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  މިނިސްޓަރ ޓ ގެމޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރި
 ދެއްވާ ޚިޠާބުޢަބްދުލްޣަފޫރު އަދ ބު  އަޙްމަދުއޮނަރަބަލް މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް 

 
 

 

 

ޔާމީން هللا ދުރާއްޖޭގެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ދުވަހުގެ ހެޔޮ އެދުމާއި ތަހުނިޔާ މަދަނީ އަޤުވާމީ ބައިނަލް

ވަނަ ދުވަސް 7ރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ މިއަހަސިނާޢަތުގެ ބައިވެރިންނަށާއި އެންމެހާ ދިވެހި އަފުރާދުންނަށް އަރިސްކުރަމެވެ. މި ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށާއި

އަހަރު ފުރޭ ތާރީޚީ މުނާސަބަތާއި އެކުގައިކަން  71ކުރެވެނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޯގަނައިޒޭޝަން )އައިކާއޯ(އަށް މިފާހަގަ 

 ހެޔޮދުންތައް އަރިސްކުރަމެވެ.އިވެރިންނަށްވެސް މިއަދުގެ ތަހުނިޔާއާއި ގެ އެންމެހާ ބަ ކާގޯ ކޮންވެންޝަން"ފާހަގަކޮށް "ޗި

 

ބުން އަހަރު ފުރިގެންދާއިރު ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި އައިކާއޯ މުޢާހަދާ ތަންފީޒުކުރުމުން އުފެދިފައިވާ ގުޅުމާއި އެކަމުގެ ސަބަ 71އައިކާއޯ އަށް 

ހަދާއިން ޔަޤީންކޮށްދެނީ ސުލްޙަވެރި ބޭނުންތަކަށް ވައިގެ ށް ލިބިފައިވަނީ ވަރަށްބޮޑު ކުރިއެރުމެކެވެ. އައިކާއޯ މުޢާމަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރަ

އެއްގައުމުން އަނެއްގައުމަށް  އް ހުރަސްކުރުމާއިދަތުރުފަތުރުގެ ސިނާޢަތް ބައްޓަންވެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ގައުމުތަކުގެ ވައިގެ ސަރަޙައްދުތަ

 ފަސިންޖަރުންނާއި މުދާ އުފުލުމުގެ ދޮރު ހުޅުވިފައިވާކަމެވެ. 

 

އަހަރު ފުރުމަށް އައިކާއޯއިންނާއި  71މުޢާހަދާއަށް ގައި އައިކާއޯ މުޢާހަދާގައި ސޮއިކޮށް ތަންފީޒުކޮށްފައިވާ ގައުމެކެވެ. އެ  0772ދިވެހިރާއްޖެއަކީ 

 އެކު ފާހަގަކުރަމެވެ. އެއްބާރުލުމާއި އޮތްކަން އުފަލާބައިވެރިވުމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޖުތަމަޢުން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގައިބައިނަލްއަޤުވާމީ މު

 

ސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީއާއި މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ދުވަމިއަހަރުގެ ބައިނަލް އަޤުވާމީ މަދަ

ތުމަށް ސިނާޢަތް ގުޅިގެން ހިންގަމުންގެންދާ ޙަރާކާތްތަކަށް ހިތްވަރުދެމުން އެ ޙަރަކާތްތަކުގައި ދިވެހި ޒުވާނުން ބައިވެރިވެ ފައިދާ ލިބިގަ

މިދުވަސް އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކުރަމުންދާއިރު މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ސިނާޢަތުން ހޯދާފައިވާ  މުނާސަބު ޙަރަކާތްތަކާއެކުއިލްތިމާސްކުރަމެވެ. 

  ދަންނަވަމެވެ. ބޮޑުކަމުގައިކުރިއެރުމާއި ދިވެހި ދީބަށް ލިބެމުންދާ އިޤްތިޞާދީ ފައިދާ 

 

ވަނަ އަހަރުވެސް އެންމެ  4102ސިޔާސަތުގެ ތެރެއިން މިހިނގާ  5ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މައިގަނޑު 

. މިގޮތުން ސިޔާސަތުގެ މައްޗަށެވެ މި ދެ "ބީންގ އަ ބެޓަރ ރެގިއުލޭޓަރ" އަދި "ބީންގ އަ ބެޓަރ އޯގަނައިޒޭޝަން"ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެވިފައިވަނީ 

ފުރިހަމަކޮށް ޤާބިލުކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރަމުންދާ އިންސްޕެކްޓަރުންގެ ޓީމެއް އޮތޯރިޓީއަށް މިހާރު  ތަމްރީނުތައް ލާޒިމުކޮންމެހެން ލިބިގަންނަންޖެހޭ 

މުވައްޒަފުން ބިނާކުރުމުގެ ތެރޭގައި އޮތޯރިޓީން ސްކޮލަރޝިޕް ދީގެން މުވައްޒަފުންނަށް ލިބިފައިވުމަކީ ޙާޞިލުކުރެވިފައިވާ ވަރަށްބޮޑު ކާމިޔާބެކެވެ. 
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ހިމެނެއެވެ. ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީން ދެކެނީ ތަމްރީނު ދިނުމާއި ހުނަރު  ވެސްނެގުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން ޕައިލެޓް ލައިސެންސް

ޓްމަންޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އޮތޯރިޓީގެ ހިންގުން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތްތަކަކީ މި ސިނާޢަތަށް، ޢާންމުކޮށް ދިވެހި މުޖުތަމަޢަށް ކުރެވޭ އިންވެސް

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަންނަ މިރޮނގުން ކުރެވޭ މަސައްކަތް އިތުރުކޮށް ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ބަޔާންކޮށްދޭ މިންގަނޑެއް ތަޢާރަފުކުރެވި ރުމަށް ހަރުދަނާކު

 އެއަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށޭނެއެވެ. އަހަރު 

 

ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތަކީ "މޯލްޑިވްސް މިއަހަރު ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެވިގެން "އެންހޭންސް ސޭފްޓީ އެންޑް ސެކިއުރިޓީ" 

ވަނަ  8002ރިޓީން ޙަރަކާތްތަކެވެ. ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯއޭވިއޭޝަން ސޭޕްޓީ ޕްރޮގްރާމް )މާސްޕް(" އެކުލަވާލައި ތަންފީޒީ މަރުޙަލާ ނިންމުމުގެ 

އިތުރު ހިތްވަރަކާއެކު މިއަހަރު ފެށި ގިނަގުނަ ކާމިޔާބު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ.  ،އަހަރު ފެށި މިޕްރޮގްރާމް

 ން ފާހަގަކޮށްއޮތޯރިޓީގެ "ސޭފްޓީ ރިވިއު ގުރޫޕުން" ކުރިއަށް ކުރަމުންގެންދާ މި މުހިންމު މަސައްކަތަށް އަޅުގަނޑުގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން އޮތްކަ

ގެ ދަށުން އޮޕަރޭޓަރުންގެ މައްޗަށް ލާޒިމުވާ "ސޭފްޓީ މެނޭޖްމަންޓް  "މާސްޕް"ހިތްވަރުދެމެވެ. ވަކީން ޚާއްޞަކޮށް އެގުރޫޕުގެ މެމްބަރުންނަށް 

ދެމެވެ. އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަމަށް އައްސަރިބަހާ ސާބަސް ގެންދާ ފަންނީ  މަށް "ސޭފްޓީ ރިވިއު ގުރޫޕުން" ދެމުންސިސްޓަމް" ގާއިމުކުރު

ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތުގެ ހެޔޮ ނަތީޖާ މިހާރުވެސް މުޅިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އޮޕަރޭޓަރުން ހިމަނައިގެން މި އަހަރުގެ ޖެނުއަރީން ފެށިގެން 

ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމު އޮތޯރިޓީން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މުޅި ސިނާޢަތަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ  ންނަމުންދާކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެމެވެ.ފެ

 ރުމަށްމިހާރުވެސް ހިންގަމުން އެބަދެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ އުންމީދަކީ އެ ޕްރޮގްރާމުގެ ސަބަބުން "ސޭފްޓީ މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް" ގާއިމުކު

ގެ މުވައްޒަފުންގެ ތަކުމަންޓުއޮޕަރޭޓަރުންނަށް ފަސޭހަވެގެންދިއުމެވެ. އަދި އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ މަސްޢޫލުވެރި ފަރާތްތަކާއި ސޭފްޓީ ޑިޕާޓް

ބައިވެރިންނާ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުވެގެން ދިއުމެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ނަޒަރުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމަކީ އޮތޯރިޓީއާއި ސިނާޢަތުގެ 

ނީ ރާއްޖޭގެ ވައިގެދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތާއި ރަމްޒުކޮށްދެ އެއިންދެމެދުގައިވާ ބަދަހި ގުޅުމާއި އެއްބާރުލުމުގެ ވަރަށް ވަރުގަދަ ހެއްކެކެވެ. 

 ރައްކާތެރިކަމަށް ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތަށް އޮތީ ކާމިޔާބާއި ކުރިއެރުންކަމާމެދަކު އަޅުގަނޑު ޝައްކެއް ނުކުރަމެވެ. 

 

ލޭޓުކުރުމަށް ގެންގުޅޭ "އިކޮނޮމިކް އަޅުގަނޑުމެންގެ ނަޒަރުގައި ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީން މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާ ރެގިއު

ެލިއު ފޯ ދަ ރެގިއުލޭޓަރީ ފްރޭމްވޯކް" އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް ފުޅާކުރުމުގެ ވަގުތު މިވަނީޖެހިފައެވެ. އެހެންކަމުން "އިންކްރީސް ޗޮއިސް އެންޑް ވ

. އެގޮތުން "އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޓްރާންސްޕޯޓް ކޮންސިއުމާ"، މި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ

ކުރެއްވިއްޔާ އަންނަ އިރާދަ. މިހާރުވަނީ ފެށިފައެވެ ފަރުމާކުރުމުގެ މަސައްކަތް  "އިކޮނޮމިކް ރެގިއުލޭޝަން"ޓީގެ އެސޯސިއޭޝަން"އާއި ގުޅިގެން އޮތޯރި

ތަކާއި "ޕޮލިސީ ގައިޑްލައިން"ސަބަބުން، އައިކާއޯގެ ސިޔާސަތުތަކާއި  ޤަވާޢިދުގެފެށޭނެއެވެ. އެ  ޝާއިޢު ކުރެވި ޢަމަލުކުރަން އަހަރު އެޤަވާޢިދު

ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައިވާ ޙައްޤުތަކާއި އިޚުތިޔާރުތައް މި ހޯއްދަވާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން ވައިގެބަނދަރުތަކާއި އެއާނެވިގޭޝަން ޚިދުމަތްތައް 

ވަނަ އެސެމްބްލީން  82މިއީ، އައިކާއޯގެ ވެ އެކަމުގެ ފައިދާ ލިބިގެންދާނެއެވެ. ފަރާތްތަކަށްވެސް ސާފު ސިނާޢަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ހުރިހާ

ގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ "އިކޮނޮމިކް ޑިވަލޮޕްމަންޓް" ދާއިރާގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވޭ ވަރަށް މުހިންމު "ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްރަޔޯރިޓީ"

 ފަތުރުގެ ސިނާޢަތުން ލިބިގަނެވޭނޭ އިގްތިޞާދީ ފައިދާ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިއެރުވުމަށްރުބަދަލުވަމުންދާ ވައިގެ ދަތުއަދި މަސައްކަތެކެވެ. 

  ފައިދާބޮޑު ޙަރަކާތެކެވެ.  ހިންގޭ

 

ކާރުގެ މިންވަރަކަށެވެ. ސަރު އަޅުގަނޑުމެން އުފާކުރުން ޙައްޤު ން މިދަނީރާއްޖޭގައި ފުޅާވެ ތަރައްޤީވަމު މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާ

އޮތް ފަރާތުން، ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީން މަސައްކަތް ކުރަމުން މިދަނީ މި ސިނާޢަތުގެ ޙަރަކާތްތަކަށް އިންވެސްޓަރުންގެ ފަރާތުން 

އެހެންކަމުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އެއާލައިންތަކުގެ އޮޕަރޭޝަންތައް އިތުރަށް  .ނެ އެކަމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށެވެހޯދައި، ބަލައިގަޝައުގުވެރިކަން 

ފުޅާވެ ދިވެހިންނަށް ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ  ވިޔުގަފުޅާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ ވަރަށްބާރު ދުވެއްޔެއްގައެވެ. އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ 

ތައް ދަތުރުކުރާ ބޯޓުދިދަޖެހި ބޯޓުތައް އިތުރުވެ އެ އަޤުވާމީ ދަތުރުތަކުގައި އުދުހޭ ދިވެހިބައިނަލްފުރުޞަތުތައްދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. އަދި 

. މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ގިނަ އެއާޕޯޓުތައް އަޕްގެރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މެދުނުކެނޑި ދިގުވަމުންނެވެމިދަނީ  މަންޒިލްތަކުގެ ލިސްޓުވެސް
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އްގެ ނަތީޖާއަކީ ދިވެހި އިޤްތިޞާދަށް މި ސިނާޢަތުންލިބޭ ނަފާ އިތުރުވެގެން ދިއުމެވެ. ދިވެހި ޒުވާނުންނަށް ކުރެވެމުން އެބަދެއެވެ. މިހުރިހާ ކަމެ

 އޮޕަރޭޓަރުންނާއި ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު އަދި ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސްވެގެންދިއުމެވެ. އެހެންކަމުން މިސިނާޢަތުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ހުރިހާ

އަދި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ. އިޚުލާޞްތެރިކަމާއެކު އެންމެހާ ފަރާތްތަކުން ކުރައްވާ މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް ގައި އިންވެސްޓްކުރާ މިސިނާޢަތު

 ފާހަގަކުރަމެވެ. ވަރަށް އުފަލާއެކު ރާތްތަކަށް ސަރުކާރުގެ ފުރިހަމަ ތާއީދާއި އެއްބާރުލުން އޮތްކަން އެފަ

 

ސިނާޢަތް ކުރިއެރުވައި ހަރުދަނާކުރުމަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިރުޝާދުތައް އަބަދުވެސް  ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެރާއްޖޭގެ މަދަނީ 

މާއި ާ ކުރިއެރުއަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބެމުންދެއެވެ. މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާގައިވެސް އަދި ޢާންމުކޮށް ދިވެހި އިޤްތިޞާދަށް ލިބެމުންމިދ

ރާއްޖޭގެ  ފާގަތިކަން އެއީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދުރުވިސްނުންފުޅާއި ޙިކުމަތު ޢަމަލީގެ ފޮނި ނަތީޖާއެވެ. އެހެންކަމުން

އެދުމާއި ތަހުނިޔާ މިއަދުގެ ހެޔޮކަމާއި އަޙައްމިއްޔަތު ފާހަގަކޮށް، ދެއްވާ އިސްމިސިނާޢަތަށް ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު هللا ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު

 ލާޞްތެރި ޝުކުރެއް އަދާކުރަމެވެ.އެމަނިކުފާނަށް ވަރަށް އިޚުރައްދުކުރުމާއެކު 

 

ހީވާގި މުވައްޒަފުން ޗެއާމަންއާއި ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުން އަދި ޗީފް އެގްޒެކެޓިވްއާއި މި އުފާވެރި މުނާސަބަތުގައި ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑު 

ޝުކުރުއަދާކުރަމެވެ. އަދި އެފަރާތްތަކުން ކުރައްވާ  މިންނެތް މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް އެހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އިޚުލާޞްތެރިކަމާއެކުކުރައްވަމުން ގެންދަވާ 

މަސައްކަތުގައި ވަރުދެމެވެ. ހަމައެއާއެކު މި ސިނާޢަތުގެ އެންމެހާ ބައިވެރިންނާއި ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ މަސައްކަތުގައި ދެމިތިބުމަށް ހިތް ބުރަ
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 آمينހެޔޮތައުފީގުދެއްވާށިއެވެ. 

 

 

 

 

 


