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HUMAN RIGHTS
C O M M IS S IO N

M A L D I V E S 
 

  
  

މަރާބެހޭ ތަޙްޤީޤް ރިޕޯޓް) ރަތްވިނަ.މ(މުޢާވިޔަތު މަޙްމޫދުގެ 
  
  
  

 )މުޢާވިޔަތު މަޙްމޫދުގެ ބައްޕަ(ރަތްވިނަ . މ، هللاމަޙްމޫދު ޢަބްދު  :މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތް •
 

 2005 މާޗް 14 :މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚް •
 
 2006 ފެބްރުއަރީ 20  :ތާރީޚްމި ންމައްސަލަބަލާ ނި •

 
 ކޮމިޝަން މެމްބަރ، އަޙުމަދު ސަލީމް   :މައްސަލަ ބެއްލެވީ •

  ކޮމިޝަން މެމްބަރ، މުޙައްމަދު ވަޙީދު
  

  
  
 
  

  
 



 ތަޢާރަފް
  
  
 ދުވަހު ހެނދުނު ދޫނިދޫ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުގެ ގޮޅިއެއްގައި މަރުވި މުޢާވިޔަތު މަޙްމޫދު  2005 މާޗް 9

ރަތްވިނަ . ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އިން ބަލައި ދިނުމަށް މުޢާވިޔަތުގެ ބައްޕަ މގެ މަރުގެ މައްސަލަ ހިއުމަން 
 ދުވަހު ކޮމިޝަންގެ ޗެއަރޕަރސަން 2005 މާޗް 14އެހެންކަމުން .  ގައި އެދުނެވ2005ެ މާޗް 14هللا މަޙްމޫދު ޢަބްދު

  . ސަލީމާއި މުޙައްމަދު ވަޙީދާ ޙަވާލު ކުރެއްވިއެވެމިމައްސަލަ ބެލުމަށް ކޮމިޝަނުގެ ދެމެމްބަރުން ކަމުގައިވާ އަޙްމަދު 
  

މުޢާވިޔަތުގެ މަރުގެ ތަޙްޤީޤު ކުރެވިފައިވަނީ މުޢާވިޔަތު ހައްޔަރު ކުރެވުނު ދުވަހުން ފެށިގެން އެކިގޮތްގޮތުން 
ނެގުނު ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާން . އޭނާއާ ގުޅުން ހުރި ތަފާތު މީހުންގެ ބަޔާން ކޮމިޝަނަށް ނެގުމަށްފަހު އެބަޔާންތަކުގެ އަލީގައެވެ

މުޢާވިޔަތާއެކު ހައްޔަރު ކުރެވުނު މީހުންނާއި ، ތެރޭގައި މުޢާވިޔަތު ހައްޔަރު ކުރި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ގެ ބޭކަލުންނާއި
 މުޢާވިޔަތު ފުރަތަމަ ބެއްލެވި ޑޮކްޓަރާއި އައިޖީއެމްއެޗް ގެ ކަމާބެހޭ ނަރުހުންނާއި ދޫނިދޫ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުގައި އޭނާ

  . ބެލެހެއްޓި ފުލުހުންގެ ބޭކަލުންގެ އިތުރަށް މުޢާވިޔަތާއެކު ދޫނިދޫގައި އެއްގޮޅިއެއްގައި ހުރި މީހަކުވެސް ހިމެނެއެވެ
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 ބަޔާންތަކުގެ ތަފްޞީލް
 

ޮޅިއެއްގައި މުޢާވިޔަތު  ގައި ދޫނިދޫ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުގެ ގ7:40 ދުވަހުގެ ހެނދުނު  2005 މާޗް 9
އެޗަށް ގެނެވުނުއިރު މުޢާވިޔަތު ވަނީ .އެމް.ޖީ. ގައި އައ8:15ީއަދި އެދުވަހުގެ . ނޭވާނުލައި ވެއްޓިފައިވަނިކޮށް ފެނިފައިވެއެވެ

  . މަރުވެފައެވެ
  

 ވެލްފެއަރ ގޮޅީގައި އޭނަޔާއެކުގައި ތިބި މީހުން/ މުޢާވިޔަތާއެކު ހައްޔަރުކުރެވުނު މީހުން 
  ) ކަދުރުމާގެ. މ(ރަޝީދު ޝައްމޫން  •
  )ބުރެހިމާގެ .މ(އަޙްމަދު ޒުހޫރު  •
 )ނިއުފްލާވަރ. ވ) (ރިޒްނީ(މުޙައްމަދު ޢަބްދުލް ބާރީ  •
  )އީޒީނައިޓް. މ(ޠިމަތު ޝުޒާނާ ާފ •

  
 މުޢާވިޔަތާއެކު ދޫނިދޫގައި އެއްގޮޅިޔެއްގައި ހުރި މީހެއް

 )3-0-1-9ހުޅުމާލެ (ޙުސައިން ޙަބީބު  •
 

ރަތްވިނަ ހުންނަ ގޯޅިތެރޭގައި ޝައްމޫން ރަޝީދާއި އަޙްމަދު .  އެހާކަންހާއިރު މ12:45 ގެ މެންދުރު 2005 މާޗް 4 -1
. އާއި ޝުޒާނާ އާ މުޢާވިޔަތު އަރާހަމަވިތަނާ ސިފައިން އައިސް ބުލޮކް ކޮށްލިއެވެ) ރިޒްނީ(ޢަބްދުލް ބާރީ ، ޒުހޫރާއި

ެގެން އުޅޭތީ އެމީހާ ހޯދުމަށް ކަމަށް މިމީހުން އެތާނގައި މިމީހުން ތިބީ ޖެހިގެންހުރި ގޯޅިގަނޑުގައި ބަޔަކު ތަޅައިގަނ
ޗެކްކުރިއިރު އެގެއިން މަސްތުވާތަކެތި ފެނުނު ކަމަށް ޝުޒާނާގެ ) ރަތްވިނަ. މ(ސިފައިން މުޢާވިޔަތުގެ ގެ . ބުނެއެވެ

  .ެއަށެވވެލްފެއަރ ގޮޅިއެތަނުން އެއްވެސް ސުވާލެއް ނުކޮށް މިއެންމެން ގެންދިޔައީ . ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ
މިއެންމެން ) ޒުހޫރުގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާގެ ޔޫރިން ނެގުމަށްފަހު(އެތާނގައި ގަޑިއެއްހާއިރު ފަހުން  -2

އެތާނގައި ދުރު  . އަށެވެދޫނިދޫ)  އެހާކަންހާއިރ3:30ުޝުޒާނާގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މެންދުރު (ގެންދިޔައީ 
އެއަށްފަހު ފަހަރަކު މީހަކު ތަހުޤީގުކުރާ ކޮޓަރިއެއް ކަހަލަ ތަނަކަށް  .އިފައި ބޭތިއްބިއެވެދުރުގައި އެންމެން ބިޑި އަޅުވަ

މީހުން ކަމުގައި ޒުހޫރުގެ  (DCB) ތަޙުޤީޤު ކުރީ ޑްރަގް ކޮންޓްރޯލް ބިއުރޯ .ސިފައިން ތިބީ ކުލަހެދުމުގައެވެ .ވެއްދިއެވެ
މިތިން މީހުންގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ތަޙުޤީގުގައި ، ީބާރ ޝައްމޫނާއި ޒުހޫރު އަދި. (ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ

 .)މިއެންމެނަށް ތުހުމަތުކުރެވިފައިވަނީ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައެވެ
 

، ތަހުޤީގުގައި ވަރަށް އަނިޔާކުރިކަމަށް ޝައްމޫން -3 ޒުހޫރު މުޢާވިޔަތަށް . ބާރީ އަދި ޝުޒާނާގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ،
ޔާކުރިތަން ނުދެކޭ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ތަޙުޤީޤަށް ވަދެފައި މުޢާވިޔަތު ނިކުތްއިރު އޭނާގެ ފައި ވަރަށް އަނި

ސަކަރާތްކަމަށާއި ނުވެސް ހިނގޭކަމަށާއި ދިޔައީ ފައި ދަމަމުން ކަމަށާއި އަދި ދޫނިދޫ އަށް ދިޔައިރު އޭނާގެ ފައި ހަމަ 
 .ރަގަޅުކަމަށް ޝުޒާނާގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ

  
މުޢާވިޔަތު ވެސް ޤާނޫނީ ވަކީލަކަށް އެދުނުކަމަށާއި އަދި މިމީހުންނަށް ވަކީލެއް ނުދޭކަމުގައި ޒުހޫރުގެ  ޒުހޫރު އާއި -4

 .ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ

 3



ޝުޒާނާ ފިޔަވައި. މާލެ ގެނެސް ވެލްފެއަރ ގޮޅީގައި ބޭތިއްބިއެވެ ޒުހޫރު ބާރީ އަދި މުޢާވިޔަތު ، އެރޭ ޝައްމޫން -5  ، ،  ،
 .ިބީ އެއްގޮޅިއެއްގައެވެއެންމެން ތ

  
މުޢާވިޔަތު ގައިގައި ބޭރުފުށުން އަނިޔާގެ ނިޝާންތައް ފެންނަން ނެތަސް އޭނާ އެވަގުތު ، ވެލްފެއަރ ގޮޅީގައި ތިބިއިރު -6

ޝައްމޫން ގާތުގައި ބުނިކަމަށް ޝައްމޫނުގެ ބަޔާނުގައި ، އޮތީ ދުޅަވެފައި ކަމަށާއި އަދި އަނިޔާކުރިކަމަށް މުޢާވިޔަތު
އަދި އޭރު މުޢާވިޔަތުގެ ފުރަގަސް ފަރާތުންނާއި އަނގައިން ލޭ އައިސްފައިވާތަން ދުށްކަމުގައި . ެވެބުނެފައިވެއ

 .ޝައްމޫނުގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ
  
މިގޮތަށް " ހިޔެއް ނުވޭ ދެން އުޅެވޭނެހެނެއް"އަދި " ކެތެއްނުވޭ، މިފަހަރު ވަރަށް އަނިޔާވެއްޖެ"ޒުހޫރު ކައިރީ ގައި  -7

މުޢާވިޔަތަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުކެވޭކަމަށާއި ދޭތެރެއަކުން . ިކަމަށް ޒުހޫރުގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެމުޢާވިޔަތު ބުނ
ބަނޑުގައި އަދި މޭގައިވެސް ރިއްސާތީ . ކެވުނު އެތިކޮޅުވެސް ދިޔައީ ހޮޑަށް ކަމަށް ޒުހޫރުގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ

އަދި ވެލްފެއަރ ގޮޅީގައި އޮތްއިރުވެސް . ް ޒުހޫރުގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެއުޅުނު ކަމަށާއި އަދި ލޭލައިވެސް ހެދިކަމަށ
ޑޮކްޓަރަކަށް ދައްކައި ދިނުމަށް އެދުނުކަމާއި ނަމަވެސް މުޢާވިޔަތު ޑޮކްޓަރަކަށް ދައްކައި ނުދޭކަމުގައި ޒުހޫރުގެ 

 .ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ
  
ވެސް މީހެއްގެ ކައިރީގައި ނުބުނުމަށް މުޖުތަބާ އެމީހުން ގާތުގައި އެމީހުންނަށް ތަޙުޤީޤުގައި އަނިޔާކުރިކަން އެއް -8

 .ބުނިކަމަށް ޒުހޫރުގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ
  
މުޢާވިޔަތު ގައިގެ ބޭރުން އަނިޔާގެ ނިޝާނެއްގެ ގޮތުން ފެންނަން ހުރީ ކްލިޕް އަޅުވާފައި ހުރި ތަންތަން އެކަނި ކަމުގައި  -9

އޭނާ އަށް އަނިޔާކުރިކަން އެތާތިބި އެންމެނަށް ކިޔައިދިން ކަމަށާއި އެރޭ ކެއްސުމުން . ެބާރީގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވ
އަދި މުޢާވިޔަތު ޑޮކްޓަރަށް ދައްކައިދިނުމަށް . އަނގައިން ލޭ އަންނަތަން ފެނުނުކަމަށް ބާރީގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ

 .މީހުން އަޅާނުލާކަމަށް ބާރީގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެއެކަމަކު އެ. ޑިއުޓީގައި ތިބި މީހުންނަށް އެމީހުން ގޮވިއެވެ
 

. ގެންގޮސް ބޭތިއްބީ އެކިމީހުން އެކި ގޮޅީގައެވެ. ގައި މިއެންމެން ދޫނިދޫ އަށް ގެންދެވުނެވެ 2005 މާޗް 6 -10
. ަށް ބައްޔެވެދޫނިދޫ އަށް ގެންދިޔައިރު މުޢާވިޔަތު ވަރ ޒުހޫރު އަދި ބާރީގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، ޝައްމޫން

 .އަދި އޭނާގެ ގައިގައި ވަރެއްވެސް ނެތެވެ
 

މުޢާވިޔަތު ފުރަތަމަ ގޮޅިން .  ވަނަ އަށް ވީ ދުވަހުއެވ3ެ ނަންބަރު ގޮޅިއަށް ލީތާ 71މުޢާވިޔަތު މަރުވީ ޙަބީބު ހުރި  -11
 ކަމަށް ޙަބީބުގެ ނެރުނީ ފޮޓޯ އެއް ނެގުމަށް، ނެރުނީ ގޮޅިއަށް ލީދުވަހުގެ ރޭގެ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށާއި

 .ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ
  

ތިޅައި "މުޢާވިޔަތު ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކުށަށް އެއްބަސްވީ ތަޅައި އަނިޔާ ކުރުމުގެ ސަބަބުންކަމަށާއި ލޯޔަރަކަށް އެދުމުން   -12
 .ބުނެފައިވާކަމަށް ޙަބީބުގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ އެވެ ބުނިކަމަށް އޭނާ ޙަބީބުކައިރީ" ފަޑަބޮއި

  

 4



އޭގެ އަނެއް ދުވަހު މުޢާވިޔަތު އުޅުނީ ވަރަށް ބަލިވެކަމަށާއި މިގޮތުން އަތާއި ނޭފަތުގައި ރިއްސާތީ އަދި ފިޓުޖެހި  -13
 .ހޮޑުލައި ހެދިކަމަށާއި އަދި އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުކެވޭކަމަށް ޙަބީބުގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ

  
މަށާއި އަދި އިންހޭލް ކޮށްދިނުމަށް އެދުމުން މިވާހަކަ ޑިއުޓީގައި ތިބި ޙަބީބު ގާތުގައި މުޢާވިޔަތު ޑޮކްޓަރަށް ދައްކައިދިނު  -14

އެފަހަރު އުޅުނީ އަދި މިއަށްވުރެންވެސް ، އޭނާ މީގެ ކުރިންވެސް އެއްފަހަރު ގެނައި"ޕޮލިހުން ގާތުގައި ބުނުމުން 
ް ގެނެސްދިންކަމަށް ޙަބީބުގެ މިހެން ބުނުމަށްފަހު ޖޫސްތަށްޓެއ" ރަނގަޅުވެދާނެ ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި، ހާލުބޮޑުކޮށް

 .ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ
 

 ކަށްހާއިރު މުޢާވިޔަތު ނޭވާ ނުލެވިގެން ތެޅޭތީ ޙަބީބު ޑިއުޓީގައި ތިބޭ މީހުންނަށް 11:00) 2005 މާޗް 8(އެރޭ   -15
 ވައްތަރެއްގެ 3ން  ގަޑިއިރާ ބައިވީ ފަހުން އެމީހުން އައުމުން ވާގޮތް ކިޔައިދިނުމ2ުގޮވައި ހަޅޭއްލަވާތާ ގާތްގަޑަކަށް 

ބޭސްގެނެސް ދިންކަމަށާއި އަދި އެއީ ޕެއިންކިލަރ އެކޭ ބުނިކަމަށާ އަދި އޭގެ ތެރެއިން އެއްބޭހަކީ ފެނެގަން ކަމަށް 
 .ޙަބީބުގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ

 
 އެހިނަމަވެސް އެތަނެއް އެރެއާ އޭގެ އަނެއް ދުވަހު ޙަބީބު މުޢާވިޔަތު ޑޮކްޓަރަށް ދައްކައި ދިނުމަށް އެދި ހަޅޭއް ލެވިއަޑު -16

 ވީ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ސައި ގަޑީގައި ޙަބީބު 2005  މާޗް 9. ނުދެކޭކަމަށް ޝައްމޫނުގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ
އަދި . މުޢާވިޔަތު ޑޮކްޓަރަށް ދައްކައިދިނުމަށް އެދި ގޮވި އަޑުވެސް އެހިކަމަށް ޝައްމޫނުގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ

މިހެން " މިއަދު ތެދުވޭ، ކުރީދުވަހު ވެސް ތިޔަށްވުރެ ބޮޑަށް ބަލިވިއެއްނު"ައި ހުރި މީހަކު އައިސްފައި އެވަގުތު ޑިއުޓީގ
 .ބުނި އަޑު އެހި ކަމަށް ޝައްމޫނުގެ ބަޔާނުގައި އޭނާ ބުނެފައިވެއެވެ

  
އްޔާރުވާށޭ ބުނުމުން ފަތިސްވީއިރު އޭނާއަށް ހިއްލައެއްވެސް ނުލެވޭކަމަށާއި ޑިއުޓީގެ މީހަކު މާލެދާން ތަކެއްޗާއެކު ތަ -17

އަހާލިކަމަށާއި ދެން ސައިދޭންވެގެން އަށީގައި ބޭންދިތަނާހެން ވެއްޓުނުކަމަށް ޙަބީބުގެ " ތަކެއްޗާއެކުހޭ"ވަރަށް މަޑުމަޑުން 
ދެން ޑިއުޓީގެ މީހުންނަށް ގޮވުމުން އައިސް އޭނާ ގެންދިޔަކަމަށާއި އޭރު މަރުވެފައިވާކަމަށް . ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ

 .ޙަބީބުގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ ބަށް ލަފާކުރެވޭކަމަށްޙަބީ
 

 .މާފުށީ ޖަލަށް ބަދަލު ކުރިއެވެ. މައްސަލައިގައި ހައްޔަރު ކުރި އެންމެން އެދުވަހު ހެނދުނު ކ -18
  

އާ  ގައި މާލެ ދިޔަ ދޯނިން ޙަބީބ2005ު މާޗް 9ދޫނިދޫ އަށް ގެންދިޔަފަހުން މުޢާވިޔަތުގެ ޚަބަރެއް ނުވާކަމަށާއި ދެން  -19
 .ދިމާވެގެން މުޢާވިޔަތާއި ބެހޭގޮތުން ޚަބަރެއް ލިބުނީކަމަށް ޒުހޫރު އަދި ބާރީގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ

 
) ޒުހޫރަށް ކޮން ބައެއްކަން ނޭނގޭ ބަޔަކު( ދުވަހު ޒުހޫރު ދޫނިދޫގައި ވަނިކޮށް ތަޙްޤީޤުކުރާ ބަޔަކު 2005 މާޗް 19 -20

އޭނާގެ ، ޅީގައި އެއްވެސް މީހަކު ޒުހޫރުގައިގައި ނުތަޅާދޯ އޭ ބުނުމުންއައިސް ދޫނިދޫއާއި މާފުށި އަދި ވެލްފެއަރ ގޮ
ގެ މީހުން ކަމުގައި ޒުހޫރު ބުނިކަމަށާއި ނަމަވެސް މިވާހަކަ އެ ) ޑީސީބީ(ގައިގައި ތެޅީ ޑްރަގް ކޮންޓްރޯލް ބިއުރޯ 

  .   ޔާނުގައި ބުނެފައި ވެއެވެތަޙްޤީޤުކުރި މީހުން ލިޔުނު ބަޔާނުގައި ނެތް ކަމަށް ޒުހޫރު މިކޮމިޝަނަށް ދީފައިވާ ބަ
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ގައި ދެވަނައަށް އެންމެ ސީނިއަރކޮށް ހުންނެވި ލާންސް ކޯޕްރަލް ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރު ދޫނިދޫ   ދުވަހ2005ު އޭޕްރިލް 14
  .ގެ ފަރާތުން ސާފުކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު) މެޑިކަލް އަދި އޮޕަރޭޝަންސް(މުޙައްމަދު ނަސީމް 

  
 . ގައެވ9:00ެ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 2005 މާޗް 6ާވިޔަތު ދޫނިދޫއަށް ގެންދެވުނީ ހައްޔަރުކުރުމަށްޓަކައި މުޢ -21

 
 ގައި ބޯ އެއްޗެއް ބޭނުންވެގެން އެދުމުން ގުލްކޯޒް އަޅާފައި 10:15 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 2005 މާޗް 7 -22

 ގައި ވަރަށް 3:15ފަތިހު މުޢާވިޔަތު މަރުވިދުވަހުގެ . ހަރު އެއްވެސް އެއްޗެއް ކެވޭކަމަކަށް ނުވެއެވެ. ޖޫސްދެވުނެވެ
 ގައި ވަރަށް ހާލުދެރަކަމަށް އެންގުމުން 7:40ހެނދުނު . ހާލުބޮޑުވެގެން އުޅެންފެށުމުން ގުލްކޯޒާއެކު ޖޫސްދެވުނެވެ

 .ވަގުތުން މާލެއަށް ފޮނުވުނުކަމުގައި ކޯޕްރަލް ނަސީމް ބުނުއްވާފައި ވެއެވެ
 

ފަހަރަކު ޑޮކްޓަރެއްގެ ޚިދުމަތަށް އޭނާ އެދުމުން ވެސް އެޚިދުމަތް މުޢާވިޔަތު ދޫނިދޫގައި ހައްޔަރުކުރެވުނުފަހުން އެތައް -23
ހައްޔަރުކުރެވިފައި . ކޯޕްރަލް ނަސީމް ވަކި އެއްޗެއް ބުނުއްވާފައެއް ނުވެއެވެ، ފޯރުކޮށްދެވިފައި ނުވަނީ ކީއްވެތޯ އެހުމުން

ިދޫގައި ނުހުންނާތީކަމުގައި ކޯޕްރަލް ތިބޭ މީހުންނަށް ޑޮކްޓަރެއްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްނުދެވޭ ސަބަބަކީ ޑޮކްޓަރެއް ދޫނ
ނަމަވެސް ބަލިވާކަމަށް ބުނާ ކޮންމެ ފަހަރަކު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްގެ ޑޮކްޓަރަކާ . ނަސީމް ބުނުއްވިއެވެ

މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ނޫނީ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުދެއްވާކަމަށާއި އެއްވެސް ފަހަރަކު އެއްވެސް ބޭހެއް މުޢާވިޔަތަށް 
 .  ައި ކޯޕްރަލް ނަސީމް ބުނުއްވިއެވެނުދޭކަމުގ

 
 ،ނިއުލައިފް(ދޫނިދޫ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުގެ މެޑިކަލްބައިގައި އެންމެ އިސްކޮށް މަސައްކަތްކުރައްވާ ކޮންސްޓަބަލް އާދަމް ޝާހިދު 

  .ގެ ފަރާތުން ސާފުކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު) ދިއްދޫ. ހއ
  

ދޫނިދޫގައި ބަންދުކުރާއިރު ބަޔާނެއް . ދެއްވަނީ ކޮންސްޓަބަލް ޝާހިދުއެވެމީހަކު ބަލިވެއްޖެނަމަ އެންމެ ފުރަތަމަ ފަރުވާ -24
މުޢާވިޔަތުގެ ބަޔާނުގައި އޭނާއަށް ފަރުވާއެއް ބޭނުންކަމުގެ އަދި ބަލިވެ އުޅޭކަމުގެ އެއްވެސް ޚަބަރެއް . ނަގާނެއެވެ

  .ކޮންސްޓަބަލް ޝާހިދަށް ލިބިލައްވާފައެއް ނުވެއެވެ
 

 ގެ ފަހުން ކޮންސްޓަބަލް ޝާހިދު ނިދިކުރައްވާފައި އޮންނަވަނިކޮށް ޑިއުޓީގައި 12:00 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދަމު 9 -25
ހުރިމީހާ އައިސް މުޢާވިޔަތު ބަނޑުހައިވެގެން އުޅޭކަމަށް ނަސީމް އަރިހު ބުނުމުން ނަސީމް އޭނާއަށް ޖޫސްދިނުމަށް 

ޭނާ ޖޫސް ބުއިކަމަށް ވެސް މަޢުލޫމާތު އެންގެވި ކަމަށާއި އަދި ޑިއުޓީގައި ތިބި މީހުން މުޢާވިޔަތަށް ޖޫސްދިނުމުން އ
 .ލިބިފައިވެއެވެ

 
އޯ ފޮތް ކޮންސްޓަބަލް ޝާހިދު ބެއްލެވުމުން އެފޮތުގައި ޖަލުގައި އެވަގުތު ތިބި އެންމެންގެ .ސީ.ޖަލުގައި ހުންނަ އެން -26

 .ނޭޅެއެވެއަދި ކޮންސްޓަބަލް ޝާހިދަށް މެޑިކަލް އެއްވެސް މައްސަލައެއް ހުށައެއް. ހާލު ރަނގަޅުކަމަށް ވެއެވެ
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އަދި ކޮންސްޓަބަލް ޝާހިދަށް އެނގިލައްވައިގެން . ކޮންސްޓަބަލް ޝާހިދު މުޢާވިޔަތަށް އެއްވެސް ބޭހެއްނުދެއްވައެވެ -27
އަދި ކޮންސްޓަބަލް ޝާހިދަށް ނޭނގި އެއްވެސް ބޭހެއް ދެވިގެން ނުވާނެކަމަށް . އެއްވެސް މީހަކު ބޭހެއް ނުދެއެވެ

 .ބުނުއްވިއެވެ
 

ެވޭކަމަށް ލޫޠު ބުނުއްވުމުން ދުރުވެ ބެއްލެވިއިރު އޭނާގެ ޕިއުޕިލް ވަނީ ޑައިލޭޓްވެ ފިކްސްވެފައި މުޢާވިޔަތު ނޭވާ ނުލ -28
 .ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ

  
ކޮންސްޓަބަލް ޝާހިދު ގަބޫލުކުރައްވާ ގޮތުގައި ޑްރަގް ބޭނުންކުރާ މިފަދަ މީހުންނަށް ރަނގަޅު ޞިއްޙީ ފަރުވާ  -29

 .ޑޮކްޓަރެއްގެ ފަރާތުން ދޭންޖެހޭނެއެވެ
  

ދޫނިދޫ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރގެ މެޑިކަލް އެސިސްޓެންޓުގެ އެހީތެރިޔާގެ ދަށުން މަސައްކަތް ކުރައްވާ ކޮންސްޓަބަލް ޔޫސުފް ލޫޠު 
  .ގެ ފަރާތުން ސާފުކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު) ހަންޏާމީދޫގެ. ހ(
  

އަދި އެދުވަހު . ނިދޫގައެވެމުޢާވިޔަތު ދޫނިދޫގައި ހައްޔަރުކުރި ދުވަހު ކޮންސްޓަބަލް ޔޫސުފް ލޫޠު ހުންނެވީ  ދޫ -30
މުޢާވިޔަތާ . މުޢާވިޔަތާ ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ކަހަލަ ޝަކުވާއެއް ނާންނަކަމަށް ކޮންސްޓަބަލް ޔޫސުފް ލޫޠު ބުނުއްވިއެވެ

ބެހޭގޮތުން ފުރަތަމަ ފަހަރު ޝަކުވާއެއް ކޮންސްޓަބަލް ޔޫސުފް ލޫޠުއާ ހިސާބަށް އައީ މުޢާވިޔަތު މަރުވިދުވަހުގެ ހެނދުނު 
 މާޗް 9ކޮންސްޓަބަލް ޔޫސުފް ލޫޠަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިލައްވާފައިވާ ގޮތުގައި .  އެހާކަންހާއިރުއެވ7:35ެނުވަތަ  7:30
 ގައި ކޯޕްރަލް ޙަސަން ފިރާޤް ޑިއުޓީއާ ޙަވާލުވެ ހުންނަވަނިކޮށް މުޢާވިޔަތުގެ 12:00 ދުވަހު މެންދަމު 2005

، ރައްވާ ގޮތުގައިކޮންސްޓަބަލް ޔޫސުފް ލޫޠަށް ހީކުޝަކުވާއެއް އައުމުން އެކަން ވަނީ ނަސީމަށް ނުވަތަ ސަރޖަންޓް ، 
 .ޢަބްދުލްޢަޒީޒަށް ދަންނަވާފައެވެ

 
ގެ ) މަސްތާނު. މ(އެޗަށް ގެނެވުނުއިރު ހުންނެވި ނާރސިންގ ޝިފްޓް ކޯރޑިނޭޓަރ މަރިޔަމް މުނާޝާ .އެމް.ޖީ.މުޢާވިޔަތު އައީ

 .ފަރާތުން ސާފުކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު
  

 . ށިގަނޑު އޭނާ އެގްޒޭމިން ނުކުރައްވާ ކަމަށް މަރިޔަމް މުނާޝާގެ ބަޔާނުގައި ބުނުއްވާފައި ވެއެވެމުޢާވިޔަތުގެ ހަ -31
  

ގެ ފަރާތުން ) އަލުއިމާގެ. މ(މުޢާވިޔަތުގެ ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައްތަކުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވި ޢަބްދުލްހާދީ އަޙްމަދު މަނިކު 
 .ސާފުކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު

  
ިޔަތު ހޮސްޕިޓަލުން ގެނެވުނުއިރު ހަށިގަނޑު އޮތީ ހަރުވެފައި ކަމަށާއި މުޢާވިޔަތުގެ ހަށިގަނޑުގައި ވެލީގެ އަދި ލޭގެ މުޢާވ -32

 .އެއްވެސް އަސަރެއްވެސް ނެތްކަމަށް ބުނުއްވާފައި ވެއެވެ
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ގެ )  ހުވަނދުގަނދަކޯޅި. މ(އްމަދު މުޢާވިޔަތުގެ ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައްތަކުގައި އެހީތެރިއެއްގެގޮތުން އުޅުއްވި ޙުސައިން މުޙަ
  .ފަރާތުން ސާފުކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު

 
. މުޢާވިޔަތުގެ ހަށިގަނޑުގައި އެއްވެސް ކަހަލަ ކަމެއްނެތް އަދި ކުރެހުމެއް ވެސް ނެތްކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ -33

 އަދި ލޭގެ އެއްވެސް އަސަރެއްވެސް މުޢާވިޔަތުގެ ހަށިގަނޑު އޮތީ ހަރުވެފަކަމަށާއި މުޢާވިޔަތުގެ ހަށިގަނޑުގައި ވެލީގެ
 .ނެތްކަމަށް ވެސް ބުނުއްވާފައިވެއެވެ

 
ގެ ފަރާތުން ) މަތިހުރާ. ގ(މުޢާވިޔަތުގެ ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައްތަކުގައި އެހީތެރިއެއްގެގޮތުން އުޅުއްވި އަޙްމަދު ވަޙީދު 

 .ސާފުކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު
 

ިޔާއެއް އަދި ގެއްލުމެއްވެސް ލިބިފައިވާކަމެއް ބޭރަށް ފެންނާކަށް ނެތްކަމަށް މުޢާވިޔަތުގެ ހަށިގަނޑުގައި އެއްވެސް އަނ -34
މުޢާވިޔަތުގެ ހަށިގަނޑުގައި ވެލީގެ އެއްވެސް އަސަރެއްނެތްކަމަށާއި މުޢާވިޔަތުގެ ހަށިގަނޑު އޮތީ . ބުނުއްވާފައިވެއެވެ

 .ހަރުވެފައި ކަމަށް ވެސް އަޙްމަދު ވަޙީދުގެ ބަޔާނުގައި ބުނުއްވާފައިވެއެވެ
  

ވީ . މުޢާވިޔަތު މަޙްމޫދުގެ ހަށިގަނޑު އިންދިރާގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނައި އިރު ޑިއުޓީގައި ހުންނެވީ ޑރ  
 .ސެޝަން އެވެ

 
“There were no signs of external or internal injuries on Muaviyath’s body when he 
examined it.” 
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 ުކުރި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤު ކުރެއްވި ފުލުހުންގެ ބޭކަލުންމުޢާވިޔަތު ބަންދ
 

  ޝަރީފްهللا ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ ޢަބްދު •
  ސަރޖެންޓް މުޖުތަބާ ޢަބްދުއްސައްތާރު. ސ •
  ކޮންސްޓަބަލް އަޙްމަދު ސާމީ •
  ކޯޕްރަލް މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ރަޝީދު. ލ •
 ކޯޕްރަލް އަޙްމަދު ލަތީފް. ލ •
 .)ް ނަގާފައިނުވެއެވެބަޔާނެއ( އާދަމް އާސިފް  ކޯޕްރަލް. ލ •

 
 

 .ގެ ފަރާތުން ސާފުކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތުޝަރީފްهللا މުޢާވިޔަތު ބަންދުކުރި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤު ކުރެއްވި ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ ޢަބްދު
 
 ގައި ނިޔާވި އަލްމަރުޙޫމް މުޢާވިޔަތު މަޙްމޫދު ބަންދުކުރި 2005 މާޗް 9ޝަރީފަކީ هللا ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ އަބްދު -35

މުޢާވިޔަތު ހައްޔަރު ކުރެވުނީ މަސްތުވާތަކެތި . ަލަ ތަޙުޤީޤު ކުރި އިރު އެންމެ އިސްކޮށް ހުންނެވި ފަރާތެވެމައްސ
ޝަރީފުގެ ބަޔާނުގައި هللا ބޭނުންކޮށް އޭގެ ވިޔަފާރިކުރާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިގެން ކަމަށް ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ ޢަބްދު

 .ބުނުއްވާފައި ވެއެވެ
 

ަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހެއްކަމުގައި ވިޔަސް  އޭނާ ހައްޔަރުކުރި އިރު އޭނާ ހުރީ ރަގަޅަށް ކަމަށާއި  މުޢާވިޔަތަކީ މަސްތުވާތ -36
މޭ ނުވަތަ ، ފުރަގަސްފަރާތުން ލޭ އައިސް، ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެނެވުނުއިރު ނޭފަތުންނާއި އަނގައިން ލޭ އައިސް
ޝަރީފުމެން ކައިރީގައި هللا  އިންސްޕެކްޓަރ ޢަބްދުބަނޑުގައި ރިއްސާތީ ނޫޅޭކަމަށް އަދި އެހެންވާ ވާހަކައެއްވެސް ސަބް

  .ޝަރީފުގެ ބަޔާނުގައި ބުނުއްވާފައި ވެއެވެهللا އޭނާ ނުބުނާކަމަށް ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ ޢަބްދު
  

ހައްޔަރު ކުރާއިރު ފުރާ ފޯމުގައި ލޯޔަރަކަށް އެދިފައިވާނަމަ ، ތަޙުޤީގުގައި މުޢާވިޔަތު ލޯޔަރަކަށް އެދިފައި ނުވާކަމަށާއި -37
 . ޝަރީފުގެ ބަޔާނުގައި ބުނުއްވާފައި ވެއެވެهللا ަމަޖައްސައިދޭކަމަށް ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ ޢަބްދުއެކަން ހ

  
މުޢާވިޔަތުގެ ތަޙުޤީގު އަޑުއަހަންއިން ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް އޭނާ ދިޔައީ ، ޝަރީފުهللا ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ ޢަބްދު -38

ި އޭނާ ވަނީ ހުރިހާ ކަމަކަށް އެއްބަސްވެފައި ކަމަށާއި ވަރަށް ރީތިކޮށް ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ކިޔައިދެމުންކަމަށާއި އަދ
ޝަރީފުގެ هللا ތަޙުޤީގުގައި މުޢާވިޔަތު އެއްވެސް ނުކިޔަމަންތެރި ކަމެއް ނުދައްކާކަމަށް ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ ޢަބްދު

ސަބް ، ތަޙުޤީގުގައި އޭނާއާއި މެދު ބާރުގެ ބޭނުން ކޮށްފައި ނުވާނެކަމަށާއި. ބަޔާނުގައި ބުނުއްވާފައި ވެއެވެ
ޝަރީފުގެ ހާޒިރުގައި މުޢާވިޔަތާމެދު ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި އަދި ސަބް هللا އިންސްޕެކްޓަރ ޢަބްދު
ޝަރީފު ނުއުޅުއްވާ ވަގުތެއްގައި ބާރުގެ ބޭނުން ނުކުރާކަމެއް އެނގިލައްވާފައި ނުވާކަމަށް هللا އިންސްޕެކްޓަރ ޢަބްދު

ސާރޖަންޓް މުޖުތަބާ . މިވީހާތަނަކަށް ސ. ގައި ބުނުއްވާފައި ވެއެވެޝަރީފުގެ ބަޔާނުهللا ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ ޢަބްދު
  .ޝަރީފުގެ ބަޔާނުގައި ބުނުއްވާފައި ވެއެވެهللا މީހަކަށް އަނިޔާކުރިތަން ނުދެކޭ ކަމަށް ވެސް ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ ޢަބްދު
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ވަގުތުގައި މީހަކު ބަލިވެއްޖެނަމަ ތަޙުޤީގު ކުރަމުންދާ ،  ތަޙުޤީގުގައި މުޢާވިޔަތު ޑޮކްޓަރަކަށް އެދިފައި ނުވާކަމަށާއި -39
ޝަރީފުގެ هللا އެމީހާ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުން އެއީ ތަޙުޤީގުކުރާ މީހުންގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށް ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ ޢަބްދު

ހަވާލުކުރުމަށްފަހު ، ތަޙުޤީޤު ނިމުމުން އެމީހަކު ޙަވާލުކުރަނީ ވެލްފެއަރއާ ކަމަށާއި. ބަޔާނުގައި ބުނުއްވާފައި ވެއެވެ
މީހަކަށް ކާންދިނުމާއި ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމާއި މިފަދަ ހުރިހާކަމެއް ކުރާނީ ވެލްފެއަރ އިން ކަމަށް ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ އެ

ވެލްފެއަރއާ ޙަވާލުކުރިނަމަވެސް ވެލްފެއަރއިން އެބޭފުޅުންނަށް . ޝަރީފުގެ ބަޔާނުގައި ބުނުއްވާފައި ވެއެވެهللا ޢަބްދު
 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށާއި ދެން ޙަވާލުވާނީ 24އާވިޔަތުގެ ތަޙުޤީގު ވާނުވާ އަންގާނެކަމަށާއި އެގޮތުން މު

 . ޝަރީފުގެ ބަޔާނުގައި ބުނުއްވާފައި ވެއެވެهللا ވެލްފެއަރއިން ކަމަށް ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ ޢަބްދު
  

ފެށިގެން ފަރުވާދޭންޖެހޭނެކަމަށް މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކުގައި ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހުންނަށް ހައްޔަރުކުރެވޭ ހިސާބުން  -40
އެމީހުންނަށް ބޭސްނުކުރެވޭނަމަ އެމީހުން މާބޮޑަށްވެސް ، ޝަރީފު ޤަބޫލުކުރައްވާކަމަށާއިهللا ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ ޢަބްދު

هللا ބަލިވާނެކަމަށާއި އަދި އެމީހުންްނަށް އެފެސިލިޓީޒް ދެވޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި ނުވާކަމަށް ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ ޢަބްދު
  .ީފުގެ ބަޔާނުގައި ބުނުއްވާފައިވެއެވެޝަރ

  
ވެހިކަލްގައި އޭނާގެ މަންމަ އާއި ބައްޕައާއި ކޮއްކޮ ގެންގޮސް އެހުރިހާ ، މުޢާވިޔަތު މަރުވިދުވަހު އެޚަބަރުލިބިގެން -41

ި ޝަރީފުގެ ބަޔާނުގައި ބުނުއްވާފައهللا އެންމެން ހޮސްޕިޓަލަށް ހާޒިރުކޮށްދެއްވި ކަމަށްވެސް ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ ޢަބްދު
  .ވެއެވެ

 
ގެ ފަރާތުން ސާފުކުރެވިފައިވާ ސަރޖެންޓް މުޖުތަބާ ޢަބްދުއްސައްތާރު.މުޢާވިޔަތު ބަންދުކުރި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤު ކުރެއްވި ސ

 .މަޢުލޫމާތު
 
. ގައި ނިޔާވި އަލްމަރުޙޫމް މުޢާވިޔަތު މަޙްމޫދު ހައްޔަރުކުރި ދުވަހު އެތަނަށް ދުރުނުވާ ކަމަށާއި ސ2005 މާޗް 9 -42

ުޖުތަބާ ޢަބްދުއްސައްތާރު އާ މުޢާވިޔަތު ދިމާވީ އޭނާ ދޫނިދޫއަށް ގެންދިޔުމަށް ޓަކައި ލޯންޗަށް ސަރޖަންޓް މ
މުޢާވިޔަތު . ސަރޖަންޓް މުޖުތަބާ ޢަބްދުއްސައްތާރުގެ ބަޔާނުގައި ބުނުއްވާފައިވެއެވެ. އެރުވިފަހުން ލޯންޗުން ކަމަށް ސ

ުމެން ތިއްބެވީ ކުލަހެދުމުގައި ކަމަށާއި މުއާވިޔަތު ސަރޖަންޓް މުޖުތަބާ ޢަބްދުއްސައްތާރ. ގެންދިޔަ ދުވަހު ސ
ސަރޖަންޓް މުޖުތަބާ ޢަބްދުއްސައްތާރުގެ ބަޔާނުގައި . ހައްޔަރުކުރި ސަބަބު އޭނާއަށް އެނގޭކަމަށް ސ

 .ބުނުއްވާފައިވެއެވެ
 

މާއި ބޭނުންކުރާކަމަށް މާލެއިން ދޫނިދޫއަށް ގެންދިޔައިރު މުއާވިޔަތުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކަމަށާއި މަސްތުވާތަކެތި ވިއްކާކަ -43
ސަރޖަންޓް . އޭނާ އެއްބަސްވިކަމަށް އަދި ތަޙުޤީގުގައި އެއްބަސްކުރުވުމަށް ބާރުގެ ބޭނުން ނުކުރައްވާ ކަމަށް ސ

 . މުޖުތަބާ ޢަބްދުއްސައްތާރުގެ ބަޔާނުގައި ބުނުއްވާފައިވެއެވެ
  

އިފަހުން ބަނޑުގައި ރިއްސާތީ ނުވަތަ މޭގަރިއްސާތީ ބަލިވެ ނޫޅޭކަމަށާއި މުއާވިޔަތު އެއްވެސް މުއާވިޔަތު ދޫނިދޫއަށް ގެނަ -44
ސަރޖަންޓް މުޖުތަބާ ޢަބްދުއްސައްތާރު ގެ . އިރެއްގައި ޑޮކްޓަރަކަށް ދައްކަން އެދިގެން އޭނާ ކައިރީ ނުބުނާކަމަށް ސ
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ސަރޖަންޓް މުޖުތަބާ . ެދިފައިނުވާކަމަށް ވެސް ސއަދި މުއާވިޔަތު ލޯޔަރަކަށް އ. ބަޔާނުގައި ބުނުއްވާފައިވެއެވެ
 .ޢަބްދުއްސައްތާރުގެ ބަޔާނުގައި ބުނުއްވާފައިވެއެވެ

 
  .ގެ ފަރާތުން ސާފުކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތުމުޢާވިޔަތު ބަންދުކުރި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤު ކުރެއްވި ކޮންސްޓަބަލް އަޙްމަދު ސާމީ

 
 ގައި ނިޔާވި އަލްމަރުޙޫމް މުޢާވިޔަތު މަޙްމޫދު ބަންދުކުރި މައްސަލަ 2005 މާޗް 9ކޮންސްޓަބަލް އަޙްމަދު ސާމީ އަކީ  -45

މުޢާވިޔަތު މަޙަމޫދު ބަންދު . ތަޙުޤީޤު ކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު ކަމުގައި އޭނާގެ ބަޔާނުގައި ބުނުއްވާފައިވެއެވެ
ިބިގެންކަމަށް ކޮންސްޓަބަލް އަޙްމަދު ކުރެވުނީ މަސުތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށް އޭނާ އޭގެ ވިޔަފާރި ކުރާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލ

މުޢާވިޔަތު ހައްޔަރު ކުރުމަށް ހިންގި އޮޕަރޭޝަންގައި ކޮންސްޓަބަލް އަޙްމަދު . ސާމީގެ ބަޔާނުގައި ބުނުއްވާފައިވެއެވެ
 .ސާމީ ބައިވެރި ނުވިނަމަވެސް މުޢާވިޔަތުގެ ތަހުގީޤު ޓީމުގައި ބައިވެރިވިކަމަށް ބުނުއްވާފައިވެއެވެ

 
ވުނު މީހުންނާ ސުވާލު ކުރީ ދޫނިދޫގައި ވަކިވަކިން ކަމަށާއި މުޢާވިޔަތު ވަނީ ހުރިހާ ކަމަކަށް ހައްޔަރު ކުރެ -46

ވަރަށް ރީތިކޮށް އަދި ވަރަށް ކިޔަމަންތެރިކަމާއެކު ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ވަނީ ކިޔާދީފައި ކަމުގައި ، އެއްބަސްވެފައި ކަމަށާއި
ތަހުޤީގު ކުރާއިރު ޔުނީފޯރމްގައި ވެސް އަދި . އި ވެއެވެކޮންސްޓަބަލް އަޙްމަދު ސާމީގެ ބަޔާނުގައި ބުނުއްވާފަ

ކުލަހެދުމުގައި ވެސް ތިބޭކަމަށް އަދި ޔުނީފޯމް ލައިގެން ތިބޭއިރު ނަން ޓެގް ހުންނަ ކަމަށާއި އަދި ކުލަހެދުމުގައި 
ތަށް އޭނާ މުޢާވިޔަ. ތިބޭއިރު ތަޢާރަފުވާކަމަށް ކޮންސްޓަބަލް އަޙްމަދު ސާމީގެ ބަޔާނުގައި ބުނުއްވާފައިވެއެވެ

ހައްޔަރުކުރެވުނީ ކީއްވެގެންކަން ތަހުޤީގުގެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާއިން ފެށިގެންވެސް އެނގޭނެކަމަށް ކޮންސްޓަބަލް އަޙްމަދު 
 .ސާމީގެ ބަޔާނުގައި ބުނުއްވާފައި ވެއެވެ

  
ނުވާކަމަށް އަދި މާލެއިން މުޢާވިޔަތު ގެންދިޔައިރު އޭނާގެ ޙާލު ރަގަޅު ކަމަށާއި މުޢާވިޔަތު ލޯޔަރަކަށް އެދިފައި  -47

މުޢާވިޔަތު ލޯޔަރެއް ބޭނުން ނޫންކަމަށް ބުނުއްވާފައިވާ ކަމަށާއި މިކަން ރެކޯޑުތަކުން އެނގެން ހުންނާނެކަމަށް 
 .ކޮންސްޓަބަލް އަޙްމަދު ސާމީގެ ބަޔާނުގައި ބުނުއްވާފައިވެއެވެ

  
ސަރޖަންޓް . ތަހުޤީގުގައި ބައިވެރިވި ސޒުހޫރު އަދި ޝަންމޫނު ކައިރީގައި ، މުޢާވިޔަތު އާއި އެއްކޮށް ބަންދުކުރި ބާރީ -48

މުޖުތަބާ އެމީހުންނަށް އަނިޔާކުރި ވަހާކަ އެއްވެސް މީހެއްގެ ކައިރީގައި ނުބުނުމަށް އެންގި ކަމެއް ކޮންސްޓަބަލް އަޙްމަދު 
އަޙްމަދު ސާމީއަށް އެނގިފައިނުވާކަމަށާއި އަދި ތަޙުޤީގުގައި އެކަހަލަ ކަމެއް ހިނގައިފައި ނުވާކަމުގައި ކޮންސްޓަބަލް 

 .ސާމީގެ ބަޔާނުގައި ބުނުއްވާފައި ވެއެވެ
  

ތަޙުޤީގުގައި މުޢާވިޔަތަށް ޑޮކްޓަރެއް ބޭނުންވެގެން ކޮންސްޓަބަލް އަޙްމަދު ސާމީ މެން ކައިރީގައި ނުބުނާ ކަމަށާއި  -49
 ކޮންސްޓަބަލް ތަޙުޤީގުގައި ޑޮކްޓަރަކަށް އެދިފައިވާނަމަ އެކަން ހަމަޖައްސައިދިނުމަކީ އެމީހުންގެ ޒިންމާއެއްކަމުގައި

 .އަޙްމަދު ސާމީގެ ބަޔާނުގައި ބުނުއްވާފައިވެއެވެ
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ކޯޕްރަލް މުޙައްމަދު އަޙްމަދު .މުޢާވިޔަތު ބަންދުކުރި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީގުގައި އަޑުއަހާ މީހެއްގެ ގޮތުން ބައިވެރިވެލެއްވި ލ
 .ގެ ފަރާތުން ސާފުކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތުރަޝީދު

 
 ގައި ނިޔާވި އަލްމަރުޙޫމް މުޢާވިޔަތު މަޙްމޫދު 2005 މާޗް 9މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ރަޝީދަކީ ކޯޕްރަލް . ކޯޕްރަލް ލ. ލ -50

ބަންދުކުރި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީގުގައި އަޑުއަހާ މީހެއްގެ ގޮތުން ބައިވެރިވެލެއްވި މީހެއް ކަމަށާއި މުޢާވިޔަތު ހައްޔަރު 
ކޯޕްރަލް . މުޢާވިޔަތު އާއި ލ. ައި ބުނުއްވާފައި ވެއެވެކުރުމުގައި ބައިވެރިވެނުލައްވާ ކަމަށްވެސް އޭނާގެ ބަޔާނުގ

ކޯޕްރަލް މުޙައްމަދު އަޙްމަދު . މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ރަޝީދު ބައްދަލުވީ ދޫނިދޫއަށް ގެންދިޔައިރު ލޯންޗުން ކަމުގައި ލ
 . ރަޝީދުގެ ބަޔާނުގައި ބުނުއްވާފައި ވެއެވެ

 
އްސަލައެއްގައި ތުހުމަތު ކުރެވިގެން ކަމަށާއި ތަޙުޤީގުގައި އޭނާ ވަނީ މުޢާވިޔަތު ހައްޔަރު ކުރެވުނީ މަސްތުވާތަކެތީގެ މަ -51

ކޯޕްރަލް މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ރަޝީދުގެ ބަޔާނުގައި . އެއްވެސް މަޖުބޫރުކަމެއްނެތި އެކަމަށް އިއުތިރާފު ވެފައި ކަމަށް ލ
ވެސް ތަޙުޤީގެއްގައި ބާރުގެ ބޭނުން ކޯޕްރަލް މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ރަޝީދު ބައިވެރިވި އެއް. ލ. ބުނުއްވާފައި ވެއެވެ

ސަރޖަންޓް މުޖުތަބާ ޢަބްދުއްސައްތާރު އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާކުރިތަން ފެނިލައްވާފައި ނުވާ .ކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި ސ
 .ކޯޕްރަލް މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ރަޝީދުގެ ބަޔާނުގައި ބުނުއްވާފައި ވެއެވެ. ކަމަށް ލ

  
ކޯޕްރަލް މުޙައްމަދު އަޙްމަދު . ްޓަރަކަށް އަދި ލޯޔަރަކަށްވެސް އެދިފައި ނުވާކަމަށް ލ ތަހުޤީގުގައި މުޢާވިޔަތު ޑޮކ -52

ބޭރަށް ނިކުމެގެން ދިޔައިރު ، އަދި މުޢާވިޔަތު އާއި ސުވާލުކޮށް ނިމުމުން. ރަޝީދުގެ ބަޔާނުގައި ބުނުއްވާފައި ވެއެވެ
.  އަޙްމަދު ރަޝީދުގެ ބަޔާނުގައި ބުނުއްވާފައިވެއެވެކޯޕްރަލް މުޙައްމަދު. އޭނާ ދިޔައީ ހަމަ ރަގަޅަށް ހިނގާފައިކަމަށް ލ

ކޯޕްރަލް މުޙައްމަދު އަޙްމަދު . އަދި އޭނާ އަށް އެއްވެސް ކަމެއް ވެފައިހުރިކަމެއް ފާހަގަ ނުކުރެއްވޭކަމަށްވެސް ލ
  .ރަޝީދުގެ ބަޔާނުގައި ބުނުއްވާފައިވެއެވެ

 
ގެ ފަރާތުން ކޯޕްރަލް އަޙްމަދު ލަޠީފު.މީހެއްގެ ގޮތުން ބައިވެރިވެލެއްވި ލމުޢާވިޔަތު ބަންދުކުރި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީގުގައި އަޑުއަހާ 

  .ސާފުކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު
  

 ގައި ނިޔާވި އަލްމަރުޙޫމް މުޢާވިޔަތު މަޙްމޫދު ބަންދުކުރި މައްސަލައިގެ 2005 މާޗް 9ކޯޕްރަލް އަޙްމަދު ލަޠީފަކީ . ލ -53
ރިވެލެއްވި މީހެއް ކަމަށާއި މަރްޙޫމް މުޢާވިޔަތު ހައްޔަރުކުރުމުގައިވެސް ތަޙުޤީގުގައި އަޑުއަހާ މީހެއްގެ ގޮތުން ބައިވެ

 .ކޯޕްރަލް އަޙްމަދު ލަޠީފުގެ ބަޔާނުގައި ބުނުއްވާފައި ވެއެވެ. ބައިވެރިވެލެއްވި ކަމަށް ލ
 

ޕޯޓަކާއި މުޢާވިޔަތު ހައްޔަރު ކުރެވުނީ މަސްތުވާތަކެތި ވިއްކާ ވިޔަފާރިކުރާ އަދި ބޭނުންކުރާކަމަށް ލިބިފައިވާ ރި -54
ގުޅިގެންކަމަށާއި ހައްޔަރުކުރި އިރު އޭނާގެ ހާލު ރަގަޅު ކަމުގައި އަދި ހައްޔަރުކޮށްގެން އޭނާ ގެންދިޔައީ ބިޑި ނާޅުވައި 
އެއްވެސް މަޖުބޫރު ކަމެއްނެތި ކަމަށާއި އަދި މުޢާވިޔަތާއެކު ދެން ހައްޔަރުކުރި އެންމެންވެސް ގެންދިޔައީ ބިޑިއަޅުވައިގެން 

 .ަލް އަޙްމަދު ލަޠީފުގެ ބަޔާނުގައި ބުނުއްވާފައި ވެއެވެކޯޕްރ. ކަމަށް ލ
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މުޢާވިޔަތު އާއި ފުރަތަމަ ފަހަރު ސުވާލު ކުރުމަށްފަހު ނެރެ ދެވަނަ ފަހަރަށް ސުވާލުކުރުމަށް ވެއްދުމުން އޭނާ ހުރިހާ  -55
މިގެން ނިކުމެގެން ދިޔައިރު ކަމެއްކިޔައިދިން ކަމަށާއި އެއްވެސް ނުކިޔަމަންތެރިކަމެއް ނުދައްކާ ކަމަށާއި އޭނާ ތަޙުޤީގު ނި

ތަހުޤީގުގައި އޭނާ . ކޯޕްރަލް އަޙްމަދު ލަޠީފުގެ ބަޔާނުގައި ބުނުއްވާފައި ވެއެވެ. ކޮރުޖެހި ތަން ނުދެކޭ ކަމަށްވެސް ލ
ސަރޖަންޓް މުޖުތަބާ ޢަބްދުއްސައްތާރު . ޑޮކްޓަރަކަށް އަދި ލޯޔަރަކަށްވެސް އެދިފައިވާކަން ނޭގޭކަމަށާއި އަދި ސ

ކޯޕްރަލް އަޙްމަދު ލަޠީފުގެ ބަޔާނުގައި . ަކަށް އަނިޔާކުރިކަމެއް އެނގިލައްވާފައި ނުވާކަމަށް ލއެއްވެސް މީހ
  .ބުނުއްވާފައިވެއެވެ

 
  

DEATH REPORT 
 
Exact cause of death – unknown 
Secondary cause of death –? Drug addiction 
On examination: no external injuries, no scars, no bleeding from ear/nose etc. 
 
CT SCAN REPORT 
 
CT EVALUATION OF BRAIN 
 
Impression: Bilateral chronic mastoditis 
No other abnormalities detected. 
 
X-RAY REPORT 
 
X-ray films of whole spine, pelvis, chest, and extremities show no obvious fracture to the 
visualized extent." 
 

  
___________________________  
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  ހޯދުންތައް
  
 

 :ޞިއްޙީ ފަރުވާ ފޯރުކޮށްދިނުމާބެހޭ ގޮތުން -1
 

 ގައި މުޢާވިޔަތު ހައްޔަރުކުރެވުނު ފަހުން އެއްވެސް އިރެއްގައި ޑޮކްޓަރީ ފަރުވާއެއް މުޢާވިޔަތަށް 2005 މާޗް 4
ަކުގައި ހައްޔަރުކުރާ ނުވަތަ ބަންދު ކުރާ މީހުންނަށް އެކަށީގެންވާ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތ. ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ

މިސާލަކަށް މަސްތުވާތަކެތި ނުލިބިގެން ބަލިވާބަލިވުމަށް ފަރުވާދެވޭނެ (ފަރުވާދެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައިނެތުން 
ެކަށީގެންވާ ޑޮކްޓަރީ އަދި ދޫނިދޫ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުގައި ހައްޔަރުކުރާ މީހުންނަށް އ.) ގޮތެއް ނެތުމުން

، މުޢާވިޔަތު ބަންދުކުރެއްވި ބައެއް ފުލުހުންގެ ބަޔާންތަކުން. ފަރުވާދިނުމުގެ ހަރުދަނާ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައެއްނެތެވެ
ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާގައި ޞިއްޙީ ފަރުވާއަކަށް އެދިފައި ނުވާކަން ، މުޢާވިޔަތު ހައްޔަރުކުރިފަހުން އޭނާގެ ޙާލު ރަގަޅުކަމަށާއި

  .ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ
  

، 7،  ޝައްމޫނާއި:ވަނަ ޕޮއިންޓް 9 ޒުހޫރާއި އަދި ބާރީ ވެލްފެއަރ ގޮޅީގައި ތިބިއިރު މުޢާވިޔަތުގެ ހާލު ވަރަށް ، 6 •
އަދި އޭނާ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކައިދިނުމަށް އެތައްފަހަރެއްމަތިން . ބޮޑުކަމަށް އެމީހުން ދީފައިވާ ބަޔާނުން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ

 .ންކޮށްދީފައި ނުވާކަން ވެސް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެއެދުމުން މިކަ
 
 ގައި ދޫނިދޫއަށް ގެންދެވުނު އިރުވެސް މުޢާވިޔަތު ވަރަށް ބަލިކަމަށް ފާހަގަ 2005 މާޗް 06:  ވަނަ ޕޮއިންޓ10ް •

 .ކުރެވެއެވެ
  

 ، އި ޑޮކްޓަރަކަށް  ޙަބީބުގެ ބަޔާނުގައި ވާގޮތުގެ މަތިން މުޢާވިޔަތުގެ ޙާލުދެރަވެފައިވާކަމަށާ: ވަނަ ޕޮއިންޓ1314ް •
 .ހުން މިކަމަށް ސަމާލުކަމެއް ދީފާނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެދައްކައިދިނުމަށް އެދުމުން ޑިއުޓީގައި ތިބި މީ

  
 ޖަހާ އެހާކަށްހާއިރު މުޢާވިޔަތަށް ނޭވާ ނުލެވިގެން 11ގެ ރޭގަނޑު 2005 މާޗް 8 : ވަނަ ޕޮއިންޓ16ް އަދި 15 •

 3 ގަޑިއިރާ ބައިވީފަހުން އެމީހުން އައިސް 2ަށް ގޮވައި ހަޅޭލަވާތާ ގާތްގަޑަކަށް ތެޅޭތީ ޙަބީބު ޑިއުޓީގައިތިބި މީހުންނ
 . އަދި މީނާ ހަޅޭއްލަވާ އަޑު ޝައްމޫނަށް އިވިފައިވެއެވެ. ވައްތަރެއްގެ ބޭސް ދިންކަމަށްވެއެވެ

  
ންސްޓަބަލް ޝާހިދަށް އަދި ކޮ.  ކޮންސްޓަބަލް ޝާހިދު މުޢާވިޔަތަށް އެއްވެސް ބޭހެއް ނުދެއްވައެވެ: ވަނަ ޕޮއިންޓ27ް •

އެނގިގެން އެއްވެސް މީހަކު ބޭހެއް ނުދޭކަމާއި އަދި ކޮންސްޓަބަލް ޝާހިދަށް ނޭގި އެއްވެސް ބޭހެއް ދެވިގެން 
 .ނުވާނެކަމަށް ކޮންސްޓަބަލް ޝާހިދުގެ ބަޔާނުގައި ބުނުއްވާފައިވެއެވެ

 
 ވަނަ މާއްދާގައި 2ގެ "  ބެހޭ ގަވާއިދުދޫނިދޫ ޑިޓެންޝަންގައި ހައްޔަރުކުރާ މީހުންނަށް ޑަކްޓަރީ ފަރުވާދިނުމާ" •

ބަލިމީހާ ، ވާގޮތުގައި ހައްޔަރުގައި ހުރިމީހަކު ބައްޔެއްވެއްޖެނަމަ ވަގުތުން ދޫނިދޫގައި ހުންނަ މެޑިކަލް އެސިސްޓެންޓް
،  ގައިވާ މަޢުލޫމާތުން 30 އަށް އަދި 27 އިން 23ޕޮއިންޓް ނަމަވެސް. ބަލައި އެމީހަކަށް ފަރުވާދޭންވާނެއެވެ
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ގޮތުގައި ދޫނިދޫ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރަށް މުޢާވިޔަތު ގެނެވުނު އިރު އޭނާގެ ޙާލު ދެރަވެފައިވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު އެނގޭ
 . އެސެންޓަރުގެ މެޑިކަލްބައިގައި އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރައްވާ ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެވިފައެއް ނުވެއެވެ

  
ުޤީގުގައި މުޢާވިޔަތު ޑޮކްޓަރަކަށް އެދިފައި ނުވާކަމަށް ސަބް ތަޙ:  ވަނަ ޕޮއިންޓ55ް އަދި 52، 49، 44، 39 •

، ކޮންސްޓަބަލް އަޙްމަދު ސާމީ، ސަރޖެންޓް މުޖުތަބާ ޢަބްދުއްސައްތާރު.ސ، ޝަރީފްهللا އިންސްޕެކްޓަރ ޢަބްދު
 . ެކޯޕްރަލް އަޙްމަދު ލަޠީފުގެ ބަޔާނުގައި ބުނުއްވާފައިވެއެވ.ކޯޕްރަލް މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ރަޝީދު އަދި ލ.ލ

 
هللا މުޢާވިޔަތު ހައްޔަރުކުރި އިރު އޭނާގެ ޙާލު ރަގަޅު ކަމަށް ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ ޢަބްދު:  ވަނަ ޕޮއިންޓ54ް އަދި 36 •

 .ކޯޕްރަލް އަޙްމަދު ލަތީފްގެ ބަޔާނުގައި ބުނުއްވާފައިވެއެވެ.ޝަރީފް އަދި ލ
 
ަތުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކަމަށް މާލެއިން ދޫނިދޫއަށް ގެންދިޔައިރު މުއާވިޔ:  ވަނަ ޕޮއިންޓ47ް އަދި 44، 43 •

އަދި . ސަރޖެންޓް މުޖުތަބާ ޢަބްދުއްސައްތާރު އަދި ކޮންސްޓަބަލް އަޙްމަދު ސާމީގެ ބަޔާނުގައި ބުނުއްވާފައިވެއެވެ.ސ
ސަރޖެންޓް .މުއާވިޔަތު ދޫނިދޫއަށް ގެނައިފަހުން ބަނޑުގައި ރިއްސާތީ ނުވަތަ މޭގަރިއްސާތީ ބަލިވެ ނޫޅޭކަމަށް ސ

 .ސައްތާރުގެ ބަޔާނުގައި ބުނުއްވާފައިވެއެވެމުޖުތަބާ ޢަބްދުއް
 
ބޭރަށް ނިކުމެގެން ދިޔައިރު އޭނާ ދިޔައީ ހަމަ ، މުޢާވިޔަތު އާއި ސުވާލުކޮށް ނިމުމުން:  ވަނަ ޕޮއިންޓ55ް އަދި 52 •

ްރަލް ކޯޕ.ރަގަޅަށް ހިނގާފައިކަމަށް އަދި އޭނާ އަށް އެއްވެސް ކަމެއް ވެފައިހުރިކަމެއް ފާހަގަ ނުކުރެއްވޭކަމަށްވެސް ލ
 .ކޯޕްރަލް އަޙްމަދު ލަޠީފުގެ ބަޔާނުގައި ބުނުއްވާފައިވެއެވެ.މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ރަޝީދު އަދި ލ

 
 
  މުޢާވިޔަތަށް އަނިޔާ ކުރިކަމަށް ބެލެވޭ ސަބަބުތައް -2
  

،ބާރީ އަދި ޝުޒާނާ މުޢާވިޔަތާ އެކީގައި ތަހުޤީގުކުރި ޝައްމޫން: ވަނަ ޕޮއިންޓ3ް • ،   ޒުހޫރު ްނަށް ތަހުޤީގުގައި އެމީހުނ،
 .ވަރަށް އަނިޔާކުރި ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ

 
ބާރ9ީ  ޝައްމޫން: ވަނަ ޕޮއިންޓ12ްއަދި  ، 7،  ޒުހޫރު • 6 ،  ، ޝުޒާނާ އަދި ޙަބީބު ގެ ބަޔާނުގައި މުޢާވިޔަތަށް ،

 އަދި އޭނަޔަށް އަނިޔާކުރިކަމުގެ. ތަހުޤީގުގައި އަނިޔާކުރިކަމަށް އެމީހުން ކައިރީގައި މުޢާވިޔަތު ބުނެފައިވެއެވެ
ނިޝާންތައް ބޭރުފުށުން ފެންނަން ނެތްކަމުގައި ވިޔަސް މުޢާވިޔަތުގެ ހާލުދެރަވެފައިވާކަމަށް މިމީހުންގެ ބަޔާނުގައި 

 . ބުނެފައިވެއެވެ
 

ސެޝަން ގެ ބަޔާނުގައި މުޢާވިޔަތުގެ ހަށިގަނޑުގެ ބޭރުފުށުގައިވެސް އަދި . މުޢާވިޔަތުގެ މަރުގެ ރިޕޯޓާއި ޑރ •
 . ަށް ގެއްލުމެއް ނުވަތަ އަނިޔާއެއް ލިބިފައިނުވާކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެއެތެރެހަށީގެ އެއްވެސް ތަނަކ
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މީހަކު މަރުވެފައިވަނީ ކިހިނެއްކަން ކަނޑައެޅޭކަށް ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮޓޮޕްސީ ނުވަތަ ޕޯސްޓް މޯޓަމް ނުހެދޭތީވެ •
ވަތަ ނޫންކަން ނުވަތަ އެނޫންވެސް މަރުގެ ތަހުޤީގުކުރާއިރު މީހަކު މަރުވެފައިވަނީ އަނިޔާ ކޮށްގެންކަން ނު. ނޯވެއެވެ

 .އެހެން ސަބަބަކާ ހުރެކަން އެނގޭކަށް ނޯވެއެވެ
  

ތަޙުޤީގުގައި މުޢާވިޔަތާ މެދު ބާރުގެ ބޭނުން ކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި ތަޙުޤީގުގައި :  ވަނަ ޕޮއިންޓ51ްއަދި ، 43، 38 •
، ޝަރީފްهللا ށް ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ ޢަބްދުއޭނާ ވަނީ އެއްވެސް މަޖުބޫރުކަމެއްނެތި އެކަމަށް އިއުތިރާފު ވެފައި ކަމަ

ކޯޕްރަލް މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ރަޝީދު .ލ، ކޮންސްޓަބަލް އަޙްމަދު ސާމީ، ސަރޖެންޓް މުޖުތަބާ ޢަބްދުއްސައްތާރު.ސ
 .ކޯޕްރަލް އަޙްމަދު ލަތީފްގެ ބަޔާނުގައި ބުނުއްވާފައިވެއެވެ.އަދި ލ

 
އެއްކޮށް ބަންދުކުރި އެމީހުންނަށް އަނިޔާކުރި ވަހާކަ އެއްވެސް މުޢާވިޔަތު އާއި :  ވަނަ ޕޮއިންޓ55ްއަދި ، 51، 48 •

ސަރޖަންޓް މުޖުތަބާ އެންގި ކަމެއް ކޮންސްޓަބަލް އަޙްމަދު ސާމީއަށް . މީހެއްގެ ކައިރީގައި ނުބުނުމަށް ސ
މަދު ސާމީގެ އެނގިފައިނުވާކަމަށާއި އަދި ތަޙުޤީގުގައި އެކަހަލަ ކަމެއް ހިނގައިފައި ނުވާކަމުގައި ކޮންސްޓަބަލް އަޙް

ސަރޖަންޓް މުޖުތަބާ ޢަބްދުއްސައްތާރު އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާކުރިކަމެއް . އަދި ސ. ބަޔާނުގައި ބުނުއްވާފައި ވެއެވެ
ކޯޕްރަލް އަޙްމަދު ލަޠީފުގެ ބަޔާނުގައި .ކޯޕްރަލް މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ރަޝީދު އަދި ލ.އެނގިލައްވާފައި ނުވާކަމަށް ލ

 .ބުނުއްވާފައިވެއެވެ
 
ބޭރަށް ނިކުމެގެން ދިޔައިރު އޭނާ ދިޔައީ ހަމަ ، މުޢާވިޔަތު އާއި ސުވާލުކޮށް ނިމުމުން:  ވަނަ ޕޮއިންޓ55ް އަދި 52 •

ކޯޕްރަލް .ރަގަޅަށް ހިނގާފައިކަމަށް އަދި އޭނާ އަށް އެއްވެސް ކަމެއް ވެފައިހުރިކަމެއް ފާހަގަ ނުކުރެއްވޭކަމަށްވެސް ލ
  .ަލް އަޙްމަދު ލަޠީފުގެ ބަޔާނުގައި ބުނުއްވާފައިވެއެވެކޯޕްރ.މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ރަޝީދު އަދި ލ

   
 ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ޚިދުމަތް ލިބުމާ ގުޅޭގޮތުން -3

  
ޤާނޫނީ ވަކީލަކަށް އެދުމުން އެފުރުޞަތު އޭނާޔަށް ،  ޒުހޫރު އާއި ޙަބީބު ގާތުގައި މުޢާވިޔަތު: ވަނަ ޕޮއިންޓ12ް އަދި 4 •

 .ެމީހުންގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެދީފައިނުވާކަމަށް އޭނާ ބުނެފައިވާކަމަށް މި ދ
 
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވައިފައިވާގޮތުގައި މުޢާވިޔަތު ޤާނޫނީ  •

 .ވަކީލެއްގެ އެހީއަކަށް އެދިފައެއްނުވެއެވެ
  

ނުވާކަމަށް ސަބް  ނޫނީވަކީލަކަށް އެދިފައި ތަޙުޤީގުގައި މުޢާވިޔަތު ޤާ: ވަނަ ޕޮއިންޓ55ް އަދި 52، 47، 44، 37 •
، ކޮންސްޓަބަލް އަޙްމަދު ސާމީ، ސަރޖެންޓް މުޖުތަބާ ޢަބްދުއްސައްތާރު. ސ، ޝަރީފްهللا އިންސްޕެކްޓަރ ޢަބްދު

  . ކޯޕްރަލް އަޙްމަދު ލަތީފްގެ ބަޔާނުގައި ބުނުއްވާފައިވެއެވެ.ކޯޕްރަލް މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ރަޝީދު އަދި ލ.ލ
   

___________________________  
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  ނިންމުން
  

ރަތްވިނަ މުޢާވިޔަތު މަޙްމޫދާއެކު ހައްޔަރުކުރެވުނު .  ވަނަ ދުވަހު ހައްޔަރުކުރެވުނު މ2005 މާޗް 4
މުޙައްމަދު ޢަބްދުލް ބާރީގެ ބަޔާންތަކަށް ވިސްނާއިރު މުޢާވިޔަތު މަޙްމޫދު ދޫނިދޫއަށް ،  އަޙްމަދު ޒުހޫރާއިޝައްމޫން ރަޝީދާއި
އަދި . ުކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި އޭނާގެ ހަށިގަނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވާކަމަށް ބެލެވެއެވެގެންގޮސް ތަހުޤީޤ

ތަކުރާރުކޮށް ސިއްޙީފަރުވާ އޭނާއަށް ހޯދައިދިނުމަށް އެދުމުން އެންމެފަހަރަކުވެސް ޑޮކްޓަރީ ޚިދުމަތް އޭނާއަށް ލިބިފައިނުވާކަންވެސް 
 .ފާހަގަކުރެވެއެވެ

 
އެޗްގެ ޑޮކްޓަރުން ދެއްވި ބަޔާނުގައި މުޢާވިޔަތުގެ ހަށިގަނޑުގެ .އެމް.ޖީ. ހަށިގަނޑު ބެއްލެވި އައިމުޢާވިޔަތުގެ

ބޭރުފުށުގައާއި އެތެރެހަށީގެ އެއްވެސްތަނަކަށް ގެއްލުމެއް ނުވަތަ އަނިޔާއެއް ލިބިފައިނުވާކަމާއި އޭނާ މަރުވި ސަބަބު ނޭގޭކަމަށް 
  .މުޢާވިޔަތު މަރުވީ އޭނާއަށް ލިބުނު އަނިޔާގެ ސަބަބުންކަމުގައި ނިންމުމަކީ ދަތިކަމެކެވެޑޮކްޓަރުގެ ސެޓްފިކެޓްގައި ބުނެފައިވާތީ 

  
މުޢާވިޔަތާއި އެކު ހައްޔަރުކުރެވުނު އެހެން މީހުންގެ ތެރެއިން މުޢާވިޔަތާއެކު އެއްގޮޅިއެއްގައި ، ނަމަވެސް

ށް ބަލިވެގެން އެކިފަހަރުމަތިން ޑޮކްޓަރެއްގެ އެހީއަށް ބަންދުކޮށްފައިވާ ޙުސައިން ޙަބީބުގެ ހެކިބަހުން މުޢާވިޔަތު ވަރަށް ބޮޑަ
އެދުމުންވެސް ޑޮކްޓަރެއްގެ ޚިދުމަތް މުޢާވިޔަތަށް ލިބިފައިނުވާކަމީ އޭނާ ބަންދުކޮށްފައިހުރި ދޫނިދޫގައި މުޢާވިޔަތު ބަލަހައްޓަންތިބި 

  .ބައެއްގެ އިހުމާލުން ވެފައިވާކަމެއްކަމުގައި ބެލެވެއެވެ
  
  

___________________________  
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  ހުށަހެޅުންތައް
 
  
ސަބަބަކީ .  ގަޑިއިރު ޚިދުމަތް ލިބޭ ގޮތަށް ޑޮކްޓަރެއް ހުންނަން ޖެހޭނެއެވ24ެދޫނިދޫ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުގައި  -1

ާތަކެތި އެތަނަށް ސުވާލުކުރުމަށާއި ތަހުޤީގު ކުރުމަށް ގެންދެވޭ މީހުންގެ ސިއްޙީ ހާލަތު ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުންނާއި މަސްތުވ
 . ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ފަރުވާ ގަވާއިދުން ލިބިދިނުމަކީ ހައްޔަރުކުރާ ފަރާތުގެ ވާޖިބަކަށްވާތީއެވެ

 
މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހަކު ހައްޔަރު ކުރެވޭނަމަ އެމީހަކު ހައްޔަރުކުރެވުނު ފަހުން ވީހާއަވަހަކަށް އެމީހެއްގެ ޙަޤީޤީ  -2

މީހުން  .ަތުމަށްޓަކައި ޑޮކްޓަރެއްގެ ޚިދުމަތް އެމީހަކަށް ލިބުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމުކަމެކެވެޞިއްޙީ ޙާލަތު ދެނެގ
ތުހުމަތެއްގައި ނުވަތަ ތަޙުޤީގަށް ގެނެސް ފުރަތަމަ ވެސް މެޑިކަލް އެގްޒޭމިނޭޝަނެއްހެދުން އެއީ ރަގަޅު ކަމެއްކަމަށް 

 .ގެވެސް ރައްކަލަށެވެއީ ފުލުހުންގެ ސަލާމަތަށްވެސް އަދި ގެނެވޭ މިހާއެ. ފެނެއެވެ
  
 އެކިއެކި ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ގެންދެވޭ މީހުންނާމެދު ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާގައި މިހާރު ކަންތައް ކުރެވޭ ގޮތަށް އިޞްލާޙު  -3

ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާގެ އަތުން ބަޔާން ނެގުމުގައި ބާރުގެ ބޭނުން ކުރުމާއި ބިރުދެއްކުމަކީ އެމީހެއްގެ . ގެންނަން ޖެހެއެވެ
އެފަދަ މީހަކާމެދު ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށެއް ސާބިތުކުރެވެން ޖެހޭނީ ހެއްކާއި ޤަރީނާގެ މައްޗަށް . ށް އަރައިގަތުމެވެޙައްޤަ

 .ބަލައިގެންނެވެ
 
ރާއްޖޭގައި ތިރާފް ހޯދުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި  ޢުއެކިއެކި ކަންކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ގެނެވޭމީހުން އަތުން މަޖުބޫރުން އި -4

ހަމައެފަދައިން . ސްޓްމޯޓަމް ހެދޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައި އޮތުމަކީ ވަރަށް ބޭނުންތެރިކަމެކެވެއޮޓޮޕްސީ ނުވަތަ ޕޯ
 ސަބަބު ހޯދުމަށްޓަކައި ޤީތަހުޤީޤުގެތެރޭގައި ނުވަތަ ބަންދުގައި ހުއްޓައި ގުދްރަތީގޮތުން މަރުވިނަމަވެސް މަރުވި ޙަޤީ

 . މިކަމަކީ ވަރަށް މުހިއްމުކަމެކެވެ
  
ިގެން ގެންދެވޭ ކޮންމެމީހަކަށްވެސް ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ޚިދުމަތް މިހާރަށް ވުރެ ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ލިބިދޭން ތުހުމަތުކުރެވ -5

 .ޖެހޭނެއެވެ
  
 ވަރަކަށް ފުލުހުންވެސް އުޅޭތަނަކަށްވާތީ އެމީހުންގެ 70ދޫނިދޫއަކީ އެކިއެކި ތުހުމަތުތަކުގައި ގެންދެވޭ މީހުންގެ އިތުރަށް  -6

 .ލުމަށްޓަކައިވެސް ޑޮކްޓަރަކު ދާއިމީގޮތެއްގައި އެރަށުގައި ހުންނަން ޖެހެއެވެސިއްޙީ ކަންތައްތައް ބެ
  

 
___________________________  
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  އަޅަން ފެންނަ ފިޔަވަޅު
  

މުޢާވިޔަތު މަޙްމޫދުގެ މަރާގުޅިގެން ނެގިފައިވާ ތަފާތު ބަޔާންތަކުގެ އަލީގައި ކޮމިޝަނުން ދެކެނީ މުޢާވިޔަތު މަރުވާން 
 މާޗް 4. ވި އެންމެ ބޮޑު އެއްސަބަބަކީ މުޢާވިޔަތުގެ ޞިއްޙީ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކުރެވިފައި ނެތްކަމެވެމެދުވެރި
 ވަނަދުވަހު އޭނާ މަރުވުމާ ދޭތެރޭ އެންމެ ފަހަރަކުވެސް 2005 މާޗް 9 ގައި މުޢާވިޔަތު ދޫނިދުއަށް ގެންދެވުނު ފަހުން 2005

ތި ބޭނުންކުރާ މީހަކަށް ލިބެންވާ ފަރުވާ އާއި ސަމާލުކަން ދެވިފައި ނެތީ އޭނާ ބަލަހައްޓާ ދޫނިދޫގައި މުޢާވިޔަތު ފަދަ މަސްތުވާތަކެ
  .ތިބި ބައެއްގެ އިހުމާލުންކަމުގައި ފެންނާތީ މިމައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅަން ފެނެއެވެ

  
  
  
  
  
  

  މުޙައްމަދު ވަޙީދު                  އަޙްމަދު ސަލީމް
 މިޝަން މެމްބަރކޮ                 ކޮމިޝަން މެމްބަރ
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  ރިޕޯޓާއެކުގައިވާ ލިޔުންތައް
  

 ސީޓީ ސްކޭން ރިޕޯޓް .ހ .1
  އެކްސްރޭ ރިޕޯޓް. ށ  
  މަރު ރިޕޯޓް. ނ  
  ދޫނިދޫ ޑިޓެންޝަންގައި ހައްޔަރުކުރާ މީހުންނަށް ޑަކްޓަރީ ފަރުވާދިނުމުގެ ޤަވާޢިދު. ރ  

  
  :ތިރީގައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާންތައް -

 
  ވެލްފެއަރ ގޮޅީގައި އޭނާއާ އެކުގައި ތިބި މީހުން/ ެކު ހައްޔަރުކުރެވުނު މީހުން މުޢާވިޔަތާއ .2
 

 ) ކަދުރުމާގެ.މ(ޝައްމޫން ރަޝީދު . ހ
  )ބުރެހިމާގެ.މ(އަޙްމަދު ޒުހޫރު . ށ  
   )ނިއުފްލާވަރ. ވ) (ރިޒްނީ(މުޙައްމަދު ޢަބްދުލް ބާރީ . ނ  
  )އީޒީނައިޓް.މ(ޠިމަތު ޝުޒާނާ ާފ. ރ  

  
 ުކުރި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤު ކުރެއްވި ފުލުހުންގެ ބޭކަލުންމުޢާވިޔަތު ބަންދ .3
 

  ޝަރީފްهللا ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ ޢަބްދު. ހ  
  ސަރޖެންޓް މުޖުތަބާ ޢަބްދުއްސައްތާރު. ސ. ށ  
  ކޮންސްޓަބަލް އަޙްމަދު ސާމީ. ނ  
  ކޯޕްރަލް މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ރަޝީދު. ލ. ރ  

  ކޯޕްރަލް އަޙްމަދު ލަތީފް. ލ. ބ
  
  ދޫނިދޫގައި އެއްގޮޅިޔެއްގައި ހުރި މީހެއްމުޢާވިޔަތާއެކު  .4
 

 )3-0-1-9ހުޅުމާލެ (ހުސައިން ޙަބީބު 
  

   ދޫނިދޫގައި ދެވަނައަށް އެންމެ ސީނިއަރކޮށް ހުރި ފަރާތް )14.4.2005(ދޫނިދޫ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުގައި އެވަގުތު  .5
 

 ) މެޑިކަލް އަދި އޮޕަރޭޝަންސް(ލާންސް ކޯޕްރަލް މުޙައްމަދު ނަސީމް 
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  ޫ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުގެ މެޑިކަލްގައި އެންމެ އިސްކޮށް މަސައްކަތްކުރައްވާ ފަރާތްދޫނިދ .6
  

 )ދިއްދޫ.ހއ،ނިއުލައިފް(ކޮންސްޓަބަލް އާދަމް ޝާހިދު 
  
  ދޫނިދޫ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުގެ މެޑިކަލް އެސިސްޓަންޓުގެ އެހީތެރިޔާގެ ދަށުން މަސައްކަތް ކުރާފަރާތް .7
  

 )ަންޏާމީދޫގެހ.ހ(ކޮންސްޓަބަލް ޔޫސުފް ލޫޠު 
  
  މުޢާވިޔަތު މަރުވުމަށްފަހު އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންދިޔުމުން ބެއްލެވި ޑޮކްޓަރ .8
  

  ވީ ސެޝަން. ޑރ
  
  އެޗް އަށް ގެނެވުނުއިރު ހުންނެވި ނާރސިންގް ޝިފްޓް ކޯރޑިނޭޓަރ.އެމެ.ޖީ.މުޢާވިޔަތު އައީ .9
  

 )މަސްތާނު.މ(މަރިޔަމް މުނާޝާ 
  

 ކުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވި ފަރާތްމުޢާވިޔަތުގެ ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައްތަ .10
 

 )އަލުއިމާގެ.މ(ޢަބްދުލްހާދީ އަޙްމަދު މަނިކު 
 

  މުޢާވިޔަތުގެ ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައްތަކުގައި އެހީތެރިއެއްގެގޮތުން އުޅުއްވި ފަރާތްތައް .11
 

 )ހުވަނދުގަނދަކޯޅި. މ(ޙުސައިން މުޙައްމަދު 
  )މަތިހުރާ. ގ(އަޙްމަދު ވަޙީދު 
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