
 

 

  
  
  

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 
  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ  
  02/2017ނަންބަރު:  
 

ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީއާއި އިޤްތިޞާދު ފުޅާ ކުރުމުގެ ރާއްޖޭގެ ބޭރުގެ ބޮޑެތި އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަކީ  
 މުހިންމު ބައެއް 

 
  

ރާއްޭޖގެ ތަަރއްޤީއަށްަޓކައި ތަކަކީ ބޮޑެތި އިްނވެްސޓްމަންޓްން ކުރާ ބޭރުެގ ފަރާތްތަކުރާއްޖޭަގއި  
 ވަނަ ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 2މި މާރިޗު މަހުގެ ދަންނަވަމެެވ. އެއްަބއި ކަމުަގއި މައި މަޝްރޫޢުގެ  ވާރާވާފައި 

ނިލަންދެައތޮޅު  އަދި .ފަެއއްނުެވއެވެވިއްކާބޭރުގެ ފަރާތަކަށް  ެއއްވެސް އަޮތޅެއްވިދާޅުވެަފއިވާ ފަދައިން، ާރއްޖޭގެ 
ޓަކާއި ސޯއެތައް ޓޫރިސްޓް ރި، އާއި ގެދޮުރވެރިކަާމއި، މަތީ ފެންވަރުގެ ތަރައްޤީ، އަކީއުތުރުބުރިއަށް ގެންނަ ތަރަްއޤީ
އް ކުރިއަށް ބޮުޑ، ބިޔަ މަޝްރޫޢެހިމެނޭ ގޮތަށް ހިންގުމަށް ރާވާފައިވާ ކުގެ ތަރައްޤީ އެއާޕޯޓްަތއް ފަދަ، އެކި ދާިއރާތަ

 މަންެޓކެވެ.އިްނވެސްޓްއެަތއް ބިލިަޔން ޑޮލަރުގެ  ގެންދިއުމަށް ކުރާ
 

 ސަރުކާރުން ކަށްކުރާ ތުހުމަތުތަ ބުނެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ށްއަތޮޅު ިވއްކާލައިިފކަމައެ ބޭރުގެ ފަރާތަކަށް 
 ،މި ސަރުކާުރގެ ކާމިޔާުބ އިޤްތިޞާދީ އެޖެންޑާަގިއވާ ަކންކަން ހާސިލް ކުރުމަށްޓަކައިއެހެންނަމަވެސް،  އިންކާރު ކުރަމެެވ.

އިން  2014 ބޭރުގެ ެއކިެއކި އިންވެސްޓަުރންނާއެކު މަސަްއކަތް ކުރުަމީކ މި ސަރުކާރުން މަރުހަބާ ކިޔާ ކަމެކެވެ.
 އަށްވުރެ 1%ިއންފްލޭޝަން ހުރީ  ގެ ކުރިއެރުމެއް ހޯދަމުންނެވެ. 4% އަހަރަކު ދަނީ އިޤްތިާޞދު ރާއްޭޖގެ ،ފެށިގެން

  ކޮެށވެ.ކުޑަ
 

ހުރިހާ މަޝްރޫޢެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުަގިއވެސް، ިދވެހިރާްއޖޭގެ ޤާނޫނު ރާއްޖޭގެ ޢުމްރާނީ ތަރައްީޤގެ 
މަޝްރޫޢެއް އެްއވެސް ަތރައްޤީގެ  އަިދ، .ނެއެވެއިޙްތިރާމް ކުރާސަރުކާރުން  ފަިއާވ ހަމަތަކަށްވެއަސާީސގައި ބަޔާން 
ާރއްޖޭގެ  ފުރިހަމައަށް ބޯލަނބައިގެެނވެ. ށްތިާމވެށީގެ ަޤާވއިދުތަކަރާއްޭޖެގ ނާޒުކު ތިމާެވއްޓަށާިއ،  ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ
 އެއްފަންތިެއއްަގއެެވ. މި ފަދަ ޤާނޫނުތަކާ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ހަރުކަށިއް ހިމެނެނީ، ތަރައްޤީގެ ޤާނޫނުތަ
 

 ރާއްޖޭަގއި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އިޤްތިޞާދީ  ފަރާތްތަކުންބައިނަލްއަޤްވާމީ މާލީ މި ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި 
ރަނގަޅު ނިންމެވުންތައް ރާއްޖެއާމެދު ، މޫޑީސް އިްނ ރާއްޖެއަށް ދިން ރަނގަޅު ކްރެޑިޓް ރޭޓިންގ ފަދަ، ދިރާސާތަކުަގއި

 ދުނިޔޭެގ ެއކި ސަބަބުން އަދި މި ަކމުގެ  ކެވެ.ހެއްކެ ުވމުގެ ހަރުދަނާސިާޔސަތުތައް ސަރުކާުރގެ ، ނިންމަވާފައިާވކަމީ
ދުނިޭޔެގ  ެއ ފަރާތްތަކުެގ އިތުބާރު ޮބޑުެވއެެވ. ރާއްޖެއާމެދު، ހޯދުމުގައި  މަންޓްތައްޓްޮބޑެތި އިންެވސްކަންކޮޅުތަކުން 

ާރއްޖެިއން އިޤްތިޞާދީ ރޮނގުން  ،ކުރިއަރަމުންދާ އިޤްތިޞާދުތަުކން ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިާލންޖެހުނު ދުވަސްވަރެްއަގއި
 ގެ އިނީަޝލްބޮޑެތި ިއންވެސްޓްމަންޓްތަކު ށްފަިއވާ އި ކޮގަ 2016މެވެ. ފާހަގަ ކުރަސަރުކާރުން މި ހޯދަމުންދާ ކާމިޔާބީތައް 



 

 

އަހަރު  5ގިަނއިން، ކުިރއަށްއޮްތ ބިލިޔަްނ އެމެރިކާ ޑޮލަރަްށވުރެ  1.48އެކަނިެވސް ގޮތުަގއި  އިންވެސްޓްމަންްޓގެ
ެއެވ. އަންދާޒާ ކުރެވެ ށްމަކައިޤްތިޞާދު ކުރިއަާރނެ އަށް  4.7% ަގއި 2017 ގޮތުން،ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ލިބޭނެއެވެ. މި

 .ެއވެލިބޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވެ ބިލިޔަން އެމެިރކާ ޑޮލަރު  1.42ދައުލަުތގެ އާމްދަނީގެ ޮގތުގައި އަދި، 
 

ސަރުކާރުން  ދިވެހި  ތަރައްޤީ ކުރެއްވުމަށް ޖޭގެ އެހެން ސަރަހައްދުތައް އާއި ރާއްނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރި
ނޑު ވުމުގެރޭ މި  ކޮށްދިނުމެވެ. ރާއްެޖއަށާއި ާރއްޖޭެގ ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ ގޮްތތަކެއް ފަހި ބޭނުމަކީ، މަިއގަ

ފަރާތްތަކުން އެކި ޤައުމުތަުކގައި އިންވެްސޓް ބޭުރގެ  ،ސްވެތަކުަގއި ހިސާބު އެހެންއަދި ދުނިޔޭގެ  ،ސަރަހައްދުަގއިވެސް 
ްނވެސްްޓކުރާނެ ފަރާތްތައް އުތުރު އެމެރިާކއާިއ، އި އިރާއްޖޭގަ ަތރައްޤީގެ އެިކ ދާއިރާތަކުްނ  ކުރުމަކީ އާންމު ކަމެކެެވ.
ރާއްޖެއިން އިތުރު އިންެވސްޓަރުން  އިން ދަނީ ހޯދަމުންނެވެ.ޖެއްދު އިރުމަތީގެ ޤައުމުތަކުން ރާ ޔޫރަޕާއި، އޭޝިާޔއާިއ، މެ

 އަމަލެކެވެ.ދެފުށް ދެގޮތް  ،ވަރަށް ހިތާމަހުރި، މަސައްކަތްތަކާ ދެކޮޅު ހެދުމަކީހޯދުމަށް ކުރާ 
 

 ށް ަވޒީާފ އުފެއްދުމަ 94000މި ދައުރު ނިމުމުގެ ކުރިން  ،ސަރުކާރުގެ ަވއުދުތަކުގެ ތެރެއިންމި 
އަހަރުގެ  3ވޭތުވެިދޔަ ވެފަިއވާ ަވއުދު ކައިރި މުްސތަޤްބަލެއްަގއި ހާސިލް ކުރެވިާދނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ބޮެޑވެ. މިގޮތުން 

ގެ "ޕޯޓު އާވެލާާނ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެ"އްޖޭގެ މައިދޮރޯށި ރާ. ވަޒީފާ އުފައްދާފަިއވެެއވެ 64000ތެރޭގައި ާރއްޖޭަގއި 
 ެވެއވެ.ހޯދާފައިއަދި މާލޭ ބަނދަރަށް އެކަށީގެންވާ ކުިރއެރުންތައް  އެވެ.އެބަދެ  ތަރައްޤީގެ މަަސއްކަތް މިހާރު ކުރިއަށް

 
ހޯދަމުން  މިއީ ހަޤީޤީ، މާއްދީ ކާމިޔާބީތަކެވެ. ދިވެހި އިޤްތިޞާދު ފުޅާ ކުރުމުގައި ހަޤީޤީ ކުރިއެުރން

ޔާ މި ސަރުކާރުން މަރުހަބާ ކިއިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ފާޅުކުރާ ޚިޔާލުތަކަށް  ބެހޭގޮތުން އިޤްތިޞާދީ ކަންަކމާ އެބަދެެއވެ.
ރާއްެޖއަކީ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް މަރުހަބާ ދެކުނު ޭއޝިޔާ ސަރަހައްދުަގއި  ،ކަންކަމުގައި މިފަދަ ހަމަ އެާއއެކު  ،ވެސްނަމަ

ވަިކ ފަރާތަކަށް ޖެހިފައިާވ،  އުއްމީދު ކުރަމެެވ. ުކރާނެ ކަމަށްޤައުމެްއގެ ގޮތުަގއި ސިފަ އިސްނަގާ ، ކިޔާ، ހަަރކާތްތެރި
ރަށްރަށަށް ގެންނަމުން މިދާ  ރާއްޭޖގެ މި ސަރުކާރުން އެދެނީ، ބަދަުލގައި  ދެްއކުމުގެ ވާހަަކތަކެއް އެްއވެސް އަސާެސއްނެތް

އަމާޒުތަކަްށ ވާސިްލުވމަށް ސާބިތުކަމާއެކު ކުރަމުންދާ  އިޤްިތޞާދީ ސަުރކާރުގެ މި  ،އަދިތަރައްޤީ ފާހަގަ ކުރުމަށެވެ. 
އް ގެަނއުމަށް ކުރަމުންދާ ކެމަސައްކަތްތަާކއި، ރާއްޭޖގެ އައްސޭރިފަށަށް، ިދވެހި ރައްޔިތުންނަށް، މައުނަވީ ބަދަލުތަ

އިނުލުަމށް ބަހުސްތަކަށް އަޅަޅު ނުޖެހޭ ދެކޮ ށާިއ، މި ކަންކަާމ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ފާހަގަ ކުރުމަ
 މެވެ.ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖުތަމަޢަށް ގޮަވއިލަ

 
ނޑުމެން " އިރާއި ހުޅަނުގަގއި ދިރިުއޅޭ އަޅުަގނޑުމެންގެ ރަހުމަތްތެރިންނެކޭ އެއްގޮތަްށ، ައޅުގަ

ބަިއވެިރއެްއގެ ގޮުތަގއި. މެދު ފަންތީގެ އާމްދަނީއަކާ ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދުަގއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ވާ، ހުޅުވައިލެވިފައި  ނީދެމިތިބޭ
ނޑުމެންގެ އިޤްިތޞާދު ފުޅާ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު  ވާސިލްކޮށްދިނުމަށްޓަަކއި ދިމާއަށް ވިހާވެސް ގިނަ ިދވެހިން  އަުޅގަ

ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޔާމީން هللا ކަމަށް، މިކަމާ ގުޅޭ ޮގތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު ލިބެްނޖެހޭ" އަޅުަގނޑުމެންނަށްވެސް
 ވިދާޅުިވެއވެ.
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