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5މްޯލިޑްވްސ ިސވްިލ ޭއވޭިއަޝްނ ޮއތޯރިޓީ 

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2012 

)މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ 44 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ 

މަތީން ތައްޔާރުކުރެވި، އޮތޯރިޓީ ހިންގުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ 

މިނިސްޓަރަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއް ނިމޭތާ 4 މަސްދުވަހުގެ 

ތެރޭގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިޕޯޓެކެވެ. މިއީ މިގޮތުން 2020 ވަނަ އަހަރު މި އޮތޯރިޓީ 

ހިނގާދިޔަގޮތުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓެވެ.

ރިޯޕޓް ފެށުން
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ޯމލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ޮއޯތރިޓީގެ ތަޢާރަފު

މި އޮތޯރިޓީއަކީ ޖެނުއަރީ 2012 ގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު:2/2012 )މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު( 

ގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައަޅައި، މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރާ ބެހޭ 

އެންމެހައި ޤަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި ހަމަތައް ކަނޑައަޅައި، އެ ކަންކަން ރާވައި ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި އުފައްދާފައިވާ، 

ސިވިލް ސަރވިސްގައި ނުހިމެނޭ ދައުލަތުގެ އިދާރާއެކެވެ. އަދި އޮތޯރިޓީއަކީ އަމިއްލަ ނަމުގައި ދަޢުވާކުރުމާއި ދަޢުވާ 

ލިބިގަތުމާއި، މުދާ ހޯދުމާއި މުދާ މިލްކު ކުރުމާއި، ދަރަންޏަށް ޒިންމާވުމާއި، އެ މުދަލުން ތަސައްރުފުކުރުމުގެ ޙައްޤު 

ހަރުދަނާކަމާއެކު  ކަންކަން  އެންމެހައި  ގުޅުންހުރި  ދަތުރުފަތުރާއި  ވައިގެ  މަދަނީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަދި  ލިބިގެންވާ، 

އެންމެހައި  ކުރަންޖެހޭ  ތަންފީޛުކުރުމަށް  ޤާނޫނު  އެ  އަދި  ކަނޑައަޅައި،  އުސޫލުތައް  ގޮތްތަކާއި  ހިންގާނެ  ރާވާ 

ކަންކަން ކުރާ ދައުލަތުގެ އިދާރާއެވެ. މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ ހިންގަމުންދަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ކަނޑައެޅުމަށް،  ސިޔާސަތު  އޮތޯރިޓީގެ  އަދި  ދަށުންނެވެ.  ބެއްލެވުމުގެ  މިނިސްޓަރެއްގެ  ހުންނަވާ  ކަނޑައަޅުއްވާފައި 

މަސްޢޫލުވާންޖެހޭ އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޔަން ކުރައްވާފައިވެއެވެ.



7މްޯލިޑްވްސ ިސވްިލ ޭއވޭިއަޝްނ ޮއތޯރިޓީ 

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 ްނ ޯފރު ަޢތު  ިސނާ

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

ން ވިޝަ

ން މިޝަ

އް ތަ ތު ޔާސަ ކް ސި ޖި ޓެ ރެ ޓް ސް
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ޮއޯތރިޓީގެ ޯބޑު ޗެއަރމަންގެ ބަޔާން

ނުނެތޭނޭ  ހަނދާނުން  ތާރީޚުގައި  އިންސާނީ  ވެގެންދާނީ  އަހަރު  ވަނަ   2020 ގޮތުގައި  ނެތް  ޝައްކެއް  އެއްވެސް 

އަހަރަކަށެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޙަޔާތަށް ގިނަ ބަދަލުތަކެއް ގެނުވި އަހަރަކަށެވެ. ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާއަށް އަދި 

ހަލުވިކަމާއެކު  ފެށިގެން އައީ  އަހަރަކަށެވެ. 2020 ވަނަ އަހަރު  ބަދަލުތަކެއް ގެނުވި  ދަތުރުފަތުރުގެ އާދަކާދަތަކަށް 

ފެތުރުން  ބަލި  ޚަބަރުތަކާއެކުގައެވެ.  ފެތުރިގެންދާކަމުގެ  ކަންކޮޅުތަކަށް  އެކި  ދުނިޔޭގެ  ބައްޔެއް  އަރާ  ގައިންގަޔަށް 

ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އަޅަންޖެހުނު އެންމެ ބޮޑު ފިޔަވަޅަކީ އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކާ ބައްދަލުވުމަށް ހުރި މަގުތައް ބަންދު 

އެތެރޭގެ  އިތުރުން  ހުއްޓާލުމުގެ  ކުރުން  ދަތުރު  މަގުން  ވައިގެ  ގައުމަށް  އަނެއް  ގައުމުން  އެއް  މިގޮތުން  ކުރުމެވެ. 

ގޮސް  މަނާކުރަމުން  ކުރުން  ދަތުރު  ގައުމުތަކުން  އެހެން  ދިވެހިރާއްޖެއަށްވެސް  ހުއްޓާލާފައިވެއެވެ.  އުދުހުންތައްވެސް 

އެންމެ ފަހުން 2020 މާރިޗުގައި ފުލް ލޮކްޑައުންއަކަށް ދިޔައީއެވެ. 

އަގު  މުޖުތަމަޢަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އިރު  އޮތް  ގައުމު  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ޙާލަތުގައި  ފުރަބަންދުގެ  ބަންދުކޮށް  ބޯޑަރު 

ނުކުރެވޭނޭ ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދެއްވި ދަރުމަވެރިންގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިނާޢަތުގެ ފަރުދުން ހިމެނޭކަން 

لاُم 
َ

 َوالّس
�ةُ
َ
لا

َ
�نَ َوالّص اِلِم�ي ى ال�ن

َ
َعل

َّ
لا �نَ ولاُعْدَوا�نَ اإ �ي ِ

ة
�
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ْ
�ة ِلل َ

�ب ِ
ة

�نَ َوالَعا� ِم�ي
َ
َعال

ْ
ِ ال

ّ الَحْمُد ِللِ� َر�ب
ْوِم  لى �ي ٍ اإ

ْحَسا�ن اإ ْم �ب
ُ

َعه �بِ
ِ� َوَم�نْ �ةَ ْصَحا�ب

أ
ِلِ� َوا

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

َعلى الَم�ب
. ِ

�ن �ي الّدِ

ِم ِح�ي لَرّ
ٱ
ِ ا

�ن ْحَمٰ لَرّ
ٱ
ِ� ا

َّٰ
لل

ٱ
ْسِم ا �بِ

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަލިމަނިކު
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9މްޯލިޑްވްސ ިސވްިލ ޭއވޭިއަޝްނ ޮއތޯރިޓީ 

އުފަލާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ގައުމަށް ދިމާވި އެންމެ ޚުޠޫރަތްތެރި ދުވަސްވަރު އެބޭފުޅުންވީ ގުރުބާނީ 

ކާރިސީ  އަރާ  ގައިންގަޔަށް  ފަސޭހައިން  އަދި  ނޭނގޭ  އެހާބޮޑަށް  ތަފުޞީލު  ކުރަމެވެ.  ފާހަކަ  ބޮޑުކަމުގައި  ވަރަށް 

އަޅުގަނޑުމެންގެ  ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި  ޚިދުމަތްތައް  އަސާސީ  ބޭނުންވި  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ތެރޭގައި  ބަލިމަޑުކަމެއްގެ 

މަސައްކަތް  ކުރެއްވި  ދުރުގައި  ފަރާތްތަކާ  ލޯބިވާ  ޢާއިލާއާއި  އެބޭފުޅުންގެ  ލައިގެން  އަތްމައްޗަށް  ފުރާނަ  ފަޅުވެރީން 

ޝުކުރުން ފުރިގެންވާ ހިތަކުން ފާހަކަ ކުރަމެވެ. ގަދަ ކީރިތިވަންތަ هللا ޞުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އެބޭފުޅުންގެ ޙަޔާތުގައި 

ބަރަކާތްލައްވާ، ދުނިޔޭގެ ޙަޔާތް އުފާވެރި ކުރައްވާ އުޚުރަވީ ޙަޔާތް ބާއްޖަވެރިކުރައްވާށިއެވެ، އާމީން. އަޅުގަނޑުގެ މި 

ޝުކުރާއި ހެޔޮ ދުޢާގައި މަގަތު ފާރުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި ސިއްހީ ދާއިރާއާއި ސަލާމަތީ ބާރުތައް އަދި އެހެނިހެން 

ފަރުދުން ފާހަގަކޮށް ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތް ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ. 

2020 ވަނަ އަހަރަކީ މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރު ފަތުރުގެ ދާއިރާއަށް ގޮންޖެހުން ބޮޑު އަހަރެކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އަހަރުގެ 

މެދުތެރެއިން ރާއްޖެވަނީ ވައިގެ އުދުހުންތައް ފަށާފައެވެ. ކޯވިޑ19ް- ގެ ބަލިމަޑުކަން ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭނޭ 

ގޮތް ދެނެގަނެ، ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ބަލި ފެތުރުމުގެ ހިރާސް ކުޑަކުރެވޭނޭ ފިޔަވަޅުތަކާއެކުގައެވެ. 

އައިކާއޯ އަދި އިއާސާއިން އެކުލަވާލި އެފަދަ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް އަސްލަކަށް ބަލައިގެން، ރާއްޖޭގެ ކަމާބެހޭ 

މަސްލަޙަތުވެރިންގެ މަޝްވަރާއާއެކު ގާއިމުކުރެވުނު ފިޔަވަޅުތަކާއެކު 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި 15 ގައި ރާއްޖޭގެ 

ފުރަބަންދުގެ  ފަށައިގަނެވުނުވެ.  ޙަރަކާތްތައް  ކުރުމުގެ  ދަތުރުފަތުރު  ޢާންމު  މަގުންވެސް  ވައިގެ  ހުޅުވައި  ބޯޑަރު 

ދުވަސްވަރު ލަފާކުރެވުނު މިންވަރާ ޚިލާފަށް ދަތުރުފަތުރުގެ ޙަރަކާތްތައް އިތުރުވެ، ފަސިންޖަރުންގެ ޢަދަދު އިތުރުވަމުން 

ދިޔައީ ރާއްޖޭގެ އިގުތިޞާދަށް ދިރުންތައް ގެންނަމުންނެވެ. އަހަރު ނިމިގެން ދިޔައީ އަންދާޒާ ކުރިވަރާ އެއްހަމައަކަށް 

ފަސިންޖަރުން ޒިޔާރަތްކޮށް ވައިގެ ދަތުރުފަތުގެ ވިއުގަ ކުރީގެ ޙާލަތައް ރުޖޫޢަވާކަމުގެ ނިޝާންތަކާއެކުގައެވެ. ރާއްޖޭގައި 

އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އެއާޕޯޓުތައް ހުޅުވި އެއާލައިންތަކުގެ ޙަރަކާތްތައްވެސް ފުޅާ ކުރުމާއެކުގައެވެ. 

ރަށް  ތު ން އި ގު ން ގެ ހި ޓީ ން ޮއޯތރި އޭޝަ ވި ލް އޭ ވި ސި
މާ  ޮޔކަ ހެ ޅަ ގެ ދު ން ފު ޒަ އް ވަ އި މު މާ ރު ކު ޤީ އް ރަ ޮކށް ތަ ނީ މާ ޒަ

ށް  އަ ރި ރު ކު ހަ ނަ އަ ވެސް 2020 ވަ އް ތަ ތް ކަ އް ޅޭ މަސަ ގު
ޓް  ން ޔަރމަ ޓަ ގެ ރި ން ފު ޒަ އް ވަ ގެ މު ޓީ . ޮއޯތރި ވެ ނެ ވު ދެ ން ގެ

ން  ރު ތު ގެ އި . މީ ވެ ނެ ވު ރެ އި ފާސް ކު ލަ ވާ ލަ އް ެއކު އެ ޮޕލިސީ
ށް  މަ ރު ކު ލު ން ޙާޞި ޓީ ރު ޮއޯތރި ހަ ށް ޮއތް ފަސް އަ އަ ރި ކު
ން  ލޭ ޖީ ޕް ރާ ތި ނޭ އިސް މެ އް ހި ތަ ދަނޑި ޅާ ލަނޑު އަ ކަނޑަ
އި  ލަ ވާ ލަ ކު ން 2025-2020” އެ ލޭ ޓް ޕް އި ލަ “ފް
 . ވެ މެ ރަ ގަ ކު ހަ ކު ފާ އެ ލާ ފަ ން އު ކަ ވާ އި ފަ ވި ރެ މު ކު ން ޢާ
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ރާއްޖެއަކީ ކުޑަ އަދި ޖަޒީރާ ގައުމެއް ނަމަވެސް، ރާއްޖެއަށް މުހިންމު އަދި ގައުމެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ 

މަސްލަހަތު އޮންނަ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވާ ޤައުމެކެވެ. ބައިނަލްއަގުވާމީ ބައެއް ހަރަކާތްތަކުގައި ރާއްޖެ ބައިވެރިވަނީ 

ވައިގެ  މަދަނީ  ދަނެގެންނެވެ.  ކުރާނޭކަން  އިންސާނިއްޔަތަށް  އަދި  ދުނިޔެއަށް  ރާއްޖެއަށާއި  ފައިދާ  އެކަންކަމުގެ 

ދަތުރު ފަތުރުގެ ދާއިރާގެ ޙަރަކާތްތަކުގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވަނީވެސް މިދެންނެވި ހަމަތަކުގެ މަތީންނެވެ. އެގޮތުން، 

“ކޮލަބޮރެޓިވް އެރޭންޖްމަންޓް ފޮރ ދަ ޕްރެވެންޝަން އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް އިވެންޓްސް އިން 

ސިވިލް އޭވިއޭޝަން )ކެޕްސްކާ(” އަދި “ކާބަން އޮފް ސެޓިންގ އެންޑް ރިޑަކްޝަން ސްކީމް ފޮރ އިންޓަނޭޝަނަލް 

އޭވިއޭޝަން )ކޯސިއާ(” ގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވުމުގެ އިންތިޒާމުތައް 2020 ވަނަ އަހަރު ފެށިފައިވާކަން އުފަލާއެކު 

ފާހަގަ ކުރަމެވެ. 

ގުޅޭ  ދުޅަހެޔޮކަމާ  މުވައްޒަފުންގެ  ތަރައްޤީކުރުމާއި  ޒަމާނީކޮށް  އިތުރަށް  ހިންގުން  އޮތޯރިޓީގެ  އޭވިއޭޝަން  ސިވިލް 

މަސައްކަތްތައްވެސް 2020 ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕޮލިސީއެއް 

އޮތޯރިޓީން ޙާޞިލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ  އަހަރު  އޮތް ފަސް  ކުރިއަށް  އިތުރުން  މީގެ  ކުރެވުނެވެ.  އެކުލަވާލައި ފާސް 

ލަނޑުދަނޑިތައް ހިމެނޭ އިސްތިރާޖީ ޕްލޭން “ފްލައިޓް ޕްލޭން 2025-2020” އެކުލަވާލައި ޢާންމު ކުރެވިފައިވާކަން 

އުފަލާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ. މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރު ފަތުރުގެ ދާއިރާއަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސިޔާސަތުތަކުގެ 

މައްޗަށް ބިނާކޮށް ސިނާޢަތުގެ މަސްލަޙަތުވެރިންގެ މަޝްވަރާއާއި ޚިޔާލާއެކު ޢާންމު ކުރެވުނު އިސްތިރާޖީ ސިޔާސަތުތަކުގެ 

ސަބަބުން ވަކި އަމާޒުތަކެއް ޙާޞިލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިވަނީ ރަސްމީކޮށް ފަށައިގަނެވިފައެވެ. އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕްލޭންއާއެކު މަދަނީ އުދުހުންތަކުގެ ދާއިރާއަށް މަންފާ ކުރަމުންދާނެއެވެ. 

ގެންދަނީ  ބައިވެރިވަމުން  ރާއްޖެ  ޙަރަކާތްތަކުގައި  ހިންގޭ  ތެރެއިން  ގުޅުންތަކުގެ  ސަރަޙައްދީ  އަދި  ބައިނަލްއަޤުވާމީ 

ސަރަޙައްދީ  އެގޮތުން  އުންމީދުތަކާއެކުގައެވެ.  ހާސިލުކުރުމުގެ  މަގުސަދުތައް  ތަރައްޤީގެ  ކުރިއެރުމާއި  ސަރަޙައްދީ 

ފެންވަރުގައި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންއާއި ގުޅިގެން ހިންގާ “ސައުތު އޭޝިއަން ރީޖަނަލް އިނިޝެޓިވް )ސާރި(” އަދި 

ޙަރަކާތްތައް  ގެންދެވޭ  ކުރިއަށް  ދަށުން  އޭޝިއާ”ގެ  “ކޮސްކެޕް-ސައުތް  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  ފްރޭމްވްކޯކުގެ  އައިކާއޯ 

ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. ކޮސްކެޕްގެ ޙަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އޮފީސް ޤާއިމުކުރަނީ މެމްބަރު ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި 

ދައުރުވާ އުޞޫލުންނެވެ. އެހެންކަމުން 2021 ވަނަ އަހަރަކީ ކޮސްކެޕްގެ އޮފީސް ރާއްޖޭގައި ހިންގުމަށް އިންތިޒާމު 

ހަމަޖައްސަންޖެހޭ އަހަރެވެ. 2020 ވަނަ އަހަރު އަޅުގަނޑުމެންވާނީ މިކަމާ ގުޅޭ ނިންމުންތައް ފައިނަލްކޮށްފައެވެ. 

ކޮސްކެޕްފަދަ ފަންނީ ލަފައާއި އިރުޝާދު އަދި ތަމްރީނު ފޯރުކޮށްދޭ މުއައްސަސާއެއްގެ އޮފީސް ރާއްޖޭގައި ގާއިމު ކުރެވޭ 

އަހަރު، އެ މުއައްސަސާގެ ފަރާތުން ލިބިގަންނަންޖެހޭ ފައިދާތައް އޭގެ އެންމެ ފުޅާމިނުގައި ހޯދުމަށް އޮތޯރިޓީއަށާއި 

ސިނާޢަތުގެ ބައިވެރިންނަށް އިލްތިމާސް ކުރަމެވެ. 

މުޅި ދުނިޔެ ތަޙައްމަލު ކުރަމުންދާ ބަލިމަޑުކަމަކުން ދިވެހިރާއްޖެ އަރައިގަނެ، ދެމެހެއްޓެނިވި މަގުން ދިވެހި އިގުތިޞާދު 

ވިސްނުންތެރިކަމާއި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ގެންދަވާކަމީ  ކުރައްވަމުން  ސަރުކާރުން  މަސައްކަތް  ކުރުމުގެ  އާރާސްތު 

ވައިގެ  މަދަނީ  ބާރުމިނުގައި  އަންދާޒާތަކަށްވުރެ  ބައިނަލްއަގުވާމީ  ކަމެކެވެ.  ދަލީލުކޮށްދޭ  ހުނަރުވެރިކަން  ހިންގުމުގެ 

ސިޔާސަތުތަކުގެ  ހަރުދަނާ  ސަރުކާރުގެ  މިދަނީ  ކުރަމުން  ހާޞިލު  ކުރިއެރުން  ފުޅާވެ  ހަރަކާތްތައް  ދަތުރުފަތުރުގެ 

ސަބަބުންނެވެ. އެހެންކަމުން، ރާއްޖޭގެ އަދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރު 

ދަންނަވަމެވެ. 
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އަޅުގަނޑުމެންގެ  ބޭފުޅަކީ  ދެއްވާ  ބާއްވަވައި މަސައްކަތްތަކުގައި އިރުޝާދު  ގުޅުމެއް  ގާތް  ވަރަށް  ބޯޑާއި  އޮތޯރިޓީގެ 

މިނިސްޓަރެވެ. އޮތޯރިޓީގެ ޙަރަކާތްތައް އަދި އޭވިއޭޝަން ސިނާޢަތް ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާ އެއްގޮތަށް ތަރައްޤީކޮށް 

ކުރިއެރުވުމަށް މިނިސްޓަރު ދެއްވާ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުމަށްޓަކައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް 

އޭވިއޭޝަން އޮނަރަބަލް ޢާއިޝަތު ނަހުލާއަށް ވަރަށް ބޮޑު ޝުކުރެއް ދަންނަވަމެވެ. 

ހިއްސާއާއެކުގައެވެ.  ބައިވެރިންގެ  ސިނާޢަތުގެ  މިދަނީ  ގިރާކުރަމުން  ހަރުފަތްތައް  ކުރިއެރުމުގެ  ތަރައްޤީވެ  މިދާއިރާ 

އެހެންކަމުން ސިނާޢަތުގެ އެންމެހާ ބައިވެރިންނަށް ވަރަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް އަދާކުރަމެވެ. 

އޭވިއޭޝަން  ސިވިލް  އިދާރާއަކީ  ކުރާ  މަސައްކަތް  ގުޅިގެން  މަސްލަހަތުވެރިންނާއި  ބައިވެރިންނާއި  ސިނާޢަތުގެ 

އޮތޯރިޓީއެވެ. ކޯވިޑ19ް-ގެ ފުރަބަންދު ދުވަސްވަރުގައިވެސް އުދުހުމުގެ ޙަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އިންތިޒާމުތައް 

ހަމަޖައްސައިދީ ހުއްދަތަކުގެ މަސައްކަތް މެދުކެނޑުމެއް ނެތި އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަން ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު 

ފާހަގަ ކުރަމެވެ. މެނޭޖުމަންޓާއި މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ސިނާޢަތަށާއި ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް 

ފާހަގަކޮށް އައްސަރިބަހާއި ސާބަސް ދެމެވެ. އަދި އެގޮތުގައި ދެމި ތިބުމަށް ހިތްވަރުދެމެވެ. 

މިދާ  ކުރަމުން  އަޅުގަނޑުމެން  ކުރުމަށް  ތަރައްޤީ  ދާއިރާ  އުދުހުމުގެ  މަދަނީ  ރާއްޖޭގެ  ޕްލޭންތަކާއެކު  އެކަށީގެންވާ 

މަސައްކަތުގައި ބަރަކާތްލައްވާ އިތުރު ކުރިއެރުމާއި މަންފާ ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސް ކުރެއްވުން އެދި ގަދަ 

ކީރިތި ވަންތަ هللا ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ހަޟުރަތުގައި ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ. އާމީން.
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ގެ  ކޯވިޑ19ް-  ފަށާފައެވެ.  ފެތުރެން  ރާޅުތައް  ޕެންޑެމިކެއްގެ  މުޅިދުނިއެއަށް  ފަހުކޮޅުވަނީ  އަހަރުގެ  ވަނަ   2019

ބަލިމަޑުކަން ފެތުރުން މަޑުޖެއްސުމުގެ ގޮތުން އެއްގައުމުން އަނެއް ގައުމަށް ދަތުރުކުރުމަށާއި އެތެރޭގެ ދަތުރުފަތުރު 

ކުރެވެން ހުރި މަގުތައް ވަނީ ބަންދުކުރަން ފަށާފައެވެ. 2020 ވަނަ އަހަރު ފެށިގެންއައީ ދުނިޔޭގެ ބޮޑު ސަރަޙައްދަކަށް 

ބަލިމަޑުކަން ފެތުރި ދަތުރު ފަތުރު ކުރުމަށް އިތުރު ހިފެހެއްޓުންތައް ތަންފީޒު ކުރަމުންނެވެ. މިގޮތުން، 2020 ވަނަ 

ގޮތުން ސަސްޕެންޑް  ވަގުތީ  ކުރުން  ދަތުރު  ރާއްޖެއަށް ސީދާ  ގައުމުތަކުން  ބައެއް  ފެށިގެން  ފެބުރުއަރީން  އަހަރުގެ 

ކުރަންފެށިއެވެ. އަދި 2020 ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު މަހުން ފެށިގެން ބޯޑަރު ހުރަސްކޮށް ދަތުރު ކުރުމަށް ވަރަށްބޮޑު 

ހިފެހެއްޓުންތަކެއް ތަންފީޒު ކުރަންފެށުނެވެ. 

ޢާލަމީ ބަލިމަޑުކަން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ދަތުރު ފަތުރުގެ ނިޒާމުތަކަށް ގެންނަންފެށި ހިފެހެއްޓުންތަކުގެ ސަބަބުން ވައިގެ 

މަގުން ދަތުރު ކުރާ ފަސިންޖަރުންގެ ޢަދަދުތައް ދައްވާން ފެށިއެވެ. ބޭރުގެ އަދި އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގައިވެސްމެއެވެ. 

ބޭނުންކުރާނެކަމަށް  އުދުހުންތައް  އަހަރު  ވަނަ   2020 އެހެންކަމުން  އެގޮތުގައެވެ.  ހަމަ  ހުރީ  ޙާލަތުވެސް  ރާއްޖޭގެ 

އަންދާޒާ ކުރެވުނު ޢަދަތުތައް މުރާޖަޢާ ކުރަންޖެހުނެވެ. ފަސިންޖަރުންގެ އުދުހުންތައް އެއްކޮށްކަހަލަ ގޮތަކަށް ހުއްޓިފައި 

އޮތް ނަމަވެސް، އެންމެ ބޮޑަށް ހިފެހެއްޓުންތައް ތަންފީޒު ކުރަމުން ދިޔަ ދުވަސްވަރުވެސް ވައިގެ މަގުން ކާގޯ އުފުލުމުގެ 

ބޭނުންވާ  ދާއިރާއަށް  ސިއްޙީ  ވަޞީލަތްތަކާއި  އަސާސީ  ބޭނުންވާ  ރާއްޖެއަށް  ގެންދެވުނެވެ.  ކުރިއަށް  ޙަރަކާތްތައް 

އާލާތްތައް ވައިގެ މަގުން އެތެރެ ކުރުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައިދެވުނު ކަން މި ފާހަގަ ކުރަނީ ފަޚުރުވެރިކަމާއި 

އުފާވެރިކަމާއެކުގައެވެ. މިގޮތުން، ތަފުޞީލު ނޭނގޭ ބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުރެމުން ދިޔައިރުވެސް، މި މަސައްކަތް ގައުމީ 
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13މްޯލިޑްވްސ ިސވްިލ ޭއވޭިއަޝްނ ޮއތޯރިޓީ 

އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަންއިން ކޮށްފައިވާކަން ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ. ގައުމީ، ވަޠަނީ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި 

ހަމަ  އަދާކުރަމެވެ.  ޝުކުރު  ފަށްފަށުން  ދުޢާކޮށް  ހެޔޮ  އެބޭފުޅުންނަށް  ޤުރުބާނީއަށްޓަކައި  ވެދެއްވި  އެ  އެބޭފުޅުން 

މިނޭވާގައި ގައުމަށް ދިމާވި ދަތި އުނދަގޫ ދުވަސްވަރު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އެއާލައިންތަކުގެ ފަރާތުން ވެދެއްވި އެހީތެރިކަމާއި 

އެއްބާރުލުމަށް ވަރަށް ބޮޑު ޝުކުރެއް އަދާކުރަމެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޝުކުރާއި ހެޔޮ ދުޢާތަކުގައި ސިއްހީ ދާއިރާއާއި 

ފްރަންޓް ލައިންގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި ހުރިހާ ފަރާތްތައް ޝާމިލު ކުރުމުގެ އުފާ ލިބިގަންނަމެވެ.  

އުފުލުމުގެ  ކާގޯ  ދަތުރުކުރުމާއި  މަގުން  ވައިގެ  ހުޅުވުމާއެކު  ބޯޑަރު  ރާއްޖޭގެ  މަހު  ޖުލައި  އަހަރުގެ  ވަނަ   2020

ޙަރަކާތްތައް ފަށައިގަނެވުނެވެ. ދަތުރު ފަތުރު ކުރުމަށް ހިފެހެއްޓުންތައް އަންނަން ފެށުމާއެކު ޢަދަދުތައް ވަރަށް ބޮޑުތަން 

ދަށްވެގެންދާނެކަމަށް ލަފާކުރެވުނެވެ. ކޯވިޑ19ް- ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ހުރިގޮތުންނާއި ގިނަ ގައުމުތަކުން 

ދަތުރު ފަތުރު ކުރުމަށް ގެނެސްފައިވާ ބަދަލުތަކާއި ތަންފީޒު ކުރަމުންދިޔަ ހިފެހެއްޓުންތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ. އެހެން 

ނަމަވެސް ދަތުރުތައް ފަށައިގަނެވުމާއެކު ކުރިން ލަފާ ކުރެވުނު މިންވަރަށްވުރެ ޢަދަދުތައް އިތުރުވާންފެށިއެވެ. އެގޮތުން 

ބޭރުގެ އުދުހުންތައް 1.32 މިލިއަން ފަސިންޖަރުން ބޭނުން ކުރި އިރު އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގައި 1.22 މިލިއަން 

ފަސިންޖަރުން އުދުހިފައިވެއެވެ. މިއީ 2019 ވަނަ އަހަރު އުދުހުނު ފަސިންޖަރުންގެ އަދަދުގެ %33 އެވެ. 

އެންމެ ހަރުކަށި ހިފެހެއްޓުންތަކަށް ލުއިދީ ވައިގެ ދަތުރުތައް ފަށައިގަތީ ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަތުމަށް އަޅަމުންދިޔަ ސިއްހީ 

ފިޔަވަޅުތައް އޭވިއޭޝަން ދާއިރާގައިވެސް ތަންފީޒު ކުރުމާއެކުގައެވެ. “ނިއު ނޯމަލް”ގައި އޮޕަރޭޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ 

ތައްޔާރު  ގައިޑެންސް  ދެންނެވި  މި  ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ.  ބައިވެރިންނަށް  ފަރާތުން ސިނާޢަތުގެ  އޮތޯރިޓީގެ  ގައިޑެންސް 

ކުރެވިފައިވަނީ އައިކާއޯގެ ކަމާބެހޭ ގައިންޑެސްތަކާއި އަޔާޓާ އަދި އިއާސާގެ ގައިޑެންސް މެޓީރިއަލްތައް އަސްލަކަށް 

ބަލައިގެންނެވެ. ހަމަ އެއާއެކު، ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާއިންވެސް ތަންފީޒު ކުރަންބޭނުންވާ ޞިފަތަކާއި ކަންތައްތައްވެސް 

އޮތޯރިޓީގެ ގައިޑެންސް ޑޮކިއުމަންޓުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. އެއާލައިންތަކާއި އެއާޕޯޓުތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ސިއްހީ 

ރައްކާތެރިކަމުގެ ޞިފަތަކާއި އަޅަންޖެހޭނޭ ފިޔަވަޅުތައް ބަޔާންކޮށްދެވިފައިވާނެއެވެ. 

ބަލިމަޑުކަމުގެ ޙާލަތު ދިގުދެމިގެން ދިޔަނަމަވެސް، “ނިއު ނޯމަލް” އޮޕަރޭޝަންތައް ފެށުމާއެކު އޭވިއޭޝަން ދާއިރާ ތަރައްޤީ 

ކުރުމަށް ރާވާފައިވާ އުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތްތައްވެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. ގޮންޖެހުންތަކާއެކުގައިވެސް 

މެއެވެ. ރާއްޖޭގެ މައި ދޮރޯށި ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 2020 ވަނަ އަހަރުވެސް 

ކުރިއަށް ދިޔައެވެ. އިންޓަނޭޝަނަލް އޭޕްރަން އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމާއި އައު އިންޓަނޭޝަނަލް ޓާމިނަލްގެ މަސައްކަތެވެ. 

ށ. ފުނަދޫއާއި ގދ. މާވަރުލު އަދި ހއ. ހޯރަފުށީގައި ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓުތައް ހުޅުވުމާއެކު 2020 ވަނަ އަހަރު 

އެއާޕޯޓުތަކުގެ ޢަދަދު 17 އަށް ބަދަލުވިއެވެ. އަލަށް ހުޅުވުނު އެއާޕޯޓްތަކާއެކު އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ ވިއުގަ އިތުރަށް 

ފުޅާވެގެން ދިޔައީއެވެ. އިގުތިޞާދީ އަދި އިޖުތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ ފުރުޞަތުތައް އިތުރަށް ތަނަވަސްވެގެން ދިއައީއެވެ. 

އޮތޯރިޓީގެ  ޙަރަކާތްތަކުގައި  ގެ  )ކާޓް(  ފޯސް  ޓާސްކް  އޭވިއޭޝަން  ކައުންސިލް  އައިކާއޯ  ފެށުނު  އަހަރު  މިދިޔަ 

ފަރާތުން ބައިވެރިވެ ޙަރަކާތްތެރި ދައުރެއް އަދާކުރެވެމުން ދެއެވެ. އައިކާއޯއިން ތައްޔާރުކުރާ “ޓޭކް-އޯފް ގައިޑެންސް” 

އެކުލަވާލަމުން ދަނީ ކާޓް ގެ ތެރެއިންނެވެ. އައިކާއޯގެ މިންގަނޑުތަކާއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ސަލާމަތީ ބެލެހެއްޓުންތަކުގެ 
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މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ގޮތުން ކޯވިޑ19ް- ރެސްޕޮންސް އެންޑް ރިކަވަރީ އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ސެންޓަރ 

)ސީ އާރު އާރު އައި ސީ( ގައި ބައިވެރިވެ، ކޮންޓިންޖަންސީ-ރިލޭޓަޑް ޑިފަރަންސަސް )ސީ ސީ އާރު ޑީ( އަށާއި 

ޓާގެޓަޑް އެގްޒެމްޕްޝަންސް )ޓީ އީ( ނިޒާމުތަކަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޙަރަކާތްތައް މިހާރުވެސް މިދަނީ ކުރިއަށް 

ގެންދަމުންނެވެ. 

ރާއްޖޭގެ އެއާލައިންތަކުގެ ޙަރަކާތްތަކަށް ބަލާއިރު، އުދުހުންތައް މަދުވެ އޮޕަރޭޝަންތަކަށް ހީނަރުކަން އައި ނަމަވެސް، 

މަސައްކަތްތައް  ފުޅާކުރުމުގެ  އޮޕަރޭޝަންތައް  ފަށައިގަނެ  އުދުހުންތައް  ފެށުމާއެކު  ދޭން  ލުއިތައް  ހިފެހެއްޓުންތަކަށް 

ފަށައިގަނެވުނެވެ. ވިލާ އެއާ އަދި މަންތާ އެއާގެ ފަރާތުން އިންޓަނޭޝަނަލް އޮޕަރޭޝަންތައް ފެށުމުގެ މަޝްރޫޢުތައް 

ކުރިއަށްދިޔައެވެ. މިގޮތުން ވިލާ އެއާއަށް 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ މަހު އިންޓަނޭޝަނަލް އޮޕަރޭޝަންތަކަށް 

ހުއްދަ ދޫކުރެވުނެވެ.

ޑިވަލޮޕްމަންޓްގެ  އޯގަނައިޒޭޝަނަލް  އޮތޯރިޓީގެ  އަހަރުވެސް  މިދިޔަ  އެއްފަދައިން  އަހަރުތަކެކޭވެސް  އެހެން 

ކުރެވޭނޭ  އެއްހަމަ  ޑިމާންޑްތަކާއި  ބޭނުންތަކާއި  އިންޑަސްޓްރީގެ  އަދި  ގެންދެވުނެވެ.  ކުރިއަށް  މަސައްކަތްތައްވެސް 

އެންމެ  ކުރުމަށް  ދަތުރުފަތުރު  ޙާލަތާއެކު  ޕެންޑެމިކްގެ  ކުރިއަށްގެންދެވުނެވެ.  ރާވާލައިގެން  މަސައްކަތްތައް  ގޮތަށް 

ބޮޑު ހިފެހެއްޓުންތައް ތަންފީކުރަމުން ދިޔަ ދުވަސްވަރުވެސް އޮތޯރިޓީގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ. އަސާސީ އަދި 

ޒަރޫރީ ކަންކަމާއި ސިއްހީ ސަލާމަތީ ބޭނުންތަކަށް ހިންގުނު އޮޕަރޭޝަންތަކަށް ހުއްދަތައް ފޯރުކޮށްދީ މަލްޓި އޭޖެންސީ 

އެއާއެކު،  ހަމަ  ކުރަމެވެ.  ފާހަގަ  ހިތްހަމަޖެހުމާއެކު  އުފަލާއި  ބައިވެރިވެވިފައިވާކަން  ކޯޑިނޭޝަން މަސައްކަތްތަކުގައި 

އެހީތެރިކަން  ލަފާއާއި  ފަންނީ  އެއާޕޯޓުތަކަށް  އެއާލައިންތަކާއި  ފަށައިގަތުމަށް  އޮޕަރޭޝަންތައް  ނޯމަލް”ގައި  “ނިއު 

ފޯރުކޮށްދެވިފައިވާނެއެވެ. 

އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ފުޅާކޮށް ކުރިއަށް އޮތް 5 އަހަރު ދުވަހު ޙާޞިލު ކުރަން ކަނޑައަޅާ ލަނޑުދަނޑިތަކާއެކު 

އެކުލަވާލެވުނު އިސްތިރާޖީ ޕްލޭން، “ފްލައިޓް ޕްލޭން 2025-2020” ޢާންމު ކުރެވުނެވެ. މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ 

ސަލާމަތްތެރިކަން އިތުރުކޮށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތްތަކުގެ މަތީގައި އިޖުތިމާޢީ އަދި އިގުތިޞާދީ ތަރައްޤީ ޙާސިލުކުރުމަށް 

އިންޑަސްޓްރީއާއި  ސަބަބުން،  ޕްލޭންގެ  ސްޓްރެޓެޖިކް  ކުރެވިފައިވާ  ބިނާ  މައްޗަށް  ކުރުމުގެ  ބައްޓަން  މަސައްކަތް 

ޢާންމު ފަރުދުންގެ އިތުބާރު އިތުރަށް ބޮޑުވެގެންދާނެއެވެ. މަޤުޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމުގެ މައްޗަށް ފޯކަސް ކުރެވިގެން 

މަސައްކަތްތައް ތަރުތީބު ކުރެވި ވަކި އަމާޒުތަކަކަށް އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް ބައްޓަން ކުރެވިގެންދާނެއެވެ. 

އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ ޢާންމު ކުރެވުނު ފްލައިޓް ޕްލޭންގެ އަލީގައި އޮތޯރިޓީއާއި މި ދާއިރާގެ ކުރިއެރުން ހޯދައި ރާއްޖޭގެ 

އޭވިއޭޝަން ސިނާޢަތަށް ކުރިއެރުމާއި ފާގަތިކަން ހޯދޭނެއެވެ. 

އޮތޯރިޓީގެ އެންމެ އަގުބޮޑު ރައުސުލްމާލަކީ އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންނެވެ. ޢާލަމީ ޕެންޑެމިކެއްގެތެރޭގައިވެސް އަސާސީ 

އޮތޯރިޓީގެ  ގެންދެވިފައިވަނީ  އަދާކުރެވެމުން  ދައުރު  އަދާކުރަންޖެހުނު  އޮތޯރިޓީން  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ޚިދުމަތްތައް 

ހީވާގި މުވައްޒަފުންގެ މިންނެތް މަސައްކަތުންނެވެ. އެހެންކަމުން އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑު ޗެއާމަން އަދި ޑައިރެކްޓަރުންނާއި 

އެންމެހާވެރިންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް ހިތުގެ ފުންމިނުން ވަރަށް ލޮބުވެތި ޝުކުރެއް އަދާކުރަމެވެ. 
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މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް ސަލާމަތީ މިންގަނޑު މަތިކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ކުރަމުންގެންދާ 

ސިނާޢާތުގެ  ކުރުމަށް  ރަނގަޅު  ފެންވަރު  ޚިދުމަތުގެ  އަދި  އެހީތެރިކަމަށްޓަކައި  އެއްބާރުލުމާއި  ދެއްވާ  މަސައްކަތަށް 

ޝުކުރެއް  ޚާއްޞަ  ވަރަށް  ބައިވެރިންނަށް  އެންމެހާ  ސިނާޢަތުގެ  މަސައްކަތްޕުޅުތަކަށްޓަކައި  ކުރައްވާ  ބައިވެރިން 

އަދާކުރަމެވެ. 

އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ވަރަށް ގާތުން ބައްލަވާ، މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރު ފަތުރުގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީ ކުރުމަށް އަގުހުރި 

އިރުޝާދުތަކެއް ދެއްވަމުން ގެންދަވާ އެއް ފަރާތަކީ އޮތޯރިޓީގެ މިނިސްޓަރެވެ. އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ފެންވަރު 

ރަނގަޅުކޮށް އިންޑަސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތައް ފުޅާކުރުމަށް ދެއްވަމުން ގެންދަވާ އެއްބާރުލުމާއި ދެއްވާ އިރުޝާދަށްޓަކައި 

އަޅުގަނޑުމެންގެ މިނިސްޓަރ އޮނަރަބަލް ޢާއިޝަތު ނަހުލާއަށް ވަރަށް އިޚުލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ. 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށާއި އޭވިއޭޝަން ދާއިރާގެ ކުރިއެރުމާއި ދިވެހިންގެ ލާބައާއި މަންފާއަށް ހަރުދަނާ ސިޔާސަތުތަކެއް 

އެކުލަވާލައި ދުރުވިސްނޭ އިސްތިރާޖުތަކާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެން މިދަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

ޙިކުމަތްތެރި މަސައްކަތްޕުޅުގެ ތެރެއިންނެވެ. އެހެންކަމުން، މިދާއިރާގެ އެންމެހާ ބައިވެރިންނާއި އޮތޯރިޓީގެ ނަމުގައި 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހަށް ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި އިޚުލާޞްތެރި ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ. 

އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާނީ އޭވިއޭޝަން ދާއިރާގެ ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީއަށެވެ. ސަލާމަތްތެރިކަން އިތުރު 

އަޅުގަނޑުމެންގެ  ކުރުމަށެވެ.  އިތުރު  މަންފާތައް  އިޤުތިޞާދީ  ކުރުމަށެވެ.  އިތުރު  ފައިދާތައް  އިޖުތިމާޢީ  ކުރުމަށެވެ. 

މަސައްކަތުގައި ބަރަކާތްލައްވާ މި ދާއިރާއަށް ރޯޝަންކަމާއި ކާމިޔާބު މިންވަރު ކުރައްވާށިއެވެ. އާމީން. 

މަށް  ރު ރު ކު ތު ފަ ރު ތު ކު ދަ އެ ތާ ލަ ގެ ޙާ ކް މި ޑެ ން ޕެ
ޔަ  ން ދި މު ރަ ކު ފީ ން އް ތަ ތަ ން ޓު އް ހެ ފެ މެ ޮބޑު ހި ން އެ

 . ވެ ނެ ވު ދެ ޮކށް އް ޯފރު ތަ ތް މަ ދު ގެ ޚި ޓީ ވެސް ޮއޯތރި ރު ވަ ވަސް ދު
ހީ  އް އި ސި މާ ކަ ން ރީ ކަ ރޫ ދި ޒަ އަސާސީ އަ

ށް  ކަ ތަ ން ރޭޝަ ޕަ ނު އޮ ގު ން ށް ހި ކަ ތަ ން ނު ތީ ބޭ މަ ލާ ސަ
ން  ނޭޝަ ންސީ ޯކޑި ޖެ ޓި އޭ ލް ދީ މަ ޮކށް އް ޯފރު ތަ ދަ އް ހު
އި  ލާ ފަ ން އު ކަ ވާ އި ފަ ވި ވެ ރި ވެ އި އި ބަ ގަ ކު ތަ ތް ކަ އް މަސަ
 ، ކު އެ އާ މަ އެ . ހަ ވެ މެ ރަ ގަ ކު ހަ ކު ފާ އެ މާ ހު ޖެ މަ ހަ ތް ހި
ށް  މަ ތު ގަ އި ށަ އް ފަ ތަ ން ރޭޝަ އި ޮއޕަ ލް”ގަ އު ޯނމަ “ނި

އި  އާ ފާ ނީ ލަ ން ށް ފަ ކަ ތަ ޯޕޓު އާ އި އެ ކާ ތަ ން އި ލަ އާ އެ
. ވެ އެ ނެ ވާ އި ފަ ވި ދެ ޮކށް ން ޯފރު ކަ ރި ތެ ހީ އެ
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ދަށުން  ބާބުގެ  ފަސްވަނަ  ގެ  ޤާނޫނު(  އޮތޯރިޓީގެ  ސިވިލްއޭވިއޭޝަން  )މޯލްޑިވްސް  ނަންބަރ2/2012ު   ޤާނޫނު 

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

އެގްޒެކެޓިވް، އަދި އިތުރު 3 ޑިރެކްޓަރުންނެވެ. 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބޯޑުގެ އެއް ޑިރެކްޓަރަކު އިސްތިއުފާ 

ދެއްވުމާ ގުޅިގެން 2020 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ބޯޑުގައި ތިއްބެވި މުޅިއަކު 4 ބޭފުޅުންނެވެ. 

 2020 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ތިއްބެވީ

ޯމލްޑިވްސް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން ޮއޯތރިޓީގެ ޯބޑް

އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޖަލީލު

ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް 

އާރާމުގެ، ސ. ފޭދޫ
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަލިމަނިކު

ޯބޑު ޗެއަރމަން 

ގ.ވިޔަވަތި، މާލެ

އަލްފާޞިލާ އާމިނަތު ޟާލިޙް

ޑިރެކްޓަރ

ނޫރާނީ، ޅ. ހިންނަވަރު
އަލްފާޟިލް ޙަސަން މިރާސް

ޑިރެކްޓަރ

މއ. މާފުނަ، މާލެ



17މްޯލިޑްވްސ ިސވްިލ ޭއވޭިއަޝްނ ޮއތޯރިޓީ 

ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2012/2 )މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން މި އޮތޯރިޓީ އާއި 
ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 

	Ç ީއޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު ނުވަތަ އެހެން ޤާނޫނަކުން އޮތޯރިޓީ ކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކުރާ މަދަނ
 ވައިގެދަތުރުފަތުރުގެ ކަންކަންކުރުން

	Ç ްޤާނޫނު ނަންބަރު 2001/2 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީނ
 ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުން

 
	Ç ުރޭވުންތެރިކަމާއެކު ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަނީ ވައިގެދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމ

 ތަރައްޤީކޮށް، ކުރިއެރުވުން

	Ç ުދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތްތައް، ސަލާމަތްތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަމާއެކ
ދިނުމަށްޓަކައި އެކަށައަޅަންޖެހޭ ޤަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތައް އެކަށައެޅުން

	Ç ީމަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރާ ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރަށާއި ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޞިނާޢަތަށް ބޭނުންވާ ފަންނ
 އަދި އިދާރީ ލަފަޔާއި އެހީތެރިކަން ދިނުން

	Ç ެދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޞިނާޢަތުގައި ހަމަހަމަ އަދި ވާދަވެރި ވެއްޓެއް ޤާއިމުކޮށް، އ
 ޞިނާޢަތު ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީކުރުން

	Çްދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ވިޔަފާރީގެ ވާދަވެރިކަމާ ދެކޮޅު ކަންތައްތައް ހުއްޓުވުނ 

	Ç ާމަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރާއި ބެހޭގޮތުންނާއި، މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމ
ބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކުގެ ތެރެއިން، ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ 

 މުޢާހަދާތަކުގެ ދަށުން 
 ދިވެހިރާއްޖެއިން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ވިލަރެސްކުރުމާއި ސީދާ އޮތޯރިޓީން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުން

	Ç ެއޮތޯރިޓީން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް އަގު ކަނޑައެޅުމާއި އޮތޯރިޓީން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ލިޔ
 ޝާއިޢުކުރުން

	Çްމަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަލްސާތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލްކުރުނ 

	Ç ީމަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޞިނާޢަތާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން ޢާންމުންނަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދ
އިރުޝާދު ދިނުން

ޮއޯތރިޓީގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު
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އޮތޯރިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ނު ނޫ ގެ ޤާ ޓީ ން ޮއޯތރި އޭޝަ ވި ލް އޭ ވި ވްސް ސި ޑި 2012/2 ޯމލް

ނު ނޫ ގެ ޤާ ރު ތު ފަ ރު ތު ގެ ދަ އި ނީ ވަ ދަ ގެ މަ ޖޭ އް ހި ރާ ވެ 2001/2 ދި

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

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 

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

ދަތުރުފަތުރުގެ  ވައިގެ  މަދަނީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކަންތައްތަކާއި،  އެހެނިހެން  އެރޮޑްރޯމްތަކާގުޅޭ  އުޅަނދާއި،  ވައިގެ 

ސަލާމަތާއި، މި އެންމެހައި ކަންކަމާބެހޭ ޤާނޫނެވެ.

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

ގޮތުގެމަތިން، އޮތޯރިޓީ ދުވަހުން ދުވަހަށް ހިންގުމާއި އޮތޯރިޓީ ތަމްސީލްކުރާ އެންމެ އިސްފަރާތަކީ އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް 

ޙުސައިން  އަލްފާޟިލް  ހުންނެވީ  މަޤާމުގައި  އެގްޒެކެޓިވްގެ  ޗީފް  އޮތޯރިޓީގެ  އަހަރު  ވަނަ   2020 އެގްޒެކެޓިވްއެވެ. 

ޖަލީލްއެވެ. އޮތޯރިޓީގެ ކޮންމެ ސެކްޝަނެއް ހިންގުމުގެ އެންމެހާކަންކަން ކުރަމުން އަންނަނީ އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑާއި ޗީފް 

އެގްޒެކެޓިވްގެ ލަފާގެ މަތިން އެސެކްޝަނެއްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާއެވެ.

2020 ވަނަ އަހަރު އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުންދިޔައީ ފަސް ސެކްޝަނަކަށް ބަހާލެވިގެންނެވެ. އެއީ: 

2020 ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު އޮތޯރިޓީގައި މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ތިބީ 33 މުވައްޒަފުންނެވެ. 2020 ވަނަ އަހަރު 

ނިމުނުއިރު އޮތޯރިޓީގައި 36 މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދިޔައެވެ.

ން ކްޝަ ނޭންސް ސެ އި ޑް ފަ ން ން އެ ރޭޝަ ޓް ނިސް މި ޑް އެ

ން  ކްޝަ ރޭޝަންސް ސެ ޕަ ޓް އޮ އި ލަ ފް

ން  ކްޝަ ޯޕޓް ސެ ންސް ރާ އަރ ޓް އެ

ން  ކްޝަ އަރ ވާރދިނަސް ސެ އެ

ން ކްޝަ ޯރމް ސެ ޯރޑް ޑް އެ ން ން އެ ގޭޝަ ވި އަރ ނެ އެ

ޮއޯތރިޓީގެ އިދާރީ ހިންގުން
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ން ރު ޖަ ން ފަސި
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ފުރައިގެންދިޔަ ބައިނަލްއަގުވާމީ ފަސިންޖަރުން
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60212.7

70065.1

32646

) ން ނު ރު )ޓަ ވަ ން ލި މި ފު ޯގ އު ން ކާ ގު މަ ގެ އި ވަ
ޯގ ކާ

2020

2019

2018

ންސް އިސަ ލަ

2020 2019 2018 ލައިސަންސް

126 124 114 ންގ  ރި އަ ނި ޖި ން ންސް އި ނަ ޓަ ން އި ޓް މެ ފް ރާ އަރކު އެ
ންސް  އިސަ ލަ

7 10 3 ންގ  ރި އަ ނި ޖި ން ންސް އި ނަ ޓަ ން އި ޓް މެ ފް ރާ އަރކު އެ
ން  ޑޭޝަ ލި އިސަންސް – ވެ ލަ

25 132 178 އިސެންސް  ޓް ލަ ލެ އި ޕަ

48 109 54 ޑޭޝަން  ލި ޮއޕްސް ވެ

6 18 3 ންސް އިސަ ޗް ލަ ޕެ ޮއޕްސް ޑިސް

102 218 92 އިސަންސް  ރޫ ލަ ކު ން ބި ކެ

110 54 43 އިސަންސް  ޯރލަރ ލަ ޓް ކް ޮކން ފި ރެ އަރޓް އެ

4 4 3 ޓް  ކެ ފި ޓް ޓަރ ސެ ރޭ ައރ ޮއޕަ އެ
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އް  ތަ ތް ކާ ރަ ން ހަ އޭޝަ ވި ން އޭ ހެ ނި ހެ އެ

2020 2019 2018 އޭވިއޭޝަން ހަރަކާތްތައް

1 1 1 ން ޒޭޝަ އި ނަ ންގ ޯއގަ ނި އި ރެ ޓް ޓް އި ލަ ފް

4 4 3 ލް  ނަ ނޭޝަ ޓަ ން ޯރމްސް – އި ޮރޑް އެ

13 11 9 ކް  ޓި ޯރމްސް – ޮޑމެސް ެއޮރޑް

98 103 84 ޯފމް  ޓް ލެ ންގ ޕް ޯލޓި ފް

1 2 2 ންސް ޒޭޝަ އި ނަ ންގ ޯއގަ ނި އި ރެ ންސް ޓް ނަ ޓެ ން އި މެ

5 5 5 ންސް ޒޭޝަ އި ނަ ޓް ޯއގަ ން މަ ޖް ނޭ ންސް މެ ނަ ޓެ ން އި މެ

5 5 4 ) އި ގަ ޖޭ އް ( ރާ ން ޒޭޝަ އި ނަ ންސް ޯއގަ ނަ ޓެ ން އި މެ

16 16 17 ) އި ގަ ރު ން ބޭ ޖޭ އް ( ރާ ން ޒޭޝަ އި ނަ ންސް ޯއގަ ނަ ޓެ ން އި މެ

45 43 41 ޓްސް ން ޖެ ލްސް އެ ޯޕޓް ސޭ ންސް ރާ އަރޓް އެ

400 403 410 ޓް މި އި ޕާ ލަ ޯއވަރ ފް

1915 1142 1040 ޓް މި ން ޕާ ޑި ން ލޭ

43 36 33 ދު  ދަ ގެ އަ ކު ތަ ން އި ލަ އާ ރާ އެ ކު ޓް ރޭ ށް ޮއޕަ އަ ޖެ އް ރާ
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ޮއޯތރިޓީ ހިންގުމުގެޚަރަދު

ޤާނޫނު ނަންބަރު 2012/2 )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.

2019 ވަނަ އަހަރާއި އެއްފަދައިން 2020 ވަނަ އަހަރުގެ އޮތޯރިޓީ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު ވެސް ކުރެވިފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ 

އޮފް ފިނޭންސް އިން “ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ފަންޑު”ގެ ނަމުގައި ހުޅުއްވައިދެއްވާފައިވާ ޓްރަސްޓް ފަންޑުންނެވެ. 2020 

ވަނަ އަހަރަށް އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ފާސްކުރި 39.00 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓަށްވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން 

20.00 މިލިއަން ރުފިޔާ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ފަންޑަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 

އިން ވަނީ ޖަމާކޮށްދެއްވާފައެވެ.

2020 ވަނަ އަހަރު އޮތޯރިޓީގެ ބަޖެޓުން 17.36 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ. މީގެތެރެއިން 13.59 

މިލިއަން ރުފިޔާ އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތަކަށް ޚަރަދުވެފައި ވާއިރު 1.06 މިލިއަން ރުފިޔާ 

މުވައްޒަފުންގެ ތަމްރީނަށް ޚަރަދު ކުރެވުނެވެ. 

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން 1.17 މިލިއަން ރުފިޔާ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ޗަންދާގެ ގޮތުގައި ދައްކާފައި ވެއެވެ. 

މީގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ އިންޓަނޭޝަނަލް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޯގަނައިޒޭޝަނަން ދައްކާފައިވާ ރުފިޔާއެވެ. މީގެތެރޭގައި 

އައިކާއޯ އަށް ޗަންދާގެ ގޮތުގައި ދެއްކި 0.72 މިލިއަން ރުފިޔާ އާއި ކޮސްކެޕް އަށް ޗަންދާގެ ގޮތުގައި ދެއްކި 0.46 

މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެނެއެވެ. 

2020 ވަނަ އަހަރު ކޮވިޑ19ް-ގެ ބަލިމަޑުކަމާހެދި އޮފީސް ބަންދުކޮށް ގިނަ މަސްތަކެއްގައި “ވޯކް ފުރޮމް ހޯމް”ގެ 

މިގޮތުން  ނުކުރެވިފައެވެ.  ވަނީ  ޚަރަދުތައް  ގިނަ  ބަޖެޓްކުރެވިފައިވާ  މިއޮތޯރިޓީން  ގުޅިގެން  ހަމަޖެއްސުމާއި  އުސޫލު 

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ހޭދަކުރެފައިވަނީ 14.6 ހާސް ރުފިޔާއެވެ. 

2019 ވަނަ އަހަރެކޭ އެއްފަދައިން 2020 ވަނަ އަހަރުގެ އޮތޯރިޓީގެ ފައިސާއާބެހޭ ހުރިހާ މުޢާމަލާތެއްގެ ލިޔެކިޔުންތައް 

ބަލަހައްޓަމުން ގެންގޮސްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމް 

)ސެޕް( މެދުވެރިކޮށެވެ.
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ގެން  ޅި އި ގު އާ ރީ ޓް ޑަސް ން އި އި ކަ ޓަ ށް މަ ރު ކު ޑަ ކް ކު ޓީ ރިސް ފް ލް ސޭ ނަ ރޭޝަ ގެ ޮއޕަ ރު ތު ފަ ރު ތު ގެ ދަ އި ވަ
ން ރު ކު ތް ކަ އް މަސަ

2020 ވަނަ އަހަރު ފެށުނު އިރު ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތަށްޓަކައި އެއަރ ނެވިގޭޝަންސް އެންޑް އެރޮޑްރޯމްސް 

ސެކްޝަން އިން ޤަވާއިދުތަކަށް ބަދަލު ގެނެސް ޑްރާފްޓް ކުރެވުނެވެ.

2020 ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ރާއްޖޭގައި އަލަށް 3 އެއަރޕޯރޓެއް ހުޅުވުނެވެ. އެއީ ށ.ފުނަދޫ އެއަރޕޯޓް، 

ގދ. މާވަރުލު އެއަރޕޯޓް އަދި ހއ. ހޯރަފުށި އެއަރޕޯޓެވެ. މިއެއަރޕޯޓް ތަކުގެ އިނިޝިއަލް އަދި ސަރޓިފިކޭޝަން 

އިންސްޕެކްޝަން ވެސް ހަދާ އޮޕަރޭޓް ކުރުމުގެ ހުއްދަވަނީ ދެވިފައެވެ.

ކުރިއަށް  އެއަރޕޯޓެއްގައި   3 އޮޑިޓް/އިންސްޕެކްޝަންތައް  ވަރޗުއަލްކޮށް  އިރު  ނިމުނު  އަހަރު  ވަނަ   2020

ވިލާ  އަދި   އެއަރޕޯޓް  ކައްދޫ  އެއަރޕޯޓް،  ކާޑެއްދޫ  އެއަރޕޯޓަކީ  މި 3  ފާހަގަކުރަމެވެ.  ގެންދެވިފައިވާކަމުގައި 

ހޯދުންތަކަށް  ކުރެވުނު  ފާހަގަ  ގައި  އޮޑިޓް   / އިންސްޕެކްޝަން  ހެދުނު  ވާރޗުއަލްކޮށް  މާމިގިލިއެވެ.  އެއަރޕޯޓް 

ޖަވާބުދާރީ ވެވިފައިވާ މިންވަރު ބަލައި އަދި އިތުރަށް ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.

ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން އިތުރުކުރުނ1ް
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2020 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރެޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ބޯޓެއްގެ ތެރެއިން 2 ބޯޓެއް ފިޔަވާ އެހެން 

ހުރިހާ ބޯޓެެއް ވަނީ ADS-B ގެ ދަށުން ސެޓިފައިކުރެވިފައެވެ. އަދި ޓާގެޓަކީ މި 2 ބޯޓު 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 

ތެރޭގައި ADS-B ގެ ދަށުން ސެޓިފައިކުރުމެވެ.

ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ހާދިސާތައް ތަހުގީގުކޮށް، ރަނގަޅު ފިލާވަޅުތަކެއް ލިބިގަތުމަކީ، އެފަދަ ހާދިސާތައް ތަކުރާރުވުން 

ކުރުމަށްޓަކައި  ފުރިހަމަ  އިތުރަށް  ތަހުގީގުތައް  މިފަދަ  އެއްފިޔަވަޅެވެ.  މުހިންމު  އެންމެ  އެޅޭ  ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި 

“ސޭފްޓީ ރިވިއު ގްރޫޕް )އެސް.އާރު.ޖީ(” ގެ މަސައްކަތްތައް ފުޅާކުރެވުނެވެ. މިގުރޫޕުން ކުރެވުނު މައިގަނޑު 

މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި 2020 ވަނަ އަހަރު ރިޕޯޓުކުރެވުނު ހާދިސާތަކުގެ ޓްރެންޑް އެނަލިސިސް ހެދުމާއި ޚާއްސަ 

ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ހާދިސާތައް ދިރާސާކޮށް ރިޕޯޓުހަދައި  އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން ހިމެނެއެވެ. 2020 

ވަނަ އަހަރު 3 އެކްސިޑެންޓާއި، 1 ސީރިއަސް އިންސިޑެންޓް އަދި 186 އިންސިޑެންޓް ހިނގާފައިވެއެވެ. މި 

އެކްސިޑެންޓް  ކުރަމުންދަނީ  މަސައްކަތްތައް  ކުރުމުގެ  ތަހުގީގު  އިންސިޑެންޓްތައް  އެކްސިޑެންޓްތަކާއި ސީރިއަސް 

އިންވެސްޓިގޭޝަން ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީއިންނެވެ.

ޚް ރީ ރި ތާ ކު ޓް ކް ޕެ ންސް އި ރޯޕޓް އަ އެ #

16  ޖެނުއަރީ 2020 ފުނަދޫ އެއަރޕޯޓް އިނިޝިއަލް އިންސްޕެކްޝަން 1

28  ޖެނުއަރީ 2020 ފުނަދޫ އެއަރޕޯޓް ސަރޓިފިކޭޝަން އިންސްޕެކްޝަން 2

24 ފެބްރުއަރީ 2020 މާވަރުލު އެއަރޕޯޓް އިނިޝިއަލް އިންސްޕެކްޝަން 3

3  މާރޗް 2020 ފުނަދޫ އެއަރޕޯޓް ސަރޓިފިކޭޝަން އިންސްޕެކްޝަން 4

5 ނޮވެމްބަރ 2020 ހޯރަފުށި އެއަރޕޯޓް އިނިޝިއަލް އިންސްޕެކްޝަން – 5

18 ނޮވެމްބަރު 2020 ހޯރަފުށި އެއަރޕޯޓް ސަރޓިފިކޭޝަން އިންސްޕެކްޝަން 6

10 ޑިސެންބަރު 2020 ކާޑެއްދޫ އެއަރޕޯޓް ވަރޗުއަލް އިންސްޕެކްޝަން 7

21 ޑިސެންބަރު 2020 ކައްދޫ އެއަރޕޯޓް ވަރޗުއަލް އިންސްޕެކްޝަން 8

27 ޑިސެންބަރު 2020 ވިލާ އެއަރޕޯޓް މާމިގިލި ވަރޗުއަލް އިންސްޕެކްޝަން   9

ތިރީގައި އެވަނީ އިންސްޕެކްޓް ކުރެވިފައިވާ ވައިގެ ބަނދަރުތަކާއި ފްލޯޓިންގ ޕްލެޓްފޯމް ތަކުގެ ލިސްޓެވެ.

ޓްސް ދި ޮއޑި ން އަ ކްޝަ ޕެ ންސް އި
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ތީ  މަ ލާ ށް ސަ ކަ ގަނޑަ ން ނަ މި ށޭ ކަ ށް އެ ކަ ތަ ތް ކާ ރަ ކި ހަ އެ ކި ގެ އެ ރީ ޓް ޑަސް ން ކި އި ދި އެ ޑް އަ ކް ބޭސް ރިސް
ން ރު ޓް ކު ލޭ އު ގި އް ރެ ތަ އް ތަ ން ކަ

ޔަ ޮގތް ދި ށް އަ ރި އް ކު ތަ ޓް އް ައދި ޮއޑި ތަ ން ެޕކްޝަ ންސް ޓީ އި ފް ގެ ސޭ ން ރޭޝަ ޓް ޮއޕަ އި ލަ ފް

ން ކްޝަ ޕެ ންސް ބޭސް އި

މެނޭޖްމަންޓް  ހަރަކާތްތައް  ސަރވައިލަންސް  ކުރިއަށްދާ  ދަށުން  ގެ   ANS އަދި    AIR, OPS, AGA

ސޮފްޓްވެއަރ އަށް  ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. އެގޮތުން 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި 

އެއާވާދިނަސް އާ ގުޅުންހުރި ހުރިހާ ސަރވައިލަންސް ހަރަކާތްތައް މި ސޮފްޓްވެއަރ ވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ. އަދި 

ޓާގެޓަކީ 2021 ގެ ތެރޭގައި ފްލައިޓް އޮޕަރޭޝަންސް އާއި އެއަރ ނެވިގޭޝަން އަދި އެރޮޑްރޯމްސް އާއި ގުޅުންހުރި 

ސަރވައިލަންސް ހަރަކާތްތައް މި ސޮފްޓްވެއަރ އަށް ޓްރާންސްފަރކޮށް ނިންމުމެވެ.

އޮތޯރިޓީގެ ޤަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް އިންޑަސްޓްރީން އަމަލުކުރޭތޯ ބެލުމުގެ ގޮތުން ކޮމްޕްރިހެންސިވް އޮޑިޓް ޕްރޮގްރާމެއް 

ތައްޔާރުކޮށް ހިންގަން ފެށުނެވެ. ނަމަވެސް ކޯވިޑ19ް ގެ ސަބަބުން އޮޑިޓްކޮށް ނިންމުނީ ޕްލޭންކުރެވުނު އޯޑިޓްތަކުގެ 

%60 އެވެ. މިއީ 2019 ވަނަ އަހަރާ ބަލާއިރު %31 ދަށް އަދަދެކެވެ. 

އޮތޯރިޓީގެ ޤަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް އިންޑަސްޓްރީން އަމަލުކުރޭތޯ ބެލުމުގެ ގޮތުން އެނުއަލް އޮޑިޓް/އިންސްޕެކްޝަން 

ޕްރޮގްރާމްތައް  2020 ގެ މާރޗް އާއިހަމައަށް ހިންގުނެވެ. މިގޮތުން ހެދުނު އިންސްޕެކްޝަން އަދި އޮޑިޓް ގައި 

ފާހަގަ ކުރެވުނު ހޯދުންތަކަށް ޖަވާބުދާރީ ވެވިފައިވާ މިންވަރު ބަލައި އަދި އިތުރަށް ރަގަޅުކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތައް 

ހުރިހާ  ސަބަބުން  ރެސްޓްރިކްޝަންސްގެ  ޓްރެވެލް  އައިސްފައިވާ  ޕެންޑެމިކްގައި  ކޯވިޑ19ް-  ކުރެވުނެވެ.  ފާހަގަ 

އެއަރޕޯޓްތަކުގެ އެނުއަލް އިންސްޕެކްޝަން އާއި ފްލޯޓިންގް ޕްލެޓްފޯރމްތަކުގެ އެނުއަލް އިންސްޕެކްޝަން ތާވަލް 

ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

އެމްސީއޭއާރު އެއަރ އޮޕަރޭޝަންސް އާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އެއަރލައިން ތަކުގެ އޮޕަރޭޝަން ހިންގަމުންދާކަން 

ކަށަވަރު ކުރުމުގެ ގޮތުން، ރެގިއުލޭޝަންސް ކޮޕްލަޔަންސް އޮޑިޓްތައް ހަދައި އިސްލާހު ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް 

ފާހަގަކޮށް  ރަނގަޅުކުރަން އަންގަންޖެހެއެވެ. މިގޮތުން، އައިއޭއެސް، ޓީއެމްއޭ، މަންޓާ އެއަރ އަދި  ވިލާ އެއަރ 

އަދި  ކުރެވުނެވެ.  ފުރިހަމަ  އޮޑިޓް  ކޮމްލަޔަންސް  ރެގިއުލޭޝަންސް  ޒިޔާރަތްކޮށް  މަތިން  ފަހަރެއްގެ   2 އަށް  

ތާވަލު ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް  މުޅިން މަސައްކަތް ނިންމާ، އިސްލާހުކުރަންޖެހޭ ކަންތައް ފާހަގަކޮށް، އޭގެ ތެރެއިން 

ގިނަކަންތައްތައް ވަނީ ކްލޯޒް ކުރެވިފައެވެ.

އެއަރލައިން ތަކުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާރެތިކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ މައިބަދަ އަކީ އެއަރލައިން ތަކުގެ މެނޭޖްމަންޓް 

ސިސްޓަމް ކަމަށްވާތީ، އެއަރލައިން ތަކުގެ މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް އަށް އަމާޒުކޮށް 2019 ވަނަ އަހަރު ހަދަންފެށި 

ސޭފްޓީ އޮޑިޓް ތައް 2020 ވަނަ އަހަރުވެސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވުމާއެކު، ތާވަލު ކުރެވިފައިވާ 

ގޮތަށް 4 އެއަލައިންގެ މަސައްކަތް ނިންމާ، އިސްލާހުކުރަންޖެހޭ ކަންތައް ފާހަގަކޮށް، ކްލޯޒް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

ކުރެވުނެވެ.

ހާލާތުގެ ސަބަބުން،  ގެ  ކޮވިޑ19ް-  އޮޑިޓްތައް،  ތާވަލުކޮށްފައިހުރި  ދުވަހަށް  މަސް  ފަހު 6  ގެ  އަހަރު   2020

ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ އޮންލައިން / ވަރޗުއަލް އޮޑިޓް ތަކެއް ގޮތުގައެވެ.
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ންސް ކްޝަ ޕެ ންސް ޓަރ އި ލޭ އު މި ދި ސި .ޯއ. އަ .ޓީ އޭ

ން ކްޝަ ޕެ ންސް ޓް އި ރޫ ން ން އެ ބި ދި ކެ ޓް އަ ރޫ ން ޓް އެ ޕި ޮކކް

ޕައިލެޓުންނާއި ކެބިންކުރޫއިންގެ ތަމްރީނުތައް ހިންގަމުންދާ އެޕްރޫވްޑް ޓްރެއިނިންގ އޮގަނައިޒޭޝަންސް )އޭޓީއޯ( 

ކުރަންޖެހޭ  އިސްލާހް  އަދި  ކުރުމަށާއި  ކަށަވަރު  އެއްގޮތަށްކަން  ގަވާއިދުތަކާއި  ހިނގަމުންދަނީ  އޮޕަރޭޝަން  ގެ 

އޮފް  އެކަޑެމީ  އޭޝިއަން  އަހަރު  ވަނަ   2020 ތެރެއިން  މަސައްކަތުގެ  ކުރުވުމުގެ  ރަނގަޅު  ހޯދައި  ކަންތައް 

އެރޮނޮޓިކްސް، ޓީއެމްއޭ، ވިލާ އެއަރ އަދި އައިއޭއެސްގެ އޭޓީއޯ އޮޑިޓް ކުރެވި އިސްލާހު ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް 

އަންގައި ރަނގަޅުކުރުވުނެވެ. އަދި އައްޑޫ ފްލައިން ސްކޫލުގައި ޕައިލެޓް ޓްރެއިނިންގ ހަދަމުންދާ ދަރިވަރިރުންނާއި 

ބެލެނިވެރިންގެ ޝަކުވާތަކާއި ގުޅިގެން، އޭޝިއަން އެކަޑެމީ އޮފް އެރޮނޮޓިކްސް ގެ ހާއްސަ އޮޑިޓެއް ހަދާ، ރިޕީޓެޑް 

ފައިންޑިންގ ތަކުގެ ލެވެލް މަތިކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުނެވެ.

މަތިންދާބޯޓުގެ ކޮކްޕިޓް އިންސްޓްރުމަންޓްސް އަދި އިކުއިޕްމަންޓްސް އަދި ޕައިލެޓުން އަމަލު ކުރާ ޕްރޮސީޖަރ އާއި 

ކެބިން ކްރޫއިންގެ  ޕްރޮސީޖަރ  ގަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތަށް ހުރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށާއި އިސްލާހުކުރަން ހުރި 

ކަންތައް ދެނެގަނެ ރަނގަޅުކުރުވުމަށްޓަކައި މުޅި އަހަރަށް އިންސްޕެކްޝަތައް ތާވަލް ކުރެވުނެވެ. ނަމަވެސް، ކޮވިޑް 

19 ގެ ހާލަތުގެ ސަބަބުން ދިމާވި ދަތިތަކުގެ ސަބަބުންނާއި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން އެއަރލައިން އޮޕަރޭޝަން 

ހުއްޓިފައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން ފުރިހަމަ ކުރެވިފައިވަނީ ތާވަލުކުރި މިންވަރުގެ %50 ކޮކްޕިޓް އެންޑް ކެބިން އެންރޫޓް 

އިންސްޕެކްޝަން އެވެ.

އައިއޭއެސް ގެ އޭ 320، ޑޭޝް 8 އަދި  ޑީއެޗްސީ 6 - ކޮންމެ އެއަރކްރާފްޓް ޓައިޕްއަކަށް 2 ކޮކްޕިޓް    .1

އެންޑް ކެބިން އެންރޫޓް އިންސްޕެކްޝަން

ޓީއެމްއޭގެ ޑީއެޗްސީ 6 - 2  ކޮކްޕިޓް އެންޑް ކެބިން އެންރޫޓް އިންސްޕެކްޝަން  .2

މަންޓާ އެއަރ ގެ އޭޓީއާރ 72 - 2 ކޮކްޕިޓް އެންޑް ކެބިން އެންރޫޓް އިންސްޕެކްޝަން، އަދި  ޑީއެޗްސީ   .3

6 ގެ 2 ކޮކްޕިޓް އެންޑް ކެބިން އެންރޫޓް އިންސްޕެކްޝަން

ވިލާ އެއަރގެ އޭޓީއާރު 42/72 - 2 ކޮކްޕިޓް އެންޑް ކެބިން އެންރޫޓް އިންސްޕެކްޝަން  .4

އައިއޭއެސް ގެ އ320ޭ - 1 ފަހަރު  .1

2.  އައިއޭއެސް ގެ ޑޭޝ8ް - 1 ފަހަރު

3.  އައިއޭއެސް ގެޑީއެޗްސ6ީ - 1 ފަހަރު

4.  ޓީއެމްއޭ ގެ ޑީއެޗްސ6ީ - 1 ފަހަރު

5.  ވިލާ އެއަރގެެ އޭޓީއާރު 42/72 - 1 ފަހަރުު

6.  މަންޓާ އެއަރގެ  އޭޓީއާރު 42/72 - 1 ފަހަރު
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) ލް ނަ ނޭޝަ ޓަ ން ދި އި ކް އަ ޓި ން )ޮޑމެސް ކްޝަ ޕެ ންސް ޓީ އި ލި ން ފެސި ޓޭޝަ ސް

ގަވާއިދުތަކާއި  ހުރީ  ޕްރޮސީޖަރސް  އަދި  ފެސިލިޓީޒް  ހޭންޑްލިން  ގްރައުންޑް  ތަކުގައި  އެއަރޕޯޓް  ޑޮމެސްޓިކް 

މަސައްކަތް  ރަނގަޅުކުރުވުމުގެ  ދެނެގަނެ  ކަންތައް  ހުރި  އިސްލާހުކުރަން  އެކު   ކަށަވަރުކުރުމާއި  އެއްގޮތަށްކަން 

ކުރެވުނެވެ.

ތާވަލު ކުރި  ޑޮމެސްޓިކް  ސްޓޭޝަން ފެސިލިޓީ އިންސްޕެކްޝަންތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައިވާ އެއަރޕޯރޓް ތަކުގެ 

އިންސްޕެކްޝަން ތައް ހަދާ އިސްލާހުކުރަންޖެހޭ ކަންތައް ފާހަގަކޮށް އިސްލާހުކުރަން އެންގުނެވެ. އަދި މީގެ ތެރެއިން 

ގިނަ ކަންތައްތަކެއްވަނީ ކްލޯޒް ކުރެވިފައެވެ. އެއީ؛ 

ދަރަވަންދޫ އެއަރޕޯޓް  .1

މާވަރުލު އެއަރޕޯޓް  .2

ފުނަދޫ އެއަރޕޯޓް  .3

ން ކްޝަ ޕެ ންސް ޕް އި މް ރޭ

އެއަރސައިޑްގެ  ވަގުތުގައި  ބާލާ  މުދާ  ފަސިންޖަރުންނާއި  ނިމި  ފްލައިޓެއް  ތައްޔާރުވާއިރާއި  ފުރުމަށް  ފްލައިޓް 

މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދަނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ  މިންގަނޑުތަކާއި އެއްގޮތަށްކަން ކަށަވަރު ކުރުމާއިއެކު  އިސްލާހުކުރަން 

ހުރި ކަންތައް ދެނެގަނެ ރަނގަޅުކުރުވުމަށްޓަކައި )އެއަރލައިނަށް ދުރާލާ އެންގުމަކާއި ނުލައި( ޑޮމެސްޓިކް އަދި 

ބަހާލައިގެން  މުޅިއަހަރަށް  ޕްރޮގްރާމެއް  ހެދުމުގެ  އިންސްޕެކްޝަންސް  ރޭމްޕް  އެއަރލައިންތަކުގެ  އިންޓަނޭޝަނަލް 

ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. އެގޮތުން ތިރީގައިވާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރލައިން ތަކުގެ ރޭމްޕް އިންސްޕެކްޝަން ހަދައި 

އިސްލާހުކުރަން ހުރި ކަންތައްތައް ދެނެގަނެ ރަނގަޅު ކުރުމަށް އެންގުނެވެ.

ލުފްތާންސާ  .1

ބްރިޓިޝް އެއަރވޭސް  .2

އަދި މީގެއިތުރަށް ތިރީގައިވާ މިންވަރަށް ޑޮމެސްޓިކް އެއަރލައިންތަކުގެ ރޭމްޕް އިންސްޕެކްޝަންސް ފުރިހަމަކޮށް 

ރިޕޯޓް ހަވާލުކުރެވިފައިވެއެވެ. 

އައިއޭއެސް ގެ ޑޭޝ8ް - 1 ފަހަރު  .1

މަންޓާ އެއަރގެ އޭޓީއާރު 72 - 1 ފަހަރު  .2

ޓީއެމްއޭ ގެ ޑީއެޗްސ6ީ - 1 ފަހަރު  .3

މަންޓާ އެއަރގެ  ޑީއެޗްސ6ީ - 1 ފަހަރު  .4
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ން ކްޝަ ޕެ ންސް މް އި ރާ ޮރގް ންގ ޕް ނި އި ރެ ޓް

ޓްރެއިނިންގ  ރިކަރަންޓް  އަދި  އިނިޝިއަލް  މުވައްޒަފުންގެ  މަސައްކަތްކުރާ  އޮޕަރޭޝަންގައި  ތަކުގެ  އެއަރލައިން 

ހޯދައި  ކަންތައް  ކުރަންޖެހޭ  އިސްލާހް  އަދި  ކުރުމަށާއި  ކަށަވަރު  އެއްގޮތަށްކަން  ގަވާއިދުތަކާއި  ހިނގަމުންދަނީ 

ރަނގަޅު ކުރުވުމަށްޓަަކައި 2020 ވަނަ އަހަރަށް އިންސްޕެކްޝަން ތާވަލު ކުރެވުނެވެ. ނަމަވެސް، ކޮވިޑ19ް- ގެ 

ހާލަތާ ގުޅިގެން ދިގު މުއްދަތަކަށް އިންސްޕެކްޝަންތައް މަޑުޖައްސާލަންޖެހުމުން، އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓަރގައި ގިނަ 

އިންސްޕެކްޝަން ތަކެއް ހެދުމަށް އަމާޒުހިފިއެވެ. މިގޮތުން ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް އިންސްޕެކްޝަންތައް އޭޓީއޯ 

އޮޑިޓްތަކުގެ ސްކޯޕް ގެ ތެރެއަށް އިތުރުކުރެވި، މި އިންސްޕެކްޝަންތައް ފުރިހަމަ ކުރެވުނެވެ.

ން ރު ކު މު އި .ޕީ ގާ .އެސް އެސް

ޕްރޮގްރާމް  މަސައްކަތަކީ  މައިގަނޑު  ކުރެވުނު  އަހަރު  ވަނަ   2020 ދަށުން  ގެ  ޕްރޮގްރާމް  ސޭފްޓީ  ސްޓޭޓް 

ޑޮކިއުމަންޓް އެކުލަވާލުމެވެ. މި ޕްރޮގްރާމް ޑޮކިއުމެންޓްގައި ގައުމީ ފެންވަރުގައި މޮނިޓާކުރާނެ ސޭފްޓީ ޕާފޯމަންސް 

 2020 އެކުލަވާލެވުނެވެ.  ޕްލޭން  އެކްޝަން  އަހަރުގެ   3 އޮތް  ކުރިއަށް  އަދި  ކަނޑައެޅުނެވެ.  އިންޑިކޭޓާސް 

ކުރިއަށް  ފުޅާކުރެވި  މަސައްކަތް  އޮޑިޓްގެ  ސިސްޓަމް  މެނޭޖްމަންޓް  ސޭފްޓީ  އެއަރލައިންތަކުގެ  އަހަރު  ވަނަ 

ސްކޯ  އޮޑިޓް  އަދި  އޮޑިޓްކުރެވުނެވެ.  އެއަރލައިން  ހުރިހާ  ހަމަޖެހުނު  އޮޑިޓްކުރަން  ގޮތުން  މި  ގެންދެވުނެވެ. 

ކުރާނެގޮތް އެކުލަވާލެވުނެވެ. 

އި  ޓީ އާ އް ޮއޯތރި ތަ ތް ލަ ނެ ވަސީ ވާ ން ނު އި ބޭ ކަ ޓަ ށް މަ ގު ން މް ހި ޓަ ޓް ސިސް ން މަ ޖް ނޭ ޓީ މެ ފް ސޭ  1.4
ން ދު އް ފެ އި އު ގަ ރީ ޓް ޑަސް ން އި

އޮތޯރިޓީން ކުރިއަށްގެންދާ ހުރިހާ އޮޑިޓް ޕްރޮސީޖާސް އަދި ޓޫލްސް އެއްހަމަކުރުމުގެ މަސައްކަތް 2020 ވަނަ 

އަހަރުވެސް ކޮށްފައިވެއެވެ. 

އިންޑަސްޓްރީގައި  އާއި  އޮތޯރިޓީ  ވަސީލަތްތައް  ބޭނުންވާނެ  ހިންގުމަށްޓަކައި  ސިސްޓަމް  މެނޭޖްމަންޓް  ސޭފްޓީ 

އުފެއްދުމަށް އޮތޯރިޓީން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އިންސާނީ ވަސީލަތް ބިނާކޮށް މުއްސަދި ކުރުމަށްޓަކައި 

އޮތޯރިޓީން  މަސައްކަތަކީ  ދިިނުމުގެ  ޓްރެއިނިންގ  ފަރާތްތަކަށް  މަސައްކަތްކުރާ  ސިނާއަތުގައި  މި  އާއި  އޮތޯރިޓީ 

އިސްކަމެއްދީގެން ކުރަމުންދާ ކަމެކެވެ. އެގޮތުން 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައިވާ ތަމްރީންތައް އޮތޯރިޓީގެ 

މުވައްޒަފުުންނަށް ދެވުނެވެ.
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ން ތަ ނު ވު އް ބޭ ރި ޮޕންސަރކު  ސް
ތް ރާ ފަ

ގެ ން ފު ޒަ އް ވަ  މު
ދު ދަ އަ

ތު ދަ އް މު ން ގެ ނަ ނު ރީ މް ތަ

ކޮލޮމްބޯ، ސްރީ 
ލަންކާ

ސީ.އޭ.އޭ 2 20 އިން 
24 ޖެނުއަރީ 

2020

ބޭސިކް ސޭފްޓީ މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް 
ޓްރެއިނިންގ 

އޮންލައިންކޮށް އައިކާއޯ 6 16 ޖުލައި 
2020

ކޮވިޑް-19 އޭވިއޭޝަން ސޭފްޓީ ރިސްކް 
މެނޭޖްމަންޓް ފޮރ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން 

އޮތޯރިޓީ

ދިވެހިރާއްޖެ ސީ.އޭ.އޭ 15 3 ދުވަސް ސޭފްޓީ މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް 
ޓްރެއިނިންގ

ން ދު ން ހެ ހެ ތޭ ށް ފެ ކަ ތަ ގަނޑު ން މީ މި ވާ ޤު ލް އަ ނަ އި ރު ބަ އި ދާ އް ހަ ތަ ދު އި ވާ ގަ

2020 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ގާނޫނު އިސްލާހުކޮށް މި ޤާނޫނުގެ ޑްރާފްޓް ތައްޔާރުކުރެވި އެޓާނީ 

ޖެނެރަލް އޮފީހަށް ފޮނުވުނެވެ. 

2020 ވަނަ އަހަރު ފެށުނު އިރު ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތަށްޓަކައި އެއަރ ނެވިގޭޝަންސް އެންޑް އެރޮޑްރޯމް 

ސެކްޝަން އިން ގަވާއިދުތަކަށް ބަދަލު ގެނެސް ޑްރާފްޓް ކުރެވުނެވެ.

ސްޓޭންޑާރޑްސްތައް  އެއަރވާދިނަސްއާގުޅޭ  )އައިކާއޯ(ގެ  އޯގަނައިޒޭޝަން  އޭވިއޭޝަން  ސިވިލް  އިންޓަނޭޝަނަލް 

ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ މައިގަނޑު ޤަވާއިދުތައް އެކުލަވާލެވިފައިވުމާއެކު ސެކްޝަނުން މަސައްކަތްކުރެވުނީ 

އޭވިއޭޝަން  “ސިވިލް  މިގޮތުން  ހައްލުކުރުމަށެވެ.  މައްސަލަތައް  އޮނިގަނޑުގައިހުރި  ގަވާއިދުތަކުގެ  އޮތޯރިޓީގެ 

ރެގިއުލޭޝަންސް” އަދި “މެންޑޭޓަރީ އެއަރވާދިނަސް ރިކުއާމަންޓްސް” ނަމުގައި ހުރި ގިނަ ގަވާއިދުތަކެއް މުތާލިއާ 

ކުރެވި، “MCAR-19 – ޓްރާންސިޝަން ރޫލްސް” ގެ ނަމުގައި އެއްތަންކުރެވުނެވެ. އަދި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުމުން 

އޮތޯރިޓީން އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކާއި ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެ މިންވަރުތައް މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރެވުނެވެ. ވައިގެ ހަދިސާތައް 

 –  MCAR-13B“ ހޯދައިދިނުމަށް  ރައްކާތެރިކަން  އިތުރު  ރިޕޯޓްކުރާފަރާތްތަކަށް  ރަނގަޅުކޮށް  ރިޕޯޓްކުރުން 

އޮކަރެންސް ރިޕޯޓިން” ނެރެވުނެވެ.

ވަނީ  އަހަރު   2020 އެޕްރޫވްކުރެވި   ”2020-2025 ޕްލޭން  “ފްލައިޓް  ޕްލޭން  ސްޓްރެޓެޖިކް  އޮތޯރިޓީގެ 

ޕަބްލިޝްކުރެވިފައެވެ.
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މީގެ އިތުރުން ބައެއް ޤަވާއިދުތައް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ ގޮތް ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައި 

އެވަނީއެވެ.

ރު ވަ ން ނު މި ވު ރެ ކު ލް ހާސި އް ތަ ދަނޑި ލަނޑު #

ކަނޑައެޅިފައިވާގޮތަށް މަސައްކަތް 
ނިންމުން

އެއަރ އޮޕަރޭޝަންސްގެ ރެގިއުލޭޝަން "އެމްސީއޭއާރ އެއަރ އޮޕްސް" 
އަށް އިއާސާ އިން ގެނެސްފައިވާ އިސްލާހުތަކާއި އަދި  އައިކާއޯގެ ސާޕްސް 
އަށް އައި ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެން  މުރާޖައާ ކޮށް އިސްލާހު ގެނެސް ނެރެ 

އާންމުކުރުން

1

ކަނޑައެޅިފައިވާގޮތަށް މަސައްކަތް 
ނިންމުން

އެއަރ ކްރޫ ރެގިއުލޭޝަން "އެމް ސީ އޭ އާރ އެއަރ ކްރޫ" އަށް  އިއާސާ 
އިން ގެނެސްފައިވާ އިސްލާހުތައް މުރާޖައާ ކޮށް އަދި އައިކާއޯ އެނެކްސް 1 

އަށް އައި އިސްލާހުތައް ގެނެސް ނެރެ އާންމުކުރުން

2

އޭ އޯ ސީ ވޭރިއޭޝަން 
ޕްރޮސެސްގައި ހުރި އިސްލާހު 

ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ދެނެގަނެ 
އިސްލާހު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

ފެށުން

ފްލައިޓް އޮޕަރޭޝަންސް ގެ އެސްއޯޕީ ރިވިއުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 3
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ގެން  ޅި އި ގު ކާ ތަ ޕް ރޫ ޓީ ގް ފް މީ ސޭ ވާ ޤު ލް އަ ނަ އި އި ބަ ކަ ޓަ ށް މަ ރު ކު ލް އް ހާސި ތަ ޑި ދަ ތީ ލަނޑު މަ ލާ ސަ
ން ރު ކު ތް ކަ އް މަސަ

ޮނޮލޖީ  ކް އި ޓެ ކަ ޓަ ށް މަ ރު ކު ރު ތު ޓީ އި ޕޭސި އި ކެ ޓްސް އާ ފި ނެ ލް ބެ ބް ޖި ން ޕޭސް ގެ ޓޭ އަރ ސް ގެ އެ ޖޭ އް ރާ ހި ވެ ދި
ންް   ރު ޓް ކު ޮޑޕް އް އެ ތަ ޑަނޑު ން މީ މި ވާ ޤް ލް އަ ނަ އި އި ބަ އާ

ހަރުދަނާ  އޮންނަގުޅުން  ޖަމާއަތްތަކާއި  ޖަމުޢިއްޔާ  އެހެނިހެން  އަގުވާމީ  ބައިނަލް  އަދި  ސަރަހައްދީ  އޮތޯރިޓީއާއި 

ހިއްސާކުރުމަށްޓަކައި  ތަޖުރިބާ  އަގުވާމީ  ބައިނަލް  ކަށަވަރުކުރުމުގައި  ރައްކާތެރިކަން  ސަލާމަތާއި  ކުރުމަށާއި، 

އެއަރނެވިގޭޝަންސް އެންޑް އެރޮޑްރޯމް ސެކްޝަންގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވުމަށް ކަނޑައެޅުނު އައިކާއޯގެ މީޓިންގްސް 

ތަކުގައި 2020 ވަނަ އަހަރު ވަރޗުއަލްކޮށް ބައިވެރިވެވުނުކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އޭޝިއާ ޕެސިފިކްގެ 

ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި ބޭއްވޭ އަޕްރާސްޓް މީޓިންގ، އޭޓީއެމް ސަބްގްރޫޕް މީޓިންގ، އެޕެންޕަރގް މީޓިންގ، އަދި 

އެރޮޑްރޯމް އޮޕަރޭޝަން އެންޑް ޕްލޭނިންގ ވޯކްޝޮޕް މީޓިންގ ހިމެނެއެވެ. 

އޭޝިއާ  އެއަރވާދިނަސް ސައުތު  ކޮންޓިނުއިންގ  އެންޑް  އޮޕަރޭޝަނަލް ސޭފްޓީ  އޮފް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ކޯޕަރޭޓިވް 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ދުވަހު  އަހަރު   5 އޮތް  ކުރިއަށް  ފެށިގެން  އިން   2021 އޮފީސް  ގެ   )COSCAP-SA(

ގާއިމްކުރުމަށްޓަކައި 2020 ވަނަ އަހަރު އެއްބަސް ވެވުނެވެ. 

ADS-B ގާއިމްކުރުމަށްޓަކައި ހަދަންޖެހޭ ޕްރޮސީޖާރސްތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި 

ކުރެވުނެވެ.
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ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ޯހދާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް 2

ފުޅާޮކށް ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުން

ވި  ނި ވަ ރު ކު ދާ އި ށް ފަ ކަ ތަ ތް ކާ ރަ ރި ހަ ފާ ޔަ އި ވި މް އާ ޒަ ރި ، ޓޫ އި މާ ރު ނާ ކު ދަ ރު މު ހަ ޒާ ގެ ނި ރު ތު ފަ ރު ތު ގެ ދަ އި ވަ
ން ޓު އް ހެ މެ އް ދެ ން ޮޕލިސީ’ އެ އޭޝަ ވި ލް އޭ ރަ ބަ ‘ލި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއަރލައިންތައް ކުރިއަރުވައި ބޭރުގެ އިތުރު މަންޒިލް ތަކަށް ދަތުރު ކުރުމުގެ މަގު ފަހި ކޮށްދިނުމުގެ 

ގޮތުން 2020 ވަނަ އަހަރު އިތުރު 6 އެއަރލައިން އެއް ރާއްޖެއަށް ދަތުރު ކުރަން ފެށުނެވެ. 15 ސެޕްޓެމްބަރ 

2020 ގައި ޝީޝަލްސްގެ އެއަރލައިން، “އެއަރ ޝީޝަލްސް” ރާއްޖެއަށް ވައިގެދަތުރު ކުރަން ފަށާފައިފައިވެއެވެ. 

އަދި 18 ނޮވެމްބަރ 2020 ގައި ރަޝިޔާގެ އެއަރލައިން، “އަޒުރް އެއަރ އެލް.އެލް.ސީ” ރާއްޖެއަށް ވައިގެ 

ދަތުރުތައް ފަށާފައިވެއެވެ. އަދި ރަޝިޔާގެ “ ނޯޑްވިންޑް އެއަރލައިން” ގެ ދަތުރުތައް 28 އޮކްޓޯބަރ 2020 ގައި 

ފަށާފައިވެއެެވެ. 26 ޑިސެމްބަރ 2020 ގައި ޔޫކްރެއިންގެ 2 އެއަރލައިން ކަމަށްވާ “ ޔޫކްރެއިން އިންޓަނޭޝަނަލް 

އެއަރލައިން” އަދި “ އަޒުރް އެއަރ ޔޫކްރެއިން” ރާއްޖެއަށް ވައިގެ ދަތުރުތައް ފަށާފައި ވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން 

ކަޒަކިސްތާންގެ އެއަރލައިން “ އެއަރ އަސްޓާނަރ” ގެ ދަތުރުތައް 5 ޑިސެމްބަރ  2020ގައި ފަށާފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެއަރލައިން ޓިކެޓް އަދި ކާގޯ ވިއްކާ ފަރާތްތަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށް އެފަރާތްތަކަށް އެވިޔަފާރި ކުރުމުގެ 

ހުއްދަ ދަނީ މި އޮތޯރިޓީން ދެމުންނެވެ. އެގޮތުން 2020 ވަނަ އަހަރު އެއަރލައިން ޓިކެޓް ވިއްކާ ފަރާތްތަށް 

ހަރުދަނާ ކޮށް ޒިންމާދާރު ކުރުވަން ގިނަ ގުނަ މަސައްކަތް ތަކެއް ކުރެވުނެވެ. 2020 ވަނަ އަހަރު އިތުރު 4 

ފަރާތަކަށް ޓިކެޓް ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވެއެވެ. މިހާރުވެސް ހުއްދަ ދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 8 ފަރާތަކަށް 

އެހެން އިތުރު އެއަރލައިންތަކުގެ ޓިކެޓް ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ދެވުނެވެ. މީގެ އިތުރުން ފީ ނުދައްކައިގެން އަދި ހުއްދަ 

ބާތިލްކުރުމަށް މި އޮތޯރިޓީއަށް އެދިފައިވާތީ 2 ފަރާތެއްގެ ހުއްދަ ބާތިލް ކުރެވިފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން، 2020 

ވަނަ އަހަރު ނިމިގެން ދިޔައިރު މިދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ 45 ފަރާތެއް ވާނެއެވެ.
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އި ޮއންނަ  ގަ ދު ގެ މެ ކު ތަ ތް ރާ ތް ދޭ ފަ މަ ދު ގެ ޚި އި ، ވަ އި ކާ ތަ ންސް ގެ ޮކންސާ ކު ތަ ތް ރާ ތް ޯހދާ ފަ މަ ދު ޚި
ށް  މަ އް ޯހދު ލެ އް ށް ހަ މަ ކަ ން ކަ ޮކށް އެ ގަ ހަ އް ފާ ތަ ންސް ގެ ޮކންސާ ކު ތަ ތް ރާ ފަ އި އެ ކަ ޓަ ށް މަ ރު ކު ރު ތު ން އި ކަ ރި ވެ ދަ ވާ

ން ރު ތް ކު ކަ އް ގެ މަސަ ން ލޭޝަ އު ގި ކް ރެ ޮކޮނމި އި

އި  ކްސް 9 ގަ ނެ ޯއގެ އެ ކާ އި އް އަ ތަ ތް ލަ ރާ ވަސީ ވަ ން ގެ ފެ ތު މަ ދު ގެ ޚި ކު ތަ ރޯޕޓް އަ ގެ އެ ޖޭ އް ރާ ހި ވެ ދި
ން ލު ޯތ ބެ ތޭ ށް ފެ ކަ ތަ ގަނޑު ން ވާ މި އި ފަ ޮކށް ން ޔާ ބަ

ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި އޮންނަ ވާދަވެރިކަން  ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ ކޮންސާންސްތަކާއި، ވައިގެ 

އިކޮނޮމިކް  ހޯދުމަށްޓަކައި  ހައްލު  އެކަންކަމަށް  ފާހަގަކޮށް  ކޮންސާންސްތައް  އެފަރާތްތަކުގެ  އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި 

ރެގިއުލޭޝަން މަސައްކަތް 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރެވުނެވެ. 

އެއަރ އޮޕަރޭޓަރުން ދަތުރުކުރާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ތަކުގެ ތެރެއިން 2 އެއަރޕޯޓެއްގެ ޓާމިނަލް ސަރވިސަސް 

އެންޑް ފެސިލިޓީސް އިންސްޕެކްޝަން 2020  ވަނަ އަހަރުތެރޭގައި ހެދިފައި ވެއެވެ.  
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ން ރު ކު ޑަ ރު ކު ވޭ އަސަ ދެ ރާ ނޭ ށް ކު ޓަ އް ވެ މާ ން ތި ބު ބަ ގެ ސަ ހު އުސް ގޭ ހަ ން ރީ ން ގް އޭޝަ ވި އޭ

ގެ  ޖޭ އް ރާ ހި ވެ އި ދި ކަ ޓަ ށް މަ ރު ކު ޑަ ރު ކު ވޭ އަސަ ދެ ރާ ނޭ ށް ކު ޓަ އް ވެ މާ ން ތި ބު ބަ ގެ ސަ ރު ތު ފަ ރު ތު ގެ ދަ އި ވަ
ން ރު ކު ރު ތު ންސީ އި އެ ފިޝި ގެ އެ ޕޭސް އަރ ސް އެ

އައިކާއޯ އެނެކްސް 16 ގެ ދަށުން CORSIA ރެގިއުލޭޝަން ޑްރާފްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 

ތެރޭގައި ކުރެވުނެވެ.

އެއަރ ސްޕޭސް ޑިޒައިން ކުރުމުގެ ތެރެއިން މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ހަދަންޖެހޭ ޕްރޮސީޖަރސް ހެދުމުގެ 

މަސައްކަތް 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރެވުނެވެ.

ތިމާވެއްޓަށް ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުނ3ް
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ން ކުު ރު ތު ޓީ އި ލި ބި ޕެ ޓް ކެ އި ޓީ ޯއވާސަ ފް ގެ ސޭ ޓީ ޯތރި އޮ

އޮތޯރިޓީގެ އިންސާނީވަސީލަތްތައް ކުރިއެރުވުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވި 2020 ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު 

އޮތޯރިޓީގެ ހުރިހާ އިންސްޕެކްޓަރުންވަނީ އައިކާއޯއިން ލާޒިމުކުރާ ތަމްރީނުތައް ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ.

މި ގޮތުން، 2020 ވަނަ އަހަރު އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކޮށްފައިވާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ކޮންފަރެންސް/

ބައްދަލުވުންތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

އް ތަ މް ރާ ޮރގް ނު ޕް ރީ މް ނު ތަ ވު އް އި ބޭ ގަ ޖޭ އް ރާ ހި ވެ  ދި

ރި ޮޕންސަރކު  ސް
ތް ރާ ފަ

ގެ ން ފު ޒަ އް ވަ  މު
ދު ދަ އަ

ތު ދަ އް މު ން ގެ ނަ ނު ރީ މް ތަ

ސީ.އޭ.އޭ  1 28 ސެޕްޓެމްބަރ އިން 
9 އޮކްޓޯބަރ 2020

އެއަރވާދިނަސް އިންސްޕެކްޝަން 
ޓްރެއިނިންގ

ސީ.އޭ.އޭ 7 2 އިން 4 ނޮވެމްބަރ 
2020

އިއާސާ އެއަރ އޮޕަރޭޝަން ޓްރެއިނިންގ

ސީ.އޭ.އޭ 7 11 އިން 13 ނޮވެމްބަރ 
2020

އިއާސާ އެއަރ ކްރޫ ޓްރެއިނިންގ

ރެގިއުލޭޓަރެއްގެ ދައުރު ރަނގަޅަށް އަދާކުރަމުން ގެންދިއުނ4ް
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އް ތަ ން ވު ލު ދަ އް ދި ބަ ޮޝޕްސް އަ ، ޯވކް ންސް ރެ ގެ ޮކްނފަ ރު ްނ ބޭ ޖޭ ާރއް ެވހި ވި ދި ރި ވެ އި ން ބަ ޓީ ޮއޯތރި

ރި ޮޕންސަރކު  ސް
ތް ރާ ފަ

ގެ ން ފު ޒަ އް ވަ  މު
ދު ދަ އަ

ތު ދަ އް މު ން ގެ ނަ ނު ރީ މް ތަ

ސީ.އޭ.އޭ  1 7 އިން 11 ޑިސެމްބަރ 
2020

އެން.އޭ.އޭ އިންސްޕެކްޓަރ ޕްލައިޓް 
އޮފަރޭޝަން އިންސްޕެކްޝަން އިންސްޕެކްޓަރ 

އިނީޝިއަލް ޓްރެއިނިންގ

ސީ.އޭ.އޭ 7 23 އިން 25 ނޮވެމްބަރ 
2020

އިއާސާ ޕާޓް 21 ޓްރެއިނިންގ

ސީ.އޭ.އޭ 3 23 އިން 27 ނޮވެމްބަރ 
2020

އެރޮޑްރޯމް ސެޓިފިކޭޝަން ޓްރެއިނިންގ

ސީ.އޭ.އޭ 1 4 ޑިސެމްބަރ 2020 ހިއުމަން ފެކްޓާ ސޭފްޓީ ޓްރެއިނިންގ

ސީ.އޭ.އޭ 1 5 އިން 9 އޮކްޓޯބަރ 
2020

ސޭފްޓީ އޯވަރސައިންޓް އިންސްޕެކްޓަރ 
)އެރޮޑްރޯމް( ޓްރެއިނިންގ

ރި ޮޕންސަރކު  ސް
ތް ރާ ފަ

ގެ ން ފު ޒަ އް ވަ  މު
ދު ދަ އަ

ތު ދަ އް މު ން ގެ ނަ ކު ތަ ން ވު ލު ދަ އް ބަ

އައިކާއޯ 1 5 ޖޫން 2020 އައިކާއޯ އޭޕެކް ކޮވިޑ19ް- ކޮންޓިޖަންސީ 
އެންޑް ރިކަވަރީ ޕްލޭނިންގ ގްރޫޕް ގެ 

ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން 

އައިކާއޯ 1 12 ޖޫން 2020 އައިކާއޯ އޭޕެކް ކޮވިޑ19ް- ކޮންޓިޖަންސީ 
އެންޑް ރިކަވަރީ ޕްލޭނިންގ ގްރޫޕް ގެ ދެވަނަ 

ބައްދަލުވުން

އައިކާއޯ 1 26 ޖޫން 2020 އައިކާއޯ އޭޕެކް ކޮވިޑ19ް- ކޮންޓިޖަންސީ 
އެންޑް ރިކަވަރީ ޕްލޭނިންގ ގްރޫޕް ގެ 

ތިންވަނަ ބައްދަލުވުން

)ކޮވިޑް- 19 ޕެންޑެމިކްގެ ސަބަބުން، މި ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވިފައިވަނީ އޮންލައިންކޮށެވެ.(
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ރި ޮޕންސަރކު  ސް
ތް ރާ ފަ

ގެ ން ފު ޒަ އް ވަ  މު
ދު ދަ އަ

ތު ދަ އް މު ން ގެ ނަ ކު ތަ ން ވު ލު ދަ އް ބަ

އައިކާއޯ 1 17 ޖުލައި 2020 އައިކާއޯ އޭޕެކް ކޮވިޑ19ް- ކޮންޓިޖަންސީ 
އެންޑް ރިކަވަރީ ޕްލޭނިންގ ގްރޫޕް ގެ 

ހަތަރުވަނަ ބައްދަލުވުން

އައިކާއޯ 1 7 އޮގަސްޓް 2020 އައިކާއޯ އޭޕެކް ކޮވިޑ19ް- ކޮންޓިޖަންސީ 
އެންޑް ރިކަވަރީ ޕްލޭނިންގ ގްރޫޕް ގެ 

ފަސްވަނަ ބައްދަލުވުން

އައިކާއޯ 1 13 އޮގަސްޓް 2020 އައިކާއޯ އޭޕެކް ރީޖަނަލް ވެބިނާ އޮން 
އިކޮނޮމިކް އިންޕެކް އޮފް ކޮވިޑ19ް- އޮން 
ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އެންޑް ފައިނޭންޝަލް 

އިވެލުއޭޝަން މެޝާސް

އައިކާއޯ 1 28 އޮގަސްޓް 2020 އައިކާއޯ އޭޕެކް ކޮވިޑ19ް- ކޮންޓިޖަންސީ 
އެންޑް ރިކަވަރީ ޕްލޭނިންގ ގްރޫޕް ގެ 6 

ވަނަ ބައްދަލުވުން

އައިކާއޯ 1 25 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 އައިކާއޯ އޭޕެކް ކޮވިޑ19ް- ކޮންޓިޖަންސީ 
އެންޑް ރިކަވަރީ ޕްލޭނިންގ ގްރޫޕް ގެ 7 

ވަނަ ބައްދަލުވުން

އައިކާއޯ 1 13 ނޮވެމްބަރ 2020 އައިކާއޯ އޭޕެކް ކޮވިޑ19ް- ކޮންޓިޖަންސީ 
އެންޑް ރިކަވަރީ ޕްލޭނިންގ ގްރޫޕް ގެ 8 

ވަނަ ބައްދަލުވުން

އައިކާއޯ 1 4 ނޮވެމްބަރ 2020 އައިކާއޯ އޭވިއޭޝަން ޕަބްލިކް ހެލްތް 
އެކްސްޕާޓް ރައުންޑްޓޭބަލް: "ފިއުޗާ އޮފް 

އޭވިއޭޝަން: ފޭސިންގ ދި ނިއު ނޯމަލް ވިތް 
ކޮވިޑ19ް-"

އައިކާއޯ 1 3 ޑިސެމްބަރ 2020 އައިކާއޯ ކައުންސިލްސް އޭވިއޭޝަން ރިކަވަރީ 
ޓާސްފޯސް ވެބިނާ

އައިކާއޯ 1 24 އިން 25 ޖޫން 
2020

އޭޝިޔާ ފެސިފިކް ރީޖަނަލް އޭވިއޭޝަން 
ސޭފްޓީ ޓީމްގެ 15 ވަނަ ބައްދަލުވުން 
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ރި ޮޕންސަރކު  ސް
ތް ރާ ފަ

ގެ ން ފު ޒަ އް ވަ  މު
ދު ދަ އަ

ތު ދަ އް މު ން ގެ ނަ ކު ތަ ން ވު ލު ދަ އް ބަ

އީޔޫ-ސައުތް އޭޝިޔާ 3 25 އޮގަސްޓް 2020 އިޔާސާ އީޔޫ އޭޝިޔާ ޕެސިފިކް އޭޕެކްގެ 
2020 ވަނަ އަހަރުގެ ކިކް އޮފް މީޓިންގ

ކޮސްކެޕް-ސައުތް 
އޭޝިޔާ

1 26 އިން 27 އޮކްޓޯބަރ 
2020

ކޮސްކެޕް-ސައުތް އޭޝިޔާގެ ނެޝަނަލް 
ކޯޑިނޭޓާސް މީޓިންގ

ކޮސްކެޕް-ސައުތް 
އޭޝިޔާ

1 28 އިން 29 އޮކްޓޯބަރ 
2020

ސައުތް އޭޝިޔާ ރީޖަނަލް އޭވިއޭޝަން 
ސޭފްޓީ ޓީމް ބައްދަލުވުން 

އީޔޫ-ސައުތް އޭޝިޔާ 3 3 ނޮވެމްބަރ 2020 އިންޓްރޮޑަކްޝަން ޓު އޭ.ޓީ.އެމް / އޭ.އެން.
އެސް ސެޓިފިކޭޝަން ވެބިނާ

އައިކާއޯ 2 10 އިން 13 ނޮވެމްބަރ 
2020

އެރޮޑްރޯމް އޮޕަރޭޝަން އެންޑް ޕްލޭނިންގ 
ސަބް ގްރޫޕްގެ 4 ވަނަ ބައްދަލުވުން 

އީޔޫ-ސައުތް އޭޝިޔާ 3 17 ނޮވެމްބަރ 2020 ނެޝަނަލް އޭ.ޓީ.އެމް / އޭ.އެން.އެސް 
ޕްލޭނިންގ ވެބިނާ

އީޔޫ-ސައުތް އޭޝިޔާ 3 30 ނޮވެމްބަރ 2020 ސައުތް އޭޝިޔާ ރީޖަނަލް އޭޓީއެމް 
ޕްލޭނިންގ ސެޝަން

އައިކާއޯ 1 14 އިން 16 
ޑިސެމްބަރ 2020

އޭޝިޔާ ފެސިޕިކް އެއަރ ނެވިގޭޝަން 
ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންޕްލިމެންޓޭޝަން 

ރީޖަނަލް ގްރޫޕްގެ 31 ވަނަ ބައްދަލުވުން 
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ށް މަ ޓު އް ހެ މެ އި ދެ ގަ ޓީ ން ޮއޯތރި ފު ޒަ އް ވަ އި މު ން ޯހުދމާ ަޒފު އް ވަ ލު މު ބި ށް ގާ މަ ރު ތް ކު ކަ އް އި މަސަ ގަ ޓީ ޮއޯތރި

ން ޓު އް ހެ މެ އް ދެ ޯޕޓެ ޓް ރި އާ ޮއޑި ގެ ްކލި ަތކު ބު ލީ ހިސާ ީޓގެ މާ ޮއޯތރި

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި 3 މުވައްޒަފަކު އޮތޯރިޓީއަށް އަލަށް ގުޅިފައިވެއެވެ.

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

ފަރާތްތަކުގެ ކިޔެވުން 2020 ގައި ފެށެން އޮތްކަމުގައިވީނަމަވެސް، އެ ފަރާތްތަކުގެ ކިޔެވުން ކޮވިޑް 19 އާ ގުޅިގެން 

ކުރިމަތިވި ޓްރެވެލް ރެސްޓްރިކްޝަންސް ތަކާގުޅިގެން އެކި ފަހަރު މަތިން ވަނީ ލަސްވެފައެވެ. އަންދާޒާ ކުރެވޭ 

ގޮތުގައި 2021 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސްކޮލާޝިޕް ދެވުނު ފަރާތްތަކުގެ ކިޔެވުން ފެއްޓޭވަރުވާނެއެވެ.

  25 އޮޑިޓްކުރެއްވުމަށްފަހު  ޖެނެރަލް  އޮޑިޓަރ  ދައުލަތުގެ  ހިސާބުތައް  މާލީ  އޮތޯރިޓީގެ  އަހަރުގެ  ވަނަ   2020

ނޮވެމްބަރ  2021 ގައި ނެރުއްވި އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި އޮތޯރިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނީ އެ 

އަހަރަށް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުން ފާސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓުގެ މަޤުސަދުތައް ހާސިލްވާގޮތަށް، އެ ބަޖެޓުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ 

ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓްގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންވަރަށް، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު 

ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ.
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ރިޯޕޓް ނިންމުން 

އެއްބާރުލުން   އެހީތެރިކަމާއި  ފަރާތްތަކެއްގެ  ގިނަ  ބެލެހެއްޓުމުގައި  ހިންގާ  މަސައްކަތްތައް  އޮތޯރިޓީގެ  މި 

ލިބިފައިވެއެވެ. މިފަރާތްތަކަށް ޙައްޤު ޝުކުރު ދެންނެވުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ އުފަލެކެވެ.

މިގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. ހަމައެއާއެކު މިދާއިރާ 

ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ބަހައްޓަވާ ސަމާލުކަމާއި ދެއްވާ އިރުޝާދަށްޓަކައި ސަރުކާރަށް ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ. 

އަދި އޮތޯރިޓީ ހިންގެވުމާއި ޙަވާލުވެ ހުންނެވި މިނިސްޓަރ ދެއްވާފައިވާ ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ފާހަގަކޮށް އިޚްލާޞްތެރި 

ކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. މީގެ އިތުރުން މި އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި އޮތޯރިޓީގެ 

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުންނާއި، އޮތޯރިޓީގެ އިސްވެރިންނާއި އެހެނިހެން މުވައްޒަފުން މުޅި އަހަރުދުވަހު ބެހެއްޓެވި 

ޝައުޤުވެރިކަމާއި، ދެއްވި އެއްބާރުލުމާއި، ކޮށްދެއްވެވި ބޮޑު ޚިދުމަތުގެ އަގުވަޒަންކުރަމެވެ. 

ކުރެވޭ  ގުޅިގެން  ފަރާތްތަކާއި  ގިނަ  ކުރާ  މަސައްކަތްކަތް  ސިނާއަތުގައި  މި  މަސައްކަތްތަކަކީ  އޮފީހުގެ  މި 

އެންމެހައި  މަސައްކަތްކުރާ  ސިނާއަތުގައި  މި  އަހަރު،  ވަނަ   2020 އެހެންކަމާއެކު،  މަސައްކަތްތަކެކެވެ. 

އޮޕަރޭޓަރުންގެ އިސްވެރިން އަދި އެބޭފުޅުންނާއެކީ މަސައްކަތް ކުރައްވާ އެންމެހާ މުވައްޒަފުން މި އޮތޯރިޓީއަށް 

މަސައްކަތް  އިންސްޕެކްޓަރުންގެ  އޮތޯރިޓީގެ  މި  ފޮނުވޭ  ތަންތަނަށް  އެ  އެއްބާރުލެއްވުމާއި،  ދެއްވާފައިވާ 

ފަހިކޮށްދެއްވުމަށް ބެހެއްޓެވި އެހީތެރިކަން ހޮޔޮ ހިތުން ބަލައިގަނެ، ގަބޫލުކުރަމެވެ. 

ވޭތިވެ ދިޔަ 2020 ވަނަ އަހަރެކޭ އެއްފަދައިން، ކުރިޔައް އޮތް 2021 ވަނަ އަހަރުގައި ވެސް ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ 

ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭނެކަމަށް ޔަޤީންކުރަމެވެ.
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، ލާ ފި ގި ގެ، 11 ވަނަ ފަން ލާނާ ވެ
ލެ، 20096 ، މާ ގު ދު މަ މަ ޙު އަ މީރު އަ

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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