
ތަޢާރުފު 

 ގުޅޭ ގޮތުން އަކާ ކާކުކަން ނޭނގޭ ފަރާތަކުން ފޮނުވި އީމެއިލްއަށް(.ޕީ.ޑީ.އެމް)ޕާޓީ ޑިމޮކްރަޓިކް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ 
މިދެންނެވި އީމެއިލްތަކުގައި ހުރީ . އަށް އީމެއިލްތަކެއް ފޮނުވާފައިވެއެވެ.ޕީ.ޑީ.ކާކުކަން ނޭނގޭ ފަރާތަކުން އެމް. ދަންނަވަމެވެ

ދައުލަތުގެ ފައިސާއިން ޚިޔާނާތްތެރިވެ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަކެއް، ސަރުކާރުގެ އެންމެ މަތީ ވެރިންނާއި ރައްޔިތުންގެ 
.  މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންތަކެއް ހިންގެވިކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ދައްކާފައިވާ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ވާހަކަތަކެކެވެ

 

ހުރި ވާހަކަތަކުގެ ޠަބީޢަތަށް ބަލާއިރު، މިކަމަކީ، އެމައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުންގެ ނަން ސާފުކުރުމަށް ގައި މިއީމެއިލް
އަށް ލިބިފައިވާ ހުރިހާ .ޕީ.ޑީ. ގުޅިގެން އެމްއާޖިނާއީ ތަޙްޤީޤެއް ހިންގަންޖެހޭ ޒާތުގެ ކަމެއްކަމަށް ފެންނާތީ، މިއީމެއިލް

ކުރިންވެސް ދެންނެވި . މިޕާޓީގެ ފަރާތުން މިހާރު ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެމަޢްލޫމާތެއް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް 
 ލިބުނު މަޢްލޫމާތުގެ ޙައްސާސްކަމުން، އެއީ ކޮން ޒާތެއްގެ ވާހަކަތެއްކަން ރައްޔިތުންނަށްވެސް ންފަދައިން މިއީމެއިލު

އަށް ފެންނާތީ، އީމެއިލްތަކުގައި ހުރި ވާހަކަތަކުގެ ޚުލާޞާއެއް ރައްޔިތުންނާ .ޕީ.ޑީ.އެނގުމަކީ މުހިންމުކަމެއްކަމަށް އެމް
ނަމަވެސް، . އަށް ކަށަވަރެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.ޕީ.ޑީ.މިވާހަކަތަކުގެ ޞައްޙަކަން އެމް. ޙިއްސާ ކުރުމަށް މި ބަޔާން ނެރުނީއެވެ

އެމައްސަލަ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ބެލުމުން، އެކަމުގެ ތެދުދޮގު ސާފުވެ، ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކަށް ތަސައްލީއެއް 
.  ލިބިގެންދާނެކަން ކަށަވަރެވެ

 

ގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަ  (ސީ.އާރ.ޕީ.އެމް.އެމް)މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު 

އަށް ލިބިފައިވާ .ޕީ.ޑީ.ސީގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން ތަޙްޤީޤު ހިންގަވާއިރު، އެމް.އާރ.ޕީ.އެމް.އެމް
ސީގެ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލައަކީ، މިހާރު ހީކުރެވިފައިވާ ވަރަށްވުރެ މާ ބޮޑު .އާރ.ޕީ.އެމް.މަޢްލޫމާތުތަކަށް ބެލުމުން، އެމް
 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު، 205ސީއަށް ލިބިފައިވާ .އާރ.ޕީ.އެމް.އެގޮތުން، އެމް. ކޮރަޕްޝަނެއްކަމަށް ފެނެއެވެ

ނަހަމަ އަދި ޤާނޫނާ ޚިލާފު ގޮތުގައި އެކި އެކި އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކަށް ދޫކޮށް، އެކުންފުނިތަކުން އެފައިސާ ދެއްކުމަށް 
ސީއަށް ލިބެންޖެހޭ އެތައް މިލިއަން .އާރ.ޕީ.އެމް.މިހާރު، މިވަގުތުވެސް، އެމް. އެއްބަސްވި ދުވަހު ދައްކާފައިނުވާކަން އެނގެއެވެ

މިޙަރަކާތުގެ ތެރެއިން، މިދެންނެވި އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކަށް ނަހަމަ ގޮތުގައި މިލިއަނުން  .ޑޮލަރެއް ނުލިބިވާކަން އެނގެއެވެ
ސީގެ ބޯޑު މެންބަރުން، އެމީހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ފުރިހަމައަށް .އާރ.ޕީ.އެމް.އަދި، ޚުދު އެމް. ފައިދާވެފައިވާކަން އެނގެއެވެ

ނަމަވެސް، މިކަމާބެހޭ ގޮތުން ފުލުހުން ހިންގަވާ ތަޙްޤީޤުގައި ބޯޑުގެ އެއްވެސް މީހަކު . އަދާކޮށްފައިނުވާކަންވެސް އެނގެއެވެ
. މިހާތަނަށް ހައްޔަރު ކޮށްފައެއްވެސް ނުވެއެވެ

އަށްވުރެ  (ތިން ލައްކަ) 300،000.00ސީއިން ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި، ގޮތް ނޭނގޭ .އާރ.ޕީ.އެމް.އެމް
މިގޮތުން ދައުލަތުގެ . ގިނަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު ރިޔާޒު ރަޝީދު ކިޔާ މީހެއްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވެފައިވާކަމަށް ފެންނަން އޮވެއެވެ

މަތީ މަޤާމްތަކުގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންގެ ނަމާ އެއްގޮތް ނަންތަކެއް ކިޔާ މީހުންނަށް މިހާ ގިނަ ފައިސާ ޖަމާވެފައިވާތީ، 



އެފަރާތްތަކުގެ ނަން ކިލަނބުވުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި މިކަމުގެ ޙަޤީޤަތް ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދޭންޖެހޭކަމަށް 
 . ޤަބޫލުކުރެއެވެއިން.ޕީ.ޑީ.އެމް

 

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ކިޔާ މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުރާ ނުރައްކާތެރި ތުހުމަތެއްهللا ޢަބްދު

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ކިޔާ މީހަކު މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގައި ހުޅުވާފައި އޮތް އެކައުންޓަކަށް هللا ޢަބްދު
. އަށް ލިބިފައިވެއެވެ.ޕީ.ޑީ.އެމެރިކާ ޑޮލަރު ޖަމާކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ ރިސީޓެއްވެސް އެމް (ފަސް ލައްކަ) 500،000.00
 އޮކްޓޯބަރ 12ޗެކު ޖަމާވެފައި އޮތްކަމަށްވަނީ،  . އެވ1405664ެއެކްސް ނަންބަރެއްގެ ގޮތުގައި އޮތީ .އާރު.އެރިސީޓުގެ ޓީ

ސީއާއި ދައުލަތުގެ ތެރޭގައި .އާރ.ޕީ.އެމް.އަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުގައި އިޝާރާތްކުރަނީ، އެމް.ޕީ.ޑީ.އެމް.  ދުވަހުއެވ2015ެ
ހިނގައިފައިވާ ބޮޑެތި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަކުގެ ތެރޭގައި ކުރީގެ ނާއިބް ރައީސް އަޙްމަދު އަދީބާއި، އެމަނިކުފާނާ ގުޅިފައިވާ 

ކަން ދިމާކުރި ގޮތުން މިވަގުތު . ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްވެސް ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށެވެهللا ފަރާތްތަކާއެކު މިދެންނެވި ޢަބްދު
هللا ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ކިޔާ މީހެއްކަމަށް ވެފައި، ރައީސް ޢަބްދުهللا ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގައިވެސް ހުންނެވީ ޢަބްދު

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާ މެދު އެޒާތުގެ ތުހުމަތު ކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅުއްވާނެކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން 
ޔާމީން هللا އަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުގައި ހިމެނޭ ޢަބްދު.ޕީ.ޑީ.އެމް، އެތުހުމަތުތަކުގެ ހަޤީޤަތް ހޯދުމަށްޓަކައިއަންގަވާފައިވާތީ، 
އެހެންކަމުން، އެކަންތައް ސާފުކުރުމަށްޓަކައި މިދެންނެވި ލިޔުންވެސް .  ޔަޤީން ކުރަންޖެހެއެވެކާކުކަންޢަބްދުލްޤައްޔޫމަކީ 

.  މިހާރު ވާނީ ތަޙްޤީޤު ކޮށްދެއްވުން އެދި ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ހުށަހަޅާފައެވެ

         
ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ކިޔާ މީހަކު މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގައި ހުޅުވާފައި އޮތް هللا ބްދުމިޕާޓީއަށް ލިބުނު ޢަ

 .އެމެރިކާ ޑޮލަރު ޖަމާކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ ރިސީޓް (ފަސް ލައްކަ) 500،000.00އެކައުންޓަކަށް 

 

ނިންމުން 

ދައުލަތުގެ ފައިސާ ބޭނުންކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތައް ހަދާފައި ހުންނަނީ، އެފައިސާ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ބޭނުންކުރުމަކީ 
ދައުލަތުގެ ފައިސާ ހޭދަކުރުން މަތިކުރެވިފައިވަނީ ސަރުކާރު . ރައްޔިތު އެންމެނަށް އެކަމުން ގެއްލުންވާނެ ކަމަށްވާތީއެވެ



ދާ އެއްގޮތަކަށް ކަށަވަރު ކުރުމަކީ ދައުލަތުގެ އިއެފަރާތްތަކުން އެފައިސާ ބޭނުންކުރަނީ ޤާނޫނާ ގަވާ. ހިންގާ ފަރާތްތަކަށެވެ
އަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން .ޕީ.ޑީ.އެމް. ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކާއި މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ރައްޔިތުންގެ ޒިންމާއެކެވެ

ސީގެ ކޮރަޕްޝަނުގައި ހިމެނޭ މީހުންކަމަށްބުނެ މިހާރު ހައްޔަރުކޮށް ތަޙްޤީޤުކުރާ މީހުންގެ .އާރ.ޕީ.އެމް.އިޝާރާތްކުރަނީ، އެމް
. އިތުރުން، ސިޔާސީ ދާއިރާއާއި ދައުލަތުގެ މަޤާމްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެތައް އެތައް ބަޔަކު މިކަމުގައި ބައިވެރިވާ ކަމަށެވެ

އެހެންކަމުން، ދައުލަތުގެ ފައިސާއިން ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާ މީހުންގެ މައްޗަށް ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު 
އަށް ދޭހަވީ ކަންކަން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް .ޕީ.ޑީ.އަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކާއި، އެލިޔުންތަކުން އެމް.ޕީ.ޑީ.އެޅުމަށްޓަކައި، އެމް

 .ށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެސަރވިސްއަ

 

______________________ 

 


