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މޯލްޑިވްސް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ އަހަރީ 
ރިޕޯޓަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2012 )މޯލްޑިވްސް 

ސިވިލްއޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ 44 ވަނަ 
މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ތައްޔާރުކުރެވި، އޮތޯރިޓީ 
ހިންގުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ 

މިނިސްޓަރއަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކޮންމެ މާލީ 
އަހަރެއް ނިމޭތާ 4 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

ރިޕޯޓެކެވެ. މިއީ މިގޮތުން 2016 ވަނަ އަހަރު މި 
އޮތޯރިޓީ ހިނގާދިޔަގޮތުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓެވެ.







001 ރިޕޯޓް ފެށުން                                           

004 ފިހުރިސްތު                                             

005 މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ތަޢާރަފު                

007 ބޯޑު ޗެއަރމަންްގެ ބަޔާން                                   

011 އޮތޯރިޓީގެ ޗީފްއެގްޒެކެޓިވްގެ ބަޔާން                           

015 މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު        

017 އޮތޯރިޓީގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު                                  

019 އޮތޯރިޓީން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނުތައް                         

020 އޮތޯރިޓީގެ އިދާރީ ހިންގުން                                 

021 އޮތޯރިޓީ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު                                  

023 އަހަރީ ތަފާސް ހިސާބު                                    

027 އޮތޯރިޓީން ފޯރުކޮށްދެވުނު ޚިދުމަތްތައް                          

049 2016 ވަނަ އަހަރު ހިނގާފައިވާ އެކްސިޑެންޓް އަދި އިންސިޑެންޓްތައް   

2016 ވަނަ އަހަރުގެ ބައިނަލް އަޤްވާމީ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ދުވަސް )އައިކާއޯ 

051 ޑޭ( ފާހަގަކުރުން                                         

053 ރިޕޯޓް ނިންމުން                                         

056 2016 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް                      

ފިހުރިސްތު



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

ކަނޑައަޅައި، އެކަންކަން ރާވައި ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި އުފައްދާފައިވާ، ސިވިލް ސަރވިސް ގައި 
ނުހިމެނޭ ދައުލަތުގެ އިދާރާއެކެވެ  އަދި އޮތޯރިޓީއަކީ އަމިއްލަ ނަމުގައި ދަޢުވާކުރުމާއި ދަޢުވާ 

ލިބިގަތުމާއި، މުދާ ހޯދުމާއި މުދާ މިލްކު ކުރުމާއި، ދަރަންޏަށް ޒިންމާވުމާއި، އެމުދަލުން 
ތަސައްރުފުކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ، އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަނީ ވައިގެދަތުރުފަތުރާއި ގުޅުންހުރި 

އެންމެހައި ކަންކަން ހަރުދަނާކަމާއެކު ރާވާ ހިންގާނެ ގޮތްތަކާއި އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅައި، 
އަދި އެ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރާ ދައުލަތުގެ އިދާރާއެވެ  

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ ހިންގަމުންދަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅުއްވާފައި 
ހުންނަވާ މިނިސްޓަރެއްގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުންނެވެ  އަދި އޮތޯރިޓީގެ ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމަށް، 

މަސްޢޫލުވާންޖެހޭ އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޔަން ކުރައްވާފައިވެއެވެ 

ޯމލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ޮއޯތރިޓީގެ ތަޢާރަފު



ވިޜަން

މިޝަން

ކް ސިޔާސަތުތައް ޖި ޓެ ރެ ޓް ސް

ވައިގެދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގައި ދުނިޔޭގެ 
ކުރީސަފުގައި ތިބުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވައިގެދަތުރުފަތުރު ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާއެކު 
އިޤްތިޞާދީގޮތުން ފައިދާކުރުވަނިވި ގޮތެއްގައި 

ތަރައްގީކުރުމައްޓަކައި ބޭނުންވާ ސިޔާސަތާއި ގަވާއިދުތައް 
އެކުލަވާާލައި ތަރައްޤީކޮށް ހިންގާބެލެހެއްޓުން

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

006



އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ފައިޞަލް
ބޯޑު ޗެއަރމަން

�ن والصلا �ة  الحمدالله ر�ب العالم�ي
عد والسلام على رسول الله. و�ب

2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ 11 ން ފެށިގެން 
ގުނަމުން މިދަނީ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ 

ފަސްވަނަ އަހަރެވެ  މުއައްސަސާތަކުގެ ކާމިޔާބީއާއި 
ޙާޞިލު ކުރެވުނު ލަނޑުދަނޑިތައް ފާހަގަކޮށް ދަރަޖަ 
ކުރުމަށް ގެންގުޅޭ އެއް މިންގަނޑަކީ ފުރަތަމަ ފަސް 
އަހަރު ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ނަތީޖާ ބެލުމެވެ  

އަޅުގަނޑުވެސް ގަސްތުކުރަނީ އެ މިންގަނޑުން 
އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ގުނާލާށެވެ  2012 ވަނަ 
އަހަރު އޮތޯރިޓީ އުފެދި ބޯޑު އައްޔަން ކުރެއްވުމާއެކު 

އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތަކަށްވީ ފުރިހަމަ 
ބާރާއެކު އެކަށީގެންވާ ވަޞީލަތްތަކާއެކު އަމިއްލައަށް 
މެނޭޖްކުރެވޭ މުއައްސަސާއަކަށް އޮތޯރިޓީ ހެދުމަށް 

ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ބިންގާ ހަރުދަނާ ކުރުމެވެ  
އެހެން ޢިބާރާތަކުން ބުނާނަމަ، އަސާސީ ހުރިހާ ކަމެއް 

ފުރިހަމަ ކުރުމެވެ  

ޤާނޫނީ ގޮތުން އޮތޯރިޓީއަކަށް ބަދަލު ވެގެން 
ދިޔައީ އޭރުގެ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ 

ދަށުން ހިނގަމުން ދިޔަ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން 
ޑިޕާޓްމަންޓެވެ  އަޅުގަނޑުމެންނާ ޙަވާލު ވިއިރު އެއީ 

ފަންނީ މުވައްޒަފުން މަދު، ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތާ 
އަޅާބަލާއިރު އެކަށީގެންވާ ވަޞީލަތްތައް ލިބިފައި 
ނުވާ މުއައްސަސާ އެކެވެ  އެހެންކަމުން ބޯޑުން 

އަވަސްވެގަތީ އެންމެ މުހިންމު މައްސަލަތައް ޙައްލު 
ކުރުމަށް އިސްކަންދިނުމުގެ ތަރުތީބެއްގެ ދަށުން 

ފަހަރަކު ކަމެއް ރަނގަޅު ކުރަމުން ގެންދިއުމަށެވެ  
އެގޮތުން އެންމެ އިސްކަމެއް ދެވުނީ ފަންނީ 

މުވައްޒަފުން ޝައުގުވެރިވާނޭ ފަދަ އޮނިގަނޑެއް 
އެކުލަވާލައި ޤާނޫނުގައި ބުނާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 
ތަންފީޒު ކުރަންފެށުމަށެވެ  ދެވަނައަށް އިސްކަން 

ދެވުނީ މުވައްޒަފުން ކުރަންޖެހޭ ފަންނީ މަސައްކަތަށް 
ބޭނުންވާ ޤާބިލިއްޔަތު )ކޮމްޕިޓަންސީ( ދެމެހެއްޓުމަށް 

ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ތަމްރީނުތައް ވަކި ތާވަލެއްގެ 
ދަށުން ދެވެމުން ގެންދެވޭނޭ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް 

 2
01

6 
ޓް 

ރިޕޯ
ރީ 

އަހަ
ޓީ 
ތޯރި

 އޮ
ޝަން

ވިއޭ
 އޭ

ވިލް
ސި
ސް 

ޑިވް
މޯލް

007

ޯބޑު ޗެއަރމަންްގެ ބަޔާން

ޔާން
 ބަ

ންްގެ
ރމަ

ޗެއަ
ޑު 

ބޯ



ހިންގަން ފެށުމަށެވެ  މީގެ އިތުރުން މަސައްކަތަށް 
ބޭނުންވާނޭ އާލާތްތައް ހޯދޭނޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުތަކާއި 

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާނޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުތަކަށް 
އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނީ އާމްދަނީގެ ތެރެއިން ބަޖެޓެއް 

އެކުލަވާލައި ފާސް ކުރުމަށެވެ 

ދުވެލި ވަރަށް އަވަސްކޮށް އެހެންނަމަވެސް 
ފަރުވާތެރިކަމާއެކު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވުނު 

މަސައްކަތްތަކުގެ ނަތީޖާ ވަރަށްވެސް ފޮންޏެވެ  2012 
އަދި 2013 ވަނަ އަހަރު އޮތޯރިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސް 
ޕްލޭންގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢަދަދު ތަކަށް މުވައްޒަފުން 

ރެކްރޫޓް ކުރެވުނެވެ  އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ފާހަގަ 
ކޮށްލެވޭ ކަމަކީ އަހަރު ތަކަކަށްފަހު ރާއްޖޭގެ 

އޭވިއޭޝަން ރެގިއުލޭޓް ކުރާ މުއައްސަސާއަށް ދާއިމީ 
މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ޕައިލެޓުންނަށް ވަޒީފާ ދެވުމެވެ  

2013 ވަނަ އަހަރު ފަންނީ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް 
ތަންފީޒު ކުރަންފެށުނެވެ  މި ހުރިހާކަމެއްގެ އާޚިރު 

ނަތީޖާއަކީ 2014 ވަނަ އަހަރަށް ޝެޑިއުލްކޮށްފައިވާ 
އައިކާއޯ އޯޑިޓަށް އެކަށީގެންވާ ތައްޔާރީ ތަކެއް 

ވެވުމެވެ  އައިކާއޯ އޯޑިޓް ނިމިގެން ދިޔައީ ރާއްޖެއަށް 
މަތީ މާކްސް ލިބިގެންނެވެ  އެންމެ ދޮޅު އަހަރު ދުވަހުގެ 
މަސައްކަތުން އައިކާއޯ ޤަބޫލު ކުރާ “މެޗުއަރ ސްޓޭޓް” 

ލެވަލްއަށް ރާއްޖޭ ޖެހިލެވުނު ކަމީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް 
ހޯދުނު އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބީއެވެ  

ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ޓެކްނިކަލް ޓީމުގެ 
ފަރާތުން ބޯޑަށް މިހާތަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އެއްވެސް 
ކަމަކަށް ނޫނެކޭ ބުނަންޖެހިފައި ނުވާކަން އުފަލާއެކު 
ފާހަގަ ކުރަމެވެ  އެހެންކަމުން އޮތޯރިޓީ ހަރުދަނާކޮށް 
ރާއްޖޭގެ އޭވިއޭޝަން ސިނާޢަތް ކުރި އެރުވުމަށްޓަކައި 

އަސާސީ ހުރިހާ ކަމެއް ގާތްގަޑަކަށް ކޮށްދެވިއްޖެ 
ކަމުގައި ދެކެމެވެ  ގާތްގަނޑަކަށޭ އަޅުގަނޑު މި 

ދެންނެވީ ސަބަބެއް އޮވެގެންނެވެ  އޮތޯރީޓީން އެންމެ 
އެފިޝަންޓްކޮށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް 

ބޭނުންވާ އޮފީސް ޖާގައިގެ ދަތިކަން ކުރިމަތި ވަމުން 

އަންނަކަމަށް ވަނީ ފާހަގަ ކުރެވިފައެވެ  އިރާދަ 
ކުރެއްވިއްޔާ އޮފީހުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ޙައްލު ކުރުމަށް 
ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން ބޯޑުގެ ފަރާތުން 

މަސައްކަތް ކުރާނަމެވެ  

އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުން މަސައްކަތް ކުރަނީ ވަޞީލަތްތަކާއި 
ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ޕްރޮފެޝަނަލް މުވައްޒަފުން 

ތަކެއް މަސައްކަތް ކުރާ މުއައްސަސާއެއްގެ ގޮތުގައި 
އޮތޯރިޓީ ދަމަހައްޓާށެވެ  ތެދުވެރިކަމާއި އިތުބާރާއެކު 

މަސައްކަތްކޮށް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ފުރިހަމަ 
ޚިދުމަތެއްދޭ ބައެއްގެ ގޮތުގައި މި އޮތޯރިޓީ ބައްޓަން 

ކުރާށެވެ  މިރޮނގުން ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ 
ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އޮތޯރިޓީ އުފެދުނު ފަހުން 
ދައުލަތުގެ އޯޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނެރުއްވާފައިވާ 

ރިޕޯޓުތަކުގައި އޮތޯރިޓީން އެކަމަކާމެދު ވަކިގޮތަކަށް 
ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ފާހަގަ 
ކުރައްވާފައި ނުވާކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ  

އޮގޮތަށް އެކަން ދެމެހެއްޓިފައިވަނީ އޮތޯރިޓީން 
ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދުގެ 
ބަޖެޓެއް ފޯރުކޮށްދެވެމުން ދާތީއެވެ  އަދި އޮތޯރިޓީގެ 

މަސައްކަތުގެ މާޙައުލަކީ ނަޒާހަތްތެރި، ލިޔެކިޔުންތަކާ 
ރައްޓެހި އުޞޫލުތައް ދަމަހައްޓާ މާޙައުލަކަށްވާތީއެވެ  

ހަމަ އެއާއެކު، އޮތޯރިޓީގެ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް 
ހުއްދައަކަށް އެދި ހުށަހަޅާ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ނޫނެކޭ 

ބުނަން ޖެހިފައި ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ  އަދި 
އޮތޯރިޓީގެ ނިންމުމާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން ޤާނޫނުން 

ލިބިދޭ އެޕީލް ކުރުމުގެ ޙައްޤު އެއްވެސް ފަރާތަކުން 
ބޭނުން ކޮށްފައި ނުވުމާއި އޮތޯރިޓީން ޢަމަލު ކުރި 

ގޮތެއްގެ ސަބަބުން ޝަރުޢީ އެއްވެސް މައްސަލައެއްވެސް 
މި ވޭތުވެ ދިޔަ ފަސް އަހަރު ހުށަހަޅާފައި ނުވާކަމީ 

ލިބިފައިވާ ވަރަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެކެވެ  

އޮތޯރިޓީގެ އުމުރުން ފަސް އަހަރު ފުރިގެން 
ދާއިރު، ހަރުދަނާ މުއައްސަސާއެއް އުފެއްދުމަށް 
އަޅުގަނޑުމެން ކުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން 
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ޙާޞިލުވީ ފިލާވަޅުތަކަށް ބަލައިލުމަކީ ބޭނުންތެރި 
ކަމެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ  އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކީ 

ޤާނޫނުތައް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ މާނައިގައި ތަންފީޒު 
ކުރުމުގެ ވައްޓަފާޅިއެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި 

އަށަގަންނުވަން ޖެހިފައިވާކަމެވެ  އަޅުގަނޑު ހިތުން، 
ޤައުމު ތަރައްޤީވެ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ 
މެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ އިތުބާރު ބޮޑުވެ ޤާނޫނީ 
މަސްޢޫލިއްޔަތު ތަކާއި މިނިވަންކަން ޤާނޫނުން 

ފޯރުކޮށްދީފައިވާ މުއައްސަސާތަކުން ނަޒާހާތްތެރިކަމުގެ 
ގިއުގަނޑުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ކުރާނޭކަން ޔަޤީން 
ކުރެވެމުންދާ މިންވަރަކުން ޤާނޫނުތައް އޭގެ އެންމެ 
ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ތަންފީޒު ކުރަމުން ގެންދިއުމުގެ 

ދޮރުތައް ދާނީ ހުޅުވެމުންނެވެ  މިއީ އަޅުގަނޑުމެން 
ފަދަ ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ މުޖުތަމަޢުތަކުގައި އައު 

ކަމެއްވެސް ނުމެ ނޫންމެއެވެ  

ދެވަނަ ކަމަކީ، ހަރުދަނާ ސިޔާސަތެއްގެ ދަށުން ދުރު 
މުސްތަޤުބަލަށް ފައިދާވާނޭ ބީދައިން، އޭވިއޭޝަން ފަދަ 

އިޤްތިޞާދީ ސިނާޢަތްތައް ކުރި އެރުވުމަށް އެކަމުގެ 
މަސްޢޫލިއްޔަތު ޙަވާލު ކުރެވިފައިވާ މުއައްސަސާއަށް 

އެހެނިހެން އިދާރާތަކުގެ އެއްބާރުލުން ދެއްވުމެވެ  
އިޤްތިޞާދީ ޙަރަކާތްތައް ތަފާތު ދާއިރާތަކެއް ގުޅިގެން 

އެއް ހަމަކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދެވިއްޖެ ނަމަ 
އެކަމުގެ ފައިދާ މުޅި މުޖުތަމަޢަށް އެތައް ގުނައަކަށް 

އިތުރުވެގެން ދާނެއެވެ  އިދާރާތަކުން އިސްކަންދޭ 
ތަރުތީބު ތަފާތު ނަމަ އެކަށީގެންވާ ފައިދާ ނުލިބުމަކީ 
އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިސްނުމަކީ 

ކޮންމެ ދާއިރާއަކުން އެކަމަކާ ގުޅޭ ދައުލަތުގެ 
ނިންމުންތަކަށް ޢަމަލު ކުރަން ފެށުމުގެ ކުރީން އެ 

ދާއިރާއެއްގެ ޤާނޫނީ ބަލަދުވެރި މުއައްސަސާގެ ލަފައާއި 
އިރުޝާދު އަދި މަޝްވަރާ ހޯދުމެވެ  އެގޮތަށް ޢަމަލު 
ކުރުމުން އިގްތިޞާދީ ދާއިރާއެއް ކުރިއަރައިގެން ދާނީ 

ގައުމީ ފެންވަރުގައެވެ  

ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރު ތަކުގައި އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތަށް 
ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި އިދާރާތަކުން ލިބިފައިވަނީ 

ވަރަށް ބޮޑު އެއްބާރު ލުމަކާއި އެހީތެރި ކަމެކެވެ  
އެކަން އަޅުގަނޑުމެން ޝުކުރުވެރި ކަމާއެކު ފާހަގަ 
ކުރަމުން ހާމަކޮށްލަން އޮތީ އޭވިއޭޝަން ދާއިރާއިން 

ރާއްޖެއަށް ލިބެން އޮތް ކުރިއެރުން ހޯދުމަށް އަދިވެސް 
އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ގިނަ 

ކަމެވެ  މިދާއިރާއިން ރާއްޖެއަށް ލިބޭނޭ ފައިދާކަމަށް 
އޮތޯރިޓީއަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭ މިންވަރާ ގާތަށްވެސް އަދި 
އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުދެވެއެވެ  އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ 

މުސްތަޤުބަލުގައިވެސް އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރާނީ 
ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން އޭވިއޭޝަން ދާއިރާ 

ކުރިއެރުވުމަށް އޮތް މަގު ފުޅާ ކުރުމަށެވެ  

ވޭތުވެ ދިޔަ ފަސްވަރަކަށް އަހަރު، “ނިކަމެތި” 
ޑިޕާޓްމަންޓަކުން އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވެވިފައިވާ 
“މެޗުއަރ” ލެވަލްގެ އަދި މި ސަރަޙައްދުގައިވެސް 
ބަސްވިކޭ މުއައްސަސާއަކަށް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން 

އޮތޯރިޓީ ހަދާދެވިފައިވާކަން އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ 
ބޯޑުން އުފަލާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ  ކާމިޔާބުތަކެއްގެ 
މަތީގައި ހަރުދަނާ ބިންގަލެއް އެޅިފައިވީ ނަމަވެސް 

އޮތޯރިޓީން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް އަދިވެސް ބައިވަރެވެ  
އަޅުގަނޑު ދެކޭ ގޮތުގައި އޭވިއޭޝަން ދާއިރާ ރާއްޖޭގައި 
ކުރިއަރައިގެން މިދަނީ “ޑައިވާސް” ޙަރަކާތްތަކެއް ނެތް 
ޤައުމެއްގައިވެސް ކުރިއަރައިގެން ދާނޭ ގޮތަށެވެ  އެހެން 
ކަމުން މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަކީ 
ހަރުދަނާ ސިޔާސަތެއްގެ ތެރެއިން އެ ކުރިއެރުންތައް 

“ޗެނަލް” ކޮށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަކަށް ފައިދާ 
ލިބެމުންދާނޭ ގޮތް ހެދުމެވެ  އޮތޯރިޓީގެ މިނިސްޓަރު 

ހާމަ ކުރައްވާފައިވާ މައިގަނޑު ފަސް ސިޔާސަތު 
ތަންފީޒު ކުރުމަށް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ސަލާމަތީ އަދި 
އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތަކެއް ކަނޑައަޅައި 
އެ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލު ކުރަމުން ގެންދިއުމެވެ  
އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ ދެން އަޅުގަނޑުމެން ކުރާނީ އެ 

މަސައްކަތެވެ  
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ވޭތުވެ ދިޔަ ފަސްވަރަކަށް އަހަރު، “ނިކަމެތި” ޑިޕާޓްމަންޓަކުން އަމިއްލަ 

ފައިމައްޗަށް ތެދުވެވިފައިވާ “މެޗުއަރ” ލެވަލްގެ އަދި މި ސަރަޙައްދުގައިވެސް 

ބަސްވިކޭ މުއައްސަސާއަކަށް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ ހަދާދެވިފައިވާކަން 

އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން އުފަލާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ 

‘‘

ދިވެހި އޭވިއޭޝަން ސިނާޢަތް ދެކެމުން މިދާ 
ކުރިއެރުމާއި ފާގަތި ކަމުގެ އަސްލަކީ އިއްޒަތްތެރި 

ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދުރު ވިސްނުންފުޅާއި ޙިކުމަތު 
ޢަމަލީއެވެ  އެހެންކަމުން ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ 

ޢަބްދުهللا ޔާމީން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމަށް ހިތުގެ ފުންމިނުން 
ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ  

އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑާ ވަރަށް ގާތުން މަސައްކަތްތައް 
ބައްލަވާ ހަރުދަނާ އިރުޝާދުތައް ދެއްވަމުން ގެންދަވާ 
ބޭފުޅަކީ އޮތޯރިޓީގެ މިނިސްޓަރ، މިނސްޓަރ އޮފް 
ޓޫރިޒަމް އޮނަރަބަލް މޫސާ ޒަމީރެވެ  އެހެން ކަމުން 

އެމަނިކުފާނަށް ވަރަށް އިޚުލާޞްތެރި ޝުކުރެއް އަރިސް 
ކުރަމެވެ  

ހަރުދަނާ މުއައްސަސާއަކަށް އޮތޯރިޓީ ހެދުމަށް 
ވަރަށް ބޮޑު އަހަންމިއްޔަތު ކަމެއް ދެއްވައިގެން 
ވަރަށް ބޮޑެތި ނިންމުން ތަކެއް ނިންމަވައި ބުރަ 

މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައިވާތީ އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުގެ 
ހުރިހާ ޑިރެކްޓަރުންނަށް ވަރަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް އަދާ 
ކުރަމެވެ  ބޯޑުގެ އިރުޝާދާއެކު އޮތޯރިޓީ ހިންގުމުގައި 

ވަރަށް ފުރިހަމަ ދައުރެއް އަދާ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާތީ 

އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އަށް ވަރަށް ޚާއްޞަ 
ޝުކުރެއް އަދާކުރަމެވެ  އެމަނިކުފާނު ކުރައްވަމުން 

ގެންދަވާ މަސައްކަތްޕުޅު ބޯޑުން ބަލައިގަންނަކަން މި 
ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަ ކުރަމެވެ  ވަރަށް އެކުވެރިކަމާ 

ޖޯޝާއެކު އޮތޯރިޓީގެ ޓީމާއެކު މަސައްތަކަތް ކުރުމުގެ 
ފުރުޞަތު ބޯޑަށް ލިބިގެން ގޮސްފައިވާތީ އޮތޯރިޓީގެ 

މެނޭޖްމަންޓް ޓީމަށް ޝުކުރުގެ ބަސްތަކާއެކު ތަޢުރީފު 
ރައްދުކުރަމެވެ  ހަމަ މި ނޭވާގައި އޮތޯރިޓީގެ 

ކުރިއެރުމަށް އެންމެހާ މުވައްޒަފުން ކުރައްވަމުން 
ގެންދަވާ މިންނެތް މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު އަދާ 

ކުރަމެވެ  އަޅުގަނޑު އުންމީދު ކުރަނީ ކުރިއަށް އޮތް 
ދުވަސްތަކުގައި މި މަސައްކަތްތަކަށް އިތުރު ހަރުދަނާކަން 

ލިބިގެންދާނެކަމަށެވެ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އޭވިއޭޝަން ސިނާޢަތް ކުރިއަރުވައި 
ދިވެހި މުޖުތަމަޢަށް ފައިދާ ހޯދައި ދިނުމަށް 

އަޅުގަނޑުމެން ކުރަމުންމިދާ މަސައްކަތުގައި ބަރަކާތް 
ލައްވާށިއެވެ! އާމީން!
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ޮއޯތރިޓީގެ ޗީފްއެގްޒެކެޓިވްގެ ބަޔާން

އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޖަލީލު
ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް

ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީއަށް ފަސް އަހަރު 
ފުރިގެން ދާއިރު، ރާއްޖޭގެ އޭވިއޭޝަން ސިނާޢަތް 

މި ވަނީ “ބޮޑުވެ” “ތަޞައްރަފު” ފުދިގެންދާކަމުގެ 
ކުލަވަރު ފެންނަން ފަށާފައެވެ  ޤަވާޢިދު ހެދުމާއި 

އޭވިއޭޝަން ޙަރަކާތްތައް މި ވަނީ އަސާސީ 
ކަންކަމަށްވުރެ އިތުރު ހަރުފަތަކަށް ޖެހިލާފައެވެ  

އޮތޯރިޓީން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ދުވެލި މި 
ދަނީ އަވަސްވެ ބާރުވަމުންނެވެ  މިގޮތުން އޮތޯރިޓީން 
ކުރިއަށްގެންދާ ޤަވާޢިދު ހެދުމާއި ތަންފީޒު ކުރުމުގެ 

ޙަރަކާތުގެ ދަށުން 2016 ވަނަ އަހަރު “އޭވިއޭޝަން 
ރެކްރިއޭޝަނަލް އޯގަނައިޒޭޝަން” އާއި “ޑްރޯންސް” 

އާ ބެހޭ ޤަވާޢިދުތައް ވަނީ ޑްރާފްޓް ކުރެވިފައެވެ  މި 
ދާއިރާއިން ކުރަންޖެހޭ އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް ހުރި 
ނަމަވެސް، ޤަވާޢިދު ހެދުމުގެ ޙަރަކާތްތައް މި ވަނީ 

“މެޗުއަރ” ލެވަލްއަކަށް ގެންދެވިފައެވެ  

ރާއްޖޭގެ އޭވިއޭޝަން ސިނާޢަތުގައި އިންވެސްޓްކޮށް 
އުދުހުމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިކަން 

ފާޅުކުރި ހުރިހާ ފަރާތަކަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ 
މަޢުލޫމާތެއް ވަނީ ފޯރުކޮށްދެވިފައެވެ  މި 

ރޮނގުން ވިސްނާއިރު، ފާހަގަކުރެވުނު އެއް ކަމަކީ 
އޮޕަރޭޝަންތައް ފެށުމަށް، މިހާރުވެސް ރާއްޖޭގައި 

ކުރިއަށް ގެންދާ “ފިކްސްޑް ވިންގް” އޮޕަރޭޝަންތައް 
ފަދަ ޙަރަކާތްތަކުގެ އިތުރުން “ސްކައި ސްޕޯޓްސް” 
އަދި “އޭވިއޭޝަން ރެކްރިއޭޝަނަލް” ޙަރަކާތްތަކަށް 

ވެސް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައި ވާކަމެވެ  މި 
ޝައުޤުވެރިކަމުން ދޭހަކޮށްދެނީ އޮތޯރިޓީ ފަދައިން 

“ކޮމްފޮޓް ޒޯން” ފަހަނަ އަޅައި ޙަރަކާތްތައް 
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ހިންގޭނޭކަމަށް އިންޑަސްޓްރީގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އަދި 
އެކަމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައިވާ ޔަޤީންކަން 

އިތުރުވެފައިވާ ކަމެވެ 

ވައިގެ ދަތުރުފަތުރާ ގުޅޭ ހުރިހާ ހަރަކާތްތަކެއް ވެސް 
ރާއްޖޭގައި ހުއްދަދީގެން ހިންގޭނޭފަދަ ޤަވާޢިދުތަކެއް 

މިހާރު އެކުލަވާލެވިފައިވާކަން މި އޮތޯރިޓީން އުފަލާއެކު 
ފާހަގަކުރަމެވެ  މިއީ ސިވިލް އޭވިއޭޝަންގެ ތާރީޚުގައި 
ވެސް ފާހަގަ ކުރެވޭ މުހިންމު ކަމެކެވެ  “ކޮމާޝަލް 
އެއާޓްރާންސްޕޯޓް” އަދި “ކޮމާޝަލް އޮޕަރޭޝަން” 

ތަކަށް ބޭނުންވާ ޤަވާޢިދުތަކުގެ އިތުރުން ހެލިކޮޕްޓަރ 
އޮޕަރޭޝަންތަކާއި “ސްޕެޝަލް އޮޕަރޭޝަންސް” ތަކާ 

ބެހޭ ޤަވާޢިދުތައް ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވަނީ 2017 
ޖެނުއަރީ 1 ން ފެށިގެން ތަންފީޒު ކުރަން ފަށާ 
ގޮތަށެވެ  މީގެ އިތުރުން ޖެނެރަލް އޭވިއޭޝަންގެ 

ޙަރަކާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ޤަވާޢިދުތައް އެކުލަވާލުމުގެ 
މަސައްކަތް ވެސް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ  

ނިމިގެން ދިޔަ 2016 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ 

އޭވިއޭޝަން ސިނާޢަތަށް ބަދަލުތަކެއް އައިސް 
އެދެވޭ ކުރިއެރުންތަކެއް ވަނީ ހޯދިފައެވެ  ބައިނަލް 
އަޤުވާމީ މަގުން އުދުހުނު ފަސިންޖަރުންގެ ޢަދަދު 
2015 ވަނަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު %1 5 ވަނީ 

އިތުރު ވެފައެވެ  އަދި އެތެރޭގެ އުދުހުންތައް 
ބޭނުން ކުރި ފަސިންޖަރުންގެ ޢަދަދު 2015 އާ 
އަޅާބަލާއިރު %1 10 އިތުރެވެ   2016 ވަނަ 

އަހަރު އިތުރު އެއާޕޯޓެއް ހުޅުވިފައި ނުވި ނަމަވެސް 
އޮޕަރޭޓް ކުރަމުންދާ އެއާޕޯޓްތަކުގައި ޑިވަލޮޕްމަންޓް 

ޕްރޮޖެކްޓްތައް ދިޔައީ ހިނގަމުންނެވެ  އެގޮތުން 
ކޫއްޑޫ އެއާޕޯޓާއި ގޭން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓާއި 

އިބްރާހީމް ނާޞިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް އިތުރަށް 
ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ހިންގަމުންދާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ފާހަގަ 

ކުރެވެއެވެ  ގޭން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގެ ރަންވޭ 
“ކޯޑް ޑީ” އަކުން “ކޯޑް އީ” އަކަށް ބަދަލުކޮށް 

އޭޕްރަންގެ ޖާގަ ބޮޑުކޮށް މި ދިޔަ އަހަރު ވަނީ 
ޚިދުމަތް ފަށާފައެވެ 

ވައިގެ ދަތުރު ފަތުރުގެ ވިއުގައަށް ބަލާއިރު، ބައިނަލް 

ނިމިގެން ދިޔަ 2016 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ އޭވިއޭޝަން ސިނާޢަތަށް ބަދަލުތަކެއް އައިސް 

އެދެވޭ ކުރިއެރުންތަކެއް ވަނީ ހޯދިފައެވެ  ބައިނަލް އަޤުވާމީ މަގުން އުދުހުނު ފަސިންޖަރުންގެ 

ޢަދަދު 2015 ވަނަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު %1 5 ވަނީ އިތުރު ވެފައެވެ  އަދި އެތެރޭގެ 

އުދުހުންތައް ބޭނުން ކުރި ފަސިންޖަރުންގެ ޢަދަދު 2015 އާ އަޅާބަލާއިރު 1% 10 

އިތުރެވެ  
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އަޤުވާމީ 34 މަންޒިލަކުން 29 އެއާލައިން ރާއްޖެއަށް 
އޮޕަރޭޓް ކުރެއެވެ  ހުޅުވާލެވިފައިވާ “އޯޕަން ސްކައި” 
ސިޔާސަތަކަށް ޢަމަލު ކުރަމުންދާ ރާއްޖޭގެ ދޭދޭ ވައިގެ 

ގުޅުމުގެ އެއްބަސްވުންތަކަށް އިތުރު ވެގެން ދިޔަ 
އިތުރު ބޮޅަކީ ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއާއެކު ރަސްމީކޮށް 

ސޮއި ކުރެވުނު އެއާ ސާވިސަސް އެގްރީމެންޓެވެ  މި 
އެގްރީމެންޓުގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖެއާއި ސަޢޫދީ 

ޢަރަބިޔާއާ ދެމެދު ދަތުރުތައް އިތުރު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު 
ތަނަވަސްވެގެން ދާނެއެވެ  މި އެގްރީމެންޓާއެކު 

ދިވެހިރާއްޖެއިން ސޮއިކޮށްފައިވާ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ 
އެއްބަސްވުންތަކުގެ ޢަދަދު 46 އަށް އެރީއެވެ  

އޮތޯރިޓީ އުފެދުނީއްސުރެ އެންމެ އިސްކަމެއް ދެވިގެން 
ކުރެވޭ މަސައްކަތަކީ އިންސާނީ ވަޞީލަތް ތަރައްޤީކޮށް 

ކުރިއަރުވައި ދެމެހެއްޓުމެވެ  އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިފައިވާ 
އެންމެ އަގު ބޮޑު ރައުސުލްމާލަކީ މުވައްޒަފުން 

ކަމުގައި ވާތީއެވެ  އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު 
ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ސިނާޢަތުގެ 

ބައިވެރިންނަށް ފުރުޞަތުދީގެން މުޅި އިންޑަސްޓްރީއަށް 
އެކަމުގެ ފައިދާ އެންމެ ބޮޑަށް ކުރާނޭ ގޮތަށް އިންތިޒާމު 

ކުރެވިގެންނެވެ  އިންޑަސްޓްރީގެ ސީދާ ބައިވެރި 
ވުމާއެކު 3 ތަމްރީނު ކޯހެއްގައި 109 މުވައްޒަފުންނަށް 

ތަމްރީނު ދެވުނެވެ  އިންޑަސްޓްރީއަށް ދަޢުވަތުދީގެން 
4 ކޯހެއްގައި 61 މުވައްޒަފުންނަށް ފަންނީ ތަމްރީނު 

ދެވުނެވެ  

2016 ވަނަ އަހަރުގެ ބައިނަލް އަޤުވާމީ މަދަނީ 
ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ސިވިލް 
އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މިނިސްޓަރ، މިނިސްޓަރ އޮފް 

ޓޫރިޒަމް އޮނަރަބަލް މޫސާ ޒަމީރު ދެއްވި ޚިޠާބުގައި 
ވިދާޅުވެފައިވާ ފަދައިން މި ސިނާޢަތަކީ މަތީ ތަޢުލީމާއި 

ވަޒީފާ އަދި އިންވެސްޓް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވިފައިވާ 
ސިނާޢަތެކެވެ  ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީން މި 

ތިބީ އިންވެސްޓަރުންނަށް ދޮރު ހުޅުވާލައިގެންނެވެ  
މި ދާއިރާއިން މަންފާ ހޯދުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ހުރިހާ 

ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައިވާ ފުރުޞަތުތައް ބޭނުން ކުރުމަށް 
ދަޢުވަތު ދީގެންނެވެ  

ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ނައު ހިތްގައިމު މަންޒިލާ ދިމާލަށް 
ދަތުރު ކުރަމުން މިދަނީ ހުންގާނުގައި ހުއްނެވި މާލިމީގެ 

ދުރުވިސްނުމާއި ރޭވުންތެރި ކަމުގެ ސަބަބުންނެވެ  
ހަރުދަނާ ސިޔާސަތުތަކާއި ތޫނުފިލި ވިސްނުންފުޅާވެސް 
އެކުގައެވެ  މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރު ފަތުރުގެ ސިނާޢަތުން 

ލިބެމުންދާ ނަފާ އިތުރުވެ އިޤްތިޞާދީ ފައިދާގައި 
މި ސިނާޢަތުގެ ހިއްޞާ އިތުރު ވަމުން ދާނޭ 

ގޮތްތައް ދައްކަވަމުން ގެންދަވާ ކަމުން ދޭހަކޮށްދެނީ 
މިދާއިރާ ހިންގުމަށް އެމަނިކުފާނު ދެއްވާ ސަމާލު 
ކަމެވެ  އެހެންކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުهللا ޔާމީން ޢަބްދުލް 

ޤައްޔޫމަށް އެއްވެސް ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތި އިޚުލާޞްތެރި 
ޝުކުރު އަދާ ކުރަމެވެ  

އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ގާތުން ބައްލަވާ 
ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާ އެއްގޮތަށް އޮތޯރިޓީ 
ހިނގަމުން ދޭތޯ ބައްލަވާ ބޭފުޅަކީ އޮތޯރިޓީގެ 
މިނިސްޓަރެވެ  އޮތޯރިޓީ ހިންގުމަށް ހަރުދަނާ 

އިރުޝާދުތައް ދެއްވާ އަޅުގަނޑުމެންނާ ވަރަށް ގުޅިގެން 
މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށްޓަކައި 

އޮތޯރިޓީގެ މިނިސްޓަރ މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް 
އޮނަރަބަލް މޫސާ ޒަމީރަށް ހިތުގެ ފުންމިނުން ޝުކުރު 

އަދާ ކުރަމެވެ  

އޮތޯރިޓީ ހިންގުމުގެ އުޞޫލުތަކާއި ޤަވާޢިދުތައް 
ކަނޑައަޅައި އޮތޯރިޓީއަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް 

ފޯރުކޮށްދޭ ބަޔަކީ އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑެވެ  
އެބޭފުޅުން ކުރައްވާ މިންނެތް މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް 
ބޯޑު ޗެއާމަންއަށާއި ޑިރެކްޓަރުންނަށް ވަރަށް ޚާއްޞަ 

ޝުކުރެއް އަދާ ކުރަމެވެ  
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ރާއްޖޭގެ އޭވިއޭޝަން ދާއިރާ ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީ 
ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ދައުލަތުގެ 
އިދާރާތަކާއި މުއައްސަސާތަކުން އަދި ސިނާޢަތުގެ 
ބައިވެރިންގެ ފަރާތުން ލިބެމުންދަނީ ވަރަށް ބޮޑު 

އެއްބާރުލުމެކެވެ  އެހެންކަމުން އެ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް 
ވަރަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް އަދާ ކުރަމެވެ  

އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތް ގޮތުގައި އޮތޯރިޓީގެ އެންމެ 
އަގުބޮޑު ރައުސުލްމާލަކީ އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންނެވެ  

އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިފައިވާ ހުރިހާ ކުރިއެރުމެއްގެ ފަހަތުގައި 
ވަނީ އަޅުގަނޑުގެ މުވައްޒަފުންގެ ހީވާގި މަސައްކަތެވެ  
އެކަމަށްޓަކައި އޮތޯރިޓީގެ މެނޭޖްމަންޓް ޓީމަށާއި ހުރިހާ 

މުވައްޒަފުންނަށް ވަރަށް ލޭފަވެތި ޝުކުރެއް އަދާ 
ކުރަމެވެ  

ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ކުރިއެރުވުމަށާއި މަދަނީ 
ވައިގެ ދަތުރު ފަތުރުގެ ވިއުގަ ތަރައްޤީ ކުރުމަށް 

އަޅުގަނޑުމެން ކުރަމުން މިދާ މަސައްކަތުގައި 
ބަރަކާތްލައްވާ ކާމިޔާބު ދެއްވުން އެދި ގަދަ ކީރިތި 

ވަންތަ هللا ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ  
ދިވެހި އޭވިއޭޝަން ސިނާޢަތަށް ކުރިއެރުން 

ދެއްވާށިއެވެ  އާމީން  

014



އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޖަލީލުއަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ފައިޞަލް

ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ޯބޑު ޗެއަރމަން 

އާރާމުގެ، ސ  ފޭދޫހ  އަތިރީގެ، މާލެ

ޯމލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ޮއޯތރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑު

ޤާނޫނު ނަންބަރ2/2012ު  )މޯލްޑިވްސް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ ފަސްވަނަ ބާބުގެ ދަށުން 
އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު އެކުލެވިގެންވަނީ 5 މެމްބަރުންގެ މައްޗަށެވެ  އެއީ ބޯޑުގެ ޗެއަރމަން، އޮތޯރިޓީގެ 
ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް، އަދި އިތުރު 3 ޑިރެކްޓަރުންނެވެ  2016 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ 

ބޯޑުގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ތިއްބެވީ

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނިޒާމްއަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސައީދުއަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަލިމަނިކު

ޑިރެކްޓަރޑިރެކްޓަރޑިރެކްޓަރ 

 ފުނަމާގެ، ބ ދަރަވަންދޫ ސައިމާގެ، ގއ ދެއްވަދޫގ ވިޔަވަތި، މާލެ
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ޮއޯތރިޓީގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު

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

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

ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2001 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން  ◄
މިނިސްޓްރީން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުން؛ 

ރޭވުންތެރިކަމާއެކު ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަނީ ވައިގެދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު  ◄
ތަރައްޤީކޮށް، ކުރިއެރުވުން؛

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތްތައް، ސަލާމަތްތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަމާއެކު  ◄
ދިނުމަށްޓަކައި އެކަށައަޅަންޖެހޭ ޤަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތައް އެކަށައެޅުން؛

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

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 

018



2/2012 މްޯލިޑްވްސ ިސވްިލ ޭއވޭިއަޝްނ 
ޮއތޯރިޓީގެ ާޤޫނުނ

މިޤާނޫނު ތަސްދީޤު ކުރެވިފައިވަނީ 11 ޖެނުއަރީ 
2012 ގައެވެ  މިއީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަނީ ވައިގެ 
ދަތުރުފަތުރުގެ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައަޅައި، މަދަނީ 
ވައިގެ ދަތުރުފަތުރާބެހޭ އެންމެހައި ޤަވާއިދުތަކާއި 
އުސޫލުތަކާއި ހަމަތައް ކަނޑައަޅައި، އެ ކަންކަން 
ރާވައި ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި “މޯލްޑިވްސް 
ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ” ގެ ނަމުގައި ވަކި 

ޤައުމީ އިދާރާއެއް އުފެއްދުމަށާއި، އެ އިދާރާގެ 
ބާރުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނެވެ 

ޮއޯތރިޓީން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނުތައް

އޮތޯރިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ 

2/2001 ދިވެހި ާރްއޭޖގެ މަަދނީ ވައިގެ 
ަދތުުރފަތުުރގެ ާޤޫނުނ

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

ވައިގެ އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި، ދުއްވުމާއި، 
މަދަނީ އެރޮޑްރޯމްހެދުމާއި، ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި، 

ހިންގުމާއި، ބޭނުންކުރުމާއި، މަދަނީ ވައިގެ އުޅަނދާއި، 
އެއަރޮޑްރޯމްތަކާގުޅޭ އެހެނިހެން ކަންތައްތަކާއި، 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ 
ސަލާމަތާއި، މި އެންމެހައި ކަންކަމާބެހޭ ޤާނޫނެވެ 
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ޮއޯތރިޓީގެ އިދާރީ ހިންގުން

އޮތޯރިޓީގެ އިދާރީ އޮފީސް ހިންގަމުންދަނީ ވެލާނާ 
ބިލްޑިންގ 11 ވަނަ ފަންގިފިލާގައެވެ  އޮތޯރިޓީގެ 

ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، އޮތޯރިޓީ ދުވަހުން ދުވަހަށް 
ހިންގުމާއި އޮތޯރިޓީ ތަމްސީލްކުރާ އެންމެ އިސްފަރާތަކީ 
އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވްއެވެ  2016 ވަނަ އަހަރު 

އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވްގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވީ 

އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޖަލީލްއެވެ  އޮތޯރިޓީގެ ކޮންމެ 
ސެކްޝަނެއް ހިންގުމުގެ އެންމެހާކަންކަން ކުރަމުން 

އަންނަނީ އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑާއި ޗީފް އެގްޒެކެޓިވްގެ ލަފާގެ 
މަތިން އެސެކްޝަނެއްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާއެވެ 

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 
އެންޑް ފައިނޭންސް ސެކްޝަން

އެއަރ ވާރދިނަސް ސެކްޝަން 

ލީގަލް ސެކްޝަން 

 އެއަރ ނެވިގޭޝަން 
އެންޑް އެރޮޑްރޯމް ސެކްޝަން

 ފްލައިޓް 
އޮޕަރޭޝަންސް ސެކްޝަން

އެއަރ ޓްރާންސްޕޯޓް ސެކްޝަން 

1

4

2

6

2016 ވަނަ އަހަރު އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުންދިޔައީ ހަ ސެކްޝަނަކަށް ބަހާލެވިގެންނެވެ  އެއީ: 

2016 ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު އޮތޯރިޓީގައި މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ތިބީ 33 މުވައްޒަފުންނެވެ  2016 ވަނަ އަހަރު 
ނިމުނުއިރު އޮތޯރިޓީގައި 31 މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދިޔައެވެ 
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ޮއޯތރިޓީ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

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 

ޤާނޫނު ނަންބަރު 71/78 ގެ ދަށުން 2016 ވަނަ 
އަހަރު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން 
އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި ނެގުނު ފައިސާގެ 

ތެރެއިން ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2012 )މޯލްޑިވްސް 
ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު(ގެ 31 ވަނަ 

މާއްދާގެ ދަށުން ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ފަންޑަށް 32 48 
މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނޭކަމަށް އޮތޯރިޓީން ހޯދާފައިވާ 

2016 ވަނަ އަހަރުގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު 
ލަފާކުރެވެއެވެ 

2015 ވަނަ އަހަރާއި އެއްފަދައިން 2016 
ވަނަ އަހަރުގެ އޮތޯރިޓީ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު ވެސް 

ކުރެވިފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް 
ޓްރެޜަރީ އިން “ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ފަންޑު”ގެ 

ނަމުގައި ހުޅުއްވައިދެއްވާފައިވާ ޓްރަސްޓް ފަންޑުންނެވެ  
2016 ވަނަ އަހަރަށް އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ 

ބޯޑުން ފާސްކުރި 4 25 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓަށްވާ 
ފައިސާގެ ތެރެއިން 73 22 މިލިއަން ރުފިޔާ 2016 
ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ފަންޑަށް 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އިން 

ވަނީ ޖަމާކޮށްދެއްވާފައެވެ 

2016 ވަނަ އަހަރު އޮތޯރިޓީގެ ބަޖެޓުން 32 20 
މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ  މީގެތެރެއިން 

90 11 މިލިއަން ރުފިޔާ އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ 
މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތަކަށް ޚަރަދުވެފައި ވާއިރު 2 3 

މިލިއަން ރުފިޔާ މުވައްޒަފުންގެ ތަމްރީނަށް ޚަރަދު 
ކުރެވުނެވެ  

2016 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން 17 1 މިލިއަން 
ރުފިޔާ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ޗަންދާގެ ގޮތުގައި ދައްކާފައި 

ވެއެވެ  މީގެތެރޭގައި އައިކާއޯ އަށް ޗަންދާގެ ގޮތުގައި 
ދެއްކި 73 0 މިލިއަން ރުފިޔާ އާއި ކޮސްކެޕް އަށް 
ޗަންދާގެ ގޮތުގައި ދެއްކި 44 0 މިލިއަން ރުފިޔާ 

ހިމެނެއެވެ  

2015 ވަނަ އަހަރެކޭ އެއްފަދައިން 2016 ވަނަ 
އަހަރުގެ އޮތޯރިޓީގެ ފައިސާއާބެހޭ ހުރިހާ މުޢާމަލާތެއްގެ 

ލިޔެކިޔުންތައް ބަލަހައްޓަމުން ގެންގޮސްފައިވަނީ 
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ޕަބްލިކް 
އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމް )ސެޕް( މެދުވެރިކޮށެވެ 

2016 ވަނަ އަހަރުގެ އޮތޯރިޓީގެ މާލީ ހިސާބުތައް 
ދައުލަތުގެ އޯޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޯޑިޓްކުރެއްވުމަށްފަހު 
2 މެއި 2017 ގައި ނެރުއްވި އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި 

އޮތޯރިޓީގެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޚަރަދުތައް 
ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުން 

ފާސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓުގެ މަޤުސަދުތައް ހާސިލްވާގޮތަށް، 
އެ ބަޖެޓުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް، 

ބަޖެޓްގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންވަރަށް، ދައުލަތުގެ 
މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދާ 

އެއްގޮތަށް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ  އަދި 
އޮތޯރިޓީގެ އެހެނިހެން މާލީ ކަންކަން މައިގަނޑު 
ގޮތެއްގައި، ހިންގާ ބަލަހައްޓާފައިވަނީ ދައުލަތުގެ 

މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދާއި 
އެއްގޮތަށް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ 
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މިއޮފީހުން ދެކޭގޮތުގައި، މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭވިއޭޝަން 

އޮތޯރިޓީގެ 31 ޑިސެމްބަރު 2016 ގައި ނިމުނު މާލީ 

އަހަރުގެ  “ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާން” 

އަދި “ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ 

ބަޔާން” އަކީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އެއޮތޯރިޓީގެ 31 ޑިސެމްބަރު 

2016 އަށް ނިމުނު މާލީ އަހަރު އެއޮތޯރިޓީއަށް ލިބުނު 

ފައިސާއާއި، އެފައިސާއިން ކުރެވުނު ޚަރަދާއި، މާލީ އަހަރު 

ނިޔަލަށް ބާކީހުރިފައިސާ އަދި ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެބަޖެޓުން 

ހޭދަކުރެވުނު ގޮތް ތެދުވެރިކަމާއެކު ޙަޤީޤަތާ އެއްގޮތަށް ދައްކުވައިދޭ  

“އިންޓަނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް 

)އިޕްސްސް( : ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ އަނޑަރ ދަ ކޭޝް 

ބޭސިސް އޮފް އެކައުންޓިންގ” އާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ 

މާލީ ބަޔާން ތަކެކެވެ 
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ފޯްލޓްިނގ 
ޕްލެޓްފޯމް

އޯެރޑޯްރމްްސ  
ޑޮމެސްޓިކް 

އޯެރޑޯްރމްްސ  
އިންޓަނޭޝަނަލް

މެއްިނޓަެންންސ މޭެނޖްމްަނޓް އޮެރޑޯްރމްްސ

ޫމްވމްަނޓްްސ 

2016

އްިނޓޭަނަޝަންލ ޫމްވމްަނޓްްސ 
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ޮއޯތރިޓީން ޯފރުޮކށްދެވުނު ޚިދުމަތްތައް

ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން 
އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި 2016 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު 

މަސައްކަތްތައް ބަހާލެވުނީ މައިގަނޑު 4 ބަޔަކަށެވެ  
އެއީ ޤަވާއިދު ހަދައި މުތާލިއާކުރުމާއި، އޮޑިޓްކުރުމާއި، 

ވައިގެ ދަތުރުގެ ހާދިސާތައް ތަޙްގީގު ކުރުން އަދި 
އެސް އެސް ޕީ އެވެ 

ޤާަވއުިދތްައ މާުޠލާިއކުުރްނ 
2016 ވަނަ އަހަރު ފެށުނު އިރު ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ 

ސަލާމަތައްޓަކައި އެއަރ ނެވިގޭޝަންސް އެންޑް 
އެރޮޑްރޯމް ސެކްޝަން އިން 2015 ވަނަ އަހަރު 
ހަދައި ޑްރާފްޓް ކުރެވިފައިވާ ގަވާއިދުތައް އަހަރު 

ނިމުނު އިރު އިޝޫ ނުކުރެވޭ ކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ 

ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީއެއްގެ މައިގަނޑު 
މަޤްސަދެއްގެ ކަމުގައި ބެލެވިފައިވަނީ ވައިގެމަގުން 

ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކާއި އާންމުންގެ މަސްލަޙަތު 
ރައްކާތެރިކުރުމެވެ  

ވައިގެމަގުން ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން ބޭނުންވަނީ 
ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު އެފަރާތްތަކުން 

ބޭނުންވާ ތަފާތު ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް އެކަށީގެންވާ 
އަގެއްގައި ލިބެމުންދާ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެކެވެ  

އަދި ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ސަބަބުން ތިމާވެއްޓަށް 
ކުރާ އަސަރުތައް ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެއްގެ މަތިން 

ބެލެހެއްޓިގެން ދިޔުމެވެ 

މަތީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް ޙާޞިލު 
ކުރުމަށްޓަކައި 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ގިނަގުނަ 

މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ 

މިގޮތުން ރާއްޖޭގައި އެއަރލައިން ޓިކެޓް އަދި ކާގޯ 
ވިއްކާ ފަރާތްތަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށް އެފަރާތްތަކަށް 

އެވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވުނެވެ 

2016 ވަނަ އަހަރު އެއަރލައިން ޓިކެޓް ވިއްކާ 
ފަރާތްތަށް ހަރުދަނާ ކޮށް ޒިންމާދާރު ކުރުވަން ގިނަ 
ގުނަ މަސައްކަތް ތަކެއް ކުރެވުނެވެ  އެގޮތުން މި 

އޮތޯރިޓީއަށް މަހުން މަހަށް ދައްކަވަން ޖެހޭ ފީ ނުދައްކާ 
ފަރާތް ތަކާއި މި އޮތޯރިޓީއަށް އެންގުމަކާއި ނުލައި 
ވިޔަފާރި ކުރާތްފަރާތްތަކާއި އަދި ވިޔަފާރި ކުރަން 
ހުއްދަ ދީފައިވީ ނަމަވެސް އެދެވޭ ގޮތުގައި އެކަން 
ނުކުރާ ފަރާތްތަށް ބަލާ އެފަދަ ފަރާތްތަކާއި މެދު 

ފިޔަވަޅު އެޅުއްވިއެވެ  އަދި ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ދީފައިވާ 
ހުއްދަވެސް ބާޠިލް ކުރެވުނެވެ 

   
ހާސިލުކުރެވުނު މިންވަރު: 2016 ވަނައަހަރުވެސް 

އެހެން އަހަރު ތަކެކޭ އެއްގޮތަށް އާފަރާތްތަކަށް ހުއްދަ 
ދެވުނެވެ  އެގޮތުން މުޅިން އަލަށް ފަށާ 6 ފަރާތަކަށާއި 
މިހާރުވެސް ހުއްދަ ދީފައިވާ އެހެން ފަރާތަކަށް އިތުރު 
އެއަރލައިންތަކުގެ ޓިކެޓް ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ދެވުނެވެ  

މިދެންނެވި ފަރާތްތަކާ އެކު 2016 ވަނަ އަހަރު 
ނިމިގެން ދިޔައިރު މިދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ 42 

ފަރާތެއް ވާނެއެވެ  

ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން އިތުރުކުރުން 1
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މީގެ ގިނަ ގަވާއިދު ތަކަކީ އޭޖީ އޮފީހުން އެޕްރޫވަލް 
ނުލިބި ލަސްވުމާއި ގުޅިގެން އިޝޫ ނުކުރެވިފައި ވާ 

ރެގިއުލޭޝަން ތަކެވެ 

މީގެ އިތުރުން ICAO ގެ އެދިލެއްވުމުގެ މަތިން 
މޫދަށް ޖައްސާ މަތިންދާބޯޓުގެ ސަލާމަތަށްޓަކައި ވޯޓަރ 
އެރޮޑްރޯމްސް ގެ ޤަވާއިދުތަކެއް އެކުލަވާލުމަށް “ވޯޓަރ 

އެރޮޑްރޯމް ސްމޯލްވާރކިންގް ގްރޫޕް” ޓާސްކްފޯސް 
އެއް އުފައްދާ އެގްރޫޕްގެ އިސް ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި 

ދިވެހިރާއްޖެހިމެނުނެވެ  އަދި ވޯޓަރ އެރޮޑްރޯމް 
ރެގިއުލޭޝަންވަނީ ތައްޔާރު ކުރެވި އޭޝިއާ ޕެސިފިކްގެ 
ސާމްޕަލް ރެގިއުލޭޝަންއެއްގެ ގޮތުގައި ICAO އިން 
ބަލައިގަނެފައެވެ  މީގެ އިތުރުން ވޯޓަރ އެރޮޑްރޯމްސް 

އަށް ސްޓޭންޑަރޑްސް ވަނީ ޑްރާފްޓް ކުރެވިފައެވެ 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޑިޒައިން އަދި މެނުފެކްޗަރިން 
އިންޑަސްޓްރީ ތަޢާރަފްކޮށް އެކަން ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި 

ބޭނުންވާ ޤަވާއިދުތައް އެކުލަވާލަން ޔޫރަޕިއަން 
އޭވިއޭޝަން ސޭފްޓީ އޭޖެންސީ )އިއާސާ(އާ ގުޅިގެން 

ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ދެ ވޯކިން ގްރޫޕް 
މީޓިންގ އަވައްޓެރި ޤައުމުތަކާއެކު ބޭއްވުނެވެ  



ކުރިމަތިވި ހުރަސްތައް ހާސިލްކުރެވުނު މިންވަރު ލަނޑުދަނޑިތައް #

ފަންނީ މުވައްޒަފުން 

މަދު ކަމާއިއެކު ވަގުތުގެ 

ދަތިކަން

ކަނޑައެޅިފައިވާގޮތަށް މަސައްކަތް ވަނީ 

ނިމިފައި

އެއަރ އޮޕަރޭޝަންސްގެ ރެގިއުލޭޝަން 

"އެމް ސީ އޭ އާރ އެއަރ އޮޕޮސް" އަށް 

އިއާސާ އިން ގެނެސްފައިވާ އިސްލާހުތައް 

މުރާޖައާ ކޮށް އިސްލާހު ގެނެސް ނެރެ 

އާންމުކުރުން  

1

ފަންނީ މުވައްޒަފުން 

މަދު ކަމާއިއެކު ވަގުތުގެ 

ދަތިކަން

ކަނޑައެޅިފައިވާގޮތަށް މަސައްކަތް ވަނީ 

ނިމިފައި

އެއަރ ކްރޫ ރެގިއުލޭޝަން "އެމް ސީ 

އޭ އާރ އެއަރ ކްރޫ" އަށް އަމަލު 

ކުރަން ފެށުން  އަދި ރެގިއުލޭޝަން 

އިމްޕްލިމެންޓް ކުރުމަށް ފަންނީ އެހީތެރިކަން 

އިންޑަސްޓްރީއަށް ފޯރުކޮށްދިނުން

2

ފަންނީ މުވައްޒަފުން 

މަދު ކަމާއިއެކު ވަގުތުގެ 

ދަތިކަން

ކަނޑައެޅިފައިވާގޮތަށް މަސައްކަތް ވަނީ 

ނިމިފައި

ފްލައިޓް އޮޕަރޭޝަންސް ގެ އެސް އޯ ޕީ 

ރިވިއުކުރުމުގެ މަސައްކަތް

3

2 ފަހަރެއްގެ މަތިން އިއާސާގެ 

ފަންނީ މާހިރުން ރާއްޖެ ވަޑައިގެން 

އިންޑަސްޓްރީއަށް ފަންނީ ލަފާދީ 

އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން 

ކަނޑައެޅިފައިވާގޮތަށް މަސައްކަތް ވަނީ 

ނިމިފައި

އެއަރ އޮޕަރޭޝަންސްގެ ރެގިއުލޭޝަން 

"އެމް ސީ އޭ އާރ އެއަރ އޮޕްސް"  

އިމްޕްލިމެންޓް ކުރުމަށް ފަންނީ އެހީތެރިކަން 

އިންޑަސްޓަރީއަށް ފޯރުކޮށްދިނުން

4

2 ފަހަރެއްގެ މަތިން އިއާސާގެ 

ފަންނީ މާހިރުން ރާއްޖެ ވަޑައިގެން 

އިންޑަސްޓްރީއަށް ފަންނީ ލަފާދީ 

އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން 

ކަނޑައެޅިފައިވާގޮތަށް މަސައްކަތް ވަނީ 

ނިމިފައި

އެއަރ ކްރޫ ރެގިއުލޭޝަން "އެމް ސީ އޭ 

އާރ އެއަރ ކްރޫ"  އިމްޕްލިމެންޓް ކުރުމަށް 

ފަންނީ އެހީތެރިކަން އިންޑަސްޓަރީއަށް 

ފޯރުކޮށްދިނުން

5

ތައް
މަތް

ޚިދު
ނު 

ދެވު
ކޮށް

ފޯރު
ން 

ރިޓީ
އޮތޯ
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މީގެ އިތުރުން ތިރީގައިވާ ގަވާއިދުތައް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ ގޮތާއި މި ގަވާއިދުތައް އެކުލަވާލުމުގައި 
ކުރިމަތިވި ހުރަސްތައް އެވަނީއެވެ 



030

ޮއިޑޓްކުުރްނ
އޮތޯރިޓީގެ ޤަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް އިންޑަސްޓްރީން 

އަމަލުކުރޭތޯ ބެލުމުގެ ގޮތުން ކޮމްޕްރިހެންސިވް އޮޑިޓް 
ޕްރޮގްރާމެއްވަނީ ހިންގިފައެވެ  މި އޮޑިޓް ޕްރޮގްރާމުގެ 

ދަށުން ދިވެހި ހުރިހާ އެއާލައިން، މެއިންޓަނަންސް 
އޯގަނައިޒޭޝަން އަދި ޓްރެއިނިން ސްކޫލްތަކެއް 

މަދުވެގެން އެއްފަހަރު އޮޑިޓްކުރެވުނެވެ  ދިވެހި ސިވިލް 
އެއާކްރާފްޓް ރެޖިސްޓަރގައިވާ މަތިންދާބޯޓުގެ ތެރެއިން 

އޮޑިޓްކުރުމަށް ހަމަޖެހުނު ތިންބައިކޮށްފައި އެއްބަޔަށްވުރެ  

%14 އިތުރައް އޯޑިޓްކުރެވުނެވެ 

އެއާވާދިނަސްގެ ސްޓާފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވުމާއި 
އިތުރު ސްޓާފެއް ނުނެގުމުގެ ސަބަބުން ރޭމްޕް 
އިންސްޕެކްޝަންތައް ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ 

ޢަދަދުގެ %50 ކުރެވުނުއިރު، ރޭގަނޑުގެ އޮޑިޓްތައް 
ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ 



އްިންސޕެކަްޝްނ އަދި ޮއިޑޓްްސ

އްިންސޕެކްޓްކުރި ާތރްީޚ އެއަރޕޯޓް #

30 މެއި 2016 )އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް( ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް  1

10 މެއި 201 ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓް އެނުއަލް އިންސްޕެކްޝަން 2

1 ނޮވެމްބަރ 2016 ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓް ފިއުލް އިންސްޕެކްޝަން

26 މެއި 2016 އިފުރު އެއަރޕޯޓް އެނުއަލް އިންސްޕެކްޝަން 3

9 ފެބްރުއަރީ 2016 ކާޑެއްދޫ އެއަރޕޯޓް ފޮލޯއަޕް އިންސްޕެކްޝަން 4

3 ނޮވެމްބަރ 2016 ކާޑެއްދޫ އެއަރޕޯޓް ކޮމްޕްލައަންސް އިންސްޕެކްޝަން
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އޮތޯރިޓީގެ ޤަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް އިންޑަސްޓްރީން 
އަމަލުކުރޭތޯ ބެލުމުގެ ގޮތުން އެނުއަލް އޮޑިޓް/

އިންސްޕެކްޝަން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުނެވެ  މިގޮތުން 
ހެދުނު  އިންސްޕެކްޝަން އަދި އޮޑިޓް ގައި ފާހަގަ 

ކުރެވުނު ހޯދުންތަކަށް ޖަވާބުދާރީ ވެވިފައިވާ މިންވަރު 
ބަލައި އަދި އިތުރަށް ރަގަޅުކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތައް 
ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ މީގެ އިތުރުން ތިން އެއަރޕޯޓެއްގެ 

ފިއުލް އިންސްޕެކްޝަން އެއް ހެދުނެވެ   މި 
އިންސްޕެކްޝަން އަކީ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އިން އަލަށް 
ރާއްޖޭގައި ފިއުލިންގް ގެ ހިދުމަތް ދޭ އެއަރޕޯޓް ތަކުގެ 

ފިއުލިންގް ގެ އޮޑިޓް އެއް މިހާ ތަފްސީލްކޮށް ހެދުނު 
ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ  މި އިންސްޕެކްޝަންތައް ހެދިފައިވަނީ 

އެމްއޭސީއެލް ގެ ފިއުލިންގް ގެ ދާއިރާއިން ތަމްރީން 
ލިބިފައިވާ ވަރަށް ޤާބިލް ބޭފުޅުންގެ އެހީތެރިކަމާއި 

އެކުގައެވެ 
   

2016 ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ރާއްޖޭގައި އޮޕަރޭޓް 
ކުރެވޭ 11 އެއަރޕޯޓް އިން 10 އެއަރ ޕޯޓެއްގެ 

އިންސްޕެކްޝަން ހެދިފައި ވެއެވެ  މާމިގިލީ އެއަރޕޯޓްގެ 
އިންސްޕެކްޝަން ސެކްޝަންގެ ދެ ބޭފުޅަކު އަހަރީ 

ޗުއްޓީގައި ހުންނެވުމުން، ސެކްޝަންގައި މީހުން 
މަދުވުމާއި އެކު މި އިންސްޕެކްޝަން 2017 ގެ 

ފެބްރުއަރީއަށް ވަނީ ފަސް ކުރެވުނެވެ  

2016 ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ރާއްޖޭގައި ސިވިލް 
އޭވިއޭޝަން ގެ ދަށުން ލައިސަންސް ކުރެވިފައިވާ 

ޖުމްލަ 85 ވޯޓަރ އެރޮޑްރޯމްސް ލޭންޑިންގް ސައިޓް 
ވެއެވެ  މީގެތެރެއިން 30 ޕްލެޓްފޯމް ގެ އެނުއަލް 

އިންސްޕެކްޝަން ހެދުން މިސެކްޝަން ގެ އަމާޒަކަށް 
ހެދުނެވެ  ނަމަވެސް އިތުރުވަމުން ދާ އެއަރޕޯޓް ތަކާއި 

ވޯޓަރ އެރޮޑްރޯމްސް ގިނަވުމުގެ ސަބަބުންނާއި އަދި 
ސެކްޝަން ގައި މުއައްޒަފުން މަދުވުމާއިއެކު ފްލޯޓީންގް 
ޕްލެޓްފޯރމްތަކުގެ އެނުއަލް އިންސްޕެކްޝަން ނުހެދޭކަން 

ފާހަގަކުރަމެވެ  އިތުރު 8  ވޯޓަރ އެރޮޑްރޯމް 
ސައިޓްއެއްގެ އިނިޝަލް އަދި ފައިނަލް އިންސްޕެކްޝަން 

ހެދުމަށްފަހު މިވޯޓަރ އެއޮރޮޑްރޯމްތަކަށް އަލަށް 
ލައިސަންސް އިޝޫ ކުރެވުނެވެ  

ތިރީގައި އެވަނީ އިންސްޕެކްޓް ކުރެވިފައިވާ ވައިގެ 
ބަނދަރުތަކާއި ފްލޯޓިންގް ޕްލެޓްފޯމް ތަކުގެ ލިސްޓެވެ  



27 އޮކްޓޯބަރ 2016 ކޫއްޑޫ އެއަރޕޯޓް އެނުއަލް އިންސްޕެކްޝަން 5

6 ނޮވެމްބަރ 2016 ދަރަވަންދޫ އެއަރޕޯޓް އެނުއަލް އިންސްޕެކްޝަން 6

14  -  15 މެއި 2016 ތިމަރަފުށި އެއަރޕޯޓް ރަންވޭ ލައިޓް އެންޑް އޭޓީއެސް ފެސިލިޓީ އިންސްޕެކްޝަން 7

15 ފެބްރުއަރީ 2016 ކައްދޫ އެއަރޕޯޓް އެނުއަލް އިންސްޕެކްޝަން 8

9 ނޮވެމްބަރ 201 ކައްދޫ އެއަރޕޯޓް ފިއުލް އިންސްޕެކްޝަން 9

19 ޑިސެމްބަރ 2016 ފުވައްމުލައް އެއަރޕޯޓް އެނުއަލް އިންސްޕެކްޝަން 10

30 ނޮވެމްބަރ 2016 ގޭން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް 11

12  -  13 އޮކްޓޫބަރ 

2016
ގޭން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓ ފިއުލް އިންސްޕެކްޝަން 12

24 އޮކްޓޫބަރ 2016 ގޭން ވޯޓަރ އެރޮޑްރޯމް އިންސްޕެކްޝަން 13

032

2016 ވަނަ އަހަރު އިންސްޕެކްޓް ކުރެވުނު ފްޯލޓިންގް ޕްލެޓްޯފމް

ދ  ދޫރެސް 1

ރ ފުރަވެރި 2

ބ  ފިނޮޅު 3

ބ  ދިގުފަރު ވިނަގަނޑު 4

އ ދ  ތެލުވެލިގާ 5

ލ  ގަން ވޯޓަރ އެރޮޑްރޯމް 6

ދ  ވޮއްމުލި 7

ބ  ވޯވަށް 8

އެއަރޓްރެފިކް ސަރވިސަސް

އެއަރޓްރެފިކް ސަރވިސަސް – 1  -  2 ޖޫން 2016 1
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ފްލައިޓް އޮޕަރޭޝަންގެ ސޭފްޓީ އިންސްޕެކްޝަންތައް އަދި އޮޑިޓްތައް  ތިރީގައިވާ ތާވަލާއި އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ 

ކުރިމަތިވި ުހަރްސތްައ ާހިސްލކެުރުވުނ މްިނވުަރ ލަނޑަުދނިޑތްައ/ އްިންސޕެކަްޝްނ
ޕްރޮސީޖަރ އާއި އެއްގޮތަށް ކުރިއަށްދާ ކަން ވަނީ 

 ކަށަވަރުކުރެވިފައި

ޕްރޮސީޖަރ އާއި އެއްގޮތަށް ގްރައުންޑް ހޭންޑްލިންގ ކުރިއަށްދާ 

ކަން ކަށަވަރުކުރެވި، އިސްލާހު ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްވަނީ 

 އެންގިފައި

 އައި  އޭ  އެސްގެ

1  ސްޓޭޝަން ފެސިލިޓީ އިންސްޕެކްޝަން 

 )ޓްރިވެންޑްރަމް(

2  ކޮކްޕިޓް އެންޑް ކެބިން އެންރޫޓް 

 އިންސްޕެކްޝަން )އޭ 320(

 
ޕްރޮސީޖަރ އާއި އެއްގޮތަށް ގްރައުންޑް ހޭންޑްލިންގ ކުރިއަށްދާ 

ކަން ކަށަވަރުކުރެވި، އިސްލާހު ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް ވަނީ 

އެންގިފައި

 މެގަ މޯލްޑިވްސްގެ

1  ސްޓޭޝަން ފެސިލިޓީ އިންސްޕެކްޝަން 

 )ނަރީތާ(

2  ކޮކްޕިޓް އެންޑް ކެބިން އެންރޫޓް 

އިންސްޕެކްޝަން )ބޮއިން 767/757(
ޕްރޮސީޖަރ އާއި އެއްގޮތަށް ގްރައުންޑް ހޭންޑްލިންގ ކުރިއަށްދާ 

ކަން ކަށަވަރުކުރުން އަދި އިސްލާހު ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް  ވަނީ 

 އެންގިފައި

ޕްރޮސީޖަރގައި ހުރި މައްސަލަތައް ފާހަގަކޮށް ރަނގަޅު ކުރުމަށް 

ވަނީ އެންގިފައި

 ޓީ އެމް އޭގެ

1  ކޮކްޕިޓް އެންޑް ކެބިން އެންރޫޓް 

 އިންސްޕެކްޝަން )ޑީއެޗްސީ 6(

2  ސްޓޭޝަން ފެސިލިޓީ އިންސްޕެކްޝަން 

)އަމިއްލަފުށި(

ސޭފްޓީ އިންސްޕެކްޝަންސް އަދި ޮއޑިޓްސް

ޖަަނވަރީ
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ކުރިމަތިވި ުހަރްސތްައ ާހިސްލކެުރުވުނ މްިނވުަރ ލަނޑަުދނިޑތްައ/ އްިންސޕެކަްޝްނ
ޕްރޮސީޖަރ އާއި އެއްގޮތަށް ކުރިއަށްދާ ކަން ކަށަވަރުކޮށް އަދި 

އިސްލާހުކުރަންޖެހޭ ކަންތައް ފާހަގަކޮށް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ވަނީ 

އެންގިފައި

އައި  އޭ  އެސްގެ ކޮކްޕިޓް އެންޑް ކެބިން 

އެންރޫޓް އިންސްޕެކްޝަން )ޑީ އެޗް ސީ 6(

ޕްރޮސީޖަރ އާއި އެއްގޮތަށް ކުރިއަށްދާ ކަން ވަނީ 

ކަށަވަރުކުރެވިފައި

"ވިލާ އެއަރގެ ކޮކްޕިޓް އެންޑް ކެބިން އެންރޫޓް 

 އިންސްޕެކްޝަންސް 

)ސެސްނަ ކެރަވަން("
ޕްރޮސީޖަރ އާއި އެއްގޮތަށް ކުރިއަށްދާ ކަން ވަނީ 

ކަށަވަރުކުރެވިފައި

"ވިލާ އެއަރގެ ކޮކްޕިޓް އެންޑް ކެބިން އެންރޫޓް 

 އިންސްޕެކްޝަންސް

)އޭ ޓީ އާރު 42/72( "

ކުރިމަތިވި ުހަރްސތްައ ާހިސްލކެުރުވުނ މްިނވުަރ ލަނޑަުދނިޑތްައ/ އްިންސޕެކަްޝްނ
ޕްރޮސީޖަރ އާއި އެއްގޮތަށް ކުރިއަށްދާ ކަން ކަށަވަރުކޮށް އަދި 

އިސްލާހުކުރަންޖެހޭ ކަންތައް ފާހަގަކޮށް ރަނގަޅު ކުރުމަށްވަނީ 

އެންގިފައި

މެގަ މޯލްޑިވްސްގެ ސްޓޭޝަން ފެސިލިޓީ 

އިންސްޕެކްޝަންސް )ކުއަލަ ލަމްޕޫރ(

ޕްރޮސީޖަރގައި ހުރި މައްސަލަތައް ފާހަގަކޮށް ރަނގަޅު ކުރުމަށް 

ވަނީ އެންގިފައި

 "އައި އޭ އެސްގެ

1  ސްޓޭޝަން ފެސިލިޓީ އިންސްޕެކްޝަން 

 )ގަން(

2  ކޮކްޕިޓް އެންޑް ކެބިން އެންރޫޓް 

އިންސްޕެކްޝަން )ޑޭޝް 8("

ާމރޗް

ފުެބުރއަރީ
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ކުރިމަތިވި ހުރަސްތައް ހާސިލްކުރެވުނު މިންވަރު ލަނޑުދަނޑިތައް/ އިންސްޕެކްޝަން

ޕްރޮސީޖަރ އާއި އެއްގޮތަށް ކުރިއަށްދާ ކަން ކަށަވަރުކުރުން  އެއިރޮފްލޮޓްގެ ސަފާ ރޭމްޕް އިންސްޕެކްޝަން

ޕްރޮސީޖަރ އާއި އެއްގޮތަށް ކުރިއަށްދާ ކަން ވަނީ 

ކަށަވަރުކުރެވިފައި

ޓީއެމްއޭގެ ރޭމްޕް އިންސްޕެކްޝަން )ޑީ އެޗް 

ސީ 6(
ޕްރޮސީޖަރ އާއި އެއްގޮތަށް ކުރިއަށްދާ ކަން ވަނީ 

ކަށަވަރުކުރެވިފައި

އައި އޭ އެސްގެ ރޭމްޕް އިންސްޕެކްޝަން )ޑީ 

އެޗް ސީ 6(
ޕްރޮސީޖަރ އާއި އެއްގޮތަށް ކުރިއަށްދާ ކަން ކަށަވަރުކޮށް  އަދި 

މައްސަލަތައް ފާހަގަ ކޮށް ރަނގަޅު ކުރަން ވަނީ އެންގިފައި

 "އައިއޭއެސްގެ

1  ސްޓޭޝަން ފެސިލިޓީ އިންސްޕެކްޝަން 

 )ޗެންނާއި(

2  ކޮކްޕިޓް އެންޑް ކެބިން އެންރޫޓް 

އިންސްޕެކްޝަން )އޭ 320( "
މެގަ މޯލްޑިވްސް ގެ 

ދަތުރުތައް ސެންޔަންގ 

އަށް ކުރުން ހުއްޓާލާފައި 

ވުމުގެ ސަބަބުން ސްޓޭޝަން 

ފެސިލިޓީ އިންސްޕެކްޝަން 

ފުރިހަމަ ނުކުރެވެއެވެ 

ޕްރޮސީޖަރ އާއި އެއްގޮތަށް ކުރިއަށްދާ ކަން ކަށަވަރުކޮށް އަދި 

މައްސަލަތައް ފާހަގަ ކޮށް ވަނީ ރަނގަޅު ކުރެވިފައި

މެގަމޯލްޑިވްސްގެ ކޮކްޕިޓް އެންޑް ކެބިން 

އެންރޫޓް އިންސްޕެކްޝަން )ބޮއިން 767/757(

ކުރިމަތިވި ހުރަސްތައް ހާސިލްކުރެވުނު މިންވަރު ލަނޑުދަނޑިތައް/ އިންސްޕެކްޝަން

ޕްރޮސީޖަރ އާއި އެއްގޮތަށް ކުރިއަށްދާ ކަން ވަނީ 

ކަށަވަރުކުރެވިފައި

ޓަރކިޝް އެއަރލައިންސްގެ ސަފާ ރޭމްޕް 

އިންސްޕެކްޝަން
ޕްރޮސީޖަރ އާއި އެއްގޮތަށް ކުރިއަށްދާ ކަން ވަނީ 

ކަށަވަރުކުރެވިފައި

އެއަރ އިންޑިއާގެ ސަފާ ރޭމްޕް 

އިންސްޕެކްޝަން
ޕްރޮސީޖަރ އާއި އެއްގޮތަށް ކުރިއަށްދާ ކަން ކަށަވަރުކޮށް  އަދި 

މައްސަލަތައް ފާހަގަ ކޮށް ރަނގަޅު ކުރަން ވަނީ އެންގިފައި

އައި އޭ އެސްގެ ރޭމްޕް އިންސްޕެކްޝަން )ޑީ 

އެޗް ސީ 8(
ޕްރޮސީޖަރ އާއި އެއްގޮތަށް ކުރިއަށްދާ ކަން ކަށަވަރުކޮށް  އަދި 

މައްސަލަތައް ފާހަގަ ކޮށް ރަނގަޅު ކުރަން ވަނީ އެންގިފައި

ވިލާ އެއަރގެ ރޭމްޕް އިންސްޕެކްޝަން )އޭ ޓީ 

އާރު 42/72(
ސެސްނަ ކެރަވަން 

އެއަރކްރާފް މެއިންޓަނަންސް 

އަށް ގްރައުންޑް ކުރެވިފައި 

ވުމުގެ ސަބަބުން އެންރޫޓް 

އިންސްޕެކްޝަން ހެދިފައި 

ނުވެއެވެ 

ޕްރޮސީޖަރ އާއި އެއްގޮތަށް ކުރިއަށްދާ ކަން ކަށަވަރުކޮށް  އަދި 

މައްސަލަތައް ފާހަގަ ކޮށް ރަނގަޅު ކުރަން ވަނީ އެންގިފައި

 "ވިލާ އެއަރގެ

1  ކޮކްޕިޓް އެންޑް ކެބިން އެންރޫޓް 

 އިންސްޕެކްޝަން )އޭ ޓީ އާރު 42/72(

2   ސްޓޭޝަން ފެސިލިޓީ އިންސްޕެކްޝަން 

)މާމިލި("

ޭއޕްރްީލ

މެއި
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2016 ވަނަ އަހަރުވެސް ރާއްޖޭގެ އެއަރޕޯޓް ތަކުގެ 
ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާ ވަސީލަތްތައް އައިކާއޯގެ އެނެކްސް 

9 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭތޯ 
ބެލުނެވެ 

މިގޮތުން ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ވައިގެބަނދަރުތަކުން 
ފަސިންޖަރުންނާއި، އެއަރލައިންތަކާއި، 

މަތިންދާބޯޓުފަހަރަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ޚިދްމަތް، 
ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ދިނުމާބެހޭގޮތުންނާއި، 
އަދި ދުނިޔޭގެ މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރާބެހޭ 

ޖަމްޢިއްޔާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަޑުތަކާ އެއްގޮތަށް 
ޢަމަލުކުރުމާބެހޭގޮތުން ވައިގެބަނދަރު ހިންގާފަރާތްތަކާއި 

އެކު މަޝްވަރާކޮށް ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ދިނުމަށް 
އުފައްދާފައިވާ “ނެޝަނަލް އެއަރޓްރާންސްޕޯޓް 

ފެސިލިޓޭޝަން ކޮމިޓީ” ބައްދަލުވުންތައް ޤަވާއިދުން 
ބޭއްވި، އެ ދާއިރާގައި ޝާމިލްވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ 

މެދުގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ  
މިކަމާގުޅިގެން “ނެޝަނަލް އެއަރޓްރާންސްޕޯޓް 

ފެސިލިޓޭޝަން ކޮމިޓީ ގެ ބައްދަލުވުމެއް 2016 އަހަރު 
ބޭއްވިފައިވެއެވެ 

ވައިގަެދތުުރފަތުުރގެ ާހދާިސތްައ ތުަޙޤީޤުކުުރްނ:

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 ތެރޭގައި 2016 

ވަނަ އަހަރު ރިޕޯޓުކުރެވުނު ހާދިސާތަކުގެ ޓްރެންޑް 
އެނަލިސިސް ހެދުމާއި ޚާއްސަ ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ 

ހާދިސާތައް ދިރާސާކޮށް ރިޕޯޓުހަދައި  އިސްލާހީ 
ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން ހިމެނެއެވެ  2016 ވަނަ އަހަރު 

އެއާވާދިނަސްއާގުޅޭ 99 ހާދިސާއެއް ތަހުގީގުކުރެވި، 
66 ހާދިސާގެ ތަހުގީގު ނިންމުނެވެ  ‘އިންޖިން 

ސްޓްރިޕް ރިޕޯޓް’ ފަދަ ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު 
ލިބިފައިނުވާތީ 33 ހާދިސާގެ ތަހުގީގު އަދި ނިމަފައެއް 

ނުވެއެވެ  

2016 ވަނަ އަހަރު އެއަރނެވިގޭޝަންސް އެންޑް 
އެރޮޑްރޯމްސް އާއި ގުޅޭ 101 ހާދިސާއެއް ރިޕޯރޓް 
ކުރެވިފައި ވެއެވެ  މީގެ ތެރެއިން 55 އިންސިޑެންޓް 
އަކީ އެއަރޕޯރޓް ތަކުގައި ދޫނި ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން 
ދިމާވެފައިވާ ހާދިސާ ތައްކަމުގައި ވުމުން އެރޕޯރޓް 

ތަކުގައި ދޫނި މަދުކުރުމަށްޓަކައި އެޅިފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް 
ބަލާދިރާސާ ކުރެވި އަދި މިކަމާއިގުޅޭ ޓްރޭނިންގްތައް 

އެއަރޕޯރޓްތަކުގެފަރާތްތަކަށް ދެވުނެވެ  ބާކީ 46 
އިންސިޑެންޓް އިން 17 އިންސިޑެންޓް ވަނީ ތަހުގީގު 
ކުރެވި ނިމިފައެވެ  ދެން ހުރި އިންސިޑަންޓްތައް ދަނީ 

ތަހްޤީޤް ކުރެވެމުންނެވެ 
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ލައެިސްނިސްނގ
ވައިގެމަގުން ދަތުރުކުރާ ބޯޓުތަކަށް ސަލާމަތްތެރިކަމާއެކު 
ދަތުރުކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން މަސައްކަތް 

ކުރާ އެއަރޓްރެފިކް ކޮންޓްރޯލަރުންގެ ލައިސަންސް 
އިޝޫކުރުމަކީ މިއޮތޯރިޓީ ގެ ޒިންމާއެކެވެ  މިގޮތުން 

2016 ވަނަ އަހަރު 44 ކޮންޓްރޯލަރުން ގެ 
ލައިސަންސް ގެ ވެލިޑިޓީ އައުކޮށްދީ އަދި 11 

ކޮންޓްރޯލަރުންގެ ލައިންސް ގައި ރޭޓިންގް ޖަހައި  

2016 ވަނަ އަހަރު ދޫކުރެވުނު ފްލައިޓް ކްރޫ ލައިސަންސިންތަކުގެ ތަފްސީލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ  

ޫދކެުރުވުނ އަަދުދ ފްލައިޓް ކޫްރ ލައަިސްނިސްނގެ ަނން   #

12 އޭ ޓީ ޕީ އެލް )އިނިޝިއަސް އިޝޫ(     1
103 އޭ ޓީ ޕީ އެލް )ރިނިއުވަލް(      2
36 ސީ ޕީ އެލް )އިނިޝިއަސް އިޝޫ(     3
45 ސީ ޕީ އެލް )ރިނިއުވަލް(      4
11 ޕީ ޕީ އެލް )އިނިޝިއަސް އިޝޫ(     5
2 ޕީ ޕީ އެލް )ރިނިއުވަލް(      6
6 އެފް ޑީ އެލް )އިނިޝިއަސް އިޝޫ(     7
1 އެފް ޑީ އެލް )ރިނިއުވަލް(      8

28 ވެލިޑޭޝަން )އިނިޝިއަސް އިޝޫ(     9
37 ވެލިޑޭޝަން )އެކްސްޓެންޝަން(     10
78 ކެބިން ކްރޫ ލައިސެންސް )އިނިޝިއަސް އިޝޫ(    11
24 ކެބިން ކްރޫ ލައިސެންސް )ރިނިއުވަލް(     12

ދެވުނެވެ  އަދި މީގެ އިތުރުން ޖުމްލަ 301 ފްލައިޓް 
ކްރޫ ލައިސަންސް އަލަށް އިޝޫކޮށް، 212 ފްލައިޓް 

ކްރޫ ލައިސަންސް ރިނިއުކުރެވުނެވެ 
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2016 ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރޫވްޑް ޓްރެއިނިން އޮގަނިޒޭޝަން އަދި އެއަރ އޮޕަރޭޓަރ ސެޓްފިކެޓް / އޭވިއޭޝަން ރެކްރިއޭޝަން އެކްޓިވިޓީސް 
ކުރިއަށްދިޔަ ގޮތުގެ ތަފްސީލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ 

އެޕޫްރްވޑް ޓެްރއިންިނ ޮއގަނޭިޒަޝްނ )ޭއ ޓީ ޯއ(

ކުރިމަތިވި ހުރަސްތައް ހާސިލްކުރެވުނު މިންވްރު ލަނޑުދަނޑިތައް #

އެއްވެސް ފަރާތަކުން އޭޓީއޯ އަށް 
އެދި ހުށަހަޅާ ފައެއް ނުވެއެވެ 

އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އަލަށް އޭ 
ޓީ އޯ ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރެވިފައެއް 

ނުވެއެވެ 

  އެޕްރޫވްޑް ޓްރެއިނިން 
އޮގަނިޒޭޝަން )އޭ ޓީ އޯ( 

ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުން

1

ކަޑައެޅި ފައިވާގޮތަށް މަސައްކަތް 
ނިންމުން

އެމް ސީ އޭ އާރު އެއަރ ކުރޫ 
ގެ ދަށުން އައި އޭ އެސް، ޓީ 

އެމް އޭ، ވިލާ އެއަރ އަދި މެގަ 
މޯލްޑިވްސް އަށް އޭޓީއޯ ހުއްދަ 

ދޫކުރުން 

2
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އެއަރ ޮއޕޭަރޓަރ ެސޓްފިކެޓް / ޭއވޭިއަޝްނ ެރކްރޭިއަޝްނ އެކްޓިވިޓްީސ

ކުރިމަތިވި ހުރަސްތައް ހާސިލްކުރެވުނު މިންވްރު ލަނޑުދަނޑިތައް #

"1   އެއްވެސް ފަރާތަކުން އޭއޯސީ އަށް 
 އެދި ހުށަހަޅާ ފައެއް ނުވެއެވެ  

2   މުވައްޒަފުން މަދުވުމުގެ ސަބަބުން 
ވިލާ އެއަރގެ ރިސެޓިފިކޭޝަން  

އިންސްޕެކްޝަން އަހަރުނިމުމުގެ ކުރިން 
ފުރިހަމަ ކުރެވިފައި ނުވެއެވެ "

"1  އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އަލަށް އޭ،އޯ،ސީ 
 ދޫކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ 

2   2017 ޖެނުއަރީ 01 އިން ފެށިގެން 
އަމަލުކުރަން ފަށާ  އެއަރ އޮޕަރޭޝަންސްގެ 
ރެގިއުލޭޝަން ""އެމް ސީ އޭ އާރ އެއަރ 

އޮޕޮސް"" އަށް އޮޕަރޭޓަރުން ތައްޔާރު 
ވެފައިވާ މިންވަރު ބަލައި އޭ، އޯ، ސީ 

ދޫކުރެވުނެވެ "

އެއަރ އޮޕަރޭޓަރ ސެޓްފިކެޓް 
)އޭ އޯ ސީ( ދޫކުރުން

1

މިކަމަށް ބޭނުންވާ އެންމެހާ ޓެކްނިކަލް 
އިންސްޕެކްޝަން ހެދި، އޭ،އޯ،ސީ ދޫކުރެވުން

އައި އޭ އެސް އަށް ޗައިނާގެ 
ޗެންޑޫ އަށް ދަތުރުކުރުމުގެ 

ހުއްދަ ދިނުން

2

ސްކައި ގައީސް މޯލްޑިވްސް ގެ 
ޕެރަގްލައިޑިން އޮޕަރޭޝަން މެނުއަލް 
ރިވިއުކޮށް ހުއްދަ ދިނުމުގެ ހުރިހާ 

ތައްޔާރީތައް ނިންމުން

އޭވިއޭޝަން ރެކްރިއޭޝަން 
އެކްޓިވިޓީސް ތައާރަފް ކުރުމުގެ 

ގޮތުން ޕެރަގްލައިޑިން ހުއްދަ 
ދިނުން

3

ހުއްދައާއި އެއްގޮތަށް ފްލައިޓް އަޅަމުން 
ނުދާތީ ޑިސެމްބަރ 2016 ގައި ހުއްދަ 

ވަނީ ބާތިލްކުރެވިފައެވެ 

މިކަމަށް ބޭނުންވާ އެންމެހާ ޓެކްނިކަލް 
އިންސްޕެކްޝަން ހެދި، އޭ،އޯ،ސީ ދޫކުރެވުން

މެގަ މޯލްޑިވްސް  އަށް 
ޖަޕާންގެ ނަރީތާ އަށް 

ދަތުރުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން

4
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ރެގިއުލޭޓަރެއްގެ ދައުރު ރަނގަޅަށް އަދާކުރަމުން ގެންދިއުން 2

ެދފްުށ ފްެނަނ ިސާޔަސތު
ރެގިއުލޭޓަރެއްގެ ދައުރު ރަނގަޅުގޮތުގައި އަދާކުރެވޭނީ 

ދެފުށް ފެންނަ އުސޫލުތަކެއް ޤާއިމުކުރެވިގެންނެވެ  

ދެފުށް ފެންނަ އުސޫލުތައް ކުރިއެރުވުމަށް ކުރެވުނު 
މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ 
ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޑްރޯން އޮޕަރޭޝަންއަށް 
އަމާޒުކޮށް ރެގިއުލޭޝަން ޑްރާފްޓް ކުރެވި މިހާރު 

މަޝްވަރާކުރުމުގެ މަރުހަލާކުރިއަށްދާކަމުގައި 
ދަންނަވަމެވެ  ހަމަމިއާއި އެކު އޭޑީއެސްބީ )އޮޓޮމެޓިކް 

ޑިޕެންޑަންޓް ސާރވެއިަލަންސް ބްރޯޑްކާސްޓް( ގެ 
ޚިދްމަތް ރާއްޖޭގެ އެއަރސްޕޭސްގައި އިމްޕްލިމަންޓް 
ކުރުމުގެ މައުލޫމާތު އޮޕަރޭޓަރުންނާއި ހިއްސާކުރެވި 

އެކަމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރަން ފެށުނެވެ 
 

އިންޑަސްޓްރީއާ އެއާވާދިނަސް ސެކްޝަނާ އޮންނަ 
ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ ގޮތުން އޮތޯރިޓީގެ ގިނަ 
ޓްރެއިނިންތަކެއްގައި އިންޑަސްޓްރީގެ ކަމާބެހޭ 

މުވައްޒަފުންނަށް ފުރުޞަތުދެވުނެވެ  މީގެ ތެރޭގައި 
“އޯޑިޓް ޓެކްނިކްސް”، “ އިއާސާ ޕާޓް 66/147”،  

“އިއާސާ ޕާޓް އެމް/145” އަދި “އީޔޫ ރޭމްޕް 
އިންސްޕެކްޝަންސް” ހިމެނެއެވެ  

އެއާވާދިނަސް ސެކްޝަނުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް 
ލިބިގަތުމުގައި އިންޑަސްޓްރީއާ ވަކި ވަކި ފަރުދުން 

އުންމީދުކުރަންވީ ފެންވަރު ބަޔާންކޮށް ޕައިލެޓް 
ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ގޮތުގައި ފެށުނު ‘ކޯޑް އޮފް 

ޕްރެކްޓިސް’ގެ ނަތީޖާ 2015 ވަނަ އަހަރުވެސް 
ޝާއިޢުކުރެވުނެވެ  މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ނަތީޖާ ތިރީގައި 

އެވަނީއެވެ 
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އްިނޓޭަނަޝަންލ ކޯޕޭަރަޝްނ
އޮތޯރިޓީއާއި ސަރަހައްދީ އަދި ބައިނަލް އަގުވާމީ 
އެހެނިހެން ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކާއި އޮންނަގުޅުން 
ހަރުދަނާ ކުރުމަށާއި، ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން 

ކަށަވަރުކުރުމުގައި ބައިނަލް އަގުވާމީ ތަޖުރިބާ 
ހިއްސާކުރުމަށްޓަކައި އެއަރނެވިގޭޝަންސް އެންޑް 
އެރޮޑްރޯމް ސެކްޝަންގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވުމަށް 

ކަނޑައެޅުނު އައި ކާ އޯގެ މީޓިންގްސް ތަކުގައި 2016 
ވަނަ އަހަރު ބައިވެރިވެވުނުކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ  މީގެ 
ތެރޭގައި އޭޝިއާ ޕެެސިފިކް ގެ ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި 
ބޭއްވޭ އަޕްރާސްޓް މީޓިންގް، އޭޓީއެމް ސަބްގްރޫޕް 
މީޓިންގް، އެޕެންޕަރގް މީޓިންގް، އަދި އެރޮޑްރޯމް 
އޮޕަރޭޝަން އެންޑް ޕްލޭނިންގް ވޯކްޝޮޕ މީޓިންގް 

ހިމެނެއެވެ  

މީގެ އިތުރުން ICAO ގެ އެދިލެއްވުމުގެ މަތިން 
މޫދަށް ޖައްސާ މަތިންދާބޯޓުގެ ސަލާމަތަށްޓަކައި ވޯޓަރ 
އެރޮޑްރޯމްސް ގެ ޤަވާއިދުތަކެއް އެކުލަވާލުމަށް “ވޯޓަރ 

އެރޮޑްރޯމް ސްމޯލްވާރކިންގް ގްރޫޕް” ޓާސްކްފޯސް 
އެއް އުފައްދާ އެގްރޫޕްގެ އިސް ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި 

ދިވެހިރާއްޖެހިމަނައި ވޯކް ގްރޫޕް ގައި ހިމެނޭ ގައުމު 
ތަކުގެ މެދުގައި ދެވަނަ ބައްދަލުވުމެއް  

28 ފެބްރުއަރީ އިން 5 މާރޗް ގައި ސްރީ ލަންކާގައި 
ބޭއްވުނެވެ  

ދިވެހިރާއްޖެއިން ސާކު ސަރަހައްދުގެ މަދަނީ ވައިގެ 
ދަތުރުފަތުރު ކުރި އަރުވައި ހާމަނައިޒްޑް ޤަވާއިދުތަކެއް 

ތައާރަފް ކުރުމަށް ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް 
ކުރެވުނެވެ  މިގޮތުން ސައުތު އޭޝިއާ ރީޖަނަލް 

އިނިޝިއޭޓިވް )ސާރި( އަދި ކޮސްކެޕާއި ގުޅިގެން 
ކުރެވުނު މަސައްކަތުން “ސާރި ޕާޓް 145 – 

އެޕްރޫވްޑް ޓްރެއިނިން އޯގަނައިޒޭޝަންސް އިޝޫ 2” 
އަދި “ސާރީ ޕާޓް 66 – ސާޓިފައިން ސްޓާފް” 

ޤަވާއިދު ނެރެވުނެވެ  

ރާއްޖެއާއި ބޭރުގެ ޤައުމުތަކާ ދެމެދު ވައިގެ 
ދަތުރުފަތުރުގެ ގުޅުން ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި 
ކުރެވުނު މަސައްކަތަށް ބަލާލާއިރު، 2016 

ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެ ވަނީ އެއް ގައުމާއެކު 
ވައިގެ ދަތުރުފަތުރާއި ބެހޭ އެއްބަސްވުމުގައި 

ސޮއިކޮށްފައެވެ  އަދި 2016 އަހަރަކީ އެއަރލައިން 
ތަކުގެ ނެޓްވަރކް ފުޅާ ކުރެވުނު ފަތުރުވެރިން 

އުފުލުނު މިންވަރު އިތުރު ކުރެވުނު އަހަރެއް ކަމުގައި 
ފާހަގަ ކުރަމެވެ  އެގޮތުން 29 މާރިޗް 2016 ވަނަ 

ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖެއާއި ކިންގްޑަމް އޮފް ސަޢޫދީ 
ޢަރައްބިއްޔާއާ ދެމެދު ވައިގެ ދަތުރުފަތުރާބެހޭ 

އެއްބަސްވުމުގައި  ސޮއި ކޮށްފައިވެއެވެ  ރަސްމީކޮށް 
މި ސޮއިކުރެވުނު އެއްބަސްވުމަކީ ދެޤައުމު ދެމެދު 
ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ގުޅުން ޤާއިމުކުރުމުގެގޮތުން 

ސަޢޫދީ ޢަރައްބިއްޔާގެ ޖިއްދާގައި 2014 ވަނައަހަރު 
ފެބުރުވަރީ މަހުގެ 12 ވަނަދުވަހު ރަމްޒުސޮއިކުރި 

ވައިގެދަތުރުފަތުރާބެހޭ އެއްބަސްވުމެވެ  އަދި މި 
އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ސަޢޫދީ ޢަރައްބިއްޔާގެ 

ޤައުމީ އެއަރލައިންކަމަށްވާ ސަޢޫދީ ޢަރަބިޔަން 
އެއަރލައިންގެ ދަތުރުތައް 30 މާރިޗް 2016 ގައި 

ރާއްޖެއަށް ވަނީ ފަށާފައެވެ 

ަދުއލަތުގެ އާިދާރތަކްަށ އްެއާބުރުލްނ ދުިންނ 
ދަޢުލަތުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން 

މަސައްކަތްކުރުމަށް އޮތޯރިޓީން ވަރަށް ބޮޑު 
އިސްކަމެއްދެވުނެވެ  މިގޮތުން ދައުލަތުގެ އެކި 
މުއައްސަސާތަކުން އެދިލެއްވުމުން ކަމާއިގުޅޭ 

ފަންނީ އެހީތެރިކަން އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން 
ފޯރުކޮށްދެވިފައިވާނެއެވެ  
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ދިވެހާިރްއޭޖގެ އެއަރލައްިނ ތްައ ކުރިއުަރވައި ޭބުރގެ 
އިތުުރ މްަނޒްިލ ތަކްަށ ަދތުުރ ކުުރމުގެ މަގު ފަހި 

ކްޮށދުިންނ.
ރާއްޖޭގެ ދެ އެއަރލައިން ކަމަށްވާ މެގަމޯލްޑިވްސް 

އާއި މޯލްޑިވިއަން އިން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރާ ދަތުރު 
ތަށް ފުޅާ ކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި ރާއްޖެއަށް ގެނެވޭ 

ޓްއަރިސްޓުންގެ އަދަދު އިތުރު ކުރުމުގޮތުން، ޗައިނާގެ 
އިތުރުން އިންޑިއާގެ މަންޒިލް ތަކަށް ދަތުކުރަން 
ނިންމުމާއެކު އެކަމަށް މަގު ފަހި ކުރުމުގެ ގޮތުން 

އެމަންޒިލް ތަކަށް ދަތުރު ކުރެވޭ ގޮތަށް އެއަރލައިންތަށް 
ޑެޒިގްނޭޓް ކުރެވުނެވެ  

2016 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ އެއަރލައިން ތަކުގެ 
ދަތުރުތަށް ފުޅާކުރުމަށް މަގު ފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން ދަތުރު 
ކުރަން މެގަ މޯލްޑިވްސް އެއަރލައިނަށް އިންޑިއާގެ ނިއު 

ދިއްލީ އަދި ސްރީލަންކާގެ ކޮލަންބޯ ކަނޑައެޅުނެވެ  
އަދި މޯލްޑިވިއަން އެއަރލައިނުން  2016 ވަނަ އަހަރު  

ޗައިނާގެ ޗެންޑޫ އަށް ވަނީ ދަތުރުތައް ފަށާފައެވެ  
މީގެ އިތުރުން، ހެލިޖެޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހެލިކޮޕްޓަރ އޮޕަރޭޝަން 
ފެށުމަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލް ދިރާސާކުރުމަށް 

ފަހު 2016 ޑިސެމްބަރ 15 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ “ނޯ 
އޮބްޖެކްޝަން ލެޓަރ” އެ ކުންފުންޏަށް ދޫކުރެވިފައެވެ 
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އްިނާސނީ ވީަސލަތްތްައ
އޮތޯރިޓީގެ އިންސާނީވަސީލަތްތައް ކުރިއެރުވުމަށް 

ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވި 2016 ވަނަ އަހަރު 
ނިމުނު އިރު އޮތޯރިޓީގެ ހުރިހާ އިންސްޕެކްޓަރުންވަނީ 
އައިކެއޯއިން ލާޒިމުކުރާ ތަމްރީނު ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ  

މި ޓްރެއިނިން ސްކީމްގެ ތެރެއިން ކުރުމުއްދަތުގެ 
ކޯސްތައް ހިންގުނެވެ  އަދި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑެތި 

އޯގަނައިޒޭޝަންތަކުގައި އޮޑިޓްކުރުމުގެ އަމަލީ ތަޖުރިބާ  
ދެވުނެވެ 

ޓްރެއިނިންއަށް ހިނގާ ޚަރަދު އެންމެ ހެޔޮގޮތުގައި 
ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި، ރާއްޖޭންބޭރަށް މުވައްޒަފުން 

ފޮނުވުމުގެ ބަދަލުގައި 12 ކޯހެއް ރާއްޖޭގައި ބާއްވައި 
55 ޓްރެއިނިން ފުރުޞަތު މުވައްޒަފުންނަށް ދެވުނެވެ  

މި ކޯސްތައް ޖޭ އޭ އޭ ފަދަ ދުނިޔޭގެ އެންމެ 
ކުރިއަރައިފައިވާ ޓްރެއިނިން އޯގަނައިޒޭޝަންތައް 

މެދުވެރިކޮށް ބޭއްވުނެވެ 

ތަމްރުީނ ދުިނމުގެ ިސާޔަސތު 
މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމަކީ މޯލްޑިވްސް 

ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ އިން އަބަދުވެސް 
އަހައްމިއްޔަތުކަންދޭ ކަމެކެވެ  މި ގޮތުން، 2016 
ވަނަ އަހަރުވެސް 18 ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގައާއި 

17 ކޮންފަރެންސް/ބައްދަލުވުންތަކުގައި ސީ އޭ އޭ ގެ 
މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކޮށްފައިވެއެވެ 

އެފިޝެންޓް ޯއގަނައިޒޭޝަން 3
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ްސޕްޮނަސރކުރި 
ފާަރތް

މުވްައޒަފްުނގެ 
އަަދުދ މްުއަދތު ތަމްރުީނގެ ަންނ

ސީ އޭ އޭ 4 7   -   10 މާރިޗު 2016 އިންސިޑެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޓްރެއިނިނގް ސެޝަން 3

ސީ އޭ އޭ 1 13   -   16 މާރިޗު 2016 އިންސިޑެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޓްރެއިނިނގް ސެޝަން 3

ސީ އޭ އޭ 1 13   -   17 ނޮވެންބަރު 2016 އެރޮޑްރޯމް ސެޓިފިކޭޝަން އެންޑް އެނެކްސް 14 ސެޝަން 1

ސީ އޭ އޭ 3 20   -   24 ނޮވެންބަރު 2016 އެރޮޑްރޯމް ސެޓިފިކޭޝަން އެންޑް އެނެކްސް 14 ސެޝަން 2

ސީ އޭ އޭ 3 27 ނޮވެންބަރު – 1 ޑިސެންބަރު 
2016

ޑޭންޖަރަސް ގޫޑްސް ޓްރެއިނިންގ

ސީ އޭ އޭ 9 3   -   4 އޮކްޓޫބަރު 2016 ސްޓޭޓް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް – ޑާޓާ އެނެލިސިސް އެންޑް 
އެސް ޕީ އައި – ސެޝަން 1

ސީ އޭ އޭ 4 5   -   6 އޮކްޓޫބަރު 2016 ސްޓޭޓް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް – ޑާޓާ އެނެލިސިސް އެންޑް 
އެސް ޕީ އައި – ސެޝަން 2

ސީ އޭ އޭ 4 20  -  22 ސެޕްޓެންބަރު 2016 ހިއުމަން ފެކްޓާރސް މެއިންޓަނެންސް ކޯސް

ސީ އޭ އޭ 11 6   -   9 ނޮވެންބަރު 2016 އީ ޔޫ ރޭމްޕް އިންސްޕެކްޝަން ކޯސް

ސީ އޭ އޭ 5 25  -  27 ސެޕްޓެންބަރު 2016 އިއާސާ އައި އާރ ޕާޓް 66/147 ކޯސް

ސީ އޭ އޭ 5 20   -   24 ނޮވެންބަރު 2016 އިއާސާ އައި އާރ ޕާޓް 145/އެމް ކޯސް

ސީ އޭ އޭ 5 16   -   19 އޮކްޓޫބަރު 2016 އޮޑިޓް ޓެކްނިކްސް ކޯސް
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ދިވެހާިރްއޭޖްނ ޭބުރގައި ޭބްއުވުނ ތަމްރުީނ ޕޮްރގާްރމްތްައ

ޭބްއުވުނތްަނ
ްސޕްޮނަސރކުރި 

ފާަރތް
މުވްައޒަފްުނގެ 

އަަދުދ
މްުއަދތު ތަމްރުީނގެ ަންނ

ބެންކޮކް، ތައިލެންޑް ސީ އޭ އޭ 1 6   -   9 މާރިޗު 
2016

ވޯކްޝޮޕް އޮން ރެއިސިންގ އެވެއަރނެސް 
އެންޑް ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ އޮން އެޑްވާންސް 

ޕެސެންޖަރ އިންފޮމޭޝަން
ބެންކޮކް، ތައިލެންޑް ސީ އޭ އޭ 1  22   -   18

އޭޕްރީލް 2016
އައިކާއޯ ރީޖަނަލް ވޯކްޝޮޕް އޮން އެނެކްސް 

14، ވޮލިއުމް 11   -   ހެލިޕޯޓްސް

ސިންގަޕޫރު ސީ އޭ އޭ 1 4   -   8 ޖުލައި 
2016

ވޯކްޝޮޕް އޮން އޭވިއޭޝަން ލޯ ޓްރެއިނިންގ 
ޕްރޮގްރާމް

ބެންކޮކް، ތައިލެންޑް ސީ އޭ އޭ 1 12   -   14 ޖުލައި 
2016

އައިކާއޯ ވޯކްޝޮޕް އޮން އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން 
އޮފް އެރޮޑްރޯމް އޮޕަރޭޝަނަލް ޕްރޮސީޖަސް ޓު 

އެންހޭންސް އެރޯޑްރޯމް ސެޓިފިކޭޝަން
ސިންގަޕޫރު ސީ އޭ އޭ 1 14 - 20 އޮގަސްޓު 

2016
ސީ އެސް ޕީ އިމަޖެންސީ މެނޭޖްމަންޓް ވޯކްޝޮޕް

ވިއެޓްނާމް ސީ އޭ އޭ 1 4   -   8 އޭޕްރީލް 
2016

އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ސްޕެޝަލް ކޮލިޓީ 
ކޮންޓްރޯލް ވޯކްޝޮޕް
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އޮތޯރިޓީން ފޯރުކޮށްދެވުނު ޚިދުމަތްތައް

ޭބްއުވުނތްަނ
ްސޕްޮނަސރކުރި 

ފާަރތް
މުވްައޒަފްުނގެ 

އަަދުދ
މްުއަދތު ތަމްރުީނގެ ަންނ

މާލެ، 
ދިވެހިރާއްޖެ

ސީ އޭ އޭ 5 14  -  25 ފެބްރުވަރީ 
2016

2 ވަނަ އިއާސާ ޕާޓް އެއަރ އޮޕްރޭޝަންސް 
އެންޑް އެއަރކްރޫ ވޯކިންގ ގްރޫޕް މީޓިންގ

ކޮލޮމްބޯ، ސްރީ 
ލަންކާ

ސީ އޭ އޭ 2 17  -  18 ފެބްރުވަރީ 
2016

15 ވަނަ އެސް އޭ އާރ އޭ އެސް ޓީ މީޓިންގ 
އޮފް ކޮސްކެޕް  -  އެސް އޭ

ކޮލޮމްބޯ، ސްރީ 
ލަންކާ

ސީ އޭ އޭ 2 27 ފެބުރުވަރީ – 2 
މާރިޗް 2016

ވޯޓަރ އެރޮޑްރޯމް ސްމޯލް ވޯކިންގ ގްރޫޕް 
މީޓިނގް

ބެންކޮކް، 
ތައިލެންޑް

ސީ އޭ އޭ 1 28 މާރޗް – 1 
އޭޕްރީލް 2016

އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ރީޖަނަލް އޭވިއޭޝަން ސޭފްޓީ 
)APRAST/8( ްޓީމްގެ 8 ވަނަ ބައްދަލުވުނ

ސިންގަޕޫރ ސީ އޭ އޭ 1 19 - 21 އޭޕްރީލް 
2016

އިންޓަރނޭޝަނަލް އެކްސިޑެންޓް 
އިންވެސްޓިގޭޝަން )އައި އޭ އައި( ފޯރަމް

ކޮލޮމްބޯ، ސްރީ 
ލަންކާ

ސީ އޭ އޭ 3 1 – 5 އޮގަސްޓް 
2016

53 ވަނަ ކޮންފަރެންސް އޮފް ޑިރެކްޓަރސް 
ޖެނެރަލް އޮފް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން، އޭޝިއާ 

އެންޑް ޕެސިފިކް ރީޖަން

ބެންކޮކް، 
ތައިލެންޑް

ސީ އޭ އޭ 1 23 - 25 މޭ 2016 އޭ އޯ ޕީ ވޯކިންގ ގްރޫޕްގެ ބައްދަލުވުން

ކަތަމަންޑޫ، 
ނޭޕާލް

އެމް އޭ ސީ އެލް 1 1  -  2 ޖޫން 2016  9 ވަނަ ނޭޝަނަލް ކޯޑިނޭޓަރސް މީޓިންގ އޮފް 
ކޮސްކެޕް  -  އެސް އޭ

ބެންކޮކް، 
ތައިލެންޑް

ސީ އޭ އޭ 1 6  -  10 ޖޫން 
2016

ޔޫރަޕިއަން ކޯޑިނޭޝަން ސެންޓަރ ފޯ 
އެކްސިޑެންޓް  އެންޑް އިންސިޑެންޓް  

ސިސްޓަމް )އިކިއާސް( ކޯސް

ކްޮނފެަރްންސ އަދި ބްައަދުލުވްނތްައ
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ބެންކޮކް، 
ތައިލެންޑް

ސީ އޭ އޭ 1 13  -  16 ޖޫން 
2016

ޔޫރަޕިއަން ކޯޑިނޭޝަން ސެންޓަރ ފޯ 
އެކްސިޑެންޓް  އެންޑް އިންސިޑެންޓް  

ސިސްޓަމް )އިކިއާސް( އިންޑް  -  ޔޫސަރ 
ކޯސް

މާލެ ސީ އޭ އޭ 5 22 - 24 އޯގަސްޓް 
2016

5 ވަނަ ސާރި ގެ 21 ވަނަ ވޯކިންގ ގްރޫޕް 
ބައްދަލުވުން

ބެންކޮކް، 
ތައިލެންޑް

ސީ އޭ އޭ 1 5 - 8 ސެޕްޓެންބަރު 
2016

އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ނެވިގޭޝަން ޕްލޭނިންގ އެންޑް 
އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ރީޖަނަލް ގްރޫޕްގެ 27 ވަނަ 

ބައްދަލުވުން

މޮންޓްރިއަލް، 
ކެނެޑާ

ސީ އޭ އޭ 2 27 ސެޕްޓެންބަރު – 7 
އޮކްޓޫބަރު 2016

އައިކާއޯ ޖެނެރަލް އެސްމްބްލީގެ 39 ވަނަ 
ސެޝަން

މާލެ ސީ އޭ އޭ 2 1 - 21 ޖުލައި 2016 ކޮސްކެޕް  -  އެސް އޭ ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީގެ 
ބައްދަލުވުން

މޮންޓްރިއަލް، 
ކެނެޑާ

ސީ އޭ އޭ 1 15 - 17 ނޮވެންބަރު 
2016

12 ވަނަ ސީމްޕޮސިއަމް އެންޑް އެގްޒިބިޝަން 
އޮން ދި އައިކާއޯ ޓްރެވެލަރ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން 

ޕްރޮގްރާމް )ޓްރިޕް(
ބެންކޮކް، 
ތައިލެންޑް

ސީ އޭ އޭ 1 31 އޮކްޓޫބަރ – 4 
ނޮވެންބަރު 2016

އޭޝިއާ ޕެސިފިކް  ރީޖަނަލް އޭވިއޭޝަން ސޭފްޓީ 
ޓީމްގެ 9 ވަނަ ބައްދަލުވުން

މާލެ ސީ އޭ އޭ 5 5 - 7 ޑިސެންބަރު 
2016

ސާރިގެ 21 ވަނަ ވޯކިންގ ގްރޫޕްގެ 6 ވަނަ 
ބައްދަލުވުން
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2016 ވަނަ އަހަރު ހިނގާފައިވާ އެކްސިޑެންޓް އަދި 
އިންސިޑެންޓްތައް

2016 ވަނަ އަހަރު  261 އިންސިޑެންޓް ހިނގާފައިވީނަމަވެސް އެއްވެސް ސީރިއަސް އިންސިޑެންޓެއް އަދި 
އެކްސިޑެންޓްއެއް ހިނގާފައެއްނުވެއެވެ  މީގެ ތެރެއިން 125 އިންސިޑެންޓް ތަހުގީގުކޮށް ނިންމާފައިވެއެވެ 

 
2016 ވަނަ އަހަރުގައި މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވާ އެކްސިޑެންޓްތަކުގެ ތަފުސީލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ 

އެކިްސޑްެނޓް

8 ޖުލައި 2015 ގައި ކޮމަންޑޫ ރިސޯޓުން ކުރެއްދޫ ރިސޯޓަށް ދަތުރު ކުރި 8Q - MAN ކުރެއްދޫ ރިސޯޓަށް 
ގޮސް  ޖެއްސުމުގެ ތެރޭގައި  ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއް ދިމާވެ ހިނގި އެކްސިޑެންޓް ތަހުގީގުކޮށް، އެއާ ގުޅޭ 

ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށް 28 ޑިސެންބަރު 2016 ގައި ވަނީ ނެރެފައެވެ 
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2016 ވަނަ އަހަރުގެ ބައިނަލް އަޤްވާމީ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން 
ދުވަސް )އައިކާޯއ ޑޭ( ފާހަގަކުރުން

2016 ވަނަ އަހަރުގެ ބައިނަލް އަޤްވާމީ ސިވިލް 
އޭވިއޭޝަން ދުވަސް )އައިކާއޯ ޑޭ( ފާހަގަ ކުރުމުގެ 

ގޮތުން މި އޮތޯރިޓީން އިސްނަގައިގެން އިންޑަސްޓްރީގެ 
އެހެން ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ވަނީ ތަފާތު ގިނަ 

ކަންތައްތަކެއް ހިންގިފައެވެ  އެގޮތުން 7 ޑިސެންބަރު 
2016 ގައި ދަރުބާރުގޭގައިވަނީ މިދުވަސް ފާހަގަ 
ކުރުމަށްޓަކައި ޑިނަރ ނައިޓެއް ބާއްވާފައެވެ  މި 

ޑިނަރ ނައިޓްގައި ރާއްޖޭގައި ހުރިހާ އެއަރ ލައިން 
ތަކާއި ޓިކެޓް އެޖެންސީތަކާއި އޭވިއޭޝަންއާ ގުޅުންހުރި 

ޚިދުމަތްދޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކާއި ދައުލަތުގެ ބައެއް 
އިސްވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ  އަދި 

އޮތޯރިޓީގެ ހިންގެވުމާ ހަވާލުވެ ވަޑައިގެން ހުންނެވި 
މިނިސްޓަރ އަލްފާޟިލް މޫސާ ޒަމީރާއި، މި އޮތޯރިޓީގެ 

ބޯޑުގެ ޗެއަމަން އަދި ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ވާހަކަފުޅު 
ދެއްކެވިއެވެ  މީގެ އިތުރުން 22 ޑިސެންބަރު 

2016 ވަނަ ދުވަހު އިސްކަންދަރު މައިޒާނުގައިވަނީ 
އިންޑަސްޓްރީގެ ފަރާތްތަކުގެ އެހީއާއެކު ކުޑަކުދިންގެ 
ހަވީރެއްވެސް ބާއްވާފައެވެ  އެގޮތުން މި ހަވީރުގައި 

އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސާރވިސަސް ލިމިޓެޑްއިން ވަނީ 
އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވެފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލަމެވެ 
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މި އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމުގައި ގިނަ 
ފަރާތްތަކެއްގެ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ލިބިފައިވެއެވެ  މި 
ފަރާތްތަކަށް ޙައްޤު ޝުކުރު ދެންނެވުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ލިބޭ އުފަލެކެވެ 

މި ގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ މިދާއިރާ ތަރައްޤީ ކުރުމަށް 
ސަރުކާރުން ބަހައްޓަވާ ސަމާލުކަމާއި ދެއްވާ އިރުޝާދަށްޓަކައި 

ރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް 
ޢަބްދުهللا ޔާމިނަށާއި ދިވެހި ސަރުކާރަށް ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ  

އަދި އޮތޯރިޓީ ހިންގެވުމާއި ޙަވާލުވެ ހުންނެވި މިނިސްޓަރ 
އަލްފާޟިލް މޫސާ ޒަމީރު ދެއްވަމުންގެންދަވާ ލަފަޔާއި 
އިރުޝާދު ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ފާހަގަކޮށް އިޚްލާޞްތެރި 

ކަމާއެކު މިނިސްޓަރަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ  މީގެ އިތުރުން، 
މި އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ 
މައިގަނޑު އަޞްލަކީ އޮތޯރިޓީގެ ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުންގެ 
ހިވާގިކަމާއި، ކަމަށް ކަމޭހިތްތެވުމާއި މަސައްކަތުގެ މާޙައުލު 

އެކުވެރިކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދިއުމާއި 
އޮތޯރިޓީގެ ތަރައްޤީއަށް އެބޭފުޅުން ދެއްވާ ސަމާލުކަމާއި ދައްކާ 
ހިތްވަރުކަން ފާހަގަކޮށް، އޮތޯރިޓީގެ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ 

އެންމެހައި ވެރިންނާއި އެންމެހާ  ހީވާގި މުވައްޒަފުންނަށް 
ވަރަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް އަދާކުރަމެވެ 

ރިޯޕޓް ނިންމުން 
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ވެލާނާގެ، 11 ވަނަ ފަންގިފިލާ،

އަމީރުއަޙުމަދު މަގު، މާލެ، 20096

ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން:  3324983 960+                     

ފެކްސް: 3323039 960+ 

 civav@aviainfo.gov.mv :ްއީމެއިލ

www.caa.gov.mv

ޯމލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ޮއޯތރިޓީ


