ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު18/Q5C/2019:

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ

ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުދުބުރީ ރަތަފަދްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް

f

ރަތަފަދްދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ

ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ
ޤަޟިއްޔާ ދަދްބަރ18/Q5C/2019:

ރިޕޯޓް ދަދްބަރުQ5C/2019/23 :

ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތް :އެހެންމީހެއްގެ މުދަލެއް އެމީހަކަށް ނޭނގި ސިއްރުންނެގުން(ވައްކަންކުރުން)
މައްސަލަ އައިގޮތް :ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެނަންބަރު /1 :ކިޔު 963/2019/ދަޢުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމުން.

ހުފަހެޅުދު ތާރީޚް:

1439 K 11
 40ޖުލައި 6442

ދިމުދު ތާރީޚް:

1440 A 05
 04ސެޕްޓެންބަރު 2019

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް :
ނަން (އާންމުކޮށް ކިޔާނަމާއެކު)

ދާއިމީ އެޑްރެސް

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް

ޢުމުރު ދ.ރ.ކ ނަމްބަރ

ޕީޖީ އޮފީހުގެ ފަރާތުން
ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ އައްއުސްތާޛާ މަރިޔަމް ސުވައިދާ
ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ޝަމާމު

ދަޢުވާ ލިބޭފަރާތް :
ނަން (އާންމުކޮށް ކިޔާނަމާއެކު)

ދާއިމީ އެޑްރެސް

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް

ޣާނިމް މުފީދު

ގދ.ރަތަފަންދޫ/ދިލްޝާދުގެ

ގދ.ރަތަފަންދޫ/ދިލްޝާދުގެ

ޢުމުރު ދ.ރ.ކ ނަމްބަރ
91

A251244

ވަކީލު -:އަލްއުސްތާޛު ޖަޢުފަރު ރަޝީދު ()25/2004
ޝަޒުނީނު ސަޢީދު

ގދ.ރަތފަންދޫ/ރޯޒަރީ

ގދ.ރަތފަންދޫ/ރޯޒަރީ

32

A311922

ވަކީލު -:އަލްއުސްތާޛު ޖަޢުފަރު ރަޝީދު ()25/2004
ޝަމީމު ސަޢީދު

ގދ.ރަތފަންދޫ/ރޯޒަރީ

ގދ.ރަތފަންދޫ/ރޯޒަރީ

39

A339122

ވަކީލު -:އަލްއުސްތާޛު ޖަޢުފަރު ރަޝީދު ()25/2004

ދަޢުވާގެ ޚުލާސާ:
މި މައްސަލައަކީ  24މޭ  2019ދުވަހުގެ  1:40އެހައިކަންހައިރު މިރަށު/ސާމިސްޓޯރ ފިހާރައިގެ ދޮރު
ހަލާކުކޮށްލައިގެން އެ ފިހާރައަށް ޣާނިމް މުފީދު ( )A251244އާއި ،ޝަޒުނީނު ސަޢީދު ()A299178
އާއި ،ޝަމީމު ސަޢީދު ( )A251436އާއި ،އިތުރު ބަޔަކު ވަދެ އެފިހާރައިން 20900/-ރ (ވިހިހާސް
ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުދުބުރީ ރަތަފަދްދޫ މެޖިސްޓުރޭޓް ކޯޓް  /ރަތަފަދްދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ  /ފެކްސް ދަދްބަރ / 7504486 :ފޯދު ދަދްބަރ7504486 :

E-mail: gdh.rathafandhoo@judiciary.gov.mv
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ނުވަސަތޭކަ) ރުފިޔާ އާއި $412 ،ޔޫއެސް ޑޮލަރާއި 10 ،ޔޫރޯ އާއި 02 ،ސިނގިރޭޓް ކާޓޫން
ނަގާފައިވާތީ ޤާނޫނު ނަންބަރު( 09/2014 -:ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތު) ގެ  211ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރާ ޙަވާލާދީ އެޤާނޫނުގެ  210ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( )3ވަނަ ނަންބަރުގެ
ދަށުން ހުށަހަޅާފައިވާ "އެހެންމީހެއްގެ މުދަލެއް އެމީހަކަށް ނޭނގި ސިއްރުން ނެގުން (ވައްކަން ކުރުން)"
ގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއެވެ.
ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައް:
 .9މިއީ ،ޕުރޮސިކިއުޓާރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ދަޢުވާ ފޯމު ނަންބަރު /1ކިޔު 963/2019/ހުށަހަޅާފައިވާ
އެހެންމީހެއްގެ މުދަލެއް އެމީހަކަށް ނޭނގި ސިއްރުން ނެގުން (ވައްކަން ކުރުން) ގެ ދަޢުވާއާއި،
މީހެއްގެ މުދަލަށް ގެއްލުން ދިނުމުގެ ދަޢުވާއާއި ގުޅިގެން ބަލަން ހަމަޖެހިފައިވާ "އެހެންމީހެއްގެ
މުދަލެއް އެމީހަކަށް ނޭގި ސިއްރުން ނެގުން" ގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ބެލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޤަޟިއްޔާކަން.
 .3މައްސަލައިގެ ދަޢުވާ ފޯމާއި ،ލިޔެކިއުންތައް  08ޖުލައި  2019ވަނަ ދުވަހު މެއިލް މެދުވެރިކޮށް
ފޮނުވައި ،މި މައްސަލައިގެ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އަސްލު  14ޖުލައި  2019ގައި ކޯޓަށް ފޮނުވާފައިވާކަން
އެނގެން އޮންނާތީ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 27( 2019/02/SC-:ޖަނަވަރީ  )2019ސާރކިއުލާރ
ގައި ވާގޮތުގެ މަތީން މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވާކަން އެނގެން އޮތުމާއި ،ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި
ހުށަހެޅިފައިވާކަން އެނގޭތީ ދަޢުވާފޯމު ބަލައިގަތުމަށް ނިންމުނުކަން.
 .2މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތްތަކާއި  15ޖުލައި  2019ގައި ޙަވާލު ކުރެވުނުކަން
އެލިޔުން ހަވާލުކޮށް ސޮއިކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮންނަކަމާއި ،މި މައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން
ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް އަންގާ އެންގުމުގެ ގޮތުގައި މިޤަޟިއްޔާ ނިމުމުގެ ކުރިން އެއްވެސް
ސަބަބަކާހުރެ ފުރަންޖެހޭނަމަ ފުރުމުގެ ތިން ދުވަސް ކުރިން ކޯޓުން ހުއްދަ ހޯދުމަށާއި ،އަދި ދީފައިވާ
އެޑްރެސް ބަދަލުވާނަމަ  03ދުވަސް ކުރިން ބަދަލުވާ އެޑްރެސް އެނގޭގޮތަށް ލިޔުމުން ކޯޓަށް
ހުށަހެޅުމަށާއި ،ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އައްޔަން ކުރާނަމަ ލިޔުމުން ހުށަހަޅައި އެކަން ހަމަޖެއްސުމަށް
އެންގިފައިވާކަން.
 .1މި މައްސަލައިގެ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުން  27އޯގަސްޓް  2019ގައި ބޭވުނުކަމާއި ،މި މަޖުލީހަށް
ހާޟިރުވިއިރު ދަޢުވާލިބޭ ޝަޒުނީނު ސަޢީދުއާއި ،ޝަމީމު ސަޢީދު ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އައްޔަން
ކޮށްފައިވާކަމާއި އިބްތިދާއީ އަޑު އެހުމުގައި ވަކީލަކު އައްޔަން ކުރުމަށް ބޭނުން ނުވާކަމަށް ބުނެ
ވަކީލަކު

އައްޔަން

ކުރުމަށް

ލިބިފައިވާ

ޙައްޤުން

ޣާނިމް

މުފީދު

ތަނާޒުލު()waiveވިކަމާއި،

ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުދުބުރީ ރަތަފަދްދޫ މެޖިސްޓުރޭޓް ކޯޓް  /ރަތަފަދްދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ  /ފެކްސް ދަދްބަރ / 7504486 :ފޯދު ދަދްބަރ7504486 :

E-mail: gdh.rathafandhoo@judiciary.gov.mv
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އަވަސްނިޔާގެ ޝަރީޢަތަށް ހާޟިރުވިއިރު ވަކީލަކު އައްޔަން ކޮށްފައިވާކަމާއި ،މި ތިން މީހުން ކުށަށް
އިޢުތިރާފު ވެފައިވާކަން.
 .3މި އިޢުތިރާފަކީ ޙަޤީޤަތެއްގެ މައްޗަށް ވެފައިވާ އިޢުތިރާފެއްތޯ އާއި ،މަޖުބޫރުކަމެއް ނުފޫޒެއްނެތި
ބިރުދެއްކުމަކާ ނުލައި ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރި ޙާލުގައި ވެފައިވާ އިޢުތިރާފެއްކަން ކުރެވުނު
ސުވާލުތަކަށް ދީފައިވާ ޖަވާބުތަކުން އެނގެން އޮންނާތީ އިބްތިދާއީ އަޑު އެހުން ނިންމައި މައްސަލަ
ޝަރީޢަތުގެ މަޖުލިސް މިދުވަހު ބޭއްވުނުކަން.
 .2ޣާނިމް މުފީދުއާއި ،ޝަޒުނީނު ސަޢީދުއާއި ،ޝަމީމު ސަޢީދުއާއި ،މި ތިން މީހުން އިބްތިދާއީ
އަޑުއެހުމުގައި ވެފައިވާ އިޢުތިރާފު ދަމަހައްޓަން ބޭނުންކަމަށް އަވަސްނިޔާގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖުލީހުގައި
ބުނެފައިވާތީ އިޢުތިރާފަކީ ސައްޙަ އިޢުތިރާފެއްތޯ ކަށަވަރުކުރުމަށް ޝަޒުނީނު ސަޢީދުއާއި ،ޝަމީމު
ސަޢީދުއާއި ،ޣާނިމް މުފީދުއާއި ސުވާލުކޮށް މި ވައްކަމުގެ ޢަމަލު ހިންގި ގޮތް ސާފުކޮށްފައިވާކަމާއި،
މިފަރާތްތަކުގެ ބަޔާނަށް ބަލާއިރު  24މޭ  2019ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު މިރަށު/ސާމިސްޓޯރ ފިހާރައިގެ
ދޮރު ހަލާކު ކޮށްލައިގެން އެފިހާރައަށް ޣާނިމް މުފީދު އާއި ،ޝަޒުނީނު ސަޢީދު އާއި ،ޝަމީމު ސަޢީދު
އާއި ،މިރަށު/ރެޑްރޯސް ޝަހުދާނު ޢަބްދުއްސައްތާރު އާއި ހަތަރު މީހުން ވަދެ އެފިހާރައިގެ
ވަތްގަނޑުގައި ހުރި ފައިސާއާއި ،އެތާކައިރީގައި ހުރި ކަބަޑެއްގެ ޑުރޯވަރުތެރޭގައި ހުރި ފައިސާއާއި،
 02ކާޓޫން ސިނގިރޭޓް ނެގިކަމަށާއި ،ނެގީ ކިހާޢަދަދެއްގެ ފައިސާއެއް ،ކޮން ޖިންސެއްގެ ފައިސާއެއް
ކަމެއް ބުނެދޭން ހަނދާނެއް ނެތްކަމަށާއި ،މިތަކެތި ފޮތިގަ ނޑެއްގައި އަޅައި މިރަށު ދިރާގު އެންޓަނާ
މަގު ކޮޅުގައި ފޮރުވީކަން އެފަރާތްތަކުން ކިޔައި ދީފައިވާކަމާއި ،މިކަމުގައި މި ހަތަރު މީހުން
ބައިވެރިވިކަން މި ބަޔާންތަކުން އެނގެންއޮންނަކަމާއި ،ދަޢުވާ ލިބޭ ތިން މީހުން ވެފައިވާ އިޢުތިރާފަކީ
މަޖުބޫރުކަމެއް ބިރުދެއްކުމެއްނެތި ބުއްދި ހަމަޖެހޭ ޙާލުގައި ވެފައިވާ ޞައްޙަ އިޢުތިރާފެއްކަމަށް
ޝަރީއަތަށް ބެލެވޭކަން.
 .2މި މައްސަލާގައި ދަޢުވާލިބޭ ޝަޒުނީނު ސަޢީދުގެ މައްޗަށް ޑުރަގު ކޯޓުން ފުރަތަމަ ހުކުމް ކޮށްފައިވާތީ
މި މައްސަލާގައި އޭނާގެ މައްޗަށް އަދަބެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން ޕުރޮސިކިއުޓާރ ޖެނަރަލްގެ
އޮފީހުގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލުގެ ތެރޭގައި މިފަދަ ޙާލަތުގައި ތިބޭ މީހުންގެ މައްޗަށް އުފުލިފައި
ހުންނަ އެހެން ޖިނާއީ ކުށުގެ ދަޢުވާތައް އަނބުރާ ގެންދާކަމަށާއި ،މި މައްސަލާގައި އެގޮތަށް ޢަމަލު
ކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހުކުމް އިއްވުމުގެ ކުރިއަށް މުއްދަތެއް ބޭނުންކަމަށާއި ،ދަޢުވާ ލިބޭ
ޣާނިމް މުފީދު އޭނާގެ މައްޗަށް ޑުރަގު ކޯޓުން ފުރަތަމަ ހުކުމް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާތީ އެކަން
ސާފުކުރުމަށްވެސް ވަގުތު ބޭނުން ކަމަށް ޕުރޮސިކިއުޓާރ ޖެނަރަލްގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވާތީ އާއި،
މައްސަލައިގެ މަޙުޟަރު ބަޔާން ތައްޔާރުކުރުމަށް ވަގުތު ބޭނުންވާތީ އަވަސް ނިޔާގެ ޝަރީޢަތުގެ
ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުދުބުރީ ރަތަފަދްދޫ މެޖިސްޓުރޭޓް ކޯޓް  /ރަތަފަދްދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ  /ފެކްސް ދަދްބަރ / 7504486 :ފޯދު ދަދްބަރ7504486 :
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މަޖުލިސް އެހެން ތާރީޚެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޖިނާއީ އިޖުރާއަތު ޤާނޫނުގެ  164ވަނަ މާއްދާގެ
(ށ) އާއި ޙަވާލާދީ މެދު ކަނޑާލެވުނުކަން.
 .2މިކުށަކީ ޖިނާޔާތުގެ  5ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެއްކަން  210ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( )3ވަނަ
ނަންބަރަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮނަކަމާއި ،މިކުށަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަސާސީ އަދަބަކީ  9މަހާއި 18
ދުވަހުގެ ޖަލު އަދަބެއް ކަން  1002ވަނަ މާއްދާއިން އެނގެން އޮންނަކަން.
 .1ދިފާޢުގައި ދިފާޢީ ވަކީލު އަދަބުގެ މިންވަރު  03ދަރަޖަ ދަށްކުރެވޭނެކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމާއި،
މިބުނުން ބިނާވަނީ  1106ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގެ މައްޗަށް ކަން އެފަރާތުން ދެއްކި
ވާހަކަތަކުން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،
މި

މާއްދާތަކަށް

ބަލާއިރު

1106ގެ

(ހ)

ގައި

އަދަބު

ލުއިކުރެވޭނެ

މިންގަނޑެއްކަމަށް

ކަނޑައަޅާފައިވަނީ "ކުށުގެ ދަޢުވާ އުފުލުމުގެ ކުރިން ކުޅަ ކުށާމެދު ހިތުގެ އަޑިން ދެރަވާކަން
އާންމުކޮށް ފާޅުކުރުން" ކަމާއި ،އާންމު ކޮށް ފާޅުކުރުން ދެގޮތަކަށް މާނަ ކުރެވިދާނެ ކަމާއި ،ފުރަތަމަ
ގޮތަކީ -:ކުށުގެ އަނިޔާލިބުނު ފަރާތްތަކުގައި މަޢާފަށް އެދި ކުށަށް ދެރަވާކަން ހާމަ ކުރުމާއި ،ދެވަނަ
ގޮތަކީ -:އެކުށާ ގުޅުންހުރި އެ މުޖުތަމަޢުގެ އެންމެންނަށް އެނގޭނެ ގޮތަކަށް ނުވަތަ ގިނަބަޔަކަށް
އެކަން އެނގޭނެ ގޮތަށް ކުށާމެދު ދެރަވާކަން ފާޅުކުރުމާއި ،މިދެގޮތުން ކުރެ ގޮތަކަށް މިމައްސަލައިގެ
ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަން އެނގޭނެ ގޮތެއް ހުށަހަޅާފައި ނެތުމުގެ އިތުރުން
ދައުލަތުގެ ފަރާތުން މިއިން ގޮތަކަށް ޢަމަލު ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެފައި ނުވާކަން ފާހަނގަ ވާކަން
އެނގެން އޮންނާތީ މިމާއްދާގެ މިއަކުރުގެ ދަށުން ކުށުގެދަރަޖަ ދަށް ކުރަން ޖެހޭކަމަށް ނުފެންނަ
ކަމާއި،
ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔުންތަކުން މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ކުށަށް އިޢުތިރާފު ވެފައިވާކަން
އެނގެން އޮންނާތީ  1106ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން  01ދަރަޖަ ދަށްކުރަން ޖެހޭކަމާއި،
މީގެ އިތުރުން ދަޢުވާލިބޭ އެއްވެސް މީހެއްގެ މައްޗަށް އަދަބު މަތިވާ އަދި ލުއިވާނެކަމެއް ނެތަތީ
ކަނޑައެޅޭ އަދަބުގެ މިންގަނޑު  01ދަރަޖަ ދަށްކުރުމުން  07މަހާއި 6 ،ދުވަހުގެ ޖަލުހުކުމެއް
އަންނަކަމާއި ،މި މައްސަލާގައި އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގައި  1006ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( )1ވަނަ
ނަންބަރަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންޖެހޭކަން.
 .91މިކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ޣާނިމް މުފީދު  11ދުވަހާއި 01 ،ގަޑިއިރާއި 45 ،މިނެޓަށް ބަންދު
ކުރެވިފައިވާކަމާއި ،ޝަޒުނީނު ސަޢީދު  11ދުވަހާއި 01 ،ގަޑިއިރާއި 33 ،މިނެޓަށް ބަންދު
ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުދުބުރީ ރަތަފަދްދޫ މެޖިސްޓުރޭޓް ކޯޓް  /ރަތަފަދްދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ  /ފެކްސް ދަދްބަރ / 7504486 :ފޯދު ދަދްބަރ7504486 :

E-mail: gdh.rathafandhoo@judiciary.gov.mv
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ކުރެވިފައިވާކަމާއި ،ޝަމީމު ސަޢީދު  11ދުވަހާއި 01 ،ގަޑިއިރާއި 06 ،މިނެޓަށް ބަންދު
ކުރެވިފައިވާކަން ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ފޯލިޔޯ ނަންބަރު  30 ،20 ،10އިން އެނގެން
އޮންނަކަން.
 .99ޝަޒުނީނު ސަޢީދުގެ ބައި އަނބުރާގެންދިއުމަށް ދައުލަތުން އެދިފައިވާކަމާއި،

1

މިބައި އަނބުރާ

ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުން ފަހުން ދަޢުވާ ކުރެވޭ ގޮތަށް އަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާ ކަން އެނގެން
އޮންނާތީ މިމައްސަލާގައި އަދަބު ކަނޑައަޅަން ޖެހެނީ ޝަމީމު ސަޢީދުއާއި ،ޣާނިމް މުފީދުއާއި
ދެމީހުންގެ މައްޗަށް ކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި ،ޖަލުއަދަބު އެހެން އަދަބަކަށް ބަދަލުކޮށް ދަޢުވާލިބޭ
ފަރާތްތަކުން އެދިފައިވާކަމާއި ،ޝަމީމު ސަޢީދުއަކީ ވަޒީފާގައި އުޅޭ ފަރާތެއްކަން ހުށަހަޅާފައިވާ
ލިޔުމުން އެގެން އޮންނަކަމާއި ،އޭނާއަށް މަހަކު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 7000/-ރ ރުފިޔާ ލިބޭކަމަށް
ބުނެފައިވާކަމާއި ،ޢާނިމް މުފީދު ދާއިމީ ވަޒީފާއެއްގައި ނޫޅޭކަން އޭނާގެ ބަހުން އެގެން އޮންނަކަން.
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ޙުކުމް:
ދެންފަހެ ،ޝަޒުނީނު ސަޢީދުގެ ބައި ފަހުން ހުށަހެޅޭ ގޮތަށް ދައުލަތުން އަނބުރާ ގެން ގޮސްފައިވާތީ،
ޝަމީމު ސަޢީދު އާއި ،ޣާނިމް މުފީދުއާއި ދެމީހުންގެ މައްޗަށް ކުރެވިފައިވާ "އެހެންމީހެއްގެ މުދަލެއް
އެމީހަކަށް ނޭނގި ސިއްރުން ނެގުން" ކުށުގެ ދަޢުވާ "އަލް އިޢުތިރާފު ސައްޔިދިލް އަދިއްލާ" ގެ މަބްދައުގެ
ދަށުން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާކަމަށާއި ،މިކުށުގެ އުޤޫބާތަކީ ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތުގެ  210ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)
ގެ ( )3ވަނަ ނަންބަރާއި 1006 ،ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( )1ނަންބަރާ ޙަވާލާދީ  1002ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ) ގެ ދަށުން ( 07ހަތެއް) މަހާއި( 6 ،ހައެއް) ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުން ކަމަށް ކަނޑައަޅައި،
ކުށަށް އިޢުތިރާފު ވެފައިވާތީއާއި ،މި ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދު ކުރެވިފައިވާކަން އެނގޭތީ ބަންދު ކުރެވުނު
މުއްދަތު އުނިކުރުމުން ބާކީ އޮތް ( 6ހައެއް) މަހާއި( 18 ،އަށާރަ) ދުވަހާއި( 22 ،ބާވިސް)ގަޑިއިރާއި،
 54މިނެޓުގެ ޖަލަށް ލުމުގެ އަދަބު  1202ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ( )2ވަނަ ނަންބަރާ ޙަވާލާދީ 1005
ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ޝަމީމް ސަޢީދުގެ މައްޗަށް ކަނޑައެޅޭ ޖަލުގެ އަދަބު  42000/-ރ
(ސާޅީސް ދެ ހާސް) ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށާއި 104 ،ގަޑިއިރު މުޖުތަމަޢަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ
ގޮތުން ރަށުގެ އިޖުތިމާޢީ ގުރޫޕުގައި ރަށް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށާއި ،ޣާނިމް މުފީދުގެ މައްޗަށް
ކަނޑައެޅޭ ޖަލުގެ އަދަބު 18000/-ރ (އަށާރަ ހާސް) ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމާނާ ކޮށް  584ގަޑި އިރު
މުޖުތަމަޢަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ގޮތުން ރަށުގެއިޖުތިމާޢީ ގުރޫޕުގައި ރަށް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށާއި،
ޖޫރިމާނާގެ ފައިސާ މިއަދު ( 04ސެޕްޓެންބަރު  )2019އިން ފެށިގެން  12މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި
މި ކޯޓަށް ދެއްކުމަށް އަންގާ މިގޮތުގެ މަތިން ޙުކުމްކޮށް މި ޤަޟިއްޔާ ނިންމީއެވެ.
މި ޤަޟިއްޔާ ބަލާ ނިޔާކަނޑައެޅީ

ނިހާމް ރަޝީދު
ގދ.ރަތަފަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް

ޓ.ކ :އ.އޮފިސަރ ޝިމްލާ ޢަލީމަނިކު

ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުދުބުރީ ރަތަފަދްދޫ މެޖިސްޓުރޭޓް ކޯޓް  /ރަތަފަދްދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ  /ފެކްސް ދަދްބަރ / 7504486 :ފޯދު ދަދްބަރ7504486 :

E-mail: gdh.rathafandhoo@judiciary.gov.mv
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