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c
ތަޢާރުފް:
މިއީ ،ށ.ފޭދޫ އަސަރީގެ ޢަލީ މުޙައްމަދުފުޅު  02ސެޕްޓެމްބަރ  0222ގައި ( 22މުޙައްރަމް  )2019ވަނަ ދުވަހު ނިޔާވެފައިވާތީ،
އ
ގ ި
ބންޑާރަ ގޯތީގައިވާ ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ ،ވާރިޘުންގެ މެދު ަ
ގ އެވެ ކިޔާ ަ
އެމަރްޙޫމްގެ ތަރިކައިގައި ހިމެނޭ ،ށ.ފޭދޫ ގުލްފާމް ެ
ހމަޖައްސުމަށް އެދި ،އެމަރްޙޫމްގެ ވާރިޘުންކުރެ ފިރިހެން ދަރި ށ.ފޭދޫ ގުލްފާމްގެ ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް
ހަމަހަމައަށް ބަހައި އެތަރިކަ ަ
ލނު މައްސަލައެކެވެ.
ހުށަހެޅުމުން ބެ ު

ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައް:
 .2ށ.ފޭދޫ އަސަރީގެ ޢަލީ މުޙައްމަދުފުޅު  02ސެޕްޓެމްބަރ  0222ގައި ( 22މުޙައްރަމް )2019

ނިޔާވިއިރު،

ވަނަ ދުވަހު

ޢބްދުﷲ
ދ އަސަރީގެ މަރްޔަމް ޢުމަރުއާއި ފިރިހެންދަރިކަމުގައިވާ ށ.ފޭދޫ ގުލްފާމްގެ ަ
ތބީ މަރުޙޫމްގެ އަނބި ށ.ފޭ ޫ
ވާރިޘުންގެ ގޮތުގައި ި
ނ
އ ް
ޝަރީފްއާ އެކު ޖުމްލަ ( 20ދޭއް) ވާރިޘުން ކަމަށާއި ،އެމަރުޙޫމް ނިޔާވިއިރުގައި އެމަރުޙޫމްގެ ބައްޕަ ،މަންމަ ،ކާފަ ،މާމަ މި ި
ގ
ޖއްސަން ބޭނުންވަނީ އެމަރްޙޫމް ެ
އެއްވެސް މީހަކު ދުނިޔޭގައި ނެތްކަމަށާއި ،އެމަރްޙޫމްގެ ތަރިކައިގެ ގޮތުގައި ވާރިޘުންގެ މެދުގައި ހަމަ ަ
ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ގުލްފާމްގެއެވެ ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގައިވާ ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ ކަމަށާއި ،އަދި މިތަރިކަ މައްސަލަ
ހ
ޖ ޭ
ޘކަށްވެސް މިތަރިކައިން ހަމަހަމައަށް ބައި ލިބިދީ އެމީހަކަށް ެ
ވާރިޘުންގެ މެދުގައި ހަމަޖައްސަން ބޭނުންވާ ގޮތަކީ ،ކޮންމެ ވާރި ަ
ނ
މިންވަރު ،ގުލްފާމްގެއެވެ ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގައިވާ ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭމުދަލުން އެމީހަކަށް މިލްކުކޮށްދިނުންކަމަށާއި ،މިގޮތު ް
ބނެ ،ގުލްފާމްގެއެވެ ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގައިވާ ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދަލުގެ ތަރިކަ މައްސަލަ
ލިބޭ ބައި ބޭނުންކަމުގައި ު
ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދި ،އެމަރުޙޫމްގެ ވާރިޘުންކުރެ ފިރިހެންދަރި ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް މި މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

.0

އ
ށ.ފޭދޫ އަސަރީގެ ޢަލީ މުޙައްމަދުފުޅު ވަނީ ނިޔާވެފައިވާކަމަށާއި ،އެމަރުޙޫމްގެ ވާރިޘުންނާއި ތަރިކަ މުދަލާއި މެދުގަ ި
ރ
ވ ކިޔާ ބަންޑާ ަ
މނޭ ގުލްފާމްގެ އެ ެ
މތަރިކައިގައި ހި ެ
ގޅަށް ކަމަށާއިި ،
ބނެފައިވަނީ ރަނ ަ
ދﷲ ޝަރީފް ު
ޢބް ު
ވާރިޘުންކުރެ ފިރިހެންދަރި ަ
ށ
މހަކަ ް
ލބިދީ ،އެ ީ
ރޘަކަށްވެސް ހަމަހަމައަށް ބައި ި
ބނުންވަނީ ކޮންމެ ވާ ި
މދަލުގެ މައްސަލަ ހަމަޖައްސަން ޭ
ގޯތީގައިވާ ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފޭ ު
އ،
ހކަށް މިލްކުކޮށްދިނުން ކަމަށާ ި
ޖެހޭ މިންވަރު ގުލްފާމްގެއެވެ ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގައިވާ ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދަލުން އެމީ ަ
ހދިޔާކުރާކަމަށް ބުނެ ،އެމަރުޙޫމްގެ ވާރިޘުންކުރެ
ފމްގެ ޢަބްދުﷲ ޝަރީފްއަށްދީ ަ
ބބައި ށ.ފޭދޫ ގުލް ާ
މިގޮތުން ލި ޭ

ބ
ހުވަފަތް އަނ ި

ށ.ފޭދޫ އަސަރީގެ މަރްޔަމް ޢުމަރު ބަޔާން ދީފައިވާކަން އެނގެއެވެ.
ބ
 .1ށ.ފޭދޫ އަސަރީގެ ޢަލީ މުޙައްމަދުފުޅު ނިޔާވެފައިވާކަން އެނގޭކަމަށާއި ،ޢަލީ މުޙައްމަދުފުޅު ނިޔާވިއިރު ވާރިޘުންގެ ގޮތުގައި ތި ީ
ޝރީފްއާ އެކު ޖުމްލަ ( 20ދޭއް)
ަ
ޢބްދުﷲ
ލފާމްގެ ަ
ރ ށ.ފޭދޫ ގު ް
ހުވަފަތް އަނބި ށ.ފޭދޫ އަސަރީގެ މަރްޔަމް ޢުމަރުއާއި ފިރިހެންދަ ި
ވމަގު،
ޖސްޓްރޭޓް ކޯޓް ،ފިނި ާ
ށ.ފޭދޫ މެ ި

|

ފޯން ނަންބަރު1002110 :

ޑރެސްsh.feydhoo@judiciary.gov.mv :
މއިލް އެ ް
އީ ެ
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އ
ށ ި
ވސް މީހަކު ދުނިޔޭގައި ނެތްކަމަ ާ
ވާރިޘުން ކަމަށާއި ،އެމަރްޙޫމު ނިޔާވިއިރު އެމަރްޙޫމުގެ ބައްޕަ ،މަންމަ ،ކާފަ ،މާމަ މިއިން އެއް ެ
މ
މިނޫން އިތުރު ވާރިޘަކު ހުރިކަން އެނގިފައި ނުވާކަމަށް ބުނެ ށފޭދޫ ތޫރި މުޙައްމަދު ޝާމިރުއާއި ށ.ފޭދޫ ދިލްބަހާރުގެ އިބްރާހި ް
އވެއެވެ.
ވަހީދުއާ ދެމީހުން ހެކިބަސްދީފަ ި

ށޓަކައި ކުރެވުނު ސިވިލްކޯޓްގެ ނަމްބަރ144-F(U)/2021/51:
 .0އަލްމަރުޙޫމް ޢަލީ މުޙައްމަދުފުޅުގެ އިތުރު ވާރިޘަކު ހުރިތޯ ބެލުމަ ް
( 13ޖަނަވަރީ  ) 0202ގެ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެ އިޢުލާނަށް އިޖާބަދީފައިނުވާތީ ،އަލްމަރްޙޫމް
ޢަލީ މުހައްމަދުފުޅުގެ ވާރިޘުންގެ ގޮތުގައި މިމައްސަލާގައި ބަޔާންދީފައިވާ ވާރިޘުންނާއި ،ހެކިންގެ ހެކިބަހުން އެނގެން ތިބި(0ދޭއް)
ވާރިޘުން ފިޔަވައި އިތުރު ވާރިޘަކު ޢަލީ މުހައްމަދުފުޅުގެ ވާރިޘުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެންވާކަން އެނގެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ށ
 .0އަލްމަރްޙޫމް ޢަލީ މުހައްމަދުފުޅު ދަރަނީގެ ރެކޯޑް ސާފުކުރިއިރު ،އަލީ މުހައްމަދުފުޅު މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއަ ް
ދައްކަންޖެހިފައިވާ

ފސްދޮޅަސް ހަރުފިޔާ ފަސްދޮޅަސް
 822ރުފިޔާއާއި  811.12ރުފިޔާއާއެކު ޖުމްލަ ( 2111.12ސޯޅަސަތޭކަ ަ

ނބަރު144-:
ހަތްލާރި) ފިޔަވައި އިތުރު ދަރަންޏެއް އެމަރްޙޫމުގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެފައިވާކަން ސިވިލްކޯޓްގެ ނަންބަރު ނަ ް
ދރަނިވެސް މިމައްސަލަ ހިނގަމުން
ބނެވިދިޔަ ަ
ނ ނެތްކަމާއި ،އަދި ު
 )22.03.2021( F(U)2021/605މެސެޖަށްބަލާއިރު އެނގެ ް
ށ
ރފްގެ ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއަ ް
ދަނިކޮށް  07އޭޕްރީލް  0202ވަނަ ދުވަހު އަބްދުﷲ ޝަ ީ
ނ
ނނަކަ ް
ދައްކާފައިވާކަން ،ހުށައަޅާފައިވާ ނަމްބަރު N-650132/2021:އަދި ނަމްބަރު N-650132/2021 :ސްލިޕުން އެނގެން އޮ ް
ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 .1ށ.ފޭދޫ އަސަރީގެ އަލްމަރުޙޫމް ޢަލީ މުޙައްމަދުފުޅުގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު  28/76ގައިވާފަދަ ދަރަންޏެއްއޮވެ އެދަރަނި
ޓގެ މެސެޖުން އަންގާފައިވެއެވެ.
އަދާނުކޮށް އޮތްކަމަށް ސިވިލްކޯ ު

 .2އަލްމަރުޙޫމް ޢަލީ މުޙައްމަދުފުޅު ނިޔާވިތާ ( 12ފަސްދޮޅަސް) ދުވަސް ފާއިތުވެ ގޮސްފައިވާއިރު ،އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެމަރުޙޫމްގެ
މައްޗަށް ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތެއްފަދަ ކަމެއް އޮވެގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ދަޢުވާއެއް ކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމާއެކު،
އ ބަލަންޖެހެއެވެ.
ގތުން އެފަދަ ފަރާތެއް ނެތީކަމުގަ ި
ނބަރު( 00/20 :ތަރިކައާބެހޭ ދަޢުވާގެ ޤާނޫނު) ބުނާ ޮ
ޤާނޫނު ނަ ް

ވ
ލފާމްގެ އެ ެ
ހށަހަޅާފައިވަނީ ،ގު ް
ށ އެދި ު
ގ މެދުގައި ބަހައިދިނުމަ ް
 .8އަލްމަރުޙޫމް ޢަލީ މުޙައްމަދުފުޅުގެ ތަރިކައިގެ ގޮތުގައި ވާރިޘުން ެ
ދ
ފލޭ މު ާ
ވ ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއު ު
ށ ވީހިނދު ،އެގޯއްޗާއި އެގޯތީގައި ާ
ލ މުދާ ކަމަ ް
ރތްތަކާއި ނުއުފު ޭ
ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގައިވާ ޢިމާ ާ
ވމަގު،
ޖސްޓްރޭޓް ކޯޓް ،ފިނި ާ
ށ.ފޭދޫ މެ ި

|

ފޯން ނަންބަރު1002110 :

ޑރެސްsh.feydhoo@judiciary.gov.mv :
މއިލް އެ ް
އީ ެ
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މރުޙޫމް ޢަލީ މުޙައްމަދުފުޅުގެ ނަމުގައިކަމާއި ،އަދި އެގޯތީގައިވާ ޢިމާރާތްތަކުގެ ވެރިފަރާތަކީވެސް
ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވަނީ އަލް ަ
އަލްމަރުޙޫމް ޢަލީ މުޙައްމަދުފުޅު ކަން ،ށ.ފޭދޫ އޮފީހުގެ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު/0222/22 :ސީ" 0-ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީން"
ވއެވެ.
އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެ ެ

 .9އަލްމަރުޙޫމް ޢަލީ މުޙައްމަދުފުޅުގެ ވާރިޘުންގެ ބަހަށް ބަލާއިރު ،އެމަރުޙޫމްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ގުލްފާމްގެ އެވެ ކިޔާ
ނ
ބަންޑާރަ ގޯތީގައިވާ ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދަލުގެ ތަރިކަ މައްސަލަ ހަމަޖައްސަންޖެހެނީ ބައިލިބޭ ވާރިޘުންނަށް މިތަރިކައި ް
ލ
އ ލިބިދީ ،އެވާރިޘަކަށް ޖެހޭ މިންވަރު ށ.ފޭދޫ ގުލްފާމްގެ އެވެ ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގައިވާ ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފު ޭ
ހަމަހަމައަށް ބަ ި
މ
ފތް އަނބި ށ.ފޭދޫ އަސަރީގެ މަރްޔަ ް
ށދީކަން އެނގެން އޮތްނަމަވެސް ވާރިޡުންގެ ތެރެއިން ހުވަ ަ
މުދަލުން އެވާރިޘަކަށް މިލްކުކޮ ް
ޢބްދުﷲ ޝަރީފްއަށްދީ ހަދިޔާކޮށްފައިވާތީ ،މިތަރިކަށް އެއްކޮށް އަބްދުﷲ
އ ށ.ފޭދޫ ގުލްފާމްގެ ަ
ބންބަ ި
ޢުމަރަށް މިތަރިކައިން ލި ު
ގން އޮވެއެވެ.
ޝަރީފްއަށް ލިބޭކަން އެނ ެ


ޙުކުމް
ދެންފަހެ ،އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ،ށ.ފޭދޫ އަސަރީގެ އަލްމަރުޙޫމް

މުޙައްމަދުފުޅު ވަނީ  02ސެޕްޓެމްބަރ  22( 0222މުޙައްރަމް )2019

ވފައިކަމާއި ،އެމަރުޙޫމް
ވހު ނިޔާ ެ
ވަނަ ދު ަ

ޢަލީ

ނިޔާވިއިރު

އެމަރުޙޫމްގެ ވާރިޘުންގެ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގައި ތިބީ އެމަރުޙޫމްގެ އަނބި ށ.ފޭދޫ އަސަރީގެ މަރްޔަމް ޢުމަރު ()A285620އާއި
ފިރިހެންދަރިކަމުގައިވާ ށ.ފޭދޫ ގުލްފާމްގެ ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް ()A320967އާ އެކު ޖުމްލަ ( 0ދޭއް) ވާރިޘުންކަން ހެކިންނާއި ވާރިޘުންގެ
އވަނީ
މއްސަލާގައި އަލްމަރުޙޫމް ޢަލީ މުޙައްމަދުފުޅުގެ ތަރިކައިގެ ގޮތުގައި ބަހައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފަ ި
ބަހުން އެނގެން އޮތްހިނދު ،މި ަ
ކއިން
ކއި ނުއުފުލޭ މުދާކަމާއި ،މިތަރި ަ
އެމަރުޙޫމްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ގުލްފާމްގެއެވެ ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގައިވާ ޢިމާރާތްތަ ާ
ބދުﷲ ޝަރީފަށްދީ ހަދިޔާކޮށްފައިވާތީ،
ލިބޭ ބައި އަނބި ށ.ފޭދޫ އަސަރީގެ މަރްޔަމް ޢުމަރު ވާރިސުންގެ ތެރެއިންވާ ށ.ފޭދޫ ގުލްފާމްގެ ޢަ ް
ތކާއި
ޑރަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހާ ޢިމާރާތް ަ
ކށްފައިވުމުން ،ށ.ފޭދޫ ގުލްފާމްގެ އެވެ ކިޔާ ބަން ާ
ނ މިހަދިޔާ ޤަބޫލް ޮ
އަދި އަބްދުﷲ ޝަރީފްގެ ފަރާތު ް
ގންވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ.
ނުއުފުލޭ މުދާ ށ.ފޭދޫ ގުލްފާމްގެ ޢަބްދުﷲ ޝަރީފްއަށް މިލްކުވެ ެ
މިޤަޟިއްޔާ ބަލައި ނިޔާކަނޑައެޅީ

އަޙްމަދު ޒިޔާދު
ޓ.ކJS2456:

ށ.ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް

ޗ.ކJS0376:

ވމަގު،
ޖސްޓްރޭޓް ކޯޓް ،ފިނި ާ
ށ.ފޭދޫ މެ ި

|

ފޯން ނަންބަރު1002110 :

ޑރެސްsh.feydhoo@judiciary.gov.mv :
މއިލް އެ ް
އީ ެ

