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ޞާ ެ
ޝަރީޢަތްެނިމުނުގޮތުގެޚުލާ ެ
 ޤަޟިއްޔާެނަންބަރު2014/SC-A/47ެ:
 ދަޢުވާކުރާެފަރާތްެ:މރީޑިއަމްެސަރވިސަސްެޕްރައިވޓްެލިމިޓޑް
 ދަޢުވާެލިބޭެފަރާތްެ:ސްޓޭޓްެޓްރޭޑިންގެއޯގަނައިޒޭޝަންެޕލކ
ން
 މައްސަލައިގެބާވަތްެ:ފައިސާެހޯދު ެ
ން
 މައްސަލަެއައިގޮތްެ:އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެހުއްދައަށްެއދިެހުށަހަޅާެފޯމު ެ
 ހުށަހޅުނުެތާރީޚްެ20ެ:ނޮވންބަރުެ2014
 ރަޖިސްޓްރީކުރވުނުެތާރީޚްެ28ެ:ޑިސންބަރުެ2014
 ނިމުނުެތާރީޚްެ01ެ:މާރިޗުެެ 2016
 މައްސަލަެނިންމިެގަޑި14:30ެ :
 މައްސަލަ ެބލި ެފަނޑިޔާރުންގ ެމަޖިލިސްެ :ފަނޑިޔާރު ެއަލްއުސްތާޛް ެޢަލީ ެޙަމީދު ެމުޙައްމަދުެ،
ދީ ެ
ދުﷲެ،ފަނޑިޔާރުެޑރެ.އަޙްމަދުެޢަބްދުﷲެދީ ެ
ފަނޑިޔާރުެއަލްއުސްތާޛްެއާދަމްެމުޙައްމަދުެޢަބް ެ
ޔާ
ފުކުރވުނުެޤަޟިއް ެ
އިސްތިއުނާ ެ
 ނަންބަރު2011/HC-A/281ެ:
 ނިންމވިެކޯޓުެ:ދިވހިރާއްޖޭގެހައިކޯޓު
 ހުށަހޅުނުެތާރީޚްެ01ެ:ޑިސންބަރުެ2011
 ނިމުނުެތާރީޚްެ07ެ:ޖުލައިެެ 2014
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ޞާ ެ
މައްސަލައިގެޚުލާ ެ
މިއީެމަދަނީެކޯޓުގެނަންބަރުެެ 1441/Cv-C/2010ޤަޟިއްޔާެނިމިފައިވާެގޮތްެޝަރުޢީެ
އަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކާ ެއއްގޮތްނުވާކަމަށް ެބުނެ ،އ ެޤަޟިއްޔާ ެއިސްތިއުނާފުކުރި ެހައިކޯޓުގ ެނަންބަރުެ
ެ 2011/HC-A/281ޤަޟިއްޔާ ެނިމިފައިވާގޮތް ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކާ ެއއްގޮތްނުވާކަމަށް ެބުނެ
މރީޑިއަމްެސަރވިސަސް ެޕްރައިވޓްެލިމިޓޑުގ ެފަރާތުންެއ ެޤަޟިއްޔާެދިވހިރާއްޖޭގ ެސުޕްރީމްެކޯޓުގައިެ
އިލްތިމާސްކުރުމުންެބލވިފައިވާެމައްސަލައކވެ ެ.
މި ެޤަޟިއްޔާގައި ެމައްސަލަ ެރައްދުވާ ެފަރާތަކީެ ،ސްޓޭޓް ެޓްރޭޑިންގ ެއޯގަނައިޒޭޝަންެ
ޕލކެއވެ ެ.
އް ެ
ފާހަގަކުރވިފައިވާެނުކުތާތަ ެ
ެ -1މި ެމައްސަލައާ ެގުޅިގން ެހައިކޯޓުގ ެނަންބަރު ެެ 2011/HC-A/281ޤަޟިއްޔާގައިެ
މް ެކުރައްވާފައިވަނީ ެސްޓޭޓް ެޓްރޭޑިންގެ
ކުރައްވާފައިވާ ެޙުކުމަށް ެބލިއިރު ެއ ެޤަޟިއްޔާގައި ެޙުކު ެ
އޯގަނައިޒޭޝަން ެޕަބްލިކާއި ެމރީޑިއަމް ެސަރވިސަސް ެޕްރައިވޓް ެލިމިޓޑާއި ެދމދު ެވވިފައިވާެ
އއްބަސްވުމަށް ެސްޓޭޓް ެޓްރޭޑިންގ ެއޯގަނައިޒޭޝަނުން ެބަދަލު ެގނސްފައިވަނީ ެއ ެއއްބަސްވުމުގައިެ
ބަޔާންކުރވިފައިވާެއުޞޫލާެޚިލާފަށްކަމަށްެބލވޭނތަނއްެނތްކަމަށްެމިެމައްސަލައާެގުޅިގންެޝަރީޢަތުގެ
މަޖިލީހަށް ެހުށަހޅިފައިވާ ެހައިކޯޓުގ ެނަންބަރު ެެ 2011/HC-A/281ޤަޟިއްޔާގައި ެކަނޑައަޅުއްވާފައިވާެ
ޙުކުމުންެއނގންއޮވއވެ .
ެ -2ހައިކޯޓުގ ެނަންބަރު ެެ 2011/HC-A/281ޤަޟިއްޔާ ެނިމިފައިވާގޮތް ެޝަރުޢީ ެއަދިެ
ޤާނޫނީ ެހަމަތަކާ ެއއްގޮތްނުވާކަމަށް ެބުނެ ،މރީޑިއަމް ެސަރވިސަސް ެޕްރައިވޓް ެލިމިޓޑުގ ެފަރާތުން ެެ5
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(ފަހއް)ެސަބަބއްެހުށަހަޅާެއކަންކަމާެބހޭގޮތުންެދިވހިރާއްޖޭގެސުޕްރީމްެކޯޓުގެޝަރީޢަތުގެމަޖިލީހުގައިެ
ވާހަކަެދައްކާފައިވއވެ .
ހެ .ފުރަތަމަ ެސަބަބަކީެ ،މރީޑިއަމް ެސަރވިސް ެޕްރައިވޓް ެލިމިޓޑާއި ެސްޓޭޓް ެޓްރޭޑިންގެ
އޮގަނައިޒޭޝަންެޕަބްލިކްެލިމިޓޑާއިެދމދުެކްރޑިޓަށްެމުދާެދޫކުރުމާެބހޭެގޮތުންެެ31މަރޗްެެ2010ގައިެ
ސްވުމުގ ެެ 2.1ވަނަ ެމާއްދާގ ެދަށުން ެއިސްތިއުނާފު ެކުރާ ެފަރާތަށް ެވިހި ެމިލިއަން ެރުފިޔާެ
ވފައިވާ ެއއްބަ ެ
(ެ20,000,000.00ރެ).ގެމުދާެކްރޑިޓަށްެދޫކުރުމާއިެއަދިެހދޭެކްރޑިޓްެބިލްތަކަށްެފައިސާެދއްކުމަށްެ
އ ެކްރޑިޓް ެބިލް ެހދޭ ެތާރީޚުން ެފށިގން ެސާޅީސް ެ(ެ )40ދުވަސް ެއއްބަސްވުމުގ ެެ 8.1ވަނަ ެމާއްދާގެ
ދަށުން ެދީފައިވަނިކޮށްެ ،އއްބަސްވުމުގ ެެ 15.3ވަނަ ެމާއްދާގައި ެއއްބަސްވުމުގ ެއއްވސް ެމާއްދާއަކަށްެ
އް ެގންނަންެވއްޖނަމަެއއިޞްލާޙއް ެނުވަތަެބަދަލއްެގންނާނީެއއްބަސްވުމުގެ
ބަދަލއްެނުވަތަެއިޞްލާޙ ެ
ދބައިވރިން ެއއްބަސްވާ ެގޮތއްގމަތިން ެސްޓޭޓް ެޓްރޭޑިންގ ެއޯގަނައިޒޭޝަނުންކަން ެއޮންނައޮތުމާެ
ކަނޑައޅިގން ެޚިލާފަށްެ ،މރީޑިއަމް ެސަރވިސަސް ެޕްރައިވޓް ެލިމިޓޑާ ެއއްވސް ެމަޝްވަރާއއް ެކުރުމއްެ
ކުން ެެ 29އޯގަސްޓް ެެ 2010ގައި ެމރީޑިއަމްެ
ނތިެ ،ސްޓޭޓް ެޓްރޭޑިންގ ެއޯގަނައިޒޭޝަން ެޕަބްލި ެ
ސަރވިސަސްެޕްރައިވޓްެލިމިޓޑަށްެފޮނުވިެސިޓީެއަކުންެ،އއްބަސްވުމުގެެ2.1އަދިެެ8.1ވަނަެމާއްދާއަށްެ
ކްރޑިޓް ެލިމިޓާއި ެކްރޑިޓް ެބިލްތަކަށް ެފައިސާ ެދއްކުމުގ ެމުއްދަތަށް ެގނސްފައިވާ ެބަދަލަކީ ެމރީޑިއަމްެ
ސަރވިސަސް ެޕްރައިވޓް ެލިމިޓޑުން ެއއްބަސްވުމަށް ެވަތް ެމައިގަ ނޑު ެމަޤްސަދާއި ެއަދި ެއއްބަސްވިއިރުެ
ށްވީއިރު ެއކަމުގެ
އް ެކަމަ ެ
ދފަރާތުގ ެދމދުގައިވާ ެނިޔަތާއި ެކަނޑައޅިގން ެޚިލާފަށް ެގނަސްފައިވާ ެބަދަލ ެ
ުގެ
މައްޗަށްެދިވހިރާއްޖޭގ ެހައިކޯޓުންެއއްވސްެމިންވަރަކަށްެރިޢާޔަތްެކުރައްވާފައިެނުވާކަމާއިެއއްބަސްވުމ ެ
ވަކި ެމާއްދާއަކަށް ެއކަނި ެނަޒަރުކޮށް ެމުޅި ެއއްބަސްވުމުގ ެރޫޙާއި ެމަޤްސަދަށް ެއއްވސް ެމިންވަރަކަށްެ
ޖޭގ ެހައިކޯޓުންެނިންމަވާފައިވާެނިންމވުމަކީެޝަރުޢީެއަދިެޤާނޫނީގޮތުންެއއްބަސްވުންެ
ނުބަލައިެދިވހިރާއް ެ
ށްވުމވެ .
އްނތިެނިންމަވާފައިވާެނިންމވުމއްެކަމަ ެ
ރުމުގައިެބަލާެހަމަތަކަށްެބލުމ ެ
މާނަެކު ެ
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ށެ.ދވަނަެސަބަބަކީެ ،ކޮންޓްރކްޓއްގ ެވަކިެމާއްދާއއްެނުވަތަެވަކިެމާއްދާއއްގ ެބައއްެ
މާނަކުރާ ެހިނދު ެއމާއްދާއަކާ ެނުވަތަ ެއމާއްދާއއްގ ެބަޔަކާ ެގުޅިގން ެއަންނަ ެއަނއް ެމާއްދާއއްގައިެ
ބަޔާންކުރާެބަޔާންެކުރުމަކީެކޮންޓްރކްޓްެމާނަެކުރުމުގައިެބަލާެއަސާސީެއުސޫލއްކަންެކޮންޓްރކްޓާއިެބހޭެ
ރުވަމުންދާއިރުެ ،ސްޓޭޓް ެޓްރޭޑިންގ ެއޯގަނައިޒޭޝަން ެޕަބްލިކްެ
ޤާނޫނީ ެއިލްމުގ ެޒަރީއާއިން ެއނގި ެކަށަވަ ެ
ލިމިޓޑާއި ެމރީޑިއަމް ެސާރވިސަސް ެޕްރައިވޓް ެލިމިޓޑާ ެދމދު ެެ 31މަރޗް ެެ 2010ގައި ެކުރވުނުެ
ކްރޑިޓަށްެމުދާެދޫކުރުމާއިެބހޭެއއްބަސްވުމުގެެ15ވަނަެމާއްދާގެ(ެ)2އަދިެ(ެ)3އަކީެގުޅިގންެއަންނަެ
ދމާއްދާ ެކަމަށްވފައިެ ،މިދމާއްދާ ެވަކިވަކިން ެމުސްތަޤިއްލުކޮށް ެމާނަކޮށްގން ެނުވާނކަމާއިެ ،މިގޮތަށްެ
މާނަކޮށްފިނަމަ ެމުޅި ެކޮންޓްރކްޓްގ ެރޫޙާއި ެމަޤްސަދާއި ެޚިލާފު ެނަތީޖާއއް ެނުކުތުން ެއކަށިގންވާކަމާއިެ،
ދވަނަ ެނަންބަރު ެއަދި ެެ 15.2ގައި ެބަޔާންކުރާ ެއުސޫލުން ެެ 1މަސްދުވަހުގ ެނޯޓިސްއއް ެދވޭނީ ެއއާެ
ކަމާއިެ،
ގުޅިގންެއަންނަެެ 3ވަނަެނަންބަރުގައިެެ 15.3ގައިެބަޔާންކުރާެފަދަެއއްބަސްވުމަކަށްެއާދވިގންެ ެ
އހންނަމަވސް ެދިވހިރާއްޖޭގ ެހައިކޯޓާއި ެސިވިލްކޯޓުގައިވސް ެބުނވިދިޔަ ެެ 15.3ވަނަ ެމާއްދާގ ެޤާނޫނީެ
ބުރަދަނާ ެހައިސިއްޔަތަށް ެއއްވސް ެމިންވަރަކަށް ެރިޢާޔަތްކޮށްފައި ެނުވާކަމާއިެ ،އަދި ެއއީ ެކޮންޓްރކްޓްގެ
ރަމްޒީ ެމާއްދާއއްކަމަށް ެބަލާ ެދިވހިރާއްޖޭގ ެހައިކޯޓުން ެނިންމަވާފައިވާ ެނިންމުމަކީ ެދފަރާތުގ ެދމދުގައިެ
ވފައިވާ ެކޮންޓްރކްޓާއި ެކޮންޓްރކްޓްގ ެމާނަ ެކުރުމުގައި ެއާންމު ެއަދި ެބައިނަލްއަޤްވާމީ ެއުސޫލުތަކާ ެޚިލާފުެ
ނިންމުމއް ެކަމަށްވާތީ ެމިއީ ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެއުސޫލުތަކާ ެޚިލާފަށް ެދިވހިރާއްޖޭގ ެހައިކޯޓުންެ
ނިންމަވާފައިވާެނިންމުމއްކަމވެ ެ.
ނެ .ތިންވަނަ ެސަބަބަކީެ ،ކޮންޓްރކްޓއްގައި ެހިމނނީ ެެ 3ބާވަތއްގ ެމާއްދާތައް ެކަމާއިެ،
އއީ ެކޮންޑިޝަންެ ،ވޮރންޓީ ެއަދި ެއިކޮނޮމީ ެޓަރމްސްތައްކަން ެއިނގން ެއޮންނަކަމާއި ،މިގޮތުންެ
ކޮންޑިޝަންއަކީެކޮންޓްރކްޓުގެޖައުހަރީެމާއްދާތައްެކަމާއިެ،މިގޮތުންެކޮންޓްރކްޓްގެޖައުހަރީެެ2މާއްދާއއްެ
އއްެމާއްދާއއްެއަނއްެމާއްދާއަކާެފުށޫެއަރާެގޮތަށްެމާނަކޮށްގންެނުވާނ ެކަމާއިެ ،މިޤަޟިއްޔާގައިެހިމނޭެ
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ކޮންޓްރކްޓްގ ެެ 15.2ވަނަ ެމާއްދާގައި ެބަޔާން ެކުރާ ެވިޔަފާރިއަށް ެއަންނަ ެބަދަލއް ެނުވަތަ ެމނޭޖްމންޓްެ
ޕޮލިސީއަށް ެއަންނަ ެބަދަލއްގ ެސަބަބުން ެވިޔަފާރި ެބަދަލުކުރަން ެޖހިއްޖ ެހިނދއްގައި ެެ 1މަސްދުވަހުގެ
ނޯޓިސްއއް ެދިނުމަށް ެއޮންނަ ެއޮތުމުގ ެމައްޗަށް ެއަމަލު ެކުރވޭނީ ެެ 15.3ވަނަ ެމާއްދާގައި ެބަޔާންކުރާެ
އްެެ
އއްބަސްވުމުގ ެއއްވސް ެމާއްދާއަކަށް ެބަދަލއް ެނުވަތަ ެއިޞްލާޙއް ެގންނަން ެވއްޖނަމަ ެއ ެއިޞްލާޙ ެ
ވާގޮތުގ ެމަތިންެސްޓޭޓްެ
ނުވަތަެބަދަލއްެގންނާނީެއގްރީމންޓްގައިެބުނފައިވާެފަދައިންެދފަރާތްެއއްބަސް ެ
ޓްރޭޑިންގ ެއޯގަނައިޒޭޝަން ެޕލކ ެއިން ެކަމަށް ެއޮންނަ ެއޮތުމުގ ެމައްޗަށް ެރިޢާޔަންކުރވިގން ެކަމާއިެ،
އހނީ ެެ 15.2ވަނަ ެމާއްދާގ ެދަށުން ެސްޓޭޓް ެޓްރޭޑިންގ ެއޯގަނައިޒޭޝަން ެޕލކ ެއިން ެގންނަ ެބަދަލއްެ
މަެ،
ތަރައްތުބްެވަނީެސީދާެމިެކޮންޓްރކްޓުގ ެސީދާެމައިގަނޑުެސިފައަކަށްެގންނަެބަދަލއްެކަމުގައިެވާނަ ެ
ތުގެ
ނަ ެމާއްދާގައިެބަޔަންެކުރާެއިޖްރާ ެ
ެ 15.2ވަނަެމާއްދާގ ެދަށުންެއއްވސްެކަމއްެކުރަންވާނީެެ 15.3ވަ ެ
ދާއިރާއިން ެކަން ެފާހަގަކުރވޭ ެކަމާއިެ ،އަދި ެެ 15.2ވަނަ ެމާއްދާގ ެދަށުން ެސްޓޭޓް ެޓްރޭޑިންގެ
އޯގަނައިޒޭޝަން ެޕލކ ެއިން ެގނަސްފައިވާ ެބަދަލަކީ ެމިއއްބަސްވުމުގ ެެ 2.1ވަނަ ެމާއްދާ ެއާއި ެެ8.1
މާއްދާއާއި ެސީދާގޮތުން ެގނވޭ ެބަދަލއް ެކަމަށްވާއިރު ެމިފަދަ ެބަދަލއް ެެ 15.3ވަނަ ެމާއްދާގައި ެބަޔާންކުރާެ
އިޖްރާތުގ ެދާއިރާއިން ެމނުވީ ެނުގނވޭނކަން ެއިނގޭ ެއިރު ެމީދފަރާތުގ ެދމދުގައިވާ ެކޮންޓްރކްޓާއިެ
ސްޓްރިކްޓްލީެއަމަލުެކުރުމަށްެކޮންޓްރކްޓާއިެބހޭެޤާނޫނުގ ެެ 20ވަނަެމާއްދާގައިެބަޔާންކޮށްފައިވާެޤާނޫނީެ
އުސޫލާ ެޚިލާފަށް ެއިސްތިއުނާފު ެރައްދުވާ ެފަރާތުން ެނިންމާފައިވާ ެނިންމުމއް ެކަމަށް ެވީނަމަވސް ެމިކަމުގެ
މައްޗަށްެދިވހިރާއްޖޭގ ެހައިކޯޓުންެއއްވސްެމިންވަރަކަށްެރިޢާޔަތްކޮށްފައިެނުވުމަކީެދފަރާތުގ ެދމދުގައިެ
ކުރވުނު ެކޮންޓްރކްޓާއި ެކޮންޓްރކްޓާއި ެބހޭ ެޤާނޫނުގ ެެ 20ވަނަ ެމާއްދާއާއި ެ ެޚިލާފަށް ެނިންމަވާފައިވާެ
ނިންމވުމއްކަމވެ ެ.
ރެ .ހަތަރުވަނަ ެސަބަބަކީެ ،ސްޓޭޓް ެޓްރޭޑިންގ ެއޯގަނައިޒޭޝަން ެޕަބްލިކް ެލިމިޓޑާއިެ
މރީޑިއަމް ެސާރވިސަސް ެޕްރައިވޓް ެލިމިޓޑާއި ެދމދު ެކުރވުނު ެއއްބަސްވުމުގ ެެ 15.2ވަނަ ެމާއްދާގެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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އަސްލުގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ެސްޓޭޓް ެޓްރޭޑިންގ ެއޯގަނައިޒޭޝަން ެޕަބްލިކްގ ެވިޔަފާރިއަށް ެއަންނަެ
ބަދަލއް ެނުވަތަ ެމނޭޖްމންޓް ެޕޮލިސީއަށް ެއަންނަ ެބަދަލއްގ ެސަބަބުން ެވިޔަފާރި ެބަދަލުކުރަން ެޖހިއްޖެ
ޖްމންޓުން ެގންނަންެ
ށްފަހު ެމނޭ ެ
ގާ ެފަރާތަށް ެދިނުމަ ެ
ދާނަ ެ
ހިނދއްގައި ެެ 1މަސް ެދުވަހުގ ެނޯޓިސްއއް ެމު ެ
ފންނަެބަދަލއްެގނވޭނކަމަށާއިެމިމާއްދާގައިެބަޔާންކުރަނީެމައިގަނޑުެެ 2ޙާލަތއްެކަމާއިެ،އއީެސްޓޭޓްެ
ޖްމންޓް ެޕޮލިސީއަށްެ
ޓްރޭޑިންގ ެއޯގަނައިޒޭޝަން ެޕަބްލިކްގ ެވިޔަފާރިއަށް ެބަދަލއް ެއަންނަ ެޙާލަތާއިެ ،މނޭ ެ
އަންނަ ެބަދަލއްގ ެސަބަބުން ެވިޔަފާރި ެބަދަލުކުރަން ެޖހިއްޖ ެހާލަތުކަން ެއިނގޭއިރުެ ،މިމާއްދާގ ެދަށުންެ
އއްވސް ެގޮތަކަށް ެއަމަލުކުރަނީ ެނަމަ ެއިސްވ ެބަޔާން ެކުރވުނު ެެ 2ހާލަތް ެވުޖޫދުވާން ެޖހޭކަމާއިެ
އިސްތިއުނާފު ެކުރާ ެފަރާތުން ެފާހަގަކުރޭެ 1ެ ،މަސް ެދުވަހުގ ެނޯޓިސް ެދިނުމަށްޓަކައި ެސްޓޭޓް ެޓްރޭޑިންގެ
އޯގަނައިޒޭޝަން ެޕަބްލިކްގ ެފަރާތުން ެފޮނުވާފައިވާ ެސިޓީގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ެސްޓޭޓް ެޓްރޭޑިންގެ
އޯގަނައިޒޭޝަން ެޕަބްލިކްގ ެމނޭޖްމންޓުން ެއގޮތަށް ެނިންމާފައިވަނީ ެމިވަގުތު ެސްޓޭޓް ެޓްރޭޑިންގެ
ޅިގން ެމިހާރު ެއގްރީމންޓްެ
އޯގަނައިޒޭޝަން ެޕަބްލިކުން ެބޭރު ެފައިސާ ެހޯދުމަށް ެދިމާވފައިވާ ެދަތިތަކާއި ެގު ެ
ކުރވިފައިވާވަރުގ ެބޮޑު ެކްރޑިޓއް ެއވަރުގ ެދިގު ެމުއްދަތަކަށް ެދިވހި ެރުފިޔާއިން ެފައިސާ ެދައްކާ ެގޮތަށްެ
ދވންެނތުމާއި ެއކުގައިެ ،އަދިެހަމަ ެއހންމ ެމިެކްރޑިޓްގ ެސަބަބުން ެކުންފުނީގ ެފައިނޭންސް ެކޮސްޓްެ
ވަރަށްެބޮޑަށްެއިތުރުވގންެގޮސްފައިވާތީެކަމަށްެދަންނަވައިފައިވާއިރު ،ސްޓޭޓްެޓްރޭޑިންގެއޯގަނައިޒޭޝަންެ
ޕަބްލިކުންެބަޔާންކުރާެމިހާލަތަކީެނޯޓްސްެފޮނުވިެއިރުެޙަޤީޤަތުގައިވސްެވުޖޫދުގައިވާެހާލަތއްތޯެއަދިެއއީެ
ނ ޑ ޮ ަލ ު
ރ ެގ
މިފަދައިން ެއަމަލުކުރަން ެޖހޭ ެފަދަ ެސަބަބއް ެދިމާވފައިވާ ެޙާލަތއްތޯ ެބަލަންޖހޭ ެކަމާއިެ ،އ ެހ ީ
ނ ް
ދ ުލ ެގ ަ
ބ ަ
ނ ަ
ރ ް
ރ ާކ ު
ސ ު
ށ ަ
ރ ަޓ ް
ޭ
ނ ެ 1އޭޕްރިލްެެ 2011ގައިެކަމަށްެވފައިެ 29ެ،އޯގަސްޓްެ
ސ ަފ ިއ ަވ ީ
ެ2010ގައިެބޭރުެފައިސާެލިބުމުގެދަތިކަންެސްޓޭޓްެޓްރޭޑިންގެއޯގަނައިޒޭޝަންެއަށްެދިމާވފައިެވާކަމަށްެ
ބުނާނަމަ ެއގްރިމންޓް ެކުރވުނު ެހިނދުގައި ެނތް ެޙާލަތއް ެމިތާރީޙުގައިެ ،ޚާއްސަކޮށް ެމިހާ ެކުރުެ
ންޖހޭެ
ފުކޮށްދ ެ
މުއްދަތއްގައި ެވުޖޫދުވފައިވޭތޯ ެސްޓޭޓް ެޓްރޭޑިންގ ެއޯގަނައިޒޭޝަން ެއިން ެޝަރީޢަތަށް ެސާ ެ
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ކަމަށާއި ެކޮންޓްރކްޓްގ ެއަނއް ެބައިވރިއާގ ެއަގްދީ ެޙައްޤއް ެމިހިނދުގައި ެފުރިހަމައަށް ެރިޢާޔަތްކުރަންެ
ން ެއިން ެމި ެބަޔާންކުރާ ެހާލަތަކީ ެއފަރާތުން ެމިގނައި ެފަދަެ
ޖހޭއިރުެ ،ސްޓޭޓް ެޓްރޭޑިންގ ެއޯގަނައިޒޭޝަ ެ
ބަދަލއްެގންނަންެޖހޭެފަދަެހާލަތއްތޯެނުވަތަެއފަދަެބަދަލއްެގންނަންެޖހޭެފަދަެސަބަބއްެމދުވރިެ
ވއްޖތޯއާއިެސްޓޭޓްެޓްރޭޑިންގެއޯގަނައިޒޭޝަން ެގ ެފަރާތުންެކްރޑިޓަށްެތޔޮެވިއްކުމުގެވިޔަފާރި ެކުރަނީެ
ތާ ެއކަނި ެކަމަށް ެނުވފައި ެސްޓޭޓް ެޓްރޭޑިންގ ެއޯގަނައިޒޭޝަން ެގެ
ހަމައކަނި ެއިސްތިއުނާފުކުރާ ެފަރާ ެ
ފަރާތުން ެކްރޑިޓަށް ެތޔޮ ެދޫކުރާ ެއހން ެފަރާތްތަކާއކު ެކުރވުނު ެއއްބަސްވުން ެތަކަށްވސް ެމިމޭރުމުންެ
ބަދަލުތަށް ެގނަސްފަވޭތޯ ެނުވަތަ ެނޫންތޯ ެބަލާ ެއކަމުގ ެމައްޗަށް ެއިންސާފުގ ެބޭނުމަށްޓަކައި ެމިހާލަތުގައިެ
ބަލަންެވާނ ެކަމާއިެ،މިފަދައިންެދިވހިރާއްޖޭގ ެހައިކޯޓުގައިެއދިފައިެވީނަމަވސްެމިކަމަށްެރިޢާޔަތްކޮށްފައިެ
ކަމވެ .
ނުވާ ެ
ބެ .ފަސްވަނަ ެސަބަބަކީެ ،އިސްވ ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެހާލަތްތަށް ެވުޖޫދުވފައި ެހުރިކަންެ
ޔަޤީން ެކުރވިފައިނުވާ ެހިނދއްގައި ެއއްބަސް ެވުމުގ ެެ 15.2ވަނަ ެމާއްދާގ ެދަށުން ެސްޓޭޓް ެޓްރޭޑިންގެ
ދަނީ ެމިންގަނޑުން ެސައްޙަ ެނޯޓިހއްކަމަށް ެބލިދާނެ
ންގ ެފަރާތުން ެފޮނުވާފައިވާ ެނޯޓިހަކީ ެމަ ެ
އޯގަނައިޒޭޝަ ެ
ުފންނާތީެެ 15.2ވަނަެމާއްދާގައިެ
ޝަރުޢީެނުވަތަެޤާނޫނީެވިޔަސްެހުއްޖަތއްެއޭގ ެމައްޗަށްެއޮތްެކަމަށްެނ ެ
ންގ ެޒިންމާއއްެކަމަށްެވާއިރު،
ބުނާެހާލަތުެސާބިތުެކޮށްދިނުމަކީެސީދާެސްޓޭޓްެޓްރޭޑިންގެއޯގަނައިޒޭޝަ ެ
އ ެޒިންމާއިން ެއއްވސް ެމިންވަރަކަށް ެރިޢާޔަތް ެކުރުމަކާނުލާ ެޔުނިލޓަރަލް ެކޮންޓްރކްޓްގ ެމައިގަނޑުެ
ސިފަތަކަށް ެބަދަލު ެގނައުމަށް ެނިންމާފައިވާ ެނިންމުމަކީ ެސައްޙަ ެނިންމުމއް ެކަމަށް ެދިވހިރާއްޖޭގެ
ނަެ
އިވާ ެކޮންޓްރކްޓާއިެ ،ކޮންޓްރކްޓް ެމާ ެ
ހައިކޯޓުން ެކަނޑައަޅުއްވާފައި ެވުމަކީ ެދފަރާތުގ ެދމދުގައި ެވފަ ެ
ކާެ
ކުރުމުގ ެއާންމު ެއަދި ެބައިނަލްއަޤްވާމީ ެއުސޫލުތަކާއި ެވައުދަށް ެކަމޭހިތުމަށްވާ ެޝަރުޢީ ެޤާއިދާތަ ެ
ކަނޑައޅިގންެޚިލާފުެނިންމުމއްކަމވެ ެ.
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ެ-3މިެމައްސަލައާެގުޅިގންެދ ެފަރާތުންެދަށުެކޯޓާއިެހައިކޯޓުގ ެއިތުރުންެދިވހިރާއްޖޭގެ
ސުޕްރީމްެކޯޓުގެޝަރީޢަތުގެމަޖިލީހުގައިެދައްކާފައިވާެވާހަކަތަކަށާއިެޝަރީޢަތުގެމަޖިލީހަށްެހުށަހޅިފައިވާެ
އގްރިމންޓާއި ެއަދި ެއހނިހން ެލިޔުންތަކުގ ެއިތުރަށް ެދ ެފަރާތއްގ ެދމދުގައި ެކުރވޭ ެޢަޤުދުތައްެ
ދަމަހައްޓަންޖހޭެޙާލަތްތަކާއިެ،އަދިެއފަދަެޢަޤުދުތައްެރޫޅާލަންޖހޭެޙާލަތްތަކާއިެބހޭގޮތުންެޝަރުޢީެއަދިެ
ޤާނޫނީ ެނަޒަރަކުން ެވިސްނާ ެބަލާއިރުެ ،ދިވހިރާއްޖޭގ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގ ެމިމައްސަލަބލި ެފަނޑިޔާރުންނަށްެ
އަންނަނިވިެކަންތައްތައްެފާހަގަކުރވިފައިވއވެ .
އިެ
ޔގަ ެ
މަ ެކަމަކީެ ،ސިވިލް ެކޯޓުގ ެނަންބަރު ެެ 1441/Cv-C/2010ޤަޟިއް ާ
ެހެ -ފުރަތަ ެ
ުގ ެއޮކްޓޯބަރު ެމަހުގ ެެ31
ްގ ެފަރާތުން ެެ 2010ވަނަ ެއަހަރ ެ
މރީޑިއަމް ެސަރވިސަސް ެޕްރައިވޓް ެލިމިޓޑ ެ
ވަނަ ެދުވަހު ެކޮށްފައިވާ ެދަޢުވާއަކީ ެއ ެކުންފުންޏާއި ެސްޓޭޓް ެޓްރޭޑިންގ ެއޯގަނައިޒޭޝަންއާ ެދމދު ެެ2010
އެ
ނަެމާއްދާގައިެ ެ
ވާެއގްރިމންޓްގެެ15.03ވަ ެ
ުގެެ31ވަނަެދުވަހުެސޮއިކޮށްފައި ެ
ޗްެމަހ ެ
ނަެއަހަރުގެމާރ ެ
ވަ ެ
އިެ
އ ެމާއްދާގަ ެ
ތް ެބަޔާންކޮށްފައި ެއޮތުމާއކުވސްެ ،އގްރިމންޓްގ ެ ެ
ށް ެބަދަލުގނވޭނ ެގޮ ެ
އގްރިމންޓަ ެ
ކަނޑައޅި ެބަޔާންވފައިވާގޮތާއި ެޚިލާފަށް ެމރީޑިއަމް ެސަރވިސަސް ެޕްރައިވޓް ެލިމިޓޑާއިެ
ދުެ
މަޝްވަރާކުރުމއްނތިެ ،އ ެކުންފުނީގ ެނުރުހުމުގައި ެއ ެކުންފުންޏަށް ެގއްލުންވާ ެގޮތަށް ެދ ެފަރާތް ެދމ ެ
ށްެ
އި ެޤާނޫނާއި ެޚިލާފަ ެ
ސޮއިކޮށްފައިވާ ެއގްރިމންޓްގ ެެ 2.1އާއި ެެ 8.02ވަނަ ެމާއްދާއަށް ެޝަރީޢަތާ ެ
ޓް ެޓްރޭޑިންގެ
މރީޑިއަމް ެސަރވިސަސް ެޕްރައިވޓް ެލިމިޓޑަށް ެގއްލުންވާ ެގޮތަށް ެބަދަލުގނސްެ ،ސްޓޭ ެ
ދި ެސްޓޭޓް ެޓްރޭޑިންގެ
އޯގަނައިޒޭޝަނުގ ެފަރާތުން ެއގްރިމންޓާއި ެޚިލާފުވފައިވާކަމަށާއި ެއަ ެ
ުގެ
ން ެދ ެފަރާތް ެދމދު ެސޮއިކޮށްފައިވާ ެއގްރިމންޓާއި ެޚިލާފަށް ެއގްރިމންޓ ެ
އޯގަނައިޒޭޝަނުގ ެފަރާތު ެ
އެ
ށް ެއފަދަ ެއިޚްތިޔާރއް ެލިބިގންެ ެ ،
މާއްދާތަކަށް ެގނސްފައިވާ ެބަދަލަކީެ ،އއީ ެޤާނޫނީ ެގޮތުން ެއ ެފަރާތަ ެ
ށްެ
އިޚްތިޔާރުގ ެމައްޗަށް ެބިނާކޮށް ެގނސްފައިވާ ެބަދަލަކަށްނުވާތީެ ،އފަދަ ެބަދަލއް ެއފަދަ ެގޮތަކަ ެ
ށް ެލިބިގންނުވާކަމަށާއިެ،
އގްރިމންޓަށް ެގނައުމުގ ެބާރާއި ެއިޚްތިޔާރު ެސްޓޭޓް ެޓްރޭޑިންގ ެއޯގަނައިޒޭޝަނަ ެ
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ށްެ
އ ެބަދަލަކީ ެސްޓޭޓް ެޓްރޭޑިންގް ެއޯގަނައިޒޭޝަނަށް ެލިބިގންނުވާ ެބާރއް ެބޭނުންކޮށްގން ެމރީޑިއަމްއަ ެ
އެ
ށް ެއގްރިމންޓަށް ެގނސްފައިވާ ެބަދަލއްކަމަށް ެބުނެ ެ ،
ގއްލުންވާ ެގޮތަށް ެޝަރީޢަތާއި ެޤާނޫނާއި ެޚިލާފަ ެ
ށްެ
ލު ެބަދަލއްކަމަ ެ
ކީ ެބާޠި ެ
ވާ ެބަދަލަ ެ
ން ެގނސްފައި ެ
ޓް ެޓްރޭޑިންގ ެއޯގަނައިޒޭޝަނު ެ
ށް ެސްޓޭ ެ
އގްރިމންޓަ ެ
ންެ
ށް ެޢަމަލުކުރަމު ެ
ދ ެފަރާތް ެދމދު ެސޮއިކުރވިފައިވާ ެއގްރިމންޓާއި ެއއްގޮތަ ެ
ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއިެ ެ ،
މްެ
ުގ ެމައްޗަށް ެއަމުރުކޮށްދިނުން ެއދިެ ،މރީޑިއަ ެ
ގް ެއޯގަނައިޒޭޝަނ ެ
ޓް ެޓްރޭޑިން ެ
ށް ެސްޓޭ ެ
ގންދިއުމަ ެ
ވާެ
ސަރވިސަސް ެޕްރައިވޓް ެލިމިޓޑްގ ެފަރާތުން ެސްޓޭޓް ެޓްރޭޑިންގ ެއޯގަނައިޒޭޝަނުގ ެމައްޗަށް ެކޮށްފައި ެ
ުގެ
އާެގުޅިގންެޝަރީޢަތުގެމަޖިލީހަށްެހުށަހޅިފައިވާެލިއުންތަކުންނާއިެދެފަރާތ ެ
ދަޢުވާއއްކަންެމިެމައްސަލަ ެ
ދުެ
ސް ެޕްރައިވޓް ެލިމިޓޑްގ ެދަޢުވާއާ ެމ ެ
ން ެއޮންނައިރުެ ،މރީޑިއަމް ެސަރވިސަ ެ
ބަހުން ެރަނގަޅަށް ެއނގ ެ
ޓްެ
ޭގ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގ ެޝަރީޢަތުގ ެމަޖިލީހުގައިވސް ެސްޓޭ ެ
އި ެހައިކޯޓުގ ެއިތުރުން ެދިވހިރާއްޖ ެ
ދަށު ެކޯޓާ ެ
ުގެފަރާތުންެއިންކާރުކުރަމުންެއައިސްފައިވާކަންެފާހަގަކުރވިފައިެއޮންނައޮތުމވެ .
ޓްރޭޑިންގެއޯގަނައިޒޭޝަނ ެ
ވާެ
ނަ ެކަމަކީެ ،މި ެމައްސަލައާ ެގުޅިގން ެޝަރީޢަތުގ ެމަޖިލީހަށް ެހުށަހޅިފައި ެ
ށެ -ދވަ ެ
ލިއުންތަކުގ ެތރޭގައި ެހިމނޭ ެ ެނަންބަރު ެެ 29(ެ 60-CLA/MIS/2010/841އޮގަސްޓް ެެ)2010
ުގެ
ސިޓީއަކީ ެމރީޑިއަމް ެސަރވިސް ެއާއި ެސްޓޭޓް ެޓްރޭޑިންގ ެއޯގަނައިޒޭޝަނާ ެދމދު ެެ 2010ވަނަ ެއަހަރ ެ
ުގެ
ވާެނަންބަރު ެެ 60-CRD/CON/2010/119އގްރިމންޓ ެ
ނަެދުވަހު ެސޮއިކޮށްފައި ެ
މާރޗްެމަހުގެެ31ވަ ެ
ވާެ
ނަ ެމާއްދާއަށް ެދ ެފަރާތް ެއިސްވ ެއއްބަސްވފައި ެ
ުގ ެެ 8.1ވަ ެ
ެ 2.1ވަނަ ެމާއްދާ ެއާއި ެއ ެއގްރިމންޓ ެ
އެ
ގޮތާއި ެޚިލާފަށްެ ،އގްރިމންޓްގައި ެއއްބަސްވފައިވާ ެކްރޑިޓް ެފީސިބިލިޓީގ ެމިންވަރަށާއި ެއ ެކްރޑިޓާ ިެ
ންެ
ގުޅިގން ެފައިސާ ެދައްކަންޖހޭ ެމުއްދަތަށް ެސްޓޭޓް ެޓްރޭޑިންގ ެއޯގަނައިޒޭޝަނުން ެބަދަލު ެގނސްފައިވާކަ ެ
ވާެ
މރީޑިއަމް ެސަރވިސަސްއަށް ެއންގުމުގގޮތުން ެސްޓޭޓް ެޓްރޭޑިންގ ެއޯގަނައިޒޭޝަނުން ެފޮނުވާފައި ެ
ން ެސްޓޭޓް ެޓްރޭޑިންގެ
ނީ ެގޮތު ެ
ކީ ެޤާނޫ ެ
އ ެސިޓީގައި ެބުނފައިވާ ެބަދަލުތަކަ ެ
ސިޓީއއް ެކަމާއި ެއަދި ެ ެ
އްެ
ުގ ެމަސްލަޙަތުތަ ެ
ޓް ެޓްރޭޑިންގ ެއޯގަނައިޒޭޝަނ ެ
ން ެސްޓޭ ެ
ުގ ެދަށު ެ
ދޭ ެބާރ ެ
އޯގަނައިޒޭޝަނަށް ެލިބި ެ
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ންެ
ންގ ެއޯގަނައިޒޭޝަނުގ ެފަރާތު ެ
ށް ެސްޓޭޓް ެޓްރޭޑި ެ
ރައްކާތރިކުރުމަށްޓަކައި ެގނސްފައިވާ ެބަދަލއްކަމަ ެ
އިެ
ކީ ެއ ެއގްރިމންޓުގަ ެ
އި ެކުރވޭ ެއގްރިމންޓްތަކަ ެ
ބުނަމުން ެއައިސްފައިވާއިރުެ ،ދޭދޭފަރާތްތަކުގ ެމދުގަ ެ
އިެ
ކަނޑައޅި ެބަޔާންވފައިވާ ެއ ެދ ެފަރާތުގ ެޙައްޤުތައް ެއއްނިސްބަތަކުން ެޙިމާޔަތްކުރުމުގ ެމަޤްޞަދުގަ ެ
އިެ
ކުރވޭ ެއަދި ެޝަރީޢަތާއި ެޤާނޫނުގ ެކުރިމަތީގައި ެއ ެއގްރިމންޓއްގ ެދ ެބައިވރިން ެއގްރިމންޓުގަ ެ
ދިެ
ުނފައިވާ ެއިންތަކާއި ެމިންތަކުގ ެޙުދޫދުގ ެތރޭގައި ެޤާނޫނީ ެގުޅުމަކުން ެބަނދވވޭ ެމީޘާޤއްކަމާއި ެއަ ެ
ބެ
ންެ
ވާެކަންކަމާއިެބހޭގޮތު ެ
އފަދަ ެއގްރިމންޓއް ެކުރުމަށްފަހުެ ،އގްރިމންޓުގ ެދަށުން ެދ ެފަރާތް ެބަނދވިފައި ެ
ންެ
ުގ ެމަތި ެ
ޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކ ެ
ލު ެހޯދައިދިނުމުގައި ެޝަރު ެ
ށް ެޙައް ެ
އުފދޭ ެދބަސްވުންތަކާއި ެޚުސޫމަތްތަކަ ެ
ނީެ
ނީ ެ"العقد شريعة المتعاقدين" ގ ެއުޞޫލުން ެއގްރިމންޓް ެކުރި ެދ ެފަރާތް ެޤާނޫ ެ
ރިޢާޔަތްކުރަންޖހ ެ
ުގެ
ވާ ެއގްރިމންޓުގައި ެކަނޑައޅިފައިވާ ެކަންކަމާއިެ ،ހަމަތަކާއި ެއުޞޫލުތަކ ެ
ގުޅުމަކުން ެބަނދވިފައި ެ
މައްޗަށްކަމާއި ެއަދި ެއފަދަ ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެގުޅުމަކުން ެއިޚުތިޔާރާއި ެރުހުމުގައި ެބަނދވުމަށްފަހުެ،
ސްެ
ން ެލިބޭފަދަ ެއއްވ ެ
ދން ެއ ެދ ެފަރާތުންކުރ ެފަރާތަކަށް ެއަނއް ެފަރާތއްގ ެޙައްޤަކަށް ެއުނިކަ ެ
އިެ
ރު ެލިބިގންނުވާނކަމީެ ،ޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކުގ ެމައްޗަށް ެބަލަ ެ
ޢަމަލއްކުރުމުގ ެއިޚްތިޔާ ެ
ންެ
ވިސްނާއިރުެ ،އއްވސް ެމިންވަރއްގ ެދބަސްވުމއްނތް ެފާޅުކަންބޮޑު ެއަދި ެޖަދަލއްނތް ެމަފްހޫމްތަކއްކަ ެ
ފާހަގަކުރވިފައިެއޮންނައޮތުމވ.
ނަ ެކަމަކީެ ،ސްޓޭޓް ެޓްރޭޑިންގ ެއޯގަނައިޒޭޝަނާއި ެމރީޑިއަމް ެސަރވިސަސްެ
ނެ -ތިންވަ ެ
ވާެ
ުގ ެމާރޗް ެމަހުގ ެެ 31ވަނަ ެދުވަހު ެސޮއިކުރވިފައި ެ
ޕްރައިވޓް ެލިމިޓޑް ެއާއި ެދމދު ެެ 2010ވަނަ ެއަހަރ ެ
ދާެ
ނަންބަރު ެެ 60-CRD/CON/2010/119އގްރިމންޓަށް ެބލިއިރުެ ،އ ެއގްރިމންޓަކީެ ،ކްރޑިޓަށް ެމު ެ
ޓްެ
ން ެއ ެދ ެފަރާތް ެދމދު ެސޮއިކުރވިފައިވާ ެއގްރިމންޓއް ެކަމާއި ެއަދި ެއ ެއގްރިމން ެ
ދޫކުރުމާ ެބހޭގޮތު ެ
ކް ެލިމިޓޑް ެގ ެޕީޕަލްސް ެޗޮއިސް ެއަކީެ
ޓް ެޓްރޭޑިންގ ެއޯގަނައިޒޭޝަން ެޕަބްލި ެ
ފަށައިގަންނަމުން"ެ ،ސްޓޭ ެ
ންެ
ސްޓޭޓް ެޓްރޭޑިންގ ެއޯގަނައިޒޭޝަންގ ެވިޔަފާރި ެގޮތްޕަކަށްވީ ެހިނދުެ ،އިސްވ ެބުނވުނު ެވިޔަފާރި ެގޮފި ެ
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 | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :

ސަފްޙާ  20ގ 11

މްެ
ވި ެހިނދުެ ،މރީޑިއަ ެ
ށް ެސްޓޭޓް ެޓްރޭޑިންގ ެއޯގަނައިޒޭޝަނުން ެބޭނުން ެ
މުދާ ެކްރޑިޓަށް ެދޫކުރުމަ ެ
ންެ
ސް ެޕްރައިވޓް ެލިމިޓޑްެ ،ސްޓޭޓް ެޓްރޭޑިންގ ެއޯގަނައިޒޭޝަނުން ެކްރޑިޓަށް ެމުދާ ެނަގަ ެ
ސަރވިސަ ެ
ދާެ
ތިރީގައިވާ ެޝަރުޠުތަކާއި ެހަމަތަކުގ ެމަތިން ެބޭނުންވި ެހިނދުެ ،ސްޓޭޓް ެޓްރޭޑިންގ ެއޯގަނައިޒޭޝަނުން ެމު ެ
ށްެ
ށް ެނގުމަ ެ
ށް ެމުދާ ެކްރޑިޓަ ެ
ސް ެޕްރައިވޓް ެލިމިޓޑަ ެ
ދި ެމރީޑިއަމް ެސަރވިސަ ެ
ކްރޑިޓަށް ެދޫކުރުމަށާއި ެއަ ެ
މިެ
ން ެއއްބަސްވަމވެ".މިފަދައިން ެކަމަށްބުނފައިެ ެ ،
ތިރީގައިވާ ެޝަރުޠުތަކާއި ެހަމަތަކުގ ެމަތިން ެދ ެފަރާތު ެ
އި ެކަނޑައޅިފައިވާ ެވަކިހަމަތަކަކާއި ެޝަރުޠުތަކަކާއިެ
އގްރިމންޓަކީ ެކަނޑައޅިފައިވާ ެވަކިމަޤްޞަދަކަށްޓަކަ ެ
ދެ
އިެމިެމުޢާމަލާގައިެއެ ެ
ވާެގޮތުގމަތިންެޢަމަލުކުރުމުގެނިޔަތާއކުެ،ފުރިހަމަެއިޚްތިޔާރާއިެރުހުމުގަ ެ
އއްގޮތް ެ
ިމންޓުގައިެ
އް ެއ ެއގްރ ެ
އ ެދ ެފަރާތުގ ެޙައްޤުތަ ެ
ވި ެ ެ
ށް ެޤާނޫނީ ެގޮތުން ެބަނދ ެ
ފަރާތުގ ެޢަމަލުތަ ެ
ްމެ
އއްބަސްވވިފައިވާެގޮތަށް ެއުނިއިތުރަކާނުލައިެ ،ޙިމާޔަތްވފައި ެއޮތުން ެކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ެއ ެދެފަރާތ ެ
ން ެބަނދވިފައިވާ ެބަނދވުމއްކަން ެއޮޅުމއްނާރާފަދަ ެފާޅުކަންބޮޑު ެގޮތއްގައި ެއނގންެ
ޤާނޫނީ ެގޮތު ެ
ދޭެ
ުގ ެއަމިއްލަ ެއިޚްތިޔާރާއި ެރުހުމުގައިެ ،ދފަރާތްމ ެއިލްތިޒާމްވުން ެކަށަވަރުކޮށް ެ
މި ެދ ެފަރާތ ެ
އޮންނައިރުެ ެ ،
ނަެ
ޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެގުޅުމަކުން ެބަނދވިފައިވާ ެބުނވިދިޔަ ެއގްރިމންޓުގ ެެ 2ވަނަ ެމާއްދާގ ެެ 1ވަ ެ
ޓްެ
ނަ ެޢަދަދަކަށް ެމރީޑިއަމް ެސަރވިސަސް ެޕްރައިވ ެ
ނަންބަރުގައި ެ"މި ެއއްބަސްވުމުގ ެދަށުން ެއންމ ެގި ެ
ޅާެ
ލިމިޓޑަށް ެދޫކުރވޭނީ ެެ 20މިލިއަން ެރުފިޔާގ ެމިންވަރަށްވާ ެވަރުގ ެމުދަލވެ ".މިފަދައިން ެކަނޑައަ ެ
މިެ
ނަ ެނަންބަރުގައި ެ" ެ
ބަޔާންކުރުމަށްފަހު ެބުނވިދިޔަ ެއގްރިމންޓުގ ެެ 08ވަނަ ެމާއްދާގ ެެ 01ވަ ެ
ންެފށިގންެލަސްވގންެެ40
ލްެހދޭެތާރީޚު ެ
ށްެއެކްރޑިޓްެބި ެ
ދޭެކްރޑިޓްެބިލްތަކަ ެ
އއްބަސްވުމުގެދަށުންެހ ެ
ންެ
ތް ެއޮތުމުން ެސްޓޭޓް ެޓްރޭޑިންގ ެއޯގަނައިޒޭޝަނު ެ
ދުވަހުގ ެތރޭގައި ެފައިސާ ެދައްކަންވާނކަމަށް ެބުނފައިއޮ ެ
ންެ
ރާ ެމުދަލަށް ެބިލް ެހަދާ ެތާރީޚާއި ެއަދި ެއ ެތާރީޚު ެ
މރީޑިއަމް ެސަރވިސަސް ެޕްރައިވޓް ެލިމިޓޑަށް ެދޫކު ެ
މާެ
ކީެއެބިލްގައިވާެފައިސާެދއްކުމުގެޒިން ެ
ންެެ40ދުވަސްެފުރިހަމަވާެތާރީޚާއިެދމދުގައިވާެމުއްދަތަ ެ
ފށިގ ެ
ންެ
ޓް ެލިމިޓޑުން ެގންގޮސްގ ެ
ވާ ެމުއްދަތަށްވުރ ެފަހަތަށް ،މރީޑިއަމް ެސަރވިސަސް ެޕްރައިވ ެ
އ ެދމދުގައި ެ
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ތުެ
ނުވާނޭކަމާއިެއަދި ެއކަމަށްޓަކައިެކަނޑައޅި ެއިންޖހިފައިވާ ެމުއްދަތުކަމާއި ެއަދި ެއ ެދމދުގައިވާ ެމުއްދަ ެ
ޓްެ
ހަމަވުމުގ ެކުރިން ެކޮންމ ެވަގުތަކުވސް ެއ ެފައިސާ ެދއްކުމުގ ެޙައްޤު ެމރީޑިއަމް ެސަރވިސަސް ެޕްރައިވ ެ
ހުެ
ވާނކަން ެއ ެއގްރިމންޓްެކަށަރަވުކޮށްދޭ ެފަދައިން ެއ ެމުއްދަތު ެފަހަނައަޅާ ެދިއުމަށްފަ ެ
ލިމިޓޑަށް ެލިބިގން ެ
ންެ
ށް ެލިބިގން ެނުވާނކަ ެ
ފައިސާ ެނުދައްކާހުރުމުގ ެޙައްޤު ެމރީޑިއަމް ެސަރވިސަސް ެޕްރައިވޓް ެލިމިޓޑަ ެ
ންމެފަރާތަކުންވސްެއިސްވެ
ންެއެދފަރާތުންކުރެކޮ ެ
ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގެއިތުރަށްެ،އެއގްރިމންޓުގެދަށު ެ
ގެ
ޔާ ެ
އއްބަސްވެޒިންމާެއުފުލާފައިވާެކަންކަމުގެތރއިންެއއްވސްެކަމަކުންެއގްރިމންޓުގެދވަނަެބައިވރި ެ
ށްެ
ުގ ެދވަނަ ެބައިވރިޔާއަ ެ
ނުރުހުމުގައި ެއގްރިމންޓާ ެއއްގޮތްވާ ެގޮތުގމަތިން ެމނުވީ ެއގްރިމންޓ ެ
ންެކަށަވަރުކޮށްދޭކަންެފާހަގަކުރވިފައިެއޮންނައޮތުމވެ ެ.
ވީއްލިނުގނވޭނކަންވސްެޝަރުޢީެއަދިެޤާނޫނީެގޮތު ެ
ނަެ
ތް ެދމދު ެސޮއިކުރވިފައިވާ ެއގްރިމންޓުގ ެެ 11ވަ ެ
މި ެދފަރާ ެ
ނަ ެކަމަކީެ ެ ،
ެރެ -ހަތަރުވަ ެ
ށްެ
މާއްދާއަކީ ެމރީޑިއަމް ެސަރވިސަސް ެޕްރައިވޓް ެލިމިޓޑްގ ެއންގުމާނުލައިވސް ެއގްރިމންޓް ެނިމުމަކަ ެ
ގެެ1
ާގެެ ެ1
ތްެއއްބަސްވފައިވާެގޮތްެބަޔާންކުރާެމާއްދާކަމާއިެ،އެމާއްދ ެ
ންެދފަރާ ެ
ގނވޭނެގޮތާއިެބހޭގޮތު ެ
ކީެ
ގާ ެފަރާތުން ެޚިލާފުވުމަ ެ
ނަ ެނަންބަރުގައި ެ"އއްބަސްވުމުގ ެއއްވސް ެމާއްދާއަކާއި ެކްރޑިޓަށް ެމުދާނަ ެ
ވަ ެ
ށްެ
ށް ެލިބިދޭ ެކަމއްކަމަ ެ
ުގ ެޙައްޤު ެސްޓޭޓް ެޓްރޭޑިންގ ެއޯގަނައިޒޭޝަނަ ެ
އގްރިމންޓް ެބާޠިލްކުރުމ ެ
ުގެ
ދާެނަގާެފަރާތުގެވިޔަފާރިކުރުމ ެ
އިެ"ކްރޑިޓަށްެމު ެ
ނަެނަންބަރުގަ ެ
ާގެެ1ގެެ2ވަ ެ
ބުނފައިވާއިރުެ،އެމާއްދ ެ
ޤުެ
ޓް ެބާޠިލްކުރުމުގ ެޙައް ެ
ން ެހިފހއްޓުން ެނުވަތަ ެބާޠިލްކުރުމަކީވސް ެއގްރިމން ެ
ހުއްދަ ެކަމާބހޭ ެފަރާތަކު ެ
އި ެއަދި ެއ ެމާއްދާގ ެެ 1ގ ެެ3
ސްޓޭޓް ެޓްރޭޑިންގ ެއޯގަނައިޒޭޝަނަށް ެލިބިދޭ" ެކަމއްކަމަށް ެބުނފައިވާކަމާ ެ
ސްެ
ވަނަ ެނަންބަރުގައި ެ"މަތީގައި ެދންނވުނު ެފަދަ ެއިތުރު ެއހން ެއއްވސްކަމއް ެމދުވރިވުމަކީވ ެ
ޓްެ
ާނ" ެސަބަބއްކަމަށް ެބަޔާންކޮށްފައިވާއިރުެ ،މރީޑިއަމް ެސަރވިސަސް ެޕްރައިވ ެ
އގްރިމންޓް ެބާޠިލްކުރވިދ ެ
ސް ެޕްރައިވޓް ެލިމިޓޑްގެ
ލިމިޓޑަށް ެއގްރިމންޓް ެބާޠިލްކޮށް ެނިމުމަކަށް ެގނވޭނީ ެމރީޑިއަމް ެސަރވިސަ ެ
ށްެ
ފަރާތުން ެސްޓޭޓް ެޓްރޭޑިންގ ެއޯގަނައިޒޭޝަނަށް ެދައްކަންޖހޭ ެފައިސާ ެދައްކާ ެޚަލާޞްކުރުމުން ެކަމަ ެ
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އގްރިމންޓުގެެ11ވަނަެމާއްދާގައި ެބުނފައިއޮތުމުންެ،އގްރިމންޓާއި ެޚިލާފަށް ެއެއގްރިމންޓް ެނިމުމަކަށްެ
ނީެ
ވާ ެކަމއްކަމަށް ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫ ެ
ނުގނައުމަކީވސް ެއ ެދފަރާތް ެއިސްވ ެއއްބަސްވ ެޢަހުދުވފައި ެ
ދުެ
މް ެސަރވިސަސް ެޕްރައިވޓް ެލިމިޓޑާ ެދމ ެ
ހަމަތަކުގ ެމަތިން ެބލވންޖހޭނކަމާއިެ ،މރީޑިއަ ެ
ންެ
ޝަރުޢީގޮތުން ެހައްލއް ެލިބިދވންޖހިފައިވާ ެމި ެޙާލަތަކީ ެއގްރިމންޓުގ ެެ 11ވަނަ ެމާއްދާގ ެދަށު ެ
ދުެ
ތް ެދމ ެ
ޔަ ެދ ެފަރާ ެ
ކަން ެފާހަގަކުރވިފައިވާއިރުެ ،ބުނވިދި ެ
އޅިފައިވާ ެފިޔަވަޅއްގ ެމައްސަލައއްނޫން ެ
ުގެ
ޓް ެލިމިޓޑަށް ެއންގުމ ެ
ސޮއިކުރވިފައިވާ ެއގްރިމންޓް ެއުވާލާފައިވާކަން ެމރީޑިއަމް ެސަރވިސަސް ެޕްރައިވ ެ
ޑިންގ ެއޯގަނައިޒޭޝަނުން ެއ ެކުންފުންޏަށް ެފޮނުވި ެސިޓީގައި ެއ ެއގްރިމންޓްގ ެެ2
ގޮތުން ެސްޓޭޓް ެޓްރޭ ެ
ްގެ
ވަނަ ެމާއްދާގ ެެ 1ވަނަ ެނަންބަރަށާއި ެެ 8ވަނަ ެމާއްދާގ ެެ 1ވަނަ ެނަންބަރަށް ެބަދަލުގނައި ެސަބަބއ ެ
ވާެ
ނީ ެ"އ ެއގްރިމންޓަށް ެބަދަލުގނސްފައިވަނީ ެދ ެފަރާތް ެދމދު ެކުރވިފައި ެ
ގޮތުގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވަ ެ
ދޭެ
ުގެދަށުންެސްޓޭޓްެޓްރޭޑިންގެއޯގަނައިޒޭޝަނަށްެލިބި ެ
ނަެމާއްދާގެދވަނަެނަންބަރ ެ
އގްރިމންޓުގެެ15ވަ ެ
އިެ
ނަ ެނަންބަރުގަ ެ
ްގ ެެ 15ވަނަ ެމާއްދާގ ެެ 2ވަ ެ
އިޚްތިޔާރާއި ެބާރުގ ެދަށުން ެކަމުގައިވާއިރު"ެ ،އ ެއގްރިމންޓ ެ
އްެ
ބުނފައިވަނީ ެ"ސްޓޭޓް ެޓްރޭޑިންގ ެއޯގަނައިޒޭޝަން ެޕަބްލިކް ެލިމިޓޑްގ ެވިޔަފާރިއަށް ެއަންނަ ެބަދަލ ެ
އިެ
ނުވަތަ ެމނޭޖްމަންޓް ެޕޮލިސީއަކަށް ެއަންނަ ެބަދަލއްގ ެސަބަބުން ެވިޔަފާރި ެބަދަލުކުރަންޖހިއްޖ ެހިނދއްގަ ެ
ނަެ
ން ެފން ެ
ގާ ެފަރާތަށް ެދިނުމަށްފަހުެ ،މނޭޖްމަންޓުން ެގންނަ ެ
ުގ ެނޯޓިސްއއް ެމުދާ ެނަ ެ
ެ 1މަސް ެދުވަހ ެ
އެ
ބަދަލއް ެގނވޭނއވެ ".މިފަދައިންކަން ެފާހަގަކުރވިފައި ެއޮތުމުން ެއފަދަ ެބަދަލއްވސް ެގނވޭނީ ެ ެ
ޅާެ
މާއްދާގައި ެބުނފައިވާ ެޙާލަތްތަކުގ ެތރއިން ެޙާލަތއް ެމދުވރިވގން ެއކަމއް ެޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި ެއަ ެ
ްގެ
ުގ ެދ ެބައިވރިނ ެ
ދަ ެޙާލަތއް ެމދުވރިނުވާހާ ެހިނދަކު ެއގްރިމންޓ ެ
ފިޔަވަޅއްގ ެގޮތުގައިކަމާއި ެއަދި ެއފަ ެ
ށްެ
ޙައްޤުތަކަށް ެއުނިކަން ެއަންނަ ެގޮތަށް ެއ ެދ ެފަރާތުންކުރ ެފަރާތއްގ ެނުރުހުމުގައި ެއގްރިމންޓަ ެ
ދުެ
ބަދަލުގނައުމުގ ެފުރުސަތު ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކުގ ެމަތިން ެފަހިވފައިނުވާނކަން ެއއީ ެއކަމާމ ެ
ންެއނގންއޮތުމވ.
ުރެމާެހަރުދަނާެއަސާސއްކަ ެ
ންެޖަދަލއްެއުފދޭެވަރަށްވ ެ
ޝަރުޢީެއަދިެޤާނޫނީެގޮތު ެ
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ުގ ެެ31
ނަ ެކަމަކީެ ،މި ެދ ެފަރާތް ެދމދު ެެ 2010ވަނަ ެއަހަރުގ ެމާރޗް ެމަހ ެ
ވަ ެ
ބެ -ފަސް ެ
ނަ ެމާއްދާގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ެސްޓޭޓް ެޓްރޭޑިންގެ
ވަނަ ެދުވަހު ެސޮއިކުރވިފައިވާ ެއގްރިމންޓުގ ެެ 11ވަ ެ
ތިެ
ނަ ެބައިވރިޔާގ ެރުހުމއްނ ެ
ުގ ެދވަ ެ
އި ެއގްރިމންޓ ެ
އޯގަނައިޒޭޝަނުގ ެމަޞްލަޙަތުތައް ެޙިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކަ ެ
އަދި ެނޯޓިސްވސް ެދިނުމަކާއިނުލައި ެއގްރިމންޓް ެބާޠިލްކުރުމުގ ެއިޚްތިޔާރު ެސްޓޭޓް ެޓްރޭޑިންގެ
ވާ ެއގްރިމންޓުގ ެެ15
މަށްވފައިެ ،ދ ެފަރާތް ެދމދު ެސޮއިކުރވިފައި ެ
އޯގަނައިޒޭޝަނަށް ެލިބިދޭ ެޙާލަތު ެކަ ެ
ތަެ
ވަނަ ެމާއްދާގ ެެ 3ވަނަ ެނަންބަރުގައި ެ"މި ެއއްބަސްވުމުގ ެއއްވސް ެމާއްދާއަކަށް ެބަދަލއް ެނުވަ ެ
ވާެ
އިޞްލާޙއް ެގންނަންވއްޖނަމަ ެއ ެއިޞްލާޙއް ެނުވަތަ ެބަދަލއް ެގންނާނީ ެމި ެއގްރިމންޓުގައި ެބުނފައި ެ
ދ ެފަރާތް ެއއްބަސްވާ ެގޮތއްގމަތިން ެސްޓޭޓް ެޓްރޭޑިންގ ެއޯގަނައިޒޭޝަން ެޕަބްލިކް ެލިމިޓޑުންނވެ".
ވާެ
މިފަދައިން ެސާފުެބަހުން ެބުނފައި ެއޮތުމުން ެއގްރިމންޓުގ ެެ 11ވަނަެމާއްދާގައި ެކަނޑައޅި ެބަޔާންވފައި ެ
ުގެ
އް ެމދުވރިނުވާހާ ެހިނދަކު ެދ ެފަރާތް ެދމދު ެސޮއިކުރވިފައިވާ ެއގްރިމންޓ ެ
ެ 3ޙާލަތުން ެކުރ ެޙާލަތ ެ
ާގެ
އއްވސް ެމާއްދާއަކަށް ެބަދަލއް ެނުވަތަ ެއިޞްލާޙއް ެގންނަންވާނީ ެއ ެއގްރިމންޓުގ ެެ 15ވަނަ ެމާއްދ ެ
ވާެ
ދ ެފަރާތް ެއއްބަސްވފައި ެ
އި ެކަނޑައޅި ެބަޔާންވފައިވާ ެގޮތުގމަތިން ެ ެ
ނަ ެނަންބަރުގަ ެ
ެ 03ވަ ެ
ނަެ
ނަ ެމާއްދާގ ެެ 1ވަ ެ
އ ެއގްރިމންޓުގ ެެ 2ވަ ެ
ށް ެއނގން ެއޮންނާތީެ ެ ،
ގޮތއްގމަތިންކަން ެސާފުކޮ ެ
ށް ެސްޓޭޓް ެޓްރޭޑިންގެ
ނަންބަރަށާއި ެއ ެއގްރިމންޓުގ ެެ 8ވަނަ ެމާއްދާގ ެެ 1ވަނަ ެނަންބަރަ ެ
ުގ ެެ 11ވަނަ ެމާއްދާގައިެ
އޯގަނައިޒޭޝަނުން ެގނސްފައިވާ ެއިޞްލާޙް ެގނސްފައިވަނީ ެއގްރިމންޓ ެ
އްެ
ދަ ެޙާލަތ ެ
ތޯ ެބަލާއިރުެ ،އފަ ެ
ން ެޙާލަތއް ެމދުވރިވގން ެ
ުގ ެތރއި ެ
ވާ ެެ 3ޙާލަތ ެ
ކަނޑައޅި ެބަޔާންވފައި ެ
ންެ
ުގ ެދަށު ެ
ުގ ެެ 15ވަނަ ެމާއްދާގ ެެ 02ވަނަ ެނަންބަރ ެ
އ ެއިޞްލާޙަކީ ެއގްރިމންޓ ެ
މދުވރިވފައިނުވާކަމާއި ެ ެ
ޓްެ
ށް ެހުށަހޅިފައިވާ ެސްޓޭ ެ
މި ެމައްސަލައާ ެގުޅިގން ެޝަރީޢަތުގ ެމަޖިލީހަ ެ
ގނސްފައިވާ ެއިޞްލާޙއްކަން ެ ެ
ގެ
ޓްރޭޑިންގ ެއޯގަނައިޒޭޝަނުގ ެނަންބަރު ެެ 29(ެ 60-CLA/MIS/2010/841އޮގަސްޓް ެެ ެ )2010
ންެ
ުގ ެދަށު ެ
ނަ ެމާއްދާގ ެެ 2ވަނަ ެނަންބަރ ެ
ސިޓީއިން ެއނގން ެއޮތްއިރުެ ،އ ެއގްރިމންޓުގ ެެ 15ވަ ެ

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 | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :

ސަފްޙާ  20ގ 15

ށްެ
ން ެޕަބްލިކް ެލިމިޓޑްގ ެވިޔަފާރިއަ ެ
ޓް ެޓްރޭޑިންގ ެއޯގަނައިޒޭޝަ ެ
އގްރިމންޓަށް ެއިޞްލާޙއް ެގނވޭނީ ެސްޓޭ ެ
ރިެ
ްގ ެސަބަބުން ެވިޔަފާ ެ
ތަ ެމނޭޖްމަންޓް ެޕޮލިސީއަކަށް ެއަންނަ ެބަދަލއ ެ
އަންނަ ެބަދަލއް ެނުވަ ެ
ށް ެދިނުމަށްފަހުެ،
ގާ ެފަރާތަ ެ
ދާ ެނަ ެ
ުގ ެނޯޓިސްއއް ެމު ެ
ސް ެދުވަހ ެ
ބަދަލުކުރަންޖހިއްޖ ެހިނދއްގައިެ 1ެ ،މަ ެ
ނަެ
ާގ ެެ 02ވަ ެ
އ ެއގްރިމންޓުގ ެެ 15ވަނަ ެމާއްދ ެ
މނޭޖުމަންޓުން ެގންނަން ެފންނަ ެބަދަލއްކަމަށް ެ ެ
ކީެ
ވާ ެބަދަލާއި ެއިޞްލާޙަ ެ
ން ެބުނފައިވާތީ ެއާއި ެއަދި ެމި ެމާއްދާގައި ެބުނފައި ެ
ނަންބަރުގައި ެސާފުބަހު ެ
ންެ
އް ެމދުވރިވގ ެ
ން ެޙާލަތ ެ
ވާ ެެ 03ޙާލަތުގ ެތރއި ެ
ނަ ެމާއްދާގައި ެބުނފައި ެ
ުގ ެެ 15ވަ ެ
އގްރިމންޓ ެ
ނީެ
ން ެދކ ެ
ވާ ެފަދަ ެބަދަލަކަށްނުވާތީެ ،މި ެމައްސަލަ ެބލި ެފަނޑިޔާރު ެ
ށް ެބުނފައި ެ
ގންނަންޖހޭ ެބަދަލުތައްކަމަ ެ
އްެ
ހޭ ެބަދަލުތަ ެ
ުގ ެެ 11ވަނަ ެމާއްދާގ ެދަށުން ެގންނަންޖ ެ
ދ ެފަރާތް ެދމދު ެސޮއިކުރވިފައިވާ ެއގްރިމންޓ ެ
ުގެ
ދ ެފަރާތް ެދމދު ެސޮއިކުރވިފައިވާ ެއގްރިމންޓ ެ
ފިޔަވައި ެއހން ެބަދަލުތައް ެއގްރިމންޓަށް ެގނވޭނީ ެ ެ
ދެ
ންެ ،އގްރިމންޓުގ ެ ެ
ެ 15ވަނަ ެމާއްދާގ ެެ 03ވަނަ ެނަންބަރުގައި ެކަނޑައޅި ެބަޔާންވފައިވާ ެގޮތުގމަތި ެ
ން ެގޮތަކަށް ެއފަދަެ
އި ެއނޫ ެ
ން ެކަމަށާ ެ
އ ެބަދަލަކާ ެބހޭގޮތުން ެމަޝްވަރާކުރވިގ ެ
ްގ ެދމދުގައި ެ ެ
ބައިވރިނ ެ
ނީެ
ށް ެޤާނޫ ެ
ދ ެބައިވރިންގ ެތރއިން ެއއްވސް ެފަރާތަކަ ެ
ުގ ެ ެ
އް ެގނައުމުގ ެފުރުޞަތު ެއ ެއގްރިމންޓ ެ
ބަދަލ ެ
ގޮތުންެއެއގްރިމންޓުންެފަހިވފައިނުވާކަމަށވ.
ށްެ
ން ެޕަބްލިކް ެލިމިޓޑްގ ެވިޔަފާރިއަ ެ
ޓް ެޓްރޭޑިންގ ެއޯގަނައިޒޭޝަ ެ
ނަ ެކަމަކީެ ،ސްޓޭ ެ
ޅެ -ހަވަ ެ
ރިެ
ްގ ެސަބަބުން ެވިޔަފާ ެ
ން ެނުވަތަ ެމނޭޖްމަންޓް ެޕޮލިސީއަކަށް ެއަންނަ ެބަދަލއ ެ
އަންނަ ެބަދަލއްގ ެސަބަބު ެ
ޓްެ
ސް ެޕްރައިވ ެ
ުގ ެނޯޓިސްއއް ެމރީޑިއަމް ެސަރވިސަ ެ
ބަދަލުކުރަންޖހިއްޖ ެހިނދއްގައި ެެ 01މަސް ެދުވަހ ެ
އްެ
ލިމިޓޑަށް ެދިނުމަށްފަހުެ ،ސްޓޭޓް ެޓްރޭޑިންގ ެއޯގަނައިޒޭޝަންގ ެމނޭޖްމަންޓުން ެގންނަން ެފންނަ ެބަދަލ ެ
ނަެ
ާގ ެެ 02ވަ ެ
ވާ ެއގްރިމންޓުގ ެެ 15ވަނަ ެމާއްދ ެ
ތް ެދމދު ެސޮއިކުރވިފައި ެ
ދ ެފަރާ ެ
ގނވޭނކަމަށް ެ ެ
އިެ
ާގ ެެ 01ވަނަ ެނަންބަރުގަ ެ
ސްވުމުގ ެެ 02ވަނަ ެމާއްދ ެ
ނަންބަރުގައި ެބުނފައިވާ ެބުނުމުގ ެތރޭގައި ެއއްބަ ެ
ނަެ
ބުނފައިވާ ެކްރޑިޓްގ ެމިންވަރަށް ެބަދަލުގނައުމާއި ެއަދި ެއއްބަސްވުމުގ ެެ 8ވަނަ ެމާއްދާގ ެެ 1ވަ ެ
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 | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :

ސަފްޙާ  20ގ 16

ށް ެބަދަލުގނައުން ެހިމނޭކަން ެދެ
ވާ ެމުއްދަތަ ެ
ުގ ެދަށުން ެކްރޑިޓް ެބިލްތަކަށް ެފައިސާ ެދއްކުމަށްދީފައި ެ
ނަންބަރ ެ
ާގެ
ސިވިލް ެކޯޓުގ ެނަންބަރު ެެ 1441/Cv-C/2010ޤަޟިއްޔ ެ
ން ެ ެ
ން ެއޮންނަކަ ެ
ން ެއނގ ެ
ފަރާތުގ ެބަހު ެ
އްެ
ށް ެޚާއްސަ ެމާއްދާއ ެ
ޙުކުމުން ެއނގން ެއޮންނަކަމަށާއި ެއއްބަސްވުމއްގައި ެކަނޑައޅިފައިވާ ެވަކިކަމަކަ ެ
ރުެެ
ށް ެހައިކޯޓުގ ެނަންބަ ެ
ްގ ެމައްޗަށް ެހިނގާނީ ެޚާއްސަކުރވިފައިވާ ެމާއްދާކަމަ ެ
ހިމނިފައިވާނަމަ ެއކަމއ ެ
ތްެ
ެ 2011/HC-A/281ޤަޟިއްޔާގ ެޝަރީޢަތް ެނިމުނުގޮތުގ ެރިޕޯޓުގައި ެފާހަގަކުރައްވާފައިވާއިރުެ ،ދެފަރާ ެ
ޓްެ
ދމދު ެސޮއިކުރވިފައިވާ ެއގްރިމންޓްގ ެެ 11ވަނަ ެމާއްދާގައި ެނޯޓިސް ެދިނުމަކާނުލައިެ ،އގްރިމން ެ
އްެ
ނިމުމަކަށް ެގނވިދާނ ެޙާލަތްތައް ެބަޔާންކުރުމަށްފަހުެ ،އއްބަސްވުމުގ ެއއްވސް ެމާއްދާއަކަށް ެބަދަލ ެ
އިެ
މި ެއގްރިމންޓުގަ ެ
ނުވަތަ ެއިޞްލާޙއް ެގންނަންވއްޖނަމަެ ،އ ެއިޞްލާޙއް ެނުވަތަ ެބަދަލއް ެގންނާނީ ެ ެ
އިެ
ށް ެސާފު ެބަހުން ެބުނފަ ެ
ބުނފައިވާ ެދ ެފަރާތް ެއއްބަސްވާ ެގޮތއްގމަތިން ެމަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުގައިކަމަ ެ
އިެ
އްދާގ ެބޭނުމަށްޓަކައި ެމނުވީ ެއހން ެއއްވސް ެޙާލަތއްގަ ެ
ުގ ެެ 11ވަނަ ެމާ ެ
އޮތުމުން ެއ ެއގްރިމންޓ ެ
ށްެ
އގްރިމންޓުގ ެެ 15ވަނަ ެމާއްދާގ ެެ 03ވަނަ ެނަންބަރުގައި ެބުނފައިވާ ެގޮތާއި ެޚިލާފަށް ެއގްރިމންޓަ ެ
ދޭެ
ބަދަލު ެގނައުމާއި ެއިޞްލާޙް ެގނައުމުގ ެޙައްޤު ެދ ެފަރާތުންކުރ ެފަރާތަކަށް ެއގްރިމންޓުން ެލިބިނު ެ
އިެ
ުގ ެެ 15ވަނަެމާއްދާގެެ 02ވަނަެނަންބަރުގަ ެ
ދުެސޮއިކުރވިފައިވާ ެއގްރިމންޓ ެ
ދ ެފަރާތްދމ ެ
ކަމާއިެ ،އަދި ެ ެ
ށްެ
ޓް ެޕޮލިސީއަ ެ
ތަ ެމނޭޖްމަން ެ
ްގ ެނުވަ ެ
ށް ެއަންނަ ެބަދަލއ ެ
ސްޓޭޓް ެޓްރޭޑިންގ ެއޯގަނައިޒޭޝަނުގ ެވިޔަފާރިއަ ެ
އިެ
އަންނަ ެބަދަލއްގ ެސަބަބުން ެވިޔަފާރި ެބަދަލުކުރަންޖހިއްޖ ެހިނދއްގައިކަމަށް ެއ ެމާއްދާގައި ެބުނފަ ެ
ޭގެ
ން ެއަންނަ ެވިޔަފާރި ެއ ެ
އޮންނަެއޮތުމުންެދޭހަވާެމާނައަކީ ެސްޓޭޓް ެޓްރޭޑިންގ ެއޯގަނައިޒޭޝަނުން ެކުރަމު ެ
ށް ެއހންެ
ން ެވިޔަފާރި ެއއްކޮށް ެބަދަލުކޮ ެ
އް ެމދުވރިވގ ެ
ދަ ެސަބަބ ެ
ޝާމިލް ެމާނައިގައި ެބަދަލުކޮށްލަންޖހޭ ެފަ ެ
ދެ
ވިޔަފާރިއަކާ ެދިމާލަށް ެދާންޖހޭފަދަ ެޙާލަތއް ެނުވަތަ ެމރީޑިއަމް ެސަރވިސަސްއަށް ެކްރޑިޓަށް ެދިނުމަށް ެ ެ
ންެ
ން ެހުއްޓާލާ ެއ ެބާވަތުގ ެމުދަލުގ ެބަދަލުގައި ެއހ ެ
ފަރާތް ެދމދު ެއއްބަސްވފައިވާ ެބާވަތުގ ެވިޔަފާރިކުރު ެ
ރި ެބަދަލުކޮށްލަންޖހޭފަދަ ެޙާލަތއް ެމދުވރިވުންކަމާއި ެފަހަރއްގައިވސް ެއޔަކީެ
ބާވަތއްގ ެމުދަލަށް ެވިޔަފާ ެ
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ވާެ
ހިނގާެނިމިފައިވާެނުވަތަެހިނގަހިނގާެއޮތްެވިޔަފާރިެމުޢާމަލާތއްގެއަގަށްެނުވަތަެއެއައަގއްެދައްކަން ެ
ނީެ
ލު ެގނައުމުގ ެވާހަކަ ެކަމަށް ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫ ެ
މުއްދަތަކަށް ެނުވަތަ ެއ ެދައްކަންވާ ެމިންވަރަކަށް ެބަދަ ެ
ދަެ
ހަމަތަކުގމަތިން ެބލވޭނ ެއއްވސް ެހަމައއްނތްއިރުެ ،އ ެމާއްދާގ ެޞަރީޙަ ެނައްޞުގައި ެބުނފައިވާ ެފަ ެ
މްެ
ށް ެނުވަތަ ެމރީޑިއަ ެ
ޓް ެޓްރޭޑިންގ ެއޯގަނައިޒޭޝަނުން ެކުރަމުން ެއައި ެވިޔަފާރިއަ ެ
ގޮތަކަށް ެސްޓޭ ެ
ދަެ
ފަ ެ
ން ެއ ެ
ވާ ެބާވަތުގ ެމުދަލަށް ެބަދަލއް ެގންނަންޖހިގ ެ
ށް ެދޫކުރުމަށް ެއއްބަސްވފައި ެ
ސް ެކްރޑިޓަ ެ
ސަރވިސަ ެ
ބަދަލއްެއަދިެމިހާތަނަށްެގނސްފައިނުވާކަންެފާހަގަކުރވިފައިެއޮންނައޮތުމވެ .
ޓްެ
ނަ ެކަމަކީެ ،މރީޑިއަމް ެސަރވިސަސް ެޕްރައިވޓް ެލިމިޓޑް ެއާއި ެސްޓޭ ެ
ކެ -ހަތްވަ ެ
ނު ެވިޔަފާރި ެއަކީ ެޒަމާނުއްސުރ ެރާއްޖޭގައި ެސްޓޭޓް ެޓްރޭޑިންގެ
ދު ެފށު ެ
ނާ ެދމ ެ
ޓްރޭޑިންގ ެއޯގަނައިޒޭޝަ ެ
ށްެ
ން ެއަންނަ ެއަދި ެމިހާތަނަށްވސް ެއ ެވިޔަފާރި ެއހން ެވިޔަފާރިއަކަ ެ
އޯގަނައިޒޭޝަނުން ެކުރަމު ެ
ންެ
ބަދަލުކުރުމަކާނުލައިެ،ހިނގަމުންދާެވިޔަފާރިއަކަށްވާތީެ،އގްރިމންޓުގެޞަރީޙަެނައްޞުންެދޭހަވާެމާނަނޫ ެ
ޔަެ
ދަ ެޙާތަލއް ެބުނވިދި ެ
ދާ ެމާނަކުރުމުގައި ެދާންޖހޭފަ ެ
ްގ ެމާއް ެ
އހން ެމަޖާޒީ ެމާނައަކަށް ެއ ެއގްރިމންޓ ެ
ށްެ
ރު ެމާނަކުރުމުގައި ެމދުވރިވފައިވާ ެކަމަ ެ
ނަ ެމާއްދާގ ެެ 2ވަނަ ެނަންބަ ެ
ުގ ެެ 15ވަ ެ
އގްރިމންޓ ެ
ށްެ
ލަބލި ެފަނޑިޔާރުންނަކަ ެ
ށް ެމި ެމައްސަ ެ
ޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީވިޔަސް ެހަމައއް ެއޮތްކަމަކަ ެ
ބލވންޖހޭފަދަ ެޝަރު ެ
ނުފނއވެ.އަދިެމިމައްސަލަބލިެފަނޑިޔާރުންގެނަޒަރުގައިެދެފަރާތްެދމދުެސޮއިކުރވިފައިވާެބުނވިދިޔަެ
ތާެ
އގްރިމންޓުގ ެެ 15ވަނަ ެމާއްދާގ ެެ 03ވަނަ ެނަންބަރުގައި ެސާފުބަހުން ެކަނޑައޅި ެބަޔާންވފައިވާ ެގޮ ެ
ނަެ
ާގ ެެ 1ވަ ެ
ނަ ެނަންބަރަށާއި ެެ 08ވަނަ ެމާއްދ ެ
ނަ ެމާއްދާގ ެެ 1ވަ ެ
ުގ ެެ 2ވަ ެ
ޚިލާފަށް ެއ ެއގްރިމންޓ ެ
ތި ެގނައިެ
ރާތުގ ެބަހއްނ ެ
އި ެއ ެފަ ެ
ސް ެޕްރައިވޓް ެލިމިޓޑްގ ެނުރުހުމުގަ ެ
ށް ެމރީޑިއަމް ެސަރވިސަ ެ
ނަންބަރަ ެ
ންެ
ވާ ެގޮތުގމަތި ެ
ކާ ެއއްގޮތް ެ
އ ެދ ެފަރާތް ެއއްބަސްވފައިވާ ެހަމަތަ ެ
އިޞްލާޙްއަކީ ެއ ެއގްރިމންޓުގައި ެ ެ
ދަެ
ގނސްފައިވާ ެއިޞްލާޙއްކަމަށާއި ެއގްރިމންޓުގ ެެ 15ވަނަ ެމާއްދާގ ެެ 2ވަނަ ެނަންބަރުގ ެދަށުން ެއފަ ެ
އިޞްލާޙއް ެގނައުމުގ ެއިޚްތިޔާރު ެސްޓޭޓް ެޓްރޭޑިންގ ެއޯގަނައިޒޭޝަނަށް ެލިބިދޭކަމަށް ެސްޓޭޓް ެޓްރޭޑިންގެ
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ސްެ
ާގ ެދަށުން ެމުދާ ެކްރޑިޓަށް ެނަގާ ެފަރާތަށް ެެ 1މަ ެ
އޯގަނައިޒޭޝަނުގ ެފަރާތުން ެބުނފައިވާއިރުެ ،އ ެމާއްދ ެ
ޓްެ
ުގ ެނޯޓިސްއއް ެދިނުމަށްފަހުެ ،އގްރިމންޓުގ ެމާއްދާއަކަށް ެއިޞްލާޙް ެގނައުމުގ ެއިޚްތިޔާރު ެސްޓޭ ެ
ދުވަހ ެ
ން ެސްޓޭޓް ެޓްރޭޑިންގެ
ށް ެލިބިދނީ ެއ ެމާއްދާގައި ެސާފުބަހުން ެބުނފައިވާ ެފަދައި ެ
ޓްރޭޑިންގ ެއޯގަނައިޒޭޝަނަ ެ
އެ
ން ެ ެ
ށް ެދާންޖހޭ ެޙާލަތުގައިކަ ެ
ށް ެއހން ެވިޔަފާރިއަކަ ެ
ރި ެބަދަލުކޮ ެ
ން ެއަންނަ ެވިޔަފާ ެ
އޯގަނައިޒޭޝަނުން ެކުރަމު ެ
ޓްެ
އް ެމދުވރިވެ ،ސްޓޭ ެ
މާއްދާގ ެޞަރީޙަ ެނައްޞުން ެސާފުކޮށް ެއނގން ެއޮންނައިރުެ ،އފަދަ ެޙާލަތ ެ
ދެ
ޓްރޭޑިންގ ެއޯގަނައިޒޭޝަނުގ ެވިޔަފާރި ެއއްކޮށް ެބަދަލުކުރަންޖހިފައިނުވާކަން ެއނގން ެއޮންނާތީއާއި ެ ެ
ށް ެގނައުމުގ ެޙައްޤުެ
ސް ެދިނުމަކާނުލައި ެނިމުމަކަ ެ
ފަރާތް ެދމދު ެސޮއިކުރވިފައިވާ ެއގްރިމންޓްެ ،ނޯޓި ެ
އިޒޭޝަނަށް ެލިބިދޭ ެއގްރިމންޓްގ ެެ 11ވަނަ ެމާއްދާ ެއާއި ެއަދި ެއގްރިމންޓްގެ
ސްޓޭޓް ެޓްރޭޑިންގ ެއޯގަނަ ެ
ނަ ެނަންބަރުގ ެދަށުން ެއގްރިމންޓަށް ެއިޞްލާޙް ެގނައުމަށް ެސްޓޭޓް ެޓްރޭޑިންގެ
ެ 15ވަނަ ެމާއްދާގ ެެ 2ވަ ެ
ނީެ
އޯގަނައިޒޭޝަނަށްެލިބިދޭެޙާލަތްެފިޔަވައިެއހންެޙާލަތއްގައިވސްެއެއގްރިމންޓަށްެޝަރުޢީެއަދިެޤާނޫ ެ
އިެ
ހަމަތަކުގ ެމަތިން ެއިޞްލާޙްއއް ެގނވޭނީ ެއގްރިމންޓުގ ެެ 15ވަނަ ެމާއްދާގ ެެ 3ވަނަ ެނަންބަރުގަ ެ
ތް ެއއްބަސްވާ ެގޮތއްގމަތިންކަމަށްވާތީެ ،މިެ
ދ ެފަރާ ެ
ުގ ެ ެ
ސާފުބަހުން ެބުނފައިވާ ެފަދައިން ެއގްރިމންޓ ެ
މައްސަލަ ެބލި ެފަނޑިޔާރުން ެދކނީ ެމި ެމައްސަލައިގައިެ ،ހައިކޯޓުގ ެނަންބަރު ެެ2011/HC-A/281
އިެ
ޤަޟިއްޔާގައިެރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާެގޮތްެޝަރުޢީެއަދިެޤާނޫނީެހަމަތަކާެއއްގޮތްނުވާކަމަށާއިެއެޤަޟިއްޔާގަ ެ
ކުރައްވާފައިވާެޙުކުމަށްެބަދަލުެގންނަންޖހޭނެކަމަށވެ .
މްެ :
ޙުކު ެ
އިސްވ ެބަޔާންވދިޔަ ެސަބަބުތައް ެއހންހުރިއިރުެ ،ސްޓޭޓް ެޓްރޭޑިންގ ެއޯގަނައިޒޭޝަނާއިެ
ޗްެ
ނަ ެއަހަރުގ ެމާރ ެ
ދީ ެސަނަތުންެ 2010ެ ،ވަ ެ
ދު ެމީލާ ެ
ސް ެޕްރައިވޓް ެލިމިޓޑާއި ެދމ ެ
މރީޑިއަމް ެސަރވިސަ ެ
ކާެ
މަހުގ ެެ 31ވަނަ ެދުވަހު ެސޮއިކޮށްފައިވާ ެއގްރިމންޓަކީެ ،ކަނޑައޅި ެބަޔާންވފައިވާ ެވަކި ެޝަރުޠުތަ ެ
ތްެ
ދެފަރާ ެ
ދާެދޫކުރުމާއިެބހޭެގޮތުންެއެ ެ
ވާެގޮތުގމަތިންެމރީޑިއަމްެސަރވިސަސްއަށްެކްރޑިޓަށްެމު ެ
އއްގޮތް ެ
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ްމެ
ދ ެފަރާތުންކުރ ެކޮނ ެ
ދމދު ެސޮއިކުރވިފައިވާ ެއގްރިމންޓަކަށްވފައިެ ،އ ެއގްރިމންޓަކީ ެއ ެ ެ
އިެ
ށް ެއަނއް ެފަރާތުގ ެޙައްޤުތަކަށް ެއިޙްތިރާމްކުރުމާ ެ
ފަރާތަކުންވސް ެއ ެފަރާތއްގ ެޙައްޤުތައް ެޙިމާޔަތްކޮ ެ
ބހޭގޮތުން ެއ ެދ ެފަރާތް ެއއްބަސްވ ެޝަރީޢަތާއި ެޤާނޫނުގ ެކުރިމަތީގައި ެއިޚްތިޔާރާއި ެރުހުމުގައި ެއ ެދެ
ދޭ ެމީޘާޤަކަށްވާއިރުެ ،އއް ެމަސް ެދުވަހުގެ
ފަރާތް ެޤާނޫނީ ެބަނދވުމަކުން ެބަނދވިފައިވާކަން ެކަށަވަރުކޮށް ެ
ތު ެސްޓޭޓް ެޓްރޭޑިންގެ
ނޯޓިސްއއް ެދިނުމަށްފަހުެ ،އގްރިމންޓަށް ެއިޞްލާޙް ެގނައުމުގ ެފުރުޞަ ެ
ާގ ެެ 02ވަނަ ެނަންބަރުގ ެދަށުން ެފަހިވފައިވާ ެޙާލަތްެ
ިމންޓުގ ެެ 15ވަނަ ެމާއްދ ެ
އޯގަނައިޒޭޝަނަށް ެއގްރ ެ
ުގެ
ހޭ ެއިޞްލާޙއް ެފިޔަވައިެ ،އ ެދ ެފަރާތް ެދމދު ެސޮއިކުރވިފައިވާ ެއގްރިމންޓ ެ
މދުވރިވގން ެގންނަންޖ ެ
އްެ
ނުވަތަ ެބަދަލ ެ
އއްވސް ެމާއްދާއަކަށް ެބަދަލއް ެނުވަތަ ެއިޞްލާޙއް ެގންނަންވއްޖނަމަެ ،އ ެއިޞްލާޙއް ެ ެ
ގނވޭނީެއގްރިމންޓުގެދެފަރާތްެއއްބަސްވާެގޮތއްގމަތިންކަމަށްެއގްރިމންޓުގެެ15ވަނަެމާއްދާގެެ03
ށް ެކަނޑައަޅައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާއިރުެ ،ސްޓޭޓް ެޓްރޭޑިންގެ
ވަނަ ެނަންބަރުގައި ެސާފުބަހުން ެޞަރީޙަކޮ ެ
ށްެ
ން ެއައި ެވިޔަފާރި ެނުވަތަ ެމރީޑިއަމް ެސަރވިސަސް ެޕްރައިވޓް ެލިމިޓޑަ ެ
އޯގަނައިޒޭޝަނުން ެކުރަމު ެ
ޓްެ
ންވިޔަސް ެސްޓޭ ެ
ކްރޑިޓަށް ެމުދާ ެދޫކުރުމާ ެބހޭގޮތުން ެދ ެފަރާތް ެއއްބަސްވފައިވާ ެމުދަލާއި ެގުޅިގ ެ
ޓްެޓްރޭޑިންގެ
ރިެބަދަލުކޮށްެއހންެވިޔަފާރިއަކަށްެސްޓޭ ެ
ޓްރޭޑިންގެއޯގަނައިޒޭޝަނުންެކުރަމުންެއައިެވިޔަފާ ެ
ދުެ
ތް ެދމ ެ
ށް ެމދުވރިވފަނުވާތީެ ،ދ ެފަރާ ެ
ދަ ެޙާލަތއް ެއަދި ެމިހާތަނަ ެ
ހޭ ެފަ ެ
އޯގަނައިޒޭޝަން ެދާންޖ ެ
ވާެ
ނަ ެނަންބަރުގައި ެކަނޑައޅި ެބަޔާންވފައި ެ
ސޮއިކުރވިފައިވާ ެއގްރިމންޓުގ ެެ 15ވަނަ ެމާއްދާގ ެެ 03ވަ ެ
ނަެ
ާގ ެެ 02ވަ ެ
ނަ ެމާއްދ ެ
ދު ެސޮއިކޮށްފައިވާ ެއގްރިމންޓުގ ެެ 01ވަ ެ
ތް ެދމ ެ
ގޮތާއި ެޚިލާފަށް ެދ ެފަރާ ެ
ޓްެ
ނަންބަރަށާއި ެއަދި ެެ 08ވަނަ ެމާއްދާގ ެެ 02ވަނަ ެނަންބަރަށް ެމރީޑިއަމް ެސަރވިސަސް ެޕްރައިވ ެ
ވާެ
އިެކަނޑައޅިެބަޔާންވފައި ެ
ލިމިޓޑާއިެމަޝްވަރާކުރުމއްނތިެ،އެފަރާތުގެނުރުހުމުގައިެއެއގްރިމންޓުގަ ެ
ކީެ
ންެެ 21އޮގަސްޓްެެ2010ގައިެގނސްފައިވާެބަދަލަ ެ
ށްެސްޓޭޓް ެޓްރޭޑިންގ ެއޯގަނައިޒޭޝަނު ެ
ގޮތާއިެޚިލާފަ ެ
ދުެ
ޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކާ ެއއްގޮތްވާ ެޞައްޙަ ެބަދަލއްނޫންކަމަށް ެކަނޑައަޅައިެ ،ދ ެފަރާތް ެދމ ެ
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ސޮއިކޮށްފައިވާ

ެއގްރިމންޓަށް

ެބަދަލުގނައި

ެތާރީޚާ

ެހަމައިން

ެއގްރިމންޓާ

ށްެ
ެއއްގޮތަ ެ

ޓްެ
ވިފައިނުވާތީެ ،ކުރިއކޭ ެއއްފަދައަކުން ެދފަރާތް ެއިސްވ ެއއްބަސްވފައިވާ ެގޮތަށް ެއގްރިމން ެ
ޢަމަލުކުރ ެ
ދމހއްޓުމަށް ެސްޓޭޓް ެޓްރޭޑިންގް ެއޯގަނައިޒޭޝަނަށް ެއަންގާ ެޙުކުމްކުރުމާއކުެ ،މަދަނީ ެކޯޓުގ ެނަންބަރުެ
ުގެ
ެ 1441/Cv-C/2010ޤަޟިއްޔާގ ެޙުކުމާއި ެއަދި ެއ ެޤަޟިއްޔާގ ެޙުކުމަށް ެތާއީދުކޮށްފައިވާ ެހައިކޯޓ ެ
ކާެ
ނަންބަރު ެެ 2011/HC-A/281ޤަޟިއްޔާގ ެޙުކުމާއި ެމި ެދ ެޙުކުމް ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަ ެ
ންެ
ށް ެމި ެމައްސަލަ ެބލި ެފަނޑިޔާރުންގ ެއިއްތިފާޤު ެ
އއްގޮތްނުވާތީެ ،އ ެދ ެޙުކުމަކީ ެބާޠިލް ެދ ެޙުކުމްކަމަ ެ
ވެ .
ކަނޑައަޅައިފީމ ެ
ެ
ެ
ެ
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