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ކުރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،

ދިވެހިރާއްޖެ

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު368/Cr-C/2017:
 ޙުކުމް:
ދެންފަހެ ،ޏ.ފުވައްމުލައް  /ހާގޯގެ ޢަލީ އަޙްމަދުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުޅަ ،އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ

މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތުގައި ބާރު ހިންގުމުގެ ކުށުގެ މިދަޢުވާ ޝަރީޢަތުން ބެލި ބެލުމުން ،ޢަލީ އަޙްމަދު  04އޮގަސްޓް
2016

ދުވަހު،

00:00

އެހައިކަށްހާއިރު،

ބަނގުލަދޭޝްގެ

ކމަށްވާ
ރައްޔިތެއް ަ

ރ
ކަބީ ު

އަޙްމަދުގެ

ޅކުލައިގެ
ކަ ު

އާރު.އެމް 944 -މޮޑެލްގެ ނޮކިޔާ ފޯނު )އައި.އެމް.އީ.އައިނަންބަރު(8/497355/06/355754,355754/06/497354/1 :
އާއި ބަނގުލަދޭޝްގެ ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ ސޯފިޤްގެ ވޮލްޓަން ބްރޭންޑުގެ ކަޅުކުލައިގެ ފޯނު )އައި.އެމް.އީ.އައި ނަންބަރު
 (357650068222505 / 3576500682222497އާއި ސޯފިޤްގެ ބްލޫޓޫތު ހެޑްސެޓެއް )ރަތް އަދި ހުދު ކުލަ(
ފލުހުންނަށް
ޕޓްރޯލް ކުރަމުންދިޔަ ު
އކަށްހާއިރު ،ކ.ތިލަފުށި ެ
ގެއްލިފައިވަނިކޮށް 04 ،އޮގަސްޓް  2016ދުވަހު 01:15 ،އެހަ ި
ހރިގޮތުން ވައްކަން ކޮށްގެން ދާކަމަށް ތުހުމަތު
އރިން މީނާ ފެނުނުއިރު ،މީނާގެ ޢަމަލުތައް ު
ކ.ތިލަފުށި އެމް.އާރު.ޑީ.ސީ ކަ ި
ކުރެވިގެން ،މީނާ ހުއްޓުވައި ބަލައިފާސްކުރި ި
ތ ދެޖީބުން ކަބީރު އަޙްމަދުގެ
އރު ،މީނާ ލައިގެން ހުރި ޖިންސްގެ ކުރިމަ ީ
ބހުގެ ތެރެއިން ސޯފިޤްގެ ބްލޫޓޫތު
ރ.އެމް 944-މޮޑެލްގެ ނޮކިޔާ ފޯނު ފެނިފައިވާތީއާއި ،މީނާ ގެންގުޅުނު ދަ ަ
ޅކުލައިގެ އާ ު
ކަ ު
ހެޑްސެޓާއި މީނާ ލައިގެން ހުރި ޖިންސްގެ ފަހަތު ޖީބުން ސޯފިޤްގެ ވޮލްޓަން ބްރޭންޑްގެ ކަޅުކުލައިގެ ފޯނު ފެނިގެން މިތަކެތި
ގ
ދ ެ
ނަގައި މީނާއާ ސުވާލުކުރުމުން އެތަކެތި މީނާއަށް ލިބުނުގޮތެއް ބުނެދެވިފައިނުވާކަމަށްބުނެ ،ދައުލަތުން ޢަލީ ޢަޙްމަ ު
މައްޗަށް ކުޅަ ،މިދަޢުވާއަށް ޢަލީ އަޙްމަދު ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި އިޢުތިރާފުވެފައިވާތީ ،ޢަލީ އަޙްމަދުގެ އަމިއްލަ
އިޢްތިރާފުގެ މައްޗަށް ބަލައި ،މިކުށް މީނާގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 9/2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު(ގެ  211ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތުގައި ބާރު
ޖކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މިކުށުގެ ޢުޤޫބާތެއްގެ ގޮތުން ،ބުނެވިދިޔަ ާ
ޤނޫނުގެ 210
ހިންގުމުގެ ކުށުން ޢަލީ އަޙްމަދު ކުށްވެރިވެއް ެ
ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  5ވަނަ ނަންބަރާއި 1106 ،ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާއި 1002 ،ވަނަ މާ ް
އދާގެ )ހ( އަށް
ރިޢާޔަތްކޮށް ،އެޤާނޫނުގެ  1005ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން ،ޏ.ފުވައްމުލައް  /ހާގޯގެ ޢަލީ އަޙްމަދު 10800/-ރ.
)ދި ަ
ކމްކޮށް ،މިފައިސާ މިއަދުން ) 07އޮގަސްޓް  (2017ފެށިގެން 01
ރމަނާކުރުމަށް ޙު ު
ހހާސް އަށްސަތޭކަ( ރުފިޔާއިން ޖޫ ި
)އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިކޯޓަށް )ކްރިމިނަލް ކޯޓް( ދެއްކުމަށް ޢަލީ އަޙްމަދުއަށް އަންގައި މިގޮތުގެ މަތިން
ޤޟިއްޔާ ނިންމީއެވެ.
މކޮށް ،މި ަ
ޙުކު ް
ޟއްޔާ ބަލާ ނިޔާ ކަނޑައެޅީ
މިޤަ ި
ޤޟީ
ާ
ގސްޓް 2017
ތާރީޚް 07 :އޮ ަ
ގން  ، 20210ފޯން 3332633 :ފެކްސް 3344086 :ވެބްސައިޓްwww.criminalcourt.gov.mv :
ހވީރީހިނ ު
މނަލް ކޯޓު ަ ،
ކްރި ި

