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ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.2114/11/11އޖ/ްމިއަދުގެްއެޖެންޑާްނަްނބަރަކީް-3.1

ް

ްރިޔާސަތުންްއަންގާްއެންގުން..4ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޤާ ްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްއަީކ ްޖަލްސާ ްމި ްރަްއޔިތުންގ83ްްެނޫނުައާސސީގެ ްރިޢާޔަތްކޮށް، ްއަްށ ްމާއްދާ ވަނަ

ް ްގަާވއިދުެގ 16ްްމަޖިލީހުގެ ްބޭއްޭވ ްމަިތން ްގޮުތގެ ްމާއްދާގަިއވާ ްމަޖިލީހުގ2114ްްެަވނަ ްރަްއޔިތުންެގ ްއަހަރުގެ ވަނަ

ް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޖަލްސާ. ްފުރަތަމަ ްދައުރުގެ 84ްްފުރަތަމަ ްގޮތުެގްވަނަ މާއްދާަގއިވާ

ްހާލަތުް ްަޤއުމުގެ ްޖަލްސާގައި ްފުރަތަމަ ްދައުރުގެ ްފުަރތަމަ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްއަހަރަކު، ްކޮންމެ މަތިން

ް ްޓަަކއި ްރަނަގޅުކުރުމަށް ްއިތުރަށް ްހާލަތުގެ ްޤަުއމުގެ ްއަިދ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔްބަޔާންކޮށްދެްއވަިއ، ްކަމަށް ކުރަންޖެހޭ

ްފެނިވަަޑިއގަންނަ ްރައްޔިތުްނެގްއަށް ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްބަޔާެނއް ްރިޔާސީ ްެއކުލެޭވ ްމައްޗަްށ ްކަްނތައްތަުކގެ ވާ

ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔް ްޓަކައި ްިއއްަވަވއިދެްއވުމަށް ްބަޔާން ްރިޔާީސ ްމި ްއިއްަވވައިެދއްވަންެޖހިވަޑަިއގަންނަާވ. މަޖިލީހަށް
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ްމަނިކުފާް ްއެ ްވަަޑއިގެންެނވުމުން ްމަޖިލީހަށް ްނަންފުޅުގަާޔިއްރައްޔިތުންެގ ްމެންބަރުންގެ ްޢިްއޒަތްތެރި ްތިޔަ ނަށް

ވަނަްއަހަުރގެްފުރަތަމަްދައުރުގެްފުރަތަމ2114ްްައަޅުަގނުޑގެްއަިމއްލަްނަމުގަިއްވަރަށްްހޫނުްމަރުޙަބާއެއްްދަންނަވަން.ް

ްފޭދޫ ްތެރެއިން ްމެންބަރުންެގ ްމަޖިލީހުގެ ްއަުޅަގނޑުމެްނގެ ްބައްދަލުވާއިުރ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ދާއިާރގެްްޖަލްސާގައި

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަލްހާންްފަހުމީްއަށްްމިދިޔަްބަންދުގެްދުވަސްތަުކގެްތެރޭގައިްވަރަށްްނުރައްކާތެރިްހަމަލާއެއްްދީ،ް

ްޖަލްސާަގއިް ްމިއަުދގެ ްއެކު ނޑުމެންާނ ްއަުޅގަ ްޝިފާލިބިވަަޑއިގެން ްމަނިކުފާނަށް ްއެ ްޒަޚަމްކޮށްލާފަިއވޭ. ްމަނިކުފާނު އެ

ްއިން ްއެބަ ްމެންބަރުންނަށްްވަަޑއިގެން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްމެންބަރުންނަށް، ނޑުމެްނެގ ްއަުޅގަ ްހަމައެއާެއކު ެނވި.

ނޑުްެއފަދަްހުރިހާްކަމެއް،ްޤާނޫީންް،ރައްދުކޮށްްތަފާތުްެއކިެއކިްގޯނާކުރެވެމުންދޭ.ްއެހެންކަމުން ިމްފުރުޞަތުގައިްއަުޅގަ

ްކުރަމުން ްއަދާކުރުމަށް ްވާޖިބު ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްމަސައްކަތްތަކަށްގޮތުން ްކަމެއްްްގެްނދާ ްހުރިހާ ްފަދަ ހުރަްސއެޅޭ

ް ްހަމައެއާއެކު ްއަދި ްދަންނަވަން. ްއަޅުަގނޑު ްފަރާތަކަށް ްހުރިހާ ްމަޖިލީހުގ17ްްެހުއްޓައިލެްއވުމަށް ްރައްޔިތުންގެ ވަަނ

ްމަޖި ްާވތީ ްދަށުަގއި ްބެލުމުގެ ްދައުލަތުގެ ްމެންބަރަކު ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްމިއަަދކީ ްހާޒިރުނުވެޭވްހަޔާތުގައި ލީހަށް

ްހިތާމަފާޅުކުރަން. ްއެކަމާ ްފާަހގަކޮށް، ނޑު ްއަުޅގަ ްެވސް ްދުވަސްކަމުގައި ްމޭރުމުންްްފުރަތަމަ ްމި ްވާހަކަތައް މި

ވަނަްމާއްދާަގިއވާްގޮުތގެްމަތިންްރައްޔިތުންެގ84ްްދަންނަވައިލުމަށްފަހުްދިވެހިރާއްޖޭގެްޖުމްހޫރިއްޔާގެްޤާނޫނުައސާސީގެް

ްރައީސުލްޖު ްމަޖިލީހުެގްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްއިްއަވވައިެދއްވުމަްށ ްރިާޔސީބަޔާން ްހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ މްހޫރިއްޔާ

ްވަަޑިއގެންދެްއވުންް ްދަންނަަވިއްއެކަމަށް ްއަށް ްަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްޢިްއޒަތްތެރި ނޑު ްައޅުގަ ްފަރާތުންނާއި މެންބަރުންގެ

ްއެދިްދަންނަވަން.ް

ް

ްވުން:އިްއވެްްޔާމީންްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުްރިޔާސީބަޔާންهللاްބްދުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްޢަ

حـٰوـنްهللاَ ްبسـن حيـنްالر  هِ ްاَلَحْوـد  ް الـر  ްالَعـالَِوـينްَرب  ްلِلـ  ـالة، ްهحـَود  ްسيدناްعلـىްَوالس المްَوالص  ްخاتن،

ް.أجوـعـينްَوَصْحبِـهِ ްآلـهްَوعلـى،ްوالورسلينް األنبياء

ް

ްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުން؛  ްއަޒތްތެރިްރައީސް؛ްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްޢި

هްورحـوــتްعليــكنްالســ الم ް،وبـركاتـهްاللـ 

ްމި ްއަޅުަގނުޑ ްމަޖިީލހަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްިދވެހިރާއްޖޭގެްްމިއަދު ް ް ައއީ، ްާޤނޫނުއަސާސީެގ ވަނ84ްްަޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްމަތިން، ްގޮުތގެ ްޤައުްމާއްދާގަިއވާ ްހާމުގެ ްް،ބަޔާންކޮށްދީ  ލަތު ްޤައުމުގެ ްރަނގަޅުކުރުމަށްހާއަދި ްއިތުރަށް ޓަކަިއްްލަތު

  .ްޅުމަށްހުށަހެްްހިމެނޭްބަޔާނެއްްމިްމަޖިލީހަށް  ކުރަންޖެހޭްކަންތައްތައްް

ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްހަވާލުވިއިުރ،ްދިވެހިއަޅުަގނޑު ްމަޤާމާ ްްކަމުގެ ްފައްތަރެއްްއޮ  ޤައުމު ްނާޒުކު ްވަރަށް ްަޤއުމުްއިގަތީ .

ްބިނާކުރުމަށް ްްއަލުން ްމަސައްކަތްތަކެއް ް  ގިނަގުނަ ްރާއްޭޖަގއިއިލަތެއްގަްހާކުރަންޖެިހފައިވާ ްހަމަހަމަކަމާއިްް. ްއޮންނަންވާ
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ްއޮތީ  ހަމަޖެހުމާއި،ް ްއޮތީގެއްލިފަްއަމަންއަމާންކަްނ ްޤައުމު ްސަބަބުން ްފިކުރުގެ ްިވސްނުމާއި ްިސޔާސީ މެއްެގްހަލަބޮލިކަ ް .

ްދަނީްހަމަްމަގަށްްއެޅެމުން.ްމި  މިއަދުްަޤއުމުގެްކަްނކަންްްެއކު،ްގެްާވގިފުޅާهللاމާތްްހެންނަމަވެސްތެރޭގައި.ްއެ

ް ްއިޤްތިޞާދީ ްއޮތީހާރާއްޖޭގެ ްނާޒުކުްލަތު ްހަމައެހާމެ ްްވެސް ްކުރިމަތިވެފަިއވާް  ފައްތަރެްއަގއި. ްގޮތުން އިޤްިތޞާދީ

ުއފެއްދުންތެރިކަމުގެްރޮނގުންްް.ްޤައުމީކުރަންޖެހިފަތްތަެކްއްވަނީްމަަސއްކަ  ޓަކައިްގިނަްްއަރަިއގަތުމަށްްްގޮންޖެހުންތަކުން

ް ްރާއްޖެ  އިޤްތިޞާދީ ްްހާސިލުކޮްށފައިްއިންްކުިރއެރުންތަކެްއ ްމާލީ ްރާއްޭޖެގ ްއަދިެވސްްހާވީނަަމވެސް، ލަތު

ްނޫން.ްާއމްދަނީ ް އޮތީ ްފެންވަރެއްަގއެއް ްހިތްހަމަޖެހޭ ނޑުމެން ްްއަށްްއަުޅގަ ްޚަރަދުތައް ްމައްޗަްށްްވަނީ  ވުރެ ްޮބޑަށް ވަރަށް

ްބޭންކު .އްސަްގޮ ްއިދާރާތަކަށާއި ްމާލީ ްބޭރުގެ ްދަރާފަިއވާ ްޖުމްލަ  ތަކަށް ްވަްސަރުކާުރގެ ްމިންވަރު ްއެަތްއްދަރަނީގެ ނީ

ް.ގުނަެއއްްއިތުުރވެފަ

ްނިމުނުއ2113ްި ްއަހަރު ްވަނަ ްދަރަނީގެ ްޖުމްލަ ްދައުލަތުގެ ްއަރު ްމީގެތެރެ ް 27.7ދަދަކީ ްރުފިޔާ. ްދިވެހި އިންްބިލިއަން

ްްބޭރުގެ ްއަދަރަނީގެ ްރުފިޔާ.11.6ްްދަދަކީ ްދިވެހި ް  ބިލިއަން ްދަރަނީގެ ްއަެއތެރޭގެ ްރުފިޔާ.ްްބިލިއަނ16.1ްްދަދަކީ ދިވެހި

ް ްަދއުލަތުގެ ްނިޔަލަށް ްހުންނާނެ  މިއަހަރުގެ ްދަރަނި ްްޖުމްލަ ްލަފާކުރެވޭ ްއަކަމަށް ްރުފިޔާ.31.1ްްދަދަީކ ބިލިއަން

ް ްްބޭރުގެ  މީގެތެރެއިން ްއަދަރަނީެގ ްއުފެއްދުންތެރިަކމުގ12.6ްެދަދަކީ ްޤައުމީ ްރުފިޔާ. ްްބިިލއަން ދައުލަތުެގް  ނިސްބަތުން

ް ްމިންވަރު ްދަރަނީގެ ްވަނ2113ްީޖުމްލަ ްއަހަރު ް     ަގއި.78ް% ް ވަނަ ްމި ްމިއަހަރު ްމިންވަރުގައިްދަދުއަ  އަދި ްމި

ްހިފެހެއްޓޭނެްކަމަށްްލަފާކުރެވޭ.

ް ްދަރަނީގެ ްރިޢާޔަތްކޮހާދައުލަތުގެ ްދެމެހެއްޓެނިވިލަތަށް ްބަލާއިރު، ްހިފެހެއްޓުމަކީ،ް ް ށް ްދަރަނި ނެޑްއަގއި މިންގަ

ްބޮޑުްއަމާެޒއް.ްވަރަށްްްސަރުކާރުންްއިސްކަންދޭ

ް ްއިޤްިތޞާދުގައިއަހަރ5ްުވޭތުވެިދޔަ ްރާއްޖޭގެ ްތެރޭގައި، ްއިތުރުެވ،ް ް ދުވަހުެގ ްމިންވަރު ްފައިސާގެ ދައުުރވަމުންދިޔަ

ދާްްއިންފްލޭޝަންްމައްޗަށްްްވީނަަމވެސް،ްރާއްޭޖގެްްަމއްޗަށްްޮގސްފައި  މަތުގެްައގުތައްްމުދަލާއިްޚިދުްދުނިޔޭގެްބާޒާުރަގއި

ް ްވަނީ 2118ްްމިންވަރު ްއަޅައިބަލާއިުރ،  ަވނަ ްމަޑުޖެހިފަްބޮޑުްވަރަށްްއަހަރާ ްސަރުކާރުންްތަން އިކަމުން،

ްހިފެހެއްްމި ް ކުރަމުންމަސައްކަތް ްމަތިިވޔަނުދީ ްިމންވަރު ްއިންފްލޭޝަންގެ ްމިދިޔަެގންދަނީ އަހަރުގެްްޓޭތޯ.

ް ްމިއަހަރާ  ފަހުކޮޅުން ްއިންފްލޭޝަންްފެށިގެން ްްމައްޗަށްދާނެްއެކު ްމިއަދުްކަމަށް ްނަމަވެސް، ލަފާކުރެވުނު

ް.ދިޔަނުދީްހިފެހެއްޓިފަްމައްޗަށްްއިންފްލޭޝަން  ވަނީް

ްއިތުރުެވ،ްމި ްއިމްޕޯުޓގެްނިސްބަތް ްހޭދަްރާއްޖޭގެ ްކުރެވޭ ްއޮްފްދިޔުމާްްއިތުރުވެގެން ް ކަމަށް ްބެލެންސް އެީކގަިއ،ްރާއްޖޭގެ

ްކަރަންޓް ްްޕޭމަންޓުގެ ްދަރަނީގެ ް  އެކައުންުޓގެ ްވަނީ ްއަހަރ2119ްު.ްމަތިވެފަނިސްބަތް ްްވަނަ ްނިސްބަތް 11ް%ދަރަނީގެ

ް ްހުިރއިރު، ްއަދަދ2112ްު  ގައި ްމި ްއަހަރު 27ްް% ް ވަނީްވަނަ ްަމއްޗަށް ްގޮސްފައަށް ްމިއީ ްަނމަވެސް ވަަން ް 2118.

ްމިންވަރުްދަށްްައދަދެއް.5.2ް%  ސިޓާްއަަޅއިބަލާިއރު،ްޑެފިްއަހަރުގެ
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ްރަނަގޅު ްއިޤްތިޞާދު ްމިރާއްޖޭގެ ްގޮތުން ްްވޭުތވެދިޔަްކުރުމުގެ ް  ދުވަސްަތކުގެ ްފިޔަވަޅުތަެކއްްއްމުހިތެޭރަގއި، މު

ްައޅަން ްވަނީ ްބޭންކިންްސަރުކާރުން ްމިގޮތުން ްހަރުދަނާކުރުމަށް ް ފަށާފަ. ްދުނިޔޭގެްނިޒާމު ްްޓަކަިއ ޤައުމުތަކާްއެހެން

ް ްރިޒަރވް ްމިނިމަމް ްް  (M.R.R) ް ރިކުޔަރމަންޓް  އަޅައިބަާލއިރު ްްމިހާރ25ްު%ކަމަށްވާ ްކުަޑކުރެވިފ21ްަ%ވަނީ .ްއަށް

ތަނަވަްސވެގެންދާނެ.ްއަިދް  ލިބޭނެްމަގުްްކުރުމަށްްކުޑަްއިންޓްރަސްޓްްރޭޓެއްަގއި،ްފަިއސާސަބަބުންްއިންވެސްޓުް ް މިކަމުގެ

ްކުަޑކުރުމަކީްސަރުކާުރެގްއަމާޒު.  އަށM.R.R ް%11ްްް ބަލައި،ްްދަލުތަކަށްއިޤްތިޞާދަށްްއަންނަްބަ

އެހެންކަމުން،ްރާއްޖޭގެްތަރައްީޤގެްއެިކއެިކް  ދަށުގައި.ްްރޭޓުްހުރީްަވރަށް އިންޓްރަސްޓްް ަވގުުތްްދުނިޔޭގެްބާޒާުރގަިއ،ްމި

ްްމަޝްރޫޢުތަކަށް ްމިއީ ްހޯދުމަށް ްފައިސާ ްދުވަސްވަރެ  ބޭނުންވާ ްފަހި ްކަމަށްްވަރަށް ްމިްއް ނޑިވަޅުަގިއްްވާތީ، ދަ

 ތަނަވަސްކޮށްދެއްވުަމކީ،ްައޅުަގނުޑގެްަވރަށްްބޮޑުްއިލްތިމާސެއް.ްމިްފުރުޞަތު ް ރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްސަރުކާރަށް

ް ްފުރަތަމަ ްސަރުކާރުގެ 111ްްމި ްެއ ްހަމަވެފަިއވާއިުރ، ްވަޢުދުިވް ް ދުވަުހގ111ްެދުވަސް ްސަރުކާރުން ްުކރުމަށް ތެރޭަގއި

ކުިރއެރުމަށާއި،ްއިޤްތިޞާދީްއަިދްްާރއްޖޭގެްުޒވާނުންނާއިްއަންހެނުންގެް  .ްޚާއްޞަކޮށް،ްނިންމާފަްކަމެއްްވަނީްކޮށްްްހާހުރި

ްތަރައްޤީ ްކަންކަންްްހާސިލުކުރުމަށް ް އިޖުތިމާޢީ ްހިމެނިފައިވާ ްވިސްނުމުަގިއ ްސަރުކާރުގެ ްޓަކައި

ްމަޖިލީހުގައިްދަންަނވަން.ްމިްިޢއްޒަތްތެރިއަުޅަގނޑުްވަރަށްްއުފަލާއެކުް  ކުރެވިފަިއވާކަްނ،ްހާސިލު

ްދަތުރުފަތުރުކު ްސަރަވަިއގެ ްރާއްޭޖގެ ްނިޒާމަކުން ްްއްދުތައްހަްރުމުެގ ްިވުއގަް  ގުުޅވައިަލއި، ްދަތުރުކުރުމުގެ ެއއްަގމު

ްމާލެްހަރުދަނާކުރުމުގެ ްދަށުން ްްސިޔާސަުތގެ ްުގަޅއިދޭ ްހުޅުލެ ްމަޝްރޫޢުގެ  އާއި ްއެޅުުމގެ ްމަސައްކަްބުރިޖު ތްތަްއްޢަމަލީ

ްިއރާދަކުރެއްިވއްޔާ ްކުރިން ްނިމުމުގެ ްބޯހިޔާވަހިކަންް ް މިއަހަރު ްޒުވާނުންނަށް ްގޮތުްނ ްނަތީޖާއެްއގެ ްމިކަމުގެ ްއަދި ްފެށޭނެ.

ްމަތީ ް ފޯރުވައިދިނުމަށާއި ްއިތުރުކޮށްދިނުމަާށއި، ްފުރުޞަތުތައް ްހޯދައިދިނުމަށާތަޢުލީމުްވަޒީާފގެ ްފުރުަޞތުތައް ްގެ އަދިް  ،

ްޔޫތުމުނިފޫްކުޅިވަާރއި ްހުޅުމާލޭގައި ްބޭނުމުގައި ްއިތުރުކުރުމުެގ ްފުރުޞަތު ްޤާއިމުކުރަންް ް ހިފިލުވުމުގެ ސިޓީެއއް

ްމި ްނިންމާފަްސަރުކާރުން ްސިޓީގައިވަނީ ްޔޫތު ްމި ްމުހިް. ްއްހިެމނޭނެ ްފަންނުވެރިކަން  މު ްތެރޭގަިއ، ްވަސީލަތްތަުކެގ

ްްކުރިއެުރވުމަށް ްއެްނޑް ްާއޓް ްޤާއިުމުކރެވޭ ް  ޓަަކއި ްްސޓޭޑިއަމަާކއިްންޓަރަކާއިސެިޑޒައިްނ ްާއ ޕާކެއްްް އައި.ޓީްަޤއުމީ

  ހިމެނޭނެ.

ްފަރާތެއް ްހިންގާނެ ްހަދައި ްބަނދަރެއް ްވަިއގެ ްކުޅުދުއްފުށީގައި ްްހދ. ްްމިހާރު  ހޯދުމަށް ްވައިެގްް.އިޢުލާންކޮށްފަވަނީ މި

ްމަސައްކަތް ްކަމާްފެށުމަށްްބަނދަރުގެ ްްޓަކައި ްއިރާަދކުރެްއވިް  ގުޅޭ ްމަހުގެެއއްބަސްވުުމގައި ްމި ތެރޭގައިްްއްޔާ

ްސޮއި ްފެިލވަރުަގއި ްފާދިއްޕޮުޅ ްބަނދަރެއް  ކުެރވޭނެ. ްހޯދުމަށްްަވއިެގ ްފަރާތެްއ ްހިންގާނެ ްަޝއުުޤވެރިާވްްހަދައި ޓަކައި

  .ވަނީްއިޢުލާންކޮށްފަްމިހާރު ް ފަރާތްތައްްހޯދުމަށް

ްކުރި ްއިޤްތިޞާދީ ްކަމުަގއިވާްރާއްޖޭގެ ްދޮރޯިށ ްމައި ްނާޞިްއިބްރާހީމްްެއރުމުގެ ްެއއަރޕޯްޓް  ރު އިންޓަރނޭޝަނަލް

ްވާންޖެހޭ ްމިްތަރައްޤީކުރުމަށް ްމިހާރު ްްތައްޔާރީތައް ްވަމުން. ްމިްނިްތަރައްޤީކޮށްްއިރާދަކުެރއްިވއްޔާް  ދަނީ މޭއިރު،
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ްެވގެންދާނީ ްއޮތްްއެއަރޕޯްޓ ްފުދޭްއަހަރަށ51ްް ް ކުިރައށް ްެވސް ްފަތުރުވެރިކަމާއިް، ްހުޅުަވއިލެވޭްްފުާޅވަމުންދާ

ްދިވެހިްނގެްެއއަރޕޯޓަކަށް.  ށްްފަހި،ްއިޤްތިޞާދަކަ

މުްއެއްްސިޔާސަތު.ްމުޅިްއްކާުރގެްމުހިސަރު  ފުޅާކުރުމަކީ،ްްނާޢަތުސިއްދުތަަކށްްފަތުރުވެރިކަމުގެްހަރާއްޖޭގެްއިތުރުްސަރަ

ްްރާއްޖެއަށާއިް ްއެންމެ ްރަްއޔިުތންނަށް ްގޮެތއްެގް  ރާއްޭޖގެ ްްމަތިންފައިދާހުރި ްްނާޢަތުސިމި ދުނިޭޔގަިއްތަރައްޤީކޮށް،ްބޭރު

ްްރާއްޖެ ްލިބިފައިާވ ްގޮތުން،ްމަޤްބޫލުކަން  އަްށ ްނަތީޖާއެްއގެ ްމަސައްކަތްަތކުެގ ްކުރެވުުނ 3ްްާފއިތުވެިދޔަްއިތުރުކުރުމަށް

ްތެޭރގައިް ްްއަށްްދިވެިހރާއްޖެްމަސްދުވަހުގެ ނަޑކަށް ްފަންސާްސް  ގާްތގަ ްލައްކަ ްިތން ްގިނަ ްފަތުރުވެރިްންވަނީ  ހާހަށްުވރެ

ްއަޒިޔާރަތްކޮ ްތެރޭަގއިށްފަ. ްމުްއދަތުގެ ްމި ްލިބުނުްދި ްްސަރުކާރަށް ްވަީނ71ްް  އާމްދަނީ ްޑޮލަރަށް ްއެމެރިކާ މިލިައން

ް.އިތުރުވެފަ

ްހޯދައިިދނުމަށް ްގޮތްތަެކއް ްލުއިފަސޭހަ ްމަްސވެރިންނަށް ްދަށުން،ް ް ޓަކައިްރާއްޖޭގެ ްމަސައްކަތްތަުކގެ ކުެރވެމުންދާ

ްއާްމދަނީގެ ްތެރެއިން ްމަހަްމަސްވެރިންގެ ްގޮތުަގއި ް  ކު ްހާސް ްދެވޭނެދިހަ ްފައިސާ ްމަސްވެރިންނަށް ްނުލިބޭ ްރުފިޔާ

ްމިހާރު ްްިވއްޔާްއިރާދަކުރެއްްްއި،އެކުަލވައިލަް ް އުސޫލުތަެކއް ްއޮތް ްމިްމަސްްދެކުރިއަށް ްތެޭރގައި ދުވަހުގެ

ްފެށޭނެ.ްޢަމަލުކުރަން  އުސޫލަށްް

ްޭބނުންކޮށްގެން، ްވަސީލަތްތައް ްޓެކްނޮލޮޖީގެ ްއާ ްބިންކޮޅެްއަގއި ްޒަްކުޑަ ްތަޢާރުފުކުރުމުެގް  މާނީ ނޑުވެރިކަން ދަ

  .ފަށާފަްވަނީްމިާހރު  ުރފިޔާގެްލޯނުްޕުރޮގުރާމެއްްްމިލިއަނ12ްްމަޤްޞަދުގައިް

 

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ؛

ްކުރިއެރުންތަކާއި ްހޯދަމުންދާ ްދާއިރާަގއި ްތަޢުލީމީ ްގެންދިޔުމަށްް ް ާކމިޔާބީތައްްރާއްޖޭގެ ްކުިރއަށް ްގޮެތއްަގއި ދެމެހެއްޓެނިވި

ްކުރެވެމުން.ްްބޮޑެތި ގަިއވާ،ްާރއްޖޭގެްް  “  2115ޤައުމީްމަންހަޖުް  ް”  މިހާރުްމުރާޖަޢާކޮށްްނިމިފައިވާ  މަސައްކަތްތަެކއްްދަނީ

ް ްއިރާަދކުރެްއވިްއޔާްސްކޫލެްއަގއި  ހުރިހާ ްީޓޗިންެއއިޑް ްބޭނުންވާ ތެޭރގަިއް ް މިއަހަރުގެްތަންފީޛުކުރުމަށް

ްތަޢުލީމުގެތައްޔާރުކުެރިވގެންދާނެ.ްއަދިްރާއް ްކުދިންގެްްޖޭގެްސްކޫލް ްހުނަރުް  ތެރެއިންްނުކުންނަ ްކިަބއިަގއިްމަސައްކަުތގެ

ްްއަށަގެންެނވުމަށް ްސްކޫލް ްފެންވަރުގެ ްްޓިވެޓް  ބައިނަލްއަްޤވާމީ ްމަހުގެ ްމާރިޗު ްމި ތެރޭގައިްޕުރޮގުރާމުތަެކއް،

ްފަ ްންއްޓާނައިރާދަކުރެްއިވއްޔާ .ް ްތަނަަވސްެވގެންދިޔު  މި ްދަސްވެ،ފުރުޞަތުތައް ްމަސައްކަްތ އިރާދަކުެރްއވިްއޔާްްމުން

ް ްމި  އެްއވެސް ްބާކީނުެވ، ްްކުދިންނަކީްުކއްޖަކު ްކުދިންތަކެއް ްުކރާނެ ްމަސައްކަތްތަކެއް ްފައިދާހުރި ްކަމުަގއިް  މުޖުތަމަޢަށް

ްވެގެންދާނެ.

ްސްކޫްލތަކުަގއި ްރަނގަޅުކުރުމަށް ްފޭރާން ްއިޖުތިމާޢީ ްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއު  މަދަނީ ްަޤއުމިއްޔަާތއިްތަޢުލީމު ނގަންނައިދީ،

ދެކެްް.ްމާތްވެގެްނވާްިއސްލާމްދީންފަށާފަްއިތުރުކުރުުމގެްުޕރޮގުރާމުތަކެއްްވަނީ  ދަރިވަރުންގެްަޝއުޤުވެިރކަންްްދިވެހިބަހަށް

ް ްްގރޭޑްްްއުެފްއދުމަށްްދަރިވަރުންތަެކއް  ލޯބިވާ 1ްްޓަކައިްސްކޫލްތަުކގެ ް]ޤުްރާއން[ްމިްމާއްދ7ްާން ކޮށް،ްމަޖުބޫރު ް އަށް
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ް ްގްރޭޑް ްސްކޫލެއްަގއި ްޤުްރއާނ7ްހުރިހާ ްހަމައަށް ްފަށާފަްއާ ްވަނީ ްިކޔަަވއިދޭން .  ް ްްގރޭޑް ްޢަރަބިބަސ1ްްއަދި ްގަިއ

ް.ވަނީްފަށާފަްމިހާރު ް ވެސްްާރއްޖޭގެްްސކޫލްތަުކގައިްކިަޔވައިދިނުމުގެްޕުޮރގުރާމުތަެކއް

ްލެވެ ްއިމްތިއޭ ްހާލް ްތަޢުލީްމާއްދ3ްާ  ނުން ްމަތީ ްފާސްވެ، ްްމަށްްއިން ްކުދިންނަށް،ް  ކިޔެވުމަށް ްހުރިހާ ބޭނުންވާ

ްުއސޫލެްއގެ ނަޑއެޅިފަިއވާ ްއުނގެނުމަށްްކަ ްތަޢުލީމު ްްމަތިން ްފުރުޞަތުތައްްލޯނާއި  ޓަކައި ގޮްތްްލިބޭްސްކޮލަރިޝޕްގެ

ްހަމަޖެހިގެންދާނެ.  މާލަސްތަެކްއނުވެްްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ

ް

  ޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ؛

ްދާއިާރގެ ްޞިއްޙީ ްތަރައްޤީްރާއްޖޭގެ ްވަރަށްްުކރިއެރުމާއި ްމިއަދު ްްއަށް ްއަންނަންޖެހޭ.ް  ހަލުވި ްއެބަ ކުރިއެުރންތަކެއް

ްނެތްްްރާއްޖެ ްލިބެން ްފަރުވާްއިން ްްޞިއްޙީ ްދެވޭނެ ްޚާްއޞަ  ރާއްޖޭަގއި ްހަމަޖައްސައި، އެިކއެިކްްއިންތިޒާމުތަކެއް

ްބަލި ްްފަރުވާބަލީގެ ްހޮސްޕިޓަލްތަކުން ްމިްހިގެންހަމަޖެްގޮތަށްްލިބޭ  ރާއްޖޭގެ ްލަސްވެފަްދިޔުން ްބޮޑަށް ްވަރަށް .ްވަނީ

ްްމިކަންކަން ްމިހާރު  ހައްލުކުރުމަށް ްްމަސައްކަތްތަެކއް ްމިގޮތުންފަށާފަަވނީ ްފަުރވާދޭްް. ްިޞއްޙީ ރާްއޖޭގައި

ް ްިނސްބަތުން  މަރުކަޒުތަްއ، ްއެްއާބާދީގެ ްކަށަވަުރކޮށް، ްގޮތް ްދަރަޖަައކަށްްްދަރަޖަކޮށްފައިާވ ތަނެއްގެ

ްހޯދައިދިނުމުގެ ް ނިސްބަތްވާ ްސާާމނު ްިއކްވިޕްމަންާޓއި ނޑަށް،ްެމޑިކަލް ްްމިންގަ ްްމިހާރު  މަސައްކަްތތައް ސަރުކާރުންްވަނީ

ްއެްހޯދުމަށްް.ްޞިއްޙީްފަރުވާފަށާފަ ްޚިދުމަތެއްްލިބެންހުރިްްފަރުާވއަކާްޓަކައި ްބަލިމީހާްގެންގޮސްދިނުމަށްްރަށަކަށް  ގުޅޭ

ްއްޔާއިރާދަކުރެްއވިްްވެސްްއުޅަނދުފަހަރުްތައްޔާރުކުރުުމގެްމަސަްއަކތް  ބޭނުންވާްްށްދިނުމަކައިްއެމްބިޔުލޯންުޗގެްޚިދުަމތްޓަ

ް.ވަނީްފަށާފަްމިހާރު

ްކުޑަކުރުމަށް ހޮސްޕިޓަލުްއައއި.ޖީ.އެމް ްތޮއްޖެހުން ްވަސީލަތްތަކާްޓަކައިްގެ ްފެންވަރަށްްޚިދުމަތްްެއކުްޒަމާނީ ދެވޭ

ްހޮސްޕިޓަލެއްޕާމަލްޓި ްސްޕެޝަލިޓީ ްޤާއިމުކުރުމުްޕަސް ްމަސައްކަތް ްެގ ްގުިޅގެންް  އިރާދަކުެރްއިވއްޔާ ހުޅުަވއިލުމާ

ްފަރާތުންދިހަ ްްވަރަކަށް ްފާޅުކޮށްފަކަމަމިވަނީ ްޝައުޤުވެިރވާކަން ްށް ްهللا . ްޢަމަލީްްރަޙުމަތާއެކީްގެ ްހޮސްޕިޓަލުގެ މި

ކުރުމުގެްނގަޅުރަްގެްފެންވަރުގެްޚިދުމަތްތަކުް އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗުކުރިންްފެށޭނެ.ްހަމައެއާެއކު،ް ް މަސައްކަތްްމިއަހަރުްނިމުމުގެ

 .ފަށާފަވަނީްްވެސްްިމހާރުަތއްްމަސައްކަތް  ޢަމަލީް

ްޔަޤީންކަން ްރައްޔިތަކަށްްބޭސްފަރުވާގެ ްދިވެހި ްއާސަންދަ[ްޓަކަްްލިބިގެންިދޔުމަށް ް ވެސްްޮކންމެ ް]ހުސްނުވާ އި

ްްކޮށްފައިވާކަންތަޢާރުފު ްދިވެހިންގެ ްރަނގަޅުކުރު  ެއއީ، ްވަރަށްވެލްފެއަރްކަންަތްއތައް ްެއޅުނު ްފިޔަވަޅެްއ.ްއްމުހިްމަށް މު

 .ފޯރުކޮށްދިނުން  ފަރުާވގެްޔަޤީންކަން،ްކޮންމެްދިވެހިްރައްޔިތަކަށްމެްްދެމެހެއްޓެނިވިްއާސަންދަިއގެްމަްޤޞަދަކީ  ހުސްނުވާް

ްފަރުވާކުރުާމއިޚާއްޞަކޮށް،ްކެންސަ ްބަިލތަކަށް ްިލވަރްިކޑްނީްުރގެ ްއޮއްފަަދްމުހިްބަދަލުކުރުން ް އާއި ޕަރޭޝަންތަުކގެްމު

ް.ހިފަހިލޭްހަމަޖެ  ވަނީްްއާސަންދަިއގެްތެރެއިންްމިްޚަރަދު،ްހުސްނުވާ
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ްލިބޭނެ ްބޭސް ްހުރިހާރަށަކުން ްރާއްޖޭގެ ްދަުށން ްއާސަންަދއިގެ ްހަމަޖެއް ް ހުސްނުވާ ްާރއްޖޭެގްއިންތިޒާމު ްގޮތުން، ސުމުގެ

ްެއސް.ޓީ.އޯްކުންފުންޏެއްްޕަބްލިކު ްްކަމަށްވާ، ްޤާ  އިން ްފާމަސީަތކުންރަށްރަށުގައި ްދަށުންްްއިމުކުރާ އާސަންދަިއގެ

  .ަވނީްފަށާފަްމިހާރުްހަމަޖެއްސުމުގެްމަސައްކަތް  ބޭސްލިބޭނެްއިންތިޒާމުް

ްްޚާއްޞަ ްއެކި ްކުދިންނަށާއި ްބޭނުންވާ ްްމީހުންނަށްްމުރުފުރައިގެއުއެހީއަށް ްނިޒާުމގެްއާސަންދަިއގެްހުްސނުވާ  ވެސް

ްއިންތިޒާބޭސްފަރުވާްތެރެއިން ްމިހާރުކުެރވޭެނ ްްމު ްހަމަޖެހިފަ  ވަނީ މިްްފަރާތްތަކަކީްބޭނުންވާްއަށްްއެހީްޚާއްޞަ.

ް ްޚިުދމަތަކުން ްއެްއވެސް ްމަސައްކަތްބައެްރޫމުވާނެމަޙް  ސަރުކާރުންދޭ ްސަރުކާރުން ްނޫން. ްމިްއ ގެންދަނީ،ްްކުރަމުން

ްއެހީ ްފޯރުވައިެދވޭ ް އަށްްޚާއްޞަ ްއެހީތެރިކަމެއް ްމާލީ ްދާއިީމ ްފަރާތްތަކަށް އިންތިޒާެމއްްްނެބޭުނންވާ

ނޑު  ުފރަތަމަްދައުރަށްްމިކަމާްގުޅޭްބިލެއްްހުށަހެޅުމަށްްްތުންގެްމަޖިލީހުގެރައްޔިްފެށޭްމިްމިއަދު  ހަމަޖެއްސުމަށް.ް ްއަޅުގަ

ްވާހަކަްޢިްއޒަތްތެިރްމަޖިލީހުގައިްދަންނަވަން.ްކުރާގަސްތު

ްތެރެއިން ްކަންކަމުގެ ްއަާމޒަީކ،ްމިދެންނެވި ްރައްްސަރުކާރުގެ ްރާްއޖޭގެ ްރައްކާތެރިކަންްއިޖްތިމާޢީްދުޅަހެޔޮކަާމއި  ޔިތުްނގެ

ްއަދިފޯރުވައިދިނު ްޤާއިމުކުރުން. ްނިޒާމު ްްމުގެ ްފެންވަރުްއިޖުތިމާޢީްއަދި  ޞިއްޙީ ްޚިދުމަތްތުގެ ދުނިޔޭގެްްރައްކާތެރިކަމުގެ

ނެޑްއގައި  ފަދަްްލެވޭއިގުނަްނިސްބަތުން ް.ހިފެހެއްޓުންްމިންގަ

ްމުޖު ްދިވެހި ްސަލާމަތްކުރުމަށްމަސްތުވާތަކެތިން ްްޓަކައިްތަމަޢު ްއަދިްޞިއްޙީްދަށުންްތަޞަްއވުރުގެ  އެކުލަަވއިލެވިަފިއވާ

ްވަބާްްދުޅަހެޔޮކަމަށްްއިޖުތިމާޢީ ްމަސްުތވާތަކެީތގެ ްްޓަކައި ްބިނާކުރަންޖެހޭ.ްްސަލާމަތްވެަފއިވާ  އިން މުޖްތަމަޢެއް

ްފަރުވާ ްީމހުންނަށް ްބޭނުންކުރާ ްރީހެބިލިޓޭޝަ ް މަސްތުވާތަކެތި ްދިނުމަށްއަދި ްވަސީލަތްތަކާއިްްޓަކައިްން ްޤާިއމުކުރަންޖެހޭ

ްތަމްރީނު ް .އަމާޒެއްްސަރުކާުރގެްމިްކުރުމަކީތަމްރީނުްމީހުން  ކުރަންޖެހޭ ްކުިރއަށް ްއޮތްް  އެހެންކަމުން،ްއިރާަދކުރެްއވިްއޔާ

ް ތެރޭަގއިްމިްއަމާޒަށްްާވސިލުވާނަން.ްދުވަހުގެއަހަރު ދެ

ްައމާޒު ްތަރައްޤީގެ ްހާސިލުެވވޭދެމެހެއްޓެނިވި ްގޮތަކަށްްތައް ްްފަދަ ްޚިދުމަތްތަކުގެްްއަސާސީްބޭނުންވާ  ރައްޔިތުންނަށް

ްމެނޭޖުްހެދުމާއި،ްގޮތްްލިބޭނެ  ެއަކށީގެންވާްނަރުދަމާެގްޚިދުމަތްްްބޯފެނާއިްސާފުްތެރެއިން ް،ކޮށްަރއްކާެތރިގޮތުަގއިްކުނި

ް.ސަތުގެްތެޭރގައިްހިމެޭންކަމެއްވެސްްސަރުކާުރެގްސިޔާްތަނަވަްސކޮށްދިނުމަކީ ް ނައްތައިލެވޭނެްަމގު

ް

  ޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ؛

ްރައްޔިތުްނނަށް ްދިވެހި ްދިރިއުޅުން ްހިތްފަސޭހަ ްްގެދޮރުވެިރކަމުގެ ްކަމަށްްގެދޮރުވެރިެއއްްމީހަކީްކޮންމެ  ކަށަވަރުކޮށްދީ،

ްް،ހެދުމާ ްރަށްތަކުގެ ްހިމެނޭ ްއާބާދީ ްއަންނަ ްސިޔާސަރުކާްހިއްކުމަކީްބިން  ތޮއްޖެހެމުން ްމުހިރުގެ ްބަެއއް.ްއްސަތުގެ މު

ްސްކީމެއް ް ސަރުކާުރގެްއެގޮތުން ްބޯހިޔާވަހިކަމުެގ ްއިޖްތިމާޢީ ްދަށުން ްވަޢުދުގެ ވަނީްްމިހާރުްގެދޮުރވެރިކަމުގެ

ްްސކީމެއްްްލޯނުްދޫކުރެވޭ  ކުރެވޭނެްަމގުފަހިކުރުމަށްްމާރާތްއިގެދޮރުްްގޯތީަގއިްދޫކުރެވޭްދިރިުއުޅމަށްްއަދި.ްކުރެވިފަތަޢާރުފު

ް.ނީްއިފްތިތާޙުކުރެވިފަވަްމިހާރު
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ޤާއިމުކުރުމަށްްކުރަންޖެހޭްމަސައްކަތްތައްްއިތުރުކޮްށ،ް ް ހަމައެޔާއެުކ،ްރާއްޭޖގައިްއަމަްނއަމާންކަމާއިްޞުލްޙަމަސަލަްސކަން

ްްއެކަންކަުމގެ ްރޭވިްކުރުމަށްްމަސައްކަތްތަެކއްްގިނަްްގޮތުންްހަރުދަނާކުރުމުގެ  އިންތިޒާމުަތއް ްެއގޮތުން،ްފަވަނީ .

ްޚިދުމަތްްއިރަށެއްގަްްހުރިހާްދިރިއުޅޭ ް މީހުން ްފުލުހުންގެ ްގޮތެްއގައި ްއަވަސް ްހަމަޖެއްސުމާއިްްގޮތްްދެވޭނެމިހާރަށްވުރެ

  .ހިމެނޭްފިޔަަވޅުއެޅުން  ދެކޮޅަށްްްމަސްތުވާތަެކްއޗާްރިްވަސީލަތްތައްްބޭނުންކޮށްގެންލިބެންހު

ޓަކަިއްްއެކީްދިނުމަށްްދިްުލއިފަސޭހަކަމާއަ ް ،ައވަހަށްްށްވުރެސަރުކާރުންްރައްޔިތުންނަށްްެދމުންގެންދާްޚިދުމަތްތައްްމިހާރަް

ްްޚާއްޞަ ްމިގޮތުން، ްކުރެވެމުން. ްަދނީ ްކަމަްށާވްްވަޢުދުގެްސަރުކާރުގެ  މަސަްއކަތްތަކެއް ްވަޢުދު ްއެއް ްހިމެނޭ ތެޭރގަިއ

ް ްމަތީގ65ްެޢުމުރުން ްޚިދު ް އަހަރުން ްނުތިބެ ްކިޔޫގައި ްއިންތިޒާމުްމީހުންނަށް ްލިބޭނެ އޮފީސްތަުކގަިއްްރުކާރުގެސަްމަތް

ްއޮފީސްތަކުންް  ސަރުކާރުގެްްައކީްބޮޑުްއެއްްޝަުކވާްކުރަމުންދާްއެންމެްފަރާތްތަކުންްމުޢާއްްއަދި.ްހަމަޖެހިފަ  ވަނީްްމިހާރު

ްޖަވާބު ްކަމަށްފޯނުތަކަށް ްޝަކުވާ ްއެކަްނކަންްނުދިނުމުގެ ްްހައްލުކުރުމަށްްވާީތ، ްމަސައްކަތްތަކެއްްްވަނީްމިހާރު  ޓަކައި

ް.ކުރިއެރުންތަެކްއްހޯދިފަްއެދެވޭްވި،ކުރެ

ް

  ޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ؛

ްއެންމެ ްދޭންޖެހިފައިްސަރުކާރުން ްއިްސކަމެއް ްްާރްއޖޭގެްވަނީްބޮޑު ްާރއްޖޭގެްްރާއްޖެއަށާއި.ްރަނގަޅުކުުރމަށް  އިޤްތިޞާދު

ްްރައްޔިތުންނަށް ްބޮޑެތި ްއެިކއެކި ްއިންެވސްޓަރުންނަށްްްޞަތުްފުރުްހިންގުމުގެްާރއްޖޭަގއިްމަޝްރޫޢުތައް  ފައިދާހުރި ބޭރުގެ

ނޑައެޅޭް  ހުޅުވައިަލއި،ް ްާރއްޖޭގެް  ހަމައެޔާއެުކ،ް .ރަކާތްތަްއްހިންުގމަށްހަދުތަކެްއގަިއްއިޤްތިާޞދީްއިތުރުްއްހަސަރަްަވކިްކަ

ްމުހިްގެންދިޔުމަށްްުކރިއަށްްއިޤްތިޞާދުްާއއިްވިޔަފާރި ްއްބޭނުންވާ ްދާއިރާތަކަށް ްަތއްދާއިރާްއެްއިްސކަންދީގެން،  މު

ްމުހިތަރައްޤީ ްސަުރކާރުެގ ްއްކުރުމަކީ ްސިޔާސަތެއް. ްދާއިރާްްޚާއްޞަްހަމަެއހެންމެ،  މު ްއިޤްތިޞާދީ ްުގޅޭްގޮެތްއގައި އާ

ް ްައވަސް ްތަޢާރުފުކޮށް،ްއިޤްތިޞާދާއިްހޯދައިދިނުމަށް ް އްެލއްހަމައްސަލަތަކަށް ްއެަފދަްނިޒާމެއް ްދާއިރާްޓަކައި ްވިޔަފާީރގެ

ް ްއެްނައްތައިލުމަށްްޖެހުންތައްގޮންްކުރިމަތިވެފަިއވާ  އިން ްއެޅުަމކީޓަކައި ްފިޔަވަޅުތައް ްްޅެންހުރި ތާނގަިއްްއޮތް  ކުރިއަށް

ްވަރަށް ްިއސްކަމެއްްސަރުކާރުން ްކަމެއްްދެމުންްބޮޑު ްްމިގޮތުން .ގެންދާނެ ްޝައުުޤވެިރވާްކުރުމަށްއިްނވެސްޓު  ރާއްޖޭަގއި

ްއިންވެސްޓުްްފަރާތްތަކަށް ްދަތިތައް ްހުރި ްލިބޭނޭްއިންެވސްޓުްރާއްޖޭަގއިްލުކޮްށދިނުމަކީ،ހައް  ކުރުމުގައި ްފަރާތްތަކަށް ކުރާ

ްއިތުރުްޔަޤީންކަމެއް.

ްހިންގުމަށް ްމަޝްރޫޢުތަްއ ްބޮޑެތި ްއިންފްރާސްޓްރަްކަޗރގެ ްއިކޮނޮމިކު ް ޓަކައިްމިގޮތުން، ޒޯންަތކެްއްްސްެޕޝަލް

ޢިއްޒަްތތެރިްމަޖިލީހަށްްސަރުކާރުންްްަގއި،ްމިތެރޭްމަހެއްހާދުވަހުގެ  ކުިރއަށްްއޮތްްްއިރާދަކުެރއްިވއްޔާްޤާއިމުކުރުމުގެްބިލު

  ދަންނަވަން. ް ހުށަހަޅާނެްވާހަކަ

ްވީހާެވސް ްެތރެއިން ްމަޝްރޫޢުތަުކގެ ްތަރައްޤީގެ ްމިދެންނެވި ްްއެހެންކަމުން، ްަވޒީފާގެްްޒުވާނުންނަށްްަދދެއްގެއަ  ގިނަ

އަމިްއލަްކުންފުނިތަކާއިްއަމިއްަލްްގައިްރާއްޭޖގެމިކަމު.ްތަނަވަސްކޮށްޭދނެ  އިރާދަކުެރްއވިްއޔާްސަރުކާރުންްްފުރުޞަތުތައް،
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ްޖަމު ްމިއަދުްފުރިހަމަްޖަމާޢަތްތަކުގެ  ޢިއްޔާ، ްދަންނަވަން. ްވާހަކަ ްބޭނުންވާ ްއެހީތެރިކަން ރާއްޖޭގެް ް އެއްބާރުލެއްވުމާއި

ްފުރުަޞތުތައްއްމުހި ްވަޒީފާގެ ްޒުވާނުންނަށް ްޞިނާޢަތްތަކުން ްްމު ްއެދޭްްނޑުމެންުޅގަްއަްމެނުވީ،  ހުޅުވައިެލވިގެން މި

ނޑުމެންނަކަށްްލިބިގެނެއްްނުދާނެ.ްތަރައްޤީ   އަުޅގަ

 

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ؛

ނޑިއްސަރުކާރުެގްޚާރިޖީްސިޔާސަުތގެްއެންމެްމުހި ނޑުދަ ްފުދުންތެރިކަންްްއިޤްތިޞާދީްރަްއޔިތުންގެް  ާރއްޖޭެގްްައކީ،ްމުްލަ

ް އިތުރުކުރުން. ްއަނެްއ ްއެއްަޤއުމުން ްއިސްތިޤްލާލަށްއުމުްޤަ  ހަމައެޔާއެުކ، ްޤައުމުތަކަކާއިޙްްެގ ްހުރިހާ އެުކްްތިރާމުޮކށް،

ްބަދަހިކޮށް ްއަދިް ް ގުޅުން ްުޙރުމަތްތެރިކޮށްހިތުން. ްޙައްޤުތަކަށް ްއިންސާނީ ްހަމައެއާެއކު، ތަރަްއޤީކުރުން.

ް ްދަތުރުކުރާްއަމާަޒކީ،ްއަނެއްްްމުުމހިއްްއެންމެްސިޔާސަތުގެް  ޚާރިޖީ ްބޭރަށް ްބޭރުަގއިްރާއްޖޭން ް އިދިވެިހންނަށާްާރްއޖޭން

ްޚިދުމަތްްދިރިއުޅޭ ްދެވޭ ްްތައްދިވެހިންނަށް ްރާއްޖޭން ްފުޅާކުރުން. ްވިސާްްބޭރަށް  ހަރުދަނާކޮށް ްދިވެހިންނަށް ދަތުރުކުރާ

ްމައްަސލަތައް ްކުރިމަތިާވ ްހަްހޯދުމުގައި ްބޭރު ލުއިފަސޭަހްްކުދިންނަށްްދިވެހިްތިބޭްިކަޔވަންްަޤއުމުތަކުަގއި  އްލުކޮށްދީ،

ްއްްހޯދައިދިނުން.ގޮތްތަކެް

ް

  ޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ؛

ް ނޑު 8ްްމައިގަ ްހިމެނޭ ްަމއްޗަށް ްްއަހަރުދުވަުހގ5ްެާދއިރާެއއްެގ ްވަނީްްމިހާރުްސަރުކާރުންްއެޖެންޑާެއއްް  ލެޖިސްލޭިޓވް

ްއެކުަލވައިަލއިފަ ްްއެ. ްސަރުކާުރގެ ްދަށުން، ޖެހޭްތަޢާރުފުކުރަންްގޮތުންްުގޅޭްކަންކަމާްހުރިްިވސްނުމުގައި  އެޖެންާޑގެ

ްްއި،ބިލުތަކާ ްޢަމަލުކުރަމުންދާ ްއިޞްލާޙުްޤާނޫނުތަކުގެ  މިހާރު ްއިޞްލާޙުގެންތެެރއިން ްޤާނޫނުތަކަށް ްގެަނއުމަށްްނަންޖެހޭ

ްބިލުތަކާ ް ޓަކައި ްއިއެކުަލވައިލާންޖެހޭ ްަދށުން، ްބިލުތަކާއިްޤާނޫުނއަސާީސގެ ްއަށްްްޤާނޫނުއަާސސީ ް އެކުލަަވއިލާންޖެހޭ

ްއިޞްލާޙުގުޅިގެްފެށުމާްޢަމަލުކުރަން ްްނ ްއުވާލަންޖެހޭ ްނުަވތަ އިރާަދކުރެްއވިްއާޔްްބިލުތައްްޤާނޫނުތަކުގެް  ގެންނަންޖެހޭ

ްސަރުކާރުން ްމަޖިލީހަށް ްގެންދާނަންހުށަހަޅަމުންްރައްޔިތުންެގ ްމެންބަރުންެގްްމިކަންކަމުގައިް. ްޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ

ނޑުްވަރަށްްއިޚްލާޞްތެިރކަްދެްއވުމަށްްއެއްބާރުެލއްވުން  އަރިހުންްއެދެން.ްްމެންބަރުންގެްޢިްއޒަތްތެރި  މާއެކުްައޅުގަ

 

  ޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ؛

ްދިވެހިްޤައުމިްއޔަތުްދިރުަވއި،ްއިސްލާމީ ްއުސޫލުތައްްމިްދަމަހައްޓައި،ްއުސޫލުަތއް  ރިވެތިްްމާތްވެގެްނވާްިއސްލާމްދީނާއި

އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ،ް އަމާޒު.ްއިސްްްއެންމެްސަރުކާރުގެްފޯރުވައިދިނުމަކީ  އެކީްްއަމާނާތްތެރިކަމާްޖީލުތަކަށްްއޮތްްއަންނަން

ް ްސަރުކާރުން ްްމަސައްކަްތުކރަމުންގެންދާނީ،  މި ްޢަޤީދާ ްމަތިވެރި ްިއސްލާމްދީނުގެ ްހިތްތަކުގައި ްވަުރގަދަކޮށް،  ދިވެހިންގެ

  ޤައުމިއްޔަުތގެްރޫޙުްދިރުަވއިްާއލާކުރުމަށް.
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ްهللاމާތް ްއެއްަބއިވަންަތކަ، ްވަޠަންގެ ްލޮބުވެތި ްއުުޚްއވަތްތެރިކަންމި ްސަރުކާރުންްް،ރައްކާތެިރކޮށް ް މާއި ދަމަހައްޓަވާށި!

ްމިްއަށްްރައްޔިތުންެގްތަރައްޤީް !ްމިްދަްއކަވާށިްަރއްޔިތުންނަށްްިދވެހިްނަތީޖާ،ްހެޔޮްްމަސަްއކަތްތަކުގެ  ގެންދާްްުކރަމުން

ްމަޖިލީހަށާއި ނޑަާށއި ް ޢިއްޒަތްތެރި ްއެންމެްސަރުކާރަށްްއަުޅގަ ްރާއްޖޭގެ ްހެާވއިއަދި ްަރއްޔިތުްނނަށް،ްޤައުމުގެ ްލާބަ ް ހައި

ް.އާމީން!ްދެްއވާށި  ކެތްތެރިކަމާއެކުްމަަސއްކަތްުކރުމުގެްހެޔޮްތައުފީޤުްްޓަކައިްވަުރގަދަްޢަޒުމަކާއިްްއަށް

هްورحـوــتްعليــكنްوالســ الم   .وبـركاتـهްاللـ 
ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްަރއީސުލް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަޅުަގނޑުމެންޖުމްޝުކުރިއްާޔ ްދެންމެ ްމެންބަރުންނަށްްް،ހޫރިއްޔާ. ްމަޖިލީހުގެ ަރއްޔިތުްނެގ

ްގޮުތެގ84ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއެްިއއްަވވައިެދއްވީްދިވެހިާރއްޖޭގެްޖުމްހޫރިއްޔާގެްޤާނޫނުއަާސސީގެް ވަނަްމާއްދާަގއިވާ

ްއި ްަޤއުމުެގްހާލަތު ްބަޔާްނކޮށްދެއްަވއި،ްއަދި ްހާލަތު ްޤައުމުގެ ްކަމަށްްމަތިން ްރަނަގޅުކުރުމަްށްޓަކަިއްކުރަންޖެހޭ ތުރަށް

ރިޔާސީްބަާޔން.ްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްމައްޗަށްްއެކުެލވޭްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއަށްްފެނިވަަޑއިގަންަނވާްކަންތައްތަުކގެް

ް ްމަތިން ްގޮުތގެ ްޖަވާބުދިނުމުގެްގަާވއިދުަގިއވާ ްފަރާތުން ްމަޖިލީހުގެ ްބަޔާނަށް ްރިޔާސީ ްއިްއެވވި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ް ްައކީ ްޖަލްސާ ްމި ްމިއަދުެގ ްގެންދާނަން. ްުކރިއަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަޖިލީހުެގ17ްްމަސައްކަތް ްރައްޔިތުްނގެ ަވނަ

ްޓަކައި،ް ްއިްއެވުވމަށް ްބަޔާން ްރިޔާސީ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްބައްދަލުވ17ްްާޖަލްސާއަކަށް ްމަޖިލިސް ްަރއްިޔތުންގެ ވަނަ

ްއަ ްދަނީ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދުވަސް. ްފަހު ްވަރަށްްއެންމެ ްދިމާލަށް ްމަގާ ްހަމަކުުރމުގެ ްދައުރު ުޅަގނޑުމެންގެ

ހަލުވިކަމާއެކު.ްމިހާރުްމަޖިލީހުގެްގިނަްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަުރންްމަސައްކަތްކުަރްއވަމުންްެގންދަވަނީްކުިރއަށްްއޮްތްޢާއްމުް

ްގަާވއި ްމަޖިލީހުގެ ްމަސަްއކަތްޕުުޅގައި. ްއެކަުމގެ ްކުރިމަތިލަްއވަިއގެން ްދައުރުްއިންތިޚާބުަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްގޮތުން ްުބނާ ދު

ްނެތްް ްގަާވއިދުަގއި ްބުނޭ، ްަގވާއިުދގަިއ ްމަޖިލީހުގެ ްއެހެންނަމަވެސް ްގެންދަންޖެހޭ. ްކުރިއަށް ްޖަލްސާތައް ފެށުމަށްފަހު

ހާލަތެއްްދިމާވެއްޖެްނަމަ،ްއިްނޓަރނޭޝަނަލްްބެސްޓްްޕްރެކްިޓސްްއަށްްބަލަިއްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލިސްްފުރިހަމަްރިޔާސީް

ްޤައުމުތަކުގަްނިޒާ ްހިނގަމުންދާ ްމެއް ްގޮތުއި ްގެންދާ ނުޑްޢަމަލުކުރަމުން ްއަުޅގަ ްއެހެންކަމުން، ްޢަމަލުކުރުމަށް. ްމަތިން ގެ

ކުރިއަްށްްތުންގެްމަޖިލީހުގެްމަސައްކަތްގަސްތުކުރަނީްފުރިހަމަްރިޔާސީްނިޒާމެއްަގއިްމަސައްކަތްކުރަުމންދާްގޮތަށްްރައްޔި

ްއިންތި ްދުވަސްަތކުަގއި ްކެމްޕެއިންގެްއޮތް ްމެންބަރުން ްތެެރިއން ްޖަލްސާތަކުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްގެންިދއުމަށް. ޒާމުކޮށް

ްވަަޑިއގެންނެވުމަށްްފުރުޞަތުއެުރވުމަށްްމަޖިލީހުގެްމައިނޯރިޓީްލީޑަރު،ްކިނބިދޫްދާއިރާެގްޢިއްޒަތްތެިރް މަސައްކަތްތަކަށް

ްއެދިަވޑަ ްއެ ްއެދިވަަޑިއގެންފައިވޭ. ްގާުތގަިއ ނޑު ްއަޅުގަ ނޑުްމެންބަރު ްއަުޅގަ ްގުިޅގެން ްއެިދވަަޑިއގަތުމާ ިއގެންނެވި

ްފުރުޞަތުއަރުވާނަން.ްއެީއް ްއެކަަމށް ނޑު ްމަޝްވަރާކުރާނަން.ްކޮށްފައި،ްއަުޅގަ ްލީޑަރުންނާ ްއެހެން ްޕާޓީތަކުގެ މަޖިލީހުގެ

ްކަމަ ްެއއީ ްގޮތަކީ ްޢަމަލުކުާރ ްނިޒާމުތަކުަގއި ްރިާޔސީ ްފުރިހަމަ ްޕްރެކްޓިސްަގއި، ްބެސްޓް ްވާތީ.ްއިންޓަރނޭޝަނަލް ށް

ވަނަްރައްޔިތުްނގ17ްްެއަޅުަގނޑުްމިްވާހަކަތައްްމިްމޭރުމުންްދަންނަވާލުމަށްފަހުްމިއަދުގެްޖަލްސާްނިންމާލުމުގެްުކރިންް
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ް ްމެންބަރަކު، ްހިމެނިވަޑައިގެްނނެވި ްގޮތުަގިއ17ްްމަޖިލީހުގައި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ވަަނ

ްއިްއަވވައި ްބަޔާން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްރިޔާސީ ްފާހަަގކޮށްަލމުން، ްވެސް ްދުވަސްކަން ްތާރީޚީ ްަވޑަިއގެންނެވި ެދްއވުމަށް

ްނިންމައިލާނީ. ްޖަލްސާ ްމިއަދުގެ ްޝުކުރުދަންނަަވމުން، ްއާއި ްމަރުޙަބާ ްފަހަރު ްެއއް ްއަިދވެސް ްމަޖިލީހުގެްްއަށް ދެން

ްްދުވަހެއްްއަުޅަގނޑުްފަހުންްދަންނަވާނަން.ްްނައޮންޖަލްސާް

 

ް.ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالوينްرب  ްهلل حودوال
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