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ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު230/Cr-C/2016 :

ޙުކުމް:

ދެންފަހެ ،ދައުލަތުން ސ.ފޭދޫ  /ބުލްބުލްގެ އަޙްމަދު ތިހާމްއާއި ،މާލެ  /މއ.ކުރިކީލަގެ އަޙްމަދު
ކރުމަށް
ޢދުލު އިންސާފު ޤާއިމު ު
މއްޗަށް ކުޅަ ަ
ލ  /މމޚ.ދަފްތަރު  617މޫސާ ޒަމީރުގެ ަ
ފަޔާޟް ޢަލީ ރިޟާއާއި ،މާ ެ
ހުރަސްއެޅުންގެ ކުށުގެ މިދަޢުވާ ޝަރީޢަތުން ބެލިބެލުމުން ،އަޙްމަދު ތިހާމްއާއި ،އަޙްމަދު ފަޔާޟް ޢަލީ ރިޟާއާއި ،މޫސާ
ޔސީ ލޯންޗުކޮޅު "ފިނިފެންމާ" މާލޭގެ ޢިއްޒުއްދީން
ޒަމީރު 28 ،ސެޕްޓެމްބަރ  2015ވަނަ ދުވަހުގެ  08:00ހާއިރު ،ރި ާ
ފާލަމާ ގާތްކުރި ވަގުތު ލޯންޗުކޮޅުގެ ތެރެއިން އެއްޗެއް ގޮވައި ،ލޯންޗުކޮޅުން ދަތުރު ު
ށ
ތކަށް އަނިޔާވެ ،ލޯންޗުކޮޅަ ް
ކރި ފަރާތް ަ
ސރަޙައްދަށް ގޮސް ،އެތަނުގައި
ގެއްލުންވި ޙާދިސާއާއި ގުޅިގެން މިމީހުންގެ ތެރެއިން އަޙްމަދު ފަޔާޟް ޢަލީ ރިޟާ އެ ަ
ކތްތެރިވަމުންދިޔަ ސިފައިންގެ ބޭކަލުންނަށް އަމުރުމަޢުރޫފުހިންގައި އެތަން މީނާގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށަށް ގެނައުމަށްފަހު
ޙަރަ ާ
ރކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި އަޅާފައިނުވާތީއާއި ،އަޙްމަދު ފަޔާޟް
ކުށުގެ ވެށި ރައްކާތެ ި
ލ
ޢަލީ ރިޟާގެ އަމުރަށް މިމީހުންގެ ތެރެއިން އަޙްމަދު ތިހާމްއާއި ،މޫސާ ޒަމީރު ލޯންޗުކޮޅަށް އަރައި ،ކުށުގެ ވެށިން ސާމްޕަ ް
އށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ތަޙްޤީޤީ އިދާރާއެއްގެ މަޝްވަރާއާއި ބެލުމުގެ ދަށުން
ނަގާ ،އެތަކެތި ތަޙްލީލުކުރުމުގެ ގޮތުން ހުޅުލެ ަ
ނޫންކަމާއި މައްސަލައިގެ ހެކީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެއްޗެހި ކުށުގެ ވެށިން ނަގައިގެން ގެންގޮސްފައިވާކަން،
ހކިންގެ ހެކިބަހުންނާއި ،ޤަރީނާތަކުން ޝަރީއަތަށް ސާބިތުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014
ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ެ
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގެ  530ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  02ވަނަ ނަންބަރާ ޙަވާލާދީ ،އެމާއްދާގެ )ށ( ގެ
ކރުމަށް
ސ ޒަމީރު ،ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމު ު
ދަށުން އަޙްމަދު ފަޔާޟް ޢަލީ ރިޟާއާއި ،އަޙްމަދު ތިހާމްއާއި ،މޫ ާ
ރވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،އަޙްމަދު ފަޔާޟް ޢަލީ ރިޟާގެ މައްޗަށް މިސާބިތުވި ކުށުގެ
ހުރަސްއެޅުންގެ ކުށުން ކުށްވެ ި
ޢުޤޫބާތެއްގެ ގޮތުން ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 9/2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގެ  530ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ 02
ވަނަ ނަންބަރާއި ،މިމާއްދާގެ )ށ( އާއި ،މިޤާނޫނުގެ  1102ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ )(1ގެ ) (iiއާއި މިމާއްދާގެ )ށ( އާއި
ހަވާލާދީ ،މި ޤާނޫނުގެ  1002ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އަޙްމަދު ފަޔާޟް ޢަލީ ރިޟާ  02އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށް
ޤނޫނުގެ 530
ލުމަށާއި ،އަޙްމަދު ތިޙާމްއާއި ،މޫސާ ޒަމީރުގެ މައްޗަށް މިސާބިތުވި ކުށުގެ އުޤޫބާތެއްގެ ގޮތުން ބުނެވި ދިޔަ ާ
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  02ވަނަ ނަންބަރާއި ،މިމާއްދާގެ )ށ( އާއި ،މިޤާނޫނުގެ  1104ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ  03ވަނަ
އ ހަވާލާދީ ،މިޤާނޫނުގެ  1002ވަނަ މައްދާގެ ދަށުން
ނަންބަރާއި 1108 ،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި1109 ،ގެ )ހ(އާ ި
ގ
އ  24ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް މިމައްސަލަ ބެލި ޤާޟީންގެ މަޖިލީހު ެ
އަޙްމަދު ތިޙާމްއާއި ،މޫސާ ޒަމީރު 04 ،މަހާ ި
ޔ ނިންމީއެވެ.
އިއްތިފާގުން ކަނޑައަޅާ މިގޮތުގެ މަތިން ޙުކުމްކޮށް މިޤަޟިއް ާ
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