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 ދިވެހިރާއްޖެ.    

 ކޮށް ނިންމިގޮތް މ ރާޖަޢާ  ސްކ ރ މ ގެ އަމ ރ  ފީޒްކ ރ ން ފަ ޙ ކ މް ތަން 

 :2022 ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ/HC-A/180, 2022/HC-A/181, 2022/HC-A/182 
  ަ896595ރ : އަމ ރ  ނަންބ-B9/CHT/2022/  
 :ްމ ޙައްމަދ  ނަޢީމް މ.ވެލިދޫގެ /ކ.މާލެ އަމ ރަށް އެދ ނ  ފަރާތ 
  :ްސިވިލް ކޯޓ އަމ ރ  ރައްދ ވާ ފަރާތ 
 :ްމ ޙައްމަދ  ނަޢީމް މ.ވެލިދޫގެ /ކ.މާލެ މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ފަރާތ 
  ާޖަލީލް هللا ރާއިފް ޢަބްދ  -1 1611ޝަމީމާ މ ޙައްމަދ  ދަފްތަރ  ނަންބަރ  ރސ  -1 :ފަރާތް  މައްސަލަ ރައްދ ވ

هللا ރާއިދ  ޢަބްދ  -4ހެޕީހައ ސް/ކ.މާލެ ހ.އޯލްވޭސްޖަލީލް هللا ރައ ޝަން ޢަބްދ  -3ހެޕީހައ ސް/ކ.މާލެ ހ.އޯލްވޭސް
 ޖަލީލްގެ ވާރިޘ ން(هللا ހެޕީހައ ސް/ ކ.މާލެ އަލްމަރްޙޫމް ޢަބްދ ޖަލީލް ހ.އޯލްވޭސްހެޕީހައ ސް/ކ.މާލެ )ހ.އޯލްވޭސް

 :ް1211 ނޮވެންބަރ  11 ނިމ ނ  ތާރީޚ 
  

ޤަޟިއްާޔ އަދި  Cv-C/2015/1007، ޤަޟިއްޔާ Cv-C/2015/1005ސިވިލް ކޯޓ ގެ ނަްނބަރ  

1008/Cv-C/2015  ެއެ ޤަޟިއްޔާގެ ޙ ކ މް  ހައިކޯޓަށް އިސްތިއ ނާފަށް ހ ށަހަޅައި އަދިޤަޟިއްޔާ ދިވެހިރާއްޖޭގ

ހ ށަހެޅ މ ން މި ކޯޓ ގެ ގެ ފަރާތ ން މ ޙައްމަދ  ނަޢީމްމ.ވެލިދޫެގ މާލެ/ ތަންފީޒ ކ ރ ން ފަސްކ ރ މ ގެ އަމ ރަކަށް އެދި 

 އަދި ނަންބަރ ، B6/CHT/2022/3145 ،95-B4/CHT/2022/3080-95ނަންބަރ  

95-B9/CHT/2022/3081  ޖަލީލަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ސިވިލް ކޯޓަށް هللا އަމ ރ ން މ ޙައްމަދ  ނަޢީމް، ޢަބްދ

ދެއްކ މަށާއި، ސވިލް ކޯޓ ގެ ަޤޟިއްޔާތަކާއި ގ ޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓ ން ގޮތެްއ ކަނޑައަޅަންދެން އެ ފައިާސ 

އެ އަމ ރ ތައް ނެރ މާއި ގ ޅިގެން ށްފައިވެއެވެ. އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދޫނ ކޮށް ސިވިލް ކޯޓ ގައި ބެހެއްޓ ަމށް އަމ ރ ކޮ

 މ ޙައްމަދ  ނަޢީމްގެ ފަރާތ ން އެ އަމ ރ  މ ރާޖަޢާ ކ ރ މަށް އެދި ހ ށަހެޅިއެވެ. އެގޮތ ން އަމ ރ  މ ރާޖަޢާ ކ ރ މަށް އެދި 

 ޤަޟިއްޔާ، Cv-C/2015/1005ސަބަބ ތަކ ގެ މައްޗަށް ބަލާއިރ ، ސިވިލް ކޯޓ ގެ ނަންބަރ   ހ ށަހަޅާފައިވާ

1007/Cv-C/2015  ި1008ޤަޟިއްޔާ އަދ/Cv-C/2015  ްޤަޟިއްޔާގެ ޙ ކ މް ތަންފީޛ ކ ރ ން މިހިނދަށ

މަޑ ޖައްސާ ނ ލައިފިނަމަ، މާލެ/ މ.ވެލިދޫގެ މ ޙައްމަދ  ނަޢީމްގެ މަޞްލަޙަތަށް އ ނިކަން އަތ ވެާދނެ ފަދަ ކަންތައްތަކެއް 

 HC-A/180/2022ންދެްނ ނ ވަތަ މި ކޯޓ ގެ ނަންބަރ  ން ވަކިގޮތެއް އަންގަޓ ފާހަގަކ ރެވޭތީ، މި ކޯ ހ ރިކަމަށް

ޤަޟިއްޔާއިން ގޮެތއް ކަނޑައަޅަންދެން،  HC-A/182/2022 އަދި ޤަޟިއްޔާ HC-A/181/2022ޤަޟިއްޔާއާއި 

http://www.highcourt.gov.mv/
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 ޤަޟިއްޔާ އަދި  Cv-C/2015/1007ޤަޟިއްޔާ،  Cv-C/2015/1005ސިވިލް ކޯޓ ގެ ނަންބަރ  

1008/Cv-C/2015   ޤަޟިއްޔާ ނިންމާފައިވާ ނިންމ ން ތަންީފޛ ކ ރ މ ގެ ގޮތ ން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނޭޅ މަށް އަމ ރ

 ކޮށްފީމެވެ.

 :މި އަމ ރ  ނެރެފައިވަނީ                             

 

 

 

 

 ފާޠިމަތ  ފަރްހީޒާފަނޑިޔާރ  މ ަޙއްމަދ  ފައިޞަލް        ފަނޑިޔާރ           ޙަސަން ޝަފީޢ ފަނޑިޔާރ  
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