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ދޫސްބަޔާދް
މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކޮފް އެތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާކަމަފް ފުލުހުދްގެ އިދްޓެލިޖެދްސްއަފް ލިބުދު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެދް ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަފުދް
ފުލުހުދްގެ ޑްރަގް އެދްފޯސްމަދްޓް ޑިޕާރޓްމަދްޓުދް  9102ޖުލައި  10ވަދަ ދުވަހުގެރޭ ގާތްގަދޑަކަފް  02:90ހާއިރު ހިދްގި އޮޕަރޭޝަދުގައި
މ.އުޖާލާގެ ބަލާފާސްކޮފްފައިވެއެވެ .މި ގެ ބަލާފާސްކުރިއިރު އެ ގެއަފް އައި  93އަހަރުގެ ބަދްގްލަދޭޝް ފިރިހެދެއް ވަދީ މަސްތުވާތަކެއްޗާއިއެކު
އެގޭތެރެއިދް ފުލުހުދްގެ ބެލުމުގެ ދަފަފް ގެދެވިފައެވެ .އަދި އެގޭގައި ދިރިއުޅޭ  92އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެދަކު ވަދީ އޭދާ ހުރި ކޮޓަރީގެ
ކުޑަދޮރުދް ބޭރަފް ފުއްމާލައިގެދް ފިލަދް މަސައްކަތް ކުރަދިކޮފް ފުލުހުދް އޭދާގެ ފަހަތުދް ދުވެފައިގޮސް މަގުމަތިދް އޭދާ ފުލުހުދްގެ ބެލުމުގެދަފަފް
ގެދެސްފައެވެ .މި އޮޕަރޭޝަދްގައި މ.އުޖާލާގެއިދްވަދީ ގާތްގަދޑަކަފް  130ގްރާމްގެ މަސްތުވާތަކެތިކަމަފް ބެލެވޭ ތަކެތި އަތުލައިގަދެފައެވެ.
މި އޮޕަރޭޝަދް ހިދްގުމުގެ ތެރޭގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ބަދްގްލަދޭޝް މީހާ ގައިގަ ތަޅާ އަދިޔާކުރާ މަދްޒަރު ދައްކުވައިދޭ ވީޑިއޯއެއް އާއްމުވެފައިވާތީކ
އެ ފަދަ ޢަމަލުތަކަކީ ދިވެހި ފުލުހުދްގެ 'ކޯޑް އޮފް އެތިކްސް' އަދި 'ކޯޑް އޮފް ކޮދްޑަކްޓް' އާއި ޚިލާފު ޢަމަލުތަކެއްކަމުދްކ ހާދިޘާ ހިދގި ރޭ
ކޮމިޝަދަރ އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ހަމީދު ވަދީ އެކަދް ތަޙްޤީޤުކުރުމަފް މި ސަރވިސްގެ ޕްރޮފެޝަދަލް ސްޓޭދްޑަރޑްސް ކޮމާދްޑަފް
އަދްގަވާފައެވެ .މި ތަޙްޤީޤާއި ގުޅިގެދް ހަތް މުވައްޒަފަކު މިހާރުވަދީ ވަޒީފާއިދް ސަސްޕެދްޑް ކުރެވިފައެވެ .މީގެ އިތުރުދްކ ކޮމިޝަދަރ އޮފް
ޕޮލިސް ވަދީ ހިއުމަދް ރައިޓްސް ކޮމިޝަދް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އާއި ދޭޝަދަލް އިދްޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަދްގައި ވެސް މި މައްސަލަ
ބައްލަވައިދެއްވުދް އެދި ދަދްދަވާފައެވެ .އަދި މިމައްސަލައިގައި ޖިދާޢީ ތަޙްޤީޤެއް ހިދގުމަފް މިހާރުވަދީ ޚާއްސަ ޓީމްއެއް އެކުލަވާލާ އެމަސައްކަތް
ހަވާލު ކުރެވިފައެވެ.
ފުލުހު ދްގެ ޕްރޮފެޝަދަލް ސްޓޭދްޑަރޑްސް ކޮމާދްޑް އާއި މިދިވަދް މުއައްސަސާތަކުދް މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރަމުދް ދަދިކޮފްކ އެ ޢަމަލުތައް
ހިދްގީ ވަކި ބައެއްކަމަފް ބުދެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފުލުހުދްގެ މުވައްޒަފުދްތަކެއްގެ ފޮޓޯޖަހާކ އެ މުވައްޒަފުދްދަފް އެކި ގޮތްގޮތުދް އިދްޒާރުދީކ
މ
ބިރުދައްކަމުދްދާތީކ ސައްޚަ ދޫދް މަޢުލޫމާތު މިފަދަ ގޮތްގޮތަފް ދައުރު ދުކުރެއްވުމަފް މި ސަރވިސްއިދް އިލްތިމާސް ކުރަމެވެ .އަދި ި
އޮޕަރޭޝަދްގައި ހައްޔަރުކުރި  9މީހުދް ޑޮކްޓަރަފް ދައްކައި އެމީހުދްދަފް ފަރުވާ ދީފައިވެއެވެ .ދަމަވެސްކ މި އޮޕަރޭޝަދްގައި ފުލުހުދް ކޮފްފައިވާ
އަދިޔާކަމަފް ބުދެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުދްދާ ފޮޓޯތަކަކީ މިހާދިޘާއާއި ގުޅުދްހުރި ފޮޓޯތަކެއް ދޫދްކަދް ދަދްދަވަމެވެ.
ދިވެހި ފުލުހުދްގެ ފަރާތުދްކ ފުލުހުދްގެ 'ކޯޑް އޮފް އެތިކްސް' އާއި 'ކޯޑް އޮފް ކޮދްޑަކްޓް' އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާދޫދުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކާއި
ޚިލާފުވާފަދަ ކަދްކަދް ހިދގިޔަ ދުދިދުމަފްޓަކައި މި ސަރވިސްއިދް އަޅަދްޖެހޭ ފިޔަފަޅުތައް އަޅަމުދްގެދްދާދެކަމުގެ ޔަޤީދްކަދް އަރުވަމެވެ.
މިގޮތުދްކ ފުލުހުދްގެ ޕްރޮފެޝަދަލިޒަމް ރަދގަޅު ކުރުމަފްޓަކައި މި ސަރވިސްގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭދްގެ ތެރެއިދްވެސް ގިދަގުދަ މަސައްކަތްތައް
މިދަދީ ރާވާ ހިދްގަމުދްދެވެ .އަދި ދިވެހިރާއްޖެ މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާއިދް ސަލާމަތް ކުރުމަފްޓަކައި ދިވެހި ފުލުހުދް މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަފް
ކުރަމުދްދާ މަސައްކަތްތައް ކެދޑިދޭޅި ކުރަމުދްދާދެކަމުގެ ޔަގީދްކަދްވެސް އަރުވަމެވެ.
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އިމަޖެދްސީEmergency: 119 :

ފެކްސްFax: (+960) 3313281 :

އީމެއިލްE-Mail: admin@police.gov.mv:

ވެބްސައިޓް Website: www.police.gov.mv

ފޯދްTel: (+960) 3322112 :

