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ރިޕޯޓް ފެށުން
ب الْعالَ ِمني و ِ ِ ِ
السالم على املبـع ِ
ِِ
ِِ
وث َر ْحَة
ني َو َّ
ني والعُ ْد َوا َن إالَّ َعلَى الظالم َ
العاقبَة ل ْل ُمتَّق َ
الصالَةُ َو َّ ُ َ َُْ
احلَ ْم ُد لله َر ِّ َ َ َ َ
ِ ِ
ِ
ِِ
ابه والتابعني هلم بإحس ٍ
ان إىل ْيوِم الدِّي ِن .وبع.
ل َلعامل َ
ني َو َعلى آله َو ْ
أص َح َ
َْ ْ َ
މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2012މޯލްޑިވްސް
ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ  44ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ތައްޔާރުކުރެވި،
އޮތޯރިޓީ ހިންގުމަށް ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ މިނިސްޓަރ އަށާއި ރައްޔިތުންގެ
މަޖިލީހަށް ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއް ނިމޭތާ  4މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިޕޯޓެކެވެ .މިއީ
މިގޮތުން  2014ވަނަ އަހަރު މި އޮތޯރިޓީ ހިނގާދިޔަގޮތުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި އޮޑިޓް ކުރެވިފައިވާ
ހިސާބުއެވެ.
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01

ޯމލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ
މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ތަޢާރަފު
އޮތޯރިޓީގެ ޗެއަރމަންގެ ބަޔާން
އޮތޯރިޓީގެ ޗީފްއެގްޒެކެޓިވްގެ ބަޔާން
މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑު

އޮތޯރިޓީގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު
އޮތޯރިޓީން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނުތައް
އޮތޯރިޓީގެ އިދާރީ ހިންގުން
އޮތޯރިޓީ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

އަހަރީ ރިޕޯޓް

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ތަޢާރަފު

2014

001

ޯމލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮ ޯތރިޓީގެ ތަޢާރަފު

މިއޮތޯރިޓީއަކީ ޖެނުއަރީ  2012ގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2012މޯލްޑިވްސް 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 އޮތޯރިޓީ އަކީ 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.
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އަހަރީ ރިޕޯޓް

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ތަޢާރަފު

2014

002
ވިޜަން
ވައިގެދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަމުގައި ދުނިޔޭގެ ކުރީސަފުގައި ތިބުން

މިޝަން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރު ،ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާއެކު އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ފައިދާ ކުރުވަނިވި ގޮތެއްގައި ތަރައްޤީ
ކުރުމައްޓަކައި ބޭނުންވާ ސިޔާސަތާއި ޤަވާޢިދުތައް އެކުލަވާލައި ތަރައްޤީކޮށް ހިންގާބެލެހެއްޓުން

ސްޓްރެޓެޖިކް 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

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ

އަހަރީ ރިޕޯޓް

އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑު ޗެއާމަންގެ ބަޔާން

2014

003

ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮ ޯތރިޓީގެ ބޯޑު ޗެއާމަންގެ ބަޔާން

d

އިބުރާހީމް ފައިޞަލް
ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑު ޗެއާމަން

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف
املخلوقني املبعوث رمحة للعاملني وخامت األنبياء
واملرسلني وعلى آهلي وأصحاهبى ومن تبعهم بإحسان
اىل يوم الدين .وبعد

 2012ޖެނުއަރީ  12ވަނަ ދުވަހު އޮތޯރިޓީ
އުފެދި އެއަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހު ބޯޑުއެކުލަވާލެވުނު
ފަހުން ،އޮތޯރިޓީގެ އެންމެ މުހިންމު
ލަނޑުދަނޑިއަކަށްވެފައިވަނީ  2014ވަނަ އަހަރަށް
ޝެޑިއުލްކޮށްފައިވާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސިވިލް

ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތީރިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓުގައި
އަޅުގަނޑުގެ ބަހެއް ހިމަނާލުމަށް ގަލަން މިއުފުލާލަނީ
ނުހަނު އުފަލާ ހިތްހަމަޖެހުމާއެކުގައެވެ .އޮތޯރިޓީ
އުފެދުނީއްސުރެ މިވީ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅުގެތެރޭގައި
އޮތޯރިޓީން ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީއަށްޓަކައި ،އޮތޯރިޓީގެ
ޗީފް އެގްޒެކެޓިވްއަށާއި ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުންނަށް އަދި
އޮތޯރިޓީގެ އެންމެހާ މުވައްޒަފުންނަށް ޝުކުރު
އަދާކުރަމުންނެވެ .އަދި އައްސަރިބަހާ ސާބަސް
ދެމުންނެވެ.

އޭވިއޭޝަން އޯގަނައިޒޭޝަން (އައިކޭއޯ) އޯޑިޓްގެ
ނަތީޖާ ރަނގަޅުކުރުމެވެ .އެގޮތުން ބޯޑުގެ އަމާޒަކަށްވީ
އެލަނޑުދަނޑި ޙާޞިލުކުރުމަށް އޮތޯރިޓީން ބޭނުންވާ
ކަންތައްތައް ދެނެގަނެ އެކަންކަން ކުރެވޭނޭ އިންތިޒާމު
ހަމަޖެއްސުމެވެ .ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ،ޑިޕާޓްމަންޓަކުން
އޮތީރިޓީއަކަށް ބަދަލުވީއިރު އޮތޯރިޓީއޮތީ ވަރަށްބޮޑެތި
ބަދަލުތަކަކަށް ބޭނުންވެފައެވެ .އެހެންކަމުން އޮތޯރިޓީގެ
ބޯޑުގެ އަޒުމަކަށްވީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 2012/2
(މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު)
ން އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ
މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކޮށް ،އެޤާނޫނުން އޮތޯރިޓީގެ

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ
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މައްޗަށް ލާޒިމުކުރާ ކަންތައްތައް އަދާކުރެވޭނޭ

ރާއްޖޭގެ އޭވިއޭޝަން ސިނާޢަތަށް ދެއްވާ ޚާއްޞަ

ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވާ އަދި އައިކޭއޯއިން ޤަބޫލުކުރާ

ސަމާލުކަމާއި އަގުހުރި އިރުޝާދުތަކަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ

ފެންވަރުގެ ޒަމާނީ އިދާރާއަކަށް ހެދުމެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބަލް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން
ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމަށް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުގެ ނަމުގައާއި

އޮތޯރިޓީ އުފެދުނުއިރު ދިމާވެފައިވާ އެންމެބޮޑު

އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި ފަށްފަށުން ނުހަނު

ގޮންޖެހުމަކީ ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ “ކޮމްޕިޓެންޓް”

އިޚުލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރުއަދާކުރަމެވެ.

މުވައްޒަފުން ނެތުމުގެ މައްސަލައެވެ .އެކަމަށް
ޙައްލު ހޯދުމުގެ ގޮތުން އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުންވާނީ އައު

އޮތޯރިޓީން ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީތައް

އޮނިގަނޑެއް އެކުލަވާލައި ފާސްކޮށްދީފައެވެ .އަދި

ޙާޞިލުކުރެވިފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންނާއި

އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކޮށް “ރިޓެއިން”

މުއައްސަސާތަކުގެ އެހީތެރިކަމާ އެއްބާރުލުމާއެކުގައެވެ.

ކުރެވޭނޭ އުޞޫލެއްގެ ދަށުން ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް

ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހާއި

ހިންގޭނޭ އިންތިޒާމުވާނީ ހަމަޖައްސައިދީފައެވެ .އަދި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފައިނޭންސް

ހަރުދަނާ އުޞޫލެއްގެ ދަށުން އޮތޯރިޓީގެ ހިންގުން

އެންޑް ޓްރެޜަރީން ލިބިފައިވާ އެހީތެރިކަމާ

ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާނޭ ލަފާދެމުން

‘‘

ގެންދިއުމަކީ އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުން ވަރަށް
އިސްކަމެއްދީގެން ކުރަމުންދާކަމެވެ.
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2012/2މޯލްޑިވްސް ސިވިލް
އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު)ން އޮތޯރިޓީއަށް
ލިބިފައިވާ ޤާނޫނީ ބާރުވެރިކަމުގެ ނަތީޖާ ވަރަށްވެސް
ރަނގަޅެވެ .އެކަމުގެ އެންމެ އަލިގަދަ ހެއްކަކީ
 2014ވަނަ އަހަރުގެ އައިކެއޯ އޯޑިޓްގައި
އޮތޯރިޓީން ހޯދާފައިވާ ބޮޑު ކާމިޔާބީއެވެ .ސްޓޭޓް
ސޭފްޓީ ޕްރޮގްރާމް އެކުލަވާލަންޖެހޭ ޤައުމުތަކުގެ
ކެޓަގަރީއަށް ރާއްޖެ މިހާރުވަނީ ބަދަލުވެފައެވެ.
ހަމައެއާއެކު“ ،ސަވައިލެންސް” ޙަރަކާތްތައް އިތުރުކޮށް
އޮތޯރިޓީން ތަންފީޒުކުރަމުންދާ ޤަވާއިދުތައް ހަރުދަނާ
ކުރުމުގެ އިތުރުން އައު ޤަވާޢިދުތައް އެކުލަވާލައި
ޢަމަލުކުރަންވަނީ ފެށިފައެވެ .އޮތޯރިޓީ އުފެދިގެން މިވީ
ދެއަހަރާ ބައިގެ ތެރޭގައި ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީއާމެދު
ބޯޑުގެ ޑިރެކްޓަރުން ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހެއެވެ.
އެހެންކަމުން އަދިވެސް އެއްފަހަރު އޮތޯރިޓީގެ
އިސްވެރިންނަށާއި އެންމެހާ މުވައްޒަފުންނަށް ވަރަށް
އިޚުލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ.

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ

އެއްބާރުލުން ޝުރުކުވެރިކަމާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.

ތރިޓީ އުފެދުނުއިރު ދިމާވެފައިވާ
އޮ ޯ
ގންޖެހުމަކީ ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ
އެންމެބޮޑު ޮ
ކމްޕިޓެންޓް” މުވައްޒަފުން ނެތުމުގެ
“ ޮ
މައްސަލައެވެ .އެކަމަށް ޙައްލު ހޯދުމުގެ
ތރިޓީގެ ބޯޑުންވާނީ އައު
ގޮތުން އޮ ޯ
އނިގަނޑެއް އެކުލަވާލައި ފާސްކޮށްދީފައެވެ.
ޮ
ތރިޓީގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކޮށް
އަދި އޮ ޯ
“ރިޓެއިން” ކުރެވޭނޭ އުޞޫލެއްގެ ދަށުން
ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގޭނޭ
އިންތިޒާމުވާނީ ހަމަޖައްސައިދީފައެވެ.
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އަދި އޮތޯރިޓީ ހިންގުމާ ޙަވާލުވެވަޑައިގެން އޮތޯރިޓީގެ

ޙަރަކާތްތައް އިތުރުވަމުންނެވެ .އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ކަންތައްތައް ވަރަށް ގާތުން ބައްލަވާ އަޅުގަނޑުމެންނާ

ސިނާޢަތުގެ ބައިވެރިން ދެއްވާ އެހީތެރިކަމާއި

ވަރަށް އެކުވެރި މާޙައުލެއްގައި މަސައްކަތް

އެއްބާރުލުމަށް އަދި ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ

ކުރެއްވީތީ އޮތޯރިޓީ ހިންގުމާ ޙަވާލުވެ ވަޑައިގެން

ޙަރަކާތްތަކަށް ދެއްވާ ސަމާލުކަމަށްޓަކައި ސިނާޢަތުގެ

މަސައްކަތްކުރެއްވި މިނިސްޓަރުންނަށް ޝުކުރު

އެންމެހާ ބައިވެރީންނަށް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުގެ ނަމުގައި

އަދާކުރަމެވެ .ވަކީން ޚާއްޞަކޮށް އޮނަރަބަލް އަޙުމަދު

ޝުކުރުއަދާކުރަމެވެ .އަޅުގަނޑު ،ސިނާޢަތުގެ އެންމެހާ

އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ ނަންފުޅު ފާހަގަކުރަމެވެ.

ބައިވެރީންނަށް ޔަޤީންކޮށް އަރުވަން ބޭނުންވަނީ

ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީއާއި އޭވިއޭޝަން

ސިނާޢަތް ވާދަވެރިކަމާއި ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާއެކު

ސިނާޢަތަށް ލިބިފައިވާ ކުރިއެރުމުގެ ސިއްރަކީ

ކުރިއަރުވައި ފުޅާކޮށް ތަރައްޤީކުރުމުގައި

އެމަނިކުފާނާއި ސަރުކާރުން މި ސިނާޢަތަށްދެއްވާ

އުފަލާއެކު އަޅުގަނޑުމެން ދެމިތިބޭނޭކަމެވެ.

އަޙައްމިއްޔަތެވެ .މި ސިނާޢަތް ތަރައްޤީކޮށް

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ނަތީޖާނެރެވޭނޭ ފާލެއްގެ

ކުރިއެރުވުމަށް ދެއްވާ އިރުޝާދާއި ކުރައްވާ ބުރަ

މަތީގައި އަޅުގަނޑުމެން ފަށާފައިވާ މި މަސައްކަތް

މަސައްކަތެވެ.

ހުއްޓާނުލާ ކުރިއަށްގެންދާނަމެވެ .އަޅުގަނޑު އެދެނީ
އަދި މަސައްކަތް ކުރަމުން މިދަނީ ރާއްޖޭގެ ވައިގެ

 2012ވަނަ އަހަރުންފެށިގެން އަޅުގަނޑުމެން

ދަތުރުފަތުރުގެ ސިނާޢަތުގެ ކުރިއެރުމާއި ފާގަތިކަމަށެވެ.

ފަށާފައިވާ ދަތުރުގައި ސިނާޢަތުގެ ބައިވެރިންވަނީ

އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތުގައި ބަރަކާތް ލައްވާށިއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންނާ ގުޅިގެން ވަރަށް ފުރިހަމަ ދައުރެއް

އާމީން.

އަދާކޮށްފައެވެ .މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ
ސިނާޢަތް މިދަނީ އެއްދުވަހުން އަނެއްދުވަހަށް ފުޅާވެ

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ

އަހަރީ ރިޕޯޓް
2014

006

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ

އަހަރީ ރިޕޯޓް

އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވްގެ ބަޔާން

2014

007

އޮ ޯތރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވްގެ ބަޔާން

d

އަލްފާޟިލް ހުސައިން ޖަލީލް
ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް

احلمداهلل رب العاملني والصال ة والسالم على رسول
اهلل .وبعد

“ޗޮއިސް”ތަކެއް ވަނީ ތަނަވަސްވެފައެވެ .މަދަނީ ވައިގެ
ދަތުރުފަތުރުގެ ސިނާޢަތުން ރާއްޖޭގެ ދަތުރުފަތުރާއި
ފަތުރުވެރިކަން އަދި ޢާންމުކޮށް އިޤްތިޞާދީ
ޙަރަކާތްތަކަށް ކުރާ “ކޮންޓްރިބިއުޝަން” މިގޮތުގައި

ވޭތުވެދިޔަ ފަސްއަހަރެއްހާ ދުވަހު މަދަނީ ވައިގެ

އިތުރުވަމުން ދިއުމަކީ މުޅި އޭވިއޭޝަން ސިނާޢަތަށް

ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާ ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފުޅާވެ

ޙާޞިލުކުރެވިފައިވާ ކާމިޔާބީއެކެވެ.

ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދާފައެވެ .ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް
އޭގެ ކުރީ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު ކުރިއެރުންތަކެއް

ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާގައި ޚިދުމަތްދޭ

ވަނީ ހޯދިފައެވެ 2014 .ވަނަ އަހަރުވެސް ވެގެން

ފަރާތްތަކުގެ މަޤުޞަދަކީ އެ ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރާ

ގޮސްފައިވަނީ މިދާއިރާ އިތުރަށް ފުޅާވެ ތަރައްގީވަމުން

ފަރާތަކަށް އެކަށޭނަ ޚިދުމަތެއް ދިނުމެވެ .މި ސިނާޢަތް

ދިޔަ އަހަރަކަށެވެ .ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން

ރެގިއުލޭޓް ކުރުމަށް އެކި ދައުލަތްތަކުގެ އިދާރާތަކުން

ދުއްވާ ބޯޓުތައް ގިނަވެ ،އެއާޕޯޓުތައް ތަރައްގީކުރުމުގެ

ކުރަނީ އެކަން ޔަގީން ކުރުމާއި އެގޮތުގައި ސިނާޢަތް

މަޝްރޫޢުތައް އިތުރުވެގެން ގޮސްފައިވެއެވެ .އޭގެ

ދެމެހެއްޓޭނޭ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

ސަބަބުން އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކާއި ބައިނަލް އަގުވާމީ

ކޮންމެ ގައުމެއްގެވެސް އިދާރާތަކުން މަސައްކަތް

އުދުހުންތަކުގައި ދިވެހީންނާއި ފަތުރުވެރީންނަށް

ކުރާނީ ވައިގެ މަގުން ދަތުރުކުރާ ދަތުރުވެރީންނަށް،

ވައިގެމަގުން ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ގިނަ

ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި އެ ގައުމެއްގެ ރައްޔިތުންނަށް،

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ

އަހަރީ ރިޕޯޓް

އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވްގެ ބަޔާން

2014

008
ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރި އަދި ދަތުރުކުރުމަށް ކުރާ

“އިކޮނިމިކް ރެގިއުލޭޝަން”އެއް އެކުލަވާލުމަށެވެ.

ޚަރަދާއެއްވަރުގެ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދެވޭ ސިނާޢަތެއް

މިކަމަށް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް

ގާއިމުކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށެވެ .އިންޓަރނެޝަނަލް

މިހާރުވަނީ އިންތިޒާމު ކުރެވިފައެވެ .އޮތޯރިޓީގެ

ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޯގަނައިޒޭޝަން (އައިކެއޯ)

މި މަސައްކަތް ބިނާކުރާނީ މިފަދަ ގަވާޢިދު ހަދައި

އިން ގައުމުތަކަށް ބާރުއަޅަނީ އޮގޮތުގެ މަތީން

ތަންފީޒުކުރާ ގައުމުތަކުގެ ތަޖުރިބާއަށާއި ،ދިވެހި

މަސައްކަތް ކުރުމަށެވެ .މިކަން ޙާޞިލުކުރުމަށް

އިޤުތިޞާދަށް ލިބިފައިވާ ޚާއްޞަ ޞިފަތަކުގެ އިތުރުން

އެންމެ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި އިދާރާތަކުން ކުރާ ކަމަކީ

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އިޤުތިޞާދީ ސިޔާސަތުތަކުގެ

ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގައި

މައްޗަށެވެ .އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރަމުންމިދަނީ

ދެމެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތެވެ .ބައެއް ގައުމުތަކުގެ

 2015ވަނަ އަހަރު އެ ގަވާޢިދު ޢާންމުކޮށް

ވިސްނުން މިހާރު ހުރީ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން

ޢަމަލުކުރަންފެށުމަށެވެ.

ޔަޤީން ކުރުމުގެ އިތުރުން އިޤްތިޞާދީ ގޮތުންބަލާއިރު
ދެމެހެއްޓެނިވި ސިނާޢަތެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ މައްޗަށެވެ.

އޮތޯރިޓީ އުފެދުނުތާ އެންމެ ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި

އެއީ ސިނާޢަތުން ޚިދުމަތްހޯދާ އާންމު ފަރުދުން

ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ޔަޤީން ކުރުމުގެ

ވައިގެ މަގުން ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދާ

‘‘

އަޅާބަލާއިރު އެކަށީގެންވާ ޚިދުމަތެއް ލިބޭތޯ ނުވަތަ
ނުލިބޭތޯ ސުވާލުކޮށް ،ލިބޭ ޖަވާބު ދުވަހުން ދުވަހަށް
ރަނގަޅުވަމުންދާނޭ ގޮތެއްގެ މަތީން މުޅި ސިނާޢަތުގެ
ޙަރަކާތްތައް ރޭވިފައިވާކަން ޔަގީންކުރުމެވެ.
މިގޮތުން ،ދިވެހިރާއްޖެވެސް މިހާރުމިވަނީ އެވިސްނުމާ
ދިމާލަށް ދަތުރުކުރަން ފަށާފައެވެ .ސިވިލް
އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީން މިހާތަނަށް ކުރެވެމުން އައީ
މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަން ޔަޤީން
ކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ .ގަވާޢިދުތަކާއި “ގައިޑަންސް
މެޓީރިއަލްތައް” ހުރީ އެދާއިރާތަކަށް ހެދިފައެވެ.
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2012މޯލްޑިވްސް ސިވިލް
އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު) އަށް ޢަމަލުކުރަން
ފެށުނު ފަހުން އެ މަސައްކަތްވަނީ އިތުރު ހަރުފަތަކަށް
ގެންދެވިފައެވެ .އެހެންކަމުން މިހާރު އޮތޯރިޓީގެ
ވިސްނުން ހުރީ އިޤުތިޞާދީގޮތުން ދެމެހެއްޓެނިވި
ސިނާޢަތެއް ބިނާކޮށް ދެމެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް
ފެށުމަށެވެ .މިގޮތުން އޮތޯރިޓީން ނިންމާފައިވަނީ
އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޓްރާންސްޕޯޓް އެސޯސިއޭޝަން
(އަޔާޓާ)އާ ގުޅިގެން އޮތޯރިޓީން ބޭނުންވާފަދަ

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ

ޙަރަކާތްތަކުން އިޤުތިޞާދީގޮތުން ދެމެހެއްޓެނިވި

ތރިޓީގެ ވިސްނުން ހުރީ
މިހާރު އޮ ޯ
އިޤުތިޞާދީގޮތުން ދެމެހެއްޓެނިވި
އތްކަން ޔަޤީންކުރުމުގެ
ސިނާޢަތެއް ޮ
މަސައްކަތް ފެށުމަށެވެ .މިގޮތުން އޮތޯރިޓީން
ނިންމާފައިވަނީ (އިންޓަރނޭޝަނަލް
ސސިއޭޝަން (އަޔާޓާ)
އެއާޓްރާންސްޕޯޓް އެ ޯ
އތޯރިޓީން ބޭނުންވާފަދަ
އާ ގުޅިގެން ޮ
ކނިމިކް ރެގިއުލޭޝަން”ތަކެއް
“އި ޮ
އެކުލަވާލުމަށެވެ .ނިމިގެން ދިޔަ  2014ވަނަ
އަހަރުވަނީ އެމަސައްކަތުގެ ބިންގާ އެޅިފައެވެ.
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އަހަރީ ރިޕޯޓް

އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވްގެ ބަޔާން

އައިކެއޯގެ  2014ވަނަ އަހަރުގެ ނަތީޖާއެއްގެގޮތުން
ދިވެހިރާއްޖެ މިހާރުމިވަނީ އަސާސީ ކަންތައްތައް
ކށްފައިވާ ދައުލަތްތަކުގެ ކެޓަގަރީން “ސްޓޭޓް
ފުރިހަމަ ޮ
ރގްރާމް” އެކުލަވާލައި ތަންފީޒުކުރެވޭނޭ ފެންވަރުގެ
ސޭފްޓީ ޕް ޮ
ގައުމަކަށް ބަދަލުވެފައެވެ.

ސިނާޢަތެއް ބިނާކޮށް ދެމެހެއްޓުމުގެ ޙަރަކާތްތައް

މެނޭޖްމަންޓުން އަދި ހުރިހާ މުވައްޒަފުންވެސް

ފެށުމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތައްޔާރުވެވިފައިވާކަން

މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައީ ސަލާތަމާއި ރައްކާތެރިކަށް

އެއީ އޮތޯރިޓީއަށާއި މުޅި ސިނާޢަތަށް ލިބިފައިވާ ވަރަށް

ޔަޤީންކުރުމުގެ ޙަރަކާތްތައް ހަރުދަނާކޮށް ފުޅާކުރުމަށެވެ.

ބޮޑު ކާމިޔާބީއެކެވެ .ކުޑަ އަދި ވަޞީލަތްތައް މަދު

އަދި އެކަން އެގޮތަށް ކުރެވިފައިވާކަން  2014ވަނަ

ގައުމެއް ނަމަވެސް ސަރަޙައްދީ ބައެއް ގައުމުތަކާ

އަހަރަށް ޝެޑިއުލް ކުރެވިފައިވާ އައިކެއޯ އޯޑިޓުގައި

އަޅާބަލާއިރު އަޅުގަނޑުމެންގެ އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތް

ސާބިތުކޮށް ދިނުމަށެވެ 2014 .ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫންގައި

ފުރާ ފުރިހަމަވަމުން ދާކަމުގެ އަލާމާތެކެވެ .މިކަމުގެ

އައިކެއޯއިން ކުރި އޯޑިޓްގެ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން

ހުރިހާވެސް ޝުކުރެއް ޙައްޤުވަނީ އޮތޯރިޓީގެ ހީވާގި

ދިވެހިރާއްޖެވަނީ 2010 ،ވަނަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު

މުވައްޒަފުންނަށެވެ .އަދި އޮތޯރިޓީއަށް ޤާނޫނީގޮތުން

އެކަށީގެންވާ ކުރިއެރުމެއް ހޯދާފައިކަން އަޅުގަނޑު

ލިބިފައިވާ ބާރުތަކާއި މިނިވަންކަމަށެވެ .އޮތޯރިޓީގެ

ވަރަށް އުފަލާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ .އަދި ބައެއް

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑާއި ހިންގުންތެރި ވެރިންގެ

ދާއިރާތަކުން ފާހަގަކޮށްލެވޭވަރުގެ “ކޮމްޕްލަޔަންސް”

ދުރުވިސްނުމަށެވެ .ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މި ސިނާޢަތުގެ

އިންސައްތައެއްވަނީ ޙާޞިލުކޮށްފައެވެ .އެއްވެސް

ކުރިއެރުމަށް ދެއްވާ އަހައްމިއްޔަތަށެވެ .ދެއްވާ

ޝައްކެއްނެތްގޮތުގައި  2012ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ

އިރުޝާދަށެވެ.

 12ވަނަ ދުވަހު އޮތޯރިޓީ އުފެދުނީއްސުރެ ކުރެވުނު
ބުރަ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ސަލާމަތާ

ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަން

ރައްކާތެރިކަން އިތުރު ކުރުމުގެ ޙަރަކާތްތައް އިތުރަށް

ޔަޤީންކުރުމުގެ ޙަރަކާތްތައް ވަނީ  2014ވަނަ

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަން އޮތޯރިޓީންވާނީ އައިކެއޯއަށް

އަހަރުވެސް ފުޅާކުރެވި އިތުރު ދަރަޖައަކަށް

ވަރަށް ފުރިހަމަ ދަރަޖައަކަށް ސާބިތުކޮށްދީފައެވެ.

ގެންދެވިފައެވެ 2012 .ވަނަ އަހަރު އޮތޯރިޓީ

މިކާމިޔާބީއާއެކުވެސް އޮތޯރިޓީގެ ވިސްނުން އަދިވެސް

އުފެދުނީއްސުރެ އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުންނާއި

ހުރީ އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް ތަރައްގީކުރަންޖެހޭ

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ

އަހަރީ ރިޕޯޓް

އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވްގެ ބަޔާން

2014

010
ދާއިރާތަކުން ކުރިއެރުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާނުލާ

ހިންގުމާ ޙަވާލުވެވަޑައިގެން އަޅުގަނޑުމެންނާއެކު

ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށެވެ.

މަސައްކަތްކުރެއްވި މިނިސްޓަރުންނާއި އޮތޯރިޓީ
އުފެދުނީއްސުރެ އަޅުގަނޑުގެމެންނަށް އިރުޝާދުދެއްވާ

 2014ވަނަ އަހަރުގެ އައިކެއޯ އޮޑިޓްގެ

އޮތޯރިޓީ ހިނގާނޭ މަގު ކޮށައިދެއްވަމުން ގެންދަވާ ބޯޑު

ނަތީޖާއެއްގެގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެ މިހާރުމިވަނީ އަސާސީ

ޑިރެކްޓަރުންނަށް ހިފެހެއްޓުމެއްނެތް އިޚުލާޞްތެރި

ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ދައުލަތްތަކުގެ

ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ.

ކެޓަގަރީން “ސްޓޭޓް ސޭފްޓީ ޕްރޮގްރާމް” އެކުލަވާލައި
ތަންފީޒުކުރެވޭނޭ ފެންވަރުގެ ގައުމަކަށް ބަދަލުވެފައެވެ.

ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތާރައްކާތެރިކަން

އައިކެއޯ އޯޑިޓްގެ ކުރީންވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޓޭޓް

ރައްކާތެރިކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ދަށުން

ސޭފްޓީ ޕްރޮގްރާމް (މޯލްޑިވްސް އޭވިއޭޝަން ސޭފްޓީ

 2014ވަނަ އަހަރު ވަނީ ވަރަށް މުހިންމު ހަރުފަތެއް

ޕްރޮގްރާމް) އެކުލަވާލައި ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަސައްކަތް

ގިރާކުރެވިފައެވެ .ވައިގެ ދަތުރު ފަތުރުގެ ޚިދުމަތްދޭ

 2013ވަނަ އަހަރު ،އާ ހިތްވަރެއްލާފައި އޮތޯރިޓީން

އެއާލައިންތަކުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގަވާޢިދުތަކަށް

ވާނީ ފަށާފައެވެ .އައިކެއޯ އޯޑިޓުން ހާމަވެގެން

ވަރަށް ބޮޑު ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް އެބަދަލުތައް

ދިޔައީ ވައިގެ ދަތުރު ފަތުރުގެ ސަލާމަތްތެރިކަން

ތަންފީޒުކުރަންވަނީ ފެށިފައެވެ .މި ގަވާޢިދުތަކަށް

ޔަޤީން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރާވާ ހިންގުމުގައި

 2017ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން

އޮތޯރިޓީން ގެންގުޅޭ ވިސްނުމާއި ފަލްސަފާގެ ނަތީޖާ

ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ،އެކަމަކަށްޓަކައި ވާންޖެހޭ

ރަނގަޅުކަމެވެ .އަދި ކަންތައްތައް އަމިއްލައަށް

ތައްޔާރީތައް މިހާރުވެސް ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ.

ދެނެގަނެ އޭގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކާމިޔާބުކަމާއެކު

އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންނާއި ސިނާޢަތުގެ ބައިވެރިން

ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ

އެގަވާޢިދުތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ މަސައްކަތް

ޤާބިލުކަން އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިފައިވާކަމެވެ2014 .

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ  2015ވަނަ އަހަރު ކުރެވޭނެއެވެ.

ވަނަ އަހަރު އައިކެއޯ އޯޑިޓުން ހޯދި ކާމިޔާބީއަށްޓަކައި

މި ގަވާޢިދުތަކުގެ ސަބަބުން އެއާލައިންތަކުން މިހާރު

އޮތޯރިޓީގެ ހީވާގި މުވައްޒަފުންނާއި ހިންގުންތެރި

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުޞޫލުތައް ހަރުދަނާވުމުގެ އިތުރުން

ވެރީންނަށް އައްސަރިބަހާ ސާބަސް ރައްދުމިކުރަނީ

އޮތޯރިޓީން ބޭނުންވާ އެހެން ލަނޑުދަނޑިތަކެއްވެސް

ޝުކުރުވެރި ހިތަކުންނެވެ .އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތް

ވަނީ ޙާޞިލުކުރެވިފައެވެ 2013 .ވަނަ އަހަރުން

ގޮތުގައި މިއީ އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުންނާއި

ފެށިގެން ހެލިކޮޕްޓަރ އޮޕަރޭޝަންތަކާއި ޖެނެރަލް

އޮތޯރިޓީގެ މިނިސްޓަރުން އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

އޭވިއޭޝަން އޮޕަރޭޝަންތަކަށް ހުއްދަ ދިނުމަށް

މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ސިނާޢަތް ކުރިއަރުވައި

އޮތޯރިޓީއަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރު ވެވިފައި ވާކަން

ތަރައްޤީކުރުމަށްދޭ އަހަންމިއްޔަތުގެ އަލިގަދަ ހެއްކެކެވެ.

އަޅުގަނޑު ވަރަށް އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.

އެހެންކަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީނަށާއި

އެގޮތުން  2013ވަނަ އަހަރުވަނީ “އެމް .ސީ .އޭ.

އޮތޯރިޓީގެ މިނިސްޓަރ އޮނަރަބަލް އަޙުމަދު އަދީބު

އާރު  -އެއާ އޮޕަރޭޝަންސް” އަދި “އެމް .ސީ.

ޢަބްދުލްޣަފޫރަށް އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑާއި

އޭ .އާރު  -ފްލައިޓް ކުރޫ ލައިސެންސިންގ” މި

އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި އަދި އޮތޯރިޓީގެ

ދެގަވާޢިދަށް ޚިޔާލު ހޯދުމަށް “ނޯޓިސް ޓު ޕްރޮޕޯސްޑް

މެނޭޖްމަންޓާއި މުވައްޒަފުންގެ ނަމުގައި ވަރަށް ޚާއްސަ

ރޫލް މޭކިންގ” ނެރެވިފައެވެ .އަދި  2014ވަނަ

ޝުކުރެއް އަރިސްކުރަމެވެ .ހަމައެއާއެކު އޮތޯރިޓީ

އަހަރު ވަނީ އެ ދެގަވާޢިދު ޝާއިޢު ކުރެވިފައެވެ.

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ

އަހަރީ ރިޕޯޓް

އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވްގެ ބަޔާން

2014

011

އެހެންކަމުން ،މިއައު ގަވާޢިދުތަކާއެކު ތަފާތު ގިނަ

ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ވަޞީލަތްތައްވަނީ ހޯދިފައެވެ.

ޙަރަކާތްތަކަކަށް ހުއްދަ ދިނުމުގެ މަގު ތަނަވަސްވެގެން

ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން

ދިޔައީއެވެ .މިކާމިޔާބީއާއެކު ،އޮތޯރިޓީން އަދިވެސް

ޔަގީންކުމުގެ މަސައްކަތްވަނީ އެތައް ގުނައެއް ފުޅާކޮށް

ދަނީ ހުއްދަދެވޭނޭ ދާއިރާތައް ފުޅާކުރެވޭނޭ ގޮތްތަކާމެދު

ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދިފައެވެ .އައިކެއޯ އޯޑިޓްގެ

ވިސްނަމުންނެވެ .އެގޮތުން “ރެކްރިއޭޝަނަލް”

ނަތީޖާވަނީ ރަނގަޅުކުރެވި “މެޗުއަރ” ލެވަލްއަކަށް

ޙަރަކާތްތަކަށް ހުއްދަދިނުމުގެ މަގު ތަނަވަސްކުރުމުގެ

ދަތުރުކުރެވިފައެވެ .އަދި މިވީ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅުގެ

ވިސްނުން އޮތޯރިޓީން ގެންގުޅޭކަމުގެ އުފާވެރި ޚަބަރު

ތެރޭގައި ކުރިއަރާފައިވާ ގައުމުތަކުގެ އޮތޯރިޓީތަކުން

ދިވެހި ލޮބުވެރި ރައްޔިތުންނާ ހިއްސާކުރަމެވެ.

ޢަމަލުކުރާ ފަދައިން އިޤްތިޞާދީގޮތުން މިދާއިރާ
ރެގިއުލޭޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް މިހާރު މިދަނީ

ވޭތުވެދިޔަ ތިން އަހަރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިފައިވާ

ތައްޔާރުވަމުންނެވެ .އެހެންކަމުން ދިވެހި ސަރުކާރަށާއި

ކާމިޔާބީގެ އެންމެބޮޑު އަސްލަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު

ރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ލޮބުވެރި ރައްޔިތުންނަށް އަދި

( 2/2012މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުންނަށް

ޤާނޫނު) ން އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިފައިވާ ޤާނޫނީ ބާރުތަކާއި

އަޅުގަނޑުމެން ޔަޤީންކަން އަރުވަން ބޭނުންވަނީ ޤާނޫނު

އިޚުތިޔާރުތަކެވެ .އޮތޯރިޓީއަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން

ނަންބަރު ( 2/2012މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން

ރެކްރޫޓްކުރެވި ތަމްރީނުދީ އަދި މަސައްކަތަށް

އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު)ގެ ފުރިހަމަ ފައިދާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ

އަހަރީ ރިޕޯޓް

އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވްގެ ބަޔާން

2014

ކުރަމުންދާކަމެވެ .ދިވެހި ދައުލަތަށް އެގޮތުގެމަތީން

އެމަސައްކަތަކީ ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަމާއެކު

ފައިދާ ހޯދާ ދިނުމުގައި ދެމިތިބުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް

އިޤުތިޞާދީގޮތުން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި

ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެކެވެ.

ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަކަށް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ
ގަވާޢިދުތައް ހެދުމާއި ކަމާގުޅޭ އިރުޝާދުދިނުމުގެ

ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ސިނާޢަތުގައި މަސައްކަތް

މަތީ ދެމިތިބޭނޭކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަރުވަމެވެ.

ކުރައްވާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުން ރާއްޖޭއިން މިހާރު

ސިނާޢަތުގެ އެންމެހާ ބައިވެރިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ލިބެންހުރި ފުރުޞަތުތައް އޭގެ އެންމެ އެދެވޭގޮތުގައި

ދެއްވަމުންގެންދަވާ އެއްބާރުލުމާއި ދެއްވާ އެހީތެރިކަމަށް

ބޭނުންކުރަމުން ގެންދިއުމަށް އިލްތިމާސްކުރަމެވެ.

ފަށްފަށުން ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ .މާތް ﷲ ދިވެހި

މި ސިނާޢަތް ތަރައްޤީކުރުމަށް އެންމެހާ ބައިވެރިން

މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރު ފަތުރުގެ ސިނާޢަތަށް އަދަށްވުރެ

ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތަށް އެއްބާރުލުންދީ

ފަހި މާދަމާއެއް ދައްކަވާށިއެވެ .آمني

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ

012

އަހަރީ ރިޕޯޓް

އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު

2014

013

ޯމލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮ ޯތރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2012މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ ފަސްވަނަ ބާބުގެ ދަށުން
އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު އެކުލެވިގެންވަނީ  5މެމްބަރުންގެ މައްޗަށެވެ .އެއީ ބޯޑުގެ ޗެއަރމަން ،އޮތޯރިޓީގެ
ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ،އަދި އިތުރު  3ޑިރެކްޓަރުންނެވެ 2014 .ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ
ބޯޑުގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ތިއްބެވީ ތިރީގައިވާ  5ބޭފުޅުންނެވެ.

ޯބޑު ޗެއަރމަން

ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް

އަލްފާޟިލް އިބުރާހީމް ފައިޞަލް

އަލްފާޟިލް ހުސައިން ޖަލީލު

ހ .އަތިރީގެ ،މާލެ

އާރާމުގެ ،ސ .ފޭދޫ

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ

އަހަރީ ރިޕޯޓް

އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު

2014

014

ޑިރެކްޓަރ

ޑިރެކްޓަރ

ޑިރެކްޓަރ

އަލްފާޟިލް އަހުމަދު އަލިމަނިކު

އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ސައީދު

އަލްއުސްތާޛު މުހައްމަދު ނިޒާމް

ގ.ވިޔަވަތި ،މާލެ

ސައިމާގެ ،ގއ.ދެއްވަދޫ

ފުނަމާގެ ،ބ.ދަރަވަންދޫ

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ

އަހަރީ ރިޕޯޓް

އޮތޯރިޓީގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު

2014

015

އޮ ޯތރިޓީގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު

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

އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު ނުވަތަ އެހެން ޤާނޫނަކުން އޮތޯރިޓީ ކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކުރާ މަދަނީ
ވައިގެދަތުރުފަތުރުގެ ކަންކަންކުރުން؛
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2001/2ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީން
ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުން؛
ރޭވުންތެރިކަމާއެކު ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަނީ ވައިގެދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު ތަރައްޤީކޮށް،
ކުރިއެރުވުން؛
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތްތައް ،ސަލާމަތްތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ދިނުމަށްޓަކައި
އެކަށައަޅަންޖެހޭ ޤަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތައް އެކަށައެޅުން؛
މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރާ ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރަށާއި ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޞިނާޢަތަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އަދި
އިދާރީ ލަފަޔާއި އެހީތެރިކަން ދިނުން؛
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޞިނާޢަތުގައި ހަމަހަމަ އަދި ވާދަވެރި ވެއްޓެއް ޤާއިމުކޮށް ،އެ
ޞިނާޢަތު ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީކުރުން؛
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ވިޔަފާރީގެ ވާދަވެރިކަމާ ދެކޮޅު ކަންތައްތައް ހުއްޓުވުން؛
މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރާބެހޭގޮތުންނާއި ،މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާ ބެހޭގޮތުން
ހެދިފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކުގެ ތެރެއިން ،ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ މުޢާހަދާތަކުގެ ދަށުން
ދިވެހިރާއްޖެއިން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ވިލަރެސްކުރުމާއި ސީދާ އޮތޯރިޓީން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް
ކުރުން؛

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ

އަހަރީ ރިޕޯޓް

އޮތޯރިޓީގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު

2014

016
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.

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ

އަހަރީ ރިޕޯޓް

އޮތޯރިޓީން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނުތައް

2014

017

އޮ ޯތރިޓީން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނުތައް

.އޮތޯރިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ
ޯ 2012/2މލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ޮއ ޯތރިޓީގެ ޤާނޫނު

 2001/2ދިވެހި ރާއްޖޭގެ މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު

މިޤާނޫނު ތަސްދީޤު ކުރެވިފައިވަނީ  11ޖެނުއަރީ

މި ޤާނޫނު ތަސްދީޤު ކުރެވިފައިވަނީ  11ޖެނުއަރީ

 2012ގައެވެ .މިއީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަނީ ވައިގެ

 2001ގައެވެ .މިޤާނޫނަކީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަދަނީ

ދަތުރުފަތުރުގެ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައަޅައި ،މަދަނީ

ވައިގެ އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި ،ދުއްވުމާއި،

ވައިގެ ދަތުރުފަތުރާބެހޭ އެންމެހައި ޤަވާއިދުތަކާއި

މަދަނީ އެރޮޑްރޯމްހެދުމާއި ،ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި،

އުސޫލުތަކާއި ހަމަތައް ކަނޑައަޅައި ،އެ ކަންކަން

ހިންގުމާއި ،ބޭނުންކުރުމާއި ،މަދަނީ ވައިގެ އުޅަނދާއި،

ރާވައި ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި “މޯލްޑިވްސް

އެރޮޑްރޯމްތަކާގުޅޭ އެހެނިހެން ކަންތައްތަކާއި،

ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ” ގެ ނަމުގައި ވަކި ޤައުމީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ

އިދާރާއެއް އުފެއްދުމަށާއި ،އެ އިދާރާގެ ބާރުތަކާއި

ސަލާމަތާއި ،މި އެންމެހައި ކަންކަމާބެހޭ ޤާނޫނެވެ.

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނެވެ.

އޮ ޯތރިޓީގެ އިދާރީ ހިންގުން
އޮތޯރިޓީގެ އިދާރީ އޮފީސް ހިންގަމުންދަނީ ވެލާނާ

އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޖަލީލްއެވެ .އޮތޯރިޓީގެ ކޮންމެ

ބިލްޑިންގ  11ވަނަ ފަންގިފިލާގައެވެ .އޮތޯރިޓީގެ

ސެކްޝަނެއް ހިންގުމުގެ އެންމެހާކަންކަން ކުރަމުން

ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،އޮތޯރިޓީ ދުވަހުން ދުވަހަށް

އަންނަނީ އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑާއި ޗީފް އެގްޒެކެޓިވްގެ ލަފާގެ

ހިންގުމާއި އޮތޯރިޓީ ތަމްސީލްކުރާ އެންމެ އިސްފަރާތަކީ

މަތިން އެސެކްޝަނެއްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާއެވެ.

އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވްއެވެ 2014 .ވަނަ އަހަރު
އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވްގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވީ

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ

އަހަރީ ރިޕޯޓް

އޮތޯރިޓީގެ އިދާރީ ހިންގުން

2014

018
 2014ވަނަ އަހަރު އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުންދިޔައީ ހަ ސެކްޝަނަކަށް ބަހާލެވިގެންނެވެ .އެއީ؛

01

02

ލީގަލް ސެކްޝަން

03

އޕަރޭޝަންސް
ފްލައިޓް ޮ
ސެކްޝަން

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
އެންޑް ފައިނޭންސް
ސެކްޝަން

04

06

އެއަރ ޓްރާންސްޕޯޓް
ސެކްޝަން

05

އެއަރ ނެވިގޭޝަން އެންޑް
ރމް ސެކްޝަން
އެރޮޑް ޯ

އެއަރ ވާރދިނަސް
ސެކްޝަން

 2014ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު އޮތޯރިޓީގައި މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ތިބީ  29މުވައްޒަފުންނެވެ 2014 .ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު
އޮތޯރިޓީގައި  30މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދިޔައެވެ.

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ

އަހަރީ ރިޕޯޓް

އޮތޯރިޓީ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

2014
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އޮ ޯތރިޓީ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2012/2މޯލްޑިވްސް ސިވިލް

 2013ވަނަ އަހަރާއި އެއްފަދައިން 2014

އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު)ގެ  29ވަނަ މާއްދާގައި

ވަނަ އަހަރުގެ އޮތޯރިޓީ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު ވެސް

“ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ފަންޑު” ގެ ނަމުގައި ފަންޑެއް

ކުރެވިފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް

ޤާއިމުކުރަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި

ޓްރެޜަރީ އިން “ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ފަންޑު”ގެ

ޤާނޫނުގެ  31ވަނަ މާއްދާގައި އޮތޯރިޓީން ކުރަންޖެހޭ

ނަމުގައި ހުޅުއްވައިދެއްވާފައިވާ ޓްރަސްޓް ފަންޑުންނެވެ.

ހުރިހާ ޚަރަދެއް ކުރާނީ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ފަންޑުން

 2014ވަނަ އަހަރަށް އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން

ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ފާސްކުރި  29.4މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓަށްވާ ފައިސާ
 2014ވަނަ އަހަރު ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ފަންޑަށް

ޤާނޫނު ނަންބަރު  78/71ގެ ދަށުން  2013ވަނަ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އިން

އަހަރު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން

ވަނީ ޖަމާކޮށްދެއްވާފައެވެ.

އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި ނެގުނު ފައިސާގެ
ތެރެއިން ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2012/2މޯލްޑިވްސް

 2014ވަނަ އަހަރު އޮތޯރިޓީގެ ބަޖެޓުން 15.1

ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު)ގެ 31

މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ .މީގެތެރެއިން

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ފަންޑަށް

 11.04މިލިއަން ރުފިޔާ އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ

 44.21މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބެންޖެހޭނެކަމަށް އޮތޯރިޓީން

މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތަކަށް ޚަރަދުވެފައި ވާއިރު 1.3

ހޯދާފައިވާ  2014ވަނަ އަހަރުގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް

މިލިއަން ރުފިޔާ މުވައްޒަފުންގެ ތަމްރީނަށް ޚަރަދު

ބަލާއިރު ލަފާކުރެވެއެވެ.

ކުރެވުނެވެ.

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ

އަހަރީ ރިޕޯޓް

އޮތޯރިޓީ ހިންގުމުގެޚަރަދު

2014

020

ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ޗަންދާގެ ގޮތުގައި ދައްކާފައި ވެއެވެ.

‘‘

 2014ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން  1.1މިލިއަން ރުފިޔާ
މީގެތެރޭގައި އައިކެއޯ އަށް ޗަންދާގެ ގޮތުގައި ދެއްކި
 0.7މިލިއަން ރުފިޔާ އާއި ކޮސްކެޕް އަށް ޗަންދާގެ
ގޮތުގައި ދެއްކި  0.4މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެނެއެވެ.
 2013ވަނަ އަހަރެކޭ އެއްފަދައިން  2014ވަނަ
އަހަރުގެ އޮތޯރިޓީގެ ފައިސާއާބެހޭ ހުރިހާ މުޢާމަލާތެއްގެ
ލިޔެކިޔުންތައް ބަލަހައްޓަމުން ގެންގޮސްފައިވަނީ
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ޕަބްލިކް
އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމް (ސެޕް) މެދުވެރިކޮށެވެ.

ގތުގައި ،މައިގަނޑުގޮތެއްގައި
މިއޮފީހުން ދެކޭ ޮ
މލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭވިއޭޝަން
ޯ
އޮތޯރިޓީގެ  31ޑިސެމްބަރު  2014އަށް
ލިބުނު ފައިސާ އާއި އަދި އެ އޮތޯރިޓީގެ
މާލީ އެހެނިހެން ކަންކަން ހިންގާ
ބަލަހައްޓާފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު
ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި
އެއްގޮތަށެވެ.

ޮ -އޑިޓަރ ޖެނެރަލް

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ
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މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ

އަހަރީ ރިޕޯޓް
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2014

025

02

އޮތޯރިޓީން ފޯރު ޮކށްދެވުނު ޚިދުމަތްތައް
ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން އިތުރުކުރުން
ރެގިއުލޭޓަރެއްގެ ދައުރު ރަނގަޅަށް އަދާކުރަމުން ގެންދިއުން
ލިބިފައިވާ ވަޞީލަތްތަކާ އެކަށޭނަ ޚިދުމަތެއް ދެވޭ އިދާރާއަކަށްވުން

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ

އޮތޯރިޓީން ފޯރުކޮށްދެވުނު ޚިދުމަތްތައް

އަހަރީ ރިޕޯޓް
2014

026

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ

އަހަރީ ރިޕޯޓް

އޮތޯރިޓީން ފޯރުކޮށްދެވުނު ޚިދުމަތްތައް

2014

027

އޮތޯރިޓީން ފޯރު ޮކށްދެވުނު ޚިދުމަތްތައް

ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީއެއްގެ މައިގަނޑު

ލިބެމުންދާ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެކެވެ.

މަޤްސަދެއްެ ކަމުގައި ބެލެވިފައިވަނީ ވައިގެމަގުން

އަދި ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ސަބަބުން ތިމާވެއްޓަށް

ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކާއި އާންމުންގެ މަސްލަޙަތު

ކުރާ އަސަރުތައް ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެއްގެ މަތިން

ރައްކާތެރިކުރުމެވެ.

ބެލެހެއްޓިގެން ދިޔުމެވެ.

ވައިގެމަގުން ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން ބޭނުންވަނީ

މަތީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް ޙާޞިލު

ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާއެކު އެފަރާތްތަކުން ބޭނުންވާ

ކުރުމަށްޓަކައި  2014ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ގިނަގުނަ

ތަފާތު ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް އެކަށީގެންވާ އަގެއްގައި

މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.

ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން އިތުރުކުރުން
ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން

އޮޕަރޭޝަނާއި ގުޅޭ ޤަވާއިދު ހިމަނާ 2013

އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި  2014ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު

ވަނައަހަރު އިންޑަސްޓްރީގެ ބައިވެރިންގެ ޚިޔާލު

މަސައްކަތްތައް ބަހާލެވުނީ މައިގަނޑު  5ބަޔަކަށެވެ.

ހޯދުނެވެ .އިންޑަސްޓްރީގެ ބައިވެރިންގެ ފަރާތުން

އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ކަންކަން

ލިބުނު ޚިޔާލު މުޠާލިއާކުރުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރަށް ގެންގޮސް އައިކެއޯ

ތާވަލުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މިޤަވާއިދު  2014ވަނައަހަރު

ޔޫސޯޕުން ރަނގަޅު ކާމިޔާބެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު

ނެރެ އާންމު ކުރެވުނެވެ .އަދި މިޤަވާއިދާ ގުޅިގެން

މަސައްކަތްތަކާއި ،ޤަވާއިދު ހަދައި މުޠާލިއާކުރުމާއި،

ނެރެންޖެހޭ “ގައިޑެންސް މެޓިލިއަލް” އާއި އެސްޕީގެ

އޮޑިޓްކުރުމާއި ،ވައިގެ ދަތުރުގެ ހާދިސާތައް ތަޙުގީގު

މަސައްކަތްވެސް ކަނޑައެޅުނު ތާވަލުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން

ކުރުން އަދި ސްޓޭޓް ސޭފްޓީ ޕްރޮގްރާމް (އެސް.އެސް.

ކުރެވިފައި ވެއެވެ.

ޕީ) އެވެ.
އައިކެއޯގެ އެއަރ ނެވިގޭޝަންސް އަދި އެރޮޑްރޯމްސް

ޤަވާއިދުތައް މުޠާލިއާކުރުން

އާގުޅޭ “ސްޓޭންޑާރޑްސް އެންޑް ރިކޮމެންޑަޑް
ޕްރެކްޓިސަސް” ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ

އިންޓަނޭޝަނަލް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޯގަނައިޒޭޝަން

މުހިންމު ޤަވާއިދުތައް އަލުން ބަލައި މުޠާލިއާކޮށް

(އައިކެއޯ)ގެ ފްލައިޓް އޮޕަރޭޝަންސްއާގުޅޭ

ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެއުމުގެ މަސައްކަތް

“ސްޓޭންޑާރޑްސް އެންޑް ރިކޮމެންޑަޑް

ކުރެވުނެވެ .މީގެ އިތުރުން ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ

ޕްރެކްޓިސަސް” ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި މިޒަމާނަށް

ސަލާމަތަށްޓަކައި އިތުރަށް އެކުލަވާލަންޖެހޭ ޤަވާއިދުތައް

ފެތޭގޮތަށް ޤަވާއިދު އެކުލަވާލައި އަދި ހެލިކޮޕްޓަރ

ފާހަގަކޮށް އާޤަވާއިދުތައްވަނީ ހެދިފައިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ

އަހަރީ ރިޕޯޓް
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2014

028

އިންޓަނޭޝަނަލް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޯގަނައިޒޭޝަން

ޑިޒައިން އަދި މެނުފެކްޗަރިން އިންޑަސްޓްރީ ތަޢާރަފްކޮށް

(އައިކެއޯ)ގެ އެއާވާދިނަސްއާގުޅޭ ސްޓޭންޑާރޑްސްތައް

އެކަން ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ޤަވާއިދުތައް

ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ މައިގަނޑު

އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ޔޫރަޕިއަން އޭވިއޭޝަން

ޤަވާއިދުތައް އެކުލަވާލެވިފައިވުމާއެކު ސެކްޝަނުން

ސޭފްޓީ އޭޖެންސީ (އިއާސާ)އާ ގުޅިގެން  2013ވަނަ

މަސައްކަތްކުރެވުނީ އެ ޤަވާއިދުތައް މުޠާލިއާ

އަހަރު ފެށުނެވެ 2014 .ވަނަ އަހަރު މިކަމާގުޅޭ

ކުރުމަށެވެ .މިގޮތުން “ - MCAR-145އެޕްރޫވްޑް

ޤަވާއިދުތައް ޝާޢިއުކުރުމަށް ލަފާކުރެވެނު ނަމަވެސް

މެއިންޓަނަންސް އޯގަނައިޒޭޝަންސް”ގެ ހަތަރުވަނަ

ދިމާވި ދަތިތަކެއްގެ ސަބަބުން މަޑުޖައްސާލަންޖެހި ،މި

އިސްލާޙު ޝާޢިޢުކުރެވުނެވެ .އަދި MCAR-66

މަސައްކަތްތައް ނިމޭނެ ކަމަށް މިހާރު ލަފާކުރެވެނީ

އިސްލާޙުކުރެވި އިންޑަސްޓްރީގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް

 2015ގައެވެ.

ހުޅުވާލެވުނެވެ.
ޤަވާއިދު މުޠާލިއާކުރުމުގެ އިތުރުން އާޤަވާއިދުތައް
ހެދުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރެވުނެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގައި

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ

އަހަރީ ރިޕޯޓް

އޮތޯރިޓީން ފޯރުކޮށްދެވުނު ޚިދުމަތްތައް

2014

029
އޮޑިޓްކުރުން
އޮތޯރިޓީގެ ޤަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް އިންޑަސްޓްރީން
ޢަމަލުކުރޭތޯ ބެލުމުގެގޮތުން ކުރިއަށްގެންދާ
“ކޮމްޕްރިހެންސިވް އޮޑިޓް ޕްރޮގްރާމް” 2014

ހަމަޖެހުނު ތިންބައިކޮށްފައި އެއްބަޔަށްވުރެ 22%
އިތުރައް އޯޑިޓްކުރެވުނެވެ.
ރޭމްޕް އިންސްޕެކްޝަންތައް ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ
ޢަދަދުގެ  33%ކުރެވުނެވެ.

ވަނަ އަހަރުވެސް ހިންގުނެވެ .މިގޮތުން ހެދުނު
“އިންސްޕެކްޝަން” އަދި “ސެޓިފިކޭޝަން އޮޑިޓް”ގައި
ފާހަގަ ކުރެވުނު ހޯދުންތަކަށް ޖަވާބުދާރީ ވެވިފައިވާ
މިންވަރު ބަލައި އަދި އިތުރަށް ރަގަޅުކުރަންޖެހޭ
ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
އެއަރވާދިނަސް
އެއަރވާދިނަސް އޮޑިޓް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ދިވެހި
ހުރިހާ އެއާލައިން ،މެއިންޓަނަންސް އޯގަނައިޒޭޝަން
އަދި ޓްރެއިނިން ސްކޫލްތަކެއް މަދުވެގެން އެއްފަހަރު
އޮޑިޓްކުރެވުނެވެ .ދިވެހި ސިވިލް އެއާކްރާފްޓް
ރެޖިސްޓަރގައިވާ މަތިންދާބޯޓުގެ ތެރެއިން އޮޑިޓްކުރުމަށް

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ

ފްލައިޓް އޮޕަރޭޝަން
ފްލައިޓް އޮޕަރޭޝަންގެ އޮޑިޓް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން
ހުރިހައި ދިވެހި އެއަރލައިން ،ފްލައިޓް ޓްރެއިނިންގ
އޯގަނައިޒޭޝަން އަދި ޓައިޕްރޭޓިންގ ޓްރެއިނިންގ
އޮގަނައިޒޭޝަންސްތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާވަލާއި
އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ.
 2014ވަނަ އަހަރު ފްލައިޓް އޮޕަރޭޝަންސް
ސެކްޝަންއިން ހެދުމަށް ތާވަލްކުރި 51
އިންސްޕެކްޝަނެއްގެ ތެރެއިން  47އިންސްޕެކްޝަން
ވަނީ  100 %ފުރިހަމަކުރެވިފައެވެ .އަދި
 1އިންސްޕެކްޝަނަކުން  80%ވުރެއިތުރަށް
ޙާޞިލްކުރެވިފައެވެ.
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030
އެއަރ ނެވިގޭޝަންސް އަދި އެރޮޑްރޯމްސް

ރަނގަޅުކުރެވޭނެ ގޮތްތައްބަލައި އެކަންކަން ފާހަގަކޮށް

އޮތޯރިޓީގެ ޤަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތަށް އިންޑަސްޓްރީން

ރިކޮމެންޑޭޝަންވެސް ދެވެއެވެ .މިގޮތުން 2014

ޢަމަލުކުރޭތޯ ބެލުމުގެ ގޮތުން “އެނުއަލް އޮޑިޓް/

ވަނަ އަހަރު ކޫއްޑޫ އެއަރޕޯޓާއި ކާޑެއްދޫ އެއަރޕޯޓްގެ

އިންސްޕެކްޝަން” ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުނެވެ .މިގޮތުން

ފެސިލިޓީ އިންސްޕެކްޝަނެއް ހެދުނުވެ .އަދި މި

 7އެއަރޕޯޓެއް އިންސްޕެކްޓް ކުރެވުނެވެ .މީގެ ތެރޭގައި

އިންސްޕެކްޝަންތަކުގައި ރަނގަޅު ކުރަން ފެންނަ

ހިމެނެނީ ސެޓިފައި ކުރެވިފައިވާ  5އެއަރޕޯޓް އާއި

ކަންކަން ފާހަގަކޮށް ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް މިދެންނެވި

އެއަރޕޯޓް ހިންގުމުގެ ވަގުތީ ހުއްދަ ދެވިފައިވާ 2

އެއަރޕޯޓްތަކަށް ފޮނުވާ މޮނީޓަރ ކުރަމުން ގެންދެވުނެވެ.

އެއާރޕޯޓެވެ.
މީގެ އިތުރުން  2014ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި 7
“ފްލޯޓިންގް ޕްލެޓްފޯރމް” އިންސްޕެކްޝަން ފުރިހަމަ
ކުރެވުނެވެ.
އެއަރ ޓްރާންސްޕޯޓް
ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ޑޮމެސްޓިކް އަދި އިންޓަރނޭޝަނަލް
އެއަރޕޯޓްތައް ހިންގަމުންދާ ގޮތާއި(އޮޕަރޭޝަނަލް
ސަރވިސް) އެތަން ތަނުންދެވޭ ޚިދުމަތުގެ
ފެންވަރުބަލައި އޮޑިޓް ކުރުމަކީ މި އޮތޯރިޓީގެ
މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ .މިއޮޑިޓްތަކުގައި ފަސިންޖަރުންނަށް
ޚާއްސަ ކުރެވިގެންދެވޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ހަލުވިކަމާއި
ތަނުގެ ސާފުތާހިރުކަމާއި ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ

އަހަރީ ރިޕޯޓް

އޮތޯރިޓީން ފޯރުކޮށްދެވުނު ޚިދުމަތްތައް

2014

031

ވައިގެދަތުރުފަތުރުގެ ހާދިސާތައް ތަޙުޤީޤުކުރުން
 2014ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވައިގެދަތުރުފަތުރާއި
ގުޅުންހުރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގާފައެއް ނުވެއެވެ.
ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ހާދިސާތައް ތަޙުޤީޤުކޮށް
ރަނގަޅު ފިލާވަޅުތަކެއް ލިބިގަތުމަކީ އެފަދަ ހާދިސާތައް
ތަކުރާރުވުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި އެޅޭ އެންމެ މުހިންމު
އެއްފިޔަވަޅެވެ .މިފަދަ ތަޙުޤީޤުތައް އިތުރަށް ފުރިހަމަ
ކުރުމަށްޓަކައި “ސޭފްޓީ ރިވިއު ގްރޫޕް (އެސް.އާރު.
ޖީ)” ގެ މަސައްކަތްތައް ފުޅާކުރެވުނެވެ .މިގުރޫޕުން
ކުރެވުނު މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި 2014
ވަނަ އަހަރު ރިޕޯޓުކުރެވުނު ހާދިސާތަކުގެ “ޓްރެންޑް
އެނަލިސިސް” ހެދުމާއި ޚާއްސަ ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ
ހާދިސާތައް ދިރާސާކޮށް ރިޕޯޓުހަދައި އިސްލާހީ
ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން ހިމެނެއެވެ 2014 .ވަނަ އަހަރު
އެއާވާދިނަސްއާގުޅޭ  159ހާދިސާއެއް ތަޙުޤީޤުކުރެވި،
 82ހާދިސާގެ ތަޙުޤީޤު ނިންމުނެވެ 2014 .ވަނަ
އަހަރު އެއަރނެވިގޭޝަން އެންޑް އެރޮޑްރޯމްސް އާއި
ގުޅޭ  39ހާދިސާއެއް ތަޙުޤީޤުކުރެވުނެވެ .މީގެ
ތެރޭގައި ހިމެނޭ ގިނަ ހަދިސާތަކަކީ އެއަރޕޯރޓް
ތަކުގައި ދޫނި ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވެފައިވާ

“އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ކޮމިޓީ”އެއް އެކުލަވާލައި“ ،ގެޕް

ހާދިސާތަކެއް ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.

އެނަލިސިސް” ހެދި “އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ޕްލޭން”
އެކުލަވާލެވުނެވެ .ހަމަ މިއާއެކު ސޭފްޓީ މެނޭޖްމަންޓް

ރގްރާމް (އެސް .އެސް.ޕީ)
ސްޓޭޓް ސޭފްޓީ ޕް ޮ

މެނުއަލްގެ ޕްރިލިމިނަރީ ދެލިކޮޕީ “އެޕްރޫވް”
ކުރެވުނެވެ.

 2013ނޮވެމްބަރު  14ގައި އައިކެއޯއިން
ތަންފީޒުކުރަންފެށި “އެނެކްސް  - 19ސޭފްޓީ

މޯލްޑިވްސް އޭވިއޭޝަން ސޭފްޓީ ޕްރޮގްރާމްގެ

މެނޭޖްމަންޓް”ގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ދަށުން އިންޑަސްޓްރީގެ ބައިވެރިން ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ

ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ ސްޓޭޓް ސޭފްޓީ ޕްރޮގްރާމް

“ސޭފްޓީ މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް (އެސް .އެމް.

“މޯލްޑިވްސް އޭވިއޭޝަން ސޭފްޓީ ޕްރޮގްރާމް”ގެ

އެސް)”ގެ މަސައްކަތަށް އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން

ނަމުގައި އެކުލަވާލުމުގެ ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް

ފޯރުކޮށްދީ އެމަސައްކަތް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް

 2014ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނެވެ .މިގޮތުން،

ބެލުމަށް އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް  2014ވަނަ

އެސް .އެސް .ޕީ ޤާއިމުކުރުމަށް އައިކެއޯއިން

އަހަރު ވަނީ ކުރެވިފައެވެ .އެގޮތުން އިންޑަސްޓްރީގެ

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ގައިޑްލައިންތަކުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން

ބައިވެރިންނާއެކު ޖުމްލަ “ 7ސޭފްޓީ ރިވިއު މީޓިން”

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ

އަހަރީ ރިޕޯޓް

އޮތޯރިޓީން ފޯރުކޮށްދެވުނު ޚިދުމަތްތައް

2014
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ބޭއްވުނެވެ .އެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި އިންޑަސްޓްރީގެ

އެގްޒެކެޓިވްސް”ގެ ނަމުގައި އެއްދުވަހުގެ ތަމްރީނު

ބައިވެރިން އެސް .އެމް .އެސް ޤާއިމުކުރަށް ކުރާ

ސެޝަނެއް ބޭއްވުމަށްވެސް ނިންމުމެވެ .އޮތޯރިޓީގެ

މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާގޮތް ދެނެގަތުގެމުގެ އިތުރުން

“އެސް އާރު ޖީ” އާއި އޮޕަރޭޓަރުންގެ ފަރާތުން

މޯލްޑިވްސް އޭވިއޭޝަން ސޭފްޓީ ޕްރޮގްރާމް

އެކުވެރިކަމާއެކު ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއެއްގެ

ޤާއިމުކުރުމަށް އޮތޯރިޓީން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ

ގޮތުން  2014ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު “އެސް އެމް

ތަފުޞީލުވެސް ބަޔާންކޮށްދެވުނެވެ .އަދި އެސް .އެމް.

އެސް ބޭސިކް” ކޯހުގެ ދެ ސެޝަނަކާއި “އެޑްވާންސް

އެސް ޤާއިމުކުރަށް އިންޑަސްޓްރީގެ ބައިވެރިންނަށް

ސޭފްޓީ މެނޭޖްމަންޓް” ކޯހުގެ ދެ ސެޝަނަކާއި

ދިމާވާ ދަތިތައް އޮޅުންފިލުވައި އެކަންކަމަށް

“ސޭފްޓީ މެނޭޖްމަންޓް ފޮރ އެގްޒެކެޓިވްސް” ކޯހުގެ

ޙައްލު ހޯދައިދިނުމަށް އެކަށޭނަ މަސައްކަތްތަކެއް

ސެޝަނެއް ވަރަށް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ބޭއްވުނެވެ.

ކުރެވިފައިވާކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

މިޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން އޮތޯރިޓީގެ

“ސޭފްޓީ ރިވިއު މީޓީން”ތަކުން ދެނެގަނެވުނު ގޮތުގައި

 15އިންސްޕެކްޓަރުންނަށް އެޑްވާންސް ލެވަލްއަށް

އެސް .އެމް .އެސް ޤާއިމުކުރަށް އިންޑަސްޓްރީއަށް

ތަމްރީނުދެވުނުއިރު އިންޑަސްޓްރީގެ  62ބައިވެރިންނަށް

ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުންތަކަކީ ބޭނުންވާ

ތަމްރީނުފޯރުކޮށްދެވުނެވެ.

ވަޞީލަތްތައް ލިބުމުގެ ދަތިކަމާއި ވަޞީލަތްތައް
ހޯދުމުގައި މެނޭޖްމަންޓުގެ އެއްބާރުލުން ސޭފްޓީ

މޯލްޑިވްސް އޭވިއޭޝަން ސޭފްޓީ ޕްރޮގްރާމްގެ

ޑިޕާޓްމަންޓަށް ނުލިބުމާއި މުވައްޒަފުންނަށް

މަސައްކަތް  2014ވަނަ އަހަރު ފެށީ އަހަރު

ބޭނުންވާ ތަމްރީނުތައް ލިބިގަތުމުގެ ދަތިކަމެވެ .މި

ނިމުމުގެ ކުރީން މުޅި ޕްރޮގްރާމް އެކުލަވާލައި

ގޮންޖެހުންތައް ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން

ތަންފީޒުކުރަން ޢަޒުމް ކަނޑައަޅައިގެންނެވެ .ނަމަވެސް

އިންތިޒާމުކޮށްގެން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށް

ތަމްރީނާއި ވަޞީލަތްތައް ހޯދުމުގައި ދިމާވެފައިވާ

ނިންމުނެވެ .އެއީ ކޮންމެ އޮޕަރޭޓަރަކުވެސް ބައިވެރިކުރާ

ދަތިތަކާހުރެ ޕްރޮގްރާމް ނިންމުމަށް އެސް އާރު ޖީން

މުވައްޒަފުންގެ ނިސްބަތަށް ބަލައި އެއޮޕަރޭޓަރަކު

މިހާރު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ  2015ވަނަ އަހަރުގެ

ފައިސާ ދައްކާ ގޮތަށެވެ .މިޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމަށް

އޮކްޓޯބަރުގައެވެ .އެ ލަނޑުދަޑި ޙާޞިލުކުރުމަށް

އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން އޮޕަރޭޓަރުންގެ މެނޭޖްމަންޓަށް

ބޭނުންވާ ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް 2014

ބާރުއެޅުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެގޮތުން މިޕްރޮގުރާމުގައި

ވަނަ އަހަރު ވަނީ ކުރެވިފައެވެ .އެގޮތުން ހުރިހާ

ރާއްޖޭގެ އިންޑަސްޓްރީގެ ހުރިހާ އޮޕަރޭޓަރުން

އޮޕަރޭޓަރުންގެ ސޭފްޓީ ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގައި މިހާރު

ބައިވެރިވެފައިވާކަން އެއީ މޯލްޑިވްސް އޭވިއޭޝަން

މަސައްކަތް ކުރާނީ ކަމާބެހޭ ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ

ސޭފްޓީ ޕްރޮގްރާމަށް  2014ވަނަ އަހަރު ލިބުނު

ފަރާތްތަކެވެ .މިކާމިޔާބީގެ އަލީގައި އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ

ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެކެވެ“ .ސޭފްޓީ މެނޭޖްމަންޓް”ގެ

 2015ވަނަ އަހަރު ބާކީބައި ނިންމައި މޯލްޑިވްސް

މަފުހޫމަކީ އޮތޯރިޓީއާއި އިންޑަސްޓްރީއަށްވެސް އައު

އޭވިއޭޝަން ސޭފްޓީ ޕްރޮގްރާމް އެކީއެކައްޗަކަށް

ކަމަކަށްވުމާއެކު“ ،ސޭފްޓީ މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް”

ތަންފީޒުކުރަން ފެށޭނެއެވެ.

ޤާއިމުކުރެވޭނީ މެނޭޖްމަންޓުގެ ކޮމިޓްމަންޓާއެކު
ކަމަށްވާތީ އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން އޮޕަރޭޓަރުންގެ އެންމެ
އިސްވެރިން ހިމެނޭ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ .އަދި
އެންމެ އިސްވެރިންނަށް “ސޭފްޓީ މެނޭޖްމަންޓް ފޮރ

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ

އަހަރީ ރިޕޯޓް

އޮތޯރިޓީން ފޯރުކޮށްދެވުނު ޚިދުމަތްތައް

2014
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ރެގިއުލޭޓަރެއްގެ ދައުރު ރަނގަޅަށް އަދާކުރަމުން ގެންދިއުން

ދެފުށް ފެންނަ ސިޔާސަތު
ރެގިއުލޭޓަރެއްގެ ދައުރު ރަނގަޅުގޮތުގައި އަދާކުރެވޭނީ
ދެފުށް ފެންނަ އުސޫލުތަކެއް ޤާއިމުކުރެވިގެންނެވެ.
ދެފުށް ފެންނަ އުސޫލުތައް ކުރިއެރުވުމަށް ކުރެވޭ
މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އޮތޯރިޓީން ނެރޭ ކޮންމެ
ޤަވާއިދަކީ އާންމުންގެ ޚިޔާލަށް ހުޅުވާލެވި ،އެ
ޚިޔާލުތަކުގެ މައްޗައް ރިޢާޔަތް ކުރެވިގެން ނެރެވޭ
ޤަވާއިދެކެވެ .މި ފުރުޞަތުގެ އިތުރުން ގިނަ
ޤަވާއިދުތައް ނެރުމުގެ ކުރިން އިންޑަސްޓްރީއަށް
ޚާއްޞަ ބައްދަލުވުންތަކެއް ބޭއްވި ،ޤަވާއިދުތަކުގެ
ސަބަބުން ލިބޭނެ ފައިދާތަކާއި ލިބިދާނެ ގެއްލުންތައް
ދިރާސާކޮށް ބަހުސް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެރުވެއެވެ.
މީގެ ތެރޭގައި ޕީބީއެން (ޕާރފޯރމަންސް ބޭސްޑް
ނެވިގޭޝަން) ގެ ޚިދުމަތް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއަރސްޕޭސް
އަށް އިމްޕްލިމެންޓް ކުރުމުގެ މަޝްވަރާތަކާއި އަދި
އޭޑީއެސްބީ (އޮޓޮމެޓިކް ޑިޕެންޑަންޓް ސާރވެއިލަންސް
ބްރޯޑްކާސްޓް) ގެ ޚިދުމަތް ރާއްޖޭގެ އެއަރސްޕޭސްގައި
އިމްޕްލިމަންޓް ކުރުމުގެ މަޢުލޫމާތު އޮޕަރޭޓަރުންނާއި
ޙިއްސާކުރެވުނެވެ .އަދި  MCAR-66އެއާކްރާފްޓް
މެއިންޓަނެންސް ލައިސެންސިން ޤަވާއިދު
އިސްލާޙުކުރުމުގެ ކުރިން އިންޑަސްޓްރީ ބައިވެރިކޮށްގެން
ވޯކްޝޮޕެއް ބޭއްވުނެވެ.
އިންޑަސްޓްރީއާ އޮތޯރިޓީ އާއި އޮންނަ ގުޅުން
ބަދަހިކުރުމުގެ ގޮތުން އޮތޯރިޓީގެ ގިނަ

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ

ޓްރެއިނިންތަކެއްގައި އިންޑަސްޓްރީގެ ކަމާބެހޭ
މުވައްޒަފުންނަށް ފުރުޞަތުދެވުނެވެ .މީގެ ތެރޭގައި
“އެކްސިޑެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން”“ ،ސްޕެޝަލް
އޮޕަރޭޓިން ރޫލްސް”“ ،ސޭފްޓީ މެނޭޖްމަންޓް
ސިސްޓަމްސް”“ ،ހިއުމަން ފެކްޓާސް އިން
މެއިންޓަނަންސް” އަދި “އޮޑިޓިން ޓެކްނިކްސް”
ހިމެނެއެވެ.
އެއާވާދިނަސް ސެކްޝަނުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް
ލިބިގަތުމުގައި އިންޑަސްޓްރީއާ ވަކި ވަކި ފަރުދުން
އުންމީދުކުރަންވީ ފެންވަރު ބަޔާންކޮށް ޕައިލެޓް
ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ގޮތުގައި ފެށުނު ‘ކޯޑް އޮފް
ޕްރެކްޓިސް’ގެ ނަތީޖާ  2014ވަނަ އަހަރުވެސް
ޝާއިޢުކުރެވުނެވެ .މި މަސައްކަތް އެހެން
ސެކްޝަންތަކަށް ވެސް ފުޅާކުރެވިގެން ދިޔައެވެ.

އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން
އޭޝިއާ ސަރަހައްދުގެ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރާއި ބެހޭ
އިދާރާތަކުގެ އެންމެ އިސްފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮއްގެން
ކޮންމެ އަހަރަކު އައިކެއޯއިން ބާއްވަމުންގެންދާ
“ކޮންފަރެންސް އޮފް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ސިވިލް
އޭވިއޭޝަން ،އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ރީޖަންސް” ގެ 51
ވަނަ ބައްދަލްވުމުގައި އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑު ޗެއަރމަން އާއި
ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ2014 .
ވަނަ އަހަރު ނޮވެމްބަރ  24އިން  27އަށ ހޮންކޮގް
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ގައި ބޭއްވި މި ބައްދަލްވުމުގައި ވެއިތުވެދިޔަ އަހަރު

ކުރެވުނެވެ .މިގޮތުން ސައުތު އޭޝިއާ ރީޖަނަލް

ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާގައި ހިނގާފައިވާ މުހިންމު

އިނިޝިއޭޓިވް (ސާރި) އަދި ކޮސްކެޕާއި ގުޅިގެން

ކަންތައްތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ .އަދި

ކުރެވުނު މަސައްކަތުން “ސާރި ޕާޓް އެމް -

އައިކެއޯ އިން މި ސަރަހައްދަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށް

ކޮންޓިނުއިން އެއާވާދިނަސް ރިކުއާމަންޓްސް” ޤަވާއިދު

ގެންދަވާ މަޝްރޫޢްތަކުގައި ،މެމްބަރު ޤައުމުތަކުން

ނެރެވުނެވެ.

ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާ މިންވަރާއި ،އެކަންތައް ތަންފީޒު
ކުރުމުގައި ހުރިދަތިތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.

އަދި  2013ވަނަ އަހަރު ނެރެވުނު ސާރި ޤަވާއިދު

އަދި މި ކޮންފަރެންސްގައި ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގައި މި

ތަކުގެ ތެރެއިން “ޕާޓް  - 66އެއާކްރާފްޓް

ސަރަހައްދުގެ ޤައުމުތައް އައިކެއޯގެ އެނެކްސްތަކުގައި

މެއިންޓަނަންސް ލައިސެންސިން” ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ބުނާ މިންވަރަށް ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތާއި،

ތަންފީޒު ކުރެވުނު މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ

ރައްކާތެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ތަންފީޒްކުރަންޖެހޭ

ސްޓޭންޑަޑައިޒޭޝަން އޮޑިޓަކާއި ވޯކްޝޮޕެއް ބޭއްވުނެވެ.

އެކްޝަން ޕްލޭންތައް ކަނޑައެޅުނެވެ.

މި ޙަރަކާތްތަކަށް ސާކުގެ ޤައުމުތަކަށް ދައުވަތު
ދެވެނެވެ .އަދި ބަންގްލަދޭޝް އާއި ނޭޕާލްގެ ސިވިލް

އޮތޯރިޓީއާއި ސަރަޙައްދީ އަދި ބައިނަލް އަޤުވާމީ

އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީން ބައިވެރިވިއެވެ.

އެހެނިހެން ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާ އޮންނަގުޅުން
ހަރުދަނާ ކުރުމަށާއި ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން

ދައުލަތުގެ އިދާރަތަކަށް އެއްބާރުލުން ދިނުން

ކަށަވަރުކުރުމުގައި ބައިނަލް އަޤުވާމީ ތަޖުރިބާ
ޙިއްސާކުރުމަށްޓަކައި އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވުމަށް

ދަޢުލަތުގެ އެކި އެކި މުއައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން

ކަނޑައެޅުނު އައިކެއޯގެ ބައްދަލުވުން ތަކުގައި 2014

މަސައްކަތްކުރުމަށް އޮތޯރިޓީން ވަރަށް ބޮޑު

ވަނަ އަހަރު ބައިވެރިވެވުނުކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ .މީގެ

އިސްކަމެއްދެވުނެވެ .މިގޮތުން މަދަނީ ވައިގެދަތުރުފަތުރާ

ތެރޭގައި ސާރާސްޓް މީޓިންގް ،އޭޓީއެމް ސަބްގްރޫޕް

ސިނާޢަތާއިގުޅޭ ހުރިހާ ކަމެއްގައި އޮތޯރިޓީން

މީޓިންގް ،އެޕެންޕަރގް މީޓިންގް ،އެރޮޑްރޯމް

ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކަށް ފުރިހަމަ

އޮޕަރޭޝަން އެންޑް ޕްލޭނިންގް ވޯކްޝޮޕް އަދި އޭޝިއާ

އެއްބާރުލުން ދީފައިވާނެއެވެ .އަދި ސިނާޢަތާއިގުޅޭ

ޕެސިފިކް ސަރޗް އެންޑް ރެސްކިއު ޓާސްކް ފޯސް

ކަންކަމުގައި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކަށް އޮތޯރިޓީގެ

މީޓިންގް ހިމެނެއެވެ.

ފަރާތުން ފަންނީ ލަފަޔާއި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއިން ސާކު ސަރަޙައްދުގެ މަދަނީ ވައިގެ
ދަތުރުފަތުރު ކުރިއަރުވައި ހާމަނައިޒްޑް ޤަވާއިދުތަކެއް
ތަޢާރަފް ކުރުމަށް ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ
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ލިބިފައިވާ ވަޞީލަތްތަކާ އެކަށޭނަ ޚިދުމަތެއް ދެވޭ އިދާރާއަކަށްވުން

އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް
އޮތޯރިޓީގެ އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކޮށް
ދެމެހެއްޓުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން އޮތޯރިޓީއަށް
ބޭނުންވާ ފަންނީ ގާބިލު މުވައްޒަފުން
ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެ މުވައްޒަފުންނަށް
ބޭނުންވާ މުހިންމު ތަމްރީނުތަކާއި ވޯކްޝޮޕްތައް
ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ .މީގެތެރޭގައި އޮތޯރިޓީން ޚަރަދުކޮށްގެން
އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފަކަށް  2014ގައި ކޮމާޝަލް
ޕައިލެޓް ލައިސަންސް ފުރިހަމަ ކޮށްދީފައިވާކަން
ފާހަގަކޮއްލެވެއެވެ.

ތަމްރީނު ދިނުމުގެ ސިޔާސަތު
އޮތޯރިޓީގެ އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ކުރިއެރުވުމަށް
ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވި  2014ވަނަ އަހަރު
ނިމުނު އިރު އޮތޯރިޓީގެ ހުރިހާ އިންސްޕެކްޓަރުންވަނީ
އައިކެއޯއިން ލާޒިމުކުރާ ތަމްރީނު ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ.
މި “ޓްރެއިނިން ސްކީމް”ގެ ތެރެއިން ދިގުމުއްދަތުގެ
ސްކޮލާޝިޕްތަކާއި ކުރުމުއްދަތުގެ ކޯސްތައް ހިންގުނެވެ.
ޓްރެއިނިންއަށް ހިނގާ ޚަރަދު އެންމެ ހެޔޮގޮތުގައި
ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ،ރާއްޖޭންބޭރަށް މުވައްޒަފުން
ފޮނުވުމުގެ ބަދަލުގައި  9ކޯހެއް ރާއްޖޭގައި ބާއްވައި
 178ޓްރެއިނިން ފުރުޞަތު މުވައްޒަފުންނަށް ދެވުނެވެ.
އަދި މި ކޯސްތައް ނެދަލެންޑްސްގެ ޖޭ.އޭ.އޭ.ޓީ .އޯ
ފަދަ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ކުރިއަރައިފައިވާ ޓްރެއިނިން
އޯގަނައިޒޭޝަންތައް މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ.
 2014ވަނަ އަހަރުވެސް އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންނަށް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ތަމްރީނުތައް ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ.
އަދި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑެތި މެއިންޓެނަންސް

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ

036

އޯގަނައިޒޭޝަންތަކުގައި އޮޑިޓްކުރުމުގެ އަމަލީ ތަޖުރިބާ
ދެވުނެވެ 2014 .ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އޮތޯރިޓީގެ
މުވައްޒަފުންނަށާއި އިންޑަސްޓްރީއަށް އަމާޒުކޮށްގެން
ރާއްޖޭންބޭރުން ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރުން ގެނެސްގެން
ރާއްޖޭގައި  9ޓެކްނިކަލް ތަމްރީން ޕްރޮގުރާމް
ހިންގުނެވެ .މި ތަމްރީންތަކަކީ:
1 .1ސްޓޭޓް ސޭފްޓީ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް
2 .2އެކްސިޑެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޓްރޭނިންގ
3 .3ސްޕެޝަލް އޮޕަރޭޓިންގ ރޫލްސް ޓްރޭނިންގ
4 .4އިޔާސާ އެއަރކުރޫ ޓްރޭނިންގ
5 .5ހިއުމަން ފެކްޓާސް ޕްރޮގްރާމް
6 .6އޯޑިޓިންގ ޓެކްނީކްސް ޕްރޮގްރާމް
7 .7ސޭފްޓީ މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް ބޭސިކް
ޓްރޭނިންގ
8 .8އެޑްވާންސް ސޭފްޓީ މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް
ޓްރެއިނިންގ
9 .9ސޭފްޓީ މެނޭޖްމަންޓް ފޮރ އެގްޒެކްޓިވްސް
އިންޓަނޭޝަނަލް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޯގަނައިޒޭޝަން
އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ހިންގި
ތިން ކޯހެއްގައި އޮތޯރިޓީއިން ޚަރަދުކޮށްގެން އޮތޯރިޓީގެ
ތިން މުވައްޒަފަކު ބައިވެރިކޮށްފައިވާއިރު ސިންގަޕޫރުގެ
އޭވިއޭޝަން އެކަޑަމީގައި ހިންގާ ކޯސްތަކުގެ ތެރެއިން
ހަތަރު ކޯހަކަށް އޮތޯރިޓީގެ  5މުވައްޒަފުން ފޮނުވުނެވެ.
 2014ވަނަ އަހަރު އޮތޯރިޓީން މުވައްޒަފުންނަށް
ފޯރުކޮށްދިން ތަމްރީންތަކުގެ ތަފުސީލު ޖަދުވަލު 01
ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

އަހަރީ ރިޕޯޓް

އައިކެއޯ ޔުނިވާޝަލް ސޭޕްޓީ އޯވަރސައިޓް އޯޑިޓް ޕުރޮގްރާމް

2014

037

އައިކެ ޯއ ޔުނިވާސަލް ސޭފްޓީ އޯވަރސައިޓް ޯއޑިޓް ޕުރޮގްރާމް

“އައިކެއޯ ޔުނިވާރސަލް ސޭފްޓީ އޯވަރސައިޓް އޯޑިޓް

3.3މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ އެންޑް

ޕްރޮގްރާމް ކޮންޓިނިއުއަސް މޮނީޓަރިންގ އެޕްރޯޗް”

އޭރޯޑްރޯމް މީޓިއަރޮލޮޖީކަލް ވޮޗް އޮފީސް (އެއަރ

(ޔޫސޯޕް  -ސީ.އެމް.އޭ)ގެ ދަށުން  2014ވަނަ

ނެވިގޭޝަން ސަރވިސަސް)

އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ  16އިން  22އަށް ސިވިލް

4.4އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް

އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޯޑިޓް ކުރެވުނެވެ .އައިކާއޯ އިން

(އޭރޯޑްރޯމްސް އެންޑް ގްރައުޑްސް އެއިޑިސް)

ކުރިއަށްގެންދާ މި އޯޑިޓްގެ ބޭނުމަކީ ދިވެހި ރާއްޖޭގައި

5.5މި އޯޑިޓް ގައި ބެލެވުނު މައިގަނޑު ދާއިރާތަކަކީ:

މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރު ހިނގަމުންދަނީ “ޗިކާގޯ

6.6ޕްރައިމެރީ އޭވިއޭޝަން ލެޖިސްލޭޝަން އެންޑް

ކޮންވެންޝަން”ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިނަލްއަގުވާމީ

ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ރެގިއުލޭޝަން

ވައިގެ ދަތުރުފަރުތުގެ ސަލާމަތީ މިންގަނޑުތަކާއި

7.7ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮގަނައިޒޭޝަން

އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުމެވެ .އަދި  2010ވަނަ އަހަރު

8.8ޕާސަނަލް ލައިސަންސިންގް އެންޑް ޓްރޭނިންގ

“ޔޫސޯޕް ސީ.އެސް.އޭ” ގެ ދަށުން ކުރެވުނު “ސޭޕްޓީ

9.9އެއަރކްރާޕް އޮފަރޭޝަންސް

އޯވަރސައިޓް” އޯޑިޓް ގައި ފާހަގަކުރެވުނު

1010އެއަރވާދިނަސް އޮފް އެއަރކްރާޕްޓް

ކަންތައްތަކަށް މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ

1111އެއަރ ނެވިގޭޝަން ސަރވިސަސް

ފަރާތުންއެޅި ފިޔަވަޅުތަކަކީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ

1212އޭރޯޑްރޯމްސް އެންޑް ގްރައުޑްސް އެއިޑިސް

ފިޔަވަޅުތަކެއްތޯ ބަލައި ޔަޤީންކުރުމެވެ.
އައިކެއޯގެ މިއޯޑިޓްގައި އެއަރކްރާފްޓް އެކްސިޑަންޓް
މި އޯޑިޓްގައި އޮތޯރިޓީގެ ހަރަކާތްތަކުގެ އިތުރުން

އެންޑް އިންސިޑެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން ގެ ދާއިރާ

ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ދިވެހި ކުންފުނިތަކުގެ

އޯޑިޓެއް ނުކުރެއެވެ.

ހަރަކާތްތައް އޯޑިޓްކުރެވި ސަލާމަތީ މިންގަޑުތައް
ދެމެހެއްޓިފައިވާ މިންވަރު ވަޒަންކުރެވުނެވެ.

މި އޯޑިޓަށްފަހު ދިވެހިރާއްޖެ ވަނީ “މެޗުއަރ”

1.1މެގަރ މޯލްޑްވިސް (އެއަރކްރާފްޓް

ޤައުމުތަކުގެ “ކުލަބަށް” ޕްރޮމޯޓްވެފައެވެ.

އޮފަރޭޝަންސް)
2.2މޯލްޑިވިއަން (އެއަރވާދިނަސް އޮފް އެއަރކްރާޕްޓް)

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ

އަހަރީ ރިޕޯޓް

 2014ވަނަ އަހަރު ގާއިމުކުރެވުނު އެއްބަސްވުންތައް

2014

 2014ވަނަ އަހަރު ޤާއިމު ކުރެވުނު އެއްބަސްވުންތައް

ޙައްޖާއި ޢުމުރާގެ އަޅުކަންއަދާކުރުމަށް ސައޫދީ

ޖެނެރަލް އޮތޯރިޓީ އޮފް ސިވިލް އޭވިއޭޝަންގެ ވައިސް

ޢަރަބިއްޔާއަށް ދަތުރުކުރާ ދިވެހީންނަށް ލުއި ފަސޭހަ

ޕްރެސިޑެންޓް ،ޑރ .ފައިސަލް ބިން ހަމަދް އަލް-

ގޮތްތަކެއްހޯދައި ދިނުމުގެ މަޤްސަދުގައި ސައޫދީ

ސުޤައިރެވެ.

ޢަރަބިއްޔާގެ ޖެނެރަލް އޮތޯރިޓީ އޮފް
ސިވިލްއޭވިއޭޝަނާއެކު މަޝްވަރާކޮށް ،އެކަމާގުޅޭ

މި އެމް.އޯ.ޔޫގެ ސަބަބުން ދެ ޤައުމުގެ

މެމޮރަންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިންގް (އެމް.އޯ.ޔޫ) އެއް

އެއަރލައިންތަކަށް އެއްޤައުމުން އަނެއްޤައުމަށް ވައިގެ

ދެ ޤައުމުން އެކުލަވާލައި ވައިގެ ދަތުރުފަތުރާބެހޭ

ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތްތައް ފެއްޓުމުގެ ފުރުޞަތު މިހާރު

އެއްބަސްވުމުގައި ރަމްޒީ ސޮއިކުރުމަށް ސައޫދީ

ވަނީ ހުޅުވިފައެވެ .މި ގޮތުން ރާއްޖޭގެ

ޢަރަބިޔާގެ ޖިއްދާއަށް ދިވެހި ވަފުދެއް ދަތުރުކުރިއެވެ .މި

އެއަރލައިންތަކަށް ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ޖިއްދާ ،ރިޔާދް،

ދަތުރުކުރީ  2014ފެބްރުއަރީ 10އިން 15އަށެވެ.

އަދި މަދީނާއަށް ހަފްތާއަކު ޖުމްލަ  14ޕެސެންޖަރ

މި ދަތުރުގައި “މެމޮރަންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިންގް

ސާރވިސް ފްލައިޓާއި  14އޯލްކާރގޯ ފްލައިޓް އޮޕަރޭޓް

(އެމް.އޯ.ޔޫ)” ގައި ސޮއިކޮށް ދެ ޤައުމުން އެކުލަވާލި

ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ވަނީ ލިބިފައެވެ .އަދި ސަޢޫދީ

ވައިގެ ދަތުރުފަތުރާބެހޭ އެއްބަސްވުމުގައި ދެ

ޢަރަބިއްޔާގެ ދައްމާމަށް ރާއްޖޭގެ އެއަރލައިންތަކުން

ޤައުމުންވަނީ ރަމްޒީކޮށް ސޮއިކޮށްފައެވެ .އެމް.އޯ.ޔޫގައި

ޢިޚްތިޔާރުކުރާ ޢަދަދަކަށް ޕެސެންޖަރ އަދި ކާރގޯ

ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ

ފްލައިޓް އޮޕަރޭޓްކުރުމުގެ ފުރުޞަތުވެސްވަނީ

ޖިއްދާގައި  12ފެބްރުއަރީ  2014ވީ

ހުޅުވިފައެވެ.

އަންގާރަދުވަހުއެވެ.
 2014ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެއާއި ބޭރުގެ
އެމް.އޯ.ޔޫގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސޮއި

ޤައުމުތަކާދެމެދު ވައިގެދަރުފަތުރާބެހޭ 30

ކުރެއްވީ މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީއަށް

އެގްރީމެންޓެއްގައި ސޮއިކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި 16

ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނެވި މިނިސްޓަރ ،މިނިސްޓަރ

މެމޮރަންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިންގ ގައި

އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ކާރނަލް

ސޮއިކުރެވިފައިވެއެވެ.

(ރިޓަޔާޑް) މުޙައްމަދު ނާޒިމެއެވެ .ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާ
ސަރުކާރުން މި އެމް.އޯ.ޔޫގައި ސޮއިކުރެއްވީ އެ ޤައުމުގެ

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ

038

އަހަރީ ރިޕޯޓް

ރިޕޯޓް ނިންމުން

2014

039

ރި ޯޕޓް ނިންމުން

މި އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމުގައި

އިތުރުން ،އޮތޯރިޓީއަށް  2014ވަނަ އަހަރު ލިބިފައިވާ

ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން

ކުރިއެރުމާއި ކާމިޔާބީ ހޯދައި ދިނުމަށް އެންމެ މުހިންމު

ލިބިފައިވެއެވެ .މިފަރާތްތަކަށް ޙައްޤު ޝުކުރު

ދައުރެއް އަދާކުރެއްވި މި އޮތޯރިޓީގެ ވެރިންނާއި

ދެންނެވުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ އުފަލެކެވެ.

އެންމެހާ މުވައްޒަފުންނަށް ވަރަށް ބޮޑު ޝުކުރެއް

މިގޮތުން މިދާއިރާ ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ސަރުކާރުން

އަރިސްކުރަމެވެ .އެބޭފުޅުން ހީވާގިކަމާއި މަސައްކަތަށް

ބަހައްޓަވާ ސަމާލުކަމާއި ދެއްވާ އިރުޝާދަށްޓަކައި

ކަމޭހިތްތެވުމާއި އެކުވެރިކަމާއިއެކު ކޮއްދެއްވާ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން

އިޚްލާސްތެރި މަސައްކަތަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރިއްޔާއެވެ.

ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމަށް ވަރަށް އިޚުލާސްތެރިކަމާއެކު

ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައިވެސް އެބޭފުޅުންގެ ފުރިހަމަ

ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ .ހަމައެއާއެކު 2014 ،ވަނަ އަހަރު

އެއްބާރުލުން ހަމަ އެގޮތުގައި އޮތޯރިޓީއަށް

އޮތޯރިޓީ ހިންގެވުމާއި ޙަވާލުވެ ހުންނެވި މިނިސްޓަރ

ލިބެމުންދާނޭކަމަށް އަޅުގަނޑު ޔަޤީން ކުރަމެވެ.

އޮނަރަބަލް އަޙުމަދު އަދީބު ޢަބްދުލް ޣަފޫރު ދެއްވާފައިވާ
ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ފާހަގަކޮށް
އިޚްލާޞްތެރި ކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ .މީގެ

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ

އަހަރީ ރިޕޯޓް
2014

040

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ

03

 2014ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ޮއޑިޓް ރި ޯޕޓް

އަހަރީ ރިޕޯޓް

 2014ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

2014

043

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ

 2014ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

އަހަރީ ރިޕޯޓް
2014

044

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ

އަހަރީ ރިޕޯޓް

 2014ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

2014

045

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ

 2014ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

އަހަރީ ރިޕޯޓް
2014

046

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ

އަހަރީ ރިޕޯޓް

 2014ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

2014

047

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ

 2014ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

އަހަރީ ރިޕޯޓް
2014

048

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ

އަހަރީ ރިޕޯޓް

 2014ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

2014

049

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ

 2014ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

އަހަރީ ރިޕޯޓް
2014

050

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ

އަހަރީ ރިޕޯޓް

 2014ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

2014

051

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ

 2014ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

އަހަރީ ރިޕޯޓް
2014

052

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ

އަހަރީ ރިޕޯޓް

 2014ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

2014

053

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ

 2014ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

އަހަރީ ރިޕޯޓް
2014

054

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ

އަހަރީ ރިޕޯޓް

 2014ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

2014

055

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ

 2014ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

އަހަރީ ރިޕޯޓް
2014

056

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ

އަހަރީ ރިޕޯޓް

 2014ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

2014

057

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ

 2014ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

އަހަރީ ރިޕޯޓް
2014

058

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ

އަހަރީ ރިޕޯޓް

 2014ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

2014

059

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ

 2014ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

އަހަރީ ރިޕޯޓް
2014

060

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ

އަހަރީ ރިޕޯޓް

 2014ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

2014

061

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ

 2014ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

އަހަރީ ރިޕޯޓް
2014

062

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ

އަހަރީ ރިޕޯޓް

 2014ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

2014

063

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ

 2014ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

އަހަރީ ރިޕޯޓް
2014

064

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ

އަހަރީ ރިޕޯޓް

 2014ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

2014

065

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ

 2014ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

އަހަރީ ރިޕޯޓް
2014

066

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ

އަހަރީ ރިޕޯޓް

 2014ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

2014

067

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ

 2014ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

އަހަރީ ރިޕޯޓް
2014

068

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ

ްއަހަރީ ރިޕޯޓ

ު ސެމިނަރ ފަދަ ބައްދަލުވުންތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތ،ާ ވަނަ އަހަރު ބައިވެރިވި ޖަލްސ2014

2014

069

ު މަޢުލޫމާތ:1 ުޖަދުވަލ

 ސެމ،ާ ވަނަ އަހަރު ބައިވެރިވި ޖަލްސ2014
ްބައިވެރިވި މީހާގެ ނަނ
ާއަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ރާމިޒ
ާއަލްފާޝިލާ ފާތިމަތު ރާމިޒ
ްއަލްފާޟިލް ހުސެއިން ޖަލީލ

ް ސެމިނަރގެ ނަނ/ ާޖަލްސ
2ND MEETING OF THE ICAO ASIA/PACIFIC SEARCH AND RESCUE TASK FORCE
4TH MEETING OF THE ASIA PACIFIC REGIONAL AVIATION SAFETY TEAM
23RD MEETING OF THE COSCAP-SA STEERING COMMITTEE MEETING

ުއަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ މުހައްމަދ
ުއަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް މުހައްމަދ
ާއަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ރާމިޒ

SEMINAR ON AVIATION OPERATION MANAGEMENT FOR DEVELOPING COUNTRIES
SEMINAR ON WATER AERODROMES AND SECOND MEETING OF THE AERODROMES OPERATIONS AND PLANNING WORKING GROUP

ީއަލްފާޟިލާ އާއިމިނަތު ޝިޒްނ
ާއަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ރާމިޒ
ީއަލްފާޟިލާ އާއިމިނަތު ޝިޒްނ
ުއަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ މުހައްމަދ

25TH MEETING OF THE ASIA/PACIFIC AIR NAVIGATION PLANNING AND IMPEMENTATION REGIONAL GROUP
5 MEETING OF THE ASIA PACIFIC REGIONAL AVIATION SAFETY TEAM
TH

SOUTH ASIA REGIONAL INITIATIVE – SEARIF M WORKING GROUP – WRAP-UP
MEETING

sia

ީމޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓ

އަހަރީ ރިޕޯޓް
2014

070

ލްސާ ،ސެމިނަރ ފަދަ ބައްދަލުވުންތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު
މަގާމް

ޤައުމު

ފެށުނު ތާރީޚް

ނިމުނު ތާރީޚް

ޑިރެކްޓަރ އެއަރނެވިގޭޝަން އެންޑް އޭރޯޑްރޯމްސް

ސިންގަޕޫރ

 27ޖެނުއަރީ

 30ޖެނުއަރީ

ޑިރެކްޓަރ އެއަރނެވިގޭޝަން އެންޑް އޭރޯޑްރޯމްސް

ޕްލިޕީންސް

 22އޭޕްރީލް

 25އޭޕްރީލް

ބޫޓާން

 14މެއި

 15މެއި

ބެލްޖިންގ ،ޗައިނާ

 14މެއި

 27މެއި

ލް

ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް

އްމަދު

ޑިރެކްޓަރ އެއަރވާދިނަސް

އްމަދު

ސީނިއަރ އެއަރވާދިނަސް އިންޖީނިއަރ

އިންޑޮނޭޝިޔާ

 5ޖޫން

 2ޖޫން

އޭރޯޑްރޯމްސް އިންސްޕެކްޓަރ
ޑިރެކްޓަރ އެއަރނެވިގޭޝަން އެންޑް އެރޯޑްރޯމްސް

ޒްނީ

އޭރޯޑްރޯމްސް އިންސްޕެކްޓަރ

އްމަދު

ޑިރެކްޓަރ އެއަރވާދިނަސް

ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ
ބަޖެޓުން
ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ
ބަޖެޓުން
ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ
ބަޖެޓުން
ޗައިނާ ސަރުކާރުން
މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ

ޑިރެކްޓަރ އެއަރ ނެވިގޭޝަން އެންޑް އޭރޯޑްރޯމް

ޒްނީ

ޚަރަދު ކުރި ފަރާތް

މެލޭޝިޔާ
ބެންގްކޮކް،
ތައިލޭން ް
ޑ
ބެންގްކޮކް،
ތައިލޭންޑް

 8ސެޕްޓެމްބަރ
 16ސެޕްޓެމްބަރ
 17ސެޕްޓެމްބަރ

ލިމިޓަޑް
ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ

11

ބަޖެޓުން
ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ

ސެޕްޓެމްބަރ
19

ބަޖެޓުން
ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ

ސެޕްޓެމްބަރ
19

ބަޖެޓުން
ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ

ސެޕްޓެމްބަރ

ބަޖެޓުން

COSCAP-SA - Cooperative Development of Operational Safety and Continuing Airworthiness Programme-South Asia
SARI – South Asia Regional Initiatives
EASA – European Aviation Safety Agency
ICAO – International Civil Aviation Organization

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ

އަހަރީ ރިޕޯޓް

 2014ވަނަ އަހަރު ބައިވެރިވި ސްކޮލަރޝިޕް ،ޓްރޭނިން ،ވާރކްޝޮޕް ބައިވެރިވި މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު

2014

071

ޖަދުވަލު  :1މަޢުލޫމާތު

 2014ވަނަ އަހަރު ބައިވެރިވި ސް ޮކލަރޝިޕް ،ޓްރޭނ

ޯކހުގެ ނަން

ބައިވެރިވި މީހާގެ ނަން/މަގާމް

STATE SAFETY TRAINING PRO-

އަލްފާޝިލް އިބްރާހިމް ރަޝީދު ،ޑިރެކްޓަރ ފްލައިޓް އޮޕަރޭޝަން

GRAMME

އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް އަޙްތަރު ،ފްލައިޓް އޮފަރޭޝަން އޮފިސަރ

ޯކސް ޮއތް ތަން
މާލެ

އަލްފާޟިލް އަލީ ހާފިޒް ،އެސިސްޓަންޓް ފްލައިޓް އޮފަރޭޝަން އޮފިސަރ
އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ނިއުޝާ ،ލައިސަންސް އޮފިސަރ
އަލްފާޟިލް ޔޫޝާއު މޫސާ ދީދީ ،އެސިސްޓަންޓް އެއަރވާދިނަސް އިންޖީނިއަރ
އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ޝިފްޒާން ،ސީނިއަރ އެއަރވާދިނަސް އިންޖީނިއަރ
އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ،ސީނިއަރ އެއަރވާދިނަސް އިންޖީނިއަރ
އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ރާމިޒާ ،ޑިރެކްޓަރ އެއަރނެވިގޭޝަން އެންޑް އޭރޯޑްރޯމްސް
އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ނަސީމް ،އެއަރ ނެވިގޭޝަން ސަރވިސަސް އިންސްޕެކްޓަރ
އަލްފާޟިލާ އާއިމިނަތު ޝިޒްނީ ،އޭރޯޑްރޯމްސް އިންސްޕެކްޓަރ
އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ޝަމްނޫން ފުއާދު ،އޭރޯޑްރޯމްސް އިންސްޕެކްޓަރ
އަލްފާޟިލާ ޝިފާނާ އަލީ ،އެސިސްޓަންޓް އޭރޯޑްރޯމްސް އިންސްޕެކްޓަރ
އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ ރަޝީދު ،ޑިރެކްޓަރ އެއަރ ޓްރާންސްޕޯޓް
އަލްފާޟިލް އަތީފް ސުހައިލް ،އެއަރޓްރާންސްޕޯޓް އޮފިސަރ
އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު އަބްދުލް ޤަނީ ،ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ
 ACCIDENT INVESTIGATION TRAININGއަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ އަލްޒަމް ،އެއަރވާދިނަސް އެސިސްޓަންޓް
އަލްފާޟިލާ ސިމާނާ ރަޝީދު ،ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ

މާލެ

އަހަރީ ރިޕޯޓް
2014

072

ޝޕް ބައިވެރިވި މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު
ޝިޕް ،ޓްރޭނިން ،ވާރކް ޮ

މުއްދަތު

ފެށުނު ތާރީޚް

ނިމުނު ތާރީޚް

ޚަރަދު ކުރި ފަރާތް

ތް ތަން

ލެ

 3ދުވަސް

 6ޖެނުއަރީ

 8ޖެނުއަރީ

ސިވިލް އޭވިއޭޝަންގެ ބަޖެޓުން

ލެ

 3ދުވަސް

 7ޖެނުއަރީ

 9ޖެނުއަރީ

ސިވިލް އޭވިއޭޝަންގެ ބަޖެޓުން

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ

އަހަރީ ރިޕޯޓް

 2014ވަނަ އަހަރު ބައިވެރިވި ސްކޮލަރޝިޕް ،ޓްރޭނިން ،ވާރކްޝޮޕް ބައިވެރިވި މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު

2014
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 ACCIDENT INVESTIGATION TRAININGއަލްފާޝިލާ މަރިޔަމް ޝިފްޒާން ،ސީނިއަރ އެއަރވާދިނަސް އިންޖީނިއަރ

މާލެ

އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ،ސީނިއަރ އެއަރވާދިނަސް އިންޖީނިއަރ
އަލްފާޟިލް ހަސަން އަފްލާމް ،އެސިސްޓަންޓް އެއަރވާދިނަސް އިންޖީނިއަރ
އަލްފާޟިލް ޔޫޝާއު މޫސާ ދީދީ ،އެސިސްޓަންޓް އެއަރވާދިނަސް އިންޖީނިއަރ
އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ މުހައްމަދު ،ޑިރެކްޓަރ އެއަރވާދިނަސް
އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް އަހްތަރު .ޕްލައިޓް އޮފަރޭޝަން އޮފިސަރ
އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ރަޝީދު ،ޑިރެކްޓަރ ޕްލައިޓް އޮފަރޭޝަން
އަލްފާޟިލް އަލީ ހާފިޒް ،އެސިސްޓަންޓް ޕްލައިޓް އޮފަރޭޝަން
އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ނިއުޝާ ،ލައިސަން އޮފިސަރ
އަލްފާޟިލް އަތީފް ސުހައިލް ،އެއަރޓްރާންސްޕޯޓް އޮފިސަރ
އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު އަބްދުލް ޤަނީ ،ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ
އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ރާމިޒާ ،ޑިރެކްޓަރ އެއަރ ނެވިގޭޝަން އެންޑް އޭރޮޑްރޯމް
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝިޒްނީ ،އޭރޯޑްރޯމް އިންސްޕެކްޓަރ
އަލްފާޟިލް އަހްމަދު ނަސީމް ،އެއަރ ނެވިގޭޝަން ސަރވިސް އިންސްޕެކްޓަރ
އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ޝަމްނޫން ފުއާދު ،އޭރޯޑްރޯމް އިންސްޕެކްޓަރ
SPECAIL OPERATING RULES

އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ރަޝީދު ،ޑިރެކްޓަރ ފްލައިޓް އޮފަރޭޝަން

މާލެ

އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް އަހްތަރު ،ފްލައިޓް އޮފަރޭޝަން އޮފިސަރ
އަލްފާޟިލް އަލީ ހާފިޒް ،އެސިސްޓަންޓް ފްލައިޓް އޮފަރޭޝަން އޮފިސަރ
އަލްފާޟިލް ޔޫޝާއު މޫސާ ދީދީ ،އެސިސްޓަންޓް އެއަރވާދިނަސް އިންޖީނިއަރ
އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ޝިފްޒާން ،ސީނިއަރ އެއަރވާދިނަސް އިންޖީނިއަރ
އަލްފާޟީލް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ،ސީނިއަރ އެއަރވާދިނަސް އިންޖީނިއަރ
އަލްފާޟިލް ހަސަން އަފްލާމް ،އެސިސްޓަންޓް އެއަރވާދިނަސް އިންޖީނިއަރ
އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ މުހައްމަދު ،ޑިރެކްޓަރ އެއަރވާދިނަސް
އަލްފާޟިލް އަހްމަދު ނަސީމް ،އެއަރނެވިގޭޝަން ސަރވިސަސް އިންޕެކްޓަރ
EASA AIR CREW TRAINING

އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ރަޝީދު ،ޑިރެކްޓަރ ފްލައިޓް އޮފަރޭޝަން

މާލެ

އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް އަހްތަރު ،ފްލައިޓް އޮފްރޭޝަން އޮފިސަރ
އަލްފާޟިލް އަލީ ހާފިޒް ،އެސިސްޓަންޓް ފްލައިޓް އޮފަރޭޝަން އޮފިސަރ
އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ނިއުޝާ ،ލައިސަން އޮފިސަރ
އަލްފާޟިލާ ޝިފާނާ އަލީ ،އެސިސްޓަންޓް އޭރޯޑްރޯމް އިންސްޕެކްޓަރ
FPP-PANS OPS PROCEDURE DESIGN

އަލްފާޟިލް އަހްމަދު ނަސީމް ،އެއަރނެވިގޭޝަން ސަރވިސަސް އިންސްޕެކްޓަރ

INITIAL COURSE
ICAO-ENDORSED GOVERNMENNT

އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ނިއުޝާ ،ލައިސަންސް އޮފިސަރ

SAFETY INSPECTOR – PERSONAL
LICENSING COURSE

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ

ޗައިނާ
ސިންގަޕޫރ

އަހަރީ ރިޕޯޓް
2014

074

ރ

 3ދުވަސް

 21ޖެނުއަރީ

 41ޖެނުއަރީ

ސިވިލް އޭވިއޭޝަންގެ ބަޖެޓުން

 3ދުވަސް

 12ޖެނުއަރީ

 32ޖެނުއަރީ

ސިވިލް އޭވިއޭޝަންގެ ބަޖެޓުން

 3ދުވަސް

 72ޖެނުއަރީ

 92ޖެނުއަރީ

ސިވިލް އޭވިއޭޝަންގެ ބަޖެޓުން

 52ދުވަސް

 11ފެބްރުއަރީ

 7މާރޗް

ސިވިލް އޭވިއޭޝަންގެ ބަޖެޓުން

 91ދުވަސް

 12އޭޕްރީލް

 9މެއި

ސިވިލް އޭވިއޭޝަންގެ ބަޖެޓުން

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ

އަހަރީ ރިޕޯޓް

 2014ވަނަ އަހަރު ބައިވެރިވި ސްކޮލަރޝިޕް ،ޓްރޭނިން ،ވާރކްޝޮޕް ބައިވެރިވި މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު

2014
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UNVISERSAL SAFETY OVERSIGHT

އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ މުހައްމަދު ،ޑިރެކްޓަރ އެއަރވާދިނަސް

އިންޑްނޭޝިޔާ

)AND AUDIT PROGRAMME (USOAP
CONTINUOUS MONITORING
APPROACH (CMA) REGIONAL
WORKSHOP
AVIATION MEDICINE FOR MEDICAL EXAMINERS AND ASSESSORS

ޑރ .އަލީ ޝާހިދް މުހައްމަދު،

ސިންގަޕޫރ

ޑރ .ތޫހާ ސައީދު

)(COMPETENCY BASED
EMERGENCY MANAGEMENT WORK-

އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ޝަމްނޫން ފުއާދް ،އޭރޯޑްރޯމް އިންސްޕެކްޓަރ

SHOP
SAFETY OVERSIGHT INSPECTOR

އަލްފާޟިލާ ޝިފާނާ އަލީ ،އެސިސްޓަންޓް އޭރޯޑްރޯމް އިންސްޕެކްޓަރ

(AERODROMES) COURSE
SAFETY OVERSIGHT INSPECTOR (AIR

އަލްފާޟިލް އަހްމަދު ނަސީމް ،އެއަރ ނެވިގޭޝަން ސަރވިސަސް އިންސްޕެކްޓަރ

NAVIGATION SERVICES) COURSE
HUMAN FACTORS TRAINING

އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ މުހައްމަދު ،ޑިރެކްޓަރ އެއަރވާދިނަސް

ސިންގަޕޫރ
ސިންގަޕޫރ
ސިންގަޕޫރ
މާލެ

އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ޝިފްޒާން ،ސީނިއަރ އެއަރވާދިނަސް އިންޖީނިއަރ
އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ،ސީނިއަރ އެއަރވާދިނަސް އިންޖީނިއަރ
އަލްފާޟިލް ހަސަން އަފްލާމް ،އެސިސްޓަންޓް އެއަރވާދިނަސް އިންޖީނިއަރ
އަލްފާޟިލް ޔޫޝައު މޫސާ ދީދީ ،އެސިސްޓަންޓް އެއަރވާދިނަސް އިންޖީނިއަރ
AUDITING TECHNIQUES TRAINING

އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ މުހައްމަދު ،ޑިރެކްޓަރ އެއަރވާދިނަސް

މާލެ

އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ޝިފްޒާން ،ސީނިއަރ އެއަރވާދިނަސް އިންޖީނިއަރ
އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ،ސީނިއަރ އެއަރވާދިނަސް އިންޖީނިއަރ
އަލްފާޟިލް ހަސަން އަފްލާމް ،އެސިސްޓަންޓް އެއަރވާދިނަސް އިންޖީނިއަރ
އަލްފާޟިލް ޔޫޝައު މޫސާ ދީދީ ،އެސިސްޓަންޓް އެއަރވާދިނަސް އިންޖީނިއަރ
SAFETY MANAGEMENT SYSTEM
BASIC COURSE

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ

އަލްފާޟިލް ނަޝްރުﷲ ޝަކީބް ،ފްލައިޓް އޮފަރޭޝަން އޮފިސަރ

މާލެ

އަހަރީ ރިޕޯޓް
2014

076

ނޭޝިޔާ

 3ދުވަސް

 03އޭފްރީލް

 2މެއި

ސިވިލް އޭވިއޭޝަންގެ ބަޖެޓުން

ގަޕޫރ

 91ދުވަސް

 12އޭޕްރީލް

 9މެއި

ސިވިލް އޭވިއޭޝަންގެ ބަޖެޓުން /އިންޑަސްޓްރީ

ގަޕޫރ

 7ދުވަސް

 03ޖުލައި

 5އޯގަސްޓް

ސިވިލް އޭވިއޭޝަންގެ ބަޖެޓުން

ގަޕޫރ

 5ދުވަސް

 8ސެޕްޓެމް ބަރ

 21ސެޕްޓެމްބަރ

ސިވިލް އޭވިއޭޝަންގެ ބަޖެޓުން

ގަޕޫރ

 5ދުވަސް

 72އޮކްޓޯބަރ

 13އޮކްޓޯބަރ

ސިވިލް އޭވިއޭޝަންގެ ބަޖެޓުން

ލެ

 3ދުވަސް

 91އޮކްޓޯބަރ

 12އޮކްޓޯބަރ

ސިވިލް އޭވިއޭޝަންގެ ބަޖެޓުން

ލެ

 5ދުވަސް

 2ނޮވެމްބަރ

 6ނޮވެމްބަރ

ސިވިލް އޭވިއޭޝަންގެ ބަޖެޓުން

ލެ

 4ދުވަސް

 03ނޮވެމްބަރ

 3ޑިސެމްބަރ

ސިވިލް އޭވިއޭޝަންގެ ބަޖެޓުން

ހިލޭ އެހީ

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ
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ADVANCE SAFETY MANAGEMENT

އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ،ސީނިއަރ އެއަރވާދިނަސް އިންޖީނިއަރ

SYSTEM COURSE

އަލްފާޟިލް ޔޫޝައު މޫސާ ދީދީ ،އެސިސްޓަންޓް އެއަރވާދިނަސް އިންޖީނިއަރ

މާލެ

އަލްފާޟިލާ ޝިފާނާ އަލީ ،އެސިސްޓަންޓް އޭރޯޑްރޯމް އިންސްޕެކްޓަރ
އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ޝަމްނޫން ފުއާދު ،އޭރޯޑްރޯމް އިންސްޕެކްޓަރ
އަލްފާޟިލް އަހްމަދު ނަސީމް ،އެއަރނެވިގޭޝަން ސަރވިސް އިންސްފެކްޓަރ
އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ރަޝީދު ،ޑިރެކްޓަރ ފްލައިޓް އޮފަރޭޝަން
އަލްފާޟިލް އަލީ ހާފިޒް ،އެސިސްޓަންޓް ފްލައިޓް އޮފަރޭޝަން އޮފިސަރ
އަލްފާޟިލް ނަސްރުއްލޯ ޝަކީބް ،ފްލައިޓް އޮފަރޭޝަން އޮފިސަރ
އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ރާމިޒާ ،ޑިރެކްޓަރ އެއަރނެވިގޭޝަން އެންޑް އޭރޯޑްރޯމް
އަލްފާޟިލާ އާއިމިނަތު ޝިޒްނީ ،އޭރޯޑްރޯމް އިންސްޕެކްޓަރ
އަލްފާޟިލް ހަސަން އަފްލާމް ،އެސިސްޓަންޓް އެއަރވާދިނަސް އިންޖީނިއަރ
އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ނިއުޝާ ،ލައިސަންސް އޮފިސަރ
އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ މުހައްމަދު ،ޑިރެކްޓަރ އެއަރވާދިނަސް
FPP FLIGHT VALIDATION FOR PILOT

އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ރަޝީދު ،ޑިރެކްޓަރ ފްލައިޓް އޮފަރޭޝަން

)COURSE (NO.2
SAFETY MANAGEMENT FOR

އަލްފާޟިލް ހުސެއިން ޖަލީލް ،ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް

EXECUTIVE

އަލްފާޟިލް އަލީ ޝަފީއު ،ޑިރެކްޓަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ފައިނޭންސް

ކޮލަންބޯ
މާލެ

Asia

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ
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ްސިވިލް އޭވިއޭޝަންގެ ބަޖެޓުނ

 ޑިސެމްބަރ01

 ޑިސެމްބަރ8

ް ދުވަސ3

ްސިވިލް އޭވިއޭޝަންގެ ބަޖެޓުނ

 ޑިސެމްބަރ5

 ނޮވެމްބަރ71

ް ދުވަސ91

ްސިވިލް އޭވިއޭޝަންގެ ބަޖެޓުނ

 ޑިސެމްބަރ11

 ޑިސެމްބަރ11

ް ދުވަސ1

COSCAP-SA - Cooperative Development of Operational Safety and Continuing Airworthiness Programme-South Asia
ICAO – International Civil Aviation Organization
EASA – European Aviation Safety Agency
KOICA – Korea International Cooperation Agenc

ީމޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓ

ޯބ

ޯމލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ
ވެލާނާގެ 11 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ،

ފޯން+960 3324983 :

އަމީރުއަޙުމަދު މަގު ،މާލެ20096 ،

ފެކްސް+960 3323039 :

ދިވެހިރާއްޖެ

އީމެއިލްcivav@aviainfo.gov.mv :

www.caa.gov.mv

