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ރިޕޯޓް ފެށުން

އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ 

2021 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ތަޢާރަފު

އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވްގެ ބަޔާން

އޮތޯރިޓީގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު

އޮތޯރިޓީގެ އިދާރީ ހިންގުން
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މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓަކީ 

ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2012 )މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން 

އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ 44 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ހިންގުމަށް  އޮތޯރިޓީ  ތައްޔާރުކުރެވި، 

މަޖިލީހަށް  ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ މިނިސްޓަރަށާއި ރައްޔިތުންގެ 

ތެރޭގައި  މަސްދުވަހުގެ   4 ނިމޭތާ  އަހަރެއް  މާލީ  ކޮންމެ 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިޕޯޓެކެވެ. މިއީ މިގޮތުން 2021 ވަނަ އަހަރު 

މި އޮތޯރިޓީ ހިނގާދިޔަގޮތުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓެވެ.

ރިޯޕޓް ފެށުން
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)މޯލްޑިވްސް  ނަންބަރު:2012/2  ޤާނޫނު  ގައި  ޖެނުއަރީ 2012  އޮތޯރިޓީއަކީ  މި 

މަދަނީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދަށުން  ގެ  ޤާނޫނު(  އޮތޯރިޓީގެ  އޭވިއޭޝަން  ސިވިލް 

ދަތުރުފަތުރާ  ވައިގެ  މަދަނީ  އެކަށައަޅައި،  ސިޔާސަތުތައް  ދަތުރުފަތުރުގެ  ވައިގެ 

ކަންކަން  އެ  ކަނޑައަޅައި،  ހަމަތައް  އުސޫލުތަކާއި  ޤަވާއިދުތަކާއި  އެންމެހައި  ބެހޭ 

ނުހިމެނޭ  ސަރވިސްގައި  ސިވިލް  އުފައްދާފައިވާ،  ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި  ރާވައި 

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެކެވެ. އަދި އޮތޯރިޓީއަކީ އަމިއްލަ ނަމުގައި ދަޢުވާކުރުމާއި ދަޢުވާ 

ކުރުމާއި، ދަރަންޏަށް ޒިންމާވުމާއި، އެ  ހޯދުމާއި މުދާ މިލްކު  ލިބިގަތުމާއި، މުދާ 

މުދަލުން ތަސައްރުފުކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ، އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަނީ ވައިގެ 

ހިންގާނެ  ރާވާ  ހަރުދަނާކަމާއެކު  ކަންކަން  އެންމެހައި  ގުޅުންހުރި  ދަތުރުފަތުރާއި 

ގޮތްތަކާއި އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅައި، އަދި އެ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ 

އެންމެހައި ކަންކަން ކުރާ ދައުލަތުގެ އިދާރާއެވެ. މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން 

ހުންނަވާ  ކަނޑައަޅުއްވާފައި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ހިންގަމުންދަނީ  އޮތޯރިޓީ 

މިނިސްޓަރެއްގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުންނެވެ. އަދި އޮތޯރިޓީގެ ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމަށް، 

މަސްޢޫލުވާންޖެހޭ އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޔަން 

ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ޯމލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ޮއޯތރިޓީގެ ތަޢާރަފު
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ން ބު އި ތި ގަ ފު ރީ ސަ ގެ ކު ޔޭ ނި އި ދު ގަ މު ކަ ރި ތެ ކާ އް އި ރަ ތާ މަ ލާ ގެ ސަ ރު ތު ފަ ރު ތު ގެ ދަ އި ވަ

ން ޮގތު ދީ ތިޞާ ޤް ކު އި އެ މާ ކަ ރި ތެ ކާ އް އި ރަ ތާ މަ ލާ ރު ސަ ތު ފަ ރު ތު ގެ ދަ އި ގެ ވަ ޖޭ އް ރާ ހި ވެ  ދި

އި ތާ ޔާސަ ވާ ސި ން ނު އި ބޭ ކަ ޓަ ށް މަ ރު ޤީ ކު އް ރަ އި ތަ ގަ އް ވި ޮގތެ ނި ވަ ރު ކު ދާ އި  ފަ

ން ޓު އް ހެ ލެ ގާ ބެ ން ށް ހި ކޮ ޤީ އް ރަ އި ތަ ލަ ވާ ލަ ކު އް އެ ތަ ދު އި ވާ ޤަ

ން ރު ކު ރު ތު ން އި ކަ ރި ތެ ކާ އް އި ރަ ތާ މަ ލާ ގެ ސަ ރު ތު ފަ ރު ތު ގެ ދަ އި ވަ

 

ގާ  ގޭ އަ ކު ނެ އެ މާ ރު ކު ނަ އް ގި ތަ ރު ޔާ ތި ޚް ގެ އި ކު ތަ ތް މަ ދު ދޭ ޚި ޮކށް ން ޯފރު ތު ޢަ ނާ ސި

ން ނު ދި ޮކށް އް ޯފރު ތެ މަ ދު ގެ ޚި ރު ވަ ން ފެ އް އެ

 

ންސް  ރޯފމަ ގެ ޕަ ކު ތަ ތް ކާ ރަ ން ހަ އޭޝަ ވި ރު އޭ އި ލާ ން ބަ ގެ ޮރނގު ށީ ވެ މާ ތި

ން އު ދި ން ން ގެ މު ރަ ޅު ކު ރަނގަ

 

ން އު ދި ން ން ގެ މު ރަ ކު ދާ ށް އަ ޅަ ރު ރަނގަ އު ގެ ދަ އް ރެ ޓަ ލޭ އު ގި ރެ

ން ވު ށް ކަ އަ ރާ ދާ ވޭ އި އް ދެ ތެ މަ ދު ނަ ޚި ށޭ ކަ ކާ އެ ތަ ތް ލަ ވާ ވަޞީ އި ފަ ބި ލި

ަޝްނ ިވ

ަޝްނ ިމ

ްއ ަތ ްކ ިސާޔަސުތ ިޖ ެޓ ެރ ްސްޓ
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ޮއޯތރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވްގެ ބަޔާން

ހަރުދަނާ  އިތުރަށް  ފްރޭމްވޯކް  ރެގިއުލޭޓަރީ  އެއްގޮތަށް  އަހަރުތަކެކޭވެސް  އެހެން 

ހަދައި  ޤަވާޢިދުތައް  ކުރެވުނެވެ.  އަހަރުވެސް  ވަނަ   2021 މަސައްކަތް  ކުރުމުގެ 

މުޠާލިޢާކުރުމުގެ ޕްލޭންއާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. އެގޮތުން އެއާވާދިނަސް، 

އަޤުވާމީ  ބައިލަން  އޭރޯޑްރޯމްއާއި  ވޯޓަރ  އިތުރުން  ދާއިރާގެ  ނެވިގޭޝަން  އެއާ 

ޝާއިޢު  މުޠާލިޢާކޮށް  ޤަވާޢިދުތައް  ދާއިރާތަކުގެ  ކުރުމުގެ  ރެގިއުލޭޓް  އެއާލައިން 

މައްޗަށް  ސްކީމުގެ  ސެޓިންގ  އޮފް  ކާބަން  އައިކާއޯގެ  ހަމައެއާއެކު،  ކުރެވުނެވެ. 

ކުރެވުނެވެ.  ޝާއިޢު  އެކުލަވާލައި  ގަވާޢިދު  ބިނާކޮށް 

ކޯވިޑް-19 ގެ ޕެންޑެމިކުން އަރައިގަތުމުގެ މަސައްކަތް ރާއްޖެއިން ކުރަމުން ގެންދަނީ 

އައިކާއޯ  އެގޮތުން،  އެކުގައެވެ.  ބައިވެރިވުމާވެސް  މުޖުތަމަޢުގެ  އަޤުވާމީ  ބައިނަލް 

ކައުންސިލް އޭވިއޭޝަން ޓާސްކް ފޯސް )ކާޓް( ގެ ޙަރަކާތްތަކުގައި އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން 

ބައިވެރިވެ އެކަށީގެންވާ ދައުރެއް އަދާކުރެވެމުން ދެއެވެ. އައިކާއޯގެ މިންގަނޑުތަކާ 

ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  ބެލެހެއްޓުންތަކުގެ  ސަލާމަތީ  މަތީން  ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ 

ގެންދިއުމުގެ ގޮތުން ކޯވިޑް-19 ރެސްޕޮންސް އެންޑް ރިކަވަރީ އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން 

ސެންޓަރ )ސީ އާރު އާރު އައި ސީ( ގައި ބައިވެރިވެ، ކޯވިޑް-19 ކޮންޓިންޖަންސީ-

ރިލޭޓަޑް ޑިފަރަންސަސް )ސީ ސީ އާރު ޑީ( އަށާއި ޓާގެޓަޑް އެގްޒެމްޕްޝަންސް )ޓީ 

ކުރުމުގައި ދެވުނު ލުއިތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތުވެސް  އީ( ނިޒާމާއި ވައިގެ ދަތުރުފަތުރު 

އައިކާއޯ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޙަރަކާތްތައް މިދިޔަ އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ.

މީގެ އިތުރުން، އައިކާއޯއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން 2021 އޮކްޓޯބަރުގައި މިނިސްޓަރުންގެ 

ލެވަލްގައި ބޭއްވުނު ކޯވިޑް-19 އާބެހޭ ހައި ލެވަލްކޮންފަރަންސް ގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން 

''ވަން ވިޝަން ފޯ އޭވިއޭޝަން ރިކަވަރީ، ރިސައިލެންސް  ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. 

އެންޑް ސަސްޓެއިނެބިލިޓީ ބިޔޯންޑް އެންޑް ގްލޯބަލް ޕެންޑެމިކް''« މި ޝިޢާރުގެ ދަށުން 

ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި މަހާސިންތާގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަފުދު ބައިވެރިވެފައިވަނީ އެންމެ 

އިސް ލެވަލްގައެވެ. އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ ކޯވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަނެ 

�نَ  اِلِم�ي ى ال�ن
َ
َعل

َّ
لا �نَ ولاُعْدَوا�نَ اإ �ي ِ

ق
�

ُم�قَّ
ْ
�ق ِلل َ

�ب ِ
ق

�نَ َوالَعا� ِم�ي
َ
َعال

ْ
ِ ال

ّ الَحْمُد ِللِ� َر�ب

 �ِ ْصَحا�ب
أ
ِلِ� َوا

آ
�نَ  َوَعلى ا ُعو�ثِ َرْحَم�ق ِللَعالِم�ي ْ

لاُم َعلى الَم�ب
َ

 َوالّس
�قُ
َ
لا

َ
َوالّص

. ِ
�ن �ي ْوِم الّدِ لى �ي ٍ اإ

ْحَسا�ن اإ ْم �ب
ُ

َعه �بِ
َوَم�نْ �قَ

ِم ِح�ي لَرّ
ٱ
ِ ا

�ن ْحَمٰ لَرّ
ٱ
ِ� ا

َّٰ
لل

ٱ
ْسِم ا �بِ

އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޖަލީލު

ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް
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މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޙަރަކާތްތައް އަޅުގަނޑުމެން 

ދާއިރާއިންނާއި  “ފެސިލިޓޭޝަން”  ގެންދާނީ  ކުރިއަށް 

މަޝްވަރާކުރެވި  ބަހުޘްކޮށް  ދާއިރާއިން  “ސޭފްޓީ” 

ގައި  ޑެކްލަރޭޝަން”  “މިނިސްޓީރިއަލް  އެކުލަވާލެވުނު 

ބަޔާންކުރާ ކަންކަމަށް ފެތޭ ގޮތަށެވެ. 

އޭވިއޭޝަން ދާއިރާގެ ޙަރަކާތްތައް އިތުރުކޮށް ކޯވިޑް-19ގެ 

ކުރީގެ ޙާލަތައް ރުޖޫޢަވުމުގެ ހަރަކާތްތަކާއި އޭވިއޭޝަން 

މަސައްކަތްތައް  ކުރުމުގެ  ފުޅާ  ޚިދުމަތްތައް  ދާއިރާގެ 

ފަރާތުން  ސަރުކާރުގެ  އެގޮތުން  ގެންދެވުނެވެ.  ކުރިއަށް 

ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓުތައް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް 

ކުރިއަށް ގެންދަވާފައިވާ ކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ހަމައެހެންމެ، 

ކުރުމުގެ  ތަރައްޤީ  އެއާޕޯޓު  އިންޓަނޭޝަނަލް  ވެލާނާ 

މީގެކުރީން،  އެގޮތުން،  ދިޔައެވެ.  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް 

ކުރުމާއެކު  އަޕްގްރޭޑް  އޭޕްރަން  ދިޔަ  ކުރަމުން  ބޭނުން 

ބޮޑުކުރެވި  އޭޕްރަން  ޑޮމެސްޓިކް  އަދި  އިންޓަނޭޝަނަލް 

ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ މިދިޔަ އަހަރުވަނީ ދޫކުރެވިފައެވެ. 

އަމިއްލަ އެއާޕޯޓުތަކަށް ބަލާއިރު، މާމިގިލީގައި ހިންގަމުން 

ގޮތުގައި  އެއާޕޯޓެއްގެ  އިންޓަނޭޝަނަލް  އެއާޕޯޓު  ގެންދާ 

ކުރެވުނެވެ.  ސަރޓިފައި 

ވައިގެ  ރާއްޖޭގެ  އަޅާބަލާއިރު،  އަހަރާ  ވަނަ   2020

ކުރިއެރުމެއް  ބޮޑު  ވަނީ  ދާއިރާ  ދަތުރުފަތުރުގެ 

ހޯދާފައެވެ. ކޯިވޑް-19ގެ ކުރީގެ ޙާލަތައް ރުޖޫޢަވެވިފައި 

ހިސާބުތަކުން  އަހަރުގެ  ވަނަ   2021 ނެތްނަމަވެސް، 

ފަހަނަ  ޢަދަދުތައް  ގެ   2019 އާކޮށްދެއެވެ.  އުންމީދު 

ދެއެވެ.  އެނގިގެން  ހޯދޭނެކަން  ކުރިއެރުން  އަޅައި، 

އުދުހުންތައް  އަގުވާމީ  ބައިނަލް  އަހަރު  ވަނަ   2021

 2.90 އުޅެނީ  ޢަދަދު  ފަސިންޖަރުންގެ  ބޭނުންކުރި 

އަޅާބަލާއިރު  އަހަރާ  ވަނަ  މިއީ 2020  މިލިއަނުގައެވެ. 

ވަނަ   2019 އަދި  ޢަދަދެކެވެ.  އިތުރު   119.7%

އަހަރުގެ ޢަދަދުގެ %72.5 އެވެ. އެތެރޭގެ އުދުހުންތައް 

ބޭނުންކުރި ފަސިންޖަރުންގެ ޢަދަދު އުޅެނީ 2019 ވަނަ 

 2020 މިއީ  ގައެވެ.   67.57% ޢަދަދުގެ  އަހަރުގެ 

ވަނަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު %101.6 ގެ ކުރިއެރުމެކެވެ. 

މަތިންދާ ބޯޓުގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ޢަދަދުތައް 2020 ވަނަ 

އަހަރާއި 2021 ވަނަ އަހަރާއި އަޅާ ކިޔާއިރު، ބައިނަލް 

އަގުވާމީ ހަރަކާތްތައް ވަނީ %113.3 ގެ ކުރިއެރުމެއް 

އަދި އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ ހަރަކާތްތައް %94.7 ގެ 

އަހަރުގެ  ވަނަ   2019 ހޯދާފައެވެ.  ވަނީ  ކުރިއެރުމެއް 

އެތެރޭގެ  މިންވަރަކީ  ވެވިފައިވާ  ރުޖޫޢަ  ޢަދަދުތަކަށް 

ބައިނަލް  އަދި   79.11% ޙަރަކާތްތައް  އުދުހުންތަކުގެ 

އެވެ.  94.9% ހަރަކާތްތައް  އުދުހުންތަކުގެ  އަގުވާމީ 

ބައިނަލް އަގުވާމީ ގުޅުންތަކުގެ ތެރެއިން ހިންގޭ ފަންނީ 

ފާހަގަކޮށްލެވޭ  އެންމެ  އަހަރު  މިދިޔަ  ހަރަކާތަތްކުން 

ހިންގުމާ  އޮފީސް  އޭޝިއާގެ  ސައުތް  ކޮސްކެޕް  ކަމަކީ 

ގައުމުތަކުގެ  މެމްބަރު  ޙަވާލުވުމެވެ.  ދިވެހިރާއްޖެއިން 

ގާއިމުކުރެވޭ  އޮފީސް  އުޞޫލުން  ދައުރުވާ  މެދުގައި 

އަހަރު   5 އޮތް  ކުރިއަށް  ހަމަޖެހިފައިވާއިރު،  ގޮތަށް 

ދިވެހިރާއްޖޭގައެވެ.  ހަމަޖެހިފައިވަނީ  ހިންގުމަށް  އޮފީސް 

އަހަރުވެސް  މިދިޔަ  ބަލާއިރު  ޙަރަކާތްތަކަށް  ކޮސްކެޕްގެ 

އެ  ފަރާތުންވެސް  ރާއްޖޭގެ  ހިންގި  ތަމްރީނުތައް  ފަންނީ 

ތަމްރީނުތަކުގައިވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އީޔޫ 

ސައުތު އޭޝިއާ ޕްރޮޖެކްޓުގެ 2 ވަނަ ފޭސްވެސް މިދިޔަ 

އަހަރު ވަނީ ފަށައިގަނެވިފައެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން 

އިން  ރެ ގެ ތެ ކު ތަ ން ޅު މީ ގު ވާ ގު ލް އަ ނަ އި ބަ
ޔަ  ދި ން މި ކު ތް ތަ ކާ ރަ ނީ ހަ ން ގޭ ފަ ން ހި

ތް  އު ޕް ސަ ކެ ކީ ޮކސް މަ ވޭ ކަ ލެ ޮކށް ގަ ހަ މެ ފާ ން ރު އެ ހަ އަ
 . ވެ މެ ވު ލު ވާ ން ޙަ އި ޖެ އް ިހރާ ވެ މާ ދި ގު ން ގެ ޮއފީސް ހި އާ އޭޝި

ން  ލު ވާ އުޞޫ ރު އު އި ދަ ގަ ދު ގެ މެ ކު ތަ މު އު ރު ގަ ބަ މް މެ
ށް  އަ ރި ، ކު ރު އި ވާ އި ފަ ހި ޖެ މަ ށް ހަ ވޭ ޮގތަ ރެ ކު މު އި ޮއފީސް ގާ
ނީ  ވަ އި ފަ ހި ޖެ މަ ށް ހަ މަ ގު ން ރު ޮއފީސް ހި ހަ ޮއތް 5 އަ

 . ވެ އެ ގަ ޖޭ އް ރާ ހި ވެ ދި
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ސަރަޙައްދީ ފެންވަރުގައި ފަންނީ ކަންކަމުގައި އެހީތެރިކަމާއި 

އެއްބާރުލުން ލިބެމުންދާނެއެވެ. ކޯވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން 

)ސާރި(”ގެ  އިނިޝެޓިވް  ރީޖަނަލް  އޭޝިއަން  “ސައުތު 

ޙަރަކާތްތައް ކުޑަކޮށް މެދުކެނޑިފައިވީނަމަވެސް، ސާރިގެ 

ފަރާތުން ރާއްޖެއަށް ވަރަށްބޮޑު ފަންނީ އެހީތެރިކަން ވަނީ 

އޭޝިއާ،  ކޮސްކެޕް-ސައުތު  އެހެންކަމުން،  ލިބިފައެވެ. 

ސާރި އަދި އީޔޫ-ސައުތު އޭޝިއާ ޕްރޮޖެކްޓުން ރާއްޖެއަށް 

ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު 

ކުރަމެވެ.   ފާހަގަ 

މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތަކާއި 

ކުރަމުން  ޙާޞިލު  ތަރައްޤީ  ކުރިއަރުވައި  ޙަރަކާތްތައް 

އެހީތެރިކަމާއި  ބައިވެރިންގެ  ސިނާޢަތުގެ  ގެންދެވެނީ 

އުދުހޭ  ފުޅާކޮށް  ވިޔަފާރިތައް  އެއްބާރުލުމާއެކުގައެވެ. 

ހަރުފަތްތަކަކަށް  އިތުރު  ޚިދުމަތްތައް  ދެވޭ  އާބާދީއަށް 

އެކުގައެވެ.  މަސައްކަތްތަކާ  ކުރެވޭ  ގެންދިއުމަށް 

ކުރިއަށް  މަސައްކަތްތައް  އެފަރާތްތަކުގެ  އެހެންކަމުން، 

ގެންދިއުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމާއެކު ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ. 

މިންވަރެއްގައި  އެދެވޭ  މަސައްކަތްތައް  އޮތޯރިޓީގެ 

އެއްގޮތަށް  ބޭނުންތަކާ  ސިނާޢަތުގެ  ދަމަހައްޓައި 

އޮތޯރިޓީގެ  ގެންދެވިފައިވަނީ  ކުރިއަށް  ރާވާލެވިގެން 

ލީޑަރޝިޕްގެ  މެނޭޖްމަންޓުގެ  މުވައްޒަފުންނާއި  ހީވާގި 

ސަބަބުންނެވެ. އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތް ރާވާލެވިފައިވާގޮތުން 

ގަޑިއިރުވެސް   24 މުވައްޒަފުންނަކީ  ބައެއް  އޮތޯރިޓީގެ 

“އޮން ކޯލް” ގައި ތިބޭ ބައެކެވެ. ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު 

ރައްޔިތުންނަށް  ޢާންމު  ސިނާޢަތާއި  ރަނގަޅުކުރުމަށާއި 

ވީހާވެސް ގާތުން ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ރޫޙު ދެމެހެއްޓުމަށް 

ގެންދަވާ  ކުރައްވަމުން  މިހާރުވެސް  ހިތްވަރުދީ، 

ރައްދުކުރަމުން  ސާބަސް  އައްސަރިބަހާ  މަސައްކަތަށް 

އަދާކުރަމެވެ.  ޝުކުރެއް  ލޮބުވެތި 

އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އުޞޫލުތަކާއި 

ހަމަތައް ކަނޑައަޅައިދެއްވާ އަދި މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް 

ގެންދިއުމަށް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުގެ ފަރާތުން ކުރައްވާ އަގުހުރި 

މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ. 

ބައްލަވާ،  ގާތުން  ވަރަށް  މަސައްކަތް  އޮތޯރިޓީގެ 

ސަރުކާރުގެ އޭވިއޭޝަން ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް 

މިނިސްޓަރެވެ.  އޮތޯރިޓީގެ  ފަރާތަކީ  ކޮށައިދެއްވާ  މަގު 

މަދަނީ  އޮތޯރިޓީއާއި  ދެއްވާ  އިރުޝާދުތައް  އަގުހުރި 

ތަރައްޤީ  ކުރިއަރުވައި  ސިނާޢަތް  ދަތުރުފަތުރުގެ  ވައިގެ 

އެހީތެރިކަމާއި  މަސައްކަތްތަކުގައި  ޙާޞިލުކުރުމުގެ 

ސިނާޢަތުގެ  އެހެންކަމުން،  ދެއްވަވައެވެ.  އެއްބާރުލުން 

މުވައްޒަފުންގެ  ވެރިންނާއި  އޮތޯރިޓީގެ  ބައިވެރިންނާއި 

އަދާކުރަމެވެ.  ޝުކުރެއް  ބޮޑު  ވަރަށް  ނަމުގައި 

ރާއްޖޭގެ އޭވިއޭޝަން ސިނާޢަތް ތަރައްޤީކޮށް އިގުތިޞާދީ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  މިދަނީ  ހޯދަމުން  ކުރިއެރުން 

ހަރުދަނާ ސިޔާސަތުތަކާއި ތޫނު ވިސްނުންފުޅުގެ ދަށުންނެވެ. 

ވިއުގަ  ދަތުރުފަތުގެ  ވައިގެ  މަދަނީ  ޚާއްޞަކޮށް  ވަކީން 

ފުޅާކޮށް އެވިއުގަ ބޭނުންކުރާ ދަތުރުވެރީންގެ ޢަދަދު އިތުރު 

ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކުރައްވާ މަސައްކަތްޕުޅުތައް ފާހަގަ 

އިބްރާހީމް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  އެހެންކަމުން  ކުރަމެވެ. 

މުޙަންމަދު ޞާލިޙަށް ވަރަށް އިޚުލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު 

އަދާކުރަމެވެ. 

އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތްތައް ބައްޓަން ކުރެވިފައިވަނީ 

ޚިދުމަތުގެ  ކުރުމާއި  ތަރައްޤީ  ދާއިރާ  އޭވިއޭޝަން 

ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް އޮތޯރިޓީގެ ހިންގުން އިތުރަށް 

ފަރާތްތަކުގެ  ހުރިހާ  މައްޗަށެވެ.  ހަރުދަނާކުރުމުގެ 

އެހީތެރިކަމާ އެއްބާރުލުމާއެކު އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތް 

ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދެވޭކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަ 

ކުރަމެވެ. ގަދަ ކީރިތި ވަންތަ هللا ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ 

ލައްވާށިއެވެ.  ބަރަކާތް  މަސައްކަތުގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

އާމީން! 
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ޯމލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ޮއޯތރިޓީގެ ޯބޑު

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަލިމަނިކު
ގ.ވިޔަވަތި، މާލެ

އަލްފާޞިލާ އާމިނަތު ޟާލިޙް
ނޫރާނީ، ޅ. ހިންނަވަރު

އަލްފާޟިލް ޙަސަން މިރާސް
މއ. މާފުނަ، މާލެ

ޤާނޫނު ނަންބަރ2/2012ު  )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. 

 2021 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ތިއްބެވީ

އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޖަލީލު
އާރާމުގެ، ސ. ފޭދޫ

ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް

ޑިރެކްޓަރ

ޯބޑު ޗެއަރމަން

ޑިރެކްޓަރ
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ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2/2012 )މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން މި އޮތޯރިޓީ އާއި 

އެވަނީއެވެ.  ތިރީގައި  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ 

އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު ނުވަތަ އެހެން ޤާނޫނަކުން އޮތޯރިޓީ ކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކުރާ މަދަނީ ◄	
 ވައިގެދަތުރުފަތުރުގެ ކަންކަންކުރުން

ޤާނޫނު ނަންބަރު 2001/2 )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 ◄	
 ދިނުމަށްޓަކައި އެކަށައަޅަންޖެހޭ ޤަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތައް އެކަށައެޅުން

މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރާ ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރަށާއި ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޞިނާޢަތަށް ބޭނުންވާ ◄	
 ފަންނީ އަދި އިދާރީ ލަފަޔާއި އެހީތެރިކަން ދިނުން

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 ދަތުރުފަތުރާއި ބެހޭގޮތުންނާއި، މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާ ◄	
ބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކުގެ ތެރެއިން، ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ 

 މުޢާހަދާތަކުގެ ދަށުން 
ދިވެހިރާއްޖެއިން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ވިލަރެސްކުރުމާއި ސީދާ އޮތޯރިޓީން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް 

 ކުރުން

އޮތޯރިޓީން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް އަގު ކަނޑައެޅުމާއި އޮތޯރިޓީން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ◄	
 ލިޔެ ޝާއިޢުކުރުން

 މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަލްސާތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލްކުރުން◄	

މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޞިނާޢަތާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން ޢާންމުންނަށް މަޢުލޫމާތު ◄	
ފޯރުކޮށްދީ އިރުޝާދު ދިނުން

ޮއޯތރިޓީގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު



މްޯލިޑްވްސ ިސވްިލ ޭއވޭިއަޝްނ ޮއތޯރިޓީ 

15

އޮތޯރިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

2/2012 ޯމލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ޮއޯތރިޓީގެ ޤާނޫނު

2/2001 ދިވެހި ރާއްޖޭގެ މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު     

ދަތުރުފަތުރުގެ  ވައިގެ  މަދަނީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މިއީ،  ގައެވެ.   2012 ޖެނުއަރީ   11 ކުރެވިފައިވަނީ  ތަސްދީޤު  މިޤާނޫނު 

ސިޔާސަތުތައް އެކަށައަޅައި، މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރާބެހޭ އެންމެހައި ޤަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި ހަމަތައް ކަނޑައަޅައި، 

އެ ކަންކަން ރާވައި ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި “މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ” ގެ ނަމުގައި ވަކި ޤައުމީ 

އިދާރާއެއް އުފެއްދުމަށާއި، އެ އިދާރާގެ ބާރުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނެވެ.

މި ޤާނޫނު ތަސްދީޤު ކުރެވިފައިވަނީ 11 ޖެނުއަރީ 2001 ގައެވެ. މިޤާނޫނަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަދަނީ ވައިގެ އުޅަނދު 

މަދަނީ  ބޭނުންކުރުމާއި،  ހިންގުމާއި،  ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި،  އެރޮޑްރޯމްހެދުމާއި،  މަދަނީ  ދުއްވުމާއި،  ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި، 

ވައިގެ އުޅަނދާއި، އެރޮޑްރޯމްތަކާގުޅޭ އެހެނިހެން ކަންތައްތަކާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތާއި، 

މި އެންމެހައި ކަންކަމާބެހޭ ޤާނޫނެވެ.

ޮއޯތރިޓީން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނުތައް
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އޮތޯރިޓީގެ އިދާރީ އޮފީސް ހިންގަމުންދަނީ ވެލާނާ ބިލްޑިންގ 2 ވަނަ ފަންގިފިލާގައެވެ. އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، 

އެގްޒެކެޓިވްއެވެ.  ޗީފް  އޮތޯރިޓީގެ  އިސްފަރާތަކީ  އެންމެ  ތަމްސީލްކުރާ  އޮތޯރިޓީ  ހިންގުމާއި  ދުވަހަށް  ދުވަހުން  އޮތޯރިޓީ 

އޮތޯރިޓީގެ  ޖަލީލްއެވެ.  ޙުސައިން  އަލްފާޟިލް  ހުންނެވީ  މަޤާމުގައި  އެގްޒެކެޓިވްގެ  ޗީފް  އޮތޯރިޓީގެ  އަހަރު  ވަނަ   2021

ކޮންމެ ސެކްޝަނެއް ހިންގުމުގެ އެންމެހާކަންކަން ކުރަމުން އަންނަނީ އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑާއި ޗީފް އެގްޒެކެޓިވްގެ ލަފާގެ މަތިން 

އެސެކްޝަނެއްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާއެވެ.

2021 ވަނަ އަހަރު އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުންދިޔައީ ފަސް ސެކްޝަނަކަށް ބަހާލެވިގެންނެވެ. އެއީ: 

2021 ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު އޮތޯރިޓީގައި މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ތިބީ 36 މުވައްޒަފުންނެވެ. 2021 ވަނަ އަހަރު 

ކުރަމުންގެންދިޔައެވެ. މަސައްކަތް  މުވައްޒަފުން   40 އޮތޯރިޓީގައި  ނިމުނުއިރު 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ފައިނޭންސް ސެކްޝަން

ފްލައިޓް ޮއޕަރޭޝަންސް ސެކްޝަން 

އެއަރ ޓްރާންސްޯޕޓް ސެކްޝަން 

އެއަރ ވާރދިނަސް ސެކްޝަން 

އެއަރ ނެވިގޭޝަން އެންޑް އެޯރޑްޯރމް ސެކްޝަން
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ޮއޯތރިޓީ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

»ސިވިލް  މާއްދާގައި  ވަނަ   29 ޤާނޫނު(ގެ  އޮތޯރިޓީގެ  އޭވިއޭޝަން  ސިވިލް  )މޯލްޑިވްސް   2/2012 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 

އޭވިއޭޝަން ފަންޑު« ގެ ނަމުގައި ފަންޑެއް ޤާއިމުކުރަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ޤާނޫނުގެ 31 ވަނަ މާއްދާގައި 

އޮތޯރިޓީން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ކުރާނީ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ފަންޑުން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

2020 ވަނަ އަހަރާއި އެއްފަދައިން 2021 ވަނަ އަހަރުގެ އޮތޯރިޓީ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު ވެސް ކުރެވިފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ 

އޮފް ފިނޭންސް އިން »ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ފަންޑު«ގެ ނަމުގައި ހުޅުއްވައިދެއްވާފައިވާ ޓްރަސްޓް ފަންޑުންނެވެ. 2021 

ވަނަ އަހަރަށް އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ފާސްކުރި  38.00 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓަށްވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން 

25.92 މިލިއަން ރުފިޔާ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ފަންޑަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން 

ޖަމާކޮށްދެއްވާފައެވެ.  ވަނީ 

2021 ވަނަ އަހަރު އޮތޯރިޓީގެ ބަޖެޓުން 23.23 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ. މީގެތެރެއިން 15.28 މިލިއަން 

ރުފިޔާ އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތަކަށް ޚަރަދުވެފައި ވާއިރު 2.01 މިލިއަން ރުފިޔާ މުވައްޒަފުންގެ 

ތަމްރީނަށް ޚަރަދު ކުރެވުނެވެ.  

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން 1.12 މިލިއަން ރުފިޔާ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ޗަންދާގެ ގޮތުގައި ދައްކާފައި ވެއެވެ. މީގެތެރޭގައި 

ހިމެނެނީ އިންޓަނޭޝަނަލް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޯގަނައިޒޭޝަނަން ދައްކާފައިވާ ފީތަކެވެ. މީގެތެރޭގައި އެއީ، އައިކާއޯ އަށް 

ޗަންދާގެ ގޮތުގައި ދެއްކި 0.77  މިލިއަން ރުފިޔާ އާއި ކޮސްކެޕް އަށް ޗަންދާގެ ގޮތުގައި ދެއްކި 0.35 މިލިއަން ރުފިޔާ 

އެވެ.  

2021 ވަނަ އަހަރު މިއޮތޯރިޓީގެ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި 0.78 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވާއިރު ޚަރަދުގެ ބޮޑު 

ހާޑްވަޔަރއަށެވެ. ހޯދާ  ގުޅޭގޮތުން  އާއި  އައި.ޓީ.  ކުރެވިފައިވަނީ  ހޭދަ  އިންސައްތައެއް 

2020 ވަނަ އަހަރެކޭ އެއްފަދައިން 2021 ވަނަ އަހަރުގެ އޮތޯރިޓީގެ ފައިސާއާބެހޭ ހުރިހާ މުޢާމަލާތެއްގެ ލިޔެކިޔުންތައް 

ބަލަހައްޓަމުން ގެންގޮސްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމް )ސެޕް( 

މެދުވެރިކޮށެވެ.
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2021 ވަނަ އަހަރު 
ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވި 

ލަނޑުދަޑިތައް
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ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން އިތުރުކުރުން

ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޮއޕަރޭޝަނަލް ސޭފްޓީ ރިސްކް ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި އިންޑަސްޓްރީއާއި ގުޅިގެން  	
މަސައްކަތްކުރުން

1

ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ގަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތީ 

މިންގަނޑުތަކަށް އަމަލު ކުރެވޭ މިންވަރު ބެލުމަށްޓަކައި 2021 ވަނަ އަހަރު އެނުއަލް ސަރވޭލަންސް 

ކުރިއަށް  އިންސްޕެކްޝަންތައް  އަދި  އޮޑިޓް  އެރޮޑްރޯމްސްގެ  އަދި  އޭއެންއެސްޕީ  ދަށުން  ޕްލޭންގެ 

ގެންދެވުނެވެ.

ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލާތާއި ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ދަތިކަމާއި ގުޅިގެން ސެލްފް އޮޑިޓްތައް އަހަރުގެ ކުރީ ކޮޅު 

ކުރިއަށް ވަރޗުއަލްކޮށް ގެންދެވުނެވެ. މިގޮތަށް އޮޑިޓް ކުރެވުނު އެއަރޕޯރޓް ތަކުގެ ތެރޭގައި ތިމަރަފުށި 

އެއަރޕޯރޓް، ފުވައްމުލައް އެއަރޕޯރޓް، ދަރަވަންދޫ އެއަރޕޯރޓް، އިފުރު އެއަރޕޯރޓް އަދި މާފަރު 

އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯރޓް ހިމެނެއެވެ.

އޮޕަރޭޝަނަލް ސޭފްޓީ ރިސްކް ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި 2021 ވަނަ އަހަރު މުޅިއަކު 6 އެއަރޕޯރޓެއްގެ 

އިފުރު  އެއަރޕޯރޓް،  އިންޓަނޭޝަނަލް  ގަން  އެއީ  ހެދިފައިވެއެވެ.  އޮޑިޓް  ސާވައިލެންސް  އެނުއަލް 

އެއަރޕޯރޓް، މާފަރު އެއަރޕޯރޓް، ވިލާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯރޓް މާމިގިލި ، ހޯރަފުށި އެއަރޕޯރޓް 

އަދި ފުވައްމުލައް އެއަރޕޯރޓެވެ. މީގެ އިތުރުން އޮޕަރޭޓަރ ބަދަލުވުމުގެ ސަބަބުން ކާޑެއްދޫ އެއަރޕޯރޓްގެ 

ސްޓޭޓަސް ބެލުމަށްޓަކައި ކޮމްޕްލައަންސް އޮޑިޓްއެއް ހެދުނެވެ. މިގޮތުން ހެދުނު އިންސްޕެކްޝަން އަދި 

އިތުރަށް  އަދި  ބަލައި  މިންވަރު  ވެވިފައިވާ  ޖަވާބުދާރީ  ހޯދުންތަކަށް  ކުރެވުނު  ފާހަގަ  ގައި  އޮޑިޓް 

ރަގަޅުކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތައް ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. 

2021 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު އިތުރު ޑޮމެސްޓިކް އެއަރޕޯރޓެއްގެ ސޭޓިފިކޭޝަން އޮޑިޓް ހެދި ޖުމްލަ 

މީގެ  ފާހަގަކުރަމެވެ.  ދެވިފައިވާކަން  ހުއްދަ  ކުރަމުގެ  އޮޕަރޭޓް  މަތިންދާބޯޓު  އެއަރޕޯރޓްއަކަށް   17

އިތުރުން ފްލޯޓިންގ ޕްލެޓްފޯމް ލައިސެންސް ގެގޮތުގައި އިތުރު 33 ލައިސެންސް އިޝޫ ކުރެވިފައިވެއެވެ. 

2021 ވަނަ އަހަރު އިންޑަސްޓަރީގައި ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތް ދެމުން ދިޔައީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީއިން އެއަރ އޮޕަރޭޓަރ ސެޓްފިކެޓް ދީފައިވާ 4 އެއަރލައިންއެކެވެ. އެއީ؛

1. އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް،

2. ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއަރވޭސް،

3. ވިލާ އެއރ އަދި

4. މަންޓާ އެއަރ އެވެ.
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އަމާޒުކޮށްގެން ސޭފްޓީ  އަށް  އެއަރލައިން   4 މި  ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި  ރިސްކު  އޮޕަރޭޝަނަލް ސޭފްޓީ 

އޯވަސައިޓް ޕްރޮގްރާމް 2021 ވަނަ އަހަރުވެސް ހިންގުނެވެ. މިގޮތުން ކޮންމެ އެއަރލައިން އަކަށް  2 

ފަހަރެއްގެ މަތިން ޒިޔާރަތްކޮށް، ސޭފްޓީ ރިސްކް ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި، ރެގިއުލޭޝަންސް ކޮމްޕްލައިންސް 

އޮޑިޓްތައް ހަދައި އިސްލާހު ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް ފާހަގަކޮށް، އެކަންކަން ރަނގަޅުކުރަން އެންގުނެވެ. 

އަދި މީގެއިތުރުން ކޮންމެ އެއަރލައިން އަކުން އޮޕަރޭޓްކުރާ ކޮންމެ އެއަރކްރާފްޓް ޓައިޕެއްގެ 2 ކޮކްޕިޓް 

އެންޑް ކެބިން އެންރޫޓް އިންސްޕެކްޝަން ހެދުނެވެ.

މީގެ އިތުރުން ދިވެހި ރާއްޖެ އަށް އޮޕަރޭޓް ކުރާ ބޭރުގެ އެއަރލައިން ތަކުގެ ތެރެއިން 10 އެއަރލައިނެއްގެ 

ރޭމްޕް އިންސްޕެކްޝަން ފުރިހަމަކޮށް އައިކާއޯގެ މިންގަނޑުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ސޭފްޓީ 

ރިސްކް ކުޑަކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކާމިޔާބުކަމާއި އެކު ކުރެވިފަ އެވެ.

އޮޕަރޭޝަނަލް ރިސްކް ދެނެގަތުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ޔޫ.ކޭ ގެ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީއާ 

އިންޑަސްޓްރީގެ  އޮތޯރިޓީއާ  ކްލެސިފިކޭޝަން''«ވޯކްޝޮޕްތަކެއް  ރިސްކް  ގުޅިގެން»''އިވެންޓް 

ބޭއްވުނެވެ.  މުވައްޒަފުންނަށް 

މަސައްކަތް  ކުރެވޭ  ގުޅިގެން  ޑިވެލޮޕްމަންޓްތަކާއި  އެކި  އެކި  އެއާޕޯރޓްތަކުގެ  އަހަރު  ވަނަ   2021

ތަކުގައި ސިވިލްއޭވިއޭޝަން ގެ ގަވާއިދު ތަކާއި އުސޫލުތަކުގެ މަތިން އެރޮޑްރޯމް އަށް އަންނަ ބޮޑެތި 

ގޮތުން  ކުޑަކުރުމުގެ  ރިސްކް  އެސެސްކުރެވި  ކަންތައްތައް  ސަލާމަތީ  ކުރިން  ގެނައުމުގެ  ބަދަލުތައް 

މިޓިގޭޝަން ޕްލޭން ހެދި އެއާއި އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް އަންގާ އެކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މިންވަރު 

ހެދިފައިވެއެވެ. އިންސްޕެޝަންތައް  އަދި  އޮޑިޓް  ބެލުމަށްޓަކައި 

2021 ވަނަ އަހަރު، އެކި އެއަރލައިން އޮޕަރޭޝަންތަކުގެ ރިސްކް ލެވެލްގެ މައްޗަށް ބަލައި ހައިރިސްކް 

އޭރިއާ ތަކަށް އަމާޒުކޮށް ރިސްކް ބޭސްޑް އޮޑިޓްސް ގެ ނަމުގައި އިތުރު އޮޑިޓްތަކެއް ތައާރަފް ކުރެވި 

ހަދަން ފެށުނެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ހައިރިސްކް އޭރިއާ ތަކުގެ ސޭފްޓީ ރިސްކްލެވެލް ދަށްކުރުމުގެ 

މަސައްކަތް މިހާރުދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. ޕާފޯމަންސް އަދި ރިސްކު ލެވަލްތަކަށް ބަލައިގެން އޯޑިޓް ކުރުމާ  

ގުޅޭ ބައިނަލް އަގުވާމީ ޕްރެކްޓިސްތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

ރައްޖޭގައި ޖެނެރަލް އޭވިއޭޝަން އަދި ރިކްރިއޭޝަނަލް އޭވިއޭޝަން ޕްރޮމޯޓްކުރުމުގެ ގޮތުން »އެމްް.

އެކުލަވާލުމުގެ  އެއަރކްރާފްޓް«  ލައިޓް  ފޯ  އެއަރވާދިނަސް  ކޮންޓިނިއުއިންގ  ސީ.އޭ.އާރ-އެމް.އެލް 

އިތުރު  މަސައްކަތްކުރުމަށް  މެއިންޓަނެންސް  މަތިންދާބޯޓުގައި  ކުދި  އަދި  ކުރެވުނެވެ.  މަސައްކަތް 

ސްޓާފް«  ސަރޓިފައިންގ  »އެމްް.ސީ.އޭ.އާރ-66  ކުރުމަށް  ތައާރަފް  ކެޓަގަރީތަކެއް  ލައިސަންސް 

ކުރެވުނެވެ. މުތާލިއާ 

ކޮމްޕްރިހެންސިވް  ގޮތުން  ބެލުމުގެ  އަމަލުކުރޭތޯ  އިންޑަސްޓްރީން  އެއްގޮތަށް  ޤަވާއިދުތަކާ  އޮތޯރިޓީގެ 

އޮޑިޓް ޕްރޮގްރާމެއް ތައްޔާރުކޮށް ހިންގަން ފެށުނެވެ. ނަމަވެސް ކޯވިޑ19ް ގެ ސަބަބުން އޮޑިޓްކޮށް 

ނިންމުނީ ޕްލޭންކުރެވުނު އޯޑިޓްތަކުގެ %82 އެވެ. މިއީ 2020 ވަނަ އަހަރާ ބަލާއިރު %33 ގެ 

ކުރިއެރުމެކެވެ. އޮޑިޓް ނުކުރެވުނު އޯގަނައިޒޭޝަންތަކުގެ ތެރޭގައި ގިނައިން ހިމެނެނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ 

އޯގަނައިޒޭޝަންތަކެވެ.

ރިސްކް ބޭސްޑް އަދި އެކި އިންޑަސްޓްރީގެ އެކިއެކި ހަރަކާތްތަކަށް އެކަށޭނަ މިންގަނޑަކަށް  	
ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް ރެގިއުލޭޓް ކުރުން
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އެއަރވަދިނަސް  އާއި  އޮޕަރޭޝަންސް  ފްލައިޓް  ދަށުން،  މަސައްކަތުގެ  ގާއިމުކުރުމުގެ  އެސް.އެސް.ޕީ 

ސެކްޝަން ގުޅިގެން، 2021 ވަނަ އަހަރު ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އެއަރލައިންތަކުގެ މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް އޮޑިޓްފުރިހަމަކޮށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސޭފްޓީ އޮބްޖެކްޓިވްސް 

ހާސިލްވަމުންދާމިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. އަދި މީގެ އިތުރަށް އިންސިޑެންޓް 

އަދި އޮކަރެންސް ތަކުގެ އީ އާރު ސީ ސްކޯރ ދަށްކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުތަކާއި ބައިނަލްއަގުވާމީ 

މިންގަނޑުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ކާމިޔާބު މަސައްކަތް ތަކެއްކުރެވުނެވެ. 

ސްޓޭޓް ސޭފްޓީ ޕްރޮގްރާމް ގެ ދަށުން 2021 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނުކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި އެއާޕޯޓް، 

ސޭފްޓީ  ފަރާތްތަކުގެ  ފޯރުކޮށްދޭ  ޚިދުމަތް  ޓްރެފިކްގެ  އެއާ  އަދި  އޯގަނައިޒޭޝަން  މެއިންޓަނަންސް 

މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް ހުންނަންޖެހޭ ގޮތުގެ ގަވާއިދު ''އެމްް.ސީ.އޭ.އާރ-100 އިންޓެގްރޭޓެޑް ސޭފްޓީ 

މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމްސް'' އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ. އަދި މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމްތައް 

އެސެސްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ޓޫލްތައް މުތާލިއާކުރެވި އިތުރަށް ރަނގަޅުކުރެވުނެވެ. މީގެ އިތުރުން ސްޓޭޓް 

ރިސްކް ރެޖިސްޓާއެއް އަދި ސްޓޭޓް ރިސްކް ޕްރޮފައިލް ތަކެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުނެވެ. 

 

ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި  އުފައްދާ  ވަސީލަތްތައް  ބޭނުންވާ  ހިންގުމަށް  މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް  ސޭފްޓީ 

އޮޕަރޭޝަންސް  ފްލައިޓް   01 އިތުރު  އޮޕަރޭޝަންސް ސެކްޝަންއަށް  ފްލައިޓް  އަހަރު  ވަނަ   2021

ވަޒީފާދެވިފައިވެއެވެ.  އަށް  އިންސްޕެކްޓަރ 

 2021 ޓްރެއިނިންގ  އެސް.އެމް.އެސް  މުވައްޒަފުން  އޮޕަރޭޝަންސް  ފްލައިޓް  އިތުރަށް  މީގެ 

ފުރިހަމަކުރިއެވެ. ކޮވިޑް-19 އިގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން މިޓްރެނިން ފުރިހަމަ ކުރީ އޮންލައިން / ވަރޗުއަލް 

ގޮތުގައެވެ. ޓްރެއިނިންތަކެއްގެ 

އޮޕަރޭޝަނަލް ރިސްކް ދެނެގަތުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ޔޫ.ކޭ ގެ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީއާ 

އިންޑަސްޓްރީގެ  އޮތޯރިޓާއާއި  ވޯކްޝޮޕްތަކެއް  ކްލެސިފިކޭޝަން''  ރިސްކް  ''އިވެންޓް  ގުޅިގެން 

ބޭއްވުނެވެ.  މުވައްޒަފުންނަށް 

އެސް.އެސް.ޕީ ގާއިމުކުރުން 	

ސޭފްޓީ މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް ހިންގުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާނެ ވަސީލަތްތައް ޮއޯތރިޓީ އާއި  	
އިންޑަސްޓްރީގައި އުފެއްދުން
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އިސްލާހު  ގަވާއިދުތަކަށް  އޭވިއޭޝަންގެ  ސިވިލް  ގުޅިގެން  ބަދަލުތަކާއި  އައި  އެނެކްސްތަކަށް  އައިކާއޯގެ 

މިގޮތުގެ  ކުރެވިފައިވެއެވެ.  އާންމު  ނެރެ  ގަވާއިދުތައް  ހުޅުވާލުމަށްފަހު  ޚިޔާލަށް  އިންޑަސްޓްރީއަށް  ގެނެވި 

''އެމްް.ސީ.އޭ. ''އެމްް.ސީ.އޭ.އާރ-އެޓްކޯ-މެޑް''،  ތަކަކީ  ރެގިއުލޭޝަންސް  ކުރެވުނު  އިސްލާހު  މަތިން 

އެއަރޕޯރޓްތައް  އިތުރުން  މީގެ  އެވެ.   ''5-139 ''އޭ.އެސް.ސީ  އަދި  ''އެމްް.ސީ.އޭ.އާރ-3''  އާރ-4''، 

ޑިވެލޮޕްކުރުމަށް ގަސްތުކުރާފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކުރެވިގެން އެރޮޑްރޯމް ސަރޓިފިކޭޝަން ގައިޑެންސްގެ ގޮތުގައި 

ނެރެވިފައެވެ.  ވަނީ  ނަމުގައި  ގެ   ''11-139 ''އޭ.އެސް.ސީ  އައު ސަރކިއުލަރއެއް 

އެއަރ އޮޕަރޭޝަންސްގެ ރެގިއުލޭޝަން އަށް އިއާސާ އިން ގެނެސްފައިވާ އިސްލާހުތަކާއި އަދި  އައިކާއޯގެ 

ސާޕްސް އަށް އައި ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެން ''އެމްސީއޭއާރ އެއަރ އޮޕަރޭޝަންސް'' މުރާޖައާ ކޮށް އިސްލާހު 

ގެނެސް ނެރެ އާންމުކުރުމުގެ ކުރިން އިންޑަސްޓަރީގެ ޚިޔާލަށް ހުޅުވާލެވުނެވެ. އަދި އިންޑަސްޓްރީ އިން 

ލިބުނު ހިޔާލާއި ބައިނަލް އަގުވާމީ އުސޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭހެން ގަވާއިދު އެކުލަވާލައި އާންމު 

ކުރެވުނެވެ. 

އިންޓަނޭޝަނަލް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޯގަނައިޒޭޝަން )އައިކާއޯ(ގެ އެއަރވާދިނަސްއާގުޅޭ ސްޓޭންޑާރޑްސްތަކަށް 

ޤަވާޢިދުތަކުގެ  އެއާވާދިނަސް  ރާއްޖޭގެ  ސްޓޭންޑާޑްތައް  އެ  ވުމާއެކު  ގެނެވިފައި  ބަދަލުތަކެއް  ބޮޑެތި 

ފްރޭމްވޯކުގައިވެސް ހިމަނައި ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ޤަވާއިދުތައް މުރާޖަޢާ ކުރުމާއި އިތުރު ޤަވާޢިދުތައް ތަޢާރަފު 

ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ. މި ގޮތުން ''އެމްް.ސީ.އޭ.އާރ-66 ސަރޓިފައި ސްޓާފް''، ''އެމްް.ސީ.އޭ.

އާރ-145 މެއިންޓަނެންސް އޯގަނައިޒޭޝަންސް''، ''އެމްް.ސީ.އޭ.އާރ-147 މެއިންޓަނެންސް ޓްރެއިނިންގ 

ކޮންޓިނިއުއިންގ  ''އެމްް.ސީ.އޭ.އާރ-ކާމޯ  އެއަރވާދިނަސް''،  ''އެމްް.ސީ.އޭ.އާރ-އޭ  އޯގަނައިޒޭޝަންސް''، 

އެއަރވާދިނަސް މެނޭޖްމަންޓް އޯގަނައިޒޭޝަންސް''، ''އެމްް.ސީ.އޭ.އާރ-ސީ.އޭ.އޯ ކޮމްބައިންޑް އެއަރވާދިނަސް 

އޯގަނައިޒޭޝަނަސް''، ''އެމްް.ސީ.އޭ.އާރ-އެމް ކޮންޓިނިއުއިންގ އެއަރވާދިނަސް''، ''އެމްް.ސީ.އޭ.އާރ-އެމް.

އެލް ކޮންޓިނިއުއިންގ އެއަރވާދިނަސް ފޯ ލައިޓް އެއަރކްރާފްޓް''، ''އެމްް.ސީ.އޭ.އާރ-ޓީ ކޮންޓިނިއުއިންގ 

އެއަރވާދިނަސް ފޯ ފޮރިންގ އެއަރކްރާފްޓް'' ޑްރާފްޓްކުރެވި އިންޑަސްޓްރީގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާގެ މަރުޙަލާ 

ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ.  

ޤަވާޢިދުތައް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތުގައި ބައިނަލްއަޤުވާމީ މިންގަނޑުތައް ދެމެހެއްޓުން.  	
ބައިނަލްއަޤުވާމީ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭޮގތަށް ޤަވާޢިދުތައް އެކުލަވާލަމުން ގެންދިއުން. 
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އެއަރ  އަދި  އެކެސްޕާރޓް  އެއިޑްސް  ގްރައުންޑް  އެރޮޑްރޯމް  ކޮސްކެޕް  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ   2021

ނެވިގޭޝަން އެކްސްޕާރޓް ގެ އެހީތެރިކަމާއި އެކު އައިކާއޯ ޔޫސޯޕް ޕްރޮޓޮކޯލްތަކުގެ ރިވިއު ކުރިއަށް 

ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  އިތުރަށް  ހާސިލްކުރުމަށްޓަކައި  ލަނޑުދަޑިތައް  ސަލާމަތީ  އަދި  ގެންދެވުނެވެ. 

ފަށައިގަނެވުނެވެ. މަސައްކަތް  އެކުލަވާލައި   ލިސްޓެއް  އެކަމާގުޅޭ  ކުރެވި،  ފާހަގަ  ކަންތައްތައް 

ކުރިއަށް  ޕްރޮގްރާމްތަކެއް  ޓްރޭނިންގ  ދަށުން  މިޝަންގެ  އެސިސްޓަންސް  ކޮސްކެޕް  އިތުރުން  މީގެ 

ގެންދެވުނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އޭއެންއެސް އިންސްޕެކްޓަރ ކޯސް، އޭޓީއެމް ސަރޗް އެންޑް ރެސްކިއު، 

އޭއައިއެސް އެންޑް ކަރޓޯގްރަފީ އަދި  އޭވިއޭޝަން މީޓިއޮރޮލޮޖީ ހިމެނެއެވެ.  

އައިކާއޯ ޔޫސޮޕް އޮޑިޓް އަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކޮސްކެޕްގެ ފްލައިޓް އޮޕަރޭޝަން އެކްސްޕާޓުންނާއި 

އަދި އިއާސާގެ ފްލައިޓް އޮޕަރޭޝަންސް އެކްސްޕާޓުންނާއި އެކު ކުރުމަށް ރޭވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް، 

ކޮވިޑް-19 ގެ ގޮންޖެހުންތައް ހުރުމުގެ ސަބަބުން، ފަސްކުރަން ޖެހުނެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ކޮވިޑް-19 

އާއިގުޅިގެން ފަސްކުރަންޖެހުނު  އެއަރލައިން ތަކުގެ ޕައިލެޓުންގެ ސިމިއުލޭޓަރ ޓްރެނިންތައް ހަދައި، 

ބައިނަލްއަގުވާމީ މިންގަނޑާއި އެއްހަމަ އަކަށް އައުމުގައި  ކޮސްކެޕް އާއި އިއާސާގެ އާއި ގުޅިގެން 

ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް ވަރަށް ކާމިޔާބު ކަމާއިއެކު ކުރެވުނެވެ.

ސަލާމަތީ ލަނޑުދަޑިތައް ހާސިލްކުރުމަށްޓަކައި ބައިނަލް އަޤުވާމީ ސޭފްޓީ ގްރޫޕްތަކާއި ގުޅިގެން  	
މަސައްކަތްކުރުން
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2021 ވަނަ އަހަރުވެސް ވައިގެ ނިޔަމި ކަމުގެ ދާއިރާއިން ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ގްލޯބަލް އެއަރ 

ނެވިގޭޝަން ޕްލޭންގައިވާ ކަންކަން ހާސިލް ކުރުމަށްޓަކައި އިންޑަސްޓްރީ އާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްތަކެއް 

ކުރެވިފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރެޖިސްޓާ ކޮށްފައިވާ ހުރިހާ އެއާކްރާފްޓެއްގައި އޭޑީ. އެސް. ބީ އައުޓް އިކުއިޕްމަންޓް 

ހަރުކުރުމުގެ  މަސައްކަތް 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރެވުނެވެ. 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއަރ ސްޕޭސް ގެ ޓޭންޖިބްލް ބެނެފިޓްސް އާއި ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި  	
ޓެކްޮނޮލޖީ އާއި ބައިނަލް އަޤްވާމީ މިންޑަނޑުތައް އެޮޑޕްޓް ކުރުންް  
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ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ޯހދާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ 
ޚިދުމަތްތައް ފުޅާޮކށް ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުން

ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުމާއި، ޓޫރިޒަމް އާއި ވިޔަފާރި ހަރަކާތްތަކަށް  	
ފައިދާކުރުވަނިވި ‘ލިބަރަލް އޭވިއޭޝަން ޮޕލިސީ’ އެއް ދެމެހެއްޓުން

2

2021 ވަނަ އަހަރުގައި ރާއްޖޭގެ އެއަރލައިންތައް ކުރިއަރުވައި ބޭރުގެ އިތުރު މަންޒިލްތަކަށް ވައިގެ 

ދަތުރު ކުރުމުގެ މަގުފަހި ކޮށްދިނުމުގެގޮތުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއްކުރެވުނެވެ.

 28 ހުއްދަ  ފެށުމުގެ  ދަތުރުތައް  ވައިގެ  މަންޒިލްތަކަށް  ބޭރުގެ  އެއަރލައިނުން  މަންޓާ  މިގޮތުން 

ސެޕްޓެމްބަރ 2021 ގައި ދޫކުރެވިފައި ވެއެވެ. މިގޮތުން، މި ހުއްދައިގެ ދަށުން މާލެ-ކޮލަންބޯ-މާލެ 

ރޫޓްގެ ވައިގެ ދަަތުރުތައް ފެށުމުގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވެއެވެ.  އަދި 23 މެއި 2021 ގައި ވިލާ އެއަރ 

އަށް ބޭރުގެ މަންޒިލްތަކަށް ދަތުރުތައް ފެށުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި މި ހުއްދައިގެ ދަށުން 

ދެވިފައިވެއެވެ. ހުއްދަ  ފެށުމުގެ  ދަތުރުތައް  ރޫޓްގެ  ބެންގަލޫރު-މާލެ  މާލެ- 

މިއާއި އެކު މިވަގުތު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބައިނަލް އަގުވާމީ ވައިގެ ދަތުރުތައް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ 3 

އެއަރލައިން އޮޕަރޭޓް ކުރަމުންއެބަގެންދެއެވެ.

އެއްބަސްވުމުގައި 02 ސެޕްޓެމްބަރ  ބެހޭ  ދަތުރުފަތުރާއި  ވައިގެ  ދެމެދު  ތުރުކީއާ  އާއި  ދިވެހިރާއްޖެ 

ސޮއިކުރެވިފައިވެއެވެ. ގައި    2021

19 ނޮވެންބަރު 2021 ބަންގްލަދޭޝްގެ އެއަރލައިން »ޔޫއެސް-ބަންގްލާ އެއަރލައިން« ރާއްޖެއަށް 

ޝެޑިއުލް ވައިގެދަތުރު ކުރަން ފަށާފައިފައިވެއެވެ. އަދި 03 ޖުލައި 2021 ގައި ސްޕެއިންގެ އެއަރލައިން 

»އައިބީރިއާގެ  ޗާރޓަޑް ދަތުރުތައް ފަށާފައިވެއެވެ. އަދި 07 ނޮވެންބަރ 2021 ގައި އުޒްބަކިސްތާންގެ 

ޗާރޓަޑް އެއަރލައިން »އުޒްބަކިސްތާން އެއަރވޭސް«ގެ ދަތުރުތައް ފަށާފައިވެއެވެ. އަދި 23 ނޮވެންބަރ 

2021 ގައި މޮންގޯލިޔާަގެ ޗާރޓަޑް އެއަރލައިން » މިއަޓް މޮންގޯލިޔާ އެއަރލައިން«ގެ ދަތުރުތައް 

ފަށާފައިވެއެވެ. އަދި 19 ފެބްރުއަރީ 2021 ގައި ޕްލެންޑްގެ ޗާރޓަޑް އެއަރލައިން » ލޮޑް ޕޮލިޝް 

އެއަރލައިން« ގެ ދަތުރުތައް ފަށާފައިވެއެވެ.

2021 ވަނަ އަހަރު އެއަރލައިން ޓިކެޓް ވިއްކާ ފަރާތްތަށް ހަރުދަނާ ކޮށް ޒިންމާދާރު ކުރުވަން ގިނަ 

ކުރުމުގެ  އިންސްޕެކްޓް  އޮޑިޓްކުރުމާއި  އެފަރާތްތައް  އެގޮތުން  ކުރެވުނެވެ.  ތަކެއް  މަސައްކަތް  ގުނަ 

ކުރެވިފައެވެ. ވަނީ  މަސައްކަތްތައް 

2021 ވަނައަހަރު އިތުރު 2 ފަރާތަކަށް ޓިކެޓް ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވެއެވެ. މިހާރުވެސް ހުއްދަ 

ވިއްކުމުގެ  ޓިކެޓް  އެއަރލައިންތަކުގެ  އިތުރު  އެހެން  ފަރާތަކަށް  ތެރެއިން 11  ފަރާތްތަކުގެ  ދީފައިވާ 

އޮތޯރިޓީއަށް  މި  ބާތިލްކުރުމަށް  ހުއްދަ  އަދި  ނުދައްކައިގެން  ފީ  އިތުރުން  މީގެ  ދެވުނެވެ.  ހުއްދަ 

އެދިފައިވާތީ 3 ފަރާތެއްގެ ހުއްދަ ބާތިލް ކުރެވިފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން،  2021 ވަނަ އަހަރު ނިމުނު 

އިރު މިދާއިރާގައި ޙަރަކާތްތެރިވަނީ 44 ފަރާތަކުންނެވެ.  
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ބޭރުން  އެއްބަސްވުމުގެ  ބެހޭ  ވައިގެދަތުރުފަތުރާ  ސޮއިކޮށްފައިވާ  އެކު  ޤައުމުތަކާ  ބޭެރުގެ  ރާއްޖެއާއި 

ދާއިމީކޮށް  ޤައުމަކުންވިޔަސް  ތިންވަނަ  އެއަރލައިންތަކަށް  ބޭރުގެ  ދޭ  ޚިދުުމަތް  ކާރގޯގެ  ހަމައެކަނި 

ރާއްޖެއަށް ފްލައިޓް އޮޕަަރޭޓް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ އުސޫލް ދެމެހެއްޓުނެވެ. ނަމަވެސް މި އުސޫލްގެ 

ހުއްދައަކަށް  އިތުރު  ކުރުމުގެ  އޮޕަރޭޓް  ފްލައިޓް  ކާރގޯ  ރާއްޖެއަށް  އެއަރލައިނަކުން  ބޭެރުގެ  ދަށުން 

އެދިފައެއް ނުވެއެވެ. ތެރޭގައި  އަަހަރުގެ   2021

2021ވަނަ އަހަރު ތެރޭަގައި ''އެެއަރޕޯޓްސް އެންޑް އެއަރނެވިގޭޝަން ސާވިސަސް އިކޮނޮމިކް އޯވާސައިޓް 

ރެގިއުލޭޝަން'' އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި އެއަރޕޯޓް އޮޕަރޭޓަރުންނާ މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ.

ސެވެންތް ފްރީޑަމް ރައިޓްސްގެ ދަށުން ކާޯގ ގެ ޚިދުމަތް ދިނުން 	

ޚިދުމަތް ޯހދާ ފަރާތްތަކުގެ ޮކންސާންސްތަކާއި، ވައިގެ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ޮއންނަ  	
ވާދަވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި އެފަރާތްތަކުގެ ޮކންސާންސްތައް ފާހަގަޮކށް އެކަންކަމަށް ހައްލެއް 

ޯހދުމަށް އިޮކޮނމިކް ރެގިއުލޭޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރުން

އެއްކުރެވޭ  އިންސްޕެކްޝަންއިން  އަދި  އޮޑިޓް  ހަދާ  އެރޮޑްރޯމްސްއިން  އެންޑް  ނެވިގޭޝަން  އެއަރ 

މުހިންމު މައުލޫމާތާއި އަދި  އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން އެއްކުރެވޭ މައުލޫމާތުތައް މެނުއަލް ސިސްޓަމަކުން 

މެނޭޖްމަންޓް ސޮފްޓްވެއަރ އަށް )ސެންޓްރިކް ސިސްޓަމް( ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް 

ކުރެވުނެވެ. 2022ގައި  ފާހަގަ  ތައް  ޕްރޮސީޖަރސް  ބޭނުންވާ  އިތުރަށް  މިގޮތުން  ފެށުނެވެ.  ކުރަން 

ސެންޓްރިކް ސިސްޓަމަށް ބަދަލުކުރުމުން ޑޭޓާ މެނޭޖް ކުރުމުގައި ވަރަށް ބޮޑު ލުއިތަކެއް ލިބި ޕޭޕަރލެސް 

ސިސްޓަމަކަށް ދިއުމަށް މަގު ފަހިވެގެންދާނެއެވެ. 

ފްލައިޓް އޮޕަރޭޝަންސް އިން ހަދާ އޮޑިޓްސް އަދި އިންސްޕެކްޝަނސް އިން އެއްކުރެވޭ މައުލޫމާތާއި، 

ބަދަލުކުރުމުގައި ސެންޓްރިކް ސިސްޓަމް  ޑާޓާ  ގުޅޭ  އެކްޝަންތަކާއި  ކަރެކްޓިވް  ތަކުގެ  އެއަރލައިން 

ބޭނުންކުރަން 2021 ވަނަ އަހަރު ފެށުނެވެ. 

ވަނަ   2021 އިންސްޕެކްޝަން  ފެސިލިޓީސް  އެންޑް  ސަރވިސަސް  ޓާމިނަލް  އެއަރޕޯޓެއްގެ   6

ވެއެވެ.   ހެދިފައި  އަހަރުތެރޭގައި 

ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުތަކާ ގުޅޭ މުހިންމު ތަފާސް ހިސާބުތައް އެއްޮކށް، ދެވޭ ހިދުމަތްތައް އެންމެ  	
ފުރިހަމަ ޮގތުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއަރޯޕޓްތަކުގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި ވަސީލަތްތައް އައިކާޯއގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ  	
މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭޯތ ބެލުން
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ތިމާވެއްޓަށް ލިބޭ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރުން

މަދަނީ އާބާދީތަކަށް މަތިންދާ ޯބޓުގެ އިންޖީނުގެ އަޑުން ވާ އުނދަގޫ ކުޑަކުރުން 	

އޭވިއޭޝަން ގްރީންހައުސް ގޭހުގެ ސަބަބުން ތިމާވެއްޓަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުޑަކުރުން 	

ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ސަބަބުން ތިމާވެއްޓަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  	
އެއަރ ސްޕޭސްގެ އެފިޝިއެންސީ އިތުރުކުރުން

3

ކުރުމަށްޓަކައި  ކުޑަ  އުނދަގޫ  ވާ  އަޑުން  އިންޖީނުގެ  ބޯޓުގެ  މަތިންދާ  ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުތަކަށް  މީހުން 

ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯރޓްގެ ވޯޓަރ ރަންވޭ ރީއެލައިން ކުރެވި، ދަތުރު ކުރުމުގެ ޕްރޮސީޖަރ 

ކުރެވުނެވެ. ބަދަލު 

ޕައިލެޓުން  ތަކުގައި  އިންސްޕެކްޝަން  އެންރޫޓް  ހަދާ  ސެކްޝަންއިން  އޮޕަރޭޝަންސް  ފްލައިޓް  މިގޮތުން 

''ނޮއިސް އެބަޓްމެންޓް ޕްރޮސީޖަރ''« އަށް އަމަލުކުރާވަރު 2021 ވަނަ އަހަރުވެސް ބަލާ އޮޑިޓް ކުރެވުނެވެ.

ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ  އިރުޝާދާ  )އައިކާއޯ(  އޮގަނައިޒޭޝަންގެ  ސިވިލްއޭވިއޭޝަން  އިންޓަރނޭޝަނަލް 

ގޭހުގެ  ކާބަން  ބޭރުވާ  ދަތުރުތަކުން  އަޤްވާމީ  ބައިނަލް  ކުރާ  އެއަރލައިންތަކުން  ރާއްޖޭގެ  މަތީން 

''އެމްް.ސީ.އޭ.އާރ-ކޯސިއާ''  ރެގުލޭޝަން،  ގުޅޭ  އެކަމާ  މަޤްސަދުގައި  ރިކޯޑްކުރުމުގެ  ބަލާ  މިންވަރު 

ގެޒެޓްކޮށް 1 އެޕްރިލް 2021 ގައި އަމަލުކުރަން ފެށުނެވެ. އަދި މި ރެގިއުލޭޝަންގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ 

ގެ  ކާބަން  ބޭރުވަމުންދާ  ތެރެއަށް  ޖައްވުގެ  ދަތުރުތަކުން  އަޤްވާމީ  ބައިނަލް  ކުރާ  އެއަރލައިންތަކުން 

ފެއްޓުނެވެ. ކުރަން  ރިކޯޑް  ހިސާބުކޮށް  މިންވަރު 

ރޫޓްތައް  ޕީބީއެން  ދެކުނަށް  ފެށިގެން  މާލޭން  އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި  އެފިޝިއަންސީ  އެއަރސްޕޭސް 

ކުރެވި  ޕްލޭން  ކުރުމަށްޓަކައި  ގާއިމް  މިރޫޓްތައް  އުތުރަށް  ފެށިގެން  މާލޭއިން  ފަދައިން  އަޅާފައިވާ 

މިކަމަށްޓަކައި ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތައް 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.   
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ރެގިއުލޭޓަރެއްގެ ދައުރު ރަނގަޅަށް އަދާކުރަމުން ގެންދިއުން

ޮއޯތރިޓީގެ ސޭފްޓީ ޯއވާސައިޓް ކެޕެބިލިޓީ އިތުރުކުުން 	

4

ފްލައިޓް އޮޕަރޭޝަންސް ސެކްޝަންގެ ސޭފްޓީ އޯވާސައިޓް ކެޕެބިލިޓީ އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން 2021 

ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ސްކޯޕްގައި އިތުރު އޭރިއާތަކަށް ފޯކަސްކޮށް އިންސްޕެކްޝަން ހަދަން ފެށުނެވެ. 

މިގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އެއަރލައިންއެއްގެ ފްލައިޓް ޓްރެއިނިން އަށް އަމާޒުކޮށް ޓްރެއިނިން 

އިންސްޕެކްޝަން ތަކެއް ފުރިހަމަ ކުރުމާއި އަދި ޑޭންޖަރަސް ގުޑްސް އުފުލުމުގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވާ 

ފަރާތްތަކުގެ ހާއްސަ އޮޑިޓް ތަކެއް ކާމިޔާބު ކަމާއި އެކު ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ.

ވަނަ   2021 ކުރެވި  މަސައްކަތްތަކެއް  ގިނަ  ކުރިއެރުވުމަށް  އިންސާނީވަސީލަތްތައް  އޮތޯރިޓީގެ 

އަހަރު ނިމުނު އިރު އޮތޯރިޓީގެ ހުރިހާ އިންސްޕެކްޓަރުންވަނީ އައިކާއޯއިން ލާޒިމުކުރާ ތަމްރީނުތައް 

ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ.

މި ގޮތުން، 2021 ވަނަ އަހަރު އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކޮށްފައިވާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކާއި 

ކޮންފަރެންސް/ބައްދަލުވުންތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.



މްޯލިޑްވްސ ިސވްިލ ޭއވޭިއަޝްނ ޮއތޯރިޓީ 

33

ސްޮޕންސަރކުރި ފަރާތް މުވައްޒަފުންގެ 
އަދަދު

މުއްދަތު ތަމްރީނުގެ ނަން

ސީ.އޭ.އޭ 1 11 އިން 13 އޮކްޓޯބަރ 2021 އޯޑިޓިންގ ޓެކްނީކްސް - އެރޯޑްރޯމް

ސީ.އޭ.އޭ 7 13 އިން 15 ޑިސެމްބަރ 2021 އޯޑިޓިންގ ޓެކްނީކްސް – އޮޕަރޭޝަން

ސީ.އޭ.އޭ 7 16 އިން 18 ނޮވެމްބަރ 2021 ހިއުމަން ފެކްޓާސް – އޮޕަރޭޝަން

ސީ.އޭ.އޭ 8 27 އިން 28 އޮކްޓޯބަރ 2021 ސްޕެޝަންލް އޮޕަރޭޝަން ރޫލް

ސީ.އޭ.އޭ 8 12 އިން 13 އޮކްޓޯބަރ 2021– އިޔާސާ ފާޓް އެމް

ސީ.އޭ.އޭ 8 16 އިން 17 ނޮވެމްބަރ 2021 އިޔާސާ ފާޓް 145

ސީ.އޭ.އޭ 8 24 އިން 25 ނޮވެމްބަރ 2021 އިޔާސާ ފާޓް 147/66

ސީ.އޭ.އޭ 1 1 އިން 5 ނޮވެމްބަރ 2021 ޕްލައިޓް އޮޕަރޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރ 
ކޯސް

ސީ.އޭ.އޭ 1 23 އިން 25 ނޮވެމްބަރ 2021 އިޔާސާ ފާޓް 21

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭއްވުނު ތަމްރީނު ޕްޮރގްރާމްތައް 
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ޮއޯތރިޓީން ބައިވެރިވި ދިވެހިރާއްޖޭން ބޭރުގެ ޮކންފަރެންސް، ޯވކްޮޝޕްސް އަދި ބައްދަލުވުންތައް

ބޭއްވުނުތަން ސްޮޕންސަރކުރި 
ތް ރާ ފަ

މުވައްޒަފުންގެ 
ދު ދަ އަ

މުއްދަތު ތަމްރީނުގެ ނަން

އޮންލައިންކޮށް ސީ.އޭ.އޭ 1 23 ނޮވެމްބަރ 2021 މިއުޗްވަލް ރިކޮގްނިޝަން އޮފް 
ވެކްސިނޭޝަން ސެޓިފިކްޓް – މީޓިގް 

ވިތް ސިންގަޕޫރ ޓްރާންސްޕޯޓް 
މިނިސްޓްރީ

އޮންލައިންކޮށް ސީ.އޭ.އޭ / 
އިޔާސާ

1 23 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 އީޔޫ – ސައުތް އޭޝިޔާ އޭވިއޭޝަން 
ޕާރޓްނަރޝިޕް ޕްރޮޖެކްޓް II – ކިކް 

އޮފް މީނިންގ

އޮންލައިންކޮށް ސީ.އޭ.އޭ / 
އައިކާއޯ

6 12 އިން 22 އޮކްޓޯބަރ 
2021

ހައިލެވަލް ކޮންޕަރެންސް އޮން ކޮވިޑް-
19

އޮންލައިންކޮށް ސީ.އޭ.އޭ / 
އައިކާއޯ

1 6 އިން 7 އޮކްޓޯބަރ 2021 އައިކާއޯ ކޯސިއާ ފޯރަމް

އޮންލައިންކޮށް ސީ.އޭ.އޭ / 
އައިކާއޯ

1 19 އޯގަސްޓް 2021 އައިކާއޯ ސްޓޭޓް އެކްސަން ޕްލޭން 
އިނީޓިއޭޓިވް އޮން CO2 އެމިޝަން 
ރިޑަކްޝަން އިން އޭޝިޔާ ޕެސިފިކް 

ރީޖަން އެންޑް އިންޕްލިމެންޓޭޝަން އޮފް 
ކޯސިއާ

އޮންލައިންކޮށް ސީ.އޭ.އޭ / 
އައިކާއޯ

1 28 ޖެނުއަރީ 2021 އައިކާއޯ އޭޝިޔާ ޕެސިފިކް ކޮވިޑް-
19 ކޮންޓިޖަންސީ އެންޑް ރިކަވަރީ 

ޕްލޭނިންގ ގްރޫޕް ގެ 9 ވަނަ 
ބައްދަލުވުން 

އޮންލައިންކޮށް ސީ.އޭ.އޭ / 
އައިކާއޯ

1 3 ޖޫން 2021 އައިކާއޯ އޭޝިޔާ ޕެސިފިކް ކޮވިޑް-
19 ކޮންޓިޖަންސީ އެންޑް ރިކަވަރީ 

ޕްލޭނިންގ ގްރޫޕް ގެ 10 ވަނަ 
ބައްދަލުވުން

އޮންލައިންކޮށް ސީ.އޭ.އޭ / 
އައިކާއޯ

1 29 ޖޫން އިން 2 ޖުލައި 
2021

އެރޯޑްރޯމް އޮޕަރޭޝަން އެންޑް 
ޕްލޭނިންގ ސަބް-ގްރޫޕް ގެ 5 ވަނަ 

ބައްދަލުވުން 

އޮންލައިންކޮށް ސީ.އޭ.އޭ / 
އައިކާއޯ

1 30 ނޮވެމްބަރ އިން 2 
ޑިސެމްބަރ 2021

ރީޖަނަލް އޭވިއޭޝަން ސޭޕްޓީ ގްރޫޕް- 
އޭޝިޔާ އެންޑް ޕެސިފިކް ރީޖަންނގެ 

11 ވަނަ ބައްދަލުވުން 

އޮންލައިންކޮށް ސީ.އޭ.އޭ / 
އައިކާއޯ

1 30 ނޮވެމްބަރ އިން 2 
ޑިސެމްބަރ 2021

އައިކާއޯ އޭޝިޔާ-ޕެސިފިކް އެއާރ 
ނެވިގޭޝަން ޕްލޭނިންގ އެންޑް 

އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ގްރޫޕްގެ 32ވަނަ 
ބައްދަލުވުން



މްޯލިޑްވްސ ިސވްިލ ޭއވޭިއަޝްނ ޮއތޯރިޓީ 

35

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި 4 މުވައްޒަފަކު އޮތޯރިޓީއަށް އަލަށް ގުޅިފައިވެއެވެ.

އޭވިއޭޓާސް އެން. ޖީ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން 2019 ވަނަ އަހަރު ދެވުނު އޭ.ޓީ.ސީ ސްކޮލާޝިޕްތަކަށް 

ހޮވުނު ފަރާތްތަކުގެ ކިޔެވުން 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފެށިފައިވެއެވެ.

2021 ވަނަ އަހަރުގެ އޮތޯރިޓީގެ މާލީ ހިސާބުތައް ދައުލަތުގެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮޑިޓްކުރެއްވުމަށްފަހ 

ޚަރަދުތައް  އަހަރުގެ  ވަނަ   2021 އޮތޯރިޓީގެ  ރިޕޯޓްގައި  އޮޑިޓް  ނެރުއްވި  ގައި   2022 ޖޫން   14

ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުން ފާސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓުގެ މަޤުސަދުތައް ހާސިލްވާގޮތަށް، 

ދައުލަތުގެ  މިންވަރަށް،  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ބަޖެޓްގައި  ކަންތައްތަކަށް،  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ބަޖެޓުގައި  އެ 

މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ.

ޮއޯތރިޓީގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ގާބިލު މުވައްޒަފުން ޯހދުމާއި މުވައްޒަފުން ޮއޯތރިޓީގައި  	
ދެމެހެއްޓުމަށް

ޮއޯތރިޓީގެ މާލީ ޙަރަކާތްތަކާއި ހިސާބުތަކާއި ލިޔެކިޔުންތައް ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އަންޮކލިފައިޑް  	
ޮއޕީނިއަންއެއް ޙާޞިލު ކުރެވޭނޭ ޮގތަށް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން
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ފަސިންޖަރުންނަށް ކުރެވޭ ވަށާޖެހޭ ތަޖުރިބާގެ ފެންވަރު މަތިކުރުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވައިގެބަނދަރުތަކުން ފަސިންޖަރުންނާއި، އެއަރލައިންތަކާއި، މަތިންދާޯބޓުފަހަރަށް ލިބިދޭންޖެހޭ  	
ޚިދުމަތް، ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ދިނުމާބެހޭޮގތުންނާއި، އަދި ދުނިޔޭގެ މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރާބެހޭ 
ޖަމުޢިއްޔާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަޑުތަކާ އެއްޮގތަށް ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކާ އެކު 

މަސައްކަތް ކުރުން

5

ކޮވިޑް-19 ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާއަށް އަމާޒުކޮށް އަޅާފައިވާ ރައްކާތެރި 

ފިޔަވަޅުތައް އިދާރާތަކުން ތަންފީޒް ކުރުމުގައި ފަސިންޖަރުންނަށް ވީހާވެސް ލުއި ފަސޭވާނެ ގޮތަކަށް 

އިން  އައިކާއޯ  ކުރުމަށް  އިންތިޒާމް  ކަންތައްތައް  ބޭނުންކޮށްގެން(  ޑޮކިއުމަންޓްސްތައް  )ޕޭޕަރލެސް 

އިރުޝާދު ދީފައިވުމާއެކު، އެ ޖަމުޢިއްޔާއިން ކަނޑަ އަޅާފައިފައިވާ އޫސޫލްތަކާ އެއްގޮތަަށް ރާއްޖެއިން 

މެދުގައި  ތަކުގެ  އޭޖެންސީ  ކޮންޓްރޯލް  ބޯޑަރ  ރާއްޖޭގެ  އާއި   އޮތޯރިޓީ  ގޮތުން  އަމަލުކުރުމުގެ 

އޮންލައިންކޮށް  ޑެކްލަރޭޝަން  ޓްރެވަލް  ޑެކްލަރޭޝަނާއި  ހެލްތް  ދަތުރުވެރިންގެ  މަޝްވަރާކުރެވި، 

ހުށަހެޅޭ ގޮތަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން »އިމުގަ« ނަމުގައި ވެބް ޕޯޓަލެއް ވަނީ 2021 ވަނަ 

ތަޢާރަފުކޮށްފައިވެއެވެ.  އަހަރު 

އިންޓަރނޭޝަނަލް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން އޮގަނައިޒޭޝަން )އައިކާއޯ( ގެ ފެސިލިޓޭޝަން ސްޓޭންޑަރޑްތަކާ 

ވައިގެ މަގުން ރާއްޖެއަށް އަންނަ އަދި ރާއްޖެއިން ފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން، 

)އޭ. އިންފޮމޭޝަން  ޕެސެންޖަރ  »އެޑްވާންސް  ލިބިގަތުމަށް  ހޯދާ  އެއަރލައިންތަކުން  މަޢުލޫމާތު 

ޕީ.އައި( ގެ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރާނީ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް އިންކަމުގައި މި އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅައި، 

އެކަން އެއަރލައިންތަކަށް އެންގުނުނެވެ. އެ ގޮތުން އައިކާއޯގެ މިންގަނޑަށް ފެތޭޭ އޭ.ޕީ.އައި ނިޒާމެއް 

އޭ.ޕީ.އައި ސިސްޓަމްގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް  މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް އިންވަނީ ޤާއިމުކޮށްފައެވެ. 

ފްލައިޓް ޖެއްސުމުގެ ކުރިން ފަސިންޖަރުންނާއި، އެއަރލައިންގެ އެރައިވަލް ކްލިއަރަންސްގެ މަސައްކަތް 

މަގުފަހިވެގެންދިޔައެވެ.  އަވަސްކުރުމަށް 
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2021 ވަނަ އަހަރު ހިނގާފައިވާ އެކްސިޑެންޓް އަދި 
އިންސިޑެންޓްތައް

2021 ވަނަ އަހަރު 1 އެކްސިޑެންޓާއި 1 ސީރިއަސް އިންސިޑެންޓް ހިނގާފައިވެއެވެ. މި އެކްސިޑެންްޓް އަދި ސީރިއަސް 

އިންސިޑެންޓް ތަހުގީގު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދަނީ އެކްސިޑެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން ކޯޑިނޭޝަން ކޮމިޓީއިންނެވެ.

އިންސިޑެންޓް   207 ޖުމްލަ  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ   2021 ހިނގާފައިވާއިރު،  އިންސިޑެންޓް   294 އަހަރު  ވަނަ   2021

ހިމެނެއެވެ. އިންސިޑެންޓް   186 ހިނގި  އަހަރު  ވަނަ   2021 ތެރޭގައި  މީގެ  ނިންމާލެވިފައެވެ.  ތަހުޤީޤުކޮށް 



 2
02

1 
ޯޓް 

ރިޕ
ަރީ 

އަހ

38

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހިނގައިދިޔަ 
އިންސިޑެންޓްތަކާއި 2021 ނެރެވުނު ތަހުޤިޤީ ރިޯޕޓްތައް

 8Q-GAC ފްލައިޓް  ޓްރެއިނިންގް  އެރޯނޮޓިކްސްގެ  އޮފް  އެކަޑަމީ  އޭޝިއަން  ގައި   2019 އޮގަސްޓް   9

ހިގައިދިޔަ  ވެއްޓި  ކައިރިއަށް  ރިސޯޓްސް  ވިލިނގިލި  ޝަންގްރިއްލާ  ފެއިލްވުމާގުޅިގެން  އިންޖީން  ގެ 

ނެރެވިފައެވެ. ގައި   2021 މާރިޗް   17 ވަނީ  ރިޕޯޓް  ފައިނަލް  ތަހުޤީޤީ  ތަހުޤީޤުކޮށް   އެކްސިޑެންޓް 

1 އޭޕްރީލް 2020 ގައި ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ އޭޝިއަން އެކަޑަމީ އޮފް އެރޯނޮޓިކްސްގެ ޓްރެއިނިންގް ފްލައިޓް 8Q-GAD ގެ 

ލޭންޑިންގ ގިއަރ އަށް ދިމާވި މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން އެ ފްލައިޓް ޖެއްސުމުގައި ދިމާވި މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ފްލައިޓް 

 ޖެއްސުމުގެ ތެރޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓް ތަހުޤީޤުކޮށް ފައިނަލް ރިޕޯޓް ވަނީ 28 އޭޕްރީލް 2021 ގައި ނެރެވިފައެވެ.

ރިސޯޓަށް  އައިލެންޑް  ކުރެއްދޫ  ފުރައިގެން  އެއަރޕޯޓުން  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ވެލާނާ  ގައި   2020 ފެބްރުވަރީ   24

ރިސޯޓުގައި  އައިލެންޑް  ކުރެއްދޫ   8Q-MBC މަތިންދާބޯޓު   ގެ  އެއަރވޭސް  ޓްރާންމޯލްޑިވިއަން  ދަތުރުކުރި 

ނެރެވިފައެވެ. ގައި   2021 މޭ   19 ވަނީ  ރިޕޯޓް  ފައިނަލް  ތަހުޤީޤުކޮށް  އެކްސިޑެންޓް  ހިނގި  ތެރޭގައި   ޖެއްސުމުގެ 

5 އޮކްޓޯބަރ 2020 ގައި ދ.ވޮއްމުލި ވޯޓަރ އޭރޯޑްރޯމް އިން ފުރައިގެން ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށް ދަތުރު ކުރި 

ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސްގެ މަތިންދާބޯޓު 8Q-TMF ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ ވޯޓަރ ރަންވޭ އަށް 

 ޖައްސަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓް ތަހުޤީޤުކޮށް ފައިނަލް ރިޕޯޓް ވަނީ 15 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 ގައި ނެރެވިފައެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ 2020 ގައި ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް އިން އޮޕަރޭޓް ކުރި މަތިންދާބޯޓު 8Q-TMR ނ.މެދަފުށި 

ވޯޓަރ އޭރޯޑްރޯމް ގެ ވޯޓަރ ރަންވޭ އަށް ޖެއްސުމަށް ފަހު ފަޅުގައި އަޅާފައި އޮތް އުޅަނދެއްގައި ބޯޓުގެ ވާތް ފަރާތު 

 ފިޔަގަނޑުން ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓް ތަހުޤީޤުކޮށް ފައިނަލް ރިޕޯޓް ވަނީ 29 ޑިސެމްބަރ 2021 ގައި ނެރެވިފައެވެ.

ޕވޓ.  އޭވިއޭޝަން  މަންޓަރ  ދަތުރުކުރި  މާލެއަށް  ފުރައިގެން  މާލިފުށިން   COMO ގައި   2021 ފެބްރުވަރީ   14

އޭރޯޑްރޯމްގައި  ވޯޓަރ  އެއަރޕޯޓްގެ  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ވެލާނާ   8Q-RAE މަތިންދާބޯޓު  ގެ  އެއަރ(  )މަންޓާ  ލޓޑ 

ނެރެވިފައެވެ. ގައި   2021 މާރިޗް   28 ވަނީ  ރިޕޯޓް  ޕްރިލިމިނަރީ  ގެ   އެކްސިޑެންޓް  ހިނގި  ތެރޭގައި   ޖެއްސުމުގެ 

އުޅުނު  ފުރަން  އެއާޕޯޓަށް  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ވެލާނާ  އިން  ރިސޯޓު(  )ފިނޮޅު  .ކަނިފުށި  ގައި   2021 ނޮވެމްބަރ   13

ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއަރވޭސް ގެ ބޯޓު 8Q-MBC ޓޭކްއޯފް ކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ދިމާވި މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން 

އެ ރިސޯޓުގެ ވޯޓަރ ވިލާ އެއްގައި ޖެހި ހިނގި ސީރިއަސް އިންސިޑެންޓްގެ ގެ ޕްރިލިމިނަރީ ރިޕޯޓް ވަނީ 9 ޑިސެމްބަރ 

2021 ގައި ނެރެވިފައެވެ.
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5 އޮކްޓޯބަރ 2020 ގައި ދ.ވޮއްމުލި ވޯޓަރ އޭރޯޑްރޯމް އިން ފުރައިގެން ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށް ދަތުރު ކުރި 

ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސްގެ މަތިންދާބޯޓު 8Q-TMF ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ ވޯޓަރ ރަންވޭ އަށް 

 ޖައްސަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓް ތަހުޤީޤުކޮށް ފައިނަލް ރިޕޯޓް ވަނީ 15 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 ގައި ނެރެވިފައެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ 2020 ގައި ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް އިން އޮޕަރޭޓް ކުރި މަތިންދާބޯޓު 8Q-TMR ނ.މެދަފުށި 

ވޯޓަރ އޭރޯޑްރޯމް ގެ ވޯޓަރ ރަންވޭ އަށް ޖެއްސުމަށް ފަހު ފަޅުގައި އަޅާފައި އޮތް އުޅަނދެއްގައި ބޯޓުގެ ވާތް ފަރާތު 

 ފިޔަގަނޑުން ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓް ތަހުޤީޤުކޮށް ފައިނަލް ރިޕޯޓް ވަނީ 29 ޑިސެމްބަރ 2021 ގައި ނެރެވިފައެވެ.

ޕވޓ.  އޭވިއޭޝަން  މަންޓަރ  ދަތުރުކުރި  މާލެއަށް  ފުރައިގެން  މާލިފުށިން   COMO ގައި   2021 ފެބްރުވަރީ   14

އޭރޯޑްރޯމްގައި  ވޯޓަރ  އެއަރޕޯޓްގެ  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ވެލާނާ   8Q-RAE މަތިންދާބޯޓު  ގެ  އެއަރ(  )މަންޓާ  ލޓޑ 

ނެރެވިފައެވެ. ގައި   2021 މާރިޗް   28 ވަނީ  ރިޕޯޓް  ޕްރިލިމިނަރީ  ގެ   އެކްސިޑެންޓް  ހިނގި  ތެރޭގައި   ޖެއްސުމުގެ 

އުޅުނު  ފުރަން  އެއާޕޯޓަށް  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ވެލާނާ  އިން  ރިސޯޓު(  )ފިނޮޅު  .ކަނިފުށި  ގައި   2021 ނޮވެމްބަރ   13

ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއަރވޭސް ގެ ބޯޓު 8Q-MBC ޓޭކްއޯފް ކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ދިމާވި މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން 

އެ ރިސޯޓުގެ ވޯޓަރ ވިލާ އެއްގައި ޖެހި ހިނގި ސީރިއަސް އިންސިޑެންޓްގެ ގެ ޕްރިލިމިނަރީ ރިޕޯޓް ވަނީ 9 ޑިސެމްބަރ 

2021 ގައި ނެރެވިފައެވެ.
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މި އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމުގައި ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ އެހީތެރިކަމާއި 

އެއްބާރުލުން  ލިބިފައިވެއެވެ. މިފަރާތްތަކަށް ޙައްޤު ޝުކުރު ދެންނެވުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ލިބޭ އުފަލެކެވެ.

މިގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. 

ދެއްވާ  ސަމާލުކަމާއި  ބަހައްޓަވާ  ސަރުކާރުން  ކުރުމަށް  ތަރައްޤީ  މިދާއިރާ  ހަމައެއާއެކު 

ޙަވާލުވެ  ހިންގެވުމާއި  އޮތޯރިޓީ  އަދި  ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ.  ސަރުކާރަށް  އިރުޝާދަށްޓަކައި 

ކަމާއެކު  އިޚްލާޞްތެރި  ފާހަގަކޮށް  އިރުޝާދު  ލަފަޔާއި  ދެއްވާފައިވާ  މިނިސްޓަރ  ހުންނެވި 

ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. މީގެ އިތުރުން މި އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި 

އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުންނާއި، އޮތޯރިޓީގެ އިސްވެރިންނާއި އެހެނިހެން މުވައްޒަފުން 

މުޅި އަހަރުދުވަހު ބެހެއްޓެވި ޝައުޤުވެރިކަމާއި، ދެއްވި އެއްބާރުލުމާއި، ކޮށްދެއްވެވި ބޮޑު 

އަގުވަޒަންކުރަމެވެ.  ޚިދުމަތުގެ 

ފަރާތްތަކާއި  ގިނަ  ކުރާ  މަސައްކަތްކަތް  ސިނާއަތުގައި  މި  މަސައްކަތްތަކަކީ  އޮފީހުގެ  މި 

ގުޅިގެން ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކެކެވެ. އެހެންކަމާއެކު، 2021 ވަނަ އަހަރު، މި ސިނާއަތުގައި 

މަސައްކަތް  އެބޭފުޅުންނާއެކީ  އަދި  އިސްވެރިން  އޮޕަރޭޓަރުންގެ  އެންމެހައި  މަސައްކަތްކުރާ 

އެ  އެއްބާރުލެއްވުމާއި،  ދެއްވާފައިވާ  އޮތޯރިޓީއަށް  މި  މުވައްޒަފުން  އެންމެހާ  ކުރައްވާ 

މުއައްސަސާތަކަށް ފޮނުވޭ މި އޮތޯރިޓީގެ އިންސްޕެކްޓަރުންގެ މަސައްކަތްތައް ފަހިކޮށްދެއްވުމަށް 

ބެހެއްޓެވި އެހީތެރިކަން ހޮޔޮ ހިތުން ބަލައިގަނެ، ގަބޫލުކުރަމެވެ. 

ވޭތިވެ ދިޔަ 2021 ވަނަ އަހަރެކޭ އެއްފަދައިން، ކުރިޔައް އޮތް 2022 ވަނަ އަހަރުގައި ވެސް 

ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭނެކަމަށް ޔަޤީންކުރަމެވެ.

ރިޯޕޓް ނިންމުން 
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ން  ޭއަޝ ިވ ލް ޭއ ިވ ވްްސ ިސ ިްޑ ޓ   މޯލ  ޮއތޯިރ

ގ   ވަނަ  2021 ިޑޓް މާލ   އަހަުރ ޕޯޓް ޮއ  ރި

 

 FIN-2022-40(D)  22002222ޖޖޫޫނންް    1144

   

 

 ރރިިޕޕޯޯޓޓްް  ނނަަނންްބބަަރރުު::



 

ން  ޭއަޝ ިވ ލް ޭއ ިވ ވްްސ ިސ ިްޑ ޓ   މޯލ  ޮއތޯިރ

ގ   ވަނަ  2021 ިޑޓް މާލ   އަހަުރ ޕޯޓް ޮއ  ރި

 

 FIN-2022-40(D)  22002222ޖޖޫޫނންް    1144

   

 

 ރރިިޕޕޯޯޓޓްް  ނނަަނންްބބަަރރުު::

 

  
  

  ފފިިހހުުރރިިސސްްތތުު  
  

  ޞޞަަފފުުޙޙ    
 1 ............................................................................................................................. އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

  ތތަައއްް  މމ  ލލީީ  ބބަަޔޔ  ނންް  

 6 ............................................................................ ލިބުނުގޮތ އި ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔ ން  ފައިސ 

 7 .......................................................... ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔ ން  ބަޖެޓުން ފ ސްކުރެވުނު ބަޖެޓ އި އެ

  8  ...............................................................................................  ތައް ނޯޓު ގުޅޭ ންތަކ ބަޔ  މ ލީ

  

  ލލޫޫމމ  ތތުު  އއިިތތުުރރުު  މމަައއުު  

 15 .......................................................................................... އެސެޓްސް – ބަޔ ން މިލްކިއްޔ ތުގެ

 15 ................................................................................... ލައިބިލިޓީސް – ބަޔ ން ޒިންމ ތަކުގެ  މ ލީ

  16ނޯޓްތައް ................................................................  ތަކ ގުޅޭ ބަޔ ން ޒިންމ ތަކުގެ  މ ލީ މިލްކިއްޔ ތ އި

 

 

 



 ދިވެހިރ އްޖެ މ ލެ، މަގު، އަޙްމަދު އަމީރު ބިލްޑިންގ، ޣ ޒީ އޮފީސް، ޖެނެރަލްގެ އޮޑިޓަރ
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| 

1 ގެ  18 ޞަފުޙާ  
 

c 

 
 

 

  ށށްް  ނންްތތަަކކަަ  ވވަަނނަަ  އއަަހހަަރރުުގގެެ  މމ  ލލީީ  ބބަަޔޔ      22112200  ގގެެ  މމޯޯލލްްޑޑިިވވްްސސްް  ސސިިވވިިލލްް  އއޭޭވވިިއއޭޭޝޝަަނންް  އއޮޮތތޯޯރރިިޓޓީީ  
  ދދޭޭ  ރރިިޕޕޯޯޓޓުު    އއޮޮޑޑިިޓޓަަރރ  ޖޖެެނނެެރރަަލލްް    

ދދިިވވެެހހިިރރ  އއްްޖޖޭޭގގެެ  ރރަައއީީސސުުލލްްޖޖުުމމްްހހޫޫރރިިއއްްޔޔ  އއަަށށ  އއިި،،  ރރަައއްްޔޔިިތތުުނންްގގެެ  މމަަޖޖިިލލީީހހަަށށ  އއިި،،  މމޯޯލލްްޑޑިިވވްްސސްް  ސސިިވވިިލލްް  
  ށށްް  ރރިިޓޓީީގގެެ  ޑޑިިރރެެކކްްޓޓަަރރުުނންްގގެެ  ބބޯޯޑޑަަ  އއޭޭވވިިއއޭޭޝޝަަނންް  އއޮޮތތޯޯ  

  ފފުު  ތތަަޢޢ  ރރަަ  

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަްނ ދަށުން އޮޑިޓް ކުރެވުނު  ގެ)އޮޑިޓް ޤ ނޫނު(  4/2007 ނަންބަރުޤ ނޫނު މި ރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަކީ 

މ ލީ ބަޔ ންތަކ މެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް އަހަރީ އަހަރުގެ  ގައި ނިމުނު މ ލީ 2120 ޑިސެންބަރު 31 އޮތޯރިޓީގެ

 އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުންރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ހަ 2021އޮތޯރިޓީގެ  މ އި،ބަޔ ންކުރު

ވ  އޮތޯރިޓީގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ކަނޑައެޅިފައި ،ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށް ފ ސްކޮށްދެއްވިއަށް އޮތޯރިޓީ

މ ލީ ކަންކަން ހިންގ   ރަދުކުރުމަށް ކަނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ އ އި، އޮތޯރިޓީގެކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ހަ 

ިއ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ  އި އ  (ޤ ނޫނު މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ) 2006/3ނަންބަރު  ޤ ނޫނު  ބަލަހައްޓ ފައިވަނީ

ޖެހޭކަމަށް ކުރަން އިޞްލ ޙު ،އެއަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔ ންކުރުމ އި  ،ބަލައިއެއްގޮތަށްތޯ 

 ދައުލަތުގެ) 2006/3 ނަންބަރު ޤ ނޫނު އެ ކަންކަން ކައި ފ ހަގަކުރެވުނު ކަންކަމ މެދު އިޞްލ ޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓައޮޑިޓުގައި 

)ޗީްފ  ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ މ ލީ  އޮތޯރިޓީގެމަތިން  ގޮތުގެ މ އްދ ގެ )ހ( އ އި އެއްގޮތްވ  ވަނަ 36ގެ ( ޤ ނޫނު މ ލިއްޔަތުގެ

ގޮތުގެ  ޔ ންކޮށްފައިވ ވަނަ މ އްދ ގައި ބަ 213ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ  ،އެކު އަށް ހުށަހެޅުމ އެގްޒެކްޓިވް( 

 ރިޕޯޓް ރައްޔިތުންނަށް ފެންނ ނެހެން މި  މި ހުށަހެޅުެމވެ. ސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށ އި ރައީއެ ކަންކަން ން މަތި

 ގައި ޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވެ. www.audit.gov.mvއޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް 

ކަމ މެުދ ފައިވ ނީ މ ލީ ބަޔ ންތަކުގެ ސައްހަމި ރިޕޯޓު އެކުލެވިގެންވަނީ ދެ ބައެއްގެ މައްޗަށެވެ. ރިޕޯޓުގެ ފުރަތަމަ ބައިގައި ބަޔ ންކޮށް

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މ ލީ ކަންކަްނ  ބަޔ ންކޮށްފައިވ ނީއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތެވެ. ދެވަނަ ބައިގައި 

ހިންގ  ބެލެހެްއޓުމުގައި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނ އި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު 

    އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތެވެ. 



 ދިވެހިރ އްޖެ މ ލެ، މަގު، އަޙްމަދު އަމީރު ބިލްޑިންގ، ޣ ޒީ އޮފީސް، ޖެނެރަލްގެ އޮޑިޓަރ
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c 

 
 

 

  ށށްް  ނންްތތަަކކަަ  ވވަަނނަަ  އއަަހހަަރރުުގގެެ  މމ  ލލީީ  ބބަަޔޔ      22112200  ގގެެ  މމޯޯލލްްޑޑިިވވްްސސްް  ސސިިވވިިލލްް  އއޭޭވވިިއއޭޭޝޝަަނންް  އއޮޮތތޯޯރރިިޓޓީީ  
  ދދޭޭ  ރރިިޕޕޯޯޓޓުު    އއޮޮޑޑިިޓޓަަރރ  ޖޖެެނނެެރރަަލލްް    

ދދިިވވެެހހިިރރ  އއްްޖޖޭޭގގެެ  ރރަައއީީސސުުލލްްޖޖުުމމްްހހޫޫރރިިއއްްޔޔ  އއަަށށ  އއިި،،  ރރަައއްްޔޔިިތތުުނންްގގެެ  މމަަޖޖިިލލީީހހަަށށ  އއިި،،  މމޯޯލލްްޑޑިިވވްްސސްް  ސސިިވވިިލލްް  
  ށށްް  ރރިިޓޓީީގގެެ  ޑޑިިރރެެކކްްޓޓަަރރުުނންްގގެެ  ބބޯޯޑޑަަ  އއޭޭވވިިއއޭޭޝޝަަނންް  އއޮޮތތޯޯ  

  ފފުު  ތތަަޢޢ  ރރަަ  

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަްނ ދަށުން އޮޑިޓް ކުރެވުނު  ގެ)އޮޑިޓް ޤ ނޫނު(  4/2007 ނަންބަރުޤ ނޫނު މި ރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަކީ 

މ ލީ ބަޔ ންތަކ މެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް އަހަރީ އަހަރުގެ  ގައި ނިމުނު މ ލީ 2120 ޑިސެންބަރު 31 އޮތޯރިޓީގެ

 އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުންރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ހަ 2021އޮތޯރިޓީގެ  މ އި،ބަޔ ންކުރު

ވ  އޮތޯރިޓީގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ކަނޑައެޅިފައި ،ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށް ފ ސްކޮށްދެއްވިއަށް އޮތޯރިޓީ

މ ލީ ކަންކަން ހިންގ   ރަދުކުރުމަށް ކަނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ އ އި، އޮތޯރިޓީގެކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ހަ 

ިއ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ  އި އ  (ޤ ނޫނު މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ) 2006/3ނަންބަރު  ޤ ނޫނު  ބަލަހައްޓ ފައިވަނީ

ޖެހޭކަމަށް ކުރަން އިޞްލ ޙު ،އެއަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔ ންކުރުމ އި  ،ބަލައިއެއްގޮތަށްތޯ 

 ދައުލަތުގެ) 2006/3 ނަންބަރު ޤ ނޫނު އެ ކަންކަން ކައި ފ ހަގަކުރެވުނު ކަންކަމ މެދު އިޞްލ ޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓައޮޑިޓުގައި 

)ޗީްފ  ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ މ ލީ  އޮތޯރިޓީގެމަތިން  ގޮތުގެ މ އްދ ގެ )ހ( އ އި އެއްގޮތްވ  ވަނަ 36ގެ ( ޤ ނޫނު މ ލިއްޔަތުގެ

ގޮތުގެ  ޔ ންކޮށްފައިވ ވަނަ މ އްދ ގައި ބަ 213ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ  ،އެކު އަށް ހުށަހެޅުމ އެގްޒެކްޓިވް( 

 ރިޕޯޓް ރައްޔިތުންނަށް ފެންނ ނެހެން މި  މި ހުށަހެޅުެމވެ. ސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށ އި ރައީއެ ކަންކަން ން މަތި

 ގައި ޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވެ. www.audit.gov.mvއޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް 

ކަމ މެުދ ފައިވ ނީ މ ލީ ބަޔ ންތަކުގެ ސައްހަމި ރިޕޯޓު އެކުލެވިގެންވަނީ ދެ ބައެއްގެ މައްޗަށެވެ. ރިޕޯޓުގެ ފުރަތަމަ ބައިގައި ބަޔ ންކޮށް

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މ ލީ ކަންކަްނ  ބަޔ ންކޮށްފައިވ ނީއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތެވެ. ދެވަނަ ބައިގައި 

ހިންގ  ބެލެހެްއޓުމުގައި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނ އި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު 

    އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތެވެ. 

 ދިވެހިރ އްޖެ މ ލެ، މަގު، އަޙްމަދު އަމީރު ބިލްޑިންގ، ޣ ޒީ އޮފީސް، ޖެނެރަލްގެ އޮޑިޓަރ
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2 ގެ  18 ޞަފުޙާ  
 

ގައި  2021 ޑިސެންބަރު 31 މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެމެނިފައިވ  ހި އަށް  14ން  6 ޞަފުޙ މި ރިޕޯޓ އެކު 

އަހަރުގެ އަހަރީ މ ލީ ބަޔ ންތަކުގައި ހިމެނޭ ފައިސ  ލިބުނު ގޮތ އި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔ ނ އި، ފ ސްކުރެވުނު މ ލީ ނިމުނު 

އޮފީހުން ބަލައި އޮޑިޓް  ލު ނޯޓުތައް ވަނީ މި ސީބަޔ ންތަކ  ގުޅޭ ތަފު އެ  ،ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔ ނ އި ބަޖެޓ އި އެ

މިލްކިއްޔ ތުގެ ބަޔ ނ އި މ ލީ ޒިންމ ތަކުގެ ބަޔ ނ އި އެ  ،ހިމެނިފައިވ  ށް އަ 18ން  15 ޙ ޞަފު  ށްގެ އިތުރަ މީ ކޮށްފައެވެ.

އެ ބަޔ ންތަކ އި ގުޅޭގޮތުން މައްސަލައެއް  ބަޔ ންތަކ  ގުޅޭ ނޯޓްތައްވެސް ވ ނީ މި އޮފީހުން ބަލައި އޮޑިޓް ކޮށްފައެވެ.

 ފ ހަގަކުރެވިފައިވ ނަމަ، މި ރިޕޯޓްގެ ދެވަނަބައި، "ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނ އި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ  އެއްގޮތަށް 

  ބަޔ ންކުރ  ރިޕޯޓް" ގައި ފ ހަގަކުރެވިފައިވ ނެއެވެ.  ޢަމަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު ދެކޭގޮތް

 ކކަަމމ  މމެެދދުު  ދދެެކކޭޭގގޮޮތތްް  ބބަަޔޔ  ނންްކކުުރރ    ރރިިޕޕޯޯޓޓްް  މމ  ލލީީ  ބބަަޔޔ  ނންްތތަަކކުުގގެެ  ސސަައއްްހހަަ  

  ލލިިއއްްޔޔަަތތުު  އއޫޫ  މމަަސސްް  ގގެެ    ޗޗީީފފްް  އއެެގގްްޒޒެެކކެެޓޓިިވވްް((ވވެެރރިިޔޔ    ))  މމ  ލލީީ  ޒޒިިނންްމމ  ދދ  ރރުު    މމުުގގަައއިިށށްް  ހހުުށށަަހހެެޅޅުު  ތތަައއްްޔޔ  ރރުުކކޮޮ  މމ  ލލީީ  ބބަަޔޔ  ނންްތތަައއްް  

 ،މަތިން ގޮތުގެ އެއްގޮތްވ   ގަވ އިދ އި މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ އ އި( ޤ ނޫނު  މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ) 3/2006 :ނަންބަރު  ޤ ނޫނު

 ،ތައްޔ ރުކޮށް  ކަމ އެކުފުރިހަމަ ކަމ އިސައްހަ އެއްގޮތަށް ޙަޤީޤަތ  ހިސ ބުތައް ގެއޮތޯރިޓީ ،ބެލެހެއްޓުމ އި ކަންތައްތައް މ ލީ ގެއޮތޯރިޓީ

ލޫމ ތު ހިމަނައިގެން ެއ އުމަ ވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  15.01ގެ  (R-20/2017)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދު 

 މ ލިއްޔަތ ބެހޭ  ގެ ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ  އަދި ، އެއްގޮތަށްވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  އޮނިގަނޑ އި  15.03ގަވ އިދުގެ 

 ތައްޔ ރުކުރުމަށް  ބަޔ ންތައް މ ލީ މުއައްސަސ ތަކުގެ ދައުލަތުގެ ދިވެހި  ،(: D3/CIR/2020/17-13ނަންބަރ)އިން ސަރކިއުލަރ

، ށްއޮތޯރިޓީއަ  ހުށަހެޅުމަކީ  އޮފީހަށް މި ކުރުމަށް އޮޑިޓް ،އެކުލަވ ލައި ބަޔ ންތައް މ ލީ ،އެއްގޮތަށް އޮނިގަނޑ އި ކަނޑައަޅ ފައިވ 

 މ ލީ  ކަނޑައަޅ ފައިވ  ދަށުން ގެ(ހ) މ އްދ ގެ ވަނަ  46)ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު( ގެ  3/2006 ޤ ނޫނު ނަންބަރު 

މި އޮނިގަނޑު ލ ޒިމްކުރ ގޮތުން މ ލީ ބަޔ ނުގައި ހިމެނޭ "ފައިސ   .މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ ގެ)ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް(  ވެރިޔ  ޒިންމ ދ ރު

  ކުރަންވ ނީ،ގޮތުގެ ބަޔ ން" ތައްޔ ރުލިބުނުގޮތ އި ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔ ން" އަދި "ފ ސްކުރެވުނު ބަޖެޓ އި އެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނު

 ކޭޝް ދަ އަންޑަރ ރިޕޯޓިންގ ފައިނޭންޝަލް(: އިޕްސަސް ) ސްޓޭންޑަޑް އެކައުންޓިންގ ސެކްޓަރ ޕަބްލިކް އިންޓަރނޭޝަނަލް"

ލޫމ ތުގެ ގޮތުގައި ހިމަނ ފައިވ  ރުން މ ލީ ބަޔ ނުގައި އިތުރު މައުވެ. މީގެ އިތުއެއްގޮތަށެ  އ އި" އެކައުންޓިންގ އޮފް ބޭސިސް

 އެވެ.މި އޮނިގަނޑު ލ ޒިމްކުރެ ށް"މިލްކިއްޔ ތުގެ ބަޔ ނ އި އަދި މ ލީ ޒިންމ ތަކުގެ ބަޔ ން" ތައްޔ ރުކުރުމަ

 ނޫން ސައްހަ މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ،ނަމަވެސް ސަބަބުން  އޮޅުމެއްގެ ނުވަތަ ޔ ނ ތެއްހި ،ތެރޭގައި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ މި އަދި

 ކޮންޓްރޯލްތައް އިންޓަރނަލް ހަރުދަނ  އެކަށީގެންވ  ،ބޭނުންވ  ހުށަހެޅުމަށް ތައްޔ ރުކޮށް ބަޔ ންތަކެއް މ ލީ ނުހިމެނޭ ލޫމ ތުމައު

 އެކުލަވ ލުމުގެ  ބަޔ ންތައް  މ ލީ ބެލެހެއްޓުމ އި  ހިސ ބު މ ލީ އެކަށީގެންވ  މުއައްސަސ އަށް ،ދެމެހެއްޓުމ އި ތަންފީޒުކޮށް ފަރުމ ކޮށް

 ،އެކުލަވ ލުމ އި ބަޔ ންތައް  މ ލީ އަހަރީ  ،ބެލެހެއްޓުމ އި ހިސ ބު މ ލީ  އެއްގޮތަށް ސިޔ ސަތުތަކ އި އެ  ،ޔ ރުކޮށްހި ސިޔ ސަތުތައް

 އަންދ ޒ އެއް  އެކަށީގެންވ   ރިޢ ޔަތްކޮށް ލަތަށްހ  ،ކުރ ނަމަ  ބޭނުން އަންދ ޒ އެއް  އެއްވެސް އެކުލަވ ލުމުގައި ބަޔ ންތައް މ ލީ އަދި

 .ހިމެނެއެވެ ންބޭނުންކުރު 

 



 ދިވެހިރ އްޖެ މ ލެ، މަގު، އަޙްމަދު އަމީރު ބިލްޑިންގ، ޣ ޒީ އޮފީސް، ޖެނެރަލްގެ އޮޑިޓަރ
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3 ގެ  18 ޞަފުޙާ  
 

 ލލިިއއްްޔޔަަތތުު  އއޫޫ  އއޮޮޑޑިިޓޓަަރރ  ޖޖެެނނެެރރަަލލްްގގެެ  މމަަސސްް

އަހަރީ މ ލީ ބަޔ ންތައް އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު،  މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ލިއްޔަތަކީއޫއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސް

 ކޮށްފައިވަނީ އޮޑިޓް އްބަޔ ންތަ މ ލީއޮފީހުން މި އަހަރީ  މި ބަޔ ންކުރުމެވެ. މެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތްމ ލީ ބަޔ ންތަކ  އެ

ލޫކީ މިންގަނޑ  އެއްގޮތަށް ވެ. އޮޑިޓަރުންގެ ސުއެއްގޮތަށެ އ  " ސް އޮން އޮޑިޓިންގޑްރސްޓޭންޑަނޭޝަނަލް ރއިންޓަ "

ކަން ބަޔ ންތަކެއް ނުވ  ހިމެނިފައި ލޫމ ތުސައްހަނޫން މައު މައިގަނޑުގޮތެއްގައިއަހަރީ މ ލީ ބަޔ ންތަކަކީ  މިޢަމަލުކުރުމ އި، 

 ކުރެއެވެ. ޑްތައް ލ ޒިމް ރރ ވައި ހިންގުމަށް މި ސްޓޭންޑަ ތައްނެވޭގޮތަށް އޮޑިޓް މަސައްކަތް ޔަޤީންކަމ އެކު ދެނެގައެކަށީގެންވ  

 ބޭނުންވ   ކުރުމަށްޓަކައި ކަށަވަރު ކަންސައްހަ ލޫމ ތުތަކުގެމައު ދަދުތަކ އިއަ ހިމެނޭ ބަޔ ންތަކުގައި މ ލީ އެކުލެވިގެންވަނީ އޮޑިޓެއް

 ބިނ ވެގެންވަނީ  އިޖުރ ތުތައް  ކަނޑައަޅ  މިގޮތަށް. މައްޗަށެވެ ފުރިހަމަކުރުމުގެ އިޖުރ ތުތައް އެ ކަނޑައަޅައި އިޖުރ ތުތަކެއް

 އޮޅުންތަކުގެ  އޮޅުވ ލުންތަކ އި) ލޫމ ތުތައްމައު ނޫންސައްހަ މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ،އ އި" ޖަޖްމަންޓް ޕްރޮފެޝަނަލް" އޮޑިޓަރުންގެ

 މިންވަރު  އޮތް  ތުތައް ފުރުސަ މިފަދަ. މައްޗަށެވެ މިންވަރެއްގެ  އޮތް ތުފުރުސަ ހިމެނުމުގެ ބަޔ ންތަކުގައި މ ލީ( ސްނަމަވެ  ސަބަބުން

 އޮޑިޓަރުން ކޮންޓްރޯލްތަކަށް އިންޓަރނަލް  މުއައްސަސ ގެ ،ގުޅޭ ހުށަހެޅުމ އި ތައްޔ ރުކުރުމ އި ބަޔ ންތައް މ ލީ ،ބެލުމުގައި

 ރަނގަޅު  ސިޔ ސަތުތަކަކީ ބޭނުންކޮށްފައިވ  ހުށަހެޅުމުގައި  ތައްޔ ރުކޮށް  ބަޔ ންތައް މ ލީ އަދި. ހިމެނެއެވެ ޔަތްކުރުންރިޢ 

 އެ  ،ބޭނުންކޮށްފައިވ ނަމަ އެއްއަންދ ޒ  އެއްވެސް މެނޭޖްމަންޓުން އްޔ ރުކުރުމުގައިތަ  ބަޔ ންތައް މ ލީ ،ބެލުމ އި ސިޔ ސަތުތަކެއްތޯ

 އޮޑިޓުގައި ބެލުންވެސް ގޮތް ހުށަހަޅ ފައިވ   ޖުމުލަގޮތެއްގައި ބަޔ ންތައް މ ލީ އަދި ބެލުމ އި އަންދ ޒ އެއްތޯ އެކަށޭނެ އަންދ ޒ އަކީ

 .ހިމެނެއެވެ

 ހެކިތައް  ވ ގިދޭ ކުރުމަށް  ކަށަވަރު ކަންސައްހަ ލޫމ ތުތަކުގެ މައު ދަދުތަކ އި އަ ހިމެނޭ ބަޔ ންތަކުގައި  މ ލީ ،އެކުލެވިގެންވަނީ އޮޑިޓެއް

 އެކުލެވިފައި ބަޔ ންތަކުގައި މ ލީ އޮޑިޓްކުރެވުނު ،އެހެންކަމަށްވުމ އެކު . މައްޗަށެވެ ދިރ ސ ކުރުމުގެ ބަލައި އަށް "ބޭސިސް ޓެސްޓް"

 އެންމެހ   ހުރެދ ނެ މުއައްސަސ ގެތެރޭގައި އޮޑިޓްކުރެވުނު އޮޅުވ ލުންތަކ އި ،އޮޅުންތަކ އި  އެންމެހ  އެކަށީގެންވ  ހުރުން

 . ނުވ ނެއެވެ ބަލައިގެން ކުރެވިގެންދ ނެކަމަށް ފ ހަގަ އޮޑިޓުގައި ހީނަރުކަންތައްތައް

 މި ހޯދިފައިވ ކަމަށް ހެކި  އެކަށީގެންވ  މިންވަރަށް  ބޭނުންވ   ބަޔ ންކުރުމަށް ދެކޭގޮތް ޖެނެރަލް އޮޑިޓަރ ބަޔ ންތަކ އިމެދު މ ލީ

 .ޤަބޫލުކުރަމެވެ އޮފީހުން

  އއޮޮޕޕީީނނިިއއަަނންް    އއަަނންްކކޮޮލލިިފފަައއިިޑޑްް  

 އަހަރުގެ މ ލީ ނިމުނު ގައި 2021 ބަރުޑިސެން 31 ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެމޯލްޑިވްސް  ،ދެކޭގޮތުގައި މިއޮފީހުން

އ އި މި  "ބަޔ ން ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ އެބަޖެޓުން ބަޖެޓ އި ފ ސްކުރެވުނު" އ އި" ބަޔ ން ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ލިބުނުގޮތ އި ފައިސ "

 2021 ބަރުޑިެސން 31 އޮތޯރިޓީގެ މޯލްޑިވްސް ސިވިލް ޭއވިއޭޝަން ގޮތެއްގައި މައިގަނޑުނޯޓުތަކަކީ  ލުތަފުސީ ގުޅޭބަޔ ންތަކ  

 ބ ކީ  ނިޔަލަށް ގެ އަހަރު މ ލީ ،ރަދ އިހަ ކުރެވުނު  ފައިސ އިން  އެ  ،އ އި ފައިސ  ލިބުނު  އޮތޯރިޓީއަށް އެ  އަހަރު  މ ލީ  ނިމުނު  އަށް

 ސްޓޭންޑަޑް  އެކައުންޓިންގ ސެކްޓަރ ޕަބްލިކް އިންޓަނޭޝަނަލް " ،ދައްކުވައިދޭ އެއްގޮތަށް  ޙަޤީޤަތ  ތެދުވެރިކަމ އެކު  ފައިސ  ހުރި

 ކުރެވިފައިވ   ތައްޔ ރު އެއްގޮތަށް އިއ " އެކައުންޓިންގ އޮފް ބޭިސސް ކޭޝް ދަ އަންޑަރ ރިޕޯޓިންގ ފައިނޭންޝަލް(: ސްއިޕްސަ)

 .ބަޔ ންތަކެކެވެ މ ލީ



 ދިވެހިރ އްޖެ މ ލެ، މަގު، އަޙްމަދު އަމީރު ބިލްޑިންގ، ޣ ޒީ އޮފީސް، ޖެނެރަލްގެ އޮޑިޓަރ
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3 ގެ  18 ޞަފުޙާ  
 

 ލލިިއއްްޔޔަަތތުު  އއޫޫ  އއޮޮޑޑިިޓޓަަރރ  ޖޖެެނނެެރރަަލލްްގގެެ  މމަަސސްް

އަހަރީ މ ލީ ބަޔ ންތައް އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު،  މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ލިއްޔަތަކީއޫއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސް

 ކޮށްފައިވަނީ އޮޑިޓް އްބަޔ ންތަ މ ލީއޮފީހުން މި އަހަރީ  މި ބަޔ ންކުރުމެވެ. މެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތްމ ލީ ބަޔ ންތަކ  އެ

ލޫކީ މިންގަނޑ  އެއްގޮތަށް ވެ. އޮޑިޓަރުންގެ ސުއެއްގޮތަށެ އ  " ސް އޮން އޮޑިޓިންގޑްރސްޓޭންޑަނޭޝަނަލް ރއިންޓަ "

ކަން ބަޔ ންތަކެއް ނުވ  ހިމެނިފައި ލޫމ ތުސައްހަނޫން މައު މައިގަނޑުގޮތެއްގައިއަހަރީ މ ލީ ބަޔ ންތަކަކީ  މިޢަމަލުކުރުމ އި، 

 ކުރެއެވެ. ޑްތައް ލ ޒިމް ރރ ވައި ހިންގުމަށް މި ސްޓޭންޑަ ތައްނެވޭގޮތަށް އޮޑިޓް މަސައްކަތް ޔަޤީންކަމ އެކު ދެނެގައެކަށީގެންވ  

 ބޭނުންވ   ކުރުމަށްޓަކައި ކަށަވަރު ކަންސައްހަ ލޫމ ތުތަކުގެމައު ދަދުތަކ އިއަ ހިމެނޭ ބަޔ ންތަކުގައި މ ލީ އެކުލެވިގެންވަނީ އޮޑިޓެއް

 ބިނ ވެގެންވަނީ  އިޖުރ ތުތައް  ކަނޑައަޅ  މިގޮތަށް. މައްޗަށެވެ ފުރިހަމަކުރުމުގެ އިޖުރ ތުތައް އެ ކަނޑައަޅައި އިޖުރ ތުތަކެއް

 އޮޅުންތަކުގެ  އޮޅުވ ލުންތަކ އި) ލޫމ ތުތައްމައު ނޫންސައްހަ މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ،އ އި" ޖަޖްމަންޓް ޕްރޮފެޝަނަލް" އޮޑިޓަރުންގެ

 މިންވަރު  އޮތް  ތުތައް ފުރުސަ މިފަދަ. މައްޗަށެވެ މިންވަރެއްގެ  އޮތް ތުފުރުސަ ހިމެނުމުގެ ބަޔ ންތަކުގައި މ ލީ( ސްނަމަވެ  ސަބަބުން

 އޮޑިޓަރުން ކޮންޓްރޯލްތަކަށް އިންޓަރނަލް  މުއައްސަސ ގެ ،ގުޅޭ ހުށަހެޅުމ އި ތައްޔ ރުކުރުމ އި ބަޔ ންތައް މ ލީ ،ބެލުމުގައި

 ރަނގަޅު  ސިޔ ސަތުތަކަކީ ބޭނުންކޮށްފައިވ  ހުށަހެޅުމުގައި  ތައްޔ ރުކޮށް  ބަޔ ންތައް މ ލީ އަދި. ހިމެނެއެވެ ޔަތްކުރުންރިޢ 

 އެ  ،ބޭނުންކޮށްފައިވ ނަމަ އެއްއަންދ ޒ  އެއްވެސް މެނޭޖްމަންޓުން އްޔ ރުކުރުމުގައިތަ  ބަޔ ންތައް މ ލީ ،ބެލުމ އި ސިޔ ސަތުތަކެއްތޯ

 އޮޑިޓުގައި ބެލުންވެސް ގޮތް ހުށަހަޅ ފައިވ   ޖުމުލަގޮތެއްގައި ބަޔ ންތައް މ ލީ އަދި ބެލުމ އި އަންދ ޒ އެއްތޯ އެކަށޭނެ އަންދ ޒ އަކީ

 .ހިމެނެއެވެ

 ހެކިތައް  ވ ގިދޭ ކުރުމަށް  ކަށަވަރު ކަންސައްހަ ލޫމ ތުތަކުގެ މައު ދަދުތަކ އި އަ ހިމެނޭ ބަޔ ންތަކުގައި  މ ލީ ،އެކުލެވިގެންވަނީ އޮޑިޓެއް

 އެކުލެވިފައި ބަޔ ންތަކުގައި މ ލީ އޮޑިޓްކުރެވުނު ،އެހެންކަމަށްވުމ އެކު . މައްޗަށެވެ ދިރ ސ ކުރުމުގެ ބަލައި އަށް "ބޭސިސް ޓެސްޓް"

 އެންމެހ   ހުރެދ ނެ މުއައްސަސ ގެތެރޭގައި އޮޑިޓްކުރެވުނު އޮޅުވ ލުންތަކ އި ،އޮޅުންތަކ އި  އެންމެހ  އެކަށީގެންވ  ހުރުން

 . ނުވ ނެއެވެ ބަލައިގެން ކުރެވިގެންދ ނެކަމަށް ފ ހަގަ އޮޑިޓުގައި ހީނަރުކަންތައްތައް

 މި ހޯދިފައިވ ކަމަށް ހެކި  އެކަށީގެންވ  މިންވަރަށް  ބޭނުންވ   ބަޔ ންކުރުމަށް ދެކޭގޮތް ޖެނެރަލް އޮޑިޓަރ ބަޔ ންތަކ އިމެދު މ ލީ

 .ޤަބޫލުކުރަމެވެ އޮފީހުން

  އއޮޮޕޕީީނނިިއއަަނންް    އއަަނންްކކޮޮލލިިފފަައއިިޑޑްް  

 އަހަރުގެ މ ލީ ނިމުނު ގައި 2021 ބަރުޑިސެން 31 ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެމޯލްޑިވްސް  ،ދެކޭގޮތުގައި މިއޮފީހުން

އ އި މި  "ބަޔ ން ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ އެބަޖެޓުން ބަޖެޓ އި ފ ސްކުރެވުނު" އ އި" ބަޔ ން ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ލިބުނުގޮތ އި ފައިސ "

 2021 ބަރުޑިެސން 31 އޮތޯރިޓީގެ މޯލްޑިވްސް ސިވިލް ޭއވިއޭޝަން ގޮތެއްގައި މައިގަނޑުނޯޓުތަކަކީ  ލުތަފުސީ ގުޅޭބަޔ ންތަކ  

 ބ ކީ  ނިޔަލަށް ގެ އަހަރު މ ލީ ،ރަދ އިހަ ކުރެވުނު  ފައިސ އިން  އެ  ،އ އި ފައިސ  ލިބުނު  އޮތޯރިޓީއަށް އެ  އަހަރު  މ ލީ  ނިމުނު  އަށް

 ސްޓޭންޑަޑް  އެކައުންޓިންގ ސެކްޓަރ ޕަބްލިކް އިންޓަނޭޝަނަލް " ،ދައްކުވައިދޭ އެއްގޮތަށް  ޙަޤީޤަތ  ތެދުވެރިކަމ އެކު  ފައިސ  ހުރި

 ކުރެވިފައިވ   ތައްޔ ރު އެއްގޮތަށް އިއ " އެކައުންޓިންގ އޮފް ބޭިސސް ކޭޝް ދަ އަންޑަރ ރިޕޯޓިންގ ފައިނޭންޝަލް(: ސްއިޕްސަ)

 .ބަޔ ންތަކެކެވެ މ ލީ

 ދިވެހިރ އްޖެ މ ލެ، މަގު، އަޙްމަދު އަމީރު ބިލްޑިންގ، ޣ ޒީ އޮފީސް، ޖެނެރަލްގެ އޮޑިޓަރ
www.audit.gov.mv | info@audit.gov.mv :ްފޯނު: 3939 332 އީމެއިލ 

 
   

| 

4 ގެ  18 ޞަފުޙާ  
 

  ޢޢަަމމަަލލުުކކުުރރެެވވިިފފަައއިިވވ      އއެެއއްްގގޮޮތތަަށށްް    ގގަަވވ  އއިިދދ      މމ  ލލިިއއްްޔޔަަތތުުގގެެ    ދދަައއުުލލަަތތުުގގެެ    ޤޤ  ނނޫޫނނ  އއިި    މމ  ލލިިއއްްޔޔަަތތުުގގެެ    ދދަައއުުލލަަތތުުގގެެ  
  ރރިިޕޕޯޯޓޓްް    ބބަަޔޔ  ނންްކކުުރރ      ދދެެކކޭޭގގޮޮތތްް    މމިިނންްވވަަރރ  މމެެދދުު  

މމޯޯލލްްޑޑިިވވްްސސްް  ސސިިވވިިލލްް  ދދަައއުުލލަަތތުުގގެެ  މމ  ލލިިއއްްޔޔަަތތުުގގެެ  ޤޤ  ނނޫޫނނ  އއިި  ދދަައއުުލލަަތތުުގގެެ  މމ  ލލިިއއްްޔޔަަތތުުގގެެ  ގގަަވވ  އއިިދދަަށށްް  ޢޢަަމމަަލލުުކކުުރރުުމމުުގގަައއިި  
  ލލިިއއްްޔޔަަތތުު  އއޫޫ  މމަަސސްް  ގގެެ    ))ޗޗީީފފްް  އއެެގގްްޒޒެެކކެެޓޓިިވވްް((  މމ  ލލީީ  ޒޒިިނންްމމ  ދދ  ރރުު  ވވެެރރިިޔޔ      އއޭޭވވިިއއޭޭޝޝަަނންް  އއޮޮތތޯޯރރިިޓޓީީގގެެ  

)ޗީފް މ ލީ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ   މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ގުޅޭގޮތުން  އިށް ހުށަހެޅުމ ތައްޔ ރުކޮމ ލީ ބަޔ ންތައް 

އެ ކުރުމުގައި އެ އަހަރަކަށް ރަދުހަ ،ގެ އިތުރުންލިއްޔަތުއޫމަސްއަދ ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް މަތީގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  އެގްޒެކެޓިވް( 

މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ކަނޑައެޅިފައިވ   އެ އޮތޯރިޓީގެ  ،ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށް ފ ސްކުރި އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުން

މ ލީ ކަންކަން ހިންގ  ބެލެހެއްޓުމުގައި  ،ރަދުކުރުމ އިކަނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި ހަ ރަދުކުރުމަށްހަކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި 

 ލީ ޒިންމ ދ ރު މ   އޮތޯރިޓީގެލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނ އި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ  އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަކީވެސް ދައުލަތުގެ މ 

 މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.  ގެ )ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް(ވެރިޔ  

  ލލިިއއްްޔޔަަތތުު  އއޫޫ  އއޮޮޑޑިިޓޓަަރރ  ޖޖެެނނެެރރަަލލްްގގެެ  މމަަސސްް

ރަދު ކޮށްފައިވަނީ ބަޖެޓުން ހަ އޮތޯރިޓީގެކަމ މެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔ ންކުރުމުގެ އިތުރުން މ ލީ ބަޔ ންތަކުގެ ސައްހަ

މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް،  އޮތޯރިޓީގެ ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށް،  ށްދެއްވިށް ފ ސްކޮއޮތޯރިޓީއަ  އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުން އެ އަހަރަށް 

މ ީލ  އޮތޯރިޓީގެ ރަދުކުރުމަށް ކަނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ އ އި، ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ހަވ  ބަޖެޓުގައި ކަނޑައެޅިފައި

ށް ކަންކަން ހިންގ  ބަލަހައްޓ ފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނ އި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ  އެއްގޮތަށްތޯ ބަލައި، އެއަ 

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ވެސްދެކޭގޮތް ބަޔ ންކުރުމަކީ ޢަމަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު

މަޤުޞަދުތަްއ ކޮށްދެއްވި އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުން ބަޖެޓް ފ ސްރަދުކޮށްފައިވަނީ ބަޖެޓުން ހަ އޮތޯރިޓީގެ މި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި 

ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރ ތުތައް ފުރިހަމަކުރުން ހިމެނެއެވެ. މި ޙ ޞިލުކުރުމަށްތޯ ބެލުމަށް ބޭނުންވ  ހެކި ހޯުދމުގެ ގޮތުން 

ތު ވުމުގެ ފުރުސަލ ފަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވ އިދ  ހިއިޖުރ ތުތަކުގެ ތެރޭގައި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނ އި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަ

 އޮތް މިންވަރު ވަޒަންކުރުން ހިމެނެއެވެ.

އި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވ  ( އ  އުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު ދަ) 3/2006ޤ ނޫނު ނަންބަރު 

ްނ ކި ހޯދިފައިވ ކަމަށް މި އޮފީހު މިންވަރ މެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔ ންކުރުމަށް ބޭނުންވ  މިންވަރަށް އެކަށީގެންވ  ހެ

 ޤަބޫލުކުރަމެވެ.
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ގގަަވވ  އއިިދދަަށށްް  ޢޢަަމމަަލލުުކކުުރރެެވވިިފފަައއިިވވ    މމިިނންްވވަަރރ  މމެެދދުު  ދދެެކކޭޭގގޮޮތތްް    މމ  ލލިިއއްްޔޔަަތތުުގގެެ    ދދަައއުުލލަަތތުުގގެެ  ދދަައއުުލލަަތތުުގގެެ  މމ  ލލިިއއްްޔޔަަތތުުގގެެ  ޤޤ  ނނޫޫނނ  އއިި  

 ،ގޮތުގައި ދެކޭ  އޮފީހުން މި

 އަހަރުގެ  މ ލީ ނިމުނު  އަށް 2021 ޑިސެންބަރު 31 މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މައިގަނޑުގޮތެއްގައި( )ހ

 ބަޖެޓުގައި ،ގޮތަށް ޙ ޞިލްވ  މަޤުޞަދުތައް ބަޖެޓުގެ  ބޯޑުން ފ ސްކޮށްދެއްވި ގެ އޮތޯރިޓީއެ  އަހަރަށް އެ ކޮށްފައިވަނީ ރަދުތައްހަ

 މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ޤ ނޫނ އި  މ ލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ  ،މިންވަރަށް ކަނޑައެޅިފައިވ  ބަޖެޓުގައި ،ކަންތައްތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވ 

 .އެއްގޮތަށެވެ ގަވ އިދ 

 ބަލަހައްޓ ފައިވަނީ  ހިންގ  ،ގޮތެއްގައި މައިގަނޑު ،ކަންކަން މ ލީ އެހެނިހެން ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މޯލްޑިވްސް ،އަދި( ށ)
 .އެއްގޮތަށެވެ ގަވ އިދ   މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ޤ ނޫނ އި  މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ
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ގގަަވވ  އއިިދދަަށށްް  ޢޢަަމމަަލލުުކކުުރރެެވވިިފފަައއިިވވ    މމިިނންްވވަަރރ  މމެެދދުު  ދދެެކކޭޭގގޮޮތތްް    މމ  ލލިިއއްްޔޔަަތތުުގގެެ    ދދަައއުުލލަަތތުުގގެެ  ދދަައއުުލލަަތތުުގގެެ  މމ  ލލިިއއްްޔޔަަތތުުގގެެ  ޤޤ  ނނޫޫނނ  އއިި  

 ،ގޮތުގައި ދެކޭ  އޮފީހުން މި

 އަހަރުގެ  މ ލީ ނިމުނު  އަށް 2021 ޑިސެންބަރު 31 މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މައިގަނޑުގޮތެއްގައި( )ހ

 ބަޖެޓުގައި ،ގޮތަށް ޙ ޞިލްވ  މަޤުޞަދުތައް ބަޖެޓުގެ  ބޯޑުން ފ ސްކޮށްދެއްވި ގެ އޮތޯރިޓީއެ  އަހަރަށް އެ ކޮށްފައިވަނީ ރަދުތައްހަ

 މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ޤ ނޫނ އި  މ ލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ  ،މިންވަރަށް ކަނޑައެޅިފައިވ  ބަޖެޓުގައި ،ކަންތައްތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވ 

 .އެއްގޮތަށެވެ ގަވ އިދ 

 ބަލަހައްޓ ފައިވަނީ  ހިންގ  ،ގޮތެއްގައި މައިގަނޑު ،ކަންކަން މ ލީ އެހެނިހެން ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މޯލްޑިވްސް ،އަދި( ށ)
 .އެއްގޮތަށެވެ ގަވ އިދ   މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ޤ ނޫނ އި  މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ
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ޖެ އް ހިރާ ވެ ދި

                     ފޯން:  3324983 960+
 ފެކްސް: 3323039 960+

 civav@caa.gov.mv :ްލ އި މެ އީ

www.caa.gov.mv
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