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 أجمعين أصحابه و آله

 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ކެޔޮދޫ ، ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ޙަމ ދު އޮފް ކޮމިޝަނަރޝާހިދު ، هللا މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިންއެފެއާޒް ޢަބުދު
މިރަށުގެ އަދި  އިސް އޮފިސަރުން ގެފުލުހުން މަދު ޔޫސުފް،ޙްދާއިރާގެ މެމްބަރު ޙުސެއިން ޤާސިމް، ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ ރައ ސް އަ

ހުޅުވެނ  މިވަބަރަކާތުހޫ. އަޅުގަނޑު ހިތަށް އަރަނ  މިޕޮލިސް ޕޯސްޓް هللا މަތުޙްރައްޔިތުން. އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް ވަރަލޮބުވެތި 
އަޅުގަނޑުމެން އެތާރ ޚުތައް އެގޮތަށް  .ތައްޔާރުވ  އެގޮތަށް ށްވަނަ އަހރުގެ ފެބްރުއަރ  މަހުގައޭ. އަޅުގަނޑުމެން މިކަމަ 2020

ޙަޤ ގަތުގައިވެސް ތިޔަ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނެކޭ އެއްފަދައިން  ނިއިރުއާދެވުއް ދެވެމުންއައިސް މިއަދާހަމައަށް ދެމުންއައ . އަދި މިތާރ ޚުތަ
ިއ ކަމަކ  އެދުވަހު މިހަފްލާގައި ބއިެވރިވުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ކަނޑައެޅި އެންމެން މިހަފްލާގަވާއަޅުގަނޑު އެންމެ އުފާ

. އާދެ! އެެހންކަމުން ވަރަށް ޚާއްޞަކޮށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚާރިޖ  ވަޒ ރަށާއި މިދާއިރާގެ މެންބަރަށް ވަރަށް ތ އިތިބ ބައިވެރިވެފަ
 ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް އަޅުގަނޑު އަރިސް ކުރަން. 

 މިންނެތް ސާބަށް މިމަސައްކަތް ގެނެވުނ  ރަށުކައުންސިލްގެ ރައ ސާއި ކައުންސިލްގެ އިސްބޭފުޅުންގެ ވަރަށް ހ ވާގިހިޝައްކެއްނެއް މި
 މިކަމުގައި ދާއިރާގެ މެންބަރާއި ކައުންސިލްގެ ބޭފުޅުންނާއި ރައްޔިތުންނާއި ދެންމެ ކައުންސިލްގެ ރައ ސް  !މަސައްކަތުން. އާދެ

ގުޅިގެން މިހިސާބަށް  އިދ  މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ ބައިވެރިން އެކުގަޞާތިޤްރަށުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ރަށުގެ އި ވިފަދައިން ވިދާޅު
އިންތިޒާރުކޮށް އުއްމ ދުކޮށް ތިބި މިންވަރު. އަދި  ށްން ގެނައުމުން އަޅުގަނޑުމެނަށް ދައްކާދެނ  ރަށުގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން މިކަމަމިކަ
! އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނ  މިއަދުގެ މި ޕޮލިސް ޕޯސްޓް ލުހުންގެ ޚިދުމަތް ލިބުމުގައި މުހިއްމުކަން ދެވިފައިވާ މިންވަރު. އާދެފު

   ދިއުމަށް.ޚިދުމަތެއް ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ލިބިގެން  ރައްޔިތުން އުއްމ ދުކުރާފަދަ އުމުންހުޅުވިގެން ދި

ހިންގަވަން ތިއްބެވި ބޭފުޅުން މިއަދު އިސްކޮށް އާދެ! މ  ބޮޑު ޒިންމާއެއް މުހިންމުކަމެއް. އެކަމަށްޓަކައި ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ 
ވިދާޅުވިހެން އަތޮޅުތެރޭގައި ފުލުހުންެގ  ރއާދެ ! ދެންމެ ކަމިޝަނަ ބު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަމެއް. ކަމާއެކު ތަރުތ ވަރަށް ހަރުދަނާ



 ޚިދުމަތް ފުޅާކޮށް ރައްޔިތުންނާއި ގާތުން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ގެންގުޅުއްވާ ސިޔާސަތުގެ ތެރެއިން މިއަހަރު މިފެށިގެންދިޔަ
ގެ ރަޙްމަތާއެކުގައި މަދުވެގެން ދިހަވަރަކަްށ هللاޑު އުއްމ ދު ކުރަނ  މިއަހަރު ނިމިގެންދާއިރު އެންމެ ފުރަތަމަ ޕޯސްޓާއެކު އަޅުގަނ

 ސްޓޭޝަން ހުޅުވިގެންދާނެކަމަށް.

ފުުލުހންގެ މުއައްސަސާގެ އިސްވެރިން ސަރުކާރާއެކުގައި ގުޅިގެން  ުހންގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ލުއާދެ! މ  އަތޮޅުތެރޭގައި ފު 
ގެ ނަތ ޖާ. ޝައްކެއްނެތް. މިތާގައި މިތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ކުޑައިރުގެ ދުވަސްތަކާއި މިއަދުގެ ރަށްރަށުގެ ކުރަމުންދާ މަސައްކަތު

ޚިދުމަތް ދިނުމަކ  ކާރިން އެެހންކަމުން ކޮންމެ ރަށެއްގައިވެސް ފުލުހުން ގާއިމުެވތިބެ  ހާލަތާއި ކުށުގެ ެވށި ވަރަްށބޮޑަށް ތަފާތު ވެއްޖެ.
ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ކޮންމެހެން ޭބނުންވާ ކަމެއްކަމަްށ މިއަދު ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރޭ.  ގެ އަމާންކަމާއިރައްޔިތުން

 ސަރުކާރުންވަނ  އެކަމަށް ވަރަށްބޮޑު އިސްކަމެއްދ ފައި.  . ގަނޑުމެން މިދަނ ޅުއަ ރަމުންއެސިޔާސަތުގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ފުޅާކު

ރައްޔިތުންގެ އުފާވެރިކަމާއި ހިތްހަމަޖެހުމާއި އަމާންކަން ކަަށވަރުވުންއޮތ  ހަޤ ގަތުގައިވެސް ރައޔިތުންނަށް ވަރަށް މުހިންމު  !އާދެ
ނަށް އިޝާރާތް ކޮށްދެއްވި. ކ ރިިތ އެކަަމށް ކ ރިތި ޤުރުއާނުން ވަރަށް ފުރިހަމައަށް އަޅުގަނޑުމެން !އާދެ ދެކަމެއް ލިބިގެން.
فإ  ވަނ  ވަޙ ކުރައް سبحانه وتعالى هللاށް ކުރުކުރު ސޫރަތެއްގައި ޤުރުއާނުގައި ވަރަ يَلا إ ٍ ِلإ ِفِهمٍْ  قَُرْيش   ٱلِشِّتَآءٍِ ِرْحلَةٍَ إِۦلََٰ

ْيفٍِ ذَا َربٍَّ فَْليَْعبُُدواٍ   َوٱلصَّ ُهم الَّذإي ٱْلبَْيتٍِ َهَٰ نٍ أاْطعاما نٍْ َوَءاَمَنُهم ُجوع ٍ ِمِّ މުޅިސޫރަތަކަށް އާދެ! އަޅުގަނޑު   َخْوفٍ  ِمِّ
ވެރިއިލާހަށް ިތޔަބައިމ ހުން އަޅުކަން ކުރާށޭ.  ގެهللاކައުބަތު ،ަވޙ ކުރައްވަނ  މިގޭގެ ވެރި އިލާހު هللا ނިންާމލަމުން  .ނުދާނަން

ވި އިލާހެވެ. ދެއްގެ ނިޢުަމތް މެދުވެރިކޮށްގުނުކަމުގައި ަވނިކޮށް ތަނަވަސް ރިޒުކ އްވެގެންތޯ. އެއިލާހަކ  ިތބައިމ ހުން ބަނޑުހައި ހޫ
  .އިންސާނ  މުޖުތަމައެއްގައި މުހިންމުވާދޭތިއެއ  އަދި  ނުރައްކަލާ ނާމަންކަމުގައިވަނިކޮށް އަމާންކަން ގެނެސްދެއްވި އިލާހެވެ. އާދެ! 

ތެރިވުން. ކާއަމާންވެ ރައް އުފަލާއި ހިތްހަމަޖެހުަމށްޓަކައި ެއބައިމ ހުންަނށް ތަނަވަސް  ރޯިދަބރަކާތް ރިޒުގުލިބުން. އެމ ހުންެގ ވެށި
އަމާންކަމާއި ރައްކާތެިރކަމާއެކު. މިރަށުގައި އެކަށ ގެންވާ ވަރުގެ އިޤްތިޞާދ  ރަނަގަޅު  ނާނ ތަމަޢެއް އޮންލިބިއްޖެ މުޖު މިދެސިފަ

އ  އެންމެބޮޑަށް މިއަދު އިންތިޒާރުކުރަމުން އަ ރައްޔިތުންގެ ތަނަވަސްކަން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެބައޮތް.  .ހަރާކާތްތައް އެބަހިނގާ
 ހުޅުވިގެންދާއިރު އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެނަށް އެމަގަށް އެބަ  މަށް. މިއަދުގެ މިޕޯސްޓްވުއަމާންކަމާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު

 މަގުފަހިކޮށްދޭ. އަޅުގަނޑު ގަޫބުލކުރަނ  ތިޔަ ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ އެހ ތެރިކަމާއެކު މިހުޅުވިގެންދާ ޕޯސްޓުގެ ޚިދުމަތް ފުރިހަމައަށް
މިމަގަށް  سبحانه وتعالى هللاރަތްކާތެރި ރަށަކަށް ވެގެންދާނެ. އަދި  އަމާން ،އުފާ ،ތިޔާގި ،ލިބިގެންދާއިރު މިރަށަކ  ތަނަވަސް

. އަދިވެސް އެއްފަހަރު ތިޔަ ހުރިހާ ބެފުޅުންނަށް މިތައްޔާރ  ތަކަށްޓަކައި ޝުކުރު އަދާކުރަމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަގުފަހިކޮށްދެްއވާށި
އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތިދެއްިވ މެހްމާންދާރ އަށް ވަރަށް އިޚްާލޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު އަދާކުރަމުން އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަކޮޅު އަދި 

 ވަބަރަކާތުހޫ.هللا ނިންމާލާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ. ވައްސަލާމު އަލައިކުމް ވަރަޙްމަތު

 


