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h 
 ށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު ުކރަން. މި އުންމަުތގެ މާތް ނަބިއްޔާ ުމޙައްމަދުއަޞުބުޙާަނހޫ ވަަތޢާލާ هللا 

ކުރަްނ. މިދުާޢގަިއ ޢަަލއިހި ަވސައްލަމަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ުދޢާ هللا ޞައްލަ

 ަޞޙާބީްނ ޝާމިލު ކުރަން.  އިެއންމެހަ ،އެކަލޭެގފާުނގެ އާުލންާނއި 

 ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީުހގެ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް،

 ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރުްނ،

 ލޮުބވެތި ދިެވހި ރައްޔިތުްނ.  އިއެންމެހަ 

 ވަބަރަކާތު.هللا އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް ަވރަޙުމަތު

 

ނޑު ޟުގެ ހަهللا  ތިޔަ ތަުރން ާވގިއެދި ހުެރ، ޤާޫނނުަގިއވާ ގޮުތގެ މަތިން ިމައދު އަޅުގަ

  ަވނަ ައހަުރގެ ިދވެހި ަދއުލަތުގެ ބަެޖޓް ބަާޔން. 2021  ނީ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް މި ހުށަހަޅަ

 

ށް ތަދުމަޑުކަމެއް ދުިނޔެ އާއި ރާއްޭޖގެ އިޤްިތސާދައާ އެކު  19-ކޮވިޑް މި ބަޖެޓު މި ހުށަހަޅަނީ 

ނޑިވަެޅއްަގއި. ިމއީ  އެެހން ެއއްވެސް އިޤްތިސާީދ މީގެ ުކރިން ދިާމވި އައިްސފަިއވާ ދަ

ކް ާއއި ައދި ެއއިން ރައްކާތެިރވުމަްށ ގެ ޕެންޑެމ19ި-ނުަބއްދަލު ކާރިސާއެްއ. ޮކވިޑް ތަދުމަޑުކަމަކާ 

ަވީނ ވަނަ އަހަުރ މި 2020މި ިހނގާ  ެގ ސައިޒު،އެޅި ފިަޔވަޅުތަކާއެކު ާރއްޖޭގެ އިޤްތިސާދު

ށް، އިސާހިތަކު އަނބުރާ ައރަިއގަްނނަްނ މިއީ ތަަހއްަމލުކޮއްތަިއން ކުޑަެވފަިއ. އިންސަ 29.3
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ނޑެްއ ނޫން. އިޤްތިސާުދ އަުލން ާއރާސްތުކޮށް ކޮޅަށް ޖެހުމަށް ގިަނގުަނ  ފަސޭހަ ިމންގަ

 މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހޭ.

 

ގެ އިޤްތިސާދީ އަދި  19-ބަެޖޓު ރޭިވފަިއވާީނ ކޮިވޑްވަނަ އަަހރުެގ  2021އެހެންކަުމން، 

 މެިނފެސްޯޓގެ  ""ޖަީޒރާ ާރއްޖެއަަރއިަގނެ،  ވީހާވެސް އަަވހަކަށް އިޖުތިމާއީ ެގއްލުންތަކުން 

މައްޗަށް. މިގޮތުްނ، ާރްއޖޭގެ ތަރައްޤީ އާިއ ތަންފީޒުކުރުމުގެ އެންމެ މުިހއްމު ސިޔާސަތުތައް 

 އިްނވެސްޓްކުރާ  ާބރުމިުނގަިއ ގެނަުއމަށް ލާމަރުކަޒުުކރުމާއި، ސަރަަހއްދީ ަތަރއްޤީ ޚިދުމަތްތައް

 ިއގުތިސާދު އަލުން ައރާސްތުކޮށް، ސިންދަފާތު ކޮށް،ތަން މި ބަޖެޓުން ެފްނނާނެ. ާރއްޭޖގެ 

އާ އެުކ،  19-ކޮިވޑްހިެމނޭެނ. އީާޖބީ މަސައްކަތް  އިޤްތިސާދުގެ ވިުލންެވިރކަން އިތުރުުކރުމުގެ 

 ހައްލު ެފންނާެނ. ދަތިަތކަށްއްޔިތުންނަާށއި ވިޔަފާިރތަކަށް ދިމާވެފަިއވާ ރަ

 

ަފިއވާނީ ަދއުލަތުގެ ިހްނގުމުގެ ޚަަރދުތައް ކުޑަކޮށްެގްނ. މި ކަންކަމަށް މި ބަޖެުޓން ޖާަގ ހޯދާ

ާކއި އިުޖތިމާޢީ ރައްކާތެރިަކްނ ނަމަވެސް، ރައްޔިުތންާނ ގުޅުންުހރި، ުމހިއްުމ ޕްރޮގްރާމްތަ

 ދެމެހެއްޓުމަށް އިސްކަން ދީފަިއވާެނ. 

 

ނުޑ ހުށަހަޅާލާނީ މި ބަޔާުނގައި  ރާއްޭޖެގ މިހާރުެގ ިއޤްތިސާދީ އަިދ ފިސްކަލް ހާލަުތެގ  އަުޅގަ

ބަޖެުޓ  ،އިން ާހސިލުކުރަން ބޭުނންވާ ަކންތައްތަކާވަނަ އަަހރުގެ ބަޖެޓު 2021 ޚުލާސާއަކާިއ،

އިުތރުން، މި ބަޖެޓުން ރައްިޔތުންނަށް ގެނެސްޭދެނ  މީގެ. އްތަބިނާެވަފއިވާ ަމއިަގނޑު ސިޔާސަތު
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ބަޖެޓު ފަިއނޭންސްކުަރން ސަރުާކރުން ހުށަހަާޅފަިއާވ  ދައުލަތަށް ިލބޭ އާމްަދނީ ާއއި ކަންކަމާއި،

  ގޮތަށް އަލިއަުޅވާލާަނން.

 

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރން،، އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް

 

ފެށުނު ިއރު ާރއްޖެއަށް ފަުތރުެވރިން ޒިޔާރަތްކުރި ިމންަވރު ހުީރ ޑަބަްލ  ވަނަ އަހަރު  2020

ވަނަ އަހަާރ ކުރިމަތިލީ ފަހި އިޤްތިސާދެއްގެ މޯހިުރަގިއ  2020ޑިޖިޓް ްގރޯތު ރޭޓުތަކުަގއި. 

 19-މެިނެފސްޓޯަގއިވާ ވައުދުތަުކގަިއ ކުލަޖެއްސުމުގެ ޕްލޭްނތަކާއެކު. ކޮވިޑް  "ޖަޒީރާ ރާއްޖެ "

ނޑުމެްނ ކުރިމަތިލީ، ރާއްޭޖެގ  ދިޕެންޑެމިކް އަ އިޤްިތސާދު ހުއްުޓވާލި ޮބޑު ުފރަބަންދާ އަޅުގަ

 އިޤްތިސާދީ ދުވެލި ހަލުިވވަމުން އަްނނަނިކޮށް. 

 

މިހާތަނަްށ ދިމާވި ެއންމެ ޮބޑު ެއއް ކާރިސާ.  ފަުހގެ ތާރީެޚްއގައި ،ޔެައށްއަކީ ދުނި 19-ކޮވިޑް 

ދުނިޭޔގެ އިޤްިތސާދަށް ބަލާލާއިުރ،  .މި ބަީލގައި ވަނީ ިނޔާވެަފއިމިލިއަނަްށވުރެ ިގނަ ީމހުން  1

އާ ގުޅިެގން ދުނިޭޔގެ އިގްތިާސދުވެސް ވަނީ ރެެސޝަންއަކަށް ގޮސްަފއި.  19-ކޮވިޑް 

 4.4 މި އަަހރު ޮގތުގައި ުދނިޔޭގެ އިޤްިތސާދުަފންުޑން ލަފާުކރާ  ަމނިަޓރީ އިންަޓނޭޝަނަލް

އިންސައްަތއިން ދަށަށްާދނެ. ތަަރއްޤީ ވަުމން ައންނަ ަޤއުމުތަކާއި، ރާްއޖެ ފަދަ ޖަޒީރާ ައިދ 

ޓޫރިޒަމަށް ބަރޯާސވާ ަޤއުމުތަކަށް ކޮށްފަިއވާ ައސަރު އަދި މާ ބޮުޑ. ައންނަ އަހަރު ދުނިޔޭެގ 

 19-އިންަސއްތައިްނ. ކޮިވޑް 5.2ެއފް ިއން ލަފާކުރަނީ އިޤްތިސާދުކުރިައރާނެކަަމށް އައި.އެމް.
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ނުޑން އަަރިއގަނެ ަބލިމަޑުކަމުގެ ކުީރގެ  އާ ގުޅިެގން ޤައުމުތައް ެވއްިޓފަިއވާ އިޤްތިސާދީ ަވޅުގަ

 ތް ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުްނ ދެކޭ.އުނަދގޫ ދަތުެރއް އޮ  ދިއުަމށްލެވެލްއާ ހިާސބަށް 

 

ނޑައަޅައި ބަެޖޓު  ތައްޔާރުުކރުމުަގއި ބަލާ ެއންމެ މުިހންމު އެއް އަސާސަީކ ފިސްކަލް ޕޮލިސީ ކަ

އާ ގުިޅގެން ރާއްޭޖގެ ިއޤްތިސާދު އަދި މާލީ ހާލަުތ  19-ކޮވިޑް  ާހލަތު. އަދި މާލީ އިގްތިސާދީ

މި ވަނީ ަވރަށް ޮބޑަށް ަދށަށް ގޮސްފަިއ. އަދި ީމގެ ކުރިން ދިާމވި ހުރިހާ ިއޤްތިސާދީ ޝޮކްތަކާއި 

 ްށވުން ިމވަނީ ދިގުަލއި ޮގސްފައި. ޚިލާފަށް، މި ދަްށވި ދަ

 

އިންސައްތަިއން ދަށަށް ދާނެކަމަްށ  29.3ރާއްޭޖގެ ިއޤްތިސާދު  ިނމޭއިރު ވަނަ އަހަރު 2020

ބެލެވޭ. ިމއީ މީގެ ުކރިން އަހަެރއްގެ ެތރޭަގއި ދުަވހަކުވެސް ދަށްވި ިމންަވެރއް ނޫްނ. މި ކަމުެގ 

ާރއްޖެ ޒިޔާރަތްކުރާ މިްނވަުރ އަސަރު ރާއްޭޖގެ ުހރިހާ ސިނާއަތަކަށް ަވނީ ކޮށްަފއި. ފަތުުރވެިރން 

އިންސައްަތ  68އާެއކު ފަތުރުެވރިކަމުގެ ދާިއރާ ިއންސަްއތަ ދަށަށް ދާނެ. އެ  65އަހަރު މި

އިންސައްތަިއގެ  11ދަށަށް ދާނެކަމަށް ބެލެޭވ. އަދި އިމާރާތްކުރުުމެގ ދާއިާރއަށްވެސް ވަނީ 

 ދަށްވުމެއް އައިްސފަިއ. 

 

 19-ާރްއޖޭގެ ވަޒީާފގެ ބާޒާރަށް ބަލާއިުރ، ޮކވިޑް ދުނިޔޭެގ އެެހން ގައުމުަތކެކޭ އެްއފަަދއިން، 

ގުޅިެގން އިޤްތިސާދުަގއި ވަޒީފާތައް މަދުެވއްޖެ. ވަޒީފާ ގެއްލުނު މީުހންގެ އަދަދު ިގނަެވއްެޖ. އާ 

  10,538ން ސެޕްޓެންަބރު މަުހގެ ނިޔަލަށްޖޮބް ސެންޓަުރގެ ހިާސުބތަކަށް ބަލާއިރު، އޭޕްރީލު 
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ވަޒީފާ ެގއްިލގެން ުނވަަތ އާމްދަނީއަށް ނޭެދވޭ އަސަރުކޮށްެގން ޖޮބް  މީުހން އަށްވުރެ ގިނަ

 ސެންޓަރަށް ހުށަހަާޅފަިއޭވ.

 

ިދވެހި ަސރުކާރުގެ އެންމެ ޮބުޑ  ،ކަްނ ދުނިޔޭގައި ފެތުެރން ފެށުމާއެކުޑުބަލިމަ 19-ކޮވިޑް 

ދީ ހަރަކާތްތައް މިއީ އިްޤތިސާޤާބިލުކަްނ ގާއިމްކުުރން.  ކުރިމަތިލުމުގެ ަވއިރަސްއާ އަމާޒަކަށްވީ

އަލުން ފެށުމަށާއި، ަރއްިޔތުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް މުހިއްމުވި ފިަޔވަޅުތަކެއް. އެެހނީ އިޤްތިސާީދ 

ސަލާމަތާިއ ަރއްިޔތުންގެ  ެގ ަވއިރަސްކަުމަގއި ވީ ިހނުދ،19-ލޮޅުމުގެ އަސްލަކީ ކޮިވޑް

ކުރެވެން އޮތީ އެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަިއގެްނ. ސަާލމަތްމުޅި އިޤްތިޞާދު  ރައްކާތެރިކަުމގެ އިުތރުްނ،

ފެތުުރްނ އިޤްތިސާދީ ހަރަކާތްތަްއ މުޅިން އަނބުރާ އިާއދަކުރެެވން ައންނަީނވެްސ ވަިއރަސް 

 ެއއާެއކީ އުޅެޭވނެ މަެގއް ފަހިޮކށްގެން. ކޮންޓްރޯލްކުެރިވ، 

 

ދާިއރާަގއި ޮބޑެތި ސިްއޙީ  ޤާބިލުަކން އިތުރުުކރުމަށް ގެާއ ކުރިމަތިލުމު 19-މިގޮތުން ޮކވިޑް 

އަށް ޓެސްޓުުކރެޭވނެ ގޮތް ހަަދއި،  19-ާރއްޖޭަގއި ޮކވިޑް އިްނވެސްޓްމަްނޓްތަކެއް ކުރެވުުނ. 

މިކަމަށް އަށްވުރެ ިގނަ ެޓސްޓު ކުެރވޭނެ މަގު ަފިހކުރެިވއްޖެ.  3000މިއަދު ުދވާލެްއގެ މައްޗަށް 

ބޭނުްނވާ ިމންަވރަށް ހޮސްޕިޓަލް އެނދު މަދުވެާދނެކަމަށް ބެެލުވމުން، އެނުދގެ ކެޕޭސިޓީ ޚާއްޞަ 

ކުރެިވއްޖެ. ބޭުނންާވ މެޝިނަީރ ާއއި ވަީސލަތްތައް ހޯދިއްެޖ. ބޭހާިއ ޚިދުމަތް ިދނުމަްށ ހަމަ

ާއ ކުރިމަތިލައި، ޮބުޑ  19-ބޭނުްނވާ ތަކެތި ގެެނވިްއޖެ. މިއަުދ ސިްއޙީ ާދިއރާ ވަނީ ޮކިވޑް

މިންވަރަށް ސިްއީޙ  ކޭސްލޯޑެއްވެސް ެމނޭޖްކުރެޭވނެ މިންަވރަށް ޤާބިުލކަން އިތުރުކުެރވިަފއި. މި 
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ބިލިއަން ރުފިާޔއާ  1.3އޮޕަރޭޝަނަށް ިސއްޚީ ގެ  19-ޮކވިޑް  ،ޤާބިލުކަން އިުތރުކުރުމަާށއި

ތަްއ ިމއަދު ރާއްޭޖގެ ބޯޑަުރ ހުޅުަވިއ، ިއޤްތިސާދީ ހަރަކާތްގާތަށް މިހާރު ހޭދަކުެރިވއްޖެ. 

ސިއްޚީ ާދއިާރއަށް މި  .ހަރުދަާނ ފިަޔވަޅުތައް އޭުރ އެޅި ސަރުކާރުން ފެށިފަިއވުުމގެ އަސްލަކީ 

ކުރެވުނު އިްނވެސްްޓމަންޓަކީ، ިދގު ރާސްތާގަިއވެސް ަފިއދާކުރާނެ މުހިއްުމ 

 އިްނވެސްޓްމަްނޓްތަކެއް. 

  

 އަސަރުކުރުމުްނ، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ އަމާޒަކަށްވީ  ތަކަށްރާއްޭޖގެ އިޤްތިސާދު ަދށްވެ، ވަީޒފާ

އިޤްތިސާދު ހިެފހެްއޓުާމއި، ރައްޔިތުްނނަށާއި ވިޔަާފރިތަކަށް ދިމާވެަފއިވާ ނިކަމެތިކަމަށް 

  .އެހީތެިރވުން

 

އާއެކު ރާްއޖޭގެ ރައްޔިތުްނނަށް ޭބނުްނވާ އަސާސީ ތަކެތީގެ ރައްކާތެރިަކން  19-ކޮވިޑް 

މިލިއަން ރުފިޔާ  84 މަށްިމގޮތުްނ ކާޑާއި ޒަޫރރީ ތަކެތި ހޯދައި ސްޓޮކް ުކރު ްނ.ކުރިކަށަވަރު

 .ުވނުހޭދަކުރެ

 

ަރއްޔިތުންނަާށއި ިވޔަފާރިތަކަށް ދިމާވި ދަތި ހާލަތަށް އެޑްރެސްކުރުުމގެ ގޮތުން އިކޮނޮމިކް  އަދި،

ފާާއިއ ރިލީފް ޕެކޭޖެްއ ތަާއރަްފކުރެވުުނ. މި ރިލީްފ ޕެކޭޖްގެ ޭބނުމަކަށްވީ ިދެވހިންެގ ވަޒީ 

ދިުނން. މިގޮުތން ތެރިކަން ހޯދައިއަދި ިއޖުތިމާޢީ ަރއްކާ ވިޔަާފރިތައް ދެެމހެްއޓުަމށް އެހީތެިރވުްނ.

ރިލީފް ލޯނުތަްއ އެސްީޑއެފްސީ ާއިއ  ވިޔަާފރިތަކަށް، ވަޒީފާތައް ރައްކާތެރިުކުރމަށް ޝަރުތުކޮށް
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ބެންކް އޮްފ  ިމޮގތުން ވިޔަާފރިތަކަށް މިހާތަނަށް ބޭންކް ޮއފް މޯލްިޑވްސް މެދުވެރިކޮށް ދެުވނު.

ބިލިއަން ރުފިާޔގެ ލޯނު އެހީ ދީަފއިާވެނ.  1.1 މެދުެވރިކޮށް އެސްީޑއެފްސީމޯލްޑިވްސް ާއއި 

ސީދާ ސަރުކާުރން  އި އާމްަދނީއަްށ އަސަރުކުިރ ަފރާތްތަކަށްވަޒީފާ ގެއްުލނު ަފރާތްތަކަށާ އަދި

އޮކްޓޫަބރުގެ ނިޔަލަށް  29ިއންކަމް ސަޕޯޓްގެ ގޮތުަގއި އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަަވންސް ދެުވނު. 

އިޤްތިސާުދގެ ކޮންޒަމްޕްޝަްނ ފިޔާ ދެިވއްޖެ. މިލިއަން ރު  116.1ފަރާތަކަށް  10,538

އިތުރުކޮށް، އިޤްތިސާދު ދަށްވިޔަ ނުދީ ހިެފހެްއުޓމަށް، ޭގބިސީތަކަށް ކަރަންޓު ބިާލއި ފެްނބިލުްނ 

އިޤްތިޞާދީ ރިީލްފ ސަރުކާުރން ުކރިއަށް ގެްނދިޔަ މި ޑިސްކައުްނޓްދީ އެހީތެިރވެުވނު. 

ވަޒީާފއެއް ސަލާމަތްކުެރވުނު. ގޭބީސީތަކާިއ  ކޭޖްތަކުގެ ސަބަބުްނ، ދިވެިހްނގެ އެަތއްޕެ

 ވިޔަާފރިތަކަށް ހަމަޖެހިލާނެ ުފރުޞަތުތަކެއް ފަިހކޮށްދެވުނު. 

 

ބަޖެޓުެގ  ގ2020ެ .މިދެންެނވި ކަންކަްނ ކުުރމަށް ބަޖެޓުން ާޖގަ ހޯީދ ޚަރަދުތަްއ ކުޑަކޮށްެގން

ިގނަ ާއއެކު ަޚަރދު ކުޑަކުރުުމެގ  19-ކޮވިޑް  ތެރެއިްނ ޚަަރދުތައް ައލުން ތަރުތީބުކޮށްެގން.

އެޅުުނ. ސިޔާސީ ފަރާތްތަކާއި ބޮޑެތި މުސާރަލިޭބ ަފާރތްތަކުގެ މުސާރަތަްއ ކެްއ ފިޔަވަޅުތަ

ވަނަ  2020ކުޑަކުރެުވނު. ފެށިަފއިުނވާ ހުިރހާ މަޝްރޫޢުތަެކއް މަޑުަޖއްސާލެވުުނ. ިމގޮތުން 

ނޑަކަށް ގެ ބަޖެޓު ބިލިއަްނ ުރފިޔާ 37.9އަހަރަށް ފާސްކުެރއްިވ  ބިލިައްނ  27 ގާްތގަ

ރުފިޔާއަްށވަީނ ކުޑަކޮށްަފއި. ިމއީ ުކޑަކުެރވެްނ ހުރި ުހރިާހ ދިމާލަކުްނ ޚަރަދުުކޑަކޮށްަފއިާވ 

 ބަޖެޓެްއ. 
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ވަނަ އަހަުރގެ މުރާަޖޢާކުިރ 2020އާ ގުޅިެގން އިތުުރވި ަޚަރދުތަކާއެކު،  19-ޮކިވޑްނަމަވެސް، 

މިއީ މި މަޖިލީހުން ިމ އަހަރަށް ފާސްުކރި  ބިލިއަން ުރފިޔާ. 31.8ބަޖެޓުގެ ޖުމުަލއަކީ 

  ބިިލއަން ރުފިޔާ ކުަޑ އަދަެދއް. 6.1މިންަވރަށްވުރެ 

 

ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓަށް ފަިއސާ ހޯދަން ބަލާއިުރ، ާއމްދަނީއަށް ަވނީ ބޮުޑ  2020މި ހިނގާ 

ާއމްދަނީ ލިބޭެނ ކަމަށް  ބިލިއަން ރުފިާޔގެ 29.9ލޮޅުމެއް ައއިސްަފއި. ާފސްކުރި ބަޖެުޓގަިއ 

 މިއީ ބިިލއަން ރުފިޔާ. 14.7އަންދާޒާކޮށްަފއިީވ ނަަމެވސް، މިހާުރ ލިބޭެނ ކަަމށް ބެލެވެީނ 

އެހެންކަުމން އިންސައްތަ ދަށް ައދަދެއް.  51 ފާސްކުރި ބަޖެުޓަގއި ައްނދާޒާކުރި މިންަވރަށްުވރެ

ސިްޓާވނެ. މިއީ ީޖ.ީޑ.ޕީެގ ބިލިއަްނ ރުފިޔާިއން ެޑފި 15.9ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓު  2020

 އިްނސައްތަ.  27.5ނިސްބަތުން 

 

ދައުލަތަކީ ފުަރބަންުދގެ ތެރޭގައި އިޤްތިސާުދގައި ހަރަކާތްތެރިެވވެން އޮތް ހަމައެކަނި ަމއިަގނުޑ 

ކޮންޓްރެކްޓް ުކރުމަކީ ރައްޔިތުްނނާިއ އިްޤތިސާދު ފަރާތް. މާޮބޑަށް ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަކީ ުނވަތަ 

ކަމެއް.  ދާއިމީ ެގްއލުންތަކެއް ވެދާނެކަެމއް. އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިަކން ެގއްލިދާނެ ވިޔަާފރިތަކަށް 

ނުޑ އިތުރަށް ފުްނވެާދނެ ފިސްކަލް ޮޕލިސީ އަކީ ޤައުުމެގ  ކަމެއް. ވެްއޓުނު ިއގުތިސާދީ ވަުޅގަ

 އެެހންކަމުްނ މި  އްުމ ވަސީަލތް.އިޤްތިސާދު ެނގެެހއްޓުަމށް އެހީތެިރެވވެން އޮތް އެންމެ ުމހި

ނިޑވަޅެްއ. ނިޑވަޅަކީ ކައުްނޓަރސިކްލިކަލް ފިސްކަލް ޕޮލިސީއެއް ދަމަަހއްަޓން ެޖހޭ ދަ   ދަ
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އެާއއެކު، ބަެޖޓު ފަިއޭނންސްކުރުމަށްޓަކަިއ، ދަަރނި ަނގަންޖެހޭ ިމްނވަުރ ވަނީ އިތުުރވެަފއި. 

ބިިލއަްނ  70.4ވަނަ އަހަުރ ނިޭމިއރު ހުްނނާނެކަމަށް ބެެލވެނީ  2020ދައުލަތުގެ ަދރަނި 

އަށް ފާސްކުރި ބަޖެުޓގަިއ  2020 އިންސައްތަ. 121.4ރުފިާޔގައި. މިއީ ީޖ.ީޑ.ީޕގެ ނިްސބަތުން 

ނޑުމެްނ ލަފާކުީރ  -އިންސައްތަިއަގއި. ނަމަވެސް ޮކިވޑް 58.4ދަރަނި ުހންާނނެކަމަށް އަޅުގަ

މި ރުިވ. ިފސިޓަށް އިތުބިލިއަން ުރފިޔާ ޑެ  10އާއެކު ކުރިން ލަާފކުރި މިންަވރަށްުވރެ  19

 ހާލަތު މެދުވެިރނުިވނަމަ މިއީ ދަަރންޏަށް އިތުުރާވނެ މިްނވަެރއް ޫނން. 

 

ނޑުެމން 2021  ،ކުރިމަިތލަނީ، އިޤްތިސާދީ ތަދުަމޑުކަމެްއގެ ތެޭރަގއި މި  ވަނަ އަަހރާއި ައޅުގަ

ނިޑވަޅެްއަގއި ޕޮލިސީ ޓްރޭޑް ޯއްފ -ފަހުން ަކންތަްއވާނެ ގޮތަކާއި ދޭތެރޭ ޔަޤީންކަްނ ކުޑަ ދަ

އިޤްތިސާދީ އަިދ ިފސްކަލް ސިޔާސަތުތައް ރޭިވފަިއވަީނ ާރއްޖޭެގ . ގެންހުރިކަން ދެނެތިބެ 

އިްނފްލޭޝަން އާިއ އެކްސްޗޭންޖް ޭރޓަށް އަންާނނެ ބަދަލުތައް ދެނެތިބެ، ރަނގަުޅ 

ނޑު  .އަމާޒު ހިަފިއގެން ތަކެްއގައި ހިެފހެއްޓުމަށްމިންގަ

 

ވަނަ ައހަރު  2020ިހފެެހއްޭޓ.  ެއބަ މިގޮތުން، ާރއްޖޭެގ ިއްނފްލޭޝަން ަމއްޗަށް ދިަޔނުދީ

ނީ ަދށަށް. ސަބަބަކީ ތެުލގެ ައގު ދަްށވެަފިއވުމާިއ، ރާއްޭޖގެ އިްނފްލޭޝަން ޖުމުލަ ގޮތެްއަގއި ދަ 

ގެ ޕޮިލސީ އެކްޝަްނގެ ތެެރއިން ކަރަްނޓުބިލުްނނާިއ 19-ވިޑް ބާޒާރުަގއި ޑިމާްނޑް ދަްށވުމާިއ، ކޮ 

ފެންބިލުތަކުން ޑިސްކަުއންޓް ދީަފިއވުން. އަްނަނ އަހަުރ، ާރއްޖޭގެ އިްނފްލޭޝަން ހުްނނާެނ 

ިއންސައްތަިއގަިއ. ިމއީ ިމ އަަހރު ނަާގފަިއވާ ޕޮިލސީ އެކްޝަންތަުކެގ  3.6ކަމަށް ބެލެވެީނ 
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އުމުތަކުެގ ޔޭގެ އިްނފްލޭޝަްނ ރޭޓާއި ަތރައްީޤވަމުން އަންނަ ގަ ނަަމވެްސ ދުނިބޭސް އިފެްކޓް. 

 ދަށް އަދަެދްއ. މިއީ ބަާލއިރު، އިްނފްލޭޝަންއާ އަޅާ

 

 ާއއެކު،ަވނީ ދަށަްށ ގޮްސފައި. އެ  އާ ގުިޅގެްނ ރާއްެޖއަށް އިމްޕޯޓްކުާރ މިްނވަރު 19-ކޮވިޑް 

ބޭރު ަފއިސާ ވަްނނަ ިމންަވރު ދަށްވި ނަަމވެްސ، ރާއްެޖއަށް ބޭުނންވާ ތަކެތި ހޯދަން ބޭރު 

 ޑެފިިސޓް ކަަރންްޓ އެަކއުންްޓ  ދަށްކަްނ ާފހަގަުކރަން. ާރއްޖޭގެ ފައިާސ ބޭުރާވ މިްނވަުރވެސް 

އިޤްތިސާީދ ލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަުރަގއި. މިއީ ކުރީ އަހަރަށްުވރެ ދަށް އަދަދެްއ. ބި 1.1ހުންާނނީ 

 1.4 ޑެފިސިޓް އަންަނ ައހަރު ކަަރންްޓ އެަކއުްނޓް  ވަމުްނ ައއުމާއެުކ،ތުރު ހަރަކާތްތައް އި

. ާރއްޭޖގެ ރަސްމީ ރިޒާްވ ިމ އަަހުރ ކަމަށް ަލާފކުރެވޭލިއަްނ އެެމރިކާ ޑޮލަަރށް އިތުުރވާނެބި

ނު އިުރ ރިާޒވް މިީއ މި އަހަުރ ފެށުމިލިއަްނ އެެމރިކާ ޑޮަލރުަގއި.  799ނިމޭއިުރ ުހންނާީނ 

ކަމަްށ  ވަނަ ައހަރު ރަސްމީ ރިާޒވް ހުންާނނެ 2021ައދި މަތީ އަދަެދއް. ހުރި ިމންަވރަށްުވރެ 

 މިލިައން އެމެރިކާ ޑޮލަުރަގއި.  696 ލަފާކުެރވެނީ

 

އެކްސްޗޭްނޖް ރޭޓް ިޑވެލިއު ކުަރން ޖެހޭ ވަުރގެ ޕްރެަޝރެއް ނެތް. ިމވަގުުތ އެހެންކަުމން 

ޮޑލަރުގެ ައގު މައްޗަށް ދިއުމުގެ ސަބަުބން އިްމޕޯޓަރުްނނަށް ޑޮލަރު ޕެރަލެލް މާކެޓުގައި 

އެ މައްސަަލއަށް ހައްލު މި ައންނަީނ  މުގެ ޝަކުވާ އޮތް ނަަމވެސްއަުގބޮޑުކޮށް ހޯދަން ެޖހު 

ކަންަތއްތަްއ  ހޯދައިދެމުްނ. އަދި އިްޤތިސާދީ ހަރަކާތް ފެށި، އިތުުރވާ ިމންަވރަކުްނ މި

 ފަސޭހަެވގެްނ ދާނެ.
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ނޑިވަުޅގައި މިއިޤްތިސާދު ހުްއޓި، ޭބުރ  ިމންަވރުަގިއ ރިޒާވް ހިެފހެްއޓި، ފައިސާ ތަދު މި ދަ

ރާއްޭޖގެ އިޤްތިސާދު ެމނޭޖްކުރެިވގެން މި ަދީނ ފިސްކަލް ޕޮލިސީގެ ހަރަކާތްތަކުން ކަމުގަިއ 

ނެޑއްގެ  ،. މިގޮުތންކުރަން ފާަހގަ  މިއިން ޒަާމނަކު ުނވެްއޓޭފަަދ އިޤްތިސާދީ ފުން ވަުޅގަ

ޚަަރދަށް ގެަނއި ަބދަލުތަކާއި، ރައްޔިތުންނަށް ސީާދ ޮގތުން އެހީތެިރވުާމިއ، ތެރޭގަިއވެސް، 

މިހާތަނަށްވެސް ކޮންެސޝަނަލް ގޮްތގޮތުން ަބޖެޓު ަފއިޭނންސްކޮށްފަިއވުމަކީ، މި ޝޮުކްނ 

 . ތައްތައްވިޔަާފރިތަކަށާއި ަރއްޔިތުންނަށް ައއި ލޮޅުން ުކަޑކޮށްދިނުމަށް އެހީތެިރވި ކަން

 

 އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް،

ިމހާރު މި އޮތް ާހލަތުން އަަރއިަގނެ،  ފަހަތަށް ޖެހެްނވީ ވަގުެތއް ނޫން. ހަމަ ޔަޤީުންނވެސް މިއީ

އިޤްތިސާދު ވީ އެންމެ ައވަހަކަށް ރިަބއުްނޑްކުރުަމށް އޮތް ހައްލަކީ ފިސްކަލް ޕޮލިސީ މެދުވެރިކޮްށ 

ނުޑމެންގެ މާލީ ހާލަތު ތަްނދިން ެއންމެ ޮބޑަކަށް،  އިޤްތިސާދު ސްޓިިމއުލޭްޓކުރުން. ިމއީ އަޅުގަ

އިުތރު މަޝްރޫޢުަތއް ަފށައި، ިއޤްތިސާދު ، އިޤްތިސާދީ ހަރަކާތް ސްޓިމިއުލޭޓްކޮށް

ވިުލްނވެރިކަން އިތުރުކޮށް، ސަރަހައްދީ ތަަރއްޤީ ައށް އިންވެސްޓްުކރަްނވީ ، ސިންދަފާތުކޮށް

 .ވަގުތު

 

 އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރން،
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ވަނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓު އެކުަލވާލެިވފަިއވަނީ މި ދެްނނެިވހެްނ އިޤްތިސާދު އަުލްނ  2021

ިއޤްތިސާދުގެ ވިލުްނވެރިކަން އިތުރުކޮށް ސިންދަފާތުކުރުުމެގ އާރާސްތުކުރުުމގެ ތަސަްއވުރަާކއެކު. 

ރުްނ ސަރުކާރައްޔިތުންާނއި ވިޔަާފރިތަކަށް އެާއއެކު، މި ވަގުތަީކ މަޕްލޭންތަކާއެކު. އަދި ހަ 

އިޤްތިސާދީ ހަރަކާްތތައް އަުލން އަނުބރާ ެއންމެ މަތީ ގިޔަރަށް  ކޮށްދޭންީވ ަވުގތު. ސަޕޯޓް

ސަރުކާރުގެ އެްނެމ  ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަމަށް މި ބަޖެޓުން ޖާގަ ދީަފިއވާނެ. އަދިދީލާލުމަށް 

 ހިެމނިަފއިވާ ކަންތައްަތއް ަތރުތީބުކުރެިވަފއިާވނެ.  އިހާިސލުކުރުމަށް ބަޖެުޓގަ މުހިއްމު އަމާޒުތައް 

 

)ތިރީސް    34,787,720,151 ވަނަ އަހަރަށް ުހށަހަޅާ ދައުލަތުގެ ބަޖެުޓގެ ޖުމްލައަކީ 2021

ސަތޭކަ  އެއްހާސް  ވިހި  ސަތޭކަ ތްިމލިއަން ހަ ސަތޭކަ އައްޑިހަ ހަތް ހަތްބިލިއަން  ރުހަތަ

 ުރފިޔާ(. ފަންސާސް ެއއް

 

ބިިލައން ުރފިޔާ. ބަޖެާޓއި  33.3މީގެ ތެެރއިްނ، ޚަރަުދެގ ގޮުތގަިއ ހިނގާނެކަމަްށ ބެލެެވނީ 

 1.5ޚަރަދާއި ުހރި ަތފާތުގެ ޮބޑު ަބއެއް ިހއްސާކުރަީނ، ދައުލަުތގެ ަދރަނި އަާދކުރުމަށް ދައްކާ 

 ބިލިއަން ރުފިޔާ. 

 

ވަނަ އަަހރު ޖުމްަލ  2021 އަހަރަކަށް.ވަނަ އަހަުރވެސް ވާނީ އާމްދަީނގެ ގޮތުން ތަދު  2021

ބިލިއަން ުރފިާޔ.  17.8އާމްދަނީ ާއއި ހިޭލއެީހގެ ގޮތުަގއި ަދއުލަތަށް ލިބޭެނކަމަށް ލަފާކުެރވެނީ 
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ބަޖެޓު ކުަޑކުރި ނަމަވެްސ، އާމްަދނީ ދަށްވާ މިްނަވުރ މި ބަޖެޓަށްވުރެ  ގައި ހުށަހެޅި 2020

 15.5ެޑފިސިޓް ާވނީ  ،ނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓު ވަ  2021ބޮޑުކަމުްނ، ބަޖެުޓގެ ެޑފިސިޓް ބޮުޑ. 

 އިންސައްތަ. 23.4ބިލިއަން ރުފިާޔއިން. މިީއ ޖީޑީޕީގެ ނިސްބަތުން 

 

 އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރން،

 

ނޑު މި ބަަލއިލަނީ   ަބއިތަކަށް.ގެ ބަޖެުޓގައި ހިމެނޭ މުިހއްމު  2021ދެން އަުޅގަ

 

 ނެޝަަނލް " ވަނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓު ތައްޔާރުކުރުުމގައި އަސާސަކަށް ބަލާފަިއވާނީ  2021

 ޕްލޭަނކީ  . މިަގއި އިސްކަންދީަފިއވާ ކަންަކމަށްޕްޭލން "ރިކަވަރީ  އެްނޑް ރެޒިލިއެންސް

 ކަންަތއްތަކުގެ  ުމހިއްމު ހިމެނޭ ޕްލޭންގައި  އެކްޝަން  ސްޓްރެޓީޖިކް އެކުލަވާލި ސަރުކާރުން

 އެންމެ  ސަރުކާރުން ،ކޮށްޓައިޒްއޮރި ލަތަށް ިރޢާޔަތްކޮށް ރީޕްރި ހާެގ  19-ކޮިވޑް ތެރެއިން 

މި ޕްޭލން އެކުަލވާލާަފއިަވނީ  .ޕްލޭެނއް އެކުލަވާަލިއފަިއވާ ހިމަނަިއގެން ކަންތައްަތއް އިސްކަންދޭ

ރިަކވަރީ" ލިައްނސް އެންޑް "ނެޝަނަލް ޓާްސކްފޯސް އޮން ރެޒި ރައީސުލްޖުމްހޫިރއްޔާ އެުކލަވާލި

ވަރަްށ  ިކންގ ގްރޫްޕތަކުން ަވނީރމަސައްކަުތގެ ތެޭރގަިއ، ވަ ގެ މަްޝވަާރގެ މަިތން. މި

އި ތަކާއި ަޖމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކާދައުަލތުގެ އިދާރާތަކާއި އަިމއްލަ ވިޔަާފރި ދާިއރާެއއްަގއިފުޅާ

 . ކޮށްަފއިމަޝްވާރާ ރާއްޭޖގެ ތަޖުރިބާާކރުންނާ 
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 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރން،، އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް

 

ނޑުމެްނެގ  .ތެޭރަގއި ގެ ބަލިަމޑުކަމުގެ 19-ކޮިވޑްމިކުރިމަތިލަނީ  ވެސްވަނަ އަހަރާ  2021 އަުޅގަ

 ާރއްޖޭގެ އުންމީދަކީ މި ބައްޔަށް ވެކްސިނެއް ނުވަތަ ަފުރވާެއއް ައވަހަށް ހޯިދގެްނ ދިއުން.  

ިމޮގތަށް ކުރިއަށް ދިއުމުގެ އަސާސަކީ ކާމިޔާބު  .ުމންޅުވާލަހު ދަނީ އިގުތިސާދު މިާހރު މި

ެއންމެ ބޮޑު އިސްކަެމއް އެެހންކަމުން މިބަޖެުޓގައި  ކަމާއެކު ބަލި ކޮންޓްރޯްލ ކުރެވޭ މިްނވަރު.

ބިލިއަން ރުފިާޔެގ  4މިގޮތުން ސިއްހީ ދާއިާރއަށް ާވނީ  .ސިއްހީ ދާއިރާ ދީފަިއވާ ެއއް ދާިއރާއަކީ 

 ބަޖެޓެއް ހުށަހަޅާަފއި.

  

އަްށ ުކރި މިހާރުވެސް އާްނމު ސިއްހީ ާދއިާރއިންއާ ދެކޮޅަށް  19-ބަޖެޓުަގއި ވާނީ ޮކިވޑް މި

ނަޑއަޅާފައި. ކުރިއަށް އޮތްތާަގިއވެސް މި ަވއިރަްސ  ބަޖެޓުގެންދަުމންދާ މަސައްކަްތތަކަށް  ކަ

ގ ކޮންްޓރެކްޓް ްޓރޭސިން  ،ކޮންޓްރޯލް ުކރެެވން އޮީތ ޓެސްޓު ކުރާ އަދަދު ިއތުރުކޮށްގެންާނއި

ބަލި މީުހން އެަކެހރި ކުރުން ުކރިއަށް ގެްނދެވިެގން. ީމގެ އިތުރުން ފަތުރުެވރިކަން ވެްސ  ،އާއި 

 ކުެރވޭނެ  ރަނގަޅަށް ހުޅުވާެލވެން އޮތީ ރާއްެޖއަށް ައންނަ ފަތުރުެވރިްނނަށް ފަސޭަހއިން ޓެްސޓު

ނަ އަހަުރގައި ވަ 2021ގެ އިރާަދފުޅާއެކު މި ބައްޔަށް هللا އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިެގން. އަދި މާތް 

ބަޖެޓުަގއި ޖާަގ  ރައްިޔތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުަމށްވެކްސިންެއއް ެފނިއްެޖަނމަ މި ވެކްސިން 

 ދެވިަފިއވާނެ. 
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 ނާ އޯގާތެިރ ސަރުކާުރގެ ެއއް އަސާސަކީ ފެްނވަުރ ރަނގަޅު ސިްއހީ ހިުދމަތްތައް ރައްޔިތުން 

ިމދާިއރާއިން ަސރުކާރުން ކުރަމުްނެގންދާ އެންމެ މުހިއްމު ެއްއ  ިމގޮތުންގާތުން ފޯރުކޮށްިދނުން. 

 ޚިދުމަތް ަތަރއްޤީކުުރން. ިމގޮތުން، ެފްނވަަރށް ސިއްހީ ޓަރަޝރީ ސަރަހަްއދެްއގައި 5 ކަމަކީ،

ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓުްނ  2020ކުރުމަށް  ޓަރޝަރީ ެފންަވރަށް މި ހޮސްޕިޓަލްތައް ތަރައްޤީ 

 ވެސްފެިށގެން  ުފރަތަމަ ައހަރުން ވަނަ ައހަުރގަިއ ކުރިއަށްދާނެ. 2021 ފެށުނު މަޝްޫރއުތައް 

 ،އިްނވެސްޓްަމންޓްތަކުގެ ސަަބބުން  ިމެގންދާ ބޮޑެތި ކުރަމުން މި ސަރުކާރުން ސިްއޙީ ދާއިާރއަށް

ަތްނ  ލިބެމުންދާމި ފުަރބަންުދގެ ެތރޭަގއިވެްސ ަރއްޔިތުންނަށް އޭެގ ަފއިދާ އިންތިާހައށް 

ުކރުމަށް ނިންާމަފއިވާ  ވަނަ އަހަރު  2021ަސރަހައްީދ ަތރައްީޤގެ ތަސަްއުވރާއެުކ،  .ފެިނއްޖެ

 އިްނވެސްޓްމަްނޓްތަކަކީ ރާއްޭޖގެ ސިއްޙީ ނިޒާމަށް މިހާތަނަށް އަންނާނެ ެއންމެ ބޮޑު ިއންގިާލބީ

ގެ ޚިދުމަްތ އަތޮޅު ތެރޭގަިއ ޕްރައިަމރީ ެހލްތުކެއަރމީގެއިތުުރން، ެވގެންާދނެ.  ބަދަލަށް

ށް މޯބައިލް ލެްބެގ ފަހިކުުރމަ ނެ ަމގުފުޅާކުރުމާިއ، ފަސޭހަިއްނ ލެބޯރެަޓީރގެ ޚިދުމަތްަތއް ލިބޭ 

 ތައް ކުރިއަށް ގެންެދވޭެނ. ސާބުތަކަށް ފުޅާކުރުމުގެ މަސައްކަތްއެކި ހި  ޚިދުމަތް ރާއްޭޖގެ

 

ނަޑއަޅާަފއިާވ   ރާއްޭޖގައި ަމޝްރޫއަކީ  ެއއް މުހިންމު ސިއްހީ ާދއިާރއިްނ އަަލށް ފެށުމަށް ކަ

މި މަޝްރޫއު ެވގެންާދީނ  ޕިޓަލެއް ާގިއމުކުރުމުގެ މަޝްޫރއު.ކެްނސަރ ހޮސްފެްނވަރު ަރނގަޅު 

ގައި ހުރި މިްނވަުރްނ  2018ކެންސަރާ އެެހނިހެން ގަިއންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކުން މަރުވާ އަދަދު 
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ނޑުމެްނ ހިފާަފިއވާ އަމާޒަށް ާވސިލުވު 15 މަށް މުހިންުމ އިންސައްތަ ދަށް ކުރުމަށް އަޅުގަ

 އަކަށް. ޝްރޫމަ

 

ދުޅަހެޔޮ ރައްޔިތެއް ިބނާކުރުމަށްޓަކައި ހަިށަގނޑުގެ ދުޅަހެޔޮ ކަުމެގ އިތުރުން ަނފްސާނީ 

 ،ެފންަވރެްއަގއި ަޤއުމީ ،ތެރެިއން ނިޒާމެއްގެ  ވަށައިޖެހޭދުޅަހެޔޮކަން ެގންަނން ެޖހޭ. ިމގޮތުން 

ހަމަެޖއްސުމަކީ ިމ  އިންތިޒާެމއް ކުެރވޭނެ ަފރުވާ  ޯއގާތެރިކަާމއެކު މީުހްނނަށް ބަީލގެ ނަފްސާނީ 

ވަަނ ައހަރުެގ ތެޭރގަިއ ސެްނަޓރ ފޯ މެްނޓަލް ހެލްތު  2019ސަރުކާރުެގ މުހިންުމ ަވއުދެްއ. 

މެްނޓަލް ެހލްތު ސެންޓަރ ގެ ވަނަ އަހަުރގެ ބަެޖޓުަގއި ވާނީ  2021ވާނީ ާގއިމުކޮށްަފއި. 

  ޭރވިަފއި.ޔުނިޓުތައް އަތޮޅުތެރޭަގިއ ގާއިމުުކރުމަށް 

 

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރން،، އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް

 

 ހާލަތު  ދިރިއުޅުުމގެ ސަބަުބން  ގެ 19-ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓުަގއި ވެސް ވާނީ ކޮވިޑް  2021

 ކޮންމެހެން  ެއީހތެރިކަން ތެރެއިން ިނޒާމްގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ އިޖްތިމާޢީ  ،ބަދަލުވެ 

 އަލުން ދިރިއުުޅން ފޯރުކޮށްދިނުމަާށއި  އެހީތެރިކަން  ަފާރތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ 

 .ބަޖެޓުން ާޖގަ ދީަފއިމަުގފަިހކޮށްދިނުމަށް  އާރާސްތުކުރުމަށް
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މީގެ އިތުުރން އިޖުތިމާީއ ރައްކާތެރިކަމުގެ ގައުީމ އޮނިަގނުޑގެ ތެރެިއްނ ދެވެމުންދާ ެއހީތަްއ 

ާޚއްަޞ ތަކެތީގެ ައގުހެޔޮ ކުރުަމށްދޭ އެހީ،  ިމގޮތުން ވަނަ އަަހރުަގއި ކުރިއަށް ދާެނ. 2021

ާއިއ  އެހީ  ުދވަްސވީ ަފރާތްތަކަށް ދޭއުުމރުން ، އެހީ ަފާރތްތަކަށް ދޭއެހީއަްށ ބޭުނންާވ 

ވަނަ ައހަރު ާޚއްޞަ  2021މީގެއިުތރުން، ހިެމޭނ. އެކަިނވެރި މަިއންާނއި ަބފަިއންނަށް ދޭ އެހީ 

ލޭގައި ޑޭ ެކއަރ ޝަން ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒަކާއި، މާއެހީއަށް ޭބނުްނވާ ަފރާތްތަކަށް ރިހެބިލިޓޭ

ރާއްެޖއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެވާ ދޮރުތައް ަބންދުކޮށް، ސެންޓަެރއް ާޤއިމްކުރުަމށް ރޭިވފަިއވޭ. 

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުްނކުރާ ަފރާތްތައް އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަށް ެގނައުމަށް ާޚއްަޞ 

ުކޑަކުދިްނގެ ޢަދުުލގެ ނިޒާްމ ީނ ހިމަނާަފއި. ބަޖެޓުަގއި ވާ ތަކެއް ކުރުމަށް މި މަސައްކަތް

ހަރުދަނާުކރުމަށާއި، ކުުށގެ ވެީށގައި އުޅޭ ކުަޑކުދިން އަނބުރާ މުޖުަތމަޢަށް ގެަނއުމަްށ 

 ކުޑަކުދިްނގެ ރެޒިެޑންަޝލް މަރުކަޒެއް ާޤއިމްކުުރމަށް ވާނީ ހިަމނާަފއި. 

 

  މިލިއަން ރުިފޔާ ބަޖެޓު ކޮށްފައި. 718ވަނަ އަހަރު ާއސަންދަ ސްކީމަށް ވާީނ  2021

 އުފެްއދުންތެރި ުދޅަހެޔޮ ކޮށްދެވުމަކީ ޔަގީން ހިދުމަތް  ސިއްހީ ަރއްިޔތުންނަށް ުހރިހާ އްގެގައުމެ 

 ރައްކާތެރިަކން  ސިއްހީ ރައްޔިތުްނނަށް. ކަމެއް ފަހިކޮށްދޭ މަގު ބިނާކުރުަމށް ެއއް އާބާދީ

ީމެގ  .ފޯރުކޮށްދޭ ރައްކާތެރިަކންެވސް ަރއްޔިތުންަނށް މާލީ ފޯރުކޮށްދިނުުމގެ ިމފަދަ ނިޒާމަކުން

 ޚަރަދު  ހިންާގއިރު  ސްކީެމއް  މިފަދަ ފައިާދއާ މެދު އެްއވެްސ ޝައްކެތް ނެތް. ނަަމވެސް

 ިމނިޒާމުގެ  ޮބޑުވުމަށް ޚަރަދު  އަދި . ދެެނގަްނނަންޖެހޭ ހުރިކަން  ފުރުސަުތތަކެއް އިސްރާުފވުމަށް

 ެވގެންދާ  ބޭކާރު މި ަހގީގަތަކީ . ަގބޫލުކުރަންޖެހޭ  ުއފެދޭކަްނވެސް ތަކެއް އިންެސންިޓވް ތެރެއިން
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މަޖައްސަންޖެޭހ ހަ ަނަގއިެގން  ދަރަނި ުނަވތަ އިން  އާމްދަނީ ޓެކްސް ފައިާސއަކީވެސް

ސިްއހީ ިއންޫޝރެންސްގެ ނިޒާމުަގއި  ެވެގންދާނީ ވަނަ އަހަރު 2021ވީމާ ކެއްކަްނ. ރަދުތަޚަ

 ޅުކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ުކރެިވގެންދާ ައހަެރއްކަމަށް. ހުރި އިްނއެފިަޝންސީތައް ަރނގަ

 

ވަަނ  2021ޖުމްލަކޮށް އާސަންދަ ާއއި ެއހެނިެހން އިޖުތިމާއީ ަރއްކާތެިރކަމުގެ ސްކީމުތަކަށް 

ނޑައަާޅފަިއ.  3.7ވަީނ  އަހަުރގެ ބަެޖޓުަގއި  ބިލިއަން ރުފިޔާ ކަ

 

 މެންބަުރން،ިއއްޒަތްތެރި ، އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް

 

ނޑައަާޅފައި. 4ވަނަ ައހަުރގެ ަބޖެޓުަގއި ަތއުލީމީ ާދއިާރއަށް ވާނީ  2021  ބިިލއަން ުރފިޔާ ކަ

ނޑިވަެޅއްަގިއ އިޤްތިސާދީ ހަރަކާްތތައް ފުޅާެވ،  މިއީ އަލުން ތަުރތީބުވެ، ާއރާސްތުކުރަމުްނދާ ދަ

ެޖހޭ މިްނވަރު ކުޑަކުރުމަށް  ހިޖުރަކުަރންވޯރްކފޯސް ިބނާކުރުމަށާިއ، ތައުލީމަްށޓަކައި ބޭނުްނވާ 

 ނޑަެއޅިފަިއވާ ބަެޖޓެއް.އިސްކަންދީެގން ކަ

 

ިގނަ އަދަދަކަށް މަޝްރޫުއތައް ރޭިވފަިއވާ ެއްއ  ެއންމެ ކީ އެްއދާއިާރއަކުންތައުލީމީ ދާއިާރއަ

ރަށެއްަގއި މަޝްޫރއުތައް ހިންގުމަށް ޭރވިަފއިޭވ. މީގެ ތެރޭަގއި ސްކޫލު  105ދާއިރާ. ިމގޮތުން 

އަދި ތައުީލީމ ރަދު ކުެރވޭނެ. ޚަތަކާއި، ކްލާސްރޫމްތަކާއި، ތައުލީމީ ވަސީލަތްތައް ބިނާ ކުރުމަށް 

ދާއިާރއަށް ކުރެވޭ ހޭަދިއން ދަރިަވރުްނނަށް ދެވޭ ތައުލީމުގެ ެފންަވރު މަތިކުރުމަކީ މިސަރުކާރުެގ 
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ސަަރޙައްދީ ަތރައްީޤގެ ތަޞަްއވުުރގެ ތެރެއިްނ، ާޚއްޞަ އިްސކަމެއްދީެގން ާރއްޖޭެގ  މާޒެއް.އަ

ސަރަހައްެދއްަގއި ފެްނވަރު ރަނގަޅު، ވަށާޖެހޭ ތަޢުލީމީ ނިޒާމަކަށް ާވޞިލްވުމަށް ބޭުންނާވ  5

ންަވުރ ސަރުާކރުެގ އަމާޒަކީ، ފެ  ވަޞީލަތްތައް ާޤއިމްކުުރމަށް މި ބަޖެުޓަގއި ވަީނ ހިމެިނފަިއ.

މި ސަރުކާުރން ލިޭބނެ މަގު ފަހިކޮށްދިުންނ.  ިމ ސަރަޙައްދުތަުކންރަނގަޅު ތަޢުލީމެްއ 

 ،ިއތުރަށް ހަރުދަނާކޮށްބަދަލުތަކަކާއެކު ކާމިޔާބުކަމާއެކު ފެށި ެހނދުުނގެ ނާސްތާ ޕްރޮްގރާމް، 

ަވނަ އަހަުރވެސް ިމ ޕްރޮްގރާމް ުކރިއަްށ ެގންދިއުމަށް ވަީނ  2021އެފިޝަްނޓްކޮށް 

 ޖެޓްކުެރވިަފއި. ބަ

 

ނޑުމެްނގެ އެންމެ ބޮޑު ަރއުސްމާލަކީ މި ަދނޑިވަޅަކީ ުކރިއަްށ ގެ ޒުާވން ާއބާދީ. ާރއްޖޭ  އަޅުގަ

ންމެ މަތީގައި ހުންާނެނ އޮތް ގަރުނަށް ބެލިކަުމގައި ވީނަމަވެސް ޒުާވނުްނގެ އާބާދީ ނިސްބަތުން އެ 

ނޑުެމްނގެ ޒުވާނުްނނަކީ ާގބިލު ބަެޔއް. ވަގުތު.  ބަޔެްއ. ހިާޔލު ތަނަވަސް ބަެޔއް.  ފަންނީ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ޒުާވުނންގެ މި ާގބިލިއްޔަތު އިތުރުކޮށް، އަދި ިމ  މިސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ އަޅުގަ

ޒުވާނުްނގެ ުހނަާރއި ާގބިލިއްޔަތު އުެފއްުދންތެިރ ދާއިރާތަކަށް ލިބޭނެ މަގު ފަހިކޮށްިދނުން. 

 ނާކުރުުމގައި ުޒވާުނންގެ ދައުރު ފުޅާކުރުްނ. އިގުތިސާދު އާރާސްތުކޮށް ވިލުްނވެރި އިގުތިސާެދއް ބި

 

ނޑުމެނަށް ަދސްވި ފިާލވަޅަކީ، ޒުާވުނންނަށް ތަފާ 19-ކޮވިޑް  އެިކ ތު އެކިގެ ޙާލަތުންެވސް އަޅުގަ

ިލއަންޓް ވޯްކފޯސްއެއް ބިާނކުރުމުގެ މުިހއްމުކަން. ޒިހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދިުނމުގެ މުހިއްމުަކން. ރެ

ވަަނ  2021ކުރުމަށް ުހރި ފުރުސަުތތައް ަފހިކޮށްދިނުމުެގ ޮގތުން، ޒުވާނުްނގެ ހުނަުރ ތަަރްއގީ
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ިމގޮތުން  ތަެކްއ ރޭިވަފއި. ގްރާމްއަހަުރގެ ބަެޖުޓގައި ާވނީ ިގނަ މަޝްޫރއުތަަކކާއި ޕްރޮ 

ލ.އަތޮޅުަގއި ޓުައރިޒަމް ޓްެރއިިނންގ ފެސިިލޓީެއއް ގާއިމުުކރުމަށް ވާީނ ބަޖެޓުުކރެިވފަިއ. 

އަދި ރ.އަިލފުށީަގއި އެންމެ ޒާމާނީ ޓިެވޓް އިންްސޓިިޓއުުޓ  އްފުަވއްމުލަ، ހުޅުމާލެ، ކުޅުދުއްފުށި 

. ީމގެ އިުތރުން ާރއްޭޖގެ ެދ ހިމެނިަފއި ވާނީ ޓުަގއިބަޖެެވސް ތައް ާގއިމުކުރުމަށް 

ސަރަހައްެދއްަގއި ޫޖނިައރ ކޮލެޖު ގާއިމުުކރުަމށާއި، ގައުީމ ޔުިނވަރސިޓީގެ ވަސީލަތްތަްއ 

 ަފއިާވނެ. ޅާ ބަޖެޓުަގއި ހުށަހަފުޅާ ކުރުމަށް ެވސް ތަކުގައި ަސރަހައްދު އެކި ރާއްޭޖގެ 

 

 ތަާއރަފު ުކރި ިޑގްރީ ފެްނވަރަށް ހިލޭ ިކޔެވުމުގެ ޕްޮރގްރާމަކީ  ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ އަހަރުމި

ނޑުމެްނގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކާމިޔާބީ. މިާހތަނަށް މި ޕްރޮްގރާްމ  މަތީތަޢުލީމުގެ ާދއިާރއިން އަޅުގަ

 2021ންނަށް ިހލޭ ކިޔެވޭނެ މަގު ަވނީ ަފހިކޮށްދީފައި. ކުދި ިގނަ އަށް ވުރެ 7,800 ގެ ދަށުން

 ެއޑިއުކޭޝަން  ދެުމންެގންދާ ަހޔަރ ދަިރަވރުންނަށް ކުރުމަށް ހާސިލް ތައުލީމު  ވަނަ އަަހރު މަތީ

ހަަމއަށް ކިޔެވުމުގެ ޕްޮރގްރާމަާށއި ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް  ހިލޭ ަފސްޓް ޑިްގރީއާ، ސްކީމަށާއި ލޯން

ށް މިލިއަން ުރފިޔާ ަޚރަދުކުރުމަށް ބަެޖޓުކުެރިވފަިއވޭ. ީމގެ އިތުުރން ަވޒީފާ ހޯދާ ފަރާތްތަކަ 551

ސްިކލް ކުރުމުގެ ޕްރޮްގރާމެްއ އަންނަ ައހަުރގެ ބަެޖޓުން ފެށޭެނ. އަިދ -ރީ ޚާއްޞަކޮށްެގން

 ޕްރޮްގރާމް  ތަމްރީނު ގައި ދިވެހިން އިތުރުކުރުމަށްމަޤާމްތަކު  ނޭޖްމަންޓްމެ  ސީިނއަރ ޓުތަކުގެޒޯރި

ރިސިިލއަންޓް ވޯކްފޯްސއެްއ ކަންކަމަކީ،  އިސްވެ ެދންެނުވނުބަެޖޓްކުެރވިަފއިޭވ. ހިންގުމަށް 

 ުމހިއްމު ދައުެރއް އަދާުކރާނެ ަކްނކަންކަން. ބިނާކުރުުމގައި 
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 ،މެންބަުރން ިއއްޒަތްތެރި ،ަރއީސް އިއްޒަތްތެރި

 7އަދި ސިާނއަތްަތއް ކުިރއެުރވުމަށް  ވަނަ އަަހރުެގ ބަޖެޓުަގއި ވާީނ ިއގުިތސާދު 2021

ސިންަދފާތުކޮށް ވިލުްނވެރިަކްނ ާއރާސްތުކޮށް، ިމއީ އިޤްތިސާދު  ަފއި.ަމނާބިލިއަްނ ުރފިޔާ ހި

 ބަެޖެޓއް. ތަކަށް އިސްކަންދީަފިއވާއިތުރުކުރުމަށް ކުަރންޖެޭހ އިްނވެސްޓްމަްނޓް

 

އުންމީީދ  ދަނީފާއިުތވި ދުވަސްަތކުގައި  ފަތުުރެވރިކަމަށް އަލުން ހުޅުވާުލމާއެކުގައި  15ޖުލައި 

އަުލން ދަތުރުަތްއ އެއާަލއިންތަކުްނ ދަީނ ާރއްޖެއަްށ  ނިޝާންތަކެްއ ެފންަނމުން.

ރާއްެޖއަްށ  ރާއްެޖއަށް ައންނަީނ ދަތުރުތަްއ ފަށަމުން.. އާ ެއއާލައިންަތއްވެްސ ފަށަިއގަންނަުމން

ިއތުރު ރިސޯޓުތަާކއި ގެްސޓް ަހއުސްތަްއ ދަނީ  .އަންަނ ޕްަރއިެވޓް ެޖޓުަތއް ަދނީ އިތުުރވަމުން

ގަުއމުތަކުން ދަނީ ާރއްޖެިއން ދަތުރުކުރާ ފަރާތްަތކަށް އިތުރު ލުއިަތްއ  .މުން ވައަލުން ހުޅު 

ވަމުްނ. ނީ އިތުރު ޔާރަތް ކުރާ އަދަދު ދަުވރެ ދުވަެހއް ފަތުުރވެިރން ޒިވަހަކަށްދު ދެމުން. 

ނޑުމެްނގެ އަމާަޒކީ  . ންރުކުމަސައްކަތް ހޯދާ ކުރިއެުރްނ އިތުރަށް ހަލުވިުކރުަމށްމި އަޅުގަ

ނޑިވަުޅގަިއ ާރއްޖޭެގ މާކެޓުަގއި ވާދަެވރިކަްނ އިތުުރވެެގންދާ ދުނިޔޭގެ ފަތުުރވެރިކަުމެގ  މިދަ

ފަތުުރވެރިަކްނ  ވާނީ ީދފައި.ހާްއސަ އިސްކަމެއް  ށް ޕްރޮމޯޓުކުރުމަށްފަތުރުެވރިކަން މާކެޓު ކޮ 

ނޑައަާޅފަިއ. ބަޖެޓުަގއި މި ވާނީ  މިލިއަން ުރފިޔާ  154މާކެޓު ކުރުމަށް   ކަ

 

 . ވަިއގެ ަދތުރުފަތުުރގެ ނިޒާމު އެންެމ މުހިންުމ ެއއް ާދއިާރއަކީ ފަތުރުެވރިކަްނ ކުިރއެުރުވމަށް

ބާުރ  ެއއާޕޯޓު ތަރައްގީުކރުންވެލާނާ ިއންޓަނޭަޝނަލް ވަނަ އަހަުރގެ ަބޖެޓުަގއި ވާނީ  2021
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ސަރުާކރުެގ . ުރފިޔާ ބަޖެޓު ޮކށްފައި ލިއަންބި 1.1ންިދއުމަށް ސްޕީޑެއްަގއި ކުިރއަށް ގެ

ހަނިމާދޫ ިއންޓަނޭަޝަނލް އެއާޕޯާޓއި ައއްޫޑ  ތަސައްވުުރގެ ތެެރއިން ގެސަރަހައްދީ ތަަރްއގީ

ވަނަ އަަހރުެގ  2021 ށުމަށްފެެގ ަމޝްރޫއުތަްއ އިންަޓނޭޝަނަްލ ެއއާޕޯުޓ އަްޕގްޭރޑު ުކރުމު

ފަތުުރވެރިކަުމގެ ސިާނައތް އިތުރަށް ފުާޅެވ، މިއާއެކު އުތުރާ ދެކުުނގެ  .ބަޖެޓުަގއި ވަނީ ޭރވިަފއި

ަހއްުދ ތަކުގައި ތަަނވަސް ސާދީ ަހރަކާތްތަްއ އިތުރުެވ، ވަޒީފާގެ ުފރުސަތުތައް އެސަރައިގުތި

އެއާޕޯޓުަތއް ތަރަްއގީ ކުރުމަށް ވެސް ާވީނ ިގނަ ޑޮމެސްޓިކް  މީގެ އިތުުރން ދާެނ.ވެެގން

ނޑުެމންގެ އަމާޒަކީ ދުނިޔޭގެ ދަތުރުފަުތރުގެ ނިޒާމް އަުލން ރިކަަވރ މިބަޖެޓުަގއި ޭރވިަފއި.  ައޅުގަ

ިމވަސީލަތްތަކުގެ ިއގުތިސާދީ ފަިއދާ ލިބި ރާއްޭޖެގ  ،ނިމި ތައްވާިއރަށް މި މަޝްރޫއު 

 ެގންދިއުްނ. ކަށްސިނާައތް އިތުރު ހަުރފަތަ ފަތުރުެވރިކަމުގެ 

 

 ،މެންބަުރން ިއއްޒަތްތެރި ،ަރއީސް އިއްޒަތްތެރި

 

ރާއްެޖއަކީ އިމްޕޯޓަށް ަބޯރސާވާ ަގއުމެްއ. އަދި މާލޭ ކޮމާރޝަލް ހާބަރަކީ ާރއްޖެއަށް އެެތރެކުެރވޭ 

ގިަނ މުދަލުެގ މަިއ ދޮާރށި. ާރއްޖޭެގ އިޤްތިސާުދ އަަހރުްނ އަަހރަށް ކުިރއަަރއި އިމްޕޯޓް ުކާރ 

މާލޭ ވިަޔާފރީ ބަނދަރަށް ޮބުޑ  ،އަދަދު އެތައް ުގނައަކުން އިތުުރވަމުން ިދޔަނަމަވެސް މުދަލުގެ

ާޖގަިއެގ ގޮތުން ތަަނވަސް،  ފެްނވަރު ރަނގަޅު، .ބަދަލެއް ާނންނަތާ އެަތްއ އަހަެރއް ެވއްޖެ

ޒަމާނީ ިއންޓަނޭަޝނަްލ ޕޯޓެްއ ތަަރއްގީުކރުަމކީ މިސަރުކާުރގެ އެްނމެ މުހިންުމ ެއއް 

ބިްނ  ބޭުނންވާ މަޝްރޫއަށް ރާއްޭޖގެ އިްނޓަނޭަޝަނލް ކޮމާޝަލް ޕޯޓުސްޓްރެޓެޖިކް މަޝްޫރއު. 



24 
 

ަވނަ ައހަުރގެ ތެޭރގަިއ  2021 އަދި ގެ ބޮޑުަބއެއް މިހާރު ަވނީ ނިމިަފއި.ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތު

 476މަސަްއކަތްތައް ފެށިގެންާދނެ. ިމ ކަމަށް ވާނީ  ަމޝްރޫުއގެ އަމަލީ ޕޯޓް ތަރައްޤީުކރުމުގެ

ނޑުމެން އެންެމްނގެ ުއންމީާދގުޅިަފއިވާ ޯޕޓަމިލިއަން ުރފިޔާ ބަެޖުޓ ކޮށްފައި. މި  ކީ އަޅުގަ

މީގެ އިުތރުން ރާއްޭޖގެ އުތުރާ ދެކުުނގައި ސަރަަހއްދީ ޕޯޓުަތއް ތަރަްއގީކުރުާމއި  ކަމެއް.

ަސރުކާރުެގ އަމާޒަކީ މި  ހިދުމަތްތައް ފުޅާކުރުަމށް މި ބަެޖޓުން ިއސްކަންދީފަިއވާެނ.

 ރޫޢުތަކާއެކު، ާރއްޭޖގެ ިއޤްތިޞާދު ސިންދަާފތުކޮށް ވިލުންެވރިކަން ިއތުރުކުރުން. މަޝް

 

މާލެ އާއި ވިލިނިގއްޔާިއ ރާއްޭޖގެ ިއންަޓނޭޝަނަްލ ކޮމާޝަލް ޕޯޓުގެ މަްޝރޫއާ އެކުއެީކގައި 

ޭބނުްނވާ  ށްމި މަޝްރޫއަ. ކުިރއަށްދާނެ ގުޅީފަޅު އަދި ތިލަފުށި ުގޅާލާ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ވެސް

 2021ނެ. އަދި މި ަމޝްރޫުއވެސް ައވަހަށް ެފށިގެން ދާ .ހަމަޖެހިަފއިިމހާރު ަވނީ ފަިއނޭންސް 

ާރއްޖޭެގ  މިއަން ރުފިޔާ ަބޖެޓުކޮށްފަިއ. 469ވަނަ އަަހރުގެ ބަޖެުޓގަިއ މި މަޝްރޫއަށް ވާީނ 

ސަބަުބން ާރއްެޖައށް މުދާ އެތެރެކޮށް މަޝްޫރުޢގެ  އިންަޓނޭޝަނަލް ކޮާމޝަލް ޕޯޓު

ކަކަށް ފަހު އަތޮޅުތަކަށާއި ރިޒޯޓުތަކަށް މުދާ ފޯރުކޮށްދިނުމުަގއި ދިމާެވފަިއވާ ދަތިތަކަށް ޒަމާންތަ

 ދާއިމީ ަހއްލެއް ލިިބެގްނދާނެ. 

 

 ،މެންބަުރން ިއއްޒަތްތެރި ،ަރއީސް އިއްޒަތްތެރި
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މީގެ އިތުުރން ިއގުތިސާދު ސިންދަފާތު ކުރެެވްނ ހުރި ދިމާތަކަށް އިގުިތސާދީ ހަރަކާތްތައް 

ާދއިާރއަކީ އިތުރުކުރުމަށް ަމގު ަފހިކޮށްދިނުމަކީ މިސަރުާކރުގެ އަމާޒެއް. މަސްެވރިކަމުގެ 

ނޑުމެްނގެ އެންމެ ޒަމާންވީ ސިާނއަތް ނަަމވެސް މި ސި ނާއަުތގެ ަނފާ އިތުރު ުކރެިވދާެނ އަޅުގަ

ވަަނ  2021ގިނަ ގޮތްތަކެއް އަިދެވސް އެބަުހރި. ިމގޮތުން ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ެދވިެގން 

އް ކުރަން ެޖހޭ އިްނެވސްޓްމަންްޓ ތަ ވެިލއު ެއޑިޝަްނއަށް  ވެސް އަހަުރގެ ބަޖެުޓގައި 

ނުޑޮއތްގިީރގަ ާވނީ ބަޖެޓުަގއިކުރެިވގެންާދނެ. މިގޮުތްނ  ދުމަތް ޚިއި މިފްޯކގެ ކޫއްޑޫ އަދި ކަ

ވެިލުއ ވަސީލަތްތައް ަތރައްޤީުކރަން ހިެމނިަފއި. އަދި ޒަމާނީ ޓެްކނޮލޮޖީ ޭބނުންކޮށްެގން  ފުޅާކޮށް

ގޭޮދށު މަސްފެކްޓްރީ އެޅުުމގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް  ސިީޓގެ ހަތަރު ރަެށއްަގއި އަްއޑޫ އެޑްކުރުމަށް

ބޭނުްނާވ  ވެލިއު ެއޑިޝަންއަށްާރއްޖޭގެ އެކި ިހސާބުތަކުގައި ގެންަދންވެސް ހަމަެޖހިަފއިޭވ. 

 ބަޖެޓުަގއި އި، ސްޯޓޭރޖާއި، މަސްިފނި ކުުރމުގެ ނިޒާމްތައް ާޤއިްމކުރުމަށްވަސީލަތްތަކާ

މަސްވެރިކަން ވެްސ ތަރައްީގ ކުރުމަީކ  ލާކުރާ ރާާވފަިއވާެނ. ބާާނ މަހުގެ އިތުރުން އާ

ނުޑފަުޅގައި މަސްއާލާކޮށް މިސިނާއަްތ ތަރަްއގީ ކުރުމަށް  މިސަރުކާރުގެ އަމާޒެއް. ރާއްޭޖގެ ކަ

ރާްއޖޭގެ މަްސވެިރންނަްށ  ޭރވިަފއިޭވ.ވަނަ ައަހރުވެސް  2021ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް 

މަސްވެރިކަާމިއ  އެކްސްޕޯޓް އިތުރުކުރުމަށް، ރާްއޖޭގެ ލިބޭ ނަފާ އިތުރުކޮށް، މަސްވެރިކަމުގެ

ޚާއްަޞ ވަނަ ައހަުރގެ ބަޖެޓުަގއި  2021މާެކޓު ުކރުަމށް ބޭރު ދުނިޔޭަގއި މަހުގެ ުއފެއްުދންތައް 

  އިސްކަމެއްދީަފިއވާނެ.
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ނޑުެވރިކަމުގެ ސިނާއަތް ކުިރއަުރވައި ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިަކން  އިތުރުކޮށްދިނުަމްށ ރާއްޭޖގެ ދަ

ސަރުކާރުްނ ބޮުޑ އިސްކަމެއް ދޭ. ާރއްޭޖގަިއ އުަފއްދާ ކާބޯތަކެީތގެ ިމންަވރު އިތުރުކުރުމަީކ 

މިގޮތުްނ  .އްބޭުރ ފައިސާ ާރއްޖޭަގއި ިހފެހެްއޓުމަށްވެސް މުިހްނމު ކަމެ ،އިމްޕޯޓު މަދުކޮށް

ނުޑވެރިކަމުެގ ސިާނައތް ތަރަްއގީ ކުރުުމގެ ަމސައްކަތުގެ ފަހަތު ަގއި އެންމެ ބޮުޑ ރޯެލްއ ދަ

 ކޯޕަޭރޝަން. މި ުކންުފނީގެ  ނަލްނެޝަ  ެއްގރޯ ކުޅޭނީ ސަރުކާުރން ިމއަހަުރ އެކުަލވާލި

 ދޫކުރުަމށް  ުރފިޔާ މިލިައން 84 ގޮތުގައި  ކޮންްޓރިބިއުަޝން ކެޕިޓަލް ފުޅާކުރުމަށް މަސައްކަތް

ނުޑވެރިަކން ާރއްޭޖގައި  ،ިމގޮތުންަފިއާވނެ. މަނާހި ބަޖެޓުަގއި އަަހރު ވަނަ 2021  ދަ

 ަހރުދަނާ  ،ަތޢާަރފްކުރުމާއި  ސިނާޢަތަށް އެ  ކަންަކން އާ ފަދަ ފާިމން ކޮންްޓރެްކޓް ފުޅާކުރުމާއެކު 

ނޑުެވރިން ެތރެިއން ނިޒާމެއްގެ  އެތަކެތި  ބެހެްއޓުމާއެކު ެފންަވރެްއގައި  ރަނގަޅު އުަފއްދާތަކެތި ދަ

 ެއހީތެިރވެ  ބަޖެޓުން މި ހިްނގުމަށް ޕްޮރްގރާމްތައް މަގުަފހިކޮށްދިނުމުގެ ވިއްކުމަށް މާކެޓްކޮށް

  ދޭނެ. 

 

 ،މެންބަުރން ިއއްޒަތްތެރި ،ަރއީސް އިއްޒަތްތެރި

 

ާހއްސަކޮށް  ،އިޤްތިސާދު ކުރިެއރުމުަގއި އެންމެ ޮބޑު ދަުއރެްއ އަދާކުރަނީ ޕްަރއިެވޓް ސެކްޓަރ

ތަކަީކ މެދު ފަްނތީގެ ވިޔަާފރިދި އަދި ކުދި އަދި މެދު ފަންތީެގ ވިޔަފާރިތަކުްނ. މިއަުދގެ ކު

ޕްަރިއވެޓް ސެްކޓަރ ެއއް ުއެފއްދުމަށްޓަކަިއ ކުދި  ަހރަކާތްތެރިތައް. މާދަމާގެ ޮބޑެތި ވިޔަާފރި 

ވަނަ އަަހުރ  2021 ތަްއ ފުާޅވާންެޖހޭ.ވިަޔފާރި މި ުއފެދި މެުދ ަފންތީެގ ވިޔަފާރީތަްއ  ދިއަ
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ލަތުގެ ބަެޖޓުން ވާީނ ަތރަްއގީ ކުރުމަށް ަދއު އުފެދިކުދި އަދި މެދު ފަންީތެގ ވިޔަާފރީތައް 

މެުދވެރިކޮށް  ލޯނު ދޫކުރަުމންދާނެ.  އެސްީޑެއފްސީ. ިމގޮތުން މުހިއްމު އިސްކަމެއްީދަފއި

ވަނަ އަަހުރ  2021މިލިއަން ރުފިާޔ  400ކެޕިޓަލްެގ ގޮތުަގއި ސީްޑ  އެސްީޑއެފްީސއަށް

މިލިއަްނ ުރފިާޔ  50ތިްނ އިތުުރ ދޫކުރާނެ. އަިދ އެސް.ެއމް.އީ ޤާނޫުނަގއިާވ ގޮުތގެ މަ

ރިލީްފ ލޯުނ ފޯރުކޮށްިދނުމުަގއި ެވސް އެސްީޑއެފްީސއިްނ  19-ކޮވިޑް  އިްނވެސްޓް ުކރެޭވނެ.

ވިޔަފާރީ ތަަރއްީގ  547މިހާތަނަށް ެއސް.ޑީ.އެްފ.ސީން ވަނީ  ވަނީ މުހިންމު ރޯެލއް ުކޅެދީފައި.

ގެ ގެ ރިީލފް ލޯނު 19-އަިދ ކޮިވޑް .އެޕްޫރްވކޮށްފައިމިލިއަްނ ރުފިާޔގެ ޯލނު  708 ކުރުމަށް

  މިލިައން ުރފިޔާގެ ޯލނުަވނީ ޫދކޮށްފައި.  364އެއްހާ ވިޔަާފރިއަށް  2,100ގޮތުަގއި 

 

 ،މެންބަުރން ިއއްޒަތްތެރި ،ަރއީސް އިއްޒަތްތެރި

 

ފަުތރުެގ އެއް އަސާސަކީ ލުިއފަސޭހަ ދަތުރުޒީރާ ރާއްޭޖގެ ސިޔާސަތުގެ އެންމެ މުިހންުމ ޖަ

 ފިުލވަިއދިނުްނ. ބަްނދުން ރަށު ނިޒާމަކުން ހުިރހާ ރަށްަރށާއި އަބާދީަތއް ގުޅުވާުލން. ަރއްޔިތުން

މަސައްކަްތ  ހިދުމަތްތައް ގާތްކޮށްދިނުން. ވަޒީާފައށް ރަށުން ބޭރަށް ގޮސް ދުވަުހގެ ތަކެއްޗާއި

 ވަނަ  2021 ިމޮގތުން .އަނބުރާ އައުމަށް ަމގުަފހި ކޮށްދިނުން ކައިިރައށްނިމުމުން ާޢއިލާ 

 ނިޒާމެއް  ގެފެރީ  ސްޕީޑް -ހައި  ސަރަަހއްދުތަކުަގއި އުތުުރގެ ާރއްޖޭގެ ބަެޖޓުަގއި އަހަުރގެ

ދަތުރުކުރުމަްށ ބޭނުްނވާ ޒަމާީނ ިމ މަޝްޫރއުެގ ދަށުން . ޭރވިަފއި ަވނީ ގާއިމުުކރުމަށް

މި ނިޒާމް ހިްނގުަމށް ބޭނުްނވާ އިންާސީނ އަިދ އެެހނިހެްނ  ،ބާރުުދވެލީެގ ެފރީތަކާއި
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ވަޞީލަތްތައް ތަރަްއޤީ ކުރެިވގެންާދނެ. ައދި ަރށްރަށުގެ ބަނަދރުތައް އަޕްގްޭރޑް ކުރުާމިއ 

ފަސިންޖަުރންނަށް ޚިދުަމތްދިނުމަށް ބޭނުްނވާ ަޓރމިނަލްތަކާއި މިކަންކަާމގުޅޭ ވަޞީލަތްަތްއ 

 ޖެުޓގެ ތެރެިއން ހަަމޖެހިފަިއވޭ.ތަރައްޤީ ކުރުމަްށވެސް ިމ ބަ

 

  ،މެންބަުރން ިއއްޒަތްތެރި ،ަރއީސް އިއްޒަތްތެރި

 

އްެޤއް. ކަށްވެސް ލިބިދޭންޖެހޭ އަސާސީ ޙަފެާނއި ނަރުދަާމގެ ޚިުދމަތަކީ ކޮންމެ ރައްޔިތަ

ނޑުެމްނގެ އަމާޒަކީ  ސަރުކާރުން ވަުޢދުެވފަިއވާގޮތަށް، ރާއްޭޖެގ ެގ ނިޔަލަށް  2023އަުޅގަ

މިހާތަނަށް . އަދި ން ކުރުާގއިމު ނިޒާމު ގެަނރުދަމާ  ރަެށއްަގއިވެސް ސާފު ބޯެފނާއިހުރިހާ 

 މި  މަސައްކަތް ފެށުން.އަމަލީ  ވަނަ އަަހރު 2021 ަގއިމަސައްކަތް ނުފެށި ހުރި ހުރިހާ ރަށެއް 

ރަށެްއގެ ފެާނއި ނަރުދަމާ ނިޒާުމގެ މަސައްކަތްތައް  169އަންނަ އަަހރުގެ ބަޖެުޓގައި 

ެއއްވެްސ  މިީއ، ވޭތުވެދިޔަ ލިައން ުރފިާޔ ހިމަާނފަިއވާެނ.ބި 1.2ކުރިއަށްެގންދިއުމަްށޓަކަިއ 

  ބޮޑު މަޝްޫރެޢއް. ހިްނގާަފއިުނާވވަުރގެ ސަރުކާރަކުން އަތޮޅުތަކުގައި 

 

ނޫ އިޤްތިސާދެްއގެ އެްނމެ މުހިއްމު އެއް އަާސސަކީ ދެމެހެއްޓެިނވި ޮގތެއްަގއި ތިމާވެްއާޓ 

ލަތުން އިޤްތިސާދު ހާެގ 19-ރައްެޓހިކޮށް އިޤްތިޞާުދ ބިނާކުރުްނ. އަދި ހަަމ އެއާއެުކ، ކޮިވޑް

އަަރއިަގންަނއިުރ، ްގީރން އިްނވެސްޓްަމންޓްަތކަށް ޖާގަ ދިނުމަކީ މުހިއްމުކަމެއް ކަމަށް 

އުފައްދާ ިމންަވރު ިއތުރުކުރުމަށާއި، ތެޮޔ މިޮގތުން، ިއއާދަކުރަިނވި ހަަކތަ ސަރުކާރުން ދެކެްނ. 
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ޑަކުރުާމގުޅޭ މަޝްރޫޢުތަކަްށ އިސްާރފު ކު ،މިްނވަރު މަދުޮކށް ބޭނުންކޮށްެގން ކަަރންޓު އުަފއްދާ

. އިއާދަ ުކރަިނވި ހަކަތައަށް ކުރާ އި މިލިއަން ރުފިޔާ ާވނީ ބަޖެޓު ުކރެިވފަ 148ޖުމްލަ 

އިްނވެސްޓްމަްނޓްތަކުގެ ސަބަބުން ތިމާެވއްޓަށް ުކރާ ނޭެދވޭ އަސަރުަތއް ކުޑަކުެރވުމުގެ އިތުރުްނ، 

ސާެގ މިްނވަުރ ކުޑަކުެރވޭެނ. ހަަމ ތެލަށް ކުރާ ަޚރަދު ުކޑަކުެރވި ރާއްެޖއިްނ ޭބރުާވ ަފއި

 390ލަ ކަށް ޖުމްތަމަްޝރޫ   މިއާއެކު، ރައްކާެތރިކަމާއެކު ކުނި ަނއްތާލައި ެމނޭޖްކުރުމާގުޅޭ

ރަށު ފެްނވަުރގައި ކުނި މެނޭްޖކުރުމުގެ ނިޒާމްތަްއ  މިލިއަން ުރފިޔާ ބަޖެުޓަގއި ހިމެނިަފިއވާނެ.

  ލުކަމެއް ސަރުކާރުްނ ޭދނެ.ސަމާ ާޚއްޞަ ވަނަ އަަހރު  2021ޤާއިމްކުރުމަށް 

 

  ،މެންބަުރން ިއއްޒަތްތެރި ،ަރއީސް އިއްޒަތްތެރި

 

ުއޅެވޭ ރައްޔިެތއްކަްނ ުރވެރި އާއިާލއެްއ ބިނާކޮށް، ޤަދަުރެވރި ދިރިއުޅުެމއް ޚުފަ

ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް، ަރއްޔިތުންނަށް ދިާމެވފަިއވާ ގެޮދރުގެ ދަތިކަމަށް ަހްއލު ހޯދަިއދީ، އަްތފޯާރ 

މާެލާއއި ފަށުަގއި ޯބހިޔާވަހިަކން ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ަސރުާކރުެގ ެއންމެ އިްސ ެއްއ އަމާޒު. 

އްލެއް ޯހދުމަށް، އެޯފޑަބަލް ަހއުސިްނ ރާއްޭޖގެ އެކި ސަަރޙަްއދުތަކުގައި ޯބހިޔާވަހިކަަމށް ޙަ

ވަނަ އަހަރު ވަީނ  2021 ވާ އިުކއިޓީ ބަެޖުޓން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްބޭނުން މަޝްރޫތަކަށް ބޭނުންވާ 

ސަރުކާުރގެ އަމާޒަކީ، އައު ަހއުސިްނގ މަްޝރޫޢުތަކުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ވީާހވެްސ  .ހިމެނިަފއި

އްޤުވާ ފާރާތްތަކަްށ ހަ ފްލެޓްަތއް މިާހރު ކުރިއަށްދާ މަޝްޫރއުތައް ނިންަމއި  އަަވހަކަށް ފެށި، އަދި
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ވަނަ އަހަރަްށ  2021މިލިއަން ުރފިޔާ  716ަހއުސިްނ މަޝްރޫއުތަކަށް ޖުމްލަ  ހަވާލުކުުރން.

  ބަޖެޓުކުެރވިަފިއވާނެ.

 

 ،މެންބަުރން ިއއްޒަތްތެރި ،ަރއީސް އިއްޒަތްތެރި

 

ދާިއރާތައް ލާަމރުކަޒީ އުސޫލުން ހިްނގުމުެގ ާގނޫނަށް ވާނީ ބޮޑެިތ ވަނަ އަަހރު ިއާދރީ  2019

މާލީ ފުުދްނތެރިކަން އިތުރުކޮްށ  ،ކައުންސިލްތައް ާބރުެވރިކުރުަވއި ،އިސްލާހުތަކެއް ގެެނވި

ލާަމރުކަޒީ ާގޫނނާ ެއްއގޮތްވާ ގޮތުެގ  ،ަވނަ އަަހރު 2020ކޮށްދީަފއި. ިމގޮތުން ފަހިދިނުމުގެ މަގު 

ފަަހރަށް ކައުންސިލްތަކަށް "ބްލޮކް ގްރާްނޓް" ުނވަތަ ހިލޭ އެހީ ދެވިަފިއ.  މަތިން ފުރަތަމަ

 5ޑޮމެްސޓިކް ެރވެިނއުގެ މިގޮތަށް ކައުންސިލްތަަކށް ދޭ ހިލޭ އެީހގެ ުޖމްލަ މިންަވރަކީ 

 ގޮުތގައި  ކުލީގެ ތަންތަުނން ފަުރފަދަ ފަޅާއި ރަށްރަށާއި، ބިމާއި،، އިތުރުން އިންސައްަތއިގެ 

 މުނިސިޕަލް ޯފރުކޮށްދޭ ިއންސައްތަ. ީމެގ އިތުުރްނ، ަކއުންސިލްތަކުން 40އާމްަދީނގެ  ލިބޭ

ަވނަ  2021ލިބޭނެ. ިމގޮތުން  ަކުއންސިލްތަކަށް އާމްަދނީ ލިބޭ  ގޮުތގައި  ގެ  ފީ ޚިދުމަތްތަކުގެ

ބިިލއަން ރުފިޔާ ދިނުމަށް ވާީނ  1.2އަހަރު ަކއުންސިލްތަކަށް ބްލޮކް ގްާރންުޓގެ ޮގތުގައި 

 ހަޅާފަިއ.ހުށަ

 

 އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރން،
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ވަނަ ައހަުރގެ ބަޖެޓަީކ ޖަޒީރާ ެމނިފެސްޯޓެގ މަިއ ޕްރޮްގރާމްތަްއ  2021ޖުމުލަކޮށް 

ރައްިޔތުންނާއި ސީދާ ގުޅުްނހުރި މަޝްރޫއުަތއް ުކރިއަށް ެގންދިއުާމއި، ، ހާސިލުކުރުމާއި

ސިންދަފާތުކޮށް ވިލުްނވެރިކަން އިތުުރކުރުމާއި ސަރަަހއްީދ އިޤްތިސާދު އަލުން އާާރސްތުކޮށް 

ވަނަ އަަހުރގެ ބަޖެޓު މި ޭމރުމުން  2021ތަރައްީޤއަށް ކުރާ ޭހދަ ުކރިއަށް ގެންާދނެ ބަެޖޓެްއ. 

އަދި ފިސްކަލް ޕޮލިސީ މެދުވެރިކޮށް އިޤްިތސާދު ނެގެެހއްޓުމަްށ  ،ހިންަގން މުހިއްުމވާ ސަަބބަކީ

މި ަވގުތު މަޑުަޖއްސާލުމަކީ ބުއްިދވެރިކަމަކަށް ނުުވން. އަދި މި ަވގުތަކީ  ކުރަމުންދާ މަަސއްކަތް

ތިމާވެއްޓާ ަރއްެޓހި ޕަބްިލކް އިްނވެސްޓްަމންޓް މެުދވެރިކޮށް ިދވެހި ވިޔަފާރިަތކާއި ަރއްޔިތުންނަްށ 

 އެހީތެިރވެ، އިޤްތިސާުދަގއި ަފއިސާ ދަުއުރވާނޭ ަމގު ހޯަދއިދޭންެޖހޭ ަވގުަތށްވުން. 

 

 އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރން،

 

ނޑު މި ބަަލއިލަނީ   ވަނަ އަަހރު ލިބޭނެކަމަށް ލަފާުކާރ އާމްދަީނއަށް. 2021ދެން އަުޅގަ

 

 ދައުލަތަށް ލިބޭނެކަމަށް ގޮތުަގއި އެހީގެ ިހލޭ އާމްދަނީާއއި ޖުމްލަ އަހަރު ވަނަ 2021

ްއގައި ަދއުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީާއ ގޮތެ ާއންމުއީ މި. ުރފިޔާ ބިލިއަން 17.8 ލަފާކުެރވެނީ

ވަނަ ައހަުރ  2020އަޅައިބަާލއިުރ ަވރަށް ޮބޑުތަން ުކޑަ ައދަދެްއ. ނަމަވެސް ިމ ހިނގާ 

އާްމދަނީ އަނުބާރ އިންސައްތަ އިތުރު އަދަެދއް.  21ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުެރވޭ އާމްދަީނއަށްވުެރ 

 ގަިއ.  2023ްނނާެނކަމަށް ބެލެވެނީ ހަމައަށް އަ ކޮވިުޑގެ ކުިރން ހުިރ ިމންަވރާ
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ނޑު ބައިތަކަށް ބަލާިއރު،2021  ުރފިޔާ  ބިލިއަން 9.8 ގޮތުަގއި ޓެކުުހގެ ގެ އާމްދަނީގެ މަިއގަ

 ބިލިައން  5.8 ލަފާުކރެެވނީ ލިބޭނެކަމަށް ގޮތްޮގތުން ޫނން ޓެކްސް ދިއަ. ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުެރވޭ

 . ލަފާކުެރވޭ  ލިބޭނެަކމަށްވެސް ރުފިޔާ ބިލިއަން 2.2 ގޮތުަގއި އެހީގެ ިހލޭ ،އިތުުރން ީމގެ. ރުފިޔާ

 

އާމްދަނީ އިތުރުުކރުމަށާއި ސިޔާސަތުތަކަށް ބަދަލު ގެަނއުުމގެ ގޮތުން އަްނނަ ައހަރު އާމްަދނީެގ 

ބައެއް ސިޔާސަތުތަކަށް ބަދަލު ގެްނނަން ޭރިވފަިއވޭ. މިގޮތުން މިާހރު ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީުހަގިއާވ 

ރވިސް ޗާޖް އަދި ެއއަރޕޯޓް ިޑވެލޮޕްމަންޓް ފީއަށް ބަަދލު ގެަނއުމުގެ ިބްލ އެައރޕޯޓް ސަ

ފާސްެވ، އަްނނަ އަަހރުެގ މެދުތެރެއިން ފެިށގެން ތަންފީޒުކުރެޭވނެކަމަށް ލަފާކޮށްފަިއވާެނ. އަިދ 

ރިއަލް އެސްޭޓޓް ޓޫރިަޒމް ފުޅާކޮށް، މި ސިނާއަތުން އާމްދަނީ ޯހދުމަށް ބެލިފަިއވާނެ. އަިދ 

ރިޒޯޓްަތއް ތަަރއްޤީކުރުމަށް ހުުޅވާލުމަށް ޭރވިަފިއވޭ.  ގެ ެއންމެ އުތުރާިއ ދެކުނުން އާރާއްޖޭ 

ޓެލެކޮްމ އޮަޕރޭަޓރަކަށް ލައިސަންްސ  ކްޓްރަމް ޗާެޖއް ނެގުމަާށއި އާއެންސީ ސްޕެ އަދި ފްރިކު 

އްކާފަިއވާ ދިނުމަށް ހުޅުވާލުމަށް ޭރިވފަިއވޭ. ައދި ރާއްޭޖގެ ރަްށތަކުގެ ބިން، ވަކިން ާޚްއސަކޮށް ހި

 ވިއްކުމަށް ހުުޅވާެލވޭނެ. އަދި ލެޫގން ލޭްނޑް  ނަށްން އާންމު ބިންތަކުގެ ވަކި އިންަސއްތައެްއ،

ބިމެޭކ  އްވެސް ފަޅުތަރަށްރަށުގެ  ވަކި އުސޫލުތަކެްއގެ ތެެރއިން، ކޮންސެޕްޓެެެއް ތަާއރަްފކޮށް

 ހަދައި  އެްއގޮތަށް ތަރަްއޤީކުުރމަށް ހުޅުވާެލވޭނެ. ީމގެ އިތުރުްނ ޕާކިންގ ސްލޮޓްތައް

ކުއްޔަށްދިނުމާިއ ކޮންެޖޝަން ޗާޖެްއ ތަާއރަުފކުރުމަށްވެސް ޭރިވފަިއވޭ. މިގޮތުްނ އާމްަދީނ 
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މަްށ ބިިލއަން ރުފިޔާ ހޯޭދނެކަ 1.2އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުން ައންނަ އަހަރު 

 އަންދާޒާކޮށްަފއިާވނެ.  

 

 މެންބަުރން، ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އިއްޒަތްތެރި

 

ނޑު ުކރިްނވެސް ފާަހގަކުރިަފދައިްނ،  ވަނަ އަަހރަށް ަދއުލަތަށް އާމްދަނީ އާިއ  2021އަޅުގަ

ބިލިއަްނ ުރފިޔާ. އަިދ ޚަރަުދ ާވނެ ކަމަށް  17.8ހިލޭއެީހގެ ގޮތުަގއި ލިޭބނެކަމަށް ލަފާކުަރނީ 

 15.5ވަނަ އަހަރަށް ހުަށހަޅާ ބަޖެޓަކީ  2021ބިލިައން ރުފިޔާ. އެހެންކަުމން،  33.3ބެލެވެނީ 

 23.4ބިލިއަން ރުފިާޔއިން ެޑިފސިޓް ބަޖެެޓއް. ިމއީ އުެފއްދުންތެރިކަުމގެ ނިސްަބތުން ބަލާިއރު 

 އިންސައްތަ.

 

އިަގނޑު ހަމަެއކަނި ަފރާތަށްވުމުްނ، މަ  ތެރިވާތް ހަރަކާ މި ހާލަުތގައި  ސަރުކާރަކީ ިއޤްތިސާދުަގއި

ރާއްޭޖގެ އިޤްތިސާދުެގ މައި އިންޖީނުކަަމށްވާ ޕްރަިއވެޓް ސެކްޓަރު އަނބުާރ 

ހިނަގިއގަންަނންދެްނ ަކއުންަޓރސިކްލިކަލް ފިްސކަލް ޕޮލިސީއެއް ިހންަގންޖެހޭ. ވިޔަާފރިތަކަށް 

ބިސީތަކަށް އެހީތެިރވެ، ހާުލގަިއ އެހީތެިރވެ، ވިޔަފާރިަތްއ ކުރިއަރާނެ ަމގު ހޯދަިއދޭންޖެހޭ. ގޭ 

މިހާ ބޮޑު ޑެފިސިްޓ ބަޖެޓެއް ހިްނގަްނ ޖެހުނަ ނުދީ ހިެފހެްއޭޓނެ ގޮތްތައް ހޯދަންޖެޭހ. 

ނުޑން މައްޗަށް އެރޭޯތ  ޖެހިފަިއވަީނ ާރއްޖޭެގ ިއޤްތިސާދު އިތުރަށް ގޯްސވިޔަ ނުީދ މި ައިޑގަ

 މަސައްކަތްކުރުމަށް.
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އިސް ހުއްެޓނީ ަފއިނޭންސް ލިޭބނެޯތ ސުވާުލގެ ޖަވާބު އަ  ވޭބަޖެޓު ތަންފީޒުކުރެޭވނެތޯ ކުރެމި 

ކުރެވޭ ުސވާލުަގއި. ިމ ބަޖެޓާއި ފަިއނޭންިސންގ ޕްލޭން އެކުލަވާާލފަިއވަނީ ަސރުކާުރެގ 

ނޑު ސިޔާސަތުތަކާއި ަފއިޭނންސިްނގ ހޯުދމަށް މިހާތަނަށް ކުރެވި މަ ަފއިވާ މަަސއްކަތްތަކުެގ އިގަ

 . މައްޗަށް

 

ޭނންްސގެ ޮބޑުބަެއއް ހޯދުމަށް ޭރވިަފއިަވނީ ާރއްޖެިއން ޭބރުން. ީމގެ ޭބނުމަކީ ބަޖެޓަށް ހޯދާ ފައި

ނޑުގެ ތެޭރގަިއެވސް ރާއްޖޭގެ ރަސްީމ  ބޭރު ފައިސާ ވަންނަ މިްނވަރު މަދުެވަފއިވާީތ، މި އަިޑގަ

 ރިޒާވް ިހފެެހއްޓުމަށް ެއހީތެރިވުާމއި، ިދވެހި ރުިފޔާގެ ައގުިހފެެހއްޓުމަށް އެހީތެިރވުން. 

 

މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަުރގެ ސުކޫކެއް ިވއްުކމަށް ވަނީ ޭރވިަފއި.  300މިގޮތުން ައންނަ އަހަރު 

މިއީ އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން ފޮރ ދަ ިޑވެލޮޕްަމންޓް ޮއފް ދަ ޕްރަިއވެޓް ސެކްޓަރ )ައއި.ސީ.ޑީ( 

ވެްސ ްއ މިހާރު މި ކަުމގެ ެއްގީރމަންޓެ އް.ސުކޫކެއާ ގުިޅގެްނ ިވއްކުމަށް ހަމަޖެހިަފއިާވ 

ީމގެ އިތުރުްނ ިއޮނވެިޓވް ފަިއނޭންސިްނގ ގެ ގޮތުަގއި ގްީރްނ  އެަފރާތާއެކު ވަީނ ހެދިަފއި.

މިލިައން  100ްނޑުން ބޮންެޑއް ނުވަަތ ބްލޫ ޮބންެޑއް ވިއްކުމަށް މަަސއްކަތްކުރެޭވނެ. ިމ ބޮ 

ައުގވާީމ ލްސައްކަތްކުރެވޭނެ. އަދި ދޭދޭ ޤައުމުތަކުްނނާއި ބަިއނަލަރު ޯހދޭތޯ މައެމެރިކާ ޑޮ

އަދި ިމނޫނަސް މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ހޯދުމަށް ރޭިވަފއިޭވ.  150ޔާތައް މެދުެވރިކޮށް ޖަމިއް
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 އުމުތަކާއެުކ ަފއިނޭންްސ ހޯދުުމގެ ބައިނަްލއަްޤވާމީ ޖަިމްއޔާތަކާއި ރަހުމަތްތެިރ ޤަ

 ވިަފއިަވނީތަކެއް ަވނީ ކުރެިވފައި. މި މަސައްަކތްތައް މި ަވގުތަށް ަމޑުޖައްސާލެ މަސައްކަތް

މިދިޔަ ައހަުރގެ ބަެޖޓުގެ ެތރެއިްނ ދުނިޔޭގެ މާކެޓުަތއް ަރނގަޅު ަވންދެްނ. މިގޮުތން ޖަޕާނާއެކު 

 ސަމުރާީއ ބޮންުޑ ފާަހގަކޮށްލަން.  ފެށިމަސައްކަތް

 

ނެްޓ  ރޭގެ މާކެޓަށް ްޓރެޜަރީ ބިާލއި ބޮްނުޑ ވިއްކަިއގެންމީގެ އިތުުރން ރާއްޭޖެގ އެތެ

މިީއ  ބިލިއަން ރުފިޔާެގ ފައިސާ އިތުރަށް ހޯދުަމށް ރޭވިަފއިޭވ. 3.7 ފަިއނޭންސިްނގ ގޮުތގައި 

ކުރީ އަަހރު ތަކުގެ ޑޮެމސްޓިކް މާކެޓުގެ ެނޓް ަފއިނޭންިސންގ ގޮުތގައި ހޯދި އަދަދަްށވުރެ ކުަޑ 

 އަދަދެްއ. 

 

ެގ މީގެ އިތުރުްނ، ވިޔަފާިރތަކުގައި ސަރުާކރުެގ ިހްއސާކުޑަކޮށް ޕްރަިއވެަޓއިޒްކުރުމަކީ ސަރުކާރު 

އް. ީމގެ ބޭނުމަކީ ކުންފުނިތަކަކީ ހިްނގުން ރަނގަޅު އަދި ަފއިދާ ެނރޭ ކުންފުނިތަކަކަްށ އަމާޒެ

ހެދުން. ަސރުކާރު ިހްއސާވާ ކުްނފުނިތަކުެގ ތެރެއިްނ ދައުލަތަށް އެްނމެ ބޮޑު ިޑވިެޑންެޑްއ 

 ސްޓޮކް ދައްކަމުން ައންނަީނވެްސ ޕްރައިެވޓް ސެކްޓަުރެގ ހިއްސާ އޮންނަ ކުްނފުނިތަކާއި 

މާކެޓުަގއި ލިސްޓުކުެރިވަފއިވާ ކުންުފނިތައް. ެއހެްނކަމުން ވަކި އުސޫލެްއގެ ދަށުން، މި ދިމާލަްށ 

ކުންފުނިަތއް ަފއްސިޔަކުރުމަކީ މުސްތަގުބަލަށް ުމހިއްމުކަމެްއ. އަިދ އެކި ދިރާސާ ރިޕޯޓްތަުކެގ 

ޓިޖިކް ޕާޓްަނރުން ރިކޮމެންޑޭަޝނެްއ. ެއެހންކަމުން ކުްނފުނިަތއް ލިސްޓުކުރުމާިއ، ސްްޓރެ 
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ހޯދުމާއި، ޕްަރއިެވޓައިްޒކުރުމުގެ މަަސއްކަތް ަފށައިގަތުމުެގ ޕްލޭންތަްއ ބަޖެުޓގަިއ ހިމެޭނ. 

 ވަނަ އަހަރު ިލބޭނެކަމަށް ލަާފކޮށްފައިާވނެ.  2021މިލިައން ުރފިޔާ  462.6މިގޮތުން 

 

 އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ިއއްޒަތްތެރި މެމްބަރުްނ، 

 

ތިސާދީ ހަރަކާތްތަްއ ުހއްުޓނަނުދީ ހިަފހަްއޓަްނީވ ަވގުތު. ިމ ވަގުުތ ޤްމި ަވގުތަކީ އި

އިގްތިސާުދގައި އެންެމ މުހިއްމު ރޯެލއް ކުެޅވޭީނ ސަރުކާރަށް، ފިސްކަލް ޕޮލިސީގެ ތެރެިއން. 

ނޑުން ައރަިއގަތުމަށް ކުަރންޖެހޭ ކޮންމެ ކަމެްއ  އިގްތިސާީދ ކުރިެއރުން އަވަސްކޮށް، މި ައޑިގަ

 ދޭން އޮތް ފަުރާވގެއިޤްތިސާދު މެނޭްޖކުރުމަށްޓަކައި މި ަވގުތު ެނ. ނަަމވެސް ސަރުކާރުން ކުރާ

ވަނަ އަަހރު ނިމޭިއރު ާރއްޭޖގެ  2021ސައިޑް އިފެކްޓަކީ ަދަރނި މައްޗަށް ދިުއން. ިމޮގތުން 

 124.8ިނސްބަތުން  ީޖޑީޕީގެބިލިއަން ރުފިޔާއަށް ައރާނެކަމަށް ބެލެވޭ. މިއީ  82.8 ދަރަނި

  އިންސައްތަ.

 

ެމދުރާސްތާަގއި މި ވަގުތު ަދރަނި ަމއްޗަށް ދިޔަ ނަމަވެސް، މެދުާރސްތާގައި ދަަރނި ކުޑަުކެރވޭނެ. 

އިތުރުކުރަންެޖހޭ. ީޖޑީޕީ މިހާރު ދަށަށްާދ ޖީީޑޕީ ދަރަނި 'ސަސްެޓއިނަބަލް' މަގަށް ގެްނނަްނ، 

 2021. ވަނަައަހރު 'ްގރޯތް ޕާތް' އަކަށް ދާންޖެހޭ 2021ދިޔުން ހުްއޓުމަކަށް ެގނެސް، 
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ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ނޮމިނަލް ޖީ.ީޑ.ޕީ ކުރިއަރާ މިްނވަުރ  ވަަނއަހަރު ބަެޖުޓގެ އަާމޒަކީ މިއީ.

 ދަރަނި ަމއްޗަށް ދާ މިްނވަރަްށވުރެ މަީތގައި ެބެހއްޓުްނ. 

 

 ،އިްނސައްތަ ިއން ދަށްވެ  29.3ގޮތާއި ޚިާލފަށް ޖީޑޕީ  ރިހެދި އަންދާޒާކު  އިޮކވިްޑއާ ވެސް ނަމަ

ުއފެއްުދންތެރިކަމުގެ ނިސްބަުތން  ،އާމްދަނީ ދަްށވުމާއި ގުިޅގެން އިތުރު ދަަރނި ަނަގންޖެހުމުން 

ދަަރނި މެނޭޖްކޮށް ެބލެހެއްޓުމަށް ގިަނގުަނ  . އެެހންކަުމންއިދަރަީނގެ މިްނވަރު މިަވނީ އިތުުރވެފަ 

ުރެވސް ދަނީ ކުރަމުން. މިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއަށް އޮތް ގިނަ އަހަރުތަުކގައި ކުރަން ޖެހޭެނ.

މިކަމުގައި ސަރުކާުރން ދަނީ ތަޖްރިބާކާުރންގެ ަލފާާއއި އިރުާޝދު ބޭނުްނކުރަމުން. މިކަމުަގިއ 

މި އިއްޒަތްތެރި މަޖުިލހުގެ ަލފާވެސް ބޭނުްނކުރަމުން ގެންާދނަން. ދަރަީނގެ ނިސްަބްތ 

ވި ަމގަށް ގެަނއުމަށް 'ފިސްކަްލ ދެމެހެއްެޓނިވި މަގަށް ެގނައުމަކީ ކުަރންޖެހޭ ކަެމއް. ދެިމހެްއޓެނި 

ކަމަުރ ވަގުތު ބުއްިދެވރިކަމެއް ނޫން. މި ުނަވތަ ކަމަރު ބާރުކުރުމަކީ ކޮންސޮލިޑޭޝަން'

ެގ  19-ކޮިވޑް އޤްތިސާދީ ތަޖުރިބާކާރުްނ ދެކޭ ގޮތުގައި  ރިަކވަީރއަށް ަފހު. ބާރުކުރަްނާވނީ

ދިގުދެމިެގންާދ ައހަރުތަަކކަށް ިމއީ  ަގނޑުމެންތަދުމަޑުކަމަކީ ކުރު މުއްަދތުގެ މައްސަލަެއއް. އަޅު

ސަރުކާުރެގ ސިޔާސަތުތައް ބައްަޓން ކުެރވިަފއިާވނީ ިމ  މައްސަލައަކަށް ހަަދއިެގން ުނވާނެ.

 ހާލަތުން ައވަހަށް ައރަިއގަނެ އިޤްތިސާދު އަުލން އާރާސްތުކުރުމަށް.

 

ނޑުމެްނގެ އަމާަޒކީ ލޯނު ނެގުުމގައި ޮކންސެޝަނަލް ލޯނު ނެ  ގުން. އަދި މިކަމަށް އަޅުގަ

 20-ކްރެޑިަޓރސް ކޮންފަރެންެސއް ޭބއްވުުމގެ މަސައްކަތްތަްއ ދަނީކުރަމުން. ޖީ ،ފޯކަސްކޮށް
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ނޑުމެން މިާހރު މި ވަީނ ބައިެވިރވެަފއި. ިމ ޝިސަސްޕެންޝަން ިއނި ޑެޓް އޭިޓްވގައި އަޅުގަ

ންވެްސ ވަނަައހަރު އިުތރަށް ކުރިއަށް ގެންާދނެ. މީގެ އިތުރު  2021ސަސްޕެންޝަން 

 ތަޖްރިބާކާރުްނގެ އެހީާއެއކު ގިނަ ކަންަތއްތަކެއް ކުރުމަށް ރޭިވފަިއވޭ. 

 

 އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ިއއްޒަތްތެރި މެމްބަރުްނ، 

 

ރާއްޭޖގެ ދަރަނި ަމއްަޗށް ދިއުމާއި އިޤްތިސާީދ ކުރިމަގާމެދު ހިރާސްަތކެއް ހުރިކަން ެއއީ 

ށް އެކަިނ ދިމާިވ ކަމެއް ޫނން. ިމީއ ދެބަސްެވވޭކަމެއް ނޫން. ނަމަވެސް ިމއީ ރާްއޖެއަ

ަވނައަަހރު ފާސްކުރި ބަެޖްޓގަިއ  2020ގެ ުކރިން 19-ސިޔާސަތުގައި ުހރި ގޯެހއް ޫނން. ކޮިވޑް

ރުުމގެ ޕްލޭން މެދު ރާސްތާގައި ުއފެއްުދންތެރިކަމުގެ ިނސްބަތުން ދަރަނި ުކޑަކު

އަދި ްޓރާންސްޕޭރަންީސގަިއ  ދަރަނި ރިކޯޑްކުރުާމއި ހަމައެާއއެކުއަިދ  .ފާަހގަކޮށްފަިއވާނެ 

ާރއްޖޭެގ ިއގްތިސާދާ ެބހޭގޮުތްނ  ން ފާަހގަކޮށްލެވޭ ުކރިެއރުްނތައް މި ަސރުކާރުްނ ޯހދާފަިއވާކަ

ގަޅަށް އެަބއެނޭގ ނމިިއން ރަ . ަގއި ފާަހަގކުރަމުންދޭނެޭރ ރިޕޯޓްތަކުއެކި ަފރާތްތަކުން 

ނޑުމެްނގެ ސިާޔސަތު އާ ގުޅިެގްނ  19-ކޮވިޑް  އަދި  ގަުޅ މަގުަގއިކަްނ.ނހުރީ ރަ ތައް އަޅުގަ

 ކައުންޓަރސިކްލިކަްލ ފިސްކަލް ސިޔާސަތެއް ގެންގުޅުމަީކވެސް އިޤްތިސާދު ނެެގހެްއޓުމަށް 

 އިޤްތިސާދަށް އެންމެ ަފިއދާހުރި ގޮތް.
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 އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ިއއްޒަތްތެރި މެމްބަރުްނ، 

 

އާ އެކު ދިމާވި އިޤްތިސާދީ ޝޮކާއެކު، ދުނިޭޔގެ  19-އެނގިަވޑަިއަގންަނވާނޭ ަފދައިްނ، ކޮިވޑް

ކްރެޑިޓް ރޭޓިްނގ ވަރަށް ިގނަ ަގއުމުތަކުެގ ކްރެޑިޓް ރޭޓިްނގ ވަީނ ދަށްކޮށްފައި. ެއގޮތުްނ، 

 ވެސް  އެޖެންސީތަކުން ވަީނ މި ައހަުރގެ ތެޭރގަިއ ާރއްޖޭެގ ކްެރިޑޓް ޭރޓިްނގ

ގެ ހާލަާތ ގުިޅގެްނ ާރއްޖޭެގ 19-ކުރިްނ ފާަހގަކުިރހެްނ، ޮކވިޑް   ޑްކޮށްަފއި.ޑަުއންްގރޭ

އިޤްތިސާދަށް ކޮށްފައިވާ އަސަރު ބޮުޑ. އެެހންކަމާއެކު ރާއްޭޖގެ ުއފެއްުދްނތެރިކަމާއި ނޮމިނަްލ 

. ޖީޑީޕީ ަވނީ ދަްށވެަފއި. އިޤްތިސާދު ެނގެެހއްޓުމަށް ކުރާ މަސައްކަުތގައި ަދރަނި ވަނީ ޮބޑުެވފައި 

ނަމަވެސް، ިދވެހި ސަުރކާރުން ދަރަނި އަދާކުާރނެ. ދަަރނި އަދާކުރުމަްށޓަކައި ކުރަން ޖެޭހ 

ޕްލޭންތައް ވަނީ ކޮށްަފއި. އަދި ަދރަނި ެމނޭޖްކުރެޭވނެކަމުގެ އިތުބާރުވެސް އެބައޮްތ. 

ތުގައި އެކި ފަާރތްތަކަށް މި ހާލަ ދަަރްނނާއި ަދރަނި އަދާކުރުުމގެ ޤާބިލުކަމާމެދު ނަމަވެްސ،އެހެން 

ނޑުެމން އެްޑރެސްކުރާނީ ހާލަުތ އިތުރަްށ  ސުވާލު ުއފެދޭެނ. އެ ަފދަ ކަންޮބޑުުވންތަކަށް ައޅުގަ

މި ާހލަތުން އަަރއިގަތުމަށް ގޯސްުނވާނޭެހން ވިްސުނންތެރިކަމާއެުކގައިކަން ަޔޤީންކޮށް އަުރވަްނ. 

  އެންމެްނގެ އެްއބާރުލުން ބޭނުްނވާކަން މި ފުރުަސތުގައި ފާަހގަކުރަްނ.

 

 އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރން،
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ވަނަ ުދވަހު މި ސަރުކާރު ވެިރކަމަށް ހަވާލުީވިއުރ  17ވަނަ އަހަުރގެ ނޮވެމްަބރ  2018

ައހަރު ތެޭރގަިއ ބަޖެްޓ ތެރޭން ަހއްލު ޯހދުމަްށ  2ޤައުމަށް ދިާމވެަފއިާވ ިގނަ މައްސަލަތަކަށް 

ވަނަ އަަހރު ނިމިެގްނ  2020ފަިއ. ެއެހން ނަަމވެސް ގިނަ ގުަނ މަސައްކަތްތަކެއް ާވނީ ކުެރވި 

ނަޑއެޅި ވަރަށް ިގނަ ކަންަތްއތަކެއް ެއގޮތަށް ެބހެްއޓުަމށްފަހު ބަެޖޓް މުިޅން މިދަނީ  ބަެޖޓްަގއި ކަ

 އެހެން ދިާމއަކަށް މިސްާރބު ބަދަލު ކުަރން ޖެހުުނ އަހަެރްއގެ ގޮުތގަިއ.

 

އާ އެކު ދިާމވި ޮބޑު  19-ވަުމން މި ދަނީ ޮކވިޑް މިހާރު ބަްއޓަން  ރާއްޭޖގެ ފިސްކަލް ސިާޔސަތު

ްނ އަސަރު ުކޑަކުރުމަށާއި، ިމހާލަތު ން އެކި ަފރާތްތަކަށް ކޮށްފަިއވާއިޤްތިސާދީ ޝޮކު

އާ ގުޅިެގން އެކަށަައޅާ އިޤްތިސާދީ އަދި  19-ޮކވިޑް ނަމަވެްސ، އަަރއިގަތުުމގެ މައްޗަްށ. 

ކުން ނިންމާެލވޭނެ ސިޔާސަތެއް ޫނން. މި ސިޔާސަތުތަކުގެ ފިސްކަލް ސިޔާސަތަކީ ކުރު މުްއދަތަ

ދަަރނީެގ  ާރއްޖޭގެ ބައިތައް މެދު އަދި ދިުގާރސްތާގަިއވެސް ކުިރއަށް ގެންަދންޖެހޭެނ. ިމގޮތުްނ، 

ނޑުތައް ދެމެހެ  ނޑުތަކަށް ެގންނަން މަސައްކަތްކުަރން ޖެހޭެނ. މިންގަ ަދއުލަތުެގ އްެޓނިވި މިްނގަ

ިއޤްތިސާދު ްމދަނީން ދެކޮޅު ޖެއްސޭ ގޮތަށް ބައްަޓން ކުރަން ޖެހޭނެ. ޚަރަދުތައް ކުޑަކޮށް އާ

ސިންދަފާތުކޮށް އިތުުރ ސިނާއަތްތައް ުއފަްއދަން މަސައްކަތްކުރަްނ ޖެހޭނެ. ާރއްޖޭެގ 

މަންފާ ލިޭބނެ މަގުތައް ހޯަދްނ ވަސީލަތްތައް ހެޔޮގޮުތގަިއ ބޭނުން ިހފަިއ، ެއއިްނ އިޤްތިސާދީ 

ށާއި ފިސްކަލް ރިޒާވެްއ ތުމަްށފަހު، ފަހަށް ރައްކާުކރުމަުމން އަަރއިގަމި ތަދުމަޑުކަ ޖެހޭނެ.

އުެފއްދުމަށް ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހޭެނ.  ައދި ދެން އަންނަ މި ފަދަ ތަދުަމުޑކަމަކަށް ފުރިހަމައަްށ 
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ޖުމުލަކޮށް، މި ވަގުތު އަޅާ ފިަޔވަޅުތަކާ ގުޅުންުހރި އެެހްނ  .ްނނަން ޖެހޭނެއޮ އްޔާރުެވފައިތަ

  ުކރިއަްށ ގެންަދންޖެހޭނެަކން ާފަހގަކޮށްލަން.ސިޔާސަތުތައް މެދު އަިދ ދިގުރާސްާތގައި 

 

ނޑުމެން މި ަވގުތުވެސް މަސައްކަތްކުރަންާވނީ ަވސީލަތްތަކާއި މާލީ ެއއާއެުކ،  ހަމަ އަުޅގަ

ކުާރ ހާލަތަށް ބަލައިެގން. ަދއުލަތުގެ ަޚރަދު އެފިަޝންޓްކޮށް، އިސްާރފު ަމދުކުރަން ޖެޭހ. 

ކޮންމެ ޚަރަދަކީ ޭއގެ ަނތީޖާ ހެޔޮ ގޮތުގައި ރަްއޔިތުންނަށް ސީދާ ފޯރާެނ ޚަރަދަކަށް ވާންެޖޭހ. 

ކުރާ ޚަރަދަކަްށ ތަުރތީބުކުރެިވ، ިއގުތިސާދާއި އާމްދަނީ ތަންދޭ މިްނވަަރކުން ަތއްވެސް އަދި ޚަރަދު

މި އުސޫލުްނ ދަުއލަތުގެ ހުރިހާ ޮއފީހަުކންެވސް ބަޖެޓު ތަންފީޒުކުރުުމގަިއ، ވުމާއެުކ،  ހަދަންޖެހޭ.

ލިޭބނެކަމާމެދު  މަޖިލީހުގެ އެއްބާރުުލްނވެސް މި ކަމުގައިމަސައްކަތްކުރެްއވުމަށް ދަންަނވަން. ައދި 

 ޝައްކެއް ނުުކރަން. 

 

 އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރން،

 

މި ހުށަހެޅި ބަެޖޓަކީ ސަރުކާރުެގ ެއންމެ މުިހއްމު އަމާޒުތަކާިއ ާރއްޭޖގެ އިޤްތިސާދީ ހާލަތު 

ނޑުެމންނަށް ަފއިޭނންސްކުރެޭވނެ މަށް ސިޔާސަތު ރޭިވފަިއވާ ބަޖެޓެ އުޖާލާކުރު އެންެމ އް. ައޅުގަ

ބޮޑަކަށް ިމ ބަޖެުޓަގއި ިއޤްތިސާދީ އަމާޒުތަކާއި ަރއްޔިތުން ޭބނުްނވާ ަކންަކން ހާސިލުކުރުމަށް 

ނުޑގެ އެ މި ދެންނެވި ކަްނކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް  ުދމަކީރޭިވފަިއވާކަން ފާހަގަކޮްށލަން. އަުޅގަ

ރާއްޭޖގެ ިއޤްތިސާުދ  ފާސްކޮށްދެއްުވން. އަދި ހުށަހަޅާފަިއވާ ބަޖެޓު މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީުހން
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އަލުން ާއރާސްތުކޮށް، ސިންދަފާތުކޮށް، ވިލުްނެވރިކަން އިތުރުުކރުމަށާިއ، ރާއްޭޖގެ އިޤްތިސާދީ 

ިއ ސަރަހައްދީ ތަަރއްީޤ ގެަނއުމަށާއި ސަރުާކރުގެ އެންމެ މުިހއްުމ ދުވެލި ހަުލވިކުރުމަށާ

 ފުރިހަމަ ެއްއބާރުލުން ެދްއވުން. ކުރާ މަސައްކަތުަގއި ިމ މަޖިލީހުގެ  އަމާޒުތަކަށް ވާސިލުވުމަށް 

 

 وبركاته ورحمةهللا عليكم والسالم

 

 

 


