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ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
މާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ

ނޫސް ބަޔާން

ވ
ހ ރިޔާސީ ލޯންޗްކޮޅު "ފިނިފެންމާ"ގައި އެއްޗެއް ގޮއްވާލި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ތުހުމަތުކުރެ ޭ
 28ސެޕްޓެމްބަރ  2015ދުވަ ު
ބައެއް ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރުމަށްޓަކައި  14މާރޗް  2016ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށްވަނީ ހުށަހެޅިފައެވެ .އެގޮތުން
ކގެ ތަފްޞީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
ވތަ ު
މިހާތަނަށް އުފުލިފައިވާ ދަޢު ާ
 .1ޓެރަރިޒަމް( .ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތްތައް :އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ،ޙަސަން ރިކާޒް ،އަޙްމަދު ޢާމިރު)
ހގެ ވަގުތެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ރިޔާސީ ލޯންޗުކޮޅު
 27ސެޕްޓެމްބަރު  2015ދުވަ ު
ހން ބައިވެރިވެގެން
އމްޕްރޮވައިޒްޑް އެކްސްޕްލޯސިވް ޑިވައިސް)އެއް މިތިން މީ ު
"ފިނިފެންމާ"ގައި އައިއީޑީ ( ި
ހަރުކޮށްފައިވާތީއާއި 28 ،ސެޕްޓެމްބަރު  2015ދުވަހުގެ  08:00އެހައިކަށްހައިއިރު ރިޔާސީ ލޯންޗުކޮޅު މާލޭގެ
ޢިއްޒުންދީން ފާލަމާ ގާތްކުރި ވަގުތު ލޯންޗުކޮޅުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ އައިއީޑީ ގޮވުމުގެ ސަބަބުން ލޯންޗުކޮޅުން
ނބަރު 10/90
ނނު ނަ ް
ދަތުރުކުރި އެކި ފަރާތްތަކަށް އަނިޔާވެފައިވާތީއާއި ލޯންޗުކޮޅަށް ގެއްލުންވެފައިވާތީ ،ޤާ ޫ
އ
އ (ބ)އާއި (ކ) ާ
ވނަ މާއްދާގެ (ހ)އާއި (ރ)އާ ި
(ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ަ 2
ލޣަފޫރުއާއި ޙަސަން ރިކާޒުއާއި
ށން އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދު ް
ޙަވާލާދީ ،އެޤާނޫނުގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަ ު
އަޙްމަދު ޢާމިރުގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ.
 .2ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން( .ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް :އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރު)
އސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް
ނ  27ސެޕްޓެމްބަރު  2015ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ރަ ީ
އިތުރު ބަޔަކާ ބައިވެރިވެގެ ް
ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ރިޔާސީ ލޯންޗުކޮޅު "ފިނިފެންމާ"ގައި އައިއީޑީ (އިމްޕްރޮވައިޒްޑް އެކްސްޕްލޯސިވް ޑިވައިސް)އެއް
ނނު
ފއިވާތީ ،ޤާ ޫ
ލންޗަށް އަރާ ަ
ބފައިވާ ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު ބޭނުންކޮށްގެން އެ ޯ
ލ ި
ހަރުކުރުމަށްޓަކައި މީނާއަށް ި
ބތު) ގެ  513ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)އާ ޙަވާލާދީ ،އެމާއްދާގެ (ނ)
ނަންބަރު ( 9/2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫ ާ
ނކުރުމުގެ ކުށުގެ
ނ ް
ހއިސިއްޔަތު ނަހަމަގޮތުގައި ބޭ ު
ބދުލްޣަފޫރުގެ މައްޗަށް ރަސްމީ ަ
ގެ ދަށުން އަޙްމަދު އަދީބު ޢަ ް
ދަޢުވާ.
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 .3ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތަށް ޤަސްދުގައި ހުރަސްއެޅުން( .ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް :އަޙްމަދު ފަޔާޟް
ޢަލީ ރިޟާ)
 28ސެޕްޓެމްބަރު  2015ދުވަހު  08:00އެހައިކަށްހައިއިރު ރިޔާސީ ލޯންޗުކޮޅު "ފިނިފެންމާ" މާލޭގެ
ރކުރި ފަރާތްތަކަށް
އޗެއް ގޮވައި ލޯންޗުކޮޅުން ދަތު ު
ވގުތު ލޯންޗުކޮޅުގެ ތެރެއިން އެ ް
ގތްކުރި ަ
ޢިއްޒުންދީން ފާލަމާ ާ
ލންޗުކޮޅަށް އެރުން
ނނަށް ޯ
ނ ސީނަށް ދިޔަ ފުލުހު ް
ވ ހާދިސާ ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ ގޮތު ް
އަނިޔާވެ ލޯންޗުކޮޅަށް ގެއްލުން ި
މަނާކޮށް

ފުލުހުންގެ

ދކުރުމަށް
ވާޖިބުއަ ާ

ހުރަސްއަޅާފައިވާތީ،

ޤާނޫނު

ނބަރު
ނަ ް

9/2014

ގ
(ދިވެހިރާއްޖޭ ެ

ށން އަޙްމަދު ފަޔާޟް ޢަލީ
މއްދާގެ (ނ) ގެ ދަ ު
ނ މާއްދާގެ (ހ)އާ ޙަވާލާދީ ،އެ ާ
ޤބާތު) ގެ  532ވަ ަ
ޤާނޫނުލްޢު ޫ
ޒކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތަށް ޤަސްދުގައި ހުރަސްއެޅުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ.
ރިޟާގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ތަންފީ ު
 .4ޢަދުލުއިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުން( .ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތްތައް :އަޙްމަދު ފަޔާޟް ޢަލީ ރިޟާ ،މޫސާ
ޒަމީރު ،އަޙްމަދު ތިހާމް)
 28ސެޕްޓެމްބަރު  2015ދުވަހު  08:00އެހައިކަށްހައިއިރު ރިޔާސީ ލޯންޗުކޮޅު "ފިނިފެންމާ" މާލޭގެ
ރކުރި ފަރާތްތަކަށް
އޗެއް ގޮވައި ލޯންޗުކޮޅުން ދަތު ު
ވގުތު ލޯންޗުކޮޅުގެ ތެރެއިން އެ ް
ގތްކުރި ަ
ޢިއްޒުންދީން ފާލަމާ ާ
އަނިޔާވެ ލޯންޗުކޮޅަށް ގެއްލުންވި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން މިމީހުންގެ ތެރެއިން އަޙްމަދު ފަޔާޟް ޢަލީ ރިޟާ
އެސަރަހައްދަށް ގޮސް އެތަނުގައި ޙަރަކާތްތެރިވަމުންދިޔަ ސިފައިންގެ ބޭކަލުންނަށް އަމުރުމަޢުރޫފު ހިންގައި އެތަން
ޖހޭ ފިޔަވަޅުތައް
އޓުމަށް އަޅަން ެ
ކތެރިކޮށް ބެލެހެ ް
ގ ވެށި ރައް ާ
ގނައުމަށްފަހު ކުށު ެ
ދށަށް ެ
މީނާގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ަ
ގ ތެރެއިން އަޙްމަދު
ލ ރިޟާގެ އަމުރަށް މިމީހުން ެ
ނވާތީއާއި އަޙްމަފު ފަޔާޟް ޢަ ީ
އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި އަޅާފައި ު
ރ ވަސީލަތްތައް
ތިހާމްއާއި މޫސާ ޒަމީރު ލޯންޗުކޮޅަށް އަރައި ކުށުގެ ވެށިން ތަކެތި ނެގުމުގައި ކަމާގުޅުންހު ި
ބޭނުންކުރުމަކާ ނުލައި އެއްވެސް ރައްކާތެރިކަމެއް ނެތި މައްސަލައިގެ ހެކީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެއްޗެހި
ގ
ބތު) ެ
ނނުލްޢުޤޫ ާ
ނބަރު ( 9/2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާ ޫ
ނނު ނަ ް
ގސްފައިވާތީ ،ޤާ ޫ
ގން ޮ
ނ ނަގައިގެން ެ
ކުށުގެ ވެށި ް
މދު ފަޔާޟް ޢަލީ
އމާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން އަޙް ަ
 530ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  2ވަނަ ނަންބަރާ ހަވާލާދީެ ،
ރިޟާއާއި މޫސާ ޒަމީރުއާއި އަޙްމަދު ތިހާމްގެ މައްޗަށް ޢަދުލުއިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ ކުށުގެ
ދަޢުވާ.
ގ އިތުރުން ،މައްސަލާގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށާއި ،މިހާރު
އިސްވެދެންނެވުނު ދަޢުވާތަކު ެ
އކުރުމަށްޓަކައި އިތުރަށް
ދަޢުވާއުފުލިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ ކުރަން ހެކި ލިބިފައިވާ އެހެނިހެން ދަޢުވާތަ ް
ހކަވެސް ދެންނެވީމެވެ.
ލޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާ މިއޮފީހާ ގުޅިގެން ކުރަމުންގެންދާ ވާ ަ
ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން މޯ ް
 14މާރޗް 2016
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