ޓ
ޓރޭޓް ކޯ ް
ރ ފޭދޫ މެޖިސް ް
ބ ީ
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރު ު

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާޞާރިޕޯޓް
ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:

ރިޕޯޓް ނަންބަރު07/0202 :

19/C4C/2021

ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތް:

އކުރުން
ގޯތިބަ ި

މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ގޮތް:

މށް ހުށަހަޅާފޯމުން.
އކުރުން  /ޢައްޔަންކުރު ަ
ގޯތިބަ ި

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް:

މުޙައްމަދު ޝިފާއުބަހާރުގެ  /ށ.ފޭދޫ

 .2އަޙްމަދު ވިޝާމް ބަހާރުގެ  /ށ.ފޭދޫ

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް:

 .0ޙަސީނާ ޙުސައިން ބަހާރުގެ  /ށ.ފޭދޫ

މައްސަލަ ބެލީ:
ދ
އސްތާޛު އަޙްމަދު ޒިޔާ ު
ލ ު
ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަ ް

ހުށަހެޅުނު ތާރީޚް:

ނިމުނު ތާރީޚް:

 02މާރޗް 0202

 02ޖޫން 0202
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c
ތަޢާރުފް:
ބހާރުގެ އަޙްމަދު ވިޝާމްއާއި ށ.ފޭދޫ ބަހާރުގެ ޙަސީނާ ޙުސައިންއާ
މޙައްމަދު ޝިފާއު އާއި ށ.ފޭދޫ ަ
މިއީ ،ށ.ފޭދޫ ބަހާރުގެ ު
ފދޫ ބަހާރުގެ އަލްމަރުޙޫމް ޙުސައިން
މބަރު 31/C4C/2015:ޤަޟިއްޔާއިން ށޭ .
ޖސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަ ް
ދ މެ ި
ނށް ށ.ފޭ ޫ
( 0ތިނެއް) މީހު ަ
ގ
ބފައިވާ ބަހާރުގެއެވެ ކިޔާ ރަޖިސްޓަރީ ނަމްބަރު (92/8):ބަންޑާރަ ގޯތީގައިވާ މުދާ ބެހެނިވެރިން ެ
މުޙައްމަދުގެ ތަރިކަ ބެހުމުން ލި ި
ހނިވެރިންކުރެ މުޙައްމަދު ޝިފާއުހުށަހެޅުމުން ބެލުނު މައްސަލައެކެވެ.
މެދުގައި ބައިކުރުމަށް އެދި ،ބެ ެ

ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައް:
.2

އޙްމަދު ވިޝާމްއާއި ށ.ފޭދޫ ބަހާރުގެ ޙަސީނާ ޙުސައިންއާއި 0
ށ.ފޭދޫ ބަހާރުގެ މުޙައްމަދު ޝިފާއުއާއި ށ.ފޭދޫ ބަހާރުގެ ަ
ނށް ށ.ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަމްބަރު 31/C4C/2015:ޤަޟިއްޔާއިން ށ.ފޭދޫ ބަހާރުގެ އަލްމަރުޙޫމް ޙުސައިން
(ތިނެއް) މީހު ަ
ބހެނިވެރިންގެ
ގތީގައިވާ މުދާ ެ
ޓރީ ނަމްބަރު (92/8):ބަންޑާރަ ޯ
ބފައިވާ ބަހާރުގެއެވެ ކިޔާ ރަޖިސް ަ
މުޙައްމަދުގެ ތަރިކަ ބެހުމުން ލި ި
ހނިވެރިންކުރެ މުޙައްމަދު ޝިފާއު މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.
މެދުގައި ބައިކުރުމަށް އެދި ،ބެ ެ

.0

ށ.ފޭދޫ ބަހާރުގެ އެވެ ކިޔާ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު 27( 92/8 :މެއި )2990

އ
ގ ި
ގ ގޮތު ަ
ތގެ ބެހެނިވެރިން ެ
ބަންޑާރަ ގޯ ީ

ހރުގެ އަޙްމަދު ވިޝާމްކަން
ޙސީނާ ޙުސައިންއާއި ށ.ފޭދޫ ބަ ާ
ތިބީ ،ށ.ފޭދޫ ބަހާރުގެ މުޙައްމަދު ޝިފާއުއާއި ށ.ފޭދޫ ބަހާރުގެ ަ
ނ އެނގެން އޮވެއެވެ.
ނބަރު 31/C4C/2015 :ޤަޟިއްޔާ ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ބެލުމު ް
ށ.ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަ ް

.0

ށ އެދި ބެހެނިވެރިންކުރެ
ރންގެ މެދުގައި ބައިކުރުމަ ް
ށ.ފޭދޫ ބަހާރުގެ އެވެ ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގެ ބިން ބެހެނިވެ ި

ދ
މުޙައްމަ ު

ޝިފާއު ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަކީ ،ގޯތީގެ ދެކުނުން އުތުރަށް ދަމާލާ ރޯނުތަކަކުން ގޯތި ހަމަހަމައަށް ( 20ތިނެއް) ބަޔަށް ބައިކޮށް،
އ
ބެހެނިވެރިންގެ ތެރެއިން ޙަސީނާ ޙުސައިން އަށް ގޯތީގެ އެންމެ ހުޅަނގަށް އޮތްބައި ،މުޙައްމަދު ޝިފާއުއަށް ގޯތީގެ މެދަށްއޮތްބަ ި
އަދި އަޙްމަދު ވިޝާމްއަށް ގޯތީގެ އެންމެ އިރަށް އޮތްބައި ހަމަޖައްސާ ގޮތަށްކަމަށް ބުނެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

.0

ށ.ފޭދޫ ބަހާރުގެ އެވެ ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގެ ބިން ބެހެނިވެރިންގެ މެދުގައި ބައިކުރުމަށްއެދި ބެހެނިވެރިންކުރެ

މުޙައްމަދު

ކމަށްވާ ޙަސީނާ ޙުސައިންއާއި
ހނިވެރިން ަ
ބ ބެ ެ
ޖއްސުމަށް ދެންތި ި
ގ ބިން ބައިކޮށް ،ބައިތައް ހަމަ ެ
ޝިފާއު ހުށަހެޅި ގޮތަށް އެގޯތީ ެ
އަޙްމަދު ވިޝާމް އެއްބަސްވެފައިވާކަން އެނގެއެވެ.

.6

ށ.ފޭދޫ ބަހާރުގެ އެވެ ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގެ ބިން ބެހެނިވެރިންގެ މެދުގައި ބައިކުރުމަށް ބޭނުންވާ ގޮތާ އެއްގޮތަށް ،ބައިކުރެވޭ
ތށް ށ.ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު 28( 274/C04C/2021/13 :ޖޫން  )0202ގެ
ބައިތަކުގެ މިންތައް އެނގޭގޮ ަ
ސިޓީއާއެކު ފޮނުވާފައިވާ ޗާޓަށް ބަލާއިރު ،ގޯތީގެ

ގތި ހަމަހަމައަށް ( 20ތިނެއް)
ނތަކަކުން އެ ޯ
ކނަށް ދަމާލެވޭ ރޯ ު
އުތުރުން ދެ ު

ހނީ  (2220.6އަށާރަސަތޭކަ ބާރަ ޕޮއިންޓް ފަހެއް) އަކަފޫޓުކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.
ބަޔަށް ބައިކުރުމުން ބަޔަކަށް ޖެ ެ
ވމަގު،
ޖސްޓްރޭޓް ކޯޓް ،ފިނި ާ
ށ.ފޭދޫ މެ ި

|

ފޯން ނަންބަރު6602666 :

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

2
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އ ހަމަޖެއްސުމުގައި ،ގޯތީގައިވާ
ހނިވެރިންގެ މެދުގައި ބައިތަ ް
ކށް ބެ ެ
ބން ބައި ޮ
ބުނެވިދިޔަ ގޮތުގެ މައްޗަށް ގޯތީގެ ި
ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭމުދާ އަގުމަގުކޮށް އުނިއިތުރު ހަމަޖައްސަން ބޭނުން ނުވާކަމަށާއި ،އެމީހަކަށް ލިބޭ ބައިގައިވާ ބަންޑާރަ
ބިމުގައިވާ ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭމުދާ އެމީހަކަށް މިލްކުވުމުން އެ ނިމުނީކަމުގައި ބެހެނިވެރިން ބުނެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ނވާ ގޮތާ އެއްގޮތަށް ،ށ.ފޭދޫ
ނ ް
ށ ބޭ ު
ހނިވެރިންގެ މެދުގައި ބައިކުރުމަ ް
ނ ބެ ެ
ޔ ބަންޑާރަ ގޯތީގެ ބި ް
ށ.ފޭދޫ ބަހާރުގެ އެވެ ކި ާ

.7

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަންބަރު  02( 274/C04C/2021/13:ޖޫން  )0202ސިޓީއާއެކު ފޮނުވާފައިވާ ބައިކުރެވޭ މިންތައް
އެނގޭނެ ޗާޓު ތިރީގައި ނަކަލުކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ.



ޙުކުމް

ދެންފަހެ ،އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ،ށ.ފޭދޫ ބަހާރުގެ
މުޙައްމަދު ޝިފާއު()A320803އާއި ށ.

ފޭދޫ ބަހާރުގެ އަޙްމަދު ވިޝާމް()A123742އާއި ށ.ފޭދޫ ބަހާރުގެ ޙަސީނާ

ނބަރު 31/C4C/2015 :ޤަޟިއްޔާއިން
ޖސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަ ް
ހންނަށް ށ .ފޭދޫ މެ ި
ޙުސައިން()A320799އާއި ( 0ތިނެއް) މީ ު
ށ.ފޭދޫ ބަހާރުގެ އަލްމަރުޙޫމް ޙުސައިން މުޙައްމަދުގެ ތަރިކައިން ލިބިފައިވާ ބަހާރުގެއެވެ ކިޔާ (ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު92/8 :
ދ
ބސްވެފައިވާ ފަދައިން ށ.ފޭ ޫ
އ ަ
ބއިކުރުމަށް ބެހެނިވެރިން އެ ް
ރންގެ މެދުގައި ަ
ބންޑާރަ ގޯތި ބެހެނިވެ ި
( 27މެއި ަ )2990
ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަންބަރު 28( 274/C04C/2021/13 :ޖޫން  )0202ގެސިޓީއާއެކުގައިވާ ޗާޓުގައިވާ ގޮތަށް ގޯތީގެ
ވމަގު،
ޖސްޓްރޭޓް ކޯޓް ،ފިނި ާ
ށ.ފޭދޫ މެ ި

|

ފޯން ނަންބަރު6602666 :

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

3

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތް

19/C4C/2021

ހނިވެރިން އެއްބަސްވެފައިވާގޮތަށް
ދެކުނުން އުތުރަށް ދަމާލެވޭ ރޯނަކުން އެގޯތި ހަމަހަމައަށް ( 20ތިނެއް) ބަޔަށް ބައިކޮށް ،ބެ ެ
އެގޯތީގެ އެންމެ ހުޅަނގަށް އޮތްބައި ޙަސީނާ ޙުސައިންއަށް އެއާޖެހިގެން މެދަށް އޮތްބައި މުޙައްމަދު ޝިފާއުއަށް އެއާޖެހިގެން
ގ
ބނެވިދިޔަ ގޮތުގެ މައްޗަށް އެގޯތީގެ ބިން ބައިކޮށް ބެހެނިވެރިން ެ
އެންމެ އިރަށް އޮތްބައި އަޙްމަދު ވިޝާމްއަށް ހަމަޖައްސައި ،އަދި ު
ނ
މެދުގައި ބައިތައް ހަމަޖެއްސުމުގައި ގޯތީގައިވާ ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭމުދާ އަގުމަގުކޮށް އުނިއިތުރު ހަމަޖެއްސުމަށް ބެހެނިވެރި ް
ލބޭ މީހަކަށް އެބައެއްގައިވާ ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ މިލްކުވުމުން ނިމުނީކަމަށް ބެހެނިވެރިން
ބޭނުން ނުވާކަމަށާއި ،އެބައެއް ި
ބުނެފައިވާތީ ،އެގޮތުގެމަތިން ށފޭދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަންބަރ 28( 274/C04C/2021/13ޖޫން )0202
ގެސިޓީއާއެކުގައިވާ ޗާޓުގައިވާ ގޮތަށް އެގޯތީގެ އެންމެ ހުޅަނގަށް އޮތް ބަންޑާރަ ބިމުގައިވާ އެންމެހާ ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ
މުދާ ބެހެނިވެރިންކުރެ ޙަސީނާ ޙުސައިންއަށް މިލްކުވެގެންވާކަމަށާއި ،އެއާޖެހިގެން މެދަށް އޮތް ބަންޑާރަ ބިމުގައިވާ އެންމެހާ
ށ އޮތް
ޖހިގެން އެންމެ އިރަ ް
ހނިވެރިންކުރެ މުޙައްމަދު ޝިފާއުއަށް މިލްކުވެގެންވާކަމަށާއި ،އެއާ ެ
ލ މުދާ ބެ ެ
ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފު ޭ
ބަންޑާރަ ބިމުގައިވާ އެންމެހާ ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ ބެހެނިވެރިންކުރެ އަޙްމަދު ވިޝާމްއަށް މިލްކުވެގެންވާކަމަށް
ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ.
 02ޖޫން 0202
މިޤަޟިއްޔާ ބަލައި ނިޔާކަނޑައެޅީ

އަޙްމަދު ޒިޔާދު
ށ.ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް
ޓ.ކJS2456:
ޗ.ކJS0376:

ވމަގު،
ޖސްޓްރޭޓް ކޯޓް ،ފިނި ާ
ށ.ފޭދޫ މެ ި

|

ފޯން ނަންބަރު6602666 :

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

