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  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 .بسن هللا الرحون الرحين، الحود هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وهن وااله

 .ފެށުނީ މަޖިލިސް

 

 ހާޒިރީީ ޖަލްސާގެ .2

ީ

ީރިޔާސަތުންީވާހަކަދެްއެކވުން:

ީމެންަބރުން.22ީމިވަގުތުީޖަލްސާީއަށްީހާޒިުރެވވަަޑއިގެންީިތއްބެވީީ

 

 ން.ކުރުީދުވަހުގެީއެޖެންޑާީއިޢުލާނުީީ.3

ީ

 ީރިޔާސަތުންީވާހަކަދެްއެކވުން:

ީއޖ/ ީނަންބަރަކީ ީއެޖެންޑާ ީޖަލްސާގެ ީޢިއްޒަތްތެރިީީ.2013/01/01މިއަދުގެ ީހުރިހާ ީމަޖިލީހުގެ ީފަށުން ީޖަލްސާ މިއަދުގެ

ީ ނޑު ީއަޅުގަ 2013ީީމެންބަރުންނަށް ީއަދި ީދައުރަށް ީފުރަތަމަ ީއަހަރުގެ ީައހ2013ީަވަނަ ީދަންނަވަން.ީވަނަ ީމަރުޙަބާ ރަށް

ވަނަީައހަރަކީީމަޖިލީހުގެީހަޔާތުަގއިީވަރަށްީގިަނީތަޖުރިބާތަކެއްީުކރަންޖެހުނުީއަހަރެއް.ީމިއަދުގ2012ީީެމިީވޭތުވެދިަޔީ

ީހިތާމަވެރިީ ީވިދާުޅވަންޖެހުނު ީއަްލވަދާޢު ނޑުމެންނާ ީއަުޅގަ ީމެންބަރަުކ ނޑުމެންގެ ީއަުޅގަ ީއަޅުަގނުޑ، ީފަށަމުން ޖަލްސާ

ީ ީޑރ.ީހާދިސާ ީއަލްމަރުޙޫމު ީމެންބަރު ީޢިްއޒަތްތެރި ީދާއިރާގެ ީއުނގޫާފރު ީގެނެސް، ީަހނދާނަށް ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ީ ީގޮތްގޮތުން ީތަފާތު ީމެންބަރުންނަށް ީތަފާތު ީމަޖިލީހުގެ ީހަމައެއާެއކު ީއަދި ީާއކުރަން. ީޛިކްރާ ީޢަލީގެ 2012ީއަފްރާޝީމް

ކިީައނިޔާީއަޅުަގނޑުީކުްށވެރިކުރަްނ.ީއަޅުަގނޑުމެންީމަޖިލީހުގެީވަނަީއަހަރުީލިބިގެންދިޔަީއެިކއެކިީހިތްދަތިކަމާއިީއެިކއެ

ީވެސްީ ީމެންބަރުން ީހުރިހާ ީމަތިން ީގޮުތގެ ީޤާނޫނުއަސާީސަގއިވާ ީގެްނދިއުމުގައި ީކުރިއަށް ޖަލްސާތައް

ީ ީޤާނޫނުއަސާސީގެ ނޑުމެްނގެ ީއަޅުގަ ީެއހެންކަމުން ީގަބޫލުކުރަން. ނޑު ީއަޅުގަ ީކަމަށް ަނީވ44ީަމަސައްކަތްޕުޅުކުަރްއވާނެ

ީަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާީ ީއަށް ީޖަލްާސ ީފުރަތަމަ ީދައުރުގެ ީފުރަަތމަ ީމަޖިލީހުގެ ީރައްޔިތުންެގ ީމަތިން ީގޮުތގެ މާއްދާގަިއވާ

ީވަަޑއިގެންެދއްވުަމްށީ ީރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ީމާލަމަށް ީމަޖިލީހުގެ ީއިއްަވަވއިދެްއވުމަށް ީބަޔާން ީރިޔާސީ ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ

ީދަޢުވަުތއަރުވަން ީދަޢުވަތުދެްއވަން.ީއަޅުަގނޑު ީއަށް ީރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ީއެދެން ީއަރިހުން ީއަމީންޢާއްމު ީއަޅުަގނޑު .

ީއިީށނދެވަޑަިއގަންނަވާ! ީދެންނެވުމަށް. ީވެެދވަަޑއިގަތުމަށް ީިޢއްޒަތްތެިރީީރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ީދާއިރާގެ ީދެކުނު މާފަންނު
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ީިޢއްޒަތްީ ީދާއިާރގެ ީބާރަށު ީއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ! ީާދއިާރގެީމެންބަރު ީބާރަށު ީއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ! ީމެންބަރު ތެރި

ީޮތއްޑޫީ ީއިީށނދެވަޑަިއގަންނަވާ! ީމެންބަރު ީޢިއްޒަތްތެރި ީދާއިާރގެ ީބާރަށު ީއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ! ީމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ީދެކުނު ީމާފަންނު ީ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ީއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ! ީމެންބަރު ީޢިްއޒަތްތެރި ީޢިްއޒަތްތެރިީީދާއިރާގެ ދާއިރާގެ

ީަވޑަިއގަންަނވާ!ީ ީއަށް ނޑި ީގޮ ީމެންބަރު ީޢިއްޒަތްތެރި ީާދިއރާގެ ީދެކުނު ީމަްއޗަންގޮޅީ ީއިށީނދެވަޑަިއގަންަނވާ! މެންބަރު

ީދާއިރާގެީ ީދެކުނު ީމާފަންނު ީަވޑަިއގަންނަވާ! ީއަށް ނޑި ީގޮ ީމެންބަރު ީޢިއްޒަތްތެރި ީދާއިރާެގ ީދެކުނު މައްޗަންޮގޅީ

ީމެންބަ ީމެންބަރުީޢިއްޒަތްތެރި ީޢިްއޒަތްތެރި ީދާއިާރގެ ީެދކުނު ީމައްޗަްނގޮޅީ ީއިށީނެދވަަޑއިގަންަނާވ! ީަވޑަިއަގންނަވާ! ރު

ީމެންބަރުންީ ީޢިއްޒަތްތެރި ީ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ީއިށީނދެަވޑަިއގަންނަވާ! ީމެންބަރުން ީިޢއްަޒތްތެރި އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ!

ީފެށުމުގެ ީޖަލްސާ ީއަުޅަގނޑު ީގޮތުެގީީއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ! ީޤާނޫނުއަސާސީަގއިާވ ީދެންެނވީ ީއަުޅަގނޑު ީވެްސ ގޮތުން

ީޢިއްޒަތްތެރިީ ީއިށީނދެވަޑަިއަގންނަވާ!ީހުރިހާ ީމެންބަރުން ީޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެީވާހަކަ.ީޢިއްޒަތްެތރި ނޑުމެން ީއަޅުގަ މަތިން

ީއިށީނދެވަަޑއިގަންނަީ ީމެންބަރުން ީޢިއްޒަތްތެިރ ީހުރިހާ ީއިށީނދެވަޑަިއގަްނނަވާ! ީއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ!ީމެންބަރުން ވާ!

ީމެންބަރުންީ ީޢިއްޒަތްތެރި ީއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ! ީމެންބަރުން ީޢިއްޒަތްތެރި އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ!

ީޢިއްޒަތްތެރިީ ީހުރިހާ ީއިށީނދެވަޑައިގަްނނަވާ! ީމެންބަރުން ީޢިއްޒަތްތެރި ީ)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ!

ީއިށީނދެވަޑައި ީޢިއްޒަތްތެރިީމެންބަރުން ީހުރިހާ ީއިށީނދެވަޑައިގަްނނަވާ! ީމެންބަރުން ީޢިއްޒަތްތެރި ީހުރިހާ ގަްނނަވާ!

ީޢިއްޒަތްތެރިީ ީހުރިހާ ީއިށީނދެވަޑައިގަްނނަވާ! ީމެންބަރުން ީޢިއްޒަތްތެރި ީހުރިހާ ީއިށީނދެވަޑައިގަްނނަވާ! މެންބަރުން

ީ ނޑު ީއަުޅގަ ީއިށީނދެވަޑަިއގަްނނަވާ! ީމަޖ5ީިމެންބަރުން ީމިނެޓުިއރަށް ނޑު ީއަުޅގަ ނަޑއިލަނީ. ީމެދުކަ ީޖަލްސާ 5ީލީހުގެ

ނޑައިލަނީ. ީމިނެޓުއިރަށްީމަޖިލީހުގެީޖަލްސާީމެދުކަ

ީ

ނޑުްއވައިެލްއުވން ީ(ައށ01:05ީްއިނ01:01ީީް:ީ)ޖަލްސާީމެދުކަ

ީ 

ީރިޔާސަތުންީވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންީމަސައްކަތްީފަށަިއގެންީކުިރއަށްީގެންދެވޭތޯީއަޅުަގނޑުީބަލާނަްނ.ީޤާނޫނުއަސާސީގެީީ`. ީވަނ84ީައަުޅގަ

ީބަޔާްނީ ީރިޔާސީ ީހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ ީރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ީމަޖިލީހަށް ީރައްޔިތުންގެ ީމަތިްނ ީގޮތުގެ މާއްދާގަިއވާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާީއަށްީަދންނަވައިދެްއވުމަށްީއަމީންޢާއްުމީީމަޖިލީހުގެީމާލަމަށްީވަޑަިއގެންދެްއވުމަށްއިްއވައިެދއްވުމަށްީ

ީއެ ީދާއަރިހުން ީބާރަށު ީއިށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ! ީބާރަުށީދެން. ީއިށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ! ީމެންބަރު ީޢިއްޒަތްތެރި އިރާގެ

ީމެންބަރުީ ީޢިްއޒަތްތެރި ީދާއިރާގެ ީދެކުނު ީމާފަންނު ީއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ! ީމެްނބަރު ީިޢއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

ީއިީށނދެވަޑަިއގަންނަ ީއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ! ީމެންބަރުން ީޢިއްޒަތްތެރި ީހުރިާހ ީދާންދޫީއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ! ވާ!

ދާއިރާގެީޢިއްޒަތްތެރިީމެންބަރުީއިށީނދެވަޑަިއގަންނަާވ!ީއިީށނދެވަޑަިއގަންނަވާ!ީދާންދޫީދާއިރާގެީޢިްއޒަތްތެރިީމެންބަރުީ
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ީޢިއްޒަތްތެރިީ ީހުރުމަތްތެރިކޮށްނުހިތްތަވަންޏާ ީގަވާއިދަށް ީމަޖިލީހުގެ ީޖެހޭނީ ނޑަށް ީއަުޅގަ އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ!

ވަން.ީމައްޗަންޮގޅީީދެކުނުީދާއިރާގެީޢިއްޒަތްތެރިީމެންބަރުީއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ!ީމައްޗަްނގޮޅީީމެންބަރުންގެީނަންީއިއް

ީމެންބަުރީ ީިޢއްޒަތްތެރި ީާދއިރާގެ ީދެކުނު ީމަްއޗަންގޮީޅ ީއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ! ީމެންބަރު ީޢިްއޒަތްތެރި ީދާއިރާެގ ދެކުނު

ީާދއިރާގެ ީދެކުނު ީމަްއަޗންގޮޅީ ނޑަށްީީއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ! ީއަުޅގަ ީއިށީނދެަވޑަިއގަންނަވާ! ީމެންބަރު ިޢްއޒަތްތެރި

)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ީޖެހޭނީީނަންީއިއްވަން.ީމަްއަޗންގޮޅީީދެކުނުީދާއިާރގެީޢިްއަޒތްތެރިީމެންބަރުީއިށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ!ީ

ީއިށީނދެވަ ީމެންބަރުން ީޢިްއަޒތްތެރި ީއިށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ! ީމެންބަރުން ީޢިއްޒަތްތެރިީޢިއްޒަތްތެރި ަޑއިގަންަނވާ!

ީކާށިޫދީ ީއިީށނދެވަޑަިއގަންނަވާ! ީއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ! ީ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ީއިށީނދެވަޑައިގަްނނަވާ! މެންބަރުން

ީމެންބަރުީ ީޢިއްޒަތްތެރި ީދާއިާރެގ ީކެނދިުކޅުދޫ ީއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ! ީެމންބަރު ީިޢއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

ީއިށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ!ހުީއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ! ީމެންބަރު ީޢިއްޒަތްތެރި ީޢިއްޒަތްތެރިީީރިހާ ީޖެހޭނީ އަުޅަގނޑަށް

މެންބަރުންގެީނަންީއިއްވަން.ީހުޅުމީދޫީދާއިރާގެީޢިއްޒަތްތެިރީމެންބަރުީއިލްޔާސްީލަބީބުީއިށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ!ީބާރަުށީ

ީމިލަން ީއިށީނދެވަޑަިއގަންަނވާ! ީމެންބަރު ީޢިްއޒަތްތެރި ީމެންބަރުީދާއިރާގެ ީޢިއްޒަތްތެރި ީދާއިރާގެ ދޫ

ީއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ!ީ ީމެންބަރު ީޢިއްޒަތްތެރި ީދާއިާރެގ ީެދކުނު ީމަްއޗަންގޮޅީ އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ!

ީމެންބަރުީ ީޢިއްޒަތްތެރި ީދާއިާރެގ ީެދކުނު ީމައްޗަންގޮޅީ ީމެންބަރު. ީޢިްއޒަތްތެރި އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ

ީޢިްއޒަީ ީ)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ީއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ! ީއިށީނދެވަަޑއިަގންނަވާ! ީމެންބަރު ީޢިއްޒަތްެތރި ީމެންބަރު، ތްތެރި

ީޢިއްޒަތްތެރިީ ީމަނާވާނެ. ީައއުން ީމޭޒަށް ީރައީސްގެ ީމަޖިލީހުގެ ީފެށުމަށްފަހު ީޖަލްސާ ީމަޖިލީހުގެ ީމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ީޢިއްަޒތްތެރި ީދާއިރާގެ ީހޯރަފުށީ ީއިށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ! ީއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ!ީީމެންބަރު ީރަޝީދު ީއަޙްމަދު މެންބަރު

ީމެންބަރަށްީ ީޢިއްޒަތްތެރި ީއަޙްމަދުީރަޝީދުީއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ!ީއަުޅަގނޑު ީމެންބަރު ީޢިއްޒަތްތެރި ީދާއިރާގެ ހޯރަފުށީ

ީއިީށދެވަަޑއި ނިޑކޮޅުތަުކަގއި ީގޮ ީމެންބަރުން ީޢިއްޒަތްތެރި ީ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ނުޑީނަސޭހަތްތެރިވަން. ީއަުޅގަ ގަންަނވަން

ީަދންނަވަންީހުރިހާީދަންނަވަން. ީއިށީދެަވޑަިއގަންނަވަން ނޑިކޮޅުތަުކގައި ީގޮ ީމެންބަރުން ީހުރިހާީީޢިއްޒަތްތެރި ނޑު. އަުޅގަ

ީަވކިަވކިންީ ީޖެހޭނީ ނޑަށް ީއަުޅގަ ީއެހެންނޫނީ ީއިށީެދވަަޑިއގަންނަވާ! ީޮގނޑިކޮޅުަތކުަގއި ީމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ީމެން ީލީޑަރުންނާީޢިއްޒަތްތެރި ީގްރޫޕުގެ ީޕާލަމެންޓްރީ ީއެމް.ޑީ.ޕީގެ ީ)ަވގުތުކޮަޅަކށްފަހު( ީއިއްވަން. ީނަން ބަރުންގެ

ނޑާލަން.05ީީއަޅުަގނޑުީމަްޝވަރާކުރުމަށްީ ީމިނެޓަށްީއަޅުަގނޑުީމަޖިލީހުގެީޖަލްސާީމެދުކަ

ީ

ނޑުްއވައިެލްއުވން ީ(ައށ00:11ީްއިނ01:05ީީް:ީ)ޖަލްސާީމެދުކަ

ީ

ީރިޔާސަތުންީވާހަކަދެްއެކވުން:



4 

 

ީއިީ`. ީބަޔާން ީވަޑަިއގެންދެްއވުމަްށީރިޔާސީ ީމާލަމަށް ީމަޖިލީހުގެ ީރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އްަވަވއިދެްއވުމަށް

ީމެންބަރުީ ީޢިއްޒަތްތެރި ީދާއިާރެގ ީދެކުނު ީމަްއަޗންގޮޅީ ީ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ީދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު

ީއިށީނދެ ީމެންބަރު ީޢިްއޒަތްތެރި ީދާއިރާގެ ީދެކުނު ީމައްަޗންގޮޅީ ީމައްޗަްނގޮީޅީއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ! ވަޑަިއގަންނަވާ!

ީމެންބަރުީ ީޢިއްޒަތްތެރި ީދާއިާރެގ ީދާންދޫ ީއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ! ީމެންބަރު ީިޢއްޒަތްެތރި ީދާއިރާގެ ދެކުނު

ީާދއިރާގެީ ީދާންދޫ ީއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ! ީމެންބަރު ީޢިްއަޒތްތެރި ީާދއިރާެގ ީދެކުނު ީަމއްަޗންގޮޅީ އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ!

ީމެ ީމެންބަރުީޢިއްޒަތްތެރި ީޢިއްޒަތްތެރި ީދާއިރާގެ ީދާންދޫ ީ)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ީއިށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ! ންބަރު

އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ!ީއަުޅަގނޑުީޖެހޭނީީދެންީޢިްއޒަތްތެިރީމެންބަރުގެީނަންީިއްއވަން.ީދާންދޫީދާއިރާގެީިޢއްޒަތްތެރިީ

ީައޅު ީހިތްތެވުމަށް ީހުރުމަތްތެރިކޮށް ީގަާވއިދަށް ީޢިްއޒަތްތެިރީމެންބަރު ީދާއިާރގެ ީދެކުނު ީމަްއޗަންގޮީޅ ީދަންނަވަން. ަގނުޑ

ީދާއިރާގެީ ީމިލަންދޫ ީ)ަވގުތުޮކަޅކަށްފަހު( ީދަންނަވަން. ީއަޅުަގނޑު ީހިތްތެވުމަށް ީހުރުމަތްތެރިކޮށް ީގަވާއިދަށް މެންބަރު

ީދަންނަވަން. ނޑު ީއަުޅގަ ީހިތްތެވުމަށް ީހުރުމަތްތެރިކޮށް ީަގާވއިަދށް ީމެންބަރު ީދާއިާރގެީީޢިއްޒަތްތެރި ީދެކުުނ ަމއްޗަްނގޮޅީ

ީޢިއްޒަތްތެރިީ ީދާއިރާގެ ީާދންދޫ ީދަންނަވަން. ީއަޅުަގނޑު ީހިތްތެވުމަށް ީހުރުމަތްތެރިކޮށް ީގަާވއިަދށް ީމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ީމެންބަރުީ ީިޢއްޒަތްތެރި ީދާއިރާގެ ީދާންދޫ ީދަންނަވަން. ީއަުޅަގނޑު ީހިތްތެވުމަށް ީހުރުމަްތތެރިކޮށް ީގަވާއިދަށް މެންބަރު

ީދާންދޫީގަ ީމެންބަރު. ީިޢްއޒަތްތެރި ީދާއިރާގެ ީދާންދޫ ީދަންނަވަން. ނޑު ީއަުޅގަ ީހިތްތެވުމަށް ީހުރުމަތްތެރިކޮށް ާވއިދަށް

ދާއިރާގެީޢިއްޒަތްތެރިީމެންބަރުީގަވާއިދަށްީހުރުމަތްތެރިކޮށްީހިތްތަވާ!ީތޮއްޑޫީދާއިރާގެީޢިްއޒަތްތެރިީމެންބަރުީގަވާއިދަްށީ

ނޑުީދަންނަވަން.ީދާންދޫީދާއިރާގެީޢިްއޒަތްތެރިީމެންބަރުީގަާވއިދަށްީހުރުމަތްތެރިކޮްށީހުރުމަތްތެރިކޮށްީހިތްތެވުމަށްީއަ ޅުގަ

ީދާއިރާެގީ ީދާންދޫ ީއިްއވަނީ ީމި ީމިހާރު ީއަޅުަގނޑު ީދަންނަވަން. ީފަހަރު ީެއއް ީއަދިވެސް ީއަޅުަގނޑު ހިތްތެވުމަށް

މެންބަރުީގަވާއިދަށްީހުރުމަތްތެރިކޮށްީހިތްތެވުމަށްީޢިއްޒަތްތެރިީމެންބަރުގެީނަން.ީމާފަންނުީދެކުނުީދާއިރާގެީޢިއްޒަތްތެރިީ

ީގަާވއިދަްށީ ީމެންބަރު ީޢިްއޒަތްތެރި ީާދއިރާެގ ީކާށިދޫ ީމެންބަރު، ީޢިްއޒަތްތެރި ނުޑ ީއަުޅގަ ީދަންނަވަން. އަޅުަގނުޑ

ީޢިއްޒަތްތެރި ީދާިއރާގެ ީކާށިދޫ ީއިްއވަނީ ީމި ީދަންނަވަން.ީއަުޅަގނޑު ީހިތްތެވުމަށްީއަޅުަގނޑު މެންބަރުެގީީހުރުމަތްތެރިކޮށް

ީނަން.ީތޮއްޑޫީދާއިާރގެީޢިއްޒަްތތެރިީމެންބަރު.ީ

ީ

ނޑުްއވައިެލްއުވން ީ(ައށ12:00ީްއިނ11:05ީީް:ީ)ޖަލްސާީމެދުކަ

ީ

ީރިޔާސަތުންީވާހަކަދެްއެކވުން:

ީއަޅުަގނޑުީިޢއްޒަތްތެރިީރަީއސަށްީފުރުޞަތުއަރުވަންީރިާޔސީީބަޔާންީއިްއަވއިދެްއވުމަށް.

ީ

ީސަންީމަނިކުީވާހަކަެދއްެކވުން:ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާީޮޑކްޓަރީމުޙައްމަދުީވަޙީދުީޙަ
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ީ د  ީعلـىީَوالّسالمީَوالّصـالةީ‘الَعـالَِوـينީَربّ ީلِلّـهِ ީاَلَحْوـد  `. ީ.أجوعـينީوصحبـهީآلـهީوعلىީهحـوَّ

ީވަ ީައއްސަާލމްޢަލައިކުމް ީރައީސް. ީޢިްއޒަތްތެރި ީމަޖިލީހުގެ ީމަތުޙްރަރައްޔިތުންެގ ީދިވެހިާރއްޖޭގެީهللا ވަބަރަކާތުހޫ.

ީޤާ ީޖުމްހޫރިއްޔާގެ ީޮގތުގ84ީެނޫނުައސާީސގެ ީާމއްދާަގިއވާ ީޤައުުމގެީވަނަ ީބަޔާންީމަތިން ީޤައުމުގެީހާލަުތ ީއަދި ކޮށްދީ

ީއިތުރަށް ީކުރަީކުުރމަށްރަނގަޅުީހާލަތު ީމިީންޖެހޭޓަކައި ީބަޔާން ީެއކުލެވޭ ީކަންތައްތައް ީފެންނަ ީއަޅުަގނޑަށް ީކަމަށް

ދިނުމަކީީމިއަދުީއަޅުަގނޑަށްީލިބޭީތަމަީޖަލްސާީއަށްީއިއްަވއިފުރަީޢިއްޒަތްތެރިީމަޖިލީހުގެީމިއަހަރުގެީފުރަތަމަީދައުރުގެ

ީބޮޑު ީރައީސްީވަރަށް ީޢިްއޒަތްތެރި ީމާލަމުންީ.އުފަލެއް. ީޝަރަފުވެރި ީމަޖިލީީމި ީޢިއްޒަތްތެރިީރައްޔިތުންގެ ހުގެ

ީއަޅުަގނޑުީއެންމެީމެންބަރުންނާ ީތެރޭީފަހުން ީދުވަހުގެ ީއަހަެރއްހާ ީމިވޭތުވެދިޔަ ީަޤއުމުގެީބައްދަުލވުމަށްފަހު، ީގައި

ީމަސައްކަތްަތކެއް ީބޮޑެތި ީވަރަށް ީރަނގަޅުކުރުުމގަިއ ީމަސައްކަތްކޮށްފައިީކަންތައްތައް ީައޅުަގނުޑ ީވާނީީީކުެރވިފަިއވޭ.

ީކަްނކަން ީމާތްީޤައުމުގެ ީރަނގަޅުކުރުމަށް. ީޚިދުމަތްތައް ީދެވޭ ީރަްއޔިތުންނަށް ީެއކުީވާގިުފޅާީގެهللاއިޞްލާުޙކޮށް،

ީިމއަދު ީސާބިތުީއަޅުަގނޑު ީމިެވސް ީމަިތވެރިީވެ ީއެ ީރައީސްީ.ޢަޒުމުގަީީހުރީ ީދީނީީ.ޢިްއޒަތްތެރި ީިދވެހިންގެ

ކަންތައް.ީައޅުަގނޑުީެއންމެީއިސްކަންދޭީވަރުގަަދކުރުމަކީީީމާޔަތްކޮށް،ީދިވެހިންގެީއިސްލާމީީޢަޤީދާހިއެއްަބއިވަންަތކަންީ

ީމެދުމިނުގެީދީނީ ީގޮވާލާފަިއވާ ީއިސްލާމްދީން ީއެއްކިބާޮކށް، ީގިނަީސިީހަރުކަށިކަން ީތަންފީޛުކުރުމަށް ޔާސަތުތަްއ

ީވަނީީމިދިޔަީައހަރުގެ ީކުރެވިފަީމަސައްކަތްތައް އިސްލާމީޤައުަމކަށްވެީީއިންީސައްތަީއަކީީސައްތަީ.ީިދެވހިރާއްޖެތެރޭގައި

ީިއވާީމާޔަތްކުރުމުގައިީއަޅާފަީހިަގއިީއަދިީއިންސާނީީޙައްޤުތައްީރޮނގުީއާއިީތަމައްދުނުގެީއިންީތަރައްޤީީއޮެވ،ީދިވެހިރާއްޖެ

ީފިަޔވަޅުތަަކކީ ީދުނިޔެީގިނަގުނަ ީބަލަިއގަންނަީއިންީމުިޅ ީކެފިޔަވަޅުތަީީވެސް ީރައީސްއް. ދިވެހިންނަކީީީ.ިޢއްަޒތްތެރި

ފެށިީީދިވެހިރާއްޭޖގެީމިނިވަްނކަމާީތޮޅެންީފަރާތްތަކުންީީމިނިވަްނކަންީިދފާޢުކޮށްފައިވާީަބއެއް.ީބޭރުެގީއެކިީޒަމާނުއްސުރެ

ީފުރާނަީނުޑމެންގެއަޅުގަީފަހަރަކުމެ،ީކޮންމެ ީލެާޔިއ ީހަނގުރާމަކޮށްީީކާބަފައިންވަނީ ންކަންީމިނިވަީދިވެހިންގެީ،އިން

ނޑުދޮށްަތކުަގއިދިފާޢުކޮށްފަ ީގޮ ީހިތްަގިއމު ީރާއްޖޭގެ .ީީ ީހަމައެކަނި ީބަޔަކީ ނޑައަޅަީބަސްުބނާނޭ ީކަ .ީދީފައިިދވެިހންކަމުގައި

ީ.ީފަޚާރިޖީީއަދިީދާޚިލީީމިނިވަންކަންީނަގަހައްޓާީރާއްޖޭގެ

ީ

ީޔާސަތުންީވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ނުޑީ މާފަންނުީދެކުނުީދާއިރާގެީޢިްއޒަތްތެރިީމެންބަރުީއިބްރާހީމްީރަޝީދުީގަާވއިދަށްީހުރުމަތްތެރިކޮށްީހިތްތެވުމަށްީއަުޅގަ

ީހުރުމަތްތެރިކޮށްީ ީގަވާއިދަށް ީރަޝީދު ީއިބްރާހީމް ީމެންބަރު ީޢިއްޒަތްތެރި ީދާއިރާގެ ީދެކުނު ީމާފަންނު ދަންނަވަން.

ީމަށްީއަޅުަގނޑުީނަސޭަހތްތެރިވަން.ީހިތްތެވު

ީ

ީރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާީޮޑކްޓަރީމުޙައްމަދުީވަޙީދުީޙަސަންީމަނިކުީވާހަކަެދއްެކވުން:
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ީއުނދަގޫ ީއިޤްިތޞާދީީކިތަންމެ ީނަމަވެސް، ީކަމުގަިއވީ ީނިންމަންޖެހުނު ވެސްީީމިނިވަންކަންީނިންމުންތަކެއް

ީ.ީމާޔަތްކޮށްފަހި

ީ

ީ:ރިޔާސަތުންީވާހަކަދެްއެކވުން

ނުޑީ މާފަންނުީދެކުނުީދާއިރާގެީޢިްއޒަތްތެރިީމެންބަރުީއިބްރާހީމްީރަޝީދުީގަާވއިދަށްީހުރުމަތްތެރިކޮށްީހިތްތެވުމަށްީއަުޅގަ

ީއިްއވަނީ ީމި ީމިހާރު ނޑު ީއަުޅގަ ީރަޝީދުގެީީދަންނަވަން. ީއިބްރާހީމް ީެމންބަރު ީޢިްއޒަތްތެރި ީދާއިރާގެ ީދެކުނު މާފަންނު

ީނަން.

ީ

ީކްޓަރީމުޙައްމަދުީވަޙީދުީޙަސަންީމަނިކުީވާހަކަެދއްެކވުން:ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާީޑޮީ

ީމިއީީދިވެހިންގެީފަޚުރުވެރިީާތރީޚު.

 

ނޑުްއވައިެލްއުވން) ީ(ައށ13:05ީްއިނ12:07ީީް:ީޖަލްސާީމެދުކަ

ީ

 ރިޔާސަތުންީވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުީފުރުޞަތުީޢިއްޒަތްތެރި ީއަރުވަން.ީރައީސަށްީއަުޅގަ

ީ

ީމަނިކުީވާހަކަެދއްެކވުން:ީސަންޙަދުީޙީއްޔާީޮޑކްޓަރީމުޙައްމަދުީވަރައީސުލްޖުމްހޫރި

ީރަީއސް. ީޢިއްޒަތްތެރި ީފަީ`. ީމި ނޑުމެްނގެ ީމިނިވަންޚުއަުޅގަ ީސިޔާސީ ީއަްތގަދަކޮްށީރުވެރި ީމައްޗަށް ަކމުގެ

ީމަސަްއކަތްކުރާީ ީދިވެހިރާީނެވެރިެވގަންނަން ީނުާވނެ. ީމަދެއް ީަބއިނަލްއަޤްީފަރާތްތައް ީކަންކަުމގައި ީއަދިީއްޖޭގެ ވާމީ

ކަންކަންީފުިރހަމަކުރުމުގައިީބޭުރގެީފަރާތްަތކުގެީކަންބޮުޑވުންތައްީހުރުމަީކީީނުވާެގީތެރެިއންީފުރިހަމަޙައްޤުތަކުީއިންސާނީ

ީހުރިީމައްސަލަ ީކަންކަން ީނޫން.ީއެފަދަ ީއެީއެއް ީހައްލުތަކެްއީގެންނާނެ.ީގެންނަންީނަމަީސަރުކާރުން ވެްސީީކަންކަމަށް

ީދިވެހި ީއެހެންނަމަވެސް ީޤާނޫނުއަާސސީޖެހޭނެ. ީކުރިންީއިޞްލާޙުީރާއްޖޭގެ ީދުވަހެްއގެ ީވަކި ކުރުމަށާއި،

ީ...ބާްއވަންޖެހޭނެީކަމަށްީބުނުމާީބެއްޚާފާދީީއިންތިޢުމްހޫރިއްޔާީާއއިީަސރުކާރުީއިސްތިރައީސުލްޖު

ީ

ީރިޔާސަތުންީވާހަކަދެްއެކވުން:

ީޢިއް ީދަންަނަވން. ީއަޅުަގނޑު ީމެންބަރުންނަށް ީހުރިހާ ީހިތްތެވުމަށް ީހުރުމަތްތެރިކޮށް ީމެންބަރުންީގަާވއިދަށް ޒަތްތެރި

ީގަާވއިދަށްީހުރުމަތްތެރިކޮށްީހިތްތެވުމަށްީހުރިހާީމެންބަރުންނަށްީއަޅުަގނޑުީދަންނަވަން.ީ
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ީ

ީމަނިކުީވާހަކަެދއްެކވުން:ީސަންޙަދުީޙީއްޔާީޮޑކްޓަރީމުޙައްމަދުީވަރައީސުލްޖުމްހޫރި

ީއެްއވެ ީރާއްޖޭެގީސިޔާީސީހަރަކާތްަތކުަގއި ީޤައުމުަތކުެގީމަންދޫބުން ީސިފައެްއަގިއީބަިއވެރިވުމަީކީސަރުކާރުންީބޭރުގެ ސް

ީނޫން.ީީޤަބޫލުކުރާނެީކަމެއް

ީ

ީރިޔާސަތުންީވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑީދަންނަވަން.ީބާރަށުީދާއިރާެގީ ބާރަށުީދާއިރާގެީޢިއްޒަތްތެރިީމެންބަރުީގަވާއިދަށްީހުރުމަތްތެރިކޮށްީހިތްތެވުމަށްީއަޅުގަ

ީތްތެރިކޮށްީހިތްތެވުމަށްީއަޅުަގނޑުީދަންނަވަން.ޢިއްޒަތްތެރިީމެންބަރުީގަާވއިަދށްީހުރުމަ

ީ

ީމަނިކުީވާހަކަެދއްެކވުން:ީސަންޙަދުީޙީއްޔާީޮޑކްޓަރީމުޙައްމަދުީވަރައީސުލްޖުމްހޫރި

ީޤައުމަކަށް ީއިންޞާފުީކުޑަ ީުކަޑކޮށް ީކަމެއްވާތީ، ީބަލައިގަންނާނޭ ީސަރުކާރުން ީވެސް ީއެފަދަީީދިނުމަކީ ނޫން.

ީއްތުންތަކަކީީސީދާީޤައުުމގެީމިނިވަންކަމާީގުޅިފަިއވާީކަްނަކން.ީފި

ީ

ީރިޔާސަތުންީވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑީދަންނަވަން. ީބާރަށުީދާއިރާގެީޢިްއޒަތްތެރިީމެންބަރުީގަވާއިދަށްީހުރުމަތްތެރިކޮށްީހިތްތެވުމަށްީއަުޅގަ

ީ

ީވާހަކަެދއްެކވުން:މަނިކުީީސަންޙަދުީޙީއްޔާީޮޑކްޓަރީމުޙައްމަދުީވަރައީސުލްޖުމްހޫރި

ީ.އްުލކުރަންޖެހޭީކަންކަންހަޓަކައިީީނޫން.ީމުޅިީޤައުމަށްީވަކިީސަުރކާރަކާީުގޅިފަިއވާީަކންކަމެއް

ީ

ީރިޔާސަތުންީވާހަކަދެްއެކވުން:

ީމި ީމިހާރު ީދާއިީއަޅުަގނޑު ީނަން.ީވިލުފުށީ ީޝިފާޒުގެ ީމުޙައްމަދު ީިޢއްޒަތްތެިރީމެންބަރު ީދާއިރާގެ ީބާރަށު ާރެގީިއްއވަނީ

ީރިޔާީޢިއްޒަ ީމެންބަރު ީުހރުީޟުތްތެރި ީގަާވއިދަށް ީހިތްތެވުމަށްރަޝީދު ީަގވާއިދަށްީީޟުރިޔާީ.މަތްތެރިކޮށް ރަޝީދު

ނޑުީދަންނަވަން.ީ ީހުރުމަތްތެރިކޮށްީހިތްތެވުމަށްީއަޅުގަ

ީ

ީސަންީމަނިކުީވާހަކަެދއްެކވުން:ޙަދުީޙީހޫރިއްޔާީޮޑކްޓަރީމުޙައްމަދުީވަރައީސުލްޖުމް

ީރައީސް ނޑުރައީީީ.ޢިއްޒަތްތެރި ީއަޅުގަ ީމަޤާމާ ީޮއތީީހަީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ީއިޤްތިޞާދު ީރާއްޖޭގެ ވާލުިވއިރު،

ީ.ަޅކަށްީެވއްޓިފައަނދަވަ
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ީ

ީރިޔާސަތުންީވާހަކަދެްއެކވުން:

ީ ީމާފަންނު ީހިތްތެވުމަށް ީހުރުމަތްތެރިކޮށް ީަގާވއިދަށް ީމެންބަރު ީޢިއްޒަތްތެރި ީދާއިރާގެ ީހުޅަނގު ނުޑ ީދަންނަވަން.އަުޅގަ

ީދަންނަވަން.އަޅުަގނޑުީނގުީދާއިރާގެީޢިއްޒަތްތެރިީމެންބަރުީަގވާއިދަްށީހުރުމަތްތެރިކޮށްީހިތްތެވުމަށްީހުޅަމާފަންނުީ

ީ

ީސަންީމަނިކުީވާހަކަެދއްެކވުން:ޙަދުީޙީހޫރިއްޔާީޮޑކްޓަރީމުޙައްމަދުީވަރައީސުލްޖުމް

ީ...ބޮޑެތިީޚަރަދުތައްީތަުކރާރުކޮށްީރާއްޖެއަށްީލިބޭީއާމްދަނީއާީުނބައްދަލު

ީ

ީސަތުންީވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ީ ީމާފަންނު ީހިތްތެވުމަށް ީހުރުމަތްތެރިކޮށް ީަގާވއިދަށް ީމެންބަރު ީޢިއްޒަތްތެރި ީދާއިރާގެ ީހުޅަނގު ނުޑ ީދަންނަވަން.އަުޅގަ

ީއަޅުަގނޑުީމިހާރުީމިީއިްއވަީނީމާފަންނުީހުޅަނގުީދާއިރާގެީމެންބަރުގެީނަން.

ީ

ީސަންީމަނިކުީވާހަކަެދއްެކވުން:ޙަދުީޙީހޫރިއްޔާީޮޑކްޓަރީމުޙައްމަދުީވަރައީސުލްޖުމް

ީބޭރުެގީދަރަނިއަ ީރާއްޭޖގެ ީސަބަބުން ީއައުުމގެ ީކުރަމުން ީއަހަރަކު ީީހަރަކަށްފަހު ީޑޮލަރަށ725ީީްވަނީ ީއެމެރިކާ މިލިއަން

ީ.އަރާފަ

ީ

ނޑުްއވައިެލްއުވންޖަލްސާީ) ީ(ައށ14:04ީްއިނ13:07ީީް:ީމެދުކަ

ީ

ީރިޔާސަތުންީވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުީިޢއްޒަތްތެީالرحينީالرحونީهللاީبسن ީައރުވަން.އަށްީފުރުޞަތުީރިީަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއަުޅގަ

ީ

ީރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާީޮޑކްޓަރީމުޙައްމަދުީވަޙީދުީޙަސަންީމަނިކުީވާހަކަެދއްެކވުން:

ކުރުމަށްީކުރެވުނުީމަސައްކަތުެގީުމގެީއިޤްތިޞާދީީހާލަތުީރަނގަޅުޢިއްޒަތްތެރިީރައީސް.ީޤައު.ީالرحينީالرحونީهللاީبسن

ީގޮތުން ީޤަީނަތީޖާއެއްގެ ީއުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ީޖީ.ޑީ.ޕީީރާއްޭޖގެ ީނުވަތަ ނޑު ީމިންގަ ީއުމީ ީދުވެލި ީއަހަރ2012ީީުގެ ވަނަ

ީ 3.4ީީވަނީ ީމި ީއަދި ީކުިރައރާފަ. ީއައިންސައްތަ ީމަްއޗަށްީއިންސައްތ4.3ީަދަދު ީލަފާކުރެވިފައަށް ީވަނީ ީކަމަށް ީ.ދާނެ

ީބޮޑަީއެހެންނަމަވެސް ީއެންމެ ީިއޤްތިޞާދަށް ީބޭނުންވެޤައުމުގެ ީށް ީިގނަ ީކަމަކީ، ީއެކުެލވޭީސިފައިވާ ނާޢަތްތަކެއް

ީބި ީއިޤްތިޞާދެއް ީއިޤްތިޞާދީ ީުވމާއެކު، ީއިތުުރކުރުމަށްސިނާކުރުން. ީަކމާީނާޢަްތތައް ީްސޓްރެޓެޖީީޓަަކއި ެއްއީީގުޅޭ
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ީމިހާރު ީމަސަްއކަތް ީީއެކުަލވައިލުމުގެ ީކުރެވެމުން. ީރައީސްދަނީ ީމިީީ.ޢިއްޒަތްތެރި ީމަޖިލީހުން ީޢިއްޒަތްތެރި ހަރަށްީއަީމި

ީބަޖެަޓކީ، ީބަޖެޓަީފާސްކޮށްދެއްވި ީކުޑަ ީިނސްބަތުން ީޚަރަދުތައްީކަށް ީދައުލަތުެގ ީސަރުާކރާއި ީބަޖެޓުން ީމި ުވމާއެކު،

ީ ީދަތިތަެކއް ީމިީނަމަވެސް.ީއެހެންފަކުރިމަތިވެީނީވަފުއްދުމުގައި ީހަމަޖެއްސޭތޯ ީޚަރަދުތައް ީބަޖެޓުން ީލިބުނު ގެންދަނީީީމި

ީމަސަްއކަތްކުރަމުންީ ީމަސައްކަތްގަދައަަޅއި ީމިގޮތުން ީރައްީ. ީގެންދާއިރު، ީއަސާސީީކުަރމުން ީބޭނުންވާ ޔިުތންނަށް

ީެއކުއާދޭީކަމެއް.ީހަމައެީީމިއްޔަުތކަމެއްއްބޮޑުީއަހަީީބޮޑުީިއސްކަމެއްީދިނުމަކީ،ީސަުރކާުރންީވަރަށްީމަތްތަކަށްީއެންމެޚިދު

ީ ީވެްސީކުރަންޖެހޭ ީހިންގުމަކީ ީމަޝްރޫޢުތައް ީބޮޑެތި ީތަރައްޤީގެ ީރައީސްީކަމެއް.ޢުމްރާނީ ީހެޔޮީهللاމާތްީ.ޢިއްޒަތްެތރި ގެ

ީވަރަށްީރަޙްމަތްފުޅާ ީވަނީ ީތެރޭަގއި ީއަަހރުގެ ީމިދިޔަ ީމަސްވެރިކަން ީާރއްޖޭެގ ީރަނގަުޅވެފަީބޮޑުީއެކު، .ީތަން

ީކުރުމުގެީގޮތުްނީރާއްޖޭގައިީމެރިކަލްޗަރީކުިރއަރުަވއިީއާލާކުރުުމގެީޚާއްޞަނާޢަތްތައްީތަރައްޤީސިގެީތަފާތުީމަސްވެރިކަމު

ީމި ީއިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ީރައީސްއަހަީމަޝްރޫޢެއް، ީޢިްއަޒތްތެރި ީފެށޭނެ. ީބަދަލުެވގެްނީީ.ރު ީވެރިކަން ީައހަރު ވޭތުވެިދޔަ

ީ ީފަތުުރވެރިކަން ީރާއްޭޖގެ ީތެރޭަގއި ީހަލަބޮލިަކމުގެ ީިސޔާސީ ީަދށްވެގެންދިޔަ.ީއެހެންނަމަވެސްީއިންަސއްތ12ީަކުރިމަތިވި

އަށްީކުރިއަްށީީއިންސައްތ9ީަމަސައްކަތްތަުކގެީނަތީޖާއެއްގެީގޮތުންީމީއަހަރުީވަނީީީމިދިޔަީއަހަރުގެީތެރޭގައިީކުެރވުނު

ީފަތުރުވެރިންެގީއަީ.ީރާއްޖެޖެހިފަ ީޒިޔާރަްތުކރާ ީއަހަރަށްީީދަދު،ީިއރާދަކުރެއްިވއްާޔީމިއަށް ީއަެނއް ީއެްއީއަހަރުން ދަނީ

ީދާއިރާ ީތަޢުލީމީ ީަރއީސް. ީޢިްއޒަތްތެރި ީވޭތުވެދިީީއިތުރުވަމުން. ީނަތީޖާއިން ީމަސައްކަތްތަުކގެ ީކުެރވުނު ީއަހަރު ެއއްެގީޔަ

ީއިމްތި ީެލވެލް ީތަޖުރިބާހާގޮތުން،ީއޯ ީއެންމެނުގަިއީމިހާތަނަށް ީއަހަރު.ީީބޮުޑީކުރިއެރުްނީހޯދާފައިީކުރެުވނު ވަީނީމިދިޔަ

ީދުނިޔެ ީީމުޅި ީހޮވ1ީައިން ީއަށް ީއިވަނަ ީދަރިވަރުްނެގ ީއަމާީދަދުއަެލވޭ ީސަރުކާރުގެ ީއިތުރުވަމުން. ީމިފަދަީދަނީ ޒަކީ

ީމަގުފަހިކޮށްދިނުން.ީީހުނަރުވެރިީދަރިވަރުންނަށް

ީ

ީރިޔާސަތުންީވާހަކަދެްއެކވުން:

ީމެންބަރުންީ ީޢިއްޒަތްތެރި ީދަންނަަވން. ީހިތްތެވުމަށް ީހުރުމަތްެތރިކޮށް ީަގވާއިދަށް ީމަޖިލީހުގެ ީމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ީނަވަން.ީމަޖިލީހުގެީގަާވއިދަށްީހުރުމަތްތެރިކޮށްީހިތްތެވުމަށްީދަން

ީ

ީރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާީޮޑކްޓަރީމުޙައްމަދުީވަޙީދުީޙަސަންީމަނިކުީވާހަކަެދއްެކވުން:

ީއިމްތި ީލެވެލް ީއޯ ީދުނިޔެއިހާމިގޮތުން ީމުޅި ީާމއްދާތަކުން ީނުގަިއ،ީއެކި ީދަރިވަރުންނަށ1ީާން ީހޯދާ ީލެވެްލީީވަނަ ީއޭ އަދި

ީ ީދުނިޔެއިން ީމުޅި ީމާއްާދތަކުން ީެއކި ީފެށިގެްނީީވަނ1ީައިމްތިޙާނުގަިއ ީމިއަހަރުން ީދަރިވަރުްނނަށް، ހޯދާ

ނޑުީގަސްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެީެމޑެލްެގީނަމުގައިީޚާއްޞަީމެ ީކުރާީވާހަކަީދަންނަވަން.ތުީޑެެލއްީިދނުމަށްީއަޅުގަ

ީ

ީރިޔާސަތުންީވާހަކަދެްއެކވުން:
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ީމެ ީޢިއްޒަތްތެރި ީދަންނަވަން. ީއަޅުަގނޑު ީހިތްތެވުމަށް ީހުރުމަތްތެރިކޮށް ީގަވާއިދަްށީގަާވއިދަށް ީމަޖިލީހުގެ ންބަރުންނަށް

ނޑުީދަންނަވަން. ީހުރުމަތްތެރިކޮށްީހިތްތެވުމަށްީއަޅުގަ

ީ

ީރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާީޮޑކްޓަރީމުޙައްމަދުީވަޙީދުީޙަސަންީމަނިކުީވާހަކަެދއްެކވުން:

ީ ީިސޔާސަތަކީ ީއުީސަރުކާރުގެ ީކުއްޖަކަށ18ީްމުރުން ީކޮންމެ ީފުރެންދެން ީކޮންމެީއަހަރު ީތަޢުލީމީ ވެސްީެވސް

ީަބއިވެިރެވވޭނެ ީކިީޕްރޮގްރާމެްއގައި ީލެެވލަށް ީއޭ ީދަށުން ީސިޔާސަތުގެ ީއެ ީހަމަޖެއްސުން. ީފުރުޞަުތީގޮތް ޔެވުުމގެ

ީއަހުލުވެރިކުރުޒުވާނުީފުޅާކުރުމާއި ީަވޒީާފތަކަށް ީމިން ީމަސައްކަތްތަީމަށް ީއިތުރު ީކުެރވޭނެކެއަހަރު ޢިއްޒަތްތެރިީީ.އް

ީ ީދާއިރާރައީސް. ީޞިއްީޙ ީީގައިޒީީމާީއަކީީރާއްޭޖގެ ީކާމިޔާބީތަެކއް ީގިނަ ީދާއިރާސިހާަވރަށް ެއއް.ީީލުކުރެވުނު

ީވޭތުީއެހެންނަމަވެސް ީިޚދުމި ީިޞއްޙީ ީމާީޒަގއި ީކުރު ީވަވެިދަޔ ީނިޒާމު ީހީނަރުވެަފއިމަތުގެ ީރޫޅި، ީބޮަޑށް ވުުމގެީރަށް

ީގިނަ ީަވރަށް ީހަމަޖެއްސުމަށް ީއިންިތޒާމުތައް ީތަރުތީބުކޮށް، ީއަލުން ީދާއިރާ ީޞިއްޙީ މަސައްކަތްަތކެްއީީސަބަބުން

ީކުރަންޖެހިފައިވޭ.ީ

ީ

ީރިޔާސަތުންީވާހަކަދެްއެކވުން:

ީޢިއްޒަތްތެރިމީމެންބަރުންީމަޖިލީހުގެީަގވާއިދަށްީހުރުމަތްތެރިކޮށްީހިތްތެވުމަށްީއަޅުަގނޑުީަދންނަވަން.

ީ

ީރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާީޮޑކްޓަރީމުޙައްމަދުީވަޙީދުީޙަސަންީމަނިކުީވާހަކަެދއްެކވުން:

ީީ.މުީއެތައްީމަަސއްކަތްތަެކއްީވަނީީފެށިފައްންޖެހޭީމުހިީކުރުމަށްީކުރައިރާީޒަމާނީކޮްށ،ީހަރުދަނާޙީީދާޞިއް

ީ

ީރިޔާސަތުންީވާހަކަދެްއެކވުން:

ީޢިއްޒަތްތެރިމީމެންބަރުންީމަޖިލީހުގެީަގވާއިދަށްީހުރުމަތްތެރިކޮށްީހިތްތެވުމަށްީއަޅުަގނޑުީަދންނަވަން.

ީ

ީމަދުީވަޙީދުީޙަސަންީމަނިކުީވާހަކަެދއްެކވުން:ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާީޮޑކްޓަރީމުޙައް

ީސްކީމުއިޖްތިމާ ީއިންޝުައރެންސް ީޞިއްޙީ ީކުިރއަށްީޢީ ީގޮތުަގއި ީފަިއދާހުރި ީރަްއޔިތުންނަށް ީއަދި ީދެމެހެއްޓެިނވި

ީމުހިއުގެންދި ީގެންނަންޖެހޭ ީގެނެއްމަށް ީބަދަލުތަކެއް ީމު ީހުއްޓުނަނުދީ ީނިޒާމު ީއެ ީގެންދެީްސ، ީއަދިިއވޭވިފަކުިރއަށް ިމީީ.

ީހަރުދަނާީނިޒާމު ީބޯފެނާއިީީކުރުމަށްއިތުރަށް ީރައީސް.ީރަްއކާތެރި ީކުރަންޖެހޭ.ީޢިއްޒަތްތެރި ީމަަސއްކަތްަތެކއް ީގިނަ ވެސް

ީމި ީގޮތުން ީފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ީރަްއިޔތުންނަށް ީރާއްޖޭގެ ީޚިދުމަތް ީނިޒާމުގެ ީނަރުދަމާ ީސަރުކާރުެގީީއެކަީށގެންވާ އަހަރު

ީބޭރުގެީ ީއެހީީީލޯނުީޚަރަދުގަޔާިއ ީނިޒާމާއ45ީިގަިއ ީނަރުދަާމ ީނިޒާމ10ީުީރަެށއްަގއި ީެފނުގެ ކުރުމުެގީާޤއިމުީރަެށއްަގއި
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ީހަަމޖެހިފަމަސައް ީވަނީ ީފެށުމަށް ީަހކަތަކަތް ީއިޢާދަކުރަނިވި ީކަރަންޓުެގީޚިދުމަތް ީބަރޯސާވެފައިާވީރާއްޖޭގެ އަްށީީ.ީތެލަށް

އަށްީމުިޅންީީްޓގެީިނޒާމު،ީއިރާަދކުރެްއވިްއޔާީހަކަތަރަށެްއގެީކަރަނ10ީްބަދަލުކުރުމަށްީރޭވިފަިއވާީަމޝްރޫޢުގެީދަށުންީ

ީ...ދަލުކުރެވިބަ

ީ

ީރިޔާސަތުންީވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުީނަޭސހަތްތެރިވަން.ީހެންވޭރުީދެކުުނީީހެންވޭރުީދެކުނުީދާއިާރގެީޢިްއޒަތްތެރިީމެންބަރު ޙާމިދުީޢަބްދުލްޣަފޫރަށްީއަޅުގަ

ނޑުީދަންަނަވން.ގަާވއިދަށްީހުީދާއިރާގެީޢިްއޒަތްތެރިީމެންބަރު ީރުމަތްތެރިކޮށްީހިތްތެވުމަށްީއަުޅގަ

ީ

ީީރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާީޮޑކްޓަރީމުޙައްމަދުީވަޙީދުީޙަސަންީމަނިކުީވާހަކަެދއްެކވުން:

ީކަރަންޓ15ީީު ީިނޒާމުރަށެްއގެ ީީގެ ީއަދި ީތަަރއްޤީކުެރވި، ީފެންވަރަށް ީޮބޑ30ީުޒަމާނީ ީކަރަންުޓގެ ބަެއްއީީރަށެްއގެ

ީއަށްީބަދަލުކުރެިވގެންދާނެ.އިޢާދަކުރަނިވިީހަކަތަީ

ީ

ީރިޔާސަތުންީވާހަކަދެްއެކވުން:

ީމެންބަރު ީޢިއްޒަތްތެރި ީދާއިރާގެ ީދެކުނު ީދަންނަވަން.ީހެންވޭރު ނޑު ީއަޅުގަ ީހިތްތެވުމަށް ީހުރުމަތްތެރިކޮށް ީގަވާއިަދށް

ީއިްއވަ ީމި ީމިހާރު ީނަސޭހަތްތެރިވަން. ނޑު ީއަޅުގަ ީމެންބަރަށް ީޢިްއޒަްތތެރި ީއެއްފަހަރު ީދެކުނުީއަދިވެސް ީހެންވޭރު ނީ

ީޣަފޫރުގެީނަން.މިދުީޢަބްދުލްޙާއިރާގެީޢިްއޒަތްތެރިީމެންބަރުީދާ

ީ

ީރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާީޮޑކްޓަރީމުޙައްމަދުީވަޙީދުީޙަސަންީމަނިކުީވާހަކަެދއްެކވުން:

ީރަށްރަށަށް ީީރާއްޖޭގެ ީމައްސަލަ ީކުނީގެ ީއަލަށްހަދިމާވެފަިއވާ ީރާއްޖޭގައި ީާޤއިމުީއްލުުކރުމަށް، ީމެނޭޖުކުރެވޭ ކުރާީކުނި

ީހަސަރަ ީމަރުކަޒު ީމިހާރުީމާރާތްކުރުމުގެއިއްދީ ީީމަސައްކަތް ީކޮންޓްރެކްޓަރަކާ ީމީގެއިތުރުންހަވަނީ 24ީީވާުލކުރެވިފަ.

ީމި ީތެޭރގައިީރަށެއްަގއި ީޤާއިމުކުރެީއަހަރުގެ ީސެންޓަރ ީމެނޭޖްމަންޓް ީރައީސްވޭސްޓް ީޢިއްޒަތްތެރި ީ.ިވގެންާދނެ.

ީބަނދަރު ީޝްރޫމަީދުމުގެހެރަށްރަށުގެ ީދަށުން ީބަނދަރ69ީުޢުގެ ީރަށެްއގެ ީމަސައްަކތާއި ބަނދަރުީީރަށެްއގ17ީެހެދުމުގެ

ީއެބަމަރާމާތު ީހިނގަމުން ީމިހާރު ީމަސައްކަތް ީީކުރުމުގެ ީރަށެއ8ީްދޭ.ީއަދި ނޑުދޮށް ީގޮ ީހިގެ ރަށެއްަގއ3ީީިމާޔަތްކުރުމާއި

ވަިއގެީބަނދަރުީހުޅުވި،ީީއްދީހަރުީއާީދެީސަރަވޭތުވެދިޔަީއަހަީމިީދޭ.ީެވސްީހިނގަމުންީއެބަީމަސައްކަތްީއެޅުމުގެފާލަން

ީބައިނަލްއަޤްވާމީ ީބަނދަރު ީވައިގެ ީީހަނިމާދޫ ީމަސައްކަތްަވއިގެ ީހެދުމުގެ ީހަމައެއާއެކުބަނދަރަަކށް ާރއްޖޭަގިއީީކުރެުވނު.

ީޕްލޭނެއް ީމާސްޓަރ ީގޮތުގެ ީތަރައްޤީުކރެވޭނެ ީބަނދަރުތައް ީމަސަްއކަތްއިއެކުލަވަީީވަިއގެ ީީލުމުގެ ީމިހާރު ކުރިއަށްީވެސް

ީރާއްޖޭގެީަޤއުމީީޝިޕިންީދީގެންީކުިރއަށްީގެންެދވޭނީ،ީމިއަހަުރީދެންީއެންމެީބޮޑުީސަމާލުކަމެއްީދޭ.ީމީގެއިތުރުންީއެބަ
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ީާޤއިމުކުރުމުެގީމަސައްކަތްީ ީަރއީސްީ.ލައިނެއް ީޑިފެންސްސްޓްރެޓީ.ީޢިއްޒަތްތެރި ީމުރާޖަޢާކޮްށ،ީީޖިކް ޑައިެރކްޓިްވީއަލުން

ދަނީީކުރެވެމުން.ީީހިންގުްނީމިހާރަށްވުރެީހަރުދަނާކުރުމުގެީމަަސްއކަތްީމިހާރުީފެްނސްީފޯސްގެމޯލްޑިވްސްީނޭޝަނަލްީޑި

ީއަދިީހަމައެއާެއކު ީމީހުން ީއަންނަ ީމީހުންނާއި ީފުރާ ީބަނދަރުތަކުން ީބޭރުކުޭރީީރާއްޖެީރާއްޖޭގެ ީއަދި ީއެތެރެކުރެވޭ އަށް

ީސަލާމަތާއި ީމިީީމުދަލުގެ ީޔަޤީންކުރުމަށް ީސަމާލުކަމެއްއަހަރުީރަްއާކތެރިކަން ީޚާްއޞަ ީތެޭރަގއި ެދވޭނެ.ީީގެ

ީމި ީކުރިމަގެްއގައި ީަކިއރި ީވަރަށް ީލެވޭނެއިނިންމަީމަސައްކަތްީއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ީދަތުރުފަތުރުގެ. ސަލާމަތާއިީީވަިއގެ

ީޔަޤީންކުރުމަށްީ ީއެކުެލވިފަިއވާީއިީޓަކަީރައްކާތެރިކަން ީެއްއގޮތަށްީމިހާރު ީސްޓްރެޓެޖީއާ ީސެިކއުރިޓީ ީއެީީޭއިވއޭޝަން

ީ.ކުރުމަށްީރޭވިފަިއވޭީީތެރޭގައިީާޚއްޞަީމަސަްއކަތްތަެކއްީގެއަހަރުީީޓަކައިީމިީަބއްޓަްނކުރުމަށްީދާއިރާގެީކަންަތއްތައް

ީ

ީރިޔާސަތުންީވާހަކަދެްއެކވުން:

ންގޮީޅީމައްޗަންގޮޅީީދެކުނުީދާއިރާގެީޢިއްަޒތްތެރިީމެންބަރު.ީމައްޗަީމައްޗަންޮގޅީީދެކުނުީދާއިރާގެީޢިއްޒަތްތެރިީމެންބަރު.

ީދެކުނުީދާއިރާގެީޢިްއޒަތްތެރިީމެންބަރުީމުޙައްމަދުީރަޝީދަށްީއަޅުަގނޑުީނަސޭހަތްތެރިވަން.

ީ

ީރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާީޮޑކްޓަރީމުޙައްމަދުީވަޙީދުީޙަސަންީމަނިކުީވާހަކަެދއްެކވުން:

ީއިދާރީ ީލާމަރުީދިވެހިރާއްޖޭގެ ީއިޞްލާޙުތަދާއިާރތައް ީޤާނޫނަށް ީހިންގުމުގެ ީއުޞޫލުން ީމުހިީކެއްކަޒީ ުމީއްގެަނއުމަކީ،

ީދެކިީ ީކަުމގަިއ ީމިއަހަރުގެީީގެންކަމެއް ީއިޞްލާޙުތަްއ ީއިންތިޚާބުތަްއީީެއ ީަކުއންސިލްތަކުގެ ީޯލކަލް ީބޭްއވޭ ފަހުކޮޅުަގއި

ީީ...ަނއުމަކީކުރިންީގެީބޭއްވުުމގެ

ީ

ީރިޔާސަތުންީވާހަކަދެްއެކވުން:

ީމުޙައް ީމެންބަރު ީޢިއްޒަތްތެރި ީދާއިާރެގ ީދެކުނު ނުޑީމައްޗަންޮގޅީ ީއަުޅގަ ީއިންޒާރުކުރަން. ނުޑ ީއަުޅގަ ީރަޝީދަށް މަދު

ީމިހާރުީމިީއިއްވަނީީމައްޗަްނޮގޅީީދެކުނުީދާއިރާގެީޢިްއޒަތްެތރިީމެންބަރުީމުޙައްމަދުީރަޝީދުގެީނަން.

ީ

ީރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާީޮޑކްޓަރީމުޙައްމަދުީވަޙީދުީޙަސަންީމަނިކުީވާހަކަެދއްެކވުން:

ީ ީކަމެއް ީކުރަންޖެހޭ ީދެެކވަަޑިއގެން،ކޮންމެހެން ނޑުީީއެީކަމުގައި ީއަުޅގަ ީކޮށްދެއްވުމަށް ީމަޖިލީހުން ީމި މަސައްކަތް

ީީ.ދަންނަވަން

ީ

ނޑުްއވައިެލްއުވން ީ(ައށ15:40ީްއިނ14:13ީީް:ީ)ޖަލްސާީމެދުކަ

ީ
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ީވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންީ

ރުީއަޙްމަދުީއަޅުަގނޑުީިރޔާސީީަބޔާންީުކރިއަށްީގެންެދވުމަށްީމަނިކުފާނަށްީފުރުޞަތުއަރުވަން.ީހޯރަފުީށީދާއިރާގެީމެންބަ

ީރަޝީދުީފައިބައިަވޑަިއގަންނަވާ.ީ

ީ

ީވާހަކަެދއްެކވުން:ީރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާީޮޑކްޓަރީމުޙައްމަދުީވަޙީދުީޙަސަންީމަނިކު

ީ`.ީޢިއްޒަތްތެރިީަރއީްސ.ީ

ީ

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންީ

ީހޯރަފުށީީދާއިރާގެީމެންބަރުީއަޙްމަދުީރަޝީދުީފައިބައިވަަޑއިަގންނަވާ.

ީ

ީވާހަކަެދއްެކވުން:ީމްހޫރިއްޔާީޮޑކްޓަރީމުޙައްމަދުީވަޙީދުީޙަސަންީމަނިކުރައީސުލްޖު

ީމިީއޮތީީވެސްީދެމިީގޮުތގައިީމިއަދާީަހމައަށްީގެއަޅުަގނޑުމެންީހަދާންކުރަންވީީރާއްޖެީމިނިވަންީމުސްތަޤިއްލުީޤައުމެއް

ީީ...އަޅުަގނޑުމެްނގެީކާބަފައިން

ީ

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންީ

ީރާގެީމެންބަރުީއަޙްމަދުީރަޝީދުީފައިބައިވަަޑއިަގންނަވާ.ހޯރަފުށީީދާއި

ީ

ީވާހަކަެދއްެކވުން:ީރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާީޮޑކްޓަރީމުޙައްމަދުީވަޙީދުީޙަސަންީމަނިކު

ީމިީޤައުމަށް ީއަދި ީޚިދުމަތްކަން. ީިއޚްލާޞްތެރި ީކޮށްެދއްވި ީސިއްރަކީީޓަކައި ީއެއްަބއިވަންތަަކމުގެ މާތްެވގެްނވާީީޤައުމުގެ

ީވުމީީީކަން.ދީންއިސްލާމް ީަބޔަކަށް ީނަސްލެއްގެ ީެއއް ީވާހަކަަދއްކާ، ީބަަހކުން ީއެއް ީތިބި، ީދީނެއްަގއި ެއއް

ީވަިކީ ީބައިަބއިެވ، ީހައިިސއްޔަތުން ީޤައުމެއްގެ ީިނޢުމަތް. ީއެއް ީބޮޑު ީއެންމެ ީލިބިފައިާވ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނޑުމެްނގެީނެތް.ީޤަ އުމުގެީމަޞްލަޙަުތގަިއީއެއްަބއިނުެވވޭނެީސަބަބެްއީޤައުމިއްޔަތުަތކެއްީބިާނކުރަންޖެހޭީސަބަބެއްީއަުޅގަ

ީ ީސިޔާދަތު ީމިނިވަންަކމާއި ީދިވެހިރާއްޖޭހެ ީެނތް. ީތެރޭަގއި ނޑުީދެމެހެއްޓުމަށްީއަޅުަގނޑުމެްނގެ ީއަުޅގަ މެންގެީޓަކައި

ީއެބަ ީއުފުލަން ނުޑމެން ީއަުޅގަ ީމިއަދު ީމަްސއޫލިއްޔަެތއް ީޮބޑު ީވުރެ ީމަްސއޫލިއްޔަތަށް ީބުރަ ީއުފުލި ޖެހޭ.ީީކާބަފައިން

ީލިބިފަިއީ ީކުިރއެރުންތަެކއް ީތަޢުލީމަާކއި ީހިތްފަސޭހަކަމާއި ީލިބިފަިއވާ ީދަރިންނަށް ނޑުމެންގެ ީއަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެންނަށާިއ

ވަނީީއެީކާބަފައިންީކުެރއްވިީބުރަީމަސައްކަތުން.ީއަދިީމިީޤައުމުީމިނިވަންކަމާީއެކުީމިީހިސާބަށްީގެންނަވަިއ،ީޤައުމުެގީ

ީހިމާޔަތްީ ީއިސްލާމްދީނުގެީވަސީލަތްތައް ީއެހެންކަމުން ީހިމާޔަތްކުރެއްިވކަމުން. ީިސާޔދަތު ީަޤއުމުގެ ީސަބަބުން. ކުރެްއވުުމގެ
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ީދެމެހެއްޓުމަްށީ ީއިސްތިޤްލާލު ީމިިނވަންކަމާއި ީރާއްޖޭގެ ީސާބިތުކޮށް، ީފައިތިލަ ނޑުމެން ީއަުޅގަ ީޢަޤީދާގަިއ މަތިވެރި

ީއަ ީެއުކ ީސާބިތުކަމާ ީކެްތތެރިކަމާއި ީފިޔަވަޅުަތއް ީމިއަދުީއަޅަންޖެހޭ ީފަރުދަކު ީކޮންމެ ީިދވެހި ީގެންދިއުމަކީ ޅަމުން

ީަކމެއް.ީމާތް ީދޭންޖެހިފައިވާ ީތަރައްީޤގެީهللاީސަމާލުކަން ީއަމަންއަމާންކަާމއިީޞުލްޙަވެރިކަމާެއކު ީިދވެހިރާއްޖެ ީލޮބުވެތި މި

ީރަ ީާރްއޖޭގެ ީދެއްވާށި! ީތައުފީޤު ީހެޔޮ ީދިއުމުގެ ީައޅަމުން ީކުރިއަށް ީފިަޔވަޅުަތއް ީހަލުވި ީމެދުަގއިީމަގުަގއި އްޔިތުްނގެ

ީދެްއވާށި!ީ ީހިތްވަރު ީމަސަްއަކތްކުރުމުގެ ީއަށް ީލާބަ ީހެވާއި ީޤައުުމެގ ީޤާއިމުކޮށްދެްއވައި ީޞުލްޙަމަޞްލަޙަތު ހަމަޖެހުމާއި

ީމިންވަރުކުރަްއވާށި!ީ ީހެޮޔީދަރުމަ ީތިބުމުގެ ީސާބިތުކޮށް ީފަިއތިލަ ީތެދުމަގުަގއި ީސީދާ ީއިސްލާމްދީނުެގީސާފު މާތްވެގެްނވާ

ީވަބަރަކާތުހޫ.ީهللاީވަޠަންީމިނިވަންަކންމަތީީއަބަދުމެީލަހައްޓަވާށި!ީއާމީން.ީވަްއސަލާމްީޢަލައިކުމްީވަރަޙްމަތުީމިީލޮބުވެތި

ީ

ީނިންމުންީ

ީ

ީރިޔާސަތުންީވާހަކަދެްއެކވުން:

ީަގއި.0000ާވީއަންގާރަީދުވަހ2013ީީުމާރޗ5ީީްދެންީމަޖިލީހުގެީޖަލްސާީއެއްީއޮންނާނީީ

ީ

ީނިމުނީ.ީ.ީަމޖިލިސްالعالمينީربީهللީلحمداو

_________________ީ

ީ

ީީ

 


