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ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ހުލާޞާ ރިޕޯޓް
ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:

ރިޕޯޓް ނަންބަރު22/0202 :
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ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތް:

އކުރުން
ގޯތިބަ ި

މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ގޮތް:

މށް ހުށަހަޅާފޯމުން.
އކުރުން  /ޢައްޔަންކުރު ަ
ގޯތިބަ ި

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް:

ގ  /ށ.ފޭދޫ
މުޙައްމަދު ރަމީޒު އެންދެރިމާ ެ

 .2އާދަމް ނަޞީރު ސަޢުދު އެންދެރިމާގެ  /ށ.ފޭދޫ

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް:

މައްސަލަ ބެލީ:
ދ
އސްތާޛު އަޙްމަދު ޒިޔާ ު
ލ ު
ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަ ް

ހުށަހެޅުނު ތާރީޚް:

ނިމުނު ތާރީޚް:

 21އޭޕްރީލް 0202

 13ޖޫން 0202

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތް

1
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c
ތަޢާރުފް:
ރޓް
މިއީ ،ށ.ފޭދޫ އެންދެރިމާގެ މުޙައްމަދު ރަމީޒުއާއި ށ.ފޭދޫ އެންދެރިމާގެ އާދަމް ނަޞީރު ސަޢުދުއާ ދެމީހުންނަށް ށ.ފޭދޫ މެޖިސްޓް ޭ
ނދެރިމާގެއެވެ
ލބިފައިވާ އެ ް
މގެ އަލްމަރުޙޫމާ ފާޠިމަތުގެ ތަރިކަ ބެހުމުން ި
އންދެރި ާ
ކޯޓުގެ ނަމްބަރު 43/C4C/2020:ޤަޟިއްޔާއިން ށ.ފޭދޫ ެ
ކރެ
ކިޔާ ރަޖިސްޓަރީ ނަމްބަރު (4-C/2006/05):ބަންޑާރަ ގޯތީގައިވާ މުދާ ބެހެނިވެރިންގެ މެދުގައި ބައިކުރުމަށް އެދި ،ބެހެނިވެރިން ު
މުޙައްމަދު ރަމީޒު ހުށަހެޅުމުން ބެލުނު މައްސަލައެކެވެ.

ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައް:
.2

ށ.ފޭދޫ އެންދެރިމާގެ މުޙައްމަދު ރަމީޒުއާއި ށ.ފޭދޫ އެންދެރިމާގެ އާދަމް ނަޞީރު ސަޢުދުއާއި ( 20ދޭއް) މީހުންނަށް ށ.ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް
ކޯޓްގެ ނަންބަރު 43/C4C/2020 :ޤަޟިއްޔާއިން ށ.ފޭދޫ އެންދެރިމާގެ އަލްމަރުޙޫމާ ފާޠިމަތުގެ ތަރިކަ ބެހުމުން ލިބިފައިވާ އެންދެރިމާގެއެވެ
ކިޔާ (ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު )4-C/2006/05:ބަންޑާރަ ގޯތި ބެހެނިވެރިންގެ މެދުގައި ބައިކުރުމަށް އެދި ،ބެހެނިވެރިންކުރެ

މުޙައްމަދު

ރަމީޒުމައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

 .0ށ.ފޭދޫ އެންދެރިމާގެ އެވެ ކިޔާ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު 26( 4-C/2006/05 :ސެޕްޓެމްބަރ )0226

ބަންޑާރަ ގޯތީގެ ބެހެނިވެރިންގެ

ގޮތުގައި ތިބީ ،ށ.ފޭދޫ އެންދެރިމާގެ މުޙައްމަދު ރަމީޒުއާއި ށ.ފޭދޫ އެންދެރިމާގެ އާދަމް ނަޞީރު ސަޢުދު ކަން ށ.ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ
ނަންބަރު 43/C4C/2020 :ޤަޟިއްޔާ ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮވެއެވެ.

 .3ށ.ފޭދޫ އެންދެރިމާގެ އެވެ ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގެ ބިން ބެހެނިވެރިންގެ މެދުގައި ބައިކުރުމަށް އެދި ބެހެނިވެރިންކުރެ މުޙައްމަދު ރަމީޒުހުށަހަޅާފައިވާ
ގޮތަކީ ،ގޯތީގެ އިރުން ހުޅަނގަށް ދަމާލާ ރޯނަކުން ގޯތި ހަމަހަމައަށް ( 20ދޭއް) ބަޔަށް ބައިކޮށް ،ބެހެނިވެރިންގެ ތެރެއިން

އާދަމް ނަޞީރު

ސައުދުއަށް ގޯތީގެ އުތުރު ފަރާތް އަދި މުޙައްމަދު ރަމީޒްއަށް ގޯތީގެ ދެކުނު ފަރާތް ،ހަމަޖައްސާ ގޮތަށްކަމަށް ބުނެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 .0ށ.ފޭދޫ އެންދެރިމާގެ އެވެ ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގެ ބިން ބެހެނިވެރިންގެ މެދުގައި ބައިކުރުމަށްއެދި ބެހެނިވެރިންކުރެ

މުޙައްމަދު ރަމީޒުހުށަހެޅި

ގޮތަށް އެގޯތީގެ ބިން ބައިކޮށް ،ބައިތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ދެންހުރި ބެހެނިވެރިޔާ ކަމަށްވާ އާދަމް ނަޞީރު ސައުދު އެއްބަސްވެފައިވާކަން އެނގެއެވެ.

 .6ށ.ފޭދޫ އެންދެރިމާގެ އެވެ ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގެ ބިން ބެހެނިވެރިންގެ މެދުގައި ބައިކުރުމަށް ބޭނުންވާ ގޮތާ އެއްގޮތަށް ،ބައިކުރެވޭ ބައިތަކުގެ
މިންތައް އެނގޭގޮތަށް ށ.ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު 22( 274/C04C/2021/14 :ޖޫން  )0202ގެ ސިޓީއާއެކު ފޮނުވާފައިވާ
ޗާޓަށް ބަލާއިރު ،ގޯތީގެ އިރުން ހުޅަނގަށް ދަމާލެވޭ ރޯނަކުން އެގޯތި ހަމަހަމައަށް ( 20ދޭއް) ބަޔަށް ބައިކުރުމުން ބަޔަކަށް ޖެހެނީ (2500
ދެހާސް ފައްސަތޭކަ ) އަކަފޫޓުކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.

 .6ބުނެވިދިޔަ ގޮތުގެ މައްޗަށް ގޯތީގެ ބިން ބައިކޮ ށް ބެހެނިވެރިންގެ މެދުގައި ބައިތައް ހަމަޖެއްސުމުގައި ،ގޯތީގައިވާ ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭމުދާ
އަގުމަގުކޮށް އުނިއިތުރު ހަމަޖައްސަން ބޭނުން ނުވާކަމަށާއި ،އެމީހަކަށް ލިބޭ ބައިގައިވާ ބަންޑާރަ ބިމުގައިވާ ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭމުދާ އެމީހަކަށް
މިލްކުވުމުން އެ ނިމުނީކަމުގައި ބެހެނިވެރިން ބުނެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ވމަގު،
ޖސްޓްރޭޓް ކޯޓް ،ފިނި ާ
ށ.ފޭދޫ މެ ި

|

ފޯން ނަންބަރު6602666 :

ޑރެސްsh.feydhoo@judiciary.gov.mv :
މއިލް އެ ް
އީ ެ
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 .7ށ.ފޭދޫ އެންދެރިމާގެ އެވެ ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގެ ބިން ބެހެނިވެރިންގެ މެދުގައި ބައިކުރުމަށް ބޭނުންވާ ގޮތާ އެއްގޮތަށް ،ށ.ފޭދޫ ކައުންސިލް
އިދާރާގެ ނަންބަރު  22( 274/C04C/2021/14:ޖޫން  )0202ސިޓީއާއެކު ފޮނުވާފައިވާ ބައިކުރެވޭ މިންތައް އެނގޭނެ

ޗާޓު ތިރީގައި

އެވަނީއެވެ.



ޙުކުމް
ދެންފަހެ ،އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ،ށ.ފޭދޫ އެންދެރިމާގެ

މުޙައްމަދު ރަމީޒުއާއި ށ .ފޭދޫ

އެންދެރިމާގެ އާދަމް ނަސީރު ސަޢުދުއާއި ( 0ދޭއް) މީހުންނަށް ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 43/C4C/2020 :ޤަޟިއްޔާއިން ށ.ފޭދޫ

އެންދެރިމާގެ އަލްމަރުޙޫމާ ފާޠިމަތުގެ ތަރިކައިން ލިބިފައިވާ އެންދެރިމާގެއެވެ ކިޔާ (ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު 26( 4-C/2006/05 :ސެޕްޓެމްބަރ
)0226ބަންޑާރަ ގޯތި ބެހެނިވެރިންގެ މެދުގައި ބައިކުރުމަށް ބެހެނިވެރިން އެއްބަސްވެފައިވާފަދައިން ށ.ފޭދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަންބަރު:
 22(274/C04C/2021/14ޖޫން  )0202ގެސިޓީއާއެކުގައިވާ ޗާޓުގައިވާ ގޮތަށް ގޯތީގެ އިރުން ހުޅަނގަށް ދަމާލެވޭ ރޯނަކުން އެގޯތި ހަމަހަމައަށް
( 20ދޭއް) ބަޔަށް ބައިކޮށް ،ބެހެނިވެރިން އެއްބަސްވެފައިވާގޮތަށް އެގޯތީގެ ދެކުނަށް އޮތް ބައި ބެހެނިވެރިންކުރެ މުޙައްމަދު ރަމީޒްއަށް ،އަދި ގޯތީގެ
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ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ.
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