ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ08/D5C/2020 :

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ

`

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މާޅެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
މާޅެންދޫ ،
ދިވެހިރާއްޖެ
ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް
ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ8/D5C/2020 :
ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތް :ތަރިކަ
މައްސަލަ އައިގޮތް :ތަރިކައިގެ މައްސަލަތަކުގެ ދަޢުވާ

ހުށަހަޅާ ފޯމުން.
ނިމުނު ތާރީޚް 03 :އޮގަސްޓް 2021

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚް 01 :ޖޫން 2020
ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް:
ނަން(އާންމު ނަމާއިއެކު)

ދާއިމީ އެޑްރެސް

މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް

އުމުރު

ދ.ރ.ކ ނަންބަރ

ޙަސަން ޙުސައިން(ޙަސަން)

ގުލްފާމްގެ ނ.މާޅެންދޫ

ގުލްފާމްގެ ނ.މާޅެންދޫ

53

A079286

ވާރިސުން:
ނަން(އާންމު ނަމާއިއެކު)

ދާއިމީ އެޑްރެސް

މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް

އުމުރު

ދ.ރ.ކ ނަންބަރ

އަޙްމަދު ޙުސައިން

ލައިޓްކޯނަރ ނ.މާޅެންދޫ

ލައިޓްކޯނަރ ނ.މާޅެންދޫ

55

A201650

ޢާރިފާ ޙުސައިން

ކެތި ނ .މާޅެންދޫ

ގ.ރީތިމާގެއާގެ ކ.މާލެ

50

A201541

ޙަލީމާ ޙުސައިން

ގުލްފާމްގެ ނ .މާޅެންދޫ

ގުލްފާމްގެ ނ.މާޅެންދޫ

91

A201541

ދަޢުވާގެ ޚުލާޞާ:
މިމައްސަލައަކީ ނ.މާޅެންދޫ ގުލްފާމްގެ އަލްމަރްހޫމް ޙުސައިން ޢަލީ ނިޔާވެފައިވާތީ އޭނަ ނިޔާވިއިރު ތިބި ވާރިސުންގެ
ޝރީޢަތުގައިވާ ފަދައިން ހަމަޖައްސަވައިދެއްވާ ،އެވާރިސަކަށްވާ ބައި އެވާރިސަކަށް
ަ
މެދުގައި އޭނަގެ ތަރިކަ އިސްލާމީ
ލިބިދެއްވުން އެދި ފިރިހެން ދަރި ޙަސަން ޙުސައިން ހުށައެޅުމުން ބެލިމައްސަލައެކެވެ.
ނ.މާޅެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ،ހަކީމީހިނގުން ،04030 ،މާޅެންދޫ  ،ދިވެހިރާއްޖެ
އ ެމ ިއލްn.maalhendhoo@judiciary.gov.mv :
ފޯންީ ،6560564 :
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ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައް:
 -1ނ.މާޅެންދޫ ގުލްފާމްގެ އަލްމަރްހޫމް ޙުސައިން ޢަލީ ނިޔާވެފައިވާތީ އޭނަ ނިޔާވިއިރު ތިބި ވާރިސުންގެ މެދުގައި އޭނަގެ
ޝރީޢަތުގައިވާ ފަދައިން ހަމަޖައްސަވައިދެއްވާ ،އެވާރިސަކަށްވާ ބައި އެވާރިސަކަށް ލިބިދެއްވުން އެދި
ަ
ތަރިކަ އިސްލާމީ
ފިރިހެން ދަރި ޙަސަން ޙުސައިން ހުށައަޅާފައިވާކަން.
ޝރީޢަތުގެ
ަ
 .2މައްސަލަ ހުށަހަޅަމުން ނ.މާޅެންދޫ ގުލްފާމްގެ ޙަސަން ޙުސައިން (އައި ޑީ ކާޑް ނަންބަރ)A079286 :
މަޖިލީހުގައި ބުނެފާވަނީ ،އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާ މައްސަލައަކީ އަޅުގަނޑުގެ ބައްޕަ ނ.މާޅެންދޫ ގުލްފާމްގެ ޙުސައިން ޢަލީ
ނިޔާވެފައިވާތީ ބައްޕަ ނިޔާވިއިރު ބައްޕަގެ ތަރިކައިގައި ހުރި ތަކެތި ބައްޕަގެ ވާރިޘުންގެ މެދުގައި ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުން
އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއްކަމާއި ،ބައްޕަ ނިޔާވިއިރު ތަރިކައިގައި ހުރީ ނ.މާޅެންދޫ ގުލްފާމްގެ އެވެ ކިޔާ ގެއާއި އެގޯތީގައިވާ
ބަދިގެބައި ކަމާއި ،ބައްޕަ ނިޔާވިއިރު ވާރިޘުންގެ ގޮތުގައި ތިބީ އަޅުގަނޑު ޙަސަން ހުސައިން ގުލްފާމްގެ އާއި އަޙްމަދު
ޙުސައިން ލައިޓްކޯނަރ އާއި އާރިފާ ޙުސައިން ކެތި އަދި ބައްޕަ ނިޔާވިއިރު އިން އަނބި ޙަލީމާ ޙުސައިން ގުލްފާމްގެ އާއި
މިހަތަރު ވާރިސުންކަމާއި ،އިތުރު ވާރިސަކު ނެތްކަމާއި ،މަންމައެއް ބައްޕައެއް މާމައެއް މަންމަފަރާތު މާމައެއް އިއްދައިގައި
އިން އިތުރު އަންބެއްފަދަ އެއްވެސް މީހަކު ނެތް ކަމުގައި ޙަސަން ޙުސައިން ބުނާކަން.
 .3ބައްޕަގެ ތަރިކައިގައި ހިމެނޭތަކެތި ބައިކުރާއިރު އެކުއްޖަކަށް ބިމުންލިބޭ ބައެއްގައި ހުރި ތަކެތި އެއީ އެކުއްޖެއްގެ ނުވަތަ
ޝކުވާއެއް ނެތްކަމަށާއި ،އެމީހަކަށް އެބައި ދޫކޮށްލީކަމާއި ،ބައްޕަ ނިޔާވިއިރު
ަ
އެވާރިޘެއްގެ އެއްޗެއްކަމާއި ،އެއްވެސް
ބައްޕަގެ ނަމުގައި ހުޅުވިފައިވާ ބޭންކް އެކައުންޓެއް ނެތްކަމާއި ،އަދި ޖަމާކުރެވިފައިވާ ފައިސާއެއް ނެތްކަމާއި ،ބައްޕަގެ
ނަމުގައި ގަނެވިފައިވާ ކުންފުންޏެއްގެ ހިއްސާއެއް ނެތުމާއި އެކު ބައްޕަގެ މައްޗަށް ސާބިތު ދަރަންޏެއްވެސް ނެތްކަމަށާއި،
އަދި ގުލްފާމްގެއަކީ ރަހުނު ކުރެވިފައިވާ ގެއެއްވެސް ނޫންކަމާއި ،ބައްޕަގެ ތަރިކައާއި ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ހެކިންގެ
ގޮތުގައި މިރަށު ސުވާސާގެ މޫސާ އަޙްމަދު އާއި ބީޗްސައިޑް މުޙައްމަދު ޢަލީ ހުށަހަޅާ ކަމުގައި ޙަސަން ޙުސައިން ބުނާކަން.
ޝރީޢަތުގައި ބަޔާންދެމުން
ޝރީޢަތައް ޙާޒިރުކުރުމުން ަ
 .4މަރްޙޫމް ޙުސައިން ޢަލީގެ ވާރިސުން ކުރެ ނިޔާވިއިރު އިން އަނބި ަ
ބުނެފައިވަނީ ،އަޅުގަނޑުގެ ފިރި ނ.މާޅެންދޫ ގުލްފާމްގެ ޙުސައިން ޙަސަން ނިޔާވެފައިވުމުން ފިރިމީހާގެ ތަރިކަ
ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުން އެދި ފިރިހެން ދަރި ޙަސަން ހުސައިން ހުށަހަޅާފައިވާ ފަދައިން އެތަރިކަ ހަމަޖެއްސުމާއިމެދު އެއްވެސް
އިއުތިރާޒެއްނުކުރާ ކަމަށާއި ،ފިރިމީހާގެ ތަރިކައިގައި ހުރި ތަކެއްޗާއި ވާރިސުންގެ ގޮތުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ޙަސަން ހުސައިން

ނ.މާޅެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ،ހަކީމީހިނގުން ،04030 ،މާޅެންދޫ  ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން ،6560564 :އީމެއިލްn.maalhendhoo@judiciary.gov.mv :
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ހުށަހަޅާފައި އެވަނީކަމަށާއި ،އަޅުގަނޑަކީ ގައިބާރު ދެރަވެ އެކަނިހާލަށް އުޅެވޭފަދަ މީހަކަށް ނުވާތީ ދަރިން ތިބީ އަޅުގަނޑު
ޤވާ އެއްޗެއް އެކުދިންނަށް ހަދިޔާކުރާ ކަމުގައި ބުނާކަން.
ބަލަންކަމަށް ވާނަމަ އަޅުގަނޑަށް މިތަރިކައިން ޙައް ު
ޝރީޢަތުގައި
ަ
ޝރީޢަތައް ޙާޒިރުކުރުމުން
ަ
 .5މަރްޙޫމް ޙުސައިން ޢަލީގެ ވާރިސުން ކުރެ ފިރިހެން ދަރި އަޙްމަދު ޙުސައިން
ބަޔާންދެމުން ބުނެފައިވަނީ ،އަޅުގަނޑުގެ ބައްޕަ ނ.މާޅެންދޫ ގުލްފާމްގެ ޙުސައިން ޢަލީ ނިޔާވެފައިވާތީ ބައްޕަ ނިޔާވިއިރު
ޤވާ
ބައްޕަގެ ތަރިކައިގައި ހުރި ތަކެތި ބައްޕަގެ ވާރިޘުންގެ މެދުގައި ހަމަޖެއްސުމަށް ބޭނުންވާކަމާއި އަދި އެތަރިކައިން ޙައް ު
ރ ަކ ިއ ަގ ިއ ު
ރ ަ
ޔ ިވ ިއ ު
ްނ ާ
މިންވަރެއް އޭގެޒާތުން އަޅުގަނޑު ބޭނުންވާކަމަށާއިަ ،
ރްނ.މާޅެންދޫ ގުލްފާމްގެ އެވެ ކިޔާ
ްހ ީ
ްތ ި
ބއ ަޕ ި
ގެއާއި އެގޯތީގައިވާ ބަދިގެބައިކަމާއި ،ބައްޕަ ނިޔާވިއިރު ވާރިޘުންގެ ގޮތުގައި ތިބީ އަޅުގަނޑު އަޙްމަދު ޙުސައިން ލައިޓްކޯނަރ
އާއި ޙަސަން ޙުސައިން ގުލްފާމްގެ އާއި އާރިފާ ޙުސައިން ކެތި އަދި ބައްޕަ ނިޔާވިއިރު އިން އަނބި ޙަލީމާ ޙުސައިން
ގުލްފާމްގެ އާއި މިހަތަރު ވާރިސުންކަމާއި ،ބައްޕަގެ ތަރިކައިގައި ހިމެނޭތަކެތި ބައިކުރާއިރު އެކުއްޖަކަށް ބިމުންލިބޭ ބައެއްގައި
ހުރި ތަކެތި އެއީ އެކުއްޖެއްގެ ނުވަތަ އެވާރިޘެއްގެ އެއްޗެއްކަމާއި ،ބައްޕަ ނިޔާވިއިރު ބައްޕަގެ ނަމުގައި ހުޅުވިފައިވާ ބޭންކް
އެކައުންޓެއް އަދި ބައްޕަގެ ނަމުގައި ގަނެވިފައިވާ ކުންފުންޏެއްގެ ހިއްސާއެއް ނެތުމާއި އެކު ބައްޕަގެ މައްޗަށް ސާބިތު
ދަރަންޏެއްވެސް ނެތްކަމާއި ،އަދި ގުލްފާމްގެއަކީ ރަހުނު ކުރެވިފައިވާ ގެއެއްވެސް ނޫންކަމާއި ،މިތަރިކައިން އެކުއްޖަކަށް
ލިބޭބައެއް އެކުއްޖަކަށްވާގޮތަށް ބަހަން ބޭނުންކަމަށް ޙަސަން ޙުސައިން ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ ބައްޕަގެ
ތަރިކަބެހުމުގައި ޢިމާރާތް ހުރިބައި ކޮއްކޮ ޙަސަން ޙުސައިން އަށް ލިބޭގޮތަށް ބަހައި ދެއްވުމަށްކަމާއި ،ސަބަބަކީ ޙަސަން
ޙުސައިން މިހާރުވެސް ދިރިއުޅެމުންދަނީ އެގޭގައިކަމަށްވާތީ ކަމުގައި ބުނާކަން.
ޝރީޢަތައް ޙާޒިރުކުރުމުން
ަ
 .6މަރްޙޫމް ޙުސައިން ޢަލީގެ ވާރިސުން ކުރެ އަންހެންދަރި ޢާރިފާ ޙުސައިން ފެމިލީ ކޯޓްގެ
ޤވާބައި
ޝރީޢަތުގައި ބަޔާންދެމުން ބުނެފައިވަނީ ،ބައްޕަ ޙުސައިން ޢަލީ ނިޔާވެފައިވާކަމަށާއި ،ބައްޕަގެ ތަރިކައިން ޙައް ު
ަ
ޤބޫލުކުރާ ކަމަށާއި،
ޝކުރުވެރިކަމާއިއެކު ަ
ު
ބޭނުންކަމަށާއި ،އަދި އެހެން ވާރިޘަކަށް ލިބޭބައި ހަދިޔާ ކުރާނަމަ އެހަދިޔާއެއް
ބައްޕަގެ ވާރިޘުންނާއި ތަރިކަ މުދަލާއި ބެހޭގޮތުން އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ބޭބެ ޙަސަން ޙުސައިން ބުނެފައިވަނީ ރަނގަޅަށްކަމަށާއި،
ބައްޕަގެ ތަރިކަމުދަލުގެ ގޮތުގައި ހުރި ގުލްފާމްގެއާއި ގޯތި ބަހަން އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ އުނިއިތުރު ހަމަޖެއްސުމަކާއި ނުލައި
ހުރިހާ ވާރިޘުންނަށް ހަމަހަމައަށް ވާގޮތަށްކަމާއި ،މިގޮތައް ހަމަޖައްސާއިރު އަޅުގަނޑުގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ބޭބެ ނ.މާޅެންދޫ
ގުލްފާމްގެ ޙަސަން ޙުސައިން އަށް މިގޯތީގައި ހުރި އިމާރާތް ލިބޭނެގޮތަށް ބިން ޢައްޔަނުކުރުމަށް އެދޭކަމަށާއި ،އެއީ
އެއިމާރާތަކީ ބޭބެގެ މަސައްކަތުން ކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތަކަށްވާތީ ކަމުގައި ބުނެފައިވާކަން.

ނ.މާޅެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ،ހަކީމީހިނގުން ،04030 ،މާޅެންދޫ  ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން ،6560564 :އީމެއިލްn.maalhendhoo@judiciary.gov.mv :

ޞަފްޙާ  9ގެ 3

ޤއްކަމާއި ،އަދި ބަންޑާރަ ބިމަކީ ތަރިކާގައި ހިމެނޭ
ޟރުފަރާތް ކަމަށްވާ ދައުލަތުގެ ޙައް ެ
 .7ބަންޑާރަ ބިމަކީ ބިމުގެ ނާ ި
ޤނޫނީ ހަމަތަކުގެމަތީން ލިބިދެވޭ އެއްޗެއްކަން އެނގޭކަމާއި ،ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި އެކި
ނުއުފުލޭމުދާ އޭގެ ޒާތުން ލިބޭ ބަޔަކަށް ާ
ފަރާތްތަކާއި ޙަވާލު ކުރެވޭ ބަންޑާރަގޯތީގެ ބިމަކީ އެ ބިން ޙަވާލުކުރެވޭ ފަރާތުގެ މިލްކަކަށް ނުވާއިރު އަދި އެފަދަ ބިން
ބިމަކީ

ދައުލަތުގެ މިލްކިއްޔާތުގައި ހިމެނޭ ތަކެއްޗަށްވާއިރު ދައުލަތުގެ މިލްކިއްޔާތުގައި ހިމެނޭ ބަންޑާރަ ބިމެއް ބިން

ޞލުން ބަންޑާރަބިން
ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތް ނިޔާވިއިރު އޭނާ ދޫކޮށްފައިވާ ތަރިކަ މުދަލެއްގެ ގޮތުގައިބަލައި ތަރިކަ މުދާ ބަހާ އު ޫ
ޞލުތަކާއި އެއްގޮތްކަމެއް ނޫންކަމާއި ،ބަންޑާރަ
ޤނޫނީ އު ޫ
ބެހުމަކީ މިބާވަތުގެ މައްސަލަ ތަކުގައި ޢަމަލު ކުރަމުން އަންނަ ާ
ޞލުން
ގޯތީގައިވާ ނުއުފުލޭ މުދާ ތަރިކައިން ލިބިގެން ބަންޑާރަ ގޯތީގެ ބިމުން ލިބޭ ބެހެނިވެރިންގެ މެދުގައި ހަމަހަމަވާ އު ޫ
ޞލުކަން
ބިން ބެހުމަކީ ނުއުފުލޭ މުދާ ތަރިކައިން ލިބިގެން ބަންޑާރަ ގޯތީގެ ބިމުންލިބުމުގައި ޢަމަލު ކުރަމުންއަންނަ އު ޫ
އެނގެން އޮންނަކަން.
ޤނޫނު) ގެ  15ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު ،ގޯއްޗެއް ދޫކުރެވިފައިވާ
ޤނޫނު ނަންބަރ( 1/2002 :ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ާ
ާ .8
މީހަކު މަރުވެއްޖެނަމަ އެމީހާއަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ގޯތީގެ ބިން ވާރިސުންގެ މެދުގައި ބައިކުރުމުގައި ،ވާރިސުންގެ ތެރެއިން
ޞލަށްފެތޭ
ޞ ކުރުމެއްނެތި ،އެމާއްދާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އު ޫ
ވަކިބަޔަކު އިސްތިސްނާ ކުރުމެއްނެތި އަދި ވަކި ބަޔަކު ޚާއް ަ
ޤ ގޮތެއްގައި މަރުވިމީހާގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ބަންޑާރަ ބިމުން ލިބުމުގެ
ހުރިހާ ވާރިސުންނަށްވެސް މުޠުލަ ު
ޞން ލިބިދީފައިވާކަން ސާފުކޮށް އެނގެން އޮންނަކަމާއި ،މީހަކު ނިޔާވިއިރު ދޫކޮށްފައިވާ
ޞރީޙަ ނައް ު
ަ
ޤ އެމާއްދާގެ
ޙައް ު
ޤތައްކަމާއި ،އެގޮތުން ބަންޑާރަ ބިމަކީ އެބިން ދޫކުރެވިފައިވާ މީހާގެ
ތަރިކާގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އެމީހާގެ މުދަލާއި ،ޙައް ު
ޤތަކެއް ބިން ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތައް
ޟރު ފަރާތުން އެބިމާގުޅޭ ޙައް ު
މުދަލެއްގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ އެހެނަސް ބިމުގެ ނާ ި
ޤ
ޤލުވާ އެއްޗެއްކަމުން ،އެ ޙައް ު
ޤއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވިގެން ވާރިސުންނަށް ނަ ު
ދީފައިވާތީ ،މަރުޙޫމަށް ލިބިފައިވާ ޙައް ެ
ޞލާއެއްގޮތަށް ނޫންކަމާއި،
ޝރީޢަތުގައި ތަރިކަ މުދާ ބެހުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އު ޫ
ަ
ޤލުވާނީ އިސްލާމީ
ވާރިސުންނަށް ނަ ު
ޤލުވާނީ ކަނޑައެޅިފައިވާގޮތުގެ މަތީންކަން
ޤ ވާރިސުންނަށް ނަ ު
ޤކަށްވާތީ އެޙައް ު
ޤނޫނީގޮތުން ލިބިފައިވާ ޙައް ަ
ޤކީ ާ
އެޙައް ަ
ފާހަގަކުރަން.
ޤނޫނު) ގެ  15ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު ،އެމާއްދާގައި ބަންޑާރަ
ޤނޫނު ނަންބަރ( 1/2002 :ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ާ
ާ .9
ޞލު ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،
ގޯއްޗެއް ދޫކުރެވިފައިވާ މީހަކު މަރުވެއްޖެނަމަ އެ ގޯއްޗާމެދު ޢަމަލު ކުރެވޭނެ ގޮތާއި އު ޫ

ނ.މާޅެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ،ހަކީމީހިނގުން ،04030 ،މާޅެންދޫ  ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން ،6560564 :އީމެއިލްn.maalhendhoo@judiciary.gov.mv :

ޞަފްޙާ  9ގެ 4

އެގޮތުން އެ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަންޑާރަ ގޯއްޗެއް ދޫކުރެވިފައިވާ މީހަކު މަރުވެއްޖެނަމަ އެ ގޯއްޗެއްގައިވާ
ޞލުން ލިބޭ ބައެއްގެ މެދުގައި ،އެ ގޯއްޗެއް ވަކި ގޯތި ތަކަކަށް ބައިކޮށް
ޢިމާރާތާއި ނޫފުލޭ މުދާ ،ތަރިކައިގެ އު ު
ވަކިކޮށްދެވިދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއި،
އަދި އެ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަންޑާރަ ގޯއްޗެއް ދޫކުރެވިފައިވާ މީހަކު މަރުވެއްޖެނަމަ އެ ގޯއްޗެއްގައިވާ ޢިމާރާތާއި ނޫފުލޭ
ޞލުން ލިބޭ އެންމެންގެ ނަމުގައި އެބަޔަކު އެދޭނަމަ އެ ގޯއްޗެއް ރަޖިސްޓްރީކޮށް ،އެއްމެދު ރަޖިސްޓްރީ
މުދާ ،ތަރިކައިގެ އު ު
ހަދައިދޭންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވާކަން.
ޝރާތްކުރެވުނު ދެ އަކުރަށް
ޤނޫނު) ގެ  15ވަނަ މާއްދާގެ އި ާ
ޤނޫނު ނަންބަރ( 1/2002 :ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ާ
ާ .10
ނަޒަރުކުރާއިރު ،ބަންޑާރަ ގޯއްޗެއް ދޫކުރެވިފައިވާ މީހަކު މަރުވެއްޖެނަމަ އެ ގޯއްޗެއްގައިވާ ޢިމާރާތާއި ނޫފުލޭ މުދާހުރި ބިން
ވާރިސުންގެ މެދުގައި ބައިކުރުމުގައި ،ވާރިސުންގެ ތެރެއިން ވަކިބަޔަކަށް ބިމުން ލިބިދިނުމަށް ކަނޑައަޅާ ބަޔާންކުރުމެއްނެތި
ޤނޫނުގެ
ޝރާތް ކުރެވުނު ާ
ޤ އި ާ
ޤ ގޮތެއްގައި ތަރިކައިގައި ހިމެނޭ ބިމުން ލިބުމުގެ ޙައް ު
ހުރިހާ ވާރިސުންނަށްވެސް މުޠުލަ ު
ޞރީޙަ އިބާރާތުން ލިބިދީފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަން.
ަ
 15ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގެ
 .11ނ.މާޅެންދޫ ގުލްފާމްގެ އެވެ ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހާ ޢިމާރާތްތަކާއެކު ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދެއްވާފައިވަނީ
ނ.މާޅެންދޫ ގުލްފާމްގެ މަރުހޫމް ޙުސައިން ޢަލީ ކަން ނ.މާޅެންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަންބަރ(IGR)287/2019/03 :
ގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީން އެނގޭއިރު މިގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ މިންތަކަކީ އުތުރު ފަރާތުގައި ” 51’.8ދެކުނު
ފަރާތުގައި ” 51’.9އިރުމަތިފަރާތުގައި ” 102’.8އަދި ހުޅަނގު ފަރާތުގައި ” 102’.11ފޫޓް ،ޖުމްލަްް5319.22
އަކަފޫޓުކަން ނ.މާޅެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރ )2020/06/25(287 /D05C/2020/5 :ސިޓީ އިންނާއި
އެސިޓީ އާއިއެކު ފޮނުއްވާފައިވާ ގުލްފާމްގެ ޗާޓުން އެނގެން އޮންނަކަން.
ޝރީޢަތަށް ހުށައެޅުމާ ގުޅިގެން ނ.މާޅެންދޫ ގުލްފާމްގެއެވެ ކިޔާ ގޯތީގައިވާ އެންމެހާ ޢިމާރާތްތަކާ
ަ
 .12މިމައްސަލަ
ވަޅުފަދަ ތަންތަނާ ތަކެއްޗާމެދު ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތެއް ވޭތޯ ބައްލަވައިދެއްވުން އެދި މިކޯޓް ގެނަމްބަރ:

D5C-

 )04/06/2020( A/2020/37ގެ މެސެޖުން ސިވިލް ކޯޓުގައިދެންނެވުމުން އެކޯޓުގެ ނަމްބަރ144-F(U)/2020/851:
( )2020/07/08ގެއިއުލާނުން ނ.މާޅެންދޫ ގުލްފާމްގެ އަލްމަރްހޫމް ޙުސައިން ޢަލީގެ ތަރިކައިގައި ހިމެނޭ ތަންތަނާ

ނ.މާޅެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ،ހަކީމީހިނގުން ،04030 ،މާޅެންދޫ  ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން ،6560564 :އީމެއިލްn.maalhendhoo@judiciary.gov.mv :
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ތަކެއްޗާމެދު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއްވާނަމަ  07ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިޔުމަކުން އެކަން އެންގެވުމަށް ކުރި އިޢުލާނަށް އެއްވެސް
ޝކުވާއެއް ދަޢުވާއެއް ހުށައަޅަފައި ނުވާކަމާ،
ަ
ފަރާތަކުން އިޖާބަދީ
 .13މިތަރިކައިގައި ވާރިސުންގެ މެދުގައި ހަމަޖައްސަވައި ދިނުމަށް ހުށައަޅާފައިވާ ތަންތަނާ ތަކެއްޗަކީ ޙުސައިން ޢަލީގެ
ތަރިކައިގައި ހިމެނޭ ތަންތަނާ ތަކެތިކަމާއި ވާރިޘުންނަކީ ޙަސަން ޙުސައިން ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތައްކަން ދަންނަކަމަށް
ޝރީޢަތަށް ޙާޒިރުކުރި ދެހެކިން ކަމަށްވާ މިރަށު ސުވާސާގެ މޫސާ އަޙްމަދު އާއި ބީޗްސައިޑް މުޙައްމަދު ޢަލީ އާއި
ަ
ދެމީހުންގެ ހެކިބަހުން ސާބިތުވާކަން.
 .14ނ.މާޅެންދޫ ގުލްފާމްގެ އަލްމަރްހޫމް ޙުސައިން ޢަލީ އަކީ ނިޔާވެފައިވާ މީހެއްތޯ ބައްލަވައިދެއްވުން އެދި މިކޯޓުގެ
ނަންބަރ D5C-A/287/2020/5:ގެ ސިޓީއިން އެއިދާރާގައި ދެންނެވުމުން ،ނ.މާޅެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ
ނަންބަރ287-AM/D05C/2020/8:ގެ ސިޓީގައި" ،ނ.މާޅެންދޫ ގުލްފާމްގެ އަލްމަރްޙޫމް ޙުސައިން ޢަލީ 19.08.2005
ގައި ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ ".މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި ،ޙުސައިން ޢަލީ ނިޔާވެފައިވާކަމަށް ނ.މާޅެންދޫ ގުލްފާމްގެ
ޙަސަން ޙުސައިން ބުނެފައިވީ ހިނދު ،އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ވާހަކަތަކަކީ ރަނގަޅު ވާހަކަތަކެއްކަމުގައި މިތަރިކައިގެ
ޟރުކުރެވުނު ދެހެކިންގެ ބަހުން ސާބިތުވާކަން.
ވާތިޘުންނާއި ހެކިންގެ ގޮތުގައި ހާ ި
 .15ނ.މާޅެންދޫ ގުލްފާމްގެ އަލްމަރްހޫމް ޙުސައިން ޢަލީގެ އިތުރު ވާރިސަކު ހުރިތޯ ބެލުމަށް އިޢުލާނު ކޮއްދިނުން އެދި
މިކޯޓު ނަމްބަރ )04.06.2020( D5C-A/2020/38:ގެ މެސެޖުން ސިވިލް ކޯޓުގައި ދެންނެވުމުން އެކޯޓުގެ
ނަމްބަރ )15/06/2020( 144-F(U)/2020/273:ގެ އިޢުލާނުން މަރްހޫމް ޙުސައިން ޢަލީގެ އިތުރު ވާރިސަކު ހުރިނަމަ
ޢާއިލީގޮތުން ހުރި ގާތްކަން ބަޔާންކޮއް  10ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިއުމަކުން އެކަން މިކޯޓަށް އެންގެވުމަށް ކުރި އިޢުލާނުގެ
ޝކުވާއެއް ދަޢުވާއެއް ހުށައަޅާފައި ނުވާކަން.
މުއްދަތު ހަމަވި އިރުވެސް އަދި މިހާތަނަށްވެސް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ަ
 .16މަރްޙޫމްގެ ޙުސައިން ޢަލީގެ މައްޗަށް ސާބިތު ދަރަންޏެއް އޮތްތޯ ބެލުމަށްޓަކައި މިކޯޓުގެ ނަމްބަރD5C-A/2020/36 :
މެސެޖުން

ސިވިލް

()04/06/2020

ގެ

)2020/12/21(F(U)/2020/2144

މެސެޖުން

ކޯޓުގައި
މަރްހޫމް

ދެންނެވުމުން
ޙުސައިން

ޢަލީގެ

އެކޯޓުގެ
އެފަދަ

ނަމްބަރ:
ދަރަންޏެއް

144ނެތްކަމުގައި

އަންގަވާފައިވާއިރު ،މަރްޙޫމްގެ ޙުސައިން ޢަލީގެ މައްޗަށް ސާބިތު ދަރަންޏެއް އޮތްކަން އެނގިފާއިނުވާކަމުގައި މިތަރިކައިގެ
ޟރުކުރެވުނު ދެހެކިންބުނާކަން.
ވާރިޘުންނާއި ހެކިންގެ ގޮތުގައި ހާ ި

ނ.މާޅެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ،ހަކީމީހިނގުން ،04030 ،މާޅެންދޫ  ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން ،6560564 :އީމެއިލްn.maalhendhoo@judiciary.gov.mv :
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 .17ނ.މާޅެންދޫ ގުލްފާމްގެއަކީ ނ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ރަހުނު ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ތަނެއްތޯ ބެލުމަށްޓަކައި
މިކޯޓުގެ ނަމްބަރ)04/06/2020( D5C-A/2020/39:ގެ މެސެޖުން ނ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެއިދާރާގައި ދެންނެވުމުން
އެއިދާރާގެ ނަމްބަރ )09/06/2020( (MSG)228-LD/D05C/2020/02:ގެމެސެޖުން ގުލްފާމްގެއަކީ އެއިދާރާގައި
ރަހުނު ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިނުވާ ތަނެއްކަމުގައި އަންގަވާފައިވުން.
 .18މަރްހޫމް ޙުސައިން ޢަލީގެ ތަރިކާގައި ހުރި ނ.މާޅެންދޫ ގުލްފާމްގެ އެވެކިޔާ ގޯތީގައިވާ ޢިމާރާތްތަކާއި ތަންތަނާއި ތަކެތި
(ތަރިކަ މުދާ) ބެހެވިގެންދަނީ އިސްވެދެންނެވުނު ހުވަފަތް އަނބި މީހާއާއި ފ.ދެދަރިންނާއި އ.ދަރީގެ މެދުގައިކަމާއި،
ޟ
ވާރިސުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ނ.މާޅެންދޫ ގުލްފާމްގެ ޙަލީމާ ޙުސައިން އަކީ މަރްހޫމް ޙުސައިން ޢަލީގެ ތަރިކައިން ފަރު ު
ޤރުއާނުގެ އައްނިސާ ސޫރަތުގެ  12ވަނަ އާޔަތުން އެނގެން އޮންނަކަމާއި ،މިގޮތުން
ބައި ލިބޭ ވާރިޘެއްކަން ކީރިތި ު
ޞން އިސްވެ
ޤރުއާނުގެ ނައް ު
ނިޔާވިމީހާގެ ދަރިން ތިބެއްޖެނަމަ އަނބިމީހާއަށް ލިބިގެންދާނީ މުދަލުގެ  1/8ބައިކަން ކީރިތި ު
ދެންނެވުނު އައްނިސާ ސޫރަތުގެ  12ވަނަ އާޔަތުން ކަނޑައެޅި ބަޔާންވެ ސާބިތުވާކަމާއި ،ޙަލީމާ ޙުސައިން އަކީ މަރްހޫމް
ޟރުވި ދެހެކީންގެ ހެކިބަހުން
ޝރީޢަތަށް ހާ ި
ަ
ޙުސައިން ޢަލީ ނިޔާވިއިރު އިން އަނބިމީހާކަން ވާރިޘުންގެ ބަހުންނާއި
ޞބަތްތެރީންކަމާއި
އެނގޭކަމާ ހަމަމިފަދައިން ދެންތިތިބީ  2ފ.ދަރިންނާއި އ.ދަރިއެއްކަމާއި މިހެންވެ މިމީހުންނަކީ ޢަ ަ
ޟ ބައިތައް ނެގުމަށްފަހު ބާކީ
ޝރީޢަތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވަނީ ފަރު ު
މިމީހުންނަށް ތަރިކައިން ބައިދިނުމުގައި އިސްލާމީ ަ
އެއްޗެއް ވާނަމަ އެބައި ދިނުންކަމާއި މިގޮތުން ދަރީން ތިބުމުން އަބި މީހާގެ ބައި ކަމުގައިވާ  1/8ނެގުމަށްފަހު ބާކީއޮންނަނީ
ޤރްއާނުގެ އައްނިސާއު
ޞލުންކަންވެސް ކީރިތި ު
 7/8ކަމާ މި 7/8ބެހެނީ ފ.ދަރިއަކަށް  2ބައި އ.ދަރިއަކަށް  1ބައިގެ އު ޫ
ސޫރަތުގައި ބަޔާންވެފައިވުމުން މި 7/8ބައި މިދެދަރީންގެ މެދުގައި ފ.ދަރިއަށް  2ބައި އ.ދަރިއަށް  1ބައިދީގެން ތަރިކައިގެ
ޤވެގެންވާކަމާ މިގޮތުން މިމުދާ ޢިސްލާމީ
ޞލުން ބެހުމުން އ.ދަރިއަށް  7/24ބައި ފ.ދަރިއަށް  14/24ހައް ު
އު ޫ
ޝރީޢަތުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ދެ ދަރީންނަށާއި އަބިމީހާގެ މެދުގައި ބަހާ ހިސާބު އެއްޖިންސަކަށް ގެނައުމުން އަނބިމީހާއަށް
ަ
ޤވާކަން އެގޭކަން.
3/24ބައި އ.ދަރިއަށް  7/24ބައި ފ.ދަރިއަށް  14/24ބައި ހައް ު
ޙުކުމް:
ޝރީޢަތަށް ސާބިތުވާ ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް ވިސްނުމަށް ފަހު ނ.މާޅެންދޫ
ދެންފަހެ އިސްވެ ބަޔާންވެ ދިޔަ ވާހަކަތާކާ ަ
ގުލްފާމްގެ ޙުސައިން ޢަލީ ނިޔާވެފައިވާތީ އެމަރްޙޫމްގެ ތަރިކަ ބައްސަވައި ދެއްވުން އެދި ވާރިސުންކުރެ ފިރިހެން ދަރި
ޙަސަން ޙުސައިންގެ ފަރާތުން ކޯޓަށް ހުށައެޅިއިރު އެމަރްޙޫމް ގެ ތިބި ވާރިސުންނަކީ ފ.ދަރި ޙަސަން ޙުސައިން އާއި އަޙްމަދު
ނ.މާޅެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ،ހަކީމީހިނގުން ،04030 ،މާޅެންދޫ  ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން ،6560564 :އީމެއިލްn.maalhendhoo@judiciary.gov.mv :
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ޙުސައިން އާއި އ.ދަރި ޢާރިފާ ޙުސައިން އާއި ،ނިޔާވިއިރު އިން އަނބި ނ.މާޅެންދޫ ގުލްފާމްގެ ޙަލީމާ ޙުސައިން ކަމާ
މިނޫންއިތުރު ވާރިސެއް ނެތްކަމާ ،ތަރިކައިގައި ހިމެނެނީ ނ.މާޅެންދޫ ގުލްފާމްގެ އެވެ ކިޔާގެއާ އެގޯތީގައިވާ އެންމެހާ
ޟރުކުރި
ޝރީޢަތަށް ޙާ ި
ަ
އިމާރާތްތަކާ ވަޅުފަދަތަންތަނާ ތަކެތިކަން އަލްމަރްހޫމް ޙުސައިން ޢަލީގެ ވާރިސުންގެ ބަހުންނާއި
ޝރީޢަތަށް ސާބިތުވާތީ އާއި ،މިތަރިކައިގައި ހިމެނޭ ނ.މާޅެންދޫ ގުލްފާމްގެ އެވެ ކިޔާ ބަންޑާރަ
ަ
ދެފިރިހެނުންގެ ހެކިބަހުން
ގޯތީގައިވާ ގުލްފާމްގެ އެވެކިޔާ ގެއާ އެގޯތީގައިވާ އެންމެހާ ޢިމާރާތްތަކާއި ތަންތަނާއިތަކެއްޗާއި ނުއުފުލޭ މުދަލުން މަރްޙޫމް
ޙުސައިން ޢަލީގެ ތަރިކައިން މަރްހޫމް ނިޔާވިއިރު އިން އަނބި ނ.މާޅެންދޫ ގުލްފާމްގެ ޙަލީމާ ޙުސައިން އަށް ލިބިފައިވާ
މުދަލުގެ  3/24ބައި ހުރިހާ ދަރިންނަށް ހަދިޔާ ކޮށްފައިވާތީ އ.ދަރި ޢާރިފާ ޙުސައިން އަށް މުދަލުގެ  7/24ބައި ފ.ދަރި
ޙަސަން ޙުސައިންއަށް މުދަލުގެ  14/24އަދި ފ.ދަރި އަޙްމަދު ޙުސައިންއަށް  14/24މިލްކުވެގެންވާކަމަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޤނޫނުގެ  15ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންވެގެންވާގޮތުގެމަތީން ތަރިކައިގައި ހިމެނޭބިން ވާރިސުންކުރެ ބިން ބޭނުންވާ
ބިމާބެހޭ ާ
ޞލުންކަމުގައި ކަނޑައެޅިފައި ވުމުގެ ސަބަބުން މިގޯތީގެ ބިން
ފާރާތްތަކުގެ މެދުގައި ބިން ބައިކުރެވޭނީ ހަމަހަމަ އު ޫ
ބައިކުރެވޭނީ  3ބަޔަށް ކަމުގައި ކަނޑައަޅާ ގޯތި ބައިކުރުމުގައި ގޯތީގެ ބިމުން އެވާރިސަކަށް ލިބޭ މިންވަރު އޭގެ ޒާތުން
ބޭނުންވާކަމުގައި ބުނެފައިވުމުންނާއި ގޯތީގެ ބިން ބައިކުރުމުގައި އެއްބައި އަނެއްބަޔަށް އަރާތަކެތީގެ އުނި އިތުރާމެދު
ޝކުވާއެއްކޮށް މައްސަލައެއްޖައްސަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށްބުނެ އަނެއްވާރިސަކަށް ދޫކޮށްލައިފައިވާކަމަށް ހުރިހާ ވާރިސުންވެސް
ަ
ޝކުވާއެއް ނުކުރެވޭނެކަމާ ގޯތިބައިކުރުމަށް ބޭނުންވާގޮތުގެ ޗާޓްގައިވާފަދައިން
ބުނެފައިވުމުން މިދޫކޮށްލިބަޔާމެދު ދެން އިތުރު ަ
ތިންބަޔަށް ބައިކޮށް ފ.ދަރި އަޙްމަދު ޙުސައިން އާއި އ.ދަރި ޢާރިފާ ޙުސައިން އެދިފައިވާ ފަދައިން ގޭގެ ޢިމާރާތް ހުރި ބައި
ފ.ދަރި ޙަސަން ޙުސައިންއަށް ކަމާއި ދެންތިބި ދެ ވާރިސުންގެ މެދުގައި ގުރުޢަތުލައިގެން އެވާރިސަކަށް ލިބޭބައި އައްޔަނު
ޟރުވެފައިވަނީ ވާރިސް އަޙްމަދު
ޝރީޢަތުގެ މަޖްލީސްއަށް ޙާ ި
ަ
ޤރްއަތު ނެގުމަށްޓަކައި
ކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވުމުން ު
ޙުސައިންއާއި  ،ވާރިސް ޢާރިފާ ޙުސައިންގެ ފަރާތުން ޙަސަން ޙުސައިން ގުލްފާމްގެ ނ.މާޅެންދޫކަމާ މިމީސްމީހުންގެ
ޟރުގައި ޗާޓް  3ބައިކޮށް ގޯތީގެ އުތުރުންގުލްފާމުގެ އިމާރާތް ހުރި ބައިހިމެނޭ  1773.07އަކަފޫޓުގެ ބިން ޙަސަން
ޙާ ި
ޤރުޢަތު ނެގުމުން  1ލިބުނީ އަޙްމަދު ޙުސައިންއަށް ކަމާ
ހުސައިންއަށް ހަމަޖައްސާ ،ދެން އޮތް ދެބައިގައި  2،1ޖަހާ ު
މިހެންވެ ގޯތީގެ ޗާޓްގައި މެދުން  1ޖަހާފައިވާ ބައިގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ 1773.07އަކަފޫޓުގެ ބިން އަޙްމަދު ޙުސައިންއަށް
ޤރްއަތުން ލިބުނީ އާރިފާ ޙުސައިންއަށްކަމާ އެހެންކަމުން ގޯތީގެ ދެކުނުން ޗާޓްގައި
ހަމަޖައްސާ ،ޗާޓްގައި  2ޖަހާފައިވާ ބައި ު
ފާހަގަކޮށްފައިވާ 1773.07އަކަފޫޓުގެ ބިން އާރިފާ ޙުސައިންއަށް ހަމަޖައްސާ މިގޮތުގެ މަތީން ބަޔާންވެ ދިޔަ ނ.މާޅެންދޫ
ޤވާބައި އެވާރިސަކަށް
ގުލްފާމްގޭ އަލްމަރްހޫމް ޙުސައިން ޢަލީގެ ތަރިކަ ވާރިސުންގެ މެދުގައި ބަހާ އެވާރިސަކަށް ހައް ު
ނ.މާޅެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ،ހަކީމީހިނގުން ،04030 ،މާޅެންދޫ  ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން ،6560564 :އީމެއިލްn.maalhendhoo@judiciary.gov.mv :
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ނ.މާޅެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ،ހަކީމީހިނގުން ،04030 ،މާޅެންދޫ  ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން ،6560564 :އީމެއިލްn.maalhendhoo@judiciary.gov.mv :
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