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Maldives Police Service

މާލެ

Malé

ދިވެހިރާއްޖެ

Republic of Maldives

ދަދްބަރުPMC/2019/17:

ދޫސްބަޔާދް
މޯލްޑިވިއަދް ޑިމޮކްރަސީ ދެޓްވާރކްއިދް "ޕްރިލިމިދަރީ އެސެސްމަދްޓް އޮފް ރެޑިކަލައިޒޭޝަދް އިދް ދަ މޯލްޑިވްސް" ދަމުގައި
ދެރެފައިވާ ރިޕޯރޓުގައި އިސްލާމް ދީދާ ޚިލާފު ވާހަކަތައް ހުރިކަމަފާއިކ އިސްލާމް ދީދާއި ކީރިތި ރަސޫލާ މުޙައްމަދު zއަފް
ފ
ފުރައްސާރަކޮފް ކީރިތި ޤުރުއާދާއި ކީރިތި ރަސޫލާ މުޙައްމަދު zގެ ހަދީޘްފުޅުތަކަފް ފާޑުކިޔާ ،ޢާއްމުންގެ މެދުގައި ދީނީގޮތުން ޚިލާ ު
އުފެދޭ ބާވަތުގެ ވާހަކަތައް ބަޔާދްކޮފްފައި ހުރިކަމަފް ހުފަހެޅުދު މައްސަލައާއި ގުޅިގެދް ދަދްދަވަމެވެ.
އިސްވެ ދެދްދެވިފައިވާ މައްސަލަ  2019އޮކްޓޯބަރ  30ވަދަ ދުވަހު ޢާއްމު ފަރާތްތަކުދްދާއި މީޑިއާއިދް މި ސަރވިސްގެ
ސަމާލުކަމަފް ގެދައުމާ ގުޅިގެދް އެ ރިޕޯރޓާއި ގުޅޭގޮތުދް މި ސަރވިސްއިދް ތަޙްޤީޤް ހިދްގުމަފް ދިދްމައި އެކަމާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު
ސާފުކުރަމުދްދަދިކޮފް  2019އޮކްޓޯބަރ  30ވަދަދުވަހުގެ މެދްދުރުފަހުގެ ވަގުތެއްގައި މިދިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒްގެ
ފަރާތުދްކ އިސްވެދެދްދެވި ރިޕޯރޓްގައި އިސްލާމް ދީދާއި ކީރިތި ރަސޫލާ މުޙައްމަދު zއަފް ފުރައްސާރަކޮފްފައިވާ ވާހަކަ ހުރިކަމަފް
ފާހަގަ ކުރައްވާ އެ މައްސަލަ މިސަރވިސްއަފް ހުފަހަޅުއްވާފައިވެއެވެ.
މި މައްސަލަ ހުފަހެޅުމާއި ގުޅިގެދް މިފަދަ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤްކުރުމުގައި އާދްމުކޮފް ޢަމަލުކުރާ އިޖުރާޢަތުތަކާއި އެއްގޮތަފް މި
ރިޕޯރޓުގައި ހުރި އިސްލާމީ ޢަޤީދާ އާއި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ޚިލާފް ވާހަކަތަކާއި އިސްލާމްދީދާއި ކީރިތި ރަސޫލާ މުޙައްމަދު zއަފް
ފުރައްސާރަކޮފްފައި ހުރި ވާހަކަތައް ތަޙްޤީޤީ ބޭދުމަފްޓަކައި ދިރާސާކޮފް ބެލުމުގެ މަސައްކަތް މި ސަރވިސްއިދް މިދަދީ ކުރަމުދްދެވެ.
މިގޮތުދް މި މައްސަލަ އާއި ގުޅިގެދް މިސަރވިސްއިދް މިހާރު މިގެދްދަދީ  0ދީދީ ޢިލްމުވެރިދް މެދުވެރިކޮފް ވަކިވަކިދް މި ރިޕޯރޓާއި
ގުޅޭ ޢިލްމީ ދިރާސާއެއްކޮފް ރިޕޯރޓުގައި ހުރި އިސްލާމީ ޢަޤީދާ އާއި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ޚިލާފް ވަހާކަތަކާއި އިސްލާމްދީދަފް
ތައުހީދުކުރުމާއި އިސްލާމްދީދާއި ކީރިތި ރަސޫލާ މުޙައްމަދު zއަފް ފުރައްސާރަކޮފްފައިވާކަމަފް ބެލެވޭ ކޮދްޓެދްޓްގެ މައްޗަފް ޢިލްމީ
ގޮތެއްގައި ތަފްސީލީ ދިރާސާ ރިޕޯރޓެއް ތައްޔާރުކުރަމުދްދެވެ .މީގެ އިތުރުދްކ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް މިދިސްޓްރީގެ ފަރާތުދްވެސް
މި ރިޕޯރޓާއި ގުޅޭ ޢިލްމީ ދިރާސާއެއް ފުލުހުދްދަފް ހުފަހެޅުމަފްވަދީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
މި މައްސަލަ ހުފަހެޅުދު އިރު މި ރިޕޯރޓުގެ މުޞައްދިފުދްގެ ގޮތުގައި ބަޔާދްކޮފްފައިވާ ،މި މައްސަލާގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތައް
ރާއްޖެއިދް ބޭރުގައި ތިބުމުދް އެމީހުދް ތަޙްޤީޤަފް ހާޒިރުކުރުމަފާއި މައްސަލައާއި ގުޅިގެދް ތަޙްޤީޤްގައި ސުވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މި
ސަރވިސްއިދް މިގެދްދަދީ ކުރަމުދްދެވެ .މިގޮތުދް ބައެއް ފަރާތްތަކަފް ތަޙްޤީޤަފް ހާޒިރުވުމަފް ޗިޓް ފޮދުވިފައިވާއިރުކ އުޅޭ ވަކި

އިމަޖެދްސީEmergency: 119 :

ފެކްސްFax: (+960) 3313281 :

އީމެއިލްE-Mail: admin@police.gov.mv:

ވެބްސައިޓް Website: www.police.gov.mv

ފޯދްTel: (+960) 3322112 :

ތަދެއް ދޭގުމުގެ ސަބަބުދް ޗިޓް ރައްދުކުރެވިފައިވާ ދުވާ ފަރާތްތައް ތަޙްޤީޤަފް ހާޒިރުވުމަފް ޢާދްމުކޮފް އިޢުލާދުކޮފްގެދް ވަދީ
އެދްގިފައެވެ.
އަދި މި މައްސަލަ އާއި ގުޅިގެދް ތަޙްޤީޤަފް މަޢުލޫމާތު ދެވިދާދެކަމަފް ބެލެވޭ މޯލްޑިވިއަދް ޑިމޮކްރަސީ ދެޓްވާރކްގައި މި ރިޕޯރޓް
ތައްޔާރުކުރި ދުވަސްވަރު މަސައްކަތް ކުރެއްވި ފަރާތްތަކާއިކ މި މައްސަލަ އާއި ގުޅުދްހުރި މަޢުލޫމާތު ހުރި އެކިއެކި ފަރާތްތަކާއި
މިގެދްދަދީ ތަޙްޤީޤްގައި ސުވާލުކުރަމުދްދެވެ.
މި

މައްސަލައަކީ

ދިވެހިރައްޔިތުދްގެ

އެދްމެ

މަތީ

މަސްލަޙަތާއި

ރައްޔިތުދްގެ

ގުޅިފައިވާ

އިޙްސާސްތަކާއި

ގުޅުދްހުރި

މައްސަލައެއްކަމަފްވުމުދްކ ބައެއް ފަރާތްތަކުދް މި މައްސަލައިގެ ބޭދުދް ދަހަމަގޮތުގައި ކޮފް ރައްޔިތުދްގެ ތެރޭގައި ފިތުދަ ފަސާދަ
އާއި ބައިބައިވުމާއި ހަމަދުޖެހުމަފް މަގުފަހިވާފަދަ ކަދްކަދް ކުރަމުދް އަދްދަކަދް ދަދީ ފާހަގަކުރެވެމުދްދެވެ .ޚާއްސަކޮފް ދީދަފް
ދަސްރު ދިދުމާއި ދީދް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ދަމުގައި ދަފްރަތާއި ބައިބައިވުމާއި ރުޅިވެރިކަދް އުފެދޭފަދަ ވާހަކަ ފެތުރުމާއި ،ބައެއް
ކަދްކަމުގައި

ދީދުގެ

މަދްހަޖަކީ

ރުޅިވެރިކަމާއި

ދެކޮޅުވެރިވުދްކަދް

ދައްކައި

ފިތުދަވެރި

ޢަމަލުތަކަފް

ހިއްވަރު

ލިބޭގޮތަފް

ޢަމަލުކުރަމުދްދާކަމީ މި ސަރވިސްއިދް ދުހަދު ކަދްބޮޑުވާކަމެކެވެ.
ވަކިދް ޚާއްސަކޮފް އާދްމު ތަދްތަދުގައި މީސްމީހުދްގެ ފުރާދަ އާއި ދަފްސަފް ގެއްލުދްދިދުމަފް ގޮވާލާ އަދިޔާވެރި ޢަމަލުތަކަފް
ހިއްވަރު ލިބޭގޮތަފް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ލިޔުމާއި ކުރެހުމާއި ފޮޓޯ އާދްމުކޮފް ހަދަމުދްދާކަދް ދަދީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ .މިފަދަ
ޢަމަލުތައް ތަކުރާރު ދުކުރުމަފް އެދްމެހާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުދްދަފް މި ސަރވިސްއިދް އިލްތިމާސްކުރަމެވެ .އަދި ޤައުމުގެ ހަމަޖެހުމާއި
ސުލްހަ މަސަލަސްކަދް ދެމެހެއްޓުމުގައި އެދްމެހާ ފަރާތްތަކުދްވެސް ފަރުދީ ޒިދްމާ އަދާކުރުމަފާއި ޤާދޫދާއި ޚިލާފް ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވާ
ރައްޔިތުދްގެ ދަފްސާއި މުދާ ރައްކާތެރިކުރުމުގައި މި ސަރވިސް އަދާކުރަދްޖެހޭ ދައުރު އަދާކުރުމުގައި ސާބިތުވެ ތިބޭދެކަމުގެ
ޔަޤީދްކަދް އަރުވަމެވެ.
މޯލްޑިވިއަދް ޑިމޮކްރަސީ ދެޓްވާރކުދް "ޕްރިލިމިދަރީ އެސެސްމަދްޓް އޮފް ރެޑިކަލައިޒޭޝަދް އިދް ދަ މޯލްޑިވްސް" ދަމުގައި
ޝާއިޢުކުރި ރިޕޯރޓުގައި ކީރިތި ރަސޫލާއަފާއިކ އިސްލާމްދީދަފް ފުރައްސާރަކޮފްކ އިސްލާމްދީދާއި ޚިލާފު ވާހަކަދައްކާކ އާއްމުދްގެ
މެދުގައި ދީދީގޮތުދް ޚިލާފް އުފެދޭ ބާވަތުގެ ވާހަކަތައް ހުރި މައްސަލަ އާއި ގުޅިގެދް އެކަމާ ގުޅުދްހުރި އެދްމެހާ ފަރާތްތަކާއި މެދު
ޤާދޫދީ ގޮތުދް ފިޔަވަޅު އަޅާދެ ވާހަކަ އަދިވެސް އެއްފަހަރު ދަދްދަވަމެވެ .އަދި މި ސަރވިސްއިދް މި ފަދްދުގެ ތަޖުރިބާކާރު
ޢިލްމުވެރިދްގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދާއެކު އެކުލަވާލެވޭ ދިރާސާ ރިޕޯރޓު ދިމުމުދް މޯލްޑިވިއަދް ޑިމޮކްރަސީ ދެޓްވާރކްއިދް "ޕްރިލިމިދަރީ
އެސެސްމަދްޓް އޮފް ރެޑިކަލައިޒޭޝަދް އިދް ދަ މޯލްޑިވްސް" ދަމުގައި ދެރެފައިވާ ރިޕޯރޓާއި ގުޅިގެދް އިދާރީ ގޮތުދް ވަގުތުދް
އަޅަދްޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަފްޓަކައި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަފް ހުފަހަޅާދެކަމުގައި ދަދްދަވަމެވެ.
_________________________
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އިމަޖެދްސީEmergency: 119 :

ފެކްސްFax: (+960) 3313281 :

އީމެއިލްE-Mail: admin@police.gov.mv:

ވެބްސައިޓް Website: www.police.gov.mv

ފޯދްTel: (+960) 3322112 :

