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ބައިނަލް އަޤުވާމީ މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރު ފަތުރުގެ ދުވަހުގެ އުފާވެރި ތަހުނިޔާއާއި ހެޔޮ އެދުންތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުންނަށާއި ދިވެހި އެންމެހާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތު ް
ނނަށް އަރިސް ކުރުމުގެ އުފާ
ލިބިގަންނަން .މި ތަހުނިޔާގައި އިންޓަނޭޝަނަލް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޯގަނައިޒޭޝަން )އައިކާއޯ(ގެ ކައުންސިލް ރައީސާއި
ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަދި މެންބަރު ޤައުމުތަކާއި މި ސިނާޢަތުގެ އެންމެހާ ބައިވެރިން ޝާމިލު ކުރަން.
މި އަހަރު ފެށިގެން ދިޔައީ ޢާލަމީ ޕެންޑެމިކުގެ އަސަރުތަކުން އަރައިގަނެ މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރު ފަތުރުގެ ހަރަކާތްތަކުގެ
ދުވެލި ހަލުވި ކުރުމުގެ ޙަރަކާތްތަކާއެކުގައި .އެގޮތުން ،ސިއްހީގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު އުދުހުމުގެ ހަރަކާތްތައް
"ނިއު ނޯމަލް" މާހައުލުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނު .މައިގަނޑު އަމާޒަކަށްވީ ވައިގެ މަގުން އުދުހުމުގެ ހުރިހާ ޙަރަކާތްތަކަށް
ދިރުން ގެނުވައި  2019ވަނަ އަހަރުގެ ޙާލަތާ އެއް ހަމަކޮށް އިތުރު ކުރިއެރުން ހޯދުން.
އައިކާއޯއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން  2021އޮކްޓޯބަރުގައި މިނިސްޓަރުންގެ ލެވަލްގައި ބޭއްވުނު ހައި ލެވަލް ކޮންފަރަންސް
އޮން ކޯވިޑް 19-ގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާނެ .އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ ކޯވިޑް 19-ގެ ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަނެ
މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރު ފަތުރުގެ ޙަރަކާތްތައް އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް ގެންދާނީ "ފެސިލިޓޭޝަން" ދާއިރާއިންނާއި
"ސޭފްޓީ" ދާއިރާއިން ބަހުޘްކޮށް މަޝްވަރާކުރެވި އެކުލަވާލެވުނު "މިނިސްޓީރިއަލް ޑެކްލަރޭޝަން" އާއި އެއްގޮތްވާ
ގޮތުގެ މަތީން.
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މިއަހަރުގެ މައިގަނޑު އަމާޒަކީ ކޯވިޑް 19-ގެ ކުރީގެ ޙާލަތަށް ރުޖޫޢަވުން .އަދި ރާއްޖޭގެ ވައިގެ ދަތުރު ފަތުރުގެ ދާއިރާ
ފުޅާ ކުރުމަށާއި އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރުން .މިގޮތުން ،ރާއްޖޭގެ އެއާލައިންތަކުގެ ޙަރަކާތްތައް އިތުރު ކުރުމާއި އެއާޕޯޓްތައް
ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން ހިމެނޭ .އެގޮތުން އިންޓަނޭޝަނަލް ފްލައިޓްތައް އޮޕަރޭޓް ކުރުމުގެ
ހުއްދަ މިހާރުވާނީ ރާއްޖޭގެ  3އެއާލައިނަކަށް ދެވިފައި .ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ރކޮށް ބޭނުންކުރަން ފެށުމުގެ
މިއަހަރުވެސް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ .އެގޮތުން ،އޭޕްރަންއަށް މުޅީންއަލަށް ބައިތަކެއް އިތު ު
އިތުރުން ،ކުރިން ބޭނުން ކުރަމުން އައި އޭޕްރަން އަޕްގްރޭޑް ކުރެވި މިހާރުވަނީ ބޭނުން ކުރަންފަށާފައި.
ތރުފަތުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމުގެ ބާބެއްގެ ގޮތުގައި ސިވިލް އޭވިއޭޝަންގެ ފަންނީ ޤާބިލުކަން އިތުރު
މަދަނީ ވައިގެ ދަ ު
ކުރުމުގެ ޙަރަކާތްތައް އެހެން އަހަރުތަކެކޭވެސް އެއްގޮތަށް މިއަހަރުވެސް ދަނީ ކުރެވެމުން .ހެލިކޮޕްޓަރު އޮޕަރޭޝަންތަކަށް
ތގެ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީއާއެކު ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމުގެ
ހުއްދަދިނުމަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އިނގިރޭސިވިލާ ު
ރޕިއަން ޔޫނިއަންގެ ފަންނީ އެހީތެރިކަމާއެކު ހިންގޭ
ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތް މިހާރުވަނީ ފަށައިގަނެވިފައި .ޔޫ ަ
ސަރަޙައްދީ ޕްރޮގްރާމް "އީޔޫ – ސައުތް އޭޝިއާ ޕާޓްނާޝިޕް ޕްރޮޖެކްޓް"ގެ ދެވަނަ ޕްރޮޖެކްޓް މިއަހަރު ފެށިފައިވާއިރު،
ރާއްޖެއަކީ އެ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ބައެއް.

ސަލާމަތީ މިންގަނޑުތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް ރެގިއުލޭޓަރީ ފްރޭމްވޯކް އިތުރަށް ފުޅާ ކުރުމުގެ ޙަރަކާތްތައްވެސް
މިއަހަރު ވަނީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި .މިގޮތުން ،ރާއްޖެއިން އިޚުތިޔާރުކޮށްފައިވާ ޔޫރަޕިއަން ސޭފްޓީ ރެގިއުލޭޝަން
ސްޓްރަކްޗަރ އާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން އެއާވާދިނަސްގެ ދާއިރާއިން ޤާއިމު ކުރެވިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކަށް ބޮޑު
ބަދަލުތަކެއް ގެނެވި މިއަހަރުވަނީ ސިނާޢަތުގެ ބައިވެރިންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާއަށް ހުޅުވާލެވިފައި .މީގެ އިތުރުން،
"ކާބަން އޮފް ސެޓިންގ އެންޑް ރިޑަކްޝަން ސްކީމް ފޮރ އިންޓަނޭޝަނަލް އޭވިއޭޝަން )ކޯސިއާ(" ގައި ރާއްޖެއިން
ބައިވެރިވުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ކުރިއަށް ދާއިރު ޤަވާޢިދު އެކުލަވާލައި މި އަހަރުގެ އޭޕްރީލްމަހު ވަނީ ގެޒެޓް ކުރެވިފައި.
އަދި ރާއްޖެއަށް އޮޕަރޭޓް ކުރާ ބައިނަލް އަޤުވާމީ އެއާލައިންތައް އެއްހަމައެއްގައި އަދި ދެފުށް ފެންނަ އުޞޫލުގެ ތެރެއިން
ރެގިއުލޭޓް ކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި "ފޮރިން އޮޕަރޭޓާސް" ގެ ނަމުގައި
ޤަވާޢިދެއް ސިނާޢަތުގެ ބައިވެރިންގެ މަޝްވަރާއާއި ޚިޔާލާއެކު އެކުލަވާލައި ޢާންމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރުވަނީ
އެންމެ ފަހުގެ މަރުޙަލާގައި.
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ސަރަޙައްދީ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ބަލާއިރު ،އައިކާއޯ ފްރޭމްވްކޯކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ "ކޮސްކެޕް-ސައުތް އޭޝިއާ"ގެ ދަށުން
ޕގެ ޙަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އޮފީސް ޤާއިމުކުރަނީ
ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ޙަރަކާތްތައް ފާހަގަކޮށްލެވޭ .ކޮސްކެ ް
މެމްބަރު ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި ދައުރުވާ އުޞޫލުން .އެހެންކަމުން  ،މެމްބަރު ޤައުތަކުން ކަޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން
 2021ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި ކޮސްކެޕްގެ އޮފީސް ޤާއިމު ކުރެވިފައިވާކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަ ކުރަން.
ޢާލަމީ ޕެންޑެމިކެއް ރާއްޖޭގައި ކޮންޓްރޯލު ކުރުމާއެކު އޭވިއޭޝަން ދާއިރާއަށް ކުރިއެރުން ލިބި ދިވެހި އިޤުތިޞާދީ މައި
ނާރަށް ދިރުން ލިބިގެން މިދަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޙިކުމަތްތެރިކަމާއި ރޭވުންތެރިކަމާއެކު ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ނެރޭ
ސިޔާސަތުތަކުގެ ސަބަބުން ކަމާމެދު އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތް .އެހެންކަމުން ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު
ސާލިހް ކުރައްވާ މިންނެތް މަސައްކަތްޕުޅު ފާހަގަކޮށް އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ނަމުގައާއި އޮތޯރިޓީ އަދި އޭވިއޭޝަން
ސިނާޢަތުގެ އެންމެހާ ބައިވެރިންގެ ނަމުގައި ވަރަށް އިޚުލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަން.
މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަރުގެ ސިނާޢަތް ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ އިދާރާތަކާއި ރާއްޖެ ބައިވެރިވާ
ސަރަޙައްދީ ޙަރަކާތްތަކުން ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދާ އެހީތެރިކަމަށްޓަކައި އެފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާކުރުމާއެކު މި
މުނާސަބަތުގެ އުފާވެރި ތަހުނިޔާ ރައްދުކުރަން.
ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާގެ ސަލާމަތްތެރިކަން އެކަށީގެންވާ މިންގަނޑެއްގައި ބެލެހެއްޓުމަށް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން
އޮތޯރި ީ
ޓން ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތް ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ފާހަގަ ކުރަން .ސިނާޢަތުގެ ބައިވެރިންނާއި ގުޅިގެން
ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން އިތުރު ކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށްޓަކައި އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުންނާއި އިސްވެރިން
އަދި މުވައްޒަފުންނަށް ހާއްސަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަން.
ގަދަ ކީރިތި ވަންތަ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތުގައި ބަރަކާތް ލައްވާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އުފާ
ފާގަތިކަން މިންވަރު ކުރައްވާށި .އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހެޔޮ ރަޙުމަތްލައްވާ އޭވިއޭޝަން ސިނާޢަތަށް އަދައްވުރެ ފަހި
މާދަމާއެއް މިންވަރު ކުރައްވާށި .އާމީން!
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