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ބައިނަލް އަޤުވާމީ މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ދުވަހުގެ އުފާވެރި ތަހުނިޔާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ދެކަނބަލުންނަށާއި ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ސިނާޢަތުގެ ޢާއިލާގެ އެންމެހާ މެމްބަރުންނަށް އަދި ދިވެހި އެންމެހާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް
ދެންނެވުމުގެ އުފާ ލިބިގަންނަމެވެ.
އާދެ! މިއަހަރުގެ މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ދުވަސް އަޅުގަނޑުމެންނާ މި ބައްދަލު ކުރަނީ މުޅި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވެސް ބަދަލުތަކެއް
އަންނަމުންދާ ދުވަސްވަރެއްގައެވެ .ރައްޔިތުންނަށް އޯގާތެރި ،އުންމީދާއި ކުރިއެރުމުގެ ތަސައްވަރުން ފުރިގެންވާ ބަދަލުތަކަކާއެކުގައެވެ.
ރައްޔިތުންނަށް އުފާވެރިކަމާ ފާގަތިކަން ގެނެސްދިނުމުގެ މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެން ފަށައިމިގަންނަނީ އައު ހިތްވަރަކާ ނުގުޑާފަދަ
ޢަޒުމްތަކަކާ އެކުއެވެ .އެހެންކަމުން ،ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާއަށް ވެސް އޮތީ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ވަރަށް ފާގަތި ދުވަސްވަރެކެވެ.
މި ދާއިރާއިން ކުރިއަށް ރޭވިފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކަށް ބަލާއިރު އެންމެ ފާހަގަ ކޮށްލެވެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މައި ދޮރޯށި ،ވެލާނާ
އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢެވެ .މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުން ސަރުކާރުން ކުރާ އެންމެ ބޮޑު އެއް
އިންވެސްޓްމަންޓެވެ .މި މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ކުރިއެރުމާ އެއްހަމަ ވާނޭ ގޮތަށް ،ރާއްޖޭގެ އުދުހުމުގެ ވިއުގަ
ްވދާޢުކިޔުމުގެ މަރުޙަލާގައި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ޚިދުމަތްދެވޭ އެއާޕޯޓަކަށް
ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ރާއްޖެއަށް މަރުޙަބާ ކިޔައި އަދި އަލ ަ
ދިވެހިންގެ މައި ވައިގެ ދޮރޯށި ބަދަލުވެގެންދާނެއެވެ .ފަސިންޖަރުންގެ ޢަދަދު އިތުރުވެ އެކަށީގެންވާ ޚިދުމަތްތަކެއް ދެވޭ ގިމަތައަކާއި
ވައިގެ މަގުން އިމްޕޯޓު އެކްސްޕޯޓު ޚިދުމަތްތަކަށް ފެންވަރު ރަނގަޅު ކާގޯ ގިމަތައަކާއެކު ނިންމާލެވޭ މި މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން ދިވެހި
އިޤްތިޞާދީ ހުރިހާ ހަރަކާތަކަށް އެކަމުގެ މަންފާ ލިބިގެންދާނެއެވެ.
އިންޑިއާ ކަނޑުގައި ހާރެއް ފަދައިން އަތުރާލެވިފައިވާ ރީތިކަމުން ފުރިގެންވާ ޖަޒީރާ މި ރާއްޖެ ފުރިހަމަ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމަކުން
ގުޅާލުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާޒެކެވެ .އެއީ ބައިނަލް އަޤުވާމީ އުދުހުންތަކާ ގުޅި ލާމެހިފައިވާ އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ ވިއުގައެއް ހިމެނޭ
ގޮތަށެވެ .މިހާރު ޚިދުމަތް ދެމުންދާ  12އެއާޕޯޓުގެ އިތުރުން ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިތުރު އެއާޕޯޓުތައް ހުޅުވި ޚިދުމަތް ދެވެން
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ފެށޭނެއެވެ .ހަމަ އެއާއެކު މިހާރު ހިންގަމުންދާ އެއާޕޯޓުތައް އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮށް ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް
މިހާރުވެސް ހިނގަމުން އެބަދެއެވެ .މިގޮތުން ގޭން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ބައިނަލް އަޤުވާމީ ދަތުރުތައް އިތުރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ދަނީ ކުރިއަށެވެ .މިމޭރުމުން ވިސްނާއިރު ،އެތެރޭގެ އުދުހުންތައް ބޭނުން ކުރަމުންދާ މިންވަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓުތައް
ފައިދާވާ ވިޔަފާރިތަކެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭނޭ އިތުރު ގޮތްތަކެއް އަޅުގަނޑުމެން މިވަނީ ހޯދަންޖެހިފައެވެ .މި ދާއިރާ ތަރައްޤީ ކުރުމުގައި
މިކަން އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިސްނުމުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭނެއެވެ.
މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާގައި ހުރި ފުރުޞަތުތައް އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުން ކުރަން އަތުކުރި އޮޅާލާއިރު އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންހުރި
މަސައްކަތްތައް ވަރަށް ގިނައެވެ .ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް ބައިނަލް އަޤުވާމީ މިންގަނޑުގައި ދެމެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމުތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާ
ކުރަންޖެހެއެވެ .ޕްރައިވެޓް ސެކްޓައިން މިދާއިރާއަށް އިންވެސްޓް ކުރުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަންފާޅު ކުރަމުންދާއިރު ރާއްޖޭގެ ރެގިއުލޭޓ ީ
ަރ
ނިޒާމު ބައްޓަންވެފައި އޮންނަންވާނީ އެކަންކަމަށް ދޮރު ހުޅުވައިދީ މަގު ކޮށައިދޭ އާރުކާޓީއެއްގެ ގޮތުގައެވެ .އަޅުގަނޑުމެން ވާން ވާނީ
ހުރިހާ ފުރުޞަތުތަކަށް މަގު ކޮށައިދެވޭ ފެންވަރުގެ ބަޔަކަށެވެ .އެހެން ކަމުން ޕޮލިސީ ލެވަލްގައި އަޅުގަނޑު މަސައްކަތް ކުރަމުންދާނީ
އޮތޯރިޓީގެ ވަޞީލަތްތައް ހަމަކޮށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށާއި ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑް ކުރުމަށް މިހާރު ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތައް ހައްލުކޮށްދިނުމަށެވެ.
ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ދާއިރާ ތަރައްޤީ ވަމުން ކުރިއަރަމުން ގޮސް މިހާރު މިވަނީ ރޭވުންތެރިކަމާއެކު ޕްލޭން ކުރެވިގެން ކުރިއަށް ފިޔަވަޅު
ސޓެރެޓެޖިކްކޮށް ވިސްނާ ދެމެހެއްޓެނިވި ލަނޑުދަނޑިތަކެއް ޙާޞިލުވަމުންދާ ،ހަމަހަމަ
އަޅަންޖެހޭ މަރުޙަލާއަށް ވާޞިލުވެވިފައެވެް .
ފުރުޞަތުތަކެއް އޮތް ދާއިރާއެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަރައިގެން ދާނީ އޭރުންނެވެ .އެހެންކަމުން ،ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ސިވިލް
އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީން ސްޓްރެޓެޖިކް ޕޮލިސީތަކާއި ޕްލޭން ތަޢާރަފު ކުރެވިގެންދާނެއެވެ .ހަމަ މިއާއެކު މަތީފެންވަރެއްގައި މިންގަނޑުތައް
ދެމެހެއްޓުމަށް ސަލާމަތީ ޕްލޭނެއްވެސް އެކުލަވާލައި ސިނާޢަތުގެ ބައިވެރިންނާ ޙިއްސާ ކުރެވޭނެއެވެ .މި މަސައްކަތްތައް އޮތޯރިޓީން
ކުރަމުން ގެންދާނީ ސިނާޢަތުގެ ބައިވެރިންގެ މަޝްވަރާއާއި ހިޔާލު ހޯދައިގެންނެވެ.
އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން މަންފާ ލިބޭ ދާއިރާއެއްގެ ގޮތުގައި މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ސިނާޢަތް ކުރިއެރުވުމުގެ މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެން
ޯދމަށް ހުރި ގޮތްތަކާއި މަގުތައް އިތުރަށް ފުޅާ
ކުރާއިރު ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ .އެއްކަމަކީ މި ދާއިރާއިން ފައިދާ ހ ު
ކުރަންޖެހޭ ކަމެވެ.
ހަމަ މިނޭވާގައި ފާހަގަ ކޮށްލަންޖެހޭ އަނެއްކަމަކީ މި ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ވައްޓަފާޅިއަށް އަޅުގަނޑުމެން ބަދަލު ގެންނަން
ޖެހިފައިވާކަމެވެ .ޤާއިމު ކުރެވިފައިވާ ޤަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް އަދި ނިޒާމުތަކުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ނުފޫޒުގެ
ބޭނުންކޮށްގެން ކުރިއަށް ދެވިދާނެކަމަށް ދެކޭ ވިސްނުން އަޅުގަނޑުމެން ބަދަލު ކުރަންޖެހެއެވެ .އެހެންކަމުން ،ކޮންމެ ފަރާތަކުންވެސް
އެއްވެސް ކުލައަކަށް ބެލުމެއްނެތި ޔަޤީން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ ޤާއިމު ކުރެވިފައިވާ ޤަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް އަދި ނިޒާމުތަކުގެ ތެރެއިން
ހުއްދަތައް ހޯދުމުގެ ހުރިހާ ފުރުޞަތުތަކެއް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ކަމެވެ .އަދި ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީ ޙާޞިލުކުރުމުގެ ދޮރުތައް ހުޅުވާލެވިފައިވާ
ިސބަތްވުން ނުވަތަ ވަކި ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒު ބޭނުން ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ދިއުން
ކަމެވެ .ވަކި ފަރާތަކަށް ނ ް
އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އާދަކާދަ ކަމުގައި ހަދަންޖެހެއެވެ .އޯގާތެރިކަމާ ހަމަ ހަމަ ކަމާ އިންސާފުގެ މަގަކީ އެއީއެވެ.
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މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާއަށް ބަލާލާއިރު މި ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ  100ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ދާއިރާއިން އަޅުގަނޑުމެން
ޙާޞިލު ކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތަކެއް އެބަ ހުއްޓެވެ .އެތެރޭގެ އުދުހުންތައް އަގުހެޔޮ ކުރުމާއި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމާ ގުޅޭ
ބައެއް ވަޢުދުތަކެވެ .މާލެއާއި ހުޅުލެއަށް ދަތުރު ކުރުން ފަސޭހަ ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ފެރީގެ ދަތުރުތައް ބޭނުންކުރާ ސަރަޙައްދު
ބަދަލުކުރުމާއި ވެލާނާ އެއާޕޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ޕާކިންގ ޒޯނެއް ކަނޑައެޅުމެވެ .މި ހުރިހާ ލަނޑުދަނޑިއެއްވެސް
 100ދުވަސް ހަމަވުމުގެ ކުރީން ޙާޞިލު ކުރެވޭނޭ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން އަޅުގަނޑަށް އެބައޮތެވެ.
އުންމީދުން ފުރިގެންވާ ތިޔާގި ފާގަތި ދިރިއުޅުމެއް ދިވެހިންނަށް ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް އަދުގެ ޒަޢާމަތުން ދަނީ ހިތްވަރާއި ޖޯޝާއެކު
މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ .ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު އަދި ޢާންމުކޮށް ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ފުރިހަމަ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަށް
މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ޚާދިމުންގެ ގޮތުގައި ދިވެހީންނަށް ފޯރުކޮށްދެންޖެހޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިގެންނެވެ .އެހެންކަމުން
ހފެހެއްޓުމެއް ނެތް ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ.
ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް ި
ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ސިނާޢަތް ކުރިއަރައި ފައިދާ އިތުރުވެގެން މިދަނީ ސިނާޢަތުގެ ބައިވެރިންގެ ބޮޑު ޙިއްސާއަކާއެކުގައެވެ .އެހެންކަމުން
އެފަރާތްތަކަށް ވަރަށް އިޚުލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ.
ސަލާމަތީ ގޮތުން އެކަށީގެންވާ މިންގަނޑެއްގައި މިދާއިރާ ދަމަހައްޓައި ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީން
ކުރަމުން ދަނީ ތަޢުރީފު ޙައްޤު މަސައްކަތެކެވެ .އެހެންކަމުން އޮތޯރިޓީގެ އިސްވެރިންނާއި އެންމެހާ މުވައްޒަފުންނަށް ހިތުގެ ފުންމިނުން
ޝުކުރު އަދާ ކުރަމެވެ.
އަޅުގަނޑުމެން ކުރަމުން ގެންދާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އޭވިއޭޝަން ސިނާޢަތް ކުރި އަރުވައި ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ .ރާއްޖެ
ރައްޔިތުންނަށް ޙައްޤުވާ ތަރައްޤީއާއި ތަމައްދުން ގެނެސްދެނޭވީ އެމޭރުމުން މަސައްކަތް ކޮށްގެންނެވެ .އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ މި ދާއިރާ
ތަރައްޤީކޮށްގެން ދިވެހި އިޤްތިޞާދަށް އާރޯކަން ގެނެސްދީ މުޖުތަމަޢަށް އުޖާލާކަން ގެނެސްދިނުމުގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ އަދާކުރަމުން ދާނީ
އުފާވެރިކަމާ ހިނިތުންވުމާއެކުއެވެ .ގަދަ ކީރިތި ވަންތަ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތުގައި ބަރަކާތް ލައްވާ ކާމިޔާބީ
މިންވަރު ކުރައްވާށިއެވެ .އާމީން!
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