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 ނޫސް ބަޔާން 

" ހިޔާގައި  ކުޑަކުދިންގެ " ހުންނަ ވިލިމާލޭގައި  ދަށުގައި ބެލުމުގެ ދައުލަތުގެވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި  7102ވަނަ އަހަރާއި  7102
 ޖިސްމާނީ  ފަރާތުން މުވައްޒަފުންތަކެއްގެ މަސައްކަތްކުރި  އެތަނުގައި ކުދިންތަކަކަށް އަހަރު ނުފުރޭ 02 މުރުންޢު ބަލަހައްޓަމުންދާ

 މަތުކުރެވޭ ހުތު ކަމަށް  ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގެއްލުންވާގޮތަށް  ކަރާމާތަށް އަދި އެކުދިންގެ  ގޮތަށް އަސަރުކުރުވާ ގޮތުން  ނަފްސާނީ  ތުންނާއި ގޮ
 ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފީމެވެ. 7171ޑިސެންބަރު  10މައްސަލާގައި އަންނަނިވި ދަޢުވާތައް ކުރުމަށް 

ކުރާ އަނިޔާތަކުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ކޮމިޝަނުން  އުފައްދަވާފައިވާ ކުޑަކުދިންނަށްލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި މައްސަލައަކީ ރައީސު
އް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނެވި މައްސަލައެކެވެ. އަދި މި މައްސަލާގައި ޖިނާއީ ކުށެއްކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ޢަމަލެ

ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ދަށުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ  772އަށް ފެނިވަޑައިގެން، ޤާނޫނުއަސާސީގެ ހިމެނޭކަމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް
އޮކްޓޫބަރު  00އްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް އަމުރެއް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މައްޗަށް ބާރުގެ ދަށުން މި މަ ލިބިދޭޖެނެރަލްއަށް 

 ނެރުއްވާފައިވެއެވެ. ދުވަހު 7171

 ށްފައިވާ ދަޢުވާތަކުގެ ތަފްޞީލް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިއެވަނީއެވެ.މި މައްސަލާގައި ކޮ

 ދަޢުވާ  ޤާނޫނު  ނަން
ދަޢުވާގެ 
 ޢަދަދު 

 . މުޙައްމަދު ޝަރީފް 0

 ކ. މާލެ، ވ. ސަމާހިޔާ 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ  09/2014ޤާނޫނު ނަންބަރު: 
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  071ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގެ 

އެ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ވަނަ ނަންބަރާ ޙަވާލާދީ  0
 ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން. 2

 0 ގައިގާ އަތްލުން 

 . ޙުސައިން އަޙްމަދު 7

 ކ. މާލެ، ވ. ފަންސި 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ  09/2014ޤާނޫނު ނަންބަރު: 
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  322ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގެ 

އާ   (i)ވަނަ ނަންބަރުގެ  7ވަނަ ނަންބަރާއި  0
 .ނ( ގެ ދަށުން ޙަވާލާދީ، އެމާއްދާގެ )

ޤާނޫނު ހިންގުމަށް ހުރަސް އެޅުމާއި 
ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން 

 މަސައްކަތްތަކަށް ހުރަސްއެޅުން 
0 

 . ޢަލީ އަޙްސަން 2

 . ރިއޯ ވ، ކ. މާލެ

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ   09/2014ޤާނޫނު ނަންބަރު:
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  322ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގެ 

އާ   (i)ރުގެ ވަނަ ނަންބަ 7ވަނަ ނަންބަރާއި  0
 .ޙަވާލާދީ، އެމާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން 

ޤާނޫނު ހިންގުމަށް ހުރަސް އެޅުމާއި 
ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން 

 މަސައްކަތްތަކަށް ހުރަސްއެޅުން 
7 
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)ދިވެހިރާއްޖޭގެ  09/2014ޤާނޫނު ނަންބަރު: 
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  071ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގެ 

( 2( ވަނަ ނަންބަރާ ޙަވާލާދީ، އެ މާއްދާގެ )0)
 .ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން 

 2 ގައިގާ އަތްލުން 

 . ނަޖީޙް އަޙްމަދު 4

ކ. މާލެ، މއ. އަކިރިފުށި 
 ދެކުނުބައި 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ  09/2014ޤާނޫނު ނަންބަރު: 
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  322ބާތު( ގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫ

އާ   (i)ވަނަ ނަންބަރުގެ  7ވަނަ ނަންބަރާއި  0
 .ޙަވާލާދީ، އެމާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން 

ޤާނޫނު ހިންގުމަށް ހުރަސް އެޅުމާއި 
ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން 

 މަސައްކަތްތަކަށް ހުރަސްއެޅުން 
7 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ  09/2014ޤާނޫނު ނަންބަރު: 
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  071ބާތު( ގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫ

( 2( ވަނަ ނަންބަރާ ޙަވާލާދީ، އެ މާއްދާގެ )0)
 .ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން 

 7 ގައިގާ އަތްލުން 

 . އަޙްމަދު ވަނޫދު 3

 ކ. މާލެ، ހ. ފޯސީޒަން 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ   09/2014ޤާނޫނު ނަންބަރު: 
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  071ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގެ 

( 2ނަ ނަންބަރާ ޙަވާލާދީ، އެ މާއްދާގެ )( ވ0ަ)
 .ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން 

 6 ގައިގާ އަތްލުން 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ  09/2014ޤާނޫނު ނަންބަރު: 
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  322ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގެ 

އާ   (i)ވަނަ ނަންބަރުގެ  7ވަނަ ނަންބަރާއި  0
 .ޙަވާލާދީ، އެމާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން 

ންގުމަށް ހުރަސް އެޅުމާއި ޤާނޫނު ހި
ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން 

 މަސައްކަތްތަކަށް ހުރަސްއެޅުން 
7 

 . ޙުސައިން ޙަމްދޫން 6

ކ. މާލެ، ވ. އާސްމާން 
 މަންޒިލް

 ގެ )ދިވެހިރާއްޖޭ  09/2014ޤާނޫނު ނަންބަރު: 
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  077ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގެ 

)ށ( ގެ ( ވަނަ ނަންބަރާ ޙަވާލާދީ އެ މާއްދާގެ 0)
 .ދަށުން 

 0 ބިރުދެއްކުން 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ  09/2014ޤާނޫނު ނަންބަރު: 
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  071ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގެ 

( 2( ވަނަ ނަންބަރާ ޙަވާލާދީ، އެ މާއްދާގެ )0)
 .ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން 

 0 ގައިގާ އަތްލުން 
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ކޮށްފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ  މީހުންގައި ޝާމިލްވާ އިތުރު މީހުންނާއި، މި މަްއސަލާ ފައިވާގައި މިހާތަނަށް ދަޢުވާ ހުށަހަޅާމި މައްސަލާ
އް އިތުރު ޖިނާއީ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ތަޙުޤީޤީ އިދާރާތަކުން ގެންދަވަނީ ކުރައްވަމުންނެވެ. އެމައްސަލަތަ

ކާއި ޤަރީނާގެ މައްޗަށް ބަލައި، އެ މައްސަލަތަކުގައިވެސް ދަޢުވާކުރަންޖެހޭކަމަށް ފެންނަ ނިމި، މި އޮފީހަށް ލިޔުންތައް ލިބުމުން، ހެއް
 މީހުންގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރުމުގެ ކަންކަން މި އޮފީހުން ކުރިއަށް ގެންދާނަމެވެ.
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