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ިއްސަބްސ

ޢުަދުލ ިއނާްޞފިާއ ހަމަޖުެހމިާއ 

އޯގާތިެރ ވިެރކަމެއްގެ ުއނީްމުދގިައ 

ޤިާއުމުކިރ ަސުރކާާރ އުެކ، 

ިމިނވަންކުަމގެ އެއް އަހުަރގެ 

ާރްސތާއެއް، ަރއިްޔުތން ިމ 

ކަޑައުްތުކީރ، ވަަރށް ިގަނ 

ކިާމާޔުބތަކަކިާއ ވަަރށް ިގަނ ުއފާތަކަކާ 

އުެކގައެވެ. އެންމެ ޮބޑު ކިާމާޔބަކީ، 

ަސުރކުާރން ަރއިްޔުތންގެ އަޑު އަހިައ، 

ަރއިްޔުތންގެ ިއޙާްސްސތަކަށް 

ިއްސކަންދެޭނކުަމގެ ަޔީޤންކަން 

ަރއިްޔުތނަްނށް ިލުބމެވެ. އެންމެ ޮބޑު 

ުއފަަލކީ، ިސާޔީސ ުނތަަނވްަސކަން 

ިފަލިއޮގްސ ިއޖިްތމީާޢ ހަމަޖުެހން 

ޤިާއމްވުަމން އަނަްނ ކުަމގެ ިއޙާްސްސ 

ުކެރުވމެވެ.

ަސުރކުާރގެ ުފަރތަމަ އަހުަރ 

ިނިމގެން ާދިއުރ، އުަޅގަނޑަށް ިލބޭ 

އެންމެ ޮބޑު ުއފަަލކީ، ހަމަޖުެހމިާއ 

ުޞލްޙަވިެރކުަމގިައ ަރއިްޔުތން 

ުއޅޭތަން ފުެނމެވެ. ަރއިްޔުތން 

ޤިާއމުްކާރ ވިެރކަމެއްގެ ަސބުަބން، 

އެ ުމޖްތަމަޢަކަށް އަމާންކަމިާއ 

އުެކވިެރކަން ވިެރުވމަށުްވެރ ޮބޑަށް، 

ަރއިްޔުތން އެދެޭނ އެހެން ކަމެއް 

ނޯނާްނެނކަން ަޔީޤެނވެ. ޤުައީމ 

ތަަރއީްޤގެ މްަޝރުޫޢތައް ުކިރއަށް 

ގެނިްދުޔމަށަްޓކިައ، ބުޭނންވާ އެންމެ 

ުމިހނުްމ ކަމަކީވްެސ، ޤުައުމގިައ 

ހަމަޖުެހމިާއ އަމަންއަމާންކަން 

ޤިާއމްވެފިައ ޮއުތމެވެ.

މާތް هللاގެ ވިާގުފޅާއުެކ، އެ މާޙުައުލ 

ާރއްޖޭގިައ ޤިާއުމވެފިައ ޮއުތމާއުެކ، 

ިމފެށޭ ިރއީާސ އަހަަރކީ، ަސުރކުާރގެ 

ވުަޢުދތައް ުފއުްދުމގިައ ވަަރށް ޮބޑު 

ުކިރއުެރމެއް ިލބެޭނ އަހަަރކަށްވެާނ 

ކަމަށް އުަޅގަނޑު ުއނީްމުދުކަރމެވެ. 

ުކިރއަށް ޮއތް 2020 ވަަނ އަހަަރށް 

ަލފާކޮށް، ަރއިްޔުތންގެ މިަޖީލހަށް 

ިމހުާރ ުހަށހަޅާފިައ ޮއތް، 37.5 

ިބިލއަން ުރިފާޔގެ ބަޖަެޓކީ، 

ާރއްޖޭގެ ތީާރުޚގިައވްެސ، ތަަރއީްޤގެ 

މްަޝރުޫޢތަކަށް ިމހާތަަނށް އެންމެ 

ޮބޑު ިއނަްސއްތައެއް ކަނޑައިެޅފިައވާ 

ބަޖެެޓވެ.

ިމ ބަޖުެޓގިައ ިހމޭެނ ިގަނ 

މްަޝރުޫޢތަކެއް ަރށަްރަށށް 

އަމުާޒކޮށްފިައވީަނ، ަޖީޒާރ ާރއްޖޭގެ 

ތަަޞއުްވުރ ވީހާ އަވަހަކަށް 

ޙީަޤޤަތަކަށް ހަަދން ަސުރކުާރން 

ބުޭނންވީާތއެވެ. އިަދ ާލމުަރކީަޒ 

ިނޒުާމ ުފިރހަމުަކުރމަށަްޓކިައ، އަނަްނ 

އަހުަރގެ ބަޖުެޓން “ބޮްލކް ގާްރންޓް”ގެ 

ޮގުތގިައ، ކުައނިްސލްތަކަށް މީާލ 

އެހީތިެރކަން ފުޯރކޮށްދޭން ފުެށުމން، 

ަރއިްޔުތންގެ ުއނީްމުދތަކާ އެއޮްގތަށް 

ަރށަްރށް ތަަރއީްޤވެ ުކިރއަަރިއގެނާްދ 

މަންޒުަރ މާ ަލހެއުްނވެ ފެނަްނން 

ފާަށެނއެވެ. ަރށަްރުށގެ ުމިނިސޕަލް 

ިޚުދމަތްތުަކން ަނގާ ީފތަކިާއ، 

ަރށަްރުށގެ ިބުމ ުކިލ ީސާދ އަެރެށއްގެ 

ކުައނިްސަލށް ިލބެން ފުެށުމން، 

ަރށަްރުށގެ ތަަރއީްޤގެ ުދވިެލ އެތައް 

ުގަނއެއް ހުަލިވވެގެނާްދެނއެވެ.

އުަޅގަނޑުމެން ިއޤިްތާޞީދ 

ުފުދންތިެރކަން ޙިާޞލުްކާރީނ، 

ާރއްޖޭގެ އެއްގަމިާއ ކަނޑުފުަޅގިައ 

ަލއްވާފިައވާ ުމއަްސނިދކަން، 

ނޫ ިއޤިްތާޞުދގެ ތަަޞއުްވަރށް 

އަމުާޒ ިހފިައގެނެްނވެ. ުކިދ އިަދ 

މުެދފަނީްތގެ ިވަޔފިާރތައް ކޮޅަށް 

ަޖހިައީދ، ިއނާްސީނ ވީަސަލތްތައް 

ތަަރއީްޤކޮށްގެނެްނވެ. ުހިރހާ 

ޮގތުަކން ަރއިްޔުތނަްނށް ފާގިަތކަން 

ހަޯދިއިދުނމަކީ، އޯގާތިެރ ަސުރކުާރގެ 

އަމާޒެވެ. ހިަށހޮެޔ ުދޅަހޮެޔ ަރއިްޔތެއް 

ިބާނުކުރމަށަްޓކިައ، ިއޖިްތމީާޢ 

މައަްސަލތަކަށް ާދިއީމ ޙައްލެއް 

ހުޯދމަށް އަމުާޒ ިހފާފިައވީަނ، ފުަޚުރވިެރ 

ޢިާއާލއެއް ިބާނުކުރުމގެ ބުޭނުމގައެވެ.

ޤާނުޫނގެ ުޙކޫމުަތ ަނގަހައަްޓިއ 

ެދމެހެއުްޓމަކީ، ިޑމޮކެްރީސއެއްގެ 

އެންމެ ުމިހނުްމ އާަސްސ 

ކުަމގިައވީ ިހނުދ، ފަނިޑާޔުރގެ 

ިއްޞާލޙްކޮށް ަނޒާހަތްތިެރ ަޝުރީޢ 

ިނޒާމެއް ޤިާއުމުކުރުމގެ މަަސއްކަތް 

ިމހުާރވްެސ ަދީނ ުކިރއެަށވެ. 

ަދުއަލުތގެ ުމއައަްސާސތުަކން 

ވައްކަމިާއ ފާަސަދއިާއ ކަޮރޕަްޝން 

ަނއްތަާލިއ، ހޮެޔވިެރކުަމގެ ިސފަތައް 

އަަށގެނެްނުވމަށް، ިމ ަސުރކުާރގެ 

ުފަރތަމަ ުދވުަހން ފިެށގެން ުކަރުމން 

އަނަްނ މަަސއްކަތްތައް، ުކިރއަށް ޮއތް 

އަހުަރގެ ތެރޭގިައވްެސ ުހއުްޓމެއް ެނިތ 

ުކިރއަށް ާދެނއެވެ. ޚިާރީޖ ުގުޅންތައް 

އުަޅގަނޑުމެން ަދމަހައާްޓީނ، ާރއްޖޭގެ 

ިމިނވަންކަމިާއ ިސާޔަދުތ ުފިރހަމައަށް 

ިޙމަާޔތުްކުރމަށް ިއްސކަން ީދގެން، 

ތަަރއީްޤއަށް އެންމެ ފިައާދުހިރ ޮގތަށް، 

އިަދ ބިައަނލްއަޤްވީާމ ުމޖްތަމުަޢން 

ާރއްޖެ ހަވާާސިވަޔުނީދ، ުހިރހާ 

ޤުައުމތަކާ އުެކވްެސ ގާތް ުގުޅމެއް 

ބާއްވިައގެނެްނވެ. 

11 ޮނވެންބުަރ 2019
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ިމހާތަަނށް ުފިރހަމުަކެރިވ 

އިަދ ުކެރވުެމނާްދ ުމިހނުްމ 

މަަސއްކަތްތަކެަށވެ. ިމޮގުތން ޚިާރީޖ 

ާދިއާރިއން ހާޯދފިައވާ ުކިރއުެރންތަކިާއ، 

ފުަޚުރވިެރ ޢިާއާލއެއް ިބާނުކުރމަށް ނޫ 

ިއޤިްތާޞުދގެ ތެެރިއން ިހންގުަމނާްދ 

ުމިހނުްމ ކަންކަމިާއ، ުޢމާްރީނ ޮގުތން 

ިހންގާ މްަޝރުޫޢތުަކގެ މުަޢލޫމާތިާއ، 

ިތމާވެށާްޓިއ، ފުަތުރވިެރކަމިާއ 

މްަސވިެރކަން އިަދ ުކިޅވާަރިއ 

ިޞއްޙަތިާއ ތުަޢީލީމ ޮރނުގން 

ހިޯދފިައވާ ުކިރއުެރންތަކަށް 

ބަަލިއާލފިައވެާނއެވެ. 

ަޖީޒާރވަންތަކޮށް ާރއްޖެ ިބާނުކުރމަށް 

ުކެރވުެމނާްދ ކަންތައްތަކިާއ، ޢުަދުލ 

ިއނާްސުފގެ ާދިއާރއިާއ، އޯގާތިެރ 

ހޮެޔވިެރކަމެއް ކޮށިްދުނމަށް 

ަސުރކުާރން ުކަރުމނާްދ ުމިހނުްމ 

މަަސއްކަތްތައް ވްެސ ިމ ފުޮތގިައ 

ިހމާަނފިައވެާނ އެވެ. ުފިރހަމަ ިއްސާލީމ 

ޤުައމެއްގެ ޮގުތގިައ ާރއްޖެ ބާއްވިައ 

ފުަޚުރވިެރކަމާއުެކ ިދވިެހނަްނށް އިަމއަްލ 

ވަތުަނގިައ ާދިއމަށް ިތބެވެޭނ ޮގތް 

މާތްهللا ިމންވުަރ ުކަރއްވިާށ އެވެ. 

ޮނވެމްބަރ  17 ,2019 

ގިައ ިދވިެހާރއްޖޭގެ 

ަރީއުސލުްޖމްހިޫރއާްޔކުަމގެ މަޤާމާ، 

ިއބާްރހީމް ުމޙައްމުަދ ާޞިލޙް 

ޙަވުާލވެޑިައގުަތުމގެ ުކިރން، ޤުައުމ 

ޮއީތ ކުަޅ، ބިޯވާލގަނޑެއްގެ ަދުށގައެވެ. 

ުމިޅ ޤުައުމގިައ ޮއީތ ާނމާންކަމިާއ 

ިބުރވިެރކަމެވެ. ިމހެންވެ ިމިދަޔ 

އެއް އަހުަރ ުދވުަހގެ ތެރޭގިައ، 

ަރީއުސލުްޖމްހިޫރއާްޔ އެންމެ ޮބޑު 

ިއްސކަމެއެްދއްވީ ިމިނވަންކަމިާއ 

އުަބުރވިެރކަމާއުެކ ުއޅެވެޭނ  މާޙުައލެއް 

ިދވިެހނަްނށް ހަޯދިއިދުނމެަށވެ. 

ިމޮގުތން، ފިާއުތވިެދަޔ އެއް އަހަަރކީ، 

ގެއިްލފިައވާ އެތައް ޙައުްޤތަކެއް އުަލން 

ހަޯދިއީދ، ުބެނވޭ ބަހުަކން، އީެމހެއްގެ 

ިފުކުރ ބައަްޓން ުކާރ ޮގތުަކން، ުނވަތަ 

ިވްސުނމަށް ގެނަްނ ބަަދަލުކން، 

ފުަރީދ ިމިނވަންކަން ުނގެއްލެޭނ ކުަމގެ 

ަޔީގންކަން ިލިބގެނިްދަޔ ކިާމާޔުބ 

އަހެަރކެވެ. 

ިމފުޮތގިައ ބަަލިއާލފިައ ިމވީަނ ުގިޅފިައވާ 

ޕީާޓތުަކގެ ަސުރކުާރގެ މިެނފްެސޓޯގިައ 

ަރއިްޔުތނަްނށް ވެފިައވާ ވުަޢުދތުަކގިައ 

ަތޢަާރފް 

ަރީއުސލުްޖމްހިޫރއާްޔގެ ޮއީފުހގެ 

ކިޮމުއިނކަޭޝންްސ ޮއީފހަކީ ވަަރށް 

ިޒންމާ ޮބޑު ތެަނކެވެ. ަސުރކާާރިއ 

ޢާނުްމން ގާތްކޮށިްދުނުމގިައ އެންމެ 

ުމިހނުްމ ަދުއެރއް އާަދުކަރންޖެހޭ 

ބަަޔކީ ކިޮމުއިނކަޭޝންްސ 

ޮއީފހެވެ. ަސުރކުާރގެ އިެކކަންކުަމގެ 

މުަޢލޫމުާތތައް ޢާނުްމނަްނށް 

ފުޯރކޮށްދޭން ޖެހީޭނ ތާޒާކަމާއުެކއެވެ. 

ބައެއް ުމިހނުްމ ކަންކަން ޢާނުްމނަްނށް 

އަބުަދވްެސ ހަނާދންކޮށިްދުނުމގިައ 

ެދިމިތބެންޖެހެއެވެ. 

ުމއައަްސާސތުަކންދޭ ިޚުދމަތްތައް 

ފޭަސހަކޮށިްދުނމަކީ ވްެސ ަސުރކުާރން 

ކޮންމެހެން ުކަރންޖެހޭ ކަމެކެވެ.

ަރީއުސލުްޖމްހިޫރއާްޔ ިއބާްރހީމް 

ުމޙައްމުަދ ާޞިލޙް ީމގެ އެއް 

އަހުަރ ުކިރން ޤުައުމ ިހނުްގމާ 

ޙަވުާލވެވަޑިައގެނެްނިވިއުރ، އޭގެ ުކިރން 

ކަން ިހނގާފިައ ޮއީތ ިމެދނެްނިވ 

ކަންކަމާ ުމިޅން ިއިދކޮޅެަށވެ. ިމހެންވެ 

ޙަާލުތ ބަަދުލކޮށް ަޔީޤންކަމެއް 

ިދުނމަށް ކިޮމުއިނކަޭޝންްސ ޮއީފުހން 

އަވްަސ އިަދ ުމިހނުްމ ިފަޔވުަޅތަކެއް 

އަޅަންޖުެހެނވެ.

ފެށުން

ަޙަސން ިއްސާމީޢލް                        

)ެސކެްރަޓީރ، ޮކިމުއިނކަޭޝންްސ(

އުަޅގަނޑު އެންމެ ުފަރތަމަ ވްެސ ބީެލ، 

ޢާނުްމނާްނިއ ީމިޑާޔތަކާއުެކ ުހުޅވާފިައވާ 

ަރުޙމަތްތިެރ ިމިނވަން މާޙުައލެއް 

ޤިާއމުްކުރމެަށވެ. ންޫސވިެރނަްނށް 

ުކިރމިަތވެފިައ ުހިރ ޮގންޖުެހންތައް 

ަނއްތިައުލމެަށވެ. ޢާނުްމނާްނިއ 

ަސުރކުާރ ގާތްކޮށިްދުނމެަށވެ. ިމޮގުތން 

ފިާއުތވިެދަޔ އެއް އަހުަރތެރޭގިައ 

އެއްވްެސ ީމިޑާޔއެއް ތަފުާތުކުރމެއެްނިތ، 

އެންމެން ވްެސ ބަަދިހ ުގުޅމެއް ޤިާއމް 

ުކެރިވފިައވާކަން ފުަޚުރވިެރކަމާއުެކ 

ފާހަގުަކަރމެވެ. 

ތަފުާތ ާދިއާރތުަކން ިމފަަދ ިގަނ 

ުކިރއުެރންތަކެއް ަސުރކުާރން 

ޙިާޞލްކޮށްފިައވެއެވެ. “ިމިނވަންކަމާއުެކ 

1 އަހުަރ” ިމ ފޮތް އުެކަލވިައުލމަށް 

އުަޅގަނޑުމެން ޤްަސުދުކިރ މިައގަނޑު 

ަސބަބަކީ ވްެސ ިމއެވެ. ހަމަޖެހޭ 

ުއފާވިެރ ަޖީޒާރ ިދިރުއުޅމަކަށް 

ވިާސލުްވމަށް، ނޫ ިއޤިްތާޞުދގެ 

ތެެރިއން ަސުރކުާރން ހިޯދ އެންމެ 

ފުަޚުރވިެރ ކިާމާޔީބ އަކީ، ކޮންމެ 

ަރއިްޔތަކަށް ފުަރީދ ިމިނވަންކަން 

ހަޯދިއިދުނމެވެ. ިއޖިްތމީާޢ ހަމަޖުެހމިާއ 

ޢާަދަލުތ ޤިާއމުްކުރމެވެ. ިއޤިްތާޞީދ 

ުފުދންތިެރކަން ުކިރއުެރުވމެވެ. 

ަރއިްޔުތން ބުޭނންވާ ފަަދ އޯގާތިެރ 

ވިެރކަމެއް ކޮށިްދުނމެވެ.

ަރއިްޔުތންގެ ުއނީްމުދތައް 

ޙިާޞލްކޮށިްދުނމަށް ުކަރންޖެހޭ 

ކަންތައްތައް އިަދވްެސ ިގަނުގަނއެވެ. 

ަސުރކުާރގެ ެދވަަނ އަހަަރކަށް 

އުަޅގަނޑުމެން ުކިރމިަތަލީނ ިނިމިދަޔ 

އަހުަރގެ ތުަޖިރބިާއން ިއބަްރތް 

ޙިާޞލުްކަރުމނެްނވެ. ިއުތުރ 

ުކިރއުެރންތަކެއް ޙިާޞލުްކުރމަށް ކަމުަރ 

ބަނެދގެނެްނެވެ. މާތްهللاގެ ވިާގުފޅާއުެކ 

ަރީއްސ ިއބާްރހީމް ުމޙައްމުަދ ާޞިލޙްގެ  

ވިެރކުަމގެ ަދުއުރގެ ެދވަަނ އަހުަރ 

ވެގެނާްދީނ ުފަރތަމަ އަހަަރށުްވެރ 

މޮާބޑުތުަނން ފާގިަތ ކިާމާޔުބ 

އަހަަރކެަށވެ. ިއނިްތޒުާރ ކޮށަްލއްވެާށވެ. 
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މިުހންމު މްަޝރޫޢަުތއް

ފާެނިއ ަނުރަދާމ 

ް ްސކޫލ

ް ިމްސިކތ

ަބނަދުރ

ަކަރނުްޓ

ަމުގ ހުެދން

ުކިޅވުަރ

ޮކންވެނަްޝން 
ެސނަްޓރ 

މްަލ
ުޖ

މްަލ
ުޖ

ަފިއ
ިނިމ

ަފިއ
ިނިމ

ތް 
އްަކ

ަސ
 ަމ

ަމީލ
ަޢ

ީނ 
ށްަދ

ަ ިރަޔ
ުކ

ތް 
އްަކ

ަސ
 ަމ

ަމީލ
ަޢ

ީނ 
ށްަދ

ަ ިރަޔ
ުކ

ްޓް 
ްެރކ

ންޓ
ޮކ

ަފިއ
ެރިވ

ުލުކ
ަހާވ

ްޓް 
ްެރކ

ންޓ
ޮކ

ަފިއ
ެރިވ

ުލުކ
ަހާވ

 ިއުތުރ ަމުޢލާޫމުތ:

 2019 ވަަނ އަހުަރގެ ިމހާތަަނށް 86 ަރެށއްގިައ 114  އުައ މްަޝރުޫޢގެ 

ޢަމީަލ މަަސއްކަތް ުކިރއަށްދޭ

ިމީއ ިމ ަސުރކުާރން ފިާއުތިވ އަހުަރ ތެރޭގިައ ފަށާްޓފިައވާ ފާހަގަކޮށްލެވޭ 

ުމިހނުްމ ބައެއް މްަޝރުޫޢތުަކގެ މުަޢލޫމުާތ

34 4 0 107

34 4 0 107

27 13 15 92

0 26 0 37

0 8 0 9

0 8 0 9 19 15 1 59

0 0 64 64

114ުޖމަްލ 78 80 484



15 14



ް ގަދަ ިދހައެއ

ަރއިްޔުތނާްނ ާގުތން 
ަމަސއަްކތުްކުރން

ާރއްޖަޭގިއ ުފަރަތަމ ަފަހަރށް، 
ިހލޭ ުފަރަތަމ ިޑގީްރައށް ިކެޔުވާމިއ 
ހެނުދުނގެ ާންސާތ ދޭން ފެުށން

ިވހެުއާމ ުގިޅގެން ޮކންމެ ަމނަްމައަކށް 
ް ަހ ަމުހގެ މެަޓރިނީޓ ީލވ

ޮކަރޕަްޝންގެ ަޢަމުލަތއް ާހަމުކާރ 
މީުހނަްނށް ާޤޫނީނ ިޙާމަޔތް ިދުނން

ައންހެުނން ާބުރވެިރުކުރަމށް 
ް ައުގުހިރ ަމަސއަްކތަްތކެއ

ަހަމެޖުހާމިއ ައާމނަްކން ާޤިއުމުކުރން

ެދުފށް ފެނަްނ ޮގަތށް 
ަދުއަލތް ިހނުްގން

ވުޭތވިެދަޔ އެއް އަހުަރގެ ތެރޭގިައ، ަސުރކުާރން 

މަަސއްކަތްކޮށްފިައވީާނ، ަރއިްޔުތންގެ ގާތަށް ޮގްސ، 

ަރއިްޔުތނާްނ މްަޝވާަރކޮށްގެން ިސާޔަސުތތައް ބައަްޓން 

ުކުރމަށް. ިމޮގުތން، ަރީއުސލުްމޖްހިޫރއާްޔ، ާރއްޖޭގެ 

75 ަރަށކަށް ިޒާޔަރތުްކަރއްވިައ، 101 ކުައނިްލަސކާ 

ބައަްދުލުކެރއިްވ.

ިމިހނގާ 2019 ވަަނ އަހުަރގެ ބަޖުެޓގިައ އެންމެ މީަތ 

ިއނަްސއްތައެއް ޚާއަްޞކޮށްފިައވީާނ ތުަޢީލީމ ާދިއާރއަށް. 

ާރއްޖޭގިައ ުފަރތަމަ ފަހަަރށް، ިހލޭ ިޑގީްރއަށް ިކެޔވެޭނ ޮގތް 

ހުެދުމގެ މަަސއްކަތް ފަަށިއ، 2019 ވަަނ އަހުަރގެ ތެރޭގިައ 

އެކިަނވްެސ، 4700 އަށުްވެރ ިގަނ ަދިރވުަރން، ިމ ްސކީމްގެ 

ތެެރިއން ިޑގީްރއަށް ިކަޔވުަމން އެބަދޭ. އިަދ ާރއްޖޭގެ ުހިރހާ 

ްސކޫލެއްގިައ، ަދުއަލުތގެ ޚަަރުދގިައ ހެނުދުނގެ ާންސތާ 

ދޭންވީާނ ފާަށފިައ. ިމ ޕޮްރގާްރމްގެ ަދުށން، 57816 

ަދިރވުަރނަްނށް ހެނުދުނގެ ާންސތާ ފުޯރކޮށެްދުމން ދޭ. އިަދ، 

ަސުރކުާރގެ ުފަރތަމަ އަހުަރގެ ތެރޭގިައ، ްސޓޫޑެންޓް ލުޯނގެ 

ޮގުތގިައ 130 ިމިލއަަނށް ުވެރ ިގަނ ުރިފާޔ ދުޫކެރިވފިައވޭ.

ުތއުްތ ަދިރުފުޅ ުދިނެޔއަށް ުއފަންވާ ުދވްަސވަަރކީ، 

މިައންބަފިައނަްނށް ވަަރށް ާނުޒުކ ުދވްަސވެަރއްކަން 

އުަޅގަނޑުމެން ޤަބުޫލުކަރން. ިމ ުދވްަސވުަރ ޢިާއާލއާ އުެކގިައ 

ިގަނ ވުަގުތ ހަޭދުކުރމަށް ުފުރަޞުތ ފިަހކޮށިްދުނުމގެ ޮގުތން، 

އުަޅގަނޑުމެންވީާނ، ިވހުެއުމން މިައނަްނށް ިލިބދޭ ުޗއީްޓ، 

ހަ މްަސ ުދވަހަށް ިއުތުރކޮށީްދފިައ. ީމގެ ުކިރން، އަނިބީމހާ 

ިވހުެއުމން ިފިރީމހާއަށް އެންމެ ިތން ުދވުަހގެ ުޗއީްޓ ިލުބުނ 

ަނމަވްެސ، ިމ ަސުރކުާރން ިމހުާރ ވީަނ އެ ުމއަްދުތ އެއް މަހަށް 

ިއުތުރކޮށީްދފަ. 

ކަޮރޕަްޝންގެ މައަްސަލތައް ުހަށހަޅެާނ ވެބްޕަޯޓލްއެއް، ިމ 

ަސުރކުާރގެ ުފަރތަމަ 100 ުދވުަހގެ ތެރޭގިައ ޤިާއުމކޮށް، 

ިމ ޕަޯޓލް މުެދވިެރކޮށް ުހަށހިެޅ މައަްސަލތުަކގެ ތެެރިއން، 

92 މައަްސަލއެއް ބަަލިއ، އެނިްޓ-ކަޮރޕަްޝން ކިޮމަޝަނށް 

ވީާނ ފުޮނވާފިައ. އިަދ ކަޮރޕަްޝާނ ެދކޮޅަށް ަރއިްޔުތން 

ިއުތަރށް ބުާރވިެރުކުރމަށް، “ިވްސލްބްލުޯކާރ ފާަރތްތައް 

ަރއްކާތިެރުކުރުމގެ ޤާނުޫނ” ިމ ަސުރކުާރގިައ ވީާނ ުވޖަޫދށް 

ގެެންސފިައ.

ތަފްާސ ިހާސުބތުަކން ަދއްކާ ޮގުތގިައ، ަސުރކުާރތުަކގެ 

ކިެބެނޓް މްަސއިޫލއަްޔުތތުަކގިައ 35 ިއނަްސއްތިައން 

މީަތގެ ިންސބަތަކަށް، އަންހުެނންގެ ބިައވިެރުވން 

ހިާޞލްކޮށްފިައވީަނ އެންމެ 21 ޤުައމުަކން. ަނމަވްެސ  ިމ 

ަސުރކުާރގެ ކިެބެނޓްގެ 35 ިއނަްސއްތައަކީ އަންހުެނންކަން 

ފުަޚުރވިެރކަމާ އުެކ ފާހަގަކޮށަްލން. ީމގެ ިއުތަރށްވްެސ، 

ިއޤިްތާޞީދ އިަދ ިސާޔީސ ޮގުތން އަންހުެނނަްނށް ހަމަހަމަ 

ުފުރަޞުތ ފިަހކޮށިްދުނމަށް، ލޯކަލް ކުައނިްސލްތުަކގެ 

ޮގނޑީގެ 33 ިއނަްސއްތަ އަންހުެނނަްނށް ޚާއަްސުކުރމަށް 

އުަޅގަނޑުމެންވީާނ ޤާނަޫނށް ިއްޞާލޙް ުހަށއަޅާފިައ. 

ާރއްޖޭގެ ތީާރުޚގިައވްެސ ުފަރތަމަ ފަހަަރށް، ުސޕީްރމް ކުޯޓގެ 

ބެންޗަށް އަންހެން ފަނިޑާޔުރން ޢައަްޔނުްކަރއްވާފިައވީަނ، 

ަރީއުސލުްޖމްހިޫރއާްޔ ިއބާްރހީމް ުމޙައްމުަދ ާޞިލޙްގެ 

ިއްސެނންގުެވުމގެ މިަތން ިމ ަސުރކުާރން.

ިމިހނގާ 2019 ވަަނ އަހުަރ، ގޭންގް ވަަޔލެންްސގެ 

ތެެރިއން، ގްަސުދގިައ ީމުހން މުެރުމގެ އެއްވްެސ ޙިާދޘާއެއް 

ުނިހނގާކަން ުއފާަލއުެކ ފާހަގުަކަރން. ވުޭތވިެދަޔ 6 އަހުަރގެ 

ޕިޮލްސ ެރކޯޑްތަކަށް ބާަލިއުރ، އިަނާޔވިެރ ުކށްތައް، އެންމެ 

މުަދން ިހނީގ 2019 ވަަނ އަހުަރ. އިަދ 2018 ވަަނ 

އަހާަރ އަޅިައބާަލިއުރ، ުގރޫޕް މާާރމީާރގެ އަަދުދ 222 ިއން 

110 އަށް ވީަނ މުަދުކެރިވފިައ. އީެއ،  2018 ވަަނ އަހާަރ 

އަޅިައބާަލިއުރ 50 ިއނަްސންތަ ަދށް އަަދެދއް.

ާރއްޖޭގެ ތީާރުޚގިައވްެސ ުފތަަރމަ ފަހަަރށް، 

ަރީއުސލުްޖމްހިޫރއާްޔ އިާއ ަރީއުސލުްޖމްހިޫރއާްޔގެ 

ާނިއުބ، އިަދ ުހިރހާ ވީަޒުރނާްނިއ، ަރީއުސލުްޖމްހިޫރއާްޔގެ 

ޮއީފުހގެ ުހިރހާ ިސާޔީސ ބުޭފުޅންގެ ިއުތުރން، ްސޓޭޓް 

ިމިންސަޓުރނާްނިއ ޑިެޕުއީޓ ިމިންސަޓުރންގެ މީާލ ބާަޔންތައް، 

ަރއިްޔުތނަްނށް ފެނާްނޭނ ޮގތަށް ާޝިއުޢުކީރ ިމ ަސުރކުާރގިައ. 

އިަދ ަދުއަލުތގެ މީާލ ކަންކަން ެދުފށް ފެނަްނ ޮގތަށް 

ހުެދމަށަްޓކިައ، ަދުއަލުތގެ މީާލ ިހާސުބތައް ހުަފތާއުަކ އެއް 

ފަހުަރ ޢާނުްމކޮށް، ަދުއަލުތގެ ަދަރީނގެ މުަޢލޫމާތިާއ، ަސުރކުާރ 

ިޙއާްޞވާ ުކނުްފިނތުަކގެ މީާލ ިހާސުބ ވީާނ ާޝިއުޢުކެރިވފިައ.
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އެއަްފަހުރ ބުޭނނޮްކށަްފިއ 
ުއާކާލ ޕާްލްސިޓކް، ާރއްޖަޭގިއ 

ބުޭނނުްކުރން، 2023 ވަަނ ައަހުރގެ 
ިނަޔަލށް ުހއަްޓިއުލަމށް ުފަރަތަމ 

ިއުޢާލނުްކިރ އެއް ަޤުއުމ

ިއނިްތާޤީލ ަޢާދަލުތ

ަހާލުކވެަފިއާވ ާޚިރީޖ ިސާޔަސުތ 
ަހުރަދާނުކުރން

ުދިނެޔއަށް ުކިރމިަތވެފިައވާ މުޫސމަށް އަނަްނ ޭނެދވޭ ބަަދުލތަކިާއ 

ިތމާވީެށގެ މައަްސަލތަކަށް ޙައްލެއް ހުޯދމަށް، ާރއްޖިެއން 

ުކާރ މަަސއްކުަތގިައ، އެއްފަހުަރ ބުޭނންކޮށްފިައ ުއކާާލ ޒުާތގެ 

ޕާްލްސިޓުކ، ާރއްޖޭގިައ ބުޭނން ުކުރން، 2023 ވަަނ އަހުަރގެ 

ިނަޔަލށް އެއްކޮށް ުހއަްޓިއާލެނ ކަމަށް ިމ އަހުަރގެ ެސޕެްޓންބުަރ 

މުަހ ވީާނ ިއުޢާލންކޮށްފިައ. ާރއްޖެއަކީ ިމފަަދިއން ިއުޢާލނުްކިރ 

އިޭޝާޔގެ ުފަރތަމަ ޤުައުމ.

ިއނާްސުފގެ މަގަށް ާރއްޖެ ގެނިްދުޔުމގެ ވުަޢުދގެ ތެެރިއން، 

“މާަރާލފިައވާ ީމުހނާްނިއ، ގެއުްލވާާލފިައވާ ީމުހންގެ މައަްސަލތައް 

ތުަޙީޤުޤުކާރ ކިޮމަޝން” އިާއ “ޕެްރިޒޑެނަްޝލް ކިޮމަޝން ޮއން 

ކަޮރޕަްޝން އެންޑް އެެސޓް ިރކަވީަރ” ވީަނ، ިމ ވިެރކުަމގެ 

ުފަރތަމަ ުދވުަހގިައ އުެކަލވަާލިއފިައ. އިަދ ިސާޔީސ ޮގުތނާްނިއ 

ުނޙައުްޤން ވީަޒފިާއން ވިަކކޮށްފިައވާ ީމުހނަްނށް ިއނާްޞުފ 

ހަޯދިއިދުނމަށް އުެކަލވިައިލ “ޕެްރިޒޑެނަްޝލް އެކަްޝން ކިޮމީޓ” 

ިއން، ިމއަހުަރގެ ެސޕެްޓންބުަރގެ ިނަޔަލށް، 119 ީމހަކަށް ވީަނ 

ވީަޒފާ ިއޢަާދކޮށީްދފިައ. ޤާނީޫނ ތަަރހިައގެ ތެެރިއން، ިއނިްތޤީާލ 

ިއނާްޞުފ ފުޯރކޮށިްދުނމަށަްޓކިައ، ިއނިްތޤީާލ ިއނާްޞުފގެ ިބލް 

އުަޅގަނޑުމެންވީާނ އުެކަލވިައާލފިައ.

ިމ ަސުރކުާރގެ ުފަރތަމަ ުދވުަހން ފިެށގެން ޚިާރީޖ ުގުޅންތައް 

ބަަދިހކޮށް، ިގަނ ޤުައުމތަކާ އުެކ ގާތް ުގުޅންތަކެއް ުއފައަްދން 

ވީަނ މަަސއްކަތް ފާަށފިައ. ހަތް އަހުަރގެ މުެދކެނޑުމަކަށް ފުަހ، 

ާރއްޖޭގެ ަރީއަސުކ އ.ދ.ގިައ ވީަނ ތަޤީްރުރ ުކަރއްވާފިައ. ބުޭރގެ 

ބައެއް ޤުައުމތަކަށް ުކެރއިްވ 10 ަދުތުރުފޅިާއ، ދޭދޭ ޤުައުމތަކާ 

އުެކ ބޭއްވިެވ ބައަްދުލުވންތުަކގެ ަނީތާޖއެއްގެ ޮގުތން، ިމވިެރކުަމގެ 

ުފަރތަމަ އަހުަރގެ ތެރޭގިައ، ބުޭރގެ އެހީގެ ޮގުތގިައ 3.2 ިބިލއަން 

ުރިފާޔ ިލިބފިައވޭ. 
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20

ނޫ ިއޤިްތާޞދު

“ނޫ ިއޤިްތާޞުދ”ގެ ަތަޞއުްވަރކީ ުޢމާްރީނ ަތަރއީްޤައށް 

ުކާރ ހަޭދ ުކޑުަނކޮށް، ިމހުާރ ިހނަގުމނާްދ މްަޝރުޫޢަތއް 

ައވަހަށް ިނންމިައ، ުއފެއުްދންތިެރކަން ުކިރައށް ޖެއޭްސެނ، 

ިއޤިްތާޞީދ ައުއ މްަޝރުޫޢަތކަށް ވްެސ ާޖަގިދުނން”

- ަރއުީސލުްޖމްހިޫރއާްޔ - 
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ިދވިެހާރއްޖެއަކީ ޖުޯގަރީފ ޮގުތން 22 އަތުޮޅގެ 

މައްޗަށް ުއފިެދފިައވާ 1200 އެއްހާ ުކިދ ަޖީޒާރ 

ަރށްތަކެއްގެ މައްޗަށް އުެކލިެވފިައވާ، ޤުައމެކެވެ. 

ީމގެތެެރިއން ީމުހން ިދިރުއޅީެނ ގާތްގަނޑަކަށް 

200 އެއްހާ ަރުށގައެވެ. ާރއްޖޭގެ ަސަރޙައުްދގެ 

99 ިއނަްސއްތައަކީ ކަނޑިާއ ފުަޅ ިހމޭެނ ިހިކފްަސ 

ނޫން ަސަރޙައެްދވެ. އެހެންކުަމން، ޒަމުާނއުްސެރ 

ުމިޅ ޤުައުމގެ ިއޤިްތާޞާދިއ، ޤުައީމ ުފުދންތިެރކުަމގެ 

ުދޅަހޮެޔކަން ބަރާޯސވެފިައވީަނ ިމަރށްތުަކގެ 

ވެށާްޓިއ ަރށްތުަކގެ ވަަށިއގެންވާ ކަނޑުފުަޅގެ 

ުދޅަހޮެޔކަމިާއ ުމއަްސނިދކުަމގެ މައްޗެަށވެ. ިދވިެހ 

ިއޤިްތާޞުދގެ އެންމެ ުމިހނުްމ ތަނުބތައް ކަމަށްވާ، 

ފުަތުރވިެރކަމިާއ މްަސވިެރކުަމގެ ިސާނޢަތަކީ 

ވްެސ، ިދވިެހ ކަނޑުތަކާަށިއ އެ ކަނޑުތަކާ ުގިޅފިައވާ 

ފުަރތަކިާއ ފުަޅތުަކގެ ިދުރންތުަކގެ ިއުތުރން، ިމ ަޖީޒާރ 

ަރށްތުަކގެ ޮގނޑޮުދށްތުަކގެ މައްޗަށް ުނހުަނ ޮބޑަށް 

ބަރާޯސވާ ެދ ިސާނޢަތެވެ.

ިމ ިސާނޢަތްތުަކން ީސާދ ޮގުތން ިލބޭ އާމަްދީނގެ 

ަނފާ ހަމަހަމަކަމާއުެކ ުހިރހާ ަރއިްޔުތނަްނށް 

ފަޯރުމން ުނާދކަން، އީެއ އެންމެނަްނށްވްެސ އެނގޭ 

ހީަޤޤުަތގަތެކެވެ. ިމ ަސުރކުާރން ޤަބުޫލުކާރ ޮގުތގިައ، 

ޤުައުމގެ ިއޤިްތާޞީދ ތަަރއީްޤގެ ފިައާދ ުހިރހާ 

އެންމަެނށްވްެސ ހަމަހަމަ ޮގތެއްގިައ ބިެހގެނާްދން 

ޖެހެއެވެ. އިަދ ވިަކން ޚާއަްޞކޮށް، ުމުޖތަމުަޢގެ އެންމެ 

ާނުޒުކ ިގނިްތ ތުަކގިައ ިހމޭެނ ީމުހނަްނށްވްެސ، 

ިމެދނެްނިވ ިއޤިްތާޞީދ ތަަރއީްޤގެ ުފުދންތިެރކުަމގެ 

ފިައާދ، ތަފުާތ ުކުރމެއް ެނިތ ފުޯރކޮށްދޭން ޖެހެޭނއެވެ.

ަޤުއުމގެ ިއޤިްތާޞީދ 
ަތަރއީްޤަގިއ ުހިރާހ 

ަފނިްތއެއްގެ، 
ުހިރާހ ފެންވެަރއްގެ 

ިވަޔާފިރަތއް 
ާޝިމުލ ުކުރަމކީ 
ިމަސުރާކުރން 

ވަަރށް 
ިއްސަކމެއްދަޭކން 

ަކމެކެވެ.

ޤައުމުގެ ިއޤިްތާޞީދ ތަަރއީްޤަގިއ ހިުރހާ 

ފަްނިތއެއްގެ، ހިުރހާ ފްެނަވރެއްގެ ިވަޔފިާރތައް 

ާޝިމލު ކުުރަމީކ، ިމ ަސުރކުާރްނ ަވަރށް 

ިއްސަކްނދޭ ަކމެކެވެ. ިމގޮތްުނ، ާރއްޖޭގެ ކިުދ 

ައިދ މެދުފަްނީތގެ ިވަޔފިާރތައް ކިުރއުެރވަުމށް 

ާޚއަްޞ ަސާމލަުކމެއް ީދގްެނ އެފަަދ ިވަޔފިާރތައް 

ިއތުުރކޮށް ތަަރއީްޤކޮށް ކިުރއުެރވަުމީކ، ިމަސުރކުާރްނ 

ަވަރށް ބަޮޑށް ައާމޒު ިހފާފަިއވާ ަކމެކެވެ. ީމގެ 

އްެނމެ ބޮޑު ަސަބަބީކ ިއޤިުތާޞދެއް ހަލިުވަކާމއެކު 

ކިުރައަރިއާދީނ، ައިދ ޤައުމުގެ ިއޤިްތާޞދުގެ ަނފާ 

ިގަނ ަބަޔަކށް ިލިބގްެނާދީނ، ިމދްެނެނިވ ގޮތަށް 

ކިުދ ައިދ މެދުފަްނީތގެ ިވަޔފިާރތައް ދެމެހެއްޓިެނިވ 

ގޮތެއަްގިއ ކިުރައުރަވިއ ތަަރއީްޤ ކޮށްގްެނ ަކމަުގިއ، 

ިމަސުރކުާރްނ ޤަބޫލުކޮށް އަެކްނ ަބަލިއަގްނާނީތއެވެ. 

ިމ ަސުރކުާރގެ ނޫ ިއޤިްތާޞުދގެ ަދުށން ިއޤިްތާޞީދ 

ތަަރއީްޤއާއުެކ އާަސީސ ިޚުދމަތްތަކިާއ، ވީަޒފާއިާއ، 

ިވަޔފީާރގެ ުފުރަޞުތތައް ތަަނވްަސކޮށިްދުނން 

ިހމެެނއެވެ. އިަދ، ަރއިްޔުތންގެ ުފުދންތިެރކަން 

ިއުތުރުކުރމަށް ތަފުާތ ިއޤިްތާޞީދ ޙަަރކާތްތައް 

ިހނުްގމިާއ، އުައ ިސާނޢަތްތައް ތަޢަާރުފކޮށް، 

އެކަންކަން ުކެރވެޭނ މުަގ ފިަހުކުރން ިހމެެނއެވެ. 

ޫނ ިއޤިްތާޞުދ

ު ާޞދ
ޤްިތ
ޫ ިއ
ނ

ު ާޞދ
ޤްިތ
ޫ ިއ
ނ
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ިވަޔފާިރ

ައަލށް ުއފެުދުނ 
ވަީޒާފ

ައަލށް ަރިޖްސަޓީރ 
ުކެރުވުނ ިވަޔާފިރ

89824120

ިބޑުތަުކގެ ތެެރިއން 2.5  ިމިލަޔން 
ުރިފާޔއަށުްވެރ ަދުށގެ ޢަަދުދތަުކގެ 

ިބޑުތައް ުކިދ ިވަޔފާިރތަކަށް 
ޚާއަްޞުކުރން

ިބޒަްންސ ެސންަޓުރތަކެއް ޤާިއމްކޮށް 
ކޮންަސލަްޓންީސ ިދުނން 

ހއ. ިދއްދޫ، ށ. ުފަނދޫ، ބ. އަޭދުފިށ، 
ުފވައުްމަލުކ ިސީޓ، އަިދ ނ. މަަނދޫގަިއ 
ިބޒަްންސ ެސންަޓުރތަކެއް ޤާިއމުްކުރން

ިދވިެހ ުއފެއުްދންތަކަށް ޚާއަްޞ 
ިޑުއީޓ ފީްރ ިފހާަރ، ވާެލާނ 

އެއަރޕޯޓްގަިއ ޤާިއމުްކުރން 

820 ފަާރތަކަށް

ކޮންަސލަްޓންީސ ެދިވފަިއ

އެންމެ ުކިދ، ައިދ މެުދ ަފނީްތގެ ިވަޔާފީރަތއް ުކިރައަރިއ ަތަރއީްޤުވން ައިދ އެަފަދ 
ިވަޔާފިރަތަކށް ބުޭނނާްވ ާމީލ އެހީެތިރަކން ފޯުރޮކށިްދުނުމގެ ޮގުތން އެްސ.އެމް.ީއ ަފންޑް 

ިޑވެޮލޕަްމންޓް ކަޯޕރަޭޝން )އެްސ.ޑީ.އެފް.ީސ( ގެ ަނުމަގިއ ބޭންކެއް ުއފެއުްދން. 

ަދނުޑވިެރަކން

ިވަޔާފިރ

ޮކންްސޓަްރކަްޝން

ަމްސވިެރަކން

ިއނޮްފރމަޭޝން ެޓކޮްނޮލީޖ

މެުނފެކަްޗިރންގ

ަފުތުރވިެރަކން

ަދުތުރަފުތުރ

ޯލުނގެ ަޢަދުދ )ުރިފާޔ(

ް ޚާއަްޞ ުކެރިވފިައވާ ލޯން ގްރޫޕ
) އަަނހުެނން، ުޒވުާނން،ުނުކޅުެދންތިެރކަން ުހނަްނ ފާަރތްތައް(

ޯލުނ ަޢަދުދ

2,075,000

60,359,126

10,211,000

23,561,237

998,400

12,153,660

69,167,867

8,370,701

186,896,991147 ުޖމަްލ

2

67

5

17

1

13

34

8
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ން ފަތުރުވިެރކަ

ފަުތުރވިެރން ިޒާޔަރތުްކުރން 
1.5 ިމިލައން

90 އާ ގެްސޓްހުައްސ  518 އާ ވީަޒފާ

ުރިފާޔގެ ލުޯނ ދުޫކިރ
96 ިމިލައން

އެނުދ1336

ގެްސޓަްހުއްސ ިވަޔާފިރ

ަރުށފަުތުރވިެރކަން ުކިރއުެރުވުމގެ 
ޮގުތން، islands.mv  ބުޭނންުކަރން 

9 ަރުށގެ  ފުެށން، ިމހާތަަނށް 
މުަޢލޫމާުތ ވީަނ ިމޕަޯޓލްގަިއ ުފިރހަމަ 

ުކެރިވފަިއ

26 ޓިޫރޒަމް ފެއަރ 

13 ރޯޑޯްޝ

32 މާކިެޓން ޙަަރކާތް 

17 ފިެމިލއަަރިއޒަޭޝން ޓިްރޕް 

)ބުޭރގެ ީމިޑއާތަކިާއ ިފލީްމ ތިަރނާްނއުެކ(

“ެރިގުއަލަރިއޒަޭޝން” ޕޮްރގާްރމް - 

14,000 ިބދީޭސން ޤާނީޫނ ިއުމގެ 

ަލިއފް ްސިކލް ެސަޝންްސ  )ޮކެލޖް/ ްސކޫލް ުކިދން(

ކެިރައރ ަގިއޑެންްސ ެސަޝންްސ

ޔޫތް ިއނަްޓރނިްޝޕް ޕޮްރގާްރމް ައިދ ފޯަރމް 

ވަީޒާފގެ ަދފަްތުރ

ވަީޒާފައށް ަތއާްޔުރުކުރން

ިއންާސީނ ވަީސަލތްަތކާިއ 
ވަީޒފާ އަިދ މަިއގްރޭަޝން

ިއންަޓރޭނަޝަނލް ީމިޑއާގަިއ 
ިއްޝިތހާުރުކުރން

މިެރކަލްޗަރ ިއންްސިޓިޓުއޓް 
މިަނަޔުފީށގަިއ ތަަރއީްޤުކުރން

ތެެރއަށް ވެއުްދން

ް ެސލާްޓ ވީގޯގެ ްސޕޮނަްސރިޝޕ
ަލންޑަން ބްަސތުަކގިައ ިއްޝިތހުާރ ޖުެހން 

ިނިމފިައ ުކިރަޔށަްދީނ
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ޑަީސލިްއން ިޑުއީޓ ކަނޑަާލިއ، ިޑުއީޓގެ 
ިއާނަޔތް ިދުނމަށް “ފިަހ ހަކަތަ”  

)މޯބިައލް އެޕިްލކަޭޝން( ތަޢަާރފުްކުރން.

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ަސަރޙައަްދށް ބުޭރގެ 
މްަސބުޯޓތައް ވެަދ މްަސވިެރކަން 

ުކުރމަށް ުޙއަްދ ިދުނން ުހއާްޓުލމަށް ލުޭނ 
މްަސވިެރކުަމގެ ޤަވިާއުދ ިއްޞާލުޙ ުކުރން

66 ފާަރތަކަށް ތަމީްރުނ ޕޮްރގާްރމް،       95  ުއޅަނެދއް ަރިޖްސޓީްރ ކޮށްފިައ

ް 7 ފާަރތަކަށް ބުޭނންވާ އާާލތްތައ

މްަސވިެރނަްނށް ޑަީސލްގެ އުަގ ހޮެޔުކުރން

ުތިތ ބޯވިަދަލމުަހގެ މްަސވިެރކަން

ހާަލުކވުަމނާްދ ފުަރތައް ިއއަާދުކުރން- 

ް ަޕިއލެޓް ޕޮްރގާްރމ

ލުޭނ މްަސވިެރކަން ުހއުްޓުވން

ޏ. ުފވައުްމަލއް - 25 ަޓުނގެ އިައްސޕާްލންޓް

އދ. މިަހބަދޫ - 25 ަޓުނގެ އިައްސޕާްލންޓް

ރ. މަޑުއްވިަރ - 25 ަޓުނގެ އިައްސޕާްލންޓް 

ކ. ގާފުަރ - 25 ަޓުނގެ އިައްސޕާްލންޓް

100 ަޓުނގެ އިައްސޕާްލންޓް

ުރިފާޔގެ ޯލުނ ދޫުކިރ
ް ަދނުޑވެިރ ަނާފ” ޯލން ްސކީމ 23,561,237

2075,000 ުރިފާޔ

މްަސދިޯނފަހުަރގަިއ 
ޮލުނފުެނން މްަސިފިނުކުރމަށް 

ތަޢާަރފްކޮށް ލުޯނ ދުޫކުރން

މްަސދިޯނ އެކުައންޓް ތަޢާަރފުްކުރން

ން ދަނޑުވިެރކަންމަްސވިެރކަ

ަދނޑުވިެރކަން ުކުރމަށް އެތެެރުކެރވޭ 
ތަކިެތން ިއމްޕޯޓް ިޑުއީޓ ކަނޑުާލން

10 ގިޭބީސއެއްގިައ ވީަސަލތްތައް 

ޤިާއުމުކުރން ތަމީްރުނ ިދުނން

މްަސވިެރާޔ ކާޑު ދުޫކުރމިާއ، ބޭންކް 
ް ލުޯނތަކިާއ، ކެްރިޑޓް ްސކީމްތައ

ް ހިައޑޮްރޕިޯނކްްސ ޕޮްރގާްރމ

ިނިމފިައ ުކިރަޔށަްދީނ
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މްަސވިެރކަމިާއ ކަނޑުފަޅުގެ ވީަސަލތަްތއް
އަހަރެންގެ ވާހަކަ

އަހެަރން ިދިރުއޅީެނ ރ. މަޑުއްވީަރގަިއ. 

އަހެަރން ިއނެދގެން ުއޅޭ ުމޙައްމުަދުފޅަކީ 

މްަސވިެރއެއް. އަހުަރމެން ެދމިަފިރންގެ 

5 ުކިދން ިތބޭ. ަދިރން ބުެލމިާއ ގޭތެރޭގެ 

ުހިރހާ ކަމެއް އަހެަރން ބަަލހައާްޓިއުރ، 

ުމޙައްމުަދުފުޅ ެރާޔިއ ުދވުާލ 

ހަޭދުކަރީނ މްަސބުޭނުމގަިއ. އާޭނއަކީ 

ޮބޑު ކަނެްނއަްޔށް ާދ ިމހެއްކުަމން، 

އަހުަރމެން ގާތަށް ަރަށށް އާެދވީެނ 

ހުަފތާއުަކ ެދފަހުަރވުަރ. ިގަނ ވެގެން އެއް 

ުދވްަސ ނޫީނ އެއް ރޭ މަޑުުކުރމަށްފުަހ 

އެަނއްކާވްެސ މަހަށް ުފާރެނ. މްަސ 

ބާަނިއގެން ރޭގަނޑަށް އާެދިވއްޖެއާްޔ، 

އެަނއް ުދވުަހ ފިަތުހ ުފާރެނ މްަސކުޮޅ 

ިކުރވަން ނޫީނ އިައްސ ހަޯދން. އިައްސ 

ެނިތގެން މްަސ ުނިކުރިވގެން ުނއުަގގަިއ 

ިވއްކާާލ ފަހުަރވްެސ މެަދއް ނޫން.

ުމޙައްމުަދުފުޅ ެނުތުމން އެކިަނވިެރކަން 

ިއުޙާސްސ ުކެރުވަންސ، އާޭނ ޮބޑު 

ކަނެްނއަްޔށް ޮގްސގެން ުފދޭ ވެަރއްގެ 

ަރނގަުޅ އާމަްދީނ އެއް ހާޯދ. އެހެންވެ 

އަހުަރމެންގެ ޢާިއާލ ުއޅުެމން އަނަްނީނ 

ުފދޭ ވަަރކަށް ތަަނވުަހގަިއ. އެކަމުަކ ުކިދން 

ވަަރށް ަޝުކވުާކާރެނ ބައްޕަ މުަދން 

ފެނާްނީތ.

ުމޙައްމުަދުފުޅ ތަންކޮޅެއް ިގަނިއން ަރުށގަިއ 

ުހނާްނެނަނމައޭ ބައެއް ފަހުަރ ިހތަށްއާަރ. އެންމެ 

ޮބޑަށް ެދަރވީަނ، ދިޯނ މީަތގަިއ ިނާދީތ، ގަެޔށް 

އާެދވޭ ރޭރޭ ގަިއގަިއ ިރއާްސީތ ުއޅޭވުަރން. ގޭގަިއ 

ުހނަްނ ވުަގުތކުޮޅ  ުކޑުަވުމން އާަރުމކޮށަްލން ވްެސ 

ުމޙައްމުަދުފޅަށް ިލބީެނ ވަަރށް ުކޑަ ވުަގުތކޮޅެއް.

ިއހަށް ުދވުަހ ިއބޫ ިމަރަށށް އިައްސ ެދއިްކ 

ވާހަކިައގަިއ ުބިނ، ިމަރުށގަިއ 25 ަޓުނގެ އިައްސ 

ޕާްލނެްޓއް އަޅަން ުއޅޭ ވާހަކަ. ިމ އިައްސ 

ޕާްލންޓްތައް ާރއްޖޭގަިއ ހާަދފިައވާ، އެހެން 

އިައްސ ޕާްލންޓްތަކާ ިޚާލފަށް ކުައނިްސލްގެ 

ބުެލުމގެ ަދުށން ިހންގާ ވާހަކަވްެސ ކީ އަޑު އިެހން.

ިމަރުށގަިއ އިައްސ ޕާްލންޓް އަޅިައިފއާްޔ، 

އަހުަރމެންގެ ޢާިއާލ ހަމަ ަޔީޤުނންވްެސ، ވަަރށް 

ުއފާވެާނ. މްަސިކުރވަން ާދނެްދންވްެސ މްަސކުޮޅ 

ަރއްކުާކާރެނ އިައްސ ިލބެނާްޏ ކަމާކަންފާަށ 

އިައްސ ހަޯދން އަޅާ އެއް ަދުތުރ މުަދވީތާ. 

އެވުަގުތކުޮޅ ޢާިއާލއާއުެކ ހަޭދުކެރުވަންސ ަލއްކަ 

ުއފާވިެރއެއުްނ.
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ިމަރށުގިައ އިައްސ ޕްލާންޓް 

އަޅިައިފއްޔާ، އަހަރުމެންގެ ޢިާއލާ 

ހަމަ ަޔީޤނުންވްެސ ވަަރށް އުފާވާނެ. 

މްަސކރުވަން ދާންދެންވްެސ، މްަސކޮޅު 

ަރއްކާކުރާނެ އިައްސ ިލބެންޏާ 

ކަމާކަންފަށާ އިައްސ ހޯދަން އަޅާ 

އެއް ދަތުރު މަދީުވތާ. އެވަގުތުކޮޅު 

ޢިާއލާއާއެކު ހޭދަކުރެވަުންސ ަލއްކަ 

އުފާވިެރއެއްނު.
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އަހެަރނަްނކީ މުެދ ުއުމުރގެ ހުަރ ީމހެއް. 

ުކޑިައުރ ވީަނ މިައންބަފިައން ިނާޔވެފިައ. 

ުއޅޮެބޑުވާންޖެުހީނ އެކަންޏޭ ުބނަްޏްސ 

ޮދގަކަށް ުނވެާނ. ިދިރުއުޅމަށް އާމަްދީނ 

ހަޯދން މަަސއްކަތް ފީެށ އިެހާސުބން. އުޭރ 

އަހެަރންގެ ުއުމުރން ވީާނ 10 ވަަރކަށް އަހުަރ. 

އަހެަރންގެ ުމިޅ ޢާިއާލއަކީވްެސ، ުކެރުހންތިެރން 

ިގަނ، އަތްތިެރ މަަސއްކަތުްކަރން ަދނަްނ 

ބައެއް ުއޅޭ ޢާިއާލއެއް. އެންމެ ޅުަދވުަހން 

ފިެށގެން ިމހާތަަނށް ވްެސ އަހެަރން 

އާމަްދީނ ހަޯދުމން އަނަްނީނ ުކެރުހމިާއ، 

ހަމަޖެިހަލިއގެން ުއޅެލެވޭވެަރއުްނވޭ. އްަސުލ 

އަހެަރންގެ ުހވަފަެނކީ ަރުށފުަތުރވިެރކަން 

ުފޅާވާ ިމ ުދވްަސވުަރ، ކޮންމެވްެސ ަރެށއްގަިއ 

ގްެސުޓނަްނށް ުސވިޭނއަރ ިވއްކާ ޮޝޕެއް 

ުހުޅުވން. އެކަމުަކ އެކަން ުކުރމަށް ބުޭނންވާ 

ފިައާސއެއް އަހެަރން އަތުަކ ެނތް.

“އެހެން ުހއާްޓ އެއުްދވަހުަކ ަރއެްޓއަްސކާއެކީ 

ަސިއތަށެްޓއް ބަޯލން ިއނެދ ެދއިްކ ވާހަކައުަކން 

އެނުގީނ، ަސުރކުާރން ުކިދ އިަދ މުެދ ފަނީްތގެ 

ިވަޔފިާރތައް ުކިރއުަރވަން ލުޯނ ދުޫކާރ ވާހަކަ. 

ީޓާޝރޓް ޕިްރނިްޓންގއާިއ، ގްެސުޓނަްނށް 

އަމުާޒކޮށްގެން، ތަފުާތ އިެކ ުކިދ ުކިދ ުސވިެނއަރ 

ތައާްޔުރުކުރމިާއ އަތްތިެރ މަަސއްކަތްކޮށްގެން. 

އަހެަރންގެ އިަމއަްލ ގެއެއް މާލޭގަިއ ުހރޭ. 

ަނމަވްެސ ުކޑަ ިބންކޮޅެއް. އަހެަރން އަބުަދވްެސ 

ުއޅެން ޖެހީެނ ުކއަްޔށް. އެހެންވެ ިލބޭ 

އާމަްދީނން ގޭގެ ޚަަރުދތައް ހަމަ ަޖއާްސފިައ 

ެދން ޮއނަްނ އެއްޗަުކން ިވަޔފިާރ ިއުތަރށް ުފޅާ 

ުކެރވެޭނ ޮގތެއް ުނވޭ. އަބުަދވްެސ ިލބޭ އެއްޗެއް 

ރޯލްކޮށަްލ ކޮށާްލ ިމ ުހނަްނން ޖެހީެނ. ިމ ފުަހން 

ކިުދ އިަދ މެދު ފަނީްތގެ ިވަޔފިާރ
އަހަރެންގެ ވާހަކަ

ެދން އަވްަސވެގަީތ ީމ ިކިހެނއްވާ ކަމެއްތޯ ބަަލން. 

ބާަލިލިއުރ ިމީއ އްެސ.ޑީ.އެފް.ީސ މުެދވިެރކޮށް 

ދުޫކާރ ލުޯނތަކެއް.”

ލުޯނގެ ޮގުތގަިއ ިގަނވެގެން 5,000,000 

ުރިފާޔ ދުޫކާރިއުރ، ިއނަްޓެރްސޓްގެ ޮގުތގަިއ 

އަހަަރުކ ަދއްކަންޖެހީެނ %4 ިއން ފިެށގެން. 

އިަދ ގްރްޭސ ުމއަްދުތގެ ޮގުތގަިއ ދުޫކާރިއުރ 1 

އަހުަރ ާލފިައ، ލުޯނ އަނުބާރ ެދއުްކމަށް 10 

އަހުަރ ިލބޭ.

އަހަނަްނށް ިމއުަދ ވީަނ އެ ލުޯނ ިލިބފިައ. ިމހުާރ 

ިމ މަަސއްކަތުްކަރީނ، އޯޑަރ ކޮށްފިައ ުހިރ 

މިެޝންތަކިާއ އެހިެނހެން އާާލތްތަކިާއ އިަދ ރޯ 

މީެޓިރއަލްްސ ގެެނވޭތޯ. އަހެަރންގެ މަަސއްކަތް 

އުޭރން ަރނގަޅަށް ުކިރއަށް ގެނެްދވެޭނ. 

އެއްފަހާަރ ިގަނ ުއފެއުްދންތަކެއް ިނންމިައލެވެޭނ. 

އިަދ ިލބޭ އާމަްދީނ ިއުތުރކޮށް، ތަންކޮޅެއް 

ްސޓޭބަލްކޮށް ިދިރުއޅެލެވެޭނ. އަހެަރންގެ 

ަރއެްޓއަްސކާ ުގިޅގެން، މުާފީށގަިއ ިދވިެހ 

ުއފެއުްދންތަކެއް ުއފައާްދ ިފހަާރއެއް ުހުޅުވމަށް 

ިމހުާރ ިމ އަނަްނީނ މަަސއްކަތުްކަރުމން. ިމކަން 

ަރނގަޅަށް ގެނެްދވެޭނ ކަމާމުެދ ވަަރށް ޮބޑު 

ުއނީްމެދއް އެބޮައތް.

“ުކިދ އިަދ މުެދ ފަނީްތގެ ިވަޔފިާރތަކަކީ 

ޙީަޤޤަުތގަިއ ޤަުއުމ ިހނގަިއގަުތުމގަިއ ވަަރށް 

ުމިހނުްމ ރޯލެއް ުކޅޭ އެއްޗެއް. ިމ ަސުރކަާރށް 

އެކަން ުމިހނުްމ ުވމަކީ، އަހެަރމެންގެ 

ަނީސުބ. ިވަޔފިާރ ފަަށން ުނވަތަ ިވަޔފިާރ 

ުފޅާ ުކަރން ިވްސާނ ކޮންމެ ީމހަކަށްވްެސ 

ިމފަަދ ުފުރަޞުތތުަކގެ ބުޭނން ިހުފމަށް 

ަނޭސހަތްތިެރވަން.” 
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ކިުދ އިަދ މެދު ފަނީްތގެ 

ިވަޔފިާރަތކީަކ ޙީަޤޤަތުގިައ 

ޤައުމު ިހނގިައގަތުމުގިައ ވަަރށް 

މިުހންމު ރޯލެއް ކުޅޭ ަބއެއް. 

ިމ ަސރުކަާރށް ކަމާބެހޭ 

ިއދާރަާތކަށް އެކަން މިުހންމު 

ވުމީަކ އަހަރެމެންގެ ަނީސބު.



46

އޯގާތިެރ ަސރުކާރު

“ަސުރާކުރން ފުޯރކޮށްދޭ ިޚުދމަތަްތުކަގިއ ަރއިްޔުތންގެ 

މުެދަގިއ ހަމަހަމަ ުއޫޞުލ ާޤިއުމުކުރމަކީ، ިމ ަސުރާކުރގެ އެންމެ 

ިއްސ އެއް ިސާޔަސުތ. އެގުޮތން މެާލއެކޭ އެއް ައގެއަްގިއ، 

ާރއްޖޭގެ ުހިރހާ ަރެށއަްގިއވްެސ، އެޕީްރލް މުަހން ފިެށގެން 

ކާޑުގެ ައުގ ހޮެޔވެގެނާްދެނ. އުޭރން މެާލާއ އެއް ައގެއަްގިއ ުހިރާހ 

ަރަށުކންވްެސ ކާޑުގެ ާބވަތަްތއް ަގނަްނން ިލބެޭނ”

- ަރީއުސލުްޖމްހިޫރއާްޔ - 
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އޯާގެތިރ ަސުރާކުރ

އެއްވްެސ ެދީމހަކީ، ިދިރުއުޅުމގެ ޙަާލުތ 

ތަންދޭ ޮގުތން ހަމަހަމަ ުފުރަޞުތތަކެއް ޮއތް 

ެދީމހަކަށް ުނވާެދެނއެވެ. ިމޮގުތން، ޤުައމަށް 

ިލބޭ ުކިރއުެރންތުަކގެ ފިޮނީމުރކަން އިެކ 

ީމުހނަްނށް ފަޯރީނ، އިެކ ިމންވަަރެށވެ. ޙީަޤީޤ 

ތަަރއީްޤއަށް ވިާސުލވާން ބުޭނނަްނމަ، ުހިރހާ 

ަރއިްޔުތނަްނށް ހަމަހަމަ ޮގުތގިައ، ަދުއަލުތން 

ވިަކން ޚާއަްޞ އެހީތަކެއް ފުޯރކޮށްދޭންޖެހެއެވެ. 

މިައންބަފިައންގެ ިއޤިްތާޞީދ ޙަާލތިާއ، 

ކިެރފުޯރންތިެރކަނުްހިރޮގުތގެ ަސބުަބން އެއްވްެސ 

ިދވިެހ ަދިރަޔކަށް، ހަމަހަމަކަންމީަތ އަޅާލެވޭ 

ުކުލުނވިެރ ިނޒާމެއް ކަަށވުަރުނވެ ޮއވެގެން 

ުނވެާނއެވެ.

ަސުރކުާރގެ އަމާޒަކީ ިމ ފަަރުގ ަނއްތުާލމެވެ. 

ާރއްޖޭގިައ ިދިރުއޅޭ ކޮންމެ ީމހަކީ، 

ގުަރބަގީަތއުްސެރ ެނިތިދުއމަށް ާދނެްދން 

ިއުޖިތމީާޢ ަރއްކާތިެރ ިނޒުާމގެ ިހާޔ ަދުށގިައ 

ެދިމުހނާްނޭނ ީމހެއްކަން ކަަށވުަރުކުރމެވެ. ިމޮގުތން 

ަސުރކުާރން އަނަްނީނ ިމފަަދ ފާަރތްތަކަށް 

އެހީތިެރކަން ފުޯރކޮށީްދ، އެއްކޮޅަށް ބުަރވެފިައވާ 

ިއޤިްތާޞުދގެ ިތަލފަތް އެއްވުަރުކުރމަށް 

މަަސއްކަތުްކަރުމނެްނވެ. 

އޯގާތިެރ ަސުރކެާރއްގެ އެންމެ އެެދިވގެންވާ 

ަނީތާޖއަކީ ަރއިްޔުތނަްނށް އަޅުާލން ކުަމގިައވެ، 

ތަަރއީްޤވާން ާޖގޮައތް ުމުޖތަމަޢެއް ުއފިެދ ފެޯދން 

ފާަށީނ އުޭރނެްނވެ.

އާަސީސ ިޚުދމަތްތައް ިދުނުމގައާްޔިއ، ތުަޢީލމީާއ، 

ިޞއްޙީ ފުަރވާ ިދުނުމގިައ، އިަދ ުމިހނުްމ 

ިއންފާްރްސޓަްރކްޗަރ ޤިާއުމުކުރުމގިައ ުހިރ 

ފަަރުގތައް ަނއްތިައަލިއ، ީމުހންގެ މުެދގިައ 

އާމަްދީނއިާއ، ިމލިްކއާްޔުތގެ ފަަރުގ ިއުތުރވުަމން 

ިދުއން ުކޑުަކުރމަށަްޓކިައ، ަސުރކުާރން ުކަރުމން 

ިމގެނާްދ މަަސއްކުަތގިައ، ފިާއުތިވ އަހުަރ 

ަސުރކަާރށް ޙިާސުލުކެރުވުނ ކިާމާޔީބތުަކގެ 

ުއްސއިަލތައް ިތީރގިައ އެވީަނއެވެ.
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އަހަރެންގެ ވާހަކަ

އަހަނާްނިއ އަހެަރންގެ އެއްބަނޑު ފްަސ ބިެއން 

ބަަލިއޮބޑުުކުރމަށް މަންމަ ުއުފިލ ުބަރިއގެ ހަނާދން 

އިަދވްެސ ުހރޭ. އަހުަރމެނަްނކީ އެހާ ުފުދންތިެރ 

އިާއާލއެއް ނޫން. ްސކަޫލށް ގެނާްދ ފޮތް ަދބަހާ 

އެއްޗިެހ ވްެސ ެދިތން އަހުަރ ގެނުްގޅެން. އެހާ 

ުފުދންތިެރ ުނިވަޔްސ، ިއާރަދުކެރއިްވއާްޔ ވަަރށް 

ުއފުަލގަ ޮބޑުވީ. ުކޑިައުރގެ ހަނާދންތައް ވަަރށް 

މާަޖވެާނ އެންމެން އެއްކޮށޮްބޑިުވިއުރ.

ިކަޔވަން ބުޭނންވީަނ ކޯންޗެއް ކަމާ މުެދ އަހެަރންގެ 

އެންމެ ުދުރ ހަނާދަނކަށް ުހނަްނީނ، ީމގެ 

15 ވަަރކަށް އަހުަރ ުކީރގެ ހަނާދެނއް. ިމހުާރ 

ިބޒަްންސ ާދިއާރިއން ިޑގީްރ ޙިާސލުްކަރުމން 

ަދއްތަމެނާްނ މަންމަމެން ުއުޅީނ ވަަރށް ޙުާލގަ. އީެއ 

އަހެަރން ވަަރށް ކަނޮްބޑިުވ ކަމެއް.

ިކަޔވުަމން ވީަޒފާއަށް ިދުޔމަކީ، މަންމަ އެހާ 

ިހތްހަމަ ޖެހޭ ކަމެއްނޫން އެކުަމ ެދން ިހތަށް 

އިެރ މަންމަ އަށް ުނަޖއަްސއޭ ިޑގީްރ ަނގީާނ. 

ވަަރށް ކޮނިްވންްސ ކޮށްގެން އެކަންވީ. 

އެހެންވެ  ީސ.އެޗް.އްެސ.ީއ. ިނނިްމ ޮގތަށް ވީަނ 

ަސުރކުާރގެ ވީަޒފާއަކަށް. މުަހ ުމާސަރއަށް 8000 

ިލުބަންސ، ކޮންމެ ެސމްެސަޓރ އުަކ މުަދވެގެން 

5000 ުރިފާޔ ަދއްކަންޖުެހން ވެގެނިްދަޔީއ، 

ވަަރށް ުއނަދގޫ ކަމަކަށް.

ިދަޔަޔްސ، އުޭރ އަހެަރން އެންމެ ވާން ބުޭނންވީ 

ލަޯޔަރކަށް. ިމހުާރ އެހެން ިހތަށް އާަރފަ ިހިނވްެސ 

އެާދ.

ިކެޔުވމާ މުެދ ެދން އެންމެ ޮބޑަށް ހަނާދަނށް 

އަނަްނީނ، ީޓޭނޖް ުއުމުރގަ، ްސކުޫލ ިނންމާފަ 

ިއުތަރށް ިކަޔވީާނތޯ އެކަމާމުެދ ިވްސިނ 

ހަނާދން ކަނޭްނނގެ. “އުޭރވްެސ ިއވެޭނ، 

ިމކުަމގަ ުކިދނާްނިއ މިައންބަފިައން ުއުފަލންޖެހޭ 

ުއނަދގޫތުަކގެ ވާހަކަ. މަންމަގެ ަރޙްމަތްތިެރން 

ގަެޔށް އިައްސ އެވާހަކަ ދޭތެެރއުަކން ަދއްކެާނ. 

އެންމެ ކިައިރންވްެސ އެކަން އަހެަރން ުދިށން.” 

ަދއްތަމެންވްެސ ިޑގީްރ ަނގަން ުއުޅުނ ިއުރ، 

ިކަޔވަން ިމ ހަޭދިވ 3 އަހުަރ ތެރޭގިައވްެސ، އެންމެ 

ުއއީްމީދ ުދވަހަކީ ިހލޭ ުފަރތަމަ ިޑގީްރއަށް ިކެޔވެޭނ 

ކަމަށް ިމއަހުަރގެ ފުެބުރއީަރ މުަހ، ަރީއްސ 

ިއުއާލން ުކެރއިްވ ުދވްަސ އްަސުލ. އެކަން 

ިއުޢާލުނުކެރއިްވ ިއުރ އަހެަރން ިއީނ ޮއީފުހގިައ. 

“އެވުަގުތ ޓިްވަޓރ ްސކޮރޯލް ުކަރުމނިްދަޔީއ 

ުއފުަލން ޮރިވފައޭ ުބނަްޏކްަސ ޮދގަކަށް 

ުނވެާނ. އަލްޙަމުްދިލهللا އޭ ިހތަށް އިެރ. މަންމަ 

ވަަރށް ކަނޮްބޑުވާ ކަމެއް އީެއ، އެހެންވެ މަންމަ 

ުއފާވެާނވުަރވްެސ ިހތަށްއިެރ. އެގަޑީގިައ މަންމައަށް 

ުގޅާކަށްވްެސ ުނކުެރުނ ުއފުަލން ޮރިވާދެނީތ. 

ވަަރށް ިސީލ ކަމެއް ިމީއ އެކަމުަކ ޭސވް ުކެރވެޭނ 

ޢަަދުދ ކަލިްކުއލޭޓް ުކެރުވުނ އެގަޑީގިައ. ިކހާ 

ިމކަން ފިަހވީމާ ިކެޔުވމަށް ިއުތަރށް މިޯޓވަޭޝން 

ިލިބގެނިްދަޔ. ިމީއ އަހެަރނަްނށްވްެސ ިމކަން 

ވެާނކަން ެދއްކެޭނ ުފުރަޞތެއް. ިމ ުފުރަޞުތގެ 

ބުޭނން ހޮެޔ ޮގުތގިައ ިހފަން އަހެަރން ބުޭނން.”

އަހެަރން ޤަބުޫލުކާރ ޮގުތގިައ، ތުަޢީލމިާއ 

ިއނާްސީނ ވީަސަލތް ތަަރއީްޤ ުކަރން ިމ 

ަސުރކުާރން ުކަރުމނާްދ މަަސއްކަތަކީ، ޤުައމެއް 

ތަަރއީްޤުކަރން ުކެރވެޭނ އެންމެ އުަގުހިރ 

މަަސއްކަތް.

ޮބޑު އެއްޗެއް ދޯ އީެއ އަހަަރުކ 11000 ުރިފާޔ 

ަސާލމަތުްވމަކީ.” އަހެަރންގެ ުކޑައަށް ުހިރ ކޮއްކޮ 

ިމހުާރ ީސއެޗްއްެސީއގިައ ުއޅީެނ. ކޮއްކޮއަށްވްެސ 

އެއްވްެސ ހްާސކަމެއެްނިތ، ިޑގީްރ ަނގާލެވެޭނއޭ 

ިހތަށްއާަރފިައ ވަަރށް ުއފާވޭ. މަންމަވްެސ ެދން 

އެކަމާ ިވްސާނކަށް ުނޖެހެޭނ. ިމީއ ިލިބގެނިްދަޔ 

ވަަރށް ޮބޑު ިހތްހަމަޖުެހމެއް.

ިމހުާރ ިޑގީްރއަށް ޕޭ ުކުރމާމުެދ އެއޮްގތަކަށްވްެސ 

ިވްސާނކަށް ުނޖެހޭ. ެދ ެސިމްސަޓރގިައވްެސ 

ަސުރކުާރން ޕޭ ުކީރމާ ުޔިނވަރިސީޓން 

މިެއލުްކިރ. ވަަރށް އެކަްސިއިޓންގ ިމހުާރ. “ިޑގީްރ 

ިނމެން ކިައިރވިާއުރ، އެއްވްެސ ުއނަދުގަލކުާނަލިއ 

ިހލޭ ިޑގީްރ
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ިޑގީްރ ިނމެން ކިައިރވިާއރު 

އެއްވްެސ އުނދަގަުލކާ 

ނަުލިއ ިމކަން ފިަހީވމަ، 

ިކޔެވުމަށް ިއތަުރށް 

މިޯޓވަޭޝން ިލިބގެނިްދަޔ. 

ިމީއ އަހަރެނަްނށްވްެސ ިމކަން 

ވާނެކަން ދެއްކޭނެ ފުރަުޞތެއް.     

ިމ ފުރަުޞތުގެ ބޭނުން ހެޔޮ 

ގޮތުގިައ ިހފަން އަހަރެން ބޭނުން.



55 54

ު ުކާރ
ަސރ

ެިރ 
ޯގާތ
އ

ު ުކާރ
ަސރ

ެިރ 
ޯގާތ
އ

ިޞއްީޙ ިޚދްމަތްަތއް 
ަރނގަޅުކުރުން

ުހުޅމާލެ ހޮްސިޕަޓުލގަިއ 
މެމޯގާްރމްގެ ިޚުދމަތް ފުެށން

ީޓީބ ަނއްތާުލމަށަްޓކިައ އަތޮުޅތަކަށް ީޖން 
އެކްްސޕާރޓްގެ ޑިައގްނޯްސިޓކް ިޚުދމަތް 
 6 ުފޅާކޮށް، ްސކީްރން ުކުރުމގެ ިޚުދމަތް 

އަތޮޅެއްގަިއ ފުޯރކޮށިްދުނން

ކުަކުލުހުޅ ބަަދުލުކާރ ޮއޕަރޭަޝން 
ުކުރމަށް ަނން ނޯޓް ކޮށްފަިއވާ ީމުހންގެ 
ިކުއ ުކޑުަކުރމަށް، 3 ހޮްސިޕަޓަލކާ އުެކ 

އެއްބަްސުވުމގަިއ ޮސިއކޮށް، 217 ީމުހންގެ 
ތެެރިއން 100 ީމހެއްގެ ޮއޕަރޭަޝން 

ުކެރިވފަިއވޭ. 

ިޞއްޙީ ިޚުދމަތްދޭ ަސުރކުާރގެ ުހިރހާ 
މުަރކަޒެއްގެ އޯ.ީޕ.ޑީ އަިދ އަިއ.ީޕ.ޑީ 
ިޑިޖަޓަލިއޒް ުކުރމަށް، ހޮްސިޕަޓލް 

ިއންފޮރމަޭޝން ިސްސަޓމް އަޕްޑޭޓްކޮށް، 
ިވަނިވ ިއންަޓގްރޭޓް ުކުރން. 

ިއންިޑާޔ، ަލންކާ އަިދ މެލިޭޝާޔގަިއ 
ިދިރުއޅޭ ިދވިެހންަނށް އާަސންަދިއގެ 

ިޚުދމަތް ފުެށން

ިހުއމަން ޕިެޕލޯމާ ވިައަރްސ )އެޗް.ީޕވީ( 
ް ވެކިްސން ޖެުހުމގެ ޤަުއީމ ޕޮްރގާްރމ
13596 ުކިދންަނށް ވީަނ )92%( 

ވެކިްސން ެދިވފަިއ

47 ަރަށަކށް  

އެމިްބުއާލންްސ ހުޯދން

ިޞއްޙީ ިޚުދމަތް ހުޯދުމގަިއ     
އަިއ.ޑީ ކާޑަކީ ުމއަްދުތ ހަމުަނވާ 

އެއްޗަކަށް ހުެދން 
ކާރިޑއެކް ެސނަްޓރ އިަދ ީސ.ީޓ ްސކޭންގެ 

ިޚުދމަތް ފިެށފިައ.   އެމް.އާރް.އިައ.ގެ ިޚުދމަތް، 
ިނުއޮރޮލީޖގެ ިޚުދމަތް، ޔޮޫރޮލީޖގެ ިޚުދމަތް 

އިަދ އުައ ޮއޕަރަޭޝން ިތއަޭޓެރއްގެ ިޚުދމަތް 
ޤިާއމުްކުރުމގެ މަަސއްކަތް 

ހްޮސިޕަޓަލށް 30 އެނުދ ިއުތުރުކުރުމގެ 
ް މަަސއްކަތ

ީސ.ީޓ ްސކޭންގެ ިޚުދމަތް، އިައ.ީސ.ޔޫ.ގެ އަޕްގްރޭޑް 
ުކުރން، އެން.އިައ.ީސ.ޔޫ ގެ ިޚުދމަތް، އުައ ޮއޕަރަޭޝން 

ިތއަޭޓެރއް ތަަރއީްޤުކުރން

ީސ.ީޓ ްސކޭންގެ ިޚުދމަތް، އިައ.ީސ.ޔޫ 
އަޕްގްރޭޑުްކުރުމގެ މަަސއްކަތް 

އެން.އިައ.ީސ.ޔޫ ގެ ިޚުދމަތް، އުައ ޮއޕަރަޭޝން 
ިތއަޭޓެރއްގެ ިޚުދމަތް، އިަދ ޕަްރިއވެޓް ރޫމްތުަކގެ 

ިޚުދމަތް ިދުނުމގެ މަަސއްކަތް 

ީސ.ީޓ ްސކޭންގެ ިޚުދމަތް، އިައ.ީސ.ޔޫ އަޕްގްރޭޑް 
ުކުރން، އެން.އިައ.ީސ.ޔޫ ގެ ިޚުދމަތް، އުައ ޮއޕަރަޭޝން 

ިތއަޭޓެރއް ތަަރއީްޤުކުރން

ީސ.ީޓ ްސކޭންގެ ިޚުދމަތް، އިައ.ީސ.ޔޫ.ގެެ ިޚުދމަތް، 
އެން.އިައ.ީސ.ޔޫގެ ިޚުދމަތް،  ލެބޯޓީްރގެ ިޚުދމަތް، 

އެކްްސ.ރޭގެ ިޚުދމަތް، ޑެނަްޓލް އެކްްސރޭގެ ިޚުދމަތް، 
ާސަޖީރގެ ިޚުދމަތް، ޑަަޔީލިސްސގެ ިޚުދމަތް އިަދ 
ހިެލޕޭޑް އިާއ އިައޮސލަޭޝން ކަޮޓިރ ޤިާއުމުކުރން.

ލ. ގަުމ ީރަޖަނލް ހޮްސިޕަޓލްުކުޅުދއުްފީށ ީރަޖަނލް ހޮްސިޕަޓލް 

ރ. ުއނގޫފާުރ ީރަޖަނލް ހޮްސިޕަޓލް

ގދ. ޢަބުްދއަްޞމުަދ މެމިޯރއަލް ހޮްސިޕަޓލް

އައްޑޫ ިއުކިއޓިޯރއަލް ހޮްސިޕަޓލް 

ާރއްޖޭގެ 5 ަސަރަޙއެްދއަްގިއ   
ަޓރަޝީރ ޮހްސިޕަޓލް ަތަރއީްޤުކުރން 

ިނިމފިައ ުކިރަޔށަްދީނ
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ަތޢީުލމު ިދނުމުގަިއ އެއްވްެސ 
ކުއްޖަކު ބާީކ ނުކުރުން

ާރއްޖަޭގިއ ިތެބގެން ުފަރަތަމ 

ިޑގީްރައށް ިހލޭ ިކެޔުވުމގެ ުފުރަޞުތ 

ަފިހޮކށިްދުނން  

4736 ަދިރވަުރން

22 ްސކޫލްގަިއ ިސންގަލް ެސަޝން 

ޕަިއލެޓް ޕޮްރގާްރމް ފުެށން

56 ބަިއލެެޓަރލް ްސކޮަލރިޝޕްގެ 

ުފުރަޞުތގަިއ ަދިރވުަރން ިކަޔވަން 
ފުެށން

25 ީޓޗަަރކަށް ިއންުކލިޫސވް       

ކިޯޗންގެ ތަމީްރން ިދުނން

ްސކޫލްތައް ތަަރއީްޤ ުކުރމަށަްޓކިައ 
ިއމާާރތް ިއުތުރުކުރމާިއ ިލބެން ުހންަނ 

ވީަޞަލތްތައް ތަަރއީްޤުކުރން

ާރއްޖޭގެ އިެކ ކަންކޮުޅތަުކގަިއ ިއުތުރ               
200 ކާްލްސރޫމެއް ިއމާާރތުްކުރން

ާރއްޖޭގެ އިެކ ކަންކޮުޅތަުކގެ          
19 ްސކޫލެއްގަިއ މަލިްޓޕަރޕަްސ 

ހޯލް ިއމާާރތުްކުރން

12 ަދިރވުަރން،  މިެޑިސން ިކަޔވާ 
ިއންަޓރންިޝޕް ހުެދމަށް 

ބަނގަްލދޭްޝިއން ުފުރަޞުތ 
ހަޯދިއިދުނން

203 ްސކޫލް     

57816 ަދިރވަުރން

ާރއްޖޭގެ ުހިރާހ ްސކެޫލއަްގިއ 
ހެނުދުނގެ ާންސާތ ދޭން ފެުށން

ިނިމފިައ ުކިރަޔށަްދީނ

ިމހާުރވްެސ ްސކޫލްތަުކގަިއ ިކަޔވާ ެދއްވާ       2019 ިއން ފިެށގެން           

ްސޓޫޑެންޓް ލުޯނގެ ިއންޓެްރްސުޓ ރޭުޓ 
%5 ިއން %3 އަށް ުކޑުަކެރިވފަިއ

548 ަދިރވުަރންަނށް
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ިއޖްިތމީާޢ 

ަރއްކާތެިރކަން

ުނުކޅެުދނެްތިރަކން 
ުހނަްނ މީުހނަްނށް 

ވަީޒާފގެ 260 ުފުރަޞުތ

ާމީލ ަހަމަހަމަކން 
ާޤިއުމުކުރަމށް ިއނަްކމް 

ެޓކްްސގެ ިބލް

ިއ  3 ަސަރަޙއެްދއަްގިއ، ޑީޮޓކިްސިފކަޭޝާނާ
ޮކިމުޔިނީޓ ޑަްރގް ީރހެިބިލޓަޭޝން ެސނަްޓރ 
ާޤިއުމޮކށް ިޚުދަމތް ފެުށން )ސ. ިހަތދޫ،      

ގދ. ިތަނދޫ، ހދ. ަހިނާމދޫ(

މަްސތުވާަތކީެތގެ ވަބާިއން 
ަސލާމަތްވުމިާއ ިރހިެބިލޓޭަޝން

ާދންމިަތވެފަިއވާ، 65 އަހުަރން 
މީަތ ީމުހންގެ  ގާތަށް ޑޮކަްޓުރން 

ިޒާޔަރތުްކުރން

ުހުޅމާލޭގަިއ އެލްޑަރީލ ހޯމެއް 
ް ިޢމާާރތުްކުރުމގެ މަަސއްކަތ

އެކިަނ ަދިރން ބަަލހައާްޓ މިައން ުނވަތަ 
ބަފަިއންަނށް މަހެއްގެ މައްޗަށް 

އެންމެ ިގަނވެގެން ެދވޭ ޢަަދުދ 3000 ުރިފާޔިއން  
10,000 ުރިފާޔއާ ހަމަަޔށް ބަަދުލުކުރން 

ުނުކޅުެދންތިެރކަން ުހނަްނ ުކިދން ބަަލހައާްޓ 
އެކިަނވިެރ މިައން ުނވަތަ ބަފިައނަްނށް، 
ުނުކޅުެދންތިެރކަން ުހނަްނ ފާަރތްތަކަށް 

ެދވޭ މީާލއެހީއިާއ، އެކިަނވިެރ މިައން ުނވަތަ 
ބަފިައނަްނށް ެދވޭ މީާލ އެހީ ހަމަަޖއަްސިއިދުނން.

ޑޮީޓކްްސ އަިދ ެރިސޑެންަޝލް 
ފަުރވާއަށް އަންަނ ފަާރތްތަކަށް 

ިހލޭ މިެޑކަލް ހެދޭެނ ޮގތް 
ފަިހކޮށިްދުނން

ުނުކޅުެދންތިެރކަން ުހންަނ 
ފަާރތްތަކިާއ ޑަްރގްގެ ވަބާިއން 

ަސާލމަތްވާން ބުޭނންވާ 
ފަާރތްތަކިާއ، ިއޖިްތމާީޢ އެހީއަށް 

ބުޭނންވާ ފަާރތްތަކަށް އެހީުވން 

ިނިމފިައ ުކިރަޔށަްދީނ
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އަހަނާްނިއ އަހެަރންގެ ިފިރީމހާއަކީ، ުއުމުރން 7 

އަހާަރިއ 3 އަހުަރގެ ުކޑަ ެދ ުކިދން ޮގވިައގެން އެކިަނ 

މާލޭގިައ ިދިރުއޅޭ ެދމިަފިރން. ގާތިްތމާގެ ީމހުަކ 

ިއުތުރން، ެދީމުހންގެ ޢިާއާލވްެސ ިދިރުއޅުެމން 

އަނަްނީނ ަރުށގިައ. އަހުަރމެން ެދމިަފިރން ަރުށން 

މާލެ ބަަދުލވީ އަހުަރމެންގެ ުތއުްތ ަދިރނަްނށް 

ަރނގުަޅ ިދިރުއުޅމެއް ހަޯދިއިދުނމަށް. ިފިރީމހާ 

މަަސއްކަތުްކަރުމން އީައ އެމް.ީޕ.އެލް.ގިައ. އަހެަރން 

ުކިދން ބަަލުމން، ިޓުއަޝން ެދން. ެދމިަފިރނަްނށް 

ިލބޭ އާމަްދީނން ެދކުޮޅޖެހީެނ ިކިރާޔ. 

ިމއަހުަރ ޖޫން މުަހ ިދމިާވ ުކއިްލ އެކިްސޑެނެްޓއްގިައ، 

އަހެަރންގެ ިފިރީމހާގެ ކުަކަލށް ިލުބުނ އިަނާޔއެއްގެ 

ަސބުަބން، ކުަކުލ ުހުޅ ބަަދުލުކުރމަށް ޑޮކަްޓުރ 

އެނިްގ. ކަން ިދމާވީ ވަަރށް ެދަރކޮށް. ުކިރން 

އިައ.ީޖ.އެމް.އެޗް.ގިައ ުކެރވޭ ޮއޕަރަޭޝެނއް، 

ިދމިާވ ެޓކިްނކަލް މައަްސަލއެއްގެ ަސބުަބން 

އުޭރ ުހއާްޓާލފިައވާތާ ވީަނ ުދވްަސކޮޅެއް ވެފިައ. 

އުޭރވްެސ ވީަނ 170 އަށުްވެރ ިގަނ ީމުހން ކުަކުލުހުޅ 

ބަަދުލުކުރމަށް ވިެއޓިްލްސޓް ުކެރިވފިައ. އަހެަރން 

ހާަދެނ ޮގތް ުހްސިވ. ޑޮކަްޓުރ އެނީްގ ވީހާވްެސ 

އަވަހަކަށް ބަޭރށް ޮގްސގެން ަނމަވްެސ ކުަކުލ ުހުޅ 

ބަަދުލުކުރމަށް.

“އެ ވުަގުތކުޮޅ އަހެަރން ުހީރ ޮގތް ުހްސވެފިައ. ިފިރީމހާ 

އޮެގތަށް ވުޭނގިައ ޮއނަްނތަން ފުެނީނމަ ވަަރށް 

ިޑޕެްރްސިވ. އެކަމުަކ ާރއްޖިެއން ބަޭރށް ޮގްސގެން 

އެ ޮއޕަރަޭޝން ުކާރެނ ފިައާސއެއްވްެސ ެނތް. 

އިަދ ީމހެއްގެ އެހީތިެރކަމާ ުނަލިއ ުކިދން ބަަލުމން 

ާރއްޖިެއން ބަޭރށް ޮގްސ ފުަރވާ ހޯދޭކަށްވްެސ ެނތް.”

އެހީއެއް ހަޯދން ބިެލިއުރ، ާރއްޖޭގިައ ިލބޭ ފުަރވާތަކަށް 

ާރއްޖިެއން ބަޭރށް ިދުޔމަށް، އަާސނަްދ ުނދޭކަމަށް 

އަހަނަްނށް ވީަނ ީމގެ ުކިރން އަޑު ިއިވފިައ. އެކަމާ 

ބޮޯގވާފިައ ުހއާްޓ، އެއުްދވަހުަކ އަހަނަްނށް ޚަބުަރން 

ފުެނީނ ޓީްރޮޓޕް ހްޮސިޕަޓުލގިައ ކުަކުލ ުހުޅ ބަަދުލ 

ުކެރވެޭނ ިއނިްތޒާމް އަާސިއނަްދިއން ހަމަޖެއުްސމަށް 

ަސުރކުާރން މަަސއްކަތްތަކެއް ުކަރުމންއަނަްނ 

ވާހަކަ. އަާސނަްދ ހުޯދމަށް އަހެަރން މަަސއްކަތްފީެށ 

އިެހާސުބން.

އަހެަރން ުއފާަލއުެކ ުބެނަލން ޮއީތ ިމއުަދ އަހުަރމެން 

ެދމިަފިރންގެ ިމ ުކޑަ ުކޑަ ޢިާއާލ ިމވީަނ މާ ޮބޑު 

ުއނަދުގަލކާ ުނަލިއ ިމ ކުަމން އަަރިއގެަނފައޭ. 

އަހެަރންގެ ިފިރީމހާ ުކަރން ޖިެހފިައވާ ކުަކުލުހުޅ 

ބަަދުލުކުރުމގެ ޮއޕަރަޭޝން، އަާސނަްދ  މުެދވިެރކޮށް 

ޓީްރޮޓޕް ހްޮސިޕަޓުލން ުކެރވެޭނ ޮގތް ވީަނ 

ަސުރކުާރން ތަަނވްަސކޮށީްދފިައ. ޮއޕަރަޭޝން 

ުކިރތާ ހުަފތާއެއް ފުަހން ގެއަށް ދޫކޮށިްލިއުރ، 

ިފިރީމހާ ިމހުާރ އަނަްނީނ ަރނގުަޅ ވުަމން. އަހެަރންގެ 

ުކިދން ބަަލުމން ްސކޫލް ކަންތައްތަކަށް އެއްވްެސ 

ުބުރލެއް ާނަރިއ، ިމކަން ިމހާ ފޭަސހިައން ކޮށް 

ިނންމިައލުެވީނމާ ވަަރށް ިހތްހަމަޖިެހއްޖެ.

“އަހެަރނަްނށް އެންމެ ބުޭނން ޖުެހުނ ުދވުަހ 

ހީުނުކާރ ފަަދ ޮގތަކަށް ަސުރކުާރން އޯގާތިެރކަމާއުެކ 

އެހީތިެރކަން ފުޯރކޮށިްދުނމަކީ ުދވަހުަކވްެސ ިހތަށްއިެރ 

ކަމެއް ނޫން. އެކަމަށަްޓކިައ هللا އަށް ޙަމުްދުކަރން.” 

އަހަރެންގެ ވާހަކަ
ކަކުލު ހުޅު ަބދަލުކުރުން
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ު ުކާރ
ަސރ

ެިރ 
ޯގާތ
އ

ު ުކާރ
ަސރ

ެިރ 
ޯގާތ
އ

އަހަރެނަްނށް އެންމެ ބޭނުން 

ޖެހުނު ދުވަހު، ީހނުކުރާ 

ފަދަ ގަޮތކަށް ަސރުކާރުން 

އޯގާތިެރކަމާއެކު އީެހތިެރކަން 

ފޯރުކޮށިްދނުމީަކ، ދުވަހަކުވްެސ 

ިހަތށްއިެރ ކަމެއް ނޫން. 

އެކަމަށްޓަކިައ هللا އަށް 

ޙަމްދުކަުރން.



66

ފަޚުރުވިެރ ޢިާއލާ

“ފުަޚުރވިެރ ާޢިއާލއެއް ިބާނުކުރމަށް މުަގފިަހކޮށިްދުނމަކީ، 

ިމ ަސުރާކުރގެ އެންމެ ިއްސ އެއް ައމުާޒ. އެ މަަސއްކަތް 

ައުޅގަނޑުމެން ފަަށިއަގނާްނީނ، ުތއުްތ ަދިރުފުޅ ިމ 

ުދިނެޔައށް ާލ ުފަރަތމަ ނޭވާާއއުެކ”

- ަރއުީސލުްޖމްހިޫރއާްޔ - 
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ުމުޖތަމަޢެއް އާބުާދވެ ުކިރއަަރިއ ިދުއުމގެ 

އެންމެ ުމިހނުްމ ިބންގަަލކީ އެ ުމުޖތަމަޢެއްގިައ 

ިދިރުއޅޭ ޢިާއާލތަކެވެ. ިމކުަމގިައ ިދވިެހ ުމުޖތަމުަޢ 

ިއްސިތްސާނއެއް ުނވެއެވެ. އެހެންކުަމން 

ިމަސުރކުާރން އެންމެ ިއްސކަމެއް ީދފިައވާ އެއް 

ިސާޔަސތަކީ ިމެދނެްނިވ ިބންގާ ހުަރަދާނކޮށް 

ވުަރގަަދ ުކުރމެވެ. ިމ މުަޤަޞުދތައް ޙިާޞުލ 

ުކުރމަށަްޓކިައ ޢިާއީލ ުގުޅންތައް ބަަދިހުކުރމިާއ 

ިއޖިްތމީާޢ އިަދ ިއޤިްތާޞީދ މައަްސަލތައް 

ޙައުްލުކުރމަށް އެކަަށއަޅާފިައވާ ކަންކަން ިމ 

ަސުރކުާރގެ ުހިރހާ ިއާދާރއެއްގެ ިސާޔަސުތތުަކގެ 

ތެރޭގިައވްެސ ިހމިެނފިައ ވެާނއެވެ.

ިދވިެހން އެދޭ ިހތްހަމަޖުެހމިާއ ުއފާވިެރ، ފުަޚުރވިެރ 

ިދިރުއުޅން ހުޯދމަށް ުކަރންޖެހޭ އެންމެ ުމިހނުްމ 

ކަމަކީ ބަަދިހ ޢިާއާލތަކެއް ިބާނުކުރމެވެ. އިަދ، ިމ 

ިދވިެހ ުމުޖތަމުަޢގިައ ިއުތުރވުަމނާްދ ޭނެދވޭ ކަންކަން 

ޙައުްލ ުކެރވީޭނވްެސ ިމފަަދ ޢިާއާލތަކެއް ިބާނ 

ުކެރިވގެނެްނވެ.

ިދވިެހން އެދޭ 
ިހތަްހަމެޖުހާމިއ،  

ަހަމެޖުހާމިއ 
ުއާފވިެރ، ަފުޚުރވިެރ 
ިދިރުއުޅން ހުޯދަމށް 

ުކަރނެްޖހޭ އެންމެ 
ުމިހނުްމ ަކަމކީ 

ަބަދިހ ާޢިއާލަތކެއް 
ިބާނުކުރމެވެ.

ިދވިެހ ޢިާއާލތަކަށް ިދމާވާ މައަްސަލތައް 

ޙައުްލުކެރިވއްޖަެނމަ، ޢިާއީލ ިދިރުއުޅުމގެ ފެންވުަރ 

ަރނގުަޅވެ، ުމުޖތަމުަޢގިައ ހަމަޖުެހން ޤިާއުމ 

ުކެރިވ، އޭގެ ަސބުަބން ޤުައުމގެ ތަަރއީްޤއަށް 

މުަގފިަހވެގެނާްދެނއެވެ.

ިތީރގިައ އެވީަނ ިމ ާދިއާރިއން ފިާއުތިވ އަހުަރ 

ަސުރކަާރށް ހިާސުލުކެރުވުނ ކިާމާޔީބތުަކގެ ުއްސ 

އިަލތަކެވެ.

ަފުޚުރވިެރ ާޢިއާލ
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ިނިމފިައ ުކިރަޔށަްދީނ

ލާ ޢިާއ

ބޯިހާޔވަިހަކުމގެ ިއނާްޞުފ: ަޒާމނަްތކެއް ވަނެްދން ިއުހާމުލވެަފިއާވ އެަތއް ަރއިްޔެތއްގެ 
ބޯިހާޔވަިހަކުމގެ ަމއަްސަލ ަޙއުްލޮކށިްދުނން 

ް 9 ޕާކް ހުެދުމގެ މަަސއްކަތ

24 ަރަށުކން ގޯިތ ދޫޮކށިްނިމަފިއ

މޯލިްޑވްްސ ިހުއމަން 
ަރިއޓްްސ ޕަޯޓލް 

ޤާިއުމުކުރން

ރ. ކަނޮދުޅދޫން ުދވާފަަރށް ބަަދުލިވ ޢިާއާލތަކަށް 
ޒަމާންތަކަކަށްފުަހ ަރށްވިެހކަން ޤިާއުމކޮށިްދުނން.

ިގަނ އަހުަރތަކެއް ވަނެްދން މައަްސަލ ުނިނިމ ޮއތް 
ދ. ވީާނން ުކޑުަހވުަދއަށް ބަަދުލިވ ޢިާއާލތަކަށް، 

ޒަމާންތަކަކަށްފުަހ ަރށްވިެރކަން ޤިާއުމކޮށިްދުނން.

ތ. ިވުލުފީށގިައ ިޢމާާރތްކޮށްފިައވާ 
ހުައިސންގ ުޔިނޓްތައް ޙައުްޤވާ ީމުހނަްނށް 

ަރިޖްސޓީްރުނުކެރިވ ޮއތް މައަްސަލ ޙައުްލުކުރން.

2011 ވަަނ އަހުަރ ހދ. މާވިައދޫ، ހދ. ފިަރދޫ، 

10 ަރަށުކން ގޯިތ ދޫުކުރން ުކިރަޔށް ަދީނ

ް 1 ޕާކ

އއ. ިހމަންދޫ،

ތ. ިވިުލުފިށ،

އއ. ފިެރދޫ،

ހދ. ުކުމންދޫ،

ނ. ހުޮޅދޫ،

ަޖީޒާރ ޕާކް 
)ިސަނމާލެ   

ބިްރޖް 
ަސަރޙައުްދގިައ(،

ރ. ިކޮނޅްަސ

ން ިހކަ ބޯިހޔާވަ

6 ަމްސ ުދވަުހގެ މެަޓރިނީޓ ީލވް 
1 ަމްސުދވަުހގެ ޕެަޓރިނީޓ ީލވް 

ުކޑަުކިދންގެ ަޙއުްޤަތއް 
ަރއާްކެތިރުކުރުމގެ ާޤޫނުނ

ަދުރމަވަންތަ 
ހްޮސިޕަޓާލ 

ިއންވެގެން ޮއތް 
ުހްސިބން

ިސީޓ ޕާކް،

އަރިޓިފަޝލް 
ީބޗްގިައ ޕާކެއް 

ީރިޑވޮެލޕް ުކުރން 

ހދ. ުކނުބުރދޫން ހދ. ޮނިޅވަަރމްފަަރށް 
ބަަދުލކޮށްފިައވާ ޢިާއާލތުަކގެ ތެެރިއން ިމހާތަަނށް 

ާދިއީމ ބިޯހާޔވިަހކަން ފުޯރކޮށެްދިވފިައ ުނވާ 
ޢިާއާލތަކަށް، ިމއަހުަރ ދޭންޖެހޭ ފިައާސ ިދުނން.

“ިދިރުއުޅމަށަްޓކިައ ގޮެދުރ ުކއަްޔށް ިދުނމާ ބެހޭ 
ޤާނުޫނ” ޑާްރފްޓް ުކުރން. 
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ިނިމފިައ ުކިރަޔށަްދީނ

61 ަރެށއްގަިއ އަުއޓްޑޯ ިފޓަްންސ 

ިއުކިއޕްމަންޓް ބެހެއުްޓން
ަރން މެޑެލް: 12 ވަަނ ަސުއުތ 

ް އިޭޝއަން ޮބޑީ ިބލިްޑންގް ުމބާާރތ

ލޯ މެޑެލް: ވަރލްޑް ޮބޑިީބލިްޑންގ 
ް ޗެމިްޕއަންިޝޕ

ލޯ މެޑެލް: 19 އަހުަރން ަދުށގެ ާސފް 
ް ޗެމިްޕއަންިޝޕ

ަރން މެޑެލް: ބެޑިްމންަޓން ވަރލްޑް 
ފެޑެރޭަޝންގެ ަސރިކޓް ުމބާާރުތން 

ުފަރތަމަ ފަހަަރށް

ިރިހ މެޑެލް: އިޭޝަޔން ެސންޓަްރލް ޒޯން 
ް ުމބާާރުތން ާރއްޖޭގެ އަންހެން ވޮީލ ީޓމ

ްސޕަެޝލް ޮއިލމިްޕކްްސ މޯލިްޑވްްސ އާިއ 
މޯލިްޑވްްސ ޕަެރިލމިްޕކް ކޮމީެޓ ުއފެއުްދން

ބަިއަނލްއަޤްވީާމ ުމބާާރތްތަުކގަިއ ބަިއވިެރވާ 
ުކުޅންތިެރންާނިއ ޮއިފަޝުލންގެ އަުގ ވަޒަންުކުރުމގެ 

ޮގުތން ދޭ ިއާނުމ ހަމަހަމަ ުކުރން

ބަިއަނލްއަޤްވީާމ ތީްރ ޮއން ތީްރ ބާްސކެޓް 
ުމބާާރތެއް ބޭއުްވން

ިދވިެހ ޤަުއީމ ވޮީލ ީޓމް ަސރިބއާގަިއ 
ޓެްރިއިނންގ ކޭމްޕް ުފިރހަމުަކުރން

51  ކަްލބް ަޖުމިޢއާްޔތަކަށް މާީލ 

އެހީތިެރކަން ފުޯރކޮށިްދުނން

13 ުފޓަްސލް ަދނޑު

4 ްސިވިމންގ ޕްލެޓްފޯމް- ާރއްޖޭގެ 
ުއުތާރިއ ެދުކުނގެ 4 ަރެށއްގަިއ 

މާލޭ ުކިޅވުަރ އުެކވީެނގެ 
ބެޑިްމންަޓން ހޯލް ތަަރއީްޤުކުރން

ުދޅަހޮެޔ ހިަށހޮެޔ ޕޮްރގާްރމްތައް 
ިހންުގމަށަްޓކިައ 65 ްސޕޯޓްްސ 

ކުައންިސަލުރން ހަމަޖެއުްސން

AFC ުމބާާރތްތަުކގަިއ އަުލން 

ވަާދުކުރުމގެ ުފުރަޞުތ ހުޯދން 

ކުިޅވަރުގެ ޮރނގުން 
ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކާިމޔާީބަތއް

ކުިޅވަރު 
ކުިރއެރުވުން

ައިއ.އޯ.ައިއ.ީޖ.            
2019 ގެ ާކިމާޔީބ 

2023 ައިއ.އޯ.ައިއ.ީޖ. ާރއްޖަޭގިއ 

ބޭއުްވަމށް ިބޑް ާކިމާޔުބުކުރން
ް 4ް ަރން މެޑެލ 4ް ިރިހ މެޑެލ 7 ލޯ މެޑެލ

ޮކންމެ ުކުޅނެްތިރައަކށް 
5000 ުރިފާޔ

ޤަުއީމ ީޓުމތަކަށް 
ުމާސަރ ިދުނން



77 76

ާ ާިއލ
 ޢ
ުވެިރ
ަޚުރ
ފ

ާ ާިއލ
 ޢ
ުވެިރ
ަޚުރ
ފ

ިނިމފިައ ުކިރަޔށަްދީނ

ން ުަތމަޢު ޒުވާނު މުޖ
ބާރުވިެރކުރުވުން

ުޒވުާނން ވީަޒފާގެ މާޙުައަލށް 
އަުހުލވިެރ ުކުރުވން

ަރީއުސލުްޖމްހިޫރއާްޔގެ ހޮުޅއަިށ 
ބައަްދުލުވން 

އާ ިވަޔފާިރތަކަށް ުފުރަޞުތ 
ފަިހކޮށިްދުނމަށް ހުަފތާެރްސ ބޭއުްވން

މަަދީނ ަޖުމިޢއާްޔތައް ބާުރވިެރުކުރުވން

ަލިއފް ްސިކލް ެސަޝންްސ

ިޒންމާާދުރ، ބާުރވިެރ، ފަންުނވިެރ 
ބަަޔކަށް ުޒވުާނން ހުެދން 

މެންަޓލް ހެލްތް ކުައންިސިލންގ 

24 ޕޮްރގާްރމް 

2804 ބިައވިެރން

29 ޕޮްރގާްރމް 

1348 ބިައވިެރން

ެނަޝަނލް ޔޫތް ކުައނިްސލް އުެކަލވިައުލން

ަޖުމިޢއާްޔތުަކގެ ވެބް- ޕަޯޓލް

ަޖުމިޢއާްޔތުަކގެ ފެއަރ- ފަންޑް ހޯދެޭނ 
ވީަސަލތްތައް ޤިާއުމކޮށް، ްސޕޮނަްސރ ުކާރޭނ 
ފާަރތްތައް ެދެނގެަނ، އެހީ ހުޯދމަށް މުަގފިަހުވން

ކ. މާލެ،

ޅ. ިހނަްނވުަރ

ފ. ިނަލންދޫ

ރ. ުއނގޫފުާރ

ލ. ގުަމ

2103  ުޒވަާނކަށް  



79 78

ާ ާިއލ
 ޢ
ުވެިރ
ަޚުރ
ފ

ާ ާިއލ
 ޢ
ުވެިރ
ަޚުރ
ފ

ިމ ަސުރކުާރގެ ުފަރތަމަ އަހުަރގެ ތެރޭގިައ ިމކަންކަމަށް ހައުްލ ހަޯދިއިދުނުމގެ 
ޮގުތން؛

ރ. ކަނޮދުޅދޫން ުދވާފަަރށް، ބަަދުލުކިރ ަރއިްޔުތނަްނށް ވީާނ ަރށްވިެހކަން 
ހަޯދިއީދފިައ.

ދ.ވީާނން ުކޑުަހވަދޫއަށް ބަަދުލިވ ަރއިްޔުތނަްނށް ވީާނ ަރށްވިެހކަން ހަޯދިއީދފިައ.

ހދ. ޮނިޅވަަރމްފަަރށް ބަަދުލުކިރ  ޢިާއާލތަކަށް ިމއަހުަރތެރޭގިައ މީާލ އެހީތިެރކަން 
ވީާނ ފުޯރކޮށެްދިވފިައ.

ީމގެ ުކޑަ ުދވްަސކޮޅެއް ުކިރން، އަިމއަްލ ޤަުއުމގަިއ ަރށްވިެހކަން ެނިތ 
ިދވިެހ އެތައް ަރއިްޔުތން ވީަނ ުއޅެންޖެިހފަިއ. ުސާނީމ ކިާރާސއަށްފަުހ 

ރ.ުދވާފަުރގަިއ އާބާުދުކިރ ރ.ކަނޮދުޅދޫ ަރއިްޔުތން ިތީބ، އަިމއަްލ 
ަރުށގަިއ ީބަރށެްޓިހންގެ ޮގުތގަިއ. ދ.ވީާނން ުކޑުަހވުަދއަށް ބަަދުލިވ 

އާިއާލތަކަށްވްެސ ުއޅެން ޖެުހީނވްެސ ިމހާުލގަިއ. 2011 ވަަނ އަހުަރ  
ހދ. މާވިައދޫ، ފަިރދޫ، ުކނުބުރދޫ ިއން ހދ. ޮނިޅވަަރމްފަަރށް 

ބަަދުލުކިރ އާިޢާލތަކަށް ިމހާތަަނށްވްެސ ާދިއީމ ބިޯހާޔވިަހކަން 
ުނިލިބފަިއވިާއުރ، ިލިބދޭންޖެހޭ މާީލ އެހީތިެރކަންވްެސ ުނިލިބ 

ިވއިްސިވހާިލވެފަިއ ުއޅެންޖެުހުނ އެތައް ަރއިްޔުތންަނކަށް ިއންާސުފ 
ުނިލިބ 10 އަހަަރށުްވެރ ިގަނ ުދވްަސ ވުޭތވެ ިހނގައްޖެ.

ިނިމފިައ ުކިރަޔށަްދީނ

ިއްސލާީމ 
ޢަީޤދާ

8 ަރެށއަްގިއ ައުއ ިމްސިކތް 
ް ިޢާމާރތުްކުރުމގެ ަޢަމީލ ަމަސއަްކތ

ަޒާމނަްތަކަކށަްފުހ ބޯިހާޔވަިހަކުމގެ 
ިއނާްސުފ ާޤިއުމުކުރން

ިއއާަދުކަރިނިވ ހަކަތަ ބުޭނންކޮށްގެން 
11 ިމްސިކތެއް އީޭސުކުރން

ލޯފަންުކިދން ުޤރްއާން ިކެޔުވމަށް 
ް މުަގފަިހުކުރމަށް ބަްރިއލް ޚިަތމް ޕޮްރގާްރމ

ިމްސިކުތގަިއ ުޤރްއާން 
ިކަޔވިައިދުނުމގެ ޕޮްރގާްރމް 

ޕެންަޝން ްސކީމްގެ ބަިއވިެރންަނށް 
ފަުރުޟ ޙައުްޖގެ އަުޅކަން 

އަާދުކުރމަށް ިރަޓަޔރމަންޓް 
ޭސިވންގްސ އެކުައންުޓން ފަިއާސ 

ދުޫކެރވޭ ޮގތަށް ކަނޑައުެޅން

ުޤރްއާުނގެ ިޢލްމް 
16 ކްޯސ ުއނގަންަނިއިދުނމަށް 

64 ުޤރްއާން ުމަދއިްރުސން ިޑގީްރ 

ފެންވަަރށް ތަމީްރުނުކުރން 

33  ވަަނ ޤަުއީމ ުޤރްއާން ުމބާާރތް- 

ިމހާތަަނށް އެންމެ ިގަނ ަދިރވުަރން 
ް ބަިއވިެރިވ ުމބާާރތ

1273 ަދިރވުަރން 

ލ. ކަަލިއދޫ
އއ. ޮބޑުފޮުޅދޫ

ރ. ވާދޫ

ށ. ުފަނދޫ
ނ. މަގޫދޫ
ލ. ފޮަނދޫ

ނ. ަލންދޫ
އދ. ަދނގެިތ

11 އަތޮޅެއްގެ 17 ަރެށއްގެ   

3368 ަދިރވުަރން 
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ުސާނީމ އުެރމާ ހަމަަޔށް އަހަނާްނިއ އަހެަރންގެ 

ޢިާއާލ ިދިރުއޅުެމން އީައ ކަނޮދުޅދޫގިައ. 

ުސާނީމ އިެރިއުރވްެސ ކަނޮދުޅުދއަކީ 

ިބން ުފިރ ތޮއްޖިެހފިައވާ ަރެށއް. ތަަރއީްޤގެ 

އެއްވްެސ ުއއީްމެދއް ެނތް ަރެށއް. އަހެަރންގެ 

މިައންބަފިައންގެ ިދހަ ަދިރން ިތބޭ. ުސާނީމ 

ކިާރާސއަށްފުަހ އުޭރގެ ަސުރކުާރން ުދވާފުަރގިައ 

ކަނޮދުޅދޫގެ ަރއިްޔުތން އާބުާދ ުކިރ. އެ 

ކިާރާސއަށް ފުަހ އިެކ ަރށަްރުށގިައ ވުަގީތ 

ިހާޔތުަކގިައ ިދިރުއޅުެމން ގެނިްދަޔ އަހުަރމެން 

ަރުށ ީމުހނަްނށް، ާދިއީމ ބިޯހާޔވިަހކަން 

ހަޯދިއިދުނމަށް ުދވާފުަރގިައ ބުޭރގެ އެހީއާއުެކ 

ަސުރކުާރން  676 ގެ ިއމާާރތުްކިރ.

“ުދވާފުަރގިައ ިދިރުއޅޭ ީމހުަކ ގުާތގިައ ިތަޔީއ 

ކޮނަްރެށއްގެ ީމހެއްތޯ ުސވުާލކޮށިްފަނމަ، 

ިތމަނާްނީއ ުދވާފުަރގިައ ިދިރުއޅޭ ކަނޮދުޅދޫ 

ީމހެކޭ” ުބަނންޖިެހފިައވާ މައަްސަލއަށް ިމއާަދ 

ހަމައަށްވްެސ ޙައްލެއް ހަޯދިއ ެދިވފިައ ުނުވމަކީ 

ކޮންމެވްެސ ފާަރތެއްގެ ިއުހމާލެއް ކުަމގިައ 

ޤަބުޫލުކެރވޭ. 

ިމކަމާ ހިެދ އަހުަރމެންގެ އިަމއަްލ ޤުައުމގިައ 

ވަޒަންވިެރކަން ެނުތުމގެ ިއޙާްސްސުކެރވޭ، ޤާނީޫނ 

ޮގުތން ގޮެދުރވިެރކަން ކަަށވުަރުނުވުމން ިދިރުއޅޭ 

ިޢމާާރތަށް ބަަދުލ ގެެންސ، އާބުާތަރިފުލުވމިާއ 

އަަލށް ިއމާާރތެއް ުކުރންފަަދ، ޙައުްޤތައް ވްެސ 

2008 ވަަނ އަހުަރގެ ުކިރން ިމ ުބިނ ގެތައް 

އަޅިައ ިނިމ، ކަނޮދުޅދޫ ަރއިްޔުތން ުދވާފަަރށް 

ބަަދުލުކިރ. އެކަމުަކ ުދވާފުަރގިައ ިދިރުއޅުެމނިްދަޔ 

ަނމަވްެސ ކަނޮދުޅދޫ ަރއިްޔުތނަްނށް ުނިލބޭ 

ޤާނީޫނ އިަދ ިއނާްސީނ އެތައް ޙައުްޤތަކެއް ުހިރ. 

ިމ މައަްސަލއަށް ޙައުްލ ހުޯދުމގިައ ގެތައް ބުެހުމގެ 

މައަްސަލ އްަސުލ ޖެހީެނ. އޮެގުތން ކަނޮދުޅދޫގެ 

އާބީާދގެ ބޯ ުގަނިއގެން، ކޮންމެ ހަ ީމހަކަށް 

ގެއެއް ޖެހޭވަަރށް ގޮެދުރ ިބާނކޮށްފިައ ުވުމން، 

ިމގެތުަކގެ ވިެރފާަރތް ކަނޑައުެޅުމގިައ ިޚާޔުލ 

ތަފުާތުވންތަކެއް ުހިރ. އެހެންވެ ުދވާފުަރގިައ ީމުހން 

އާބުާދުކިރތާ 11 އަހުަރ ވެގެން ިދަޔިއުރވްެސ 

އަހަރެންގެ ވާހަކަ

އަހުަރމެންގެ ވީަނ ގެއިްލފިައ. ބޭންކްތަކިާއ އިެކ 

ކަހަަލ މީާލ ިއާދާރ ތުަކން ދުޫކާރ ލާޯނިއ މީާލ 

އެހީތިެރކަން ހުޯދުމގެ ޙައުްޤ ވްެސ ެނތް. އަަލށް 

ުއފަންވާ ަދީރނަްނށް ވަޒަންވިެރކަން ުނިލުބމިާއ، 

ެދމިަފީރން ވިަކވެއްޖެ ަނމަ، އެއްވްެސ ީމހެއްގެ 

އިަމއަްލ ގޮެދެރއް ވްެސ ެނތް.

ުދވާފުަރގެ ގޮެދުރގެ މައަްސަލއާަށިއ 

ވަޒަންވީެރންގެ މައަްސަލއަށް ޙައްލެއް 

ހަޯދިއިދުނމަށް ިމަސުރކުާރން ިމހުާރ ވީަނ 

ޮގތްތަކެއް ިނންމިައ ޙައުެލތަކެއް ހަޯދިއީދފިައ. 

އޮެގުތން ކަނޮދުޅދޫ ަރއިްޔުތންގެ ތެެރިއން 

ުދވާފުަރން ގޮެދުރ ޙައުްޤވާ ީމުހންގެ މުެދގިައ 

މްަޝވާަރުކެރިވ، ކޮންމެ ހީަމހެއްގެ މައްޗަށް 

ބަހާލިެވފިައވާ ިމެދނެްނިވ ގޮެދުރގިައ ިދިރުއޅޭ 

ީމުހންގެ ތެެރިއން އެއްބްަސވާ ވިަކ ީމހެއްގެ 

މައްޗަށް ގޮެދުރ ަރިޖްސޓީްރުކުރމާމުެދ ިގަނ 

ބަަޔކަށް ިމހުާރވީަނ އެއްބްަސވިެވފިައ. 

“ިމ ަސުރކުާރން އަހެަރމެންގެ ގެއިްލފިައވާ އެ 

ޙައުްޤ ހަޯދިއީދިފ. ުކިރަޔށް ޮއތް ީޖަލށް ކޮށެްދުވުނ 

ވަަރށް ުމިހނުްމކަމެއް އީެއ. އެކަމަށަްޓކިައ 

ަސުރކަާރށް ުޝުކުރވިެރވަން!”

ދުވާފަރު މައަްސަލ ޙައްލުކުރުން
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ފ

ިމ ަސރުކާރުން އަހަރެމެންގެ 

ގެއިްލފިައވާ އެ ޙައްޤު 

ހޯދިައީދިފ. ކިުރަޔށް 

އޮތް ީޖަލށް ކޮށްދެވުނު 

ވަަރށް މިުހންމުކަމެއް އީެއ. 

އެކަމަށްޓަކިައ ަސރުކަާރށް 

ުޝކުރުވިެރވަން!
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އަހަރެންގެ ވާހަކަ

މަަސއްކަތުްކަރުމން ިމއީައ އުެކިދނަްނށް 

ަރނގުަޅ ތުަޢީލމެއް ހަޯދިއީދ ަރނގުަޅ 

ުމްސތަޤްބަލެއް ހަޯދިއިދުނމަށް. އަހެަރންގެ 

ުހވަފެން ޙީަޤޤަތަކަށްވެއްޖެ. ިމއުަދ އަހެަރންގެ 

އަމާޒަކީ 5 ވުަގުތ ަނމުާދކޮށަްލިއގެން، ުކެރުވުނ 

އުަޅކަމެއް ކޮށަްލިއގެން ުކިދނާްނއެކީ، ގޭގިައ 

ވުަގުތ ހަޭދުކުރން. ވީަޒފާގިައ 30 އަހުަރ ހަމުަވުމން 

ވީަޒފިާއން ިރަޓަޔރވާން ވްެސ އެބަ ިވްސަނން. 

އަހެަރންގެ ުކިދންގެ ކަންތައްތައް ބަަލުމން، ވީަޒފާ 

އާަދުކަރުމން އަހެަރން ބުޭނންވާ ކަންތައްތަކަށް 

ިމޮއއްހާ ުދވުަހ އަހެަރންގެ އިަމއަްލ ކަމަކަށް 

އެއްވްެސ ިއްސކަމެއް ުނެދވޭ. 

އަހެަރން ވަަރށް ޅިައުރ މާލެ ބަަދުލވީ ވީަޒފާ 

އާަދުކުރމަށް. ަސުރކުާރ ވީަޒފާ އާަދުކާރތާ 

ިތީރހަކަށް އަހާަރ ގާތް ވީަނ ިމހުާރ. އަހެަރންގެ 

ިތން ުކިދން ިތބޭ. ިފިރީމހާ ވީަނ ިނާޔވެފިައ. އޭގެ 

ފުަހންވްެސ ިމހުާރ ިދހަވަަރކަށް އަހުަރ ވީަނ. 

އަހެަރންގެ ުހިރހާ ުކިދންވްެސ ިމހުާރ އިެތީބ 

ްސކޫލް ިނންމާފިައ. ޮދީށ ެދުކިދން ިޑގީްރ 

ހަަދިއގެން ިމހުާރ ުއޅީެނ ވީަޒފާގިައ. ހުަގ ީމހާ އެ 

ުފީރ ިއހަކަށް ުދވުަހ ިޑގީްރ ހަަދން މެލިޭޝާޔއަށް. 

އަހެަރންގެ ުހިރހާ ވްެސ އެއްޗަކީ އަހެަރންގެ 

ުކިދން. އުެކިދނަްނށަްޓކިައ އަހެަރންގެ ުމިޅ 

ޙާަޔތް ުޤުރބާނުްކާރަނން. ިމހާތަަނށްވްެސ 

އަހެަރން ބުޭނންވީަނ އިަމއަްލ މަަސއްކުަތން 

ހިޯދ ފިައާސިއން ޙައަްޖށް ާދން. ިމގޭ ކަންމީަތ 

ުހިރގޭގިައ ުއޅޭ އަހެަރންގެ އަވަށެްޓިރ ެދމިަފިރއެއް 

ިމއަހުަރ ޙައަްޖށް ިދަޔީއ ޕެނަްޝން ފިައާސިއން 

އެއްބިައ ަދއްކިައގެން. އަހެަރންގެވްެސ ޕެނަްޝން 

ފިައާސ ުހނާްނެނ. ޕެނަްޝން ޮއީފުހން މުަޢލޫމުާތ 

ާސުފކޮށިްލިއުރ ޕެނަްޝން ްސކުީމން ޙައަްޖށް 

ިދުޔމަށް ފިައާސ ެދއުްކމަށް އަހެަރން ވްެސ 

ަޝުރުތހަމަވޭ. އަނަްނ އަހުަރ މާތް هللا ގެ 

ިއާރަދުފުޅން އަހެަރން ޙައުްޖގެ މިަތވިެރ އުަޅކަން 

އާަދުކާރަނން. 

މާތް هللا ވިޮޑގެންވީަނ ކެތްތީެރނާްނއުެކ. ިއހަކަށް 

ުދވުަހ ަސުރކުާރން ގެޒެޓް ކޮށްފިައ ޮއތް ިލުޔުމން 

ޙައަްޖށް ިދުޔމަށް ަދއްކަން ޖެހޭ ފިައާސގެ ޢަަދުދ 

%50 ިއން  %80 އަށް ިއުތުރކޮށް ޕެނަްޝން 

ފަނޑުން ޙައުްޖގެ ފިައާސ ެދއްކޮޭގތަށް ވީަނ 

ހަމަަޖއާްސފިައ. ިމީއ ވަަރށް ިގަނ ީމުހންގެ 

ުއނީްމުދތައް ުފިރހަމަވެގެން ާދެނ ކަމެއް. 

ިމކަމަށަްޓކިައ އުަދގެ ަސުރކަާރާށިއ ަރީއްސ 

ިއބާްރިޙމް ުމޙައްމުަދ ާޞިލޙަށް ިހުތގެ އިަޑން 

ުޝުކުރވިެރވަން.

“ިއނާްޝ هللا އަނަްނ އަހުަރ އަހެަރން ވްެސ 

ގުެފޅަށް ިޒާޔަރތްކޮށް، ޙައުްޖގެ މިަތވިެރ އުަޅކަން 

އާަދުކުރުމގެ ަނީޞުބ ިމންވުަރުކަރއްވިާށ! އީާމން!”

ިމއުަދ އަހެަރނަްނކީ ުޒވެާނއް ނޫން. އަހެަރންގެ 

ގިައބުާރ ެދަރވެ، ިއާސިހތުަކ ުމްސުކިޅވާެދެނ. 

އަހެަރންގެ އެންމެ ޮބޑު ުއނީްމަދކީ މުަރުވުމގެ ުކިރން 

ޙައުްޖގެ މިަތވިެރ އުަޅކަން އާަދުކުރން. އަހެަރންގެ 

ިފިރީމހާ ުދިނޔޭގިައ، ެދމިަފިރން އެކީގިައ ޙައަްޖށް 

ިދުޔމަށް ފިައާސވްެސ ަރއްކުާކިރން. އެކަމުަކ 

ިފިރީމހާ މުަރުވުމން ުކިދންގެ ކަންތައްތައް ުކުރމަށް 

އެ ފިައާސ ބުޭނނުްކަރން އަހަނަްނށް މުަޖބުޫރިވ. 

ިމހުާރ އަހެަރން ިމުއޅީެނ އެަނއްކާވްެސ ޙައަްޖށް 

ިދުޔމަށް ފިައާސކޮޅެއް އެއުްކަރން ފަަށިއގެން. 

އަހެަރންގެ ޮދީށ ެދުކިދން، އަހެަރން ޙައަްޖށް 

ިދުޔމަށް ފިައާސ ަދއްކިައދޭން ބުޭނންވޭ. އެކަމުަކ 

ޕެނަްޝން ފަންޑުން ޙައްޖަށް ިދޔުން
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ިއނާްޝ هللا އަނަްނ އަހަރު 

ގެފުޅަށް ިޒޔަާރތްކޮށް، ޙައްޖުގެ 

މިަތވިެރ އަޅުކަން އަދާކުރުމުގެ 

ަނީޞބު  އަހަރެނަްނށް ވްެސ 

ިމންވަރުކަުރއްވިާށ!

އީާމން!
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އަހަނަްނކީ ޤުައީމ ވީޮލ ީޓމަށް ުކޅޭ ީމހެއް. 

ޤުައީމ ީޓމަށް ުކޅޭތާ ުފދޭވަަރކަށް ުދވްަސވެއްޖެ. 

ިމހާތަަނށް އިައިއުރ ުދވަހުަކވްެސ އިޭޝާޔިއން 

ބުޭރގިައ ތަމީްރުނުވުމގެ ުފުރަޞތެއް ުނިލބޭ. 

އެކަމުަކ އިައ.އޯ.އިައ.ީޖ އަށް ިމފަހުަރ ިދުޔުމގެ 

ުކިރން ވީޮލން ުދިނޔޭގެ 10 ވަަނ ޤުައުމކުަމގިައވާ 

ަސރިބާޔގިައ ތަމީްރުނުވުމގެ ުފުރަޞުތ 

އަހުަރމެންގެ ީޓމަށް ިލުބުނ. އީެއ ިމހާތަަނށްވްެސ 

ޔަޫރޕް ޤުައމަކަށް ތަމީްރުނވާން ާދން ިލުބުނ 

ިމފަަދ ުފަރތަމަ ޮއޕޯޗިޫނީޓ. ިއޓް ވޯޒް އަ ުގޑް 

ަލރިނންގ އެކްްސީޕިރއަންްސ.

ަސރިބާޔއަށް ުފުރުމގެ ުކިރން ަރީއްސ ާޞިލޙް 

އަހުަރމެންގެ ީޓމާ ބައަްދުލުކެރއިްވ އިަދ ވަަރށް 

އެންކަރޭޖްމަންޓް ެދއިްވ. އްަސުލ ވަަރށް ަސިޅ 

ިއޙާްސެސއް ުކެރުވީނ އެމިަނުކފުާނ އޮެގތަށް 

އެންކަރޭޖްމަންޓް ެދއްވީމަ. ީފލްްސ ަލިއކް އަވަރ 

ވަރކް ވޮޒް އެކޮްނލެޑްޖްޑް. ެދޓް ވީ އަރ ވިެލުއޑް.

ޙީަޤޤުަތގިައ ަރީއްސ ާޞިލޙިާއ ފްަސޓް ލޭޑީ 

ފަޒާްނ އަޙްމުަދ ިމފަހުަރ އިައ.އޯ.އިައ.ީޖ.އަށް 

ވަޑިައގެން ާރއްޖޭގެ ުކިޅވުަރ ީޓުމތަކަށް ެދއިްވ 

ަސޕޯޓް ިހުތގެ އިަޑން ބަަލިއގަނަްނން. އިަދ 

ިމ ަސުރކުާރން ުކިޅވުަރ ތަަރއީްޤ ުކުރމަށް ދޭ 

ިއމްޕަޯޓންްސ ފިެނގެން ިހނގައްޖެ، 2023 ގިައ 

ާރއްޖޭގިައ އިައ.އޯ.އިައ.ީޖ ހްޮސޓް ުކަރން ޗާންްސ 

ހީޯދމަވްެސ. ިމ ަސުރކުާރން ުޒވުާނނާްނިއ ުކިޅވުަރ 

ތަަރއީްޤ ުކަރން އީެޅ ވަަރށް ުމިހނުްމ ިފަޔވަޅެއް. 

ިމކުަމގެ ަސބުަބން ުކިޅވުަރގެ ާދިއާރިއން ުކިރަޔށް 

ާދން ބުޭނންވާ ީމުހނަްނށް ިމ ިލބީެނ ވަަރށް ޮބޑު 

ިހތްވެަރއް. 

2023 ގިައ ާރއްޖޭގިައ އިައ.އޯ.އިައ.ީޖ ބޭއުްވމަށް 

ވަަރށް ޮބޑަށް ތައާްޔުރ ވެާނކަމަށް ުއނީްމުދުކަރން. 

އިަދ ުކިޅވުަރ ިއންފާްރްސޓަްރކްޗަރތަކާއުެކ، އިެކ 

ުކިޅވުަރތުަކން ަރނގުަޅ ފެންވުަރގެ ތަމީްރުނތައް 

ިދުނމަށް ަސުރކުާރން މަަސއްކަތް ުކާރީތ އެކަން 

ފާހަގަކޮށް އެކަމަށަްޓކިައ ުޝުކުރވިެރވަން. އިަދ ިމ 

ުފުރަޞުތގެ ބުޭނން ހޮެޔ ޮގުތގިައ ިހފިައ، ޤުައމަށް 

ީރިތ ަނން ހަޯދިއިދުނމަށް، ހަމަ ަޔީޤުނންވްެސ 

ިދވިެހ ްސޕޯރޓްްސމުަނން މަަސއްކަތުްކާރެނކަން 

ަޔީޤން. ހަމަގިައުމވްެސ އަހެަރން އެކަމަށް 

މަަސއްކަތުްކާރަނން.

އަހަރެންގެ ވާހަކަ
ކިުޅވަރު
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އިައ.އޯ.އިައ.ީޖ ބޭއްވުމަށް ވަަރށް 

ބޮޑަށް ަތއްޔާރު ވާނެކަމަށް 

އުނީްމދުކަުރން. އިަދ ކިުޅވަރު 

ިއންފްރްާސޓަްރކަްޗރަތކާއެކު އެކ 

ކިުޅވަރަުތކުން ަރނގަޅު ފެންވަރުގެ 

ަތމީްރނަުތއް ިދނުމަށް ަސރުކާރުން 

މަަސއްކަތް ކުރީާތ އެކަން ފާހަގަކޮށް 

އެކަމަށްޓަކިައ ުޝކުރުވިެރވަން.

2023 ގިައ ރާއްޖޭގިައ 
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ޖީަޒރާ ިދިރއުޅުން

“ާލމުަރކީަޒ ާޤނުޫނ ިއްޞާލުޙކޮށް، ކުައނިްސލަްތކަށް 

ިއުތުރ ާބާރިއ ިއޚިްތާޔުރަތއް ިލބިޭއުރ، މީާލ 

ާބުރވިެރކަމިާއ، މީާލ ުފުދންތިެރކަންވްެސ ާލމުަރކީަޒ 

ުކެރިވގެނާްދެނ. ހަމައާެއއުެކ، ަރުށ ަތަރއީްޤަގިއ 

ައންހުެނނަްނށްވްެސ ހަމަހަމަ ުފުރަޞުތ ިލިބގެނާްދެނ”

- ަރީއުސލުްޖމްހިޫރއާްޔ - 
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ަޖީޒާރ ިދިރުއުޅން ތަަޞއްވުަރކޮށްދޭ ތަަރއީްޤގެ 

ިބންގަަލކީ، ުމުޖތަމުަޢގެ ބިައވިެރުވމިާއ، އެއްވްެސ 

ީމހުަކ ުނވަތަ ބަަޔުކ އެކަހިެރުނކޮށް ެދމެހެއެްޓިނިވ 

ުއޫޞުލތަކެއްގެ މީަތގިައ ުމުޖތަމުަޢ ިބާނުކުރމެވެ. 

ަޖީޒާރ ިދިރުއުޅުމގެ ިވްސުނން ިބާނވެފިައވީަނ، 

ިތމާވެށާްޓ އެއްކިީލ، ތިާހުރ ިދިރުއުޅމެއް ުއުޅމެަށވެ. 

ިމ ިވްސުނުމގެ މީަތގިައ ިބާނުކެރވޭ ފުަރުދންގެ 

ިދިރުއުޅމިާއ ިއޤިްތާޞާދިއ، ަސގާފަތިާއ ުދޅަހޮެޔކަން 

ތުަރީތުބވެގެނާްދީނ، ެދމެހެއެްޓިނިވ ޮގތެއްގިައ ބެލެހެއްޓޭ 

ުޤުދަރީތ ވީަސަލތްތަކާ ުގިޅާލމިެހފިައވާ ވަަށިއޖެހޭ 

ީއާޖީދ ތަކެއްގެ މައްޗެަށވެ. ަޖީޒާރ ިދިރުއުޅުމގެ 

މިައގަނޑު އާަސަސކީ ަރއިްޔުތންގެ ިޚާޔާލިއ އީެމުހންގެ 

ބިައވިެރުވމެވެ.

ިތީރގިައ އެވީަނ ިމ ާދިއާރިއން ފިާއުތިވ އަހުަރ 

ަސުރކަާރށް ޙިާޞލުްކެރުވުނ ކިާމާޔީބތުަކގެ ުއްސ 

އިަލތަކެވެ.

ާބުރަތއް ަމިއ ަސުރާކަރށް 
ަޖާމޮކށްގެން ވިެރަކން ުކުރން، 

ިމީއ ިމ ަސުރާކުރން ުކާރެނ 
ަކމެއޫްނން. ިމ ާރއެްޖ ަތަރއީްޤ 
ުކެރވީޭނ، ާލަމުރަކީޒ ުފިރަހަމ 

ިނާޒމެއް ާޤިއުމުކެރިވގެން 
ަކަމށް ައުޅަގނުޑ ައަބުދވްެސ 

ަގބުޫލުކަރން.

– ަރީއުސލުްޖމްހިޫރއާްޔ

ަޖީޒާރ ިދިރުއުޅން
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އަހަނަްނކީ ބ.މާޅުޮހ ުއަދެރްސގޭ ޢަބުްދهللا ުޝާޖުޢ. 

އޯ ލެވެލް ހީެދ ިމ އަތުޮޅ ަދަރވަންދޫން. އެއަށްފުަހ 

ީސ.އެޗް.އްެސ.ީއން އޭލެވެލް ހާަދފިައ ކޮމިްޕުއަޓރ 

ަސިއންްސގެ ބެޗަްލރްސ ިޑގީްރއެއް ހަޯދިއގެން 

އެނުބިރ އީައ. އެންމެންވްެސ އަހާ ކޮމިްޕުއަޓރ 

ަސިއންްސގެ ޮރނުގން ިކަޔވާފިައ ކީއުްކަރން 

ހެއްޔޭ ަރުށގެ ކުައނިްސަލަރކަށް ިތ ުހނަްނީނ. 

ުނވްެސ ުގޅޭ ާދިއާރއެކޭ. އެކަމުަކ އަހެަރން ބުޭނންވީ 

ަރަށށް އިައްސ ަރަށށް ިޚުދމަތްކޮށްދޭން. އެހެންވެ، 

2011 ވަަނ އަހުަރ ކުައނިްސަލށް ުކިރމިަތީލ. 

“ަސުރކުާރން ާލމުަރކުަޒުކުރމަށް ުހަށއަޅާފިައވާ އާ 

ބަަދުލތަކާއުެކ، ކުައނިްސލްގެ ިއޚިްތާޞްޞ ިހނގާ 

ުހިރހާ ތެަނއްގެ ުހިރހާ ުރއްގްަސތައް ކުައނިްސލްގެ 

ބުާރގެ ަދަށށް އުައމަކީ ިތމާވިެށ ަރއްކާތިެރުކުރމަށް 

އަހެަރމެން  ކުައނިްސަލުރނަްނށް އެހީވެދެޭނ ފިަހ 

މަގެއް ކަމަށް ޤަބުޫލުކަރން.”

ބ. މާޅޮހަކީ ގްެސޓް ހުައްސ ިވަޔފީާރގިައ ިމއަތުޮޅގިައ 

ވަަރށް ުކިރއާަރފިައ ޮއތް ަރެށއް.  އްަސުލ އެންމެ 

ޮބޑަށް ގްެސުޓން އަޅިައގަނަްނ ކަމަކީ ަރުށގެ ީރިތ 

ިއާރަދުކެރއިްވއާްޔ އިަދވްެސ ިމިހީރ ަރަށށް 

ިޚުދމަތްކޮށްދޭން. 

ކުައނިްސަލަރކަށް ހުޮވމަށް ފުަހ ވުޭތވިެދަޔ 8 

އަހުަރ ތެރޭ ިތމާވީެށގެ އިެކ ކަންކުަމގިައ އިެކވުަރގެ 

މަަސއްކަތް މަަށށްވްެސ ުކެރިވއްޖެ. ުކިނ ަނގިައގެން 

ޮގނޑަށް ގެނިްދުޔުމން ފަަށިއގެން، އިެކ ީމުހނަްނށް 

ޓެްރިއިނންގތައްވްެސ ބޭއިްވން. އެކަމުަކ އަހެަރން 

ުބާނީނ، ިތމާވީެށގެ މައަްސަލތަކަށް ޙައްލެއް 

ހަޯދން އެެދވޭ މަަސއްކަތެއް ުނުކެރވެއޭ އިަދވްެސ. 

އަހަރެންގެ ވާހަކަ

އިަތިރމިަތ. އޮެގތަށް ީރިތކޮށް ބޭއްވީެނ ަރުށގެ 

ުކިނ މޭެނޖުްކުރުމގެ ިނޒުާމ ވަަރށް ކިާމާޔުބކަމާއުެކ 

ުކިރއަށް ގެނެްދވީޭތ. ިމކަން ފިެށގެނިްދއީައ، 

ުކިނ މޭެނޖުްކުރުމގެ މައަްސަލ ޙައުްލުކުރމަށް 

އަހެަރމެން ކުައނިްސަލުރން ވާހަކަަދއްކާފިައ ިނނީްމ 

ކުައނިްސުލން އިަމއަްލއަށިްވަޔްސ ިމކަން ފަަށން 

ޖިެހއްޖެއޭ. އުޭރ ެނތް މީާލ ފުޯރންތިެރކަމެއް ިމކަން 

އުައޓޯްސްސކޮށްގެން ުކިރއަށް ގެނާްދކަށް. ފިެށިއުރ، 

ކުައނިްސަލުރން އިަމއަްލއަށް ޑްަސިބން ޮގނޑަށް 

ގެނޮްގްސ ޕިައލްހާަދ ކަންތައް ުކީރ. ިމހުާރ ިމަރަށކީ 

ަނމަވްެސ، ިމހުާރ ަސުރކުާރން ުހަށއަޅާފާ ޮއތް ބަަދާލއުެކ 

އެކަން ބަަދުލުވމަކީ، ވަަރށް ުއނީްމީދ ކަމެއް. 

“ިމހުާރ ިމަދީނ ަރނގުަޅ ިމްސާރބަކަށް. ޮގންޖުެހންތައް 

ވަަރށް ިގަނ ިމކުަމގިައ. އެކަމުަކ ކުައނިްސލްތައް 

މީާލ ޮގުތން ބުާރވިެރުކުރވީމަ، ވަަރށް ިގަނ ކަންކަން 

ފިަހވެގެނާްދެނ. އީެއ ުއނީްމަދކީ.”

ީޒރޯ ވްޭސޓް ަރެށއް. އެއްވްެސ ބާވަތެއްގެ ުކންޏެއް 

ާނނާްދެނ ިމަރަށުކން. 

ާލމުަރކީަޒ ޤާނުޫނ ުކިރން ޮއތްަސ ވްެސ، 

ކުައނިްސލްތުަކގެ އަތް  ބަނެދިވފާ ޮއނަްނީނ. މީާލ 

ބުާރވިެރކަން ެނުތން އެންމެ ޮބޑު މައަްސަލއަކީ. 

ުކިރން ިއނާްނެނ ކުައނިްސަލށް ބަޖެޓް ީސިލންގެއް 

ީދފިައ، އެކަމުަކ އެއަށް ފައްތިައގެން ބަޖެޓް ހާަދފިައ 

ފުޮނިވަޔްސ، މިަޖީލހަށް ފުޮނވިާއުރ ޮއނަްނީނ 

ިފޭނންްސ ިމިންސޓީްރިއން ބަޖެޓް ބަަދުލކޮށާްލފިައ. 

ލާމަރުކަޒުކުރުން



103 102

ް ުޅުނ
ިރއ
ާ ިދ
ަީޒރ
ޖ

ް ުޅުނ
ިރއ
ާ ިދ
ަީޒރ
ޖ

ިމހާރު ިމދީަނ ަރނގަޅު 

ިމްސރަާބކަށް. ގޮންޖެހުނަްތއް 

ވަަރށް ިގަނ ިމކަމުގިައ. 

އެކަމަކު ކައުނިްސލަްތއް މީާލ 

ގޮތުން ބާރުވިެރކުރީުވމާ ވަަރށް 

ިގަނ ކަންކަން ފިަހވެގެންދާނެ.    

އީެއ އުނީްމދީަކ.
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ުފވައުްމަލއް ިސީޓ، ބ. އަޭދުފިށ،     
ހދ. ހިަނމާދޫ، ރ. ުދވާފުަރ،         

ސ. ުހުޅީމދޫ، ލ. ފަޮނދޫ

7 ިނިމފިައ، 2 ުކިރަޔށަްދީނ 

ތުރުފަތުރުގެ ިނޒާމް  ދަ
ކުރުން ނާ ހަރުދަ

6 ަރުށގަިއ ޢަމީަލ މަަސއްކަތް 

2 ަރުށގަިއ ކޮންޓެްރކްޓް ުކެރިވފަިއ

11 ަރުށގަިއ ެޓންޑަރ/ޕީްރެޓންޑަރ 

މުަރޙާަލގަިއ

މާލޭގަިއ 9 ޕާިކންގ ޒޯން 
ޤާިއުމުކުރން

ެޓކީްސ ބޯޑުގެ ީފ ކަނޑުާލން 

ަމުގ ހެުދުމގެ 19 ައުއ ަމްޝރޫުޢ

61 ަބނަދުރ 

ހެުދން
ުމިޅ ާރއްޖޭގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ިވޔުގަ 

“ިނއަިމ” އެޕިްލކޭަޝން މެދުވިެރކޮށް 
ޢާންމުކުރުން

ަކނުޑަދުތުރަފުތުރ ވަިއގެ ަދުތުރަފުތުރ

އެއަްގުމ ަދުތުރަފުތުރ

އެެތރޭގެ ުއުދުހނަްތުކގެ ައުގ ިމާހަރށުްވެރ

 %25 - %35 ުކޑަުކުރން

ހަޯރުފީށ ީރަޖަނލް         
އެައރޕޯޓް ަތަރއީްޤުކުރން

“ަގލްފް އެައރ” ގެ                    
ެޝިޑުއލް ަދުތުރތައް ާރއްޖެއަށް 

ފުެށން

ިނިމފިައ ުކިރަޔށަްދީނ
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ން ިތމާވިެށ ިޙމަާޔތްކުރުމިާއ ލާމަރުކަޒުކުރު
ަރއްކާތެިރކުރުން

ަކުއނިްސުލަތުކގެ 
%33 ޮގނިޑ 

ް ައންހެުނނަްނށ

ް 14 ަސަރަޙއެްދއްގެ ިތާމވެށަްޓށް ާޤޫނީނ ިޙާމަޔތ

ުކންުފިނ ުއފައަްދިއގެން ިއޤިްތާޞީދ 
ޙަަރކާތް ިހންުގުމގެ ބާުރ 

ޤަވިާއާދ ިޚާލފަށް ުކިނ އަޅާ ފަާރތްތައް 
ެދެނގަެނ ިފަޔވުަޅ އުެޅން

ުދންފަުތގެ ިއްސިތުޢމާލް ުކުރން 
މާަނ ަސަރޙައުްދތަުކގަިއ އެކަން ުކާރ 

ފަާރތްތަކާ މުެދ ިފަޔވުަޅ އުެޅން

ލޯކަލް ކުައންިސލްތަކަށް ބަޖެުޓގެ    
ބާކީ ޮގުތގަިއ ުހިރ ފަިއާސ ދުޫކުރން

ހާަލުކވުަމންާދ ފަުރތައް 
ިއއާަދުކުރން- ޕަިއލެޓް ޕޮްރގާްރމް 

ަރުށގެ ިބން ުކއަްޔށީްދގެން 
ިލބޭ އާމަްދީނގެ  % 100 

ީސާދ ކުައންިސަލށް 

އެންވަަޔަރނަްމންޓް ޮޕިލްސގެ 
މަަސއްކަތްތައް ުފޅާުކުރން

ހއ. ާބަރުށ ުކިޅ
ހދ. ނޭުކެރންދޫ ުކިޅ

ހދ. ކަޭލުކުނ
ް ޮބުޑިތަލުދނަްމީތގެ ިއުތުރ 11 ަސަރަޙއެްދއ

ުމިނިސޕަލް ިޚުދމަތްތަުކން ިލބޭ 
އާމަްދީނ ީސާދ ކުައންިސަލށް 

5 ިމިލއަން ުރިފާޔއަށުްވެރ ުކިދ 
ީޕ.އްެސ.އަިއ.ީޕ ޕޮްރޖެކްޓްތައް 

ކުައންިސލްތަުކން ިހންގާ ޮގތަށް 
ހަމަޖެއުްސން

ިއޙިްތާސްސގެ ތެރޭގަިއ ިހމޭެނ 
ވަީސަލތަްތުކގެ ިމލުްކވެިރަކން

ާމީލ ާބުރވެިރަކން

ަބެޖޓް ޮބުޑުކުރން )5%   
ާއމަްދީނ ައިދ ިބުމ ުކީލގެ   
%40 ަކުއނިްސލަްތަކށް(

ިނިމފިައ ުކިރަޔށަްދީނ
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ަތ ފެނާިއ ހަަކަ
މާ ަނރުދަ

ައިވން ަކަރންޓް ުއފެއުްދން

ފެާނިއ ަނުރަދާމ ިނާޒުމ ާޤިއުމުކުރުމގެ 107 ަމްޝރޫުޢ

ށ. ައޮތުޅގެ 
13 ަރެށއް 

ހަކަތައަށް ޮއތް ިޑމާންޑް މޭެނޖުްކުރން

33 ަމްޝރޫުޢ ޮކންޓެްރކްޓް ުކެރިވަފިއ

4 ަމްޝރޫުޢ ަޢަމީލ ަމަސއަްކތް ުކިރަޔށަްދީނ

70 ަމްޝރޫުޢ ެޓންޑަރ/ޕީްރެޓންޑަރ ަމުރަޙާލަގިއ

2 މްަޝރޫުޢގެ ޢަމީަލ މަަސއްކަތް ުކިރަޔށަްދީނ 
1 މްަޝރޫުޢ ކޮންޓެްރކްޓް ުކެރިވފަިއ           

5 މްަޝރޫޢެއް ެޓންޑަރ މުަރޙާަލގަިއ

81 ަރެށއްގަިއ ކަަރންުޓގެ ިޚުދމަތް 

ިދުނމަށް ިއންފާްރްސޓަްރކްޗަރ 
ޤާިއުމުކުރން

ުހުޅމާލޭގަިއ 50 މެގަވޮޓްގެ ޕަވަރ 
ޕާްލންެޓއް ޤާިއުމުކުރން 

މާލެ، ުހުޅލެ އަިދ ުހުޅމާލޭގަިއ 
132kV/11kV ގެ ަސބްްސޓޭަޝން 

ޤާިއމްކޮށް، ިސަނމާލެ ބިްރޖް މުެދވިެރކޮށް، 
ކޭބަުލން ުގޅާުލން

ނ. ައޮތުޅގެ 
ް 13 ަރެށއ

5 ަރެށއްގެ ކޭބަލް ެނޓްވަރކް އަޕްގްރޭޑް 
ކޮށް، 8 ަރަށކަށް ކޭބަލް ެނޓްވަރކް 
އަޕްގްރޭޑުްކުރމަށް ބުޭނންވާ ާސމާުނ 

ފުޯރކޮށިްދުނން 

ފަެނކިައން ކަަރންުޓގެ ިޚުދމަތް ފުޯރކޮށްދޭ 
ަރށަްރުށގަިއ ްސމާރޓް ީމަޓރ ބޯޑު ބެހެއުްޓން

64 އަުއ ޖެެނރޭަޓރ ެސޓް  58 ަރަށކަށް 

ފުޯރކޮށިްދުނން 

 

އެންވަަޔަރނަްމންޓް ޮޕިލްސގެ 
މަަސއްކަތްތައް ުފޅާުކުރން

8 ފެން ިހނާްދ ިނާޒމް 
ޤާިއުމުކުރުމގެ އަުއ މްަޝރޫުޢ

ިނިމފިައ ުކިރަޔށަްދީނ
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ތެިރ  ިވލުން
ުަތމަޢު މުޖ

ަސޤާފަތާިއ 
ަތިރކަ

ަސާޤީފ ަތިރަކިއގެ 
ާޤޫނުނ ާފްސުކުރން

ާރއްޖޭގެ ބޯޑަރ ކޮންޓްރޯލް 
ިނޒާމް ހުަރަދާނުކުރމަށް 

ޕަިއިސްސ ބޯޑަރ 
ކޮންޓްރޯލް ިސްސަޓމް 

އަޕްގްރޭޑް ުކުރން

އާާސީރ ތަންތަުނގެ ަދފްތަުރ 
ތައާްޔުރކޮށް ޢާންުމ ުކުރން

ޮބޑުތަުކުރފާުނގެ ހަނާދީނ 
މުަރކުަޒ ތަަރއީްޤުކުރން

ާސކް އާިޓްސޓް ކޭމްޕް 
އެންޑް އެގިްޒިބަޝން ޮއފް 

ޕިެއންިޓންގްްސ- 6 ޤަުއމުަކން 
ޭ ބަިއވިެރވެފަިއވ

13 ބޭންޑާއުެކ ފަންާނުނންގެ 

ިމުޔިޒކީ ީޢުދ ބޭއުްވން

ިހިރގަުލ ިމްސިކތްތައް ުދިނޔޭގެ 
ތަިރކިައގެ ިލްސުޓގަިއ ިހމުެނުމގެ 

މްަޝރޫުޢ

ިމަލެދުކުނ އަަދީބ ީޢުދގެ ަނުމގަިއ 
ަސޤާީފ ީޢެދއް ބޭއުްވން- 9 ަރެށއް 

ބަިއވިެރވެފަިއވޭ 

2 ިމުއިޒކް ޕެްރކިްޓްސ 
ރޫމް ތައާްޔުރުކުރން

ރޫޅާަލިއފަިއވާ ަކުޅވަަކުރ ިމްސިކތް 
އާބާުތަރ ިފުލވިައ، އަުލން ާރވިައ 

ބެހެއުްޓން 

ާމލަޭގިއ ުހިރ ކެިމަކލް ުގަދނަްތއް 
ިތަލުފށަްޓށް ަބަދުލުކުރން

ިނިމފިައ ުކިރަޔށަްދީނ
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ހެޔޮވިެރކަން

“ައުޅގަނޑުމެންގެ ައންހެނުްކީދން ޮބޑިެތުކަރން ބުޭނންވީަނ، 

ހަމަހަމަ ުފުރަޞުތ ފިަހވެފިައވާ މާޙުައެލއަްގިއ. ިއުޖިތމީާޢ ައިދ 

ިއޤިްތާޞީދ ަބިއވިެރުވމިާއ، މީާލގުޮތން ާބުރވިެރުކުރުވމިާއ، 

ިއނާްޞުފ ިލިބިދުނުމަގިއވްެސ، ައންހުެނނަްނށްވީީތ ުހިރ 

ުހަރްސަތއް ަނއާްތުލމަށް ަސުރާކުރން ިސާޔަސުތަތއް 

ކަނޑަައާޅަނން”

- ަރއުީސލުްޖމްހިޫރއާްޔ - 
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ތަަރއީްޤގެ ޮރނުގން ހަޯދިއފިައވާ ކިާމާޔީބތަކަށް 

ބާަލިއުރ، ިދވިެހާރއްޖެއަކީ ަނމާޫނއެއްގެ 

ޮގުތގިައ ފާހަގުަކެރވެއެވެ. ފިާއުތިވ އަހުަރތުަކގެ 

ތެރޭގިައ ިދވިެހާރއްޖިެއން ވީަނ ިއނާްސީނ 

ތަަރއީްޤގެ އެންމެ ަދށް ިގނިްތން، ިއނާްސީނ 

ތަަރއީްޤގެ މީަތ ިގނިްތއަށް ުކިރއަށް ޖިެހފައެވެ. 

ިމ ުދވްަސތުަކގެ ތެރޭގިައ ިދވިެހާރއްޖިެއން 

ވީަނ ިޑމޮކަްރީސ ޤިާއުމުކުރމަށަްޓކިައ ވްެސ 

ުއނަދގޫ ަދުތެރއް ކޮށްފައެވެ. ިޑމޮކެްރީސގެ 

ުއޫޞުލތައް ެނގެހެއުްޓމަށަްޓކިައ، 2008 ވަަނ 

އަހުަރން ފިެށގެން ިދވިެހާރއްޖިެއން ކޮށްފިައވީަނ 

ޮގންޖުެހން ިގަނ އިަދ ުނހުަނ ުއނަދގޫ 

މަަސއްކަތެކެވެ. 2008 ވަަނ އަހުަރ ތްަޞީދުޤުކިރ  

އުައ ޤާނުޫނއާަސީސއާއުެކ ަދުއަލުތގެ ިތން 

ބުާރ ކުަމގިައވާ ވިެރކަނުްކުރުމގެ ބާާރިއ، 

ޤާނުޫނ ހުެދުމގެ ބުާރ އިަދ އުަދުލ ިއނާްސުފ 

ޤިާއުމުކުރުމގެ ބުާރ ވިަކުކެރުވެނވެ. ީމގެ ިއުތުރން 

ިގަނ ޕީާޓތައް އުެކލެވޭ ިސާޔީސ ިނޒާމެއް 

ޤިާއުމުކެރިވ، ިމިނވަން ުމއައަްސާސތަކެއް 

ުއފައަްދިއ، ާލމުަރކީަޒ ުއޫޞުލން ވިެރކަން 

ިހނުްގުމގެ ުއޫޞުލތައް ތަޢަާރުފުކެރިވގެނިްދަޔއެވެ. 

އިަދ ިއނާްސީނ ޙައުްޤތަކިާއ ފުަރީދ ިމިނވަންކަން 

ކަަށވުަރުކުރުމގެ ޮގުތން އާަސީސ ޙައުްޤތައް ވްެސ 

ޤާނުޫނއާަސީސގިައ ިލެޔިވގެން ިދަޔއެވެ.

ިތީރގިައ އެވީަނ ާދިއާރިއން ފިާއުތިވ އަހުަރ 

ަސުރކަާރށް ޙިާޞުލުކެރުވުނ ކިާމާޔީބތުަކގެ ުއްސ 

އިަލތަކެވެ.

ހޮެޔވިެރަކން
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ޤައުމުގެ ަރއްކާތެިރކަމިާއ 
ަރއްިޔތުންގެ ަސލާމަތް

ކޮަރޕްަޝން

ަނއްތާލުން

ެތާލިއ ކެިމަކލް ގެނުްގުޅުމގެ 
ަޤާވިޢުދ އެުކަލވަިއާލ 
ަޢަމުލުކަރން ފެުށން

ިދވިެހާރއްޖޭގަިއ ހާަދ ިޢމާާރތްތަކިާއ 
އެހިެނހެން ްސޓަްރކްޗަރ ތަކަކީ 

ޢާންުމންަނށް ަރއްކާތިެރ، އެކީަށގެންވާ 
ފެންވެަރއްގެ ިޢމާާރތުްކެރވޭ، 

ތަަރއީްޤއާިއ ުއފެއުްދންތިެރކަމަށް 
މުަގފަިހުކާރ ތަންތަންކަމަށް ހުެދމަށް، 

ިޢމާާރތުްކުރމާ ުގޅޭ ޤާނޫުނތަކިާއ 
ޤަވިާޢުދތަކަށް ިއްޞާލުޙ ގެަނުއން

ޑެީރިޑކަަލިއޒަޭޝން ިރހިެބިލޓޭަޝން 
ެސންަޓެރއް ޤާިއުމުކުރން

ޕިޮލްސ ިރޕޯރޓް ޮއނަްލިއންކޮށް ެނގެޭނ 

ޕޯރަޓލް ތައަާރފްކޮށް ިޚުދމަތް ދޭން ފުެށން

ަޖުލގެ ަސާލމަތާިއ 
ަރއްކާތިެރކަމާިއ ޤަިއީދންގެ 
ޙައުްޤތައް ކަަށވުަރުކުރމަށް 

ަޖުލ ޮއިޑޓް ުކުރން

ލޯ އެންފްޯސމަންޓް ޓެްރިއިނންގ އެކެޑީަމ، 
ކޮމްޕޮިސޓް ޓެްރިއިނންގ ެސންަޓެރއް 

ޤާިއމުްކުރން

ެނިއަބރުހޑް ޮޕިލްސގެ ިޚުދަމތް 
ަތާޢަރުފުކުރން 

މާލެ، ުފވައުްމަލއް ިސީޓ، އައްޑޫ ިސީޓ

ެޓަރިރަޒމް ަމާނުކުރުމގެ ާޤޫނުނ 
ިއްޞާލުޙކޮށް ތަްޞީދުޤުކުރން 

49 ަރަށާކިއ ަފޅެއްގެ ަމއަްސަލ

92  މައަްސަލއެއް ިވްސލްބްލޯވަރ 

ޕަޯޓލް މުެދވިެރކޮށް ހާމަވެ، އޭ.ީސ.ީސ 
އަށް ުހަށހުެޅން

ުނޙައުްޤން ވީަޒފާިއން 
119 ީމހަކަށް  ވިަކުކެރިވފަިއވާ 
ޕެްރިޒޑެންޓް އެކަްޝން ކޮިމީޓ 

އުެކަލވިައަލިއ ިއންާސުފ ހަޯދިއިދުނން

)MMPRC ގެ ިޚާޔާނާތ ުގޅޭ( ޕެްރިޒޑެނަްޝލް ޮކިމަޝން ޮއން 
ޮކަރޕަްޝން އެންޑް އެެސޓް ިރަކވަީރ ިއން ަދީނ ަބަލުމން

ިނިމފިައ ުކިރަޔށަްދީނ
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ވާބުދާީރ  ޖަ
އަުލތް ކުަރިނިވ ދަ

ަރީއުސލުްޖމްހިޫރއާްޔ 
75 ަރަށަކށް 

ިޒާޔަރތުްކެރއުްވން 

101 ަކުއނިްސލަްތާކ 

ަބއަްދުލުކެރއުްވން

ަކުއނިްސުލަތުކގެ 33 
ިއނަްސއަްތ ައންހެުނނަްނށް 

ާޚއަްޞޮކށް ާލަމުރަކީޒ ާޤޫނަނށް 
ިއްޞާލުޙ ުހަށހެުޅން

 %0 ައށް ަމއަްސުރ 
ެޓކްްސ 

ެދުފށްފެނަްނ ަސުރާކެރއް ިހނުްގން

ައަހަރުކ 2 ަފަހުރ ަދަރީނގެ 
ިހާސުބަތުކގެ ިރޕޯޓް ާޢނުްމުކުރން

ޖެންޑަރ ީއުކއިަލީޓ ޤާނާޫނ އެއޮްގތްކޮށް 

ީއުކއިަލީޓ ޕިޮލީސ ުމާރަޖޢުާކުރން

 ހުަފތާއުަކ އެއް ފަހުަރ ަދުއަލުތގެ މީާލ ިހާސުބތައް ހާމުަކުރން

 ަސުރކުާރ ިޙއާްޞވާ ުކނުްފިނތުަކގެ މީާލ ިހާސުބތައް ާޝިއުޢުކުރން

ަދުއަލުތގެ ަދަރީނގެ ިހާސުބތުަކގެ ިރޕޯޓް އާނުްމުކުރން 

ބަޖެޓް ވަަޔމަންޓް މިޮޑުއލްއެއް ތަަރއީްޤުކުރން

މިާލއަްޔުތގެ މައަްސަލ ބާަލ ކިޮމީޓއެއް އުެކަލަވަާލިއ މަަސއްކަތް ފުެށން

ަދުޢަލުތގެ ޕޮްރިކުއމަންޓް ިނޒާމަށް ބަަދުލ ގަެނުއން

 ީބަލުމގެ މައަްސަލތައް ބާަލ ކިޮމީޓއެއް އުެކަލވިައަލިއ މަަސއްކަތް ފުެށން  

ގީްރން ެޓުކހިާއ ގީްރން ފަންޑުން ުކާރ ޚަަރުދތައް ހާމުަކުރން

ީތގެ  ިމން
ހަމަހަމަކަން

2 ައންހެން ަފނިޑާޔުރން ުސޕީްރމް 
ކަޯޓށް ަޢއަްޔނުްކުރން
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ޚިާރިޖއްޔާ

7 ައަހަރށަްފުހ ިދވެިހާރއްޖޭގެ 
ަރީއުސލުްޖމްހިޫރއާްޔައުކ  އ.ދ.ގެ 

ާޢނުްމ ަމިޖީލުހަގިއ ަތުޤީރުރ ުކެރއުްވން

ބުޭރ ޤަުއުމތަުކން ދޭ އެހީ

އެމިެރާކ

20 ިމިލައން އެމިެރާކ ޑަޮލރު 

ުމޖްތަމުަޢ ބުާރވިެރކޮށް،       
ެދމެހެއެްޓިނިވ ތަަރއީްޤއަށް 

ަޖާޕން
“ޮއިއލް ްސިޕލް ޕޮލަޫޝން ެރްސޕޮންްސ” 

ހުަރަދާނ ުކުރމަށް ިހލޭ އެހީ

ފަަޔރ ބެޯޓއް ބުަނމަށް ިހލޭ އެހީ

ލޭނިްޑންގ ކާްރފެްޓއް ބުަނމަށް ިހލޭ އެހީ

ިއނިްޑާޔ
1.4 ިބިލއަން އެމިެރކާ ޑަޮލުރގެ މީާލ އެހީ

ބަޖެޓް ަސޕުޯޓގެ ޮގުތގިައ 200 ިމިލއަން އެމިެރކާ ޑަޮލުރ

ކަަރނީްސ ްސވޮޕްގެ ޮގުތގިައ 400 ިމިލއަން އެމިެރކާ ޑަޮލުރ

ަލިއން ޮއފް ކެްރިޑޓްގެ ޮގުތގިައ 800 ިމިލއަން އެމިެރކާ ޑަޮލުރ

އްެސ.އެމް.ީއ. ތައް ތަަރއީްޤ ުކުރމަށް ގާްރންޓްގެ ޮގުތގިައ            
25 ިމިލއަން އެމިެރކާ ޑަޮލުރ

ޔޫ.އޭ.ީއ.

ް ތިައލެންޑ

 ޙައާްޖިއ ުޢމާްރ ިވާސ

ިވާސއާ ުނަލިއ ަދުތުރުކެރވޭ ޮގތް  
ް އަަލށް ހަމަޖެުހުނ ޤަުއުމތައ

ިވާސގެ ިޚުދމަތްތައް ުލިއފަޭސހަ 
ކޮށިްދުނން

4 ވަަނ މޯލިްޑވްްސ 
ޕާޓަްނރިޝޕް ފަޯރމް ބޭއުްވން

ިއނިްޑާޔ

ޯ މޮޮރކ

ކޮންިސުއަލރ ިޚުދމަތްތައް 
ހުަރަދާނ ުކުރން

ަސޢީޫދ ޢަަރިބއާްޔގެ ިޖއާްދގިައ ިދވިެހ 
ކޮނިްސުއލެޭޓއް ޤިާއުމުކުރން

މާލޭގިައ ޔޫ.އޭ.ީއ.ގެ އެމްބީަސއެއް ުހުޅުވން

ތިައލެންޑުގިައ ާރއްޖޭގެ އެމްބީަސއެއް ުހުޅުވން

 ެޝންގެން ިވާސ

ޮކަމންވެލާްތ ައުލން ުގުޅަމށް 
ުހަށހެުޅން

ިނިމފިައ ުކިރަޔށަްދީނ
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ކަޮރޕަްޝން ަތޙައްމަލު ނުކުރުމާއެކު ޖަވާބުދީާރ ކުރުވުން

ިބިލީޓ ޓަ ޑް އެކައުން ީޒރޯ ޓޮަލރެންްސ އެން

އުަޅގަނޑުމެން ވިެރކަމަށް އުައމަށް 

ަރއިްޔުތނަްނށް ވެފިައވާ އެންމެ ުމިހނުްމ 

އެއް ވުަޢަދކީ ަސުރކުާރގެ ތެރޭގަިއ 

މާޫލފިައ ޮއތް ކަޮރޕަްޝާނިއ ފާަސަދ 

ަނއްތާުލމާއުެކ ަސުރކުާރގެ ިޒންމާާދުރ 

ވިެރން ަރއިްޔުތނަްނށް ަޖވުާބާދީރ 

ވެާނ މާޙުައލެއް އުަޅގަނޑުމެންގެ 

ަސުރކުާރން ުއފައަްދިއ ދެޭނ ކުަމގެ 

ވުަޢުދ. ިމ ުމިހނުްމ ވުަޢުދ ުފއުްދމަށް 

އުަޅގަނޑުމެން ިމފިެށ ަދުތަރކީ ފުާޅގަިއ 

ަރއިްޔުތންގެ ުމަދާލިއ ފިައާސިއން 

ބަަޔކަށް ާނާޖިއުޒ ފިައާދ ހަޯދިއިދުނމިާއ 

ަދުއަލުތގެ އިެކ މަޤާުމތުަކގަިއ ިތއްބިެވ 

ިޒންމާާދުރ ވިެރންގެ އިަމއަްލ ީޖުބތައް 

ުފަރިއ އިަމއަްލ ުމއަްސނިދކަން ިއުތުރ 

ުކުރމަށް ގެނުްގުޅުނ ަސޤާފަތަށް ިނުމމެއް 

ގަެނުއމަށް ފިެށ ަދުތެރއް.

ިމެދނެްނިވ ވިެރން ަޖވުާބާދީރވާންޖެހޭ، 

ކަޮރޕަްޝން ތަޙައްމުަލ ުނުކާރ 

)ކަޮރޕަްޝަނށް ީޒރޯ ޮޓަލެރންްސ( 

ަސޤާފަތެއް އެަށގެނެްނުވމަކީ ަދިތ 

ުއނަދގޫ މަަސއްކަތަކަށް ިވަނމަވްެސ 

ިމ މަަސއްކުަތގަިއ ވްެސ ިމހާތަަނށް 

އުަޅގަނޑުމެންް ިމވީަނ ކިާމާޔީބތަކެއް 

ހިާސުލ ކޮށްފިައ. ަސުރކުާރގެ ިސާޔީސ 

މަޤާުމތަކަށް ިއްސ ުކެރވޭ ިޒންމާާދުރ 

ވިެރންގެ މީާލ ބާަޔން ހާމުަކުރމަކީ ިމ 

މަަސއްކުަތގަިއ އުެޅުނ ުމިހނުްމ ިފަޔވުަޅ. 

ަސުރކުާރގެ ތެރޭގަިއ ކަޮރޕަްޝަނށް 

މުަގފިަހވޮާގތަށް ުނވަތަ ާނާޖިއުޒ 

ފިައާދއެއް އެއްވްެސ ފާަރތަކަށް ެނގޭ 

ޮގތަށް ިހނގާކަމަށް ަޝއުްކ ުކެރވޭ ކަމެއް، 

ކުާކކަން ޭނނގޭ ޮގތަށް ަސުރކަާރށް 

ިރޕޯޓްކޮށް ުހަށއުެޅމަށް ޚާއަްޞ 

ޕޯރަޓލެއް ވީަނ ޤާިއުމ ުކެރިވފިައ. 

ިމެދނެްނިވ ިވްސލް ބޮްލވަރ ޕޯރަޓލް 

މުެދވިެރކޮށް ުހަށއެޅޭ މައަްސަލތައް 

ބަަލިއ ިފަޔވުަޅ އަޅުަމން ގެނާްދކަން 

ަރއިްޔުތނަްނށް ިއުޙާސްސ ުކެރވެޭނ 

ކުަމގެ އެއް ހެއްކަކީ ިމހުާރވްެސ ިމ 

ޕޯރަޓލް މުެދވިެރކޮށް ުހަށއަޅާފިައވާ 

90 އަށުްވެރ ިގަނ މައަްސަލ 

އެނިްޓ ކަޮރޕަްޝން ކިޮމަޝަނށް 

ުހަށއަޅާފިައވާކަން. 

އުަޅގަނޑުމެން ިމހުާރ ވީާނ ިވްސލް 

ބޮްލވުަރނަްނށް ަރއްކާތިެރކަން ިދުނމަށް 

ޤާނޫީނ ޮއިނގަނޑެއް ޤާިއުމކޮށް 

ިވްސލް ބޮްލވުަރނަްނށް ަރއްކާތިެރކަން 

ކަަށވުަރކޮށީްދފިައ. ިތމާ މަަސއްކަތުްކާރ 

މާޙުައުލގަިއ ިހނގާ ޭނެދވޭ ކަންކަމަށް 

ފަާރވިެރވެ ކަމާބެހޭ ފާަރތްތުަކގެ 

ަސމުާލކަމަށް އެކަން ގެެންސދޭ 

ފާަރތްތަކަށް ަރއްކާތިެރކަން ިދުނމަކީ 

އުަޅގަނޑުމެންގެ ީޒރޯ ޮޓލެަރންްސ 

ިސާޔަސުތ ކަަށވުަރ ުކުރމަށް އުެޅުނ 

ުމިހނުްމ ިފަޔވަޅެއް. 

ަސުރކުާރން ުދވުަހން ުދވަހަށް ފިައާސ 

ހަޭދުކަރުމން ގެނާްދ ޮގތާިއ ހަޭދުކާރ 

ިމންވުަރ ަރއިްޔުތނަްނށް ހާމަކޮށީްދ 

އަންގަިއިދުނމަށަްޓކިައ ިފޭނންްސ 

ިމިންސޓީްރން ަސުރކުާރގެ ޚަަރުދ 

ބަަރުދގެ ތަފީްޞުލތައް ހަފްތާއުަކ 

އެއްފަހުަރ ިމގެނަްދީނ ހާމުަކަރުމން. 

ަސުރކުާރގެ ުވޒާާރތަކިާއ ަދުއަލުތގެ 

ުމއައަްސާސ ތަކިާއ ަސުރކުާރގެ 

ުކނުްފިނތުަކގެ ވިެރން ަރއިްޔުތންގެ 

މަންދުޫބން މުެދވިެރކޮށް ަރއިްޔުތނަްނށް 

އެގެނަްދވީަނ ަޖވުާބާދީރ ވުަމން. 

ަރއިްޔުތންގެ މިަޖީލުހން އަންގަވާާލ 

ހަމަ ކޮންމެ ވުަގތެއްގަިއ އެމިަޖީލހާަށިއ 

މިަޖީލުހގެ ކިޮމީޓތަކަށް ިމެދނެްނިވ 

ިޒންމާާދުރ ވިެރން އެބުޭފުޅން 

ބުޭނނުްފުޅވާ ކޮންމެ ކަމެއްގަިއމެ 

އެގެނަްދވީަނ ަޖވުާބާދީރ ވުަމން. 

ިދވިެހ ާރއްޖޭގެ ިމވުޭތވިެދަޔ ޒަމީާނ 

ިޑމޮކެްރީސގެ ޙާަޔުތގަިއ ަރއިްޔުތން 

ވުޯޓަލިއގެން ހޮވާފިައވާ ވިެރއުަކ 

ުއފައާްދފިައވާ ަސުރކަާރުކން ެރކޯޑް 

ޢަަދަދކަށް ަރއިްޔުތންގެ މިަޖީލހަށް 

ަޖވުާބާދީރވެފިައވާކަން އުަޅގަނޑުމެން 

ިމފާހަގަ ުކަރީނ ވަަރށް ިހތްހަމަޖެުހމިާއ 

ުއފާަލ އުެކގަިއ. އިަދ ުކިރއަށް ޮއތް 

ތާނގަިއވްެސ އުަޅގަނޑުމެންގެ ަސުރކުާރ 

ިމމުަގން ކަންކަން ުކަރުމން ގެނާްދެނކުަމގެ 

ަޔީޤންކަން ަރއިްޔުތނަްނށް އުަރވަން. 

ޤާނޫީނ ޙުކޫމަތު 
ނެގެހެއްޓުމިާއ ަޝރުީޢ 
ިނޒާމު ިއްޞލާޙު ކުރުން

ުޖޑަީޝީރ އެެސްސމަންެޓއް ހުެދން މާަރާލފަިއވާ ީމުހންާނިއ 
ގެއުްލވާާލފަިއވާ ީމުހންގެ މައަްސަލ 

ތަޙީްޤުގުކާރ ކޮިމީޓ އުެކަލވިައަލިއ 
މަަސއްކަތް ފުެށން

ަސުރކުާރގެ 5 އަހުަރގެ 
ލެިޖްސލިޭޓވް އެޖެންޑާ 

އުެކަލވިައުލން

ިޖާނީއ މައަްސަލތަުކގަިއ ޢަމުަލުކާރެނ 
މިައގަނޑު ިސާޔަސުތތައް 

އަުލން އުެކަލވިައުލން. ިޖާނީއ 
މައަްސަލތަުކގަިއ ޕޮްރިސިކުއަޓރ 

ޖެެނަރލް ޢަމުަލުކަރއްވެާނ މިައގަނޑު 
ިސާޔަސުތތައް އަުލން ކަނޑައުެޅން 

29 މައަްސަލއެއްގެ ިމިނވަން އަިދ 

ުމްސތަިޤއުްލ ތަުހީޤޤެއް ުކުރން

ިއނިްތާޤީލ ަޢާދަލުތގެ             
ިބލް ަރއިްޔުތންގެ މިަޖީލހަށް 

ުހަށހުެޅން

ިނިމފިައ ުކިރަޔށަްދީނ
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އަހަރެންގެ ވާހަކަ

“ފަްރްންޓަލިއްނަގ ައްނހުެންނ ުނކުމެ އުޅަުމީކ 

ީމހްުނ ދެކްެނ ބުޭންނވަާކމެއް ންޫނ. އީެއ 

ީރިތ ަކމެއް ންޫނ. ކިުދްނ ަބަލްނ ގަޭގ ަމޑު 

ކަުރްނ ީވުނ، ިމަކހަަލ ަމޤާމެއަްގ ައްނހަެނަކށް 

ކުރެވީޭނ ީކއް؟” ަވަރށް ިގަނިއްނ ައޑިުއވޭ 

ވާހަަކއެއް. ތެދުތަެދށް ބަުންނާޏ، ިމީއ 

ިދވިެހްނގެ ތެރަޭގ ައިދވްެސ އޮތް ަޘޤާފަތެއް. 

ިމހްެނވެ، ަވަރށް ިގަނ ައްނހުެންނ ޖިެހލްުނވޭ 

ފަްރްންޓަލިއަނށް ިނކްުނަންނ. ާރއްޖަޭގިއ 

ަމަސއަްކތްތިެރްނގެ ިންސަބތަުގ ައްނހުެންނ 

ިތްނަބިއކުޅަ ދަެބާޔ ގާތްކާުރ ަޢަދަދަކށް 

ިތއަްބްސ ަމީތ ފަްނިތައށް ާދްނ އުނަދގަޫވީނ 

ިމހްެނވެ.

ައހަރްެނ ޤަބުލުކާުރ ގޮތަުގ، ކިޮމއިުނީޓއެއް 

އްެނމެ ފިުރހަަމ ގޮތަުގ ބުާރވިެރ ކުރެވީޭނ 

ައްނހުެންނ ަމީތ ފަްނީތަގިއ ިތބެގްެނ. 

ަކއްުނިސލްތަކުގެ ަމީތ ފަްނީތަގިއ ައްނހުެންނ 

ެނީތާމ، ައްނހުެންނާނ ގުޅްުނހިުރ ަކްނަކްނ 

ަކއްުނިސލްގެ ޕްލްޭނަގިއ ިހަމަންނ 

އާއްމުގޮތެއަްގިއ އްޮނަނީނ ުނިވްސިނފަ. 

ައހަރްެނވްެސ ަކއްުނިސަލށް ކިުރަމިތިލިއުރ 

ިމަރށަުގިއވްެސ ައްނހުެންނ ކިުރައުރވާ ކިޮމީޓއެއްވްެސ 

ަރްސީމކޮށް އުފިެދފައެއް ެނތް. 

ދެ ިޖްނުސގެ ހަަމހަަމަކްނ ގިާއްމ ކުުރަމށް 

ަސުރކުާރްނ އެތަށް ަމަސއަްކތްތަކެއް ކަުރމްުނ ާދިއުރ، 

ލަާމުރަކީޒ ގޮތްުނ ައްނހުެންނ ބުާރވިެރކުުރަމށް ޤާނީޫނ 

ގޮތްުނ ބުާރވިެރަކްނ ިދުނަމީކ، މްުޖތަަމޢު ތެރަޭގިއ 

“ިތީއ ައްނހުެންނ ކާުރަކހަަލ ަމަސއަްކތެއް ުނޭނ” 

ިމ ިވްސުންނ ަބަދލުކަުރށް އެޅެޭނ ަވަރށް މިުހއްމު 

ިފަޔަވޅެއް. ފްރްޮންޓަލިއްނަގ ައްނހުެންނ ިތބެގްެނ 

ަކްނަކްނ ވެާނަކްނ ފިެނގްެނ ިދަޔިއަމ، ިމިވްސުންނ 

ަބަދލުވެާނ ަކާމ މެދު ައހަރްެނ ަޝއްކެއް ުނކަުރްނ. 

ަކއްުނިސަލަރަކށް ވްާނ ބުޭންނވެފަިއ، އަެކަމކު 

ިމަކހަަލ ގްޮނޖެހްުނތަކާހިެދ ކިުރަމިތލްާނ ުނކެރޭ 

ހިުރހާ އްެނމަެނށް ައހަރްެނ ބާުނީނ ކިުރަމިތލާށޭ. 

ައްނހަެނަކށް ީވީތ ުނކުރެވެޭނ ަކމެއް ަކއްުނިސަލކު 

ުނހްުނާނެނ. ބުޭންނަވީނ ހަަމ ކަުޑ ިހތަްވރެއް.

އަންހެނުން ބާރުވިެރކުރުވުން
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ފަްރންޓަްލިއންގިައ 

އަންހެނުން ިތބެގެން 

ކަންކަން ވާނެކަން 

ފިެނގެން  ިދަޔިއމާ، 

ިމ ިވްސނުން 

ަބދަލުވާނެ  

ކަމާމެދު އަހަރެން 

ަޝއްކެއްނުކަުރން.








