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c
ރިޕޯޓް ނަންބަރުF1C/2021/02 :

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކުޑަރިކިލު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
ބ.ކުޑަރިކިލު  /ދިވެހިރާއްޖެ

ޝަރީޢަތްނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް
ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު02/F1C/2021 :

ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތް :ފައިސާ އަދި ތަކެތި ހޯދުން

ބރު  2021/01މަދަނީއެހެނިހެން މައްސަލަތަކުގައި ،މައްސަލަ  /ދަޢުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމުން
މައްސަލަ  /ދަޢުވާއައިގޮތުގެ ބަޔާން :ނަން ަ
މައްސަލަ/ދަޢުވާހުށަހެޅުނު ތާރީޚް08-06-2021 :

މައްސަލަ  /ދަޢުވާނިމުނު ތާރީޚް17-06-2021 :

މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތް:
ނަން)އާންމުކޮށް ކިޔާނަމާއެކު(:
ޢަލީ ނާޞިރު )ޢަލީ ނާޞިރު(

ދާއިމީ އެޑްރެސް:
އިރުމަތީގެ/ބ.ކުޑަރިކިލު

މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް:
އައްސޭރި/ބ.ކުޑަރިކިލު

ދ.ރކާޑްނަންބަރު :ޢުމުރު:
A011796

 49އަހަރު

ބައްޕަ:
އަބޫބަކުރު އަޙްމަދު

މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް:
ނަން)އާންމުކޮށް ކިޔާނަމާއެކު(:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ޚތިމް(
އަޙްމަދު ޚާތިމް ) ާ

މާރަނަ/ބ.ކަމަދޫ

މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް:
މދޫ
މާރަނަ/ބ.ކަ ަ

ދ.ރކާޑްނަންބަރު:
A012341

ޢުމުރު:

ބައްޕަ:

 49އަހަރު މޫސާ މުޙައްމަދު

މައްސަލާގެ ޚުލާޞާ:
މިއީ ،މި ދެމީހުންގެ މެދުގައި ހިނގައި ދިޔަ މުޢާމަލާތް ތަކަކާއި ގުޅިގެން ބ.ކަމަދޫ  /މާރަނަ ،އަޙްމަދު ޚާތިމް
ބނުންވާ ފައިސާއާއި ،މުދާލާއި ،ތަކެތި ،ހޯދުމަށް އެދި ބ.ކުޑަރިކިލު  /އިރުމަތީގެ،
ބރު (A01234 :ގެއަތުން ހޯދަން ޭ
)އައިޑީކާޑު ނަން ަ
ބލުނު ދަޢުވާއެކެވެ.
ބރު (A011796 :މިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ެ
ޢަލީ ނާޞިރު )އައިޑީކާޑު ނަން ަ

ފާހަގަކުރެވުނު ނުޤުޠާތައް:
 .1ފުރަތަމަ ކަމަކީ 12 ،ނޮވެމްބަރ  2020ވަނަ ދުވަހު ބ.ކުޑަރިކިލު  /އިރުމަތީގެ ،ޢަލީ ނާޞިރު )(A011796
ބނެ ،ބ.ކަމަދޫ  /މާރަނަ ،އަޙްމަދު ޚާތިމް )(A01234
ބނެކަމަށް ު
ބ.ކަމަދުއަށް ދިއުމުން ކެއުމާއި ،ހުރުމުގެ ޚަރަދު ލި ޭ
ގެ ފަރާތުން އެދުމުން ،އެރަށަށް ގޮސް ހުރި ހުރުމުގައި ،ބ.ކަމަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއިން އިޢުލާންކުރި ލޯކަލް ޕިކްނިކް
ބޗެއް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ،ބ.ކަމަދޫގައި ސްޓޭޖެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތާއި އަދި ހިނަވާގެއެއް އެޅުމުގެ
ީ
ބމުން،
ބންކް އެކައުންޓަށް ލި ު
މަސައްކަތްކޮށް ނިންމައި މިދެންނެވި ހުރިހާ މަސައްކަތެއްގެ ފައިސާ ޢަލީ ނާޞިރުގެ ެ
ދެމީހުންގެ މެދުގައި މައްސަލަ ޖެހި ،ޢަލީ ނާޞިރުގެ އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ،އަޙްމަދު ޚާތިމްގެ ގޭގައި ހަދާފައިވާ ވޯރކްޝޮޕާއި
ބގީގެ
ބގީ އަތުލައި މިދެންނެވި ވޯރކްޝޮޕާއި ،ރަށު ަ
އެތަނުގައިވާ އެންމެހައި މުދަލާއި ،އަދި ޢަލީ ނާޞިރު ގަނެފައިވާ ރަށު ަ
ބނުންތަކަށް ޢަލީ ނާޞިރުގެ
ބދަލުކޮށް ،އެތަކެތި ގަދަކަމުން އަތުލާފައިވާތީއާއި ،އަދި އަޙްމަދު ޚާތިމްގެ އެކިއެކި ޭ
ތަޅު ަ
އަތުންނަގާފައިވާ ފައިސާ ދީފައިނުވާތީ ،މިދެންނެވި ފައިސާއާއި މުދާލާއި ތަކެތި އަޙްމަދު ޚާތިމްގެ އަތުން ހޯދުމަށް އެދި
ޢަލީ ނާޞިރު ދަޢުވާކޮށްފައި އޮތުމެވެ.
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ބޠިލުކޮށްދިނުމަށް
ބނުންނުވާތީ ،މިމައްސަލައިގެ ދަޢުވާ ފޯމް ާ
 .2ދެވަނަ ކަމަކީ ،މިމައްސަލަ މިވަގުތު ކުރިއަށް ގެންދަން ޭ
އެދި 10 ،ޖޫން  2021ގައި ސިޓީއަކުން ޢަލީ ނާޞިރު މިކޯޓްގައި އެދިފައި އޮތުމެވެ.

ނިންމިގޮތް:
ބލައިގަތުމުގެ މަރުޙަލާ ނިމުނުތަނާ ،މިދަޢްވާއާއިގެން ،މިވަގުތު ކުރިއަށް
ބ ކޯޓަށް ަ
ދެންފަހެ ،މިޤަޟިއްޔާ ،ލިޔުންތައްލި ި
ބނެ  10ޖޫން  2021ގައި ޢަލީ ނާޞިރު ސިޓީ އަކުން މިކޯޓުގައި އެދިފައިވާތީ ،ޝަރީޢަތްކުރުމާއި
ބނުންނުވާ ކަމަށް ު
ގެންދަން ޭ
ބޠިލުކޮށްފީމެވެ.
ބރާއި ޙަވާލާދީ މިދަޢުވާ ފޯމް ާ
ބހޭ ގޮތުން ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދު ) (6ގެ  15ވަނަ މާއްދާގެ  4ވަނަ ނަން ަ
ެ

ބޠިލުކުރީ
މިޤަޟިއްޔާގެ ދަޢުވާ ފޯމް ާ

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