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މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ހުޅުދުއްފާރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ހުޅުދުއްފާރު
ދިވެހިރާއްޖެ.

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާޞާ
• ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު2/E18C/2021 :
• ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތް :ފައިސާ ހޯދުން.
• މައްސަލަ  /ދަޢުވާ އައިގޮތް :މުދަލާ ފައިސާއާބެހޭ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅާ ފޯމުން.
• ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚް 04 :ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1442

ނިމުނު ތާރީޚް 18 :ޝަޢުބާން 1442

 17ޖަނަވަރީ 2021

 31މާރިޗް 2021

•

• މައްސަލަ  /ދަޢުވާ ހުށައެޅި ފަރާތް:
* ނަން :މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް
ވލާ  /ރ.ހުޅުދުއްފާރު
މ ި
* ދާއިމީ އެޑްރެސް :ސަހީ ީ
އޑީކާޑް ނަމްބަރުA132197 :
* އަ ި
• މައްސަލަ  /ދަޢުވާ ލިބުނު ފަރާތް:
* ނަން :އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު
ގފާރު
ގ  /ރ.އުނ ޫ
ވއިޖެހޭ ެ
* ދާއިމީ އެޑްރެސްަ :
އޑީކާޑް ނަމްބަރުA009673 :
* އަ ި

* މައްސަލަ ބެއްލެވި ފަނޑިޔާރު :ހުޅުދުއްފާރު މެޖިސްޓްރޭޓްކޯޓްގެ ކޯޓު އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ޢަލީ މުޞްޠަފާ

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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ދަޢުވާގެ ޚުލާޞާ:
މިއީ

ރ.ހުޅުދުއްފާރު

ސަހީމީވިލާ

މުޙައްމަދު

އިބްރާހީމް

(މުޙައްމަދުފުޅު)

(ދރކ

ނަންބަރު

 )A132197އާއި ރ.އުނގޫފާރު ވައިޖެހޭގެ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު (ދރކ ނަންބަރު  )A009673އާއި ދެމެދުގައި
ޞލްޙަވެރިކަމުގައި އެހީތެރި ވުމުގެ ރޫޙްގައި މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އެއްބަސްވެ އެމަސައްކަތް
ު
އެކުވެރިކަމާއި
ކުރުމަށްފަހު އަމިއްލަ އަތުން ޚަރދު ކުރިކަމަށްބުނާ މިންވަރާއި އެދުވަސްތަކުގެ މުސާރަ ފައިސާ ،މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި
ފަރާތުން ނުލިބޭކަމަށް ބުނެ އެފައިސާ ހޯދުމަށް ދަޢުވާ ކޮށްފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.
ރ.ހުޅުދުއްފާރު ސަހީމީވިލާ މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް (މުޙައްމަދުފުޅު) (ދރކ ނަންބަރު ،)A132197
ރ.އުނގޫފާރު ވައިޖެހޭގެ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު (ދރކ ނަންބަރު  )A009673ގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ ކުރަމުން
ބުނެފައިވަނީ ރ.އުނގޫފާރު ،ވައިޖެހެގޭ ،އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު

ބުނެގެން އޭނާގެ މަސައްކަތަށް އަޅުގަނޑުގެ އަތުން

ޚަރަދު ކޮށްފައިވާ ( 8820/-އަށްހާސް އަށްސަތޭކަ ވިހި ރުފިޔާ) ހޯދުމަށް އެދިގެން މައްސަލަ ހުށައަޅަނީ ކަމަށާއި،
މިކަންވީގޮތަކީ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުގެ މަންމަ ބަލިވެގެންކަމަށް ބުނެ ،އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު އުނގޫފާރަށް އައިސް
އެރަށުގައި އުޅެމުން ،އޭނާގެ އާމްދަނީއަށްޓަކައި ހުޅުދުއްފާރުގައި ހޮޓަލެއް ހިންގަން ބޭނުންވެގެން ،އަޅުގަނޑު ލައްވާ
ތަނެއް ހޯދާ ،އެތަނަށް ބޭނުންވާ ޚަރަދު ކުރުމަށްފަހު އެފައިސާ ނުދީ ތަންދޫކޮށް މިރަށްވެސް ދޫކޮށް ދިޔައީކަމަށާއި،
އެމަސައްކަތް ފެށުމަށްޓަކައި އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޙަވާލުކުރީ ( 3000/-ތިންހާސް ރުފިޔާ) ކަމަށާއި ،އޭގެ ފަހުން
ކިޔައި ކިޔައިގެން ލިބުނީ ( 500/-ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ) ކަމަށާއި މި ފައިސާ ޚަރަދުކުރި ގޮތްވެސް ހުށައެޅި
ޞލުގައި ބަޔާންކުރެވިފައި ވާނެކަމަށާއި އިތުރަށް ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ހުށައަޅާފައިވާ ( 8820/-އަށްހާސް
ތަފް ީ
އަށްސަތޭކަ ވިހި ރުފިޔާ) އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުގެ އަތުން ލިބުމަށް އެދޭ ކަމަށާއި ،އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ކުރާ ސުވާލަށް
ޞލުކޮށް ޖަވާބު ދެވޭނެކަމަށެވެ.
ތަފް ީ

ފާހަގަވި ނުކުތާތައް:
-1

ރ.ހުޅުދުއްފާރު

ސަހީމީވިލާ

މުޙައްމަދު

އިބްރާހީމް

(މުޙައްމަދުފުޅު)

(ދރކ

ނަންބަރު

 )A132197މިދަޢުވާކޮށް މައްސަލަ ހުށައަޅާފައިވަނީ މީނާއާއި ރ.އުނގޫފާރު ވައިޖެހޭގެ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު (ދރކ
ނަންބަރު  )A009673އާއި ދެމެދު ،އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުގެ ބޭނުމަށް ރ.ހުޅުދުއްފާރުގައި ހޮޓަލެއް ހިންގުމަށް
ޢިމާރާތެއް ހޯދުމަށާއި އެ ޢިމާރާތުގައި ހޮޓާ ހިންގުމަށް ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ
މަސައްކަތް މުޙައްމަދުބއިބްރާހީމް އިސްވެ ކުރުމަށް ދެފަރާތުން އެއްބަސްވެ ،އެމަސައްކަތް ކުރުމަށް ރ.ހުޅުދުއްފާރު،
ސަހީމީވިލާ ،މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްއަށް ޙަވާލުކޮށް ،އެމަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކާ ފައިސާގެ މިންވަރެއްވެސް އިބްރާހީމް
މުޙައްމަދު ދިނުމަށްފަހު ،މަސައްކަތް ނިންމާ އިތުރަށް ޚަރަދުވިކަމަށް މުޙައްމަދު އިބްރާމްގެ ހިސާބުންދައްކާ ފައިސާނުދީ،
ތަންދޫކޮށް މިރަށްވެސް ދޫކޮށް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ދިޔައީކަމަށްބުނެ ،މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްގެ އަތުން ޚަރަދުވެފައިވާ
ކަމަށްބުނާ ( 8820/-އަށްހާސް އަށްސަތޭކަ ވިހި ރުފިޔާ) ރ.އުނގޫފާރު ވައިޖެހޭގެ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުގެ އަތުން
ލިބުމަށް އެދިގެންނެވެ.
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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 -2މި ދަޢުވާގެ މައްސަލަ ހުށައަޅަމުން މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް (މުޙައްމަދުފުޅު) ބުނެފައިވަނީ
ރ.އުނގޫފާރު ،ވައިޖެހެގޭ ،އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު (ދރކ ނަންބަރު  )A009673ބުނެގެން އޭނާގެ މަސައްކަތަށް
އަޅުގަނޑުގެ އަތުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވާ ( 8820/-އަށްހާސް އަށްސަތޭކަ ވިހި ރުފިޔާ) ހޯދުމަށް އެދިގެން ހުށައަޅާ
މިމައްސަލަ ހުށައަޅަނީ ކަމަށާއި ،މިކަންވީގޮތަކީ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުގެ މަންމަ ބަލިވެގެންކަމަށް ބުނެ އުނގޫފާރަށް
އައިސް އެރަށުގައި އުޅެމުން ،އޭނާގެ އާމްދަނީއަށްޓަކައި ހުޅުދުއްފާރުގައި ހޮޓަލެއް ހިންގަން ބޭނުންވެގެން ،މުޙައްމަދު
އިބްރާހީމް ލައްވާ ތަނެއް ހޯއްދަވާ ،އެތަނަށް ބޭނުންވާ ޚަރަދު ކުރުމަށްފަހު އެފައިސާ ނުދީ ތަންދޫކޮށް މިރަށް ދޫކޮށްވެސް
ދިޔައީކަމަށާއި އެމަސައްކަތް ފެށުމަށްޓަކައި އޭނާ މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްއަށް ( 3000/-ތިންހާސް ރުފިޔާ) ޙަވާލު
ކުރިކަމަށާއި އޭގެ ފަހުން ކިޔައި ކިޔައިގެން ލިބުނީ ( 500/-ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ) ކަމަށާއި މި ފައިސާ ޚަރަދުކުރި ގޮތް
ޞލުގައި ބަޔާންކުރެވިފައި ވާނެކަމަށާއި އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ކުރާ ސުވާލަށް
ވެސް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ހުށައެޅި ތަފް ީ
ޞލުކޮށް ޖަވާބު ދެވޭނެކަމަށާއި މި މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންގޮސް ދެއްވުން އެދޭ ކަމަށެވެ.
ތަފް ީ
ޞލުގެ 4
ޞލު ތަކުން އެގޭގޮތުގައި (ތަފް ި
 -3މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ހުށައަޅާފައިވާ ބިލުތަކާއި ތަފް ީ
ޞފްހާގެ) ޖުމްލައަކީ  7123/-ރުފިޔާ ކަމާއި  2020-09-12ގައި  3000/-ރުފިޔާ  2020-09-17ގައި 500/-
ަ
ރުފިޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދުގެ ކިބައިން މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްއަށް ޙަވާލުކޮށްފައި ވާކަމާއި މީހުންގެ މުސާރައާއި
ތަކެއްޗަށް ،އިތުރަށް ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދުގެ މިންވަރަކީ  3623/-ރުފިޔާ ކަމާއި ،މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ހޯދުމަށް
އެދިފައިވާ  8820/-ރުފިޔާ ހަމަކޮށްފައިވަނީ މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްގެ  13ދުވަހުގެ މުސާރައަށް ދުވާލަކަށް 400/-
އެއްކުރުމުން ޖެހޭ ޖުމްލަ ކަން އެގެން އޮވެއެވެ.
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މުޙައްމަދު

އިބްރަޙީމް

ކުރި

މިދަޢްވާގެ

ޞލަށް
އަ ް

އިއްތިރާފްވެ

މުޙައްމަދު

އިބްރާހީމް

ހުށައަޅާފައިވާ މިންވަރު ( 8820/-އަށްހާސް އަސްސަތޭކަ ވިހިރުފިޔާ) އަކީ މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް އަށް ދޭންޖެހޭ
އެއްޗެއް ކަމަށާއި އެމިންވަރު ،މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްއަށް ދިނުމަށް އެއްބަސްވެ ،މިމައްސަލާގައި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސްކޮށް
ބޭއްވުނު އަޑުއެހުން ތަކުގައި ރ.އުނގޫފާރު ،ވައިޖެހޭގެ ،އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު (ދރކ ނަންބަރު  )A009673ބަޔާން
ދީފައި ވެއެވެ.
 -5ރ.ހުޅުދުއްފާރު ސަހީމީވިލާ މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ކުރާ މިދަޢްވާގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ފައިސާ
މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް އަށް ދިނުމަށް ،ގޮތްތަކެއް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ހުށައަޅާފައިވެއެވެ .އޭގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ގޮތަކީ
ޞ ކުރުމެވެ .ދެވަނަ ގޮތަކީ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުގެ
މަހަކު ( 500/-ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާ ކޯޓަށް ދައްކަމުން ގޮސް ޚަލާ ް
ޟރުވެ ދޭންވީ މިންވަރެއް ބުނުމެވެ .އެގޮތުން އެއްފަހަރާ ބުނި ޢަދަދެއް ދޭނެ
ކައިރިއަށް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ޙާ ި
ޝރީޢަތުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން ކޯޓަށް ފައިސާ ދައްކަމުން ގޮސް
ަ
ކަމަށްވެސް ބުނެފައި ވެއެވެ .ތިންވަނަ ގޮތަކީ
ޞ ކުރުމެވެ .އެކަމަކުވެސް ކޯޓަށް އެއްފަހަރާ ފައިސާ ދެއްކެން ނެތް ކަމަށާއި މަހަކު ( 1000/-އެއްހާސް ރުފިޔާ)
ޚަލާ ް
ދެއްކި ދާނެ ކަމަށް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ބުނެފައި ވެއެވެ.
ޝރްޢީ ހަމަތަކުން
ަ
ޤނޫނާއި
 -6ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ޢަމަލު ކުރަމުންދާ ކޮންޓްރެކްޓާއި ބެހޭ ާ
ބަލާއިރުވެސް މިދެމީހުންގެ ދެމެދުގައި ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ އެއްބަސްވުމާއި މި މުޢާމަލާތަކީ ހުއްދަ ކަމެއްގެ މައްޗަށް
ހުއްދަ މަގުން ހިގާފައިވާ ހުއްދަ މުޢާމަލާތެއްކަން ދެފާރާތުގެ ވާހަކަ ތަކުން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
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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ތގެ ޚުލާޞާ
ތ ނިމުނުގޮ ު
ޝަރީޢަ ް

2/E18C/2021

ޙުކުމް:
ދެންފަހެ ،ރ.ހުޅުދުއްފާރު ސަހީމީވިލާ މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް އާއި ރ.އުނގޫފާރު ވައިޖެހޭގެ އިބްރާހީމް
މުޙައްމަދު އާއި

ދެމީހުންގެ މެދުގައި އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުގެ ބޭނުމަށް ހުޅުދުއްފާރުގައި ހޮޓަލެއް ހިންގަން ތަނެއް ހޯދާ

އެތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ރާވާ އެމަސައްކަތް ކުރުމަށް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ޙަވާލުވެ މަސައްކަތް ކޮށްފައި
ވާކަމާއި އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޙަވާލު ކުރި ފައިސާއަށްވުރެ އިތުރަށް ޚަރަދު ވެފައިވާކަން ދެފަރާތުގެ ބަހުންނާއި ހުށަ
އަޅާފައިވާ ލިޔެ ކިޔުމުން އެނގެން އޮތް ހިނދު ،ރ.އުނގޫފާރު ވައިޖެހޭގެ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުގެ އަތުން ހޯދުމަށް
ރ.ހުޅުދުއްފާރު ސަހީމީވިލާ މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ހުށައަޅާފައިވާ ( 8820/-އަށްހާސް އަސްސަތޭކަ ވިހިރުފިޔާ) އަކީ
ޤބޫލު ކުރާ ކަމަށާއި އެމިންވަރު އަދާ ކުރުމަށް މަހަކު -
މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް އަށް ދޭން ޖެހޭ މިންވަރެއް ކަމަށް ަ
ޝރީޢަތުގެ
ަ
( 1000/އެއްހާސް) ރުފިޔާ ދެއްކިދާނެ ކަމަށް ރ.އުނގޫފާރު ވައިޖެހޭގެ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު،
ޞލްޙަވެރި ކަމުގައި މުޢާމަލާތުގެ ހިސާބު ނިންމުމަށްފަހު ކޯޓަށް އެންގުމަށް
ު
މަޖްލިސްގައި ބުނެފައި ވާތީ ،ދެމީހުންގެ
ޞތުގައި މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ،އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުގެ ކައިރިއަށް ހިސާބު ނިންމަން ދިޔަމަށާއި މުޙައްމަދު
ދެވުނު ފުރު ަ
އިބްރާހީމް ދިޔަނަމަވެސް އެކަން ނިންމާފައި ނުވާކަމަށާއި ދެމަސްފަހުން އައުމަށް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ބުނިކަމަށް،
ދެމީހުންވެސް ބުނާތީވެ ،މިކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތާއި ދެފަރާތުގެ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު ،މިއީ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު
އަދާކުރަން ޖެހޭ ދަރަންޏެއްކަމަށް ކަނޑައަޅާ ،މިފައިސާ ( 8820/-އަށްހާސް އަސްސަތޭކަ ވިހިރުފިޔާ) ރ.ހުޅުދުއްފާރު
ސަހީމީވިލާ މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް (މުޙައްމަދުފުޅު) (ދރކ ނަންބަރު  )A132197އަށް ލިބިދިނުމަށްޓަކާ ،އެއްފަހަރާ
ނުވަތަ 2021 ،ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން ،ފައިސާގެ މިންވަރު ހަމަވަންދެން މަހަކު ( 1100/-އެގާރަ
ޞ
ސަތޭކަ ރުފިޔާ) އަށްވުރެ މަދުނޫން ޢަދަދަކުން ރ.ހުޅުދުއްފާރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ދައްކަމުން ގޮސް މިދަރަނި ޚަލާ ް
ކުރުމަށް ރ.އުނގޫފާރު ،ވައިޖެހޭގެ ،އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު (ދރކ ނަންބަރު  )A009673އަށް އަންގާ ،ޙުކުމް
ކޮށްފީމެވެ.
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ނިންމިގަޑި11:00 :
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ޢަލީ މު ް
ރ.ހުޅުދުއްފާރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓުއިސްމެޖިސްޓްރޭޓް

ތކުރުފާނުމަގު /ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 6580455 :ފެކުސް6580412 :
ތރުބުރީ ހުޅުދުއްފާރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ،ބޮޑު ަ
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