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 0202ޖުލައި  20ވަދަ ދުވަހު ބ.ބޮޑުފިދޮޅުގައި ހިދގާދިޔަ ހަމަދުޖެހުމާއި ގުޅިގެދް ހައްޔަރުކުރެވުދު  91ބަދްގްލަދޭޝް މީހުދްދަފް
އައްޔަދްވި ވަކީލުދްގެ ތެރެއިދް ބައެއް ވަކީލުދް ފުލުހުދްގެ މުއައްސަސާ ބަދުދާމު ވާގޮތަފް މީޑިއާގެ ވަސީލަތްތައް ބޭދުދްކޮފްގެދް

މަޢުލޫމާތު ޢާދްމު ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުދް ދަދްދަވަމެވެ.
ބ.ބޮޑުފިދޮޅުގައި ތަރައްޤީކުރަމުދް އަދްދަ ރިސޯޓްގެ މަސައްކަތް ކުރުމަފް  R.I.X. Private Ltdގެ ފަރާތުދް އެރަފަފް

ގެދްގޮސްފައިވާ  891ބިދޭސީދްގެ ތެރެއިދް ބަޔަކު  0202ޖުލައި  20ވަދަ ދުވަހު އެރަފުގައި ހަމަދުޖެހުދް ހިދްގާކ ބަޔަކު
ރަހީދުކޮފްކ ފުލުހުދްދާ ކުރިމަތިލައިކ ފުލުހުދްދާ މެދު ލަކުޑިއާއިކ ދަގަދޑާއިކ ގައު ބޭދުދްކޮފްގެދް މާރާމާރީ ހިދްގައިކ ފުލުހުދްގެ
އުޅަދދަފް ގެއްލުދްދީކ އަދި ބ.ބޮޑުފިދޮޅުގައި ހުރި މުދަލަފް ބޮޑެތި ގެއްލުދްތަކެއް ދިދް މައްސަލައާ ގުޅިގެދް އެކަމުގައި ޢަމަލީގޮތުދް
އެދްމެ އިސް ސަފުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ބަދގްލަދޭޝްގެ  89މީހުދް ހައްޔަރުކުރެވުދެވެ.
މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެދް ހައްޔަރު ކުރެވުދު  89ބިދޭސީދް ހައްޔަރުކޮފްކ އެ މީހުދްގެ ބަދްދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮފްފައިވާދީ ޖިދާއީ
އިޖުރާތުގެ ޤާދޫދުގައި ކަދޑާއަޅާފައިވާ އިޖުރާތުތަކާއި އެއްގޮތަފް ކޯޓަފް ހުފަހަޅައިގެދް ކަމުގައި ދަދްދަވަމެވެ.

މިމައްސަލައާ ގުޅިގެދް ހައްޔަރުކުރެވުދު މީހުދްދަފް އައްޔަދްވި ބައެއް ވަކީލުދް  89ބިދޭސީދްގެ ދަމުގައިކ އެ  89ބިދޭސީދްގެ

ވަކީލުދް ކަމުގައި ބުދެ ސޯޝަލް މީޑިއާއާއި މީޑިއާގެ އެހެދިހެދް ވަސީލަތްތައް ބޭދުދްކޮފްގެދް މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤާއިކ ފުލުހުދްގެ
މުއަ އްސަސާއާއިކ ބޮޑުފިދޮޅުގައި ހިދގާދިޔަ ހަމަދުޖެހުމާއި ގުޅުވައިގެދް ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ދޮގު މަޢުލޫމާތު ފަތުރައި ފުލުހުދްގެ
މަސައްކަތަކާއި މެދު ދުބައި ތަސައްވުރެއް އުފެއްދުމަފް މަސައްކަތްކުރަމުދްދާކަދް ވަދީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.
މިދެދްދެވި  89ބިދޭސީދްގެ ތެރެއިދް  5މީހަކަފް ދައުލަތުދް ޢައްޔަދްކޮފްފައިވާ ވަކީލުދް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ .އަދި  5މީހަކަފް
ޓްރާދްސްޕޭރަދްސީ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުދް  5ވަކީލުދް ޢައްޔަދްވެފައިވެއެވެ .މިދެދްދެވި  89ބިދޭސީދްގެ ވަކީލުދްގެ ދަމުގައި ވަކި

ވަކީލުދްތަކެއް ވާހަކަ ދައްކާ ދޫސް ބަޔާދް ދެރެމުދްދަދީ މިމައްސަލާއާ ގުޅިގެދް ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާ  89ބިދޭސީދްގެ ތެރެއިދް 82

ބިދޭސީދްގެ ވަކީލުދްގެ ގޮތުގައި ވަކި ވަކީލުދްތަކެއް ޢައްޔަދްވެފައިވަދިކޮފް އެ ވަކީލުދްދަފް އެދގުމެއް ދެތިކަދް މިސަރވިސްއަފް
ވަދީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ .އަދި އެ  82މީހުދްދަފް އައްޔަދްވެފައިވާ ވަކީލުދްގެ ފަރާތުދް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމެއް ދެތިކ އަދި

އެވަކީލުދްދާ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ޙިއްޞާކުރުމެއް ދެތިކަމަފްވެސް މިސަރވިސްއަފް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.

އިމަޖެދްސީ Emergency: 119 :

ފެކްސްFax: (+960) 3313281 :

އީމެއިލްE-Mail: admin@police.gov.mv:

ވެބްސައިޓް Website: www.police.gov.mv

ފޯދްTel: (+960) 3322112 :

މި  89ބިދޭސީދްގެ ވަކީލުދްގެ ދަމުގައި ވަކި ވަކީލުދްތަކެއް ދޫސްބަޔާދް ދެރެކ ޓީވީ ޕްރޮގްރާމްތަކަފާއިކ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި
މަޢުލޫމާތު ޢާދްމު ކުރަމުދްދަދީ ޓްރާދްސްޕޭރަދްސީ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުދް ޢައްޔަދްވެފައިވާ ވަކީލުދްދާއި އެއްވެސް ގުޅުމެއް
ދެތިކަމަފާއިކ އަ ދި ފުލުހުދްގެ ތަޙްޤީޤުދް ޓްރާދްސްޕޭރަދްސީގެ ފަރާތުދް އައްޔަދްވި ވަކީލުދްދަފް އެއްވެސް ދައްޗެއް ކުރިމަތި
ދުވާކަމަފް ޓްރާދްސްޕޭރަދްސީ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުދްވެސް  0202އޮގަސްޓް  25ވަދަ ދުވަހު ދޫސްބަޔާދެއް ދެރެފައިވާކަދް
ފާހަގަކުރަމެވެ.

ބ.ބޮޑުފިދޮޅުދް ހައްޔަރުކުރެވުދު  89ބިދޭސީދްގެ ޤާދޫދީ ވަކީލުދްގެ ދަމުގައި މަދު ވަކީލުދްތަކެއްގެ ފަރާތުދް ތަޙްޤީޤަފް ޤަސްދުގައި

ހުރަސްއަޅައިކ ވަކި ބަޔަކަފް މަދްފާ ހޯދައިދިދުމަފް އުޅޭކަމަފް ބެލެވޭގޮތަފް މައްސަލައާ ގުޅިގެދް ބަދްދުގައި ތިބި މީހުދްދަފް ދޭދގޭ
އެތައް ކަމެއް އެމީހުދް ލައްވާ ތަޙްޤީޤް ރެކޯޑިދްގ ތެރޭގައި ބުދުވަދް އުޅުމާއިކ އެމީހުދްދަފް ލިބެދްޖެހޭ މުސާރައާއި ބ.ބޮޑުފިދޮޅަފް
ގެދްދިޔަ ކުދްފުދީގެ ވާހަކަ ދުދެއްކުމަފް ބުދެ ބަދްދުގައި ތިބި މީހުދްދަފް މަޖުބޫރުކުރުވާކަދް ތަޙްޤީޤަފް ވަދީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ .އަދި
ބޮޑުފިދޮޅުގައި ހިދގާ ދިޔަ ހަމަދުޖެހުމާއި ގުޅޭ ބައެއް މައުލޫމާތުތައް އާދްމު ފަރާތްތަކަފް އޮޅޭގޮތަފް މިމައްސަލައިގައި މީޑިޔާގައި
ވާހަކަ ދައްކާ ވަކީލުދް ބޭދުދްވާ ވަކި ގޮތަކަފް ބަޔާދްކޮފް ހިދގަމުދްދާ ތަޙްޤީޤަފް ދުރަގަޅު އަސަރު ފޯރާގޮތަފް މައްސަލައިގައި
މިހާތަދަފް ހޯދިފައިވާ ހޯދުދްތަކާއި ޚިލާފަފް ހާމަކޮފް ވަކި ދަތީޖާތަކެއް ދެރުމަފްޓަކައި ފުލުހުދްދާއި މިމައްސަލައާއި ގުޅުދްހުރި އެހެދް
ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަފް ތަފާތު ތުހުމަތުކޮފް މައުލޫމާތު ހާމަކޮފް އަދި ބޮޑު ފިދޮޅުގައި ހިދގާދިޔަ ހާދިސާގައި ހަމަދުޖެހުދް ހިދްގި
ފަރާތުދް އެކި ވަރުގެ އަދިޔާދިދް ފުލުހުދްދަފް ލިބިފައިވާ އަދިޔާއަކީ އެހާދިސާ ހިދގި ދުވަހު ފުލުހުދް ބިރުދް ދުވަދްފެފުމުގެ ތެރޭގައި
އެތަދުގައި ހުރި ހޮޅިތަކުގައި ޖެހިގެދްދާއި މޫދަފާއި އަދި އެދޫދް ތަދްތަދަފް ވެއްޓިގެދް ލިބުދު އަދިޔާތަކެއްކަމަފް މަލާމާތުގެ
ރާގެއްގައި ބަޔާދްކޮފް ޖިދާޢި ތަޙްޤީޤްތަކުގައި ބައިވެރިވާ ވަކީލުދް އާދްމުކޮފް އަމަލުކުރާ ޕްރޮފެޝަދަލް މިދްގަޑުތަކާއި ޚިލާފަފް
ތަކުރާރުކޮފް އަމަލުކުރަމުދްދާކަދް ވަދީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.
ބ.ބޮޑުފިދޮޅުގައި ހިދގާދިޔަ ހަމަދުޖެހުމުގެ މައިގަދޑު މައްސަލަ އަކީ އަދި އެކަދްކަދް ފެފިގެދް އައިސްފައިވަދީ  0289ޑިސެމްބަރު

މަހުދް ފެފިގެދް ބ.ބޮޑުފިދޮޅުގައި  R.I.X. Private Ltdގެ ފަރާތުދް މަސައްކަތް ކުރުވުމަފްފަހު މުސާރަ ދުދިދުމާއި އަދި
މަސައްކަތްތެރީދްގެ ހައްޤުތަކަފް އިހުމާލުވެ ފަރުވާކުޑަކުރުމާއި މަސައްކަތްތެރީދްދާއިމެދު އަމަލުކުރެވެމުދް ދިޔަގޮތުދްކަދް މިސަރވިސްގެ

ތަޙްޤީޤުދްވެސް ވަދީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ 0202 .ޖުލައި  20ވަދަ ދުވަހު ބ.ބޮޑުފިދޮޅުގައި ހަމަދުޖެހުދްތައް ހިދގަދް ދިމާވި

މައިގަދޑު މައްސަލައަކީ މުސާރަ ދުދިދުދްކަދް އެ ރަފުދް ހައްޔަރުކުރެވުދު  89ބިދޭސީދްގެ ބަދްދާމެދު ގޮތެއް ދިދްމުމަފް 0202

ޖުލައި  20ވަދަ ދުވަހު ބ.އޭދަފުފި ކޯޓުގައި ބޭއްވުދު މަޖިލީހުގައިވެސް އެ މީހުދް ކިޔައިދީފައިވާކަދް ފާހަގަކުރަމެވެ .މި އަޑުއެހުދް
ބާއްވާފައިވަދީ

ބައެއް

ދޫސްވެރިދްގެވެސް

ހާޟިރުގައި

ކަމާއި

އަދި

އެކަދްކަދް

މީޑިއާގައި

ބައެއް

މީޑިއާ

ތަކުދް

ރިޕޯޓްކޮފްފައިވާކަދްވެސް މިފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ .މިކަދްކަމާއި ގުޅުދް ހުރި ޖިދާޢީ ތަޙްޤީޤްތައްވެސް މިސަރވިސްއިދް މިދަދީ
ކު ރަމުދްދެވެ .އަދި ހަމަދުޖެހުދް ހިދްގުމުގައި އަމަލީގޮތުދް ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުގެ ތަޙްޤީޤްގައި ޑިއުޓީ ޕްރޮސެކިއުޝަދް މަރުހަލާ
މިސަރވިސްއާއި ޕީޖީ އޮފީހާއި ދެމެދު މިހާރު ދަދީ ހިދްގަމުދްދެވެ.

އިމަޖެދްސީ Emergency: 119 :

ފެކްސްFax: (+960) 3313281 :

އީމެއިލްE-Mail: admin@police.gov.mv:

ވެބްސައިޓް Website: www.police.gov.mv

ފޯދްTel: (+960) 3322112 :

ބ.ބޮޑުފިދޮޅުގައި ހިދގާދިޔަ ހަމަދުޖެހުމާއި ގުޅިގެދް ހައްޔަރު ކުރެވުދު  89ބިދޭސީދްގެ ވަކީލުދްގެ ދަމުގައި ވަކާލާތު ކުރަމުދް

އަދްދަ މަދު ވަކީލުދްތަކެއްގެ ފަރާތުދްކ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާދޫދީ ފަދްދުގެ ޤާދޫދުގައި ވަކީލުދް ކޮފްގެދް ދުވާދެކަމަފް ކަދޑައަޅާފައިވާ
އެތައް ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ފާހަގަކުރެވެމުދް އައިސްފައިވާތީއާއި މިވަކީލުދްގެ ފަރާތުދް ފުލުހުދްގެ މަސައްކަތަފް ދަތިކޮފް ހަޤީޤަތާއި
ޚިލާފް ވާހަކަ ފަތުރައި ފުލުހުދްގެ ތަސައްވުރު ކިލަދބުކުރުމަފް މަސައްކަތްކުރަމުދް އައިސްފައިވާތީ ވަކީލުދްގެ ސުލޫކީ މިދްގަދޑާ
ޚިލާފަފް އެ ވަކީލުދް ކޮފްފައިވާ ކަދްކަދް މިސަރވިސްއިދް މޯލްޑިވްސް ބާ ކައުދްސިލްއަފް ހުފަހަޅަދް މިހާރު ދިދްމާފައިވާ
ކަމުގައިވެސް ދަދްދަވަމެވެ.
_________________________

އިމަޖެދްސީ Emergency: 119 :

ފެކްސްFax: (+960) 3313281 :

އީމެއިލްE-Mail: admin@police.gov.mv:

ވެބްސައިޓް Website: www.police.gov.mv

ފޯދްTel: (+960) 3322112 :

