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 ވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ދި 

 ދިވެހިރާއްޖެ 
 

 ގޮތުގެ ޚުލާސާ  ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު 
 
 

  ާ2017 :ނަންބަރު ޤަޟިއްޔ/HC-A/333 
 

 :ްއިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތ  
 -* ދާއިމީ އެޑްރެސް:  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް         ނަން: *  
 - * މިހާރުގެ އެޑްރެސް:                   -ނަންބަރު:  ރަޖިސްޓްރީ *   

   
 :ްއިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތ  
 ހުށިޔާރު / ނ. ވެލިދޫ * ދާއިމީ އެޑްރެސް:                     ޢަޙްމަދު އަރީފް  ނަން: *  
 އަސްރަފީގެ / ނ. ވެލިދޫ  * މިހާރުގެ އެޑްރެސް:            A150269ނަންބަރު:   އައި.ޑީ.ކާޑު *   

   
 

 

  ި8143ޛުލްޤަޢިދާ   18 * ނިމުނު ތާރީޚް:      8143ޛުލްޤަޢިދާ  02 ސްޓްރީ ތާރީޚް: ރަޖ 
 2017 އޯގަސްޓް  10                  2017  ޖުލައި  25                 

 
 

  ުނަންބަރު ކޯޓުގެ  މެޖިސްޓްރޭޓް މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަނަދޫ ނަންބަރު:  އަމުރު  އިސްތިއުނާފުކުރެވުނ 
D12C/2017/79 ުކޯޓު އަމުރ 

  ިމިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް  :ކޯޓު ނިންމެވ 
  :ްކޯޓު އަމުރުމައްސަލައިގެ ބާވަތ 
  :ް04.06.2017* ނިމުނު ތާރީޚް:                04.06.2014ހުށަހެޅި ތާރީޚ 
 
 ަގެ މަޖިލިސްްފަނޑިޔާރުންލި އްސަލަ ބެމ : 

ނޑިޔާރު ޢަބްދު   ނޑިޔާ   ދީދީ  هللا އިސްފަ ނޑިޔާރު ޢަލީ ސަމީރު        ރު ޢަބްދުއްރައޫފު އިބްރާހީމް  ފަ  ފަ
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  ާދަޢުވާގެ ޚުލާޞ: 
 

ކޯޓު  D12C/2017/79މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު މިއީ 

އަމުރު  ކޯޓު ބުނެ އެޤާނޫނީ އުޞޫލަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް  ޝަރުޢީ ނުވަތަ ކޯޓުން ނެރުއްވާފައިވަނީ  އެ އަމުރު

ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން  އޮފީހުގެ ގެޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ، އެދި ކުރުމަށް އިސްތިއުނާފު

 އެކެވެ.ބެލިފައިވާ ޤަޟިއްޔާ

އަޙްމަދު  ،ނ. ވެލިދޫ / ހުޝިޔާރުރައްދުވާ ފަރާތަކީ  ޤަޟިއްޔާގައި އިސްތިއުނާފު މި 

   އެވެ. ޢަރީފް

 
 
 

  ުނުކުތާތައް:ފާހަގަކުރެވުނ 

 

 ކޯޓު  D12C/2017/79މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  (1

މަތުކުރެވިފައިވާ ހުމައްޗަށް ތު އަޙްމަދު ޢަރީފްގެޔާރު، ނ. ވެލިދޫ / ހުށި  އަމުރަކީ އެ  ބަލާއިރު، ށްއަމުރަ

ބަންދުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ  އިތުރަށް މީނާބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ މައްސަލާގައި  ކުއްޖަކާމެދު ގަދަކަމުންކުޑަ

 އަމުރެއްކަން  ނެރުއްވާފައިވާސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތީ، އަޙްމަދު ޢަރީފް ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް  ފަދަ

 އެނގެއެވެ.

 

ކޯޓު  D12C/2017/79މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  (2

އަމުރު  ބުނެ އެ ޤާނޫނީ އުޞޫލަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް ކޯޓުން ނެރުއްވީ ޝަރުޢީ ނުވަތަ އެއަމުރު 

ނުކުތާއެއް ފާހަގަކޮށް އެ  އް(ދޭ) 02ފަރާތުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ  އިސްތިއުނާފުކުރަމުން،

 ނުކުތާތަކާމެދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިހުގައި ވާހަކަދައްކާފައިވެއެވެ.
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 ،ީމިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކ

D12C/2017/79  ާކުށެއްގެ އާއި މާއްދާ ވަނަ 49 ޤާނޫނުއަސާސީގެކޯޓު އަމުރަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔ"

ނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ޙާޟިރުކޮށް ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ  ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރެވޭ މީހުން ފަ

 ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ. އާ ޚިލާފަށް ނެރުއްވާފައިވާ އަމުރެއްކަމަށްވަނަ މާއްދާ  7ޤަވާޢިދު" ގެ 

 

  ،ީމިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ދެވަނަ ނުކުތާއަކ

D12C/2017/79  ެވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އާ  143ކޯޓު އަމުރަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގ

 ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ.  ނެރުއްވާފައިވާ އަމުރަކަށްވާ ޚިލާފަށް

 

ހުގައި ދެފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިއާ ގުޅިގެން މައްސަލަ މި  (3

ކިއުންތަކަށް ބަލާއިރު، ޔެމައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ލި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި މި

 ވެއެވެ.އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެ

 

ނ . ވެލިދޫ / ހުށިޔާރު، އަޙްމަދު ޢަރީފްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ  )ހ( ފުރަތަމަ ކަމަކީ،

ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ގަދަކަމުން ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ މައްސަލާގައި އިސްތިއުނާފުކުރެވޭ އަމުރުގެ ދަށުން 

ވަޑަގެންނެވި ފެނި އަޙްމަދު ޢަރީފް ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް އަމުރުކުރައްވާފައިވާއިރު، ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް 

ސަބަބުކަމަށް އެ އަމުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ މީނާ އިތުރަށް ބަންދުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭފަދަ ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް 

 ނުފެންނާތީކަމާއި،  

"ބަންދުގެ މުއްދަތު  MF/160179ބަރު ނަންއިސްތިއުނާފުކުރެވޭ އަމުރުގައި ޙަވާލާދީފައިވާ 

އަޙްމަދު ޢަރީފް އިތުރަށް ބަންދުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ސަބަބެއްކަމުގައި   ގައި އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު" 

ވަނަ މައްދާގައި ބުނެފައިވާ މުޖުތަމަޢުގައި އުޅޭ  2ގެ  12/2009ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ރިކަން ރައްކާތެރިކޮށް އެ ގޮތުގައި އެ ރައްކާތެ ނެ މީހުންގެ ކިބައިން އެ ކުދިންކުދިންނަށް ނުރައްކަލެއްކަމަށް ވެދާ 

އާއި ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި މީހުން ތަޙްޤީޤުގެ މަރުޙަލާގަ ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ ދެމެހެއްޓުމަށާއި،
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ބަންދުގައި ބޭތިއްބުމާއި ކުށުގެ އަދަބުން މިންޖުވުމަށްފަހުވެސް ވަކިކަހަލަ ޒިންމާއެއްގެ ތެރެއިން 

 މަޢުގައި އުޅޭ މިފަދަ ކުދިންގެ މުންދާނެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާތީ މީނާ ދޫކޮށްލައިފިނަމަ މުޖުތަ ބެލެހެއްޓެ

ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާއި އަމާންކަމަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެކަމަށް ފެންނާތީއާއި ފިލާފާނެކަމަށް 

 ންއޮންނަކަމެވެ.ން ފާހަގަކުރެވެފޯމުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާކައެ ފެންނާތީކަމަށް 

 

މައްސަލައެއް ތަޙުޤީޤުކުރެވެމުންދާއިރުވެސް އަދި ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅިފައިވާ )ށ( ދެވަނަ ކަމަކީ، 

މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހެއް  މަރުޙަލާގައިވެސް، ތަޙުޤީޤުކުރެވޭ ނުވަތަ ދަޢުވާލިބޭ މީހާއަކީ އެ

ތުގައި ހުރި މީހަކަށްވާއިރު، ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހެއްގެ ބަންދާމެދު މީހާއަކީ ކުށެއްގެ ތުހުމަ  ނޫންކަމާއި، އެ

ވަނަ  49ގޮތެއް ނިންމުމުގައި ފަނޑިޔާރު ބަލަންޖެހޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވަނަ  1ގެ ގެ )ށ( އްދާވަނަ މާ 60( )ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު 12/2016ޤާނޫނު ނަންބަރު މާއްދާއާއި 

އެއިން ، ސަބަބެއް އޮތްތޯކަމާއި ސަބަބުތަކުން ކުރެބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި ވަނަ ނަންބަރު  4ނަންބަރުން ފެށިގެން 

ސަބަބެއް އޮތްކަން ނުވަތަ ނެތްކަމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ބާރު ލިބިދީފައިވަނީ ފަނޑިޔާރަށްކަން ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 އި، ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަކަމާ އްދާއަށްވަނަ މާ 49ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އަށާއި  48

 

އިޖުރާއަތުގެ  )ޖިނާއީ 12/2016ޤާނޫނު ނަންބަރު ވަނަ މާއްދާ އާއި  49ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އަށް ބަލާއިރު، އެމީހަކާމެދު ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ މައްސަލައެއްގެ ހެކި ފޮރުވުމަށް )ށ(  އްދާވަނަ މާ 60ޤާނޫނު( 

ނުވަތަ ހެކިބަސް ދޭން ހުރި މީހަކަށް ނުފޫޒެއް ފޯރުވުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފާނެކަމަށް، ނުވަތަ ކޯޓަށް ހާޒިރު 

ޖްތަމަޢުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ނުވެދާނެކަމަށް، ނުވަތަ ފިލާފާނެކަމަށް، ނުވަތަ ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފިނަމަ މު 

ނޑިޔާރަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އެމީހަކު ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމުގެ އަމުރެއް ނެރުމުގެ ބާރު  ކުރިމަތިވެދާނެކަމަށް ފަ

ނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،  ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހަކު ފަ

ނާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންކަން ނުވަތަ ނޫންކަން  ކޯޓުން ކަނޑައެޅުމުގައި ކުށުގެ ބަންދުކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫ 

ބާވަތަށާއި، ކުށުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށާއި، ކުށްކޮށްފައިވާ ޙާލަތަށާއި، ކުށްކުރުމުގައި އަނިޔާވެރިކަން ހިމެނޭނަމަ 

ށުގެ ރެކޯޑަށާއި، ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގައި އެކަމަށާއި، އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ހެކީގެ ބުރަދަނަށާއި، އޭނާގެ ކު
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 )ޖިނާއީ  12/2016ޤާނޫނު ނަންބަރު ފައިވާގޮތަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެކަމަށް ވޭތުވެދިޔަ ތާނގައި ޢަމަލުކޮށް

  އްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،ވަނަ މާ 59އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( 

ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހާ ބަންދުކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ 

ގޮތުގެމަތިންކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކަނޑައެޅުމުގައި، އޭނާ އެ ކުށް ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މިންވަރަށް 

)ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު(  12/2016ޤާނޫނު ނަންބަރު އެކަށީގެންވާ ހެކި އެ ވަގުތު ނެތްކަމުގައިވިޔަސް، 

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ސަބަބުތަކުގެ  4ވަނަ ނަންބަރުން ފެށިގެން  1ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  60

ތެރެއިން ސަބަބެއް އޮވެފައި، އޭނާގެ މައްޗަށް އެ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ކޮންމެވެސް މިންވަރެއްގެ ހެކި 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ބަންދުގައި  59ހުރެއްޖެނަމަ، އެ ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ  60 )ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ 12/2016ޤާނޫނު ނަންބަރު ބެހެއްޓުމަށް އަމުރުކުރެވިދާނެކަން 

 ބެލުމުން އެނގެންއޮންނަކަމެވެ.  މާއްދާގެ )ބ( އަށް

 

 ތުހުމަތުކުރެވޭ މި މައްސަލާގައި އޭނާ  ގެ މައްޗަށްއަޙްމަދު ޢަރީފް  ވަނަ ކަމަކީ،)ނ( ތިން 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ނަންބަރު ގައި ބަހައްޓަން ބޭނުންވާ ސަބަބެއްކަމުގައި އިތުރަށް ބަންދު

MF/160179  "ުމަޢުގައި އުޅޭ މިފަދަ ކުދިންގެ މުޖުތަ ގައި "ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމ 

 އިރު، ޔާންކޮށްފައިވާބަކަމަށްޓަކައި ކަމަށް ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާއި އަމާންކަމަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެ

)ފަނަރަ( ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް  15 އަޙްމަދު ޢަރީފް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  ބެހެއްޓުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށްކަންބަންދުކޮށްފައި ނުވަތަ ހައްޔަރުކޮށްފައި 

"ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު" އަށް ބެލުމުން  MF/160179ސަރވިސްގެ ނަންބަރު 

   ކަމާއި،އެނގެންއޮންނަ

ންސީ ޢަމަލު އަޙްމަދު ޢަރީފްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ކުޑަކުއްޖަމާމެދު ގަދަކަމުން ޖި 

މައްސަލައަކީ، އެކިދުވަސްމަތިން މީނާގެ ދޮންދަރިއަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމަށް މި ހިންގުމުގެ ކުށުގެ 

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކި ޤަރީނާއަށް ށް ވެފައި، ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައެއްކަމަ

މަތު އުފެދޭ މިންވަރުގެ ހެކި ޤަރީނާ ހުށަހަޅާފައިވާކަން އިސްތިއުނާފު ބަލާއިރު، އަޙްމަދު ޢަރީފްއާ ދެކޮޅަށް ތުހު



 HC-A/333/2017 ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ ޤަ

 3316471ފެކްސް: ، 3325029ފޯން: ، ދިވެހިރާއްޖެ، މާލެ، އާބުރުޒުހިނގުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް
 www.highcourt.gov.mvވެބްސައިޓް:     info@highcourt.gov.mvއީމެއިލް:
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"ބަންދުގެ މުއްދަތު  MF/160179ވާ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ނަންބަރު ޙަވާލާދީފައި ކުރެވޭ އަމުރުގައި

ރެވޭ މި އަޙްމަދު ޢަރީފްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުއިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު" ން އެނގެންއޮންނާތީއާއި، 

މައްސަލާގެ ތަޙްޤީޤު ނިމިފައިނުވާކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިހުގައި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން 

 60)ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު(  12/2016ޤާނޫނު ނަންބަރު  ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުން އެނގެން އޮތުމުން،

ނޑިޔާރުން ދެކެނީމި ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް   ،މައްސަލަ ބެލި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަ

އަޙްމަދު ޢަރީފްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ ކުށުގެ ބާވަތަށާއި ޙާލަތަށް ބަލައި، އަދި މައްސަލާގެ 

ރިކަމަށްޓަކައި މުޖްތަމަޢުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެ ޙްމަދު ޢަރީފްއަކީއަ، ވަށައިގެންވާ އެހެނިހެންކަންކަމަށް ބަލާއިރު 

 ވެ. އި ބަހައްޓަންޖެހޭ މީހެއްކަމަށެބަންދުގަ

 

  ްޙުކުމ 

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދެންފަހެ، އިސްވެ ބަޔާންވެދިޔަ ކަންކަން އެގޮތުގެ މަތިން ހުރުމާއެކު، 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި  ބާޠިލުކަމަށް  ކޯޓު އަމުރު D12C/2017/79މަނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ގެ ނ. ވެލިދޫ / ހުށިޔާރު، އަޙްމަދު ޢަރީފް ، ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ބެލި ފަ

މީނާގެ ކިބައިން މުޖްތަމަޢުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ މައްސަލާގައި، 

ން ފެށިގެން  09:50ވަނަ ދުވަހުގެ  2017އޯގަސްޓް  10މިއަދު،  ،މަދު ޢަރީފްއަޙްކުރިމަތިވެދާނެކަމަށްޓަކައި، 

ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު( ޖަލުތަކާއި )ދިވެހިރާއްޖޭގެ  14/2013ޤާނޫނު ނަންބަރު )ފަނަރަ( ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް،  15

ނޑައަޅާފައިވާފަދަ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަންދުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށް އަމުރުކޮށް،  ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއްގައިގައި ކަ

ނޑި ބެލި މައްސަލަ މި ހައިކޯޓުގައި  ޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ.ފަ

       

   
 


