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  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސްް .الم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وهن واالهالة والس  حين، الحود هلل والص  حون الر  بسن هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީް ޖަލްސާގެ .2

ް

ްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްް

ްމެންބަރުން.ްޢިްއޒަތްތެރ50ްްިއަށްްހާޒިުރވެަވޑަިއގެންްތިއްެބވީްްވަގުތުްޖަލްސާްމި

 

 ކުރުމާއިްޔައުމިއްޔާްފާސްކުރުން.ދުވަހުގެްއެޖެންޑާްއިޢުލާނުްް.3

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.2013/3/10މިއަދުގެްއެޖެންޑާްނަްނބަރަކީ،ްއޖ/ް-3.1

ް

4ް ްމަޖިް. ްތަޢާރުފުްްލީހުގެްރައްޔިތުންގެ ްޖަލްސާ ްދިވެހިރާއްޖޭގެްރައީސް، ކުރައްވައި،

ްހުވައިކުް ްޤާނޫނީ ޔާމީދް هللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދުރެއްވުމަފް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ

 ރިހުގައިްދެންނެވުން.އަ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްރައީސު ްމެންބަރުން. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްއިންތިޚާބުވެަވޑަިއގެންފަިއވާރައްޔިތުންގެ ްމަޤާމަށް ްލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ

ްަޢބްދުއޮނަރަބް ްއަލްފާޟިލް ްލް ްމަޤާމަށްްهللا ްނައިުބކަމުގެ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު، ޔާމީން

ނަޑއެޅިފަިއވާ ްއެންމެްކަ ްތިއްބެވި ްހާޒިރުެވވަަޑިއގެން ްއަދި ްއަޙްމަދު ްޖަމީލު ްމުޙައްމަދު ްޑރ. ްބޭފުޅުން.ްއޮންރަބްލް ހައި

ް ްދަރުބާރުޭގގައި ްއަނެއްާކވެސް ްޖަލްސާ ްމި ްމަޖިލީހުގެ 5ްްރައްޔިތުންގެ ްމ6ްްިއަހަރާއި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްފަހުން ުދވަްސ

ް ްމުނާސަބަތަީކްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމި ްމުނާސަބަތެއްގަ. ްތާރީޚީ ްވަރަށް ްމަތިނ108ްްްބާއްވަނީ ްގޮުތގެ ްވާ ވަަންމާއްދާގައި
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ްއަލްފާޟި ްކާމިނީހުޅަނުގގޭ ްޢަބްދުމއ. ްލް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމެގްهللا ްިދވެހިރާއްޖޭެގ ްަޢބްދުލްޤައްޔޫމު، ޔާމީން

ް ްކަމަށް ްއިންތިޚާބުވެަވޑަިއެގންފައިވާ 17ްްމަޤާމަށް ްކޮމިޝަނުްނ2013ްނޮވެމްބަރ ްިއލެކްޝަންސް ގަިއ

ް ްާޤނޫނުއަސާސީގެ ްވާތީ، ްރައީސުލ114ްްއިޢުލާންކުރަްއވާފައި ްމަތިްނ ްގޮތުގެ ްވާ ްމާއްދާގައި ޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެްވަނަ

ްމަތިްން ްގޮތުގެ ްވާ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްޓަކައި ްސޮިއކުރެްއވުމަށް ްއިޤުރާރުަގއި ްހުވަިއގެ ްހުވާކުރެްއވުމާއި ްޤާނޫނީ މަޤާމުގެ

ް ްޤާޫނނުއަސާސީގެ ްއަދި ްޖަލްސާެއއް. ްބާްއވާ ްމަޖިލީހުން ްމަތިނ114ްްްރައްޔިތުންގެ ްގޮުތގެ ްވާ ްާމއްދާަގއި ވަނަ

ް ްއަޙްމަދުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްޖަމީލް ްމުޙައްމަދު ްޑރ. ނޑަައޅުްއވާފަިއވާ ްކަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްް،ނައިުބކަމަށް

ނައިބުކަމުގެްުހވާކުެރއްވުާމއިްހުވަިއގެްއިޤްރާުރގައިްސޮިއކުެރއްވުންްވެސްްމިްޖަލްސާަގއިްއޮންނާނެ.ްޤާނޫނުއަސާސީަގއިް

ްހުވަިއކުރަްއވާް ްމަޤާމުގެ ްޭބފުޅުން ްދެ ްމި ްމަތިން ްގޮތުގެ ްކުރިފުޅުމަީތގަ.ވާ ނޑިޔާުރގެ ްފަ ްުއއްތަމަ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްނީ

ްއަލްފާޟިލްް ްއޮނަރަބްލް ްއިންތިޚާބުވެވަަޑިއގެންފައިވާ ްަމޤާމަށް ްމުނާސަބަތުގަިއްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ްމި އަޅުަގނޑު

ްޢަބްދު ްއަދިްهللا ްމަރުޙަބާދަންނަވަން. ްއެުކ ްއިޚްލާްޞތެރިކަމާ ްވަރަށް ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ހަމައެާއއެުކްްޔާމީން

ްވަރަށްް ްވެސް ްއަޙްމަދަށް ްޖަމީލް ްމުޙައްމަދު ްޑރ. ނޑައަުޅްއާވފައިވާ ްކަ ްމަޤާމަށް ްނައިުބކަމުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްރަީއސަުކް ްދެ ްކުީރގެ ްާރއްޖޭގެ ްޖަލްސާއެއް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންެގ ްމަރުޙަބާދަންނަވަން. ްެއކު އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

ްތާރީ ްކުރެޭވ ްމައުމޫންްތިއްބަަވއިގެން ްަރއީސް ްގޮެތއްަގއި ްާޚއްޞަ ނޑު ްއަުޅގަ ްވާތީ، ްކަމުަގއި ްޖަލްސާއެއް ީޚ

ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށާއިްރައީސްްުމޙައްމަދުްނަޝީދަށްްވަރަށްްިއޚްލާޞްތެރިކަމާްއެކުްމަރުޙަާބދަންނަވައި،ްމިްޖަލްސާްއަްށް

ްދަން ްކުރިންެވސް ްޖަލްސާގަިއ ްމި ްއާދެ! ްުޝކުރުަދންނަވަން. ްއޮީތްވަަޑއިގެންެދއްވީތީ ްމި ްފަދައިން ނަވާލި

ް ްއިންތިޚާބުވެވަަޑިއގެންފަިއާވ ްމަޤާމަށް ްހުވައިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްގިނަްްކުރެްއވުން.ބޭފުޅަކު ްރައީސް މަޖިލީހުގެ

ްއަްލއުސްތާުޛް ނޑިޔާރު ްއުއްަތމަްފަ ްައވަްސެވގަންނާނީ ްއަުޅަގނޑު ްމީކީ.ްއެހެންކަމުން ްޫނން ްޖަލްސާެއއް ވާހަކަދެްއކުމުގެ

ް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްއަޙްމަދު ްއަރިހުން، ްޙުސައިންެގ ްފާއިޒު ްއިންތިޚާބުވެވަަޑއިގެންަފއިވާ ްމަޤާމަށް އަލްފާޟިްލްާޔގެ

ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުهللاްޢަބްދު ްަވޑަިއގަތުން.ްއަިދްްޔާމީން ްބައިވެިރެވވަަޑއިގެންެދއްވުމަށް ހުވައިކުރެްއވުމުގެްރަސްމިްއޔާތުަގއި

ްޢަބްދު ްއަލްފާޟިލް ްޢަބްދުލްޤައްهللا ްހުވަިއކުރެްއވުމަށްްޔޫމުޔާމީން ްއެކު ްއަދަބުވެރިކަާމ ްވަރަށް ްއަރިހުން ގެ

ްވަަޑއިގެންެދއްވުމަށްްައޅުަގނުޑްއެދިްދަންނަވަން.

ް

5ް .ް ްއަލްއުސްތާޛު ނޑިޔާރު ްޙުސައިންއުއްތަމަފަ ްފާއިޒު ްއަޙްމަދު ،ް ޔާމީންްهللاްޢަބްދުްއަލްފާޟިލް

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެޢަބްދުލްޤައްޔޫމަް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްލައިދެއްވައި،ްްށް ްހުވައި ޤާނޫނީ

ް ްޢަބްދުލްޤާއްޔޫމުްهللاްޢަބްދުްއަލްފާޟިލް ްޤާނޫނީްްޔާމީން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ް.ހުވައިކުރެއްވުންް
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ް

ްއެކާވީސްްބަޑީގެްސަލާމެއްްއެރުވުން..6ް

ް

ްއެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެްބޭންޑުގައިްޤައުމީްސަލާންކުޅުން..7ް

ް

ްނިމުްޤަްް.8 ްސަލާމް ްޢަބްދުްއުމީ ްއަލްފާޟިލް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމުން، ޔާމީންްهللا

ނޑިޔާރާްސަލާންކުރެއްވުން.ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމް،ްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްރައީސާއިްއުއްތަމަް ްފަ

ް

ްޢަބްދުްް.9 ްއަލްފާޟިލް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްލިޔުމުގައި، ްހުވައިގެ هللاްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ

ްސޮއިކުރެއްވުން.ްޔާމީންްޢަބްދުލްޤައްޔޫމްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދެން ްްއާދެ! ްލިުޔމުގައި،އޮތީ ްުހވަިއގެ ްއަލްފާޟިލްްްއިޤްރާުރގައިްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްޢަބްދު ްޮސއިކުރެްއވުން.هللا ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ްއިޤްރާރުގައިްްޔާމީން ްއެދެން ްއަިރހުން ްއަމީންޢާއްމު ނޑު ްައޅުގަ

 ްސޮއިކުެރއްވުުމގެްކަންތައްްކުިރއަށްްގެްނގޮސްދެްއވުމަށް.

ް

ްސޮއިކުރެއްވުމުންްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްް.10 ްލިޔުމުގައި ްހުވައިގެ ްމަޖިލީހުގެް، ރައްޔިތުންގެ

ްއުއްތަމަރައީސާ ްލިޔުމުގައިްްއި ްހުވައިގެ ްސޮއިކުރެއްވި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނޑިޔާރު، ފަ

ްސޮއިކުރެއްވުން.

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންް

ް ްއަލްފާޟިލް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްޢިއްޒަތްތެިރ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޝުކުރިްއޔާ. ްބޮޑަށް ްޢަބްދުވަރަށް ޔާމީންްهللا

ްވަރަްށްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަ ްނަުމގައި ްއަމިއްލަ ނޑުެގ ްއަުޅގަ ްނަމުގަާޔއި ްމެންބަރުންގެ ްހުރިހާ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނެގ ށް

ްމަރު ްެއކު ްމަނިކުފާނު،ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްއަިރސްކުރަން. ްތަހްނިޔާ ްދަންނަވައި ްމަތިެވިރްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާޙަބާ ކަމުގެ

ނޑުްމިް ްއަުޅގަ ްޚިދުމަތްކުރައްވާަފއިކަން ްދުވަހު ްގިނަ ްވަރަށް ްމަޖިލީހުގައި ްތިްހަވާލުވެވަަޑިއގެންނެވީްރައްޔިތުްނގެ މަޤާމާ
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ް ްވަނީ ްފާހަގަކުރަން.ްމަނިކުފާނު 8ްްިއްއަހަރ21ްާމުނާސަބަތުގައި ްމަޖިލީހުގ22ްްެމަހާއި ްރައްޔިތުންގެ ްވަްނދެން ދުވަސް

ްޖެހެންދެންް ްދެންމެއަކާ ްދާދި ްަވގުތު، ްމި ްހަމައެއާއެުކ ްައދި ްޚިދުމަތްކުރައްވާފަ. ްރަްއޔިުތންނަށް ްގޮުތަގއި މެންބަރެއްގެ

ްމަނިކު ްހައިިސއްޔަތުން. ްލީޑަރެއްގެ ްމައިނޯރިޓީ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްހުންނެވީ ްރައްޔިތުންގެްމަނިކުފާނު ފާނު

ްފުރުޞަުތގަިއް ްމި ނޑު ްައޅުގަ ްމަސަްއކަތްޕުޅުތަކަށް ްކޮށްެދއްވާަފއިާވ ްހަޔާތަށް ްުދސްތޫރީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ މަޖިލީހަށް،

ްޝުކުރުއަދާކުރަން.ް

ް

11ް ްހުވައިކުރެއްވުމަށް. ްޤާނޫނީ ްނައިބުކަމުގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ް.ޑރ،

ްްމަދުްއަރިހުގައިްދެންނެވުން.މަދުްޖަމީލްްއަޙްްއްްމުޙަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއަޙްމަދުް ްޖަމީލް ްމުޙައްމަދު ްޑރ. ނަޑއަޅުްއވާފަިއވާ ްކަ ްމަޤާަމށް ްަނއިބުކަމުގެ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްއޮތީ އާދެ،ްދެން

ްޙުސައިންގެ ްފާިއޒު ްއަޙްމަދު ްއަްލއުސްތާޛު ނޑިޔާރު ްފަ ްއުއްތަމަ ްައޅުަގނުޑ ްހުަވއިްްހުވައިކުެރްއވުން. އަރިހުން

ްއަރިހުންް ްއަޙްމަދުގެ ްޖަމީލް ްމުޙައްމަުދ ްޑރ. ްއެކު ްއަދަބުވެރިކަމާ ްނުހަނު ްހަމަ ްއަދި ްދަންނަވަން. ްއެދި ލައިދެްއވުމަށް

ްހުވައިކުެރްއވުމަށްްވަަޑިއގެންދެއްވުމަށްްއެދިްދަންނަވަން.

ް

12ް ްްއުއްތަމަް. ްފާއިްފަނޑިޔާރު ްއަޙްމަދު ްޙުސައިންްޒުްއަލްއުސްތާޛު ްޖަމީލްްއްްމުޙަްް.ރޑ، މަދު

ް.ރޑދިވެހިރާއްޖޭގެްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްނައިބުކަމުގެްޤާނޫނީްހުވައިްލައިދެއްވައި،ްށްްއަޙްމަދަް

ްޤާނޫނީްއްްމުޙަ ްނައިބުކަމުގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއަޙްމަދު، ްޖަމީލް މަދު

ްހުވައިކުރެއްވުން.

ް

13ް .ް ްނައިބު ްއަޙްމަދު،އްމުޙަްް.ޑރރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްޖަމީލް ްމަޖިލީހުގެްްމަދު ރައްޔިތުންގެ

ނޑިޔާރާްސަލާންކުރެއްވުން.ްއިްއުއްތަމަްރައީސާ ްފަ

ް

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގ14ްެ ްނައިބުްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްލިޔުމުގައިްގެހުވައިްނައިބުކަމުގެް.

ް.ސޮއިކުރެއްވުންްއަޙްމަދުްްޖަމީލްްްމަދުްމުޙައްްް.ރޑ
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ް

ްވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއކެް

ނުޑ،ް ްއަުޅގަ ްއަރިހުން ްސޮއިކުެރްއވުން.ްއަމީންޢާއްމުގެ ްނައިބު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްއިޤްރާރުަގއި ްހުވައިގެ ްއޮތީ ދެން

ްއެްމަސައްކަތްްކުރިއަށްްގެންޮގސްދެއްވުމަށްްއެދިްދަންނަވަން.ް

ް

15ް ްނައިބުްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ. ްސޮއިކުރެއްވުމުންްްގެ ްލިޔުމުގައި ްހުވައިގެ ޔިތުންގެްރައްް،

ނޑިޔާރު،ްމަޖިލީހުގެްރައީސާއިްއުއްތަމަް ގެްހުވައިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްނައިބުްސޮއިކުރެއްވިްްފަ

ްލިޔުމުގައިްސޮއިކުރެއްވުން.

ް

ްވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއކެް

ްްާޔ.ކުރިއްޝު ްަނއިބުދިވެހިރާއްޖޭގެ ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްޑރ. ްވަރަްށްމުޙައްމަދު ނޑު ްއަޅުގަ ްއަޙްމަދަށް، ޖަމީލް

ް ްއެކު ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްނަންފުޅުގަާޔއި ްމެންބަރުންެގ ްމަޖިލީހުގެ ްމަރުޙައަޅުްަރއްިޔތުންގެ ްނަުމގަިއ ްއަމިއްލަ ނުޑެގ ބާްގަ

ް ްދަންނަވަން. ްދެްާއދެ!އާިއްތަހްނިޔާ ްން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ްއަިއޓަމަކީ ްއެޖެންޑާ ްޢަބްދުއޮތް ޔާމީންްهللاްއަލްފާޟިލް

ް ްވާހަުކފުޅުދެއްެކވުން.ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ްމުޚާޠަބުކުރައްވައި ްްމަޖިލީހާ ނުޑްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއަުޅގަ އަށް

ްދަޢުވަތުއަރުވަން.

ް

ްވާހަކަެދއްެކވުން:ްޔާމީންްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުهللاްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއަލްފާިޟލްްޢަބްދު

هްبســن حوـنްاللـ  حيــنްالر  ްالر  هِ ްاَلَحْوـد  . ـالةް،الَعـالَِوـينްَرب  ްلِلـ  د  ްسيدناްعلـىްَوالس المްَوالص  ްخاتنް،هحـوَّ

 .أجوـعـينްوأصـَحابِهްآلـهްَوعلـىް،والورسلينްاألنبياء

ނޑިޔާުރ،ްްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް،ްމަޖިލީހުގެްޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން،ްދިވެހިރާއްޖޭގެްުއއްތަމަްފަ
 .ޢިއްޒަތްތެރިންްއިމެހަށްްަވޑަިއގެންްތިއްެބވިްއެންްއަްޢިއްޒަްތތެރިްރައްޔިތުން،ްމިްޖަލްސާްގެްލޮުބވެތިދިވެހިރާއްޖޭ

ــالم هްورحـوــتްعليــكنްالس   ،وبـركاتـهްاللـ 

ްޙަޟްوتعالـىްسبـحــانهްهللا ްދިވެހިރާއްޭޖގެެގ ްވާިގއެދިހުރެ، ްޤާނޫީންރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާްރަތުން ކަމުގެ
ްހުވާކުރުމަށްފަހު ްތިްލޮބުްދިވެހިރާއްޭޖގެ، ނޑާ ްއަުޅގަ ްރަްއޔިތުން ްވެތި ްބުރަހަޔަ މަސްއޫލިއްޔަތުތަާކިއްްވާލުކުެރއްިވ
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ްޤާބިލިއްޔަތު ްލިާޔޤަތާއި ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްއެންމެްވާޖިބުތައް، ްއަދާކުރަމުންްތަންދިން ްދަރަޖައަކަށް ްހެޔޮްމަތީ ްގެންދިޔުުމގެ
 .ަގއިްުދޢާްދަންނަވަންރަތުގެްޙަޟްهللاެދއްވުންްެއދިްމާތްވިސްނުމާއިްތައުފީޤު

ްއިްނތިޚާބުގައިްއިްއޔެ ްރިޔާީސ ނުޑގެްބޭްއވުނު ްއަުޅގަ ނޑަށާއި ްުމޙަްއަުޅގަ ްޮޑކްޓަރ ްއަޙްމަދަށްްއްަނއިބު ްޖަމީލް މަދު
ނޑުމެންވޯޓު ްއަުޅގަ ްއިންތިޚާބުމަޤާްދެްއވަިއ، ްަކމަށްމަށް ްލޮބުެވތިްކުރެއްވި ްރާއްޖޭގެ ްވަރަށްްްޓަކައި، ރައްޔިތުންނަށް

ނޑުމެންނަށްްދެއްވިްވަރަށްްވަރުގަދަްދަންނަވަން.ްމިއީއެކީްޝުކުރުްްމާއިޚްލާޞްތެރިކަ ،ްދިވެހިރާއްޖޭގެްރައްޔިތުންްއަުޅގަ
 .ބޮޑުްޝަރަފެއްްްވަރަށް

ްއިންތިޚާބުއަޅުގަް ްމަޤާމަށް ްމި ްއެހީތެރިވެދެްއވިނޑުމެން ްފަރާތްތަކަށްްްކުރެްއވުމުަގއި ްފުރުްހުރިހާ ްވަރަށްްމި ޞަތުގައި
ްޝުްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްޕާޓީއާުކރުއެކީ ްތަމްސީލުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްޚާއްޞަކޮށް، ަވޑަިއގެންނެިވްއިއްތިހާދުވެްްދަންނަވަން.

ްލީޑަރުން ނޑުްސިޔާސީ ްއަޅުަގނޑުްއަުޅގަ ްމަސައްކަތްަތއް ްބުރަ ްކުެރއްވި ްއެްްހޮއްަވވައިެދއްވުމަށް ްފާހަގަކުރަން.
ްުދަވހަކު ްމަތިން ްއަުޅަގނޑުްމަސައްކަތްތަުކގެ ްއިހަނދާންނައްތަްވެްސ ްއުފަލާްނުލާނެ ްވަރަށް ްވަރަށްްވާހަަކ، ްއެުކ،

 .އެކުްދަންަނވަންްްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ

 
 :ރާއްޖޭގެްލޮބުވެތިްަރއްޔިތުންް

ްލޮބުވެތި ނޑުމެްނެގްމި ްއަުޅގަ ްދުވަެހއް.ްމިއަދަކީ ްތާރީޚީ ްވަރަށް ްމަރްޙަލާެއއްްްމިއަދަކީ ްއާ ްބިނާކުރުމުގެ ޤައުމު،ްއަލުން
ްދުވަސް ްފަށާ ްރޫޙަކާ .އަޅުަގނޑުމެން ްއަޅުްްއާ ްޤައުމުއެކު ްަވރުގަދަކޮށް، ްއިތުރަށް ްޤައުމިއްޔަތު ނޑުެމންގެ ކުިރއަްށްްގަ

 .ފަށާްދުވަސްްގެންދިޔުމުގެްމަތިވެރިްަޢޒުމުަގއި،ްައޅުަގނޑުމެންްމަސަްއކަތް

ްޤައުމެއްްްދިވެހިރާއްޖެ ްމިނިވަން ްލިބިގެްނވާ ްބާރު ްސިޔާދަތީ ްފުރިހަމަ ްިސޔާދަުތްްމި .ައކީ ްމިނިވަންކަމާއި ޤައުމުގެ

ހިތްތަކުގައިްްއިސްލާމްދީނުގެްމަތިވެިރްހިދާޔަތުގެްމައްޗަށް.ްއެހެންަކމުން،ްދިވެހިންގެްނީ،ްމާތްވެެގންވާވަްބިނާވެފައިްމި
ްއިތުރުކޮށް، ްލޯބި ްވަުރގަދަ ްއޮންނަ ްބަހާތަްއްްއިސްލާމްދީނަށް ްަޤއުމީ ްއިްސކަންދީގެން، ްރުކުންތަކަްށ ޤަުއމިއްޔަތުެގ

ނޑުމެްނގެހަރުދަނާ ްއަުޅގަ ްހަމައެާޔއެުކ، ްއިސްކަންދޭނަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްހިތްތަްޅަކުދިންާނއިްކުރުމަށް ުކަގއިްުޒވާނުންގެ
ްއުްްއިސްލާމްދީނުގެ ްކުރަންްވަރުގަަދކުރުމަށްްލުތައްސޫްރިވެތި ްކުރުމުގައިޓަކަިއ ްމަސައްކަތްތައް ްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާްްޖެހޭ

 .ކަށަވަރުކޮށްްއަރުވަންްް،ޔަޤީންކޮށްްހަކަ،އަޅުަގނޑުްސާބިުތކަމާއެކުްދެިމހުންނާނެްވާ

 :ރާއްޖޭގެްލޮބުވެތިްަރއްޔިތުންް

ްވަރަށްްނާުޒކުްްއޮތީްމިްލޮުބވެތިްަޤއުމުްމިްވާލުާވއިރު،ހަްަކމުގެްމަޤާމުްމިއަދުްައޅުަގނޑާްރާއްޖޭގެްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ް.ްރައްޔިތުންްތިބީްވަރަށްްބޮޑަށްްަޤއުމުްފިތިފަްވަނީްސިޔާސީްހަލަބޮލިކަމެްއގެްތެޭރގައިްވަރަށްް.ްޤައުމުްމިފައްތަރެްއގަ

ްނުތަނަވަސްކަމެްއގެ ްާރއްޖޭގެތެޭރގަްބޮޑު ްއަރައިގަނެ، ްހަލަބޮލިކަމުން ްއެހެންކަމުން،ްިސޔާސީ ްއަމާންްް. ރަްއޔިތުންނަށް
ްޤާއިުމކޮށްދިނުމަކީއްވެ ްްރާއްޖޭގެްެޓއް ްއެންސިއިހަރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްދައުަލތުގެ ްއަދި ވެރިާޔެގްްމަތީްމެއްޔަތުން
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ްއަުޅގަސިއިހަ ްމިއަދު ްމުހިއްޔަތުން ްަވރަށް ްއޮތް ްމަްއޗަށް ްވަރަށްްމުއްނުޑގެ ްވާޖިބެއް. ްޤައުމީ ބޮުޑްްޤައުމީ
ނޑުްމިހަމައްސަލަްްމުއްމަސްއޫލިއްޔަެތއް.ްމިްމުހި އަޅުަގނޑުމެންގެްްދަންނަވާލިްފަދައިން،ްއްލުކުރެވޭނީ،ްެދންމެްއަޅުގަ

ނޑަކަްށވެްޢީްފޭރާންްވަރުގަދަކޮށް،މެދުގައިްެގއްލިފައިވާްއިޖްތިމާ ްެއއްބަިއވެގެން.ްކޮންމެްރައްޔިަތކުް،ރައްޔިުތންްއެކަތިގަ
ްވަކިްވެސް ްިއސްކޮށްގެން. ްމަޞްލަޙަތު ްަޤއުމީ ްމަޞްލަޙަތަށްވުރެ، ްނުބަލައި،ްްމީހަކަްށ،ްއަމިއްލަ ްކުލައަކަްށ ވަކި

ްކަމަށްްއެންމެންނަކީ ްބައެއް ްހަމަހަމަ ްއެްވެސް ްެދކިގެން.ްަދއުލަތުންދެކިގެން.ްއާދެ!ްޤައުމަކީ ްކަމުގައި ްއިސްކަން ްންމެ
ްދޭންރައް ްޚިދުޔިތުންނަށް ްއަސާސީ ްކަންކަންްމަތްތައްޖެހޭ ްރައްޔިތުންގެ ްހަމަޖެހުމަށްްްދީ، ްޤައުމުގެ ްފުރިހަމަކޮށްދީގެން.

 .ރާބަކަށްްދަތުރުކުރަންްފަށަންވެއްޖެްސްއަތުކުިރއޮޅާަލއިގެްނ،ްެއއްްމިްޓަކައި،ްއެންމެން

ްފުރްޞަތުގައި،ް ނުޑްމަސައްކަތްމި ްމިއަުޅގަ ްލޮބުވެތިްްޤައުމަށާއިްދަނީ،ްމުޅިްކުރަމުން ްތިޔަ ްރައްޔިތުންނަށްކަން ދިވެހި
ްރައްޔިތަކީޔަޤީންކޮށްްރައްޔިތުންނަށް ްއަޚެއްްްއަުރަވން.ްކޮންމެ ްއަޅުަގނުޑގެ ްއުޚް .ވެސް ނުޑގެްއަޅުަގނޑުގެ ެތއް.ްއަުޅގަ

ްއަދާުކރަމުން ްމަސްއޫލިއްޔަތު ްރައީސްކަންްއަޅުގެންދަނީ،ްްމިްްމަޤާމުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ނޑަކީ ްވަގުތެްއގައިްގަ ްވެސްްްހުރިހާ
 .ހަނދާންބަހައްޓައިގެންް

 :ލޮބުވެތިްޢިއްޒަތްތެރިްަރއްޔިުތން

ްމި ްރާއްޖެ ްވަްމިއަދު ްއިޤްތިޞާދީ ްތެރޭގަވަނީ ނޑެްއގެ ްވަުޅގަ ްމި .ރަށްފުން ްމިއަދު ްރާއްޖެ ްގޮުތން ީތްއޮްއިޤްތިޞާދީ
ްފައްތަރެްއގަ ްނާޒުކު ްމިދަ .ވަރަށް ްދަރަނި ްއަތްނުްއުލަތުގެ ްގޮސްފަވަނީ ްމައްޗަށް ްހިސާބަށް ހަމައެހެންމެ،ް .ފޯރާ

ް.ްއެހެންކަމުން،ްދައުލަތުގެްޚަރަދުތައްްކުޑަކުރުަމށްްމައްޗަށްްގޮސްފަްވަނީްއިންތިހާއަށްްގެްޚަރަދުތައްްމިދައުލަތުގެްބަޖެޓު
ްމި ްވަްމިއަދު ްިއސްކަމެއްދޭންވަނީ ްއެހެންކަމުންޖެހިފަރަށްބޮޑު ްބަޖެޓުް،. ްޚާއްޞަްްގެދައުލަތުގެ ްކުޑަކުރުމަށް ޚަަރދުތައް

 .އަުޅަގނޑުްަވރަށްްއަވަހަށްްފަށާނެްވާހަކަްަދންނަވަންްމަސައްކަތްތަެކއް

ްާރއްޖެ ްގޮތުން ްކުރިމަތިވެފައިްއިޤްތިޞާދީ ްގޮްނޖެހުންތަކުންްމިްައށް ްސިޔާސަތުަތކަށްްްއަރައިގަެނވޭނީްވާ އިޤްތިޞާދީ
ްބަދަލުތަެކއް ްބޮޑެތި ްވަުރގަދަކުެރވިގެންްްވަރަށް ްތަނބުތައް ްމައި ްއިޤްިތޞާދީ ްާރއްޖޭެގ އިޤްތިޞާދުް .ގެނެސްގެން.

ްމިހާރުންްްކުރުމަށްހަރުދަނާ ްފިޔަވަޅުތައް ްއަަޅންޖެހޭ ްވިޔަފާީރގެްްޓަކައި ްހަމައެޔާއެުކ، ްފަށަންޖެހޭ. ްއަޅަން މިހާރަށް
ްފުޅާ ްމަސްވެރިްފުރްޞަތުތައް، ްރާއްޖޭގެ ްހުުޅވާލަިއގެން. އެކަީށގެްނވާްްަދނޑުވެރިންނަށްްންނަށާއިދާއިރާއެްއގައި

ްގޮތްތައް ްލިބޭ ްފުރްޞަތުތައްްއާމްދަނީއެއް ްވަޒީާފގެ ްޒުވާނުންނަށް ްރާއްޖޭގެ ްތަނަވަސްކޮށްީދގެން.ްަތނަވަސްކޮށްީދގެން.
ްގެންިދޔުމުަގއިް ްކުިރއަށް ްޤާބިލު،ްޤައުމު ްއިތުބާހަްުޒވާނުންނަކީ ްހަދަިއގެން.ްުޒވާނުންނަށް ްބަޔަކަށް .ްރުކޮްށގެންރަާކތްތެރި

ްއިތުރަށް ްފުރްޞަތުތައް ްތަޢުލީމީ ްތަނަވަސްކޮށްީދގެން. ްފުރްޞަތު ްބިނާކުރުމުގައިްްޒުވާނުންނަށް ްޤައުމު ފުޅާޮކށް،
ްއިްސަކންދީގެން ްދައުރަށް ްޒުވާނުްނގެ ްއޮތްްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ. ްމަސައްކަތ5ްްްްކުރިއަށް ނޑު ްައޅުގަ ްކުރަމުންްއަހަރު
ްމަ ްގޮތުެގ ްމިދެންނެވި ްޤައުމަށްގެންދާނީ، ްޒުވާުނންނަކީ، ްރާއްޖޭގެ ްކުާރ،ްްތިން، ްމަސައްކަތްތަކެއް ފައިދާހުރި

ނޑުގެްސަރުކާރުްދެިކގެންްްއުފެއްދުންތެރިްބައެްއގެްގޮތުަގއި  .އަުޅގަ
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ްއެކަމުން ްެވގެންދާނީ، ްކުރިއެރުމަކަށް ްޙަީޤޤީ ްކުރިއެރުން، ްއިތުރުވަމުންދާްްއިޤްތިޞާދީ ްފައިދާ ްލިބޭ ރައްޔިތުންނަށް
 .ވެގެންްްކުރާްދާއިރާްފުާޅވަމުންދާްމިންވަރެއްގެްމަްއޗަށްްކަަމށްސާއްހިްކަމާއި،ްއެްފައިދާްްމިންވަރަކުން

 :ރާއްޖޭގެްލޮބުވެތިްިޢއްޒަތްތެރިްރައްޔިތުންް

ްހޯދަިއދީ، ްރައްކާތެރިކަން ްއިްޖތިމާޢީ ްރަްއޔިތުންނަށް ްވެްރާއްޖޭގެ ްއަމާން ްޤާއިމުްއްރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދިނުމަކީްެޓއް
ިތއްަބވަިއގެންްއާމްދަނީްްިއްސކަންދޭނެްކަމެއް.ްާޚއްޞަކޮްށ،ްއަންހެންްކަނބަލުންނަށް،ްޭގގައިްޑަށްބޮްްއަޅުަގނޑުްވަރަށް

ްޢާއިލީ ްތަނަވަސްކޮށްދީ، ްވަސީލަތްތައް ްހަރުދަނާްހޯދޭނެ ްއިތުރަށް ްމަސައްކަތްތައް،ގުޅުންަތްއ ްކުރަންޖެހޭ ްކުރުމަށް
ްގެންދާނެްއަޅުަގނޑު ްއަރުވަންކުރަމުން ްޔަޤީންކަން ްޤައުމުކަމުގެ ްދައުުރްް. ްއަންހެނުންގެ ްމަސަްއަކތުގަިއ، ބިނާކުރުމުގެ

ްއަންހެނުން ްމުހިއަދާްފުޅާކޮށް، ްދައުރާއްކުާރ ްއިތުރުކުރުމަކީްމެްމު ްހޭލުންތެރިކަން ްއިޖްތިމާޢީްސަރުކާްވެްސްމިްދު ރުގެ
 .މުްރުކުެނއްްއްސިޔާސަތުގެްމުހި

ްނުރަްއކަލުންް ްމަސްތުވާްމަސްތުވާތަކެތީގެ ްސަލާމަތްކޮށް، ްޖީލު ްއަނބުރާްއިްވަބަްތަކެތީގެމި ްކުދިން ްޖެހިފައިވާ ގައި
ްގެނެސް، ްެހދުމަކީ،ްކުދިންނަކީްއެްމުޖްތަމަޢަށް ްކުދިަބޔަކަށް ްމަސައްކަތްތެރި ްއަދި ްރަނގަޅު ްވަރަށްްވެސް ބޮުޑްްމިއަދު

ްމި ްކަމެއް. ްދޭންޖެހިފައިވާ ްމިހާރުްސަމާލުކަމެއް ްވަބާްރޮނގުން ްމި ްފުޅާކޮށް، ްއިތުަރށް ްމަަސއްކަތްތަްއ ްއިންްކުރެވޭ
ްޤައުމާއި ްސަލާމަތްްދިވެހި ްކުރުމުަގއިްކުރުމަށްަރއްޔިތުން ްމަސައްކަތްތަްއ ްއިރާަދކުރެްއވިްއޔާ،ްްކުރަންޖެހޭ ނޑު ައޅުގަ

 .އަރުވަންްްފަހަތަށްނުޖެހޭނެްކަމުގެްޔަޤީންކަންވެސް

ްކުދިންގެ ްދާއިރާގައި ްތަޢުލީމީ ްހަރުދަނާކޮށް، ްނިޒާމު ްތަޢުލީމީ ްއިސްަކންދިނުމަްރާއްޖޭގެ ްޖީލެއްްއަޚްލާޤަށް ްރަނގަޅު ކީ،
ްވަރަށްްބިނާކުރުމަށް ްކަމެއް.ްްޓަކައި ްޙުރުޭބނުންތެރި ްއަޚްލާޤުްް،އިމަތްތެރިކޮށްހިތަމާތްެވގެންާވްއިސްލާމްދީނަށް ގެްިރވެތި

 .މުްކަމެއްްއްޓަކައިްއޮތްްވަރަށްްމުހިްބާއްޖަވެިރުކރުމަށްްރާއްޖޭގެްކުރިަމގުްމަތީގައިްކުދިންްބޮުޑކުރުމަކީ

 :ޒަތްތެރިްރައްޔިތުންްރާއްޖޭގެްލޮބުވެތިްިޢއް

ްޚަރަދު ްަސރުކާރަކީ، ްެއކުލަަވއިލާ ްސަރުކާރަކަށްްއަޅުަގނޑު ްއަދިްްކުޑަ ްއެކުލަަވއިލާއިރުްްވާނެ. ްސަރުކާރު
ްމަޝްވަރާކޮްށގެން، ްޕާޓީތަކާ ްރަްއޔިތުންނަށާއިްއިއްތިހާދުވެަފއިވާ ްގޮތްތަކަކަށްްދިވެހި ްފައިދާހުރި ްއެންމެ ްޤައުމަށް ްދިވެހި

 .ވާހަކަްދަންނަވަންްްތަކަށްްާޤބިލުްބޭފުޅުންްހަމަޖައްސަމުންްގެންދާނެވިސްނަިއގެން،ްމަޤާމު

ގޮތްތަކަށްްވިސްަނިއ،ްިއސްކަންދެމުންްގެންދާނެްްސަރުކާރުެގްކަންކަންްނިންމުުމގަިއ،ްަރއްޔިތުންނަށްްއެންމެްފައިދާހުރި

ްމި ްދަންނަވަން. ްރަްއޔިްވާހަކަ ްއިޙްތިރާސަުރކާރަކީ ްހަރުމުދަަލށް ްސަމުތުންގެ ްމިކުރާނެ ްރާއްޭޖގެްްރުކާެރއް. ސަރުކާަރކީ
ްބިންބިމާއިްމުއްމުހި ްހުރި ްޭބނުންހަސަރަްހިސާބުތަކުަގއި ްއެެދވޭްއްދުތަުކގެ ްހިފަްއެންމެ ްއްެދއްގެްހަެއްސަރަ،ްއިގޮތުަގއި

ްފަްްރައްޔިތުންނަށް ްމަސައްކަތްއެކަުމގެ ްހޯދައިދިނުމަށް ްއަުރވަން.ްްކުރާނެއިދާ ްކަަށވަރުކަން ްކަުމގެ ސަރުކާެރއް
ްްއެހެންމެ،ްދިވެހިންގެހަމަ ްފަޚްރުވެރި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއިޤްތިޞާދުެގްްވިޔަފާރިްކުރާނަން.ްރާއްޖޭގެމާޔަތްހިބިނާތައް އާއި
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ްރައްކާތެރިކޮށްދޭނަން ްދޮރާށި ްމައި ްވެިރކަމަކީއިރާދަކުރެއްިވއް. ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްްާޔ، މާޔޫސްކަމާއިްްލުކުރާ،ސިހާނަތީޖާ
 .ުދވަްސތަކެއްްފެނިގެންދާނެްވެިރކަމަަކށްްވެގެންދާނެްްއުފާފާގަތިްތުންނަށްނުތަނަވަސްކަމުަގއިްތިއްެބވިްަރއްޔި

  
 :ރާއްޖޭގެްލޮބުވެތިްިޢއްޒަތްތެރިްރައްޔިތުންް

ްމުހިސަ ްސިޔާސަުތގެ ްޚާރިޖީ ްބަޔަކީއްރުކާރުގެ ްއެުކވެރިްމު ްއިތުރަްށްްދައުލަތްތަކާްރާއްޖެއާ ްގުޅުން ްއުފެދިފައިވާ މެދު
ްބަދަހިކުރުންް،ވަރުގަަދކޮށް ްޚާއްޞަކޮށްވަ. ްޤައުމުތަކާއްއަވަްްކިން ްޒަމާންވީްްޓެރި ްއޮތް އިތުރަށްްްމަތްތެރިކަންހުރަްއެކު

ްޤައުމުތަކާ ްއިސްލާީމ ްޢަރަބި ްބަދަހިކުްއެކުްވަރުގަަދކޮށް، ްުގޅުން ްޖަމުއިތުރަށް ްބައިނަލްއަޤްވާމީ ްއަދި ްޢިއްޔާތަުކގެްރުން.
ނޑުމެްނގެްކަްނކަން،ްއަޅުަގނޑުމެންްއަމިއްލަ ން.ރަފާއިްޤަދަރުވެިރކަންްދެމެހެއްޓުާރއްޖޭެގްޝަްއިކުރިމަތީގަ އަްށްްއަުޅގަ
 .ނިންމުންް

 :ލޮބުވެތިްޢިއްޒަތްތެރިްަރއްޔިުތން

މެދުްާއްްރާއްޖޭގެްުކރިމަގުގެްތަަޞއްވުރާްވާލުވަނީހަްކަމުގެްމަޤާމާްއަޅުަގނޑުްމިައދުްމިރާއްޖޭގެްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް
 .ރަްއޔިުތންނަށްްދެމުންްްމީދުތަެކއްއްކިޔަުމން.ްއާްއުށްްމަރްޙަބާދެކެމުން.ްއާްިވސްނުންތަކަކަްހުވަފެންތަކެއް

ްމި ްއަޅުަގނޑު ްކާމިޔާބުްދެންމެ ްކަންތައްަތއް ްއަިދްްކުރެޭވނީ،ދެންނެިވ ްމަސައްކަްތކޮށްގެން. ްއެންމެްނ ނޑުމެން އަުޅގަ
ްމަޖިލީހުގެ ްއަުޅަގނޑަްރައްޔިތުންގެ ްއެއްބާރުެލއްވުން ްތާއީދާއި ްމެންބަރުންގެ ްސަރުކާރަްށްްށާއިްޢިއްަޒތްތެރި އަޅުަގނުޑގެ

ްަޝްއކެއްނުކުރަން، ްައޅުަގނޑު ްެއކުވެިރކަމާއިްްލިބިގެން. ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެިރ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންެގ
ްިތޔަ ްމަސައްކަުތގައި ްިމ ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްދައްކަވާެނކަމާްއެއްބާރުލުން، ްމުއައްސަސާަތކާއިްދޭތެރެްބޭފުުޅން ްމިނިވަން ްއަކު.

ނުޑގެްމިްމަސައްކަތުގައިްބޭނުންވާނެ.ްރާއްޖޭގެއެހީތެރިކަންްްރިހާްއިދާރާތަކެްއގެސަރުކާރުގެްހު ނާޢީްސިއެކިެއކިްްއަުޅގަ
ް ްޖަމާޢަތްތަކާއިއަމިްފަރާތަާކއިްްރަކާތްެތރިވެަވޑަިއގަންނަވާހަމަސައްކަތްތަުކގައި ްޖަމްޢިއްޔާ ްފަރުދުންގެްްއްލަ ްއަމިއްލަ

 .އެއްބާރުެލއްވުންްައޅުަގނޑަށްްލިބިގެން

ްމިهللاމާތް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއަުދ ްާވގިފުޅާެއކު، ްަދތުރަކީ،ްގެ ްވާސިުލެވވޭނެްްފަށާ ްުކރިބޯށިތަކަކަށް ްއިތުރު ތަރައްީޤގެ
ްހެދުމުގައި ްާރއްޖެްދަތުރަކަށް ްއެންމެްއަދި ްއަމާން، ްއެންމެ ްސަރަަޙއްދުަގިއވާ ްމި ްޤަްްއަކީ ްކަމަށްްަތރައްޤީވެަފއިވާ އުމު
ްމަސައްކަތް ްއިްޚލާޞްތެރިކަމާއަްކޮށްދެއްުވމަށްހެދުމަށް ްވަރަށް ނޑު ްދަންނަވަންްޅުގަ ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ް.އެކު،

ްމާޙަުއލެއްްދުޅަހެޔޮކަމާ ްއަމާން ްދިރިއުޅެވޭނެ ްރަްއޔިތުންނަށް ްއިރާދަކުެރްއވިްއޔާސަރުކާްއެކު ކަުމގެްކޮށްދޭނެޤާއިމުްރުން
ްދިވެހި ްމަސައްކަތްތަކަްްޔަޤީންކަން، ްފުދުންތެރި ްއަރުވަން. ްއަހުލުވެިރ،ަރއްޔިތުްނނަށް ްޒުވާނުންތަެކއްްްކަށް ޒިންމާދާރު

ްއެންމެންނަށް ްދަންނަވަން. ްވާހަކަ ްފުރްޞަތުތައްްބިނާކޮށްދޭނެ ްބޭނުންވާ ްއިޤްތިޞާދަަކށް ްފުދުންތެރި ްބައިވެރިެވވޭ،
ްއިތުަރށް ްފުރްޞަތުތައް ްވަޒީާފގެ ްހަމަހަމަކަމާއެކު ްއަުޅަގނޑުތަނަވަސްކޮށްދޭނެްފަހިކޮށްދީ، ްަޔޤީންކަން، ިތޔަްްކަުމގެ

 .ބޭފުޅުންނަށްްއަރުވަންްްއެންމެްލޮބުވެތި
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ްهللاމާތް ްޤައުމު، ްދިވެހި ްމި ްދަންމަރު، ްާމތް ްދިވެހިރާއްޖޭެގްްޓަކައިްއަބަދަށްްަގއިއިސްލާމްދީނުގެ ައލިކުރަްއވާށި!
ްއަމިއްަލވަންތަަކން ްޙިމާޔަތްްއަބަދަށްްމިނިވަންކަމާއި ްއަމާންޓަކައި ްރައްޔިތުްނނަށް ްރާއްޭޖގެ ްުކރައްވާށި! ްޞުލްޙަވެރި،

ްމިންވަރު ްކަންތައްތަްއ،ދުވަސްތަެކއް ްރާއްޖޭގެ ްހެޔޮިވސްނުމާިއްްކުރަްއާވށި! ްގެންދިޔުމުގެ ްކުރިއަށް ްހެޔޮގޮތުަގއި އެންމެ
ނޑަށްްޭޖގެްލޮބުވެތިްަރއްޔިތުންނަށާއިރާއްްތައުފީޤު،  .ދެްއވާށި!ްާއމީންްިދވެހިްދައުލަތަށާއިްއަުޅގަ

هްورحـوــتްعليــكنްوالســ الم ް.وبـركاتـهްاللـ 

ް

ް:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން

ްއަޅުަގނޑުމެންެގް ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްއެކު ްއިޚްާލޞްތެރިކަމާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްވޭުތވެދިޔަ ްމި ްދަތުުރގައި ްޑިމޮކްަރސީގެ ްފަށާފައިވާ ްމި ްިދވެހިރާއްޖެ ްއ5ްްެހަޔާތުގައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިދިޔައީ އަހަުރ

ްއާދެވުނުއިުރްްނައުގެ ްމިހާހިސާބަށް ނޑުމެންނަށް ްތެރޭގަ.ްއަުޅގަ ްމަސައްކަތްަތކެްއގެ ްދަްސކޮށް،ްފަރިތަކުރުމުގެ ާވވެލާވެލި

ނުޑްއުއްމީދުކުރަީންޢިއްޒަތްތެިރް ރާއްޖެްމިްވަީންސިޔާީސްހަލަބޮލިކަމެއްެގްތެރޭަގއިްވަރަށްްބޮޑަށްްބައިަބއިވެފަ.ްއަުޅގަ

ްމަަސްއކަތްޕު ްކަމަށް.ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްފައްަޓވާނެ ްމަސައްކަތްުޕޅުތަކެއް ްޚާއްޞަ ްއެުކވެރިުކރުމުގެ ްރާއްޖެ ޅުން

ްއުފެދިފައިާވް ްތަފާތުވުންތައް ްޚިޔާުލ ްތަފާތު ްތެރެއިން ްނިާޒމުގެ ްއާ ްތެޭރގައި ްބާރުތަކުގެ ްދައުލަުތގެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްއަ ްމަނިކުފާނު ްއެކު ްތަޖްރިބާޔާ ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުންެގ ނޑިަވޅެްއގައި ްމަޖިލީހުގެްދަ ްރައްޔިތުްނގެ ނޑުމެްނގެ ޅުގަ

ްގުޅުންހުރިް ްސަރުކާރާ ްބާރުތަކާއި ްޖުޑީޝަރީގެ ްހަމައެހެންމެ ްއަދި ްއިމްތިޔާޒުަތކާ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ބާރުތަކާއި

ްކުރިއަްށް ްހައިސިްއޔަތުން ްވެރިއެްއގެ ްމަތީ ްއެންމެ ްދައުލަތުގެ ްގޮތް ްހިނގާނެ ްކަންަތްއތައް ްމެދުގައި ބާރުތަކުގެ

ނުޑްޤަބޫލުކުރާްގޮުތގައިްް،ގޮސްެދއްވާެންކަމަށްްއަުޅަގނޑުްޔަޤީންކުރަން.ްއާދެ!ްމަިނކުފާނުގެްވާހަކަފުޅަށްފަހުގެން އަުޅގަ

ްބަލަިއގެންފި.ްރާއްޭޖގެް ްަރއްޔިތުްނކަން ްވަނީ ްމޮުޅވެފައި ްޙަޤީޤަުތަގއި ްީލްވޯޓުން ްަރއްޔިތުްންއިްއޔެ ްއެންމެހައި ރާއްޖޭގެ

ްފު ްލުުމގެ ްވޯޓެއް ް%ރައްޔިތުންނަށް ްލިބުމުން ނޑުމެންނަށ91ްްްރުޞަތު ްއަޅުގަ ްވޯޓުލީކަމުން ްނުކުމެ މީހުން

ްިޚޔާލުް ްސިޔާސީ ނޑުމެން ްައުޅގަ ްމިންވަރު. ްފަރިތަވަމުންދާ ްއަށް ްޑިމޮކްރަސީ ްަރއްޔިތުން ްރާއްޭޖގެ ދޭހަވެގެންދިަޔއީ

ްމި ްިމއަދު ްދިޔުުމގައި ްުކރިއަށް ްަޤއުމަިއގެން ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްއެކަހެރިކޮށް ްްތަފާތުވުންތައް ްމަސައްކަތްތަުކަގއި هللا ފަށާ

ްފާގަތިކަްންްسبحانه وتعالى  ްކުރިއެރުމާއި ްއަބަދުމެ ްއަށް ްދިވެހިރާއްޖެ ްމި ްައޅުަގނޑުމެންގެ ބަރަކާތްލައްވާށި!

ް ްوماتوفيقي االّ باهللا عليه توّكلت واليه انيبމިންވަރުކޮށްދެްއވާށި! ްއޮންނާނީ ްޖަލްސާއެއް ްމަޖިލީހުގެ ްދެން .18ް
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