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ޖަދުވަލު 03

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ގައްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
ގައްދޫ،
ދިވެހިރާއްޖެ.
ބރުQ4C/MA/2021/10 :
ނަން ަ

ކޯޓު އަމުރު
ބންދުކުރުން
އަމުރުގެ ބާވަތްަ :
ރިފަރެންސް ނަންބަރުLC2021/08534 :

އަމުރަށް އެދުނު ފަރާތް :ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް

)(MF/190171
Q4C/MF/2021/10
▪ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު.
ފުރިހަމަ ނަން:

އުފަން ތާރީޚް/އުމުރު 31 ، 23/08/1989 :އަހަރު

ޢަލީ ޝަޒީނު

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް :ނޫރީގެ ގދ.ގައްދޫ
ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ނޫރީގެ ގދ.ގައްދޫ

ޕޓް ނަންބަރުA126746 :
ޕސް ޯ
އައި.ޑީ ކާޑުާ /



ޖިންސް:

ފިރިހެން

ޤައުމު:

ދިވެހިރާއްޖެ.

މައްސަލައިގެ ބާވަތް :މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކް ކުރުން.

މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މީހާ ބަންދުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށް އަމުރުކޮށްފީމެވެ.

ބަންދުގައި ބަހައްޓަންވީ މުއްދަތު:

 15ދުވަސް

ބަންދުކޮށްފައި ބަހައްޓަންވީ ތަން :ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއްގައި

ބަންދުގެ މުއްދަތު ފެށޭ ތާރީޚް:

11-08-2021

މުއްދަތު ފެށޭ ގަޑި13:18 :

ބަންދުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް:

26-08-2021

މުއްދަތު ހަމަވާ ގަޑި13:17 :

▪ ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް އަމުރުކުރި ސަބަބު:
ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތް ހައްޔަރުކުރެވިފައިވަނީ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތަށްކަން ފުލުހުންނާއި ،ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ވަކީލުގެ ބަހުންނާއި،
ހުސަހެޅިފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮންނާތީ ،ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ  59ވަނަ މާއްދާއާއި  60ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)ގެ  01ވަނަ
ނަންބަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެ ޤާނޫނުގެ  60ވަނަ މާއްދާގެ (ބ)ގެ ދަށުން.
•

ހެކީގެ ނިސްބަތް :ތުހްމަތުކުރެވޭ ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް.

•

ބަންދުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ޙާލަތް:
 -1މުޖުތަމައުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި.

•

ބަންދުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ޙާލަތް އޮތްކަމަށް ދެކޭ ސަބަބު:
ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅި ފޯމުގައި އެދިފައިވަނީ ،ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން
ބަންދުކުރުމަށް ކަމުގައިވާހިނދު ،މިނުކުތާ ދިރާސާކޮށް ބެލިއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ.
 .1މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއް ސީނުން ފެނިފައިވުމާއި ،އޭގެ ވަގުތީ ބަރުދަނުގައި 40ގ ހުރިކަން،
ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެން އޮވެއެވެ.

ތޅު ދެކުނުބުރީ ގައްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް ،އަމީރުއަޙްމަދު މަގު ފޯން 6840500 :ސެކްޝަން6840131 :
ހުވަދުއަ ޮ
އީމެއިލް އެޑްރެސްgdh.gadhdhoo@judiciary.gov.mv :
ގ 1
ޞަފުޙާ ެ 3

 .2މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއް ސީނުން ފެނިފައިވުމާއި ،އެތަކެތި އައިގޮތް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުން
ފުލުހުންނަށް ކިޔައިދިންކަމަށް ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.
 .3ސީނުން ފެނުނު މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއް އަޅާފައިހުރި ކޮތަޅާއި ،ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ދަބަހުން
ފެނުނު ކޮތަޅުގެ ބޭރުފުށުގެ މަންޒަރު އެއްގޮތަކަމަށް ފުލުހުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.
ޕޒިޓިވް ވާނެކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުން ފުލުހުންގެ ގާތުގައި ބުނެފައިވާކަމަށާއި،
 .4މަސްތުވަތަކެއްޗަށް މިހާރުވެސް ޮ
އެހެންނަމަވެސް އަދި މިހާތަނަށް ،ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ކުޑަކަމުދާތަކެތި ނަގައި ޓެސްޓް ކުރެވިފައިނުވާކަމަށް ފުލުހުން
ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ.
 .5ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތާއި ސުވާލުކޮށް މިހާތަނަށް އޭނާގެ ބަޔާނެއް ނެގިފައިނުވާކަމަށް ފުލުހުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.
 .6ފެނުނު

މަސްތުވާތަކެތީގެ

ވަގުތީ

ލިބިފައިވީނަމަވެސް،

ބަރުދަން

މިހާތަނަށް

އެތަކެތީގެ

ވަގުތީ

ނަތީޖާއެއް

ލިބިފައިނުވާކަމަށާއި ،އެފަދަ ނަތީޖާއެއް ހޯދުމުގެ ޤަބިލުކަން ފުލުހުންގެ ސްޓޭޝަންގައި ނެތްކަމަށް ފުލުހުންގެ ފަރާތުން
ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.
ޕސިޓިވް ވެފައިވާކަން އެނގެން ނޯންނާތީ ،ފެނުނު މަސްތުވަތަކެއްޗާއި
 .7ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތް މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ޮ
އޭނާއާއި ގުޅުމެއް ނެތްކަމަށާއި ،އަދި ވަގުތީ ނަތީޖާ ލިބިފައިނުވުމުން ،އެއީ ހަމަ މަސްތުވާތަކެތިކަން ކަށަވަރު
ނުވާކަމަށް ދިފާއީ ވަކީލު ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.
މިނުކުތާތަކަށް ބަލާއިރު ،މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން މީނާ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ފަޅުރަށުގައި ދަނޑުގޮވާން
ކުރާތަނުގައި ހަދާފައިވާ އިމާރާތުގެ ތެރެއިން ފެނިފައިވާ މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝަކުކުރެވޭ އެއްޗެހީގެ ވަގުތީ ބަރުދަނުގައި  40ގްރާމް
ހުރިކަމަށް،

ފުލުހުންގެ

ފަރާތުން

އަދި

ފާހަގަކޮށްފައިވާތީއާއި،

އައިގޮތް

އެތަކެތި

ތުހުމަތުކުރެވޭ

ފަރާތުން

ފުލުހުންނަށް

ކިޔައިދީފައިވާކަމަށް ،ފުލުހުން ބުނެފައިވާތީއާއި ،އަދި ސީނުން ފެނުނު ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ އަމިއްލަ ދަބަހުން
ފެނުނު ކޮތަޅުގެ ބޭރުފުށައި ،މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ތަކެތި އަޅާފައި ހުރި ކޮތަޅުގެ ބޭރުފުށް އެއްގޮތްވާކަމަށް ފުލުހުންގެ
ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާތީ ،މިއީ ތުހުމަތުކުރެވޭ ކޮންމެވެސް މިންވަރެއްގެ ހެކި ހުރުންކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ.
އަދި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތަކީ ،މިބާވަތުގެ ކުށުގެ ރެކޯޑް އޮންނަ ފަރާތެއްކަން ،ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެން
އޮންނާތީއާއި ،މައްސަލާގައި ސީނުން ފެނިފައިވާ މަސްތުވާތަކެތިކަމަސް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެހީގެ ވަގުތީ ބަރުދަނަކީ 40ގ
ކަމުގައިވުމުން  ،މިއީ ޖިނާއީ ބޮޑުކުށެއް ކަމުގައި ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ .އަދި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތާއި ފެނުނު ތަކެއްޗާއި ގުޅުވައިދިނުމުގެ
ގޮތުން ނުވަތަ އެކށީގެންވާ ހެކި ހުށަހެޅުމަށް ،ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތުގެ ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި ޓެސްޓްކުރުމުގެ ފުރުސަތާއި ،އެފަރާތުން
ކިޔައިދިން

ކިޔައިދިނުން

ބަޔާނަށް

ތިރިކުރުމުގެ

ފުރުސަތު

އޮވެމެ،

އެފަދަ

އެއްޗެއް

ހުށަހެޅިފައިނެތްކަން

ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް މައްސަލާގެ މިމަރުހަލާގައި ،ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތް ،ޝަރީޢަތްނިމެންދެން ބަންދުންކުރެވެން ނެތްނަމަވެސް ،މުޖުތަމަޢުގެ
ސަލާމަތަށްޓަކައި ބަންދުކޮށްފައި ބަހައްޓަންޖެހޭކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވުނުހިނދު ،ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތް މިއަދުން ފެށިގެން ( 15ފަނަރަ)
ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއްގައި ބަންދުކުރުމަށް އަމުރުކުރަމެވެ.



މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މީހާ ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް އަމުރުކޮށްފީމެވެ.
ދޫކޮށްލި ގަޑި:

ބަންދުން ދޫކޮށްލި ތާރީޚް:
 ޝަރުޠެއްނެތި

 ޝަރުޠުކުރުމަށްފަހު

ޕޓް  /ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަންޓް
ޕސް ޯ
ާ 

 ރަށުން ބޭރަށް ދިއުން

ހިފެހެެެއްޓިފައި

 ކަފާލަތު ދަށުން

މަނާކުރެވިފައި

▪ ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް އަމުރުކުރި ސަބަބު:

ތޅު ދެކުނުބުރީ ގައްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް ،އަމީރުއަޙްމަދު މަގު ފޯން 6840500 :ސެކްޝަން6840131 :
ހުވަދުއަ ޮ
އީމެއިލް އެޑްރެސްgdh.gadhdhoo@judiciary.gov.mv :
ގ 2
ޞަފުޙާ ެ 3

▪ އިތުރުބަޔާން :ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ މަޖިލިސް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވަނީ ،އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ
މެދުވެރިކޮށް ،އެފަރާތުގެ ވަކީލު ބައިވެރިވެގެންނެވެ.

މުޙައްމަދު ޝަނީޒު ޢަބްދުﷲ
ތާރީޚް2021-08-11 :

ގަޑި13:18 :

ގ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
ގއްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ެ
ގދަ .

ތޅު ދެކުނުބުރީ ގައްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް ،އަމީރުއަޙްމަދު މަގު ފޯން 6840500 :ސެކްޝަން6840131 :
ހުވަދުއަ ޮ
އީމެއިލް އެޑްރެސްgdh.gadhdhoo@judiciary.gov.mv :
ގ 3
ޞަފުޙާ ެ 3

