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ކްރިމިނަލްކޯޓް
މާލެ،

ދިވެހިރާއްޖެ

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު813/Cr-C/2014 :
ޙުކުމް:
ގ
މ ެ
ކކުރު ު
ދެންފަހެ ،މާލެ  /ހ.ފޭދޫގެ ޙުސައިން ޝިޔާޒްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުޅަ ކެނެބިސް ޓްރެފި ް
ކުށުގެ މިދަޢުވާ ޝަރީޢަތުން ބެލިބެލުމުން ،ޙުސައިން ޝިޔާޒް 17 ،ޖުލައި  2014ދުވަހު 18:22 ،ހާއިރު ،އިންޑިއާގެ
ށ
ސ ް
ކމަށް ޕޮލިސް އިންޓެލިޖެން ަ
ކރާ ަ
ރއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކޮށް އެތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ު
ހ ާ
ރައްޔިތަކާ ގުޅިގެން ،ދިވެ ި
ލއި
ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ،ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން މީނާ ދިރިއުޅޭ ހ.ފޭދޫގެ  06ވަނަ ފަންގިފިލާ ފުލުހުން ބަ ަ
ރކޮށްފަ ި
ފާސްކު ި
އ
ރއުޅޭ އެޕާރޓްމަންޓްގެ ބަދިގެއާއި ދިމާލުން ބޭރު ބެލްކަނީގައި ހަ ު
ރއިރު 06 ،ވަނަ ފަންގިފިލާގައި މީނާ ދި ި
ހުރި އެއަރ ޮ
ރ
ބ ު
ކންޑިޝަނާއި ،ފާރާއި ދޭތެރޭގައި އޮތް ރަތްކުލައިގެ ކޮތަޅެއްގެ ތެރެއިން ފެނުނު މަސްތުވާތަކެތި ހުރި ރަ ަ
ގ
މ އެއެޕާރޓްމަންޓްގެ ތެރެއިން ނިކުމެވޭ ގޮތަށް އިން ޓެރަސްގައި ހުރި ކުޑަ ގުދަނެއްގައި ހުރި ބާސްކެޓެއް ެ
ގަނޑަކާއި ،ހަ ަ
ތެރެ ި
އން ފެނުނު  02ރިޒްލާ ބޮނޑިއާއި ،ހަމައެތަނުން ފެނުނު  02ކަޓަރު ތިލައާއި ،ހަމައެތަނުން ފެނުނު ބިޑިއަކާއި،
ހަމައެތަނުން ފެނުނު ފިލާގަނޑެއްގައި މަސްތުވާތަކެތި ހު ި
ބހުން އެނގެން
ރކަން ،ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކިންގެ ހެކި ަ
ހރިކަމަށް އެތަކެތީގެ ތަޙުލީލު ރިޕޯޓުން
އޮންނާތީއާއި ،މިފެނުނު މަސްތުވާތަކެތީގައި  68.1098ގްރާމް ކެނެބިސް ު
ަ
އ ގުޅިގެން ހުރި ގުދަނުގެ ތެރެއިން ފެނުނު
އޅޭ ކޮޓަރިއާ ި
ދއްކާތީއާއި ،ހ.ފޭދޫގެ  06ވަނަ ފްލޯގައި ޙުސައިން ޝިޔާޒު ދިރި ު
ގ
ރވޭ އެއްޗެއް ހޭކިފައި ހުރި ފިލާގަނޑުން ނެގުނު ފިންގަރ ޕްރިންޓާއި ،ޙުސައިން ޝިޔާޒު ެ
ކކު ެ
ކމަށް ޝައް ު
މަސްތުވާތަކެތި ަ
ފިންގަރ ޕްރިންޓާ ދިމާވާކަން ،ފިންގަރ ޕްރިންޓް ކޮންޕެރިސަން ރިޕޯރޓުން އެނގެން އޮންނާތީ ،ހެކިންގެ ހެކިބަހުންނާއި،
ގުޅިފައިވާ ޤަރީނާތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،ކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ކުށުން ،މާލެ  /ހ.ފޭދޫގެ ޙުސައިން ޝިޔާޒު
ކމަށްވާތީ،
ށ ސާބިތުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު ަ
މށް ކަނޑައަޅައި ،މިއީ މިބާވަތުގެ ކުށެއް މީނާގެ މައްޗަށް ޝަރީޢަތަ ް
ޖކަ ަ
ކުށްވެރިވެއް ެ
މިކުށުގެ ޢުޤޫބާތެއްގެ ގޮތުން ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 17/2011މަސްތުވާތަކެ ް
އޗާއިބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ  106ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(
އާއި ޙަވާލާދީ ،އެމާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން މާލެ  /ހ.ފޭދޫގެ ޙުސައިން ޝިޔާޒު ޢުމުރަށް ޖަލަށްލުމާއެކު000،100/- ،ރ
މކޮށް ،މިފައިސާ މިއަދުން ފެށި ެ
އ
ގން ) 01އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގަ ި
)އެއްލައްކަ ރުފިޔާ( އިން ޖޫރިމަނާކުރުމަށް ޙުކު ް
މިކޯޓަށް )ކުރި ި
މނަލް ކޯޓަށް( ދެއްކުމަށް ޙުސައިން ޝިޔާޒަށް އަންގައި ،މިގޮތުގެ މަތިން ޙުކުމްކޮށް މިޤަޟިއްޔާ ނިންމީއެވެ.
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މިޤަޟިއްޔާ ބަލާ ނިޔާ ކަނޑައެޅީ
ޤާޟީ

