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 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު 
 ދިވެހިރާއްޖެ    
 

  ގޮތުގެ ޚުލާޞާ  ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު 
 

  ު2016 :ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ/HC-A/453  

  ުފަރާތް: ކުރި އިސްތިއުނާފ 
 C-100/2005 :ނަންބަރު  ރެޖިސްޓްރީ *         އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސީ * ނަން: 

 ހ. ހުޅުލޭގެ :* މިހާރުގެ އެޑްރެސް                       މ. އެލާ   އެޑްރެސް:* ދާއިމީ  
 

 :ްއިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތ 
 C-896/2007 :ނަންބަރު  ރެޖިސްޓްރީ *      ހައިފަލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް * ނަން: 
 މ. ސޮނީ ބިލްޑިންގ :މިހާރުގެ އެޑްރެސް *               މ. ސޮނީ ބިލްޑިންގ  ދާއިމީ އެޑްރެސް:*  

 

 :ް1438   މުޙައްރަމް 11 ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނު ތާރީޚ    
       2016    އޮކްޓޯބަރު 12                  

  ް1439 ރަބީޢުލްއައްވަލ17ް: ނިމުނު ތާރީޚ    
 2017ޑިސެންބަރު   05              

 

  ު98 :ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު އިސްތިއުނާފު ކުރެވުނ/Cv-C/2013 
 ސިވިލް ކޯޓުކޯޓު: ނިންމެވި  *
 ފައިސާހޯދުން ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތް: *

 2014އޯގަސްޓް  13ނިންމެވި ތާރީޚް: *                  2013 ޖެނުއަރީ 23ހުށަހެޅި ތާރީޚް:  * 
 

 :ްމައްސަލަ ބެލި  ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖްލިސ 
ނޑިޔާރު  ނޑިޔާރު ޝު ،  ޢަބްދުލްޣަނީ މުޙައްމަދުފަ ނޑިޔާރު    ،އިބު ޙުސައިން ޒަކަރިއްޔާޢަފަ   ޘްމާންޢު ޢުޝުޖާފަ

   )ރިޔާސަތު( 
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 :ާދަޢުވާގެ ޚުލާޞ 

ޝަރުޢީ އަދި  ނިމިފައިވާ ގޮތް ޤަޟިއްޔާ Cv-C/2013/98ގެ ނަންބަރު ސިވިލް ކޯޓުމިއީ،           

އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް ސީ  އެދި ކުރުމަށް އިސްތިއުނާފު އެމައްސަލަބުނެ  ޚިލާފުކަމަށް ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ

 ގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ބެލިފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
 

 އެވެ. ހައިފަލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްފަރާތަކީ  މިޤަޟިއްޔާގައި ދަޢުވާރައްދުވާ          
 

  ަކުރެވުނު ނުކުތާތައް  ފާހަގ: 
 

 އ  ، ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ބަލާއިރުޤަޟިއްޔާ  Cv-C/2013/98ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު . 1

( އާއި C-896/2007ހައިފަލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު އަކީ މައްސަލަ

އާދެމެދު ( C-00/2005 ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިތެޑް )ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު 

ވަނަ ދުވަހު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާއި  2012މާރޗް  17ހުޅުލޭގެ ފަސްޓް ފްލޯ ކުއްޔަށް ދިނުމާބެހޭގޮތުން ހ.

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ފަރާތުން ޚިލާފުވެ، އެއްބަސްވުމާއި  ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓްދަޢުވާލިބޭ 

ންދާތީ، އެއްބަސްވުން އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާތީއާއި، އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ނަހަމަ މަންފާ ހޯދަމުން ގެ

ފަލް ދިނުމަށާއި، އެއްބަސްވުން ބާޠިލް ކުރުމާއި ހަމައަށް އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދަޢުވާކުރާ ހައި ބާޠިލްކޮށް

އެންމެހާ ޙައްޤުތައް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން އަދާކުރަންޖެހޭނެ  ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ލިބެންޖެހޭ

ނޑައަޅާދިނުމަށާއި، ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމާ ކުރާ ފަރާތަށް އި ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން ދަޢުވާކަމުގައި ކަ

ގެ ބަދަލު ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ކިބައިން ނަގާދިނުން އެދި ހައިފަލް އަދި ނުސީދާ ގެއްލުމު  ލިބިފައިވާ ސީދާ

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ 

 އެނގެން އޮންނަކަމާއި،އްކަން މައްސަލައެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރުމުން ބެލުނު
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ދެންފަހެ، ހައިފަލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް  " ޙުކުމް ކުރައްވާފައިވަނީ  މައްސަލާގައި އެ        

ޑް ން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ( އާއި ސީ އެންޑް ސަ C-896/2007ލިމިޓެޑް )ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު 

 17ން ( އާދެމެދު ހ. ހުޅުލޭގެ ފަސްޓް ފްލޯ ކުއްޔަށް ދިނުމާބެހޭގޮތު C-00/2005 )ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު 

ވަނަ ދުވަހު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާއި ގުޅިގެން ހައިފަލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް  2012މާރޗް 

ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ދަޢުވާއަށް 

ގެ  2014އިން ފެށިގެން ޖުލައި  2012ށުން ޖުލައި ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަ  ބަލާއިރު،

)ފަންސަވީސް( މަހުގެ މުއްދަތަށް ސީ އެންށް ސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް  25ނގާފައިވާ ހިނިޔަލަށް 

)ފަނަރަ ހާސް ރުފިޔާ( ގެ މަގުން ހައިފަލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން  -/15,000މަހަކު  ،ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން

ސީ އެންޑް ސަން ، )ތިންލައްކަ ހަތްދިހަ ފަސްހާސް ރުފިޔާ( -/375,000އްކަންޖެހޭ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދަ

ނގެން ނެތްކަމުގައާއި، އެ މޯލްޑިވްސް  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން އެގޮތުގައި ދައްކާފައިވާކަން އެ

ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން ހައިފަލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން  އަކީފައިސާ

ކަމުގައާއި، އެއްބަސްވުމާއި ގުޅިގެން ހައިފަލް  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް

އެންޑް ސަން  ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ސީ

 -/56,250މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ހައިފަލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 

)ފަންސާސް ހަހާސް ދުއިސައްތަ ފަންސާސް ރުފިޔާ( ދައްކަންޖެހޭ ކަމުގައާއި، ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ދެމެދު ހ. ހުޅުލޭގެ ފަސްޓް ފްލޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ހައިފަލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން 

ސީ އެންޑްސަން ގެ ފައިސާ ގޮތުން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ފަދައިން ދައްކަންޖެހޭ ކުލީ ކުއްޔަށް ދިނުމާބެހޭ

ފަށް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން ދައްކާފައި ނުވާކަމުން، އެއީ އެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާ 

މަލެއް ކަމުގައާއި، އެ އެއްބަސްވުން ރޫޅާލުމާއި ހަމައަށް، އެއްބަސްވުމުން ހައިފަލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޢަކުޅަ 
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ވެބް ސައިޓް:     info@highcourt.gov.mvއީމެއިލް: www.highcourt.gov.mv 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ލިބިފައިވާ އެންމެހާ ޙައްޤުތަކަކީ، ސީ އެންށް ސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ 

އާއި، ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ހައިފަލް ފަރާތުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޙައްޤުތަކެއް ކަމުގަ

ވަނަ ދުވަހު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާއި ސީ  2012މާރޗް  17ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާދެމެދު 

ފިކަމުގައި އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ޚިޅާފުވެފައިޥާތީ، އެއެއްބަސްވުން ބާޠިލްކޮށް 

ނޑައަޅައި، ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ހައިފަލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން  ކަ

ނޑައަޅާފައިވާ  ރ )ހަތަރުލައްކަ -/431,250ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށް އިސްވެ ކަ

ރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އެއްތިރީސްހާސް ދުއިސައްތަ ފަންސާސް ރުފިޔާ( ހައިފަލް ކޮންސްޓް

)ދޭއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ކޮންމެ  02ދުވަހުން ފެށިގެން  2014އޯގަސްޓް  13ރައްދުކުރުމުގެ ގޮތުން، 

މަހަކުމެ، އެމަހަކަށްޖެހޭ ޢަދަދަށްވުރެ މަދުނޫން މިންވަރެއް ސިވިލް ކޯޓަށް ދައްކައި ޚަލާސްކުރުމަށް ސީ އެންޑް 

 .މިފަދައިންނެވެ" .ފީމެވެއިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އަންގައި ޙުކުމްކޮށްސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރަ

 

ނިންމަވާފައިވާ ގޮތް  ކޯޓުންއެ  ޤަޟިއްޔާ Cv-C/2013/98ގެ ނަންބަރު ސިވިލް ކޯޓު -02

 ގެ  ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކާ އެއްގޮތްނުވާކަމަށް ބުނެ 

އެނުކުތާތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ އި ހުށަހަޅަ ނުކުތާ (ފަހެއް) 05ފަރާތުން 

 އެ ނުކުތާތަކަކީ؛ .މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ

   ،ީހައިފަލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްން ސީ އެންޑް ސަން ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކ

މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާލިބޭ ގޮތަށް ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ސިވިލް ކޯޓުންގެ ނަންބަރު 

98/Cv-C/2013 ާފައިވާ ޤަޟިއްޔާ ބައްލަވާ ނިންމެވި އިރު ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދެފަރާތުން ދައްކ

ވާހަކަތަކާއި، ހުށަހެޅުނު ލިޔުންތަކާއި، މައްސަލައިގެ ވަށައިގެންވާ އެންމެހާކަންކަމަށް މަދަނީ މިންގަޑުން 

 ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ. ބުނެ ބައްލަވާފައިނުވާކަމަށް
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ވެބް ސައިޓް:     info@highcourt.gov.mvއީމެއިލް: www.highcourt.gov.mv 

   ،ީ98ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ދެވަނަ ނުކުތާއަކ/Cv-C/2013  ާޤަޟިއްޔާ ދަޢުވާކުރ

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ދަޢުވާއިން ބަރީއަވުމަށް ދަޢުވާލިބޭ ސީ އެންޑްސަން ހައިފަލް 

މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތައް ސައްހަކަން ބެލުމުގައި ޝަރީއަތުން 

 އެވެ.ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާށް ކަމަ ވާއްލަވައި ގޮތްކަނޑައަޅުއްވާފައިބައްލަވަންޖެހޭ ކަންކަމަށް ނުބަ
 

   ،ީ98ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ތިންވަނަ ނުކުތާއަކ/Cv-C/2013  ޭޤަޟިއްޔާގައި ދަޢުވާލިބ

ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން ދަޢުވާއިން ބަރީޢަވުމަށް މަދަނީ މިންގަޑުން 

 ކިތާބީ ހެކީގެ ގޮތުގައި ފައިސާދެއްކި ކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅައި އަދި ދަޢުވާކުރާ ހައިފަލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން 

ކަންހިނގާ މަގުން ހިނގާފައިވާ  ގައި ބުނާ ކަންކަމަކީ އާންމުކޮށްދަޢުވާ  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުގެ

އަތުން ބައްލަވާފައި ޝަރީ ކަންކަމަށް ނޫންކަމަށް ބުނެ ލިޔެކިޔުމުން ހެކި ހުށަހަޅާފައިވާއިރުވެސް މިކަންކަމަށް 

 އެވެ.ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާނުވާކަމަށް 
 

 

   ،ީ98ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ހަތަރުވަނަ ނުކުތާއަކ/Cv-C/2013  ިޤަޟިއްޔާގައ

ދަޢުވާކުރާ ހައިފަލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް އެދި 

ދަޢުވާކޮށްފައިވާތީ މިހާތަނަށް ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ އުޞޫލަށް ބަލާއިރު މިފަދަ ބަދަލަކީ ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި 

ފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބަދަލެއްނޫންކަމުގައިވާނަމަ ނަގައިދެވޭފަދަ ބަދަލަކަށްނުވާއިރުވެސް ވެ

ދަޢުވާކުރާ ހައިފަލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ފަރާތަށް ބަދަލުނަންގަވައިދެއްވައި މައްސަލަ 

 އެވެ.ނިންމަވާފައިވާކަމަށްބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ

  ަ98ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ސްވަނަ ނުކުތާއަކީ، ފ/Cv-C/2013  ިޤަޟިއްޔާގައ

ދަޢުވާކުރާ ހައިފަލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދަޢުވާލިބޭ ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް 
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ވެބް ސައިޓް:     info@highcourt.gov.mvއީމެއިލް: www.highcourt.gov.mv 

އިރު ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ވަކި މިންވަރެއް ލިބިފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެން ކުލީގެ ގޮތުގައި

98/Cv-C/2013 ަކަމަށްބުނެ  ނުވާށް ރިޢާޔަތްކުރައްވާފައިޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމް ކުރައްވާފައިވާއިރު މިކަމ

 އެވެ. ހުށަހެޅި ނުކުތާ
 

މަވާފައިވާ ގޮތާއިމެދު ނިން  ޤަޟިއްޔާ  Cv-C/2013/98ގެ ނަންބަރު ސިވިލް ކޯޓު  .03

ގެ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފް ކުރުމަށް ސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސީ އެންޑް ނުޖެހޭ ކަމަށްބުނެ ހިތްހަމަ

ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާތަކަށާއި އެނުކުތާތަކާއި ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި 

ނަނިވި ކަންތައްތައް ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި، މައްސަލައާއި ގުޅުންހުރި ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު އަން

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 

ހައިފަލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް  އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައި މިވާ  ،( ފުރަތަމަ ކަމަކީހ)                  

އާ ދެމެދު ހ.ހުޅުލޭގެ ފަސްޓް ފްލޯރ ކުއްޔަށް ލިމިޓެޑާއި ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް ވަނަ ދުވަހު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާއި  2012މާރިޗް  17ދިނުމާބެހޭ ގޮތުން 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ޚިލާފުވެ އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާތީއާއި، އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން 

ހަމައަށް ހޯދަމުންގެންދާތީ، އެއްބަސްވުން ބާޠިލްކޮށްދިނުމަށާއި، އެއްބަސްވުން ބާޠިލްކުރުމާއި  ނަހަމަ މަންފާ

އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދަޢުވާކުރާ ހައިފަލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ލިބެންޖެހޭ އެންމެހާ 

ޅާދިނުމަށާއި، ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ޙައްޤުތައް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން އަދާކުރަންޖެހޭނެ ކަމުގައި ކަނޑައަ

އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ ސީދާ އަދި ނުސީދާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު 

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ކިބައިން ނަގައިދިނުން އެދި ހައިފަލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން 

 އްކަމާއި،މައްސަލައެމޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރުމުން ބެލުނު ސީ އެންޑް ސަން 
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__________________________________________________________________ 
 3316471 ފެކްސް:، 3325029 ފޯން:، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެނަންބަރު ދޮރާށީ،  3ތީމުގޭ ހިނގުން، އާބުރުޒު  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް

ވެބް ސައިޓް:     info@highcourt.gov.mvއީމެއިލް: www.highcourt.gov.mv 

ހައިފަލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ކުމް ކޮށްފައިވަނީ ޙުޔާގައި އެކޯޓުން އެޤަޟިއް           

ވެފައިވާ  2012މާރިޗް  17ލިމިޓެޑާއި ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުއާ ދެމެދު 

 25ގެ ނިޔަލަށް ހިނގާފައިވާ  2014އިން ފެށިގެން ޖުލައި  2012އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޖުލައި 

)ފަންސަވީސް( މަހުގެ މުއްދަތަށް ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން މަހަކު 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދައްކަންޖެހޭ  )ފަނަރަ ހާސް ރުފިޔާ( ގެ މަގުން ހައިފަލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން -/15,000

)ތިންލައްކަ ހަތްދިހަ ފަސްހާސް ރުފިޔާ(، ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ  -/375,000

ފަރާތުން  ދައްކާފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމާއެކު އެފައިސާ ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 

ންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދައްކަންޖެހޭ ކަމުގައާއި އަދި އެއްބަސްވުމާއި ގުޅިގެން ހައިފަލް ކޮ

)ފަންސާސް ހަހާސް ދުއިސައްތަ ފަންސާސް ރުފިޔާ(  -/56,250 ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި

ސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ހައިފަލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 

ވައި އަދި ދެފަރާތުގެ ދެމެދުފައިވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ސީ އެންޑް ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށް ކަނޑައަޅުއް

ސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ކުލީގެ ފައިސާ އެއްބަސް ވުމާ އެއްގޮތަށް ސީ 

މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް  ދައްކާފައިނުވާތީ އެއީ ސަން އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން 

ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފަށް ކުޅަ އަމަލެއް ކަމުގައާއި، އެ އެއްބަސްވުން ރޫޅާލުމާއި ހަމައަށް، 

ފައިވާ އެންމެހާ ޙައްޤުތަކަކީ، ސީ ދީ އެއްބަސްވުމުން ހައިފަލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ލިބި

ނޑައަޅުއްވައި އެންށް ސަން މޯލްޑިވްސް  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޙައްޤުތަކެއް ކަމަށް ކަ

ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ހައިފަލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާދެމެދު 

މިޓެޑްގެ ސް ޕްރައިވެޓް ލިވަނަ ދުވަހު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާއި ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވް  2012ޗް މާރި 17

 ތީ، އެއެއްބަސްވުން ބާޠިލްކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައިކަން އެނގެން އޮންނަކަމެވެ.ފަރާތުން ޚިލާފުވެފައިވާ
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ވެބް ސައިޓް:     info@highcourt.gov.mvއީމެއިލް: www.highcourt.gov.mv 

ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފް  Cv-C/2013/98ގެ ނަންބަރު ސިވިލް ކޯޓު  ،ދެވަނަކަމަކީ  ( ށ)           

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާތަކުގައި ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް ކުރުމަށް އެދި 

ނޑު ގޮތެއްގައި ފާހަނގަކޮށްފައިވަނީ އެޤަޟިއްޔާ ނިންމެވުމުގައި ދެފަރާތުން ދެއްކި  ،ދެކަމެއްކަމާއި އެއީ މައިގަ

ކަންކަމާއި އަދި  ށްފައިވާފައިނުވާކަމަށް ބުނެ ފާހަގަކޮކަށް ރިޢާޔަތްކުރައްވާ ވާހަކަތަކާއި ހުށަހެޅުނު ލިޔުންތަ

ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށް  އެޤަޟިއްޔާގައި ހައިފަލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ގެއްލުމުގެ 

ނޑައަޅާ އިރު ބަދަލު ނަގައިދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލަކީ ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައިވެފައިވާ ފައިވާކަ

ބަދަލެއް ކަމުގައިވާއިރު މި  ނެނަގައިނުދެވޭ ނޫންކަމުގައިވާނަމައެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބަދަލެއް 

 ،ޤަޟިއްޔާގައި އެކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރައްވާފައިނުވާކަމަށް ބުނެ ފާހަގަކުރި ނުކުތާ ކަމާއި

ކުމް ކުރެއްވުމުގައި ޤަޟިއްޔާގައި ޙު Cv-C/2013/98ގެ ނަންބަރު ސިވިލް ކޯޓު            

ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކާއި ހުށަހެޅުނު ލިޔުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރައްވާފައިނުވާކަމަށް ބުނެ ފާހަގަކޮށްފައިވާ 

 އި ގުޅިގެން ބަލާއިރު،ކަންތަކާ

އާއި ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް ސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްހައިފަލް ކޮން            

ވަނަ  2012މާރިޗް  17ހ. ހުޅުލޭގެ ފަސްޓް ފްލޯ ކުއްޔަށް ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ޑް  އާދެމެދު ޓެޕްރައިވެޓް ލިމި

)ފަނަރަހާސް ރުފިޔާ( ގެ މަގުން ކުލީގެ ގޮތުގައި  .ރ15000ދުވަހު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން  މަހަކު 

ލިމިޓެޑަށް ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓްގެ ފަރާތުން ހައިފަލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް 

އިން  2012ޖުލައި  ،ބުނެވެނު އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ދައްކަންޖެހޭ ކުލި، ކަން އެނގޭކަމާއިދައްކަންޖެހޭ

އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހި ފެށިގެން ދައްކާފައިނުވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅުނު ދަޢުވާއާއި ގުޅިގެން 

ފަރާތުން  ނުވާނެ ކަމަށްބުނެ ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓްގެ ނުދައްކާވާ އެއްވެސް ފައިސާއެއް

އަށް އިންކާރުކޮށް ކުލީގެ ފައިސާ ދައްކާފައިވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށް ސީން އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް އެދަޢުވާ
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ވެބް ސައިޓް:     info@highcourt.gov.mvއީމެއިލް: www.highcourt.gov.mv 

ޖޫން ރުގެ ވަނަ އަހަ 2012 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ދެ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރެއް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅިކަމާއި އެއީ

ތާރީޚުގައި ދޫކޮށްފައިވާ  2012މެއި  10 ދައްކާފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް، ޖުލައި އޮގަސްޓް މަހުގައި ކުލި

 01އިން ފެށިގެން  2013ޖެނުއަރީ  01 އަދި ޕޭމަންޓް ވައުޗަރާއި 2012/111އެކުންފުނީގެ ނަންބަރު: 

ތާރީޚުގައި ދޫކޮށްފައިވާ  2012އެޕްރީލް  28 ހެޅިގެ ކުލި ދައްކާފައިވާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް ހުށަ 2014އެޕްރީލް 

އިފަލް އެދެވައުޗަރުގައިވެސް ފައިސާ ލިބުނު ކަމަށް ހަޕޭމަންޓް ވައުޗަރުކަމާއި،  2012/115ނަންބަރު:

ގެ މުވައްޒަފަކު ސޮއިކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް އެފައިސާ ދެއްކިކަމާމެދު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  ޝަންރަކްކޮންސްޓް

 އުފެއްދެން ނެތްކަމަށް ސީ އެންޑް ސަންގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވާކަމާއި،ސުވާލު 

ސީ އެންޑް ސަން ކީ ވެސް ސައްޙަ ވައުޗަރުތަކެއް ނޫންކަމުގައާއި ވައުޗަރަ ބަޔާންކުރެވިދިޔަ ދެ        

އެފައިސާ އަކީ ތަކެއް ކަމަށާއި އަށް އުފައްދާފައިވާ ވައުޗަރުގެ ފަރާތުން އަމިއްލަލިމިޓެޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް

އެލިޔުމުގައި ފައިސާ ލިބުނުކަމުގެ  ފައިސާ ދައްކާފައިވާނަމަ ،މުގައާއިލިބިފައިވާ ފައިސާއެއް ނޫންކަ

ނޑުވެސް ޖަހައި ސޮއިކޮށްފައި ހުންނާނެ  ދެއްކިކަމުގެ ރަސީދެއް  ކަމަށާއި އަދި ފައިސާ ދެއްކިނަމަ ތައްގަ

ހައިފަލް ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ކަމަށްބުނެ ނެ ކުރާހައިފަލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ދޫ

ފައިސާގެ ރަސީދުތަކެއް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅައި ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް  ރާތުން އެފަދައިން ދޫކޮށްފައިވާފަ

ޕްރައިވެޓްގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ވައުޗަރުތަކަކީ ސައްޙަ ނޫން ވައުޗަރުތަކެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށް އެވައުޗަރުތަކަށް 

ނގެން ތަކަށް ބަލާއިރު އެއިންކާރުކޮށްފައިވާކަން މިމައްސަލައާއިގުޅިގެން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކާއި ލިޔުން

 އޮތްކަމާއި،

ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ހައިފަލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް         

ލިމިޓެޑުއާއި ދެމެދުވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ ކުލި ދައްކާފައިވޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބަލައި 

ނޑައެޅުމުގައި، ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ އެޤަޟިއްޔާގައި ޝަރީޢަތު ން ގޮތެއް ކަ
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ވެބް ސައިޓް:     info@highcourt.gov.mvއީމެއިލް: www.highcourt.gov.mv 

ނޑައެޅުމުގައި ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހަޅާފައިވާ  ބުނެވިދިޔަ ދެ ވައުޗަރަށް މިޤަޟިއްޔާގައި ގޮތެއް ކަ

ންސިކް ރެސޮޔާއި އަތުލިޔުމަކީ ފޮން، އެ ދެކަމާއި، އެގޮތުން  އެދެ ވައުޗަރުގައިވާ ސޮޔާއި އަތުލިޔުމަށް ބެލުމު 

ކޮށް ޝަރީޢަތަށް ތަޙްލީލުކުރުމަށް ފޮނުވަންޖެހޭ މިންވަރަށްވުރެވެސް ތަފާތު ބޮޑު ސޮޔަކާއި އަތުލިޔުމެއްކަން ހާމަ

ފާހަގަކުރައްވާފައިވާކަމާއި، އަދި ބުނެވުނު ވައުޗަރުތަކުގެ ތެރެއިން  ސިވިލް ކޯޓުން އޮތްކަމަށް ފެންނަން

ރ. ) ދެލައްކަ ދިހަ ހާސް 210000/-( ޕޭމަންޓް ވައުޗަރަކީ 2012އެޕްރީލް  28) 2012/115ނަންބަރު: 

ވައުޗަރަކީ އެކުންފުނީގެ އަމިއްލަ  ވައުޗަރަކަށްވެފައި  ދައްކާފައިވާކަމަށް ބުނާ އެ  ރުފިޔާ( ނަގުދު ފައިސާއިން 

ސޮޔެއްކަމާމެދު ފާޅުކަން ބޮޑު  އެވައުޗަރުގައިވާ ސޮޔާއި ލިޔުމަކީ ދަޢުވާކުރާ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފެއް ކޮށްފައިވާ

އަދި ހައިފަލް  ން ފާހަގަކުރައްވާފައިވާކަމާއި،ގޮތެއްގައި ޝައްކުކުރެވޭނެ ޖާގަ އޮތްކަމަށް ޝަރީޢަތު 

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ކުލީގެ ފައިސާ ދެއްކުމުން ރަސީދު ދޫކޮށްފައިވާކަމާއި އެފަދަ 

ލިޔުމަކާއި ނުލައި އެވައުޗަރުގައިވާ ފައިސާ އެގޮތުގައި ދައްކާފައިވާކަމަށް ބާރުއަޅާ އެހެން އެއްވެސް ހެއްކެއް 

ދައްކާފައިވާކަމަށް ޝަރީޢަތަށް ބުރަވެވެން ނެތްކަމަށް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅަފައިނުވާތީ އެފައިސާ 

ހުށަހެޅި ޝަރީޢަތަށް ފާހަގަކުރައްވާފައިވާކަން އެޤަޟިއްޔާގެ ރިޕޯޓުން އެނގެން އޮތުމުން މިމައްސަލާގައި 

 އެލިޔުންތަކަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި  ރިޢާޔަތްކުރައްވާފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި، 

 ކަން ސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން ކުލި ދައްކާފައިވާސީ އެންޑް އަދި          

މުގެ ތެރޭގައި ކަކަން ބުނެވު ވައުޗަރުތަކުން ފާހަގަވާންހުރި ބައެއްކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްވެ ސާބިތު

ތަފްސީލުތަކުގައި ށްފައިވާ ވައުޗަރުގެ ނަންބަރުތަކާއި އޭގައި ބަޔާންކޮތާރީޚްތަކާއި ވައުޗަރުތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 

ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި  އެކަން ތަކެއް ހުރިކަމަށްބުނެ ތައްޝައްކުއުފެދޭ ފަދަ ކަން

ވަކި ކަމެއް ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު އެވާހަކަތަކަށް 

 ރެވެން އޮތުމުން،ފާހަގަކޮށްފައިނުވާކަންވެސް ފާހަގަކު
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ވެބް ސައިޓް:     info@highcourt.gov.mvއީމެއިލް: www.highcourt.gov.mv 

ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ހައިފަލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް         

ގެ ނިޔަލަށް  2014އިން ފެށިގެން ޖުލައި  2012ލިމިޓެޑުއާއި ދެމެދުވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޖުލައި 

ރ. ގެ 15000/-މުއްދަތަށް ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން، މަހަކު މަހުގެ  25

)ތިންލައްކަ ހަތްދިހަ ފަސްހާސް ރުފިޔާ( ހައިފަލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް  -/375,000މަގުން ކުލީގެ 

ނޑައެޅުސިވިލް ކޯޓުން ދައްކަންޖެހޭކަމަށް މިޤަޟިއްޔާގައި ލިމިޓެޑަށް  އުޞޫލުތަކާ އްވުމުގައި ޝަރުއީ ކަ

 ޚިލާފުވެފައިވާ ކަމަށް ބެލެވެންނެތްކަމެވެ.

 

ހައިފަލް  ޤަޟިއްޔާގައި Cv-C/2013/98ގެ ނަންބަރު ސިވިލް ކޯޓު  ،ކަމަކީ  ވަނަ ތިން ( ނ)     

ނޑައަޅާފައިވާއިރު ބަދަލު  ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށް ކަ

ވާ ނަގައިދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލަކީ ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައިވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި 

ޤަޟިއްޔާގައި އެކަމަށް ވޭނެ ބަދަލެއް ކަމުގައިވާއިރު މިނަގައިނުދެބަދަލެއް ނޫންކަމުގައިވާނަމަ 

 އާ ގުޅިގެން ބަލާއިރު،ށް ބުނެ ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާރިޢާޔަތްކުރައްވާފައިނުވާކަމަ 

ކޮންޓްރެކްޓުގެ ބައިވެރިއަކު އެ ކޮންޓްރެކްޓުގެ ދަށުން އަދާކުރަންޖެހޭ އިލްތިޒާމެއް އަދާނުކުރުމުން          

ނުވަތަ އަދާނުކޮށް ލަސްކުރުމުން އޭގެ ސަބަބުން ގެއްލުންވާ ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަނެއް ބައިވެރިޔާއަށް ޙައްޤުވާ 

ނޑައެޅު  ގެ (ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނު) 91/4މުގައި ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ކަ

ނޑައަޅައި ބަޔާންވެގެން އޮންނަގޮތުގެ މައްޗަށްކަމަށާއި، އެމާއްދާގެ  23 ގައިވާ ގޮތުން ( ހ)ވަނަ މާއްދާގައި ކަ

އަށް ( ށ)މާއްދާގެ  އެ މާއި،މަށް ބަދަލުދޭންޖެހޭނެކަ ގެއްލު  ލިބުނުކޮންޓްރެކްޓާއި ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން 

ނޑު ދެ ބާވަތެއްގެ ކޮށް، ނަގައިދެވޭނެ ގެއްލުން ވަޒަންލިބޭ އެފަދަ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ކުރުމުން ބެލުމުން،   މައިގަ

 ލިބޭ  ކޮންޓްރެކްޓާއި ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން ސީދާ: އި، ފުރަތަމަ ބާވަތަކީގެއްލުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާ
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ވެބް ސައިޓް:     info@highcourt.gov.mvއީމެއިލް: www.highcourt.gov.mv 

ގެއްލުންކަމަށާއި ދެވަނަ ބާވަތަކީ؛ ކޮންޓްރެކްޓާއި ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން ލިބިދާނެކަމަށް ކޮންޓްރެކްޓުގެ 

 އި،އްވަރުކުރެވިފައިވާ ގެއްލުންކަމާތަސަ  އެނގިބައިވެރިންނަށް 

ކޮންޓްރެކްޓުގެ  ބަލާއިރުޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ މާއްދާއަށްކޮންޓްރެކްޓާއިބެހޭ  ވުމާއެކު،          

ނެކަން ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނެގޭ  ދި ނުސީދާއިވެރިއަކު ކޮންޓްރެކްޓާއި ޚިލާވުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ސީދާ އަބަ

 ،އެނގޭކަމާއި

ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް  ވެޓް ލިމިޓެޑާއިމިމައްސަލާގައި، ހައިފަލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައި       

އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ދައްކަންޖެހޭ ކުލި ދައްކާފައިނުވުމުގެ ވެފައިވާ  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ދެމެދުގައި

ސަބަބުން އެފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން ހޯދޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ކުލީގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ 

 މަށް ށް ލިބެންޖެހޭކަ )ފަނަރައިން ސައްތަ( ހައިފަލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަ 15ފައިސާގެ %

ނޑައަޅުއްވާފައިވާއިރު ކުރެވުނު ން ހިސާބުހައިފަލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ލިބުނުގެ ގެއްލު ،ކަ

މިމައްސަލާގައި ހައިފަލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން  ތަފުސީލުގޮތުގެ 

 ސަލައާއި ގުޅިގެން ދެފަރާތުންޔުންތަކާއި މައްހުށަހަޅާފައިނުވާކަން މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ ލި

ހައިކޯޓުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތައް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނައިރު، އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ކުލި 

ގެއްލުމުގެ ތަފްސީލު ކޯޓަށް  ،ދައްކާފައިނުވާކަން ސާބިތުވާތީ ހަމަ އެކަނި އެސަބަބުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް

ގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުމާމެދު ދެފަރާތުން ވަކިގޮތަކަށް ލުމުއަދި މިފަދަ ޙާލަތުގައި ގެއް، ހުށަހަޅާފައިނުވަނީސް
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ނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ ރަގަޅަށްކަމަށް  )ފަންސާސް ހަހާސް ދުއިސައްތަ ފަންސާސް ރުފިޔާ( ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށް ކަ
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