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ރ 06/F.1C/2021
ނބަ ު
ޤަޟިއްޔާ ނަ ް

g
ރކި ުލ މެޖިސްޓް ރޭ ްޓ ޯކ ްޓ
ނބު ރީ ކުޑަ ި
މާޅޮސްމަޑު ުލދެކު ު
ބ.ކުޑަރިކިލު  /ދިވެހިރާއްޖެ

ޝަރީޢަތްނި މުނުގޮތުގެ ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް
ޤަޟިއްޔާނަންބަރު06/F1C/2021 :

ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތް :ގޯތި ބައިކުރުން

ބއިކުރުން  /ޢައްޔަނުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމުން
މައްސަލަ  /ދަޢުވާއައިގޮތުގެ ބަޔާން :ނަންބަރު  2021/01ގޯތި ަ
މައްސަލަ  /ދަޢުވާހުށަހެޅުނު ތާރީޚް11-08-2021 :

މައްސަލަ  /ދަޢުވާނިމުނު ތާރީޚް26-08-2021 :

ށހެޅިފަރާތް:
މައްސަލަ ހު ަ
ނަން)އާންމުކޮށް ކިޔާނަމާއެކު( :ދާއިމީ އެޑްރެސް:
ޢަބްދުﷲ ޔާސިރު )ޔާސިރު(

މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް :ދ.ރކާޑްނަންބަރު :ޢުމުރު:

ސޯސަންވިލާ/ބ.ކުޑަރިކިލު ސޯސަންވިލާ/ބ.ކުޑަރިކިލު

A066427

 46އަހަރު

ބައްޕަ:
މުޙައްމަދު ޢަލީމަނިކު

މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް:
ނަން)އާންމުކޮށް ކިޔާނަމާއެކު(:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ބައްޕަ:

މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް :ދ.ރކާޑްނަންބަރު :ޢުމުރު:

އިބްރާހީމް ސަމީރު )ސަމީރު(

އިމޯޝަން/ބ.ކުޑަރިކިލު ސޯސަންވިލާ/ބ.ކުޑަރިކިލު

A035325

 55އަހަރު

މުޙައްމަދު ޢަލީމަނިކު

މަރްޔަމް ސަމީރާ )ސަމީރާ(

ސޯސަންވިލާ/ބ.ކުޑަރިކިލު ސޯސަންވިލާ/ބ.ކުޑަރިކިލު

A110837

 53އަހަރު

މުޙައްމަދު ޢަލީމަނިކު

A001986

 51އަހަރު

މުޙައްމަދު ޢަލީމަނިކު

A110838

 40އަހަރު

މުޙައްމަދު ޢަލީމަނިކު

ޢަލީ ޢާމިރު )ޢަލީ ޢާމިރު(
ޙައްވާ ޒާހިރާ )ޙައްވާ ޒާހިރާ(

މާލެ ދަފްތަރު 1684

ހ.އެއްގަމުގެ  /މާލެ

ސޯސަންވިލާ/ބ.ކުޑަރިކިލު ހ.ފަލަގަނޑިގެ  /މާލެ

މައްސަލާގެ ުޚލާޞާ:
މިއީ ،ބ.ކުޑަރިކިލު  /ސޯސަންގެ ،އަލްމަރްޙޫމާ ޒުހުރާ ޢަލީމަނިކުގެ ތަރިކައިން ،ވާރިޘުންކުރެ ބ.ކުޑަރިކިލު  /އިމޯޝަން،
އިބްރާހީމް ސަމީރުއާއި ،ބ.ކުޑަރިކިލު  /ސޯސަންވިލާ ،މަރްޔަމް ސަމީރާއާއި ،މާލެ  /ދަފްތަރު ނަންބަރު  ،1684ޢަލީ ޢާމިރުއާއި،
ބ.ކުޑަރިކިލު  /ސޯސަންވިލާ ،ޢަބްދުﷲ ޔާސިރުއާއި އަދި ބ.ކުޑަރިކިލު  /ސޯސަންވިލާ ،ޙައްވާ ޒާހިރާގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ
އ
މދުގައި ބައިކޮށް ބައިތައް ހަމަޖައްސަ ި
ވ މީހުންގެ ެ
ކޮށްފައިވާ ބ.ކުޑަރިކިލު "ސޯސަންގެ" އެވެ ،ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތި ،މިދެންނެ ި
ލނު މައްސަލައެކެވެ.
ދިނުމަށް އެދި ޢަބްދުﷲ ޔާސިރު މިކޯޓަށް ހުށައަޅެމުން ބެ ު

ނ ނުޤުޠާތައް:
ފާހަގަކު ރެވު ު
 .1ފުރަތަމަ ކަމަކީ ،ބ.ކުޑަރިކިލު "ސޯސަންގެ" އަލްމަރްޙޫމު ޒުހުރާ ޢަލީމަނިކުގެ ތަރިކައިން ބ.ކުޑަރިކިލު  /އިމޯޝަން،
އިބްރާހީމް ސަމީރުއަށާއި ،ބ.ކުޑަރިކިލު  /ސޯސަންވިލާ ،މަރްޔަމް ސަމީރާއަށާއި ،މާލެ  /ދަފްތަރު ނަންބަރު ،1684
ޢަލީ ޢާމިރުއަށާއި ،ބ.ކުޑަރިކިލު  /ސޯސަންވިލާ ،ޢަބްދުﷲ ޔާސިރުއަށާއި އަދި ބ.ކުޑަރިކިލު  /ސޯސަންވިލާ ،ޙައްވާ
ބރު 313/2021/04
ރކިލު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަން ަ
ޒާހިރާއަށާއި މިފަސް މީހުންނަށް ލިބި އެމީންގެ ނަމުގައި ބ.ކުޑަ ި
ތ ރަޖިސްޓްރީ ހައްދާފައިއޮތް ބ.ކުޑަރިކިލު "ސޯސަންގެ" މިނަންކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތި،
) 11އޯގަސްޓް  (2021ވަގު ީ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކުޑަރިކިލު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް | ނިރޮޅުމަގު | ބ.ކުޑަރިކިލު |  | 06010ދިވެހިރާއްޖެ
B.Kudarikilu Magistrate Court | Nirolhu Magu | B.Kudarikilu | 06010 | Rep. of Maldives
Tel: 6600237 | Email: b.kudarikilu@judiciary.gov.mv
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ނބަ ު
ޤަޟިއްޔާ ނަ ް

ހމާއިއެކު މިކޯޓަށް
ޢބްދުﷲ ޔާސިރު ،ގޯތި ބައިކުރަންވީގޮތުގެ ކުރެ ު
ކށްދިނުމަށްއެދި ަ
އެފަސްމީހުންގެ މެދުގައި ބައި ޮ
ގއި އެކަމަށް އެދިފައިވާ ކަމާއި ،މައްސަލާއާއި ގުޅިގެން ހުރިހާ ބައިވެރިންވެސް
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ،ޝަރީޢަތު ަ
އ
ވފައިވާކަމާއި ،ނަމަވެސް ކުރެހުމުގައިވާގޮތަށް ގޯތީގެ ބައިތަ ް
އއްބަސްވެ ރުހިޤަބޫލު ެ
މށް ެ
ގޯތިބައިކުރުމަށާއި ،ކުރެހު ަ
ކމަށާއި މިކަންކަން
ރންގެ މެދުގައި ޤުރުއަތްލައިގެން ަ
ޢތުގެ މަރުޙަލާގެ ތެރެއިން ބައިވެ ި
ވނީ ޝަރީ ަ
ހަމަޖައްސަން ބޭނުން ަ
އެނގެން އޮތުމެވެ.
 .2ދެވަނަ ކަމަކީ ،ބ.ކުޑަރިކިލު "ސޯސަންގެ" އެވެ ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތި ބައިކޮށް ބައިތައް ހަމަޖެއްސުމަށް އެދި ހުށަހަޅަފައިވާ
ނ
ބއިކޮށް ،ދެކުނު ް
ށ ވާގޮތަށް ) 05ފަހެއް( ބަޔަށް ަ
ނ ް
ދފައިވަނީ ގޯތީގެ އުތުރުން ދެކު ަ
ޗާޓްގައި ،އެގޯތި ބައިކުރުމަށް އެ ި
އ
ނބަރު  02ކަމަށާ ި
ނ ް
އތުރަށް ަ
އ ބަޔާއި ޖެހިގެން ު
މށާއިެ ،
ބޔަކީ ނަންބަރު  01ކަ ަ
މަދަރުސާމަގާއި އިންވެގެން އޮތް ަ
ރށް އޮތް ބަޔަކީ ނަންބަރު  05ކަން ހުށަހަޅާފައިވާ
ތރުތީބުކޮށް ،ގޯތީގެ އެންމެ އުތު ަ
އތައް ަ
މިގޮތަށް ބަލައިގެން ބަ ި
ޗާޓުން އެނގެން އޮންނަކަމަށާއި ،ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުން ބޭއްވިފައިވަނީ ވީޑިޔޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް އެކިމީހުން
ތއް ހަމަޖެއްސުމަށް
އ ަ
ގން ކަމަށްވާތީ ،ބ.ކުޑަރިކިލު "ސޯސަންގެ" އެވެ ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތި ބައިކޮށް ބަ ި
އެކިތަނުގައި ތިބެ ެ
އކުރަކަށް ސިއްރު އިނގިރޭސި އަކުރެއްދީ ބައިވެރިންގެ
ގތުގެމަތިން ،ކުރެހުމުގައިވާ ކޮންމެ ހިސާބު ަ
ބައިވެރިން އެދި ފައިވާ ޮ
ރ
ގއިވާ  02ނަންބަ ު
ހށަހަޅާފައިވާ ޗާޓް ަ
ކރު ދިމާވި މަރްޔަމް ސަމީރާއަށް ލިބިފައިވަނީ ު
މެދުގައި ޤުރުއަތުލުމުން  Aއަ ު
ނންބަރު ބައިކަމާއި،
ޢބްދުﷲ ޔާސިރުއަށް ލިބިފައިވަނީ ހުށަހަޅާފައިވާ ޗާޓްގައިވާ ަ 04
ބައިކަމާއި B ،އަކުރު ދިމާވި ަ
ހޅާފައިވާ ޗާޓްގައިވާ  01ނަންބަރު ބައިކަމާއިD ،
 Cއަކުރު ޤުރުއަތުން ދިމާވި ޢަލީ ޢާމިރުއަށް ލިބިފައިވަނީ ހުށަ ަ
އަކުރު ދިމާވި އިބްރާހީމް ސަމީރަށް ލިބިފައިވަނީ ހުށަހަޅާފައިވާ ޗާޓްގައިވާ  05ނަންބަރު ބައިކަމާއި އަދި  Eއަކުރު
ނ
ތން ދިމާވި ގޮތުގެމަތި ް
ވ  03ނަންބަރު ބައިކަމާއި ،ޤުރުއަ ު
ވނީ ހުށަހަޅާފައިވާ ޗާޓްގައި ާ
ދިމާވި ޙައްވާ ޒާހިރާއަށް ލިބިފައި ަ
ނމެމީހަކުވެސް ޤަބޫލުކޮށް އެބަޔާ ޙަވާލުވެފައިވާކަމާއި
ހުރިހާ ބައިވެރިންވެސް ރުހި ޤަބޫލުވެ އެމީހަކަށް ލިބުނުބައި ކޮ ް
މިކަންކަން އެނގެން އޮތުމެވެ.
ރމުގައި މުދަލުގެ އަގުމަގުކޮށް އުނިއިތުރު ހަމަޖައްސަން އެއްވެސް ބައިވެރިޔަކު
 .3ތިންވަނަކަމަކީ ،ގޯތި ބައިކު ު
އތަކުގެ މިންތަކެވެ.
ބއިތައް ހަމަޖައްސާފައިވާގޮތާއި ބަ ި
ބނެފައިވާކަމާއި ،ގޯތީގެ ބޮޑުމިނާއި ކުރެހުމުން ަ
މށް ު
ބޭނުންނުވާކަ ަ
ވރިޔަކަށް ލިބޭބައިގެ
އެގޮތުން ބ.ކުޑަރިކިލު ސޯސަންގޭ ގޯތީގެ ބޮޑުމިނަކީ  3291.5އަކަފޫޓެވެ .ވީމާ ކޮންމެބެހެނި ެ
ނށް
ފޓް އުތުރުންދެ ަ
ށ ޫ 50
މބައެއްގައި ،އިރުން ހުޅަނގަ ް
ކމަށާއި ،އެއިން ކޮން ެ
ބޮޑުމިނަކީ  658.3އަކަފޫޓް ަ
ނޗި ކަމަށާއި މިކަންކަން އެނގެން އޮތުމެވެ.
)ފުޅާމިނުގައި(  13ފޫޓް  2އި ް
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ޙުކުމް:
ޤޟިއްޔާއިން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ އިސްވެ ބަޔާންވެދިޔަ ނުކުތާތަކުގައިވާގޮތުގެމަތިން ،ބ.ކުޑަރިކިލު
ދެންފަހެ ،މި ަ
ނވެރިން ހުށަހަޅާފައިވާ ކުރެހުމުގައިވާގޮތުގެމަތިން ބައިވެރިންގެ
"ސޯސަންގެ" އެވެ ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތި ބިން ބައިކުރުމަށް ބެހެ ި
ރޔަމް ސަމީރާއަށާއި ،ޙައްވާ
އށާއި ،މަ ް
މތިން ޢަލީ ޢާމިރު ަ
ގތުގެ ަ
ރހުމުގައި ނަންޖަހާފައިވާ ޮ
މެދުގައި ޤުރުއަތް ލައިގެން ކު ެ
ޒާހިރާއަށާއި ،ޢަބްދުﷲ ޔާސިރުއަށާއި ،އިބްރާހީމް ސަމީރުއަށާއި މިފަސްމީހުންކުރެ ކޮންމެމީހަކަށް ބ.ކުޑަރިކިލު "ސޯސަންގެ"
މހެއްގެ
މގެ އެބައި ލިބިފައިވާ ީ
ކފޫޓުގެ ބިމުގެ އިމުތެރޭގައިހުރި އެންމެހައި ނުފުލޭ މުދަލަކީ ބި ު
ލބިފައިވާ  658.3އަ ަ
ބިމުން ި
ބފައިވާ ބަންޑާރަ ބިމެއްކަމަށް
ބއިގެ ބިމަކީ އެބިމުގައިހުރި ނުއުފުލޭ މުދާ ލިބިގެން އެމީހަކަށް ލި ި
ތަންތަނާއި ތަކެތި ކަމަށާއި ،އެ ަ
ޝަރީޢަތުން ކަނޑައަޅާ އެގޮތުގެމަތިން ޙުކުމް ކޮށްފީމެވެ.

މިޤަޟިއްޔާ ބަލާ ޙުކުމްކުރީ
ޢާމިރު ޙަސަން
ބ.ކެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްގެ ކޯޓް އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
)ބ.ކުޑަރިކިލު މެޖިސްޓްރޭޓްކޯޓްގެ ދާއިރާއާއި ޙަވާލުވެހުރި(
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