަނ ިސާޔަސތު
ރެގިއުލޭޓަރެއްގެ ދައުރު ރަނގަޅުގޮތުގައި އަދާކުރެވޭނީ 

ދެފުށް ފެންނަ އުސޫލުތަކެއް ޤާއިމުކުރެވިގެންނެވެ. 

ދެފުށް ފެންނަ އުސޫލުތައް ކުރިއެރުވުމަށް ކުރެވޭ 

މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އޮތޯރިޓީން ނެރޭ 

ކޮންމެ ޤަވާއިދަކީ އާންމުންގެ ޚިޔާލަށް ހުޅުވާލެވި، 

އެ ޚިޔާލުތަކުގެ މައްޗައް ރިޢާޔަތް ކުރެވިގެން 

ނެރެވޭ ޤަވާއިދެކެވެ. މި ފުރުސަތުގެ އިތުރުން 

ކޮންމެ އެއާވާދިނަސް ޤަވާއިދެއް ނެރުމުގެ ކުރިން 

އިންޑަސްޓްރީއަށް ޚާއްޞަ ބައްދަލުވުންތަކެއް ބޭއްވި، 

ޤަވާއިދުތަކުގެެ ސަބަބުން ލިބޭނެ ފައިދާތަކާއި ލިބިދާނެ 

ގެއްލުންތައް ދިރާސާކޮށް ބަހުސް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު 

އެރުވެއެވެ. މިގޮތުން “MCAR-M– ކޮންޓިނުއިން 

MCAR- “ ،”ްއެއާވާދިނަސް ރިކުއާމަންޓްސ

MCAR- “ ި66 ސާޓިފައިން ސްޓާފް” އަދ-

-147 ޓްރެއިނިން އޯގަނައިޒޭޝަން ރިކުއާމަންޓްސް” 

ގަވާއިދުތައް އިސްލާހު ކުރުމުގެ ކުރިން އިންޑަސްޓްރީ 

ބައިވެރިކޮށްގެން ވޯކްޝޮޕްތަކެއް ބޭއްވުނެވެ.

 

އިންޑަސްޓްރީއާ އެއާވާދިނަސް ސެކްޝަނާ އޮންނަ 

ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ ގޮތުން އޮތޯރިޓީގެ ގިނަ 

ޓްރެއިނިންތަކެއްގައި އިންޑަސްޓްރީގެ ކަމާބެހޭ 

މުވައްޒަފުންނަށް ފުރުޞަތުދެވުނެވެ. މީގެ ތެރޭގައި 

“އެއާކްރާފްޓް މެއިންޓެނަންސް ޕްރޮގްރާމްސް” އަދި  

“އޭޖިން އެއާކްރާފްޓް”، “އިއާސާ ޕާޓް އެމް – 

ޖެނެރަލް އޭވިއޭޝަން” ހިމެނެއެވެ. 

ދެފުށް ފެންނަ އުސޫލުތައް ކުރިއެރުވުމަށް ކުރެވުނު 

މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އޮތޯރިޓީގެ 2013-2015 

ނޑައެޅުމުގައި ސަރުކާރުގެ އެކި  އަހަރަށް ޕޮލިސީ ކަ

އިދާރާތަކާއި އިންޑަސްޓްރީއާ ގުޅިގެން ބޭއްވުނު 

މަޝްވަރާތަކާއި އަމަލީ މަސައްކަތްތައް ވަކިން 

ޚާއްސަކޮށް ފާހަގަކުރަމެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ޕީބީއެން 

)ޕާރފޯރމަންސް ބޭސް ނެވިގޭޝަން( ގެ ޚިދުމަތް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއަރސްޕޭސް އަށް އިމްޕްލިމެންޓް 

ކުރުމުގެ މަޝްވަރާތަކާއި އަދި އޭޑީއެސްބީ )އޮޓޮމެޓިކް 

ޑިޕެންޑަންޓް ސާރވެއިލަންސް ބްރޯޑްކާސްޓް( ގެ 

ޚިދުމަތް ރާއްޖޭގެ އެއަރސްޕޭސްގައި އިމްޕްލިމަންޓް 

ކުރުމުގެ މައުލޫމާތު އޮޕަރޭޓަރުންނާއި ހިއްސާކުރެވުނެވެ.

އޮތޯރިޓީން ނެރޭ ކޮންމެ ޤަވާއިދަކީ އިންޑަސްޓްރީގެ 

ޚިޔާލަށް ހުޅުވާލެވި، އެ ޚިޔާލުތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތް 

ކުރެވިގެން ނެރެވޭ ޤަވާއިދެކެވެ. މި ފުރުސަތުގެ 

އިތުރުން އެއަރނެވިގޭޝަންސް އެންޑް އެރޮޑްރޯމް 

ސެކްޝަން އިން ނެރޭ ކޮންމެ ޤަވާއިދަކާއި ގުޅިގެން 

އިންޑަސްޓްރީއަށް އަންނާނެ ލޮޅުން ދިރާސާކޮށް 

އޮޕަރޭޓަރުންނާއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކެއް 

ބޭއްވެއެވެ. އަދި އެއަށްފަހު މިމަޝްވަރާތަކުގެ އަލީގައި 

ލޮޅުން ކުޑަކުރުމަށް އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތައް ދެނެގަނެވެއެވެ. 

މީގެ އިތުރުުން ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް 

ބޭނުންވާ ގައިޑެންސް މެޓީރިއަލް އިންޑަސްޓަރީއާއި 

ހިއްސާ ކުރެވެއެވެ.

ރެގިއުލޭޓަރެއްގެ ދައުރު ރަނގަޅަށް އަދާކުރަމުން ގެންދިއުން 2
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އްިނޓޭަނަޝަންލ ކޯޕޭަރަޝްނ
ދިވެހިރާއްޖެއިން ސާކު ސަރަހައްދުގެ މަދަނީ ވައިގެ 

ދަތުރުފަތުރު ކުރި އަރުވައި ހާމަނައިޒްޑް ޤަވާއިދުތަކެއް 

ތައާރަފް ކުރުމަށް ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް 

ކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން ސައުތު އޭޝިއާ ރީޖަނަލް 

އިނިޝިއޭޓިވް )ސާރި( އަދި ކޮސްކެޕާއި ގުޅިގެން 

ކުރެވުނު މަސައްކަތުން “ސާރި ޕާޓް 145 – 

އެޕްރޫވްޑް ޓްރެއިނިން އޯގަނައިޒޭޝަންސް” ޤަވާއިދު 

ނެރެވުނެވެ.

 

އަދި 2013 ވަނަ އަހަރު ނެރެވުނު ސާރި ޤަވާއިދު 

ތަކުގެ ތެރެއިން “ޕާޓް އެމް - ކޮންޓިނުއިން 

އެއާވާދިނަސް ރިކުއާމަންޓްސް” ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

ތަންފީޒު ކުރެވުނު މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ 

ސްޓޭންޑަޑައިޒޭޝަން އޮޑިޓަކާއި ވޯކްޝޮޕެއް ބޭއްވުނެވެ. 

މި ހަރަކާތްތަކަށް ސާކުގެ ޤައުމުތަކަށް ދައުވަތު 

ދެވުނެވެ. އަދި ސްރީ ލަންކާ އާއި ނޭޕާލްގެ ސިވިލް 

އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީން ބައިވެރިވިއެވެ. މި އޯޑިޓް ގެ 

ނަތީޖާ ވަރަށްވެސް ރަނގަޅެވެ.

އޮތޯރިޓީއާއި ސަރަހައްދީ އަދި ބައިނަލް އަގުވާމީ 

އެހެނިހެން ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކާއި އޮންނަގުޅުން 

ހަރުދަނާ ކުރުމަށާއި، ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން 

ކަށަވަރުކުރުމުގައި ބައިނަލް އަގުވާމީ ތަޖުރިބާ 

ހިއްސާކުރުމަށްޓަކައި އެއަރނެވިގޭޝަންސް އެންޑް 

އެރޮޑްރޯމް ސެކްޝަންގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވުމަށް 

ނޑައެޅުނު އައިކާއޯގެ މީޓިންގްސް ތަކުގައި 2015  ކަ

ވަނަ އަހަރު ބައިވެރިވެވުނުކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ. މީގެ 

ތެރޭެގައި އޭސިއާ ޕެެސިފިކް ގެ ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި 

ބޭއްވޭ އަޕްރާސްޓް މީޓިންގް، އޭޓީއެމް ސަބްގްރޫޕް 

މީޓިންގް، އެޕެންޕަރގް މީޓިންގް، އެރޮޑްރޯމް 

އޮޕަރޭޝަން އެންޑް ޕްލޭނިންގް ވޯކްޝޮޕް މީޓިންގް 

ހިމެނެއެވެ. 

ަދުއލަތުގެ އާިދާރތަކްަށ އްެއާބުރުލްނ ދުިންނ 
ދަޢުލަތުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން 

މަސައްކަތްކުރުމަށް އޮތޯރިޓީން ވަރަށް ބޮޑު 

އިސްކަމެއްދެވުނެވެ. މިގޮތުން ދަޢުލަތުގެ އެކި 

މުއައްސަސާތަކުން އެދިލެއްވުމުން ކަމާއިގުޅޭ 

ފަންނީ އެހީތެރިކަން އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން 

ފޯރުކޮށްދެވިފައިވާނެއެވެ. 

ތާިމވްެއޓްަށ ލޭިބ ގްެއުލްނ ކުޑަކުުރްނ
ހ. ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއި މިންގަޑުތަކުގެ އެހީގައި 

ތިމާވެއްޓަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުޑަކުރުން

ށ. މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުތަކަށް މަތިންދާ ބޯޓުގެ 

އިންޖީނުގެ އަޑުން ވާ އުނދަގޫ ކުޑަކުރުން

ނ. ތިމާވެށި ރައްކާތެރި ކުރުން

ދިވެހާިރްއޭޖގެ އެއަރލައްިނތްައ ކުރިއުަރވައި ޭބުރގެ 
އިތުުރ މްަނޒްިލ ތަކްަށ ަދތުުރ ކުުރމުގެ މަގު ފަހި 

ކްޮށދުިންނ.
ރާއްޖޭގެ ދެ އެއަރލައިން ކަމަށްވާ މެގަމޯލްޑިވްސް 

އާއި މޯލްޑިވިއަން އިން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރާ 

ދަތުރުތައް ފުޅާ ކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި ރާއްޖެއަށް ގެނެވޭ 

ޓްއަރިސްޓުންގެ އަދަދު އިތުރު ކުރުމުގޮތުން މެލޭޝިއާ، 

ތައިލެންޑާއި ޗައިނާގެ އިތުރުން އިންޑިއާގެ މަންޒިލް 

ތަކަށް ދަތުކުރަން ނިންމުމާއެކު އެކަމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ 

ގޮތުން އެމަންޒިލް ތަކަށް ދަތުރު ކުރެވޭ ގޮތަށް 

އެއަރލައިންތައް ޑެޒިގްނޭޓް ކުރެވުނެވެ.

 

2015 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ އެއަރލައިން ތަކުގެ 

ދަތުރުތައް ފުޅާކުރުމަށް މަގު ފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން  

ދަތުރު ކުރަން އިންޑިއާގެ ނިއު ދިއްލީ، މުމްބާއި އަދި 

ނޑައެޅުނެވެ. ޗައިނާގެ ޝެންޔަންގ އާއި ފޫޒޯ ކަ
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އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް
އޮތޯރިޓީގެ އިންސާނީވަސީލަތްތައް ކުރިއެރުވުމަށް 

ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވި 2015 ވަނަ އަހަރު 

ނިމުނު އިރު އޮތޯރިޓީގެ ހުރިހާ އިންސްޕެކްޓަރުންވަނީ 

އައިކާއޯއިން ލާޒިމުކުރާ ތަމްރީނު ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ. 

މި ޓްރެއިނިން ސްކީމްގެ ތެރެއިން ދިގުމުއްދަތުގެ 

ސްކޮލާޝިޕްތަކާއި ކުރުމުއްދަތުގެ ކޯސްތައް ހިންގުނެވެ. 

އަދި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑެތި އޯގަނައިޒޭޝަންތަކުގައި 

އޮޑިޓްކުރުމުގެ އަމަލީ ތަޖުރިބާ  ދެވުނެވެ.

ތަމްރީނު ދިނުމުގެ ސިޔާސަތު 
މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމަކީ މޯލްޑިވްސް 

ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ އިން އަބަދުވެސް 

އަހައްމިއްޔަތުކަންދޭ ކަމެކެވެ. މި ގޮތުން، 2015 

ވަނަ އަހަރުވެސް 41 ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގައާއި 

ކޮންފަރެންސް/ބައްދަލުވުންތަކުގައި ސީ.އޭ.އޭ ގެ 

މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކޮށްފައިވެއެވެ.

ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރާއި އެއްގޮތަށް، ޓްރެއިނިންއަށް ހިނގާ 

ޚަރަދު އެންމެ ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި، 

ރާއްޖޭންބޭރަށް މުވައްޒަފުން ފޮނުވުމުގެ ބަދަލުގައި ގިނަ 

އަދަދެއްގެ ކޯސްތައް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން ގެ ބޭފުޅުންނާއި 

އިންޑަސްޓްރީގެ ބޭފުޅުންނަށް އަމާޒު ކޮށްގެން ޖުމުލަ 

14 ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުނެވެ. މި 

ޕްރޮގްރާމްތަކުން 78 މުވައްޒަފަކަށް ތަމްރީނު ދެވުނެވެ. 

އަދި ދިވެހިރާއްޖޭން ބޭރުގައި ބޭއްވުނު 9 ތަމްރީނު 

ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިކޮށް 9 މުވައްޒަފަކަށް ތަމްރީނު 

ދެވުނެވެ. 

2015 ވަނަ އަހަރު ސީ.އޭ.އޭގެ ފަރާތުން 18 

ކޮންފަރެންސް އަދި ބައްދަލުވުންތަކުގައި މުވައްޒަފުން 

ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

އެފިޝެންޓް ޯއގަނައިޒޭޝަން 3
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ސްޕޮންސަރކުރި 

ފަރާތް

މުވައްޒަފުންގެ 

އަދަދު
މުއްދަތު ތަމްރީނުގެ ނަން

ސީ.އޭ.އޭ 4 26-23 އޮގަސްޓް 2015 ވައިލްޑްލައިފް ހެޒާޑް މެނޭޖްމަންޓް )ސެޝަން 1(

ސީ.އޭ.އޭ 1 15-13 ސެޕްޓެންބަރު 2015 ހެޒާޑް އައިޑެންޓިފިކޭޝަން އެންޑް ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް 

)ސެޝަން 1(

ސީ.އޭ.އޭ 6 16-14 ސެޕްޓެންބަރު 2015 އިއާސާޕާރޓް-އެމް ޖެނެރަލް އޭވިއޭޝަން

ސީ.އޭ.އޭ 2 21-19 ސެޕްޓެންބަރު 2015 ހެޒާޑް އައިޑެންޓިފިކޭޝަން އެންޑް ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް 

)ސެޝަން 2(

ސީ.އޭ.އޭ 14 29-27 ސެޕްޓެންބަރު 2015 ހެޒާޑް އައިޑެންޓިފިކޭޝަން އެންޑް ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް 

-އޮތޯރިޓީ )ސެޝަން 1(

ސީ.އޭ.އޭ 14 29-27 ސެޕްޓެންބަރު 2015 ހެޒާޑް އައިޑެންޓިފިކޭޝަން އެންޑް ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް 

-އޮތޯރިޓީ )ސެޝަން 2(

ސީ.އޭ.އޭ 5 23 އޮކްޓޫބަރު - 3 ސެޕްޓެންބަރު 

2015

އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އޮފް އެއަރޕޯޓްސް އެންޑް އޭ.އެން.އެސް 

އިކޮނޮމިކް އޯވަރސައިޓް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް *

ސީ.އޭ.އޭ 5 21-18 އޮކްޓޫބަރު 2015 އިންސިޑެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޓްރެއިނިންގް )ސެޝަން 1(

ސީ.އޭ.އޭ 4 21-18 އޮކްޓޫބަރު 2015 އިންސިޑެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޓްރެއިނިންގް )ސެޝަން 2(

ސީ.އޭ.އޭ 4 25-23 އޮކްޓޫބަރު 2015 އޭޖިން އެއަރކްރާފްޓް

ސީ.އޭ.އޭ 5 22-16 ނޮވެންބަރު 2015 އެއަރކްރާފްޓް މެއިންޓަނެންސް ޕްރޮގްރާމް

ސީ.އޭ.އޭ 5 10-8 ނޮވެންބަރު 2015 ކެބިންސޭފްޓީ އޮޕަރޭޝަން

ސީ.އޭ.އޭ 1 25-22 ނޮވެންބަރު 2015 ވައިލްޑްލައިފް ހެޒާޑް މެނޭޖްމަންޓް )ސެޝަން 2(

ސީ.އޭ.އޭ 8 10-6 ޑިސެންބަރު 2015 ލީޒްޑް އެއަރކްރާފްޓް

ދިވެހާިރްއޭޖގައި ޭބްއުވުނ ތަމްރުީނ ޕޮްރގާްރމްތްައ
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ދިވެހާިރްއޭޖްނ ޭބުރގައި ޭބްއުވުނ ތަމްރުީނ ޕޮްރގާްރމްތްައ

ބޭއްވުނުތަން
ސްޕޮންސަރކުރި 

ފަރާތް

މުވައްޒަފުންގެ 

އަދަދު
މުއްދަތު ތަމްރީނުގެ ނަން

މަކާއޯ، ޗައިނާ ސީ.އޭ.އޭ 1 4 - 6 މާރިޗު 2015 އައިކާއޯ ރީޖަނަލް ވޯކްޝޮޕް އޮން އެއަރޕޯޓް 

ޕޭމަންޓްޑިޒައިން އެންޑް އިވެލުއޭޝަން

އެސް.އޭ.އޭ، 

ސިންގަޕޫރު

ސީ.އޭ.އޭ 1 20-9 މާރިޗު 2015 ސޭފްޓީ އޯވަރސައިޓް ފްލައިޓް އޮޕަރޭޝަންސް 

އިންސްޕެކްޓަރ ކޯސް

އެސް.އޭ.އޭ، 

ސިންގަޕޫރު

ސީ.އޭ.އޭ 1 30 މާރިޗު - 1 އޭޕްރީލް 2015 ސޭފްޓީ އޯވަރސައިޓް އޮފް އޭވިއޭޝަން 

މީޓްރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސަސް

އެސް.އޭ.އޭ، 

ސިންގަޕޫރު

ސީ.އޭ.އޭ 1 24-20 އޭޕްރީލް 2015 އެއަރޕޯޓް ރޭމްޕް މެނޭޖްމަންޓް ކޯސް

އެސް.އޭ.އޭ، 

ސިންގަޕޫރު

ސީ.އޭ.އޭ 1 18 މޭ - 4 ސެޕްޓެންބަރު 

2015

ޑިޕްލޮމާއިން ސިވިލް އޭވިއޭޝަން މެނޭޖްމަންޓް

އެސް.އޭ.އޭ، 

ސިންގަޕޫރު

ސީ.އޭ.އޭ 1 30 ޖޫން - 2 ޖުލައި 2015 ނޭޝަނަލް އެއަރ ޓްރާންސްޕޯޓް ފެސިލިޓޭޝަން 

ޕްރޮގްރާމް )އެފް.އޭ.އެލް( ރައިޓިންގ ވޯކްޝޮޕް

އެސް.އޭ.އޭ، 

ސިންގަޕޫރު

ސީ.އޭ.އޭ 1 10-6 ޖުލައި 2015 އިންޓްރޮޑަކްޝަން ޓު އެއަރ ލޯ ކޯސް

ކޮލޮމްބޯ، 

ސްރީލަންކާ

ސީ.އޭ.އޭ 1 10-7 ސެޕްޓެންބަރު 2015 އެސް.އޭ.އާރް.އައި އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ވޯކްޝޮޕް

ބެއިޖިންގ، 

ޗައިނާ

ސީ.އޭ.އޭ، މެގަ 

މޯލްޑިވްސް

1 23-19 އޮކްޓޫބަރު 2015 ޕަރފޯމަންސްބޭސްޑް ނެވިގޭޝަން )ޕީ.ބީ.އެން( - 

އެއަރ އޮޕަރޭޓަރ އެޕްރޫވަލް ކޯސް
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އޮތޯރިޓީން ފޯރުކޮށްދެވުނު ޚިދުމަތްތައް

ކްޮނފެަރްންސ އަދި ބްައަދުލުވްނތްައ

ބޭއްވުނުތަން ސްޕޮންސަރކުރި 

ފަރާތް

މުވައްޒަފުންގެ 

އަދަދު

މުއްދަތު ތަމްރީނުގެ ނަން

މޮންޓްރިއަލް، ކެނެޑާ ސީ.އޭ.އޭ 1 6-2 ފެބްރުވަރީ 2015 ހައި-ލެވެލް ސޭފްޓީ ކޮންފަރެންސް

މާލެ ސީ.އޭ.އޭ 2 29-25 ފެބްރުވަރީ 2015 އައިކާއޯ އޭޝިއާ/ޕެސިފިކް ސާޗް އެންޑް ރެސްކިއު 

ޓާސްކް ފޯސްގެ 3ވަނަ ބައްދަލުވުން

ބެންކޮކް، ތައިލެންޑް ސީ.އޭ.އޭ 2 11-10 ފެބްރުވަރީ 2015 އެސް.އޭ.އާރ.އައި ގެ 10 ވަނަ ސްޓެއަރިންގ ކޮމިޓީގެ 

ބައްދަލުވުން

ބެންކޮކް، ތައިލެންޑް ސީ.އޭ.އޭ 1 26-23 މާރިޗު 2015 ރީޖަނަލް ފެސިލިޓޭޝަން ސެމިނަރ

ނިއު ދިއްލި، އިންޑިއާ ސީ.އޭ.އޭ 1 9-6 އޭޕްރީލް 2015 އެސް.އޭ.އާރ.އައި-އެމް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ވޯކިންގ 

ގްރޫޕް މީޓިންގް

ބެންކޮކް، ތައިލެންޑް ސީ.އޭ.އޭ 1 10-6 އެޕްރީލް 2015 އޭޝިއާ/ޕެސިފިކް ރީޖަން އޭވިއޭޝަން ސޭފްޓީ ޓީމް 

)އޭ.ޕީ.އާރ.އޭ.އެސް.ޓީ/6( ގެ 6 ވަނަ ބައްދަލުވުން

މެލޭޝިއާ ސީ.އޭ.އޭ 1 4-1 ޖޫން 2015 ސެމިނަރ އޮން އެރޮޑްރޯމްސް ރިލޭޓެޑް އެސްޕެކްޓްސް 

އޮފް ދިސީމްލެސް އޭޓީއެމް ޕްލޭން އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން 

އަދި އެރޮޑްރޯމްސް އޮޕަރޭޝަންސް އެންޑް ޕްލޭނިންގ 

ވޯކިންގ ގްރޫޕްގެ 3 ވަނަ ބައްދަލުވުން

މެލޭޝިއާ އެމް.އޭ.ސީ.އެލް 1 4-1 ޖޫން 2015 ސެމިނަރ އޮން އެރޮޑްރޯމްސް ރިލޭޓެޑް އެސްޕެކްޓްސް 

އޮފް ދިސީމްލެސް އޭޓީއެމް ޕްލޭން އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން 

އަދި އެރޮޑްރޯމްސް އޮޕަރޭޝަންސް އެންޑް ޕްލޭނިންގ 

ވޯކިންގ ގްރޫޕްގެ 3 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ބެންކޮކް، ތައިލެންޑް ސީ.އޭ.އޭ 2 23-22 ޖޫން 2015 އޭ،ޕީ.އޭ.ސީ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ކޮމިޝަން ޓާސްކް 

ފޯސްގެ ފުރަތަމަބައްދަލުވުން
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އޮތޯރިޓީން ފޯރުކޮށްދެވުނު ޚިދުމަތްތައް

ކޮލޮމްބޯ، ސްރީ ލަންކާ ސީ.އޭ.އޭ 1 25-23 ޖޫން 2015 ރީޖަނަލް މީޓިން އޮން އައި.އެޗް.އާރ ކޯ ކެޕޭސިޓީސް 

އެޓް ޕޮއިންޓްސް އޮފް އެންޓްރީ

ބެންކޮކް، ތައިލެންޑް ސީ.އޭ.އޭ 1 23-22 ޖުލައި 2015 ސީ.އޯ.އެސް.ޗީ.އޭ.ޕީ - އެސް.އޭ ނޭޝަނަލް 

ކޯޑިނޭޓަރސް )އެން.ސީ(މީޓިންގ

ބެންކޮކް، ތައިލެންޑް ސީ.އޭ.އޭ 1 7-3 އޯގަސްޓް 2015 އެއަރ ޓްރެފިކް މެނޭޖްމަންޓް ސަބް-ގްރޫޕް )އޭ.ޓީ.އެމް/

އެސް.ޖީ/3( އޮފް އޭ.ޕީ.އޭ.އެން.ޕީ.އައި.އާރ.ޖީ ގެ 3 

ވަނަ ބައްދަލުވުން

ބެންކޮކް، ތައިލެންޑް ސީ.އޭ.އޭ 1 31 އޯގަސްޓް - 10 

ސެޕްޓެންބަރު 2015

އޭޝިއާ/ޕެސިފިކް ރީޖަން އޭވިއޭޝަން ސޭފްޓީ ޓީމް ގެ 

7 ވަނަ ބައްދަލުވުން އަދި އޭޝިއާ/ޕެސިފިކް އެއަރ 

ނެވިގޭޝަން ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން 

ރީޖަނަލް ގްރޫޕުގެ 26 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ނިއު ދިއްލި، އިންޑިއާ ސީ.އޭ.އޭ 1 29 ސެޕްޓެންބަރު - 1 

އޮކްޓޫބަރު 2015

ސީ.އޯ.އެސް.ސީ.އޭ.ޕީ - އެސް.އޭ ގެ ސްޓިއަރިންގ 

ކޮމިޓީގެ 24 ވަނަ ބައްދަލުވުން

މެނީލާ، ފިލިޕިންސް ސީ.އޭ.އޭ 1 30-26 އޮކްޓޫބަރު 2015 ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން، 

އޭޝިއާ/ޕެސިފިކް ރީޖަންސްގެ 52 ވަނަ ކޮންފަރެންސް

މާލެ ސީ.އޭ.އޭ 5 7-5 އޮކްޓޫބަރު 2015 4 ވަނަ އެސް.އޭ.އާރ.އައި ޕާޓް 21 ގެ ވޯކިންގ ގްރޫޕް 

މީޓިންގ

ޕޭރޯ، ބޫޓާން ސީ.އޭ.އޭ 1 15-13 އޮކްޓޫބަރު 2015 އެސް.އޭ.އާރ.އައި - 145 ވޯކިންގ ގްރޫޕް މީޓިންގ

މާލެ ސީ.އޭ.އޭ 5 22 ނޮވެންބަރު - 3 

ޑިސެންބަރު 2015

އިއާސާ ޕާޓް އެއަރ އޮޕަރޭޝަންސް އެންޑް އެއަރ ކްރޫ 

ވޯކިންގގްރޫޕްގެ ފުރަތަމަ މީޓީންގ *
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2015 ވަނަ އަހަރު ހިނގާފައިވާ އެކްސިޑެންޓް އަދި އިންސިޑެންޓްތައް

2015 ވަނަ އަހަރު 208 އިންސިޑެންޓާއި، 2 ސީރިއަސް އިންސިޑެންޓް އަދި 2 އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވެއެވެ. 

މީގެ ތެރެއިން 107 އިންސިޑެންޓް ތަހިގީގުކޮށް ނިންމާފައިވާއިރު، ހުރިހާ ސީރިއަސް އިންސިޑެންޓެއްގެ ތަހުގީގީ 

ރިޕޯޓުވަނީ ނެރެފައެވެ. 

2015 ވަނަ އަހަރުގައި ހިނގާދިޔަ ސީރިއަސް އިންސިޑެންޓް އަދި އެކްސިޑެންޓްތަކުގެ ތަފުސީލު ތިރީގައި 

އެވަނީއެވެ.

 ީސރިއްަސ އްިނިސޑްެނޓް

◄ 1 މޭ 2015 ގައި ފުވައްމުލަކު ޑޮމެސްޓިކް 	

އެއަރޕޯޓުން ފުރައިގެން ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް 

އެއަރޕޯޓަށް ދަތުރުކުރި ފްލައިޓް ނަންބަރު 

8Q-VAS ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށް 

ޖައްސަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ރަންވޭއިން 

ކައްސާލުމާ ގުޅިގެން، މި އިންސިޑެންޓް  

ހިނގާދިޔަގޮތް ތަހުގީގުކޮށް 5 ނޮވެންބަރު 

2015 ގައި ވަނީ އޭގެ ރިޕޯޓު މޯލްޑިވްސް 

ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ވެބްސައިޓުގައި 

ޝާޢިއުކޮށްފައެވެ.

◄ 11 ޖޫން 2015 ގައި ފްލައިޓް ނަންބަރު 	

8Q-MAP  އިބްރާހީމް ނާސިރު 

އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން ނައްޓާލަން 

އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އެ ބޯޓުގެ ކުރިމަތީގައި ޕާކް 

ކޮށްފައި އޮތް 8Q-TMG ގައި ޖެހި ހިނގި 

އިންސިޑެންޓް ހިންގާދިޔަގޮތް ތަހުގީގުކޮށް 

ނިންމާފައިވެއެވެ.

އެކިްސޑްެނޓް

◄ 8 ޖުލައި 2015 ގައި ކޮމަންޑޫ ރިސޯޓުން 	

 8Q-MAN ިކުރެއްދޫ ރިސޯޓަށް ދަތުރު ކުރ

ކުރެއްދޫ ރިސޯޓަށް ގޮސް  ޖެއްސުމުގެ 

ތެރޭގައި  ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއް ދިމާވެ 

ހިނގި އެކްސިޑެންޓް ތަހުގީގުކޮށް، އެއާ ގުޅޭ 

ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް 

ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.

◄  8 އޮކްޓޯބަރ 2015 ގައި ގަން 	

އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން ފުވައްމުލަކު 

  ،8Q-GAC ިޑޮމެސްޓިކް އެއަރޕޯޓަށް ދަރުތުކުރ

އެނބުރި ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގައި 

ޖައްސަންއުޅުމުގެ ތެރޭގައި، މަތިންދާ ބޯޓު 

‘ބައުންސް’ ވުމާ ގުޅިގެން ހިނގި އެކްސިޑެންޓް 

ތަހުގީގުކޮށް، އެއާ ގުޅޭ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުމުގެ 

މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.

◄ 2 އޮގަސްޓް 2013 ގައި ކުރަމަތި ރިސޯޓުން 	

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަރނޭޝަނަލް 

އެއަރޕޯޓުގެ ވޯޓަރ ރަންވޭއަށް ޖައްސަމުންދިޔަ 

8Q-TMK އަށް ދިމާވި އެކްސިޑެންޓާގުޅޭ 

ތަޚުޤީޤީ ރިޕޯޓު 27 މޭ 2015 ގައި ވަނީ 

ޝާޢިއުކުރެވިފައެވެ.



އަހަރީ ރިޕޯޓް

2015

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ 

046

2015 ވަނަ އަހަރު ހިނގާފައިވާ އެކްސިޑެންޓް އަދި އިންސިޑެންޓްތައް



މި އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމުގައި 

ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން  

ލިބިފައިވެއެވެ. މިފަރާތްތަކަށް ޙައްޤު ޝުކުރު ދެންނެވުމަކީ 

ނޑުމެންނަށް ލިބޭ އުފަލެކެވެ. އަޅުގަ

މިގޮތުން އެންމެފުރަތަމަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

އަށް ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ. ހަމައެއާއެކު މިދާއިރާ ތަރައްޤީ 

ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ބަހައްޓަވާ ސަމާލުކަމާއި ދެއްވާ 

އިރުޝާދަށްޓަކައި ސަރުކާރަށް ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ. އަދި 

އޮތޯރިޓީ ހިންގެވުމާއި ޙަވާލުވެ ހުންނެވި މިނިސްޓަރ 

ދެއްވާފައިވާ ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު 

ފާހަގަކޮށް އިޚްލާޞްތެރި ކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. 

މީގެ އިތުރުން މި އޮތޯރިޓީގެ އެހެނިހެން ވެރިންނާއި އެންމެހާ 

މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް ޝުކުރުވެރިވަމެވެ. އެބޭފުޅުންގެ 

ހީވާގިކަމާއި ކަމަށް ކަމޭހިތްތެވުމާއި އެކުވެރިކަމާއިއެކު 

މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާތީވެއެވެ. އަދި ކުރިއަށް 

އޮތްތާނގައި ވެސް އެބޭފުޅުންގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން 

ނޑަށް ލިބޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ލިބިފައިވާތީއެވެ. އަޅުގަ

ރިޯޕޓް ނިންމުން 





2015 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ޮއޑިޓް ރިޯޕޓް





އަހަރީ ރިޕޯޓް

2015

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ 

051
2015 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް



އަހަރީ ރިޕޯޓް

2015

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ 

052
2015 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް



އަހަރީ ރިޕޯޓް

2015

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ 

053
2015 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް



އަހަރީ ރިޕޯޓް

2015

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ 

054
2015 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް



އަހަރީ ރިޕޯޓް

2015

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ 

055
2015 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް



އަހަރީ ރިޕޯޓް

2015

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ 

056
2015 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް



އަހަރީ ރިޕޯޓް

2015

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ 

057
2015 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް



އަހަރީ ރިޕޯޓް

2015

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ 

058
2015 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް



އަހަރީ ރިޕޯޓް

2015

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ 

059
2015 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް



އަހަރީ ރިޕޯޓް

2015

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ 

060
2015 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް



އަހަރީ ރިޕޯޓް

2015

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ 

061
2015 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް



އަހަރީ ރިޕޯޓް

2015

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ 

062
2015 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް



އަހަރީ ރިޕޯޓް

2015

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ 

063
2015 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް



އަހަރީ ރިޕޯޓް

2015

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ 

064
2015 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް



އަހަރީ ރިޕޯޓް

2015

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ 

065
2015 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް



އަހަރީ ރިޕޯޓް

2015

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ 

066
2015 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް



އަހަރީ ރިޕޯޓް

2015

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ 

067
2015 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް



އަހަރީ ރިޕޯޓް

2015

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ 

068
2015 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް



އަހަރީ ރިޕޯޓް

2015

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ 

069
2015 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް



އަހަރީ ރިޕޯޓް

2015

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ 

070
2015 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް



އަހަރީ ރިޕޯޓް

2015

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ 

071
2015 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް



އަހަރީ ރިޕޯޓް

2015

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ 

072
2015 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް



އަހަރީ ރިޕޯޓް

2015

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ 

073
2015 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް



އަހަރީ ރިޕޯޓް

2015

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ 

074
2015 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް





ވެލާނާގެ، 11 ވަނަ ފަންގިފިލާ،

އަމީރުއަޙުމަދު މަގު، މާލެ، 20096

ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން:  3324983 960+                     

ފެކްސް: 3323039 960+ 

 civav@aviainfo gov mv :ްއީމެއިލ

www.caa.gov.mv

ޯމލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ޮއޯތރިޓީ


