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ރ 08/F.1C/2021
ނބަ ު
ޤަޟިއްޔާ ނަ ް

g
ރކި ުލ މެޖިސްޓް ރޭ ްޓ ޯކ ްޓ
ނބު ރީ ކުޑަ ި
މާޅޮސްމަޑު ުލދެކު ު
ބ.ކުޑަރިކިލު  /ދިވެހިރާއްޖެ

ޝަރީޢަތްނި މުނުގޮތުގެ ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް
ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތް :ގޯތި ބައިކުރުން

ޤަޟިއްޔާނަންބަރު08/F1C/2021 :

ބއިކުރުން  /ޢައްޔަނުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމުން
މައްސަލަ  /ދަޢުވާއައިގޮތުގެ ބަޔާން :ނަންބަރު  2021/03ގޯތި ަ
މައްސަލަ  /ދަޢުވާހުށަހެޅުނު ތާރީޚް26-09-2021 :

މައްސަލަ  /ދަޢުވާނިމުނު ތާރީޚް06-12-2021 :

މައްސަލަ ހު ށަހެޅި ފަ ރާތް:
ނަން)އާންމުކޮށް ކިޔާނަމާއެކު( :ދާއިމީ އެޑްރެސް:
ޢަލީ ޝާކިރު )ޝާކިރު(

ގަސްކަރަ/ބ.ކުޑަރިކިލު

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

A075272

 54އަހަރު

ބައްޕަ:
ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން

މައްސަލަ ރައް ުދވާ ފަ ރާތް:
ނަން)އާންމުކޮށް ކިޔާނަމާއެކު(:
ލަޠީފާ ޢަލީ )ލަޠީފާ(

ދާއިމީ އެޑްރެސް:
ފީރޯޒްގެ/ބ.ކުޑަރިކިލު

މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް :ދ.ރކާޑްނަންބަރު:

ބައްޕަ:

ޢުމުރު:

ފީރޯޒްގެ/ބ.ކުޑަރިކިލު

A109132

 73އަހަރު

ޢަލީ ޙުސައިން

އަހްމަދު ޝާކިރު )އަޙްމަދު ޝާކިރު(

ފީރޯޒްގެ/ބ.ކުޑަރިކިލު

ފީރޯޒްގެ/ބ.ކުޑަރިކިލު

A047586

 44އަހަރު

ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން

ޙަސަން ޝާކިރު )ޙަސަން ޝާކިރު(

ފީރޯޒްގެ/ބ.ކުޑަރިކިލު

ނޫހިރި/ބ.ކުޑަރިކިލު

A075273

 41އަހަރު

ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން

މައްސަލާގެ ޚުލާޞާ :
މިއީ ،ބ.ކުޑަރިކިލު  /ފީރޯޒްގެ ،އަލްމަރްޙޫމް ޢަބްދުﷲ ޙުސައިންގެ ތަރިކައިގެ ތެރެއިން އެމަރުޙޫމުގެ ވާރިޘުންކުރެ 03
)ތިނެއް( ފިރިހެން ދަރިން ކަމަށްވާ ،ބ.ކުޑަރިކިލު  /ގަސްކަރަ ،ޢަލީ ޝާކިރުއަށާއި ،ބ.ކުޑަރިކިލު  /ފީރޯޒްގެ ،އަޙްމަދު
އށާއި
ކލު  /ފިރޯޒްގެ ،ލަޠީފާ ޢަލީ ަ
ޝާކިރުއަށާއި ،ބ.ކުޑަރިކިލު  /ފީރޯޒްގެ ،ޙަސަން ޝާކިރުއަށާއި ،އަދި ހުވަފަތް އަނބި ،ބ.ކުޑަރި ި
ނގެ ނަމުގައި އެއްމެދު ރަޖިސްޓްރީ ހައްދާފައިއޮތް ބ.ކުޑަރިކިލު "ފީރޯޒްގެ" އެވެ ކިޔާ ބަންޑާރަ
ލބި ،އެމީހު ް
މިހަތަރުމީހުންނަށް ި
ޓށް
މށް އެދި ޢަލީ ޝާކިރު މިކޯ ަ
އ ހަމަޖައްސައި ޢައްޔަންކޮށްދިނު ަ
މހުންގެ މެދުގައި ބައިކޮށް ބައިތަ ް
ގޯތީގެ އިރުމަތީބައި ،އެހަތަރު ީ
އސަލައެކެވެ.
) ބ.ކުޑަރިކިލު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ( ހުށަހަޅައިގެން ބެލި މަ ް

ޤަޟިއްޔާއާއި ގުޅޭ ލިޔުންތ ަ ުކގެ މަޢުލޫމާތު:
 - 1މ ައްސ ަ ލ ަ ހުށ ަހެޅި ފ ަރާތުގެ ވާހ ަ ކ ަ:
ޢަލީ ޝާކިރު ،ގަސްކަރަ  /ބ .ކުޑަރިކިލު
)މަޙްޟަރު  B-3-8ޞ  98ގައި(
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 - 2މ ައްސ ަ ލ ަ ރ ައް ދު ވާ ފ ަރާތުގެ ވާހ ަ ކ ަ:
 -1ލަޠީފާ ޢަލީ ،ފީރޯޒްގެ  /ބ.ކުޑަރިކިލު
)މަޙްޟަރު  B-3-8ޞ  101ގައި(
 -2އަޙްމަދު ޝާކިރު ،ފީރޯޒްގެ  /ބ.ކުޑަރިކިލު
)މަޙްޟަރު  B-3-8ޞ  99ގައި(
 -3ޙަސަން ޝާކިރު ،ފީރޯޒްގެ  /ބ.ކުޑަރިކިލު
)މަޙްޟަރު  B-3-8ޞ  100ގައި(

ނ ނުޤުޠާތައް:
ފާހަގަކު ރެވު ު
 .1ފުރަތަމަ ކަމަކީ ،ބ.ކުޑަރިކިލު  /ގަސްކަރަ ،ޢަލީ ޝަކިރުއަށާއި ،ބ.ކުޑަރިކިލު  /ފީރޯޒްގެ ،އަޙްމަދު ޝާކިރުއަށާއި،
ބ.ކުޑަރިކިލު  /ފީރޯޒްގެ ،ޙަސަން ޝާކިރުއަށާއި އަދި ބ.ކުޑަރިކިލު  /ފީރޯޒްގެ ،ލަޠީފާ ޢަލީ އާއި މިހަތަރުމީހުންގެ
ނަމުގައި އެއްމެދުކޮށް ބ.ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަންބަރު  28) 313/2021/01މާރިޗް  (2021ވަގުތީ
އ ،ދެންނެވިދިޔަ
ރަޖިސްޓްރީ ހައްދާފައިއޮތް ،ބ.ކުޑަރިކިލު "ފީރޯޒްގެ" އެވެ ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގެ އިރުމަތީބަ ި
ށހަޅާ
ކޓަށް ހު ަ
ޢލީ ޝާކިރު މި ޯ
ހަތަރުމީހުންގެ މެދުގައި ބައިކޮށް ބައިތައް ހަމަޖެއްސައި ޢައްޔަންކޮށްދިނުމަށްއެދި ަ
ތމެވެ.
ކމަށް އެދިފައިވާކަން އެނގެން އޮ ު
އެހަތަރުމީހުން ޝަރީޢަތުގައި އެ ަ
ފރޯޒްގެ" އެވެ ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގެ ) 2351.23785އަކަފޫޓް ( އިރުމަތީބައި
 .2ދެވަނަ ކަމަކީ ،ބ.ކުޑަރިކިލު " ީ
ރންގެ މެދުގައި އެއްބަސްވެފައިވާ
ށ ޢަލީ ޝާކިރު ހުށަހަޅާފައިވަނީ ،ބެހެނިވެ ި
ބައިކޮށް ބައިތައް ހަމަޖެއްސުމަ ް
ގޮތުގެމަތިން ކުރަހާ ،ހުށައަޅާފައިވާ ޗާޓްގައި ،އެގޯތި ބައިކުރުމަށް އެދިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން

ގޯތި ) 04ހަތަރެއް(

މގާ ސްޓަރލިންގ
ބއިކޮށް ،ގޯތީގެ އުތުރުން ،ނޫރާނީ ަ
ދ ަ
ބަޔަށް ބައިކޮށް ،ގޯތި އިރުން ހުޅަނގަށް ދަމާލެވޭ ތެދުރޯނަކުން ެ
ގެއާއި އިންވެގެން އޮތްބައި )" 32' 04" × 17' 03ޖުމްލަ  557.75އަކަފޫޓް ހުރިބައި ( އަޙްމަދު ޝާކިރުއަށް،

އެބަޔާއި ޖެހިގެން ހުޅަނގަށް އޮތްބައި )" 32' 4" × 18' 09ޖުމްލަ  606.25އަކަފޫޓްހުރިބައި ( ޢަލީ

ވގެން އޮތްބައި " 36' 08"× 16' 02ޖުމްލަ
ނ ބައިން ،އާޒާދު ގެއާއި އިން ެ
ޝާކިރުއަށް ،އަދި ގޯތީގެ ދެކު ު
 592.78އަކަފޫޓް ހުރިބައި ( ލަޠީފާ ޢަލީއަށް ،އަދި އެބަޔާއި ޖެހިގެން އުތުރަށް އޮތްބައި )"07"× 16' 03
' 36ޖުމްލަ  594.48އަކަފޫޓް ހުރިބައި ( ޙަސަން ޝާކިރުއަށް ހަމަޖެއްސުމަށާއި ،އެކުރެހުމުގައި އޮތްގޮތަށް އެއިން
އވާ ގޮތުގެމަތިން
ޝން ޖަހާފައިވާކަމަށާއި ،އެޗާޓްގަ ި
ގއި ސޮއިކޮށް ،އިނގިލީގެ ނި ާ
ބފައިވާބައި ަ
ކޮންމެ މީހަކަށް ލި ި

ލސްގައި އެއްބަސްވެފައިވާކަމާއި ،އެބައިތަކުގައިހުރި
އހަތަރުމީހުން ޝަރީޢަތުގެ މަޖި ި
ބައިތައް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ެ
ވސް ފަރާތަކުން
ރ ހަމަޖައްސަން އެއިން އެއް ެ
އއްޗެއް އަގުމަގުކޮށް އުނިއިތު ު
ނުއުފުލޭ މުދަލުގެ އެއްވެސް ެ
އ މިކަންކަން އެނގެން އޮތުމެވެ.
މށް ބުނެފައިވާކަމާ ި
ބޭނުންނުވާކަ ަ
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ތކާއި ކުރެހުމެވެ.
ނ ަ
 .3ތިންވަނަ ކަމަކީ ،ބައިތަކުގެ މި ް

ޙުކުމް:
ދެންފަހެ،

ޤޟިއްޔާގެ
މި ަ

ލިޔުންތަކުން

ގކުރެވިފައިވާ
ފާހަ ަ

އިސްވެދިޔަ

ނުކުތާތަކުގައި

އ
އތަ ް
ހުރިކަންތަ ް

އެގޮތުގެމަތިން ހުރުމާއިއެކު ،ބ.ކުޑަރިކިލު "ފީރޯޒްގެ" އެވެ ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގެ އިރުމަތީބައިގެ ބިން ،ބެހެނިވެރިންމެދުގައި
ބައިކުރުމަށް އެދި ބ.ކުޑަރިކިލު  /ގަސްކަރަ ،ޢަލީ ޝާކިރު ހުށަހަޅާފައިވާ ކުރެހުމުގައިވާ )މިރިޕޯޓްގެ  03ވަނަ ނުޤުޠާގައިވާ(
ގޮތުގެމަތިން ޢަލީ ޝާކިރުއަށާއި ،އަޙްމަދު ޝާކިރުއަށާއި ،ޙަސަން ޝާކިރުއަށާއި އަދި ލަޠީފާ ޢަލީ އަށް ،މިއިންކޮންމެ މީހަކަށް
ވ
ނއުފުލޭ މުދަލަކީ ،ބައިކުރަން އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ކުރެހުމުގައި ާ
މގެ އިމުތެރޭގައިހުރި ،އެންމެހާ ު
ލިބިފައިވާ ބައިގެ ބޮޑުމިނުގެ ބި ު
ފއިވާ މީހެއްގެ މިލްކު ތަންތަނާއި ތަކެތި ކަމަށާއި ،އެބިމަކީ އެބިމުގައިހުރި ނުއުފުލޭމުދާ ލިބިގެން
ގޮތުގެމަތިން ،ބިމުގެ އެބައި ލިބި ަ
ނ ކަނޑައަޅާ އެގޮތުގެމަތިން ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ.
އެއިން ކޮންމެމީހަކަށް ލިބިފައިވާ ބަންޑާރަ ބިމެއްކަމަށް ޝަރީޢަތު ް

މިޤަޟިއްޔާ ބަލާ ޙުކުމްކުރީ

ޢާމިރު ޙަސަން
ބ.ކެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްގެ ކޯޓް އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
)ބ.ކުޑަރިކިލު މެޖިސްޓްރޭޓްކޯޓްގެ ދާއިރާއާއި ޙަވާލުވެހުރި(
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކުޑަރިކިލު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް | ނިރޮޅުމަގު | ބ.ކުޑަރިކިލު |  | 06010ދިވެހިރާއްޖެ
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