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ެ

ޞާ ެ
ެޝަރީޢަތްެނިމުނުގޮތުގެެޚުލާ ެ

 ޤަޟިއްޔާެނަންބަރުެ2013/SC-A/22ެ:
 ދަޢުވާކުރާެފަރާތްެެ:މޫސާެރަފީޢުެ،ށެ.ބިލެތްފަހިެ،ނޫވިލް
 ދަޢުވާެލިބޭެފަރާތްެ:ބިލެތްފަހިެޒުވާނުންގެެޖަމްޢިއްޔާ
ން
 މައްސަލައިގެެބާވަތްެ:ފައިސާެހޯދު ެ
ން
 މައްސަލަެއައިގޮތްެ:އިސްތިއުނާފްކުރުމުގެެހުއްދައަށްެއެދިެހުށަހަޅާެފޯމު ެ
 ހުށަހެޅުނުެތާރީޚްެ25ެ:މާރޗްެ2013
 ނިމުނުެތާރީޚްެ27ެ:އޮކްޓޯބަރެެ 2014
 މައްސަލަެނިންމިެގަޑި11:45ެ :
 މައްސަލަ ެބެލި ެފަނޑިޔާރުންގެ ެމަޖިލިސްެ :ފަނޑިޔާރު ެޢަބްދުﷲ ެސަޢީދުެ ،ފަނޑިޔާރު ެއާދަމްެ
ން
ދުﷲެ،ފަނޑިޔާރުެއަޙުމަދުެމުޢުތަޞިމްެއަދުނާ ެ
މުޙައްމަދުެޢަބް ެ
ޔާ ެ
އިސްތިޢުނާފުެކުރެވުނުެޤަޟިއް ެ
ެ
 ނަންބަރުެ 2011/HC-A/57ެ:
 ނިންމެވިެކޯޓުެ:ދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓު ެ
 ހުށަހެޅުނުެތާރީޚްެ22ެ:މާރޗްެެ 2011
 ނިމުނުެތާރީޚްެ13ެ:މާރޗްެ2012
ެ
ެ
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ޞާ ެ
މައްސަލައިގެެޙުލާ ެ
މިއީެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓުގެެނަންބަރު ެެ 2011/HC-A/57ޤަޟިއްޔާގެެޙުކުމްެބިނާވެފައިވަނީެ
ޝަރީޢަތް ެނުވަތަ ެޤާނޫނާއި ެޚިލާފުވާގޮތަށް ެކަމަށް ެބުނެެ ،މޫސާ ެރަފީޢުެ ،ށެ .ބިލެތްފަހިެ ،ނޫވިލް ެގެެ
ފަރާތުންެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގައި ެއިލްތިމާސް ެކުރުމުން ެބެލިފައިވާ ެޤަޟިއްޔާއެކެވެެ .މިެ
ތްފަހިެޒުވާނުންގެެޖަމްޢިއްޔާެއެވެެ .
ޤަޟިއްޔާގައިެދަޢުވާލިބޭެފަރާތަކީެބިލެ ެ
އްެެެ ެ
ނުެނުކުތާތަ ެ
ގަެކުރެވު ެ
ފާހަ ެ
ެ -1މިއީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2011/HC-A/57ޤަޟިއްޔާގެ ެޙުކުމްެ
ބިނާވެފައިވަނީ ެޝަރީޢަތާ ެނުވަތަ ެޤާނޫނާ ެޚިލާފުވާ ެގޮތަކަށްކަމަށް ެބުނެެ ،ށެ .ބިލެތްފަހި ެެ /ނޫވިލް ެމޫސާެ
ރަފީޢުގެ ެފަރާތުން ެއެ ެޤަޟިއްޔާ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގައި ެއިލްތިމާސްކުރުމުން ެބެލެވިފައިވާެ
ބެނީެށެ.ބިލެތްފަހިެޒުވާނުންގެެޖަމްޢިއްޔާއަށެވެެ ެ.
ލި ެ
ޢުވާ ެ
ޤަޟިއްޔާއެކެވެެ.މިެޤަޟިއްޔާގައިެދަ ެ
ެ ެ -2ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2011/HC-A/57ޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތްެ
ނިމުނުގޮތުގެ ެރިޕޯޓަށް ެބެލިއިރު ެއެ ެޤަޟިއްޔާއަކީ ެށެ .ބިލެތްފަހި ެމެޖިސްޓްރޭޓް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރުެ
ށްެ
ެ 18/C6C/2010ޤަޟިއްޔާ ެއެ ެކޯޓުން ެނިންމާފައިވަނީ ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކާ ެޚިލާފަށްކަމަ ެ
ބުނެެ ،ށެ .ބިލެތްފަހި ެޒުވާނުންގެ ެޖަމްޢިއްޔާ ެގެ ެފަރާތުން ެއެ ެޤަޟިއްޔާ ެއިސްތިއުނާފް ެކުރުމަށް ެއެދިެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓަށް ެހުށަހެޅުމުންެ ،އެ ެކޯޓުން ެބައްލަވައިެ ،ނިންމަވާފައިވާ ެޤަޟިއްޔާއެއްކަންެ
އެނގެއެވެެ ެ.
ެ -3ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2011/HC-A/57ޤަޟިއްޔާގެ ެދަށުންެ
އިސްތިއުނާފުކުރެވުނު ެށެ .ބިލެތްފަހި ެމެޖިސްޓްރޭޓް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 18/C6C/2010ޤަޟިއްޔާގެެ
ނުންގެެޖަމްޢިއްޔާގެެމައްޗަށްެ
ޝަރީޢަތްެނިމުނުގޮތުގެެރިޕޯޓަށް ެބެލިއިރުެ،އެެޤަޟިއްޔާއަކީެބިލެތްފަހިެޒުވާ ެ
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ވާކުރުމުން ެއެ ެކޯޓުން ެބައްލަވައިެ
ޢުވާލިބޭގޮތަށް ެށެ .ބިލެތްފަހި ެނޫވިލް ެމޫސާ ެރަފީޢު ެއެ ެކޯޓުގައި ެދަޢު ެ
ދަ ެ
ންމަވާފައިވާ ެޤަޟިއްޔާއެއްކަމާއިެ ،އެ ެޤަޟިއްޔާގައި ެބިލެތްފަހި ެޒުވާނުންގެ ެޖަމްޢިއްޔާގެ ެމައްޗަށް ެމޫސާެ
ނި ެ
ރަފީޢު ެކޮށްފައިވާ ެދަޢުވާއަކީެ ،ށެ .ބިލެތްފަހި ެރައްޔިތުންނަށް ެކަރަންޓް ެޚިދުމަތް ެދެމުން ެއަންނަެ
ފަރާތްކަމުގައިވާެ"ބިލެތްފަހިެޒުވާނުންގެެޖަމްޢިއްޔާ"ެއިންެެ 17މެއިެެ 2010ވަނަެދުވަހުެ،ށެ.ބިލެތްފަހިެ
އޮފީހަށްެސިޓީއެއްެފޮނުވައިެ،އެެސިޓީގައިެެ 01މެއިެެ 2010ވަނަެދުވަހުންެފެށިގެންެއެެޖަމްޢިއްޔާއިންެ
ކަރަންޓްގެ ެޚިދުމަތަށް ެެ 0ޔުނިޓުން ެެ 100ޔުނިޓަށް ެނަގާ ެއަގު ެ(ެ 5/-ފަހެއް) ެރުފިޔާއަށްެ
ބޮޑުކޮށްފައިވާކަމަށާއިެ 1ެ ،މެއި ެެ 2010ވަނަ ެދުވަހުން ެފެށިގެން ެކަރަންޓުގެ ެޚިދުމަތްތައް ެބޭނުންކުރާެ
ފަރާތްތަކުގެެއަތުންެެ 0ޔުނިޓުންެފެށިގެންެެ 100ޔުނިޓްގައިެހިމެނޭެބޭންޑްެއަގަށްެ(ެ 5/-ފަހެއް)ެރުފިޔާެ
ނަގަން ެފަށާނެކަމުގައި ެއެ ެޖަމްޢިއްޔާއިން ެބުނެފައިވާކަން ެމޫސާ ެރަފީޢުއަށް ެރަށު ެއޮފީހުގެ ެފަރާތުންެ
އަންގާފައިވާތީ ެއެފަދަ ެގޮތަކަށް ެއެ ެޖަމްޢިއްޔާއިން ެޢަމަލުކުރައްވާފައިވަނީ ެމޯލްޑިވްސް ެއެނަރޖީ ެއޮތޯރިޓީގެެ
ހުއްދައާ ެއެކުގައިތޯ ެށެ .ބިލެތްފަހި ެއޮފީހުން ެސާފުކޮށް ެދިނުމަށް ެއެދުމުން ެއެ ެއޮފީހުންެ ،މޯލްޑިވްސްެ
އެނަރޖީ ެއޮތޯރިޓީއަށް ެލިޔުމުން ެބުނެވިދިޔަ ެބޭންޑްގައިެހިމެނޭ ެކަރަންޓް ެޔުނިޓަކަށް ެ(ެ 5/-ފަހެއް) ެރުފިޔާެ
ނަގަން ެއެ ެއޮތޯރިޓީއިން ެހުއްދަ ެދީފައިނުވާނޭކަމަށް ެވިދާޅުވެފައިވުމާއެކު ެއެ ެބޭންޑްގައި ެހިމެނޭ ެކަރަންޓްެ
ޔުނިޓަކަށްެ"ބިލެތްފަހިެޒުވާނުންގެެޖަމްޢިއްޔާ"ެއިންެ(ެ 5/-ފަހެއް)ެރުފިޔާެނަގާފައިވަނީެޤާނޫނުެނަންބަރުެ
ނު) ެގެ ެެ 8ވަނަ ެމާއްދާއާ ެޚިލާފަށްކަމަށްެ
(ެ 4/96ޢާންމު ެބޭނުންތަކުގެ ެޚިދުމަތާބެހޭ ެޤާނޫ ެ
ކަނޑައަޅައިދެއްވުމަށާއިެ 01ެ ،މެއި ެެ 2010ވަނަ ެދުވަހުން ެފެށިގެން ެމި ެމައްސަލަ ެނިމޭ ެދުވަހާހަމައަށްެ
"ބިލެތްފަހި ެޒުވާނުންގެ ެޖަމްޢިއްޔާ" ެއިން ެކަރަންޓްގެ ެޚިދުމަތް ެއިސްވެ ެބުނެވުނު ެޤާނޫނުގެ ެެ ެ 8ވަނަެ
މާއްދާއާެޚިލާފަށްެނަގާފައިވާެފައިސާެމޫސާެރަފީޢަށްެއެއްފަހަރާެލިބިދިނުމަށާއިެ،އެެޖަމްޢިއްޔާގެެފަރާތުންެ
ެ17އޮކްޓޯބަރެެ2010ވަނަެދުވަހުެމޫސާެރަފީޢުއަށްެފޮނުވާފައިވާެނޯޓުގައިެއެެޖަމްޢިއްޔާގެެފަރާތުންެެ01
ސެޕްޓެމްބަރެެ 2010އިންެެ 22ސެޕްޓެމްބަރެެ2010ދުވަހާެހަމައަށްެހަދާފައިވާެބިލުގައިެެ(ެ5/-ފަހެއް)ެ
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ރުފިޔާގެ ެރޭޓުން ެޔުނިޓަކަށް ެކަރަންޓު ެފީ ެނަގަން ެބިލު ެފޮނުވާފައިވާ ެއެ ެރޭޓުން ެކަރަންޓް ެފީ ެދެއްކުމަށްެ
މޫސާެރަފީޢުެއިންކާރުކުރުމުންެ،އެެބިލާއިެެ 23ސެޕްޓެމްބަރެެ 2010އިންެެ 30ސެޕްޓެމްބަރެދެެބިލަށްެ
ލެތްފަހި ެޒުވާނުންގެ ެޖަމްޢިއްޔާ" ެއަށްެ
ފައިސާ ެބަލައިގަނެވޭނީ ެއެއްފަހަރާކަމުގައި ެއަންގާފައިވާތީ"ެ ،ބި ެ
ވާފައިވާ ެހުއްދައާ ެއެއްގޮތްވާ ެގޮތުގެމަތިން ެ(ެ 4/50ހަތަރު ެރުފިޔާެ
މޯލްޑިވްސް ެއެނަރޖީ ެއޮތޯރިޓީން ެދެއް ެ
ފަންސާސް ެލާރި) ެރޭޓުން ެެ 01ސެޕްޓެމްބަރ ެެ 2010އިން ެެ 22ސެޕްޓެމްބަރ ެެ 2010ދުވަހާ ެހަމައަށްެ
ހަދާފައިވާެބިލުގެެފީެބަލައިގަތުމަށްެއެެޖަމްޢިއްޔާގެެމައްޗަށްެއަމުރުކޮށްެ،އެެޖަމްޢިއްޔާގެެފަރާތުންެެ2010
އޮގަސްޓްެމަހުެބިލްެމޫސާެރަފީޢުއަށްެފޮނުވާފައިވަނީެމޯލްޑިވްސްެއެނަރޖީެއޮތޯރިޓީންެފާސްކޮށްދެއްވާފައިވާެ
އަގުތަކާ ެޚިލާފަށްކަމަށް ެކަނޑައަޅައި ެދެއްވާ ެެ 2010އޮގަސްޓް ެމަހުގެ ެބިލް ެއިޞްލާޙުކޮށް ެފޮނުވުމަށް ެއެެ
ޖަމްޢިއްޔާގެެމައްޗަށްެއަމުރެއްެނެރެދެއްވުމަށާއިެއަދިެެ4ސެޕްޓެމްބަރެެ2010ވަނަެދުވަހުެމޫސާެރަފީޢުގެެ
ގެއިން ެކަރަންޓް ެކަނޑާފައިވަނީ ެޤާނޫނާއި ެޤަވާޢިދާ ެޚިލާފަށްކަމަށް ެކަނޑައަޅައި ެދެއްވައި ެއެކަންެ
ކުރިފަރާތަށް ެއެކަމާ ެގުޅިގެން ެލިބެންޖެހޭ ެޙައްޤު ެއަދަބު ެކަނަޑައަޅައި ެތަންފީޛު ެކޮށްދިނުމަށް ެއެދި ެމޫސާެ
ރަފީޢުެކޮށްފައިވާެދަޢުވާއެއްކަން ެއިސްވެެއިޝާރާތްކުރެވުނުެށެ.ބިލެތްފަހިެމެޖިސްޓްރޭޓްެކޯޓުގެ ެނަންބަރުެ
ެ18/C6C/2010ޤަޟިއްޔާގެެދަޢުވާފޯމަށްެބެލުމުންެއެނގެއެވެެ ެ.
ހި ެމެޖިސްޓްރޭޓް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރުެ
ލަދުންމަޑުލު ެއުތުރުބުރީ ެބިލެތްފަ ެ
ެ -4މި ެ
ެ18/C6C/2010ޤަޟިއްޔާެނިންމަވާފައިވަނީެށެ.ބިލެތްފަހިެނޫވިލްެމޫސާެރަފީޢުގެެފަރާތުންެޝަރީޢަތަށްެ
ހުށަހަޅާފައިވަނީ ެށެ .ބިލެތްފަހި ެ ެނޫވިލްގެއިން ެެ 2010ވަނަ ެއަހަރު ެމެއިެ ،ޖޫންެ ،އަދި ެޖުލައި ެމިެ
ތިންމަހުގެެކަރަންޓްެބިލަށްެށެ .ބިލެތްފަހި ެޒުވާނުންގެެޖަމްޢިއްޔާއިންެއިތުރަށްެފައިސާ ެނަގަފައިވާކަމަށާއިެ
އިތުރަށް ެނަގާފައިވަނީ ެެ 150/-ރ ެ(ސަތޭކަ ެފަންސާސް ެރުފިޔާ) ެކަމަށާއިެ ،މި ެފައިސާ ެއެއްފަހަރާެ
ލިބިގަތުމަށް ެބޭނުންކަމަށާއިެ ،ފައިސާ ެނަގާފައިވަނީ ެމޯލްޑިވްސް ެއެނަރޖީ ެއޮތޯރިޓީއިން ެކަނޑައަޅާފައިވާެ
ގޮތާއިެޚިލާފަށްކަމަށްެކަނޑައަޅައިެދިނުމަށްއެދިެށެ.ބިލެތްފަހިެ /ނޫވިލްެމޫސާެރަފީޢުގެެފަރާތުންެހުށަހެޅިެ
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މި ެމައްސަލައިގައި ެޝަރީޢަތުން ެބެލި ެބެލުންތަކުން ެށެ .ބިލެތްފަހި ެޒުވާނުންގެ ެޖަމްޢިއްޔާއިންެ
ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ެމޯލްޑިވްސް ެއެނަރޖީ ެއޮތޯރިޓީން ެކަ ނޑައަޅާފައިވާ ެއަގުތަކާ ެޚިލާފަށްކަމަށްެ
ކަނޑައަޅުއްވައިެ 2010ެ ،މެއިެ ،ޖޫންެ ،އަދި ެޖުލައި ެމިތިންމަހު ެށެ .ބިލެތްފަހި ެނޫވިލްއެވެ ެކިޔާ ެގެއަށްެ
ބިލެތްފަހި ެޒުވާނުންގެ ެޖަމްޢިއްޔާއިން ެފޮނުވާފައިވާ ެބިލްތަކަށް ެފައިސާ ެނަގާފައިވަނީ ެމޯލްޑިވްސް ެއެނާރޖީެ
އޮތޯރިޓީން ެކަނޑައަޅާފައިވާ ެއަގުތަކާ ެޚިލާފަށްކަމަށް ެކަނޑައަޅުއްވައި ެއިތުރަށް ެނަގާފައިވާ ެެ 150/-ރެ
އިެެެެެެ
(ސަތޭކަެފަންސާސްެރުފިޔާ)ެށެ.ބިލެތްފަހިެެ/ނޫވިލްެމޫސާެރަފީޢުއާެހަވާލުކުރުމަށްެެ 7ދުވަހުގެެތެރޭގަ ެ
ށެ.ބިލެތްފަހިެކޯޓަށްެދެއްކުމަށްެޒުވާނުންގެެޖަމްޢިއްޔާއަށްެެ 16ފެބްރުއަރީެެ 2011ވަނަެދުވަހުންފެށިގެންެ
އަންގަވައިެ ،ބިލެތްފަހި ެޒުވާނުންގެ ެޖަމްޢިއްޔާއިން ެތައްޔާރުކުރާ ެކަރަންޓް ެބިލްތައް ެމޯލްޑިވްސް ެއެނަރޖީެ
އޮތޯރިޓީން ެކަނޑައަޅާ ެފާސްކުރައްވާފައިވާ ެއަގުތަކާ ެއެއްގޮތަށް ެކަރަންޓް ެބިލްތައް ެތައްޔާރުކުރުމަށްެ
ވާ ެއުޞޫލާ ެއެއްގޮތަށް ެކަރަންޓް ެބިލް ެބަލައިގަތުމަށްެ
އަންގަވައިެ ،އަދި ެއެ ެބިލްތަކަށް ެކަނޑައެޅިފައި ެ
ޒުވާނުންގެ ެޖަމްޢިއްޔާއަށް ެއަންގައި ެށެ .ބިލެތްފަހި ެނޫވިލްއެވެ ެކިޔާ ެގޯއްޗަށް ެބިލެތްފަހި ެޒުވާނުންގެެ
ޖަމްޢިއްޔާއިންެފޮނުވާފައިވާެެ 2010އޯގަސްޓްެމަހުގެ ެކަރަންޓްެބިލްެފޮނުވާފައިވަނީެމޯލްޑިވްސް ެއެނަރޖީެ
އޮތޯރިޓީން ެކަނޑައަޅާފައިވާ ެއަގުތަކާ ެއެއްގޮތްވާ ެގޮތުގެމަތިން ެނޫންކަމަށާއި ެއެ ެބިލް ެއެ ެއޮތޯރިޓީއިންެ
ން ެތައްޔާރުކޮށް ެފޮނުވުމަށް ެބިލެތްފަހި ެޒުވާނުންގެެ
ކަނޑައަޅާފައިވާ ެއަގުތަކާ ެއެއްގޮތްވާ ެގޮތުގެމަތި ެ
ޖަމްޢިއްޔާއަށްެއަންގަވައިެެ04ސެޕްޓެމްބަރެެ2010ވަނަެދުވަހުެނޫވިލްެގެއިންެކަރަންޓްެކަނޑާލާފައިވަނީެ
ލަދުންމަޑުލު ެއުތުރުބުރީެ
ވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެމި ެ
ޤަވާޢިދާ ެޚިލާފަށްކަމަށް ެކަނޑައަޅުއްވާފަކަން ެއިސް ެ
ބިލެތްފަހި ެމެޖިސްޓްރޭޓް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 18/C6C/2010ޤަޟިއްޔާގައި ެކުރައްވާފައިވާ ެޙުކުމުގެެ
ޢިބާރާތަށްެބެލުމުންެއެނގެއެވެެ ެ.
ެ -5ދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓުންެ،މިލަދުންމަޑުލުެއުތުރުބުރީެބިލެތްފަހި ެމެޖިސްޓްރޭޓްެކޯޓުގެެ
ތިއުނާފްކޮށް ެބެއްލެވިެ ،ހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރުެެެެ
ނަންބަރު ެެ 18/C6C/2010ޤަޟިއްޔާ ެއިސް ެ
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ެ 2011/HC-A/57ޤަޟިއްޔާ ެނިންމަވާފައިވަނީ ެށެ .ބިލެތްފަހި ެޒުވާނުންގެ ެޖަމްޢިއްޔާއިން ެއެ ެރަށުގައިެ
ދެމުންެގެންދާެކަރަންޓުގެެޚިދުމަތަށްެެ 01މެއިެެ 2010ންެެ 31ޖުލައިެެ 2010އަށްެ،ށެ.ބިލެތްފަހިެެ/
ނޫވިލްެމޫސާެރަފީޢުގެ ެއަތުންެއަގުެނަގާފައިވަނީެޤަވާޢިދާެޚިލާފަށްކަމަށްބުނެެޤަވާޢިދާެޚިލާފަށްެނަގާފައިވާެ
ފައިސާ ެހޯދުމަށް ެއެދިގެންނާއިެ ،އަދި ެޤަވާޢިދާ ެޚިލާފަށް ެފޮނުވި ެބިލަށް ެފައިސާ ެނުދައްކައިގެންކަމަށްބުނެެެ
ށެ .ބިލެތްފަހި ެެ /ނޫވިލްއެވެ ެކިޔާ ެގެއިން ެކަރަންޓް ެކަނޑާލާފައިވަނީ ެޤަވާޢިދާ ެޚިލާފަށްކަމަށްެ
ކަނޑައަޅައިދިނުން ެއެދި ެމޫސާ ެރަފީޢުގެ ެފަރާތުން ެހުށަހެޅުމުން ެއެ ެޤަޟިއްޔާ ެބައްލަވައި ެކުރައްވާފައިވާެ
ޙުކުމަކީެޝަރުޢީެއަދިެޤާނޫނީެހަމަތަކާެއެއްގޮތަށްެކުރައްވާފައިވާެޙުކުމެއްކަމަށްެހައިކޯޓުގައިެމިެމައްސަލަެ
ބެލިެފަނިޔާރުންނަށްެނުފެނުނުެހިނދުެ،އެެޤަޟިއްޔާގެެޙުކުމްެބާޠިލްކުރައްވައިެ2010ެ،މެއިެ،ޖޫންެ،އަދިެ
ހުގެ ެށެ .ބިލެތްފަހި ެނޫވިލްއެވެ ެކިޔާ ެގޭގެ ެކަރަންޓް ެބިލަށް ެފައިސާ ެނަގާފައިވަނީެ
ޖުލައި ެމި ެތިންމަ ެ
މޯލްޑިވްސްެއެނަރޖީެއޮތޯރިޓީންެއެހާތަނަށްެފާސްކޮށްދެއްވާފައިވާކަންެބިލެތްފަހި ެޒުވާނުންގެެޖަމްޢިއްޔާއަށްެ
އެނގިފައިވާެއެންމެފަހުގެެޓެރިފާެއެއްގޮތަށްކަމަށްެކަނޑައަޅުއްވައިެ،އަދިެމޯލްޑިވްސްެއެނަރޖީެއޮތޯރިޓީގެެ
ފަރާތުން ެށެ .ބިލެތްފަހި ެކަރަންޓުގެ ެޚިދުމަތަށް ެެ 20ނޮވެމްބަރ ެެ 2008ގައި ެފާސްކޮށްދެއްވާފައިވާެ
މަޢުލޫމާތުެ 22ެ ،ސެޕްޓެމްބަރ ެެ 2010ގެ ެކުރިން ެބިލެތްފަހި ެޒުވާނުންގެ ެޖަމްޢިއްޔާއަށްެ
ޓެރިފާބެހޭ ެ ެ
ތަށް ެސާބިތުވާފަދަ ެއެއްވެސް ެހެއްކެއް ެޤަރީނާއެއް ެހުށަހެޅިފައިނުވާތީެ ،މޯލްޑިވްސްެ
ލިބިފައިވާކަން ެޝަރީޢަ ެ
އެނަރޖީ ެއޮތޯރިޓީގެ ެނަންބަރު ެެ 17(ެ 151/C/2008/02އޭޕްރީލް ެެ )2008ސިޓީއާ ެޙަވާލާދީ ެބިލެތްފަހިެ
އޮފީހުންެބިލެތްފަހިެޒުވާނުންގެެޖަމްޢިއްޔާއަށްެފޮނުވާފައިވާެއެެއޮފީހުގެެނަންބަރުެެC-6/BZJ/2008/07
(ެ 21އޭޕްރީލް ެެ )2008ގެ ެސިޓީގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެޓެރިފާ ެއެއްގޮތަށް ެެ 22ސެޕްޓެމްބަރ ެެ 2010އާެ
ދުމަތަށް ެއަގު ެނެގުމުގެ ެއިޚްތިޔާރު ެބިލެތްފަހި ެޒުވާނުންގެ ެޖަމްޢިއްޔާއަށްެ
ހަމައަށް ެކަރަންޓްގެ ެޚި ެ
ލިބިގެންނުވާކަމަށްެބެލެވޭނެެޝަރުޢީެއަދިެޤާނޫނީެއެއްވެސްެއަސާސެއްެނެތްކަމަށްެކަނޑައަޅުއްވައިެޙުކުމްެ

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 :

ގެ 7
ސަފްޙާ ެ 28

ކުރައްވާފަކަން ެއިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެެ 2011/HC-A/57ޤަޟިއްޔާގައިެ
ކުރައްވާފައިވާެޙުކުމުގެެޢިބާރާތަށްެބެލުމުންެއެނގެއެވެެ ެ.
އ ެކޯޓުންެ
ެ -6ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2011/HC-A/57ޤަޟިއްޔާގައި ެ ެ
ކުރައްވާފައިވާެޙުކުމްެބިނާވެފައިވަނީެޝަރީޢަތާެނުވަތަެޤާނޫނާެޚިލާފަށްކަމަށްެބުނެެށެ.ބިލެތްފަހިެެ/ނޫވިލްެ
މޫސާ ެރަފީޢުގެ ެފަރާތުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެ(ެ 02ދޭއް) ެސަބަބެއް ެހުށަހަޅާފައިވެއެވެެ .އޭގެެ
ތެރެއިންެ ެ:


ފުރަތަމަ ެސަބަބަކީެ 18ެ ،ޖޫން ެެ 2006ގައި ެޢާންމުކުރި ެމޯލްޑިވްސް ެއެނަރޖީެ

އޮތޯރިޓީގެ ެނަންބަރު ެެ 151/TUL/2006/02އިޢުލާނުގައި ެބުނެފައިވަނީ ެއެ ެނިޒާމުތަކުން ެފޯރުކޮށްދޭެ
ދުެ
މަތްތަކަށްެފީނެގުމުގައި ެރޭވިފައިވާ ެގޮތާއިެއަދި ެއެެނިޒާމުތަކުންެޢާންމުކޮށް ެޚިދުމަތްދިނުމުގެެޤަވާޢި ެ
ޚިދު ެ
އެެނިޒާމްތައްެޤާއިމްކުރުމުގައިެޒިންމާވާެފަރާތްތަކުންެމޯލްޑިވްސްެއެނަރޖީެއޮތޯރިޓީއަށްެހުށަހަޅުއްވައިގެންެ
ޢުލާނަކީެޢާންމުކޮށްެކުރެވިފައިވާެއިޢުލާނެއްކަމަށާއިެމިއިޢުލާނުންެ
ވުމަށްކަމަށާއިެބަޔާންކުރެވުނުެއި ެ
ފާސްކުރެއް ެ
ކަށް ެމެނުވީ ެއަގުނަގައިގެންެ
ދޭހަވަނީ ެއެ ެއޮތޯރިޓީއަށް ެހުށަހަޅައި ެއެ ެއޮތޯރިޓީ ެހުއްދަދޭ ެއަގަ ެ
ނުވާނެކަމަށްކަމަށާއި ެނަމަވެސް ެެ 17އޭޕްރީލް ެެ 2008ގައި ެމޯލްޑިވްސް ެއެނަރޖީ ެއޮތޯރިޓީއަށް ެބިލެތްފަހިެ
ޒުވާނުންގެ ެޖަމްޢިއްޔާއިން ެޚިދުމަތުގެ ެއަގު ެެ 5/-ރުފިޔާއަށް ެބަދަލުކުރުމަށް ެހުށަހެޅި ެނަމަވެސް ެއެެ
ނޭނގުމަކީެ
ނީސް ެއެއަގު ެނަގަމުންދިޔަކަމާއިެ ެ ،
އޮތޯރިޓީއިން ެއެ ެއަގަށް ެހުއްދަ ެދެއްވާފައި ެނުވަ ެ
އުޒުރަކަށްނުވާކަމަށާއި ެމިފަދައިން ެޢާންމުކޮށް ެކުރެވޭ ެއިޢުލާނެއް ެއެފަދަ ެޚިދުމަތްދޭ ެފަރާތްތަކަށްެ
އެނގެންޖެހޭނެކަމަށާއި ެއެފަދަ ެޢާންމު ެއިޢުލާންތައް ެނޭނގޭކަމަށްބުނާފަދައިން ެގެޒެޓްކުރެވޭ ެޤާނޫނުތަކާއިެ
ކޯޓުތަކުން ެތަރިކަ ެމައްސަލަތަކާ ެގުޅިގެން ެދަރަންޏެއް ެނުވަތަ ެވަޞިއްޔަތެއް ެއޮތްކަން ެނުވަތަ ެނޫންކަންެ
ކަށަވަރުކުރަންކުރެވޭ ެޢާންމު ެއިޢުލާންތަކަށްވެސް ެޢަމަލުކުރެވެނީ ެނޭނގުމަކީ ެއުޛުރަކަށް ެނުވާކަމަށް ެބަލާެ
ޤާޢިދާގެމަތިން ެކަމުގައިވާއިރު ެއިސްތިއުނާފު ެރައްދުވާ ެބިލެތްފަހި ެޒުވާނުންގެ ެޖަމްޢިއްޔާއިންެ
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ލާފު ެބުނުމަކަށްވާއިރު ެއެެ
އިޢުލާނެއްކުރިކަން ެނޭނގޭކަމަށް ެބުނެފައިވާއިރު ެއެ ެބުނުމަކީ ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކާ ެޚި ެ
ބުނުމަށް ެހައިކޯޓުން ެރިޢާޔަތްކުރައްވާފައިވަނީ ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކާ ެޚިލާފަށްކަމުގައި ެބަލަންޖެހޭކަމަށްބުނެެ
ހުށަހަޅާފައިވާެސަބަބެވެެ ެ.


ދެވަނަ ެސަބަބަކީެ ،ހައިކޯޓުގެ ެޙުކުމުގައި ެބިލެތްފަހި ެޒުވާނުންގެ ެޖަމްޢިއްޔާއިންެ

އަގުތައް ެބަޔާންކޮށް ެއިޢުލާނެއްކުރިކަމަށް ެބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ެއެފަދައިން ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެނަންބަރުެ
ެ BZJ/2010/04އިޢުލާނަކީެޝަރީޢަތަށްެހުށަހެޅި ެއެއްވެސް ެލިޔުމެއްގައިވެސް ެއޮތްެއިޢުލާނަކަށްނުވާއިރުެ
ނެތް ެއިޢުލާނަކަށްެޙަވާލާދީފައިވާތީެ ،ޙުކުމުގެ ެޞައްޙަކަމަކާމެދުެސުވާލުެއުފެދުމުގެެފުރުޞަތުެއޮތްކަމުގައިެ
ބަލަންޖެހޭކަމަށްބުނެެހުށަހަޅާފައިވާެސަބަބެކެވެެެ.
އ ެކޯޓުންެ
ެ -7ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2011/HC-A/57ޤަޟިއްޔާގައި ެ ެ
ކުރައްވާފައިވާ ެޙުކުމް ެބިނާވެފައިވަނީ ެޝަރީޢަތާ ެނުވަތަ ެޤާނޫނާ ެޚިލާފުވާގޮތަށް ެކަމަށްބުނެ ެށެ .ބިލެތްފަހިެ
ނޫވިލް ެމޫސާ ެރަފީޢުގެ ެފަރާތުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށްެހުށަހަޅާފައިވާެސަބަބުތަކުގެ ެމައްޗަށާއިެ،
މި ެމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެދެ ެފަރާތުން ެދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތަކުގެ ެމައްޗަށާއިެ ،މިެ
މައްސަލައާެގުޅިގެންެޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހަށްެހުށަހެޅިފައިވާެމިެމައްސަލައާގުޅޭެއެންމެހައިެލިޔެކިއުންތަކުގެެ
މައްޗަށާއިެ ،މޫސާ ެރަފީޢުގެ ެފަރާތުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެމި ެޤަޟިއްޔާގެ ެދަށުންެ
އިލްތިމާސްކޮށްފައިވާ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެއިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތްެ
ނުެ
ނިމުނުގޮތުގެެރިޕޯޓުގެެމައްޗަށާއިެ ،އަދިެހައިކޯޓުގެެމިެބުނެވުނުެޤަޟިއްޔާގެެދަށުންެއިސްތިއުނާފުކުރެވު ެ
ށެ .ބިލެތްފަހި ެމެޖިސްޓްރޭޓް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 18/C6C/2010ޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތް ެނިމުނުގޮތުގެެ
ރިޕޯޓުގެ ެމައްޗަށް ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެނަޒަރަކުން ެބެލިއިރުެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުން ެމިެ
މައްސަލަބެލިެފަނޑިޔާރުންގެެމަޖިލީހަށްެއަންނަނިވިެކަންތައްތައްެފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެެ ެ.
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(ހ)ެފުރަތަމަކަމަކީެ،ޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ 4/96ޢާންމުެބޭނުންތަކުގެެޚިދުމަތާބެހޭެޤާނޫނު)ެ
ވާނީެ،
ގެ ެެ 8ވަނަ ެމާއްދާގައި ެޢާންމު ެބޭނުންތަކުގެ ެޚިދުމަތްދޭ ެފަރާތުން ެއެ ެޚިދުމަތުގެ ެއަގު ެނަންގަ ެ
ސަރުކާރުގެެކަމާބެހޭެފަރާތަށްެޚިދުމަތުގެެއަގުނަގަންެބޭނުންވާެގޮތުގެެތަފްޞީލްެހުށަހަޅައިެ ،އެފަރާތުން ެއެެ
މަެ
ހުށަހެޅި ެއަގުތައް ެޤަބޫލުކުރުމުންކަމަށާއި ެއަދި ެއެ ެޚިދުމަތުގެ ެއަގަށް ެބަދަލެއް ެގެންނަންވާނީވެސް ެހަ ެ
ލެތްފަހި ެމެޖިސްޓްރޭޓްެ
މިގޮތުގެމަތިންކަމަށް ެކަނޑައަޅައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،މިލަދުންމަޑުލު ެއުތުރުބުރީ ެބި ެ
ކޯޓުގެ ެއިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެއެ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 18/C6C/2010ޤަޟިއްޔާގައި ެމޫސާ ެރަފީޢުގެެ
ފަރާތުން ެކޮށްފައިވާ ެދަޢުވާ ެބިނާކޮށްފައިވަނީ ެށެ .ބިލެތްފަހި ެޒުވާނުންގެ ެޖަމްޢިއްޔާއިންެ ،އެ ެރަށުގައިެ
ފޯރުކޮށްދެމުންގެންދާ ެކަރަންޓްގެ ެޚިދުމަތުގެ ެއަގަށް ެެ 01މެއި ެެ 2010ދުވަހުން ެފެށިގެންެ 0ެ ،ޔުނިޓުންެ
ފެށިގެން ެެ 100ޔުނިޓުގައި ެހިމެނޭ ެބޭންޑްގައި ެހިމެނޭ ެކަރަންޓް ެޔުނިޓަކަށް ެެ 5/-ރުފިޔާގެ ެރޭޓުންެ
އަގުނަގާގޮތަށް ެހަމަޖައްސާފައިވަނީ ެމޯލްޑިވްސް ެއެނަރޖީ ެއޮތޯރިޓީގެ ެހުއްދަ ެހޯދުމަކާނުލާ ެކަމަށްބުނެެ
ބިލެތްފަހިެޒުވާނުންގެެޖަމްޢިއްޔާގެެއެެނިންމުމަކީެއިސްވެެއިޝާރާތްކުރެވުނުެޤާނޫނުެނަންބަރުެެ 4/96ގެެ
ޢުވާގެެ
ެ 8ވަނަ ެމާއްދާއާ ެޚިލާފު ެނިންމުމެއްކަމަށް ެދެކި ެއެ ެއަސާސުގެ ެމައްޗަށްކަން ެމޫސާެރަފީޢުގެ ެއެ ެދަ ެ
ޞީޣާއިންެއެނގެންއޮތުމުންެމިެދަޢުވާއާެގުޅިގެންެޝަރީޢަތުންެބަލަންޖެހޭެމައިގަނޑުެއަސާސީެނުކުތާއަކީެ
ށެ.ބިލެތްފަހިެޒުވާނުންގެެޖަމްޢިއްޔާގެެއިސްވެެއިޝާރާތްކުރެވުނުެއެެނިންމުންެއެެގޮތަށްެނިންމާފައިވަނީެ
ކޮށްފައިވާެއުޞޫލާެއެއްގޮތްވާގޮތުގެެމަތިންތޯެ
އިސްވެެއިޝާރާތްކުރެވުނުެޤާނޫނުގެެެ8ވަނަެމާއްދާގައިެބަޔާން ެ
ނުވަތަެނޫންތޯެބެލުމުގެެނުކުތާކަންެއެނގެންއޮންނައޮތުމެވެެ ެ.
ޅިގެންެ
ތެލުގެ ެއަގަށް ެއަންނަމުންދާ ެބަދަލާ ެގު ެ
(ށ) ެދެވަނަކަމަކީ ެދުނިޔޭގެ ެބާޒާރުގައި ެ ެ
ބިލެތްފަހި ެޒުވާނުންގެ ެޖަމްޢިއްޔާއިން ެށެ .ބިލެތްފަހީގައި ެދެމުންގެންދާ ެކަރަންޓުގެ ެޚިދުމަތަށް ެނަގަމުންެ
އަންނަ ެއަގަށް ެބަދަލު ެގެންނަން ެބޭނުންވެގެން ެއެ ެޖަމްޢިއްޔާގެ ެފަރާތުން ެއޭރު ެއެ ެރަށުގެ ެއޮފީހަށް ެއެެ
ޖަމްޢިއްޔާގެ ެނަންބަރު ެެ 24( BZJ/C6/2008/03ޖަނަވަރީ ެެ )2008ގެ ެސިޓީ ެފޮނުވާފައިވާކަމާއި ެއެެ
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ގެ ެހުއްދައަށް ެއެދިފައިވާކަމާއި ެމިގޮތުން ެކަރަންޓުގެެ
ސިޓީގައި ެކަރަންޓުގެ ެޚިދުމަތަށް ެނަގާ ެއަގު ެބޮޑުކުރުމު ެ
ޚިދުމަތަށްނަގާ ެއަގު ެބޮޑުކުރުމަށް ެހުށަހަޅާފައިވަނީ ެހަމައެކަނި ެސަރުކާރުގެ ެމުއައްސަސާތަކުންނާއި ެވިޔަފާރިެ
ނިކަމާއިެއެެގޮތުންެއެފަދަެތަންތަނުންެނެގުމަށްެހުށަހަޅާފައިވަނީެޔުނިޓަކަށްެެ 8/-ރެ.
ފުނިތަކުންެއެކަ ެ
ކުން ެ
(އަށްރުފިޔާ) ެކަމާއިެ ،ޢާންމު ެރައްޔިތުންގެ ެއަތުން ެކަރަންޓުގެ ެޚިދުމަތަށް ެނަގާ ެފީއަށް ެއެހާތަނަށްެ
ބަދަލުގެންނަންެހަމަޖައްސާފައިނުވާކަމާއިެނަމަވެސްެއޭރުެޢާންމުެރައްޔިތުންގެެއަތުންެޔުނިޓަކަށްެނަގަމުންެ
އައިސްފައިވަނީ ެކިހާވަރެއްކަމެއް ެއެ ެސިޓީގައި ެބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަމާއި ެމި ެކަންކަން ެއިސްވެ ެޙަވާލާދެވުނުެ
ބިލެތްފަހިެޒުވާނުންގެެޖަމްޢިއްޔާގެެސިޓީއަށްެބެލުމުންެއެނގެންއޮންނަކަމެވެެ ެ.
(ނ)ެތިންވަނަކަމަކީެ ،އިސްވެެޙަވާލާދެވުނުެބިލެތްފަހިެޒުވާނުންގެެޖަމްޢިއްޔާގެ ެނަންބަރުެ
ެ 24( BZJ/C6/2008/03ޖަނަވަރީ ެެ )2014ގެ ެސިޓީއާ ެޙަވާލާދީ ެބިލެތްފަހި ެއޮފީހުގެ ެފަރާތުން ެއެެ
އޮފީހުގެ ެނަންބަރު ެެ 21( C-6/BZJ/2008/07އޭޕްރިލް ެެ )2008ގެ ެސިޓީ ެބިލެތްފަހި ެޒުވާނުންގެެ
ޖަމްޢިއްޔާއަށް ެފޮނުވާފައިވާކަމާއިެ ،އެެސިޓީގައި ެއެ ެޖަމްޢިއްޔާއިން ެއެދިފައިވާގޮތަށްެއެ ެއޮފީހުގެ ެފަރާތުންެ
ކަމާބެހޭ ެއިދާރާއަށް ެހުށަހެޅުމުންެއެމްެ .އީެ .އޭ ެގަވަރނިންގ ެބޯޑުން ެފާސްކޮށްފައިވާ ެއަގުތަކަކީެ ،އަމިއްލަެ
ފަރާތްތަކަށްެޔުނިޓަކަށްެެ 5/-ރ(ެ.ފަސްރުފިޔާ)ެ ،ސަރުކާރުެތަންތަނަށްެޔުނިޓަކަށްެެ 8/-ރ(ެ.އަށްރުފިޔާ)ެ،
ކަށްވެސް ެޔުނިޓަކަށް ެެ 8/-ރ(ެ .އަށްރުފިޔާ) ެކަމަށާއި ެއެ ެއަގުތައް ެއެގޮތަށްެ
ވިޔަފާރި ެކުންފުނިތަ ެ
ފާސްވެފައިވާކަން ެއެ ެއޮފީހަށް ެމޯލްޑިވްސް ެއެނަރޖީ ެއޮތޯރިޓީން ެއަންގާފައިވާ ެސިޓީ ެނަންބަރަކީެ
ެ 151/C/2008/02ކަމަށް ެބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި ެމިކަންކަން ެބިލްތެފަހި ެއޮފީހުގެ ެނަންބަރުެެެެެެެެެ
ެ21( C-6/BZJ/2008/07އޭޕްރިލްެެ)2008ގެެސިޓީންެއެނގެންއޮންނަކަމެވެެ ެ.
ރުެެެެެެެ
(ރ) ެހަތަރުވަނަކަމަކީެ ،އިސްވެ ެޙަވާލާދެވުނު ެށެ .ބިލެތްފަހި ެއޮފީހުގެ ެނަންބަ ެ
ެ 21( C-6/BZJ/2008/07އޭޕްރިލް ެެ )2008ގެ ެސިޓީގައި ެޙަވާލާދީފައިވާ ެމޯލްޑިވްސް ެއެނަރޖީެ
އޮތޯރިޓީ ެގެ ެނަންބަރު ެެ 17( 151/C/2008/02އޭޕްރިލް ެެ ެ )2008ގެ ެސިޓިއަށް ެބަލާއިރުެެެެެެެ،
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ށެ .ބިލެތްފަހީގައި ެދޭ ެކަރަންޓްގެ ެޚިދުމަތަށް ެފީނެގުމަށް ެގަވަރނިންގ ެބޯޑުން ެފާސްކުރެއްވި ެއަގުތަކަކީެ
ތްތަކަށް ެޔުނިޓަކަށް ެެ 5/-ރުފިޔާކަމަށާއި ެސަރުކާރުތަންތަނަށާއި ެއަދި ެވިޔަފާރި ެކުންފުނިތަކަށްެ
އަމިއްލަ ެފަރާ ެ
ޔުނިޓަކަށް ެެ 8/-ރުފިޔާކަމަށް ެއެ ެސިޓީގައި ެބަޔާންކުރުމަށްފަހުެ ،ތެޔޮއަގުބޮޑުވުމުގެ ެސަބަބުން ެސަރުކާރުންެ
ލެތްފަހީގައި ެކަރަންޓުގެެ
އިވާނަމަެ ،އަދި ެމިފަދަ ެސަބްސިޑީއެއް ެށެ .ބި ެ
ސަބްސިޑީއެއް ެދެއްވުމަށް ެހަމަޖެހިފަ ެ
ށްެއަގުނެގުމުގައިެސަބްސިޑީެދިނުމަށްެހަމަޖެހިފައިވާެ
ޚިދުމަތްެދޭފަރާތުންެބޭނުންވާނަމަެ،ކަރަންޓުގެެޚިދުމަތަ ެ
އުޞޫލުތަކަށް ެފެތޭގޮތަށް ެއަގުނެގުމަކީ ެޚިދުމަތްދޭފަރާތުގެ ެއިޚްތިޔާރުގައިވާކަމެއްކަމާއި ެނަމަވެސް ެމިގޮތުންެ
ކަނޑައަޅާ ެއަގުތައްވެސް ެވާންޖެހޭނީ ެބަޔާންކުރެވިފައިވާ ެއަގުތަކަށްވުރެ ެބޮޑުނޫން ެއަގުތަކެއްކަމުގައި ެއެެ
ސިޓީގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ެއިސްވެ ެމި ެޙަވާލާދެވުނު ެމޯލްޑިވްސް ެއެނަރޖީ ެއޮތޯރިޓީގެ ެނަންބަރުެ
ެ17( 151/C/2008/02އޭޕްރިލްެެ)2008ގެެސިޓީއަށްެބެލުމުންެއެނގެންއޮންނަކަމެވެެ ެ.
ސްވަނަކަމަކީެ17ެ،މެއިެެ2010ގެެތާރީޚްގައިެބިލެތްފަހިެޒުވާނުންގެެޖަމްޢިއްޔާގެެ
(ބ)ެފަ ެ
ފަރާތުން ެއެ ެޖަމްޢިއްޔާގެ ެނަންބަރު ެ BZJ/2010/04އިޢުލާނުން ެޢާންމު ެއިޢުލާނެއްކޮށް ެއަދި ެހަމަ ެމިެ
ބުނެވުނު ެެ 17މެއި ެެ 2010ގެ ެތާރީޚްގައި ެށެ .ބިލެތްފަހި ެޒުވާނުންގެ ެޖަމްޢިއްޔާއިންެ ،އެ ެރަށު ެއޮފީހަށްެ
ފޮނުވާފައިވާކަން ެއެނގެންއޮންނަ ެއެ ެޖަމްޢިއްޔާގެ ެނަންބަރު ެ BZJ/C6/2010/33ގެ ެސިޓީގައި ެއެެ
ޖަމްޢިއްޔާއިންެއެެރަށުގެެރައްޔިތުންނަށްެދެމުންގެންދާެކަރަންޓުގެެޚިދުމަތަށްެޔުނިޓަކަށްެނަގަމުންެއަންނަެ
ެ 3/ރުފިޔާގެ ެބަދަލުގައި ެެ 01މެއި ެެ 2010ގެ ެތާރީޚުން ެފެށިގެން ެެ 5/-ރުފިޔާ ެނެގުމަށްެލުގެ ެއަގަށް ެއަންނަމުންދާެ
އިވާކަމަށާއިެ ،އެގޮތަށް ެހަމަޖައްސަންޖެހުނީ ެދުނިޔޭގެ ެބާޒާރުގައި ެތެ ެ
ހަމަޖައްސާފަ ެ
ލާ ެގުޅިގެން ެޔުނިޓަކަށް ެެ 3/-ރުފިޔާގެ ެއަގަށް ެއެ ެޚިދުމަތް ެދީގެން ެޚަރަދު ެދެކޮޅު ެޖެއްސޭނެގޮތެއްެ
ބަދަ ެ
ނެތިގެންކަމަށްެބުނެފައިވާކަމާއިެ ެ،
ށެ.ބިލެތްފަހިެމެޖިސްޓްރޭޓްެކޯޓުގެެނަންބަރުެ 18/C6C/2010ޤަޟިއްޔާގައިެމައްސަލަެ
ވާެ
ހުށަހެޅި ެފަރާތްކަމުގައިވާ ެށެ .ބިލެތްފަހި ެނޫވިލް ެމޫސާ ެރަފީޢުގެ ެފަރާތުން ެއޭނާގެ ެދަޢުވާ ެބިނާކޮށްފައި ެ
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ންޓުގެެ
މައިގަނޑު ެއަސާސަކީެ ،ބިލެތްފަހި ެޒުވާނުންގެ ެޖަމްޢިއްޔާއިން،އެރަށުގައި ެފޯރުކޮށްދެމުންދާ ެކަރަ ެ
ޚިދުމަތުގެ ެއަގަށް ެެ 01މެއި ެެ 2010އިން ެފެށިގެން ެެ 0ޔުނިޓުއިން ެފެށިގެން ެެ 100ޔުނިޓުގައި ެހިމެނޭެ
ބޭންޑުގައިެހިމެނޭެކަރަންޓްެޔުނިޓަކަށްެެ5/-ރުފިޔާގެެރޭޓުންެއަގުނަގަންެެ17މެއިެެ2010ގައިެބިލެތްފަހިެ
ތި
ޒުވާނުންގެެޖަމްޢިއްޔާއިންެހަމަޖައްސާފައިވަނީެސަރުކާރުގެެކަމާބެހޭެއިދާރާއިންެއެެއަގުެފާސްކުރުމެއްނެ ެ
ކަމަށްދެކިެއެގޮތަށްެއެ ެޖަމްޢިއްޔާއިންެހަމަޖައްސާފައިވަނީެޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ 4/96ޢާންމުެބޭނުންތަކުގެެ
ޚިދުމަތާބެހޭެޤާނޫނު)ެގެެެ8ވަނަެމާއްދާއާެޚިލާފަށްކަމަށްބުނެެއެެއަސާސުގެެމައްޗަށްކަމާއިެ ެ،
މޫސާ ެރަފީޢުގެ ެފަރާތުން ެފާހަގަކޮށްފައިވާ ެއެ ެނުކުތާއާ ެގުޅިގެން ެބިލެތްފަހި ެޒުވާނުންގެެ
ޖަމްޢިއްޔާގެެފަރާތުންެޝަރީޢަތުގައިެދައްކާފައިވާެވާހަކަތަކަށްެބަލާއިރު ،ކަރަންޓް ެޔުނިޓަކަށްެެ 5/-ރުފިޔާގެެ
ރޭޓުން ެއަގު ެނެގުމަށް ެކުރިންސުރެ ެވަނީ ެމޯލްޑިވްސް ެއެނަރޖީ ެއޮތޯރިޓީން ެފާސްކޮށްދެއްވާފައި ެކަމަށާއިެ،
ތްފަހިެޒުވާނުންގެެޖަމްޢިއްޔާއިންެއެެރަށުެއޮފީހަށްެފޮނުވާފައިވާެނަންބަރުެެBZJ/C6/2008/03
އެއީެބިލެ ެ
ސް ެއެނަރޖީ ެއޮތޯރިޓީއަށްެ
(ެ 24ޖެނުއަރީ ެެ )2008ސިޓީއާ ެގުޅިގެން ެއެ ެއޮފީހުގެ ެފަރާތުން ެމޯލްޑިވް ެ
ސްެއެނަރޖީެއޮތޯރިޓީގެެނަންބަރުެެެެެެ151/C/2008/02
ހުށަހަޅައި،އެެހުށަހެޅުންެފާސްވެފައިވާކަމަށްެމޯލްޑިވް ެ
(17

ެއޭޕްރީލް

ެ)2008

ެސިޓީން

ެއަންގަވާފައިވާކަމަށް

ެބިލެތްފަހި

ެއޮފީހުގެ

ރުެެެެެެެެެެެ
ެނަންބަ ެ

ގުމުންެ
ެ 21(ެ C-6/BZJ/2008/07އޭޕްރީލް ެެ )2008ސިޓީންެ ،އެ ެޖަމްޢިއްޔާއަށް ެއަންގަވާފައިވާ ެއެން ެ
ކަމަށާއި ެއޭގެފަހުން ެއަގު ެފާސްކުރުމަށް ެހުށަހެޅި ެއެއްވެސް ެހުށަހެޅުމަކާ ެގުޅިގެން ެއައު ެއަގެއް ެނުވަތަެ
ޓެރިފެއް ެފަސްކޮށްދެއްވާފައިވާކަން ެއެޖަމްޢިއްޔާއަށް ެއެނގިފައި ެނުވާކަމަށާއި ެކަރަންޓް ެޔުނިޓަކަށް ެެ5/-
އި ެވަނިކޮށްެ ،ޔުނިޓަކަށްެ
ށް ެމޯލްޑިވްސް ެއެނަރޖީެއޮތޯރިޓީންެހަމަޖައްސާދެއްވާފަ ެ
ރުފިޔާގެެރޭޓުންެއަގުނެގުމަ ެ
ެ 3/ރުފިޔާގެ ެމަގުން ެއަގުނަގަމުން ެއައިސްފައިވަނީ ެއެ ެޖަމްޢިއްޔާއަށް ެލިބިފައިވާ ެސަބްސިޑީއަށްެސް ެލިބިފައިވާ ެސަބްސިޑީ ެހުސްވުމާ ެގުޅިގެން ެއަލުން ެއަނބުރާ ެކުރިންެ
ބަރޯސާވެގެން ެކަމަށާއިެ ،ނަމަވެ ެ
ޢަކުރީކަމަށާއިެ ،މޯލްޑިވްސް ެއެނަރޖީ ެއޮތޯރިޓީގެ ެނަންބަރު ެެެެ151/2008/02
ހުރިއަގަށް ެއަގުތައް ެރުޖޫ ެ
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 :
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(ެ 17އޭޕްރީލް ެެ )2008ސިޓީއާ ެޙަވާލާ ެދެއްވާ ެބިލެތްފަހި ެއޮފީހުގެ ެނަންބަރު ެ ެެC-6/BZJ/2008/07
(ެ21އޭޕްރީލްެެ)2008ގެެސިޓީއިންެމޯލްޑިވްސްެއެނަރޖީެއޮތޯރިޓީންެފާސްކޮށްދެއްވިެއަގުތައްެއެންގުމަށްެ
ތްފަހި ެއޮފީހުގެ ެނަންބަރު ެެ 22(ެ C-6/BZJ/2010/88ސެޕްޓެމްބަރ ެެ )2010ގެ ެސިޓީެ ،އެެ
ފަހުެ ،ބިލެ ެ
ޖަމްޢިއްޔާއަށްެލިބުމާހަމައަށްެމޯލްޑިވްސްެއެނަރޖީެއޮތޯރިޓީއިންެއިތުރުެޓެރިފެއްެފާސްކޮށްދެއްވާފައިެވާކަންެ
އެ ެޖަމްޢިއްޔާއަށް ެއެނގިފައި ެނުވާކަމަށާއި ެއެހެންކަމުން ެެ 01މެއި ެެ 2010ދުވަހުން ެފެށިގެން ެކަރަންޓްެ
ޔުނިޓަކަށް ެެ 5/-ރުފިޔާގެ ެމަގުން ެއަގުނެގުމަށް ެއެ ެޖަމްޢިއްޔާއިން ެެ 17މެއި ެެ 2010ގައި ެނިންމާފައިވާެ
ތްފަހި ެޒުވާނުންގެ ެޖަމްޢިއްޔާއަށް ެއަންގާފައިވާެ
ނަރޖީ ެއޮތޯރިޓީއިން ެފާސްކޮށް ެބިލެ ެ
ނިންމުން ެމޯލްޑިވްސް ެއެ ެ
ޓެރިފާ ެޚިލާފްކަމަށް ެޤާނޫނީގޮތުން ެބެލެވޭނެ ެތަނެއް ެއޮތްކަމަށް ެނުދެކޭކަމަށް ެއެ ެޖަމްޢިއްޔާގެ ެފަރާތުންެ
ބުނެފައިވާކަންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ ެ.
ރު ެެC-6/BZJ/2010/88
(ޅ)ެހަވަނަކަމަކީެ،އިސްވެ ެޙަވާލާެދެވުނުެށެ.ބިލެތްފަހިެއޮފީހުގެެނަންބަ ެ
ތްތަކަށް ެކަރަންޓް ެފީގެ ެގޮތުގައިެ
(ެ 22ސެޕްޓެންބަރ ެެ )2010ގެ ެސިޓީއަށް ެބަލާއިރު ެއަމިއްލަ ެފަރާ ެ
ތްފަހިެ
ވްސް ެއެނަރޖީ ެއޮތޯރިޓީ ެއިން ެބިލެ ެ
ޔުނިޓަކަށް ެ5/-ރ(ެ .ފަހެއް ެރުފިޔާ)ެ ،ހަމަޖައްސައި ެމޯލްޑި ެ
ޒުވާނުންގެ ެޖަމްޢިއްޔާއަށް ެެ 17އޭޕްރީލް ެެ 2008ގައި ެދީފައިވާ ެހުއްދަ ެބާޠިލްކުރެވިފައިވާ ެކަމަށް ެއެެ
ތްފަހި ެއޮފީހަށްެ
އޮތޯރިޓީގެ ެނަންބަރު ެެ 06(ެ 151/C/2010/04ޖުލައި ެެ )2010ގެ ެސިޓީން ެބިލެ ެ
ގަވާފައިވާެކަމަށްެބަޔާންކޮށްފައިވާެކަމާއިެއަދިެެ 17އޭޕްރީލްެެ 2008ގެެހުއްދަެއެެއޮތޯރިޓީންެބާޠިލްެ
އަން ެ
އްެ
ކުރުމަށްފަހުެެ 27ނޮވެމްބަރުެެ 2008ގައިެމޯލްޑިވްސްެއެނަރޖީެއޮތޯރިޓީންެފާސްކޮށްދެއްވާފައިވާެއަގުތަ ެ
އެެސިޓީގައިެބަޔާންކޮށްފައިެވާކަމާއިެއެެއަގުތަކަކީެެ 0ޔުނިޓުންެފެށިގެންެެ 100ޔުނިޓާހަމައަށްެޔުނިޓަކަށްެ
4/50ރ ެ(ހަތަރު ެރުފިޔާ ެފަންސާސްލާރި)ެ ،އަދި ެެ 101ޔުނިޓުން ެފެށިގެން ެެ 200ޔުނިޓާ ެހަމައަށްެ
ޔުނިޓަކަށްެ5/-ރ(ެ.ފަސްރުފިޔާ)ެ ،އަދިެެ 201ޔުނިޓުންެފެށިގެންެމަތީެޔުނިޓަކަށްެ5/50ރ(ެ.ފަސްރުފިޔާެ
ތްފަހިެޒުވާނުންގެެޖަމްޢިއްޔާއަށްެފާސްކޮށްދެއްވާފައިވާެމިފަހުގެެރޭޓުތައްެ
ފަންސާސްެލާރި)ެ،ކަމާއިެއަދިެބިލެ ެ
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 :
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ވާެެ
ފަސްކޮށްދެއްވާފައި ެވާކަން ެއެ ެޖަމްޢިއްޔާއަށް ެނޭނގިއޮތްނަމަެ ،މި ެސިޓީ ެއެ ެޖަމްޢިއްޔާއަށް ެފޮނުވާފައި ެ
މްބަރެެ 2010ދުވަހުންެފެށިގެން ެމޯލްޑިވްސް ެއެނަރޖީެއޮތޯރިޓީންެެ 27ނޮވެމްބަރެެ2008
ެެ 22ސެޕްޓެ ެ
ގައި ެފާސްކޮށްދެއްވާފައިވާ ެކަމަށް ެއެ ެސިޓީގައި ެބަޔާންކުރެވި ެދިޔަ ެއަގުތަކަށް ެކަރަންޓްފީ ެބަދަލުކުރުމަށްެ
ތްފަހި ެއޮފީހުގެެ
ކަން ެއިސްވެ ެޙަވާލާދެވުނު ެށެ .ބިލެ ެ
ދަންނަވާކަމަށް ެވެސް ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެކަމާއި ެމިކަން ެ
ނަންބަރުެެ22(ެC-6/BZJ/2010/88ސެޕްޓެންބަރެެ)2010ސިޓީއަށްެބެލުމުންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ ެ.

ރުެެެެެެެެެެެ
ތްވަނަކަމަކީެ ،އިސްވެ ެޙަވާލާ ެދެވުނު ެށެ .ބިލެތްފަހި ެއޮފީހުގެ ެނަންބަ ެ
(ކ) ެހަ ެ
ެ 22(ެ C-6/BZJ/2010/88ސެޕްޓެންބަރ ެެ )2010ގެ ެސިޓީގައި ެއިޝާރާތްކޮށްފައިވާ ެމޯލްޑިވްސްެ
އެނަރޖީ ެއޮތޯރިޓީގެ ެނަންބަރު ެެ 6( 151/C/2010/04ޖުލައި ެެ )2010ގެ ެސިޓީއަށް ެބަލާއިރު ެއެެ
ސިޓީއަކީ ެށެ .ބިލެތްފަހި ެއޮފީހަށް ެފޮނުވާފައިވާ ެސިޓީއެއްކަމާއިެ ،އަދި ެށެ .ބިލެތްފަހީގައިެ ،ބިލެތްފަހިެ
ންގެ
ޒުވާނުންގެެޖަމްޢިއްޔާއިންެފޯރުކޮށްދޭެކަރަންޓުގެެޚިދުމަތަށް ެމޯލްޑިވްސްެއެނަރޖީެއޮތޯރިޓީގެ ެގަވަރނި ެ
އިވާެއަގުތައްެއެެސިޓީގައިެބަޔާންކޮށްފައިވާއިރުެ،މިެ
ން ެެ 27ނޮވެމްބަރެެ 2008ގައިެފާސްކޮށްދެއްވާފަ ެ
ބޯޑު ެ

ރުެެެެެެެެެެެ
އަގުތަކާެ ،ށެ .ބިލެތްފަހި ެއޮފީހުގެ ެއިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެއެ ެއޮފީހުގެ ެނަންބަ ެ
ެ 22(ެ C-6/BZJ/2010/88ސެޕްޓެމްބަރ ެެ )2010ގެ ެސިޓީ ެގައިެ ،މޯލްޑިވްސް ެއެނަރޖީ ެއޮތޯރިޓީގެެ
ނަންބަރު ެެ 6(ެ 151/C/2010/04ޖުލައި ެެ )2010ގެ ެސިޓީއާ ެޙަވާލާދީ ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެއަގުތަކާދެމެދުެ
އެއްވެސްެތަފާތެއްނެތްކަމާއިެއަދިެއެެއޮތޯރިޓީގެެނަންބަރުެެ17(ެ151/C/2008/02އެޕްރީލްެެ)2008ގެެ
ސިޓީގެެދަށުންެދީފައިވާެހުއްދަެ ،މޯލްޑިވްސް ެއެނަރޖީެއޮތޯރިޓީގެެމިެސިޓީގެެދަށުންެބާޠިލްވެފައިވާކަމާއިެ
މިކަންކަން ެމޯލްޑިވްސް ެއެނަރޖީ ެއޮތޯރިޓީގެ ެނަންބަރު ެެ 6(ެ 151/C/2010/04ޖުލައި ެެ )2010ގެެ
ސިޓީން ެއެނގެން ެއޮތް ެނަމަވެސް ެމޯލްޑިވްސް ެއެނަރޖީ ެއޮތޯރިޓީގެ ެނަންބަރު ެ151/C/2008/03
(ެ 25ނޮވެމްބަރ ެެ )2008ގެ ެސިޓީން ެމުޢާމަލާތްކުރެވިފައިވަނީ ެސީދާ ެށެ .ބިލެތްފަހި ެއޮފީހަށްކަމަށްެ
ސާފުބަހުންެއެެސިޓީގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއިެއަދިެއެެސިޓީއަކީެ،ބިލެތްފަހިެޒުވާނުންގެެޖަމްޢިއްޔާއަށްެ
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 :
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ކޮޕީކޮށް ެފޮނުވާފައިވާ ެސިޓީއެއްނޫންކަން ެވެސް ެއިސްވެ ެޙަވާލާދެވުނު ެމޯލްޑިވްސް ެއެނަރޖީ ެއޮތޯރިޓީގެެ
ނަންބަރު ެެ 6(ެ 151/C/2010/04ޖުލައި ެެ )2010ގެ ެސިޓީން ެރަނގަޅަށް ެއެނގެން ެއޮންނައޮތުމުންެ
މޯލްޑިވްސް ެއެނަރޖީ ެއޮތޯރިޓީގެ ެނަންބަރު ެެ 25(ެ 151/C/2008/03ނޮވެމްބަރ ެެ )2008ގެ ެސިޓީއާއިެ
އަދިެއެެއޮތޯރިޓީގެެނަންބަރުެެ 6(ެ 151/C/2010/04ޖުލައިެެ )2010ގެެސިޓީއާއިެމިެދެސިޓީއަކީެ،އެެ
ވާ ެމަޢުލޫމާތުތައްެހިމެނޭގޮތުންެ،އިސްވެެއިޝާރާތްކުރެވުނުެށެ.ބިލެތްފަހިެއޮފީހުގެެނަންބަރުެ
ދެެސިޓީގައި ެ
ެ 22(ެ C-6/BZJ/2010/88ސެޕްޓެމްބަރ ެެ )2010ގެ ެސިޓީންެ ،ށެ .ބިލެތްފަހި ެޒުވާނުންގެެ
ޖަމްޢިއްޔާއަށް ެއެންގުމުގެ ެކުރިން ެށެ .ބިލެތްފަހި ެޒުވާނުންގެ ެޖަމްޢިއްޔާއަށް ެލިބިފައިވާ ެދެ ެސިޓީކަމަށްެ
އް ެއޮތް ެދެސިޓީނޫންކަން ެމޯލްޑިވްސް ެއެނަރޖީ ެއޮތޯރިޓީގެ ެނަންބަރު ެ ެ ެެ151/C/2010/04
ބެލެވޭނެތަނެ ެ
(ެ6ޖުލައިެެ)2010ގެެސިޓީގެެޢިބާރާތަށްެބެލުމުންވެސްެއެނގެންއޮންނަކަމެވެެ ެ.
(އ) ެއަށްވަނަކަމަކީެ ،މޯލްޑިވްސް ެއެނަރޖީ ެއޮތޯރިޓީގެ ެއިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެއެެ
އޮތޯރިޓީގެ ެނަންބަރު ެެ 6(ެ 151/C/2010/04ޖުލައި ެެ )2010ގެ ެސިޓީގައި ެއިޝާރާތްކޮށްފައިވާ ެއެެ
އޮތޯރިޓީގެެނަންބަރުެެ25(ެ 151/C/2008/03ނޮވެމްބަރ ެެ)2008ގެެސިޓީއަށްެބަލާއިރުެ،އެެސިޓީއަކީެ
ށެ .ބިލެތްފަހި ެބޮޑު ެކަތީބު ެއަލްފާޟިލް ެޢަބްދުއް ެސައްތާރު ެމޫސާއަށް ެއެޑްރެސްކުރައްވައިެ ،ފޮނުވާފައިވާެ
ސިޓީއެއްކަމާއިެ،އަދިެއެެސިޓީއަކީެ،އެެއޮތޯރިޓީގެެނަންބަރުެެ17(ެ151/C/2008/02އެޕްރީލްެެ)2008
ގެެސިޓީއިންެށެ.ބިލެތްފަހިެއޮފީހަށްެއެންގިފައިވާެއެމް.އީ.އޭގެެގަވަރނިންގ ެބޯޑުންެެ 14އޭޕްރީލްެެ2008
ގައި ެފާސްކޮށްފައިވާ ެއަގަށް ެބަދަލުގެނައުމަށް ެބޭނުންވެގެން ެށެ .ބިލެތްފަހި ެޒުވާނުންގެ ެޖަމްޢިއްޔާއިންެ
ވާ ެެ 2ސިޓީއާއިެ،އަދިެއެެޖަމްޢިއްޔާއިންެ
އި ެފޮނުވާފައި ެ
ެ 2008ވަނަެއަހަރުގެެމެއިެެ 22އާއިެޖޫންެެ 25ގަ ެ
ެ2008ގެެޖޫންެެ10އަދިެޖުލައިެެ08ގައިެހުށަހަޅާފައިވާެމަޢުލޫމާތާެގުޅިގެންެށެ.ބިލެތްފަހީގައިެކަރަންޓްެ
ފީ ެފާސްކުރުމާ ެބެހޭގޮތުން ެގޮތެއް ެނިންމުމަށްޓަކައި ެެ 20ނޮވެމްބަރ ެެ 2008ގައި ެބޭއްވުނު ެއެމް.އީ.އޭެ
ވާފައިވާެ
އެ ެބޯޑުން ެނިންމިގޮތް ެބަޔާންކޮށް ެފޮނު ެ
ންގ ެބޯޑުގެ ެބައްދަލުވުމަށް ެހުށަހެޅުމުން ެ ެ
ގަވަރނި ެ
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ން ެށެ .ބިލެތްފަހީގެެ
ސިޓީއެއްކަމާއިެ ،މި ެގޮތުން ެއެމް.އީ.އޭ ެގަވަރނިންގ ެބޯޑުގެ ެއެ ެބައްދަލުވުމު ެ
ޓެރިފާބެހޭގޮތަށްެނިންމާފައިވަނީެެ0ޔުނިޓުންފެށިގެންެެ100ޔުނިޓަށްެޔުނިޓަކަށްެެ4/50ރ(ެ.ހަތަރުެރުފިޔާެ
ފަންސާސްެލާރި)ެ 101ެ،ޔުނިޓުންެފެށިގެންެެ 200ޔުނިޓަށްެ:ޔުނިޓަކަށްެެ 5/-ރ(ެ.ފަސްރުފިޔާ)ެ201ެ،
ޔުނިޓުންެފެށިގެންެމަތީކޮންމެެޔުނިޓަކަށްެެ 5/50ރ(ެ.ފަސްެރުފިޔާެފަންސާސްެލާރި)ެކަމާއިެމިކަންކަންެ
އެެސިޓީއިންެއެނގެންެއޮތްކަމުގައިވިޔަސްެމޯލްޑިވްސްެއެނަރޖީެއޮތޯރިޓީގެެމިެސިޓީ ެފޮނުވާފައިވަނީެށެ.
ތްފަހި ެރަށު ެއޮފީހަށްކަމަށްވެފައި ެއަދި ެކޮޕީކޮށްފައިވަނީ ެ"މިލަދުންމަޑުލު ެއުތުރުބުރީ ެއޮފީސް" ެކިޔާެ
ބިލެ ެ
ތަނަކަށްކަމާއި ެއަދި ެމި ެސިޓީއަކީ ެބިލެތްފަހި ެޒުވާނުންގެ ެޖަމްޢިއްޔާއަށް ެކޮޕީކޮށްފައިވާ ެސިޓީއެއްނޫންކަމާއިެ
މިެކަންކަންެމިެސިޓީއަށްެބެލުމުންެއެނގެންެއޮތްއޮތުމުންެމޯލްޑިވްސްެއެނަރޖީެއޮތޯރިޓީގެެމިެސިޓީގައިވާެ
ވާެ
މަޢުލޫމާތުތަކަކީެ ،ށެ.ބިލެތްފަހި ެޒުވާނުންގެ ެޖަމްޢިއްޔާއަށް ެލިބި ެއަދި ެއެ ެޖަމްޢިއްޔާއާ ެޙިއްސާކުރެވިފައި ެ
މަޢުލޫމާތުތަކެއްކަމަށްެބެލެވޭނެތަނެއްެއޮތް ެމަޢުލޫމާތުތަކެއްެނޫންކަންެއެެސިޓީގެެޢިބާރާތަށްެބެލުމުންވެސްެ
އެނގެންއޮންނަކަމެވެެ ެ.
ވަވަނަކަމަކީެ،މިލަދުންމަޑުލުެއުތުރުބުރީެބިލެތްފަހިެމެޖިސްޓްރޭޓްެކޯޓުގެެނަންބަރުެ
(ވ)ެނު ެ
 18/C6C/2010ގެ ެޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތް ެއެ ެކޯޓުގައި ެހިނގަމުންދިޔަ ެދުވަސްވަރު ެއެ ެކޯޓުންެ
މިލަދުންމަޑުލު ެއުތުރުބުރީ ެބިލެތްފަހި ެއޮފީހަށް ެއެޑްރެސްކޮށް ެފޮނުވާފައިވާ ެއެ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރުެ
ެ 17(ެ C6MC/C6/2011/01ޖެނުއަރީ ެެ )2011ގެ ެސިޓީއާ ެޙަވާލާދީ ެމިލަދުންމަޑުލު ެއުތުރުބުރީެ
ބިލެތްފަހި ެއޮފީހުން ެމިލަދުންމަޑުލު ެއުތުރުބުރީ ެބިލެތްފަހި ެމެޖިސްޓްރޭޓް ެކޯޓަށް ެފޮނުއްވި ެއެ ެއޮފީހުގެެ
ން ެތިންެ
ނަންބަރު ެެ 24(ެ C6/C6MC/2011/10ޖެނުއަރީ ެެ )2011ގެ ެސިޓީއަށް ެބަލާއިރުެ ،އެ ެއޮފީހު ެ
ކަމަށާއިެ
ފަހަރެއްގެމަތިންެކަރަންޓްެފީެނެގުމުގެެއަގުތައްެބިލެތްފަހިެޒުވާނުންގެެޖަމްޢިއްޔާއަށްެއެންގިފައިވާނެ ެ
މިގޮތުން ެއެންމެ ެފުރަތަމަ ެއެންގިފައިވަނީ ެެ 21އޭޕްރީލް ެެ 2008ގައި ެއެ ެއޮފީހުގެ ެނަންބަރުެ
 BZJ/C6/2008/07ގެެސިޓީއިންކަމަށާއިެއެެސިޓީގައިވާެރޭޓްތަކަކީެއަމިއްލަެފަރާތްތަކުންެ،ޔުނިޓަކަށްެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
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ެ 5/ރުފިޔާެ ،ސަރުކާރާއި ެކުންފުނިތަކުން ެޔުނިޓަކަށް ެެ 8/-ރުފިޔާ ެކަމަށާއި ެމިރޭޓްތަކަކީ ެމޯލްޑިވްސްެއެނަރޖީ ެއޮތޯރިޓީގެ ެގަވަރނިންގ ެބޯޑުން ެއެ ެދުވަސްވަރު ެފާސްކުރައްވައި ެއެ ެއޮތޯރިޓީގެ ެނަންބަރުެ
ެ 17(ެ 151/C/2008/02އެޕްރީލް ެެ )2008ގެ ެސިޓީއިން ެބިލެތްފަހި ެއޮފީހަށް ެއަންގާފައިވާެ
އި ެ
ރޭޓުތަކެއްކަމަށާ ެ
ެދެވަނަ ެފަހަރަށް ެއެންގިފައިވަނީ ެެ 17މާޗް ެެ 2009ގައި ެބިލެތްފަހި ެއޮފީހުގެ ެނަންބަރުެ
ށްެެ
 BZJ/C6/2009/39ގެ ެސިޓީންކަމަށާއި ެއެ ެސިޓީގައިވާނެ ެރޭޓްތަކަކީ ެރައްޔިތުންގެ ެއަތުން ެޔުނިޓަކަ ެ
ރުފިޔާެ ،ސަރުކާރު ެތަންތަނުން ެޔުނިޓަކަށް ެ–ެ 8/ރުފިޔާެ ،ކުންފުނިތަކުން ެޔުނިޓަކަށް ެެ10/-
ެ ެ 3/ރުފިޔާކަމަށާއި ެނަމަވެސް ެމި ެއަގުތަކަކީ ެމޯލްޑިވްސް ެއެނަރޖީ ެއޮތޯރިޓީގެ ެގަވަރނިންގ ެބޯޑުންެ
ވާެ
އި ެ
ފާސްކޮށްފައިވާ ެއަގުތަކެއްނޫންކަމުގައި ެެ 23ޖެނުއަރީ ެެ 2011ގައި ެލިޔުއްވާ ެއެ ެއޮފީހަށް ެފޮނުވާފަ ެ
މޯލްޑިވްސް ެއެނަރޖީެއޮތޯރިޓީގެެނަންބަރުެެ 151/C/2011/04ސިޓިންެއަންގަވާފައިވާތީެ،މިެއަގުތަކަކީެ،
ވަނަެމާއްދާއާއި ،މޯލްޑިވްސްެ
ޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ 4/96ޢާންމުެބޭނުންތަކުގެެޚިދުމަތާބެހޭ ެޤާނޫނު) ެގެެެ ެ 8
އެނަރޖީ ެއޮތޯރީޓީގެެނަންބަރު ެެ 14(ެ 2009/03މެއިެެ)2009ގެެސަރކިއުލަރެއާ ެޚިލާފަށްެއެެއޮފީހުންެ
އި ެ
އެންގިފައިވާެއެންގުންތަކެއްކަމަށްެއެެއޮފީހުންެޤަބޫލުކުރާކަމަށާ ެ
ތިންވަނަެފަހަރަށްެއެންގިފައިވަނީެެ 22ސެޕްޓެމްބަރެެ 2010ގައިެއެެއޮފީހުގެެނަންބަރުެ
ށްެ
ެ C-6/BZJ/2010/88ސިޓީއިންކަމަށާއިެއެެސިޓީގައިވާެއަގުތަކަކީެ 0ެ،ޔުނިޓުންެެ 100ޔުނިޓާެހަމައަ ެ
ެ4/50ރ(ެ.ހަތަރުެރުފިޔާެފަންސާސްެލާރި)ެ101ެ،ޔުނިޓުންެެ200ޔުނިޓާެހަމައަށްެޔުނިޓަކަށްެެ5/-ރެ.
(ފަސްރުފިޔާ)ެ 201ެ ،ޔުނިޓުން ެމަތީ ެޔުނިޓަކަށް ެެ 5/50ރ(ެ .ފަސްރުފިޔާ ެފަންސާސްލާރި)ެ ،ކަމަށާއި ެމިެ
އަގުތަކަކީެމޯލްޑިވްސްެއެނަރޖީެއޮތޯރިޓީގެެނަންބަރުެ/2010/04ސީެ151/ސިޓީއާއިެމޯލްޑިވްސްެއެނަރޖީެ
އި ެމި ެދެ ެސިޓީއިން ެއެ ެއޮފީހަށް ެއަންގާފައިވާެ
އޮތޯރުޓީގެ ެނަންބަރު ެ/2010/04ސީ 151/ސިޓިއާ ެ
އަގުތަކެއްކަމަށާއި ެމި ެއަގުތައް ެފާސްކުރައްވާފައިވަނީ ެެ 20ނޮވެމްބަރ ެެ 2008ގައިކަމަށްވިޔަސް ެއެެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ދުވަސްވަރު ެއެ ެއޮފީހަށް ެމިކަމާބެހޭ ެއެއްވެސް ެލިޔުމެއް ެއައިސްފައި ެނުވާކަމަށާއި ެމި ެއަގުތައް ެބިލެތްފަހިެ
ޒުވާނުންގެ ެޖަމްޢިއްޔާއަށް ،އެ ެއޮފީހުން ެއަންގާފައިވަނީ ެއެ ެއޮފީހުގެ ެނަންބަރު ެެެC-6/BZJ/2010/88
(ެ 22ސެޕްޓެމްބަރ ެެ )2010ގެ ެސިޓީންކަމަށް ެއެ ެސިޓީގައި ެ(ޔައުނީެ :ށެ .ބިލެތްފަހި ެއޮފީހުގެ ެނަންބަރުެ
ެ 24( C6/C6MC/2011/10ޖެނުއަރީ ެ )2011ގެެސިޓީގައި) ެބަޔާންކޮށްފައިވުމުން ެމިެސިޓީގައި ެއެެ
އޮފީހުންެ ،ބިލެތްފަހި ެޒުވާނުންގެ ެޖަމްޢިއްޔާއަށް ެދެވަނަ ެފަހަރަށް ެކަރަންޓުގެ ެއަގުގެ ެރޭޓްތައްކަމަށްެ
ބަޔާންކޮށް ެފޮނުވާފައިވާ ެރޭޓްތަކަކީެ ،މޯލްޑިވްސް ެއެނަރޖީ ެއޮތޯރިޓީއިން ެފާސްކޮށްފައިވާ ެރޭޓްތަކެއްެ
ޢަމަލުކުރުންެބިލެތްފަހިެޒުވާނުންގެެ
ނޫންކަމަށްެއެެސިޓީގައިެސާފުބަހުންެބަޔާންކޮށްފައިވާތީެއެެރޭޓްތަކަށްެ ެ
ވޭނެކަމާއިެ ،އަދި ެމޯލްޑިވްސް ެއެނަރޖީ ެއޮތޯރިޓީންެ
ޖަމްޢިއްޔާގެ ެމައްޗަށް ެޤާނޫނީ ެގޮތުން ެލާޒިމުނުކުރެ ެ
ބިލެތްފަހި ެއޮފީހަށް ެފޮނުވި ެއިސްވެ ެޙަވާލާދެވުނު ެއެ ެއޮތޯރިޓީގެ ެނަންބަރު ެ 151/C/2008/03
(ެ25ނޮވެމްބަރެެ)2008ގެެސިޓީއާއިެއަދިެއޭގެެފަހުންެއެެއޮފީހަށްެއެެއޮތޯރިޓީންެފޮނުވިެއެެއޮތޯރިޓީގެެ
ނަންބަރުެެ 06( 151/C/2010/04ޖުލައިެެ )2010ގެެސިޓީއާއިެމިެދެސިޓީގައިެބިލެތްފަހިެޒުވާނުންގެެ
ންެެެެެެ
ޖަމްޢިއްޔާއިން ެށެ .ބިލެތްފަހީގައި ެދޭ ެކަރަންޓުގެ ެޚިދުމަތަށް ެއެ ެއޮތޯރިޓީގެ ެގަވަރނިންގ ެބޯޑު ެ
ެ 20ނޮވެމްބަރެެ 2008ނުވަތަެެ 27ނޮވެމްބަރެެ 2008ގައިެފާސްކޮށްދީފައިވާ ެއިސްވެެބަޔާންކުރެވިދިޔަެ
ޢުލޫމާތު ެބިލެތްފަހި ެއޮފީހުންެ ،ބިލެތްފަހި ެޒުވާނުންގެ ެޖަމްޢިއްޔާއަށް ެއަންގަވާފައިވަނީެެެެ
އަގުތަކާބެހޭ ެމަ ެ
ރުެެެެެެެެ
ެ 22ސެޕްޓެމްބަރ ެެ 2010ގައި ެއެ ެއޮފީހުން ެއެ ެޖަމްޢިއްޔާއަށް ެފޮނުވި ެއެ ެއޮފީހުގެ ެނަންބަ ެ
ވާ ެެ 22ސެޕްޓެމްބަރ ެެ 2010ގެ ެކުރިންެ
ޓީންކަމާއި ެއަދި ެމި ެސިޓީގައި ެ
ެ C-6/BZJ/2010/88ގެ ެސި ެ
މޯލްޑިވްސް ެއެނަރޖީ ެއޮތޯރިޓީގެ ެއިސްވެ ެމި ެޙަވާލާދެވުނު ެދެ ެސިޓީގައިވާ ެމަޢުލޫމާތުތައްެ ،އެ ެއޮފީހުންެ
ބިލެތްފަހި ެޒުވާނުންގެ ެޖަމްޢިއްޔާއަށް ެއަންގާފައިނުވާކަމާއި ެމިކަންކަން ެއިސްވެ ެމި ެޙަވާލާދެވުނު ެބިލެތްފަހިެ
އޮފީހުގެ ެނަންބަރު ެެ 24( C6/C6MC/2011/10ޖެނުއަރީ ެެ )2011ގެ ެސިޓީންވެސް ެސާފުކޮށްެ
އެނގެންއޮންނައޮތުމެވެެ ެ.
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(މ) ެދިހަވަނަކަމަކީެ ،ބިލެތްފަހި ެއޮފީހުންެ ،ބިލެތްފަހި ެޒުވާނުންގެ ެޖަމްޢިއްޔާއަށްެ
ފޮނުވާފައިވާ ެމޯލްޑިވްސް ެއެނަރޖީ ެއޮތޯރިޓީގެ ެނަންބަރު ެެ 6( 151/C/2010/04ޖުލައި ެެ )2010ގެެ
ސިޓީއިން ެއެ ެސިޓީގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެއަގުތަކަކީ ެެ 27ނޮވެމްބަރ ެެ 2008ގައި ެމޯލްޑިވްސް ެއެނަރޖީެ
އޮތޯރިޓީގެ ެގަވަރނިންގ ެބޯޑުން ެފާސްކޮށްދެއްވާ ެއަގުތަކެއްކަމާއި ެއަދި ެމިކަން ެއެ ެއޮތޯރިޓީގެ ެނަންބަރުެ
ތްފަހިެއޮފީހަށްެމުޢާމަލާތުެކޮށްފައިވާކަންެ
ެ 25(ެ 151/C/2008/03ނޮވެމްބަރ ެެ)2008ގެެސިޓީންެބިލެ ެ
އެނގޭކަމަށް ެބަޔާންކޮށް ެމޯލްޑިވްސް ެއެނަރޖީ ެއޮތޯރިޓީގެ ެނަންބަރު ެ 151/C/2008/03ގެ ެސިޓީެ
ނޫންކަން ެއަދި ެލިބިވަޑައިގެންފައިވާނަމަ ެއެ ެސިޓީގައިެ
ބިލެތްފަހި ެއޮފީހަށް ެލިބިވަޑައިގެންފައިވާކަން ެނުވަތަ ެ ެ
ވިދާޅުވާ ެއަގުތައް ެބިލެތްފަހި ެއޮފީހުންެ ،ބިލެތްފަހި ެޒުވާނުންގެ ެޖަމްޢިއްޔާއަށްެ
ބަޔާންކުރައްވާފައިވާކަމަށް ެ ެ
އެންގެވި ެސިޓީގެ ެނަންބަރު ެއަދި ެތާރީޚް ެއަންގަވައިދެއްވުމަށާއި ެއަދި ެމޯލްޑިވްސް ެއެނަރޖީ ެއޮތޯރިޓީގެެ
ނަންބަރުެ 151/C/2010/04ގެެސިޓީގެެތާރީޚަކީެެ06ޖުލައިެެ2010ކަމަށްވެފައިެ،އެެސިޓީއާެގުޅިގެންެ
ބިލެތްފަހި ެއޮފީހުންެ ،ބިލެތްފަހި ެޒުވާނުންގެ ެޖަމްޢިއްޔާއަށް ެއެންގެވި ެއެންގެވުންތައް ެސިޓީއަކުންެ
އަންގަވާފައިވަނީ ެެ 02މަހާއި ެެ 16ދުވަސް ެފަހުންކަމަށްވާތީ ެމޯލްޑިވްސް ެއެނަރޖީ ެއޮތޯރިޓީގެ ެނަންބަރުެ
ންނެވިެތާރީޚެއް ެއަންގަވައިދެއްވުމަށްެ
 151/C/2010/04ގެެސިޓީވެސްެ،ބިލެތްފަހި ެއޮފީހަށްެލިބިވަޑައިގެ ެ
ވާފައިވާ ެއެެ
ބިލެތްފަހި ެޒުވާނުންގެ ެޖަމްޢިއްޔާއިން ެމިލަދުންމަޑުލު ެއުތުރުބުރީ ެބިލެތްފަހި ެއޮފީހަށް ެފޮނު ެ
ޖަމްޢިއްޔާގެެނަންބަރުެެ28(ެ BZJ/C6/2010/84ސެޕްޓެމްބަރެ )2010ގެެސިޓީންެދެންނެވުމުންެ،މިެ
މަޑުލު ެއުތުރުބުރީ ެބިލެތްފަހި ެއޮފީހުންެ ،ބިލެތްފަހި ެޒުވާނުންގެ ެޖަމްޢިއްޔާއަށްެ
ސިޓީއާ ެޙަވާލާދީ ެމިލަދުން ެ
ފޮނުވާފައިވާ ެއެެއޮފީހުގެެނަންބަރުެެ 05( C6/BZJ/2010/99އޮކްޓޯބަރެ )2010ސިޓީގައިެބިލެތްފަހިެ
އޮފީހުން ެއެންޓްރީބަލާ ެޗެކްކުރިއިރު ެމޯލްޑިވްސް ެއެނަރޖީ ެއޮތޯރިޓީގެ ެެ 3ނަންބަރު ެސިޓީެ ،އަދިެެ
މޯލްޑިވްސްެއެނަރޖީެއޮތޯރިޓީގެެއެއްވެސްެލިޔުމެއްެެ01ނޮވެމްބަރެެ2008އިންެެ31ޑިސެމްބަރެެ2008
ރުެ
އަށްެއެެއޮފީހަށްެލިބިފައިވާކަމަށްެފެންނަށްެނެތްކަމަށާއިެއަދިެމޯލްޑިވްސްެއެނަރޖީެއޮތޯރިޓީގެެެ4ނަންބަ ެ
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ންެ
ސިޓީއާެގުޅޭގޮތުންެކޮށްފައިވާ ެސުވާލުގެެޖަވާބުގައިެއެެއޮފީހުގެެ C6/BZJ/2010/75ނަންބަރުެސިޓީ ެ
މޯލްޑިވްސް ެއެނަރޖީ ެއޮތޯރިޓީގެ ެޤަވާޢިދާ ެއެއްގޮތަށް ެޢަމަލުކުރުމަށް ެބިލެތްފަހި ެޒުވާނުންގެެ
ޖަމްޢިއްޔާއަށްވާނީ ެދަންނަވާފަކަމަށާއި ެއެހެންނަމަވެސް ެބިލެތްފަހި ެޒުވާނުންގެ ެޖަމްޢިއްޔާއަށް ެއެ ެސިޓީެ
ލިބުމުންވެސް ެމޯލްޑިވްސް ެއެނަރޖީ ެއޮތޯރިޓީއިން ެބިލެތްފަހި ެޒުވާނުންގެ ެޖަމްޢިއްޔާއަށް ެއެންމެފަހުންެ
ފާސްކޮށްދެއްވި ެއަގު ެހޯއްދެވުމަށް ެމަސައްކަތް ެކުރައްވާފައި ެނުވާކަން ެއެ ެއޮފީހަށް ެފާހަގަކުރެވުމުން ެއެެ
ވާނީ ެމޯލްޑިވްސް ެއެނަރޖީ ެއޮތޯރިޓީގެ ެޤަވާޢިދާެ
އޮފީހުގެ ެނަންބަރު ެ C-6/BZJ/2010/88ގެ ެސިޓީން ެ ެ
އެއްގޮތަށް ެޢަމަލުކުރުމަށް ެތަކުރާރުކޮށް ެއެންގިފައިކަމުގައި ެދަންނަވާކަމަށް ެބަޔާންކޮށްފައިވާތީެ ،މިސިޓީެ
ރާތްކޮށްފައިވާގޮތުން ެމޯލްޑިވްސް ެއެނަރޖީ ެއޮތޯރިޓީގެ ެނަންބަރު ެ ެެެެެެެެެެ151/C/2010/04
ޢިބާ ެ
(ެ 06ޖުލައިެެ)2010ގެެސިޓީގައިވާެމަޢުލޫމާތުތައްެ،ބިލެތްފަހިެއޮފީހުގެެނަންބަރުެC6/BZJ/2010/75
ގެ ެސިޓީން ެބިލެތްފަހި ެޒުވާނުންގެ ެޖަމްއިއްޔާއަށް ެއަންގަވާފައިވާކަން ެދޭހަވާތީ ެބިލެތްފަހި ެއޮފީހުންެ،
ބިލެތްފަހި ެޒުވާނުންގެ ެޖަމްޢިއްޔާއަށް ެފޮނުވާފައިވާކަމަށްބުނާ ެއެ ެއޮފީހުގެ ެނަންބަރު ެC6/BZJ/2010/75
ގެ ެސިޓި ެއަށްބަލާއިރު ެއެ ެސިޓީގައިވާ ެތާރީޚަކީ ެެ 28ޖުލައި ެެ 2010ކަން ެއެ ެސިޓީން ެއެނގެންެ
ޖީ ެއޮތޯރިޓީގެ ެއިސްވެެ
އޮތްނަމަވެސް ެއެ ެސިޓީގައި ެއެއްވެސް ެމިންވަރަކަށް ެމޯލްޑިވްސް ެއެނަރ ެ
އިޝާރާތްކުރެވުނު ެއެ ެއޮތޯރިޓީގެ ެނަންބަރު ެެ 06( 151/C/2010/04ޖުލައި ެެ )2010ގެ ެސިޓީއާބެހޭެ
އެއްވެސް ެމައުލޫމާތެއް ެއަދި ެއެ ެއޮތޯރިޓީގެ ެއެ ެނޫން ެސިޓީއަކާބެހޭ ެމަޢުލޫމާތެއްވިޔަސް ެއެ ެއޮފީހުންެ،
ބިލެތްފަހި ެޒުވާނުންގެ ެޖަމްޢިއްޔާއާ ެޙިއްޞާކޮށްފައިނުވާކަން ެއެ ެސިޓީން ެސާފުކޮށް ެއެނގެން ެއޮންނާތީ ެއެެ
ރުެ
ސިޓީއަކީވެސްެ ،މޯލްޑިވްސް ެއެނަރޖީ ެއޮތޯރިޓީގެ ެއިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެއެ ެއޮތޯރިޓީގެ ެނަންބަ ެ
151/C/2008/03

ރު
(ެ 25ނޮވެމްބަރ ެެ )2008ގެ ެސިޓީއާއި ެއަދި ެއެ ެއޮތޯރިޓީގެ ެނަންބަ ެ

ެ 06( 151/C/2010/04ޖުލައި ެެ )2010ގެ ެސިޓީއާ ެމި ެދެސިޓީގައިވާ ެމަޢުލޫމާތުތައް ެއެއްވެސްެ
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މިންވަރަކަށްެޙިއްސާކުރުމުގެެގޮތުންެބިލެތްފަހިެއޮފީހުންެ،ބިލެތްފަހިެޒުވާނުންގެެޖަމްޢިއްޔާއަށްެފޮނުވާފައިވާެ
ލެވޭނެެތަނެއްެއޮތްެސިޓީއެއްެނޫންކަންެއެނގެންއޮންނަކަމެވެެ ެ.
ސިޓީއެއްކަމަށްެބެ ެ
ރަވަނަކަމަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެ2011/HC-A/57
(ފ) ެއެގާ ެ
ޤަޟިއްޔާ ެއެ ެކޯޓުން ެނިންމަވާފައިވާނީ ެޝަރީޢަތާ ެއަދި ެޤާނޫނާ ެޚިލާފުވާގޮތަށް ެކަމަށްބުނެ ެމޫސާެ
ރަފީޢުގެ ެފަރާތުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެހުށަހަޅާފައިވާ ެފުރަތަމަ ެސަބަބުގައިެ
ވާެ
އިޝާރާތްކޮށްފައިވާ ެމޯލްޑިވްސް ެއެނަރޖީ ެއޮތޯރިޓީން ެެ 18ޖޫން ެެ 2006ގައި ެޢާންމުކޮށްފައި ެ
ކަމަށްބުނާ ެއެ ެއޮތޯރިޓީގެ ެނަންބަރު ެ 151/TUL/2006/02ގެ ެއިޢުލާނަކީެ ،ރާއްޖޭގައިެ
ޤާއިމުކުރެވޭެއިލެކްޓްރިކްެކަރަންޓްެއުފައްދާެފޯރުކޮށްދޭެނިޒާމުތަކުގެެޑިޒައިނާއިެފަންނީެމަޢުލޫމާތުެ،
އަދި ެއެ ެނިޒާމުތަކުން ެފޯރުކޯށްދޭ ެޚިދުމަތަށް ެފީނެގުމަށް ެރޭވިފައިވާގޮތާއި ެއަދި ެއެ ެނިޒާމުތަކުންެ
ޢާންމުކޮށް ެޚިދުމަތްދިނުމުގެ ެޤަވާއިދުެ ،އެ ެނިޒާމު ެޤާއިމުކުރުމުގައި ެޒިންމާވާ ެފަރާތްތަކުންެ
ކަމަށް ެދަންނަވައި ެކޮށްފައިވާެ
މޯލްޑިވްސް ެއެނަރޖީ ެއޮތޯރިޓީއަށް ެހުށަހަޅައިގެން ެފާސްކުރަންވާނެ ެ
ކަން ެއެނގެން ެއޮތްނަމަވެސް ެއެ ެއިޢުލާނަކީ ެރާއްޖޭގެ ެކަންކޮޅުތަކުގައި ެޢާންމުކޮށްެ
އިޢުލާނެއް ެ
ކަރަންޓުގެެޚިދުމަތްދޭެފަރާތްތަކުންެއެެޚިދުމަތަށްެނަގަންޖެހޭެއަގުތައްެކަނޑައަޅައިެބަޔާންކުރުމުގެެ
ގޮތުން ެނެރެފައިވާ ެއިޢުލާނެއްނޫންކަން ެއެ ެއިޢުލާނު ެބެލުމުން ެއެނގެންއޮވެފައި ެެ 01މެއި ެެ2010
ދުވަހުން ެފެށިގެން ެއޭގެ ެކުރިން ެޢާންމު ެރައްޔިތުންގެ ެއަތުން ެކަރަންޓް ެޔުނިޓަކަށް ެބިލެތްފަހިެ
ޒުވާނުންގެެޖަމްޢިއްޔާއިންެނަގަމުންއައިެެ 3/-ރުފިޔާގެެބަދަލުގައިެއެެތާރީޚުންެފެށިގެންެކަރަންޓްެ
ޔުނިޓަކަށް ެެ 5/-ރުފިޔާގެ ެރޭޓުން ެއަގުނަގާގޮތަށް ެެ 17މެއި ެެ 2010ގައި ެބިލެތްފަހި ެޒުވާނުންގެެ
ޖަމްޢިއްޔާއިން ެނިންމާފައިވަނީ ެށެ .ބިލެތްފަހީގައި ެދޭ ެކަރަންޓްގެ ެޚިދުމަތަށް ެމޯލްޑިވްސް ެއެނަރޖީެ
އޮތޯރިޓީގެ ެގަވަރނިންގ ެބޯޑުން ެެ 14އޭޕްރީލް ެެ 2008ގައި ެފާސްކޮށްދެއްވާފައިވާ ެއަގުތައްެ
ބަޔާންކޮށް ެއެ ެއޮތޯރިޓީގެ ެނަންބަރު ެެ 17( 151/C/2008/02އޭޕްރީލް ެެ )2008ގެ ެސިޓީގައިެ
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  28ގެ 22

އިވާ ެކަރަންޓުގެ ެޚިދުމަތުގެ ެއަގުތަކުގެ ެޙުދޫދުގެ ެތެރެއިންކަން ެސާފުކޮށް ެއެނގެންެ
ބަޔާންކުރެވިފަ ެ
އޮންނާތީއާއި ެއަދި ެއޭގެ ެފަހުން ެ ެ ެ ެ ެ ެ ެ ެށެ .ބިލެތްފަހި ެޒުވާނުންގެ ެޖަމްޢިއްޔާއިން ެށެ.
ބިލެތްފަހީގައިެދެމުންގެންދާެކަރަންޓުގެެޚިދުމަތަށްެއަގުެނަގަންވީގޮތްެބަޔާންކޮށްެއެެއޮތޯރިޓީންެށެ.
ބިލެތްފަހިެއޮފީހަށްެފޮނުވާފައިވާެއެެއޮތޯރިޓީގެެނަންބަރުެ ެެެެެެެެ25(ެ 151/C/2008/03
އެއޮތޯރިޓީގެެނަންބަރުެެ06(ެ151/C/2010/04ޖުލައިެ
ނޮވެމްބަރެ )2008ގެެސިޓީއާއިެއަދިެ ެެ
ވާ ެމަޢުލޫމާތުތައްެ،ބިލެތްފަހިެއޮފީހުންެބިލެތްފަހިެޒުވާނުންގެެ
ެ)2010ގެެސިޓީއާއިެމިެދެސިޓީގައި ެ
ޖަމްޢިއްޔާއަށް ެއަންގާފައިވަނީ ެ ެެ 22ސެޕްޓެމްބަރ ެެ 2010ގައިކަން ެބިލެތްފަހި ެޒުވާނުންގެެ
ޖަމްޢިއްޔާއަށް ެފޮނުވި ެއިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެއެ ެއޮފީހުގެ ެނަންބަރު ެ ެ ެ ެ ެ ެ ެC-
 6/BZJ/2010/88ގެ ެސިޓީއިންކަން ެއެނގެންއޮންނާތީއާއި ެއަދި ެއިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނުެ
މޯލްޑިވްސް ެއެނަރޖީ ެއޮތޯރިޓީގެ ެެ 2008ގެ ެެ 03ނަންބަރު ެސިޓީއާއި ެެ 2010ގެެެ 04ނަންބަރުެ
ސިޓީއާއި ެމި ެދެ ެސިޓީގައިވާ ެމަޢުލޫމާތުތައް ެެ 22ސެޕްޓެމްބަރ ެެ 2010ގެ ެކުރިން ެބިލެތްފަހިެ
ޒުވާނުންގެ ެޖަމްޢިއްޔާއަށް ެލިބިފައިވާކަން ެއެނގޭ ެއެއްވެސް ެހެއްކެއް ެނުވަތަ ެޤަރީނާއެއް ެމިެ
މައްސަލައިގެެޝަރީޢަތަށްެލިބިފައިނުވާކަންެއެނގެންއޮންނާތީެެ 01މެއިެެ 2010ދުވަހުންެފެށިގެންެ
ގެެއަތުންެކަރަންޓުެޔުނިޓަކަށްެބިލެތްފަހިެޒުވާނުންގެެޖަމްޢިއްޔާއިންެ
އޭގެެކުރިންެޢާންމުެރައްޔިތުން ެ
ނަގަމުންއައިެެ 3/-ރުފިޔާގެެބަދަލުގައި ެއެ ެތާރީޚުންެފެށިގެންެކަރަންޓު ެޔުނިޓަކަށްެެ 5/-ރުފިޔާގެެ
ރޭޓުން ެއަގުނަގާ ެގޮތަށް ެެ 17މެއި ެެ 2010ގައި ެބިލެތްފަހި ެޒުވާނުންގެ ެޖަމްޢިއްޔާއިން ެނިންމައިެ
ޔަލަށްެ ،ކަރަންޓް ެޔުނިޓަކަށް ެެ 5/-ރުފިޔާގެ ެރޭޓުންެ
ެ 22ސެޕްޓެމްބަރ ެެ 2010ގެ ެނި ެ
އިވާ ެމޯލްޑިވްސްެ
އަގުނަގަމުންއައި ެއައުމަކީެ،މިެމައްސަލަެއިލްތިމާސްކުރިެފަރާތުންެއިޝާރާތްކޮށްފަ ެ
އެނަރޖީެއޮތޯރިޓީގެެނަންބަރުެެ 18(ެެެެެެެެެ ެ 151/TUC/2006/02ޖޫންެެ)2006ގެެ
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ލެވޭނެެ
ޢިއުލާނާ ެޚިލާފަށް ެށެ .ބިލެތްފަހި ެޒުވާނުންގެ ެޖަމްޢިއްޔާއިން ެކޮށްފައިވާ ެކަމެއްކަމަށް ެބެ ެ
ންެއޮންނައޮތުމެވެެ ެެ.
ޝަރުޢީެއަދިެޤާނޫނީެހަމައެއްވިޔަސްެނެތްކަންެއެނގެ ެ
ޟއްޔާެ
ރު ެެ 2011/HC-A/57ޤަ ި
(ދ)ެބާރަވަނަކަމަކީެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓުގެެނަންބަ ެ
އެ ެކޯޓުން ެނިންމާފައިވަނީ ެޝަރީޢަތާ ެނުވަތަ ެޤާނޫނާ ެޚިލާފުވާގޮތަށް ެކަމަށްބުނެ ެމޫސާ ެރަފީޢުގެ ެފަރާތުންެ
އިވާ ެދެވަނަ ެސަބަބުގައި ެހައިކޯޓުގެ ެޙުކުމުގައި ެބިލެތްފަހިެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެހުށަހަޅާފަ ެ
ލާނެއްކުރިކަމަށް ެބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ެއެފަދައިންެ
ޒުވާނުންގެ ެޖަމްޢިއްޔާއިން ެއަގުތައް ެބަޔާންކޮށް ެއިޢު ެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާެނަންބަރެެ BZJ/2010/04އިޢުލާނަކީެޝަރީޢަތަށްެހުށަހެޅިެއެއްވެސްެލިޔުމެއްގައިވެސްެ
އޮތް ެއިޢުލާނަކަށް ެނުވާއިރު ެއެ ެއިޢުލާނާ ެޙަވާލާދީފައިވާތީ ެހައިކޯޓުގެ ެޙުކުމް ެޞައްޙަކަމާމެދު ެސުވާލުެ
ތު ެއޮތްކަމަށްެބުނެފައިވާއިރުެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެެނަންބަރުެެ2011/HC-A/57
އުފެދުމުގެެފުރުޞަ ެ
ޤަޟިއްޔާގެ ެދަށުން ެއިސްތިއުނާފުކުރެވުނު ެމިލަދުންމަޑުލު ެއުތުރުބުރީ ެބިލެތްފަހި ެމެޖިސްޓްރޭޓް ެކޯޓުގެެ
ނަންބަރު ެ 18/C6C/2010ޤަޟިއްޔާގައި ެމޫސާ ެރަފީޢުގެ ެފަރާތުން ެކޮށްފައިވާ ެދަޢުވާ ެބިނާކޮށްފައިވާެ
މައިގަނޑު ެއަސާސަކީެ ،ބިލެތްފަހި ެޒުވާނުންގެ ެޖަމްޢިއްޔާއިން ެށެ .ބިލެތްފަހީގައި ެދެމުންދާ ެކަރަންޓުގެެ
ޚިދުމަތަށް ެެ 01މެއި ެެ 2010ވަނަ ެދުވަހުން ެފެށިގެން ެެ 0ޔުނިޓުން ެފެށިގެން ެެ 100ޔުނިޓުގައި ެހިމެނޭެ
ބޭންޑްގައި ެހިމެނޭ ެކަރަންޓް ެޔުނިޓަކަށް ެެ 5/-ރުފިޔާގެ ެރޭޓުން ެއަގުނަގާ ެގޮތަށް ެެ 17މެއި ެެ 2010ވަނަެ
ދުވަހުެހަމަޖައްސާފައިވަނީެޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ4/96ޢާންމުެބޭނުންތަކުގެެޚިދުމަތާބެހޭެޤާނޫނު)ެގެެެ8ވަނަެ
މާއްދާއާެޚިލާފަށްެމޯލްޑިވްސްެއެނަރޖީެއޮތޯރިޓީގެެހުއްދައަކާނުލައިެކަމަށްދެކިެއެެއަސާސުގެެމައްޗަށްކަންެ
ވުނު ެމިލަދުންމަޑުލު ެއުތުރުބުރީ ެބިލެތްފަހި ެމެޖިސްޓްރޭޓް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރުެ
އިސްވެ ެއިޝަރާތްކުރެ ެ
ޢުވާގެ ެޞީޣާއިން ެރަނގަޅަށްެ
 18/C6C/2010ޤަޟިއްޔާގައި ެމޫސާ ެރަފީޢުގެ ެފަރާތުން ެކޮށްފައިވާ ެދަ ެ
އެނގެންއޮންނައިރުެ ،ހައިކޯޓުގެ ެއިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެޤަޟިއްޔާެ ،މިކޯޓުގައި ެއިލްތިމާސްކޮށްދިނުންެ
އެދި ެހުށަހަޅާފައިވާ ެދެވަނަ ެސަބަބުގައި ެއިޝާރާތްކޮށްފައިވާ ެބިލެތްފަހި ެޒުވާނުންގެ ެޖަމްޢިއްޔާގެ ެނަންބަރުެ
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ޢުލާނުގައިވެސް ެވަނީ ެއެ ެޖަމްޢިއްޔާއިންެ
ޢުލާނުކަމަށްބުނާ ެއި ެ
ެ 17( BZJ/2010/04މެއި ެެ )2010ގެ ެއި ެ
ރަށުގެ ެރައްޔިތުންނަށް ެދެމުންގެންދާ ެކަރަންޓްގެ ެޚިދުމަތުގެ ެއަގަށް ެެ 01މެއި ެެ 2010ވަނަ ެދުވަހުންެ
ގާގޮތަށްެނިންމައިފިކަމަށްެކަމުގައިކަންެއެެ
ފެށިގެންެކަރަންޓް ެޔުނިޓެއްގެެއަގުގެެގޮތުގައިެ ެެ 5/-ރުފިޔާ ެނަ ެ
ނީ ެއިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެޤަޟިއްޔާގައި ެމޫސާެ
ސްވަ ެ
މުން ެމި ެއިޢުލާނުގައިވެ ެ
އިޢުލާނުން ެއެނގެން ެއޮތު ެ
ދަޢުވާެއޭގެެމައްޗަށްެބިނާކޮށްފައިވާެމައިގަނޑުެއަސާސާބެހޭެވާޤިއާކަންެއެނގެންއޮންނާތީެ
ރަފީޢުެކޮށްފައިވާެ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެއިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެޤަޟިއްޔާ ެއެ ެކޯޓުން ެނިންމެވިއިރުެ ،އެ ެކޯޓުގެެ
އިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތް ެނިމުނުގޮތުގެ ެރިޕޯޓުގައިެ ،ބިލެތްފަހި ެޒުވާނުންގެެ
އިެ
ޖަމްޢިއްޔާގެ ެއިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެއިޢުލާނުގެ ެވާހަކަ ެޛިކުރުކޮށްފައި ެއޮތްއޮތުމަކީެ ،އެ ެޤަޟިއްޔާގަ ެ
ނީ ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކާ ެޚިލާފަށްކަމަށް ެބަލަންޖެހޭ ެސަބަބެއްނޫންކަންެ
ހައިކޯޓުން ެޙުކުމްކޮށްފައިވަ ެ
އެނގެންއޮންނަެއޮތުމެވެެ ެ.
މަޢު ެތަކުގައި ެއިދާރީ ެޤާނޫނުގެެ
ޛީބު ެމުޖުތަ ެ
(ތ) ެތޭރަވަނަކަމަކީެ ،މި ެޒަމާނުގެ ެތަހު ެ
ދާއިރާގައި ެއިސްތިޤުރާރުވެ ެޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ެޤާނޫނީ ެއުޞޫލުތަކުގެ ެމައްޗަށް ެނަޒަރުކޮށްބަލާއިރުެ ،އިދާރީެ
ޤަރާރަކީ ެނުވަތަ ެއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ެއެކްޓަކީ"ެ ،ޢާންމު ެމަޞްލަޙަތަށްޓަކައި ެޤާނޫނީ ެގޮތުން ެހުއްދަ ެއަދިެ
އެކަށީގެންވާެކަމެއްކަމަށްެބެލެވޭެގޮތެއްގައިެ،ކަނޑައެޅިފައިވާެޤާނޫނީެމަރުކަޒެއްެއުފެއްދުމުގެެމަޤްޞަދުގައިެ
ޤާނޫނުތަކާއި ެޤަވާޢިދުތަކުގެ ެދަށުން ެދައުލަތުގެ ެއިދާރާއަކަށް ެލިބިގެންވާ ެބާރުގެދަށުންެ ،އިލްޒާމްކުރުވަނިވިެ
ގޮތެއްގައި ެއެ ެއިދާރާ ެބޭނުންވާގޮތް ެބަޔާންކުރުން" ެކަމާއިެއަދި ެމިފަދަ ެގޮތެއްގައިެދައުލަތުގެ ެއިދާރާއަކުންެ
ނެރޭ ެއިދާރީ ެޤަރާރުތަކަކީ ެޢާންމު ެޤާޢިދާއެއްގެގޮތުން ެއެ ެޤަރާރުތައް ެނެރުމާއެކު ެއެ ެޤަރާރުތަކުގައިެ
އެހެންގޮތަކަށް ެކަނޑައަޅާފައި ެނުވާހިނދަކު ެއެ ެޤަރާރު ެނެރުނު ެއިދާރާގެ ެޙައްޤުގައި ެތަންފީޛުކުރެވޭނެެ
ޤަރާރުތަކެއް ެކަމަށްވިއަސް ެއެފަދަ ެޤަރާރުތަކަކީެ ،ވަކި ެފަރާތަކަށް ެނުވަތަ ެވަކި ެތަނަކަށްެ
ޠަބުކުރާގޮތެއްގައި ެނެރެވޭ ެފަރުދީ ެއިދާރީ ެޤަރާރުތަކެއްގެ ެގޮތުގައި ެސިފަކުރެވޭފަދަ ެޤަރާރުތަކެއްނަމަެ،
މުޚާ ެ
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ނުގެެމައްޗަށްެ
ޠަބުކުރެވޭެފަރުދުގެެމައްޗަށްެނުވަތަެތަ ެ
ޚާ ެ
ށް ެޢަމަލުކުރުންެ،އެެޤަރާރުތައްެމު ެ
އެފަދަެޤަރާރުތަކަ ެ
ލާޒިމުކުރެވޭނީ ެއެފަރުދަކަށް ެނުވަތަ ެއެ ެތަނަކަށް ެއެ ެޤަރާރުގެ ެއަޙްކާމުތައް ެއެންގުމުންކަމާއި ެއަދިެ
ބުނެވިދިޔަފަދަ ެއިދާރީ ެޤަރާރުތަކަކީެ ،ތަންޡީމީ ެސިފައެއްލިބިގެންވާ ެރެގިއުލޭޓަރީ ެއެކްޓްފަދަެ
ގެ ެރަސްމީ ެގެޒެޓް ެނުވަތަެއެނޫންވެސްެޚަބަރުެފަތުރާެ
ޤަރާރުތަކެއްކަމުގައިވާނަމަެއެފަދަެޤަރާރުތައް ެދައުލަތު ެ
ޝާޢިއުކުރުމުން ެކަމާއި ެމިެ
ސީލަތް ެފަދަ ެވަސީލަތެއް ެމެދުވެރިކޮށް ެއެ ެޤަރާރުތައް ެޢާއްމުކޮށް ެ ެ
ޢާއްމު ެވަ ެ
އުޞޫލުގެެމަތިންެތަރުތީބުވެގެންދާނެެނަތީޖާއަކީެ،ދައުލަތުގެެއިދާރާއަކުންނެރޭެއިދާރީެޤަރާރުެމުޚާޠަބުކުރެވޭެ
ޠަބުކުރެވޭ ެފަރާތްތަކަށް ެޢާންމުކޮށް ެއެކަންެ
ފަރުދަށް ެއެންގުމަކާނުލައިެ ،ނުވަތަ ެއެފަދަ ެއިދާރީ ެޤަރާރު ެމުޚާ ެ
އެންގޭނެ ެވަސީލަތެއްގެ ެޛަރީޢާއިން ެއެފަދަ ެޤަރާރުތައް ެޝާޢިއުކުރުމަކާނުލައި ެއެ ެއިދާރާއިން ެއެ ެއިދާރީެ
ޤަރާރުތައް ެތަންފީޛުކުރިކަމަށްވިއަސް ެފަރުދުންގެ ެޙައްޤުގައި ެއެ ެއިދާރީ ެޤަރާރުތަކުގެ ެއަޙްކާމުތައްެ
ޠަބުކުރާެ
ނެވިދިޔަފަދަ ެފަރުދީ ެއިދާރީ ެޤަރާރެއްނަމަެ ،އެ ެޤަރާރު ެމުޚާ ެ
ހިނގަންފަށާނީ ެއެ ެއިދާރީ ެޤަރާރަކީ ެބު ެ
ޡީމީ ެއިދާރީ ެޤަރާރެއްކަމުގައިވާނަމަެ
ފަރާތަށް ެއެންގުމުންެ ،ނުވަތަ ެއެ ެއިދާރީ ެޤަރާރަކީ ެބުނެވިދިޔަފަފަ ެތަން ެ
ޢާންމުކޮށް ެއެކަން ެއެންމެނަށް ެއެނގޭފަދަ ެވަސީލަތަކުން ެލިބެންހުންނާނޭގޮތަށް ެއިންތިޒާމުކޮށް ެޢާންމުކޮށްެ
ޝާޢިއުކުރުމުންކަމާއި ެމިކަންކަން ެމި ެބަޔާންކުރެވިދިޔަ ެމަގުން ެއެނގެން ެއޮންނައޮތުމަށާއި ،ޤާނޫނުތަކާއިެ،
ވާޢިދުތަކާއިެ ،ރައްޔިތުން ެއެ ެމައްޗަށް ެޢަމަލުކުރުމަށް ެސަރުކާރުން ެއަންގާ ެއެންގުންތަކާއިެ ،ސަރުކާރުގެެ
ޤަ ެ
ށްެ
ސިޔާސަތުތައް ެޢާންމުންނަށް ެލިބެންހުންނާނޭގޮތަކަށް ެއިންތިޒާމުކޮށްެ ،ޢާންމުކޮށް ެޝާއިޢު ެކުރާންވާނެކަމަ ެ
އިެ
ގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 61ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެ ެގައި ެކަނޑައެޅި ެބަޔާންވެފަ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާ ެ
ގެެމައްޗަށްެރިޢާޔަތްކޮށްބަލާއިރުެ ެ،
އޮންނަެދުސްތޫރީެމަބްދައު ެ
އިސްވެ

ެއިޝާރާތްކުރެވިދިޔަ

ެމޯލްޑިވްސް

ެ 25(ެ 151/C/2008/03ނޮވެމްބަރ ެ)2008

ެއެނަރޖީ

ެއޮތޯރިޓީގެ

ެނަންބަރުެެ

ގެ ެސިޓީއާއި ެއަދި ެއެ ެއޮތޯރިޓީގެ ެނަންބަރުެެެެެ

ެ 06(ެ 151/C/2010/04ޖުލައި ެެ )2010ގެ ެސިޓީއާއި ެމިދެސިޓީގެ ެދަށުން ެށެ .ބިލެތްފަހި ެޒުވާނުންގެެ
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ޖަމްޢިއްޔާއިން ެއެ ެރަށުގައި ެދޭކަރަންޓުގެ ެޚިދުމަތުގެ ެއަގުކަނޑައަޅައިެ ،އެ ެއޮތޯރިޓީން ެނިންމާފައިވާ ެއެެ
ނިންމުންތައް ެއެއީ ެއިދާރީ ެޤަރާރުތަކުގެ ެތެރެއިންެ ،ފަރުދީ ެއިދާރީ ެޤަރާރުތަކެއްގެ ެގޮތުގައި ެބެލެވޭފަދަެ
ޤަރާރުތަކެއްކަންެއެނގެންއޮތުމުންެ ،އެ ެދެސިޓީގެެދަށުންެމޯލްޑިވްސް ެއެނަރޖީ ެއޮތޯރިޓީއިންެނިންމާފައިވާެ
އެ ެނިންމުމާ ެއެއްގޮތަށް ެއަމަލުކުރުން ެބިލެތްފަހީ ެޒުވާނުންގެ ެޖަމްޢިއްޔާގެ ެމައްޗަށް ެލާޒިމުކުރެވޭނީ ެއެެ
ކަންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ ެެެެ.
ންގޭވަގުތުންެފެށިގެން ެ
ޖަމްޢިއްޔާއަށްެއެެނިންމުމުގައިވާެކަންކަންެއެ ެ
(ލ) ެސާދަވަނަކަމަކީެ ،އިސްވެ ެބަޔާންކުރެވިދިޔަ ެދުސްތޫރީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެއުޞޫލުތަކަށާއިެ
ފާހަގަކުރެވިދިޔަ ެއެންމެހައި ެކަންކަމަށް ެރިޢާޔަތްކޮށް ެބަލާއިރުެ ،ށެ .ބިލެތްފަހީގައި ެއެ ެރަށު ެޒުވާނުންގެެ
ޢާންމުކޮށްދޭ ެކަރަންޓުގެ ެޚިދުމަތުގެ ެއަގަށްެ 01ެ ،މެއި ެެ 2010ދުވަހުން ެފެށިގެންެ،
ޖަމްޢިއްޔާގެ ެފަރާތުން ެ ެ
އޭގެ ެކުރިންެޢާންމުެރައްޔިތުންގެ ެއަތުންެކަރަންޓް ެޔުނިޓަކަށްެނަގަމުންއައިެެ 3/-ރުފިޔާގެެބަދަލުގައި ެއެެ
ތަށް ެެ 17މެއި ެެ 2010ގައިެ
ތާރީޚުން ެފެށިގެން ެކަރަންޓް ެޔުނިޓަކަށް ެެ 5/-ރުފިޔާގެ ެރޭޓުން ެއަގު ެނަގާގޮ ެ
ވާނުންގެެޖަމްޢިއްޔާއިންެނިންމާފައިވަނީެ،އެެޖަމްޢިއްޔާއަށްެ،ށެ.ބިލެތްފަހިެއޮފީހުގެެނަންބަރުެ
ބިލެތްފަހިެޒު ެ
ރީޢާއިންެ ،އެންގިފައިވާކަން ެސާބިތުވާެ
ެ 21(ެ C-6/BZJ/2008/07އޭޕްރިލް ެެ )2008ގެ ެސިޓީގެ ެޛަ ެ
މޯލްޑިވްސް ެއެނަރޖީ ެއޮތޯރިޓީގެ ެނަންބަރު ެެ 17(ެ 151/C/2008/02އޭޕްރިލް ެެ )2008ސިޓީގައިެެެެެ
ށެ .ބިލެތްފަހީގައި ެއެ ެޖަމްޢިއްޔާއިން ެދެމުންދާ ެކަރަންޓުގެ ެޚިދުމަތަށް ެކަނޑައަޅައިެ ،ބަޔާންކުރެވިފައިވާެ
ން ެއޮންނާތީއާއި ެއަދި ެއޭގެ ެފަހުން ެށެ .ބިލެތްފަހިެ
ދުގެ ެތެރެއިންކަން ެސާފުކޮށް ެއެނގެ ެ
އަގުތަކުގެ ެޙުދޫ ެ
ކޮށްެ
ގޮތް ެބަޔާން ެ
ގުނަގަންވީ ެ
ޒުވާނުންގެ ެޖަމްޢިއްޔާއިން ެށެ .ބިލެތްފަހީގައި ެދެމުންދާެކަރަންޓުގެ ެޚިދުމަތަށް ެއަ ެ
އެ ެއޮތޯރިޓީއިން ެށެ .ބިލެތްފަހީ ެއޮފީހަށް ެފޮނުވާފައިވާ ެއެ ެއޮތޯރިޓީގެ ެނަންބަރު ެ

151/C/2008/03

ރު ެެެެެެެެެެ151/C/2010/04
(ެ 25ނޮވެމްބަރ ެެ )2008ގެ ެސިޓީއާއި ެއަދި ެއެ ެއޮތޯރިޓިގެ ެނަންބަ ެ
(ެ26ޖުލައިެެ)2010ގެެސިޓީއާއިެމިެދެސިޓީގައިެބަޔާންވެފައިވާެއަގުތައްެ،ބިލެތްފަހިެއޮފީހުންެބިލެތްފަހިެ
ޒުވާނުންގެ ެޖަމްޢިއްޔާއަށް ެއަންގާފައިވަނީ ެެ 22ސެޕްޓެމްބަރ ެެ 2010ގައިކަން ެއެތާރީޚުގައި ެބިލެތްފަހިެ
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ޒުވާނުންގެ ެޖަމްޢިއްޔާއަށް ެބިލެތްފަހި ެއޮފީހުން ެފޮނުވާފައިވާ ެއިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެއެ ެއޮފީހުގެެ
ނަންބަރު ެ ެ ެ ެ ެ C-6/BZJ/2010/88ގެ ެސިޓީއިން ެއެނގެން ެއޮންނާތީއާއި ެއަދި ެއިސްވެެ
އިޝާރާތްކުރެވުނު ެމޯލްޑިވްސް ެއެނަރޖީ ެއޮތޯރިޓީގެ ެެ 2008ގެ ެެ 3ނަންބަރު ެސިޓީއާއި ެެ 2010ގެ ެެ04
ނަންބަރު ެސިޓީއާއި ެމި ެދެސިޓީގައިވާ ެމަޢުލޫމާތު ެެ 22ސެޕްޓެމްބަރ ެެ 2010ގެ ެކުރިން ެބިލެތްފަހިެ
ޒުވާނުންގެ ެޖަމްޢިއްޔާއަށް ެލިބިފައިވާކަން ެއެނގޭ ެއެއްވެސް ެހެއްކެއް ެނުވަތަ ެޤަރީނާއެއް ެމި ެމައްސަލައިގެެ
ގެން ެއޮންނާތީއާއިެއަދިެއިސްވެެއިޝާރާތްކުރެވުނުެމޯލްޑިވްސްެއެނަރޖީެ
ޝަރީޢަތަށްެލިބިފައިނުވާކަންެއެނ ެ
އޮތޯރިޓީގެ ެެ 2008ގެ ެެ 03ނަންބަރު ެސިޓީއާއި ެެ 2010ގެ ެެ 04ނަންބަރު ެސިޓީއާއި ެމި ެދެ ެސިޓީގައިެ
ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ެކަރަންޓުގެ ެޚިދުމަތުގެ ެއަގުތަކާބެހޭ ެމަޢުލޫމާތުެ ،ބިލެތްފަހި ެއޮފީހުގެ ެއިސްވެެ
އިޝާރާތްކުރެވުނު ެއެ ެއޮފީހުގެ ެެ 2010ގެ ެެ 88ނަންބަރު ެސިޓީ ެމެދުވެރިކޮށް ެބިލެތްފަހި ެޒުވާނުންގެެ
ޖަމްޢިއްޔާއަށް ެއެންގިފައިވާކަން ެސާބިތުވާ ެެ 22ސެޕްޓެމްބަރ ެެ 2010ގެ ެތާރީޚުގެ ެކުރީގެ ެއެއްވެސްެ
ތާރީޚެއްގައި ެމޯލްޑިވްސް ެއެނަރޖީ ެއޮތޯރިޓީގެ ެއިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެއެ ެއޮތޯރިޓީގެ ެެ 2008ގެ ެެ03
މަޢުލޫމާތުތައްެ ،ޚަބަރުެ
ޓީގައިވާ ެ ެ
ނަންބަރު ެސިޓީއާއި ެެ 2010ގެ ެެ 04ވަނަ ެނަންބަރު ެސިޓީއާއި ެމި ެދެސި ެ
ސީލަތެއްގެ ެނުވަތަ ެދިވެހި ެސަރުކާރުގެ ެގެޒެޓުގެ ެޛަރީޢާއިން ެނަމަވެސް ެޢާންމުކޮށްެ
ފަތުރާ ެވަ ެ
ޝާއިޢުކުރެވިފައި ެނުވާކަންވެސް ެމޯލްޑިވްސް ެއެނަރޖީ ެއޮތޯރިޓީގެ ެއިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެދެސިޓީގެެ
ގޭތީއާއިެެ 01މެއިެެ 2010ދުވަހުންެފެށިގެންެ،އޭގެެކުރިންެޢާންމުެރައްޔިތުންގެެ
މުންެއެނ ެ
ޢިބާރާތަށްެބެލު ެ
އަތުންެކަރަންޓުެޔުނިޓަކަށްެބިލެތްފަހިެޒުވާނުންގެެޖަމްޢިއްޔާއިންެނަގަމުންއައިެެ3/-ރުފިޔާގެެބަދަލުގައިެއެެ
ތާރީޚުން ެފެށިގެން ެކަރަންޓު ެޔުނިޓަކަށް ެެ 5/-ރުފިޔާގެ ެރޭޓުން ެއަގުނަގާގޮތަށް ެއެ ެޖަމްޢިއްޔާއިންެ
އިވާެެ17މެއިެެ2010ގެެތާރީޚަކީެއިސްވެެއިޝާރާތްކުރެވުނުެބިލެތްފަހިެއޮފީހުގެެެ2010ގެެ
ހަމަޖައްސާފަ ެ
ޚުގެ ެކުރީގެ ެތާރީޚެއްކަންވެސް ެއެނގެންެ
މްބަރ ެެ 2010ގެ ެތާރީ ެ
ެ 88ނަންބަރު ެސިޓީގައިވާ ެެ 22ސެޕްޓެ ެ
އޮންނާތީ ެެ 01މެއި ެެ 2010ދުވަހުން ެފެށިގެން ެއޭގެ ެކުރިން ެޢާންމު ެރައްޔިތުންގެ ެއަތުން ެކަރަންޓުެ
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ޔުނިޓަކަށް ެބިލެތްފަހި ެޒުވާނުންގެ ެޖަމްޢިއްޔާއިން ެނަގަމުންއައި ެެ 3/-ރުފިޔާގެ ެބަދަލުގައި ެއެ ެތާރީޚުންެ
ފެށިގެން ެކަރަންޓު ެޔުނިޓަކަށް ެެ 5/-ރުފިޔާގެ ެރޭޓުން ެއަގުނަގާ ެގޮތަށް ެެ 17މެއި ެެ 2010ގައި ެބިލެތްފަހިެ
ޒުވާނުންގެ ެޖަމްޢިއްޔާއިން ެނިންމައި ެެ 22ސެޕްޓެމްބަރ ެެ 2010ގެ ެނިޔަލަށް ެކަރަންޓް ެޔުނިޓަކަށް ެެ5/-
ގުނަގަމުންެއައިއައުންެޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ4/96ޢާންމުެބޭނުންތަކުގެެ
ރުފިޔާގެެރޭޓުންެއެެޖަމްޢިއްޔާއިންެއަ ެ
މަތާބެހޭ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 8ވަނަ ެމާއްދާގައި ެކަނޑައެޅިފައިވާ ެއުޞޫލުތަކާ ެޚިލާފުކަމަށް ެބެލެވޭނެތަނެއްެ
ޚިދު ެ
ނެތްކަންެއެނގެންއޮންނައޮތުމެވެެ .
ެެ ެ
މް ެ
ޙުކު ެ
އިސްވެ ެބަޔާންކުރެވިދިޔަ ެސަބަބުތަކާއި ެފާހަގަކުރެވުނު ެނުކުތާތަކުގެ ެމައްޗަށް ެރިޢާޔަތްކޮށްެ
ން ެ
ބެލުމު ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2011/HC-A/57ޤަޟިއްޔާގައި ެކުރައްވާފައިވާެ
ޙުކުމްެ ،ޝަރުޢީެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކާ ެއެއްގޮތްވާކަން ެއެނގެންއޮންނާތީ ެއެ ެޤަޟިއްޔާގައި ެކުރައްވާފައިވާެ
ޙުކުމް ެރަނގަޅުކަމަށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުން ެމި ެމައްސަލަ ެބެލި ެފަނޑިޔާރުންގެ ެމަޖިލީހުގެެ
އިއްތިފާޤުންެޙުކުމްކޮށްފީމެވެެ ެ.
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