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 3102ޑިސެމްބަރ  7 –ވައިެގ ދަތުރުފަތުރުގެ ދުވަްސ މަަދނީ އަޤުވާމީ ނަލްބައި
 

 

 މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ހުންނެވި މިނިސްޓަރ 
 ކާނަލް ރިޓަޔަރޑް އޮނަރަބަލް މުޙަންމަދު ނާޒިމް ދެއްވާ ޚިޠާބު 

 

 

 ޝުކުރު ޙަމްދާ ވަތަޢާލާއަށް ޞުބުހާނަހޫ هللا އެއްކައުވަންތަ ވަންތަކީރިތި ގަދަ ލެއްވި ސަވާރީން ކުރުމަށްޓަކައި ފަތުރުދަތުރު އިންސާނުން

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަސްކޮށްދެއްވި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަތައް އަދަބުތަކާއި ދަތުރުފަތުރުގެ ކުރުމާއި ބޭނުން ސަވާރީ އަދި މެވެ.ކުރަ

 ފާނުގެ އެކަލޭގެ ދުޢާގައި މި މެވެ.ދުޢާކުރަ އެދި ލެއްވުން ސަލާމް ޞަލަވާތާ އަށްވަސައްލަމަ ލައިހިޢަ هللاޞައްލަ މުޙަންމަދު ސާހިބާ

 މެވެ.ކުރަ ޝާމިލު ޞަޙާބީން މިތުރު އާލުންނާއި އިތުރު

 

 އިސް އެންމެ އަޅުގަނޑުގެ މުނާސަބަތުގައި ދުވަހުގެ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ދުނިޔޭގެ މިދާ ކުރަމުން ގަފާހަ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު! އާދެ

 ތިލޮބުވެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކާއި އެންމެހާ ހަރަކާތްތެރިވާ ސިނާޢަތުގައި ދަތުރުފަތުރުގެ ވައިގެ ރާއްޖޭގެ ދެކެނީ އުފަލެއްކަމުގައި

 ރުމެވެ.އަރިސްކު ތަހުނިޔާ އެދުމާއި ހެޔޮ ދުވަހުގެ ރައްޔިތުންނަނަށް

 

 ދަތުރުފަތުރުގެ ވައިގެ މަދަނީ ރާއްޖޭގެ ގެންދަނީ މި އަޅުގަނޑުމެން ކުރަމުން ފާހަގަ ދުވަސް ދަތުރުފަތުރުގެ ވައިގެ އަހަރުގެ މި

 ވަނަ 3102 މިދާ ނިމިގެން .ދުވަސްވަރެއްގައެވެ ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކެއްއަދި  ކެއް ލިބިކާމިޔާބީތަ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ސިނާޢަތަށް

 އެ .އަހަރެކެވެ ލިބިފައިވާ ކާމިޔާބީތަކެއް ފޮނި ވަރަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދާއިރާއިން ފަތުރުގެ ދަތުރު ވައިގެ މަދަނީ އަހަރަކީ

 މަސައްކަތްތައް ކުރެވޭނޭ ތަންފީޒު ސިޔާސަތުތައް ދާއިރާގެ މިމިވަނީ   ހިފާފައި އަމާޒު އަޅުގަނޑުގެމެން މިހާރު ކާމިޔާބީތަކާއެކު

 ދެނެގަނެ ގޮންޖެހުންތައް ދިމާވާ ދާއިރާއަށް މި އަންނަ ހޯދަމުން ކުރިއެރުން ދުވެއްޔެއްގައި ބާރު ވަރަށް އަދި މަށެވެ.ފުޅާކުރު ހަރުދަނާކޮށް

 .ހޯދުމަށެވެ ޙައްލުތަކެއް އެކަށީގެންވާ

 

 އިން( އޯއައިކާ) ޖަމުޢިއްޔާ ތުރުފަތުރާބެހޭދަ ވައިގެ އަޤްވާމީ ބައިނަލް ތީމުކަމުގައި ދުވަހުގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ވައިގެ އަހަރުގެ މި

 މި .އެވެ" ބަދަލުތައް ގެންނަމުން ދިއުން ކުރުމަށްވަނަ ޤަރުނުގެ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ގޮންޖެހުންތަކާ އެއްހަމަ 12" ފައިވަނީޅާކަނޑައަ

 ދާއިރާގެ މި ،ކުރިއެރުވުމަށާއި ކޮށްތަރައްޤީ ސިނާޢަތް މި ،ހިންގާއިރު ނަޒަރު ވައިގެދަތުރުފަތުރަށް ދިވެހިރާއްޖޭ އަލީގައި ގެތީމު

 ހަގަ ކުރަމެވެ. މިހާރުވެސް ކުރެވެމުންދާކަން ފާ  މަސައްކަތްތަކެއް ގުނަގިނަ ހަރުދަނާކުރަން ރައްކާތެރިކަން ސަލާމަތާއި
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ފަތުރުގެ ދައުލަތުގެ ތަންފީޒީ މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ އުފެދުނު ފަހުން  ގެ ޖެނުއަރީމަހުވަނަ އަހަރު 3103 

ވެ. ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ހިންގުން މިހާރު ބިނާވެފައިއެވަނީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިދަނީ ކުރެވެމުންނެއިދާރާ ހަރުދަނާ 

ފަތުރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ވައިގެ ދަތުރު( 0 ސިޔާސަތެއްގެ މައްޗަށެވެ. އެއީ: 5ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މައިގަނޑު 

ގިނަކުރުމާއެކު ނެގޭ އަގާ އެއްފެންވަރުގެ ޚިދުމަތެއް  އިޚްތިޔާރުތައްފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ  މި ސިނާޢަތުން( 3އިތުރު ކުރުން، 

( 4ޕަފޯމަންސް ރަނގަޅުކުރަމުން ގެންދިއުން، އޭވިއޭޝަން ޙަރަކާތްތަކުގެ ބަލާއިރު ތިމާވެށީގެ ރޮނގުން  (2ފޯރުކޮށްދިނުން، 

 ތަކާ އެކަށޭނަ ޚިދުމަތެއް ދެވޭ( ލިބިފައިވާ ވަޞީލަތ5ްއަދި  ގެންދިއުންރަމުން އަދާކުރަނގަޅަށް ރެގިއުލޭޓަރެއްގެ ދައުރު 

ސިޔާސަތެވެ. މި ސިޔާސަތުގެ ތެރެއިން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު އެންމެ އިސްކަމެއް މި ދެވުނީ ރެގިއުލޭޓަރެއްގެ  5އިދާރާއަކަށްވުން، މި 

ށެވެ. ސިޔާސަތަ 3ކަށްވުން، މި އިދާރާއަ އެކަށޭނަ ޚިދުމަތެއް ދެވޭފައިވާ ވަޞީލަތްތަކާ ލިބި އަދާކުރަމުން ގެންދިއުމާއިރަނގަޅަށް ދައުރު 

އެގޮތުން، އޮތޯރިޓީ އުފެދުނު އިރު އޮތޯރިޓީއަށް ދިމާވެފައިވާ އިންސާނީ ވަޞީލަތް މަދުވުމުގެ މައްސަލަ މިހާރު މިވަނީ ވަރަށްބޮޑަށް 

. އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް އޮތޯރިޓީން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ މި ސިނާޢަތަށް ބޭނުންވާ ގިނަގުނަ ޤަވާޢިދުތައްޙައްލު ކުރެވިފައެވެ. އަދި 

ޤަވާޢިދުތައްވެސް އިތުރަށް ތަޢުދީލުކޮށް ހަރުދަނާކުރުމުގެ މަސައްކަތްދަނީ ހަމަ މިއާއެކު، މިހާރު ހެދި ޢަމަލު ކުރެވެމުންދާ 

ރުމުގެ ކާމިޔާބީއާއެކު މެނުވީ ސަލާމަތާއި ކުރެވެމުންނެވެ. މި މަސައްކަތަށް އަޅުގަނޑުމެން އިސްކަންދިނީ އެކަންކަން ފުރިހަމަ ކު

ގެ ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުތްތައް ފުޅާނުކޮށް އެ ޚިދުމަތްތަކު މުގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ނަތީޖާ ރަނގަޅު ނުކުރެވޭނެތީއާއި މި ސިނާޢަތުންރައްކާތެރިކަ

ވަރަކަށް  03ޖުމްލަ ބަޖުޓުގެ ގެ އަހަރު ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ ވަނަ 3102މި ހިނގާ ފެންވަރު ރަނގަޅު ނުކުރެވޭނެތީއެވެ. 

ސްޓްމަންޓުގެ ފޮނި ނަތިޖާ އިންސައްތަ ހޭދަމިކުރެވެނީ އިންސާނީ ވަޞީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށެވެ. އެ ހޭދައިގެ، އެ އިންވެ

މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރު އަމާޒު ހިފާނީ އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ތަށް ކުރަމުންދާނެއެވެ. ކުރެއްވިއްޔާ މުޅި ސިނާޢައިރާދަ

ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކާ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން އެއް އެކުލަވާލައި އޭގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހެދޭ އެކްޝަން  5ފަތުރުގެ މައިގަނޑު 

ކައި މިހާރުވެސް ޢަމަލު ކުރެވެމުންދާ އޯޕަން ސް ،ސިޔާސަތުގެ ދަށުން 5ޕްލޭނެއް ތަންފީޒު ކުރުމަށެވެ. އެގޮތުން މައިގަނޑު 

ތަފުޞީލުތައް އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ  އިކޮނޮމިކް ރެޖިއުލޭޝަންތަކުގެސިނާޢަތެއް ބިނާކުރުމުގެ ގޮތުން އެކުލަވާލެވޭ ވާދަވެރި  ސިޔާސަތާއި،

ރާމެއްގެ ދަށުން މި ސިނާޢަތުގެ ފަރާތުން އިޖުތިމާޢީ ޕްރޮގު އަދި ކޯޕަރޭޓް ސޯޝަލް ރެސްޕޮންސިބިޓީޢާންމު ކުރެވިގެންދާނެއެވެ. 

އަހަރަށް ކަނޑައަޅާ ލަނޑުތަޑިތައްވެސް  5ކުރިއަށްއޮތް  މީގެ އިތުރުން،ހަރަކާތްތައް ހިންގާނެ އުޞޫލުތަކެއް ކަނޑައެޅިގެންދާނެއެވެ. 

 ދާނެއެވެ.  ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާންކުރެވިގެން

 

 9 އެވްރެޖްކޮށް އަހަރަށް އަހަރުން އަދަދު ފަސިންޖަރުންގެ ދަތުރުކުރާ ،ބަލާއިރު ހަރަކާތްތަކަށް ދަތުރުފަތުރުގެ ވައިގެމަދަނީ  ރާއްޖޭގެ

 އްހަރަކާތްތަ މަތިންދާބޯޓުގެ ހާހަށްވުރެ ގިނަ 79 އަހަރު ވަނަ 3103 .ފާހަގަކުރަމެވެ ހޯދަމުންދާކަން ކުރިއަރުމެއް އިންސައްތައިގެ

 ން ދަށްކާގޮތުގައިހިސާބުތަކުތަފާސް ގެ ވަނަ އަހަރު 3102 .ދަތުރުކޮށްފައިވެއެވެމިލިއަން ފަސިންޖަރުން  2.3 ކުރެވިފައިވާއިރު ރެކޯޑް

ވަނަ  3103އަނަކަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާއިރު ވައިގެ ދަތުރުފަތުރު ބޭނުންކުރާ ފަސިންޖަރުން ލިމި

 ހާސިލް ރާއްޖެ ދާއިރާގައި ދަތުރުފަތުރުގެ ވައިގެމަދަނީ  ނެތްގޮތުގައި ވެސްޝައްކެއް  ލަފާ ކުރެވެއެވެ.ވާނޭކަމަށް އަހަރަށްވުރެ އިތުރު

. މި ސިނާޢަތާ ގުޅޭ ކަންތައްތައް ރާވައި ކުރިއަށް އަޅުގަނޑުމެން ގެންދާނީ ކުރިއެރުންތަކެވެ އުއްމީދީ އަދި ފޮނި ވަރަށް މިދަނީ ކުރަމުން

އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން އެ އިދާރާތަކުގެ މާސްޓަރ ޕްލޭންތަކާއި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ދެނެގަނެ އެކަންކަމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ 

ދާނީ މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޙަރަކާތްތައް ބައްޓަން ކުރެވިގެންއެގޮތުން . ގެންނެވެކަން ފޯރުކޮށްދީމަގުފަހިކޮށްދީ އެހީތެރި

 ލާމެހިގެންދާ ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ. ން ރާވާ މަޝްރޫޢުތަކާއި ގުޅިދާއިރާއާބެހޭ ވުޒާރާތަކު ފަތުރުވެރިކަމާއި ދަތުރުފަތުރުގެ

 

ފުޅާވެގެން ދިޔަ  ޙަރަކާތްތައް ނިސްބަތުން އެންމެ އެއާލައިންތަކުގެ ޚިދުމަތްދޭ ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ރާއްޖޭގައިއަހަރަކީ  3މި ވޭތުވެ ދިޔަ 

 ސެންޓަރެއްވެސް ޓްރެއިނިންގ ފްލައިޓް އައްޑޫގައި އިތުރުން ކުރުމުގެ އޮޕަރޭޓް އެއާލައިން 4 ރާއްޖޭގައި މިވަތުގުދުވަސްވަރެވެ. 



3 ގެ     ޞ 3

 ބޯޓުން މަރުކާގެ ސެސްނާ ކުދި އެންމެ އޭގެތެރޭގައި ،ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާއިރު މަތިންދާބޯޓު 34 ޖުމްލަ. ގެންދެއެވެ ހިންގަމުން

ކާ އަޅާ ބަލާއިރު ބޮޑު ޤައުމުތަ ސަރަޙައްދުގެ މި މިއީ. ހިމެނެއެވެ ބޯޓުތައްވެސް" ބޮޑީ ވައިޑް" މަރުކާގެ ބޯއިން ފެށިގެންގޮސް

ބޮޑު ފްލީޓް މިވަގުތު އެންމެ ޓްވިން އޮޓާގެ ދުނިޔޭގައިވެސް އޮޕަރޭޓްކުރާ  މުޅި މީގެ އިތުރުން،. ޓެއްކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެފްލީ

 އައު އަޤުވާމީ ބައިނަލް ގިނަވެ އުދުހުންތައް އެތެރޭގެ ވެފައިވާއިރުއިތުރު ދުކުގެ ޢަދަބޯޓުތައޮޕަރޭޓްކުރަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައެވެ. 

ކުރިއެރުމެކެވެ.  ބޮޑު ލިބިފައިވާ އިޤުތިޞާދަށް ދިވެހި ފަށާފައިވާކަމީ ކުރަން ދަތުރު ފަހަރު ބޯޓު ދިދަޖެހި ދިވެހި ޒިލްތަކަށްމަން

ޚިދުމަތްދޭ އެންމެ އޮޕަރޭޓަރެއްގެ ޚިދުމަތް ލިބޭގޮތަށް އޮތުމުގެ ބަދަލުގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ މުސްތަޤުބަލުގެ އަމާޒަކީ ވަކި ބާވަތެއްގެ

ައް ވާދަވެރި މާޙައުލެއް ޤާއިމުކޮށް ޖެނެރަލް އޭވިއޭޝަން އަދި ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު އޮޕަރޭޓް ކުރެވެމުން ނުދާ ވައްތަރުތަކުގެ ޙަރަކާތްތ

 ންކުރުމެވެ. ވޯކް ބައްޓަދާނޭގޮތަށް ރެގިއުލޭޓަރީ ފްރޭމްއިތުރު ވެގެން

 

 މިގޮތުން ވަނީ ލިބިފައެވެ. ކުރިއެރުންތަކެއް ވެސް އުފާ ފާޅުކުރުން ޙައްޤުދަތުރުތަކަށް ވައިގެ އިތުރުވެ ދަރުތައްނބަ ވައިގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ދެވިޚިދުމަތްގެ ނދަރުބަ ވައިގެ ސަރަހައްދީ 6 ގެ ޚިދުމަތް ދެމުން ދާއިރުވައިގެ ބަނދަރު 4ރާއްޖޭގައި މިހާރު ބައިނަލްއަޤުވާމީ 

ދައިދެވިފައިވާކަން ހޯ ލުއިފަސޭހަތަކެއް ދަތުރުކުރުމަށްވައިގެ މަގުން  ނަށްވެސްރައްޔިތުން ރާއްޖޭގެ ،އަރުވައި ކުރި ފަތުރުވެރިކަން

އިތުރު ސަރަޙައްދީ ވައިގެ ބަނދަރުތައް ހުޅުވި ޚިދުމަތްދިނުމުގެ މަސައްކަތް  މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިންހަމަ އެއާއެކު،  ފާހަގަކުރަމެވެ.

ތެރޭގެ މިހާރުވެސް ކުރިއަށްއެބަދެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާޒަކީ ރާއްޖޭގެ ވައިގެ ބަނދަރުތައް ހިންގުމުގައާއި ރާއްޖޭގެ އުދުހޭ ސަރަޙައްދު

 ތްތެރި ގޮތްތަކެއް އަބަދުވެސް ބޭނުން ކުރަމުން ދިއުމެވެ. ޙަރަކާތްތަކުގައި ތިމާވެއްޓާ ވީހާވެސް ރައްޓެހި ރަޙުމަ

 

 އަދާކޮށް ޝުކުރު މުވައްޒަފުންނަށް ހީވާގި އިވެރިންނަށާ ހިންގުންތެރި އޮތޯރިޓީގެ އޭވިއޭޝަން ސިވިލް ،ދުވަހު އުފާވެރި މި

 ޔަޤީން ރައްކާތެރިކަން ސަލާމަތާއި ރަނގަޅުކޮށް ފެންވަރު ޚިދުމަތުގެ ،ބައިވެރިންވެސް އެންމެހާ ސިނާޢަތުގެ .ހިތްވަރުދެމެވެ

ވައިގެ ބަނދަރުތަކާއި  ރާއްޖޭގެ .ލިބިގަންނަމެވެ އުފާ އަދާކުރުގެ ޝުކުރު ފާހަގަކޮށް މަސައްކަތްތައް މުހިންމު ކުރައްވާ ކުރުމަށްޓަކައި

 ވެސްފަރާތްތަކުން އެންމެހާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ހަރަކާތްތަކުގައި ދަތުރުފަތުރުގެ ވައިގެ ފަރާތްތަކާއި ކުރައްވާ އޮޕަރޭޓް އެއާލައިންތައް

 .އަދާކުރަމެވެ ޝުކުރު ފާހަގަކޮށް ތައްމަސައްކަތް މުހިންމު ކުރައްވަމުންގެންދަވާ

 

 ގޮތް ކުރިއަރައިގެންދާނޭ ޙިއްސާ ދަތުރުފަތުރުގެ ވައިގެ މަދަނީ ކުރިއެރުމުގައި އިޤުތިޞާދީ ރާއްޖޭގެ ދުޢާއަކީ އިޚުލާޞްތެރި އަޅުގަނޑުގެ

 އިތުރު ލައްވާ ބަރަކާތް މަސައްކަތްތަކުގައި ފަރާތްތަކުގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްކުރައްވާ ދާއިރާގައި މި އަދި .ކުރެއްވުމުވެ މިންވަރު

 .ދެއްވުމެވެ ތަޢުފީޤު ހެޔޮ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހެޔޮގޮތުގައި ،ކުރައްވާ މިންވަރު ފާގަތިކަން ކުރިއެރުމާއި


