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ޙުކުމް:

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު148/Cr-C/2015 :
ދެންފަހެ ،ދައުލަތުން މާލެ  /ހ.ބްރެޑްލީ އަހުޒާމް ނަޢީމްއާއި ،މާލެ  /ގ.ތަބުރުގެ މުޙައްމަދު ބިޝާރު އިސްމާޢީލްގެ މައްޗަށް ކުޅަ

ޓރެފިކްކުރުމުގެ ކުށުގެ މިދަޢުވާ ޝަރީޢަތުން ބެލުމުން 28 ،އޯގަސްޓް  2013ދުވަހު  09:30އެހައިކަށްހައިއިރު ،މިމީހުންގެ ތެރެއިން
ކެނެބިސް ް

ި
އސްމާޢީލު ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޑުރަގު
މުޙައްމަދު ބިޝާރު
ާރ އިސްމާޢީލު ގިނަ
އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުމާގުޅިގެން މުޙައްމަދު ބިޝާރު އިސްމާޢީލު އަތުލައި ގަތުމަށްޓަކައި ހިންގުނު އޮޕަރޭޝަނުގައި މުޙައްމަދު ބިޝ ު
ޢަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި އަހުޒާމް ނަޢީމްއާ ޙަވާލުކުރަންދާކަމުގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވަނިކޮށް ،މިދުވަހުގެ  21:18އެހައިކަށްހައިއިރު،

މދު ބިޝާރު އިސްމާޢީލު މަޑުކޮށްގެން ހުއްޓާ އަހުޒާމް ނަޢީމް ،އިތުރު
ސައްޔިދުކިލެގެފާނުމަގުގައި ހުންނަ އޭ.ޖޭ އެމްޕޯރިއަމް ފިހާރަކައިރީގައި މުޙައް ަ

މީހަކާއެކު އެތަނަށް ގޮސް އެތަނުގައި މަޑުކުރިވަގުތު މުޙައްމަދު ބިޝާރު އިސްމާޢީލު ،އަހުޒާމް ނަޢީމްއާ ކޮތަޅެއް ޙަވާލުކުރިކަމާއި ،މިކޮތަޅު އަހުޒާމް

ކން ސާބިތުވާތީއާއި ،މުޙައްމަދު ބިޝާރު އިސްމާޢީލު ،އަހުޒާމް
ނަޢީމްގެ ހިޔާޒަތުގެ ދަށުން ފެނިފައިވާކަން ހެކިންގެ ހެކިބަހުންނާއި ގުޅިފައިވާ ޤަރީނާތަ ު

ނަޢީމްއާ ޙަވާލުކުރި ކޮތަޅުގެ ތެރެއިން ފެނުނު ) 04ހަތަރެއް( ފިލްމްހުސްކުރި ދަޅުގައި  126.6282ގުރާމް ކެނަބިސް ހުރިކަމަށް އެތަކެތީގެ ތަޙުލީލު

ކތީ ،ކެނެބިސް ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ކުށުން މުޙައްމަދު ބިޝާރު އިސްމާޢީލްއާއި އަހުޒާމް ނަޢީމް ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މިކުށުގެ
ރިޕޯޓުން ދައް ާ
އޗާބެހޭ ޤާނޫނު(ގެ  108ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(އާ ޙަވާލާދީ ،އެމާއްދާގެ )ނ(ގެ ދަށުން ،މާލެ
ޢުޤޫބާތެއްގެ ގޮތުން ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 17/2011މަސްތުވާތަކެ ް

މއެކު 100،000/-ރ )އެއްލައްކަ ރުފިޔާ( އިން
 /ހ.ބްރެޑްލީ އަހުޒާމް ނަޢީމްއާއި ،މާލެ  /ގ.ތަބުރުގެ މުޙައްމަދު ބިޝާރު އިސްމާޢީލު ޢުމުރަށް ޖަލަށްލު ާ

ޖޫރިމަނާކުރުމަށް ޙުކުމްކޮށް ،މިފައިސާ މިއަދު ) 29ޖޫން (2016ން ފެށިގެން ) 01އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިކޯޓަށް )ކް ި
ރމިނަލް ކޯޓަށް( ދައްކާ
ޚަލާޞްކުރުމަށް މުޙައްމަދު ބިޝާރު އިސްމާޢީލްއާއި އަހުޒާމް ނަޢީމުއަށް އަންގައި ،މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން އަހުޒާމް ނަޢީމްގެ ހަށިގަނޑު ފުލުހުން ބަލައި

ފާސްކުރަމުން ދަނިކޮށް ،އަހުޒާމް ނަޢީމް ލައިގެންހުރި ޖީންސްގެ ކަނާތްފަރާތު ފަހަތު ޖީބުން ފެނުނު 52385/-ރ) .ފަންސާސް ދެހާސް ތިންސަތޭކަ

އަށްޑިހަ ފަސްރުފިޔާ(އާއި ،ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ،މުޙައްމަދު ބިޝާރު އިސްމާޢީލު ދިރިއުޅޭ ގ.ތަބުރުގެ ފުލުހުން ބަލައި ފާސްކުރިއިރު ،މުޙައްމަދު ބިޝާރު
ތރީސްހާސް ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ( އާއި) USD66333 ،ފަސްދޮޅަސް ހަހާސް
އިސްމާޢީލް ދިރިއުޅޭ ކޮޓަރިން ފެނުނު 1030500/-ރ )އެއްމިލިއަން ި
ތިންސަތޭކަ ތިރީސް ތިން ޔޫއެސް ޑޮލަރު( އާއި) 300 ،ތިންސަތޭކަ ޔޫރޯ( އާއި) SG200 ،ދުއިސައްތަ ސިންގަޕޯރ ޑޮލަރު(އަކީ ކޮން ގޮތަކުން ލިބުނު
ޝރު އިސްމާޢީލްއަށް ބުނެދެވިފައިނުވާތީ ،މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 17/2011މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ
ފައިސާއެއްކަން އަހުޒާމު ނަޢީމްއާއި ،މުޙައްމަދު ބި ާ

ޤާނޫނު(ގެ  160ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން އަހުޒާމް ނަޢީމްއާއި ،މުޙައްމަދު ބިޝާރު އިސްމާޢީލު މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކޮށްގެން ހޯދާފައި ާ
ވ

ފައިސާކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މިފައިސާ ދައުލަތަށް ނެގުމަށް އަމުރުކޮށް ،މިޤަޟިއްޔާ ނިންމީމެވެ.

 29ޖޫން 2016
މިޤަޟިއްޔާ ބަލައި ނިޔާކަނޑައެޅީ
ޤާޟީ

ހވީރީހިނގުން  ، 20210ފޯން 3332633 :ފެކްސް 3344086 :ވެބްސައިޓްwww.criminalcourt.gov.mv :
ކްރިމިނަލް ކޯޓު ަ ،

