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ހައްދުންމަތީ ފޮނަދ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ފޮނަދ
ދިވެހިރާއްޖެ

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތް
•

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:

108/O8C/2021

•

ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތް:

ވަރިވުމަށްއެދި

•

މައްސަލަ އައިގޮތް:

ވަރިވުމަށްއެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުން

•

މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ތާރީޚް:

•

މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚް:

 27ޖަނަވަރީ 2022

•

މައްސަލަ ނިމުނު ގަޑި:

 13:40ގައި

•

މައްސަލަ ނިންމެވި ފަނޑިޔާރު :ލ.ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ޢަލީ ޝަރީފް

•

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:
އކު)
ނަން(ޢާންމުކޮށް ކިޔާނަމާ ެ

 -01އާމިނަތު ރާއިދާ (ރާއިދާ)

•

 13ޑިސެމްބަރ 2021

ދާއިމީ އެޑްރެސް
ސާހިލް  /ލ.ފޮނަދ

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް

ޢުމުރު

ސާހިލް  /ލ.ފޮނަދ

ދ.ރ.އ.ކ ނަންބަރު

 26އަހަރު

A230822

މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް:
އކު)
ނަން(ޢަންމުކޮށް ކިޔާނަމާ ެ

ދާއިމީ އެޑްރެސް

 -01ޝާހިޤު އަޙްމަދު (ޝާހިޤު)

ހަވީރު  /ގދ.ގައްދ

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް
ހަވީރު  /ލ.ފޮނަދ

ޢުމުރު

ދ.ރ.އ.ކ ނަންބަރު

 27އަހަރު

A299557

ހައްދުންމަތީ ފޮނަދ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް | ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު | ލ.ފޮނަދ | ދިވެހިރާއްޖޭ
Hadhdhunmathee Fonadhoo Magistrate Court | Boduthakurufaanumagu | l.fonadhoo | Maldives
އީމެއިލް | Email: l.fonadhoo@judiciary.gov.mv :ފޯންTel: +960 6800799 :
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ދަޢުވާގެ ޚުލާޞާ:
ދވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު )A230822 :ގެ
މިއީ ،ލ.ފޮނަދ  /ސާހިލް އާމިނަތު ރާއިދާ ( ި

ގ ގާތުން
ރއްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރުެ )A299557 :
ރ ޝާހިޤު އަޙްމަދު (ދިވެހި ަ
ފިރިމީހާ ގދ.ގައްދ  /ހަވީ ު
މއްސަލައެކެވެ.
ލނު ަ
ވަރިވުމަށް އެދި ،އާމިނަތު ރާއިދާ މިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ބެ ު

•

ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައް
 .1ލ.ފޮނަދ  /ސާހިލް އާމިނަތު ރާއިދާ (ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު )A230822 :ގެ

ފިރިމީހާ ގދ.ގައްދ  /ހަވީރު ޝާހިޤު އަޙްމަދު (ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު )A299557 :ގެ ގާތުން
ވަރިވުމަށް އެދި ،އާމިނަތު ރާއިދާ މިކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.
 .2މި މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމުގައި ވާހަކަދައްކަމުން އާމިނަތު ރާއިދާ ބުނެފައިވަނީ ،ވަރިވާންއެދި
ށއްގައި
ނ ދެމީހުން އެއްކޮށް މިހޭދަވި މުއްދަތުގައި ދެމީހުން ވަކިން ދެރަ ެ
މައްސަލަ ހުށަހެޅީ ،އޭނާއާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާއާ ކައިވެނިކޮށްގެ ް
އުޅެންޖެހިފައިވާތީއާއި،

ނ
ދެމީހު ް

އެއްތަނެއްގައި

އުޅުމަށް

ފޮނަދއަށް

އައުމަށް

ގ
ފިރިމީހާ ެ

ގާތުގައި

އެދުމުން

ށވެސް
އެގޮތަ ް

ތއާއި،
ނ އެގޮތަށްވެސް ހަމަޖެހިފައިނުވާ ީ
އައިސްފައިނުވާތީއާއި ،އާދެވެން ނެތްނަމަ އޭނާ ފިރިމީހާ ގާތަށް މާލެ ގެންގޮސް ދިނުމަށް އެދުމު ް
ދެމީހުން އެކަކު އަނެކަކާ ބައްދަލުނުވާތާ  7މަހަށްވުރެ ގިނަދުވަސްވެފައިވާތީ ،ފިރިމީހާ ގދ.ގައްދ  /ހަވީރު ޝާހިޤު އަޙްމަދުގެ ގާތުން
ވަރިވުމަށް އެދި ކަމަށާއި ،އެ ދެމީހުން ކައިވެނިކުރީ  10އޮގަސްޓް  2017ގައި ފެމިލީ ކޯޓުގައިކަމަށާއި ،ކައިވެނީގެ ސެޓްފިކެޓް
މށާއި ،އޭނާ
ށ ދަރިއަކު ލިބިފައި ނުވާކަ ަ
ށއި ،ދެމީހުންގެ ކައިވެންޏަށް  4އަހަރު ވެފައިވާއިރު ދެމީހުންނަ ް
ނަންބަރަކީ  1257/2017ކަމަ ާ
ދ
ށހުސްކޮށްކަމަށާއި ،ހައިޟުވެފައިވެސް ނންކަމަށާއި ،އަ ި
މބަނޑުވެ ނންކަމަށާއި،ހަ ި
ށއި ،އޭނާ މިއިނީ ާ
ވނީ ވަރިވާންކަމަ ާ
މިހާރު ބޭނުން ަ
ޖިމާޢުނުވާ ޠުހުރެއްގައިކަމަށާއި ،ފިރިމީހާވެސް ބޭނުންވަނީ އޭނާ ވަރިކުރަންކަމުގައިވާތީ ޝަރީޢަރުގެ ފަރާތުން ފިރިމީހާއަށް އޭނާ
ނ
ރ  2022ގައި އޭނާ ވަރިކޮށްދީފައިކަމަށާއި ،ވަރިކުރަން ބު ީ
ރމީހާވަނީ  27ޖަނަވަ ީ
ވަރިކުރުމުގެ ހުއްދަދިނުމުން ފި ި

ފން"
"ވަރިކޮށް ި

ނގައި ހޭދަވި މުއްދަތުގައި ފިރިމީހާ އޭނާގެ ޚަރަދަށް ކޮންމެ މަހަކު -
ގ ފުރަތަމަ ވަރިކަމަށާއި ،ކައިވެ ީ
މިހެންކަމަށާއި ،މިއީ އެދެމީހުން ެ
3500/

ރ.

އސަތޭކަރުފިޔާ)
(ތިންހާސްފަ ް

ފޮނުވާކަމަށާއި،

އެހެންނަމަވެސް

އދި
ވަރިވުމަށް ެ

މައްސަލަ

ނ
ހ ް
ހުށަހެޅިފަ ު

ހައްދުންމަތީ ފޮނަދ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް | ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު | ލ.ފޮނަދ | ދިވެހިރާއްޖޭ
Hadhdhunmathee Fonadhoo Magistrate Court | Boduthakurufaanumagu | l.fonadhoo | Maldives
އީމެއިލް | Email: l.fonadhoo@judiciary.gov.mv :ފޯންTel: +960 6800799 :
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އނާ އުޅެނީ އޭނާގެ މައިންބަފައިންގެ
ނުފޮނުވާކަމަށާއި ،މިވަރިއާ ގުޅިގެން ލިބެންޖެހޭ ޢިއްދައިގެ ޚަރަދު އޭނާ ބޭނުންކަމަށާއިޭ ،
ގާތުގައިކަމަށެވެ.
 .3މިމައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމުގައި ޝާހިޤު އަޙްމަދު ބައިވެރިވެފައިވަނީ މައިކްރީ ސޮފްޓް ޓީމްސް މެދުވެރިކޮށް އޯޑިއޯ
ވީޑިއޯ ންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށެވެ .އެ އަޑުއެހުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ޝާހިޤު އަޙްމަދު ބުނެފައިވަނީ ،ހުރިހާ ކަމެއް ހުރީ ރާއިދާގެ
ވާހަކަތަކާ އެގޮތަށް ނނަސް ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި އެއީ ރަނގަޅު ވާހަކަތަކެއްކަމަށާއި ،އެދެމީހުން ކައިވެނިކުރީ  10އޮގަސްޓް  2017ގައި
ނވާތާ
ލ ު
ނ ބައްދަ ު
ވކަމަށާއި ،އެ ދެމީހު ް
ލބިފައި ނު ާ
ނޏަށް  4އަހަރު ވެފައިވާއިރު ދެމީހުންނަށް ދަރިއަކު ި
ވ ް
ފެމިލީ ކޯޓުގައިކަމަށާއި ،ކައި ެ
ކމުން
ވންކަމުގައިވާތީ އޭނާވެސް ހުރީ ވަރިކޮށްދޭ ގޮތަށްކަމަށާއި ،އެހެން ަ
މިހާރު  7މަސް ދުވަސް ވެދާނެކަމަށާއި ،ރާއިދާ ބޭނުންވަނީ ވަރި ާ
ދލްއާޚިރާ  27( 1443ޖަނަވަރީ  )2022ދުވަހު
ދ ދިނުމުން  24ޖުމާ ަ
ނ އޭނާއަށް އަނބިމީހާ ވަރިކުރުމުގެ ހުއް ަ
ޝަރީޢަތުގެ ފަރާތު ް
ށ "ވަރިކޮށްފިން" މިހެން ބުނެ އާމިނަތު ރާއިދާ ވަރިކޮށްފިންކަމަށާއި ،މިއީ އެދެމީހުންގެ ފުރަތަމަ
އޭނާގެ އަނބިމީހާއާ މުޚާޠަބްކޮ ް
ކައިވެނީގެ ފުރަތަމަ ވަރިކަމަށާއި ،މިވަރިއާއި ގުޅިގެން ދޭންޖެހޭ ޢިއްދައިގެ ޚަރަދު ދޭގޮތަށް ހުރި ކަމަށެވެ.

 .4މި މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ދެފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި ،ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅިފައިވާ
ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި ،ޝަރުޢީ އަދި ޤާނނީ ހަމަތަކަށް ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންކަން ޝަރީޢަތަށް ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 4.1ޝާހިޤު އަޙްމަދު އާއި އާމިނަތު ރާއިދާއާ ދެމީހުން  18ޛުލްޤަޢިދާ 1438ހ 10( .އޮގަސްޓް 2017މ).
ފކެޓަށް
ނންބަރު  1257/2017ކާވެނީގެ ސެޓް ި
ށފައިވާކަން އެކޯޓުގެ ަ
ދުވަހު ކާވެނިކޮށް ،އެކައިވެނި ފެމިލީ ކޯޓުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮ ް
ނ އެނގެން އޮވެއެވެ.
ހ ް
ބެލުމުންނާއި ،މިދެފަރާތުގެ ބަ ު
ށޅިދާނެކަން ޤާނނު
ހ ެ
ކޓަކަށް އެކަށް ު
ނމަ ،ކަމާބެހޭ ޯ
ޖ ަ
ގ ގާތުން ވަރިވާން ބޭނުންވެއް ެ
 4.2އަންބަކު އޭނާގެ ފިރިމީހާ ެ
ށ ބެލުމުން އެނގެއެވެ.
ހ ޤާނނު)ގެ  24ވަނަ މާއްދާއަ ް
ނަންބަރު ( 4/2000އާއިލާއާބެ ޭ
ވނީ
ހންވެސް ބޭނުން ަ
ހށަހެޅި މިމައްސަލާގައި ،މިދެމީ ު
ވރިވުމަށްއެދި އާމިނަތު ރާއިދާ ު
ނ ަ
 4.3ޝާހިޤު އަޙްމަދު ގާތު ް
ނބަރު ( 4/2000ޢާއިލާއާބެހޭ ޤާނނު)ގެ  23ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވަރިކުރުމުގެ ހުއްދަ
ވަރިވާންކަމަށްވާތީ ،ޤާނނު ނަ ް
ލޤް" ވަރިއަކުން ޝާހިޤު
ނ ބުނެ "މުޠް ަ
މހެ ް
ވނަ ދުވަހު "ވަރިކޮށްފީން" ި
ދިނުމުން  24ޖުމާދަލްއާޚިރާ  27( 1443ޖަނަވަރީ ަ )2022

ހައްދުންމަތީ ފޮނަދ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް | ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު | ލ.ފޮނަދ | ދިވެހިރާއްޖޭ
Hadhdhunmathee Fonadhoo Magistrate Court | Boduthakurufaanumagu | l.fonadhoo | Maldives
އީމެއިލް | Email: l.fonadhoo@judiciary.gov.mv :ފޯންTel: +960 6800799 :
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އޭނާގެ އަނބިމީހާ އާމިނަތު ރާއިދާ ވަރިކޮށްފައިވާކަމާއި ،މިއީ މިދެމީހުންގެ ފުރަތަމަ ވަރިކަމާއި ،މިއީ ޤާނނު ނަންބަރު

ފއިވާ ވަރިއެއްކަން އެނގެއެވެ.
ގ  23ވަނައާ އެއްގޮތަށް ހިނގާ ަ
( 4/2000އާއިލާއާބެހޭ ޤާނނު) ެ
އވެސް ނންކަމާއި،
 4.4ވަރިކުރިއިރު އާމިނަތު ރާއިދާ އިނީ މާބަނޑުވެ ނންކަމާއި ،ހަށިހުސްކޮށްކަމާއި ،ހައިޟުވެފަ ި
އަދި ޖިމާޢުނުވާ ޠުހުރެއްގައިކަމަށާއި ،މިދެމީހުންނަށް ދަރިއަކު ލިބިފައިނުވާކަމާއި ،ވަރިއާއި ގުޅިގެން ލިބެންޖެހޭ ޢިއްދައިގެ ޚަރަދު
އވެ.
ކމަށް އާމިނަތު ރާއިދާ ބުނެފައިވެ ެ
ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް ބޭނުންވާ ަ
 4.5ދަރިންނަށާއި ވަރިކޮށްފައި އިންނަ އަންހެނާއަށް ޝަރުޢީ ހަމަތަކުގެ މަތިން ޚަރަދު ދިނުމަށް ވަރިކުރި
ނ މާއްދާގައި
އބެހޭ ޤާނނު)ގެ  35ވަ ަ
ނ ނަންބަރު ( 4/2000އާއިލާ ާ
ގންވާކަމަށް ޤާނ ު
ފިރިހެނާއަށް އެންގުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބި ެ
ކމަށް
ވނެ ަ
ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި ،ޚަރަދު ދޭންވާ މުއްދަތާއި މިންވަރު އެޤާނނުގެ ދަށުން ހަދާ ޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ދޭން ާ
އެޤާނނުގެ  36ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި ،އާއިލާއާބެހޭ ޤަވާޢިދުގެ  63ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ ދަށުން ވަރިކޮށްފައި އިންނަ
ކމަށް،
ދން ،ޢިއްދައިގެ ޚަރަދަށް މަހަކު 2,000/-ރ( .ދެހާސް ރުފިޔާ) އަށްވުރެ މަދުނން ޢަދަދެއް ދޭންވާނެ ަ
އަންހެނާގެ ޢިއްދަ ހަމަވަން ެ
ނ އިޞްލާހު ގެނައުން)  1ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
ޤަވާޢިދު ނަންބަރު ( 2014/R-24އާއިލާއާބެހޭ ޤަވާޢިދަށް  1ވަ ަ

• ޙުކުމް :
ދެންފަހެ ،ލ.ފޮނަދ  /ސާހިލް އާމިނަތު ރާއިދާ (ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު)A230822 :
ނ
ވހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު )A299557 :ގެ ގާތު ް
ވރު ،ޝާހިޤު އަޙްމަދު (ދި ެ
ގެ ފިރިމީހާ ގދ.ގައްދ  /ހަ ީ
ވަރިވުމަށް އެދި ،އާމިނަތު ރާއިދާ ހުށަހެޅި މިޤަޟިއްޔާގައި ،ޤާނނު ނަންބަރު ( 4/2000އާއިލާއާބެހޭ ޤާނނު)ގެ  23ވަނަ މާއްދާގައިވާ
އދައާއިއެކު
ޢތުގެ ހު ް
ގޮތުގެ މަތިން ،ޝަރީ ަ

މހެން
 24ޖުމާދަލްއާޚިރާ  27( 1443ޖަނަވަރީ  )2022ވަނަ ދުވަހު "ވަރިކޮށްފީން" ި

ޢތަށް
ވތީ ،މިދެމީހުންގެ މިވަރި ޝަރީ ަ
އޙްމަދު ޝަރީޢަތަށް ބަޔާންދީފައި ާ
މނަތު ރާއިދާ ވަރިކޮށް ޝާހިޤު ަ
ބުނެ "މުޠްލަޤް" ވަރިއަކުން އާ ި
ސާބިތުވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މިއީ މިދެމީހުންގެ ފުރަތަމަ ވަރިކަމާއި ،މިވަރިއާއި ގުޅިގެން ލިބެންޖެހޭ ޢިއްދައިގެ ޚަރަދު ޝަރީޢަތް
ރއިދާގެ
ނތު ާ
ދށުން އާމި ަ
ދގެ (ހ) ގެ ަ
އބެހޭ ޤަވާޢިދުގެ  63ވަނަ މާއް ާ
ވތީ ،އާއިލާ ާ
ނތު ރާއިދާ ބުނެފައި ާ
މށް އާމި ަ
މެދުވެރިކޮށް ބޭނުންކަ ަ
ޢިއްދައިގެ ޚަރަދަށް ކޮންމެ

ހހާސް
ވހުގެ ޚަރަދަށްވާ 6000/-ރ ( ަ
ތނެއް) މަސްދު ަ
ހކު 2000/-ރ (ދެހާސް ރުފިޔާ) މަގުން ި ( 03
މަ ަ

ދހާސް ރުފިޔާ)
މ މަހަކު 2000/-ރ ( ެ
ނ މަސްހަމަކޮށް ކޮން ެ
ރުފިޔާ) ދައްކައި ޚަލާޞްކުރުމަށްޓަކައި  27ޖަނަވަރީ  2022އިން ފެށިގެ ް
ދއިގެ
ނގޮސް އާމިނަތު ރާއިދާގެ ( 3ތިނެއް) މަސް ދުވަހުގެ ޢިއް ަ
މތީ ފޮނަދ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް) ދައްކަމު ް
މިކޯޓަށް (ހައްދުން ަ
ހައްދުންމަތީ ފޮނަދ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް | ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު | ލ.ފޮނަދ | ދިވެހިރާއްޖޭ
Hadhdhunmathee Fonadhoo Magistrate Court | Boduthakurufaanumagu | l.fonadhoo | Maldives
އީމެއިލް | Email: l.fonadhoo@judiciary.gov.mv :ފޯންTel: +960 6800799 :
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ޚަރަދަށްވާ ( 6000/-ހަހާސް) ރުފިޔާ ދައްކައި ޚަލާޞްކުރުމަށް ޝާހިޤު އަޙްމަދު އަށް އަންގައި ،މިގޮތުގެ މަތުން ޙުކުމްކޮށް
މިޤަޟިއްޔާ ނިންމީއެވެ.

މިޤަޟިއްޔާ ބަލާ ނިޔާ ކަނޑައެޅީ

ޢަލީ ޝަރީފް
ލ.ޖުޑީޝަލްދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް

ހައްދުންމަތީ ފޮނަދ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް | ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު | ލ.ފޮނަދ | ދިވެހިރާއްޖޭ
Hadhdhunmathee Fonadhoo Magistrate Court | Boduthakurufaanumagu | l.fonadhoo | Maldives
އީމެއިލް | Email: l.fonadhoo@judiciary.gov.mv :ފޯންTel: +960 6800799 :

