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މިނިސްޓަރ    ، ކުރެއްވި ސުވާލަށް   ރިޔާޟް هللا ދު ބް ޢަދާއިރާގެ މެންބަރު    ތިމަރަފުށ    -5.1

 ދެއްވި ޖަވާބު هللا  ހޯމް އެފެއާޒް އައްޝައިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދު އޮފް 

 

 

އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައ ސް، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. އާދެ! ރައްޔިތުންެގ ސަލާމަތާިއ  

ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ޓަކައި މ ހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްަގއި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތް މި ހިނާގ ދައުރު 

 އިބްރާހ މް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްެގ ސަރުކާރުެގ ވަރަށް ިއސްކަންދޭ ސިޔާސަތެއް.  ނިމުމުެގ ކުރިން ާގއިމުކުރުމަކ ، ރައ ސް

މި ސިޔާސަތުެގ ދަށުން އަތޮޅުތެރޭެގ ރަށްތަކުަގިއ ފުލުހުން ގާއިމުކުރުުމެގ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދާއިރު، ފުލުހުން  

ދިޔައިރު ެވސް ފުލުހުންެގ އަމިއްލަ  ސިފައިންނާ ވަކި މުއަްއސަސާއެްއެގ ޮގތުަގއި ގާއިުމވިތާ ސަތާރަ އަހަރު ެވެގން

ސްޓޭޝަންސްތަކުެގ ޮގތުަގއި މިހާތަނަށް ހުރ  އެންމެ ސަތާރަ ސްޓޭޝަން. އާދެ! މިހާރު ވެސް މ ހުން ދިރިުއޅޭ  

ސަތޭކަ އެާގރަ ރަށުަގއި ފުލުހުން ތިބިއިރު، އެންމެ ސަތާރަ ސްޓޭޝަން ޕޮލިހުންެގ އަމިއްލަ ސްޓޭޝަންސްތަކުެގ  

ސަބަބުން ފުލުހުންެގ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވަރަށް ިގނަ ދަތިތަކެއް، ޮގންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވި.  ޮގތުަގއި ހުރ . މ ެގ  

އާދެ! މި ކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމުެގ ޮގތުން މި ސަރުކާރުެގ ވަރަށް ކުރ  ކޮޅުންސުރެ ފެށިެގން ފުލުހުންެގ އަމިއްލަ 

 މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިެގން ައއިސް، މިހާރު މި ވަނ   ސްޓޭޝަން ރަށްރަށުަގއި ާގއިމުކުރުމަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑެތި

އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ޢަމަލ  ޮގތުން އެ ޕްރޮޖެކްޓު ފަށައިަގތުާމ ވަރަށް ކައިރިއަށް އާދެވިފަ. އަޅުަގނޑު އުންމ ދު މި 

ރ ލް މަހުެގ ތެރޭަގިއ ކުރަނ ، މިހާރު ކަންކަން ޝެޑިއުލްކުރެވިފައި ހުރިވަރުން އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ކުރިއަށް މިއޮތް އެޕް

މި ޕްރޮޖެކްޓުެގ މަސައްކަތް ފަށައިަގނެވޭނެ ކަމަށް. އާދެ! މި މަސައްކަތުެގ ތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރޭވިފައި ިމ  

މ ެގ ސްޓޭޝަނެއް   61ވަނ    ތިމަރަފުށ ަގއި ވެސް  ެއޮގތުން ތ.  ގާއިމުކުރުމަށް.  ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން  ރަށެްއަގއި 

އަ ނިންމިފަ.  ވަނ   ެގންުގޅެނ ،  އެޅުމަށް  ވިސްނުން  މަސައްކަތްކުރުުމެގ  އަދި  ކުރަނ ،  މި  އުންމ ދު  ޅުަގނޑުމެން 

އެްއ އަތޮޅުތަކެްއ ނުަވތަ ކައިރި އަތޮޅުތަކުަގއި  ؛ ރ ޖަންތަކަކަށް ބަހާލައިެގން ެއްއ ހިސާބުަގނޑެއް ނުވަތަ އަތޮޅުތަކެްއެގ

 އަހަރުެގ ތެރޭ،  މި ދެންނެވިހެން އެޕްރ ލް މަހުެގ  އެްއކޮށް މަސައްކަތް ފަށައިެގން ކުރިއަށް ެގންދިޔުމަށް. އާދެ! މި

ތެރޭަގއި ޕްރޮޖެކްޓް ފަށާނެ ހިސާބު އަދި އަޅުަގނޑުމެން ުމޅިން ނިންމާފައެއްނުވޭ. އަދި ހުރިހާ އަތޮޅުތައް ނުވަތަ  

ނިންމާލެވިފައެއްނުވޭ.   މުޅިން  ވެސް  ތަރުތ ބު  އެ  އިސްކަންދޭނ ،  އެންމެ  ރ ޖަނެއްތޯ  ކޮން  ރ ޖަންތަކުަގއި 

އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު މި ދަނ  އެ މަސައްކަތް ކުރަމުން. އެންމެ ފުރަތަމަ ފަށާނެ ހިސާބާއި، ދެން ފަށާނެ ހިސާބާ،  
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އެޮގތަށް އެ ތަރުތ ބުކުރަމުން. އަޅުަގނޑު އުންމ ދުކުރަނ ، ިއރާދަކުރެއްިވއްޔާ މުޅި ޕްރޮޖެކްޓުެގ މަސަްއކަތް ެވސް  

ށް ފެށިފައި ކަމަށް. އަދި މި އަންނަ އަހަރުެގ މެދުތެރެއަށް ާވއިރަށް ިގނަ މިއަހަރު ނިމެންވާއިރަށް އޮންނާނ  އެްއކޮ

އަށް ވުރެ ިގނަ    80ބައި ނިންމާލެވިދާނެ ކަމަށް. ިމ އަންނަ އަހަރު ނިމެންާވއިރަށް މ ެގތެރެއިން ާގތްަގނޑަކަށް %

މި އަންނަ އަހަރު ނިމޭއިރު    މަސައްކަތް ނިމިފައި އޮންނާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް އުންމ ދުކުރަން.

ނޫނ  މަސައްކަތެއް  މަދު  ވަރަށް  ނިމި،  މަސަްއކަތް  ހުރިހާ ؛ ިގނަ  ނޫނ   ޕްރޮޖެކްޓުތައް  ހުރި  ބޮޑެތިކޮށް  އެންމެ 

ޕްރޮޖެކްޓެއް އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ނިމިެގންދާނެ. އެހެންވ މާ، އަޅުަގނޑު އުންމ ދު މި ކުރަނ ، މި އަހަރުެގ ޖޫން، ޖުލައި 

 ވާއިރަށް އެންމެ ލަސްވެެގން ތިމަރަފުށ ަގއި ެވސް ފެށިެގންދާނެ ކަމަށް. ޝުކުރިއްޔާ.  ހިސާބަށް ދާން
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