
 
 

 

 
 މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަސްލައްކަ ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާ އަށް މަރުޚަާބ ކިޔައިފި

އެންޑް ޕީއާރް ކޯޕަރޭޝަން )އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ(، މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން އަދި މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް   ގ، މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންމްޓޫރިޒަފް އޮ މިނިސްޓްރީ

 ކޮމްޕެނީ ލިމިޓަޑް )އެމް.އޭ.ސީ.އެލް( 

 

ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރި ފަސްލައްކަ ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާ މިއަދު ވަނީ ޒިޔާރަތް ކޮށްފަ އެވެ. ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް    2020

ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި ފަތުރުވެރިޔާއަށް ވަނީ ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ކިޔާފަ އެވެ. މި ފަތުރުވެރިޔާ  އެއާޯޕޓް )ވީ.އައި.އޭ( ގައި ބޭއްވުނު  

ކޯަޕރޭޝަން   ރިލޭޝަންސް  ަޕބްލިކް  އެންޑް  މާކެޓިންގ  މޯލްޑިވްސް  ޓޫރިޒަމް،  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ވަނީ  ކުރެވިފައި  ފާހަގަ 

އަ އިމިގްރޭޝަން  މޯލްޑިވްސް  ގުޅިގެންނެވެ.  )އެމް.އެމް.ީޕ.އާރް.ސީ(،  )އެމް.އޭ.ސީ.އެލް(  ލިމިޓަޑް  ކޮމްެޕނީ  އެއާޯޕޓްސް  މޯލްޑިވްސް  ދި 

 ވެ. ފަސްލައްކަ ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާ ކަމުގައިވާ ކިއަރސްޓަން މެޑަލިން ނިޓްކަ ދަތުރުކޮށްފައި ވަނީ އެމިރޭޓްސް މެދުވެރިކޮށް ޖަރމަނީ އިންނެ 

 އިމިގްރޭޝަން ކައުންޓަރ އިން ފާހަގަކުރެވުމާއެކު ވަނީ ސޭޝް އަކާއި މާފައްޗެއް ވެސް އަޅުވާފަ އެވެ. ފަސްލައްކަ ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާ 

ވީ ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި  ޒިޔާރަތްކުރުން  ފަތުރުވެރިޔާ  ވަނަ  މި   އޭ.އައި. ފަސްލައްކަ  އެވެ.  ބާއްވާފަ  ރަސްމިއްޔާތެއް  ޚާއްސަ  ވަނީ  ގައި 

ރިޒަމް، މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ަޕބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯަޕރޭޝަން )އެމް.އެމް.ީޕ.އާރް.ސީ(، ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫ

ގެ އިސް އޮފިޝަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި   މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން އަދި މޯލްޑިވްސް އެއާޯޕޓްސް ކޮމްެޕނީ ލިމިޓަޑް )އެމް.އޭ.ސީ.އެލް(

ރިޔާ އަށް މަރުޙަބާ ކިޔުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގައި ވަނީ ސަގާފީ ކުޅިވަރުތައް ކަމަށްވާ ބޮޑުބެރާއި ދަނޑި  އެވެ. އަދި ފަސްލައްކަ ވަނަ ފަތުރުވެ 

 ޖެހުމުގެ ހަރަކާތްތައް މަޝްހޫރު ބޮޑުބެރު ގްރޫޕެއް ކަމަށްވާ ބިދަބިން ގްރްޫޕގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ.

ނައުޝާދު މުހައްމަދު ވަނީ މޯލްޑިވްސް ވޭވް ގެ ލިޔެލާ   ޓީ މިނިސްޓަރ ޑރ.ގެ ޑެޕިއުމި ފަތުރުވެރިޔާއަށް އަށް މިނސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

 ކަލެކްޝަންގެ ލިޔެލާ ސީރީސްގެ އުފެއްދުމެއް ހަދިޔާ ކޮށްދެއްވާފަ އެވެ.  



 
 

 

ޚަށް ވުރެ ކުރިން  މަޢުސޫމް ވިދާޅުވީ، "އަންދާޒާ ކުރި ތާރީهللا މިކާމިޔާބީ އާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް އޮނަރަބަލް ޑރ. އަބްދު

ލިޙުގެ  ފަސްލައްކަ ޓޫރިސްޓުން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރިކަމީ ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީގެ ފަރާތްތަކުން އަޒުމާއިއެކު ކުރި ހިތްވަރާއި ރައީސް ސޯ

އެންމެހާ މަރުޙަބާއާއި ޝުކުރު  ކާމިޔާބީއަށްޓަކައި  މިލިބުނު  މިއަދު  އެވެ.  ނަތީޖާ  ނިންމެވުންތަކުގެ  ރައްޔިތުންނަށް    ހިކުމަތްތެރި  ދިވެހި 

މެވެ.  އަރިސްކުރަމެވެ. މިފުރުޞަތުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ޚަރަކާތްތެރިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް މަރުޙަބާ ކިޔައި ޝުކުރު ދަންނަވަ

ޝާމިލުކުރަމެވެ. ދިވެހިރާއްޖެ    އަދި މިމަރުޙަބާގައި ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ޚަރަކާތްތެރިވާ އެންމެހާ މުވައްޒަފުން

ޖެންސީ ސަލާމަތީ ރައްކާތެރި މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި ދުނިޔެއަށް މަޝްހޫރުކޮށްލި މަންޒިލަކަށް ބަދަލުކޮށް ދިނުމުގައި، ހެލްތް ްޕރޮޓެކްޝަން އޭ

ވޮލަންޓިއަރުން ކޮށްދެއްވި އިޚުލާސްތެރި  އާއި ހެލްތް ްޕރޮފެޝަނަލުންނާއި، ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ އިތުރުން އެހެނިހެން މުވައްސަސާތަކާއި  

 ބުރަ މަސައްކަތްތަކަށް ވަރަށް ޚާއްސަ ޝުކުރެއް ރައްދުކުރަމެވެ." 

ޠައްޔިބު މުޙައްމަދު ވަނީ މި ފަތުރުވެރިޔާއަށް ޚާއްސަ ހަދިޔާއެއް ކަމުގައިވާ  އަލްފާޞިލް    އެމް.އެމް.ީޕ.އާރް.ސީ ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

އިބްރާހިމް އަޝްރަފް، އެމް.އޭ.ސީ.އެލް  ލްފާޞިލް  އަ  ގެ އިތުރުން ޑެޕިއުޓީ ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް އިމިގްރޭޝަން، ހުށައަޅާފަ އެވެ. މީ"ޓަނު"  

ގޯޑަން އެންޑްރޫ ސްޓުވަރޓް ވަނީ ޚާއްސަ ހަދިޔާ ތަކެއް ދެއްވާފަ  ލްފާޞިލް  ، އަގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަދި ޗީފް އެގްޒެކަޓިވް އޮފިސަރ

 އެވެ.

 ކޮކޯ ބޮޑު ހިތި އިން ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ހަތް ރޭގެ އައިލެންޑް ވިލާ އޮން ފުލް ބޯޑް ބޭސިސް އެކޮމޮޑޭޝަން ހޮލިޑޭ  މި ފަތުރުވެރިޔާއަށް ވަނީ

 ލްފާޞިލް އަ ހިތީގެ އޮަޕރޭޝަންސް މެނޭޖަރ ކަމުގައިވާ ވައުޗަރ އެއް ހަދިޔާ ކޮށްދެއްވާފަ އެވެ. މި ވައުޗަރ ހަދިޔާ ކޮށްދެއްވީ ކޮކޯ ބޮޑު

 ޝިހާމް އެވެ. މުހައްމަދު 

ބޮޑެތި  އެމް.އެމް.ީޕ.އާރް.ސީ ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޞިލް ޠައްޔިބު މުޙައްމަދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިފަދަ ދަނޑިވަޅެއްގައި މިކަހަލަ 

ބޯޑަރު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ވަނީ  އަޅުގަނޑުމެން  ހަފްތާގައި  "މިދިޔަ  ކަމެކެވެ.  އުފާވެރި  ވަރަށް  ޙާސިލްވުމީ  ހުޅުވާލުމަށްފަހު    ކާމިޔާބީތަކެއް 

ސްލައްކަ  ޒިޔާރަތްކުރި އެއްލައްކަ ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާއަށް މަރުޚަބާ ކިޔާފަ އެވެ. އަދި މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މި މަރުޚަބާ ކިޔަނީ މިއަހަރުގެ ފަ

ކުރައްވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ  ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާ އަށެވެ. މިއީ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި ަޕބްލިކް އަދި ްޕރައިވެޓް ސެކްޓަރ ގައި މަސައްކަތް  

ހުރިހާ   މަސައްކަތަށް  ކޮށްދެއްވި  ހެދުމަށް  ގޮތުގައި  އަހަރެއްގެ  ކާމިޔާބު  މިއަހަރަކީ  އަދި  އެވެ.  ނަތީޖާ  މަސައްކަތުގެ  މިންނެތް  ވެސް 

 ބޭފުޅުންނަށްވެސް މަރުޚަބާ ކިޔަމެވެ." 



 
 

 

އިންޝުއަރެންސް ކަމަށްވާ "އެލައިޑް އިންބައުންޑް"    19-އިވާ ކޯވިޑްއެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް އިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަލަށް ތަޢާރަފް ކޮށްފަ

ފަ  ގެ ވައުޗަރ އެއް ވަނީ އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ، އަލްފާޞިލް އަހްމަދު ޝާބިގް ފަތުރުވެރިޔާއަށް ހަދިޔާކޮށްދެއްވާ 

ްޕލޭނިން އަހްމަދު ޝަބީން ވެސް ވަނީ ފަތުރުވެރިޔާ އަށް  އެވެ. އަދި އުރީދޫގެ ޑިރެކްޓަރ ނެޓްވަރކް އައި.ޓީ. އެންޑް  ގ، އަލްފާޞިލް 

 ހަދިޔާއެއް ދެއްވާފަ އެވެ. 

"މި ޚާއްސަ މުނާސަބަތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް   ، އިމިގްރޭޝަންގެ ކޮންޓްރޯލަރ، އަލްފާޞިލް މުހައްމަދު އަހުމަދު ހުސެޢިން ވިދާޅުވީ

ށް ހޫނު މަރުޚަބާއެއް އަރިސްކުރަން. މުޅި ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ނާޒުކު ހާލަތުގައި  އިންޑަސްޓްރީގައި ޝާމިލްވާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަ

އް. އަދި  ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން މިޙާސިލްކުރި ކާމިޔާބީއަކީ އަޅުގަނޑުމެން ތަސައްވަރުކުރި ވަރަށްވުރެ ބޮޑު ކާމިޔާބީއެ

ނިސްޓްރީއިން ލަފާކުރާގޮތުގައި ގިނަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކުރާނެ އަހަރެއްކަމުން، މިކަމަށް  ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރަކީ ޓުއަރިޒަމް މި

 ދުރާލައި އިމިގްރޭޝަނުން ތައްޔާރުވެ ތިބޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަރުވަން." 

އެމްޑީ ސީއީއޯ އަދި  މި ޚާލްފާޞިލް  އަ  އެމް.އޭ.ސީ.އެލް ގެ  ވެސް ވަނީ  ސްޓުވަރޓް  ފާޅު  ގޯޑަން އެންޑްރޫ  ދުވަހުގައި ޝުއޫރު  އްސަ 

ކަމުގައިވާ  އަމާޒު  ކަނޑައެޅި  އަޅުގަނޑުމެން  މިވަނީ  މިއަދު  ހަބަރެއް.  އުފާވެރި  ވަރަށް  ލިބުނީ  "ދިވެހިރާއްޖެއަށް މި  އެވެ.    ކުރައްވާފަ 

 ކާމިޔާބީއެއް، އަދި މިކަމަށްޓަކައި  ފަސްލައްކަ ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާއާ ހަމައަށް ވާސިލް ވެފަ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޙާސިލްކުރެވުނު ވަރަށް ބޮޑު

ޖޭގެ  އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ފަޚުރުވެރިވަން. މިހިސާބަށް ވާސިލް ވުމަށްޓަކައި ވަރަށް ބައިވަރު މަސައްކަތެތަކެއް ކުރެވުނު، އަދި ދިވެހިރާއް

ޝްތިހާރު ކުރުމަށްޓަކައި ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކެއް  ޓީމް އިން ރާއްޖެއަކީ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރަން އެންމެ ރައްކާތެރި މަންޒިލްގެ ގޮތުގައި އި

ވެލާނާ  ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކާއި  ކުރެވިފައި. އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަރާތުން  އެއާޯޕޓްގައި   ވަނީ  އިންޓަނޭޝަނަލް 

އާއި އެއާލައިންތަކުން ބޭނުންވާ ފަދަ ެޕކޭޖްތައް ތައާރަފް  ފަތުރުވެރިންގެ ސިއްޙީ ސަލާމަތްތެރިކަމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގަ  

ނޭޝަނަލް  ކުރުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ވާނީ އިސްދައުރެއް އަދާކޮށްފައި. އަދި މިއާއެކު އަޅުގަނޑު އަރުވަން ބޭނުންވާ ޔަގީންކަމަކީ ވެލާނާ އިންޓަ

ގެ ފިޔަވަޅުތައް ވެކްސިން ލިބެން ދެން ދަމަހައްޓާނެކަން. ދިވެހިރާއްޖެއަށް  އެއާޯޕޓް އިން މިހާރުވެސް އަޅަމުންދާ މަތީ ފެންވަރުގެ ރައްކާތެރިކަމު 

މީދުކުރަން.  ވަނީ މިހާރުވެސް ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލުމަށް މަތީ ފަންތީގެ މަންޒިލެއްގެ ލަގަބު ލިބިފައި، އަދި ކުރިމަގު ވަރަށް އުޖާލާ ވާނެ ކަމަށް އުން

ން އަންނައިރު، ފަތުރުވެރިކަމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މައިނާރު ކަމަށްވާ ހިނދު ދާއިރާ ކުރިއަރަމުން  މަހުން މަހަށް ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އިތުރުވަމު

ތެރިވާ  އަންނަ ކަމީ އުފާވާ ކަމެއް." ގޯޑަން ވަނީ ފަސްލައްކަ ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާއަށް މަރުޚަބާ ކިޔައި، ފަތުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ހަރަކާތް

  ވާސިލްވުމަށް ކޮށްދެއްވި މަސައްކަތަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވާފަ އެވެ.  އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް މި އަމާޒަށް



 
 

 

ވަނީ   ާޕޓްނަރުން  މީޑިއާ  އިތުރުން  ާޕޓްނަރުންގެ  ގިނަ  ކުރައްވާ  މަސައްކަތް  ދާއިރާގައި  ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ރަސްމިއްޔާތުގައި  މި 

އާއި އެކީގައި ފަސްލައްކަ ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާ ނެގި ގްރޫްޕ ފޮޓޯ  ވަޑައިގެންފަ އެވެ. ރަސްމިއްޔާތު ނިމުނީ ޕާޓްނަރުންނާއި މީޑިއާވެ ބައިވެރި

 އަކުންނެވެ. 

އަންދާޒާ   މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރާނެ ކަމަށް  1.5މިއަންނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ގިނަވެ  

 ކުރެވެ އެވެ. 

 ~ ނިމުނީ ~

 
 އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެުވމަށް ުގޅުއްާވނީ 

 މޯލްޑިްވސް މާކެޓިްނގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން 

 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު |ދެަވނަ ފަްނިގފިލާ   |ހ. ޒޮނޭރިއާ 
 ދިެވހިރާއްޖެ  | 20057މާލެ 

 info@visitmaldives.comއީމެއިލް:  |+  960 3228  332ފޯން: 
  |/http://visitmaldives.com  ވެބްސައިޓް 

  |maldives/https://www.facebook.com/visit  ފޭސްބުކް 
  |https://www.instagram.com/visitmaldives އިންސްޓަގްރާމް 

  |https://twitter.com/visitmaldives  ޓްިވޓަރ 

  |https://www.youtube.com/visitmaldivestv  ޔޫޓިއުބް 

  |https://www.linkedin.com/company/visitmaldives ލިންކްޑްއިން 
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