
 

 

 

 ފ ށިއްޖ     ޕްރޮގްރާމު   ކުރުމުގ  ތަމްރީން   އާރުކާޓީން   އަށް   2023  ސަވާދީއްތަ ދަތުރު 

މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ    – "ފަތުރުވ ރިކަމުގ  ހަޤީޤީ ދިވ ހި އ މްބ ސ ޑަރުންނަކީ، ފަތުރުވ ރިންނަށް ކަންކަން އޮޅުންފިލުވައިދޭ އާރުކާޓީން"  

 އ ޑިޔުކޭޝަން ޑރ.އިބްރާޙިމް ޙަސަން  

 

)އ މް  ކޯަޕރޭޝަން  ޓޫރިޒަމް ޑިވ ލޮޕްމަންޓް  'ސަވާދީއްތަ    ، އިވ ންޓް-ގ  ފްލޭގްޝިފް  (  އައިޓީޑީސީމޯލްޑިވްސް އިންޓިގްރޭޓަޑް 

ވަނަ    27ސ ްޕޓ މްބަރ  ތަމްރީނު ކުރުމުގ  ްޕރޮގްރާމް  )ލޯކަލް ޓުއަރ ގައިޑް(  ދ ވަނަ އ ޑިޝަން' ގ  އާރުކާޓީން    2023ދަތުރު  

ގ ންދާ  މޯލްޑިވްސް ޮޕލިޓ ކްނިކް ގުޅިގ ން،  އާއި  ފ ށިއްޖ އ ވ . އ މްއައިޓީޑީސީ    ދުވަހު ތަމްރީނު ކުރުން  ކުރިއަށް  އާރުކާޓީން 

   ވަނަ ދުވަހުއ ވ .  27ފ ށިފައިމިވަނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފަތުރުވ ރިކަމުގ  ދުވަސްކަމުގައިވާ ސ ޕްޓ މްބަރު 

، މި ތަމްރީން ްޕރޮގްރާމުގ  އަމާޒަކީދުވަހުގ     10    ، މި އަހަރުވ ސް ކުރިއަށް ގ ންދ ވޭ އަހަރ ކޭ އ އްފަދައިން  ވަނަ  2021

  ޒިޔާރަތް ކުރާ   ތަމްރީނުކޮށް، ގައި އާރުކާޓީން  ރަށްރަށު ށް ތައްޔާރުވުމުގ  ގޮތުން، މިދަތުރުގައި ޒިޔާރަތްކުރާ  ސަވާދީއްތަ ދަތުރަ

މަޢުލޫމާތު   ، ފަތުރުވ ރިންނަށް ފުރިހަމަ  ވަގުތުތަކުގައި  ރަށާއިބ ހޭ  ހޭދަކުރާ  ފަތުރުވ ރިން  އ ރަށްރަށުގައި  އަދި  ދިނުމާއި،   

 މަގްސަދުގައ ވ .   އ ހީތ ރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބަޔަކު ތަމްރީނު ކުރުމުގ  ފަތުރުވ ރިންނަށް 

  14:00ވަނަ ދުވަހުގ     2022  ސ ޕްޓ ންބަރު   27އިވަނީ  ށް ގ ންގޮސްފައަކުރި ތްރަސްމިއްޔާ  ހުޅުވުމުގ މި ތަމްރީން ްޕރޮގްރާމް  

) ގައި   ރަސްމިއްޔާތ   (ޗުއަލްރވާދާދިވަރުކޮށް  ރަސްމިޔާތް  އްގައ ވ .ބޭއްވުނު    ދ އްކ ވީ   ވާހަކަފުޅު  ގޮތުން  ހުޅުވުމުގ   މި 

ފް ހަޔާރ  މިނިސްޓަރ އޮ   ، އ ވ . ރަސްމިއްޔާތުގ  ޝަރަފުވ ރި މ ހ މާންރާއިދު  މުހައްމަދު   ޑިރ ކްޓަރު  މ ނޭޖިން  އ މްއައިޓީޑީސީގ 

  މިނިސްޓަރ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓ ކްނިކް ހިންގ ވުމާއި ޙަވާލުވ ހުންނ ވި    އަދިޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން    އ ޑިއުކޭޝަން އޮނަރަބްލް

  ހުޅުވުމުގ    މި ތަމްރީން ްޕރޮގްރާމް  . ވ ސް ވާހަކަފުޅު ދ އްކ ވިއ ވ ހާޝިމް  މުހައްމަދު  ، އ ޑިއުކޭޝަން  ހަޔަރ  ފޮ  ސްޓޭޓް  އޮފް

  ރަށަކުން   10  ގައި ބަނދަރުކުރ ވޭ ރަށްރަށުގ  ކައުންސިލްތަކުގ  މަންދޫބުންނާއި،   2023ސަވާދީއްތަ ދަތުރު    ރަސްމިއްޔާތުގައި، 

އިސް    މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓ ކްނިކް އާއި ހަޔަރ އ ޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގ އ މްއައިޓީޑީސީ އާއި    ދަރިވަރުންނާއި،   51  ޖުމްލަ

 ވަނީ ބައިވ ރިވ ވަޑައިގަންފައ ވ . ބޭފުޅުން
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މިނިސްޓްރީ    ، އ ފަރާތުގ  އ ދިލ އްވުމަކަށް، ތަމްރީން ކުރުމުގ  މި ޕްރޮގްރާމަކީ އ މްއައިޓީޑީސީ އިން އިސްނަގައިގ ން  އާރުކާޓީން 

އ އްބާރުލ އްވުމާއިއ ކު،  ބޮޑު  ވަރަށް  އ ޑިޔުކޭޝަންގ   ހަޔަރ  ޮޕލިޓ ކްނިކުން   އޮފް  ގ ންދަ ހިލޭ    މޯލްޑިވްސް    ވާ ކުރިޔަށް 

އަދި ޚާއްސަ    ރާއްޖޭގ  ފަތުރުވ ރިކަމާއި، އާދަކާދަތަކާއި،   ރާއްޖޭގ  ރަށްތަކާއިފަރުމާކުރ ވިފައިވަނީ    ްޕރޮގްރާމްމި  .  ްޕރޮގްރާމ ކ ވ 

ބަނދަރުކުރ ވޭ ރަށްރަށާއިބ ހޭ މަޢުލޫމާތު ހިމ ނޭ ފަދަ ގޮތަކަށް، ފަތުރުވ ރިންނަށް ފުރިހަމަ    2023ގޮތ އްގައި ސަވާދީއްތަ ދަތުރު  

 ތައްޔާރުކުރުމަށ ވ .   މަޢުލޫމާތ އް ފޯރުކޮށްދ ވޭނ  ފަދަ ޤާބިލް ބަޔަކު 

ގުދުރަތީ ރީތިކަން   ގައުމުގ އަދި ދަތުރަކީ ރާއްޖޭގ  ސަގާފަތާއި، ޖަޒީރާ ދިރިއުޅުމުގ  ވައްޓަފާޅި ތަޖުރިބާ ކުރުމަށް   ސަވާދީއްތަ 

އިޝްތިހާރު ކުރ ވޭނ  ފަދަ ގޮތަކަށްފަތުރުވ ރިންނަށް ދައްކާލުމާ ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށް  ދަތުރ ކ ވ .    އި، މީހުން  ފަރުމާކޮށްފައިވާ 

ޓޫރިޒަމް ކުރިއ ރުވުމަށާއި، އ  ފައިދާތައް ބޭނުންކޮށްގ ން، ދުނިޔޭގ  ފަތުރުވ ރިކަމުގ     ޑްސްބޭ -އިލް ޓޫރިޒަމާއ ކު ކޮމިއުނިޓީސ 

  1ފަށާނީ    ތުރުދަމި  ކ ވ .  އ ންމ  ރަނގަޅު މަންޒިލ އްގ  ގޮތުގައި ހިފަހައްޓާފައިވާ މަޤާމު ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރ ވޭ މަސައްކަތ  

ނ.ލަންދޫ   2023މާރިޗު   އއ.އުކުޅަސް، ގައި  އއ.ރަސްދޫ،  އއ.ތޮއްޑޫ،  ބ.ގޮއިދޫ،  ޅ.ހިންނަވަރު،  އ އަށްފަހު،  ންނ ވ . 

   .ވ ހަމައަށ  މާމިގިލިއާ އދ.ދަތުރު ނިމިގ ންދާނީ  އދ.ދަނގ ތި، އދ.ދިގުރަށުން ގޮސް 

ދ އްކ ވި    ރާއިދުއ މްއައިޓީޑީސީގ  މ ނޭޖިންގ ޑިރ ކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު    ގައިމިްޕރޮގްރާމް ހުޅުވުމުގ  ރަސްމިއްޔާތު  

ފުޅުގައި، މިފަދަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ރ ލީއަކަށް އާރުކާޓީން ތަމްރީނުކުރަންޖ ހޭ ބޭނުމާއި، މިފަދަ ތަމްރީނުތަކުގ  ސަބަބުން  ވާހަކަ

ގިރާކު  ގިނަގުނަ ފުރުޞަތުތަކ އް ފަހިވ ގ ން  ފަތުރުވ ރިކަމުގ  ސިނާއަތުގައި އ ކިއ ކި ހަރުފަތްތައް  ރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް 

ކޮވިޑް މުޙިއްމު    19އަންނަކަމަށާއި،  ކުރ ވޭ  ބިނާކުރުމަށް  އ އް  ވޯކްފޯސް'  'ރިޒިލިއަންޓް  ސަރުކާރުން  އަދުގ   އަށްފަހު، 

ބޮ އިތުރުވ ގ ން ދިޔަ  އ  މަސައްކަތަށް  ްޕރޮގްރާމަކީވ ސް  އަދި ހަމަ އ ހ ންމ   ޅ އްކަމުގައ ވ .  މަސައްކަތްތަކުގައި، މިތަމްރީނު 

ސަވާދީއްތަ ދަތުރު އޮންނަ ދުވަހު، ތަމްރީނު ފުރިހަމަކޮށްފައި ތިބި ހުރިހާ އާރުކާޓީންވ ސް، އ ބޭފުޅ އް ތަމްޞީލުކުރައްވާ ރަށަކަށް  

ދުރުވ ، ފަތުރުވ ރިންނަށް އ ހީތ ރިވުމުގ  މަސައްކަތްތަކުގައި ޝާމިލުވ  އުޅުއްވުމަށާއި، މި   ދުވަހުގ  ތަމްރީނު    10އ ދުވަހު 

  ްޕރޮގްރާމްގ  ބޭނުން، އ ންމ  ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިއްޕ ވުމަށް ރާއިދު ގޮވާލ އްވިއ ވ . މީގ  އިތުރުން ދިވ ހިރާއްޖޭގ  ފަތުރުވ ރިކަން 

 ދަތުރާއި  ސިންދަފާތުކުރުމަށް ރައީސް އިބްރާޙިމް މުހައްމަދު ޞާލިޙު ގ ންގުޅުއްވާ ހަރުދަނާ ތަޞައްވުރުގ  ތ ރ އިން، ސަވާދީއްތަ

ފުރިހަމަކުރ ވި   ތަޞައްވުރު  އ   އަންނަނީ،  ތަރުތީބުވ ގ ން  މަސައްކަތްތަކ އް  އ ންމ ހާ  މިފަދަ  ގުޅުންހުރި  ދަތުރާއި  އ   އަދި 

ވަރަށް ޚާއްސަ   ފާހަގަކުރައްވާ، ރައީސް އިބްރާޙިމް މުހައްމަދު ޞާލިޙަށް  ގޮތ އްގ  މަތީގައިކަން ރާއިދު  ކާމިޔާބުކުރ ވޭނ ފަދަ 

 ކުރ އްވިއ ވ .  ޝުކުރ އް އަދާ 
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  ދ އްކ ވި ވާހަކަފުޅުގައި، ހަސަން  ލް ޑރ. އިބްރާހިމް  ޟި މި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔާރ އ ޑިއުކޭޝަން އަލްފާ 

ވ ރިކަމުގ  ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ހަމަ އ ންމ ހާ ފަރާތްތަކ އްގ  އަގު ވަޒަން ކުރައްވާކަމަށާއި، އާރުކާޓީން ތަމްރީނު  ފަތުރު 

ްޕރޮގްރާމްގ  ދަރިވަރުންނަކީ، ދ  ޖިންސުގ  ވަރަށް ޒުވާން ބޭފުޅުންތަކ އްކަމުން މިދާއިރާއަށް ޒުވާނުން ކ ރިގ ން ނިކުމ ފައިވާތީ،  

ސަވާދީއްތަ  ކުރައްވާ ތަމްރީނު ްޕރޮގްރާމްގ  އ ންމ ހާ ބައިވ ރިންނަށް ވަރަށް ހޫނު މަރުހަބާއ އް ދ ންނ ވިމ ވ . އަދި  އ ކަން ފާހަގަ

ދަތުރަކީ މިހާތަނަށް ފަތުރުވ ރިކަމުގ  ދާއިރާއިން ހިންގާ އ ންމ  ތަފާތު އަދި އ ންމ  ރާއްޖ އާ ގުޅުންހުރި އިވ ންޓުކަމަށާއި، މި 

ން ދިރިއުޅޭ ގިނަ ރަށްތަކ އް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ްޕލ ޓްފޯމްތަކުގައި އިޝްތިހާރުކުރ އްވި، ތަފާތު އ ތައް  ދަތުރުގ  ސަބަބުން، މީހު

އަންނަކަން ފާހަގަ ކުރައްވާ، މި ތަފާތު   ބައިވަރު ފުރުޞަތުތަކ އް ރަށްރަށުގ  ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށާއި، އާއްމުންނަށް ފަހިގ ން 

ނިސްޓަރ ޑރ.އިބްރާޙިމް ޙަސަން އައްސަރިބަހާއި ސާބަސްދ އްވިއ ވ . މީގ  އިތުރުން  ކޮންސ ްޕޓަށް އ މްއައިޓީޑީސީގ  ޓީމަށް، މި

ދިރިއުޅޭ   މީހުން  ޒިޔާރަތްކުރަނީ  މުޅިންވ ސް  ފަތުރުވ ރިން  މިދަތުރުގައި  ގޮތުގައި،  ކުރ އްވި  ފާހަގަ  އ މަނިކުފާނު 

ދަތަކާއި، ތާރީޚާއި ޘަޤާފަތާއި، ކ އިންބުއިމުގ  ކަންކަން  ކަމަށްވާތީ، މިރަށްތަކުން ދިވ ހިންގ  ޒަމާންވީ ދިރިއުޅުމުގ  އާދަކާ ރަށްތަކަށް

ރަނުގ    ލިބޭ  މިއީ  ދައްކާލުމަށް  ފަތުރުވ ރިންނަށް  މަސައްކަތްތައް  ފަންނުވ ރިކަމާއި  ދިވ ހި  އިތުރުން،  ގޮތުގ   ހުންނަ 

ބޭނ  ބަޔަކީ އާރުކާޓީންކަމަށްވާތީ،  ފުރުޞަތ އްކަމަށާއި، ފަތުރުވ ރިންނަށް ސާފު ތ ދު އިބާރާތުން މިކަންކަން އޮޅުންފިލުވައިދޭން ތި

އާރުކާޓީންކަމަށްވާތީ، އ އީ  ފަތުރުވ ރިކަމުގ  ހަޤީޤީ ދިވ ހި އ މްބ ސ ޑަރުންނަކީ، ފަތުރުވ ރިންނަށް ކަންކަން އޮޅުންފިލުވައިދޭ 

 ވަރަށް މާތް އަދި މުޙިއްމު މަސައްކަތ އްކަން މިނިސްޓަރ  ޑރ.އިބްރާޙިމް ހަސަން ފާހަގަ ކުރ އްވިއ ވ .  

  ހާޝިމް   މުހައްމަދު  ، އ ޑިއުކޭޝަން  ހަޔަރ  ފޮ  ސްޓޭޓް  އޮފް  މިނިސްޓަރ ޑިވްސް ޮޕލިޓ ކްނިކް ހިންގ ވުމާއި ޙަވާލުވ ހުންނ ވި  މޯލް

އ ނޫންވ ސް   ފަތުރުވ ރިކަމުގ   ނުވަތަ  މިދާއިރާއިން  ކުދިންނަށް  ފުރިހަމަކުރާ  ްޕރޮގްރާމް  މިތަމްރީނު  ފާހަގަފުޅުގައި،  ދ އްކ ވި 

ކުރިމަގުގައި ރާއްޖޭގ  ފަތުރުވ ރިކަން އިތުރު އުސްމިންތަކަށް ވާސިލުވ ގ ން  ދާއިރާއަކުން ކުރިއަށްދާން ހުރި ފުރުޞަތުތަކާއި އަދި،  

 ފުރިހަމަ ތަމްރީނު ލިބިފައި ތިބޭ އާރުކާޓީންނަށް ވަރަށް ގިނަ ފުރުޞަތުތައް ލިބިގ ންދާނ ކަން ފާހަގަ ކުރ އްވިއ ވ .    އަންނައިރު، 

ފަރާތުން އ މްއައިޓީޑީސީގ   ދަތުރަކީ  ގަސްތުކޮށްފައިވާސަވާދީއްތަ  ބާއްވަން  އަހަރަކު  ކޮންމ   ގޮތ އްގައި  ސިލްސިލާ  ޔޮޓް    ، 

 ރ ލީއ ކ ވ .  

އަހަރު    2022 ދަތުރު ސަވާދީވަނަ  ނިންމުމަށްފަހު،  އްތަ  ކާމިޔާބުކަމާއ ކު  އ ޑިޝަން  ފުރަތަމަ  އަހަރު    2023ގ   ވަނަ 

   .ވަރަށް ބޮޑު އިތުބާރާއި އަޒުމަކާއ ކުގައ ވ    ކުރިމަތިލީއ މްއައިޓީޑީސީން ދ ވަނަ އ ޑިޝަނަށް 
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ގޮތުގައި   މުދައްރިބުންގ   ްޕރޮގްރާމްގައި  ޮޕލިޓ ކްނިކްމިތަމްރީނު  މޯލްޑިވްސް  ތަޖުރިބާކާރު    އާއި  ކިޔަވައިދ އްވާނީ  ދާއިރާގ  

 ބޭފުޅުންނ ވ .  

މިރ ލީގ   ހޯއްދ ވުމަށް،  މައުލޫމާތު   އިތުރު  ބ ހޭގޮތުން  ދަތުރާއި  ވ ބްސައިޓަ  ސަވާދީއްތަ  ކުރައްވާ ރަސްމީ  ޒިޔާރަތް    : ށް 
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