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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން. މެްނބަރު 77އަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ  ވަގުތު ޖަލްސާ މި

 

 ކުރުން.ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާން  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .2015/1/1އޖ/ މިއަދުގެ އެޖެންޑާ ނަްނބަރަކީ -3.1

 

 ޖަލްސާ ފެއްޓެވުން.. 4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްދާ އަްށ ރިޢާޔަތްކޮށް، ރަްއޔިތުންގެ  83ނޫނުައާސސީގެ މި ޖަލްސާ އަީކ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާ

ވަނަ އަހަރުގެ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ  2015ަވނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެ މަިތން ބޭއްޭވ  16މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ 

މާއްދާަގއިވާ ގޮތުެގ ވަނަ  84ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

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

ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ބަޔާންކޮށްދެްއވަިއ، އަިދ ޤަުއމުގެ ހާލަތުގެ އިތުރަށް ރަނަގޅުކުރުމަށް ޓަަކއި 

ވާ ކަްނތައްތަުކގެ މައްޗަްށ ެއކުލެޭވ ރިޔާސީ ބަޔާެނއް ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުްނެގ އަށް ފެނިވަަޑިއގަންނަ
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ވަަނ  84ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ ޤާނޫނުއަސާީސގެ  އެހެންކަމުން،މަޖިލީހަށް އިއްަވވައިެދްއވަންޖެހިވަޑަިއގަންނަާވ. 

ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް  އަދާކުރެްއވުަމށް މި މުހިއްމު ވާޖިބު އާ މަތިކުރަްއވާފަިއވާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މާއްދާ އިން 

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް هللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާޢިއްޒަތްތެރި ވަަޑއިގެންެދއްވި ކަމަށް ޓަަކިއ 

ވަަޑިއގެންދެްއވި ދި އަ ވަަރށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ދަންނަވަން. ރިކަމާއެުކ ތަހުނިޔާ ދަންނަވައިތެނުހަނު އިޚްލާޞް

ަރއްޔިތުްނެގ  ވަނަ އަހަރުގެ 2015 މަރުޙަބާ ދަންނަވައި ޝުކުރު ދަންނަވަން.އެންމެހައި ޢިއްޒަތްތެރި ބޭފުުޅންނަށް 

ވަނަ  84ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ާޤނޫނުއަސާސީގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި  މަޖިލީހުގެ

އަލްފާޟިލް  ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާޢިއްޒަތްތެރި  ން އެދިޔާސީބަޔާން ިއއްަވަވއިދެްއވު ރި ވާ ގޮތުގެ މަތިންގައި މާއްދާ

  އަރިހު ދަންނަވަން. ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا ދުބްޢަ

 

 ވުން:އިްއވެ  ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ރިޔާސީބަޔާން ޔާމީންهللا ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު

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

 أجمـعـين. َوَصْحِبـهِ  آلـه َوعلـى والمرسلين،

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް؛

 

 وبـركاتـه، الل ـه ورحـمــة عليــكم الســ الم

 

ބަޔާްނކޮށްދީ  ލަތުހާގަިއވާ ގޮުތގެ މަތިން، ޤައުމުގެ ވަނަ މާއްދާ 84ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

ޓަަކއި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހިމެނޭ ރިާޔސީބަޔާނެއް، މި ޢިއްޒަތްތެިރ  ލަތު އިތުރަށް ރަނގަޅުކުރުމަށްހާއަދި ޤައުުމގެ 

 މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަކީ މިއަދު އަޅުަގނޑަށް ލިބޭ ނުހަނު ބޮޑު އުފަލެއް.

 

 މަތް ޙުރު ބާާރއި ޤާނޫނުައސާސީގެ އެ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާޫނނުއަސާސީާއއި، ޞަތުގައި،މި ފުރު

 ފުރިހަމަ  ކަމުގެ ގެންދާނެ ކުރަުމންމަސައްކަތް  އަބަދުވެސް  ުރކާރުންސަ މި ޓަކައި  ދެމެހެއްޓުމަށް ރައްކާތެރިކޮށް 

ނޑު މެންބަރުންނަށް މަޖިލީހުގެ ޢިްއޒަތްތެރި ތިޔަ ޔަޤީންކަން،  ުރވަން.އަ އަޅުގަ

 

ޓަކަިއ  ކުރުމަށްމަދަނީ ޢަދުލުގެ ނިާޒމު ހަރުދަނާވޭތުވެިދޔަ އަހަަރކީ ދިވެހިާރްއޖޭގައި ޖިނާީއ ޢަދުލުގެ ިނޒާމާއި އަިދ 

 ގިނަގުނަ މަސަްއކަތްތަެކއް ކުެރވުނު އަހަރެއް.

 



3 

 

ކަތްތަެކއް މިހާރު ޓަަކއި ިގނަ މަސައް ކުރުމަށްރީޢަތް ކުރުުމގެ ނިާޒމު އިޞްލާޙުރާއްޖޭގެ މަދަނީ ޢަދުލުގެ ނިާޒމާއި، ޝަ

ތުގެ ޤާނޫނު އަބެހޭ ގަވާއިުދގެ ބަދަލުގަިއ، އެކަމަށް ެއކަށީގެްނވާ މަދަނީ އިޖުރާ ކުރުމާ. އަދި ޝަރީޢަތް ވަނީ ފަށާފަ

މަސައްކަތް ނިމި، އެ ާޤނޫނުގެ ބިލު، އިރާދަކުެރއްިވްއޔާ މިއަހަރުގެ ތެޭރގައި ތިަޔ  އެކުަލވައިލުމަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ

 ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭނެ.

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ؛

 ކުރުމުގެ ކަންކަން ހަރުދަނާކުރުމަށް ސިޔާސަތަށް ގެންނަންޖެހޭ ޖެހިފައިވާ މީހުން ރީހެބިލިޓޭޓު މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާަގއި

ސީލަތްތަކުގެ . މިގޮތުން ޒަމާނީ ވަވަނީ ނިންމާފަ ެއކު މި މު ބަދަލުތަކެއް ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާއާއްމުހި

 ލުކުރެޭވފަދަ ގޮތަކަށް އަމިއްލަ ފަރާތްަތއް މެދުވެރިކޮށް ފަރުވާދޭ މަުރކަޒުތަެކއް ހިންގޭނެ.ސިހާއެހީަގއި، ނަތީޖާ 

 

ން ހުއްޓުވުމަށާިއ، ޤާނޫނާއި ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް ހިންގާ ޢަމަލުތައް ދެނެގަތުމުެގ މަސްތުވާތަކެތި ރާއްޖެއަށް ެއތެރެވު

ނޑަށް އިރާދަކުެރްއވިްއާޔ ވޯމެނެޖްމަންޓް ފްރޭމް ޓަކައި ރިސްކު ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް ކެއް ެއކުލަވާަލއި، އެ ޮއނިގަ

 މިއަހަރުގެ ތެރޭަގއި ޢަމަލުކުރަން ފެށޭނެ.

 

 ރައީްސ؛ ޢިއްޒަތްތެރި

ދަތު ކުރިއަުރވާ ޙުގައި ސާބިުތވެ އޮްތ، އިސްލާމީ ވަދިވެހިރާއްޖެއަީކ މާތްެވގެންާވ އިސްލާމްދީނުގެ މަތިވެިރ ޢަޤީދާ

ޓަަކއި ގިނަގުނަ މަަސއްކަތްަތކެއް ަދނީ ކުރެވެމުން. ިމގޮތުން، ާރއްޖޭަގއި ފުރަތަމަ އުފައްާދ  ޤައުމަކަށް ހެދުމަށް

 .ވަނީ ފޮނުވާފަ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް މިހާރުއިސްލާމީ ޔުނިވަރސިީޓއާ ބެޭހ ބިލު، ތިޔަ 

 

ޢޫދީ ދަނީ ކުރެވެމުން. އަދި ސަ ުކރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރުމާރާތްއިމިސްކިތެއް  8ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން 

އެޔާއެކު، ވެސް މިހާރު ދަނީ ހިނގަމުން. ހަމަ މިސްކިތެްއގެ މަސައްކަތް 7މާރާތްކުރާ އިން ސަރުކާރުގެ އެީހގެ ދަށު

 ދަނީ މި މިހާރު ތައްޔާރީތައް ވާންޖެހޭ ފެށުމަށް ަމސައްކަތް މިސްކިތެްއގެ 10 ސަޢޫދީ ރަސްގެފާނު ޢިމާރާތްކޮށްދެއްވާ 

 ވަމުން.

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ؛
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 ނީ ދަ މަސައްކަތް ހެދުމުގެ ބަނދަރު ރަށެއްަގއި 32 ރަށެްއގެ ބަނދަރު ހަދައި ނިމިފައިވޭ. އަދި މިހާރު  7މިދިޔަ އަހަރު 

 ހިްއކުމުގެ  ބިން ރަށެއްގެ 3  އަދި .ނިމިފަ ވަނީ މިހާރު ހިްއކައި  ންބި ރަށެއްގެ 4 މީެގއިތުރުން، ކުރެވެމުން.

 .ކުރެވެމުން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރުމުގެމާޔަތްހި އްދުހަަސރަ ހިްއކި ބިން ރަށެއްގައި 3 ކުެރވެމުންދާއިރު، މަސައްކަތް

 

. މި ކުރެވިފަގެ މަސައްކަތް ަވނީ ކޮންޓްރެކްޓުރަށެއްެގ މަގު ހެދުމު 10ރޫޢުގެ ދަށުން ރަށްރަށުގެ މަގުތައް ހެދުމުގެ މަޝް

 .ރަށެއްގެ މަސައްކަތް މިހާރު ދަނީ ުކރެވެމުން 6ރަށުގެ ތެރެއިން  10

 

 ންހޯދުމުގެ ގޮތުން އެންމެ ބޮޑަށް ފެ މިހާރުން މިހާރަށްވެސް ޙައްލު މާލޭގެ މަގުތަުކގެ ފެންބޮުޑާވ މައްސަލައަށް

އްދުތަކުަގއި ފެން ހިންދުމަށާއި ފެން ބޭރުކުރުމުގެ ހަކަމަށް ފާހަގަކުެރވިފަިއާވ ސަރަ ބޮޑުވުމުގެ ަމއްސަލަ ކުރިމަތިެވފައިވާ

 ވަނީ ބަެއއް ބޮޑު ކަުތގެމަަސއް ،ހަވާުލކުރެވި  އެމް.ޑަބްލިޫޔ.ެއސް.ސީ.އާ މަސައްކަތް އެ ޓަަކއި  ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަށް

 މަގުަތއް މާލޭގެ ގެން،ގުޅި  ބަދަލުތަކާ ގެނެސްފަިއވާ ސަރުކާރުން ޚިދުމަތްތަކަށް ޕަލް މުނިސި މާލޭގެ .ނިމިފަ

 .ފަށާފަ ވަނީ މިހާރު ކަތްތައް އްމަސަ ކުރުމުގެމަރާމާތު

 

މިލިއަން  100ޓަކައި  ސާފު ބޯފެނާއި، އެކަށީގެްނާވ ނަރުދަމާގެ ޚިދްމަތް، ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުވައިިދނުމަށް

އަދި ބޭރު  ރަށެްއގެ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމާ 18 ދަށުން އެހީގެ ލޯނު މި .ވަނީ ހަމަޖެހިފަ ބޭރުގެ ލޯނު އެހީ މިހާރުޑޮލަރުގެ 

ދަނީ ކުރިއަށް.  ރަށެއްގެ ފެނުގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްތައް މިހާރު  21 ލޯނާއި ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން 

ރަށެއްގައި ފެުނގެ ނިޒާމު  19 ރަށެއްަގއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާާމއި،  48 ކޮށްގެން މީގެއިތުރުން، ަދއުލަތުގެ ބަެޖޓުން ޚަރަދު

ނޑަައާޅފަޤާ  .އިމުކުރުމަށް ވަނީ ކަ

 

ފްލެޓެއްގެ މަސައްކަްތ،  5000އަދި އޭގެއިތުރުން  ،ގެ މަސައްކަތް ނިމިފްލެޓު 1089ކުެރވެމުންދާ މާރާތްއިހުޅުމާލޭގައި 

 މިއަހަރުގެ ތެރޭަގއި ކުެރވޭނެ.

 

ހެކްޓަރުގެ ބިން  227ޓަކައި ބިން ހިއްކުުމގެ ދެވަަނ ފިޔަވަހީގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަުށން  މާލޭގެ ބިން ބޮޑުކުރުމަށްހުޅު

 ޗް މަހުގެ ތެރޭގައި، ިބން ހިއްކުމުގެ މަސަްއކަތް މުޅިން ނިމޭނެ.ރިހިއްކޭނެ. އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ، މި މާ
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 އްދީ މަޝްރޫޢުެގ ދަށުން ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަހައި ހިންގާ ސަރައަތޮޅުގަ  4ކުނީގެ މައްސަލަަތއް ޙައްލުކުުރމަށް، އުތުރުގެ 

އި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށާިއ އްދުތަކުގަހަބެހެއްޓި، ޭއެގ މަންފާ، އެ ސަރަ ފަހަރަށް ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ިއންސިނެރޭޓަރެއް

 ތަކަށް، މިއަހަުރގެ ތެރޭގައި ލިިބގެންދާނެ.ޓުސޯރި

 

ފަިއވާ ރަށް ގިރުމުގެ މައްސަލައަށް ޙައްލެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްތަކަށް ދިމާވެ

ރަށެްއގެ  6މަޝްރޫޢެއް ފެށޭނެ. އަދި މިދިޔަ އަހަރު ފަށާފައިވާ  9ޚަރަދުކޮށްގެން، މިއަހަުރގެ ެތރޭގައި އަލަށް 

ނޑުދޮށް ޙިމާޔަތް   ވެސް މިއަހަރުގެ ތެޭރގައި ނިމޭނެ. ކުރުމުގެ ަމޝްރޫޢުގޮ

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ؛

ސަރުކާރުން މަސްވެރިންނަށް ޤާއިމުކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަްސވެރިންގެ ފުރަަތމަ މެރީނާ، މިދިޔަ އަހަރު 

ވަަނ  3އަހަރުގެ ތެރޭަގއި ކޫްއޑޫަގއި ޤާއިމުކުރެވޭނެ. އަދި  ވަނަ މެރީނާ، މި  2. އަދި މުކުރެިވފަލިވަރުަގއި ވަނީ ޤާއިފެ

 ވަނަ މެރީނާ، ސ. ފޭދޫގައި ޤާއިމުކުރުމުގެ މަަސއްކަތް މި  4ލޭގައި ޤާއިމުުކރުމުގެ މަސައްކަާތއި، މެރީނާ، ހުޅުމާ

 އަހަރުގެ ތެރޭަގއި ކޮށް ނިންޭމނެ.

 

ނުޑވެރިަކމުގެ ކޯޕަރޭޓިވްަތއް އުފެއްދުަމށް ކާނާގެ ފުދުންތެރިކަމަށް ވާސިލުވުމަށް ޓަކައި މިދިޔަ އަހަރުގެ  ޓަކައި ދަ

 .މާނާއި މެޝިނަރީ ފޯރުވަިއދެވިފަވަކަށް ވަނީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ބޭނުންވާ ސާކޯޕަރޭޓި  5ތެރޭގައި 

 

ޓަކަިއ ޓީޗަރުންގެ އެންމެ ދަށް  ރާއްޖޭގެ ސްކޫލުަތކުގެ ހިްނުގން ހަރުދަނާކޮށް، ތަޢުލީމީ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް

ވަނީ އެކުަލވައިަލއި  ކޮލިފިކޭޝަނަކީ ޑިޕްލޮމާ ލެެވލް ކަމަށް ހަމަޖައްސައި، ޓީަޗރުންގެ މުސާރައިގެ އާ އޮނިަގނޑެއް

ވަނީ  ތިބެގެން މަތީ ސަނަދުތަކަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ޓީޗަރުންނަށް. އަދި ވަޒީފާަގއި ކުރަން ފަށާފަތަންފީޒު

 .ފަހިކޮށްދެވިފަ

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް؛

ިކޑްނީ . އަދި ވަީނ ޤާއިމުކުރެވިފަ ވެސް ފަުރވާދެވޭނެ ނިޒާެމއް މިހާރު ހުސްނުވާ އާސަންދަިއގެ ދަށުްނ ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް

އް، ޞިއްޙީ އިންޝުއަރެންސް ބަދަލުކުރުމުގެ ހުރިހާ ޚަރަދަކާއި، ޑޯނަރުގެ ކްރޮސްެމޗް ހެދުމަށް ހިނގާ ހުރިހާ ޚަރަދެ

މީހެއްގެ ިކޑްީނ  17ގެ ތެެރއިން ގެންދަނީ ހަމަޖައްސައިދެމުން. މިދިޔަ އަހަރުެގ ތެރޭަގއި، ސްކީމު

 ގަކުރަން.ބަދަލުކޮށްދެވިފަިއވާކަން ައޅުަގނޑު އުފަލާެއކު ފާހަ
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ލުަތކަށް ބަދަލުގެނައުމުގެ މަސަްއަކތް މިހާރު ދަނީ ކުރެވެމުން. ސޫދޫކުރެޭވ ބޭސްތައް ދޫކުރެވޭ އު އާސަންދަިއގެ ދަށުން

މުރަށް ވަކި އުއި ތިބޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މުޅި ރާއްޖެއިންނާއި ރާއްޖެއިން ޭބރުން ބޮޑެތި އޮޕަރޭޝަންތައް ކޮށްފަ

ވެސް އާސަންދަިއގެ ދަށުން ހިލޭ ލިބޭނެ އިންތިޒާމު  ބޭސްތައް  ހޭ މީހުންނަށް، އެބޭސްތަކެއް ބޭނުންކުރަންޖެ

 އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ހަމަޖެހިގެންދާނެ.

 

މަތް، އަތޮޅުތެޭރގެ ަރއްިޔތުންނަށް ފޯރުވައިދިނުމަށް ހިންގާ ޕުރޮގުރާެމއްެގ ތެރެއިްނ ސުޕަރ ސްޕެޝަލިސްޓުންެގ ޚިދު

 ކުރިއަށް. ދަނީ މަޝްރޫޢު އެ ށިގެންމިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު ަމހުން ފެ

 

ށް ލިބޭ ރައްކާތެރިކަން ސަރުކާރުގެ މެނިފެސްޯޓގެ ަވޢުދުތަކުގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ކަިއވެނި ރޫޅުމަށްފަހު އަންހެނުންނަ

އް ބެހޭ ޤާނޫނަށް ސަރުކާރުން ގެންނަން ބޭނުންވާ އިޞްލާޙުތަ ކުރުމަށް ފިޔަވަޅުތަކެްއ އެޅުމުގެ ގޮތުން ޢާއިލާއާހަރުދަނާ

އިެވނި ރޫޅުމާ ގުޅިގެން ދިމާވާ . އަދި ކަވާނީ ހުށަހަޅާފަ ހިމެނޭ ބިލެއް، ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް މިހާރު

ފަދަ ބޯހިޔާވަހިކަުމގެ ަވގުތީ އިންތިޒާުމ  ލަތްތަކުގައި އަންހެން މީހާއަށާއި ކުދިންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަްނ ކަށަވަރުކޮށްެދވޭނެހާ

މި  .ހޯދައިދޭނަން ސާއްހިހޯދާފައިވާ މުދަލުން ޙައްުޤ ނަމަ، ެއކުަގއި  އިވެނި ރޫިޅއްޖެހަމަޖައްސައިދެވޭނެ. އަދި ]ކަ 

ފަރާްތ  ނަމަ، ެއ މުދަލުގަިއ ދެ ވަިނކޮށް، ކަިއވެނި ރޫިޅއްޖެމަފިރިން އެުކަގއި މުދާ ހޯދާފައިވަޢުދުގެ ދަށުން، ދެ

ނޑަެއޅުމުގެ އު ސާއްހި  ލު ޤާއިމުކުރެވޭނެ.ސޫާވވަރު ކަ

 

މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ޞިއްޙީ  ކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށާއިހަމައެހެންމެ، ނު

އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް  ކުުރމަށާއިްށ، އެ އިންިތޒާމުތައް ހަރުދަނާގޮތް އިންތިޒާމުކޮ މަތްތައް ބުރަޔަކާ ނުލައި ލިބޭނެޚިދު

 ދަނީ އެކުލަަވއިލެވެމުން. ިދނުމުގެ އުޞޫލުތަެކއް މިހާރުދީގެން ަވޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް ހޯދައި ޚާއްޞަ އިްސކަމެއް

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ؛

މިލިއަން  200ޓަކައި  ޒުވާނުންނަށް ަވޒީފާގެ ފުރުަޞތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުްނ ޒުވާން ިވޔަފާރިވެރިން އުފެްއދުމަށް

. މި ޕުރޮގުރާމުެގ ދަށުން ގުރާެމއް އެކުަލވައިާލފަވަނީ ޕުރޮ ރުފިޔާގެ ބަޖެެޓއްެގ ދަށުން ]ގެޓްސެޓް[ގެ ނަމުަގއި މިހާރު

 ޒުވާނުންނަށް ދޫކުރެވޭ ލޯނު، އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ވަރަށް ައަވހަށް ދޫކުރަން ފެށޭނެ.
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ވަނީ  ކުރުުމގެ ގޮތުްނ، ޒުވާނުންނަށް ޚާއްޞަ ޤާނޫނެއްގެ ބިލު މިހާރުޤުތައް ރަްއކާތެރިކޮށް ކަށަވަރުޒުވާނުްނގެ ޙައް

 . މި ބިލު މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާނެ.ވިފައެކުަލވައިލެ 

 

ވަނީ ޓެންޑަރ ބޯޑަށް  ޓަކައި މިހާރު ހުޅުމާލޭގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި ހިމެނޭ ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް، ބީލަމަށް ލުމަށް

 .ޅާފަހުށަހަ

 

ކުިޅވަުރގެ ވަސީލަތްަތއް ޤާއިމުކުރުމަްށ ބޮޑެތި ހޭދަތަކެއް ކުރެވުނު  ކަންޮކޅުތަުކގައި ވޭތުވެިދޔަ އަހަރަކީ ރާއްޭޖގެ އެކި

ވުރެ މަތީގެ އާބާދީ އޮތް ކޮންމެ ރަށެއްގައި ސްޕޯްޓސް އެރީނާއެއް ާޤއިމުކުރުމުެގ  އަށް 2000އަހަރެއް. ެއގޮތުން، 

ނޑުެގ މަސައް 36މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން އެ ަމސައްކަުތގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަީހގައި ހިމެނޭ  . ކަތް ވަނީ ފަށާފަދަ

ނޑުތަކުގެ ބޭނުން، ުޒވާނުން ހިފަމުންދާއިރު، ނުނިމި ނޑުތަުކގެ މަސައްކަތް ނިމި، އެ ދަ ހުރި  އޭގެތެެރއިން ބައެއް ދަ

ނޑުތައް އެްއކޮށް ނިންމައި، މި  އަހަރުގެ ތެރޭަގއި ހުޅުިވެގންދާނެ. ދަ

 

. އަދި އެކި ކުިޅވަރުތަކަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފަ ހަށް މިހާރުބެހޭ ޤާނޫެނއްެގ ބިލު، މި ިޢއްޒަތްތެރި ަމޖިލީ ރާއްޖޭގެ ކުިޅވަރާ

 .ޤާއިމުކުެރިވގެންދާނެ ތެރެއިން ޤާނޫނުގެ ދެންނެވި މި ލެްއ،ސޫޒުވާނުން ީވއްލުމުގެ ހަރުދަނާ އު

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ؛

އަހަރު ރާއްޖޭެގ  ގަިއ. އަދި މ8.5ިވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ދުވެލި ހުންނާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ % 2014

ޓަަކއި ތަފާުތ  އަށް ުކރިއަރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެޭވ. ައދި ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް 10.5އިޤްތިޞާދު %

ވަނަ ައހަރު ރާއްޖޭގެ ބާޒާުރަގއި ތަެކއްާޗއި ޚިދުމަތުގެ އަގުަތްއ  2014. އަހަުރގެ ތެޭރގައި އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުަތއް މި

 .ގައި ހިފެހެއްޓިފަ 2.4% ޮކށްވަތަ ިއންފްލޭޝަން، ވަނީ އެވްރެޖު އިތުރުވި މިންވަުރ، ނު

 

 2013ވަނަ އަހަރު ސަރުާކރުގެ ޑެފިސިޓް ވަނީ  2014ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުތަާކއި އާްމދަނީގެ ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު، 

 ބިލިއަން ުރފިޔާގަިއ. 1.6. މިގޮތުން ސަރުކާުރގެ ެޑފިސިޓް ހުރީ އަހަރާ އަޅާބަާލއިރު ކުަޑވެފަ ވަނަ

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ؛

ތަކުން އެމް.އެްމ.އޭ.ަގއި ރިޒަރވްގެ ގޮތުަގިއ ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން، ބޭންކު ރާއްޖޭގެ މަނިޓަރީ ސިޔާސަތު އިތުރަށް

ަތކުން އަމިއްލަ ފަރާތްަތކަށް ދޫކުާރ . އަދި ބޭންކުއަށް ދަށްކޮށްފަ 20އިން % 25ވަީނ % ވަރުބަހައްޓަންޖެހޭ މިން
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ެވސް  އަހަރު ލަތަށް ިރޢާޔަތްކޮށް، މިހާރުެއޅުމުގެ ގޮުތން، އިޤްތިޞާދީ ލޯނު އިތުރުކުރުމަށް މިއަްށުވރެ ބޮޑަށް ބާ

އާެއުކ، ޑިޕޮސިޓަރުްނގެ ފައިާސ . ހަމައެ ވަނީ ގަސްތުކޮށްފަ މިނިމަމް ރިޒަރވް ރިކުޔަރމަންޓް ދަށްކުރުމަށް

 ކުެރވޭނެ.ޔާ މިއަހަުރގެ ތެރޭގައި ތަޢާރުފުއިރާދަކުރެްއިވއް ންސް ްސކީމުމުގެ ގޮތުން ޑިޮޕިޒޓް އިންޝުއަރެމާޔަތްކުރުހި

 

ފިސިްޓ ޑެ އެކައުންޓް ކަރަންޓް ވަނަ އަހަރު  2015ފަހުގެ ބެލެންސް އޮފް ޕޭމަންޓްސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު،  އެންމެ

 2014ަކމަށް އަންދާޒާކުރެވޭ.  އަށް ދަށްވާނޭ 6މިލިއަން އެމެރިކާ ޮޑލަރަށް ނުވަތަ ޖީޑީޕީގެ ނިސްބަތުން % 214.7

މިލިއަން އެެމރިކާ ޑޮލަރު. މިއީ، ޖީޑީޕީގެ  290ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށްފައިާވ ކަރަންޓް އެކައުންޓް ޑެިފސިޓަކީ 

 .10ނިސްބަތުން %

 

އަށް ލިބިފަިއވާ ބޭރު ފަިއސާގެ މިންވަުރ އިތުުރވުމާ ގުިޅގެން، ޑޮލަުރ ހޯދުމުގަިއ ވަަނ އަހަރު ާރއްޖެ 2014

 ގެ ާވގިފުޅާެއކީ މިހާރުهللاރައްޔިތުންނަށް ކުރިމަތިވެފަިއާވ ބޮޑެތި ދަތިތައް ޙައްލުކުެރވި، ޑޮލަރު ލިބުމުގެ ދަތިކަން، މާތް

 .ވަނީ ފިލާފަ

 

. ިމ ވިފަރެވަނީ ރަޖިސްޓްރީކު ން އިންވެސްޓްމަންޓް މިހާތަނަށްފޮރި 24ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތުަގިއ ނުހިމެނޭ 

 ކުރާނެ ޔާ، ިދވެހިރާއްޖޭަގއި އިންެވސްޓުބިލިއަން ރުފި 9.8އަހަރަށް ޖުމްލަ  5އިންވެސްޓްމަންޓުތަކުން ކުރިައށް އޮތް 

 ިރއެރުމެްއ.ގެ ކ70ުއިން  100ބަާލއިރު ދިޔަ އަހަރާ އަޅާ. މިއީ، ފާއިތުވެމަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފަކަ

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ؛

ވުާމއެުކ، އެންމެ ަފއިދާހުރި އަިދ  ުމ ޞިނާޢަތު ކަމަށްއްއްޖޭެގ ިއޤްތިޞާދުގެ އެންމެ މުހިފަތުރުވެރިކަމަކީ ރާ 

ގެންދަނީ ކުރަމުން.  ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮެތއްަގއި ފަތުރުވެރިކަން ކުިރއެރުވުމަށް ކުަރންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް، ސަރުާކރުން މި

ޓުތަކުން ދަދު މަދުވެަފއިވުާމއެކު، އެ ާމކެއަމާކެޓުން އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ ރަޝިޔާ  އްޞަކޮށް، ަޗއިނީޒް މާެކޓާއި ޚާ

 ގެންދަނީ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަމުްނ. ދަދު އިތުރުކުރުމަށް މިއައަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ 

 

ލް ލަްގޒަީރ ވިޔަްސ، އެފޯޑެބަ ގޮުތގައި ބެެލވެމުން އައި ކަުމގައި ރާއްޖެއަކީ މަތީ ފަންތީގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަންޒިެލްއގެ

މަންޒިލެއްގެ ގޮުތަގއި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކޮށް، ރާއްޖޭަގިއ ގެސްޓްހައުސް ިވޔަފާރި ފުޅާކޮށް، އަދި މެދު ފަންތީގެ 

 ހާރު ދަނީ ކުރެވެމުން.ވެސް އަމާޒުކޮްށގެން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތު ފުޅާކުރުމުގެ މަސަްއކަތްތަެކއް މި މީހުންނަށް
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ހުރި ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން އެގްރީމަންޓާ ޚިލާފުވެގެްނ  ކުރުމަށް ެއކި ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިޓް ތަރައްޤީސޯރި

ކުރުމަްށ ޓުތައް ތަރައްޤީސޯންަދނީ ވަކިކުރަމުން. އަދި އާ ރިގެ ވަކިކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިން ރަށްތައް މި

 ރަެށއް ދޫުކރެވޭނެ. 22ލުން ސޫލުންނާއި، ބީލަުމގެ އުސޫތެރޭަގއި، ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ އު  މިއަހަރުގެ

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ؛

ކުރާނެ ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުން ހޯދުމުެގ ތަކުަގއި އިންވެސްޓު އްދުހައިމުކުރާ ޚާއްޞަ އިޤްތިޞާދީ ސަރަދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޤާ

ޑޮލަރަށްވުެރ މިލިއަން  150ވަނީ  ގެ ދަށުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިސް.އީ.ޒެޑް ދަނީ ކުރެވެމުން. އެ މަސައްކަތް މިހާރު

އުފެދި، ުޒވާނުންނަށް ދަދެްއގެ ވަީޒފާތައް އަންމެ އިންެވސްޓްމަންޓަކުން ގިނަ ާވތީ، މީގެ ކޮ މަތީގެ މަޝްރޫޢުތައް ކަމަށް

ގެ އެންމެ ބިޔަ ެއއް ތަކެއް އަންނާނެ. ެއސް.އީ.ެޒޑްޞަތުތައް ލިބި، ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ހެޔޮ ބަދަލުއިތުރު ފުރު

 ވެސް މިހާރު ދަނީ ކުރެވެމުން. މަޝްރޫޢު ކަމަށްވާ އައިެހވަްނގެ މާސްޓަރ ޕްލޭން ތައްޔާރުުކރުމުގެ މަސައްކަތް

 

 މިނަލެއް ހެދުމަށްރ ޓާއާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕެސެންޖަ ގައި ޞިރު އިންަޓރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް[އިބްރާހީމް ނާ]

. އަދި ކުރެވިފަމުއްވަނީ ޢާ މިނަލްގެ ބޭސިްކ ޑިޒައިްނގެ މަސަްއކަތް ނިމި، އެކަުމގެ މަޢުލޫމާތު މިހާރު ޓަކައި، އާ ޓާ

ކުރުމާއި، އި އޮތުމާެއކު، ރަންވޭ މަރާމާތުވޭ ވަރަށް ޮބޑަށް ހަލާކުވެފަ އެއަރޕޯްޓގަިއ މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންދާ ރަން

 .ލާފައިހާރު ވަނީ ބީލަމަށް ހުޅުވަރުމުގެ މަސަްއަކތް މިކުރީސަރފެސް

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ؛

ން މި ކުރަމުއަހަރު. ސަރުކާރުން މަސައްކަތް އަހަރު ފުރޭ ރަން ޔޫބީލު 50އަހަރަކީ ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް  މި

ަހރަކާތްތައް ވަރަށް ކުަލގަދަ ގޮތެްއގަިއ ފާހަގަކުރުމަށް. ިމފަދަ ޤައުމީ މުނާސަބަތެއް  ގެގެންދަނީ ރަން ޔޫބީލް 

މު. އެހެންކަމުން، ސަރުކާރުން އްތުްނެގ ބައިވެިރވުން ވަރަށް މުހިފާހަގަކުރަމުންދާއިރު، މިކަުމަގއި ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔި

ާރއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަްއިޔތުން ބައިވެިރވެަވޑަިއގެން، ސަރުކާރަށް ެއއްބާރުލެްއވުން ގެންދާ ކަްނކަމުގައި  ކުރިއަށް މި

ގަދަ ރަންޔޫބީލަކަށް އަހަރު ފުރޭ ރަންޔޫބީްލ، ކުލަ  50ދެއްވުމަށް ދަންނަވަން. ާރއްޖޭގެ މިނިވަްނކަމަށް 

ނުޑ ެދއްވުމަްށ، ހައްދަވައި  ކުރަން.އިލްތިާމސް އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކުރައްޔިތުންނަށް  ތިޔަ އެންމެއަުޅގަ

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ؛

ެގ ވާގިފުާޅއެކު، ޚާރިޖީ ދާއިާރއިން ރާއްޖެއަށް ބޮޑެތި ކާމިޔާބީތަކަާކއި ކުރިއެރުންތަެކްއ هللاވޭތުވެިދޔަ އަހަރަކީ މާތް

ގެ ޖޭގެ ަނން ވިދާލި އަހަރެއް. އ.ދވޭތުވެިދޔަ އަހަރަކީ ޭބރު ދުނިޔޭގައި ާރއްގެންދިޔަ އަހަރެއް. ިމގޮުތން، ލިބި
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 ހަރުދަނާ މަސައްކަތްތަކެއް ުކރުމުގެ އިތުރުން، ރާއްެޖއިން  މެންބަރެއްގެ ގޮުތގައި ބެހޭ މަޖިލީހުގެ  އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ

އަދި ދުނިޭޔގެ  ،ވާލުވެހަޢިއްޔާ ]އެޯއސިސް[ގެ ރިޔާސަާތ އުމުތަުކގެ ބައިނަލްއަްޤވާމީ ޖަމުވަނީ ކުދި ޖަޒީރާ ޤަ

 .ވާލުވެފަހަ ސް ވެ ގެ ެއގްެޒކެޓިވް ޯބޑުގެ ރިޔާސަތާޢިއްޔާ، ޑަބްިލޔޫ.އެޗް.އޯޞިއްޙަތު ޖަމު

 

ޢަރަބި އިސްލާމީ ޤައުމުތަކާެއކު ގުޅުންަތއް، އިުހ އޮތް އުސްމިނަށް އަލުން  އްދީ ގުޅުންތައް ބަދަިހކުރުމާއިހަސަރަ

. ބޭރުގެ ޢިއްޒަތްތެރިން މަސައްކަތްތަެކއް ވަނީ ކުެރިވފައުފުލައިލުމަށް، ވޭުތވެދިޔަ ައހަރު ކާމިޔާބުކަމާއެކީ ގިނަ 

ޓަކައި އެުކވެރި ދައުލަތްތަކުން ދެްއވި  ކުރުމަށްން، ޚާރިޖީ ގުޅުންތަްއ ހަރުދަނާކުރެްއވުުމެގ އިތުރުރަތްރާއްޖެއަށް ިޒޔާ

ނޑު ެވސް މިދިޔަ އަހަރު ފުރަމާނަ އަދި ރަސްމީ ދަތުރުތަކެއް ުކރިން. އަދި އެކި ރޮނގުަތކުން  ދަޢުވަތުތަކަށް އަުޅގަ

އެއްބަސްވުންތަެކއް، އިްނޑިާޔއާއި ސްރީލަންކާއާިއ، ަޗއިނާާއއި،  ޤައުމަށް ބޮޑެތި ފައިދާތަކެްއ ލިބިގެންދާނެ ތަފާތު

 .ކުރަން ވަނީ ފެށިފަތަންފީޛު  ،ޖަޕާނުފަދަ ޤައުމުތަކާއެކު ސޮިއކުރެވި

 

  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ؛

 ތް.މަސައްކަ ގެންދިޔުމުގެ މަންޒިލަކަށް އަމާން ފާގަތި، ޤައުމު، ދިވެހި ދަނީ މި ކުރަމުން މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން

 އެފަދަ އަމާޒު. ބޮޑު އެންމެ ސަރުކާރުގެ ހޯދައިދިނުމަކީ، ދިރިއުޅުމެއް  ފުދުންތެރި ވެސް ގޮތަކުން  ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް

 ކުރަމުންދާ ހަރުދަނާކަމާއެކީަގއި ވަރަށް މަސައްކަތްތަަކކީ، ގެންދާ މި  ކުރަމުން ސަރުކާރުން ހެދުމަށް ރާއްޖެ ވެށްޓަކަށް

 ކޮންމެ  މަޞްލަޙަތަށް ހަމަޖެހުމަށާއި ޤައުމުގެ ކުރަމުންެގންދާއިރު، މިގޮތަށް އްކަތްތައްމަސަ މި މަސައްކަތްތަެކއް.

 އިސްކަންޭދންޖެހޭނެ. ދަމަހައްޓަން ނަގަހަްއޓައި ޤާނޫނުތައް އަދި އިްސކަންދޭންޖެހޭނެ. ވެސް ފަރުދަކު

 

 ރައީސް؛ ޢިްއަޒތްތެރި މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

 އާ  ފުއްދައިދިނުމުަގއި ވަޢުދުތައް ވެފަިއވާ ރައްޔިތުންނަށް ސަުރކާރުން ވެސް، އަހަަރކީ މި އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ

 ހެޔޮ މަސައްކަތްތަކުގެ ގެންދާ ކުރަމުން ޓަަކއި ަތރައްޤީއަށް ޤައުމުގެ ވެގެންދާނެ. އަހަރަކަށް ހޯދާނެ ކުރިއެރުންތަެކއް

 އެތަެކއް  ރައްޔިތުންނަށް ވެގެންދާނެ. ކަށްއަހަރަ ފެނިގެންދާނެ ރަްއޔިތުންނަށް ދާއިރާއެއްަގއި ފުޅާ ވަރަށް ނަތީޖާ

 ކާމިޔާބީަތެކއް  ގިނަގުނަ ުލވުމުގައިސިވާ ހަމައަށް އަމާޒާ ފަށާފައިވާ ސަރުކާރުން މި ހޯދައިދިނުމަށް ލުއިފަސޭހަތަކެއް

 ވެގެންދާނެ. ައހަރު މި އަހަރަކަށް ލިބިގެންދާނެ

 



11 

 

މާއެކު ދެމިތިބުމުގެ ހެޔޮ ތައުފީޤު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މާތްވެގެްނވާ އިސްާލމްދީނުގެ ތެދުމަގުގައި ސާބިުތކަ، هللاމާތް

ދެއްވާށި! އަމަންއަމާންކަން ާޤއިމުވެފަިއވާ ަޤއުމެްއގެ ގޮތުަގއި ދިވެހިާރއްޖެ އަބަދަށްމެ ދަމަހައްޓަވާށި! ރަްއޔިތުންެގ 

 ކުރަްއވާށި!ކާތް މިންވަރުގެ ބަރަهللاގެންާދ މަސައްކަތްތަުކގައި މާތް  ހެވާއި ލާބައަާށއި، ާރއްޖޭގެ ަތރައްޤީއަށް ކުރަމުން މި

 أنيب. وإليه توك لت، عليه إال باللَـه، توفيقى وما
 هوبـركات الل ـه ورحـمــة عليــكم والســ الم

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެކު ުޝކުުރ ލްޤައްޔޫމަށް ިއޚްލާޞްތެރިކަމާޔާމީން ޢަބްދުهللا ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

ގުިޅގެން  ދެންމެ އިްއވެވި ިރޔާސީ ަބޔާނާ ދަންނަވަން. މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން މަޖިލީހުގެ ދައުރު ފުރިހަމައަށް އަދާކުރަމުން ކުރަންޖެހޭ އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރަ

ގުޭޅގޮުތން މަޖިލީހުން އަދާކުރަންޖެހޭ  އެކި ުމއައްސަސާަތކާ ލަުތގެއުދަކަން އަުރވަން. ހަމައެާއއެުކ ގެންދާނެކަމުގެ ޔަޤީން

ްއޒަތްެތރި ގޮުތގަިއ އަދާކުރަމުްނ ގެންދާނެކަމުަގއި ވެްސ ދަންނަވަން. ޢިދައުރު އެންމެ ފުރިހަަމ 

މި ޢިއްޒަތްތެރިންނަށް ޝުކުރާއި މުބާރިކުބާދީ ދަންނަވަން.  އިަވޑަިއގެން ތިއްބެވި އެންމެހަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަާށއި 

ތިކަމާއި ތަނަވަްސކަން ގަށްޓަވައި ދިވެހި ޤައުަމށް ފާއަބަުދގެ އަބަަދށް ލަހަ ސަލާމަތުގައި ސިލްމާއިދިވެހި އުއްމަތް 

ނަވަން. ދެން މަޖިލީހުގެ ރަތުަގއި ދުޢާ ަދންޟްލާގެ ޙަޢާތަ ސުބުޙާނަހޫ ވަهللا ތި ވަންތަ ކީރި ދެއްވުން އެދި ގަދަ

  .ަގއި 9:00ވާ އަންގާރަ ދުވަުހގެ ހެނދުނު  2015 ޗު މާރި  3އެއް އޮންނާނީ ޖަލްސާ

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
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