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   މުޙައްމަދު ޙުސައިން އަދި ކައުންސިލު ފޮނަދޫ ހައްދުންމަތީ. ވ މުޙައްމަދު ޙައްވާ
  

  10[2023] SC 

  

     
     

 ޢާއިޝާ ޝުޖޫން ފަނޑިޔާރު އަދި  ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރުފަނޑިޔާރު ) ރައުޔު ޙުސްނުއްސުޢޫދުގެ  ފަނޑިޔާރު 
 ތާއީދު ކުރަްއވާފައި(މުޙައްމަދު 

 

 ތަޢާރުފު 

ންމާފައިވަނީ ޤާނޫާނ ްއޔާ ނިަގޒި HC-A/79/2020މި މައްސަލައަކީ ިދވެހިރާއްޖޭެގ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  .1

އިސްތިއުނާފުކޮށްފަިއާވ  1ޙައްވާ މުޙައްމަދު  ،ޑޭޒީވިލާ ،ފޮނަދޫހައްދުންމަތީ  ،ކަމަށް ބުނެ ނޫން އެްއގޮތަށް

މި ކޯޓުން މި މައްސަލައިގެ  ފޮނަދޫ ކައުންސިލަށެވެ. ހައްދުންމަތީމައްސަލައެެކވެ. ިއސްތިއުނާފު ރައްދުވަނީ 

 ކޮށްފައިެވެއވެ. ތަދައްޚުލު 2ުޙސައިން މުޙައްމަދު  ،އަލަމާގެ ،ފޮނަދޫހައްދުންމަތީ ތެރެއަށް 

 މައްސަލައިގެ ފަސްފަހަތް 

ހައްދުންމަތީ ދަނބުގެ އަލްމަރުހޫމް މުޙައްމަދު މޫސާގެ އަންހެން ދަރިެއއްކަުމަގއިވާ ، ފޮނަދޫހައްދުންމަތީ  .2

ވާައކީ، އު ދަ އުފުލިަޙއްވާ މުޙައްމަދުގެ ފަރާތުން ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުަގއި  ،ޑޭޒީވިލާ  ، ފޮނަދޫ

 ،ރީ ކުރިއިރު ގެަތއް ރަޖިސްޓް ރަށްރަށުގައި ހުރިރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ވަނަ އަހަުރގެ ތެރޭަގިއ،  1979

އޭނާގެ ގޯިތ  ނިޔާވެފަިއާވތީ ދީދީ( މުޙައްމަދު މޫސާ )މުޙައްމަދު ދަނބުގެ އަލްމަރްޙޫމް ފޮނަދޫހައްދުންމަތީ 

އެ މަރްހޫމްެގ  ، ެއއްެވސް ލިޔުމެއްެނތިއީޝަރު ،(ގޯތި ފޮނަދޫ އަލަމާގެއެވެ ކިޔާ ބަންޑާރަ ހައްދުންމަތީ)

ގެ ތެރެއިން އެއް ދަރި ހަތަރު ދަރިންތިއްބާ އެ  (ދަރި ފިރިހެން  1އަންހެން ދަރިންނާއި،  3 )ހަތަރު ދަރިން 

އަލަާމގޭެގ  ވަނީ ގާނޫނާ އެްއގޮތަށް ކަމަށް ނުވާތީވެ، ރީކޮށްދީފައިރަޖިސްޓަ ޙުސައިން މުޙައްމަުދއަށްކަމުގަިއވާ 

 އަލްމަރްހޫމް  އަލަާމގޭގެ ވެރިފަރާތަކީ ،ދަކޮށްދީއާއި  ގޮތަށް ކުރިން އޮތްވަނަ ައހަރުގެ  1979މިލްކުވެރިކަން 

                                                           
 136556Aދިވެހި ަރއްޔިތެއްަކން އަްނގަިއދޭ ކާުޑ ނަންބަރު :   1

 136174Aދިވެހި ަރއްޔިތެއްަކން އަްނގަިއދޭ ކާުޑ ނަންބަރު :    2
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ހައްދުންމަތީ ވާއެކެވެ. އުކަނޑައަަޅއި ދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅި ދަ ދީދީ(  ކަމުގައި މުޙައްމަދު މޫސާ  )މުޙައްމަދު

 O8C/2018/127ބަލާފައިވަނީ އެ ކޯޓުގެ ނަންބަރު މި މައްސަލަ ފޮނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގަިއ 

ފޮނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުަގއި މި ގަިޒއްޔާ ކުރިއަށް ގެންދިަޔއީ އެ ގަިޒްއޔާގެ ޚަސްމެްއގެ  ގަިޒއްާޔގަެއވެ.

 ގޮތުަގއި ޙުަސއިން މުޙައްމަދު ތަދައްޚުލު ކުރުަވއިގެންެނވެ.

 ގަިޒއްޔާ  O8C/2018/127ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ޙުކުމުަގއި  ަގިޒއްާޔގެ O8C/2018/127ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަުރ  .3

ގޮތުން  ހޭބިމާބެ ުކރާނެ ވަިކގޮތެއް ނެތީސް އަދި އަމަލުއެުދވަސްަވރަކީ ބިމާބެހޭ ގޮތުން ބަޔާންކޮށްފަިއވަނީ 

ަނވާ އަތޮުޅވެރިެއއްގެ ހުން ެއއިރަކުށް ގޮަތކަ ެއންގިނެތީސް ަދއުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން  ދުަގއިނެއް ވުޖޫގާނޫ

 އެްއގޮތަށް ފޮނަދޫ އެްނގުމާ އެ  ،މަލު ކުރަމުންދިޔަ ދުަވސްވަރަކަްށވާތީއައެންެގވުމަށް ބިމާބެހޭ ކަންކަުމގަިއ 

ސާގެ ނަްނ  މޫމް މުޙައްމަދު ދަނބުގޭ އަލްމަރުޙޫ ފޮނަދޫ އަލަމާޭގގެ ވެރިފަރާތްކަމުަގއިވާ  ފޮނަދޫ ،އޮފީހުން

ގެ ދަރިންގެ ތެރެއިން މަރުހޫމުރީ ރަޖިސްޓަމާރާތާއި ގޯތީގެ އިއަލަމާގޭގެ  ،ކެނުޑމަށްފަހުފޮތުން ޓިޕެކްސް ޖަހައި 

 މަށެވެ.ނެތް ކަ ތަނެއް ބަަދލުގެންނާނެ ޙުސައިން މުޙައްމަދުގެ ނަމަށް ބަދަލުކޮށްފައި އޮތްއޮތުމަށް

 ހަިއކޯޓުން ނިންމިގޮތްދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ން ނިންމި ަގޒިްއޔާަގއި ފޮނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު O8C/2018/127ނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ފޮ .4

އިޯކޓަށް ހުށަހެޅުމުން ގޮތާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ޙައްވާ މުޙައްމަދުގެ ފަރާތުން އެ މައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަ

ކުމުން ފޮނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުެގ ޔާެގ ހުަގޒިއް  HC-A/79/2020ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހައިކޯުޓގެ ނަންބަރު 

 ނިންމުމަށް ތާއީދުކޮށްފައި ވެެއވެ.

 ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކޮށްފައިވާ ނުކުތާތައް  

ދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ގަޒިްއާޔގައި ފޮނަ O8C/2018/127ނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ފޮ .5

ނިންމުމަށް ހައިކޯޓުން ތާއީދުކޮށްފަިއވަނީ ގާނޫނާ އެްއގޮތަށް ނޫންކަމަށް ބުނެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯުޓގެ ނިންމި 
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ގަޒިްއޔާ އިސްިތއުނާފުކުރުމަށް ޙައްވާ މުޙައްމަދުގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭެގ  HC-A/79/2020ނަންބަރު 

 ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައި ވެެއވެ. 

ތާތައް ތިރީަގިއ ރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯަޓށް ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފީ ނުކުޙައްވާ މުޙައްމަދުގެ ފަ .6

 މިވަނީެއވެ. 

ހެޅި ހެކިތަކަށް ިއސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަ)ހ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަހއިކޯޓުްނ މައްސަލަ ނިންމާފައިވަނީ 

 ދީގެން ކަމަށް ނުވުން. ބުރަދަން

ަގޒިްއާޔ ނިންމާފައިވަނީ ކުރިން ސުޕްރީމް ކޯޓުން  HC-A/79/2020)ށ( ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

 3އް އިދާރާ އަދި އިތުރު ފަރާތެ ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލް  ހދ. ވ. ޢާއިޝަތު މޫސާ ނިންމާފައިވާ

 ގަިޒއްާޔގައި ކަނަޑއަޅާފަިއވާ އުސޫލާ ޚިލާފަށް ކަމުގަިއވުން.

 ޚުލާސާ ޚަސްމުން ޝަރިއަތުގައި ަދއްާކފައިވާ ވާހަކަތަުކގެ 

ދަށު ކޯޓުަގިއ  ޙަްއވާ މުޙައްމަދުގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުާރ ފަރާތް ކަމަށްވާ  .7

، ގިފަިއވާ ކަމަާށއިނެ މަރްހޫމް މުޙައްމަދު މޫސާގެ ވާރިސުންގެ ހެކިބަސް އޭާނގެ ަބއްޕަ އަލް ގިއިރު މައްސަލަ ހިން

އިން އެެކްއގެ ސުވާުލކުރުމެްއނެތި ކަމަށާއި، ވާިރސުންގެ ތެރެ ބަދަލުކޮށްފައިވަީނ ވާރިސުންނާ ރަޖިސްޓަރީ

ން ހެކިބަސްތަކުން ނެތިކަ ސާގެ އެެހން ވާރިސުންގެ ރުހުންނަމަށް ރަޖިސްޓަރީ ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ މުޙައްމަދު މޫ

ދާރީ ނުވަތަ އި ހޯދުމަށް ޝަރުއީ ރުމުގެ ކުރިން ވާރިސުންގެ ބަސްއެނގޭ ކަމަށެވެ. އަދި ރަޖިސްޓަރީ ބަދަލުކު

   ހިްނގާފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އިޖުރާއަތެއް

ންބަރު ނަ E/2018/2-401ކަުއންސިލުގެ އިދާާރގެ ފޮނަދޫ ބުނެފައިވަނީ  ިއތުރަށް ޙައްވާ މުޙައްމަުދގެ ފަރާތުން .8

ކަމަށެވެ. އަިދ   ެއއްވެްސ ބުރަދަނެއް ދީފައިނެތް ލިޔުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފަިއާވ ކަމަށާއި، ެއ ލިޔުމަށް

 ލިޔުމުން އަލަމާޭގގެ ރަިޖސްޓަރީ ޙުސައިން މުަޙއްމަދުގެ މައްޗަށް ބަދަލުބަޔާންކުރި ަރސްމީ ކައުންސިުލގެ މި 

ކޮށްފަިއވަނީ އެްއވެސް ޝަރުީއ  އަހަުރގައި ކަމަށާއި، އެކަން  8ކުރެވިފަިއވަނީ ހުަސއިން މުޙަްއމަދުގެ އުމުރުން 

. އަދި އެ ލިޔުމުން އެނގޭ ގޮުތގައި "އޭރު އޮތް ރަށު ޮއފީހުގެ ރަޖިސްޓަރީ ލިޔުމެއް ނެތިކަން އެނގޭ ކަަމށެވެ

                                                           
 ގަޒިއްޔާ  A/03-SC/2014ދިވެހިާރްއޖޭގެ ސުްޕރީމް ކޯުޓގެ ނަްނބަރު   3
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ނަމުެގ  ]ގެ[މުޙައްމަދު މޫސާ  ]އޮތް[ފޮތުގައި ގޯތި ަހވާލުކުރެވުނު ފަރާތާއި އިމާރާތުގެ ވެރިފަރާްތ ކަމަށް 

އަލަމާގޭ ޙުސައިން މުޙައްމަދުގެ ނަންޖަހައި ން ދަރި ކްސް ޖެހުމަށްފަހު އޭނާގެ ފިރިހެބަދަލުގައި ފޮތުގައި ޓިޕެ 

ްނ ކޯޓުންނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ބަދަލުކުރީ" އެވެ. އެހެންަކމުން ދަށު  ނަމަށް ]ގެ[ޙުސައިން މުޙައްމަދު 

 ދީފައި ނެތް ކަމަށް ޙައްވާ މުޙަްއމަދުގެ ފަރާތުން ބުނެފައި ވެެއވެ.  މި ކިތާބީ ހެއްކަށް ބުރަދަން

، އެ މަރުހޫމުެގ އްވާ މުޙައްަމދުގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ މުޙައްމަދު މޫސާ ނިޔާވުމަށްފަހުމީގެ އިތުރަށް ޙަ  .9

ައމަލުކުރަމުންދިޔަ  ފިރިހެން ދަރި ހުސައިން މުޙައްމަދުގެ ނަމަށް އަލަމާގޭ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ބަދަލުކުރީ އޭރު

 ވެ.އިއުތިރާޒުކުރާ ކަމަށެކަމަށް ކައުންސިުލގެ ފަރާތުން ބުނާބުނުމަށް  ތެެރއިންއިޖުރާއަތުގެ 

މެއް ނެތިކަމަށް މުޙައްމަދު ގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ބަދަލުކުރީ ޝަރުއީ ލިޔުޙުސައިން  .10

ޓުކުރަން އޮންނަނީ ތޮޅުެވރިއެއް ކަމަށާިއ، ކަންކަން ނޯއްމަދު ބުނާއިރު، އޭރު ހުންނަނީ އަދައްތަ ޙައްވާ މުޙަ

އަިދ  ންދާ ކަމަށެވެ.މުޙައްމަދުގެ ބައްޕަ ނިޔާިވއިރު ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދެމުން ނުގެ ފޮތެއް ކަމަށާއި، ޙުސައިން 

 ނިންމާ ފަރާތަކީ ޭއރު މިފަދަ ކަންކަމުގައި ގޮތް، ހުރިހާ ބާރެއް އޮންނަނީ އަތޮޅުވެރިާޔގެ އަތުަގއި ކަމަށާއި 

ނަންޖެހެނީ އެ ނޯޓު އޮންއި މަށާއަތޮޅުވެިރޔާ ކަމަށެވެ. އެހެންީވމާ އިތުރު ޝަރުއީ ލިޔުމެއް ޮއންނަން ނުޖެހޭ ކަ

ިރން ލިޔެފައި އޮްތ ކު. ހައްދުްނމަތީ ފޮނަދޫ ކައުންސިލުން ބުނެފައިވަނީ އެ ފޮތުަގއި އޮތީ  ކަމަެށވެފޮތް އެކަނި

ނަމަވެްސ ށެވެ. ޖަހައި ކެނޑުމަށްފަހު ޙުސައިން މުޙައްމަދުގެ ނަން ޖަހާފައި ަކމަ ނަމުގެ މަތީގަިއ ޓިޕެކްސް 

ގައި ކުރިން އޮތީ  ބުނެފައިވަނީ އެތަނުަގއި ޓިޕެްކސް ޖަހައި ކަނޑާފައި އޮތުމުން އެތަނު ޙުސައިން މުޙައްމަދު

މުވައްޒަފުްނ   އޮފީހުގައި މަސައްކަްތކުރިއޭނާގެ ބައްަޕގެ ނަންކަން އެނގޭނެ ގޮތެއް ނެތް އިރު، ައދި އޭރު

  އް ނޭނގޭ ކަމަށެވެ.  ބުނާ ސަބަބެފައިާވއިރު އެ ތަނުަގއި ޮއތީ އޭނަގެ ަބއްޕަގެ ނަންކަމަށް ކައުންސިލުންމަރުވެ

ސާގެ ވާރިސުންެގ  މޫމި މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން ފޮނަދޫ ކޯޓުގައި މުޙައްމަދު ހުސައިން މުޙައްމަދު ބުނެފައިވަނީ  .11

ގެ މައުލޫމާތު ރަޖިސްޓަރީކުރި ކަމު އިން މުޙައްމަދުގެ ނަމުގައި ގޯތިއި، ޙުސަށާމަހެކިބަސް ނަގާފައިވާ ކަ

ރިސުންނާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ވާ އެފަރާތްތަކަށް ލިބިފައިވާ

 ކަމަށެވެ.ސުވާލުކޮށްފައި ނުވާ 

ކަމަށާިއ، ތަރިކަ ބަހައި ނިމިފައިވާ ޙުސައިން މުޙައްމަދު ބުނެފައިަވނީ އޭރު ތަރިކަ ބަހަމުން ގެންދިޔަ އުސޫލުން  .12

މަންމަވެސް ޭއނާގެ އަދި  ސަލަ ހުށައަޅާފައި ނުާވކަމަށާއި،މައް އަހަރުވަންދެން 40އަދި އެްއވެސް ވާރިަސކު 
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އަިދ އޭނައަްށވުރެ ދޮށީ ވެ. ގޯތީެގ ރަޖިސްޓަރީ ހަދަން ހުއްދަ ދީފައިާވ ކަމަށް ހެކިްނެވސް ބުނެފައިވާ ކަމަށެ

އަދި ެއއަށްފަހު އެޭގގައި ުއޅުނީ އޭނާ އި، ދޫކޮށްފައި ދިޔައީ ކަމަށާހުރިހާ ދައްތަމެން މީހުންނާ އިނދެގެން ގެ 

ރު މައްސަލަ އަހަ 40އެއްެވސް މީހަކު މިދިޔަ އަިދ ކަމަށާއި، ގެ ހަދައި ގެ އާާރސްތުކުރީ އޭނާ ކަމަށެވެ. 

    ކަމަށެވެ. އްމަދުގެ ގެެއއް ކަމަށް ބުނެފައިވާަކުއންސިލުންވެސް އެއީ ޙުަސއިްނ މުޙަށާއި ޖައްސާފައި ނުވާ ކަމަ

ޢާއިޝަތު މޫސާ ވ. ހދ. ކުޅުދުއްފުީށ  ޙުސައިން މުޙައްމަދު ބުނެފައިަވނީ  ކުރިން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ .13

ސަބަބަކީ ެއ  ،މައްސަލައާއި މި މައްސަލަ ތަފާތުވާ ކަމަށާއި 4އްސިލް އިދާރާ އަދި ިއތުރު ފަރާތެކައުން

ގައި ކަމަށާއި، މި މައްސަލައިގައި ގޯތި ޙުސައިން މުޙައްމަދަށް  2010މައްސަލަިއގައި ތަރިކަ ބެހީ މާފަހުން 

ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދިނުމުގެ ކުރިން އޭރު އެ ޒަމާނުަގއި އަމަުލކުރަމުންދިޔަ ގޮތަށް މަރްހޫމް މުޙައްމަދު މޫސާެގ 

  ތަރިކަ އޮތީ އޭރު ބެހިފައި ކަަމށެވެ.

މަށް ބުނާއިރު ސައިން މުޙައްމަދު ބުނެފައިވަނީ ބައްޕަގެ ނަމުަގއި ގޯީތެގ ރަޖިސްޓަރީ ފުރަތަމަ އޮތް ކަޙު .14

މި ގޯްއޗަށް ން ގެ ައހަރުތަކުގައި ކަމަށާއި އެހެންަކމ1970ުފުރަތަމަ ރަޖިސްޓަރީތައް އެުކލަވައިެލވެންފެށީ 

ގޯތި އޮތްކަމަށް ބުާނ  ެވ. އަދި ބައްޕަގެ ނަުމގައިއެއް ހަދަިއދޫކުރީ އޭާނގެ ނަމުަގއި ކަމަށެފުރަތަމަ ރަޖިސްޓަރީ

ގެްނ އެނގެްނ ނެތް ގޯތީެގ ބޮޑުމިން ސީދާ ކަނޑަެއޅި، ތަްނކޮޅެްއ ހަދާފައި ކަމަާށއި ދުވަސްވަުރ ހުރީ ުކޑަކުޑަ 

 މަށެވެ.ކަމަށާއި، ގޯތި މިހާރު ދީފައިާވ ބޮޑުމިނުގައި ބައްަޕއަށް ދީފަިއ އޮތްކަން އެނގެން ނެތް ކަ

 ދޫކޮށްފައިވާ ގޯީތެގ ން ބައްޕަގެ ތަރިކަ މުދަލުގައި ހިމެނެނީ މިހާރު ޙުސައިން މުޙައްމަދުގެ ނަމުގައިއެހެންކަމު .15

 ސާފުކޮށްފައި ބޮޑުމިނުގައިތޯ ނޫނީ ކުރިން ބައްޕަ ހެދި ކުޑަކުޑަ ގެ ހުރި މިންވަރުަގއިތޯ ވެސް ޝަރިއަުތން

ިއ  ބޮޑުމިނުގަމިޕަގެ ތަިރކަިއގައި މި ގޯިތ ނުވާކަމަށް ޙުސައިން މުަޙއްމަދު ބުނެފައި ވެެއވެ. އެހެނީ ބައް

 އޮތްކަމެއް ސާެފއް ނުވާ ކަމަެށވެ.

ިމލްކުވެރިކަމާ މެދު  މަދު ބުނެފައިަވނީ ހާޒިރުކުރެވުނު ހުރިހާ ހެކިންގެ ހެކިބަހުންވެސް ގޯީތގެއްޙުސައިން މުޙަ .16

 އަމަލުކުރެވުނީ މިގޮތަްށކަން ެއނގިފަިއވާ ކަމަށެވެ.

                                                           
 ގަޒިއްޔާ  A/03-SC/2014ދިވެހިާރްއޖޭގެ ސުްޕރީމް ކޯުޓގެ ނަްނބަރު   4



2022/SC-A/06  [2023] SC 10 

6 
 

ޙައްމަދު މުއަހަރު ަމޑުކުިރ ސަބަބެއް ނޭނގޭ ކަމަްށ ުޙސައިން  40ހުށަނާޅަިއ ދައްތަ އަދި މި މައްސަަލ  .17

ލަ ެޖހުނު ދުވަސްވަުރ ބުނެފައިވެެއވެ. އަދި ޙުސައިން މުޙައްމަދުއާއި ދައްތަ ަޙްއވާ މުޙައްމަދުއާ ާއއިލީ މައްސަ

ނޫނުތަްއ ހެޅިއިރު ގާ މައްސަލަ ހުށަިއވެެއވެ. ނަމަވެސް މިމި މައްސަލަ ހުށަހެޅިކަން ފާހަގަކުެރވޭ ކަމަށް ބުނެފަ

ހަަގކުރި ގޮތަށް މި ވަނަ ޕެރެގްރާފުަގއި ފާ 20ގަިޒއްާޔގެ ހުކުމުގެ  ގެހައިކޯޓު މިވަނީ ބަދަލުވެފައި ކަމަށާއި،

ުބވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އަދި ގާނޫނުތައް ތަހުޒީ ލިިމޓޭޝަންއެއް އޮންނަންޖެހޭ ކަމަށާއި،ބާވަތުގެ މަްއސަލަތަކުަގއި 

ކަމެއް ކަމަށް  ތަުކގެ މަްގސަދު ެގްއލޭންމާފައިހުރި ހުރިހާ ނިންމުންތައް ބަދަލުކުރުމަކީ ގާނޫނުކުރިން ނި

   ޙުސައިން މުޙައްމަދުގެ ފަރާތުން ބުނެފައި ވެެއވެ.

ރެއަށް ތަރިކަިއގެ ބުނެފައިވަނީ މިލްކުވެިރަކން ބަދަލުކުރުމުގެ ގާނޫނުެގ ތެ ގެ ފަރާުތންޙުސައިން މުޙައްމަދު .18

 މަށެވެ.ނުވަންނަ ކަމަާށއި، އެ ގާނޫނުގެ ތެެރއަށް ވަްނނަނީ ވިއްކުންފަދަ ކަންކަން ކަ  މައްސަލަތައް

އްކަކީ ގޯްއޗަށް ހެމި މައްސަލައިގައި ކިތާބީ ހެއްެކއް އޮންނަންޖެހޭ ހާލަތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ހަމައެކަނި   .19

ދު ބުނެފައިވެެއވެ. ސައިން މުޙައްމަޙުސައިން މުޙައްމަދުގެ ނަމުަގިއ ހަދާދީފައިވާ ގޯތީގެ ރަޖިސްަޓރީ ކަމަށް ޙު

 E/2018/2-401 މީގެ އިތުރުން ޙުސައިން މުޙައްމަދުގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ، ކައުންސިލުން ދޫކުރި

ށް ބިނާކޮށްފައިާވ އެ ިލޔުން އެ ަމއްޗަ  ސަބަބަކީ ،ނަންބަރު ލިއުމަކީ ގަބޫލުކުެރޭވނެ ލިޔުމެއް ނޫން ކަމަށާއި 

ޔަން ނޭނގޭ ކަމަށާއި،  ަކނޑާފައި ކަމަށާއި އޭގެ ކުރިން ލިޔެފައި އޮތް އެއްޗެއް ކިފޮތުގަިއވަނީ ޓިޕެކްސް ޖަހައި

ފައިވާ ލިޔުމުެގ އަދި އެއިރު އޮފީހުަގއި އުޅުުނ މުވައްޒަފުން މަރުވެ ގޮސްފައިވުމުން، ަކއުންސިލުން ދޫކޮށް

 އިތުބާރެއް ނެތް ކަމަށެވެ. 

އަހަރުގަިއ  8ައށް  އެްއވެްސ ކުށެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އޭނާޙުސައިން މުޙައްމަދު ބުނެފައިަވނީ މިކަމުގައި އޭާނގެ .20

ޅާފަިއވަނިކޮށް،   ވަިކގޮތަކަށް ދައުަލތުގެ ނަމުގައި ގޮެތއް ކަނަޑއަ އޮފީހުންނާއި ައތޮޅުވެރިޔާ އޭރުގެ ރަށު

ށް ދައުލަތުން އަހަުރވަންދެން ޙުސައިން މުޙައްމަދުގެ ދިިރުއޅުމަ 40 ،ގާނޫނަށް ައއި ބަދަލެްއގެ ަސބަބުން

ސާފު ްއމަދުއަށް އިންގާނޫނު މިވަގުތު މިއޮތީ ޙުސައިން މުޙައަދި  ކުރި ގޯތި މިދަނީ ނިގުޅިގެން ކަމަށެވެ.ހަވާލު

 ހޯދުމަށް ނުކުޅެދިގެން ކަމަށެވެ.

 ތިބިތިބުމުން ގޯތި ޙުސައިން މުޙައްމަދުއަށް މިހާ ގިނަ ދުވަހު އެނގި ތިެބ މި މައްސަލަ ފެންމަތި ނުކޮށް .21

ތަރިަކ އަދި ދިނުމަށް އެއްބަސްވި ކަމަށް ނުބެލެވޭނެތޯ ޙުސައިން މުޙައްމަދު ސުވާލު އުފައްދާފައި ެވއެވެ. 
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 ާއއި މިކަން ިއސްލާމްދީނުގަިއ މައްސަލަތަކުަގއި ގިނަ ުދވަސްުވމުން ރުހުން ދިންކަމަށް ބެލެވޭނެ ހާލަތެއް ނެތްތޯ

ެއއްަޗކަށް ރުހުމަކީ އޭގެ ތެެރއިްނ އަދި  .ޙުސައިން މުޙައްމަދު ސުވާލު ކޮށްފަިއެވއެވެ ނީ ކިހިނެތްތޯއޮންނަ

 ބުނާ ގާއިދާެއއް ވެްސ ައދި އޭގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ކަމަކަށްވެސް ރުހުންކަމަށް ،ނުކުންނަ އެއްޗަކަްށވެސް 

 ންނަކަމަށް ޙުސައިން މުޙައްަމދު ބުނެފައިވެެއވެ. އޮ

 ހަިއކޯުޓގެ ނިންމުމަށް ވާސިލުވި ސަބަބުތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ބިނާޮކށްފައިވަނީ އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ މަްއޗަށެވެ. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން   .22

ށް ހުށަހެޅިފައި ްއވެސް ކޯަޓކަ)ހ( އަލްމަރްޙޫމް މުޙައްމަދު މޫސާގެ ތަރިކަިއގެ ެއްއވެސް މަްއސަލައެއް އެ

 ނެތުން.

ން ކޯޓަކުން މުޙައްމަދު މޫސާގެ ތަރިކަައކީ ކޮބަިއކަްނ އަދި ވާރިސުންނަކީ ކޮބަިއކަ )ށ( އަލްމަރްޙޫމް 

 އި ނެތުން. ކަނޑައަޅާފަ 

ކީ މަރްހޫމް ފޮނަދޫ އަލަމާގެ އެވެ ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީަގއި ހުރި އިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދަލަ )ނ(

 ނެތުން. މުޙައްމަދު މޫސާގެ ތަރިކަ މުދާ ކަމުގައި އެްއވެސް ޝަުރއީ ކޯޓަކުން ކަނަޑއަޅާފައި

ަފއިާވ ކަމުެގ ހަދާމް މުޙައްމަދު މޫސާގެ ނަމުގައި ހޫފޮނަދޫ އަލަމާެގ ގޯީތެގ ރަޖިސްޓަރީ އަލްމަރް )ރ( 

 ނެތުން. އެްއވެސް ލިޔުެމއް ޙަްއވާ މުޙައްމަދުގެ ފަރާތުން ޝަރިއަތަްށ ހުށަހަޅާފައި

ޖިސްޓަީރ ރައެ ގޯްއޗަްށ ހަދައި ދޫކުރެވުނު ފުރަތަމަ  ކައުންސިލުން ބުނެފައިވާ ގޮތުންފޮނަދޫ  )ބ( 

 ޙުސައިން ުމޙައްމަދުގެ ނަމުަގއި ކަމަށް ުވން. ހަދައި ދޫކުރެވުނީ

 ޮކން ގާނޫނީ  ޙުަސއިން މުޙައްމަުދގެ ނަމުގައި ގޯތީެގ ރަޖިސްޓަރީ  ހެދުމުގައި ޚިލާފުވެަފއިވަނީ  )ޅ(

 ނެތުން.އަށް ބުނެދެވިފައި އުސޫލަކާކަން ަޙއްވާ މުަޙއްމަދު

 އް ތެލް އިދާރާ އަދި އިތުރު ފަރާޢާއިަޝތު މޫސާ ވ. ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސި މި މައްސަލައަށް )ކ( 

ސަބަބަކީ އެ މައްސަަލއިަގިއ  ިއވާ އުސޫލު ތަތުބީގު ނުކުެރވޭނެ ަކން.ގަިޒއްާޔއިން ކަނަޑއަޅާފަ

ަގޒިްއޔާަގއި ސައިާމގޭ ގޯތީަގއި  B12C/2010/17ކުޅުދުއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯުޓގެ ނަންބަރު 

މެނޭ އަލަމާޭގ ހުރީ އެހެން ފަރާތެއްގެ ތަރިކަ މުދާކަމަށް ކަނޑައެޅިަފއިާވއިރު މި މައްސަލަިއގައި ހި
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ކޯޓަކުން ގޯތީަގއި ހުރި ނުއުފުލޭ މުދަލަކީ މަރްހޫމް މުޙައްމަދު މޫސާގެ ތަރިކަ މުދާކަން ޝަރުއީ 

 ކަނޑައަޅާަފއި ނެތުން.

އަހަރުވެފަިއ  40 ކު ދިރިއުޅޭތާ ކުދިންނާއެ 5މިކަން މިގޮތަށް އޮވެ ެއތަނުގައި ުޙސައިން މުަޙއްމަދު   )އ(

 ވުން. 

ފަނުްނ ، ނިޔާވިއިރު އަލަާމގެ ެއވެ ކިޔާ ޯގތީގައި ުއވަ ދަަވއިގެން ރާނައި )ވ(  މުޙައްމަދު މޫސާ 

ތުން ދަށު ކޯޓަުގިއ ހިޔާކޮށްފަިއވާ ކުޑަވަެރްއގެ ގެެއއް ހުރިކަމަށް ޙުސައިން މުޙައްމަދުގެ ތިން އުޚް

  ތަިރކަ ހުރި ބުނެފައިވާތީެވ، ބަހުްސގެ ބޭުނމަށް އަލަމާގޭ ގޯީތގައި މަރްޫހމް މުޙައްމަދު މޫސާގެ

ސާެގ މޫކަމުގައި ބެލި ނަމަވެްސ، ެއ ބަންޑާރަ ގޯތި ރަޖިސްޓަރީކޮށްދީފައިވަނީ މުޙައްމަދު 

 ބައިުނކޮށް ވާރިސެްއކަމަށްވާ ޙުަސއިން މުޙައްމަދުއަށް ކަން އެނގެން ޮއތް އިރު، ބަންޑާރަ ގޯތި

ގަިއ އްޖޭ ވާރިސުންގެ ތެރެއިން ވަކި މީހަކަށް ހަމަޖައްސައި ދިނުމަކީ އެދުވަްސވަރު ދިވެހިރާ

ހައްމަދުގެ ފަރާތުން ކަމެްއކަން ހައްވާ މު ފަިއވާށްއަމަލުކުރި ގާނޫނަކުން ނުވަތަ ަގވާއިދަކުން މަނާކޮ

ބިތުކޮށް ެއ ެދވިފައި ނެތުން. އެ މަރުހޫމުގެ ތަރިކަ އެތަނުގައި ހުރި ނަމަ އެކަން ސާ ދައްކައި

ްތ ނަށް އޮމޫސާގެ ވާރިސުންތަރިކައިން ހަްއުގވާ މިންވަުރ ހޯދުމަކީ އަލްމަރްހޫމް މުޙައްމަދު 

  ހައްެގއް ކަމަށްވުން.

މި މައްސަލައިަގއި ހައިކޯޓުްނ ނިންމި ނިންމުމުގައި ބުނެފައިވަނީ ާވިގއީ ފަރަގުތަެކއް ހުރުމުގެ ސަބަބުން،   .23

ްލ ޢާިއޝަތު މޫސާ ވ. ހދ. ުކޅުދުއްފުށީ ަކއުންސިދިވެހިރާއްޖޭެގ ސުޕްރީމް ކޯުޓން ކުރިން ނިންމާފައިާވ 

ގަިޒއްާޔގައި އެކަާށއަޅާފަިއާވ އުސޫލު މި މައްސަލައަށް ތަތުބީގުނުކުރެޭވެނ  5އް އިތުރު ފަރާތެ އިދާރާ އަދި

ްލ ާޢއިޝަތު މޫސާ ވ. ހދ. ކުޅުުދއްފުށީ ކައުންސިކަމަށެވެ. ިދވެހިރާއްޖޭގެ ަހއިޯކޓުގެ ހުކުމުަގއި ބުނެފަިއވަނީ 

އްފުށީ ސައިާމގެ ެއވެ ކިޔާ ގޯްއޗަކީ ަޢއިޝަުތ ގަިޒއްާޔގަިއ ހިމެނޭ ހދ. ކުުޅދު އްއިދާރާ އަދި އިތުރު ފަރާތެ

މޫސާގެ ބައްޕަ އަލްމަރްހޫމް މޫސާ އިބްރާހިމްގެ ތަރިަކއިަގއި ހިމެނޭ ގެެއއް  ކަމަށް ހދ. ކުޅުދުއްފުީށ 

ަގޒިްއާޔަގއި ކަނަޑއަޅާފަިއވާ ކަމަާށއި، މޫސާ އިބްރާހިމްގެ  B12C/2010/17މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

                                                           
 ގަޒިއްޔާ  A/03-SC/2014ދިވެހިާރްއޖޭގެ ސުްޕރީމް ކޯުޓގެ ނަްނބަރު   5
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ދުލްކަރީމް މޫސާއަށް ހަދައިދީފަިއވާ ރަޖިސްަޓރީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެ ަގޒިްއޔާަގއި ބާތިލުކުރީ، ފިރިހެންދަރި އަބް

ސައިމާގެ ެއވެ ކިާޔ ބަންޑާަރ ގޯތީަގިއވާ ެގއަީކ ައއިޝަުތ މޫސާގެ ބައްޕަ އަލްމަރްހޫމް މޫސާ އިބްރާހިމްގެ 

ގަިޒއްާޔަގއި  B12C/2010/17ންބަރު ތަރިކަިއގައި ހިމެނޭ ގެްއކަމަށް ކުޅުދުއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯުޓގެ ނަ

ހުކުމްކޮށްފައިވާީތވެ، މިލްުކވެިރކަން ބަދަލުކުރެވޭ ުމއާމަލާތެްއގެ ތެރެއިން އަބްދުލްކަރީމް ޫމސާއަށް ެއ ޭގގެ 

ޢާއިޝަތު މޫސާ ވ. ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުވެފައި ނެތުމުން ކަމަށެވެ. އަދި އެގޮތުން 

ގަިޒއްާޔއިން ކަނޑައެޅިަފއިވާ އުސޫލަކީ ތަިރަކ މުދަލެއް ކަމަށް  އް އިުތރު ފަރާތެލް އިދާރާ އަދިކައުންސި

ސާބިތުވެފަިއވާ ެގއަާކއި ނުއުުފލޭ މުދަލެއްގެ މިލްކުވެިރކަން ބަދަލުކުރެވޭނީ އެ މުދާ ތަރިަކއިގެ އުސޫލުން ލިޭބ 

ކަމަށެވެ. އެ އުސޫލަށް ބަލާއިރު ބައެްއގެ މެދުގައި އަމަލުކުެރޭވ ޝަރުއީ އަދި ގާނޫނީ އުސޫލުތަކުގެ މަތިން 

މި މައްސަލައިަގއި ފޮނަދޫ އަލަމާގޭ ގޯތީަގއި ައލްމަރްހޫމް މުޙައްމަދު މޫސާގެ ތަރިކައެއް ހުރިކަްނ އޮތް އަތުަގއި 

 ން ސާބިުތކޮށްފައިނުވާ ކަމަށް ދިވެހިރާްއޖޭގެ ހައިކޯުޓގެ ހުކުމުަގއި ބުނެފައި ެވއެވެ.ޝަރުއީ މަރުހަލާއަކު

 ާވގިއާަތއް  ކަނަޑއަޅާފަިއވާދަށު ކޯޓާއި ހައިކޯޓުން ކަމަށް  ސާބިތުވާ

ަފިއވާ ފަރާތުގެ ނަން ޓުުކރާ ފޮތުގައި އެ ރަށު އަލަާމގެ އެވެ ކިޔާ ގޯތި ހަވާުލކުރެވިފޮނަދޫގައި ގޯތި ޫދކޮށް ނޯ .24

އި  ޙުސައިްނ  ގޮުތގަޓިޕެކްސް ޖަހައި ކެނޑުމަށްފަހު، އެ ޓިޕެކްސްގެ މަތީަގއި ގޯތި ހަވާލުކުރެވިަފއިވާ ފަރާތުގެ

ގޮުތގައި ަފރާތެއްގެ  މުޙައްމަދުގެ ނަން ލިޔުމުގެ ުކރިން އެ ފޮތުަގއި ފޮނަދޫ އަަލމާގެ ގޯތި ަހވާލުކުެރވިފަިއވާ

 ފޮނަދޫ ކައުންިސލުގެ އިދާާރގެ  ލިޔެފައި އޮީތ އަލްމަރްހޫމް މުޙައްމަދު މޫސާގެ ަނންކަން

401-E/2018/2 ްއަދި ެއޭގގައި ަތނެއް ހަދައިގެްނ ެއވެ.   ސާބިތުވެނަންބަރު ިލޔުމުންނާއި ހެކިންގެ ހެކިބަހުނ

ޗަކީ މުޙައްމަދު ރިއުޅެުމން އައީ އަލްމަރްޙޫމް މުޙައްަމދު މޫސާ ކަމަށްވާތީވެ، އެ ޯގއް ޢާއިލާ ޮގވަިއގެން ދި

 ސާބިތުެވއެވެ.މޫސާއަށް ދޫކޮށްފައި އޮތް ގޯްއޗެްއކަން 

ަފިއވާ ފަރާތުގެ ނަން އަލަާމގެ އެވެ ކިޔާ ގޯތި ހަވާުލކުރެވިޓުުކރާ ފޮތުގައި އެ ރަށު ފޮނަދޫގައި ގޯތި ޫދކޮށް ނޯ .25

 ޮގތުގައި މުޙައްމަުދ ޓިޕެކްސް ޖަހައި ކެނޑުމަށްފަހު، އެ ޓިޕެކްްސގެ މަތީަގއި ގޯތި ހަވާލުކުރެވިަފއިވާ ފަރާތުގެ

 ެއވެ.ކަން ސާބިތުވެ އަހަރުގައި 8ޙުސައިންގެ ނަން ލިޔެފަިއވަީނ ޙުސައިން މުޙައްމަދުގެ ޢުމުރުން 
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އަހަރުގަިއކަްނ  1 އަލްމަރްޙޫމް މުޙައްމަދު މޫސާ ނިޔާވެފަިއވަނީ އޭނާގެ ދަރި ޙުސައިން މުޙައްމަދުގެ އުމުރުން .26

 ސާބިތުވެެއވެ.

ތީގެ ރަޖިސްޓަީރ މަދުގެ ނަމުަގއި އަލަާމގޭ ގޯއަހަރުަގއި ޙުަސއިން މުޙައް 8ން ޙުސައިން މުޙައްމަދުގެ ޢުމުރު  .27

 ީތވެެއވެ.އަކީ އަލްމަރްޙޫމް މުޙަްއމަދު މޫސާގެ ވާރިސަކަށް ވާ ހަދައިދީފައިވަނީ ޙުސައިން މުަޙއްމަދު

 ގޯއްަޗކަށް އެދިފައި ުނވެެއވެ.   ޙުސައިން މުޙައްމަދު  ފޮނަދޫއިން  .28

ކުޑަަތންކޮޅެއް ހަދާފަިއ ޙުސައިން މުޙައްމަދުގެ ަބއްޕަގެ ނަމުގައި ގޯތި އޮތްކަމަށް ބުނާ ދުވަސްވަރު ެއގޭަގއި ުކޑަ .29

 2017ޖަނަވަރީ  27މުޙައްމަދު ިއއުތިރާފުވެފައި ެވެއވެ. އަދި ދަށު ކޯޓުގެ ޝަރިއަތަށް ހުރިކަމަށް ޙުސައިން 

ގެ ހަދައިގެްނ  ގައި ހައްދުންމަތީ ކައުންސިުލން ދީފައިވާ ބަޔާނުަގއި އެ ޯގތީގައި ވަރަށް ކުަޑކޮށް ފަނުން

ކަމުަގއި  ެގެއއް ހުރިއުޅުމަށްފަހު އުވަަދވަިއގެން ކުޑަުކޑަކޮށް ރާނައި ފަނުްނ ހިޔާކޮށްގެން އުޅުނު 

 ބުނެފައިވެެއވެ.

 މުދާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނާއި 

މުދަލާބެހޭ ގާނޫނަކީ މުދާ ލިބި، ބޭނުންކޮށް، މުދަލުގެ މިލްކުވެރިކަން ނަގުުލވުމާބެހޭ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުާރ  .30

ބޭނުންެވއްޖެ އެްއެޗއް ލިބިގަެނ، ބޭނުންޮކށް، ެއ  މުދަލަކީ 6، ގާނޫނުގައި ިދވެހިރާއްޭޖގެ މުަދލާބެހޭގާނޫނެވެ. 

ކޮންމެ އެްއޗެެކވެ. އެ އެްއޗަކީ ދުނިޔަވީ ގޮތުްނ ައގެއް ހުރި  ، ފަރާތަކަށް ތަސަްއރުފް ކުރެވިދާނެއެހެންނަމަ 

ނަމަވެސް، ބަެއއް ވީ  އެްއޗެއް ކަމަށް ތަސައްރުފްުކރެވިދާނެ ،ލިބިަގނެ، ބޭނުންކޮށްހުރެދާނެ އަދި  އަެގއް

   މުދަލެއް ކަމަށް ނުބެލެވެެއވެ.ސަބަބުތަކަށްޓަަކއި،  އަިދ ގާނޫނީ ދީނީއަޚްާލގީ،  ތަކެއްަޗކީ

އެއީ ާމއްީދ ގާނޫނު ގަބޫލުކުރެއެވެ.  މުދަލާބެހޭ ދިވެހިާރއްޖޭގެ  ދެ ބަަޔކަށް މުދާ ބެހިގެންވާކަމަށް މައިގަނޑު .31

ެއއީ އުފުލޭ މުދަލާއި ޣައިރު މާއްދީ މުދަލެވެ. ޭއގެ ތެރެއިން މާއްދީ ުމދައު ދެ ބަޔަކަށް ބެހިގެންެވެއވެ. 

ހިމެނެނީ ބިމާއި ބިމުން ލިބޭ މަންފާތަކާއި، ދާއިމަްށ  ނުއުފުލޭ މުދަލުގެ ތެރޭގައި  މުދަލާއި ނުއުފުލޭ މުދަލެވެ.

އެއްތަނުްނ  އުފުލޭ މުދަލަކީ ހިފައި ގެންގުޅޭ އަދި ތަންތަނާއި ތަެކއްެޗވެ. ބިމާ ގުޅިފަިއވާ ުނވަތަ ހަރުކޮްށފައިވާ

                                                           
 ރާްއޭޖގެ ެއއްެވސް ގާޫނނަކަށް ރައުުޔގައި ަރއްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހުްނ ފާސްކޮށްފައިވާ ގާނޫނަކަށް ަހވާލާުނދީ ދިވެިހާރއްޭޖގެ ގާޫނނުކަމަށް ުބނެމި  6

ނެ ތަންީފޒުކޮށްފަިއވާ ތަކުން ަބލައިގަހަވާލާދީަފިއވާނަަމ، ހަވާލާ ެއދެނީ ަޒމާުނއްުސރެ ރާްއޭޖގެ އާދަާކަދއިގެ ެތރޭަގއި ހިމެިނގެން ިދވެހިާރްއޖޭގެ ކޯޓު
 އުސޫލުތަކަެށވެ. 
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ވަިކކޮށް ެއކަށައަަޅންޖެހޭ ސަބަބަީކ މި ބައިތަކަށް  ާބވަތްތައްމުދަލުގެ އަނެއް ތަނަށް ގެންދެޭވ ތަކެްއޗެވެ. 

ގާނޫނީ ގޮތުްނ އެ މުދަލާމެދު ކު އެިކއެކި ާބވަތްތަުކގެ މުދަލާ ުގޅިފައި ހުންނަ ހައްގުަތކުގެ ތަީބއަތު ތަފާތުވުމާއެ 

އަމަލުކުރެވޭ ގޮތްތަުކަގއި ފަރަގުތަެކއް ހުންނާތީއެވެ. މި ަފރަގުތަުކގެ ތަފްސީލު މި މަްއސަލައަށް ބޭނުންާވ 

މުދަލެއްެގ  ،ބެހި ނަމަވެސް ބައިތަކަށްމިންވަރަށް ފަހުން އެބަ ބަޔާންކުރަމެވެ. ކޮންމެ ގޮތަކަށް މުދާ އެކި 

އެްއޗެްއަގއި އެ ތަެކއް އަސާސީ ސިފަވަކި ހުންނަންޖެހޭ  ގިންތިކުެރޭވނީ މުދަލެއްގައިގޮތުަގއި ެއއްެޗއް 

ެރވޭ އެްއޗަކަށް ވުމުގެ އިތުުރން، ބޭނުންވެއްޖެ ފައިާސއިން އަުގކުކީ އެ އެްއޗަ ،ހުރުމުންނެވެ. އެގޮތުން

އެކަުކގެ ކިަބިއން އަނެކަކަށް ނަގުުލކުރެިވދާނެ އެއްަޗކަްށ މިލްކުވެރިކަން  ގެއެެއްއޗެއް ހާލަތެއްގައި 

 ގެ މިލްކުވެރިކަން އެްއޗެއް މާއްދީ މުދަލަކަށް ވިޔަސް އަދި ޣައިރު މާއްދީ މުދަލަކަށް ވިޔަސް އެ  ވާންޖެހޭނެއެވެ.

މިންވަުރ  ގެެއއްެޗއް އެްއޗަކީ ކޮަބއިކަން ނުވަތަ ނަގުލުކުެރވޭ ،އެކަުކގެ ކިަބއިން އަނެަކކަށް ނަގުލުކުރެވޭނީ 

ޗެްއ ަވކިކޮށް އެހެން މީހަކަށް އް މެ، ެއއެގޮތަކަްށ ހުރެހިއްސާ ަކނޑައެިޅގެން އެނގޭނެ ެއއެްއެޗއްެގ ނުވަތަ 

ޓެކްނޮޮލޖީގެ ގޮތުން ކުރިއަަރއި ތަރަްއގީވުުމގެ ތެރެއިން  ނަގުލުކުރެވޭނެ ތަބީއަތު އެެއްއޗެްއގައި ހުރިނަމަެއވެ.

  ެއއްެޗްއގަިއ މި ބަޔާންކުރި އެ  ޓަަކއިމުދަލަކަްށ ވުމަށް ،މުދަލުަގއިވެސް ތަުކގެ ާބވަތްދޭ އައު އުފެއަލަށް 

 ހުންނަންވާނެއެވެ. ތައްސިފަ

ވެރިކަމަކީ މުދަލެއްގެ މިލްކުމުދަލާއި މިލްކުވެރިކަމާއި މިއީ ވަރަށް އެްއގޮތް ސިފަތަކެއް ުހންނަ ދެ މަފްހޫމެވެ.  .32

މިލްކުވެރިކަމުގެ  ވެ.އޮތުމެއޭނާއަށް އްރުފުކުރުމުގެ ބާރު މައްޗަށް މީހެއްގެ ވެރިކަން ޮއެވ، އެ މުދަލަކުން ތަސަ

 ،ނަމުން މުޚާތަބުކުރެވިދަރަޖަތަކަށް ތަފާތު ނަން އެިކއެކިއަދި މިލްކުވެިރކަމުގެ އެިކއެކި ދަރަޖަތައް ހުެރއެވެ. 

ެގ އިން ކަނޑަެއޅި ގުޅިަފއިވާ ަހއްގުަތކުރަޖައަކާ ކޮންމެ ދަެއއިން އެ ދަރަޖަތަކުގެ ހަްއގުތައް ެއކަށައެިޅ، 

 ،ތުމާއި ިލބިފައި އޮުކއްޔަށްވެރިކަމާިއ، މިލްުކވެރިކަމާިއ، އަުތގެ  ފުރިހަމަބަޔާންެވގެންެވއެވެ. ޭއގެ ތެޭރގައި 

ށް މަންފާ ހޯދުމުގެ ބޭނުންކޮ ،ބޭނުންކުރުމުެގ ހައްގު އޮތުމާއި ލިޔެދީފައި އޮތުމާއި، ަހވާލުކޮްށފައި އޮތުމާއި، 

އްގަކީ ގައިެދްއ ހަހިމެނެއެވެ. ނަމަވެސް މިއިން ެއއްެވސް ބާވަެތއްގެ މިލްުކވެރިކަމަކީ ުނވަތަ  ހުއްދައޮތުން

ނަމުަގިއ  ކަމުގެނޫނެވެ. އެއީ ފުރިހަމަ މިލްކުވެރި ހައްގުތަެކއްނެތި އަދި ވާޖިބުތަކަކާ ނުލައި ލިބިގެންވާ 

 މަވެހެވެ.ކަމުަގިއވީ ނަކަމުގެ ަހއްގުަތއް ލިބިގެންވާ މިލްުކވެރި

 އަންނަނިވި ގޮތްތަކުން ކުރެ ގޮތަަކށެވެ. ލިބޭނީމުދަލެއް މީހަކަށް  .33
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 މަސައްކަަތކުން މުދަލެއް ހޯދައި ލިބިގަތުން.އަމިއްލަ )ހ( 

 .އެެއއްެޗއް އުެފއްދުން ނުވަތަ ހުނަރުން ނުވަތަ އިލްމުން މަސަްއކަތުން އަމިއްލަ)ށ( 

 ން.ނުވަތަ ލިބުމުދަލެއް ގަތުން ތަކުން )ނ( ސައްހަ މުއާމަލާ

   ލިބުން.  )ރ( ތަރިކައިން

 ރެ ޮގތަކަށެވެ.މީހަކަށް މިލްކުވެފައިވާ މުދަލެްއ އެ މީހެއްގެ ކިަބއިން ަވކިވާީނ އަންނަނިވި ގޮތްަތކުންކު .34

 )ހ( ވިއްކުަމކުން ހިބައަކުން ނުވަތަ ވަިސއްޔަަތކުން އެހެން މީހަކަށް ދިނުން.

 ގަާވިއދުތަކުެގ ހަމަޖެހިފައިވާ ރަސްމީ ަހއްުގވެރިންނަށް )ށ( ތަރިކައިން ދޫކޮށްފައިދާ މުދަލެއް އޭގެ

ނަްށ ތެރެއިން ތަރިކަިއގެ ނިސްބަުތން ނުވަތަ ވާިރސުން ެއއްަބސްވާ ގޮތަކަށް ވާރިސުން

 ބަދަލުވެގެން ދިއުން.

 )ނ( އެ މުދަލެއް ނެތި ފަނާވެގެން ދިއުން.

 ހިނގުމުގެ ސަބަބުން. ގަިއވާ އިޖުާރއަެތއް)ރ( ގާނޫނެއް 

 ގެ ތެރެއިްނ.  އެއްބަްސވުމެއް )ބ( 

ލިބިގެންެވއެެވ.  ތަެކއްހައްގުއޭާނއަށް މިލްކުވުމާއެކު އެ މުދަލުގެ މައްޗަށް ލިބި މީހަކަށް ސައްހަމަގުން މުދަލެއް  .35

މައްޗަްށ  ގެދުނިޔޭގެ ެއންމެންމައްޗަށް ހުރަހޮޅިނުގަތުމުގެ ވާޖިބު  އެ މުދަލުގެވިދިގެްނ،  އެކަމާއަދި 

 ވާޖިބެކެެވ.ންދާ ަމއްޗަށް އުފެދިގެ ވެްސ ދައުލަތުގެ  ދިނުމަކީއަދި ެއ މުދާ ހިމާޔަތްކޮށްެއވެ. އުފެދިގެންދެ

އަތެްއގެ ގޮތުަގިއ މާޖަމީސްތަކުން އިންފިރާދީ ޮގތުން އުޅުނު ުއޅުން ދޫކޮށް  މިކަންކަން މިގޮތަށް ގަބޫލުކުުރމަކީ

ކުވެރިކަުމެގ ފްސާއި މުދަލުެގ މިލްނަ ކުުރވި އަސާސީ ސަބަބެވެ.ޝައުުގވެރިއުޅުމަށް  އެކުަލވައި މިިލގެން

ގާބިލުގައި ދެންތިބި މުއެ ހައްގުތަކަށް ލިބޭ ހިމާޔަތުގެ ހިމާޔަތް ހޯދުމަށް އެންމެން ބޭނުންވުމުން ހައްގުތަުކގެ 

ފްސަށް ލަށް ނުވަތަ ނައަެނކުންގެ މުދަދީ ަޔގީންކަން އެަކކު އަެނކަކަށް  އެންމެންގެ މުދަލާ ނަފްސުގެ ިހމާޔަތުގެ

 ބަލައިގަެތވެ.މުޅި ުމޖުތަމައު ކޮންމެ މީހެއްގެ ވާޖިބެއް ކަުމގައި  ހޮޅިނުގަތުމަކީހުރަ

ަހއްގުަތއް  ގުޅޭ އުފުލޭ މުދަލާ  ނަ އެންެމ ބޮޑު ފަރަަގކީހުންލޭ މުދަލާއި ނުއުފުލޭ މުަދލާ ދެމެދުގައި އުފު .36

ހައްގުތަްއ ެއއާ ޚިލާފަށް ނުއުފުލޭ މުދަލުގެ ހުންނާނީ އެ މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުގެ ޝަޚުސީ ޒިއްމާއާ ގުޅިަފއެވެ. 

ޚާއްސަ ސަބަަބކީ ނުއުފުލޭ ުމދަލާ ގުޅިގެން އެިކއެކި ފަރާްތތަކަށް ލިބޭ  ހުންނާނީ ސީދާ އެމުދަލާ ގުިޅފައެވެ.
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ނުއުފުލޭ  ެއ ސަބަބަްށޓަކައި، އެވެ.ކަމަށްވާތީ މުދަލުގެ މަްއޗަްށ އުފެދިަފއި ހުންނަނީ ހަްއގުތަްއ ބާވަތްތަުކގެ 

ނުވަތަ އެ މުދަލުގެ ަރޖިސްޓަރީ އެހެން މުދަލެއްގެ މިލްކުވެިރކަން އެހެން ފަރާތަކަށް ނަގުލުކުރިނަމަވެސް 

ެއ ހަްއގުތަާކއި ވާޖިބުަތއް ތަންީފޒުކުެރވޭނެ ބާވަުތގެ މުދަލުެގ މައްޗަށް  އެފަރާތަކަށް ބަދަލުކުރި ނަމަވެްސ، 

ނުވަތަ މުދަލުެގ ދަލެއްެގ މިލްކުވެރިކަން ބަދަުލވިޔަސް މުުނއުފުލޭ  އެވެ.ދާނެމުދަލާ އެކު ވުޖޫުދވެ ދެމިގެްނ 

ތަންފީުޒކުރެވޭނެ ބާވަުތެގ މުދަލުގެ މައްޗަށް ރަޖިސްޓަރީ އެހެން ފަރާތަކަށް ބަދަލުވި ކަމުގައި ވިަޔސް އެ 

ނިމުމަަކށް އަންނާނީ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް އުފެދިފައިާވ ހަްއގެއް އެްއވެސް ހަްއގެއް އުފެދިފަިއވާނަމަ، އެ 

 ން ގޮތަކަެށވެ. އެ ނޫންގޮތަކަށް ގޮތްތަުކގެ ތެރެއިަކމަށް އިސްވެ ބަޔާްނކުރެވުނު ނިމޭނެ ގޮތްތައް  ހައްގުތައް

މުދަލެްއގެ މަްއޗަށް މީހެްއގެ އަތުެގވެރިކަްނ  ނެތި ފަނާެވގެން ނުދާނެެއވެ. ަބއުވެ  ދުވަްސވެ ،އް ހައްގެ  މުދަލުގެ

 އެ މީހަކަށް ނުލިބޭނެއެވެ.މިލްކުވެރިކަން ފުރިހަމަ ސް، އެ މުދަލުގެ ކިތަންމެ ގިނަދުވަހަކަށް އޮތް ނަމަވެ

ލިބުނު  ފައިވާ ހަްއެގއް، އެ މީހަކަށް އެ ުމއާމަލާތުގެ ތެރެއިންސައްހަ މުއާމަލާތެްއގެ ތެރެއިްނ މީހަކަށް ލިބި

އްެގއް ނުވަތަ ތިމާއަްށ ނެތް ހަ މުދަލެްއގެ މައްޗަށް ތިމާއަށް ހައްުގގެ މިންވަރަްށވުރެ އިތުުރވެގެން ނުދާނެެއވެ. 

   އޮތް ހައްގަްށވުރެ މަތީ ހައްެގްއ އެހެން މީހެއްގެ މައްޗަށް ަނުގލުނުކުރެވޭނެ ެއވެ.

ެކއް ެވއެވެ. ެއއީ އުފުލޭ ބަދަލުކުރުމުގައި ތަފާތުތަމުދަލުގެ މިލްުކވެިރކަން  ،މުދަލާއި އުފުލޭ މުދަުލގައި ނުއުފުލޭ  .37

ރެްކޓެއްގެ ޒަީރއާއިްނ އުފުލޭ މުދަލުގެ މިލްކުވެރިކަން ކޮންޓް .ސަބަބެވެމުދަލާއި ނުއުފުލޭ މުދައު ފަރަގުވާ އެއް 

ގެ މިލްކުވެިރކަްނ ބަދަލުކުރުމުން ފުދިދެއެވެ. ނަމަވެސް ބިމާބެހޭ ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުން ބިމެއް 

ާފތުކުރުން ލާޒިމުާވ  ތަގޮތަށްއެކަން އެ ބަދަލުކުރެވޭނީ ލިޔުމަކުން އަިދ ކޯޓުގެ މަރުހަލާ މެދުވެރިކޮްށގެންނެވެ.

  އްސާސީ ހަޚާއްސަ އަދި ވަރަށް ސަބަބަކީ ނުއުފުލޭ މުދަލަކީ އިންސާނުންގެ މުޅި ދިރިއުޅުާމ ގުޅިފަިއވާ 

. ކޯޓު މެދުވެރިެވގެން ިމއީ ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިާރއްޖޭަގއި އަމަލުކުރަމުން އަިއގޮެތވެ ވާތީެއވެ.މުދަލެއް ކަމަށް 

ކުވެރިކަން އެހެން ހިބައަކުން، ވަިސއްޔަަތކުން ނުވަތަ ތަރިކައުން ބިމުގެ މިލް، ނޫން ގޮތަކަށް، ވިްއކުމަކުން

ުކރާ މަސައްކަތަީކ  ެއވެ. އެނޫން ގޮތަކަށް މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރުމަށްއްގެ މައްޗަށް ަނގުލުނުކުެރވޭނެމީހެ

އްސަކުިރއަްސ ޚާނުމަކަްށ ރަސްކަލަކު މީހަކަްށ ބިމެއް ދިނަސް އަދި ވަކި ބޭ ނުވަތަ ކަމަީކ ބާތިލު ކަމެެކވެ.

  ފަތަކުންނެވެ.ރާއްޖޭގެ އާަދކާދަ ނިޔާކުރާ ޮގތުން އެކަން ކުރަނީ ފަނޑިޔާެރއް ހެކިކޮށް ވަިކގޮތަކަށް ލިޔާ
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ވެިރަކން އޮތުމަށްޓަކަިއ، މިލްކުމީހެްއގެ އާދަާކދަތަކަށް ބަލާއިރު، މުދަލެްއގެ މައްޗަށް  މުދަލާބެހޭދިވެހިރާއްޖޭގެ  .38

ގެ މިލްކު މުދަލެއް ގޮތުން ވަކިން ފާހަގަކޮށް ވަިކވެފައި އޮތުން ެއއީ ޝަރުތެއް ނޫނެވެ. މީހެއް  އެ މުދާ މާއްދީ

އު ހުންނަންވާނީ އެހެން މީހެއްގެ މުދަލާ އެުކެވފައި ހުރެދާނެއެވެ. ނަމަވެސް އެގޮތަށް ހުންނަ އެއްމެދު މުދަ

އި ފާހަގަކުެރިވ ވާ ބަ އެމީހަކަށް ނިސްބަތް އެމީހެއްގެ ހިއްސާ ވަިކކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްަގއި ވަިކކުރެވި

އްސާ ަވކިކުެރވޭ ގޮތުން އޭގެ ހި ޮގތަކަށެވެ. ޭއގެ މާނައަކީ ކޮްނމެހެން މާއްދީ އަްއޔަންކޮށް ނަގުލުކުެރވޭނެ

ތުން ޚިޔާލީ ނުވަތަ ހިްއސާގެ ނިސްބަތް އެނގި އެ ނިސްބަ ލާޒިމުވުމެއް ނޫނެވެ. ޭއގެ ައގު ގޮތަށް ހުރުން

އެ މުދަލަީކ  .ވަކިކުެރވުނަސް ފުދިދެެއވެިހއްސާ ވަތަ ލިޔުމަކުްނ ފެންނަން އޮންނަ ގޮތަށް ނު ބައިތަކަކުން 

ވެހިރާއްޖޭގެ ދިމާއްދީ ނުވަތަ ޣައިރު މާއްދީ މުދަލަކަށް ވިޔަސް މިކަން ޮއންނަނީ މި ގޮތަށެވެ. މި އުޫސލު 

 . ޓާފައި ވެެއވެނަގަހައް ތަުކންކޯޓުތަކުން ނިންމާފައިވާ ވަރަްށ ގިނަ ަގޒިްއޔާތަުކގެ ހުކުމް

ކުއްޔަށް ހިފަިއގެން ުނވަތަ އެނޫންެވސް ދެފަރާތުން ކަނޑައެޅިގެން އެެހން ގޮތަކަށް ެއއްބަްސވެފައިނުވާ ނަމަ،  .39

މީހެއްގެ މިލްުކ މުދަލެއް ެއހެން މީހެއްގެ އަތުެގވެރިކަުމެގ ދަށުގަިއ އޮންނަ  ޒަީރއާެއއް މެުދވެރިކޮށް ގާނޫނީ 

ޗަށް ެއ މުދަލުގެ އަުތެގވެރިޔާ އިތުރުކުރާ އިތުރުކުރުމާއި މުާދ ދިރުވާ ދިރުވުްނ ހާލަތުގައި، އެ މުދަލެްއގެ ަމއް 

ރަްށ ނިސްބަތްވާނީ އެ މުދަލުގެ ިމލްކުވެރިފަރާތަށެވެ. މި އުސޫުލ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުން ިނންމާފައިވާ ވަ

 7ނަގަހައްޓާފައި ވެެއވެ. ގިނަ ަގޒިްއޔާތަުކގެ ހުކުމުން

 އެހެން މީހެއްގެ އަތުެގވެރިކަމުގެ ދަުށގައި ކިތަންމެ ޒަމާނެއް ވަންެދން އޮތަސް، އެ މީހެއްގެ މިލްކު މުދަލެއް .40

އޮތުން ެއއީ ަސބަބަކަށް ވެގެްނ، އެ މުދަލުގެ މިލްކުވެިރކަްނ ިދގުމުއްދަތަކަށް މުދާ އޭނާގެ އަުތގައި 

މުދަލެއްގެ މިލްުކވެރިކަން އެކެްއގެ ކިބައިން ައނެކަކުގެ ަމއްޗަށް  8ނުލިބޭނެއެވެ.އޮޓަމެިޓކުން އަތުެގވެރިާޔއަށް 

މީހެްއގެ މުދަލެއް އެހެންމީހެއްގެ އަުތެގެވރިކަމުގެ ދަށުަގއި  ނަގުލުވާނީ  ަސއްހަ މުއާމަލާތެއްގެ ޒަރީާއއިންނެވެ.

ހުންނެތި އެހެން މީހެއްގެ ރުމީެހއްގެ މިލްކު މުދަލެއް ބެހެއްޓޭނީ މުދަލުގެ މިލްކުވެިރޔާގެ ރުހުން ލިބިގެންނެވެ. 

ހޯދަން ދައުާވުކރުމުގެ ހަްއގު ެއ މުދަލުގެ ިމލްކުވެރި ފަރާތަށް  އެ މުދާ އަތުެގވެރިކަުމގެ ދަށުަގއި ހުިރނަމަ

                                                           
 ( 30)ޕެރެގްރާފް ، A-SC/2019/12 ،މަިހބަދޫ ަކއުންިސލްގެ އިާދރާ ދ.ޔަމް ޢަލީ ވ. އމަރް ގެ ގެ ސުޕްީރމް ކޯޓުދިވެިހރާްއޖޭ  7

ީދޖާ ޢަބްުދއްަރްޙމާން ވ. ސަކީނާ ޢަްބދުްއރަްޙމާން ޚައަދި ؛ A/21-SC/2018 ،ަސއިން ފާޠިަމތު ވ. އާމިނަތު ޙުދިވެހިާރްއޖޭގެ ސުްޕރީމް ކޯުޓގެ   8
   (39)ޕެރެގްރާފް  SC 20 [2022] ،ފަރާތެއް  4ިއތުރު  އަދި
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ހަމަ މިއުސޫލުން ސައްހަ މުއާމަލާތެއްގެ ތެރެއިން މީހަކަށް ލިބިފައިވާ އަތުެގވެރިކަމުގެ ހަްއުގެގ  ލިބިގެންެވއެވެ.

ދައުާވކުރުމުގެ ހައްުގ ހޯދުމަށް އޭނާގެ ހައްގު  ،ރުހުންނެތި އެހެން މީހަކު ވެރިވެގެންފި ނަމައޭާނގެ  ،މައްޗަށް

 ލިބިގެންވެެއވެ. އަތުެގވެރިކަުމގެ ހަްއގު އޮތް ަފރާތަށް

 މުދަލެއްގެ މަްއޗަށް މީހަކަށް އޮތް މިލްުކވެރިކަމުެގ ހަްއގެްއ އޭނާެގ ރުހުން ނެތި އަތޮުޅވެރިާޔގެ އަމުރަށް  .41

ކަށް ބަދަލުކުރެވިދާނެ ހެއްޔެވެ. ނޫނެކެެވ. މީހެއްގެ އުފުލޭ މުދަލެއްގެ މިލްކުވެިރކަން ސައްހަމަގުްނ އެހެން މީހަ

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  9ސައްހަ މުއާމަލާތެއްގެ ތެރެއިންނެެވ.ގާނޫނު ހުއްދަދޭ އެހެން މީހަކަށް ބަދަލުކުރެވޭނީ 

ޒަމާނުއްސުރެ ނުއުފުލޭ މުދަލެއްގެ މިލްުކވެރިކަން އެެކްއގެ ފަރާތުން އަނެކަކަށް ބަދަލުކުރެވޭނީ އެ މުދަލުގެ 

 10ރުހުން އޮެވގެން ޝަރިއަތް މެދުވެިރކޮށްގެންނެވެ.ނުވަތަ ހައްގު އޮތް ފަރާތްތަކުގެ މިލްކުވެރި ފަރާތުގެ 

މަށްޓަކައި ުނވަތަ އަުތގެ ެވރިކަން ލިބިގަތުމަށްޓަކައި އަދި ދޫކޮށްލުމަށްޓަކަިއ މުދަލެއްގެ މިލްކުވެިރކަން ލިބިގަތު

 އެންމެ ކުޑަމިނުން ނުވަތަ އްއަމަލެ ތުގެއެ މުދާ ލިބޭ ފަރާތުގެ ނުވަތަ އޭނާގެ ހައްގުަތއް ތަމްސީލުުކރާ ފަރާ

 އޮންަނންވާނެެއވެ.  ނުވަތަ ރުހުން އެނގުން 

   ވާނީ ެގ އެްއޗަކަްށ މީހެއް މުދަލެއް ކަމަށް ވާީނ ކިހިނެތް ެވެގން ހެއްެޔވެ. އެްއޗެްއ ެއއީ އަހުރެންގެ އެްއޗެއް  .42

 އެްއޗެއް ހޯދުމާިއ،ބޭ އަމިއްލަ އަށް ލިހުއްދަކުރާ މަަސއްކަެތއްކޮްށގެން ގާނޫނު އެއީ  ގޮތަކަެށވެ.  ދެމައިގަނޑު 

އި އެހެން ގޮތަކަްށ މި ދެބަ އެެއއްެޗއް ލިބުމެވެ. ގާނޫނީ ގޮތުން ފުރިހަމަކުރާ ސައްހަ މުއާމަލާތެއްގެ ތެރެއިން 

 ުމދަލެވެ. ައސްލުން ވެސް ގިންތިކުެރވިދާނެެއވެ. ެއއީ އަސްލުން ލިބޭ މުދަލާއި އެެހން ފަރާތެއްގެ ކިބައިން ލިބޭ

. މުދަލަކު ނޯވެއެވެލިބޭ މުދަލުގައި، އެ މުދާ ޭއނާއަށް ލިބުމުގެ ކުރިން އެހެން މީހެއްގެ މިލްކުވެރިކަެމއް އެ 

ދަުލގެ މިލްުކވެރިކަން އެއާ ޚިލާފަށް އެހެން ފަރާތަކުން ލިބޭ މުދަލުގައި އޭނާއަށް އެ މުދާ ލިބުމުގެ ކުރިން އެ މު

 އޮންނާނީ އެހެން މީހެއްގެ މަްއޗަށެވެ.

އެ   ބައެއް ގާނޫނުތަކުން ބަެއއް ބާވަތުގެ ހަްއގުތައް ތަންފީޒުކުުރމަށް ދައުވާ ނުކޮށް، ވަކި މުްއދަތެއް ވުމުން .43

މުއްދަތަށްފަހު ދައުވާކުރުން މަނާވެގެން ދެެއވެ. ނަމަވެްސ، މި ފަދަ ތަގާދުމްގެ އުސޫލުތައް ގާއިމުކުާރ 

ގާނޫނުތަކުން ހަްއގެއް ތަންފީުޒކުރަން ދަުއވާނުކޮށް ވަކި ުމއްދަތެއް ފާއިުތވުމުން ދަުއވާކުރުން މަނާވި ނަމަވެސް، 

                                                           
 21A/-SC/2018 ،ފާޠިަމތު ވ. އާމިނަތު ޙުަސއިން ދިވެހިާރްއޖޭގެ ސުްޕރީމް ކޯުޓގެ   9

 އބމ؛ 9/68ޤާނޫނު ނަންަބރު   10
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ނުއުފުޭލ  ހަްއގު ނެތި އުިވގެން ނުދާނެެއވެ. އެ ަހއްގު އެ މަްއޗަށް އެމީހަކަށް އޮންނަނުއުފުލޭ މުދަލެއްގެ 

އެ ހައްގު ތަންފީޒު ކުރުމަށް  އެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ހަމައެކަނި ނުވާނެ ކަމަކީ މުދަލާއެކު ދެމި އޮންނާނެއެވެ. 

 ވަކި މީހެްއގެ މައްޗަށް ަދއުާވުކރުން މަނާވުމެވެ. 

 ރުހުމެއްނެތި ގެ ގާނޫނު އަސާސީ އޮތް ގޮތުން، މީހެއްގެ މިލްކު މުދަލެއް އެ މީހެއްއަދި މިހާރުވެސް އޭރުވެސް  .44

 ވަކިކުެރވޭނީ އާންމު ބޭނުމަކަްށ ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ބަދަލު ދިނުމަށްފަހުގައެވެ.

ދާނެ ހާލަތެކެވެ. މީހެއްގެ މުދަލެއް އެހެން މީހެއްގެ މުދަލާ އެުކވެފައި ހުރުަމކީ ގާނޫނީ ހައްލެއް ބޭނުންވެ  .45

ެއކަމުގެ ހައްލު ، ހެއްގެ މުދަލެއް އެހެން މީހެްއގެ މުދަލާ އެުކވެފަިއވަނީ ެއއްބަސްވުމަކުން ކަމަށްވާނަމަމީ

ށްފައި ވަީނ އެއްބަްސވުމުގެ ތެެރއިން ލިބިދާނެއެވެ. މީހެްއގެ މުދަލެއް އެހެން މީހެއްގެ މުދަލާ އެްއކޮ

މުދަލާބެހޭ  ގޮތް މައްސަލަތައް ހައްލުކުާރނެދަ އެއްބަްސވުމެއް ނެތި ކަމަށްާވނަމަ، މިލްކުވެރިކަެމއްގެ އެ ފަ

ވާފަިއވަނީ ަވކިކޮށް މީހެއްެގ މުދާ އެހެން މީހެއްގެ މުދަލާ އެއްކޮށްަފއިވަނީ ުނވަތަ ުގޅު  ގާނޫނުން އެނެގއެެވ.

ާވ ވެިރކަން އެުކވެފައި ބައި ކުެރވިދާނެ ތަބީއަތަކުން ކަމަށްވާނަމަ، އެ މުދާ ބައިކޮްށ ވަިކކުރެވިދާެނއެވެ. މިލްކު

ރާތަށް ދިނުމުން ފަމުދަލުގެ ތަބީއަތުން އެ މުދާ ބައިކޮށް ވަިކކުރެވެން ނެތް ނަމަ އެއެއްެޗްއގެ އަގު އަެނއް 

ްށފައިވަނީ އަނެްއ އަދި ބަެއއް ހާލަުތތަކުަގއި މީހެްއގެ މުދަލެއް ެއހެން މީހެއްގެ މުދަލާ ެއއްކޮ ފުދިދެއެވެ.

ރާ އްފަރާތަށް ކުވާނަމަ، ބައެއް ހާލަތުތަކުަގއި ެއއީ ައނެފަރާތާއެކު ވަކި ެއއްބަްސވުެމއް ނަހަދައި ކަމަށް

ހެން މީހެއްގެ މުދަލުގެ ެވ. މީހަކު އެބެލެވިދާނެއެކަަމށް އިފްތިރާޒު ކުރެވޭނެ ކަމަށް ތަބައްރުުއއެއް )ހަދިޔާެއއް( 

ހަގަވާން ނެްތ ނގި ފާއިތުރުކުރިބައި ވަކިން އެ ގޮތުންކޮށްފައިވާ ހާލަުތގައި އެތެރެއަށް ބައެއް ެއއްކޮށް އިތުރު 

ތުރުން ބިމަށް މީގެ އި ނަމަ، އެ އިތުރުކުރި ަބޔަކީ މުދަލުގެ ވެރިފަރާތަށް ކުރެވިަފއިވާ ތަަބއްރުުއއެެކވެ.

ގެ މިލްކެކެެވ. ޚާއްސަކޮށް ބަލާނަމަ، އަހުެރންގެ ބިމުގައި ތިބާ ގަެހއް ިއންދައިފިނަމަ އެ ގަހަކީ އަުހރެން

އިމާރާތުެގ  ކުރާއެނޫންގޮަތކަށް ދޭހަވާ އެއްބަްސވުމެއް ނެިތ، ތިބާ އަހުރެންެގ ބިމުގައި، ހަމައެގޮތަށް 

ން ެގންދެވޭނެ ެއއްެޗްއ ބިމާ ަވކިކޮްށގެ ،މިލްކުވެރިކަން އޮންނާނީ އަހުެރންނަށެވެ. ސަބަބަކީ އިމާރާތަކީ ތަޅާލައި

 ނޫނެވެ.
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 ބަންޑާރަ ގޯތީގެ ތަބީއަތު 

ވަކިކޮށް ަދއުލަތުން މީހަކާ ހަވާލުކުާރ ދިރިުއޅުމުގެ ބޭނުމަށް ބަންޑާރަ ޯގއްަޗކީ ދައުލަުތގެ ބިމުގެ ތެރެއިން  .46

ހަމަޖެހިފައި އިހުްއސުރެ ބިމެކެވެ. ގޯތި ދޫކުެރވިފަިއވާ މީހަކީ ކާކުކަން އެނގޭނެ ގޮްތ ކޮންމެ ރަށެްއގަިއވެސް 

މަސައްކަްތ ރުމުގެ ރަޖިސްޓަރީ ހަދައި ދޫކު ދޫކޮށްފައިވާ ގޯިތތަކަށްއޮެވއެެވ. ރަށުގެ ބިމުން އެިކއެކި ފަރާތްތަކަށް 

ގެ 1970ގެ އަހަުރތަކާއި 1960އެހެން ރަށްަރށުގަިއ ފުޅާ ދާއިާރއެްއަގއި ިހންގާފަިއވަނީ މާލެ ފިޔަވަިއ 

ދައުލަތުން  އެފަަދ ރަޖިސްޓަރީތައް ހަދައި ދޫުކރުމުގެ ކުރިން ެއކިެއކި ފަރާްތތަކަށް އަހަރުތަކުގެ ތެޭރަގއެވެ.

ހުންގެ ދަފްތަރު ގިނަ ރަށްރަށުގައި ިލޔެ ބަލަހައްޓަމުން އަީއ ގޯތިތައް ހަވާުލކުރެިވފައިވާ މީ ދޫކުރާ

އޭރަށް ބަލާިއރު ދޫކުރެވޭ ބަންޑާރަ ގޯތި އެރަށެއްގެ ރަށު އޮފީހުގައި ރަޖިްސޓަރީކުރެވޭ ގޮަތކީ ނޯޓުފޮތެއްގަެއވެ. 

ޖިސްޓަރީ އަށް ބާރެއް އެ ރަގާނޫނީ އެީއއެވެ. ރަޖިސްޓަީރއަކަށް ުނވަތަ ދަފްތަރަކަށް ލިބިގެންވާ އެންމެހައި 

އެ ގޯތިަތކުގެ ބިމުގެ މިލްުކވެރިކަން ަބންޑާރަ ގޯްއެޗއް  ،ލިބިގެންެވއެވެ. ބަންޑާރަ ގޯިތ ދޫކުރެވޭ ގޮތުން 

މިލްކު ނުވިނަމަވެސް އެ ގޯތީގެ މައްޗަްށ މުޅިން ފަރާތަކަށް ނުލިބެއެވެ. ބަންޑާރަ ގޯީތގެ ބިން  ހަވާލުކުރެވިަފއިވާ

މިލްކުވެިރކަމުގެ ހަްއގުތަެކއް ލިބިގެްނ  ނިުގޅައިުނގަނެވޭނެގޯތި ހަވާލުކުެރވިފަިއވާ މީހާއަށް އޭނާގެ ކިބައިން 

އެގޮތުން ބަންޑާރަ ގޯތި ދާއިމަށް އޭނާގެ ނަމުގައި އޮުތމާއި، އޭނާ މަުރވުމުން ވާރިުސންނަށް އެ ގޯިތ  11ވެެއވެ.

އި، ެއ ގޯީތގަިއ ހަދާ ިއމާރާތްތަކުގެ ފުރިހަމަ މިލްކުެވރިކަން އޮތުމާިއ ެއގޯތީަގއި ޭއނާ ހައްދާ ރުކާިއ ލިބުމާ

އެ ގޯތި ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާިއ ގަްސގަހުގެ މިލްކުވެރިކަން އޮުތމާއި، އެ ގޯތީަގއި ހަދާ އިމާރާތްތައް ރަހުނުކުރުމާއި، 

ގާނޫނާ  އިން ދިނުމާއި، ބަންޑާރަ ގޯީތަގއި ހުންނަ އިމާރާތްބިން ބައިކޮށް ބިމުން ބައެއް ެއހެން މީހަކަށް ހިބަ

އެހެން ފަރާތަކަށް ވިއްކާލުމުން އެ އިމާރާތް ގަންނަ ފަރާތަކަށް އެ ބިން ލިބުމާއި މިފަދަ  އެްއގޮތަށް

ަރ މިލްކުވެރިކަމުެގ ހައްގުަތކެއް ބަންޑާރަ ގޯތި އޮންނަ ފަރާތަްށ ލިބިގެންެވއެވެ. ޖުމްލަކޮށް ަބލާއިރު، ބަންޑާ

ގޯތި ދޫކުރެވިފަިއވާ މީހަކަށް އެ ގޯތީގެ ބިމުގެ މައްޗަށް ފުރިހަމަ މިލްކުވެރިކަމާ ވަރަށް ގާތްުކރާ ދަރަޖައެއްގެ 

މިލްކުވެިރކަމުގެ ހައްުގގެ ދަރަޖަ  ބަންޑާރަ ގޯިތތަކުގެ ބިުމގެ 12މިލްކުވެރިކަމުގެ ހަްއގުތަެކއް ިލބިފައި ޮއވެެއވެ.

އަދި ޝަިރއަްތ ކުރެވިފަިއވާ ބަންޑާރަ ޯގއްެޗއް އާންމު މަންފާއަކަށްަޓަކއި މީހަކަށް ދޫ ،ދަލާލަތުކޮށްދޭ ހެއްކަކީ 

                                                           
 ( 23ގްރާފް )ޕެރެ ،A/21-SC/2018 ،ފާޠިަމތު ވ. އާމިނަތު ޙުަސއިން ދިވެހިާރްއޖޭގެ ސުްޕރީމް ކޯުޓގެ   11

 އބމ  12
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ބަދަލު ދިނުމަށްފަހުގައި މެނުވީ އެމީެހއްގެ ިކބައިން ވަިކކުރުމުގެ ބާރު ދައުލަތަށް ލިބިފަިއ މެދުވެރިކޮށް 

 13ގެން އޮންނަ އޮތުމެވެ.އެނ ކާދައާއި ޝަުރއީ ނިންމުންތަކުންގާނޫނާއި އާދަ ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭނެތް

 އަދި ތަރިކައިން ބަންޑާރަ ގޯތި ލިުބން ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުން

ގައި މިނިސްޓްރީ އޮްފ ޕްރޮވިންޝަލް އެެފއާޒް އުެފއްދުމުގެ ކުރިން މާލެ ފިަޔަވިއ ރާއްޖޭގެ އެހެން  1979 .47

އަޮތޅުވެިރޔާއަށް ފެނުނު މީހަކަށް  ރަށްރަށުގައި ގޯތި ދޫކުރުުމގެ ިއޚްތިޔާރު ދީފައި އޮންނަނީ އަޮތޅުވެރިާޔއަެށވެ.

ފެނުނުތަނަކުން ގޯތި ދޫކުރަީނއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްޮރވިންޝަލް އެެފއާޒް )ފަހުން މިނިސްޓްރީ އޮފް 

އެޓޯލްސް ެއޑްމިނިސްޓްރޭަޝން( އުފެދުނު ފަހުން ރަށްރަށުން ގޯތި ދޫކުރަނީ ެއ މިނިސްޓްރީއިން 

ނާއި މީހުން  އަތޮުޅވެރިާޔެއވެ. މާލޭގައި ގޯތި ދޫކުރާނެ ތަންތަކަނޑައަޅާަފިއވާ ސިޔާސަތު ތަކާއެްއގޮތަށް

އަްނގާ ގޮތަކަށް މިނިްސޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްއިންނެވެ. ބަންޑާރަ ގޯތި  ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަނޑައަޅަނީ 

ބަންޑާރަ  .ގައި އަމަލުކުރަން ފެށުމުންނެވެ 2002 14ދޫކުރާ ގޮތަށް ބަދަލުއައީ ދިވެިހރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ގާނޫނަށް

އެ  ޖެ ނަމަ، އެ މީހާގެ ތަރިކަިއގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މުދަލުގެ ތެރެއިންގޯްއޗެއް ލިބިފަިއވާ މީހަކު މަރުވެއް

ގޯތީަގއި ހުންނަ ނުއުފުލޭ މުދާ ޝަރިއަތުން ލިބޭ ފަރާތަކަށް ދައުލަތުން ބަންޑާރަ ގޯތި އަލުން 

އްސުމުގެ ކުރިން ވާރިސުންގެ ތެރެިއން ވަކި މީހަކަށް ތަރިކަ މުދާ ޝަރިއަތުން ހަމަޖެ 15ރަޖިސްޓަރީކޮށްދެނީއެވެ.

 ނުވަތަ އެގޯތިން ބަެއއް  ގޯތި ދިނުމަށް އަތޮޅުވެިރޔާ އިްޚތިޔާރުކޮށް، އަތޮޅުވެިރޔާ އިޚްިތޔާރު ކުރާ މީހަކަށް ގޯތި

 އެްއެވސް ޒަމާނެއްަގއި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދިނުމަކީ ނުަވތަ ވާރިސުންގެ ތެެރއިން ބަަޔކު މަހުރޫމު ކުރުމަކީ

އަތޮޅުވެިރާޔގެ ބާރުގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. ގާނޫނުައސާސީ އޮންނަ ގޮތުން އަދި ާއދަކާދަ އޮްތގޮތުްނ 

ނުވަތަ މީހުން ޝަރިއަތުން   ހުންނަ ތަރިކަ މުދާ ލިބޭ މީހާއެްއވެސް މީހަކަށް ލިބިފައި އޮންނަ ގޯތީގައި

ކަނޑައަަޅއި ހަމަޖެހުމުން، ެއ ތަރިކަ މުދާ ލިބޭ ވާރިަސަކށް ނުވަތަ އެ ތަރިަކ މުދާ ިލބޭ ވާރިސުންނަށް 

ިކތަންމެ ޒަމާނެއް ބަނޑާރަ ގޯތި ރަޖިސްޓަރީކޮްށދިނުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ އާދަކާދަ ލާޒިމުކުެރއެވެ. 

ނުނިންމާހާ ޝަިރއަތުން ަބހައި ވާިރުސންގެ މެދުަގއި ރުހޫމުގެ ތަރިަކ ބަންޑާރަ ގޯްއޗެްއަގިއވާ މަވިޔަްސ 

                                                           
 އބމ  13
 2002/1 ގާނޫނު ނަްނބަރު  14

 (35އަދި  33ގްރާފް )ޕެރެ ،A/21-SC/2018 ، ފާޠިަމތު ވ. އާމިނަތު ޙުަސއިން ދިވެހިާރްއޖޭގެ ސުްޕރީމް ކޯުޓގެ  15
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 ދުވަހަކު، އެ ތަރިކަ މުދާ ހުންނާނީ މަރުހޫމުގެ ނަމުގައެވެ. ައދި  ބަންޑާރަ ގޯްއޗެްއަގއިވާ މަރުހޫމުގެ ތަރިކަ

ުއލަތަށް އެންގުމުެގ ބަހައި އެ ގޯއްޗާމެދު އަމަލުކުރަންވީ ގޮތް ޝަރިއަތުން ދަ ވާރިސުންގެ މެދުަގއި ޝަރިއަުތން

ތޮުޅވެރިާޔއަށް ުނވަތަ ަދއުލަތުގެ ެއއްވެްސ ކުރިން ެއ ޯގއްޗާމެދު އެްއެވސް ފިޔަަވޅެްއ އެޅުުމގެ ބާުރ އަ

 16ލިިބގެންނުެވއެވެ. އިދާރާއަކަށް

 ގާނޫނުތައް މި މައްސަލައަށް ަތތުބީގުކުރުން 

ޙައްަމދު މޫސާގެ ނަްނ އަލްމަރްހޫމު މު، އިރުއުސޫލުތައް ތަތުބީުގކުރާއަތުަގއި މި އޮތް މަްއސަލައަށް އިސްވެިދޔަ  .48

ގޯީތަގއި  އަލްމަރްހޫމް އެރަށުން ދޫކުރާ ގޯތި ހަވާލުކުރެވިފަިއވާ ފޮތުގައި ލިޔެފަިއވާަކން ސާބިތުވެއެވެ. އަދި އެ 

 އުުޅނުކަން ޙުސައިންހަދައި ފަނުން ހިޔާކޮށްގެން އެތަނުަގއި ދިރިސާ އުވައިން ުކަޑކުޑަތަންކޮެޅއް މުޙައްމަދު މޫ

ަހކަށް ދޫކުރުމާއެކު މަދުގެ ބަހުންނާއި ފޮނަދޫ ކައުންސިލުގެ ބަހުން ސާބިުތވެެއވެ. ބަންޑާރަ ގޯްއޗެއް މީއްމުޙަ

ުވނު ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކަން މަތީގައި ބަޔާންކުރެ ެކއް އުފެދިގެްނދާއެ ގޯީތގެ މަްއޗަށް މިލްކުވެިރކަމުގެ ހަްއގުތަ

ހަދާ އިމާރާތުެގ   ޒަމާނުްއސުރެ، ބަންޑާރަ ގޯީތގައި މީަހކުބިމާބެހޭ ގާނޫނުގެ ުއސޫލުތަުކން އެނެގއެެވ. އަދި 

މާބެހޭ ގާނޫނުން ަފރާތަކަށްކަން ދިވެހިާރއްޖޭގެ ބި  ގޯިތ އެމީހެްއގެ ނަމުަގއި އޮތްމިލްކުވެރިކަން އޮންނާނީ 

ްއޗަށް ރާތްތަކުގެ މައެނެގއެވެ. އެހެންކަމުން އަލަާމގެ ެއވެ ިކޔުނު ގޯީތގެ މަްއަޗށާއި، އެ ގޯީތގައި ހުރި އިމާ

 ެއެވ.އުފެދިފައި ވެ ަވކި ނުކުރެވޭނެ ިމލްކުވެރިކަެމއްއަލްމަރްހޫމް މުޙައްމަދު މޫސާގެ ކިބައިން 

 ބަާޔންކުރެވިއްެޖއެެވ. މުދަލެއްގެ މައްޗަށް މީހަކަށް ިލބިފައިވާ މިލްކުވެިރކަން ނެތިެގން ދާނެ ގޮތްތައް މަތީގައި .49

ދު މޫސާއަށް ލިބިފައިވާ ތަކުގެ މަްއަޗށް އަލްމަރްހޫމު މުޙައްމައަލަމާގޭ ގޯީތގައި ހުރި އިމާރާތް ،އެއިން ގޮަތކަށް

އޭނާ ހަދާފައިާވ  ގެންދާނޭ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެަފއިާވކަން އެނގެން ނެެތވެ. އެ ގޯީތގައި ނެތި މިލްކުވެރިކަން 

ނަމުަގިއ  އްމަދުގެއިމާރާތްތަކާއި ަހއްދާފައިާވ ުރއްގަސްފަދަ ަތކެތި އޭނާ ނިާޔވެ އޭާނގެ ދަރި ޙުަސއިން މުޙަ

ލާކުވެ ނެތިގެން އެ ގޯތި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދިން އިރު، ދުވަްސވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެ ނޫންވެސް ގޮތަކަށް ހަ

  ދިޔަ ކަން ސާބިތުނުވާހާ ހިނދަކު އެތަކެތި ހުރި ކަމަށް ޝަިރއަތުން ގަބޫލުކުރަންޖެހެެއވެ. 

                                                           
 މާން ވ. ސަކީނާ ޢަްބދުްއރަްޙމާންީދޖާ ޢަބްުދއްަރޙް ޚައަދި ؛ A/21-SC/2018 ،އާމިނަތު ޙުަސއިން ދިވެިހރާްއޖޭގެ ސުޕްީރމް ކޯޓުގެ ފާޠިަމތު ވ.  16
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ހުންނަ ނުއުފުލޭ މުދާ  ގައި ދޫކޮށްފަިއާވ ބަންޑާރަ ޯގްއޗެއް މީހަކު މަރުވާއިުރ، އޭާނގެ ަނމުގައި ަދއުލަތުން  .50

ޝަރިއަތް މެދުވެރިކޮށް ބަހައި ނިންމައި، އެ ގޯީތގައި ހުރި ނުއުފުލޭ މުދާ ލިބޭ ވާރިސެއް ނުވަތަ ވާރިސުްނގެ 

ނަމުގައި އަލުން ެއ ގޯީތގެ ރަޖިސްޓަރީ ހަދައި ދިނުމުގެ އުސޫލަކީ މި ަމއްސަލަ ހިނުގމުގެ ކުރިްނވެްސ 

ހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ާއދަކާދަތަކުގެ ދަށުން އަމަލުކުރަމުން އަންނަ އުސޫުލަކމަށް މަތީގަިއ ދިވެ

ގޯްއޗެްއަގއި ހުންނަ ނުއުފުލޭ މުދަލުގެ  ޝަރިއަތް މެދުވެިރނުކޮށް ،ުއސޫލުން ބަޔާންކުރެިވއްޖެެއވެ. އެ

ނުވަތަ އަޮތޅުެވރިޔާއަށް ލިިބގެން މިލްކުވެރިކަން ވާރިސެްއގެ ަމއްޗަށް ބަދަލުކުރުުމގެ އިޚްިތާޔރު ދައުލަތަށް 

މި މައްސަލައަށް ބަލާއިރު، އަލަާމގޭ ގޯތީަގއި ހުރި ނުއުފުލޭ  17ނުވާކަމަށް މަތީަގއި ބަޔާންކުެރވިއްެޖއެވެ.

ބަލާފަިއ ނެތެވެ. އެ މުާދ  ުނަވތަ ފަނޑިޔާރުެގއަކުންމުދަލުގެ ތަރިކަިއގެ މައްސަލަ އެްއވެސް ަނއިބުެގއަކުން 

ބައިކޮށް ވާިރސުންގެ މެދުަގއި ޝަރިއަތުން ހަމަޖައްސާފައެއް ނުވެެއވެ. އެހެންކަމުން އަލަާމޭގ ގޯތީަގއި ހުރި 

ރަޖިސްޓަރީކޮށް ބަދަލުކޮށް އަލްމަރްހޫމް މުޙައްމަދު މޫސާގެ ނުއުފުލޭ މުދާ ވާރިސުންގެ ތެރެއިން ވަކި މީހަކަށް 

 ށް ނުވަތަ އަތޮޅުވެިރޔާއަށް ނެެތވެ.  ދިނުމުގެ ބާރު ދައުލަތަ

. އެއިން އެްއވެްސ މީހެއްގެ މުދަލެއް އެހެން މީހަކަށް ނަގުުލވާނޭ އުސޫލުަތއް މަތީގައި ބަޔާްނކުރެިވއްޖެެއވެ .51

މުޙައްމަދު އަށް  ގޮތަކަށް އަލަާމގޭ ގޯީތގައި ުހރި އަލްމަރްހޫމް މުޙައްމަދު މޫސާގެ ނުއުފުލޭ މުދާ ޙުސައިން

ލަށް ދޫކުރެވުނު ޯގއްެޗްއ ނޭ މުޢާމަލާތެއް ކުރެވިފަެއއް ނެތެވެ. އަލަމާގޭ ޯގއްަޗކީ ރަށުގެ ބިމުން އަބަދަލުވެގެންދާ

ެއ ، ހާލަތުގައި ބިތި  ރި އިމާރާތްތަކުގެ މިލްުކވެރިންނޫނެވެ. އެހެންކަމުން އަލަމާޭގ ގޯްއޗާއި އެ ގޯީތަގއި ހު

ކިެއއްތަ، ވެސް، އަދި ކިތަންމެ ދުވަހެއް ވީނަމަ، ކުމިލްކުވެރިކަން ަސއްހަ މުއާމަލާތަކުން ބަދަލުނުކުރާހާ ހިނދަ

ވެްސ ިރމަތީގައި އަދިގާނޫނުގެ ކު ،މީހެްއގެ އަތުގެ ވެިރކަމުގެ ދަުށގައި ކަަމށްވީ ނަމަވެސް  އެ މުދާ ހުރީ އެހެން

ރިކަުމގެ މޫާސގެ މިލްކުވެ ކަމަށް ބެލެވޭނީ އަލްމަރްހޫމް މުޙައްމަދު މޫސާއެވެ. މުޙައްމަދު އެ މުދަލުގެ މިލްކުވެިރޔާ

ރާއްޖޭެގ ވެހިއިން ފެށިގެން ދި 1932 ހައްގުތަކަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަކީ ދައުލަތުގެ ވާޖިބެކެވެ.

 ެއެވ.ހިމެނޭތީވެަދއުލަތުގެ ވާޖިބުތަކުގެ ެތރޭގައި އެ ވާޖިބު  އި ލިެޔވިަފއިވާގާނޫނުއަސާސީަތކުގަ 

                                                           
ސަކީނާ ޚަީދޖާ ޢަބްުދއްަރްޙމާން ވ.  އަދި؛ A/21-SC/2018 ،ދިވެހިާރްއޖޭގެ ސުްޕރީމް ކޯުޓގެ ފާޠިަމތު ވ. އާމިނަތު ޙުަސއިން   17

 (39)ޕެރެގްރާފް  ،SC 20 [2022] ،ފަރާެތއް  4އިތުރު  އަދިޢަބްުދއްަރޙްާމން 
 

  



2022/SC-A/06  [2023] SC 10 

21 
 

އަލަމާގޭ ގޯތި ޙުަސއިން މުޙައްމަދުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަީރ ވީފަހުން އެ ތަނުގައި އިމާާރތްކޮށް ގެ ހަދައި  .52

އެހެން މީހަކު  ެއވެ. މީހެްއގެ މިލްކު މުދަލެއްބުނެފައި ވެ ޙުސައިން މުޙައްމަދުތަރައްީގކޮށްފަިއވާ ކަމަށް 

އްޖޭގެ މުދަލާބެހޭ ގާނޫނު ިނޔާކުރާ ގޮތުން އެ ތަރައްީގކުރި ނަމަވެސް އެ ަތރައްގީ ނިސްބަްތވާނީ ދިވެހިރާ 

އަލަމާގޭ ގޯތީަގިއވާ އަލްމަރުހޫމް މުޙައްމަދު މޫސާގެ  18މުދަލުގެ މިލްކުވެރިޔާއަށް ކަަމށް ބަޔާންކުރެވިއްޖެެއވެ.

ތަރިކަ ޝަރިއަތުން ބަހައި ހަމަ ޖައްސާފައިނުވާތީެވ، އެ ޯގތީގެ ރަޖިސްޓަރީ އެހެން މީހަކަށް ބަދަލުކުރެވުނު 

މަވެސް ެއ ގޯީތަގއި ހުިރ ނުއުފުލޭ މުދަލުގެ ަމއްޗަްށ އަލްމަރްހޫމް މޫސާގެ ަމްއޗަށް ލިބިގެްނވާ ނަ

މިލްކުވެރިކަމުގެ ހަްއގުތައް ނިމުމަކަށް ައއިސްފައިުނވާތީެވ، އެ މުދަލުގެ މައްޗަށް ޙުސައިން މުޙައްމަދުކޮށްފަިއާވ 

މަްރޙޫމް މުޙައްމަދު މޫސާގެ ތަރިަކައށް އިތުރުެވގެންދާ ކަމަށް ބުނާ ހޭދައާއި ޚަރަެދއް ހުރި ނަމަ އެ ޚަރަދަކީ އަލް

 ތަބައްރުއު ެއެކވެ.

ިވފައިވާ ގޯްއެޗއްކަން އަލްމަރްހޫމް މުޙައްމަދު މޫސާ ނިޔަުއވި އިުރ، އެ ޯގއްަޗކީ ުމޙައްމަދު މޫސާ އާ ަހވާލުކުރެ  .53

މަށް އަތޮޅުވެރިާޔ ކަށް ދިނުމޫސާ ނިޔާވުމުން، އެ ގޯތި އޭާނގެ ވާރިސަ މުޙައްމަދު އެނގޭ ސަބަބަކީ އަލްމަރްހޫމް 

ދި އޭރު އޭނާ އައަހަރުގެ ކުއްޖަކަްށވާއިުރ،  8ނިންމުމެވެ. އަދި އޭރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު އަކީ އުމުރުން 

ނަމުަގއި ގޯތި  އުމުރު ހަމަނުވާއިރު، އޭާނގެނުވަތަ ބިމާބެހޭ މުއާމަލާތެއް ކުރުމަށް ގޯްއޗަކަށް އެދުމަށް 

ގޭ ގޯްއޗަްށ ނި ސަބަބަކީ އެީއކަން އެނެގއެވެ. ވީމާ ފުރަތަމައަށް އަލަމާރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދިން ހަމަ އެކަ

ކުރެވެެއވެ. ޯގއްެޗއް އް ނުލެރަޖިސްޓަރީއެއް ހަދާދީފައިވަނީ ޙުސައިން މުޙައްމަދުއަށް ކަމަށް އެބުނާ ބުނުން ގަބޫ

އްމަދު މޫސާގެ މް މުޙަސަރުކާރު ތަންތަނުގައި ެއކި ދުވަސްވަރު އެކި ގޮތަށް ރަިޖސްޓަރީ ކުރުމަކީ އަލްމަރްހޫ

 ގޯތި ދޫކުާރ ލ. ޮފނަދޫ ނަމުގައި އެ ގޯތީެގ ރަޖިސްަޓރީ ހެދިފައި ނުާވކަމަށް ބަލަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫނެވެ.

ކަމަށް ލިޔެފައި އޮތް ފޮތުގައި ލ. ފޮނަދޫ އަލަމާޭގ ގޯތި ދޫކުެރވިފަިއވާ ފަރާތަީކ ައލްމަރްޙޫމް މުޙައްމަދު މޫސާ

 ކަމުގެ އެންމެ މަރުހޫމުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީކުރެވިަފިއވާގައި އެ ގޯތި އެގެ ރަށުއޮފީހުރަށު އޮތުމަކީ އެ

މާނުަގއި ރަށްރަށުަގިއ ވަރުގަދަ ދަލީލެެވ. އަދި ބިމުގެ ރަޖިސްޓަރީތަކަށް ގާނޫނުން ލިބިދޭ އެންމެހާ ބާރުތައް އެޒަ

 އޮންނަ ގޯތި ދޫކޮށްފައި ނޯޓުުކރާ ފޮތަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

                                                           
 (30)ޕެރެގްރާފް  ،A-SC/2019/12 ،މަިހބަދޫ ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ އދ. ަޔމް ޢަލީ ވ. މަރް ގެގެ ސުްޕރީމް ކޯޓު ދިވެހިާރްއޖޭ  18



2022/SC-A/06  [2023] SC 10 

22 
 

ޙައްމަދުއަށް  ތިބެ މި މައްސަލަ ފެންމަތި ނުކޮށް ތިބިތިބުމުން ގޯތި ޙުސަިއން މުމިހާ ގިނަ ދުވަހު އެނގި .54

ނަ ދުވަސްވުމުން ގި ދިނުމަށް އެހެން ވާރިސުން އެއްބަސްވި ކަމަށް ނުބެލެވޭނެތޯ އާއި ތަރިކަ މައްސަލަތަކުަގއި 

ފައްދާފަިއ އުދު ސުވާލު އެހެން ވާރިސުން ރުހުން ދިންކަމަށް ބެލެވޭނެ ހާލަތެއް ނެތްތޯ ޙުސައިން މުޙައްމަ

ދުަގިއ ސުންގެ މެ އެ މީހާގެ ތަރިކަ ވާރި ވެެއވެ. މަތީަގއި ބަޔާްނކުރެުވނު ފަދައިން، މީހަކު މަރުވުމަށްފަހު

 އަދި އެ މުދާ  ސޫލުން ހަމަނުޖައްސާހާ ހިނދަކު އެ ތަރިކަ މުދާ ހުންނާނީ މަރުހޫމުގެ ނަމުގައެވެ.ޝަރުއީ އު

 އަދި  ަގއި ހުއްޓަސްމަރުހޫމުގެ ވާރިސުްނގެ ތެރެއިން މީހެއްގެ އަުތެގވެރިކަމުގެ ދަށު ކިތަންމެ ގިނަ ދުވަހަކު، 

ލްކުވެރިކަން އެ ކަމަކު އެ މުދަލުގެ މި ންމެ ގިނަ ދުވަހަކު ހަނުތިބިއެ މުދަލާމެދު ދެންތިބި ވާރިސުން ކިތަ

ެތވެ. އަދި ކުރިްނ ގާނޫނަކު ނެމުދަލުގެ އަުތގެ ވެރިފަރާތަށް ނަގުލުވާނޭ ހަމަެއއް ިދވެހިރާްއޖޭގެ މުދަލާބެހޭ 

ހެއްގެ މުދަލެްއެގ ބުނިހެން މުދަލުގެ މިލްކުވެރިަކން ބަދަލުވާނޭ ގޮތްަތއް ކަނޑައެިޅ ބަޔާންެވގެްނވާއިުރ، މީ 

ވެ. ޚާއްސަކޮށް އެހެން މިލްކުވެރިކަން އެ ގޮތްތަކުްނުކރެ ގޮތަކަށް މެނުވީ އެހެން މީހަކަށް ނަގުލުެވގެން ނުދާނެއެ 

ޔާންކޮށްފަިއވާ ލާ ޚިލާފަށް ނުއުފުލޭ މުދަލުގެ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުވާނީ ގާނޫނުަގއި ބަބާވަތްތަުކގެ މުދަ

 އިޖުރާއަތުތަާކއި ޝަކުިލއްޔާތުަތއް ފުރިހަމަވެގެންނެވެ.

އަލަމާގޭ ގޯތި އަޮތޅުވެިރޔާ ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް ދެވިދާނެ ހެްއޔެވެ. މިކަމަށް ވިސްާނއިރު ައލަމާގެ ެއވެ ިކާޔ  .55

ަމވެސް، އެ ގޯތި ރަޖިސްޓަރީ ޮކށްފައިވާ ފަރާުތގެ ކިަބއިން ވަިކކޮށް އަތޮުޅވެރިާޔ ްނޑާރަ ގޯްއޗެއް ނަގޯްއޗަކީ ބަ

ވަަނ  53އިސްެވ  އެްއވެްސ ޒަމާނަކު ނެެތވެ.ކަނޑައަޅާފަރާަތކާ ެއ ބަންޑާަރ ގޯތި ަހވާލުކުެރވޭނެ ުއސޫލެްއ 

 ނޯޓުކުރުމަކީ އެ ޒަމާނުަގިއ ބިން ރަޖިސްޓަރީ  ނޯޓުކުރާ ފޮތުަގއިޕެރެގްރާފުަގއި ބުނިފަދައިން ޯގތި ދޫކުރިކަން

ކުރިންެވސް ބަޔާްނކުރި ފަދައިން މީހެްއގެ ނަުމގައި ބަނޑާރަ ގޯްއޗެއް ކަނަޑއި އެ ގޯތި ަހވާލުކޮްށ ކުރާ ގޮެތވެ. 

އެ މީހާގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުން، ގޯތި ހަވާލުވާ މީހަކަށް އެ ބިމުގެ މައްޗަށް މިލްކުވެރިކަުމެގ 

ތަެކއް ލިިބގެންދާތީވެ، ެއ ގޯތި އެމީހެއްެގ ކިަބއިން ަވކިކުރެވޭީނ ދެ ގޮަތކަށެވެ. ެއީއ ގާނޫނުއަާސސީ ހައްގު

ގަިއވާ ގޮތަށް އާންމު މަންފާައކަށް ޝަރިއަތް މެދުވެރިކޮށް ައދުލުވެރި ބަދަލެއް ދިނުމަށްފަހު ނުވަތަ ބަންޑާރަ 

ނުވަތަ ބިން ފަދަ ހާލަތެއް ނެތި ލުކުރުމަށެވެ. މިގެ ނަމަށް ބަދަގޯތީަގިއވާ މުދާ ޝަރިއަތުން ލިބޭ ފަރާތެއް

ދައުލަތުން މީަހކަށް ދޫކޮށްފަިއާވ ދޫކުރިއިރުކޮށްފަިއވާ ޝަރުތަކާ ޚިލާފުވެފައިވާ ހާލަތެއް މެދުވެިރވެފައިުނވާނަމަ، 

ޖޭެގ ބަންޑާރަ ގޯްއޗެއް އެ މީހަކު އަތުން ވަިކކޮށް އެހެން މީހަކަށް ދެވޭނެ ހަމައެއް ޒަމާނުއްުސރެ ދިވެހިރާއް
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ބިމާބެހޭ ގާނޫނަކު ނެތެވެ. އެހެންކަމުން އަލަމާގޭ ގޯްއޗަކީ ކުިރން މުޙައްމަދު މޫސާގެ ނަމުގައި އޮފީހުގެ ފޮތުގަިއ 

ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައި އޮތް ގޯއްެޗއް ކަމަށްވާއިުރ، އަލަމާޭގ ގޯއްަޗކީ ޙުސައިން މުޙައްމަދުއަށް އަތޮޅުވެިރާޔ 

ލުކުރަމުން ގެންދިޔަ އުސޫލުކަމަށް ބުނާ ބުނުމަކީ ގާނޫނީ ގޮތުން ދިން ގޯއްެޗއް ކަމަށާއި، ެއީއ އޭރު އަމަ

ޖެހޭ ވާހަކަެއއް ނޫނެވެ. އޮތޮުޅވެރިޔާ އަީކވެސް ގާނޫނުައސާސީާއއި ގާނޫނާ އެްއގޮތަށް  ންާތކުއެްއވެސްތާކު

ފަރުދުންގެ މުދަލަށް އަމިއްލަ ގާނޫނުއަސާީސގެ ދަށުން އަތޮޅުވެިރޔާއަކީ އަމަލުކުރަންޖެހޭ މީހަކަށްވެފައި، އަދި 

ގާނޫނުތަކުަގއި ނެތް ގޮތަކަށް މީހެއްގެ ނަމުަގއި ، ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންޖެހޭ ދައުލަތުގެ ުމވަްއޒަފަކަށް ވާއިރު 

 ދޫކޮށްފައިވާ ގޯްއޗެއް ހަމަޖެހިފައިވާ އިޖުރާއަުތގެ ބޭރުން ވަިކކޮށް އެހެން މީހަކަށް ނުދެވޭނެއެވެ.

ދެވޭ ރަޖިސްޓަީރއަީކ ެއ ޯގްއޗާއި ެއގޯތީަގިއވާ އިމާރާތްތަުކގެ މިލްުކވެރިކަްނ އާއްމު އުސޫލަީކ ޯގއްޗަްށ ހަދައި .56

ޯގއްަޗކަށް ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދީފައިވަނީ ބަޔާންކޮށްދޭ އެންމެ ފަހު ބަސް ކަމުގައި ބެލުން ކަމުގައިވީ ަނމަވެސް، 

ކަމުަގއި ޯކަޓށް ސާބިތުވާނަމަ، އޮޅުަމކުން ( 3)މަކަރާ ހީލަތުން ނުވަތަ ( 2)ނުަވތަ ގާނޫނާ ޚިލާފުގޮަތކަށް ( 1)

ޒީނަުތ ޙަސަްނ ވ. ައއްޑޫސިޓީ އެ ރަޖިސްޓަރީ ބާތިލުކުރުުމެގ ބާރު ކޯޓަށް ލިިބގެންާވކަްނ މި ކޯުޓގެ 

 އިން އެނގެެއވެ. 19ކައުންސިލް ަގިޒއްޔާ 

 ނިންމަން ފެންނަ ގޮތް 

މަތީގައި ަބޔާންކުރި ސަބަބުަތއް ެއގޮތަށް ހުރުމުން، ަހއްދުންމަތީ ފޮނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަުރ  .57

127/O8C/2018  ާނަންބަރު ދިވެހިާރއްޖޭގެ ހަިއކޯޓުގެ ގަިޒއްާޔެގހުކުމާއި، އެ ަގޒިްއޔާއަށް ތާީއދުކޮށްފައިވ

2020/HC-A/79 ިްއާޔގައި ހުކުމްކޮށްަފއިވަނީ ގާނޫނާ އެްއގޮތަށް ކަމަށް ނުވާީތވެ، އެ ދެ ހުކުމް ަގޒ

ގޯތި )ހައްދުންމަތީ  ފޮނަދޫ އަލަމާގެެއެވ  ސާގެމުޙައްމަދު މޫ ފޮނަދޫ ދަނބުގެ އަލްމަރްޙޫމް ލ.ބާތިލުކޮށް، 

އަންހެން  3) އެ މަރްހޫމްގެ ހަތަރު ދަރިން  ،ޝަުރއީ ެއއްވެސް ލިޔުެމއްނެތި ،ގޯތި( ކިޔާ ބަންޑާރަ

ދަރި( ތިއްބާ ެއ ހަތަރު ދަރިންގެ ތެރެއިން އެްއ ދަރި ަކމުގަިއވާ ޙުަސއިްނ  ފިރިހެން 1ދަރިންނާއި، 

ަކމަށް ނުވާތީވެ، ޙުސައިން މުޙައްމަދުގެ ނަމުަގިއ މުޙައްމަދުއަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްީދފައި ވަނީ ގާނޫނާ އެްއގޮތަށް 

 ގޯތީގެ ރަޖިްސޓަރީ ބާތިލުކުރުމަށާއި، އަލަމާގޭގެ ގޯތީަގިއާވ މިހާރު އެގޯއްޗަށް ހަދައިދީފަިއވާ އިމާރާތާއި

                                                           
19 SC 83] 2021[  



2022/SC-A/06  [2023] SC 10 

24 
 

އެންމެހައި ނުއުފުލޭ މުދަލުގެ މިލްކުވެރިފަރާތަކީ އަލްމަރްހޫމް މުޙައްމަދު މޫސާ ކަމުގައި ކަނޑައެޅުމަށާ، އަލުްނ 

ޙައްމަދު މޫސާެގ އަލްމަރްހޫމް މު  އެގޯީތގައި ހުރި ހަަދއިދޭންވާނީ ލ. ފޮނަދޫ ކައުންސިލުން އެގޯީތގެ ރަޖިސްޓަރީ 

ނޫނު ނަންބަރު ޤާނޫނު )ޤާނުއުފުލޭމުދަލުގެ ތަރިކަިއގެ މައްސަލަ ހަމަޖައްސައި ދިެވހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ 

( ގަިއވާ ުއސޫލުން ލ. ފޮނަދޫ އަލަމާގޭ ގޯތީަގިއާވ އަލްމަރްހޫމް މުޙައްމަދު މޫސާގެ ނުއުފުލޭ މުދާ 2002/1

 ކަނޑައަޅަން ފެނެެއވެ.  ށްނަމުަގއި ކަމަ ތަކުގެ ފަރާތްޝަރިއަތުން ލިބިދޭ ފަރާތަކަށް ނުވަތަ

 ރައުޔު  ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރުގެ ފަނޑިޔާރު 

 ގެ ަރއުޔަށް އަހުރެން ތާއީދުކުރަމެވެ.ފަނޑިޔާުރ ހުސްނުއްސުއޫދު  މައްސަލައިަގއި މި .58

 ރައުޔު  ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދުގެ  ފަނޑިޔާރު 

 ގެ ރައުޔަށް ައހުރެން ތާއީދުކުރަމެވެ.ހުސްނުއްސުއޫދު  ފަނޑިޔާރު މައްސަލައިަގއި މި .59

  ޙުކުމް 

 :ދައިން ހުރުމުންދެންފަހެ، އިސްވެ ބަޔާްނވެދިަޔ ނުކުތާތަކުަގއި ބަޔާން ކުެރުވނު ސަބަބުތައް އެފަ

އި ހުކުމްކޮށްފައިވަނީ ޝަރުއީ އަިދ ގަޒިްއޔާގަ  HC-A/79/2020ނަންބަރު ހައިޯކޓުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  (1

ޔާރުންެގ ގާނޫނީ އުސޫލުތަކާ އެްއގޮތަްށ ކަމަށް ނުވާތީ، މި މައްސަލަ ބެލި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑި

ޒިްއޔާާއއި އެ ގަިޒްއޔާގެ ހުކުްމ ގަ  HC-A/79/2020ދިވެހިރާއްޭޖގެ ހަިއކޯޓުގެ ނަންބަރު އިއްތިާފގުން 

ކުމް ހުގަިޒްއޔާގެ   O8C/2018/127 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ތާއީދުކޮށްފަިއވާ ލ. ފޮނަދޫ

 ބާތިލު ކޮށްފީމެވެ.

އެވެ ިކާޔ  ގެމުޙައްމަދު މޫސާގެ ގޯތި )ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ އަލަމާ ލ. ފޮނަދޫ ދަނބުގެ އަލްމަރްޙޫމް (2

ން މުަޙއްމަދުއަށް އިއެ މަރްހޫމްގެ ހަތަރު ދަރިންގެ ތެރެއިން އެއް ދަރި ކަމުގަިއވާ ުޙސަ ،ގޯތި( ބަންޑާރަ

ަގއި މިހާރު ރަޖިސްޓަރީކޮށްދީފައިވަނީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ވާތީވެ، ޙުސައިން މުޙައްމަދުގެ ނަމު

ބެލި ސުޕްރީމް  އެޯގއްޗަށް ހަދައިދީފަިއވާ އިާމރާތާއި ގޯީތގެ ރަޖިސްޓަރީ ބާތިލުކުރުމަށް މި މައްސަލަ

 ެމވެ.ކޯޓުގެ ފަނިޑޔާރުންގެ އިއްތިާފގުން ކަނަޑއަޅައިފީ
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ލ. ފޮނަދޫ އަލަމާގޭގެ ގޯީތގަިއވާ އެންމެހައި ނުއުފުލޭ މުދަލުގެ މިލްކުވެރިފަރާތަކީ އަލްމަރްހޫމް މުޙައްމަދު  (3

 މޫސާ ކަމުގައި މި މައްސަލަ ެބލި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާުރންގެ ިއއްތިފާގުން ކަނަޑއަަޅިއފީމެވެ. 

މި ގޮތަށް މި މައްސަލަ ނިމުމުން، ލ. ފޮނަދޫ ކައުންސިލުން ލ. ފޮނަދޫ އަލަމާގޭ އެގޯތީ ރަޖިސްޓަރީ  (4

އަލުން ހަދައިދޭންވާނީ، ލ. ޮފނަދޫ އަލަމާގޭ ެއގޯތީަގއި ހުރި އަލްމަރްހޫމް މުޙައްމަދު މޫސާގެ ނުއުފުލޭ 

ނޫނު ނަންބަރު ޤާނޫނު )ޤާ މުދަލުގެ ތަރިކައިގެ މައްސަަލ ހަމަޖައްސައި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ބިމާބެހޭ 

( ަގއިވާ ުއސޫލުން ލ. ފޮނަދޫ އަލަމާގޭ ގޯތީަގއިާވ އަލްމަރްހޫމް މުޙައްމަދު މޫސާގެ ނުއުފުލޭ 2002/1

މި މައްސަލަ ބެލި ސުޕްރީމް ކަމަށް، މުދާ ޝަރިއަތުން ލިބިދޭ ފަރާތަކަށް ނުވަތަ ފަރާތްތަކުގު ނަުމަގއި 

 ޅައިފީެމވެ.  ކޯޓުގެ ފަނިޑޔާރުންގެ އިއްތިާފގުން ކަނަޑއަ

 

 ކުމް ކުީރ:ޙުްއޔާ ބަލައި ޒިގަމި 

   

   

 ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު ދުޙުސްނުއްސުޢޫ އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު 

  (ރިޔާސަތު) 

  

 

 

 


