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ެ
ޞާ ެ
ޝަރީޢަތްެނިމުނުގޮތުގެެޚުލާ ެ
 ޤަޟިއްޔާެނަންބަރު2009/SC-A/06ެ:
ލެ
 ދަޢުވާކުރާެފަރާތްެ :މުޙައްމަދުެމުޞްޠަފާެމެ.ސީވޯލްެ/މާ ެ
ލެ
 ދަޢުވާެލިބޭެފަރާތްެ:ޢަބްދުލްޙަކީމްެޢަލީެމެ.ލީނިއާދެކުނުބައިެ/މާ ެ
ން
 މައްސަލައިގެެބާވަތްެެ:ފައިސާެހޯދު ެ
ން
 މައްސަލަެއައިގޮތްެ:އިލްތިމާސްއަށްެއެދޭެފޯމު ެ
 ހުށަހެޅުނުެތާރީޚްެ04ެ:މާރޗްެ2009
 ރަޖިސްޓްރީެކުރެވުނުެތާރީޚްެ12ެ:މާރޗްެ2009
 ނިމުނުެތާރީޚްެ27ެ:ނޮވެމްބަރެެ 2012
 މައްސަލަެނިންމިެގަޑި15:45ެ:
 މައްސަލަެބެލިެފަނޑިޔާރުންގެެމަޖިލިސް:
ދުﷲެސަޢީދުެ،ފަނޑިޔާރުެޢަލީެހަމީދުެ
އުއްތަމަެފަނޑިޔާރުެއަޙްމަދުެފާއިޒްެޙުސައިންެ،ފަނޑިޔާރުެޢަބް ެ
ދު ެ
މުޙައްމަ ެ
ޔާ:
އިސްތިއުނާފުކުރެވުނުެޤަޟިއް ެ
 ނަންބަރު2006/HC-A/255ެ:
 ނިންމެވިެކޯޓުެ:ދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓު
 ހުށަހެޅުނުެތާރީޚްެ25ެ:ޑިސެމްބަރެ2006
 ނިމުނުެތާރީޚްެ31ެ:ޑިސެމްބަރެެ2008
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ޞާ
ގެެޚުލާ ެ
މައްސަލައި ެ
މިއީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2006/HC-A/255ޤަޟިއްޔާގެ ެޙުކުމާމެދުެ
ލްެ /މާލެ ެމުޙައްމަދު ެމުޞްޠަފާ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގައިެ
ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ެމެ .ސީވޯ ެ
ކީެެެެެެެެެެ
އިލްތިމާސްކުރުމުން ެބެލިފައިވާ ެޤަޟިއްޔާއެކެވެެ .މިޤަޟިއްޔާގައި ެދަޢުވާ ެރައްދުވާ ެފަރާތަ ެ
މ.

ލެ
ެލީނިއާދެކުނުބައި/މާ ެ

ެޢަބްދުލްޙަކީމް

ެޢަލީއެވެ.

ެދިވެހިރާއްޖޭގެ

ެހައިކޯޓުގެ

ރުެެެެެެ
ެނަންބަ ެ

ޤޟިއްޔާއަކީ ެމަދަނީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 1442/MC/2006ޤަޟިއްޔާެ
ަ ެ 2006/HC-A/255
އި/މާލެެ
ނިންމަވާފައިވާގޮތް ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކާ ެއެއްގޮތް ެނުވާކަމަށް ެބުނެެ ،މެ .ލީނިއާދެކުނުބަ ެ
ޢަބްދުލްޙަކީމްެޢަލީެދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓަށްެއިސްތިއުނާފުކުރުމުންެބެލިފައިވާެޤަޟިއްޔާއެކެވެެ .
އް
 ފާހަގަެކުރެވުނުެނުކުތާތަ ެ
މިމައްސަލާގައި ެޚަޞްމުން ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެދެއްކިެ
ވާހަކަތަކަށާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2006/HC-A/255ޤަޟިއްޔާ ެނިމުނުގޮތުގެެ
ރިޕޯޓަށާއިެ ،ދަށުކޯޓުގެ ެނިންމުންތަކަށާއި ެދެފަރާތް ެދެމެދުގައި ެކުރެވިފައިވާ ެއެގްރިމެންޓަށް ެބަލާއިރުެ،
އަންނަނިވިެކަންތައްތައްެފާހަގަކުރެވެއެވެެ .
ެ .1ފުރަތަމަކަމަކީެ ،މ.ލީނިއާދެކުނުބައި ެއެވެކިޔާ ެގޯއްޗާއި ެމ.ލީނިއާ ެއެވެކިޔާ ެގޯއްޗާއިެ
މިދެގޯތީގައި ެފަސްބުރި ެއިމާރާތެއް ެކުރުމަށް ެޢަބުލްޙަކީމް ެޢަލީ ެއާއި ެއޭނާގެ ެއަނބި ެފާތިމަތުދީދީ ެއާއިެ
ދެމީހުންނާއެކުެވަކިވަކިންެދެއެގްރިމެންޓެއްެމުޙައްމަދުެމުޞްޠަފާެކޮށްފައިވާކަމާއިެޢަބުދުލްޙަކީމްެޢަލީއާއެކުެ
ކުރެވިފައިވާ ެއެގްރިމެންޓްގެ ެދަށުން ެޢަބުދުލްޙަކީމް ެޢަލީ ެއަށް ެލިބެންޖެހޭ ެޢިމާރާތުން ެލިބެންޖެހޭ ެބައިެ
ލޯ) ެކޮމްޕްލީޓްކޮށް ެފުރިހަމަކޮށްފައި ެނުވާތީ ެއެދެފުލޯގައި ެނުނިމިހުރިެެ
(ޢިމާރާތުގެ ެއެންމެމަތީ ެދެފު ެ
މަސައްކަތްތައް ެބަލައި ެޝަރީޢަތުން ެއަގެއްެކަނޑައަޅައިެދިނުމަށާއިެ ،މުޙައްމަދުެމުޞްޠަފާ ެއަތުން ެއެއަގުެ
ޢިމާރާތުގެ ެއެންމެމަތީ ެދެފުލޯ ެފުރިހަމަކޮށްެ
ނުމަށާއިެ ެ ،
ހޯދުމަށް ެނުވަތަ ެއެގްރިމެންޓް ެބާޠިލު ެކޮށްދި ެ
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ހަވާލުކޮށްފައިެނުވާތީެ،އެދެފުލޯެހަވާލުނުކޮށްެހުރިެދުވަސްތަކަށްެކުލީގެެގޮތުގައިެއެފަދަެދެފުލޯއަކަށްެމަހަކުެ
(ެ 8000/އަށްހާސް) ެރުފިޔާގެ ެމަގުން ެެ 24އޮކްޓޯބަރު ެެ 2005ވަނަ ެދުވަހުން ެފެށިގެން ެމައްސަލަނިމޭެ
ލްޙަކީމް ެޢަލީެ
މުޞްޠަފާ ެއަތުން ެހޯދުމަށް ެޢަބުދު ެ
ދުވަހާއި ެހަމައަށް ެލިބެންޖެހޭ ެފައިސާ ެމުޙައްމަދު ެ ެ
ފުލޯގެެނުނިމިހުރިެ
މަދަނީކޯޓުގައިެދަޢުވާކުރުމުންެމަދަނީކޯޓުންެނަގައިދީފައިެވަނީެޢިމާރާތުގެެއެންމެމަތީެދެ ެ
މަސައްކަތް ެނިންމައި ެފުރިހަމަކުރުމަށް ެހިނގާނެ ެޚަރަދެއްކަމަށް ެއަގުކޮމެޓީން ެކަނޑައެޅި ެއެންމެކުޑަެ
އަގުކަމަށްވާ ެ(ެ 428900/-ހަތަރުލައްކަ ެއަށާވީސްހާސް ެނުވަސަތޭކަ) ެރުފިޔާގެ ެ(ެ 1/2ދެބައިކުޅައެކެއް)ެ
ންެ
ބައިކަމަށްވާ ެ(ެ 214450/-ދެލައްކަ ެސާދަހާސް ެހަތަރުސަތޭކަ ެފަންސާސް) ެރުފިޔާކަން ެއެނގެ ެ
އޮންނަކަމެވެެ ެ.
ށްެެ
ޢިމާރާތުގެ ެއެންމެމަތީ ެދެފުލޯގައި ެނުނިމިހުރި ެމަސައްކަތް ެނިންމުމަ ެ
ދެވަނަކަމަކީެ ެ ،
ެ ެ .2
(ެ 553360/ފަސްލައްކަ ެފަންސާސްތިންހާސް ެތިންސަތޭކަ ެފަސްދޮޅަސް) ެރުފިޔާ ެއާއި ެެ428900/-ޢީ
(ހަތަރުލައްކަެއަށާވީސްހާސްެނުވަސަތޭކަ)ެރުފިޔާެއާއިެދެމެދުގެެޢަދަދަކަށްެޚަރަދުެހިނގާނެކަމަށްެޝަރު ެ
އަގުކޮމެޓީންެބުނެފައިެވާތީެ،އެދެފުލޯގައިެނުނިމިހުރިެމަސައްކަތްެ(ެ428900/-ހަތަރުލައްކަެއަށާވީސްހާސްެ
ނުވަސަތޭކަ) ެރުފިޔާއިން ެނިންމިދާނެކަމަށް ެމަދަނީކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 1442/MC/2006ޤަޟިއްޔާގައިެ
ކަނޑައެޅުމުންެއެޢަދަދުެޤަބޫލު ނުކޮށްެމަދަނީކޯޓުގެެއެޤަޟިއްޔާެދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓުގައިެއިސްތިއުނާފުެ
ލްޙަކީމް ެޢަލީ ެކަމާއި ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2006/HC-A/255ޤަޟިއްޔާއިންެ
ކޮށްފައި ެވަނީ ެޢަބުދު ެ
މިމައްސަލަެބަލާފައިވާކަންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ .
ެ .3ތިންވަނަކަމަކީެ ،އެގްރިމެންޓްގެދަށުން ެކުއްޔަށް ެދޫކޮށްފައި ެވަނީ ެމ.ލީނިއާދެކުނުބައިެ
އެވެކިޔާ ެގޯތީގައި ެކުރިން ެހަދާފައި ެހުރި ެއެއްބުރި ެޢިމާރާތާއި ެވަޅުފަދަ ެތަންތަނާއި ެއަދި ެއެއްބަސްވުމުގެެ
ޢިމާރާތުގެެއެންމެެމަތީދެފުލޯެފިޔަވައިެ
ދަށުންެއެގޯތީގައިެކުއްޔަށްެހިފިފަރާތުންެފަހުންެފަސްބުރިއަށްެހަދާެ ެ
އެޢިމާރާތުގެ ެތިންބުރިކަން ެއެނގެން ެއޮންނަކަމާއި ެއެގްރިމެންޓް ެކުރެވުނު ެއިރު ެއެގޯތީގައި ެހަދާފައި ެހުރިެ
ޢިމާރާތް ެއެގްރިމެންޓްގެ ެދަށުން ެކުއްޔަށް ެދޫކުރެވުނު ެކަމުގައި ެވިއަސް ެއެގްރިމެންޓުގެ ެދަށުންެ
އެއްބުރި ެ ެ
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ޢިމާރާތްކުރާެފަސްބުރިެޢިމާރާތްެކުރުމަށްޓަކައިެކުރިންެހުރިެއެއްބުރިެޢިމާރާތްެއުވާލެވޭނެެކަމާއިެ،ތަނުގެެ
ކުއްޔަކީ ެކުއްޔަށްހިފި ެފަރާތުން ެފަސްބުރި ެޢިމާރާތް ެކުރުމަށް ެޚަރަދުކުރާ ެޖުމުލަ ެފައިސާކަމާއިެ ،ފަސްބުރިެ
ޢިމާރާތުގެ ެއެންމެމަތީ ެދެފުލޯ ެގޭގެ ެވެރިފަރާތް ެދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ެއެދެފުލޯ ެކޮމްޕްލީޓްކޮށް ެނިންމުމަށްފަހުެ
ގެ ެތެރޭގައި ެގޭގެވެރިފަރާތާއި ެޙަވާލުކުރާޖެހޭކަމާއި ެއެމުއްދަތުގެެ
އެގްރިމެންޓްގައި ެކަނޑައެޅިފައިވާ ެމުއްދަތު ެ
ތެރޭގައިެއެދެފުލޯެޙަވާލުެނުކުރެވިއްޖެނަމަެ،އެގްރިމެންޓްެކޯޓުގައިެރަޖިސްޓްރީެކުރާދުވަހުންެފެށިގެންެެ03
ންމެ ެދުވަހަކަށް ެއެފަދަ ެދެ ެފުލޯއަކަށް ެލިބޭ ެމިޘްލީކުއްޔެއްެ
އަހަރު ެހަމަވުމަށްފަހުެ ،އިތުރަށް ެހިނގާ ެކޮ ެ
ގޭގެވެރިފަރާތަށްެލިބެންޖެހޭކަންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ .
ެ.4ހަތަރުވަނަކަމަކީެ ،ފަސްބުރި ެޢިމާރާތުގެެބައިތަކުގެެތެރެއިންެއެންމެމަތީެދެފުލޯެކުރިންެ
ބުނެވުނުެމުއްދަތުގެެތެރޭގައިެގޭގެވެރިފަރާތާެޙަވާލުކުރަންޖެހޭކަމާއިެއެދެފުލޯެޙަވާލުކުރަންޖެހެނީެއެދެފުލޯގެެ
ހުރިހާ ެމަސައްކަތްތަކެއް ެނިންމާ ެފުރިހަމަ ެކުރުމަށްފަހު ެކަމާއި ެއެގްރިމެންޓުގައި ެބުނެފައިވާ ެމުއްދަތުގެެ
ތެރޭގައި ެގޭގެވެރިފަރާތާއި ެއެދެފުލޯ ެޙަވާލު ެނުކުރެވިއްޖެނަމަެ ،ކުއްޔަށްހިފި ެފަރާތުގެ ެޒިންމާއަކީ ެކޯޓުގައިެ
އެގްރިމެންޓް ެރަޖިސްޓުރީކުރި ެތާރީޚުން ެފެށިގެން ެެ 03އަހަރު ެހަމަވުމަށްފަހު ެއިތުރަށް ެހިނގާ ެކޮންމެެ
މަހަކަށް ެކުއްޔަށްހިފި ެފަރާތުން ެއެފަދަ ެދެ ެފުލޯއަކަށް ެލިބޭނެ ެކުލި ެގޭގެވެރިފަރާތަށް ެދެއްކުންކަމާއިެ
އެހެންނަމަވެސް ެގޭގެވެރިފަރާތާއި ެއެދެފުލޯ ެޙަވާލުކުރަންޖެހޭ ެމުއްދަތުގައި ެޙަވާލު ެކުރެވިފައިނުވާތީެ
ވެރިފަރާތުން ެއެތަނަށް ެވަދެފައިވާކަން ެދަށުކޯޓުގެ ެރިޕޯޓުން ެއެނގެން ެއޮންނަކަމާއި ެއެގްރިމެންޓުގައިެ
އެއްބަސްވެފައި ެވަނީ ެއެދެފުލޯގައި ެކުރާ ެހުރިހާ ެމަސައްކަތެއް ެފުރިހަމަ ެކުރުމަށްފަހު ެގޭގެވެރިފަރާތާއިެ
ޙަވާލުކުރުމަށްކަމަށް ެވާތީެ ،ގޭގެވެރިފަރާތުން ެއެދެފުލޯއަށް ެވަދެތިބި ެކަމުގައިވިއަސް ެއެގްރިމެންޓްގެ ެދަށުންެ
އެދެފުލޯގެ ެމަސައްކަތް ެފުރިހަމަކުރުމަކީ ެކުއްޔަށްހިފި ެފަރާތުގެ ެޒިންމާއެއްކަމާއި ެއެދެފުލޯގެ ެމަސައްކަތްެ
ނިންމާފައި ެނުވާކަން ެހައިކޯޓުގައި ެއިސްތިއުނާފު ެކުރެވުނު ެމަދަނީކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 1442/MC/2006
ޤަޟިއްޔާގެ ެކުރިން ެބަލާފައިވާ ެމަދަނީކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 792/MC/2006ޤަޟިއްޔާގައިެ
ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމާއި ެއެދެފުލޯގެ ެމަސައްކަތް ެފުރިހަމަކޮށް ެނިންމުމަށްޓަކައި ެކުރަންހުރި ެމަސައްކަތްެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު |ތީމުގެ |އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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އަގުކޮމެޓީ ެފޮނުވައިގެން ެބެލުމަށްފަހުެ ،ނުނިމިހުރި ެމަސައްކަތް ެނިންމާ ެފުރިހަމަ ެކުރުމަށް ެހިނގާނެެ
ޚަރަދެއްކަމަށް ެއަގުކޮމެޓީން ެކަނޑައެޅި ެ(ެ 553360/-ފަސްލައްކަ ެފަންސާސްތިންހާސް ެތިންސަތޭކަެ
ކަ) ެރުފިޔާގެ ެދެމެދުގެެ
ފަސްދޮޅަސް) ެރުފިޔާއާއި ެ(ެ 428900/-ހަތަރުލައްކަ ެއަށާވީސްހާސް ެނުވަސަތޭ ެ
ކަ)ެ
ވީސްހާސް ެނުވަސަތޭ ެ
ޢަދަދުގެ ެތެރެއިން ެއެންމެކުޑަ ެއަގުކަމުގައިވާ ެ ެ(ެ 428900/-ހަތަރުލައްކަ ެއަށާ ެ
ރުފިޔާއަކީ ެއެދެފުލޯގެ ެނުނިމިހުރި ެމަސައްކަތް ެނިންމާ ެފުރިހަމަ ެކުރެވިދާނެ ެއަގެއްކަމަށް ެދަށުކޯޓުންެ
ވެެ .
އެނގެންެއޮންނަކަމެ ެ
ކަނޑައެޅުއްވުމުންެހައިކޯޓުންެއެކަމަށްެތާއީދުކުރައްވާފައިެވާކަންެ ެ
ބުދުލްޙަކީމް ެޢަލީ ެއާއި ެއޭނާގެ ެއަނބި ެފާތިމަތުދީދީ ެއާއިެ
ެ .5ފަސްވަނަކަމަކީެ ،ޢަ ެ
ދެމީހުންނާއެކު ެވަކިވަކިން ެމުޙައްމަދު ެމުޞްޠަފާ ެކޮށްފައިވާ ެދެ ެއެގްރިމެންޓުގެ ެދަށުން ެމ.ލީނިއާ ެއެވެކިޔާެ
ގޯއްޗާއި ެއަދި ެމެ .ލީނިއާދެކުނުބައި ެއެވެކިޔާ ެގޯތީގައި ެއެއް ެއިމާރާތެއް ެގޮތުގައި ެކޮށްފައިވާ ެެ 05ބުރިެ
ތުެ
ޢިމާރާތުގެެއެންމެމަތީެެ 02ފުލޯެއަކީެވަކިވަކިެދެއެގްރިމެންޓުގެެދަށުންެޢަބުދުލްޙަކީމްެޢަލީއަށާއިެފާތިމަ ެ
ދީދީއަށް ެއެއްއުޞޫލެއްގެ ެދަށުން ެލިބެންޖެހޭ ެދެ ެފުލޯކަމާއި ެހައިކޯޓުގައި ެޢަބުދުލްޙަކީމް ެޢަލީެއިސްތިއުނާފުެ
ދީގެ ެފަރާތުންެ
ރު  1441/MC/2006ޤަޟިއްޔާގައި ެފާތިމަތުދީ ެ
ކޮށްފައިވާ ެނުކުތާއަކީ ެމަދަނީކޯޓުގެ ެނަންބަ ެ
ހައިކޯޓުގައި ެއިސްތިއުނާފު ެކުރުމުން ެއެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2006/HC-A/254ޤަޟިއްޔާގައި ެބަލާފައިވާެ
ވެސްެހައިކޯޓުންެއެކޯޓުގެެކުރީގެެ
ބުދުލްޙަކީމްެޢަލީެހުށަހެޅިެމިމައްސަލައިގައި ެ
ނުކުތާއަކަށްެވާތީެހައިކޯޓަށްެޢަ ެ
ޤަޟިއްޔާއަށް ެރިޢާޔަތް ެކޮށްފައިވާކަން ެއެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2006/HC-A/255ޤަޟިއްޔާ ެނިމުނުގޮތުގެެ
ރިޕޯޓުންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ .
ެ.6ހަވަނަކަމަކީެ ،މ.ލީނިއާެއެވެކިޔާެގޯއްޗާއިެއަދިެމ.ލީނިއާދެކުނުބައިެއެވެކިޔާެގޯތީގައިެ
އެއްޢިމާރާތެއްގެ ެގޮތުގައި ެކުރެވޭ ެފަސްބުރި ެޢިމާރާތްެ ،ކުއްޔަށްހިފި ެފަރާތުގެ ެމަސައްކަތާއި ެޚަރަދުގައިެ
ށް ެއެގްރިމެންޓްގެެެ 12ވަނަެމާއްދާގައިެބުނެފައިެވާކަމާއި ެމިމާއްދާއިންެއެނގޭެ
ފުރިހަމަކޮށްެނިންމަވާނެކަމަ ެ
ޢިމާރާތުގެ ެބައިތަކުގެ ެތެރެއިން ެމުޙައްމަދު ެމުޞްޠަފާއަށް ެކުއްޔަށް ެދޫކުރެވޭ ެތިންބުރީގެ ެއިތުރުންެ
ގޮތުގައި ެ ެ
ގޭގެ ެވެރިފަރާތަށް ެދޫކުރެވޭ ެއެންމެމަތީ ެދެބުރީގެ ެހުރިހާ ެމަސައްކަތެއްވެސް ެފުރިހަމަކޮށް ެނިންމުމަކީެ
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މުޙައްމަދު ެމުޞްޠަފާގެ ެޒިންމާއެއްކަމާއި ެއެހެނީ ެއިމާރާތުގެ ެވެރިފަރާތް ެދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ެއެދެފުލޯެ
އެގްރިމެންޓްގެ ެެ 04ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެގައި ެބުނާ ެމުއްދަތުގެ ެތެރޭގައި ެނިންމާ ެކޮމްޕްލީޓްކޮށްފައިެ
ގޭގެވެރިފަރާތާއި ެޙަވާލުކުރަންވާނެކަމަށް ެއެގްރިމެންޓްގެ ެެ 06ވަނަ ެމާއްދާގައި ެބަޔާންކޮށްފައި ެވާކަމާއިެ
ގޭގެވެރިފަރާތަށް ެލިބެންޖެހޭ ެއެދެފުލޯ ެއެގްރިމެންޓްގެ ެެ 06ވަނަ ެމާއްދާގައި ެބުނެފައިވާ ެގޮތުގެމަތިންެ
ށްފަހުެއެގްރިމެންޓްގެެެ 04ވަނަެމާއްދާގެެ(ށ)ެގައިެބުނެފައިވާެމުއްދަތުގެ ެތެރޭގައިެ
ފުރިހަމަކޮށްެނިންމުމަ ެ
ޙަވާލުކޮށްފައިެނުވާކަންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ .
ގޭގެވެރިފަރާތާެ ެ
ެ.7ހަތްވަނަކަމަކީެ،އެގްރިމެންޓަށްެބަލާއިރުެއިމާރާތުގެެއެންމެމަތީެދެފުލޯެގޭގެވެރިފަރާތާއިެ
ޙަވާލުކުރެވެންދެންެ ،ގޭގެވެރިފަރާތް ެދިރިއުޅޭނެ ެތަނެއް ެހަމަޖައްސައި ެދިނުމަކީ ެމުޙައްމަދު ެމުޞްޠަފާގެެ
މުގެ ެސަބަބުންެ
ޒިންމާއެއްކަން ެއެނގެން ެއޮތުމުންެ ،އެދެފުލޯގެ ެބޭނުން ެގޭގެވެރިފަރާތުން ެކުރަންފެށު ެ
ކެނޑިގެން ެދާނީ ެގޭގެވެރިފަރާތް ެދިރިއުޅޭނެ ެތަނެއް ެހަމަޖައްސައި ެދިނުމަށް ެއެގްރިމެންޓްގައި ެއޮތްެ
ދެފުލޯ ެގޭގެވެރިފަރާތުންެބޭނުންކުރަންެފެށިކަމުގައިެވިއަސްެދެފުލޯެކޮމްޕްލީޓްކޮށްެ
ޒިންމާކަމާއިެނަމަވެސްެއެ ެ
ފުރިހަމަެކުރުމަށްެމުޙައްމަދުެމުޞްޠަފާގެެމައްޗަށްެއޮތްެޒިންމާެކެ ނޑިގެންެގޮސްފައިެނުވާކަންެއެނގެންެ
އޮންނަކަމެވެެ .
ެ .8އަށްވަނަކަމަކީެ ،ގޭގެވެރިފަރާތާއި ެޙަވާލުކުރަންޖެހޭ ެދެފުލޯގައި ެނުނިމިހުރި ެމަސައްކަތްެ
ނިންމާ ެފުރިހަމަކުރުމަށް ެހިނގާނެ ެޚަރަދުކަމަށް ެއަގުކޮމެޓީން ެކަނޑައެޅި ެ(ެ 553360/-ފަސްލައްކަެ
ސް) ެރުފިޔާ ެއާއި ެ(ެ 428900/-ހަތަރުލައްކަ ެއަށާވީސްހާސްެ
ފަންސާސްތިންހާސް ެތިންސަތޭކަ ެފަސްދޮޅަ ެ
މުގައިވާެ(ެ 428900/-ހަތަރުލައްކަެ
ނުވަސަތޭކަ)ެރުފިޔާގެެދެމެދުގެެޢަދަދުގެެތެރެއިންެއެންމެކުޑަެޢަދަދުކަ ެ
އަށާވީސްހާސް ެނުވަސަތޭކަ) ެރުފިޔާއަކީ ެއެދެފުލޯގެ ެނުނިމިހުރި ެމަސައްކަތް ެނިންމާ ެފުރިހަމަކުރެވިދާނެެ
ގަ ނޑުގެ ެތެރެއިންކަމާއިެ
އަގެއްކަމަށް ެކަނޑައަޅާފައި ެވަނީ ެޝަރުޢީ ެއަގުކޮމެޓީން ެކަނޑައަޅާފައިވާ ެމިން ެ
އަގުކޮމެޓީންެކަނޑައަޅާފައިވާެދެޢަދަދުގެެތެރެއިންެކޮންމެެޢަދަދަކީވެސްެއެދެފުލޯގެެނުނިމިހުރިެމަސައްކަތްެ
ނިންމިދާނެ ެއަގެއްކަން ެއަގުކޮމެޓީން ެކަނޑައަޅާފައިވާ ެގޮތަށް ެބަލާއިރު ެއެނގޭކަމާއި ެދެޢަދަދުގެ ެތެރެއިންެ
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ންެ
ވީސްހާސް ެނުވަސަތޭކަ) ެރުފިޔާ ެކޯޓު ެ
އެންމެކުޑަ ެޢަދަދުކަމުގައިވާ ެ ެ(ެ 428900/-ހަތަރުލައްކަ ެއަށާ ެ
ކަނޑައަޅާފައިެވަނީެމިޢަދަދަކީެމުޙައްމަދުެމުޞްޠަފާގެެމަޞްލަޙަތުގައިެއެންމެެކުޑަޢަދަދުކަމަށްވެފައިެއަދިެ
އެދެފުލޯެނުނިމިހުރިެމަސައްކަތްެނިންމޭނެެއަގެއްކަމަށްެކޯޓަށްެބެލެވޭތީކަންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ .
ޙުކުމްެ ެ:
ވީމާެ ،އިސްވެ ެފާހަގަކޮށްފައިވާ ެކަންތައްތަކަށް ެރިޢާޔަތްކުރުމުން ެމ.ލީނިއާ ެއެވެކިޔާެ
ގޯއްޗާއި ެއަދި ެމ.ލީނިއާދެކުނުބައި ެއެވެކިޔާ ެގޯތީގައި ެއެއްޢިމާރާތެއްގެ ެގޮތުގައި ެކޮށްފައިވާ ެފަސްބުރިެ
ޢިމާރާތުގެ ެއެންމެމަތީ ެދެފުލޯގައި ެނުނިމިހުރި ެމަސައްކަތް ެނިންމާ ެފުރިހަމަކުރުމަށް ެޚަރަދު ެހިނގާނެކަމަށްެ
ސް)ެ
ޝަރުޢީއަގުެކޮމެޓީންެކަނޑައެޅި ެ(ެ 553360/-ފަސްލައްކަެފަންސާސްތިންހާސްެތިންސަތޭކަެފަސްދޮޅަ ެ
ރުފިޔާެއާއިެ(ެ 428900/-ހަތަރުލައްކަެއަށާވީސްހާސްެނުވަސަތޭކަ)ެރުފިޔާގެެދެމެދުގެެޢަދަދުގެެތެރެއިންެ
ކަ)ެ
އަގުކޮމެޓީންެކަނޑައެޅިެއެންމެކުޑަެޢަދަދުކަމުގައިވާެ(ެ428900/-ހަތަރުލައްކަެއަށާވިސްހާސްެނުވަސަތޭ ެ
ސް)ެ
ރުފިޔާގެެ(ެ1/2ދެބައިކުޅައެކެއް)ެބައިކަމަށްވާެ(ެ214450/-ދެލައްކަެސާދަހާސްެހަތަރުސަތޭކަެފަންސާ ެ
ރުފިޔާެޢަބުދުލްެޙަކީމްެޢަލީެއަށްެދެއްކުމަށްެމުޙައްމަދުެމުޞްޠަފާގެެމައްޗަށްެމަދަނީކޯޓުންެކުރިެޙުކުމަށްެ
ރ ެޙުކުމް ެޞައްޙަކަމަށްެ
ތާއީދުކޮށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެނަންބަރު ެ ެެ 2006/HC-A/255ޤަޟިއްޔާގައި ެކު ި

މިމައްސަލަެބެލިެމިކޯޓުގެެފަނޑިޔާރުންގެެއިއްތިފާޤުންެކަނޑައަޅައިފީމެވެ.
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