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ހދ.މަކުނުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
މަކުނުދޫ ،
ދިވެހިރާއްޖެ

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް
ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ35/B17C/2019 :
ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތް :ބަދަލުދިނުން
މައްސަލަ އައިގޮތް :ދަޢުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމުން
ނިމުނު ތާރީޚް 01 :ފެބްރުއަރީ 2021

ހުށަހެޅުނު ތާރީޚް 27 :އޮކްޓޯބަރ 2019

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް:
ނަން(އާންމު ނަމާއިއެކު)

ދާއިމީ އެޑްރެސް

މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް

އުމުރު

ދ.ރ.ކ ނަންބަރ

މުޙައްމަދު ޝުޖާޢު (ޝުޖާޢު)

ފުރުންމާގެ ،ހދ .މަކުނުދޫ

ޕިކެޑްލީ ،ހދ .މަކުނުދޫ

50

A233606

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް:
ނަން(އާންމު ނަމާއިއެކު)

ދާއިމީ އެޑްރެސް

މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް

އުމުރު

ދ.ރ.ކ ނަންބަރ

ފާޠިމަތު ވަޙީދާ (ވަޙީދާ)

ފުރުންމާގެ ،ހދ .މަކުނުދޫ

ނުޖޫމުގެ ،ހދ .މަކުނުދޫ

53

A233602

ތަދައްޚުލުވި ފަރާތް:

ދަޢުވާގެ ޚުލާޞާ:
ފޠިމަތު ވަޙީދާގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ހދ.މަކުނުދޫ
މި މައްސަލައަކީ ،ހދ.މަކުނުދޫ ފުރުންމާގެ ާ
ރތްތަކުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް އެދި
ގއި ހދ.މަކުނުދޫ ފުރުންމާގެ މުޙައްމަދު ޝުޖާޢު ކޮށްފައިވާ ޢިމާ ާ
ބަހާރުގެއެވެ ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީ ަ
މުޙައްމަދު ޝުޖާޢު ހުށަހެޅުމުން ބެލުނު މައްސަލައެކެވެ.

ހދ.މަކުނުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ،މަކުނުދޫ  ،ދިވެހިރާއްޖެ

ޞަފްޙާ  2ގެ 1

ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައް:
ބނެ ،މިމައްސަލަ ބާޠިލްކޮށްދެއްވުން އެދި  01ފެބްރުވަރީ
ނނުވާކަމަށް ު
 .1މިމައްސަލަ އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނު ް
ކރެވުނެވެ.
 2021ގައި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި މުޙައްމަދު ޝުޖާޢު މިކޯޓަށް ސިޓީއެއް ހުށަހަޅާފައިވާކަން ފާހަގަ ު
ފއިވާ ޤަވާޢިދު  06ގެ  15ވަނަ މާއްދާގެ  4ވަނަ ނަންބަރުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި
 .2ޝަރީޢަތް ކުރުމާބެހޭގޮތުން ހެދި ަ
ފަރާތުން މައްސަލަ ބާޠިލް ކޮށްދިނުމަށް އެދެފިނަމަ އެމައްސަލަ އެއް ބާޠިލްކުރެވޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،
ދނުމަށްއެދި
ށބުނެ މިމައްސަލަ ބާޠިލްކޮށް ި
ބނުންނުވާކަމަ ް
މިމައްސަލަ ހުށަހެޅި މިމައްސަލަ އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ޭ
އވާ ޤަވާޢިދު  06ގެ  15ވަނަ މާއްދާގެ  4ވަނަ
ސިޓީއެއް ހުށަހަޅާފައިވާތީ ،ޝަރީޢަތް ކުރުމާބެހޭގޮތުން ހެދިފަ ި
ފހަގަކުރެވުނެވެ.
ސލަ ބާޠިލްކުރެވޭނެކަން ާ
ނަންބަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މިމައް ަ

ނިންމުން:
ލ ހުށަހެޅި މުޙައްމަދު
ފބްރުވަރީ  2021ގައި މިކޯޓަށް މައްސަ ަ
ށ ދިނުމަށްއެދި ެ 01
ދެންފަހެ ،މިމައްސަލަ ބާޠިލްކޮ ް
ގ  15ވަނަ މާއްދާގެ  4ވަނަ
ޢދު ެ 06
ނ ހެދިފައިވާ ޤަވާ ި
ތ ް
މބެހޭގޮ ު
އއި ،ޝަރީޢަތް ކުރު ާ
ހށަހަޅާފައިވާތީ ާ
ޝުޖާޢު ސިޓީ ު
ށ
ނ ކަމަ ް
ފނަމަ އެމައްސަލަ އެއް ބާޠިލްކުރެވޭ ެ
ކށްދިނުމަށް އެދެ ި
ބޠިލް ޮ
ހށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ ާ
ނަންބަރުގައި މައްސަލަ ު
ޢދު  06ގެ  15ވަނަ މާއްދާގެ  4ވަނަ ނަންބަރަށް ރިޢާޔަތް
ދފައިވާ ޤަވާ ި
ކރުމާބެހޭގޮތުން ހެ ި
ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ،ޝަރީޢަތް ު
ތން މިޤަޟިއްޔާ ނިންމީމެވެ.
މއްސަލަ ބާޠިލްކޮށް މިގޮތުގެ މަ ި
ނތަތީ ،މި ަ
ކޮށް އިތުރަށް މިމައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދާނެ ތަނެއް ެ

 19ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1442
 01ފެބްރުއަރީ 2021
މިޤަޟިއްޔާ ބަލައި ނިޔާކަނޑައެޅީ

މުޙައްމަދު އިޙްސާން
ޓ
ކޯޓް އިސް މެޖިސްޓްރޭ ް
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