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 أجمعين أصحابه و آله

 

ގެ އެގްޒެކްޓިވް ފުލުހުން،  ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޢަބުދުލް މައްނާން ޔޫސުފް ،ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ޙަމީދު ކޮމިޝަނަރ އޮފް
މިރަށުގެ އިދާރާތަކުެގ  ބޯޑުގެ މެމްބަރުން، އަތޮޅުކައުްނސިލްގެ ރައީސް، ރަށުކައުންސިލްގެ ރައީސް، ކައުންސިލް މެމްބަރުން،

އައްސަލާމް އިސްވެރިން، ރަށުގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން އަދި މިއަތޮޅުގެ އެކިރަށްރަށުން ވަޑައިގެންތިއްބެވި ފުުލހުންގެ އޮފިސަރުން 
 ވަބަރަކާތުހޫ. هللا މަތުޙްޢަލައިކުމް ވަރަ

ދަތިވަގުތުގައި އަޅުގަނޑުމެނަށް ިކއުއްވި މަރުހަބާއާއި ބެހެއްޓެިވ  އާދެ! މިރަށުގަ ފުލުހުންގެ ޚިދުަމތް ރަސްމީކޮށް ފެށުމަށްޓަކައި މި
ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނަށާއި ރަށުެގހުރިހާ ޮލބުވެތި ރައްޔިތުންަނށް އަޅުގަނޑުމެން މުޅިޓީމުގެ ފަރާތުން ވަރަްށ ގާތްކަމަށްޓަކައި ރަށު

މިހާފުރިހަމަކޮށް އިްނތިޒާމު ކުރެވިގެން މި ހަފްާލ ބޭއްވިގެްނ  އިޚްލާޞްތެރި ޝުކުރެއް އަރިސްކުރަން. މިފަދަ ދަިތ ދަނޑިވަޅެއްގައި
ފުލުހުންނާއި އެކުގައި ކުެރވުނު މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާކަން އަދި ކައުންސިލާއި  ،ޢިްނ ރައްޔިތުންނާދިއުމަކީ އަޅުގަނޑުހިތުން މިކަ

 އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. 

ރަށެއްގެ ރައްޔިތުންގެ އަމާންކަމާއި ރައްކާތެރިކަން ބެލެހެއްޓުމަްށޓަކައި ކުރެވޭ އާދެ! ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްވެސް ވިދާޅުވިފަދައިން 
މަސައްކަތް ފުރިހަމަވެގެންދާނީ ފުލުހުންނާއި ރަށުގެ ރައްޔިތުްނ އެކުގަ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމުން. އާދެ! ކުރިއަށް މިއޮތް 

ންކަން ގާއިމު ކުރުމަށް އިތުރަށް ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާނީ އިތުަރށް ދުވަސްތަކުގައި މިޚިދުމަތް ފުޅާކުރެވި ރަށުގެ ޞުލްޙައާއި އަމާ
ކުށްމަދު ރަށެއް. ކުރިއަށް މިއޮތް ދުވަސްތަކުގައި  ،އަމާން ،މަސައްކަތް ކުރެވިގެން. އަޅުގަނޑުހިތުން މިރަށަކީ ވަރަށް ޞުލްަޙވެރި
އިވާތައްޔާރީ ތަކަކީ އަޅުގަނޑުހިތުން އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންގެ އަންނަންއޮތް ޗެލެންްޖތަކަށް ކުރިަމތިލުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން އެުކގަ

. ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ފުލުހުންެގ މުސްތަގުބަލަށް އެޅިގެންދާެނ ަހރުދަނާ ފިޔަވަޅެއް
ވާފައި. އެގޮތުން އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިްނ އް ދެއް ސަރުކާރުންވަނީ ވަރަށް އިސްކަމެމުއައްސަސާ ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި



ލުކުރަން ފެށިގެންދިއުމަކީ ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއަށާއި ރައްޔިތުންނަްށ ވަނަދުވަހު ފުލުހުންގެ އާޤާނޫނަށް އަމަ 27މިދިޔަމަހުގެ 
ޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި މިޚިދުމަތް ލިބިގެންދިޔަ ހިތްހަމަޖެހުމެއް. ސަރުކާރުންކުރާ މަސައްކަތައް ލިބުނު ބޮޑުކުރިއެރުމެއް. އަ

. ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި މިއެޅުނު ބިންގަލުގެ މައްޗަށް އަތޮޅުތެރޭގެ ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުމަށް ސަރުކާރުންވަނީ ވަރަށްބޮޑު އަމާޒެއް ހިފާފައި
ފް ޕޮލިސްއާއި ޑެޕިއުޓީ އާދެ! މިމަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮްށދެއްވުމުގައި  ފުޅުހުންގެ އިސްވެރިން، ޚާއްޞަކޮށް ކޮމިޝަަނރ އޮ

އި މުޅިއެގްޒެކްޓިވް ޓީމް ސަރުކާރާއި އެކުގައި ކުރައްވާ މަސައްކަތަކީ ހުންގެ ގޮުތގައި ތިއްބެވި ދެބޭފުޅުންަނށާކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލި
 ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި ވަރަށް މުހިންމު ވަސީލަތެއް. އަޅުގަނޑުމެނަށް އަތޮޅުތެރޭގެ ޚިދުމަތް

އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  3. ކުރިއަށްއޮތް  އްޔާވަނީ އަޅުގަނޑުމެނަށް ވަރަށް ވަރުގަދަ އަމާޒެއް ދެއްވާފައިއާދެ! ރައީސުލްޖުމްހޫރި
 ރާއްޖޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ފުލުހުްނގެ ޚިދުމަތް ގާއިމުކުރުމަކީ ވަރަށްވެސް ބޮޑު ޒިންމާއެއް. ވަރަށް ުބރަ މަސައްކަތެއް. މިމަސައްކަތް 

ސަރުންގެ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުމާއި އެކުގައި. އަލަށް ރެކްރޫޓް ފެށިގެން ހުރިހާ އޮފި އެންމެ އިސްސަފުންކުރެވިގެންދާނީ ފުލުހުންގެ 
ބެއްވި އޮފިސރުން ކަމުގައި ވެގެން . ކުރެވިގެންއަންނަ ފުލުހުްނނަކީ، ފުރިހަމަ ތަމްރީނާއި ހުނަރު ލިުބމަށް ތައްޔާރުވެގެން ތިއް

ވަރަށް އަމާން ތޮޅުތެރޭގެ ވެށިއެކުލެވިގެންވަނީ އެކު މަސައްކަތް ކުރެވޭބައެއްކަމަށްވެގެން. އައެކަމުގައި ހީވާގިކަމާއި މުރާލިކަމާ
ނަމަވެސް ދާދި ފަހުން އަންަނންފެށި ބައެއް ަބދަލުތަކާއެކު ޚާއްޞަކޮށް މަސްތުވާތަކެތި ވަރަްށ  ޞުލްޙަވެރި ވެއްޓެއްގެ ގޮތުގައި.

ކުށްތަކަކީ ރަށްރަށުން ފެނުމަށް ރައްޔިތުން ނޭދޭކަންކަން ކަމުގައިވީނަމަވެސް  އައިއުފެދިގެންފުޅާދާއިރާއެއްގައި ފެތުރި އެކަމާގުޅިގެން 
ުލން ލިބުމަީކ ރުކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އެކަންކަން މިދަނީ ފެންނަުމން. އެކަމުގައި ުފލުހުންކުރާ މަސައްކަތުގައި ރައްޔިތުންގެ އެއްބާ

 ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުތައް ހަމަޖެހިގެންދާޮގތުން ކަުއންސިލްތަކުން ފުލުުހންނަށް ދެވޭ ވަރަށްވެސް މުހިންމުކަމެއް. ޚާއްޞަކޮށް މިއަދު
 އެއްބާރުލުމަކީ ރަށުގެ ކުށުގެ ވެށިހަމަޖެހި އަމާން ޞުލްޙަވެރި ވެއްޓަކަށް ވުމަށްޓަކައި ވަރަށް މުހިްނމު ކަމެއް. 

ރާދަކުރެއްވިއްޔާ ފުލުހުންނާއި ކައުންސިލްތަކާއި އެކުގައި އާދެ! އަޅުގަނޑުހިތުން ކުރިއަށް މިއޮތް މަދުދުވަސްތަކެއްގެ ތެރޭގައި އި
އިން ހަމަޖެހިެގންދާނެ. އަދި އެމަސައްކަތުގައި ލޯކަްލ އުސޫލުތަކާއި ގަވާއިދުތަކުގެ ތެރެ ، ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާނެ އޮނިގަނޑުތައް

ވަރާކުރެވި އުފެދިގެންދާ ގަވާއިދުތަކަކީ ރަށުގެ އަމާން އަދި ކައުންސިލްތަކާއި ފުލުހުންނާއި އެކުގައި މަޝްގަވަރަމަންޓް އޮތޯރިޓީއާއި 
 އެްނމެ މުހިންމު އެއްކަންތައް.ވެއްޓަކަށް މަގުފަހި ކުރުމަށް 

އާދެ! ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްވެސް އިޝާރާތް ކުރެއްވި ފަދައިން ކުރިއަށް މިއޮތް ރަމަޟާން މަހުގެ އުފާވެރި ދުވަސްތަކާއި 
ހުމާއި ުއފާެވރިކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ވެށި ޞުލްޙަވެރި އަމާން ވެއްޓަކަްށ  ލިބިގެންދާ ހިތްހަމަޖެބައްދަލުކުރާއިރު ރައްޔިތުންނަށް

 ހެދުމަކީ މުހިންމުކަމެއް. އެހެންަކމުން ރަށުގެ ތެރެއިން ާފހަގަކުރެވެންހުރި ކުށްތަކަށް މަުގފަހިކުާރނެ ހުރިހާ ދޮރުތައް ބަންދުކޮށް 
ގަނޑުމެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ފުލުހުންނާިއ ކައުންސިލްތަކާއި އެކުވެގެން ޅުވުމަށްޓަކައި އަނުވަތަ އެފަދަކަންކަމުން ދުރުހެލި 

އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ތަރުތީބު ުކރަންޖެހޭ. އާދެ! ރޯދަމަހުގައި ެއއްވެސް ނުތަނަވަސްކަމެއް ހިތްަދތިކަމެއްނެތި ޞުލްޙަވެރިކަމާއި 
ަތށް ތަރުތީބުވުމަީކ އަޅުގަނޑުމެން އެދޭކަމެއް. އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން އެކުގައި ރަށުގެ ކަންކަން ހަމަޖެހިގެންދާނެގޮ

ގެްނ މިކުދިރަށްތަކުގައި އިޤްތިސާދު ބިނާވެފައިވަނީ މަސްވެރިކަމާއި އަދި ޓޫރިޒަމާއި ދަނޑުވެރިކަމުގެ މައްޗަށް. މިކަންކަމަށް މަގުފަހިވެ
ކުރުމަކީ ވަރަށްވެސް ރަށުން އުފެއްދޭތަކެތި ރައްކާތެރިކޮށް ސަލާމަތްރަށުގެ ޞުލްޙަވެރިކަމަކީ މުހިންމުކަމެއް.  ދިއުމުގައިވެސް 



ރަށުގަ އޮންނަ އެކުވެރިކަމާއި ބަދަހިކަން އޮވެގެންމެނުވީ ބައެއްފަހަރު ރަށުގަ އުފެދިގެންދާ ތަކެއްޗަށް ގެއްލުންލިިބ  މުހިއްމުކަމެއް.
ޅު ގޮތުގައި ނުހިފޭފަދަ ހާލަތްތަކަށް މެދުެވރިވެގެންއާދޭ. އާދެ! މިކަމަކީ ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުން އެތަކެތީގެ ބޭނުން ރަނގަ

އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ ފުލުހުންނާއިެއކުގައި ކައުންސިލުން ރަނަގަޅު ޕްލޭނެއް ހެދި މަސައްކަތް  ހުރިކަމެއް. މިކަމުގައި
އަންނަ ޒުވާނުންނާއި އަދި ރަށުގެ ދިރިއުޅޭ އެހެން ފަރާތްތަކާއެކުގައި މިމައްސަލަތަކަށް ކުރެވިއްޖެކަމަށްވާނަމަ އުފެދިގެްނ 

. މިއަދު ޕޮލިސް ޕޯސްޓް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވިގެން ދިއުމުން ކަމަށްހައްލުގެނައުމަށް މަގުަފހިވެގެންދާެނގޮތަކަށް ކަންކަން ތަރުީތބު ކުރެޭވނެ
ގެންދާނެ. މަގުފަހިކުރެވި ގޮތަކަށްތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރެވި އަވަސްކަމާއެކު ޚިދުމަތްދެވޭނެ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާގޮތުގައި މިޚިދުމަތް އި

ތުކުރެވޭނެ މަގުތައް ލާކާތްތައް އަވަސްވެ މިއަތޮޅުން ލިބެންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކުގައި އަވަސްކަމާއެކުގައި މުއާމައަދި އަތޮޅުތެރޭގެ ހަރަ
މަކީ އަޅުގަނޑުމެން ޚިދުމަތް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުން ކަމެއްކަމުގައި އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ފަހިވެގެންދާނެ. އާދެ! މިކަ

 އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން.

މަކީ އަޅުގަނޑުހިތުން އަޅުގަނޑުމެން އާދެ! ފުލުހުންގެ އިސްވެރިންނާއި އެކުގައި މިރަށްށް އާދެވި މިމަސައްކަތް ކުރެވިގެންދިއު
ލެއް މިއުފަލުގައި މިފަދަ ހާލަތެއްގައި ގިނަބަޔަކަށް ބައިވެރި ނުވެވުނުކަމުގައިވިޔަސް އަޅުގަނަޑު އެންމެނަށް ލިބިގެންދާ ބޮޑު އުފަ 

ކަމަށް. ރެވިގެންދާނެކު މިމަސައްކަތް ނަށްގަބޫލުކުރަނީ ރައްޔިތުންގެ ވަރަށް ފުރިހަމަ ތާއީދަކާއި އެއްބާރުލުމަކާއެކުގައި އަޅުގަނޑުމެން
سبحانك  .ންލާނަކުރުއަދާކުރަމުން އަޅުގަނަޑުގެ ވާހަކަކޮޅު ނިންމާޝުތުންނަށް އަދިވެސް އެއްފަހަރު އެހެންކަމުން ރަށުގެ ހުރިހާ ރައްޔި 

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

   

 

 

 

 


