c
ށ.ފޭދޫ މެޖި ސްޓް ރޭޓް ކޯޓް

Sh.Feydhoo Magistrate Court
Feydhoo’,

ފ ޭ ދޫ

Rep.Of.Maldives

ދިވެހިރ އްޖެ

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓް

ރިޕޯޓް ނަންބަރ27/2020 :

ޤަޟިއްޔ ނަމްބަރ22/C4C/2020 :
ޤަޟިއްޔގެ ބވަތް :ވރިޡުން ސބިތުކުރުން
މައްސަލައައިގޮތް:ވރިޡުން ސބިތުކުރުމަށްއެދިހުށަހަޅ ފޯމް

ނިމުނު ތރީޚް10.09.2020 :

ހުށަހެޅުނު ތރީޚް09.07.2020 :

22.01.1442

18.11.1441

ދަޢުވކުރ ފަރތް :
ނަން(އންމުކޮށް ކިޔނަމއެކު)
އަޙްމަދު ޒަކީ ( ޒަކީ )

ދއިމީ އެޑްރެސް
އެސްޓަންވިލ  /ށ.ފޭދޫ

މިހރު އުޅޭ އެޑްރެސް
އެސްޓަންވިލ  /ށ.ފޭދޫ
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ދަޢުވ ލިބޭފަރތް :
ކށް ކިޔނަމއެކު)
ނަން(ޢންމު ޮ

މިހރު އުޅޭ އެޑްރެސް

ދއިމީ އެޑްރެސް
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ދަޢުވގެ ޚުލޞ:
މި މައްސަލައަކީ ،ށ.ފޭދޫ އެސްޓަންވިލ އަޙްމަދު ޒަކީގެ ބައްޕަ  ،ށ.ފޭދޫ ރަނައުރގެ އިބްރހިމް ޤޞިމްގެ ވރިޡުން
އކެވެ.
ސބިތުކުރުމަށް އެދި އަޙްމަދު ޒަކީ ހުށަހެޅުމުން ބެލުނު މައްސަލަ ެ
ފހަގަކުރެވުނު ނުކުތތައް:

.1

ށ.ފޭދޫ އެސްޓަންވިލ އަޙްމަދު ޒަކީގެ ބައްޕަ ށ.ފޭދޫ ރަނައުރގެ އިބްރހިމް ޤޞިމްގެ ވރިޘުން ސބިތުކުރުމަށް އެދި
އަޙްމަދު ޒަކީ މައްސަލަ ހުށަހަޅފައިވކަން ފހަގަކުރެވެއެވެ.

.2

ތ ކުރި
ޓގެ ނަމްބަރު މަރުސބި ު
ދ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯ ް
ކން ށ.ފޭ ޫ
އަލްމަރުޙޫމު އިބްރޙިމް ޤޞިމްއަކީ މަރުފެފައިވމީހެއް ަ
ރއެވެ.
ނަންބަރު 61( C4MC/2020/02:ޖުލައި )0202ގެ ލިޔުމުން އެންގެން އޮންނަކަން ފހަގަކު ެ
އަލްމަރުޙޫމް އިބްރހިމް ޤޞިމްގެ ވރިޡުންނަށް މިހރު ދުނިޔޭގައިތިބީ ،ހުވަފަތް އަނބި ށ.ފޭދޫ މާފޮޅޭގެ ޞާބިރާ ޢަލީ

.3

އާއި ( 70 ،ހަތެއް) ފިރިހެންދަރިން ކަމުގައިވާ ށ.ފޭދޫ އެސްޓަންވިލާ އަޙްމަދު ޒަކީ އާއި މާލެ ދަފްތަރު ނަމްބަރު 3355:ޙާތިމް
އިބްރާހިމް އާއި ،ށ.ފޭދޫ ރިވެލި ޢަބްދުﷲ ހަނީފް އާއި ،ށ.ފޭދޫ މާފޮޅޭގެ މުޙައްމަދު ރަޝާދު އާއި ،ށ.ފޭދޫ އާހިޔާ ޢަލީ ނިޒާރު
އާއި ،ށ.ފޭދޫ މާފޮޅޭގެ ޢަބްދުލް ޙަމީދު އާއި ،ށ.ފޭދޫ މާފޮޅޭގެ ޢަބްދުއްޝުކޫރު އިބްރާހިމް  70އަންހެން ދަރިން ކަމުގައިވާ ށ.ފޭދޫ
ދިލްސާދުގެ ޝާއިރާ އިބްރާހިމް އާއި ށ.ފޭދޫ މާފޮޅޭގެ ފާޠިމަތު އާސިމާކަމަށާއި ،މަރްޙޫމް ނިޔާވިއިރު އެމަރްހޫމްގެ މަންމަ ބައްޕަ
ކާފަ މާމަ މިއިން މީހަކު ދުނިޔޭގައި ނެތްކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅަމުން އަޙްމަދު ޒަކީ އާއި ހެކިންގެ ގޮތުގައި ހުށައަޅާފައިވާ ށ.ފޭދޫ
ރޯޒީވިލާ މުޙައްމަދު ރަޝާދު އާއި ށ.ފޭދޫ މޫރިތި ޢަލީ އިބްރާހިމް ޝަރީޢަތުގައި ބުނެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

.4

ނމްބަރު144-F(U)2020/316:
އަލްމަރުޙޫމް އިބްރހިމް ޤޞިމްގެ އިތުރު ވރިޘަކު ހުރިތޯ ބެލުމަށް ސިވިލްކޯޓްގެ ަ
ހގަކުރެވެއެވެ.
ބރޯޑްކސްޓްކުރުމުން އެއްވެސް ފަރތަކުން އިޖބަދީފައިނުވކަން ފ ަ
( )62.2..0202ގެ އިޢުލން ް

ޙުކުމް:
މން 20 ،ޖޫން 0262
ޔތްކޮށް ބެލު ު
ގކުރި ނުކުތތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢ ަ
ދެންފަހެ ،އިސްވެދިޔަ ބަޔންތަކަށއި ފހަ ަ
ވަނަ ދުވަހު ށ.ފޭދޫ ރަނައުރގެ އިބްރހިމް ޤޞިމް ވަނީ ނިޔވެފައި ކަމއި ،އިބްރޙިމް ޤސިމް ނިޔވިއިރު ވރިޘުންގެ ގޮތުގައި
ދުނިޔޭގައި ތިބީ ހުވަފަތް އަނބި ށ.ފޭދޫ މާފޮޅޭގެ ޞާބިރާ ޢަލީ (އައިޑީކާޑް ނަމްބަރު )A085254:އާއި ( 70 ،ހަތެއް) ފިރިހެންދަރިން
ކަމުގައިވާ ށ.ފޭދޫ އެސްޓަންވިލާ އަޙްމަދު ޒަކީ (އައިޑީކާޑް ނަމްބަރު )A293792:އާއި މާލެ ދަފްތަރު ނަމްބަރު 3355:ޙާތިމް
އިބްރާހިމް (އައިޑީކާޑް ނަމްބަރު )A034361:އާއި ،ށ.ފޭދޫ ރިވެލި ޢަބްދުﷲ ހަނީފް (އައިޑީކާޑް ނަމްބަރު )A023286:އާއި ،ށ.ފޭދޫ
މާފޮޅޭގެ މުޙައްމަދު ރަޝާދު (އައިޑީކާޑް ނަމްބަރު )A024762:އާއި ،ށ.ފޭދޫ އާހިޔާ ޢަލީ ނިޒާރު (އައިޑީކާޑް ނަމްބަރު)A069604:
އާއި ،ށ.ފޭދޫ މާފޮޅޭގެ ޢަބްދުލް ޙަމީދު (އައިޑީކާޑް ނަމްބަރު )A081127:އާއި ،ށ.ފޭދޫ މާފޮޅޭގެ ޢަބްދުއްޝުކޫރު އިބްރާހިމް (އައިޑީކާޑް
ޞަފްޙ3ގެ
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ނަމްބަރު )A320231:އާއި ( 70ދޭއް) އަންހެން ދަރިން ކަމުގައިވާ ށ.ފޭދޫ ދިލްސާދުގެ ޝާއިރާ އިބްރާހިމް (އައިޑީކާޑް
އއް)
ނަމްބަރު )A320230:އާއި ށ.ފޭދޫ މާފޮޅޭގެ ފާޠިމަތު އާސިމާ (އައިޑީކާޑް ނަމްބަރު )A320232:އާ އެކުޖުމްލަ ( 62ދިހަ ެ
މށް ކަނޑައަޅައި ،ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ.
ތށް ސބިތުވކަ ަ
ގ ބަހުން ޝަރީޢަ ަ
ބހުންނއި ހެކިން ެ
ތބި ވރިޘުންގެ ަ
ވރިޘުންކަން މިހރު ދުނިޔޭގައި ި
0202.22.62
މިޤަޟިއްޔ ބަލައި ނިޔކަނޑައެޅީ

އަޙްމަދު ޒިޔދު
ށ.ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް

ޓ.ކJS2456:
ޗ.ކJS0376:
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