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ހޯމް  މިނިސްޓަރ އޮފް    ، ރެއްވި ސުވާލަށް ކުރާޢީ  މުޙައްމަދު ދާއިރާގެ މެންބަރު    ދޫ މަކުނު

 ދެއްވި ޖަވާބު  هللاއިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދުއެފެއާޒް އައްޝަ

 

 

ޢަލައިކުމް.   އައްސަލާމް  އާދެ!  `.  މެންބަރު.  އިްއޒަތްތެރި  އަދި  ރައީސް  މަޖިލީހެުގ  ޝުކުރިްއޔާ 

އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ ފަދައިން، ޖަލުތަކުެގ ހާލަތު ރަނަގޅުކުރުމަކީ މި ސަރުކާރުެގ އެންމެ މުހިންމު އެއް ވަޢުދު. 

ެގންދަ އެބަ  ކުރައްވަމުން  މަސަްއކަތްތަކެއް  ިގނަ  ފެށުނީއްސުރެ  ސަރުކާރު  ޓަކައި  ހދ. އެކަމަށް  ެއޮގތުން  ވާ. 

  ފެށުމާ އެކުަގއި ސަރުކާރު  ނޭކުރެންދޫަގއި އޯޕަން ޕްރިޒަނެއް ނުވަތަ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޕްރިޒަނެއް ެއޅުމުެގ މަސަްއކަތް  

ވަނަ    2019ވަނަ އަހަރު ފެށިެގން އަިއއިރުަގއި އޭރުަގއި ބަޖެޓު ނިިމފައިވާތީ،    2019ފެށިެގންދިޔަ. ނަމަވެސް،  

ެއއް ބަޖެޓުަގއި  އެހެންނަމަވެސް،  އަހަރުެގ  ނުވޭ.  ޚާއްޞަކުރެވިފަެއއް  ެއކަމަށް  ފަިއސާެއއް  އަދަދެއްެގ  ެވސް 

ކުރެވިފަިއާވ    2019އަޅުަގނޑުމެން   ޓަކަިއ  އެޅުަމށް  ޖަލެްއ  ރަށުަގއި  ެއ  ކުރީަގއި  ޭއެގ  ތެރޭަގިއ  އަހަރުެގ  ވަނަ 

ދެނެަގ މަސައްކަތްތައް  ހުރި  ކޮށްފަިއ  ޓަކަިއ  އެކަަމށް  ބަލައި،  ފަރާތުން  މުޢާމަލާތްތައް  މިނިސްޓްރީެގ  އަދި  ނެ، 

ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްެގ ބޭފުޅުންނާ އެކުަގއި ނޭކުރެންދޫައށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދު  

ބަލައި، އެ ސަރަޙައްދަށް އިތުރަށް ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ހޯދައި، އަދި އެ ތަނަށް އިތުރަށް ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް 

މުަގއި ވާނަމަ، އެ ބަދަލެއް ެގނައުމަށް ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލާއި ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީއާ އެކުަގއި މަޝްވަރާތަްއ  އޮތް ކަ

ވަނަ އަހަރަށް އެ ަމޝްރޫޢަށް ބަޖެޓުކުރުމުެގ    2020ަވނަ އަހަރު ނިމިެގންދިޔައިރު    2019ފެށިެގންދިޔަ. އާދެ!  

ރުފިޔާެގ    17.4މަޝްވަރާކުރެވި،   އާދެ!    ވަނަ   2020މިލިއަން  ކުރެވިފަިއވޭ.  އަހަރު   ވަނަ  2020އަހަރަށް 

ާއ ުގޅިެގން އެ ދުަވސްވަރު  19- އަޅުަގނޑުމެން ެއ މަސައްކަތް ފަށައިަގނެ، މާ ބޮޑު ތަނެއް ކުރިއަށް ނުދެވެނީސް ކޮވިޑު

ދުކުރުމަށްފަހު  ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީެގ ޕްރޮޖެކްޓުތަކުަގއި ހުރި ބަޖެޓު ފިނޭންސުން އެއް ލަްއކަ ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާއަށް މަ

ބާކީ ބައި ެއއްކޮށް ކަނޑާލެުވނު. އެހެންނަމަވެސް، އެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ޓަކައި ހަދަންޖެހޭ ރަށުެގ ލޭންޑް ޔޫސް 

ޕްލޭނާއި އަދި އީ.ައއި.އޭ ހެދުމުެގ މަސައްކަތް ައޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށް ެގންދިޔައިން. އަދި ެއ ހިސާބުަގނޑަށް އަރާ 

ބަލަިއ، އަދަދު  ވެސް    ރުއްަގހުެގ  މަސައްކަތް  ބަދަލުދިނުމުެގ  ެވސް 2020ެއއަށް  ނެތި  ފައިސާ  އަހަރުަގއި  ވަނަ 

ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ސަރަޙައްދު    2020އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށް ެގންދިޔައިން. އާދެ!  

ބަދަލު ައރާ ރުއްަގހުެގ  ބަދަލާ އެކުަގއި  ެގނެވުނު  ޕްލޭނަށް  ާގތްަގނޑަކަށް ތިން   ފާހަަގކުރެިވ، އަލަށް  ބެލުނުއިރު 
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ވަނަ އަހަރު ފެށުމާ އެކުަގއި    2020ލައްކަ އެކާވީސް ހާސް ރުފިޔާ އެކަމަށް އަރާ ކަމަށް ފާހަަގކުރެވިފަިއވޭ. އާދެ!  

ވަނަ އަހަރުެގ މާރިޗު މަހުެގ ތެރޭަގއި ރުއްަގހަށް ބަދަލުދިނުމުެގ ކަންކަން 2021އަޅުަގނޑުމެން އެކަން ނިންމައި،  

ނިމިފަ ވާތީެވ،  ވަނީ  ކަުމަގއި  މަސަްއކަތެއް  ދަތިއުނދަޫގ  ތަންކޮޅެއް  މަސަްއކަތަކީ  އީ.ައއި.ޭއެގ  އެހެންނަމަވެސް   .

ަގއި އީ.ައއި.އޭެގ މަސަްއކަތް ެވސް ވަނީ ނިންމާލެވިފަ. 2021އެޕްރީލް    27އެކަމަށް ދުވަސްކޮޅެއް ނެިގ. ެއޮގތުން،  

ންދިޔުމަށް ޓަކައި އެ ރަށުެގ ބަދަރުން ޖަލާ ހަމައަށް އޮންނަ  އަދި ޭއެގ ފަހުން ޖަލުެގ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ެގ

އާދެ!   ކުރެވުނު.  އެކު  ކައުންސިލާ  މުޢާމަލާތްތަކެއް  ޓަކައި  ސާފުކުރުމަށް  ތަން  އެ  ފާހަަގކޮށް،  މަުގ  ބޮޑު 

ައސް މަސައްކަތް  އެ  ަގބޫލުކުރެވުނީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ތެރެއިން  ާގނޫނުެގ  ލާމަރުކަޒީ  ލު އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ނުވާތީެވ،  މަސައްކަތަކަށް  ުގޅިފައިވާ  ޖަލާ  ސީދާ  ޖަލުެގ  އެއީ  ކަމަށް.  ފަރާތުން  ކައުންސިލުެގ  ކުރަްއވަންޖެހޭނީ 

ކައުންސިލުން އެ މަސައްކަތް ކުރަްއވަންޖެހޭނެ ކަމަށް ަގބޫލުކުރެވި، ކައުންސިލާ އެކުަގިއ ާގތްަގނޑަކަށް މަހެއްހާ 

މުޢާމަލާތް ތަފާތު  އެކަމާ  ވަންދެން  އެހެންނަމަވެސް،  ދުވަސް  ބަދަލުކުރެވުނު.  ސިޓީެއއް  ތިން  ެއޮގތުން  ކުރެވުނު. 

ކަެމއް   އެފަދަ  ބަޖެޓުަގއި  ކައުންސިލުެގ  ަގބޫލުކުރެވުނު.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވެސް  ާއިގއުމަންޓުތަްއ  ކައުންސިލުެގ 

ލުެގ ބަޖެޓުެގ ތެރެއިން އެ ކުރުމަށް އެ ބޭފުޅުންނަށް ބަޖެޓުކުރެވިފައިނުވާތީވެ ކައުންސިލުން އެދިވަޑަިއެގންނެީވ، ޖަ

މަސައްކަތް ކުރުމަށް. ފިނޭންސްއާ މަޝްވަރާކުރުމަށް ފަހުަގއި އަޅުަގނޑުމެން އެއީ ޖަލުެގ މަސައްކަތުެގ ތެރޭެގ ބައެްއ  

ކަމުަގިއ ހަދައި، އެ މަސައްކަތް ފެށިން. އެޮގތުން އެ މަުގ އެްއކޮށް ސާފުކޮށް، އަދި ބަުއންޑަރީ ވޯލާ ހަމައަށް އެ  

ރުމަށް ޓަކައި ެއ މަސައްކަތް މިހާރު ދަނީ ޢަމަލީ ޮގތުން ކުރެވެމުން. އާދެ! އެއަށްފަހު މުޅި ޖަލުެގ ބައި ސާފުކު

ޑީޓެއިލްސް ޑްރޯވިންއެްއ ނުަވތަ ކޮންސެޕްޓެއް ޑިވެލޮޕްކުރުމަށް ޓަކައި މިހާރު ވަނީ ސިއާކް މޯލްޑިވްސް ޕްރަިއވެޓް  

ބޭފުޅުން   ަމސައްކަތް އެ  ހަވާލުކުރެވިފަ. އެ  މި  ލިމިޓެޑާ  ބައުންޑަރީ ވޯލް  ޖަލުެގ  ކުރަްއވަމުން. އަދި  ެގންދަވަނީ 

އަހަރުެގ ބަޖެޓަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންވަރުން ެއއަށް ބަލަިއެގން ދެން ޚަރަދުކުރެވެން ހުރި މިންވަރު ކަމަށް ބަލައި، 

ސަބްމިޓުކުރެވިފަ. ބައުންޑްރީ ވޯލް ހެދުމުެގ މަސައްކަތް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ޓެންޑަރކޮށް، މިހާރު ވަނީ ބިޑު  

އަޅުަގނޑަށް އެނިގފައިވާ ޮގތުން ތިން ފަރާތަކުން ވަނީ އެކަމަށް ކުރިމަތިލާފަ. އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރަނީ، މި މަސް 

ނިމެންވާ އިރަށް އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބިޑު ކާމިޔާބުކުރާ ކޮންމެ ެވސް އެއް ފަރާތަކާ ބިޑު  

. ެއޮގތުން އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ މި އަހަރު ބައުންޑްރީ ވޯލްެގ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެ، އަދި  ހަވާލުކުރަްއވާނެ ކަމަށް

ކޮންސެޕްޓް ޑިވެލޮޕްކޮށް، އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ މި އަހަރު ނިންމާލެވޭނެ. އަޅުަގނޑުމެން މި ތިބީ މިއަންނަ އަހަރަށް  

 ބަޖެޓުަގއި ޖަހައިދިނުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ވެސް ބަޖެޓުެގ ތެރެއިން ލިބެން އޮތް އެންމެ ރަނަގޅު މިންވަރެއް

ރިކުއެސްޓުކޮށްެގން. އާދެ! އެ މަސައްކަތް އިރާދަކުރެްއވީތީ ބަޖެޓު ތަންދޭ މިންވަރަކުން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރިއަށް.  

ޑަސްޓްރިއަލް އިންއަޅުަގނޑުމެން އުއްމީދުކުރަނީ، މި މަސައްކަތް ނިމި، އަޅުަގނޑުމެން އޯޕަން ޕްރިޒަނަކުން ނުވަތަ  
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ޕްރިޒަނަކުން ރާއްޖޭެގ ކުށުެގ ވެށްޓަށް ެގނައުމަށް އުއްމީދު ިމ ކުރާ ބަދަލުތައް ެގނައުމަށް ަމުގފަިއވެެގންދާނެ ކަމަށް. 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 
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