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އޮފް ހޯމް މިނިސްޓަރ  ރަސްމިއްޔ ތުގައި އެޅުމުގެ  ގެ ބިންގ  ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން މަނަދ  ނ. 
 ވ ހަކަފުޅު  ދެއްކެވި هللا އެފެއ ޒު ޢިމްރ ން ޢަބުދު 

 (2021 އޮގަސްޓް  30) 

 

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

 أجمعين أصحابه و آله

 ޑެޕިއުޓީ ކޮިމޝަނަރ ޕޮލިސް ޢަބުދުލް މައްނ ން ޔ ސުފް، ނ. އަތޮޅު ،  ރ އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ހަމީދުނަކޮމިޝަ
 މަނަދ  ކައުންސިލްގެ ަރއީްސ ޢަބުދުރަޙްމ ން ޞަބީޙް، އަތޮޅު މުޙަްއމަދު ނަޝީދު. ނ. ކައުސިލް ގެ ަރއީސް

ރުިވގެން ވަަޑއިގެްނ އެްގޒެކްިޓވް އޮފިސަރުން، މިރަސްމިއްޔ ތަށް ަދއުވަތު އެ ކައުންސިލްތަުކގެ މެމްބަރުން، ފުލުހުންގެ
ތިއްބެވި މިރަުށގެ މުައއްސަސ ަތކުގެ އިްސވެރިން، ަވޑަިއގެންިތއްބެވި މިރަށުގެ އެއްމެހ  ލޮުބެވތި ރައްޔިތުން، ނޯތް ޕޮލިސް 

މިއަތޮޅުގެ ނޯތްޕޮިލސްގަިއ މަސައްކަްތ ކުަރއްވ   ،ކޮމ ންޑަރ ޗީފްއިނިސްެޕކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ިއސްމ ޢީލް ނަދީމް
އައްސަލ މު  .ކޮމ ންޑަރުން، ނ. މަނަދ ގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންަގއި މަަސއްކަތް ކުަރްއވ  އެންމެހ  ލޮުބވެތި ފުލުހުން

 ވަބަަރކ ތުހ .هللا ޢަލައިކުމް ވަރަޙްމަތު

ކަރީ ޚިދުމަތުން މަދަނީ . ސިފައިްނގެ ނުވަތަ އަސްިމޚިދުމަތުގަ ވަރަށްެވސް އުފ ވެިރ ދުވަހެއްގެ އ ދެ! މިއަދަކީ  ފުލުހުން
އަތޮޅުތެރޭަގިއ  ށްުދމަތް އިތުރަޚިއަހަރު ފުރޭދުވަސް. ހަމައެއ އެކު ފުލުހުންގެ  17ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަކަށް ބަދަލުވިތ  

އެހެންކަމުން  !މުހިންމު ސްޓޭޝަންގެ ބިންގ  އެިޅގެންދ  ދުވަސް. އ ދެ އިއަތޮޅުގަމި  ފުޅ ކޮށް ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި 
އި އަދި ފުލުހުންެގ ޙ އިބްރ ހިމް މުޙައްމަދު ޞ ލިއަުދގެ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސުލް ޖުމްހ ރިއްޔ  މިދުވަހުގެ އުފަލުަގއި 

 ެއންމެ ހެޔޮއެދުމ އި ތަހުނިޔ  އެްގޒެކްިޓވް މެމްބަރުންނ އި ހުރިހ  ފުލުހުންނ އި ފުލުހުންގެ އ އިލ ަތކަށް ދުވަހުގެ
 އަރިސްކުރަން. 

ަކއުންސިލް އިސްެވޮއވެ އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ،އ ދެ! އަުޅގަނޑުމެން މިރަށަށް ޒިޔ ރަތްކުރުމުން މިރަށުގެ ލޮުބވެތި ރައްޔިތުން 
 ހިތް އުފަލުން ފޮޅިގެން ިމހަފްލ އަށްޓަކައި ވެަވޑަިއގެންަފއިވ  ަތއްޔ ީރއަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަދިތިކިއުްއވި މަރުޙަބ އ އި 



ތިޔަ ހުރިހ  ބޭފ ޅުންނަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޅިޓީމުގެ ނަމުގައި ވަރަށް އިޚްލ ޞްތެރި ޝުކުރެްއ  އެހެންކަމުންދިޔަކަމެއް. 
 އަރިސްކުރަން.

ސަސ އަީކ މުއައް އަހަރު ފުރިގެންދ ދުވަހު އަޅުގަނޑުމެން އަމ ޒު މިހިފަނީ ފުލުހުންގެ މި 17މިއަދު ފުލުހުންނަށް  !އ ދެ
ވަނަ ގަރުނުގެ  21އިރު ފުލުހުންގެ މުއައްަސސ އަކީ ޤ ނ ނީގޮތުން ފުރ  ފުރިހަމަވެ ޤ ނ ނީ ތަސައްރަފް ފުރިގެންދ 

ރައްޔިތުން އެދޭފަދަ ފުރިހަމަ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދީ ރައްޔިތުންގެ އިތުބ ރ އި ޔަޤީންަކންލިބި ރައްޔިތުންގެ ފުރިހަމަ 

 ފައި.ކުެރވިވަނީ މަަސއްކަތްތަެކއް ގިނަ ވަރަށް   ަސރުކ ރުން ށް މިމުއައްސަސ  ހެދުމަށްލޯބިލިބިގެންވ  މުައއްސަސ އަކަ 
ޤ ނ ނެއް ވުޖ ދު ކުރެވިއްޖެ. އޭގެ ދަށުން ހެދިގެންދިޔަ ޤ ނ ނުތައް ހެދިއްޖެ. އަތޮޅުތެރޭަގއި ފުލުހުން  ފުލުހުންގެ އ 

ދ ނެ ގޮތުގެ ގެންފުރިހަމަ ތަމްރީނ އި ތަޢުލީމް ލިބި ނަށްއިންތިޒ މުވ ގޮތް އިތުރަށް ަތރުތީބު ކުރެވިއްޖެ. ފުލުހުން
 ފުލުހުންގެ  މަސައްކަތް މިދަނީ ކުރަމުން.ތެރެއަށް ފައްތ ފުރިހަމަކުރުމުގެ  އަމުނ އެކުެލވި ހަރުދަނ  ނިޒ މެއްގެމަސައްކަތްތައް 

ށް އިތުރަށް ހަރުދަނ ކަން ޑައޮފް ކޮމ ން ގެނެވި މަސައްކަްތ ކުރުމުގައި ޗޭންރޭންކްތަކަށް ކުރިއަށް ވުރެބޮަޑށް ބަދަލުތައް
ޖަވ ބުދ ރީވ ނެ. ދައުލަތަށް ޖ ވބުދ ރީކުރެވޭެނ   ނަށްން ފުލުހުން ރައްޔިތުންމުތަރުތީބުކުރެވިގެންިދއުލިބިގެންދ ނެގޮތަށް 

ޖެހޭ ރީވ ންސް ަރއްިޔތުންނަށް ޖަވ ބުދ އެކުެލިވގެންހިަގއްޖެ. ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަކީވެ ރަނގަޅުނިޒ މ ިއ އޮިނގަޑުަތްއ 
މުއައްަސސ ެއއްަކމަށް ސަރުކ ރުން ގަބ ުލކުރ ތީ އެގޮތަށް ުމއަްއސަސ  ަބއްޓަން  ރައްޔިތުންނ ެއކުގަ މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ 

ކުރުމުގެ މުހިންމުމަސައްކަތްތަެކއް ކުރެިވގެން ހިަގއްޖެ. އަުޅަގނޑު މިއަދު ހުރިހ  ލޮބުވެތި ފުލުހުންގެ އަރިހުން އެންމެ 
ރައްޔިތުްނގެ ފުރިހަމަ ލޯއްބ އި އިތުބ ރ އި އިޙްތިރ މު  އަށްބޭނުންވ  އެއްކަަމކީ އ ދެ! ފުލުހުންގެ މުއައްސަސ ބޮޑަށް އެދެން 
ލޯއްބ ިއ އިޙްތިރ މ ިއއެުކ  ސަރުކ ރުންކުރ  މަސައްކަުތގަިއ ގެންނަންެޖހޭ މުހިއްމުބަދަލުތައް ވަރަށް ހޯދުމަށްޓަކައި 

ެވވަަޑއިެގންދެއްވ ށޭ.  އ ދެ! ޭއެގ   އޮފިސަރުްނނަށް ތިބޭފުޅުންބަލައިގަންނަ މުައއްސަސ އަަކށް ބަލައިގަންނަ
ނަތީޖ އެއްެގގޮތުން އަުޅގަނޑުެމންގެ މުައއްސަސ އަށް އިތުރަށް ކުރިއެރުމ އި ކ މިޔ ބު ލިިބގެންދ ނެ. އ ދެ! މިމުައއްސަސ އަކީ 

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގަިއ  ްއކަެތއް.ވަރަށްބުރަ މަސަޑު . މީވަަރށްބޮރައްޔިތުން އެދޭފަދަ މުައއްަސސ އަކަށް ވެގެންދ ނެ
ވެސް އަުޅގަނޑުހިތުން އެއްމުައއްސަސ ަގއި އެންމެގިަނ ގ ބިލު މުައއްޒަފުން ތިިބ މުއައްަސސ އަކަްށ ެވގެންދ ނެ މިއަދު

 މަސައްކަތްތައް  ބޭފުޅުން ކުރަްއވަމުންެގންދަވ  ބުރަ މިމުއައްސަސ ަގއި ތިއްެބވި ގ ބިލް !ފުލުހުންގެ މުއައްސަސ . އ ދެ
މުއައްސަސ އަށް ލިިބގެންދ   ގަނޑުހިތުން މިޅުރަްއޔިތުންނަށް އެނގި ހ މަެވ އެކަްނ ފުރިހަމަވެންދިއުމަކީ އަ  ށްއިތުރަ
ބ އި އިޙްތިރ މް އިތުރަށް ބޮޑުެވގެންދ ނެކަމެއް. އ ދެ! ެއކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭނެ. ލޯއް
 ތުންގެ ކިބައިން އެދެންއެންމެ ބޭނުންވ  އެްއކަމަކީ ދިވެހި ފުލުހުންނަކީވެސް ހަމަގަނޑު މިއަދު ލޮބުވެތި ރައްޔިޅުއަ

އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހީންގެތެޭރަގއި  ދިވެހީްނގެ ކިަބއިން ދިވެހި އ އިލ ަތކުން  އުފެދިފަިއވ  ުމއައްަސސ ެއއް. އެހެންކަމުން 
މުއައްަސސ ގަިއކުރެވޭ ތަމްރީންތަކ ިއ  ،އްދިވެހިންގެ ތެރޭަގއި ހުރިބައެއް އ ދަަތކ އި ބަެއއްކަަހލަ ސިފަތަ

ހުރެދ ނެ. އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ފަހަރުގައި ދެވޭހުނަރުތަކުންވެސް ކަނޑ ުނލެވިގެންދ  ނުވަތަ ކެނިޑގެންނުދ  އޮފިސަރަކު 



ންދ  މުއައްސަސ  ބަދުނ މުވެ މުއައްސަސ ގެ ރީތިނަން ގެއްލިގެ ކުރ ކަމަކުން މުޅި އޮފިސަރަކު ނުވަތަ ދެ އޮފިސަރަކު
  އެްއވެސްކަެމއް ނުކުރުމަށް އަުޅގަނޑު ދިވެހި ލޮބުވެތި ަރއްޔިުތންނަށް ގޮވ ލަން.

އ ދެ! ފުލުހުންގެ މުައއްަސސ ގެ ލިޑަރޝިޕ އި އަދި އަތޮޅުތެރޭެގ ފުލުހުން ގުިޅެގން މިކުރެވޭ މަަސއްކަތަީކ 
ގުތު ވަ  މަސައްކަްތތަކެއް. ވަރަށް ގިނަ ވަރަށް ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަެކއް. ވަރަށް ގ ބިލް ކުރެވޭ ރައްޔިތުންނަށްޓަަކއި

 މަސައްކަތްކޮްށގެން ުކރެވޭކަމެއް. އެހެންކަމުން އެ  ބުރަވިސްނުންތަކެއް ވިސްަނއިގެްނ  ހޭދަކުރެވިގެން ވަރަށް ގިނަ

ައީކ މުއައްސަސ  ކުރިއަަރިއގެން ދިއުމަކީ ހުރިހ  ދިވެހި ރަްއޔިުތންނަށް ލިބިގެންދ  ކުރިއެރުމެްއ. ފުލުހުންގެ މުއައްަސސ 
ރައްޔިތުންގެ މުައއްސަސ އެއް. އެކަން ެއގޮތުގަ ދެނެތިބެގެން ގަބ ލުކޮްށގެން މިމުއައްސަސ  އަބަދުވެސް ފަޚުރުވެރިކަމ އެުކ 

ލިބޭގޮތަށް ރަްއޔިތުން މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަކީ އަުޅގަނޑު ަރއްޔިތުްނެގ  ދެމިއޮންނަގޮތަށް މުއަްއސަސ ައށް ރީތިނަން
  ކިބައިން އެދޭކަެމއް.

ސަރުކ ރުން ދަނީ ފުލުހުންގެ މުއައްސަސ  ހަރުދަނ ކޮށް ކުރިއެުރވުމަށްޓަަކިއ  ފަދައިން މިދެ! އެނގިަވޑަިއގަންނަވ ނެ އ 
ދެވޭޚިދުމަތް  ،ކުރަމުން. ޚ ްއޞަކޮށް ައތޮޅުތެރޭގައި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތް ފުރިހަމަކޮށް ވަރަށް ބޮޑެތި މަަސއްކަތްތަެކއް
އަހަރުތެޭރގަިއ  86ކަންކަން ރޭިވގެންދޭ. ެއގޮތުން ފުލުހުންގެ މުޅި ޚިދުމަތަށް ވޭތުވެިދޔަ އިތުރުކުރުމަށްޓަަކއި ވަރަށް ިގނަ

ތެއް. އ ދެ! ޤީގަނުކުރެވޭފަދަ ބޮޑެތި މަސައްކަްތތަކެއް މިސަރުކަރުން ކުރަމުްނ ގެންދ ކަމީ ފެންނަންއޮތް ވަރަށް ސ ފު ޙަ
ރަށަްށވުރެ ގިނަރަށުަގއި ސްޓޭޝަންތަްއ  42އަޅުގަނޑު އެންމެބޮޑަށް އިޝ ރ ތްކޮށްލަން މިބޭނުންވަނީ މިއަދު އަތޮޅުތެރޭަގއި 

އެޅުމަށް ތަްއޔ ރުވަމުންދ  ދިއުަމކީ އަތޮޅުތެޭރަގއި ފުލުހުންދޭ ޚިދުމަތް  އިތުރަށް ވަުރގަދަ ކުުރމަށްޓަކައި މިސަރުކ ރުްނކުރ  
 ޑުމަސަްއކަތެއް. ވަރަށް ބޮ

އ ދެ! މިއަދު ފުލުހުން އަތޮުޅތެރޭގެ ފަސް ރިޖަންަގއި އެުތރި އެމުނިގެންދ އިރު މިްސޭޓޝަންތަކ އެުކަގއި ަވސީލަތްތައް 
 ގ އިމުކުެރވި ފުލުހުން ޚިދުމަތް ދިނުމަކީ އަޅުގަނޑުހިތުން ރައްޔިތުންގެ އަމ ންކަމ އި ރަްއކ ތެރިކަން އަދި ކޮމިޝަނަރ

ތިޞ ދީ ދުވެލި އިޝ ރ ތްކުެރއްވި ފަދައިން އިޤްތިޞ ދީ މަސައްކަތްަތއް ޓ ރިޒަމ އި އެހެނިހެންވެސް އިޤް އޮފް ޕޮލިސްވެސް
އ ދެ! އެހެންކަމުން ހަރުދަނ ކުރުމަށްޓަކައި ކުރެޭވ މަސައްކަތް ހިމ ޔަތް ކުރުމަށްޓަކައިދެވޭ ވަރަށް ބޮޑުޚިދުމަތެއް. 

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތްދޭ ހުރިހ  އޮފިސަރުން  އްޔިތުންނ އިރިހ  ލޮބުެވތި ރަވެހި ހުމިސަރުކ ރުން މިކުރަްއވ  މަަސއްކަުތގައި ދި 
އަުޅގަނުޑގެ އެްއކޮށް ުގޅިގެން މިމަސަްއކަތް ކުރެިވއްޖެނަމަ އަުޅގަނޑު ހިުތން ފެނިގެންދ ނީ ވަރަށް އުޖ ލ  މުސްތަގުބަލެއް. 

 ތުބ ރުކުރ   އެންމެ އިޙްތިރ މްކުރ  ަރއްޔިތުން އެންމެ ލޯބިވ  އެންމެ އި ފުލުހުންގެ މުައްއސަސ އކީއުއްމީދަކީ 
އަމ ންަކން  މ އިއަދި އެމުއައްސަސ ެގ ފަތ ރުން ރައްޔިތުންނަށް ރައްކ ތެރިކަ ވުމަށް. މުއައްސަސ އެްއކަމުަގއި

 އ ދެ! މި އުއްމީދ ެއކު އަުޅގަނޑުމެން މިައހަރު ފެށި މަސައްކަތް އިރ ދަުކރެއްިވއްޔ  އިތުރަށް ހަރުދަނ   ިދއުން.ކަށަވަުރވެގެން
ކުރުމަށްޓަކައި ދެންމެ ކޮމިަޝނަރ އޮފް ޕޮލިސް އިޢުލ ންުކރެއްވި ެއވޯްޑވެސް ައޅުގަނުޑމެން އަތޮޅުތެރޭަގއި ތަޢ ރަފް 



ކައުންސިލްތަކ އި ފުލުހުންނ އި ގުޅިގެން ކުރ  މަސައްކަްތ  ގަނޑުމެން އަތޮޅުތެރޭގައިޅުކުރ ނަން. އ ދެ! މިމަހުން ފެށިގެން އަ
ޓަކައި މުހިއްމު މަސައްކަތްަތެކއް ކުރަންޖެހޭ. އެކަމަށްޓަަކިއ ހެދެންޖެހޭ ގަވ އިދުތަކ އި އިތުރަށް ހަރުދަނ  ކުރުމަށް

އެކުަލވ ލަންޖެހޭ އޮނިގަނޑުަތއް އެންމެން އެުކގައި ގުިޅގެން ަމޝްވަރ ކޮްށގެން އޮިނގަނޑު ެއކުލަވ ލުމަށް އިރ ދަކުެރްއވިްއޔ  
ަކއުންިސލ އި ރަށުކައުންސިލްަތކ އި ފުުލހުންނ އި އެލްޖީއ އި އެންމެން މިހަމުގެތެރޭގައި މަަސއްކަތްކުރ ނެ. މިކަމުގައި އަތޮޅު

ސަލ މަތަށް އިތުރުފުރިހަމަކަމެއް ގެނެސްދޭނޭކަެމއްކަްނ ރަށްރަށުގެ ރައްކ ތެިރަކމ އި   އެުކގައި ކުރެިވގެންދ  މަސައްަކތްތަކީ
 އަޅުގަނޑު ަޔގީންކުރަން. 

އަމ ން އޮމ ން  ،ބަަރކ ތްލައްވ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޙ ނަހ  ަވތަޢ ލ  ޞުބުهللا ކަމުން އަުޅގަނުޑެގ ދުޢ އަކީ ންއ ދެ އެހެ
ޞުބުޙ ނަހ  ަވތަޢ ލ  މިންވަރުކޮށްދެއްވުން. هللا ލޮބުވެތިބަެއްއކަމުގައި  ވެއްެޓއް ގ އިމުވެ އަުޅގަނޑުެމންނަކީ އެުކވެރި

ރިއްޔ  ވައްސަލ މުއަަލއިކުްމ އަޅުގަނޑުމެނަށް ދެދުނިޔޭގެ ކ މިޔ ބުތައް މިންވަރުކޮށްދެއްވުން ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކު
 .ވަބަރަކ ތުހ هللا ވަރަޙްމަތު

 


