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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

 

 މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޖަލްސާ ފެއްޓެވުން.ރައްޔިތުންގެ  .1

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

  ގެ އެޖެންޑާޖަލްސާގެ މިއަދުގެ . މެންބަރުންއިއްޒަތްތެރި  57ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެަވޑަިއގެން ތިއްބެވީ  މި

 .2016/1/1އޖ/ ނަންބަރަކީ

 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  84ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ . 2

ރައްޔިތުންގެ ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވައިދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

 ވުން.ދެންނެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ، މަޖިލީހުގެ ރައީސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަކީ ދިވެހިރާއްޭޖެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ދަންނަވައި ޝުކުރު ދަންނަވަން. މި ޖަލްސާ

ނަ ވަ 16އަށް ިރޢާޔަތްކޮށް، ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ވަނަ މާއްދާ 83ޤާނޫނުއަސާީސގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ވަނަ އަހަުރގެ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ.  2016ން ބޭއްވޭ މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީ

ރައްޔިތުްނެގ  ވަނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން ޮކންމެ އަހަރަކު 84ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ތަމަ ޖަލްސާގައި ޤައުމުގެ ހާލަތު ބަޔާންކޮށްދެއްވަިއ، އަދި ޤައުމުގެ ހާލަތުގެ އިތުރަށް މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ފުރަ

އަށް ފެނިަވޑަިއގަންނަވާ ކަްނތައްތަުކގެ މައްޗަށް އެކުެލވޭ ޖުމްހޫރިއްޔާކުރަްނޖެހޭ ކަމަށް ރައީސުލްރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަަކއި 

އެހެންކަމުން، ަވއިދެްއވަންޖެހިވަަޑއިގަންަނވާ. ލީހަށް އިއްރިޔާސީ ބަޔާނެއް ަރއީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުްނގެ މަޖި

އާ މަތިކުަރއްވާަފއިާވ މި ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާއިން ވަނަ މާއްދާ 84ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާގެ
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އްޒަތްތެރި އި އި ވަަޑއިގެންެދއްިވ ަކމަށް ޓަކަްއޒަތްތެރި މަިޖލީހަށް މި އިމުހިއްމު ވާޖިބު އަާދކުރެްއުވމަށް 

ވަރަށް ރިކަމާއެކު ތަހުނިޔާ ދަންނަވައި ނުހަނު އިޚްލާޞްތެޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް هللا ޢަބްދުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

އްޒަތްތެރި ބޭފުޅުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވައި ޝުކުުރ ދި ވަަޑިއގެންދެްއވި އެންމެހައި އި އަ ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ދަންނަވަން.

ިދވެހިރާއްޭޖެގ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި  ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ވަނަ ައހަރުގެ 2016 ންނަވަން.ދަ

ްއޒަތްތެރި އި ަވއިދެްއވުން އެދިޔާސީބަޔާން ިއއް ރިން ވަނަ ާމއްދާަގއިާވ ގޮުތެގ މަތީ 84ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަާސސީެގ 

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އަރިހު ދަންނަވަން. هللا ދުޢަބްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

 

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، ރިޔާސީބަޔާން هللا ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް ޢަބްދު  .3

 ން:ވު އިއްވެ

 

 ވުން:ވާހަަކދެއްކެ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا ޢަބްދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

حـٰمـن اّللَ  بسـم حيـم الر  ـالة العَـالَِمـين، َرب   ِلل ـهِ  اَلَحْمـد   ،الـر   األنبياء خاتم محـَمد   دناسي   علـى َوالس الم َوالص 

 أجمـعـين. َوَصْحِبـهِ  آلـه َوعلـى والمرسلين،

 

 މެންަބރުން؛ އްޒަތްތެރިއި މަޖިލީހުގެ ރަްއޔިތުންގެ އީސް،ރަ ްއަޒތްތެރިއި މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ
 

 وبـركاتـه، ـهالل   ورحـمــة عليــكم الســ الم

 

 ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ގެންދަީނ، މި އަދާކުރަމުން ާވޖިބު މުގެ ޤާމަ ކަމުގެރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ރާއްޖޭގެ  އަޅުަގނޑު 
 މެންބަރުންނަށް ްއޒަތްތެރިއި ތިޔަ ޔަޤީންކަން  ކަމުގެދަމަހަްއޓައިގެން  ބާރު ނުތަުކގެނޫގާ ޤާނޫނުއަާސސީާއއި މްހޫރިއްޔާގެޖު

 ކަމުގެދަމަހައްޓާނޭ މަތީން މިގޮުތގެ  ކަންކަން މި ވެސް ތާނަގއި އޮތް ކުރިޔަށް އަދި އަުރަވން. ވެސް މިއަދު އަޅުަގނޑު
 އަރުވަން. މެންބަރުންނަށް އްޒަތްތެރިއި  ިތޔަ ޞަތުގައިުފރު މި މިއަދު ވެސް ޔަޤީންކަން

  
 ގޮތެްއަގއި ކުަލގަދަ ވަރަށް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ޔޫބީލް ރަން މިނިވަންކަމުގެ ރާއްޭޖގެ  އަހަރަކީ، ވޭތުވެިދޔަ
 އަހަރު. ފާހަގަކުރެިވގެންދިޔަ

  
 ރައީްސ؛ ްއޒަތްތެރިއި 

  
 ަކންތައް. ެއއް ދޭއަހައްމިްއޔަތު ބޮޑު އެންމެ  ގެސަރުކާރު  ޤާއިމުކުރުމަކީ ންޞާފުއިޢަދުލު ރާއްޖޭަގއި
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 ނައިބު  ންޑާރަބަ ގޮތުން  ކުރުމުގެހަރުދަނާ ިނޒާމު ޢަދުލުގެ މަދަނީ ނިޒާމާއި، ޢަދުުލގެ ޖިނާއީ ރާއްޖޭގެ

 ގިނަ އަހަރު ވޭތުވެދިޔަ ދަށުން ޕްލޭންގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ުދވަހުގެ އަހަރު 5 އެކުލަވައިަލއްވާަފއިވާ މިހާރު  އޮފީހުން
ނޑިަތކެއް ނޑުދަ  .ލުކުރެވިފަސިހާ ވަނީ ލަ

  
 ށްދާއިރާއަކަ އޮތް ލިބިފައި ޤަދަރު އިތުބާރާއި ފުރިހަމަ ރައްޔިތުންގެ ދާއިރާއަީކ، އިންޞާފުގެޢަދުލު

 ޢަދުލުއިންޞާފު ބަލަމުން. ގެންދަނީ މި ންސަރުކާރު ުކރެވޭތޯ ހަލުވިކަމާެއކީ މަސައްކަތްަތއް ކުރަންޖެހޭ ހެދުމަށްޓަކައި
 ޢަމަލުކޮށްގެން. އުސޫލަކުން އެއް ހަމަހަމަކަމާއެކު، ވެސް މެދު  އެންމެންނާ ކުރެވޭނީޤާއިމު

  
 ޖިނާއީ  ހައްަޔރުކުރީމާ، ހިފައި މީހުން ލާފަށްޚި  އަމުރާ ޯކޓުތަުކގެ އަދި ބޭރުން ނޫނުގެ ގާ ރާއްޖޭަގއި،

 އެހެންނަމަވެސް  ފާޅުކުރޭ. އެބަ  ކަންބޮުޑވުން ފަރާތްތަކުން ަބއެއް  އަދަބުދޭތީ، ެއކަމަށް ތެރެއިން ނިޒާމުގެ  ޢަދުލުގެ
 ކަމެއް. ހަލާކުވެގެންދާނެ އިންތައް  މުޖުތަމަޢުގެ ބަިލކަށިވެ، ވެރިކަން ނޫނުގެގާ ހިްނގުމަކީ، އެގޮތަށް ކަންކަންއެ

 ނޫން. ކަމެއް ކުެރވޭނެގަބޫލު ،ހިންގުމަކީ  ކަންކަން އެކަހަލަ

  
 ރައީްސ؛ ްއޒަތްތެރިއި

  
 އިތުރުކޮށް، ފުދުންތެރިކަން އިޤްތިޞާދީ ކަަމކީ، އެއް ދޭ އްމިއްޔަތެ އްއަހަ ބޮޑު އެންމެ ސަރުކާރުން

 ގިނަ ވަރަށް ތަރައްޤީގެ ކާުރގެ ސަރު އަހަރަކީ، ވޭުތެވދިޔަ އެގޮތުން .ންގެނެސްދިނު ހަމަޖެހުން ތިމާޢީއިޖް
 އެތައް  ރައްޔިތުންނަށް އެކު އާ ހަމައެ އަހަރެއް. ހިންގުނު ކަންކޮޅުަތކުަގއި އެކި ރާއްޖޭގެ މަޝްރޫޢުތަކެއް،
 އަހަރެއް. ެއޅުނު ފިޔަވަޅުތަެކއް ހަރުދަނާ ގޮތުން އިްޤތިޞާދީ އަދި މެ. ެވސް އަހަރެއް ލިބިގެންިދޔަ ލުއިފަސޭހަތަކެއް

 ޭޖގެ ރާއް މަޝްރޫޢުތަކެއް ބޭނުންތެރި ގިަނ، ވުރެ އަހަރަށް މިދިޔަ އަހަރަކީ، ވަނަ 2016 މި ފުޅާއެުކ،އިރާދަ ގެهللاމާތް
 އަހަރެއް. ގާނެހިނ ކަްނކޮޅުތަުކގައި އެކި

  
 އަދި އިބިމުގަ ުހރި އިމާރާތް ްސކޫލް ޢަރަބިއްޔާ ކުީރގެ ތެެރއިން ފްލެޓްތަކުގެ މާރާތްކުރަމުންދާއި މާލޭގައި

 ދިރިއުޅެން  މީހުން ތަނުގައި ދެ  މި އަހަރު މި އިރާަދުކރެއްިވއްޔާ ނިންމައި، މަސައްކަތް ފްލެޓްގެ ހަދާ ގާކޮީށގައި
 ފަށާނެ.

  
 ޔުނިުޓގެ ހަުއސިންގ 704 ކުރަމުންގެންދާާމރާތްއި ލޭގައިހުޅުމާ ދަށުން ސިޔާސަުތގެ ގެދޮރުވެިރކުރުވުުމގެ

 ންތިއަށާއިފަ މެދު  އަދި ފަށާނެ. ދިރިއުޅެން މީހުން ނުގައިންތަ ތަ އެ ނިމި، އަހަރު މި އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ  މަސައްކަތް
     .ފަށާފަ ނީވަ މިހާރު މަސަްއކަތްަތއް ގެފްލެޓު  1200 ހަދާ ކުންފުނިތަކުން އަމިއްލަ އަމާޒުކޮށްގެްނ، ފަންތިއަށް މަތީ

  



4 

 

 އްކަތްތައްމަސަ ޔުނިުޓގެ  ހައުސިންގ 10120 ހަމަޖެހިފައިވާ ކުރުމަށްާމރާތްއި ސިޓީގައި ޔޫތު ހުޅުމާލޭ
 ފެށޭނެ. ތެރޭގައި އަހަރުގެ  މި އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ

  
 ޔުނިޓުގެ  ހަުއސިންގ 1500 ފަށާފައިވާ ަދށުން އެހީގެ ލޯނުގެ ބޭންކުގެ ެއގްޒިމް  ަޗއިނާ ،މީގެއިތުރުން

 13524  ލަމުޖު ދަދުތަކާއެކުއަ މިދެންނެވި ނިންމާލެވޭނެ. ހަރުއަ އަންނަ މި އިރާދަުކރެއްިވއްޔާ މަސައްކަތްތައް ޢަމަލީ
 ކުރަން.މީދުއްއު ައޅުަގނޑު ދޭތެރޭގައި ކުެރޭވނެކަމާ ތެރޭަގއި އަހަރުގެ ދެ އޮތް  ކުރިއަށް މާރާތް،އި ފްލެޓް

  
 ރައީްސ؛ ްއޒަތްތެރިއި           

  
 ކަޅުބިލަމަހުގެ  ދިވެހިާރްއޖޭގެ ކުރުމަށާއި،ިއޝްތިހާރު ތަކަށްުރކޭޓުމާ އާ އުފެއްުދންތައް، މަހުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ތަފާތު  ހިންގުނު އަހަރު މިދިޔަ ޓަކައި ދެމެހެއްޓުމަށް ސެޓްފިކެޓް   އެމް.އެްސ.ސީ  ލިބިފައިވާ  މަސްވެރިކަމަށް ދޮށީގެ
 ތުރުން،އި ޓުގެރުކޭމާ ޫޔރަޕް އިތުުރވެ، މާކެަޓކަށް 14 އެކްސްޕޯޓް މަހުގެ މިހާރު ސަބަބުން، މަޝްރޫޢުތަކުގެ

 އިތުރުވަމުން. ދަނީ ިނސްބަތުން ވެސް ދުންތައްއުފެއް މަހުގެ ކުރެވޭއެކްސްޕޯޓު  އެމެރިކާއަށް
 

 ގުޭޅގޮތުން ެގއްލުްނތަކާ ލިބޭ ަދނޑުވެރިންނަށް ސަބަބުން ހާދިސާތަކުގެ ެއކިެއކި ދިމާވާ ގޮތުން ދުރަތީގު
 ގުިޅގެން ކުންފުންޏާ އިންުޝައރެންސް އެލަިއޑް ޓަކަިއ، ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  އެހީތެރިކަން މާލީ ގޮެތްއގައި  ދެމެހެއްޓެނިވި

ނޑުވެރިންނަށް މިހާރު  .ތަޢާރުފްކުރެވިފަ ވަނީ ސްކީމެއް އިްނޝުއަރެންސް ދަ

  
 ރައީްސ؛ ްއޒަތްތެރިއި         

  
 އަހަރު  ވަނަ 2015 އަމާޒުކޮށްގެން، ތަމްރީނަށް ތަޢުލީމާއި ތަރުބަވީ ބޭނުންވާ މުޖްތަމަޢަކަށް ތަހުޒީބީ

 ބައެއްގެ  ތަޢުލީމުގެ ރަސްމީ ،ތަޢުލީމް ޕްރީސްކޫލް މަކީ،ކަ މުއްމުހި އެންމެ ތެރެއިން ކަތްތަުކގެމަސައް  ކުރެވުނު
ނޑައަަޅއި، ގޮތުަގއި  18 މުރުންއު ެއކު،އާހަމައެ ފެށުން. ދޭން ތަޢުލީމް ތަކުގެޕްރީސްކޫލް  ސްކޫލްތަކުން ސަުރާކރުގެ ކަ
 ހުރިހާ  ގެރާއްޖޭ ތަޢުލީމު ސްކޫލް  އަހަރު ދެ އިތުރު ފަހު، ތަޢުލީމަށް ގ10ެ ްގރޭޑް ނުވަތަ ވަންދެން އަހަރު

 ހިލޭ  އަހަރުގެ 14 ވެގެންދާނީ، ރާއްޖެ ބަދަލާއެކު މި .ފަށާފަ ވަނީ މި މަސައްކަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ހިލޭ ދަރިވަރުންނަށް
 ޤައުމަށް. ފުރަތަމަ އްދުގެހަސަރަ މި ފޯރުކޮށްދެވޭ ތަޢުލީމު ސްކޫލް

  
 48 ރާއްޖޭގެ މިހާރު ދަށުން އްކަތްތަުކގެމަސަ ކުެރވެމުންދާ ފުޅާކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި ތަޢުލީމު އިސްލާމީ ރަބިއަ
ނުޑގެ ީޓަޗރުންގެ އެކުަލަވއިލެވުނު އަލަށް .ކިަޔވައިދެމުން ގެންދަނީ މި  ޢަރަބިބަސް ސްކޫލެްއގައި  ދަށުން، އޮިނގަ
 އެ  ނިމުނުއިރު، އަހަރު މިދިޔަ ގެނެވި، ބަދަލުތަކެއް ހެޔޮ ތެރޭަގއި އަހަރުގެ މިދިޔަ މުސާރައަށް ޓީޗަރުންގެ
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ނޑު   ޑިގްރީ  ޓީޗަރުން އަދި .ތަމްރީނުކުެރވިފަ ވަނީ ޓީޗަރުން ހުރިހާ  ފެންވަރަށް ޑިޕްލޮމާ ދަށްވެެގން ދަށުން ގެއޮނިގަ
 ފެށިެގންދާނެ. ިމއަހަރު އިާރދަކުރެއްިވއްޔާ މަޝްރޫޢެއް ދުވަހުގެ ައހަރު 10 ގެންދިޔުމުގެ ފެންވަރަށް

  
ނިޑއަ މުއްމުހި ެއންމެ ދާއިރާގެ ތަޢުލީމީ           ނޑުދަ  18 މުރުންއު ބާކީުނޮކށް، ުކއްޖަކު ެއއްެވސް ީކ،ލަ

 ލިބެންދެން  ޤާބިލުކަމެއް ފަދަ އަދާކުރެވޭނޭ ވަޒީފާ ނުކުމެ ބާޒާރަށް ަވޒީފާގެ ކުއްޖަކަށް އެ ނުވަތަ ވަންދެން އަހަރު
 ގެންގުޅުން. ގިންތިެއއްަގއި ނުވަތަ ހަރުފަތެއްަގއި ކޮންމެވެސް ތަޢުލީމުގެ

  
ނަޑއަޅާފަ ވަނީ ޑަބްލިޔޫ.ެއޗް.ޯއއިން ކަަމށް އުެމއްޤަ ަނއްތައިެލވިފަިއވާ މެލޭރިޔާ ދިވެހިރާއްޖެއަީކ،  އަދި  .ކަ

 ބޮޑު  ވަރަށް ލިބުނު ރާްއޖެއަށް ދާއިރާއިން ޞިއްޙީ މިއީ .ވަނީ އިހަވާލުކޮށްފަ އަަހރު މިދިޔަ ލިޔުން ކަމުގެއެ
 ސްޕެޝަލިސްޓުންގެ  ސުޕަރ ޓުންނާއި ސްޕެޝަލިސް މެދުެވރިކޮށް އާސަންދަ ެއންސްޕާއާއި އެުކ،އާހަމައެ ކާމިޔާބީެއއް.

 ފަރުވާދީފަިއވޭ. ބަލައި ީމހުން ގިނަ ވުރެ  އަށް 6000 ފޯރުކޮްށދީ، އަހަރު މިދިޔަ ައތޮޅަކަށް ހުރިހާ ރާއްޖޭގެ ޚިދުމަތް،
 ކުން ބޭސްފިހާރަތަ މި މެދުވެރިކޮށް އާސަންދަ ޤާއިމުކޮްށ، ބޭސްފިހާރަަތއް ެއސް.ޓީ.އޯ.ގެ ރަށެއްަގއި ހުރިހާ ރާއްޭޖގެ އަދި

 ްއ.އެރުންތަކުރި ބޮޑެތި ލިބުނު ދާއިާރއަށް ޞިއްޙީ ކަންކަމަކީ މި .ފެށިފަ ވަނީ ދޫކުރަން ބޭސް ހިލޭ ރައްޔިތުންނަށް

  
ނޑި ބަލިތަކަށް ހިތުގެ އަދި ކިޑްނީ ކެންސަރާއި  ބޭސްފަރުވާކުރަންޖެހޭ  މުއްދަތަކަށް ދިގު މެދުނުކެ

 ވަނީ ގޮތް ލިބޭނެ ފަރުވާ ގޮތެްއގައި  ދާއިމީ ދަށުން، ުމގެ ނިޒާ އިންޝުއަރެންސް ޞިއްޙީ އިޖްތިމާޢީ މީހުންނަށް،
 ލިަވރު  މީހެއްގެ 5 ބަދަލުކޮށް، ކިޑްނީ މީހެއްގެ 23 މިހާތަނަށް ހަމައެއާެއކު، އަދި .ހަމަޖައްސައިދެވިފަ
 ޕިޓަލަކުންސްހޮ 31 ބޭރުގެ  ރާއްޖެއިން މަތްތަކަށްޚިދު ޞިއްޙީ ނުހުންނަ ލިބެން އިންާރއްޖެ އަދި ބަދަލުކޮށްދެވިފަިއވޭ.

 ގެންދެވޭ.ދެމުން ޚިދްމަތް އާސަންދަިއގެ ހުސްނުވާ

  
 ައއި.ޖީ.އެމް.އެޗް.ަގއި ތެރޭަގއި އަހަރުގެ މި އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ  ކެތްލެބެއް ރަނގަޅު  ފެންވަރު ހަމައެއާެއކު

 ސްޕެޝަލިސްޓް  ސުޕަރ ާޚްއޞަ މައްސަލަތަކަށް ކިޑްނީގެ  މައްސަލަަތކާއި ނިޒާމުގެ ުކޑަކަުމދާ އަދި ޤާއިމުކުރެވޭނެ.
 ިކޑްނީ  ރާއްޖޭަގއި އަދި ޤާއިުމކުރެވޭނެ. ތެރޭަގއި އަހަުރގެ މި އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ވެސް ސެންޓަރެއް ކިޑްނީ

 ލިބިގެންދާނެ. ސެންަޓރުން މި އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ޚިދްމަތް، ޓްރާންސްޕްލާންޓްގެ
 

 ރައީްސ؛ ްއޒަތްތެރިއި

  
 ޓަކައި ދެނެގަތުމަށް ފުރްޞަތުތައް ގޮންޖެހުންތަކާއި ހުރި ވުމަށްބާރުވެރިކުރު އަންހެނުން ގޮތުން އިޤްތިޞާދީ

 މި  ވިމެން[ އޮފް އެމްޕަަވރމަންޓް ކްއިކޮނޮމި ފޮރ ]ކައުންިސލް ހިމަނައިގެން، ތަޖުރިބާކާުރން ާދއިރާތަުކގެ އެކި
 .ފަށާފަ ވަނީ މިހާރު މަސަްއަކތްތައް ކައުންސިްލގެ އެކުަލަވއިލައި، ަކއުންސިލެއް ނަމުގައި
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 ނިސްބަތާއި، ހިނގަމުންދާ ޢަމަލުތައް އެފަދަ މިންވަރާއި ފެތުރިފައިވާ ރާއްޖޭަގއި ޢަމަލުތައް އަިނޔާގެ ގެވެށި
 ހޯދައި، ހިސާބުތައްތަފާސް ހޯދަންޖެހޭ  ރާސާތައްކޮށް،ދި ކުރަންޖެހޭ ގުޅޭގޮތުން ވަްށޓަފާޅިއާ އަދި ޒާތާިއ، ސަބަބާއި،
 އަޅަމުން. ދަނީގެން މި ސަރުާކރުން ފިޔަވަޅުަތއް އަޅަންޖެހޭ

  
 ގިނަ  ޓަކައި ބާުރވެރިކުުރވުމަށް ޒުވާނުން ވުމާެއކު، ކަމަށް ުޒވާނުން ހަކަަތއަކީ، އުފެއްދުންތެރި ރާއްޖޭގެ

 ހޯދައިދިނުމަށާއި، ޞަތުތައްފުރު ވަޒީާފގެ ޒުވާނުންނަށް ޖޭގެރާއް މިގޮތުން، ކުރަމުން. ގެންދަނީ މި މަސައްކަތްތަެކއް
 ަވޒީާފގެ  އަދި .ހިންގިފަ ަވނީ ތައްޕްރޮގްރާމު ތަމްރީނު އެިކއެކި  ރުއަހަ ވޭތުވެިދޔަ ށްުޒވާނުންނަ ބޭނުންވާ  ވަޒީފާ

 މަޢުލޫމާތު  ވަޒީާފގެ ހޯދައިދީ، ވަޒީފާ ުޒވާނުންނަށް މެދުވެިރކޮށް، ޑޭޓާބޭސް އެކުަލވަިއލެވިފަިއވާ ނަމުގައި ދަފްތަރުގެ
 ކުރަމުން. ދަނީ މި މިހާރުވެސް މަސަްއކަތް ގެފޯރުވައިދިނުމު

  
 ނިފަހަރަށް ދޯ އަދި ބަނުމަށާއި، ަމސްދޯނިފަހަރު އިތުރުކުރުމަާށއި، އޮިޑވެރިން މަްސވެރިންނާއި ޒުވާން

 ލޯނު ކުިރއަްށގެންދާ މަޤްޞަދުގައި އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ޮގތުން މާލީ ހޯދުމުގައި ަވސީލަތްތައް ޒަމާނީ އިންޖީނާއި ބޭނުންވާ
 .ދޫކުރެވިފަ ވަނީ އަހަރު މިދިޔަ ލޯނު ރުފިާޔގެ ންމިލިއަ 7.7 ފަރާތަކަށް، 13 ދަށުން ޕްރޮގްރާމުގެ

 
ނޑުވެިރކަމަކީ  ިއގެންހަބަ ފިޔަަވްއސަކަށް ދެ ޓަކައި ހެދުމަށް ޞިނާޢަތަކަށް ޝައުޤުވެިރވާ ުޒވާނުން ދަ

 .ދޫކުރެވިފަ ވަނީ މިހާރު ލޯނު ރުފިޔާގެ މިލިއަން 5.7 ލަޖުމު ފަރާތަކަށް 84 ދަށުން، ޕްރޮގްރާމުގެ ލޯނު ހިންގާ

  
 25.5 ގޮތުަގއި ލޯނުގެ  ިވޔަފާރިއަކަށް 34 ނަމުަގއި ]ގެޓްސެޓް[ގެ އުފެްއދުމަށް ވިޔަފާރިވެރިން ޒުވާން 

ނަޑއެޅި، ރުފިޔާ މިލިއަން  ހިނގަމުން. ދަނީ މިހާރު މަސައްކަތްތައް އިދާރީ ކުރަންޖެހޭ ދޫކުރުމަށް ލޯނުތައް އެ ކަ
 އެހީަގއި ގެއައި.ޑީ.ބީ  މީގެިއތުރުން، ވޭނެ.ދޫކުރެ ފަރާތްތަކަށް އެ ލޯނުތައް އެ ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  މި އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ

 ދަނީ މިހާރު ހުށަހެޅުންތައް ެއކަމުގެ  ކުެރވި،އިޢުލާން ސްީކމެއް ރުފިާޔގެ މިލިއަން 30  ނަމުަގއި މަދަދު[ގެ ]ފަސޭހަ
 ދާއިާރގައި  ޔަފާީރގެވި އިޢުލާނުކޮށް، އަހަރު މި ބުރެއް ވަނަދެ ޕްރޮގްރާމުގެ ެގްޓސެޓް އަދި .ދިރާސާކުރެވެމުން

 ސްކީމެއް ރުފިޔާގެ މިލިއަން 40 ުޒވާނުންނަށް ޝަުއޤުވެރިވާ ވަނުމަށް ދާއިރާއަށް ވިޔަފާީރގެ  އަދި ރަކާތްތެރިވާހަ
 ހުޅުވިގެންދާނެ. އަހަރު މި އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ

  
ނޑު  ސަރުކާރުގެ    ރާއްޭޖގެ އަދި ން.ޤާއިމުކޮށްދިނު އަަމންއަމާންކަން ރާއްޭޖގައި އަާމޒަކީ، އަެނއް މަިއގަ
 ބެލެހެއްޓުުމގައި  ވެށި ުކށުގެ އަހަރަީކ، މިދިޔަ ެއގޮތުން، ތަނަވަސްކޮށްދިނުން. މާޙަުއލެއް އަމާން ރައްޔިތުންނަށް
 އަހަރަށް ވަނަ 2014 މަސަްއކަތުން ކުރި ގުޅިގެން ރައްޔިތުން ފުލުހުންނާއި އަހަރެއް. ހާސިލުކުެރވުނު  ކާމިޔާބީތަކެއް

ނަޑކަށް މައްސަަލތައް ކަުމގެއްވަ ހުށަހެޅުނު ރުއަހަ ވަނަ 2015 ވުރެ  ފޭރުމުގެ ވަނީ. މަދުކުރެވިފައި 22% ގާްތގަ
 ކުށް ވަނީ. މަދުކުެރވިފައި 12% ގާތްަގނޑަކަށް  މަްއސަލަތައް މާރާމާރީގެ  ވަނީ. މަދުކުެރވިފައި 12% މައްސަލަތައް
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 8% ނިސްބަތް، ުކަޑކުދިންގެ އަރައިގަންނަ ކުށަށް ަވނީ. ދަށްކުރެވިަފއި 21% ނިސްބަތް، މީހުންގެ ތަކުރާރުކުރާ
 ވަނީ. ދަށްކުރެވިފައި

  
 ރައީްސ؛ ްއޒަތްތެރިއި  

  
 ފަސޭހަކަމާއެކު މުންނަށްއްއާ ނެތި ދަތިކަމެއް އެއްވެސް ބޯފެން ސާފު ލިބެމުންދާ އްދަށްހަސަރަ މާލެ  
 ޢަމަލީ ޤާއިމުކުރުމުގެ  ޕްާލންޓް ންފެ ދެ އާ  އްދެްއގައި ހަ ސަރަ ދެ މާލޭގެ ހޯދައިދިނުމަށް ޔަޤީންކަން  ލިބޭނެކަމުގެ
 ގުޅިގެން ވަޢުދާ ސާފުބޯފެން[ ]އެންމެނަށް ފަށާނެ. އަވަހަށް ވަރަށް އަހަރު މި އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ މަސައްކަތް،
 ޤާއިމުކޮށް، ނިޒާމު ފެނުގެ ރަށެއްގެ ދިހަ އަހަރު ވަނަ 2015 ަގއިތެރޭ މަސައްކަތްތަުކގެ ގެންދާކުރިއަށް ސަރުކާރުން

 ކުރިއަށްދާނެ. ަމރްޙަލާތަކުގައި އެކި މަޝްރޫޢު، ނިޒާމުގެ ފެނުގެ  ރަެށއްަގއި 37 މިއަހަރު އަދި ރުކޮށްދެވިފައިވޭ.ފޯ ފެން

                                     
 ތެރެއިން  މަސައްކަްތތަކުގެ ކުރިއަށްގެންދާ ސަރުކާރުން ޤާއިމުކުރުމަށް ޚިދުމަތް ނަރުދަމާގެ އެކަީށގެންވާ 

 ރަށެްއަގއި  22 އަހަރު ަވނަ 2015 އަދި ޤާއިމުކޮށްދެވިފައިޭވ. ނިޒާމު  ނަރުދަމާގެ ރަށެއްގައި  10 ރުއަހަ މިދިޔަ
 އެކި  ަތއްމަސައްކަތް މާކުރުމުގެފަރު ނިޒާމު ނަރުދަމާ ރަށެްއގެ 42 ފަށަިއ، މަސައްކަތް ޢަމަލީ ނިޒާމުގެ ނަރުދަމާ

 .ޔަކުިރއަށްދި ޙަލާގައިމަރު
 

ނޑުދޮށް ރަށެްއގެ 13 ގޮތުން، ުކރުމުގެަޙއްލު މައްސަލަ ރަށްގިރުމުގެ  މިހާރު މަސައްކަތް ކުރުުމގެމާޔަތްހި ގޮ
ނޑުދޮށް ރަށެއްގެ 12 އަދި އެބަދޭ. ހިނގަމުން  އަހަރު  މި އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މަޝްރޫޢެއް އާ ކުރުމުގެމާަޔތްހި ގޮ
 ކުރިއަށްދާނެ. ފެށިގެން

  
 ފުންކޮށް، ބަނދަރު ްއގެރަށެ 9 އަދި އިވޭ.ފަންމާ ނި ހަދައި ބަނދަރު އްގެރަށެ 9 އަހަރު ވަނަ 2015

 ނދަރުތަުކގެ ބަ އެ ސޮއިކޮްށ، މަޝްރޫޢެއްަގއި 51 ހެދުމުގެބަނދަރު ކަންކޮޅުަތކުަގއި ެއކި ރާއްޭޖގެ ފައިވޭ.ށްމަރާމާތުކޮ
 ހިނގަމުން. ދަނީ މިހާރު ަގއި ޙަލާރުމަ އެކި މަސައްކަތް،

  
 ހިއްކާަފިއވާ  ހިއްކައި، ންބި ރަށެްއގެ 7 ތުްނ،ގޮ އިތުރުކުރުމުގެ މުއްސަނދިކަން ބިމުގެ ރަށްރަށުގެ

 ވަނީ މަޝްރޫުޢގައި ހިއްކުމުގެ ބިން ރަށެްއގެ 3 އިތުރު ކުެރވެމުން. ދަނީ މަސައްކަތް ކުރުމުގެމާޔަތްހި އްދުހަސަރަ
 .ސޮއިކުރެވިފަ މިހާރު

  
 ވަނީ  މިހާރު ކަތްމަަސއް  ރަށުގެ 8 ސޮއިކޮްށ، އެއްބަްސވުމުަގއި މަސައްކަުތގެ މަގުހެދުމުގެ  ރަށެްއގެ 20

 އިތުރު ކޯޕަރޭޝަނަށް ިޑވެލޮޕްމަންޓް ރޯޑް މޯލްޑިވްސް ތެރޭގައި  މަހުގެ މާރިޗު އަންނަ މި  .ފަށާފަ ގޮތުން ޢަމަލީ
 .ނިންމާފަ ވަނީ ސަރުކާުރން ދޭންހޯދައި ވަސީލަތް
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 ބޭނުންކުރަން ުގގެމަ އެ ނިމި، ތެރޭގައި ައހަރުގެ މި އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މަސަްއކަތް ބޮޑުމަގުގެ ހައްދުންމަތީ

 ފެށޭނެ.

  
 ރަނގަޅު  އެކަީށގެންވާ ޚިދުމަތް ނިޒާމުގެ ދަތުރުފަތުރުގެ މުާއއް އްދުަތކުަގއިހަސަރަ ެއކި ރާއްޖޭގެ

 ހުރިހާ  އި،ތާނގަ  މެދެއްހާ އަހަރުގެ  މި އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ބަހާލެިވ، އްަދކަށްހަސަރަ 7 ޓަަކއި ދިނުމަށް ފެންވަރަކަށް
 ލިިބގެންދާނެ. ގޮތެްއގައި ދާއިމީ މަތްތައްޚިދު މި އްދަކަށްހަސަރަ

  
 ރައީްސ؛ ްއޒަތްތެރިއި

  
 މި  އަދި .ަގއި 4.8% ވަނީ މި ލަފާކުރެވިފައި ކަމަށް  ހުންނާނެ ދުވެލި އިޤްިތޞާދީ ރާއްޖޭގެ އަހަރު މިދިޔަ

 ވަނަ 2014 .ލަފާކުރެވޭ ކަަމށް ކުިރއަރާނެ އަށް 6.4% ުދވެލި އިޤްތިޞާދީ ރާއްޖޭގެ އަހަރު ވަނަ 2016 އަހަރު،
 ރޭޓް  އިންފްލޭޝަން ރާއްޖޭގެ ައޅައިބަލާއިުރ، ނިޔަލަށް މަހުގެ  ނޮވެންބަރު އަހަރުގެ  ވަނަ  2015 އަދި އަހަރާއި

 ގައި. 1.54% ހުރީ

  
 ރިކާއެމެ މިލިއަން 567 ހުރީ ރިޒަރވް ރަސްމީ ރާއްޖޭގެ ނިޔަލަށް މަހުގެ ނޮވެންަބރު އަހަރުގެ ވަނަ 2015

 ކަމަށް  ހުންނާނެ ޑޮލަރު އެމެރިކާ  މިލިއަން 644 ރިޒަރވް ރަސްމީ ނިމޭއިރު ހަރުއަ  ވަނަ 8 އަދި ޑޮލަރުަގއި.
 ކުެރވޭ.އަންދާޒާ

  
 ޚާއްަޞކޮށް، ؛ޙައްޤުަތއް ޑިޕޮސިޓަރުންގެ އަދި ޓަކައި ދެމެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހުން ނިޒާމުގެ މާލީ ރާއްޖޭގެ

 ވަނީ އަހަރު މިދިޔަ  ސްކީމެއް އިންުޝއަރަންސް ޒިޓް ޑިޕޮ ޓަަކއި  ހިމާޔަތްކޮށްދިނުމަށް ަޙއްޤުަތއް ޑިޕޮސިޓަރުްނގެ ކުދި
 .ޤާއިމުކުރެވިފަ

  
 ޓަކައި މަގުފަހިކުރުމަށް އިތުރުކުރުމަށް ލޯނު ދޫކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަމިއްލަ ތަުކންބޭންކު އަހަރަކީ ވޭތުވެިދޔަ

 އަހަރެއް. ިތރިކުރެވިފަިއވާ ށްއަ 10% ންއި 20% ރިކްޔަރމަންޓް ރިޒަރވް މިނިމަމް

  
 ރައީްސ؛ ތްތެރިްއޒައި

  
 .ހާސިލުކޮށްފަ ކާމިޔާބީަތެކއް ވޭ ފާހަަގކުރެ ވަނީ އަހަރު  ވޭުތވެދިޔަ ރާއްޖެ، ެވސް ާދއިރާއިން  ފަތުރުވެރިކަމުގެ

 ހާސް  އެއް ދާއިރާއިން މި އަހަރު  މިދިޔަ އަދި ޒިާޔރަތްކުރި. ފަތުރުވެރިން މިލިއަން 1.23 ރާއްޖެއަށް  އަހަރު މިދިޔަ
 ބިންހިއްކުމުގެ  އަދި އުފެއްުދމަށާއި، ރަށް ފަޅުތަކުގައި ބޮޑެތި ހެދުމަށް ރިޒޯޓް މައެއާެއކު،ހަ .ފަވިކުރެއިތުރު ވަނީ އެނދު
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 ދަްއކައި  ވަނީ މިހާރު ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ގަތުމަށް ްޑރެޖަރ ހޮޕަރ ޓަކައި  އަަވސްކުރުމަށް ނިންމުން މަޝްރޫޢުތައް
ނޑުމެންނާއަޅު  ފަހުކޮޅު އަހަރު މި ޮގތުގައި ކުރެވޭއިންތިޒާރު ނިންމާފަ.  އަންނާނެ. ޑްެރޖަރ މި ށްއަހަމަ ގަ

  
 ކުރަމުން މަސައްަކތްތަކެއް ގިނަގުނަ ސަރުކާރުން ކުރުމަށްތަރައްޤީ ޞިނާޢަތު މި  ރިއަުރވައިކު ފަތުރުވެރިކަން

ނޑިނޭޅި ށްއިނދަޖައްަސއިލުމަ ފަތުުރެވރިކަން ގެއްލުންދީ، ފަތުުރެވރިކަމަށް ާރއްޖޭގެ ގެންދާއިރު،  ަޔކުބަ ިދވެހިންގެ ކެ
 ހުއްޓުމެއް މިކަމަށް ނެތް. ދެންނެޭވކަށް  ކޭޔެައސަރުނުކުރެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ަސބަބުން، މަސައްކަތުގެ ކުރަމުންދާ
 އެ  އެހެންނަމަވެސް ފާސްކޮށްދެއްވާފަ. ނޫނެއްގާ ވަނީ މަޖިލީހުން އްޒަތްތެރިއި މި  އަހަރު މިދިޔަ ގޮތުން ގެނައުުމގެ

 ފަރާތްޕުޅުން  ނައިބުގެ ބަންޑާރަ ދައުލަުތގެ މައްސަލަތަކެއް ހުރި ންޙައްލުކުރަ ގޮތުން  ނޫނީގާ ނޫނުަގއި،ގާ
 .ފޮނުވާފަ ވާނީ ބިލު މި  މަޖިލީހަށް ޢިއްޒަތްެތރި ވިސްނާަވޑަިއގަތުމަށް އަލުން ފާހަގަކުރަްއވާފަިއވާތީ،

  
 ންދާތީ،ުކރަމުންގެމަސައްކަތް  ފަރާތްތަކުން ެއކި ދަތިކުރުމަށް ރާއްޖެއަށް ކިލަނބުކޮްށ، ނަން ރާއްޖޭގެ

 އަދަެދއްގެ  ގިނަ ޓަކައި ކުުރމަށްރަނގަޅު  ތަޞަްއވުރު ާރއްޖޭގެ އިދުނިޔޭގަ ބޭރު ސާފުކޮްށދީ، ޙަޤީޤަތް ކަންކަމުގެ
 .މަޖުބޫރުވެފަ ވަނީ ސަރުކާރަށް ހޭދަކުރަން ަވގުތު ފައިސާާއއި

  
 ތަކެއް ކީމުސް ލޯނު  ޚާއްަޞކުރެިވގެން ވިޔަފާރިަތކަށް ފަންތީގެ މެދު އަދި  ކުދި އަހަރަކީ މިދިޔަ 

 ހިންަގއި، ސްކީމެއް ނުލޯ ުލއި ރުފިާޔގެ މިލިއަން 23 ދަުށން އެހީގެ އޭ.ޑީ.ބީ.ގެ އެޮގތުން، އަހަރެއް. ނުކުރެވުތަޢާރުފު
 ލޯނު 40% މީގެތެރެއިން .ނިންމާފަ ދޫކޮށް ވަނީ ލޯނު އަހަރު މިދިޔަ ިވޔަފާރިއަކަށް 96 ދަށުން ގެސްކީމު މި

 އަންހެނުންނަށް. ށާއިުޒވާނުންނަ ވަނީ ޚާއްޞަކުެރވިފައި

  
 ރައީްސ؛ ްއޒަތްތެރިއި

  
 ފަރާތްތަކާއި، ޚިޔާނާތްތެރިވެަފިއވާ ފަރާތްތަކާއި، އިހުމާލުވެފަިއވާ ފައިސާއަށް މުދަލަށާއި ދައުލަތުގެ

 ުކގެ އަހަރުތަ ވޭތުވެދިޔަ ގުޭޅޮގތުން ފަރާތްތަކާ ފައިވާހިންގާ ޢަމަލު ކޮރަޕްޝަންގެ ގުިޅގެން ފައިސާއާ މުދަލާއި ދައުލަތުގެ
 އެަފދަ  އަލީަގއި ރިޕޯޓްތަކުގެ ނެރެފައިވާ އޮފީހުން ޖެނެރަލްގެ ޮއޑިޓަރ ކޮމިޝަނާއި ކޮރަޕްޝަން-އެންޓި  ތެރޭގަިއ،

 ބަންޑާރަ އަހަރު މި މަަސއްކަތް، ހޯދުމުގެ ފައިސާ ލިެބންވާ ދައުލަތަށް ގުިޅގެން ޢަމަުލތަކާ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން
   ފަށްޓަވާނެ. ނައިބު

  
 އްދުގެ ހަސަރަ މި މިިނވަންކަމާއި ރާއްޖޭގެ މަޤްޞަދަކީ މުއްމުހި އެންމެ ސިޔާސަުތގެ  ޚާރިޖީ ރާއްޖޭގެ

 ކާަޤއުމުތަ ހެޮޔއެދޭ ާރއްޖެއަށް އަދި ކުިރއެުރވުން. މާޔަތްކޮށްހި ިސޔާދަތު ަޤއުމީ ރާއްޖޭގެ ަޓއި،ދަމަހައް ރައްކާތެރިކަން
 ދެމެހެއްޓުމަށް  ރާމްއިޙްތި ޤައުމުތަކުގެ  އެހެން ވާލިބިފައި ރާއްޖެއަށް އަދި ށް،ބަދަހިކޮ އިތުރަށް ގުޅުން

 ދިނުމުގެ ޞަތުފުރު ފަރާްތތަކަށް ބޭުރގެ ނުމަށްވަ ތެެރއަށް ކަންތައްތަުކގެ ދާޚިލީ ާރއްޖޭގެ  ކުރުާމއި،މަސައްކަތް
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 ނަލްއަްޤވާމީ ަބއި ީމގެއިތުރުން، ކުރުން.މަސައްކަތް ރުމަށްޙައްުލކު  ަތއްމައްސަލަ ުގޅިގެން ފަރާތްތަކާ އެ ބަދަލުގައި،
 ރާއްޖެ ،އެގޮތުން ހެދުން. ޤައުމަަކށް އިޙްތިރާމްކުރާ ޙައްުޤތަކަށް އެ ާރއްޖެއަކީ ކުިރއެުރވުމާއި، ޙައްޤުތައް އިންސާނީ

 ކުރަންޖެހޭ  ރާއްޖެއިން ދަށުން މުޢާހަދާތަކުގެ ބެހޭ ޙައްޤުަތކާ  އިންސާނީ ބައިނަްލއަްޤވާމީ ބައިވެިރވެފަިއވާ
 ބާރުއެޅުން. ނެގުމަށް ންމާތައްޒި  ނަގަންޖެހޭ ކަންތައްތަާކއި،

  
 ދަފަ ފަޚުރުވެރިވާ ދިވެހިން ވަނީ ދިވެހިރާއްޖެ ދާއިރާގައި  ޚާރިޖީ ވަނައަހަރު، 2015 ާވގިފުޅާެއކު، ގެهللاމާތް
 .ކޮށްދީފަމަތިވެރި ަޝރަފު ރާއިޤަދަ ޤައުމުގެ ދިވެހި ދަމަހައްޓައި، ނަން ރީތި ރާއްޖޭގެ .ހާސިުލކޮށްފަ ކާމިޔާބީތަކެއް

  
 ކުރެވޭނެލުހާސި ފައިދާތަެކއް  ބޮޑެތި ކުންރޮނގުތަ އެިކއެކި ާރްއޖެއަށް އަހަރަކީ ވޭތުވެިދޔަ
 ގްލަދޭޝް،ބަނ ޕާކިސްތާން، ޖަޕާން، ަޗއިނާ، އިންޑިާއ، މިގޮތުން، އަހަރެއް. ސޮިއުކރެވުނު އެއްބަްސވުންތަެކއްަގއި

 ހަމައެއާެއކު، އަދި .ފެށިފަ ތަންފީުޒކުަރން ިއކުރެވިސޮ ގައިއެއްބަްސވުންތަކު  ެއކި ވަނީ އެކީ  ފަލަސްތީނާ އަދި ނޭޕާލް
 އެއްބަސްވުުމގައި  ބެހޭ ދާއިރާތަކާ ދޭނެ އެހީ އިންއ.ދ. ތަރައްީޤއަށް  ރާއްޖޭގެ ިއ،ތެރޭގަ އަހަރުގެ 5 އޮތް ކުރިއަށް
 .ޮސއިކުެރވިފަ ވަނީ ވެސް

  
 ރައީްސ؛ ްއޒަތްތެރިއި 

  
ނިޑއަކީ، މުއްމުހި އެންމެ ސަރުކާރުގެ  ނޑުދަ  ށުންދަ ނޫނުައސާސީގެޤާ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ާރއްޖޭގެ  ލަ

 އާއެުކ،ހަމައެ ދެމިތިބުން. ިދވެހިން ގޮތުަގއި ބައެްއގެ އިޙްތިރާމްުކރާ ބޯލަނބައި ފުރިހަމައަށް ނޫނުތަކަށް ގާ ފައިވާހަދާ
 ގޮުތަގއި  ޤައުެމއްގެ  ރައްކާތެިރވެފަިއވާ އިން ވަބާ މަސްތުާވތަކެތީގެ އަދި މަދު، ުކށްތައް ޢީޖިނާ ބޮޑެތި ރާއްޖެއަކީ 

 އަމިއްަލވަންތަ ލިބިފައިވާ، އިޙްތިރާމް ެވސް ޤައުމުތަކުގެ އެހެން ދުނިޔޭގެ ޖެއަކީދިވެހިރާއް އަދި ދެމެހެއްޓުން.
ނޑިތައް މި އެހެންކަމުން، ދެމެހެއްޓުން. ަޓކައި އަބަދަށް ގޮުތގައި  ޤައުމެްއގެ ނޑުދަ  ންޖެހޭކުރަ ޓަކައި ހާސިުލކުރުމަށް ލަ

 މެންބަރުންގެ  ްއޒަތްތެރިއި ިތޔަ ކުރުުމގައި މިގޮތަށް ތައްކަންތައް އެންމެހައި މި ުކރަމުން. ގެންދަނީ މި ކަންތައްތައް
 އޮތް  ހިުތގައި އަޅުަގނުޑގެ ޔަޤީންކަން ފުރިހަމަ ލިބޭނެކަމުގެ ސަރުކާރަށް ެއހީތެރިކަން އެއްބާރުލެްއވުމާއި ފުރިހަމަ
 ދަންނަވަން. ވާހަކަ

  
 ަތއުފީޤު ހެޔޮ މުގެދެމިތިބު ސާބިތުކަމާެއކު  ޢަޤީދާގައި  މަތިވެރި  އިސްލާމްދީނުގެ  މާތްެވގެންވާ  ،هللاމާތް        

 ބަރަކާތް  ަގއިތުމަސައްކަ ގެންދާ މި ކުރަމުން ގެންދިޔުމަށް ކުރިއަށް  ާރއްޖެ މަުގގައި ތަރަްއޤީގެ ދެއްވާށި! ނަށްމެންއަޅަ

 އާމީން. ލަހައްޓަވާށި! އަބަދަށްމެ ޤައުމު މި މަސަލަސްކަންމަތީޙަޞުލް އަމަންއަމާންކަމާއި ލައްވާށި!

 

 هوبـركات الل ـه ورحـمــة عليــكم والســ الم
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 މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޖަލްސާ ނިންމެވުން.ރައްޔިތުންގެ . 4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކަމާއެކު ުޝކުރު ޤައްޔޫމަށް ިއޚްލާޞްތެރިޔާމީން ޢަބްދުލްهللا ްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫިރއްޔާ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއި

އްޒަތްތެރި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެންމެ އިްއވެވި ިރޔާސީ ބަޔާނާ ގުިޅގެން އިލީހަށް އިއްޒަތްތެރި މަޖިދަންނަވަން. މި 

މަޖިލީހުގެ ދައުރު ފުރިހަމައަށް  އެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުން

މުއައްސަސާަތކާ ގުޭޅގޮތުްނ  އެކިއެކި  ދައުލަތުގެދާކުރަމުން ގެންދާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަުރވަން. ހަމައެއާެއކު އަ

އަދިވެްސ މަޖިލީހުން އަދާކުރަންޖެހޭ ދައުރު އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާކުރަމުން ގެންދާނެކަމުަގއި ވެސް ދަންނަވަން. 

ިތއްބެވި އެންމެހައި ޢިއްޒަތްތެރިންނަށް ޝުކުރާިއ  އްޒަތްތެރި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަާށއި ަވަޑއިގެންއި އެއް ފަހަރު 

ދިވެހި ޤައުމަށް  ،މުބާރިކުބާދީ ދަންނަވަން. މި ދިވެހި އުއްމަތް ސިލްމާއި ަސލާމަތުގައި އަބަދުގެ އަބަދަށް ލަހަށްޓަވައި

 އި ދުޢާ ދަންނަވަން.ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ަޙޟްރަތުގަهللا ކީރިތި ވަންތަ ތަނަަވސްކަން ދެްއވުން އެދި ގަދަ ފާގަތިކަމާއި 

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 


