`
ނ.މާޅެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
މާޅެންދޫ ،
ދިވެހިރާއްޖެ
ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް
ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ16/D5C/2019 :
ބތު ޚަރަދަށް ފައިސާ ނުދެއްކުން.
ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތް :ސާ ި
ބތު ޙަރަދަށް ފައިސާ
މައްސަލަ އައިގޮތް:ނަންބަރ 2019/01 :ގެ ސާ ި

ނުދައްކައިގެން ދަޢުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމުން.

ހުށަހެޅުނު ތާރީޚް 12 :ޖޫން 2019

ނިމުނު ތާރީޚް 06 :ޖަނަވަރީ 2021

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް:
ދާއިމީ އެޑްރެސް

ނަން(އާންމު ނަމާއިއެކު)

މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް

ބރާހީމް
ބރާ އި ް
ޞާ ި

ފަޅޯމާގެ

މަލާޒް

ބރާ)
(ޞާ ި

ނ.މާޅެންދޫ

ނ.މާޅެންދޫ

އުމުރު
44

ދ.ރ.ކ ނަންބަރ
A201668

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް:
ނަން(އާންމު ނަމާއިއެކު)

ދާއިމީ އެޑްރެސް

މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް

އުމުރު

ދ.ރ.ކ ނަންބަރ

ޢަލީ މަޙްމޫދު

ގާޑަންފުލާވާސް

ގާޑަންފުލާވާސް

52

A059741

(ޢަލީ)

ނ.މާޅެންދޫ

ނ.މާޅެންދޫ

ދަޢުވާގެ ޚުލާޞާ:
ބރު )A201668 :އާއި ،ނ.މާޅެންދޫ
ބރާހީމް (އައިޑީކާޑް ނަމް ަ
ބރާ އި ް
މިއީ ނ.މާޅެންދޫ ފަޅޯމާގެ ޞާ ި
ބފައިވާ މިދެމީހުންގެ 02
ބރު )A059741 :އާއި ،ދެމީހުން ކާވެނިކޮށްގެން ލި ި
ގާޑަންފުލާވާސް ޢަލީ މަޙްމޫދު (އައިޑީކާޑް ނަމް ަ
ދަރިން ކަމުގައިވާ ރިފާޒާ ޢަލީ ގާޑަންފުލާވާސް ނ.މާޅެންދޫ އާއި ޝިއުޒާ ޢަލީ ގާޑަންފުލާވާސް ނ.މާޅެންދޫ ގެ ޚަރަދުގެ
ބތުވެފައިވާ ޚަރަދުފައިސާ
ބރު 25/D5C/2014 :ގެ ޤަޟިއްޔާއިން ،ސާ ި
ގޮތުގައި ނ.މާޅެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްގެ ނަން ަ
ބރާހީމް މިކޯޓަށް
ބރާ އި ް
ބތު ޚަރަދު ހޯދުމަށް އެދި ނ.މާޅެންދޫ ފަޅޯމާގެ ޞާ ި
ބނެ މިސާ ި
ބރަށް ދައްކަމުން ނުދާކަމަށް ު
ބރާ ަ
ަ
ބލުނު މައްސަލައެކެވެ.
ހުށަހެޅުމުން ެ

ރ ްއ ެ
ދ ި ،ދ ެވ ިހ ާ
ނ ޫ
ޅ ް
ނ.މާޅެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ،ހަކީމީހިނގުންާ ،04030 ،މ ެ
ޖ
އ ެމ ިއ ްލn.maalhendhoo@judiciary.gov.mv :
ފޯންީ ،6560564 :
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ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައް:
ބރު )A201668 :އާއި ،ނ.މާޅެންދޫ ގާޑަންފުލާވާސް
ބރާހީމް (އައިޑީކާޑް ނަމް ަ
ބރާ އި ް
 .1މިއީ ނ.މާޅެންދޫ ފަޅޯމާގެ ޞާ ި
ބފައިވާ މިދެމީހުންގެ  02ދަރިން ކަމުގައިވާ
ބރު )A059741 :އާއި ،ދެމީހުން ކާވެނިކޮށްގެން ލި ި
ޢަލީ މަޙްމޫދު (އައިޑީކާޑް ނަމް ަ
ރިފާޒާ ޢަލީ ގާޑަންފުލާވާސް ނ.މާޅެންދޫ އާއި ޝިއުޒާ ޢަލީ ގާޑަންފުލާވާސް ނ.މާޅެންދޫ ގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ނ.މާޅެންދޫ
ބރަށް ދައްކަމުން
ބރާ ަ
ބތުވެފައިވާ ޚަރަދުފައިސާ ަ
ބރު 25/D5C/2014 :ގެ ޤަޟިއްޔާއިން ،ސާ ި
މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްގެ ނަން ަ
ބރާހީމް މިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން
ބރާ އި ް
ބތު ޚަރަދު ހޯދުމަށް އެދި ނ.މާޅެންދޫ ފަޅޯމާގެ ޞާ ި
ބނެ މިސާ ި
ނުދާކަމަށް ު
ބލެނުމައްސަލައެއްކަން.
ެ
ބރާހިމް އާއި
ބރާ އި ް
 .2މިހުށަހަޅާ މައްސަލައަކީ ޞާ ި

ނ.މާޅެންދޫ ގާޑަންފުލާވާސް ޢަލީ މަޙްމޫދު އާއި ދެމީހުންގެ ކުދިންގެ

ބލުމުގެ ޚަރަދަށް ނ.މާޅެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ 17/D5C/2015 :އިން ދިނުމަށް
ޚަރަދާއި ކުދިން ެ
ބމުން ނުދާތީ ޙުކުމުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ
ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ދަރިންގެ ޚަރަދުގެ ފައިސާ ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަދައިން ލި ެ
ބދެއްވުން އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަކަމަށާ ،މިދެންނެވި ޤަޟިއްޔާއިން ޚަރަދު
ފަދައިން އެޚަރަދު މަހުން މަހަށް ލި ި
ބނީ 2019
ބފައިވާއިރު ހަނދާންވާގޮތުގައި އެންމެފަހުން ޚަރަދު ލި ު
ބށް  90000/-ރުފިޔާ ލި ި
ކަނޑައެޅުއްވިފަހުން މިހާހިސާ ަ
ބރާ
ބނާކަމާއި ،ޞާ ި
ބރާހީމް ު
ބރާ އި ް
ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި  7000/-ރުފިޔާކަމުގައި މައްސަލަ ހުށަހަޅަމުން ދަޢުވާ ކުރާ ޞާ ި
ބތު ޚަރަދަށް ފައިސާ
ބރާހީމް ނ.މާޅެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ( 16/D5C/2019 :ސާ ި
އި ް
ބއްވުނު ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމުގައި ދަޢުވާ
ނުދެއްކުން) ޤަޟިއްޔާ އާއި ގުޅިގެން  10ޑިސެމްބަރ  2020ވަނަ ދުވަހު ޭ
ބންވާ މިންވަރުން
ބރާހީމްއަށް ލި ެ
ބރާ އި ް
ބފައިވާ މިންވަރު ދެންނެވިފައިވަނީ ޞާ ި
ހުށަހޅަމުން މިހާތަނަށް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ލި ި
ބލުމުންކަމަށާ ޚަރަދު ކަނޑައެޅުއްވިފަހުން
ބރާގެ އަތުގައި ހުރި ލިޔުންތައް ެ
ބއި މަދުންކަމަށާ އެކަން އެނގުނީ ގެއަށްގޮސް ޞާ ި
އެއް ަ
ބރާ
ބރުން ޢަލީ މަހްމޫދު ޞާ ި
ބފައިވާ ކަމަށް ދެންނެވުނީ އޮޅުމަކުންކަމަށާ ކޯޓުން ޭ
ބށް  90000/-ރުފިޔާ ލި ި
މިހާހިސާ ަ
ބފައިވަނީ
ބތު ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ލި ި
ބރާހީމްއަށް ދަރިންގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް ދީފައި ނުވާއިރު މިހާތަނަށް ސާ ި
އި ް
ބ 68000/-ރ އަށްވުރެ ގިނަ ފައިސާ ވާނެކަމާ އެހެންކަމުން އެދެނީ ކޯޓުގެ ރެކޯޑްތައްވެސް
 75449.84ރުފިޔާކަމާ އަދި ނުލި ި
ބތު ޚަރަދު ހޯއްދަވައި ދެއްވުންކަމުގައި  04ޖަނަވަރީ 2021
ބންވާ މިންވަރަށް ސާ ި
ބރާހީމްއަށް ލި ެ
ބރާ އި ް
ބއްލަވާ ޞާ ި
ަ
ބޔާންދީފައިވާކަން.
ބނެ ަ
ބރާހީމް ު
ބރާ އި ް
ވަނަދުވަހުގެ ޝަރީއަތުގެ މަޖްލީހުގައި ޞާ ި
ބރާހީމް ހުށަހަޅާފައިވާ
ބރާ އި ް
ބ ޢަލީ މަޙްމޫދު މިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖްލިސްގައި ނ.މާޅެންދޫ ފަޅޯމާގެ ޞާ ި
 .3ދަޢުވާ ލި ޭ
ބރާހީމް އަށް ދަރިންގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ
ބރާ އި ް
މިކޯޓުގެ ނަންބަރ 17/D5C/2015 :ގައި ޞާ ި
ބނުންވަނީ
ބގައި ދަންނަވަން ޭ
ބވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރި ދައުވާ ސާފުވެއްޖެކަމަށާއި އެދަޢުވާގެ ޖަވާ ު
ފައިސާގެ ތެރެއިން ނުލި ި
ރ ްއ ެ
ނ.މާޅެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ،ހަކީމީހިނގުން ،04030 ،މާޅެންދޫ ި ،ދ ެވ ިހ ާ
ޖ
ފޯން ،6560564 :އީމެއިލްn.maalhendhoo@judiciary.gov.mv :
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ބ މިންވަރަކުން އެފައިސާ މިއަންނަނީ ދައްކަމުންކަމަށާ ނަމަވެސް ޙުކުމްގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް ކޮންމެމަހަކު އެއަދަދަށް
ލި ޭ
ބށް  90000/-ރުފިޔާ ވާނީ ދައްކާފައިކަމާ މިފައިސާ ދައްކާފައިވާނީ ކޯޓު މެދުވެރިކޮށްކަމަށާ ޢަލީ
ނުދެއްކުނަސް މިހާހިސާ ަ
މަޙްމޫދަށް އެންމެފަހުން ފައިސާއެއް ދެއްކިފައިވާނީ  2020ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުކަމާ އެމަހު  7000/-ރުފިޔާ ދެއްކިން
ކަމަށާ މިދުވަސްވަރަކީ ކޮވިޑް 19ގެ ދަތި ދުވަސްވަރުކަމުން އަދާކުރަމުން އައި ވަޒީފާ ގެއްލިފައިވާކަމަށާ މިހާރު ކުރާ މަސައްކަތަކީ
ބނުންވަނީ ޢަލީ މަޙްމޫދުގެ މައްޗަށް އޮތް
މަސްވެރިކަމުގެ މަސައްކަތްކަމާ އެމަސައްކަތުން މިދުވަސްވަރު ކާވަރުވެސް ނުވާކަމަށާ ޭ
ބތުން ފައިސާ
ބ މުސާރައެއްގެ ނިސް ަ
ބގެން ލި ޭ
ދަރަންޏެއްވީމާ އެކަމުން ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ސަލާމަތްވާންކަމަށާއި ވަޒީފާއެއް ލި ި
ދައްކާނަންކަމާ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ދައްކަންއޮތް ފައިސާ ވަރަށް އަވަހަށް ދައްކާ ޚަލާސްކޮށްދޭނަން ކަމުގައި ޢަލީ މަޙްމޫދު
ބނާކަން.
ު
ބފައިސާ މަދުވެފައިވާ ދުވަސްވަރެއްކަމުން މިހާރު ޢަލީ
ބން އާމްދަނީ ދަށަށްގޮސް ލި ޭ
ބ ު
 .4މިދުވަސްވަރަކީ ކޮވިޑް19ގެ ސަ ަ
ބލްކަމަށާއި އެކަމާ
މަޙްމޫދު ދައްކަންއޮތް ފައިސާ ޢަލީ މަޙްމޫދުއަށް ދެއްކޭނެ ފަސޭހަ އުސޫލަކުން ދެއްކިޔަސް އެގޮތާއި ރުހި ޤަ ޫ
އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ނުކުރާނަންކަމާ ނަމަވެސް މިފައިސާއަކީ

ބދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޚަރަދުގެ ފައިސާ
ބރާއަށް ލި ި
ޞާ ި

ބނާކަން.
ބރާހީމް ު
ބރާ އި ް
ބދިނުން އެދޭކަމުގައި ޞާ ި
ކަމުގައިވާތީ މިފައިލި ި
ބފައިވާ
ބރާހީމް އާއި ނ.މާޅެންދޫ ގާޑަންފުލާވާރ ޢަލީ މަޙްމޫދު އާ ދެމީހުންނަށް ލި ި
ބރާ އި ް
 .5ނ.މާޅެންދޫ ފަޅޯމާގެ ޞާ ި
އުމުރުން  18އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށް ދިނުމަށް ނ.މާޅެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްގެ ނަމްބަރ 25/D5-C/2014 :ގެ
ބތުވާ ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށާ ޢާއިލާއާ
ބޔާންވެދިޔަ ވާހަކަތަކާ ޝަރީޢަތަށް ސާ ި
ޤަޟިއްޔާ ގައި ކަޑައަޅުއްވާފައިވަނީ  " ،އިސްވެ ަ
ބލާވިސްނުމައްފަހު މިކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ:
ބހޭ ޤަވާޢިދު ނަމްބަރ  2014 R-24ގެ މައްޗަށް ަ
ބހޭ ޤާނޫނަށާއި އާއިލާއާ ެ
ެ
 06/D5-C/2012ގައި ކުދިންގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ މަހަކު( 1350/-ތޭރަސަތޭކަ ފަންސާސް)ރުފިޔާގެ
ބލަމުންގެންދާ ނ.މާޅެންދޫ ގާޑަން ފްލާވާރ ޢަލީ މަހްމޫދުގެ 18
ބރާހީމް ަ
ބރާ އި ް
ބދަލުގައި ނ.މާޅެންދޫ ފަޅޯމާގެ ޞާ ި
ަ
އަހަރުންދަށުގެ  2ކުދިންކަމުގައިވާ ރިފާޒާ އަލީ )ޢުމުރު  16އަހަރު( އާއި ޝިޢުޒާ ޢަލީ )ޢުމުރު  14އަހަރު) ގެ ޢުމުރުން
ބހޭ ޤަވާއިދުގެ  65ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ދެކުދިންގެ ޚަރަދަށް މަހަކު ( 3000/-
 18އަހަރު ވަންދެން އާއިލާއާ ެ
ތިންހާސް ) ރުފިޔާ  16ނޮވެމްބަރ  2014އިން ފެށިގެން ކޮންމެ މީލާދީ މަހެއްގެ  10ވަނަ ތާރީޚްގެ ކުރިން ކޯޓަށް ދެއްކުމަށާ
ބޔާންވެގެންވާފަދައިން އަންނައުނުގެ ޚަރަދަށް އަހަރަކު  3ހެދުން
ބހޭ ޤަވާޢިދުގެ  66ވަނަ މާއްދާގައި ަ
މީގެ އިތުރުން އާއިލާއާ ެ
ބޓު (އަހަރަކު އެއްފަހަރު) ދިނުމާއި ސްކޫލަށް ހޯދައިދޭންޖެހޭ
ދިނުމަށާއި ކިޔަވައިދިނުމުގެ ޚަރަދަށް އަހަރަކު  2ޔުނީފޯމް އާއި ޫ 1

ރ ްއ ެ
ނ.މާޅެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ،ހަކީމީހިނގުން ،04030 ،މާޅެންދޫ ި ،ދ ެވ ިހ ާ
ޖ
ފޯން ،6560564 :އީމެއިލްn.maalhendhoo@judiciary.gov.mv :
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ބސްފަރުވާ ކުރުމުގެ ޚަރަދުވެސް ކުދިންނަށް ފޯރުކޮއްދިނުމަށް ނ.މާޅެންދޫ
ބލިވެއްޖެ ނަމަ ޭ
ފޮތްފަދަތަކެއްޗާއި އަދި މީގެ އިތުރުން ަ
ގާޑަންފްލާވަރ އަލީ މަހްމޫދަށް އަންގާ ޢަމުރުކޮށް މިގޮތަށް ހުކުމް ކޮއްފީމެވެ ".މިފަދައިން ކަން އެގެން އޮންނަކަން.
ބނެ ހުށަހެޅި މިކޯޓުގެ ނަންބަރ:
ބކަމަށް ު
ބރަށް ނުލި ޭ
ބރާ ަ
ބދެންޖެހޭ ޚަރަދު ަ
ބރާހިމް އަށް ލި ި
ބރަ އި ް
 .6ނ.މާޅެންދޫ ފަޅޯމާގެ ޞާ ި

ވހަކަތަކާއި
ވ ދިޔަ ާ
ވ ބަޔާން ެ
( 17/D5C/2015ސާ ިބތު ޚަރަދަށް ފައިސާ ނުދެއްކުން) މިޤަޞިއްޔާގެ ޙުކުމަށް ަބލާއިރު "އިސް ެ
ވސްނުމައްފަހު ނ.މާޅެންދޫ ގާރޑަންފްލާވަރ ޢަލީ މަހްމޫދާއި
ގ މައްޗަށް ި
ވނު ނުކުތާތަކު ެ
ގ ކުރެ ު
ޝަރީޢަތަށްފާހަ ަ
ގ ތެރެއިން މިހާހިސާބަށް  18އަހަރު ފުރިފައި
ގ ކުދިން ެ
ގ ޞާބިރާ އިބްރާހީމް އާދެމީހުން ެ
ނ.މާޅެންދޫ ފަޅޯމާ ެ
ގ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ 10/D5-C/2012 ، 25/D5-C/2012:މިދެޤަޟިއްޔާއިން
ވކުދިންނަށް ދިނުމަށް މިކޯޓު ެ
ނު ާ
ގން 2017
ގޅި ެ
ކޮއްފައިވ ޙުކުމާ ު

ވ
ވ ފައިސާއިން ނުދެއްކި ާ
ގ ނިޔަލަށް ދައްކަންޖެހިފައި ާ
ގސްޓް ެ
އޮ ަ

81009.75

ވ
ގއި ާ
ގއި މަހަކަށް ޖެހޭ ޢަދަދު ކަމު ަ
ގތެރޭ ަ
ވހު ެ
ވރުފިޔާ ހަތްދިހަފަސްލާރި)  24މަސްދު ަ
(އަށްޑިހަ އެއްހާސް ނު ަ
( 3375.40ތިންހާސް ތިންސަތޭކަ ހަތްދިހަ ފަސް ރުފިޔާ ސާޅީސް ލާރި) މަސްހަމަކޮށް މިކޯޓަށް ދެއްކުމަށާއި ،އަދި
ގ ޚަރަދު ކުރުމަށް ހުކުމްކޮށް
ގތަށް ކުދިން ެ
ވ ޮ
ވފައި ާ
ގއި މިހާރު ކަނޑައަޅުއް ާ
ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރަ 25/D5-C/2012 :
ވނަ
ގ ަ 67
ވޢިދު ެ 6.1
ވ ޤަ ާ
ގތުން ހެދިފައި ާ
ގތަށް އަލީ މަހްމޫދު ޢަމަލުނުކުރާނަމަ ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭ ޮ
މިޙުކުމާއެއް ޮ
ގތުން ޢަލީ
ވޅެއް ޤާނޫނީ ޮ
ގތަކު އެޅުމަށް ކޯޓަށްފެންނަ ފިޔަ ަ
ވ ު
ގ ތެރެއިން އެ ަ
ވޅުތަކު ެ
ވ ފިޔަ ަ
ގން ާ
ވ ެ
ގއި ބަޔާން ެ
މާއްދާ ަ
ވކަން.
ވފައި ާ
ވ ".މިފަދައިން ޙުކުމްކުރެ ި
ގ މި ޤަޟިއްޔާ ނިންމީއެ ެ
ގ މައްޗަށް އެޅިދާނެކަމަށް އަން ާ
މަހްމޫދު ެ
ބހޭ
ބތު ޙަރަދުގެ ފައިސާނުދައްކައިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން ޢަމަލުކުރުމަށް އާއިލާ އާއި ެ
 .7ޙުކުމާއި އެތްގޮތަށް ސާ ި
ބލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަވޭ-:
ޤަވާއިދުގެ  67ވަނަ މާއްދާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލަށް ަ
ބތުވެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޚަރަދު ނުދައްކައިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅޭ ފުރަތަމަ ފަހަރު ޚަރަދު ދޭންޖެހޭ މީހާއަކީ ސަރުކާރުގެ
(ހ) ސާ ި
އޮފީހެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހެއްނަމަ ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތެއްގައި ދާއިމީ މަސައްކަތެއްގައި އުޅޭ މީހެއްނަމަ ،އެމީހެއްގެ
މުސާރައިން ކަނޑަމުން ގެންދިއުމަށް ޙުކުމްކޮށް އެޙުކުމުގައިވާ ޢަދަދަށް އެމީހެއްގެ މުސާރައިން ފައިސާ ކެނޑުމަށްފަހު ކޯޓަށް
ބނަމަ
އެފައިސާ ޖަމާކުރުމަށް އެމީހާ ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހަށް ނުވަތަ މަސައްކަތްކުރާތަނަށް އެންގުމުންވެސް ކޯޓަށް ފައިސާ ނުލި ޭ
ބތު
ބތު ޚަރަދުގެ ފައިސާ ނުދައްކައިގެން ހުށަހެޅޭ ދެވަނަ ފަހަރު ޙުކުމާއެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމަށް އެންގުމާ އެކު ސާ ި
ނުވަތަ ސާ ި
ބންދުކުރުމަށް
ޚަރަދަށް ފައިސާ ނުދެއްކި ފަރާތުގެ ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ގިނަވެގެން ( 1އެކެއް) މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ގޭގައި ަ
ބގެންވެއެވެ.
ބރު ކޯޓަށް ލި ި
ޙުކުމްކުރުމުގެ ާ

ރ ްއ ެ
ނ.މާޅެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ،ހަކީމީހިނގުން ،04030 ،މާޅެންދޫ ި ،ދ ެވ ިހ ާ
ޖ
ފޯން ،6560564 :އީމެއިލްn.maalhendhoo@judiciary.gov.mv :
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ބތު ޚަރަދުގެ ފައިސާ ނުދައްކައިގެން ހުށަހެޅޭ
(ށ) ޚަރަދު ކުރަންޖެހޭ މީހާއަކީ ވަޒީފާއެއްގައި އުޅޭ މީހަކަށް ނުވާނަމަ ސާ ި
ފުރަތަމަ ފަހަރު ޙުކުމާއެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެންގުމާއެކު ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ މީހާގެ ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ފައިސާ ނުދެއްކި
ބރު ކޯޓަށް
ބންދުކުރުމަށް ޙުކުމްކުރުމުގެ ާ
ފަރާތް ( 1އެކެއް) މަސްދުވަހަށް ވުރެން ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ގޭގައި ަ
ބޔާންވެފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުންވެސް ޙުކުމާއި އެއްގޮތަށް ފައިސާ ނުދައްކައިގެން މައްސަލަ
ބގެންވާކަމާއި ،މަތީގައި ަ
ލި ި
ބންދުކުރުން
ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ ޙުކުމާއެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެންގުމާއެކު ދެމަސްދުވަހަށްވުރެން ދިގުނޫން މުދަތަކަށް ގޭގާއި ަ
ބގެންވެއެވެ.
ބރު ކޯޓަށް ލި ެ
ނުވަތަ އަރުވާލުން ނުވަތަ ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކުރުމުގެ ާ
ބންދުކުރެވޭ ނުވަތަ އަރުވާލެވޭ ނުވަތަ ޖަލަށްލެވޭ
ބޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފައިސާ ނުދައްކައިގެން ަ
(ނ) މަތީގައި ަ
ޙާލަތުގައި އެމައްސަލައެއްގައި ޙުކުމްތަންފީޒުކޮށްދިނުމަށް އަލުން ހުށަހެޅޭނީ ފުރަތަމަ ފަހަރު  1މަސްދުވަސް ދެވަނަ ފަހަރު 2
މަސްދުވަސް ފަހުންނެވެ.
ބޔާންކުރެވިފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެއިތުރުން
ބތު ޚަރަދަށް ފައިސާ ނުދައްކައިގެން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި މަތީގައި ަ
(ރ) ސާ ި
ބގެންވާކަމާއި،
އަންނަނިވި ފިޔަވަޅުތައް ނުވަތަ ފިޔަވަޅުތަކުން އެވަގުތަށް ކޯޓަށް ފެންނަ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމުގެ އިޚުތިޔާރު ލި ި
ބރަށް ނުދެވޭގޮތަށް ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓުމާއި ،ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ
އެގޮތުން ހުއްދަނެތި ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތް ރާއްޖެއިން ޭ
ބލާޗެކްކޮށް އެކައުންޓް ފުރީޒްކުރުމާއި ،ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތުގެ އެއްވެސް މުދަލެއް ކުއްޔަށް
ބންކް އެކައުންޓް ަ
ފަރާތުގެ ޭ
ބކުލި ކޯޓަށް ނެގުމާއި ،ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ަފރާާތުގެ
ދޫކޮށްފައިވާނަމަ އެމުދަލެއް ނުވަތަ އެމުދަލުއް ކުއްޔަށް ދީގެން ލި ޭ
ބތުޚަރަދުގެ މައްސަލަ ކޯޓުން
ބކޮށްދީ ނުވަތަ ރަހުނުކޮށްފައިވަނީ ސާ ި
މުދަލެއް އެހެންފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށްދީ ނުވަތަ ހި ަ
ބތުޚަރަދަށް ފައިސާ ނުދައްކާ
ބޠިލުކުރުމާއި ،ސާ ި
ބލައި ނިމުމަށްފަހުންކަމަށްވާ ނަމަ އެ މުޢާމަލާތެއް ާ
ބލަމުންދަނިކޮށް ނުވަތަ ަ
ަ
ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު އާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރެވިދާނެއެވެ.
ބޔާންވެފައިވާ
 .8މިކޯޓްގެ ނަމްބަރ25/D5C/2014:ގެ ޤަޟިއްޔާ އާއި ނަންބަރ17/D5C/2015 :ގެ ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމުގައި ަ
ބރާހީމް އާއި ނ.މާޅެންދޫ ގާޑަންފުލާވާސް ޢަލީ މަޙްމޫދުގެ
ބރާ އި ް
ބލާއިރު ނ.މާޅެންދޫ ފަޅޯމާގެ ޞާ ި
ވާހަކަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ަ
ދަރިނަށް  18އަހަރު ފުރެފައިވާކަން އެނގެން އޮންނާތީ އަދި ދަރިންގެ އުމުރުން  18އަހަރު ފުރިފައިވީނަމަވެސް މިދަރިންގެ
ޚަރަދަށް މިޙުކުމާއި އެތްގޮތަށް  21އޮކްޓޯބަރ  2012އިން  06ޖަނަވަރީ  2021ގެ ނިޔަލަށް 143766.67ރ (އެއްލައްކަ
ސާޅީސް ތިންހާސް ހަތްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ހަރުފިޔާ ފަސްދޮޅަސް ހަތްލާރި ) ދައްކަންޖެހޭކަމާއި ،މިޙުކުމާއި އެއްގޮތަށް 06
ޖަނަވަރީ  2021ގެ ނިޔަލަށް ދައްކާފައިވަނީ 75449.84ރ (ހަތްދިހަ ފަސްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ސާޅީސް ނުވަރުފިޔާ އަށްޑިހަ
ހަތަރުލާރި) ކަން އެނގެން އޮންނާތީ ޙުކުމާއި އެއްގޮތަށް މިތާރީޚްގެ ނިޔަލަށް ދައްކަންޖެހި ނުދެއްކި 68316.83ރ (ފަސްދޮޅަސް
އަންހާސް ތިންސަތޭކަ ސޯޅަރުފިޔާ އަށްޑިހަ ތިން ލާރި) އޮތްކަން މިކޯޓުގެ ލިޔުންތަކުން އެނގެންއޮންނަކަން.
ރ ްއ ެ
ނ.މާޅެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ،ހަކީމީހިނގުން ،04030 ،މާޅެންދޫ ި ،ދ ެވ ިހ ާ
ޖ
ފޯން ،6560564 :އީމެއިލްn.maalhendhoo@judiciary.gov.mv :
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ބރާހީމް ހުށަހެޅި
ބރާ އި ް
ބތު ޙަރަދު ހޯދުމަށްއެދި ޞާ ި
ބފައި ނުވާތީ ސާ ި
ބތު ޙަރަދުގެ ފައިސާ ލި ި
 .9މިއީ ޙުކުމާއި އެއްގޮތަށް ސާ ި
( 03ތިނެއް) ވަނަ ފަހަރުކަން މިކޯޓުގެ ލިޔުންތަކުން އެނގެން އޮންނަކަން.

ޙުކުމް:
ބލާއިރު މިކޯޓްގެ ނަމްބަރ 25/D5-C/2014 :ގެ ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމާ
ދެންފަހެ ،ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކަށް ަ
އެއްގޮތަށް ނ.މާޅެންދޫ ގާޑަންފުލާވާސް ޢަލީ މަޙްމޫދު  06ޖަނަވަރީ  2021ގެ ނިޔަލަށް ދައްކަންޖެހި ނުދެއްކި 68316.83ރ
(ފަސްދޮޅަސް އަންހާސް ތިންސަތޭކަ ސޯޅަރުފިޔަ އަށްޑިހަ ތިން ލާރި) އޮތްކަން މިކޯޓުގެ ރެކޯޑްސްތަކުން އެގެންއޮތްކަން
ބތުވާތީ މިހާރު ޢަލީމަޙްމޫދު ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާއޮތީ 68316.83ރ (ފަސްދޮޅަސް އަންހާސް ތިންސަތޭކަ
ޝަރީޢަތަށް ސާ ި
ބރު:
ބރާހީމް (އައިޑީކާޑް ނަމް ަ
ބރާ އި ް
ސޯޅަރުފިޔަ އަށްޑިހަ ތިން ލާރި) ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި ،މިފައިސާ ނ.މާޅެންދޫ ފަޅޯމާގެ ޞާ ި
ބދިނުމަށް މިއަދު ( 06ޖަނަވަރީ )2021ން ފެށިގެން  24މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި މަހަކަށްޖެހޭ އަދަދު
 )A201668އަށް ލި ި
ބހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ
މިކޯޓަށް ދައްކާ ޚަލާސްކުރުމަށާއި މިމައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް އިތުރަށް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ ޝަރީޢަތްކުރުމާ ެ
ބގެންވާކަން ނ.މާޅެންދޫ ގާޑަންފުލާވާސް ޢަލީ
ބރު ކޯޓަށް ލި ި
ޤަވާއިދު  6.1ގެ  67ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޢަމަލްކުރުމުގެ ާ
ބރު )A059741 :އަށް އަންގައި ،މިކޯޓްގެ ނަންބަރ :ނަމްބަރ25/D5C/2014:ގެ ޤަޟިއްޔާ
މަޙްމޫދު (އައިޑީކާޑް ނަމް ަ
އާއި ނަންބަރ17/D5C/2015 :ގެ ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް ދަރިފުޅު ރިފާޒާ ޢަލީ ގާޑަންފުލާވާސް ނ.މާޅެންދޫ އާއި
ޝިއުޒާ ޢަލީ ގާޑަންފުލާވާސް ނ.މާޅެންދޫ އަށް މަހުންމަހަށް ދައްކަންޖެހޭ ޚަރަދު ޙުކުމާއެއްގޮތަށް މިކޯޓަށް ދައްކަމުން
ބރު )A059741 :ގެ މައްޗަށް އަންގާ އަމުރުކޮށް
ގެންދިއުމަށްވެސް ނ.މާޅެންދޫ ގާޑަންފުލާވާސް ޢަލީ މަޙްމޫދު (އައިޑީކާޑް ނަމް ަ
ޙުކުމް ކޮށްފީމެވެ.
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ރ ްއ ެ
ނ.މާޅެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ،ހަކީމީހިނގުން ،04030 ،މާޅެންދޫ ި ،ދ ެވ ިހ ާ
ޖ
ފޯން ،6560564 :އީމެއިލްn.maalhendhoo@judiciary.gov.mv :
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