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   ޞަފްޙާ 2 ގެ 1

 

 ނޫސް ބަޔާން 

 މައްސަލަ ގެއްލުވާލި هللا އަޙްމަދު ރިޟުވާން ޢަބްދު  ،ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލި މައްސަލައާއި

 

މައްސަލަ އިތުރަށް  ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ރަހީނުކޮށް މަރާލިهللا އަޙްމަދު ރިޟުވާން ޢަބްދު  ،ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލި މައްސަލައާއި

މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި، ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރާ ކޮމިޝަނުން މި އޮފީހަށް ހުށަެހިޅ ތަޙުޤީޤުކޮށް 

 ޅައިފީމެވެ.ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަ 2022އޮގަސްޓް  01މައްސަލައިގައި އަންނަނިވި ދަޢުވާތައް ކުރުމަށް 

 

 މައްޗަށް: އާދަމްގެ ޢަްބދުއްރަޙީމް އިސްމާޢީލް، ލެގޫންވިއު .މ

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި، (ށ) އާިއ  2(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  10/90ޤާނޫނު ނަންބަރު:  .1

ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެއް ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ  ،ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން 6ވަނަ މާއްދާއާ ޙަވާލާދީ އެ ޤާނޫނުގެ  3

 ކުށުގެ ދަޢުވާ.

ރަހީނުކޮށް هللا ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓު މަހުގެ ތެރޭގައި އަޙްމަދު ރިޟުވާން ޢަބްދު 2014ދަޢުވާކުރާ ސަބަބު: 

އަްށ هللا ވާން ޢަބްދުވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިސްމާޢީލް ޢަްބދުއްރަޙީމް އާދަމް، އަޙްމަދު ރިޟު 2014މަރާލުމަށްޓަކައި 

 ރަހީނުކޮށް، މަރާލުމުގައި އެހީތެރިވެދީފައިވާތީ.هللا ފާރަލައި، އަޙްމަދު ރިޟުވާން ޢަބްދު

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ހަވާލާދީ، އެ މާއްދާެގ  6(ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  32/2015ޤާނޫނު ނަންބަރު  .2

 އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ.ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެއް ކުރުމަށް  ،(ނ) ގެ ދަށުން 

ދަޢުވާކުރާ ސަބަބު: ޔާމީން ރަޝީދުގެ ބްލޮގްގައާއި ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި އިސްލާމްދީނާ ފުށުއަރާ ވާހަކަތަްއ 

ދުވަހުގެރޭ އަނިޔާވެރިގޮތަކަށް ޔާމީން ރަީޝުދ  2017އޭޕްރީލް  23ލިޔެ ޕޯސްޓުކުރަމުން ގެންދާކަމަށް ބުނެ، 

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޔާމީން ރަޝީދުއަށް ފާރަލައި، ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލުމަށް  2017ށްޓަކައި، މަރާލުމަ

 .އެހީތެރިވެދީފައިވާތީ
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 :މއ. ފާގަފިލާގެ، އަޙްމަދު އިސްމާޢީލްގެ މައްޗަށް

 އާއި، (ކ)ގެ (ހ) އާއި، (ށ)  2(ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  10/90ޤާނޫނު ނަންބަރު  .1

ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެއް  ،ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން 6ވާލާދީ، އެ ޤާނޫނުގެ ޙަވަނަ މާއްދާއާ  3އާއި، އެ ޤާނޫނުގެ 

 .ކުރުމަށް ރޭވުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ

އަޙްމަދު މަރާލުމުގެ ކަންކަން ރާވައި، އިންތިޒާމުކޮށްފައިވާތީއާއި، هللا ދަޢުވާކުރާ ސަބަބު: އަޙްމަދު ރިޟްވާން ޢަބްދު

އޯގަސްޓް  8އިސްމާޢީލްއާއި، އަޙްމަދު އިސްމާޢީލްގެ ބައިވެރިން ރާވާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، އެހެން ބަޔަކު މެދުވެރިކޮށް، 

 .ރަހީނުކޮށް މަރާލާފައިވާތީ هللا ދުވަހުގެ ދަންވަރު އަހްމަދު ރިޟްވާން ޢަބްދު 2014

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ހަވާލާދީ، އެ މާއްދާެގ  6ގެ (ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު)  32/2015ޤާނޫނު ނަންބަރު  .2

 .ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެއް ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ  ،(ނ) ގެ ދަށުން 

ދުވަހުގެ ރޭ އަނިޔާވެރިގޮތަކަށް ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލުމަށް  2017އޭޕްރީލް  23ދަޢުވާކުރާ ސަބަބު: 

ޝީދަށް ފާރަލުމުގެ ކަންކަން އިންތިޒާމުކޮށް، އެކަން ކުރުމަށް މީނާ މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، ޔާމީން ރަ

 އެހީތެރިވެދީފައިވާތީ.

 

 ، އަޙްމަދު މުޢާޒުގެ މައްޗަށް:8499ދަފްތަރު ނަންބަރު 

ގެ (ހ) އާއި، (ށ) އާއި، (ކ)  2(ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  10/90ޤާނޫނު ނަންބަރު  .1

ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެްއ  ،ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން 6ވަނަ މާއްދާއާ ހަވާލާދީ، އެ ޤާނޫނުގެ  3ޤާނޫނުގެ އާއި، އެ 

 ކުރުމަށް ރޭވުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ.

މަރާލުމުގެ ކަންކަން ރާވައި، އިންތިޒާމުކޮށްފައިވާތީއާއި، އަޙްމަދު هللا އަޙްމަދު ރިޟްވާން ޢަބްދުދަޢުވާކުރާ ސަބަބު: 

 2014އޯގަސްޓް  8ޙްމަދު މުޢާޒުގެ ބައިވެރިން ރާވާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، އެހެން ބަޔަކު މެދުވެރިކޮށް، މުޢާޒުއާއި، އަ

 .ރަހީނުކޮށް މަރާލާފައިވާތީهللا ދުވަހުގެ ދަންވަރު އަހްމަދު ރިޟްވާން ޢަބްދު

ކޮމިޝަނުން  ސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރާ މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި، ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްމި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރުމަށްފަުހ 

 ދުވަހުއެވެ. 2022ޖުލައި  24މި އޮފީހަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ 

 

 2022އޮގަސްޓް  01


