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•

ޤަޟިއްޔ ނަންބަރު24/E10C/2021ުުުުުު ު:

ގ ،ރ.ރަސްމދޫ
• މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރތްުުުު:ނަފީސ އިސްމޢީލް ،ސައިމ ެ
• ބަދަލުގައި ޙޟިރުވި ފަރތް  :އަޙްމަދު ނަދީމް ،އަލްފ /ރ .ރަސްމދޫ

ގލްޑްލަވްު،ސ.މަރަދފޭދ
• މައްސަލަ ރައްދުވ ފަރތްުުުު:އިސްމާޢލްުރަޝދުޯ ު،

• މައްސަލައިގެ ބވަތްުުުުުުު:ފައިސ ހޯދުން

ު

މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔރު
ޝދު
ޢަލީ ނަ ީ
އިންނަމދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްގެ ކޯޓް އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް

• ނިންމި ތރީޚްުުުު 24ނޮވެންބަރު  19 – 2021ރަބީޢުލްއޚިރު ު1443
•

ރަސްމދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްގައި މައްސަލަ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތރީޚް ު 04ނޮވެންބަރު 2021
–  29ރަބީޢުލްއައްވަލް ު 1443

•

މޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ރަސްމދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް

ފޯން6580605 ، 6580606 :
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 - 1ދަޢުވގެ ތަޢރަފް
ބރު )A007306 :އަތުން ފަހުން
މިއީ ރ.ރަސްމދޫ ،ސައިމގެ ،ނަފީސ އިސްމޢީލް (އައިޑީކޑް ނަން ަ
ބރު ނުވަތަ
ބރު 2019 )A025151 :ސެޕްޓެން ަ
ފައިސދޭގޮތަށް ސ.މަރަދޫފޭދޫ ،ގޯލްޑްލަވް ،އިސްމޢީލް ރަޝީދު (އައިޑީކޑް ނަން ަ
ބރު މަހު ގެންގޮސްފައިވ  331ބޮނޑި ފަނަށްވ 27473/-ރ (ހަތވީސްހސް ހަތަރުސަތޭކަ ހަތްދިހަ ތިނެއް) ރުފިޔ އިސްމޢީލް
އޮކްޓޫ ަ
ބލެވުނު މައްސަލައެކެވެ.
ރަޝީދު އަތުން ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން ެ
ބދަލުގައި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ހޟިރު ވެފވަނީ ރ .ރަސްމދޫ /އަލްފ ،އަޙްމަދު
މި މައްސަލގައި ނަފީސ އިސްމޢީލްގެ ަ
ނަދީމް (އައިޑީ ކޑް ނަންބަރ )A082537 :އެވެ.

 - 2ޝަރީއަތަށް ފެންނަގޮތް (ފހަގަކުރެވުނު ނުކުތތައް):
 - 1ރ.ރަސްމދޫ ،ސައިމގެ ،ނަފީސ އިސްމޢީލް އަތުން ފަހުން ފައިސދޭގޮތަށް ސ.މަރަދޫފޭދޫ ،ގޯލްޑްލަވް ،އިސްމޢީލް
ރަޝީދު ގެންގޮސްފައިވ  331ބޮނޑި ފަނަށްވ 27473/-ރ (ހަތވީސްހސް ހަތަރުސަތޭކަ ހަތްދިހަތިން) ރުފިޔ އިސްމޢީލް ރަޝީދު
ބލުމުން އެނގެން އޮވެއެވެ.
އަތުން ހޯދުމަށް ހުށަހަޅފައިވ މައްސަލައެއްކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ދަޢުވ ފޯމަށް ެ
ބއްވުމަށް ތވަލް ކުރެވިފައި ވަނިކޮން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ނަފީސ
ބރު  2021ދުވަހު ޭ
 - 2މިމައްސަލަ  24ނޮވެން ަ
ބ ސ.މަރަދޫފޭދޫ ،ގޯލްޑްލަވް އިސްމޢީލް ރަޝީދުގެ
ބރު  2021ވަނަ ދުވަހު މިކޯޓަށް ހުށަހެޅި ސިޓީގައި ދަޢުވ ލި ޭ
އިސްމޢީލް  22ނޮވެން ަ
ބރު  2021ވަނަ
މައްޗަށް ހޯދުމަށް ދަޢުވކޮށްފައިވ 27473/-ރ (ހަތވީސްހސް ހަތަރުސަތޭކަ ހަތްދިހަ ތިނެއް) ރުފިޔ 22 ،ނޮވެން ަ
ބންކު އެކައުންޓް ނަންބަރ 7730000142659 :އެކައުންޓަށް އިސްމޢީލް ރަޝީދު ޖަމކޮށްދީފައިވތީ
ދުވަހު ނަފީސ އިސްމޢީލްގެ ޭ
ބނެފައިވުން.
ބނުންނުވ ކަމަށް ނަފީސ އިސްމޢީލް ު
މިމައްސަލަ އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ޭ
ބބަކހުރެ
 - 3މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހު މައްސަލަ ހުށަހަޅ ފަރތުން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި އެއްވެސް ސަ ަ
ބނެ
ބނުން ނޫންކަމަށް ު
މައްސަލަ އަނބުރ ގެންދަން ނުވަތަ މައްސަލގެ ދަޢުވ ފޯމް ބތިލް ކުރަން ނުވަތަ މައްސަލގައި އިތުރަށް ކުރިއަށްދން ޭ
ބހޭ ގޮތުން ހެދިފައިވ
ބފައިވ ޙައްޤެއް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ އެ ޙައްޤުގެ މައްޗަށް އަލުން ދަޢުވ ނުކުރެވޭނެކަމަށް ޝަރީޢަތްކުރުމއި ެ
އެމީހއަށް ލި ި
ބން އެމައްސަލައެއް އިތުރަށް ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ ޤނޫނީ އެއްވެސް
ޤަވޢިދު ( )5ގެ  18ވަނަ މއްދގައި ބަޔންކޮށްފައިވުމުން ،އެހިސ ު
ހަމައެއް ނޯންނތީ އެމައްސަލައެއް ނިންމ މައްސަލަ ފައިލްކުރަންޖެހޭކަން.

• ޙުކުމް:
ބރު )A025151 :ގެ މައްޗަށް ރ.ރަސްމާދު،
ދެންފަހެު،ސ.މަރަދޫފޭދޫ ،ގޯލްޑްލަވް ،އިސްމޢީލް ރަޝީދު (އައިޑީކޑް ނަން ަ
ބރު )A007306 :ހުށަހަޅާފައިވާު މިު މައްސަލާގައިު ހޯދުމަށްު ދަޢުވާކޮށްފައިވާު ފައިސާު
ލް ު(އައިޑީކޑް ނަން ަ
ސައިމާގެު ،ނަފސާު އިސްމާޢ ު
މޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ރަސްމދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް

ފޯން6580605 ، 6580606 :
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ބޠިލްު
ބނެުމިމައްސަލަު ާ
ބނުންުނުވާކަމަށް ު
ބރުންުނަފސާުއިސްމާޢލަށްުދައްކާުޚަލާޞްުކޮށްފައިވާތުމިުމައްސަލަުކުރިއަށްުގެންދަންު ޭ
ކޯޓުންު ޭ
ބޠިލްކޮށްު
ކޮށްދިނުމަށްުނަފސާުއިސްމާޢލްުގެުފަރާތުންުއެދިފައިވާތުުނަފސާުއިސްމާޢލްުއެދިފައިވާުފަދައިންުމިުމައްސަލާގެުދަޢުވާުފޯމްު ާ
މިުޤަޟިއްޔާގެުދަށުންުމިުމައްސަލަުއިތުރަށްުކުރިއަށްުގެންދާނެުތަނެއްުނެތްކަމަށްުކަނޑައަޅައިުޙުކުމްކޮށްުމިުމައްސަލަުނިންމއެވެުު.
ބރުުު2021
ު24ނޮވެން ަ

އޅީުު
މިޤަޟިއްޔ ބަލައި ނިޔކަނޑަ ެ
ު
ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުޢަލީ ނަޝީދު
ރ .އިންނަމދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްގެ ކޯޓް އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް

މޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ރަސްމދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް

ފޯން6580605 ، 6580606 :

އީމެއިލްr.rasmaadhoo@judiciary.gov.mv :

