ނަންބަރު2015/SC-SJ/06 :

ރިޓް އޮފް ޕްރޮހިބިޝަން
ހއ .އިހަވަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  22/A7C/2015ޤަޟިއްޔާއިން
ހއ.

އިހަވަންދޫ އަންބަރީގެ ،މުޙައްމަދު ޙުސައިން ،ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް  /ހއ .އިހަވަންދޫ

ބްރާންޗްގެ މައްޗަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ވަކި ގޮތަކަށް ނިމެންދެން ނުވަތަ ޝަރީޢަތުގެ ފަރާތުން ވަކި
އެއްޗެއް އަންގަންދެން ،ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް  /ހއ .އިހަވަންދޫ ބްރާންޗުން ހއ .އިހަވަންދޫ
އަންބަރީގެއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ކަރަންޓު ކަނޑަލާފައިވާނަމަ ،ހއ .އިހަވަންދޫ އަންބަރީގެ (މީޓަރ ނަންބަރު
)9496029

އަށް

ކަރަންޓް

ދޫކުރުމަށް

ހއ.

އިހަވަންދޫ

މެޖިސްޓްރޭޓް

ކޯޓުގެ

ނަންބަރު

 A7C/2015/26ވަގުތީ އަމުރުން އަންގައި އަމުރުކުރުމާ ގުޅިގެން ،ބެލެނިވެރިކަމުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ
ދަށުން ޝަކުވާ ބަލައިދިނުމަށް އެދި ބަންޑާރަނައިބުގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި
މައްސަލައިގެ މައްޗަށް ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ނަޒަރަކުން ވިސްނާ ބެލިއިރު ،ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ
ޔއިން ބައްލަވާފައިވާ މައްސަލައަކީ ކަރަންޓު ބިލަށް
އިހަވަންދޫ ކޯޓުގެ ނަންބަރު  22/A7C/2015ޤަޟިއް ާ
ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުން އެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން އެ ޚިދުމަތް ނުދިނުމަށް ނިންމި ނިންމުމާ ގުޅިގެން
އުފެދިފައިވާ ދެބަސްވުމުގެ މައްސަލައަކަށްވާއިރު ،ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތަކީ އަސާސީ ޚިދުމަތަކަށްވުމާއެކު،
ދައުލަތުގެ ޒިންމާއަކީ އެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން ކަމަށްވެފައި ،އެ ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރާ ކުރުމަށް އަގެއް
ކަނޑައެޅިފައި އޮންނައޮތުމަކީ އެ ޚިދުމަތް އަސާސީ ޚިދުމަތެއްކަމަށް ކަނޑައެޅިފައި އޮންނައޮތުމަށް
ހުރަސްއަޅާ ކަމަކަށްނުވާތީ އާއި ،ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ
އިސްތިސްނާއެއްނެތި އެ ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން އެ ޚިދުމަތުގެ އަގު އަދާކުރުމުގެ
ޝަރުޠުގެމަތިން ކަމަށްވާތީ ،ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރާ ފަރާތުން އެ ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރަންވާނީ އެ
ޚިދުމަތަށްއެދި ހުށަހަޅާއިރު ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތާއި ދެމެދު ކުރެވޭ ކޮންޓްރެކްޓާ
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އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރަން އެ ދެ ފަރާތަށްމެ ޤާނޫނީ ގޮތުންމެ ލާޒިމްވާނެތީ އާއި އެ ޚިދުމަތަކީ
އެ ޚިދުމަތުގެ އަގު އަދާކުރަމުންދާ އެހެނިހެން ރައްޔިތުންނާ ދެމެދު އެ ޚިދުމަތަށް ކަނޑައެޅޭ އަގު
ދެއްކުމުގައި އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއްނެތި އެއް ހަމަޔަކުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތަކަށްވެފައި ،ޔުޓިލިޓީ
ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ނިޒާމާއި ޕަބްލިކް ލޯ ގެ އުޞޫލުތަކާ ފުށުއަރާގޮތަށް އަދި ޢަދުލު އިންޞާފުގެ ބޭނުން
ނަހަމަގޮތުގައި ހިފުމަށް މަގުފަހިވެދާ ގޮތަކަށް މައުޟޫޢީ ގޮތުން ދުސްތޫރީ އަޞްލީ އިޙްތިޞާޞުގެ
މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި މި މައްސަލަ ހިންގުމަކީ ،މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ އިޙްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި
ހިމެނޭ

ކަމަކަށްނުވާތީ،

ތިލަދުންމަތީ

އުތުރުބުރީ

އިހަވަންދޫ

މެޖިސްޓްރޭޓް

ކޯޓުގެ

ނަންބަރު

 22/A7C/2015ޤަޟިއްޔާ އާއި އެ ޤަޟިއްޔާގެ ދަޢުވާ ފޯމަކީ ބާޠިލު ފޯމެއްކަމުގައި އެންގީމެވެ.
 00ރަމަޟާން 1436
 25ޖޫން
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