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ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތް
އސާ ބެހުން
ގއި ފަ ި
ގ މެދު ަ
ވާރިސުން ެ

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް
އާދަމް ނަޞީރު ،ޕްރިޓީފްލާވަރ / ،ރ.ހުޅުދުއްފާރު

ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ޑައިމަންޑްވިލާ ،ޢަބްދުލްޤާދިރު އާދަމް
ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ޔެލޯހައުސް ،މުޙައްމަދު ރަޝީދު
ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ޑައިމަންޑްވިލާ ،އަޙްމަދު މުޢާޛް
ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ޑައިމަންޑްވިލާ ،ލަޠީފާ ޢަބްދުލްޤާދިރު
ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ރީޙުއްޞަބާ ،ފާޠިމަތު ޢަބްދުލްޤާދިރު
މރްޔަމް ނަސީމާ
ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،އިމޯޝަންަ ،

މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރު
ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ޢަލީ މުޞްޠަފާ

ނިމުނު ތާރީޚު

RUUT B SQ
 27ސެޕްޓެމްބަރު 2021
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މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ހުޅުދުއްފާރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ހުޅުދުއްފާރު
ދިވެހިރާއްޖެ.

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާޞާ
• ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު23/E18C/2021 :
•

ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތް :ވާރިސުންގެ މެދުގައި ފައިސާ ބެހުން.

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

RUUS L ST
 02އޮގަސްޓް 2021

ނިމުނު ތާރީޚް:

RUUT B SQ

 27ސެޕްޓެމްބަރު 2021

• މައްސަލަ  /ދަޢުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތް:
ޞރު
* ނަން :އާދަމް ނަ ީ
* ދާއިމީ އެޑްރެސް :ޕްރިޓީފްލާވަރ  /ރ.ހުޅުދުއްފާރު
* އައިޑީކާޑް ނަމްބަރުA313384 :
• މައްސަލަ  /ދަޢުވާ ލިބުނު ފަރާތް:
ވާރިސުން:
ޤދިރު އާދަމް
* ނަން :ޢަބްދުލް ާ
* ދާއިމީ އެޑްރެސް :ޑައިމަންޑްވިލާ  /ރ.ހުޅުދުއްފާރު
* އައިޑީކާޑް ނަމްބަރުA157309 :
ޝދު
* ނަން :މުޙައްމަދު ރަ ީ
* ދާއިމީ އެޑްރެސް :ޔެލޯހައުސް  /ރ.ހުޅުދުއްފާރު
* އައިޑީކާޑް ނަމްބަރުA315929 :
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 :އަޙްމަދު މުޢާޛް
* ދާއިމީ އެޑްރެސް :ޑައިމަންޑްވިލާ  /ރ.ހުޅުދުއްފާރު
* އައިޑީކާޑް ނަމްބަރުA313396 :
ޤދިރު
* ނަން :ލަޠީފާ ޢަބްދުލް ާ
* ދާއިމީ އެޑްރެސް :ޑައިމަންޑްވިލާ  /ރ.ހުޅުދުއްފާރު
* އައިޑީކާޑް ނަމްބަރުA313373 :
ޤދިރު
* ނަން :ފާޠިމަތު ޢަބްދުލް ާ
ޞބާ  /ރ.ހުޅުދުއްފާރު
* ދާއިމީ އެޑްރެސް :ރީޙުއް ަ
* އައިޑީކާޑް ނަމްބަރުA313376 :
* ނަން :މަރްޔަމް ނަސީމާ
ޝން  /ރ.ހުޅުދުއްފާރު
* ދާއިމީ އެޑްރެސް :އިމޯ ަ
* އައިޑީކާޑް ނަމްބަރުA313393 :

ޞޠަފާ
• މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރު :ރ.ހުޅުދުއްފާރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓު އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ޢަލީ މު ް

ދަޢުވާގެ ޚުލާޞާ:
މިއީ ،ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ޑައިމަންޑްވިލާ ،ޒައިނަބު އާދަމް (ދރކ ނަންބަރު 13 )A105763
ޖަނަވަރީ  2021ގައި ނިޔާވެފައިވާތީ ،އެ މަރްޙޫމާގެ ތަރިކައިގެ ގޮތުގައި ހުރި ފައިސާތަކެއް ވާރިސުންގެ މެދުގައި
ޞރު( ،ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން
ހަމަޖެއްސުމަށް އެދިގެން ،ވާރިސުންކުރެ ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ޕްރިޓީފްލާވަރ ،އާދަމް ނަ ީ
ޟއްޔާއެކެވެ.
ޤ ި
އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު  )A313384މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން ބެލުނު ަ

ފާހަގަ ކުރެވުނު ނުކުތާތައް:
 .1ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ޑައިމަންޑްވިލާ ،ޒައިނަބު އާދަމް (ދރކ ނަންބަރު  13 )A105763ޖަނަވަރީ  2021ގައި
ނިޔާވެފައިވާތީ ،އެ މަރްޙޫމާގެ ތަރިކައިގެ ގޮތުގައި ހުރި ފައިސާތަކެއް ވާރިސުންގެ މެދުގައި ހަމަޖެއްސުމަށް އެދިގެން،
ޞރު( ،ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު
ވާރިސުންކުރެ ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ޕްރިޓީފްލާވަރ ،އާދަމް ނަ ީ
 )A313384މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.
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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ޝރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ބަޔާން ދެމުން
ަ
ޞރު
 .2މި މައްސަލަ ހުށައަޅަމުން ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ޕްރިޓީފްލާވަރ ،އާދަމް ނަ ީ
ބުނެފައިވަނީ "އަޅުގަނޑު މި ހުށަހަޅާ މައްސަލައަކީ އަޅުގަނޑުގެ މަންމަ ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ޑައިމަންޑްވިލާ ،ޒައިނަބު
އާދަމް މި އަހަރު ( 2021ވަނަ އަހަރު) ގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ  13ވަނަ ދުވަހު ނިޔާވެފައިވާތީ ،މަންމަ ގެ
ތަރިކައިގައި ހުރި ތަކެތީގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑު އަތުގައި ހުރި ( 51,770/-ފަންސާސް އެއްހާސް ހަތްސަތޭކަ
ހަތްދިހަ ރުފިޔާ) އާއި މަންމަ ގެ ރަން ފަށަކާއި ،ރަން އަނގޮޓި ވާރިސުންގެ މެދުގައި ވާރިސުން އެދޭ ފަދައަކުން
ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް އެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލައެވެ .މަންމަގެ އިތުރު މުދަލެއް ހުރިނަމަ އެ މުދަލުގެ
ކަންތައްތައް ނިންމަން އެހެން ވާރިސަކު ބޭނުންވާ ނަމަވެސް މި މައްސަލައިގެ ތެރޭގައި ހަމަޖެއްސުމަށް އިންކާރެއް
ޞރު) ގެ
ނެތެވެ .މަންމަ ނިޔާވިއިރު މަންމަ ގެ ވާރިސުންގެ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގައި ތިބީ އަޅުގަނޑު (އާދަމް ނަ ީ
ޝދު އާއި ޑައިމަންޑްވިލާ ،ލަޠީފާ
އިތުރުން އަޅުގަނޑުގެ ބޭބެ ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ޔެލޯހައުސް ،މުޙައްމަދު ރަ ީ
ޞމާ އާއި ޑައިމަންޑްވިލާ،
ޝން ،މަރްޔަމް ނަ ީ
ޤދިރު އާއި އިމޯ ަ
ޞބާ ،ފާޠިމަތު ޢަބްދުލް ާ
ޤދިރު އާއި ރީޙުއް ަ
ޢަބްދުލް ާ
އަޙްމަދު މުޢާޛް އާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ ބައްޕަ ،އަދި މަންމަ ނިޔާވިއިރު ދުނިޔޭގައި ހުރި ފިރިމީހާ ޑައިމަންޑްވިލާ،
ޞއްޔަތެއް އޮތްކަމެއް
ޤދިރު އާދަމް އެވެ .މަންމަ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދަރާފައިވާ ދަރަންޏެއް ،ކޮށްފައިވާ ވަ ި
ޢަބްދުލް ާ
އަޅުގަނޑަކަށް ނޭންގެއެވެ .މަންމަ ނިޔާވީ  65އަހަރުން މަތިވެފައި ވަނިކޮށެވެ .މި ދެންނެވީ މަންމަގެ ވާރިސުން
ކަމާއި ،މަންމަ ނިޔާވެފައިވާކަން ސާބިތުކުރުމަށް ހެކިންގެ ގޮތުގައި ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ވިކްޓަރީހައުސް ،އިބްރާހީމް
ޤ ހުށަހަޅަމެވެ .އަޅުގަނޑުގެ އަތުގައި ހުރި ފައިސާ ވާރިސުންގެ މެދުގައި ބެހުމަށް
ޝފާޒް އާއި މިހިރީ ،ޢަލީ ރަފީ ު
ި
އަޅުގަނޑު އެދޭ ގޮތަކީ ހުރިހާ ވާރިސުންނަށް ހަމަހަމައަށް ބަހާލުމެވެ .ރަން ފަށާއި ރަން އަނގޮޓީގެ ކަންކަން ވަކި
ގޮތަކަށް ނިންމާކަށް ނޭންގެއެވެ .އެތަކެއްޗާއިމެދު މަންމަ ނިންމާފައި އޮތް ގޮތް އެނގޭނީ ދޮންތަ (ލަޠީފާ
ޤދިރު) އަށެވެ .އަޅުގަނޑު އެތަކެތި ބޭނުމެއްނޫނެވެ .ވާރިސުން އެދޭ ގޮތެއްގެ މަތިން މިކަންކަން ނިންމަވައި
ޢަބްދުލް ާ
ދެއްވުން އެދިގެން އަޅުގަނޑު މި މައްސަލަ ހުށަހެޅީމެވެ ".މިފަދައިންނެވެ.
ޤދިރު
 .3ޒައިނަބު އާދަމް ގެ ވާރިސުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަރްޙޫމާގެ ފިރި ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ޑައިމަންޑްވިލާ ،ޢަބްދުލް ާ
ޝރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ބުނެފައިވަނީ "އަޅުގަނޑުގެ އަނބި ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ޑައިމަންޑްވިލާ ،ޒައިނަބު
ަ
އާދަމް
އާދަމް މި އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ  13ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ .ޒައިނަބު އާދަމް ނިޔާވިއިރު ދުނިޔޭގައި
ޝދު އާއި
ތިބި ވާރިސުންނަކީ އަޅުގަނޑުގެ އިތުރުން އަޅުގަނޑުމެން ދެ މީހުންގެ  6ދަރިންކަމުގައިވާ މުޙައްމަދު ރަ ީ
ޤދިރު އާއި މަރްޔަމް
ޤދިރު އާއި ފާޠިމަތު ޢަބްދުލް ާ
ޞރު އާއި އަޙްމަދު މުއާޛް އާއި ލަޠީފާ ޢަބްދުލް ާ
އާދަމް ނަ ީ
ޞމާ އެވެ .އަޅުގަނޑު ދިރިއުޅޭ ޑައިމަންޑްވިލާ އަކީ އަޅުގަނޑުމެން ދެމަފިރިންގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ
ނަ ީ
ޞރު ގެ އަތުގައި ހުރިކަމަށް ބުނާ ފައިސާ އާއި ރަން ފަށާއި ،ރަން
ކޮށްފައިވާ ދެމީހުންގެ ގެއެކެވެ .އާދަމް ނަ ީ
އަނގޮޓިން އެއްވެސް މިންވަރެއް އަޅުގަނޑު ބޭނުމެއް ނޫނެވެ .އަޅުގަނޑުގެ  6ދަރިންނަށް އަޅުގަނޑަށް ލިބޭ
މިންވަރު އެކުގައި ދޫކޮށް ،ހަދިޔާ ކޮށްފީމެވެ ".މިފަދައިންނެވެ.
ޝރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމުގައި
ަ
ޝދު
 .4މަރްޙޫމާގެ ވާރިސުންގެ ތެރެއިން ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ޔެލޯހައުސް ،މުޙައްމަދު ރަ ީ
ޞރު ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި ދަންނަވަމެވެ .އަޅުގަނޑުގެ މަންމަ
ބުނެފައިވަނީ "އަޅުގަނޑުގެ ކޮއްކޮ ،އާދަމް ނަ ީ
ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ޑައިމަންޑްވިލާ ،ޒައިނަބު އާދަމް ވަނީ މި  2021ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ  13ވަނަ ދުވަހު
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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މާލޭގައި ނިޔާވެފައެވެ .މަންމަ ނިޔާވިއިރު ދުނިޔޭގައި ތިބި ވާރިސުން އަޅުގަނޑުގެ ކޮއްކޮ އާއި ބައްޕަ އެ ކިޔައިދިނީ
ޞރު ގެ
ރަނގަޅަށެވެ .އަޅުގަނޑުމެން  6ދަރިންނާއި ބައްޕަ ފިޔަވައި އިތުރު ވާރިސަކު ނުހުންނާނެއެވެ .އާދަމް ނަ ީ
އަތުގައި ހުރި ކަމަށް ބުނާ ފައިސާ އާއި ރަން ފަށާއި ،ރަން އަނގޮޓިން އެއްވެސް މިންވަރެއް އަޅުގަނޑު ބޭނުމެއް
ޞ ކުރެވޭ ބައި
ނޫނެވެ .ބައްޕަގެ ބައި ހުރިހާ ދަރިންނަށް ހަދިޔާ ކުރުމުން ލިބޭ މިންވަރާއިއެކު އަޅުގަނޑަށް ޙިއް ާ
ޤދިރު އާއި މަރްޔަމް
ޤދިރު އާއި ފާޠިމަތު ޢަބްދުލް ާ
އެކުގައި އަޅުގަނޑުގެ  5ކޮއްކޮއިން ކަމުގައިވާ ލަޠީފާ ޢަބްދުލް ާ
ޞރު އާއި އަޙްމަދު މުޢާޛް އަށް ހަދިޔާކޮށް ދޫކޮށްލައިފީމެވެ ".މިފަދައިންނެވެ.
ޞމާ އާއި އާދަމް ނަ ީ
ނަ ީ
 .5މަރްޙޫމާގެ ވާރިސުންގެ ތެރެއިން ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ޑައިމަންޑްވިލާ ،އަޙްމަދު މުޢާޛް ބުނެފައިވަނީ "އަޅުގަނޑުގެ ބޭބެ
ޞރު ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި ދަންނަވަމެވެ .އަޅުގަނޑުގެ މަންމަ ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ޑައިމަންޑްވިލާ،
އާދަމް ނަ ީ
ޒައިނަބު އާދަމް ވަނީ މި  2021ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ  13ވަނަ ދުވަހު މާލޭގައި ނިޔާވެފައެވެ .މަންމަ
ނިޔާވިއިރު ދުނިޔޭގައި ތިބި ވާރިސުން އަޅުގަނޑުގެ ބައްޕަ އާއި ބޭބެމެންނާއި ދައްތައިން އެ ކިޔައިދިނީ
ޞރު ގެ
ރަނގަޅަށެވެ .އަޅުގަނޑުމެން  6ދަރިންނާއި ބައްޕަ ފިޔަވައި އިތުރު ވާރިސަކު ނުހުންނާނެއެވެ .އާދަމް ނަ ީ
އަތުގައި ހުރި ކަމަށް ބުނާ ފައިސާ އާއި ރަން ފަށާއި ،ރަން އަނގޮޓި ވާރިސުންގެ މެދުގައި ހަމަޖެއްސުމަށް
އަޅުގަނޑު ވެސް އެދެނީ ހަމަހަމައަށެވެ .އެތަކެއްޗާއި ފައިސާއިން ބައްޕައާއި ބޭބެއާއި ދައްތަ ހަދިޔާކުރި މިންވަރު
ޤބޫލުކޮށް އެބަޔާއި ،ވާރިސުންގެ ރުހުމާއިއެކު އަޅުގަނަޑަށްދޭ ރަންފަށާއި ،ރަން އަނގޮޓި އާއި ފައިސާގެ  4ބައިކުޅަ
ަ
ޤބޫލުކުރަމެވެ ".މިފަދައިންނެވެ.
އެއްބައި އަޅުގަނޑު ަ
ޤދިރު ބުނެފައިވަނީ "އަޅުގަނޑުގެ
 .6މަރްޙޫމާގެ ވާރިސުންގެ ތެރެއިން ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ޑައިމަންޑްވިލާ ،ލަޠީފާ ޢަބްދުލް ާ
ޞރު ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި ދަންނަވަމެވެ .އަޅުގަނޑުގެ މަންމަ ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ޑައިމަންޑްވިލާ،
ކޮއްކޮ އާދަމް ނަ ީ
ޒައިނަބު އާދަމް ވަނީ މި  2021ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ  13ވަނަ ދުވަހު މާލޭގައި ނިޔާވެފައެވެ .މަންމަ
ނިޔާވިއިރު ދުނިޔޭގައި ތިބި ވާރިސުން އަޅުގަނޑުގެ ބައްޕަ އާއި ކޮއްކޮ އިން އެ ކިޔައިދިނީ ރަނގަޅަށެވެ.
ޞރު ގެ އަތުގައި ހުރި
އަޅުގަނޑުމެން  6ދަރިންނާއި ބައްޕަ ފިޔަވައި އިތުރު ވާރިސަކު ނުހުންނާނެއެވެ .އާދަމް ނަ ީ
ކަމަށް ބުނާ ފައިސާ އާއި ރަން ފަށާއި ،ރަން އަނގޮޓި ވާރިސުންގެ މެދުގައި ބެހުމަށް އަޅުގަނޑު ވެސް އެދެނީ
ޤބޫލުކޮށް އެބަޔާއި،
ހަމަހަމައަށެވެ .އެތަކެއްޗާއި ފައިސާއިން ބައްޕައާއި ބޭބެއާއި ކޮށްކޮ ހަދިޔާކުރި މިންވަރު ަ
ޤބޫލު ކުރަމެވެ .ރަންފަށައި ރަން އަނގޮޓި ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް އެދެނީ
ފައިސާގެ  4ބައިކުޅަ އެއްބައި އަޅުގަނޑު ަ
ކޮށްކޮ އަޙްމަދު މުޢާޛަށެވެ .މަންމަ އެދިފައިވާ ގޮތަކީވެސް އެއީއެވެ ".މިފަދައިންނެވެ.
ޤދިރު ބުނެފައިވަނީ "އަޅުގަނޑުގެ
ޞބާ ،ފާޠިމަތު ޢަބްދުލް ާ
 .7މަރްޙޫމާގެ ވާރިސުންގެ ތެރެއިން ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ރީޙުއް ަ
ކޮއްކޮ،

އާދަމް

ޞރު
ނަ ީ

ހުށަހެޅި

މައްސަލައިގައި

ދަންނަވަމެވެ.

އަޅުގަނޑުގެ

މަންމަ

ރ.ހުޅުދުއްފާރު،

ޑައިމަންޑްވިލާ ،ޒައިނަބު އާދަމް ވަނީ މި  2021ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ  13ވަނަ ދުވަހު މާލޭގައި ނިޔާވެފައެވެ.
މަންމަ ނިޔާވިއިރު ދުނިޔޭގައި ތިބި ވާރިސުން އަޅުގަނޑުގެ ކޮއްކޮ އާއި ބައްޕަ އެ ކިޔައިދިނީ ރަނގަޅަށެވެ.
ޞރު ގެ އަތުގައި ހުރި
އަޅުގަނޑުމެން  6ދަރިންނާއި ބައްޕަ ފިޔަވައި އިތުރު ވާރިސަކު ނުހުންނާނެއެވެ .އާދަމް ނަ ީ
ކަމަށް ބުނާ ފައިސާ އާއި ރަން ފަށާއި ،ރަން އަނގޮޓިން އެއްވެސް މިންވަރެއް އަޅުގަނޑު ބޭނުމެއް ނޫނެވެ.
ޞ ކުރެވޭ ބައި
ބައްޕައާއި ބޭބެގެ ބައި ހުރިހާ ވާރިސުންނަށް ހަދިޔާ ކުރުމުން ލިބޭ މިންވަރާއިއެކު އަޅުގަނޑަށް ޙިއް ާ
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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ޞރު އާއި އަޙްމަދު މުޢާޛް އަދި
ޞމާ އާއި އާދަމް ނަ ީ
އެކުގައި އަޅުގަނޑުގެ ކޮއްކޮއިން ކަމުގައިވާ މަރްޔަމް ނަ ީ
ޤދިރު އަށް ހަދިޔާކޮށް ދޫކޮށްލައިފީމެވެ ".މިފަދައިންނެވެ.
ދައްތަ ލަޠީފާ ޢަބްދުލް ާ
ޝން ،މަރްޔަމް ނަސީމާ ބުނެފައިވަނީ "އަޅުގަނޑުގެ ބޭބެ
 .8މަރްޙޫމާގެ ވާރިސުންގެ ތެރެއިން ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،އިމޯ ަ
ޞރު ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި ދަންނަވަމެވެ .އަޅުގަނޑުގެ މަންމަ ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ޑައިމަންޑްވިލާ،
އާދަމް ނަ ީ
ޒައިނަބު އާދަމް ވަނީ މި  2021ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ  13ވަނަ ދުވަހު މާލޭގައި ނިޔާވެފައެވެ .މަންމަ
ނިޔާވިއިރު ދުނިޔޭގައި ތިބި ވާރިސުން އަޅުގަނޑުގެ ބައްޕަ އާއި ބޭބެމެންނާއި ދައްތައިން އެ ކިޔައިދިނީ
ޞރު ގެ
ރަނގަޅަށެވެ .އަޅުގަނޑުމެން  6ދަރިންނާއި ބައްޕަ ފިޔަވައި އިތުރު ވާރިސަކު ނުހުންނާނެއެވެ .އާދަމް ނަ ީ
އަތުގައި ހުރި ކަމަށް ބުނާ ފައިސާ އާއި ރަން ފަށާއި ،ރަން އަނގޮޓި ވާރިސުންގެ މެދުގައި ބެހުމަށް އަޅުގަނޑު
ވެސް އެދެނީ ހަމަހަމައަށެވެ .ރަންފަށާއި ރަން އަނގޮޓި އަޅުގަނޑު ބޭނުމެއްނޫނެވެ .އެތަކެއްޗާއި ފައިސާއިން
ޤބޫލު
ޤބޫލުކޮށް އެބުނާ ފައިސާގެ  4ބައިކުޅަ އެއްބައި އަޅުގަނޑު ަ
ބައްޕައާއި ބޭބެއާއި ދައްތަ ހަދިޔާކުރި މިންވަރު ަ
ކުރަމެވެ ".މިފަދައިންނެވެ.
 .9މިތަރިކަ ހަމަޖެއްސުމަށް ވާރިސުން އެދިފައިވަނީ އަންހެން ފިރިހެން ތަފާތު ކުރުމެއްނެތި ހަމަކޮށް ،ބަހާ އެމީހަކަށް
ލިބޭ މިންވަރު އެމީހަކަށް މިލްކު ކޮށްދިނުމަށެވެ.
 .10އަލްމަރްޙޫމާ ޒައިނަބު އާދަމް މިހާރުވަނީ ނިޔާވެފައި ކަމަށާއި ،އޭނާ ނިޔާވިއިރު ވާރިސުންގެ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގައި
ޞރު އާއި
ތިބީ މަރްޙޫމާގެ ( 3ތިނެއް) ފިރިހެން ދަރިން ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ޕްރިޓީފްލާވަރ ،އާދަމް ނަ ީ
ޝދު އާއި ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ޑައިމަންޑްވިލާ ،އަޙްމަދު މުޢާޛް އާއި
ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ޔެލޯހައުސް ،މުޙައްމަދު ރަ ީ
ޤދިރު އާދަމް އާއި ( 3ތިނެއް) އަންހެން ދަރިން
މަރްޙޫމާގެ ފިރި ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ޑައިމަންޑްވިލާ ،ޢަބްދުލް ާ
ޤދިރު
ޞބާ ،ފާޠިމަތު ޢަބްދުލް ާ
ޤދިރު އާއި ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ރީޙުއް ަ
ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ޑައިމަންޑްވިލާ ،ލަޠީފާ ޢަބްދުލް ާ
ޝން ،މަރްޔަމް ނަސީމާ ކަމަށާއި ،މީގެ އިތުރުން އެހެން ވާރިސެއް ނެތް ކަމަށްބުނެ،
އާއި ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،އިމޯ ަ
ޟއްޔާގައި ވާރިސުން ސާބިތުކޮށް
ޤ ި
ދެހެކިން ހެކިބަސް އަދާކޮށްފައިވާތީ ،މިކޯޓުގެ ނަންބަރު ަ 22/E18C/2021
ޙުކުމް ކޮށްފައިވެއެވެ.
 .11ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ޑައިމަންޑްވިލާ،

ޒައިނަބު އާދަމް

ނިޔާވެފައިވާކަމަށް ވާރިސުންނާއި ހެކިން ބުނެފައިވާއިރު،

ޝންގެ ނަންބަރު " E0000285މަރު ސާބިތުކުރި ލިޔުން" އާއި
ޝނަލް ރެޖިސްޓްރޭ ަ
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭ ަ
ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު  )23-08-2021( 302-CO/E18C/2021/6ގެ ސިޓީއިން ވެސް
 13ޖަނަވަރީ  2021ގައި ޒައިނަބު އާދަމް ނިޔާވެފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.
ޤނޫނު ނަންބަރު
ޟއްޔާ ބަލަން ފެށުމުގެ ކުރިން ،އަލްމަރްޙޫމާ ޒައިނަބު އާދަމްގެ ތަރިކައިގެ މައްޗަށް ާ
ޤ ި
 .12މި ަ
ޤނޫނު" ގެ ދަށުން އެއްވެސް ދުވަސްވަރެއްގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން
" 25/75ތަރިކައާއި ބެހޭ ދަޢުވާގެ ާ
ޝކުވާއެއްކޮށް މައްސަލަ ހުށައަޅާފައިވާކަން އެނގޭކަށް ނެތެވެ.
ަ
ޤނޫނު ނަންބަރު  28/76ގައިވާފަދަ
 .13މިތަރިކަ އާއި ގުޅިގެން އަލްމަރްޙޫމާ ޒައިނަބު އާދަމް ގެ މައްޗަށް ާ
ދަރަންޏެއް އޮއްތޯ ،ބެލިއިރު އެފަދަ ދަރަންޏެއް ނެތްކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 144-F(U)/2021/1494
( )08-30-2021މެސެޖުން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.
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 8 :ގެ 7

23/E18C/2021

 .14ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ޑައިމަންޑްވިލާ ،ޒައިނަބު އާދަމް އަކީ ޢުމުރުން  65އަހަރުން މަތީގެ މީހަކަށްވާތީއާއި ވާރިސުން
އެދިފައިވަނީ މަރްޙޫމާގެ ފައިސާ ވާރިސުންގެ މެދުގައި ބެހުމަށް ކަމަށްވާތީ ،އިތުރު ފައިސާއެއް ހުރިތޯ ބެލުމަށް
މިކޯޓުގެ

ނަންބަރު

E18C-B/2021/126

()10-08-2021

މެސެޖުން

މޯލްޑިވްސް

ޝން
ޕެން ަ

ޝން އޮފީހުގައި މުއްދަތު ކަނޑައަޅާ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދެންނެވުމުން އެ އޮފީހުގެ ނަންބަރު
އެޑްމިނިސްޓްރޭ ަ
ޝން ފަންޑުގައި ހުރި
" )17-08-2021( 216-MPAO-PC/MISC/2021/261ނިޔާވުމާއި ގުޅިގެން ޕެން ަ
ޤވާ
ފައިސާގެ އަދަދު އަންގައިދޭ ލިޔުން" ގައި ބަޔާންކޮށް އަންގަވާފައިވަނީ ޒައިނަބު އާދަމް އަށް ލިބުމަށް ޙައް ު
( 5000/ފަސްހާސް ރުފިޔާ) ހުރި ކަމުގައެވެ.ޝން ފަންޑުގައި ހުރި ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ޑައިމަންޑްވިލާ ،ޒައިނަބު އާދަމް ގެ ފައިސާ މިކޯޓުގެ އެކައުންޓަށް
 .15ޕެން ަ
ޖަމާކުރުމަށް އެދި މިކޯޓުގެ ނަންބަރު  )18-08-2021( E18C-B/2021/03ކޯޓު އަމުރު ނެރުމުން މޯލްޑިވްސް
ޝން އޮފީހުގެ ނަންބަރު )13-09-2021( 216-MPAO-PC/MISC/2021/296
ޝން އެޑްމިނިސްޓްރޭ ަ
ޕެން ަ
ޝން ފަންޑުގައި ހުރި ފައިސާ ކޯޓަށް ޖަމާކޮށްދެވުނުކަމުގެ ލިޔުން" ގައި މިކޯޓުގެ
"ނިޔައުވުމާއި ގުޅިގެން ޕެން ަ
އެކައުންޓަށް

5000/-

(ފަސްހާސް

ރުފިޔާ)

ޖަމާކޮށް

2021-09-09

ގައި

ޕްރޮސެސް

ކުރިކަމަށް

އަންގަވާފައިވެއެވެ.
ޞރު ގެ އަތުގައި ހުރިކަމަށް ބުނާ
 .16ހ .ވާރިސުންގެ މެދުގައި ބަހައި ދިނުމަށް ހުރި ފައިސާގެ ގޮތުގައި އާދަމް ނަ ީ
( 51,770/ފަންސާސް އެއްހާސް ހަތްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ރުފިޔާ) އިން ބޭނުންނޫން ކަމަށާއި ،ބޭނުންވާ ވާރިސުންނަށްޤދިރު
ޝދު އާއި ފާޠިމަތު ޢަބްދުލް ާ
ޤދިރު އާދަމް އާއި މުޙައްމަދު ރަ ީ
ދޫކޮށްލީކަމަށް ވާރިސުންގެ ތެރެއިން ޢަބްދުލް ާ
ޤދިރު
ޞރާއި އަޙްމަދު މުޢާޛް އާއި ލަޠީފާ ޢަބްދުލް ާ
ބުނެފައިވެއެވެ .އެހެންވެ މި ފައިސާއިން ލިބެންޖެހެނީ އާދަމް ނަ ި
އާއި މަރްޔަމް ނަސީމާ އަށެވެ .ބެހުމުން ޖެހިފައިވަނީ މީހަކަށް ( 12,942/50ބާރަހާސް ނުވަސަތޭކަ ސާޅީސް
ދެރުފިޔާ ފަންސާސް ލާރި) އެވެ.
ޝންފަންޑްގައި ހުރި ( 5000/-ފަސްހާސް ރުފިޔާ) އިން
ށ .ވާރިސުންގެ މެދުގައި ބަހައި ދޭންޖެހޭ ޕެން ަ
ޤދިރު އާދަމް އާއި
ބޭނުންނޫން ކަމަށާއި ،ބޭނުންވާ ވާރިސުންނަށް ދޫކޮށްލީކަމަށް ވާރިސުންގެ ތެރެއިން ޢަބްދުލް ާ
ޞރު އާއި އަޙްމަދު މުޢާޛް ބުނެފައިވެއެވެ .އެހެންވެ
ޤދިރު އާއި އާދަމް ނަ ީ
ޝދު އާއި ފާޠިމަތު ޢަބްދުލް ާ
މުޙައްމަދު ރަ ީ
ޤދިރު އާއި މަރްޔަމް ނަސީމާ އަށެވެ .ބެހުމުން ޖެހިފައިވަނީ މީހަކަށް
މި ފައިސާއިން ލިބެން ޖެހެނީ ލަޠީފާ ޢަބްދުލް ާ
( 2500/ދެހާސް ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ) އެވެ.ޝނުން ފައިސާ ޙަވާލުކުރުމުގެ އިތުރުން ބަޔާން ކުރެވުނު ފައިސާ ލިބިފައިވާކަމަށް
 .17މިކޯޓުގެ ފައިސާއާއި ބެހޭ ސެކް ަ
ޟރު ކުރެވިފައިވެއެވެ.
މި މައްސަލާގެ ވާރިސުން ދީފައިވާ ބަޔާން މަޙް ަ

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 8 :ގެ 8

23/E18C/2021

ޙުކުމް:
ދެންފަހެ،

އިސްވެދިޔަ

ބަޔާންތަކަށާއި،

ފާހަގަކުރެވުނު

ނުކުތާތަކުގެ

މައްޗަށް

ބެލުމުން،

ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ޑައިމަންޑްވިލާ ،ޒައިނަބު އާދަމް (ދރކ ނަންބަރު  13 )A105763ޖަނަވަރީ  2021ގައި
ނިޔާވެފައިވާކަމާއި ،ޒައިނަބު އާދަމް ނިޔާވިއިރު ދުނިޔޭގައި ތިބި ވާރިސުންނަކީ ޒައިނަބު އާދަމް ގެ ( 3ތިނެއް)
ޝދު (އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު  )A315929އާއި
ފިރިހެންދަރިން ،ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ޔެލޯހައުސް ،މުޙައްމަދު ރަ ީ
ޞރު (އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު  )A313384އާއި ޑައިމަންޑްވިލާ ،އަޙްމަދު
ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ޕްރިޓީފްލާވަރ ،އާދަމް ނަ ީ
މުޢާޛް (އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު  )A313396އާއި ( 3ތިނެއް) އަންހެން ދަރިން ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ޑައިމަންޑްވިލާ،
ޤދިރު
ޞބާ ،ފާޠިމަތު ޢަބްދުލް ާ
ޤދިރް (އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު  )A313373އާއި ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ރީޙުއް ަ
ލަޠީފާ ޢަބްދުލް ާ
ޝން ،މަރްޔަމް ނަސީމާ (އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު
(އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު  )A313376އާއި ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،އިމޯ ަ
ޤދިރް އާދަމް (އައި.ޑީ ކާޑު
 )A313393އާއި ޒައިނަބު އާދަމް ގެ ފިރިމީހާ ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ޑައިމަންޑްވިލާ ،ޢަބްދުލް ާ
ޟއްޔާގައި ވާރިސުންނަށް ބަހައި ދިނުމަށް
ޤ ި
ނަންބަރު  )A157309ކަމާއި ،މަރްޙޫމާގެ ތަރިކައިގެ ގޮތުގައި މި ަ
އެދިފައިވާ ފައިސާގެ ޖުމްލަ އަދަދަކީ ( 56,770/-ފަންސާސް ހަހާސް ހަތްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ރުފިޔާ) ކަން ،މިކޯޓުގެ
ޝރީއަތަށް ފާހަގަ
ަ
ޟއްޔާ އާއި ހުށައެޅިފައިވާ ލިޔުންތަކާއި ވާރިސުންގެ ބަހުން
ޤ ި
ނަންބަރު ަ 22/E18C/2021
ކުރެވުނު ހިނދު ،އަލްމަރްޙޫމާ ޒައިނަބު އާދަމް ގެ ތަރިކައިގެ މި މިންވަރު ،ބަޔާންކުރެވުނު ( 07ހަތެއް) ވާރިސުންގެ
ޞރު އާއި
ތެރެއިން ،މުދަލުން ބޭނުންކަމަށް ބުނެފައިވާ ،އާދަމް ނަ ީ

ޤދިރް އާއި
އަޙްމަދު މުޢާޛް އާއި ލަޠީފާ ޢަބްދުލް ާ

މަރްޔަމް ނަސީމާ އަށް މިލްކުވެގެންވާކަމަށް ކަނޑައަޅާ ،ވާރިސުންގެ ރުހުމާއިއެކު ( 56,770/-ފަންސާސް ހަހާސް
ހަތްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ރުފިޔާ) ގެ ތެރެއިން ( 51,770/-ފަންސާސް އެއްހާސް ހްތްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ރުފިޔާ)  4ބަޔަށް
ބައިކޮށް ކޮންމެ މީހަކަށް ( 12,942/50ބާރަހާސް ނުވަސަތޭކަ ސާޅިސް ދެ ރުފިޔާ ފަންސާސް ލާރި) އާއި
ޤދިރު އާއި މަރްޔަމް ނަސީމާ
ޝންފަންޑްގައި ހުރި ( 5000/-ފަސްހާސް ރުފިޔާ) ދެބަޔަށް ބައިކޮށް ލަޠީފާ ޢަބްދުލް ާ
ޕެން ަ
ޞލުން އެ ވާރިސުންނަށް
އަށް ކޮންމެ މީހަކަށް ( 2500/-ދެހާސް ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ) މިކޯޓުގެ ފައިސާ ޙަވާލުކުރާ އު ޫ
ޙަވާލުކޮށް ،މިބައިތައް ވާރިސުންނަށް ޖައްސާ ،މި މިންވަރު ވާރިސުންނަށް ލިބިދީ ،މަރްޙޫމާގެ ތަރިކާގައި އިތުރު
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