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ެ
ޞާ ެ
ޝަރީޢަތްެނިމުނުގޮތުގެެޚުލާ ެ
 ޤަޟިއްޔާެނަންބަރު2012/SC-A/29ެ:
 ދަޢުވާކުރާެފަރާތްެ:ސްޓޭޓްެޓްރޭޑިންގެއޯގަނައިޒޭޝަންެޕލކ
 ދަޢުވާެލިބޭެފަރާތްެ:އެޕޯލޯެހޯލްޑިންގްސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑް
 މައްސަލައިގެެބާވަތްެެ:ގެއްލުމުގެެބަދަލުެހޯދުންެެެ
ން
 މައްސަލަެއައިގޮތްެ:އިސްތިއުނާފުެކުރުމުގެެހުއްދައަށްެއެދިެހުށަހަޅާެފޯމު ެ
 ހުށަހެޅުނުެތާރީޚްެ01ެ:އޮކްޓޯބަރެ2012
 ރަޖިސްޓަރީެކުރެވުނުެތާރީޙްެ22ެ:އޮކްޓޯބަރެ2222ެ2012
 ނިމުނުެތާރީޚްެ04ެ:ޖޫންެެ 2014
 މައްސަލަެނިންމިެގަޑި16:05ެ:
 މައްސަލަެބެލިެފަނޑިޔާރުންގެެމަޖިލިސް:
ޑިޔާރު ެއަޙްމަދުެ
 ފަނޑިޔާރު ެޑރެ .އަޙްމަދު ެޢަބްދުﷲ ެދީދީެ ،ފަނޑިޔާރު ެޢަބްދުﷲ ެސަޢީދުެ ،ފަނ ެ
މުޢުތަޞިމްެޢަދްނާން .

ޔާ
އިސްތިއުނާފުެކުރެވުނުެޤަޟިއް ެ
 ނަންބަރު2009/HC-A/47ެ:
 ނިންމެވިެކޯޓުެ:ދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓު
 ހުށަހެޅުނުެތާރީޚްެ12ެ:މާރޗްެ2009
 ނިމުނުެތާރީޚްެ24ެެ:ޖޫންެ2012
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ޞާ
ގެެޚުލާ ެ
މައްސަލައި ެ
މިއީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2009/HC-A/47ޤަޟިއްޔާގެ ެޙުކުމްެ
އި
ތް ެނުވަތަ ެޤާނޫނާ ެ
ބިނާވެފައިވަނީ ެޝަރީޢަ ެ

ޚިލާފުވާގޮތަށް ެކަމަށް ެބުނެެ ،ސްޓޭޓް ެޓްރޭޑިންގެ

އޯގަނައިޒޭޝަން ެޕލކ(ެ .އެސް.ޓީ.އޯ) ެގެ ފަރާތުންެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގައި ެއިލްތިމާސްެ
މި ޤަޟިއްޔާގައިެދަޢުވާލިބޭެފަރާތަކީެއެޕޯލޯެހޯލްޑިންގްސްެޕްރައިވެޓްެ
ކުރުމުންެބެލިފައިވާެޤަޟިއްޔާއެކެވެެ ެ.
ލިމިޓެޑްެއެވެެ.
އަދި ެބުނެވިދިޔަ ެހައިކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 2009/HC-A/47ޤަޟިއްޔާއަކީެ ،މަދަނީެކޯޓުގެެ
ނަންބަރު ެެ 700/MC/2005ޤަޟިއްޔާެ ،އެ ެކޯޓުން ެނިންމާފައިވަނީ ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެއުޞޫލުތަކާެ
މިޓެޑްގެެ
އެ ެޤަޟިއްޔާ ެއިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ެއެދި ެއެޕޯލޯ ެހޯލްޑިންގްސް ެޕްރައިވެޓް ެލި ެ
ޚިލާފަށްކަމަށްބުނެެ ެ ،
ފަރާތުންެެދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓަށްެހުށަހެޅުމުންެެބަލައިެނިންމާފައިވާެޤަޟިއްޔާއެކެވެެ ެ.
ެ
އް
ގަކުރެވުނުެނުކުތާތަ ެ
 ފާހަ ެ
މި ެމައްސަލާގައިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީއަށާއިެ ،ޤާނޫނުތަކަށާއިެ،
ޅިެ
ގެ ެމަޖިލީހަށް ެހުށަހެ ެ
ގެ ެޝަރީޢަތު ެ
ދަޢުވާކުރާ ެފަރާތުންނާއި ެދަޢުވާލިބޭ ެފަރާތުން ެސުޕްރީމް ެކޯޓު ެ
ރުެ
ލިޔުންތަކަށާއިެ ،ޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތަކަށާއިެ ،މަދަނީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަ ެ
ރުެ
ެ 700/MC/2005ޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތް ެނިމުނުގޮތުގެ ެރިޕޯޓުގެ ެމައްޗަށާއިެ ،އަދި ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަ ެ
މި ެބާވަތުގެެ
ެ 2009/HC-A/47ޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތް ެނިމުނުގޮތުގެ ެރިޕޯޓުގެ ެމައްޗަށާއިެ ެ ،
ންެ
މައްސަލަތަކުގައިެތަޠްބީޤުކުރެވޭެ ެޤާނޫނީ ެޢާންމު ެމަބްދައުތަކުގެެމައްޗަށް ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެނަޒަރަކު ެ
ބަލައިެވިސްނިއިރުެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓަށްެއަންނަނިވިެކަންތައްތައްެފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
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މި ެމައްސަލަ ެފުރަތަމަ ެމަދަނީ ެކޯޓަށް ެހުށަހެޅުނީ ެެ 26އޭޕްރީލް ެެ 2005ގައިެ

ކަމާއިެ،އެެކޯޓުގައިެމި ެމައްސަލަެނިމުނުެތާރީޚަކީެެ 03ޖުލައިެެ 2007ގައިކަންެމަދަނީެކޯޓުގެެނަންބަރުެ
ެ 700/MC/2005ޤަޟިއްޔާ ެނިމުނުގޮތުގެ ެރިޕޯޓުން ެއެނގެން ެއޮންނަކަމާެ ،އަދި ެމި ެމައްސަލަެ
އިސްތިއުނާފުެކުރެވުނުެހައިކޯޓުގެެނަންބަރުެެ2009/HC-A/47ޤަޟިއްޔާެއެކޯޓުގައިެރަޖިސްޓްރީކުރެވުނުެ
ތާރީޚަކީ ެެ 12މާރޗް ެެ 2009ގައިކަން ެއެ ެޤަޟިއްޔާ ެނިމުނުގޮތުގެ ެރިޕޯޓުން ެއެނގެން ެއޮންނައިރުެ،
ޙަވާލާދެވުނު ެމަދަނީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 700/MC/2005ޤަޟިއްޔާ ،އެ ެޤަޟިއްޔާ ެނިމުނު ެތާރީޚުންެ
ފެށިގެން ެ(ެ 01އެކެއް) ެއަހަރާއި ެ(ެ 08އަށެއް) ެމަސްދުވަހަށްވުރެ ެދިގު ެމުއްދަތެއް ެފާއިތުވުމަށްފަހުެ
އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ެހައިކޯޓަށް ެބަލައިގަނެ ެއެ ެކޯޓުގައި ެރަޖިސްޓްރީކުރެވުނު ެއިޖްރާއީ ެއަސާސްެ
ސާފުކޮށްދިނުމަށްެ17ެ،އެޕްރީލްެެ2014ގައިެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ191-B1/2014/18ސިޓީއިންެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓުގައިެއެދުމުންެ،އެެސިޓީގެެޖަވާބުގައިެެ27އޭޕްރީލްެެ2014ގައިެހައިކޯޓުންެފޮނުވިެ،
ޓީގައި މަދަނީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ700/MC/2005
އެ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 95-CR/197/2014/16ސި ެ
ޤަޟިއްޔާެއިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ެއެދި ެހައިކޯޓަށްެއެންމެެފުރަތަމަ ެހުށަހަޅާފައިވަނީެެ 28އޯގަސްޓްެެ2007
ގައި ެކަމަށާެ ،އަދި ެއެ ެމައްސަލަ ެެ 29އޯގަސްޓް ެެ 2007ގައި ެރަޖިސްޓްރީކުރެވިެ ،ނަންބަރުެެެެ
ެ 2007/HC-A/160ޤަޟިއްޔާގެެގޮތުގައިެހިނގަމުންެދަނިކޮށްެއެެމައްސަލަެއިސްތިއުނާފުކުރިެފަރާތުންެ
ކޯޓަށް ެޙާޟިރުވެފައި ެނުވާތީ ެހައިކޯޓުގެ ެޤަވާޢިދު ެ(ެ )2008ގެ ެެ 11ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައިވާ ެގޮތުގެެ
އެ
ށާއި ،އަދި ެއެއަށްފަހުެެ ،
މަތިން ެެ 11ފެބްރުއަރީ ެެ 2009ގައި ެއެ ެމައްސަލަ ެބާޠިލްކުރެވިފައިވާ ެކަމަ ެ
މައްސަލަެެ 10މާރޗްެެ 2009ގައިެދެވަނަެފަހަރަށްެހުށަހެޅިެ ،ބުނެވިދިޔަެޤަވާޢިދުގެެެ 11ވަނަެމާއްދާގެެ

(ށ) ެއަށް ެރިޢާޔަތްކޮށްެ ،ހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2009/HC-A/47ޤަޟިއްޔާގެ ެގޮތުގައިެެެެެެެެެެެ
ެ 12މާރޗް ެެ 2009ވަނަ ެދުވަހު ެރަޖިސްޓްރީ ެކުރެވިފައިވާ ެކަމަށް ެބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާެ ،އަދި ެހައިކޯޓުންެ
ބަލާެކޮންމެެޤަޟިއްޔާއެއްވެސްެ،އެެޤަޟިއްޔާެބެލުމަށްެހައިކޯޓުންެކަނޑައަޅާެތާރީޚާއިެގަޑިއަށްެމަޤްބޫލުެ
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ޢުޒުރެއްނެތި ެދަޢުވާކުރާ ެފަރާތް ެޙާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ ެދަޢުވާފޯމު ެބާޠިލްކުރެވޭނެކަމާއި ެއަދި ެއެގޮތުންެ
ބާޠިލްކުރެވޭެދަޢުވާެއަލުންެހުށަހަޅާނަމަެ،ބާޠިލްކުރިެތާރީޚުންެފެށިގެންެގިނަވެގެންެެ 30ދުވަހުގެެތެރޭގައިެ
ހުށަހަޅަންވާނެކަމަށްެހައިކޯޓުގެެޤަވާޢިދުެ(ެ)2008ގެެެ 11ވަނަެމާއްދާގެ ެ(ށ)ެގައިެބަޔާންވެގެންެވާއިރު،
ރަށް ެހުށަހަޅާފައިވަނީ ެމައްސަލަ ެބާޠިލްކުރެވުނު ެތާރީޚުން ެފެށިގެން ެެ 28ވަނަެ
މި ެމައްސަލަ ެދެވަނަ ެފަހަ ެ
ޓީގައި ެފާހަގަކޮށްފައިވާކަމާެ ،އެހެންކަމުން ެހައިކޯޓުގެެ
ދުވަހުގައި ެކަމަށް ެހައިކޯޓުގެ ެބުނެވިދިޔަ ެސި ެ
އީގޮތުންެ
ޙަވާލާދެވުނު ެނަންބަރު ެެ 2009/HC-A/47ޤަޟިއްޔާެ ،އެ ެކޯޓަށް ެބަލައިގެންފައިވަނީ ެއިޖްރާ ެ
ޞައްޙަެއަސާސެއްގެެމައްޗަށްކަންެއެނގެންެއޮވެއެވެ.
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ސްެ
މަދަނީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 700/MC/2005ޤަޟިއްޔާގައި ެއެޕޯލޯ ެހޯލްޑިންގް ެ

ށް ެދަޢުވާކޮށް ެއެދިފައިވަނީެ ،އެސް.ޓީ.އޯ ެގެެ
ޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްގެ ެފަރާތުން ،އެސް.ޓީ.އޯ ެގެ ެމައްޗަ ެ
ވީ ެކަރަކަޖާޔާ ެނިއާގާ ެެ 32-IIIނަމަކަށްކިޔާެ
އޭޖެންޓުކަމުގެ ެދަށުން ެރާއްޖެއަށް ެއައި ެއިންޑޮނޭޝިޔާގެ ެއެމްެ .
ބޯޓުގައި ެހުރި ެހިލަ ެއާއިެ ،ހިލަވެލި ެކެ .ތިލަފުއްޓަށް ެބޭލުމަށްޓަކައި ެފުރައިގެންއައިސް ެތިލަފުއްޓާއިެ
ކައިރިކުރުމުގައި ެއެޕޯލޯ ެހޯލްޑިންގްސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްގެ ެޖެޓީގައި ެބޯޓު ެޖެހިެ ،ޖެޓީއިން ެބޮޑުބައެއްެ
ހަލާކުވުމާއި ެގުޅިގެން ެއެކުންފުންޏަށް ެލިބުނު ެގެއްލުމުގެ ެގޮތުގައި ެފެންނަންހުރި ެގެއްލުމުގެ ެބަދަލުެެެެ
( 96,344.86ެ US$ނުވަދިހަެހަހާސްެތިންސަތޭކަެސާޅީސްެހަތަރެއްެޕޮއިންޓްެއަށެއްެހައެއް ެޔޫ.އެސްެ.
ސް ެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑްގެެފަރާތުންެހޯދުމަށްެ
ޑޮލަރެ (،ހޯދުމަށްކަންެއެނގެންެއޮންނައިރުެ ،އެޕޯލޯެހޯލްޑިންގް ެ
އެދިފައިވާ ެގެއްލުމުގެ ެބަދަލުގެ ެޒިންމާ ެއެސް.ޓީ.އޯ ެއިން ެއުފުލަންޖެހޭނެ ެޤާނޫނީ ެހަމައެއް ެނެތްކަމަށްެ
ށްފައިވާކަން ،އެ ެޤަޟިއްޔާގެެ
ކަނޑައަޅައި ެމަދަނީ ެކޯޓުގެ ެއިސްވެ ެޙަވާލާދެވުނު ެޤަޟިއްޔާގައި ެޙުކުމްކޮ ެ
މުނުގޮތުގެެރިޕޯޓުންެއެނގެންެއޮވެއެވެެެ.
ޝަރީޢަތްެނި ެ
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އެެ
މަދަނީެކޯޓުގެ ެއިސްވެެޙަވާލާދެވުނު ެނަންބަރުެެ 700/MC/2005ޤަޟިއްޔާެ ެ،

ކޯޓުން ެބަލައި ެނިންމާފައިވަނީެ ،ޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެއުޞޫލުތަކާ ެޚިލާފަށްކަމަށް ެބުނެެ ،އެ ެޤަޟިއްޔާެ
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އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ެއެޕޯލޯެހޯލްޑިންގްސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްގެ ެފަރާތުން ެހައިކޯޓަށްެހުށަހެޅުމުން ެބެލުންެ
ޔާއަށް ެބަލާއިރުެ ،އެ ެޤަޟިއްޔާއިން ެމަދަނީ ެކޯޓުގެެ
އެ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2009/HC-A/47ޤަޟިއް ެ
ނަންބަރު ެެ 700/MC/2005ޤަޟިއްޔާގައި ެކޮށްފައިވާ ެޙުކުމް ެބާޠިލްކޮށްެ ،އެސް.ޓީ.އޯ ެގެ ެއޭޖެންޓުކަމުގެެ
ވީ ެކަރަކަޖާޔާެނިއާގާެެ 32-IIIބޯޓުެެ 27އޮކްޓޯބަރެެ 2004ދުވަހުގެެހަވީރުގެެ
މްެ .
ދަށުންެރާއްޖެެއައިެ،އެ ެ
ގުތެއްގައިެ،ކ.ތިލަފުށީގައިެއޮންނަެއެޕޯލޯެހޯލްޑިންގްސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑްގެެޖެޓީއަށްެކައިރިކުރުމުގައިެ،
ވަ ެ
ބޯޓުންެއެޖެޓީގައިެޖެހިެއެ ެޖެޓީއަށްެގެއްލުންެލިބިފައިވާކަންެޝަރީޢަތަށްެސާބިތުވެއްޖެކަމަށްެކަނޑައަޅައިެ،
އއްމިލިޔަންެދުއިސައްތަެ
އެޖެޓީއަށްެލިބުނުެގެއްލުންެމަރާމާތުކުރުމަށްެޚަރަދުވެފައިވާެ1,228,397.00ރެ (ެ.
ވަދިހަހަތް ެރުފިޔާ) ެއަކީެ ،އެސް.ޓީ.އޯ ެއިން ެއެޕޯލޯ ެހޯލްޑިންގްސް ެޕްރައިވެޓްެ
އަށާވީސްހާސް ެތިންސަތޭކަ ެނު ެ
ލިމިޓެޑަށް ެދައްކަންޖެހޭ ެފައިސާއެއްކަމަށް ެކަނޑައަޅައިެ ،މިފައިސާ ެއެޕޯލޯ ެހޯލްޑިންގްސް ެޕްރައިވެޓްެ
އެެ
ލިމިޓެޑަށްެލިބިދިނުމަށްޓަކައިެ 24ެ،ޖޫންެެ 2012ދުވަހުންެފެށިގެންެ(ެ 30ތިރީސް)ެދުވަހުގެެތެރޭގައިެ ެ
ފައިސާ ެއެއްކޮށް ެސިވިލް ެކޯޓަށް ެދައްކައި ެޚަލާޞްކުރުމަށް ެއެސް.ޓީ.އޯ ެއަށް ެއަންގައި ެޙުކުމްކޮށްފައިވާކަންެ
އެނގެންެއޮވެއެވެ.
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އޯ ެއިން ެގެންނަ ެެ3400
މި ެމައްސަލައިގެ ެވަޤާއިޢުތަކަށް ެބަލާއިރުެ ،އެސް.ޓީެ .

ޓަނުގެ ެެ 9ޝިޕްމަންޓް ެހިލައާއި ެހިލަވެލި ެބޯޓުން ެބާލައިެ ،ކެ .ތިލަފުށީގައި ެހުންނަ ެއެސް.ޓީ.އޯ ެގެެ
ދުެެ
ގުދަނުގައި ެޖެއްސުމާބެހޭ ެގޮތުން ެއެސް.ޓީ.އޯ ެއާއި ެއެޕޯލޯ ެހޯލްޑިންގްސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑް ެއާ ެދެމެ ެ
ެ 14އޮކްޓޯބަރ ެެ 2004ގައިެ ،އެއްބަސްވުމެއްގައި ެސޮއިކޮށްފައިވާކަމާއިެ ،މި ެއެއްބަސްވުމުގެ ެދަށުން ެމުދާެ
ބޭލުމުގެ ެމަސައްކަތް ެކުރަން ެފަށާނީެ ،މުދާ ެހިފައިގެން ެއަންނަ ެބޯޓު ެކެ .ތިލަފުށީގައި ެއޮންނަ ެއެޕޯލޯެ
ހޯލްޑިންގްސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑްގެ ެޖެޓީއަށްެ"އެލޯންގެސައިޑް"ެކުރުމުންެކަމަށްެއެއްބަސްވުމުގެެެ 7ވަނަެ
ން ެބުނެވިދިޔަެއެއްބަސްވުމުގެެދަށުންެބާލަންޖެހޭެހިލައާއިެހިލަވެލީގެެ
މާއްދާގައިެބަޔަންކޮށްފައިވާކަމާެ ،މިގޮތު ެ
ޓޯބަރ ެެ 2004ދުވަހުގެެ
ކަޖާޔާ ެނިއާގާ ެެ 32-IIIބޯޓު ެެ 27އޮކް ެ
ޝިޕްމެންޓެއް ެބޭލުމަށްޓަކައިެ ،އެމް.ވީ ެކަރަ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު |ތީމުގެ |އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ށްެ
ގުތެއްގައި ެކެ .ތިލަފުށީގައި ެއޮންނަ ެއެޕޯލޯ ެހޯލްޑިންގްސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްގެ ެޖެޓީއަ ެ
ހަވީރުގެ ެވަ ެ
ންެ
ސްެސަރވިސްއި ެ
ސްެފޮލި ެ
ލަެމޯލްޑިވް ެ
ންެޖެހިެއެކްސިޑެންޓްވީެމައްސަ ެ
އިެޖެޓީގައިެބޯޓު ެ
ކައިރިކުރުމުގެެތެރޭގަ ެ
ތަޙްޤީޤުކޮށް ެތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ެއެ ެސަރވިސްގެ ެނަންބަރ ެެ 171PRE/2005/03ރިޕޯޓުގައި؛ ެބުނެވިދިޔަެ
ން ެއެޕޯލޯ ެހޯލްޑިންގްސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްގެ ެ ެޖެޓީގައިޖެހިެ ،އެޖެޓީން ެދިގުމިނުގައި ެެ 5.5މީޓަރެ،
ބޯޓު ެ
ށްެ
އްެހަލާކުވެފައިވާކަމަށާއިެ،މިގޮތަ ެ
އިެެ25ސެންޓިމީޓަރުގެެތަނެ ެ
ންެމިނުގަ ެ
ފުޅާމިނުގައި ެެ0.5މީޓަރު ެއަދި ެފު ެ
ޓީެ
ސް ެދުވަހަކަށްވެފައިެ ،ބޯޓު ެޖެ ެ
ވީ ެެ 27އޮކްޓޯބަރ ެެ 2004ދުވަހަކީ ެމޫސުން ެގޯ ެ
އެކްސިޑެންޓްވާން ެމެދުވެރި ެ
ންެ
ގާ ެެ III-32ބޯޓުގެ ެކެޕްޓަ ެ
އާ ެކައިރިކުރާއިރު ެޓަގު ެބޯޓުގެ ެއެހީ ެބޭނުންވާނެކަމަށް ެއެމް.ވީ ެކަރަކަޖާޔާ ެނިއާ ެ
އިސްކަންދަރ ެ(ޕާސްޕޯޓް ެނަންބަރ ެެ /M953934އިންޑޮނޭޝިޔާ) ެއެ ެބޯޓުގެ ެޕައިލެޓްކަން ެކުރިެ ،ހެ.
އެެ
ފައިންބީޗް ެޢަލީ ެރަޝީދު ެއިބްރާހީމުގެ ެގާތުގައި ެބުނުމުންެ ،ޢަލީ ެރަޝީދު ެއިބްރާހީމުގެ ެބެލުމުގެ ެދަށުން ެ ެ
ގެެ
ސްެޖެޓީއާއިެކައިރިެކޮށްފައިވާކަމަށާއިެ،އެހެންކަމުންެއެފަހަރުވެސްެޓަގުެބޯޓެއް ެ
ބޯޓުެއޭގެެކުރީެފަހަރަކުވެ ެ
އިެ
އެހީއާ ެނުލައި ެބޯޓު ެޖެޓީއާއި ެކައިރި ެކުރެވޭނެކަމަށް ެޢަލީ ެރަޝީދު ެއިބްރާހީމް ެބުނެެ ،ބޯޓު ެޖެޓީއާ ެ
ޓްެ
ކައިރިކުރުމުގައި ެޕައިލެޓް ެޢަލީ ެރަޝީދު ެއިބްރާހީމް ެޓަގް ެބޯޓެއްގެ ެއެހީ ެހޯދާފައި ެނުވުމާއިެ ،ޕައިލެ ެ
ންެ
އް ެއަންގަންޖެހޭ ެވަގުތަށްވުރެ ެލަހުން ެއެންގުމުންކަމަށް ެއެބޯޓުގެ ެކެޕްޓަ ެ
އަންގަންޖެހޭ ެއެންގުންތަ ެ
ރުެ
ގެ ެކެޕްޓަން ެއިސްކަންދަ ެ
އިސްކަންދަރ ެބުނެފައިވާ ެކަމަށާއިެ ،އަދި ެއެ ެއެކްސިޑެންޓް ެހިނގާފައިވަނީ ެބޯޓު ެ
ންެ
ބެން ެޔާމި ެ
ގެ ެއޭބީ ެ ެ
ބިެބޯޓު ެ
ގެ ެބްރިޖްގައި ެތި ެ
ގި ެވަގުތު ެބޯޓު ެ
އެ ެއެކްސިޑެންޓް ެހިނ ެ
ށް ެކަމަށް ެ ެ
ވާ ެގޮތަ ެ
ބުނެފައި ެ
ޓޯެ
(ޕާސްޕޯޓް ެނަންބަރ ެެ /K782509އިންޑޮނޭޝިޔާ) ެއާއިެ ،އެބޯޓުގެ ެޗީފް ެއޮފިސަރ ެވިނޯސާ ެޑާމިން ެ
(ޕާސްޕޯޓް ެނަންބަރ ެެ /D114025އިންޑޮނޭޝިޔާ) ެބުނެފައިވާކަމަށް ެއިސްވެދިޔަ ެޕޮލިސް ެރިފޯޓުގައިެ
އިެ
ން ެބާރު ެސްޕީޑެއްގަ ެ
ން ެމެދުވެރިވީ ެބޯޓުގެ ެކެޕްޓަ ެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރުެ ،އިސްވެދިޔަ ެއެކްސިޑެންޓް ެހިނގަ ެ
ދަެ
އެ ެދުވަހަކީ ެކަނޑުގަ ެ
ން ެއުޅުމުގެ ެތެރޭގައި ެކޮންޓްރޯލް ެނުވެގެންކަމަށާއިެ ެ ،
އައިސް ެޖެޓީއާ ެކައިރިކުރަ ެ
ނާެ
ގެ ެކެޕްޓަންގެ ެގާތުގައި ެބުނުމުން ެއެކަމަށް ެއޭ ެ
ދުވަހަކަށްވާތީ ެޓަގު ެބޯޓެއްގެ ެއެހީ ެހޯދުމަށް ެބޯޓު ެ
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މް ެބުނެފައިވާކަމަށް ެބުނެވިދިޔަ ެޕޮލިސް ެރިޕޯޓުގައިެ
އިންކާރުކޮށްފައިވާ ެކަމަށް ެޢަލީ ެރަޝީދު ެއިބްރާހީ ެ
ންެ
ފަޅުވެރި ެ
ފާހަގަކޮށްފައި ެއޮތުމުންެ ،އެ ެހާދިސާ ެހިނގަން ެމެދުވެރިވީ ެގޮތާމެދު ެއެ ެބޯޓުގެ ެކެޕްޓަނާއި ެ ެ
ންެ
ޟުވާކަ ެ
ތުގައި ެމަސައްކަތްކުރިެ ،ޢަލީ ެރަޝީދު ެއިބްރާހީމުގެ ެބަސް ެތަޢާރު ެ
ގެ ެގޮ ެ
ބުނާގޮތާއިެ ،ބޯޓުގެ ެޕައިލެޓް ެ
އެނގެންެއޮވެއެވެ.
-5

އިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެއެމް.ވީ ެކަރަކަޖާޔާ ެނިއާގާ ެެ 32-IIIބޯޓުގެެ

ވެރިފަރާތަކީެއިންޑޮނޭޝިޔާގެެކުންފުންޏެއްކަމަށްވާެ"ޕީ.ޓީެ.ޕެލަޔާރަންެނޭޝަނަލްެކަމާއި ،އެެބޯޓު އިސްވެެ
އިޝާރާތްކުރެވުނު ެއެސް.ޓީ.އޯ ެއަށް ެރާއްޖެއިން ެބޭރުން ެގެނައި ެހިލަ ެއާއި ެހިލަވެލި ެބަރުކޮށްގެން ެކުރިެ
ދަތުރުގައި ެއެ ެބޯޓު ެޗާޓަރުކޮށް ެއޮޕަރޭޓްކޮށްފައިވަނީ ެއިންޑިއާގެ ެކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ ެ"ކަޕްރޯެ
އޭޖެންޓަކީ ެއެސް.ޓީ.އޯ ެކަން ެއިސްވެެ
ކަނެކްޝަންސް" ެއިންކަމާއިެ ،އެ ެބޯޓުގެ ެރާއްޖޭގައި ެހުންނަ ެލޯކަލް ެ ެ
ޙަވާލާދެވުނު ެމަދަނީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 700/MC/2005ޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތް ެނިމުނުގޮތުގެ ެރިޕޯޓާއިެ،
އަދި ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2009/HC-A/47ޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތް ެނިމުނުގޮތުގެ ެރިޕޯޓުން ެއެނގެންެ
އޮވެއެވެ.
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ޑުެ
މެރިޓައިމް ެލޯ ެގައި ެއިސްތިޤްރާރުވެފައިވާ ެއުޞޫލުތަކަށް ެނަޒަރުކުރާއިރުެ ،ކަނ ެ

ބޯޓުގެ ެކެޕްޓަނާއިެ ،ފަޅުވެރިންނާއިެ ،އަދި ެޕައިލެޓުން ެފަދަ ެބޯޓުގެ ެޚިދުމަތުގައި ެމަސައްކަތްކުރާ ެއެހެނިހެންެ
އެފަރާތްތަކުގެ ެވަޒީފާއަދާކުރުމުގައި ،ނުވަތަ ެވަޒީފާއާ ެގުޅިގެން ެކުރާ ެކަމެއްގައި ެހިމެނޭ ެކުށެއްެ
ފަރާތްތައް ެ ެ
ތްެ
(ެ )faultނުވަތަ ެއިހްމާލެއްގެ ެސަބަބުން ެލިބޭ ެގެއްލުންތަކުގެ ެމަދަނީ ެމަސްއޫލިއްޔަތަކީ ެބޯޓުގެ ެވެރިފަރާ ެ
ޓުެ
ބެލުމާއި ެއިޝްރާފުގެ ެދަށުން ެބޯ ެ
ރާތެއްގެ ެއަމިއްލަ ެ ެ
(ެ )ownerނުވަތަ ެވެރިފަރާތުގެ ެމަޤާމުގައިވާ ،އެ ެފަ ެ
އޮޕޮރޭޓްކޮށްެ ،ދުއްވާ ެޗާރޓަރަރ ެ(ެ )chartererފަދަެ ،ފަރާތްތަކުގެ ެމަސްއޫލިއްޔަތެއްކަމާއިެ ،މިެ
ވާ ެ"ރެސްޕޮންޑީޓް ެސްޕީރިއަރ"ެ
މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ެޤާނޫނީ ެއަސާސަކީ ެމަދަނީ ެޤާނޫނުގެ ެމަބްދައެއްކަމަށް ެ
(ެ )Respondeat Superiorނުވަތަެއެ ެވެރިއެއްގެެއޮތޯރިޓީގެެދަށުންެމަސައްކަތްކުރާެނުވަތަެއެ ެވެރިއަކަށްެ
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ތަބާވާ ެމުވައްޒަފަކުެ ،އެ ެމުވައްޒަފަކާ ެޒިންމާކުރެވިފައިވާ ެވަޒީފާއަދާކުރުމުގައި ެކުރާ ެކުށެއްގެ ެސަބަބުންެ
ގެ ެމަބްދައުކަންެ
ނުވަތަެވާ ެއިހްމާލެއްގެެސަބަބުންެލިބޭެގެއްލުންތަކުގެެމަސްއޫލިއްޔަތުެއެ ެވެރިޔަކުެއުފުލުމު ެ
އެނގެންެއޮންނަކަމާެ،އެހެންނަމަވެސްެބޯޓުގެެކެޕްޓަންެނުވަތަެފަޅުވެރިއަކުެކުރާެކުށެއްގެެސަބަބުންެނުވަތަެ
ބަބުންެ،ބޯޓުގެެވެރިފަރާތުންެއުފުލަންޖެހޭެމަސްއޫލިއްޔަތުެބައެއްެޙާލަތްތަކުގައިެ1957ެ ،
ވާއިހްމާލެއްގެެސަ ެ
ގެ ެބްރޫސެލް ެ(ެ )Bruxellesކޮންވެންޝަންެއާއިެ 1976ެ،ގެެލަންޑަންެކޮންވެންޝަންެފަދަެ"ލިމިޓޭޝަންެ
ވާ ެއުޞޫލުތަކާ ެއެއްގޮތްވާ ެގޮތުގެމަތިން" ،ތަޙްދީދު"ެ
ކޮންވެންޝަން" ެތަކުގައި ެކަނޑައަޅައި ެބަޔާންވެގެން ެ
ގެެ
ކަން ެއެނގެން ެއޮންނަކަމާ ،އަދި ެމީ ެ
ނުވަތަ ެ"ލިމިޓް" ެކުރުމަކީ ެބޯޓުގެ ެވެރިފަރާތަށް ެލިބިދެވޭ ެޙައްޤެއް ެ
ބަބުން ެލިބޭ ެގެއްލުމުގެ ެމަދަނީެ
ތުން ެއޭނާ ެއަމިއްލަޔަށް ެކުރާ ެކުށެއްގެ ެސަ ެ
އިތުރުން ެބޯޓުގެ ެވެރިފަރާ ެ
މަސްއޫލިއްޔަތަކީވެސްެބޯޓުގެެވެރިފަރާތުގެެމަސްއޫލިއްޔަތެއްކަންެއެނގެންެއޮވެއެވެ.
-7

ރިފަރާތުގެ ެމަޤާމުގައިވާ ެފަރާތަކުން ެބޯޓަށްެ
ެބޯޓުގެ ެވެރިފަރާތުން ެނުވަތަ ެވެ ެ

ނޫނީ ެމަރްކަޒެއް ެލިބިގެންވާ ެފަރާތެއްކަމާއި،
ށް ެޚާއްޞަ ެޤާ ެ
ޢައްޔަންކޮށްފައި ެހުންނަ ެބޯޓުގެ ެކެޕްޓަނަކީ ެވަރަ ެ
ރިފަރާތާއި ެބޯޓުގެ ެކެޕްޓަނާއި ެދެމެދު ެކުރެވޭ ެޢަޤްދުގެ ެދަށުން ެކެޕްޓަނަކީ ެބޯޓުގެެ
މިގޮތުން ެބޯޓުގެ ެވެ ެ
ވެރިފަރާތަށް ެތަބާވާ ެމީހެއްކަމާއިެ ،ބޯޓުގައި ެކެޕްޓަން ެއަދާކުރާ ެއަސާސީ ެދެ ެވަޒީފާއެއްވާކަމާ؛ ެއެގޮތުންެ
ންެ
ފުރަތަމަެވަޒީފާއަކީ ެބޯޓުެދުއްވުމުގެެފަންނީެވަޒީފާކަމާެ،ދެވަނަެވަޒީފާއަކީެ ބޯޓުެއިސްތިޢުލާލުކޮށްެބޭނު ެ
މާ ،މީގެ ެއިތުރުންެ ،ބޯޓު ެކުރާ ެދަތުރުތަކުގައި ެބޯޓުގެ ެވެރިފަރާތުގެ ެޢައިރުެ
ކުރުމުގެ ެތިޖާރީ ެވަޒީފާކަ ެ
ޓުެ
ކަމާ ،އަދި ބޯ ެ
ޙާޟިރުގައި ެއެފަރާތް ެޤާނޫނީގޮތުން ެތަމްޘީލުކުރުމުގެ ެބާރު ެކެޕްޓަނަށް ެލިބިގެންވާ ެ
ކަ ނޑުމަތީގައި ެދަތުރުކުރަމުންދާ ެވަގުތު ެބޯޓުގައި ެއަމްނު ެޢާންމާއި ެނިޒާމު ެނެގެހެއްޓުމުގެ ެމަސްއޫލިއްޔަތުެ
އުފުލުމުގައިެދައުލަތުގެެކަމާބެހޭެއޮތޯރިޓީތައްެތަމްޘީލުކުރުމުގެެބާރަކީވެސްެކެޕްޓަނަށްެލިބިގެންވާެބާރެއްކަންެ
އްެ
ޓު ެކުރާ ެކަނޑުދަތުރުތަކުގައި ެކެޕްޓަން ެތަބާވުން ެލާޒިމްވެގެންވާ ެއިލްތިޒާމްތަކެ ެ
އެނގެން ެއޮންނައިރުެ ،ބޯ ެ
ވާކަމާެ ،މީގެ ެތެރޭގައި؛ ެބޯޓުގެ ެދަތުރު ެފެށުމުގެ ެކުރިން ެބޯޓު ެއޮތީ ެދަތުރުކުރުމަށް ެއެކަށީގެންވާ ެރަނގަޅުެ
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ތުގައިެތޯެބަލައިެޗެކްކުރުމާއިެ،ބޯޓުެދަތުރުފަށާެވަގުތުންެފެށިގެންެއަމާންެބަދަރަކަށްެބޯޓުެލަފަންދެންެ
ޙާލަ ެ
އިެ
ބޯޓު ެދުއްވުމުގައި ެއިސްވެ ެހުރުމާއިއެކު ެބޯޓު ެދޫކޮށްފައި ެނުދިއުމާ ،އަދި ެވަކިން ެޚާއްޞަގޮތެއްގަ ެ
އެތެރެވަރީތަކާއިެ ،ބަނދަރުތަކާއިެ ،ކޯރުތަކަށް ެވަދެ ެނިކުންނައިރާއިެ ،ކެނަލްތައް ެހުރަސްކޮށް ެދާއިރާއިެ،
އަދިވެސް ެމޫސުންެގޯސްވުންފަދަެ ،ދަތުރުފަތުރުގެ ެސަލާމަތަށް ެނުރައްކާވެދާނެފަދަ ެއެންމެހައި ެޙާލަތްތަކުގައިެ
ބޯޓުގެެހުންގާނުގައިެސީދާެކެޕްޓަންެހުރެެބޯޓުެދުއްވުމާއިެ،ބޯޓުން ެކުރާ ެދަތުރުތަކުގައިެހިނގާެއެންމެހައިެ
ރުވެރިންނާއިެ،
ގެ ެރެކޯޑްެބެލެހެއްޓުމާއިެ،ބޯޓާއިެ،ބޯޓުގެެފަޅުވެރިންނާއިެ،ބޯޓުންެދަތުރުކުރާެދަތު ެ
ކަންތައްތަކު ެ
ބޯޓުން ެއުފަލާ ެމުދަލުގެ ެމަޢުލޫމާތު ެހިމެނޭ ެއެންމެހައި ެޑޮކިއުމެންޓްތައް ެބެލެހެއްޓުން ެކެޕްޓަންގެެ
އިލްތިޒާމްތަކުގެ ެތެރޭގައި ެޝާމިލްވެގެންވާކަމާެ ،އަދި ެހަމައެހެންމެެ ،ބޯޓު ެދަތުރުކޮށްފައިދާ ެބަނދަރަށް ެވަދެެ
ނިކުތުމުގަޔާއި ެބަނދަރުތެރޭގައި ެދަތުރުކުރާއިރުެ ،ޕައިލެޓެއްގެ ެއެހީ ެއާއި ެއިރްޝާދު ެހޯދުމަކީ ެގިނަެ
ޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުގައި ެކެޕްޓަންގެ ެމައްޗަށް ެލާޒިމްވެގެންވާ ެކަމެއްކަން ެއެނގެން ެއޮންނަކަމާެ ،މީގެެ
އިތުރުންެ ،ތަފާތު ެޖުރިސްޑިކްޝަން ެތަކުގައި ެކަނޑު ެބޯޓުގެ ެކެޕްޓަންގެ ެމަސްއޫލިއްޔަތުެ
ގެމައްޗަށްެބަލާއިރުެ،ކަމާބެހޭެޤާނޫނުތަކާއިެޤަވާޢިދުތަކުގެެދަށުންެބޯޓުގެެކެޕްޓަންެ
ރެވިފައިވާެގޮތު ެ
އިންތިޒާމްކު ެ
ޖިނާއީގޮތުންނާއި ެތައުދީބީގޮތުން ެމަސްއޫލިއްޔަތު ެއުފުލަންޖެހޭ ެޙާލަތްތަކުގެ ެއިތުރުންެ ،ސީދާ ެކެޕްޓަންެ
ގައިެއުފުލަންޖެހޭެކަމާއިެ،
އަމިއްލައަށްެކުރާެކުށްތަކުގެެމަދަނީެމަސްއޫލިއްޔަތުެބޯޓުގެެވެރިފަރާތުގެެކުރިމަތީ ެ
މިއީ ެޙަޤީޤަތުގައިެ ،ބޯޓުގެ ެވެރިފަރާތާއި ެކެޕްޓަނާއި ެދެމެދު ެކުރެވިފައިވާ ެޢަޤްދުގެ ެދަށުން ެއުފުލަންޖެހޭެ
ތަޢާޤުދީ ެމަސްއޫލިއްޔަތެއް ެ(ެ (contractual liabilityކަމާއިެ ،މީގެ ެއިތުރުން ެސީދާ ެކެޕްޓަން ެކުރާެ
ކުށްތަކުގެ ެސަބަބުން ެއެހެންފަރާތްތަކަށް ެލިބޭ ެގެއްލުމުގެ ެމަދަނީ ެމަސްއޫލިއްޔަތުވެސް ެބޯޓުގެ ެވެރިފަރާތާއިެ
އެކު ެ"ތަޟާމުނީ" ެކޮށްެކެޕްޓަން ެއުފުލަންޖެހޭ ެކަމާއެ،މި ެމަސްއޫލިއްޔަތަކީެ"ތަޤްޞީރީ ެމަސްއޫލިއްޔަތު"ެ
(liability

ެ )omissiveއެއްކަމާއިެ ،އޭގެ ެއަސާސަކީ ެކެޕްޓަންގެ ެ"ޢައިރު ެމަޝްރޫޢޫ ެޢަމަލު"ެެ

(ެ )illegitimate actionކަމާެ،އެހެންނަމަވެސްެ،ބޯޓުގެެކެޕްޓަންގެެވަޒީފާގެެތެރޭގައިެނުހިމެނޭެކަމެއްެ،

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު |ތީމުގެ |އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives|Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް|URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | + 960 3008554Fax: :ފޯން+ 960 3009990 Tel::

ސަފްޙާެ22ގެެ10

ފުލަންެ
ބޯޓުގެ ެވެރިފަރާތުގެ ެއަމުރަކަށް ެކުރުމުގައި ެކެޕްޓަން ެކުރާ ެކުށްތަކުގެ ެމަސްއޫލިއްޔަތު ެއޭނާ ެއު ެ
ން ެދަތުރުކުރާ ެދަތުރުވެރިން ެކުރާ ެކުށްތަކުގެެ
ނުޖެހޭނެކަމާެ ،އަދި ެބޯޓުގެ ެއެހެން ެފަޅުވެރިންނާއި ެބޯޓު ެ
މަސްއޫލިއްޔަތުވެސް ،ކެޕްޓަން ެއެމީހުންގެ ެމައްޗަށް ެއިޝްރާފުކުރުމުގައި ެއިހްމާލުވާ ެޙާލަތުގައި ެމެނުވީެ،
ކެޕްޓަންެއުފުލަންެނުޖެހޭނެކަންެއެނގެންެއޮވެއެވެ.
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މުގަޔާއިެ ،ބަނދަރުތެރޭގައިެ
ެެކަނޑު ެބޯޓު ެބަނދަރުތަކަށް ެވަދެ ެނިކުތު ެ

ދަތުރުކުރާއިރު ،ޕައިލޮޓޭޖް ެޚިދުމަތް ެހޯދުމުގެ ެޙަޤީޤީ ެބޭނުމަކީެ ،ކެޕްޓަނަށް ެބައެއް ެބަނދަރުތަކުގެެ
ވިގޭޝަންގެެޠަބީޢަތްެނޭގުމާއިެ،ބަނދަރުތަކަށްެވަންނަންެހުންނަެވޯޓަރ ެކޯރސްތަކުގެެޙަޤީޤަތްެނޭގުމުގެެ
ނެ ެ
ސަބަބުން ެހިނގާފާނެ ެޙާދިޘާތަކުން ެސަލާމަތްވުންކަމާެ ،އެގޮތުން ެޕައިލެޓެއްގެ ެއެހީ ެއާއި ެއިރުޝާދު ެހޯދުންެ
ލާޒިމްވާެޙާލަތްތަކާއިެ،އެފަދަެއެހީެހޯދުންެލާޒިމްވާެސަރަޙައްދުތައްެތަފާތުެޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުގެެކަމާބެހޭެ
ޤާނޫނުތަކުގައި ެބަޔާންވެގެންވާކަމާއިެ ،ޕައިލެޓެއްގެ ެޚިދުމަތް ެހޯދުން ެލާޒިމްވާ ެޙާލަތްތަކުގައި ެއެޚިދުމަތްެ
އްެ
އި ެބޯޓުގެެކެޕްޓަން ެކުށްވެރިވާެކަމެއްކަމާއިެ ،އެގޮތަ ެ
ނުހޯދައިެދަތުރުކުރުމަކީ ެތަފާތު ެޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުގަ ެ
ޕައިލެޓެއްގެެއެހީެހޯދުމަކާނުލައިެދަތުރުކުރުމުގައިެހިނގާެޙާދިޘާތަކުގެެސަބަބުންެލިބޭެގެއްލުންތަކުގެެމަދަނީެ
ތްެ
މަސްއޫލިއްޔަތަކީވެސް ެކެޕްޓަން ެއުފުލަންޖެހޭ ެމަސްއޫލިއްޔަތެއްކަމާއިެ ،ހަމައެއާއެކުެ ،ޕައިލެޓްގެ ެޚިދުމަ ެ
އއެކު ެބޯޓުެދަތުރުކުރުމަކީެއޭގެެޒާތުގައިެ ،ބޯޓުންެނުވަތަެ
ހޯދުންެލާޒިމްވާެޙާލަތްތަކުގައި ެޕައިލެޓެއްގެެއެހީ ާ
ބޯޓު ެދުއްވިގޮތެއްގެ ެސަބަބުން ެލިބޭ ެގެއްލުމުގެ ެމަސްއޫލިއްޔަތު ެބޯޓުގެ ެވެރިފަރާތް ެނުވަތަ ެކެޕްޓަންެ
އުފުލަންޖެހުން ެނަފީކުރާ ެކަމެއް ެނޫންކަމާއި ،އަދި ެޕައިލޮޓޭޖް ެޚިދުމަތް ެހޯދުމުގައިެ ،ޕައިލެޓްގެ ެރައުޔަކީެ
ނެވިގޭޝަންގެެއުޞޫލުތަކާެޚިލާފުެރައުޔެއްކަމަށްެކެޕްޓަނަށްެޤަބޫލުކުރެވޭނަމަެ،ނުވަތަެޕައިލެޓްގެެރައުޔަށްެ
ޢަމަލުކުރުމުގެ ެސަބަބުން ެމީހުންގެ ެފުރާނަޔަށާއި ެބޯޓަށާއި ެމުދަލަށާއި ެތަންތަނަށް ެބޮޑެތި ެގެއްލުންެ
ލިބިދާނެކަމަށް ެ ެކެޕްޓަނަށް ެޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ ެއެ ެރައުޔަކަށް ެތަބާވުމަކީ ެކެޕްޓަންގެ ެމައްޗަށް ެލާޒިމްވެގެންވާެ
ޓުގެެޚިދުމަތުގައިެބޯޓަށްެއަރާެޕައިލެޓްެ،ޤަޞްދުގައިެނުވަތަެއޭނާެ
ކަންެއެނގެންެއޮންނައިރުެ،ބޯ ެ
ކަމެއްެނޫން ެ
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އަދާކުރަންޖެހޭ ެވާޖިބެއް ެއަދާކުރުމުގައި ެއިހްމާލުވެ ެހުރެ ެކުރާ ެނުވަތަ ެނުކޮށް ެދޫކޮށްލާ ެކަމެއްގެ ެސަބަބުންެ
ގެ ެޖިނާއީ ެއަދި ެމަދަނީ ެޒިންމާެ
ބޯޓަށާއި ެމީސްތަކުންގެ ެފުރާނައަށާއި ،މުދަލަށާއި ،ތަންތަނަށް ެލިބޭ ެގެއްލުމު ެ
މަލުކުރާ ެ"ޕައިލޮޓޭޖް ެއެކްޓް" ެތަކަށާއިެ،
ޕައިލެޓް ެއުފުލަންޖެހޭކަން ެތަފާތު ެޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުގައި ެޢަ ެ
މެރިޓައިމްެލޯގެެއުޞޫލުތަކަށްެބެލުމުންެއެނގެންެއޮވެއެވެެ.
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ކަނޑު ެބޯޓުގެ ެވެރިފަރާތުން ެނުވަތަ ެވެރިފަރާތުގެ ެމަޤާމުގައިވާ ެފަރާތަކުން ެބޯޓުެ

ދަތުރުކޮށްފައިދާެބަނދަރުގައިެބޯޓަށްެއާދައިގެެމަތިންެބޭނުންވާެކަންތައްތައްެކުރުވުމަށްޓަކައިެެޢައްޔަންކުރާެ
ރާތުގެ ެހިސާބަށް ެކުރާ ެމަސައްކަތަށްެ ،އަގުެ
ބޯޓުގެ ެއޭޖެންޓަކީ ެބޯޓުގެ ެވެރިފަރާތުގެ ެނަމުގައި ެއަދި ެއެ ެފަ ެ
އިެ
ނަގައިގެން ެމަސައްކަތްކުރާެފަރާތެއްކަމާއިެ،މިގޮތުންެއޭޖެންޓްެޢާންމުެގޮތެއްގައިެކުރާެކަންތަކުގެެތެރޭގަ ެ
ބޯޓަށް ެތެލާއި ެކާބޯތަކެތި ެފަދަ ެއެއްޗެތި ެސަޕްލައިކުރުވުމާއި ،ބޯޓުން ެބަނދަރުތައް ެބޭނުންކުރުމަށާއިެ،
އް ެދެއްކުމާއިެ ،ބޯޓުެ
ކަނޑުގެ ެޗެނަލްތައް ެފަދަ ެތަންތަން ެހުރަސްކުރުމަށް ެދައްކަންޖެހޭ ެފީތަ ެ
ކަންތައް ެކުރުވުމާއި ،ބޯޓާއި ެއެއްކޮށް ެތަފާތު ެފަރާތްތަކުން ެކުރާ ެމުދާ ެއުފުލުމުގެެ
މަރާމާތުކުރުންފަދަ ެ ެ
ކޮންޓްރެކްޓްތައްެފަދަެމެރިޓައިމް ެކޮންޓްރެކްޓްތައް ެތަންފީޒުކުރުމަށްެކުރަންޖެހޭެއެންމެހައިެކަންތައްެކުރުންެ
އޭޖެންޓާއި ެދެމެދު ެޤާއިމުވެގެންވާ ެގުޅުމަކީ ެކުރީގައިެ
ހިމެނިގެންވާއިރުެ ،ބޯޓުގެ ެވެރިފަރާތާއިެ ،ބޯޓުގެ ެ ެ
އިޝާރާތްކުރެވުނު ެބޯޓުގެ ެވެރިފަރާތާއި ެބޯޓުގެ ެކެޕްޓަނާއި ެނުވަތަ ެބޯޓުގެ ެފަޅުވެރިންނާ ެދެމެދުެ
ވާންޖެހޭ ެޠަބީޢަތުގެ ެގުޅުމެއް ެނޫންކަމާއިެ ،ނަމަވެސްެ
ޤާއިމުވެގެންވާެ ،މުވައްޒަފު ެއޭނާގެ ެވެރިމީހާއަށް ެތަބާ ެ
ބޯޓުގެ ެއޭޖެންޓަކީ ެއެކަށީގެންވާ ެމިންވަރެއްގެ ެމުސްތަޤިއްލުކަމާއެކު ެއޭޖެންޓުކަމުގެ ެދަށުން ެކުރަންޖެހޭެ
އ ބޯޓަށް ެވުރެ ެގިނަ ެބޯޓުގެ ެއޭޖެންޓުކަންވެސް ެކުރުމުގެެ
މަސައްކަތް ެތަންފީޒުކުރާ ،އަދި ެއެއްފަހަރާ ެއެ ްެ
އޭޖެންޓުެއެފަރާތުގެެއޭޖެންޓުކަންެތަންފީޒުކުރުމުގައިެ
އިޚްތިޔާރުެލިބިގެންވާެފަރާތެއްކަމުގައިެވާއިރުެ،ބޯޓުގެެ ެ
ކުރާ ެކުށެއްގެ ެސަބަބުން ެއެހެން ެފަރާތަކަށް ެލިބޭ ެގެއްލުމުގެ ެމަދަނީ ެމަސްއޫލިއްޔަތު ެބޯޓުގެ ެވެރިފަރާތުންެ
އުފުލަންެނުޖެހޭނެކަމާެ،ނަމަވެސްެބޯޓުގެެއޭޖެންޓަކީެޙަޤީޤަތުގައިެ،ބޯޓުގެެވެރިފަރާތަށްެއޭޖެންޓްކަންެކޮށްދޭެ
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ފަރާތެއްކަމުގައި ެވީހިނދު ،އެ ެފަރާތުން ެއޭޖެންޓުކަން ެކުރުމުގައި ެކުރާ ެކުށްތަކުގެ ެމަދަނީ ެމަސްއޫލިއްޔަތުެ
ތްތަކުގެ ެކުރިމަތީގައި ެއޭޖެންޓްެ
ބޯޓުގެ ެވެރިފަރާތުގެ ެކުރިމަތީގައި ެއުފުލަންޖެހޭނެކަމާެ ،ނަމަވެސް ެއެހެންފަރާ ެ
މަސްއޫލިއްޔަތު ެއުފުލަންޖެހޭނީ ެސީދާ ެއޭޖެންޓް ެކުރި ެކުށެއްގެ ެސަބަބުން ެލިބޭ ެގެއްލުންތަކަށް ެކަމާެ ،އަދިެ
ބޯޓުގެ ެވެރިފަރާތަށާއިެ ،ބޯޓުގެ ެކެޕްޓަނަށާއިެ ،ބޯޓުގެ ެފަޅުވެރިންނަށް ެނިސްބަތްވާ ެކުށްތަކުން ެނުވަތަެ
އިހްމާލުން ެއެއްވެސް ެފަރާތަކަށް ެލިބޭ ެގެއްލުމުގެ ެމަސްއޫލިއްޔަތު ެބޯޓުގެ ެއޭޖެންޓް ެއުފުލަން ެނުޖެހޭނެކަންެ
ތަފާތު ެޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުގައި ެއިސްތިޤްރާރުވެފައިވާ ެމެރިޓައިމް ެލޯގެ ެޤަވާޢިދުތަކަށް ެބެލުމުން ެއެނގެންެ
އޮވެއެވެ.
-10

ޔާގައިެ،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2009/HC-A/47ޤަޟިއް ެ

އެސް.ޓީ.އޯެ .ގެ ެއޭޖެންޓުކަމުގެ ެދަށުން ެރާއްޖެ ެއައިެ ،އެމް.ވީ ެކަރަކަޖާޔާ ެނިއާގާ ެެ 32-IIIބޯޓުެެެެެެެ
ގުތެއްގައިެ،ކެ.ތިލަފުށީގައިެއޮންނަެއެޕޯލޯެހޯލްޑިންގްސްެ
ެ27އޮކްޓޯބަރެެ2004ވަނަެދުވަހުގެެހަވީރުގެެވަ ެ
ޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްގެ ެޖެޓީއަށް ެކައިރިކުރުމުގައިެ ،ބޯޓުން ެއެ ެޖެޓީގައި ެޖެހި ެއެޖެޓީއަށް ެގެއްލުންެ
ލިބިފައިވާކަންެޝަރީޢަތަށްެސާބިތުވެއްޖެކަމަށްެކަނޑައަޅައިެ،އެ ެޖެޓީއަށްެލިބުނުެގެއްލުންެމަރާމާތުކުރުމަށްެ
ޚަރަދުވެފައިވާ ެފައިސާ ެއެސް.ޓީ.އޯ ެއިން ެއެޕޯލޯ ެހޯލްޑިންގްސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑަށް ެދައްކަންޖެހޭކަމަށްެ
ކަނޑައަޅައިެކޮށްފައިވާެޙުކުމްެބިނާވެގެންވަނީެޝަރުޢީެއަދިެޤާނޫނީެއުޞޫލުތަކާެއެއްގޮތްވާގޮތުގެެމަތިންތޯ،
އިސްވެެބަޔާންވެދިޔަެއުޞޫލުތަކުގެެއަލީގައިެ،ބެލިއިރުެއަންނަނިވިެކަންތައްތައްެފާހަގަކުރެވެއެވެ.
(ހ) ެފުރަތަމަ ެކަމަކީެ ،ބޯޓު ެކުރާ ެދަތުރުތަކުގައި ،ބޯޓު ެފުރައިގެންދާ ެބަނދަރަށްެ
މުގެެމަސްއޫލިއްޔަތަކީެެބޯޓުގެެ
ކުެދުއްވު ެ
އަމާންކަމާއެކުެލަފަންދެންެ،ބޯޓުެފަރުވާތެރިކަމާއިެޢިނާޔަތްތެރިކަމާއެ ެ
ޓުެެެެެ
ކެޕްޓަންގެ ެމަސްއޫލިއްޔަތެއްކަން ެއެނގެން ެއޮންނައިރުެ ެ ،އެމް.ވީ ެކަރަކަޖާޔާ ެނިއާގާ ެެ 32-IIIބޯ ެ
ެ27އޮކްޓޯބަރެެ2004ވަނަެދުވަހުގެެހަވީރުގެެވަޤުތެއްގައިެ،ކެ.ތިލަފުށީގައިެއޮންނަެއެޕޯލޯެހޯލްޑިންގްސްެ
ވިެ
ޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްގެ ެޖެޓީއަށް ެކައިރިކުރުމުގައި ެހިނގި ،ބަޔާންވެދިޔަ ެއެކްސިޑެންޓް ެހިނގަން ެމެދުވެރި ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު |ތީމުގެ |އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ސުން ެގޯސް ެދުވަހަކަށް ެވެފައިެ ،އެފަދަ ެޙާލަތަކީ ެބޯޓްެ
ސަބަބަކީ ެެ 27އޮކްޓޯބަރެެ 2004ވަނަެދުވަހަކީ ެމޫ ެ
ޖެޓީެއާއިެކައިރިކުރުމަށް ެޓަގުެބޯޓެއްގެ ެއެހީެބޭނުންވާ ެޙާލަތެއްެކަމުގައިެވީނަމަވެސްެ،ޓަގު ެބޯޓެއްގެ ެއެހީެ
ހޯދުމަކާެނުލައިެބޯޓުެޖެޓީެއާއިެކައިރުކުރުމުގެެތެރޭގައިެބޯޓްެކޮންޓްރޯލްެނުވެގެންގޮސްެކަމަށްެބުނެ ،ބޯޓުގެެ
ޤަށްެ
ކަން ެކުރި ެޢަލީ ެރަޝީދު ެއިބްރާހީމް ެފުލުހުންގެ ެތަޙްޤީ ެ
ކެޕްޓަން ެއިސްކަންދަރު ެއާއިެ ،ބޯޓުގެ ެޕައިލެޓް ެ
ށްެ
ޕޮލިސް ެސަރވިސްއިން ެތަޙްޤީޤުކޮ ެ
ންވެދިޔަ ެމޯލްޑިވްސް ެެ
ބަޔާންދީފައިވާކަންެ ،އިސްވެ ެބަޔާ ެ
ވާެޕޮލިސްެރިޕޯޓުންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ .
ތައްޔާރުކޮށްފައި ެ
ސުން ެގޯސްވުމުގެ ެސަބަބުން ެޓަގު ެބޯޓެއްގެ ެއެހީއަކާ ެނުލައިެ،
(ށ) ެދެވަނަ ެކަމަކީެ ،މޫ ެ
އެޕޯލޯެހޯލްޑިންގްސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑްގެެޖެޓީއަށްެބޯޓުެކައިރިކުރުމުގެެސަބަބުންެހިނގާފާނެެޙާދިޘާއަކުންެ
ބޯޓަށާއި ެއެހެންފަރާތްތަކަށް ެގެއްލުން ެލިބިދާނެކަމުގެ ެބިރު ެއޮތުމާއެކުވެސްެ ،އަދި ެއެފަދަ ެއެހީއަކާނުލައިެ
ގެެ
ޖެޓީއަށް ެބޯޓު ެކައިރި ެނުކުރުމުގެ ެފުރިހަމަ ެއިޚްތިޔާރާއި ެބާރު ެއެމް.ވީ ެކަރަކަޖާޔާ ެނިއާގާ ެެ 32-IIIބޯޓު ެ
ކެޕްޓަނަށް ެލިބިގެންވާ ެޙާލުގައިވެސްެ ،ބަޔާންވެދިޔަ ެޙާދިޘާ ެހިނގިދުވަހު ެޓަގު ެބޯޓެއްގެ ެއެހީއަކާނުލައި ެބޯޓުެ
ކެ .ތިލަފުށީގައިެއޮންނަެއެޕޯލޯެހޯލްޑިންގްސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑްގެެޖެޓީއަށްެކައިރިކުރުމުގައިެހިނގައިދިޔަެ
ކަން ެއެނގޭކަމާެ ،އަދި ެބުނެވިދިޔަ ެޙާދިޘާެ
ންގެ ެއިހްމާލުން ެހިނގާފައިވާ ެޙާދިޘާއެއް ެ
ޙާދިޘާއަކީ ެބޯޓުގެ ެކެޕްޓަ ެ
ޓުެ
ރިވީެ،ބޯޓުގައިެޙާދިޘާެހިނގިދުވަހުެހުރިެޕައިލެޓް ެޢަލީ ެރަޝީދު ެއިބްރާހީމް ެގާތުގައި ެބޯ ެ
ހިނގަންެމެދުވެ ެ
އިެ
ޓގު ެބޯޓުގެ ެއެހީ ެބޭނުންވާނެކަމަށް ެބުނުމުންެ،ޓަގު ެބޯޓެއްގެ ެއެހީ ެއާއި ެނުލަ ެ
ޖެޓީ ެއާއި ެކައިރިކުރާއިރު ެ ަ
ހީެ
ގު ެބޯޓެއްގެ ެއެ ެ
ޓީއާ ެކައިރިކުރުމުގައި ެޕައިލެޓް ެޓަ ެ
ޓު ެޖެ ެ
ބޯޓު ެޖެޓީއާ ެކައިރި ެކުރެވޭނެކަމަށް ެބުނެެ ،ބޯ ެ
ފައިެ
ހޯދާފައި ެނުވުމުން ެކަމުގައިެ ،ބޯޓުގެ ެކެޕްޓަން ެމޯލްޑިވްސް ެޕޮލިސް ެސަރވިސްގެ ެތަޙްޤީޤުގައި ެބުނެ ެ
ދަެ
އޮންނަ ެއޮތުމަކީެ ،ބޯޓުގެ ެކެޕްޓަންގެ ެޙައިޘިއްޔަތުން ެއޭނާ ެއުފުލަންޖެހޭ ެޒިންމާއިން ެބަރީއަވެވިދާފަ ެ
ޙުއްޖަތެއްެނޫންކަމާެ،ސަބަބަކީ ެއިސްވެެބަޔާންވެދިޔަެފަދައިންެ ،ޕައިލޮޓޭޖްެޚިދުމަތްެހޯދުމުގައިެ،ޕައިލެޓްގެެ
ރައުޔަކީެނެވިގޭޝަންގެެއުޞޫލުތަކާެޚިލާފުެރައުޔެއްކަމަށްެކެޕްޓަނަށްެޤަބޫލުކުރެވޭނަމަެ،ނުވަތަެޕައިލެޓްގެެ
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ރައުޔަށް ެޢަމަލުކުރުމުގެ ެސަބަބުން ެމީހުންގެ ެފުރާނަޔަށާއި ެބޯޓަށާއި ެމުދަލަށާއި ެތަންތަނަށް ެބޮޑެތި ެގެއްލުންެ
ށް ެލާޒިމްވެގެންވާެ
ކަމަށް ެކެޕްޓަނަށް ެޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ ެއެ ެރައުޔަކަށް ެތަބާވުމަކީ ެކެޕްޓަންގެ ެމައްޗަ ެ
ލިބިދާނެ ެ
އާެ
ން ެބޯޓުެޖެޓީ ެ
ސުން ެގޯސްވުމުގެެސަބަބު ެ
ނުވާހިނދުެ،ބަޔާންވެދިޔަެޙާދިޘާެހިނގިެދުވަހުެ ،މޫ ެ
ކަމެއްކަމުގައި ެ ެ
ވީހިނދުެ،އަދިެޕައިލެޓްގެެ
ޤަބޫލުކުރެވިފައިެ ެ
ކައިރިކުރުމަށްެޓަގުެބޯޓެއްގެެއެހީެބޭނުންވާކަންެކެޕްޓަނަށްެޚުދުެ ެ
ބަބެއް ެނެތީސްެ ،ޓަގު ެބޯޓެއްގެ ެއެހީ ެހޯދުމަކާ ެނުލައި ެބޯޓްެ
ރައުޔަށް ެތަބާވުން ެލާޒިމްކުރާ ެއެއްވެސް ެސަ ެ
ޖެޓީއާއި ެކައިރިކުރުމުގެ ެސަބަބުން ެހިނގައިދިޔަ ެޙާދިޘާއަކީ ެބޯޓުގެ ެކެޕްޓަންގެ ެއިހްމާލުން ެހިނގާފައިވާެ
ޙާދިޘާއެއްކަންެސާފުކޮށްެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ .
ދިޘާ ެހިނގަން ެމެދުވެރިވީ ެބޯޓުގެެ
(ނ) ެތިންވަނަ ެކަމަކީެ ،އިސްވެ ެބަޔާންވެދިޔަ ެޙާ ެ
ކެޕްޓަންގެެކުށުންނާއިެއިހްމާލުންކަންެއެނގެންެއޮންނައިރުެ،އޭގެެސަބަބުންެއެޕޯލޯެހޯލްޑިންގްސްެޕްރައިވެޓްެ
ނީެ
ލިމިޓެޑްގެެޖެޓީއަށްެލިބުނުެގެއްލުމުގެެބަދަލުެދައްކަންޖެހުމުގެެމަސްއޫލިއްޔަތުެބޯޓުގެެކެޕްޓަނާއިެތަޟާމު ެ
(ެ )collectiveގޮތަކަށް ެއުފުލަންޖެހޭނީ ެބޯޓުގެ ެވެރިފަރާތުން ެކަމާއިެ ،ބޯޓުގެ ެކެޕްޓަނަކީ ެބޯޓުގެ ެއޭޖެންޓަށްެ
ތަބާވާ ެނުވަތަ ެއޭޖެންޓުގެ ެއޮތޯރިޓީގެ ެދަށުން ެމަސައްކަތްކުރާެ ،އޭޖެންޓުގެ ެކުރިމަތީގައި ެމަސްއޫލިއްޔަތުެ
ށް ެނުވާހިނދުެ ،ބޯޓުގެ ެކެޕްޓަންގެ ެކުށުންނާއި ެއިހްމާލުން ެއެއްވެސް ެފަރާތަކަށްެ
އުފުލަންޖެހޭ ެމުވައްޒަފަކަ ެ
ލިބޭގެއްލުމުގެެބަދަލުެއޭޖެންޓުެދައްކަންޖެހޭނެެޤާނޫނީެއަސާސެއްެނެތްކަންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ .
ގާެެ
ކަޖާޔާ ެނިއާ ެ
(ރ) ެހަތަރުވަނަ ެކަމަކީެ ،ބުނެވިދިޔަ ެޙާދިޘާ ެހިނގި ެއިރު ެއެމް.ވީ ެކަރަ ެ
ެ 32-IIIބޯޓު ެދަތުރުކޮށްފައި ެދިޔައީ ެޕައިލޮޓޭޖް ެޚިދުމަތް ެހޯދުން ެލާޒިމްވާ ެސަރަޙައްދެއްގައި ެޕައިލެޓެއްގެެ
ޓްެ
އެހީތެރިކަން ެލިބިގެންކަންެއެނގެންެއޮތްނަމަވެސްެ،އެެޙާދިޘާެހިނގަންެމެދުވެރިވީ ެބޯޓުގައިެހުރިެޕައިލެ ެ
އް ެއަދާކުރުމުގައިވީ ެބޮޑުެ
ބުތަ ެ
އަމިއްލައަށް ެޤަޞްދުގައި ެކުރި ެބޮޑު ެކުށެއްގެ ެސަބަބުން ެނުވަތަ ެއޭނާގެ ެވާޖި ެ
އާެ
އިހްމާލެއްގެ ެސަބަބުންކަން ެޘާބިތުވާފަދަ ެއެއްވެސް ެހެއްކެއް ެނުވަތަ ެޤަރީނާއެއްވެސްެ ،މި ެމައްސަލަ ެ
ން ެޝަރީޢަތަށް ެހުށަހެޅިފައިެނުވާއިރުެ،އިސްވެެއިޝާރާތްކުރެވުނުެފަދައިންެ،ޕައިލެޓެއްގެެއެހީއާއެކުެ
ގުޅިގެ ެ
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ބޯޓު ެދަތުރުކުރުމަކީ ެއޭގެެޒާތުގައިެ،ބޯޓުންެނުވަތަ ެބޯޓުެދުއްވިގޮތެއްގެެސަބަބުންެލިބޭެގެއްލުމެއްެނުވަތަެ
ހަލާކެއްގެ ެމަސްއޫލިއްޔަތުެބޯޓުގެެވެރިފަރާތްެނުވަތަެކެޕްޓަންެއުފުލަންޖެހުންެނަފީކުރާެކަމެއްެނޫންކަމާއިެ،
މިެމަފްހޫމަކީެތަފާތުެޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުގައިެޢަމަލުކުރާެޕައިލޮޓޭޖްެއެކްޓްެތަކުގަޔާއިެ،މޯލްޑިވްސްެޕޯޓްސްެ
ލިމިޓެޑުން ެނެރެފައިވާެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ެޢަމަލުކުރާ ެޕައިލޮޓޭޖް ެޚިދުމަތް ެދިނުމާއި ެބެހޭ ެޤަވާޢިދުގައިެ
ބަޔާންވެގެންވާެމަފްހޫމެއްކަމާއިެ،މިގޮތުންެބުނެވިދިޔަެޤަވާޢިދުގެެެ 10ވަނަެމާއްދާގައިެ"ޕައިލޮޓޭޖްެޚިދުމަތްެ
ން ެދިޔަ ެގޮތުން ެދިމާވިެ
ދިނުމުގެ ެތެރޭގައި ެދިމާވާ ެހަލާކެއް ެގެއްލުމެއް ެނުވަތަ ެއުޅަނދު ެދުއްވަމު ެ
މައްސަލައަކުން ެލިބޭ ެއެއްވެސް ެގެއްލުމެއްގެ ެޒިންމާ ެޕައިލެޓް ެނުއުފުލާނެއެވެެ .ޕައިލޮޓް ެބޯޓުގައި ެހުރުމަކީެ
ންވެގެންވާކަމާެ،
މިފަދަެއެއްވެސްެކަމެއްގެެޒިންމާއިން ެމާސްޓަރެބަރީއަވާެކަމެއްެނޫނެވެެ".މިފަދައިންެބަޔާ ެ
މީގެ ެއިތުރުން ެޕައިލޮޓްގެ ެބޮޑު ެކުށެއް ެނުވަތަ ެއިހްމާލެއްގެ ެސަބަބުން ެހިނގާ ެޙާދިޘާއަކުން ެއެއްވެސްެ
ފަރާތަކަށް ެލިބޭ ެގެއްލުމުގެ ެޒިންމާއަކީވެސްެ ،ބޯޓުގެ ެއޭޖެންޓް ެޤާނޫނީގޮތުން ެއުފުލަންޖެހޭ ެޒިންމާއެއްެ
ވާެ
ނޫންކަމާެ،އެހެނީެލޯކަލްެޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުގައިެޢަމަލުކުރާެކަމާބެހޭެޤާނޫނުތަކާެޤަވާޢިދުތަކާއިެއެއްގޮތް ެ
ގޮތުގެމަތިންެ ،ބޯޓަށް ެޕައިލޮޓް ެއެރުމަށް ެބޭނުންވާ ެއިޖްރާއާތުތައް ެފުރިހަމަކޮށް ެޕައިލޮޓްގެ ެޚިދުމަތުގެ ެއަގުެ
އަދާކުރުން ެފަދަކަންތައް ެބޯޓުގެ ެއޭޖެންޓްގެ ެފަރާތުން ެކުރަނީ ެޙަޤީޤަތުގައިެ ،ބޯޓުގެ ެވެރިފަރާތުގެެ
ލަެ
ގެ ެއަމިއް ެ
މަޞްލަޙަތަށާއިެއެފަރާތުގެެނަމުގައިެކަމާއިެ،އޭޖެންޓުގެެޒާތީެމަޞްލަޙަތަކަށްެނުވަތަެއޭޖެންޓު ެ
ނަމުގައިެނޫންކަންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެެެެ.
-11

ކަޖާޔާ ެނިއާގާެ
އެސް.ޓީ.އޯ ެގެ ެއޭޖެންޓުކަމުގެ ެދަށުން ެރާއްޖެ ެއައިެ ،އެމް.ވީ ެކަރަ ެ

ގުތެއްގައިެ،ކ.ތިލަފުށީގައިެއޮންނަެއެޕޯލޯެ
ެ 32-IIIބޯޓުެެ 27އޮކްޓޯބަރެެ 2004ވަނަެދުވަހުގެެހަވީރުގެެވަ ެ
ންެ
ހޯލްޑިންގްސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑްގެެޖެޓީއަށްެކައިރިކުރުމުގައިެ،ބޯޓުންެއެޖެޓީގައިެޖެހިެއެޖެޓީއަށްެގެއްލު ެ
ލިބުނުެމައްސަލަެއެޕޯލޯެހޯލްޑިންގްސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑްގެެފަރާތުންެެ27އޮކްޓޯބަރެެ2004ވަނަެދުވަހުެ
ލަެތަޙްޤީޤުކޮށްެދޫކޮށްފައިވާެ
މޯލްޑިވްސްެޕޮލިސްެސަރވިސްެއަށްެހުށަހެޅުމުންެ،އެސަރވިސްެއިންެއެމައްސަ ެ
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ނަންބަރ ެެ 171PRE/2005/03ޕޮލިސް ެރިޕޯޓުގައި ،މައްސަލައާ ެގުޅޭގޮތުން ެބޯޓުގެ ެކެޕްޓަނާއި ެބައެއްެ
ޓްެބުނެފައިވާެވާހަކަތައްެބަޔާންކުރުމަށްފަހުެ،ރެކޮމެންޑްކޮށްފައިވަނީެމައްސަލަެމަދަނީެ
ފަޅުވެރިންނާއިެ،ޕައިލެ ެ
ކޯޓަށް ެހުށަހަޅައިގެން ެޙައްލެއް ެހޯދުމަށްކަން ެއެނގެން ެއޮންނައިރުެ ،އެޕޯލޯ ެހޯލްޑިންގްސް ެޕްރައިވެޓްެ
ލިމިޓެޑްގެ ެފަރާތުން ެމި ެމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެމަދަނީ ެކޯޓުގައި ެދަޢުވާކޮށްފައިވަނީ ެއެސް.ޓީ.އޯ ެގެެ
މިެ
މައްޗަށްކަމާއިެ ،އެމް.ވީ ެކަރަކަޖާޔާ ެނިއާގާ ެެ 32-IIIބޯޓުގެ ެވެރިފަރާތުގެ ެމައްޗަކަށް ެނޫންކަމާެ ،އަދި ެ ެ
މައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެބޯޓު ެހިފެހެއްޓުމުގެ ެއަމުރެއް ެމަދަނީ ެކޯޓުން ެނުވަތަ ެކަމާބެހޭ ެއެނޫންވެސްެ
މިެ
ރިފަރާތުގެ ެމައްޗަށް ެ ެ
މާ ،އެހެންކަމުން ެބޯޓުގެ ެވެ ެ
ނުވާކަން ެއެނގެން ެއޮންނަކަ ެ
އޮތޯރިޓީއަކުން ެނެރެފައި ެ ެ
މައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެދަޢުވާކުރެވިފައި ެނުވާއިރުެ ،ނުވަތަ ެޟަމާންއެއް ެނުވަތަ ެކަފާލާ ެ(ެ)bail/security
އެއްގެެގޮތުގައިެވަކިެޢަދަދެއްގެެފައިސާެބެހެއްޓުމަށްެބޯޓުގެެވެރިފަރާތުގެެމައްޗަށްެކޯޓަކުންެނުވަތަެކަމާބެހޭެ
އެއްވެސް ެއޮތޯރިޓީއަކުން ެއަންގާފައި ެނުވާއިރުެ ،އެސް.ޓީ.އޯ ެގެ ެފަރާތުން ެބޯޓު ެފުރުވާލުމަށް ެބޭނުންވާެ
ކްލިއަރެންސްެހޯދައިދިނުމަށްފަހުެ،އެމް.ވީެކަރަކަޖާޔާެނިއާގާެެ32-IIIބޯޓުެފުރުވާލުމަކީެއޭގެޒާތުގައިެބޯޓުގެެ
ރަންޖެހޭ ެއިލްތިޒާމެއްކަމާއިެ ،އެއީ ެއެއްވެސް ެޙާލެއްގައިެ
އޭޖެންޓުގެ ެޙައިޘިއްޔަތުން ެއެސް.ޓީ.އޯ ެއިން ެއަދާކު ެ
ބޯޓުގެެވެރިފަރާތުންެނުވަތަެއޭނާގެެދަށުންެމަސައްކަތްކުރާެބޯޓުގެެކެޕްޓަންގެެކުށަކުންެނުވަތަ ެއިހްމާލަކުންެ
ންނަކަމާ،
ލިބޭ ެގެއްލުމުގެ ެޒިންމާ ެއެސް.ޓީ.އޯ ެގެ ެފަރާތުން ެއުފުލަންޖެހޭ ެސަބަބެއް ެނޫންކަން ެއެނެގެން ެއޮ ެ
ށް ،އެބޯޓުގެ ެކެޕްޓަންގެެ
އަދި ެއެއީެ ،އެމް.ވީ ެކަރަކަޖާޔާ ެނިއާގާ ެެ 32-IIIބޯޓުގެ ެވެރިފަރާތުގެ ެމައްޗަ ެ
ންެ
އިހްމާލުން ެއެޕޯލޯ ެހޯލްޑިންގްސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްގެ ެޖެޓީއަށް ެލިބުނު ެގެއްލުމުގެ ެބަދަލު ެހޯދަ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުރިސްޑިކްޝަންެހިނގާެކޯޓެއްގެެކުރިމަތީގައި ެދަޢުވާކުރުމަށްެއޮތްެހުރަހެއްވެސްެނޫންކަމާެ،
ސަބަބަކީެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީއާއިެ،އިޖްރާއާތުގެެޤާނޫނުެ(ެ)Procedure Lawގެެ
ޢާންމުެޤަވާޢިދުތަކުގެ ެދަށުންެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެެކުރިމަތީގައި ެބިދޭސީެޝަޚްޞުނަށްެ– ެއެއީެޠަބީޢީެ
ޝަޚްޞުން ެކަމުގައި ެވިއަސްެ ،ނުވަތަ ެޤާނޫނީ ެޝަޚްޞުން ެކަމުގައި ެވިއަސް ެ– ެދަޢުވާކުރުމާ ެދަޢުވާެ
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ގެ ެޙައްޤު ެލިބިގެންވާކަމާެ ،އެހެންނަމަވެސްެ ،ކަނޑު ެބޯޓުގެ ެވެރިފަރާތުގެ ެމަޤައްރު ެނޫން ެއެހެންެ
ލިބިގަތުމު ެ
ނާގެ ެފަރާތުންެ
ވަތަ ެއޭ ެ
ލޯކަލް ެޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުގައި ެބޯޓުގެ ެވެރިފަރާތުގެ ެމައްޗަށް ެދަޢުވާކުރުމުގައި ެނު ެ
ޓުގެެ
ދަޢުވާ ެއުފުލުމުގައި ެޢަމަލީގޮތުން ެދިމާވެދާނެ ެދަތިތަކަކަށްޓަކައިެ ،ބައެއް ެޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުގައި ެބޯ ެ
ލޯކަލް ެއޭޖެންޓުގެ ެއެޑްރެހަކީ ެބޯޓުގެ ެވެރިފަރާތުގެ ެމައްޗަށް ެކުރާ ެދަޢުވާތަކާއި ެއޭނާގެ ެފަރާތުން ެކުރާެ
ދަޢުވާތަކާއި ެގުޅިގެން ެކޯޓުތަކުންނާއި ެކަމާބެހޭ ެފަރާތްތަކުން ެއަންގާ ެއެންގުންތައް ެއަންގަންޖެހޭެ
އެޑްރެސްކަމުގައި ެކަނޑައަޅާފައިވާކަމާއިެ ،އަދި ެއެފަދަ ެދަޢުވާތަކުގައި ެއޭޖެންޓަކީ ެބޯޓުގެ ެވެރިފަރާތުގެެ
ބަދަލުގައިެކޯޓުގައިެތަމްޘީލުކުރާެފަރާތްކަމުގައިވެސްެކަނޑައަޅާފައިވާކަމާ ،އެހެންކަމުންެއެފަދަެދަޢުވާތަކުގައިެ
ތުގެ ެބަދަލުގައި ެކޯޓުގައި ެތަމްޘީލުކުރާ ެފަރާތަކީ ެބޯޓުގެ ެއޭޖެންޓް ެކަމުގައި ެވީނަމަވެސްެ،
ބޯޓުގެ ެވެރިފަރާ ެ
އްެ
މްތަ ެ
އެފަދަ ެދަޢުވާތަކުގައި ެބޯޓުގެ ެވެރިފަރާތުގެ ެމައްޗަށް ެނުވަތަ ެއޭނާގެ ެމަޞްލަޙަތަށް ެކުރެވޭ ެޙުކު ެ
އިެ ،ބޯޓުގެ ެއޭޖެންޓުގެެ
ވެނީވެސްެ ،އެފަރާތުގެ ެމައްޗަށް ެނުވަތަ ެއެފަރާތުގެ ެމަޞަލްޙަތަށްކަމާ ެ
ތަންފީޒުކުރެ ެ
މައްޗަށް ެނުވަތަ ެއޭޖެންޓުގެ ެމަޞްލަޙަތަށް ެނޫންކަމާެ ،އެހެނީ ެއޭޖެންޓަކީ ެއެއްވެސް ެޙާލެއްގައި ެއެފަދަެ
އިވާ ެބޯޓުގެެ
ދަޢުވާތަކުގައި ެދަޢުވާގެ ެއަޞްލު ެޚަޞްމެއް ެނޫންކަމާއިެ ،ނަމަވެސް ެއަޞްލު ެޚަޞްމު ެކަމުގަ ެ
ވެރިފަރާތްެތަމްޘީލުކުރުމުގެެބާރުެލިބިދެވޭެފަރާތެއްކަންެެއެނގެންެއޮވެއެވެ.
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އެމް.ވީ ެކަރަކަޖާޔާ ެނިއާގާ ެެ 32-IIIބޯޓު ެއެޕޯލޯ ެހޯލްޑިންގްސް ެޕްރައިވެޓްެ

ޓީގައިެޖެހިެ،ޖެޓީއަށްެލިބުނުެގެއްލުމުގެެބަދަލުެހޯދުމަށްެެ
ލިމިޓެޑްގެެޖެޓީއަށްެކައިރިކުރުމުގައިެ،ބޯޓުންެއެޖެ ެ
ބޯޓުގެ ެވެރިފަރާތުގެ ެމައްޗަށް ެދަޢުވާކުރުމަކާ ެނުލައިެ ،ބޯޓުގެ ެއޭޖެންޓުގެ ެމައްޗަށް ެއެޕޯލޯ ެހޯލްޑިންގްސްެ
އްެ
ޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑްގެ ެފަރާތުންެދަޢުވާކޮށްފައިެވީނަމަވެސްެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެކަނޑުގެެސަރަޙައްދަށްެބޯޓުތަ ެ
ކާއި ެއަދި ެދައުލަތަށް ެލިބޭ ެއެނޫންވެސް ެގެއްލުންތަކާެ
ވަދެއުޅުމުގައިެ ،ރާއްޖޭގެ ެތިމާވެއްޓަށް ެލިބޭ ެގެއްލުންތަ ެ
ގުޅިގެން ،ކަމާބެހޭ ެއޮތޯރިޓީތަކުން ެނަގާ ެބަދަލުތަކާއި ެކުރާ ެޖޫރިމަނާ ެކުރަންވާނީ ެބޯޓުގެ ެވެރިފަރާތްކަމާއިެ،
ދިވެހިރާއްޖޭގެެކަނޑުގެެސަރަޙައްދުގެެތެރެޔަށްެފެތޭެ
ބޯޓުގެެއޭޖެންޓެއްެނޫންކަންެޤާނޫނުެނަންބަރުެެ (ެ7/96
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު |ތީމުގެ |އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives|Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް|URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | + 960 3008554Fax: :ފޯން+ 960 3009990 Tel::
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އުޅަނދުތަކާއިެއުރޭެއުޅަނދުތަކާެބެހޭެޤާނޫނު)ެގެެެ 14ވަނަެމާއްދާއާއިެ 15ެ ،ވަނަެމާއްދާއިންެސާފުކޮށްެ
އެނގެންެއޮވެއެވެެެެެ.
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ރާއްޖެއިން ެބޭރުން ެއަންނަ ެއުޅަނދުފަހަރުގެ ެލޯކަލް ެއޭޖެންޓެއްގެ ެގޮތުގައިެ

ކަސްޓަމްސްގައި ެރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ެހުށަހަޅާއިރުެ ،އެކުންފުންޏެއްގެ ެއޭޖެންޓްކަމުގެ ެދަށުގައިވާެ
އުޅަނދުފަހަރަށް ެދިމާވާެއެންމެހައިެމައްސަލަތަކުގައިެޒިންމާެއުފުލާނެކަމުގެެލިއުން ެހުށަހަޅަންޖެހޭނެކަމަށްެ،
"ހާބަރ ެޔުނިޓުން ެހިންގާ ެބަލަހައްޓާ ެމަސައްކަތްތައް" ެމިސުރުޚީގެ ެދަށުން ެމޯލްޑިވްސް ެކަސްޓަމްސްެ
ސަރވިސް ެއިން ެެ 01ސެޕްޓެމްބަރ ެެ 2004ގައި ެނެރެފައިވާ ެލިއުމުގައި ެބަޔާންކޮށްފައި ެއޮންނަ ެއޮތުމަށްެ
ނުެ
ބަލާއިރުެ ،އޭގައި ެއޭޖެންޓު ެއުފުލަންޖެހޭނެކަމަށް ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެޒިންމާއަކީެ ،އިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވު ެ
މިޒަމާނުގެ ެތަފާތު ެޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުގައި ެއިސްތިޤްރާރުވެފައިވާ ެމެރިޓައިމް ެލޯގެ ެޤަވާޢިދުތަކާއިެ
އުޞޫލުތަކާއިެ،އަދިެޢާންމުެޤާނޫނީެމަބްދައުތަކާއިެޚިލާފަށްެތަފްސީރުކުރެވޭނެެޒިންމާއެއްެނޫންކަމާ؛ެއޭގައިެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ެޒިންމާއަކީ ެޙަޤީޤަތުގައިެ ،ބޯޓުގެ ެއޭޖެންޓެއްގެ ެޙައިޘިއްޔަތުންެ ،ބޯޓުގެ ެލޯކަލް ެއޭޖެންޓުގެެ
ޖުރިސްޑިކްޝަން ެހިނގާ ެބަނދަރުގައި ެބޯޓު ެއޮންނަ ެހިނދުެ ،އާދައިގެމަތިން ެއޭޖެންޓް ެކުރަންޖެހޭ ެއިސްވެެ
ތައް ެކުރުމުގެ ެޒިންމާއާއިެ ،އެކަންތައްތައް ެކުރުމުގައި ެއޭޖެންޓުގެެފަރާތުންެކުރާެ
އިޝާރާތްކުރެވުނު ެކަންތައް ެ
ނެެ
ކުށެއްގެެސަބަބުންެނުވަތަެވާއިހްމާލެއްގެެސަބަބުންެއުފުލަންޖެހޭެމަދަނީ ެޒިންމާެ،އޭޖެންޓްެއުފުލަންޖެހޭ ެ
ވާހަކަެކަމާއިެ،އެއީެއެއްވެސްެޙާލެއްގައި ެބޯޓުގެެކެޕްޓަންެނުވަތަެބޯޓުގެެފަޅުވެރިއަކުެކުރާެކުށެއްެނުވަތަެ
ވާއިހްމާލެއްގެެސަބަބުންެއެއްވެސްެފަރާތަކަށްެލިބޭެގެއްލުމުގެެމަދަނީެޒިންމާެއޭޖެންޓްެއުފުލަންޖެހޭެވާހަކަެ
އޮންނައިރު ،ހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2009/HC-A/47ޤަޟިއްޔާ ެނިމުނުގޮތުގެެ
ނޫންކަން ެއެނގެން ެ ެ
ޓު ެރާއްޖެއަށް ެއައީ ެއެސް.ޓީ.އޯ ެގެ ެއޭޖެންޓުކަމުގެެ
ރިޕޯޓުގައި ެ"ެ ..އެމް.ވީ ެކަރަކަޖާޔާ ެނިއާގާ ެެ 32-IIIބޯ ެ
ދަށުންެކަމަށްވެފައިެ،އެމް.ވީެކަރަކަޖާޔާެނިއާގާެެ32-IIIބޯޓަށްެދިމާވާެއެންމެހައިެމައްސަލަތަކުގައިެޒިންމާެ
އުފުލަންޖެހޭ ެފަރާތަކީ ެއެބޯޓުގެ ެއޭޖެންޓްކަން ެކުރިފަރާތުންކަމަށް ެޤަބޫލުކުރެވޭތީެ ،ކެ .ތިލަފުށީގައި ެއޮންނަެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު |ތީމުގެ |އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives|Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
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އެޕޯލޯ ެހޯލްޑިންގްސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްގެ ެޖެޓީގައި ެއެމް.ވީެ .ކަރަކަޖާޔާ ެނިއާގާ ެެ 32-IIIބޯޓުން ެޖެހިެ
އެޖެޓީއަށް ެލިބުނު ެގެއްލުމުގެ ެޒިންމާ ެއުފުލަންޖެހޭ ެފަރާތަކީ ެއެސް.ޓީ.އޯ ެކަން ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީެ
ރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެއުޞޫލުތަކާއިެ
ހަމަތަކުގެމަތިން ެބަލަންޖެހޭކަމަށް" ެކަނޑައަޅައި ެބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ެޝަ ެ
ޚިލާފަށްކަންެއެނގެންެއޮވެއެވެ.
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ކަޖާޔާ ެނިއާގާ ެެ 32-IIIބޯޓު ެކެ .ތިލަފުށީގައި ެއޮންނަ ެއެޕޯލޯެ
އެމް.ވީެ .ކަރަ ެ

ހޯލްޑިންގްސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑްގެެޖެޓީއަށްެކައިރިކުރުމުގައިެ،ބޯޓުންެއެޖެޓީގައިެޖެހިެއެޖެޓީއަށްެގެއްލުންެ
ލް ެއޭޖެންޓް ެކަމަށްވާ ެއެސް.ޓީ.އޯ ެއިން ެބުނެވިދިޔަ ެގެއްލުމުގެ ެޒިންމާެ
ލިބުނު ެމައްސަލާގައިެ ،ބޯޓުގެ ެލޯކަ ެ
އުފުލަންޖެހުމުގެ ެއަސާސަކީެ ،އޭޖެންޓުގެ ެފަރާތުން ެކަސްޓަމްސްއިން ެހޯދަންޖެހޭ ެއައުޓްވޯޑް ެކްލިއަރެންސްެ
ންެ
ހޯދައިެދިނުމަށްފަހުެބޯޓުެފުރުވާލުންކަންެދޭހަވާގޮތަށްެއެޕޯލޯެހޯލްޑިންގްސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑްގެެފަރާތު ެ
ޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތަކަށާއިެ ،ހައިކޯޓުގެ ެޤަޟިއްޔާ ެނިމުނުގޮތުގެ ެރިޕޯޓުގައިެ
ފާހަގަކޮށްފައިވާެކަންތަކަށްެބަލާއިރުެ،އަންނަވިެކަންތައްެފާހަގަކުރެވިފައިެވެއެވެ.
(ހ) ެފުރަތަމަ ެކަމަކީެ ،ބުނެވިދިޔަ ެޙާދިޘާގެ ެސަބަބުން ެގެއްލުން ެލިބުނު ެފަރާތްކަމަށްވާެ
އެޕޯލޯެހޯލްޑިންގްސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑްގެެފަރާތުންެ،އަބަދުވެސްެމަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީެއެފަރާތަށްެލިބުނުެ
ގެއްލުމުގެެޒިންމާއަކީެސީދާެބޯޓުގެެއޭޖެންޓުގެެޒިންމާއެއްކަންެޘާބިތުކުރުންކަމާއިެ،ބޯޓުގެެކެޕްޓަންެނުވަތަެ
އެނޫންވެސް ެބޯޓުގެ ެޚިދުމަތުގައި ެބޯޓުގައި ެމަސައްކަތަކުރާ ެމީހެއްގެ ެކުށަކުން ެނުވަތަ ެއިހްމާލުންެ
އެހެންފަރާތަކަށްެލިބޭެގެއްލުންތަކުގެެޒިންމާެއުފުލަންޖެހޭނީެބޯޓުގެެވެރިފަރާތުންެކަމަށްެޤަބޫލުކޮށްެ ،ބޯޓުގެެ
ކުވާއެއްކޮށް ެނުވަތަ ެއެފަރާތުގެ ެމައްޗަށް ެދަޢުވާވެސްެ
ޗަށް ެކަމާބެހޭ ެއިދާރާއެއްގައި ެޝަ ެ
ވެރިފަރާތުގެ ެމައް ެ
ނުވާކަމާއިެ،މިެމައްސަލައާގުޅިގެންެއެސް.ޓީ.އޯެގެެމައްޗަށްެދަޢުވާކޮށްެ،ބޯޓުެހިފެހެއްޓުމަށްެޓަކައިެ
ކޮށްފައިެ ެ
ވަޤުތީެއަމުރަކަށްެއެދިެމަދަނީެކޯޓަށްެފޯމުެހުށަހެޅިކަމަށާއިެ،ނަމަވެސްެމަދަނީެކޯޓުގެެއިދާރީެސެކުޝަނުންެ
އެެފޯމްެބަލައިގެންފައިެނުވާކަމަށްެދޭހަވާގޮތަށްެއެޕޯލޯެހޯލްޑިންގްސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑްގެެފަރާތުންެމަދަނީެ
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ކޯޓުގެެޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހަށްެހުށަހެޅިެފުރަތަމަެބަޔާނުގައިެބުނެފައިވާއިރުެ ،އެސް.ޓީ.އޯެއަކީެ،ބުނެވިދިޔަެ
ލިބޭެއަޞްލުެފަރާތްކަމަށްެވެފައިެ،އެސް.ޓީ.އޯެއަކީެރާއްޖޭގައިެ
ޢުވާ ެ
މަދަނީެކޯޓަށްެހުށަހެޅުނުެދަޢުވާގައިެ ،ދަ ެ
ޤާއިމުވެގެންވާ ެކުންފުންޏަކަށްވާއިރުެ ،އަދި ެބޯޓަކީ ެއެސް.ޓީ.އޯ ެގެ ެމިލްކަކަށް ެނުވާއިރުެ ،އެސް.ޓީ.އޯ ެއަށްެ
ދަޢުވާ ެލިބޭ ެމައްސަލަތަކުގައި ެއެހެންފަރާތެއްގެ ެމިލްކެއް ެހިފެހެއްޓުމަކީ ެޤާނޫނީގޮތުން ެޞައްޙަކަމަށްެ
ނުވެދާނެތީ ެމަދަނީ ެކޯޓުން ެބުނެވިދިޔަ ެވަޤުތީ ެއަމުރުގެ ެމައްސަލަ ެބަލައި ެނުގަތީކަމަށް ެޤަބޫލުކުރެވޭކަމާއިެ،
ޓުގެ ެވެރިފަރާތުން ެއެކަށީގެންވާެ
މައްސަލައިގައި ެދަޢުވާ ެލިބޭ ެއަޞްލު ެފަރާތަކީ ެބޯޓުގެ ެވެރިފަރާތްނަމަ ެބޯ ެ
ގެރެންޓީ ެއެއް ެދެއްކުމަށް ެފަހުގައި ެމެނުވީ ެބޯޓު ެފުރައިގެން ެނުދިއުމުގެ ެއަމުރެއް ެނެރުމަކީ ެޢާންމުކޮށްެ
މިބާވަތުގެ ެމައްސަލަތަކުގައި ެކޯޓުތަކުން ެޢަމަލުކުރާގޮތްކަން ެތަފާތު ެޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުގެ ެކޯޓުތަކުގެެ
ޕްރެކްޓިސްތަކަށް ެބެލުމުން ެއެނގެން ެއޮންނަކަމާއިެ ،ކޯޓަކުން ެމިފަދަ ެއަމުރެއް ެނެރެފިނަމަ ެއެ ެއަމުރެއްެ
ތަންފީޒުކުރުމުގައި ެބޯޓުގެ ެވެރިފަރާތް ެތަމްޘީލުކޮށް ެކަމާބެހޭ ެއޮތޯރިޓީތަކަށް ެބޯޓުގެ ެވެރިފަރާތުގެ ެނަމުގައިެ
ގެން ެއޮންނައިރުެ ،ބުނެވިދިޔަ ެޙާދިޘާއާ ެގުޅިގެންެ
އެއްބާރުލުން ެދޭންޖެހޭ ެފަރާތަކީ ެބޯޓުގެ ެއޭޖެންޓްކަން ެއެނ ެ
ބޯޓުެހިފެއްޓުމުގެެކޯޓުެއަމުރެއްެނެރެވިފައިެނުވަނީެ ެއެޕޯލޯެހޯލްޑިންގްސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑްގެ ެފަރާތުންެ
އާތުެޞައްޙަެނުވުމުންކަންެފާހަގަކުރެވިފައިެވެއެވެެ .
ޢަމަލުކޮށްފައިވާެއިޖްރާ ެ
(ށ) ެދެވަނަ ެކަމަކީެ ،އެޕޯލޯ ެހޯލްޑިންގްސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްގެ ެފަރާތުން ،ބުނެވިދިޔަެ
ޙާދިޘާގެ ެސަބަބުން ެއެފަރާތަށް ެލިބުނު ެގެއްލުމުގެ ެބަދަލު ެގެރެންޓީވާފަދަ ެސެކިއުރިޓީ ެއެއް ެބެހެއްޓުމަށްެ
ފަހުގައި ެމެނުވީ ،އެމް.ވީ ެކަރަކަޖާޔާ ެނިއާގާ ެެ 32-IIIބޯޓު ެފުރައިގެން ެދިއުން ެމަނާކުރުމަށް ެމޯލްޑިވްސްެ
ކަސްޓަމްސްެސަރވީސްެފަދަެކަމާބެހޭެއޮތޯރިޓީއެއްގައިެއެދިފައިވާކަންެއެނގެންެނެތްއިރުެ ،އެކުންފުންޏަށްެ
ލިބުނުެގެއްލުމުގެެބަދަލުެހޯދުންެގެރެންޓީެކުރުމުގައިެއެކަށީގެންވާެއީޖާބީެދައުރެއްެއެކުންފުނީގެެފަރާތުންެ
އަދާކޮށްފައިެނުވާކަންެފާހަގަކުރެވިފައިެވެއެވެެ .
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(ނ)ެތިންވަނަެކަމަކީެ ،ބަޔާންވެދިޔަެޙާދިޘާގެެސަބަބުންެއެޕޯލޯެހޯލްޑިންގްސްެޕްރައިވެޓްެ
ލިބުނު ެގެއްލުމުގެ ެބަދަލު ެހޯދުމަށް ެއެކުންފުނީގެ ެފަރާތުން ެބޯޓުގެ ެކެޕްޓަންގެ ެމައްޗަށްެ
ލިމިޓެޑްގެ ެޖެޓީއަށް ެ ެ
ނުވަތަެބޯޓުގެެވެރިފަރާތުގެެމައްޗަށްެދަޢުވާކޮށްފައިެނުވާއިރުެ،އަދިެކަމާބެހޭެކޯޓަކުންެނުވަތަެއިދާރާއަކުންެ
ބޯޓު ެވަޤުތީގޮތުން ެހިފެހެއްޓުމުގެ ެއަމުރެއް ެނެރެފައި ެނުވާއިރުެ ،ނުވަތަ ެބޯޓުގެ ެމައްޗަށް ެޖޫރިމާނާއެއްފަދަެ
އެއްވެސް ެމާލީ ެއިލްތިޒާމެއް ެއަދާކުރުމުގެ ެއަމުރެއް ެނެރެފައި ެނުވާ ެޙާލުގައިެ ،ބޯޓުގެ ެލޯކަލް ެއޭޖެންޓުގެެ
ޙައިޘިއްޔަތުންެ ،ބުނެވިދިޔަ ެޙާދިޘާ ެހިނގިއިރު ެމޯލްޑިވްސް ެކަސްޓަމްސް ެސާރވިސް ެއިން ެޢަމަލުކުރާެ
ސް
ޤަވާޢިދުތަކާއި ެއުޞޫލުތަކާ ެއެއްގޮތްވާގޮތުގެ ެމަތިން ،ބޯޓު ެފުރުމަށް ެބޭނުންވާ ެއައުޓްވާޑް ެކްލިއަރެން ެ
އެސް.ޓީ.އޯ ެއިން ެހޯދައިދިނުމަކީ ެއުޞޫލެއްގެ ެގޮތުން ެއެސް.ޓީ.އޯ ެގެ ެފަރާތުން ެއުފުލަންޖެހޭެ
އިލްތިޒާމެއްކަމާއިެ ،އެއީ ެއެއްވެސް ެޙާލެއްގައި ެބޯޓުގެ ެފަރާތުން ެއަދާކުރަންޖެހޭ ެޒިންމާއެއް ެއަދާކުރުމުގެެ
ކުރިންެބޯޓުެފުރުވާލުންެނޫންކަންެއެނގެންެއޮންނަެކަމެވެެެެެެެެެެެެެެެެެެ.
ޙުކުމް:
އިސްވެ ެބަޔާންކުރެވުނު ެސަބަބުތައް ެއެގޮތުގެ ެމަތިން ެހުރުމާއެކުެ ،ސްޓޭޓް ެޓްރޭޑިންގެ
ކަޖާޔާެނިއާގާެެ 32-IIIބޯޓުެ
އޯގަނައިޒޭޝާން ެޕލކެ .ގެެއޭޖެންޓުކަމުގެެދަށުންެރާއްޖެެއައިެ،އެމް.ވީެކަރަ ެ
ނަެދުވަހުގެެހަވީރުގެެވަޤުތެއްގައިެ،ކެ.ތިލަފުށީގައިެއޮންނަެއެޕޯލޯެހޯލްޑިންގްސްެ
ެ27އޮކްޓޯބަރެެ2004ވަ ެ
ޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްގެ ެޖެޓީއަށް ެކައިރިކުރުމުގައިެ ،ބޯޓުން ެޖެޓީގައި ެޖެހި ެއެޖެޓީއަށް ެލިބިފައިވާ ެގެއްލުމަކީެ
ބޯޓުގެ ެކެޕްޓަންގެ ެއިހްމާލުން ެލިބުނު ެގެއްލުމެއްކަން ެމި ެޤަޟިއްޔާގެ ެވަޤާއިޢުތަކުން ެއެނގެން ެއޮންނާތީެ،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2009/HC-A/47ޤަޟިއްޔާގައި ެކޮށްފައިވާ ެޙުކުމަކީ ެބާޠިލްެ
ޙުކުމެއްކަމަށް ެކަނޑައަޅައިެ ،މަދަނީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 700/MC/2005ޤަޟިއްޔާގައިެ ،އެޕޯލޯެ
ހޯލްޑިންގްސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްގެ ެފަރާތުންެ ،ސްޓޭޓް ެޓްރޭޑިންގ ެއޯގަނައިޒޭޝަން ެޕލކެ .ގެ ެމައްޗަށްެ
ދަޢުވާކޮށް ެހޯދުމަށް ެއެދިފައިވާ ެގެއްލުމުގެ ެބަދަލުގެ ެޒިންމާ ެސްޓޭޓް ެޓްރޭޑިންގ ެއޯގަނައިޒޭޝަން ެޕލކެ.
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އިން ެއުފުލަންޖެހޭނެ ެޤާނޫނީ ެހަމައެއް ެނެތްކަމަށް ެކަނޑައަޅައި ެކޮށްފައިވާ ެޙުކުމަކީ ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީެ
އުޞޫލުތަކާ ެއެއްގޮތަށް ެކޮށްފައިވާ ެޙުކުމެއްކަމަށް ެމި ެމައްސަލަ ެބެލި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެެ
ފާޤުންެކަނޑައަޅައިފީމެވެެ .
ފަނޑިޔާރުންގެެއިއްތި ެ
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ޔު
ދުގެެތަފާތުވިެރަޢު ެ
ދުﷲެސަޢީ ެ
ފަނޑިޔާރުެޢަބް ެ

މި ެމައްސަލާގައިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2009/HC-A/47ޤަޟިއްޔާގެެ
ށް ބުނެެ،އެެޤަޟިއްޔާެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގައިެއިލްތިމާސްކުރިެ
ހުކުމްެރަނގަޅުނޫންކަމަށްެދެކޭކަމަ ެ
ފަރާތްކަމުގައިވާ ެސްޓޭޓް ެޓްރޭޑިންގް ެއޯރގަނައިޒޭޝަން ެޕަބްލިކް ެލިމިޓެޑް ެ(އެސް.ޓީ.އޯ) ެގެ ެފަރާތުންެ
ވި ފަރާތްކަމުގައިވާެއެޕޯލޯެހޯލްޑިންގެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑްގެެ
ހުށަހަޅާފައިވާެނުކުތާތަކަށާއިެ،އިލްތިމާސްެރައްދު ެ
ރުެެެ
ތަކަށާއިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަ ެ
ފަރާތުން ެއޭގެ ެޖަވާބުގައި ެހުށަހަޅާފައިވާ ެނުކުތާ ެ
ެ 2009/HC-A/47ޤަޟިއްޔާ ެނިމުނު ެގޮތުގެ ެރިޕޯޓަށާއި ެމަދަނީ ެކޯޓުގެ ެނަނަބްރު ެ700/MC/2005
ނުގޮތުގެ ެރިޕޯޓަށާއި ެޚަޞްމުންގެ ެފަރާތުން ެމި ެމައްސަލާގައި ެހުށަހަޅާފައިވާެ
ޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތް ެނިމު ެ
ރުޢީެ
އެންމެހައި ެލިޔުންތަކަށާއި ެދިވެހިރާއްޖޭގައި ެއަމަލުކުރެވޭ ެކަމާބެހޭ ެޤާނޫނުތަކާއި ެޤަވާޢިދުތަކަށާއިެ ،ޝަ ެ
އަދިެޤާނޫނީެހަމަތަކާއިެއުޞޫލުތަކަށްެރިޢާޔަތްކުރާއިރުެ،އަންނަނިވިކަންތައްެފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެެ .
ެ
.1

މަ
ފުރަތަ ެ

އޯގަނައިޒޭޝަން ެޕަބްލިކް ެލިމިޓެޑްެ
ކަމަކީެ ،ސްޓޭޓް ެޓްރޭޑންގ ެ ެ

ކަޖާޔާެނިއާގާ ެެ 32-III
(އެސް.ޓީ.އޯ)އިންެގެންނަެހިލައާއި ެހިލަވެލިެއުފުލައިގެންެރާއްޖެއައިެއެމް.ވީެކަރަ ެ
ނަމަކަށް ެކިޔާ ެބޯޓު ެެ 22އޮކްޓޯބަރ ެެ 2002ދުވަހުގެ ެހަވީރުގެ ެވަގުތެއްގައި ެމުދާ ެބޭލުމައްޓަކައިެ ،ކެ.
ތިލަފުށީގައިެއޮންނަެއެޕޯލޯެހޯލްޑިންގްސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑްގެެޖެޓީއަށްެކައިރިކުރުމުގެެތެރޭގައި ެޖެޓީގައިެ
ބަބުން ެއެ ެޖެޓީން ެދިގު ެމިނުގައި ެެ5.5
ންޓްވެފައިވާކަމާއި ެމި ެއެކްސިޑެންޓްގެ ެސަ ެ
ބޯޓުން ެޖެހި ެއެކްސިޑެ ެ
މީޓަރެ،ފުޅާމިނުގައިެެ 0.5މީޓަރުެއަދިެފުންެމިނުގައިެެ 25ސެންޓިެމީޓަރުގެެތަނެއްެހަލާކުވެފައިވާކަމާއިެ،
މި ެއެކްސިޑެންޓަކީެ 22ެ ،އޮކްޓޯބަރ ެެ 2002ދުވަހަކީ ެމޫސުން ެގޯސް ެދުވަހަކަށްވެފައި ެބޯޓު ެޖެޓީއާެ
ޓުެ
މް.ވީެކަރަކަޖާޔާެނިއާގާެެ 32-IIIނަމަކަށްކިޔާ ެބޯ ެ
ކައިރިކުރިއިރުެ،ޓަގުެބޯޓުގެެއެހީެބޭނުންވާނެކަމަށްެއެ ެ
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ކަޖާޔާެނިއާގާެ
ގެެކެޕްޓަންެއިސްކަންދަރުެ(ޕާސްޕޯޓުެނަންބަރުެެ/M953934އިންޑޮނޭޝިޔާ)ެެއެމް.ވީެކަރަ ެ
ެ 32-IIIނަމަކަށްކިޔާ ެބޯޓުގެެޕައިލެޓްކަންެއެދުވަހުެކުރިެފަރާތްކަމުގައިވާެހެ.ފައިންެބީޗްެޢަލީެރަޝީދުެ
އިބްރާހިމްގެެގާތުގައިެބުނިކަމަށާއިެ ،އެކަމަކުެ ،ޢަލީެރަޝީދުެއިބްރާހީމުގެެބެލުމުގެެދަށުންެ ،އެެބޯޓުެއޭގެެ
ކުރީެފަހަރަކުވެސްެޖެޓީއާެކައިރިކޮށްފައިވާފަދައިންެމިފަހަރުވެސްެޓަގުެބޯޓެއްގެެއެހީހޯދުމަކާެނުލައިެ ،ބޯޓުެ
ޖެޓީއާެކައިރިެކުރެވޭނެކަމަށްެޢަލީެރަޝީދުެއިބްރާހިމްެބުނެެ،ބޯޓުެޖެޓީއާ ެކައިރިކުރުމުގައިެޕައިލެޓްެޢަލީެ
ގަންޖެހޭެ
ރަޝީދުެއިބްރާހިމްެޓަގުެބޯޓެއްގެެއެހީެހޯދާފައިނުވުމާއިެޕައިލެޓްެއަންގަންެޖެހޭެއެންގުންތައްެއަން ެ
ށްވުރެ ެލަހުން ެއެންގުމުގެ ެސަބަބުން ެހިނގާފައިވާ ެއެކްސިޑެންޓެއްކަމުގައި ެއެ ެބޯޓުގެ ެކެޕްޓަންެ
ވަގުތަ ެ
ކސިޑެންޓް ެހިނގި ެވަގުތު ެބޯޓުގެ ެބްރިޖްގައި ެތިބި ެބޯޓުގެ ެއޭބީެ .ބެން ެޔާމިންެ
އިސްކަންދަރު ެއާއި ެއެ ެއެ ް
(ޕާސްޕޯޓު ެނަންބަރ ެ ެ /ެ K782509އިންޑޮނޭޝިޔާ) ެއާއި ެބޯޓުގެ ެޗީފް ެއޮފިސަރެ .ވިނޯސް ެޑާމިންޓޯެ
(ޕާސްޕޯޓުެނަންބަރުެ / D114025އިންޑޮނޭޝިޔާ)ެބުނެފައިވާއިރުެ،މި ެއެކްސިޑެންޓަކީެބޯޓުގެެކެޕްޓަންެ
ގިެ
ލްނުވެގެން ެހިނ ެ
އސް ެޖެޓީއާ ެކައިރިކުރަން ެއުޅުމުގެ ެތެރޭގައި ެކޮންޓްރޯ ެ
ބާރު ެސްޕީޑެއްގައި ެއަ ި
ގުެެބޯޓެއްގެެއެހީެހޯދުމަށްެބޯޓުގެެ
އެކްސިޑެންޓެއްކަމަށާއިެ،އަދިެއެެދުވަހަކީެކަނޑުެގަދަެދުވަހަކަށްވާތީެޓަ ެ
ތުގައި ެބުނުމުން ެއެކަމަށް ެއޭނާ ެއިންކާރުކޮށްފައިވާކަމަށް ެޢަލީ ެރަޝީދު ެބުނެފައިެ
ކެޕްޓަންގެ ެގާ ެ
އޮންނައޮތުމަށާއި ެމި ެމައްސަލާގައި ެހުށަހެޅިފައިވާ ެޙަޤީޤަތްތަކުގެ ެމައްޗަށާއި ެމެރިޓައިމް ެލޯގެ ެއުސޫލަށްެ
ރިޢާޔަތްކުރާއިރުެ،އަންނަނިވިެކަންތައްތައްެފާހަގަކުރެވެއެވެެ ެ.
(ހ) ެޕައިލެޓަކީ ެއެ ެޕައިލެޓްގެ ެއިރުޝާދުގެދަށުން ެއުޅަނދު ެދުއްވާއިރުެ ،އެކްސިޑެންޓްެ
ރާ ެފަރާތްކަމަށްވާއިރު ،ޕައިލެޓް ެއުޅަނދަށް ެއަރަންޖެހޭ ެތަނުން ެއުޅަނދަށް ެއެރުމަށްފަހުެ،
ކޮންޓްރޯލްކު ެ
ޕައިލެޓުކަމުގެ ެމަސްއޫލިއްޔަތު ެއަދާކުރުމުގެ ެޙައްޤު ެއޭނާއަށް ެލިބިގެންވާނެކަމާއިެ ،އެހެންކަމުން ެޕައިލެޓަށްެ
އޭނާގެ ެއެ ެމަސްއޫލިއްޔަތު ެއަދާކުރުމުގެ ެފުރުޞަތު ެބޯޓުގެ ެމާސްޓަރ ެދީގެންެ ،އުޅަނދުގެ ެނެވިގޭޝަނުގެެ
ޒިންމާެއޭނާއާެޙަވާލުކުރަންވާނެކަންެއެނގެންެއޮންނަކަންެ .
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(ށ) ެޕައިލެޓާ ެއުޅަނދު ެދުއްވުމުގެ ެކަންތައް ެޙަވާލުކުރުމުން ެޕައިލެޓް ެއޭނާގެ ެއަމަލުތަކުގެެ
ޒިންމާެޤާނޫނީެގޮތުންެއުފުލަންވާނެކަންެ .
ކީ ެކަނޑައެޅިގެންެ
އްވުމުގެެކަންތައްެޙަވާލުކުރުމަށްފަހުެ،ޕައިލެޓަ ެ
(ނ)ެޕައިލެޓާެއުޅަނދުެދު ެ
އެކަމަށް ެޤާބިލުނޫން ެމީހެއްކަން ެނުވަތަ ެއެކަމުގެ ެއަހުލުވެރިކަން ެލިބިފައިވާ ެމީހެއްނޫންކަމުގެ ެސާފު ެހެކިެ
ޓުގެ ެމަސްއޫލިއްޔަތުގެ ެތެރެއަށް ެވަދެ ެހުރަސްއެޅޭގޮތަށް ެމާސްޓަރެ
ނަން ެހުރެއްޖެއްޔާ ެމެނުވީެ ،ޕައިލެ ެ
ފެން ެ
(ކައްޕިތާން)ެޢަމަލުެކޮށްގެންެނުވާނެކަންެ .
އްޔަތުގެެ
(ރ)ެޕައިލެޓު ެއުޅަނދަށްެއަރައިެއިރުޝާދުެދިނުމާެޙަވާލުވުމަށްފަހުެ،އެެމަސްއޫލި ެ
ތެރެއަށް ެމާސްޓަރ ެ(ކައްޕިތާން) ެވަދެެ ،އެކަމަށް ެހުރަސްއެޅޭފަދަގޮތަކަށް ެޢަމަލުކުރުމަކީ ެމާސްޓަރެ
ޓުގެެބޭނުންނުހިފީކަމުގައިެބެލެވޭނެކަމެއްކަންެ .
(ކައްޕިތާން)ެޕައިލެ ެ
ބުނެވިދިޔަ ެމި ެއުސޫލުގެ ެއަލީގައި ެމި ެމައްސަލާގައި ެކަން ެހިނގާފައިވާގޮތުގެ ެމައްޗަށްެ
ންޖެހޭ ެއިޚްތިޔާރުތަކާއި ެފުރުޞަތުދީގެން ެޕައިލެޓޭޖްެ
މުގައިެ ،ދޭ ެ
ބަލާއިރުެ ،ޕައިލެޓަށް ެޕައިލެޓޭޖް ެކުރު ެ
ކުރުވާފައިވާކަން ެމެރިޓައިމްގެ ެމިބާވަތުގެ ެމައްސަލަ ެސާބިތުކުރުމަށް ެކަނޑައެޅިފައިވާ ެމިންގަނޑުތަކާއިެ
އުޞޫލުގެެމަތިންެސާބިތުކުރެވިފައިވާކަމުގައިެބެލެވެންެނެތްކަންެ .
.2

ދެވަނަކަމަކީެ،އެސް.ޓީ.އޯެއިންެގެނައިެހިލަޔާއިެ،ހިލަވެލިެއުފުލައިގެންެރާއްޖެއަށްެ

ޖެ އައީ ެއިންޑިއާގެ ެކުންފުންޏެއްކަމަށްވާެ
އައި ެއެމް.ވީ ެކަރަކަޖާޔާ ެނިއާގާ ެެ 32-IIIނަމަކަށްކިޔާ ެބޯޓު ެރާއް ެ
ޑޮނޭޝިޔާގެެ
ރި ެފަރާތަކީ ެއިން ެ
ކަޕްރޯކަނެކްޝަނުން ެޗާރޓަރުކޮށްގެންކަމާއިެ ،އެ ެބޯޓުގެ ެމިލްކުވެ ެ
ކުންފުންޏެއްކަމާއި ެއެ ެބޯޓު ެޗާރޓަރ ެކޮށްގެން ެދުއްވި ެޗާރޓަރ ެޕާޓީ ެއާއި ެއޯނަރ ެ(ބޯޓުގެ ެމިލްކުވެރިޔާ)ެ
ރާއްޖޭގައިެތަމްޘީލުކުރާެއޭޖެންޓަކީެއެސް.ޓީ.އޯެ.ކަމާއިެ،އެޕޯލޯެހޯލްޑިންގސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑްގެެޖެޓީއާެ
އެ ެބޯޓު ެކައިރިކުރުމުގައި ެހިނގި ެމި ެއެކްސިޑެންޓުގެ ެޒިންމާ ެއުފުލަންޖެހޭ ެފަރާތަކީެ ،އެޕޯލޯ ެހޯލްޑިނގްސްެ
ޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑްެކަމުގައިެއެމް.ވީެކަރަކަޖާޔާެނިއާގާެެ 32-IIIނަމަކަށްކިޔާ ެެބޯޓުގެެއޯނަރާއިެޗާރޓަރެ
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އޯެއިންެދެކޭކަމަށްެބުނެެ،އެޕޯލޯެހޯލްޑިންގްސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑަށްެއެސް.ޓީ.އޯެ
ޕާޓީގެެފަރާތުންެ،އެސް.ޓީެ .
އިން ެެ 22އޮކްޓޯބަރ ެެ 2002ގައި ެފޮނުވާފައިވާ ެ"ލެޓަރ ެއޮފް ެޕްރޮޓެސްޓް" ެއަށް ެބެލުމުންެ ،މިެ
ގާެެެެެެ
އެކްސިޑެންޓާ ެގުޅިގެންެ ،އެޕޯލޯ ެހޯލްޑިންގސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑާއި ެއެމް.ވީ ެކަރަކަޖާޔާ ެނިއާ ެ
ޓުގެެޙައިޘިއްޔަތުންެ
ތުގައިވެސްެއެ ެބޯޓުގެެއޭޖެން ެ
ެ 32-IIIނަމަކަށްކިޔާެބޯޓާެދެމެދުެއުފެދިފައިވާެމިެޚުޞޫމަ ެ
އން ެތަމްޘީލުކޮށްފައިވާކަން ެކަނޑައެޅިގެން ެއެނގެންެ
އެ ި
ބޯޓުގެ ެވެރިފަރާތާއި ެޗާރޓަރ ެޕާރޓީ ެއެސް.ޓީޯ .
އޮންނަެއޮތުމާއިެ ،އަދިެއެ ެބޯޓުެރާއްޖޭގެެސަރަހައްދުގައިެނެތްއިރުެ،އަދިެއެބޯޓުގެެއޯނަރެ(މިލްކުވެރިޔާ)ެ
ކަންތައްތަކުގައިެ ،ޒިންމާެ
އަކީ ެކޮންފަރާތެއްކަން ެނޭގޭއިރުެ ،ބޯޓުގެ ެވެރި ެފަރާތުން ެދިމާވާ ެއެންމެހައި ެ ެ
ންޖެހެނީ ެއެ ެބޯޓުގެ ެއޭޖެންޓުކަން ެއެނގޭއިރުެ ،ރާއްޖެއަށް ެއަންނަ ެބޯޓެއް ެރާއްޖެއިން ެބޭރަށްެ
އުފުލަ ެ
ފުރައިގެންދެވޭނީ ެއެ ެބޯޓުގެ ެފަރާތުން ެއުފުލަންޖެހޭ ެއެންމެހައި ެޒިންމާތައް ެއަދާކޮށްފައިވާކަމުގެެ
އްެ
މިގޮތުން ެމި ެކްލިއަރެންސް ެދެވޭނީ ެއެފަދަ ެޒިންމާއެ ެ
"ކްލިއަރެންސް" ެކަސްޓަމްސްއިން ެލިބިގެންކަމާއި ެ ެ
ށްދިނުމަށްޓަކައި ެހުށަހަޅާ ެހުށަހެޅުމުންކަމާއިެ ،ރާއްޖެއިންެ
ޓު ެކަށަވަރުކޮ ެ
އަދާކުރަންނެތްކަމަށް ެޝިޕް ެއޭޖެން ެ
ށުގައިވާ ެއުޅަނދުފަހަރުގެ ެއޭޖެންޓުކަންެ
ބޭރުން ެއަންނަ ެއުޅަނދުފަހަރާއި ެކަސްޓަމްސްގެ ެކޮންޓްރޯލް ެދަ ެ
ތަކުގައި ެޒިންމާވާނެކަމުގެެ
ލަ ެ
ކުރެވޭނީ ،އެ ެއޭޖެންޓު ެތަމްޘީލުކުރާ ެއުޅަނދުފަހަރަށް ެދިމާވާ ެއެންމެހައި ެމައްސަ ެ
ންކަމާއިެއެސް.ޓީ.އޯ ެއަކީެ
ލިޔުންެ ،ލޯކަލްެޝިޕިންގްެއޭޖެންޓްެރަޖިސްޓަރީެކުރަންެހުށަހަޅާއިރުެ،ހުށަހެޅުމު ެ
ކަޖާޔާެ
ކުންފުންޏެއްކަމާއި ެއެމް.ވީ ެކަރަ ެ
ލޯކަލް ެޝިޕިންގ ެއޭޖެންޓެއްގެ ެގޮތުގައި ެރަޖިސްޓްރީ ެކުރެވިފައިވާ ެ ެ
ނިއާގާ ެެ 32-IIIނަމަކަށްކިޔާ ެބޯޓު ެެ 22އޮކްޓޯބަރ ެެ 2002ގައި ެރާއްޖެއަށް ެއައީ ެއެސް.ޓީ.އޯ ެގެެ
އޭޖެންޓުކަމުގެެދަށުންެކަމަށްވާތީެއާއިެެކެ.ތިލަފުށީގައިެއޮންނަެއެޕޯލޯެހޯލްޑިނގްސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑްގެެ
ޔާ ެބޯޓުންެޖެހިެ ،އެ ެޖެޓީއަށްެގެއްލުންެލިބިފައިވާތީެ
ޖެޓީގައިެއެމް.ވީެކަރަކަޖާޔާެނިއާގާެެ 32-IIIނަމަކަށްކި ެ
މާ ެއެސް.ޓީ.އޯ ެއިންެ
އެ ެބޯޓުގެ ެއޭޖެންޓުގެ ެހައިޘިއްޔަތުން ެއެސް.ޓި.އޯ ެއިން ެއުފުލަންޖެހޭ ެޒިން ެ
އުފުލަންވާނެކަން ެއެނގެން ެއޮންނަކަމާއި ެރާއްޖެއަށް ެރާއްޖެއިން ެބޭރުންއަންނަ ެއުޅަނދުފަހަރާއިެ
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ކަސްޓަމްސްގެ ެކޮންޓްރޯލްގެ ެދަށުގައިވާ ެއުޅަނދުފަހަރުގެ ެއޭޖެންޓްކަން ެކުރެވޭނީ ެއެ ެކުންފުންޏެއް ެލޯކަލްެ
ޝިޕިންގެ ެއޭޖެންޓެއްގެ ެގޮތުގައި ެކަސްޓަމްސްގައި ެރަޖިސްޓްރީކުރުމަށްފަހުގައިކަމާއިެ ،ލޯކަލް ެޝިޕިންގްެ
އޭޖެންޓެއްގެ ެގޮތުގައި ެރަޖިސްޓަރީ ެކުރުމަށް ެހުށަހަޅާއިރުެ ،އެ ެކުންފުންޏެއްގެ ެއޭޖެންޓްކަމުގެ ެދަށުގައިވާެ
އުޅަނދުފަހަރަށް ެދިމާވާ ެއެންމެހައި ެމައްސަލަތަކުގައި ެޒިންމާ ެއުފުލާނެކަމުގެ ެލިޔުމާއިެ ،މިނިސްޓްރީ ެއޮފްެ
ޓްރޭޑް ެއެންޑް ެއިންޑަސްޓްރީއިން ެދޫކޮށްފައިވާ ެކުންފުނީގެ ެރަޖިސްޓަރީގެ ެކޮޕީއަކާއި ،ކުންފުނީގެ ެއަސާސީެ
ޤަވާޢިދު ެ(މެމޮރަންޑަމް ެއޮފް ެއެސޯސިއޭޝަން) ެގެ ެކޮޕީއެއް ެހުށަހަޅަންވާނެކަމާއިެ ،އަދި ެއޭޖެންޓެއްގެެ
ކީ ެއެ ެކުންފުނީގެ ެމަޤްޞަދުތަކުގެ ެތެރޭގައި ެލޯކަލްެ
ގޮތުގައި ެރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ެހުށަހަޅާ ެކުންފުންޏަ ެ
ޝިޕިންގ ެއޭޖެންޓްކަންކުރުން ެހިމެނޭ ެކުންފުންޏަކަށްވާންވާނެކަމަށް ެބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއިެ ،އެސް.ޓީ.އޯެ
ސްޓަރީކުރެވިފައިވަނީެ،އެ ެކުންފުނީގެެއެ ެޖެންޓުކަމުގެެދަށުންެ
ލޯކަލްެޝިޕިންގްެއޭޖެންޓެއްގެ ެގޮތުގައިެރަޖި ެ
ރާއްޖެއަށް ެއަންނަ ެއުޅަނދުފަހަރަށް ެދިމާވާ ެއެންމެހައި ެކަންތައްތަކުގެ ެޒިންމާ ެއުފުލާނެކަމުގެ ެއިޤްރާރުެ
ޓުެ
ލިޔުން ެހުށަހަޅާފައިވާތީކަމަށް ެޤަބޫލުކުރެވޭއިރުެ ،އެމް.ވީ ެކަރަކަޖާޔާ ެނިއާގާ ެެ 32-IIIނަމަކަށްކިޔާ ެބޯ ެ
ށްވެފައިެ ،އެ ެބޯޓަށް ެދިމާވާ ެއެންމެހައިެ
ރާއްޖެއަށް ެއައީ ެއެސް.ޓީ.އޯ ެގެ ެއޭޖެންޓްކަމުގެ ެދަށުންކަމަ ެ
މާ ެއުފުލަންޖެހޭ ެފަރާތަކީ ެއެ ެބޯޓުގެ ެއޭޖެންޓުކަންކުރި ެފަރާތްކަމުގައިވާ ެއެސް.ޓީ.އޯެ.
މައްސަލަތަކުގައި ެޒިން ެ
ކަމަށްެޤަބޫލުކުރެވޭތީެކެ .ތިލަފުށީގައިެއޮންނަެއެޕޯލޯެހޯލްޑިނގްސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑްގެެޖެޓީގައިެއެމް.ވީެ
ކަރަކަޖާޔާ

ެނިއާގާ

ެ32-III

ެނަމަކަށްކިޔާ

ންޖެހި،
ެބޯޓު ެ

ެއެ

ެޖެޓީއަށް

ެލިބުނުގެއްލުމުގެެ

ޒިންމާއުފުލަންޖެހޭފަރާތަކީ ެއެސް.ޓީ.އޯެ .ކަން ެޝަރުޢީ ެހަމަތަކުގެ ެމަތިން ެބަލަންޖެހޭކަމަށް ެހައިކޯޓުގެެ
ޤަޟިއްޔާގައިެކަނޑައަޅާފައިވާެނުކުތާތަކަށްެވިސްނައިެނަޒަރުެހިންގާއިރު؛ ެ
ެމެރިޓައިމް ެލޯގައިެޝިޕިންގްެއޭޖެންޓުގެެމަސްއޫލިއްޔަތަތުތައްެކަނޑައެޅިފައިވާ ެގޮތަށާއިެ
ކާއިެޕްރެކްޓިސްތަކާއިެދިވެހިރާއްޖޭގައިެމިކަންތަކުގައިެ
ހަރުދަނާކަމާއެކުެޤާއިމްވެފައިވާެއެޑްމިރަލްޓީެއުޞޫލުތަ ެ
ޢަމަލުކުރާެޤާނުނީެއުޞޫލުތަކަށްެބަލާއިރުެ ،ޝިޕްެއޭޖެންޓަކީެއޭޖެންޓެއްގެެމަސައްކަތްތައްެއަދާކުރާެމީހެއްެ
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ޕްެ
ނުވަތަ ެކުންފުންޏެއްފަދަ ެޤާނޫނީ ެޝަޚްސެއްކަމުގައިވިޔަސް ެނުވަތަ ެއެ ެފަރާތުގެ ެބިޒްނެސްއަކީ ެޝިެ
އޭޖެންޓްކަން ެކުރުންކަމުގައިވިޔަސް ެނުވަތަ ެޝިޕް ެއޭޖެންޓްކަން ެކުރަނީ ެއިތުރު ެބިޒްނެސްއެއްގެ ެގޮތުގައިެ
ހެންެ
ކަމަށް ެވިޔަސް ެނުވަތަ ެ"ޝިޕްއޯނިން" ެނުވަތަ ެ"އޮޕެރޭޓިން" ެނުވަތަ ެ"ކާރގޯ ެހޭންޑްލިން" ެފަދަ ެއެ ެ
ތްތެރިވަނީ ެޝިޕްގެެމާސްޓަރުގެެ
މަސައްކަތެއްގެެގޮތުގައިެކަމަށްވިޔަސްެއޭނާ ެހަރަކާ ެ
މަސައްކަތްތަކާގުޅިފައިވާެ ެ
ނުވަތަ ެވެރިފަރާތުގެ ެސަރވެންޓެއްގެ ެގޮތުގައިކަމަށް ެއިންޓަރނޭޝަނަލް ެމެރިޓައިމް ެކޮންވެންޝަންގައިެ
ޓުގެ ެމަސްއޫލިއްޔަތު ެއެޑްމިރަލްޓީެ
ޓަރސްގެ ެއޭޖެން ެ
ބަޔާންވެފައިވާކަމާއިެ ،ޝިޕް ެއޯނަރގެ ެނުވަތަ ެޗާރ ެ
ރިޢާޔަތްކުރާއިރުެ ،ކޮމަން ެލޯ ެރޫލްގައި ެބުނާ ެއޭޖެންޓުގެެ
ޖުރިސްޕްރޫޑެންސްގައި ެކަނޑައެޅިފައިވާގޮތަށް ެ ެ
ވެ ެއެނގެންެއޮތްނަމަެއެ ެމުވައްކިލު ެ(ޕްރިންސިޕަލް)ެ
މުވައްކިލުެ(ޕްރިންސިޕަލް) ެއަކީެކޮންފަރާތެއްކަންެހާމަ ެ
ނޫންކަމުގައިެ
ޢަމަލުތަކުގެ ެޒިންމާ ެއުފުލަންޖެހޭ ެފަރާތެއް ެ
ގެ ެއޭޖެންޓަކީ ެއެ ެމުވައްކިލު ެޒިންމާވާންޖެހޭ ެ ެ
ކަނޑައެޅިފައިވާެއުޞޫލަކީެއެޑްމިރަލްޓީެދާއިރާގައިެޤަބޫލުކުރެވޭެއުޞޫލެއްކަންެއެނގޭކަމާއިެއެހެންކަމުންެ،
ތްތަކުގައި ެއޭޖެންޓް ެއުފުލަން ެޖެހޭ ެޒިންމާއަކީެ،
ބޯޓުގެ ެއޯނަރއަކީ ެކާކުކަން ެފާޅުވެ ެއެނގެން ެއޮންނަ ެޙާލަ ެ
ޓުގެ ެހައިޘިއްޔަތުން ެވާޖިބު ެއަދާކުރުމުގައި ،އޭނާކުރާ ެޢަމަލެއް ެނުވަތަ ެއިހްމާލެއް ެނުވަތަެ،
ހަމައެކަނި ެއޭޖެން ެ
ޓުގެ ެމުވައްކިލުެ
ޑިކްލަރޭޝަނެއް ެގެ ެސަބަބުން ެލިބޭގެއްލުން ެފަދަ ެގެއްލުންތަކުގެ ެބަދަލުކަމާއި ެއޭޖެން ެ
ޕްެ
(ޕްރިންސިޕަލް) ެއުފުލަންޖެހޭ ެޒިންމާތައް ެއުފުލަންޖެހޭނީ ެޕްރިންސިޕަލް ެކަމާއި ެއެހެން ެނަމަވެސްެ ،ޝިެ
ޓުގެ ެމަސްއޫލިއްޔަތާ ެގުޅިގެން ެސިވިލް ެލައެބިލިޓީ ެ(މަދަނީ ެމަސްއޫލިއްޔަތު) ެޕަބްލިކް ެލައެބިލިޓީެ
އޭޖެން ެ
ޢަމަލުކުރެވޭެރޫލްތަކަށްެބަލާއިރުެ،
ޞަދުގައިެއެކިެޤައުމުތަކުގައިެ ެ
(މަސްއޫލިއްޔާެޢާއްމާ)ެކަނޑައެޅުމުގެެމަޤު ެ
ންޖެހޭ ެސިވިލް ެލައެބިލިޓީ ެއާއިެ
ޝިޕް ެއޭޖެންޓް ެޝިޕް ެއޯނަރއާ ެވަކިންނާއި ެޝިޕްއޯނަރއާއެކު ެއުފުލަ ެ
ޕަބްލިކް ެލައެބިލޓީ ެޒިންމާތަކެއް ެބައެއް ެޤައުމުތަކުގައި ެޤާނޫނީ ެގޮތުން ެކަނޑައަޅާފައި ެހުންނަކަންެ
ބަނދަރަށްެއުޅަނދުންެ(ޝިޕްއިން)ެލިބޭގެއްލުންެފަދަެގެއްލުންތަކަށްެ
އެނގޭކަމާއިެއެގޮތުންެޑޮކްއަށްެނުވަތަެ ެ
ންޖެހޭެބަދަލުެނުވަތަެދައްކަންޖެހޭެސެކިޔުރިޓީެއެެއުޅަނދަށްެބަނދަރުންެފުރުމުގެެހުއްދަދިނުމުގެެކުރިންެ
ދޭ ެ
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ންޖެހޭ ެފަރާތަކީ ެއުޅަނދުގެ ެމިލްކުވެރިފަރާތް ެ(ޝިޕް ެއޯނަރ) ެކަމާއި ެއަނެއްބައިެ
ދައްކައި ެޚަލާސްކުރަ ެ
ޤައުމުތަކުގައި ،ބަނދަރުން ެފުރުމުގެ ެހުއްދަ ެއުޅަނދަށް ެދެވުނު ެކަމުގައިވިޔަސް ެ ެއެ ެހުއްދަ ެއެދެވެނީެ
އޭޖެންޓް ެބުނެވިދިޔަ ެފަދަ ެގެއްލުންތަކުގެ ެބަދަލާއި ެސެކިޔުރިޓީ ެދައްކައި ެޚަލާސްކުރާނެކަމުގެ ެމައްޗަށްކަމާއިެ
ހޭެ
އެ ެފައިސާ ެދެއްކުމަށްފަހު ެއޭގެެއިންޑެމްނިފިކޭޝަންެހޯދުމަށްެއުޅަނދުގެެމިލްކުވެރިފަރާތަށްެރުޖޫޢަވާންޖެ ެ
ޓުކަމާއި ެމިގޮތުންެ ،މިސާލަކަށް ެޔޫ.ކޭ ެފަދަ ެޤައުމުތަކުގައި ެޕެނަލްޓީތަކާއި ެޖޫރިމަނާތަކުގެެ
ފަރާތަކީ ެއޭޖެން ެ
ނަކަމާއި ެމި ެއުސޫލުގެމަތިންެ ،ގިނަެ
ފައިސާވެސް ެދައްކަންޖެހެނީ ެސީދާ ެޝިޕް ެއޭޖެންޓުކަން ެއެނގެން ެއޮން ެ
ބުންެ
ޤައުމުތަކުގެ ެ ެޤާނޫނީ ެނިޒާމް ެހަމަޖެހިފައި ެއޮންނަގޮތުންެ ،ބަނދަރު ެޤަވާޢިދުތަކާ ެޚިލާފުވުމުގެ ެސަބަ ެ
ނުވަތަ ެބަނދަރަށް ެއުޅަނދުން ެލިބޭގެއްލުމެއްގެ ެނުވަތަ ެބަނދަރު ެޓެރިފްތަކުގެ ެތެރެއިން ެބޯޓުގެ ެފަރާތުންެ،
އަދާކުރަންޖެހޭެފީެނުވަތަެެފައިސާއެއްެދެއްކުމުގެެޒިންމާެޝިޕިންގެއޭޖެންޓްެއަދާކުރަންެޖެހޭކަމާއިެބޯޓުގެެ
ނުވަތަެބޯޓުގެެމާސްޓަރެއަދާކުރަންޖެހޭެފީތަކާއިެފައިސާ ެއާއިެބޯޓުގެެސަބަބުންެބަނދަރަށްެލިބޭގެއްލުމުގެެ
ބަދަލުގައި ެދައްކަންޖެހޭ ެފައިސާ ެފަދަ ެޒިންމާއެއް ެއޮތްނަމަ ެއެ ެޒިންމާ ެއަދާކުރުމުން ެމެނުވީ ެއުޅަނދެއްެ
ފުރުމަށްެދޭންޖެހޭެކަސްޓަމްސްެސެރޓިފިކޭޓްެފަދަެލިޔުންތައް ެދޫނުކޮށްެހިފެހެއްޓޭކަމާއިެއެފަދަެލިޔުންތައްެ
ގެެ
ޓުގެ ެޒިންމާގެ ެދަށުން ެހޯދައިދީގެން ެޝިޕް ެއޭޖެންޓް ެމެދުވެރިވެގެން ެބޯޓު ެފުރުވާލެވޭއިރުެ ،ބޯޓު ެ
އޭޖެން ެ
ފަރާތުންެއަދާކުރަންޖެހޭެއެފަދަެފައިސާތައްެޚަލާޞްކުރުމުގެެޒިންމާެއޭޖެންޓްެއުފުލަންޖެހޭކަންެއެނގޭކަމާއިެ
މިފަދަ ެރޫލްތަކަކީ ެއެޑްމިރަލްޓީ ެއުސޫލުތަކާއި ެރޫލްތަކުގެ ެތެރޭގައި ެޤަބޫލުކުރެވިފައިވާ ެއުޞޫލުތަކާއިެ
ރޫލްތަކެއްކަން ެއެނގޭކަމާއި ެބަނދަރު ެޤަވާޢިދަކާ ެޚިލާފުވުމުގެ ެސަބަބުން ެނުވަތަ ެބަނދަރަށް ެއުޅަނދުންެ
ސަބަބުން ެނުވަތަ ެބަނދަރު ެޓެރިފްތަކުގެ ެތެރެއިން ެބޯޓުގެ ެފަރާތުން ެދައްކަންޖެހޭެ
ގެއްލުމެއް ެލިބުމުގެ ެ ެ
ފައިސާގެ ެޒިންމާއާ ެގުޅިގެން ެއުޅަނދު ެއަދި ެއުޅަނދުގެ ެމިލްކުވެރިފަރާތާ ެދެކޮޅަށް ެއެޅޭ ެފިޔަވަޅުތަކުގެެ
ތެރޭގައިެ،ބޯޓުެހިފެހެއްޓުންެނުވަތަެބޯޓުެފުރުން ެމަނާކުރުންެނުވަތަެބޯޓުެވިއްކާލުންެ،ނީލަންކިޔުންެފަދަެ
ޤާނޫނީ ެއިޖުރާއާތުތަކާއި ެއަދި ެމިކަންކަމާ ެގުޅިގެން ެހޯދަންޖެހޭ ެކޯޓު ެއަމުރުތައް ެހޯދުން ެފަދަ ެތަންފީޒީެ
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މާގެ ެދަށުންެ
ވަސީލަތްތަކުން ެބޯޓަށް ެސަލާމަތްވެވުނީ ެޝިޕް ެއޭޖެންޓު ެމެދުވެރިވެގެން ެއެފަރާތުގެ ެޒިން ެ
ށްވާނަމަެ،އަދިެއަމުދުންެ،އޭޖެންޓު ެގެެޒިންމާދަށުގައިވާެއުޅަނދުގެެމިލްކުވެރިޔާއަކީެކާކުކަންެއެނގެންެ
ކަމަ ެ
ސަބަބުންެ
ގެ ެ ެ
ނެތްނަމަެ ،ބަނދަރު ެޤަވާޢިދުތަކާ ެޚިލާފުވުމުގެ ެސަބަބުން ެނުވަތަ ެބަނދަރަށް ެގެއްލުމެއް ެލިބުމު ެ
ންޖެހޭ ެފައިސާ ެދެއްކުން ެފަދަެ
ފްތައް ެފަދަ ެބޯޓުގެ ެފަރާތުން ެދައްކަ ެ
ލު ެނުވަތަ ެބަނދަރު ެޓެރި ެ
ދޭންޖެހޭ ެބަދަ ެ
ޒިންމާތަކަކީ ެޝިޕް ެއޭޖެންޓުގެ ެހައިޘިއްޔަތުން ެޝިޕް ެއޭޖެންޓާ ެޤާނޫނީގޮތުން ެޒިންމާކުރެވޭެ
ޓުގެެ
ޒިންމާތަކެއްކަމާއިެ ،އަދި ެމިގޮތުންެ ،އުޅަނދަކުން ެލިބޭގެއްލުމަކާ ެގުޅިގެން ެނުވަތަ ެޝިޕް ެއޭޖެން ެ
މަށްޓަކައިެ
އްޤުެހޯދު ެ
ނު ެފަރާތުން ެއެފަރާތުގެ ެޙަ ެ
ކާ ެގުޅިގެންެ ،ގެއްލުންލިބު ެ
އަމަލެއްގެެސަބަބުންެލިބޭެގެއްލުމަ ެ
ލުގެެ
ން ެއިން ެރެމް" ެގެ ެއުސޫ ެ
އުޅަނދާއި ެއުޅަނދުގެ ެމައްޗަށް ެކުރެވޭ ެދައުވާގެ ެތެރޭގައި ެ"އެކްޝަ ެ
މަތިންކުރެވޭ ެދައުވާއާއި ެކަމާގުޅުންހުރި ެފަރާތުގެ ެމައްޗަށްެ ެ"އެކްޝަން ެއިން ެޕަރސޮނަމް" ެގެ ެއުސޫލުންެ
ކުރެވޭެދަޢުވާެހިމެނޭކަންެފާހަގަކުރެވެއެވެެ .
އިސްވެ ެބަޔާންވެ ެދިޔަ ެކަންތައްތައް ެބުނެވިދިޔަގޮތަށް ެހުރުމުންެ ،ސްޓޭޓް ެޓްރޭޑިންގެެ
ފުލައިގެން ެއެެ
އޯގަނައިޒޭޝަން ެޕަބްލިކް ެލިމިޓެޑް ެ(އެ.ސްޓީ.އޯ) ެއިން ެގެނައި ެހިލަ ެއާއި ެހިލަވެލި ެއު ެ
ކުންފުނީގެ ެއޭޖެންޓުކަމުގެެދަށުންެރާއްޖެ ެއައި ެއެމް.ވީެކަރަކަޖާޔާ ެނިއާގާެެ 32-IIIނަމަކަށްކިޔާ ެެބޯޓުންެ
ވާެ
ކެ.ތިލަފުށީގައިެއޮންނަެއެޕޯލޯެހޯލްޑިނގްސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑްގެެޖެޓީގައިެޖެހިެ ،އެ ެޖެޓީއަށްެލިބިފައި ެ
އެެ
ގެއްލުމުގެ ެމައްސަލަ ެހިނގަހިނގާ ެއޮއްވައިެ ،އޭޖެންޓުގެ ެހައިޘިއްޔަތުން ެކަސްޓަމްސް ެކްލިއަރެންސް ެ ެ
ކުންފުނިންެހޯދައިދީގެން ެއެެބޯޓުެފުރުވާލާފައިވާއިރުެ،އެކަން ެދައުލަތުގެ ެކަމާބެހޭ ެފަރާތްތަކަށް ެހުށަހަޅައިެ،
ޖެޓީއަށް ެލިބުނު ެގެއްލުމުގެ ެބަދަލު ެހޯދުމަށް ެކުރަން ެބޭނުންވާ ެދަޢުވާއާ ެގުޅިގެން ެއެ ެބޯޓާއި ެއެ ެބޯޓުގެެ
މިލްކުވެރިފަރާތާ ެދެކޮޅަށް ެއަޅަންޖެހޭ ެޤާނޫނީ ެފިޔަވަޅުތައް ެއެޅުމަށް ެލިބޭ ެޙައްޤުތަކުގެ ެބޭނުންހިފައި ެއެފަދަެ
ދަެ
އިޖުރާއާތުތަކަށް ެއަމަލުކުރުމަކީ ެއެޕޯލޯ ެހޯލްޑިންގް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑުގެ ެކަމެއްކަމުގައިވާއިރުެ ،އެފަ ެ
ގެެ
ޓު ެ
ފިޔަވަޅުތައް ެއެކަށީގެންވާގޮތަށް ެއެޅިފައިވާކަން ެސާބިތުކުރެވިފައިވާކަމަށް ެނުފެންނާތީެ ،ޝިޕިން ެއޭޖެން ެ
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ރުެ،
ޒިންމާތައް ެބަޔާންވެދިޔަގޮތައް ެހުރިކަމުގައިވިޔަސް ެމި ެމައްސަލާގެ ެއިޖުރާއާތު ެހިންގިފައިވާގޮތަށް ެބަލާއި ެ
ކަޖާޔާ ެނިއާގާ ެެ 32-IIIނަމަކަށްކިޔާ ެ ެބޯޓުން ެކެ .ތިލަފުށީގައި ެއޮންނަ ެއެޕޯލޯ ެހޯލްޑިނގްސްެ
އެމް.ވީ ެކަރަ ެ
ޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްގެ ެޖެޓީގައިޖެހި ެއެ ެޖެޓީއަށް ެލިބުނު ެގެއްލުމުގެ ެބަދަލު ެހޯދުމުގެ ެމައްސަލަ ެމިހާރުެ
ކަޖާޔާެނިއާގާެެ32-III
ގޮސްފައިވާެހިސާބުންެދެންެކުރިއަށްެގެންދެވޭނީެނުވަތަެދައުވާކުރެވޭނީެއެމް.ވީެކަރަ ެ
މިެ
ނަމަކަށްކިޔާ ެ ެބޯޓާއި ެއެ ެބޯޓުގެ ެމިލްކުވެރިފަރާތުގެ ެމައްޗަށްކަމަށް ެޤަބޫލުކުރެވޭތީ ެމި ެސަބަބައްޓަކައި ެ ެ
މައްސަލަެބެއްލެވިެއެހެންެފަނޑިޔާރުންެއިއްތިފާޤުެވެފައިވާެޙުކުމާެއިއްތިފާޤުވެެ ،އެހެންނަމަވެސްެޙުކުމަށްެ
ވާސިލުވިެސަބަބުެތަފާތުވެފައިވާތީެއެެސަބަބުެބަޔާންކޮށްެއިއްވަމެވެ.
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