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ޙުކުމް:

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު689/Cr-C/2015 :

ޖނުއަރީ  2012ދުވަހުގެ  19:00އާއި
ދެންފަހެ ،ގދ.ގައްދޫ  /ދިލާވަރުގެ ޢަލީ ޝަމްޒޫންެ 27 ،
ޫ
ނޑްލްސްއާއި،
 20:00އާއި ދެމެދުގެ ވަގުތެއްގައި ގދ.ގައްދޫ "ޒަންބީލް" ފިހާރައިން ) 01އެކެއް( ކޭސް މަމީ
) 01އެކެއް( ކޭސް ޓޮމާޓޯ ޕޭސްޓްއާއި) 01 ،އެކެއް( ކޭސް މައިލޯ ޕެކެޓާއި 180 ،ގްރާމްގެ ) 03ތިނެއް( އަލްމުދިޝް
ކި ު
ރޕެކެޓާއި 18 ،ލީޓަރުގެ ) 01އެކެއް( ކުކިންގ އޮއިލް ހަމެއް ވަގަށްނަގާފައިވަނިކޮށް ،އެރޭގެ  22:00ހާއިރު ،ގދ.ގައްދޫ
ކމަށާއި ،ގދ.ގައްދޫ  /ޖުޕިޓަރ ޢަބްދުއްލަޠީފް ޢަލީގެ ގާތުން
ގއި މީނާ ހުރި ަ
"މީރިޔާ" ފިހާރައަށް ދިޔައިރު އެފިހާރަ ކައިރީ ަ
ޓޮމާޓޯ ކޭހެއް ގަންނާނަންތޯ އަހައިދިނުމަށް މީނާ އެދުނުކަމަށް ،ގދ.ގައްދޫ  /ރުވާމާގެ އަޙްމަދު ޒުބްނާން ބުނާތީއާއި،
ށ
 28ޖެނުއަރީ  2012ދުވަހު  19:30ހާއިރު ،މީނާ ގުޅާފައި ވިއްކާ  18ލީޓަރުގެ ކުކިންގ އޮއިލް ހަމެއް ހުރިކަމަ ް
ކކިންގ އޮއިލް ހަމެއް ހިފައިގެން ގޮސް ވިއްކިކަމަށާއި ،އެހަމުގެ ބޭރުގައި
އ ފަހުން މީނާ ު
ބުނިކަމަށާއި ،އޭގެ ކުޑައިރުކޮޅެ ް
މގުމަތިން ދިމާވެގެން
އރުަ ،
ވހު  20:30ހާ ި
ގދ.ގައްދޫ "މީރިޔާ" މިހެން ލިޔެފައި އޮތްކަމަށާއި 29 ،ޖެނުއަރީ  2012ދު ަ
ހކާއި ،ނޫޑްލްސް ކޭހެއް ހުރިކަމަށާއި ،އެތަކެތި ގަންނާނަންތޯ މީނާ އެހުމުން އެއީ
ހކާއި ،ޓޮމާޓޯ ކޭ ަ
ވިއްކާ މައިލޯ ޕެކެޓް ކޭ ަ
ރ ޭ
މީނާ ވަގަށްނަގާފައިވާ ތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކު ެ
ރންގެ ޢާބިދާ
ވތީ ،ގަންނަން ބޭނުން ނުވާކަމަށް ބުނިކަމަށް ގދ.ގައްދޫ  /ގް ި
ޢަލީ ބުނާތީއާއި ،ގދ.ގައްދޫ "ޒަންބީލް" ފިހާރައަށް ގެންނަ ތަކެތީގައި ލިޔެފައި އޮންނާނީ ގދ.ގައްދޫ "މީރިޔާ" ކަމަށް
ކން އޮއިލް
ގދ.ގައްދޫ  /ޖުޕިޓަރ ޢަބްދުއްލަޠީފްއާއި ،ގދ.ގައްދޫ  /ވަށްބެރުގެ ޢަލީ ޞާބިރު ބުނާތީ ،މީނާ ވިއްކާފައިވާ ކު ި
ހަމާއި ،ވިއްކަ ް
ހކީ "ޒަންބީލް" ފިހާރައިން ވަގަށް
ނ އުޅުނު މައިލޯ ޕެކެޓް ކޭހާއި ،ޓޮމާޓޯ ޕޭސްޓް ކޭހާއި ،ނޫޑްލްސް ކޭ ަ
ކރުމުގެ ކުށުގެ މިދަޢުވާ
ނަގާފައިވާ ތަކެތިކަމަށް ބެލެވޭތީކަމަށް ބުނެ ދައުލަތުން ޢަލީ ޝަމްޒޫންގެ މައްޗަށް ކުޅަ ވައްކަން ު
ޝަރީޢަތުން ބެލިބެލުމުން ،ދައުލަތުގެ މިދަޢުވާގައި ބުނެފައިވާ

ވައްކަމުގެ

ޢަމަލު ޢަލީ ޝަމްޒޫން ހިންގާފައިވާކަން،

ހރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު(
ޤނޫނު ނަންބަރު ) 10/68ދިވެ ި
ދައުލަތުންހުށަހެޅި ހެކިންގެ ހެކިބަހުން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާތީާ ،
ގެ  131ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ވައްކަން ު
ކރުމުގެ ކުށުން ގދ.ގައްދޫ  /ދިލާވަރުގެ ޢަލީ ޝަމްޒޫން
މށް ކަނޑައަޅައި ،މިކުށުގެ ޢުޤޫބާތެއްގެ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  59ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް
ޖކަ ަ
ކުށްވެރިވެއް ެ
ނނުލްޢުޤޫބާތު( ގެ  211ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  01ވަނަ
ޤނޫނު ނަންބަރު ) 9/2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާ ޫ
ރިޢާޔަތްކޮށްާ ،
ނަންބަރާއި 210 ،ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  05ވަނަ ނަންބަރާއި 1104 ،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  01ވަނަ ނަންބަރާއި،
މިމާއްދާގެ )ށ( އަށް ޙަވާލާދީ ،އެޤާނޫނުގެ  1002ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުންކަން ގދ.ގައްދޫ  /ދިލާވަރުގެ ޢަލީ ޝަމްޒޫން
) 03ތިނެއް( މަހާއި) 18 ،އަށާރަ( ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށް މިޤަޟިއްޔާ ނިންމީއެވެ.
 27އޭޕްރީލް 2016
މިޤަޟިއްޔާ ބަލާ ނިޔާ ކަނޑައެޅީ
ޤާޟީ

