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Maldives Police Service

މާލެ

Malé

ދިވެހިރާއްޖެ

Republic of Maldives

ދަދްބަރުPMC/2019/13:

ދޫސްބަޔާދް
ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެ ޤަރާރު ދަދްބަރު 8132/31 :ދް އުފައްދަވާފައިވާ 'މަރާލައިފައިވާ މީހުދްދާއި ގެއްލުވާލައިފައިވާ މީހުދްގެ
މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކުރާ ކޮމިޝަދުދް'  3ސެޕްޓެމްބަރ  8132ދުވަހު ބޭއްވި ދޫސްވެރިދްގެ ބައްދަލުވުމުގައި އާދްމުކުރި
މ.ޝައިދިދްގސްޓާރ އަޙްމަދު ރިޟްވާދު ޢަބްދުﷲ މަރާލުމާއި ގުޅޭގޮތުދް ހާމަކުރި ކަދްކަމާއި ގުޅޭގޮތުދް ދަދްދަވަމެވެ.
އެ ކޮމިޝަދްގެ ތަޙްޤީޤުދް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްގެ ބައެއް ފުލުހުދްގެ އިހުމާލު ފާހަގަކޮފްފައިވާތީ އެފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަ
ބަލާ ފިޔަވަޅު އަޅާދިދުމަފް  5ސެޕްޓެމްބަރ  8132ދުވަހު  32:12ގައި އެޓަރދީ ޖެދެރަލްގެ އޮފީހުގެ32-A4-
 BU/171/2019/119ދަދްބަރު

ސިޓީއިދް ވަދީ މި ސާރވިސްގައި އެދިފައެވެ .މިގޮތުދްކ އެޓަރދީ ޖެދެރަލްގެ އޮފީހުދް މި

ސަރވިސްގެ އިދްޓެލިޖެދްސްގައި ކުރިދް މަސައްކަތްކުރި ދެ ފުލުހުދްކަމަފްވާ މުޙައްމަދު ޖިދާޙު އާއި އިބްރާހިމް ރިފްޢަތުގެ މައްސަލަ
ބަލާ ތަޙްޤީޤު ކުރުމަފްވަދީ އެދިފައެވެ .އަދި މިތަޙްޤީޤު ކުރާއިރު މި މުވައްޒަފުދް މުޖުތަމަޢުއަފް ދޫވެފައި ތިބުމަކީ މިމައްސަލައިގައި
މިދިވަދް ތަޙްޤީޤެއް ހިދްގުމަފް ހުރަސްއެޅިދާދެ ކަމެއްކަމަފް ފެދްދާތީ އެ ދެ ފުލުހުދް ހައްޔަރުކުރުމަފް ކްރިމިދަލް ކޯޓުގައި
އެދުމަފްވެސް ވަދީ ދަދްދަވާފައެވެ .އަދި މި މައްސަލަ އާއި ގުޅޭގޮތުދް އަޙްމަދު ރިޟްވާދް ޢަބްދުﷲ ގެ ޕާސްޕޯޓު ހޯދުމާއި ގުޅޭގޮތުދް
މޯލްޑިވްސް ދޭޝަދަލް ޑިފެދްސް ފޯސްގެ ކާރދަލް ޢަބްދުއްރައޫފް ،މ.ސާމަރާކ ކުރީގެ ދައިބު ރައީސް އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރު
އާއި މުޢާމަލާތްކޮފްފައިވާތީކ ކާރދަލް ޢަބްދުއްރައޫފްގެ މައްސަލަ ބަލާ ތަޙްޤީޤު ކުރުމަފްވެސް ލަފާދެއްވާފައިވެއެވެ .މިމައްސަލަތައް
އިތުރަފް ތަޙްޤީޤްކުރުމަފްޓަކައި ކޮމިޝަދުދް ތައްޔާރުކޮފްފައިވާ ޑްރާފްޓް ރިޕޯޓާއި އަދި ކޮމިޝަދުދް ހޯދާފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް
މިސަރވިސްއަފް ހިއްސާކޮފްދެއްވުމަފް ވަދީ ދެދްދެވިފައެވެ.
އެޓަރދީ ޖެދެރަލްގެ އޮފީހުދް މިގޮތަފް އެދުމުގެ ކުރިދްވެސް މި ސާރވިސްއިދް ވަދީ މ.ޝައިދިދްގސްޓާރ އަޙްމަދު ރިޟްވާދު
ޢަބްދުﷲ ގެ މައްސަލަ އާއި ގުޅޭގޮތުދް މުޙައްމަދު ޖިދާޙު އާއި އިބްރާހިމް ރިފްޢަތުގެ މައްސަލަ އިދާރީ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި
ތަޙްޤީޤުކުރަދް ފަފާފައެވެ .އަދި  15ސެޕްޓެމްބަރ  8132ވަދަ ދުވަހު އެ ދެ ފުލުހުދްވަދީ ވަޒީފާގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުދް ދުރު
ކުރެވިފައެވެ .މިއާއިއެކުކ މި ސާރވިސްގައި މުވައްޒަފުދްގެ އިދާރީ މައްސަލަތައް ބަލާ ތަޙްޤީޤުކުރަދް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުގެ
ތެރެއިދް

މައްސަލަ

ބަލާ

ޑިސިޕްލިދަރީ

މައްސަލަ

ބޯޑަފް

ހުފަހެޅުމަފްދަދީ

ތައްޔާރުވަމުދްދެވެ.

އަދި

ހަމަމިއާއި

އެކު

މ.ޝައިދިދްގސްޓާރ އަޙްމަދު ރިޟްވާދު ޢަބްދުﷲ އާއި ގުޅޭގޮތުދް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްގެ އިދްޓެލިޖެދްސްއިދް މީގެ
ކުރިދް ހިދްގާފައިވާ އޮޕަރޭޝަދްސްތަކާއި ގުޅޭ ކަދްކަދް މިދަދީ އިތުރަފް ބަލާ ތަޙްޤީޤު ކުރަމުދްދެވެ.
މ.ޝައިދިދްގސްޓާރ އަޙްމަދު ރިޟްވާދު ޢަބްދުﷲގެ މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުދް  15ސެޕްޓެމްބަރ  8132ވަދަ ދުވަހުގެ 81:11
ހާއިރު 'މަރާލައިފައިވާ މީހުދްދާއި ގެއްލުވާލައިފައިވާ މީހުދްގެ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކުރާ ކޮމިޝަދުދް' ވެސް މި ސަރވިސްއަފް
ފޮދުއްވާފައިވާ ސިޓީއެއް ވަދީ ލިބިފައެވެ .އެކޮމިޝަދްގެ  I-CDD/171/2019/79ދަދްބަރު ސިޓީއިދް މި ސާރވިސްއަފް
އިމަޖެދްސީEmergency: 119 :

ފެކްސްFax: (+960) 3313281 :

އީމެއިލްE-Mail: admin@police.gov.mv:

ވެބްސައިޓް Website: www.police.gov.mv

ފޯދްTel: (+960) 3322112 :

ލަފާދެއްވާފައިވަދީ މި ސަރވިސްގެ ކުރީގެ ދެ އިދްޓެލިޖެދްސް އޮފިސަރުދްކަމަފްވާ މުޙައްމަދު ޖިދާޙު އާއި އިބްރާހިމް ރިފްޢަތުގެ
މައްސަލަ އިތުރަފް ތަޙްޤީޤު ކުރުމަފެވެ .އަދި މި ސާރވިސްގެ އޮފިސަރެއްކަމުގައިވާ މުޙައްމަދު ފަޔާޟް އިސްމާއިލް އެ ކޮމިޝަދަފް
ދިދް ބަޔާދުގައި ފުފުއެރުދްތަކެއް ހުރުމުދް އެކަދްވެސް އިތުރަފް ތަޙްޤީޤު ކުރުމަފް އެދިފައިވެއެވެ .ހަމައެއާއިއެކުކ އެ ކޮމިޝަދްގެ
ޑްރާފްޓު ރިޕޯޓުގައި މި ސާރވިސްގެ ދެ ފުލުހުދްކަމަފްވާ އިބްރާހިމް ޚަލީލް އާއި އަޙްމަދު ހަމީދު ޢަބްދުއްރަހީމްގެ ދަދް
ފާހަގަކޮފްފައިވަދީ އެފަރާތްތަކަކީ އެ ކޮމިޝަދްއަފް ބަޔާދްދެއްވި ފަރާތްތަކެއްކަމަފްވާތީކަމަފް އަދްގާފައިވެއެވެ .އަދި އިބްރާހިމް ޚަލީލް
އާއި އަޙްމަދު ހަމީދު ޢަބްދުއްރަހީމްގެ އެއްވެސް މައްސަލައެއް އޮތްކަމަފް އެ ކޮމިޝަދަފް ފާހަގަ ދުކުރެވޭކަމަފް ވަދީ އަދްގާފައެވެ.
އިސްވެ ދެދްދެވިަފއިވާ ދެ ސިޓީ ލިބުމާއި ގުޅިގެދް މ.ޝައިދިގސްޓާރ އަޙްމަދު ރިޟްވާދް ޢަބްދުﷲ މާރާލި މައްސަލައަކީ
މިހާރުވެސް 'މަރާލައިފައިވާ މީހުދްދާއި ގެއްލުވާލައިފައިވާ މީހުދްގެ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކުރާ ކޮމިޝަދުދް' ތަޙްޤީޤުކުރަމުދްދާ
އެކޮމިޝަދްގެ ޚާއްސަ އިޚްތިސާސްގެ ތެރޭގައި ހިމެދޭ ޖިދާޢީ މައްސަލައަކަފްވާތީ އާއި މަތީގައި ބަޔާދްކުރެވުދު މި ސަރވިސްގެ
މުވައްޒަފުދްގެ ބައިވެސް ހިމެދޭ ގޮތުދް އެ ކޮމިޝަދުދް ކުރެވުދު ޖިދާޢީ ތަޙްޤީޤުދް ހެއްކާއި ޤާރީދާތައް ހޯދައި މަޢުލޫމާތު
އާދްމުކޮފްފައިވާ މައްސަލައަކަފްވާތީ އެ މައްސަލައާއި ގުޅިގެދް ޖިދާޢީ އިޖުރާޢަތުތަކެއް މި ސަރވިސްއިދް އަލުދް ހިދްގުމުގެ ކުރިދް
މި ސަރވިސްގެ ފަރާތުދްވަދީ  15ސެޕްޓެމްބަރ  8132ވަދަ ދުވަހުގެ ރޭ 'މަރާލާފައިވާ މީހުދްދާއި ގެއްލުވާލައިފައިވާ މީހުދްގެ
މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކުރާ ކޮމިޝަދާއި' ފޯދުދް މަޝްވަރާކޮފްފައެވެ .މިގޮތުދް ކުރެވުދު މަޝްވަރާގައި އެކޮމިޝަދްގެ ފަރާތުދް މި
ސަރވިސްއަފް މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވަދީ ކުރީގެ ބައްދަލުވުދްތަކުގައި ވެސް ފާހަގަކޮފްފައިވާ ފަދައިދް އެ ކޮމިޝަދުދް މިހާތަދަފް
ފާހަގަކޮފްފައިވާ ފުލުހުދްގެ މައްޗަފް ޖިދާޢީ ދަޢުވާ ކުރެވޭފަދަ ހެކިތަކެއް ލިބިފައިދުވާތީ އެ މައްސަލައާއި ގުޅިގެދް މަތީގައި
ބަޔާދްކޮފްފައިވާ ދެ ފުލުހުދް ހައްޔަރުކުރަދްޖެހޭ ފަދަ ޤާދޫދީ ސަބަބުތަކެއް އޮތްކަމަފް ދުދެކޭކަމަފާއި ދަމަވެސް އެ ފުލުހުދްދާއި މެދު
އިދާރީ ގޮތުދް އަޅަދްޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅުމަފްޓަކައި މި ސަރވިސްގެ ފަރާތުދް އެ ފުލުހުދްގެ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރުމަފް ފެދްދަކަމަފެވެ.
މި ސަރވިސްއިދް ކުރިދްވެސް އާދްމުކޮފްފައިވާދެ ފަދައިދް 'މަރާލާފައިވާ މީހުދްދާއި ގެއްލުވާލައިފައިވާ މީހުދްގެ މައްސަލަތައް
ތަޙްޤީޤުކުރާ ކޮމިޝަދް' އުފެއްދެވި ދުވަހުދް ފެފިގެދް މި ސަރވިސްއިދް މިއަދްދަދީ އެ ކޮމިޝަދްއަފް ފުރިހަމައަފް އެއްބާރުލުދްދީ މި
ސަރވިސްގައި ހުރި މ.ޝައިދިދްގސްޓާރ އަޙްމަދު ރިޟްވާދު ޢަބްދުﷲ ގެ މައްސަލަ އާއި ގުޅޭހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް އަދި
ޑޮކިއުމަދްޓެއް ހިއްސާކުރަމުދްދެވެ .މި ސަރވިސްއިދް ކޮފްދޭދް އެ ކޮމިޝަދްއިދް އެދިވަޑައިގެދްދެވި އެއްވެސް ކަމެއް ކޮފްދުދީގެދް
ކޮމިޝަދުގެ ތަޙްޤީޤަފް އެއްވެސް ދަފްޗެއް ދުވާކަމަފާއި އަދި ކޮމިޝަދްގެ ތަޙްޤީޤަފް މި ސަރވިސްގެ ފަރާތުދް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުދް
ލިބެމުދްދާކަމަފް ޤަބޫލު ކުރައްވާކަމަފް ކޮމިޝަދުދް ވިދާޅުވެފައިވެއެވ އަދި މ.ޝައިދިދްގސްޓާރ އަޙްމަދު ރިޟްވާދް ޢަބްދުﷲ ގެ
މައްސަލަ އާއި ގުޅޭގޮތުދް 'މަރާލާފައިވާ މީހުދްދާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުދްގެ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކުރާ ކޮމިޝަދުދް'  3ސެޕްޓެމްބަރ
 8132ވަދަ ދުވަހު ބޭއްވި ދޫސްވެރިދްގެ ބައްދަލުވުމުގައި އާދްމުކުރި މަޢުލޫމާތު ހިމެދޭ ޑްރާފްޓު ރިޕޯރޓު މި ސަރވިސްއަފް
ހިއްސާކޮފްދެއްވުދް އެދި ވާދީ ދަދްދަވާފައެވެ .އަދި އެ ރިޕޯރޓް ލިބުމުދް ރިޕޯރޓުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ މި ސަރވިސްއާއި ގުޅޭ
ކަދްކަމުގައި އަޅަދްޖެހޭ އެދްމެހާ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުދް ގެދްދާދަމެވެ.
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 07މުޙައްރަމް 1441
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އިމަޖެދްސީEmergency: 119 :

ފެކްސްFax: (+960) 3313281 :

އީމެއިލްE-Mail: admin@police.gov.mv:

ވެބްސައިޓް Website: www.police.gov.mv

ފޯދްTel: (+960) 3322112 :

