ޓ
ޓރޭޓް ކޯ ް
ރ ފޭދޫ މެޖިސް ް
ބ ީ
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރު ު
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ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:

ރިޕޯޓް ނަންބަރު24/0202 :

ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތް:

ނ
ވާރިސުން ސާބިތުކުރު ް

މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ގޮތް:

ޢާއިލީ އެހެނިހެން މައްސަލަތަކުގެ ދަޢުވާ ހުށަހަޅާފޯމުން.

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް:

ޠާހިރާ އިބްރާހިމް ބަށިމާގެ  /ށ.ފޭދޫ

-

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް:

މައްސަލަ ބެލީ:
ދ
އސްތާޛު އަޙްމަދު ޒިޔާ ު
ލ ު
ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަ ް

ހުށަހެޅުނު ތާރީޚް:

ނިމުނު ތާރީޚް:

 02މެއި 0202

 21ޖޫން 0202

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތް

1

23/C4C/2021

c
ތަޢާރުފް:
ށ
އދާ ޔޫސުފްގެ ވާރިޡުން ސާބިތުކުރުމަ ް
ގ މަންމަ ،ށ.ފޭދޫ ބަށިމާގެ ޒުބަ ި
މި މައްސަލައަކީ ،ށ.ފޭދޫ ބަށިމާގެ ޠާހިރާ އިބްރާހިމް ެ
މން ބެލުނު މައްސަލައެކެވެ.
އެދި ޠާހިރާ އިބްރާހިމް ހުށަހެޅު ު
ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައް:

.1

އބްރާހިމްގެ މަންމަ
ޠހިރާ ި
ށ.ފޭދޫ ބަށިމާގެ ާ

ޘން ސާބިތުކުރުމަށް އެދި ޠާހިރާ
ށމާގެ ޒުބައިދާ ޔޫސުފް ގެ ވާރި ު
ށ.ފޭދޫ ބަ ި

އިބްރާހިމް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

.2

ރ21( 24/C4C/2021:
އަލްމަރުޙޫމާ ޒުބައިދާ ޔޫސުފް އަކީ މަރުވެފައިވާމީހެއްކަން ށ.ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަމްބަ ު
ނކަން ފާހަގަކުރެއެވެ.
ނގޮތުގެ ރިޕޯޓުން އެންގެން އޮން ަ
ޖޫން )0202ގެ ޝަރީޢަތްނިމު ު
ނޔޭގައިތިބީ( 01، ،އެކެއް) ފިރިހެންދަރި ކަމުގައިވާ ށ.ފޭދޫ ބަށިމާގެ
އަލްމަރުޙޫމާ ޒުބައިދާ ޔޫސުފްގެ ވާރިޡުންނަށް މިހާރު ދު ި

.3

ޠާޙާ އިބްރާހިމް (އައިޑީކާޑު ނަންބަރު  )A083020އާއި ( 2ދޭއް) އަންހެން ދަރިންކަމުގައިވާ ށ.ފޭދޫ ބަށިމާގެ ޠާހިރާ
އިބްރާހިމް(އައިޑީކާޑު ނަންބަރު  )A320090އާއި ށ.ފޭދޫ ބަށިމާގެ މައިމޫނާ އިބްރާހިމް(އައިޑީކާޑު ނަންބަރު ( A139055:ކަމަށާއި،
މަރްޙޫމާ ނިޔާވިއިރު އެމަރްޙޫމާގެ މަންމަ ބައްޕަ ކާފަ މާމަ މިއިން މީހަކު ދުނިޔޭގައި ނެތްކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅަމުން ޠާހިރާ
އިބްރާހިމް އާއި ހެކިންގެ ގޮތުގައި ހުށައަޅާފައިވާ ށ.ފޭދޫ މަލަސް ޢަބްދުއް ނާސިރު އާދަމްއާއި އާއި ށ.ފޭދޫ ބިނާ މުސްޠަފާ ސަޢީދު
ޝަރީޢަތުގައި ބުނެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

.4

އަލްމަރުޙޫމާ ޒުބައިދާ ޔޫސުފްގެ އިތުރު ވާރިޘަކު ހުރިތޯ ބެލުމަށް ސިވިލްކޯޓްގެ ނަމްބަރު20 (144-F(U)/2021/556:
ރވެއެވެ.
ޑކާސްޓްކުރުމުން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އިޖާބަދީފައިނުވާކަން ފާހަގަކު ެ
ޖޫން  )0202ގެ އިޢުލާން ބްރޯ ް

ޙުކުމް:
މބަރ
ޢޔަތްކޮށް ބެލުމުން 21 ،ނޮވެ ް
ގކުރި ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް ރި ާ
ދެންފަހެ ،އިސްވެދިޔަ ބަޔާންތަކަށާއި ފާހަ ަ
0222މ  02ރަބީޢުލްއައްވަލް 2002ހ ވަނަ ދުވަހު ށ.ފޭދޫ ބަށިމާގެ ޒުބައިދާ ޔޫސުފް

ވަނީ ނިޔާވެފައިކަމާއި ،ޒުބައިދާ ޔޫސުފް

ނިޔާވިއިރު ވާރިޘުންގެ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގައި ތިބީ ( 01އެކެއް) ފިރިހެންދަރި ކަމުގައިވާ ށ.ފޭދޫ ބަށިމާގެ ޠާޙާ އިބްރާހިމް (އައިޑީކާޑު
ނަންބަރު  )A083020އާއި ( 2ދޭއް) އަންހެން ދަރިންކަމުގައިވާ ށ.ފޭދޫ ބަށިމާގެ ޠާހިރާ އިބްރާހިމް(އައިޑީކާޑު ނަންބަރު )A320090
ޔގައި
ތނެއް) ވާރިޘުންކަން މިހާރު ދުނި ޭ
އާއި ށ.ފޭދޫ ބަށިމާގެ މައިމޫނާ އިބްރާހިމް(އައިޑީކާޑު ނަންބަރު )A139055އާ އެކުޖުމްލަ ި (20
ކމަށް ކަނޑައަޅައި ،ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ.
ތށް ސާބިތުވާ ަ
ނގެ ބަހުން ޝަރީޢަ ަ
ބހުންނާއި ހެކި ް
ތިބި ވާރިޘުންގެ ަ
މިޤަޟިއްޔާ ބަލައި ނިޔާކަނޑައެޅީ

އަޙްމަދު ޒިޔާދު
ށ.ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް

ޓ.ކJS0376:ޗ.ކJS2456:

ވމަގު،
ޖސްޓްރޭޓް ކޯޓް ،ފިނި ާ
ށ.ފޭދޫ މެ ި

|

ފޯން ނަންބަރު6102661 :

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

