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ލ
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ދަޢުވާގެ ޚުލާޞާ:
ގ
މިއީ ،ހދ.ވައިކަރަދޫ ކާމިނީގެ ޢަލްމަރްޙޫމް މުޙައްމަދު ނިޒާރު ނިޔާވެފައިވާތީ ،އެމަރްޙޫމްގެ ތަރިކައި ެ
ތެރޭގައި ހިމެނޭ މުދާ ވާރިޘުންގެ މެދުގައި ހަމަޖެއްސުމަށް އެދި ،މ.ފަންނުވެލި އިބްރާހީމް ސަމީރު ހުށަހެޅުމުން ބެލުނު
މައްސަލައެކެވެ.

ސޓްރޭޓް ކޯޓު ،ވައިކަރަދޫ  ،ދިވެހިރާއްޖެ
ހދ.ވައިކަރަދޫ މެޖި ް
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ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައް:
ދ
 .1މައްސަލަ ހުށަހަޅާ އިބްރާހީމް ސަމީރު މައްސަލަ ހުށަހަޅަމުން ދީފައިވާ ބަޔާނުގައ ،ބައްޕަ ހދ.ވައިކަރަ ޫ
ކާމިނީގެ ޢަލްމަރްޙޫމް މުޙައްމަދު ނިޒާރު  03މާރޗު 2019ގައި ނިޔާވެފައިވާތީވެ ބައްޕަގެ މިލްކުގައި ހިމެނޭ
އ
ސީ ވޯލްޑް މޯލްޑިވުސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކުންފުނީގެ ( 5ފަހެއް) ޙިއްސާ ބައްޕަގެ މިލްކުން ކަނޑަ ި
ވާރިސުންގެ މެދުގައި ހަމަޖެއްސުމަށް އެދި މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ކަމަށާއި ،ބައްޕަ ނިޔާވިއިރުގައި ބައްޕަގެ
ވާރިރުންގެ ގޮތުގައި ތިބީ ބައްޕަގެ އުފަންތިންދަރިން ކަމުގައިވާ މ.ފަންނުވެލި މާލެ އިބްރާހިމް ސަމީރުއާއި
މ.ދޫނިދޫ މާލެ އާމިނަތު ޢަރީފާއާއި ހދ.ނާވައިދޫ ރަބީޢުޤުލްޝަން ފާޠިމަތު މުޙައްމަދު ކަމަށާއި ،ބައްޕަގެ
ނަމުގައި އެއްވެސް ދަރަންޏެއް ވަސީއްޔަތެއް ނޯންނާނެ ކަމަށާއި ،ބައްޕަގެ މަރުސާބިތު ކުރުމަށާއި ވާރިޘުން
ފކުރުމަށް ހެކިންގެ ގޮތުގައި ހދ.ވައިކަރަދޫ މަންފާ މުޙައްމަދު
ސާބިޠު ކުރުމަށާ މުދަލާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސާ ް
ޢަބްދުއްސަމަދު އާއި ހދ.ވައިކަރަދޫ ކެނެރީގެ ޢަލީ އިދުރީސް ހުށަހަޅާ ކަމަށާއި ،މިތަރިކައިން އިބްރާހީމް
ސަމީރުއަށް ލިބޭބައި ވާރިޘުންކުރެ މ.ދޫނިދޫ އާމިނަތު ޢަރީފާއަށް ހަދިޔާކޮށް ދޫކޮށްލައިފިކަމަށް ބުނެފައިވާކަން
ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
ހޅާ އިބްރާހީމް ސަމީރުގެ ބަޔާނުގައިވާ ފަދައިން ހދ.ވައިކަރަދޫ ކާމިނީގެ މުޙައްމަދު ނިޒާރުގެ
 .2މައްސަލަ ހުށަ ަ
ވާރިޘުންނަކީ އިބްރާހީމް ސަމީރު މައްސަލަ ހުށަހަޅަމުން ބުނެފައިވާ ތިން ވާރިޘުން ކަމަށާއި ،އިތުރަށް އިތުރު
ވސް ޕްރައިވެޓް
ވާރިޘަކު ނުހުންނާނެ ކަމަށާއި ،މުޙައްމަދު ނިޒާރުގެ މުދަލުގެ ގޮތުގައި ސީ ވޯލްޑް މޯލްޑި ް
މދު
ލިމިޓެޑް ކުންފުނީގެ  05ހިއްސާ ހުންނާނެ ކަމަށް ވާރިޘުންކުރެ އާމިނަތު އަރީފާ އާއި ފާޠިމަތު މުޙައް ަ
ބުނެފައިވާއިރު ،ހެކީންގެ ހެކިބަހުގައިވެސް މިފަދައިން ބުނެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .3ވާރިޘުންކުރެ ފާޠިމަތު މުޙައްމަދުއަށް މުޙައްމަދު ނިޒާރުގެ ތަރިކައިން ލިބޭ ބައި ބޭނުންނުވާކަމަށް ބުނެ،
މުޙައްމަދު ނިޒާރުގެ ތަރިކައިން ފާޠިމަތު މުހައްމަދުއަށް ލިބޭ ބައި ވާރިޘުންކުރެ ދެން ހުރި ވާރިޘު އާމިނަތު
އަރީފާއަށް ހަދިޔާ ކޮށް ދޫކޮށްލާފައިވާއިރު ،އާމިނަތު އަރީފާއަށް މުޙައްމަދު ނިޒާރުގެ ތަރިކައިން ލިބޭ ބައި
ބޭނުންކަމަށާއި ،ފާޠިމަތު މުޙައްމަދު އާއި އިބްރާހީމް ސަމީރު ހަދިޔާކުރި ބައިވެސް ބޭނުންކަމަށްބުނެ
ބަޔާންދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .4މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ނަންބަރު  14( 101-BR/B15CC/2020/1ޖޫން )2021
ގ
ގެ ސިޓީއާއެކު ފޮނުވާފައިވާ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު  C-0141/1993ސީވޯލްޑް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލމޑ ެ
ސ
ކުންފުނީގެ ޕްރޮފައިލް ބެލުމުން ،ހދ.ވައިކަރަދޫ ކާމިނީގެ މުޙައްމަދު ނިޒާރު އަކީ އެކުންފުނީގެ ހިއް ާ
ދާރެއްކަމާއި ،އެކުންފުނީގެ  05ޙިއްސާއަކީ މުޙައްމަދު ނިޒާރުގެ ނަމުގައިވާ ހިއްސާ ކަމާއި ،މުޙައްމަދު
ނިޒާރަކީ ކުންފުނީގެ ބޯޑް އޮފް ޑިރެކްޓަރެއްކަން އެނގެން އޮތްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ސޓްރޭޓް ކޯޓު ،ވައިކަރަދޫ  ،ދިވެހިރާއްޖެ
ހދ.ވައިކަރަދޫ މެޖި ް
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ޙުކުމް:
ދެންފަހެ ،ހދ.ވައިކަރަދޫ ކާމިނީގެ އަލްމަރްހޫމް މުޙައްމަދު ނިޒާރުގެ ނަމުގައިވާ ނަންބަރު

C-0141/1993

ޑ
ލ ް
ސީވޯ ް

ރއިވެޓް ލިމިޓެޑް ކުންފުނީގެ ( 05ފަހެއް) ހިއްސާއިން  ،ވާރިޘުންކުރެ އިބްރާހީމް ސަމީރު އާއި ފާޠިމަތު
މޯލްޑިވްސް ޕް ަ
މުޙައްމަދުއަށް ލިބޭ ބައި ބޭނުންނުވާކަމަށްބުނެ ،އެޙިއްސާއިން ލިބޭބައި ވާރިޘުންކުރެ އާމިނަތު އަރީފާއަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވާތީއާއި،
އާމިނަތު އަރީފާއަށް މިހިއްސާއިން ލިބޭ ބަޔާއި ދެންތިބި ވާރިޘުން ހަދިޔާކުރިބައިވެސް ބޭނުންކަމަށްބުނެ ބަޔާން ދީފައިވާތީ،
ޑ
ހދ.ވައިކަރަދޫ ކާމިނީގެ އަލްމަރްހޫމް މުޙައްމަދު ނިޒާރުގެ ނަމުގައިވާ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު  C-0141/1993ސީވޯލް ް
މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކުންފުނީގެ ( 05ފަހެއް) ހިއްސާ މުޙައްމަދު ނިޒާރުގެ ވާރިޘުންކުރެ މާލެ މ.ދޫނިދޫ އާމިނަތު
އަރީފާއަށް މިތަރިކައިގެ ދަށުން މިލްކުވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މިގޮތުގެ މަތިން ޙުކުމްކޮށް މިޤަޟިއްޔާ ނިންމީމެވެ.
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މުޙައްމަދު އިޙްސާން
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