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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

 ޖަލްސާފުރަތަމަ ގެ ދައުރު ގެ ފުރަތަމަވަނަ އަހަރ2018ު

 ުދވަސް( ބުދަ) 2018 ެފބުރުވަރީ 21

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 ލިސް މަޖި .االهالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن والة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ވުން.ޖަލްސާގެ ހާޒިރީއިއް  .2

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން

 މެންބަރުން. އިްއަޒތްތެރި  36ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ  މި

 

 ޖަލްސާގެ ހާޒިރީއިއްވުން. .3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .2018/1/1އޖ/ ނަންބަރު  އެެޖންޑާ، ުދވަހުެގ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. 3އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

 

 ގާއެންގުން ރިޔާސަތުން އަން .4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

، ރިާޔަސތުން އަންގާ އެންގުން. އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވައި 4އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

ްތކޮށް، އަށް ރިޢާޔަވަނަ މާއްދާ 83 ޤާނޫނުއަސާީސގެ އަކީ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫިރއްާޔގެމި ޖަލްސާޝުކުރު ދަންނަވަން. 
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ވަނަ އަހަރުގެ ރަްއޔިތުންެގ  2018ން ބޭއްވޭ ވަނަ މާއްދާަގިއވާ ގޮތުގެ މަތީ 16ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގާވިއދުގެ 

 މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ. 

 

 މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  .5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެގ ގެ ޤާނޫުނއަސާސީ ، މަޖިލީހުގެ ރަީއސްގެ ޭމޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. ދިވެހިާރއްޖޭގެ ުޖމްހޫރިއްޔ5ާ އެޖެންޑާ ައއިޓަމް

ސާގަިއ ރަތަމަ ޖަލްފުވަނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން ކޮންމެ އަހަރަކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  84

 ޖެހޭ ކަމަށްކުރަންޓަކައި ގެ ހާލަތު އިތުރަށް ރަނގަުޅކުރުމަށްެދއްަވއި، އަދި ޤައުމު ބަޔާންކޮށްޤައުމުގެ ހާލަތު 

ހޫރިއްާޔ އީސުލްޖުމްރަ އަްށ ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ކަންަތއްތަުކގެ މައްޗަށް އެކުެލވޭ ރިޔާީސ ބަޔާނެއް ޖުމްހޫރިއްޔާރައީސުލް

 ރިއްޔާގެޖޭގެ ޖުމްހޫއެހެންކަމުން، ދިެވހިރާއްވައިެދއްވަންޖެހިަވޑަިއގަންަނވާ. ލީހަށް އިއް ރައްޔިތުންގެ މަޖި

ްށ  އަދާކުެރއްވުމައާ މަތިކުރަްއވާފަިއވާ މި މުހިއްމު ވާޖިބުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިން ވަނަ މާއްދާ 84ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ން ޔާމީهللا ބްދުއްޒަތްތެރި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަވަަޑއިގެންެދއްވި ކަމަށް ޓަަކއި އި ްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް މި އި

ިދ އަ ންނަވަން.ވަރަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ދަރިކަމާއެކު ތަހުނިޔާ ދަންނަވައި ނުހަނު އިޚްލާޞްތެށް ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަ

 ވަނަ އަހަުރގެ 2018 ވަަޑއިގެންެދއްިވ އެންމެހައި ިއއްޒަތްތެރި ބޭފުޅުންނަށް މަރުަޙބާ ދަންނަވައި ޝުކުރު ދަންަނވަން.

 84 ނޫނުއަާސސީގެިދވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާގެ ޤާޖަލްސާގައި ފުރަަތމަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ

هللا ބްދުހޫރިއްޔާ ޢަްއޒަތްތެރި ރަީއސުލްޖުމްއި  އިެދއްވުން އެދިވަ ވަޔާސީބަޔާން އިއް ރިން ވަނަ މާއްދާަގއިވާ ގޮތުގެ މަތީ 

 .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އަރިހު ދަންނަވަން. 

 

 ން ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، ރިޔާސީބަޔާ هللا ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް ޢަބްދު ރައީ  .6

 ން:ވު އިއްވެ

 

 ވުން:ވާހަަކދެއްކެ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا ޢަބްދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

حـٰمـن ّللاَ  بسـم حيـم الر   ،الـر 
هِ  اَلَحْمـد   ـالة ،العَـالَِمـين َرب   ِللـ   لـهآ َوعلـى ،والمرسلين األنبياء خاتم ،محـَمد   سيدنا علـى َوالس الم َوالص 

 .أجمـعـين َوَصْحِبـهِ 
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 އްޒަތްތެރި މެންަބރުން؛އިއީސް، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ްއަޒތްތެރި ރައިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 
 

 ،وبـركاتـه الل ـه ورحـمــة عليــكم الســ الم
 

 ކުިރ ހުިރ ކަންކަން ފުއްަދއިދިނުމުަގއި، މި ސަރުކާރުން ތިވެފައިވޭތުވެިދޔަ އަހަަރކީ، ަރއްިޔތުންނަށް ދަ
ހަުރ ުތވެދިޔަ އަވޭކުެރވުނު އަހަރެއް. ށް ގިނަ ކުިރއެރުންތަކެއް ހާސިލުގެ ާވގިފުޅާެއކު، ވަރަهللاމަސައްކަތްތަކުން މާތް

މަށާއި، ދިޔު ގެންމު ކުރިއަށްސަރުކާރުން އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދިނީ، އިޤްތިޞާދީ ގޮތުންނާއި އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން ޤައު
 ދުންތެރިކަން އި ަތކުލީފު އުފުލަންޖެހިފައިވާ ަކންކަމަށް ލުއި ހޯދައިދީ، ރައްޔިތުންެގ ފުޔާ ރައްޔިތުންނަށް ބުރަ
 .ރެއްންމުނު އަހަނިގެ ާވިގފުޅާއެކު، ވޭުތވެދިޔަ އަހަރަީކ، ތަރައްޤީގެ އެަތއް މަޝްރޫޢުތަކެއް هللا އިތުރުކުރުމަށް. މާތް

 
 ތެރި ރައީްސ؛ްއޒަތްއި
 

ފައްަދއި މީ ރޫޙު އުކުދިންނާއި ުޒވާނުްނގެ މެދުގައި އިސްލާމީ ވަޙުދަާތއި، ޤައުގެ މެދުގައި ާޚއްޞަޮކށް، ކިަޔވާދިވެހިން
ބެހޭ  ްރއާނާޤުކީރިތި  .ހިންގިފަޤައުީމ ރަސްމީ މަޝްރޫޢެއް ވަީނ  އާލާކުރުމުެގ މަޤްޞަދުގަިއ ]ތަރިކަ[ މި ނަމުަގއި

ނުމަްށ ދިނީ ވަޢުޡު ން، ދީއް ފުާޅކޮށް، ދީނީ ޢިލްމު އުނގެނެމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް ޚާްއޞަ ކޮްށގެމަރުކަޒުެގ ޚިދުމަތްތަ
. ފަވަނީ ފަށާ ރުމިސްކިތުގެ މަސައްކަތް މިހާ ދީ ރަސްގެފާނު މަލިކު ސަލްމާނުކުެރވޭ އޮޑިޓޯިރއަމަކާެއކީ، ސަޢޫޚާއްޞަ

 ރުގެ ތެރޭަގއިއަހަ ގެ މަސައްކަތް އިރާަދކުެރއްިވއްޔާ މިމީހުންގެ ޖާގައިގެ މި މިސްކިތު 9000ގެ އަާމޒަކީ، ސަރުކާރު
 .ގެންދިޔުންއް އެއްފުރާެޅއްގެ ދަށުން ދެމުންނިންމައި، މި ހުރިހާ ޚިދުމަތެ

 
 ްއޒަތްތެރި ރައީްސ؛އި
 

 ކީ ވެހިާރއްޖެއަވަީނ، ދި ނޫނު ތަންފީޛުކުރުމުގެ ާދއިރާަގއި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަަތކަށް ެވފައިގާދައުލަތް ހިންގުމާއި، 
 މުދަލަށް މީހުންގެ އެ އަމާން އަދި ރަްއޔިތުންނަށް ަރއްކާތެރިކަން ލިިބގެންާވ، ފަުތރުވެރިންނަށާއި އިންވެސްޓަރުްނނަށާއި

 އެންމެ މަތީ ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެްނވާ ތަނެއްގެ ގޮުތަގއި ދެމެހެއްޓުން. އަދި ޤައުމުގެ ސިޔާދަތާިއ ދައުލަތުގެ
 .އްޓުންމަޞްލަޙަތުތައް ޙިމާޔަތްކޮށް ދެމެހެ

ުރގެ ތަފާސްހިސާބު އަހަ 9ހުރި ވޭތުވެިދޔަ  ލަތު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި، މި ދާިއރާއިން ހޯދާފައިހާރާއްޖޭގެ ކުުށގެ ވެީށގެ 
އިރު، ތަކަށް ބަލާ. މި ދިރާާސގެ ނިންމުންެލވިފައިވި، ދިރާސާ ރިޕޯޓު ވަނީ އެކުަލވަމިދިޔަ އަހަރުގެ ތެޭރގަިއ ެއްއކުރެ

 .ވަނީ ދަށްކުރެވިފަ 35%ދުވަުހގެ ތެރޭަގއި އަހަރު 4ަތއް މިދިޔަ ރާއްޖޭަގއި ކުށުގެ ހާދިސާ
 
 ްއޒަތްތެރި ރައީްސ؛އި
 

 އް  ކުިރއެރުންތަކެދުވަުހގެ ތެރޭގައި ބައިނަްލއަޤްވާީމ މައިދާނުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ވަނީ އެދެވޭއަހަރު 4މި ވޭތުވެދިޔަ 
 ދަނީ  މިހާރު ތަކުން ލީޑަރޝިޕް ަދުއރެއް، ާރއްޖެ. އަދި ބައިނަްލައޤްވާމީ މައިދާނުަގއި އެކި ާދއިރާހާސިލުކޮށްފަ
 .އަދާކުރަމުން



4 

 

-އުުރގެ އޭޝިއާގެ ދ2020ަ - 2019، އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ދަނީ ކުރަމުން މިރާއްޖެއިން މިހާރު މަސައްކަތް 
 ިވއްޖެކުރެމިޔާބު ރާއްޖެއަށް ކާ . މި ގޮނޑިކުރުމަށްޓަކައިމަނަންޓް ގޮނޑި ކާމިާޔބުޕާ-ނޮން ،ޕެސިފިކް ގްރޫޕަށް ޚާްއޞަ

އަްށ ވެހިރާއްޖެ ފަދަ ދި ނަމަ، އެީއ ޓެރަރިޒަމާިއ ުކދި ޖަޒީރާ ޤައުމުތަުކގެ ރަްއކާތެރިކަމާއި ތިާމވެށްޓާއި ަތރައްޤީ
ޚްިޞއްޔަުތ އުފުލައި، ބޭރު ދުނިޔޭަގއި ރާއްޖޭގެ ޝަނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުަގއި އަޑު މުހިންމު ދާއިރާތަކުން ބައި 

މުަގއި އެރުމެއް ކަބޮޑު ކުރި ބޭނުންވާ އަމާޒުތަކަށް ާވސިލުވުަމށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ ވަރަށް ހަރުދަނާކޮށް، ރާއްޖެއިން
 .ދެކެންއަޅުގަނޑު 

. ނީ ދީފައް ވަސަރުކާރުން ބޭރުގެ މާލީ ިއދާރާތަކާއެުކ، ބަދަހިކަމާއެކު ގުޅުން ދެމެހެއްޓުމަށް ޚާއްަޞ ސަމާލުކަމެ
ކުގެ ލީ އިދާރާތަ.ޑީ.ބީ ފަދަ ޒަމާނުންސުރެ ރާއްޖެއަށް އެީހވަމުންދާ މާއަދި އައި ލްޑް ޭބންކުއެގޮތުން އޭ.ޑީ.ބީ، ވޯ
ރަްކޗަރ އަދި އިްނވެސްްޓމަންޓް ބޭންކުތަކާއި، އޭިޝއަން އިންފްރާސްޓްްގޒިމް ެގ އެމުތަކުއިތުރުން، ގިނަ ަޤއު

އުމީ ޤަދާރާތަކުން ، އެ އިހަރަކާތްތެިރވެ ވެސް ރާއްޖެތަާކެއކު އި.އައި.ބީ( ފަދަ އިދާރާ)އޭ.އަ ބޭންކުއިންވެސްޓްމަންޓް 
ދުވަސް  ފަސްހަތަރު މުން. މީގެވެދަނީ ކުރެ ެވސް ކާމިޔާބުކަމާެއކީ ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތަކަށް އެހީ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްތައް
 .ވައިެދއްވާފަނު އެހީ ހަމަޖައްސަމިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯ 160 ނީކުރިން ވަރަށް ުކއްލި ގޮތަކަށް ސަޢޫދީ ފަންޑުން ވަ

 
 ރި ރައީްސ؛ްއޒަތްތެއި
 

 ޝްރޫޢު،މަޢު ކަމަށްވާ ]ހިޔާ[ ބޮޑު މަޝްރޫ މިހާތަނަށް، ރާއްޖޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަމާ ގުޭޅގޮތުން ހިންގާ އެންމެ
ކަށް، ދެްއގެ ބަޔަ ށްުވރެ ގިނަ އަދައެްއ ލައްކަ ފަސްޮދޅަސް ހާހަރާއްޖޭގެ އާބާދީެގ ޖުމުލަ  ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިުރ،2019

 .ދަކުރެއްިވއްޔާ ފަިހވެގެންދާނެބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ފުރުޞަތު އިރާ 
 ބިމުގެ . އަދި ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގެހެކްޓަރުެގ ބިންވަނީ ހިއްކާފަ 240ލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީެގ ދަށުން ހުޅުމާ
. ވޭތުވެދިަޔ ފަނިމި އިވަީނ ހިއްކަ  ހެކްޓަރުެގ ބިން މިހާރު 311ރަށެްއގަިއ  9 ނދިކަން އިތުުރކުރުމުެގ ގޮތުން،މުއްސަ

 .ވަނީ އިތުުރުކރެވިފަ ރަުށގެ ބޮޑުމިން ދިވެހި ފަސްގަނޑަށް މި 20ުހގެ ތެރޭަގއި، ާއ ދުވައަހަރު 4
 
 ްއޒަތްތެރި ރައީްސ؛އި
 

 ހުރިހާ ން، ރާއްޖޭގެޢުމްރާނީ ތަރައްޤީއަށް އަމާޒުޮކށް ހިންގުނު މަސައްކަތްތަުކެގ ތެރެއި އިމަސްވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަުތގަ
ނެ. ރިހަމަކުރެވޭފުނިޔަލަށް އަހަުރެގ  ގެ މަަސއްކަްތ ިއރާދަކުރެއްިވއްާޔ މިއަތޮޅެްއަގއި އައިސްޕްލާންޓް ޤާއިމުކުރުމު

ައއިސްޕްލާންޓް  އަހަރުގެ ތެޭރގައި އިތުރު 4އިތުރުން، މަްސވެރިކަމަްށ މަޝްހޫރު އަތޮޅުތަކުަގއި ިމ ވޭތުވެިދޔަ މީގެ
 .ރެވިފަކުަތކެްއ ވަނީ އްކަތްޤާއިމުކޮށް، މަްސވެރިންނަށް ައއިސް ލިބުމުގެ ދަތިކަން ޙައްުލކުރުމަށް ގިނަ މަސަ

 ސަޢޫދީ ސަރުކާރާއި އެުކެވރި ޢަރަބި ޢިމާރާތުގެ ސަރުކާރުން ސަޢޫދީ ފަންޑު މެދުވެރިކޮށް ާރއްޖެއަށް
ސްވެިރކަމުގެ ދާިއާރ މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީގެ ތެެރއިން ރާއްޖޭގެ މަ 160 އިެދއްވި ކަމަށް ުކރިން ދެންނެވިހަމަޖައްސަވަ

ސީދާ ، . މިގޮތުންހަަމޖައްސާފަސަރުކާރުން ވަނީ  ގޮތަށް މިާހރު އި ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރާތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކަ 
 ރު ރުކާރުން މިހާކުރުމަށް ސައެހީ ބޭނުން  ގޮތަށް މި މަސްވެރިންނަށާއި މަސްވެރިަކންކުރާ އުޅަނދުފަހަރަށް މަންފާ ލިބޭ

 .ވަނީ މަސައްކަތްަތކެއް ފަށްޓާފަ 
ތެްއގެ މަސްވެިރކަމަށް ބަރޯސާވާ މިންވަރު ކުޑަކުުރމުގެ ގޮތުން، މެރިކަލްޗަރެގ މަސްވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތް، އެއްާބވަ

 11 ގޮތުން އެން އުފެއްދުމަށްޓަކައި. މިތި މަޝްޫރޢުތަކެއް ވަނީ ފަށާފަވިޔަފާީރގެ ޞިނާޢަތެއް ޤާއިުމކުރުމަށްޓަކައި ބޮޑެ
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. މަސްވެރި ުއޅަނދުފަހަރުގައި ވަނީ ފަށާފަ މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުެގ ބޮޑު މަޝްރޫޢެއް މިދިޔަ އަަހރުގެ ތެޭރގައި
، ބޮޑު ޚަރަެދއް ކޮށްގެން އުޅަނުދގައި ހަުރކުރަންޖެހުމަކީ، މަސްވެރިންގެ “ވެސަލް ލޮކޭޓިންގ ޑިަވއިސް”ހަރުކުރަންޖެހޭ 

ވަީނ  ވެސް މިހާރު ، މަސްވެރިންނަށް ހިލޭ ފޯރުކޮށްދިނުމަށްްށ ެވފައި އޮތުމާެއކީ، މި ޔުނިޓުވަރަށް ބޮޑު ަޝކުާވއަކަ
 .ހަމަޖައްސާފަ

މަށް އިތުރުކުރު ސާއްހިކަމުގެ ޞިނާޢަތުަގއި ުޒވާުނންގެ މަްސެވރި ،ޒުވާން މަްސވެރިންނާއި އޮިޑެވރިން އުފެއްދުމަށާއި
ލަނޑާ ކައި ުހއިފި. އަދި އަޮތޅުތެރޭަގިއ ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތުަތއް އިުތރުކުރުމަށްޓަރާތަކަށް ވަނީ ލޯނު ޫދކުރެވިފަފަ 58

 މްދަނީ ހޯދޭނެ މަގުތައް ފަރާތަކަށް ލޯނުޫދކުރެވި، ރަުށަގއި ޤާއިމުވެތިެބެގން އާ 115 ރުމުގެ މަަސްއކަތަށްކުބޮޑު  ،އާލާކޮށް
 .ވަނީ ތަނަވަސްކޮށްެދވިފަ

އްޖެައށް ވެރިކަމުން ރާ ފަރުދީ ފެންވަރުގަިއ ދަނުޑވެރިކަމުން ނަފާ ހޯދައިދިުނމުގެ ސިާޔސަތުގެ ދަށުްނ، ދަނޑު
 ބާވަތްތަްއ އިމްޕޯްޓކުރާ ބާވަތެއް ާރއްޖޭަގއި އުފައްަދއި، މި 5ުޑވެރިކަމުެގ ރުަމށްޓަކައި، ދަނކުރެޭވ ތަކެތި މަދުކުއިމްޕޯޓް

މިންވަރުން ދާ ކުރަމުންގެންބާވަތް އިމްޕޯޓް 5. މި މެއް މިދިޔަ އަހަރު ވަނީ ފަށާފަމިންވަރު މަދުކުރުމުގެ ޕްރޮްގރާ
ޒާރަްށ އްޭޖގެ ބާރާަދނޑުތަކުން   ތަރުކާީރއާއި ޭމވާ، މިަޓނުގެ 1866 ދަްށކުރެވޭނެ. ިމގޮތުން، 25އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ %

ރާތްތަކަށް އިތުރު ފަ ކުރާކުރުމުގެ ގޮތުން، ދަނުޑވެިރކަންކުެރޭވ. މި އަހަރު މި ޕްރޮގްރާމު ުފޅާނެރެވޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާ 
 .ދަނީ ވަމުންވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް މިހާރު  މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ދޫުކރުމަށް 6

 
  ތެރި ރައީްސ؛ްއޒަތްއި

 

ޖީއަްށ ޓެކްނޮލޮ، ކީރާއްޖޭގެ ސްކޫލް ނިޒާމަކީ ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި ތަނަކަށް ހަދައި، އެތަނުން ނުކުންނަ ދަރިވަރުންނަ
ނަށް ނަރުވެރި ކުދިންހުރުުނެގ މަސައްކަތުގެ މާޙައުުލަގއި ާކމިޔާބުކަމާއެކީ އުެޅވޭނެފަދަ ޤާބިލު، ގަވަނަ  21އަހުލުވެރި، 

 1 ގްޭރޑް ކޫލުތަުކގެއްޖޭެގ ހުރިހާ ސްކޫލެއް ަވއިފަިއކުެރވި، ސް މިއަހަރުެގ ދެަވނަ ޓަރމުން ފެށިގެން ރާ ހެދުމަށްޓަކައި،
 ސް އުފަާލއެކު ވެ ގެ ހުރިހާ ދަރިވަުރންނަށް، ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެބްލެޓުގެ އެހީަގއި ިކޔަަވއިދޭން ފަށާނެ ވާހަކ12ަ ންއި

 .ތަމަ ޤަުއމުދަންނަވަން. އާދެ، މިއީ ދުނިޭޔގައި މިކަން ކުރާ ފުރަ

މަށްޓަކަިއ، ހޯދައިދިނު ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގެ ސްކޫލުތަަކށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ޓީޗަރުން ލިބުމުގައި ހުރި ދަތިތަކަށް ޙައްލެއް
ރުންނަށް ަގއި ދަިރވައުލުމިފަދަ ކުދި ސްކޫލުތަްއ، އެންމެ މިޒަމާނުގެ ޓެކްނޮލޮީޖގެ ިވއުަގޔަކުން ގުަޅއި، ވަރޗުއަްލ މާޙަ

 .އުފަލާއެކު ދަންނަވަން ވާހަކަ ށްދެވިފައިވާމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮަނއިދިނުއުނގަ
ން ށް ސަރުކާރުސްކޫލް ތަޢުލީމު ނިންމާ ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް، މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުމަ

ރު ކުރިން ހުރި އަހަ 4ފަށާފައިވާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، މަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ ނިސްބަތް، މީގެ 
ދާ  މަށްހަމަޔަށް ދާއިރު މަތީ ތަޢުލީާއ 2022ސަރުކާުރެގ އަމާޒަީކ،  ށް މަތިކުެރވިފަ.އަ 32%މިއަދު ވަނީ  19%

 .މައަށް ޖެއްުސންހަ  އ60ާ% ންއި  32% ކުދިންގެ ނިސްބަތް،

ފަ. މިއީ ށް އަރާއަ 77%ވަނީ  މި ފާސްވި ނިސްބަތް މާއްދާއިން 5ނުތަކުން މިދިޔަ އަހަރު ހާސާނަވީ ނިންމާ އިމްތި
 .ގެ ކުިރއެރުމެއ28ް%ބަާލއިރު، ޖާާއ އަޅައިވަނަ އަހަުރގެ ނަތީ 2013

ިޓްކ ޑަިއގްނޯސް ،ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަުރ ރަނގަޅުކޮްށ، އިތުރު ޚިުދމަތްތައް ރާއްޖެއަށް ތަޢާރުފުުކރުމަށްޓަކައި
މި އަހަރުެގ  ގެ ޚިދުމަތް، ިއރާދަކުރެއްިވއްޔާމާރާތާއެުކ، ދަރުމަވަންަތ ހޮސްޕިޓަލްއިރީެގ ބު 25ސެންޓަރ ހިމެނޭ 

ީޓ ުދގެ ކެޕޭސިށި، މި ހޮސްޕިޓަލްގައި ގިނަ އާ ޚިދުމަތްތައް ތަޢާރުފުކުރެވި، ައއި.ޖީ.އެްމ.އެްޗގެ އެނތެރޭގައި ފެ
 .އަށް ބަދަލުެވެގންދާނެ 500 ،އިތުރުވެ 
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ނެ  ފަރުވާެދވޭގިނަ ބަލިަތކަށް ރާއްެޖއިން މީގެއިތުރުން، ާރއްޖެއިން ޭބސްފަރުވާެގ ޚިދުމަތް ކުރިްނ ނުލިބޭ ވަރަށް
ުރވާދިނުމަށް، ފަ . ހިތުގެ ެއކި ބަލިތަކަށްވަނީ ހަމަޖެހިފަ ދުވަުހގެ ތެޭރގަިއ މިއަހަރު 3 ވޭތުވެިދޔަންތިޒާމު މި އި

ށްވުރެ ގިނަ އަ 5300ޑިެއކް ސެންޓަރުން މިހާތަނަށް ވަަނ އަހަރު ޤާއިމުކުރި ނޭޝަނަލް ކ2016ާއައި.ޖީ.އެމް.ެއޗްަގއި 
 .ށް ބޭނުންވާ ފަރުވާ ވަނީ ދެވިފަބަލިމީހުންނަ

 ފެށިގެން ބަރުންނޮވެން ައހަރުގެ ވަނަ 2013  ގުޅުންހުރި ބަލިތަުކެގ ފަރުވާ ޔަޤީންކޮށްދޭ ިސޔާަސތުގެ ދަށުން، ކިޑްނީއާ
ދުމަތް ވަީނ ކިޑްީނ ބައްޔަށް ފަރުވާކުރުމަށް، ޑައިލިސިްސގެ ޚި އަޮތޅެްއގަިއ، 6 ާރއްޖޭގެ އްދުގަޔާއިސަރަހަ މާލޭ

ގެ އޮޕަރޭޝަން، މީހެްއގެ ކިޑްނީ ބަދަލުކުރުމު 44 ވަހުގެ ެތރޭގައިއަހަރުދު  54. އަދި މިވޭުތވެދިޔަ ތަޢާރުފުކުރެވިފަ
 .ވެސް އުފަލާެއކު ދަންނަވަން ސަރުކާރުގެ ޚަރަުދގައި ާރއްޖެިއން ބޭރުން ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ 

ީރ ޞަ ޑޮކްޓައްކެންސަރަށް ޚާއްޞަ ފަރުވާދޭ ސެންޓަރެއް ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި ޤާއިމުކުެރިވ، ކެންސަރު ބަލީގެ ޚާ
ޞަ ބަލީގެ ޚާއް ަގިއ ކެންސަރުވަނީ ފަށާފަ. އަދި އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް  ތެރަޕީގެ ަފރުވާދޭން މިހާރުޚިދުމަތާއެކު، ކީމޯ

ށް މިހާރު ވާދިނުމަފަރު ެވސް، ކެންސަރު ބައްޔަށް ދެވެމުންދާއިރު، ވިލިމާލޭ ހޮސްޕިޓަލްގައިކްލިނިކެއް ޤާއިމުކުެރވި ފަރުވާ 
 .ވަނީ ފަށާފަ

 ްއިވއްޔާ މިއެނދުގެ ހޮްސޕިޓަލް، އިރާދަކުރެ 100ތަދޫގައި ަޓރޝަރީ ފެންވަރުގައި ޤާއިުމކުރެވޭ އަތޮޅު ހި އަްއޑު
އަށް ވެސް ތެލަސީމިއާ  އަހަރުގެ މެދެއްހާ ހިސާުބަގއި ހުޅުވޭނެ. އަދި އަޮތުޅތެރޭގެ ހުރިހާ ހޮސްޕިޓަލަކުން

 .އަހަރުގެ ތެރޭަގއި ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް، މި ސްކްރީން
.އެޗް އި.ޖީ.އެމްއަ ރުންގެ އިންޓަރންޝިްޕ ޕްރޮގްރާމްޤާއިމުކުރެިވ، ޑޮކްޓަ އްޖޭގެ ފުރަތަމަ މެިޑކަލް ކޮލެޖުވެހިރާދި

އިރާއިްނ ދާޒަުނގައި މި މެދުވެރިކޮށް ފެށިގެން ދިޔުމުން، ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިންނަށް ޢާއިލާއާއެކު އަމިއްަލ ވަ
 .އި ފަހިެވގެންދާނެދިޔުުމގެ ފުރުޞަތު މި އަހަރުގެ ތެރޭގަ ކުރިއަށް

 
 ްއޒަތްތެރި ރައީްސ؛އި
 

 . އަދި ދާފަވަނީ އުފައް ޒުވާނުންނަށް ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ގިނަ ވަޒީފާތަެކއް މިހާރު
ވަނީ  ރުއަށްވުރެ ގިނަ ވަޒީފާ މިހާ 76000ށް ފުޅާކުރުމާއެކު، ޖުމުލަ އިޤްތިޞާދީ އެިކއެކި މަސަްއކަތް އިތުރަ

 .ދާފައުފައް
 4ން މިދިޔަ ބާރާތްތަކުމުރާއްޖޭގެ ކުޅިވަުރގެ ާދއިރާއަްށ ބަލާއިރު، ާރއްޖެ ބަިއވެރިިވ، ބައިނަލްއަްޤވާމީ ފެންވަރުެގ އެކި 

ޅުންތެރިްނ ޖޭގެ ކުލޯ މެޑެލް ރާއް 16ސިލްވަރ މެޑެއްާޔއި، އަދި  5ރަން މެޑެއްޔާިއ،  10ޭރގައި ދުވަހުގެ ތެއަހަރު
 .ކު ާފހަގަކުރަންއުފަލާއެ ވާހަކަ ހޯދާފައިވާ

ގެ އިމުކުރުމުޤާކުޅިވަުރގެ ދާއިާރއިން ކުރަމުންދާ މުހިންމު ކަންތައްތަކުެގ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސްޕޯޓްސް އެރީނާތައް 
ްޑެގ ޓޭންޑަފައިވޭ. ފީފާ ސްވި ޅިަވރު ކޯޓު މިހާތަނަށް އަޅައިދެކު 380ަވނީ ނިމިފަ. އަދި  މިހާރު 80%މަޝްރޫޢުގެ 

 .ވަީނ ފެށިފަ އަހަރު ޤާއިމުުކރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު  ހުޅުމާލޭގައި މިފުޓްބޯޅަ ޓްރޭނިންގ ސްކޫލެއް
 
 ްއޒަތްތެރި ރައީްސ؛އި
 

ރު، ރެވިފަިއާވއިއަހަރު ކު މީޓަރުެގ މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މިކިލޯ 45ރަށެްއގައި  9ބޮޑު  ރާއްޖޭގެ އާބާދީ އެންމެ
 .ގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާނެރަށެއްަގއި މަގު ހެދުމު 12 މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް އިތުރު
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ށް ރުގެ ނިޔަލަޔާ މި އަހަ. އިރާދަކުރެްއވިއް މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ނިމިފަ ރަށެްއގެ ބަނދަރު ހެދުމުގެ 48ރާއްޖޭގެ 
ތަކަށް ަޙއްުލ ރަށެްއގެ ލަފާފުރުމުގެ މައްސަލަ 78މަސަްއކަތް ނިމޭނެ. އަދި ޖުމުލަ ރަށެްއގެ ބަނދަރުގެ  30އިތުރު 

ަލވެ، ތިއި، ނެރު އާ ގެއިތުރުްނ، ބޭުނންކުރެވެމުންދާ ބަނދަރުތަކުެގ ތެރެއިން ބަނދަރު ތިލަވުމުެގ މައްސަލަގެނެވޭނެ. މީ 
ވެފައިވާ ރަށެްއގެ ަބނދަރާއި ނެރު ފުންކުރެވި، ނެރުބައްތި ހަލާކު 31ނުކުތުމަށް ދަތިވެފަިއވާ ބަނދަރަށް ވަދެ
 109ގެ ތެރެއިން ރަށު 187 ދިރިއުޅޭ މުން، ރާއްޖޭަގއި މީހުން. އެހެންކަނެރުބައްތި ވަނީ ހަރުކޮށްދެވިފަރަށްރަށުގައި 

 ަޙއްލެްއ އަހަރުެގ ތެރޭގައި ދާއިމީ 5ރަށެއްގެ ލަފާފުރުމުގެ ދަތިަކމުގެ މައްސަލައަށް އިރާދަުކރެއްިވއްޔާ މި 
 .ލިބިގެންދާނެ
އަހަރުެގ ނަވަ 2018ވާއިުރ، މު ޤާއިުމކޮށް ނިމިފައި ރަށެްއގަިއ ނަރުދަމާ ނިޒާ 21ގެ ތެޭރަގއި އަހަރު 4ވޭތުވެިދޔަ 

ެގ ނަ އަހަރުވަ 2018ށްދާނެ. ިމއާެއކު ޔަނިޒާމުެގ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިރަށެްއަގއި ނަރުދަމާ  42 ތެރޭގައި އިތުރު
 .އަށް ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ިޚދުމަތް ކަށަވަރުެވގެންދާނެ 75ނިޔަލަށް ރާއްޖޭގެ އާބާީދގެ %

އިާވއިރު، އިތުރު މްކޮށް ނިމިފަޤާއި  ނީ ެފންވަރަށް ފެނުގެ ިނޒާމުގަިއ ޒަމާރަެށއް  22ގެ ތެޭރަގއި އަހަރު  4ވޭތުވެިދޔަ 
 .ވަނަ އަހަރު ކުިރަޔށް އެބަދޭ 2018މުކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްަކތް ރަެށއްަގއި ފެނުގެ ނިޒާމު ޤާއި 24

ަނ ވަ 1 ގެހުމަވަރީ އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްރަށުަގއި ދެމުން އަންނަ ފެނުގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު ހެޔޮކޮށް، މި އަހަރުެގ ޖަނަ
 .ވަނީ ެއްއވަރުކުެރިވފަ ދުވަހުން ފެށިގެން، މާލެއާއި ާރއްޖޭގެ އެހެން ރަށްރަށުގެ ފެުނގެ ައގު މި

 ނިމިފައިވާއިުރ، ްއ ޤާއިމްކޮށްރަށެއްަގއި ބޯފެން ރައްކާކުރާނެ ވަސީލަތްތަ  29އަހަރުދުވަުހގެ ތެރޭގަިއ،  4ވޭތުވެިދޔަ 
ގެ ޢަމަލީ ރަެށއްަގއި ބޯފެން ރައްކާކުރާނެ ވަސީލަްތތައް ޤާއިމްކުރުމު 86ރު ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭަގއި އިތު 2018

ސަލައަށް މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާނެ. މި މަސައްކަތްތައް ނިމުމުން، ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށް، ބޯފެނަށް ޖެހުމުގެ މައް
 .އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ދާއިމީ ަޙްއލެއް ލިބިގެންދާނެ

ތަުކގެ ށްޅުތެރޭގެ ރަކުރުމަށްޓަކައި އަތޮންުޓގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު ހަމަހަމައި ދެވޭ ކަރަމާލެއާއި އަތޮޅުތެޭރގެ ރަށްރަށުގަ
ވަނަ  ރިޗު މަހުގެ ައގަކަްށ، އަންނަ މާމާލެއާ އެއް  ކުރާ ރޭޓުުޔނިޓާ ހަމައަށް މިހާރު ޗާޖު 400ޑޮމެސްޓިކް ކެަޓގަީރގެ 

 .ދުވަހުން ފެށިގެން ބަދަލުވާނެ
 
 ްއޒަތްތެރި ރައީްސ؛އި
 

މަގުްނ  ކަށް ވައިގެއެތެޭރގެ ވަިއގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް މިހާރަށްވުރެ ފުޅާކޮށް، ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަރާއްޖޭގެ 
ޔާ ކުެރްއވިއް ެގ ދަށުން، އިރާދަނުަމށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތު ފަސޭހައިން ދަތުރުކުރެވޭނެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދި
އިމުކޮްށ ރު ައދި ގދ. ާމވާރުލުަގއި ޑޮެމސްޓިކް އެއަރޕޯްޓ ޤާމިއަހަރު ހދ. ކުޅުދުއްފުިށ، ށ. ފުނަދޫ، ނ. މާފަ

 ނަވަސްކަންއްދަށް ޓޫރިަޒމް ފުޅާކޮށް، ތަހަ ފުރުޞަތުތައް އިުތރުކޮށް، ސަރަނިމޭނެ. އަދި ޒުވާނުންނަށް ވަޒީާފގެ
 .ށޭނެއަހަރު ފެ ވެސް މި އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ހއ. ޯހރަފުށީ ކައިރީަގއި ެއއަރޕޯޓެއް އެޅުމުގެ މަަސއްކަތް

 
 ްއޒަތްތެރި ރައީްސ؛އި
 

 ވަނަ  2016ށް ކުިރއަރާފަ. މިއީ އަ 6.9%ން އި 6.2%އުމުގެ އިޤްތިޞާދީ ދުވެލި ވަނީ ވަނަ އަހަރު ޤ2017ަ
 .އްކަމުގެ ނިޝާނެއްޭޖގެ އިްޤތިޞާދީ ދުވެލި ހަލުވިވަމުން ައންނަވާއިރު، ިމއީ ރާ އަހަރަށްވުރެ މަތީ އަދަދެއް ކަަމށް



8 

 

ިދ މިދިޔަ އަހަރު އައިުތރުވެފަ.  8%ރަްތކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު، ިމވޭުތވެދިޔަ އަހަރު ވަނީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޒިޔާ
ޔަ އަހަުރ އިާރއިން މިދިމިލިއަނަށްވުރެ ިގނަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަްށ ިޒޔާރަތްކުރި. މިީއ ފަތުރުވެރިކަުމގެ ދާ 1.3 ޖުމުލަ

 .ބޮޑު ކުރިެއރުމެއް ރާއްޖެ ހޯދި ވަރަށް
އަހަރު  އްިވއްޔާ މިރަެށއް ިއރާދަކުރެ 24ކުރުމަްށޓަކައި ދޫކުެރވިފަިއވާ ރަށްރަުށގެ ތެރެއިން ން ތަރައްޤީފަތުރުވެރިކަ
 .ެވގެންދާނެއަްށވުެރ އިތުރު 5300ހޮޓަާލއެކީ، ެއނދުގެ އަދަދު  2 ނެ. އަދި މިއަހަރު އަލަށް ހުޅުވޭހުޅުވިގެންދާ

 .ަގއި 9671ލަރު އަހަރު ހުރީ ެއމެރިކާ ޑޮވަނަ  2017މިންވަރު  ބަތް، ބޮލަކަށްޖެހޭޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ިނސް
ވާއިރު،  މަށްކަމިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު  586.2ގެ ރަސްމީ ރިޒަރްވަގއި ހުރީ ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ދައުލަތ2017ު

 .މިލިއަނަްށވުރެ މައްޗަށް އިތުރުެވގެންދާނެ 600ވަނަ އަހަރު ގާތްގަނޑަކަށް 2018މި އަދަދު 
 ށް މިރުން އަހަރަެގ އިރާދަފުޅުން ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އަހަهللاޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ލިބިފައިވާ ކުރިއެރުމާެއކު، މާތް ރާއް

 .ކުެރވޭދާޒާއަންކަމަށް  ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެ 22.4ވަނަ އަހަރު ދައުލަތަށް 2018ދަނީ އިތުރުވަމުން. މިގޮތުން، 
ެޖއަށް ބޭުރގެ އްެޖއަށް ިވޔަާފރީގެ ފުރުޞަތުތަްއ ފަހިކުރުމަށާއި، ރާއްދުވަުހެގ ތެރޭގަިއ ރާއަހަރު 4މިވޭތުވެދިަޔ 

ކައި ގިަނ ރުވުމަށްޓަ އިންވެސްޓްމަންޓްަތއް އިތުރުުކރުމަށާއި، ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ިވޔަފާރިތައް ތަރައްޤީކޮްށ ކުރިއެ
ާނާއ ެޖއާއި ޗައިގޮތުން، ދިވެހިރާއްދަނީ ފެންނަމުން. މި ވެސް މި . އަދި ޭއގެ ނަތީޖާވަނީ ކުރެިވފަ މަސައްކަތްތަެކއް

ންތަްއ ވެހި އުފެއްދުބޮޑު އެއް ާމކެޓަށް ދި މިހާރު ސޮއިކޮށްފައިާވ ވިޔަފާރީގެ ެއއްބަްސވުމަކީ، ދުނިޔޭގެ އެންމެ ދެމެދު
 .އްބަްސވުމެއްއެން އެއްަބސްވެަފއިވާ ރުޞަތު ފަހިކުރެޭވނެ ގޮތުގެ މަތީކުރުމުގެ ފުނެތި އެްކސްޕޯޓް ޑިއުޓީ ެނގުމެއް
ރުވެރިކަމުގެ ށް ފަތުގޮތަ ުކރާއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު އިންވެސްޓު ބިލި 1.6ދުވަުހގެ ތެރޭގައި އަހަރު 5ކުރިއަށް އޮތް 

ވެރިކަމުެގ . އަދި ފަތުރުކޮށްދެވިފަވަނަ އަހަރު ރަޖިސްޓަރ2017ީފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓެއް ވަނީ  40ދާއިރާއިން 
 ކުރާ ްނވެސްޓުއިއަހަުރ  5ބިލިއަްނ އެމެރިކާ ޑޮލަރު، ކުރިއަްށ އޮތް  1.8 ނާޢަތްތަކުންސިން ނާޢަތް ފިޔަަވއި، އެހެސި

 .ވެސް އުފަާލއެކު ފާހަގަކުރަން ކޮށްދެވިފަިއވާކަންއިްނވެސްޓްމަންޓެްއ ރަޖިސްޓްރީ 50ގޮތަށް 
ރ ޕްލޭން އި، މާސްޓަލިޓީ ސްޓަޑީއާ ުކރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އައިެހަވން މަޝްރޫޢުގެ ފީސިބިއިހަވަންދިއްޕޮުޅަގއި ތަރައްޤީ

 .ވަނީ ނިންމާފަ މިހާރު
 ކޮށްދިނުމުގެމާލެއާއި ހުޅުމާލެ އަދި ވިިލނގިލީގެ އާބާދީ ބޮުޑކަމާއެުކ، ޒުވާނުންނަށް ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތު އިތުރު

ވަީނ  އި މިހާރުކުރުމަށްޓަކަފަެޅއް ތަރައްޤީ  27ޝްރޫޢުގެ ދަށުން މާލެައތޮޅުގަިއ މަޤްޞަދުގައި މިހާރު ފެށިފަިއވާ މަ
އް ހިއްަކއި، ޅެ ފަ 5. މީގެއިތުރުން، ސަުރކާރުެގ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން މިއަހަރު މު ފަރާތްތަކަށް ދޫކުެރވިފަ އްއާ

ަވޒީފާ،  އާ  4700ން، ތަރައްޤީކޮްށ ނިމުމު އް . މި ދެންނެވި ފަޅުތަވަނީ ހަމަޖެހިފަ ކުރުމަށް ދޫުކރުމަށްޓޫރިޒަމް ތަރައްޤީ 
 5 އޮތް އްޔާ ކުިރއަށްމި ފަޅުތައް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް އިރާދަުކރެއްވި ިވއްޔާ އިރާދަކުރެއް އުފެދިގެންދާނެ. 

 .ދުވަހުގެ ތެޭރގައި ނިމޭނެއަހަރު
 
 ްއޒަތްތެރި ރައީްސ؛އި
 

ވަނީ  ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި މިއަަހރު 4މި ސަރުކާރަކީ، ދިވެހިންގެ ޚިދުމަތުގައި އޮތް ސަރުކާެރްއކަން މި ވޭތުވެދިޔަ 
ވެސް މި ސަުރާކރުގެ އަާމޒަކީ، ޤައުމީ ތަރަްއޤީ ވަޒަްނކުރާ މިންގަނަޑކީ،  ތާނގައި . ކުިރއަށް ޮއތްކޮށްދެވިފަސާބިތު

ރުން. ކުއަށާިއ ުކރިއެރުމަށް މަސައްކަތް ރައްޔިތުންެގ އުފަާލއި ހިތްހަމަޖެހުންކަން ގަބޫލުކޮށްގެްނ، ިދވެހި ޤައުުމގެ ތަރައްޤީ 
ބޭރުގެ ބޮޑެތި އިްނވެސްޓްަމންޓްތައް ރާއްޖެ ގެނެްސ، ދައުލަތުގެ ފުދުންތެރިކަްނ އިތުރުކުރުން. ހަމައެާއއެުކ، 
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އި މަންފާއަށް އިސްކަންދީގެން މަސައްކަތްކުރުން. ޔާހޯދައިދީގެން، ރައްޔިތުންެގ ލާބަރައްޔިތުންނަށް ތަނަވަސްކަްނ 
 .ތީގެ ޤައުމަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ ހެދުންތަރައްޤީގެ ހަރުފަތުަގއި، މަތީ މެދު ފަން

 ވެތި ަޤއުމު މާްތވެގެްނވާ ިއސްލާމްދީނުގެ ސިލްމާއި ަސލާމަތުގެ ނޫރުން، ައޅުގަނުޑމެންގެ މި ލޮބު ،الل ـــه يــا
ޤައުމު  ނޑުމެންގެ މިފަދަ އެންމެހައި ކަންކަމުން އަޅުގަ އަލިކުރަްއވާށި! ޤައުުމގެ މިނިވަންކަމާއި ިސޔާދަތަށް ބުރޫައރާ

 .ކުަރއްވާށި! އާމީންރައްކާތެރި
 

 .أنيب وإليه ،توك لت عليه ،إال باللَـه توفيقى وما

 .تـهوبركا الل ـه ورحمــة عليـكم والس ـالم

 

 ން.ނިންމު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން. މި ރު ދަންަނވަކަާމއެކު ޝުކުޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް އިޚްލާޞްތެރިهللا ްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުއި

ތުންގެ ން ރަްއޔި ދެންމެ އިއްެވވި ިރޔާސީ ަބާޔނާ ގުިޅގެްއަޒތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް އި

ގެ ޔަޤީންކަްނ ދާނެކަމުގެންއުރު ފުރިހަމައަށް އަދާކުރަމުންމަޖިލީހުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ދަ

ދައުރު  ދާކުރަންޖެހޭޖިލީހުން އަމަރަްއޔިތުންގެ ން ގެމުައއްސަސާަތާކ ގުޅި އެކިއެކި  ދައުަލތުގެ ،އަރުވަން. ހަމައެާއއެކު 

އަށާިއ މްހޫރިއްޔާއްޒަތްތެިރ ރައީސުލްޖުއިގެންދާނެކަމުގައި ެވސް ދަންނަވަން. ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ައދާކުރަމުން އެންމެ

 ސިލްމާިއ  ުއއްމަތްމި ދިވެހި ،ންމުްއޒަތްތެރިންނަށް ޝުކުާރިއ މުބާރިކުބާދީ ދަންނަވަަޑއިގެްނ ތިއްެބވި އެންމެހައި އިވަ

ން އެދި ަތނަވަސްކަން ދެްއވުދިވެިހ ޤައުމަށް ފާގަތިކަމާއި  ،ޓަވައި އްބަދުގެ އަަބދަށް ލަހަމަތުގައި އަލާސަ

 އި ދުޢާ ދަންނަވަން.ސުބުޙާަނހޫ ވަތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުގަ هللا ވަންތަ ކީރިތި ގަދަ

 

 .ނިމުނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 




