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c
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކުޑަރިކިލު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
ބ.ކުޑަރިކިލު  /ދިވެހިރާއްޖެ

ޝަރީޢަތްނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް
ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތް :ތަރިކަ

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު08/F1C/2020 :

ބރު  01/2020ތަރިކައިގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުން
މައްސަލަ  /ދަޢުވާއައިގޮތުގެ ބަޔާން :ނަން ަ
މައްސަލަ  /ދަޢުވާނިމުނު ތާރީޚް15-07-2021 :

މައްސަލަ/ދަޢުވާހުށަހެޅުނު ތާރީޚް10-11-2020 :

މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތް:
ނަން)އާންމުކޮށް ކިޔާނަމާއެކު(:
ޢަބްދުﷲ ޔާސިރު )ޔާސިރު(

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް :ދ.ރކާޑްނަންބަރު :ޢުމުރު:

ސޯސަންވިލާ/ބ.ކުޑަރިކިލު ސޯސަންވިލާ/ބ.ކުޑަރިކިލު

A066427

 46އަހަރު

ބައްޕަ:
މުޙައްމަދު ޢަލީމަނިކު

މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް:
ނަން)އާންމުކޮށް ކިޔާނަމާއެކު(:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް :ދ.ރކާޑްނަންބަރު:

ޢުމުރު:

ބައްޕަ:

އިބްރާހީމް ސަމީރު )ސަމީރު(

އިމޯޝަން/ބ.ކުޑަރިކިލު ސޯސަންވިލާ/ބ.ކުޑަރިކިލު

A035325

 55އަހަރު

މުޙައްމަދު ޢަލީމަނިކު

މަރްޔަމް ސަމީރާ )ސަމީރާ(

ސޯސަންވިލާ/ބ.ކުޑަރިކިލު ސޯސަންވިލާ/ބ.ކުޑަރިކިލު

A110837

 53އަހަރު

މުޙައްމަދު ޢަލީމަނިކު

A001986

 51އަހަރު

މުޙައްމަދު ޢަލީމަނިކު

A024628

 49އަހަރު

މުޙައްމަދު ޢަލީމަނިކު

A110838

 40އަހަރު

މުޙައްމަދު ޢަލީމަނިކު

ހ.އެއްގަމުގެ  /މާލެ

ޢަލީ ޢާމިރު )ޢަލީ ޢާމިރު(

މާލެ ދަފްތަރު 1684

އަޙްމަދު ސާމިރު )ސާމިރު(

ސޯސަންވިލާ/ބ.ކުޑަރިކިލު ހ.ފިނިފެންމާގެ  /މާލެ

ޙައްވާ ޒާހިރާ )ޙައްވާ ޒާހިރާ( ސޯސަންވިލާ/ބ.ކުޑަރިކިލު ހ.ފަލަގަނޑިގެ  /މާލެ

މުޙައްމަދު ޢަލީމަނިކު )މުޙައްމަދުމަނިކު( ސޯސަންވިލާ/ބ.ކުޑަރިކިލު ހ.ފަލަގަނޑިގެ  /މާލެ  79 A051391އަހަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު

މައްސަލާގެ ޚުލާޞާ:
މިއީ ،ބ.ކުޑަރިކިލު "ސޯސަންގެ" ޒުހުރާ ޢަލީމަނިކުގެ ތަރިކަގެ މައްސަލަ ،ވާރިޘުންގެ މެދުގައި ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް
ބލި މައްސަލައެކެވެ.
ބދުﷲ ޔާސިރު މިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ެ
އެދި އެމަރުޙޫމާގެ ފިރިހެންދަރި ،ބ.ކުޑަރިކިލު "ސޯސަންވިލާ" ޢަ ް

ފާހަގަކުރެވުނު ނުޤުޠާތައް:
ބރު  ،A051375އުފަން
 .1ފުރަތަމަ ކަމަކީ ،ބ.ކުޑަރިކިލު "ސޯސަންގެ'' އަލްމަރުޙޫމާ ޒުހުރާ ޢަލީމަނިކު )އައިޑީ ކާޑް ނަން ަ
ތާރީޚް ،16/02/1944 :ޢުމުރު 68 :އަހަރު( ގެ ތަރިކަ ،ވާރިޘުންގެ މެދުގައި ހަމަޖެއްސުމަށް އެދި މިކޯޓަށް މައްސަލަ
ބރުއަރީ  2013ގައި ކަމާއި އެމަރުޙޫމާގެ
ހުށަހަޅާފައި އޮތުމާއި ،އަލްމަރުޙޫމާ ޒުހުރާ ޢަލީމަނިކު ނިޔައުވެފައިވަނީ  15ފެ ް
ބރާހީމް ސަމީރުއާއި ،ދަފްތަރު
ބ  04ފިރިހެން ދަރީން ،ބ.ކުޑަރިކިލު  /އިމޯޝަން ،އި ް
ވާރިސުންގެ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގައިތި ީ
ބރު  / 1684މާލެ ،ޢަލީ ޢާމިރުއާއި ،ބ.ކުޑަރިކިލު  /ސޯސަންވިލާ އަޙްމަދު ސާމިރުއާއި ،ބ.ކުޑަރިކިލު /
ނަން ަ
ބދުﷲ ޔާސިރުއާއި 02 ،އަންހެންދަރީން ،ބ.ކުޑަރިކިލު  /ސޯސަންވިލާ ،މަރްޔަމް ސަމީރާއާއި،
ސޯސަންވިލާ ،ޢަ ް
ބ.ކުޑަރިކިލު  /ސޯސަންވިލާ ،ޙައްވާ ޒާހިރާ އާއި އަދި ފިރި ،ބ.ކުޑަރިކިލު  /ސޯސަންވިލާ ،މުޙައްމަދު ޢަލީމަނިކުއާއެކު
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކުޑަރިކިލު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް | ނިރޮޅުމަގު | ބ.ކުޑަރިކިލު |  | 06010ދިވެހިރާއް ެ
ޖ
B.Kudarikilu Magistrate Court | Nirolhu Magu | B.Kudarikilu | 06010 | Rep. of Maldives
Tel: 6600237 | Email: b.kudarikilu@judiciary.gov.mv
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ޖުމުލަ  07ވާރިސުންކަމާއި ،މިނޫން އެހެން އިތުރު ވާރިޘަކު ނެތުމާއި ،ތަރިކަ މުދަލުގެ ގޮތުގައި ވާރިޘުންގެ މެދުގައި
ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ހުށައަޅާފައިވަނީ އެމަރުޙޫމާގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ،ބ.އަތޮޅު އޮފީހުގެ ރަޖިސްޓްރީ
ބރު 25) F1/95/2 :ސެޕްޓެމްބަރ  (1995ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ހައްދާފައިވާ،
ބ ނަން ަ
ބރު ،78 :ތަރުތީ ު
ނަން ަ
ބމުގައިހުރި އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ،ވަޅު ،ފާޚާނާ ،އިންފާރު
ބންޑާރަ ގޯތީގެ ި
ބ.ކުޑަރިކިލު " /ސޯސަންގެ" މިނަން ކިޔާ ަ
ބމާއި ،އަސާސީ ޕެންޝަން ފައިސާގެ ގޮތުގައި މޯލްޑިވްސް
ރުއްގަސްފަދަ ނުއުފުލޭ މުދަލާއި އެމުދާ ގުޅިފައިވާ އެގޯތީގެ ި
ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުގައި ހުރި 2300/-ރ )ދެހާސް ތިންސަތޭކަ( ރުފިޔާކަމަށާއި ،ދަރަނި ވަޞިއްޔަތާއި
ބހުންނާއި ހުށަހެޅި،
ބހުންނާއި ،ހެކިންގެ ަ
ރަހުނު އީޖާރު ފަދައެއްވެސްކަމެއް ހިނގާފައިނެތުމާއި މިކަންކަން ވާރިސުންގެ ަ
ބލުމުން އެނގެން
ބހޭ ދަޢުވާގެ( ޤާނޫނަށް ެ
ބރު) 25/75 :ތަރިކާއި ެ
ހޯދިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި އަދި ޤާނޫނުނަން ަ
އޮންނަކަމެވެ.
ބމުން ވާރިޘުންކުރެ 03
ބންޑާރަ ގޯތީގެ ި
 .2ދެވަނަ ކަމަކީ ،މިތަރިކައި ހިމެނޭ ބ.ކުޑަރިކިލު "ސޯސަންގެ" އެވެ ކިޔާ ަ
ބރާހީމް
ބދުﷲ ޔާސިރުއަށާއި ،ބ.ކުޑަރިކިލު  /އިމޯޝަން އި ް
ފިރިހެންދަރިންކަމަށްވާ ،ބ.ކުޑަރިކިލު  /ސޯސަންވިލާ ،ޢަ ް
ބރު ،1684 :ޢަލީ ޢާމިރުއަށާއި 02 ،އަންހެން ދަރީން ކަމަށްވާ ،ބ.ކުޑަރިކިލު /
ސަމީރުއަށާއި ،މާލެ ދަފްތަރު ނަން ަ
ސޯސަންވިލާ ،ޙައްވާ ޒާހިރާއަށާއި ،ބ.ކުޑަރިކިލު  /ސޯސަންވިލާ ،މަރްޔަމް ސަމީރާއަށާއި މި ) 05ފަހެއް( ވާރިޘުންނަށް
ބނެފައިވާކަމާއި ،ފިރހެން ދަރި ،ބ.ކުޑަރިކިލު ،ސޯސަންވިލާ ،އަހްމަދު ސާމިރުއާއި،
ބނުންކަން ު
ބއި އޭގެޒާތުން ޭ
ބ ަ
ލި ޭ
ބއި ދޫކޮށްލާފައި ވާކަމަށާއި ،ތަރިކައިގެ އެއްވެސް
ބ ަ
ފިރި ،ބ.ކުޑަރިކިލު  /ސޯސަންވިލާ ،މުޙައްމަދު ޢަލީމަނިކުއަށް ލި ޭ
ބނެފައިވާކަމާއި ،މަރުޙޫމާގެ
ބނުން ނުވާކަމަށް ވާރިޘުން ޝަރީޢަތުގައި ު
އެއްޗެއް އަގުމަގުކޮށް އުނިއިތުރު ހަމަޖައްސަން ޭ
އަސާސީ ޕެންޝަން ފައިސާގެ ގޮތުގައި މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުގައި ހުރި 2300/-ރ )ދެހާސް
ބރު / 1684 :މާލެ ،ޢަލީ ޢާމިރުއާއި ،ބ.ކުޑަރިކިލު  /ސޯސަންވިލާ އަޙްމަދު
ތިންސަތޭކަ( ރުފިޔާއިން ،ދަފްތަރު ނަން ަ
ބދުﷲ ޔާސިޔުއާއި ،އަދި ފިރި ،ބ.ކުޑަރިކިލު  /ސޯސަންވިލާ ،މުޙައްމަދު
ސާމިރުއާއި ،ބ.ކުޑަރިކިލު  /ސޯސަންވިލާ ،ޢަ ް
ބ ވާރިޘުންނަށް ހަމަހަމަކޮށް ދޫކޮށްލާފައިވާކަމާއި ،އަދި ބ.ކުޑަރިކިލު  /ސޯސަންވިލާ،
ބއި ދެންތި ި
ބ ަ
ޢަލީމަނިކުއަށް ލި ޭ
ބއި ،އުޚުތު ،ބ.ކުޑަރިކިލު  /ސޯސަންވިލާ ،މަރްޔަމް ސަމީރާއަށް ހަދިޔާކޮށް ދޫކޮށްލާފައިވާކަން
ބ ަ
ޙައްވާ ޒާހިރާއަށް ލި ޭ
ބ
އެނގެން އޮންނަކަމެވެ .އެހެންކަމުން އެ 2300/-ރ )ދެހާސް ތިންސަތޭކަ( ރުފިޔާއިން ފިރިމީހާއަށްލި ޭ
ބކީ
) 575.00ފައްސަތޭކަ ހަތްދިހަފަސް( ރުފިޔާ ކަނޑާ ާ

3
4

1
4

އަށްވާ

ބ ) 1725.00ސަތާރަސަތޭކަ ފަންސަވީސް( ރުފިޔާ
އަށްލި ޭ

ބހުމުން ހަތަރު ފިރިހެން ދަރިންކުރެ ކޮން ފިރިހެން ދަރިޔަކަށް
ބ  6ވާރިޘުންގެ މެދުގައި ޝަރްޢީ އުޞޫލުން ެ
ދެންތި ި
ޖެހެނީ

3
4

ގެ

2

10

ދަރިޔަކަށް ޖެހެނީ

އަށްވާ ) 345.00ތިންސަތޭކަ ސާޅީސްފަސް ރުފިޔާ( ކަމަށާ ،ދެ އަންހެން ދަރިންކުރެ ކޮން އަންހެން
3
4

ގެ

1

10

އަށްވާ ) 172.50ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ދެރުފިޔާ ފަންސާސް ލާރި( ކަމަށާއި ،ފިރި މުޙައްމަދު

ބދުﷲ ޔާސިރު އަށާއި ޢަލީ ޢަމިރު އަށާއި އަޙްމަދު ސާމިރު އަށާއި
ޢަލީމަނިކުއަށާއި ފިރިހެން ތިންދަރިން ކަމަށްވާ ،ޢަ ް
ބރާހީމް ސަމީރުއާއި ،މަރްޔަމް ސަމީރާއާއި އަދި ޙައްވާ ޒާހިރާއާއި
ބ އި ް
ބއި އެއްކޮށް ދެންތި ި
މިހަތަރުމީހުންގެ ަ
ބ
ބހުމުން އެހަތަރުވާރިޘުން ހަދިޔާކޮށް ދޫކޮށްލި ފައިސާއިން އެއިން ކޮންމެ ވާރިޘަކަށް ލި ޭ
މިތިންމީހުންނަށް ހަމަހަމައަށް ެ
ބނީ
ބރާހީމް ސަމީރުއަށް ލި ެ
) 537.67ފައްސަތޭކަ ތިރީސް ހަތްރުފިޔާ ފަސްދޮޅަސް ހަލާރި( އާއިއެކު ފިރިހެންދަރި އި ް
ބޔާއެކު އަންހެންދަރި
) 881.66އަށްސާސް އައްޑިހައެއް ރުފިޔާ ފަސްދޮޅަސް ހަލާރި( ކަމާއި ،ޙައްވާ ޒާހިރާ ހަދިޔާކުރި ަ
ބނީ ) 1418.34ސާދަސަތޭކަ އަށާރަ ރުފިޔާ ތިރީސް ހަތަރު ލާރި( ކަމާއި މިކަންކަން އެނގެން
މަރްޔަމް ސަމީރާއަށް ލި ެ
އޮތުމެވެ.
 .3ތިންވަނަ ކަމަކީ ،އަލްމަރުޙޫމާ ޒުހުރާ ޢަލީމަނިކުގެ ތަރިކައިގެ ނުއުފުލޭމުދާ ގުޅިފައިހުރި ބ.ކުޑަރިކިލު "ސޯސަންގެ"
ބލާއިރު އުތުރުން ރޯޒްމީޑްގެއާއި ،ދެކުނުން މަދަރުސާމަގާއި މިދެއިމުންކުރެ
ބޑާރަ ގޯތީގެ އިންތަކުގެ މިންތަކަށް ާ
މިނަންކިޔާ ަ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކުޑަރިކިލު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް | ނިރޮޅުމަގު | ބ.ކުޑަރިކިލު |  | 06010ދިވެހިރާއް ެ
ޖ
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ކޮންމެ އިމެއްގައި  50ފޫޓް ،އަދި އިރުން ފިނިހިޔާގެއާއި ،ހުޅަނގުން އުނިމާގޯޅިއާ މިދެއިމުންކުރެ ކޮންމެ އިމެއްގައި 65
ފޫޓް  10އިންޗި އެކުޖުމްލަ  3291އަކަފޫޓް ހުންނަކަމަށާއި ،ވާރިޘުންކުރެ ފިރި ،ބ.ކުޑަރިކިލު  /ސޯސަންވިލާ ،މުޙައްމަދު
ބ ތިން ފިރިހެންދަރިންކަމަށްވާ
ޢަލީމަނިކުއާއި ،ފިރިހެންދަރި ބ.ކުޑަރިކިލު  /ސޯސަންވިލާ ،އަޙްމަދު ސާމިރު ފިޔަވައި ދެންތި ި
ބރާހީމް ސަމީރުއާއި ،ދަފްތަރު
ބދުﷲ ޔާސިރުއާއި ،ބ.ކުޑަރިކިލު  /އިމޯޝަން ،އި ް
ބ.ކުޑަރިކިލު  /ސޯސަންވިލާ ،ޢަ ް
ބރު / 1684 :މާލެ ޢަލީ ޢާމިރުއާއި އަދި ދެއަންހެންދަރިން ކަމަށްވާ ބ.ކުޑަރިކިލު  /ސޯސަންވިލާ ،މަރްޔަމް
ނަން ަ
ބނެފައިވާ ކަމަށާއި ،ބ.ކުޑަރިކިލު
ބނުން ކަމަށް ު
ބމުން ޭ
ސަމީރާއާއި ،ބ.ކުޑަރިކިލު  /ސޯސަންވިލާ ،ޙައްވާ ޒާހިރާ އެގޯތީގެ ި
ބ މިންވަރު ވަކިކުރުމާއިމެދު އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކާފައި ނުވާކަމާއި
ބއިކޮށް ކޮންމެ ވާރިޘަކަށް ލި ޭ
ބން ަ
ސޯސަންގޭ ގޯތީގެ ި
މިކަންކަން އެނގެން އޮތުމެވެ.
ބރާހީމް ސަމީރު
ބސްމަގެވެ .ފިރިހެންދަރި އި ް
ބރާހީމް ސަމީރުގެ ޙާލަތާއި ަ
 .4ހަތަރުވަނަކަމަކީ ،ވާރިޘުން ކުރެ ފިރިހެންދަރި އި ް
ބނުން ނޫން ކަމަށެވެ .އެކަމަކު ވީޑިއޯކޮންފަރެސް
ބމުން ޭ
ބނެފައިވަނީ މިތަރިކައިގެ މުދަލުންނާއި ގޯތީގެ ި
ޝަރީޢަތުގައި ު
ބރާހީމް
ބރަނުވެ ފިރިހެންދަރި އި ް
ބއްވި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި އޭނާ ދެއްކި ވާހަކަތަކުގެ މައްޗަށް ހަމައެކަނި ު
މެދުވެރިކޮށް ޭ
ބލާއިރު
ސަމީރުއާއި މެދު އެމަޖިލީހުގައި ވާހަކަދެއްކި އެހެންވާރިޘުންނާއި ،ފިރިހެންދަރި ،ޢަލީ ޢާމިރުގެ ވާހަކަތަކަށް ަ
ބލިމަޑުކަމެއްގައި އެހެންމީހެއްގެ އެހީތެރިކަމާނުލައި އަމިއްލައަށް އުޅެން
ބރާހީމު ސަމީރަކީ ގިނަދުވަސްތަކެއްގެ ަ
އި ް
ބއްދީގެ ގޮތުންވެސް އެހާ ފުރިހަމަ މީހެއްނޫން
ބސްފަރުވާ ކުރަންޖެހޭ މީހެއްކަމަށާއި އަދި އޭނާއަކީ ު
ބދުހެން ޭ
ދަތިވެފައިވާ ،އަ ަ
ބންވާ އެއްޗަކުން މަޙްރޫމު ކުރުމަކީ ޝަރްޢީ
ކަމަށެވެ .އެހެންކަމުން އެފަދަމީހަކަށް ޙައްޤުވެ ތަރިކަ މުދަލުގެ ތެރެއިން ލި ެ
ހަމަތަތަކާ ތަޢާރަޟްވާ ކަމެއްކަން އެނގެން އޮތުމެވެ.
ބމުގެ
 .5ފަސްވަނަކަމަކީ ،ވާރިޘުންގެމެދުގައި ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ހުށައަޅާފައިވާ މިތަރިކައިގެ ނުއުފުލޭމުދާ ގުޅިފައިހުރި ި
ކުރެހުމެވެ.
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Tel: 6600237 | Email: b.kudarikilu@judiciary.gov.mv

ޞަފްޙާ  4ގެ 4
ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު 08/F1C/2020

ޙުކުމް:
ދެންފަހެ ،މިޤަޟިއްޔާގެ ލިޔުންތަކުން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ އިސްވެދިޔަ ނުކުތާތަކުގައި ހުރި ކަންތައްތައް އެގޮތުގެމަތިން
ހުރުމާއިއެކު ،ބ.ކުޑަރިކިލު "ސޯސަންގެ" އަލްމަރުޙޫމާ ޒުހުރާ ޢަލީމަނިކުގެ ނަމުގައި ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ހައްދާފައިއޮތް
ބންޑާރަ
ބރު 25) F1/95/2 :ސެޕްޓެމްބަރ  (1995ބ.ކުޑަރިކިލު "ސޯސަންގެ" މިނަންކިޔާ ަ
ބ ނަން ަ
ބރު ،78 :ތަރުތީ ު
ނަން ަ
ބނުންވެ އެދިފައިވާ ވާރިޘުންކުރެ  03ފިރިހެންދަރިންކަމަށްވާ ،ބ.ކުޑަރިކިލު /
ބމަށް ޭ
ބމުންނާއި ނުއުފުލޭ މުދަލުން ލި ު
ގޯތީގެ ި
ބރު ،1684 :ޢަލީ
ބރާހީމް ސަމީރުއާއި ،މާލެ ދަފްތަރު ނަން ަ
ބދުﷲ ޔާސިރުއާއި ،ބ.ކުޑަރިކިލު  /އިމޯޝަން އި ް
ސޯސަންވިލާ ،ޢަ ް
ޢާމިރުއާއި 02 ،އަންހެން ދަރީން ކަމަށްވާ ،ބ.ކުޑަރިކިލު  /ސޯސަންވިލާ ،ޙައްވާ ޒާހިރާއާއި ،ބ.ކުޑަރިކިލު  /ސޯސަންވިލާ ،މަރްޔަމް
ބއިކުރުމާއި
ބނުންނުވާތީއާއި ،ގޯތި ަ
ސަމީރާއާއި މި ) 05ފަހެއް( ވާރިޘުންކުރެ އެކަކުވެސް އަގުމަގުކޮށް އުނިއިތުރު ހަމަޖައްސަން ޭ
ބމުގެ  3291އަކަފޫޓްގެ
ބންޑާރަ ގޯތީގެ ި
މެދު އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކާފައިނުވާތީ ،ބ.ކުޑަރިކިލު "ސޯސަންގެ" މިނަންކިޔާ ަ
އިމުތެރޭގައި ހުރި އަލްމަރްޙޫމާ ޒުހުރާޢަލީމަނިކުގެ ތަރިކައިގެ އެންމެހާ ނުއުފުލޭ މުދަލަކީ އެތަރިކައިން ލިޔެވިދިޔަ ފަސްވާރިޘުންނަށް
ބމެއްކަމަށާއި،
ބންޑާރަ ި
ބފައިވާ ަ
ބގެން އެފަރާތްތަކަށް ލި ި
ބމަކީ ދެންނެވިދިޔަ މުދާލި ި
މިލްކުވެފައިވާ ތަންތަނާއި ތަކެތި ކަމަށާއި ،އެ ި
ބފައިވާ 881.66ރ )އަށްސަތޭކަ އައްޑިހަ އެކެއް
ބރާހީމް ސަމީރުއަށް ލި ި
މިތަރިކައިގައި ހުރި ޕެންޝަން ފައިސާއިން ފިރިހެންދަރި އި ް
ބފައިވާ 1418.34ރ )ސާދަސަތޭކަ އަށާރަ ރުފިޔާ ތިރީސް
ރުފިޔާ ފަސްދޮޅަސް ހަލާރި( އާއި ،އަންހެންދަރި މަރްޔަމް ސަމީރާއަށް ލި ި
ބފައިވާ ފައިސާކަމަށް ކަނޑައަޅާ އެގޮތުގެމަތިން ޙުކުމް ކޮށްފީމެވެ.
ހަތަރު ލާރި( އަކީ މިތަރިކައިން އެދެވާރިޘުންނަށް ލި ި

ބލާ ޙުކުމް ކުރީ
މިޤަޟިއްޔާ ަ

ޢާމިރު ޙަސަން
ބ.ކެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްގެ ކޯޓް އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
)ބ.ކުޑަރިކިލު މެޖިސްޓްރޭޓްކޯޓްގެ ދާއިރާއާއި ޙަވާލުވެހުރި(
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