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Maldives Police Service

މާލެ

Malé

ދިވެހިރާއްޖެ

Republic of Maldives

ނަންބަރުPMC/2018/08 :

ނޫސްބަޔާން
ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެދިފައިވާ ސަރުކާރު ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ވައްޓާލުމަށް މަސައްކަތްކުރި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ
ފަރާތްތައް ކަމުގައިވާ މއ .ކިނބިގަސްދޮށުގެ ،އަލްއުސްތާޛް މަޢުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އާއި ސ .މީދޫ ،އަލިވާގެ ،އަލްއުސްތާޛް
ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު އާއި ގ .ރެހެންދި ފްލެޓް ،އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ޙަމީދު މުހައްމަދު އާއި ދަފްތަރު ނަންބަރު  ،2571ޙަސަން ސަޢީދު
ޙުސައިންގެ އިތުރުން  4މީހަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.
މި ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން ތަޙުޤީޤަށް ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މ .މާފަންނުވިލާ ،އިބްރާހިމް ސިޔާދު ޤާސިމް އާއި ސ .ހުޅުދޫ ،ކާމިނީގެ،
ފާޠިމަތު ނާޞިރާ އާއި މއ .ކިނިބިގަސްދޮށުގެ ،އަޙްމަދު ފާރިޝް މަޢުމޫން އާއި މ .ބެރިއަންފަރު ،ޢަބްދުﷲ ސިނާންއެވެ.
ހަމައެއާއެކު މިމައްސަލައިގެ ތުޙުމަތުގައި ގއ .ގެނަމަފުށި ،އޯކިޑްމާގެ ،އަޙްމަދު އިލްޙާމް އަޙްމަދު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ
ވާހަކަ ދަންނަވެމެވެ.
މި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤަށް  30ފަރާތަކާ ސުވާލުކޮށްފައިވާއިރު  15ތަނެއްވަނީ ބަލައިފާސްކޮށްފައެވެ .އަދި މި މައްސަލައިގައި
ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ދަފްތަރު ނަންބަރު  ،2571ޙަސަން ސަޢީދު ޙުސައިން ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތްތަކަށް ނުފޫޒު
ފޯރުވުމާއި ރިޝްވަތުގެ ފައިސާ ދިނުމުގެ އިތުރުން ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި ހޯދާފައިވާ ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން މަންފާ ހޯދާފައިވާކަމުގެ
ކިތާބީހެކި ލިބިފައިވާކަމަށް ދަންނަވެމެވެ.
މީގެއިތުރުން ގ .ރެހެންދި ފްލެޓް ،އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދަށް ނިސްބަތްވާ ދަބަހަކުން  215,000ޔޫ.އެސް ޑޮލަރާއި
 150,000ދިވެހި ރުފިޔާ ފެނިފައިވެއެވެ .ހަމައެއާއެކު އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދުގެ އާޢިލާއަށް ތަފާތު އެކިގޮތްގޮތުން،
މއ.ކިނބިގަސްދޮށުގެ ،އަލްއުސްތާޛް މަޢުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އެހީތެރިވެދެމުން އަންނަކަން ތަޙްޤީޤަށް ޔަޤީން ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ
ދަންނަވަމެވެ .އަދި އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު ރިޝްވަތުގެ ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން ފުލެޓެއް ގަނެފައިވާކަމުގެ ކިތާބީހެއްކާއި،
އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދުގެ އާޢިލާއަށް ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރި ހިންގަމުން އަންނަ ބޮޑު ކުންފުންޏަކުން  2.4މިލިއަން
ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު ގެ އެހީއެއް ލޯނެއްގެ ގޮތުގައި ދީފައިވާކަން ޔަޤީން ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަވެސް ދަންނަވަމެވެ.

އިމަޖެންސީEmergency: 119 :

ފެކްސްFax: (+960) 3313281 :

އީމެއިލްE-Mail: admin@police.gov.mv:

ވެބްސައިޓް Website: www.police.gov.mv

ފޯންTel: (+960) 3322112 :

މީގެއިތުރުން މ.އެންދެރިމާގެއިން ސިއްރުން ނެރެގެން ގެންދިޔަ ކަޅުފޮއްޓެއްގެ ތެރެއިން ،މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ބޭނުންވާ އެކިއެކި
ހެއްކާއި މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާއިރު ،މި ކަޅު ފޮށީގެ ތެރެއިން ،ފަނޑިޔާރުންނަށް ކަނޑައެޅިގެން ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް އަޙްމަދު ފާރިސް
މައުމޫން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ކިތާބީހެކި ލިބިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ .މި ކަޅުފޮށި ފެނިފައިވަނީ އެންދެރިމާގެއާއި އަދި
އަލްއުސްތާޛް މަޢުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ އަރިހުގައި މަސައްކަތްކުރާ ،މިހާރު ފުލުހުންގެ ހައްޔަރުގައި ހުރި ނަޖުމާގެ ގެއިންކަންވެސް
ފާހަގަކުރަމެވެ .މިމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤުގައި ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތައް ،ރާއްޖެއިން ބޭރުން އަގު ބޮޑެތި ފުލެޓްފަދަ ތަންތަން
ގަނެފައިވާކަން ޔަޤީން ކުރެވޭ ކިތާބީހެކި ލިބިފައިވާކަމަށްވެސް ދަންނަވަމަވެ.
މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މި ކަންކަމުގެ ޙަޤީޤަތް އޮޅޭގޮތަށް

މީޑިއާގެ ވަޞީލަތްތަކުގައާއި މީސް މީޑިއާގެ އެކި

ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން މަޢުލޫމާތު ނުފެތުރުމަށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އިލްތިމާސްކުރަމެވެ .އަދި މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް
ފަރާތަކަށް އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ފުލުހުންނާ ހިއްސާ ކުރުމަށް ދަންނަވަމަވެ .ހަމައެއާއެކު
މިމައްސަލާގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ،ފަރާތުން މި މައްސަލައާ ގުޅޭ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުވަތަ މުދަލެއް ނަމަވެސް ފޮރުވުމަށް
ދީފައިވާކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭނަމަ އެއެއްޗެއް ނުވަތަ އެ މުދަލެއް ފުލުހުންނާ ޙަވާލުކުރުމަށްވެސް މި ފުރުޞަތުގައި ދަންނަވަމެވެ.

_____________________________
 25ޖުމާދަލްޢޫލާ 1439
 11ފެބްރުއަރީ 2018

އިމަޖެންސީEmergency: 119 :

ފެކްސްFax: (+960) 3313281 :

އީމެއިލްE-Mail: admin@police.gov.mv:

ވެބްސައިޓް Website: www.police.gov.mv

ފޯންTel: (+960) 3322112 :

