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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

 ދުޢާ 

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް  .الم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن واالهالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ފެއްޓެވުން.ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޖަލްސާ  .1

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ެގ އެޖެންޑާޖަލްސާގެ މިއަދުގެ މެންބަރުން. އިއްޒަތްތެރި  53ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެަވޑަިއގެން ތިއްބެވީ  މި

 .2017/1/1އޖ/ ނަންބަރަކީ

 

 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  84ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ . 2

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ ރިޔާސީ ބަޔާން 

 ވުން.ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ދެންނެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އިއްވައިދެއްވުމަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަްށ ރިޢާޔަތްކޮށް، ަރއްޔިތުްނގެ ވަނަ ާމއްދާ 83ޤާނޫނުައާސސީގެ  އަކީ ދިވެހިާރއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާގެމި ޖަލްސާ

ވަނަ އަހަރުގެ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ  2017ން ބޭއްޭވ ަވނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީ  16މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ 

ަވއި، އިްއޒަތްތެރި ރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ވަރަްށ ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ދަންނަފުރަތަމަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ. 

ޝުކުރު ދަންނަވަން. އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ދަންނަވަިއ، ޝުކުރު ދަންަނވަން. 

ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާެގ އިްއޒަތްތެރި މެހުމާނުންނަށް ވަރަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ދަންނަވަިއ، ޝުކުރު ދަންނަވަން. 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  ޮކންމެ އަހަރަކު ،ވާ ގޮތުގެ މަތީންވަނަ މާއްދާަގއި 84ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި ޤައުމުެގ ހާލަތު ބަޔާންކޮށްދެއްވަިއ، އަދި ޤައުމުގެ ހާލަތުގެ އިތުަރށް ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަކަިއ 

އްތަުކގެ މަްއޗަށް އެކުލެވޭ ރިާޔސީ ބަޔާނެްއ އަށް ފެނިވަަޑިއގަންނަވާ ކަންތަޖުމްހޫރިއްޔާކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ރައީސުލް
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އެހެންކަމުން، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަވިއދެއްވަންޖެހިވަަޑިއގަންނަވާ. ލީހަށް އިއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަރއްިޔތުންގެ މަޖި

ވާޖިބު އާ މަތިކުަރްއވާފަިއވާ މި މުހިއްމު ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއިން ވަނަ ާމއްދާ 84ޤާނޫނުއަާސީސގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

هللا ްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުވަޑަިއގެންދެްއިވ ކަމަށް ޓަަކއި އިްއޒަތްެތރި މަޖިލީހަށް މި އިއަދާކުރެްއވުމަށް 

 ވަރަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ދަންނަވަން.ރިކަމާއެކު ތަހުނިޔާ ދަންނަވައި ނުހަނު އިޚްލާޞްތެޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި  އްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެރަ ވަނަ އަހަރުގެ 2017

އްޒަތްތެރި އި  ަވއިެދއްވުން އެދިޔާސީބަޔާން އިއްރިން ވަަނ މާއްދާގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީ  84ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.ން. ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އަރިހު ދަންނަވަهللا ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު

 

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، ރިޔާސީބަޔާން هللا ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް ޢަބްދު  .3

 ން:ވު އިއްވެ

 

 ވުން:ވާހަަކދެއްކެ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا ޢަބްދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

حـٰمـن ّللاَ  بسـم حيـم الر   الـر 
هِ  اَلَحْمـد   ـالة ،ِمـينالعَـالَ  َرب   ِللـ   آلـه َوعلـى ،والمرسلين األنبياء خاتم ،محـَمد   سيدنا علـى َوالس الم َوالص 

 .أجمـعـين َوَصْحِبـهِ 
 

 އްޒަތްތެރި މެންަބރުން؛އިއީސް، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ްއަޒތްތެރި ރައިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 
 

 ،وبـركاتـه الل ـه ورحـمــة عليــكم الســ الم
 

ގިނަ ަކންތައްތައް ފުއްދައިދިނުުމގަިއ  ެގ ވާގިފުާޅއެުކ، ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވެފައިވާ ވަރަށްهللاިދޔަ އަހަރަކީ، މާތް ވޭތުވެ
ވެސް ތަަރއްޤީެގ  އަހަރެއް. ާރއްޖޭަގއި ީމގެކުިރން ދުވަހަކު ވުނުކުރެްށ ބޮޑެތި ާކމިޔާބީތަކެއް ހާސިލު ސަރުކާރުން ވަރަ

 .ދިޔަ އަހަރެއް ނިމި ވިމިނެއްަގއި ތަރައްީޤގެ ޮބޑެތި މަޝްރޫޢުތަކެއް ހިނގައިމަސައްކަތްތައް ހިނގާަފއިނުވާ ހަލު
 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ؛
ީނ، މި ލޮބުވެތި ަޤއުމުެގ މަޞްލަޙަތުކަން ތިޔަ ޢިްއޒަތްތެިރ ސް ައޅުަގނޑު އަބަުދވެސް އިސްކުރަވެ  ކޮންމެ ކަމެްއގައި 

ުރ ރައްކާތެިރކޮށް، ަރއްޔިތުްނ އަރުވަން. ަރއްޔިތުްނގެ އަބުންކޮށް ެވސް ޔަޤީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ިމއަދު
މާޔަތްކޮށް، ރައްޔިތުްނގެ ަރއްކާތެރިކަާމއި ސަލާމަތްކަން ކަށަވަރުކޮށްީދ، ޤައުމުަގއި އަަމންއަމާންކަން ޤާއިމުކުރުމަކީ، ހި

ދުވަހުގެ ތެރޭަގިއ ޔަ ތިން އަހަރުމަށް މި ވޭތުވެދިމި ސަރުކާރުގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ވަޢުދު. އެ ވަޢުދު ފުއްދު
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ކުރެވުނު ގިނަ މަސައްކަތްތަުކގެ ސަބަބުން، މީެގކުރިން ރާއްޖޭަގއި އޮތް ބިުރވެރިކަމާިއ ނާމާންކަމަށް ކޮންމެވެްސ 
 .މިންވަރެއްގެ ަޙއްލެއް އަތުެވްއޖެ

 
ނަަގއިގެްނ ޔާގެ އޮފީހުން އިސްގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ލަތާއި އަދި ކުށުގެ ވެށްޓާ ބެހޭ ހާރާއްޖޭަގއި ކުށްކުރުމުގެ 

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެްނ،  2014ން ހަދަން ފަށާފައިވާ ދިރާސާގެ ފުރަތަމަ ނަތީޖާތަކަށް ބަލާއިރު، ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ

 .ރާއްޖޭަގއި ކުށްކުެރވޭ ނިސްބަްތ ވަރަށް ބޮޑުތަން ދަށަށް ގޮްސފައިވާކަން އަުޅގަނޑު އުފަާލެއކު ފާހަގަކުރަން 

ަގއި ޚާއްަޞޮކށް، ދަރިވަރުންނާއި ޒުވާނުްނެގ މެދުގައި އިސްލާމީ ވަޙުދަާތއި، އިސްލާމީ ޙަޟާރަތާިއ، ދިވެހިންގެ މެދު

ރުކާރުްނ މިހާރު ވަނީ ނިންމާފަ. ދީނީ އަދި ޤައުމީ ރޫޙު އާލާކުރުމުގެ ަޤއުމީ މަޝްޫރޢެއް ހިންގަން ސަ

 .ޢު ފެށޭނެ ކުިރއަށް ޮއތް ދެތިން މަހެއްގެ ތެރޭގައި ިމ މަޝްރޫ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ

ާވއިރު،  ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ގެދޮުރވެރިކަމުެގ ދަތިކަން ކަުމގައި އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން ރާއްެޖއަްށ ދިމާވެފަިއވާ އެންމެ

ތަކުެގ ން ސަރުކާރުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމުގެދޮރުގެ ތަނަވަްސކަން އިތުރުކުރުމަށް ތަފާތު ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތު

މާރާތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އި އަދި އަްއޑޫ ސިީޓގައި ވިލިނގިލި، ގދ. ތިނަދޫ، ފުަވއްުމލައް  ދަށުން ހުޅުމާލެ، ގއ.

. އަދި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަުކގެ ތެރެއިން ށ. ަވނީ ނިމިފަ ގެ މަސަްއކަތް މިހާރުހައުސިްނގ ުޔނިޓު 1500ލަ ޖުމު

ސިޓީ  ފަރު، ދ. މީދޫ، ދ. ކުޑަހުވަދޫ އަދި އަްއޑޫއޭދަފުށި، ޅ. ހިންނަވަރު، ޅ. ނައި ކޮމަންޑޫ، ރ. މަޑުއްވަިރ، ބ.

 ގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް، އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ މި ހަުއސިންގ ޔުނިޓު  600ލަ މާރާްތކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޖުމުއިފޭދޫގައި 

 .އަހަރުގެ ތެރޭަގއި ފެށޭނެ

ން ރަށެްއގެ ބި 4ހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގެ ބިމުގެ މުއްސަނދިކަން އިތުރުކުރުމުެގ ގޮތުން، މިދިޔަ އަ

ރަށެއްގެ ބިން ހިްއކުމުގެ  3. އަދި އިތުުރ މުގެ މަސަްއަކތް ވަނީ ކުރެވިފަކުރުމާޔަތްހި އްދުހަ ހިއްކަިއ، ހިއްކާަފއިވާ ސަރަ

 .ވަނީ ފަށާފަ  މަޝްރޫޢު މިހާރު

 ްއޒަތްތެރި ރައީްސ؛އި

ފައިވާ ދަތިތައް ޙައްުލކުރުމުގެ ގޮތުން، ބޭންގް އާާލކުރުމުެގ ބައެއް މޫސުންތަުކގައި އެން ހޯދުމަށް މަސްވެރިންނަށް ދިމާވެ 

އަހަރު ފެށިގެންދާނެ. ައދި މަހާއި މަހުގެ އުފެއްދުންަތކުން އުކާލަމުންދާ ބައިަތްއ  މަޝްރޫޢެއް އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ މި

ޭޖގެ ތިން ަމސައްކަްތ، ރާއް ބޭނުންކޮށްގެން، މެރިކަްލޗަރ ޞިނާޢަތަށް ބޭނުންވާ ފިޝްމީލް އުފެއްދުމުގެ

 .އްދެްއގައި ފެށޭނެ ހަސަރަ
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 ދަލުކޮށް، އެކަމުގެ ހެޔޮ ބަދަލުގެ ދަށަށް މިފްކޯ ބަދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ެއސް.ޓީ.އޯ މިފްކޯގެ ހިންގުން ހަރު

 .ދަނީ ލިބެމުންވެިރކަމުގެ ޞިނާޢަތަށް މިހާރު މަސްވެރިންނަށާއި މަސް

ވަރުގެ މަސް ފެކްޓްރީ ޓީއަްށ މަސް ބަންދުކުރެވޭ ފެންވަރަށް، ފެލިޔޫރަޕުގެ ބޮޑެތި ސުޕަމާކެޓު ެޗއިންތަކަށް ބޭނުންވާ ކޮލި

 .ވަނީ ބޭރުކުރަން ފަށާފަ މާކެޓުތަކަށް މިހާރުއުަފއްދާ ދަޅުމަސް މިފަދަ ސުޕަ ކޮށް، ާރއްޖޭަގއިއަޕްގްޭރޑު

 ރޭގައި އަްއޑޫއަހަރުގެ ތެ މަސްވެރިން ބާނާ މަސްގަނެ ފިނިކޮށްފައި ބެހެއްޓޭނެ ފެސިލިޓީއެއް އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ މި

 .ސިޓީަގއި ޤާއިމުކުެރވޭނެ 

ފަރުދީ ފެންވަރުގައި ދަނުޑެވރިކަމުން ނަފާ ހޯދައިދިނުން އިތުރުކުރުމުެގ ސިޔާސަުތެގ ތެރެއިން ދަނޑުވެރިްނެގ 

ްއ ތަންދާ ދަނޑުވެރިކަުމގެ ޕްރޮގްރާމުކުރުމަށް ހިންގަމުންގެފަންނީ ހުނަރުވެރިކަން ތަރައްޤީ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށާއި،

 .އްަގއި ވަނީ ހިންގައި ނިންމާފަރަށެ  26މިދިޔަ އަހަރު 

ކުރުމަށް ޝައުޤުވެިރވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ލިބޭނެ ގޮތްތަކަްށ ބަލަިއގެން، ޅުރަށްތައް ބަލަހައްަޓއި ެމނޭޖުފަ

ރަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ފަޅުރަށްތައް ވަރުާވއަށް ދޫކުރާ އުސޫލަށް ގެނެވުނު ބަދަލާ ގުޅިގެން، އެ ރަށެްއގެ ވަުރވާއަްށ ސަރުކާ

 .ބޮޑަށް އިތުުރެވގެން ޮގސްފައިވާ ކަމަށް ދަންނަވަން ވަރަށް

ާބަވތެއް ރާއްޖޭަގއި އުަފއްދަިއ،  5ކުރާ ދަނޑުވެރިކަުމގެ ތި މަދުކުރުމަށްޓަކައި، އިމްޕޯޓުކުެރވޭ ތަކެ ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓު

 .އަހަުރގެ ތެރޭަގއި ފެށޭނެ ރާދަކުރެްއވިްއޔާ މިކުރާ މިްނވަރު މަދުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާެމްއ އިތްަތއް އިމްޕޯޓުއެ ބާވަ

ދުވަހުގެ ތެޭރގައި ކުެރވުނު އަހަރު  3މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެިރކަމުގެ ދާއިާރއަށް ޒުވާނުން ނެުރމަށް މި ވޭތުވެދިަޔ 

ތުން މި ދެ ޞިނާޢަ، މަސައްކަތްތަކުންނާިއ، މަްސެވރިންނަށް ޤާއިމުކޮށްދެވުނު ަވސީލަތްތަކުގެ ނަތީޖާެއްއގެ ޮގތުން

 .ފުރުޞަތު ވަނީ ފަހިކޮށްދެވިފަ ވަޒީާފގެ  6235ލަ އެކަނި، ޖުމު

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ؛

 ނާއި ހާކާމިާޔބީއަކީ، އޯެލވެލް އިމްތި ވަނަ އަަހރު ތަޢުލީމީ ދާއިރާއިން ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު ެއއް 2016ވޭތުވެިދޔަ 

ާމއްދާއިން ފާސްވެފަިއވުން. މިއީ، ަޤއުމީ  5ެޖއް ކުއް 7ކުއްޖެްއގެ ތެެރިއން  10ނުން ކޮންމެ ހާ.ެއސް.ސީ އިމްތިއެސް

 .ގެ ލަނޑުދަނޑި ހާސިލުކުރެވުނު ފުަރތަމަ ފަހަރު 60%މިންގަނޑުން ހާސިލުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިަފިއވާ 

ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ  ސްކޫލް ތަޢުލީމު ކަނޑައަޅައި، ރާއްޭޖގެ މީހުންގެ ރަސްމީ ބައެްއގެ ގޮތަށް ޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީމު

. އެހެންކަމުން، ބައިނަލްއަޤްވާީމ ތަޢުލީމުގެ ވަނީ ފަށާފަ ސްކޫލް ތަޢުލީުމ ހިލޭ ފޯރުކޮށްދޭން މިހާރުރީރަށަކުން ޕް
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 ސްކޫލް ތަޢުލީމަށް ށް އެއްބަސްވެފަިއވާ އެއް އަހަރުުދވަހުގެ ހިލޭ ޕްރީވަނަ އަހަރު ހާސިލުކުރުމަ 2030އެޖެންޑާަގއި، 

އަަހރު ރާއްޖެ މި ލަނޑުދަނޑި ހާސިލުކޮށްފައިާވކަން އުފަލާެއކު  ވަނަ 2016ވުރެ، މި މަރުޙަލާގެ ތަޢުލީމު ފުޅާކޮށް، 

 .އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން 

ކުދިންގެ ޤާބިލިއްޔަުތކަމާއި ހުނަރާއި ބޭނުންތައް ދެނެގަނެ،  ވެސް ބާކީުނކޮށް، އެ ސްކޫލް އުމުރުފުރާގެ އެންމެ ުކއްޖަކު

ޞިނާޢަތްތަކަށް ބޭނުންވާ މަސައްކަތްތަކާިއ، ހުނަރު ތަޢުލީމުގެ ނިޒާމަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއެކު، ރާއްޖޭގެ ތަފާތު 

އިންސައްތަ ކުދިްނ ކިޔަވަމުންދާކަން އަުޅގަނުޑ  40ަގއި މިހާރު ގެ މަަސއްަކތްތެރިކަމުގެ ސްޓްރީމުއުނގަންނައިދިނުމު

ރު ރާއްޖޭގެ އަހަ ފާހަގަކުރަން. އަދި ނުކުޅެދުްނތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ކިަޔވައިދިނުމަށް ބޭނުންވާ ޓީޗަރުން، މި

  .ހުރިހާ ސްކޫލަކަށް ހަމަޖެހިގެންދާނެ

ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ާރއްޖޭެގ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެްނވަރު ރަނގަުޅކުރުން. އަދި ރާއްޖޭަގއި ހުރި ސަރުކާރުެގ 

މަތް ހޯދުމަށް ބޮޑު ހޮސްޕިޓަލް، އަިއ.ޖީ.އެމް.އެޗަށް ކުރާ އިތުބާރު ބޮޑުެވގެންދިޔުން. ހަމައެާއއެުކ ޞިއްޙީ ޚިދު އެންމެ

  .ކުޑަކުރުން  އްޖެއިން ބޭރަށް ުކރާ ޚަރަދުދިވެހިން ރާ

ނެތް ބައެއް ޞިއްޙީ  ބޮުޑ އިސްކަމެއް ދިނީ ރާއްޖެއިްނ ލިބެން މިދިޔަ އަހަރު ޞިއްޙީ ދާއިާރއިން ސަރުކާރުން އެންމެ

ޤާއިމުކޮށް، އެ ސެންޓަރުްނ  ޚިދުމަތްތައް އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް.ގައި ޤާއިމުކުރުމަށް. މިގޮތުްނ، ކާޑިެއކް ސެންޓަރެއް

ުކޑަކަމުާދ  އިމުކޮށް، ކިްޑނީގެ ބަލިތަކަާށއިރީނަލް އެންޑް ފަރޓިލިޓީ ސެންޓަރެއް ޤާ -ޚިދުމަތްދޭން ފެށުމާއި، ޔޫރޯ 

ޑިޖިޓަލް  ގައި ވަނީ ހަމަޖައްސައިދީފަ. އަދި މިދިޔަ އަހަރުތަކުގެ ފަރުވާ ލިބޭނެ އިންތިޒާމު އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗު ނިޒާމުގެ ބަލި

ފަހުގެ ޒަމާނީ  އެންމެ ޓަލުން ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކަކީހޮސްޕި ަގއި ފެށިގެންދިޔުމަކީ ޭރގެ ޚިދުމަތް އައި.ޖީ.އެމް.އެޗު ސްއެކް

 .މު ފިޔަވަޅެއް އްކަތްތަުކގެ ތެރެއިން އެޅުނު މުހިއާލާތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ފަުރވާދިނުމަށް ކުރެވެމުންދާ މަސައް

. އަދި ވަީނ ބަޔަާކ ހަވާލުކުެރވިފަ ޤާއިމުކުރުުމގެ މަަސއްކަތް މިހާރު އެނުދގެ ހޮސްޕިޓަލެއް  100އަްއޑޫސިީޓގައި 

 .އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި އަންނަ އަހަރު އެ ހޮސްޕިޓަލް ހުޅުިވެގންދާނެ

ވެސް ރަނގަޅު ފެންވަުރގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި  މީގެއިތުރުން، ރާއްޭޖގެ އުތުުރގައި

ށީ ރީޖަނަލް ހަސްފަތާލު ގެ މަލްޓި ސްޕެޝަލިޓީ ޓަރޝަރީ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ގޮތުަގއި ކުޅުުދްއފުއެނދު  150

 .ކުރުމަށް ބޭރުގެ ފަރާަތކާ ހަވާލުކުރުމުގެ މަަސއްކަތް މިހާރު ހިނގަމުން އެބަދޭ ތަރައްޤީ
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 2015ށް ލިބިދިނުމަށްޓަކައި އާސަންދަިއގެ ދަށުން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތައް ވީހާވެސް ފުޅާ ދާއިރާއެްއަގއި ރައްޔިތުންނަ 

ެގ ތެރެއިން މިދިޔަ އަހަރު ތަފާތު އެަތްއ ދާ ސުޕަރ ސްޕެޝަލިސްޓް ޕްރޮގްރާމުވަނަ އަހަރުން ފެށިގެްނ ކުިރއަށްގެން

ބަލިމީހުންނަްށ  5427 އަޮތޅަކަށް ިޒޔާރަތްކުރަްއވައި 14ސްޕެޝަލިސްޓުން ރާއްޖޭގެ  ސުޕަރ 80ދާއިރާއަކުން 

  .ދެއްވާފަިއވޭ ޚިދުމަތް

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ؛

 ުމޅި މުޖުތަމަޢުގެ ޒިންމާައކަށް ްއ ޤާއިމުކޮށް ބިނާކޮށްދިނުމަކީކުޑަކުދިންނަށް ރަނގަޅު ދުޅަެހޔޮ އަިދ ރައްކާތެިރ މާޙައުލެ

ވާއިުރ، އަިނޔާއިން ުކޑަކުދިްނ ރައްކާތެރިކުރުާމއި، އެކަީށެގންވާ މާޙައުލުތައް ާޤއިމުކޮށްިދނުމުގެ ގޮތުން، ކުދިންނާއި 

 .ވެސް ވަނީ ހިންގާފަ  ތަކެއް މިދިޔަ އަހަރުރާމުލެނިވެރިންނާއި، ީޓޗަރުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ާޚއްޞަ ޕްރޮގްބެ

 ފަރާތްތަކުގެ ބައިވެިރވުން މާޔަތްކޮށް، މުޖުތަމަޢުގައި އެހިކުދިންނާއި މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 

ގެންދަނީ ހިންގަމުން. އަދި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ތެރެއިން ވަޒީާފ  ތައް މިއިތުރުކުރުމަށް އެކި ޕްރޮގްރާމު 

 .ވަނީ ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދެވިފަ  މީހުންނަށް މިހާރު 277އަދާކުރެޭވވަުރގެ 

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ުކޑަކުދިންގެ އަސާީސ ބޭނުންތައް ފުއްދައިދީ، ައމާން، ރައްކާތެރި މާޙައުލެއް 

ޤާއިމުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ަދނީ ގިނަ މަސައްކަތްަތކެއް ުކރަމުން. އަދި ދައުލަތުގެ ބެުލމުގެ ދަށަށް ގެންނަންޖެހޭ 

ތުތަކަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އިތުރު މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީާފ ޞައިތުރުވެފަިއާވތީ، ހަމަހަމަ ފުރުކުދިންގެ އަދަދު 

އުސޫލުން  ގެއަމިއްލަ ކުންފުނިތަކުންނާއި، ދަރުމަވެރި ފަރާތްތަކުން، ޕާޓްނަރޝިޕް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ވަރަށް ގިނަ

 .ސަރުކާރާ ގުިޅގެން މިހާރުވެްސ މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ވާހަކަ ވަރަށް އުފަލާެއކު ދަންނަވަން 

މަހުން  ހަރުެގ ޮއކްޓޫބަރުމިދިަޔ އަ ސްކިްލ ިޑވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމުވަޒީފާ ބޭނުްނވާ އެކި ފަރާތްަތކަށް އަާމޒުކޮްށގެން 

ފެށިގެން ހިންގަމުން އެބަ ގެންދެވޭ. އަދި ޒުވާނުންނަށް ެއކި ރޮނގުތަކުން ކުރު މުއްަދތުތަކުގެ ކޯސްަތއް ހިންގަިއ، 

 .ކުރެިވފައިވޭ ޒުވާނުްނ މިދިޔަ އަހަރު ތަމްރީނުވުރެ ގިނަ  އަށް 600

ކުެޅވޭނެ ވަސީލަތްތައް ާޤއިމުކުރުމުެގ ރަށުގައި ކުިޅވަރުއިންސަްއތަ  96މަތީގެ އާބާދީ ހިމެނޭ ރަށްތަކުގެ  ންއެއް ހާހު

އަހަރު ނިމޭއިރު އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ސްޕޯޓްސް އެރީާނ  . މި ރީނާގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފެށިފަގޮތުން ސްޕޯޓްސް އެ

 .އިންސައްތަ މަސަްއކަތް ނިމޭނެ 80ޤާއިމުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ 
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ން ާރއްޖެއަށް ަބއިަނލްއަޤްވާމީ ފެންވަުރަގއި ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެްއ ލިބިގެންދިަޔ ވޭތުވެިދޔަ އަހަރަީކ، ުކޅިވަުރެގ ދާއިރާއި

ސިްލވަރ މެޑެްއޔާިއ،  6ގޯްލޑް މެޑެްއޔާިއ،  4އަހަރެއްކަން އުފަލާއެކު އަުޅަގނޑު ފާހަގަކުރަން. ެއކި ކުިޅަވރުތަކުން 

 .ސިލުކޮށްފަވަނީ ހާ ބްރޯންޒް މެޑެލް ރާްއޖޭގެ ކުޅުންތެރިންނާއި ޓީމުތަުކން 22އަދި 

 ްއޒަތްތެރި ރައީްސ؛އި

ރަެށއްގެ ަބނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް  43. އަދި ބަނދަރު ހަދައި ވަނީ ިނމިފަރަެށްއގެ  13ވޭތުވެިދޔަ އަހަރު 

ފެށިގެން މިހާރު ކުރިއަށް އެބަދޭ. އަދި އާބާދީ ކުދި ރަށްތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ލަފާފުރުމުގެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށްޓަަކއި 

 .އަހަުރގެ ތެރޭަގިއ ކުރިއަށްދާނެ ރަށެްއގެ ފާލަން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މި 8

ވަނަ އަހަރު  2016ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުގެ ޚިދުމަތް ޤާއިމުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ުކރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަުކގެ ތެރެއިން 

ރަެށއްގެ ޑިަޒއިން  32މީގެ ތެެރއިން  ގެންދެވުނު.ރަށެއްގެ ނަރުދަމާގެ ަމސައްކަތް ެއކި މަރުޙަލާގައި ކުރިއަށް  56

ގެ މަރުޙަލާއަށް އާެދވުނު. ރަށެއްެގ ޢަމަލީ މަސައްަކތް ކުރާނެ ފަރާތްތައް ހޯދުމު 11މަސައްކަތް ނިންމައި، 

 8ށްދިޔައިރު އަކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ކުރި ރަށެްއަގއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޤާއިމު 21އިތުރުން، މިދިޔަ އަހަރު މީގެ

 46ވެސް  . އަދި މި އަހަރުގެ ތެރޭގައިފަށިމާގެ ޚިދުމަތް ދޭންވަނީ ފެނަރުދަ ،މަލީ މަސައްކަތް ނިމިރަށުގެ ޢަ

 .ގެންދެވޭނެ ތައް ެއކި މަރުޙަލާގައި ކުިރއަށް ރަށެއްަގއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސަްއކަތް

ގެންދެވުނު. އަިދ އެކި މަރުޙަލާަގއި ކުރިއަށް  ތް،ރަެށްއގަިއ ފެނުގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމުެގ މަސައްކަ 40މިދިޔަ އަހަރު 

މަޝްރޫޢެއް، އެކި މަރުޙަލާގައި ކުރިއަްށގެންދާނެ.  28މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ފެނުެގ ނިޒާމު ޤާއިމުކޮށްދިނުމުގެ 

ވަނީ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާްތ  ރަެށްއގައި 16ރަުށގެ ޑިަޒއިން މަސަްއކަތް ނިންމައި،  19މީގެތެރެއިން 

 4ރަށެްއގެ ތެެރއިން  16ށްދިަޔ އަސައްކަތް ކުރި އިތުރުން، ަޢމަލީ މަމަރުޙަލާއާ ހަމައަްށ އާދެވިފަ. މީގެ  މުގެހޯދު

 .ށެއްގެ މަަސއްކަތް ވަނީ ނިިމފަރަ

ރަށެްއގެ މަސަްއކަތް  86ެލވިފަިއާވ ޚާއްޞަ މަޝްރޫޢުަގއި ހިެމނޭ އިިނޒާމު ޤާިއމުކުރުމަށް އެކުަލވަ ބޯފެން ރައްކާކުރާ

. މި ވަނީ ފަށާފަ ރަށުގެ މަސައްކަތް ނިމި ޚިުދމަތްދޭން 15ްށދިޔައިރު، ީމގެތެރެއިން އައަހަރު ކުރި  ވަނަ 2016

 .އަަހރުގެ ތެރޭަގއި ކުިރއަށްދާނެ މަޝްރޫޢުގައި ހިމެނޭ އެހެން ރަށްރަށުގެ މަސައްކަތް މި

ގެންދެވި، ޔަ އަހަރު ކުރިއަށް މަޝްރޫޢެއް މިދި 22ކުުރމުގެ މާޔަތްހިރަމުންދާ ރަށްރަށުގެ ގޮނޑުދޮށް ރާއްޖޭަގއި ގި

 6ކުރުމުގެ މާޔަތްހިއަހަރުެގ ތެރޭގައި ވަނީ ނިމިފަ. ގޮނޑުދޮށް  މަޝްރޫޢެއްގެ މަސައްކަްތ، އެ 12މީގެތެރެއިން 
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ދަނީ ހިނގަމުން. އަދި  ވަނަ އަހަރު ކޮންޓްރެްކޓަރުންނާ ހަވާލުކުރެވި މަސަްއކަތް 2016މަޝްރޫޢެއްގެ މަސަްއކަތް، 

ން ހިންދުމުގެ މަޝްރޫޢު ރަށެްއެގ ފެ 3ކުރުުމެގ މަޝްރޫޢާއި، މާޔަތްހިރަށެްއެގ ގޮނޑުދޮށް  3މިއަހަރު އަލަށް 

 .ކުރިއަްށގެންދިޔުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ 

އްދީ ހަގު ފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ސަރަރާއްޖޭގެ ެއކި އަތޮޅުަތކަށް ަވއިގެ މަގުން ފަސޭހައިން ދަުތރުފަތުރުކުރެވޭނެ މަ

 މުކުުރމަށް ސަރުކާރުން ހިންގާ ަމޝްރޫޢުގެ މަސަްއކަތްތަުކގެ ަދށުން ހދ. ކުޅުދުއްފުށި، ށ.ވަިއގެ ބަނދަރުތަްއ ޤާއި

އްދީ ވަިއގެ ބަނދަރު ޤާއިމުކުރުުމގެ ހައަދި ގދ. ފަެރސްމާތޮޑާަގއި ސަރަ ނިލަންދޫ، ގދ. މާވަރުލު، ފުނަދޫ، ފ.

 .އަހަރުގެ ތެޭރގައި ެފށޭނެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ މި

 ްއޒަތްތެރި ރައީސް އި

ރުމަށް ކުޅުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފަށާފަ. އަދި ކުނި މެނޭޖުރަށެްއގައި ކުނިކޮށި އެ  21ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭެގ  2016

 37އަހަރު  . އަދި އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ މިވަނީ ފަށާފަ ދިނުމުގެ މަސަްއކަތްރަށަކަށް ފޯރުކޮށް 10 ބޭނުންވާ އިްކވިޕްމަންޓް

 .ށި އަަޅއިދިނުމަށް މަސައްކަތް ފެށުމަށް ވަނީ ރާވާފަރަށެއްަގއި ކުނިކޮ

ކުރުމުެގ ން ހިއްަކއި، މާލޭގެ ކުނި މެނޭޖުދެކުނު ފަރާތުބޭނުންވާނެ ބިން މާލޭގެ ހުަޅނގު ޞިނާޢީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް

ށް ބަންދުކުެރވިފަިއވާ . މާލޭގައި އުފެދޭ ކުނި، ކޮްމޕެކްޓްކޮއްދަށް ބަދަލުކޮްށފަހަތް، މިދިޔަ އަހަރު ަވނީ އެ ސަރަމަސައްކަ

 .ނެތި، ދުވަހުން ދުވަހަށް ބޭރުކުރެވިގެންދާނެ  މާލޭގައި ޖަމާކުރުމެއް އިނަރުތަކަކަށް ބަުރކުރުމަށްފަހުކޮންޓެ

އިންަސއްތަައީކ  30ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިުއޅޭ ރަށްރަށަށް ދުވާލުަގޑީަގއި ޭބނުންވާ އެންމެ މަތީ ކަރަންޓުގެ 

ގެ ިނޔަލަށް ހެދުމަށް ސަރުކާރުން 2018ލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް އުަފއްދާ ކަރަންޓަށް ދަކުރަިނވި ހަކަަތއިގެ ަވސީޔާއި

ކަތް ެއކި ރަށެްއގެ މަަސއް 112ކަނޑައަޅާަފިއވާ އަމާޒަށް ާވޞިލުވުމަށް ފެށިފައިވާ މަްޝރޫޢުގެ ދަށުން މިދިޔަ އަހަރު 

 .ގެންެދވުނުށްއަމަރުޙަލާގައި ކުރި 

 12ގެންެދވޭއިުރ، މި ނިޒާމުަތކުން ށްއަވަނަ އަހަރު ކުރި  2017ރަށެްއަގއި  83މި މަޝްރޫޢުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް 

  .މެގަވޮްޓގެ ކަރަންޓު އުފެއްދޭނެ 

 ްއޒަތްތެރި ރައީްސ؛އި

ވަނަ އަހަރު ޤައުމުެގ  2017. އަދި 3.9%ވަނަ އަހަރު ކުިރއަރާފަިއވާ ނިސްބަތަކީ  2016ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު 

 .ކުެރވޭ ށް ކުިރއަާރނެ ކަމަށް އަންދާޒާއަ 4.7%ަހލުވިެވ،  އިޤްތިޞާދީ ދުވެލި އިތުރަށް
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ގައި. 0.4%އާެދ،  ؛ވުރެ ދަށުގައި ޕަސެންޓަށް އެއްކޮްށ ހުރީ ރޭޓު، ވޭތުވެިދޔަ އަހަރު އެވްރެޖުރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން 

. އިވާ މިންވަެރއްޓިފަވުެރ ދަށުަގއި ހިފެހެއް ށް އަ 2% ކީމިންވަރަ  ޔަެވސް ތަކެީތެގ ައގު އުފުލެމުންދި އަހަރު ފާއިތުވި

ވުެރ ދަށުަގއި  ށް އަ 2%ނީ އިންފްލޭޝަން ޭރޓު ރުކާުރގެ ިސޔާސަތުތަްއ ބައްޓަްނކުެރވިގެންދަވެްސ ސަ ގައި  2017

 .ބެހެއްޓުމަށް

ބިިލައން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފަިއވޭ.  22.4ބިިލއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާއިުރ،  18.1ވަނަ އަހަރު ދައުލަަތށް  2016

ބިލިއަން ރުފިާޔ  21.9ބިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭިއރު،  22.2ހަރުގެ ނިޔަލަްށ ވަނަ އަ 2017

މިލިއަން ރުފިާޔއަށް  303ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓް ޑެފިިސޓް  2017ވަނީ. އެހެންކަމުން،  ކަމަށް ލަފާކުރެވިަފއި ލިބޭނެ

ކަމަށް ބެެލވޭ.  ކަމަށް ބެލެޭވ. ސަރޕްލަސްވާނެ ްނ އަރަނިވާނެ ބިިލއަން ރުފިާޔއި 1.1ކުޑަކުެރވި، ޕްރައިމަރީ ބެލެްނސް 

ވަނަ އަހަރުގެ ަދއުލަތުގެ ބަޖެޓް ޑެފިސިްޓގެ ނިސްަބތް ހުންނާނެ ކަމަށް އަންދާޒާކުރެވެނީ އުފެއްދުންތެރިކަުމެގ  2017

ނީގެ ނިސްބަތް ހުީރ ވަނަ އަހަރު ބޮލަކަށްެޖހޭ އާމްދަ 2016ަގއި.  0.5%ވުރެ ދަށުގައި. އާދެ،  ށްއަ 1%ނިސްބަތުން 

 .ގައި  8063 އެމެރިކާ ޑޮލަރު

 4.79ނިމުނުއިރު،  ހަރުދިޔަ އަމިމު މަޝްރޫޢުތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް އްރުކާރުން ހިންގާ ތަރައްީޤެގ މުހިސަ

ވެސް ތަރައްޤީގެ ބިަޔ  ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭަގއި 2017ލޯނެއްަގއި ސޮއިކުެރވިފަިއވޭ.  5ބިލިއަން ރުފިޔާގެ 

 .ކުރުމަށް ވަނީ ކަނަޑއަޅާފަބޭރުގެ އެހީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްޝްރޫޢުތަކަށް ފަންޑުކުރުމަށް މަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ފުޅާކުރުމަށް ކުރެވެމުންދާ މަަސއްކަތްތަުކގެ ދަށުން ޓޫރިޒަްމެގ ޞިނާޢަތް ފިޔަވައި އެހެން 

ދުވަހުެގ އަހަރު 5ތަކުން . މި އިންވެސްޓްަމންޓުކޮށްދެވިފައިްނެވސްޓްމަންޓެއް ވަނީ ރަޖިސްޓަރީ 56ޞިނާޢަތްތަކުގައި 

ކުރުމަށް ގޮތުަގއި ރާއްޖޭަގއި އިންެވސްޓު ގެބިލިއަން، ފަށާ ިއންވެސްޓްމަންޓު 1.483ތެރޭގަިއ، އެމެރިކާ ޑޮލަރު 

 .ފައިވޭ ޅިހުށަހެ

ޖޭގެ އެންމެ ގެ ަދށުން، ދިވެހިރާއްއްދުތައް ތަރައްީޤކުރުމަށް ކުެރވެމުންދާ މަސައްކަތްތަކު ހަ ޚާއްޞަ އިޤްތިޞާދީ ސަރަ

އަހަރުގެ އެޕްރީލްގެ  ޕްލޭންތައް، މި އައިެހވަން މަޝްރޫޢުގެ ތަފްޞީލް، ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއުތުރުަގއި ތަރައްޤީ

ަތއް ހޯދުމުގެ ބޭނުންވާ ބޭރުގެ އިންވެސްޓްމަންޓުކުރިން ނިމޭނެ. މިއާއެުކ، ަމޝްރޫޢުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަްތ ފެށުމަށް 

 .އްކަތް ސަރުކާރުން ފަށްާޓނެމަސަ
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ބޮޑު  ފާއިތުވެިދޔަ އަހަރު އެންމެ ހިރާއްޖޭަގިއ އިތުރުކުރުމަށްދިވެއިޤްތިޞާދާއި ިވޔަފާރީގެ ހަރަކާތްތައް 

 ރުތަުކގައި ޢުމްރާނީ ގޮތުންނާއި ވަނީ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކަނޑާއި ަވއިގެ ބަނދަ ތަެކއް ކުރެިވފައިއިންވެސްޓްމަންޓު

އަރޕޯުޓގެ ތަރައްީޤއަްށ ރި ަދތިކަން ޙައްލުކުރުމަށް. މިގޮުތން، ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެވަސީލަތުެގ ގޮތުން ހު

އަދަދަކީ  ގެލަ ިއންވެސްޓްމަންޓުމުން ފަށާފަިއވާ މަޝްރޫޢުތަކުެގ ޖުއަހަރު ހިންިގފައިވާ އަދި ހިންގަ 3 ދިޔަފާއިތުވެ

 .މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު  900ގާތްގަނޑަކަށް 

ކުރުމުަގއި ބޭނުންކުރާ ވެހިކަލްަތކާއި ޙައްުލކުުރމަށާއި، މުދާ ކްލިއަރ ދިމާވެަފއިވާ ގޮންޖެހުންތައްމިއާއެުކ، މާލޭ ޕޯޓަށް 

ވަރަށް ބޮޑަށް  ވަނީ ކުރުމުގެ ޕްރޮސެސްޔާ ޚަރަދުކޮށްގެން، މުދާ ކްލިއަރމިލިއަން ރުފި 140އާލާތްތައް އާކުރުމަށް 

ކުުރމުގެ ބަެއއް އޮޕަރޭޝަންަތއް ުކރުމަށްޓަކައި، މުދާ ކްިލއަރޙައްލު . އަދި މާލޭ ޕޯްޓގެ ޖާަގއިެގ ދަތިކަން ހަލުވިކުރެވިފަ

ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލުކުރެިވ، ަހލާކުވާ ޒާތުެގ މުދާ ބެހެއްޓުަމށް ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖް ހެދުމާއި، މުދާ ރައްާކކުރާ ސްޓޯރޭޖް 

 .ކުރަން ވަނީ ފެށިފަމަަސއްކަތް  ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމަށް

ރެންޓީ އްކަތްަތުކގެ ދަށުން ކްރެޑިޓް ގެކުރުމަށް ސަުރާކރުން ފަށާފައިވާ މަސަގެ ިވޔަފާރިތައް ތަރައްޤީކުދި އަދި މެދުފަންތީ

. ރަހުނު ނުލައި ލޯނު ލިބޭނެ މަގު، އަލަށް ވިޔަފާިރއަށް އިތުރުކުރެިވފަވަނީ މިލިއަނަށް  100މިލިއަނުން  50ސްކީމް 

 .ކަށް ފަހިކޮށްދެވިގެންދާނެ ވަންނަ ފަރާތްތަކަށް ނުވަތަ ިވޔަފާރި ފުޅާކުރާ ފަރާތްތަ

އުފެއްދުންތެރިކަން ިއތުރުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުތަކުެގ  ތަކާއިޢުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމު ސަރުކާރުން ހިންގަމުންދާ

ދުވަުހގެ އަހަރު 3ވޭތުވެދިަޔ  ަވޒީފާގެ ފުރުޞަުތގެ ދަށުން، މި 94000ސަބަބުން ޒުވާނުްނގެ މެނިފެސްޓޯަގއި ހިމެނޭ 

އަހަރުގެ  ކުެރވޭ. މިއި އުފެދިފަިއވާ ކަމަށް އަންދާޒާވުރެ ގިނަ ަވޒީފާ ރާއްޖޭގެ އެކި ާދިއރާތަކުގަ  އަށް 64000 ތެރޭގަިއ،

ވެްސ  އަހަރަކީ ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތަކަށް ބަލާއިރު، މި ގައި ހުޅުވެން ހުރި ރިސޯޓުތަކާއިތެރޭ

 .ދާނެ ކަމަށް ގަބޫލުުކރެވޭ ވަޒީާފގެ ބާޒާރު ތިާޔގި އަހަރަަކށް ވެގެން

 ްއޒަތްތެރި ރައީްސ؛އި

މި ސަރުކާރުގެ އެންމެ ިއސް އަމާޒަީކ، ރާއްޭޖގެ ަތރައްޤީ. ރަްއޔިތުންނަށް ދުޅަހެޔޮ އަދި ފެންވަރު ރަނަގޅު 

ކީ، ވެސް އިންވެސްޓަރުންަނށް ފަހި ތަނަކަށް ހެދުމަ ދިރިއުޅުމެއް ފަހިކޮށްދިނުން. ވުމާއެކު، ރާއްޖެައކީ ހުރިހާ ގޮތަކުން

މު ެއއް މަސަްއކަތް. މިޮގތުން، މިހާރު އެންމެ އިްސަކމެއް ދެިވގެން ކުެރވޭ އެްއ އްމި ސަރުކާރުގެ އެންމެ މުހި

 މެކެނިޒަެމއް  ރިޒޮލިއުޝަން  ޑިސްޕިއުޓް   ބޭނުންވާނޭ ކުރިއެުރވުމަށް  ދާއިރާ  މަސައްކަތަީކ، ރާއްޭޖގެ އިޤްިތޞާދީ 
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( (dispute resolution mechanism ުރުން. މި މަސަްއކަތުެގ ނުވަތަ ަމއްަސލަ ޙައްލުކުރުމުެގ ނިޒާމެއް ާޤއިމުކ

 ޝަލް ކޯޓެްއ ޤާިއމުކުރުމާއި، ިދވެހިރާއްޖޭަގއި އްސަލަތަކަށް ާޚއްޞަ ކޮމާޖާރީ މަތެރޭގަިއ، ރާއްޭޖގަިއ މާލީ ައދި ތި

 .ބޫލުކުެރވޭ އާބިޓްރޭޝަން ެސންޓަރެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ މަަސްއކަތް ހިމެނޭގަބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަުރަގއި 

ބޮޑު އިސްކަމެްއ  ވުމާއެކު، ސަުރކާުރން އެންމެ ޤްތިާޞދުގެ އެންމެ މުހިންމު ޞިނާޢަތު ކަމަށްޓޫރިޒަމަކީ، ާރއްޖޭގެ އި

ތައް ފުޅާކޮށް، ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމުގެ އިރާގައި ކުެރވޭ އިންވެސްޓްމަްނޓުގެންދަނީ، މި ދާ ދެމުން މި 

 .މައްޗަށް 

އަހަރުެގ ދައުުރ  5. ިމ ަސރުކާރުގެ ހޮޓާ ވަީނ ހުޅުވިފަ 1ިއ ޓާސޯރި 20ުދވަހުެގ ތެރޭަގއި އަހަރު 3މިވޭތުވެދިަޔ 

ވަީނ  ޓުސޯރި 11އަޮތޅަކުން  6ކުރުމުގެ އަމާުޒގެ ދަށުން މިދިޔަ އަހަރު ޓް ތަރައްޤީސޯ އާ ރި 50ނިމޭއިރު، 

 .ފަ ކުރެވިޓް ގެސްޓްހަުއސް ވަީނ ރަޖިސްޓަރީޓޫރިސް 135. އަދި ކުރެވިފަރަޖިސްޓަރީ

ޫކއްޫޑގައި ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލެއް  ޓް، އަދި ގއ.ސޯރި 25އަތޮޅެްއގައި  13އަހަރު ނިމޭއިރު  މި އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ

 .ކުެރވޭ ތުުރެވގެންދާނެ ކަމަށް އަންދާޒާއެނދު އި 5275ހުޅުވި، 

 ްއޒަތްތެރި ރައީްސ؛އި

ވަނީ ދިވެހީން  ޖެވަނަ އަހަރު ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަސްރަުޙގަިއ ދިވެހިރާއް 2016ގެ ވާގިފުާޅއެުކ، ނިމިެގންދިޔަ هللاމާތް

ށް، ާރއްޖޭގެ ަޤއުމީ ފަޚުރުވެރިވާ ފަދަ ކާމިޔާބީތަެކއް ހާސިލުކޮށް، ދިވެހި ަޤުއމުގެ ޤަދަރާއި ޝަރަފު މަތިވެރިކޮ

 .މާޔަތްކޮށް، ކުރިއަރުވާފަ ހިމަޞްލަޙަތު 

އްޖޭގެ ޚާރިޖީ ނިންމުމަކީ، ރާއަހަރު ދިވެހި ސަރުކާރުން ނިންމިކޮމަންވެލްތުން ދިވެހިރާއްޖެ ވަިކވުމަށް މިދިޔަ 

 .ސިޔާސަތުގެ ތާރީުޚގައި ނިންިމ އެންމެ އުނދަގޫ ނިންމުން

ވޭތުވެިދޔަ އަހަރު، ދޭދޭ ޤައުމުތަކާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމަށްޓަކައި ގިނަ 

ހިރާއްޖޭގެ ހަރަކާތްތައް ގަިއ ދިވެއާދެ، ޔޫ.އެން  ؛ޢިްއޔާަގއިށް، ެއުކވެރި ދައުލަތްތަކުގެ ޖަމުމަސައްކަތްތަެކއް ކޮ

 .އިތުރުކުެރވުނު

އެދޭ، ރާއްޭޖގެ ޤައުީމ ސިޔާދަތަށް އިޙްތިރާމްކުާރ ތް ތާނގަިއވެސް ާރއްޖެައށް ހެޔޮގެ ވާގިފުާޅއެކު ކުރިއަްށ އޮهللاމާތް

ރިީޖ ޚާ، ށްޤައުމުތަކާ ގުޅިގެްނ މަސަްއކަތްކޮށް، ާރއްޖޭގެ ތަަރއްޤީއަްށ ބޭނުންވާ އިތުރު ފުރުޞަތުަތއް ހޯދައި ފަހިކުރުމަ

 .ކުރާނެ ދާއިރާއިން މަސަްއކަތް
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ވިސާ ނަގަންޖެހޭ ޤައުމުތަކާއެކު މަޝްވަާރކޮްށ، ދިވެހީންނަށް ލުއިފަސޭހަ  އިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރާ ދިވެހީންރާއްޖެ

ނެ. އަހަރުގެ ެތރޭގައި މި ސަރުކާރުން އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާ ގޮތްތަެކއް ހޯދައިދިނުމަށް އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ މި

ރާއްޖޭގެ ކިަޔާވކުދިންނަށް ޑިޕްލޮމެޓިކް އަދި  ދިވެހީންނަށް، ވަކިްނ ޚާއްޞަކޮށްއަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ިދރިއުޅޭ 

 .ކޮންސިއުލަރ ުއސޫލުން ދެވިާދނެ ޚިދުމަތްތައް، މި ޤައުމުގެ ފުދުންތެރިކަން ހުރި މިންވަރަކުން އިތުރަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ 

 ްއޒަތްތެރި ރައީްސ؛އި

ރުެގ އެންމެ މުހިއްމު އެްއ އަމާަޒކީ، ސަރުކާރުން ަރއްޔިތުންނަށް ވެފަިއވާ ވަޢުދުތައް އަވަހަށް ުފއްދައިދިނުން. ސަރުކާ

ގެ ވާގިފުާޅއެކު ރާއްޭޖގެ ެއކި ކަންކޮޅުތަުކގައި އެަތކެްއ هللاދިޔައިރު، މާތްއަހަރު ނިމިގެން 3މި ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 

ހިނގައްޖެ. ރައްޔިުތންނަށް އުފާވެރިކަމާއި ހިތްހަމަޖެހުން ގެނެސްދެވިއްޖެ. ރޫޢު ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިމިގެންމަޝް

ކަލާނގެ ވާގިފުާޅއެުކ، ގެ އިރާދަފުޅާއި އެهللاވެްސ މާތް އަމާންކަމާއި ހަމަޖެހުން ޤާއިުމކުރެިވއްޖެ. ކުިރއަށް އޮތް ތާނގައި 

ުކރާނެކަމުގެ ޔަޤީްނކަން ތިަޔ ކަތްމަތަށް ފާގަތި ުދވަސްތަެކއް މި ސަުރކާރުްނ ފަހިކޮށްދޭން މަސައްއްދިވެހި އު 

 .ްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް އަޅުަގނޑު އަރުވަން އި

މި ލޮބުވެތި ދިވެހިރާއްޖެ، މާތްވެގެްނވާ އިސްާލމްދީނުގެ ހިދާޔަތުގައި ދަމަހައްޓަވާށި! ޤައުމުގެ ހަމަޖެހުމާއި  ، الل ـــه يــا

ްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށާއި، އިލަްއވާށި! ިމ ކުަގއި ބަރަކާތްމިދާ މަސައްަކތްތަ ޞުލްޙަމަސަލަސްކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރަމުން

ވަުރގަަދ  ިއ މަންފާއަށްޓަކައިޔާަރްއޔިތުންނަށް، ޤައުމުެގ ލާބަ އަދި ރާއްޭޖގެ ލޮބުވެތި ،އަޅުގަނޑަށާއި ސަރުކާރަށް

 .ކުރުުމގެ ހެޔޮ ތައުފީުޤ ދެއްވާށި! އާމީން ރިކަމާެއކު މަސައްކަތްއި، ކެތްތެޢަޒުމަކާ

 . أنيب وإليه ،توك لت عليه ،إال باللَـه توفيقى وما

 .وبركاتـه الل ـه ورحمــة عليـكم والس ـالم

 

 . ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޖަލްސާ ނިންމެވުން.4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކަާމއެކު ޝުކުރު ދަންަނވަން. މި ރިޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް އިޚްލާޞްތެهللا ޢަބްދުްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އި

ްއަޒތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެންމެ އިއްެވވި ިރޔާސީ ަބާޔނާ ގުިޅގެން ރަްއޔިތުންގެ އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް އި

ނެކަމުގެ ޔަޤީންކަްނ މަޖިލީހުގެ ދައުރު ފުރިހަމައަށް އަދާކުރަުމން ގެންދާމަޖިލީހުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި ަރއްޔިތުްނގެ 



13 

 

މަޖިލީހުން އަދާކުރަންޖެހޭ ދައުރު ރައްޔިތުްނގެ މުައއްސަސާތަާކ ގުޭޅގޮތުން  ެއކިެއކި ަދއުަލތުގެ ،އަރުވަން. ހަމަެއއާެއކު

އްޒަތްތެިރ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާިއ އިގެންދާނެކަމުގައި ެވސް ދަންނަވަން. ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ައދާކުރަމުން އެންމެ

އްޒަތްތެރިންނަށް ޝުކުާރިއ މުބާރިކުބާދީ ދަންނަވަން. މި ދިވެހި އުއްމަތް ސިލްމާއި އިަޑއިގެން ތިއްެބވި އެންމެހަިއ ވަ

ަތނަވަސްކަން ދެްއވުން އެދި ިދވެިހ ޤައުމަށް ފާގަތިކަާމއި  ،ސަލާމަތުގައި އަބަދުގެ އަަބދަށް ލަހަށްޓަވައި

 އި ދުޢާ ދަންނަވަން.ޟްރަތުގަ ސުބުޙާަނހޫ ވަތަޢާލާގެ ޙަهللا ވަންތަ ކީރިތި ގަދަ

 ގައި.  9:00ވާ އަްނގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުުނ  2017ފެބުރުވަރީ  7މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ޮއންނާނީ ދެން 

 

 .ނިމުނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 




