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ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތް
އސާ ބެހުން
ގއި ފަ ި
ގ މެދު ަ
ވާރިސުން ެ

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް

ގ  /ރ.ހުޅުދުއްފާރު
ސައިފުﷲ ޔަޙްޔާ ،ދުނބުރި ެ

ޙަމްޒަތު ޔަޙްޔާ ،ސީޝޯރ  /ރ.ހުޅުދުއްފާރު
ގ  /ރ.ހުޅުދުއްފާރު
ޞާދިޤް ޔަޙްޔާ ،ދުނބުރި ެ
ގ  /ރ.ހުޅުދުއްފާރު
ކުލްޘޫމާ ޔަޙްޔާ ،ދުނބުރި ެ

މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރު
ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ޢަލީ މުޞްޠަފާ

ނިމުނު ތާރީޚު
ގސްޓް 2021
 10އޮ ަ
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މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ހުޅުދުއްފާރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ހުޅުދުއްފާރު
ދިވެހިރާއްޖެ.

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާޞާ
• ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު6/E18C/2021 :
•

ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތް :ވާރިސުންގެ މެދުގައި ފައިސާ ބެހުން.

• މައްސަލަ  /ދަޢުވާ އައިގޮތް :ތަރިކައިގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުން.
• ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚް:

RUUS G RQ

 22ފެބުރުވަރީ 2021

ނިމުނު ތާރީޚް:

RUUT A QS

 10އޮގަސްޓް 2021

• މައްސަލަ  /ދަޢުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތް:
* ނަން :ސައިފުﷲ ޔަޙްޔާ
* ދާއިމީ އެޑްރެސް :ދުނބުރިގެ  /ރ.ހުޅުދުއްފާރު
* އައިޑީކާޑް ނަމްބަރުA006598 :
• މައްސަލަ  /ދަޢުވާ ލިބުނު ފަރާތް:
ވާރިސުން:
* ނަން :ޙަމްޒަތު ޔަޙްޔާ
* ދާއިމީ އެޑްރެސް :ސީޝޯރ  /ރ.ހުޅުދުއްފާރު
* އައިޑީކާޑް ނަމްބަރުA082926 :
ޤ ޔަޙްޔާ
ޞދި ް
ާ
* ނަން:
* ދާއިމީ އެޑްރެސް :ދުނބުރިގެ  /ރ.ހުޅުދުއްފާރު
* އައިޑީކާޑް ނަމްބަރުA043961 :

ތކުރުފާނުމަގު /ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 6580455 :ފެކުސް6580412 :
ތރުބުރީ ހުޅުދުއްފާރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ،ބޮޑު ަ
މާޅޮސްމަޑުލު އު ު
އީމެއިލް r.hulhudhuffaaru@judiciary.gov.mv :ވެބުސައިޓްwww.magistratecourts.gov.mv :
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* ނަން :ކުލްޘޫމާ ޔަޙްޔާ
* ދާއިމީ އެޑްރެސް :ދުނބުރިގެ  /ރ.ހުޅުދުއްފާރު
* އައިޑީކާޑް ނަމްބަރުA316027 :
ޞޠަފާ
• މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރު :ރ.ހުޅުދުއްފާރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓު އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ޢަލީ މު ް

ދަޢުވާގެ ޚުލާޞާ:
މިއީ ،ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ދުނބުރިގެ ،ފާޠިމަތު ޔޫސުފް (ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަނގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު
 29 )A316026ނޮވެމްބަރު  2020ދުވަހު ނިޔާވެފައިވާތީ ،އެމަރްޙޫމާގެ ތަރިކައިގެ ގޮތުގައި ހުރި ފައިސާތަކެއް
ވާރިސުންގެ މެދުގައި ހަމަޖެއްސުމަށް އެދިގެން ،ވާރިސުންކުރެ ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ދުނބުރިގެ ،ސައިފުﷲ ޔަޙްޔާ
ޟއްޔާއެކެވެ.
ޤ ި
(ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަނގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު  )A006598މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން ބެލުނު ަ

ފާހަގަ ކުރެވުނު ނުކުތާތައް:
 .1ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ދުނބުރިގެ ،ފާޠިމަތު ޔޫސުފް (ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަނގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު  )A316026މީގެ
ދުވަސްތަކެއް ކުރިން 29 ،ނޮވެމްބަރު  2020ދުވަހު ނިޔާވެފައިވާތީ ،އެމަރްޙޫމާގެ ތަރިކައިގައި ހުރި ފައިސާތަކެއް
ވާރިސުންގެ މެދުގައި ހަމަޖެއްސުމަށް އެދި ،ވާރިސުންކުރެ ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ދުނބުރިގެ ،ސައިފުﷲ ޔަޙްޔާ
(ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަނގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު  )A006598މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.
ޝރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ބަޔާން ދެމުން
ަ
 .2މި މައްސަލަ ހުށައަޅަމުން ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ދުނބުރިގެ ،ސައިފުﷲ ޔަޙްޔާ
ބުނެފައިވަނީ "އަޅުގަނޑު މި ހުށައަޅާ މައްސަލައަކީ އަޅުގަނޑުގެ މަންމަ ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ދުނބުރިގެ ،ފާޠިމަތު
ޔޫސުފް  29ނޮވެމްބަރު  2020ގައި ނިޔާވެފައިވާތީ މަންމަގެ ވާރިސުން ސާބިތުކޮށް ،މަންމަގެ ނަމުގައި ބޭންކް
އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި އޮންނަ ނަންބަރު  7717-333935-001އެކައުންޓްގައި ހުރި ފައިސާއާއި އަޅުގަނޑުގެ
ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި މަންމަގެ ފައިސާ ވާރިސުންނަށް ބަހައިދިނުން އެދިގެން ހުށައަޅާ މައްސަލައެކެވެ .އަޅުގަނޑުގެ
އަތުގައި ހުރި މަންމަގެ ފައިސާގެ މިންވަރަކީ ( 10,000/-ދިހަހާސް ރުފިޔާ) އެވެ .ބޭންކުގައި ހުރި މިންވަރެއް
ނޭންގެއެވެ .މަންމަގެ ވާރިސުންނަކީ އަޅުގަނޑު (ސައިފުﷲ ޔަޙްޔާ) ގެ އިތުރުން ،ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ސީޝޯރ،
ޤ ޔަޙްޔާ އާއި ދުނބުރިގެ ،ކުލްޘޫމާ ޔަޙްޔާއެވެ .މީގެ އިތުރު ވާރިސަކު
ޞދި ް
ާ
ހަމްޒަތު ޔަޙްޔާ އާއި ދުނބުރިގެ،
ނުހުންނާނެއެވެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ ބައްޕަ (އަދި މަންމަގެ ފިރިމީހާ) ވަނީ މަންމަގެ ކުރިން ނިޔާވެފައެވެ .މަންމަގެ
ބައްޕައެއް ،މަންމައެއް ދުނިޔެއަކު ނެތެވެ .އަޅުގަނޑު އެދެނީ އަންހެން ފިރިހެން ތަފާތު ކުރުމެއް ނެތި ،ހުރިހާ
ވާރިސުންނަށް ހަމަހަމަވާގޮތަށް މަންމަގެ ތަރިކަ ބަހައި ދިނުމަށެވެ .މަންމަގެ ވާރިސުން ސާބިތުކުރުމަށް ހެކިންގެ
ގޮތުގައި ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ސޯސަން ،ޙަސަން ނަޢީމް އާއި ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ޒަމީން ،ޙާމިދު ޢަބްދުލްޙަކީމް
ޞއްޔަތެއް
ހުށައަޅަމެވެ .މަންމަ ނިޔާވިއިރު އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އަދާކުރަންޖެހޭ ދަރަންޏެއް އަދި ކޮށްފައިވާ ވަ ި
ތކުރުފާނުމަގު /ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 6580455 :ފެކުސް6580412 :
ތރުބުރީ ހުޅުދުއްފާރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ،ބޮޑު ަ
މާޅޮސްމަޑުލު އު ު
އީމެއިލް r.hulhudhuffaaru@judiciary.gov.mv :ވެބުސައިޓްwww.magistratecourts.gov.mv :
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އޮތްކަމެއް އަޅުގަނޑަކަށް ނޭންގެއެވެ .އަޅުގަނޑުގެ ކޮއްކޮ ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ދުނބުރިގެ ،ކުލްޘޫމާ ޔަޙްޔާގެ އަތުގައި
މަންމަގެ ( 68000/-ފަސްދޮޅަސް އަށްހާސް) ރުފިޔާ ހުރިކަމަށް ބުނެ މިމަޖިލީހުގައި އަޅުގަނޑަށް އެފައިސާ ޙަވާލު
ކޮށްފައިވާތީ ،މިފައިސާ ވެސް ހިމަނައިގެން މައްސަލަ ނިންމަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ .އަދި މަންމަގެ ތަރިކާގައި
ދެންވެސް މުދަލެއް ހުރިނަމަ (ގެދޮރާއި އެހެންވެސްމުދާ ހުރިނަމަ) މި މައްސަލާގެ ތެރޭގައި ހަމަޖެއްސުމާއިމެދު
ޟއްނެތެވެ .ބައްޕަގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ރ.ހުޅުދުއްފާރު ދުނބުރިގެއިން މަންމައަށް ލިބޭ
އިޢު ތިރާ ެ
މިންވަރުގެ އިތުރުން ،ދެން އެހެން މުދަލެއް މަންމަގެ ތަރިކާގައި ހުރިކަމެއް އަޅުގަނޑަކަށް ނޭންގެއެވެ".
މިފަދައިންނެވެ.
ޝރީޢަތުގެ
ަ
 .3މަރްޙޫމާ ފާޠިމަތު ޔޫސުފް ގެ ވާރިސުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ސީޝޯރ ،ޙަމްޒަތު ޔަޙްޔާ
މަޖިލީހުގައި ބުނެފައިވަނީ "އަޅުގަނޑުގެ ބޭބޭ ހުށައަޅާފައިވާ މަންމަގެ ތަރިކާގައި ހުރި ފައިސާ ބެހުމުގެ މި
މައްސަލައިގައި މަންމަގެ ތަރިކާގައި ހުރި މުޅި ޖުމްލަ މިހާރު ސާފުވެއްޖެއެވެ .އެއީ މަންމަގެ ނަމުގައި އޮތް
އެކައުންޓް

(ނަންބަރު

7717-333935-001

އެކައުންޓް)

ބަންދު

ކުރުމަށްފަހު

މިކޯޓްގެ

އެކައުންޓަށް

ޖަމާކޮށްދީފައިވާ ( 59,999/-ފަންސާސް ނުވަހާސް ނުވަސަތޭކަ ނުވަދިހަ ނުވަ ރުފިޔާ) އާއި ކޮއްކޮ ސައިފުﷲ
އަތުގައި ހުރި މަންމަގެ ( 10,000/-ދިހަހާސް ރުފިޔާ) އާއި އަންހެން ކޮއްކޮ މިމަޖިލީހުގައި ސައިފުﷲ އަށް
ހަވާލުކުރި މަންމަގެ ( 68,000/-ފަސްދޮޅަސް އަށްހާސް ރުފިޔާ) އެއްކޮށްލުމުން ޖެހޭ ޖުމްލަ ޢަދަދެވެ .މިފައިސާ 4
ބަޔަށް ބައިކޮށް ލިބޭމިންވަރާއި އަޅުގަނޑު ޙަވާލުވާނަމެވެ ".މިފަދައިންނެވެ.
 .4މަރްޙޫމާގެ

ވާރިސުންގެ

ތެރެއިން

ރ.ހުޅުދުއްފާރު،

ދުނބުރިގެ،

ޤ
ޞދި ް
ާ

ޔަޙްޔާގެ

ފަރާތުން

ޝރީޢަތުގެ
ަ

އަޑުއެހުމުގައި ބުނެފައިވަނީ "އަޅުގަނޑުގެ މަންމަ ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ދުނބުރިގެ ،ފާޠިމަތު ޔޫސުފް  29ނޮވެމްބަރު
 2020ގައި ނިޔާވެފައެވެ .މަންމަގެ ވާރިސުން ސާބިތުކޮށް ،މަންމަގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި އޮންނަ
ނަންބަރު  7717-333935-001އެކައުންޓްގައި ހުރި ފައިސާއާއި ބޭބެއާއި ކޮއްކޮގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި
މަންމަގެ ފައިސާ ވާރިސުންނަށް ބަހައިދިނުން އެދިގެން ބޭބެ ސައިފުﷲ ޔަޙްޔާ ހުށައަޅާފައިވާ މި މައްސަލާގައި
ދަންނަވަމެވެ .ބޭބެ ސައިފުﷲ ޔަޙްޔާގެ އަތުގައި ހުރީ މަންމަގެ ( 10,000/-ދިހަހާސް ރުފިޔާ) ކަމާއި ،ކޮއްކޮ
ކުލްޘޫމާ ޔަޙްޔާގެ އަތުގައި ހުރީ މަންމަގެ ( 68000/-ފަސްދޮޅަސް އަށްހާސް ރުފިޔާ) ކަން އެނގިއްޖެއެވެ .އެ
ޝކުވާއެއް ނެތެވެ .އެކައުންޓްގައި ހުރި މިންވަރެއް ނޭންގެއެވެ .މަންމަގެ
ަ
މިންވަރާއިމެދު އަޅުގަނޑުގެ އެއްވެސް
ވާރިސުންނަކީ ބޭބެ ހުށައަޅާފައިވާ ފަދައިން ،މަންމަގެ  4ދަރިންނެވެ .އެއީ ބޭބެ (ރ.ހުޅުދުއްފަރު ،ދުނބުރުގެ،
ސައިފުﷲ ޔަޙްޔާ) އާއި ،ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ސީޝޯރ ،ޙަމްޒަތު ޔަޙްޔާ (ބޭބެ) އާއި އަޅުގަނޑު (ރ.ހުޅުދުއްފާރު،
ޤ ޔަޙްޔާ) އާއި ކޮއްކޮ ދުނބުރިގެ ،ކުލްޘޫމާ ޔަޙްޔާއެވެ .މީގެ އިތުރު ވާރިސަކު ނުހުންނާނެއެވެ.
ޞދި ް
ާ
ދުނބުރިގެ،
އަޅުގަނޑުމެންގެ ބައްޕަ (އަދި މަންމަގެ ފިރިމީހާ) ވަނީ މަންމަގެ ކުރިން ނިޔާވެފައެވެ .އަޅުގަނޑު ވެސް އެދެނީ
އަންހެން ފިރިހެން ތަފާތު ކުރުމެއް ނެތި ،ހުރިހާ ވާރިސުންނަށް ހަމަހަމަވާގޮތަށް މަންމަގެ ތަރިކަ ބަހައި ދިނުމަށެވެ.
އަދި މަންމަގެ ތަރިކާގައި ދެންވެސް މުދަލެއް ހުރިނަމަ (ގެދޮރާއި އެހެންވެސްމުދާ ހުރިނަމަ) މި މައްސަލައިގެ
ތެރޭގައި ހަމަޖެއްސުން ރަނ ގަޅުކަމަށް ދެކެމެވެ .ބައްޕަގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ރ.ހުޅުދުއްފާރު ދުނބުރިގެ
އިން މަންމައަށް ލިބޭ މިންވަރުގެ އިތުރުން އެހެން މުދަލެއް މަންމަގެ ތަރިކާގައި ހުރިކަމެއް އަޅުގަނޑަކަށް
ތކުރުފާނުމަގު /ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 6580455 :ފެކުސް6580412 :
ތރުބުރީ ހުޅުދުއްފާރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ،ބޮޑު ަ
މާޅޮސްމަޑުލު އު ު
އީމެއިލް r.hulhudhuffaaru@judiciary.gov.mv :ވެބުސައިޓްwww.magistratecourts.gov.mv :

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާޞާ

ޞަފްޙާ 7 :ގެ 5

6/E18C/2021

ޞއްޔަތެއް
ނޭންގެއެވެ .އަދި މަންމަ ނިޔާވިއިރު އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އަދާކުރަންޖެހޭ ދަރަންޏެއް އަދި ކޮށްފައިވާ ވަ ި
އޮތްކަމެއް އަޅުގަނޑަކަށް ނޭންގެއެވެ ".މިފަދައިންނެވެ.
 .5މަރްޙޫމާގެ ވާރިސުންގެ ތެރެއިން ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ދުނބުރިގެ ،ކުލްޘޫމާ ޔަޙްޔާ ބުނެފައިވަނީ "މަންމަގެ ވާރިސުން
ސާބިތުކޮށް،

މަންމަގެ

ނަމުގައި

ބޭންކް

އޮފް

މޯލްޑިވްސްގައި

އޮންނަ

ނަންބަރު

7717-333935-001

އެކައުންޓްގައި ހުރި ފައިސާއާއި ބޭބެގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި މަންމަގެ ފައިސާ ވާރިސުންނަށް ބަހައިދިނުން
އެދިގެން ބޭބެ ސައިފުﷲ ޔަޙްޔާ ހުށައަޅާފައިވާ މި މައްސަލާގައި ދަންނަވަމެވެ .އަޅުގަނޑުގެ މަންމަ ރ.ހުޅުދުއްފާރު،
ދުނބުރިގެ ،ފާޠިމަތު ޔޫސުފް  29ނޮވެމްބަރު  2020ގައި ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ .ބޭބެ ސައިފުﷲ ޔަޙްޔާގެ އަތުގައި
ހުރީ މަންމަގެ ( 10,000/-ދިހަހާސް ރުފިޔާ) ކަން އެނގިއްޖެއެވެ .އެ މިންވަރާއިމެދު އަޅުގަނޑުގެ އެއްވެސް
ޝކުވާއެއް ނެތެވެ .އަޅުގަނޑުގެ އަތުގައި މަންމަގެ ( 68,000/-ފަސްދޮޅަސް އަށްހާސް ރުފިޔާ) އެބަހުއްޓެވެ.
ަ
އެކައުންޓްގައި ހުރި މިންވަރެއް ނޭންގެއެވެ .އަޅުގަނޑު އެދެނީ އަޅުގަނޑުގެ އަތުގައި ހުރި ފައިސާ ވެސް
ހިމަނައިގެން ބޭބެމެން އެދޭ ފަދައިން ވާރިސުންގެ މެދުގައި ތަރިކަ ބަހައި ދިނުމަށެވެ .މަންމަގެ ވާރިސުންނަކީ ބޭބެ
ހުށައަޅާފައިވާ ފަދައިން ،މަންމަގެ  4ދަރިންނެވެ .އެއީ ބޭބެ (ރ.ހުޅުދުއްފަރު ،ދުނބުރުގެ ،ސައިފުﷲ ޔަޙްޔާ)
ޤ ޔަޙްޔާ)
ޞދި ް
ާ
އާއި ،ބޭބޭ (ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ސީޝޯރ ،ޙަމްޒަތު ޔަޙްޔާ) އާއި ބޭބެ (ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ދުނބުރިގެ،
އާއި އަޅުގަނޑު (ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ދުނބުރިގެ ،ކުލްޘޫމާ ޔަޙްޔާ) އެވެ .މީގެ އިތުރު ވާރިސަކު ނުހުންނާނެއެވެ.
އަޅުގަނޑުމެންގެ ބައްޕަ (އަދި މަންމަގެ ފިރިމީހާ) ވަނީ މަންމަގެ ކުރިން ނިޔާވެފައެވެ .އަޅުގަނޑު ވެސް އެދެނީ
މަންމަގެ ތަރިކައިގައި ދެންވެސް މުދަލެއް ހުރިނަމަ (ގެދޮރާއި އެހެންވެސްމުދާ ހުރިނަމަ) މި މައްސަލާގެ ތެރޭގައި
އަންހެން ފިރިހެން ތަފާތު ކުރުމެއް ނެތި ،ހުރިހާ ވާރިސުންނަށް ހަމަހަމަވާގޮތަށް ބަހައި ދިނުމަށެވެ .ބައްޕަގެ
ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ރ.ހުޅުދުއްފާރު ދުނބުރިގެއިން މަންމައަށް ލިބޭ މިންވަރުގެ އިތުރުން އެހެން
މުދަލެއް މަންމަގެ ތަރިކާގައި ހުރިކަމެއް އަޅުގަނޑަކަށް ނޭންގެއެވެ .މަންމަ ނިޔާވިއިރު އެއްވެސް ފަރާތަކަށް
ޝރީޢަތުގެ
ަ
ޞއްޔަތެއް އޮތްކަމެއް އަޅުގަނޑަކަށް ނޭންގެއެވެ .މިއީ
އަދާކުރަންޖެހޭ ދަރަންޏެއް އަދި ކޮށްފައިވާ ވަ ި
މަޖިލީހުގައި އަޅުގަނޑުދިން ތެދު ބަޔާނެކެވެ ".މިފަދައިންނެވެ.
 .6މިތަރިކަ ހަމަޖެއްސުމަށް ވާރިސުން އެދިފައިވަނީ އަންހެން ފިރިހެން ތަފާތު ކުރުމެއްނެތި ހަމަކޮށް( 4 ،ހަތަރެއް)
ބަޔަށްބަހާ އެމީހަކަށް ލިބޭ މިންވަރު އެމީހަކަށް މިލްކު ކޮށްދިނުމަށެވެ.
 .7އަލްމަރްޙޫމާ ފާޠިމަތު ޔޫސުފް މިހާރުވަނީ ނިޔާވެފައި ކަމަށާއި ،އޭނާ ނިޔާވިއިރު ވާރިސުންގެ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގައި
ތިބީ

ޤ
ޞދި ް
ާ
މަރްޙޫމާގެ ( 3ތިނެއް) ފިރިހެން ދަރިން ރ.ހުޅުދުއްފާރި ،ދުނބުރިގެ ،ސައިފުﷲ ޔަޙްޔާ އާއި

ޔަޙްޔާ އާއި ސީޝޯރ ،ޙަމްޒަތު ޔަހްޔާ އާއި މަރްޙޫމާގެ އަންހެންދަރި ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ދުނބުރިގެ ،ކުލްޘޫމާ ޔަޙްޔާ
ކަމަށާއި ،މީގެ އިތުރުން ވާރިސެއް ނެތް ކަމަށްބުނެ ،ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ސޯސަން ،ޙަސަން ނަޢީމް އާއި
ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ޒަމީން ،ޙާމިދު ޢަބްދުލްޙަކީމް ހެކިބަސް އަދާކޮށްފައިވާތީ ،މިކޯޓްގެ ނަންބަރު 5/E18C/2021
ޟއްޔާގައި ވާރިސުން ސާބިތުކޮށް ޙުކުމް ކޮށްފައިވެއެވެ.
ޤ ި
ަ
 .8ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ދުނބުރިގެ ،ފާޠިމަތު ޔޫސުފް ނިޔާވެފައިވާކަމަށް ވާރިސުންނާއި ހެކިން ބުނެފައިވާއިރު ،ޑިޕާޓްމަންޓް
ޝންގެ ނަންބަރު " 0035459މަރު ސާބިތުކުރި ލިޔުން" އާއި ހުޅުދުއްފާރު
ޝނަލް ރެޖިސްޓްރޭ ަ
އޮފް ނޭ ަ
ތކުރުފާނުމަގު /ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 6580455 :ފެކުސް6580412 :
ތރުބުރީ ހުޅުދުއްފާރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ،ބޮޑު ަ
މާޅޮސްމަޑުލު އު ު
އީމެއިލް r.hulhudhuffaaru@judiciary.gov.mv :ވެބުސައިޓްwww.magistratecourts.gov.mv :

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާޞާ
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ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު  )06-05-2021( 302-CO/E18C/2021/01ގެ ސިޓީއިން ވެސް 29
ނޮވެމްބަރު  2020ގައި ފާޠިމަތު ޔޫސުފް ނިޔާވެފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.
ޤނޫނު ނަމްބަރު
ޟއްޔާ ބަލަން ފެށުމުގެ ކުރިން ،އަލްމަރްޙޫމާ ފާޠިމަތު ޔޫސުފް ގެ ތަރިކައިގެ މައްޗަށް ާ
ޤ ި
 .9މި ަ
ޤނޫނު" ގެ ދަށުން އެއްވެސް ދުވަސްވަރެއްގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން
" 25/75ތަރިކައާއި ބެހޭ ދަޢުވާގެ ާ
ޝކުވާއެއްކޮށް މައްސަލަ ހުށައަޅާފައިވާކަން އެނގޭކަށް ނެތެވެ.
ަ
ޤނޫނު ނަންބަރު  28/76ގައިވާފަދަ
 .10މިތަރިކަ އާއި ގުޅިގެން އަލްމަރްޙޫމާ ފާޠިމަތު ޔޫސުފް ގެ މައްޗަށް ާ
ދަރަންޏެއް އޮއްތޯ ،ބެލިއިރު އެފަދަ ދަރަންޏެއް ނެތްކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 144-F(U)/2021/857
( )16-05-2021މެސެޖުން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.
 .11ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ދުނބުރިގެ ،ފާޠިމަތު ޔޫސުފް ގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައިވާ ނަންބަރު
ޞލާއި ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް ހޯދުމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ
 7717-333935-001އެކައުންޓްގެ ތަފް ީ
މައްޗަށް މިކޯޓުގެ ނަންބަރު  )01-03-2021( E18C-B/2021/1ކޯޓް އަމުރު ނެރުމުން ،އެކައުންޓްގެ
ޞލާއި ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް ފޮނުވައިދެއްވާ ،މިކޯޓުގެ ނަންބަރު  )25-04-2021( E18C-B/2021/2ކޯޓް
ތަފް ީ
އަމުރު ނެރުމުން ،އެކައުންޓް ބަންދު ކުރައްވާ އެކައުންޓްގައި ހުރި ( 59,999/-ފަންސާސް ނުވަހާސް ނުވަސަތޭކަ
ނުވަދިހަ ނުވަ ރުފިޔާ) ހުޅުދުއްފާރު ކޯޓްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާ ކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ.
 .12ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ދުނބުރިގެ ،ފާޠިމަތު ޔޫސުފަކީ ޢުމުރުން  65އަހަރުން މަތީގެ މީހަކަށްވާތީއާއި ވާރިސުން
އެދިފައިވަނީ

މަރްޙޫމާގެ

ފައިސާ

ވާރިސުންގެ

މެދުގައި

ބެހުމަށް

ކަމަށްވާތީ،

މިކޯޓްގެ

ނަންބަރު

ޝން އޮފީހުގައި
ޝން އެޑްމިނިސްޓްރޭ ަ
 )01-03-2021( E18C-B/2021/54މެސެޖުން މޯލްޑިވްސް ޕެން ަ
މުއްދަތު

ކަނޑައަޅާ

މަޢުލޫމާތު

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

ދެންނެވުމުން

އެއޮފީހުގެ

ނަންބަރު

ޝން ފަންޑުގައި ހުރި
" )07-03-2021( 216-MPAO-PC/MISC/2021/97ނިޔާވުމާއި ގުޅިގެން ޕެން ަ
ޤވާ އެއްވެސް މިންވަރެއް ނެތް
ފައިސާގެ ޢަދަދު އަންގައިދޭ ލިޔުން" ގައި ބަޔާންކޮށް އަންގަވާފައިވަނީ ލިބުމަށް ޙައް ު
ކަމުގައެވެ.
 .13ވާރިސުންގެ މެދުގައި ބަހައި ދިނުމަށް ހުރި ފައިސާ އަކީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި އޮންނަ ރ.ހުޅުދުއްފާރު،
ދުނބުރިގެ ،ފާޠިމަތު ޔޫސުފު ގެ ނަންބަރު  7717-333935-001އެކައުންޓް ބަންދު ކުރައްވާ މިކޯޓްގެ
އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައި ހުރި ( 59,999/-ފަންސާސް ނުވަހާސް ނުވަސަތޭކަ ނުވަދިހަ ނުވަ ރުފިޔާ) އާއި
ސައިފުﷲ ޔަޙްޔާ ގެ އަތުގައި ހުރި ފާޠިމަތު ޔޫސުފު ގެ ( 10,000/-ދިހަހާސް ރުފިޔާ) އާއި ކުލްޘޫމާ ޔަޙްޔާ ގެ
އަތުގައި ހުރި ފާޠިމަތު ޔޫސުފް ގެ ( 68,000/-ފަސްދޮޅަސް އަށްހާސް ރުފިޔާ) ކަމަށް ހުރިހާ ވާރިސުން
އެއްބަސްވެ( 137,999/- ،އެއްލައްކަ ތިރީސް ހަތްހާސް ނުވަސަތޭކަ ނުވަދިހަ ނުވައެއް ރުފިޔާ) ހަމަހަމައަށް
ޤ ޔަޙްޔާ އާއި ކުލްޘޫމާ ޔަޙްޔާ އަށް ކޮންމެ މީހަކަށް 34,500/-
ޞދި ު
ާ
ހަތަރު ބަޔަށް ބަހާ ޙަމްޒަތު ޔަޙްޔާ އަށާއި
(ތިރީސް ހަތަރުހާސް ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ) ސައިފުﷲ ޔަޙްޔާ އަށް ( 34,499/-ތިރީސް ހަތަރުހާސް ހަތަރުސަތޭކަ
ނުވަދިހަ ނުވަ ރުފިޔާ) ޙަވާލު ކުރެވިފައިވެއެވެ.

ތކުރުފާނުމަގު /ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 6580455 :ފެކުސް6580412 :
ތރުބުރީ ހުޅުދުއްފާރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ،ބޮޑު ަ
މާޅޮސްމަޑުލު އު ު
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ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާޞާ

ޞަފްޙާ 7 :ގެ 7

6/E18C/2021

ޝނުން ފައިސާ ޙަވާލުކުރުމުގެ އިތުރުން ބަޔާން ކުރެވުނު ފައިސާ ލިބިފައިވާކަމަށް
 .14މިކޯޓުގެ ފައިސާއާއި ބެހޭ ސެކް ަ
ޞފްޙާގައި
ަ
ޟރުގެ  061ވަނަ
މި މައްސަލާގެ ހުރިހާ ވާރިސުން ދީފައިވާ ބަޔާން މިކޯޓްގެ ނަންބަރު  B3-18މަޙް ަ
ޤ ޔަޙްޔާގެ ފައިސާއާއި ޙަވާލުވެ ބަދަލުގައި ސޮއި ކޮށްފައިވަނީ ސައިފުﷲ ޔަޙްޔާ
ޞދި ު
ާ
ލިޔެވި ސޮއިކޮށްފައިވެއެވެ.
އެވެ.

ޙުކުމް:
ދެންފަހެ،

އިސްވެދިޔަ

ބަޔާންތަކަށާއި

ފާހަގަކުރެވުނު

ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ދުނބުރިގެ ،ފާޠިމަތު ޔޫސުފް (ދރކ ނަންބަރު

ނުކުތާތަކުގެ

މައްޗަށް

ބެލުމުން،

 29 ،A316026ނޮވެމްބަރު  2020ގައި

ނިޔާވެފައިކަމާއި ،މަރްޙޫމާ ފާޠިމަތު ޔޫސުފް ގެ ވާރިސުންނަކީ ފާޠިމަތު ޔޫސުފް ގެ  03ފިރިހެންދަރިން،
ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ސީޝޯރ ،ޙަމްޒަތު ޔަޙްޔާ (ދރކ ނަންބަރު  )A082926އާއި ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ދުނބުރިގެ،
ޤ ޔަޙްޔާ (ދރކ ނަންބަރު
ޞދި ް
ާ
ސައިފުﷲ ޔަޙްޔާ (ދރކ ނަންބަރު  )A006598އާއި ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ދުނބުރިގެ،
 )A043961އާއި ފާޠިމަތު ޔޫސުފްގެ  01އަންހެންދަރި ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ދުނބުރިގެ ،ކުލްޘޫމާ ޔަޙްޔާ (ދރކ
ޟއްޔާގައި ވާރިސުންނަށް ބަހައި ދިނުމަށް
ޤ ި
ނަންބަރު  )A316027ކަމާއި ،މަރްޙޫމާގެ ތަރިކައިގެ ގޮތުގައި މި ަ
އެދިފައިވާ ފައިސާގެ ޖުމްލަ އަދަދަކީ ( 137,999/-އެއްލައްކަ ތިރީސްހަތްހާސް ނުވަސަތޭކަ ނުވަދިހަ ނުވަ ރުފިޔާ)
ޝރީއަތަށް
ަ
ޟއްޔާ އާއި ހުށައެޅިފައިވާ ލިޔުންތަކާއި ވާރިސުންގެ ބަހުން
ޤ ި
ކަން މިކޯޓްގެ ނަންބަރު ަ 5/E18C/2021
ފާހަގަ ކުރެވުނު ހިނދު ،އަލްމަރްޙޫމާ ފާޠިމަތު ޔޫސުފް ގެ ތަރިކައިގެ މިމިންވަރު ،ބަޔާންކުރެވުނު ( 04ހަތަރެއް)
ވާރިސުންނަށް މިލްކުވެގެންވާކަމަށް ކަނޑައަޅާ ،ވާރިސުންގެ ރުހުމާއިއެކު ( 137,999/-އެއްލައްކަ ތިރީސްހަތްހާސް
ޤ ޔަޙްޔާ އާއި ކުލްޘޫމާ
ޞދި ް
ާ
ނުވަސަތޭކަ ނުވަދިހަ ނުވަ ރުފިޔާ) ހަމަހަމައަށް  4ބަޔަށް ބައިކޮށް ޙަމްޒަތު ޔަޙްޔާ އާއި
ޔަޙްޔާ އަށް ކޮންމެ މީހަކަށް ( 34,500/-ތިރީސް ހަތަރުހާސް ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ) ޙަވާލުކޮށް ،ސައިފުﷲ ޔަޙްޔާ އަށް
( 34,499/ތިރީސް ހަތަރުހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ނުވަދިހަ ނުވަ ރުފިޔާ) ޙަވާލުކޮށް ،މިބައިތައް ވާރިސުންނަށް ޖައްސާ،މި މިންވަރު ވާރިސުންނަށް ލިބިދީ ،މަރްޙޫމާގެ ތަރިކާގައި އިތުރު މުދަލެއް ހުރެގެން ހުށައަޅައިފިނަމަ އެހެން
ޟއްޔާއަކުން ބަލާ ޙުކުމްކުރެވޭނެކަން އަންގާ މި މައްސަލަ ނިންމީމެވެ.
ޤ ި
ަ
 10އޮގަސްޓް 2021

ނިންމި ގަޑި:

10:00

ޟއްޔާ ބަލާ ޙުކުމްކުރީ
ޤ ި
މި ަ

ޞޠަފާ
ޢަލީ މު ް
ރ.ހުޅުދުއްފާރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓު އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް
ތކުރުފާނުމަގު /ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 6580455 :ފެކުސް6580412 :
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މާޅޮސްމަޑުލު އު ު
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