އަހަރީ ރިޕޯޓް
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މޯލްޑިވްސް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު
( 2/2012މޯލްޑިވްސް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ  44ވަނަ
މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ތައްޔާރުކުރެވި ،އޮތޯރިޓީ ހިންގުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ މިނިސްޓަރއަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއް
ނިމޭތާ  4މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިޕޯޓެކެވެ .މިއީ މިގޮތުން 2018
ވަނަ އަހަރު މި އޮތޯރިޓީ ހިނގާދިޔަގޮތުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓެވެ.
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ޯމލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮ ޯތރިޓީގެ ތަޢާރަފު

މިއޮތޯރިޓީއަކީ ޖެނުއަރީ  2012ގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު( 2/2012:މޯލްޑިވްސް ސިވިލް
އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ
ސިޔާސަތުތައް އެކަށައަޅައި ،މަދަނީ ވައިގެދަތުރުފަތުރާބެހޭ އެންމެހާ ޤަވާއިދުތަކާއި
އުސޫލުތަކާއި

ހަމަތައް

ކަނޑައަޅައި،

އެކަންކަން

ރާވައި

ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި

އުފައްދާފައިވާ ،ސިވިލް ސަރވިސް ގައި ނުހިމެނޭ ދައުލަތުގެ އިދާރާއެކެވެ .އަދި
އޮތޯރިޓީއަކީ އަމިއްލަ ނަމުގައި ދަޢުވާކުރުމާއި ދަޢުވާ ލިބިގަތުމާއި ،މުދާ ހޯދުމާއި މުދާ
މިލްކު ކުރުމާއި ،ދަރަންޏަށް ޒިންމާވުމާއި ،އެމުދަލުން ތަސައްރުފުކުރުމުގެ ޙައްޤު
ލިބިގެންވާ ،އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަނީ ވައިގެދަތުރުފަތުރާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހައި
ކަންކަން ހަރުދަނާކަމާއެކު ރާވާ ހިންގާނެ ގޮތްތަކާއި އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅައި ،އަދި އެ
ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރާ ދައުލަތުގެ އިދާރާއެވެ.
މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ ހިންގަމުންދަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ މިނިސްޓަރެއްގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުންނެވެ .އަދި އޮތޯރިޓީގެ
ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމަށް ،މަސްޢޫލުވާންޖެހޭ އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑެއް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޔަން ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

005

ވިޜަން
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މިޝަން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވައިގެދަތުރުފަތުރު ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާއެކު އިޤްތިޞާދީގޮތުން
ފައިދާކުރުވަނިވި ގޮތެއްގައި ތަރައްގީކުރުމައްޓަކައި ބޭނުންވާ ސިޔާސަތާއި
ގަވާއިދުތައް އެކުލަވާލައި ތަރައްޤީކޮށް ހިންގާބެލެހެއްޓުން

ސް ޓް ރެ ޓެ ޖި ކް ސިޔާސަތުތައް
ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން އިތުރުކުރުން
ސިނާޢަތުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ އިޚްތިޔާރުތައް ގިނަކުރުމާއެކު ނެގޭ އަގާ
އެއްފެންވަރުގެ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުން
ތިމާވެށީގެ ރޮނގުން ބަލާއިރު އޭވިއޭޝަން ޙަރަކާތްތަކުގެ ޕަރފޯމަންސް
ރަނގަޅުކުރަމުން ގެންދިއުން
ރެގިއުލޭޓަރެއްގެ ދައުރު ރަނގަޅަށް އަދާކުރަމުން ގެންދިއުން
ލިބިފައިވާ ވަޞީލަތްތަކާ އެކަށޭނަ ޚިދުމަތެއް ދެވޭ އިދާރާއަކަށްވުން
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ވައިގެ މަގުން ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ވިއުގަތައް ޤާއިމުވެގެން ދިއުމަކީ ކޮންމެ
ޤައުމެއްގެވެސް އިޤްތިޞާދީ ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީގެ ދުވެލި ހަލުވިވެގެންދާނޭ ކަމެކެވެ.
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ނަޒަރު ހިންގާލާއިރުވެސް މި ޙަޤީޤަތް ހާމަވެގެންދެއެވެ .ވައިގެ
ދަތުރުފަތުރުގެ ވިއުގަ ފުޅާވަމުން ދާވަރަކަށް ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ޙަރަކާތްތައް ގިނަވެ

އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޖަލީލު
ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް

އެކަމުގެ ފައިދާ ރައްޔިތުންނަށް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ .އަޅުގަނޑުމެން މި މަސައްކަތް
ކުރަނީ މިދާއިރާ އިތުރަށް ފުޅާކޮށް ،ޚިދުމަތް ރަނގަޅުކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ލިބެމުންދާ
ފައިދާ އިތުރުކުރުމަށެވެ.
މިދިޔަ އަހަރަކީވެސް އެތެރޭގެ އަދި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާއިން
ކުރިއެރުންތަކެއް ޙާޞިލު ކުރެވުނު އަހަރެކެވެ .ޑޮމެސްޓިކް އެއަރޕޯޓުތައް އިތުރުވި
އަހަރެކެވެ .އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގައި  2017ވަނަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު 43.86
އިންސައްތަ ޙަރަކާތްތައް އިތުރުވެ ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރި ފަސިންޖަރުންގެ ޢަދަދު ވަނީ
 7.13އިންސައްތަ އިތުރުވެފައެވެ .އަދި ބައިނަލްއަޤުވާމީ އުދުހުންތަކުގައި 1.7
އިންސައްތަ ޙަރަކާތް އިތުރުވެ ފަސިންޖަރުންގެ ޢަދަދު ވަނީ  7.55އިންސައްތަ
އިތުރުވެފައެވެ .ހަމަ މިއާއެކު ވައިގެ މަގުން ރާއްޖެއަށް އެތެރެ ކުރެވުނު ކާގޯގެ
މިންވަރުވަނީ  15.14އިންސައްތައަށް މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ .ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ
ވިއުގައަށް ނަޒަރު ހިންގާލާއިރު އިންޑިއާގެ  2އެއަރލައިނެއްގެ ދަތުރުތައް އަލަށް ފެށި
ރާއްޖެ އިންޑިއާ ވައިގެ ގުޅުން މިދިޔަ އަހަރު އިތުރުވެގެން ދިޔައެވެ.
ރާއްޖޭގައި އެއަރލައިން އޮޕަރޭޓް ކުރަން ބޭނުންވާ އިންވެސްޓަރުން ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން
އޮތޯރިޓީއާ ބައްދަލުކޮށް އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނޭ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު
އޮޅުންފިލުވައެވެ .އެގޮތުން މިދާއިރާގައި ވިޔަފާރި ފުޅާކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް
އަދިވެސް ތަނަވަސް ފުރުޞަތުތަކެއް އެބައޮތެވެ 2018 .ވަނަ އަހަރު ނިމިގެން
ދިޔައީ އެއަރ އޮޕަރޭޓާ ސެޓްފިކެޓަކަށް މަންތާ އެއަރ އިން އެދިފައިވަނިކޮށް އަދި
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ހުއްދަ ދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަރުޙަލާތައް

މެނޭޖްމަންޓް ސޮފްޓްވެއާއެއް ގަތުމަށް ނިންމައި އެ ޕްރޮޖެޓްކް ކުރިއަށް

ކަޑައްތު ކުރަމުން ދަނިކޮށެވެ.

ގެންދެވުނެވެ .އަހަރު ނިމުނުއިރު އެމަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައި ނިމި
އެގްރީމެންޓުތަކުގައި ސޮއި ކުރެވޭ ހިސާބަށް ވަނީ ގެންދެވިފައެވެ.
އަޅުގަނޑުގެމެން

އޮތޯރިޓީގައި ޤާއިމު ކުރެވޭ ސޮފްޓްވެއާގެ ސަބަބުން ސިނާޢަތުގެ

މީގެ

ކުރީގެ

އަހަރީ

ރިޕޯޓުތަކުގައިވެސް

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން އޭވިއެޝަން ސިނާޢަތަށް ދިމާވެފައިވާ

ބައިވެރިންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުވެގެން ދާނެއެވެ.

އެންމެ ބޮޑު އެއް ގޮންޖެހުމަކީ އިންސާނީ ވަޞީލަތުގެ މައްސަލައެވެ.

އަދި ސަލާމަތީ މިންގަނޑުތައް ޤާއިމުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ކުރަމުންދާ

މިއީ މި ދާއިރާގެ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ބައްދަލުވުންތަކުގައިވެސް އެކަމާ

މަސައްކަތް އޮޓޮމޭޓްވެ އިތުރަށް ހަރުދަނާ ވެގެންދާނެއެވެ.

ގުޅޭ ތަފާތު މަޝްވަރާތައް ކުރެވޭ އަދި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް
މި

ރާއްޖެފަދަ ތަރައްޤީ ވަމުން އަންނަ ގައުމަކަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ

އައިކާއޯއިންވެސް

ގޮންޖެހުމާ ކުރިމަތިލައި އެކަށީގެންވާ ޙައްލެއް ހޯދުމަށް ރާއްޖެވެސް

ގުޅުންތަކުގެ ބޭނުން ވަރަށް މުހިންމެވެ .އެގޮތުން އޭވިއޭޝަން

މިހާރު މިވަނީ މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ .އެގޮތުން  2018ވަނަ އަހަރުގެ

ދާއިރާއިންވެސް ޤާއިމުވެފައިވާ ގުޅުންތަކުގެ ފައިދާ ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

އައިކާއޯ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މިނިސްޓަރު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި

މި ރޮނގުން ބަލާއިރު މިފަދަ ގުޅުންތަކުގައި ރާއްޖޭގެ ދައުރު ފަނޑުވިޔަ

ކުރުމަށް

ނުދީ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ އަޅަގަނޑުމެންގެ އަމާޒެކެވެ .ވޭތުވެ

ނިންމާފައިވާކަން ވަނީ އިޢުލާން ކުރައްވާފައެވެ .އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ

ދިޔަ އަހަރަކީ ކޯޕަރޭޓިވް ޑިވަލޮޕްމަންޓް އޮފް އޮޕަރޭޝަނަލް ސޭފްޓީ

 2019ވަނަ އަހަރު ނިމެންވާއިރަށް މި ސްކީމް ފަރުމާކުރުމުގެ

އެންޑް ކޮންޓިނިއުއިން އެއަރވާދިނަސް ޕްރޮގްރާމް (ކޮސްކެޕް) ގެ

މަސައްކަތް ނިމި އިޢުލާން ކުރެވޭނެއެވެ.

ޗެއަރމަންކަން ރާއްޖޭއިން ކުރި އަހަރެވެ .ކޮސްކެޕުން މިދިޔަ އަހަރު

މި

ދާއިރާއިން

ޕްރޮގްރާމެއް

ސްކޮލަރޝިޕް

ފަށާފައިވާ

ސްކީމެއް

މައްސަލައެކެވެ.

ތަޢާރަފް

ކުރެވުނު އެންމެ ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަމަކީ ފޭސް  4ގެ ޙަރަކާތްތައް
އޮތޯރިޓީގެ އެތެރޭގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް މަސައްކަތްތައް ތަރުތީބު

ނިންމާ ފޭސް  5ފަށައިގަތުމުގެ މަސައްކަތެކެވެ .އަހަރު ނިމުނު

ކުރެވިގެންދާގޮތް ފުރިހަމަ ކުރުމަށާއި ނަތީޖާ ރަނގަޅުކުރުމަށް ސޭފްޓީ

އިރު ހުރިހާ ޤައުމަކުންވެސް ފޭސް  5ގެ ޙަރަކާތްތަކަށްވަނީ

ނ އަހަރާ އަ ާޅބަ ާލއި ުރ  43.86އިން ސަ ްއތ ަ ޙަ ަރ ާކތްތަ ްއ އިތު ުރވެ
އެތެރޭ ގެ ުއ ުދހުން ތަކުގައި  2017ވަ ަ
ޚި ުދމަތް ބޭނު ން ކުރި ފ ި
ނ ްލ އަޤު ާވމީ
ަސން ޖަރުން ގެ ޢަ ަދ ުދ ވަނީ  7.13އިން ސަ ްއތަ އިތު ުރވެފައެވެ .އަދި ބައި ަ
ުއ ުދހުން ތަކުގައި  1.7އިން ސަ ްއތ ަ ޙަ ަރ ާކތް އިތު ުރވެ ފ ި
ަސން ޖަރުން ގެ ޢަ ަދ ުދ ވަނީ  7.55އިން ސަ ްއތ ަ
އިތު ުރވެފައެވެ .ހަމަ މި ާއއެކު ވައިގ ެ މަގުން ރާ ްއޖެއަ ްށ އެތ ެ ެރ ކު ެރވުނު ާކގޯގެ މިން ވަ ުރވަނީ 15.14
އިން ސަ ްއތައަ ްށ މ ަ ްއޗ ަ ްށ ގޮސް ފައެވެ.
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ޝުކުރު ދަންނަވަމަމެވެ.

އެއްބަސްވެފައެވެ.

ސިޔާސަތުތަކާ

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގޮތުން ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަލަށް

ސަރުކާރުގެ

ފެށުނު ޕްރޮގްރާމަކީ “އީ.ޔޫ – .ސައުތް އޭޝިއާ ޕްރޮޖެކްޓެވެ”.

ކުރުމުގައި އެންމެ ގާތުން މަސައްކަތް ކުރައްވާ ބޭފުޅަކީ އޮތޯރިޓީގެ

މިއީ މި ސަރަޙައްދުގެ އޭވިއޭޝަން ޙަރަކާތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާ

މިނިސްޓަރެވެ.

ފުރިހަމަ

ކުރުމަށް ޔޫރަޕުގެ އިއްތިޙާދުގެ މާލީ އެހީތެރިކަމުގައި މި ސަރަޙައްދުގެ

ކުރުމަށް ކަނޑައެޅުނު ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލު ކުރުމާއި މިދާއިރާ

ޤައުމުތަކުގައިވާ ނިޒާމުތައް ހަރަދުނާކޮށް އިތުރު އެހީ ބޭނުންވާ

ކުރިއެރުވުމަށް ވަރަށް ޙަރަކާތްތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތްޕުޅު ކުރިއަށް

ދާއިރާތަކުން ފަންނީ ކުރިއެރުން ހޯދައި ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ

ގެންދަވާތީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މިނިސްޓަރަށް ވަރަށް ބޮޑު ޝުކުރެއް

ޕްރޮގްރާމެކެވެ .މިއާ އެކުއެކީގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެގެން ދެން

އަދާކުރަމެވެ.

ސަރުކާރުގެ

އެއްގޮތަށް
ފުރަތަމަ

އޮތޯރިޓީގެ
100

ދުވަހު

މަސައްކަތް

ކުރިއަށް ދަނީ “ސައުތު އޭޝިއަން ރީޖަނަލް އިނީޝެޓިވް (ސާރި)”ގެ
ޙަރަކާތްތަކެވެ .ސާރިގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން އެއަރވާދިނަސް

އޭވިއޭޝަން ދާއިރާގައި އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓުތައް

އަދި އޮޕަރޭޝަންސްގެ ދާއިރާގެ ގަވާއިދުތައް މިހާރުދަނީ ޔޫރަޕުގެ

ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ފުރިހަމަ ކުރެވިގެންދަނީ މި ސިނާޢަތުގެ ބައިވެރިންގެ

އިއްތިޙާދުގެ މިންގަނޑަށް ބަދަލުކުރެވި ތަންފީޒު ކުރެވެމުންނެވެ.

އެއްބާރުލުމާ އެހީތެރިކަމާ އެކުގައެވެ .ވީމާ ،އެ ހުރިހާ ފަރާތްތައް
ޝާމިލުވާ ގޮތަށް ވަރަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް އަދާކުރަމެވެ.

ރާއްޖޭގެ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީއާއި ޔޫރަޕިއަން އޭވިއޭޝަން
ސޭފްޓީ އޭޖެންސީ (އިއާސާ) އާ ދެމެދު މިދިޔަ އަހަރުވަނީ އެމް.އޯ.ޔޫ

އޮތޯރިޓީގެ

އެއްގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ .މި އަހުދުނާމާގެ ސަބަބުން އޮތޯރިޓީއާއި

އެއްބާރުލުމާ މަސައްކަތުގެ ފުރިހަމަކަން ފާހަގަކޮށް ހިތުގެ ފުންމިނުން

އިއާސާއާ

ދެމެދު

ސީދާ

ގުޅުން

ޤާއިމު

ކުރެވި

ސަރަޙައްދީ

މުވައްޒަފުންގެ

ފަރާތުން

އަޅުގަނޑަށް

ލިބެމުންދާ

ޝުކުރުގެ ބަސްތައް އެންމެހާ މުވައްޒަފުންނަށް ރައްދުކުރަމެވެ.

ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގައި ނުހިމެނޭ ކަންކަމުގައިވެސް ދެ މުއައްސަސާގެ
މެދުގައި ގުޅުން ޤާއިމު ކުރެވިގެން ދިޔައީއެވެ .މި އަހުދުނާމާގެ

މިދާއިރާ ކުރިއަރުވައި އިތުރު ކާމިޔާބީ ހޯދުމަށް އަޅުގަނޑުމެން

ދަށުން ރާއްޖޭގެ އޮތޯރިޓީން އެކުލަވާލަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ހެދުމުގައާއި

ކުރަމުން މިދާ މަސައްކަތުގައި ބަރަކާތް ލައްވާށިއެވެ .އާމީން!

އިންސާނީ ވަޞީލަތްތައް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް އިއާސާގެ ފަންނީ
އެހީތެރިކަން ހޯދޭނޭ ރަސްމީ މަގު މިހާރުވަނީ ހުޅުވިފައެވެ .މީގެ
އިތުރުން ރާއްޖެއިން ބޭނުންވާ އިތުރު އެހީތައް ހޯދުމުގެ މަގުވެސްވަނީ
ތަނަވަސްވެފައެވެ.
މިދާއިރާގެ ތަރައްޤީއާއި ކުރިއެރުމަށް އަދުގެ ސަރުކާރުން އުންމީދީ
ޕްލޭންތަކެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް އެންމެ ފުރަތަމަ ދުވަސްކޮޅުން
ފެށިގެންވެސް ވަނީ ފެށިފައެވެ .މިދާއިރާ ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ވިސްނުން
ބިނާވެފައިވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދުރުވިސްނޭ
ވިސްނުންފުޅާއި ހަރުދަނާ ސިޔާސަތުގެ މައްޗަށެވެ .އެހެންކަމުން،
ދިވެހިން އުންމީދު ކުރާ އަދި ދިވެހިންނަށް ޙައްޤުވާ ފަދަ ދަތުރުފަތުރުގެ
ނިޒާމެއް ޤާއިމު ކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު
ޞާލިޙު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތަށް އިޚުލާޞްތެރިކަމާއެކު
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މޯ ްލ ިޑވްސް ި
ސވި ްލ ޭއވިއ ަ
ޭޝން ޮއތޯރިޓީ

‘‘

ނ އަހަ ުރގެ އައި ާކ ޯއ ުދވަ ުހގ ެ
އެގޮތުން  2018ވަ ަ
މުނާ ސަ ބަތުގައި މިނިސް ޓަ ުރ ެދ ްއކެވި ާވހަކަފުޅުގައި
މި ާދއިރާ އިން ސް ކޮލ ި
ަރޝޕ ް ސް ީކމ ެ ްއ ތ ަ ާޢ ަރފ ް
ކު ުރމަ ްށ ނިން ާމފައި ާވކަން ވަނީ އި ުޢލާން
ނ
ކު ަރ ްއ ާވފައެވެ .އިރާ ަދކު ެރ ްއވިއްޔާ  2019ވަ ަ
އަހަ ުރ ނިމެން ާވއި ަރ ްށ މި ސް ީކމް ފ ަ ުރ ާމކު ުރމުގ ެ
ނއެވެ.
މ ަސަ ްއކަތް ނިމި އި ުޢލާން ކު ެރ ޭވ ެ

‘‘

010

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2018

ޯމލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮ ޯތރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު

ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2012

(މޯލްޑިވްސް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ ފަސްވަނަ ބާބުގެ ދަށުން އޮތޯރިޓީގެ

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު އެކުލެވިގެންވަނީ  5މެމްބަރުންގެ މައްޗަށެވެ .އެއީ ބޯޑުގެ ޗެއަރމަން ،އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް،
އަދި އިތުރު  3ޑިރެކްޓަރުންނެވެ 2018 .ވަނަ އަހަރު ބޯޑުގައި ތިއްބެވި މުޅިއަކު  4ބޭފުޅުންނެވެ.
 2018ވަނަ އަހަރު އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ތިއްބެވީ

011

ޯބޑު ޗެއަރމަން

ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ފައިޞަލް

އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޖަލީލު

ހ .އަތިރީގެ ،މާލެ

އާރާމުގެ ،ސ .ފޭދޫ

ޑިރެކްޓަރ

ޑިރެކްޓަރ

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަލިމަނިކު

އަލްފާޟިލް ޙަސަން މިރާސް

ގ.ވިޔަވަތި ،މާލެ

މއ .މާފުނަ ،މާލެ

މޯ ްލ ިޑވްސް ި
ސވި ްލ ޭއވިއ ަ
ޭޝން ޮއތޯރިޓީ

އޮ ޯތރިޓީގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު

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

◄ ◄އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު ނުވަތަ އެހެން ޤާނޫނަކުން
އޮތޯރިޓީއިން ކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކުރާ މަދަނީ

◄ ◄ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ވިޔަފާރީގެ
ވާދަވެރިކަމާ ދެކޮޅު ކަންތައްތައް ހުއްޓުވުން

ވައިގެދަތުރުފަތުރުގެ ކަންކަންކުރުން
◄ ◄މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރާބެހޭގޮތުންނާއި ،މަދަނީ
◄ ◄ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2001ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާ

މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން

ބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކުގެ

މިނިސްޓްރީން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުން

ތެރެއިން ،ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ
މުޢާހަދާތަކުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެއިން ކުރަންޖެހޭ

◄ ◄ރޭވުންތެރިކަމާއެކު ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަނީ ވައިގެދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު

ކަންތައްތައް ވިލަރެސްކުރުމާއި ސީދާ އޮތޯރިޓީން
ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުން

ތަރައްޤީކޮށް ،ކުރިއެރުވުން
◄ ◄އޮތޯރިޓީން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް އަގު
◄ ◄ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ
ޚިދުމަތްތައް ،ސަލާމަތްތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަމާއެކު

ކަނޑައެޅުމާއި އޮތޯރިޓީން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތުގެ
ފެންވަރު ލިޔެ ޝާއިޢުކުރުން

ދިނުމަށްޓަކައި އެކަށައަޅަންޖެހޭ ޤަވާއިދުތަކާއި
އުސޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތައް އެކަށައެޅުން

◄ ◄މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ
ޖަލްސާތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލްކުރުން

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

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

◄ ◄ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ
ޞިނާޢަތުގައި ހަމަހަމަ އަދި ވާދަވެރި ވެއްޓެއް
ޤާއިމުކޮށް ،އެ ޞިނާޢަތު ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީކުރުން
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އޮ ޯތރިޓީން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނުތައް

އޮތޯރިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ޯ 2/2012މލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު
ސދީޤު ކުރެވިފައިވަނީ  11ޖެނުއަރީ  2012ގައެވެ .މިއީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ
މިޤާނޫނު ތަ ް
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.

 2/2001ދިވެހި ރާއްޖޭގެ މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު
މި ޤާނޫނު ތަސްދީޤު ކުރެވިފައިވަނީ  11ޖެނުއަރީ  2001ގައެވެ .މިޤާނޫނަކީ،
ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަދަނީ ވައިގެ އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި ،ދުއްވުމާއި ،މަދަނީ
އެރޮޑްރޯމްހެދުމާއި ،ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި ،ހިންގުމާއި ،ބޭނުންކުރުމާއި ،މަދަނީ ވައިގެ
އުޅަނދާއި ،އެރޮޑްރޯމްތަކާގުޅޭ އެހެނިހެން ކަންތައްތަކާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަނީ ވައިގެ
ދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތާއި ،މި އެންމެހައި ކަންކަމާބެހޭ ޤާނޫނެވެ.
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އޮ ޯތރިޓީގެ އިދާރީ ހިންގުން

އޮތޯރިޓީގެ އިދާރީ އޮފީސް ހިންގަމުންދަނީ ވެލާނާ ބިލްޑިންގ  11ވަނަ ފަންގިފިލާގައެވެ .އޮތޯރިޓީގެ
ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،އޮތޯރިޓީ ދުވަހުން ދުވަހަށް ހިންގުމާއި އޮތޯރިޓީ ތަމްސީލްކުރާ އެންމެ އިސްފަރާތަކީ
އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވްއެވެ 2018 .ވަނަ އަހަރު އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވްގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވީ
އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޖަލީލްއެވެ .އޮތޯރިޓީގެ ކޮންމެ ސެކްޝަނެއް ހިންގުމުގެ އެންމެހާކަންކަން ކުރަމުން
އަންނަނީ އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑާއި ޗީފް އެގްޒެކެޓިވްގެ ލަފާގެ މަތިން އެސެކްޝަނެއްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާއެވެ.
 2018ވަނަ އަހަރު އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުންދިޔައީ ފަސް ސެކްޝަނަކަށް ބަހާލެވިގެންނެވެ .އެއީ:

1

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ފައިނޭންސް ސެކްޝަން

2

ފްލައިޓް އޮޕަރޭޝަންސް ސެކްޝަން

3

އެއަރ ޓްރާންސްޕޯޓް ސެކްޝަން

4

އެއަރ ވާރދިނަސް ސެކްޝަން

5

އެއަރ ނެވިގޭޝަން އެންޑް އެރޮޑްރޯމްސް

 2018ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު އޮތޯރިޓީގައި މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ތިބީ  33މުވައްޒަފުންނެވެ 2018 .ވަނަ އަހަރު
ނިމުނުއިރު އޮތޯރިޓީގައި  35މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދިޔައެވެ.
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އަހަރީ ތަފާސް ހިސާބު
182911
127145

114847

113218

93626
65601

24466

24057

24023

23777

ޑޮމެސްޓިކް މޫމްމަންޓްސް

އޭވިއޭޝަން ހަރަކާތްތައް

2014

އިންޓަނޭޝަނަލް މޫވްމަންޓްސް

2018

2017

2016

2015

2014

2013

ރމްސް – އިންޓަނޭޝަނަލް
އެރޯޑް ޯ

3

3

3

3

4

4

އެރޯޑްރޯމްސް – ޑޮމެސްޓިކް

9

9

8

8

6

6

84

94

85

73

67

50

މެއިންޓެނަންސް ޓްރެއިނިންގ އޯގަނަ އިޒޭޝަންސް

2

2

2

2

2

2

މެއިންޓެނަންސް މެނޭޖްމަންޓް އޯގަނަ އިޒޭޝަންސް

5

5

5

5

5

5

މެއިންޓެނަންސް އޯގަނަ އިޒޭޝަން (ރާއްޖޭގައި(

4

4

5

4

5

5

މެއިންޓެނަންސް އޯގަނަ އިޒޭޝަން (ރާއްޖޭން ބޭރުގައި(

17

18

27

21

14

12

އެއަރޓްރާންސްޕޯޓް ސޭލްސް އެޖެންޓްސް

41

42

42

29

24

24

ފް ޯލޓިންގ ޕްލެޓްފޯމް

015

24169

2018

2016

22332

2017

2015

2013

މޯ ްލ ިޑވްސް ި
ސވި ްލ ޭއވިއ ަ
ޭޝން ޮއތޯރިޓީ

3.3

3.1

2.8
2.5

1.8

1.8

1.7

1.7

1.6

1.6

1.5

1.5

1.5

1.5

1.8

1.6

2014

ފުރައިގެންދި ަޔ ބައިނަލްއަޤުއާމީ
ފަސިންޖަރުންގ

1.4

އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގައި ދަތުރުކުރި
ފަސިންޖަރުންގެ އަދަދު

2016

1.4

2018

2017

2015

2013

ޒިޔާރަތްކުރި ބައިނަލްއަޤުއާމީ
ފަސިންޖަރުންގެ އަދަދު

) މިލިއަނުން (

އޭވިއޭޝަން ހަރަކާތްތައް

2018

2017

2016

2015

2014

2013

އެއަރކުރާފްޓް މެއިންޓަނަންސް އިންޖިނިއަރިންގ
ލައިސަންސް

114

109

202

182

185

174

ސ އިންޖިނިއަރިންގ
އެއަރކުރާފް ްޓ މެއިންޓަނަން ް
ސ – ވެލިޑޭޝަން
ލައިސަން ް

3

7

64

58

26

32

178

243

209

304

125

63

54

45

65

62

63

51

3

4

7

8

7

2

ކެބިންކުރޫ ލައިސަންސް

92

91

102

146

152

85

ރލަރ ލައިސަންސް
އެއަރޓްރެފިކް ކޮންޓް ޯ

43

44

56

50

77

81

އެއަރ ޮއޕަރޭޓަރ ސެޓްފިކެޓް

0

0

0

4

0

4

ފްލައިޓް ޓްރެއިނިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން

0

0

0

8

1

1

ޕައިލެޓް ލައިސަންސް
ޮއޕްސް ވެލިޑޭޝަން
ޮއޕްސް ޑިސްޕެޗް ލައިސަންސް
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އަހަރީ ތަފާސް ހިސާބު

އޭވިއޭޝަން ހަރަކާތްތައް

017

2018

2017

2016

2015

2014

2013

ރާއްޖެއަށް އޮޕަރޭޓްކުރާ
އެއާލައިންތަކުގެ އަދަދު

33

36

34

44

33

33

ވައިގެމަގުން ކާގޯ އުފުލި
މިންވަރު (ޓަނުން)

60212.7

54769.9

55194.8

59780.5

60437

41328

މޯ ްލ ިޑވްސް ި
ސވި ްލ ޭއވިއ ަ
ޭޝން ޮއތޯރިޓީ

އޭވިއޭޝަން ހަރަކާތްތައް
އޯވަރ ފްލައި ޕާމިޓް

ލޭން ޑިން ޕާމިޓް

2018

2017

2016

2015

2014

2013

410

375

349

347

362

421

1040

1190

1092

1129

1232

1127

018

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2018

އޮ ޯތރިޓީ ހިންގުމުގެޚަރަދު

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2012/2މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން

 2017ވަނަ އަހަރެކޭ އެއްފަދައިން  2018ވަނަ އަހަރުގެ

އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު)ގެ  29ވަނަ މާއްދާގައި “ސިވިލް އޭވިއޭޝަން

އޮތޯރިޓީގެ ފައިސާއާބެހޭ ހުރިހާ މުޢާމަލާތެއްގެ ލިޔެކިޔުންތައް

ޤާއިމުކުރަންވާނެކަމަށް

ބަލަހައްޓަމުން ގެންގޮސްފައިވަނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ

ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި ޤާނޫނުގެ  31ވަނަ މާއްދާގައި

ބެލުމުގެ ދަށުން ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމް (ސެޕް)

އޮތޯރިޓީން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ކުރާނީ ސިވިލް

މެދުވެރިކޮށެވެ.

އޭވިއޭޝަން ފަންޑުން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

 2018ވަނަ އަހަރުގެ އޮތޯރިޓީގެ މާލީ ހިސާބުތައް ދައުލަތުގެ

ފަންޑު”

2017

ގެ

ނަމުގައި

ވަނަ

ފަންޑެއް

އެއްފަދައިން

އަހަރާއި

2018

ވަނަ

އަހަރުގެ އޮތޯރިޓީ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު ވެސް ކުރެވިފައިވަނީ

 2019ގައި ނެރުއްވި އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި އޮތޯރިޓީގެ 2018

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އިން “ސިވިލް

ވަނަ އަހަރުގެ ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އޮތޯރިޓީގެ

ހުޅުއްވައިދެއްވާފައިވާ

ބޯޑުން ފާސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓުގެ މަޤުސަދުތައް ހާސިލްވާގޮތަށް،

ޓްރަސްޓް ފަންޑުންނެވެ 2018 .ވަނަ އަހަރަށް އޮތޯރިޓީގެ

އެ ބަޖެޓުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ،ބަޖެޓްގައި

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ފާސްކުރި  30.08މިލިއަން ރުފިޔާގެ

ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންވަރަށް ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި

 19.07މިލިއަން ރުފިޔާ

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި

އޭވިއޭޝަން

ފަންޑު”ގެ

ނަމުގައި

ބަޖެޓަށްވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން

 2018ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ފަންޑަށް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އިން ވަނީ
ޖަމާކޮށްދެއްވާފައެވެ.
 2018ވަނަ އަހަރު އޮތޯރިޓީގެ ބަޖެޓުން  17.96މިލިއަން
ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ .މީގެތެރެއިން  12.33މިލިއަން
ރުފިޔާ އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތަކަށް
ޚަރަދުވެފައި ވާއިރު  2.5މިލިއަން ރުފިޔާ މުވައްޒަފުންގެ
ތަމްރީނަށް ޚަރަދު ކުރެވުނެވެ.
 2018ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން  0.83މިލިއަން ރުފިޔާ ބޭރުގެ
ފަރާތްތަކަށް ޗަންދާގެ ގޮތުގައި ދައްކާފައި ވެއެވެ .މީގެތެރޭގައި
އައިކާއޯ އަށް ޗަންދާގެ ގޮތުގައި ދެއްކި  0.72މިލިއަން ރުފިޔާ
އާއި ކޮސްކެޕް އަށް ޗަންދާގެ ގޮތުގައި ދެއްކި  0.11މިލިއަން
ރުފިޔާ ހިމެނެއެވެ.
 2018ވަނަ އަހަރު މިއޮތޯރިޓީގެ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި
 0.33މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވާއިރު ޚަރަދުގެ ބޮޑު
އިންސައްތައެއް ހޭދަ ކުރެވިފައިވަނީ އައި.ޓީ .އާއި ގުޅޭގޮތުން
ހޯދާ ހާޑްވެއާރއަށެވެ.
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އޯޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޯޑިޓްކުރެއްވުމަށްފަހު 22

އޭޕްރިލް

ވެއެވެ.

މޯ ްލ ިޑވްސް ި
ސވި ްލ ޭއވިއ ަ
ޭޝން ޮއތޯރިޓީ

އޮތޯރިޓީން ފޯރު ޮކށްދެވުނު ޚިދުމަތްތައް
ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން އިތުރުކުރުން
ރެގިއުލޭޓަރެއްގެ ދައުރު ރަނގަޅަށް އަދާކުރަމުން ގެންދިއުން
އެފިޝެންޓް އޯގަނައިޒޭޝަން
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އޮތޯރިޓީން ފޯރު ޮކށްދެވުނު ޚިދުމަތްތައް

ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދެއްގެ

އަހަރަށް ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ.

ކަމުގައި ބެލެވިފައިވަނީ ވައިގެމަގުން ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކާއި

ސޮއިކުރެވުން އެމް.އޯ.ޔޫގެ ސަބަބުން ،ދެ ޤައުމު ދެމެދު ވައިގެ

އާންމުންގެ މަސްލަޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމެވެ.

ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ އެއަރލައިންތަކަށް

ވައިގެމަގުން ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން ބޭނުންވަނީ ސަލާމަތާއި

ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިގެން ގޮސްފައިވެއެވެ.

ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު އެފަރާތްތަކުން ބޭނުންވާ ތަފާތު ގިނަ

ރާއްޖެއާއި ބޭރުގެ އިތުރު ޤައުމުތަކާ ދެމެދު ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ

ޚިދުމަތްތަކެއް އެކަށީގެންވާ އަގެއްގައި ލިބެމުންދާ ވައިގެ

ގުޅުން ޤާއިމުކުރުމުގެ ގޮތުންެ  2ޤައުމަކާއެކު މަޝްވަރާތައް

ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެކެވެ .އަދި ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ސަބަބުން

ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހުނެވެ .މިގޮތުން ދިވެހި ރާއްޖެއާ ސިންގަޕޫރާ

ތިމާވެއްޓަށް ކުރާ އަސަރުތައް ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެއްގެ މަތިން

އެއްކޮށް ޤާއިމު ކޮށްފައިވާ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ އެއްބަސްވުން

ބެލެހެއްޓިގެން ދިޔުމެވެ.

އައުކޮށް ދެ ޤައުމު ދެމެދު މިހާރު އޮތް ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ

މަތީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް ޙާޞިލު ކުރުމަށްޓަކައި

ފުރުޞަތުތައް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމަށް މަޝަވަރާތައް ކުރެވުނެވެ.

 2018ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް

 2018ވަނަ އަހަރު އެއަރލައިން ޓިކެޓް ވިއްކާ ފަރާތްތައް

ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.

ހަރުދަނާ ކޮށް ޒިންމާދާރު ކުރުވަން ގިނަ ގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް

މިގޮތުން ރާއްޖޭގެ އެއަރލައިންތައް ކުރިއަރުވައި ބޭރުގެ އިތުރު

ކުރެވުނެވެ .އެގޮތުން މި އޮތޯރިޓީއަށް މަހުން މަހަށް ދައްކަން

މަންޒިލް ތަކަށް ދަތުރު ކުރުމުގެ މަގު ފަހި ކޮށްދެވުނެވެ .އެގޮތުން

ޖެހޭ ފީ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކާއި މި އޮތޯރިޓީއަށް އެންގުމަކާއި

އިތުރު ދެ އެއަރލައިނެއް ކަމަށްވާ އިންޑިގޯ އެއަރލައިން އަދި

ނުލައި ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކާއި އަދި ވިޔަފާރި ކުރަން ހުއްދަ

ގޯ އެއަރ ރާއްޖެއަށް ދަތުރު ކުރަން ފެށުނެވެ 2018 .ވަނަ

ދީފައިވީ ނަމަވެސް އެދެވޭ ގޮތުގައި އެކަން ނުކުރާ ފަރާތްތަށް

އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގައި އެއަރއޭޝިޔާ އެކްސް ރާއްޖެއަށް

ބަލާއި އެފަދަ ފަރާތްތަކާއި މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުނެވެ .އަދި ބައެއް

ދަތުރު ކުރަން ފަށާފައިފައިވެއެވެ .އަދި އިންޑިގޯ އެއަރލައިންގެ

ފަރާތްތަކަށް ދީފައިވާ ހުއްދަވެސް ބާޠިލް ކުރެވުނެވެ.

ދަތުރުތައް ފަށާފައިވަނީ ނޮވެންބަރު މަހުގައެވެ .އަދި ގޯ

 2018ވަނައަހަރު އިތުރު  2ފަރާތަކަށް ޓިކެޓް ވިއްކުމުގެ

އެއަރގެ ދަތުރުތައް ފަށާފައިވާނީ އޮކްޓޯބަރ މަހުގައެވެ.

ހުއްދަ ދެވިފައިވެއެވެ .މިހާރުވެސް ހުއްދަ ދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ

މީގެ އިތުރުން ބައެއް ޑޮމެސްޓިކް އެއަރޕޯޓްތަކުގެ ޓާމިނަލް

ތެރެއިން  12ފަރާތަކަށް އެހެން އިތުރު އެއަރލައިންތަކުގެ

ސަރވިސަސް އެންޑް ފެސިލިޓީސް އިންސްޕެކްޝަން 2018

ޓިކެޓް ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ދެވުނެވެ .މީގެ އިތުރުން ފީ

ވަނަ އަހަރުތެރޭގައި ހެދުނެވެ.

ނުދައްކައިގެން އަދި ހުއްދަ ބާޠިލްކުރުމަށް މި އޮތޯރިޓީއަށް

 2018ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުގެ  16އިން 17

އެދިފައިވާތީ  3ފަރާތެއްގެ ހުއްދަ ބާޠިލް ކުރެވިފައިވެއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި

އެހެންކަމުން 2018 ،ވަނަ އަހަރު ނިމިގެން ދިޔައިރު

އަށް

ފިލިޕިންސްގެ

މެނީލާގައި

ބޭއްވި

ރާއްޖެއާއި ރިޕަބްލިކް އޮފް ފިލިޕީންސްއާ ދެމެދުވަނީ ވައިގެ
ދަތުރުފަތުރާއި ބެހޭ މަޝްވަރާތައް ކުރެވި މެމޮރަންޑަމް އޮފް
އަންޑަސްޓޭންޑިންގއެއްގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ .ފިލިޕީންސުން
ރާއްޖެއަށް

ޒިޔާރަތްކުރާ

ފަތުރުވެރިންނާއި،

ރާއްޖޭގައި

މަސައްކަތްކުރާ ޕިލިޕީންސްގެ ރައްޔިތުންގެ އަދަދު އަހަރުން

021

ދެ ޤައުމު ދެމެދު

މިދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ  41ފަރާތެއް ވާނެއެވެ.

މޯ ްލ ިޑވްސް ި
ސވި ްލ ޭއވިއ ަ
ޭޝން ޮއތޯރިޓީ
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އަހަރީ ރިޕޯޓް 2018

ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން އިތުރުކުރުން
ވައިގެ

ދަތުރުފަތުރުގެ

އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި

ސަލާމަތާއި

2018

ވަނަ

ރައްކާތެރިކަން
އަހަރު

ކުރެވުނު

އިންޓަނޭޝަނަލް
(އައިކެއޯ)ގެ

ސިވިލް

އޭވިއޭޝަން

އެއާވާދިނަސްއާގުޅޭ

ސްޓޭންޑާރޑްސްތައް

މަސައްކަތްތައް ބަހާލެވުނީ މައިގަނޑު  4ބަޔަކަށެވެ .އެއީ

ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި

ޤަވާއިދު ހަދައި މުތާލިއާކުރުމާއި ،އޮޑިޓްކުރުމާއި ،ވައިގެ

އެކުލަވާލެވިފައިވުމާއެކު ސެކްޝަނުން މަސައްކަތްކުރެވުނީ އެ

ދަތުރުގެ ހާދިސާތައް ތަޙްގީގު ކުރުން އަދި އެސް.އެސް.ޕީ

ޤަވާއިދުތައް މުތާލިއާ ކުރުމަށެވެ .މިގޮތުން “ MCAR-
145-

އެވެ.

އެޕްރޫވްޑް

ބޭނުންވާ

އޯގަނައިޒޭޝަން

މައިގަނޑު

މެއިންޓަނަންސް

ޤަވާއިދުތައް

އޯގަނައިޒޭޝަންސް”

މުތާލިއާކުރެވި ތިންވަނަ އިޝޫ އިންޑަސްޓްރީ ކޮމެންޓަށް

ޤަވާއިދުތައް މުޠާލިޢާކުރުން
 2018ވަނަ އަހަރު ފެށުނު އިރު ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ

ނެރެވުނެވެ.

ސަލާމަތައްޓަކައި އެއަރ ނެވިގޭޝަންސް އެންޑް އެރޮޑްރޯމް
ސެކްޝަން އިން ޤަވާއިދު ހަދައި ޑްރާފްޓް ކުރެވުނެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބައެއް ޤަވާއިދުތައް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގޮސްފައިވާގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

#

ލަނޑުދަނޑިތައް

ހާސިލްކުރެވުނު މިންވަރު

1

އެއަރ އޮޕަރޭޝަންސްގެ ރެގިއުލޭޝަން “އެމްސީއޭއާރ އެއަރ އޮޕްސް”

ކަނޑައެޅިފައިވާގޮތަށް މަސައްކަތް ނިންމުން

އަށް އިއާސާ އިން ގެނެސްފައިވާ އިސްލާހުތަކާއި އައިކާއޯގެ ސާޕްސް
އަށް އައި ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެން

މުރާޖަޢާ ކޮށް އިސްލާހު ގެނެސް

ނެރެ އާންމުކުރުން.
2

އެއަރ ކްރޫ ރެގިއުލޭޝަން “އެމް ސީ އޭ އާރ އެއަރ ކްރޫ” އަށް

ކަނޑައެޅިފައިވާގޮތަށް މަސައްކަތް ނިންމުން

އިއާސާ އިން ގެނެސްފައިވާ އިސްލާހުތައް މުރާޖަޢާ ކޮށް އިސްލާހު
ގެނެސް ނެރެ އާންމުކުރުން.
އެސްއޯޕީ ތައް ނިންމާ ކޮމްޕައިލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް

3

ފްލައިޓް އޮޕަރޭޝަންސް ގެ އެސްއޯޕީ ރިވިއުކުރުމުގެ މަސައްކަތް

4

އެއަރ އޮޕަރޭޝަންސްގެ ރެގިއުލޭޝަން “އެމްސީއޭއާރ އެއަރ އޮޕްސް”

ފްލައިޓް އޮޕަރޭޝަންސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހިންގުނު

އިންޑަސްޓްރީއަށް

ޓެކްނިކަލް ޓްރެއިނިންގ އަދި ވޯކްޝޮޕް ތަކުގައި އިންޑަސްޓްރީގެ

ފޯރުކޮށްދީ ރެގިއުލޭޝަން އިމްޕްލިމެންޓް ކުރުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކަށް

ފަންނީ މުވައްޒަފުންނަށް ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދައި ދިނުން

ގެންދެވުނު

އިމްޕްލިމެންޓް

ކުރުމަށް

ފަންނީ

އެހީތެރިކަން

ހައްލު ހޯދައިދިނުން
މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި ފަންނީ މުވައްޒަފުން މަދު ކަމާއިއެކު ވަގުތުގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވިއެވެ.
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މޯ ްލ ިޑވްސް ި
ސވި ްލ ޭއވިއ ަ
ޭޝން ޮއތޯރިޓީ

އޮޑިޓްކުރުން
އޮތޯރިޓީގެ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް އިންޑަސްޓްރީން ޢަމަލުކުރޭތޯ

އޭވިއޭޝަން ގެ ދަށުން ލައިސަންސް ކުރެވިފައިވާ ޖުމްލަ

ޕްރޮގްރާމެއް

 103ވޯޓަރ އެރޮޑްރޯމްސް ލޭންޑިންގް ސައިޓް ވެއެވެ.

ހިންގުނެވެ .މި އޮޑިޓް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ދިވެހި ހުރިހާ

މީގެތެރެއިން  10ޕްލެޓްފޯރމް ގެ އެނުއަލް އިންސްޕެކްޝަން

އެއަރލައިން ،މެއިންޓަނަންސް އޯގަނައިޒޭޝަން އަދި ޓްރެއިނިން

ހެދުން އަމާޒަކަށް ހެދުނެވެ .އަދި އިތުރު  8ވޯޓަރ އެރޯޑްރޯމް

ސްކޫލްތަކެއް މަދުވެގެން އެއްފަހަރު އޮޑިޓްކުރެވުނެވެ .ދިވެހި

އިންސްޕެކްޝަން

ބެލުމުގެ

ސިވިލް

ގޮތުން

ކޮމްޕްރިހެންސިވް

އެއަރކްރާފްޓް
އޮޑިޓްކުރުމަށް

ތެރެއިން

އޮޑިޓް

ރެޖިސްޓަރގައިވާ
ހަމަޖެހުނު

މަތިންދާބޯޓުގެ
ހުރިހާ

ބޯޓެއް

އޮޑިޓްކުރެވުނެވެ .އަދި ރޭމްޕް އިންސްޕެކްޝަންތައް ކުރުމަށް
ކަނޑައެޅިފައިވާ ޢަދަދުގެ

 83%ކުރެވުނުއިރު ،ރޭގަނޑުގެ

ސައިޓެއްގެ

އިނިޝަލް

އަދި

ފައިނަލް

ހެދުމަށްފަހު މިވޯޓަރ އެއޮރޮޑްރޯމްތަކަށް އަލަށް ލައިސަންސް
އިޝޫ ކުރެވުނެވެ.
ތިރީގައި އެވަނީ އިންސްޕެކްޓް ކުރެވިފައިވާ ވައިގެ ބަނދަރުތަކާއި
ފްލޯޓިންގ ޕްލެޓްފޯމް ތަކުގެ ލިސްޓެވެ.

އޮޑިޓްތަކުގެ  50%ކުރެވުނެވެ.
 2018ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ރާއްޖޭގައި އޮޕަރޭޓް ކުރެވޭ
 12އެއަރޕޯޓެއްގެ އިންސްޕެކްޝަން ހެދިފައި ވެއެވެ.
 2018ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ރާއްޖޭގައި ސިވިލް

އިންސްޕެކްޝަން އަދި އޮޑިޓްސް
#

އެއަރޕޯޓް

އިންސްޕެކްޓްކުރި ތާރީޚް

1

ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ވައިލްޑް ލައިފް ހަޒާޑް މެނޭޖްމެންޓް

 5މާރޗް 2018

2

އައްޑޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް އެނުއަލް އިންސްޕެކްޝަން

 11ޖޫން 2018

3

ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް އެނުއަލް އިންސްޕެކްޝަން

 13މެއި 2018

4

އިފުރު އެއަރޕޯޓް އެނުއަލް އިންސްޕެކްޝަން

 4އޮކްޓޯބަރު 2018

5

ކާޑެއްދޫ އެއަރޕޯޓް އެނުއަލް އިންސްޕެކްޝަން

 15މާރޗް 2018

6

ކޫއްޑޫ އެއަރޕޯޓް އެނުއަލް އިންސްޕެކްޝަން

 13މާރޗް 2018

7

ދަރަވަންދޫ އެއަރޕޯޓް އެނުއަލް އިންސްޕެކްޝަން

 23އޮކްޓޯބަރު 2018

8

ދާލު އެއަރޕޯޓް އެނުއަލް އިންސްޕެކްޝަން

 23އޭޕްރިލް 2018

ދާލު އެއަރޕޯޓް ރަންވޭ ވިޝުއަލް އިންސްޕެކްޝަން

 12ޖުލައި 2018

024

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2018

ކައްދޫ އެއަރޕޯޓް އެނުއަލް އިންސްޕެކްޝަން

 7ނޮވެމްބަރު 2018

9

ކައްދޫ އެއަރޕޯޓް ރަންވޭ ވިޝުއަލް އިންސްޕެކްޝަން

 11ޖުލައި 2018

10

ފުވައްމުލައް އެއަރޕޯޓް ކަރެކްޓިވް އެކްޝަން ޕްލޭން

 25ފެބްރުއަރީ 2018

11

މާމިގިލި އެއަރޕޯޓް އެނުއަލް އިންސްޕެކްޝަން

 29އޭޕްރިލް 2018

12

ގޭން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް އެނުއަލް އިންސްޕެކްޝަން

 6ނޮވެމްބަރު 2018

 2018ވަނަ އަހަރު އިންސްޕެކްޓް ކުރެވުނު ފްލޯޓިންގް ޕްލެޓްފޯމް

#

 2018ވަނަ އަހަރު އިންސްޕެކްޓް ކުރެވުނު ފް ޯލޓިންގް ޕްލެޓްފޯމް

1

ޅ .މުރަވަންދޫ

2

ސޮނޭވާ ޖާނީ

3

ސަފާރީ އައިލެންޑް

4

ނ .ރަންދެލި

5

ވެލާ ޕްރިވެޓް އައިލެންޑް

6

ނ .އިރުފުށި

7

ކޮންރާޑް

8

މިރިހި އައިލެންޑް ރިސޯޓް

އެއަރޓްރެފިކް ސަރވިސަސް
1

025

އެއަރޓްރެފިކް ސަރވިސަސް –

މޯ ްލ ިޑވްސް ި
ސވި ްލ ޭއވިއ ަ
ޭޝން ޮއތޯރިޓީ

ފްލައިޓް ޮއޕަރޭޝަންގެ ސޭފްޓީ އިންސްޕެކްޝަންތައް އަދި އޮޑިޓްތައް ކުރިއަށްދިޔަ ގޮތް

ބޭސް އިންސްޕެކްޝަން
 2016ވަނަ އަހަރު އަމަލު ކުރަންފެށި އައު ގަވާއިދު (އެމް.ސީ.އޭ.އާރ .އެއަރ އޮޕްރޭޝަންސް) އާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އެއަރލައިން
ތަކުގެ އޮޕަރޭޝަން ހިންގަމުންދާކަން ކަށަވަރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ،ރެގިއުލޭޝަންސް ކޮޕްލައިންސް އޮޑިޓް ހަދައި އިސްލާހު ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް
ފާހަގަކޮށް ރަނގަޅުކުރަން އެންގުނެވެ .މިގޮތުން ،އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ،ޓީ.އެމް.އޭ .އަދި ވިލާ އެއަރ އަށް  3ފަހަރެއްގެ
މަތިން ޒިޔާރަތްކޮށް މުޅި ރެގިއުލޭޝަންގެ ކޮމްޕްލައިންސް އޮޑިޓް ފުރިހަމަ ކުރެވުނެވެ.

ޑޭންޖަރަސް ގުޑްސް އިންސްޕެކްޝަންސް
ޑޭންޖަރަސް ގުޑްސް އުފުލުމާއި ޓްރެއިނިންގ ދިނުމުގައި ސިވިލް އޭވިއޭޝަންގެ ގަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ހިނގަމުންދާކަން
ކަށަވަރުކޮށް،

އިސްލާހު ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް ފާހަގަކޮށް

ރަނގަޅުކުރުވުމުގެ ގޮތުން އެމް.އޭ.ސީ.އެލް.ގެ

ޑޭންޖަރަސް ގުޑްސް އޮޑިޓް

ނޮވެމްބަރ މަހު ހަދާ އިސްލާހުކުރަންޖެހޭ ކަންތައް ފާހަގަކޮށް ރަނގަޅުކުރަން އެންގުނެވެ.

އޭ.ޓީ.އޯ .އަދި ސިމިއުލޭޓަރ އިންސްޕެކްޝަންސް
އެޕްރޫވްޑް ޓްރެއިނިންގ އޯގަނައިޒޭޝަންސް (އޭ.ޓީ.އޯ ).ގެ އޮޕަރޭޝަން ހިނގަމުންދަނީ ގަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތަށްކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށާއި
އަދި އިސްލާހް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް ހޯދައި ރަނގަޅު ކުރުވުމުގެ ގޮތުން އޭޝިއަން އެކަޑެމީ އޮފް އެރޮނޮޓިކްސް ،ޓީ.އެމް.އޭ ،.ވިލާ އެއަރ
އަދި އައި.އޭ.އެސްގެ އޭ.ޓީ.އޯ އޮޑިޓް ކުރެވި އިސްލާހު ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް އަންގައި ރަނގަޅުކުރުވައި އަދި ވިލާ އެއަރގެ ޓްރެއިނިންގ
ތަކަށް ބޭނުންކުރާ އޭ.ޓީ.އާރ 42/72 .ސިމިއުލޭޓަރ ފެސިލިޓީ (ބެންކޮކް ،ތައިލޭންޑް) އޮޑިޓް ކުރެވުނެވެ.

ޮކކްޕިޓް އެންރޫޓް އަދި ކެބިން އެންރޫޓް އިންސްޕެކްޝަން
މަތިންދާބޯޓުގެ ކޮކްޕިޓް އިންސްޓްރުމަންޓްސް އަދި އިކްއިޕްމަންޓްސް އަދި
ޕްރޮސީޖަރ

ޕައިލަޓުން އަމަލު ކުރާ ޕްރޮސީޖަރ އާއި ކެބިން ކްރޫއިންގެ

ގަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތަށް ހުރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށާއި އިސްލާހުކުރަން ހުރި ކަންތައް ދެނެގަނެ ރަނގަޅުކުރުވުމަށްޓަކައި

ތިރީގައިވާ ގޮތަށް ކޮކްޕިޓް އެންޑް ކެބިން އެންރޫޓް އިންސްޕެކްޝަން ފުރިހަމަކޮށް އިސްލާހުކުރަން ހުރި ކަންތައް ދެނެގަނެ ރަނގަޅުކުރުވުމުގެ
މަސައްކަތް ހިންގުނެވެ.
 .1އައި.އޭ.އެސް.ގެ އޭ 1 - 320ފަހަރު
 .2އައި.އޭ.އެސް.ގެ ޑޭޝް 2 - 8ފަހަރު
 .3އައި.އޭ.އެސް .ގެޑީ.އެޗް.ސީ 1 - 6 .ފަހަރު
 .4ޓީއެމްއޭ ގެ ޑީ.އެޗް.ސީ 2 - 6 .ފަހަރު
 .5ވިލާއެއަރގެ އޭ.ޓީ.އާރު 3 42/72 .ފަހަރު
 2018ވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުއަރީ މަހު މެގަ މޯލްޑިވްސްގެ އޭ.އޯ.ސީ .ކެންސަލް ކުރުމާއި ގުޅިގެން މެގަ މޯލްޑިވްސްގެ އިންސްޕެކްޝަންތައް
ކެންސަލް ކުރެވުނެވެ.
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ސްޓޭޝަން ފެސިލިޓީ އިންސްޕެކްޝަން ( ޮޑމެސްޓިކް އަދި އިންޓަނޭޝަނަލް)
އެއަރ އޮޕަރޭޓަރުން ދަތުރުކުރާ ޑޮމެސްޓިކް އަދި އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްތަކުގައި ގްރައުންޑް ހޭންޑްލިންގ ފެސިލިޓީޒް
އަދި ޕްރޮސީޖަރސް ހުރީ ގަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތަށްކަން ކަށަވަރުކުރުމާއި އެކު

އިސްލާހުކުރަން ހުރި ކަންތައް ދެނެގަނެ

ރަނގަޅުކުރުވުމަށްޓަކައި  2018ވަނަ އަހަރަށް ތާވަލުކުރެވުނު  7ޑޮމެސްޓިކް ސްޓޭޝަން ފެސިލިޓީ އިންސްޕެކްޝަނެއްގެ
ތެރެއިން  2އިންސްޕެކްޝަނެއް ފުރިހަމަ ކުރެވި އިސްލާހުކުރަން ހުރި ކަންތައް ދެނެގަނެ ރަނގަޅުކުރުވުނެވެ .މީގެ އިތުރުން
އައި.އޭ.އެސް .އިން ދަތުރުކުރާ  2އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގެ (ޗެންޑޫ ،ޗައިނާ އަދި ޝިއާން ،ޗައިނާ) ސްޓޭޝަން ފެސިލިޓީ
އިންސްޕެކްޝަން ފުރިހަމަކޮށް އިސްލާހުކުރަން ހުރި ކަންތައް ދެނެގަނެ ރަނގަޅުކުރުވުނެވެ.

ރޭމްޕް އިންސްޕެކްޝަން
ފްލައިޓް ފުރުމަށް ތައްޔާރުވާއިރު އާއި ފްލައިޓެއް ނިމި ފަސިންޖަރުންނާއި މުދާ ބާލާ ވަގުތުގައި އެއަރސައިޑްގެ މަސައްކަތްތައް
ކުރިއަށްދަނީ އިންޓަނޭޝަނަލް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޯގަނައިޒޭޝަންގެ އޮތޯރިޓީ (އައިކާއޯ) ގެ މިންގަނޑުތަކާއި އެއްގޮތަށްކަން
ކަށަވަރު ކުރުމާއިއެކު އިސްލާހުކުރަން ހުރި ކަންތައް ދެނެގަނެ ރަނގަޅުކުރުވުމަށްޓަކައި (އެއަރލައިނަށް ދުރާލާ އެންގުމަކާއި
ނުލައި) ޑޮމެސްޓިކް އަދި އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރލައިންތަކުގެ ރޭމްޕް އިންސްޕެކްޝަންސް ހެދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް މުޅިއަހަރަށް
ބަހާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ .މިގޮތުން ތިރީގައިވާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރލައިން ތަކުގެ ރޭމްޕް އިންސްޕެކްޝަން ހަދައި
އިސްލާހުކުރަން ހުރި ކަންތައް ދެނެގަނެ ރަނގަޅު ކުރުމަށް އެންގުނެވެ.
 .1އެއިރޮފްލޮޓް
 .2އެއަރ އޭޝިއާ
 .3އެއަރ އިންޑިޔާ
 .4ޗައިނާ ސަދަރން
އަދި މީގެއިތުރަށް ތިރީގައިވާ މިންވަރަށް ޑޮމެސްޓިކް އެއަރލައިންތަކުގެ ރޭމްޕް އިންސްޕެކްޝަންސް ފުރިހަމަކޮށް ރިޕޯޓް
ހަވާލުކުރެވިފައިވެއެވެ.
 .1އައި.އޭ.އެސް.ގެ އޭ 1 - 320ފަހަރު
 .2އައި.އޭ.އެސް.ގެ ޑޭޝް 2 - 8ފަހަރު
 .3އައި.އޭ.އެސް.ގެ ޑީ.އެޗް.ސީ 1 - 6.ފަހަރު
 .4ޓީ.އެމް.އޭ.ގެ ޑީ.އެޗް.ސީ 1 - .6ފަހަރު
 .5ވިލާ އެއަރގެ އޭ.ޓީ.އާރ 4 42/72 .ފަހަރު
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ވައިގެދަތުރުފަތުރުގެ ހާދިސާތައް ތަޙުޤީޤުކުރުން
ހެދުމާއި

ޚާއްސަ

ސަމާލުކަން

ދޭންޖެހޭ

ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ހާދިސާތައް ތަހުގީގުކޮށް ،ރަނގަޅު

އެނަލިސިސް

ފިލާވަޅުތަކެއް ލިބިގަތުމަކީ ،އެފަދަ ހާދިސާތައް ތަކުރާރުވުން

ހާދިސާތައް ދިރާސާކޮށް ރިޕޯޓުހަދައި

ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި އެޅޭ އެންމެ މުހިންމު އެއްފިޔަވަޅެވެ .މިފަދަ

އެޅުން ހިމެނެއެވެ 2018 .ވަނަ އަހަރު އެއާވާދިނަސްއާގުޅޭ

ތަހުގީގުތައް އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި “ސޭފްޓީ ރިވިއު

 138ހާދިސާއެއް ތަހުގީގުކުރެވި 38 ،ހާދިސާގެ ތަހުގީގު

ގްރޫޕް (އެސް.އާރު.ޖީ)” ގެ މަސައްކަތްތައް ފުޅާކުރެވުނެވެ.

ނިންމުނެވެ.

އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުތައް

މިގުރޫޕުން ކުރެވުނު މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި
 2018ވަނަ އަހަރު ރިޕޯޓުކުރެވުނު ހާދިސާތަކުގެ ޓްރެންޑް
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ލައިސެންސިންގ
ވައިގެމަގުން ދަތުރުކުރާ ބޯޓުތަކަށް ސަލާމަތްތެރިކަމާއެކު ދަތުރުކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން މަސައްކަތް ކުރާ އެއަރޓްރެފިކް
ކޮންޓްރޯލަރުންގެ ލައިސަންސް އިޝޫކުރުމަކީ މިއޮތޯރިޓީ ގެ ޒިންމާއެކެވެ .މިގޮތުން  2018ވަނަ އަހަރު  43ކޮންޓްރޯލަރުން ގެ ލައިސަންސް
ގެ ވެލިޑިޓީ އައުކޮށްދީ އަދި  1ކޮންޓްރޯލަރުގެ ލައިސަންސް ގައި ރޭޓިންގް ޖަހައި

ދެވުނެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން ޖުމްލަ  40ފްލައިޓް

ކްރޫ ލައިސަންސް އަލަށް އިޝޫކޮށް 138 ،ފްލައިޓް ކްރޫ ލައިސަންސް ރިވިއުކުރެވުނެވެ.

 2018ވަނަ އަހަރު ދޫކުރެވުނު ފްލައިޓް ކްރޫ ލައިސަންސިންތަކުގެ ތަފްސީލު
#

ފްލައިޓް ކްރޫ ލައިސަންސިންގެ ނަން

ދޫކުރެވުނު އަދަދު

1

އޭ ޓީ ޕީ އެލް (އިނިޝިއަލް އިޝޫ)

4

2

އޭ ޓީ ޕީ އެލް (ރިނިއުވަލް)

77

3

ސީ ޕީ އެލް (އިނިޝިއަލް އިޝޫ)

36

4

ސީ ޕީ އެލް (ރިނިއުވަލް)

58

5

ޕީ ޕީ އެލް (އިނިޝިއަލް އިޝޫ)

0

6

ޕީ ޕީ އެލް (ރިނިއުވަލް)

3

7

އެފް ޑީ އެލް (އިނިޝިއަލް އިޝޫ)

3

8

އެފް ޑީ އެލް (ރިނިއުވަލް)

0

9

ވެލިޑޭޝަން (އިނިޝިއަލް އިޝޫ)

38

10

ވެލިޑޭޝަން (އެކްސްޓެންޝަން)

16

11

ކެބިން ކްރޫ ލައިސެންސް (އިނިޝިއަލް އިޝޫ)

51

12

ކެބިން ކްރޫ ލައިސެންސް (ރިނިއުވަލް)

41

 2018ވަނަ އަހަރު އެއްވެސް ފަރާތަކުން އޭޓީއޯ އަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އަލަށް އޭޓީއޯ ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރެވިފައެއް
ނުވެއެވެ .އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އަލަށް އޭ.އޯ.ސީ ދޫކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ .އެހެން ނަމަވެސް މަންޓާ އެއަރ އަށް އޭ.އޯ.ސީ ދިނުމަށްޓަކައި
ޑޮކިއުމަންޓް ރިވިއު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާ ،އޮޕަރޭޝަނަލް ޑެމޮންސްޓްރޭޝަންސް އަދި އިންސްޕެކްޝަންސް ހަދަން ފެށުނެވެ .އަދި
މެގަމޯޅްޑީވްސްގެ އޮޕަރޭޝަން ހުއްޓާލާފައިވާތީ ފެބްރުއަރީ  2018ގައި އޭ.އޯ.ސީ ބާތިލު ކުރެވުނެވެ.
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ރެގިއުލޭޓަރެއްގެ ދައުރު ރަނގަޅަށް އަދާކުރަމުން ގެންދިއުން
ދެފުށް ފެންނަ ސިޔާސަތު

އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން

ރެގިއުލޭޓަރެއްގެ ދައުރު ރަނގަޅުގޮތުގައި އަދާކުރެވޭނީ ދެފުށް

އޮތޯރިޓީއާއި ސަރަހައްދީ އަދި ބައިނަލް އަގުވާމީ އެހެނިހެން

ފެންނަ އުސޫލުތަކެއް ޤާއިމުކުރެވިގެންނެވެ.

ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކާއި އޮންނަގުޅުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށާއި،

ދެފުށް

ފެންނަ

އުސޫލުތައް

ކުރިއެރުވުމަށް

ކުރެވުނު

ތެރޭގައި

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ޑްރޯން

އަގުވާމީ ތަޖުރިބާ ހިއްސާކުރުމަށްޓަކައި އެއަރނެވިގޭޝަންސް

އޮޕަރޭޝަންއަށް އަމާޒުކޮށް ރެގިއުލޭޝަން ޑްރާފްޓް ކުރެވި،

އެންޑް އެރޮޑްރޯމް ސެކްޝަންގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވުމަށް

މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ މަޝްވަރާކުރުމުގެ މަރުހަލާއެވެ .ހަމަމިއާއި

ކަނޑައެޅުނު އައިކާއޯގެ މީޓިންގްސް ތަކުގައި  2018ވަނަ

އެކު އޭޑީއެސްބީ (އޮޓޮމެޓިކް ޑިޕެންޑަންޓް ސާރވެއިލަންސް

އަހަރު ބައިވެރިވެވުނުކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ .މީގެ ތެރޭގައި

ރާއްޖޭގެ

އެއަރސްޕޭސްގައި

އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ގެ ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި ބޭއްވޭ އަޕްރާސްޓް

މައުލޫމާތު

އޮޕަރޭޓަރުންނާއި

އެޕެންޕަރގް

މަސައްކަތްތަކުގެ

ބްރޯޑްކާސްޓް)

ގެ

އިމްޕްލިމަންޓް

ޚިދްމަތް

ކުރުމުގެ

ހިއްސާކުރެވި އެކަމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރަން ފެށުނެވެ.
މިގޮތުން

މީޓިންގްއެއް

2

ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާއި

އެކު

ސަލާމަތާއި

މީޓިންގް،

ރައްކާތެރިކަން

އޭޓީއެމް

ކަށަވަރުކުރުމުގައި

ސަބްގްރޫޕް

މީޓިންގް،

ބައިނަލް

މީޓިންގް ،އަދި އެރޮޑްރޯމް އޮޕަރޭޝަން އެންޑް ޕްލޭނިންގް
ވޯކްޝޮޕ މީޓިންގް ހިމެނެއެވެ.

ބޭއްވުނެވެ .އޭޑީއެސްބީ ގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއަރސްޕޭސްގައި
ފުލްކޮށް

އިމްޕްލިމެންޓް

ކުރެވޭނޭ

ގޮތުގައި

ތާރީޚެއްގެ

 2020ބެލުމަށް މެމްބަރުންގެ މެދުގައިނިންމުނެވެ .އަދި
އިންޑަސްޓްރީއާ ސެކްޝަންތަކާއި އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ
ގޮތުން އޮތޯރިޓީގެ ގިނަ ޓްރެއިނިންތަކެއްގައި އިންޑަސްޓްރީގެ
ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް ފުރުޞަތުދެވުނެވެ.

އެފިޝެންޓް އޯގަނައިޒޭޝަން
އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް
އޮތޯރިޓީގެ

ޕްރޮފެޝަނަލިޒަމް

އިންސާނީވަސީލަތްތައް

މަސައްކަތްތަކެއް

ނިމުނު

ސެކްޝަން ތެރޭގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތް ސެކްޝަން ގެ

އިރު އޮތޯރިޓީގެ ހުރިހާ އިންސްޕެކްޓަރުންވަނީ އައިކާއޯއިން

ހުރިހާ ސްޓާފުންނަށް އެނގޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަ ޖެއްސުމުގެ

ޓްރެއިނިން

ގޮތުން އީމެއިލުން ކުރެވޭ މުއާމަލާތްތައް ހުރިހާ ބޭފުޅުން ނަށް

ސްކީމްގެ ތެރެއިން ކުރުމުއްދަތުގެ ކޯސްތައް ހިންގުނެވެ .އަދި

ފެންނަ ގޮތަށް ކުރަން އެއްބަސްވެ އެގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރަން

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑެތި އޯގަނައިޒޭޝަންތަކުގައި އޮޑިޓްކުރުމުގެ

ފެށުނެވެ.

ލާޒިމުކުރާ

ކުރެވި

ތަމްރީނު

2018

ކުރިއެރުވުމަށް
ވަނަ

ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ.

އަހަރު

ގިނަ

ސެކްޝަންތެރޭގައި

ޕްރޮފެޝަނަލިޒަމް

ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި

މި

އަމަލީ ތަޖުރިބާ ދެވުނެވެ.

030

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2018

ސފްޓްވެއާ ސިސްޓަމް ޤާއިމްކުރުން
ޮ

ތަމްރީނު ދިނުމުގެ ސިޔާސަތު

މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރަށް ހަލުވިކަމާއެކު އަންނަމުންދާ

މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމަކީ މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން

އޮތޯރިޓީގެ

އޮތޯރިޓީ އިން އަބަދުވެސް އަހައްމިއްޔަތުކަންދޭ ކަމެކެވެ.

ޒަމާނީކުރުމަކީ

މި ގޮތުން 2018 ،ވަނަ އަހަރުވެސް  16ތަމްރީނު

މުހިންމުކަމެކެވެ .ކަރުދާސް ޗެކްލިސްޓްތައް ދޫކޮށް ސޮފްޓްވެއާ

ޕްރޮގްރާމުގައާއި

ކޮންފަރެންސް/ބައްދަލުވުންތަކުގައި

ސިސްޓަމްތަކުގެ އެފިޝަންސީ ލިބިގަންނަންޖެހެއެވެ .އަދި

އޮތޯރިޓީގެ ގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކޮށްފައިވެއެވެ.

ބަދަލުތަކާއި

ކުރިއެރުންތަކާ

ސިސްޓަމްތައްވެސް

އެއްވަރަށް

ހަރުދަނާކޮށް

20

މިފަދަ ނިޒާމުތަކުން ލިބިގެންދާ ސަލާމަތީ ފައިދާތައް ދިވެހި
އެއާލައިންތަކާއި

ދަތުރުވެރިންނަށް

ފޯރުކޮށްދޭންޖެހެއެވެ.

މި ގޮތުން  2018ވަނަ އަހަރު “ސޭފްޓީ މެނޭޖްމަންޓް
ސޮފްޓްވެއަރ” އެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއި
ކުރެވި މަސައްކަތްތައް ފެށުނެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭއްވުނު ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް
ތަމްރީނުގެ ނަން

މުއްދަތު

މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު

ނސަރކުރި
ސްޕޮ ް
ފަރާތް

އިންޓްރޮޑަކްޝަން ޓު އޭ.ޓީ.ސީ

 20 -– 9ސެޕްޓެމްބަރ 2018

 1އަދި އިންޑަސްޓްރީ

ސީ.އޭ.އޭ

ބައިވެރިން
ޑޭންޖަރަސް ގުޑްސް ޓްރެއިނިންގ

 29 –- 25ނޮވެމްބަރ 2018

4

ސީ.އޭ.އޭ

ފްލައިޓް ޓައިމް ލިމިޓޭޝަން ޓްރެއިނިންގ

 22 –- 21ނޮވެމްބަރ 2018

5

ސީ.އޭ.އޭ

ސޭފްޓީ އޯވާސައިޓް އިންސްޕެކްޓަރ ޓްރެއިނިންގ

 15 –- 12ނޮވެމްބަރ 2018

 2އަދި އިންޑަސްޓްރީ

ސީ.އޭ.އޭ

އެއިރޯޑްރޯމް

031

ބައިވެރިން

ސްޓޭޓް ސޭފްޓީ ޕްރޮގްރާމް

 23 –- 21އޮކްޓޯބަރ 2018

11

ސީ.އޭ.އޭ

އެކްސިޑެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޓްރެއިނިންގ

 31 –- 29އޮކްޓޯބަރ 2018

13

ސީ.އޭ.އޭ

އެސް.އެމް.އެސް.

 13 –- 11ޑިސެމްބަރ 2018

އި ން ޑަ ސް ޓް ރީ

ސީ.އޭ.އޭ

 18 –- 16ޑިސެމްބަރ 2018

ބައިވެރިން

މޯ ްލ ިޑވްސް ި
ސވި ްލ ޭއވިއ ަ
ޭޝން ޮއތޯރިޓީ

ދިވެހިރާއްޖޭން ބޭރުގައި ބޭއްވުނު ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް
ތަމްރީނުގެ ނަން

މުއްދަތު

މު ވަ އް ޒަ ފު ން ގެ
އަދަދު

ނސަރކުރި
ސްޕޮ ް
ފަރާތް

ބޭއްވުނުތަން

 ICAOވޯކްޝޮޕް އޮން ނެޝަނަލް އޭވިއޭޝަން

 10 - 9މޭ 2018

1

ސީ.އޭ.އޭ

ބެންކޮކް،
ތައިލެންޑް

ސޭފްޓީ ޕްލޭން ޑެވެލޮޕްމަންޓް
20.6 EASA

އެސް.އެމް.އެސް .އެންޑް

 26ޖޫން  7 -ޖުލައި

އެސް.އެސް.ޕީ .އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ޓްރެއިނިންގ

2018

އިންޑޮނޭޝިއާ ފެލޯޝިޕް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް:

 7 - 3ސެޕްޓެމްބަރ

ރޭމްޕް ސޭފްޓީ އެވެއާނަސް

2018

1

ސީ.އޭ.އޭ

ނިއު ދެއްލީ،
އިންޑިއާ

1

ސީ  .އޭ  .އޭ ،

ބާލީ،

އި ން ޑޮ ނޭ ޝި އާ

އިންޑޮނޭޝިއާ

ސަރުކާރު
ކޮމާޝަލް

އެއަރ

ޓްރާންސްޕޯޓް

ސޭފްޓީ

 19ނޮވެމްބަރ 7 -

އިންވެސްޓިގޭޝަން

ޑިސެމްބަރ 2018

ހިއުމަން ފެކްޓާރ އިން އޭވިއޭޝަން ވޯކްޝޮޕް

 30 - 26ނޮވެމްބަރ

1

ސީ.އޭ.އޭ

ލެ ބޯގެޓް،
ފްރާންސް

1

ސީ.އޭ.އޭ

ސިންގަޕޯރ

2018
އެކްސިޑެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން ކޯސް

 24 - 18ނޮވެމްބަރ

4

2018
އޭވިއޭޝަން މެޑިސިން ރިފްރެޝަރ ކޯސް

 23 - 19ނޮވެމްބަރ

ސީ  .އޭ  .އޭ ،
EASA

1

ސީ.އޭ.އޭ

2018
 ICAOސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ ސީނިއަރ

 7 - 3ޑިސެމްބަރ

އެންޑް މިޑްލް މެނޭޖަރ ޓްރެއިނިންގ ކޯސް:

2018

މެނޭޖިންގ ކޮމްޕްލައެންސް އޮފް  ICAOއެސް.

ލޮންޑޮން ،ޔޫކޭ

ބެންކޮކް،
ތައިލެންޑް

1

ސީ.އޭ.އޭ

ކުއަލަ
ލަމްޕޫރ،
މެލޭޝިއާ

އޭ.އާރް.ޕީ

032

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2018

ދިވެހިރާއްޖޭން ބޭރުގައި ބޭއްވުނު ޮކންފަރެންސް އަދި ބައްދަލުވުންތައް
ތަމްރީނުގެ ނަން

މުއްދަތު

މު ވަ އް ޒަ ފު ން ގެ
އަދަދު

ނސަރކުރި
ސްޕޮ ް
ފަރާތް

ބޭއްވުނުތަން

ސާރީ  21ވޯކިންގ ގްރޫޕް މީޓިންގ

 9 –- 5ފެބްރުއަރީ

1

ސީ.އޭ.އޭ

ނޭޕާލް

2018
ސިންގަޕޯރ

އެއަރޝޯ

އެންޑް

އޭވިއޭޝަން

ލީޑާޝިޕް ސަމިޓް
އެއަރ

ސާވިސަސް

 6 - 4ފެބްރުއަރީ

1

ސީ.އޭ.އޭ

ސިންގަޕޯރ

2018
އެގްރީމަންޓް

ބިޓްވީން

 6 - 4ފެބްރުއަރީ

މޯލްޑިވްސް އެންޑް ސިންގަޕޯރ

2018

ސާރީ  M / 145އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ވޯކްޝޮޕް

23 –- 18

1

1

ފެބްރުއަރީ 2018
7ވަނަ ސާރީ  Mވޯކިންގ ގްރޫޕް މީޓިންގ

 - 25ފެބްރުއަރީ –

1

ސީ.އޭ.އޭ

ސިންގަޕޯރ

ސީ  .އޭ  .އޭ ،

ކޮލޮމްބޯ ،ސްރީ

EASA

ލަންކާ

ސީ.އޭ.އޭ

ކަތްމަންޑޫ،
ނޭޕާލް

 1މާރޗް 2018
12ވަނަ ސާރީ ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީ މީޓިންގ

 6މާރޗް 2018

2

ސީ.އޭ.އޭ

އީޔޫ-ސައުތް އޭޝިއާ އޭވިއޭޝަން ޕާޓްނާޝިޕް

 7މާރޗް 2018

2

ސީ.އޭ.އޭ

ބެންކޮކް،
ތައިލެންޑް

ޕްރޮޖެކްޓް – 2ވަނަ މެނޭޖްމެންޓް ބޯޑް މީޓިންގ
މޯލްޑިވްސް – ފިލިޕީންސް އެއަރ ސާރވިސަސް
ކޮންސަލްޓޭޝަންސް މީޓިންގ

2018

ސާރީ އެސް.އެމް.އެސް .ފޯރ ޕާޓް  145އެންޑް

 22 –- 18ޖޫން

ޕާޓް M

2018

ސެކަންޑް

މީޓިންގ

އޮފް

ދަ

އޮޕަރޭޝަންސް އެންޑް ޕްލޭނިންގ ސަބް-ގްރޫޕް

033

ތައިލެންޑް
 17 –- 16އޭޕްރިލް

އެއިރޯޑްރޯމް

ބެންކޮކް،

 29 -– 27ޖޫން
2018

4

ސީ.އޭ.އޭ

މެނިލާ،
ފިލިޕީންސް

1

ސީ.އޭ.އޭ

ކޮލޮމްބޯ ،ސްރީ
ލަންކާ

2

ސީ.އޭ.އޭ

ބެންކޮކް،
ތައިލެންޑް

މޯ ްލ ިޑވްސް ި
ސވި ްލ ޭއވިއ ަ
ޭޝން ޮއތޯރިޓީ

29ވަނަ މީޓިންގ އޮފް ދަ އޭޝިއާ/ޕެސިފިކް
އެއަރ

ނެވިގޭޝަން

ޕްލޭނިންގ

އެންޑް

5 –- 3

1

ސީ.އޭ.އޭ

ސެޕްޓެމްބަރ 2018

ބެންކޮކް،
ތައިލެންޑް

އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ރީޖަނަލް ގްރޫޕް
8ވަނަ މީޓިންގ އޮފް ދަ ރީޖަނަލް އޭވިއޭޝަން

7 –- 6

ސޭފްޓީ ގްރޫޕް-އޭޝިއާ އެންޑް ޕެސިފިކް ރީޖަންސް

ސެޕްޓެމްބަރ 2018

13ވަނަ

ICAO

ނެވިގޭޝަން

އެއަރ

 19 –- 9އޮކްޓޯބަރ

ކޮންފަރެންސް

2018

އީޔޫ-ސައުތް އޭޝިއާ އޭވިއޭޝަން ޕާޓްނާޝިޕް

20 –- 19

ޕްރޮޖެކްޓް – ފީސެބިލިޓީ ސްޓަޑީ ރިވިއު މީޓިންގ

ސެޕްޓެމްބަރ 2018

2ވަނަ

ސާރީ

ޕާޓް

66

އެންޑް

147

އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން

55ވަނަ

ކޮންފަރެންސް

28 –- 24

1

ސީ.އޭ.އޭ

ބެންކޮކް،
ތައިލެންޑް

1

ސީ.އޭ.އޭ

މޮންޓްރިއަލް،
ކެނެޑާ

1

ސީ.އޭ.އޭ

ބެންކޮކް،
ތައިލެންޑް

1

ސީ.އޭ.އޭ

ޕާކިސްތާން

ސެޕްޓެމްބަރ 2018

އޮފް

ޑިރެކްޓާރސް

26 –- 22

ޖެނެރަލް އޮފް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން

އޮކްޓޯބަރ 2018

ސާރީ ޕާޓް  66އެންޑް ޕާޓް  147ސެމިނާރ

 30ނޮވެމްބަރ – 5

2

1

ޑިސެމްބަރ 2018

މީޓިންގ ވިތް އަބޫ ދާބީ ފަންޑް ފޯ ޑެވެލޮޕްމަންޓް

29 –- 26
ޑިސެމްބަރ 2018

4

ސީ.އޭ.އޭ

ނާދީ ،ފީޖީ

ސީ  .އޭ  .އޭ ،

ދާކާ،

EASA

ބަންގްލަދޭޝް

ސީ.އޭ.އޭ /އަބޫ

އަބޫ ދާބީ

ދާބީ ސަރުކާރު

034
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ރގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން
ތަމްރީނު ޕް ޮ

035

މޯ ްލ ިޑވްސް ި
ސވި ްލ ޭއވިއ ަ
ޭޝން ޮއތޯރިޓީ

036

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2018

 2018ވަނަ އަހަރު ހިނގާފައިވާ އެކްސިޑެންޓް އަދި އިންސިޑެންޓް ތައް

 2018ވަނަ އަހަރު  2ސީރިއަސް އިންސިޑެންޓާއި  293އިންސިޑެންޓް ހިނގާފައިވެއެވެ.

 2018ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހިނގައިދިޔަ އިންސިޑެންޓްތައް

◄ ◄ 7ޖުލައި  2018ގައި އެއަރ ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް

◄ ◄  7ސެޕްޓެންބަރު  2018ޓްރެވެންޑަމް އިންޓަރނޭޝަނަލް

އެއަރޕޯޓްގެ ޓެކްސީވޭ ސީ އިން އެޕްރޮންއަށް ވަންނަންއައި

އެއަރޕޯޓުން ފުރައިގެން ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް

އޭޝިއަރ އެކްސް ގެ  9M-XXCގެ ފިޔަގަނޑު ،އޭރު

އެއަރޕޯޓަށް ދަތުރުކުރި އެއަރ އިންޑިއާ ގެ ބޯޓެއް

ފުރަން ތައްޔާރުވެފައިއޮތް ޤަތަރު އެއަރވޭސް A7-

ވެލާނާ

އަލަށް

 ALLގެ ހޮރިޒޮންޓަލް ސްޓެބަލައިޒަރގައި ޖެހި ދިމާވި

ހަދަމުންދާ

ރަންވޭގައި

އޮޅިގެން

ޖެއްސުމާގުޅިގެން

ސީރިއަސް އިންސިޑެންޓް ތަހުގީގުކޮށް ޕްރިލިމިނަރީ

ދިމާވި

ރިޕޯޓް ވަނީ  2018ވަނަ އަހަރު ނެރެވިފައެވެ .އަދި މި

މަސައްކަތް  2018ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރެވުނެވެ.

އެކްސިޑެންޓުގެ ފައިނަލް ރިޕޯޓު ނެރުމަށްޓަކައި އިތުރަށް
ތަހުގީގުކޮށް ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް
2018

037

އިންޓަރނޭޝަނަލް

އެއަރޕޯޓުގައި

ވަނަ

އަހަރުގެ

ތެރޭގައި

ކުރެވުނެވެ.

ސީރިއަސް

އިންސިޑެންޓް

ތަހުގީގުކުރުމުގެ

މޯ ްލ ިޑވްސް ި
ސވި ްލ ޭއވިއ ަ
ޭޝން ޮއތޯރިޓީ
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އަހަރީ ރިޕޯޓް 2018

 2018ވަނަ އަހަރުގެ ބައިނަލް އަޤްވާމީ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ދުވަސް (އައިކާއޯ ޑޭ)
ފާހަގަކުރުން

 1996އިން ފެށިގެން ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީ
އިން ވަނީ  7ޑިސެމްބަރ އަކީ ބައިނަލް އަޤްވާމީ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން
ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ޤާއިމް ކޮށްފައެވެ .މިދުވަހަކީ ބައިނަލް އަޤްވާމީ
ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޯގަނައިޒޭޝަންތަކުން  7ޑިސެމްބަރ  1994އިން
ފެށިގެން ފާހަގަ ކުރަމުން އަންނަ ދުވަހެކެވެ .އެއީ ކޮންވެންޝަން އޮން
އިންޓަރނޭޝަނަލް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ސޮއިކުރެވުނު ތާރީހުގެ 50ވަނަ
އަހަރީ ދުވަހެވެ 7 .ޑިސެންބަރު  2018ގައި ދަރުބާރުގޭގައިވަނީ
މިދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށްޓަކައި ޑިނަރ ނައިޓެއް ބާއްވާފައެވެ .މި ޑިނަރ
ނައިޓްގައި ރާއްޖޭގައި ހުރިހާ އެއަރ ލައިން ތަކާއި ޓިކެޓް އެޖެންސީތަކާއި
އޭވިއޭޝަންއާ ގުޅުންހުރި ޚިދުމަތްދޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކާއި ދައުލަތުގެ ބައެއް
އިސްވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ .އަދި އޮތޯރިޓީގެ ހިންގެވުމާ
ހަވާލުވެ ވަޑައިގެން ހުންނެވި މިނިސްޓަރ އަލްފާޟިލާ އައިޝަތް ނަހުލާ
އަދި މި އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ.
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މޯ ްލ ިޑވްސް ި
ސވި ްލ ޭއވިއ ަ
ޭޝން ޮއތޯރިޓީ

ރިޕޯޓް ނިންމުން
މި

އޮތޯރިޓީގެ

ފަރާތްތަކެއްގެ

މަސައްކަތްތައް
އެހީތެރިކަމާއި

ހިންގާ

ބެލެހެއްޓުމުގައި

އެއްބާރުލުން

ގިނަ

ލިބިފައިވެއެވެ.

މިފަރާތްތަކަށް ޙައްޤު ޝުކުރު ދެންނެވުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ
އުފަލެކެވެ.
މިގޮތުން އެންމެފުރަތަމަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް
ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ.

ހަމައެއާއެކު

މިދާއިރާ

ތަރައްޤީ

ކުރުމަށް

ސަރުކާރުން ބަހައްޓަވާ ސަމާލުކަމާއި ދެއްވާ އިރުޝާދަށްޓަކައި
ސަރުކާރަށް ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ .އަދި އޮތޯރިޓީ ހިންގެވުމާއި ޙަވާލުވެ
ހުންނެވި މިނިސްޓަރ ދެއްވާފައިވާ ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ފާހަގަކޮށް
އިޚްލާޞްތެރި ކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ .މީގެ އިތުރުން މި
އޮތޯރިޓީގެ އެހެނިހެން ވެރިންނާއި އެންމެހާ މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް
ޝުކުރުވެރިވަމެވެ .އެބޭފުޅުންގެ ހީވާގިކަމާއި ކަމަށް ކަމޭހިތްތެވުމާއި
ގެންގުޅުއްވާ އެކުވެރިކަމުގެ ވިސްނުން ފާހަގަކޮށްލަމުންނެވެ .އަދި
ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން
އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ލިބިފައިވާތީއެވެ.
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މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ  2018ވަނަ އަހަރުގެ މލީ ބަޔންތަކަށް
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަ ްލ ދޭ ރިޕޯޓު
ދިވެހިރއްޖޭ ެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔއަށއި ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށއި ،މޯލްޑިވްސް ސިވިލް
އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް
ތަޢރަފު
ނންބަރު ( 4/2007އޮޑިޓް ޤނޫނު) ގެ ދަށުން އޮޑިޓް ކުރެވުނު މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން
މި ރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަކީ ޤނޫނު ަ
އޮތޯރިޓީގެ  31ޑިސެންބަރު  2018ގައި ނިމުނު މލީ އަހަރުގެ އަހަރީ މލީ ބަޔންތަކމެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް
ބަޔންކުރުމއި ،އޮތޯރިޓީގެ  2018ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން
އޮތޯރިޓީއަށް ފސްކޮށްދެއްވި ަބޖެޓ އެއްގޮތަށް ،އޮތޯރިޓީގެ މަޤުޞަދުތައް ޙޞިލްވ ގޮތަށް ،ބަޖެޓުގައި ކަނޑައެޅިފައިވ
ރދުކުރުމަށް ކަނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ އއި ،އޮތޯރި ީޓގެ މލީ ކަންކަން ހިންގ
ކަންތައްތަކަށް ،ބަޖެޓުގައި ޚަ ަ
ނބަރު ( 3/2006ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ޤނޫނު) އއި ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ގަވއިދއި
ބަލަހައްޓފައި ަވނީ ޤނޫނު ނަ ް
އެއްގޮތަށްތޯ ަބލައި ،އެއަށް ޢަ ަމލުކުރެވިފައިވ މިންވަރމެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔން ުކރުމއި ،އިޞްލޙު ކުރަން
ޖެހޭކަމަށް އޮޑިޓުގައި ފހަގަކުރެވުނު ކަންކަމމެދު އިޞްލޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި ޤނޫނު ނަންބަރު ( 3/2006ދައުލަތުގެ
ރޓީގެ މލީ ޒިންމދރު ވެރިޔ (ޗީފް
މލިއްޔަތުގެ ޤނޫނު) ގެ ަ 36ވނަ މއްދގެ (ހ) އއި އެއްގޮތްވ ގޮތުގެ މަތިން އޮތޯ ި
ނ
އެގްޒެކްޓިވް) އަށް ހު ަށހެޅުމއެކު ،ދިވެހިރއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔގެ ޤނޫނުއަސސީގެ  213ވަނަ މއްދގައި ބުނެފައިވ ޮގތުގެ މަތި ް
އެ ކަންކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔއަށް ހުށަހެޅުމެވެ .މި ރިޕޯޓް ރައްޔިތުންނަށް ފެންނނެ ެހން މި އޮފީހުގެ
ވެބްސައިޓް  www.audit.gov.mvގައި ޝއިޢުކުރެވޭނެއެވެ.
މި ރިޕޯޓު އެކުލެވިގެންވަނީ ެދ ބަ ެއއްގެ މައްޗަށެވެ .ރިޕޯޓުގެ ފުރަތަ ަމ ބައިގައި ބަޔން ޮކށްފައިވނީ މ ީލ ބަޔންތަކުގެ ސައްޙަކަމމެދު
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތެވެ .ދެވަނަ ބައިގައި ބަޔންކޮށްފައިވނީ ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ޤނޫނއި ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތު ެގ
ގަވއިދަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވ ިމންވަރއި ،އޮތޯރިޓީގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރުމުގައި ،އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުގެ ނިންމުންތަކ އެއްގޮތަ ްށ
ޢަމަލުކޮށްފައިވ މިންވަރމެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތެވެ.

ދިވެހިރއްޖެ .މލެ ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ،ޣޒީ ބިލްޑިންގ ( 1ވަނަ ފަންގިފިލ)،
ފޯން 3323939 :ފެކްސް 3316430 :އީ-މެއިލް info@audit.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.audit.gov.mv :
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މި ރިޕޯޓއެކު ޞަފުޙ  7ން  19އަށް ހިމެނިފައިވ އޮތޯރިޓީގެ  31ޑިސެންބަރު  2018ގައި ނިމުނު މލީ އަހަރުގެ އަހަރީ
ރވުނު ބަޖެޓއި އެ ބަ ެޖޓުން
މލީ ބަޔންތަކުގައި ހިމެނޭ ަފއިސ ލިބުނު ގޮތއި ހޭދަކުރެ ުވނު ގޮތުގެ ބަޔނއި ،ފސްކު ެ
ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔނއި ،މި ބަޔންތަކ ގުޅޭ ތަފްޞީލު ނޯޓު ަތއް ވަނީ މި އޮފީހުން ބަލައި އޮޑިޓް ކޮށްފައެވެ .މީގެ އިތުރުން،
މި ރިޕޯޓއެކު ޞަފުޙ  20ން  22އަށް ހިމެނިފައިވ ،މިލްކިއްޔތުގެ ބަޔނއި މލީ ޒިންމތަކުގެ ބަޔނއި އެ ބަޔންތަކ ގުޅޭ
ނންޖެހޭ ވަރުގެ މައްސަލައެއް
ނޯޓްތައްވެސް ވނީ މި އޮފީހުން ބަލައި އޮޑިޓް ކޮށްފައެވެ .މި ބަޔންތަކުގައި އޮޑިޓް ރިޕޯޓަށް އަން ަ
ފހަގަކުރެވިފައިވނަމަ ،މި ރިޕޯޓްގެ ދެވަނަބައި "ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ޤނޫނއި ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ގަވއިދ އެއްގޮތަށް
ޢަމަލުކުރެވިފައިވ މިންވަރމެދު ދެކޭގޮތް ބަޔންކުރ ރިޕޯޓް" ގައި ފހަގަކުރެވިފައިވނެއެވެ.
މި ރިޕޯޓުގައި ފހަގަކުރެވިފައިވ ކަންތައްތައް އޮތޯރިޓީގެ އިސްވެރިންނ މަޝްވަރކުރެވިފައިވކަން ފހަގަކޮށް ،މި އޮޑިޓްގައި
ނށް މި ފުރުޞަތުގައި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
އެހީތެރިވެދެއްވި ހުރިހ ބޭފުޅުން ަ

މލީ ބަޔންތަކުގެ ސައްޙަކަމމެދު ދެކޭގޮތް ބަޔންކުރ ރިޕޯޓް
މލީ ބަޔންތައް ތައްޔރުކޮށް ހުށަހެޅުމުގައި މލީ ޒިންމދރު ވެރިޔ (ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް) ގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
ޤނޫނު ނަންބަރު ( 3/2006ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ޤނޫނު) އއި ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ގަވއިދއި އެއްގޮތްވ ގޮތުގެ މަތިން،
އޮތޯރިޓީގެ މލީ ކަންތައްތައް ބެލެ ެހއްޓުމއި ،އޮތޯރިޓީގެ ހިސބުތައް ަޙޤީޤަތ އެއްގޮތަށް ސައްޙަކަމއި ފުރިހަމަކަމއެކު ތައްޔރުކޮށް،
މި ހިސބުތަކ އެއްގޮތަށް ،އަދި ިމނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މލިއްޔަތބެހޭ ސަރކިއުލަރ (ނަންބަރު 4/2012
) އިން  ،ދިވެހި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސތަކުގެ މލީ ބަޔންތައް ތައްޔރުކުރުމަށް ކަނޑައަޅފައިވ އޮނިގަނޑއި އެއްގޮތަށް ،މި
އަހަރީ މލީ ބަޔންތައް އެކުލަވ ަލއި ،އޮޑިޓް ކުރުމަށް މި އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމަކީ އޮތޯރިޓީއަށް ،ދަ ުއލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ޤނޫނުގެ
ނ ކަނޑައަޅފައިވ މލީ ޒިންމދރު ވެރިޔ (ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް) ގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ .ފައިސ
 46ވަނަ މއްދގެ (ހ)ގެ ަދށު ް
ލިބުނުގޮތއި ހޭދަކުރެވުނު ޮގތުގެ ބަޔނއި ،ފސްކުރެވުނު ބަޖެޓއި އެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނުގޮތު ެގ ބަޔން" ،އިންޓަރނޭޝަނަ ްލ
ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަޑް (އިޕްސަސް) :ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ އަންޑަރ ދަ ކޭޝް ބޭސިސް އޮފް
އެކައުންޓިންގ" އއި އެއްގޮތަށް ތައްޔރުކުރުމަށް މި އޮނިގަނޑު ލޒިމްކުރެއެވެ.
އަދި މި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ،ޚިޔނތެއް ނުވަތަ އޮޅުމެއްގެ ސަބަބުން ނަމަވެސް ،މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ސައްޙަނޫން
ނޓްރޯލްތަ ްއ
ނތަކެއް ތައްޔރުކޮށް ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންވ ،އެކަށީ ެގންވ ހަރުދަނ އިންޓަރނަލް ކޮ ް
މަޢުލޫމތު ނުހި ެމނޭ މލީ ބަޔ ް
ފަރުމކޮށް ތަންފީޒުކޮށް ދެމެހެއްޓުމއި ،މުއައްސަސއަށް އެކަށީގެންވ މލީ ހިސބު ބެލެހެއްޓުމއި މލީ ބަޔންތައް އެކުލަވލުމުގެ
ސިޔސަތުތައް ޚިޔރުކޮށް ،އެ ސިޔސަތުތަކއި އެއްގޮތަށް މލީ ހިސބު ބެލެހެއްޓުމއި ،އަހަރީ މލީބަޔންތައް އެކުލަވލުމއި،
ނން ކުރނަމަ ،ޙލަތަށް ރިޢޔަތް ޮކށް އެކަށީގެންވ ައންދޒއެއް
އަދި މލީ ބަޔންތަ ްއ އެކުލަވލު ުމގައި އެއްވެސް އަންދޒއެއް ބޭ ު
ބޭނުންކުރުން ހިމެނެއެވެ.

ދިވެހިރއްޖެ .މލެ ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ،ޣޒީ ބިލްޑިންގ ( 1ވަނަ ފަންގިފިލ)،
ފޯން 3323939 :ފެކްސް 3316430 :އީ-މެއިލް info@audit.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.audit.gov.mv :
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އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ އޮތޯރިޓީގެ އަހަރީ މލީ ބަޔންތައް އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު މި މލީ ބަޔންތަކމެދު އޮޑިޓަރ
ނ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސް ޭޓންޑަ ރޑްސް
ނ މި އަހަރީ މ ީލ ބަޔންތައް އޮޑިޓްކޮށްފައިވަ ީ
ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔންކުރުމެވެ .މި އޮފީހު ް
އޮން އޮޑިޓިންގއ އެއްގޮތަށެވެ .އޮޑިޓަރުންގެ ސްލޫކީ މިންގަނޑ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމއި ،މި އަހަރީ މލީ ބަޔންތަކަކީ
މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ސައްޙަނޫން މަޢުލޫމތު ހިމެނިފައި ނުވ ،ބަޔންތަކެއްކަން އެކަށީގެންވ ޔަޤީންކަމއެކު ދެނެގަނެވޭގޮތަ ްށ
އޮޑިޓް މަސައްކަތް ރވައި ހިންގުމަށް މި ސްޓޭންޑަޑްތައް ލޒިމްކުރެއެވެ.
ނންވ
އޮޑިޓެއް އެކުލެވިގެންވަނީ މލީ ބަޔންތަކުގައި ހިމެނޭ ޢަދަ ުދތަކއި މަޢުލޫމތުތަކުގެ ސައްޙަކަން ކަ ަށވަރު ކުރުމަށްޓަކައި ބޭ ު
ނ
އިޖުރތުތަކެއް ކަނޑައަޅައި އެ އިޖުރތުތައް ފުރިހަމަކުރުމުގެ މައްޗަށެވެ .މިގޮތަށް ކަނޑައަޅ އިޖުރތުތައް ބިނވެގެން ަވ ީ
އޮޑިޓަރުންގެ "ޕްރޮފެޝަނަލް ޖަޖްމަންޓް" އއި ،މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ސައްޙަނޫން މަޢުލޫމތުތައް (އޮޅުވލުންތަކއި އޮޅުންތަކުގެ
ސަބަބުން ނަމަވެސް) މލީ ބަޔންތަކުގައި ހިމެނުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް މިންވަރެއްގެ މައްޗަށެވެ .މިފަދަ ފުރުޞަތުތައް އޮތް މިންވަރު
ނ
ބެލުމުގައި ،މލީ ބަޔންތައް ަތއްޔރުކުރުމއި ހުށަހެޅުމއި ގުޅޭ ،މުއައްސަސގެ އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްތަކަށް އޮޑިޓަރު ް
ނންކޮށްފައިވ ސިޔސަތުތަކަކީ ރަނގަޅު
ރިޢޔަތްކުރުން ހިމެނެއެވެ .އަދި މލީ ބަޔންތައް ތައްޔރުކޮ ްށ ހުށަހެޅުމުގައި ބޭ ު
ސިޔސަތުތަކެއްތޯ ބެލުމއި ،މލީ ބަޔންތައް ތައްޔރުކުރުމުގައި މެނޭޖްމަންޓުން އެއްވެސް އަންދޒއެއް ބޭނުންކޮށްފައިވނަމަ ،އެ
ނ ަތއް ޖުމުލަގޮތެއްގައި ހުށަހަޅފައިވ ގޮތް ބެލުންވެސް އޮޑިޓުގައި
އަންދޒއަކީ އެކަށޭނެ އަންދޒއެއްތޯ ބެލުމއި އަދި މލީ ބަޔ ް
ހިމެނެއެވެ.
އޮޑިޓެއް އެކުލެވިގެންވަނީ ،މލީ ބަޔންތަކުގައި ހިމެނޭ ޢަދަދުތަކއި މަޢުލޫމތުތަކުގެ ސައްޙަކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ވގިދޭ ހެކިތައް
"ޓެސްޓް ބޭސިސް" އަށް ބަލައި ދިރސކުރުމުގެ މައްޗަށެވެ .އެހެންކަމަށްވުމއެކު ،އޮޑިޓްކުރެވުނު މލީ ބަޔންތަކުގައި އެކުލެވިފައި
ހުރުން އެކަށީގެންވ އެންމެހ އޮޅުންތަކއި ،އޮޅުވލުންތަކއި އޮޑިޓްކުރެވުނު މުއައްސަސގެތެރޭގައި ހުރެދނެ އެންމެހ
ހީނަރުކަންތައްތައް އޮޑިޓުގައި ފ ަހގަ ކުރެވިގެންދނެކަމަށް ބަލައި ެގން ނުވނެއެވެ.
މލީ ބަޔންތަކއިމެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔންކުރުމަށް ބޭނުންވ މިންވަރަށް އެކަށީގެންވ ހެކި ހޯދިފައިވކަމަށް މި
އޮފީހުން ޤަބޫލުކުރަމެވެ.

އަންކޮލިފައިޑް އޮޕީނިއަން
މިއޮފީހުން ދެކޭގޮތުގައި ،މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ  31ޑިސެންބަރު ަ 2018ގއި ނިމުނު މލީ އަހަރުގެ މލީ
ނ
ބަޔންތަކުގައި ހިމެނޭ "ފައިސ ލިބުނުގޮތއި ހޭދަކުރެވުނު ޮގ ުތގެ ބަޔން" އަދި "ފސްކުރެވުނު ބަޖެޓއި އެބަ ެޖޓު ް
ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔން" އަދި މި ބަޔންތަކއި ގުޅޭ ނޯޓުތަކަކީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން
އޮތޯރިޓީގެ  31ޑިސެންބަރު  2018އަށް ނިމުނު މލީ އަހަރު މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީއަށް ލިބުނު ފައިސ
އއި ،އެ ފައިސއިން ކުރެވުނު ޚަރަދއި ،މލީ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ބކީ ހުރި ފައިސ އަދި ފސްކުރެވުނު ބަޖެޓއި އެ ބަ ެޖޓުން
ނލް ޕަބް ިލކް ސެކްޓަރ އެކައުންޓިންގ
ހޭދަކުރެވުނު ގޮތް ތެދުވެރިކަމ ެއކު ޙަޤީޤަތ އެއްގޮތަށް ދައްކުވަ ިއދޭ އަދި "އިންޓަނޭޝަ ަ

ދިވެހިރއްޖެ .މލެ ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ،ޣޒީ ބިލްޑިންގ ( 1ވަނަ ފަންގިފިލ)،
ފޯން 3323939 :ފެކްސް 3316430 :އީ-މެއިލް info@audit.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.audit.gov.mv :
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ސްޓޭންޑަޑް (އިޕްސްސް) :ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ އަންޑަރ ދަ ކޭޝް ބޭސިސް އޮފް އެކައުންޓިންގ" އ އެއްގޮތަށް ތައްޔރު
ކުރެވިފައިވ މލީ ބަޔންތަކެކެވެ.

ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ޤނޫނއި ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ގަވއިދ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވ
މިންވަރމެދު ދެކޭގޮތް ބަޔންކުރ ރިޕޯޓް
ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ޤނޫނއި ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ގަވއިދަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި މޯލްޑިވްސް ސިވިލް
އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މލީ ޒިންމދރު ވެރިޔ (ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް) ގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
މލީ ބަޔންތައް ތައްޔރުކޮށް ހުށަހެޅުމ ގުޅޭގޮތުން މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މލީ ޒިންމދރު ވެރިޔ (ޗީފް
އެގްޒެކެޓިވް) އަދކުރަންޖެހޭ ކަމަށް މަތީގައި ބަޔންކޮށްފައިވ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ އިތުރުން ،ޚަރަދުކުރުމުގައި އެ އަހަރަކަށް އެ
އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުން ފސްކުރި ބަޖެޓ އެއްގޮތަށް ،އެ އޮތޯރިޓީގެ މަޤުޞަދުތައް ޙޞިލްވ ގޮތަށް ،ބަޖެޓުގައި ކަނޑައެޅިފައިވ
ކަންތައްތަކަށް ،ބަޖެޓުގައި ޚަރަ ުދކުރުމަށް ކަނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ެތރޭގައި ޚަރަދުކުރުމއި ،މލީ ކަންކަން ހިންގ ބެލެހެއްޓުމުގައި
ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ޤނޫނ ިއ ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ގަވއިދ އެއްގޮތަށް ޢަ ަމލުކުރުމަކީވެސް އޮތޯރިޓީގެ މލީ ިޒންމދރު
ވެރިޔ (ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް)ގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
މލީ ބަޔންތަކުގެ ސައްޙަކަމމެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔންކުރުމުގެ އިތުރުން އޮތޯރިޓީގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ
އެ އަހަރަށް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުން އޮތޯރިޓީއަށް ފސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓ އެއްގޮތަށްޮ ،އތޯރިޓީގެ މަ ުޤޞަދުތައް ޙޞިލްވ ގޮތަށް،
ބަޖެޓުގައި ކަނޑައެޅިފައިވ ކަންތައްތަކަށް ،ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ އއި ،އޮތޯރިޓީގެ މލީ
ނ ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ޤނޫނއި ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ގަވއިދ އެއްގޮތަށްތޯ ބަލައި ،އެއަ ްށ
ކަންކަން ހިންގ ބަލަހައްޓފައިވަ ީ
ޢަމަލުކުރެވިފައިވ މިންވަރމެދު ދެކޭގޮތް ބަޔންކުރުމަކީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.
މި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި އޮތޯރިޓީގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްފަ ިއވަނީ އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުން ބަ ެޖޓް ފސްކޮށްދެއްވި މަޤުޞަދުތައް
ނންވ ހެކި ހޯދުމުގެ ގޮ ުތން ުފރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރތުތައް ުފރިހަމަކުރުން ހިމެނެއެވެ .މި
ޙޞިލުކުރުމަށްތޯ ބެލުމަށް ބޭ ު
އިޖުރތުތަކުގެ ތެރޭގައި ދައުލަތު ެގ މލިއްޔަތުގެ ޤނޫނއި ދައުލަތު ެގ މލިއްޔަތުގެ ގަވއިދ ޚިލފަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވުމުގެ ފުރުޞަ ުތ
އޮތް މިންވަރު ވަޒަންކުރުން ހިމެނެއެވެ.
ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ޤނޫނއި ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ގަވއިދަ ްށ ޢަމަލުކުރެވިފައިވ މިންވަރމެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް
ބަޔންކުރުމަށް ބޭނުންވ ިމންވަރަށް އެކަށީގެންވ ހެކި ހޯދިފައިވ ަކމަށް މި އޮފީހުން ޤަބޫލުކުރަމެވެ.

ދިވެހިރއްޖެ .މލެ ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ،ޣޒީ ބިލްޑިންގ ( 1ވަނަ ފަންގިފިލ)،
ފޯން 3323939 :ފެކްސް 3316430 :އީ-މެއިލް info@audit.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.audit.gov.mv :
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ޤނޫނއި ގަވއިދަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވ މިންވަރމެދު ދެކޭގޮތް ބިނކުރެވުނު އަސސް
( )1ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ގަވއިދުގެ  5.19ވަނަ މއްދގެ (ހ) ގައި ބަޔންކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ ތަންތަނުން ކުރ
މަސައްކަތްތަކަށް ނުވަތަ ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ނުވަތަ ވިއްކި އެއްޗެއްގެ އަގަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސ އެކަމެއް ނިމުނު ދުވަހުން
ފެށިގެން ( )1އެކެއް މަސްދުވަސް ތެރޭގައި ހޯދަންވނެކަމަށެވެަ .އދި ކަނޑައެޅިފައިވ މުއްދަތުގައި ފައިސ ނުލިބިއްޖެނަ ަމ
ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ގަވއިދުގެ  5.21ވަނަ މއްދގައި ބަޔންކޮށްފައިވ ފިޔަވަޅުތަށް އަޅަންވނެކަމަށެވެ .ނަމަވެސް،
އޮތޯރިޓީއަށް ިލބެންޖެހޭ ފައިސ ހޯދުމަށް ފިޔަވަޅުއެޅުމއި ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވުމުގައި މިގަވއި ުދގައި ބުނެފައިވގޮ ަތ ްށ
ޢަމަލުކޮށްފައިނުވުން؛ މިގޮތުން ،އމްދނީގެ ގޮތުގައި  31މރިޗް  2019ގެ ނިޔަލަށް މެގަ ގުލޯބަލް އެއަރ ސަރވިސް
(މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ ްޑ އިން އޮތޯރިޓީއަ ްށ ލި ެބންޖެހޭ ޖުމްލަ ( 533,132ފަސް ސަ ޭތކަ ތިރީސް ތިން ހސް
ނކޮށްފައިވގޮތަށް މަސައްކަތް ކޮށް ަފއިނުވުން؛
އެއް ސަތޭކަ ތިރީސް ދޭ) ރުފިޔ ހޯދުމަށް މިގަވއިދުތަކއި ބަޔ ް

ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ޤނޫނއި ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ގަވއިދަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވ މިންވަރމެދު ދެކޭގޮތް
މި އޮފީހުން ދެކޭ ގޮތުގައި ،މައިގަނޑުގޮތެއްގައި މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ  31ޑިސެންބަރު  2018އަށް
ނިމުނު މލީ އަހަރުގެ ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ އޮތޯރިޓީ ބޯޑުން އެ އޮތޯރިޓީއަ ްށ ފސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓުގެ
މަޤުޞަދުތައް ޙޞިލްވ ގޮތަށް ،އެ ބަޖެޓުގައި ކަނޑައެޅިފައިވ ކަންތައްތަކަށް ،ބަ ެޖޓުގައި ކަނޑައެޅިފައިވ މިންވަރަށް ،ދައުލަތުގެ
މލިއްޔަތުގެ ޤނޫނއި ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ގަވއިދ އެއްގޮތަށެވެ .އަދި "ޤނޫނއި ގަވއިދަށް އަމަލުކުރެވިފައިވ މިންވަރއިމެދު
ދެކޭގޮތް ބިނކުރެވުނު އަސސް" ގެ ނަންބަރު ( )1ގައި ބަޔންކޮށްފައިވ ކަންތައް ފިޔަވައި ،މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން
ނކަމއި ،ހިންގުމުގެ ކަންކަންަ ،މއިގަނޑުގޮތެއްގައި ،ހިންގ ބަ ަލހައްޓފައި ވަނީ ދައުލަތުގެ
އޮތޯރިޓީގެ އެހެނިހެން މލީ ކަ ް
ނތަކއި ގަވއިދުތަކ އެއްގޮތަށެވެ.
މލިއްޔަތުގެ ޤނޫނއި ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ގަވއިދ އަދި ކަމގުޅުން ހުރި އެހެނިހެން ޤނޫ ު

އޮޑިޓްގައި ފހަގަކުރެވުނު މައްސަލަތަކއި އިސްލޙްކުރަން ލަފދިންގޮތް
 -1ދައުލަތައް ލިބެންޖެހޭ ފައިސ ހޯދުމަށް ފިޔަވަޅުއެޅުމއި ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވުން
ނ ަތނުން ކުރ މަސައްކަތްތަކަށް
ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ގަވއިދުގެ  5.19ވަނަ މއްދގެ (ހ) ގައި ބަޔންކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތު ެގ ތަ ް
ނުވަތަ ދެވޭ ޚިދުމަތްތަ ަކށް ނުވަ ަތ ވިއްކި އެއްޗެއްގެ އަގަށް ލިބެން ެޖހޭ ފައިސ އެކަމެއް ނިމުނު ދުވަ ުހން ފެށިގެން  1މަސްދުވަސް
ތެރޭގައި ހޯދަންވނެކަމަށެވެ .އަ ިދ ކަނޑައެޅިފައިވ މުއްދަތުގައި ފައިސ ނުލިބިއްޖެނަމަ ދައުލަތު ެގ މލިއްޔަތުގެ ގަވއިދުގެ 5.21
ވަނަ މއްދގައި ބަޔންކޮށްފައިވ ފިޔަވަޅުތަށް އަޅަންޖެހެއެވެ .މިގޮތުން ،ފައިސ ދެއްކުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވ މުއްދަތުގެ ދެތެރޭގައި
ފައިސ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށއި ފައިސ ދެއްކުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވ މުއްދަތު ހަމަވއިރު ފައިސ ނުލިބިއްޖެނަމަ 7
(ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފައިސ ދެއްކުމަށް ހަނދންކޮށްދީ ފައިސ ދައްކަންޖެހޭ ފަރތަށް ލިޔުމަކުން އެންގުމަށއި ،އަދި 7
(ހަތެއް) ދުވަސް ފއިތުވިއިރު ެވސް ފައިސ ނުދައްކ ،ފައިސ ދެއްކުމަށް އިތުރު ( 7ހަތެއް) ދުވަސް ދިނުމަށްފަހު ،އެ
މުއްދަތުގައިވެސް ފައިސ ދެއްކުމަށް ލިޔުމަކުން އެންގުމަށއި ،މި ޮގތުން ޖުމްލަ ( 14ސދަ) ުދވަ ުހގެ ފުރުޞަތު ިދނުމުންވެސް
ފައިސ ނުދައްކައިފިނަމަ ފައިސ ހޯދުމުގެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ުހށަހަޅައިގެން ކުރިއަށް ގެންދަންވނެ ކަމަށެވެ.
ދިވެހިރއްޖެ .މލެ ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ،ޣޒީ ބިލްޑިންގ ( 1ވަނަ ފަންގިފިލ)،
ފޯން 3323939 :ފެކްސް 3316430 :އީ-މެއިލް info@audit.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.audit.gov.mv :
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