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ގ
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މޖައްމެލްގެ މައްޗަށް ކުޅަަ ،
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ގ
ކޅުން ފެށިގެން  2016ވަނަ އަހަރު ެ
މިދަޢުވާ ޝަރީޢަތުން ބެލިބެލުމުން ،މުޖައްމެލް 2016 ،ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗު މަހުގެ ފަހު ޮ
މށްޓަކައި އެގެއަށްގޮސް އުޅުމުގެތެރޭގައި އެގޭ ޙުސައިން
އޭޕްރީލް  11ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ،ގ.ޗާންދަނީމާގެ ފޮޅާ ސާފުކުރު ަ
ޅ ކޮޓަރިން ) 02ދޭއް( އަތުގައި އަޅާ އުޅާ )ސިލްވަރ ޕްލޭޓް ،ޕާރލްސް ޖަހާފައި( އާއި) 01 ،އެކެއް( އަތުގައި
ޝުޖާޢު ދިރިއު ޭ
އަޅާ އުޅައާއި) 09 ،ނުވައެއް( ގޯލްޑް ޕްލޭޓް އަތުގައި އަޅާ އުޅައާއި) 01 ،އެކެއް( މިނާފުށްޖެހި ހުދުކުލައިގެ އަތުގައި އަޅާ
އުޅައާއި) 03 ،ތިނެއް( ސިލްވަރ އަނގޮޓިއާއި) 04 ،ހަތަރެއް( ވައިޓް ގޯލްޑް އަނގޮޓިއާއި) 08 ،އަށެއް( ސިލްވަރ ޕްލޭޓް
އަނގޮޓިއާއި) 06 ،ހައެއް( ރަން އަނގޮޓިއާއި) 10 ،ދިހައެއް( ކަރުގައި އަޅާ ފަށާއި) 01 ،އެކެއް( ކަރުގައި އަޅާ ރިހި ފަށާއި،
) 01އެކެއް( ރިހި ފުލާއި) 03 ،ތިނެއް( ސިލްވަރ ޕްލޭޓް ފަށާއި ،ފުލާއި ،ގޯލްޑް ޕްލޭޓް ) 03ތިނެއް( ފަށާއި) 01 ،އެކެއް(
ހ ަ
ދއްޗާއި) 01 ،އެކެއް( ގޮފިކޮޅާއި ،ޓައިޓަން ބްރޭންޑުގެ އަންހެން އަތުކުރީ
ކެވެލިކޮޅާއި) 04 ،ހަތަރެއް( ބުރުގާގައި ޖަ ާ
ގަޑިއަކާއި ،ސްވިސްޓަރ ބްރޭންޑުގެ އަންހެން އަތުކުރީ ގަޑިއަކާއި ،އޮމެކްސް ބްރޭންޑުގެ އަތުކުރީ ގަޑިއަކާއި ،ވައިޓް ގޯލްޑް 04
ކންފަތުގައި ލާ މުދިއާއި) 01 ،އެކެއް( ވައިޓް ގޯލްޑް ފަށާއި04 ،
ޓ ގޯލްޑް ) 01އެކެއް( ޖޯޑު ަ
ވލިކޮޅާއި ،ވައި ް
)ހަތަރެއް( ކެ ެ
ސ
)ހަތަރެއް( ރަންފަށު ފުލާއި) 02 ،ދޭއް( ޖޯޑު ރަން ކަންފަތުގައިލާ މުދިއާއި) 01 ،އެކެއް( ކަންފަތުގައިލާ މުދިއާއި ،ފިލިޕް ް
ޔނައިޓަޑް ބްރޭންޑުގެ ) 100އެމް.އެލް( ސެންޓުފުޅިއަކާއި ،ޖަގުއަރ ބްރޭންޑުގެ
ބްރޭންޑުގެ  08ޖީ.ބީ ޕެންޑްރައިވްއަކާއި ،ބި ު
ސންޓު ފުޅިއަކާއި،
) 100އެމް.އެލް( ގެ ) 02ދޭއް( ސެންޓު ފުޅިއާއި ،ވީސަން ބްރޭންޑުގެ ސެންޓު ފުޅިއަކާއި ،ކުޑަކުދިންގެ ެ
އަވި އައިނަކާއި) 80/- ،އަށްޑިހަ( ތައިލޭންޑް ބާރތާއި) 1000/- ،އެއްހާސް( ބްރެޒީލިއަން ރިޔާލާއި) 02/- ،ދޭއް( ސިންގަޕޯރ
ނޑުގެ ) 01އެކެއް( ކުޑަ ވޮލެޓާއި،
ޑޮލަރާއި) 05/- ،ފަހެއް( ޗައިނާ ޔުއާންއާއި ،އަލްބެޑޯ ބްރޭންޑުގެ ވޮލެޓަކާއި ،ޕެރިސް ބްރޭ ް
އެވޮލެޓު ތެރޭގައި އޮތް ސިލްވަރ ޕްލޭޓް ފަށަކާއި ،ކުޑަ ދަބަ ަ
ހކާއި ،ސްމިގްލް ބްރޭންޑުގެ ގަލިޓާ ގަލަން ސެޓަކާއި ،ޕަވާރސް
ޅކުލައިގެ މެންސް ސްޓޫޑިއޯ ގަމީހެއް ވަގަށްނަގާފައިވާކަމަށް ބުނެ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުގައާއި
ކ ު
ބްރޭންޑުގެ ފައިވާނަކާއިަ ،
ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި މުޖައްމެލް ކުށަށް އިޢުތިރާފުވެފައިވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 09/2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް
ކށުން މުޖައްމެލް
ޢުޤޫބާތުގެ( ގެ  211ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  01ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ވައްކަން ކުރުމުގެ ު
މށް ކަނޑައަޅައި ،މިކުށުގެ ޢުޤޫބާތެއްގެ ގޮތުން މިޤާނޫނުގެ  210ވަނަ މާއްދާގެ
ޖކަ ަ
ކުށްވެރިވެއް ެ

)ށ( ގެ  02ވަނަ

ނަންބަރާއި ،މިޤާނޫނުގެ
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 1106ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާއި،

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 9/2014ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތު( އަށް އެއްވަނަ އިސްލާހް ގެނައުމުގެ

ޤާނޫނުގެ  63ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މުޖައްމެލް ) 01އެކެއް( އަހަރާއި ) 12ބާރަ( ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށް
މިޤަޟިއްޔާ ނިންމީމެވެ.
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