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Maldives Police Service

މާލެ

Malé

ދިވެހިރާއްޖެ

Republic of Maldives

ދަދްބަރުPMC/2020/02:

ދޫސްބަޔާދް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދެކުދުގެ ރަފެއްގައި ތުއްތު ކުއްޖަކަފް ޖިދްސީ އަދިޔާކުރި މައްސަލައެއް ފެދްމަތިވުމާއި ގުޅިގެދް
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުޑަކުދިދްދަފް ޖިދްސީ އަދި ޖިސްމާދީ އަދިޔާ ދިދުމުގެ މައްސަލަތަކާއި މެދު އާދްމު ރައްޔިތުދްގެ
ކަދްބޮޑުވުދް އިތުރުވެ މިފަދަ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެދް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި އާދްމު
ފަރުދުދްވެސް ޒިދްމާދާރުކުރުމަފް ބާރުއަޅައި ކުޑަކުދިދްގެ ހައްޤުތަކާއި ރައްކާތެރިކަދް ކަފަވަރުކުރުމަފް ގޮވާލާ
ރައްޔިތުދްކ ޚާއްސަކޮފް ޒުވާދުދް ހިދްގާ ހަރަކާތްތަކަފް މިސަރވިސްއިދް މަރުހަބާކިޔައި ހިއްވަރުދެމެވެ .އަދި
މިހަރަކާތްތަކުދް ރައްޔިތުދްގެ ހޭލުދްތެރިކަދް އިތުރުވެ އެފަދަ މައްސަލަތައް ރިޕޯޓުކުރުމާއި ފަސް ޖެހުމެއް ދެތި
އެފަދަ މައްސަލަތަކާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަފް ހިއްސާކުރުމުގެ ރޫހެއް އުފެދިފައިވުމަކީ މުޖުތަމަޢުގެ
ތެރޭގައި އުޅޭ މިފަދަ ޢަމަލުތައް ކުރާ ފަރާތްތައް އިދްސާފުގެ ކުރިމައްޗަފް ގެދެސް ހައްޤު އަދަބު ދިދުމަފް
މަގުފަހިވާދެކަމެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ.
ދަމަވެސް ހެޔޮ ދިޔަތުގައި އާދްމު ރައްޔިތުދްކ ޚާއްސަކޮފް ޒުވާދުދް ކުޑަކުދިދްގެ ހައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަފާއި
މުއައްސަސާތައް ޒިދްމާދާރުކުރުމަފް އިދްތިޒާމްކުރާ އެއްވުދްތަކުގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުދް ޤާދޫދާއި ޚިލާފް ޢަމަލުތައް
ހިދްގައި ކުޑަކުދިދްދާއި އެދޫދްވެސް ޚާއްސަ ރައްކާތެރިކަދް ބޭދުދްވާ ފަރާތްތަކުގެ ހައްޤުތަކަފް އުދިކަދް ލިބި
ބިރުވެރިކަދް އުފެދޭފަދަ ޢަމަލުތައް ތަކުރާރު ކުރަމުދްދާކަދް ދަދީ ފާހަގަކުރެވެމުދްދެވެ .މިގޮތުދް މީހުދް ދިރުއުޅޭ
ތަދްތަދާއި ހޮސްޕިޓަލު ފަދަ ތަދްތަދަފް އެއްވެ އަޑުގަދަކޮފް ހަޅޭއްލަވާ މުދަލާއި ތަކެއްޗަފް ގެއްލުދްދީ ޤާދޫދީ
ހަމަތަކާއި

އުސޫލުތަކުގެ

މިސަރވިސްއިދް

ބޭރުދް

ހިތާމައާއިއެކު

މީހުދްދަފް
ފަހާގަކުރަމެވެ.

އަދިޔާކޮފް
މިފަދަ

ހެދުމުގެ

ޢަމަލުތަކަކީ

މައްސަލަތައް
ޚިޔާލު

ކުރިމަތިވަމުދްދާކަދް

ފާޅުކުރުމާއި

އެއްވެއުޅުމުގެ

މިދިވަދްކަމުގެ ދާއިރާތަކުދް ބޭރު އަދި ކުޑަކުދިދްގެ ހައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަފް އެއްވެ އަޑުއުފުލުމުގެ
މަޤްޞަދާއިވެސް ޚިލާފް ކަމަކަފްވުމުދް އާދްމުދްދާއި ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ތަކެއްޗަފް ގެއްލުދްދީކ ބޭއިދްސާފުދް
ދުވަތަ ޤާދޫދީ ހަމަތަކުދް ބޭރުދް އެއްވެސް ފަރާތަކަފް އަދިޔާކޮފް ގޯދާކޮފް ދުހެދުމަފް މިސަރވިސްއިދް
އިލްތިމާސްކުރަމެވެ .އަދި ބައެއް މީޑިޔާތަކުދްވެސް މިފަދަ ކަދްކަމާއި ގުޅޭގޮތުދް ޚަބަރު ފެތުރުމުގައި މިފަދަ
އިމަޖެދްސީEmergency: 119 :

ފެކްސްFax: (+960) 3313281 :

އީމެއިލްE-Mail: admin@police.gov.mv:

ވެބްސައިޓް Website: www.police.gov.mv

ފޯދްTel: (+960) 3322112 :

–
މައްސަލަތަކުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތަކަފް އަދިޔާކޮފް ގޯދާކުރުމަފް ހިއްވަރުދީ އަދި އެއީ އެފަދަ ފަރާތްތަކާއި މެދު
ކަދްކަދް ކުރަދްޖެހޭ ގޮތްކަމަފް ދެއްކުމަފް މަސައްކަތްކުރާކަދް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ކޮދްމެ

މެދުވެސް

ފަރުދަކާއި

ގޮތުގެމަތިދް

ޤާދޫދުގައިވާ

ޢަމަލުކޮފް

އިދްސާދީ

ޙައްޤުތަކާއި

ކަރާމާތް

ރައްކާތެރިކުރުމަކީ މިސަރވިސްގެ މަސްޢޫލިއްޔަތަކަފްވީހިދދު ކުފުގެ ތުހުމަތު އުފުލޭ ފަރާތްތަކާއި މެދު ފިޔަވަޅު
އެޅުމުގައިވެސް ޤާދޫދުގައި ބަޔާދްކޮފްފައިވާ ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި އަދި ކަދޑައެޅިފައިވާ އިޖުރާއަތުތަކާއި އެއްގޮތަފް
ކަދްކަދް ކުރުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާދޫދު އަސާސީއާއި ޤާދޫދުތަކާއި އަދި ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިދަލް
އަޤުވާމީ މުޢާހަދާތަކުދްވެސް ދައުލަތުގެ މައްޗަފް ލާޒިމްކުރާ ކަމަކަފްވީހިދދު މިފަދަ މައްސަލަތައް ބަލާ ތަޙްޤީޤްކޮފް
ކުފް ކުރާ ފަރާތްތަކާއި މެދު ޤާދޫދާއި އެއްގޮތަފް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މިސަރވިސްއަފް ފަހިކޮފްދިދުމުގައި
ހުރިހާ ފަރާތްތަކުދްވެސް ފަރުދީ ޒިދްމާ އަދާކުރުމަފް މިސަރވިސްއިދް އެދެމެވެ.
ކުޑަކުދިދްގެ ހައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮފްދީ އެކުދިދްދަފް އަމާދް ވެއްޓެއް ކަފަވަރުކުރުމުގައި ރައްޔިތުދްދާއި ގުޅިގެދް
މަސައްކަތްކުރުމުގައި މިސަރވިސްއިދް އަބަދުވެސް ދެމިތިބޭދެކަމުގައި ދަދްދަވަމެވެ .އަދި ކުޑަކުދިދްގެ ހައްޤުތަކާއި
ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުދް އަޑުއުފުލާކ މުއައްސަސާތައް ޒިދްމާދާރުކުރުމަފް ގޮވާލާ ފަރާތްތަކުދް ޚިޔާލު
ފާޅުކުރުމާއި އެއްވެ އުޅުމުގެ މިދިވަދްކަމުގެ ޤާދޫދީ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަފް ހިދްގާ ހަރަކާތްތަކަފް މިސަރވިސްގެ
ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަދް ލިބޭދެކަދްވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ .އަދި މިފަދަ ފުރުޞަތުތަކުގެ ބޭދުދް
ދަހަމަގޮތުގައި ހިފައި ރައްޔިތުދްދާއި ދައުލަތުގެ މުދަލަފް ގެއްލުދްދީ އަދިޔާވެރި ޢަމަލުތައް ހިދްގާ ފަރާތްތަކާއިމެދު
ޤާދޫދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިދް ފިޔަވަޅު އަޅާދެކަމުގައި ދަދްދަވަމެވެ.
_________________________

 25ޖަދަވަރީ 2020

އިމަޖެދްސީEmergency: 119 :

ފެކްސްFax: (+960) 3313281 :

އީމެއިލްE-Mail: admin@police.gov.mv:

ވެބްސައިޓް Website: www.police.gov.mv

ފޯދްTel: (+960) 3322112 :

