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ތަޢާރުފް:
މިއީ ށ.ފީވަކުގައި ސަރުކާރުން ޢިމާރާތްކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލް ޢިމާރާތްކުރުމަށް ށ.ފީވަކު
ކައުންސިލްއިން ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގެ ސަރަޙައްދުގައި ،ކެނޑުމަށް ފާހަގަކޮށް ނަންބަރު ނުޖަހާ ހުރި ށ.ފީވަކު ގޯނބިލިގަސްދޮށުގެ
ޢަލީ ރިޟާގެ ބައްޕަގެ  12ދިވެހި ރުއް ށ.ފީވަކު އާމުލީގެ އަޙްމަދު ރަޝީދު ކަނޑާފައިވާކަމަށް ބުނެ ބުނެވިދިޔަ 12
ދިވެހިރުކަށްވާ ބަދަލު ފައިސާ އަޙްމަދު ރަޝީދުގެ އަތުން ހޯދުމަށާއި ،ބުނެވިދިޔަ މުދަލަށް އަޙްމަދު ރަޝީދު ގެއްލުންދީފައިވާތީ
އެކަން ބެލުމަށް އެދި ޢަލީ ރިޟާ އަޙްމަދު ރަޝީދުގެ މައްޗަށް ހުށަހަޅާ ދަޢުވާކުރުމުން ބެލުނު މައްސަލައެކެވެ.

ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައް:
 .1މައްސަލަ ހުށަހަޅަމުން ށ.ފީވަކު ގޯނބިލިގަސްދޮށުގެ ޢަލީ ރިޟާ ށ.ފީވަކު އާމުލީގެ އަޙްމަދު ރަޝީދުގެ މައްޗަށް މިދަޢުވާ
ކުރަންޖެހުނު ސަބަބެއްކަމަށް ޝަރިޢަތުގައި ބުނެފައިވަނީ އަޙްމަދު ރަޝީދުގެ ކިބައިގައި ލޮލުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް
ހުރިކަމަށް އެނގިފައިނުވާއިރު ،މަލްޓި ޕަރޕަސް ހޯލް ޢިމާރާތްކުރަން ށ.ފީވަކުން ބިން ދޫކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ހުރި
ޢަލީ ރިޟާގެ ބައްޕަގެ މުދަލަށް ގެއްލުންދީ  12ދިވެހި ރުއް އަޙްމަދު ރަޝީދު ކެނޑީ އޭނާއަށް ނޭނގިގެންކަމަށް ބުނި
ނަމަވެސް ށ.ފީވަކު ސްކޫލްގެ ޕީ.ޓީ.އޭ ގެ ފަރާތުން ރުއްކެނޑުވީ ށ.ފީވަކު ތެލަ އަޙްމަދު ފައިޞަލްކަމަށްވެފައި،
ނަންބަރުޖަހާ ކަނޑަން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ރުކެއް މެނުވީ ،ކަނޑަން އަޙްމަދު ރަޝީދުއަށް އަންގާފައި ނުވާނެކަމަށް އަޙްމަދު
ފައިޞަލް ބުނާތީ މިހެންވެގެން ކަމަށެވެ.
 .2މައްސަލަ އިތުރަށް ތަފްޞީލްކޮށްދެމުން ދަޢުވާކުރާ ޢަލީ ރިޟާ ބުނެފައިވަނީ ،ދަޢުވާގައި ބުނާ ބިމުގައި ހުރި ރުއްގަހުގެ
ބަދަލުކަންތައް އަވަސްކޮށް ފަސޭހަކުރުމަށްޓަކައި ،ޢަލީ ރިޟާގެ ޢާއިލާއިން ހަމަޖެއްސީ ހުސޭނުބެ (ށ.ފީވަކު ހިޔަލީގެ
ޙުސައިން މޫސާ) ކަމަށް ޢަލީ ރިޟާ ބުނާއިރު އެކަން ޙުސައިން މޫސާ  2021-07-06ގައި ޝަރީޢަތަށް ދީފައިވާ ބަޔާނަށް
ބަލާއިރު އެނގެން އޮންނައިރު ޙުސައިން މޫސާގެ ބަޔާނުގައި ދަޢުވާ ގައި (ޢަލީ ރިޟާ) ބުނެފައިވާ ގޮތަށް ދަޢުވާ ލިބޭ
އަޙްމަދު ރަޝީދުއަށް އޮޅިގެން  12ދިވެހިރުއް ކެނޑިފައިވާކަމަށާއި އެގޮތުން  75/-ރުފިޔާގެ  09ދިވެހިރުކާއި150/- ،
ރުފިޔާގެ  03ދިވެހި ރުއް އަޙްމަދު ރަޝީދުއަށް އޮޅިގެން ކަނޑާފައިވާ ކަމަށެވެ.
 .3ދަޢުވާކުރާ ޢަލީ ރިޟާއޭނާގެ ބައްޕަގެ  12ދިވެހި ރުކަށްވާ ފައިސާ ދޭންހުރިކަމަށް ހުސޭނުބެ (ޙުސައިން މޫސާ) ބުނާތީ 12
ދިވެހި ރުކުގެ ބަދަލު މައްސަލަ ހިންގަން ބޭނުންނުވާކަމަށް ޢަލީ ރިޟާ ބުނެފައިވާއިރު 14 ،އޮކްޓޯބަރ  2021ވަނަ ދުވަހު
ބޭއްވުނު ޝަރިޢަތުގެ މަޖްލީހުގައި ބުނެވިދިޔަ  12ދިވެހި ރުކަށްވާ ބަދަލު ފައިސާ ލިބިފައިވާކަމަށް ޢަލީ ރިޟާ ބުނެފައިވެއެވެ.
 .4ޢަލީ ރިޟާގެ ބައްޕަގެ  12ދިވެހި ރުކަށްވާ ބަދަލުފައިސާ ލިބުނު ނަމަވެސް ޢަލީ ރިޟާމެންނަށް ނޭނގި ޢަލީ ރިޟާގެ
ބައްޕަގެ ރުއްގަހަށް ދަޢުވާ ލިބޭ އަޙްމަދު ރަޝީދު ގެއްލުންދިނުމުގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުންކަމަށް ޢަލީ ރިޟާ
ވވުދޮށު ހިނގުން
ޖސްޓްރޭޓް ކޯޓްެ ،
ށ.ފީވަކު މެ ި

|

ފޯން ނަންބަރު6540664 :

ޑރެސްsh.feevah@judiciary.gov.mv :
މއިލް އެ ް
އީ ެ
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ބުނާއިރު ،މީހެއްގެ މުދަލަށް އެމީހެއްގެ ރުހުންނެތި ގެއްލުން ދިނުމަކީ ޖިނާޢީ ކުށަކަށްވާއިރު ،ޖިނާޢީ ކޮންމެ މައްސަލައެއްވެސް
ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅަންވާނީ ،ދައުލަތުން ކުރާ ދަޢުވާއެއްގެ ގޮތުގައިކަމަށާއި ،ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުލަތުގެ ނަމުގައި
ދަޢުވާކުރާނީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްކަމަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު( 12/2006 :ޖިނާޢީ އިޖުރާތުގެ ޤާނޫނު) ގެ އެއްވަނަ ބާބު
ތަޢާރަފާއި މަޤްޞަދުގެ  04ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާން ވެގެންވެއެވެ.

ޙުކުމް :
ދެންފަހެ ،އިސްވެދިޔަ ބަޔާންތަކަށާއި ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކަށް ބަލާއިރު ،ސަރުކާރުން ށ.ފީވަކުގައި
މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލެއް އެޅުމަށް ށ.ފީވަކު ކައުންސިލުން ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގައިހުރި ށ.ފީވަކު ގޯނބިލިގަސްދޮށުގެ ޢަލީ ރިޟާގެ
ބައްޕަގެ  12ދިވެހިރުއް ޢަލީ ރިޟާމެންނަށް ނޭނގި ށ.ފީވަކު އާމުލީގެ އަޙްމަދު ރަޝީދު ކަނޑާ ގެއްލުންދީފައިވާކަމަށް ބުނެ
އެކަން ބަލާ ކެނޑި  12ދިވެހި ރުކުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް އެދި ޢަލީ ރިޟާ އަޙްމަދު ރަޝީދުގެ މައްޗަށް ކުޅަ މިދަޢުވާއަށް
ބަލާއިރު ،ދަޢުވާގައި ބުނާ ޢަލީ ރިޟާގެ ބައްޕަގެ  12ދިވެހި ރުކަށްވާ ބަދަލު ފައިސާ ޢަލީ ރިޟާއަށް ލިބިފައިވާކަމަށް ޢަލީ
ރިޟާ ޝަރީޢަތުގައި ބުނެފައިވާއިރު ،ޢަލީ ރިޟާމެންނަށް ނޭނގި ޢަލީ ރިޟާގެ ބައްޕަގެ ރުއްގަހަށް ދަޢުވާ ލިބޭ އަޙްމަދު
ރަޝީދު ގެއްލުންދިން މައްސަލަ ބަލަން ބޭނުންކަމަށް ޢަލީ ރިޟާ ބުނިނަމަވެސް މުދަލަށް ގެއްލުން ދިނުމުގެ މައްސަލަތަކަކީ
ޖިނާޢީ ދަޢުވާ ކުރަންޖެހޭ މައްސަލަތަކަކަށް ވާއިރު ،ޖިނާޢީ ކޮންމެ މައްސަލައެއްވެސް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅަންވާނީ ދަޢުލަތުން
ކުރާ ދަޢުވާއެއްގެ ގޮތުގައިކަމަށް ޖިނާޢީ އިޖުރާތުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންވެގެން އޮންނައިރު ،ޢަލީ ރިޟާގެ ބައްޕަގެ މުދަލަށް
ށ.ފީވަކު އާމުލީގެ އަޙްމަދު ރަޝީދު ގެއްލުންދިންކަމަށް ބުނާބައި މިޤަޟިއްޔާއިން ވަކިކޮށް،

ތަޙްޤީޤްކޮށް ހުށަހެޅުމުން

އެމައްސަލަ އަލުން ބެލޭނެކަން ށ.ފީވަކު ގޯނބިލިގަސްދޮށުގެ ޢަލީ ރިޟާއަށް އަންގާ ޙުކުމްކޮށް މިޤަޟިއްޔާ ނިންމީއެވެ.
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މިޤަޟިއްޔާ ބަލައި ނިޔާކަނޑައެޅީ
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(ށ.ފީވަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް)
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ޖސްޓްރޭޓް ކޯޓްެ ،
ށ.ފީވަކު މެ ި

|

ފޯން ނަންބަރު6540664 :

ޑރެސްsh.feevah@judiciary.gov.mv :
މއިލް އެ ް
އީ ެ

