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 ނޫސްބަޔާން 

ދުވަހު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް، ދިން ނުރައްކާތެރި ޙަމަލާގެ  2021މެއި  6

ހިނގަމުން ދިޔައީ، އެކަމަށް ޤާނޫނުތަކުގައި ކަނަޑއެޅިފައިވާ މުއްދަތުތަކުގެ ތެރޭގައި، މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤާއި ދައުވާ ކުރުމުގެ ކަންތައް 

ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅައިފައި އޮތް އުޞޫލުތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ. ހެކި ހޯދުމާއި، ހެކި ވަޒަންކުރުމާއި، ކޯޓަށް ދައުވާ ހުށަހަޅަްނ 

ހުންގެ ަތޙްޤީޤު ޓީމުތަކާއި، ޕްރޮސިކިއުަޓރުންގެ ޓީމާ އެއްކޮށް މަސައްަކތް ތައްޔާރުކުރުމާއި، މިހުރިހާ ކަމެއް ހިނގައިދިޔައީ، ފުލު 

މީހަކު، ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިމެ ފުލުހުްނނާ އެއްކޮްށ  2ކޮށްގެންނެވެ. މިމައްސަލައަށް ޚާްއޞަ ކޮށްފައިވާ ޕްރޮސިކިއުޓަރުންގެ ތެރެއިން 

ރާއްޖެއިންާނއި  ،ުރމުގެ މަރްޙަލާގައި، މައްސަލައަށް ބޭނުންވާ ވަަރށްމަސައްކަތް ކޮށްފައިވެއެވެ. އޭގެ ފަހުން، މައްސަލަ ދިރާސާ ކު

އި، ރާއްޖެއިން ބޭރުން ލިބެން ހުރި ަވޞީލަތްތައް ފުރިހަމައަށް ޭބނުންޮކށްފައިވާނެއެވެ. އެގޮތުން، ޔުނަިއޓެޑް ސްޓޭޓްސް އޮފް އެމެރިކާއާ

ފަންނީ އެހީތެރިކަން މިަމސައްކަތަށް އަބަދުވެސް ލިބެުމްނ  އިނގިރޭސި ވިލާތާއި، އޮސްޓްރޭލިޔާއާއި، އެހެނިހެން ޤައުމުަތކުގެ

 ގޮސްފައިވެއެވެ. ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައިވެސް ހޯދާނަމެވެ. 

 

ޗަްށ މިޙަމަލާ ދިނުމުގައި އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވި މީހަކު، ތަޙްޤީޤުއާއި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި އިޢުތިރާފު ވެފައިވެއެވެ. އޭނާގެ މައް

ޙުކުމް މިހާރު އެގެންދަނީ ތަންފީޒުކުރަމުންނެވެ. ޭއނާގެ އިޢުތިރާފާއި ހެކިތަކުން ފެންނަން ހުރި ކަންކަމާ ދިމާވެއެވެ. ހުކުމްކޮށް، އެ

 އޭނާގެ އިޢުތިރާފަކީ އެއްވެސް މަޖުބޫރުކަމެއް ނެތި ވެފައިވާ އިޢުތިރާފެއްކަން، ފުލުހުންނާ ވަކިްނ، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ކަށަވަރު 

ގެ ފަހުން، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުން ބާރު ލިބިގެން، ކޯޓުންވެސް އޮތީ އެކަން ކަށަވަރު ކުރައްވާފައެވެ. އޭނާ، ކުރެއްވިއެވެ. އޭ

ޝަރީޢަތުގެ މަރްޙަލާގައި އިޢުތިރާފުނުވިނަމަވެސް، އޭނާގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅި ދަޢުވާތަކަށް ބާރުދޭނެ ހެއްކާއި ޤަރީނާ ހުރީ ކޯޓަްށ 

 ހުށަހެޅިފައެވެ.

 

ހެކި ހުރެގެން ދަޢުވާކުރި އެހެން މީހުންގެ ބައިތަކުގައިވެސް، މިއޮފީހުން ހުށަހެޅި ދައުވާތަކަށް ބާރުލިޭބ  ،ސަލައިގައި ހިމެނޭކަމަށްމިމައް

ްކ އިޢުތިރާފު ބަޔާނުގެ އިތުރުން، ޑީ.އެން.އޭ އެވިޑެންސާއި، މާއްދީ ހެއްކާއި، ސައިންޓިފި، ކާފީ ހެކި ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ. ހެކީގެ ތެރޭގައި
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 ހެކިތަކާއި، ޚަބީރުންގެ ބަހާއި، އެނޫންވެސް ހެކިތައް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ. މިމައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތަކުގައި،

ޞަުތ ރުއެހެކިތައް ހުށަހެޅުމުން، އެހެކިތަކުގެ ހަރުދަނާކަމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަކީ، ކޯޓުތަކާ މަތިކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނީ ޒިންމާއެކެވެ. އެފު

 ކޯޓުތަކަށް ލިބިޭދންވާނެއެވެ. 

 

މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤާއި ދައުވާ ކުރުމުގެ ކަންކަން ބެއްލެވުމަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިްލ ، މިމައްސަލަ ހިނގައިދިޔައިރު

ގެންދެވީ، ތަޙްޤީޤާއި ދައުވާކުރުމުގެ ކަންކަން  އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ޢައްޔަން ކުރެއްވި ސްޕެޝަލް އެންވޯއީ ޢައްބާސް ފާއިޒު

ތަޙްޤީޤާިއ  ހިނގަނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބެސްްޓޕްރެކްޓިސްއާ އެއްގޮތަށްކަން ކަށަވަރު ކުރެއްވުމަށް، އެކަންކަން ގާތުން ބައްލަވަމުްނނެވެ.

 ށް، އެމަނިުކފާނުްނ އޮތީ ވިދާޅުވެފައެވެ.ދައުވާކުރުމުގެ މަރްޙަލާތަކުގައި އެމަނިކުފާނުންގެ ކަްނބޮޑުވުމެއް މިވަގުތު ނެތްކަމަ

 

 ޓެރަރިޒަމްގެ ޤާނޫނަށް އެންމެ ފަހުން ގެނެވުނު ބަދަލުތައް ނިޔާކުރާގޮތުން، ޓެރަރިޒަމްގެ މައްސަލައެއްގައި، ހާދިސާ ހިނގިފަހުންވެސް

އްގެ މައްޗަށް ދައުވާއެއް ކުރެވިފައި ނެތުމަކީ، ހެކި ލިބިއްޖެނަމަ، އެމައްސަލައެއްގައި ދަޢުވާ ކުރުމަކަށް ހުރަހެއް ނެތެވެ. މިހާރު ވަކި މީހެ

 އޭނާގެ މައްޗަށް ފަހުން ލިބޭ ހެއްކެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ނުކުރޭނެކަމުގެ ޙުއްޖަތެއް ނޫނެވެ. ވީމާ، މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރު 

ޤުތަކުްނ ހެކި ލިބޭ ބައެއްގެ މައްޗަށް ިލބޭ ކުރެވުނު، ނުވަތަ ހައްޔަރު ނުުކރި ނަމަވެސް، އެމައްސަލައިގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ތަޙްޤީ

 ހެކިތަކެއްގެ މައްޗަށް ބަލައި، ދަުއވާ ކުރުމާމެދު މިއޮފީހުން ގޮތެއް ނިންމާނަމެވެ. 
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