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c
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކުޑަރިކިލު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
ބ.ކުޑަރިކިލު  /ދިވެހިރާއްޖެ

ޝަރީޢަތްނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް
ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތް:

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު01/F1C/2021 :

ތަރިކަ

ބރު  01/2021ތަރިކައިގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުން
މައްސަލަ  /ދަޢުވާއައިގޮތުގެ ބަޔާން :ނަން ަ
މައްސަލަ  /ދަޢުވާނިމުނު ތާރީޚް17-06-2021 :

މައްސަލަ/ދަޢުވާހުށަހެޅުނު ތާރީޚް15-03-2021 :

މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތް:
ނަން)އާންމުކޮށް ކިޔާނަމާއެކު(:
ޢާއިޝަތު އަނީޒާ )އަނީޒާ(

ދާއިމީ އެޑްރެސް:
ކާމިނީގެ/ބ.ކުޑަރިކިލު

މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް :ދ.ރކާޑްނަންބަރު :ޢުމުރު:
ޑޭލައިޓް/ބ.ކުޑަރިކިލު

A109029

ބައްޕަ:

 43އަހަރު

އަޙްމަދު ޝިހާމް

މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް:
ނަން)އާންމުކޮށް ކިޔާނަމާއެކު(:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

މޫސާ ޢަރީފް )މޫސާ ޢަރީފް(

މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް :ދ.ރކާޑްނަންބަރު:
ފައްސިޔަ/ބ.ކުޑަރިކިލު

ކާމިނީގެ/ބ.ކުޑަރިކިލު

ޢުމުރު:

 45އަހަރު

އަޙްމަދު ޝިހާމް

ފަޒީނާމަންޒިލް/ބ.ދޮންފަނު  40 A109027އަހަރު

އަޙްމަދު ޝިހާމް

 43އަހަރު

އަޙްމަދު ޝިހާމް

A109026

 36އަހަރު

އަޙްމަދު ޝިހާމް

މުޙައްމަދު ޢާރިފް )މުޙައްމަދު ޢާރިފް(

ކާމިނީގެ/ބ.ކުޑަރިކިލު

ކާމިނީގެ/ބ.ކުޑަރިކިލު

A109179

 38އަހަރު

އަޙްމަދު ޝިހާމް

އިބްރާހީމް ޢަނީފް )އިބްރާހީމް ޢަނީފް(

ކާމިނީގެ/ބ.ކުޑަރިކިލު

ޔުނިކް/ބ.ކުޑަރިކިލު

A109025

 34އަހަރު

އަޙްމަދު ޝިހާމް

އާމިނަތު ތަހުމީނާ )އާމިނަތު ތަހުމީނާ(

ކާމިނީގެ/ބ.ކުޑަރިކިލު

މަހުމާ/ބ.މާޅޮސް

A109024

 32އަހަރު

އަޙްމަދު ޝިހާމް

 30އަހަރު

އަޙްމަދު ޝިހާމް

 25އަހަރު

އަޙްމަދު ޝިހާމް

މަރްޔަމް ޒުނައިރާ )މަރްޔަމް ޒުނައިރާ( ކާމިނީގެ/ބ.ކުޑަރިކިލު
ޢާއިޝަތު އަނީޒާ )އަނީޒާ(
ފާޠިމަތު ރަޒީނާ )ރަޒީނާ(

ކާމިނީގެ/ބ.ކުޑަރިކިލު
ކާމިނީގެ/ބ.ކުޑަރިކިލު

އަޙްމަދު މަޢުރޫފް )އަޙްމަދު މަޢުރޫފް(

ކާމިނީގެ/ބ.ކުޑަރިކިލު

ޢަބްދުﷲ އަނީސް )އަނީސް(

ކާމިނީގެ/ބ.ކުޑަރިކިލު

އަޙްމަދު ޝިހާމް )ޝިހާމް(

ކާމިނީގެ/ބ.ކުޑަރިކިލު

ޑޭލައިޓް/ބ.ކުޑަރިކިލު
މުސަންމާގެ/ބ.ކެންދޫ

A052096

ބައްޕަ:

A109029

ކާމިނީގެ/ބ.ކުޑަރިކިލު A246440
ކާމިނީގެ/ބ.ކުޑަރިކިލު
ކާމިނީގެ/ބ.ކުޑަރިކިލު

A246442
A109178

 70އަހަރު

މޫސާ އަޙްމަދު

މައްސަލާގެ ޚުލާޞާ:
މިއީ ،ބ.ކުޑަރިކިލު "ކާމިނީގެ" ހާޖަރާ ޢުމަރު ގެ ތަރިކަގެ މައްސަލަ ،ވާރިޘުންގެ މެދުގައި ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދި
ބލި މައްސަލައެކެވެ.
އެމަރުޙޫމާގެ އަންހެންދަރި ،ބ.ކުޑަރިކިލު "ކާމިނީގެ" ޢާއިޝަތު އަނީޒާ މިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ެ
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ފާހަގަކުރެވުނު ނުޤުޠާތައް:
ބރު A109028
 .1ފުރަތަމަ ކަމަކީ ،ބ.ކުޑަރިކިލު "ކާމިނީގެ'' އަލްމަރުޙޫމާ ހާޖަރާ ޢުމަރު )އައިޑީ ކާޑް ނަން ަ

އުފަން

ތާރީޚް ،18/11/1958 :ޢުމުރު 60 :އަހަރު(  19މާރިޗް  2017ގައި ނިޔައުވެފައިވާތީ އެމަރުޙޫމާގެ ތަރިކަ ،ވާރިޘުންގެ
މެދުގައި ހަމަޖައްސައިދެއްވުންއެދި މަރުޙޫމާގެ އަންހެން ދަރި ،ބ.ކުޑަރިކިލު  /ކާމިނީގެ ،ޢާއިޝަތު އަނީޒާ މިކޯޓަށް
ބލިއިރު ،މަރުޙޫމާ ހާޖަރާ ޢުމަރު ނިޔައުވެފައިވަނީ  19މާރިޗް  2017ގައި ކަމާއި
މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައި އޮތުމުން އެކަން ެ
ބ  05ފިރިހެން ދަރީން ،ބ.ކުޑަރިކިލު  /ފައްސިޔަ ،މޫސާ ޢަރީފްއާއި،
އެމަރުޙޫމާގެ ވާރިސުންގެ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގައިތި ީ
ބރާހީމް ޢަނީފްއާއި ،ބ.ކުޑަރިކިލު /
ބ.ކުޑަރިކިލު  /ކާމިނީގެ ،މުޙައްމަދު ޢާރިފްއާއި ،ބ.ކުޑަރިކިލު  /ކާމިނީގެ ،އި ް
ބދުﷲ އަނީސްއާއި 04 ،އަންހެންދަރީން ،ބ.ކުޑަރިކިލު /
ކާމިނީގެ ،އަޙްމަދު މަޢުރޫފްއާއި ،ބ.ކުޑަރިކިލު  /ކާމިނީގެ ،ޢަ ް
ކާމިނީގެ ،މަރްޔަމް ޒުނައިރާއާއި ،ބ.ކުޑަރިކިލު  /ކާމިނީގެ ،ޢާއިޝަތު އަނީޒާއާއި ،ބ.ކުޑަރިކިލު  /ކާމިނީގެ ،ފާޠިމަތު
ރަޒީނާއާއި ،ބ.ކުޑަރިކިލު  /ކާމިނީގެ ،އާމިނަތު ތަހުމީނާއާއި އަދި ފިރި ،ބ.ކުޑަރިކިލު  /ކާމިނީގެ ،އަޙްމަދު ޝިހާމްއާއެކު
ޖުމުލަ  10ވާރިސުންކަމާއި ،މިނޫން އެހެން އިތުރު ވާރިޘަކު ނެތުމާއި ،ތަރިކަ މުދަލުގެ ގޮތުގައި ވާރިޘުންގެ މެދުގައި
ބރު
ބއިކޮށް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ހުރީ އެ މަރުޙޫމާގެ ނަމުގައި ބ.ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަން ަ
ބހައި ަ
ަ
 20) 313/2020/04ސެޕްޓެމްބަރ  (2020ވަގުތީ ރަޖިސްޓްރީ ހައްދާފައިވާ 66.4585) ،ގުނަ  33.58ޖުމުލަ
ބ މިލްކުވެފައިވާ
ބންޑާރަ ގޯތީން ހާޖަރާ ޢުމަރަށް ލި ި
 2231.68އަކަފޫޓު ހުރި( ބ.ކުޑަރިކިލު " /ގްރާމީޒް" އެވެ ކިޔާ ަ
ބމުގައިހުރި އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ވަޅުފަދަ ތަންތަނާއި،
ބއި( ގެ ި
ބއި )އަލްމަރުޙޫމާ ހާޖަރާ ޢުމަރުގެ ަ
އެގޯތީގެ ހުޅަނގު ަ
ގޯތިތެރޭގައިވާ ރުއްގަހާއި ،މިތަކެތިކަމާއި މިނޫން އެއްވެސް މުދަލެއް ،ވަލުރުއްގަހެއް އަދި ފައިސާއެއްވެސް ނެތްކަމާއި،
ބހުންނާއި ،ހެކިންގެ
ދަރަނި ވަޞިއްޔަތާއި ރަހުނު އީޖާރު ފަދައެއްވެސްކަމެއް ހިނގާފައިނެތުމާއި މިކަންކަން ވާރިސުންގެ ަ
ބހޭ ދަޢްވާގެ( ޤާނޫނަށް
ބރު) 25/75 :ތަރިކާއި ެ
ބހުންނާއި ހުށަހެޅި ،ހޯދިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި އަދި ޤާނޫނުނަން ަ
ަ
ބލުމުން އެނގެން އޮންނަކަމެވެ.
ެ
 .2ދެވަނަ ކަމަކީ ،މިތަރިކައިގެ ވާރިޘުންކުރެ  4އަންހެންދަރިންކަމަށްވާ ،ބ.ކުޑަރިކިލު  /ކާމިނީގެ ،މަރްޔަމް ޒުނައިރާއާއި،
ބ.ކުޑަރިކިލު  /ކާމިނީގެ ،ޢާއިޝަތު އަނީޒާއާއި ،ބ.ކުޑަރިކިލު  /ކާމިނީގެ ،ފާޠިމަތު ރަޒީނާއާއި ،ބ.ކުޑަރިކިލު  /ކާމިނީގެ،
ބނެފައިވާކަމާއި،
ބނުންކަން ު
ބއި އޭގެޒާތުން ޭ
ބ ަ
ބމުންލި ޭ
އާމިނަތު ތަހުމީނާއާއި މިހަތަރު ވާރިޘުންނަށް މިތަރިކައިންނާއި ި
ބ  6ވާރިޘުންކަމަށްވާ  05ފިރިހެން ދަރީން ،ބ.ކުޑަރިކިލު  /ފައްސިޔަ ،މޫސާ ޢަރީފްއާއި ،ބ.ކުޑަރިކިލު /
ދެންތި ި
ބރާހީމް ޢަނީފްއާއި ،ބ.ކުޑަރިކިލު  /ކާމިނީގެ ،އަޙްމަދު
ކާމިނީގެ ،މުޙައްމަދު ޢާރިފްއާއި ،ބ.ކުޑަރިކިލު  /ކާމިނީގެ ،އި ް
ބމުންވެސް
ބ އެއްޗަކުންވެސް އަދި ި
މަޢުރޫފް އާއި ،ފިރި ،ބ.ކުޑަރިކިލު  /ކާމިނީގެ ،އަޙްމަދު ޝިހާމު އަށް މިތަރިކައިން ލި ޭ
ބނުން ނުވާކަމަށް ޝަރީޢަތުގައި
ބނުން ނުވާކަމަށާއި ،ތަރިކައިގެ އެއްވެސް އެއްޗެއް އަގުމަގުކޮށް އުނިއިތުރު ހަމަޖައްސަން ޭ
ޭ
ބއިމީހުންގެ މެދުގައި އެއްވެސް ވަރަކަށް
ބއިކުރުމާއިމެދު އެ ަ
ބނުންވާ  4ވާރިޘުން ގެމެދުގައި ގޯތި ަ
ބމުން ޭ
ބނެފައިވާކަމަށާއިި ،
ު
ބޔާންތަކުން
ބއިކުރާނެގޮތުގެ ކުރެހުމެއް ހުށައަޅާފައި ނެތުމާއި މިކަންކަން ވާރިސުންގެ ަ
ބން ަ
ވާހަކަދައްކާފައި ނެތުމާއިއެކު ި
ބން
ބނުންވެ އެދިފައިވާ  4ވާރިޘުންނަށް ތަރިކަ މުދަލާއި ގޯތީގެ ި
ބމުން ޭ
އެނގެން އޮތުމާއި ،ތަރިކަ މުދަލުންނާއި ގޯތީގެ ި
ހަމަޖައްސައިދިނުމުގައި ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތުމެވެ.
ބމުގެ
 .3ތިންވަނަކަމަކީ ،ވާރިޘުންގެމެދުގައި ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ހުށައަޅާފައިވާ މިތަރިކައިގެ ނުއުފުލޭމުދާ ގުޅިފައިހުރި ި
ކުރެހުމެވެ.
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ޙުކުމް:
ދެންފަހެ ،މިޤަޟިއްޔާގެ ލިޔުންތަކުން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ އިސްވެދިޔަ ނުކުތާތަކުގައި ހުރި ކަންތައްތައް އެގޮތުގެމަތިން
ބމުން ބ.ކުޑަރިކިލު ކާމިނީގެ އަލްމަރުޙޫމާ ހާޖަރާ ޢުމަރުއަށް
ބންޑާރަ ގޯތީގެ ި
ހުރުމާއިއެކު ބ.ކުޑަރިކިލު "ގްރާމީޒް" މިނަންކިޔާ ަ
ބނުންކަމަށް ވާރިޘުންކުރެ  4އަންހެންދަރިންކަމަށްވާ ،ބ.ކުޑަރިކިލު
ބމުން ޭ
ބމުގައިހުރި އެމަރްޙޫމާގެ ތަރިކަ މުދަލުންނާއި ި
ބފައިވާ ި
ލި ި
 /ކާމިނީގެ ،މަރްޔަމް ޒުނައިރާއާއި ،ބ.ކުޑަރިކިލު  /ކާމިނީގެ ،ޢާއިޝަތު އަނީޒާއާއި ،ބ.ކުޑަރިކިލު  /ކާމިނީގެ ،ފާޠިމަތު ރަޒީނާއާއި،
ބނުންނޫންކަމަށް
ބމުންނާއި ތަރިކަމުދަލުން އެއްވެސް މިންވަރެއް ޭ
ބނެފައި ވުމާއިއެކުި ،
ބ.ކުޑަރިކިލު  /ކާމިނީގެ ،އާމިނަތު ތަހުމީނާ ު
ބނެފައިވާތީ ،އަލްމަރުޙޫމާ ހާޖަރާ ޢުމަރުގެ ތަރިކައިގައި ހިމެނޭ ބ.ކުޑަރިކިލު
ބ  5ފިރިހެންދަރިންނާއި ފިރިމީހާ ު
ވާރިޘުންކުރެ ދެންތި ި
ބރު  20) 313/2020/04ސެޕްޓެމްބަރ  (2020ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީހައްދާފައި އޮތް ބ.ކުޑަރިކިލު /
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަން ަ
ބމުގެ އިމުތެރޭގައިހުރި އެންމެހައި
ބއި( ގެ  2231.68އަކަފޫޓު ގެ ި
ބއި )އަލްމަރުޙޫމާ ހާޖަރާ ޢުމަރުގެ ަ
ގްރާމީޒް ގޯތީގެ ހުޅަނގު ަ
ނުއުފުލޭ މުދަލަކީ އަލްމަރުޙޫމާ ހާޖަރާ ޢުމަރުގެ ތަރިކައިން އެމަރްޙޫމާގެ  4އަންހެންދަރިންކަމަށްވާ ބ.ކުޑަރިކިލު  /ކާމިނީގެ،
މަރްޔަމް ޒުނައިރާއާއި ،ބ.ކުޑަރިކިލު  /ކާމިނީގެ ،ޢާއިޝަތު އަނީޒާއާއި ،ބ.ކުޑަރިކިލު  /ކާމިނީގެ ،ފާޠިމަތު ރަޒީނާއާއި ،ބ.ކުޑަރިކިލު
ބމުގައިހުރި
ބމަކީ އެ ި
ބއިގެ ި
ބ އެހަތަރު މީހުންނަށް މިލްކުވެފައިވާ ތަންތަނާއި ތަކެތިކަމަށާއި އެ ަ
 /ކާމިނީގެ ،އާމިނަތު ތަހުމީނާއަށްލި ި
ބމެއްކަމަށް ޝަރީޢަތުން ކަނޑައަޅާ އެގޮތުގެމަތިން ޙުކުމް ކޮށްފީމެވެ.
ބންޑާރަ ި
ބފައިވާ ަ
ބގެން އެހަތަރު މީހުންނަށް ލި ި
ނުއުފުލޭމުދާ ލި ި
ބލާ ޙުކުމް ކުރީ
މިޤަޟިއްޔާ ަ

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