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 علي و .والمرسلين األنبياء أشرف علي والسالم الصالة و .العالمين رب هلل الحمد - الرحيم الرحمن هللا بسم

 أجمعين أصحابه و آله

 

ގެ އެގްޒެކްޓިވް ފުލުހުން، ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޢަބުދުލް މައްނާން ޔޫސުފް  ،ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ޙަމީދު ކޮމިޝަނަރ އޮފް
އަތޮޅުކައުންސިލާއި  ،ތޮއްޑޫކައުންސިލްގެ ރައީސާ ޚަދީޖާ ނީޝާ، އަޙްމަދު ޝަފީޤް  ބޯޑުގެ މެމްބަރުން، އަތޮޅުކައުްނސިލްގެ ރައީސް

ޙާޟިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެއްވި އެއްމެހާ  އަދިރަށުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިން  ރަށު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރަީއސުން ،
 ވަބަރަކާތުހޫ.هللا އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް ވަރަޙްމަތު  ބޭފުޅުން

ފްޙާތަކުގެ ތެރެއިން ވަރަށް ުމހިންމު ޞަފްހާއެއް ހުޅިވިގެންާދ މިއަދަކީ ތޮއްޑޫގެ ތާރީޚުގެ ޞަ އިއާދެ! އަޅުގަނަޑު ގަބޫލުކުރާގޮތުގަ 
ދުވަހެއް. ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދުެގ މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ިހނގަމުންމިދާ ރަށުގައި ފުލުުހންެގ ޚިދުމަތް ފެށިގެން ދިއުމަކީ 

 ންދާ ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅެއް. އެމަސައްކަތްތަކަށާއި ރައްޔިތުންނަށް އަމާންކަން ކަށަވަރުވެގެން ދިުއމަށް އެޅިގެ

ފެށިގެންދިޔައިރު ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް ގެނައުމަށް ވިސްނިފައިވާ އެންމެބޮޑު އެއްބަދަލަކީ  34/2020ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު  !އާދެ
ކޮންމެ ރައްޔިތަކައްމެ  .ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ލާމަރުކަޒީކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ވިސްނުން. ިމފަްލސަފާގެ ތެރެއިން ޚިދުމަތް ފެށިެގްނމިދަނީ

އެރައްޔިތަކު ހުރިތަނަކުން ، ކޮންމެ ވިޔަފާރިއެއް އެވިޔަފާރިއެއް ހުރިތަނަކުން ، ކޮންމެ ދަނޑަކަށް އެދަނޑެއްއޮތް ބިމަކުން 
ގެ އަމާންކަމާއި ޚިދުމަތްތަކު ދައުލަތުގެ މައްޗަށް ރައްޔިތުންނާއި ރައްޔިތުންގެ މުދަލާއި !ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި. އާދެ

 ތް ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުން ާލޒިމްކޮށްފައި ވުމުގެ ނަތީޖާއަކަށްަވނީ ޚާއްޞަކޮށް މިސަރުކާރުން އަތޮޅުތެރޭގައި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަ
ޅުވި ފަދައިން ހަރުދަނާކުރުމަށް ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކެއްކޮށް ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުން. ދެންމެ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އެވިދާ

 ތޮޅުތެރޭގައި މިއިން ދުވަހަކު ގާއިމުކުރެވިފައިނުވާ ވަރަށް ފުލުހުްނގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ބިލްޑް ކުރުމަށް މިކުރެވޭ މަސައްކަތަކީ އަ
ންކަމުްނ އެހެސަރުކާރުން އަތޮޅުތެރޭގައި ފުލުހުންޚިދުމަތް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ިއސްކަން ދެވިފައިވާ މިންވަރު ހާަމކޮށްދޭކަމެއް. އާދެ! 



ރަށަކުން ޚިދުމަތް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މި ޕްރޮޖެކްޓް ނިމިގެންދާއިރު ރައްޔިތުންނަށް އެރައްޔިތަކު ހުރި
 . ކަމަށްކަށަވަރުވެގެންދާނެ

ތުން ލިބެންޖެހޭ ފުރިހަމަ ޚިދުމަްތ ސަލާމަތަށް ރައްޔިތުންގެ އަމާންކަމަށް ރައްޔިތުންގެ ޞުލްޙަވެރިކަމަށް ފުލުހުންގެ ފަރާ ގެރައްޔިތުން
. ކޮމިޝަނަރވެސް އުއްމީދުކުރަން އަޅުގަނޑު ކާރިން އަވަހަށް ލިބިގެންދާނެޮގތަށް ކަންކަން ބައްަޓން ކުރެވިގެންދާނެކަމަށް

އިޝާރާތްކުރެއްވިފަދައިން އަދި ކައުންސިލަރ ވެސް އިޝާރާތް ކުރެއްވިފަދައިން މިރަށަކީ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ގެސްޓްހައުސްގެ  
ރަށަކަށްވާއިރު މިރަށުގެ ދަނޑުވެރިކަމަށާއި ޓޫރިޒަމްގެ   ދާރަށަކަށްވެފައި އަދި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ތާރީޚެއްއޮތްޚިދުމަތް ދެވެމުން
ކަމާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަކީ ސަރުކާރާއި އަދި ޚާއްޞަކޮށް ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގެ މައްޗަށްއޮތް ންޚިދުމަތަށް އަމާ

ޕްން ކުރަމުން އައި ފުލުހުންގެ ލީޑަރޝިންމާ ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި ވޭތުވެ ދިޔަ ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ވަރަށްބޮޑު ޒިންމާއެއް. މިޒި
ރަސްމީކޮށް ފެށުމުގެ ކުރިންވެސް މިޚިދުމަތް މިކަން ،ން. އެބޭފުޅުންނާއި އެއްކޮށް މަަސއްކަތް ކުރެވިމަސައްކަތް އަޅުގަނޑު ގާތުން ދުށި 

 !ސިލްގެ ރައީސާ ވިދާޅުވިފަދައިން އެކުގައި ކުރެވެމުން ައއި މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ. އާދެ ންމީ ދެންމެ ކައުމިރަށުގައި ގާއިމުކުރެވިފައިވު
މިއަދު މިރަށުގައި ޕޮލިސްޕޯސްޓެއް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާޙް ކުރުމުން މި ޚިދުމަތް އިތުރަށް ފުޅާވެ ހަރުދަނާވެ ރަސްމީކޮށް ޚިދުމަތް 

 އަިދ ފުލުުހންގެ ޚިދުމަތް އިތުރަށް ހަރުދަާނ ކުރުމަށްޓަކައި އަތޮޅުތެރޭގައި  .ށިގެންދާނެ ވަސީލަތްތައް ގާއިމުުކރުން ފެދިނުމުގެ
ރަށުގެ ، ދު މިރަށަށްނދާހި ގެންރެވިމިރަށުގައި އެވަސީލަތް ގާއިމުކު   ތައް ގާއިމުކުރުމުގެ ތެރެއިންގާއިމުކުރެވޭ ސްޓޭޝަން

ދެ! މެއް އާރަށުގެ މަސައްކަތް ތެރިންނަށް އެކަމުގެ އިހުސާްސ ފުރިހަމަކުރެވިގެންދާނެކަމީ އަޅުގަނޑު ޔަގީން ކުރާކަ ،ރައްޔިތުންނަށް
އި ރައްޔިތުން ބައިވެރިވެ މަސައްކަތް ކަމަކީ ފުލުހުންންނާއެކުގަމުހިންމު އެއްއި އެންމެ ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކަ ކޮށްރަށުގެ ވެށިއަމާން

ގެ ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިވެ ރަށުގެ ހުންހިންގާ ޕްރޮގްރާމުތަކަކީ ރަށުޚާއްޞަކޮށް ރަށުގެ ތަފާތު މުއައްސަސާތަކާއެކުގައި ފުލު .ކުރުން

  މެްއ.ދާނެކަވެށި އަމާންވެ ކުށްތަކުން ސަލާަމތް ވުމަށް މަގުފަހިވެގެން

ޓަކަިއ ށްފުލުހުންގެ މަސައްކަތް ބައްޓަން ކުރުމަ ށްމިފަދަ ޕްރޮގްރާމުތައް އެންގޭޖްމަންޓްތައް ބޮޑުކުރެވިގެންާދނެ ގޮތަ !އާދެ
ފައިވާ ގަވާއިދު ބަޔާންކޮށްފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގައި  މިދަނީ މަޝްވަރާކުރެވެމުން. އަދި ރުހާލޯކަލްގަވަންޓް އޮތޯރިޓީ އާއެކުގައި މި

އެޢީ ފުލުހުންނާިއ  .ކަނޑައެޅިގެންދާނެ އޮނިގަނޑެއް ހެދިގެން ދާއިރު ފުލުހުންނާއި ަކއުންސިލްތަކާއެކުގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ 
ގައި އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ އަމާންކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ެއޅިގެންދާނެ މުހިންމު ފިޔަވަޅެއްކަމު

ްނގެ މަސައްކަތްވެސް ލާމަރުކަޒީ ދެ! މިއަދު ގެ ސަރުކާރުން ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ވިސްނުންގެންގުޅޭހިނދު ފުލުހު އާ
އިސް ކޮމާންޑަރުންނަކީ މުއައްސަސާގެ އެންމެ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ބައްޓަން ވެެގންދާއިރު އަތޮޅުތެރޭގައި ޚިދުމަތް ދެއްވަން ތިއްބަވާ 

 ކުރިއެރުމެއްއައިސް ބޮޑު ށްން ދެވޭ ޚިދުަމތަށުއިސްސަފުގައި ގުނާލެވޭ ބޭފުޅުްނކަމުގައި ވެގެންދާނެ. މިަބދަލާެއކުގައި ރަށްރަ
ކައި ުފލުހުންގެ ޓަމިކަމަށް .ދޭޮގތްއަދި އެ .އަޅުގަނޑުމެްނ އުއްމީދުކުރާގޮތް މަކީމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ކުރިއަރައިގެން ދާދިއު

ފުރިހަމަ  ޝިޕުން ވަމުން އަންނަ ތައްޔާރީތައް ސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލައިގަންނަން . އެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެލީޑަރ
އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރައްޖޭގެ ހުރިހާ  3މިއޮތް  ށްއަދި ކުރިއަ .އިއެއްބާރުލެއްވުން އެބޭުފޅުންނަށް ވާނީ އަރުވާފައި ތާއީދާ

އާދެ! މީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ   .އިރުޝާދު ދެއްވާފައި ށްނަރަށެއްގައި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ގާއިމުކުރުމަށް ވަނީ އަޅުގަނޑުމެން



ކަމެއް. އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ސާފުކޮށް ހާމަކޮށްދޭ ހުރިގޮތް ތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވިސްނުންފުޅުރައްކާ
މިަދނީ ެއކަމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ހުރިހާ ސަރުކާގެ ވަސީލަތްތައް  އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިތިބީ ކޮމިޓްމަންޓްގައި ފުލުހުން

ވަރަސް އޭރުން އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިން ތާރީޚުގައި ފާހަަގ ކުރެވެމުން އައިފަދަ ނަވަސް ކޮށްދެވޭނެ. ތަ ށްއިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެކަމަ
ން ޞުްލހަވެރި އެކުެވރި އެއްބައިވަންތަބަޔަކަްށ ދިވެހީްނގެ ކަންކަން ހަމަޖެހިެގންދާނެ.  ހެޔޮ ރިވެތި އަޚްލާގު ހުރި އަމާވެސް ޚުލްޤު

ވޭތުވެދިޔަ ދުވަސްކޮޅުގެ ތެރޭގައި ދެންމެ ބައެއްބެފުޅުން އިޝާރާތް ކުރެއްވި ފަދައިން ޚާއްޞަކޮށް މަސްތުވާތަކެތީގެ ސަބަބުން މި 
 ށް ވެްއޓަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުްނ ރަށުގެ ވެށި ސަލާމަތް ކުރުމަރަށުގެ ރަށައް އައިސްފައިމިވާ ނުތަނަވަސް ކަމާއި ރަށް މި

އަހަރެއްހާ ދުވަހުެގ ތެރޭގައި ޚާއްޞަކޮށް މަސްތުވާތަކެތިން ދިވެހިރާއްޖެ ސަލާމަްތ  2މިދިޔަ  ށްސައްކަތުއަޅުގަނޑުމެން މިކުރާ މަ
އެހެންކަމުން މި  .ފައިާވ މަސައްކަތްތަކަކީ ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ވަރުގެ ޝުކުރު ޙައްގު މަސައްކަތްތަކެއްކޮށްޓަކައި ފުލުހުންށްކުރުމަ

ދުމަތްތައް ފާހަގަކުރުމާއެކުވެސް ޚާއްޞަކޮށް މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާއިން ދިވެހި މުޖުތަމަޢު ދަނޑިވަޅުގައި ފުލުހުންގެ ހުރިހާ ޚި
 ށް ތަކަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް އިޚްލާޞް ތެރިކަމާއެކު މުޅިމުއައްސަސާއަތްކައި ފުލުހުން ކުރައްވާ މަސައްކަޓަސަލާމަތް ކުރުމަށް

 ކުރު އަދާކުރަން. އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝު ށް ޚާއްޞަކޮށް ޅީޑަރޝިޕަށް ވަރަ

އާދެ! ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވިފަދައިން އަޅުގަނޑުމެނަށް މިއަދު މިހިސާބަށް މިއާދެވުނީ މިރަށުގެ ކައުންސިލާއި ރައްޔިތުންނާއި 
ހުރިހާ އެންމެްނ އެކުގަ ގުޅިގެން ކުރި މަސައްކަތުން. މިތަން މިވަނީ ވަރަްށ މިއަތޮޅުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވާ ފުލުހުންނާއި 

ބޮޑެތި ފުރިހަމަގޮތަކަށް ތައްޔާރު ކުރެވިފައި. މިޕެންޑަމިކްގެ ދަތި ވަގުތުގައިވެސް މި އިންތިޒާމުމިގޮތަށް ކުރެވިގެންދިއުމަކީ ހަމަވަރަށް 
ރު މަސައްކަތްތަކުގެ ނަތީޖާ. އެހެންކަމުން މިކަމުގައި އެހީ ތެރިވެ ދެއްވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށްވެސް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކު

އާދެ! ކޮމިޝަނަރވެސް ވިދާޅުވިފަދައިން ރޯދަމަސް މިވަނީ ވަރަށް ކާރިވެފައި. އަޅުގަނޑުމެން ރޯދަމަހަށް ތައްޔާރުވެ  ދަންނަވަން.
. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިރަށުން މަރުޙަބާ ކީވެސް ތައްޔާރީ ތަކާއެކުގައި ވާރަށެއް.ތައްޔާރު ދި މިރަށަކީ ވަކިން ޚައްޞަކޮށް ރޯދަމަހަށް އަ

ތުެގ އާދެ! އެހެންކަމުން ރޯދަމަހުގެ ުދވަސްތައް އަޅުގަނޑުމެންނާއި ބާްއޖަވެރިކަމާއި އުފާވެރިކަމާއި ހިތްަހމަޖެހުމާއި ރަހްމަތާއި ބަރަކާ
ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާާލ މިންވަރުކޮށްެދއްވުން އެދި ދުޢާކުރާ ހާލު އަުޅގަނޑުގެ ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލަްނ هللا ދުވަސްތަކެއްގެ ގޮތުގައި 

 ވަބަރަކާތުހޫ.هللا ވައްސަލާމުޢަލައިކުމް ވަރަޙްމަތު نك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك و أتوب إليكسبحا

 


