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ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތް
ވާރިސުން ސާބިތުކުރުން

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް

ގ  /ރ.ހުޅުދުއްފާރު
ސައިފުﷲ ޔަޙްޔާ ،ދުނބުރި ެ

ގ  /ރ.ހުޅުދުއްފާރު
ފާޠިމަތު ޔޫސުފް ،ދުނބުރި ެ

މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރު
ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ޢަލީ މުޞްޠަފާ
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މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ހުޅުދުއްފާރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ހުޅުދުއްފާރު
ދިވެހިރާއްޖެ.

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާޞާ
• ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު5/E18C/2021 :
•

ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތް :ވާރިސުން ސާބިތުކުރުން

• މައްސަލަ  /ދަޢުވާ އައިގޮތް :ތަރިކައިގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުން.
• ހުށަހެޅި ތާރީޚް:
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ނިމުނު ތާރީޚް:

 22ފެބުރުވަރީ 2021
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• މައްސަލަ  /ދަޢުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތް:
* ނަން :ސައިފުﷲ ޔަޙްޔާ
* ދާއިމީ އެޑްރެސް :ދުނބުރިގެ  /ރ.ހުޅުދުއްފާރު
* އައިޑީކާޑް ނަމްބަރުA006598 :
• މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތައް:
* ނަން :ޙަމްޒަތު ޔަޙްޔާ
* ދާއިމީ އެޑްރެސް :ސީޝޯރ  /ރ.ހުޅުދުއްފާރު
* އައިޑީކާޑް ނަމްބަރުA082926 :
ޤ ޔަޙްޔާ
ޞދި ް
ާ
* ނަން:
* ދާއިމީ އެޑްރެސް :ދުނބުރިގެ  /ރ.ހުޅުދުއްފާރު
* އައިޑީކާޑް ނަމްބަރުA043961 :
* ނަން :ކުލްޘޫމާ ޔަޙްޔާ
* ދާއިމީ އެޑްރެސް :ދުނބުރިގެ  /ރ.ހުޅުދުއްފާރު
* އައިޑީކާޑް ނަމްބަރުA316027 :
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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ޞޠަފާ
• މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރު :ރ.ހުޅުދުއްފާރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓު އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ޢަލީ މު ް

ދަޢުވާގެ ޚުލާޞާ:
މިއީ ،ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ދުނބުރިގެ ފާޠިމަތު ޔޫސުފް (ދރކ ނަންބަރު 29 )A316026
ނޮވެމްބަރު  2020ގައި ނިޔާވެފައިވާތީ މަރްޙޫމާގެ ވާރިސުން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް އެދި ފާޠިމަތު ޔޫސުފްގެ ފިރިހެންދަރި
ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ދުނބުރިގެ ،ސައިފުﷲ ޔަޙްޔާ ހުށައެޅުމުން ބެލުނު މައްސަލައެކެވެ.

ފާހަގަ ކުރެވުނު ނުކުތާތައް:
 .1ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ދުނބުރިގެ ،ފާޠިމަތު ޔޫސުފް (ދރކ ނަންބަރު  29 )A316026ނޮވެމްބަރު  2020ގައި
މަރްޙޫމާގެ

ނިޔާވެފައިވާތީ،

ވާރިސުން

ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް

އެދިގެން

ފާޠިމަތު

ޔޫސުފްގެ

ފިރިހެންދަރި

ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ދުނބުރިގެ ،ސައިފުﷲ ޔަޙްޔާ މައްސަލަ ހުށައަޅާފައިވެއެވެ.
 .2ޑިޕާޓްމަންޓް

އޮފް

ޝނަލް
ނޭ ަ

ޝންގެ
ރަޖިސްޓްރޭ ަ

ނަންބަރު

މަރު

0035459

ސާބިތުކުރި

ލިޔުމުގައި

ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތުން ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ދުނބުރިގެ ،ފާޠިމަތު ޔޫސުފް (ދރކ ނަންބަރު 29 )A316026
ނޮވެމްބަރ  2020ދުވަހު ރ.ހުޅުދުއްފާރު ހެލްތް ސެންޓަރގައި ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ.
 .3އަލްމަރްޙޫމާ ފާޠިމަތު ޔޫސުފް (ދރކ ނަންބަރު  29 )A316026ނޮވެމްބަރ  2020ދުވަހު

ނިޔާވެފައިވާ

ކަމާއި ،މަރްޙޫމާ ނިޔާވިއިރު ދުނިޔޭގައި ތިބި ވާރިސުންނަކީ މަރްޙޫމާ ފާޠިމަތު ޔޫސުފްގެ  03ފިރިހެން ދަރިން،
ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ސީޝޯރ ،ޙަމްޒަތު ޔަޙްޔާ (ދރކ ނަންބަރު  )A082926އާއި ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ދުނބުރިގެ،
ޤ ޔަޙްޔާ (ދރކ
ޞދި ް
ާ
ސައިފުﷲ ޔަޙްޔާ (ދރކ ނަންބަރު  )A006598އާއި ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ދުނބުރިގެ،
ނަންބަރު  )A043961އާއި ފާޠިމަތު ޔޫސުފްގެ  01އަންހެންދަރި ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ދުނބުރިގެ ،ކުލްޘޫމާ ޔަޙްޔާ
(ދރކ ނަންބަރު  )A316027ކަމަށާއި ،އިތުރު ވާރިސެއް ނެތްކަމަށް މަރްޙޫމާގެ ވާރިސުންނާއި ހެކިން
ޝރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.
ަ
 .4ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ދުނބުރިގެ ،އަލްމަރްޙޫމާ ފާޠިމަތު ޔޫސުފް ނިޔާވި ތާރީޚް ސާފުކުރުމަށް މިކޯޓުގެ ނަންބަރު
 )27-4-2021( E18C-B/302/2020/1ގެ ސިޓީން ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ދެންނެވުމުން
އެއިދާރާގެ ނަންބަރު  (06-05-2021) 302-CO/E18C/2021/1ސިޓީން ވިދާޅުވެފައިވަނީ  29ނޮވެމްބަރު
 2020ގައި ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ދުނބުރިގެ ،ފާޠިމަތު ޔޫސުފް ނިޔާވެފައިވާކަމަށެވެ.
ޝރީއަތުގެ މަޖިލީހުގައި ހެކިބަސް
ަ
 .5އަލްމަރްޙޫމާ ފާޠިމަތު ޔޫސުފްގެ އާއިލާ އާއި ވާރިސުން ކަށަވަރު ކޮށްދިނުމަށް
އަދާކޮށްފައިވަނި

ރ.ހުޅުދުއްފާރު،

ސޯސަން،

ޙަސަން

ނައީމް

(ދރކ

ނަންބަރު

)A113424

އާއި

ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ޒަމީން ،ޙާމިދު ޢަބްދުލްޙަކީމް (ދރކ ނަންބަރު  )A065058އެވެ.
 .6ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ދުނބުރިގެ ،އަލްމަރްޙޫމާ ފާޠިމަތު ޔޫސުފްގެ ވާރިސަކު ހުރިތޯ ބެލުމަށް ޢާއްމު އިއުލާން
ކޮށްދެއްވުން އެދި މިކޯޓްގެ ނަންބަރު  )01-03-2021( E18C-B/2021/56މެސެޖުން ސިވިލް ކޯޓްގައި
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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ދެންނެވުމުން

މުޅިރާއްޖެއަށް
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ކޮށްފައިވާ

އެކޯޓްގެ
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144-F(U)/2021/257

()03-03-2021

އިއުލާނަށް މުއްދަތު ހަމަވެގެން ދިޔައިރުވެސް ،އަދި މިއަދާއި ހަމައަށްވެސް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އިއުލާނަށް
އިޖާބަދީފައެއްނުވެއެވެ.
ޤނޫނު ނަންބަރު  25/75އަދި
 .7ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ދުނބުރިގެ ،އަލްމަރްޙޫމާ ފާޠިމަތު ޔޫސުފް ނިޔާވެފައިވާއިރުާ ،
ޝކުވާއެއް ކޮށްފައެއްނުވެއެވެ.
ަ
ޤނޫނު ނަންބަރު  28/76ގައިވާފަދަ ކަމަކާއި ގުޅިގެންވެސް އެއްވެސް ފަރާތަކުން
ާ

ޙުކުމް:
ދެންފަހެ ،ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ދުނބުރިގެ ،ފާޠިމަތު ޔޫސުފް (ދރކ ނަންބަރު  29 ،)A316026ނޮވެމްބަރު
 2020ގައި ނިޔާވެފައިވާ ކަމާއި ،ފާޠިމަތު ޔޫސުފް ނިޔާވިއިރު ،ދުނިޔޭގައި ތިބި ވާރިސުންނަކީ ފާޠިމަތު ޔޫސުފްގެ 03
ފިރިހެންދަރިން ،ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ސީޝޯރ ،ޙަމްޒަތު ޔަޙްޔާ (ދރކ ނަންބަރު  )A082926އާއި ރ.ހުޅުދުއްފާރު،
ޤ ޔަޙްޔާ
ޞދި ް
ާ
ދުނބުރިގެ ،ސައިފުﷲ ޔަޙްޔާ (ދރކ ނަންބަރު  )A006598އާއި ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ދުނބުރިގެ،
(ދރކ ނަންބަރު  )A043961އާއި ފާޠިމަތު ޔޫސުފްގެ  01އަންހެންދަރި ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ދުނބުރިގެ ،ކުލްޘޫމާ
ޝރީޢަތަށް ސާބިތުވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި
ަ
ޔަޙްޔާ (ދރކ ނަންބަރު  )A316027ކަން (މި  04ދަރިންކަން)
މައްސަލަ ނިންމީއެވެ.

ޟއްޔާ ބަލާ ޙުކުމްކުރީ
ޤ ި
މި ަ
މ ގ

ނިންމިގަޑި:

10:30
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ރ.ހުޅުދުއްފާރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓުއިސްމެޖިސްޓްރޭޓް

ތކުރުފާނުމަގު /ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 6580455 :ފެކުސް6580412 :
ތރުބުރީ ހުޅުދުއްފާރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ،ބޮޑު ަ
މާޅޮސްމަޑުލު އު ު
އީމެއިލް r.hulhudhuffaaru@judiciary.gov.mv :ވެބުސައިޓްwww.magistratecourts.gov.mv :

