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ދޫސްބަޔާދް
 8433ވަދަ އަހަރު ރާއްޖެއަފް ދިދް ޢުދުވާދީ ހަމަލާ އާއި ގުޅިގެދް ހ.ހާޖަރާގެ ޢަބްދުﷲ ލުތުފީ ގެ މައްޗަފް ކޮފްފައިވާ  52އަހަރުގެ ޖަލު
ހުކުމް ތަދްފީޛް ކުރަމުދްދަދިކޮފް  5282ޖެދުއަރީ  81ވަދަ ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ހުއްދަ އާއިއެކު ބޭސްފަރުވާ ކުރުމަފް ރާއްޖެއިދް
ބޭރަފް ފުރާފައިވެއެވެ .އަދި އެއަފްފަހު އޭދާ ވަދީ އެދބުރި ދައިސް ފިލާފައެވެ .މިކަމާއި ގުޅިގެދްކ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިދް ވަދީ
'އިދްޓަރޕޯލް' މެދުވެރިކޮފް ޢަބްދުﷲ ލުތުފީ ހޯދުމަފް 'ރެޑް ދޯޓިސް' އެއް ދެރެފައެވެ .މިހެދް މިކަދް ހިދގާފައިވަދިކޮފްކ  5284މެއި  8ވަދަ
ދުވަހު ޢަބްދުﷲ ލުތުފީ ވަދީ އަމިއްލައަފް ސްރީ ލަދްކާގައި ހުދްދަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީއަފް ހާޒިރުވެ އޭދާ އެދބުރި ރާއްޖެ އައިސް ހުކުމް
ތަދްފީޛުކުރަދް ބޭދުދްވާކަމަފް ބުދެފައެވެ .މި ކަމާއި ގުޅިގެދްކ އެ ދުވަހުދް ފެފިގެދް މިދިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިދް އެފެއާޒް އާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
ސަރވިސްއިދް ދަދީ ގުޅިގެދް މަސައްކަތް ކުރަމުދްދެވެ .އެގޮތުދްކ ސްރީ ލަދްކާގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކުދް ޢަބްދުﷲ ލުތުފީގެ މައްސަލައެއް
ބަލަމުދް ދޭތޯ އާއި އޭދާއަކީ ގިދަ ދުވަސްތަކެއްވަދްދެދް ސްރީ ލަދްކާގައި ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފަފް އުޅެފައިވާ މީހަކަފްވާތީކ ސްރީ ލަދްކާގައި އޭދާއަކީ
އެއްވެސް މައްސަލައެއްގައި ހޯދާ މީހެއްތޯ ބަލައި އަދި އޭދާ އާއިމެދު އެއްވެސް ތަޙްޤީޤެއް ހިދގަމުދްދޭތޯ ބަލައި އަދި ޢަބްދުﷲ ލުތުފީ އަކީ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުދް ހޯދާ މީހަކަފްވާތީކ ސްރީ ލަދްކާގެ އިދާރާތަކުދް ހޯދަދްޖެހޭ ކްލިއަރެދްސް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރެވެމުދް ދެއެވެ.
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ލުތުފީ

އަދބުރާ

ރާއްޖެ

ގެދައުމަފްޓަކައި

ލަދްކާގެ

ކަމާއިބެހޭފަރާތްތަކުގައި

ދަދްދަވާފައިވާ

ކަދްކަމަފް

އަވަސް

ފިޔަވަޅެއް

އަޅުއްވައިދެއްވުމަފްކ ފުލުހުދްދާއި ފުލުހުދް އޮދްދަ ގުޅުމުގެ ތެރެއިދްކ ސްރީ ލަދްކާ ޕޮލިސް ފޯރސްގެ އެކްޓިދްގ އިދްސްޕެކްޓަރ ޖެދެރަލް އޮފް
ޕޮލިސް ސީ.ޑީ .ވިކްރަމަރަތުދަ އާއި ކްރައިމް އިދްވެސްޓިގޭޝަދް ޑިޕާޓްމަދްޓުގެ ޑެޕިއުޓީ އިދްސްޕެކްޓަރ ޖެދެރަލް ރަވީ ސެދަވިރަތުދައަފް ފޯދް
އަދި ސިޓީއިދް އެކި ފަހަރުމަތިދް މުޢާމަލާތް ކުރެވިފައިވެއެވެ .ޢަބްދުﷲ ލުތުފީ ގާތުގައި މިހާރުވެސް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޓީމްއެއް
ސްރީ ލަދްކާގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުދްދެއެވެ.
ޢަބްދުﷲ ލުތުފީ ފިލައިގެދް އުޅެދް ފެފިފަހުދްކ  5285އާއި  5281ވަދަ އަހަރާއި ދެމެދުކ ތަފާތު އެކި ފަހަރުމަތިދް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
ސަރވިސްގެ ރަސްމީ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިދް އޭދާ ފިލައިގެދް އުޅުދު ތަދްތަދާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޔަގީދާއިގާތަފް ލިބިކ އެ މަޢުލޫމާތު ފުލުހުދްގެ
ކަމާއިގުޅުދްހުރި އިސްވެރިދްދާއި ހިއްސާކުރެވިފައި ވީދަމަވެސް ޢަބްދުﷲ ލުތުފީ ރާއްޖެ ގެދައުމަފް އަޅަދްޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެއިރު ދާޅާ އޮތް
ސަބަބު ބަލައި ތަހްޤީޤު ކޮފްދިދުމަފް އެދި  5284ޖޫދް  52ވަދަ ދުވަހު ކަމިޝަދަރ އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ހަމީދު ވަދީ ފުލުހުދްގެ
ޕްރޮފެޝަދަލް ސްޓޭދްޑަރޑްސް ކޮމާދްޑްއަފް ރަސްމީކޮފް ލިޔުމުދް އަދްގަވާފައެވެ .ވީމާކ މި މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ
ޕްރޮފެޝަދަލް ސްޓޭދްޑަރޑްސް ކޮމާދްޑުދް ތަޙްޤީޤް ކުރަމުދްދާ ކަމުގައި ދަދްދަވަމެވެ.
_____________________________
 72ޝައްވާލް 1440
 30ޖޫދް 7029

އިމަޖެދްސީEmergency: 119 :

ފެކްސްFax: (+960) 3313281 :

އީމެއިލްE-Mail: admin@police.gov.mv:

ވެބްސައިޓް Website: www.police.gov.mv

ފޯދްTel: (+960) 3322112 :

