
 
 

 

 
 ކިޔައިފިާާާމަރުހަބ ާާާއަށްާާާފަތުރުވެރިޔ ާާާވަނަާާާއެއްލައްކަާފަހުާޒިޔ ރަތްކުރާިާާވ ލުމަށްާޅުާއްޖެާބޯޑަރުާހުދިވެހިރ ާ 

ވްސާްާޓޫރިޒަމްާމިނިސްޓްރީ،މޯލްޑިވްސްާމ ކެޓިންާއެންޑްާޕީއ ރްާކޯޕަރޭޝަންާ)ާއެމް.އެމް.ޕީ.އ ރް.ސީ(،ާމޯލްޑިވްސްާއިމިގްރޭޝަންާއަދިާމޯލްޑި
 އެއ ޕޯޓްސްާކޮމްޕެނީާލިމިޓަޑްާ)އެމް.އޭ.ސީ.އެލްާ(

 

މިލިޔަންާފަތުރުވެރިންނ އެކުާމިާރެކޯޑަކ1.7ާާާީާމިދިޔަާއަހަރަކީާދިވެހިރައްޖޭގެާތ ރީހުގައިާއެންމެާގިނަާފަތުރުވެރިންާރ އްޖެއަށްާޒިޔ ރަތްކުރިާއަހަރެވެ.ާާ
ވަނައަހަރ2020ާާާުާމިލިޔަންާފަތުރުވެރިންާގެނައުމުގެާމަގުސަދުގައ2ާާާާިވަނަާއަހަރުގެާރިކޯޑުާމުގުރ ލ 2019ާާާާލިބުނުާބޮޑުާކަމިޔ ބީއެކެވެ.ާާރ އްޖެއަށްާާ

ގެާބޯޑަރުވަނާީާގައިާރ އްޖ2020ާާޭމ ރިޗ27ާާާުާއ ގުޅިގެނ19ާާާްާާ-ފެށިގެންާގޮސްފައިވަނީާއިތުރަށްާވަރުގަދަާމ ކެޓިންާއުކުޅުތަކަކ އެކީގަާއެވެ.ާނަވަމެސްާކޮވިޑް
 ބަންދުކުރަންާޖެހިފަާއެވެާ.

ވަރަކަށްާމަހަށްާމެދުކަނޑ ލެވުނެވެ.ާމިނިސްޓްރީާއޮފްާޓުއަރިޒަމްގ4ާާާެާއ އިާގުޅިގެނ19ާާާްާ-ފަތުރުވެރިންނަށްާދެމުންއައިާއޮންއެރައިވަލްާވިސ ދިނުންާކޮވިޑްާ
ާއަނެއްކ ވެސ2020ާާާްާޖުލައ15ާާާިާާރައްކ ތެރިވުމަށްާއަޅ ނެާފިޔަވަޅުތަކ އެކާީާއިނ19ާާްާ-ފަރ ތުންާއެކުލަވ ލައްވ ފައިވ ާފަތުރުވެރިކަމުގެާދ އިރ ގައިާކޮވިޑް ގައި

2020ާާއޮކްޓޯބަރ15ާާާާރ އްޖޭގެާބޯޑަރުތަށްވަނީާހުޅުވ ލެވިފަާއެވެ.ާއެއ އެކުާރިސޯޓްތަކ ާސަފ ރީތަކަށްާވަނީާފަތުރުވެރިންާއަންނަންާފަށ ފަާއެވެ.ާއަދިާާ
ހައުސްތަކަށްާފަތުރުވެރިންާގެނައުމަށްާވަނީާހުއްދަދެވިފަާއެވެ.ާމ ލޭާސަރަހައްދުގެާގެސްޓުހައުސްތަކަށާްާގައިާމ ލޭާސަރަހައްދުާފިޔަވ ާއެހެންާގެސްޓްާ
 އިންާފެށިގެންނެވާެ.2020ާޑިސެމްބަރ14ާާާފަތުރުވެރިންާގެނައުމަށްާހުއްދަދެވިފައިވަނާީާ

ކުރުމުންާފަތުރުވެރިންާއައުންވަނީާއިތުރުވ ންފަށ ާފައެވެ.ާދުނިޔޭގާެާގައުމުތަކ އެކުާގ އިމްކުރެވުނުާ"ޓްރެވަލްާބަބުލް"ާއ އެކުާވައިގެާދަތުރުތަށްާއިތުރު
އެއަރލައިންއެއްގެާދަތުރުތައްާފަށ ފަާއެވެ.ާބޯޑަރުާހުޅުވ ލުމަށްފަހުާއެއްދުވަސްާތެރޭާއެންމެގިނ18ާާާަާއެކިކަންކޮޅުތަކުންާދިވެހިރ އްޖެއ ދެމެދުާމިހ ރުާވަނާީާ

ާފަތުރުވެރިންާރ  ާއެންމެގިނަ ާއެދުވަހުވަނ2020ާާާީާޑިސެމްބަރ5ާާާާއްޖެއައިސްފައިވަނާީާފްލައިޓްާޖައްސ  ާރ އްޖެއައިސްފ3،006ާާާަވަނަާދުވަހެވެ. ފަތުރުވެރިން
 އެވެާ.

މައުސޫމްާވިދ ޅުވިގޮތުގައިާއެއްލައްކައަށްވުރެާގިނަާފަތުރުވެރިންާޒިޔ ރަތްާކުރުމަކީާމިާދަނޑިވަޅުގައިާފަތުރުވެރިނާްާهللاާޓޫރިޒަމްާމިނިސްޓަރާޑރ.ާއަބްދުާ
ާދުނިޔެއަށާްާކަމަށްާހިތްވަރުދޭާކަމެކެވެ.ާއަދިާމިާހ ސިލްކުރެވުނުާކ މިޔ ބީގެާއަސްލަކީާމުޅިާދިވެހިރ އްޖެާއެކުއެކީގައިާމަސައްކަތްާކޮށްގެންާމުޅިާާާއިތުރުވ ނެާ

ާއަޅަންޖެހޭާރައްކ ތެރިކަމުގާެާކުރިމަތިާވެފައިވ ާގޮންޖެހުމުންާއަރައިގަތުމަށްާކުރެވިގެންދިޔަާމަސައްކަތުގެާނަތީޖ ާއެވެ.ާއަދިާބޯޑަރުާއަލުންާހުޅުވ ލުމަށްާ
ފަރ  ރައްޔިތުންގެާ އަދިާ ފަރ ތްތަކުންާ ހުރިހ ާ ކުރައްވ ާ މަސައްކަތްާ ދ އިރ ގައިާ ފަތުރުވެރިކަމުގެާ ސަރުކ ރުން،ާ އެޅުމުގައިާ ލިބުނާުާފިޔަވަޅުތައްާ ތުންާ

ހުވ ލެއްވުމަށްާވަރަށްާހިތްވަރުގަދަާނިންމެވުމެއްާނިންމަވ ފާަާާާއެއްބ ރުލުމ އިާއެކުާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއިބްރ ހީމްާމުޙައްމަދުާޞ ލިޙްާވަނީާބޯޑަރުާއަލުން
ރުންާސިއްހާީާއެވެ.ާޑރ.ާމައުސޫމްާވަނީާފަތުރުވެރިކަމުގެާދ އިރ ގައިާމަސައްކަތްާކުރައްވ ާޕ ޓްނަރުން،ާމުއައްޒަފުންާއަދިާއެސޯސިއޭޝަންތަކުގެާއިތު

ންހުރިާސަރުކ ރުގެާއިދ ރ ތަކ އިާމުއައްސަސ ތައް،ާމޯލްޑިވްސްާއިމިގްރޭޝަން،ާމޯލްޑިވްސާްާދ އިރ ގައިާމަސައްކަތްާކުރައްވ ާފަރ ތްތައް،ާމިދ އިރ އ އިާގުޅު
އެ ކޮށްފަާ އަދ ާ މިނިސްޓްރީއަށްާޝުކުރުާ ޓޫރިޒަމްާ އަދިާ އެމް.އެމް.ޕީ.އ ރް.ސީާ ކަސްޓަމްސް،ާ ހެލްތް،ާ ޕޯޓްާ ލިމިޓެޑް،ާ ކޮމްޕެނީާ އަދާިާއެއ ޕޯޓްސްާ ވެ.ާ

ރިންާރ އްޖޭގައިާކުރެވެންާހުރިާއެކިއެކިާތަޖުރިބ ތައްާމުޅިާދުނިޔެއަށްާހިއްސ ކުރުމުންާމިާފަތުރުވެރިންނަށްވެސާްާދިވެހިރ އްޖެއަށްާޒިޔ ރަތްކުރ ާފަތުރުވެާ
 ވަނީާޝުކުރުާދަންނަވ ފަާއެވެ.ާމިނިސްޓަރާވިދ ޅުވިާގޮތުގައިާމިއީާމިާހުރިހ ާފަރ ތްތަކެއްގެާސަބަބުންާލިބުނުާކ މިޔ ބީާއެކެވާެ.

ާރަސްމި ާހ އްސަ ާބޭއްވުނު ާޒިޔ ރަތްކުރާިާމިއަދު ާދިވެހިރ އްޖެއަށް ާވަނ100،000ާާާީާއްޔ ތުގައި ާފަތުރުވެރިޔ  ާއެމް.އެމް.ޕީ.އ ރް.ސީ،ާާ ވަނަ ާމިނިސްޓްރީ، ޓޫރިޒަމް
ާާ އެވެ. ކޮށްފަާ ފ ހަގަާ ގުޅިގެންާ ލިމިޓެޑްާ ކޮމްޕެނީާ އެއ ޕޯޓްސްާ މޯލްޑިވްސްާ އަދިާ އިމިގްރޭޝަންާ ގޮތުގައ100,000ާާާިާމޯލްޑިވްސްާ ފަތުރުވެރިޔ ާ ވަނަާ

ޔަސްމިންާބުރްކިާއެވެ.ވަނީާސްވިޓްޒަލޭނޑްާއިންާއެމިރޭޓްސްާމެދުވެރިކޮށްާދަވެފައި  ތުރުާކުރިާއަންހެނެއްާކަމުގައިވާ 



 
 

 

މްާމިނިސްޓަރ،ާާއެމް.އެމް.ޕީ.އ ރް.ސީާއަދިާމޯލްޑިވްސްާއިމިގްރޭޝަންގެާމުއައްޒަފުންގެާއަރިހުގައިާމިފަތުރުވެރިޔ ާބޭރަށްާނިކުތުމުންާޑެޕިއުޓީާޓޫރިޒަ
ދިާމެނޭޖިންގާޑިރެކްޓަރާާއެމް.އެމް.ޕީ.އ ރް.ސީާގެާމެނޭޖިންގާޑިރެކްޓަރ،ާއިމިގްރޭޝަންގެާކޮންޓްރޯލަރާޖެނެރަލްާއަދިާއެމް.އޭ.ސީ.އެލްާގެާސީ.އީ.އޯާއަ

ހ އްސަާހަދިޔ އެއާްާވަނީާބައްދަލުާކުރައްވ ފައެވެ.ާއަދިާއިމިގްރޭޝަންގެާކޮންޓްރޯލަރާޖެނެރަލްާމުހައްމަދުާއަހުމަދުާހުސެއިންާވަނީާމިާފަތުރުވެރިޔ އަށްާާ
 ޓަނުާވެސްާހުށައަޅ ފަާއެވެާ. ކަމުގައިވ ާ

ވަނަާފަތުރުވެރިޔ އަށްާމަރުހަބ ާކިޔުމަކީާވަރަށްާއުފ ވ ާކަމެއްގ100،000ާާާެާއްޖެއަށްާޒިޔ ރަތްކުރާިާއިމިގްރޭޝަންާކޮންޓްރޯލަރާވިދ ޅުވިގޮތުގައިާދިވެހިރ  
ފަރ ތްތަކުންާމިހ ާކުޑަާދުވަ ހުރިހާ  ސްކޮޅެއްގެާތެރޭގައާިާއިތުރުންާހީވެސްާނުކުރ ާވަރުގެާކަމެކެވެ.ާ"ފަތުރުވެރިކަމުގެާސިނ އަތުގައިާމަސައްކަތްާކުރައްވާ 

ާާބީާއެއްާހ ސިލްާކުރުމަށްޓަކައިާކުރިާމަސައްކަތްާއަޅުގަނޑުާދެކުނިން.ާއަދިާމީގެންާދޭހަވ ާކަމަކީ،ާމިފަދަާނ ޒުކުާދަނޑިވަޅެއްގައިވެސްާމިފަދަާބޮޑުާކ މިޔ 
ާާ އްދުންާތަކަކ އާިާއުފެއަޅުގަނޑުމެންާއެކުއެކީގައިާމަސައްކަތްާކުރުމުންާމިކަހަލަާއެތައްާކަމެއްާހ ސިލްާކުރެވޭނެކަން.ާއިތުރުާއުއްމީދަކ އިާއަޒުމަކ އިާއ 

ާާ އިމިގްރޭޝަނާްާއެކީާފަތުރުވެރިކަމުގެާދ އިރ ާދަނީާއިތުރަށްާތަރައްގީާވަމުން.ާއަދިާމިާދަނޑިވަޅުންާވަރަށްާހަލުވިާކަމ އިާއެކުާއަރައިގަންނަމުން."
ދެވޭނެާގޮތްތައްާހޯދުމަށްޓަކައިާޒަމ ނާީާކޮންޓްރޯލަރާވަނީާއިމިގްރޭޝަންާއިންާފަތުރުވެރިންގެާދަތުރުާފަސޭހަާކަމ އިާހަލުވިާކަމ އިާއެކީާކުރިއަށްާގެން

ންާދިޔަާމޯލްޑިވްސާްާވަސީލަތްތައްާއަދިާއެންމެާފަހުގެާޓެކްނޮލޮޖީާބޭނުންކުރ ނެާކަމުގެާޔަީޤންކަންާއަރުވ ފަާއެވެ.ާމިގޮތުންާދ ދީާފަހުންާލޯންޗްާކުރެވިގެ
ާޕްރޮގްރ މެއް ާކުރިއަށްާގެންދެވޭ ާދަށުން ާއަކީާމީގެ ާޕްރޮގްރ މް ާދިވެހިރ އްޖާެާާާބޯޑަރާމައިލްސް ާޕްރޮގްރ މްާމެދުވެރިކޮށް ާއެކީާމި ާޕ ޓްނަރުންނ އި ކަމަށ އިާހުރިހ 

 އައުާއުސްމިންާތަކަކަށްާގެންދެވޭނެާކަމުގެާޔަީޤންކަންާވެސްާވަނީާދެއްވ ފަާއެވެާ.

ސްޓިނޭޝަން"ާއެވޯޑްާލިބުމުންާމިކަމަށާްާމިާހ އްސަާހަދިޔ ާލިބުމަށްފަހުާފަތުރުވެރިޔ ާވަނީާރަސްމީާޖެޓީާކައިރީާދިވެހިރ އްޖެއަށްާ"ވޯލްޑްސްާލީޑިންާޑެ
ގެާމެނޭޖިންގާާާާހ އްސަކޮށްާތައްޔ ރުކުރެވިފައިވ ާ"އިންސްޓަގްރ މްާފްރޭމް"ާއ އިާއެކީާފޮޓޮއެއްާނަގ ފަާއެވެ.ާއަދިާމިއަށްާފަހުާއެމް.އެމް.ޕީ.އ ރް.ސީާ

ާއެމް.އޭ.ސީ.އެލްާގެާސީ.އީ.އޯާއަދިާމެނޭޖިންގާޑިރެކްޓަރާއަދާިާޑިރެކްޓަރާވަނީާމިފަރ ތައްާ"ހޮލިޑޭާވައުޗަރ"ާއެއްވެސްާދެއްވ ފަާއެވެ.ާމީގެާއިތުރުންާ
 ޑެޕިއުޓީާޓޫރިޒަމްާމިނިސްޓަރާވެސްާވަނީާހ އްސަާހަދިޔ ާއެއްާހުށައަޅ ފައެވެާ.

ާޠައްޔިބުާވިދ ޅުވާިާއެމް.އެމް.ޕީ.އ ރް.ސީާގެާމެނޭޖިންގާޑިރެކްޓަރާޠައްޔިބުާމުޙައްމަދުާވަނީާމިާފަތުރުވެރިޔ އަށްާމަރުހަބ ާއެއްާކިޔުއްވ ފަާއެވެ.ާއަދި
ާދިވެހިރ އްޖެއަށްާޒިޔ ރަތްކުރާިާ ާމަސައްކަތ100،000ާާާްާގޮތުގައި ާމިދ އިރ ގައި ާއަދިާމިއީ ާއުފ ވެރިކަމެކެވެ. ާވަރަށްވެސް ާކިޔުމީ ާމަރުހަބ  ާފަތުރުވެރިޔ އަށް ވަނަ

ފަރ ތްތަކެއްގެާއެއްބ ރުލުމ އިާއެކުާލިބުނުާކ މިޔ ބީއެއްާކަމުގައިާފ ހަގަާކު ރެއްވިާއެވެ.ާއަދިާމިފަދަާނ ޒުކުާދަނޑިވަޅެއްގައިާމިާކ މިޔ ބ ާާކުރައްވ ާހުރިހާ 
ކީާދިވެހިރ އްޖެއަކާީާހިސ ބަށްާވ ސިލްވެވިފައިވަނީާމިއެއްބ ރުލުމ އިާގުޅިގެންކަންވެސްާވަނީާފ ހަގަާކުރައްވ ފަާއެވެ.ާ"އަޅުގަނޑުާދޭންާބޭނުންވ ާޔަގީންކަމަާ

ަޤއުމުާތަކުގެާތެރޭގައިާހިމެނޭާަޤއުމެއްާކަން.ާއަދިާރ އްޖެާއަކީާފަތުރުވެރިންގެާމެދުގައިާއެންމާެާާާމިާދަނޑިވަޅުގައިާޒިޔ ރަތްކުރަންާއެންމެާރައްކ ތެރި
ކުރަމުން މަތިންާ ހަރުދަނ ާއުސޫލުތަކެއްގެާ ހުރިހ ާމަސައްކަތެއްވެސްާ ހުރިާ ކުރެވެންާ ދެމެހެއްޓުމަށްާ ގޮތުގައިާ މަންޒިލްގެާ އެއްާ ކަމުގާެާމަގުބޫލުާ ދ ނެާ ާ

 ޔަގީންކަންާދެން.ާ"

ާާއެމް  ދިވެހިރ އްޖޭއަށް މިއަދަކީާ ގޮތުގައިާ ވިދ ޅުވިާ ސްޓުވަރޓްާ އެންޑްރޫާ ގޯޑަންާ އެމް.ޑީާ އަދިާ ސީ.އީ.އޯާ ގެާ ފަތުރުވެރިނ100،000ާާާްާ.އޭ.ސީ.އެލްާ
19ާާާާާ-ޒިޔ ރަތްކުރުމުންާވަރަށްާއުފ ވެރިާދުވަހެކެވެ.ާއަދިާކޯވިޑްާ 4ާާާާގެާސަބަބުން ވެލ ނ ާާމަސްާދުވަސްާވަންދެންާއެއްވެސްާކޮމ ޝަލްާއެއ ލއިންާއެއް

ވަ ފިޔަވަޅުތަކަށްާ ހަލުވިާ އެޅިާ ދިވެހިރ އްޖޭގައިާ ވަގުތެއްގައިާ އުނދަގޫާ މިފަދަާ ވިޔަސް،ާ ކަމުގައިާ ނުޖެއްސިާ އެއ ޕޯޓަށްާ ތައުރީފާްާއިންޓަނޭޝަނަލްާ ނީާ
ޓްާލިބިފައި.ާމީާއޭޝިއ ާާކުރައްވ ފަާއެވެ.ާ"ވެލ ނ ާއިންޓަނޭޝަނަލްާއެއ ޕޯޓަށްާވަނީާއޭ.ސީ.އައިާގެާފަރ ތުންާދޭާހެލްތްާއެކްރެޑިޓޭޝަންާސެޓްފިކެ

ާވަނީާސޭފްާޓްރެވަލާްާޕެސިފިކްާގެާގައުމުތަކުގެާތެރެއިންާމިާސެޓްފިކެޓްާލިބުންާދެވަނަާަޤއުމު.ާއަދިާޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓީ.އޯާގެާފަރ ތުންާދިވެހިރ އްޖެއަށް
ޓިނޭޝަންާގެާއެވޯޑްާވެސްާރ އްޖެާވަނީާކ މިޔ ބާުާސްޓޭމްޕްާވެސްާލިބިފައި.ާމީގެާއިތުރުންާވޯލްޑްާޓްރެވަލްާއެވޯޑްސްާއިންާވޯލްޑްސާލީޑިންާޑެސް

ވި ގޯޑަންާ ކ މިޔ ބީތަކެއް."ާ އުފުލިގެންދ ާ ދަރަޖަާ އަދިާ ފެންވަރުާ ރ އްޖޭގެާ ފެންވަރުގައިާ ދުނިޔޭގެާ ކ މިޔ ބީތަކަކީާ ހުރިހ ާ މިާ ދ ޅުވެފައިވަނާީާކޮށްފައި.ާ
ގައިާބޯޑަރުާހުޅުވ ލުމަށްފަހުާހަލުވިާކަމ އިާއެކުާފަތުރުވެރިންގެާއަދަދ2020ާާާުާާާޖުލައ15ާާާިދިވެހިރ އްޖެއިންާކުރަމުންާގެންދިޔަާމަސައްކަތުގެާނަތީޖ ާއަކާީާ

ދިވެހިރ އްާ މީގެާއިތުރުންާ އެވެ.ާ ކުރައްވ ފަާ ފަހަގަާ ވަނީާ ވެފައިވ ކަންާވެސްާ އުޖ ލ ާ ރ އްޖޭގެާމުސްތަގްބަލްާ މިހ ރުާ އަދިާ ޗުއްޓާީާއިތުރުވުމެވެ.ާ ޖެއަކީާ
ލަށްާހެދުމަށްާހުރިހ ާސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނަށ އިާއެހީތެރިންާކޮށްދެއްވިާމަސައްކަތަށްވެސްާވަނީާޝުކުރުާއަދ ާާހޭދަކޮށްލުމަށްާއެންމެާރަނގަޅުާއެއްާމަންޒި
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