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Maldives Police Service
Malé

ދިވެހިރާއްޖެ

Republic of Maldives

ނަންބަރުPMC/2021/01 :

ން
ނޫސްބަޔާ ް
ް

ގ .ގިމަޒަޓުފީސައި ޔީދުސެ ދަމުސައި ހަޒުކަފި ޓިކުޒު ސަބޫޑުކުޒާ ޓަޒާގްގަކުދް އިލްވެގިބެ ޓެޒަޒިލްޓް ޖަމާއަގްގަކަފް ގާއީޔުކޮފްކ
ޓެޒަޒިޒަމަފް

ހިގްވަޒުޔީކ

ޓެޒަޒިލްޓް

ޖަމާއަގްގަކުސެ

އަމަޑުގަކަކީ

ލަބަބުވެޒި

އަމަޑުގަކެއްކަމަފް

ޔައްކައިކ

ޓެޒަޒިލްޓް

ޖަމާއަގެއްކަމަފްވާ އިލްޑާމިކް ލްޓޭޓް ޖަމާއަގުސެ އިޒުޝާޔުސެ ޔަފުދް ޔިވެހިޒާއްޖޭސައި ޓެޒަޒިޒަމްސެ އަމަޑުގައް ހިދްސުމަފް ޒާވައިކ
އެކަމަފް ހިއްވަޒުޔީކ ގިމަޒަޓުފީސައި ހަޒަކާގްގެޒިވާ ހަޒުކަފި ޓިކުޒުސެ އިލްޓަޒާގްގަކުދް އޮޕަޒޭޓްކުޒާ "ދަލާޙް "3-ޔޯދީސައި
އިމްޕްޒޮވައިލްޏް

އެކްލްޕްޑޯލިވް

ޏިވައިލް

(އައި.އީ.ޏީ)

އެއް

ގައްޔާޒުކުޒުމަފް

މަލައްކަގް

ކުޒަމުދްޔާކަމަފް

މައުޑޫމާގު

ޑިބިޓައިވުމާއިކ ޔަގުޒު ޔިއުމުސެ ދަމުސައި ޓަޅުޒަފްޒަފަފްސޮލް ގަމްޒީދުގައް ހަޔަމުދް ޔިއުމާއިކ ގިމަޒަޓުފީސައި ޔީދުސެ ދަމުސައި ހަޒުކަފި
ޓިކުޒު ޓެގުޒުމުސެސޮގުދް ޒަފުސެ ބައެއް ސޭސޭސައި ހަޒުކަފި ޓިކުޒުސެ ކްޑާލްގައް ހިދްސައިކ ހަޒުކަފި ޓިކުޒުސެ ޔަޒުލްގައް އޮދްޑައިދްކޮފް
ބާއްވައިކ އެޒަފުސައި ޔިޒިއުޅޭ ކުޏަކުޔިދްދަފް އަމާޒުކޮފްސެދް އެކުޔިދް ހަޒުކަފި ޓިކުޒަފް ޑެދްބުމަފް މަލައްކަގްކޮފްކ ވަކި ޖަމާއަގް
ހަޔައިސެދް ދަމާޔު ކުޒަމުދްޔިއުމާއިކ ހަޒުކަފި ޓިކުޒުސެ ޓަޒާގްގަކާ ސުޅުދް އޮދްދަ ޓަޒާގްގަކަފް މާޑީ އެހީގެޒިކަދް ޓޯޒުކޮފްޔެމުދްޔާކަމަފް
ގުހުމަގުކުޒެވޭ މައްލަޑަ މި ލަޒވިލްއިދް ޔަދީ ގަހުސީސު ކުޒަމުދްދެވެ.
މިމައްލަޑައާ ސުޅިސެދް  0202ދޮވެމްބަޒ  11ވަދަ ޔުވަހު ގިމަޒަޓުއްޓާއި މާޑޭސެ އިގުޒުދް ކަދޏުމަގީސައި މިލަޒވިލްސެ ޓަޒާގުދް
ހާއްލަ އޮޕަޒޭޝަދެއް ކުޒިއަފް ސެދްސޮލް މިމައްލަޑާސައި ގުހުމަގުކުޒެވޭ  6މީހަކު ވަދީ ހައްޔަޒުކޮފްޓައެވެ .އަޔި  0202ދޮވެމްބަޒ
 07ވަދަ ޔުވަހު ގިމަޒަޓުފިދް އިގުޒު  0މީހަކު ހައްޔަޒުކޮފްޓައިވެއެވެ.
މި މައްލަޑާސައި ހައްޔަޒުކޮފްޓައިވާ މީހުދްދަކީ:

1

ޢަބްޔުﷲ ޝަޒީޓް

އިމަޖެދްލީEmergency: 119 :

ގ .ގިމަޒަޓުފި  /ޓެހިވިޔުވަޒުސެ

A141872

34އ.

ޓެކްލްFax: (+960) 3313281 :

އީމެއިޑްE-Mail: admin@police.gov.mv:

ވެބްލައިޓް Website: www.police.gov.mv

ޓޯދްTel: (+960) 3322112 :

0

އަޙްލަދް މުޙައްމަޔު

ގ .ގިމަޒަޓުފި  /އަލްޒަޓީވިޑާ

A270484

32އ.

3

ޢަޑީ މުދީޒު

ގ .ގިމަޒަޓުފި  /ކެދެޒީސެ

A264737

08އ.

4

މުޙައްމަޔު އާޞިޒު

ގ .ގިމަޒަޓުފި  /އަލުޒުމާސެ

A151150

34އ.

5

ޢަޑީ އަޒުހަމް މުޙައްމަޔު

ޒ .ކަދޔޮޅުޔޫ  /ޓެހިވިޑާ

A405650

18އ.

6

ޝަމާޚު ޝަޒީޓް

ގ .ގިމަޒަޓުފި  /ލައިމާ

A362022

20އ.

އިމަޖެދްލީEmergency: 119 :

ޓެކްލްFax: (+960) 3313281 :

އީމެއިޑްE-Mail: admin@police.gov.mv:

ވެބްލައިޓް Website: www.police.gov.mv

ޓޯދްTel: (+960) 3322112 :

7

ޢިބްޒާހީމް ޑޫޠު

ދ .ކުޏަޓަޒި  /ޒޯޒްމީޏު

A201966

01އ.

8

ޢަބްޔުﷲ ޢިމާޔު

ޒ .މަޏުއްވަޒި  /ބީޗްހައުލް

A256440

09އ.

މިމައްލަޑާސައި ހައްޔަޒުކޮފްޓައިވާ މީހުދްސެ ގެޒެއިދް ގ .ގިމަޒަޓުފި  /އަލްޒަޓީވިޑާކ އަޙްލަދް މުޙައްމަޔަކީ ހަގިޔާޒު ބޭދުދްކޮފްސެދް
މާޒާމާޒީ ހިދްސިކަމަފް ގުހުމަގުކުޒެވޭ މައްލަޑައަކާ އަޔި މީހަކަފް މަޒުސެ އިދްޒާޒުޔިދްކަމަފް ގުހުމަގުކުޒެވޭ މައްލަޑައެއްސައި
މީސެކުޒިދް ހައްޔަޒުކޮފްޓައިވާ މީހެކެވެ .މިމައްލަޑާސައި ހައްޔަޒުކޮފްޓައިވާ މީހުދްސެ ގެޒެއިދް ގ .ގިމަޒަޓުފި  /ކެދެޒީސެކ ޢަޑީ
މުދީޒަކީ މަލްގުވާގަކެގި ބޭދުދްކޮފް އެގަކެގި ސެދްސުޅޭކަމަފް ގުހުމަގުކުޒެވޭ މައްލަޑައަކާ އަޔި މުޔަޑަފް ސެއްޑުދްޔިދްކަމަފް
ގުހުމަގުކުޒެވޭ މައްލަޑައެއްސައި މީސެކުޒިދް ހައްޔަޒުކޮފްޓައިވާ މީހެކެވެ.
ޓުޑުހުދް މި އޮޕަޒޭޝަދް ހިދްސާޓައިވަދީ ޓެޒަޒިލްޓް ޖަމާއަގެއްކަމަފްވާ އިލްޑާމިކް ލްޓޭޓް ޖަމާއަގުސެ ޚޮޒާލަދް ޕްޒޮވިދްލްސެ
ޓަޒާގުދް އަމީޒެއްސެ ސޮގުސައި ގ .ގިމަޒަޓުފި  /ޓެހިވިޔުވަޒުސެކ ޢަބްޔުﷲ ޝަޒީޓް އައްޔަދްކޮފްޓައިވާކަމުސެ މައުޑޫމާގު ޓުޑުހުދްސެ
އިދްޓެޑިޖެދްލަފް ޑިބުމާ އަޔި ގިމަޒަޓުފީސެ ހަޒުކަފި ޓިކުޒުސެ އިލް ޓަޒާގްގަކުދް އޮޕަޒޭޓްކުޒާކަމަފް ބެޑެވޭ "ދަލާޙް "3-ދަމަކަފް
ކިޔާ ހުއިޓިޑަދޏާ ދަސާ ޔޯދީސައި އިމްޕްޒޮވައިލްޏް އެކްލްޕްޑޯލިވް ޏިވައިލް (އައި.އީ.ޏީ) އެއް ގައްޔާޒުކުޒުމަފް ބޭދުދްވާ އާޑާގްގައް
އެއްކޮފްކ އެޔޯދީސައި އައިއީޏީއެއް ގައްޔާޒުކޮފް ޒާއްޖޭސައި ޓެޒަޒިޒަމްސެ ހަމަޑާއެއް ޔިދުމަފް މަލައްކަގް ކުޒަމުދްޔާކަމަފް ޓުޑުހުދްސެ
އިދްޓެޑިޖެދްލަފް މައުޑޫމާގު ޑިބުމާ ސުޅިސެދްދެވެ .އަޔި އެ ޔޯދިދް ހައްޔަޒުކުޒި މީހަކު އިލްޑާމިކް ލްޓޭޓް ޖަމާއަގާ ސުޅިސެދް
ހަދސުޒާމަ ކުޒުމަފް ޝައުސުވެޒިކަދް ޓާޅުކޮފްކ ޒާއްޖޭސައި ޓެޒަޒިޒަމްސެ ހަމަޑާއެއް ޔިދުމަފް އިދްޓަދެޓުދް ލަޒޗްކުޒަމުދްޔާކަމަފް
ބައިދަޑްއަސުވާމީ އިދްޓެޑިޖެދްލް އިޔާޒާއަކުދްވެލް ޓުޑުހުދްދަފް މައުޑޫމާގު ޔިދުމާ ސުޅިސެދްދެވެ.

އިމަޖެދްލީEmergency: 119 :

ޓެކްލްFax: (+960) 3313281 :

އީމެއިޑްE-Mail: admin@police.gov.mv:

ވެބްލައިޓް Website: www.police.gov.mv

ޓޯދްTel: (+960) 3322112 :

މިމައްލަޑާސައި ހައްޔަޒުކޮފްޓައިވާ މީހަކު އިލްޑާމިކް ލްޓޭޓް ޖަމާއަގަފް ގާއީޔުކޮފްކ އެޖަމާއަގުސައި ހަޒަކާގްގެޒިވަމުދްޔާ ޓަޒާގްގަކަފް
ޓައިލާސެ އެހީގެޒިކަދް ޓޯޒުކޮފްޔިދުމަފް ޓެޑެސްޒާމްސެ އެކި ޗެދަޑްގަކުސައި ޓަދްޏް ޒެއިލްކުޒުމުސެ އެކި ހަޒަކާގްގައް ހިދްސައިކ
އެކިޓަޒާގްގައް މެޔުވެޒިކޮފް ލީޒިޔާއަފް ޓައިލާ ޓޮދުވާކ ޒާއްޖޭސައި ޑިބެދްހުޒި ސަލްކާދާއިދް އެމޯދިއަމް ދައިޓްޒޭޓް ވަކިކޮފް
ހަމަޑާއެއް ޔިދުމުސެ ޝައުޤުވެޒިކަދް ޓާޅުކޮފްޓައިވާކަދް ގަހުސީސަފް ވަދީ ޓާހަސަކުޒެވިޓައެވެ.
މިޓަޒާގްގަކުދް ޒާއްޖޭސައި ޓެޒަޒިޒަމްސެ ހަމަޑާއެއްޔިދުމަފް ހިއްވަޒުޑިބިސަގީ ޓެޒަޒިލްޓު ޖަމާއަގެއްކަމަފްވާ އިލްޑާމިކް ލްޓޭޓް
ޖަމާއަގުސެ ޓަޒާގުދް "ޖަޒީޒާސެ ޒުވާދުދް" ދަފް މުހާގަބުކޮފް ޔީޓައިވާ މެލެޖަކާ ސުޅިސެދްކަދް ގަހުސީސަފް ޓާހަސަކުޒެވިޓައިވެއެވެ.
މިސޮގުދް އިލްޑާމިކް ލްޓޭޓް ޖަމާއަގުސެ ޓަޒާގުދް ޔީޓައިވާ މެލެޖުސައި

"ޖިހާޔުސެ މައިޔާދްގަކަފް ގިބާއަފް ޔަގުޒު ދުކުޒެވިއްޖެދަމަކ

ޔެދް ޞަޑީބީ ޔައުޑަގްގަކުސެ ޒައްޔިގުދްވަދީ ގިޔަބައިމީހުދްސެ ކުޒިމަގީސައެވެ .އެހެދްކަމުދް މަގިވެޒިވެސެދްވާ ﷲ ސެ ޙަޟްޒަގުދް ވާސި
އެޔޭފެވެ .އެބައިމީހުދް ސަގުޑުކުޒުމަފާއިކ ޗިލްޗިލްކޮފްޑުމުސައެވެ .އަދްޔާޑުމުސަޔާއިކ ޔަދްޖެއްލުމުސައެވެ ".މިޓަޔައިދް ޓެޒަޒިޒަމްސެ
އަމަޑެއްކުޒުމަފް ސޮވާޑައި އެކަމަފް ހިއްވަޒުޔީޓައިވެއެވެ.
އިލްޑާމިކް ލްޓޭޓް ޖަމާއަގުސެ ގަޒުޖަމާދުސެ ޚިޠާބާ ސުޅިސެދްކ ޒާއްޖޭސައި ހަޒަކާގްގެޒިވާ އިލްޑާމިކް ލްޓޭޓް ޖަމާއަގަފް ގާއީޔުކުޒާ
ޓަޒާގްގަކުދް ޒާއްޖޭސައި ޓެޒަޒިޒަމްސެ ހަމަޑާއެއް ޔިދުމަފް ގައްޔާޒުވަމުދް ސޮލްޓައިވެއެވެ .މިސޮގުދް  0202ވަދަ އަހަޒު ގ .އަގޮޅު
ގައުޑީމީ މަޒުކަޒުސައި އޯޑެވެޑް އިމްގިހާދު ހަޔަމުދްޔާ ވަސުގާ ޔިމާކޮފް އެ ލްކޫޑްސެ ޑެބޯޓަޒީ ސޮއްވާޑުމަފް ޒޭވިކަމާއިކ މިޔުވަލްވަޒު
ލްކޫޑްސެ ޑެބޯޓަޒީސެ ކެމިކަޑް ޒައްކާކުޒާ ސުޔަދް ޓަޅާޑާޓައިވާކަދް ގަހުސީސަފް ޓާހަސަކުޒެވިޓައިވެއެވެ.
މިމައްލަޑައާ ސުޅިސެދް ގިމަޒަޓުފީސެ  16ސެއެއް ބަޑައިޓާލްކޮފްކ "ދަލާޙް "3-ޔޯދްތާއިކ ގިމަޒަޓުފިދް އިގުޒު ޔެގަދެއް ބަޑައި
ޓާލްކޮފްޓައިވެއެވެ .އަޔި މިމައްލަޑާސައި ގުހުމަގުކުޒެވިސެދް ހައްޔަޒުކުޒި މީހެއްސެ ޓޯދުދްކ އިލްޑާމިކް ލްޓޭޓް ޖަމާއަގުސެ ޚޮޒާލަދް
ޕްޒޮވިދްލް ސެ ޓަޒާގުދް އަމީޒެއްސެ ސޮގުސައި ގ .ގިމަޒަޓުފި  /ޓެހިވިޔުވަޒުސެކ ޢަބްޔުﷲ ޝަޒީޓް އައްޔަދްކޮފްޓައިވާކަމާ ސުޅޭ ޑިޔުމެއް
ޓެދިޓައިވެއެވެ.
 0202ދޮވެމްބަޒ  11ވަދަ ޔުވަހު "ދަޞާޙް "3-ޔޯދި ބަޑައިޓާލްކުޒިއިޒު އައިއީޏީއެއް ގައްޔާޒުކުޒުމަފް ބޭދުދްކުޒެވިޔާދެކަމަފް
ބެޑެވޭ ބައެއް އާޑާގްގައް އެ ޔޯދިދް ޓެދިޓައިވެއެވެ .އަޔި ޔޯދި އަޅާޓައި އޮގް ލަޒަހައްޔުދް މޫޔުއަޏި ބަޑައިޓާލްކުޒިއިޒު  12މީޓަޒު
އަޏިދްކ ބަޏިބޭލް އެކުޑެވޭކަމަފްބެޑެވޭ ކާޓްޒިޖްގަކެއް ޓެދިޓައިވެއެވެ.
މިމައްލަޑައާ ސުޅިސެދް ބަޑައިޓާލްކުޒި ސެއަކުދްކ އައިއީޏީއެއް ގައްޔާޒުކުޒަދް ބޭދުދްކުޒެވިޔާދެ ބައެއް އާޑާގްގަކާއި ސޮވާގަކެގި
ގައްޔާޒުކުޒުމާ ސުޅޭ މެދުއަޑް ޓަޔަ ޑިޔުދްގައް ހުޒި ޏިވައިލްގައް ޓެދިޓައިވެއެވެ .އަޔި މިމައްލަޑާސައި ގުހުމަގުކުޒެވިސެދް ހައްޔަޒުކުޒި
މީހަކު އެކްލްޕްޑޯލިވްއެއް ގައްޔާޒުކުޒަދް ބޭދުދްވާ ކެމިކަޑް ހޯޔާޓައިވާކަދް ގަހުސީސަފް ޓާހަސަކުޒެވިޓައިވެއެވެ.

އިމަޖެދްލީEmergency: 119 :

ޓެކްލްFax: (+960) 3313281 :

އީމެއިޑްE-Mail: admin@police.gov.mv:

ވެބްލައިޓް Website: www.police.gov.mv

ޓޯދްTel: (+960) 3322112 :

މިމައްލަޑާސައި ގުހުމަގުކުޒެވޭ ބައެއް ޓަޒާގްގަކުސެ ޏިޖިޓަޑް ޏިވައިލްގަކުދް ޑިބުދު މައުޑޫމާގުގަކުދް އެޓަޒާގްގައް މަލައްކަގް ކުޒަމުދް
ޔިޔައީ އައިއީޏީއެއް ގައްޔާޒުކޮފް ޒާއްޖޭސައި ޓެޒަޒިޒަމްސެ ހަމަޑާއެއް ޔިދުމަފްކަމަފް ގަހުސީސަފް ޓާހަސަކުޒެވިޓައިވެއެވެ .މިސޮގުދް
ހަމަޑާޔޭދް ސަލްޔުކޮފްޓައިވާ ބައެއް ގަދްގަދް ޓާހަސަކޮފްޓައިވާކަދް ގަހުސީސަފް އެދސިޓައިވެއެވެ .އަޔި ޒާއްޖޭސެ އެކި ލަޒަހައްޔުގަކުސައި
އެކިއެކި ހަޒަކާގް ހިދްސުމަފް ޓީމުގަކެއް ކަދޏައަޅައި އެކުޑަވާޑާޓައިވާކަދްވެލް ޓާހަސަކުޒެވިޓައިވެއެވެ.
ގިމަޒަޓުފީސައި

ހިދްސި

އޮޕަޒޭޝަދުދް

ހަޒުކަފި

ޓިކުޒަފް

މީހުދް

ޑެދްބުވުމަފް

ކުޒާ

ސިދަ

ކަދްގައްގަކެއް

ގަހުސީސަފް

ޓާހަސަކުޒެވިޓައިވެއެވެ .މިސޮގުދް ހަޒުކަފި ޓިކުޒު ސަބޫޑުކޮފް އެޓިކުޒު ޓެގުޒުމަފް މަލައްކަގްކުޒާ ޓަޒާގްގަކުދް ކުޏަކުޔިދްދަފާއިކ ޔަގި
ހާޑުސައި އުޅޭ މީހުދްދަފާއިކ ކުފްކުޒާ މީހުދްސެ ގެޒެއިދް ޓައިލާއަފް ހެއްޑޭ ކުޔިދްދަފް އަމާޒުކޮފްސެދް ޓުޒަގަމަ މަޒުހަޑާސައި ޔީދީ
އަޅުކަދްގައް އާއްމު އުލޫޑުދްކުޒުމަފް ބާޒު އަޅައި ވާހަކަ ޔައްކައި ޔީދީ ކަދްކަމަފް ޝައުސުވެޒިކުޒުވާކަދް ޓާހަސަކުޒެވިޓައިވެއެވެ.
މިސޮގުދް ދަމާޔު ކުޒަދް ޔިއުމަފް ބާޒުއަޅައިކ އެޓަޔައިދް ދަމާޔުކުޒަދް ޔާދްޓެފުމުދް މިލްކިގުސެ ޖަމާއަގަފް އަޒަދް ދުޖެހޭދެކަމަފާއިކ
ލަޒުކާޒުދް ކަދޏައަޅާ އިމާމުދްސެ ޓަހަގުސައި ދަމާޔުކުޒުދް ހުއްޔަދުވާދެކަމަފްބުދެ އެޓަޒާގްގައް ވަކި ޖަމާއަގް ހަޔައިސެދް
ދަމާޔުކުޒުވުމަފް ބާޒުއަޅާކަދް ޓާހަސަކުޒެވިޓައިވެއެވެ .އަޔި ޔީދީސޮގުދް ހިޑާޓު އުޓެޔޭ އެކި ބާވަގުސެ ވީޏިއޯގައް ޔައްކައިކ ހަޒުކަފި
ޓިކުޒާ ސުޅުދްހުޒި ޕްޒިދްޓްކޮފްޓައިވާ އެކި ޓޮގްގައް އެޓަޒާގްގަކާ ހަވާޑުކޮފް އެ ޓޮގްގައް ކިޔުމަފް ބާޒުއަޅައިކ ހަޒުކަފި ޓިކުޒުސެ
ޓަޒާގްގަކުދް ކުޒިއަފްސެދްޔާ ޔަޒުލްގަކާއިކ ކްޑާލްގަކުސައި ބައިވެޒިވުމަފް ބާޒުއަޅާކަދް ޓާހަސަކުޒެވިޓައިވެއެވެ.
ހަމައެއާއެކު މައިދްބަޓައިދްސެ ބަލް ކޮދްމެހެދް ސަބޫޑު ކުޒަދް ދުޖެހޭކަމަފް ބުދެ އެޓިކުޒު ސަބޫޑުކުޒާ މީހުދް އެއީ އަހުދްކަމަފް
ޔައްކައި އެސޮގަފް އުޅުމަފް ބާޒު އަޅައިކ އެހެދް މީހުދްދަކީ އިލްޑާމްޔީދުސައި ބަޑައިސަދްދަ ބައެއް ދޫދްކަމަފް ބުދެ އެމީހުދްދާ
ޔުޒުވުމަފް ބާޒުއަޅައިކ މިޓަޔައިދް ހައްޑުވާޑެވޭ ކުޔިދްދަފް އެކިސޮގްސޮގުދް ޓައިލާ ދުވަގަ ގަކެގި ޔީސެދް އެހީގެޒިވެޔީކ އެކުޔިދްސެ ހިގް
އަދބުޒާޑުމަފް މަލައްކަގް ކުޒާކަދް ޓާހަސަކުޒެވިޓައިވެއެވެ .އޭސެ ދަގީޖާއެއްސެ ސޮގުދް ހަޒުކަފި ޓިކުޒުސެ ހުޒިހާ އަމަޑުގަކަފް
ގާއީޔުކޮފްކ ލުވަޒުސެ ޔިއުމަފް އޮގް އެދްމެ ޓަލޭހަ ސޮގަކީ ޖިހާޔުކުޒުދްކަމަފް ޔައްކުވައިސެދް ޓެޒަޒިލްޓް ޖަމާއަގްގަކާ ސުޅިސެދް
ހަދސުޒާމަކުޒުމަފް އެމީހުދްދަފް ބާޒުއަޅާކަދް ޓާހަސަކުޒެވިޓައިވެއެވެ.
ގިމަޒަޓުފީސައި ހަޒުކަފި ޓިކުޒު ޓެގުޒުމުސެ ލަބަބުދް ޔަޒިދް މައިދްބަޓައިދްދާ ވަކިވެކ ވަކިދް އުޅެދް ޓަފައިކ ބައެއް ޓަހަޒު
މައިދްބަޓައިދް ކާޓަޒުކޮފްކ މައިދްބަޓައިދް ސަގުޑުކުޒަދް ޖެހޭކަމަފް ޔެކިކ އަހުދްސެ ސޮގުސައި ޔައްކައިޔީޓައިވާ ޓަޒާގްގަކަކީ ޒަފުސެ އާއްމު
އެހެދް މީހުދްދަފްވުޒެ މުހިއްމު ބައެއްކަމަފްޔެކެދް ޓަފައިކ އާއްމުދްދާ އޮދްދަ ސުޅުދް ކުޏަވެސެދް ސޮލްޓައިވާކަދް ވެލް
ޓާހަސަކުޒެވިޓައިވެއެވެ.
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އިމަޖެދްލީEmergency: 119 :

ޓެކްލްFax: (+960) 3313281 :

އީމެއިޑްE-Mail: admin@police.gov.mv:

ވެބްލައިޓް Website: www.police.gov.mv

ޓޯދްTel: (+960) 3322112 :

ް

ގިމަޒަޓުފީސައި ހަޒުކަފި ޓިކުޒު ޓެގުޒުމަފް މަލައްކަގްކުޒާ ޓަޒާގްގަކުދް އެޒަފުސައި އުޅޭ އުމުޒުދް  41އަހަޒާއި  41އަހަޒުސެ
ކުޏަކުޔިދްދަފް އެޕްޒޯޗްކޮފް އެކުޔިދް ހަޒުކަފި ޓިކުޒުސެ ގެޒެއަފް ވެއްޔުމަފް މަލައްކަގް ކުޒާކަދް ގަހުސީސަފް ޓާހަސަކުޒެވިޓައިވެއެވެ.
އަޔި އެޒަފުސެ އާއްމު ޒައްޔިގުދްދަފް އެމީހުދްސެ ލަބަބުދް އެކިކަހަޑަ ސޯދާގައް ކުޒިމަގިވެކ ބިޒުވެޒިކަދް އުޓެޔި މުޖުގަމައުސެ ގެޒޭސައި
ބައިބައިވުދް އުޓެޔިޓައިވާކަދްވެލް ޓާހަސަކުޒެވިޓައިވެއެވެ.
ގިމަޒަޓުފީސައި ހަޒުކަފި ޓިކުޒު ޓަގުޒަދް މަލައްކަގްކުޒާ އިލް ޓަޒާގްގަކުސެ މައިސަދޏު މަސުލަޔަކީ ޓެޒަޒިލްޓް ޖަމާއަގެއްކަމަފްވާ
އިލްޑާމިކް ލްޓޭޓް ޖަމާއަގަފް ގާއީޔުކުޒާ ބަޔަކު ޒާއްޖޭސައި އުޓައްޔައިކ

އެޓަޒާގްގައް ޑައްވައި ޒާއްޖޭސައި ޓެޒަޒިޒަމްސެ ހަމަޑާގައް

ޔިދުދްކަމަފް ގަހުސީސަފް ޓާހަސަކުޒެވިޓައިވެއެވެ.
މިމައްލަޑާސައި ހައްޔަޒުކޮފްޓައި ގިބި މީހުދްސެ މައްޗަފް ޔައުވާކޮފްޔިދުމަފް އެޔި  0204ޖަދަވަޒީ  02ވަދަ ޔުވަހު ވަދީ
ޕްޒޮލެކިއުޓަޒ ޖެދެޒަޑްސެ އޮޓީހަފް ޓޮދުވާޓައެވެ .އަޔި މިމައްލަޑާސައި ގުހުމަގުކުޒެވޭ އިގުޒު ބައެއް މީހުދް ގިބުމާއެކު އެމީހުދްސެ
މައްލަޑަގައް އިގުޒަފް ގަހުސީސުކުޒުމުސެ މަލައްކަގްވެލް ޔަދީ ކުޒަމުދްދެވެް .
ް ް
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ރީްް 0204
ނަވަ ް
ް03ޖަ ް
ް
ް

އިމަޖެދްލީEmergency: 119 :

ޓެކްލްFax: (+960) 3313281 :

އީމެއިޑްE-Mail: admin@police.gov.mv:

ވެބްލައިޓް Website: www.police.gov.mv

ޓޯދްTel: (+960) 3322112 :

