`
ހދ.މަކުނުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
މަކުނުދޫ ،
ދިވެހިރާއްޖެ

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް
ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ1/B17C/2021 :
ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތް :މުދަލާއި ފައިސާއާބެހޭ ކުދި މައްސަލަތަކާއި އަވަސްނިޔާގެ މައްސަލަތައް
މައްސަލަ އައިގޮތް :ދަޢުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމުން
ނިމުނު ތާރީޚް 31 :ޖަނަވަރީ 2021

ހުށަހެޅުނު ތާރީޚް 07 :ޖަނަވަރީ 2021

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް:
ނަން(އާންމު ނަމާއިއެކު)

ދާއިމީ އެޑްރެސް

މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް

އުމުރު

ދ.ރ.ކ ނަންބަރ

މުޙައްމަދު ޢަލީ (ކުޑަޢަލީގެ
އެންދެރިމާގެ ،ހދ .މަކުނުދޫ

މުޙައްމަދު)

އެންދެރިމާގެ ،ހދ .މަކުނުދޫ

75

A234754

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް:
ނަން(އާންމު ނަމާއިއެކު)

ދާއިމީ އެޑްރެސް

މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް

އުމުރު

ދ.ރ.ކ ނަންބަރ

އިބްރާހީމް ވަޙީދު (ވަޙީދު)

އުރަހަ ،ހދ .މަކުނުދޫ

އުރަހަ ،ހދ .މަކުނުދޫ

42

A056964

ސާމިޔާ މުޙައްމަދު (ސާމިޔާ)

އުރަހަ ،ހދ .މަކުނުދޫ

އުރަހަ ،ހދ .މަކުނުދޫ

46

A234762

ދަޢުވާގެ ޚުލާޞާ:
ތށް
މ ވަޙީދު އާއި ސާމިޔާ މުޙައްމަދު ފަހުން އަނބުރާ ދައްކާގޮ ަ
އބްރާހީ ް
މި މައްސަލައަކީ ،ހދ.މަކުނުދޫ އުރަހަ ި
ޖުމްލަ ( 45000.00ސާޅީސްފަސްހާސް) ރުފިޔާ ހދ.މަކުނުދޫ އެންދެރިމާގެ މުޙައްމަދު ޢަލީގެ އަތުން ނެގުމަށްފަހު ،މިއަދާއި
ހަމައަށްވެސް އެފައިސާ މުޙައްމަދު ޢަލީއަށް އަނބުރާ ދީފައިނުވާތީ ،އެފައިސާ އިބްރާހީމް ވަޙީދުއާއި ސާމިޔާ މުޙައްމަދުގެ އަތުން
ހޯދުމަށް އެދި މުޙައްމަދު ޢަލީ ހުށަހެޅުމުން ބެލުނު މައްސަލައެކެވެ.
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ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައް:
ބނެ ،މިމައްސަލަ ބާޠިލްކޮށްދެއްވުން އެދި 31
މށް ު
 .1މިމައްސަލަ އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުންނުވާކަ ަ
ޖަނަވަރީ 2021

ގައި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި މުޙައްމަދު ޢަލީ މިކޯޓަށް ސިޓީއެއް ހުށަހަޅާފައިވާކަން

ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
އ މައްސަލަ
ނންބަރުގަ ި
ނ މާއްދާގެ  4ވަނަ ަ
ވ ަ
ފއިވާ ޤަވާޢިދު  06ގެ ަ 15
ތން ހެދި ަ
 .2ޝަރީޢަތް ކުރުމާބެހޭގޮ ު
ނ ކަމަށް
ފނަމަ އެމައްސަލަ އެއް ބާޠިލްކުރެވޭ ެ
މށް އެދެ ި
ބޠިލް ކޮށްދިނު ަ
ނ މައްސަލަ ާ
ހުށަހެޅި ފަރާތު ް
ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،މިމައްސަލަ ހުށަހެޅި މިމައްސަލަ އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުންނުވާކަމަށްބުނެ
ވ ޤަވާޢިދު
ހދިފައި ާ
ޝރީޢަތް ކުރުމާބެހޭގޮތުން ެ
ަ
ދ ސިޓީއެއް ހުށަހަޅާފައިވާތީ،
މށްއެ ި
މިމައްސަލަ ބާޠިލްކޮށްދިނު ަ
06

ގެ

15

ވަނަ

މާއްދާގެ

4

ވަނަ

ނަންބަރަށް

ރިޢާޔަތްކޮށް

މިމައްސަލަ

ބާޠިލްކުރެވޭނެކަން

ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ނިންމުން:
ލ ހުށަހެޅި މުޙައްމަދު ޢަލީ ސިޓީ
ށ ދިނުމަށްއެދި  31ޖަނަވަރީ  2021ގައި މިކޯޓަށް މައްސަ ަ
ޠލްކޮ ް
ލ ބާ ި
ދެންފަހެ ،މިމައްސަ ަ
ދ  06ގެ  15ވަނަ މާއްދާގެ  4ވަނަ ނަންބަރުގައި މައްސަލަ
ދފައިވާ ޤަވާޢި ު
ކރުމާބެހޭގޮތުން ހެ ި
ހުށަހަޅާފައިވާތީއާއި ،ޝަރީޢަތް ު
ކށްފައިވާތީ،
ނ ކަމަށް ބަޔާން ޮ
ފނަމަ އެމައްސަލަ އެއް ބާޠިލްކުރެވޭ ެ
މށް އެދެ ި
ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ ބާޠިލް ކޮށްދިނު ަ
ދފައިވާ ޤަވާޢިދު  06ގެ  15ވަނަ މާއްދާގެ  4ވަނަ ނަންބަރަށް ރިޢާޔަތް ކޮށް އިތުރަށް
ޝަރީޢަތް ކުރުމާބެހޭގޮތުން ހެ ި
ކށް މިގޮތުގެ މަތިން މިޤަޟިއްޔާ ނިންމީމެވެ.
ބޠިލް ޮ
މިމައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދާނެ ތަނެއް ނެތަތީ ،މިމައްސަލަ ާ

 18ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1442
 31ޖަނަވަރީ 2021

މިޤަޟިއްޔާ ބަލައި ނިޔާކަނޑައެޅީ

މުޙައްމަދު އިޙްސާން
ޓ
ކޯޓް އިސް މެޖިސްޓްރޭ ް
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