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ން
ނޫސްބަޔާ ް
ް

ލ ކުރަނީކަމަށްްތުހުމަތުކޮށްްވިކްޓިމްގެްޤާނޫނީްވަކީލަކުްް0202އޮކްޓޯބަރްް11ވަނަްދުވަހުް
ފުލުހުންްވިކްޓިމްއެއްގެްބަޔާނެއްްބަދަ ުް
މީސްމީޑިއާގައިްދައުރުކޮށްފައިވާްވީޑިއޯއާއިްގުޅޭގޮތުންްދަންނަވަމެވެ.

ް

ް
ވާ ްއެވީޑިއޯ ްކްލިޕަކީ ްމައްސަލައަކާއި ްގުޅިގެން ްއެމައްސަލައިގެ ްވިކްޓިމްއާއި ްސްކައިޕް ްމެދުވެރިކޮށްް
މީސްމީޑިއާގައި ްއާންމުކޮށްފައި ް
ކުރެވިފައިވާ ްއިންޓަރވިއު ްރެކޯޑިންގ ްއަކަށްފަހުް ،ވިކްޓިމް ްދައްކާފައިވާ ްވާހަކަތަކުގެ ްމައްޗަށް ްބަޔާން ްޑްރާފްޓްކުރުގެ ްމަރުހަލާގައިް
ތަޙްޤީޤްކުރި ްފަރާތްތަކުގެ ްމެދުގައި ްދެކެވިފައިވާ ްވާހަކަތަކެއްގެ ްވީޑިއޯ ްކްލިޕެއްކަމުގައި ްދަންވަމެވެް .އަދި ްމިއީ ްވިކްޓިމްގެ ްބަޔާނަށްް
އުނިއިތުރު ްގެނައުމުގެ ްގޮތުން ްކޮށްފައިވާކަމެއް ްކަމަށް ްދޭހަވާގޮތަށް ްވިކްޓިމްގެ ްވަކީލުން ްމީސްމީޑިއާގައި ްދައްކާފައިވާ ްވާހަކަތަކަކީް
ވތަް
މ ްނު ަ
އދި ްމިވާހަކަތަކަކީ ްވިކްޓި ް
ތކެއް ްކަމުގައި ްދަންނަވަމެވެަ ް .
ކ ަ
އ ްޚިލާފަށް ްދައްކާފައިވާ ްވާހަ ަް
ކަނޑައެޅިގެން ްކަމުގެ ްހަޤީޤަތާ ި
ވިކްޓިމްގެްޤާނޫނީްވަކީލުންނާއިްސީދާްކުރެވިފައިވާްމުޢާމަލާތެއްްނޫންކަމުގައިްދަންނަވަމެވެް ް.
ް
ށވަރުް
ބޔާނެއްގެްގޮތުގައިްލިޔާއިރުްއެވާހަކަތައްްއިތުރަށްްސާފުކޮށްްކަ ަ
އއްގައިްދައްކާފައިވާްވާހަކަތައްް ަ
ތަޙްޤީޤަށްްކުރެވޭްއިންޓަރވިއު ެ
ކުރުމަށް ްތަޙްޤީޤްގައި ްބައިވެރިވި ްފަރާތްތަކުގެމެދުގައި ްމަޝްވަރާކުރުމާއި ްބަޔާން ްދޭ ްފަރާތުން ްދޭ ްޖަވާބުތަކުގެ ްމައްޗަށް ްތަޙްޤީޤްކުރާް
ންް
ރމަކީ ްއާންމު ްއުސޫލުންވެސް ްއަމަލުކުރެވޭ ްގޮތްކަމަށާއި ްއެއީ ްތަޙްޤީޤަށް ްނެގޭ ްބަޔާން ްބަދަލުކުރު ް
ފަރާތްތަކުން ްބަޔާން ްޑްރާފްޓްކު ު
ނޫންކަމުގައިވެސްްދަންނަވަމެވެް .
ް
އަދި ްތަޙްޤީޤްގައި ްކުރެވޭ ްއިންޓަރވިއުއަށްފަހުް ،ލިޔެވޭ ްބަޔާން ްއިންޓަރވިއު ްކުރެވޭ ްފަރާތާއި ްއިންޓަރވިއު ްކުރެވޭ ްފަރާތުގެ ްޤާނޫނީް
ހމަކީް
މށްފަހުްސޮއިކޮށްްއިނގިލީގެްނިޝާންޖެ ު
ތނަމަްއެބަދަލެއްްގެނައު ަ
ވަކީލުންްބަލައިްޗެކްކުރުމަށްފަހުްގެންނަންްބޭނުންވާްބަދަލެއްްއޮ ް
ރމަށްް
އންޓަވިއުކު ު
މވެް .ވަކިން ްޚާއްސަކޮށް ްމިހާރު ްއޮންލައިންކޮށް ް ި
ކރެވޭ ްއުސޫލުކަމުގައި ްދަންނަވަ ެ
ތަޙްޤީޤްގައި ްއާންމުކޮށް ްއަމަލު ު
އަމަލުކުރާްއުސޫލުގައިްއިންޓަރވިއު ްކުރެވޭްފަރާތުގެްބަޔާންްޓައިޕްކުރުމަށްފަހުްއެފަރާތުންްބޭނުންވާްއިސްލާޙުތައްްގެނައުމަށްްބަޔާނުގެް
ސޮފްޓްކޮޕީްއީމެއިލްްކުރުމުގެްއިންތިޒާމުވެސްްހަމަޖެހިފައިވެއެވެް ް.
ް
ް
ް

އިމަޖެންސީEmergency: 119 :

ފެކްސްFax: (+960) 3313281 :

އީމެއިލްE-Mail: admin@police.gov.mv:

ވެބްސައިޓް Website: www.police.gov.mv

ފޯންTel: (+960) 3322112 :

މށްް
ނ ްވަކާލާތުކުރު ަ
ވކްޓިމްގެ ްފަރާތު ް
ޤޤް ްކުރަމުންދާ ްމައްސަލައިގެ ް ި
މީސްމީޑިއާގައި ްދައުރުކޮށްފައިވާ ްވީޑިއޯ ްކްލިޕަކީ ްފުލުހުން ްތަޙް ީ
މތުް
މ ްދީފައިވާ ްބަޔާނުގައި ްސޮއިކޮށް ްނިމިފައިވަނިކޮށް ްއިތުރު ްމައުލޫ ާ
ފހުް ،ކުރިން ްތަޙްޤީޤަށް ްވިކްޓި ް
ޤާނޫނީ ްވަކީލުން ްއައްޔަނުވުމަށް ަ
ނންވާތީ ްވިކްޓިމް ްއާއި ްއަލުން ްއިންޓަރވިއު ްކުރުމަށް ްއެދި ްވިކްޓިމްގެ ްޤާނޫނީ ްވަކީލުން ްމިސަރވިސްއަށް ްލިޔުމުންް
ހިމެނުމަށް ްބޭ ު
ލންގެ ްޙާޟިރުގައި ްކުރެވިފައިވާްއިންޓަރވިއުއެއްގެ ްފަހުގައިްދެވަނަ ްފަހަރަށްްއިންޓަރވިއު ްފެށުމާއި ްދޭތެރޭް
ހުށަހެޅުމުންްޤާނޫނީ ްވަކީ ު
ނންްއިސްލާޙުކުރުމަށްްހުށަހެޅުނުްކަންކަމާއިްމެދުްމަޝްވަރާކުރުމަށްްދެކެވުނުްވާހަކަތަކެކެވެް .
ތަޙްޤީޤްކުރިްފަރާތްތަކުންްބަޔާ ު
ް
އންޓަރވިއުއަކަށްފަހު ްކުރެވިފައިވާް
މީސްމީޑިއާގައި ްދައުރުކޮށްފައިވާ ްވީޑިއޯއަކީ ްތަޙްޤީޤްގެ ްބޭނުމަށް ްފުލުހުން ްކޮށްފައިވާ ް ި
ވއިރުް،އިންޓަރވިއުގައިްހިމެނިފައިވާް
ރެކޯޑަކަށްވާއިރު ްމިްއިންޓަރވިއުއަށްްވަކީލުންނަށްްއެކްސެސްދީފައިވަނީްތަޙްޤީޤްގެްބޭނުމަށްކަމަށް ާ
މުް
ގ ްތެރެއަށް ްވީޑިއޯ ްމިގޮތަށް ްއާން ް
މައްސަލައިގައި ްވިކްޓިމްއާއި ްމެދުްހިންގާފައިވާ ްއަމަލުތަކުގެ ްމައުލޫމާތުްހާމަވާނެހެންް ،މުޖުތަމަޢު ެ
ނހެން ްކޮށްފައިވާ ްއަމަލެއްކަމުގައި ްދެކެމެވެް .އަދި ްމިސަރވިސްއިން ްހިންގާް
ށ ްއިތުރު ްއުނިކަން ްލިބޭ ެ
ކުރުމަކީ ްވިކްޓިމްގެ ްހައްޤުތަކަ ް
ޖިނާޢި ްތަޙްޤީޤްތަކުގައި ްބައިވެރިވާ ްޤާނޫނީ ްވަކީލުން ްތަޙްޤީޤްގެ ްތެރޭގައި ްކުރެވޭ ްއިންޓަރވިއު ްނުވަތަ ްމަސައްކަތްކުރާ ްގޮތަކާއި ްމެދުް
ވއުް
އންޓަރ ި
ބލުމަށް ްހަމަޖެހިފައިވާ ްނިޒާމްގެ ްބޭނުންކުރުމެއް ްނެތި ް ި
މައްސަލައެއް ްނުވަތަ ްޝަކުވާއެއް ްއޮތްނަމަ ްއެފަދަ ްކަންކަން ް ެ
ރެކޯޑިންގެްބައިތައްްފަދަްތަޙްޤީޤާއިްގުޅުންހުރިްމައުލޫމާތުްހިމެނޭްކޮންޓެންޓްްއާންމުކޮށްް،ކުށުގެްއަނިޔާލިބޭްފަރާތްތަކުގެްމައުލޫމާތުް
މކެވެް .އަދި ްމިއީ ްމޯލްޑިވްސް ްޕޮލިސް ްސަރވިސްގެ ްތަޞައްވުރުް
މިގޮތަށް ްއާންމުކުރުމަކީ ްމިސަރވިސްއިން ްނުހަނު ްކަންބޮޑުވާކަ ެ
ނށް ްކުރާ ްއިތުބާރު ްގެއްލުވާލުމަށް ްކޮށްފައިވާ ްނާތަހުޒީބުް
ކިލަނބުވާ ްގޮތަށް ްހަޤީޤަތާއި ްޚިލާފު ްތުހުމަތުކޮށް ްރައްޔިތުން ްފުލުހުން ަ
އަމަލެއްކަމުގައިްދެކެމެވެް ް.
ް
ރޓީްކޮމިޝަނަށްްހުށަހަޅާނެކަމަށް ްބަޔާންކޮށްފައިވާތީްމިކަމާއިްގުޅިގެންް
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ލއިް
ސލަ ްނިމޭ ްގޮތެއްގެ ްމައްޗަށް ްބަ ަް
އެކޮމިޝަނުން ްކުރާ ްތަޙްޤީޤަށް ްމިސަރވިސްގެ ްފުރިހަމަ ްއެއްބާރުލުން ްދޭނެކަމަށާއި ްއަދި ްމައް ަ
އަޅަންޖެހޭްފިޔަވަޅުްއަޅާނެކަމުގެްޔަގީންކަންްއެންމެހާްފަރާތްތަކަށްްއަރުވަމެވެް ް.
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އިމަޖެންސީEmergency: 119 :

ފެކްސްFax: (+960) 3313281 :

އީމެއިލްE-Mail: admin@police.gov.mv:

ވެބްސައިޓް Website: www.police.gov.mv

ފޯންTel: (+960) 3322112 :

