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މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ހުޅުދުއްފާރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ހުޅުދުއްފާރު
ދިވެހިރާއްޖެ.

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާޞާ
• ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު13/E18C/2021 :
•

ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތް :ސާބިތު ދަރަނި

• މައްސަލަ  /ދަޢުވާ އައިގޮތް :މަދަނީ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުން.
ޝއްވާލް 1442
ަ
• ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚް15 :
 27މޭ 2021

ޝއްވާލް 1442
ަ
ނިމުނު ތާރީޚް29 :
 10ޖޫން 2021

• މައްސަލަ  /ދަޢުވާ ހުށައެޅި ފަރާތް:
* ނަން :މުޙައްމަދު އާދަމް
ޝކީލީހިޔާ  /ރ.ހުޅުދުއްފާރު
ަ
* ދާއިމީ އެޑްރެސް:
* އައިޑީ ކާޑް ނަމްބަރުA156151 :
• މައްސަލަ  /ދަޢުވާ ލިބުނު ފަރާތް:
* ނަން :ޢަބްދުލްޙަލީމް އަޙްމަދު
* ދާއިމީ އެޑްރެސް :މުރަނގަމާގެ  /ރ.ހުޅުދުއްފާރު
* އައިޑީ ކާޑް ނަމްބަރުA151974 :

ޞޠަފާ
* މައްސަލަ ބެއްލެވި ފަނޑިޔާރު :ހުޅުދުއްފާރު މެޖިސްޓްރޭޓްކޯޓުގެ ކޯޓު އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ޢަލީ މު ް

ތކުރުފާނުމަގު  /ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު6580455 :
ތރުބުރީ ހުޅުދުއްފާރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ،ބޮޑު ަ
މާޅޮސްމަޑުލު އު ު
އީމެއިލް r.hulhudhuffaaru@judiciary.gov.mv :ވެބުސައިޓް www.magistratecourts.gov.mv :ފެކުސް6580412 :
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ދަޢުވާގެ ޚުލާޞާ:
މި މައްސަލައަކީ  2019ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ސޯފާސެޓެއް މާލެއިން
ގެނެސްދިނުމަށް

އެދިގެން

ރ.ހުޅުދުއްފާރު،

ޝކީލީހިޔާ،
ަ

މުޙައްމަދު

އާދަމް،

ރ.ހުޅުދުއްފާރު،

މުރަނގަމާގެ،

ޢަބްދުލްޙަލީމް އަޙްމަދަށް ޙަވާލުކުރި ( 5000/-ފަސް ހާސް ރުފިޔާ) އާއިއެކު ޢަބްދުލްޙަލީމްގެ ވޮލެޓް ،އޭނަގެ އަތުން
ގެއްލިފައިވާ ކަމަށްބުނެ ،ސޯފާސެޓް ނުވަތަ ފައިސާ ،މިއިން އެއްވެސް އެއްޗެއް މުޙައްމަދު އާދަމަށް ލިބިފައިނުވާތީ،
ޢަބްދުލްޙަލީމް އަޙްމަދުގެ އަތުން އެފައިސާ ހޯދުމަށް އެދިގެން ،މުޙައްމަދު އާދަމް ދަޢުވާ ކުރުމުން ބެލިފައިވާ ހުޅުދުއްފާރު
ޟއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޙުކުމާއި އެއްގޮތަށް ފައިސާ
ޤ ި
މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްގެ ނަންބަރ ަ 35/E18C/2020
ޝކީލީހިޔާ ،މުޙައްމަދު އާދަމް ހުށައެޅި މައްސަލައެކެވެ.
ަ
ދައްކާފައި ނުވާތީ އެފައިސާ ހޯދުމަށް އެދިގެން ރ.ހުޅުދުއްފާރު،

ފާހަގަކުރެވޭ ނުކުތާތައް:
ޝކީލީހިޔާ ،މުޙައްމަދު އާދަމް ،ރ.ހުޅުދުއްފާރު މުރަނގަމާގެ ،ޢަބްދުލްޙަލީމް
ަ
 -1ރ.ހުޅުދުއްފާރު
އަޙްމަދުގެ

މައްޗަށް

ދަޢުވާކޮށް

މައްސަލަ

ހުށައަޅާފައިވަނީ

ހުޅުދުއްފާރު

މެޖިސްޓްރޭޓް

ކޯޓްގެ

ނަންބަރު

ޟއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޙުކުމާއި އެއްގޮތަށް ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،މުރަނގަމާގެ ،ޢަބްދުލްޙަލީމް
ޤ ި
ަ 35/E18C/2020
އަޙްމަދު ،މުޙައްމަދު އާދަމްއަށް ޙަވާލު ކުރަންޖެހޭ ފައިސާ ޙަވާލުކޮށްފައިނުވާތީ ޢަބްދުލްޙަލީމް އަޙްމަދުގެ އަތުން އެ
ފައިސާ ހޯދުމަށް އެދިގެންނެވެ.
 -2މި ދަޢުވާގައި ބަޔާންވެގެންވާ ފައިސާއަކީ  2019ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި
ސޯފާސެޓެއް މާލެއިން ގެނެސްދިނުމަށް އެދިގެން ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،މުރަނގަމާގެ ،ޢަބްދުލްޙަލީމް އަޙްމަދަށް އަޅުގަނޑު
ޙަވާލުކުރި ( 5000/-ފަސް ހާސް ރުފިޔާ) އާއިއެކު އޭނަގެ ވޮލެޓް ،އޭނަގެ އަތުން ގެއްލިފައިވާ ކަމަށްބުނެ ،ސޯފާސެޓް
ނުވަތަ ފައިސާ ،މިއިން އެއްވެސް އެއްޗެއް މުޙައްމަދު އާދަމްއަށް ލިބިފައިނުވާތީ ،ޢަބްދުލްޙަލީމް އަޙްމަދުގެ އަތުން އެ
ފައިސާ ހޯދުމަށް އެދިގެން ދަޢުވާ ކުރުމުން ބެލި ހުޅުދުއްފާރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްގެ ނަންބަރު 35/E18C/2020
ޟއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ފައިސާއެވެ.
ޤ ި
ަ
ޞލަށް އިޢުތިރާފުވަމުން،
ޝކީލީހިޔާ ،މުޙައްމަދު އާދަމް ކުރި ދަޢުވާގެ އަ ް
ަ
 -3ރ.ހުޅުދުއްފާރު،
ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،މުރަނގަމާގެ ،ޢަބްދުލްޙަލީމް އަޙްމަދު ދީފައިވާ

އޭނާގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ "އަޅުގަނޑުގެ މައްޗަށް

ޝކީލީހިޔާ މުޙައްމަދު އާދަމް ހުށައަޅާފައިވާ މިދަޢުވާގައި ދަންނަވަމެވެ .އަޅުގަނޑުގެ އަތުގައިވާ
ަ
ރ.ހުޅުދުއްފާރު،
މުޙައްމަދު އާދަމްގެ  5000/-ރުފިޔާ އަދާކުރުމަށް އަޅުގަނޑުވެސް މިހުންނަނީ ނިޔަތް ގަނެގެންނެވެ .އަދި ހަމަ
ޟއްޔާ ނިމުމާއެކު ވަރަށް އަވަހަށް -
ޤ ި
ދެއްކޭގޮތް ނުވަނީއެވެ .ހުޅުދުއްފާރު ކޯޓުގެ ނަންބަރުަ 35/E18C/2020 :
 3000/ރުފިޔާ ދޭނަމޭވެސް ބުނީމެވެ .އެއީވެސް ލިބެންއޮތް މަސައްކަތަށް ނިސްބަތްކޮށް ބުނި ވާހަކައެކެވެ .މިދިޔަ
ޟން މަހުގެ ކުރިން އުނގޫފާރަށް މަސައްކަތު ގޮސްގެންވެސް އެބުރި ރަށަށް އައިއިރު ގެނެވުނީ  4000/-ރުފިޔާ
ރަމަ ާ
ޟން މަހު އެފައިސާ ހޭދަކޮށް ނިމިއްޖެއެވެ .ހަމަ ފައިސާ ކޮޅެއް ލިބޭއިރަށް މުޙައްމަދު އާދަމްގެ ދަރަނި
އެވެ .ރަމަ ާ
ތކުރުފާނުމަގު  /ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު6580455 :
ތރުބުރީ ހުޅުދުއްފާރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ،ބޮޑު ަ
މާޅޮސްމަޑުލު އު ު
އީމެއިލް r.hulhudhuffaaru@judiciary.gov.mv :ވެބުސައިޓް www.magistratecourts.gov.mv :ފެކުސް6580412 :
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އަދާކުރާނަމެވެ .އަދި އިތުރު  4މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތު އަޅުގަނޑަށް ދިނުމަށް މުޙައްމަދު އާދަމްގެ ކިބައިން އެދެމެވެ".
މިފަދައިންނެވެ.
ޝކީލީހިޔާ،
ަ
 -4ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،މުރަނގަމާގެ ،ޢަބްދުލްޙަލީމް އަޙްމަދުގެ މައްޗަށް ރ.ހުޅުދުއްފާރު،
މުޙައްމަދު އާދަމް ދަޢުވާކުރި މި މައްސަލަގައި މުޙައްމަދު އާދަމް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ "ރ.ހުޅުދުއްފާރު،
މުރަނގަމާގެ ،ޢަބްދުލްޙަލީމް އަޙްމަދު ގެ އަތުން އަޅުގަނޑަށް ލިބެންޖެހޭކަމަށް ހުޅުދުއްފާރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ
ޟއްޔާގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ( 5000/-ފަސްހާސް) ރުފިޔާގެ އެއްވެސް މިންވަރެއް
ޤ ި
ނަންބަރު ަ 35/E18C/2020
ޟއްޔާގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ މުއްދަތުގައި ލިބިފައިނުވާތީ ،ޢަބްދުލްޙަލީމްގެ އަތުން އެ ފައިސާ ލިބުމަށާއި
ޤ ި
އެ ަ
ޟއްޔާގެ ޙުކުމް ތަންފީޒުވުމަށް އެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލައެކެވެ.
ޤ ި
ހުޅުދުއްފާރު ކޯޓުގެ ނަންބަރު ަ 35/E18C/2020
ވަރަށް އަވަހަށް ( 3000/-ތިންހާސް) ރުފިޔާ އެބަދައްކަމޭ ޢަބްދުލްޙަލީމް މިކޯޓުގައި ވެސް ބުނެފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް
އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދައްކާފައެއްނުވެއެވެ .ފައިސާ ނުދެއްކުނު ގޮތް އެނގޭނީ ޢަބްދުލްޙަލީމް އަށެވެ .އަޅުގަނޑު ގާތުގައި
އެއްވެސް އުޒުރެއް ހާމަކޮށްފައެއްނުވެއެވެ  .ޢަބްދުލްޙަލީމު އަށް ފައިސާ ނުދެއްކުނުކަމަށް ބުނާ އުޒުރުގެ ވާހަކަ
އަޑުއަހައިފީމެވެ .އަދި ޢަބްދުލްޙަލީމް އަށް މި ދަރަނި ދެއްކޭނެކަމަށް ބުނާ  4މަސް ދުވަހުގެ ބަދަލުގައި  6މަސް
ދުވަސް ޢަބްދުލްޙަލީމް އަށް ދިނުމަށް އެދެމެވެ .އެ މުއްދަތުގައި ފައިސާ ލިބޭނެކަމަށް އުއްމީދުކުރަމެވެ .މީގެ ކުރިން މި
މައްސަލަ ނިންމަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ ".މިފަދައިންނެވެ.
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ރ.ހުޅުދުއްފާރު،

މުރަނގަމާގެ،

ޢަބްދުލްޙަލީމް

އަޙްމަދު،

ރ.ހުޅުދުއްފާރު،

ޝކީލީހިޔާ،
ަ

މުޙައްމަދު އާދަމަށް ދައްކަންޖެހޭ ( 5000/-ފަސްހާސް) ރުފިޔާ ދެއްކޭނެކަމަށް ޢަބްދުލްޙަލީމް އަޙްމަދު ހުށައަޅާ
ގޮތަ ށްވުރެ ދިގު މުއްދަތު ޢަބުދުލްޙަލީމަށް ދިނުމަށް މުޙައްމަދު އާދަމް ހުށައަޅާފައިވާތީ ،ދެފަރާތުގެ ބަޔާނަށް ބަލާ،
ޟއްޔާގައި
ޤ ި
ޤވާޢިދު" އަށް މި ަ
"ރަހުނެއް ނުހިމެނޭ ސާބިތު ދަރަނީގެ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ޢަމަލު ކުރަންވީ ގޮތުގެ ަ
ޢަމަލުކުރުން ފަސްކޮށް ،މިފައިސާ މުޙައްދު އާދަމްއަށް ލިބިދިނުމަށް އިސްކަން ދެވިފައިވެއެވެ.

ޙުކުމް:
ދެންފަހެ ،ރ.ހުޅުދުއްފާރުގައި ދުއްވާ އަލްމާސް ބޯޓުގެ ފަޅުވެރިއަކަށް ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،މުރަނގަމާގެ،
ޢަބްދުލްޙަލީމް އަޙްމަދު (ދރކ ނަންބަރު )A151974 :އުޅުނު އިރު 2019 ،ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ
ޝކީލީހިޔާ ،މުޙައްމަދު އާދަމް (ދރކ
ަ
ތެރޭގައި ސޯފާސެޓެއް މާލެއިން ގެނެސްދިނުމަށް އެދިގެން ،ރ.ހުޅުދުއްފާރު،
ނަންބަރު ،)A156151 :ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،މުރަނގަމާގެ ،ޢަބްދުލްޙަލީމް އަޙްމަދުގެ އަތަށް ( 5000/-ފަސްހާސް
ޝކީލީހިޔާ،
ަ
ރުފިޔާ) ޙަވާލު ކުރިކަމާއި އޭގެ ފަހުން ،ސޯފާސެޓް ނުވަތަ ( 5000/-ފަސްހާސް ރުފިޔާ) ރ.ހުޅުދުއްފާރު،
މުޙައްމަދު އާދަމަށް ލިބިފައިނުވާކަމަށް ބުނެ ،ހުށައެޅި މައްސަލާ ސާބިތުވެގެން އެ ފައިސާ 21( ،ސެޕްޓެމްބަރު 2020
ޞ ކުރުމަށް މިކޯޓްގެ ނަންބަރު
ވަނަ ދުވަސް) އިން ފެށިގެން ( 8އަށެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދައްކާ ޚަލާ ް
ޟއްޔާއިން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމާއި އެއްގޮތަށް ،ފައިސާ ދައްކާފައިނުވާތީ މުޙައްމަދު އާދަމް ހުށައެޅި
ޤ ި
ަ 35/E18C/2020
މި މައްސާލާގައި އިތުރު މުއްދަތު ޢަބްދުލް ޙަލީމަށް ދިނުމަށް އެދިފައިވާތީ ،ދެފަރާތުގެ ބަޔާނަށް ބަލާ" ،ރަހުނެއް
ތކުރުފާނުމަގު  /ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު6580455 :
ތރުބުރީ ހުޅުދުއްފާރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ،ބޮޑު ަ
މާޅޮސްމަޑުލު އު ު
އީމެއިލް r.hulhudhuffaaru@judiciary.gov.mv :ވެބުސައިޓް www.magistratecourts.gov.mv :ފެކުސް6580412 :
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ތގެ ޚުލާޞާ
ތ ނިމުނުގޮ ު
ޝަރީޢަ ް

13/E18C/201

ޟއްޔާގައި ޢަމަލުކުރުން
ޤ ި
ޤވާޢިދު" އަށް މި ަ
ނުހިމެނޭ ސާބިތު ދަރަނީގެ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ޢަމަލު ކުރަންވީ ގޮތުގެ ަ
ޝކީލީހިޔާ ،މުޙައްމަދު
ަ
ފަސްކޮށް ،މިއަދުން ފެށިގެން ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ފައިސާ ރ.ހުޅުދުއްފާރު،
އާދަމަށް

ލިބިދިނުމަށްޓަކައި،

ރ.ހުޅުދުއްފާރު

މެޖިސްޓްރޭޓް

ކޯޓަށް

ދެއްކުމަށް

ރ.ހުޅުދުއްފާރު،

މުރަނގަމާގެ،

ޢަބްދުލްޙަލީމް އަޙްމަދު (ދރކ ނަންބަރު )A151974 :އަށް އަންގާ ،ޙުކުމް ކޮށްފީމެވެ.

މިޤަޟިއްޔާ ބަލާ ޙުކުމްކުރީ
މ ގ
ނިންމިގަޑި10:00 :

ޢަލީ މުޞްޠަފާ
އސްމެޖިސްޓްރޭޓް
ގ ކޯޓު ި
ރ.ހުޅުދުއްފާރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ެ

ތކުރުފާނުމަގު  /ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު6580455 :
ތރުބުރީ ހުޅުދުއްފާރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ،ބޮޑު ަ
މާޅޮސްމަޑުލު އު ު
އީމެއިލް r.hulhudhuffaaru@judiciary.gov.mv :ވެބުސައިޓް www.magistratecourts.gov.mv :ފެކުސް6580412 :
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