މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ޮއތޯރިޓީ | އަހަރީ ރި ޯޕޓް 2102

ފިހުރިސްތު
#

ޞަފުޙ

ތަފުޞީލު

ރިޕޯޓް ފެށުން ...............................................................................................

2

1

އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވްގެ ބަޔާން ..........................................................

3

2

މޯލްޑިވްސް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ތަޢާރަފު ..........................................

5

3

މޯލްޑިވްސް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑު ...............................................

5

4

އޮތޯރިޓީގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު ........................................................................

5

5

އޮތޯރިޓީން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނުތައް ........................................................

6

6

އޮތޯރިޓީގެ އިދާރާ ހިންގުން .......................................................................

7

7

އޮތޯރިޓީ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު .......................................................................

7

8

އޮތޯރިޓީން ފޯރުކޮށްދެވުނު ޚިދުމަތްތައް

....................................................

8

9

އެއާރކްރާފްޓް އެކްސިޑެންޓްސް އަދި އިންސިޑެންޓްސް ......................................

13

 2012 10ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ޕްރޮޖެކްޓުތައް ....................................

14

 2012 11ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު އެއްބަސްވުންތައް ..............................................

14

 12ރިޕޯޓް ނިންމުން ....................................................................................

16

 13ޖަދުވަލު  01އިން  07އަށް ....................................................................

17

އޮތޯރިޓީގެ އޮޑިޓް ކުރެވިފައިވާ ހިސާބުތައް

|1

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ޮއތޯރިޓީ | އަހަރީ ރި ޯޕޓް 2102
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މޯލްޑިވްސް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2012މޯލްޑިވްސް
ސިވިލްއޭވިއޭޝަން 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  2012ވަނަ
އަހަރު މި އޮތޯރިޓީ ހިނގާދިޔަގޮތުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓެވެ.
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 .0އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވްގެ ބަޔން
 2012ވަނަ އަހަރަކީ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ ހިންގުމުގައި ގިނަ އަދި ދަތި އުނދަގޫ ގޮންޖެހުންތަކާ
ކުރިމަތިލާންޖެހުނު އަހަރެއް ނަމަވެސް 2012 ،ވަނަ އަހަރު ނިމިގެން ދިޔައީ އެ ގޮންޖެހުންތަކަށް
ޙައްލުތަކެއް ލިބި އެކަށީގެންވާ ކާމިޔާބީތަކާއި އެކުގައެވެ.
އޮތޯރިޓީގެ އެންމެ މުހިންމު ރައުސުލްމާލަކީ މުވައްޒަފުންކަމާމެދު ޝައްކެއް ނެތެވެ .އެހެންކަމުން އޮތޯރިޓީގެ
ވާޖިބުތަކާއި ޒިންމާތަކާއި މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ފަންނީ މުވައްޒަފުން ރިޓެއިން ކުރުމާއި ރެކްރޫޓް
ކުރުން އެއީ  2012ވަނަ އަހަރު އޮތޯރިޓީއަށް ދިމާވި އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމެވެ 2012 .ވަނަ އަހަރަކީ
އޮތޯރިޓީގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަންނީ މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު އެންމެ ދައްވި އެއް އަހަރެވެ .ނަތީޖާއެއްގެ
ގޮތުން އޭވިއޭޝަން ސިނާޢަތް ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން
ޔަޤީން ކުރުމުގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގިފައިވަނީ ބޮޑެތި ދަތިތަކާއެކުގައިކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
އޮތޯރިޓީގެ ކަންތައްތައް ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑު ޗެއާމަންއާއި ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުން އަދި
މުވައްޒަފުން ކޮށްފައިވާ ބުރަ މަސައްކަތަށް ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ދެއްވި އެއްބާރުލުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ
ގޮތުން އަ ހަރު ނިމުނީ އޮތޯރިޓީއަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ މުވައްޒަފުން ރެކްރޫޓް ކުރެވޭނޭ ގޮތް ހަމަޖެހި
އެމަސައްކަތް

އެގޮތުން

ފެށިފައިވަނިކޮށެވެ.

2013

ވަނަ

އަހަރު

ދާއިމީ

މުވައްޒަފުންގެ

ގޮތުގައި

ޕައިލެޓުންނާއި މެއިންޓެނަންސް އިންޖިނިއަރުން އަދި އެރޮޑްރޯމްއާއި އޭ.ޓީ.އެމް ދާއިރާއިން މުވައްޒަފުން
ރެކްރޫޓް ކުރެވުނެވެ.
މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ސިނާއަތް ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީކުރުމަށް އަދި ޚާއްސާކޮށް އޮތޯރިޓީ ހިންގުމަށް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވަމުން ގެންދަވާ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ފާހަގަކޮށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު
ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ.

އަދި

އޮތޯރިޓީ

ހިންގުމަށް

ދެއްވަމުންގެންދަވާ

ސަމާލުކަމާއި

އަގުހުރި

އިރުޝާދުތަކަށްޓަކައި އޮތޯރިޓީގެ މިނިސްޓަރަށް ޚާއްސަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަމެވެ .ހަމަ މިއާއެކު އޮތޯރިޓީގެ
ޤާނޫނު ފާސްކުރުމަށް އަގުހުރި މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވިކަމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި
މެމްބަރުންނަށް ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ.
އޮތޯރިޓީގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް ވަޞީލަތްތައް ތަނަވަސް ކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތުގައި އޮތޯރިޓީގެ
ހީވާގި މުވައްޒަފުން ދެއްވި އެއްބާރުލުން ޝުކުރުވެރިކަމާއި އުފަލާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ .އަދި އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑު
ޗެއާމަންއާއި ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުންނާއި އޮތޯރިޓީ ހިންގުމާ ޙަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ މިނިސްޓަރުން ދެއްވި
އަގުހުރި

އިރުޝާދާއި

ކޮށްދެއްވި

މަސައްކަތް

ފާހަގަކޮށް

ޚާއްޞަ

އިޚުލާޞްތެރިކަމާއެކު

ޝުކުރެއް

އަދާކުރަމެވެ .އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވެނީ އިންޑަސްޓްރީގެ ފަރާތުން ލިބޭ އެހީތެރިކަމާ
އެއްބާރުލުމާ އެކުގައެވެ .ބޭނުންވާ ޓްރެއިނިންގތަކާއި ފަންނީ ލަފާ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އިންޑަސްޓްރީގެ
ފަރާތުންނާއި

ބައިނަލްއަޤުވާމީ

މުއައްސަސާތަކުން

ލިބިފައިވާ

އެހީތެރިކަން

މި

ފާހަގަ

ކުރަނީ

ޝުކުރުވެރިކަމާއެކުއެވެ.
 2012ވަނަ އަހަރަކީ ދިވެހި ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ސިނާޢަތުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދިފައިވާ
އަހަރެކެވެ .އެގޮތުން ވައިގެމަގުން ދަތުރުކުރި ފަސިންޖަރުންގެ ޢަދަދުވަނީ އިތުރުވެފައެވެ .ޖުމްލަ 61
އެއާކްރާފްޓް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާއިރު 2012 ،ވަނަ އަހަރަކީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އޮޕަރޭޓަރުންވެސް ދަތުރު
ފަތުރުގެ ޙަރަކާތްތައް އިތުރު ކުރި އަހަރެކެވެ .އެގޮތުން ފްލައިންގ ސްކޫލް ،މެގަ މޯލްޑިވްސް އަދި ޤައުމީ
އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަނުން މުޅިން އާ މަރުކާގެ ބޯޓުތައް ރާއްޖެއަށް ގެނެސް އޮޕަރޭޓްކުރަން ފެށިއެވެ .މީގެ
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އިތުރުން ޑީ.އެޗް.ސީ  6މަރުކާގެ  400ސީރީސް ބޯޓު އެންމެ ފުރަތަމަ އުދުހެންފެށި ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި
ރާއްޖެ ހިމެނެއެވެ .އެއާއެކު ޑީ.އެޗް.ސީ  6މަރުކާގެ އެންމެ ބޮޑު ފްލީޓް އޮތް ޤައުމަކީވެސް ދިވެހިރާއްޖެއެވެ.
ވިލާ އެއާގެ ފަރާތުން އެތެރޭގެ އުދުހުންތައް ފުޅާކުރިއިރު ،މޯލްޑިވިއަންގެ ފަރާތުން ބައިނަލްއަޤުވާމީ އާ
މަންޒިލުތަކަކަށް ދަތުރު ކުރަންފެށިއެވެ .އަދި ދިވެހި އެއާލައިންއެއް ކަމުގައިވާ މެގަ މޯލްޑިވްސްގެ ދަތުރުތައް
އިތުރުވެގެންދިޔަކަން ފާހަގަކުރަމެވެ 2012 .ވަނަ އަހަރު ޑޮމެސްޓިކް އެއަރޕޯޓްތައްވެސް އިތުރުވެ އެތެރޭގެ
އުދުހުންތައްވެސް އިތުރުވެ ދިވެހިންނާއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތަށް ކުރިއެރުން ލިބުނެވެ.
މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާގައި ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ޔަޤީން ކުރުމުގެ ޙަރަކާތްތަކުގައި 2012
ވަނަ އަހަރު އޮތޯރިޓީގެ މެނޭޖްމަންޓުން ޙާޞިލުކުރަން ބޭނުންވި ބައެއް ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލު ނުވި
ނަމަވެސް މުސްތަޤުބަލުގައި އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ފުޅާކޮށް އިތުރުކޮށް މުޅި ސިނާޢަތުގެ ހުރިހާ
ޙަރަކާތެއްގައި ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން އިތުރު ކުރުމަށް އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ މަސައްކަތް ކުރާނަމެވެ.
އެގޮތުން  2013ވަނަ އަހަރުގެ އަމާޒުތަކަކީ  2010ވަނަ އަހަރު އިކާއޯއިން ކުރި އޯޑިޓުގެ އަލީގައި
އިތުރަށް ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ރަނގަޅު ކުރުމާއެކު 2013 ،ވަނަ އަހަރަށް ޝެޑިއުލް
ކުރެވިފައިވާ އިކާއޯ އޯޑިޓަށް ތައްޔާރުވެ ،ހުރިހާ ދާއިރާއަކުންވެސް އަސާސީ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރުމާއެކު
ދައު ލަތުގެ މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ސިޔާސަތާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ހަރުދަނާ ސްޓްރެޓެޖިކް
އެކްޝަން ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލައި ޢަމަލުކުރަން ފެށުމެވެ.
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ޯ .2މލްޑިވްސް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ތަޢރަފު
މިއޮތޯރިޓީއަކީ ޖެނުއަރީ  2012ގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު( 2/2012:މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން
އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައަޅައި،
މަދަނީ ވައިގެދަތުރުފަތުރާބެހޭ އެންމެހާ ޤަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި ހަމަތައް ކަނޑައަޅައި ،އެކަންކަން
ރާވައި ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި އުފައްދާފައިވާ ،ސިވިލް ސަރވިސް ގައި ނުހިމެނޭ ދައުލަތުގެ އިދާރާއެކެވެ .އަދި
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.

ޯ .3މލްޑިވްސް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ޯބޑް
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2012މޯލްޑިވްސް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ ފަސްވަނަ ބާބުގެ
ދަށުން އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު އެކުލެވިގެންވަނީ  5މެމްބަރުން ގެ މައްޗަށެވެ .އެއީ ބޯޑުގެ
ޗެއަރމަން ،އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ،އަދި އިތުރު  3ޑިރެކްޓަރުންނެވެ 2012 .ވަނަ އަހަރު
ނިމުނުއިރު އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑަށް ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ އައްޔަންކުރަށްވާފައިވާ ޑިރެކްޓަރުން ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.
.1

ބޯޑު ޗެއާމަން

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ފައިޞަލް ،ހ .އަތިރީގެ ،މާލެ

.2

އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް

އަލްފާޟިލް ހުސައިން ޖަލީލު ،އާރާމުގެ ،ސ .ފޭދޫ

.3

ޑިރެކްޓަރ (އޭވިއޭޝަން ދާއިރާއިން)

އަލްފާޟިލް އަހުމަދު އަލިމަނިކު ،ގ.ވިޔަވަތި ،މާލެ

.4

ޑިރެކްޓަރ (ވިޔަފާރި ދާއިރާއިން)

އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ސައީދު ،ސައިމާގެ ،ގއ.ދެއްވަދޫ

.5

ޑިރެކްޓަރ (ޤާނޫނީ ދާއިރާއިން)

އަލްފާޟިލް

މުހައްމަދު

ނިޒާމް،

ފުނަމާގެ،

ބ.ދަރަވަންދޫ

 .4އޮތޯރިޓީގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު
ޤާނޫނު ނަންބަރު( 2/2012 :މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން މި އޮތޯރިޓީ
އާއި ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
-

އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު ނުވަތަ އެހެން ޤާނޫނަކުން އޮތޯރިޓީ ކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކުރާ މަދަނީ
ވައިގެދަތުރުފަތުރުގެ ކަންކަންކުރުން؛
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2001ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން
މިނިސްޓްރީން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުން؛
ރޭވުންތެރިކަމާއެކު ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަނީ ވައިގެދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު
ތަރައްޤީކޮށް ،ކުރިއެރުވުން؛
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-

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؛
ދިވެހިރާ އްޖޭގެ މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޞިނާޢަތުގައި ހަމަހަމަ އަދި ވާދަވެރި ވެއްޓެއް
ޤާއިމުކޮށް ،އެ ޞިނާޢަތު ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީކުރުން؛
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ވިޔަފާރީގެ ވާދަވެރިކަމާ ދެކޮޅު ކަންތައްތައް
ހުއްޓުވުން؛
މަދަނީ

ވައިގެ

ދަތުރުފަތުރާ

ބެހޭގޮތުންނާއި،

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؛
މަ ދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޞިނާޢަތާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން ޢާންމުންނަށް މަޢުލޫމާތު
ފޯރުކޮށްދީ އިރުޝާދު ދިނުން.

 .5އޮތޯރިޓީން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޤނޫނުތައް
އޮތޯރިޓީގެ މައްސޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
 2/2012 5.1މޯލްޑިވްސް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު
މިޤާނޫނު ތަސްދީޤު ކުރެވިފައިވަނީ  11ޖެނުއަރީ  2012ގައެވެ .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.
 2/2001 5.2ދިވެހި ރާއްޖޭގެ މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު
މި ޤާނޫނު ތަސްދީޤު ކުރެވިފައިވަނީ  11ޖެނުއަރީ  2001ގައެވެ .މިޤާނޫނަކީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަދަނީ
ވައިގެ އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި ،ދުއްވުމާއި ،މަދަނީ އެއަރޮޑްރޯމް ހެދުމާއި ،ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި،
ހިންގުމާއި ،ބޭނުންކުރުމާއި ،މަދަނީ ވައިގެ އުޅަނދާއި ،އެއަރޮޑްރޯމްތަކާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ކަންތައްތަކާއި،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތާއި ،މި އެންމެހައި ކަންކަމާބެހޭ ޤާނޫނެވެ.
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 .6 6އޮތޯރިޓީގެ އިދރ ހިންގުން
އޮތޯރިޓީގެ އިދާރީ އޮފީސް ހިންގަމުންދަނީ ވެލާނާ ބިލްޑިންގ  11ވަނަ ފަންގިފިލާގައެވެ .އޮތޯރިޓީގެ
ޤާނޫނުގައި ވާގޮތުގެ މަތިން ،އޮތޯރިޓީ ދުވަހުން ދުވަހަށް ހިންގުމާއި އޮތޯރިޓީ ތަމްސީލްކުރާ އެންމެ
އިސްފަރާތަކީ އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވްއެވެ 2012 .ވަނަ އަހަރު އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވްގެ
މަޤާމުގައި ހުންނެވީ އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޖަލީލް އެވެ .އޮތޯރިޓީގެ ކޮންމެ ސެކްޝަނެއް ހިންގުމުގެ
އެންމެހާކަންކަން ކުރަމުން އަންނަނީ އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑާއި ޗީފް އެގްޒެކެޓިވްގެ ލަފާގެ މަތިން އެސެކްޝަނެއްގެ
އެންމެ އިސްވެރިޔާއެވެ.
2012ވަނަ އަހަރު އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުންދިޔައީ ހަ ސެކްޝަނަކަށް ބަހާލެވިގެންނެވެ .އެއީ :
-1

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ފައިނޭންސް ސެކްޝަން

-2

ފްލައިޓް އޮޕަރޭޝަންސް ސެކްޝަން

-3

އެއަރ ޓްރާންސްޕޯޓް ސެކްޝަން

-4

އެއަރ ވާރދިނަސް ސެކްޝަން

-5

އެއަރ ނެވިގޭޝަން އެންޑް އެރޑްރޯމް ސެކްޝަން

-6

ލީގަލް ސެކްޝަން
ޤާނޫނު ނަންބަރު( 2/2012 :މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން

 11ޖެނުއަރީ  2012ގައި އޮތޯރިޓީ އުފެދުނުއިރު އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ތިބީ 24
މުވައްޒަފުންނެވެ.
އޮތޯރިޓީ އުފެދުމާއެކު ޤާނޫނުގެ އަށްވަނަ ބާބުގެ  46ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތުގެ މަތީން ސިވިލް އޭވިއޭޝަން
ޑިޕާޓްމަންޓުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންއައި ހުރިހާ މުވައްޒަފުން އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެހި
އޮނިގަނޑުގައިވާ ގޮތަށް މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ވަނީ އައްޔަނުކުރެވިފައެވެ.

 .7 6އޮތޯރިޓީ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2012މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު)ގެ  29ވަނަ މާއްދާގައި
"ސިވިލް އޭވިއެޝަން ފަންޑު" ގެ ނަމުގައި ފަންޑެއް ޤާއިމުކުރަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި
ޤާނޫނުގެ  31ވަނަ މާއްދާގައި އޮތޯރިޓީން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ކުރާނީ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން
ފަންޑުން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2012މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު)ގެ  29ވަނަ މާއްދާގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ސިވިލް އޭވިއެޝަން ފަންޑު" ޤާއިމު ކުރުމަށް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީން މިހާތަނަށް
ވަރަށް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.
މިގޮތުގެމަތީން އެޓަރނީޖެނެރަލް އާއި މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސްއާއި އެކިފަހަރުމަތިން މަޝްވަރާކުރެވި
 2012އޮގަސްޓް  8ގައި "ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ފަންޑު"ގެ ނަމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގައި
ޓްރަސްޓްފަންޑެއް ހުޅުވުނެވެ .އަދި އޮތޯރިޓީއަށް ލިބޭ ފައިސާ މި ފަންޑަށް ޖަމާކުރަން ފެށުނެވެ.
ނަމަވެސް 2012 ،ވަނަ އަހަރު އަދި  2013ވަނަ އަހަރު ފެށުނު އިރު އޮތޯރިޓީގެ ފައިސާއާބެހޭ ހުރިހާ
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މުޢާމަލާތެއްގެ ލިޔެކިޔުންތައް ބަލަހައްޓަމުން ގެންގޮސްފައިވަނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން
ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމް (ސެޕް) މެދުވެރިކޮށެވެ.
ޤާނޫނު ނަންބަރު  71/78ގެ ދަށުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް
ޗާޖުގެ ގޮތުގައި ނެގުނު ފައިސާގެ ތެރެއިން ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2012މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން
އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު)ގެ  31ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ( 2ދޭއް) ޑޮލަރުން "ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ފަންޑަ"ށް
 36.5މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނޭކަމަށް އޮތޯރިޓީން ހޯދާފައިވާ  2012ވަނަ އަހަރުގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް
ބަލާއިރު ލަފާކުރެވެއެވެ.
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2012މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތީރިޓީގެ ޤާނޫނު)ގެ މުޅި މަފްހޫމަށް
ބަލާއިރު ،މި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތަށް ފަންޑު ހިނގަމުން ނުދާކަން އަދި މާލީ ކަންކަން މި ޤާނޫނާއި އެއްގޮތަށް
ކުރެވެމުން ނުދާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .މިކަން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނެރުއްވާފައިވާ މިއޮތޯރިޓީގެ އޮޑިޓް
ރިޕޯރޓްގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ.
 11ޖެނުއަރީ  2012ގައި ތަޞްދީޤު ކުރި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2012މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން
އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ  47ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާގޮތުން އެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާ ތާރީޚުން
ފެށިގެން ( 3ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުތަކާއި،
ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ،މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް އޮތޯރިޓީން ކަނޑައެޅުމަށްފަހު ،އެ ޤާނޫނަށް
ޢަމަލުކުރަންފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ( 4ހަތަރެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެއާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން
ޖެހެއެވެ .އޮ ތޯރިޓީ އުފެދުމަށް ފަހު ކުރިމަތިވި އެކިއެކި ސަބަބުތަކާހުރެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ކަންތައްތައް އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ތަންފީޒްކުރުމަށް ދަތިތަކާ ދިމާވިއެވެ .ނަމަވެސް އޭޕްރީލް  2012ގައި
ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ،އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑު އެކުލަވާލެއްވުމާއެކު ބޯޑުގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން މަސައްކަތްތައް
ކުރިއަށްގެންގޮސް ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު

އޮކްޓޫބަރ  2012ގައި

ވަނީ އަމަލުކުރަން ފަށާފައެވެ.

.8 6
8.1

އޮތޯރިޓީން ފޯރު ޮކށްދެވުނު ޚިދުމަތްތައް
ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޙަރަކާތް

ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޙަރަކާތް 2012

 2012ވަނައަހަރު ފެށުނު އިރު  15ޤައުމަކުން

ޝެޑިއުލް,

ބައިނަލް އަޤްވާމީ  22އެއަރލައިނެއްގެ ޚިދުމަތް
ރާއްޖެއަށް ލިބެމުން ދިޔައެވެ .އެއީ ޝެޑިއުލް
 19އެއަރލައިނާއި ޗާރޓަރ  03އެއަރލައިނެވެ.
(އެއަރލައިން ތަކުގެ ތަފްސީލް ޖަދުވަލު  01ގެ
 1.1އިން  1.2އަށް ހިމަނާފައިވާނެއެވެ).

19
ޗާރޓަރ,
3

ޗާރޓަރ

ޝެޑިއުލް

 2012ވަނައަހަރުގެ ސަމަރ ސީޒަންގައި ( 26މާރޗް  2012އިން  26އޮކްޓޯބަރ  2012އަށް) 15
ޤައުމެއްގެ  22އެއަރލައިނަކަށް ރާއްޖެއަށް އޮޕަރޭޓް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވުނެވެ .އެއީ ޝެޑިއުލް ފްލައިޓް
އޮޕަރޭޓް ކުރި  19އެއަރލައިނަކާއި ޗާރޓަރ ފްލައިޓް އޮޕަރޭޓް ކުރި  3އެއަރލައިނެކެވެ( .އެއަރލައިން
ތަކުގެ ތަފްޞީލް ޖަދުވަލު  02ގެ  2.1އިން  2.3އަށް ހިމަނާފައިވާނެއެވެ).
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 2012ވަނައަހަރުގެ ވިންޓަރ ސީޒަންގައި ( 26އޮކްޓޯބަރ  2012އިން  31މާރޗް  2013އަށް) 19
ޤައުމެއްގެ  27އެއަރލައިނަކަށް ރާއްޖެއަށް އޮޕަރޭޓް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވުނެވެ .އެއީ ޝެޑިއުލް ފްލައިޓް
އޮޕަރޭޓް ކުރުމަށް  24އެއަރލައިނަކާއި ޗާރޓަރ ފްލައިޓް އޮޕަރޭޓް ކުރުމަށް  4އެއަރލައިނެކެވެ.
(އެއަރލައިން ތަކުގެ ތަފްޞީލް ޖަދުވަލު  03ގެ  3.1އިން  3.3ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ)

ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޙަރަކާތް (ސަމަރ  /ވިންޓަރ)
ވިންޓަރ 2012

ވިންޓަރ 2011

ސަމަރ 2011
21

ސަމަރ 2012
24
19

20

8

7
3

ޗާރޓަރ (ސަމަރ)

4

ޗާރޓަރ (ވިންޓަރ)

ޝެޑިއުލް (ސަމަރ)

ޝެޑިއުލް (ވިންޓަރ)

މިސީޒަންގައި ޝެޑިއުލް ދެ ( )2އެއަރލައިނަކާއި (އިންޑިއާގެ ސްޕައިސްޖެޓްސް އާއި ތުރުކީގެ
ޓާރކިޝްއެއަރލައިން) އަދި ޗާރޓަރ އެއް ( )1އެއަރލައިން (ރަޝިޔާގެ ނޯޑްވިންޑް) ރާއްޖެއަށް
ދަތުރުތައް ފެއްޓިއެވެ.
 12ނޮވެމްބަރ 2012ގައި އޮޕަރޭޓްކުރަންފެށި ސްޕައިސް ޖެޓްސް އިންޑިއާގެ ކޮޗިން އާއި މާލެ އާއި ދެމެދު
ދުވާލަކު  1ފްލައިޓް އޮޕަރޭޓް ކުރެއެވެ.
 25ނޮވެމްބަރ  2012ގައި ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައްފެށި ޓާރކިޝް އެއަރލައިންސް އިން ތުރުކީގެ
އިސްތަންބޫލް އާއި ރާއްޖެއާއި ދެމެދު ހަފްތާއަކު  5ފްލައިޓް އޮޕަރޭޓް ކުރެއެވެ.
ނޯޑްވިންޑް އިންވެސް ރަޝިޔާގެ ކެމެރޯވޯ ސިޓީއާއި ރާއްޖެ އާއި ދެމެދު ހަފްތާއަކު  1ޗާޓަރ ފްލައިޓް
އޮޕަރޭޓް ކުރެއެވެ.
މީގެ އިތުރުން އެލިޓާލިއާގެ ޗާރޓަރފްލައިޓްތައް އަލުން ރާއްޖެއަށް އޮޕަރޭޓްކުރަން ފެށިއެވެ.
 20ޑިސެމްބަރ  2012ގައި އޮޕަރޭޓް ކުރަން ފެށި މި އެއަރލައިނުން މެލްޕެންސާ އަދި ރޯމް އާއި މާލެ އާ
ދެމެދު ހަފްތާއަކު  2ފްލައިޓް އޮޕަރޭޓް ކުރަމުންދިޔައެވެ.
ރާއްޖޭގެ  4އެއަރލައިނަކުން ރާއްޖޭގެ ވައިގެ ބަނދަރުތަކަށާއި ،ރިސޯޓް ތަކަށް ވައިގެދަރުތުފަތުރުގެ
ޚިދްމަތް ދެމުންދިޔައެވެ .އަދި ރާއްޖޭގެ  2އެއަރލައިންކަމަށްވާ މޯލްޑިވިއަން އާއި މެގަމޯލްޑިވްސްއިން
ބައިނަލް އަޤްވާމީ ދަތުރުތައް ކުރަމުންގެންދިޔައެވެ( .އެއަރލައިން ތަކުގެ ތަފްޞީލް ޖަދުވަލު  01ގެ 1.3
ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ)

8.2

އެއަރ ޓްރާންސްޕޯޓް ސޭލްސް އެޕްރޫވަލް (އޭ.ޓީ.އެސް.އޭ)

ބައިނަލް އަޤްވާމީ އެއަރލައިން ތަކުންދޭ ޚިދުމަތް ރާއްޖޭގައި ވިއްކުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު (އެއަރޓްރާންސްޕޯޓް
ސާކިއުލަރ  )AT 02/07ގެ ދަށުން ބައިނަލް އަޤްވާމީ އެއަރލައިނަކުން ދޭ ޚިދުމަތެއް (ޓިކެޓް ވިއްކުން
ނުވަތަ މުދާ އުފުލުންވިޔަސް) ރާއްޖޭގައި ވިއްކަންވާނީ މި އޮތޯރިޓީ އިން ދޫކުރާ އެއަރ ޓްރާސްޕޯޓް
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ސޭލްސް އެޖެންސީ އެޕްރޫވަލް (އޭ،ޓީ،އެސް،އޭ) ގެ ދަށުންނެވެ.
މިގޮތުން  2012ވަނަ އަހަރު  03ފަރާތަކަށް ކާރގޯ ސޭލްސް އެޖެންޓްކަމުގެ ހުއްދަ އަދި  06ފަރާތަކަށް
ޕެސެންޖަރ ސޭލްސް އޭޖެންޓްކަމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވުނެވެ( .ހުއްދަ ދޫކުރެވުނު ފަރާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް
ޖަދުވަލު  04ގެ  4.1ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ)
 2012ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު މުޅިއެކު  64ފަރާތެއް އެއަރޓްރާންސްޕޯޓް ސޭލްސް އެޖެންޓުންގެ ގޮތުގައި
ޙަރަކާތް ތެރި ވަމުންދެއެވެ.
8.3

އެޕްރޫވް އަދި ރިވިއު ކުރެވުނު އެއަރލައިން ސެކިޔުރިޓީ ޕްރޮގްރާމް ތަކާއި ސެކިޔުރިޓ ީ
އިންސްޕެކްޝަންތައް

މޯލްޑިވްސް

ސިވިލް

އޮތޯރިޓީގެ

އޭވިއޭޝަން

ޤާނޫނުގެ

ދަށުން

މަދަނީ

ވައިގެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ދަތުރުފަތުރުގެ

އެއަރޕޯޓްސް (ސެކިއުރިޓީ އިންސްޕެކްޝަން އެންޑް އޮޑިޓް)
އެއަރލައިންސް(ސެކިއުރިޓީ ޕްރޮގްރާމް އެޕްރޫވަލް)
އެއަރލައިންސް (ސެކިއުރިޓީ ޕްރޮގްރާމް ރިވިއު)

ޚިދުމަތްތައް،

ސަލާމަތްތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަމާއެކު
ދިނުމަށްޓަކައި

އެކަށައަޅަންޖެހޭ

ޤަވާއިދުތަކާއި

އ
އުސޫލުތަކާ ި

މިންގަނޑުތައް

އ
އެކަށައަޅަ ި

6
5
4

5

4
3

އެކަންކަމަށް އަމަލު ކުރޭތޯ ބެލުމަކީ
ޒިންމާއެކެވެ.

އޮތޯރިޓީގެ

2011

2012

މިގޮތުގެމަތިން
 2012ވަނަ އަހަރު  6އެއަރޕޯޓެއްގެ ސެކިޔުރިޓީ އިންސްޕެކްޝަން އޯޑިޓް ކުރެވުނެވެ( .އެއަރޕޯރޓް
ތަކުގެ ތަފްޞީލް ޖަދުވަލު  04ގެ  4.1އިން  4.3ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ).
 2012ވަނަ އަހަރު  3އެއަރލައިނެއްގެ ސެކިޔުރިޓީ ޕްރޮގުރާމްތައް އެޕްރޫވްކޮށް  5އެއަރލައިނެއްގެ
ސެކިޔުރިޓީ ޕްރޮގުރާމްތައް ރިވިޔު ކުރެވުނެވެ.
8.4
-

 2012ވަނަ އަހަރު ފްލައިޓް އޮޕަރޭޝަންސްއިން ދޫކުރެވުނު ސެޓްފިކެޓް އާއި ލައިސެންސް
ކެބިން ކުރޫ ލައިސަންސް
 2012ވަނަ އަހަރު ކެބިން ކުރޫ ލައިސަންސް  114ފަރާތަކަށް ދޫކުރެވުނެވެ.

-

އެއަރ ލައިން ޓްރާންސްޕޯޓް ޕައިލެޓް ލައިސަންސް (އޭ.ޓީ.ޕީ.އެލް)
އެއަރ ލައިން ޓްރާންސްޕޯޓް ޕައިލެޓް ލައިސަންސް (އޭ.ޓީ.ޕީ.އެލް)  2012ވަނަ އަހަރު 61
ފަރާތަކަށް ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.

-

ކޮމާޝަލް ޕައިލެޓް ލައިސަންސް (ސީ.ޕީ.އެލް)
2012ވަނަ އަހަރު ކޮމާޝަލް ޕައިލެޓް ލައިސަންސް (ސީ.ޕީ.އެލް)  44ފަރާތަކަށް ދޫކުރެވިފައި
ވެއެވެ.
(ލައިސަންސް ތަކުގެ ތަފްޞީލް ތައް ޖަދުވަލު  05ގެ  5.2އިން  5.4އަށް ހިމަނާފައި
ވާނެއެވެ).
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-

ޕްރައިވެޓް ޕައިލެޓް ލައިސެންސް
އޭޝިއަން އެކެޑެމީ އޮފް އެރޮނޮޓިކްސް އިން ޕައިލެޓް ޓްރޭނިންގް ހެދި ފަރާތްތަކަށް ޕްރައިވެޓް
ޕައިލެޓް ލައިސެންސް ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.

-

ސްޓޫޑަންޓް ޕައިލެޓް ޕަރމިޓް
އޭޝިއަން އެކެޑެމީ އޮފް އެރޮނޮޓިކްސް ގެ  20ފަރާތަކަށް ސްޓޫޑަންޓް ޕައިލެޓް ޕަރމިޓް ދޫކޮށް
 4ފަރާތެއްގެ ސްޓޫޑަންޓް ޕައިލެޓް ޕަރމިޓް ވަނީ މި އަހަރު އައު ކޮއްދެވިފައެވެ.

-

ވެލިޑޭޝަން
 2012ވަނަ އަހަރު ވެލިޑޭޝަން ދޫކުރެވިފައިވަނީ  19ފަރާތަކަށެވެ.

-

އެއަރ އޮޕަރޭޓަރ ސެޓްފިކެޓް (އޭ.އޯ.ސީ)
2012

ވަނަ އަހަރު އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އެއަރ އޮޕަރޭޓަރ ސެޓްފިކެޓް (އޭ.އޯ.ސީ)

ދޫކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ .އެހެން ނަމަވެސް މެގަ މޯލްޑިވްސް އާއި އައިލަންޑް އޭވިއޭޝަންގެ
އޭ.އޯ.ސީއަށް ބަދަލު ގެނެވިފައި ވެއެވެ.
-

ފްލައިޓް ޓްރެއިނިންގ އޯރގަނައިޒޭޝަން (އެފް.ޓީ.އޯ)
2012ވަނަ އަހަރު ފްލައިޓް ޓްރެއިނިންގ އޯރގަނައިޒޭޝަން (އެފް.ޓީ.އޯ) ސެޓްފިކެޓް
އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދޫކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ .އެހެން ނަމަވެސް އޭޝިއަން އެކަޑެމީ އޮފް
އެއިރޮނޮޓިކްސް އަށް  2012ވަނަ އަހަރު އެފް.ޓީ.އޯ ސެޓްފިކެޓް އައު ކޮށްދެވިފައި ވެއެވެ .އަދި
އޭޝިއަން އެކަޑެމީ އޮފް އެއިރޮނޮޓިކްސް ގެ އެފް.ޓީ.އޯ ސެޓްފިކެޓް އަށް އެއް ބަދަލު ގެނެވިފައި
ވެއެވެ .އެއީ މަލްޓި އިންޖިންގ ކްލާސް ރޭޓިން ހެދުމަށް އިތުރު ކޮށްދެވުނު ހުއްދަ އެވެ.

-

ޓައިޕް ރޭޓިން ޓްރެއިނިންގ އޮގަނައިޒޭޝަން (ޓީ.އާރު.ޓީ.އޯ)
 2012ވަނަ އަހަރު ޓައިޕް ރޭޓިން ޓްރެއިނިންގ އޮގަނިޒޭޝަން (ޓީ.އާރު.ޓީ.އޯ) ސެޓްފިކެޓް 1
ފަރާތަށް ދޫކުރެވިފައި ވެއެވެ .އެއީ ސީ.އޭ.އީ މެޑްރިޑް ގެ ދަށުން އޮޕަރޭޓްކުރާ އެއަރބަސް 320
އާއި ޑޭޝް  8ގެ ޓައިޕް ރޭޓިން ޓްރެއިނިންގ އަށް ދެވުނެ ހުއްދައެވެ.

8.5

 2012ވަނަ އަހަރު ހެދިފައިވާ އޮޕަރޭޝަންސް އިންސްޕެކްޝަންތައް
 2012ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޖުމްލަ  41އޮޕަރޭޝަނަލް އިންސްޕެކްޝަން ހެދުނެވެ .މީގެ
ތެރޭގައި  04ރޭމްޕް އިންސްޕެކްޝަން އާއި  14ސްޓޭޝަން ފެސިލިޓީ އިންސްޕެކްޝަން އާއި
 02ސިމިއުލޭޓަރ އެޕްރޫވަލް އިންސްޕެކްޝަން އާއި  05ކެބިންއެންރޫޓް އިންސްޕެކްޝަން އާއި
 06ބޭސް އިންސްޕެކްޝަން އާއި  02ކޮކްޕިޓް އެންރޫޓް އިންސްޕެކްޝަން އާއި  02އިމަޖެންސީ
އިވެކުއޭޝަން އެންޑް ޑިޗިންގ އިންސްޕެކްޝަން އާއި  01ކެބިން ކުރޫ ޓްރެއިނިންގ ފެސިލިޓީ
އިންސްޕެކްޝަން އަދި  02ސިމިއުލޭޓަރ ފެސިލިޓީ އިންސްޕެކްޝަން ހިމެނެއެވެ.
(އިންސްޕެކްޝަންތަކުގެ ތަފްޞީލް ޖަދުވަލު  05ގެ  5.5ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ).
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8.6

 2012ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު އެއަރޓްރެފިކް އަދި އެރޮޑްރޯމް އާއި ގުޅޭ އިންސްޕެކްޝަން އާއި
އޯޑިޓް އަދި ދޫކުރެވުނު ލައިސަންސް
2012

ވަނަ

އަހަރު

08

އެއަރޓްރެފިކް

ކޮންޓްރޯލަރުންނަށް

ލައިސަންސް

ރޭޓިންގް

ދެވިފައިވާއިރު 09 ،ފަރާތަށް އެއަރޓްރެފިކް ކޮންޓްރޯލަރ ލައިސަންސް ދޫކުރެވި 41 ،ފަރާތަށް
އެއަރޓްރެފިކް ކޮންޓްރޯލަރ ލައިސަންސް ވަނީ އައުކޮށްދެވިފައެވެ.
މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި  09ފަރާތަކަށް ފްލޯޓިންގ ޕްލެޓްފޯމް ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައި ވެއެވެ .އަދި
 14ފްލޯޓިންގ ޕްލެޓްފޯމް އިންސްޕެކްޝަން އާއި  4އެރޮޑްރޯމް އިންސްޕެކްޝަން ހެދިފައި
ވެއެވެ( .ޕްލެޓްފޯމް ލައިސަންސް ދޫކުރެވުނު ފަރާތްތަކާއި އިންސްޕެކްޝަންތަކުގެ ތަފްޞީލް
ޖަދުވަލު  06ގެ  6.1އިން  6.2އަށް ހިމަނާފައިވާނެއެވެ).
 2012ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހަނިމާދޫ އާއި ދަރަވަންދޫ ގެ އެއަރޕޯރޓް އޮޑިޓް ކުރެވި
ފުވައްމުލަކު އެއަރޕޯޓްގެ ފޮލޯއަޕް އޯޑިޓެއް ހެދުނެވެ 10 .ސެޕްޓެންބަރ  2012ގައި ކޫއްޑޫ
އެއަރޕޯޓަށް އަދި  14އޮކްޓޫބަރ  2012ގައި ދަރަވަންދޫ އެއަރޕޯޓަށް ވަނީ އެރޮޑްރޯމް
ސެޓްފިކޭޝަން ދޫކުރެވިފައެވެ( .ރެގިއުލޭޝަންތަކުގެ ތަފްޞީލް ޖަދުވަލު 06ގެ  6.3ގައި
ހިމަނާފައިވާނެއެވެ).
އަހަރު

އެރޮޑްރޯމް އާއި ސޭފްޓީ އާއި ގުޅޭ  06ރެގިއުލޭޝަނެއް  2012ވަނަ

ހެދިފައިވެއެވެ.

(ރެގިއުލޭޝަންތަކުގެ

ތަފްޞީލް

ޖަދުވަލު

06ގެ

6.4

ގައި

ހިމަނާފައިވާނެއެވެ).
8.7

 2012ވަނަ އަހަރު އެއަރވާދިނަސް އާއި އެއަރކްރާފްޓާއި ގުޅޭގޮތުން ކުރެވުނު އިންސްޕެކްޝަން
އާއި ދޫކުރެވުނު ލައިސަންސް
 2012ވަނަ އަހަރު  48ފަރާތަކަށް އެއަރކްރާފްޓް މެއިންޓަނަންސް ލައިސަންސް (އޭ.އެމް.އެލް)
ދޫކުރެވުނެވެ .އަދި މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި  07އެއަރކްރާފްޓް ރަޖިސްޓްރީކޮށް  03އެއަރކްރާފްޓެއް
ޑީ-ރެޖިސްޓްރީކޮށްފައި ވާނެއެވެ.

(އެއަރކްރާފްޓް ތަކުގެ ތަފްޞީލުތައް ޖަދުވަލު  07ގެ 7.1

ގައި ހިމަނާފައި ވާނެއެވެ)
 2012ވަނަ އަހަރު ސެޓްފިކެޓް އޮފް އެއަރވަރދިނަސް (ސީ.އޮފް.އޭ) ،އެއަރވަރދިނަސް ރިވިއު
ސެޓްފިކެޓް (އޭ.އާރު.ސީ) އަދި ނޮއިސް ސެޓްފިކެޓް  07އެއަރކްރާފްޓަކަށް ދޫކުރެވި އޭ.އާރު.ސީ
ސެޓްފިކެޓް  30އެއަރކްރާފްޓަކަށް އާކޮށްދެވިފައި ވެއެވެ( .އެއަރކްރާފްޓް ތަކުގެ ތަފްޞީލުތައް
ޖަދުވަލު

07

ގެ

7.2

ގައި

ހިމަނާފައި

ވާނެއެވެ)2012

ވަނަ

އަހަރު

ދެފަރާތަކަށް

މެއިންޓެނަންސް އޮގަނައިޒޭޝަން އެޕްރޫވަލް ދޫކުރެވި  14ފަރާތަކަށް އެޕްރޫވަލް އައުކޮށްދެވިފައި
ވެއެވެ( .ތަފްޞީލުތައް ޖަދުވަލު  07ގެ  7.3ގައި ހިމަނާފައި ވާނެއެވެ)
 2012ވަނަ އަހަރު  13އިންސްޕެކްޝަން އާއި  11އޯޑިޓެއް ހެދިފައިވެއެވެ( .ތަފްޞީލުތައް
ޖަދުވަލު  07ގެ  7.4ގައި ހިމަނާފައި ވާނެއެވެ)

| 12

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ޮއތޯރިޓީ | އަހަރީ ރި ޯޕޓް 2102

 .9އެއރކްރފްޓް އެކްސިޑެންޓްސް އަދި އިންސިޑެންޓްސް
 2012ވަނަ އަހަރު  4އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވެއެވެ .އަދި  85އިންސިޑެންޓެއް ރިޕޯޓް ކުރެވިފައި ވެއެވެ.
 2012ވަނަ އަހަރު ހިނގި އެކްސިޑެންޓް ތައް:
9.1

 8Q-TMZގެ އެކްސިޑެންޓް
 2012ޖެނުއަރީ  10ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައި މާލެއިން ފުރައިގެން ކޮންރެޑް
މޯލްޑިވްސް (އދ .ރަންގަލި) އަށް ދިޔަ ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއަރވޭސްގެ މަތިންދާބޯޓް
 ، DHC6-400ރެޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު  8Q-TMZރިސޯޓްގެ ފްލޯޓިންގ ޕްލެޓްފޯމް އަށް
ފަސިންޖަރުން ބޭލުމަށްފަހު ،މަތިންދާބޯޓް ބޮއިގައި އެޅުމުގެ ތެރޭގައި ކެބިން ކުރޫއަކަށް ހުރި
އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ހަމްދޫން މަހްމޫދު ބޯޓުގެ ބުރަފަތީގައި ޖެހި ލިބުނު އަނިޔާގައި ނިޔާވިއެވެ.
މިހާދިސާ ހިނގިގޮތުގެ ތަޙުގީގު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޓީމަކާ މޯލްޑިވްސް ސިވިލް
އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ޓީމަކާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔައެވެ.

9.2

 8Q-GABގެ އެކްސިޑެންޓް
 2012ފެބްރުއަރީ  1ވަނަ ދުވަހުގެ  1045ގައި ގަމުގައި ހިންގާ ފްލައިންގ ސްކޫލްކަމަށްވާ
އޭޝިއަން އެކަޑަމީ އޮފް އެރޮނޮޓިކްސްގެ ޓްރެއިނިންގ ފްލައިޓެއް ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް
އެއަރޕޯޓަށް ޖައްސަންއުޅުމުގެ ތެރޭގައި އެކްސިޑެންޓް ވިއެވެ .ސެސްނާ 150

(CESSNA

) 150Lމަރުކާގެ ،ރެޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު  8Q-GABބޯޓު އެވަގުތު ދުއްވަން އިނީ ސޯލޯ
ޓްރެއިނިންގ ފްލައިޓެއްގައި ސްޓޫޑަންޓް ޕައިލެޓް އެކަންޏެވެ .މި އެކްސިޑެންޓްގައި ދުއްވަން އިން
ޕައިލެޓަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބިފައެއްނުވެއެވެ .ނަމަވެސް އެއަރކްރާފްޓަށް ވަނީ ގެއްލުން
ލިބިފައެވެ.

މި

ހާދިސާއާއި

ގުޅިގެން

ގަން

އިންޓަރނޭޝަނަލް

އެއަރޕޯޓުގެ

އޮޕަރޭޝަން

ހުއްޓިފައެއްނުވެއެވެ.
9.3

 8Q-MATގެ އެކްސިޑެންޓް
 2012ފެބްރުއަރީ  09ވަނަ ދުވަހުގެ  1208ގައި މޯލްޑިވިއަން އެއަރޓެކްސީގެ މަތިންދާބޯޓެއް
އިބްރާހީމް

ނާސިރު

އިންޓަރނޭޝަނަލް

އެއަރޕޯޓްއަށް

ޖައްސަން

އުޅުމުގެ

ތެރޭގައި

ވޯޓަރރަންވޭއަށް ވެއްޓުނެވެ .މަތިންދާބޯޓު (ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު  )8Q-MATގައި
އެވަގުތު ތިބީ  09ފަސިންޖަރުންނާއި  03ފަޅުވެރިންނެވެ .އެކްސިޑެންޓްގައި އެއްވެސް މީހަކަށް
ގެއްލުމެއް ލިބިފައިނުވެއެވެ .އެއަރކްރާފްޓް އެކްސިޑެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީ
އާއި މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީން ތަޙުޤީޤު ކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެއްވިއެވެ.
މިހާދިސާ އާއި ގުޅިގެން އިބްރާހީމް ނާސިރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ އޮޕަރޭޝަން
ހުއްޓިފައެއްނުވެއެވެ.
9.4

 8Q-TMTގެ އެކްސިޑެންޓް
 2012ޖުލައި  09ވީ ހޯމަ ދުވަހުގެ  1350ގައި  14ފަސިންޖަރުންނާއި  3ފަޅުވެރިންނާއެކު
ދަތުރު ކުރި ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއަރވޭސްގެ ބޯޓެއް ) )8Q-TMTޖެއްސުމަށްފަހު
ކަނދާއި ކައިރިކުރުމުގެތެރޭގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގިއެވެ .މި ހާދިސާގައި ބޯޓަށް ބޮޑެތި
ގެއްލުންތަކެއް ލިބުނު ނަމަވެސް ދަތުރުގެ އެއްވެސް ބައިވެރިއަކަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބެއެވެ .މި
ހާދިސާ އެކްސިޑެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން އެންޑް ކޯޑިނޭޝަން ކޮމިޓީ (އޭ.އައި.ސީ.ސީ) އާއި މި
އޮތޯރިޓީން ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއެވެ.
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 2102 .01ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ޕްރޮޖެކްޓުތައް
01.0

ކޯޕަރޭޓިވް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް އޮޕަރޭޝަނަލް ސޭފްޓީ އެންޑް ކޮންޓިނިއުއިންގް އެއަރވާދިނަސް

ޕްރޮގްރާމް  -ސައުތް އޭޝިއާ ()COSCAP-SA
މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ މިސަރަޙައްދުގެ ވައިގެދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް ޚަރުދަނާކޮށް
ސަރަޙައްދުގެ ޤައުމުތަކުގައި އެއްފެންވަރެއްގައި ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް ޤާއިމުކުރުމަށް މީހުން
ތަމްރީންކުރުމަށާއި އެކްސްޕާޓުން މެދުވެރިކޮށް ފަންނީ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އިންޓަރނޭޝަނަލް
ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޯގަނައިޒޭޝަން ) (ICAOއިން ހިންގާ މަޝްރޫޢުއެކެވެ .މިކަންކަމަށް
ހިނގާ ޚަރަދު ޕްރޮޖެކްޓްގައި ބައިވެރިވާ ގައުމުތަކުން އަހަރީ ޗަންދާގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ
އިންނާއި "އެހީދޭ ފަރާތްތަކުން" އިކާއޯ މެދުވެރިވެގެން ހޯދާ ފައިސާއިން ގާއިމްކުރެވޭ "ޓްރަސްޓް
ފަންޑް" އެއްގެ ދަށުން ކުރާގޮތަށް ރޭވިފައިވާ މަޝްރޫޢު އެކެވެ.
އެރޮޑްރޯމް

އެކްޕާޓެއް

މި

މަޝްރޫޢުގެ

ފަރާތުން

ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި

ފަންނީއެހީ

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެކި ފަހަރުމަތިން ޒިޔާރަތްކުރެއްވިއެވެ .މި ޒިޔާރަތްތަކުގައި

މާމިގިލީ

އެއަރޕޯރޓްގެ ފޮލޯއަޕް އޮޑިޓަކާއި އެއާގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ކުރެއްވިއެވެ.
އަދި ހދ .ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯރޓްގެ ސަރޓިފިކޭޝަންގެ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ
މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވިއެވެ.
މި

އަހަރުތެރޭގައި

އެއަރނެވިގޭޝަން

އެކްސްޕާޓެއް

ރާއްޖެއަށް

ޒިޔާރަތްކުރައްވައި

މާލޭ

އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯރޓްގެ އޭ.ސީ.ސީ އޭރިޔާގެ އިންސްޕެކްޝަނެއް ހެއްދެވިއެވެ .އަދި
މީގެ އިތުރުން ރީޖަނަލް ފްލައިޓް އޮޕަރޭޝަންސް އެކްސްޕާރޓެއްވެސް ވަނީ ރާއްޖެއަށް
ޒިޔާރަތްކުރައްވާ މޯލްޑިވިއަން އެއަރ ޓެކްސީ ،މެގަމޯލްޑިވްސް އަދި އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ގެ
އަހަރީ ބޭސް އިންސްޕެކްޝަނެއް ހައްދަވާފައެވެ.

 2102 .00ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު އެއްބަސްވުންތައް
 2012ވަނަ އަހަރު ދިވެހި ރާއްޖެއާއި ބަންގްލަދޭޝް އަދި ދިވެހިރާއްޖެއާއި ސައުތް އެފްރިކާއާ ދެމެދު
ވައިގެ ދަތުރު ފަތުރާބެހޭ އެމް.އޯ.ޔޫގައި ސޮއިކުރެވުނެވެ.
11.1
-

ދިވެހިރާއްޖެއާއި ބަންގްލަދޭޝްއާ ދެމެދު ސޮއި ކުރެވުނު މެމޮރެންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިންގް
ދިވެހި ރާއްޖެއާއި ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކް އޮފް ބަންގްލަދޭޝްއާ ދެމެދު ވައިގެ ދަތުރުފަތުރާ ބެހޭ
މެމޮރެންޑަމް

-

އޮފް

އަންޑަސްޓޭންޑިންގެ

(އެމް.އޯ.ޔޫ)

އެއްގައި

06

މޭ

2012

ގައި

ސޮއިކުރެވުނެއެވެ.
މި އެމް.އޯ.ޔޫ އަކީ ދިވެހި ސަރުކާރާއި ބަންގްލަދޭޝް ސަރުކާރާ ދެމެދު  03ފެބްރުއަރީ 1985
ގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރާބެހޭ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދަތުރުކުރާ އެއަރލައިންތަކަށް
ލިބިދޭ އިނާޔަތްތައް ފުޅާކުރުމަށާއި ،އެއްބަސްވުމުގެ ބައެއް މާއްދާތަކަށް އިސްލާޙް ގެނައުމަށް 03
މެއި  2012ގައި މާލޭގައި ބޭއްވުނު ރަސްމީ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމަށްފަހު ދެ ޤައުމުން

-
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ދިވެހިސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މި އެމް.އޯ.ޔޫ ގައި ސޮއި ކުރެއްވީ މޯލްޑިވްސް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން
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އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އަލްފާޟިލް ހުސައިން ޖަލީލެވެ .ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކް އޮފް
ބަންގްލަދޭޝް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ ސިވިލްއޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ-ބަންގްލަދޭޝް ގެ
-

ޗެއަރމަން އެއަރވައިސް މާރޝަލް މަޙްމޫދު ހުސައިން އެވެ.
މި އެމް.އޯ.ޔޫގެ ދަށުން ދެ ޤައުމު ދެމެދު ދަތުރުކުރުމަށް އައްޔަން ކުރާ އެއަރލައިންތަކަށް
ހަފްތާއަކު  14ފްލައިޓް އޮޕަރޭޓް ކުރެވޭނެއެވެ .އަދި ދެ ޤައުމު ދެމެދު އޮޕަރޭޓް ކުރާ
އެއަރލައިންތަކަށް ތިންވަނަ މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި (ފިފްތް ފްރީޑަމް ޕޮއިންޓްސް) ސްރީލަންކާގެ
ކޮލަމްބޯ އާއި އިންޑިއާގެ ޗެންނާއީ އިޚްތިޔާރު ކުރުމާއި އެ ދެ މަންޒިލުން ފަސިންޖަރުންނާއި މުދާ
އުފުލުމުގެ

-

ހައްޤު

ލިބިދެވޭނެއެވެ.

އަދި

ކާރގޯ

ހަމައެކަނި

އެއަރލައިންތަކަށް

އުފުލާ

ލިބިދެވޭފުރުސަތުތައް ވަނީހުޅުވާލެވިފައެވެ.
މި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން ޑރ .އަހުމަދު
ޝަމްހީދުއާއި ،ބަންގްލަދޭޝް
އެކްސަލަންސީ

ރިއަރ

ސަރުކާރުން

އެޑްމިރަލް

އޭ.

ރާއްޖެއަށް
އެސް.

ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ

އެމް.

އޭ

އވަލް
ަ

ސަފީރު

އަދި

ހިޒް

މޯލްޑިވްސް

ސިވިލްއޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑު ޗެއަރމަން އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ފައިޒަލް ބައިވެރިވެ
ވަޑައިގެންނެވިއެވެ .މީގެ އިތުރުން މޯލްޑިވްސް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް
ފޮރިން

އެފެއަރޒް،

އައިލެންޑް

ސާރވިސަސް

އޭވިއޭޝަން

ބަންގްލަދޭޝްގެ

އަދި

ސިވިލްއޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ އިސް ބޭފުޅުންވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
11.2

ދިވެހިރާއްޖެއާއި ރިޕަބްލިކް އޮފް ސައުތް އެފްރިކާއާ ދެމެދު ސޮއި ކުރެވުނު މެމޮރެންޑަމް އޮފް

އަންޑަސްޓޭންޑިންގް

-

ދިވެހިރާއްޖެއާއި ރިޕަބްލިކް އޮފް ސައުތް އެފްރިކާއާ ދެމެދު ވައިގެ ދަތުރުފަތުރާ ބެހޭ މެމޮރެންޑަމް
އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިންގެ (އެމް.އޯ.ޔޫ) އެއްގައި  24މޭ  2012ގައި ސޮއިކުރެވުނެއެވެ.
މި އެމް.އޯ.ޔޫ އަކީ ދިވެހި ސަރުކާރާއި ސައުތް އެފްރިކާއާ ދެމެދު ރަސްމީކޮށް ވައިގެ
ދަތުރުފަތުރާބެހޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ކުރިން އެ އެއްބަސް ވުމުގައި ހިމެނޭ ބައެއް
މާއްދާ ތަކާއި ބެހޭ ރަސްމީ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމަށްފަހު ދެ ޤައުމުން އެއްބަސްވި ނުކުތާތަކަށް

-

ބިނާކޮށް އެކުލަވާލެވުނު އެމް.އޯ.ޔޫ އެކެވެ.
ދިވެހިސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މި އެމް.އޯ.ޔޫ ގައި ސޮއި ކުރެއްވީ މޯލްޑިވްސް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން
އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އަލްފާޟިލް ހުސައިން ޖަލީލެވެ .ސައުތް އެފްރިކާ ސަރުކާރުގެ
ފަރާތުން

-

ސޮއި

ކުރެއްވީ

ޑިޕަރޓްމެންޓް

އޮފް

ޓްރާންސްޕޯރޓްގެ

ޑިރެކްޓަރ

އޮފް

އެއަރޓްރާންސްޕޯރޓް ،މިސްޓަރ ވުވާނި ނަދްވަމަޓޯ އެވެ.
މި އެމް.އޯ.ޔޫގެ ދަށުން ދެ ޤައުމު ދެމެދު ދަތުރުކުރުމަށް އައްޔަން ކުރާ އެއަރލައިންތަކަށް
ހަފްތާއަކު  07ފްލައިޓް އޮޕަރޭޓް ކުރެވޭނެއެވެ .އަދި ހަމައެކަނި ކާގޯ އުފުލާ އެއަރލައިންތަކަށް

-

ލިބިދެވޭފުރުސަތުތަށް ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.
މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސްރީލަންކާއަށް ކަނޑަ އަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ،މިސްޓަރ ތާބޯ
ސަންޔޭން އަދި މޯލްޑިވްސް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑު ޗެއަރމަން އަލްފާޟިލް
އިބްރާހީމް ފައިޒަލްވެސްބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ .މީގެ އިތުރުން މޯލްޑިވްސް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން
އޮތޯރިޓީ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒް ،ސައުތް އެފްރިކާގެ ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް
ޓުއަރިޒަމްގެ ބޭފުޅެއްވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
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 .02ރި ޯޕޓް ނިންމުން
މި އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމުގައި ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން
ލިބިފައިވެއެވެ .މިފަރާތްތަކަށް ޙައްޤު ޝުކުރު ދެންނެވުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ އުފަލެކެވެ.
މިގޮތުން އެންމެފުރަތަމަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ .ހަމައެއާއެކު މިދާއިރާ
ތަރައްޤީ

ކުރުމަށް

ސަރުކާރުން

ބަހައްޓަވާާާ

ސަމާލުކަމާއި

ދެއްވާ

އިރުޝާދަށްޓަކައި

ސަރުކާރަށް

ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ .އަދި އޮތޯރިޓީ ހިންގެވުމާއި ޙަވާލުވެ ހުންނެވި މިނިސްޓަރ ދެއްވާފައިވާ ލަފަޔާއި
އިރުޝާދު ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ފާހަގަކޮށް އިޚްލާޞްތެރި ކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
މީގެ އިތުރުން މި އޮތޯރިޓީގެ
އެބޭފުޅުންގެ

ހީވާގި ކަމާއި

އެހެނިހެން ވެރިންނާއި އެންމެހާ މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް ޝުކުރުވެރިވަމެވެ.
ކަމަށް

ކަމޭހިތްތެވުމާއި

އެކުވެރިކަމާއިއެކު

މަސައްކަތް

ކުރައްވަމުން

ގެންދަވާތީވެއެވެ .އަދި ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި ވެސް އެބޭފުޅުންގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން އަޅުގަނޑަށް
ލިބޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ލިބިފައިވާތީއެވެ.
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ޖަދުވަލު 10
0.0

ބައިނަލް އަޤްވާމީ ޝެޑިއުލް ފްލައިޓް އޮޕްރޭޓްކުރި އެއަރލައިންތައް:
ސްރީލަންކަން އެއަރލައިންސް – ސްރީލަންކާ
އެކްސްޕޯ އޭވިއޭޝަން (ކާރގޯ) – ސްރީލަންކާ
އ
އެއަރ އިންޑިއާ  -އިންޑި ާ
އެއަރބާރލިން  -ޖާރމަނީ
ކޮންޑޯ  -ޖާރމަނީ
އެމިރޭޓްސް  -ޔޫ.އޭ.އީ
މެލޭޝިއާ އެއަރލައިންސް  -މެލޭޝިއާ
މެރިޑިއާނާފްލައި – އިޓަލީ
ބްރިޓިޝް އެއަރވޭޒް – ޔޫ.ކޭ
ސިންގަޕޯ އެއަރލައިންސް  -ސިންގަޕޯރ
ޤަތަރު އެއަރވޭޒް  -ޤަތަރު
ބެންކޮކް އެއަރވޭޒް – ތައިލޭންޑް
އޯމާން އެއަރ  -އޯމާން
ޗައިނާ އީސްޓަރން އެއަރލައިންސް – ޗައިނާ
ޗައިނާ ސަތަރން އެއަރލައިންސް – ޗައިނާ
އެއިރޯފްލޮޓް – ރަޝިއާ
ޓްރާންސްއެއިރޯ – ރަޝިއާ
އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސާރވިސަސް ލިމިޓެޑް (މޯލްޑިވިއަން) – ދިވެހިރާއްޖެ
މެގަމޯލްޑިވްސް – ދިވެހިރާއްޖެ

 1.2ބައިނަލް އަޤްވާމީ ޗާރޓަރފްލައިޓް އޮޕަރޭޓް ކުރި އެއަރލައިންތައް:
ތޮމްސަން އެއަރވޭސް  -ޔޫ.ކޭ
އީޑްލްވެއިސް – ސްވިޒަރލޭންޑް
ސިޗުއަން އެއަރލައިންސް – ޗައިނާ
 1.3ރާއްޖެ އެތެރޭގައި ވައިގެ ދަރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ދެމުން ގެންދިޔަ އެއަރލައިންތައް:
އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން (ސަރަޙައްދީ އެއަރޕޯޓްތަކަށް)
މޯލްޑިވިއަން އެއަރ ޓެކްސީ (ރިސޯރޓް ތަކަށް)
ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއަރވޭޒް (ސ .ގަމަށް އަދި ރިސޯރޓް ތަކަށް)
ފްލައި މީ  -ވިލާ އެއަރ (ސަރަޙައްދީ އެއަރޕޯޓްތަކަށް)
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ޖަދުވަލު 12
ސަމަރ ސީޒަން
 2.1ބައިނަލް އަޤްވާމީ ޝެޑިއުލް ފްލައިޓް އޮޕްރޭޓްކުރި އެއަރލައިންތަކަކީ:
ސްރީލަންކަން އެއަރލައިންސް – ސްރީލަންކާ
އެކްސްޕޯ އޭވިއޭޝަން (ކާރގޯ) – ސްރީލަންކާ
އ
އެއަރ އިންޑިއާ  -އިންޑި ާ
އެއަރބާރލިން  -ޖާރމަނީ
ކޮންޑޯ  -ޖާރމަނީ
އެމިރޭޓްސް  -ޔޫ.އޭ.އީ
މެލޭޝިއާ އެއަރލައިންސް  -މެލޭޝިއާ
މެރިޑިއާނާފްލައި – އިޓަލީ
ބްރިޓިޝް އެއަރވޭޒް – ޔޫ.ކޭ
ސިންގަޕޯ އެއަރލައިންސް  -ސިންގަޕޯރ
ޤަތަރު އެއަރވޭޒް  -ޤަތަރު
ބެންކޮކް އެއަރވޭޒް – ތައިލޭންޑް
އޯމާން އެއަރ  -އޯމާން
ޗައިނާ އީސްޓަރން އެއަރލައިންސް – ޗައިނާ
ޗައިނާ ސަދަން އެއަރލައިންސް – ޗައިނާ
އެއިރޯފްލޮޓް – ރަޝިއާ
ޓްރާންސްއެއިރޯ – ރަޝިއާ
އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސާރވިސަސް ލިމިޓެޑް (މޯލްޑިވިއަން) – ދިވެހިރާއްޖެ
މެގަމޯލްޑިވްސް  -ދިވެހިރާއްޖެ
 2.2ބައިނަލް އަޤްވާމީ ޗާރޓަރފްލައިޓް އޮޕަރޭޓް ކުރި އެއަރލައިންތައް:
ތޮމްސަން އެއަރވޭސް  -ޔޫ.ކޭ
އީޑްލްވެއިސް – ސްވިޒަރލޭންޑް
ސިޗުއަން އެއަރލައިންސް  -ޗައިނާ
 2.3ރާއްޖޭގައި ވައިގެ ދަރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ދެމުން ގެންދިޔަ އެއަރލައިންތައް:
އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން (ސަރަޙައްދީ އެއަރޕޯޓްތަކަށް)
މޯލްޑިވިއަން އެއަރ ޓެކްސީ (ރިސޯރޓް ތަކަށް)
ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއަރވޭޒް (ރިސޯރޓް ތަކަށް)
ފްލައިމީ (ސަރަޙައްދީ އެއަރޕޯޓްތަކަށް)
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ޖަދުވަލު 13
ވިންޓަރ ސީޒަން
 3.1ބައިނަލް އަޤްވާމީ ޝެޑިއުލް ފްލައިޓް އޮޕްރޭޓްކުރުމަށް ހުއްދަ ދެވުނު އެއަރލައިންތަކަކީ:
ސްރީލަންކަން އެއަރލައިންސް – ސްރީލަންކާ
އެކްސްޕޯ އެވިއޭޝަން (ކާރގޯ) – ސްރީލަންކާ
އ
އެއަރ އިންޑިއާ  -އިންޑި ާ
ކޮންޑޯ  -ޖާރމަނީ
އެމިރޭޓްސް  -ޔޫ.އޭ.އީ
މެލޭޝިއާ އެއަރލައިންސް  -މެލޭޝިއާ
މެރިޑިއާނާ ފްލައި – އިޓަލީ
ސިންގަޕޯ އެއަރލައިންސް  -ސިންގަޕޯރ
ޤަތަރު އެއަރވޭޒް  -ޤަތަރު
އޮސްޓްރިއަން އެއަރލައިންސް  -އޮސްޓްރިއާ
ބެންގްކޮކް އެއަރވޭސް  -ތައިލެންޑް
ޓްރާންސްއެއިރޯ  -ރަޝިއާ
އޯމާން އެއަރ – އޯމާން
ބްރިޓިޝް އެއަރވޭޒް -ޔޫކޭ
ޗައިނާ އީސްޓާރން އެއަރލައިންސް – ޗައިނާ
އެއިރޯފްލޮޓް – ރަޝިއާ
އެތިހާދް އެއަރލައިންސް – ޔޫ.އޭ.އީ
ސްޕައިސް ޖެޓް  -އިންޑިއާ
ނިއޯސް  -އިޓަލީ
މެގަ މޯލްޑިވްސް – ދިވެހި ރާއްޖެ
މޯލްޑިވިއަން – ދިވެހި ރާއްޖެ
ޓަރކިޝް އެއަރލައިންސް  -ތުރުކީ
ހައިނާން އެއަރލައިންސް – ޗައިނާ
 3.2ބައިނަލް އަޤްވާމީ ޗާރޓަރފްލައިޓް އޮޕަރޭޓް ކުރުމަށް ހުއްދަދެވުނު އެއަރލައިންތައް:
ތޮމްސަން އެއަރވޭސް  -ޔޫ.ކޭ
އީޑްލްވެއިސް – ސްވިޒަރލޭންޑް
ނޯޑް ވިންޑް  -ރަޝިޔާ
އެލިޓާލިއާ  -އިޓަލީ
 3.3ރާއްޖޭގައި ވައިގެ ދަރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ދެމުން ގެންދިޔަ އެއަރލައިންތައް:
މި ސީޒަންގައި ރާއްޖޭގައި ވައިގެދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ދެމުން ގެންދިޔައީ
އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން (ސަރަޙައްދީ އެއަރޕޯޓްތަކަށް)
މޯލްޑިވިއަން އެއަރ ޓެކްސީ (ރިސޯރޓް ތަކަށް)
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ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއަރވޭޒް (ރިސޯރޓް ތަކަށް)
ފްލައިމީ (ސަރަޙައްދީ އެއަރޕޯޓްތަކަށް)

ޖަދުވަލު 14
 4.0އެއަރ ޓްރާންސްޕޯޓް ސޭލްސް އެޕްރޫވަލް (އޭ.ޓީ.އެސް.އޭ)
-

ސްޕެންސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަށް– ސްރީލަންކަން އެއަރލައިންސްގެ

ކާރގޯ

ސޭލްސް އޭޖެންޓްކަމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވުނެވެ .މި ހުއްދަ ދިނީ  30ޖެނުއަރީ  2012ގައެވެ.
ސްކައި ޓްއަރސް ހޮލިޑޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަށް ސްރީލަންކަން އެއަރލައިންސްގެ ޕެސެންޖަރ
ސޭލްސް އޭޖެންޓްކަމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވުނެވެ .މި ހުއްދަ ދިނީ  13ފެބްރުއަރީ  2012ގައެވެ.
އޭސް ޓްރެވެލްސް މޯލްޑިވްސް އަށް ސްރީލަންކަން އެއަރލައިންސްގެ ޕެސެންޖަރ ސޭލްސް
އޭޖެންޓްކަމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވުނެވެ .މި ހުއްދަ ދިނީ  01އެޕްރީލް  2012ގައެވެ.
މެކް ސައިނާރޖީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަށް ތައި އެއަރވޭސް އިންޓަރނޭޝަނަލް ކާރގޯ
ސޭލްސް އޭޖެންޓްކަމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވުނެވެ .މި ހުއްދަ ދިނީ  04އެޕްރީލް  2012ގައެވެ.
އެކްސް ޕެޑައިޓް މޯލްޑިވްސް އަށް ޓާރކިޝް އެއަރލައިންސްގެ ކާރގޯ ސޭލްސް އޭޖެންޓްކަމުގެ
ހުއްދަ ދޫކުރެވުނެވެ .މި ހުއްދަ ދިނީ  25ނޮވެމްބަރ  2012އެވެ.
އިނަރ މޯލްޑިވްސް ހޮލިޑޭސް އަށް ފްލައި ޑުބާއީގެ ޕެސެންޖަރ ސޭލްސް އޭޖެންޓްކަމުގެ ހުއްދަ
ދޫކުރެވުނެވެ .މި ހުއްދަ ދިނީ  06ޑިސެމްބަރ  2012އެވެ.
ޑައިތިލަމް ޓްރެވެލް ދަ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަށް ސިންގަޕޯރ އެއަރލައިންސްގެ
ޕެސެންޖަރ ސޭލްސް އޭޖެންޓްކަމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވުނެވެ .މި ހުއްދަ ދިނީ  25ޑިސެމްބަރ 2012

-

އެވެ.
ލިންކް ސްކައިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަށް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑްގެ
ޕެސެންޖަރ ސޭލްސް އޭޖެންޓްކަމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވުނެވެ .މި ހުއްދަ ދިނީ  18ނޮވެމްބަރ 2012

-

އެވެ.
ނޭޗަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަށް ސްރީލަންކަން އެއަރލައިންސްގެ ޕެސެންޖަރ ސޭލްސް
އޭޖެންޓްކަމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވުނެވެ .މި ހުއްދަ ދިނީ  29ޖުލައި  2012އެވެ.

 2012 4.2ވަނަ އަހަރު އެޕްރޫވް ކުރެވުނު އެއަރލައިން ސެކިއުރިޓީ ޕްރޮގްރާމްތައް.
ފްލައި ދުބާއީ
ނޯޑްވިންޑް
ފްލައި މީ
 2012 4.3ވަނަ އަހަރު ރިވިއު ކުރެވުނު އެއަރލައިން ސެކިއުރިޓީ ޕްރޮގްރާމްތައް.
ސްރީލަންކަން އެއަރލައިންސް
މެގަ މޯލްޑިވްސް އެއަރލައިން
ތޮމްސަން އެއަރވޭސް
ބްރިޓިޝް އެއަރވޭސް
ކޮންޑޯ ޖަރމަން
ހައިނާން އެއަރލައިންސް
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ޖަދުވަލު 15
 2012 5.1ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު ސެކިއުރިޓީ އިންސްޕެކްޝަން  /އޯޑިޓް
މާމިގިލި އެއަރޕޯޓްގެ އިންސްޕެކްޝަން  12މާރޗް އިން  13މާޗް 2013
ދަރަވަންދޫ އެއަރޕޯޓްގެ އިންސްޕެކްޝަން 01:އޮކްޓޯބަރުން  02އޮކްޓޯބަރ .2013
ކޫއްޑޫ އެއަރޕޯޓްގެ އިންސްޕެކްޝަން 08 :ސެޕްޓެމްބަރ .2013
ކޫއްޑޫ އެއަރޕޯޓްގެ އިންސްޕެކްޝަން27 :ން  28ނޮވެމްބަރ .2013
ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓްގެ އިންސްޕެކްޝަން19 :ން  20ޖޫން .2013
ފުވައްމުލައް އެއަރޕޯޓްގެ އިންސްޕެކްޝަން 12:ން  13ނޮވެމްބަރ .2013
 5.2ކެބިން ކުރޫ ލައިސަންސް
މޯލްޑިވިއަން އެއަރ ޓެކްސީގެ  6ކެބިން ކުރޫ ،ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއަރވޭސްގެ  1ކެބިން
ކުރޫ ،އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ  33ކެބިން ކުރޫ ،މެގަ މޯލްޑިވްސްގެ  73ކެބިން ކުރޫ އަދި ވިލާ
އެއާގެ  1ކެބިން ކުރޫއަށެވެ.
 5.3އެއަރ ލައިން ޓްރާންސްޕޯޓް ޕައިލެޓް ލައިސަންސް (އޭ.ޓީ.ޕީ.އެލް)
އެއީ މޯލްޑިވިއަން އެއަރޓެކްސީގެ  9ޕައިލެޓް ،ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއަރވޭސްގެ  3ޕައިލެޓް،
މެގަ މޯލްޑިވްސްގެ  32ޕައިލެޓް ،އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސްގެ  10ޕައިލެޓް ،ވިލާ އެއާގެ
 6ޕައިލެޓް އަދި ދިވެހި އެއްވެސް ކުންފުންޏަކާ ނުގުޅި އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް  1ލައިސަންސް
ދެވުނެވެ .އަދި  52ޕައިލެޓުންގެ އޭ.ޓީ.ޕީ.އެލް އައު ކޮށްދެވިފައި ވެއެވެ .އެއީ އައިލަންޑް
އޭވިއޭޝަން ސާރވިސަސް ގެ  11ޕައިލެޓް ،މޯލްޑިވިއަން އެއަރޓެކްސީގެ  17ޕައިލެޓް ،ވިލާ
އެއާގެ  5ޕައިލެޓް ،މެގަ މޯލްޑިވްސްގެ  2ޕައިލެޓް އަދި ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއަރވޭސްގެ 16
ޕައިލެޓުންނެވެ .ދިވެހި އެއްވެސް ކުންފުންޏަކާ ނުގުޅި އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް  1ލައިސަންސް
އައުކޮށްދެވުނެވެ.
 5.4ކޮމާޝަލް ޕައިލެޓް ލައިސަންސް (ސީ.ޕީ.އެލް)
މޯލްޑިވިއަން އެއަރޓެކްސީގެ  12ޕައިލެޓް ،ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއަރވޭސްގެ  12ޕައިލެޓް،
އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސްގެ  1ޕައިލެޓް ،އޭޝިއަން އެކަޑެމީ އޮފް އެއިރޯނޯޓިކްސްގެ 7
ޕައިލެޓް އަދި މެގާ މޯލްޑިވްސްގެ  3ޕައިލެޓް  ،އަދި ދިވެހި އެއްވެސް ކުންފުންޏަކާ ނުގުޅި އަމިއްލަ
ފަރާތަކަށް  9ލައިސަންސް ދެވުނެވެ .އަދި  53ޕައިލެޓުންގެ ސީ.ޕީ.އެލް އައު ކޮށްދެވިފައި ވެއެވެ.
އެއީ އައިލަންޑް އޭވިއޭޝަން ސާރވިސަސް ގެ  9ޕައިލެޓް ،މޯލްޑިވިއަން އެއަރޓެކްސީގެ 15
ޕައިލެޓް،

ޓްރާންސް

މޯލްޑިވިއަން

އެއަރވޭސްގެ

25

ޕައިލެޓް،އޭޝިއަން

އެކަޑެމީ

އޮފް

އެއިރޮނޮޓިކްސްގެ  3ޕައިލެޓް އަދި ވިލާ އެއާގެ  1ޕައިލެޓް ލައިސަންސްއެވެ.
 5.5ވެލިޑޭޝަން
އެއީ އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސްގެ  12ވެލިޑޭޝަން ،މެގާ މޯލްޑިވްސްގެ  3ވެލިޑޭޝަން
އަދި ވިލާ އެއާގެ  4ވެލިޑޭޝަންއެވެ.
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ޖެނުއަރީ
މެގަ މޯލްޑިވްސްގެ ރޭމްޕް އިންސްޕެކްޝަން (ބޮއިން )767
އައި.އޭ.އެސް ގެ ސްޓޭޝަން ފެސިލިޓީ އިންސްޕެކްޝަންސް (ފުވައްމުލައް)
ވިލާ އެއަރ ސިމިއުލޭޓަރ އެޕްރޫވަލް އިންސްޕެކްޝަން (އޭ ޓީ އާރު  )42ބެންކޮކް
ފެބްރުއަރީ
އައި.އޭ.އެސްގެ ކެބިންއެންރޫޓް އިންސްޕެކްޝަން (ޑޮނިއަރ )228
އެމް.އޭ.ޓީ ގެ ރޭމްޕް އިންސްޕެކްޝަން (ޑީ އެޗް ސީ )6
ޓީ.އެމް.އޭ ގެ ރޭމްޕް އިންސްޕެކްޝަން (ޑީ އެޗް ސީ )6
ވިލާ އެއރގެ ބޭސް އިންސްޕެކްޝަން
މާރޗް
މެގަ މޯލްޑިވްސް ގެ ބޭސް އިންސްޕެކްޝަން
އެމް.އޭ.ޓީ ގެ ބޭސް އިންސްޕެކްޝަން
ޓީ.އެމް.އޭ ގެ ބޭސް އިންސްޕެކްޝަން (ފޮލޯ އަޕް)
އައި.އޭ.އެސް ގެ ރޭމްޕް އިންސްޕެކްޝަން (ޑޭޝް )8
މެގަ މޯލްޑިވްސް ސިމިއުލޭޓަރ އެޕްރޫވަލް އިންސްޕެކްޝަން (ބޮއިންގ )767
އޭޕްރިލް
އައި.އޭ.އެސްގެ ކޮކްޕިޓް އެންރޫޓް އިންސްޕެކްޝަން (ޑޭޝް )8
އައި.އޭ.އެސްގެ ކެބިން އެންރޫޓް އިންސްޕެކްޝަން (ޑޭޝް )8
ފްލައިން ސްކޫލް ގެ ބޭސް އިންސްޕެކްޝަން
މެއި
ވިލާ އެއަރގެ ސްޓޭޝަން ފެސިލިޓީ އިންސްޕެކްޝަންސް (ކާޑެއްދޫ)
ވިލާ އެއަރގެ ކެބިން އެންރޫޓް އިންސްޕެކްޝަންސް (އޭ ޓީ އާރު )42
މެގަ މޯލްޑިވްސްގެ ސްޓޭޝަން ފެސިލިޓީ އިންސްޕެކްޝަންސް (ޗެންޑޫ)
މެގަ މޯލްޑިވްސްގެ ސްޓޭޝަން ފެސިލިޓީ އިންސްޕެކްޝަންސް (ހެންގޒާއޯ)
ޖޫން
މެގަ މޯލްޑިވްސްގެ ކެބިން އެންރޫޓް އިންސްޕެކްޝަންސް (ބޮއިން )767
ޖުލައި
މެގަ މޯލްޑިވްސް ގެ ކެބިންކުރޫ ސްލައިޑް އިވެކުއޭޝަން ޓްރެއިނިންގ އޮބްޒަވޭޝަން
އޮގަސްޓް
މެގަ މޯލްޑިވްސްގެ ސްޓޭޝަން ފެސިލިޓީ އިންސްޕެކްޝަންސް (ނަރީތާ ،ޖަޕާން)
މެގަ މޯލްޑިވްސްގެ ސްޓޭޝަން ފެސިލިޓީ އިންސްޕެކްޝަންސް (ސޯލް ،ސ .ކޮރެއާ)
މެގަ މޯލްޑިވްސްގެ އިމަޖެންސީ އިވެކުއޭޝަސް އެންޑް ޑިޗިންގ އިންސްޕެކްޝަންސް (ބޮއިން )757
ސެޕްޓެމްބަރ
ޓީ.އާރު.ޓީ.އޯ ސެޓިފިކޭޝަން އިންސްޕެކްޝަސް ސީ.އޭ.އީ މެޑްރިޑް
އައި.އޭ.އެސް ގެ ސްޓޭޝަން ފެސިލިޓީ އިންސްޕެކްޝަންސް (ކޫއްޑޫ)
ވިލާ އެއަރ ގެ ސްޓޭޝަން ފެސިލިޓީ އިންސްޕެކްޝަންސް (ހަނިމާދޫ)
އޮކްޓޯބަރ
އައި .އޭ .އެސް ގެ ސްޓޭޝަން ފެސިލިޓީ އިންސްޕެކްޝަންސް (ދަރަވަންދޫ)
އައި .އޭ .އެސް ގެ ބޭސް އިންސްޕެކްޝަންސް (ޑޭޝް )8
ޖީ އެމް އާރު ކާގޯ ގެ ޑޭންޖަރަސް ގޫޑްސް ހޭންޑްލިންގ އިންސްޕެކްޝަސް
އައި އޭ އެސް ގެ ކެބިން ކުރޫ ޓްރެއިނިންގ ފެސިލިޓީ އިންސްޕެކްޝަން (އޭ )320

| 22

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ޮއތޯރިޓީ | އަހަރީ ރި ޯޕޓް 2102

ވިލާ އެއަރގ ގެ ސިމިއުލޭޓަރ ފެސިލިޓީ އިންސްޕެކްޝަންސް (އޭ ޓީ އާރ  )600 -72ތުލޫސް
އައި .އޭ .އެސް ގެ ސްޓޭޝަން ފެސިލިޓީ އިންސްޕެކްޝަންސް (ކޫއްޑޫ)
ނޮވެމްބަރ
ވިލާ އެއަރ ގެ ސްޓޭޝަން ފެސިލިޓީ އިންސްޕެކްޝަންސް (ދަރަވަންދޫ)
އައި.އޭ.އެސްގެ އިމަޖެންސީ އިވެކުއޭޝަސް އެންޑް ޑިޗިންގ އިންސްޕެކްޝަންސް (އޭ )320
އައި.އޭ.އެސްގެ ކޮކްޕިޓް އެންރޫޓް އިންސްޕެކްޝަންސް (އޭ )320
އައި.އޭ.އެސްގެ ކެބިން އެންރޫޓް އިންސްޕެކްޝަންސް (އޭ )320
އައި.އޭ.އެސް ގެ ސްޓޭޝަން ފެސިލިޓީ އިންސްޕެކްޝަންސް (ޗެންނާއި)
އައި.އޭ.އެސް ގެ ސްޓޭޝަން ފެސިލިޓީ އިންސްޕެކްޝަންސް (ޑާކާ)
އައި.އޭ.އެސް ގެ ސްޓޭޝަން ފެސިލިޓީ އިންސްޕެކްޝަންސް (މުމްބާއި)
ވިލާ އެއަރގ ގެ ސިމިއުލޭޓަރ ފެސިލިޓީ އިންސްޕެކްޝަންސް (އޭ ޓީ އާރ  )600 -72ސިންގަޕޯރ
ޑިސެމްބަރ
ޑިސެމްބަރ  2012 ،4އާ ހަމަ އަށް އެއްވެސް އިންސްޕެކްޝަނެއް ހެދިފައި ނެތް

ޖަދުވަލު 16
6.1

ފްލޯޓިންގް ޕްލެޓްފޯމް އެރޮޑްރޯމް ލައިސަންސް
 2012ވަނަ އަހަރު  30ނޮވެމްބަރ އާއި ހަމަ އަށް ފްލޯޓިންގް ޕްލެޓްފޯމް ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައި
ވަނީ ނުވަ ފަރާތަކަށެވެ .އެއީ:
 އަރި އަތޮޅު އަތުރުގަ 14/04/2012 -ގައި ދޫކުރެވުނު ނަންބަރު  AP/0/98ލައިސަންސް
އެވެ.
 އަރި އަތޮޅު ތުނޑުފުށި – 14/04/2012ގައި ދޫކުރެވުނު ނަންބަރު  AP/O/99ލައިސަންސް
އެވެ.
 ޝަވިޔަނި އަތޮޅު ވަގަރު 11/4/2012 -ގައި ދޫކުރެވުނު ނަންބަރު AP/O/100ލައިސަންސް
އެވެ.
 ބާ އަތޮޅު ދުސިތުތާނީ 15/8/20012 -ގައި

ދޫކުރެވުނު ނަނބަރު AP/O/101ލައިސަންސް

އެވެ.
 ބާ އަތޮޅު ލަންޑާ ގިރާވަރު15/8/2012 -

ގައި ދޫކުރެވުނު ނަންބަރު AO/0/102

ލައިސަންސް އެވެ.
ސ
 މާލެ އަތޮޅު ކުޑަ ހުރާ 15/8/2012 -ގައި ދޫކުރެވުނު ނަންބަރު  AO/0/103ލައިސަން ް
އެވެ.
 ބާ އަތޮޅު ސޮނެވާފުށި 26/9/2012 -ގައި ދޫކުރެވުނު ނަންބަރު

AO/0/104ލައިސަންސް

އެވެ.
 މާލެ އަތޮޅު ކަނި ފިނޮޅު 26/9/2012 -ގައި ދޫކުރެވުނު ނަންބަރު  AO/0/105ލައިސަންސް
އެވެ.
 ދާލު އަތޮޅު އޮޅުވެލި 21/10/2012 -ގައި ދޫކުރެވުނު ނަންބަރު  AO/0/106ލައިސަންސް
އެވެ.
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 6.2އިންސްޕެކްޝަންސް
 2012ވަނަ އަހަރުގެ 30ނޮވެމްބަރ އާއި ހަމައަށް  14ފްލޯޓިންގް ޕްލެޓްފޯމް އިންސްޕެކްޝަން
ހެދިފައި ވެއެވެ .އެއީ:
 ވ .އަލިމަތަ
 ބ .ރޯޔަލް އައިލަންޑް
 މ .ހަކުރާހުރާ
 ކ .ހެލެނގެލި
 މ .މެދުފުށި
 އަރި އަތޮޅު .އަތުރުގަ
 އަރި އަތޮޅު .ތުނޑުފުށި
 ށ .ވަގަރު(ވައިސްރޯއި މޯލްޑިވްސް)
 ބ .ދުސިތުތާނީ
 ބ .ލަންޑާގިރާވަރު
 ކ .ކުޑަހުރާ
 ބ .ސޮނެވާގިލި
 ކ .ކަނި ފިނޮޅު
 ދ .އޮޅުވެލި
 2012ވަނަ އަހަރުގެ  30ނޮވެމްބަރ އާއި ހަމައަށް 4އެއޮރޮޑްރޯމް އިންސްޕެކްޝަން ހެދިފައި
ވެއެވެ .އެއީ:
 މާލެ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ގެ އޭރިއާ އެންޑް އެޕްރޯޗް ކޮންޓްރޯލް ސެންޓަރ ގެ
އިންސްޕެކްޝަން  26ޖެނުއަރީ  2012ގައި ހެދި.


ކޫއްޑޫ އެއަރޕޯޓް ގެ ޕްރިލިމިނަރީ ސެޓިފިކޭޝަން އިންސްޕެކްޝަނެއް  8ސެޕްޓެމްބަރ 2012
ގައި ހެދި.

 މާލެ އިންޓަރނޭޝާނަލް އެއަރޕޯޓް ގެ ރެސްކިއު އެންޑް ފަޔަރ ފައިޓިން ގެ ސަރވައިލަންސް
އިންސްޕެކްޝަން އެއް  6މާޗް  2012ގައި ހެދި.
 ގޭން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ގެ ރެސްކިއު އެންޑް ފަޔަރ ފައިޓިންގް ސަރވައިލަންސް
އިންސްޕެކްޝަން އެއް  8މާޗް  2012ގައި ހެދި.
 6.3އޮޑިޓްސް
 ހަނިމާދޫ އެރޮޑްރޯމް ސެޓިފިކޭޝަން އޮޑިޓް އެއް  19/6/2012އިން  20/6/2012ގައި
ކުރެވުނު
 ދަރަވަންދޫ އެރޮޑްރޯމް ސެޓިފިކޭޝަން އޮޑިޓް އެއް  10/10/2012ގައި ކުރެވުނު
 ފުވައްމުލަށް އެއަރޕޯޓް ގެ ފޮލޯއަޕް އޮޑިޓް އެއް  10ޖެނުއަރީ  2012ގަ އާއި  18ނޮވެމްބަރ
 2012ގައި ކުރެވުނު.
 6.4ރެގިއުލޭޝަންސް
 2012ވަނަ އަހަރު ހެދިފައިވާ ރެގިއުލޭޝަންސް އަކީ:
 MCAR 139 އެރޮޑްރޯމް ރޫލްސް
 ASC 139-3 މޯލްޑިވްސް ސޭފްޓީ ރަންވޭ ޓީމް
 ASC 139-4 ފޯމޭޝަން އޮފް ސޭފްޓީ ރަންވޭ ޓީމް
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 ASC 139-5 އެރޮޑްރޯމް ސްޓޭންޑަރޑްސް މެނުއަލް
 ASC 139-6 ވައިލްޑް ލައިފް ކޮންޓްރޯލް ޕްރޮގްރާމް
 ASC 139-7 ނޮޓިފިކޭޝަން އޮފް ޗޭންޖަސް ޓު އެރޮޑްރޯމްސް

ޖަދުވަލު 17
 7.1ސެޓްފިކެޓް އޮފް ރަޖިސްޓްރޭޝަން (ސީ.އޮފް.އާރް)
 2012ވަނަ އަހަރު ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވަނީ  07އެއަރކްރާފްޓެވެ .އެއީ:
 .1މޯލްޑިވިއަން އެއަރ ޓެކްސީގެ  01އެއަރކްރާފްޓްއެވެ .އެއީ
-

 DHC-6-300މަރުކާގެ  8Q-MBHއެއަރކްރާފްޓް

 .2އޭޝިއަން އެކަޑެމީ އޮފް އެރޮނޯޓިކްސްގެ  02އެއަރކްރާފްޓްއެވެ .އެއީ
-

 Cessna 150Mމަރުކާގެ  8Q-GAEއެއަރކްރާފްޓް ،އަދި
 Piper PA-34-200Tމަރުކާގެ  8Q-GAGއެއަރކްރާފްޓް

 .3މެގަ މޯލްޑިވްސްގެ  02އެއަރކްރާފްޓްއެވެ .އެއީ
-

 Boeing 767-300މަރުކާގެ  8Q-MEHއެއަރކްރާފްޓް ،އަދި
 Boeing 757-204މަރުކާގެ  8Q-VEIއެއަރކްރާފްޓް

 .4މޯލްޑިވިއަންގެ  02އެއަރކްރާފްޓްއެވެ .އެއީ
-

 Airbus A320-214މަރުކާގެ  8Q-IANއެއަރކްރާފްޓް ،އަދި
 Bombardier DHC-8-315މަރުކާގެ  8Q-IASއެއަރކްރާފްޓް

މީގެ އިތުރުން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު  03އެއަރކްރާފްޓްއެއް ޑީ-ރެޖިސްޓަރ ކުރެވިފައިވެއެވެ .އެއީ:
 .1ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއަރވޭސްގެ  02އެއަރކްރާފްޓްއެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:
-

 DHC-6-300މަރުކާގެ  8Q-TMTއެއަރކްރާފްޓް،އަދި
 DHC-6-300މަރުކާގެ  8Q-TMDއެއަރކްރާފްޓް

 .2މޯލްޑިވިއަންގެ  01އެއަރކްރާފްޓްއެވެ .އެއީ
•  Dornier 228-212މަރުކާގެ  8Q- IARއެއަރކްރާފްޓް
 7.2ސެޓްފިކެޓް އޮފް އެއަރވަރދިނަސް (ސީ.އޮފް.އޭ) ،އެއަރވަރދިނަސް ރިވިއު ސެޓްފިކެޓް (އޭ.އާރު.ސީ)
އަދި ނޮއިސް ސެޓްފިކެޓް
 2012ވަނަ އަހަރު ސީ.އޮފް.އޭ ،އޭ.އާރު.ސީ ،އަދި ނޮއިސް ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރެވިފައިވަނީ 07
އެއަރކްރާފްޓަކަށެވެ .އެއީ:
.1

މޯލްޑިވިއަން އެއަރޓެކްސީގެ  01އެއަރކްރާފްޓް،

.2

މެގަ މޯލްޑިވްސްގެ  02އެއަރކްރާފްޓް،

.3
.4

އޭޝިއަން އެކަޑެމީ އޮފް އެރޮނޯޓިކްސްގެ  02އެއަރކްރާފްޓްަ ،އދ

މޯލްޑިވިއަންގެ  02އެއަރކްރާފްޓްއެވެ.
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 7.3އެޕްރޫވްޑް މެއިންޓަނަންސް އޮގަނައިޒޭޝަން
 2012ވަނަ އަހަރު  2ފަރާތަކަށް މެއިންޓެނަންސް އޮގަނައިޒޭޝަން އެޕްރޫވަލް އަލަށްދެވިފައިވެއެވެ.
.1

ޗައިނާގެ ބޯއިން ޝަންހާއީ ،އަދި

.2

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޕްރޮޕް ޓެކް ޕޯޓްސްމަތް ލިމިޓަޑް އެވެ.

 2012ވަނަ އަހަރު  14ފަރާތަކަށް އެޕްރޫވަލް އައުކޮށްދެވިފައި ވެއެވެ .އެއީ:
.1

ސިންގަޕޯރ އެސް.ޓީ .އެއިރޯސްޕޭސް އިންޖިނިއަރިން

.2

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މޯލްޑިވިއަން އެއަރޓެކްސީ

.3

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއަރވޭސް

.4

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އައިލަންޑް އޭވިއޭޝަން ސާވިސަސް

.5

ޖަރމަނީގެ އެމް.އެސް.އައި އެއަރކްރާފްޓް މެއިންޓެނަންސް ސާވިސަސް އިންޓަނޭޝަނަލް

.6

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޕެސިފިކް ޓާބައިންސް ބްރިސްބަން

.7

ސްރީލަންކާގެ ސްރީލަންކަން އެއަރލައިންސް

.8

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ސޭފް އެއަރ އޮސްޓްރޭލިއާ ޕވޓ ލޓޑ

.9

ސްވިޑްންގެ ވޮލްވޯ އެއިރޯ ކޯޕަރޭޝަން

.10

ކެނެޑާގެ ވެކްޓަރ އެއިރޯސްޕޭސް އިންޖިން ސަރވިސަސް

.11

ޗައިނާގެ ގުއަންގްޒޯ އެއަރކްރާފްޓް މެއިންޓެނަންސް އިންޖިނިއަރިންގ ކޮންޕެނީ ލިމިޓެޑް

.12

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މެގަ ގްލޯބަލް އެއަރ ސަރވިސަސް (މޯލްޑިވްސް) ޕވޓ ލޓޑ

.13

ކެނަޑާގެ ޕްރޮޕްވާކްސް ޕްރޮޕެލާ ސިސްޓަމްސް އިންކް

.14

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވިލާ އެއަރ ޕވޓ ލޓޑ

 2012 7.4ވަނަ އަހަރު ހެދިފައިވާ އިންސްޕެކްޝަން އަދި އޮޑިޑްތައް
ޖެނުއަރީ
 8Q-MEH .1އަދި 8Q-IASގެ ސީ.އޮފް.އޭ އިންސްޕެކްޝަން
 8Q-TMQ ،8Q-MAX ،8Q-OEQ .2އަދި 8Q-TMOގެ އޭ.އާރު.ސީ އިންސްޕެކްޝަން
ފެބްރުއަރީ
 8Q-TME .1އަދި  8Q-TMKގެ އޭ.އާރު.ސީ އިންސްޕެކްޝަން
މާރޗް
 8Q-MBH .1ގެ ސީ.އޮފް.އޭ އިންސްޕެކްޝަން
 8Q-MAW .2ގެ އޭ.އާރު.ސީ އިންސްޕެކްޝަން
 .3ޗައިނާގެ ބޯއިން ޝަންހާއީގެ  MCAR-145އޯޑިޓް
 .4އޮސްޓްރޭލިއާގެ އީސްޓް ކޯސްޓް ޕްރޮޕެލާސްގެ  MCAR-145އޯޑިޓް
 .5ޕްރޮޕް ޓެކް ޕޯޓްސްމަތް ލިމިޓަޑެ  MCAR-145އޯޑިޓް
އޭޕްރިލް
 8Q-GAE .1ގެ ސީ .އޮފް އޭ އިންސްޕެކްޝަން
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މެއި
 8Q-TML ،8Q-AMD .1އަދި 8Q-MANގެ އޭ.އާރު.ސީ އިންސްޕެކްޝަން
ޖޫން
 8Q-TMF ،8Q-MAZ .1އަދި 8Q-TMUގެ އޭ.އާރު.ސީ އިންސްޕެކްޝަން
ޖުލައި
 8Q-TMR ،8Q-MAH .1އަދި 8Q-TMIގެ އޭ.އާރު.ސީ އިންސްޕެކްޝަން
 .2އޭޝިއަން އެކަޑަމީ އޮފް އެރޮނޯޓިކްސް ގެ  MCAR-M Subparts F and Gއޯޑިޓް
އޮގަސްޓް
 8Q-MEI .1އަދި 8Q-GAGގެ ސީ.އޮފް.އޭ އިންސްޕެކްޝަން
 8Q-TMB .2ގެ އޭ.އާރު.ސީ އިންސްޕެކްޝަން
ސެޕްޓެމްބަރ
 8Q-MAF ،8Q-TMJ ،8Q-IAO .1އަދި 8Q-MAOގެ އޭ.އާރު.ސީ އިންސްޕެކްޝަން
 .2މެގަ ގްލޯބަލް އެއަރ ސަރވިސަސްގެ ސްޕޮޓް ޗެކް ()MCAR-M
 .3އައިލަންޑް އޭވިއޭޝަންގެ  MCAR-M Subpart Gވޭރިއޭޝަން އޯޑިޓް
އޮކްޓޯބަރ
 .1އައިލަންޑް އޭވިއޭޝަންގެ  MCAR-M Subpart Gއަދި  MCAR-145އަހަރީ އޯޑިޓް
 .2ވިލާ އެއަރގެ  MCAR-M Subpart Gއަދި  MCAR-145އަހަރީ އޯޑިޓް
 .3މެގަ ގްލޯބަލް އެއަރ ސަރވިސަސްގެ MCAR-M Subpart Gއަދި  MCAR-145އަހަރީ
އޯޑިޓް
ނޮވެމްބަރ
 8Q-TMG ،8Q-IAQ ،8Q-MBA ،8Q-TMS .1އަދި 8Q-TMNގެ އޭ.އާރު.ސީ
އިންސްޕެކްޝަން
ޑިސެމްބަރ
 .1މޯލްޑިވިއަން އެއަރޓެކްސީގެ  MCAR-M Subpart Gއަދި MCAR-145އަހަރީ އޯޑިޓް
 .2އެޗް ޕްލަސް އެސް އޭވިއޭޝަންގެ  MCAR-145އޯޑިޓް

 .3ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއަރވޭސްގެ MCAR-M Subpart Gއަދި  MCAR-145އަހަރީ
އޯޑިޓް
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