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  ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

  މާލެ    
  ދިވެހިރާއްޖެ  
  

ވަނަ ދުވަހު  8އޭޕްރީލް  2007 ،ޙްހިތަދޫ ނާޒުކީގޭ ޙުސައިން ޞަލާ މި ރިޕޯޓަކީ، އައްޑުއަތޮޅު
ވީ އާދީއްތަ ދުވަހު  15އޭޕްރީލް  2007 ،ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިއުމަށްފަހު މޯލްޑިވްސް

އިން ން ޙުސަފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށު ފައިވާރިއިރު،މާލޭ ހުޅަނގުފަރާތު ފަޅުތެރޭގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނި
 ،އެޗަށް ގެންގޮސް.އެމް.ޖީ.ށިގަނޑު އައިގެ ހަޞަލާޙްޙުސައިން  ދޫކޮށްލިކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭތީއާއި، ޞަލާޙް

ގެ ހަށިގަނޑަށް އަނިޔާތަކެއް ލިބިފައިވާކަމަށް ދައްކާތީ، ޞަލާޙްތަޙުލީލުތަކުން ޙުސައިން  ކުރެވުނު މެޑިކަލް
އަށް ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  20ގެ ) 2006/6ޤާނޫނު ނަންބަރު (ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު ހިއުމަން ރައިޓްސް 

ގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އުނިކަމެއް ލިބޭފަދަގޮތަކަށް ޢަމަލުތަކެއް ލާޙްޞަރިޢާޔަތްކޮށް، ޙުސައިން 
  .ހިނގާފައިވޭތޯ ބެލުމުގެ ގޮތުން މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤޮުކށް އެކުލަވާލާފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ

ދުވަހު މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް ވަނަ 13އަދި  12އޭޕްރީލް  2007 ،މި ރިޕޯޓު އެކުލަވާލުމުގައި
ހައްޔަރު ކުރުމާއި،  ތިބި މީހުންނާއި، ޙުސައިން ޞަލާޙްހައްޔަރުކޮށްފައި ގައި ) އަތޮޅުވެހި( ޓްމަންޑިޕާޓް

ގެ ޢާއިލާގެ މެންބަރުންގެ ޞަލާޙްތަޙްޤީޤް ކުރުމާއި، ދޫކޮށްލުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވި ފުލުހުންނާއި، ޙުސައިން 
އެޗް އިން ބެލި .އެމް.ޖީ.ހަރާއިންނާއި އައިގެ ހަށިގަނޑު މައްޗަންގޮޅީ އާސަޞަލާޙްފަރާތުންނާއި، ޙުސައިން 

ޑޮކްޓަރުންނާއި އަދި މީގެ އިތުރުންވެސް ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޑޮކްޓަރުންނާއި ފޮރެންސިކް މެޑިސިންގެ 
މީގެ . ތަޖުރިބާކާރުންނާއި، ކްލިނިކަލް ސައިކޮލޮޖިސްޓުންގެ ފަރާތުން ލިބުނު މަޢުލޫމާތު ހިމަނާފައިވާނެއެވެ

ވަނަދުވަހު ގެންގޮސް ކުރި  15އޭޕްރީލް  2007އެޗަށް .އެމް.ޖީ.ގެ ހަށިގަނޑު އައިޞަލާޙްޙުސައިން  އިތުރުން
ގެ ޕޯސްޓް މޯޓަމްގެ ރިޕޯޓުން ލިބުނު ޞަލާޙްމެޑިކަލް ތަޙްލީލުތަކުގެ ރިޕޯޓުތަކުން ލިބުނު މަޢުލޫމާތާއި ޙުސައިން 

ންކަމާމެދު ފަންނީ މާހިރުންގެ ފަރާތުން ލިބުނު މަޢުލޫމާތާއި، މިދެންނެވި ރިޕޯޓުތަކުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަ
  .މަޢުލޫމާތުވެސް ހިމަނާފައިވާނެއެވެ

ތަޙްޤީޤަށް ހައްޔުަރކުރި ސަބަބާއި، އޭނާގެ ތަޙްޤީޤް ފުލުހުން  ޞަލާޙްމި ރިޕޯޓުގައި، ޙުސައިން 
ގައި އަލް ޑިޕާޓްމަންޓުމާލޭ ކަސްޓޯޑިގެންގޮސްފައިވާ ގޮތާއި، މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް ޑިޕާޓްމަންޓަށް ގެނެވުނުގޮތާއި، 

އި، ސިއްހީ ދޫކޮށްލެވުނު ކަމަށް ބުނާގޮތާމެދު ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތާއި، ޙުސައިން ޞަލާޙާހައްޔަރުގައި ހުރިއިރު 
ގެ މަރާއި ގުޅިގެން މިކޮމިޝަންގެ ޞަލާޙްޙުސައިން މީގެއިތުރުން، ދާއިރާގެ ފަންނީ މާހިރުންގެ ލަފައާއި އަދި 

މުހިންމު ނުކުތާތަކާއި، މިފަދަ މައްސަލަތައް ކުރިމަގުގައި ހިނގިޔަ ނުދިނުމަށް ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު 
    .މިރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައި ވާނެއެވެ ކަންތައްތައްއެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތައް ކަމަށް މިކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވޭ 

  2007ޑިސެމްބަރ  17
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14  ...................................................ޙުސައިން ޞަލާޙް ގޮޅިން ނެރުން 2.4
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22

22  .............................................................ފުލުހުން ބުނާ ބުނުން 5.2
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25  ...................ހައްޔަރުގައި ތިބި މީހުން ބުނާ ބުނުން ގެމާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް ޑިޕާޓްމަންޓް 5.4

ކޮށްލިކަމަށް ފުލުހުން ބުނާ ތާރީޚުގެ ޙުސައިން ޞަލާޙް މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް ޑިޕާޓްމަންޓުން ދޫ  .6
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  އަލްމަރްޙޫމް ޙުސައިން ޞަލާޙާބެހޭ ބައެއް މަޢުލޫމާތު
  
  

  އިން ޞަލާޙްޙުސަ                     : ފުރިހަމަ ނަން

  ޞަލާޙް                      : އާންމު ނަން

  1978އޭޕްރީލް  3                       : އުފަން ތާރީޚް

  އަހަރު 28                             :ޢުމުރު

  ހިތަދޫ . ކީގެ، ސނާޒު                         :އެޑްރެސް

  ހިތަދޫ . ކީގެ، ސނާޒު ،ޙަސަން ޒަރީރު           :ބައްޕަގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި އެޑްރެސް

  ހިތަދޫ . ކީގެ، ސވަޙީދާ އަޙުމަދު، ނާޒު         :މަންމަގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި އެޑްރެސް

  ގެ ފެންވަރު  10ގްރޭޑް                     :ތަޢުލީމީ ފެންވަރު

  ކައިވެންޏެއް ނުކުރޭ                   :ކައިވެނީގެ ނިސްބަތް

  2007އޭޕްރީލް  9   : ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވުނު ތާރީޚް

  2007އޭޕްރީލް  15   : މަރުވެފައިވަނިކޮށް ހަށިގަނޑު ފެނުނު ތާރީޚް
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  ތަޢާރުފުތަޢާރުފު  --11
 

  ތަޙްޤީޤް ރިޕޯޓް 1.1
 

ވަނަ  8އޭޕްރީލް  2007 ،ޙްހިތަދޫ ނާޒުކީގޭ ޙުސައިން ޞަލާ އައްޑުއަތޮޅުމި ރިޕޯޓަކީ،  1.1.1
އޭޕްރީލް  2007 ،ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިއުމަށްފަހު ދުވަހު މޯލްޑިވްސް

 ރު،އިފައިވާވީ އާދީއްތަ ދުވަހު މާލޭ ހުޅަނގުފަރާތު ފަޅުތެރޭގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނި 15
 ދޫކޮށްލިކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭތީއާއި، ން ޙުސައިން ޞަލާޙްބެލުމުގެ ދަށު ފުލުހުންގެ

 ކުރެވުނު މެޑިކަލް ،އެޗަށް ގެންގޮސް.އެމް.ޖީ.ގަނޑު އައިގެ ހަށިޞަލާޙްޙުސައިން 
ގެ ހަށިގަނޑަށް އަނިޔާތަކެއް ލިބިފައިވާކަމަށް ދައްކާތީ، ޞަލާޙްތަޙުލީލުތަކުން ޙުސައިން 

ވަނަ  20ގެ ) 2006/6ޤާނޫނު ނަންބުަރ (ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު ހިއުމަން ރައިޓްސް 
ގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އުނިކަމެއް ޙްޞަލާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ޙުސައިން ) ހ(މާއްދާގެ 

ލިބޭފަދަގޮތަކަށް ޢަމަލުތަކެއް ހިނގާފައިވޭތޯ ބެލުމުގެ ގޮތުން މިމައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން 
  .ތަޙްޤީޤުކޮށް އެކުލަވާލާފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ

 
އަށް ) ރ(ވަނަ މާއްދާގެ  24 ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެއި، ޓްގަމި ރިޕޯ 1.1.2

އޭނާގެ  ،ތަޙްޤީޤަށް ހައްޔަރު ކުރަން މެދުވެރިވި ސަބަބާއި ޙުސައިން ޞަލާޙް، ރިޢާޔަތްކޮށް
ދޫކޮށްލެވުނު ، ތަޙްޤީޤް ހިނގާދިޔަ ގޮތާއި، މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް ޑިޕާޓްމަންޓަށް ގެނެވުނު ގޮތާއި

 ވަނަ ދުވަހު މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް 13އަދި  12އޭޕްރީލް  2007ކަމަށް ބުނާ ގޮތާއި، 
ނު މަޢުލޫމާތާއި، ޙުސައިން ހައްޔަރު ކޮށްފައި ތިބި މީހުންގެ ފަރާތުން ލިބު ގައި ޑިޕާޓްމަންޓް

 ކަމަށްބުނާހައްޔަރު ކުރުމާއި، ތަޙްޤީޤް ކުރުމާއި، ދޫކޮށްލުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވި ޞަލާޙް
ގެ ހަށިގަނޑު މައްޗަންގޮޅީ ޞަލާޙްފުލުހުންގެ ފަރާތުން ލިބުނު މަޢުލާޫމތާއި، ޙުސައިން 

އެޗް އިން ބެލި ޑޮކްޓަރުންނާއި މެޑިކަލް ރިޕޯޓު ތަކުން .އެމް.ޖީ.އައިއާސަހަރާއިންނާއި 
ގެ ޕޯސްޓް މޯޓަމްގެ ރިޕޯޓުން ލިބުނު މަޢުލޫމާތާއި، ޞަލާޙްލިބުނު މަޢުލޫމާތާއި ޙުސައިން 

މަރާ ގުޅިގެން މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު މުހިންމު  ގެޙުސައިން ޞަލާޙް
ގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އުނިކަމެއް ޞަލާޙްޙުސައިން  އި،ނުކުތާތަކުގެ ތަފްޞީލުތަކާ

ކުރިމަގުގައި މިފަދަ މައްސަލަތައް ހިނގިޔަ  އާއި،ކަށް ޢަމަލުތަކެއް ހިނގާފައިވޭތޯލިބޭފަދަގޮތަ
ނުދިނުމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތައްކަމަށް މިކޮމިޝަނަށް ފާހަގަ ކުރެވޭ ނުކުތާތައް މި 

  .ރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައި ވާނެއެވެ
 

 ތަޙްޤީޤް ކޮމިޓީއެއް އުފެއްދުން 1.2

 
މި ، ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ނިންމައި މަރުވި ޙާދިސާ ތަޙްޤީޤް ކުރުމަށް މި ޙުސައިން ޞަލާޙް 1.2.1

 .ކަމަށް ތަޙްޤީޤް ކޮމިޓީއެއް އުފެއްދިއެވެ
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ކޮމިޝަންގެ ދެ  ކޮމިޝަންގެ މެންބަރަކާއި، މި ތަޙްޤީޤް ކޮމިޓީގައި ހިމެނުނީ މި 1.2.2
 އިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެސަގެ އިތުރުން ދަ ލޯ ސޮމުވައްޒަފުންނާއި އަދި މީ މަޝްވަރާގެ  
މީގެ  .ޤާނޫނީ ވަކީލުންނެވެ ދެމެންބަރުން ކަމުގައި ހިމެނޭ  މަތިން ހޮވި އެސޮސައިޓީގެ

 .އިތުރުން ޤާނޫނީ ލަފަޔާ ފަންނީ މަޝްވަރާ އިތުރު ކޮންސަލްޓެންޓުންގެ ފަރާތުން ހޯދުނެވެ
 

 ދިއުން ށްޑިޕާޓްމަންޓަ މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް 1.3

 
 ނަށް ލިބުމާއެކު، ޙުސައިން ޞަލާޙްގެ މަރުގެ ޚަބަރު މިކޮމިޝަޞަލާޙްޙުސައިން  1.3.1

ކޮމިޝަންގެ ) އަތޮޅުވެހި(ޑިޕާޓްމަންޓަށް އެންމެފަހުން ބަންދުކޮށްފައި ހުރި މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް 
ވަނަދުވަހު ގޮސް، މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ބަންދު ކޮށްފައި  15އޭޕްރީލް  2007މެންބަރުން 

މީހުންނާއި، ޙުސައިން ޞަލާޙާ އެއްގޮޅިއެއްގައި ބަންދު ގިނަޢަދަދެއްގެ ވަގުތު ތިބި އެ
އި ޑިއުޓީއަށް ގަމީހުންނާއި އަދި އެވަގުތު މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް ގިނަޢަދަދެއްގެ ކޮށްފައި ތިބި

 .ފުލުހުންނާ ސުވާލުކޮށް މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެވުނެވެ ގިނަޢަދަދެއްގެތިބި 
 

ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންގެ އިތުރުން، މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤް ޓީމުން ހިއުމަން ރައިޓްސް  1.3.2
ގޮސް، ހޯދަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ޑިޕާޓްމަންޓަށް މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލްއެކިފަހަރުމަތިން 

  .ލިބެންހުރި ވަރަކުން ހޯދިއެވެ
 

  ތަޙުޤީޤު ކުރިއަށް ގެންދިޔަގޮތް 1.4
 

ތަޙްޤީޤަށް ހައްޔަރު  ޙުސައިން ޞަލާޙް ،ބަލާފައިވާނީމިތަޙުޤީޤުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި  1.4.1
 ކުރަން މެދުވެރިވި ސަބަބާއި އޭނާގެ ތަޙްޤީޤް ހިނގާދިޔަ ގޮތާއި، މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް

 12އޭޕްރީލް  2007ށް ގެނެވުނު ގޮތާއި، ދޫކޮށްލެވުނު ކަމަށް ބުނާ ގޮތާއި، ޑިޕާޓްމަންޓަ
ޔަރު ކޮށްފައި ތިބި މީހުންގެ ގައި ހައްޑިޕާޓްމަންޓް ވަނަ ދުވަހު މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް 13އަދި 

ހައްޔަރު ކުރުމާއި، ތަޙްޤީޤް ކުރުމާއި،  ނު މަޢުލޫމާތާއި، ޙުސައިން ޞަލްާޙފަރާތުން ލިބު
ގެ ޞަލާޙްދޫކޮށްލުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވި ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ލިބުނު މަޢުލޫމާތާއި، ޙުސައިން 

ޗުން ބެލި ޑޮކްޓަރުންނާއި މެޑިކަލް އެ.އެމް.ޖީ.ހަށިގަނޑު މައްޗަންގޮޅީ އާސަހަރާއިންނާއި އައި
ގެ ޕޯސްޓް މޯޓަމްގެ ރިޕޯޓުން ލިބުނު ޞަލާޙްރިޕޯޓު ތަކުން ލިބުނު މަޢުލޫމާތާއި ޙުސައިން 

މަރާ ގުޅިގެން މިކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު  ގެޞަލާޙްޙުސައިން ، މަޢުލޫމާތާއި
ސް ކަމެއްގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ މިއިން އެއްވެމުހިންމު ނުކުތާތަކުގެ ތަފްޞީލުތަކާއި، 
ކުރިމަގުގައި މިފަދަ ކަންކަން ހިނގިޔަ ަނުދިނުމަށް ޚިލާފު ކަމެއް ހިނގާފައިވޭތޯ އާއި، 

 .އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތައް ކަމަށް މިކޮމިޝަނަށް ފާހަގަ ކުރެވޭ ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށެވެ
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ކެއްގެ ބަޔާން ނަގައި، މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަ ،މިތަޙުޤީޤުގައި 1.4.2
ބަންދުކުރެވިފައިވާ ތަން ކަމަށްވާ މާލޭ  ތައް ދިރާސާކޮށް ޙުސައިން ޞަލާޙްމިބަޔާން

. އަދި ފަންނީ މާހިރުންގެ މަޝްވަރާ ހޯދާފައިވާނެއެވެ، ގޮސް ޑިޕާޓްމަންޓަށް ކަސްޓޯޑިއަލް
  .މިގޮތުން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާން ނެގުނެވެ

 
  ގެ ޢާއިލާގެ މެމްބަރުންޞަލާޙްޙުސައިން   )ހ(
  ގެ މައްސަލަ އައްޑޫގައި ތަޙުޤީގު ކުރި ފުލުހުންޞަލާޙްޙުސައިން   )ށ(
މި ދެ  13އަދި  12އޭޕްރީލް  2007ގައި ޑިޕާޓްމަންޓް މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް) ނ(

  ދުވަހު ބަންދުކުރެވިފައި ތިބި މީހުން
މި ދެ  13އަދި  12އޭޕްރީލް  2007ގައި ޑިޕާޓްމަންޓް މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް  )ރ(

  ފުލުހުންރި އުޓީ އަދާ ކުޑިދުވަހު 
  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އިސްވެރިން  )ބ(
  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފޮރެންސިކް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މީހުން  )ޅ(
  ޖަމާޢަތްތެރިން  )ކ(
  ގެ ހަށިގަނޑު ބެލި ޑޮކްޓަރުންޞަލާޙްޙުސައިން   )އ(
ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ފޮރެންސިކް މެޑިސިންގެ ތަޖްރިބާ ކާރުންނާއި  ރާއްޖެއާއި  )ވ(

   ޑޮކްޓަރުންނާއި އެހެނިހެން ފަންނީ މާހިރުން
   ގައި ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް ކެއުން ޑިޕާޓްމަންޓް މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް  )މ(

  ގެންގޮސްދޭމީހުން
      އިން ޞަލާޙްދޫކޮށްލުމަށްފަހު ޙުސައިން ޑިޕާޓްމަންޓްމާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް  ) ފ(

  ފެނުނުކަމަށް ބުނާމީހުން           
 

 ،މި ތަޙުޤީޤު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގެ ގޮތުން 1.4.3
ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ޑޮކްޓަރުންގެ އިތުރުން، އިންޑިއާގެ ޓްރިވެންޑްރަމް އަދި 

، ގެ ފޮރެންސިކް މާހިރެއްގެ ލަފަޔާއިނިއުދިއްލީގެ ޑޮކްޓަރުންނާއި އަދި އެމެރިކާ
ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ޑައިވިންގ ފިޒީޝަނަކާއި، މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްގެ 

މި ތަޙްޤީޤު ގައި ކޯސްޓްގާޑްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި ސައިކޮލޮޖިސްޓުންގެ ލަފާ 
 .ހޯދިފައިވެއެވެ

 
ފަރާތްތަކުގެ ) 1.4.2( ނެވުނުފައިވާނީ އިސްވެ ބުމިރިޕޯޓުގެ ތަޙްޤީޤީ ހޯދުންތައް ބިނާކޮށް 1.4.4

މިބަޔާންތަކުގެ އިތުރުން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކާއި . ބަޔާންތަކުގެ އަލީގައެވެ
  .ޤަވާޢިދުތައްވެސް މިރިޕޯޓު އެކުލަވާލުމުގައި ދިރާސާ ކޮށްފައާިވނެއެވެ
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 ކަސްޓޯޑިއަލްލޭ ވަނަދުވަހު މާ 13އޭޕްރީލް  2007 ޙުސައިން ޞަލާޙް )ހ(
  ން ދޫކުރެވުނުކަން އަންގައިދޭ ލިޔެކިޔުންތައް އިޑިޕާޓްމަންޓް

 މަތު ކުރެވިގެން ޙުސައިން ޞަލާޙްމަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރިކަމަށް ތުހު  )ށ(
  ބަންދުކުރުމަށްފަހު ކުރި ތަޙުޤީގުގެ ލިޔެކިޔުންތައް

މާލޭ ގެ ހަށިގަނޑު ޞަލާޙްވަނަދުވަހު ޙުސައިން  15އޭޕްރީލް  2007  )ނ(
ފަޅުތެރެއިން ފެނުމުން ޭއނާގެ ހަށިގަނޑު އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލަށް 

  ގެންދެވުމަށް ފަހު ކުރެވުނު މެޑިކަލް ތަޙުލީލުތަކުގެ ރިޕޯޓުތައް
ގެ ހަށިގަނޑު ސްރީލަންކާއަށް ގެންދިޔުމަށް ފަހު ޞަލާޙްޙުސައިން    )ރ(

  ހެދިފައިވާ ޕޯސްޓްމޯޓަމްގެ ރިޕޯޓު
  ން މެދުވެރިކޮށް ހައްޔަރުކުރުމުގެ ޤަވާޢިދުއެރެސްޓް ސްޓޭޝަ  )ބ(
  ބިޑި އެޅުވުމާއި ބިޑި ގެންގުޅުމުގެ ޤަވާޢިދު   )ޅ(
  ތަޙުޤީޤުކުރުމާ ބެހޭ ޤަވާޢިދު  )ކ(

 
 ތަޙްޤީޤުގައި ބެލުނު ކަންތައްތައް 1.5

 
މާލޭ  ޙުސައިން ޞަލާޙް އިމި ތަޙްޤީޤްގައި ބެލި މައިގަނޑު ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގަ 1.5.1

ދުނިޔެ ދޫކޮށްފައި  ޙްއިން ދޫކޮށްލާފައިވޭތޯއާއި، ޙުސައިން ޞަލާމަންޓްޑިޕާޓް ކަސްޓޯޑިއަލް
ކޮށްތޯއާއި، އަދި ޙުސައިން ވަނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ވަނި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ތަޙްޤީޤަށް ހައްޔަރުކޮށް އޭނާއާމެދު ފުލުހުން ޢަމަލު ކޮށްފައިވަނީ ޙްޞަލާ
ކަށްމެ ލިބިދީފައިވާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ ތަހި ރައްޔިޤާނޫނުގައި ކޮންމެ ދިވެ
 .މަތިންތޯ ބަލާފައިވާނެއެވެ

 
ފާހަގަކުރެވުނު މުހިންމު ނުކުތާތަކާއި ހުށަހެޅުންތައް މިރިޕޯޓުގައި  ށްމީގެ އިތުރުން ތަޙްޤީޤަ 1.5.2

  . ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ
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އެއްގެ ތަޙްޤީޤަށް  ޙުސައިން އެއްގެ ތަޙްޤީޤަށް  ޙުސައިން ސްތުވާތަކެއްޗާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަސްތުވާތަކެއްޗާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަމަމަ    --22
  ހައްޔަރު ކުރުންހައްޔަރު ކުރުން  ޙްޙްޞަލާޞަލާ

 
 ހައްޔަރު ކުރުން ޙުސައިން ޞަލާޙް 2.1

 
މަސްތުވާތަކެތި  ކަންހާއިރު ޙުސައިން ޞަލާޙް 11:00ވަނަދުވަހުގެ ރޭ  8އޭޕްރީލް  2007 2.1.1

އި ބޭނުންކުރާކަމަށް ޢާންމު ފަރާތަކުން ދިން މަޢުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން އޭނާ ހައްޔަރު ކުރުމަށްޓަކަ
މީހަކު  4ހިތަދޫ މަނިކު ބޯޅަދަނޑު ކައިރިން ޙުސައިން ޞަލާޙާއި އިތުރު . ފުުލހުން ސ 6

ދިޔަ ފުލުހުން  ޕިކަޕެއްގައި ދަނިކޮށް އެޕިކަޕް ހުއްޓުވިކަމަށް އޭނާ ހައްޔަރު ކުރި ތަނަށް
ފޭބި ވަގުތު އޭނާ  ޙްޕިކަޕުގެ ތެރެއިން ޙުސައިން ޞަލާއަދި ޕިކަޕް ހުއްޓުވައި . ބުނެއެވެ

ރުފިޔާގެ  20އިގެން ހުރި ފަޓްލޫނުގެ ކަނާތްފަރާތު ޖީބުން ބަނާނާ ޗުއިންގަމް ޕެކެޓަކާއި ލަ
ދެ ނޫޓާއި މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ މުށިކުލައިގެ ކުނޑިއެއް އަޅާފައި ހުރި ޕެކެޓް 

އްސަކީ އަދި އެއެއްޗި. ތަކެއް ނަގައި ބިންމައްޗަށް ވައްޓާލިތަން ދުށްކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ
ކައިރީ ފުލުހުން އެހުމުން އެއީ އޭނާގެ އެއްޗެހި ނޫން  ކުގެ އެއްޗެއްތޯ ޙުސައިން ޞަލާޙްކާ

 ށް ނޭނގޭކަމަށް ޙުސައިން ޞަލާޙްކަމަށާއި އެއީ ކާކުގެ އެއްޗެއްކަން އޭނާއަ
  .ބުނެފައިވާކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުނެއެވެ

 
ކުރިއިރު އޯޕިއޭޓްސް  ގެ ކުޑަކަމުދާތަކެތީގެ އައިކަޕް ޓެސްޓްޞަލާޙްޙުސައިން  2.1.2

އަދި . އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާކަމަށް ތަޙުލީލު ރިޕޯޓުތަކުން އެނގެއެވެ) މަސްތުވާތަކެއްޗަށް(
ޖީބުން ނަގާ ވައްޓާލި ޕެކެޓްތަކުގައި ހުރި ތަކެތި ތަޙުލީލު ކުރުމުން،  ގެޞަލާޙްޙުސައިން 

 .  އެވެއޯޕިއޭޓްސްއަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާކަމަށް ތަޙުލީލު ރިޕޯޓުން ދައްކަ
 

ގެ ހައްޔަރު ޗިޓުން ޞަލާޙްއައްޑުއަތޮޅު ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ފުރާފައިވާ ޙުސައިން  2.1.3
އެނގެން އޮތް ގޮތުގައި ޙުސައިން ޞަލާޙަށް އޭނާ ހައްޔަރު ކުރި ސަބަބު އަންގާފައިވަނީ 

އިން ޞަލާޙަށް ޙުސަނަމަވެސް، . ގައެވެ 4:50ވަނަދުވަހުގެ ހަވީރު  9އޭޕްރީލް  2007
ކަމަށް ގިއްޔަރު ކުރި ސަބަބު ހައްޔަރު ޗިޓުން އެންގުމުން އޭނާ އަށް އެންއޭނާ ހަ

އޭނާއަށް މިކަން އަންގާފައިވާ ކަމަށް ދެ ފުލުހުން ވަނީ ، ސޮއިކުރުމަށް އިންކާރު ކޮށްފައިވާތީ
ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާކަން  ޙްމީގެ އިތުރުން، ޙުސައިން ޞަލާ. ެޗިޓުގައި ސޮއި ކޮށްފައެވ

ގައި އަންގާފައިވާ ކަމަށް  5:00އޭނާ ހައްޔަރު ކުރެވުނު ދުވަހުގެ ހަވީރު  އޭނާގެ މަންމައަށް
  .ތަޙްޤީޤަށް ބަންދުކުރުމާގުޅޭ ލިޔުންތަކުން އެނގެއެވެ

 
ބޭނުން ނޫންކަމަށް  ޤް މަރުޙަލާގައި ޙުސައިން ޞަލާޙްޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ތަޙްޤީ 2.1.4

  .  ހައްޔަރު ޗިޓުގައި ފާހަގަ ޖަހާފައިވެއެވެ
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ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ މައްސަލައަކީ ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ ބާވަތުގެ  ޙުސައިން ޞަލާޙް 2.1.5
ކަފާލާތުގައި ދޫކުރުމުގެ ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންް އޭނާ  ،މައްސަލައަކަށް ނުވާތީ

ދޫކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވެން ނެތްކަން އޭނާއަށް އެންގި ލިޔުމުގައި އޭނާ ސޮއިކޮށްފައި 
ކަފާލާތުގައި ދޫކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން ނިންމިގޮތް އޭނާ އަށް އެންގި ލިޔުމުން  ނުވާކަން
ސޮއި ކުރުމަށް އިންކާރު  ލިޔުމުގައި ޙުސައިން ޞަލާޙް ެއ، އެހެންކަމުން. އެނގެއެވެ

  . ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ ދެ ފުލުހުން ވަނީ އެ ލިޔުމުގައި ސޮއި ކޮށްފައެވެ
 

 ގެނައުންމާލެ  ތަޙްޤީޤަށް ޙުސައިން ޞަލާޙް 2.2

 
މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ކުރިކަމަށްް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައާ ގުޅިގެން  ޙުސައިން ޞަލާޙް 2.2.1

ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި ބަންދު ކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށްފަހު، މައްސަލަ ގަން އައްޑުއަތޮޅު 
ގައިވާ އިތުރަށް ތަޙްޤީޤް ކުރުމަށްޓަކައި، ޙުސައިން ޞަލާޙާއި ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދު

އެމީހުުން . ނަމަކަށް ކިޔާ ބޯޓެއްގައި މާލެ ގެނެވުނެވެ" އާގަލާ"މީހުން  4އިތުރު 
އެ ބޯޓުން މާލެ މީހުން  4ފުލުހުންގެ  ހަވާލުވެގެން ބޯޓުމަތީގައި ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންތައްތަކާ

ވަނަ ދުވަހުގެ  2007އޭޕްރީލް  11މާލެ އައުމަށްޓަކައި އައްޑޫއިން ބޯޓު ފުރީ . އައެވެ
 .ނދުނުގެ ވަގުތެއްގައެވެހެ

 
ގެ ޔޫރިން ޞަލާޙްމާލެގެނެވުނު ބޯޓުން، ޙުސައިން  ނަމަވެސް ޙުސައިން ޞަލާޙް 2.2.2

ސާމްޕަލްއާއި ތަޙްޤީޤް ބަޔާނާއި ޙާދިސާ ރިޕޯޓުފަދަ ތަޙްޤީޤާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުން މާލެ 
ށްލައި މީގެ ސަބަބަކީ ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހުން އެއެއްޗިހި ހަލާކުކޮ ،ނުގެންނަކަމަށާއި

 .ހަދާފާނެތީ ކަމަށް ފުލުހުން ބަޔާންކުރެއެވެ
 

ގޮތުން އެ ކަމާއި،ތީގައި ދެތިން ރަށަކަށް މަޑުކުރިމާލެގެނެވުނު ދަތުރު މަ ޙުސައިން ޞަލާޙް 2.2.3
ބޯޓު ބަނދަރު ކުރުމުން ޙުސައިން ޞަލާޙާއި ތުހުމަތުގައި  ކަމާއި،ގައްދޫގައި މަޑުކުރި. ގދ

ޕޮލިސް ސްޓޭޝަަނަށް  ،ކަމާއިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށްޔައީ ގައްމާލެ ގެންދެވޭ މީހުން ގެންދި
ފެންވަރައި، އޭނާގެ މޫނުގައި އިން ފާރުގަނޑެއްގައި  ގެންދިއުމުން ޙުސައިން ޞަލާޙް

އަދި، ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާފައި ބޭސް އެޅުން  ކަމާއިބޭސްއަޅަން ގެންގޮސްދޭން އެދުނު ރިއްސާތީ
ލުހުން ޙުސައިން ޞަލާޙަށް ދިން ލަފާގެމަތިން ރަނގަޅު ވާނެކަމަށް އާގަލާ ބޯޓުން މާލެއައި ފު

ޑޮކްޓަރަށް ދައްކައި ނިމިގެން ގައްދޫ ޕޮލިސް ، ކަމާއިދައްކަން ގެންދިޔަ އޭނާ ޑޮކްޓަރަށް
ބޭސް  ސްޓޭޝަނަށް އައިސް ޑޮކްޓަރު ދިން އުނގުޅާ ބޭހަކާއި ކާބޭސް ކޮތަޅަކަށް ލާފައި

ކު މާލެއައި ފުލުހުންގެ ބަޔާންތަކުން އަތަށް ދިންކަން އޭނާއާއެ ސިޓީއާއެކު ޙުސައިން ޞަލާޙް
 .އެނގެއެވެ

 
 .ވަނަދުވަހުގެ މެންދުރުފަހުގެ ވަގުތެއްގައެވެ 2007އޭޕްރީލް  12އާގަލާ ބޯޓު މާލެ ލެފީ  2.2.4
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  ބަންދުކުރުން މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލްގައި 2.3
 

ތަޙްޤީޤަށް މާލެ ގެނައުމަށްފަހު،  ވަނަދުވަހު ޙުސައިން ޞަލާޙް 12ލް އޭޕްރީ 2007 2.3.1
ންބަރު ނަ 2ގެ ޑިޕާޓްމަންޓް ގެ މެންދުރުފަހުގެ ވަގުތެއްގައި މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލްއެދުވަހު

   .ބަންދުކުރިއެވެ ގޮޅީގައި ޙުސައިން ޞަލާޙް
 

 ނެރުން ގޮޅިން ޞަލާޙް ޙުސައިން 2.4

  ފުލުހުންގެ ބަޔާން •
 

 މާލެ ގެނެވި މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް ވަނަދުވަހު ޙުސައިން ޞަލާޙް 12ލް އޭޕްރީ 2007 2.4.1
އާއި  12:30އާއި  12:00ގައި އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުއްޓައި، އެރޭ މެންދަމު ޓްޑިޕާޓްމަން

ހުރި ގޮޅީގައި  ޙުސައިން ޞަލާޙްޙުސައިން ޞަލާޙަށް ކަމެއް ވެއްޖެއޭ ، ދެމެދުގެ ވަގުތެއްގައި
ފުލުހުން  ތިބި މީހުން ބުނުމުން އޭނާ ގޮޅިން ނެރެގެން ގެންދިޔަކަމަށް އެރޭ ޑިއުޓީގައި ތިބި

  .ބުނެއެވެ
 

ގޮޅިން ނެރުމަށްފަހު އޭނާ ކައިރީ ކިހިނެއްް ވަނީތޯ އެހުމުން ބޮލަށް ތަދުވެ  ޙުސައިން ޞަލާޙް 2.4.2
ބުނިކަމަށާއި މިކަމާ ގުޅިގެން އޭނާ އަށް  ރިއްސަނީކަމަށް ޙުސައިން ޞަލާޙް ގައިގައި

 ޕެނެޑޯލް ދިނުމުން މިއީ ކޯއްޗެއްހޭ ކިޔައި ބޭސްތައް އުކާލުމަށްފަހު، އެތަނުން ނުކުމެގެން
. ފުލުހުން ބުނެއެވެދިއުމަށް އޭނާ ތަކުރާރުކޮށް މަސައްކަތް ކުރިކަމަށް އެރޭ ޑިއުޓީގައި ތިބި 

އަދި އޭނާ ހުއްޓުވައި އޭނާ ކައިރީ އެހެން ނުއުޅުމަށް ތަކުރާރުކޮށް ނަސޭަހތް ދެވުނު 
 އަހަރެންކަމަށާއި ނަމަވެސް، އޭނާގެ ގައިގާ ތަޅައި އަނިޔާކޮށް އޭނާ މަރަނީއޭ، މީހުންނޭ 

އަދި . ލަމާތްކުރާށޭ ކިޔައި އޭނާ ހަޅޭއްލަވަމުން ގެންދިޔަ ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުނެއެވެސަ
އޭނާ ޞުލްޙަވެރިިކަމާއެކު ގޮޅިއަށް ވަދޭތޯ އޭނާއަށް ފެނާއި ސިނގިރޭޓް ދިންކަމަށްވެސް 

  .ފުލުހުން ބުނެއެވެ
 

ބުނެ އޭނާ  ގޮޅިން ނެރެގެން ގެންދިއުމުން އޭނާއަށް އަނިޔާކުރާކަމަށް ޙުސައިން ޞަލާޙް 2.4.3
ހަޅޭއްލަވަމުން ގެންދާ އަޑު ގޮޅިތަކުގައި ތިބި މީހުންނަށް އިވޭތީ، ގޮޅިތަކުގައި ތިބި މީހުން 
އޭނާގެ ގައިގައި ނުތެޅުމަށާއި އޭނާއަށް އަނިޔާ ނުކުރުމަށް ގޮވައި ގޮޅިތަކުގެ ފެންސްތައް 

ށްޓުމުން ޙުސައިން ވާން ފެއަދި މިގޮތަށް ކަންތައް ދިމާ. ތަޅުވާ ހެދިކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ
 ގޮޅިން ބޭރަށް ނެރެ ބަހައްޓާފައި ހުންނަތަން ފެންނަ ގޮތަށް މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް ޞަލާޙް

ނަންބަރު ގޮޅިއާ ދޭތެރޭ ހުރަހެއް ގޮތަށް  6ނަންބަރު އަދި  5ގެ ކައުންޓަރާއި ޑިޕާޓްމަންޓް
އެގޮޅިތަކުގައި ތިބި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ޕާޓިޝަން ދުރުކުރި ކަމަށާއި މިގޮތަށް ކަންތައް ކުރީ 

އޯ .ސީ.މީހުންނަށް ޙުސައިން ޞަލާޙަށް އަނިޔާ ނުކުރާކަން ދެއްކުމަށްޓަކައި ޑިއުޓީ އެން
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އަންގައިގެން ކޮންސްޓަބަލް ޢަލީ ރިޔާޟް ކަމަށް ޢަލީ ރިޔާޟް  ހުކޯޕްރަލް އަޙުމަދު ޝާ
  .ބުނެއެވެ

 
ނިކުމެގެން ދާން  އިންޑިޕާޓްމަންޓް އަދި އޭނާ އެކި ފަހަރުމަތިން މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް 2.4.4

 3:30އާއި  3:00އުޅުމުންނާއި ތަކުރާރުކޮށް ނުކިޔަމަންތެރިކަން ދައްކާތީ އެރޭ ދަންވަރު 
އާއި ދެމެދުގެ ވަގުތެއްގައި އޭނާގެ އަތުގައާއި ފައިގައި ފުރަގަހަށް ބިޑި އެޅުވިކަމަށާއި ބިޑި 

ޓަބަލް ޢަލީ ންޑުން ވެއްޓުނުކަމަށް ކޮންސްބަ ޙްއަޅުވަން އުޅުނު އިރު ޙުސައިން ޞަލާ
ސްޓްރެޗަރެއްގައި ބަންޑުން  ބިޑި އެޅުވުމަށްފަހު ޙުސައިން ޞަލާޙް. ރިޔާޟް ބުނެއެވެ

ބޭއްވިކަމަށާއި ސްޓްރެޗަރ އަށް އޭނާ ލާންޖެހުނީ އޭނާ ބިންމަތީގައި ނުބާއްވަން ވެގެން 
އަދި އޭނާ ސްޓްރެޗަރަށް ލާފައި ބޭއްވީ، . ބުނެއެވެ ހްކަމަށްވެސް ކޯޕްރަލް އަޙުމަދު ޝާ

ފެންސް ކައިރީގައި ކަމަށާއި ކައުންޓަރ ކުރިމަތީގައި ހުންނަ ގަސްތަކާ ދިމާލުގައި ހުންނަ 
އަދި އޭނާ އޮތް ތަން ގޭޓް ޑިއުޓީގައި ހުންނަ މީހާއަށް ވެސް ފެންނަ ގޮތަށް ކަމަށް 

އަދި މި ގޮތަށް ބިޑި އަޅުވަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި . ބުނެއެވެ ކޮންސްޓަބަލް މުޙައްމަދު ޢަލީ
ވެސް ވަރަކަށް ވެލި ހުރި ކަމަށްވެސް ޓުމުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ގައިގައި ކޮންމެއޭނާ ވެއް

އަދި އޭނާ ސްޓްރެޗަރަށް ލާފައި އޮތް އިރުވެސް އަނިޔާ ކުރަނީއޭ ކިޔައި . ފުލުހުން ބުނެއެވެ
އަދި މިގޮތަށް އޭނާ އެދުވަހުގެ . ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހަޅޭއްލެވިކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ

  .ވަންދެން ހަޅޭއްލެވިކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ 5:30ގަނޑަކަށް ފަތިހު ގާތް
 

އާ ދެމެދުގެ ވަގުތެއްގައި  7:00އާއި  6:00ވަނަދުވަހުގެ ހެނދުނު  13އޭޕްރީލް  2007 2.4.5
 5ގެ އަތުގަ އާއި ފައިގައި އަޅުވާފައި އޮތް ބިޑި ނެއްޓުމަށްފަހު އޭނާ ޞަލާޙްޙުސައިން 

ނާ ކައިރީ އައުމަށް ބުނުމުން އޭނާ އަމިއްލައަށް ހިނގާފައި ނަންބަރު ގޮޅިއަށް ލުމަށްޓަކައި އޭ
ނަންބަރު  3ނަންބަރާއި  2އެ ގޮޅި އަށް ވަނުމުގެ ކުރިން އޭނާ  ،އައި ކަމަށާއި ނަމަވެސް

 5އޭގެ ފަހުން އަދި . ބުނެއެވެ ގޮޅި ކައިރިއަށް ދިޔަކަމަށް ކޮންސަްޓބަލް ޢަލީ ރިޔާޟް
އޭނާ ހިނގާފައި އައިއިރު އޭނާ އަށް އެއްވެސް  ނަންބަރު ގޮޅިއަށް އޭނާ ލެވުނު ކަމަށާއި

ނަމަވެސް އޭނާގެ ގައިގައި ވެލި  ފާހަގަ ނުކުރެވޭކަމަށާއި ކަަހލަ އަނިޔާއެއް ވެފައިވާކަމަށް
  .ބުނެއެވެ ކޮންސްޓަބަލް ޢަލީ ރިޔާޟްހުރިކަމަށްވެސް 

 
  އަތޮޅުވެހީގައި ބަންދުގައި ތިބި މީހުންގެ ބަޔާން •

 
ޙް ހާ އެހާކަންހާއިރު ޙުސައިން ޞަލާޖަ 11ހުގެރޭގެ ވަނަދުވަ 12އޭޕްރީލް  2007 2.4.6

ނަންބަރު  2ގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އައްސިވެ ހާސްވާތީ އުޅެން ފެށުމުން، މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް
ގޮޅީގައި ބަންދުގައި ތިބި މީހުން ޑިއުޓީގައި ތިބި ފުލުހުންނަށް ގޮވައި، ޑިއުޓީއަށް ތިބި 

 ކަމަށާއި،ރު ވަރަށްބާރަށް ތަޅުވަން ފެށިފުލުހުން އަވަހަށް ގެނައުމުގެ ގޮތުން ގޮޅީގެ ދޮ
ހާސްވާތީ އޭނާ ގޮޅިން  ރިއަށް އައުމުން، ޙުސައިން ަޞލާޙްފުލުހުން ގޮޅީގެ ދޮރުކައި
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މުން ޙުސައިން ޞަލާޙް ގޮޅިން ނެރެދިނުމަށް ފުލުހުންގެ ކިބައިން ގޮޅީގައި ތިބި މީހުން އެދު
 .ނެރުނުކަމަށް ގޮޅީގައި ތިބި މީހުން ބުނެއެވެ

 
/  މީދޫ.ސ އެރޭ ގޮޅިން ނެރުނުއިރު ލައިގެން ހުރީ އެގޮޅީގައި ހުރި ޞަލާޙް ޙުސައިން 2.4.7

 .އަފްސާން ޢަލީގެ މަޑު އޮރެންޖުކުލައިގެ ޓީޝާޓެއް ކަމަށް އަފްސާން ޢަލީ ބުނެއެވެ ބަށިމާގޭ
 

 ދޮރަށް ފުރަގަސްވާގޮތަށް ގޮޅިން ނުކުތީ ގޮޅި ތެރެއަށް ކުރިމަތިލައިގެން ޙުސައިން ޞަލާޙް 2.4.8
 ބި މީހުންގޮޅީގައި ތި ،މީހެއްކައިރީގޮޅީގައިހުރި ، އިން ޞަލާޙްކަމަށާއި ޙުސަ

ސިއްރުސިއްރުން އެދައްކަނީ ކޮންވާހަކައެއްތޯ އެހިކަމަށާ އަދި އަނެއްކާ ތިމަންނަ ގައިގާ 
ޝީނު  މީދޫ. ސ/ތަޅަން ރާވަނީހޭ އެހިކަމަށްވެސް އެގޮޅީގައި ހުރި މުޙައްމަދު ރަޝީދުު

  .ބުނެފައިވެއެވެ
 

ކުޑަ ވަގުތު ކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ޙުސައިން ޞަލާޙް ވަރަށްބާރަށް ހަޅޭއްލަވާ  ގޮޅިން ނެރުނުތާ 2.4.9
ސަލާމަތް ... މީސްތަކުންނޭ... މަރަނީއޭ... ތަޅަނީއޭ"މިގޮތުން ، އަޑު އިވުނު ކަމަށާއި

ކަަމަށް ގޮވިއަޑު އިވިފައިވާ އެތައްފަހަރަކު ޙުސައިން ޞަލާޙް މިގޮތަށްް އިރުއިރުކޮޅުން" ކުރާށޭ
 .ގައި ބަންދު ކޮށްފައިތިބި މީހުން ބުނެއެވެޑިޕާޓްމަންޓް އަލްމާލޭ ކަސްޓޯޑި

 
ވައި ފުލުހުންގެ ޑިއުޓީއަށްް ތިބި ގޮޅިތަޅު ،މިގޮތަށް ގޮވާއަޑު އިވެންފެށުމުން ޙުސައިން ޞަލާޙް 2.4.10

ވެގެން އުޅޭގޮތް އެހުމުން، އެއްވެސް ކަމެއް ނުވާކަމަށާއި، އެއްވެސް ، މީހުންނަށް ގޮވައި
މާލޭ ހަޅޭއްލަވަނީކަމަށް ފުލުހުން ބުނިކަމަށް  ސައިން ޞަލާޙްމެއް ނުކުރަނީސް ޙުކަ

 .ބަންދު ގައި ތިބި މީހުން ބުނެއެވެ ކަސްޓޯޑިއަލް ޑިޕާޓްމަންޓްގައި
 

 ފާއިޠީޙަސަން ލަ ރަތްމާގޭ/ މަރަދޫ .ސ ނަންބަރު ގޮޅީގައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން 1 2.4.11
ގޮނޑިއެއް ބަހައްޓައިގެން ނާ ތެރޭގައި ހާފާ މުޙައްމަދު އަނިލް ހަރީފީގޭ/ ހިތަދޫ .ސ

ގެ ކައުންޓަރުގެ ޑިޕާޓްމަންޓް މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް، ފެންލައިޓުން ފަހަރަކު މީހަކު އަރާ ބެލިއިރު
ހުރިކަމަށާއި ފެންލައިޓުން ބަލާއިރު މޭމަތިން ތިރި  ގައި ޙުސައިން ޞަލާޙްކައިރީ

ތެޅިތަން ދުށްކަމަށް  ހްއަޙުމަދު ޝާ ގެ ގައިގައި ކޯޕްރަލްޞަލާޙްފެންނަކަމަށާއި ޙުސައިން 
އަދި ފެންލައިޓުން ބަލާކަން ޑިއުޓީގައި ތިބި ފުލުހުންނަށް . މުޙައްމަދު އަނިލް ބުނެއެވެ

މީހުން އެގޮޅީގެ  2އެނގުމުން ކައުންޓަރުކައިރިން ދުރަށް ގެންދިޔަކަމަށާއި އޭގެ ފަހުން މި 
ށް ޕާޓްމަންޓަޑި ބޭރުގައި ހުންނަ ޕާޓިޝަން ދުރުކޮށްގެން ބެލިއިރު މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް

ގެ ދެއަތް ފުރަގަހަށް ވާ ގޮތަށް ޞަލްާޙވަންނައިރު ހުންނަ ބޮޑު ގަސްކައިރީގައި ޙުސައިން 
ބަނދެފައި ހުރިކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށާއި އޭރު އެތާ ކައިރީގައި ބައިވަރު ފުލުހުން 

ގެ އަޑު ެކނޑިކެނޑިފައި ކަހަލަ ގޮތަކަށް އޭރުވެސް ޞަލާޙްތިބިކަމަށާއި ޙުސައިން 
 . ބުނެފައިވެއެވެ ފާއި މުޙައްމަދު އަނިލްޠީވެމުންދާކަމަށް ޙަސަން ލައި
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 ތިބިގައި ޑިއުޓީއަށް ޑިޕާޓްމަންޓް ވަނަ ދުވަހުގެރޭ މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް 12އޭޕްރީލް  2007 2.4.12
ފުލުހުންގެ ތެރެއިން ވަނަމަކަށް ބޭބީ ކިޔާ މީހަކު ބާލީހެއްގެ އުރަ ނައްޓާލުމަށްފަހު، އެއުރަ 

ޅުގައި އޮޅާލައިގެން ދިޔަތަން، ޙަސަން ލަޠީފަށާއި، އިބްރާހީމް ނާޝިދަށާއި ފިހިގަނޑެއްގެ ކޮ
ގެ އަނގައަށް ޞަލާޙްމުޙައްމަދު އަނިލްއަށް ފެނުނުކަމަށާއި، އެ ގެންދިޔައީ ޙުސައިން 

މުޙައްމަދު އަނިލް  އިލަޠީފާއި އިބްރާހީމް ނާޝިދާ ކޮއްޕުމަށް ކަމަށް ލަފާކުރެވޭކަމަށް ޙަސަން
 . ބުނެއެވެ

 
އެގޮޅީގެ  ހުޅުދޫ،.އުދަރެސް،ސ/އަޙުމަދު ޝަރީފް ންބަރު ގޮޅީގައި ބަންދުގައި ހުރިނަ 6 2.4.13

 މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް ހުސެން ޞަލާޙްބޭރުގައި ހުންނަ ޕާޓިޝަން ދުރުކޮށްގެން ބެލިއިރު 
ށް ވަންނައިރު ހުންނަ ބޮޑު ގަސް ކައިރީގައި ބަނދެފައި ނުވަތަ ޑިޕާޓްމަންޓަ

ހުރިކަަމަށާއި އޭރު އޭނާގެ އަގައަށް ފޮތިގަނޑެއް ޖަހާފައި ބިޑިއަޅުވާފައިކަހަލަ ގޮތަކަށް 
 .ހުރިކަމަށް ބުނެއެވެ

 
ބުނެފައިވާ  މަންޒިލް/ ތިނަދޫ ސަކީނާ . ގދ މް ނާޝިދުހީއިބްރާނަންބަރު ގޮޅީގައި ހުރި  5 2.4.14

ބޭރަށް ނެރެ ކައުންޓަރު ކައިރީގައި ހުއްޓާ އޭނާއަށް  ޞަލާޙްގޮތުގައި ޙުސައިން 
ގައިގައި ޖެހިތަން ދުށްކަމަށާއި އޭނާ  ދޭށޭ ކިޔާފައި ޙުސައިން ޞަލާޙްސް ފެނުނުކަމަށާއި ބޭ

ބަލާކަން ކައުންޓަރުކައިރީގައި ތިބި ފުލުހުންނަށް އެނގުމުން އޭނާއަށް އެތަން ނުފެންނަ 
ގޮތަށް އެތާ ހުންނަ ފިލާގަނޑު ކައިރިކޮށްލިކަމަށާއި މިގޮތަށް ކްަނތައް ކުރުމުން އޭނާ ގޮޅި 

ރާ ބަލަން އޮތް ކަމަށާއި މިގޮތަށް ބަލަން ހުއްޓާ ކޯޕްރަލް އަޙުމަދު ތެރެއިން މައްޗަށް އަ
  . މް ނާޝިދު ބުނެއެވެހީޙުސައިން ޞަލާޙްގެ ގައިގައި ޖެހިތަން ދުށްކަމަށް އިބްރާ ހްޝާ

 
ބަލަން ގުލްކަނދުގެ / ހިތަދޫ .ސނަންބަރު ގޮޅީގައި ހުރި މީހެއްކަމަށްވާ ޙަސަން ނަޒީފް  4 2.4.15

 ސައިން ޞަލާޙްކޮއްޕާލުމުން ޙު ޙްއިން މީހަކު ޙުސައިން ޞަލާހުއްޓައި ފުލުހުންގެ ތެރެ
ޖެހިކަމަށާއި، އެވަގުތު އެތާތިބި ފުލުހުން ޙުސައިން ޞަލާޙާ ޒުވާބު  އެމީހާގެ ގައިގަ

ގެ ބަނޑުގައި އެތަނުން އެއް ޞަލާޙްކުރިކަމަށާއި އިރުކޮޅަކު ޒުވާބު ކުރުމަށްފަހު ޙުސައިން 
މިމައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުގައި މިކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން  ފުލުހަކު ޖެހިކަަމށާއި، އެ ފުލުހަކީ

ސަން ޙަކަމަށް  ހްދެއްކި ފޮޓޯ ތަކުގެ ތެރެއިން ފޮޓޯއެއްގައި ހުރި ކޯޕްރަލް އަޙުމަދު ޝާ
  .ނަޒީފް ބުނެއެވެ

 
ނަންބަރު ގޮޅިކައިރިއަށް  2 ދުވަހު ހެނދުނު ޙުސައިން ޞަލާޙް ވަނަ 13އޭޕްރީލް  2007 2.4.16

ހުރީ ގައިގައި އެއްވެސް ވަރެއް ނެތްކަހަލަ  ން ޞަލާޙްއިކަމަށާއި އޭރު ޙުސައިއަ
ގޮތަކަށްކަމަށާއި ލައިގެން ހުރި ޓީޝާޓް ވީދައިގެން ގޮސްފައިވާކަމަށާއި ގައިގައި ވެލި 

އެގޮޅީގައި ތިބި  ޙުސައިން ޞަލާޙް ބުނާކަމާއި،ހުން ނަންބަރު ގޮޅީގައި ތިބި މީ 2ހުރިކަމަށް 
ހޭ ބުނިކަމަށާއި ންނައަށް އެހީވާން ނާންނަމެއް ނޫންމީހުންނާއި ދިމާލަށް އެކަކުވެސް ތިމަ
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ހުރީ ބޯސަކަރާތްވެފައި ކަހަލަ ގޮތަކަށް ކަންް އޭނާއާ އެދުވަހު ހެނދުނު  ޙުސައިން ޞަލާޙް
 . ވާހަކަ ދެއްކި މީހުންގެ ފަރާތުން އެނގެއެވެެ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

  ސަރވިސްއިންސަރވިސްއިން  ޕޮލިސްޕޮލިސް  ސްސްމޯލްޑިވްމޯލްޑިވް  ،،ގެ ތަޙްޤީޤްގެ ތަޙްޤީޤްޞަލާޙްޞަލާޙް  ޙުސައިންޙުސައިން    --33
  ގޮތްގޮތް  އިވާއިވާގެންގޮސްފަގެންގޮސްފަ

 
  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ގެންގޮސްފައިވާ ގޮތް، ގެ ތަޙްޤީޤްޞަލާޙްޙުސައިން  3.1

 
ހައްޔަރު ކުރުމަށްފަހު އޭނާގެ ތަޙުޤީޤު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ  ޞަލާޙްޙުސައިން  3.1.1

ވަނަ ދުވަހު  9އޭޕްރީލް  2007މިގޮތުން . އައްޑުއަތޮޅު ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުންނެވެ
ހައްޔަރުކުރެވުނު މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން އެ ސްޓޭޝަނުން ވަނީ ޙުސައިން  ޞަލާޙްޙުސައިން 
  . ގެ ބަޔާނެއް ނަގާފައެވެޞަލާޙް

 
ވަނަދުވަހުގެ ރޭ ހައްޔަރު ކުރުމަށްފަހު އެރޭގެ  9އޭޕްރީލް  2007 ޞަލާޙްޙުސައިން  3.1.2

ސްޓޭޝަނުން ނަގާފައިވާ އޭނާގެ ކުޑަކަމުދާތަކެތި ގައި އައްޑުއަތޮޅު ހިތަދޫ ޕޮލިސް  11:30
ތަޙުލީލު ކުރުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފޮރެންސިކް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ 

އަދި . ގައެވެ 10:53ވަނަ ދުވަހުގެ  2007އޭޕްރީލް  24ލެބޯޓްރީ އާ ޙަވާލު ކޮށްފައިވަނީ 
ގެ ޞަލާޙްން ޙުސައިން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފޮރެންސިކް ޑިޕާޓްމަންޓު

ވަނަ ދުވަހު  2007އޭޕްރީލް  24ކުޑަކަމުދާތަކެތީގެ ލެބޯޓްރީ ތަޙްލީލު ރިޕޯޓު 
ގެ ކުޑަކަމުދާތަކެތި އޯޕިއޭޓްސް އަށް ޕޮޒިޓިވް ޞަލާޙްހަދާފައިވާއިރު މި ރިޕޯޓުން ޙުސައިން 

 . ކަމަށް ދައްކައެވެވި
 

ޑިންގ ކުރެވެން ހުރި ނަމަވެސް، އައްޑުއަތޮޅު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ތަޙްޤީޤު އޯޑިއޯ ރެކޯ 3.1.3
ގެ ތަޙްޤީޤުގެ އޯޑިއޯ ޞަލާޙްޙުސައިން ، އެވަގުތު ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން

 .ރެކޯޑްކުރެވިފައި ނުވާކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ބުނެއެވެ
 

މައްސަލައާ  ތަޙްޤީޤަށް މާލެ ގެނައުމަށްފަހު، އޭނާ ބަންދު ކުރެވުނު ޞަލާޙްޙުސައިން  3.1.4
އައްޑޫގައި ނަގާފައިހުރި ތަޙްޤީޤް  ގުޅިގެން އޭނާއާ އެއްވެސް ސުވާލެއް ކޮށްފައި ނުވާކަމާއި،

ގެ ޞަލާޙްޙުސައިން ބަޔާންތަކަށް ބަލާއިރު އިތުރަށް މާލޭގައި ކުރާނެ ތަޙްޤީޤެއް ނެތްކަމަށް 
   .އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ އަދުނާން މޫސާ ބުނެއެވެ
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  އަމިއްލައަށް ދަންޖެހެން އުޅުންއަމިއްލައަށް ދަންޖެހެން އުޅުން  ޞަލާޙްޞަލާޙް  ޙުސައިންޙުސައިން    --44
 

 އުޅުން ދަންޖެހެން އަމިއްލައަށް ޞަލާޙް ޙުސައިން 4.1

 
ނަންބަރު  6ކަންހާއިރު  5:45ހުގެ ހަވީރު ގާތްގަނޑަކަށް ވަނަ ދުވަ 13އޭޕްރީލް  2007 4.1.1

 ގޮޅީގެ ދަގަނޑު ދޮރު ވަރަށް ބާރަށް ތަޅުވައިގަތުމުން އެވަގުތު މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް
 ޞަލާޙްގެ ޑިއުޓީގައި ތިބި ފުލުހުން އެތަނަށް ދިޔައިރު ޙުސައިން ޓްޑިޕާޓްމަން

ނަންބަރު ގޮޅީގެ ދޮރާދިމާލު މަތީގައި  5އި، އޭރު ދަންޖެހެންވެގެން މަސައްކަތް ކުރަނީ ކަމަށާ
ތުވާއްޔެއް އައްސާފައި ހުރި ކަމާއި، ތުވާލީގެ އަނެއްކޮޅު ހުރީ ޙުސައިން ޞަލާޙްގެ ކަރުގައި 

ނަމަވެސް އޭރު ފައިހުރީ ބިންމަތީގައިކަމާއި، އޭރު އޭނާ ދަންޖެހެން  އައްސާފައިކަމާއި،
ނަންބަރު ގޮޅިކައިރިއަށް ދިޔައިރު އެ  5ޑިއުޓީގައި ތިބި ފުލުހުން  މަސައްކަތް ކުރަނީކަމާއި،

ގެ ފައިގައި ޞަލާޙްގޮޅީގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުރި އިބްރާހީމް ނާޝިދު ޙުސައިން 
ފުލުހުންގެ  އަދ. އެވެބުނެނާއި ގޮޅީގައި ތިބި މީހުން ލުހުންހިފަހައްޓައިގެން ހުރިކަމަށް ފު
 .ރެކޯޑްތަކުން މިކަން އެނގެއެވެ

 
ނަންބަރު ގޮޅިއަށް ފުލުހުން ވަދެ އޭނާ ފަހަތަށް ބިޑިއެޅުވިކަމަށާާއި ކޮންޓްރޯލްކުރަން  5 4.1.2

  .ފަސޭހައަކަށް ފައިގައިވެސް ބިޑި އެޅުވިކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ
 

ގެ ޑިޕާޓްމަންޓް ދަންޖެހެން އުޅުނު ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް ޙުސައިން ޞަލާޙް  4.1.3
ބޭރަށް ނެރެ  ޞަލާޙްއެންސީއޯ އިންޗާޖް ސަރޖަންޓް މުޖުތަބާ ޒާހިރަށް ދިނުމުން ޙުސައިން 

ބިޑިއަޅުވާފައި ބޭންދުމަށް ބުނިކަމަށާއި މިގޮތަށް އެންގުމުން އޭނާ ބިޑިއަޅުވާފައި ޖޯލީގައި 
  .ންސް ކޯޕްރަލް އަޝްރަފް ޢަފީފް ބުނެއެވެބޭންދިކަމަށް ލާ

 
ވަނަ ދުވަހުގެރޭގެ އިރާކޮޅުގެ ވަގުތެއްގައި ޑްރަގް އެނފޯސްމަންޓް  13އޭޕްރީލް  2007 4.1.4

ގެ ޞަލާޙްޔުނިޓްގެ އިންޗާޖް ކަމުގައިވާ ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ އިސްމާޢީލް ނަވީން ޙުސައިން 
ކޯޕްރަލް ޢަދުނާން މޫސާއަށް މައްސަލަ ބަލާ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ ކަމުގައިވާ 

ދަންޖެހެން އުޅުނު ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްފަހު އޭނާ އާ  ޞަލާޙްގުޅާފައި ޙުސައިން 
އާއި  6:30ށް ދިޔުމަށް އެންގުމުން، އެރޭގެ ޑިޕާޓްމަންޓަބައްދަލުކުރަން މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް 

ށް ދިޔަކަމަށް ޑިޕާޓްމަންޓައާދެމެދުގެ ވަގުތެއްގައި ޢަދުނާނު މޫސާ މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް  7:30
 .ކޯޕްރަލް އަދުނާނު މޫސާ ބުނެއެވެ

 
ޙުސައިން  އާ ދެމެދު ވީ ވަގުތު 9:30އާއި  7:30ވަނަދުވަހުގެ ރޭ  13އޭޕްރީލް  2007 4.1.5

ހޭދަކޮށްފައިވަނީ ކޯޕްރަލް ޢަދުނާނު މޫސާއާ އެކު ކަމަށާާއި، އޭނާ ކައިރީގައި  ޞަލާޙް
ބުނިކަމަށް ކޯޕްރަލް ޢަދުނާނު  ޞަލާޙްށް ޙުސައިން ދަންޖެހެން ނޫޅޭ ކަމަ ޞަލާޙްޙުސައިން 

ގަޑި އިރު ހޭދަކުރިއިރުވެސް އޭގެ  2އަދި ކޯޕްރަލް ޢަދުނާނު މޫސާ އާއެކު . މޫސާ ބުނެއެވެ
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ކަމަށް ބުނެފައިނުވާ ޞަލާޙްކުރީ ރޭގެ ޙާދިސާއާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ޙުސައިން 
އާއި ކޯޕްރަލް ޢަދުނާނު  ޞަލާޙްޙުސައިން ، ނަމަވެސް. ބުނެއެވެކޯޕްރަލް ޢަދުނާނު މޫސާ 

ފަރާތުން ކޯޕްރަލް ޢަދުނާނު މޫސާގެ ދެމެދު ދެކެވުނު ވާހަކައިގެ ތަފްސީލުވަނީީ މޫސާ އާ
 .އެވެފަސާފުނުވެ

 
ގޮޅިއަށް ވެއްދުމަށް ލާންސް ކޯޕްރަލް އަޝްރަފް ޢަފީފް ކައިރީގައި  ޞަލާޙްޙުސައިން  4.1.6

ދަންޖެހެން  ޞަލާޙްނަމަވެސް ޙުސައިން ، ކޯޕްރަލް ޢަދުނާނު މޫސާ ބުނިކަމަށާއި
މަސައްކަތްކޮށްފައިވުމާއެކު އޭނާ އަނބުރާ ގޮޅިއަށް ވެއްދެން ނެތްކަމަށް ލާންސް ކޯޕްރަލް 

 .އަޝްރަފް ޢަފީފް ބުނެފައިވާ ކަމަށް ކޯޕްރަލް ޢަދުނާނު މޫސާ ބުނެއެވެ
 

ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ  ހިންގުމާ ޙަވާލުވެ ހުރި މޯލްޑިވްސްޑިޕާޓްމަންޓް މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް  4.1.7
އަނބުރާ ގޮޅިއަށް  ޞަލާޙްޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އަޙުމަދު މުނީރަށް ގުޅުމުން ޙުސައިން 
ބުނެފައިވާކަމަށް ކޯޕްރަލް  ވެއްދެން ނެތް ކަމަށް ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އަޙުމަދު މުނީރު

 . ޢަދުނާނު މޫސާ ބުނެއެވެ
 

ކްޓަރ އަޙުމަދު މުނީރަށް  ޙުސައިން ޞަލާޙް ދަންޖެހެން އުޅުނުކަން ޗީފް އިންސްޕެ 4.1.8
ގުޅިގެން ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ އިސްމާޢީލް ނަވީން އަށް ގުޅާފައި ޙުސައިން  މާއިއެނގު

ޞަލާޙް އާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމައިދިނުމަށް އެދުނުކަމަށް ޗީފް އްިނސްޕެކްޓަރ އަޙުމަދު 
  .މުނީރު ބުނެއެވެ
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ދޫކޮށްލިކަމަށް ދޫކޮށްލިކަމަށް ސައިން ޞަލާޙް ސައިން ޞަލާޙް ޙުޙުން ން މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް ޑިޕާޓްމަންޓުމާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް ޑިޕާޓްމަންޓު    --55
  ބުނާ ބުނުންބުނާ ބުނުން

 
  އި ޢަމަލު ކުރަމުންއަންނަ އުޞޫލުދޫކޮށްލުމުގަން ޑިޕާޓްމަންޓުމާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް ބަންދުގައި ހުރި މީހަކު  5.1

 
ރަތަމަ ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ބަންދުގައި ހުރި މީހަކު ދޫކޮށްލުމުގެ ކުރިން ފު މާލޭ 5.1.1

ކުރުމަށްފަހު ކުރާކަމާއި، އެ ރިކުއެސްޓް  ރިކުއެސްޓް ރަށްއިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަ
ރިކުއެސްޓް ސެކްޝަން ހެޑް އޮތޮރައިޒް ކުރުމުން އެހިސާބުން އެމީހަކު ދޫކޮށްލުމުގެ 

 . ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވެއެވެ
 

ނަކަމާއި، މީހަކު ދޫކޮށްލަން ރިކުއެސްޓް ލިބުމުން ފުރަތަމަ އެމީހަކު ގޮޅިން ނެރެގެން ގެން 5.1.2
ގެންނާނީ އޭނައާ ޙަވާލުކުރެވިފައި ހުރި ކުނާ، ބާލީސް ފަދަ ތަކެއްޗާ  އެމީހަކު ގޮޅިން

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ  މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް ޑިޕާޓްމަންޓުގައިއެމީހަކު ގެނެވި ކަމާއި،  އެކުގައި
ދަށުގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް ބެހެއްޓިފައި ވޭތޯ ސުވާލުކުރާ އެއްޗެއް ހުރިއްޔާ، އެ އެއްޗެއް 

މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް އެ އެއްޗިހި ލިބުނުކަމަށް ފޯމެއްގައ ސޮއި ކުރުވާ އަދި ، ޙަވާލުކޮށްފައި
ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ގޮތުން، ، އެއްވެސް ގޮތަކުން ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ހައްޔަރުގައިވަނިކޮށް

ނުކަމަށް ނޫނީ ނުލިބޭކަމަށް އަނިޔާއެއް ލިބުު، އަނިޔާއެއް ލިބިފައި ހުރިތޯ އެހުމަްށފަހު
މިލިޔުމުގައި ކަމާއި، ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެއް އެމީހަކާ ހަވާލު ކުރެވޭ ) ނާގޮތަކަށްއެމީހަކު ބު(

އެމީހަކު ސޮއިކޮށް ފިންގަރ ޕްރިންޓް ޖަހަންޖެހޭ ކަންް ފުލުހުންނާ ކުރެވުނު އިންޓަވިއުތަކުން 
 . އެނގެއެވެ

 
 ފުލުހުން ބުނާބުނުން 5.2

 
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  ޙްޞަލާގައި ޙުސައިން  9:24ވަނަ ދުވަހުގެރޭ  13އޭޕްރީލް  2007 5.2.1

  .ލިޔެކިޔުން ތަކުން ދައްކައެވެފުލުހުންގެ ސަރވިސްގެ ހައްޔަރުން ދޫކުރެވުނުކަމަށް 
 

ގޮޅިއަށް ވެއްދޭގޮތް ނުވުމުން އޭނާ ގޭބަންދަށް ބަދަލުކުރެވޭތޯ ބެލުމަށް  ޞަލާޙްޙުސައިން  5.2.2
ނިކަމަށް ދުނާނު މޫސާ ގާތު ބުޢަސަބް އިންސްޕެކްޓަރ އިސްމާޢީލް ނަވީން، ކޯޕްރަލް 

 ޞަލާޙްމިހެން ބުނުމާި ގުޅިގެން ޙުސައިން . ދުނާނު މޫސާ ބުނެފައިވެއެވެޢަކޯޕްރަލް 
ކައިރީގައި އޭނާ މާލޭގައި ހުންނާނެ އެއްވެސް ގެއެއް ހުރިތޯ އެހުމުން އޭނާގެ ދައްތައެއް 

ނު ދުނާޢަަދިންކަމަށާއި ކޯޕްރަލް  މާލޭގައި އުޅޭކަމަށް ބުނެ މާލޭގެ ގެއެއްގެ ފޯނު ނަންބަރު
 . ދުނާނު މޫސާ ބުނެއެވެޢަމޫސާ އެ ފޯނު ނަންބަރަށް ގުޅުމުން ފޯނު ނުނަގާކަމަށް ކޯޕްރަލް 
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ޙުސައިން ޞަލާޙް މާލޭގައި ބަންދުކޮށްފައި ބަހައްޓާނެ ގެއެއް ނެތް ވާހަކަ ސަބް  5.2.3
މޫސާ ބުނުމުން އޭނާ  ންނާދުުޢައިންސްޕެކްޓަރ އިސްމާޢީލް ނަވީނަށް ގުޅާފައި ކޯޕްރަލް 

ދޫކޮށްލުމަށާއި އޭނާ ދޫކޮށްލާ ވާހަކަ  ޞަލާޙްގެއެއް ނެތުމާއި ގުޅިގެން ޙުސައިން ހުންނާނެ 
މައްސަލަ ބަލާ ކޮމެޓީއަށް ދެންނެވުމަށް ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ އިސްމާޢީލް ނަވީން ބުނިކަމަށް 

  .ދުނާނު މޫސާ ބުނެއެވެޢަކޯޕްރަލް 
 

ދުނާނު މޫސާ ޢަޕްރަލް ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ އިސްމާޢީލް ނަވީން ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ކޯ 5.2.4
އަމިއްލަ ނަފްސަށް ގެއްލުންދޭން އުޅޭކަމަށާއި، ގޮޅީގައި  ޞަލާޙްއޭނާއަށް ގުޅާފައި ޙުސައިން 

ތިބި މީހުންނަށް އުނދަގޫ ކުރާ ކަމަށާއި އޭނާ އަނބުރާ ގޮޅިއަށް ވެއްދެން ނެތް ކަމަށް 
އަށް هللا ދުބުނުމުން ސީނިއަރ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޢަބްދުއްޝަކޫރު ޢަބް

ދޫކޮށްލުމުގެ ހުއްދަ ސީނިއަރ ޑެޕިއުޓީ  ޞަލާޙްޙުސައިން އެމަޢުލޫމާތު ދިނުމުން 
ދިންކަމަށް ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ هللا ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޢަބްދުއްޝަކޫރު ޢަބްދު

 .އިސްމާޢީލް ނަވީން ބުނެއެވެ
 

ނަމަ އެމީހަކު ތަހުޤީގު މަރުހަލާގައި މީހަކު އަމިއްލަ ނަފްސަށް ގެއްލުން ދޭން އުޅެފި 5.2.5
ގެންގޮސް ގެއަށްލާ ބެލެނިވެރިންނާއި ހަވާލުކޮށް ހަދާކަމަށާއި މީގެ ސަބަބަކީ މޯލްޑިވްސް 
ޕޮލިސް ސަރިވިސްގެ ހޯލްޑިންގ ސެލްސްތަކުގައި އަމިއްލަ ނަފްސަށް ގެއްލުންދީ ހަދާ މީހުން 

  .ހައްޔަރު ކުރާނެ ފެސިލިޓީއެއް ނުހުންނާތީ ކަމަށް އިސްމާޢީލް ނަވީން ބުނެއެވެ
 

ދޫކޮށްލުމުގެ ހުއްދަ ދިންއިރު މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް  ޞަލާޙްޙުސައިން  5.2.6
މަޢުލޫމާތެއް ސާފުނުކުރާކަމަށް ސީނިއަރ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޢަބްދުއް 

  .ބުނެއެވެهللا ޝަކޫރު ޢަބްދު
 

ވާތީކަމަށާއި  ދޫކޮށްލާފައިވަނީ އޭނާގެ އަތުން މަސްތުވާތަކެތި ފެނިފައިނު ޞަލާޙްޙުސައިން  5.2.7
އޭނާގެ ކޭސް ފައިލް ކުރެވުނީ އޭނާގެ މައްސަލަ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ދަޢުވާ ކުރަން 

  .ނުފޮނުވާ ގޮތަށް ކަމަށް ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ އިސްމާޢީލް ނަވީން ބުނެއެވެ
 

މަށާއި އައްޑޫގައި ޙުސައިން ޤީގެއް މާލޭގައި ނުކުރާކަޙުގެ އެއްވެސް ތަޞަލާޙްޙުސައިން  5.2.8
ގެ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ނެގިފައިވާ ބަޔާންތަކުން އޭނާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރަން ޙްލާޞަ

ފޮނުވާ ވަރަށް ހެކި ލިބިފައި ހުރިކަމަށާއި މާލޭގައި އިތުރު ތަހުޤީގެއް ކާުރނެ ތަނެއް 
  . ދުނާނު މޫސާ ބުނެއެވެޢަނެތްކަމަށް ކޯޕްރަލް 

 
ދޫކޮށްލުމަށް ރިކުއެސްޓު  ޞަލާޙްއިން ފީފް ގާތުގައި، ޙުސަޢަލާންސް ކޯޕްރަލް އަޝްރަފް  5.2.9

ދުނާނު މޫސާ ޢަކަންހާއިރު ކޯޕްރަލް  9:00ދުވަހުގެރޭ  13އޭޕްރީލް  2007ކުރާވާހަކަ 
ދޫކޮށްލުމުގެ ކުރިން މާލޭގައި އޭނާ ހުންނާނެ ގެއެއް ހުރިތޯ  ޞަލާޙްބުނަިކމަށާއި، ޙުސައިން 
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ދުނާނު ޢަނިކަމަށާއި ކޯޕްރަލް މަށް ބުރުުބަލާފައި ޙަވާލު ވާނެ މީހަކު ހުރިއްޔާ ޙަވާލުކު
ގެ ތިމާގެ މީހެއްގެ ފޯނު ނަންބަރު ޞަލާޙްދީފައިވާ ޙުސައިން  މޫސާއަށް ޙުސައިން ޞަލާޙްް
އި ގުޅައި ޙުސައިން ޞަލާޙްާ ށް ދިނުމަށްފަހު އެނަންބަރަށްފަފީޢަލާންސް ކޯޕްރަްލ އަޝްރަފް 

ފީފް ޢަސް ކޯޕްރަލް އަޝްރަފް ދުނާނު މޫސާ ބުނިކަމަށް ލާންޢަވާލުވޭތޯ ބެލުމަށް ކޯޕްރަލް ޙަ
  .ބުނެއެވެ

 
ދޫކޮށްލުމުގެ  ޞަލާޙްދޫކޮށްލުމުގެ ރިކުއެސްޓު ލިބުމާއެކު، ޙުސައިން  ޞަލާޙްޙުސައިން  5.2.10

ގެ ޑިޕާޓްމަންޓް ކުރިން އިދާރީ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް
ރިޙްލާނަށް ކަމަށްވާ ކޮންސްޓަބަލް އަޙުމަދު  ފުލުހެއް އަދާކުރިއެދުވަހު ޑިއުޓީ ކައުންޓަރުގައި 

 ،ލާންޙްއަދި، ކޮންސްޓަބަލް އަޙުމަދު ރި. ފީފް އެންގިއެވެޢަލާންސް ކޯޕްރަލް އަޝްރަފް 
އޭނާ އާ  ތަކެތިިށް ވައްދާފައި އޭނާގެ އެރެސްޓް ސްޓޭޝަނަަ ޙުސައިން ޞަލާޙް

ންތަކުގައި އޭނާ ލައްވާ ސޮއި ކުރަންޖެހޭ ލިޔު ޞަލާޙްޙަވާލުކުރިކަމަށާއި އަދި ޙުސައިން 
  . ސޮއިކުރުވާ ފިންގަރޕްރިންޓް ނެގިކަމަށް ކޮންސްޓަބަލް އަޙުމަދު ރިޙްލާން ބުނެއެވެ

 
ކޯޕްރަލް ، ޙްންބަރުކަމަށް ބުނެ ޙުސައިން ޞަލާގެ ދައްތަގެ ފޯނު ނަޙްޞަލާޙުސައިން  5.2.11

ހަރު އަޝްރަފް ޢަފީފް ދެ ފަޢަދުނާނު މޫސާއަށް ދިން ނަންބަރަށް، ލާންސް ކޯޕްރަލް 
އިޙްސާން ލަޠީފް ކޮންސްޓަބަލް  ،ގުޅިކަމަށާއި، ނަމަވެސް ފޯނަށް ޖަވާބު ނުދޭކަމަށާއި

ލުމަށް ބުނިކަމަށް ކައިރީގައި އޭނާގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް ބަލައިގެން އޭނާގެ މަންމައަށް ގުޅޭތޯ ބެ
  .އިޙްސާން ލަޠީފް ބުނެއެވެކޮންސްޓަބަލް އަޝްރަފް ޢަފީފް ބުނިކަމަށް ލާންސް ކޯޕްރަލް 

 
އިރީ އޭނާގެ ގޭގެ ފޯނު ނަންބަރު ކޮންސްޓަބަލް އިޙުސާން ލަޠީފް ކަ ޞަލާޙްޙުސައިން  5.2.12

މަޢުލޫމާތު ހުންނަ ލިޔުމުންް ތިބޭ މީހުންގެ  އިއެހުމުން އޭނާ ޖަވާބު ނުދިނުމުން، ހައްޔަރުގަ
ގެ ޢާއިލާގެ މީހަކު މާލޭގައި އުޅޭތޯ ބަލަންވެގެން އޭނާގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް ޞަލާޙްޙުސައިން 

ހިތަދޫ، ނާޒުކީގެ ފޯން ނަންބަރު ހޯދިކަމަށް  .އަށް ގުޅައި ސ 110ހޯދައިގެން 
  .ކޮންސްޓަބަލް އިޙްސާން ލަޠީފް ބުނެއެވެ

 
ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ގެންނަ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ހުންނަ ފޯމްގައި ހައްޔަރު ކުރާއިރު  5.2.13

އޮންނަކަމަށާއި ނަމަވެސް  ގުޅަންޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި ގުޅޭނެ މީހެއްގެ ނަންބަރެއް ޖަހާފައި
ފް ޠީއެވަގުތު އެނަންބަރަށް ގުޅާކަށް ހަނދާނެއް ނެތްކަމަށް ކޮންސްޓަބަލް އިޙްސާން ލަ

  .ބުނެއެވެ
 

ގެ މަންމަ ކަމަށާއި ޞަލާޙްހިތަދޫ ނާޒުކީގެއަށް ގުޅުމުން ފޯނު ނެގީ ޙުސައިން  .ސ 5.2.14
ދޫކޮށްލާފައިވާތީ،  ހައްޔަރުން ޞަލާޙްގެ މަންމަ ކައިރީގައި ޙުސައިން ޞަލާޙްޙުސައިން 

އޭނާގެ ޢާއިލާގެ މީހަކު މާލޭގައި އުޅޭތޯ ސުވާލު ކުރުމުން އެއްވެސް މީހަކު މާލޭގައި 
 ،އޭނާގެ މަންމަ އެދުމުން، ރިހެބަށް ފޮނުވައިދިނުމަށް ޞަލާޙްޙުސައިން ، ނުހުންނާނެކަމަށާއި
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މަށް ރިހެބަށް ނުފޮނުވޭނެކަ ޞަލާޙްފަކަށް ޙުސައިން ޠީކޮންސްޓަބަލް އިޙުސާން ލަ
. ބުނިކަމަށް އިޙްސާން ލަތީފް ބުނެއެވެ ން ބުނުމުން އޭނާ ދޫކޮށްލުމަށްބުނިކަމަށާއި މިހެ

މަންމަ ވާހަކަދެއްކީ އައްޑޫބަހުން ކަމަށްވާތީ ދެއްކި ހުރިހާ  ޞަލާޙްޙުސައިން ނަމަވެސް 
  .ކޮންސްޓަބަލް އިޙުސާން ލަޠީފް ބުނެއެވެ ށްވާހަކަ ސާފުނުވާކަމަ

 
ގެ ދަބަހާއި އެއްޗިހި ޙަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރީ ޙްޝަނުން ޞަލާދުވަހު އެރެސްޓް ސްޓޭއެ 5.2.15

 އޭނާގެ ތަކެތިދޫކޮށްލުމުން  ޞަލާޙްޙުސައިން  ކަމަށާއި،ޙަސަން ފަޒީލް  ކޮންސްޓަބަލް
އޭނާ ގޭޓުން ނުކުތްތަން ކޮންސްޓަބަލް އަޙުމަދު  ދިޔަކަމަށާއި،ހިފައިގެން ނިކުމެގެން 

  .އަޙުމަދު ރިޙްލާން ބުނެއެވެ ރިޙްލާން ދުށްކަންް ކޮންސްޓަބަލް
 

 ންޢާއިލާއިން ބުނާބުނު 5.3
 

 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ  13އޭޕްރީލް  2007 5.3.1 ހިތަދޫ . ކަންހާއިރު ފުލުހުން ސއެެހ9:30ާ
ގެ މަންމަ ކައިރީ އޭނާ ބަންދުން ދޫކޮށްލާފައިވާ ޞަލާޙްނާޒުކީގެއަށް ގުޅާ، ޙުސައިން 

ގެ މަންމަ ޞަލާޙްމަށް ޙުސައިން ކަމަށާއި މާލެއިން އޭނާ އާ ޙަވާލުވާނީ ކާކުތޯ އެހިކަ
 . ބުނެއެވެ

 
ފޯނު ކުރި މީހާކައިރީ މިހާރު އޭނާ ދޫކޮށްލީތޯ އާއި ތި ދޫކޮށްލީ ހާދަ އަވަހަކަށޭ ބުނިކަމަށްް  5.3.2

އެ ، މާލެ ގެންދިޔަ ބޯޓު އެބައޮތް ނޫންހޭ ޞަލާޙްއަދި ޙުސައިން . އޭނާގެ މަންމަ ބުނެއެވެ
ގެ މަންމަ ޞަލާޙްމީހާކައިރީ ބުނިކަމަށް ޙުސައިން އޭނާ ޙަވާލުކުރުމަށްވެސް ފޯނު ކުރި  ބޯޓާ

ގެ ޚަބަރެއް ނުވާކަމުގައިވެސް އޭނާގެ މަންމަ ޞަލާޙްއަދި އޭގެ ފަހުން ޙުސައިން . ބުނެއެވެ
  . ބުނެއެވެ

 
 ހައްޔަރުގައި ތިބި މީހުން ބުނާބުނުން ޑިޕާޓްމަންޓުގައިމާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް  5.4

 
ރި މީހަކު އައިސް ންގެ ޔުނިފޯމުގައި ހުވަނަ ދުވަހުގެރޭ ފުލުހު 13އޭޕްރީލް  2007 5.4.1

ގެ ބެލެނިވެރިއަކާ ގުޅޭނޭ ނަންބަރެއް އެނގޭތޯ ހައްޔަރުގައި ހުރި މީހެއް ޙްޙުސައިން ޞަލާ
ގެ ގައިގާ ތަޅާ މޮޔަކޮށްލާފައި އޭނާގެ ޢާއިލާ އާ ޞަލާޙްކައިރީ އުެހމުން، ޙުސައިން 
  . ބުނެފައި ވެއެވެމް ނާޝިދު ހީބްރާއިދިމާލަށް ބުނިކަމަށް  ޙަވާލުކުރަން އުޅޭކަމަށް ފުލުހަކާާ
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ން ދޫކޮށްލިކަމަށް ން ދޫކޮށްލިކަމަށް ޑިޕާޓްމަންޓުޑިޕާޓްމަންޓުމާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް   ޞަލާޙްޞަލާޙްޙުސައިން ޙުސައިން     --66
ފުލުހުން ބުނާ ތާރީޚުގެ ފަހުން ޙުސައިން ޞަލާޙާއި ބައްދަލުވިކަމަށް ފުލުހުން ބުނާ ތާރީޚުގެ ފަހުން ޙުސައިން ޞަލާޙާއި ބައްދަލުވިކަމަށް 

  ފުލުހުންނަށް މަޢުލޫމާތުދިން މީހުން ބުނާބުނުންފުލުހުންނަށް މަޢުލޫމާތުދިން މީހުން ބުނާބުނުން
 

އާއި ން ދޫކޮށްލިފަހުން ޙުސައިން ޞަލާޙްންޓުޑިޕާޓްމަމާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް  ޞަލާޙްޙުސައިން 
  :ބައްދަލުވިކަމަށް ފުލުހުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާާ މީހުންނަކީ

 
  ) 2300: ދަފްތަރު ނަންބަރު(އަޙުމަދު ޒަބީން   6.1
  )ރޯޒްވިލާ ،ކެނދިކުޅުދޫ. ނ(ސަމިއްޔާ ޢަލީ   6.2
  )އިރުދޭމާގެ ،ވޭމަންޑޫ. ތ(ޢަލީ ވަޙީދު   6.3
  )ވިލްނަސް. އމ(މުޙައްމަދު ރަޝީދު    6.4
  )ޕޫލްކިނާރާ. ގ(ޙަސަން ޔޫސުފް 6.5

 
  )2300: ދަފްތަރު ނަންބަރު(އަޙުމަދު ޒަބީން  6.1

 
ހިތަދުއަށް ދާފަހަރަކު . ޙުސައިން ޞަލާޙަކީ އޭނާ ދެކެ ފަރިތަ ދަންނަ މީހެއްކަމަށާއި ސ 6.1.1

އޭނާއާ ދިމާވެއްޖެނަމަ ގޮވާލާ ހަދާކަމަށާއި ނަމަވެސް މާބޮޑު ގުޅުމެއް ނޯންނަ ކަމަށް 
  .ދު ޒަބީން ބުނެއެވެއަޙުމަ

 
އާ ދެމެދު  11:30އާއި  11.00ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ގާތްގަނޑަކަށް  14އޭޕްރީލް  2007 6.1.2

އާ ބައްދަލުވި ކަމަށާއި، އެއީ ޞަލާޙްމައްޗަންގޮޅި އަވަށު އޮފީސް ކުރިމަތިން ޙުސައިން 
ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭކަން ޔަޤީންވަނީ އެރޭ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ  14އޭޕްރީލް  2007
ގެ ޖަލްސާއެއް އޮތްކަމަށްވާތީ ކަމަށާއި، އޭރު ޙުސައިން .)ޕީ.ޑީ.އެމް(ކްރެޓިކް ޕާޓީ ޑިމޮ

ލައިގެން ހުރީ އޮރެންޖް ކުލައިގެ ރޮނގުދެމި ގަމީހަކާއި ބޮޑު ސޯޓެއްކަމަށާާއި، އަދި  ޞަލާޙް
އޭރު އޭނާހުރީ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށް ލަފާނުކުރެވޭކަމަށް އަޙުމަދު ޒަބީން 

  .އެވެބުނެ
  

ޙުސައިން ޞަލާޙާ އަޙްމަދު ޒަބީން ދިމާވުމުން އޭނާ އަޙުމަދު ޒަބީނަށް ގޮވާލާފައި ކަމެއް  6.1.3
ކޮށްދީފާނަންތޯ އެހިކަމަށާއި، ކޮށްދޭންވީ ކޮންކަމެއްތޯ އެހުމުން، އޭނާހުރީ ވަރަށްބޮޑަށް 

ދޭށޭ  ރުފިޔާ 100ބަނޑުހައިވެފައި ކަމަށާއި، އަޙުމަދު ޒަބީން އަތުގައި ފައިސާހުރިނަމަ، 
އަދި އެހެން ބުނުމުން ފައިސާ ހޯދަނީ ކީއްކުރަންތޯއާ . ބުނިކަމަށް އަޙުމަދު ޒަބީން ބުނެއެވެ

އަޙުމަދު ޒަބީން އާއެކު އައުމުން ކާންދީފާނެ ކަމުގައި އަޙުމަދު ަޒބީން ބުނިކަމަށް 
ދެމީހުން ހިނގާފައި އަޙުމަދު  އަދި ޙުސައިން ޞަލާޙްއާ އަޙުމަދު ޒަބީން އާ. އޭނާބުނެއެވެ

ކެނދިކުޅުދޫ ރޯޒްވިލާ ސަމިއްޔާ ޢަލީ އުޅޭ ގެއަށް . ަޒބީންގެ ރައްޓެއްސެއް ކަމަށްވާ ނ
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މި ތިންމީހުން މާލޭ ހުޅަނގު ދެކުނު ފަރާތުގައި ހުންނަ ސައިފިހާރައަކަށް  ،ދިޔަކަމަށާއި
ޖަހާ ކަންހާއިރު  12:00ން ރޭގަނޑު ދިޔަކަމަށާއި އޭރު ގަޑި) ހާބަރު ކަޑައަކަށް(

  .މަދު ޒަބީން ުބނެއެެވެވެދާނެކަމަށް އަޙު
 

ގެ ބޭބެއަކަށް ޞަލާޙްމިތިން މީހުން ކާން ތިބިއިރު އަޙުމަދު ޒަބީންގެ ފޯނުން ޙުސައިން  6.1.4
ގުޅިކަމަށާއި، އެނަންބަރު ފުލުހުންނަށް ފަހުން ދިންކަމަށާއި، އަދި  ޞަލާޙްޙުސައިން 

ށާއި، ފަހުން ގެ ފޮޓޯއެއް ނެގިކަމަޞަލާޙްކައިގެން އެތާތިބެ ޒަބީންގެ ފޯނުން ޙުސައިން 
ރަށަށް  ޞަލާޙްގެ ފޮޓޯ ފޯނުން ޑިލީޓް ކޮށްލީކަމަށާއި، ޙުސައިން ޞަލާޙްޙުސައިން 

  . ދާންވެގެން އުޅޭ ވާހަކަ އަޙުމަދު ޒަބީން ކައިރީ ބުނިކަމަށް އަޙުމަދު ޒަބީން ބުނެއެވެ
 

 ކައިނިމިގެން މި ތިން މީހުން ހިނގާލާފައި ދިޔައީ ދަރުބާރުގޭ ކަންމައްޗާ ދިމާއަށް ހުރި 6.1.5
އެތަނުން ޞަލާޙަށް ސިގިރެޓް ފޮށްޓެއް ގަނެދިން  ،ގާޑިއަލަކުން ރުކުރާ ބޯންކަމަށާއި

އާއި ސަމިއްޔާ ޢަލީ އާވެސް ވާހަކަ ދެއްކި ކަމަށާއި، އޭރު  ޞަލާޙްކަމަށާއި، ޙުސައިން 
އަދި އަޙުމަދު ޒަބީންމެން ގެއަށް ދާން އުޅުމުން  ރަނގަޅަށްކަމަށާއި،ހުރީ  ޞަލާޙްޙުސައިން 
ވެސް ގެއަށް ގެންގޮސްދިނުމަށް އޭނާ އެދުނުކަމަށާއި، މި ތިންމީހުން ޞަލާޙް ޙުސައިން

ފޭބީ މާފަންނު ބުރު ކައިރިއަށްކަމަށާއި، އޭރު  ޞަލާޙްޓެކްސީއެއްގައި ގޮސް ޙުސައިން 
 ޞަލާޙްޖަހާފާނެކަމަށާއި، އަދި އޭގެފަހުން ޙުސައިން  1:00ގަޑިން ގާތްގަނޑަކަށް މެންދަމު 

  . މަށް އަޙުމަދު ޒަބީނު ބުނެފައިވެއެވެދިރިހުއްޓާ ނުފެންނަކަ
 

ހާއިރުު އަޙުމަދު ޒަބީން  9:30ވަނަ ދުވަހު ހެނދުނު  15އޭޕްރީލް  2007 6.1.6
މީހަކު މަރުވެގެން އުޅޭކަމުގެ ، އޮފީހުގައި އިންދާ.) ޕީ.އާރް.ޑީ(ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ 

މައްޔިތާ ފެނުމުން އެއީ  ޚަބަރު ލިބުމުން މައްޗަންގޮޅި އާސަހަރާއަށް ދިޔަކަމަށާއި އެތަނުން
ކަން އަޙުމަދު ޒަބީންއަށް އެނގުނު ކަަމަށާއި، އޭނާގެ ފޮޓޯއެއްވެސް  ޞަލާޙްޙުސައިން 

ގެ  2:00ޓީވީއެމްގެ މެންދުރު ) 16އޭޕްރީލް  2007(ނެގިކަމަށާއި، އޭގެ އަނެއްދުވަހު 
މޯލްޑިވްސް  ޙުސައިން ޞަލާޙާބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ އެކަން ،ޚަބަރުން

ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް އެންގުަމށް އިޢުލާނު ކޮށްފައިވާތީ، އަޙުމަދު ޒަބީން އޭގެކުރީރޭ 
ޙުސައިން ފެނި ބައްދަލުވި ކަމުގެ މައުލޫމާތާއި، އަޙުމަދު ޒަބީންގެ ފޯނުން  ޞަލާޙްޙުސައިން 
 ގުޅި ނަންބަރު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ދިންކަމަށް އަޙުމަދު ޒަބީން ޞަލާޙް

  . ބުނެފައިވެއެވެ
 

  )ރޯޒްވިލާ/ ކެނދިކުޅުދޫ . ނ(ސަމިއްޔާ ޢަލީ  6.2
 

ވަނަ ދުވަހުގެރޭގެ ޢިޝާނަމާދުގެ ފަހުގެ ވަގުތެއްގައި އަޙުމަދު ޒަބީން  14އޭޕްރީލް  2007 6.2.1
ހާބަރުގައި ހުންނަ ކެފޭ އާއެކު މާލޭ ހުޅަނގު ދެކުނު ފަރާތު ) 2300: ދަފްތަރު ނަންބަރު(

އަޙުމަދު  ކާންދާން ހަމަޖެހިފައިއޮތީ ކާންދިޔަ ކަމަށާއި،ޢަލީ  ށް ސަމިއްޔާތަކުން ކެފޭއަކަ
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ދެމީހުން އެކަނި ކަމަށާއި ނަމަވެސް ސަމިއްޔާ ޢަލީ މާލޭގައި  ޒަބީންއާއި ސަމިއްޔާ ޢަލީ އާ
އުޅޭ ގެއަށް އަޙުމަދު ޒަބީން އެރޭ އައިއިރު އަޙުމަދު ޒަބީން އާއެކު އިތުރު ފިރިހެނަކު 

ކާންދިޔައީ މި ތިން ، ޔާ ޢަލީ ދަންނަ މީހެއް ނޫންކަމަށާއިހުރިކަމަށާއި އެމީހަކީ ސަމިއް
  .މީހުންކަމަށް ސަމިއްޔާ ޢަލީ ބުނެފައިވެއެވެ

 
އަޙުމަދު ޒަބީން އާއި ސަމިއްޔާ ޢަލީ އާއެކު ކާންދިޔަ ތިންވަނަމީހަކީ އިސްކޮޅުން މާކުރުނޫން  6.2.2

މަށް ލަފާކުރެވޭ އަދި މާފަލަމީހެއް ނޫންކަމަށާއި އިސްކޮޅުން ފަސްފޫޓަށް ވުރެ ދިގުވާނެކަ
އެގަމީހުގެ ކުލަ ހަނދާނެއްނެތް ކަމަށާާއި، އޭނާ ލައިގެން ހުރީ ގަމީހެއް ކަމަށާއި ، ކަމަށާއި

ސަމިއްޔާ ޢަލީއަށް އެމީހާ ތަޢާރަފް ކޮށްނުދޭ ކަމަށާއި، އެރޭ ކާންތިބިއިރު އަޙުމަދު ޒަބީންގެ 
  .ޢަލީ ބުނެފައިވެއެވެ ފޯނުން އެމީހާ ފޯނުކޯލެއް ކުރިކަމެއް ހަނދާން ނުވާކަމަށް ސަމިއްޔާ

 
ކިޔާ މީހެއްކަން  ޞަލާޙްސަމިއްޔާ ޢަލީއަށް އަޙުމަދު ޒަބީންއާއެކު ހުރިމީހަކީ ޙުސައިން  6.2.3

އެނގުނީ އަޙުމަދު ޒަބީން އޭނާއަށް ޞަލާޙް އޭ ކިޔައިގެން ވާހަކަ ދެއްކުމުން ކަމަށާއި، ކާން 
ކާންތިބިއިރު އަޙުމަދު ތިބިއިރުވެސް ސަމިއްޔާ ޢަލީ އެމީހައާ ވާހަކަ ނުދައްކާ ކަމަށާއި، 

  .ޒަބީންގެ ފޯނުން އެމީހާގެ ފޮޓޯއެއް ނުނަގާ ކަމަށް ސަމިއްޔާ ޢަލީ ބުނެފައިވެއެވެ
 

އެރޭ ސަމިއްޔާ ޢަލީ އާއި  ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ދެއްކި ފޮޓޯގައިވާ މީހާއާއި 6.2.4
ސް އެއީ ހަމަ އަޙުމަދު ޒަބީން އާއެކު ކާންދިޔަ މީހާއާ ވައްތަރުހެން ހީވާކަމަށާއި، ނަމަވެ

  .ބުނެފައިވެއެވެކަމެއް ޔަޤީންކޮށް ބުނަށް ނުކެރޭނެ ކަމަށް ސަމިއްޔާ ޞަލާޙްޙުސައިން 
 

ކައިނިމިގެން ދިޔައީ ރުކުރާ  ،ކާންތިބިއިރު އެމޭޒުކައިރިއަށް އިތުރު މީހަކު ނާންނަކަމަށާއި 6.2.5
ކުރާ އެއީ ހާބަރު ކެފޭއާ އެހާ ދުރުތަނެއް ނޫން ކަމަށާއި ނަމަވެސް ރު ،ބޯންކަމަށާއި

މާއަގުބޮޑުވެގެން ބުއީ ކުރުނބާ ކަމަށާއި ކުރުނބާ ބޮއިނިމިގެން ތިންމީހުން އެއްކާރުގައި 
ޖެހުމުގެ ކުރިންކަމަށާއި އެއީ  11ދިޔައީ ގެއަށް ކަމަށާއި، އެއިރު ހީވާގޮތުން އެއީ އެރޭ 

ރިހިމާ ގޭގެ ދޮރާށި ތަޅުލާފާނެތީ އަބަދުވެސް ރޭގަނޑު . ސަމިއްާޔ ޢަލީ އޭރު ހުރި މ
ބުނި  ޞަލާޙްގެ ކުރިން ގެއަށް ވަންނާތީކަމަށާއި ކާރުގައި ދަމުން ޙުސައިން  11:00

ބާލާފައި އެހިސާބުން ސަމިއްޔާ ޢަލީއާއި އަޙުމަދު ޒަބީން ދިޔައީ  ޞަލާޙްހިސާބަށް ޙުސައިން 
ހިނގާފައި ސަމިއްޔާ ޢަލީ އުޅޭ ގެއަށްކަމަށާއި، އެހިސާބާ ސަމިއްޔާ ޢަލީ އުޅޭ ގެއާ އެހާދުރު 

އި، ނަމަވެސް ސަމިއްޔާ ޢަލީ މާެލ އައިސް އާންމުކޮށް ނޫޅޭތީ އެއީ ކޮން ނޫން ކަމަށާ
  .ހިސާބެއްކަން ބުނެދޭން ނޭނގޭކަމަށް ސަމިއްޔާ ޢަލީ ބުނެފައިވެއެވެ

 
ކިޔާ މީހަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިގެންއުޅޭ ޚަބަރު، ސަމިއްޔާ ޢަލީގެ  ޞަލާޙްޙުސައިން  6.2.6

ގެ މަރުގެ ވާހަކަ ޚަބަރުގައި ޞަލާޙްޙުސައިން ، ރައްޓެއްސެއްގެ ފަރާތުން އެނގުނު ކަމަށާއި
ކަމެއް ޞަލާޙްގެ ފޮޓޯ ޓީވީންނާއި ނޫސްތަކުން ފެނުމުންވެސް އެއީ އެ ޞަލާޙްގޮވާ ޙުސައިން 

ގެ ޞަލާޙްން ދައްކަނިކޮށް ޙުސައިން .ސަމިއްޔާ ޢަލީގެ ހިތަށް އެވަގުތު ނާރާކަމަށާއި، ޓީވީ
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ންނާއެކު ކާން ދިޔަމީހާއާ ވައްތަރުހެން ފޮޓޯއެއް ފަހުން ފެނުމުން، ސަމިއްޔާ ޢަލީމެ
އެއީ ކާންދިޔަތާ ތިން ދުވަސްވަރު ފަހުން ކަމަށާއި، ސަމިއްޔާ ޢަލީ އެއްވެސް ، ހީވިކަމަށާއި

ޒަބީން ގާތުގައި އެމީހާއާ އަޙުމަދު މީހެއްގެ ގާތުގައި އެވާހަކަ ނުބުނާކަމަށާއި، ނަމަވެސް 
  . ބުނެފައިވެއެވެއްޔާ ޢަލީ ވައްތަރުދޯއޭ ބުނެވުނު ކަމަށް ހީވާކަމުގައި ސަމި

 
  )އިރުދޭމާގެ/ ވޭމަންޑޫ. ތ(ޢަލީ ވަޙީދު  6.3

 
ނާ ހާޖެޓީ ކައިރީ ހުންނަ އާންމު ފާ-ަލީ ވަޙީދަކީ މާލޭގެ ހުޅަނގު ފަރާތު ހާބަރު ޓީޢ 6.3.1

އިން  4:00ބެލެހެއްޓުމުގެ ވަޒީފާގައި އުޅޭ މީހެއް ކަމަށާއި، ޑިއުޓީ އޮންނަނީ ހަވީރު 
  .ލީ ވަޙީދު ބުނެފައިވެއެވެއަށް ކަމަށް ޢަ 12:00ރޭގަނޑު 

 
ވަނަ  12 އޭޕްރީލް 2007ޙުސައިން ޞަލާޙަކީ ޢަލީ ވަޙީދު ދަންނަ މީހެއް ނޫންކަމަށާއި،  6.3.2

ޢަލީ ، ނާއެއް ސާފުކޮށް ނިންމާފައި ނިކުތްއިރު އެތާނގައި ހުރިހާާދުވަހު ޢަލީ ވަޙީދު ފާ
 60ގަނޑަކަށް ޢުމުރުން ގާތް(ވަޙީދަށް އެއީ ކާކުކަން ނޭނގޭ، އައްޑު އަތޮޅު މީހަކު 

، ޢަލީ ވަޙީދުގެ ގައިގާ ކޮށްޓާލާފައި އެތާނގައި ހުރި މީހަކަށް އިޝާރާތް ކޮށް) އަހަރުގެ
އެމީހެއް އެނގޭތޯ ސުވާލު ކުރިކަމަށާއި، އެއިރު އެތާ ވަރަށް ބައިވަރު މީހުން ފެންވަރަން 

ހުން ގޮސް ތިބޭ މީގޮސް ތިބި ކަމަށާއި، އެސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ތިމަންނައަކީ އެތަނަށް 
 ޞަލާޙްބަލާމީހެއް ނޫން ކަމަށް ބުނިކަމަށާއި، ޢަލީ ވަޙީދު އެހެން ބުނުމުން އެއީ ޙުސައިން 

ކަމަށް އެ އައްޑޫ މީހާ ބުނިކަމަށާއި، މިހެންބުނި އައްޑުއަތޮޅު މީހާ އޭގެފަހުން ނުފެންނަ 
ކަމަށާއި، ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް އެއީ ހުކުުރ ވިލޭރޭ ކަމަށާއި، ލަފާކުރެވޭ ގޮތުން އެއީ 

 .ޢިޝާނަމާދުގެ ފަހުގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށް ޢަލީ ވަޙީދު ބުނެފައިވެއެވެ
 

ކަމަށް ބުނާމީހާ ފެންވަރަން ފުރަތަމަ އައި ދުވަހު ހުރީ ފަޓުލޫނަކާއި  ޞަލާޙްޙުސައިން  6.3.3
ގަމީހެއް ލާފައި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ލައިގެން ހުރި އެއްޗެހީގެ ކުލައެއް ބުނެދޭކަށް ނޭނގޭނެ 

ޢަލީ ވަޙީދު ކައިރީ ) ކަމަށް ބުނާ ޞަލާޙްޙުސައިން (އިގެން ނިކުތް މީހާ ކަމަށާއި، ފެންވަރަ
ރުފިޔާ ދިނުމަށް ބުނުމުން، ޑިއުޓީގައި ހުރި ބަންގްލަދޭޝް މީހާ ކައިރީގައި ޢަލީ  10/-

 ޞަލާޙްވަޙީދުގެ ވޮލެޓުން ދިހަރުފިޔާ ނަގާފައި އޭނާއަށް ދޭން ބުނި ކަމަށާއި، ޙުސައިން 
ކެއް ނާގައި އެއްޗިހިތަހާފާ ރައިގެން ނިކުމެގެން ދިއުމުން އެކަމަށް ބުނާ މީހާ ފެންވަ

ން ނާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ވަޒީފާގައިއުޅޭ ބަންގްލަދޭޝް މީހާ ބުނި ކަމަށާއި، އެހެހާހުރިކަމަށް އެފާ
ނާ ބަލާލިއިރު އެތާ ސައިބޯންޏަކާއި ޝޭމްޕޫ ފުޅިއެއް ހާބުނުމުން ޢަލީ ވަޙީދު ގޮސް ފާ

އަތްނުލާ ބެހެއްޓުމަށް ބަންގްލަދޭޝް މީހާ ކައިރީ ޢަލީ ވަޙީދު  ހުރިކަމަށާއި، އެ އެއްޗިހީގައި
 .ބުނިކަމަށް ޢަލީ ވަޙީދު ބުނެފައިވެއެވެ
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ކައިރިއަށް  ނާޚާއެފާއެހާކަންހާއިރު  5:30ހަވީރު ) 14އޭޕްރީލް  2007(ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ  6.3.4
ބައިތޯ އެހި ނާގައި ބެހެއްޓި ތަކެތި ކޮހާމަށާއި، އައިސް ވަދެފައި އޭނާ ފާމީހަކު އައިކަ

ކަމަށާއި، އެތަކެތި ނަގާފައި ދިނުމަށް ބަންގްލަދޭޝް މީހާ ކައިރީ ބުނިކަމަށާއި، ެއތަކެތި 
ދިނުމުން ފެންވަރައިގެން އެތާ އެ އެއްޗިހި ބެހެއްޓުމުން އެތާނގައި އެއްޗިހި ބެހެއްޓުމަކީ 

އެއެއްޗެހި ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫންކަމަށް އޭނާ ގާތު ޢަލީ ވަޙީދު ބުނި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް 
ބަހައްޓާދިނުމަށް އޭނާ އެދުނު ކަމަށާއި އަދި އޭނާ އެ އެއްޗިހި ގެންދާނެކަމަށް ބުނި 

ނާގައި ހާފާކަމަށާއި، އޭނާއާއި މާބޮޑު ވާހަކައެއް ނުދައްކާ ކަމަށާއި، އޭނަ އެ އެއްޗިހި 
ޑަށް ބަހައްޓާފައި ދިޔައީ ކަމަށާއި، އޭގެ ބައިގަޑިއެއްހާއިރު ފަހުން އެ އެއްޗެހި ނަގާ ކަބަ

 .ލުމަށް ބަންގްލަދޭޝް މީހާ ގާތުބުނި ކަަމށް ޢަލީ ވަޙީދު ބުނެފައިވެއެވެ
 

، ނާތެރެ ސާފުކުރަން އުޅެނިކޮށްޚާފާ) 15އޭޕްރީލް  2007(ވަހުގެ ރޭ އާދީއްތަ ދު 6.3.5
ނާއަށް ފެންވަރަން އައިސް އެއެއްޗިހި ބެހެއްޓި ހާޕިކަޕް ދުއްވާ މީހަކު އެފާއެސަރަހައްދުގައި 
 10:00ކަ ގޮވައިފިކަމަށް ޢަލީ ވަޙީދު ގާތުގައި ބުނި ކަމަށާއި، އެރޭގެ ކުއާްޖ މަރުވި ވާހަ

ގެ ޚަބަރުގައި މީހަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނު ޚަބަރު ގޮވުމުން ޢަލީ ވަޙީދަށް އެއީ 
ޝައްކުވުމުން އެތަކެތި ލާފައިވާ ކޮތަޅުގައި އަތްނުލުމަށް  ،ކަމަށާއިއެކުއްޖާކަމަށް ޝައްކުވި
އިރީގައި ބުނިކަމަށާއި އެމަރުވީ ކާކުކަމެއް ޢަލީ ވަޙީދަށް ނޭނގޭ ބަންގްލަދޭޝް މީހާ ކަ

ނާއަށް އައިސް އެއްޗިހި ބެހެއްޓި މީހާއޭ ހާތިބި މީހުން އެއީ ފާކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެތާ 
 .ކިޔާ ހެދިކަމަށް ޢަލީ ވަޙީދު ބުނެފައިވެއެވެ

 
އަދި މީހަކު އެތާ  އޭގެ ދެތިން ހަތަރު ދުވަސް ފަހުން އެތަނަށް ފުލުހުން އައިކަމަށާއި، 6.3.6

އްޗެއްތޯ އެއްޗިހިތަކެއް ބަހައްޓާފައި ހުރިތޯ ޢަލީ ވަޙީދާ ސުވާލު ކުރިކަމަށާއި، އެއީ ކޮން އެ
އެހުމުން ސައިބޯންޏޭ ބުނި ކަމަށާއި، ސައިބޯންޏާއި ޝޭމްޕޫ އާ ތެޔޮފުޅިއަކާ ގުދަންތެރޭގައި 

ނަގައިގެން ގެންދިޔަ  އެބަހުރިކަމަށް ފުލުހުންކައިރީ ބުނިކަމަށާއި، ފުލުހުން އެ އެއްޗިހި
ކަމަށާއި، އޭގެ އަނެއް ދުވަހު ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައި ފުލުހުން އައިސް ޢަލީ ވަޙީދު ގާތުގައިި 

 .ފުލުސް އޮފީހަށް ދާން އެންގި ކަމަށް ޢަލީ ވަޙީދު ބުނެފައިވެއެވެ
 

ފުލަން އެތާ ވެލިއު ޢަލީ ވަޙީދާއި އެއްކޮށް އެސަރަހައްދުގައި އުޅޭ އުމުރުންދުވަސްވީ މީހަކާއި 6.3.7
ށް ވަރަށް ނާއަހާފާ ދިޔަކަމަށާއި، އެމީހުން ފުލުސް އޮފީހަށް ގެން 3އުޅޭ ޑްރައިވަރަކާ 

ގިނަމީހުން ދާކަމަށާއި އެހެންވީމާ ފޮޓޯއަކުން މީހަކު ފެނުނަސް އެއީ އެތަނަށް ފެންވަރަން 
ނޭނގޭނެ ކަމަށާއި، ސަބަބަކީ އައިމީހެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ކަނޑައެޅިގެން ބުނަށް 

ގެ ފޮޓޯ ޞަލާޙްޙުސައިން ، ނާއަށް އަންނަނީ ކާކުތޯ އެހާވަރްަށ ނުބަލާތީ ކަމަށާއިހާއެފާ
ބަލާލުމުން އެއީ ކުރީ ދުވަހު ފެންވަރަން އައީމީހާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަމަށާއި، އެހެން 
ބުނަން އެނގުނީ އެހާގިނަ މީހުން އެހެން ކިޔާފައިވާތީ ކަަމށާއި، މީހަކު އެހެން ނުބުނިނަމަ 
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ނަން ނޭނގޭނެ ކަމަށް ޢަލީ އޮތީ ކުރިން އެތަނަށް ފެންވަރަން އައި މީހާކަމެއް ބުމަރުވެފައި
 . ވަޙީދު ބުނެފައިވެއެވެ

 
ނާއަށް ފެންވަރަންއައިސް އެއްޗިހި ބެހެއްޓި މީހާ ލައިގެން ހުރި ހެދުމުގެ ކުލައެއް ބުނަށް ޚާފާ 6.3.8

އޭނާގެ ނޭނގޭ ކަމަށާއި، އެކަމަކު އޭނާގެ އިސްތަށިގަނޑު ވަރުގަދަ ކަމަށާއި، 
ނާއަށް ފެންވަރަން ދިޔައީ ހާފާއޭނާ އެ  އިސްތަށިގަނޑު އޮތީ ހާވާލާފައި ކަމަށާއި، 

ކަމަށާއި، ) 13އޭޕްރީލް  2007(ހޮނިހިރު ވިލޭރޭ ) 12އޭޕްރީލް  2007(ހުކުރުވިލޭރެއާއި 
އެހާކަންހާއިރު ކަމަށާއި، ފުލުހުން އެތަނަށް އައީ ޢަލީ  7:30ހޮނިހިރުވިލޭރޭ ދިޔައީ 

ންގުމަށް ނޫންކަމަށާއި، ފެންވަރަން ވަންމީހާ ހުރީ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ވަޙީދުގެ އެ
ކޮށްގެން ކަމަށް ލަފާ ނުކުރެވޭ ކަމަށާއި، އޭނާގެ މޫނުމަތީގައި ލަކުނެއް އިންކަން ފާހަގަ 

 .ނުކެރެވޭ ކަމަށް ޢަލީ ވަޙީދު ބުނެފައިވެއެވެ
 

 )ވިލްނަސް. މއ(މުޙައްމަދު ރަޝީދު   6.4
 

ދަންނަނީ  ޞަލާޙްއޭނާ ޙުސައިން ، ޙަންމަދު ރަޝީދު ދެކޭ މީހެއްޙުސައިން ޞަލާޙަކީ މު 6.4.1
އޭނާ އައްޑުއަތޮޅަށް ކުރިން ކޮށްފައިވާ ދަތުރެއްގައި ޙުސައިން ޞަލާޙާ ބައްދަލުވެފައި 

 . ވާތީކަމަށާއި ނަމަވެސް  އޭނާއަށް ކިޔާ ނަމެއް ނޭނގޭކަމަށް މުޙައްމަދު ރަޝީދު ބުނެއެވެ
 

އެހާކަންހާއިރު، ކުނިކޮށީގެ ދެކުނުން  10:45ގެރޭ ވަނަ ދުވަހު 13އޭޕްރީލް  2007 6.4.2
ނަންބަރު ގާޑިޔާ ކައިރީގައި  20ނަންބަރު ނުވަތަ  22ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ހުރި 

އިންދާ މުޙަންމަދު  ޞަލާޙްޖަހާފައި ހުރި ގާތަކުން ގަލެއްގެ މަތީގައި އިށީނދެގެން ޙުސައިން 
 .ޙަންމަދު ރަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެރަޝީދު، ޙުސައިން ޞަލާޙާ ވާހަކަދެއްކިކަމަށް މު

 
 ޞަލާޙްޙުސައިން ޞަލާޙާއި މުޙަންމަދު ރަޝީދު މާގިނަ ވާހަކަ ނުދައްކާކަމަށާއި، ޙުސައިން  6.4.3

ބުނިއެއްޗެއް އެހާ ބޮޑަށް  ޞަލާޙްކައިރީގައި ކިހިނެއްވެފައިތޯ އެހުމުން ޙުސައިން 
 . އެވެތަފްސީލުކޮށް ބުނަން ނޭނގޭކަމަށް މުޙަންމަދު ރީަޝދު ބުނެފައިވެ

 
ގެ އަތުގައި ދަބަހެއް އެއްޗެއްވެސް ނެތް ކަމަށާއި، ޞަލާޙްއެތަނުން ބައްދަލުވިއިރު ޙުސައިން  6.4.4

ލައިގެން ހުރީ ރަތްކުލައަކަށްދާ ގަމީހަކާއި ޖިންސެއް ކަަހލަ އެއްޗެއް، އެ  ޞަލާޙްޙުސައިން 
ށާއި، ހުދު، ނޫނީ ކުކުޅުބިސް ކުލަ ކަމަ، ޖިންސްގެ ކުލައަކީ ލަފާކުރެވޭ ގޮތުން މުށި

މަރުވެފައިއޮއްވާ ފެނުނުއިރު އޭނާލައިގެންހީުރ އެގަމީހާއި ޖިންސްކަން  ޞަލާޙްޙުސައިން 
 .ޔަޤީންކަމާއެކީ ބުނަން ނޭނގޭކަމަށް މުޙަންމަދު ރަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ

 
ގެ މޫނުގެ ޞަލާޙްޙާ ބައްދަލުވިއިރު، ޙުސައިން މުޙަންމަދު ރަޝީދު، ޙުސައިން ޞަލާ 6.4.5

ންގޮސް މުޅިން ފަސޭހަނުވާ ލަކުނެއް ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެވޭ ވާތްފަރާތުގައި މަށައިގެ
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މުޙަންމަދު ، ޞަލާޙްއެތަން ގައްދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް ދައްކާފައިވާކަމަށް ޙުސައިން  ،ކަމަށާއި
 .ރަޝީދުގާތު ބުނިކަމަށް މުޙަންމަދު ރަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ

 
އި، އެކަމަކު ބަންދުގައި ހުރެފައި ގެ ޢާއިލާގެ މީހުން މާލޭގައި އުޅޭކަމަށާޞަލާޙްޙުސައިން  6.4.6

ދޫކޮށްލީތީވެ އެއިން މީހެއްގެ ގާތަށްދާން ލަދުގަންނަކަމަށާއި އެހެންކަމުން މުޙަންމަދު 
އެދުނު، އޭގެ  ޞަލާޙްރަޝީދުގެ ގޭގައި ހުރެވޭނެގޮތް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ޙުސައިން 

ޝީދުގެ ހިޔާވަހީގައި ޖަވާބުގައި ޙުސައިން ޞަލާޙަށް ރަށަށް ދެވެންދެން މުޙަންމަދު ރަ
 . ބަހައްޓާނެކަމަށް މުޙަންމަދު ރަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ

 
މުޙަންމަދު ރަޝީދު ދިރިއުޅެނީ އަމިއްލަ ގޭގައި ކަމަށާއި، އޭނާ އުޅޭ ކޮޓަރި ހުންނަނީ  6.4.7

އައިކަމެއް  ޞަލާޙްވަކިން ވަދެވޭ ގޮތަށް ކަމަށާއި، މުޙަންމަދު ރަޝީދުގެ ގެއަށް ޙުސައިން 
  .އެއްވެސް މީހަކަށް ނޭގޭނެކަމަށް މުޙަންމަދު ރަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ ގޭގައިއުޅޭ އެހެން

 
ވަނަ ދުވަހުގެރޭ މުޙަންމަދު ރަޝީދުގެ ގެއަށް އޭނާއާއެކު ޙުސައިން  13އޭޕްރީލް  2007 6.4.8

ވަނުމުން  ޞަލާޙްއައިކަމަށާއި، މުޙަންމަދު ރަޝީދުގެ ކޮޓަރިއަށް ޙުސައިން  ޞަލާޙް
ނެފައި މުޙަންމަދު ރަޝީދު ގެއިން ނިކުމެގެން ބިސްކޯދާއި ކޯކް ހުންނާނެކަމަށް ބު

ދިޔަކަމަށާއި، މުޙަންމަދު ރަޝީދުގެ ކޮޓަރީގައި އުޅެނީ އޭނާ އެކަނިކަމަށާއި، އެރޭގެ ފަތިހު 
 ޞަލާޙްޖަހާއެހާކަށްހާއިރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު ގެއަށް އައިއިރު ޙުސައިން  5ގާތްގަނޑަކަށް 

ވަނަ  14އޭޕްރީލް  2007ން ބޭރަށް ނުކުމެފައި އެގޭގައި ނިދާފައި އޮތްކަމަށާއި، އޭގެފަހު
އާ ދެމެދުގެ ވަގުތެއްގައި މުޙަނަްމދު ރަޝީދު ގެއަށް  7:00އާއި  6:45ދުވަހުގެ ހެނދުނު 
 .ގޭގައި ނެތްކަމަށް  މުޙަންމަދު ރަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ ޞަލާޙްއައިއިރު ޙުސައިން 

 
ގައްދޫއަށް މަޑުކޮށް އެރަށު . އައްޑޫއިން މާލެ ގެނައި ދަތުރުގައި ގދ ޞަލާޙްޙުސައިން  6.4.9

ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް ދެއްކުމުން ދިން ބޭސް ސިޓީގެ އަޞްލު، މުޙަންމަދު ރަޝީދުގެ ގޭގައި 
ބާއްވާފައި އޮތްކަމަށާއި އެ ބޭސް ސިޓީގެ އަޞްލު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާ ޙަވާލު 

 .ކުރިކަމަށް މުޙަންމަދު ރަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ
 

ގޭގައި ނިދި ކަން އެއްވެސް މީހެއްގެ ގާތުގައި ނުބުނާކަމަށް އެ  ޞަލާޙްޙުސައިން  6.4.10
  .މުޙަންމަދު ރަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ

  
އެ ގޭގައި ނިދިތާ ދެތިން ހަތަރުރޭ ފަހުން، މުޙަންމަދު ރަޝީދުު ރޭޑިއޯ  ޞަލާޙްޙުސައިން  6.4.11

ން ކިޔާ މީހަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނުކަމަށް ރެޑިއޯއި ޞަލާޙްހުޅުވާލިއިރު، ޙުސައިން 
ގޮވުމުން، މުޙަންމަދު ރަޝީދުގެ ގޭގައި އޭގެ ދެތިން ރެއެއް ކުރިން މީހަުކ ނިދި 

ގެ ނަމުގައި ބޭސް ސިޓީއެއް އޮއްވައި ފެނުމުން، ޞަލާޙްއެނދުމަތީގައި ޙުސައިން 
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މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް އެކަން އެންގިކަމަށާއި، ހަމަ އެވަގުތު ފުލުހުންް 
  . އައިކަމަށް މުޙަންމަދު ރަޝީދުު ބުނެފައިވެއެވެ މުޙަންމަދު ރަޝީދުުގެ ގެއަށް

 
  )ޕޫލްކިނާރާ. ގ(ޙަސަން ޔޫސުފް   6.5

 
ޙަސަން ޔޫސުފަކީ ކަޅުތުއްކަލާކޮށީގެ މަސައްކަތު މީހެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހެއްކަމަށާއި،  6.5.1

ޙަސަން ޔޫސުފުގެ މަސައްކަތް ނިމިގެން ފެންބޯލާ ދުފާލާހެދުމަށް އޭނާގެ 
- ޓީހޯދުމަށްް މާފަންނު ) އްޔާބެއަ(ވޭމަންޑޫ އިރުދޭމާގޭ ޢަލީ ވަޙީދު . ތ ރައްޓެއްސެއްކަމަށްވާ

ގެ ފަހުގެ  15އޭޕްރީލް  2007ނާބަރި ކައިރިއަށް ހާޖެޓީ ކައިރީ ހުންނަ އާންމު ފާ
 . ތާރީޚެއްގައި ދިޔަކަމަށާއި، އެތާ ހުއްޓާ ފުލުހުން ދިޔަކަމަށް ޙަސަން ޔޫސުފް ބުނެފައިވެއެވެ

 
ސުވާލަށް ޖަވާބުދެމުން  އޮފީހަށް ގެންދިޔަކަމަށާއި، ފުލުހުން ކުރި ޙަސަން ޔޫސުފް ފުލުސް 6.5.2

 އެ ޞަލާޙްށް ނުވާތީ ޙުސައިން ޙުސައިން ޞަލާޙަކީ ޙަސަން ޔޫސުފް ދަންނަ މީހަކަ
ނާއަށް އައިކަން ނުވަތަ ނޫންކަށް ބުނަން ނޭނގޭނެ ކަމަށާއި، ފޮޓޯއެއް ދެއްކުމުން، ހާފާ

ނާއަށް އައިކަން ހާފާ މަށާއި އެފޮޓޯގައިވާ މީހާ އެއެފޮޓޯގައިވާ މީހަކީ ކާކުކަން ނޭނގޭކަ
ނަަމަވެސް ޙަސަން ޔޫސުފަށް ހީވާގޮތުން އެއީ އެމީހާކަމަށް ، ނުވަަތ ނޫންކަން ނޭނގޭކަމަށާއި

 .ލަފާކުރެވޭ ކަމަށް ޙަސަން ޔޫސުފް ބުނެފައިވެއެވެ
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  ފެނުންފެނުން  އިންއިންފަޅުތެރެފަޅުތެރެފަރާތު ފަރާތު   ދެކުނުދެކުނު  މާލޭމާލޭ  ހަށިގަނޑުހަށިގަނޑު  ޞަލާހުގެޞަލާހުގެ  ޙުސައިންޙުސައިން  --77
 

  ންޙުސައިން ޞަލާޙްގެ ހަށިގަނޑު ފަޅުތެރެއިން ފެނު 7.1
 

ކަންހާއިރު މާލޭގެ ދެކުނުފަރާތު ކުނިކޮށްޓާ   7:35ދުވަހުގެ ހެނދުނު 15އޭޕްރީލް  2007 7.1.1
ހަށިގަނޑު ފެނިގެން . ގެ ހަށިގަނޑު ފެނިފައިވެއެވެޞަލާޙްފަޅުތެރެއިން ޙުސައިން  ލުދިމާ

ވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ރިޕޯޓު ކުރުމާއި ގުޅިގެން ލޯންޗެއްގެ ފަޅުވެރިއަކު މޯލްޑި
ފުލުހުންގެ ފޮރެންސިިކް ޓީމް އެތަނަށް ގޮސް އޭނާގެ ހަށިގަނޑު ނެގުމުގެ މަސައްކަތް 

 . ކުރިއެވެ
 

ހަށިގަނޑު ނެގިއިރު ހަށިގަނޑުގައި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ކުނިވަސް ހުރިކަމަށް ހަށިގަނޑު  7.1.2
ތްތެރިވި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ގެ ސްޓޭޝަން މޫދުން ނެގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާ

ހަށިގަނޑު މޫދުން ނަގައިގެން . އިންސްޕެކްޓަރ މުޙައްމަދު ފަޒީން ބުނެފައިވެއެވެ
އެމް ހޮސްޕިޓަލަށް .ޖީ.އެމްބިއުލަންސަކަށް ލައިގެން އެމްބިއުލަންސް ދިޔައީ ފުރަތަމަ އައި

  .   ބުނެފައިވެއެވެމުޙައްމަދު ފަޒީން ކަމަށް ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރ 
 

  ގެ ހަށިގަނޑު މައްޗަންގޮޅީ އާސަހަރާއަށް ގެންދިއުންޞަލާޙްޙުސައިން  7.2
 

އެމް .ޖީ.ގެ ހަށިގަނޑު ފަޅުތެރެއިން ނެގުމަށްފަހު އެމްބިއުލާންސްގައި އައިޞަލާޙްޙުސައިން  7.2.1
ޢާޞިމް ޗީފް ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރ  ،ހޮސްޕިޓަލުގެ ޕޯޓިކޯ ކައިރިއަށް ހުއްޓުމުން

ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޑިނޭޓަރާއި ވާހަކަ ދެއްކުމުން  އެޗް ގެް.އެމް.ޖީ.އައިގޮސް هللا ޢަބްދު
ހޮސްޕިޓަލުން ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމެއް އާ ސަހަރާއަށް ދާނެ ކަމަށާއި ހަށިގަނޑު ސަހަރާއަށް 

 .ގެންދިއުމަށް އެންގިއެވެ
  

މިނެޓް ފަހުން  20 ހޮސްޕިޓަލުން ހަށިގަނޑު އާސަހަރާއަށް ގެންދިއުމަށްފަހު ގާތްގަނޑަކަށް 7.2.2
އެވަގުތު ޙުސައިން . ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމެއް މަރު ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި އާސަހަރާއަށް އައެވެ

ކަމަށާއި މޫނުގައި ޒަޚަމްތަކެއް ނެތްކަން  މުޅަވާން ފަށާފައި ނޫންްގެ ހަށިގަނޑު އޮތީ ޞަލާޙް
ހަށިގަނޑު ފުރޮޅާ . އެވެފޮޓޯތަކުންނާއި ޑޮކްޓަރުންނާއި ޖަމާއަތްތެރިންގެ ބަޔާންތަކުން އެނގެ

ހެދުމުގެ ސަބަބުން އަނގައިންނާއި ނޭފަތުން ގިނަ ޢަދަދަކަށް ލޭ ައންނަން ފެށިކަމަށް 
 . ބުނެފައިވެއެވެ މުޙައްމަދު ހާއިޝަތު ސުޢާ .އެޗް ގެ މެޑިކަލް އޮފިސަރ ޑރ.އެމް.ޖީ.އައި

 
ތަޙްލީލްތަކެއް ހަދަން  އެވަގުތު ސަހަރާގައި ތިބި ފުލުހުންގެވެސް އެދުމާއެކު އިތުރު މެޑިކަލް 7.2.3

ޙުސައިން . ގެ ހަށިގަނޑު އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެޙުސައިން ޞަލާޙް
ާކަށްހާއިރު  1:30ގެ ހަށިގަނޑު އައިޑެންޓިފައި ކުރެވުނީ އެދުވަހުގެ މެންދުރުފަުހ ޙްޞަލާ

ވާ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފޮރެންސިިކް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ޑޭޓާ ބޭސްގައި
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ހަށިގަނޑު ސަހަރާގައި އޮއްވާ ނެގުނު  ގެޞަލާޙްފިންގަރޕްރިންޓާއި ޙުސައިން 
 .ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެންގަރޕްރިންޓާއި ދިމާ ވުމުންފި

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



36 
 

  ބޭރުފުށުން ފާހަގަ ކުރެވޭ ކަންތައްތައްބޭރުފުށުން ފާހަގަ ކުރެވޭ ކަންތައްތައް  ގެގެގެ ހަށިގަނޑުގެ ހަށިގަނޑުޞަލާޙްޞަލާޙް  ޙުސައިންޙުސައިން    --88
 

  ތްޑޮކްޓަރުން ބަޔާންކުރާގޮ 8.1
 

ހަށިގަނޑު ޑޮކްޓަރުން ބެލުމަށްފަހު ހަށިގަނޑުގެ  ޞަލާޙްގެޙުސައިން    8.1.1
ނަމަވެސް، . ނުވެއެވެ ބުނެފައެއް ށްބޭރުފުށުން ބޮޑެތި އަނިޔާތައް ފެންނަން ހުރިކަމަކަަ

ހަށިގަނޑު ބެލިއިރު ހަށިގަނޑުން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ުކނިވަސް ދުވާކަމަށާއި، ކަނާތު ލޯ 
އަދި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ނޭފަތުން ލޭ . ސްފައިވާކަމަށް ބުނެއެވެދުޅަވެ ލޮލުން ލޭ އައި

އައިސް އަނގައިން ފޮނު އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި އަދި އަތުގެ ބައެއް ތަންތަނުން ހަން 
 . މަށައިގެން ގޮސްފައި ހުރިކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ

 
  ޖަމާޢަތްތެރިން ބަޔާންކުރާގޮތް 8.2

 
ގައިވާ ރިއެއްގެ ގޮތުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހެއްކަމުމައްޗަންގޮޅީ އާސަހަރާގެ ޖަމާޢަތްތެ 8.2.1

ވަނަ ދުވަހު  15އޭޕްރީލް  2007ބުނާގޮތުން  އިޝަތު ޝަހީދާޢާ ފޭދޫ ޒީނިޔާގޭ.ސ
އާސަހަރާއަށް ގެނެވުނުފަހުން  ހޮސްޕިޓަލުން އަނބުރާ ހަށިގަނޑުު ގެޞަލާޙްޙުސައިން 

 ފެނުނުކަމަށާއި، އެއިރު ލޮލުގެގެ ހަށިގަނޑު ޞަލާޙްޙުސައިން   ޢާއިޝަތު ޝަހީދާއަށްވެސް
 ކައިރިން ހުރީ ލޭއައިސްފައި ކަމަށާއި، ފައިން ތަންކޮޅެއް ހުރީ ކެނޑިފައި ކަމަށާއި

އަތުގެވެސް އުޅަނބޮއްޓަށްވުރެ މަތިން ހުރީ ހަލާކުވެފައިކަމަށާއި، މޫނު އޮތީ ވަރަށް 
 .ސަކަރާތްކޮށް ކަމަށް އައިޝަތު ޝަހީދާ ބުނެއެވެ

 
ންގުމާއި އެންމެ އިސްކޮށް ފެވަރިޓްވިލާ އިސްމާއީލް ފުޅަކީ އާސަހަރާ ހި ހެންވޭރު 8.2.2

މީގެ ކުރިންވެސް މޫދުން ނަގާ މީހުން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިއުމުގެ  ކަމަށާއިހުރި މީހާހަވާލުވެ
ކުރިން އާސަހަރާއަށް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ޖަމާއަތްތެރިން ޙަވާލުވަނީ މަރުފޯމު 

ގެ ހަށިގަނޑު ގެނެވުނު އިރު މަރުފޯމު ނެތްކަމަށާއި ޞަލާޙްއި ހުސެން ލިބުމުން ކަމަށާ
މަރުސާބިތު ކުރަން ޑޮކްޓަރުން އިރުކޮޅަކުން އައިކަމަށާއި ޑޮކްޓަރު އައިސް ބޮލުގައި ހިފާ 
ތަޅުވާލީމަ ވަރަށް ގިނަ އަދަދަކަށް އަނގައިންނާއި ނޭފަތުން ލޭ އަންނަންފެށިކަމަށް 

އެޗަށް އިތުރު ޓެސްޓް ހަދަން .ޖީ،އެމް.ދި އޭގެ ފަހުން އައިއަ. އިސްމާއީލް ފުޅު ބުނެއެވެ
ގެ ހަށިގަނޑު ގެންދިޔަކަމަށާއި ހަށިގަނޑު ވަޅުލުމުގެ އެއްވެސް ވާހަކައެއް ޞަލާޙްހުސެން 

 .ދެކެވިފައި ނުވާކަމަށް އިސްމާއީލްފުޅު ބުނެއެވެ
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  މެޑިކަލް ތަޙުލީލުތައްމެޑިކަލް ތަޙުލީލުތައް  ރިރިގައި ކުގައި ކު. . އެޗްއެޗް..އެމްއެމް..ޖީޖީ..އައިއައި    --99
 

  އެކްސްރޭ 9.1
 

އެމް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސް .ޖީ.ގެ ހަށިގަނޑު އައިޞަލާޙްސައިން ޙު 9.1.1
  .ނަގާފައިވާ އެކްސްރޭގެ ރިޕޯޓުން ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ

 
ދައްކާ ގޮތުން ދަތްޕިލަޔަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް  ންއެކްސްރޭ ރިޕޯޓު) ހ(

ބަދަލެއް  ޞައްޚާާނަމަވެސް ދަތްތަކަށް އިތުރު . އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ
ދަދު އަދި ދަތްތައް އެތުރިފައި ހުރީ ޢައައިސްފައިވޭތޯ އާއި ދަތްތަކުގެ 

ން ކުރަން އެކްސްރޭތަކުގެ އިތުރުން އެހެން ޤީރަނގަޅަށްތޯ ޔަ
ކަމަށް  ފަރާތްފަރާތުން ނެގިފައިވާ އެކްސްރޭ ބޭނުންވާނެ

 .ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ
  

 އަނގަމަތީގެ  )ޒައިިގޯމާ( ކަނާތްފަރާތު ކޯތާފަތުގެ ކަށިގަނޑާއި) ށ(      

 ލަފާކުރެވޭކަންް؛ ފްރެކްޗަރއެއް ހުރިކަމަށް) ލަރީޒިމެކް(ކަށިގަނޑު 
 

 ކަނާތްފަރާތު މެކްޒިލަރީ ނުވަތަ އަނގަމަތީގެ ސައިނަސް ) ނ(                        

 އަދި ފެންނަލެއް ސާފުނޫންކަން؛
 

  .ކަރުގެ ދެހަންދޭތެރެއަށް ވައިއަރާ ފުއްޕާފައިވާ ކަންް ) ރ(
 

  ޓީ ސްކޭން ސީ 9.2
 

  .ސީޓީ ސްކޭން ރިޕޯޓްގައި އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ 9.2.1
 

  ން؛ގެ އެތެރޭގައި ސިކުނޑިއަށް ވައިއަރާފައިވާކަނާށިގަނޑު) ހ(
 

 އަދި ކަން؛ށިތައް ބިންދައިގެންގޮސް ދެހަންދޭތެރެއަށް ވައި އަރާފައިވާކަ) ށ(

 .ފްރެކްޗަރެއް ހުރިކަން ގައިކޯތާފަތުކަށިގަނޑުޒައިގޯމާ ނުވަތަ ) ނ(
 

ގެ ރިޕޯޓުގައި މަރުވި ވަގުތު ލަފާކުރެވެން އެމް ހޮސްޕިޓަލުު.ޖީ.މަތީގައިވާ އައި 9.2.2
މަރުވެފައިވަނީ ކޮން އިރަކުކަން  ޞަލާޙްޙުސައިން . ނެތްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ

  .ކޮށްފައިވެއެވެންނޭނގޭކަމަށް ބްރޯޓް ޑެޑް ރިޕޯޓުގައި ބަޔާ
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މަރުވި ސަބަބު ކަނޑައެޅިގެން އެނގެން ނެތްކަމަށާއި ޕޯސްޓްމޯޓަމް  ޙްޞަލާޙުސައިން    9.2.3
ލު ސަބަބު ހޯދޭނޭ ކަމަށް ފެންނަކަމަށް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަ ޞްހެދުމުން މަރުވި އަ

 .ކޮށްފައިވެއެވެ
 

  ބްރޯޓް ޑެޑް ރިޕޯޓް    9.3
 

ގައި ތިރީގައިވާ ރިޕޯޓު ގެ ބްރޯޓް ޑެޑްޞަލާޙްއެމް ހޮސްޕިޓަލުން ދީފައިވާ ޙުސައިން .ޖީ.އައި    9.3.1
  .ކަންތައްތައް ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ

 
 ކަނާތް ފަރާތު ލޯ ދުޅަވެ ލޭ އަރާފައިވުން،  )ހ(

 
 އަދި އަނގައިން ފޮނު ނިކުމެފައިވާކަން؛ އައިސް ލޭ ނޭފަތުން) ށ(

 
 ދެކޮނޑަށާއި މޭމައްޗަށް ވައިއަރާ ފުއްޕާފައިވާކަން؛ ،ކަރަށާާއި) ނ(

 
ދަލެއް އައިސްފައި ހުރިކަމަކަށް ފާހަގައެއް ބުރަކަށްޓަށް އެއްވެސް ބަ) ރ(

 ؛ކަންނުކުރެވޭ
 

 ވާތް ފަރާތު އަތުގެ ނުފުށުގައި މަށައިގެންގޮސްފައިވާކަން؛) ބ(
 

ކަނާާތު އުޅަނބޮށި ކޮޅުގައި  މުލައްދަނޑީގައްޔާއި،ކަނާތް ފަރާތު  ) ޅ(
 ތަންކޮޅެއް މަށައިގެން ގޮސްފައިވާކަން؛ އަދި

 
 ދޮށުގައި ހަންގަނޑުން ތަންކޮޅެއް ކަނާތްފަރާތު ކިހިލިފަތް )ކ(      

  .ނެއްޓިފައިހުރިކަން
 

އެމް ހޮސްޕިޓަލުން .ޖީ.މަރުވިކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ސަބަބުކަމަށް އައި ޞަލާޙްޙުސައިން    9.3.2
، ދީފައިވާ ބްރޯޓް ޑެޑް ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ބޮލަށް ލިބުނު އަނިޔާއަކާ ގުޅިގެން

ފްރެކްޗަރއެއް ހުރުމުގެ  )ގޯމާޒައި(ށިގަނޑު ކޯތާފަތުގެ ކަ އިބޮލުގެ ނާށިގަނޑާ
ގައި ހެދި ބޮލުގެ  15އޭޕްރީލް  2007މިސަބަބު ދެނެގަނެވިފައިވަނީީ . ސަބަބުންނެވެ

އި، ނަމަވެސް މަރުވި ސަބަބު ޔަޤީންކޮށް ސީޓީ ސްކޭން ގެ ރިޕޯޓަށް ބިނާކޮށްކަމާ
  .ށްފައިވެއެވެއެނގޭނީ ޕޯސްޓް މޯޓަމް ހަދައިގެން ކަމަށް މި ރިޕޯޓްގައި ބަޔާން ކޮ
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  ޕޯސްޓް މޯޓަމް ރިޕޯޓްޕޯސްޓް މޯޓަމް ރިޕޯޓް  --1010
 

 ޕޯސްޓް މޯޓަމް ރިޕޯޓް 10.1

 
ދުވަހު  21އޭޕްރީލް  2007ގެ ހަށިގަނޑުގެ ޕޯސްޓް މޯޓަމް ހަދާފައިވަނީ ޞަލާޙްޙުސައިން  10.1.1

ޕޯސްޓް މޯޓަމް ހަދާފައިވަނީ ސްރީލަންކާގެ ޖުޑީޝަލް މެޑިކަލް އޮފިސަރ . ސްރީލަންކާގައެވެ
  .ސް އެވެއެލްވި. ޑީ.އެލް.ބީ.އެލް. ޑރ

  
ގެ ޢާއިލާގެ ޑީ އެލްވިސް ޙުސައިން ޞަލާޙް. ޕޯސްޓް މޯޓަމް ހެދުމުގެ ކުރިން ޑރ 10.1.2

ޢާއިލާގެ ، ވާހަކަ ދައްކައިި މީހުންނާއި ޢާއިލާގެ ފަރާތުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލާާ
ފަރާތުުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 

  .ދާފައިވެއެވެހޯ
 

ގެ ޞަލާޙްޕޯސްޓް މޯޓަމް ހެދުމުގެ ކުރިން އެތަނަށް ގެންގޮސްފައިވާ ހަށިގަނޑަކީ ޙުސައިން  10.1.3
  . ހަށިގަނޑުކަން ޢާއިލާގެ ފަރާތުން ކަށަވަރު ކޮށްދީފައިވެއެވެ

 
މަރުވުމުގެ ކުރިން ލިބިފައިވާ އަނިޔާތައް ކަމަށް ޕޯސްޓް މޯޓަމް ރިޕޯޓުގައި  ޞަލާޙްޙުސައިން  10.1.4

 .ކޮށްފައިވަނީ ތިރީގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ އަނިޔާތަކެވެފާހަގަ
 

މިލިމީޓަރުގެ ތަނެއް  5×6ތްފަރާތު ލޮލުގެ އެއްއަރިމަތީގައި ވާ) ހ(
 ؛ށައިގެންގޮސްފައިވުންމަ

 
 ސެންޓިމީޓަރުގެ ތަނެއް  1×2ވާތްފަރާތު ލޮލޮގެ ތިރީގައި ) ށ(              

 ؛ށައގެންގޮސްފައިވުންމަ
 

ސެންޓިމީޓަރު  އި އަނގައިގެ ކަނުންފެށިގެން ތިން ތްފަރާތުގަމޫނުގެ ވާ )ނ(
ސެންޓިމީޓަރުގެ ތަނެއް  1.8×2ދުރުގައި ސީދަލަށް ވާގޮތަށް 

 ންގޮސްފައިވުން؛ގެމަށައ
 

ސެންޓިމީޓަރުގެ ތަނަކުން  1×1ކަނާތްފަރާތު ނޭސަލް ބްރިޖުގައި ) ރ(
 ވަރަށް ތިލަކޮށް ހަން ގޮސްފައިވުން؛ އަދި

 
މަތީގައި ކަކުލުގެ ހުޅުންފަށައިގެން ނަވާރަ ކަށިވާތްފަރާތު ފައިގެ ) ބ(

ސެންޓިމީޓަރު ގެ ތަނެއް  1×2ސެންޓިމީޓަރު ތިރީގައި 
  .މަށައިގެންގޮސްފައި ވުމުގެ އިތުރުން ނޫފައިގެންފައި ވުން
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ޙުސައިން ޞަލާޙަށް މަރުވުމުގެ ފަހުން ލިބިފައިވާ އަނިޔާތައްކަމަށް ޕޯސްޓް މޯޓަމް ރިޕޯޓުގައި  10.1.5
  ނިޔާ ތަކަކީ؛ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަ

 
މިލިމީޓަރ  2- 5ތްފަރާތު ކޮލުގައާއި ކަންފަތް ކައިރީގައި ކަނާ) ހ(

  .ބޮޑުމިނުގެ ހަ ތަންކޮޅު މަށައިގެން ގޮސްފައިވެއެވެ
 

 ސެންޓިމީޓަރުގެ ތަނެއް ވަރަށްތިލަކޮށްް  1.4×2ދަތްދޮޅީގައި ) ށ(        

  .ހަންގޮސްފައިވެއެވެ
 

  ސެންޓިމީޓަރުގެ ތަނެއް 0.3×1.8ކަރުގައި  )ނ(            

  .މަށައިގެންގޮސްފައިވެއެވެ
 

 ސެންޓިމީޓަރުގެ ސީދާރޮގެއްހެން  1މޭމަތީގައި ) ރ(                          

  .މަށައިގެންގޮސްފައިވާ ތަނެއްވެއެވެ
 

ސެންޓިމީޓަރުގެ ތަނެއް  0.4×0.4އަތުގެ ކުޑަހުޅުކައިރީގައި ވަ) ބ(
  . ގޮސްފައިވެއެވެ މަށައިގެން

 
  0.3×0.3 އިގަނޑުގަަފަލަމަސް ކަނާތްފަރާތު ފައިގެ ) ޅ(        

  .ގޮސްފައިވެއެވެ ސެންޓިމީޓަރުގެ ތަނެއް މަށައިގެން
 

  .އެތެރެހަށީގެ ގުނަވަންތައް ބެލުމަށްފަހު އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ  10.1.6
 

 ބޮލުގެ ނާށިގަނޑުގެ އެތެރެފަރާތަށް އެއްވެސް އަނިޔާއެއް ) ހ(  

 ؛ލިބިފައިނުވާކަން
 

ބޮލުގެ ނާށިގަނޑުގެ ތިރީބައި ނުވަތަ ކަރާއި ގުޅިފައިވާ ހިސާބުގައި ) ށ(
އެއްވެސް ވަރަކަށް ބިންދައިގެން ގޮސްފައި ހުރިކަމުގެ ނުވަތަ 

 ފެންނަން ނެތްކަން؛ ށްދެކަށިގަނޑު ދޭތެރެ ފޭވެފައި ހުރިކަމަ
 

 ؛ސިކުނޑީގެ އެއްވެސް ބަޔަކަށް އަނިޔާއެއް ލިބިފައިނުވާކަން) ނ(
 ؛ވެސް އަނިޔާއެއް ލިބިފައިނުވާކަންކަރަށް އެއް) ރ(
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ޚާއްޞަކޮށް އަނގަމަތީގެ، (މޫނުގެ ދެހަން ދޭތެރެއަށާއި މަސްތަކަށް ) ބ(
އެއްވެސް އަނިޔާއެއް ) ކަންފަތުގެ، ނޭފަތުގެ އަދި ލޮލުގެ ވަށައިގެންވާ

 ؛ލިބިފައިނުވާ ކަން
 

 މޫނުގެ ކަށިތައް ޚާއްޞަކޮށް ދަތްދޮޅީގެ ކަށިގަނޑު، ކޯތާ ކަށިގަނޑު) ޅ(
އްް ނޭފަތުގެ ކަށިތަ) މެކްސިލަރީ(އަނގަމަތީގެ ކަށިގަނޑު  ،)ޒައިގޯމާ(

އަދި ލޮލުގެ ވަށައިގެންވާ ކަށިތައް ނެއްޓި ނުވަތަ ބިންދައިގެން ގޮސް 
 ؛ނުވަތަ ޗިސްވެފައި ނުވާކަން

 
 ؛މޭމަތީގެ އެއްވެސް ބަޔަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައިނުވާކަން) ކ(

 
 އަދި؛ ހިމުން ދޮންވެލި ހުރިކަންނޭވާލާނިޒާމުގެ ތިރީބައިގައި ) އ(

 
އެއްވެސް ގުނަވަނަކަށް ) ބަނޑުތެރެއިން ނެގިފައިވާ(އެތެރެ ހަށީގެ ) ވ(

 .އަނިޔާއެއް ލިބިފައިނުވާކަން
 

އެލްވިސް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކާއި . ޑީ. ޕޯސްޓް މޯޓަމް އަށް ފަހު ޑރ 10.1.7
  :ނިންމުންތައް

 
ކަމާ ހަށިގަނޑު ކުނިވުމުން ހަށިގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ކުނިވެފައިވާ) ހ(

އުފެދިފައިވާ ލޭކުލަ ޖެހިފައިވާ ދިޔަ، އަނގައިންނާއި ނޭފަތުން 
އަދި އަނގައިންނާ ނޭފަތުން ލޭ އެކުލެވިފައިވާ  ؛ނިކުމެފައިވާކަން

 ހަށިގަނޑު ކުނިވުމުން އުފައްދައިދޭ ކުނި ދިޔަ ނުކުމެފައި ހުރިކަން؛
 

ސަބަބުން  ލިބުނު އަނިޔާއެއްގެ ލޭގެ ކުލަ ޖެހިފައިވާ ދިޔައަކީ ބޮލަށް ) ށ(
) ކޯތާކަށިގަނޑާއި އަނގަމަތީ ކަށިގަނޑު(މޫނުމަތީގެ ކަށިތައް  ނުވަތަ

ޕޯސްޓް މޯޓަމް ހެދިއިރުގައި (ބިންދައިގެން ގޮސްފައިވުމުގެ ސަބަބުން 
އުފެދިފައިވާ ދިޔައެއް ) ބިންދައިގެން ގޮސް އަނިޔާލިބިފައެއް ނުވޭ

ނިވުމުގެ ސަބަބުން އުފެދިފައިވާ މިދިޔައަކީ ހަށިގަނޑު ކު ކަމާއިނޫން
ބްރޯޓް "އެޗް ގެ ޑޮކްޓަރުން ދީފައިވާ .އެމް.ޖީ.އައި ިއަދ، ކަމާއިދިޔައެއް

ގައި ނޭފަތުންނާއި " މެޑިކޯ ލީގަލް ރެކޯޑު"އަދި " ޑެޑް ރިޕޯޓް
އަނގައިން އައިސްފައިވަނީ ލޭކަމަށް ބުނެފައިވާ ބުނުމަކީ ރަނގަޅު 

  ބުނުމެއް ނޫންކަން؛
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އެތެރެހަށީގެ   ޔާއި މަތީގެ ހަންގަނޑުގެ ދަށުގަރުގެ، އަދި މޫނުގައިގެ، ކަ) ނ(
އެކި ހިސާބުގައި ކުނިވުމުގެ ސަބަބުން ވަނީ ގޭސް އުފެދިފައި، ވީމާ 
ސަރޖިކަލް އެމްފިޒީމާ މޭގަޔާއި ދެކޮނޑުގައި އަދި ބޮލުގެ ނާށިގަނޑުގެ 

އި ކަރުގެ ދެހަންގަނޑު އާސިކުނޑީގައި އަދި މޫނުގަ އިއާތެރޭގަ
ޑޮކްޓަރުން  ގެ.އެޗް.އެމް.ޖީ.އައިއުފެދިފައިވާކަމަށް ވައި އިދޭތެރޭގަ

ގައި  ބުނެފައިވާ " މެޑިކޯ ލީގަލް ރެކޯޑު"އަދި " ބްރޯޓް ޑެޑް ރިޕޯޓް"
  ބުނުމެއް ނޫންކަން؛ރަނގަޅު ބުނުމަކީ 

 
ތަކަކަށް ޑެތި އަނިޔާތަކެއް ސޮފްޓް ޓިޝޫފާހަގަ ކުރެވޭވަރުގެ ބޮ) ރ(

  ލިބިފައި ނުވާކަން؛) އިވާ ފަށަލަތައްހަންގަނޑާއި ހަންގަނޑުގެ ދަށުގަ(
 

 އެތެރެހަށީގެ އެއްވެސް ގުނަވަނަކަށް ނުވަތަ އެއްވެސް ) ބ(            

މަރުވެފައިވަނީ  ،ނުވާކަމުން ކަށިގަނޑަކަށް އަނިޔާއެއް ލިބިފައި
އެހެންމީހަކު ކޮށްފައިވާ އަނިޔާއެއްގެ ސަބަބުންކަމަށް ބެލެވެން 

 ނެތްކަން؛ 
 

ތު ފައިގައާއި ނޭފަތުގައި އަދި މޫނުގައި މަރުވުމުގެ ކުރިން ވާ) ޅ(
ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ފަސް ތަނަކަށް ކުދި އަނިޔާ ލިބިފައިވާކަމަށާއި 
މިއަނިޔާތަކަކީ ވަރަށް ތިލަކޮށް ހުރި އަނިޔާތަކަށްވުމާއެކު، މި 
އަނިޔާތަކަކީ ފެނުގެ ތެރެއަށް ވެއްޓުނު ވަގުތު ލިބިފައިވާ އަނިޔާތަކެއް 

  ކަން؛
 

އަނިޔާކޮށް މަރާލާފައިވާކަމަށް ޢާއިލާގެ ވަކީލު ތުހުމަތު  އްޔިތާއަށްމަ) ކ(
  ހަގީގަތެއްކަމަށް ނުބެލެވޭކަން؛ކީ ކުރާކުރުމަ

 
މައްޔިތާގެ ކަމާއި، ވީމާ ހަށިގަނޑުގެ އެއްވެސް ތަނެއް ފިހިފައި ނުވާ) އ(

ޢާއިލާގެ ވަކީލު، މައްޔިތާގެ ކޮނޑުގައި ހޫނުކޮށް ހުރި ކަރަންޓް 
ކަމަށާއި ރޯކޮށްފައި އޮތް ސިނގިރެޓެއް އިސްތިރިއެއް ޖައްސާފައިވާ

  ޖައްސާފައިވާކަމަށް ބުނާ ބުނުމަކީ ރަނގަޅު ބުނުމެއް ނޫންކަން؛
 

މައްޔިތާގެ ދަތްޕިލައިން ދަތެއް މަދުވެފައިވާކަމަކަށް ނުބެލެވޭކަމަށާއި ) ވ(
ދަތްވާކަމަށާއި  16ދަތް އަދި ތިރީދަތްޕިލާގައި  15މަތީ ދަތްޕިލާގައި 
ދެވަނަ (ވަނަ ދަތް  5ނާތްފަރާތު ދަތްބަރިން މަތީދަތްޕިލައިގެ ކަ
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ވަނީ މަރުވުމުގެ އެތައް މަހެއް ކުރިން ނުވަތަ އެއްއަހަރު ) ޕްރިމޯލާ
މައްޔިތާގެ އަނގައަށް  ،ކުރިން ނަގާފައި ނުވަތަ ވެއްޓިފައިކަމަށާއި

އިލާގެ ޢާފޮތިގަނޑެއް ކޮއްޕަން އުޅެނިކޮށް ހަލާކުވެފައިވާ ދަތެއް ކަމަށް 
ނުމާއި އަދި ހަށިގަނޑު ފެނުނުއިރު ދަތްޕިލައިގެ ބުނާ ބު ވަކީލު

ކުރިމަތީގައިވާ ދަތްތައް ނެތްކަމަށް ބުނާ ބުނުމަކީ ތެދު ވާހަކައެއް 
  ނޫންކަން؛

 
އަނިޔާއަކީ މަރުވުމަށްފަހު  6ހަށިގަނޑުން ފެނިފައިވާ އިތުރު ) މ(

ހަށިގަނޑަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާތަކެއްކަމަށާއި މިއަނިޔާތަކަކީ ހަށިގަނޑު 
ގައި އޮތް ވަގުތު މޫދުގައި އުޅޭ މަސް ފަދަ އެއްޗެއްގެ ސަބަބުން މޫދު

ލިބިފައިވާ އަނިޔާތަކެއް ނުވަތަ، ހަށިގަނޑު ފެންމަތިވީ ވަގުތު ހަރު 
އެއްޗެއްގައި ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ލިބިފައިވާ އަނިޔާ ތަކެއް ކަމުގައި 

  ބެލެވޭކަން؛
 

ފެނިފައިވުމާއެކު  ފުއްޕާމޭގައާއި ނޭވާލާ ނިޒާމުގައި ހިމުން ދޮންވެލި) ފ(
  މަރުވެފައިވަނީ ގެނބިގެންކަން؛

 
ބަނގުރާ ނުވަތަ މަސްތުވާތަކެތީގެ އަސަރު ހަށިގަނޑުގައި ހުރިތޯ ) ދ(

  ބެލުމަށް ފޮނުވާފައިވާ ސާމްޕަލް ތަކުގެ ރިޕޯޓު އަދި ނުލިބޭކަން؛ އަދި
 

ހަށިގަނޑު ނެގުމަށްފަހު އެވަގުތު ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކުން  ގެތެރެއިންފެނު) ތ(
ންނަންހުރީ ބައެއް ތަންތަނުން ހަން ގޮސްފައިވާތަންކަމަށާއި ފެ

އަނގައިންނާއި ނޭފަތުން ހަށިގަނޑު ކުނިވުމުން އުފައްދައިދޭ ދިޔަ 
މޫނުގަ  ،އައިސްފައި ހުރި މަންޒަރާއި އަތްފައިގެ ހަންގަނޑު ރޫޖެހި

ބޮލުގެ އާއި އި އަދި މޭމަތީގައިވާ ހަންގަނޑުގެ ދަށުގައާއި ކަރުގަ
ތެރޭގައި ގޭސް އުފެދިފައިވާ ކަމަށް އިންދިރާގާނދީ  ނާށިގަނޑުގެ

 މިކަންތަކަށް، މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ޑޮކްޓަރުން ބުނެފައިވުމާއެކު
ވަނަދުވަހު  15އޭޕްރީލް  2007ބަލާއިރު މައްޔިތާ މަރުވެފައިވަނީ 

ގަޑިއިރު  36ގަޑިއިރު ނުވަތަ  24ޖެހުމުގެ  9ނުވަތަ  8ހެނދުނު 
އޭޕްރީލް  2007މަރުވެފައިވާކަމަށް ބެލެވެނީ ވުމާއެކު . ކުރިންނެވެ

ވަނަ  14އޭޕްރީލް  އިއާ 9:00 ނުވަތަ 8:00 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 13
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ދެމެދުގެ  އިއާ 9:00 ނުވަތަ 8:00ދުވަހުގެ ހެނދުނު 
 ؛ކަންވަގުތެއްގައި
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  ޕޯސްޓްޕޯސްޓް  ތަކާއިތަކާއިރިޕޯޓްރިޕޯޓް  މެޑިކަލްމެޑިކަލް  ދީފައިވާދީފައިވާ  ޑޮކްޓަރުންޑޮކްޓަރުން  ބެލިބެލި  އެޗުންއެޗުން..އެމްއެމް..ޖީޖީ..އައިއައި  --1111
  ބަޔާންބަޔާން  ދީފައިވާދީފައިވާ  ތަޖްރިބާކާރުންތަޖްރިބާކާރުން  ފަންނީފަންނީ  ދާއިރާގެދާއިރާގެ  ޞިއްޙީޞިއްޙީ  ރިޕޯޓާއިމެދުރިޕޯޓާއިމެދު  މޯޓަމްމޯޓަމް

 
ކުރެވުނު އެޗް އަށް ގެންގޮސް .އެމް.ޖީ.ގެ ހަށިގަނޑު އައިޞަލާޙްޙުސައިން : ޓްޚާއްޞަ ނޯ

ށް ގެ ހަށިގަނޑަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާތައް ކަމަޞަލާޙްމެޑިކަލް ތަޙްލީލު ތަކަށްފަހު، ޙުސައިން 
އެޗް ގެ ސީނިއަރ ކޮންސަލްޓަންޓް އިން .އެމް.ޖީ.ބްރޯޓް ޑެޑް ރިޕޯޓުގައި، އައި

ގެ ހަށިގަނޑަށް ލިބިފައިވާކަމަށް ޞަލާޙްރޭޑިއޮލޮޖިސްޓް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަނިޔާތަކާ، ޙުސައިން 
 ވަރަށް ބޮޑު ފަރަގެއް ހުރިކަމަށް ފެންނާތީ، މި ދެ ބުނާ އަނިޔާތަކާޕޯސްޓް މޯޓަމް ރިޕޯޓުގައި 

ގޮތުން ކުރެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ނުވަތަ ޞައްޙަކަން ބޮޑު ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ ބެލުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖެ 
ފަންނީ ލަފާ  ގެޑޮކްޓަރުންތަޖްރިބާކާރު ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި މަސައްކަތްކުރާ އާއި 

 މިގޮތުން ފަންނީ ލަފާ ދީފައިވާ ޑޮކްޓަރުންނާއި ދީފައިވާ ލަފައަކީ؛ . ހޯދާފައިވާނެއެވެ

  
  އެޗުން ބެލި ޑޮކްޓަރުން ދީފައިވާ މެޑިކަލް ރިޕޯޓާމެދު .އެމް.ޖީ.އައި 11.1

 
 އިން ކޮންސަލްޓެންޓް ސީނިއަރ ކޭ ހޮސްޕިޓަލުގެ.އޭޑީ( ޒޭވިއަރ ވިލްފްރެޑް .ޑރ 11.1.1

  :ދީފައިވާ ލަފާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ) ރޭޑިއޮލޮޖީ
 

 ގެ ނާށިގަނޑުތެރޭގައި ސިކުނޑި ވަށައިގެން ބޭރުން ބޮލު) ހ( އުފެދިފައިވާ  
  ފަށަލަތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ވައި ހެދި ޖަމާވެފައިވާކަން؛

 
 މުޅިސިކުނޑި ދުޅަވެ ބޮޑުވެފައިވާކަމުގެ ނިޝާން ތައް ފެންނަން ) ށ(    

  ؛ހުރިކަނ
 

 އާއި ކަނާތްފަރާތު ސައިނަސް ގެ ކުރިމައްޗަށްވާ ކަށިގަނޑުގަަ) ނ(    

ކަނާތްފަރާތު މެކްޒިލަރީ  ކަނާތްފަރާތު ލޮލުގެ މަތީ ކަށިގަނޑުގައި، އަދި
ފަރާތުގައި އްޗަށްވާ ބޭރަށްވާފުށުގައި ނުވަތަ ކުރިމަކަށިގަނޑުގެ 

  ކަށިގަނޑު ހަލާކުވެފައިވާކަން؛
 

ކަނާތްފަރާތު މެކްޒިލަރީ އެންޓްރަމް ތެރޭގައި ވަޔާއި ކޮންމެވެސް ) ރ(
ވައްތަރެއްގެ ދިޔާއެއްޗެއް ހަރުލާފައި ހުރިކަމަށް ފެންނަކަމަށާއި މިއީ 

ޓްރަމް އެތެރޭގައި ލޭގަނޑުވެފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުންކަމަށް އެން
  ވެދާނެކަމަށް؛ އަދި
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 ދެފަރާތުގެވެސް ލޮލުގެ ގޮބޮޅިގަނޑުގެ ތެރޭގެ ތަންތަންކޮޅުގައި ) ބ(  

 ވައިހެދިފައިވާކަން؛
 

އިންޑިއާގެ ޓްރިވެންޑްރަމްގެ ކެރަލާ އިންސްޓިއުޓް އޮފް މެޑިކަލް (މަދަވަން ޔުންނި .ޑރ 11.1.2
ދީފައިވާ ލަފާގައި ) ސީނިއަރ ކޮންސަލްޓެންޓް ރޭޑިއޮލޮޖިސްޓް ސައެންސަސްގެ

   -:ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ
 

 އަދި ދެމެދުގައި ޑިއާނސިކު ދުލިފަށާއި ވަށައިގެންވާ ސިކުނޑީގެ) ހ(
 ސިކުނޑީގެ ،ތަކުގައާއި ވެންޓްރިކްލް ދެއަރިމަތީގެ ކުރިމައްޗަށްވާ

 ލޭހޮޅިތަކުގެ ތެރޭގައިވާ ސިކުނޑި ،ތެރޭގައާއި ވެންޓްރިކްލް ތިންވަނަ
  . ހެދިފައިވެއެވެ ވައި ތެރޭގައި

 
 އެތެރޭގައާއި ޕެރެންކައިމާގެ ސިކުނޑީގެ( ނާށިގަނޑުތެރޭގައި ބޮލުގެ) ށ(

 އަދި ދުޅަވެފައި ސިކުނޑި ،ގަނޑުވެފައިވާތީއާއި ލޭއަރާ) ބޭރުގައި
 އެއްޗެއް އެއްވެސް އާއި މަރުވެފައިވާތީ ތަންތަންކޮޅު ވަކިވަކިން

  . ފެންނާކަށްނެތެވެ އުފެދިފައިވާތީ
 

 ބަދަލެއް އެއްވެސް ކަށިތަކަށް މޫނުމަތީގެ އާއި ނާށިގަނޑުގެ ބޮލުގެ) ނ(
  . ނުވެއެވެ އައިސްފައެއް

 
 ވަރަކަށް ކޮންމެވެސް ކަނާތްފަރާތުގައި ކަށިގަނޑުގެ އަނގަމަތީ) ރ(

 ނޯށުތެރޭގައިވާ. ވެއެވެ ޖަމާވެފައި ދިޔަ އިތުރުން ވައިވަދެފައިވުމުގެ
 ދުޅަވުމުގެ ވަރަށްބޮޑަށް ފަށަލަ މިއުކަސް ނޯށުތެރޭގެއް ހޮރުތަ- ވައި

  . ނުސާފުކޮށެވެ ވަރަށް ފެންނަންހުރީ ސަބަބުން
   

 ދަށުގައިވާ ހަންގަނޑުގެ ހަންގަނޑާއި ބޭރުގައިވާ ބޮލުގެނާށިގަނޑުގެ) ބ(
 ވަށައިގެންވާ ތެރޭގައާއިގެ ނޑުގަގޮބޮޅި ލޮލުގެ ،ފަށަލަތެރޭގައާއި

 .ހުރިކަމަށްބެލެވެއެވެ އިވަ ހިސާބުގައި
  
  :ކުރެވޭގޮތްލަފާ
ސިކުނޑީގެ ވަށައިގެންވާ ދުލިފަށާއި ސިކުނޑިއާއި ދެމެދުގައި އަދި ) ހ(

ސިކުނޑީގެ ތިންވަނަ  ،ކުރިމައްޗަށްވާ  ދެއަރިމަތީގެ ވެންޓްރިކްލް ތަކުގައާއި
ސިކުނޑި ތެރޭގައިވާ ލޭހޮޅިތަކުގެ ތެރޭގައި ވައި  ،ވެންޓްރިކްލް ތެރޭގައާއި
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ބޮލުގެނާށިގަނޑުގެ ބޭރުގައިވާ ހަންގަނޑާއި ހަންގަނޑުގެ    ފައިވުމާއެކުހެދި
ލޮލުގެ ގޮބޮޅިގަނޑުތެރޭގައާއި ވަށައިގެންވާ  ،ދަށުގައިވާ ފަށަލަތެރޭގައާއި

ހިސާބުގައި ވައި ހުރެ އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކަކީ ހަށިގަނޑު މަރުވެ 
 . ކުރެވެއެވެކުނިވުމުގެ ސަބަބުން އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައްކަމަށް ލަފާ

 
  .ކަނޑައެޅިގެން ކަށްޓަށް އަނިޔާވެފައިވާތީ ފެންނާކަށް ނެތެވެ   )ށ(  

 
 ޕޯސްޓް މޯޓަމް ރިޕޯޓާމެދު ހޯދާފައިވާ ފަންނީ ޚިޔާލު 11.2

 
ފެލޯ އެމެރިކަން އެކެޑަމީ އޮފް ، ރިޕޯޓާ ބެހޭގޮތުން ޕޯސްޓް މޯޓަމްގެ ޞަލާޙްޙުސައިން  11.2.1

ކޮންސަލްޓަންޓް، ނިޒާމް ޕީރްވާނީ،  ފޮރެންސިކް ސައިންސަސްގެ ސީނިއަރ ފޮރެންސިކް
  : ވެއެވެއެމްޑީ، ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ފާހަގަކޮށްފައި 

 
ހަށިގަނޑަށް ދިޔާ އެއްޗެއްގެ ސަބަބުން ، ގެނބިގެން މަރުވަނީ) ހ(

ނޭވާ ހުސްވުމުގެ ، ހުރަސް އެޅި، ހާސްވެއޮކްސިޖަން ލިބުމަށް 
ރުވުމުގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ހައިޕޮކްސިއާ އި މިގޮތަށް މަސަބަބުންކަމާ

އާއި އެސިޑޯސިސް ) ހަށިގަނޑުގައި އޮކްސިޖަން މަދުވުން(
ގެ ) ހައިޑްރޮޖަން އިތުރުވެ ހަށިގަނޑުގައި އެސިޑް އިތުރުވުން(

   ކަން؛ސަބަބުން
 

ކު މަރުވެފައިވަނީ ގެނބިގެންކަން ޕޯސްޓް މޯޓަމްގެ ހޯދުންތަކުން މީހަ) ށ(
ފޮނުޖަހާފައި ލޭ  ނޭނގޭނެކަމަށާއި، ނަމަވެސް، ކަނޑައެޅިގެން ބުނަން

ފޭބުމަކީ ގެނބިގެން މަރުވާ މީހުންގެ ހަށިގަނޑުން ފާހަގަ ކުރެވޭ 
ށާއި ނަމަވެސް، އެހެން ގޮތްގޮތުން މަރުވާ މީހުންގެ ވެސް މަކަމެއްކަ

މިކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި މިސާލަކަށް މަސްތުވާތަކެތި މާގިނައިން 
  ؛ފެންނަކަން މީހުންގެ ހަށިގަނޑުންވެސް މިކަން ބޭނުންކޮށްގެން މަރުވާ

 
ގައިން  އަތްފައި މޭލިބޮއެފައި ހުރުމަކީވެސް ގެނބިގެން މަރުވާ މީހުންގެ ) ނ(

ކޮށް ގިނަ ވަގުތުތަކެއް ޞައްޚާކަމަށާއި ވަކިން ކަމެއް ފާހަގަކުރެވޭ
މިކަން ފާހަގަ ކުރެވޭކަމަށާއި  މަވަންދެން ހަށިގަނޑު ފެނުގައި އޮންނަނަ

ސް، މަރުވުމަށް ފަހު މޫދަށް އެއްލާލާ މީސްމީހުންގެ ނަމަވެ
  ހަށިގަނޑުންވެސް މޭލި ބުއިމުގެ އަސަރު ފެންނަކަން؛
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 ،ނޭވާހޮޅީގަޔާއިގެނބިގެން މަރުވާ މީހެއްގެ ފުއްޕާމޭގަޔާއި، ) ރ(
އަދި ނޯށުތެރޭގައި ފެނުގެ އިތުރުން ވެއްޔާއި ކިސަޑު  ބަނޑުގަޔާއި،

ށާއި ނަމަވެސް، އެތެރެހަށީގައި ހުރުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެއްކަމަ
މިދެންނެވި މާއްދާތައް އެކުލެވިގެން ވުމުގެ މާނައަކީ އެމީހެއް މަރުވީ 

މިކަމަކީ  ނިންމަން ނޭނގޭނެ ކަމަށާއިގެނބިގެންނޭ ޔަގީން ކަމާއެކު 
ލްމީ ލިޔުންތަކުގައި ވަރަށް ހޫނުކޮށް ޢިގެ ފަންނީ ތަޖްރިބާކާރުން

މީގެ އިތުރުން، ގެނބިގެން ބަހުސްކުރެވެމުން ދާކަމެއްކަމަށާއި 
މަރުވުމަށް ދިމާވާ މައިގަނޑު ދެ ސަބަބު ކަމަށްވާ ހައިޕޮކްސިއާ އާއި 
އެސިޑޯސިސް އަކީ ތަފާތު އެހެން ގޮތްގޮތުން މަރުވާ މީހުންނަށްވެސް 
ދިމާވާ ކަންތައްތަކެއްކަމަށާއި ވީމާ، ހައިޕޮކްސިއާ އާއި އެސިޑޯސިސް 

 މީހުންން މަރުވާ ގެ ސަބަބުން މަރުވަނީ ހަމައެކަނި ގެނބިގެ
  ނޫންކަން؛

 
ޚުލާޞާކޮށް ބުނާނަމަ، މަރުވެފައިވަނީ ގެނބިގެން ކަން ހޯދުމަކީ، ) ބ(

ލޫމާތު ހޯދައި އެއްކުރުމަށް ފަހު، މަރުގެ ޢުމަރާގުޅޭ ތަފާތު މަ
ސަބަބުކަމަށް ވެދާނެ ތަފާތު ސަބަބުތަކެއްގެ ތެރެއިން ސަބަބުތައް 

  ން؛ފަދަ ކަމެއްކަ ނިންމޭނެއުނިކުރަމުން ގޮސް 
 

ހާދިސާ އާއި ގުޅިގެން ކުރި މެޑިކަލް ގެ މަރުގެ ޞަލާޙްޙުސައިން ) ޅ(
. ތަޢާރުޟުވެއެވެޓެސްޓުތަކުގެ އަލީގައި ހޯދިފައިވާ ހޯދުންތައް 

އެޗް ގެ ސީނިއަރ ކޮންސަލްޓަންޓް އިން .އެމް.ޖީ.މިގޮތުން، އައި
ގެ ޞަލާޙްރޭޑިއޮލޮޖިސްޓް ދީފައިވާ ސްކޭން ރިޕޯޓުގައި ޙުސައިން 

ކޮލުކަށިގަނޑާއި އަނގަމަތީގެ އެއް ކަށި، މީގެ ތެރޭގައި މޫނުގެ ބަ
ނަމަވެސް، . ދައްކާފައިވެއެވެގައި ފްރެކްޗަރއެއް އިންކަމަށް ކަށިގަނޑު

މިފަދަ ކަށިގަނޑެއް ބިންދައިގެން  ފަހުން ހެދުނު އޮޓޮޕްސީ ރިޕޯޓުގައި
  ވާކަން؛ބުނެފައިގޮސްފައި ނުވާކަމަށް 

 
ގޮތަށް މޫނުމަތީގެ ކަށިތައް ބިންދައިގެން  އެންމެ ފުރަތަމަ ސްކޭނުގައިވާ) ކ(

ގޮސްފައިހުރުމަކީ ގެނބިގެން މަރުވާ މީހެއްގެ ހުރުން ވަރަށް 
ގެނބިގެން މަރުވާ މީހުންގެ ބޮލުގެ ނާށިގަނޑަށާއި . ނާދިރުކަމެކެވެ

މޫނުމަތީގެ ކަށިތަކަށް އާއްމުކޮށް ގެއްލުން ލިބިފައި ހުންނަނީ 
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ސަބަބުން ނިތްކުރި މައްޗަށާއި،  ތިލަތަނަކަށް ފުންމާލައި ބޯޖެހުމުގެ
ބޮލުގެ ނާށިގަނޑާއި މޫނުމަތީގެ . ނާށިގަނޑުގެ މަތީ ބަޔަށް އެކަންޏެވެ

ނޫން އެހެން ތަންތަނުން ބިންދައިގެން ގޮސްފައި ހުންނަނީ މި
ވެއްޓޭވަގުތު ހަރުތަނެއްގައި ޖެހުމުގެ ސަބަބުން، ނުވަތަ، މިފަދަ 

  ކަން؛ބުންމޫދަށް ވެއްޓުމުގެ ސަބަ ތަނެއްގައި ޖެހިފައި
 

ފުލުހުންގެ ހައްޔަރުގައި ވަނިކޮށް މަރުވާ މީހުންގެ ކޯތާފަތު ކަށިގަނޑު ) އ(
ބިންދައިގެންގޮސްފައި ހުރުމަކީ ޢާންމުކޮށް ފާހަގަ ކުރެވޭކަމެއް 
ކަމަށާއި، އެހެން ކަމުން ޙުސައިން ޞަލާޙަށް ހައްޔަރުގައިވަނިކޮށް 

   ދިކަން؛ އަމެދު ސުވާލު އުފެދޭކަމާއަނިޔާކޮށްފައިވާ 
 

މަރުވުމަށް ފަހު ދިމާވާ  އައުމާއި ސޮފްޓް ޓިޝޫގައި ވައި އުފެދުމަކީލޭ ) ވ(
ކަށިގަނޑަށް ކަށީގެ އަދި، އަރި. ކަންކަމުގެ ސަބަބުން ވާގޮތްގޮތެވެ

ގެއްލުމެއް ލިބިފައިނުވާނަމަ، މި ކަންކަމަކީ މަރުގެ ސަބަބު 
  .އަކަށް ވާނެ ކަންކަމެއް ނޫންކަންވަކި އެހީ ދެނެގަތުމަށް

 
ނިޒާމް ޕީރްވާނީގެ ރިޕޯޓުގައި . ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތް ކޮށް ޑރ ކޮށްފައިވަ ގައި ބަޔާންމަތީ 11.2.2

  . އޭނާއަށް ފެންނަ ގޮތްކަމަށް އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ
 

ކޮންގޮތަކަށް ކަމާމެދު /މަރުވެފައިވަނީ ކިހިނެއް ޞަލާޙްސައިން ޙު) ހ(
  ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށާއި؛

 
މަރުވީ ގެނބިގެންކަމަށް ފޮރެންސިކް ތަޙުލީލަށް  ޞަލާޙްސައިން ޙު) ށ(

ރިއާޔަތްކޮށް ނިންމޭނީ އެހެން ސަބަބަކުން މަރުވެފައި ނުވާނެ ކަން 
  އަދި؛ ޔަގީންކުރެވުމުންކަން

  
މޫދުގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނު ކަމީ  ޞަލާޙްޙުސައިން އަދި، ) ނ(

ޙުސައިން ންކަމަށާއި ގެނބިގެން މަރުވި ކަމުގެ ސީދާ ހެއްކެއް ނޫ
ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ސަބަބުން އޭނާ މަރުވުމުގައި  މޫނަށްގެ ޞަލާޙް

  .ރެދާނެ ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭކަންއިތުރު ކަންތައްތަކެއް ހު
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އޯލް އިންޑިއާ  ގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމް ރިޕޯޓާމެދު އިންޑިއާގެ ދިއްލީގައި ހުންނަޞަލާޙްޙުސައިން  11.2.3
ޕްރޮފެސަރ  އިސްއެންސަސްގެ ފޮޮރެންސިކް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އިންސްޓިއުޓް އޮފެ މެޑިކަލް ސަ

އޭނާގެ ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި . ޑީ ޑޮގްރާގެ ލަފާ ވަނީ ހޯދިފައެވެ.ޓީ
އެޗްގައި ހެދިފައިވާ ސީޓީ ސްކޭނުން ހަށިގަނޑު ކުނިވާން ފެށުމުގެ ސަބަބުން .އެމް.ޖީ.އައި

ސަބަބުން ނޯރމަލް ޓިޝޫތަކަށް  ސިކުނޑީގައި އުފެދިފައިާވ ގޭހާއި އަދި މިކަމުގެ
އޮޅިގެން  އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް ސަރޖިކަލް އެމްފިސީމާ ނުވަތަ ނިއުމޯކެފަލަސްގެ ގޮތުގައި

އަދި . ބުނެފައިވެއެވެ  )ކުރެވިދާނެކަމަށް މިސްއިންޓަރޕްރިޓް( ބަޔާން ކުރެވިދާނެކަމަށް
ކަން ސާފުކޮށްދީފައިވާކަމަށް ޑީ އެލްވިސް މި. އެލް.ބީ.އެލް. ޕޯސްޓް މޯޓަމް ރިޕޯޓުގައި ޑރ

ޑޮކިއުމެންޓްތަކުގެ މައްޗަށް މެޑިކަލް އަދި ޕްރޮފެސަރ ޑޮގްރާއަށް ފޮނުވުނު . ބުނެފައިވެއެވެ
 .ބިނާކޮށް ބުރަވެވެނީ އޭނާ މަރުވެފައިވަނީ ގެނބިގެންކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ

 
ހަށިގަނޑަށް  ޙުސައިން ޞަލާޙްގެ، ން ދީފައިވާ މެޑިކަލް ރިޕޯޓްގައިއެޗު.އެމް.ޖީ.އައި 11.2.4

ރިޕޯޓާ ތަފާތުތަކެއް ހުރުމުން، ޕޯސްޓް މޯޓަމް އަނިޔާތަކާ  ލިބިފައިވާކަމަށް ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ
އެއްތާކުން ހެދި ޑޮކްޓަރުން ޕޯސްޓް މޯޓަމްން ބެލި ޑޮކްޓަރުންނާއި އެޗު.އެމް.ޖީ.އައި

މައްސަލައިގާ ގުޅިފައިވާ ރިޕޯޓެއް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިފައިވާނަމަ، މި ބައްދަލުވެ 
  .ހަވީސްކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެއިންސާފުވެރި ނިންމުމެއް ހޯދުމަށް ފަސޭ
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  ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައްތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް  --1212
 

  ކުރުމާގުޅޭތަޙްޤީޤަށް ބަންދު 12.1
 

 ޕޮލިސް އިރު ލޮރީގައި ތިބި މީހުން އައްޑު އަތޮޅު ހިތަދޫ ހައްޔަރު ކުރި ޞަލާޙްއިން ޙުސަ 12.1.1
ބަލައި ފާސް ކުރެވުނު ކަމަށް ބުނާއިރު އެމީހުންގެ ހަށިގަނޑު  ގޮސްސްޓޭޝަނަށް ގެން

 ؛ކޯޑެއް އެ ސްޓޭޝަންގައި ނެތްކަންއެމީހުންގެ އެއްވެސް ރެ
 

ޕޮލިސް އިރު ލޮރީގައި ތިބި މީހުން އައްޑު އަތޮޅު ހިތަދޫ ހައްޔަރު ކުރި ޞަލާޙްއިން ޙުސަ 12.1.2
 ؛ތަކެތި ޗެކް ކޮށްފައި ނުވާކަންގެ ކުޑަކަމުދާ ނަމަވެސް، އެމީހުން ދިޔަސްޓޭޝަނަށް ގެން

 
 ކުށެއްގެ" ،މާއްދާގައި ވަނަ 7 ގެ" ގަވާއިދު ލިބިގަތުމުގެ އިހޯދަ އެހީ ވަކީލެއްގެ ނީޤާނޫ" 12.1.3

 އިންޓަވިއުއެއްގެ ހުރިހާ ކުރެވުނުއެމީހަކާއި  ،ވުމުން ފުރިހަމަ ތަޙުޤީޤު މީހާގެ ތުހުމަތުގައިވާ
 ސީދާ ،ދެއްކުމުން އެމީހަކު ފީއެއް ކަނޑައެޅޭ ،އްޖެނަމައެދި އެމީހަކު ،ކޮޕީއެއް ފުރިހަމަ
." ދޭންވާނެއެވެ ފަރާތުން ތަޙުޤީޤުކުރާ ،ޢައްޔަންކުރާފަރާތަކަށް އެމީހަކު ނުވަތަ އެމީހަކަށް
 ވާކަން؛ އަދިބަޔާންކޮށްފައިމިހެން 

 
 އޯޑިއޯ މަރުޙަލާއެއްގައި އެއްވެސް ތަޙްޤީޤުގެ ގެޞަލާޙްއިން ޙުސަ ،އެހެންނަމަވެސް 12.1.4

 ނީޤާނޫ"، ކޮށްފައިވަނީ ތަޙްޤީޤުގެ ޞަލާޙްއިން ޙުސަ ކަމާއި،ނުވާ ހަދާފައި ކޯޑިންގރެ
 .އެއްގޮތަށް ނޫންކަން އާއި" ގަވާއިދު ލިބިގަތުމުގެ އިހޯދަ އެހީ ވަކީލެއްގެ

 

 ތަޙްޤީޤަށް މާލެ ގެނައުމާގުޅޭ 12.2

 
 ،ވެސްމާލެ ގެނެވުނު ނަމަ ޞަލާޙްޙުސައިން ތަޙްޤީޤު ކުރުމަށްޓަކައި އިތުރަށް މައްސަލަ  12.2.1

އިސްވެސްޓިގޭޝަން އޭނާ ދޫކޮށްލިކަމަށް  ކޮށްއޭނާގެ އެއްވެސް ތަޙްޤީޤެއް ނު މާލޭގައި
 އަދި ން؛އޮފިސަރު ބުނާކަ

 
މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ތަޙްޤީޤަށް ބަންދު  ޞަލާޙްޙުސައިން  12.2.2

އް ނުވަތަ ހަރުދަނާ ތަޙްޤީޤްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ ކަމަށްބަލާ ވަކި މިންގަނޑެ ،ކުރުމަށްފަހު
 .ލުކޮށްފައިވާކަމަށް ނުފެންނަކަންއުޞޫލެއްގެ ދަށުން ޢަމަ
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 ގައި ތަޙްޤީޤަށް ބަންދުކޮށްފައި ހުރުމާއިބެހޭ ޑިޕާޓްމަންޓް މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް 12.3

 
 ވަގުތު ކުޑަ ނެރުނުތާ ތެރެއަށް ގޯތި ގެޑިޕާޓްމަންޓް ކަސްޓޯޑިއަލް މާލޭ ޞަލާޙް ސައިންޙުު 12.3.1

 މާލޭ ކަމަށް އިވިފައިވާ އަޑު ގޮވި ...އްޔޭއައްދިޔޯ... ތަޅަނިއްޔޭ ،ތެރޭގައި ކޮޅެއްގެ
 މާލޭ މިގޮތަަށް ހަމަ ،ކަމަށާއި ބުނެފައިވާ މީހުން ހައްޔަރުގައިވާ ގެޑިޕާޓްމަންޓް ކަސްޓޯޑިއަލް
 ސައިންޙު ،ކަމަށާއި ބުނެފައިވާ ފުލުހުންވެސް ތިބި ޑިއުޓީގައި ގެ ޑިޕާޓްމަންޓް ކަސްޓޯޑިއަލް

 ދާން ނުކުމެގެން އިންޑިޕާޓްމަންޓް  ކަސްޓޯޑިއަލް މާލޭ އޭނާ ގޮވާފައިވަނީ ށްއެގޮތަ ޞަލާޙް
 ނޫންކަމަށް ކޮށްގެން އަނިޔާއެއް އެއްވެސް ކަމަށާއި އެޅުމުން ހުރަސް އެކަމަށް އުޅެންފެށުމުން
 ތެރެއިން މީހުންގެ ތިބި ޑިއުޓީއަށް ނަމަވެސް ،ކަމަށާއި ބުނާ ފުލުހުން ތިބި ޑިއުޓީއަށް
 ކަސްޓޯޑިއަލް މާލޭ ކަމަށްށްދު ޖެހިތަން ގައިގާ ގެޞަލާޙް ސައިންޙު ންމީހު ބައެއް

  ؛ބުނާކަން މީހުން ބައެއް ހައްޔަރުގައިވާ ގެޑިޕާޓްމަންޓް
 

 ،އަންނައިރު ކްޓްއިފެ ވިތްޑްރޯވަލްސް އޭގެ މީހަކު ކޮށްފައިވާ ބޭނުން މަސްތުވާތަކެތި 12.3.2
 ކުރާކަމަށް އަނިޔާ ނާއަށްއޭ އެހެންމީހަކު ،ނަމަވެސް ނުލިބުނު އަނިޔާއެއް އެއްވެސް

 ކޮށްފައިވަނީ ހައްޔަރު ޞަލާޙް ސައިންޙު ނަމަވެސް) ސިނޭޝަންހެލޫ( ކަމަށާއި ހީކުރެވިދާނެ
 އޭގެ ފަހުން ދުވަސް 4 ކުރާތާ ބޭނުން ތިމަސްތުވާތަކެ ކަމަށާއި ކުރިން ދުވަސް 4 އޭގެ

 ހައްޔަރު ޞަލާޙް ސައިންޙު ،ކަމަށާއި ކުޑަ ފުރުސަތު އައުމުގެ ކްޓްއިފެ ވިތްޑްރޯވަލްސް
 ގެންނއެކަށަވަރުކޮން  ނޫންކަން ނުވަތަ ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން ތަކެތި މަސްތުވާ ފަހު ކުރުމަށް
 ދަތިކަމަށް ންބުނަ އެއްޗެއް ގޮތުން ފަންނީ މަލުތަކާމެދުޢަ ގެޞަލާޙް ސައިންޙު ،ނެތުމުން

   ؛ބުނާކަން ސީސައިޑް.ހ، ޒުނާ ލީޢަ އިޝަތުޢާ ކަމަށްވާ ސައިކޮލޮޖިސްޓެއް
 

ވާހަކަ     ބައްދަލުވެ  ޞަލާޙް ޙުސައިންވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު  13އޭޕްރީލް  2007 12.3.3
  ؛އި ތިބި ބައެއް މީހުން ބުނާކަންދެއްކިއިރު އޭނާގެ ބުއްދި ގޯސްވެފައިވާކަމަށް އޭރު ބަންދުގަ

 
އަމިއްލައަށް   ޞަލާޙް ޙުސައިންވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައި  13އޭޕްރީލް  2007 12.3.4

ކޮށްފައިވާކަން އެވަގުތު ޑިއުޓީގައި ތިބި ފުލުހުންނާއި  މަސައްކަތް ޖެހެންދަން
ވެސް ތަކުންމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ރެކޯޑް އަދި ކަންބުނާ ހައްޔަރުގައިތިބި މީހުން

 ؛އެނގެން އޮތްކަން މިކަން
 

 ށްބުނާކަމަގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުރިޑިޕާޓްމަންޓް މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް ޞަލާޙް ޙުސައިން 12.3.5
އާއެކު އެންމެ ގިނަ އިރު ހޭދަކޮށް ވާހަކަ ދައްކާފައިވާ އޭނާގެ އޭނާ އެންމެ ފަހު ވަގުތު 

 ޙުސައިން ކޯޕްރަލް ޢަދުނާނު މޫސާ އާއި އިސްވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ ބެިލމައްސަލަ 
  ކަން؛ އަދިކައިރިން ސާފުނުވި ކޯޕްރަލް ޢަދުނާނު މޫސާދެމެދު ދެކެވުނު ވާހަކަތައް  ޞަލާޙާ
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 ހަމަޖެހިފައި ޙާލަތްތަކުގައި ގެންލުންދޭ ނަފްސަށް އަމިއްލަ އެމީހުންގެ މީހުން ތިބޭ ންދުގައިބަ 12.3.6
އާއި ހަވާލުވެ  ޑިޕާޓްމަންޓް ޞޫލަކީ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުންކަމަށް މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލްއު އޮންނަ
 މުނީރު އަޙަމަދު އިންސްޕެކްޓަރ ޗީފް ސަރވިސްގެ ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސްހުރި 
 އަމިއްލަ ޞަލާޙް ޙުސައިން ހުރިއިރު ބަންދުކޮށްފައި ޞަލާޙް ޙުސައިން ،ރުފައިވާއިބުނެ

 . ނުވާކަން ދައްކާފައި ޑޮކްޓަރަކަށް އޭނާ ކުރުމުން މަސައްކަތް ގެންލުންދޭން ނަފްސަށް

 
 ދޫކޮށްލިކަމަށްބުނާ ބުނުމާބެހޭ ބެލުމުގެދަށުން ފުލުހުންގެ 12.4

 
 އިވަނީ އޭނާގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް ހައްޔަރުން ދޫކޮށްލަން ނިންމާފަ ޞަލާޙްޙުސައިން  12.4.1

ގޮޅި ގެ ޑިޕާޓްމަންޓް ގެއްލުންދޭން އުޅެފައިވާތީ އާއި މީގެ ސަބަބަކީ، މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް
ގެއްލުންދީ ހަދާ މީހުން ހައްޔަރު ކުރާނޭ ފެސިލިޓީއެއް  ނަފްސަށް ތަކުގައި އަމިއްލަ

އޭނާ ދޫކޮށްލެވުނު  މާއިކަނުހުންނާތީކަމަށް ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ އިސްމާޢީލް ނަވީން ބުނާ
އޭނާގެ އަތުން މަސްތުވާތަކެތި ފެނިފައި ނުވާތީ ކަމަށާއި، އޭނާގެ ތަޙްޤީޤު އަނެއް ސަބަބަކީ 

ފުރިހަމަވެފައިވާތީ ކަމަށާއި، އޭނާގެ ކުޑަކަމުދާ ތަކެތީގައި މަސްތުވާތަކެތި އޭނާ 
ރު ކުރެވުނު ކުށް ބޭނުންކޮށްގެން ހުރިކަމަށް ދެއްކިނަމަވެސް އޭނާގެ މައްޗަށް އޭނާ ހައްޔަ

 ؛ބުނާކަން އިސްމާއީލް ނަވީންސާބިތުވާވަރަށް ހެކި ލިބިފައިނުވާތީ ކަމަށް 
 

 އުސޫލެއްގެ ،ދޫކޮށްލާއުިރކުރިން  މީގެ މީހަކުއްލަ ނަފްސަށް ގެއްލުންދޭން އުޅެފައިވާއަމި 12.4.2
އެމީހެއްގެ ގެއަށް ގެންގޮސް އެމީހަކު ބެލެނިވެރިންނާއި  ކުރާގޮތަކީ އަމަލު ގޮތުން
 ؛ންބް އިންސްޕެކްޓަރ އިސްމާޢީލް ނަވީން ބުނާކަސަ ރުންކަމަށްކުހަވާލު

  
 ޞަލާޙްޙުސައިން ، هللاބްދުޢަކޫރު ބްދުއްޝުޢަސީނިއަރ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް  12.4.3

ދިންއިރު އޭނާ ހައްޔަރު ކުރެވުނު މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ހައްޔަރުން ދޫކޮށްލުމުގެ ހުއްދަ 
 ބުނާކަން؛ هللاބްދުޢަކޫރު ބްދުއްޝުޢަފައި ނުވާކަމަށް ކޮށްއެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ސާފު

 
ދޫކޮށްލަން ނިންމީ އޭނާ ހައްޔަރު ކުރެވުނު ކުށް ސާބިތުވާވަރަށް ހެކި  ޞަލާޙްޙުސައިން  12.4.4

ޙުސައިން  ،ލް ނަވީން ބުނާއިރުޢީއިސްމާސަބް އިންސްޕެކްޓަރ ލިބިފައިނުވާތީ ކަމަށް 
ޑު އަތޮޅު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ގެ ތަޙްޤީޤު ރިޕޯޓުގައި އައްއިގެ މައްސަލަޞަލާޙް

ގެ މައްޗަށް ކުށެއްގެ ދަޢުވާ ކުރެވޭ ޞަލާޙް ޙުސައިންފޮނުވާފައިހުރި ތަޙްޤީޤު ބަޔާންތަކުން 
ވަރަށް ހެކި ލިބިފައިވާތީ، އޭނާ އިތުރަށް ހައްޔަރުގައި ބަހައްޓައިގެން ކުރާނޭ ތަޙްޤީޤެއް 

ވެސްޓިގޭޝަންސް ލަ ބެލި އިންއޭނާގެ މައްސައޮތްކަމަށް ނުފެންނާތީ އޭނާ ދޫކޮށްލީކަމަށް 
 އޮފިސަރ ބުނާކަން؛
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މަށް ތަޙުޤީޤަށް ފެންނާތީ ހައްޔަރުކުރެވުނު މައްސަލަ ސާބިތު ނުވާނޭކަ ޞަލާޙް ޙުސައިން 12.4.5
އިބުގެ އޮފީހަށް ނުފޮނުވައި އޭނާގެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވުމަށްޓަކައި ބަންޑާރަ ނާ

ކުރެވުނުކަމަށް ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ ފައިލް ސަރވިސްގައި  މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
 ޞަލާޙްއިސްމާޢީލް ނަވީން ބުނާއިރު، މައްސަލާގެ ތަޙްޤީޤު ރިޕޯޓުގައި، ޙުސައިން 

މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ބޭނުންކުރުމާއި، ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި އަތުގައި 
ށް ހަމަޖެހިފައިކަމަށް ބެހެއްޓުމުގެ ކުށުގެ މައްސަލަ ބަންޑާރަ ނާއިބުގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާގޮތަ

 ؛ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން
 

ހައްޔަރުން ދޫކޮށްލިކަމަށާއި، އޭނާ  ޞަލާޙްދުވަހު ޙުސައިން ވަނަ  13އޭޕްރީލް  2007 12.4.6
ދޫކޮށްލިއިރު ދޫކޮށްލާ މީހުން ސޮއި ކުރަންޖެހޭ ލިޔުންތަކުގައި އޭނާ ސޮއި ކުރިކަމަށާއި، 

 ބުނާއާއި ޙަވާލުކުރެވުނުކަމަށް ފުލުހުން  ފިންގަރ ޕްރިންޓް ޖެހިކަމަށާއި އޭނާގެ ތަކެތި އޭނާ
 ޙުސައިން ޞަލާޙް ސޮއިކޮށް ފިންގަރ ޕްރިންޓްޖަހާފައިވާ ކަމަށްބުނާ ލިޔެކިޔުން ހުރިކަން؛

 
ތުހުމަތުގައި ގެންނަ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ފޯމުގައި ހައްޔަރުގައި ހުންނައިރު  ކުށެއްގެ 12.4.7

ބަރެއް ޖަހާފައި އޮންނަ ކަމަށާއި އެގޮތުން ގުޅަންޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި ގުޅޭނެ މީހެއްގެ ނަން
ނަމަވެސް  ،ގެ މައްސަލައިގައި ގުޅަންޖެހޭ ފޯނު ނަންބަރު އިން ކަމަށާއި ޞަލާޙްޙުސައިން 

އުޅުނުއިރު އެ  ބަލަންޙުސައިން ޞަލާޙް ދޫކޮށްލުމުގެ ކުރިން ހަވާލުވާނޭ މީހެއް ހުރިތޯ 
 ؛ބުނާކަން ލަތީފް އިޙްސާން ލްކޮންސްޓަބަނަންބަރަށް ގުޅަން ހަނާދނެއް ނެތް ކަމަށް 

 
 2007ހައްޔަރުން ދޫކޮށްލިކަމަށް ފުލުހުން ބުނާ ތާރީޚު ކަމުގައިވާ  ޞަލާޙް ޙުސައިން 12.4.8

 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ފުލުހުންގެ ޔުނިފޯމުގައި ހުރި މީހަކު މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް 13އޭޕްރީލް 
ރިއަކަށް ގުޅޭނެ ގެ ބެލެނިވެޞަލާޙްގެ ގޮޅިއެއް ކައިރިއަށް ގޮސް ޙުސައިްނ ޑިޕާޓްމަންޓް

 ؛ބުނާކަންނަންބަރެއް އެނގޭތޯ އަހާފައިވާކަމަށް ބަންދުގައި ތިބި މީހުން 
 

ދޫކޮށްލިކަން އޭނާގެ މަންމަ އަށް  ޞަލާޙްޙުސައިން ވަނަ ދުވަހުގެރޭ  13އޭޕްރީލް   2007 12.4.9
ދޫކޮށްލިކަން ފުލުހުން  ޞަލާޙް އަދި ޙުސައިން. ގުޅާފައި ބުނިކަމަށް ފުލުހުން ބުނާކަން

 ؛ގިކަމަށް އޭނާގެ މަންމަ ބުނާކަންށްފައި އޭނާގެ މަންމަ އަށް އެންފޯނުކޮ
 

ތަކެތި / ފައިސާ"ލުހުންގެ ހައްޔަރުގައި ހުންނަ މީހަކު ދޫކުރާއިރު އެމީހަކު ދޫކޮށްލާނީ ފު 12.4.10
ހޯދައިގެން އެ ސްލިޕްގައިވާ ތަކެތި އެމީހަކާއި ޙަވާލުކޮށްފައިކަމަށް " ދޫކުރާ ސްލިޕް
 އަދި؛ ފުލުހުން ބުނާކަން މީހުންނާއި ބަނުްދގައި ތިބި

 
ދޫކޮށްލިކަމަށް ޑިއުޓީގައި ތިބި ފުލުހުން އައިސް މާލޭ  ޞަލާޙްޙުސައިން ނަމަވެސް  12.4.11

ގައި އެވަގުތު ބަންދުކޮށްފިައ ތިބި ބައެއް މީހުން ކައިރީ ޑިޕާޓްމަންޓް ކަސްޓޯޑިއަލް
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ގައި އޭނާގެ ހައްޔަރުގައި ބެހެއްޓުނު ގޮޅީ ޞަލާޙްބުނިކަމަށާއި އެހެން ބުނިއިރު ޙުސައިން 
އަދި  ބާލީހާއި، ބެޑްޝީޓާއި، ކުނަލާއިއޭނާއާ ޙަވާލުކުރި ، ބައެއް އަންނައުނާ

  .އޮތްކަން" ތަކެތި ދޫކުރާ ސްލިޕް/ ފައިސާ"މީހުންގެ މައްސަލަތަކުގައި ގެނެވޭ 
 

 ގެބުނާ ތާރީޚު ން ދޫކޮށްލިކަމަށް ފުލުހުންޑިޕާޓްމަންޓުމާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް  ޞަލާޙްޙުސައިން  12.5
  ބުނާ މީހުންގެ ހެކިބަހާއި ގުޅޭ ދުށްކަމަށް ޞަލާޙްފަހުން ޙުސައިން  )13ޕްރީލް އޭ 2007(

 
އާއި ދެމެދުގެ  11:30އާއި  11:00ދުވަހުގެރޭ ގާތްގަނޑަކަށް  14އޭޕްރީލް  2007 12.5.1

 ،ޞަލާޙްއެހާ އިރުވަންދެން ޙުސައިން  1:00ވަގުތަކުން ފެށިގެން ގާތްގަނޑަކަށް އެރޭގެ 
 2007، ޢަލީއާ އެކު އުޅުނުކަމަށް އަޙުމަދު ޒަބީން ބުނާއިރު އަޙުމަދު ޒަބީނާއި ސަމިއްޔާ

ވަނަ ދުވަހުގެރޭ އަޙުމަދު ޒަބީނާއި ޙުސައިން ޞަލާޙާއި ދެމީހުންނާއެކު  14އޭޕްރީލް 
ގެ ކުރިން ގެއަށް އައި ކަމަށާއި އެއީ، ސަމިއްޔާ ޢަލީ  11:00ކާންގޮސް ނިމިގެން އެރޭގެ 

ގެކުރިން ގެއަށް  11:00އަބަދުވެސް ރޭގަނޑު އޭރު އުޅުނު ގޭގެ ދޮރާށި ތަޅުލަފާނެތީ 
   އަންނާތީކަމަށް ސަމިއްޔާ ޢަލީ ބުނާކަން؛

 
އޭނާގެ  ޞަލާޙްއިން ވަނަ ދުވަހުގެރޭ އަޙުމަދު ޒަބީންގެ ފޯނުން ޙުސަ 14އޭޕްރީލް  2007 12.5.2

ފޯނުން ވާހަކަ ދެއްކިކަމަށް އަޙުމަދު ޒަބީން ބުނާއިރު،  )ނިހާދުهللا ބްދުޢަ( ބޭބެއަކާ
އެރޭ ގުޅައިގެން ވާހަކަ ދެއްކި ނަންބަރު ކަމަށް އަޙުމަދު ޒަބީން ބުނާ  ޞަލާޙްޙުސައިން 

ބުނާކަން، އަދި އަޙުމަދު  ނިހާދުهللا ބްދުޢަޞަލާޙް ގުޅާފައި ނުވާކަމަށް  ނަންބަރަށް ޙުސައިން
ކަމަށް އެރޭ އެއްވެސް މީހަކަށް ގުޅިކަން ހަނދާންނެތް ޞަލާޙްޒަބީންގެ ފޯނުން ޙުސައިން 

 ؛ބުނާކަންސަމިއްޔާ ޢަލީ 
 

މާލޭ ހުޅަނގު ދެކުނު ފަރާތު ހާބަރުގައި ހުންނަ ކެފޭ ވަނަ ދުވަހުގެރޭ  14އޭޕްރީލް  2007 12.5.3
ގެ ޞަލާޙްއަކާއި ޙުސައިން ސަމިއްޔާ ޢަލީގެ ފޮޓޯ ތަކުން ކެފޭއަކަށް ކާންގޮސް ތިބިއިރު 

ޓޯ ގެ ފޮޞަލާޙްފޮޓޯ އެއް އަޙުމަދު ޒަބީންގެ ފޯނުން ނެގިކަމަށާއި، އަދި ފަހުްނ ޙުސައިން 
އަޙުމަދު ޒަބީންގެ ފޯނުން ޑިލީޓް ކުރިކަމަށް އަޙުމަދު ޒަބީން ބުނާއިރު، އަޙުމަދު ޒަބީންގެ 

ސަމިއްޔާ ޢަލީ  ނުވާކަމަށް ގެ ފޮޓޯއެއް އަޙުމަދު ޒަބީން ނަގާފައިޞަލްާޙފޯނުން ޙުސައިން 
 ؛ބުނާކަން

 
ހަކަ އާއި ސަމިއްޔާ ޢަލީ ވާ ޞަލާޙްޙުސައިން ވަނަ ދުވަހުގެރޭ  14އޭޕްރީލް  2007 12.5.4

ދެއްކިކަމަށް އަޙުމަދު ޒަބީން ބުނާއިރު، އެރޭ ސަމިއްޔާ ޢަލީ ޙުސައިން ޞަލާޙާ ވާހަކަ 
 ؛ނޭކަމަށް ސަމިއްޔާ ޢަލީ ބުނާކަންދައްކާފައި ނުވާ
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ވަނަ ދުވަހު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަށް ސަމިއްޔާ ޢަލީ  20އޭޕްރީލް  2007 12.5.5
ން ސަމިއްޔާ ޢަލީ އަށް ދެއްކި ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އި

ވަނަ ދުވަހުގެރޭ އޭނާ އާއި އަޙުމަދު ޒަބީނާއެކު  14އޭޕްރީލް  2007ހާ އަކީ ފޮޓޯގައިވާ މީ
މަރުވުމަށްފަހު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  ޞަލާޙްކާން ދިޔަ މީހާކަމަށް ބުނާއިރު، ޙުސައިން 

އޭޕްރީލް  2007، ސަރވިސް އިން ސަމިއްޔާ ޢަލީ ައށް ދެއްކި ފޮޓޯ ގައި އިން މީހާ އަކީ
ވަނަ ދުވަހުގެރޭ އަޙުމަދު ޒަބީން އާއި ސަމިއްޔާ ޢަލީ އާ ދެމީހުންނާއެކު ކާން ދިޔަ  14

ކަން  ޞަލާޙްމީހާ އާއި ވައްތަރުހެން ހީވާ މީހެއް ކަމަށާއި ނަމަވެސް، އެއީ ޙުސައިން 
 ؛މިކޮމިޝަންގައި ބުނެފައިވާކަން ޔަޤީންކޮށް ބުނަން ނުކެރޭނޭކަމަށް ސަމިއްޔާ ޢަލީ

  
 2007މަރުވި ގަޑިއަކީ   ޞަލާޙްގެ ޕޯސްޓް މޯޓަމް ރިޕޯޓުގައި ޙުސައިން ޞަލާޙްއިން ޙުސަ 12.5.6

ވަނަ  14އޭޕްރީލް  2007އި އާ 9:00ނުވަތަ  8:00ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ  13އެޕްރީލް 
، އަކާއި ދެމެދުގެ ވަގުތެއްކައިކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު 9ނުވަތަ  8ދުވަހުގެ ހެދުނު 
ވަނަ  14އޭޕްރީލް  2007ބައްދަލުވެފައިވަނީ  ޞަލާޙްއި ޙުސައިން އަޙުމަދު ޒަބީނާ

  ؛ކަމަށް އަހުމަދު ޒަބީން ބުނާކަންގެ ފަހުގެ ވަގުތެއްގައި  11:00ދުވަހުގެރޭ ގާތްގަނޑަކަށް 
   

އަދި ށާއި ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ޢަލީ ވަޙީދާއި ޙުސައިން ޞަލާޙާ ދިމާވިކަމަ 12އޭޕްރީލް  2007 12.5.7
ޢަލީ  ޔަޤީންވާތީކަމަށް ހުކުރުވިލޭރޭކަން އެއީކަން ޔަޤީންވަނީ ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 12އެއީ 

ބަންދުކޮށްފައިހުރި  މި ތާރީޚުގައި ޙުސައިން ޞަލާޙް ފައިވާއިރު،ވަޙީދު ކޮމިޝަންގައި ބުނެ
އިން އޭނާ ނުކުމެފައި ނުވާކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ޑިޕާޓްމަންޓް މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް

  ؛ންރވިސްގެ ރެޯކޑްތަކުން ދައްކާކަސަ
 

ވަނަ ދުވަހު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަށް ޢަލީ ވަޙީދު  16އޭޕްރީލް  2007 12.5.8
ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ޢަލީ ވަޙީދަށް ދެއްކި ފޮޓޯގައިވާ 

ނާ ބަރި ހާލޭގައި ހުންނަ އެއް ނަންބަރު ފާވަނަ ދުވަހު މާ 14އޭޕްރީލް  2007މިހާ އަކީ 
މިކޮމިޝަނަށް ޢަލީ ވަޙީދު ޔަ މީހާކަމަށް ޢަލީ ވަޙީދު ބުނާއިރު، ވަރަން ދިކައިރިއަށް ފެން

ލޭގައި ހުންނަ އެއް ނަންބަރު ވަނަ ދުވަހު މާ 14އޭޕްރީލް  2007ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި 
 ޞަލާޙްދުށްކަމަށާއި ޢަލީ ވަޙީދަށް އެއީ ޙުސައިން  ޞަލާޙް ޙުސައިންނާ ބަރި ކައިރިން ހާފާ

ކަމަށް ކިޔަން ފެށުމުން ކަމަށާއި  ޞަލާޙްޙުސައިން ނީ މީހުން އެއީ ކިޔާ މީހެއްކަން އެނގު
. މީހަކު އެއީ ޙުސައިން ޞަލާޙް ކަމަށް ނުބުނިނަމަ އެއީ އޭނާކަން ބުނަން ނޭނގޭ ކަމަށް

ޔޫ ޖެހިފައިކަމުން ނާ ބަރިއަށް ފެންވަރަން އަންނަ މުީހން އަބަދުވެސް އޮންނަނީ ކިހާފާއަދި 
އެއީ އެތަނަށް ފެންވަރަން އައި މީހެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން  ފޮޓޯ އަކުން މީހަކު ފެނުނަސް
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ޢަލީ ވަޙީދަށް ދެއްކި އަދި ، ބުނެދޭން ނޭނގޭނޭކަމަށާއި

ބުނެފައިވަނީ ޢަލީ ވަޙީދުގެ ޢަލީ ވަޙީދު ޙުސައިން ޞަލާޙް ކަމަށް އަކީ   މީހާފޮޓޯގައިވާ 
  ؛ޙީދު ކޮމިޝަންގައި ބުނާކަންލީ ވަހިތު ލަފައަކަށް ކަމަށް ޢަ
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އަށް ޢަލީ ވަޙީދު ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި ޢަލީ ވަޙީދަކީ ލިޔަން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް 12.5.9
ބުނެފައިވާއިރު، ކޮމިޝަނަށް ޢަލީ ވަޙީދު ދީފައިވާ  ކިޔަން ނޭނގޭ މީހެއްކަމަށް ޢަލީ ވަޙީދު

 އެބަޔާން ކިޔުމަށްފަހުގައިކަން؛ބަޔާނުގައި ޢަލީ ވަޙީދު ސޮއިކޮށްފައިވަނީ އޭނާ އަމިއްލައަށް 

 
އާ ދެމެދުގެ  11:00އާއި  10:00ރޭ ގާތްގަނޑަކަށް ވަނަ ދުވަހުގެ 13އޭޕްރީލް  2007 12.5.10

ނާބަރި ކައިރިން ފެނުނުއިރު ޙުސައިން ހާފާ ޞަލާޙްލީ ވަޙީދަށް ޙުސައިން ވަގުތެއްގައި ޢަ
ތް ކަމަށް ގެ އަތުގައި ކަޅުކުލައިގެ ކޮނޑުގައި އަޅުވާ ސްޫކލް ދަބަހެއް އޮޞަލާޙް

 ޞަލާޙްމިމައްސަލައިގައި ޢަލީ ވަޙީދު ފުލުހުންނަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި ބުނާއިރު، ޙުސައިން 
އައްޑު އަތޮޅުގައި ބަންދުކޮށް މާލެ ގެނެވުނުއިރު އޭނާއަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި އަޅާފައި ދިނީ 

 ގެ މަންމަ ބުނާކަން؛ޞަލާޙްނޫކުލައިގެ ދަބަހަކަށް ކަމުގައި ޙުސައިން 

 
އަތުގައި އޮތީ ނޫކުލައިގެ  ޞަލާޙްދިމާވިއިރު ޙުސައިން  ޞަލާޙްޙުސައިން ވަޙީދާއި  ޢަލީ 12.5.11

  ؛އި ޢަލީ ވަޙީދު ބުނެފައިވާކަންކޮތަޅެއް އެކަނިކަމަށާއި ދަބަހެއް ނެތް ކަމަށް ކޮމިޝަންގަ
 

ފެންވަރަން އައި ފުރަތަމަ ދުވަހު ލައިގެންހުރީ ފިޔާތޮށި ފާޑު ކުލައެއްގެ  ޞަލާޙް ޙުސައިން 12.5.12
އި ބުނާއިރު، ޙުސައިން އްކަމަށް ޢަލީ ވަޙީދު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގަޓީޝާޓެ
ނާ ބަރިއަށް ފެންވަރަން އައި ފުރަތަމަ ދުވަހު ލައިގެން ހުރީ ފަޓުލޫނަކާއި ހާފާ ޙްޞަލާ

  ؛ވަޙީދު މިކޮމިޝަންގައި ބުނާކަން ގަމީހެއްކަމަށް ޢަލީ
 

އޭނާ ފެންވަރަން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި  ފެންވަރަން އައިސް ޞަލާޙްނާ ބަރިއަށް ޙުސައިން ހާފާ 12.5.13
ޢަލީ ވަޙީދު ކައިރީ ބުނުމުން،  ޞަލާޙްއަދި އޭނާ އަތުގައި ފައިސާ ނެތްކަމަށް ޙުސައިން 

ނާބަރި ކައިރީ ހުރި ފިހާރައަކުން ޢަލީ ވަޙީދުގެ ފައިސާގައި ސައިބޯންޏަކާއި، ލޯޝަްނ ހާފާ
ލާޙަށް ގަނެދިންކަމަށް ޢަލީ ތެޔޮފުޅިއެއް ޙުސައިން ޞަ" އެންކަރ"ފުޅިއަކާއި ބޮލުގައިލާ 

ނާ ބަރިއަށް ހާފާ ޞަލާޙްބުނާއިރު، ޙުސައިން  ވަޙީދު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި
ފެންވަރަން އައިއިރު އޭނާގެ އަތުގައި ނޫކުލައިގެ ކޮތަޅެއް އޮތް ކަމަށާއި އެ ކޮތަޅުގައި އޮތީ 

 ؛އި ބުނާކަންވަޙީދު ކޮމިޝަންގަ ޝޭމްޕޫ ފުޅިއަކިާއ ތެޔޮފުޅިއެއް ކަމަށް ޢަލީ
 

ކީ މުޙައްމަދު ރަޝީދު އައްޑުއަށް ދިޔަ ދަތުރެއްގައި އޭނާ ދެކެފަރިތަ ޙުސައިން ޞަލާޙަ 12.5.14
މޫނެއްކަމަށާއި ނަމަވެސް އޭނާގެ ނަމެއް ނޭނގޭކަމަށާއި އޭނާއަށް ކިޔަނީ ކޮން ނަމެއްތޯވެސް 

 ؛އަހާފައި ނުވާކަމަށް މުޙައްމަދު ރަޝީދު ބުނާކަންއެރޭ 
 

އާ ދެމެދުގެ  10:00އާއި  9:30ދުވަހުގެރޭ ގާތްގަނޑަކަށް  ވަނަ 13އޭޕްރީލް  2007 12.5.15
އިން ނިކުތްއިރު އޭނާއަތުގައި ޑިޕާޓްމަންޓް މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް ޞަލާޙްވަގުތެއްގައި ޙުސައިން 

 10:45ވަނަ ދުވަހުގެރޭ  13އޭޕްރީލް  2007 ،ދަބަހެއް އޮތްކަމަްށ ފުލުހުން ބުނާއިރު
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ބައްދަލުވިކަމަށާއި، އޭރު އޭނާ އަތުގައި ދަބަހެއް ކަންހާއިރު، މުޙައްމަދު ރަޝީދާއި އެހާ
 ނެތްކަމަށް މުޙައްމަދު ރަޝީދު ބުނާކަން؛

 
ޙުސައިން ކަންހާއިރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު،  10:45ރޭ ވަނަ ދުވަހުގެ 13އޭޕްރީލް  2007 12.5.16

 14އޭޕްރީލް  2007(އާ ބައްދަލުވިކަމާއި އެއިރުން ފެށިގެން އަނެއްދުވަހު ހެނދުނު ޞަލާޙް
 ޞަލާޙްމުޙައްމަދު ރަޝީދުގެ ކޮޓަރީގައި ޙުސައިން  އިރުވެސް 5:00ފަތިހު ) ސްވަވަނަ ދު

ޕޯސްޓް މޯޓަމް ރިޕޯޓުގައި ނިދާފައިވަނިކޮށް ދުއްކަމަށް މުޙަންމަދު ރަޝީދު ބުނާއިރު، 
 -  8:00 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 13އެޕްރީލް  2007މަރުވި ގަޑިއަކީ   ޞަލާޙްޙުސައިން 

އި ދެމެދުގެ އާ 8:00 – 9:00 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެދުނު 14އޭޕްރީލް  2007އި އާ 9:00
 ކަން؛ވަގުތެއްކައިކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 
ކަން މުޙައްމަދު ރަޝީދަށް އެނގުނީ ޞަލާޙްޙުސައިން މުޙައްމަދު ރަޝީދުގެ ކޮޓަރީގައި ނިދީ  12.5.17

ގެ ރޭޑިއޯ އިން މީހަކު މަރުވެގެން އުޅޭ ވާހަކަ ގޮވުމުން އޭނާކަމާއި، ދުވަސް ފަހުން 3އޭގެ 
އެއެނދު މަތީގައި ޙުސައިން  ރޭ ކުރިން މީހަކު ނިދި އެނދު ބެލިއިރު 3ގޭގައި އޭގެ 

މަށް މުޙައްމަދު ރަޝީދު ކިޔާމީހެއްގެ ނަމުގައި އޮތް ބޭސް ސިޓީއެއް ފެނުމުން ކަ ޞަލާޙް
ގެ ޞަލާޙްޙުސައިން އެ އެނދުގައި ނިދުމާއި އެ އެނދުމަތިން  ޞަލާޙްޙުސައިން އިރު، ބުނާ

 މުޙައްމަދު ރަޝީދުވެސް ނިދިކަމަށް އެހެން މީހުންއެ އެނދުގައި  މާދެމެދުބޭސް ސިޓީ ފެނު
 ބުނާކަން؛

 
ވަނަ ދުވަހު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ  13އޭޕްރީލް  2007 ޞަލާޙްޙުސައިން  12.5.18

ބެލުމުގެ ދަށުން ދޫކޮށްލިކަމަށް ބުނާ ދުވަހާއި އޭނާގެ ހަށިގަނޑު ފެނުމާއި ދެމެދު އޭނާގެ 
ތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް އާންމުކޮށް ކުރެވުނު އެއްވެސް މަޢުލޫމާ

 އަދި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް މީހަކު ކޮމިޝަނަށް އައިސް މަޢުލޫމާތެއް ދީފައިނުވާކަން؛

 
އިން ދޫކޮށްލިކަމަށް ބުނާ ދުވަހުގެ ފަހުން ޑިޕާޓްމަންޓް މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް ޞަލާޙްޙުސައިން  12.5.19

ޞަލާޙާއި ބައްދަލުވިކަމަށް ބުނާ މީހުންނަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ޙުސައިން 
މީޑިއާއަށް ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ގުޅިގެން މިކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް 
ސަރވިސްގައި އެދުމުން މިކޮމިޝަނަށް އެސަރވިސްއިން މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއިގުޅިގެން 

 .މީހުންކަންހާޒިރުކުރެވުނު ކޮމިޝަނަށް 
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 ލީލުތަކާގުޅޭޙްގައި ކުރެވުނު މެޑިކަލް ތަ. އެޗް.އެމް.ޖީ.އައި 12.6

 
ގެ ބޮލުގެ ޞަލާޙްއެމް އެޗުން ދޫކޮށްފައިވާ މެޑިކޯ ލީގަލް ރިޕޯޓުގައި ޙުސައިން .ޖީ.އައ 12.6.1

 ކޯތާފަތުގެ ކަށިގަނޑު ބިންދައިގެން ގައި ފްރެކްޗަރެއް ހުރިކަމަށާއިނާށިގަނޑު
  ށްފައިވާކަން؛ގޮސްފިައވާކަމަށް ފާހަގަކޮ

 
  އައިސްފައިވާކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން؛ ގެ ލޮލުންނާއި ނޭފަތުން ލޭޞަލާޙްޙުސައިން  12.6.2

 
ކޭ ހޮސްޕިޓަލުގެ ސީނިއަރ .ޑީ.އޭއެޗުން ހަދާފައިވާ ސީޓީ ސްކޭނާއި މެދު .އެމް.ޖީ.އައި 12.6.3

ނަ ޒޭވިއަރ ވިލްފްރެޑް ކައިރިން ހޯދިފައިވާ ދެވަ .ޑރކޮންސަލްޓަންޓް އިން ރޭޑިއޮލޮޖީ 
ރައިޓް ( ށްކަށިގަނޑަ ޚިޔާލަށް ބަލާއިރު، ކަނާތްފަރާތު ސައިނަސް ގެ ކުރިމައްޗަށްވާ

ނަމަވެސް ކޯތާފަތު  ؛)ބޯނީ ޑިސްރަޕްޝަންސް(ގެއްލުން ލިބިފައިވާ  )މެކްސިލަރީ އެންޓަމް
 އަނިޔާލިބިފައިވާކަމަށް ބަޔާން ކޮށްފައި ނުވާކަން؛ އަދި) ޒައިގޯމާ( ކަށިގަނޑަށް

  
ރިވެންޑްރަމްގެ ރޭޑިއޮލޮޖިސްޓަކާއި މަޝްވަރާ ކުރުމުން، ދިރިހުރި މީހެއްގެ އިންޑިއާގެ ޓް 12.6.4

ބޮލުގެ ސީޓީ ސްކޭނާއި މަރުވެފައިވާ މީހެއްގެ ސީޓީ ސްކޭނާއި ވަރަށް ތަފާތު ހުންނާނެކަމަށް 
މޫނުގެ ނުވަތ ބޮލުގެ ޑީގައި ވައި އުފެދޭނީ ނބުނެފައިވާކަން، އަދި ދިރިހުރި މީހެއްގެ ސިކު

ޑީގައި ނސަބަބުންކަމަށާއި މަރުވެފައިވާ މީހެއްގެ ސިކު )ފްރެކްޗަރ(އަނިޔާގެ ކަށްޓައް ލިބޭ 
ގެ ޞަލާޙްވައިއުފެދޭނީ ހަށިގަނޑު ޑީކޮމްޕޯސްވާން ފެށުމުގެ ސަބަބުންކަމަށާއި، ޙުސައިން 

ކަމަށް ފެންނަން ނެތް )ފްރެކްޗަރެއް(އަނިޔާއެއް އެއްވެސް ކައްޓައް ސީޓީ ސްކޭނުން 
  .ރޭޑިއޮލޮޖިސްޓް ބުނާކަން

  
                                         ގެ ޕޯސްޓް މޯޓަމް ރިޕޯޓާގުޅޭޞަލާޙްޙުސައިން  12.7

 
ވަނަ ދުވަހު   21އޭޕްރީލް  2007، ސޮއިކޮށް ބޭބެ އިބްރާހީމް ޒަރީރް ގެޞަލާޙް ސައިންޙު 12.7.1

އަށް އެޑްރެސްކޮށް ޑީ އެލްވިސް. ޖުޑިޝަލް މެޑިކަލް އޮފިސަރ ޑރ ރީލަންކާގެސް
ޑީ އެެލްވިސް . ޑރސީދާ ގެ ޕޯސްޓް މޯޓަމް ޞަލާޙް ސައިންޙުފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި، 

ނާގެ ޑީ އެލްވިސްގެ ފަންނީ ޤާބިލްކަމާ އޭ. ހަދައިދިނުމަށް އެދިފައިވާކަމާއި، ޑރ
ޑީ . ޑރފައިވާކަމާއި އަދި މަށް ބަޔާން ކޮށްއިންޓަގްރިޓީއާ މެދު ފުރިހަމަ އިތުބާރު އޮތްކަ

ހަދާނަމަ، ޕޯސްޓް މޯޓަމް ހަދާއިރު އިތުރު މީހަކަ ބަހައްޓަން  ޕޯސްޓް މޯޓަމް އެލްވިސް
 ބޭނުން ނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވާކަން؛

  
 ޙްލާޞަ ސައިންޙުމަރުވި ސަބަބުކަމަށް ޕޯސްޓް މޯޓަމް ރިޕޯޓްގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވަނީ  12.7.2

 ށްޓަށްކަ ،ބިގެންކަމަށާއި، މިގޮތަށް ޕޯސްޓްމޯޓަމް ރިޕޯޓުގައި ނިންމާފައިވަނީމޫދަށް ގެނ
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ނުވަތަ އެތެރެހަށީގެ އެއްވެސް ގުނަވަނަކަށް ނުވަތަ ސޮފްޓް ޓިޝޫއަކަށް އެއްވެސް އަނިޔާއެއް 
) ލޯވަރ ރެސްޕިރޭޓަރީ ޓްރެކުން(ނޭވާލާ ނިޒާމުން  ގެޞަލާޙް ޙުސައިން ،ލިބިފައި ނެތްއިރު
   ؛ނިފައިވާތީކަމަށްހިމުންވެލި ފެ

 
 އަނިޔާއެއް ކަށިގަނޑަކަށް ނުވަތަ ގުނަވަނަކަށް އެއްވެސް އެތެރެހަށީގެ ގެޞަލާޙް ސައިންޙު 12.7.3

 ބެލެން ކަމަށް އަނިޔާއަކުން ކޮށްފައިވާ މީހަކު އެހެން މަރުވެފައިވަނީ އޭނާ ،ލިބިފައިނުވާތީ
  ؛ކަމަށްނެތް

 
 ދިޔައަކީ އެކުލެވިފައިވާއިވާ ލޭ އަނގައިންނާއި ނޭފަތުން ފައިބާފަ ގެޞަލާޙް ސައިންޙު 12.7.4

 ބްރޯޓް" އެޗްގެ.އެމް.ޖީ.އައި އަދި ،ދިޔައެއް އުފެދިފައިވާ ސަބަބުން ކުނިވުމުގެ ހަށިގަނޑު
 އައިސްފައިވަނީ އަނގައިން ނޭފަތުންނާއި ގައި" ރެކޯޑު ލީގަލް މެޑިކޯ" އަދި" ރިޕޯޓް ޑެޑް

  ؛ކުރެވިފައިވާތީކަން ނޯޒްޑައިގް ނުބައިކޮށް ނަށްޑޮކްޓަރުން ބުނެފައިވަނީ ލޭކަމަށް
 

 އެކި އެތެރެހަށީގެ ދަށުގަޔާއި ހަންގަނޑުގެ މޫނުގެ އަދި ،ކަރުގެ ،ގައިގެ ގެޞަލާޙް ސައިންޙު 12.7.5
 އިޔާމޭގަ އެމްފިޒީމާ ސަރޖިކަލް ،އުފެދިފައިވާތީ ގޭސް ސަބަބުން ކުނިވުމުގެ ހިސާބުގައި
 ކަރުގެ މޫނުގަޔާއި ދިއަ ސިކުނޑީގައި އިޔާތެރޭގަ ނާށިގަނޑުގެ ބޮލުގެ އަދި ދެކޮނޑުގައި
" ރިޕޯޓް ޑެޑް ބްރޯޓް" އެޗްގެ.އެމް.ޖީ.އައި ވައިއުފެދިފައިވާކަމަށް ދޭތެރޭގައި ދެހަންދޭތެރޭ

  ؛ކުރެވިފައިވާތީކަން ޑައިގްނޯޒް ނުބައިކޮށް ބުނުމަކީ ބުނާ ގައި" ރެކޯޑު ލީގަލް މެޑިކޯ" އަދި
 

  ؛ މާބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ސޮފްޓް ޓިޝޫތަކަށް ލިބިފައި ނުވާކަން 12.7.6
 

ެމެރިކަން އެކެޑަމީ އޮފް އ ،ގެ ޕޯސްޓް މޯޓަމް ރިޕޯޓާއި ގުޅޭގޮތުންޞަލާޙްޙުސައިން  12.7.7
ނިޒާމް . ޑރް، ފޮރެންސިކް ސައިންސަސްގެ ސީނިއަރ ފޮރެންސިކް ކޮންސަލްޓަންޓ

މަރުވެފައިވަނީ ގެނބިގެންކަމަށް  ޞަލާޙްދީފައިވާ ލަފާގައި، ޙުސައިން ޕީރްވާނީ، 
ތްކޮށް ނިންމޭނީ އެހެން ސަބަބަކުން މަރުވެފައި ނުވާނެކަން ފޮރެންސިކް ތަޙްލީލަށް ރިއާޔަ

 ކަށް ކަމާމެދުމަރުވެފައިވަނީ ކިހިނެއް، ކޮންގޮތަ ޞަލާޙްސައިން ޙުކަމަށާއި  ންކުރެވުމުންޤީޔަ
 އަދި މެދު ސުވާލު އުފެދޭކަމަށް ބުނެފައިވާކަން؛

 
ކަނޑައެޅިގެން ބުނަން  ކު މަރުވެފައިވަނީ ގެނބިގެންކަން ޕޯސްޓް މޯޓަމްގެ ހޯދުންތަކުންމީހަ 12.7.8

ނޭނގޭނެކަމަށާއި، ނަމަވެސް، ފޮނުޖަހާފައި ލޭ ފޭބުމަކީ ގެނބިގެން މަރުވާ މީހުންގެ 
ހަށިގަނޑުން ފާހަގަ ކުރެވޭ ކަމެއްކަށާއި ނަމަވެސް، އެހެން ގޮތްގޮތުން މަރުވާ މީހުންގެ 

ނުންކޮށްގެން ވެސް މިކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި މިސާލަކަށް މަސްތުވާތަކެތި މާގިނައިން ބޭ
ެމެރިކަން އެކެޑަމީ އޮފް އމަށް، ފެންނަކަ މަރުވާ މީހުންގެ ހަށިގަނޑުންވެސް މިކަން
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ނިޒާމް . ޑރް، ފޮރެންސިކް ސައިންސަސްގެ ސީނިއަރ ފޮރެންސިކް ކޮންސަލްޓަންޓ
  .ބަޔާންކުރާކަން ދީފައިވާ ލަފާގައިޕީރްވާނީ، 

 
  ގެ ޓޮކްސިކޮލޮޖީ ރިޕޯޓާގުޅޭޞަލާޙްޙުސައިން  12.8

 
ން ދިމާވި ސަބަބާމެދު ފަންނީ ގޮތުން މަރުވާ ޞަލާޙްޙުސައިން  ،ރިޕޯޓަކީ ލޮޖީޓޮކްސިކޮ 12.8.1

ކަމަށް ފަންނީ މާހިރުން  ލިޔުމެއް މަޢުލޫމަތުތަކެއް ހިމެނޭ މުހިންމު ށްގޮތެއް ނިންމުމަށް ވަރަ
 އަދި ބުނާކަން؛

 
 ބާވަތެއްގެ އެއްވެސް ހަށިގަނޑުގައި ގެޞަލާޙްޙުސައިން  އިރު ހެދުނު މޯޓަމް ޕޯސްޓް  12.8.2

 މި ކަމާއި،މިރިޕޯޓުން އެނގޭނީ ހުރިކަން ނުވަތަ ނޫންކަން އަސަރު މަސްތުވާއެއްޗެއްގެ
 ރިޕޯޓް މި ނަމަވެސްކޮށްފައި ވީ މަސައްކަތް ތަކުރާރުކޮށް ކޮމިޝަނުން މި ހޯދުމަށް ރިޕޯޓް

 އެކަށީގެންވާ ފަރާތްތަކުން ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ ހޯދުމަށް ރިޕޯޓް މި ،އިނުލިބޭކަމާ އަދިވެސް
 .ދީފައިނުވާކަން މާލުކަމެއްސަ

 
  އެހެނިހެން 12.9

 
 ،އިރުގެ ބަންދުގައި ތިބި ގިނަ ބަޔަކު އެތާ ބަންދުގައި ތިބޭޑިޕާޓްމަންޓް މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް 12.9.1

ނަމަވެސް މިމީހުން ދޫނިދޫގައި ތިބޭއިރު  ،ގައިގައި ތަޅާ ކަމަށާއި ފުލުހުން އެމީހުންގެ
  ؛ނުތަޅާކަމަށް ބުނާކަން

  
ގައި ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް ކާންދޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މަންޓްޑިޕާޓް މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް 12.9.2

ޙުސައިން ( ބަންދުގައިހުރި ީމހަކަށްގެ ގޯތި ތެރޭގައި ޑިޕާޓްމަންޓް މީހަކަށް މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް
  އަނިޔާކުރަނިކޮށް ފެނުނުކަމަށް ބުނާކަން؛ )ބަންދުކުރުމުގެ ކުރީގެ ތާރީޚެއްގައި ޞަލާޙް

 
ސީސީޓީވީ ގައި ޑިޕާޓްމަންޓް އްޔަރުކޮށްފައިހުރި މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލްހަ ޞަލާޙް ޙުސައިން 12.9.3

ކުގެ ރެކޯޑިންގ ސިސްޓަމެއް ނެތުމުން ރެކޯޑް ކެމެރާތަނަމަވެސް ހަރުކޮށްފައިހުރި ކެމެރާ 
 ފުލުހުން ބުނާކަން؛ ކުރެވިފައިނުވާކަމަށް

 
ރެއިން އެކަކުގެ މާލެ ގެނައިއިރު އޭނާއާއި ޙަވާލުވެެ ތިބި ފުލުހުންގެ ތެ ޞަލާޙްޙުސައިން  12.9.4

އޭނާގެ ޢާއިލާގެ މީހުންނަށާއި ރައްޓެހިންނަށް ގުޅާފައިވާކަމަށް  ޞަލާޙްފޯނުން ޙުސައިން 
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ދޫކޮށްލިފަހުން އޭނާގެ  ޞަލާޙްފުލުހުން ބުނާއިރު، ުޙސައިން 

ށް ޢާއިލާގެ ޢާއިލާގެ މީހަކަށް ނުވަތަ ރައްޓެއްސަކަށް ގުޅާފައިވާކަން އެނގިފައި ނުވާކަމަ
 މީހުން ބުނާކަން؛
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ހަށިގަނޑު މާލޭ ފަޅުތެރެއިން ނެގިއިރު އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގެ ބޭރުފުށުން ގެ ޞަލާޙްޙުސައިން  12.9.5

ނުވާކަމަށް ޑޮކްޓަރުންގެ ބަޔާންތަކުންނާއި ޙުސައިން  އެއްވެސް ކަހަލަ އަނިޔާއެއް ވެފައި
ފަޅުތެރެއިން ނެގުމަށްފަހު ގެ ހަށިގަނޑު ފަޅުތެރެއިން ނެގިއިރު އާއި ހަށިގަނުޑ ޞަލާޙް

ސް ޙުސައިން މަވެނަގާފައިވާ ފޮޓޯ ތަކުންނާއި ނަގާފައިވާ މޫވީ ތަކުން އެނގޭކަން؛ ނަ
ވަރަކަށް ގަޑިއިރުފަހުން ޙުސައިން  5ގެ ހަށިގަނޑު ފަޅުތެރެއިްނ ނެގުމަށްފަހު އޭގެ ޞަލާޙް
ވާވަރަށް ގެ ހަށިގަނޑު ފުފިގެންގޮސް އެއީ ކާކުގެ ހަށިގަނޑެއްކަން ވަކިނުޞަލާޙް

  ފުފިފައިވާކަން؛
 

ދޫކޮށްލިއިރު އޭނާގެ އަތުގައި އޭނާގެ  ންޑިޕާޓްމަންޓުމާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް  ޞަލާޙްޙުސައިން  12.9.6
ދަބަސް އޮތްކަމަށް ފުލުހުން ބުނިނަމަވެސް، އޭނާގެ ދަބަސް ނުވަތަ ދަބަހުގައި ހުރި 

  ؛ފައި ނުވާކަންއެއްވެސް އެއްޗެއް އެއްވެސް މީހަކަށް ފެނިފައިވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބި
 

 ޞަލާޙްދޫކޮށްލުމަށްފަހު ޙުސަައިން  ންޑިޕާޓްމަންޓުމާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް  ޞަލާޙްޙުސައިން  12.9.7
ގައްދޫ އިން  .ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ގދ ޞަލާޙްނިދިކަމަށް ބުނާ ގޭގައި ޙުސައިން 

ގެ ބަންދުގައި އޭނާ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކި ލިޔުން ފެނިފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނާއިރު، ފުލުހުން
ހުންނަ މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކައިފިނަމަ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކިކަމުގެ 
ލިޔެކިޔުންތަކަކީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ އެއްޗެއްކަމަށާއި އެ ލިޔުންތަކަކީ 

 ބި މީހުން ބުނާކަން؛ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް ލިބޭ އެއްޗެއް ނޫންކަމަށް ބަންދުގައި ތި

 
ގެ ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންގެ އަތާއިފަޔާއި އެއްކޮށް ފުރަގަހަށް ޑިޕާޓްމަންޓް ކަސްޓޯޑިއަލްމާލޭ  12.9.8

 ދެފައާއިި ދެއަތާއި އެޅުވުމަކީ ބިޑި ކްރޮސްކޮށް(ވާ ގޮތަށް ކްރޮސްކޮށް ބިޑި އަޅުވާކަމަށާއި 
ބިޑި  ށްއަތާއި ފަޔާއި އެއްކޮ ވަކިން ފުރަގަހަށް ބިޑި އެޅުވުމަށްފަހު ތިންވަނަ ބިޑިއަކުން

މިގޮތަށް ބިޑިއަޅުވާފައިވަނިކޮށް ދުށްކަމަށް މާލޭ ) އެޅުވުންކަމަށް ބަންދުގައި ތިބި މީހުން ބުނޭ
ގެ ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް ކާންދޭން އަންނަ މީހާ ބުނެފައިވާ ޑިޕާޓްމަންޓް ކަސްޓޯޑިއަލް

ކޮމިޝަނަށް ބަޔާން ދިން ފުލުހުންގެ  އަދި މިގޮތަށް ބިޑިއަޅުވާކަމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް
ތެރެއިން އެކަކު ބުނެފައިވާ މިފަދަ ގޮތަކަށް ބިޑި އަޅުވާފައި މީހަކު ބޭއްވުމަކީ 

 ށް ކޮށްފައިވާދާއިވެސް ޚިލާފަގަވާއިއިންސާނިއްޔަތާއި ޚިލާފުކަމެއް  އަދި ބިޑި އެޅުވުމުގެ 
  ކަމެއްކަން؛

 
 ކަންހިނގިގޮތްށް ވަނިކޮ ހައްޔަރުުގައި ގެޓްޑިޕާޓްމަން ކަސްޓޯޑިއަލް މާލޭ ޞަލާޙް ސައިންޙު 12.9.9

ް ކަސްޓޯޑިއަލ މާލޭ ،ގޮތުން ސާފުކުރުމުގެ  މި މީހުން ތިބި ހައްޔަރުގައި ގެޑިޕާޓްމަންޓް
 ގޮޅިއަށް ތިބި ހައްޔަރުގައި ކުރިން އެމީހުން ،ދިނުމަށްފަހު މަޢުލޫމާތު ހާޒިރުކޮށް ކޮމިޝަނަށް
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 ބަޔާންދިނުމަށް ތަޙްޤީޤަށް ކޮމިޝަންގެ މި ބުނެ ގެންދާކަމަށް އަށްދޫދޫނި ގައިލުބަދަ ލުމުގެ
 ގެޑިޕާޓްމަންޓް ކަސްޓޯޑިއަލް މާލޭ ކުރުމަށް ސޮއި ބަޔާނުގައި ދީފައިވާ ކުރިން ނުވަތަ

 ؛ކޮށްފައިވާކަން އިންކާރު މީހުން ތިބި ހައްޔަރުގައި
 

 ބުނާ މަށްކަ ދޫކޮށްލި ޞަލާޙް ހުސައިން ،ގޮތުން ހޯދުމުގެ މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާ ތަޙްޤީޤަށް މި 12.9.10
 ހާޒިރުވެ ޝަނަށްކޮމި މި ،ހުރިނަަމަ މީހަކު ބައްދަލުވި އާޞަލާޙް ހުސައިން ފަހުން ތާރީޚުގެ
 މި ކުރިނަމަވެސް އިއުލާންއާންމުކޮށް  ގައިި 19 ރީލްއޭޕް 2007 އެދި ދިނުމަށް މައުލޫމާތު
 ؛ދީފައިނުވާކަން އިޖާބަ ފަރާތަކުން އެއްވެސް އިއުލާނަށް

 
 ،ކުރިން ދޫކޮށްލުމުގެ ހައްޔަރުން ގެޑިޕާޓްމަންޓް ކަސްޓޯޑިއަލް މާލޭ ޞަލާޙް ސައިންޙު 12.9.11

 ޕްރިންޓް ފިންގަރ ސޮއިކޮށް ޞަލާޙް ސައިންޙު' ލިޔުމުގައި ދޫކުރިކަމުގެ ހައްޔަރުން'
 ހައްޔަރުކުރިއިރު ޞަލާޙް ސައިންޙު ނަމަވެސް ،ބުނާކަމަށާއި ފުލުހުން ދީފައިވާކަމަށް
 ތަފާތު ވަރަށް ސޮއިގައި ބުނާ ކޮށްފައިވާކަމަށް އިރު ދޫކޮށްލި ސޮޔާއި ބުނާ ކޮށްފައިވާކަމަށް

 ފޮރެންސިކް އޮފް އެކަޑެމީ އެމެރިކަން ކުރުމަށް ކަށަވަރު ޕްރިންޓް ފިންގަރ ،ކަމަށާއިހުރި 
 ،ކަމަށާއި ލަފާހޯދުނު ފަންނީ ގެ ސިންގަރ އެލް ރޮނަލްޑް ޕްރެޒިޑެންޓް ސައެންސަސްގެ

 ހުރިކަމަށާއި ޕެޓާރންއެއް އެއް ނަމަވެސް ،ކަމަށާއި ނުސާފު ވަރަށް ޕްރިންޓް ފިންގަރ
 ހައްޔަރުކުރިއިރު ޞަލާޙް ސައިންޙު( ދެފިންގަރޕްރިންޓަކީ މި އެހެންކަމުން

 ބުނާ ސޮއިކުރިކަމަށް އިރު ދޫކޮށްލި ލިޔުންތަކުގައްޔާއި ބުނާ ސޮއިކޮށްފައިވާކަމަށް
 ސިންގަރ އެލް ޑްރޮނަލް ބުނަން ދަތިކަމަށް ފިންގަރޕްރިންޓްކަމަށް އެކެއްގެ) ންތައްޔުލި

 ؛ބުނާކަން
 

 ބްރޯޓް' ޑޮކްޓަރުން ބެލި ގައި.އެޗް.އެމް.ޖީ.އައި ހަށިގަނޑު މަރުވެފައިވާ ގެޞަލާޙް ސައިންޙު 12.9.12
 ،އަނިޔާތަކާއި ބުނާ ކަމަށް ލިބިފައިވާ ހަށިގަނޑަށް ގެޞަލާޙް ސައިންޙު ގައި' ރިޕޯޓް ޑެޑް

 މިކަމުގެ ،ހުރިކަމަށާއި ފުޚިލާ ބޮޑު ވަރަށް ހޯދުންތަކާއި ރިޕޯޓުގައިވާ މޯޓަމް ޕޯސްޓް
 ނިންމުމަށް ގޮތެއް ގޮތުން ފަންނީ ސަބަބާމެދު ދިމާވި މަރުވަން ޞަލާޙް ސައިންޙު ސަބަބުން
 ފަދަ މި ،އުފެދުނު ސުވާލު އިތުރު ސަބަބާމެދު ދިމާވި މަރުވަން ،ކަމަށާއި ދަތިވި
 ،ށް ފެންނަކަމާއިކަމަފިލާނެ ޝައްކުތައް ހެދިނަމަ އެއްމޯޓަމް ޕޯސްޓް ދެވަނަ ލަތްތަކުގައިޙާ

 އެދުމުންވެސް ތަކުރާރުކޮށް ފަރާތުން އިލާގެޢާ ހެދުމަށް އެއްމޯޓަމް ޕޯސްޓް ދެވަނަ
 ސަބަބުން މީގެ ،ކަމާއިނުވާ ދީފައި ހުއްދަ އެކަމަށް ފަރާތްތަކުން ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ

   ؛ކުރިމަތިވިކަން ދަތިތަކެއް ހޯދުމަށް ަސބަބު ދިމާވި މަރުވަން ޞަލާޙް ސައިންޙު
ގެ ގޯތި ތެރޭގައި ވާކަންތައްތައް ފެންނަ ގޮތަށް ޑިޕާޓްމަންޓް ކަސްޓޯޑިއަލް މާލޭ 12.9.13

ވަނަ ދުވަހުގެ ރެއާއި  12ކެމެރާ ބަަހައްޓާފައި ނުވާތީއާއި، އޭޕްރީލް މަހުގެ . ވީ.ޓީ.ސީ.ސީ
ގެ ހައްޔަރުގައިވާ މީހުންނާއި ޑިޕާޓްމަންޓް ވަނަ ދުވަހާއި އެރޭ، މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް 13
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ގައި ހިނގި ޑިޕާޓްމަންޓް ޓީއަށްތިބި މީހުން ފިޔަވާ، މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލްފުލުހުންގެ ޑިއު
ކަންތައްތައް ފެނިދާނެ ނުވަތަ ފެނިފައިވާ، މިނިވަން އަދި އިތުބާރު ހިފޭ އިތުރު މީހެއް 

 ނިންމުންތައް ހޯދުންތަކާއި ތަޙްޤީޤީ މައްސަލައިގެ މިނުވަތަ ހެއްކްެއ ނެތުމުން، 
  ؛ށްގެންކަންބާ ކާރުންގެ ފަންނީ ލަފަޔަށް ރިޢާޔަތް ކޮފަންނީ ތަޖްރި ބިނާކޮށްފައިވާނީ

 
 ންޖެހޭޤީޤުކުރަޙުކުށުގެ މައްސަލަތައް ބަލައި ތަސަރވިސްއަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  12.9.14

ގެ ހަށިގަނޑު މާލޭގެ ފަޅުތެރެއިން ފެނުނު ވަގުތުން ޞަލާޙް ޙުސައިންއިދާރާއަށް ވާއިރު، 
 ތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯއާއިވާ ކުށެއްގެ އަމަލުންފެށިގެން އޭނާ މަރުވެފައިަވނީ މީހަކު ކޮށްފައި

 އެސަރވިސްއިން ށްވުރެ ބޮޑަށްބެލުމަ ދާހޯގެ މަރާ ގުޅުންހުރި މީހަކުވޭތޯ ޞަލާޙްޙުސައިން 
  ބަރީއަ ވުމަށްކަން؛ ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ކުރެވިފައިވާ ތުހުމަތުން  އިސްކަންދީފައިވަނީ

 
 ސަބަބުތަކެއްހުރި ކުރެވޭ މަތުހުތު ޗަށްމައް ސަރވިސްގެ ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް މިމައްސަލައަކީ 12.9.15

 ހޯދުމަށް ސަަބަބު ކުރެވޭ ލަފާ ކަމަށް މަރުވި ޞަލާޙްޙުސައިން  ،ވާއިރު މައްސަލައަކަށް
 ސަރވިސްގެ ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް ކުރުމުގައިމޯޓަމްްއާގުޅޭ އިންތިޒާމްތައް  ޕޯސްޓް ކުރެވުނު

 ވަރަށްބޮޑު ދައުރެއް އޮތްކަން؛

 
ފަރާތު މޫދުގަައި އޮއްވާ ފެނުނުއިރު، ހަށިގަނޑު  ދެކުނުު ގަނޑު މާލޭޞަލާޙްގެ ހަށިޙުސައިން  12.9.16

ޞަލާޙް މަރުވުމަށްފަހު މޫދަށް ޙުސައިން އޮތް ގޮތުން ނުވަތަ ޕޮޒިޝަންގެ ސަބަބުން، 
މޫދަށް ވެއްޓުމުގެ ސަބަބުން  ވައްޓާލާފައި އޮތްކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ލަފާ ކުރެވޭތީ،

ފިޒީޝަނެއްގެ އޮންނަގޮތާމެދު ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ޑައިވިންގ މަރުވާ މީހުންގެ ހަށިގަނޑު 
ޞަލާޙްގެ ހަށިގަނޑު މާލޭ ހުޅަނގު ފަރާތު ޙުސައިން މިގޮތުން  ފަންނީ ލަފާ ހޯދުނުކަމާއި،

މޫދަށް ވެއްޓުމުގެ ސަބަބުން  މޫދުގަައި އޮއްވާ ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއާއި ވީޑިއޯ ބެލުމަށްފަހު،
ޞަލާޙްގެ ހަށިގަނޑު އޮތް ޕޮޒިޝަންގައި ޙުސައިން ، ގެނބިގެން މަރުވާމީހެއްގެ ހަށިގަނޑު
ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ޑައިވިންގ ފިޒީޝަން ބުނެފައިވާކަން؛ އޮތުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއްކަމުގައި 

  އަދި 
 

ގުޅޭ ގޮތާ އަމަލުކޮށްފައިވާ ހަށިގަނޑާމެދު ގެޞަލާޙްޙުސައިން  ހެދުމަށްފަހު މޯޓަމް ޕޯސްޓް 12.9.17
ޕޯސްޓް މޯޓަމް  ،އެކުލަވާލާފައިވާތީ ތަޙްޤީޤްކޮށް ލީހުންމަޖި ރައްޔިތުންގެ ރިޕޯޓެއް

 ތަޙްޤީޤުގައި މި ހަށިގަނޑާމެދު ޢަމަލު ކޮށްފައިވާގޮތްގެ ޞަލާޙްޙުސައިން ހެދުމަށްފަހު 
 .ފައިނުވާކަންބަލާ
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  ޞާލާލާޚުޚުތަޙްޤީޤީ ހޯދުންތަކުގެ ތަޙްޤީޤީ ހޯދުންތަކުގެ  -13
 

 ޚުލާޞާ ހޯދުންތަކުގެ ތަޙްޤީޤީ 13.1

 
 ޞަލާޙް ޙުސައިންހައްޔަރުން ) އަތޮޅުވެހި( މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ   13.1.1

 އަދި .ދައްކައެވެ ލިޔެކިޔުންތަކުންމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ  ށްލާފައިވާކަމަށްދޫކޮ
މާލޭ ކަމަށް ށްދު ދިޔަތަން ނިކުމެގެން މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް ޑިޕާޓްމަންޓުން ޞަލާޙް ޙުސައިން

މާލޭ ޙުސައިން ޞަލާޙް  .ފުލުހަކު ބުނެއެވެގައި ޑިއުޓީ އަދާކުރާ ކަސްޓޯޑިއަލް ޑިޕާޓްމަންޓް
 ފަހުން ޙުސައިން ޞަލާޙާތާރީޚުގެ  ކަމަށްބުނާދޫކޮށްލި ންޑިޕާޓްމަންޓުކަސްޓޯޑިއަލް 

މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާ  މިކޮމިޝަނަށްއަށާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްބައްދަލުވިކަމަށް 
އްތަކުގައި ބަޔާން ކަންތަ ރިޕޯޓުގެ ފާހަގަކުރެވޭ މި ،މީހުންގެ ހެކިބަސްފަސް 
ދުލުވެރި ޢަހެކިބަހަކީ މީހުންގެ  ޔަތްކޮށް ބަލާއިރު މިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ރިޢާކޮށް

 ޞަލާޙްމި ފަސް މީހުންގެ އިތުރުން، ޙުސައިން  .ހެކިބަހެއްކަމަށް މިތަހުޤީގަށް ނުފެނެއެވެ
ސައިން ޞަލާޙާ ދޫކޮށްލިކަމަށް ބުނާ ތާރީޚުގެ ފަހުން ޙު ޑިޕާޓްމަންޓުންމާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް 

ބައްދަލުވި އެއްވެސް މީހެއް މި ޮކމިޝަނުން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެންވެސް ނުވަތަ އެހެން 
 ކެމެރާއަކުންވެސް. ވީ.ޓީ.ސީ.ސީ އަދި. ގޮތަކުންވެސް މަޢުލޫމާތު ދީފައެއް ނުވެއެވެ

 ދިރިހުއްޓާ އޭނާ ދޫކޮށްލިކަމަށްބުނާ ތާރީޚުގެ ފަހުން ޙުސައިން ޞަލާޙް
 ޙުސައިން ޞަލާޙްއެހެންކަމުން މި މީހުންގެ ހެކިބަހުން  .ވެފެނިފައެއްނުވެއެ

  .ދޫކޮށްލިފަހުން ފެނުނު ކަމަށް ބުނާބުނުން ކަށަވަރެއް ނުވެއެވެ
 

މާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ށްލިކަމަށް ފުލުހުން ބުނާ ބުނުދޫކޮ ޞަލާޙްޙުސައިން    13.1.2
އިތުރު ހެއްކެއް  ކަށަވަރު ކޮށްދޭން ދޫކޮށްލިކަ ޞަލާޙްޙުސައިން   ،ފިޔަވައި ރެކޯޑްތައް

 ދިރިހުއްޓާ ޞަލާޙްޙުސައިން ކަމަށްބުނާ ތާރީޚުގެ ފަހުން ދޫކޮށްލިއާއި، ލިބިފައިނުވާތީ
މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް  ،ކަމަށް ސާބިތު ހެކިބަހެއް ލިބިފައިނުވާތީއާއިށްބައްދަލުވިކަމަށް ނުވަތަ ދު

އެންފޯސްމަންޓް ޔުނިޓްގެ އިންޗާޖް  ކަމަށް ޑްރަގްދޫކޮށްލި ޞަލާޙްން ޙުސައިން ޑިޕާޓްމަންޓު
ބުނާ ސަބަބާއި، މައްސަލައިގެ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ ބުނާ ސަބަބު މުޅިން 

މީހަކު ން ޑިޕާޓްމަންޓުމާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް އާންމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން  ،ތަފާތުވާތީއާއި
ޙުސައިން ނަމަވެސް، ބާލީސް އަނބުރާ ހަވާލުކުރާ އިދޫކޮށްލާއިރު އެމީހަކަށް ދެވިފައިވާ ކުނަލާ

 ޞަލާޙްޙުސައިން މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނު ދުވަހު މިކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން  ޞަލާޙް
އަދި ށް ދީފައިވާ ބާލީހާއި ކުނާ ޞަލާޙަޙުސައިން  ،ބަންދުކޮށްފައިހުރި ގޮޅިއަށް ދިޔައިރު

މާލޭގެ  ދިއައޮތްކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވޭތީއާއި، އެގޮޅިތެރޭގައި އޭނާގެ ބައެއް އަންނައުނު 
ކެމެރާއަކުންވެސް ދޫކޮށްލިކަމަށް ބުނާ ތާރީޚުގެ . ވީ.ޓީ.ސީ.ސީ އެއްވެސް ތަނެއްގައި ހުރި
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ން ޑިޕާޓްމަންޓުމާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް  ފެނިފައިނުވާތީ، ދިރިހުއްޓާ ޞަލާޙްޙުސައިން ފަހުން 
 . ނުވެއެވެ ކަށަވަރެއް ށްދޫކޮށްލިކަން މި ތަޙްޤީޤަ ޞަލާޙްޙުސައިން 

 
އެޗަށް .އެމް.ޖީ.ގެ ހަށިގަނޑު އައިޞަލާޙްޙުސައިން ވަނަ ދުވަހު  15ރީލް އޭޕް 2007   13.1.3

ގެ ސީނިއަރ .އެޗް.އެމް.ޖީ.އައި، އް ހެދުމަށްފަހުސްކޭނެ. ޓީ.ސީ ކާއިއަ ކްސްރޭއެގެންގޮސް 
ސްކޭން ރިޕޯޓާއި . ޓީ.ސީޗިދަމްބަރަން ދީފައިވާ . ކޮންސަލްޓަންޓް އިން ރޭޑިއޮލޮޖީ ޑރ

ގެ ކަނާތްފަރާތު ކޯތާފަތުގެ ކަށިގަނޑާއި ޞަލާޙްޙުސައިން  ގައި" ބްރޯޓް ޑެޑް ރިޕޯޓް"
 ބިންދައިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށް) މެކްސިލަރީ(އަނގަމަތީގެ ކަށިގަނޑު ) ގޯމާޒައި(
މަރުވިކަމަށް  ޞަލާޙްޙުސައިން . ލަފާކުރެވޭކަމަށް ބަޔާން ކޮށްފައިވެއެވެ )ފްރެކްޗަރ(

" ބްރޯޓް ޑެޑް ރިޕޯޓު"ދީފައިވާ  ޑޮކްޓަރުން އެޗުގެ.އެމް.ޖީ.ލަފާކުރެވޭ ސަބަބުކަމަށް އައި
ގައި ގުޅިގެން، ބޮލުގެ ނާށިގަނޑުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ބޮލަށް ލިބުނު އަނިޔާއަކާ 

ގެ ފްރެކްޗަރއްެއގެ ސަބަބުންކަމަށް ޒައިގޯމާ ނުވަތަ ކޯތާފަތުގެ ކަށިގަނޑު ކާއިފްރެކްޗަރ އަ
   .ލަފާކުރެވޭ ކަމުގައެވެ

 
އި ސްކޭން ރިޕޯޓާ. ޓީ.ސީގެ ޞަލާޙްޙުސައިން ގެ ޑޮކްޓަރުން ދީފައިވާ .އެޗް.އެމް.ޖީ.އައި   13.1.4

ގައިވާ ނިންމުންތަކާމެދު ހޯދުނު ފަންނީ ލަފައަށް ބަލާއިރު، " ބްރޯޓް ޑެޑް ރިޕޯޓް"
 އި ހުންނަ ކެރެލާ އިންސްޓިއުޓް އޮފް މެޑިކަލް ސައިންސަސްގެ ންޑްރަމްގައިންޑިއާގެ ޓްރިވެ

  މަދަވަން އުންނި،. ސްޓް ޑރރޭޑިއޮލޮޖިކޮންސަލްޓެންޓް ސީނިއަރ  )ކިމްސް ހޮސްޕިޓަލް(
ގެ ހަށިގަނޑު ޞަލާޙްޙުސައިން ވަނަ ދުވަހު  15އޭޕްރީލް  2007( ސްކޭން. ޓީ.ސީ
ބުނެފައިވަނީ ދީފައިވާ ރިޕޯޓުގައި ބެލުމަށްފަހު ) އެޗަށް ގެންގޮސް ހަދާފައިވާ.އެމް.ޖީ.އައި

ޓީ .ގެ ސީޞަލާޙްޙުސައިން  އަދި. މަށެވެއެއްވެސް ކަށްޓަކަށް އަނިޔާއެއް ލިބިފައި ނުވާކަ
ސަރޖަރީ  އި ހުންނަ މެޑިކަލް ކޮލެޖްގެންޑްރަމްގައިންޑިއާގެ ޓްރިވެ ސްކޭން ބެލުމަށްފަހު،

ޓަކަށް އަނިޔާއެއް ށްވެސް ބުނެފަައިވަނީ، އެއްވެސް ކަ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އިސް ސަރޖަން
 .ލިބިފައިވާކަމަށް ނުފެންނަ ކަމަށެވެ

 
އަކާ ގުޅިގެން، ބޮލުގެ މަރުވެފައިވަނީ، ބޮލަށް ލިބުނު އަނިޔާ ޞަލާޙްސައިން އެހެންކަމުން، ޙު   13.1.5

ސަބަބުން ފްރެކްޗަރއެއް ހުރުމުގެ  ގައި )ޒައިގޯމާ(ކޯތާފަތުގެ ކަށިގަނޑު އި ނާށިގަނޑާ
ގައި " ބްރޯޓް ޑެޑް ރިޕޯޓު"ދީފައިވާ  އެޗް އިން.އެމް.ޖީ.އައި ލަފާކުރެވޭކަމަށް ކަމަށް

ތަޙްޤީޤަށް ، އެއްވެސް ކަށްޓަކަށް އަނިޔާއެއް ލިބިފައި ނުވާކަމަށް، މަވެސްބަޔާންކޮށްފައި އޮތްނަ
. ޓީ.ސީވަކިވަކިން އިތުބާރުހިފޭ މުސްތަޤިއްލު އަދި ފަންނީ ގޮތުން ޤާބިލް ދެ ފަރާތަކުން 

މޫނުގެ އެއްވެސް ކަށިގަނޑަކަށް  އިވާތީއާއި،ސްކޭން ބެލުމަށްފަހު ކަށަވަރު ކޮށްދީފަ
 ވެފައި ނެތްކަމަށް ޕޯސްޓް މޯޓަމް ރިޕޯޓްގައި ބުނެފައިވާތީއާއި،) ފްރެކްޗަރ(އަނިޔާއެއް 

ކުޑަވަގުތު ކޮޅެއްގެތެރޭގައި މޫނު ގައި ފްރެކްޗަރއެއް ހުރެއްޖެނަމަ، މޫނުގެ ކަށިގަނޑެއް
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ރުވި ސަބަބަކީ ބޮލުގެ މަ ޞަލާޙްޙުސައިން  ،ދުޅަވާނެކަމަށް ޑޮކްޓަރުން ލަފާދީފައިވާތީ
 )މާޒައިގޯ( ށްކޯތާފަތުގެ ކަށިގަނޑަ، )ރެކްޗަރއެއްފް(ށް އަނިޔާއެއްވެ ނާށިގަނޑަ

 .ސަބަބުން ކަމަށް މި  ތަޙްޤީޤަށް ސާބިތެއް ނުވެއެވެ) ފްރެކްޗަރއެއް(އަނިޔާއެއްވުމުގެ 
 

އެއްވެސް ގުނަވަނަކަށް އެތެރެ ހަށީގެ  ،ޕޯސްޓް މޯޓަމް ރިޕޯޓްގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތުން   13.1.6
އި މޫނުގެ އެއްވެސް ކަށްޓަކަށް އަނިޔާއެއް ލިބިފައި ބޮލާ ކަމާއި،އަނިޔާއެއް ލިބިފައިނުވާ

ހިމުން ދޮންވެލި ގައި ) ޓްލޯވަރ ރެސްޕިރޭޓަރީ ޓްރެކް(ފުއްޕާމޭގެެ ތިރީބައި ، ކަމާއިނުވާ
 .އެވެމަރުވެފައިވަނީ ގެނބިގެންކަމަށް ބުނެފައިވެ ޞަލާޙްޙުސައިން  އެެހެންކަމުން، ކަމާއިހުރި
އިންޑިއާގެ ކިމްސް  ،ގެ ސީޓީ ސްކޭންޞަލާޙްއިން އެޗުން ދީފައިވާ ޙުސަ.އެމް.ޖީ.އައި

މި ދެ  ދެއްކުމުން، ވަކިވަކިން ޑޮކްޓަރަކަށް ގެ ޑޮކްޓަރަކާއި މެޑިކަލް ކޮލެޖްގެހޮސްޕިޓަލު
 މަށްކަށްޓަށް އެއްވެސް އަނިޔާއެއްވެފައި ހުރިކަ ނީޑޮކްޓަރުންވެސް ބުނެފައިވަ

ކަން އެކަޑަމީ އޮފް އެމެރިންތަކާމެދު، ޕޯސްޓް މޯޓަމް ރިޕޯޓްގައިވާ ނިންމު. ވެނުފެންނަކަމަށެ
 ފޮރެންސިކް ސައިންސަސްގެ ސީނިއަރ ފޮރެންސިކް ކޮންސަލްޓެންޓް ނިޒާމް ޕީރްވާނީ އާއި

އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް މެޑިކަލް ސައިންސަސްގެ ފޮރެންސިކް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ  އިންޑިއާއޯލް 
 ސަބަބު އެނގޭ ރުވިމަ، ގޮތުންފަންނީ ލަފާގައިވާ ދީފައިވާާޑޮގްރާ، . ޑީ.ހެޑް ޕްރޮފެސަރ ޓީ

މަރުވެފައި މޫދުގައި އޮއްވާ ފެނިފައިވާ ލަތްތަކުގައި، ޙާތް ހެއްކެއް ނެ ސާބިތުއެހެން 
ފުއްޕާމޭގައި ދޮންވެލި ހުރުމުން މަރުވި ސަބަބުކަމަށް އެކަށީގެންވަނީ ގެނބިގެން މީހެއްގެ 

ހެކިތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުން، އެހެންކަމުން މަތީގައި ބުނެވުނު . މަށް ބަޔާން ކޮށްފައިވެއެވެކަ
މަރުވެފައިވަނީ ެގނބިގެންކަމަށް ވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއްކަމުގައި މި  ޞަލާޙްޙުސައިން 

 . ތަޙްޤީޤަށް ފެނެއެވެ

  
ޢާއިލާއިން އެދުމުންވެސް އެކަމަށް ސަރުކާރުގެ  ނަމަވެސް ދެވަނަ ޕޯސްޓް މޯޓަމްއެއް ހެދުމަށް   13.1.7

ތުރު ދީފައި ނުވާތީ، މަރުވި ސަބަބު ކަށަވަރުކުރަން އިލުން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ އެއްބާރު
 .ސުވާލުތައް ކުރިމަތިވެއެވެ

 
 ޕޯސްޓް މޯޓަމް ރިޕޯޓުގެ ވަރަށް މުހިންމު ގެޞަލާޙްޙުސައިން ރީލަންކާގައި ހެދުނު ސް   13.1.8

ކީ މަރުވި ސަބަބު ދެނެގަތުމަށް ވަރަށް މުހިންމު އަ "ރިޕޯޓް ލޮޖީކޮޓޮކްސި" އްކަމަށްވާބަޔެ
 މިއަދާހަމައަށްވެސް މަށް ފަންނީ މާހިރުން ބުނާކަމާއި، އެހެންނަމަވެސް،ޓެއްކަރިޕޯ

ގެ މަރުގެ ޞަލާޙްޙުސައިން  ކަމާއި، އެހެންކަމުންލިބިފައި ނުވާ ރިޕޯޓް ލޮޖީކޮޓޮކްސި
، މަސްތުވާތަކެތީގެ ކުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ ގެނބުމަށް މެދުވެރި ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައިސަބަބުތަ

ނުވަތަ ނޫންތޯ  ފައިވޭތޯއެއްވެސް އަސަރެއް ކޮށް ސް މާއްދާއެއްގެ،ނުވަތަ އެނޫންވެ
  .ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ މިތަޙްޤީޤަށް، ދެނެގަތުމުގެ ފުރުޞަތު
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ތިބި މީހުންގެެ ތެެރެއިން މީހަކު ޖެހިތަން ގެ ގައިގާ، ފުލުހުންގެ ޑިއުޓީއަށް ޞަލާޙްޙުސައިން    13.1.9
ގެ ހައްޔަރުގައި ތިބި ތިން މީހުން ޓްޑިޕާޓްމަން ދުށް ކަމަށް އޭރު މާާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް

ދަޢުވާ ކުރުމަށް މި ތަޙްޤީޤަށް މާރާމާރީ ހިންގުމުގެ ކުށުގެ  ނާއާމެދުބަސްދީފައިވާތީ، ޭއހެކި
 .ފެނެއެވެ

 
ލުންދޭން އްނުވަތަ އަމިއްލަ ނަފްސަށް ގެ ހުރި ގޮތުން ހައްޔަރުގައިވާ މީހެއްގެ އަމަލުތައް  13.1.10

އި ބެހެއްޓެން ނެތް ގަޑިޕާޓްމަންޓް ކަސްޓޯޑިއަލް މާލޭ ހާހައްޔަރުގައިވާ މީ އުޅުމުން،
ނިންމުމެއް ނޫން ކަމަށާއި،  ޒިންމާދާރު ކަމަށްބުނެ ހައްޔަރުން ދޫކޮށްލަން ނިންމި ނިންމުމަކީ

އަދި އަމިއްލައަށް ދަންޖެހެން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ މީހެއް، ދަންޖެހެން މަސައްކަތްކުރި 
އަދި ދަންޖެހެން މަސައްކަތް ކުރިކަން ޙާލުގައި  ދުވަހު، އޭނާއާ ހަވާުލވާނޭ މީހެއް ނެތް

ނިންމުމެއް  ޒިންމާދާރު ދޫކޮށްލާފައިވާނަމަ، އެކަމަކީޢާއިލާއަށް އެންގުމަކާނުލާ އެމީހެއްގެ 
 .ތަޙްޤީަޤށް ފެނެއެވެމިށް ނޫންކަމަ

 
މާއްދާގައި ބަޔާން  ވަނަ 7 ގެ" ގަވާއިދު ލިބިގަތުމުގެ އިހޯދަ އެހީ ވަކީލެއްގެޤާނޫނީ "  13.1.11

 އެމީހަކާއި ކުރެވުނު ،ވުމުން ފުރިހަމަ ތަޙުޤީޤު މީހާގެ ތުހުމަތުގައިވާ ކުށެއްގެ" ށްފައިވަނީކޮ
 ފީއެއް ކަނޑައެޅޭ ،އެދިއްޖެނަމަ އެމީހަކު ،ކޮޕީއެއް ފުރިހަމަ އިންޓަވިއުއެއްގެ ހުރިހާ
 ކުރާތަޙުޤީޤު ،ޢައްޔަންކުރާފަރާތަކަށް އެމީހަކު ނުވަތަ އެމީހަކަށް ސީދާ ،ދެއްކުމުން އެމީހަކު
 ތަޙްޤީޤުގެ ގެޞަލާޙްއިން ޙުސަ ،ހެންނަމަވެސްކަމަށާއި، އެމިހެން ." ދޭންވާނެއެވެ ފަރާތުން
އިން ޙުސަ އެހެންކަމުން، ކަމާއި،ނުވާ ހަދާފައި ރެކޯޑިންގ އޯޑިއޯ މަރުޙަލާއެއްގައި އެއްވެސް
 ގެވަކީލެއް ނީޤާނޫ"، ކޮށްފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ތަޙްޤީޤުގެ ޞަލާޙް
 .ފާހަގަ ކުރަމެވެއެއްގޮތަށް ނޫންކަން  އާއި" ގަވާއިދު ލިބިގަތުމުގެ އިހޯދަ އެހީ

 
މާލެ ގެނެސްފައިވަނީ އިތުރަށް އޭނާގެ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤް ކުރަން ކަމާއި،  ޞަލާޙްއިން ޙުސަ  13.1.12

އިން ޙުސަށް، މާލެ ގެނައުމަށްފަހު އިތުރަށް ތަޙްޤީޤް ނުކޮ ޞަލާޙްއިން ޙުސަނަމަވެސް 
ތަޙްޤީޤް  ވެފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ނިންމާފައިވާތީ،މަފުރިހަތަޙްޤީޤް  ގެޞަލާޙް

އިން ޙުސަ، ކަކާ އެއްގޮތަށްކަމަށްބަލާ ހަރުދަނާ މިންގަނޑެއް ނުވަތަ އުޞޫލުތަފުރިހަމަވި
   .މަލު ކޮށްފައިވާކަމަކަށް ނުފެނެއެވެޢަ ހައްޔަރުކުރެވުނު މައްސަލައިގާ ޞަލާޙް
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  ހުށަހެޅުންތައްހުށަހެޅުންތައް  --1414
 

ގައި ބަންދުކުރެވޭ މީހުންނަށް އެމީހެއްގެ މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤު ފެށުމުގެ ކުރިން ޤާނޫނީ ޤީޤުޙްތަ 14.1
  ގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާކަން އެންގުން؛ކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމުވަ

 
ކުރުމާއި އެ ރެކޯޑް ކޯޑް އޯޑިއޯ ރެ ތަކުގެތަޙުޤީޤު ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރެވޭ މީހުންގެ 14.2

  ބެލެހެއްޓުން؛
 

އްކަތް ކުރާނަމަ ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރެވޭ މީހުން އަމިއްލަ ނަފްސަށް ގެއްލުންދޭން މަސަ 14.3
  އޮތުން؛ހަަމަޖެހިފައި ނިޒާމެއްއެކަށީގެންވާ  ބެލެހެއްޓޭނެ އެފަދަ މީހުން

 
މީހުން ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި  ންލެ ފިޔަވައި އެހެނިހެން ރަށްރަށުއެކިބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި މާ 14.4

ބަލަން ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލައެއް ނަމަ  ގައިބަންދުކުރުމަށްފަހު އެރަށެއްގައި ތަޙުޤީޤު ނިމި މާލޭ
  ؛އެމައްސަލައެއް އޮންނަ ދުވަހާއި ކައިރިކޮށް އެމީހަކު މާލެ ގެނެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން

 
ޤު ނިމުމަށް ފަހު ގެނެވޭ މީހުންގެ ތަޙުޤީ އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށްކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ތަޙުޤީޤަށް  14.5

  ރަށަކަށް ފޮނުވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައި އޮތުން؛ އެމީހަކު އަނބުރާ އެމީހަކު ހައްޔަރު ކުރެވުނު
 

ކުށުގެ  ،ދުގައިގަވާއި މި މާއި،އޮތުއެކުލަވާލެވިފައި  އްދެގަވާއިތަޙްޤީޤު ކުރުމުގެ ހަރުދަނާ  14.6
 ކީދައެ ގަވާއިބަޔާންވެފައި އޮތުން، އަދި  ތައްއުޞޫލު ލާމީހުން ދޫކޮށް ހައްޔަރުކުރާތުހުމަތުގައި 

  ؛ވުންކަށްދަގަވާއި ލިބެން އޮންނަފަސޭހައިން މުންނަށް އާން
 

ގައާއި އަދި ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރެވިފައި ތިބޭ މީހުން ޑިޕާޓްމަންޓް މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް 14.7
ތަކަކީ އަބަދުވެސް ރެކޯޑްކުރެވި ބައިތިއްބާފައި ތިބޭ އެހެނިހެން ތަންތަނުގައި ހަރުކުރެވިފައިވާ ކެމެރާ

 ރެކޯޑިންގ އެ އަދި ބޭނުންވެއްޖެ ކޮންމެ ހިނދެއްގައި. މޮނިޓަރ ކުރެވޭ އެއްޗެއް ކަމުގައިވުން
  އޮތުން؛ލިބޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި ޤާނޫނީގޮތުން ލިބެންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް 

 
ޓިފައިވާ މީހަކު މައްސަލަ ދަންނަވާ ކޮމިޓީ އަށް ނުގެންގޮސް ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ބެހެއް 14.8

ދޫކޮށްލާނަމަ، މައްސަލަ ދަންނަވާ ކޮމިޓީގެ އިތުރުން މީހުން ދޫކޮށްލުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވާ 
އެ ދޫކޮށްްލެވޭ މީހަކާއި އަދި އެމީހަކު ބަންދު ކުރެވުނު ސަބަބާއި އަދި ބަންދުކޮށްފައި ހުރި  ،މީހުން

އެމީހަކު  ހޭ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ލިބިގެންބެ ކަމާއިހުރުމުގައި މައްސަލައެއް ދިމާވެފައިވާނަމަ، އެ
  އަދި؛ ދޫކޮށްލުމަށް ނިންމުން
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 ހާދިސާތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މެޑިކޯ ލީގަލް ޓީމެއް އޮތުން އަދި މިބާވަތުގެއެޗްގައި މިފަދަ .އެމް.ޖީ.އައި 14.9
 .ންގޮތް ނޭނގޭ މަރާއި ގުޅިގެން ޕޯސްޓް މޯޓަމް ހެދޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖެހިފައި އޮތު

 
ކުރުމާއި، އެހެނިހެން އަނިޔާވެރި، ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލު ހިންގުމާއި އަނިޔާ 14.10

ކޮންވެންޝަން އެގެއިންސްޓް ޓޯޗަރ އެންޑް އަދަރ ކްރުއަލް، (އަދަބު ދިނުމާއި ދެކޮޅު މުޢާހަދާ 
ށްފައިވާ ފަދަ ދިވެހިރާއްޖެއިން ސޮއިކޮ) އިންހުމަން އޯ ޑީގްރޭޑިންގ ޓްރީޓްމަންޓް އޯ ޕަނިޝްމަންޓް

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކަށް ފުލުހުން އިތުރަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމާއި އެފަދަ މުޢާހަދާތަކަށް 
  .ފުރިހަމައަށް ޢަމަލުކުރުން
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  ޝުކުރުޝުކުރު    --1515
 

 މަރުވި ޙާދިސާ ތަޙްޤީޤްކޮށް، މިރިޕޯޓް ޞަލާޙްހިތަދޫ ނާޒުކީގޭ އަލްމަރުޙޫމް ޙުސައިން އައްޑުއަތޮޅު 
ތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތް ޞްއެކުލަވާލުމުގައި، ތަޙްޤީޤް ޓީމުގެ ބޭފުޅުން ވަރަށް ބުރަކޮށް، ވަރަށް އިޙްލާ
  .ކޮށްދެއްވާފައި ވާތީ، އެ ބޭފުޅުންނަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ

 
އިންދިރާ ގާނދީ  މި ތަޙްޤީޤަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގައި، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އާއި

ފެލޯ އެމެރިކަން އެކަޑަމީ އޮފް ފޮރެންސިކް ސަރވިސަސްއާއި  ކޭ ހޮސްޕިޓަލާއި.ޑީ.އި އޭމެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލާ
އަދި  ކިމްސް ހޮސްޕިޓަލާއި ގެ ޑޮކްޓަރުންނާއިއޯލް އިންޑިއާ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް މެޑިކަލް ސައިންސަސް

. ފައިވެއެވެދެއްވާއެއްބާރުލުން  ކަމާއިރަށް ފުރިހަމަ އެހީތެރިކޮމިޝަނަށް ވަފަންނީ މާހިރުން މި މިނޫންވެސް 
   .އެހެންކަމުން، މިއެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ
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ޖަދުވަލުތައް - 16  
 

 ވަނަ މާއްދާއާއި  20 ގެ)2006/6ޤާނޫނު ނަންބަރު ( ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު -1ަދުވަލު ޖ
  ވަނަ މާއްދާ 24

އެޗްގައި ބެއްލެވި ޑޮކްޓަރުން ތައްޔާރުކުރައްވާފައިވާ .އެމް.ޖީ.ގެ ހަށިގަނޑު އައިޞަލާޙް ޙުސައިން -2ޖަދުވަލު 
  މެޑިކޯ ލީގަލް ރިޕޯޓާއި ބްރޯޓް ޑެޑް ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީ

  ޕޯސްޓް މޯޓަމް ރިޕޯޓު ގެ ހަށިގަނޑުގެޞަލާޙްޙުސައިން ރީލަންކާގައި ހަދާފައިވާ ސް -3ޖަދުވަލު 
ކޭ .ޑީ.ގެ ސީޓީ ސްކޭންއާއި ގުޅޭގޮތުން އޭޞަލާޙް ޙުސައިންއެޗް އިން ދޫކޮށްފައިވާ .އެމް.ޖީ.އައި -4ޖަދުވަލު 

  ޒޭވިއަރ ވިލްފްރެޑް ދީފައިވާ ރިޕޯޓު. ހޮސްޕިޓަލުގެ ސީނިއަރ ކޮންސަލްޓެންޓް އިން ރޭޑިއޮލޮޖީ، ޑރ
ގެ ސީޓީ ސްކޭންއާއި ގުޅޭގޮތުން ޞަލާޙް ޙުސައިންށްފައިވާ އެޗް އިން ދޫކޮ.އެމް.ޖީ.އައި -5ޖަދުވަލު 

ގެ ސީނިއަރ )ކިމްސް ހޮސްޕިޓަލް( އިންޑިއާގެ ކެރަލާ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް މެޑިކަލް ސައެންސަސް
  މަދަވަން އުންނި ދީފައިވާ ރިޕޯޓު. ކޮންސަލްޓެންޓް ރޭޑިއޮލޮޖިސްޓް ޑރ

މެރިކާގެ ފެލޯ އެމެރިކަން އެކަޑެމީ އޮފް ފޮރެންސިކް ޕޯސްޓް މޯޓަމް ރިޕޯޓާއި ގުޅޭގޮތުން އެ -6ޖަދުވަލު 
  ނިޒާމް ޕީރްވާނީ ދީފައިވާ ރިޕޯޓު .ސައެންސަސްގެ ސީނިއަރ ފޮރެންސިކް ކޮންސަލްޓެންޓް ޑރ

ޕޯސްޓް މޯޓަމް ރިޕޯޓާއި ގުޅޭގޮތުން ނިއުދިއްލީގެ އޯލް އިންޑިއާ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް މެޑިކަލް  -7ޖަދުވަލު 
 ކް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އިސް ޕްރޮފެސަރ ޓީޑީ ޑޮގްރާ ދީފައިވާ ރިޕޯޓު ސައެންސަސްގެ ފޮރެންސި

ސޮއިކޮށް އިނގިލީގެ ނިޝާން ޖަހާފައިވާ،   ޞަލާޙް ޙުސައިންދުވަހު  2007އޭޕްރީލް  13 -8ޖަދުވަލު 
  "ތަކެތި ދޫކުރުމާއި ބެހޭ ލިޔުން/މައްސަލަތަކުގައި ގެނެވޭ ފައިސާ"މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ 

ސޮއިކޮށް އިނގިލީގެ ނިޝާން ޖަހާފައިވާ  ލާޙްއިން ޞަސަޙުދުވަހު  12އޭޕްރީލް  2007 -9ޖަދުވަލު 
  ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު ފޯމް"މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ 

ސޮއިކޮށް އިނގިލީގެ ނިޝާން ޖަހާފައިވާ   ޞަލާޙް ޙުސައިންދުވަހު  2007އޭޕްރީލް   2007  -10ޖަދުވަލު 
ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ބަންދުން މީހުން ދޫކޮށްލާއިރު ސޮއިކޮށް އިނގިލީގެ ނިޝާން ޖަހާ  މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލް

   ޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ލިޔުންމޯލް
 

 
 


