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ބަޔާން ނޫސް  

ދުވަހު ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޔޯގާ ދުވަހުގެ ހަރަކާތާ ދެކޮޅަށް ގަލޮޅު ބޯޅަދަނޑު ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުގައި ބޭއްވި އެއްވުމުގެ    2022ޖޫން    21
އަންނަނިވި    ހިންގިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވުނު މައްސަލައިގައި،   ތަކެއްބައިވެރިން ގަލޮޅު ބޯޅަ ދަނޑު ތެރެއަށް ވަދެގަނެ، ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލު 

 ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފީމެވެ.   2022އޮކްޓޫބަރު   02ދަޢުވާތައް ކުރުމަށް 

ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެއް ކުރުމަށް  ،  ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން 8)ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ   32/ 2015:  ނަންބަރު  ޤާނޫނު
   ހިތްވަރުދިނުން:

ކަށް ޖަލަށްލުން(  މުއްދަތަ  ދެމެދުގެއަހަރާ 51އަހަރާއި  10އަދަބު: )

 ށ. މިލަންދޫ، ނާޒް، ފަޟްލޫން މުޙައްމަދު  .1
ލ. މާމެންދޫ، ސޯސަންވިލާ، އާދަމް ނިޝާން  .2

ޓެރަރިޒަމްގެ  ރުގެ ދަށުން،  ވަނަ ނަންބަ  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    6)ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ    32/ 2015:  ނަންބަރު  ޤާނޫނު
   ޢަމަލެއް ކުރުން: 

އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން(  25އަހަރާއި  20އަދަބު: )

 މއ. ކަނުހުރާ، މުޙައްމަދު ޛިލިއަން .1
 ރިފާޢު هللا ތ. ތިމަރަފުށި، ނަރުގިސްވިލާ، ޢަްބދު .2
ނ. މިލަދޫ، ކާރނޭޝަންމާގެ، އަޫބަބކުރު ފާރިޢު  .3
 ރ. ކަނދޮޅުދޫ، އަލަމާގެ، އަޙްމަދު އަކްސަމް  .4
މާމެންދޫ، އަސްރަފީވިލާ، އަޙްމަދު ނަޞޫޙް ގއ.  .5
 މ. ކުދެހިގެ، ޙަސަން ޝިފާޒު .6
ފ. ދަނުބރުދޫ، އާާބދީގުލްޝަން، ޝަިބމް އާދަމް .7
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ރަރިޒަމްގެ  ޓެ ރުގެ ދަށުން،  ވަނަ ނަންބަ  2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    6)ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ    32/ 2015ޤާނޫނު ނަންބަރު:  
   ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވުން: ޢަމަލެއް 

 ކަށް ޖަލަށްލުން(  މުއްދަތަ  ދެމެދުގެއަހަރާ 20އަހަރާއި  17އަދަބު: )

 ހއ. ހޯރަފުށި، ޔާގޫތުގެ، މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް .1
 ނިޔާޒުهللا ގ. ފީނިކްސް، ޢަްބދު .2
 ތ. ތިމަރަފުށި، ޢަލީއާާބދު، ޢަލީ މުޙައްމަދު  .3
 ނ. ވެލިދޫ، މިލާނޯ، އިްބރާހީމް ޒިހާނު .4
 ލ. މުންޑޫ، އަންނާރުމާގެ، މުޙައްމަދު ޝާން .5
 ޢަލީ ހދ. ކުޅުދުއްފުށި، ާބޫބގެ، ޙުސައިން .6
 މ. ފަޅުމަތީގެ، އަޙްމަދު ޢަލީ .7

 

ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތަކަށް  ދަށުން،     ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  16- 1)ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ    32/2015ޤާނޫނު ނަންބަރު:  
 ތާއީދުކުރާ މީހެއްކަން ދޭހަވާފަދަ ލިޔުމެއް ގެންގުޅުން: 

 ކަށް ޖަލަށްލުން(  މުއްދަތަ  ދެމެދުގެ އަހަރާ 3އަހަރާއި   1އަދަބު: )

 ރިފާޢު هللا ތ. ތިމަރަފުށި، ނަރުގިސްވިލާ، ޢަްބދު .1
 

ވަނަ    9)ބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެއްޗެހި ގެންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ    2010/17ޤާނޫނު ނަންބަރު:  
 ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގުން: ގެ ދަށުން، މާއްދާގެ )ހ( 

 ކަށް ޖަލަށްލުން(  މުއްދަތަ  ދެމެދުގެއަހަރާ 10އަހަރާއި  07އަދަބު: )

 ފ. ދަނުބރުދޫ، އާާބދީގުލްޝަން، ޝަިބމް އާދަމް .1
 

  ވަނަ   9  ގެ(  ޤާނޫނު  މަނާކުރުމުގެ  ގެންގުޅުން  އެއްޗެހި  ތޫނު  ހަތިޔާރާއި  ނުރައްކާތެރި  ބިރުދެއްކުމާއި)  2010/17:  ނަންބަރު  ޤާނޫނު
 ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގަން އުޅުން: ގެ ދަށުން،  ( ނ) އާއި( ހ)  މާއްދާގެ

 ކަށް ޖަލަށްލުން(  މުއްދަތަ  ދެމެދުގެ އަހަރާ 5އަހަރާއި   3އަދަބު: )

 ރިފާޢު هللا ތ. ތިމަރަފުށި، ނަރުގިސްވިލާ، ޢަްބދު .2
 އަލަމާގެ، އަޙްމަދު އަކްސަމް  ރ. ކަނދޮޅުދޫ، .3
 މ. ކުދެހިގެ، ޙަސަން ޝިފާޒު .4
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ނަންބަރު:   ގެ    09/ 2014ޤާނޫނު  ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު(  )ހ(  532)ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މާއްދާގެ  ދަށުން،    ވަނަ  ތަންފީޛްކުރާ  ގެ  ޤާނޫނު 
 މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތަށް ޤަޞްދުގައި ހުރަސްއެޅުން: 

ން( ދުވަހަށް ޖަލަށްލު   24މަހައި  4ދަބު:  ސާސީ އައަ)

 މުޙައްމަދު ފައިޞަލްގ. އުފުރިޔާ،  .1
 މ. އޯކިޑްހައުސް، މުޙައްމަދު ފައިޞަލް .2
 މއ. ކަނުހުރާ، މުޙައްމަދު ޛިލިއަން .3
 ރިފާޢު هللا ތ. ތިމަރަފުށި، ނަރުގިސްވިލާ، ޢަްބދު .4
ނ. މިލަދޫ، ކާރނޭޝަންމާގެ، އަޫބަބކުރު ފާރިޢު  .5
 ރ. ކަނދޮޅުދޫ، އަލަމާގެ، އަޙްމަދު އަކްސަމް  .6
 ނަޞޫޙް ގއ. މާމެންދޫ، އަސްރަފީވިލާ، އަޙްމަދު .7
 މ. ކުދެހިގެ، ޙަސަން ޝިފާޒު .8
ފ. ދަނުބރުދޫ، އާާބދީގުލްޝަން، ޝަިބމް އާދަމް .9

 ނިޔާޒުهللا ގ. ފީނިކްސް، ޢަްބދު .10
 ތ. ތިމަރަފުށި، ޢަލީއާާބދު، ޢަލީ މުޙައްމަދު  .11
 ނ. ވެލިދޫ، މިލާނޯ، އިްބރާހީމް ޒިހާނު .12
 ލ. މުންޑޫ، އަންނާރުމާގެ، މުޙައްމަދު ޝާން .13
 ކުޅުދުއްފުށި، ާބޫބގެ، ޙުސައިން ޢަލީހދ.  .14
 މ. ފަޅުމަތީގެ، އަޙްމަދު ޢަލީ .15

ޤާއިމުކުރުމަށް    ފު ޢަދުލު އިންޞާގެ ދަށުން،    ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  530)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގެ    09/ 2014ޤާނޫނު ނަންބަރު:  
 ހުރަސްއެޅުން: 

ދުވަހަށް ޖަލަށްލުން(  6އި މަހާ 7އަހަރާއި  1އަދަބު:  އަސާސީ )

އިސްމާޢީލްހއ. ހޯރަފުށި، ޔާގޫތުގެ، މުޙައްމަދު  .1
 މއ. ކަނުހުރާ، މުޙައްމަދު ޛިލިއަން .2

2022އޮކްޓޫަބރު  02


