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ާގެާޝީދުޙައްމަދުާނަާ،ާރައީސްާމުތުންގެާމަޖިލީހުގެާރައީސްރައްޔި
ާއައުާއަހަރުގެާމެސެޖު
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ާ

ާތަހުނިޔ ާާާއެދުމ އިާާާހެޔާ ާާއަހަރުެގާާއުާއަދީާާމީލ ވަނ2021ާާާާަާާބޭފުޅުންނަށްާާމެހައިއެން
ާެމވެާ.އަރިސްކުރަ
ާ
 

ާާާާވަނަާއަހަރ2020ާާު ާާކަފ ތުާއަހަރަަވރަށްާތަާާކ ތަރުއަހަާާހެންއީާއެދިޔަމިވެެގން 19ާާ-ކ ިވޑްށެވެ.
ބަލިމަޑު ދިރިއުޅުާާމުެގކަެގާ ާާމުސަބަބުންާ ާާށްހުއްޓުމަކަާާންކަންކަެގ ދަށަށްގ ާާރުވެރިކަންތުފައަެއވެ. ާާާ،ސްިއންތިހ އަށްާ

ާާެގއްލިާާާއ ްމދަނީާާވަޒީފ އ އިާާބަެއްއެގާާިގނަ ާާާާންމީހުާާާގ ތްތިމ ެގާާއަދިާާ،ކ ށްބަންދުާާއްސްކޫލްތަ، ާާޔަދިދޫކ ށްދުނިޔެމި
ާެވ.ނޫނެާބޭނުންވ ނެާއަހަރެއްާކުރަންވަނަާއަހަރަކީާިގނަާމީހުންާހަނދ ނ2020ާާްާާ.އަހަރެކެވެ

ާ
ާ

ާާ ބަްއދަލުނަމަވެސް، އަހަރުާ ެވކްސިނ19ާާް-ޑްާކ ވިާާއުންމީދުތަކަކ އެކުަގެއވެ.ާާކުރަނީމިާާައއުާ ާެގާ
ާާ ާާާާމިާާ،ލިބިހަލުވިކަމ އެކު ާާަވއިރަހުންާއެނުރައްކ ތެރި ާާވެކްސިންާާާއެކުަގެއވެ.ާާދުތަކ ންމީއުާާމުެގސަލ މަތްވ ނެކަްއކ ށް

ާސްާކުރަމެވެާ.ލްތިމާ ާއަޅުަގނޑުާއިޖެހުމަށްާވެކްސިންާާާރައްޔިތުންވެސްާހުރިހ ާށްހަކައަވަާމެއެންާނުހ ލިބު
 
ާާމީ އިތުރުން، އަެގނިމިެގާ ިމދ ާ ރައްޔިތުންެގާާހަރުެގންާ މަސަްއކަތްާމަޖިާާތެރޭަގއިާ ާތައްލީހުެގާ

،ާމުހިންމުާއެގ ތުންާާާހެއެވެ.މަޖެހަތްާހިކަމ މެދުާައޅުަގނޑުާވަރަށްާާފުރިހަމަެގތުާއިާަމސައްކަސްޕީޑާ ާާދިޔަކުރިއަށްާެގން
ފ  މިހ ރުާމަޖިލީާާރަްއޔިތުންެގކުރަމެވެ.ާާހަަގފ ާާވިފަިއވ ކަންސްކުރެާބިލުތަކެއްާ ފުޅ ެވ،ާ މަސައްކަތްތައްާ ހުެގާ

ާާ މަޖިލީހަކީ ޖުމްހޫރައްޔިތުންެގާ ާާދިވެހިރ އްޖޭެގާ ާާނުޤ ނޫރިއްޔ ެގ ާާމ ޔަޙިއަސ ސީ ޒިންމ ދ ކ ސަރުތްކ ށް، ާާއިާވަރުކުރުރުާ
ާާށްދ ރީކ ޖަވ ބު ާާމުާާމީޤައު، ބަހުސްކ ށްހިންމު ކުރިމަަގާާ،މައްސަލަތަކުަގއިާ ޤައުމުެގާ މުހިންމުމިާ ބޭނުންވ ާ ާށްާ

ާކެވެާ.ނަވަނެންމުާުގދައުލަތުެގާމުހިފ ސްކުރަމުންދ ާާއްޤ ނޫނުތަ
ާ
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ާާާާޚ އްޞަކ ށް،ާާއެގ ތުން މަހު ށްާހުޅުުވމަާާލުންއަާާމަށްކަރިރުވެތުފަާާާބޯޑަރުާާރ އްޖޭެގޖުލަިއާ
އުމުތަކަށްާއެހެންާޤަާާ.ހެއެވެތްހަމަޖެަގނޑުާވަރަށްާހިއަޅުމެދުާާމަސައްކަތ ާާރިކުއެކުާާސަރުކ ރ ންާާމަޖިލީހުާާރައްޔިތުންެގ
ާާ ެގާާފަތުރުވެރިކަމުާާާ.ކެވެމެމުވަރަށްާރަނަގޅުާނިންާާކީލުމަޅުވާ ހުާާއަލުންާާމަށްކަރިރުވެތުފަާާބޯޑަރުާާރ އްޖޭެގވުރެާކުރިން

ާފެންނަމުންާާާާންނަށްޅުަގނޑުމެއަާާރުމިހ ރ އިންާާދ އި ެއޭގކުރިމިދާ  ނަތީޖ އެވެ.ާާއެރުމަކީާ ާާބޯޑަރުާާާރ އްޖޭެގާ
ާޑަށްވެސްާނިކަމެތިވ ނެއެެވާ.މ ބ ާމިހ ރަށްވުރެލަތުާާޙ ދުެގާމިއަައޅުަގނޑުމެންެގާނަމަާބޭއްވިާބަންދުކ ށްފައި

ާ
ާާ 19ާާާާ-ކ ިވޑްމީގެއިތުރުން، އިޤްތިޞ ެގާސަބަބުން ދައުދަދިވެހިރ އްޖޭެގާ ާާށ އިާ މ ލިްއޔަތަށްާލަތުެގ

އަސަ ާާރުކުރ ނެާ ދެނެަގތުަމށްޓަކައި ާާާާއ 19ާާ-ކ ވިޑްތައްާ މުއައްސަސ ތަކުއެންާާދައުލަތުެގުގޅިެގން ާާމެހައިާ ކުރ ާން
އެ ހިލޭާ ފައިނޭޚަރަދުތަކ އިާ އ ޑިޓްހީއ އިާ ތަާތައްންޝަލްާ ާާއްޔ ރުކުާ ކަނޑައަމަށް މަޖިލީހުންާ އި،ާާޅަރަްއޔިތުންެގާ

ާާންތުންެގާމަޖިލީހުރައްޔި ާާބުކުރި ކަށްާޓުންާކުރެވޭާޚަރަދުތަބަޖެދައުލަތުެގާާާާުގޅިެގންާާއ 19ާާ-ކ ިވޑްން،ާާމަސައްކަތުރަ
ާވުނެވެާ.ފ ރަވެރިވެާ

ާ
ާާަގނޑުއަޅު އަހަރަާވ2021ާާަާާމީދަކީންއުެގ ާާކީނަާ ާާފ އިތުާ، ާާިވ ސޯާދުވަސްތަބައެއް ޝަލްާކުަގއިާ

ާާވެރިކަމ އިާދެކ ޅުޔާ އަނިާާފަދަފެނިެގންދިޔަާާސީލަތްތަކުންމީޑިއ ެގާވަ ،ާއެކުވެރިކަމ ިއާާޔ ލުތަކަށްާޖ ަގނުދީޚިވެރިކަމުެގ
ާާމ ންއަާާ،ސްކ ށްާންާއިއްބައިވަންތަކައެ ،ާާ މ ދަރ މްތިޙްއިާާމެންނަށްއެންހުރިހ  މ އަކަށްާދަތުރުކުރ ނެާކުރ ާސުލްހަވެރިާ
ާާމެާވުށްރަކައަހަ ާާއަދި،ާކުރިައށްވެ. ާާނުދީަގޖ ާާށްާވުމަބައިބައިއ ތްާއަހަރަކީ، ާާތަާާ،އިޚިޔ ލުާފ ޅުކުރުމ ، ޚިޔ ލުތަކުެގާާފ ތު

ާށްުވމެވެ.ކަންާއިސްކުރ ނެާއަހަރަނުވިސްާކަންކަންާނިންމުމުެގާރ ކ ށްާޝްވަމަކުވެސްާއެފަރ ތްތަކ 
ާ

ާާޙައްދުގެާނޑުެގާސަރަކަާާއިންޑިއ ާާރ އްޖެއ އިދިވެހިާާދ ނީ،ެވސްާެވެގންތްާއަހަރުށްާއ ކުރިއައަދި،ާާ
ާާވެރިކަހަސުލް ވ މީާބައިނަލްއަޤްާާާއަދި،ާާެމވެ.ރަމީދުކުންއުާާމަށްކަށްވ ނެކައަހަރަާާއ ންނ ނެދެމިާާއަމ ންކަންއަމަންމ އި

އަާާާޞަކ ށްއްޚާ ،ާާބައިވެރިން ރަޒަމ ންވީޤައުމުތަކ އިާާވަށްޓެރިާާައޅުަގނޑުމެންެގާ ާރުދަނ ހަާާއެކުހުމަތްތެރިންނ ާ
ާާ.ކަށެވެހަރައަާނެރެވޭކުާތަކެއްމަސައްކަތް

ާ
އި ހަކަތައުޤަާާ،ތުރުންމީެގާ މަުގޗ ޓ އަތ ސިނާ ާާއިެގުމެގާ ހެދިފައިވ ާ ވަރަށްާމެދުާ ައޅުަގނޑުާ މެދުާ

ާާލުގެާތެާާތިމ ވެއްޓަށްާެގއްލުންދޭާއަދިާއަުގބ ޑުާާކުރަމުންދ ރެއެތެށްާމިހ ރުާާދިވެހިރ އްޖެއަާާމީދަކީންއުާާހިތްހަމަޖެހޭާހ ލުާ
ޭއެގތެރެކުއެާާޭގސްާާބ ވ ތްތަކ އި ާާޞ ޤްތިއްޖޭެގާއިބަދަލުަގއިާރާ ާާރުންާހުއްޓ ލުމެވެ.ާ ސ ވ ންވީ،ާާބަރޯާާަވއިއަރުކުރިދު

ިގނަާާަގއިރ އްޖޭ ލިބެއެންމެާ އަކަމަށްވ ާާވަސީލަތްާާއެއްާދުރަތީާާޤުންހުރިާާއިންާ ާާމިއީާާާވެާ.އަށެހަކަތަާާާީވެގާ
މުހިޅިުގާާބަލާ މުސްތަޤުާާއަޅުަގނޑުމެންެގ ކަމަފަިއވ ާ ާާކަށްވ އިރުާންމުާ ވަހަކަތަ، ބޭނުންވ ާާާާސީލަތްތަކ އިިއެގާ ހަކަތަާ

ާންޖެހެއެވެާ.ޝްވަރ ާހޯދަާމަޔ ލ އިާޚިންެގާގ ތެއްަގއިާރަްއޔިތުާބ ޑުާންހ މަކަ،ާމިންވަރ މެދު
ާ

ާާސްާ،ނަމަވެާާނުކުރެވުޒާ އަންދ ާާވައިާރުމަށްާރ ކުާާމެާކަމެއްތަންާކިމީދީންާއުާާއިަގވަނަާއަހަރ2021ާާާު
ކަންތައް ާާމިާ އެންމެ ކަންާާހަފަސޭތަކަކީާ ދ ނެާ ާާތައްތަކެދުވެލީަގއިާ ާާްއ ައޅުަގނޑުމެން ހެއެވެ.ާޖެބޫލުކުރަންޤަނޫންކަންާ
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