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ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ރިޕޯޓަކީ  އަހަރީ  އޮތޯރިޓީގެ  އޭވިއޭޝަން  ސިވިލް  މޯލްޑިވްސް 

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 2019 

ވަނަ އަހަރު މި އޮތޯރިޓީ ހިނގާދިޔަގޮތުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓެވެ.
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2019ވަނަ އަހަރުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ދުވަސް )އައިކާއޯ ޑޭ( ފާހަގަކުރުން

2019 ވަނަ އަހަރު ހިނގާފައިވާ އެކްސިޑެންޓް އަދި އިންސިޑެންޓްތައް
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)މޯލްޑިވްސް  ނަންބަރު:2/2012  ޤާނޫނު  ގައި   2012 ޖެނުއަރީ  އޮތޯރިޓީއަކީ  މި 

މަދަނީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދަށުން  ގެ  ޤާނޫނު(  އޮތޯރިޓީގެ  އޭވިއޭޝަން  ސިވިލް 

ދަތުރުފަތުރާ  ވައިގެ  މަދަނީ  އެކަށައަޅައި،  ސިޔާސަތުތައް  ދަތުރުފަތުރުގެ  ވައިގެ 

ކަންކަން  އެ  ކަނޑައަޅައި،  ހަމަތައް  އުސޫލުތަކާއި  ޤަވާއިދުތަކާއި  އެންމެހައި  ބެހޭ 

ނުހިމެނޭ  ސަރވިސްގައި  ސިވިލް  އުފައްދާފައިވާ،  ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި  ރާވައި 

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެކެވެ. އަދި އޮތޯރިޓީއަކީ އަމިއްލަ ނަމުގައި ދަޢުވާކުރުމާއި ދަޢުވާ 

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

މުދަލުން ތަސައްރުފުކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ، އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަނީ ވައިގެ 

ހިންގާނެ  ރާވާ  ހަރުދަނާކަމާއެކު  ކަންކަން  އެންމެހައި  ގުޅުންހުރި  ދަތުރުފަތުރާއި 

ގޮތްތަކާއި އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅައި، އަދި އެ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ 

އެންމެހައި ކަންކަން ކުރާ ދައުލަތުގެ އިދާރާއެވެ. މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން 

ހުންނަވާ  ކަނޑައަޅުއްވާފައި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ހިންގަމުންދަނީ  އޮތޯރިޓީ 

މިނިސްޓަރެއްގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުންނެވެ. އަދި އޮތޯރިޓީގެ ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމަށް، 

މަސްޢޫލުވާންޖެހޭ އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޔަން 

ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ފު ރަ ާޢ ގެ ތަ ޓީ ރި ޯތ ން ޮއ ޝަ އޭ ވި ލް އޭ ސް ިސވި ވް ޑި ލް ޯމ
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ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގައި ދުނިޔޭގެ ކުރީ ސަފުގައި ތިބުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރު ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާއެކު އިޤްތިޞާދީގޮތުން 

ފައިދާކުރުވަނިވި ގޮތެއްގައި ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ސިޔާސަތާއި ޤަވާއިދުތައް 

އެކުލަވާލައި ތަރައްޤީކޮށް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން

ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން އިތުރުކުރުން

ސިނާޢަތުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ އިޚްތިޔާރުތައް ގިނަކުރުމާއެކު ނެގޭ އަގާ އެއްފެންވަރުގެ 

ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުން

ތިމާވެށީގެ ރޮނގުން ބަލާއިރު އޭވިއޭޝަން ހަރަކާތްތަކުގެ ޕަރފޯމަންސް ރަނގަޅު ކުރަމުން 

ގެންދިއުން

ރެގިއުލޭޓަރެއްގެ ދައުރު ރަނގަޅަށް އަދާކުރަމުން ގެންދިއުން

ލިބިފައިވާ ވަޞީލަތްތަކާ އެކަށޭނަ ޚިދުމަތެއް ދެވޭ އިދާރާއަކަށްވުން

އް ތަ ތު ސަ ޔާ ކް ސި ޖި ޓެ ރެ ޓް ސް

ން ޝަ މި

ން ޜަ ވި



005

ِلِه 
آ
لاُم َعلى َرُسوِل �لله،  َوَعلى �

َ
 َو�لّس

�ةُ
َ
لا

َ
ه. َو�لّص �ي

ف
� 

ً
اَركا  ُمـ�ب

ً
ا ـ�ب ّ

 َط�يِ
ً
ر� ـ�ي �ث

َ
 ك

ً
�كَ �لَحْمـُد، َحْمـد�

َ
ـا َول �ف َّ

َر�ب

. ِ
�ف �ي ْوِم �لّدِ لى �ي ٍ �إ

ْحَسا�ف اإ ْم �ب
ُ

َعه �بِ
ِه َوَم�فْ �ةَ ْصَحا�ب

أ
َو�

ބަޔާން ފަށައިގަތުމަށް ބޭނުންވަނީ ޝުކުރުގެ ބަސްތަކަކުންނެވެ. ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

އެންމެ ފުރަތަމަ އެކުލަވާލެއްވީއްސުރެ، 2019 އަހަރުގެ ފެބުރުއަރީގައި މަޤާމުން ވަކިވެ ވަޑައިގަންނަވަންދެން ބޯޑުގެ 

ޗެއަރމަނަކަށް ހުންނެވީ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ފައިޒަލްއެވެ. އެމަނިކުފާނަކީ އޭވިއޭޝަން ދާއިރާއަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ 

ދިގު މާޒީއެއް އޮތް ބޭފުޅެކެވެ. ބޯޑު ޗެއަރމަނަކަށް ހުންނަވައި އަޅުގަނޑުމެންނާއެކު އަދި އޮތޯރިޓީގެ މެނޭޖްމަންޓާއެކު 

ކުރައްވާފައިވާ ގިނަގުނަ މަސައްކަތްޕުޅުތަކާއި ޚިދުމަތްތަކަށްޓަކައި ނިހާޔަތަށް ޝުކުރު ދެންނެވުމަކީ ލިބޭ ހިތްހަމަޖެހުމެކެވެ. 

ހަމައެއާއެކު، ބޯޑުގެ ޑައިރެކްޓަރުންގެ ދައުރު ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު އަޅުގަނޑުމެންނާ ވަކިވެވަޑައިގެންނެވި އެހެން 

ބޭފުޅުންނަށްވެސް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަމެވެ. މީގެއިތުރުން، 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުއަރީ މަހުގައި ބޯޑާ 

ގުޅިވަޑައިގެންނެވި އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝަފުނީޒާއި ޑިސެމްބަރު މަހު ބޯޑާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވި އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު 

ޞާލިޙަށް ތަހުނިޔާއާއި މަރުޙަބާ ދަންނަވަމެވެ. އަޅުގަނޑުމެންނާ އަލަށް ގުޅިވަޑައިގެންނެވި މި ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން 

އެބޭފުޅުންގެ ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާގެ ދާއިރާތަކުން އޮތޯރިޓީއަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ލިބެމުންދާނެ ކަމާމެދު އަޅުގަނޑު 

ޝައްކެއް ނުކުރަމެވެ. 

އަހަރެއް ނިމި އައު އަހަރަކާ ކުރިމަތިލާއިރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިކުނޑިތަކަށް ވެރިވާ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ވިސްނުމަކީ 

އޭވިއޭޝަންއަކީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ވުނަދާނައެއްކަމެވެ. ޤައުމުތަކުގެ ބޯޑަރުތައް ހުރަސްކޮށް ތަފާތު ގިނަ މުޢާމަލާތްތަކެއް 

މިސިނާއަތަށް  އަސަރު  ބަދަލުތަކުގެ  އަންނަ  ދުނިޔެއަށް  އެހެންކަމުން  ހިނގައެވެ.  ޙަރަކާތްތަކުގައި  ސިނާޢަތުގެ  މި 

ކުރަމުންދެއެވެ. ދަތުރުފަތުރު ކޮށް އުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިތަކަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކެވެ. އެކި ސަރަޙައްދުތަކަށް އަންނަ 

އިގުތިޞާދީ ބަދަލުތަކެވެ. އެ ސަރަޙައްދުތަކުގެ އޭވިއޭޝަން ސިނާޢަތަށް ކުރަމުންދާ އަސަރުތަކެވެ. މިކަމުގެ މިސާލެއްގެ 

ގޮތުން ބޯއިން ކުންފުނިން އުފައްދާ 737 މެކްސް މަރުކާގެ ބޯޓުތަކަށް ދިމާވި މައްސަލަ ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. ދުނިޔޭގެ 

އެކި ހިސާބުތަކުގައި ދުއްވާ އެ މަރުކާގެ ހުރިހާ ބޯޓެއް އުދުހުން ހުއްޓާލަން ޖެހުމުގެ ސަބަބުން މި ސިނާޢަތަށް އެކަމުގެ 

އަސަރު ކުރިއެވެ. މި ކަމުގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެކަމުގެ ސީދާ އަސަރުތައް ކޮށްފައި ނުވި ނަމަވެސް، މިފަދަ 

ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ފިލާވަޅު ލިބިގަންނަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެމެވެ. ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީ ގެނެވޭނީ ސިޔާސަތު 

ން ޔާ ބަ ގެ  ން މަ ރ އަ ޗެ ޑު  ޯބ ގެ  ޓީ ިރ ޯތ ޮއ

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަލިމަނިކު
ބޯޑު ޗެއަރމަން 
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އިރާދަ  ދިއުމުންނެވެ.  ކުރިއަށް  ބަހައްޓައިގެން  މިކަން ސިކުނޑީގައި  ޙަރަކާތްތަކުގައި  ތަރައްގީގެ  ކުރުމާއި  ބައްޓަން 

ކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތާއިގެން ކުރިއަށްދާނީ އިސްވެދިޔަ ފިލާވަޅުތަކުން ޢިބުރަތް ލިބިގަނެ، 

އެމަގުންނެވެ.

ހަމައެއާއެކު، އަޅުގަނޑުމެންގެ ނަޒަރު ހިންގާލަންޖެހިފައިވާ އަނެއް ކަމަކީ މިދާއިރާއަށް އަލަށް ތަޢާރަފުވެގެން އަންނަ 

އައު އީޖާދުތަކާއި އައު އާލާތްތައް ޢާންމު ބޭނުންތަކާ ހިސާބަށް އަންނަ ހަލުވިކަމެވެ. ފަންނިއްޔާތުގެ މުއްސަނދިކަން 

މުޖުތަމަޢުގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ފޯރުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އައު އީޖާދުތަކުގެ ވައްތަރުތައް އިތުރުވެ އެ އީޖާދުތަކުގެ 

ސިނާޢަތަށް  އޭވިއޭޝަން  އަސަރު  ކަންކަމުގެ  މިފަދަ  ގޮސްފައެވެ.  ފުޅާވެގެން  އިތުރަށް  މިވަނީ  ބޭނުންތައްވެސް 

ކުރަމުންދެއެވެ. ޕައިލެޓަކު ނުލައި ރިމޯޓްކޮށް ދުއްވާ ޑްރޯންތައް ރެގިއުލޭޓް ކުރުމަކީ ގޮންޖެހުން ބޮޑު މަސައްކަތެކެވެ. 

ފަރުދީ ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ ޙަރަކާތްތަކުގައި މިފަދަ ފަންނިއްޔާތު ބޭނުން ކުރާއިރު ޒިންމާދާރު ނުވެއްޖެނަމަ އެކަމުގެ 

ނޭދެވޭ އަސަރު މުޖުތަމަޢަށް ފޯރަމުންދާނެއެވެ. އެގޮތުން، ބައެއް ފަރާތްތަކުން ޑްރޯން އޮޕަރޭޓް ކުރާ ގޮތްތަކުގެ ސަބަބުން 

ބައެއް މަތިންދާ ބޯޓުތަކުގެ ސަލާމަތްތެރިކަމަށް ބުރޫ އަރާ ގޮތް ދިމާވެފައި އެބަހުއްޓެވެ. އަދި ބައެއް އެއަރޕޯޓުތަކުގެ 

އޮޕަރޭޝަންތައް އެތައް ގަޑިއިރަކަށް ހުއްޓާލަން ޖެހިފައިވެސް އެބަހުއްޓެވެ. ބަވަނަ ވެފައިވާ މި ދުނިޔޭގައި ރާއްޖެއަށްވެސް 

މިފަދަ އައު އީޖާދުތައް ތަޢާރަފު ވެފައިވާއިރު، އަޅުގަނޑުމެން އަމާޒު ހިފަންވާނީ ފަރުދީ ބޭނުންތަކާއި އިޤުތިޞާދީ 

ބޭނުންތަކުގައި ޒިންމާދާރުކަމާއެކު އައު އީޖާދުތަކުގެ ބޭނުން އެންމެ ހެޔޮ ގޮތުގައި ތަންފީޒުކުރުމަށެވެ. އަދި އެފަދަ 

އާދަތައް މުޖުތަމަޢުގައި ދެމެހެއްޓުމުގެ މައްޗަށްވެސްމެވެ. 

ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ސިނާޢަތުގައި ވިޔަފާރި ކުރިއަރުވައި ކާމިޔާބު ޙާޞިލު ކުރުވޭނީ ވިޔަފާރީގެ ދެމެހެއްޓެނިވި ޕްލޭންތަކާ 

ބައްޓަން  ގޮތަށް  ފައިދާވަމުންދާނޭ  ގެންދެވޭނީ  ކުރިއަށް  ޙަރަކާތްތައް  އޭވިއޭޝަން  ސަލާމަތްތެރިކަމާއެކު  އެކުގައެވެ. 

ކުރެވިފައިވާ ވިޔަފާރި މޮޑެލްއެއްގެ މައްޗަށް ޙަރަކާތްތައް ބިނާކުރުމުންނެވެ. މިގޮތަށް، ވިޔަފާރިފައިދާ ހޯދާން އެންމެ 

ފަސޭހަ މަގަކީ ސިނާޢަތުގެ ބޭނުންތައް ދެނެގަތުމެވެ. ކޮންސިއުމަރުން އެދޭ ޚިދުމަތްތައް ދެނެގަތުމެވެ. ޚިދުމަތްތަކުގައި 

ކޮންސިއުމަރުންނާ  ދެނެގަނެ،  އެކަންކަން  ދެނެގަތުމެވެ.  ސިފަތައް  ދެކޭ  އެފަރާތްތަކުން  ބޭނުންވާކަމަށް  އެކުލެވެން 

ހަމައަށް އެދެވޭ ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދެވޭ ނަމަ ވިޔަފާރީގެ ނަފާ އިތުރުވަމުންދާނެކަމީ ޝައްކެއް އޮތް ކަމެއް ނޫނެވެ. 

ފަހުން  މި  ވިސްނާއިރު،  މިރޮނގުން  ކަމެކެވެ.  ބޭނުންތެރި  ނުހަނު  ރާވާލުމަކީ  ވިޔަފާރި  އެމަގުން  އެހެންކަމުން، 

އައިކާއޯއިންވެސް އިސްކަން ދީފައިވާ އެއްކަމަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރުދުންނަށްވެސް ވައިގެ މަގުން އުދުހުމުގެ 

ފަސޭހަތައް އިންތިޒާމުކުރުމެވެ. ހަމަ އެއާއެކު، މުޖުތަމަޢުގެ ޢާންމު ޞިއްޙަތު ތަންދޭ މިންވަރަށްވުރެ ކުޑަކޮށް ހިނގާ 

ބިނގާވެ އުޅެވޭ ނުވަތަ ޙަރަކާތްތެރިވެ އުޅެން އުނދަގޫ ފަރާތްތަކަށްވެސް އެހެން ފަސިންޖަރުންނާއި އެއްފަދައަކުން 

ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތްތައް ލިބިގަނެވޭނޭ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައި އޮތުމެވެ. އޭވިއޭޝަން ސިނާޢަތުގެ ފަރާތުން 

ފޯރުކޮށްދޭ އިޤްތިޞާދީ މަންފާގެ އިތުރުން އިޖުތިމާޢީ ފައިދާތައްވެސް ޙާޞިލުވަމުންދާނީ އޭރުންނެވެ. 

ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ޙަރަކާތްތަކަށް ނަޒަރު ހިންގާލާއިރު އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ މަސައްކަތަކީ އޮތޯރިޓީން 

ކުރިއަށް ގެންދާ އޭވިއޭޝަންއާބެހޭ އަސާސީ ޤާނޫނު އިޞްލާޙު ކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ. މިހާރު ޢަމަލު ކުރަމުންދާ މަދަނީ 

ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ އަސާސީ ޤާނޫނު “މޮޑަނައިޒް”ކޮށް ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ހަމަތަކުގެ މަތީން ޙަރަކާތްތައް 

ހިންގޭނޭ ގޮތަށް ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑު ރާވާލުމަށް ކުރެވޭ މި ބޮޑު މަސައްކަތް ފަރުވާތެރިކަމާއި ވިސްނުންތެރި ކަމާއެކު 
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ކުރިއަށްގެންދަވާ ކަމަށްޓަކައި އޮތޯރިޓީގެ އިސްވެރިންނަށް ޝުކުރު އަރިސްކުރުމާއެކު އެމަސައްކަތަށް ހިތްވަރުދެމެވެ. 

ދެމި  ބޯޑު  އޮތޯރިޓީގެ  ދިނުމުގައި  ހިތްވަރު  އެއްބާރުލުންދީ  މަސައްކަތްތަކުގައިވެސް  ބޮޑެތި  މިފަދަ  ކުރާ  އޮތޯރިޓީން 

އޮންނާނެކަން މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށްލަމެވެ. 

ހަމައެއާއެކު، ފާހަގަ ކޮށްލަން ބޭނުންވާ އަނެއް ކަމަކީ، އޮތޯރިޓީން އިންސާނީ ވަޞީލަތްތައް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ފަށާފައިވާ 

ސްކޮލަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމެވެ. އައިކާއޯއިން 2009 ވަނަ އަހަރު ފަށާފައިވާ “ނެކްސްޓް ޖެނެރޭޝަން އޮފް އޭވިއޭޝަން 

އުފެއްދުމަށް  ދިވެހީން  ދާއިރާއަށް  މި  ސަބަބުން  ޕްރޮގްރާމުގެ  މި  ވަންނަ  ދަށަށް  )އެންގެޕް(”ގެ  ޕްރޮފެޝަނަލްސް 

މިއީ ހުޅުވިގެން ދިޔަ އިތުރު ދޮރެކެވެ. މަތީ ތަޢުލީމު ޙާޞިލު ކުރުމަށް ދިވެހި ޒުވާނުންނަށް ފަހިވި އައު މަގެކެވެ. 

މިފަދަ ޕްރޮގްރާމެއް ފަރުމާކޮށް އިފުތިތާޙުކޮށްފައިވާތީ އޮތޯރިޓީގެ އިސްވެރިންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް ޝުކުރާއި ތަހާނީ 

ދަންނަވަމެވެ. އޮތޯރިޓީން ކުރާ މިފަދަ މަސައްކަތްތަކުގައި އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުން ފޯރުކޮށްދެވެން ހުރި ހުރިހާ އެހީތެރިކަމަކާއި 

އެއްބާރުލުމެއް ފޯރުކޮށްދެމުން ދާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން މި ފުރުޞަތުގައި އަރުވަމެވެ. 

އޮތޯރިޓީގެ އެންމެ އަގުބޮޑު ރައުސުލްމާލަކީ މުވައްޒަފުންކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ދެކެމެވެ. އެހެންކަމުން، އޮތޯރިޓީގެ 

މަސްޢޫލިއްޔަތު އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާކުރުމަށާއި ކުރިއެރުން ޙާޞިލުކުރުމަށް މުވައްޒަފުންގެ ޤާބިލުކަން 

އަންނަ  ސިނާޢަތަށް  މިގޮތުން  ދަމަހައްޓަންޖެހެއެވެ.  އިނާޔަތްތައްވެސް  ތަމްރީނުތަކާއި  ލިބެންޖެހޭ  ދެމެހެއްޓުމާއެކު 

މިކަމުގެ  އުޖޫރަ ދެމެހެއްޓުމަކީ  އަޅާކިޔޭ މިންވަރަކަށް މުވައްޒަފުންގެ  އެއްހަމަވާ ނުވަތަ  އަދި  އެއްގޮތްވާ  ބަދަލުތަކާ 

ތެރޭގައި ހިމެނޭ މުހިންމު ބަހާއެކެވެ. ޤާނޫނުން އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިދޭ އިދާރީ ހިންގުމާއި މާލީ މިނިވަން މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކުގެ 

ސިފަ ބިނާވެގެންވަނީ މިފަދަކަންކަން އެގޮތުގެ މަތީގައި ދެމެހެއްޓުމުގެ މައްޗަށެވެ. އެހެންކަމުން، އޮތޯރިޓީގެ އުޖޫރައިގެ 

އޮނިގަނޑު އަޅުގަނޑުމެން އެކުލަވާލީ އޮތޯރިޓީގެ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ޤާބިލު 

ފަރުދުންނަށް ވަޒީފާދީ އެފަދަ ފަރާތްތައް ވަޒީފާގައި ދެމިތިބޭނޭ ގޮތެއްގެ މަތީން އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމުގެ މައްޗަށެވެ. 

މިގޮތުން، އުޖޫރައިގެ  އޮނިގަނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ފާސްކުރެވުނީ އޮތޯރިޓީ އުފެދުމާއެކު 2012 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. 

ބަދަލުވެ،  ޙާލަތު  ސިނާޢަތުގެ  ގޮސްފައިވާއިރު،  ވޭތުވެގެން  ދުވަސްތައް  ހަމައަށް  އަހަރާ  ވަނަ   2019 އެއަށްފަހު، 

އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުމަށް ކުރެވުނު ދިރާސާތަކާއި ސިނާޢަތުގައި ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ގޮތާއި ތަފާތު ބޮޑުވެފައިވާކަމަށް 

އޮތޯރިޓީއަށް ފާހަގަ ކުރެވުނުވެ. ކަމާބެހޭ މަޝްވަރާތަކާއި ދިރާސާތަކަށްފަހު، ބޯޑުގެ ޑައިރެކްޓަރުންނަށް ޤަބޫލުކުރެވުނީ 

ިސވިލް އޭވިއަޭޝން ިސާނަޢުތަގިއ ވަިޔާފިރ ުކިރައުރަވިއ ާކިމާޔުބ 

ާޙިޞުލ ުކުރވޭނީ ވަިޔާފރީގެ ެދމެހެއެްޓިނވި ޕްލޭނަްތާކ އުެކަގއެވެ. 

ަސާލަމތެްތިރަކމާއުެކ އޭވިއަޭޝން ަޙަރާކތަްތއް ުކިރައްށ ގެނެްދވޭނީ 

ަފިއާދަވުމނާްދޭނ ޮގަތްށ ަބއަްޓން ުކެރވަިފިއވާ ވަިޔާފިރ މޮޑެލްއެއްގެ 

ަމއަްޗްށ ަޙަރާކތަްތއް ިބާނުކުރުމނެްނވެ. ިމޮގަތްށ، ވަިޔާފިރަފިއާދ 

ޯހާދން އެންމެ ަފޭސަހ ަމަގކީ ިސާނަޢުތގެ ޭބުނނަްތއް ެދެނަގުތމެވެ. 

ޮކނިްސުއަމުރން އޭެދ ިޚުދަމތަްތއް ެދެނަގުތމެވެ.
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އޮތޯރިޓީގެ އުޖޫރައިގެ އޮނިގަނޑު އިސްލާޙުކުރަން ޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. ވުމާއެކު، އޮނިގަނޑު އިސްލާޙުކޮށް 2019 

ވަނަ އަހަރު ވާނީ ނެޝަލަން ޕޭ ކޮމިޝަންގެ އެންޑޯސްމަންޓަށް ފޮނުވާފައެވެ. އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުން ޤަބޫލު ކުރާގޮތުގައި 

އިޞްލާޙު ކުރެވުނު އޮނިގަނޑަކީވެސް ކުރިންވެސް އަޅުގަނޑުމެން ޙާޞިލުކުރަން ބޭނުންވި މައިގަނޑު ލަނޑުދަނޑި 

ކަމުގައިވާ އޮތޯރިޓީގެ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ޤާބިލު ފަރުދުންނަށް ވަޒީފާދީ 

އެފަދަ ފަތާތްތައް ވަޒީފާގައި ދެމިތިބޭނޭ އިންތިޒާމު އެކުލެވިގެންވާ އޮނިގަނޑެކެވެ. 

ސިނާޢަތް ތަރައްޤީވެ ފުޅާވަމުން މިދަނީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މި ދާއިރާއަށް ދެއްވާ ޚާއްޞަ އަހަންމިއްޔަތުގެ ސަބަބުންނެވެ. 

ލަނޑުތަނޑިތަކާއި  ޕްލޭންގެ  އެކްޝަން  ސްޓްރެޓެޖިކް  ޢާންމުކުރި  ގައި   2019 އޮފީހުން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

ދާއިރާ  މި  ޕްލޭންތަކަކާއެކު  ހަރުދަނާ  ސިޔާސަތުތަކާއި  ދުރުވިސްނޭ  ފުދޭނެއެވެ.  ހެއްކަކަށް  މިކަމުގެ  އަމާޒުތައް 

ތަރައްޤީ ކުރެއްވެމުމަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްޕުޅަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހަށް ހިތުގެ ފުންމިނުން ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް 

ދާނީ އެމަނިކުފާނު ދައްކަވާ މަގުން ކުރި އެރުން ޙާޞިލު ކުރަމުން ދިވެހި ދީބަށް މަންފާ ހޯދައިދެމުންނެވެ. 

އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތް އެންމެ ގާތުން ބައްލަވާ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވަމުން ގެންދަވާ ބޭފުޅަކީ 

އޮތޯރިޓީގެ މިނިސްޓަރެވެ. އެހެންކަމުން، އަޅުގަނޑުމެންނާމެދު ބަހައްޓަވާ ގާތް ކަމަށްޓަކައި އަދި ދެއްވަމުން ދެންދަވާ 

އިރުޝާދުތަކާއި ލަފާފުޅުތަކަށްޓަކައި ވަރަށް އިޚުލާޞްތެރިކަމާއެކު އަޅުގަނޑުމެންގެ މިނިސްޓަރ އޮނަރަބަލް ޢާއިޝަތު 

ނަހުލާއަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. 

ކުރުމަށް  އިތުރު  ފައިދާ  ލިބޭ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  މިދާއިރާއިން  ކުރިއަރުވައި،  ދާއިރާ  ދަތުރުފަތުރުގެ  ވައިގެ  މަދަނީ 

ސިނާޢަތުގެ ބައިވެރިން ކުރައްވާ ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކަށްޓަކައި އެފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަމެވެ. 

އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރާނީ، ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން، މިދާއިރާގެ 

ފައިދާ އިތުރު ކުރެވޭނޭ ގޮތްތައް ބަލާ ހޯދައި އެގޮތްތަކުގެ މަތީގައެވެ. އިޤުތިޞާދީ މަންފާއާއި އިޖުތިމާޢީ ފައިދާތައް މުޅި 

މުޖުތަމަޢަށް ލިބޭނޭ ގޮތްތަކުގެ މަތީންނެވެ. މިގޮތުގެ މަތީން އަޅުގަނޑުމެން ކުރަމުން މިދާ މަސައްކަތުގައި ބަރަކާތް 

ލެއްވުން އެދި ގަދަ ކީރިތި ވަންތަ ރަޙުމާނު ވަންތަ هللا ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ހަޟުރަތުގައި ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ. 

އާމީން!
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ނިމިގެން ދިޔަ 2019 ވަނަ އަހަރު ވެސް އޭވިއޭޝަން ދާއިރާއިން ރާއްޖެ ދެކެފައިވަނީ ކުރިއެރުމާއި ފާގަތިކަމެވެ. 

އެތެރޭގެ  އަދި  ވެފައެވެ.  އިތުރު  އަދަދު ވަނީ  11.11%  ކުރި ފަސިންޖަރުންގެ  ދަތުރު  މަގުން  ބައިނަލްއަޤުވާމީ 

އުދުހުންތަކުގައި އެ އަދަދުވަނީ  %12.12 އިތުރުވެފައެވެ. ވޭތުވެދިޔަ ފަސް އަހަރުގެ ރެކޯޑުތަކަށް ބަލާއިރު އެވަރެޖް 

ގޮތެއްގައި ބައިނަލްއަޤުވާމީ މަގުން ރާއްޖެއަށް ދަތުރު ކުރާ ފަސިންޖަރުންގެ އަދަދު އަހަރެއްގެ މައްޗަށް 5.93% 

ގެ ކުރިއެރުމެއް ލިބެމުން އައިސްފައިވެއެވެ. އެ މުއްދަތުގައި އެތެރޭގެ އުދުހުންތައް ބޭނުންކުރި ފަސިންޖަރުން އަދަދު 

އެވަރެޖް ގޮތެއްގައި އަހަރެއްގެ މައްޗަށް %10.74 ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ.

ރާއްޖޭގެ ސިނާޢަތަށް ބަލާއިރު، އެތެރޭގެ އުދުހުންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އިތުރު އެއަރލައިނެއް މިދިޔަ އަހަރުވަނީ 

އިފްތިތާޙުކޮށްފައެވެ. މަންޓާ އެއަރގެ ނަމުގައި އިތުރު އެއަރ އޮޕަރޭޓަރ ސެޓްފިކެޓް )އޭ އޯ ސީ( އެއް ދޫކޮށްފައިވަނީ 

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުއަރީ މަހުގައެވެ. މިދިޔަ އަހަރު، ޤައުމީ އެއަރލައިން މޯލްޑިވިއަން ވަނީ އޮޕަރޭޝަންތައް 

ޙަރަކާތްތައް  ވޭރިއޭޝަނަކާއެކު  އޭއޯސީ  ވަނީ  ވިލާއެއަރ  ކުރަންފަށާފައެވެ.  ދަތުރު  މަންޒިލްތަކަށް  އިތުރު  ފުޅާކޮށް 

އިތުރުކޮށްފައެވެ. އަދި ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއަރވޭސް )ޓީ އެމް އޭ( ވަނީ ބޯޓުތައް އިތުރުކޮށް އޮޕަރޭޝަންތައް 

ޑޮމެސްޓިކް  ފެށުނުއިރު  އޮޕަރޭޝަންތައް  ހުޅުވައި  އެއަރޕޯޓު  އިންޓަނޭޝަނަލް  މާފަރު  ފުޅާކޮށްފައެވެ.  އިތުރަށް 

އެއަރޕޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅުދުއްފުށި އެއަރޕޯޓް ހުޅުވުނެވެ. ތިމަރަފުށި އެއަރޕޯޓް އިތުރަށް އަޕްގްރޭޑް ކުރެވިފައިވާއިރު 

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ދިޔައީ ކުރިއަށެވެ. 

އެއަރ   2 އިތުރު  ވަނީ  އަހަރު  ވަނަ   2019 ދާއިރު  ކުރަމުން  އޮޕަރޭޓް  ރާއްޖެއަށް  އެއަރލައިނަކުން   36 ޖުމުލަ 

ސާވިސަސް އެގްރީމެންޓުގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ. ބަޙުރެއިންއާއި ފިންލެންޑާއެކު މިދިޔަ އަހަރު ކުރެވުނު އެގްރީމެންޓުތަކުގެ 

ސަބަބުން ރާއްޖެއާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ދަތުރުފަތުރުގެ ވިއުގައާ ދެމެދު ގާއިމުވެފައިވާ ގުޅުން ވަނީ އިތުރަށް ފުޅާވެގެން 

ގޮސްފައެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް ދަތުރު ކުރުމަށް ލިބެން ހުރި ރޫޓްތަކާއި ފުރުޞަތުތައް އިތުރަށް ފުޅާވެގެން 

ން ޔާ ބަ ގެ  ވް ޓި ކެ ޒެ ގް ެއ ފް  ޗީ ގެ  ޓީ ރި ޯތ ޮއ

އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޖަލީލު
ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް
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ދާނެއެވެ. 

އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރ ޓްރާންޕޯޓް އެސޯސިއޭޝަން )އަޔާޓާ( އިން މިދިޔަ އަހަރު ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ “ވެލިއު އޮފް 

އެއަރޓްރާންޕޯޓް” ރިޕޯޓު ބުނާގޮތުން މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރު ފަތުރުގެ ދާއިރާއާއި އެ ދާއިރާއާ ގުޅުން ހުރި “ސަޕްލައި 

މި  އަދި  ފޯރުކޮށްދެއެވެ.  ޖީޑީޕީއަށް  ރާއްޖޭގެ  ޙިއްސާއެއް  ޑޮލަރުގެ  މިލިއަން   165 ޖުމުލަ  ހިމަނައިގެން  ޗެއިން” 

ޖީޑީޕީގެ 58.8%  ރާއްޖޭގެ  ދާއިރާއިން  ދެ  މި  އެއްކޮށްލުމުން  ޙިއްސާ  ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ގުޅިލާމެހިފައިވާ  ދާއިރާއާ 

ޙިއްސާ ކުރެއެވެ. އެ ރިޕޯޓް ބުނާގޮތުން މިހާރު ޙާޞިލުކުރެވިފައިވާ މިންވަރުގައި ކުރިއަރަމުން ދިއުން ދެމެހެއްޓިއްޖެ 

ނަމަ ކުރިއަށް އޮތް 20 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ސިނާޢަތް %154 ގެ ކުރިއެރުމެއް ޙާޞިލު ކުރާނެއެވެ. އެ 

ކުރިއެރުމާއެކު އޭވިއޭޝަން ސިނާޢަތުގެ ސަބަބުން ޖީޑީޕީއަށް 8 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޙިއްސާއެއް ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ. 

ސިވިލް  ފަދައިން  ފާހަގަކޮށްފައިވާނޭ  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  އަހަރުތަކުގައި  ކުރީ  މީގެ  ފޯރަމްތަކުގައި  އެކި  ތަފާތު 

އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީއާއި ސިނާޢަތުގެ ކުރިއެރުމަށް ފަންނީ މުވައްޒަފުން އުފެއްދުމަކީ އެކަމުގެ މުހިންމުކަން އިތުރަށް 

އޮތޯރިޓީގެ  އަހަރު  މިދިޔަ  މަސައްކަތް  މި  މަސައްކަތެކެވެ.  ބޮޑު  އަހަންމިއްޔަތުކަން  ނުޖެހޭވަރުގެ  ކުރަން  ބަޔާން 

ފަރާތުންވަނީ އިތުރު މަރުޙަލާއަކަށް ގެންގޮސްފައެވެ. 2018 ވަނަ އަހަރު އައިކާއޯ ދުވަހު މިނިސްޓަރު އިޢުލާން ކުރެއްވި 

ފަދައިން 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އައިކާއޯ ދުވަހު ވަނީ ‘އޭވިއޭޓާސް ނެކްސްޓް ޖެން” ގެ ނަމުގައި ސްކޮލަރޝިޕް 

ސްކީމެއް ތަޢާރަފުކޮށް ފުރަތަމަ ބެޗުގެ ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ސްކޮލަރޝިޕް އެވޯޑް ކުރެވިފައެވެ. އޮތޯރިޓީގެ އަމާޒަކީ ކޮންމެ 

އަހަރަކު ވެސް މި ސްކީމް ހިންގައި ފަންނީ މުވައްޒަފުން އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތުގައި ދެމިތިބުމެވެ. 

މިދިޔަ އަހަރު ނިމުނު އިރު، ކުރިއަށް އޮތް އަހަރަށް އަޅުގަނޑުމެން އަމާޒު ހިފާފައިވާ އެންމެ މުހިންމު އެއް ކަމަކީ 

ސޭފްޓީ މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް ތަންފީޒުކޮށް ބެލެހެއްޓުމެވެ. ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް މި މަޤުޞަދު ޙާޞިލުކުރުމަށް 

ތަފާތު ގިނަ ޓްރެއިނިންގ ކޯސްތައް އިންތިޒާމު ކުރެވެއެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވުނު އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ 

ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމަކީ ސިނާޢަތުގެ އެޕްރޫވަލް ހޯލްޑްކުރާ އޯގަނައިޒޭޝަންތަކުގެ އެންމެ އިސްވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން 

“ސޭފްޓީ މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް އެގްޒެކެޓިވް ސެމިނާ”އެއް ބޭއްވުމެވެ. ސޭފްޓީ އަކީ އެންމެ އިސްވެރިންގެ ހިސާބުން 

ިސވިލް އޭވިއަޭޝން ޮއޯތިރޓާީއިއ ިސާނަޢުތގެ ުކިރއުެރަމްށ ަފންނީ 

ުމަވއަްޒުފން ުއފެއުްދަމކީ އަެކުމގެ ުމިހނުްމަކން ިއުތަރްށ ަބާޔން 

ުކަރން ުނޖެހަޭވުރގެ ައަހނިްމއަްޔުތަކން ޮބޑު ަމަސއަްކެތކެވެ. 

ިމ ަމަސއަްކތް ިމދަިޔ ައަހުރ ޮއޯތިރޓީގެ ަފާރުތނަްވނީ ިއުތުރ 

ަމުރަޙާލައަކްށ ގެނޮްގސަްފއެވެ.
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ފެށިގެން މުޅި މުއައްސަސާގައި ގާއިމުވެ އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރެވެމުންދާ ނިޒާމެއްކަން ބަޔާންކޮށްދީ އެގޮތުގެ މަތީން 

މަސައްކަތް ތަރުތީބުކުރުމަށް ބާރުއަޅައި ސަލާމަތްތެރިކަން ޔަގީންކުރުމުގެ އުޞޫލުތަކަށް ހޭނުވުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތަށް 

އިތުރުކުރެވުނު ވަރަށް މުހިންމު ބޮޅެކެވެ. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން މި މޭރުމުން މަސައްކަތްކޮށް އައިކާއޯގެ 

މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ ސޭފްޓީ މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމެއް ރާއްޖޭގައި ގާއިމު ކުރެވޭނެއެވެ. 

ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ސިނާޢަތުގައި މިހާރު ހުރި ސިފަތަކާއި އެންމެހާ ކަންކަން ޒަމާނީކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެން 

އަބަދުވެސް ކުރިއަށް ގެންދަމެވެ. ކުރިމަތިވަމުންދާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރެވޭ ނިޒާމެއްގެ ގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުމަށެވެ. 

ގޮންޖެހުންތައް ފަހަނަ އަޅައި ކުރިއެރުން ހޯދުމަށް ޓަކައެވެ. މި ގޮތުގެ މަތީން އެންމެ އިސްކަމެއް ދީގެން ކުރެވެމުންދާ 

ބޮޑު މަސައްކަތަކީ މިހާރު ޢަމަލު ކުރެވެމުންދާ މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ އަސާސީ ޤާނޫނު އިޞްލާޙު ކުރުމެވެ. 

ޒަމާނާއި ޙާލަތަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކާ އެއް ހަމަ ކުރުމަށް މަގު ކޮށޭ ގޮތަށެވެ. ކުރިއަރާފައިވާ މުޖުތަމަޢުތަކުގައި 

ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ އެފަދަ ޤާނޫނުތަކުގައި ހުންނަ ސިފަތައް ހިމަނައިގެންނެވެ. ކުރިއެރުން ޙާޞިލު ކުރަމުންދާ ބައެއްގެ 

ގޮތުގައި ޢާލަމީ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލު ކުރެވޭނޭ ގޮތްތަކުގެ މަތީންނެވެ. މި މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް 

ގެންދަނީ ވިސްނުންތެރިކަމާއި ފަރުވާތެރިކަމާއެކުގައެވެ. އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ އެކަމުގެ ފޮނި ނަތީޖާ މާ ލަސްތަކެއް ނުވެ 

އަޅުގަނޑުމެންނާ ބައްދަލު ކުރާނެއެވެ. ދިވެހި އޭވިއޭޝަން ސިނާޢަތަށް އެކަމުގެ ފައިދާތައް ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ. ދިވެހި 

މުޖުތަމަޢަށް އެކަމުގެ ލާބަ ލިބިލިބި ހުންނާނޭ އިންތިޒާމުތަކާ ވެސް އެކުގައެވެ. 

އައިކާއޯގެ  ކުރެވިފައިވާ  ތާވަލު  އަހަރަށް  ވަނަ   2020 އިންތިޒާމުކޮށްގެން  އޮފީހުން  ޕެސިފިކް  އޭޝިއާ  އައިކާއޯ 

“ކޮމްބައިންޑް އެކްޝަން ޓީމް )ކެޓް( މިޝަން”އަށް ތައްޔާރުވުމުގެ މަސައްކަތް 2019 ފަހުކޮޅު ކުރެވުނެވެ. އައިކާއޯ 

ޤައުމުތަކަށް  ކުރުމުގައި  ޙައްލު  ކަންކަން  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  އޮޑިޓްތަކުން  އައިކާއޯ  ބޭނުމަކީ  ތަކުގެ  މިޝަން”  “ކެޓް 

ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. އައިކާއޯ އޮޑިޓުން މިހާރު ލިބިފައިވާ ނަތީޖާއަށް ވުރެ ރަނގަޅު ނަތީޖާ ހޯދައި 

މަތީ ސްކޯއެއް ޙާޞިލުކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންމެ އިސް، އެންމެ މުހިންމު އަމާޒު ކަމުގައިވާތީ، މި މިޝަންއަށް 

ފޯރުކޮށްދޭނޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ފަރާތުން  ޓީމުގެ  ޓެކްޓިކަލް  އޮފީހުގެ  ޕެސިފިކް  އޭޝިއާ  ދިޔައީ  ތައްޔާރުވަމުން 

ގައިޑަންސްތައް ބަލައިގަނެ ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަން އިޞްލާހު ކުރުމަށް ޢަޒުމު ކަނޑައަޅައިގެންނެވެ. 

އޮތޯރިޓީގެ ޙަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ތަފާތު މުއައްސަސާތަކާއި ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި ޕްރޮގްރާމުތަކެއްގެ އެހީތެރިކަމާ 

އަދި  އޮޕަރޭޝަންސް  ތެރެއިން  ގެ  )ސާރި(  އިނިޝިއޭޓިވް  ރީޖަނަލް  އޭޝިއަން  ސައުތް  އެއްބާރުލުމާއެކުގައެވެ. 

އެއަރވާދިނަސް ދާއިރާތަކުގެ ޤަވާޢިދުތައް ހެދުމާއި ތަންފީޒު ކުރުމުގެ ހަމަތައް ދަސްކޮށް ދެނެގަނެ އަދި ތަންފީޒުކުރުމުގެ 

ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދެއެވެ. އީޔޫ – ސައުތު އޭޝިއާ ޕްރޮޖެކްޓުން މަސައްކަތް ކުރަނީ ސަރަޙައްދީ 

ފެންވަރުގައި ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށެވެ. ކޮސްކެޕްގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ދަނީ އައިކާއޯއިން ތަންފީޒުކުރުމަށް ބޭނުންވާ 

ހަމަތަކާއި އުޞޫލުތައް ގާއިމުކުރުމުގައި ޤައުމުތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ މަސައްކަތެވެ. މި ހުރިހާ ޕްރޮގްރާމުތަކެއްގައި 

ވެސް ރާއްޖެ ބައިވެރިވެ އެކަމުގެ ފައިދާތައް ދަނީ ލިބެމުންނެވެ. 

ޕްރޮޖެކްޓްތަކުން  ޕްރޮގްރާމްތަކާއި  ދެންނެވި  މި  ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި  އެހީތެރިކަން  ސިނާޢަތަށް  އޭވިއޭޝަން  ސިވިލް 

ފަރާތްތަކަށް  ގެންދާ  ކުރިއަށް  އިންތިޒާމުކޮށް  ޕްރޮގްރާމްތައް  އެ  ޓަކައި  އެހީތެރިކަމަށް  އެއްބާރުލުމާއި  ލިބެމުންދާ 

ޖުމުލަކޮށް ވަރަށް ޝާމިލު ޝުކުރެއް އަދާކުރަމެވެ. 
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ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މި ދާއިރާގެ ޚިދުމަތްތަކާއި ފުރުޞަތުތައް ފުޅާކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކުރަނީ 

ޝުކުރުވެރި ކަމާއެކުގައެވެ. ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ބައްޓަން ކޮށްފައިވަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް މި ދާއިރާއިން އަދި 

ޢާންމު ގޮތެއްގައި އިޤުތިޞާދީ ދާއިރާއިން ލިބެމުންދާ މަންފާތައް އިތުރުވެގެން ދާނޭ ބީދައިންނެވެ. ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ 

ދާއިރާ ވެސް ހިމެނޭގޮތަށް ހުރިހާ ދާއިރާތައް ވެސް ހިނެމޭގޮތަށް ވަށާޖެހޭ ކުރިއެރުން ލިބޭނޭ ގޮތުގައެވެ. ދެމެހެއްޓެނިވި 

ތަރައްޤީގެ މަބުދަޢުތަކުގެ މަތީގައެވެ. އެހެންކަމުން، ޕްލޭން އެކުލަވާލައިގެން މި ދާއިރާ ތަރައްޤީ ކުރެއްވުމުގެ ވަށާޖެހޭ 

ސިޔާސަތުތަކެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަމަށް ޓަކައި އަދުގެ ޒަޢީމު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު 

ޞާލިޙަށް ވަރަށް އިޙުތިރާމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. 

މި ދާއިރާއިން އަޅުގަނޑުމެން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް އެންމެ ގާތުން ބައްލަވާ ބޭފުޅަކީ އޮތޯރިޓީގެ މިނިސްޓަރެވެ. ބޭނުންތެރި 

އިރުޝާދުތައް ދެއްވާ ކުރިއަށް ދާންވީ މަގުތައް ތަނަވަސްކޮށްދެއްވާ އަޅުގަނޑުމެންގެ މުހުތާދުތައް ފިލުވައިދެއްވުމަށް 

ބުރަ މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވައެވެ. ސަރުކާރުގެ ތެރެއިންނާއި ބޭރުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޝައުގުތަކާ އެއްގޮތަށް މަގުކޮށައި 

ދެއްވައެވެ. އޮތޯރިޓީއާއި ސިނާޢަތުގެ ތަރައްޤީގެ ބައިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ކުރިއެރުމާއި ފާގަތިކަން ޙާސިލުކޮށްދެއްވާ 

އެކަމުގެ އަގު ވަޒަންކުރާ ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މިނިސްޓަރ، އޮނަރަބަލް ޢާއިޝަތު 

ނަހުލާއަށް ވަރަށް އަދަބުވެރިކަމާއެކު ފަށްފަށުން ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. 

މަސައްކަތްތަކާއި  ބޯޑުންނެވެ.  އޮތޯރިޓީގެ  މަގުކޮށައިދެނީ  ކަނޑައަޅައި  އުޞޫލުތައް  ހިންގާނޭ  ކަންކަން  އޮތޯރިޓީގެ 

މުވައްޒަފުންގެ ކަންކަން ވެސް ވަރަށް ގާތުން ބައްލަވައި ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކުގެ އިރުޝާދުދެއްވައެވެ. އޮތޯރިޓީއާއި 

ސިނާޢަތުގެ ތަރައްގީއަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް އޮތޯރިތީގެ ހުށަހެޅުންތަކަށް އިޖާބަދެއްވައެވެ. އެހެންކަމުން، އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑު 

ޗެއަރމަންއަށާއި ޑައިރެކްޓަރުންނަށް ވަރަށް މަތީ ދަރަޖައިގެ ޝުކުރެއް ދަންނަވަމެވެ. 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ސިނާޢަތުގެ ބައިވެރިން ކުރިއަށްގެންދަވާ ޙަރަކާތްތަކުން މި ދާއިރާއަށް ދަނީ 

އާރޯކަމާއި ކުރިއެރުން ލިބެމުންނެވެ. ވުނަކުރުން އިތުރުކޮށް ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކޮށް އިޚުތިޔާރުތައް އިތުރުކުރުމަށް ކުރާ 

މަސައްކަތްތަކަށް ޓަކައި އެފަރާތްތަކަށް ވަރަށް އިޚުލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.  

އޮތޯރިޓީގެ އެންމެ އަގުބޮޑު ރައުސުލްމާލަކީ މުވައްޒަފުން ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވަމުން ގެންދަނީ ސަބަބުތަކެއް 

އޮވެގެންނެވެ. އޮތޯރިޓީގެ ޒިންމާތައް އަދާ ކުރުމުގައި މުވައްޒަފުން ގެންދަވަނީ އަގު ނުކުރެވޭ ފަދަ ގޮތެއްގައި ބުރަ 

މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވަމުންނެވެ. ޝައުގުވެރިކަމާއި އިޚުލާޞްތެރިކަމާއެކު އަޅުގަނޑުގެ މުވައްޒަފުން ކުރަމުންގެންދާ 

މަސައްކަތްތަކަށް ޓަކައި ލޮބުވެތި ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ވަރަށް އެކުވެރި ޝުކުރެއް ދަންނަވަމެވެ. އަދި އައްސަރިބަހާ 

ސާބަހުގެ ލަފުޒުތައް ފަށްކުރަމެވެ. ތިޔަ ބަދަހިކަމުގައި ތިއްބެވުމަށް ހިތްވަރުދެމެމެވެ. 

މިދާއިރާ ކުރިއަރުވައި އިތުރު ކާމިޔާބީ ހޯދާން އަޅުގަނޑުމެން ކުރަމުން މިދާ މަސައްކަތުގައި ބަރަކާތް ލައްވާށިއެވެ. 

އިތުރު އާރޯކަމާއި ރޯޝަންކަން މިންވަރު ކުރައްވާށިއެވެ. އާމީން!
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އަލްއުސްތާޛާ ފާތިމަތު ޝަފްނީޒް އަލްފާޞިލާ އާމިނަތު ޟާލިޙް

އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޖަލީލު

ޑިރެކްޓަރ ޑިރެކްޓަރ

ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް 

ހ. އަތިރީގެ، މާލެ ނޫރާނީ، ޅ. ހިންނަވަރު

އާރާމުގެ، ސ. ފޭދޫ

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

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

ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް، އަދި އިތުރު 3 ޑިރެކްޓަރުންނެވެ. 2019 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ބޯޑުގައި ތިއްބެވި މުޅިއަކު 5 

ބޭފުޅުންނެވެ. 

 2019 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ތިއްބެވީ;

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަލިމަނިކު

އަލްފާޟިލް ޙަސަން މިރާސް

ޯބޑު ޗެއަރމަން 

ޑިރެކްޓަރ

ގ.ވިޔަވަތި، މާލެ

މއ. މާފުނަ، މާލެ

ޑު ޯބ ގެ  ން ރު ޓަ ކް ރެ ޑި ގެ  ޓީ ރި ޯތ ޮއ
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އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު ނުވަތަ އެހެން ޤާނޫނަކުން އޮތޯރިޓީއިން 

ކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކުރާ މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ 

 ކަންކަންކުރުން

ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2001 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަނީ 

ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީން 

 ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުން

 

ރޭވުންތެރިކަމާއެކު ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި، 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު 

 ތަރައްޤީކޮށް، ކުރިއެރުވުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތްތައް، 

ސަލާމަތްތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ދިނުމަށްޓަކައި 

އެކަށައަޅަންޖެހޭ ޤަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި 

 މިންގަނޑުތައް އެކަށައެޅުން

މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރާ ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރަށާއި 

ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޞިނާޢަތަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އަދި 

 އިދާރީ ލަފަޔާއި އެހީތެރިކަން ދިނުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޞިނާޢަތުގައި 

ހަމަހަމަ އަދި ވާދަވެރި ވެއްޓެއް ޤާއިމުކޮށް، އެ ޞިނާޢަތު 

 ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީކުރުން

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

ތު ޔަ އް ލި އޫ ސް މަ ގެ  ޓީ ރި ޯތ ޮއ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ވިޔަފާރީގެ 

 ވާދަވެރިކަމާ ދެކޮޅު ކަންތައްތައް ހުއްޓުވުން

މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރާބެހޭގޮތުންނާއި، މަދަނީ ވައިގެ 

ދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާ ބެހޭގޮތުން 

ހެދިފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކުގެ ތެރެއިން، 

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ މުޢާހަދާތަކުގެ ދަށުން 

ދިވެހިރާއްޖެއިން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ވިލަރެސްކުރުމާއި 

 ސީދާ އޮތޯރިޓީން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުން

އޮތޯރިޓީން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް އަގު ކަނޑައެޅުމާއި 

އޮތޯރިޓީން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ލިޔެ 

 ޝާއިޢުކުރުން

މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

 ޖަލްސާތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލްކުރުން

މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޞިނާޢަތާ ގުޅުންހުރި 

ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން ޢާންމުންނަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ 

އިރުޝާދު ދިނުން
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އޮތޯރިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

މިއީ،  ގައެވެ.   2012 ޖެނުއަރީ   11 ކުރެވިފައިވަނީ  ތަސްދީޤު  މިޤާނޫނު 

އެކަށައަޅައި،  ސިޔާސަތުތައް  ދަތުރުފަތުރުގެ  ވައިގެ  މަދަނީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރާބެހޭ އެންމެހައި ޤަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި ހަމަތައް 

“މޯލްޑިވްސް  ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި  ހިންގައި  ރާވައި  ކަންކަން  އެ  ކަނޑައަޅައި، 

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 

މަދަނީ  ބޭނުންކުރުމާއި،  ހިންގުމާއި،  ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި،  އެރޮޑްރޯމްހެދުމާއި، 

ވައިގެ އުޅަނދާއި، އެރޮޑްރޯމްތަކާގުޅޭ އެހެނިހެން ކަންތައްތަކާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތާއި، މި އެންމެހައި ކަންކަމާބެހޭ ޤާނޫނެވެ.

ނު ނޫ ޤާ ގެ  ޓީ ރި ޯތ ޮއ ން  ޝަ އޭ ވި އޭ ލް  ވި ސް ސި ވް ޑި ލް ޯމ  2 / 2012  

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

އް ތަ ނު ނޫ ޤާ ހޭ  ޖެ ން ރަ ކު ލު މަ ަޢ ން  ޓީ ރި ޯތ ޮއ
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2019 ވަނަ އަހަރު އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުންދިޔައީ ފަސް ސެކްޝަނަކަށް ބަހާލެވިގެންނެވެ. އެއީ:

އޮތޯރިޓީގެ އިދާރީ އޮފީސް ހިންގަމުންދަނީ ވެލާނާ ބިލްޑިންގ 11 ވަނަ ފަންގިފިލާގައެވެ. އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނުގައިވާ 

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

ޙުސައިން  އަލްފާޟިލް  ހުންނެވީ  މަޤާމުގައި  އެގްޒެކެޓިވްގެ  ޗީފް  އޮތޯރިޓީގެ  އަހަރު  ވަނަ  އެގްޒެކެޓިވްއެވެ. 2019 

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

އެގްޒެކެޓިވްގެ ލަފާގެ މަތިން އެސެކްޝަނެއްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާއެވެ.

2019 ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު އޮތޯރިޓީގައި މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ތިބީ 33 މުވައްޒަފުންނެވެ. 2019 ވަނަ އަހަރު 

ނިމުނުއިރު އޮތޯރިޓީގައި 33 މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދިޔައެވެ.

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ފައިނޭންސް ސެކްޝަން 

ފްލައިޓް ޮއޕަރޭޝަންސް ސެކްޝަން 

އެއަރ ޓްރާންސްޯޕޓް ސެކްޝަން 

އެއަރވަރދިނަސް ސެކްޝަން
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ސް ން ސަ އި ލަ

2019 2018 2017 އޭވިއޭޝަން ހަރަކާތްތައް

124 114 109  އެއަރކުރާފްޓް މެއިންޓަނަންސް އިންޖިނިއަރިންގ ލައިސަންސް

10 3 7  އެއަރކުރާފްޓް މެއިންޓަނަންސް އިންޖިނިއަރިންގ ލައިސަންސް – ވެލިޑޭޝަން

132 178 243  ޕައިލެޓް ލައިސަންސް

109 54 45  އޮޕްސް ވެލިޑޭޝަން

18 3 4 އޮޕްސް ޑިސްޕެޗް ލައިސަންސް

218 92 91  ކެބިންކުރޫ ލައިސަންސް

54 43 44  އެއަރޓްރެފިކް ކޮންޓްރޯލަރ ލައިސަންސް

4 3 4  އެއަރ އޮޕަރޭޓަރ ސެޓްފިކެޓް
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ސް ން ސަ އި ލަ

ސް ން ސަ އި ލަ

2019 2018 2017 އޭވިއޭޝަން ހަރަކާތްތައް

1 1 1 ފްލައިޓް ޓްރެއިނިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން

4 3 3  އޮެރޑްރޯމްސް – އިންޓަނޭޝަނަލް

11 9 9  އޮެރޑްރޯމްސް – ޑޮމެސްޓިކް

103 84 94  ފްލޯޓިންގ ޕްލެޓްފޯމް

2 2 2 މެއިންޓެނަންސް ޓްރެއިނިންގ އޯގަނައިޒޭޝަންސް

5 5 5 މެއިންޓެނަންސް މެނޭޖްމަންޓް އޯގަނައިޒޭޝަންސް

5 4 4 )މެއިންޓެނަންސް އޯގަނައިޒޭޝަން( ރާއްޖޭގައި

16 17 18 )މެއިންޓެނަންސް އޯގަނައިޒޭޝަން( ރާއްޖޭން ބޭރުގައި

43 41 42  އެއަރޓްރާންސްޕޯޓް ސޭލްސް އެޖެންޓްސް

2019 2018 2017

36 33 36  ރާއްޖެއަށް އޮޕަރޭޓްކުރާ އެއާލައިންތަކުގެ އަދަދު
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ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2012 )މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު(ގެ 29 ވަނަ މާއްދާގައި “ސިވިލް 

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

މާއްދާގައި އޮތޯރިޓީން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ކުރާނީ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ފަންޑުން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

2018 ވަނަ އަހަރާއި އެއްފަދައިން 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އޮތޯރިޓީ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު ވެސް ކުރެވިފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ 

އޮފް ފިނޭންސް އިން “ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ފަންޑު”ގެ ނަމުގައި ހުޅުއްވައިދެއްވާފައިވާ ޓްރަސްޓް ފަންޑުންނެވެ. 2019 

ވަނަ އަހަރަށް އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ފާސްކުރި 31.75 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓަށްވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން 

25.25 މިލިއަން ރުފިޔާ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ފަންޑަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 

އިން ވަނީ ޖަމާކޮށްދެއްވާފައެވެ.

2019 ވަނަ އަހަރު އޮތޯރިޓީގެ ބަޖެޓުން 24.59 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ. މީގެތެރެއިން 13.56 

މިލިއަން ރުފިޔާ އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތަކަށް ޚަރަދުވެފައި ވާއިރު 5.68 މިލިއަން ރުފިޔާ 

މުވައްޒަފުންގެ ތަމްރީނަށް ޚަރަދު ކުރެވުނެވެ. 

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން 1.20 މިލިއަން ރުފިޔާ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ޗަންދާގެ ގޮތުގައި ދައްކާފައި ވެއެވެ. 

މީގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ އިންޓަނޭޝަނަލް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޯގަނައިޒޭޝަނަން ދައްކާފައިވާ ރުފިޔާއެވެ. 

2019 ވަނަ އަހަރު މިއޮތޯރިޓީގެ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި 0.59 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވާއިރު ޚަރަދުގެ ބޮޑު 

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

2018 ވަނަ އަހަރެކޭ އެއްފަދައިން 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އޮތޯރިޓީގެ ފައިސާއާބެހޭ ހުރިހާ މުޢާމަލާތެއްގެ ލިޔެކިޔުންތައް 

ބަލަހައްޓަމުން ގެންގޮސްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމް 

)ސެޕް( މެދުވެރިކޮށެވެ.

2019 ވަނަ އަހަރުގެ އޮތޯރިޓީގެ މާލީ ހިސާބުތައް ދައުލަތުގެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮޑިޓްކުރެއްވުމަށްފަހު ނެރުއްވި އޮޑިޓް 

ރިޕޯޓްގައި އޮތޯރިޓީގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުން ފާސްކޮށްދެއްވި 

ބަޖެޓްގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ  ކަންތައްތަކަށް،  ބަޖެޓުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ  އެ  ބަޖެޓުގެ މަޤުސަދުތައް ހާސިލްވާގޮތަށް، 

މިންވަރަށް، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ.

ދު ރަ ޚަ ގެ  މު ގު ން ހި ޓީ  ރި ޯތ އޮ
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ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދެއްގެ ކަމުގައި ބެލެވިފައިވަނީ ވައިގެމަގުން ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކާއި 

އާންމުންގެ މަސްލަޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމެވެ. 

ތަފާތު  ބޭނުންވާ  އެފަރާތްތަކުން  ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު  ސަލާމަތާއި  ބޭނުންވަނީ  ފަރާތްތަކުން  ދަތުރުކުރާ  ވައިގެމަގުން 

ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް އެކަށީގެންވާ އަގެއްގައި ލިބެމުންދާ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެކެވެ. އަދި ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ 

ސަބަބުން ތިމާވެއްޓަށް ކުރާ އަސަރުތައް ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެއްގެ މަތިން ބެލެހެއްޓިގެން ދިޔުމެވެ.

ގިނަގުނަ  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  ވަނަ   2019 ކުރުމަށްޓަކައި  ޙާޞިލު  ކަންތައްތައް  ކުރެވިފައިވާ  ބަޔާން  މަތީގައި 

މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.

މިގޮތުން ރާއްޖޭގެ އެއަރލައިންތައް ކުރިއަރުވައި ބޭރުގެ އިތުރު މަންޒިލް ތަކަށް ދަތުރު ކުރުމުގެ މަގު ފަހި ކޮށްދެވުނެވެ. 

އެގޮތުން 2019 ވަނަ އަހަރު އިތުރު 3 އެއަރލައިން އެއް ރާއްޖެއަށް ދަތުރު ކުރަން ފެށުނެވެ. 20 ޖޫން 2019 

ގައި އިޓަލީގެ އެއަރލައިން “ ބްލޫ ޕަނަރޯމާ” ރާއްޖެއަށް ވައިގެދަތުރު ކުރަން ފަށާފައިފައިވެއެވެ. އަދި 27 އޮކްޓޯބަރ 

2019 ގައި އެއަރ އިޓަލީ ރާއްޖެއަށް ވައިގެ ދަތުރުތައް ފަށާފައިވެއެވެ. އަދި ހަމަ މި ތާރިޙްގައި ގަލްފް އެއަރގެ 

ދަތުރުތައްވެސް ފަށާފައިވެއެވެ.

ދަތުރުފަތުރުގެ  ވައިގެ  ވަނީ  ރާއްޖެއިން  އާއެކު  ބަޙްރެއިން  އަދި  ސިންގަޕޫރު  ފިންލޭންޑް،  އަހަރު  ވަނަ   2019

ވަނަ  ވެއެވެ. 2019  ތަކުގައި ސޮއިކުރެވިފައި  އެއްބަސްވުން  މި  އަދި  މަޝްވަރާކޮށް  ޤާއިމްކުރުމަށް  އެއްބަސްވުން 

ދެމެދުގައި  އާއި  ފިންލޭންޑް  އޮފް  ރިޕަބްލިކް  ރާއްޖެއާއި  ހެލްސިންކީގައި  ފިންލޭންޑްގެ  މަހު،  ނޮވެންބަރު  އަހަރުގެ 

ވަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރާއި ބެހޭ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ. އަދި، މި އެއްބަސްވުމުގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން 

ސޮއިކުރެއްވީ ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބުދުهللا ޝާހިދު އެވެ. އަދި މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ފިންލޭންޑްގެ އެއަރލައިނެއް 

ކަމަށްވާ ފިން އެއަރ ވަނީ އައްޔަންކޮށްފައެވެ.

ވައިގެ  ކޮށްފައިވާ  ޤާއިމު  1983ގައި ސިންގަޕޫރާއެއްކޮށް  އޮގަސްޓް   12 އޮތޯރީޓިންއިން  މި  އަހަރު  ވަނަ   2019

ދަތުރުފަތުރުގެ އެއްބަސްވުން އައުކޮށް ދެ ޤައުމު ދެމެދު މިހާރު އޮތް ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ފުރުސަތުތައް އިތުރަށް 

ސޮއިކުރެއްވީ  އެއްބަސްވުމުގައި  މި  އަދި  ސޮއިކުރެވިފައިވެއެވެ.  އެއްބަސްވުމުގައި  މި  މަޝަވަރާކުރެވި  ފުޅާކުރުމަށް 

ސިންގަޕޫރު  އެއަރލައިނެއް  ހަތަރު  ދަށުން  އެއްބަސްވުމުގެ  މި  އަދި  އެވެ.  އަބްދުهللا ޝާހިދު  މިނިސްޓަރ  ފޮރިން 

ސަރުކާރުންވަނީ އައްޔަންކޮށްފައެވެ. އެއީ ސިންގަޕޫރު އެއަރލައިންސް، ސިލްކްއެއަރ، ސްކޫޓް ޓައިގަރއެއަރ އަދި 

ގެންދަނީ ސިންގަޕޫރު  ކުރަމުން  އޮޕަރޭޓް  މިހާރު  ރާއްޖެއަށް  ތެރެއިން  މީގެ  އެވެ.  އެއަރވޭޒް  އޭޝިއާ  ޖެޓްސްޓަރ 

އެއަރލައިންސް އަދި ސިލްކްއެއަރ އެވެ.

ރާއްޖެއާއި ކިންގްޑަމް އޮފް ބަޙްރެއިނާ ދެމެދު ވައިގެ ދަތުރުފަތުރާއި ބެހޭ އެއްބަސްވުމުގައި 26 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 

އެންޑް ސިވިލް  ޓްރާންސްޕޯޓް  އޮފް  މިނިސްޓަރ  އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ  މި  ގައި  ސޮއިކުރެވިފައިވެއެވެ. 

އޭވިއޭޝަން އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ނަހުލާއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ބަޙްރެއިންގެ ސަރުކާރުންވަނީ އެޤައުމުގެ 

ޕްލައިޓް  ރާއްޖެއަށް  ފެށިގެން  އިން  އޮކްޓޯބަރ 2019  މިއެއަރލައިނުން   އަދި  އަޢްޔަންކޮށްފައެވެ.  އެއަރ  ގަލްފް 

އޮޕަރޭޓްކުރަމުންގެންދެއެވެ.

އް ތަ ތް މަ ދު ޚި ނު  ވު ެދ ށް ޮކ ރު ޯފ ން  ޓީ ރި ޯތ ޮއ
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2019 ވަނަ އަހަރު އެއަރލައިން ޓިކެޓް ވިއްކާ ފަރާތްތަށް ހަރުދަނާ ކޮށް ޒިންމާދާރު ކުރުވަން ގިނަ ގުނަ މަސައްކަތް 

ތަކެއް ކުރެވުނެވެ. 

ދީފައިވާ  ހުއްދަ  މިހާރުވެސް  ދެވިފައިވެއެވެ.  ހުއްދަ  ވިއްކުމުގެ  ޓިކެޓް  ފަރާތަކަށް  އިތުރު 5  އަހަރު  ވަނަ   2019

ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 3 ފަރާތަކަށް އެހެން އިތުރު އެއަރލައިންތަކުގެ ޓިކެޓް ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ދެވުނެވެ. މީގެ އިތުރުން 

3 ފަރާތެއްގެ ހުއްދަ ބާތިލް ކުރެވިފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން، 2019 ވަނަ އަހަރު ނިމިގެން ދިޔައިރު މިދާއިރާގައި 

ހަރަކާތްތެރިވާ 43 ފަރާތެއް ވާނެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެއަރޕޯޓް ތަކުގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާ ވަސީލަތްތައް އައިކާއޯގެ އެނެކްސް 9 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް 

ފެތޭތޯ ބެލުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނެވެ. އެގޮތުން ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ވައިގެބަނދަރުތަކުން ފަސިންޖަރުންނާއި، 

އެއަރލައިންތަކާއި، މަތިންދާބޯޓުފަހަރަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ޚިދްމަތް، ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ދިނުމާބެހޭގޮތުންނާއި، އަދި 

ދުނިޔޭގެ މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރާބެހޭ ޖަމްޢިއްޔާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމާބެހޭގޮތުން 

“ނެޝަނަލް  އުފައްދާފައިވާ  ދިނުމަށް  އިރުޝާދު  ލަފަޔާއި  މަޝްވަރާކޮށް  އެކު  ހިންގާފަރާތްތަކާއި  ވައިގެބަނދަރު 

އެއަރޓްރާންސްޕޯޓް ފެސިލިޓޭޝަން ކޮމިޓީ” ގެ ބައްދަލުވުމެއް 20 މޭ 2019 ގައި ބޭއްވިފައިވެއެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި 

އެއަރޕޯޓް އޮޕަރޭޓަރސް އަދި ބޯޑަރ ކޮންޓްރޯލް އެޖެންސީތައް އަދި އެއަރލައިންތަކުގެ މަންދޫބުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. 

2019 ވަނަ އަހަރުގެ އެކި ތަރީޙް ތަކުގައި ޖުމްލަ 7 އެއަރޕޯޓެއްގެ ޓާމިނަލް ސަރވިސަސް އެންޑް ފެސިލިޓީސް 

އިންސްޕެކްޝަން ހެދިފައި ވެއެވެ. މި ގޮތުން އިންސްޕެކްޝަން ހެދިފައިވަނީ ކައްދޫ، ކޫއްޑޫ، ކާޑެއްދޫ، ތިމަރަފުށި، 

ކުޅުދުއްފުށި، ކުޑަހުވަދޫ އެއަރޕޯޓް އަދި މާފަރު އިންޓަނެޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގައި އެވެ.
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024

ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި 2019 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް 

ދަތުރުގެ  ވައިގެ  އޮޑިޓްކުރުމާއި،  މުޠާލިޢާކުރުމާއި،  ހަދައި  ގަވާއިދު  އެއީ  ބަޔަކަށެވެ.   4 މައިގަނޑު  ބަހާލެވުނީ 

ހާދިސާތައް ތަޙްޤީޤު ކުރުން އަދި އެސް.އެސް.ޕީ އެވެ.

2019 ވަނަ އަހަރު ފެށުނު އިރު ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތައްޓަކައި އެއަރ ނެވިގޭޝަންސް އެންޑް އެރޮޑްރޯމް 

ސެކްޝަން އިން ޤަވާއިދުތަކަށް ބަދަލު ގެނެސް ޑްރާފްޓް ކުރެވުނެވެ.

ސްޓޭންޑާރޑްސްތައް  އެއަރވާދިނަސްއާގުޅޭ  )އައިކާއޯ(ގެ  އޯގަނައިޒޭޝަން  އޭވިއޭޝަން  ސިވިލް  އިންޓަނޭޝަނަލް 

ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ މައިގަނޑު ޤަވާއިދުތައް އެކުލަވާލެވިފައިވުމާއެކު ސެކްޝަނުން މަސައްކަތްކުރެވުނީ އެ 

ޤަވާއިދުތައް މުތާލިއާ ކުރުމަށެވެ. މިގޮތުން  “MCAR- 145 – އެޕްރޫވްޑް މެއިންޓަނަންސް އޯގަނައިޒޭޝަންސް”، “ 

MCAR-M ކޮންޓިނުއިން އެއަރވާދިނަސް  ރިކުއާމެންޓްސް” އަދި “MCAR-21– އިނިޓިއަލް އެއަރވާދިނަސް” 

މުތާލިއާކުރެވި ނެރެވުނެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބައެއް ޤަވާއިދުތައް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ ގޮތް ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައި 

ވާނެއެވެ.

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

ން  ރު ކު ޢާ ލި ޠާ މު އް  ތަ ދު އި ވާ ޤަ

ހާސިލްކުރެވުނު މިންވަރު ލަނޑުދަނޑިތައް #

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
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އެސްއޯޕީ ތަކުގެ މަސައްކަތް ނިންމާ، 

އިސްލާހު ކުރެވުނު ޗެކް ލިސްޓްތައް 

ބޭނުންކޮށް މަސައްކަތުގެ އުސޫލުތަކަށް 

ބަދަލުގެނެވުން

ފްލައިޓް އޮޕަރޭޝަންސް ގެ އެސްއޯޕީ ރިވިއުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 3

ފްލައިޓް އޮޕަރޭޝަންސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް 

އަމާޒުކޮށް ހިންގުނު ޓެކްނިކަލް ޓްރެއިނިންގ 

އަދި ވޯކްޝޮޕް ތަކުގައި އިންޑަސްޓަރީގެ 

ފަންނީ މުވައްޒަފުންނަށް ބައިވެރިވުމުގެ 

ފުރުޞަތު ހޯދައި ދިނުން

އެއަރ އޮޕަރޭޝަންސްގެ ރެގިއުލޭޝަން “އެމްސީއޭއާރ އެއަރ އޮޕްސް”  

އިމްޕްލިމެންޓް ކުރުމަށް ފަންނީ އެހީތެރިކަން އިންޑަސްޓަރީއަށް ފޯރުކޮށްދީ 

ރެގިއުލޭޝަން އިމްފްލިމެންޓް ކުރުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ހައްލު ހޯދައިދިނުން

4

އޮތޯރިޓީގެ ޤަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް އިންޑަސްޓްރީން އަމަލުކުރޭތޯ ބެލުމުގެ ގޮތުން ކޮމްޕްރިހެންސިވް އޮޑިޓް ޕްރޮގްރާމެއް 

އަދި  އޯގަނައިޒޭޝަން  މެއިންޓަނަންސް  އެއަރލައިން،  ހުރިހާ  ދިވެހި  ދަށުން  ޕްރޮގްރާމުގެ  އޮޑިޓް  މި  ހިންގުނެވެ. 

ޓްރެއިނިން ސްކޫލްތަކެއް މަދުވެގެން އެއްފަހަރު އޮޑިޓްކުރެވުނެވެ. ދިވެހި ސިވިލް އެއަރކްރާފްޓް ރެޖިސްޓަރގައިވާ 

މަތިންދާބޯޓުގެ ތެރެއިން އޮޑިޓްކުރުމަށް ހަމަޖެހުނު ހުރިހާ ބޯޓެއް އޮޑިޓްކުރެވުނެވެ. އަދި ކުރީ އަހަރުތަކާ ޚިލާފަށް 

އޮޑިޓްކުރުމަށް ހަމަޖެހުނު ހުރިހާ ސްޕޮޓް އަދި ރޭގަނޑުގެ އޮޑިޓްތައް ކުރެވުނެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރޭމްޕް އިންސްޕެކްޝަންތައް ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަދުގެ %50 ކުރެވުނެވެ.

2019 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ރާއްޖޭގައި އޮޕަރޭޓް ކުރެވޭ 9 އެއަރ ޕޯޓެއްގެ އިންސްޕެކްޝަން ހެދިފައި ވެއެވެ.

2019 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ރާއްޖޭގައި ސިވިލް އޭވިއޭޝަންގެ ދަށުން ލައިސަންސް ކުރެވިފައިވާ ޖުމްލަ 103 

ވޯޓަރ އެރޮޑްރޯމްސް ލޭންޑިންގް ސައިޓް ވެއެވެ. މީގެތެރެއިން 10 ޕްލެޓްފޯމްގެ އެނުއަލް އިންސްޕެކްޝަން ހެދުން 

ފައިނަލް  އަދި  އިނިޝަލް  ސައިޓްއެއްގެ  އެރޮޑްރޯމް  ވޯޓަރ   8 އިތުރު  ހެދުނެވެ.  އަމާޒަކަށް  ގެ  މިސެކްޝަން 

އިންސްޕެކްޝަން ހެދުމަށްފަހު މިވޯޓަރ އެރޮޑްރޯމްތަކަށް އަލަށް ލައިސަންސް އިޝޫ ކުރެވުނެވެ.

ން ރު ކު ޓް ޑި ޮއ
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ތިރީގައި އެވަނީ އިންސްޕެކްޓް ކުރެވިފައިވާ ވައިގެ ބަނދަރުތަކާއި ފްލޯޓިންގ ޕްލެޓްފޯމް ތަކުގެ ލިސްޓެވެ.

ސް ޓް ޑި ޮއ ދި  އަ ން  ޝަ ކް ޕެ ސް ން އި

އިންސްޕެކްޓްކުރި ތާރީޚް އެއަރޯޕޓް #

12 ޖޫން 2019 މާފަރު އެއަރޕޯޓް އިންސްޕެކްޝަން 1

18 ޖޫން 2019 ކައްދޫ އެއަރޕޯޓް އެނުއަލް އިންސްޕެކްޝަން 2

10 ޖުލައި 2019 ދާލު އެއަރޕޯޓް އެނުއަލް އިންސްޕެކްޝަން 3

23 ޖުލައި 2019 ކޫއްޑޫ އެއަރޕޯޓް އެނުއަލް އިންސްޕެކްޝަން 4

5 އޯގަސްޓް 2019 ކުޅުދުއްފުށި އެއަރޕޯޓް ޕްރީ ސަރޓިފިކޭޝަން އޮޑިޓް  5

26 އޯގަސްޓް 2019 ކާޑެއްދޫ އެއަރޕޯޓް އެނުއަލް އިންސްޕެކްޝަން 6

27 އޯގަސްޓް 2019 މާމިގިލި އެއަރޕޯޓް އެނުއަލް އިންސްޕެކްޝަން 7

11 އޮކްޓޯބަރ 2019 އޭޕްރަން  ނިއު  އެއަރޕޯޓް  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ވެލާނާ 

އިންސްޕެކްޝަން )ވެސްޓް އޭޕްރަން(

8

16 އޮކްޓޯބަރ 2019 ދާލު އެއަރޕޯޓް ވޯޓާ ރަންވޭ އިންސްޕެކްޝަން  9

24 އޮކްޓޯބަރ 2019 ތިމަރަފުށި އެއަރޕޯޓް ސަރޓިފިކޭޝަން އޮޑިޓް 10

25 ނޮވެމްބަރ 2019 މާފަރު އެއަރޕޯޓް ސަރޓިފިކޭޝަން އޮޑިޓް 11

18 ޑިސެމްބަރ 2019 އޭޕްރަން  ނިއު  އެއަރޕޯޓް  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ވެލާނާ 

އިންސްޕެކްޝަން )އީސްޓް އެޕްރަން(

12
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2019 ވަނަ އަހަރު އިންސްޕެކްޓް ކުރެވުނު ފްޯލޓިންގް ޕްލެޓްޯފމް #

ބ. ހިރުނދު 1

ޅ. ފުށިފަރު  2

ރ. ދިގަލި  3

ދާލު އެއަރ ޕޯޓް ވޯޓަރ ރަންވޭ  4

ރިއުހޮޓެލްސް  5

ނ. އިރުފުށި  6

ދ. ކަނޑިންމާ  7

ދ. ނިޔާމަ   8

ތް ޮގ ޔަ  ދި ށް އަ ރި ކު އް  ތަ ޓް ޑި ޮއ ދި  އަ އް  ތަ ން ޝަ ކް ޕެ ސް ން އި ޓީ  ފް ގެ ސޭ ން ޝަ ރޭ ޕަ ޮއ ޓް  އި ލަ ފް

ން ޝަ ކް ޕެ ސް ން އި ސް  ބޭ

އެމްސީއޭއާރު އެއަރ އޮޕަރޭޝަންސް އާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އެއަރލައިން ތަކުގެ އޮޕަރޭޝަން ހިންގަމުންދާކަން 

ކަށަވަރު ކުރުމުގެ ގޮތުން، ރެގިއުލޭޝަންސް ކޮޕްލަޔަންސް އޮޑިޓްތައް ހަދައި އިސްލާހު ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް ފާހަގަކޮށް  

ރަނގަޅުކުރަން އެންގުނެވެ. މިގޮތުން، އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް، ޓީއެމްއޭ، މަންޓާ އެއަރ އަދި  ވިލާ 

އެއަރ އަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މުޅި ރެގިއުލޭޝަންގެ ކޮމްލަޔަންސް އޮޑިޓް ފުރިހަމަ ކުރެވުނެވެ.  އިސްލާހު ކުރަންޖެހޭކަމަށް 

އެންގުނު ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަކަންތައްތައް ވަނީ ކްލޯޒް ކުރެވިފައެވެ.

މެނޭޖްމަންޓް  އެއަރލައިންތަކުގެ  އަކީ  މައިބަދަ  ކަށަވަރުކުރުމުގެ  ރައްކާތެރިކަން  ސަލާމަތާއި  ތަކުގެ  އެއަރލައިން 

ވަރަށް  އަހަރު  ވަނަ   2019 އަމާޒުކޮށް  ސިސްޓަމްއަށް  މެނޭޖްމަންޓް  ތަކުގެ  އެއަރލައިން  ކަމަށްވާތީ،  ސިސްޓަމް 

މަންޓާ  ޓީއެމްއޭ،  ސަރވިސަސް،  އޭވިއޭޝަން  އައިލެންޑް  މިގޮތުން  ހެދުނެވެ.  ތަކެއް  އޮޑިޓް  ސޭފްޓީ  ތަފްސީލީ 

ފާހަގަކުރެވުނު  ކަމަށް  އޮޑިޓްތަކުގައި އިސްލާހުކުރަންޖެހޭ  ކުރެވުނެވެ. މި  އެއަރގެ މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް އޮޑިޓް 

ކަންތައްތައް ކްލޯޒް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރެވުނެވެ. ވިލާ އެއަރގެ އޮޑިޓް ވަނީ 2020 ގެ ޖަނަވަރީ މަހަށް 

ތާވަލު ކުރެވިފައެވެ.

ސް ން ޝަ ކް ޕެ ސް ން އި ސް  ޑް ގު ސް  ރަ ޖަ ން ޑޭ

ޑޭންޖަރަސް ގުޑްސް އުފުލުމާއި ޓްރެއިނިންގ ދިނުމުގައި ސިވިލްއޭވިއޭޝަންގެ ގަވައިދުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން 

ހިނގަމުންދާކަން ކަށަވަރުކޮށް، އިސްލާހު ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް ފާހަގަކޮށް  ރަނގަޅުކުރަން އެންގުނެވެ.
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ސް ން ޝަ ކް ޕެ ސް ން އި ރ  ޓަ ލޭ އު މި ދި ސި އަ  . ޯއ . ޓީ . އޭ

ގެ  )އޭޓީއޯ(  އޮގްނިޒޭޝަންސް  ޓްރެއިނިންގ  އެޕްރޫވްޑް  ހިންގަމުންދާ  ތަމްރީނުތައް  ކެބިންކުރޫއިންގެ  ޕައިލެޓުންނާއި 

ކަންތައް  ކުރަންޖެހޭ  އަދި އިސްލާހް  ކުރުމަށާއި  ކަށަވަރު  އެއްގޮތަށްކަން  ގަވާއިދުތަކާއި  ހިނގަމުންދަނީ  އޮޕަރޭޝަން 

ހޯދައި ރަނގަޅު ކުރުވުމުގެ ގޮތުން އޭޝިއަން އެކަޑެމީ އޮފް އެރޮނޮޓިކްސް، ޓީއެމްއޭ، ވިލާ އެއަރ އަދި އައިއޭއެސްގެ 

އޭޓީއޯ އޮޑިޓް ކުރެވި އިސްލާހު ކުރަންޖޭޙޭ ކަންތައް އަންގައި ރަނގަޅުކުރެވުނެވެ. އަދި ވިލާ އެއަރގެ ޓްރެއިނިން 

ތަކަށް ބޭނުންކުރާ އޭޓީއާރ 72/42 ސިމިއުލޭޓަރ ފެސިލޓީ )ކުއަލަލަމްޕުރު، މެލޭޝިޔާ( އޮޑިޓާއި، މަންޓާ އެއަރގެ 

ޓަރެއިނިންގ ތަކަށް ބޭނުންކުރާ  އޭޓީއާރ 72/42 ސިމިއުލޭޓަރ ފެސިލޓީ )ބެންކޮކް، ތައިލޭންޑް އަދި ސިންގަޕޫރުގެ 

ފެސިލިޓީ( އޮޑިޓް ކުރެވުނެވެ.

ން ޝަ ކް ޕެ ސް ން އި ޓް  ރޫ ން އެ ން  ބި ކެ ދި  އަ ޓް  ރޫ ން އެ ޓް  ޕި ކް ޮކ

މަތިންދާބޯޓުގެ ކޮކްޕިޓް އިންސްޓްރުމަންޓްސް އަދި އިކްއިޕްމަންޓްސް އަދި  ޕައިލަޓުން އަމަލު ކުރާ ޕްރޮސީޖަރ އާއި 

ކެބިން ކްރޫއިންގެ  ޕްރޮސީޖަރ  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.

އައި.އޭ.އެސް.ގެ އ320ޭ , 2 ފަހަރު  .1

އައި.އޭ.އެސް.ގެ ޑޭޝ8ް , 2 ފަހަރު  .2

އައި.އޭ.އެސް. ގެޑީ.އެޗް.ސީ. 6 , 1 ފަހަރު  .3

ޓީއެމްއޭ ގެ ޑީ.އެޗް.ސީ. 6 , 2 ފަހަރު  .4

ވިލާއެއަރގެ އޭ.ޓީ.އާރު. 72/42 , 3 ފަހަރު  .5

މަންޓާ އެއަރގެ  އޭޓީއާރު 72/42 , 2 ފަހަރު   .6

) ލް ނަ ޝަ ނޭ ޓަ ން އި ދި  އަ ްކ  ޓި ސް މެ ޮޑ ( ން  ޝަ ކް ޕެ ސް ން އި ޓީ  ލި ސި ފެ ން  ޝަ ޓޭ ސް

ހޭންޑްލިންގ  ގްރައުންޑް  އެއަރޕޯޓްތަކުގައި  އިންޓަނޭޝަނަލް  އަދި  ޑޮމެސްޓިކް  ދަތުރުކުރާ  އޮޕަރޭޓަރުން  އެއަރ 

ހުރި  އިސްލާހުކުރަން  އެކު   ކަށަވަރުކުރުމާއި  އެއްގޮތަށްކަން  ގަވާއިދުތަކާއި  ހުރީ  ޕްރޮސީޖަރސް  އަދި  ފެސިލިޓީޒް 

ކަންތައް ދެނެގަނެ ރަނގަޅުކުރުވުމަށްޓަކައި 2019 ވަނަ އަހަރަށް ތާވަލުކުރެވުނު 7 ޑޮމެސްޓިކް ސްޓޭޝަން ފެސިލިޓީ 

ދެނެގަނެ  ކަންތައް  ހުރި  އިސްލާހުކުރަން  ކުރެވި   ފުރިހަމަ  އިންސްޕެކްޝަނެއް   2 ތެރެއިން  އިންސްޕެކްޝަނެއްގެ 

ރަނގަޅުކުރުވުނެވެ. މީގެ އިތުރުން އައިއޭއެސް އިން ދަތުރުކުރާ ބައެއް އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ތަކުގެ )ނަންޖިންގ/

ކަންތައް  ހުރި  އިސްލާހުކުރަން  ފުރިހަމަކޮށް  އިންސްޕެކްޝަން  ފެސިލިޓީ  ސްޓޭޝަން  ޗޮންޖިންގ/ޗައިނާ(  ޗައިނާ، 

ދެނެގަނެ ރަނގަޅުކުރެވުނެވެ.
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މީގެ އިތުރުން ޑޮމެސްޓިކް އެއަރޕޯޓް ތަކުގެ ސްޓޭޝަން ފެސިލިޓީ އިންސްޕެކްޝަން ފުރިހަމަކޮށް އިސްލާހުކުރަން ހުރި 

ކަންތައް ދެނެގަނެ ރަނގަޅުކުރެވުނެވެ.

ކޫއްޑޫ އެއަރޕޯޓް  .1

ކުޅުދުއްފުށި އެއަރޕޯޓް  .2

މާފަރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް  .3

ދަރަވަންދޫ އެއަރޕޯޓް  .4

ދާލު އެއަރޕޯޓް  .5

ވިލާ އެއަރޕޯޓް މާމިގިލި   .6

 .7

ފުރިހަމަކޮށް  އިންސްޕެކްޝަން  ފެސިލިޓީ  ސްޓޭޝަން  ތަކުގެ  އެއިރޯޑޮރޮމް  ވޯޓަރ  ޑޮމެސްޓިކް  ތިރީގައިވާ  އަދި 

އިސްލާހުކުރަން ހުރި ކަންތައް ދެނެގަނެ ރަނގަޅުކުރެވުނެވެ.

ހަލަވެރި ރިސޯޓް  .1

ދިގުފަރު ރިސޯޓް  .2

ން ޝަ ކް ޕެ ސް ން އި ޕް  މް ރޭ

ފްލައިޓް ފުރުމަށް ތައްޔާރުވާއިރާއި ފްލައިޓެއް ނިމި ފަސިންޖަރުންނާއި މުދާ ބާލާ ވަގުތުގައި އެއަރސައިޑްގެ މަސައްކަތްތައް 

މިންގަނޑުތަކާއި  ގެ  )އައިކާއޯ(  އޮތޯރިޓީ  އޯގަނައިޒޭޝަންގެ  އޭވިއޭޝަން  ސިވިލް  އިންޓަނޭޝަނަލް  ކުރިއަށްދަނީ 

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.

އެއަރ ފަރާންސް  .1

ކެތޭ ޕެސިފިކް  .2

ކޮންޑޯ  .3

އެޑްލްވެއިޒް އެއަރ  .4

އަދި މީގެއިތުރަށް ތިރީގައިވާ މިންވަރަށް ޑޮމެސްޓިކް އެއަރލައިންތަކުގެ ރޭމްޕް އިންސްޕެކްޝަންސް ފުރިހަމަކޮށް ރިޕޯޓް 

ހަވާލުކުރެވިފައިވެއެވެ. 

އައިއޭއެސް ގެ ޑޭޝ8ް , 4 ފަހަރު  .1

މަންޓާ އެއަރގެ އޭޓީއާރު 72 , 1 ފަހަރު  .2

ޓީއެމްއޭ ގެ ޑީއެޗްސ6ީ , 1 ފަހަރު  .3

ވިލާއެއަރގެ އޭޓީއާރު 72/42  , 4 ފަހަރު  .4
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 ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ހާދިސާތައް ތަހުގީގުކޮށް، ރަނގަޅު ފިލާވަޅުތަކެއް ލިބިގަތުމަކީ، އެފަދަ ހާދިސާތައް ތަކުރާރުވުން 

ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި އެޅޭ އެންމެ މުހިންމު އެއްފިޔަވަޅެވެ. މިފަދަ ތަހުގީގުތައް އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި “ސޭފްޓީ 

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

ސަމާލުކަން  ޚާއްސަ  ހެދުމާއި  އެނަލިސިސް  ޓްރެންޑް  ހާދިސާތަކުގެ  ރިޕޯޓުކުރެވުނު  އަހަރު  ވަނަ   2019 ތެރޭގައި 

އަހަރު  ވަނަ   2019 ހިމެނެއެވެ.  އެޅުން  ފިޔަވަޅުތައް  އިސްލާހީ  ރިޕޯޓުހަދައި   ދިރާސާކޮށް  ހާދިސާތައް  ދޭންޖެހޭ 

އެއާވާދިނަސްއާގުޅޭ 111 ހާދިސާއެއް ތަހުގީގުކުރެވި، 89 ހާދިސާގެ ތަހުގީގު ނިންމުނެވެ.

ސްޓޭޓް ސޭފްޓީ ޕްރޮގްރާމް ގެ ދަށުން 2019 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ އެއަރލައިންތަކުގެ 

އޮޑިޓްކުރަން  ގޮތުން  މި  ގެންދިއުމެވެ.  ކުރިއަށް  އޮޑިޓްގެ މަސައްކަތް  މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް  އިނިޓިއަލް ސޭފްޓީ 

ހަމަޖެހުނު 4 އެއަރލައިންގެ ތެރެއިން 3 އެއަރލައިން އޮޑިޓްކުރެވުނެވެ. އަދި 3 އެއަރލައިންގެ ސޭފްޓީ މެނޭޖްމަންޓް 

ސިސްޓަމް މެނުއަލް އަލުން ރިވިއު ކުރެވި އެޕްރޫވް ކުރެވުނެވެ.

ވައިގެމަގުން ދަތުރުކުރާ ބޯޓުތަކަށް ސަލާމަތްތެރިކަމާއެކު ދަތުރުކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން މަސައްކަތް ކުރާ 

އެއަރ ޓްރެފިކް ކޮންޓްރޯލަރުންގެ ލައިސަންސް އިޝޫކުރުމަކީ މިއޮތޯރިޓީގެ ޒިންމާއެކެވެ. މިގޮތުން 2019 ވަނަ އަހަރު 

31 ކޮންޓްރޯލަރުންގެ ލައިސަންސް ގެ ވެލިޑިޓީ އައުކޮށްދީ އަދި 23 ކޮންޓްރޯލަރުންގެ ލައިސަންސް ގައި ރޭޓިންގ 

ޖަހައި  ދެވުނެވެ. 

ން  ރު ކު ޤު ޤީ ޙު ތަ އް  ތަ ސާ ދި ހާ ގެ  ރު ތު ފަ ރު ތު ދަ ގެ އި ވަ

) ޕީ  . ސް އެ  . ސް އެ ( މް  ރާ ގް ޮރ ޕް ޓީ  ފް ޓް ސޭ ޓޭ ސް

ގ ން ސި ން ސަ އި ލަ

ދޫކުރެވުނު އަދަދު ފްލައިޓް ކްރޫ ލައިސަންސިންގެ ނަން #

30 އޭ.ޓީ.ޕީ.އެލް. )އިނިޝިއަލް އިޝޫ( 1

19 އޭ.ޓީ.ޕީ.އެލް. )ރިނިއުވަލް( 2

60 ސީ.ޕީ.އެލް. )އިނިޝިއަލް އިޝޫ( 3

16 ސީ.ޕީ.އެލް. )ރިނިއުވަލް( 4

03 ޕީ.ޕީ.އެލް. )އިނިޝިއަލް އިޝޫ( 5

ލު  ސީ ފް ތަ ގެ  ކު ތަ ން ސި ން ސަ އި ލަ ރޫ  ކް ޓް  އި ލަ ފް ނު  ވު ރެ ކު ދޫ ރު  ހަ އަ ނަ  ވަ  2019
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04 ޕީ.ޕީ.އެލް. )ރިނިއުވަލް( 6

14 އެފް.ޑީ.އެލް. )އިނިޝިއަލް އިޝޫ( 7

4 އެފް.ޑީ.އެލް. )ރިނިއުވަލް( 8

109 ވެލިޑޭޝަން  9

173 ކެބިން ކްރޫ ލައިސަންސް )އިނިޝިއަލް އިޝޫ( 10

45 ކެބިން ކްރޫ ލައިސަންސް )ރިނިއުވަލް( 11

205 ރޭޓިންގް 12

އަދި  ބެންކޮކް  އޭ.އޭ.ޓީ.ސީ  އެއީ  ދޫކުރެވުނެވެ.  ސެޓްފިކެޓް  އޭޓީއޯ  އަލަށް  ފަރާތަކަށް   2 އަހަރު  ވަނަ   2019

ފަރާތްތަކުގެ  ދޫކުރެވިފައިވާ  ސެޓްފިކެޓް  އޭޓީއޯ  އިތުރުން  މީގެ  ކަޓުނަޔަކެއެވެ.  އެއަރލައިންސް  ސްރީލަންކަން 

އިންސްޕެކްޝަން ހެދުމަށްފަހު  އޭޓީއޯ ސެޓްފިކެޓް އާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ.

21 ފެބުރުވަރީ 2019 ގައި މަންޓާ އޭވިއޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )މަންޓާ އެއަރ ( އަށް  އެއަރ އޮޕަރޭޓަރ 

އޭޓީއާރު 72-600  ފެށީ   ޙިދުމަތް  ފަރުތުގެ  ދަތުރު  ވައިގެ  އެކުންފުނިން  ދޫކުރެވުނެވެ.  )އޭ.އޯ.ސީ(  ސެޓްފިކެޓް 

މަރުކައިގެ ދެމަތިންދާ ބޯޓާއި އެކުއެވެ. އަދި 17  ނޮވެމްބަރ 2019 ގައި މަންޓާ އެއަރ ގެ އޭއޯސީ ވޭރިއޭޝަން ގެ 

އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ނިންމާ ޑީއެޗްސީ 6 މަރުކައިގެ ސީޕްލޭން އޮޕަރޭޓް ކުރުމުގެ ހުއްދަ އެކުނަފުންޏަށް ދެވުނެވެ.

ރެގިއުލޭޓަރެއްގެ ދައުރު ރަނގަޅުގޮތުގައި އަދާކުރެވޭނީ ދެފުށް ފެންނަ އުސޫލުތަކެއް ޤާއިމުކުރެވިގެންނެވެ. 

ދެފުށް ފެންނަ އުސޫލުތައް ކުރިއެރުވުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި އިންޑަސްޓްރީއާ އޮތޯރިޓީއާ އޮންނަ ގުޅުން 

ބަދަހިކުރުމުގެ ގޮތުން އޮތޯރިޓީގެ ގިނަ ޓްރެއިނިންތަކެއްގައި އިންޑަސްޓްރީގެ ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް ފުރުޞަތުދެވުނެވެ.

އެއަރސްޕޭސްގައި  ރާއްޖޭގެ  ޚިދްމަތް  ގެ  ބްރޯޑްކާސްޓް(  ސާރވެއިލަންސް  ޑިޕެންޑަންޓް  )އޮޓޮމެޓިކް  އޭޑީއެސްބީ 

އިމްޕްލިމަންޓް ކުރުމުގެ މައުލޫމާތު އޮޕަރޭޓަރުންނާއި ހިއްސާކުރެވި އެކަމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން 

ފުލްކޮށް  އެއަރސްޕޭސްގައި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގެ  އޭޑީއެސްބީ  ބޭއްވުނެވެ.  އެކު  މީޓިންގްސްތައް ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާއި 

އިމްޕްލެމެންޓް ކުރެވޭނޭ ތާރީޚެއްގެ ގޮތުގައި 2020 ގެ ގޮތުގައި ބެލުމަށް މެމްބަރުންގެ މެދުގައިނިންމުނެވެ.

މީގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވައިގެ ސަރަހައްދުގައި ދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސަރޗް އެންޑް ރެސްކިއުގެ ހިދުމަތް 

މީޓިންގްތައް  ހޯލްޑަރުންނާއިއެކު  ސްޓޭކް  ކުރުމަށްޓަކައި  ހައްލު  މައްސަލަތައް  ފާހަގަކުރެވިފައިވާ  އަދި  ތަރައްޤީކޮށް 

ބޭއްވުނެވެ.

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

ތު ސަ ޔާ ނަ ސި ން ފެ ށް  ފު ދެ
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އޮތޯރިޓީގެ އިންސާނީވަސީލަތްތައް ކުރިއެރުވުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވި 2019 ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު 

އިތުރުން  މީގެ  ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ.  ތަމްރީނުވަނީ  ލާޒިމުކުރާ  އައިކާއޯއިން  އިންސްޕެކްޓަރުންވަނީ  ހުރިހާ  އޮތޯރިޓީގެ 

އޯގަނައިޒޭޝަންތަކުގައި  ބޮޑެތި  އެންމެ  ދުނިޔޭގެ  އަދި  ހިންގުނެވެ.  މުވައްޒަފުންނަށް  ކޯސްތައް  ކުރުމުއްދަތުގެ 

އޮޑިޓްކުރުމުގެ އަމަލީ ތަޖުރިބާ  އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވުނެވެ.

ން ޝަ ޒޭ އި ނަ ގަ ޯއ ޓް  ން ޝެ ފި އެ

އް ތަ ތް ލަ ސީ ވަ ނީ  ސާ ން އި

ދިވެހިރާއްޖެއިން ސާކު ސަރަހައްދުގެ މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރު ކުރިއަރުވައި ހާމަނައިޒްޑް ޤަވާއިދުތަކެއް ތައާރަފް 

ކުރުމަށް ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން ޔޫރަޕިއަން އޭވިއޭޝަން ސޭފްޓީ އެޖެންސީ )އިއާސާ(

އާ ގުޅިގެން ސާކް ސަރަހައްދުގެ މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރު ފަތުރުގެ ކަންތައްތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ސާކް ސިވިލް 

އަދި  ބޭއްވުނެވެ.  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  އެއް  މީޓިން  ބޯޑް  މެނޭޖްމަންޓް  އިސްވެރިންނާއެކު  އޮތޯރިޓީތަކުގެ  އޭވިއޭޝަން 

ރޭމްޕް އިންސްޕެކްޝަން ދާއިރާއިން ހާމަނައިޒްޑް ގަވާއިދުތަކެއް ހެދުމަށްޓަކައި އިއާސާ އާއި ސައުތު އޭޝިއާ ރީޖަނަލް 

އިނިޝިއޭޓިވް )ސާރި( އާ ގުޅިގެން “ސާރި ރޭމްޕް އިންސްޕެކްޝަން ޕްރޮގްރާމް” ފަރުމާ ކުރުމަށް ވޯކްޝޮޕެއް މާލޭގައި 

ބޭއްވުނެވެ. މީގެ އިތުރުން ދިވެހި ރާއްޖެއިން އިއާސާގެ ގަވާއިދުތައް ތަންފީޒުކުރެވޭ މިންވަރު ބެލުމަށް “އިއާސާ ޕާޓް 

އެމް” ސްޓޭންޑަޑައިޒޭޝަން އޮޑިޓެއް ކުރެވުނެވެ. އަދި ކޮސްކެޕް ސައުތު އޭޝިއާ އާއި މި އޮތޯރިޓީ ގުޅިގެން ސްޓޭޓް 

ސޭފްޓީ ޕްރޮގްރާމް/ސްޓޭޓް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމްގެ އެގްޒެކެޓިވް ސެމިނަރ އެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭއްވުނެވެ.  މީގެ 

އިތުރުން 56 ވަނަ  އޭޝިއާ އެންޑް ޕެސިފިކް ސަރަހައްދުގެ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ކޮންފަރެންސް 

ބައިވެރިވެ  އެގްޒެކެޓިވް  ޗީފް  އޮތޯރިޓީގެ  އާއި  އޭވިއޭޝަން  ސިވިލް  އެންޑް  ޓްރާންސްޕޯޓް  އޮފް  މިނިސްޓަރ  ގައި 

ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

 

ހަރުދަނާ  އޮންނަގުޅުން  ޖަމާއަތްތަކާއި  އާއި  ޖަމްއިއްޔާ  އެހެނިހެން  ބައިނަލްއަޤުވާމީ  އަދި  ސަރަހައްދީ  އޮތޯރިޓީއާއި 

ހިއްސާކުރުމަށްޓަކައި  ތަޖުރިބާ  ބައިނަލްއަޤުވާމީ  ކަށަވަރުކުރުމުގައި  ރައްކާތެރިކަން  ސަލާމަތާއި  ކުރުމަށާއި، 

އެއަރނެވިގޭޝަންސް އެންޑް އެރޮޑްރޯމް ސެކްޝަންގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވުމަށް ކަނޑައެޅުނު އައިކާއޯގެ މީޓިންގްސް 

ތަކުގައި 2019 ވަނަ އަހަރު ބައިވެރިވެވުނުކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ގެ ޤައުމުތަކުގެ 

އެރޮޑްރޯމް  އަދި  މީޓިންގް،  އެޕެންޕަރގް  މީޓިންގް،  ސަބްގްރޫޕް  އޭޓީއެމް  މީޓިންގް،  އަޕްރާސްޓް  ބޭއްވޭ  މެދުގައި 

އޮޕަރޭޝަން އެންޑް ޕްލޭނިންގް ވޯކްޝޮޕ މީޓިންގް ހިމެނެއެވެ.

ން ޝަ ރޭ ޕަ ޯކ ލް  ނަ ޝަ ނޭ ޓަ ން އި
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އޭވިއޭޝަން ދާއިރާގެ ފަންނީ މުވައްޒަފުން އުފެއްދުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން 2019 ވަނަ އަހަރު 

“އޭވިއޭޓާސް އެން. ޖީ” ގެ ނަމުގައި ސްކޮލާޝިޕް ޕްރޮގްރާމެއް އިފްތިތާހު ކުރެވުނެވެ. އަދި 4 ފަރާތަކަށް ސްކޮލާޝިޕް 

އެވޯޑް ކުރެވުނެވެ.

މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމަކީ މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީން އަބަދުވެސް އަހައްމިއްޔަތުކަންދޭ ކަމެކެވެ. 

މި ގޮތުން، 2019 ވަނަ އަހަރުވެސް 16 ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގައާއި 9 ކޮންފަރެންސް/ބައްދަލުވުންތަކުގައި އޮތޯރިޓީގެ 

މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކޮށްފައިވެއެވެ. 

ޕް ޝި ލާ ޮކ ” ސް . ޖީ ން އެ ސް  ޓާ އޭ ވި އޭ “

ތު  ސަ ޔާ ގެ ސި މު ނު ދި ނު  ރީ މް ތަ

ސްޮޕންސަރ 

ކުރި ފަރާތް

މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު މުއްދަތު ތަމްރީނުގެ ނަން

ސީ.އޭ.އޭ 1 އަދި އިންޑަސްޓްރީ ބައިވެރިން 3 - 14 ފެބުރުވަރީ 2019 އެނެކްސް 14 )2 ސެޝަން(

ސީ.އޭ.އޭ 8 އަދި ސައުތު އޭޝިއާގެ އެހެނިހެން 

ޤައުމުތަކުގެ ބައިވެރިން

27 – 29 އޮގަސްޓް 2019 ސާރީ ސަފާ ޓްރެއިނިންގ

ސީ.އޭ.އޭ 6 އަދި އިންޑަސްޓްރީ ބައިވެރިން 1 - 5 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ފްލައިޓް އޮޕަރޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރ 

ޓްރެއިނިންގ

ސީ.އޭ.އޭ 4 އަދި އިންޑަސްޓްރީ ބައިވެރިން 8 - 11 ސެޕްޓެމްބަރ 

2019

އޮޑިޓިންގ ޓެކްނިކްސް )އެރޯޑްރޯމް(

ސީ.އޭ.އޭ 10 އަދި އިންޑަސްޓްރީ ބައިވެރިން 22 - 25 ސެޕްޓެމްބަރ 

2019

ރޭމްޕް އިންސްޕެކްޝަން ޓްރެއިނިންގ

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

ސެކްޝަންތެރޭގައި ޕްރޮފެޝަނަލިޒަމް ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ސެކްޝަން ތެރޭގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތް ސެކްޝަން ގެ ހުރިހާ 

ސްޓާފުންނަށް އެނގޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަ ޖެއްސުމުގެ ގޮތުން އީމެއިލުން ކުރެވޭ މުއާމަލާތްތައް ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް 

ފެންނަ ގޮތަށް ކުރަން އެއްބަސްވެ އެގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރަން ފެށުނެވެ.

މް ޒަ ލި ނަ ޝަ ފެ ޮރ ޕް
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ސްޕޮންސަރ ކުރި 

ފަރާތް

ފުންގެ  ޒަ އް ވަ މު

އަދަދު

މުއްދަތު ތަމްރީނުގެ ނަން

ކޮލޮމްބޯ، ސްރީ ލަންކާ ސީ.އޭ.އޭ 1 1 - 6 އޭޕްރީލް 2019 ސިމިއުލޭޓަރ އިވެލުއޭޝަން ޓްރެއިނިނގް 

ކޯސް

ސިންގަޕޯރ ސީ.އޭ.އޭ 2 9 13- އޭޕްރީލް 2019 އެކްސިޑެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން 

ޓްރެއިނިންގ ކޯސް

ސިންގަޕޯރ ސީ.އޭ.އޭ / 

އެސް.ސީ.ޕީ

1 22 އޭޕްރީލް - 3 މޭ 2019 ސިވިލް އޭވިއޭޝަން މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް

ކެންބެރާ، 

އޮސްޓްރޭލިއާ

ސީ.އޭ.އޭ 2 21 - 25 އޮކްޓޯބަރ 2019 ހިއުމަން ފެކްޓާސް ކޯސް

ބެންކޮކް، ތައިލެންޑް ސީ.އޭ.އޭ، 

އިއާސާ

2 9 - 13 ޑިސެމްބަރ 2019 އޭސީއައި – އައިކާއޯ އިމްޕްލިމެންޓިންގ 

އެނެކްސް 14: އެޑްވާންސްޑް އެރޮޑްރޯމް 

ޑިޒައިން އެންޑް އޮޕަރޭޝަންސް

ސީ.އޭ.އޭ 6 އަދި އިންޑަސްޓްރީ ބައިވެރިން 5 - 7 ނޮވެމްބަރ 2019 ކެބިން ސޭފްޓީ ޓްރެއިނިންގ

ސީ.އޭ.އޭ 7 އަދި އިންޑަސްޓްރީ ބައިވެރިން 3 - 5 ޑިސެމްބަރ 2019 

އަދި 8 – 10 ޑިސެމްބަރ 

2019

އެމަޖެންސީ ރެސްޕޮންސް އެންޑް 

ކްރައިސިސް މެނޭޖްމަންޓް ޓްރެއިނިންގ ) 

2 ސެޝަން(

ސީ.އޭ.އޭ 7 އަދި އިންޑަސްޓްރީ ބައިވެރިން 3 - 5 ޑިސެމްބަރ 2019 ޕާޓް 66 – 147

ސީ.އޭ.އޭ 7 އަދި އިންޑަސްޓްރީ ބައިވެރިން 8 - 11 ޑިސެމްބަރ 2019 M – 145 ްޕާޓ

ސީ.އޭ.އޭ 2 ބިޒްނަސް އެނަލެޓިކް ނެނޯ ޑިގްރީ 

)އޮންލައިންކޮށް(

ސީ.އޭ.އޭ 7 އެއަރކްރާފްޓް މެއިންޓެނަންސް ޕްލޭނިންގ 

މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އިން އަ 

އީއާސާ އެންވައިރޮންމަންޓް

އް ތަ މް ރާ ގް ޮރ ޕް ުނ  ރީ މް ތަ ނު  ގު ން ހި އި  ގަ ރު ބޭ ން  ޖޭ އް ރާ ހި ވެ ދި ވި  ރި ވެ އި ބަ ން  ޓީ ރި ޯތ ޮއ
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ސްޕޮންސަރ ކުރި ފަރާތް މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު މުއްދަތު ތަމްރީނުގެ ނަން

ސީ.އޭ.އޭ 5 24 - 28 ފެބްރުވަރީ 2019 ސީއޭއޭއެމް އެއަރކްރޫ އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން 

ވޯކްޝޮޕް

ސީ.އޭ.އޭ، ކޮސްކެޕް-

އެސްއޭ

12 އަދި އިންޑަސްޓްރީ 

ބައިވެރިން

24 - 28 މާރިޗް 2019 ރޫޓް ކޯޒް އެނަލަސިސް ވޯކްޝޮޕް

ސީ.އޭ.އޭ 2 17 18- ޖުލައި 2019 3 ވަނަ އީޔޫ ސައުތު އޭޝިއާ އޭ.ޕީ.ޕީ 

މެނޭޖްމަންޓް މީޓިންގ

ސީ.އޭ.އޭ، ކޮސްކެޕް-

ސައުތް އޭޝިއާ

8 1 އޮގަސްޓް 2019 ސްޓޭޓް ސޭފްޓީ ޕްރޮގްރާމް / ސްޓޭޓް 

މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް އެގްޒެކެޓިވް 

ސެމިނަރ

ސީ.އޭ.އޭ، އިއާސާ 5 8 - 12 ޑިސެމްބަރ 2019 ސާރީ – އިއާސާ އެއަރ އޮޕަރޭޝަނަލް 

ވޯކްޝޮޕް

ސީ.އޭ.އޭ، އިއާސާ 13 15 - 19 ޑިސެމްބަރ 2019 ހެލިކޮޕްޓަރ އޮޕަރޭޝަން ވޯކްޝޮޕް

އް ތަ ން ވު ލު ދަ އް ބަ ދި  އަ ސް  ޕް ޮޝ ކް ޯވ  ، ސް ން ރެ ފަ ން ޮކ ނު  ވު އް ބޭ އި  ގަ ޖޭ އް ރާ ހި ވެ ދި
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އް ތަ ން ވު ލު ދަ އް ބަ ދި  އަ ސް  ޕް ޮޝ ކް ޯވ  ، ސް ން ރެ ފަ ން ޮކ ގެ  ރު ބޭ ން  ޖޭ އް ރާ ހި ވެ ދި ވި  ރި ވެ އި ބަ ން  ޓީ ރި ޯތ ޮއ

ބޭއްވުނުތަން ރ  ސަ ން ޕޮ ސް

ކުރި ފަރާތް

ފުންގެ  ޒަ އް ވަ މު

އަދަދު

މުއްދަތު ތަމްރީނުގެ ނަން

މުމްބައި / 

އިންޑިއާ

ސީ.އޭ.އޭ، 

މިނިސްޓްރީ

2  16 - 15 

ޖަނަވަރީ 2019

ގްލޯބަލް އޭވިއޭޝަން ސަމިޓް

އިސްލާމް 

އާބާދް / 

ޕާކިސްތާން

ސީ.އޭ.އޭ 2  31 –- 29

ޖަނަވަރީ 2019

27 ވަނަ ސްޓެއަރިންގ ކޮމިޓީ މީޓިންގ – ކޮސްކެޕް ސައުތު 

އޭޝިއާ

ޕޭރޯ / ބޫޓާން ސީ.އޭ.އޭ، 

އިއާސާ

1  10 –- 2

މާރިޗް 2019

ސާރި އެމް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން

ބެންކޮކް، 

ތައިލެންޑް

ސީ.އޭ.އޭ 1  15 –- 12

މާރިޗް 2019

އައިކާއޯ ރީޖަނަލް ފެސިލިޓޭޝަން އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން 

ސެމިނަރ

ބެންކޮކް، 

ތައިލެންޑް

ސީ.އޭ.އޭ، 

އިއާސާ

1  29 –- 25

މާރިޗް 2019

2 ވަނަ އެރޮޑްރޯމް އޮޕަރޭޝަންސް ޕާސަނަލް ކޮމްޕީޓެންސީ 

ސްމޯލް ވޯކިންގ ގްރޫޕް މީޓިންގ

ސޯލް، ކޮރެއާ ސީ.އޭ.އޭ 1 29 މާރިޗް 

-– 3 އޭޕްރީލް 

2019

އައިކާއޯ ރީޖަނަލް ވޯކްޝޮޕް

ބެންކޮކް، 

ތައިލެންޑް

ސީ.އޭ.އޭ 2 20 -– 24 މޭ 

2019

އައިކާއޯ ޕާފޯމަންސް ބޭސްޑް ނެވިގޭޝަން )ޕީބީއެން( 

އޮޕަރޭޝަނަލް އެޕްރޫވަލް ވޯކްޝޮޕް

ކަތްމަންޑޫ، 

ނޭޕާލް

ސީ.އޭ.އޭ، 

އިއާސާ

1 8 –- 15 ޖޫން 

2019

ސާރި ޕާޓް 145 އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން 

ބެންކޮކް، 

ތައިލެންޑް

ސީ.އޭ.އޭ، 

އިއާސާ

1  19 –- 17

ޖޫން 2019

އީޔޫ-ސައުތް އޭޝިއާ އޭވިއޭޝަން ޕާޓްނާޝިޕް ޕްރޮޖެކްޓް – އޭ 

އައި އެސް ޓު އޭ އައި އެމް ވޯކްޝޮޕް

ބެންކޮކް، 

ތައިލެންޑް

ސީ.އޭ.އޭ، 

އިއާސާ

1  26 -– 24

ޖޫން 2019

3 ވަނަ އެރޮޑްރޯމް އޮޕަރޭޝަންސް އެންޑް ޕްލޭނިންގ ސަބް 

ގްރޫޕް

ބެންކޮކް، 

ތައިލެންޑް

ސީ.އޭ.އޭ، 

އިއާސާ

1  28 –- 27

ޖޫން 2019

ރީޖަނަލް ސެމިނަރ އޮން އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އޮފް ދި ނިއު 

ގްލޯބަލް ރިޕޯޓިންގ ފޯމެޓް ފޯ ރަންވޭ ސާފޭސް ކޮންޑިޝަންސް

ބެންކޮކް، 

ތައިލެންޑް

ސީ.އޭ.އޭ، 

އިއާސާ

1  29 –- 28

ޖޫން 2019

3 ވަނަ އެރޮޑްރޯމް އޮޕަރޭޝަންސް ޕާސަނަލް ކޮމްޕީޓެންސީ 

ސްމޯލް ވޯކިންގ ގްރޫޕް މީޓިންގ
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ނިއުދިއްލި، 

އިންޑިއާ

ސީ.އޭ.އޭ، 

އިއާސާ

1  20 -– 15

ޖޫން 2019

ސާރި ޕާޓް 66 އެންޑް 147 އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ވިޒިޓް

ޕުކެޓް، 

ތައިލެންޑް

ސީ.އޭ.އޭ 1 22 - 24 ޖުލައި 

2019

3 ވަނަ ގްލޯބަލް އޭވިއޭޝަން ކޯޕަރޭޝަން ސިމްޕޯސިއަމް 

)ޖީއޭސީއެސް / 3(

ބަންގްލަދޭޝް ސީ.އޭ.އޭ، 

އިއާސާ

1  10 - 2

އޮގަސްޓް 2019

ސާރި ޕާޓް އެމް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން

ކަތްމަންޑޫ، 

ނޭޕާލް

ސީ.އޭ.އޭ 2  23 –- 19

އޮގަސްޓް 2019

56 ވަނަ ކޮންފަރެންސް އޮފް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް 

ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޭޝިއާ އެންޑް ޕެސިފިކް ރީޖަން

މޮންޓްރިއާލް، 

ކެނެޑާ

ސީ.އޭ.އޭ 4 24 ސެޕްޓެމްބަރ 

-– 4 އޮކްޓޫބަރ 

2019

40 ވަނަ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީ

ބޫޓާން ސީ.އޭ.އޭ 1  20 –- 16

ސެޕްޓެމްބަރ 

2019

7 ވަނަ ސާރި ޕާޓް 145 ވޯކިންގ ގްރޫޕް މީޓިންގ

ބެންކޮކް، 

ތައިލެންޑް

ސީ.އޭ.އޭ 1  6 –- 4

ނޮވެމްބަރ 2019

13 ވަނަ އޭޝިއާ ޕެސިފިކް އެއަރ ނެވިގޭޝަން ޕްލޭނިންގ 

އެންޑް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ރީޖަނަލް ގްރޫޕް މީޓިންގ

ބެންކޮކް، 

ތައިލެންޑް

ސީ.އޭ.އޭ 1  8 –- 7

ނޮވެމްބަރ 2019

9 ވަނަ ރީޖަނަލް އޭވިއޭޝަން ސޭފްޓީ ގްރޫޕް – އޭޝިއާ 

އެންޑް ޕެސިފިކް ރީޖަންސް މީޓިންގ

ނިއުދިއްލި، 

އިންޑިއާ

ސީ.އޭ.އޭ، 

އިއާސާ

2  9 -– 6

ނޮވެމްބަރ 2019

އީޔޫ ސައުތު އޭޝިއާ އޭވިއޭޝަން ޕާޓްނާޝިޕް ޕްރޮޖެކްޓް 

ޔޫއޭއެސް ރެގިއުލޭޓަރީ ފްރޭމްވޯކް އެންޑް އެއަރސްޕޭސް 

އިންޓެގްރޭޝަން ވޯކްޝޮޕް

ބެންކޮކް، 

ތައިލެންޑް

ސީ.އޭ.އޭ 1  20 –- 19

ނޮވެމބަރ 2019

12 ވަނަ ކޮސްކެޕް – ސައުތު އޭޝިއާ ނޭޝަނަލް ކޯޑިނޭޓާސް  

މީޓިންގ

ބެންކޮކް، 

ތައިލެންޑް

ސީ.އޭ.އޭ 1  22 –- 21

ނޮވެމްވަރ 2019

21 ވަނަ ސާރާސްޓް މީޓިންގ

ކޮލޮމްބޯ، 

ސްރީ ލަންކާ

ސީ.އޭ.އޭ، 

އިއާސާ

1  28 –- 26

ނޮވެމްބަރ 2019

އެންވައިރަމަންޓް މެޓާސް އިން އޭވިއޭޝަން – ޕާޓް 1 

ވޯކްޝޮޕް

ނިއުދިއްލި، 

އިންޑިއާ

ސީ.އޭ.އޭ، 

އިއާސާ

1  12 –- 10

ޑިސެމްބަރ 

2019

އެންވައިރަމަންޓް މެޓާސް އިން އޭވިއޭޝަން – ޕާޓް 2 

ވޯކްޝޮޕް
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ނު  ވު ރެ 2019 ނެ އި  ކާ ތަ ޓް ން ޑެ ސި ން އި ޔަ  ދި އި ގަ ނ ހި އި  ގަ ރޭ ތެ ގެ  ރު ހަ އަ ނަ  ވަ  2019

އް ތަ ޓް ޯޕ ރި ޤީ  ޤި ހު ތަ

އް ތަ ޓް ން ޑެ ސި ން ިދ އި ޓް އަ ން ޑެ ސި ކް ވާ އެ އި ފަ ނގާ ރު ހި ަހ ނަ އަ 2019 ވަ

2019 ވަނަ އަހަރު 1 ސީރިއަސް އިންސިޑެންޓާއި 293 އިންސިޑެންޓް ހިނގާފައިވެއެވެ. މި ސީރިއަސް އިންސިޑެންޓް 

ތަހުގީގު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދަނީ އެކްސިޑެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން ކޯޑިނޭޝަން ކޮމިޓީއިންނެވެ.

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

އިންޖީން ފެއިލްވުމާގުޅިގެން ޝަންގްރިއްލާ ވިލިނގިލި ރިސޯޓްސް ކައިރިއަށް ވެއްޓި ހިގައިދިޔަ އެކްސިޑެންޓް 

ތަހުޤީޤުކޮށް ތަހުޤީޤީ ރިޕޯޓް ނެރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ 2019 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރެވިފައެވެ.

އިންޓަރނޭޝަނަލް  ވެލާނާ  ރިސޯޓުން  ރިޓްރީޓް  ދޫރެސް  އަތޮޅު  ދާލު  ދުވަހު  ވަނަ   2017 ނޮވެންބަރު   16

އެއަރޕޯޓަށް އ އައުމަށް ފުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް  )މޯލްޑިވިއަން( ގެ 

8Q-IAG އަށް ދިމާވި އެކްސިޑެންޓް ތަހުޤީޤުކޮށް ފައިނަލް ރިޕޯޓް ވަނީ 29 މޭ 2019 ގައި ނެރެވިފައެވެ.
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އަކީ  ޑިސެމްބަރ   7 ވަނީ  އިން  އެސެމްބްލީ  ޖެނެރަލް  ނޭޝަންސް  ޔުނައިޓެޑް  ފެށިގެން  އިން   1996

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ޤާއިމް ކޮށްފައެވެ. މިދުވަހަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ސިވިލް 

އޭވިއޭޝަން އޯގަނައިޒޭޝަންތަކުން 7 ޑިސެމްބަރ 1994 އިން ފެށިގެން ފާހަގަ ކުރަމުން އަންނަ ދުވަހެކެވެ. 

އަހަރީ  ތާރީޚުގެ 51 ވަނަ  އޭވިއޭޝަން ސޮއިކުރެވުނު  ކޮންވެންޝަން އޮން އިންޓަރނޭޝަނަލް ސިވިލް  އެއީ 

ފާހަގަ  މިދުވަސް  ސްކޫލްގައިވަނީ  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ޢިޔާސުއްދީން  ގައި   2019 ޑިސެންބަރު   7 ދުވަހެވެ. 

ތަކާއި  އެއަރލައިން  ހުރިހާ  ރާއްޖޭގެ  ނައިޓްގައި  ޑިނަރ  މި  ބާއްވާފައެވެ.  ނައިޓެއް  ޑިނަރ  ކުރުމަށްޓަކައި 

ޓިކެޓް އެޖެންސީތަކާއި އޭވިއޭޝަންއާ ގުޅުންހުރި ޚިދުމަތްދޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކާއި ދައުލަތުގެ ބައެއް އިސްވެރިން 

ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި އޮތޯރިޓީގެ ހިންގެވުމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން ހުންނެވި މިނިސްޓަރ އަލްފާޟިލާ 

ޢައިޝަތް ނަހުލާ އަދި މި އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ. އަދި ނެކްސް ޖެން އޭވިއޭޓަރސް 

ސްކޮލަރޝިޕް ހަވާލުކުރެވުނެވެ.

ން  ޝަ އޭ ވި އޭ ލް  ވި މީ ސި ވާ ޤް އަ ލް ނަ އި ބަ ގެ  ރު ހަ އަ ނަ  2ވަ 019

ން ރު ކު ގަ ހަ ފާ  ) ޑޭ ޯއ  ކާ އި އަ ( ސް  ވަ ދު
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ޕް ޮޝ ކް ޯވ ސް  ސި ލި ނަ އެ ޒް  ޯކ ޓް  ރޫ

ން ޝަ ގ ސެ ން ނި ލޭ ޕް ސް  ން ޮޕ ސް ީސ ރެ ން ޖެ މަ އެ

ގ ން ނި އި ރެ ޓް މް  ޯރ ޑް ޮރ އެ
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ން ވު ލު ދަ އް ޑް ބަ ޓް ޯބ ން މެ ޖް ނޭ ޓް މެ ކް ޖެ ޮރ ނަ ޕް 3ވަ

ގ ން ނި އި ރެ ޓް ން  ޝަ ކް ޕެ ސް ން އި ޕް  މް ރޭ
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މި އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމުގައި ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން  ލިބިފައިވެއެވެ. 

މިފަރާތްތަކަށް ޙައްޤު ޝުކުރު ދެންނެވުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ އުފަލެކެވެ.

މިދާއިރާ  ހަމައެއާއެކު  ދަންނަވަމެވެ.  ޝުކުރު  އަށް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ޢިއްޒަތްތެރި  ފުރަތަމަ  އެންމެ  މިގޮތުން 

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 އަދު ވަޒަންކުރަމެވެ. 

މި އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތަކަކީ މި ސިނާއަތުގައި މަސައްކަތްކަތް ކުރާ ގިނަ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކެކެވެ. 

ވެރިން  އިސް  އޮޕަރޭޓަރުންގެ  އެންމެހައި  މަސައްކަތްކުރާ  ސިނާއަތުގައި  މި  އަހަރު،  ވަނަ   2019 އެހެންކަމާއެކު، 

އަދި އެބޭފުޅުންނާއެކީ މަސައްކަތް ކުރައްވާ އެންމެހާ މުވައްޒަފުން މި އޮތޯރިޓީއަށް ދެއްވާފައިވާ އެއްބާރުލެއްވުމާއި، 

އެ ތަންތަނަށް ފޮނުވޭ މި އޮތޯރިޓީގެ އިންސްޕެކްޓަރުންގެ މަސައްކަތް ފަހިކޮށްދެއްވުމަށް ބެހެއްޓެވި އެހީތެރިކަން ހޮޔޮ 

ހިތުން ބަލައިގަނެ، ގަބޫލުކުރަމެވެ. 

ވޭތިވެ ދިޔަ 2019 ވަނަ އަހަރެކޭ އެއްފަދައިން، ކުރިޔައް އޮތް 2020 ވަނަ އަހަރުގައި ވެސް ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ 

ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭނެކަމަށް ޔަޤީންކުރަމެވެ.

ން  މު ން ޓް ނި ޯޕ ރި
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c 

 
 

 

  ށށްް  ނންްތތަަކކަަ  ވވަަނނަަ  އއަަހހަަރރުުގގެެ  މމ  ލލީީ  ބބަަޔޔ      22001199  ގގެެ  މމޯޯލލްްޑޑިިވވްްސސްް  ސސިިވވިިލލްް  އއޭޭވވިިއއޭޭޝޝަަނންް  އއޮޮތތޯޯރރިިޓޓީީ  
  ދދޭޭ  ރރިިޕޕޯޯޓޓުު    އއޮޮޑޑިިޓޓަަރރ  ޖޖެެނނެެރރަަލލްް    

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

  ފފުު  ތތަަޢޢ  ރރަަ  

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

މ ލީ ބަޔ ންތަކ މެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް އަހަރީ އަހަރުގެ  ގައި ނިމުނު މ ލީ 2019 ޑިސެންބަރު 31 އޮތޯރިޓީގެ

 އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް  2019އޮތޯރިޓީގެ  މ އި،ބަޔ ންކުރު

ނޑައެޅިފައިވ   ،ބަޖެޓ  އެއްގޮތަށް ފ ސްކޮށްދެއްވިއަށް އޮތޯރިޓީ އޮތޯރިޓީގެ މަޤުޞަދުތައް ޙ ޞިލްވ  ގޮތަށް، ބަޖެޓުގައި ކަ

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ އ އި، އޮތޯރިޓީގެ މ ލީ ކަންކަން ހިންގ   ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ

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

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

 ދައުލަތުގެ) 2006/3 ނަންބަރު ޤ ނޫނުފ ހަގަކުރެވުނު ކަންކަމ މެދު އިޞްލ ޙީ ފިަޔވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި އޮޑިޓުގައި ޖެހޭކަމަށް 

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

ން ގޮތުގެ މަތި ނެފައިވ ވަނަ މ އްދ ގައި ބު 213ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ  ،އެކު އަށް ހުށަހެޅުމ އެގްޒެކްޓިވް( 

އޮފީހުގެ  ރިޕޯޓް ރައްޔިތުންނަށް ފެންނ ނެހެން މި  މި ހުށަހެޅުމެވެ. ސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށ އި ރައީއެ ކަންކަން 

 ގައި ޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވެ. www.audit.gov.mvވެބްސައިޓް 

އެކުލެވިގެންވަނީ ދެ ބައެއްގެ މައްޗަށެވެ. ރިޕޯޓުގެ ފުރަތަމަ ބައިގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ ނީ މ ލީ ބަޔ ންތަކުގެ ސައްޙަކަމ މެދު މި ރިޕޯޓު 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތެވެ. ދެވަނަ ބައިގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ ނީ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނ އި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ 

ނިންމުންތަކ  އެއްގޮތަްށ  އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުގެބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރުމުގައި،  އޮތޯރިޓީގެ ،ލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ އިގަވ އިދަށް ޢަމަ

  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތެވެ.ޢަމަލުކޮށްފައިވ  މިންވަރ މެދު 
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އަހަރުގެ އަހަރީ މ ލީ ގައި ނިމުނު  2019 ޑިސެންބަރު 31 އޮތޯރިޓީގެ ހިމެނިފައިވ   އަށް  16ން  6 ޞަފުޙ މި ރިޕޯޓ އެކު 

ބަޖެޓުން  މ ލީ ބަޔ ންތަކުގައި ހިމެނޭ ފައިސ  ލިބުނު ގޮތ އި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔ ނ އި، ފ ސްކުރެވުނު ބަޖެޓ އި އެ

 ،ގެ އިތުރުންމީ ކޮށްފައެވެ.އޮފީހުން ބަލައި އޮޑިޓް  ލު ނޯޓުތައް ވަނީ މިޞީބަޔ ންތަކ  ގުޅޭ ތަފް މި  ،ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔ ނ އި

މިލްކިއްޔ ތުގެ ބަޔ ނ އި މ ލީ ޒިންމ ތަކުގެ ބަޔ ނ އި އެ ބަޔ ންތަކ  ގުޭޅ  ،ހިމެނިފައިވ  އަށް  20ން  17 ޞަފުޙ  ޓ އެކު މި ރިޕޯ

ބަޔ ންތަކުގައި އޮޑިޓް ރިޕޯޓަށް އަންނަންޖެހޭ ވަރުގެ މައްސަލައެއް  މިނޯޓްތައްވެސް ވ ނީ މި އޮފީހުން ބަލައި އޮޑިޓް ކޮށްފައެވެ. 

ކުރެވިފައިވ ނަމަ، މި ރިޕޯޓްގެ ދެވަނަބައި "ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނ އި ދައުލަތުގެ މ ިލއްޔަތުގެ ގަވ އިދ  އެއްގޮތަށް ގަފ ހަ

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

 ، މި އޮޑިޓްގައިއިސްވެރިންނ  މަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަން ފ ހަގަކޮށްއޮތޯރިޓީގެ ރިޕޯޓުގައި ފ ހަގަކުރެވިފައިވ  ކަންތައްތައް  މި

 ފުރުޞަތުގައި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.  މި ބޭފުޅުންނަށް ހުރިހ އެހީތެރިވެދެއްވި 

 މމ  ލލީީ  ބބަަޔޔ  ނންްތތަަކކުުގގެެ  ސސަައއްްޙޙަަކކަަމމ  މމެެދދުު  ދދެެކކޭޭގގޮޮތތްް  ބބަަޔޔ  ނންްކކުުރރ    ރރިިޕޕޯޯޓޓްް  

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

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

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

   ސަރކިއުލަރ މ ލިއްޔަތ ބެހޭ ޓްރެޜަރީގެ އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް  މިނިސްޓްރީ އަދި ،އެއްގޮތަށް  ހިސ ބުތަކ  މި

ނޑައަޅ ފައިވ  ތައްޔ ރުކުރުމަށް ބަޔ ންތައް މ ލީ މުއައްސަސ ތަކުގެ ދައުލަތުގެ ދިވެހި،  އިން  ( 4/2012ނަންބަރު) ނޑ އި ކަ  އޮނިގަ

 މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ،ށްއޮތޯރިޓީއަ ހުށަހެޅުމަކީ އޮފީހަށް މި ކުރުމަށް  އޮޑިޓް ،އެކުލަވ ލައި  ބަޔ ންތައް މ ލީ އަހަރީ މި ،އެއްގޮތަށް

ނޑައަޅ ފައިވ  ދަށުން  ގެ(ހ) މ އްދ ގެ  ވަނަ 46 ޤ ނޫނުގެ . މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ ގެ)ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް(  ވެރިޔ  ޒިންމ ދ ރު  މ ލީ ކަ

 ،ބަޔ ން  ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޖެޓުން  އެ  ބަޖެޓ އި  ފ ސްކުރެވުނު ،ބަޔ ނ އި ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ލިބުނުގޮތ އި ފައިސ 

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

ނޑު މި  ތައްޔ ރުކުރުމަށް  އެއްގޮތަށް އ އި" އެކައުންޓިންގ އޮފް ބޭސިސް  .ލ ޒިމްކުރެއެވެ އޮނިގަ

ނޑުގޮތެއްގައި ،ނަމަވެސް ސަބަބުން  އޮޅުމެއްގެ ނުވަތަ ޚިޔ ނ ތެއް  ،ތެރޭގައި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ މި އަދި  ސައްޙަނޫން މައިގަ

 ކޮންޓްރޯލްތައް  އިންޓަރނަލް ހަރުދަނ  އެކަށީގެންވ   ،ބޭނުންވ  ހުށަހެޅުމަށް ތައްޔ ރުކޮށް  ބަޔ ންތަކެއް  މ ލީ  ނުހިމެނޭ މަޢުލޫމ ތު

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

 ،އެކުލަވ ލުމ އި މ ލީބަޔ ންތައް  އަހަރީ  ،ބެލެހެއްޓުމ އި ހިސ ބު މ ލީ އެއްގޮތަށް  ސިޔ ސަތުތަކ އި އެ  ،ޚިޔ ރުކޮށް ސިޔ ސަތުތައް

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

 .ހިމެނެއެވެ ބޭނުންކުރުން
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3 ގެ  02 ޞަފުޙާ  
 

 ލލިިއއްްޔޔަަތތުު  އއޫޫ  އއޮޮޑޑިިޓޓަަރރ  ޖޖެެނނެެރރަަލލްްގގެެ  މމަަސސްް

މ ލީ ބަޔ ންތަކ މެދު އޮޑިޓަރ  މިބަޔ ންތައް އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު  އަހަރީ މ ލީ އޮތޯރިޓީގެލިއްޔަތަކީ އޫއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސް

ސް ޑްރސްޓޭންޑަނޭޝަނަލް ރއިންޓަ  ކޮށްފައިވަނީއޮޑިޓް އްބަޔ ންތަ އޮފީހުން މި އަހަރީ މ ލީ މި ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔ ންކުރުމެވެ.

ނޑ  އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމ އި، އެއްގޮތަށެ އޮޑިޓިންގއ އޮން  އަހަރީ މ ލީ ބަޔ ންތަކަކީ  މިވެ. އޮޑިޓަރުންގެ ސްލޫކީ މިންގަ

ނޑުގޮތެއްގައި ނެވޭގޮތަށް ޔަޤީންކަމ އެކު ދެނެގަކަން އެކަށީގެންވ  ބަޔ ންތަކެއް ،ނުވ   ހިމެނިފައި ސައްޙަނޫން މަޢުލޫމ ތު މައިގަ

 ހިންގުމަށް މި ސްޓޭންޑަޑްތައް ލ ޒިމްކުރެއެވެ. އޮޑިޓް މަސައްކަތް ރ ވައި 

 ބޭނުންވ   ކުރުމަށްޓަކައި ކަށަވަރު ސައްޙަކަން މަޢުލޫމ ތުތަކުގެ ޢަދަދުތަކ އި ހިމެނޭ ބަޔ ންތަކުގައި މ ލީ އެކުލެވިގެންވަނީ އޮޑިޓެއް

ނޑައަޅައި އިޖުރ ތުތަކެއް ނޑައަޅ  މިގޮތަށް. މައްޗަށެވެ ފުރިހަމަކުރުމުގެ އިޖުރ ތުތައް އެ  ކަ  ބިނ ވެގެންވަނީ  އިޖުރ ތުތައް  ކަ

ނޑުގޮތެއްގައި ،އ އި" ޖަޖްމަންޓް ޕްރޮފެޝަނަލް" އޮޑިޓަރުންގެ  އޮޅުންތަކުގެ  އޮޅުވ ލުންތަކ އި) މަޢުލޫމ ތުތައް  ސައްޙަނޫން މައިގަ

 މިންވަރު އޮތް ތުތައް ފުރުޞަ މިފަދަ. މައްޗަށެވެ މިންވަރެއްގެ އޮތް ތުފުރުޞަ ހިމެނުމުގެ ބަޔ ންތަކުގައި މ ލީ( ނަމަވެސް ސަބަބުން

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

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

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

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

 .ހިމެނެއެވެ

 ހެކިތައް ވ ގިދޭ ކުރުމަށް ކަށަވަރު ސައްޙަކަން މަޢުލޫމ ތުތަކުގެ  ޢަދަދުތަކ އި  ހިމެނޭ ބަޔ ންތަކުގައި މ ލީ ،އެކުލެވިގެންވަނީ އޮޑިޓެއް

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

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

 . ނުވ ނެއެވެ ބަލައިގެން ކުރެވިގެންދ ނެކަމަށް ފ ހަގަ އޮޑިޓުގައި ހީނަރުކަންތައްތައް

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

 .ޤަބޫލުކުރަމެވެ އޮފީހުން

  އއޮޮޕޕީީނނިިއއަަނންް    އއަަނންްކކޮޮލލިިފފަައއިިޑޑްް  

މ ީލ  އަހަރުގެ މ ލީ ނިމުނު ގައި 2019 ބަރުޑިސެން 31 މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ،ދެކޭގޮތުގައި މިއޮފީހުން

 އެބަޖެޓުން  ބަޖެޓ އި ފ ސްކުރެވުނު" އަދި" ބަޔ ން ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ލިބުނުގޮތ އި ފައިސ "ބަޔ ންތަކުގައި ހިމެނޭ 

ނޑުއަދި މި ބަޔ ންތަކ އި ގުޅޭ ނޯޓުތަކަކީ " ބަޔ ން ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ  މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ގޮތެއްގައި  މައިގަ

 ފައިސ  ލިބުނު އޮތޯރިޓީއަށް މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އަހަރު މ ލީ ނިމުނު އަށް 2019 ބަރުޑިސެން 31 އޮތޯރިޓީގެ

 ބަޖެޓުން  އެ ބަޖެޓ އި ފ ްސކުރެވުނު އަދި ފައިސ  ހުރި ބ ކީ ނިޔަލަށް ގެއަހަރު މ ލީ ،ޚަރަދ އި ކުރެވުނު ފައިސ އިން އެ ،އ އި

 އެކައުންޓިންގ ސެކްޓަރ ޕަބްލިކް އިންޓަނޭޝަނަލް" އަދި ދައްކުވައިދޭ އެއްގޮތަށް ޙަޤީޤަތ  ތެދުވެރިކަމ އެކު ގޮތް ހޭދަކުރެވުނު
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 ތައްޔ ރު  އެއްގޮތަށް  އ  " އެކައުންޓިންގ އޮފް ބޭސިސް ކޭޝް  ދަ އަންޑަރ ރިޕޯޓިންގ ފައިނޭންޝަލް(: އިޕްސްސް) ސްޓޭންޑަޑް

 .ބަޔ ންތަކެކެވެ މ ލީ ކުރެވިފައިވ 

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

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

)ޗީފް މ ލީ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ   މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެގުޅޭގޮތުްނ  ށް ހުށަހެޅުމ ތައްޔ ރުކޮމ ލީ ބަޔ ންތައް 

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

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

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި ޚަރަދުކުރުމ އި ލެހެއްޓުމުގައި މ ލީ ކަންކަން ހިންގ  ބެ ،ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ

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

 މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.  ގެ )ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް(ވެރިޔ  

  ލލިިއއްްޔޔަަތތުު  އއޫޫ  އއޮޮޑޑިިޓޓަަރރ  ޖޖެެނނެެރރަަލލްްގގެެ  މމަަސސްް

ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ  އޮތޯރިޓީގެމ ލީ ބަޔ ންތަކުގެ ސައްޙަކަމ މެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔ ންކުރުމުގެ އިތުރުން 

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

ނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ އ އި، ބަޖެޓުގައި ކަނޑަ މ ލީ  އޮތޯރިޓީގެއެޅިފައިވ  ކަންތައްތަކަށް، ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ

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

 މިންވަރ މެދު ދެކޭގޮތް ބަޔ ންކުރުމަކީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ޢަމަލުކުރެވިފައިވ  

މަޤުޞަދުތައް ކޮށްދެއްވި އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުން ބަޖެޓް ފ ސްބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ  އޮތޯރިޓީގެ މި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި 

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

ުތ ވުމުގެ ފުރުޞަވ އިދ  ޚިލ ފަށް ޢަމަލުކޮށްފައިއިޖުރ ތުތަކުގެ ތެރޭގައި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނ އި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަ

 އޮތް މިންވަރު ވަޒަންކުރުން ހިމެނެއެވެ.

އި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވ  މިންވަރ މެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނ 

 ން ޤަބޫލުކުރަމެވެ.ކި ހޯދިފައިވ ކަމަށް މި އޮފީހުބަޔ ންކުރުމަށް ބޭނުންވ  މިންވަރަށް އެކަށީގެންވ  ހެ
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ގގަަވވ  އއިިދދަަށށްް  ޢޢަަމމަަލލުުކކުުރރެެވވިިފފަައއިިވވ    މމިިނންްވވަަރރ  މމެެދދުު  ދދެެކކޭޭގގޮޮތތްް    މމ  ލލިިއއްްޔޔަަތތުުގގެެ    ދދަައއުުލލަަތތުުގގެެ  ދދަައއުުލލަަތތުުގގެެ  މމ  ލލިިއއްްޔޔަަތތުުގގެެ  ޤޤ  ނނޫޫނނ  އއިި  

 ،ގޮތުގައި ދެކޭ  އޮފީހުން މި

ނޑުގޮތެއްގައި( )ހ  އަހަރުގެ  މ ލީ ނިމުނު  އަށް  2019 ޑިސެންބަރު 31 މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މައިގަ

 ޙ ޞިލްވ  މަޤުޞަދުތައް ބަޖެޓުގެ ފ ސްކޮށްދެއްވި އޮތޯރިޓީއަށް އެ ބޯޑުން  ގެއޮތޯރިޓީއެ  އަހަރަށް އެ  ކޮށްފައިވަނީ ޚަރަދުތައް

ނޑައެޅިފައިވ  ބަޖެޓުގައި އެ ،ގޮތަށް ނޑައެޅިފައިވ  ބަޖެޓުގައި ،ކަންތައްތަކަށް ކަ  ޤ ނޫނ އި  މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ،މިންވަރަށް ކަ

 .އެއްގޮތަށެވެ ގަވ އިދ  މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ

ނޑު ،ކަންކަން މ ލީ އެހެނިހެން ސިވިލް ޭއވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މޯލްޑިވްސް އަދި( ށ)  ބަލަހައްޓ ފައި  ހިންގ  ،ގޮތެއްގައި މައިގަ
 .އެއްގޮތަށެވެ  ގަވ އިދ  މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ޤ ނޫނ އި މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ވަނީ
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