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 ނޫސްބަޔާން 

 ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންގެ މައްސަލަތައް ނުބަަލން ނިންމައިފި" މިނަމުގައިއެމްއެމްޕީއާރސީގެ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ ލިބުނު "

ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ލިޔުމާ ގުޅޭގޮތުން  ގައި 19:06ދުވަހުގެ  2020ޖޫން  19 ވެބްސައިޓެއްގައިއެވެ ކިޔާ "ދިޔަރެސް"

 ދަންނަވަމެވެ.

ޔާނާތުގެ ފައިސާ ލިބުނު މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޚިގެ ބޮޑު ޕަރޭޝަންޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯ ޑްއެން ގމޯލްޑިވްސް މާކެޓިން"

ކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މަޖިލިސް މެމްބަރުންގެ މައްސަލަތައް ނުބަލަްނ ޕްރޮސި ޕީގެ ޑީރިކަން ކުރާ އެމް މިއަދުގެ ސަރުކާރަށާއި ވެ

 ލިޔުމަކީ ހުސެއިން ޝަމީމް، އެ މައްސަާލގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ޕީޖީ އޮފީހުެގ މުވައްޒަފުންނަށް އިރުޝާދު ީދަފއިވާކަމަށް" އޮތް 

ނޑައެޅިގެން ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ދޮ   .ގު ވާހަކައެކެވެކަ

ނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކާއި ހަމަތަކާ  ތަޙްޤީޤީ އިާދރާތަކަކީ ޤާނޫނުތައް ތަުރީތބުވެފައިވާ ގޮތުްނ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުގައި ކަ

ތަޙްޤީޤްކުރުމުގެ ބާރު ލިބިދީފައިވާ އިދާރާތަކެެކވެ. ޖިނާއީ މައްސަލަތައް އެއްގޮތަށް މިނިވަންކަމާއި މުސްތަޤިއްލުކަމާއެކު 

ފަދަ ނިންމުްނތަކަކީ ތަޙްޤީޤީ އިާދރާތަކުގެ ބާރުގެ ދާއިރާެގ ނިންުމން ތަޙްޤީޤްކުރުމާމެދު ގޮތް ިނންމުމާއި، ތަޙްޤީޤް ނުކުރުަމށް 

 ވާ ކަމެއް ނޫނެވެ.އެއީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ކުރައް  ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރސީގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލާގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް މީހެއްގެބައި ތަޙްޤީޤް ނުކުރުމަްށ، ނުވަތަ އެ މައްސަލައާ 

 ކުރިއަށް ނުގެންދިއުމަށްނުވަަތ އިތުރަްށ  ،ގުޅުންހުރި އެއްވެސް މީހެއްގެ މައްސަލައެއް މި އޮފީހަށް ބަަލއި ނުގަތުމަށް

ނުވަތަ އިރުޝާދު އަންގަވާފައެއް ސް އިރަކު، އެއްވެސް މީހަކަށް ނުވަތަ އިދާރާއަކަށްވިޔަސް އެއްވެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް 

މިހާރުގެ ސީ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅި އެއްވެސް މައްސަލައެއްގައި އާރުޕީއެމްމިހާތަނަްށ، އެމް ނުވެއެވެ.ދެއްވާފައެއް 

މި އޮފީހަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ނިންމާ  ވާ ނުކުރަން ނިންމާފައެއްވެސް ނުވެއެވެ.ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ދަޢު

ލިޔުމުން ފެންަނންހުންާނނެ  ނެރަލް ދެއްވާ އިރުޝާދުތަކަކީ މަްއސަލަތަކާ ގުޅިގެން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެކާއި، އެންމެހައި ނިންމުްނތަ

 އެފަދަ ކަމެއް އޮތްނަމަ، އެކަމެއް އޮންނާނީ ލިޔުމުންެނވެ. ސޮއިކޮށްފައެވެ. .ކަންކަމެވެ
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ނަމަވެސް، މެވެ. ޚަބަރުތައް ޝާއިޢުކުރު ތެދު ،މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމުގެ މައިގަނޑު އެއް ބަހާއަކީ ދެފަރާތުގެ ބަސް ހިމަނައިގެން

ޖެނެރަލްއާއި، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާމެދު ޢާންމުންެގ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ނިސްބަތްކޮށް، ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ގުޅޭގޮތުން  ލިޔުމާއެކުރިއިރު،  ޝާއިޢު  ލިޔުމެއްދޮގު ގައި  އެވެ ކިޔާ ވެބްސައިޓުގައި"ދިޔަރެސް" މެދުގައި އިތުބާރު ގެއްލޭގޮތަށް

ގެ މިއީ ނޫސްވެރިކަމު ނުވެއެވެ. ވެސްމަސައްކަތްކޮށްފައެއްއް ހޯދުމަށްޓަކައި ހެބަ މި އޮފީހުގެ ބަހެއް ހޯދާފައެއް ނުވެއެވެ.

ނޑައެޅިގެން ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްއާ  ގެނޫސްވެރިކަމު ،އެތިކްސްއާއި މިދެްނނެވި ވެބްސައިޓުގައި އޮްތ ޢަމަލެކެވެ.  ޚިލާފުކަ

 ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ ަޢދުލުގެ ނިޒާމަށް ދިވެހިރައްޔިތުްނކުރާ އިތުބާރު ގެއްލޭގޮތަށް ރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއާއި،ޕްލިޔުމަކީ، 

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމަށް ވަީނ ެއމައްސަލަ ކަށްވާތީ، ލިޔުމަ ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ޤީޤަތާ ޚިލާފު ވާހަކަތަކެއްޙަ

 ނިންމާފައެވެ.

އްޔަތުން ނިންމަވާ ނިންމެވުންތަކަކީ މިނިވަންކަާމއި މުސްތަޤިއްލުކަމާއެކު، ސިޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މަޤާމުގެ ޙައި

 އޭގެ ހަޤީޤީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި، ޤާނޫނާއި، ިދވެހިރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން

ކެއްކަމުގެ ކަށަވަރުކަން ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް އަރުވަމެވެ. މާނައިގައި ރައްކާތެރިކޮށް ނެގެހެއްޓުމަށްޓަކައި ނިންމަވާ ނިންމެުވންތަ

އަދި އެމްއެމްޕީއާރސީގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައަކީ ޤައުމީ މަސްލަޙަތު ހިމެނޭ ޖިނާއީ ބޮޑު މައްސަލައެއްކަމުން، މި 

ވެސް އިސްތިސްނާއެއް ނެތި، ތައް އެއްމައްސަލާގައިވެސް ޢަދުލު އިންޞާފު ކަށަވަރުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ެއންމެހައި މަސައްކަތް

 ކުރަމުން ގެންދާނެވާހަކަ ދަންނަަވމެވެ.
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