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ެ
ޞާ ެ
ޝަރީޢަތްެނިމުނުގޮތުގެެޚުލާ ެ
 ޤަޟިއްޔާެނަންބަރު2013/SC-A/23ެ:
ޑް
 ދަޢުވާކުރާެފަރާތްެ:މައިކޮމްޕެނީެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެ ެ
 ދަޢުވާެލިބޭެފަރާތްެ:ރީތިރަށްެރިސޯޓްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑް
 މައްސަލައިގެެބާވަތްެ:ފައިސާެހޯދުންެެެެ
ން
 މައްސަލަެއައިގޮތްެ:އިސްތިއުނާފުެކުރުމުގެެހުއްދައަށްެއެދިެހުށަހަޅާެފޯމު ެ
 ހުށަހެޅުނުެތާރީޚްެ03ެ:އެޕްރީލްެ2013
 ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނުެތާރީޚްެ21ެ:އެޕްރީލްެ2013
 ނިމުނުެތާރީޚްެ02ެ:އޮކްޓޫބަރުެެ 2014
 މައްސަލަެނިންމިެގަޑި11:10ެ:
 މައްސަލަެބެލިެފަނޑިޔާރުންގެެމަޖިލިސްެ:
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ޢަބްދުﷲ ެ
ެ

ޔާ ެ
އިސްތިއުނާފްެކުރެވުނުެޤަޟިއް ެ
 ނަންބަރުެ 2008/HC-A/69ެ:
 ނިންމެވިެކޯޓުެ:ދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓު ެ
 ހުށަހެޅުނުެތާރީޚްެ27ެ:ފެބްރުވަރީެެ 2008
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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: :ފޯދް+ 960 3009990 Tel::

ސަފްޙާ14ގެެ2

ޞާ
ގެެޚުލާ ެ
މައްސަލައި ެ
މިއީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2008/HC-A/69ޤަޟިއްޔާގެ ެޙުކުމްެ
ބިނާވެފައިވަނީ ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކާއި ެޚިލާފަށްކަމަށް ެބުނެެ ،މައިކޮމްޕެނީ ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްެ
ލެ) ެގެ ެފަރާތުންެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގައި ެއިލްތިމާސް ެކުރުމުންެ
(މއެ .ބެރިއަންފަރުެ ،މާ ެ
ބެލިފައިވާ ެޤަޟިއްޔާއެކެވެެ .މި ެޤަޟިއްޔާގައި ެދަޢުވާލިބޭ ެފަރާތަކީ ެރީތިރަށް ެރިސޯޓް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްެ
(މއެ.ސީރާޒީގެެ،މާލެ)ެއެވެެ.
އަދި ެބުނެވިދިޔަ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2008/HC-A/69ޤަޟިއްޔާއަކީ ،މަދަނީ ެކޯޓުގެެ
ނަންބަރު ެ 816/MC/2006ޤަޟިއްޔާ ެއެ ެކޯޓުން ބަލައި ެނިންމާފައިވަނީ ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީެ
އުޞޫލުތަކާ ެޚިލާފަށްކަމަށް ެބުނެ ،އެ ެޤަޟިއްޔާ ެއިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ެއެދިެ ،ރީތިރަށް ެރިސޯޓް ެޕްރައިވެޓްެ
ޑުގެެފަރާތުންެދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓަށްެހުށަހެޅުމުންެެބަލައިެނިންމާފައިވާެޤަޟިއްޔާއެކެވެެ ެެ.
ލިމިޓެ ެ
ެ
އް
 ފާހަގަެކުރެވުނުެނުކުތާތަ ެ
މި ެމައްސަލާގައިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީއަށާއިެ ،ޤާނޫނުތަކަށާއިެ،
ޅިެ
ގެ ެމަޖިލީހަށް ެހުށަހެ ެ
ގެ ެޝަރީޢަތު ެ
ދަޢުވާކުރާ ެފަރާތުންނާއި ެދަޢުވާލިބޭ ެފަރާތުން ެސުޕްރީމް ެކޯޓު ެ
ގެ ެމަޖިލީހުގައި ެދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތަކަށާއިެ ،މަދަނީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރުެ
ލިޔުންތަކަށާއި،ޝަރީޢަތު ެ
ރުެ
ެ 816/MC/2006ޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތް ެނިމުނުގޮތުގެ ެރިޕޯޓުގެ ެމައްޗަށާއިެ ،އަދި ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަ ެ
ެ2008/HC-A/69ޤަޟިއްޔާގެެޤަޟިއްޔާެނިމުނުގޮތުގެެރިޕޯޓުގެެމައްޗަށާއިެ،މިބާވަތުގެެމައްސަލަތަކުގައިެ
އިެ
ތަޠްބީޤުކުރެވޭ ެ ެޢާންމު ެޤާނޫނީ ެމަބްދައުތަކުގެ ެމައްޗަށް ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެނަޒަރަކުން ެބަލަ ެ
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އްެ
ވިސްނިއިރުެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގައިެމިެމައްސަލަބެލިެފަނޑިޔާރުންނަށްެއަންނަނިވިެކަންތައްތަ ެ
ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
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ޔއަކީެ ،ރީތިރަށް ެރިސޯޓްެ
މަދަނީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 816/MC/2006ޤަޟިއް ާ

އިވާެ
ބިނާކުރުމަށް ެކުރި ެމަސައްކަތްތަކުގެ ެތެރެއިން ެމައިކޮމްޕެނީ ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑުން ެކޮށްނިންމާފަ ެ
އްެ
ނުވަހާސްެހަތްސަތޭކަެހަތްދިހަދޭ ެ
މަސައްކަތްތަކަށްެލިބެންޖެހިެނުލިބިވާެ(ެUS$69,772.00ފަސްދޮޅަސްެ ެ
ގުތުންެލިބިދިނުމަށްެއެދިެރީތިރަށްެރިސޯޓް ެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑްގެެމައްޗަށްެ
ޔޫ.އެސްެޑޮލަރ)ެއެއްފަހަރާެވަ ެ
މައިކޮމްޕެނީ ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑުން ެދަޢުވާކުރުމުން ެބެލެވުނު ެޤަޟިއްޔާއެއްކަން ެއެނގެން ެއޮންނައިރުެ ،އެެ
ޤަޟިއްޔާގެެޙުކުމުގައިެ"...ރީތިރަށްެރިޒޯޓްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑާއިެމައިކޮމްޕެނީެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑާއިެދެމެދުެ
ވުމުގެ ެދަށުން ެރީތިރަށް ެރިޒޯޓުގައި ެމައިކޮމްޕެނީ ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްގެ ެފަރާތުންކުޅަެ،
ވެވުނު ެއެއްބަސް ެ
ވާ (ެUS$190,111.00އެއްލައްކަެނުވަދިހަހާސްެއެއްސަތޭކަެއެގާރަެޔޫ.އެސްެ
މަސައްކަތަށްެކަނޑައެޅިފައި ެ
ނުވަހާސް ެހަތްސަތޭކަ ެހަތްދިހަދޭއް ެޔޫ.އެސްެ
ޑޮލަރ) ެގެ ެތެރެއިން ެ(ެ US$69,772.00ފަސްދޮޅަސް ެ ެ
ޑޮލަރ) ެމައިކޮމްޕެނީ ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑަށް ެރީތިރަށް ެރިސޯޓް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑުން ެދައްކަންޖެހިެ
ނުދައްކައިވާކަން ެޝަރީޢަތަށް ެޘާބިތުވެއްޖެކަމަށް ެކަނޑައަޅައިެ ،މި ެފައިސާ ެމިއަދު ެެ 30-12-2007އިންެ
ފެށިގެން ެ(ެ 01އެކެއް) ެމަސްދުވަހުގެ ެމުއްދަތުގައި ެދައްކައި ެޚަލާސްކުރުމަށް ެޙުކުމްކޮށްފީމެވެެ ".މިފަދައިންެ
ކަނޑައަޅާފައިވާކަންެ،އެެޤަޟިއްޔާގެެޝަރީޢަތްެނިމުނުގޮތުގެެރިޕޯޓަށްެބެލުމުންެއެނގެންެއޮވެއެވެ.
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ގެ ެނަންބަރު ެެ 816/MC/2006ޤަޟިއްޔާ އެ ެކޯޓުންެ
ބަޔާންވެދިޔަެ ،މަދަނީ ެކޯޓު ެ

ބަލައި ެނިންމާފައިވަނީ ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެއުޞޫލުތަކާ ެޚިލާފަށްކަމަށް ެބުނެެ ،އެ ެޤަޟިއްޔާެ
ޑުގެ ެފަރާތުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓަށްެ
ތިރަށް ެރިސޯޓް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެ ެ
އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ެރީ ެ
ހުށަހެޅުމުން ެބެލިފައިވާ ެއެ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2008/HC-A/69ޤަޟިއްޔާގެ ެޙުކުމުގައި ެމަދަނީ ެކޯޓުގެެ
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ކާެ
ނަންބަރު ެެ 816/MC/2006ޤަޟިއްޔާގައި ެޙުކުމްކޮށްފައިވަނީ ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެއުޞޫލުތަ ެ
ޚިލާފަށްކަމަށާެ،އަދިެއެެޙުކުމަކީެބާޠިލްެޙުކުމެއްކަމަށްެކަނޑައަޅައިފައިވެއެވެ.
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މަދަނީެއިލްތިޒާމްތަކުގެެއެންމެެމުހިއްމުެއެއްެމަޞްދަރަކީެ'ޢަޤްދު'ެ(عقد)ެނުވަތަެ

ން ެއެކުލަވާލެވޭ ެޞައްޙަ ެކޮންޓްރެކްޓެއްގެެ
އް ެފުރިހަމަވެގެ ެ
ޓް ކަމާއި ،ކޮންޓްރެކްޓްގެ ެރުކުންތަ ެ
ކޮންޓްރެކް ެ
ކީެ،
ދަށުން ެއަދާކުރަންޖެހޭ ެއިލްތިޒާމްތައް ެރަނގަޅު ެނިޔަތުގައި ެ(ެ )good faith/bona fideއަދާކުރުމަ ެ
އިސްލާމީ ެޝަރީޢަތުގެ ެއަސާސީ ެޤާޢިދާއެއްކަމަށްވާ ެ"ޢަހުދަށް ެވަފާތެރިވުމުގެ ެޤާޢިދާ"ެ(قاعدة الوفاء بالعهد)
އާއި،

ޑާ"ެެެެެެެެ
ޓް ެސަރވެން ެ
ޓާ ެސަން ެ
ތަފާތު ެޤާނޫނީ ެނިޒާމްތަކުގައި ެއިސްތިޤްރާރުވެފައިވާ ެ"ޕެކް ެ

ގެެ
(ެ)Pacta sunt servandaނުވަތަެ'އަލްެޢަޤްދުެޝަރީޢަތުލްެމުތަޢާޤިދައިނި'ެ(العقد شريعة المتعاقدين) ެ ެ
ންެ
ތުން ެލާޒިމުވެގެންވާެކަމެއްކަން ެއެނގެ ެ
ބްދައުގެެދަށުން ،ކޮންޓްރެކްޓުގެ ެބައިވެރިންގެެމައްޗަށްެޤާނޫނީގޮ ެ
މަ ެ
އޮންނައިރުެ ،މި ެމައްސަލާގައި ެދަޢުވާކުރާ ެމައިކޮމްޕެނީ ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑާއި ެދަޢުވާލިބޭ ެރީތިރަށް ެރިސޯޓްެ
ޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑުގެެދެމެދުގައިެރީތިރަށްެރިސޯޓް ެޕްރޮޖެކްޓްެެ 2004ގެެމަސައްކަތްތަކެއް ެކުރުމަށްޓަކައިެ
ން ެއިލްތިޒާމްތަކެއް ެއުފެދިފައިވާކަން ެމިމައްސަލައާއިެ
ކޮންޓްރެކްޓް ެކުރެވިެ ،ދެފަރާތުގެ ެދެމެދުގައި ެއޭގެދަށު ެ
ގުޅިގެންެޝަރީޢަތަށްެހުށަހެޅިފައިވާެލިޔެކިޔުންތަކުންެއެނގެންެއޮވެއެވެ.
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ލިމިޓެޑާއިެ
މި ެމައްސަލާގެ ެދަޢުވާގެ ެމައުޟޫޢަކީ ެރީތިރަށް ެރިސޯރޓް ެޕްރައިވެޓް ެ ެ

ނު ެއިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެކޮންޓްރެކްޓްގެ ެދަށުންެ
މައިކޮމްޕެނީ ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑާއި ެދެމެދު ެކުރެވު ެ
ށްެރީތިރަށްެ
ވާެމަސައްކަތަ ެ
ޑުގެެފަރާތުންެފުރިހަމަކޮށްފައި ެ
ރީތިރަށްެރިސޯޓުގައިެމައިކޮމްޕެނީެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެ ެ
ރިސޯރޓް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑުގެ ެފަރާތުން ެމައިކޮމްޕެނީ ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑަށް ެދައްކަންޖެހޭެެ
(ެ US$190,111.00އެއްލައްކަ ެނުވަދިހަހާސް ެއެއްސަތޭކަ ެއެގާރަ ެޔޫ.އެސް ެޑޮލަރ) ެގެ ެތެރެއިންެ،
އެެ
ނުވަހާސްެހަތްސަތޭކަެހަތްދިހަދޭއްެޔޫ.އެސްެޑޮލަރ) ެނުދައްކައިވާތީެ ެ
(ެ US$69,772.00ފަސްދޮޅަސްެ ެ
ފައިސާެހޯދުންކަމާއިެ،މިެދަޢުވާެސާބިތުކޮށްދިނުމަށްެދަޢުވާކުރާެމައިކޮމްޕެނީެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑުގެެފަރާތުންެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު |ތީމުގެ |އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives|Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
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ހުށަހަޅާފައިވާެމުސްތަނަދު ެ( )documentތަކުގެެތެރޭގައި ެޝާމިލުވެގެންވަނީ ެެ 23އޯގަސްޓްެެ 2004ގައިެ
އެެކުންފުނިންެރީތިރަށްެރިސޯޓަށްެފޮނުވާފައިވާެނަންބަރުެެINV/24/2004/MC/RRRއިންވޮއިސްއާއިެ،
ރީތިރަށްެރިސޯޓުންެމައިކޮމްފެނީއަށްެ،އެ ެކުންފުންޏާއިެޙަވާލުކުރެވުނުެމަސައްކަތްެފުރިހަމަވެފައިެވުމާއެކުެ،
އެ ެކުންފުނީގެެއެންމެހައިެމުވައްޒަފުންެރީތިރަށްެރިސޯޓުންެގެންދިއުމަށްެއަންގާެެ 30ޖުލައިެެ 2004ގައިެ
ސާެ
ފޮނުވާފައިވާ ެފެކްސް ެމެސެޖާެ ،އަދި ެރީތިރަށް ެރިސޯޓުގެ ެފަރާތުން ެމައިކޮމްޕެނީގެ ެމަސައްކަތަށް ެފައި ެ
ންތަކުންެ
ދެމުންދިޔަގޮތްެބަޔާންކޮށްދޭެސްޓޭޓްމަންޓްކަންެމިެމައްސައާގުޅިގެންެޝަރީޢަތަށްެހުށަހެޅިފައިވާެލިއު ެ
އެނގެންެއޮވެއެވެެ.
-5

އިެ
ޘާބިތުކުރުމަށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޤާނޫނުތަކާއި ެޤަވާޢިދުތަކުގަ ެ
މަދަނީ ެދަޢުވާ ެ ެ

އިެ
ބަޔާންވެގެންވާ ެވަސީލަތްތަކުގެ ެއިތުރުންެ ،އިސްލާމީ ެޝަރީޢަތުން ެހުއްދަކުރާ ެޘާބިތުކުރުމުގެ ެއެންމެހަ ެ
ންެ
ކީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުންނާއި ެޓްރައިބިއުނަލްތަކުން ެރިޢާޔަތްކުރަންވާނެ ެވަސީލަތްތައްކަ ެ
ވަސީލަތްތަކަ ެ
ގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 142ވަނަ ެމާއްދާގެ ެމަފްހޫމުން ެއެނގެން ެއޮންނައިރުެ،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާ ެ
ޖްތަމަޢުތަކުގެ ެޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުން ެޤަބޫލުކުރާެ ،އިސްލާމީ ެޝަރީޢަތުގެ ެއަޞްލަކާެ
ތަފާތު ެދީމިޤްރާޠީ ެމު ެ
އިެ
ނީ ެޢާންމު ެމަބްދައުތަކަށްވެސް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުންނާ ެ
ތަޢާރުޟުނުވާ ެޘާބިތުކުރުމުގެ ެޤާނޫ ެ
ނަެ
ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން ެރިޢާޔަތްކުރަންވާނެކަން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 10ވަ ެ
ށްެ
ށް ެޖުމްލަކޮ ެ
ގެ ެމަފްހޫމަ ެ
ނަ ެމާއްދާ ެ
ނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ)ެއާއިެ ،އަދި ެެ 68ވަ ެ
ގެ ެ(ހ)(ެ ،ށ)ެއާއިެ 42ެ ،ވަ ެ
މާއްދާ ެ
ބެލުމުންެއެނގެންެއޮވެއެވެ.
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ތަފާތު

ެޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުގައި

ެއިސްތިޤްރާރުވެފައިވާ

ެމަދަނީ

ކީ ެކިތާބީ
މެ ެހަރުދަނާ ެއެއް ެވަސީލަތަ ެ
ޘާބިތުކުރުމުގެ ެވަސީލަތްތަކުގެ ެތެރެއިން ެއެން ެ

ވާެ
ެދަޢު ެ
ހެކި

ދުެ
އިގަނޑު ެދެ ެބާވަތެއްގެ ެމުސްތަނަ ެ
( )evidenceެ documentaryކަމާއި؛ ެކިތާބީ ެހެކީގެ ެތެރޭގައި ެމަ ެ
ދުެެެެެެެެެެ
ހިމެނޭކަމާއިެ،އެއީެރަސްމީެ ެމުސްތަނަދާއި ެ(' ،ެ )acte authentiquesޢުރުފީ'ެނުވަތަެއާދައިގެެމުސްތަނަ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު |ތީމުގެ |އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives|Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
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ހޭެ
ކީ މުޢާމަލާތްތައް ެޘާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ެކަމާބެ ެ
(’ެ )acte sousެ seingެ priveކަމާއިެ ،ރަސްމީ ެމުސްތަނަދަ ެ
އި ެޤާނޫނާއިެޤަވާޢިދުގައި ެކަނޑައެޅިގެންވާ ެއުޞޫލުގެެ
ރަސްމީ ެއިދާރާއެއްގެެނުވަތަެމުވައްޒަފެއްގެެކުރިމަތީގަ ެ
ޤު
މަތިން ެތައުޘީ ެ

(ެ )notarize / authenticateކުރެވޭ ެމުސްތަނަދުކަމުގައި ެވާއިރު'ެ ،ޢުރުފީ' ެނުވަތަެ

އާދައިގެ ެމުސްތަނަދުގެ ެތެރޭގައިވެސް ެދެ ެވައްތަރެއްގެ ެމުސްތަނަދު ެހިމެނޭކަމާއިެ ،އެއީ ެޘާބިތުކުރުމަށްެ
ށްެތައްޔާރުކުރެވޭެޚާއްޞަެމުސްތަނަދަކަށްެނުވިޔަސްެ
ތައްޔާރުކުރެވޭެމުސްތަނަދާއިެ،އޭގެޒާތުގައިެޘާބިތުކުރުމަ ެ
ކީެ
މުޢާމަލާތްތަކާ ެގުޅިގެން ެތައްޔާރުކުރެވޭ ެމުސްތަނަދު ެކަމާއިެ ،ޘާބިތުކުރުމަށް ެތައްޔާރުކުރެވޭ ެމުސްތަނަދަ ެ
މުޢާމަލާތެއްގެެބައިވެރިންގެެމެދުގައިެއެެމުޢާމަލާތެއްެޘާބިތުކުރުމަށްޓަކައިެތައްޔާރުކުރެވޭެކޮންޓްރެކްޓްެފަދަެ،
ޚާއްޞަ ެމުސްތަނަދުކަމާއިެ ،އޭގެޒާތުގައި ެޘާބިތުކުރުމަށް ެތައްޔާރުކުރެވޭ ެޚާއްޞަ ެމުސްތަނަދަކަށް ެނުވިޔަސްެ
މުޢާމަލާތްތަކާ ެގުޅިގެން ެތައްޔާރުކުރެވޭ ެމުސްތަނަދަކީ ެމުޢާމަލާތެއްގެ ެބައިވެރިން ެނުވަތަ ެބައިވެރިޔަކު ެއެެ
މުޢާމަލާތަކާއި ެގުޅިގެން ެއެކުލަވާލާ ެނުވަތަ ެތައްޔާރުކުރާ ެސިޓީތަކާއިެ ،މެސެޖްތަކާއިެ ،އިންވޮއިސްތަކާއިެ،
ވާެ
ކަމާއިެ ،މަދަނީ ެދަޢު ެ
އެކައުންޓް ެފޮތްތަކާއިެ ،އެކައުންޓް ެސްޓޭޓްމަންޓްތައް ެފަދަެ ،މުސްތަނަދު ެ ެ
ރަސްމީެމުސްތަނަދުންެޤާއިމުވާެޙުއްޖަތަކީެއެެމުސްތަނަދުގައިވާެސޮޔާއިެ،އޭގައިެ
ޘާބިތުކުރުމުގައި ބުނެވިދިޔަެ ެ
ވާރިދުވެގެންވާ ެބަޔާންތަކާއި ެވަޤާއިޢުތައް ެ(ެ )Factsފޯޖް ެ(ެ )Forgeކޮށްފައިވާކަމަށް ެޠަޢުނު ެނުކުރެވޭހައިެ
ހިނދަކުެއެެމުސްތަނަދާއިެއޭގައިވާެބަޔާންތަކާއިެވަޤާއިޢުތައްެޞައްޙަކަމުގައިެޤާއިމުވާ ެޙުއްޖަތްކަމާެ،އަދިެ
ންެ
ވޭ ެޙުއްޖަތަކީ ެމުސްތަނަދުގައި ެސޮއިކުރި ެފަރާތު ެ
ދުން ެޤާއިމުކުރެ ެ
'ޢުރުފީ' ެނުވަތަ ެއާދައިގެ ެމުސްތަނަ ެ
ވާެ
ކު ެއެ ެމުސްތަނަދަކީ ެއޭގައި ެސޮއިކޮށްފައިވާ ެފަރާތުން ެތައްޔާރުކޮށްފައި ެ
އިންކާރު ެނުކުރާހާހިނދަ ެ
ވާ ެބަޔާންތަކާއި ެވަޤާއިޢުެ
މުސްތަނަދެއްކަމުގައި ެޤާއިމުވާ ެޙުއްޖަތާެ ،އަދި ެއެ ެމުސްތަނަދުގައި ެވާރިދުވެފައި ެ
ވާެ
އި ެވަޤާއިޢުތައް ެކަމުގައި ެޤާއިމު ެ
ކު ެޞައްޙަ ެބަޔާންތަކާ ެ
ތު ެނުކޮށްދެވޭހާހިނދަ ެ
ޘާބި ެ
ޅު ެ ެ
ތަކަކީ ެއޭގެ ެއިދިކޮ ެ
ޙުއްޖަތްކަން ެމަދަނީ ެދަޢުވާ ެޘާބިތުކުރުމުގައި ެތަފާތު ެޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުން ެބަލައިގަންނަ ެކިތާބީ ެހެކީގެެ
ޔަ ެފަދަ ެކިތާބީ ެހެއްކަކީެ
ން ެއޮންނައިރުެ ،ބަޔާންވެދި ެ
ބާވަތްތަކަށާއިެ ،އޭގެ ެއަޙްކާމްތަކަށް ެބެލުމުން ެއެނގެ ެ
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ޘާބިތުކުރުމުގައި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގައި ެރިޢާޔަތްކުރެވޭނެ ެޘާބިތުކުރުމުގެ ެވަސީލަތެއްކަންެ
މައްސަލަތައް ެ ެ
ޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ24/76ހެއްކާބެހޭެޤާނޫނު)ެގެެެ2ވަނަެމާއްދާއަށްެބެލުމުންެއެނގެންެއޮވެއެވެެެ.
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ކީެ
މަދަނީ ެޚުޞޫމަތްތަކުގައި ެޘާބިތުކުރުމުގެ ެބުރަ ެ(ެ )onus probandiއުފުލުމަ ެ

ވާެ
އިވިއަސްެ ،ދަޢުވާ ެރައްދު ެ
ޢާންމު ެއުޞޫލެއްގެ ެގޮތުގައި ެދަޢުވާކުރާ ެފަރާތުގެ ެމަސްއޫލިއްޔަތެއް ެކަމުގަ ެ
ގެ ެމަސްއޫލިއްޔަތެއް ެކަމާެ،
ޘާބިތު ެކުރުމަކީ ެއެފަރާތު ެ
ފަރާތުން ެދަޢުވާގެ ެދިފާޢުގައި ެކުރާ ެދިފާޢީ ެދަޢުވާ ެ ެ
ގެެ
ޢު" ެ(ެ )pleaޘާބިތުކުރުމު ެ
އެހެންކަމުން ެދަޢުވާއެއްގައި ެއެއް ެޚަޞްމު ެއަނެއް ެޚަޞްމާ ެކުރިމަތިކުރާ ެ"ދަފް ެ
ހޭ ެފަރާތަކީ ެއެ ެ'ދަފްޢެއް' ެކުރާ ެފަރާތްކަން ެމަދަނީ ެދަޢުވާ ެޘާބިތުކުރުމުގައިެ
މަސްއޫލިއްޔަތު ެއުފުލަންޖެ ެ
އިސްތިޤްރާރުވެފައިވާެއުޞޫލުތަކަށްެބެލުމުންެއެނގެންެއޮވެއެވެ.

އެފަރާތުގެ
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މި ެމައްސަލާގައި ެދަޢުވާކުރާ ެމައިކޮމްޕެނީ ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑުގެ ެފަރާތުންެ

ެދަޢުވާ

ެނަންބަރުެ

ެޘާބިތުކޮށްދިނުމަށް

ެހުށަހެޅި،

ެއިސްވެ

ެއިޝާރާތްކުރެވުނު

ެ INV/24/2004/MC/RRRއިންވޮއިސްއަށްެބަލާއިރުެ،އެެއިންވޮއިސްއަކީެެ 23އޯގަސްޓްެެ2004ގައިެ
މައިކޮމްޕެނީެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑުގެެފަރާތުންެމިެމައްސަލާގައިެދަޢުވާެރައްދުވާ ެރީތިރަށްެރިސޯޓްެޕްރައިވެޓްެ
ށް ެފޮނުވާފައިވާ ެއިންވޮއިސް ެއެއްކަމާއިެ ،އެ ެއިންވޮއިސްގެ ެތަފްޞީލުގައި ެމައިކޮމްޕެނީގެ ެފަރާތުންެ
ލިމިޓެޑަ ެ
ރީތިރަށް ެރިސޯޓުގައި ެމަސައްކަތްކުރި ެޕްރޮޖެކްޓްގެ ެޖުމްލަ ެއަގަށްވާ ެެެެެެެUS$176,731.00
(އެއްލައްކަ ެހަތްދިހަ ެހަހާސް ެހަތްސަތޭކަ ެއެއްތިރީސް ެޔޫ.އެސް ެޑޮލަރ) ެއާއިެ ،އިތުރުމަސައްކަތަށް ެޖެހުނުެ
(ެ US$6,180.00ހަހާސް ެއެއްސަތޭކަ ެއަށްޑިހަ ެޔޫ.އެސް ެޑޮލަރ) ެއާއިެ ،ދެފަރާތުގެ ެދެމެދުގައިެ
ޤުވާ ެ(ެ US$7,200ހަތްހާސް ެދުއިސައްތަެ
ކުރެވިފައިވާ ެކޮންޓްރެކްޓްގެ ެެ 10.03ނަންބަރުގެ ެދަށުން ެޙައް ެ
ރަެ
ޔޫ.އެސް ެޑޮލަރ) ެއާއިެ ،އެކު ެޖުމްލަ ެ(ެ US$190,111.00އެއްލައްކަ ެނުވަދިހަހާސް ެއެއްސަތޭކަ ެއެގާ ެ
ޔޫ.އެސް ެޑޮލަރ) ެގެ ެތެރެއިންެ ،ރީތިރަށް ެރިސޯޓުގެ ެފަރާތުން ެމައިކޮމްޕެނީއަށް ެދައްކާފައިވާެ
ލަރ) ެއުނިކުރުމުންެބާކީވާެ
(ެ US$120,339.00އެއްލައްކަ ެވިހިހާސްެތިންސަތޭކަެނަވަތިރީސް ެޔޫ.އެސްެޑޮ ެ
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އާެ
(ެ US$69,772ފަސްދޮޅަސް ެނުވަހާސް ެހަތްސަތޭކަ ެހަތްދިހަ ެދޭއް ެޔޫ.އެސް ެޑޮލަރ( ެއިންވޮއިސް ެ
ރީތިރަށް ެރިސޯޓުން ެޙަވާލުވާތާ ެ(ެ 3ތިނެއް) ެދުވަސް ެތެރޭގައި ެދައްކަންވާނެކަމަށް ެބަޔާންކޮށްފައިވުމުގެެ
އިތުރުންެ ،އެެއިންވޮއިސްގައިެއެއްވެސްެތަޢާރުޟެއް ެނުވަތަެފުށޫއެރުމެއް ެވާނަމަެއިންވޮއިސްއާެޙަވާލުވާތާެ
ދެ ެ(ެ 2ދޭއް) ެދުވަސްތެރޭގައި ެމައިކޮމްޕެނީއަށް ެއަންގަންވާނެކަމަށް ެބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސްެ ،ރީތިރަށްެ
އިވާ ެއެއްވެސްެ
ރިސޯޓުގެ ެފަރާތުން ެޙަވާލާދެވުނު ެއިންވޮއިސްއާ ެޙަވާލުވުމަށްފަހު ެއެ ެއިންވޮއިސްގަ ެ
ތަފްޞީލަކާމެދު ެހިތްހަމަނުޖެހިގެން ެމައިކޮމްޕެނީއަށް ެއަންގާފައި ެނުވުމުންެ ،އެ ެއިންވޮއިސްއަކީ ެރީތިރަށްެ
ރިސޯޓުގެ ެފަރާތުން ެޟިމްނީގޮތުން ެޤަބޫލުކޮށްފައިވާ ،އަދި ެމި ެމައްސަލާގައި ެދަޢުވާކުރާ ެފަރާތުގެ ެދަޢުވާެ
ނަދެއްކަންެ
ތާބީ ެހެއްކެއްގެ ެގޮތުގައި ެޤާނޫނީގޮތުން ެރިޢާޔަތްކުރެވިދާނެ ެޢުރުފީ ެމުސްތަ ެ
ޘާބިތުކުރުމުގައި ެކި ެ
ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
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މައިކޮމްޕެނީގެ ެފަރާތުން ެރީތިރަށް ެރިސޯޓުގައި ެކޮށްފައިވާ ެމަސައްކަތަށްެ

ފައިސާދެމުން ެދިޔަގޮތް ެބަޔާންކޮށް ެރީތިރަށް ެރިސޯޓުގެ ެފަރާތުން ެތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ެސްޓޭޓްމަންޓެއްކަމަށްެ
ގެ ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހަށްެ
ބުނެެ ،ދަޢުވާކުރާ ެމައިކޮމްޕެނީ ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑުގެ ެފަރާތުން ެމަދަނީ ެކޯޓު ެ
ވާެ
ވާެލިޔުމަށްެބަލާއިރުެ،އެއީެރީތިރަށްެރިސޯޓުގެެފަރާތުންެސޮއިކޮށްެމައިކޮމްޕެނީއަށްެފޮނުވާފައި ެ
ހުށަހަޅާފައި ެ
ލިޔުމެއްކަމާމެދު ެއެ ެކުންފުނީގެ ެފަރާތުން ެއިންކާރުކޮށްފައި ެވީނަމަވެސް ،އެ ެލިޔުމަކީ ރީތިރަށް ެރިސޯޓުގެެ
ތުން ެއިންކާރުކޮށްފައި ެނުވާކަން ެރީތިރަށްެރިސޯޓުގެެ
ފަރާތުން ެތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ެލިޔުމެއްކަމާއި ެމެދު ެއެފަރާ ެ
ފަރާތުންެޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހުގައިެދައްކާފައިވާެވާހަކަތަކުން ެއެނގެންެއޮންނަކަމާއިެ ،ދަޢުވާެޘާބިތުކުރުމަށްެ
އިވާ ެމުސްތަނަދެއްކަމުގައިެ
ހުށަހަޅާ ެމުސްތަނަދަކީ ެއެ ެމުސްތަނަދެއް ެތައްޔާރުކުރާ ެފަރާތުން ެސޮއިކޮށްފަ ެ
ވާނަމަ ،އުޞޫލެއްގެ ެގޮތުން ެއެއީ ެއިސްވެ ބަޔާންވެދިޔަ ެފަދަ ެފުރިހަމަ ެކިތާބީ ެހެއްކެއް ެކަމުގައިެ
ނު ެ
ބެލެވޭނެކަމާެ ،ނަމަވެސްެ ،އެެމުސްތަނަދަކީެސީދާެއެ ޚަޞްމެއްގެ މައްޗަފް ދަލީލު ޤާއިމުކުރަދް ބޭދުދްވާ
ނު ެ
ވާ
ޚަޞްމުގެ އަމިއްލަ އަތުދް ލިޔެފައިވާ ދުވަތަ އެފަރާތުދް ތައްޔާރުކޮފްފައިވާކ އަދި ެޘާބިތުކުރަން ެބޭނުން ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު |ތީމުގެ |އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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މައްސަލައާ ގުޅިގެދް ތައްޔާރުކޮފްފައިވާ މުސްތަދަދެއްކަމުގައި ވާދަމަކ އެފަދަ ފުރިހަމަ ދޫދް ކިތާބީ
ހެއްކަކީ ހެކިދްގެ ހެކިބަހުދްދާއި ޤަރީދާއިދް ފުރިހަމަ ކުރެވިދާދެ ކިތާބީ ހެއްކެއްކަދް ކުރިއަރާފައިވާ
ތަކަށް ެބެލުމުން ެއެނގެންެ
ޖުރިސްޑިކްޝަދްތަކުދް ޢަމަލުކުރާ މަދަދީ މައްސަލަތައް ޘާބިތުކުރުމުގެ ެއުޞޫލު ެ
އޮންނަކަމާއިެ ،ރީތިރަށް ެރިސޯޓުން ެތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ެބުނެވިދިޔަ ެލިޔުމުގައި ،މައިކޮމްޕެނީއަށް ެދައްކަންޖެހޭެ
ގެ ެތެރެއިންެނުދައްކައިވާެޖުމްލަެޢަދަދަކީެ(ެ US$68,921.00ފަސްދޮޅަސްެއަށްހާސް ެނުވަސަތޭކަެ
ފައިސާ ެ
އެކާވީސް ެޔޫ.އެސް ެޑޮލަރ) ެކަމުގައި ެލިޔެފައިވާކަމާއިެ ،އޭގެފަހުން ެރީތރަށް ެރިސޯޓުގެ ެފަރާތުންެ
މައިކޮމްޕެނީއަށް ެދައްކަންޖެހޭ ެފައިސާ ެދައްކައި ެޚަލާޞްކޮށްފައިވާކަން ެޘާބިތުކޮށްދީފައި ެނުވާއިރުެ ،ޚުދުެ
ވާ ެމިލިޔުމަކީ،
ރީތިރަށް ެރިސޯޓުގެ ެފަރާތުން ެތައްޔާރުކޮށްފައި ެ

ރުެ
އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ ެނަންބަ ެ

ެINV/24/2004/MC/RRRއިންވޮއިސްއިންެރީތިރަށްެރިސޯޓުގެެފަރާތުންެއަދާކުރަންޖެހޭެއިލްތިޒާމްތައްެ
ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާކަންެދަލީލުކޮށްދޭެދިނުންެއިތުރަށްެހަރުދަނާކޮށްދޭެޤަރީނާއެއްކަންެފާހަގަކުރެވެއެވެެެެ.
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ށް
ދަޢުވާކުރާ ެމައިކޮމްޕެނީެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑްގެެފަރާތުންެދަޢުވާެޘާބިތުކޮށްދިނުމަ ެ

ވާ ެކިތާބީެހެކިކަމުގައިވާެ ،އިސްވެެޙަވާލާދެވުނުެނަންބަރުެެ
މަދަނީެކޯޓުގެ ެޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހަށްެހުށަހަޅާފައި ެ
ކަށް ެއިންކާރުކޮށް ެދަޢުވާެ
ޘާބިތުވާން ެހުރި ެވަޤާއިޢުތަ ެ
ެ INV/24/2004/MC/RRRއިންވޮއިސްއިން ެ ެ
ޖިލީހުގައި ެދިފާޢީ ެދަޢުވާއެއް ެނުވަތަެ
ރައްދުވާ ެރީތިރަށް ެރިސޯޓުގެ ެފަރާތުން ެމަދަނީ ެކޯޓުގެ ެޝަރީޢަތުގެ ެމަ ެ
ންޖެހޭެ
އި ،އެެދަފްޢުގައިެދަޢުވާކުރާެމައިކޮމްޕެނީެލައްވައިެކުރުވިެމަސައްކަތަށްެދޭ ެ
'ދަފްޢް'ެއެއްެކޮށްފައިވާކަމާ ެ
ފައިސާދީ ެނިމިފައިވާކަމަށާއިެ ،އޭގެ ެއިތުރު ެއެއްވެސް ެފައިސާއެއް ެދޭންޖެހޭކަމަށް ެނުދެކޭކަމަށާއި،
އެއްބަސްވުމުގެ ެދަށުން ެރިސޯޓުގައި ެސީފުޑް ެރެސްޓޯރެންޓާއި ެރެސްޓޯރެންޓުގެ ެސީވޯލް ެއަދި ެއެރައިވަލްެ
ހޯލާއި ެއަދި ެސީވޯލް ެހެދުމުގެ ެޕްރޮޖެކްޓު ެމައިކޮމްޕެނީއާއި ެޙަވާލުކުރުމުން ެމަސައްކަތް ެލަސްވަމުންދާތީެ،
އެތަކެއްެފަހަރުމަތިންެއިންޒާރުދިނުމަށްފަހުެކޮންޓްރެކްޓްެނިމުމަކަށްެގެނައީކަމަށާއި ،ސަބަބަކީެއެގްރީމެންޓާއިެ
މުންެ
ޚިލާފުވެ ެއެއްބަސްވެފައިވާ ެތާރީޚަށް ެމަސައްކަތް ެނުނިމުމުންކަމަށާއި ،ދަޢުވާކުރާ ެފަރާތުން ެއާދޭސްކުރު ެ
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މި މަސައްކަތުގެ ެފައިސާދީެ
ފަހުން ެސީފުޑްެރެސްޓޯރެންޓާއި ެސީވޯލްގެ ެމަސައްކަތްެޙަވާލުކުރެވުނުކަމަށާއިެ ެ ،
ނީ ެނުކޮށްހުރި ެމަސައްކަތްވެސް ެހިމަނައިގެންކަމަށްެ
ނިންމާފައިވާކަމަށާއިެ ،މައިކޮމްޕެނީން ެދަޢުވާކޮށްފައިވަ ެ
ނަކަމާއިެ ،ރީތިރަށް ެރިސޯޓުގެެ
ބުނެފައިވާކަން ެއެނގެން ެއޮން ެ
ން ެ ެ
ށް ރިސޯޓުގެ ެފަރާތު ެ
ލަފާކުރެވޭކަމަށް ެރީތިރަ ެ
އިސްވެ ެބަޔާންވެދިޔަ ެދިފާޢީ ެދަޢުވާ ެޘާބިތުކޮށްދިނުމަށް ެހުށަހަޅާފައިވާ ެ'ފެކްސިމުލީ ެމެސެޖް'ެެެެ
( ެ )Facsimile Messageއަށްެބަލާއިރުެ،އެއީ ެރީތިރަށްެރިސޯޓާއިެމައިކޮމްޕެނީއާެދެމެދުގައިެކުރެވިފައިވާެ
ޓުގެެ
އިސްވެ ެޙަވާލާދެވުނު ެކޮންޓްރެކްޓުގެ ެދަށުން ެމައިކޮމްޕެނީގެ ެފަރާތުން ެމަސައްކަތްކުރާ ެޕްރޮޖެކް ެ
މަސައްކަތް ެފުރިހަމަކުރުމަށް ެލާޒިމްވާ ެޟަރޫރީ ެކަންތައްތައް ެނުކޮށްފިނަމަ(ެ 30 ،ތިރީސް) ެދުވަސްތެރޭގައިެ
ތްެ(ރީތިރަށްެރިސޯޓްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑް)ެ
ކޮންޓްރެކްޓްެނިމުމަކަށްެގެނައުމުގެެޙައްޤުެމަސައްކަތުގެެވެރިފަރާ ެ
ން ެ'ކޮންޓްރެކްޓަރސް' ެއިންެ
އަށް ެލިބިގެންވުމުގެ ެއިތުރުންެ ،މި ެމަސައްކަތް ެފުރިހަމަކުރުމަށް ެއެހެ ެ
ޓުގެެެ B19.1މާއްދާގެެދަށުން ެލިބިގެންވާކަމަށް ެއަންގައިެ،
ކަނޑައެޅުމުގެެޙައްޤުވެސްެއެފަރާތަށް ެކޮންޓްރެކް ެ
އިސްވެެޙަވާލާދެވުނުެރީތިރަށްެރިސޯޓްެޕްރޮޖެކްޓްެެ2004ގެެޕްރޮޖެކްޓްެމެނޭޖަރގެެފަރާތުންެެ08އެޕްރީލްެ
ެ 2004ދުވަހު ެމައިކޮމްޕެނީއަށް ެފޮނުވާފައިވާ ެނޯޓިސް ެއެއްކަން ެއެނގެން ެއޮންނަކަމާެ ،ނަމަވެސްެ ،މިެ
ޓުގެެދަށުންެ
ގެމަތިންެކޮންޓްރެކްޓްެނިމުމަކަށްެގެނެވުނުކަންެދަލީލުކޮށްދޭެއަދިެކޮންޓްރެކް ެ
ނޯޓިސްގައިވާ ެގޮތު ެ
މުވެގެންވާ ެމަސައްކަތްތައް ެފުރިހަމަކުރުމަށް ެއެހެންެ
މައިކޮމްޕެނީގެ ެމައްޗަށް ެފުރިހަމަކުރުން ެލާޒި ެ
އްެ
ވޭ ެހެއްކެ ެ
ކޮންޓްރެކްޓަރަކާއި ެޙަވާލުކުރެވުނުކަން ެދަލީލުކޮށްދޭ ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީގޮތުން ެޤަބޫލުކުރެ ެ
ރީތިރަށް ެރިސޯޓުގެ ެފަރާތުން ެމަދަނީ ެކޯޓުގެ ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހަށާއި ެހައިކޯޓުގެ ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހަށްެ
ހުށަހަޅާފައި ެނުވާކަމާއިެ ،ރީތިރަށް ެރިސޯޓް ެޕްރޮޖެކްޓް ެެ 2004ގެ ެކޮންޓްރެކެޓްގެ ެދަށުންެ
އަންޓިޓީ ެސަރވެޔަރ ެ(Surveyor
ޢައްޔަންކުރެވިފައިވާ ެކު ެ

ންެެެެެެެެެ
(ެ )Quantityއެމް.އެލް.ސީ) ެއި ެ

ށްެެެެެެެެެެ
ެ 26ޖުލައި ެެ 2004ގައި ެމައިކޮމްޕެނީއިން ެކޮށްފައިވާ ެމަސައްކަތުގެ ެއަގު ެތަޤްޔީމްކޮ ެ
'ފައިނަލްެވެލުއޭޝަން ެއޮފްެވޯރކްސް'ެގެެނަމުގައި ެތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ެލިޔުމަށް ެޙަވާލާދީެ ،މައިކޮމްޕެނީއާެ
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ޙަވާލުކުރެވުނު ެބައެއް ެމަސައްކަތްތައް ެއެފަރާތުން ެނިންމާފައި ެނުވުމުގެ ެސަބަބުން ެއެ ެމަސައްކަތްތައްެ
އާ ެޙަވާލުކުރެވުނުކަމަށްެ
ފުރިހަމަކުރުމަށްެ'އައިމާެކޮންސްޓްރަކްޝަން'ެއާއިެ'ޓްރޮޕިކަލްެކޮންސްޓްރަކްޝަން'ެ ެ
ނެފައިވީނަމަވެސް،
މަދަނީ ެކޯޓުގެ ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައްޔާއި ެހައިކޯޓުގެ ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެ ެބު ެ
ެއއެ،ޚުދުެރީތިރަށްެރިސޯޓުންެމައިކޮމްފެނީއަށްެ،އެެކުންފުންޏާއިެޙަވާލުކުރެވުނުެމަސައްކަތްެފުރިހަމަވެފައިެ
ގާެެެެެެެެެެ
ވުމާއެކުެ ،އެ ެކުންފުނީގެ ެއެންމެހައި ެމުވައްޒަފުން ެރީތިރަށް ެރިސޯޓުން ެގެންދިއުމަށް ެއަން ެ
ނު ެފެކްސް ެމެސެޖާއި ެތަޢާރުޟުވާެ
ވާ ެއިސްވެ ެބަޔާންކުރެވު ެ
ެ 30ޖުލައި ެެ 2004ގައި ެފޮނުވާފައި ެ
ލިޔުމެއްކަމާއިެ ،ބުނެވިދިޔަ ެފެކްސް ެމެސެޖުގެ ެޞަރީޙަ ެޢިބާރާތުން ެމައިކޮމްޕެނީއާއި ެޙަވާލުކުރެވުނުެ
ގެ ެއިސްވެެ
މަސައްކަތް ެފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަން ެދޭހަވާން ެއޮންނައިރުެ ،އެއީ ެެ 08އެޕްރީލް ެެ ެ 2004
ޙަވާލާދެވުނު ެނޯޓިސް ެއާއިެ ،ކުއަންޓިޓީ ެސަރވެޔަރގެ ެފަރާތުން ެތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ެއިސްވެެ
ވާެ
އިޝާރާތްކުރެވުނު ެެ 26ޖުލައި ެެ 2004ގެ ެލިޔުމާއިެ ،ދެ ެލިޔުމަށްވުރެ ެފަހުގެ ެތާރީޚެއްގައ ެފޮނުވާފައި ެ
އިެ
ފެކްސް ެމެސެޖެއްކަމާއި ،އަދި ެއެއީ ެރީތިރަށް ެރިސޯޓުގެ ެފަރާތުން ެއޭގައި ެބަޔާންވެގެންވާ ެތާރީޚުގަ ެ
ފޮނުވާފައިވާެމެސެޖެއްކަމާމެދުެއެ ެކުންފުނިންެއެއްވެސްެއިރެއްގައިެއިންކާރުކޮށްފައިެނުވާއިރުެ ،އެެފެކްސްެ
ކްޓުގެ ެދަށުން ެމައިކޮމްޕެނީގެ ެމައްޗަށް ެފުރިހަމަކުރުން ެލާޒިމްވެގެންވާ ެއެންމެހައިެ
މެސެޖަކީ ެކޮންޓްރެ ެ
މަސައްކަތްތައްެފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަންެދަލީލުކޮށްދޭެޞަރީޙަެކިތާބީެހެއްކެއްކަންެރަނގަޅަށްެއެނގެއެވެެެެ.
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ެެ 23އޯގަސްޓް ެެ 2004ގައި ެމައިކޮމްޕެނީ ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑުގެ ެފަރާތުންެ

ރީތިރަށް ެރިސޯޓް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑަށް ެފޮނުވާފައިވާެ ،އިސްވެ ެޙަވާލާދެވުނު ެނަންބަރުެެ
ެINV/24/2004/MC/RRRއިންވޮއިސްގައިެރީތިރަށްެރިސޯޓުގެެފަރާތުންެމައިކޮމްޕެނީއަށްެދައްކަންޖެހިެ
ނުދައްކައިވާކަމަށް ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެ(ެ US$69,772.00ފަސްދޮޅަސް ެނުވަހާސް ެހަތްސަތޭކަ ެހަތްދިހަދޭއްެ
ޔޫ.އެސް ެޑޮލަރ) ެއަކީ ެރީތިރަށްެރިސޯޓުގެެފަރާތުންެމައިކޮމްޕެނީއަށްެދައްކަންޖެހޭެފައިސާއެއް ެނޫންކަމަށްެ
ޓުގެ ެދަށުންެ
ވަކާލާތުކުރަމުންެ ،އިސްވެ ެބަޔާންވެދިޔަ ެރީތިރަށް ެރިސޯޓް ެޕްރޮޖެކްޓް ެެ 2004ގެ ެކޮންޓްރެކެ ެ
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މައިކޮމްޕެނީގެެފަރާތުންެކުރާެމަސައްކަތްތަކަށްެފައިސާެދެވެނީެއެ ެމަސައްކަތްތައްެ'ކުއަންޓިޓީ ެސަރވެޔަރ'ެ
އާއި ެ'އާރކިޓެކްޓް' ެބަލައި ެފައިސާދިނުމުގެ ެހުއްދަ ެދިނުމުންކަމަށާއިެ ،މިގޮތުންެ ،ހުށަހެޅޭ ެކޮންމެެ
އިންވޮއިސްއެއް ެކުއަންޓިޓީ ެސަރވެޔަރ ެބަލައި ެވެރިފައިކުރުމުން ެއެ ެއިންވޮއިސްއަށް ެފައިސާ ެދައްކަމުންެ
ދާކަމަށާއިެ ،އެނޫންގޮތަކަށް ެމައިކޮމްޕެނީގެ ެފަރާތުން ެފޮނުވާ ެއިންވޮއިސްގެ ެމައްޗަށް ެބިނާކޮށް ެބުނެވިދިޔަެ
ޓުގެ ެދަށުން ެކުރާ ެމަސައްކަތަށް ެދައްކަންޖެހޭ ެފައިސާގެ ެޢަދަދަދު ެކަނޑައަޅާނެ ެޤާނޫނީ ެހަމައެއްެ
ކޮންޓްރެކް ެ
ވާެ
ނެތްކަމަށް ެރީތިރަށް ެރިސޯޓުގެ ެފަރާތުން ެމަދަނީ ެކޯޓާއި ެހައިކޯޓުގެ ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެބުނެފައި ެ
ބުނުމުގެ ެމައްޗަށާއިެ ،ހުށަހަޅާފައިވާ،

ންެެެެެެެެެެެ
ކުއަންޓިޓީ ެސަރވެޔަރ ެ(އެމް.އެލް.ސީ) ެގެ ެފަރާތު ެ

ެ 26ޖުލައި ެެ 2004ގައި ެފައިނަލް ެވެލުއޭޝަން ެއޮފް ެވޯރކްސްގެ ެނަމުގައި ެތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ެލިޔުމުގެެ
ޓުގެ ެފުރަތަމަ ެބައި ެކަމުގައިވާެ
ޒަރު ެކުރިއިރުެ ،އިސްވެ ެބަޔާންވެދިޔަ ެކޮންޓްރެކް ެ
ނީގޮތުން ެނަ ެ
މައްޗަށް ެޤާނޫ ެ
"ނޯޓްސްެޓުެކޮންޓްރެކްޓަރ"ެގައިެހިމެނިގެންވާެ"ލެޓަރެއޮފްެއެޕޮއިންޓްމަންޓް"ެގެެެ 8ވަނަެމާއްދާގައިެ
އިެ
ޑައިރެކްޓް ެކޮންޓްރެކްޓަރއަށް ެފައިސާދެއްކުން ެތަންފީޒުކުރެވޭނީ ެކުއެންޓިޓީ ެސަރވެޔަރ ެއަގުކުރުމުންނާ ެ
ޓުގެެ
( ،)valuationއަރކިޓެކްޓް ެސަރޓިފައި ެކުރުމުންކަމަށް ެބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއިެ ،ބުނެވިދިޔަ ެކޮންޓްރެކް ެ
ވާ ެކުއެންޓިޓީެސަރވެޔަރަކީ ެ"މެކިންޓޮޝްެލަޓިއްލާެކެރިއަރެއެންޑްެލެއިންގް"ެ
ދަށުންެޢައްޔަންެކުރެވިފައި ެ
(އެމް.އެލް.ސީ) ެކަމާއިެ ،އަރކިޓެކްޓަކީ ެ"ގެޑޯރ ެއަރކިޓެކްޗަރ ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑް" ެކަން ެއެނގެންެ
އޮންނަކަމާއިެ ،މައިކޮމްޕެނީގެ ެފަރާތުން ެރީތިރަށް ެރިސޯޓަށް ެެ 23އޯގަސްޓް ެެ 2004ގައި ެފޮނުވާފައިވާެ
ޙަވާލާދެވުނު ެނަންބަރު ެ ެެ INV/24/2004/MC/RRRއިންވޮއިސްގައިވާ ެތަފްޞީލުތައް ެކުއެންޓިޓީެ
ންެ
ޓު ެ
އި ެރީތިރަށް ެރިސޯ ެ
ސަރވެޔަރ ެވެލުއޭޓްކޮށް ެއަރކިޓެކްޓް ެސަރޓިފައިކުރުމަށްފަހު ެއެ ެއިންވޮއިސްގަ ެ
ވާެ
ދެއްކުމަށް ެއެދިފައިވާ ެފައިސާއަކީ ެއެފަރާތުން ެދައްކަންޖެހޭ ެފައިސާއެއް ެނޫންކަމަށް ެކަނޑައަޅާފައި ެ
އެއްވެސް ެމުސްތަނަދެއް ެރީތިރަށް ެރިސޯޓުގެ ެފަރާތުން ެމަދަނީ ެކޯޓާއި ެހައިކޯޓުގެ ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހަށްެ
އިެއެއްވެސްެތަޢާރުޟެއްެނުވަތަެފުށޫއެރުމެއްެވާނަމަެ
ހުށަހަޅާފައިެނުވާކަމާއި ،އަދިެބުނެވިދިޔަެއިންވޮއިސްގަ ެ
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އިެ
އިންވޮއިސްއާ ެޙަވާލުވާތާ ެ(ެ 2ދޭއް) ެދުވަސްތެރޭގައި ެމައިކޮމްޕެނީއަށް ެއަންގަންވާނެކަމަށް ެއިންވޮއިސްގަ ެ
ގެެ
ޓު ެ
ކޮށްފައިވާއިރުެ ،އެ ެއިންވޮއިސްއަކީ ެކުއެންޓިޓީ ެސަރވެޔަރގެ ެ'ވެލުއޭޝަން' ެއާއި ެއަރކިޓެކް ެ
ބަޔާން ެ
'ސަރޓިފިކޭޝަން' ެއާ ެޚިލާފު ެއިންވޮއިސްއެއްކަމަށް ެބުނެ ެއެއްވެސް ެމައްސަލައެއް ެޖައްސާފައި ެނުވާކަންެ
އިެ
އެނގެންެއޮންނައިރުެ،އިންވޮއިސްެފޮނުވާފައިވާެތާރީޚަށްވުރެެކުރީގެެތާރީޚެއްގައިެ26ެ،ޖުލައިެެ2004ގަ ެ
ކުއެންޓިޓީ ެސަރވެޔަރ ެތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ެ'ވެލުއޭޝަން' ެރިޕޯޓަކީ ެއޭގައި ެމައިކޮމްޕެނީގެ ެފަރާތުންެ
ސޮއިކުރުމަށް ެފަރުމާކުރެވިފައިވީ ެނަމަވެސް ެއެފަރާތުން ެސޮއިކޮށްފައި ެނުވާ ެމުސްތަނަދެއްކަން ެއެނގެންެ
އޮންނަކަމާެ ،އަދި ެއެއީ ެޚުދު ެރީތިރަށް ެރިސޯޓުގެ ެފަރާތުން ެތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަމަށް ެއެފަރާތުންެ
ވުނު ،މައިކޮމްޕެނީގެ ެފަރާތުން ެރީތިރަށް ެރިސޯޓުގައި ެކޮށްފައިވާެ
އިންކާރުކޮށްފައި ެނުވާ ެއިސްވެ ެޙަވާލާދެ ެ
ޓާވެސްެކަނޑައެޅިގެންެފުށޫއަރާެރިޕޯޓެއްކަމާެ،
މަސައްކަތަށްެފައިސާދެމުންެދިޔަގޮތްެބަޔާންކޮށްދޭެސްޓޭޓްމަން ެ
ވާ ެރައްދުވާެރީތިރަށްެރިސޯޓުގެެފަރާތުންެމަދަނީެކޯޓުގައިެނަގާފައިވާެދިފާޢީެ
އެހެންކަމުންެއެެރިޕޯޓަކީެދަޢު ެ
ން ެއެެ
މާެ،އަދިެހަމައެފަދައި ެ
ންކަ ެ
ދަޢުވާެޘާބިތުކުރުމަށްެޝަރުޢީގޮތުންެރިޢާޔަތްކުރެވިދާނެެކިތާބީެހެއްކެއްެނޫ ެ
ނީން ެއެފަރާތުގެ ެދަޢުވާ ެޘާބިތުކުރުމަށް ެހުށަހަޅާފައިވާ ެކިތާބީ ެހެކިތަކުންެ
ރިޕޯޓަކީ ެދަޢުވާކުރާ ެމައިކޮމްޕެ ެ
އްެ
ށްެޝަރުޢީެއަދިެޤާނޫނީގޮތުންެއެއްވެސްެޙުއްޖަތެއްެޤާއިމުކުރެވިދާނެެމުސްތަނަދެ ެ
ޘާބިތުވާކަންތަކާއިެޚިލާފަ ެ
ނޫންކަންެފާހަގަކުރެވެއެވެެ.
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އިސްވެ ެބަޔާންކުރެވުނު ެސަބަބުތަކަށް ެރިޢާޔަތްކުރާއިރުެ ،މި ެމައްސަލާގައިެ

ވާެ
ދަޢުވާކުރާ ެ ެމައިކޮމްޕެނީ ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑުގެ ެފަރާތުން ެއެފަރާތުގެ ެދަޢުވާ ެޘާބިތުކުރުމަށް ެހުށަހަޅާފައި ެ
ޞައްޙަެކިތާބީެހެކިތަކުންެޘާބިތުވާެކަންތަކުގެެއިދިކޮޅުެ ،މަދަނީެމިންގަޑަކުން ެޘާބިތުކުރެވޭފަދަެހެއްކެއްެމިެ
މައްސަލާގައި ެދަޢުވާލިބޭ ެރީތިރަށް ެރިސޯޓް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑުގެ ެފަރާތުން ެމަދަނީ ެކޯޓުގެ ެޝަރީޢަތުގެެ
ލަ ެބެލި ެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެ
މަޖިލީހަށާއިެ،ހައިކޯޓުގެެޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހަށްެހުށަހަޅާފައިެނުވާކަންެމިެމައްސަ ެ
ފަނޑިޔާރުންނަށް ެފާހަގަކުރެވިފައިވާއިރުެ ،މަދަނީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެ 816/MC/2006ޤަޟިއްޔާގައިެ
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ކާ ެޚިލާފަށް ެކޮށްފައިވާ ެޙުކުމެއްކަމަށްެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ކޮށްފައިވާ ެޙުކުމަކީ ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެއުޞޫލުތަ ެ
ޙަެ
ހައިކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 2008/HC-A/69ޤަޟިއްޔާއިންެނިންމާފައިވާެނިންމުންެބިނާކޮށްފައިވަނީ ެޞައް ެ
އަސާސްތަކެއްގެެމައްޗަށްެނޫންކަންެފާހަގަކުރެވިފައިެވެއެވެެެެ.
ޙުކުމްެ ެ
ދެންފަހެެ ،އިސްވެ ެބަޔާން ެކުރެވުނު ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެސަބަބުތައް ެއެހެން ެހުރުމާއިެ
އެކު ،މަދަނީެކޯޓުގެެނަންބަރު ެ816/MC/2006ޤަޟިއްޔާެގައިެކޮށްފައިވާެޙުކުމަކީެޝަރުޢީެއަދިެޤާނޫނީެ
ށްެ
އުޞޫލުތަކާ ެއެއްގޮތަށް ެކޮށްފައިވާ ެޙުކުމެއް ެކަމަށްވާތީެ ،އެ ެޙުކުމަކީ ެޞައްޙަ ެހުކުމެއްކަމަ ެ
މިެ
ކަނޑައެޅުމާއެކުެ،ހައިކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 2008/HC-A/69ޤަޟިއްޔާގެެޙުކުމަކީެބާޠިލުެޙުކުމެއްކަމަށްެ ެ
މައްސަލަ ެބެލި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެފަނޑިޔާރުންގެ ެއިއްތިފާޤުން ެކަނޑައަޅައި ެޙުކުމްެ
ކޮށްފީމެވެެ ެ.
ެ

ެ
ެ
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