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 އިސްތިއުނާފު ކުރެވުނު ޤަޟިއްޔާ 
 
 

2019/HC-A/49 

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް   އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތް 
ދިވެހި ދައުލަތް )މިނިސްޓްރީ އޮްފ އިސްލާމިކް 

 އެފެއާޒް(
    ދ. މީދޫ  ޙައްމަދު އަސްލަމް، މުޝްތަރީގެމު .1 

        . އިސްމާޢީލް ސުވައިދު، ހ. އެކްސެލް، މާލ2ެ
 . މަރްޔަމް ރަޝީދާ އިބްރާހީމް، ހ. އެކްސެލް، މާލ3ެ

ސީނިއަރ ސްޓޭޓް އެޓަރނީ ޢަލީ : ވަކީލު
 ޝުހައިލް މުޙައްމަދު،

 ސްޓޭޓް އެޓަރނީ ސާދިހު ނަސީރު
 

 އާމިނަތު ސުވެއިޒާ ނައީމް، : ބަދަލުގައި 
 އެލް.އެލް.ޕީވިޝާމް، ޒާހިރު އެންޑް ކޯ 

 

 . އެކްސެލް، މާލެމުޞްތަފާ މުޙައްމަދުދީދީ، ހ .4  
 އިސްމާޢީލް ވިޝާމް،: ބަދަލުގައި  

 ވިޝާމް، ޒާހިރު އެންޑް ކޯ އެލް.އެލް.ޕީ 
 

އަލްފަތުޙު ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް  .5  
 ލިމިޓެޑް

ރސ އަޙްމަދު، ަދފްތަރު ނަންބަރު هللا ބަދަލުގައި: ޢަބްދު  
1880 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ވަނަ މާއްދާ  74ވަނަ ާމއްދާ އަދި  18ވަނަ މާއްދާ،  15ކުންފުންާޏބެހޭ ޤާޫނނުެގ  –އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާުފވުން  –މަދަނީ 
  ހިއްސާދާރުން ޒިންމާކުރުވުންޑިރެކްޓަރުންނާއި –ން ގުްއޔަތުގެ ފަރުދާ ނެޝަޚްޞިކުންފުނީގެ ޤާނޫނީ  –
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ވ. ދިވެހި ަދއުލަތް )ިމިނސްޓްރީ ޮއފް  ަފރާތެއް 4އިތުރު  ދި އަ މުޙައްމަދު އަސްލަމް
 އިސްލާމިކް އެެފއާޒް(

  
[2021] SC 106  

  

     
     

 ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިންފަނޑިޔާރު އަދި  ފަނޑިޔާރު ޙުސްނުއްސުޢޫދު ) ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް 

 ތާއީދު ކުރައްވާފައި(

 

 ތަޢާރުފު 

ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށްޓަކައި  HC-A/49/2019ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  .1

 ދައުލަތު ( އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ ހުށަހެޅުނެވެ. އެއީ، )ފަހެއް 05ވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ދި

ދ. މީދޫ، މުޝްތަރީގެ، ގޮތަށް  ގެ މައްޗަށް ރައްދުވާ)މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް( 

 "( ގެ މުޙައްމަދު އަސްލަމް)މީގެ ފަހުން " A049206މުޙައްމަދު އަސްލަމް، އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު 

 SC-A/102/2020މި ކޯޓުގެ ނަންބަރު ޓަށް ހުށަހެޅުމުން ކޯ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްފަރާތުން 

)މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް(  ދައުލަތު އި، ލި އިސްތިއުނާފީ މައްސަލައާޤަޟިއްޔާއިން ބެ

 (A069495. އެކްސެލް، އިސްމާޢީލް ސުވައިދު )އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު ހގޮތަށް  މައްޗަށް ރައްދުވާ ގެ

ގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން  "(އިސްމާޢީލް ސުވައިދު)މީގެ ފަހުން "

)މިނިސްޓްރީ  ތިއުނާފީ މައްސަލައާއި، ދައުލަތު އިސް SC-A/103/2020ބެލި މި ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

 އިބްރާހީމް މަރްޔަމް ރަޝީދާ ، ތަށް ހ. އެކްސެލްގޮ  އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް( ގެ މައްޗަށް ރައްދުވާ

"( ގެ ފަރާތުން އިބްރާހީމް ( )މީގެ ފަހުން "މަރްޔަމް ރަޝީދA023546ާ)އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު 

 SC-A/104/2020ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ބެލި މި ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

 އްދުވާ )މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް( ގެ މައްޗަށް ރަ ތިއުނާފީ މައްސަލައާއި، ދައުލަތުއިސް

( )މީގެ ފަހުން A024469. އެކްސެލް، މުޞްތަފާ މުޙައްމަދުދީދީ، )އައިޑީކާޑު ނަންބަރު ގޮތަށް ހ



2020/SC-A/102,103,104,105,106  [2021] SC 106 

2 

 

( ގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް " ނުވަތަ "މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ""މުޞްތަފާ މުޙައްމަދުދީދީ

، ތިއުނާފީ މައްސަލައާއިއިސް  SC-A/105/2020   ނަންބަރުކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ބެލި މި ކޯޓުގެ

ގޮތަށް އަލްފަތުޙު ޙައްޖު  )މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް( ގެ މައްޗަށް ރައްދުވާ ދައުލަތު

( )މީގެ C-0019/2010އެންޑް ޢުމްރާ ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު 

ގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ  (ވަތަ "ކުންފުނި"" ނު ގްރޫޕް ފަހުން "އަލްފަތުޙު ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ

 ޤަޟިއްޔާއެވެ.  SC-A/106/2020ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ބެލި މި ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ފީ މައްސަލަ އިސްތިއުނާ )ފަހެއް( 05ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު، ބުނެވުނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިއީ،  .2

  ނިޔާއެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ  މައްސަލައިގައި  )ފަހެއް( 05އެއްކޮށް ހިންގުމަށްފަހު، އެ 

 ފަސްފަހަތް  މައްސަލައިގެ 

މީހުން  އިންގުރޫޕް އެންޑް ޢުމްރާޖު ޙައްފަތުޙު ގުޅޭ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް އަލްޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމާ .3

ފަރާތްތައް  އެ ފަރާތްތައް ޙައްޖަށް ފޮނުވާނެކަމަށް ވަޢުދުވެ ވަނަ އަހަރު އެ  1435ފައިސާ ނަގައި އަތުން 

އިންތިޒާމުތައް  އެ ދަތުރުގެ އިރުވެސް  އައި 2014ސެޕްޓެންބަރު  15 ވާ ކަމުގައި ތާރީޚު ފުރަން ކަނޑައެޅި 

އަލްފަތުޙު ގައި  2014ސެޕްޓެންބަރު  11 )ތިނެއް( ދުވަސް ކުރިން 30 ހަމަޖެހިފައި ނުވާތީވެ އޭގެ

 އެދިފައިވާތީވެ އެހީތެރިކަމަށް  ޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެމިނިސްއިން އެންޑް ޢުމްރާ ގްރޫޕް ޙައްޖު 

 މީހަކު  121 ނެގި މީހުންގެ ތެރެއިން ކުންފުނިން ފައިސާ އެކޮށްގެން  ބޮޑު ޚަރަދުތަކެއް ން ދައުލަތު 

 1ވަނަ އަހަރު ޙައްޖަށް ފޮނުވިއެވެ. 1435

ސްހާސް )ހަމިލިޔަން ހަތްލައްކަ ބާވީ ރ.6,722,408.99 ތަކުގެ ޖުމްލައަކީދައުލަތުން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދު  .4

ވައިގެ  ނަށްމީހުން  121ޚަރަދުތަކުގެ ތެރޭގައި  މިކަމާއި، ( ނުވަދިހަ ނުވަލާރިހަތަރުސަތޭކަ އަށްރުފިޔާ 

                                                           
 ގެ ކޮޕީޓީސި( 2014ސެޕްޓެންބަރު  11) FHG/2014/048އަލްފަތުޙު ަޙއްޖު އެންޑް ޢުްމރާ ްގރޫްޕ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެްޑގެ ނަްނބަރު  1
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 އްޚަރަދުތަ ވެސް އިންތިޒާމީ ކެއުމާއި އަދި މި ނޫން ،މާއި، ހުރުމާއިމަގުން ސައުދީ ޢަރަބިއްޔާއަށް ދިއު

 2.ހިމެނެއެވެ

ގެ އެދުމުގެ މަތިން އަނބުރާ ގްރޫޕްޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ  އަލްފަތުޙު ތަކަކީ،ދައުލަތުން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދު  .5

 ތުން ގޮގުޅޭ  އަނބުރާ ދެއްކުމާ ތައްމި ޚަރަދު ގޮތަށް ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކެވެ. ދައްކާ

މުސްތަފާ  މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ ގުރޫޕްގެ  ގައި އަލްފަތުޙު  2014ސެޕްޓެންބަރު  11

ކުންފުނީގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި  އެދީދީ މުޙައްމަދު

ފައިސާ  ކުންފުނިން އެ އެ ދައްކަން އެއްބަސްވެ،ކުންފުނިން  ދައުލަތުން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތައް އެ

 ފައިސާއަށް ޖާމިނުވެ، އެއަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުން  ގެދީދީ ލަތެއްގައި މުސްތަފާ މުޙައްމަދުކިއްޖެ ޙާނުދެއް

 ގެ ފަރާތުން ކަމަށް އޭނާ ނޭޚަލާސްކުރާ ފައިސާ ދައްކައި ވިއްކައިގެން އެ ގެ ހުރިނަމަ ހުރި މުދަލެއްއޭނާ

 3ދީފައިވެއެވެ.ސަރުކާރަށް ޔަޤީންކަން  ދިވެހި

ޙު ޙައްޖު އެންޑް އަލްފަތު  ފައިސާ ދައްކާފައި ނުވާތީވެ، މި ންމަތިއެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތުގެމަވެސް ނަ .6

ން ސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއިފައިސާ ދެއްކުމަށް އެކިފަހަރު މަތިން މިނި ގްރޫޕަށް  ޢުމްރާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް  ދެއްކުމަށް ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ދައުލަތުންމިގޮތުން  އަންގާފައި ވެއެވެ.

 އާއި  2015ފެބުރުވަރީ  25 އާއި، 2014ސެޕްޓެންބަރު  24އެފެއާޒްގެ ފަރާތުން 

ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީތަކުން  އަލްފަތުޙު ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ ގްރޫޕްއަށްގައި  2015މޭ  13

ޚަރަދުގައި ޙައްޖަށް ގެންދިޔަ މީހުންގެ ޚަރަދު އަނބުރާ އެ ކުންފުނިން  ދައުލަތުގެ  4.އަންގާފައިވެއެވެ

އި ޙު ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ ގްރޫޕް އާއަނބުރާ ލިބިގަތުމަށް އެދި އަލްފަޠުޚަރަދު  އެނުވާތީ،  ދައްކާފައި

                                                           
 ގެ ކޮޕީ( ސިޓ2015ީފެބުރުވަރީ  52) D/PRIV/2015/111-142މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްާލމިކް އެެފއާްޒެގ ނަންބަރު  2
ގަިއ  2014ސެޕްޓެންބަރު  11ގްރޫްޕ ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ަފރާތުން ިމިނސްޓްރީ އޮފް އިސްާލމިކް އެފެާއޒްއަށް އަލްފަތުޙު ޙަްއޖު އެްނޑް ޢުމްރާ 3

 ފޮނުވި ސިީޓގެ ކޮޕީ
 ( ގެ ސިޓީގެ ކޮޕީާއއި ނަްނބަރު 2014ސެޕްޓެންބަރު  24) A2/PRIV/2014/405-142 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްާލމިކް އެެފއާްޒެގ ނަންބަރު 4

142-D/PRIV/2015/111 (25  ީގެ ސިޓީގެ ކޮޕީ 2015ފެބުުރވަރ ) ި142ނަންބަރު  އާއ-A2/PRIV/2015/311 (13  ޭ2015މ) 
 ސިޓީގެ ކޮޕީ 
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ހީމް މުޞްޠަފާ މުޙައްމަދުދީދީ އާއި، މަރްޔަމް ރަޝީދާ އިބްރާކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުން ކަމުގައިވާ  އެ

ސިވިލް ގައި  2017އޮކްޓޫބަރު  01މުޙައްމަދު އަސްލަމް އާއި އިސްމާޢީލް ސުވައިދުގެ މައްޗަށް  އާއި،

 ކުރިއެވެ.  ދަޢުވާ ދައުލަތުން ކޯޓުގައި

 ސިވިލް ކޯޓުގެ ނިންމުން 

އާއި  ދީދީތަފާ މުޙައްމަދުކުންފުނި ޙިއްސާވާ މުޞް  އި އެޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ ގްރޫޕް އާއަލްފަތުޙު  .7

ކުންފުނީގެ  ކީ އެދުއައި، އިސްމާޢީލް ސުވައިމް އާއި، މުޙައްމަދު އަސްލަމް އާ މް ރަޝީދާ އިބްރާހީމަރްޔަ

ހޯދުމަށްޓަކައި ސިވިލް  އްދައުލަތުން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަ މައްޗަށް ގެފަރާތްތަކު ޑިރެކްޓަރުންނެވެ. މި

މައްސަލަ ބަލައި ޙުކުމްކޮށްފައިވަނީ އެ ކޯޓުގެ ނަންބަރު  އެ  ކުރުމުންވާކޯޓުގައި ދައުލަތުން ދަޢު 

2717/Cv-C/2017 ްގައެވެ.  2018ބަރު އޮކްޓޫ  11 ޤަޟިއްޔާއިނ 

ރ. 4,939,600.71 ޙުކުމް ގައި ބުނެފައިވަނީގައި ކޮށްފައިވާ އިމައްސަލަ މި ންސިވިލް ކޯޓު  .8

ދައުލަތަށް އަކީ )ހަތަރުމިލިއަން ނުވަލައްކަ ތިރީސްނުވަހާސް ހަސަތޭކަ ރުފިޔާ ހަތްދިހަ އެއްލާރި( 

)ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ  06އިން ފެށިގެން  2018އޮކްޓޫބަރު  11ންޖެހޭ ފައިސާ ކަމުގައިވާތީ، ލިބެ 

ގޮތަށް  އަދި މި އަންގައެވެ.ކަމަށް  ދައްކަންޖެހޭށް ޠުޙު ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ ގްރޫޕްއަތެރޭގައި އަލްފަ

 ނިންމާފައިވަނީ އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

ރ. )އެއްމިލިއަން 1,942,441.98ޙާޖީންގެ އެއަރ ޓިކެޓް ދައުލަތުން ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ  .8.1

އަކީ ލާރި( އަށް ނުވަދިހައް ރުފިޔާ ނުވަލައްކަ ސާޅީސްދެހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ސާޅީސްއެ

 30,000$ން އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ދައްކާފައިވާ ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ ގްރޫޕްއިފަތުޙު އަލް

 ރ.462,600 ޖެހޭވެހި ފައިސާއަށް ބަދަލުކުރުމުންދި )ތިރީސްހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު( 

ގެ ނިކުރުމަށްފަހު ޓިކެޓްތަކުގެ ބާކީ )ހަތަރުލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ދެހާސް ހަސަތޭކަ ރުފިޔާ( އު

ޒީޒިއްޔާގެ ކެއުމުގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި އްކާފައިވާ ފައިސާގެ ޢަދަދާއި، ޢަދައުލަތުން ދަ ގޮތުގައި



2020/SC-A/102,103,104,105,106  [2021] SC 106 

5 

 

ތިންސަތޭކަ ރ. )ދެލައްކަ ސާޅީސްހަތްހާސް 247,379.67ދައުލަތުން ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ 

ލާރި( އާއި އެއަރޕޯޓު ޓެކްސްގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ހަތް ފަސްދޮޅަސް ހަތްދިހަނުވަ ރުފިޔާ

 ސާޅީސް  ރުފިޔާހަތް  ދުއިސައްތަ ތިރީސް ރ. )ފަސްލައްކަ ސާޅީސްހާސ540,237.42ް

ރ. )އެއްލައްކަ 162,136.76 ގެ ގޮތުގައިލާރި( އާއި ހަދްޔު ަކތިލުމުގެ ޚަރަދުދެ

ލާރި( އާއި އިންސިޑެންޝަލް ހަ ހަތްދިހަ ހަރުފިޔާ ސް އެއްސަތޭކަ ތިރީސްފަސްދޮޅަސްދެހާ

 ސާޅީސް  ރުފިޔާހަތް އެގާރަހާސް ނުވަދިހަ. )ތިންލައްކަ ރ311,097.46ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި 

ކަން ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔުންތަކުން  ކަންކަމަށް ދައުލަތުން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތައް  ހަލާރި( އަކީ އެ

 ކަން.ނަ ޝަރީޢަތަށް އެނގެން އޮން

ހޮޓަލުގައި ހުރުމާއި، ޢަޒީޒިއްޔާގައި ހުރުމުގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި  ދައްލާއަޖްޔާދު .8.2

 ރުފިޔާ އަށް ދެހާސް އަށްސަތޭކަ ށްޑިހަރ. )އެއްމިލިއަން ހަތްލައްކަ އ1,782,808.28ަ

ލާރި( ހޯދުމަށް ދައުލަތުން އެދިފައިވީ ނަމަވެސް، މި މައްސަލައިގައި ހިމެނިފައިވާ އަށާވީސް 

ކަމާއި އިތުރު އިންވޮއިސްއެއް  އިންވޮއިސް 4624ނަންބަރު  ގެ އިންވޮއިސްއަކީ އެމިރޭޓްސް 

ކަމާއި، މި ފައިސާއާ ގުޅިގެން ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޓްރާންސްފަރ  އި ނެތްހުށަހެޅިފަ

ނުވުމުން، މި ޚަރަދަކީ އެ ގްރޫޕުގެ  ސްލިޕްގައި އެއްވެސް އިންވޮއިސްއަކަށް ޙަވާލާދީފައި

ވާ ފަރާތުން ނުވަތަ އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ފޮނުވަން ހަމަޖެހުނު ޙައްޖުވެރިންނަށް ކޮށްފައި

 ން ޝަރީޢަތަށް ދެނެގަނެވެން ނެތްކަން.ޚަރަދެއްކަ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއިން ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ފައިސާއަކީ ސީދާ އެ  .8.3

ފަތުޙު ކަމަށްވާތީ، އެ ފައިސާއަށް އަލް  މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ފައިސާއެއް

ދާރުން ޑިރެކްޓަރުންނާއި، ހިއްސާފުނީގެ މްރާ ގްރޫޕް އާއި، އެ ކުން ޙައްޖު އެންޑް ޢު 

ކަމަށް ޝަރީޢަތަށް ބުރަވެވެން ނެތުމުން، އެ ފައިސާއަށް އެ ގްރޫޕުގެ  ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާ 
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 ކަމަށް  ދާރުން ފަރުދީ ގޮތުން ޒިންމާވާންޖެހޭ ޙާލަތެއް އުފަންވެފައިވާޑިރެކްޓަރުންނާއި، ހިއްސާ

 ޝަރީޢަތަށް ބުރަވެވެން ނެތްކަން.

ންމުން ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފުކަމަށް ބުނެ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން، ސިވިލް ކޯޓުގެ ނި  .9

 އެ މައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފު ކުރިއެވެ. 

 ގެ ނިންމުން ހައިކޯޓު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އިސްތިއުނާފު ކުރުމުން އެ ޤަޟިއްޔާ ބަލާފައިވަނީ  ދައުލަތުން މި މައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި .10

ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާ ިއންނެވެ.  HC-A/49/2019އެ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

)ދޭއް(  02  އަންނަނިވި ނިންމުން އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅީ

 ނުކުތާއެވެ. 

 ދައްލާއަޖްޔާދުޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމުގައި،  Cv-C/2017/2717ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  .10.1

ރ. 1,782,808.28ހޮޓަލުގައި އަދި ޢަޒީޒިއްޔާގައި ހުރުމުގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި 

ރުފިޔާ އަށާވީސްލާރި(  އަށްޑިހަދެހާސް އަށްސަތޭކަ އަށް)އެއްމިލިއަން ހަތްލައްކަ 

ފަތުޙު ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ ސް، އެ ޚަރަދަކީ އަލްއިވީ ނަމަވެނަގައިދިނުމަށް އެދިފަ

ވަނަ އަހަރު ޙައްޖަށް ފޮނުވަން ހަމަޖެހުނު ޙައްޖުވެރިންނަށް ކޮށްފައިވާ  1435ން ގްރޫޕްއި

ފައިވަނީ އެ ޚަރަދު ވެން ނެތްކަމުގައި ކަނޑައަޅާޚަރަދެއްކަން ޝަރީޢަތަށް ދެނެގަނެ 

، މެއްނެތިށް ފުރިހަމައަށް ރިޢާޔަތްކުރުން ހުށަހެޅި ލިޔުމަސާބިތުކޮށްދިނުމަށް ދައުލަތު 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ.  5ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ 

ފައިވާ ޙުކުމުގައި، ޤަޟިއްޔާއިން ކޮށް Cv-C/2017/2717ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  .10.2

ޑިރެކްޓަރުން ފަރުދީގޮތުން ޒިންމާވާން އެދޭ ފައިސާއަށް ކުންފުނީގެ  ދައުލަތުން ހޯދުމަށް

ފައިވަނީ، މައްސަލައިގެ މުޅި މުޢާމަލާތަށް ގައި ސިވިލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ކަމު  ނުޖެހޭނެ
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ވަނަ  74ނުގެ ނޫ ވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާ އްނެތި، ދި ފުރިހަމައަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމެ 

ވޯލްޑް ލިންކް ޓްރެވަލް ޕްރައިވެޓް މާއްދާއާ ޚިލާފަށް އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 

ލިމިޓެޑް ވ. ދިވެހި ދައުލަތް )މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް( އާއި އެއަރޕޯޓް އިންވެސްޓްމަންޓް 

ޢުމަރު  ޤަޟިއްޔާއާިއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 5މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ނީ މަބްދައުއަށް ފައިވާ ޤާނޫ ޤަޟިއްޔާއިން ކަނޑައަޅާ 6ނަޞީރު ވ. މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ 

 143މަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ކަމަށްވާތީ، އެ ނިންމު ނުލައިމަކާ ރިޢާޔަތްކުރު

 އް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ.އްދާގެ )ރ( އާ ޚިލާފަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެވަނަ މާ

 ޙުކުމުގައި  ށްފައިވާކޮ  ންހައިކޯޓު)ދޭއް( ނުކުތާގެ މައްޗަށް ނަޒަރުކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ  02ބަޔާންވެދިޔަ  .11

 ވި ކަންކަން ބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ.ނިއަންނަ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ  އިގަޤަޟިއްޔާ Cv-C/2017/2717ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  .11.1

ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާގައި ބަޔާންވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް  74ޤާނޫނުގެ 

ގެ ޕްގެން އަލްފަތުޙު ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ ގްރޫގުޅި  ދައުލަތުން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދާ

ވެފައި ލަތެއް އުފަން ންޖެހޭ ޙާޒިންމާވާ ގޮތުން  ދާރުންނާއި، ޑިރެކްޓަރުން ފަރުދީހިއްސާ

 ޓުގައި މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯފައި އޮތް އޮތުމަށް ބަދަލުގެންނަން ކަނޑައަޅާ  ނުވާކަމަށް

  ފައިވާކަން.ން ނިންމާމައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތު 

އިން ޚަރަދުކުރި ސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްމިނި އިތުރަށް ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ، .11.2

ރ. )ހަތަރުމިލިއަން ނުވަލައްކަ ތިރީސްނުވަހާސް ހަސަތޭކަ ރުފިޔާ ހަތްދިހަ 4,939,600.71

ފަރާތުން ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ  ގެ ގްރޫޕް އެއްލާރި( އަކީ އަލްފަތުޙު ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ

އެ  އޮތް އޮތުމަށް ތާއީދުކުރުމާއެކު އެ ފައިސާގެ އިތުރަށް އިތުރު ޚަރަދެއް ކަމަށް ފައިސާއެއް

                                                           
5A/32-SC/2011  
6C/27-SC/2009  
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މުއާމަލާތާ ގުޅިގެން ދައުލަތުން ކޮށްފައިވާކަން މި މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔުންތަކުން 

ކަމަށް ބަޔަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭޝަރީޢަތަށް ސާބިތުނުވާކަމަށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމުގެ އެ 

 ވެފައިވާކަން. އިއްތިފާޤު މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި މި

ރ. )ހަތަރުމިލިއަން 4,939,600.71ކަމަށް ނިންމި  ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމުގައި ސާބިތުވާ  .11.3

ނުވަލައްކަ ތިރީސްނުވަހާސް ހަސަތޭކަ ރުފިޔާ ހަތްދިހަ އެއްލާރި( ގެ އިތުރަށް ދައުލަތުން 

ޢަޒީޒިއްޔާގައި ، ހުރުމާއި ހޮޓަލުގެ ދައްލާއަޖްޔާދު ދަޢުވާގައި ހިމެނޭ، ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ދަށު

ނަ ވާކަން ސާބިތުވާން އޮން  ހުރުމުގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުން ޚަރަދުކޮށްފައި

ރ. )އެއްމިލިއަން ހަތްލައްކަ އަށްޑިހަ ދެހާސް އަށްސަތޭކަ އަށްރުފިޔާ 1,782,808.28

ގެ އެދުމުގެ މަތިން ގުރޫޕްވެސް އަލްފަޠުޙު ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ  އަށާވީސްލާރި( އަކީ

 ވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ދި ބެލި މައްސަލަ  ކަމަށް މި ދައުލަތުން ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ފައިސާއެއް

 ވެފައިވާކަން.ފަނޑިޔާރުން އިއްތިފާޤު 

ވަނަ  74ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދައުލަތުން ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ފައިސާއަކީ،  .11.4

ގެ ޑް ޢުމްރާ ގްރޫޕްގެ ޤާނޫނީ ޝަޙުޞިއްޔަތުންމާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އަލްފަޠުޙު ޙައްޖު އެ

އްސާދާރުންނާއި ޑިރެކްޓަރުން އެ މުއާމަލާތަށް އެ ކުންފުނީގެ ހިފަރުދާ ނެގުމަށްފަހު 

މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ  ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި މިޒިންމާވާންޖެހޭނެ 

 06އިން ފެށިގެން  2020ޓު އޮގަސް  13މި ފައިސާ  އަޣުލަބިއްޔަތުން ކަނޑައަޅައި،

  ބެލުމުން އެނގޭކަން. ޙުކުމަށް ޖެހޭކަން އެދައްކަން މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސިވިލް ކޯޓަށް 

ފަނޑިޔާރު  ގައިރައުޔުހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މައްސަލައި  މި .12

ކުންފުނީގެ ޤާނޫނީ  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އިބްރާހީމްޙައްމަދު ނިޔާޒާއި ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުއްރައޫފް މު

ބަޔާންކޮށް ކޮންމެ ފަނޑިޔާރަކުވެސް ވަކިވަކި  ކަމަށެވެ. މިކަން އްޔަތު ފަރުދާ ނަގަންޖެހޭޝަޚްޞި

ވަނަ އަހަރު  1435 ބިނާކޮށްފައިވަނީ  މައިގަނޑު ސަބަބުތައްމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ރައުޔެއް ލިޔުއްވު
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ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ފައިސާ  އެ ސަރުކާރުގައި ދިވެހިއިން  ގްރޫޕްޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ އަލްފަތުޙު

ވާހަކަތަކާއި، ފަހުން  އެހީތެރިކަމުގައި އެދުނުއިރު ދެއްކި އްޖަށް ނުފޮނުވިގެންފަރާތްތައް ޙަ ނެގި 

ތައް ދިމާނުވުމާއި، ދައްކާ ވާހަކަ ފުނިން ކުން އެހޯދުމަށް އެދުމުން އަނބުރާ ދައުލަތުން ކުރި ޚަރަދުތައް 

 އިރު އެދުނު އިންއަލްފަތުޙު ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ ގްރޫޕްދިވެހި ސަރުކާރުގައި އެފަދަ އެހީތެރިކަމަށް 

ޙާލަތުގައި  . މިލީގޮތުން ފުދުންތެރިކަން ނެތްކަމެވެ މާ ކަމާއި ކަން އެނގޭވާ ކުންފުނި ބަގުރޫޓުވެފައި އެ

ހަޤީގަތް  އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް މީހުންގެ އަތުން ފައިސާ ނަގައި  ކުންފުނި އޮތްކަން އެނގިތިބެ، އެ

 ބޭނުން ހިފާފައިވާކަން އެނގެއެވެ. މި ކުންފުނީގެ މުދާ ނަހަމަގޮތުގައި  އޮޅުވާލުމާއެކު،

 ކަމަށެވެ. ޖެހޭފަރުދާ ނަގަން ގެ އްޔަތުޝަޚްޞިނީގެ ޤާނޫނީ ކުންފު  ކަށްޓަކައި،ސަބަބުތަ

  ކޮށްފައިވާ ޚަރަދަށް އަލްފަތުޙު  ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ، ދައުލަތުންފަނޑިޔާރު ޢަލީ ސަމީރު ރައުޔުގައި .13

ފަދަ ޙާލަތެއް  ޖެހޭނަގަން އްޔަތުގެ ފަރުދާ ޝަޚްޞިގެ ކުންފުނީގެ ޤާނޫނީ އެންޑް ޢުމްރާ ގްރޫޕް  ޙައްޖު

ގޮތުން ގައި އުފަންވެފައި ނުވާކަމާއި، އޭގެ ބަދަލުގައި ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމާގުޅޭ މައްސަލައި މި

 ދައުލަތާ ދެމެދުގައި އުފެދިފައިވަނީ މަދަނީ މުޢާމަލާތެއް ޙު ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ ގްރޫޕް އާއިއަލްފަތު 

ކުންފުނިން  ކުންފުނީގެ މައްޗަށެވެ. އަދި އެ ކަމާއި، ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ޒިންމާ މަތިކުރެވިފައިވަނީ އެ 

ދީދީ އަމިއްލަ ތަފާ މުޙައްމަދު ޓަރ މުސްޑިރެކްންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ފައިސާ ނުދައްކައިފިނަމަ، ކު

 ރ.6,722,408.99 ދައުލަތުން ޚަރަދުކޮށްފައިވާ އަށް ޖާމިނުވެފައިވާތީވެ،ފައިސާ ހައިސިއްޔަތުން އެ

ންފުންޏާއި ކުއަކީ ނުވަދިހަ ނުވަލާރި( ސްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ އަށްރުފިޔާ )ހަމިލިޔަން ހަތްލައްކަ ބާވީ 

 ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާއެއް ކަމުގައެވެ.  ދައުލަތަށް  ގެ ފަރާތުންދީދީ މުސްތަފާ މުޙައްމަދު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން މި މައްސަލައިގައި ޙުކުމްކުރުމާ ވިދިގެން އެ މައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  .14

ދު އާއި މަރްޔަމް ރަޝީދާ އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް ސުވައި މުޙައްމަދު އަސްލަމް އާއިސުޕްރީމް ކޯޓަށް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ  ތުޙު ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ ގްރޫޕްމުޙައްމަދުދީދީ އާއި އަލްފަ އާއި މުޞްތަފާ 

 އިސްތިއުނާފު ކުރިއެވެ.ފަރާތުން 
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 ކުރެވުނު އިސްތިއުނާފު  ކޯޓުގައި  ސުޕްރީމް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ޤަޟިއްޔާ ނިންމާފައިވަނީ ޤާނޫނީ ނުވަތަ  HC-A/49/2019ދިވެހިރާއްޖޭގޭ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  .15

 ޝަރުޢީ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނެ މި ޤަޟިއްޔާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު 

މުޙައްމަދު އަސްލަމް އާއި އިސްމާޢީލް ސުވައިދު އާއި މަރްޔަމް ރަޝީދާ އިބްރާހީމް  ކުރުމަށްޓަކައި

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ  ރޫޕްތުޙު ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ ގްއާއި މުޞްތަފާ މުޙައްމަދުދީދީ އާއި އަލްފަ 

 ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. މައްސަލަ ވަކިވަކިންފަރާތުން 

އުނާފީ އިސްތި ހުށަހަޅާފައިވާ  އަދި މަރްޔަމް ރަޝީދާ އިބްރާހީމް  ސުވައިދު  މުޙައްމަދު އަސްލަމް އާއި އިސްމާޢީލް 

 ނުކުތާތައް 

 މި  ފަރާތުން ގެ އަސްލަމް އާއި އިސްމާޢީލް ސުވައިދު އަދި މަރްޔަމް ރަޝީދާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު .16

ނުކުތާ )ދޭއް(  02 ކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު

 ވަނީއެވެ. ތިރީގައި އެ

 ކޮށްފައިވާ ޤަޟިއްޔާއިން  HC-A/49/2019ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  .16.1

ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ  ދައުލަތަށްން އިޙު ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ ގްރޫޕްއަލްފަތު  ،ޙުކުމުގައި

މައްސަލައިގެ މުޢާމަލާތައް  ހިމަނާފައިވަނީދެއްކުމުގެ ޒިންމާގައި ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާދާރުން 

 ،މާއްދާގެ )ހ( އާއި ވަނަ 15 ބެހޭ ޤާނޫނުގެކުންފުންޏާ  ،އްނެތިފުރިހަމައަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމެ 

ޚިލާފަށް ކަމަށް  މާއްދާއާ ވަނަ 74ޤާނޫނުގެ  އަދި އެ ،މާއްދާގެ )ހ( އާއި ވަނަ 18

 .ހުށަހެޅި ނުކުތާ ބަލަންޖެހޭކަމަށް ބުނެޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން ޝަރު

ފަރާތުން  ލިމިޓެޑުގެރާ ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ވަނަ އަހަރު އަލްފަތުޙު ޙައްޖު އެންޑް ޢުމް 1435 .16.2

ޚިދުމަތަށް އެދުނު މީހުންނާއި ކުންފުންޏާއި ދެމެދު ކުރި  މީހުން ޙައްޖަށް ފޮނުވުމަށް އެ

ހަމަ ގޮތުގައި ހިނގާފައިވާ ގޮތުގެ މައްޗަށް އެންމެ ފުރި މުޢާމަލާތްތަކުގެ މައްޗަށާއި ކަން
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ޒާމަށް އައި ލޮޅުމަކާއި ދިނުމުގެ އިންތި ފަރާތްތަކަށް އެ ޚިދުމަތް މެއްނެތި، އެރިޢާޔަތް ކުރު

ސްވުމެއްގެ ދިޔަ އެއްބަ  އާއި ދެމެދު އުފެދިގެން ގުޅިގެން ކުންފުންޏާއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

ނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް ދުމަތްތަކަށް މިފުނީގެ ޙައްޖުވެރިންގެ ބައެއް ޚި ކުންއެ  ދަށުން

ދަޢުވާގައި ދަޢުވާލިބޭ  އެ  ރިރާ ހޯދުމަށް ދަޢުލަތުން ކުޒްއިން ކުރެއްވި ޚަރަދު އަނބުއެފެއާ

މުޙައްމަދު އަސްލަމް އާއި އިސްމާޢީލް ސުވައިދު އާއި މަރްޔަމް ރަޝީދާ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި 

ގެ ބަޔާންވެދިޔަ ޤަޟިއްޔާގައި ނީ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުހިމަނާފައިވަ އިބްރާހީމްގެ ނަން

ޔާރުންގެ ފަނޑިފައިވަނީ ނޑައަޅާލަންޖެހޭނެ ކަމަށް ކަފައިސާ ދެއްކުމުގެ ޒިންމާ އުފު އެ

 .ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާވަނަ މާއްދާ އާއި ޚިލާފަށް ކަމަށް  5ގެ ޤާނޫނު

 ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާ  ތަފާ މުޙައްމަދުދީދީ މުޞް 

ފަރާތުން ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ގޮތުން ބުނެފައިވަނީ މުޞްތަފާ މުޙައްމަދުދީދީގެ  .17

ޤަޟިއްޔާއިން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމުގައި،  HC-A/49/2019ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ން ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ޒިންމާގައި ތުޙު ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ ގްރޫޕްއިއަލްފަ

ނީގެ ޙިއްޞާދާރުން ހިމަނާފައިވަނީ މައްސަލައިގެ މުޢާމަލާތައް ފުރިހަމައަށް ކުންފު 

ވަނަ މާއްދާގެ  18ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި  15ރިޢާޔަތްކުރުމެއްނެތި، ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްދާއާ  05ވަނަ މާއްދާ އާއި ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ  74)ހ( އާއި، އަދި އެ ޤާނޫނުގެ 

  ކަމަށެވެ.ޚިލާފަށް

 ގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ނުކުތާތައް މްރާ ގްރޫޕް އަލްފަތުޙު ޙައްޖު އެންޑް ޢު 

ފަރާތުން ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ގޮތުން ގެ ޙު ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ ގްރޫޕްއަލްފަޠު  .18

 .( ނުކުތާއެވެ)ދޭއް 02ހުށަހަޅާފައިވަނީ މައިގަނޑު 
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ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމުގައި،  HC-A/49/2019ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  .18.1

 ޒީޒިއްޔާގަިއ ހުރުމުގެ ޚަރަދު ގޮތުގައި ހޮޓަލުގައި އަދި ޢަ ދައްލާއަޖްޔާދު

ރ. )އެއްމިލިއަން ހަތްލައްކަ އަށްޑިހަ ދެހާސް އަށްސަތޭކަ އަށްރުފިޔާ -/1,782,808.28

ދިނުމަށް ދައުލަތުން  ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އެ ޚަރަދު ސާބިތުކޮށްއަށާވީސްލާރި( ނަގައިދިނުމަށް 

ހުށަހެޅި ލިޔުމަށް މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރި ފަނޑިޔާރުން ފުރިހަމައަށް 

ފަށްކަމަށް ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި ޚިލާ  05ރިޢާޔަތްކުރުމެއްނެތި ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ 

 ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ.

ޤަޟިއްޔާއިން ކޮށްފައިވާ  HC-A/49/2019ޓުގެ ނަންބަރު ހައިކޯ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .18.2

ޙުކުމުގައި، ދައުލަތުން ހޯދުމަށް އެދޭ ފައިސާއަށް ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންވެސް ޒިންމާވާންޖެހޭ 

ކަމުގައި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރި ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ 

 15ފުރިހަމައަށް ރިޢާޔަތްކުރުމެއްނެތި، ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނުގެ މައްސަލައިގެ މުޢާމަލާތަށް 

ވަނަ މާއްދާއާ  74ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި އަދި އެ ޤާނޫނުގެ  18ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި 

 .ފަށް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާޚިލާ 

ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އްސަލައިމަ ދިޔަ ނުކުތާތަކުގެ ޖަވާބުގައި ދައުލަތުން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ މިބަޔާންވެ  .19

 ކަމަށެވެ.  ހައިކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ފަދަ ސަބަބެއް ނެތް

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މުޞްތަފާ މުޙައްމަދުދީދީގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް  .20

. އެ އަމުރަކީ، މުޞްތަފާ މުޙައްމަދުދީދީގެ ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި އަމުރަކަށް އެދުނެވެ

ވަނަ އަހަރު ޙައްޖަށް ގެންގޮސްދޭނެކަމަށް ބުނެ އަލްފަތުޙު ޙައްޖު  1435މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވުނު 

އެންޑް ޢުމްރާ ގްރޫޕްއިން ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމާބެހޭ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ގިނަ 

ގުކުރުމަށްޓަކައި ގާފައިވާ ޖިނާއީ މައްސަލަ ތަހުގީ  މަކަރާ ޙީލަތުން ފައިސާ ނަޢަދަދެއްގެ މީހުންގެ އަތުން

އެ ކުންފުނީގެ ތަކެތި ގެންގޮސް އެ ތަކެތި އަނބުރާ ރައްދުކޮށްފައި ނުވާތީވެ އެ ތަކެތި ހޯދުމުގެ 
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ތުމުގެ އަމުރަކަށެވެ. މި އަމުރު ނެރެދިނުމަށް މުޞްތަފާ މުޙައްމަދުދީދީ އެދުނު ސަބަބަކީ، އެ ތަކެތި ނެ

ސަބަބުން މި މައްސަލައިގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ޖަވާބުދާރީ ވުމާއި ކުރެވޭ ސުވާލުތަކަށް 

 7ތުގެ ޤާނޫނުގެ ޖިނާއީ އިޖުރާއަޖަވާބު ދިނުމަށް ދަތިވާތީ ކަމުގައެވެ. ނަމަވެސް މިފަދަ އަމުރުތަކަކީ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އެދެވިދާނެ އަމުރަކަށް ފެންނާތީވެ، މުޞްތަފާ  37

 މުޙައްމަދުދީދީ އެދުނު ގޮތުގެމަތިން އެ އަމުރު ނެރެދީފައި ނުވެއެވެ. 

  ނުކުތާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމަންޖެހޭ 

 02އުރުވަނީ ނުކުތާތައް ދަ  އެކުރާއިރު، ޗަށް ނަޒަރު ފީ ނުކުތާތަކުގެ މައް ބަޔާންވެދިޔަ އިސްތިއުނާ  .21

ނޑައަޅަންޖެހެނީ ކަ ގޮތެއްކަމެއްގެ މައްޗަށް ކަމުގައިވާތީވެ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން )ދޭއް( 

 ނުކުތާ އަށެވެ. )ދޭއް( 02އަންނަނިވި 

އްޔަތު ޝަޚްޞި ޤާނޫނީ ގެ ކުންފުނީގެ އަލްފަތުޙު ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ ގުރޫޕް ފުރަތަމަ ކަމަކީ،  )ހ( 

  ؛އަދި އާއި ޖެހޭތޯ ފަރުދާ ނަގަން

 ގޮތުގައި  ގެ ޒީޒިއްޔާގައި ހުރުމުގެ ޚަރަދުހޮޓަލުގައި އަދި ޢަ ދައްލާއަޖްޔާދު ދެވަނަ ކަމަކީ،)ށ( 

ކަ ރ. )އެއްމިލިއަން ހަތްލައްކަ އަށްޑިހަ ދެހާސް އަށްސަތ1,782,808.28ޭ ޖަހާފައިވާ 

މުގެ މަތިން ރާ ގުރޫޕްގެ އެދު އަކީ އަލްފަތުޙު ޙައްޖު އެންޑް ޢުމް ލާރި(އަށްރުފިޔާ އަށާވީސް 

 އި ޅުމުގަކަނޑައެދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން  ދައުލަތުން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދެއްކަމަށް

 އްޗަށެވެ.މަ މާއްދާގެ )ހ( އާ ޚިލާފުވެފައިވޭތޯ ބެލުމުގެ ވަނަ 05ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ 

 ވިދިގެން އަންނަ ކައި އަންނަނިވި ކަންކަން)ދޭއް( ނުކުތާގެ މައްޗަށް ބަލާލުމަށްޓަ  02 އެހެންކަމުން މި .22

  ފޮޅުވަތްތަކުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.

                                                           
  12/2016ޤާނޫނު ނަްނބަރު  7
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ވުމުގެ ށް މީހުން ފޮނު ގެ އެދުމުގެ މަތިން ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި ޙައްޖަ ގްރޫޕް  ޢުމްރާ ޙައްޖު އެންޑް  އަލްފަތުޙު 

 މުޢާމަލާތް 

ވަނަ  1435އިން އްޖު އެންޑް ޢުމްރާ ގްރޫޕްޙަވިފައިވާ ފަދައިން، އަލްފަތުޙު ކުރިންވެސް ދެންނެ  .23

އަތުން  ގެހުންގިނަ ޢަދަދެއްގެ މީ އުޞޫލުތަކާއި ޚިލާފަށް  ގެޖަށް މީހުން ގެންދިއުމު އަހަރުގައި ޙައް

ކުރެވި، ށް ގަބޫލުކަމަ ޙައްޖަށް ނުދެވިދާނެ ފަރާތްތަކަށް ވަޢުދުވެފައިވާ ތާރީޚުގައި، ފައިސާ ނަގައި އެ

 ފުނީގެ ފަރާތުން ކުން  އެ އެދި ތައް ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށްޙައްޖަށް ފުރުމުގެ އިންތިޒާމު  ފަރާތްތައް އެ

ޙައްޖުވެރިން  ރުއޭއެދުނުވެ.  ގައިއާޒްމިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެގައި  2014ޓެންބަރު ސެޕް 11

 އެވެ.ގަ 2014ސެޕްޓެންބަރު  15)ތިނެއް( ދުވަސް ފަހުން  30ފުރަން ކަނޑައެޅިފައިވަނީ އޭގެ 

ޙައްޖު އެންޑް  ޙު ކަމަށް ދެކި، އަލްފަތު ނުފުރިދާނެ މަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚުގައިފުރު އްޖުވެރިންޙަ .24

  ދުވަހެއްގައި  ށް އެއްއަސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއިން މިނި ޢުމްރާ ގްރޫޕް

 އަދި މި 8އެނގެއެވެ. ކަންވާ)ތިނެއް( ސިޓީއެއް ފޮނުވާފައި  30( ގައި  2014ސެޕްޓެންބަރު  11)

ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި  ބަޔާންކޮށްފައިވާކުންފުނިން  ތަކުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އެ ސިޓީ

 ކަންކަން ހިމެނެއެވެ.

ށް ޏަފުންކުން ގެންދިއުމަށްޓަކައި އެމީހުން ވަނަ އަހަރު ޙައްޖަށް  1435 ފުރަތަމަ ކަމަކީ، )ހ( 

އިސާ ރާތްތަކުން ފަފަ ކަމުގައިވިޔަސް އެއަށްވުރެ ގިނަ މީހުން 125ދީފައިވަނީ  ހުއްދަ

ފުރުމުގެ  ން އްޖުވެރި ޙަޓަކައި ކަނޑައެޅުނު ތާރީޚުގައި އްޖަށް ފުރުމަށްޙަކަމާއި،  ނަގާފައިވާ 

ނު ޅުނޑައެކަ ފަރާތްތައް  ނެތްކަމާއި، އަދި އެން ޖެއްސެ ހަމަ އިންތިޒާމުތައް ފައިސާ ނެތިގެން 

 ށް އެދިފައިވާކަން.އް ދިވެހި ސަރުކާރުން ކޮށްދިނުމަ ތަކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ފުރުމަށްޓަކައިތާރީޚުގައި 

                                                           
 2014ސެޕްޓެންބަރު  11ން ޕްަރިއވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތު ގަިއވާ މަްސދަުރ އަދި އަލްފަުތޙު ަޙއްޖު ެއންޑް ޢުްމރާ ގްރޫޕް  3އާއި  1ފުޓް ނޯޓު  8

 ގައި ިމނިސްްޓރީ އޮފް ިއސްލާމިކް އެެފއާްޒއަށް ފޮނުވި ސިީޓގެ ކޮޕީ 
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އްޖަށް ޙަމީހުން  125ން އެހީތެރިކަމަށް އެދިފައިވަނީ ންފުނި ކު )ށ( ދެވަނަ ކަމަކީ، އެ 

ސައުދީ ޢަރަބިއްޔާގައި މަގުން ފުރުމަށްޓަކައި ޓިކެޓުގެ ޚަރަދާއި،  ގެންދިއުމަށްޓަކައި ވައިގެ

 ތިބުމުގެ ޚަރަދާއި އެއާޕޯޓް ޓެކްސްއާއި، ކެއުމުގެ ޚަރަދުތަކާއި، އިންތިޒާމީ ޚަރަދުތަކާއި އަދި 

 ދަތުރުތަކުގައި ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް ހިމެނޭކަން. މިފަދަ ޙައްޖު ވެސްންނޫ  މި

އަނބުރާ  ނިންކުންފު އް އެއްޖުވެރިންނަށް ކުރާ ޚަރަދުތަޙަކަމަކީ، ދައުލަތުން  ވަނަތިން  )ނ( 

 ދައްކާނެ ކަމާއި އަދި ފައިސާ ދައްކާނީ ނަގުދު ފައިސާއިންކަން.

ކަން ޔަޤީންކަމަށް  ޚަރަދުތައް ދައުލަތައް ދައްކާނެ ވަނަ ކަމަކީ، ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އެހަތަރު )ރ( 

އަމިއްލަ ދީދީ މުޙައްމަދުތަފާ ޞްމު ރެކްޓަރޑިންގ ޖިނުމުގެ އިތުރުން ކުންފުނީގެ މެނޭ ދި

ތުން ކުންފުނިން ކަމާއި، މިގޮ  ފައިސާ އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ޖާމިނުވެފައިވާ ހައިސިއްޔަތުން އެ

ފައިސާ ދައްކާ  ވިއްކައިގެން އެ ގެ މިލްކުގައިވާ މުދާ ނާހިނދަކު އޭ ފައިސާ ނުދެއްކޭ

  ޚަލާސްކުރާނޭކަން.

އްޖު އެންޑް ޢުމްރާ ޙަ ޙުއަލްފަތު ރުކާރުން ޔަޤީންކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ދިވެހި ސަ  ބުނެވިދިޔަ .25

 ވެއެވެ. ހަމަޖައްސައިދީފައި ޚަރަދު ގެމީހެއް 121އްޖަށް ފުރި ޙަވަނަ އަހަރު  1435 އިންގުރޫޕް

ކަމުގައިވިޔަސް  މީހުންގެ ޚަރަދު ހޯދުމަށް އެދުނު  125 އިންއްޖު އެންޑް ޢުމްރާ ގުރޫޕްޙަ ޙުއަލްފަތު 

ރ. 6,722,408.99  ފަރާތްތަކުގެ ޚަރަދަށް ދައުލަތުން ވެ. މިނެމީހުން  121ވަނީ ޙައްޖަށް ގޮސްފައި

ކޮށްފައިވާކަން ނުވަދިހަ ނުވަލާރި( ސްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ އަށްރުފިޔާ )ހަމިލިޔަން ހަތްލައްކަ ބާވީ 

 ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކުން އެނގެއެވެ.

ނުދައްކައިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް  ކުންފުނިންމަތިން ފައިސާ އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތުގެ މި .26

)އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި  10 ފައިސާ ގައި އެ 2014ސެޕްޓެންބަރު  24 އިންޒްއެފެއާ

ދައްކާފައި ނުވާތީވެ  މުއްދަތުގައި ފައިސާ އަންގާފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް މި  ކުންފުންޏަށް އެ ދައްކަން
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)ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  70ސިޓީއެއް ފޮނުވައި  ވެސް އިތުރު ގައި 2015ރީ ވަފެބުރު  25

މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ނުދައްކައިފިނަމަ، ފައިސާ އެ ފައިސާ ދައްކަން އަންގާފައިވެއެވެ. އަދި 

 ންކޮށްފައި ވެއެވެ. އޭގެ ފަހުން ވެސް ބަޔާއްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާނެކަމަށްހޯދުމަށްޓަކައި މަ

އިން ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްސީލު ބޭނުންވާކަމަށް  އޮފް އިސްލާމިކް އެއާޒް ސްޓްރީގައި މިނި  2015 މޭ 13

ކުންފުންޏާ  އެ ތަފްސީލުވެސްއެ ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ ގްރޫޕްއިން އެދިފައިވާތީވެ  ޙުފަތު އަލް

 ފައިވާކަން އެނގެއެވެ.ޙިއްސާކޮށް 

ދެމެދުގައި   އާއިޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ ގްރޫޕް ޙު ތުތާއި އަލްފަ ދައުލަ ބަޔާންވެދިޔަ ކަންކަމުގެ އަލީގައި، .27

އްޖު އެންޑް ޢުމްރާ ޙަ ޙުގައި އަލްފަތު  2014ޕްޓެންބަރު ސެ 14 އުފަންވެފައިވަނީ، މަތެއްޚުސޫ

ވަނަ  1435އްޖަށް ފޮނުވުމަށްޓަކައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދުމުން ޙަގްރޫޕްއިން ބަޔަކު 

 ޚަރަދުކޮށް އެއްބަސްވެފައިވާ ދިވެހި ސަރުކާރުން ންދިއުމަށްޓަކައި މީހަކު ޙައްޖަށް ގެ  121އަހަރު 

ދައުލަތަށް  ފައިސާ މިދައްކާފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.  ފައިސާ ކުންފުނިން  މަތިން އެގޮތުގެ

 ކުންފުނިން  އަދި އެ ންނެވެ. އި ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ ގްރޫޕް ޙު ދެއްކުމަށް އެއްބަސްވެފައިވަނީ އަލްފަތު

އިވަނީ ކުންފުނީގެ ވެފަޖާމިނު ދައުލަތަށް ދެއްކުމަށް ފައިސާ ނުދެއްކިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެ ފައިސާ މި

ގޮތުންނެވެ. އެހެންކަމުން،  ތަފާ މުޙައްމަދުދީދީ ފަރުދީ ޞްމުގައި ހުރި މުމަގާ  ގެރެކްޓަރމެނޭޖިންގ ޑި

 ކުންފުންޏަކުން  ޚުސޫމަތަކީޢަތަކީ ފައިސާ ދެއްކުމުގެ މުޢާމަލާތެކެވެ. މުޢާމަލާތުގެ ތަބީ  މި

ޙައްޖު އެންޑް ފަތުޙު ޙާލަތަކީ އަލް  އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތަށް ފައިސާ ދައްކާފައި ނުވުމެވެ. ވީމާ، މި

ނަގައި ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުން ކުންފުނީގެ ދަރަންޏަށް ޢުމްރާ ގްރޫޕްގެ ޤާނޫނީ ޝަޚުސުގެ ފަރުދާ 

 އެވެ.ންޖެހެބަލާލަ  ޖެހޭ ހާލަތެއްތޯ ޒިންމާކުރުވަން
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 ބެލުން  ޖެހޭތޯ  ނަގަން ފަރުދާ  ގެ އްޔަތު ޝަޚްޞި ކުންފުނީގެ ޤާނޫނީ )ހ( 

ޑު މައިގަނ ފާހަގަކުރާ ފަރާތްތަކުން ކުރުމަށްޓަކައި އިސްތިއުނާފު ކުރާ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު މި .28

ޖު އެންޑް ޙައް އަލްފަތުޙު  ،ނަގައިފަރުދާ  ގެ އްޔަތު ޝަޚްޞިކުންފުނީގެ ޤާނޫނީ  ނުކުތާއަކީ ޤާނޫނީ

މުޢާމަލާތުގައި  މި  ޒިންމާ ކުރުވަންޖެހޭ ޙާލަތެއްކުންފުނީގެ ދަރަންޏަށް ޑިރެކްޓަރުން  ޢުމްރާ ގްރޫޕްގެ

މުގެ ތެރޭގައި ކަފަރާތްތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ އަސާސީ ކަން  މިގޮތުން އެ ކަމަށް ބުނާ ބުނުމެވެ.ނެތް

 މުވައްޒަފުން އް ހަމަޖެހި ކުންފުނީގެ ފަރާތުންމީހުން ޙައްޖަށް ފޮނުވުމުގެ ކަންކަމަކީ ވަކި ނިޒާމެ

މަލާތު ން މުޢާ ކަންކަމުގައި ކުންފުނީގެ ފަރާތު ކަމާއި، އެ މެދުވެރިގެން ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތެއް

ކަމަށް  ނޯންނަ ޑިރެކްޓަރުންގެ ދައުރެއް އެކަމުގައި ކަމާއި، އެހެން  ކުރަނީވެސް މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

ކަން ކޮށްފައި ވާރެކްޓަރުން ފާހަގަ ތަފާ މުޙައްމަދުދީދީ ފިޔަވައި އެހެން ޑިޞް ރެކްޓަރ މުމެނޭޖިންގ ޑި

 އްސާގެ ވާ ހިޔަތުން ކުންފުނިން ގަނެފައިއެނގެއެވެ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ، ހިއްސާދާރުންގެ ހައިސިއް

އެ ފަރާތްތަކުން  ންއެހެންކަމު ކަމަށް އެ ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވެއެވެ. ވާނެއަގު ކުންފުންޏަށް ދައްކާފައި 

ށް ޒިންމާ ގޮތުން ދައުލަތުން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދަ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުން ފަރުދީ ބުނެފައިވަނީ

ގެ )ހ( އާއި ވަނަ މާއްދާ 18ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި  15ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ންޏާކުރުވާފައިވަނީ ކުންފު 

 އާ ޚިލާފަށް ކަމުގައެވެ.ވަނަ މާއްދާ 74ގެ ނުޤާނޫ  އަދި އެ

 ވަނަ މާއްދާ  15ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ފުންޏާ ކުން 

ވާ އަސާސީ ހަމައަކީ ވަނަ މާއްދާގައި ކަނޑައަޅާފައި 15ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާ .29

ވެ. އް ކަމެއްސާދާރުންނާ ވަކިން އުފެދިފައިވާ ޤާނޫނީ ޝަޚުސިއްޔަތެހިކުންފުންޏަކީ އެ ކުންފުނީގެ 

ކުންފުނީގެ ހައްޤުތަކާއި އިލްތިޒާމުތަކަކީ ކުންފުނީގެ އަމިއްލަ އެއްޗެކެވެ. ކުންފުނީގެ ނަމުގައި 
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ކުރުމުގެ ހައިސިއްޔަތު ވެސް އޮންނަނީ ކުންފުނީގެ  މުޢާމަލާތް ކުރެވެނީ ވެސް ކުންފުންޏަށެވެ. ދަޢުވާ

  9.ނަމުގައެވެ

ނޫނެވެ.  ށްހިއްސާދާރުންނަކަކުންފުންޏަށެވެ. މިލްކުވެގެންވަނީ  އެންމެހާ މުދަލެއްމެ ކުންފުނީގެ .30

ނެވެ. ންކުންފުނި  ދެނީވެސް މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާ ކުންފުނީގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ

ޏެވެ. އެކު މުއާމަލާތު ކުރަނީވެސް ކުންފުންނޫނެވެ. އެކިއެކި ފަރާތްތަކާހިއްސާދާރުންނެއް 

ދެރުން ތްތަކަށް ދަރާގެން އެކިއެކި ފަރާމުއާމަލާތުތަކާ ގުޅި  ކުރާ ންކުންފުނި   ނޫނެވެ.ހިއްސާދާރުންނެއް 

ތަކާ އާމަލާތުމުކުރާ  ންކުންފުނި ދަރަންޏެއް ނޫނެވެ.ކުންފުނީގެ ދަރަންޏެވެ. ހިއްސާދާރުންގެ  ތަކަކީ

. ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންގެ ފައިދާއެއް ނޫނެވެއެވެ. އަކީ ކުންފުނީގެ ފައިދާގުޅިގެން ލިބޭ ފައިދާ

ރަނީ ކުކޮންޓްރޯލް  ކުންފުނި ހިއްސާދާރުން ކަމަށްވިޔަސް، އަދި މިލްކުވެރީންނަކީ ކުންފުނީގެ 

ކަމަށް ވިޔަސް  ރާވައި ހިންގަނީ ހިއްސާދާރުން  ހިއްސާދާރުން ކަމަށްވިޔަސް އަދި ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި

 ސާދާރުންނަކީ އެ ހިއް މުއާމަލާތުތަކުގެ ބައިވެރިންނެއް ނޫނެވެ. ކުރާ ންކުންފުނި އެ ހިއްސާދާރުންނަކީ

 މާ ޒާތީގޮތުން އުފުލަންޖެހޭ ބައެއް ނޫނެވެ. ން ތަކުގެ ޒިމުއާމަލާތް

 ވަނަ މާއްދާ  18ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ކުންފުންޏާ 

މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވަނީ ކުންފުންޏެއްގެ  ވަނަ 18ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  .31

ކަމަށް،  ޖެހޭ މިންވަރު ކަނޑައަޅާފައިވާދަރަންޏަށް ޒިންމާވާންންޏެއްގެ ކުންފު  ހިއްސާދާރުން، އެ

ކުންފުންޏެއްގެ މެންބަރުން އެ  ކުންފުނީގެ އަސާސީ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުން، އެ

ހާލަތެއްގައިވެސް އަދި ހުރިހާ ޝަރުއީ ބޭނުމަކަށްވެސް ޒިންމާވާނީ،  ކުންފުންޏެއްގެ ދަރަންޏަށް ހުރިހާ

އެއްބަސްވެފައިވާ ހިއްސާގެ  ކަމަށް ބެލޭނީ، އެ މެންބަރަކު ގަނެފައިވާ ނުވަތަ ގަތުމަށްޒިންމާވާ އަދި

ކަމުގައިވާނަމަ، އެ މިންވަރަކަށް  ކުންފުންޏަށް ނުދީ އޮތް އަގުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މިންވަރެއް

                                                           
 )ހ( ވަނަ މާއްާދގެ 15ގެ ( 96/10) ދިވެިހރާްއޭޖގެ ކުންފުންާޏބެހޭ ޤާޫނނު 9
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ކުންފުންޏެއް  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބުނެފައިވަނީ  18ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  ކަމަށެވެ. އަދި

ކުންފުންޏަކަށް ދޭންޖެހޭނީ، އެ މެންބަރަކު  އެ  ކުންފުންޏެއްގެ ކޮންމެ މެންބަރަކުވެސް އުވާލާނަމަ، އެ

އަގުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް  ގެގެ މޫނުމަތީސާ އްހިއެއްބަސްވެފައިވާ  ގަނެފައިވާ ނުވަތަ ގަތުމަށް 

 10.އެކަނި ކަމަށެވެ ރެއްކުންފުންޏަށް ނުދީ އޮތް ކަމުގައިވާނަމަ، އެ މިންވަ މިންވަރެއް

 ވަނަ މާއްދާ  74ނުގެ ބެހޭ ޤާނޫ ކުންފުންޏާ 

އް( ޙާލަތެއްގައި )ތިނެ  30މަތިން ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ 74ގެ ނު ހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫދިވެ .32

 ގޮތުން ޒިންމާކުރެވިދާނެއެވެ. ފަހު ޑިރެކްޓަރުން ފަރުދީނެގުމަށް ގެ ފަރުދާކުންފުނީ 

 ، ންކޮށްފިނަމަކުރުމަށްޓަކައި ބޭނު ކަމެއްއްޔަތު ޤާނޫނާ ޚިލާފުޞިޝަޚް ކުންފުންޏަށް ލިބިފައިވާ )ހ( 

މަށްޓަކައި އްޔަތު މަކަރާއި ޙީލަތް ހެދު ޞިންނަށް ލިބިފައިވާ ޤާނޫނީ ޝަޚްކުންފު  )ށ(

 ،ނަމަބޭނުންކޮށްފި 

ކަށް ތަފަރާތް  ދޫކޮށްފައިވާއްޔަތު ކުންފުންޏަށް ދަރަނި ޞިޝަޚް ކުންފުންޏަށް ލިބިފައިވާ ޤާނޫނީ)ނ( 

ލުމުގެ ނިޔަތުގައި ގެންދާ ފަރާތްތަކަށް އޮޅުވާކު ވިޔަފާރިކުރި ނުވަތަ ކުރަމުން ނުވަތަ ކުންފުންޏާއެ

 އަދި  .ކުރުންބޭނުން

 ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެހެނިހެން ޙާލަތްތަކުގައެވެ.)ރ( 

)ހ( ގެ ގެ ވަނަ މާއްދާ 18)ހ( އާއި  ގެވަނަ މާއްދާ  15 ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނުގެގެ ދިވެހިރާއްޖޭ  .33

ންނާއި އަދި ހިއްސާދާރުން ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރު ކުންފުންޏަކާއެކު ކުރެވޭ މުޢާމަލާތެއްގައި، އެ އަލީގައި

ދާރުން ކުންފުނި އްސާ ހިންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުން ނުވަތަ ނެތެވެ. ނަމަވެސް ކު  ވުމެއްގޮތުން ޒިންމާ  ފަރުދީ

ރާއި ޙީލަތް ހެދުމާއި ކަލާފު ޢަމަލުތައް ހިންގައި، މަާޤޫނާނ ޚ  ، ކަށް ހަދައި ނިވާފަތް ގަނޑަ

                                                           
 )39A/-SC/2017(މުަޙއްަމދު ޝަީވދު ވ. ުމޙަްއމަދު ލަީތފު  10
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 ކޮށްފައިވާކަން ސާބިތު  ކުންފުންޏާއެކު މުއާމަލާތު ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް އޮޅުވާލުމުގެ ނިޔަތުގައި ބޭނުން 

ކުންފުނީގެ ޤާނޫނީ ވަނަ މާއްދާގައި  74 ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނުގެ އިކުރެވިއްޖެ ޙާލަތެއްގަ

  އެވެ.ޑިރެކްޓަރުން ޒިންމާ ކުރެވިދާނެ ނަގައިފަރުދާ  ގެއްޔަތުޝަޚްޞި

ވަނަ  74ނެގެނީ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ފަރުދާ  ގެއްޔަތުޞިޤާނޫނީ ޝަޚްކުންފުނީގެ ނަމަވެސް  .34

ންސާފަށް އިޙާލަތެއްގައި ގޮތެއް ނެތިއްޖެ  ނޫން  އެ މުޢާމަލާތެއްގައި ތެރެއިން  މާއްދާގައިވާ އިމުގެ

ކިބާކޮށް  އްޔަތު އެއްޝަޚްޞިއެކަނި މަގަކީ ކުންފުނީގެ ޤާނޫނީ އޮތް ހަމަވާސިލުވުމަށް 

 ބަލާ  މައްސަލަ ޟިރުކުރެވިގެންކަންމައްޗަށް ހާ ޝަރީޢަތުގެ ކުރި އްސާދާރުންހިޓަރުންނާއި ޑިރެކް

  ނެވެ.ން ވެވިގެ  ޢުށް އިޤްތިނާ ކަފަނޑިޔާރަ

އިން ދައުލަތުގެ ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ ގްރޫޕް  ޙުމައްސަލައަށް ބަލައި، އަލްފަތު  ހުށަހެޅިފައިވާ މި .35

އްޖަށް ގެންދިއުމަށް އެދުނު ހިނދު، އެކަމަށް ދައުލަތުން ޙަވަނަ އަހަރު މީހުން  1435އެހީތެރިކަމަށް 

ކުންފުންޏާ  އެއްބަސްވުންވީ ދައުލަތާއި އެ މަކީ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުމެކެވެ.ރި ޚަރަދު ދައްކާފައި ނުވުކު

ކުރަން އެއްބަސްވެފައިވަނީ ކުންފުނީގެ ފައިސާ ނުދައްކައިފިނަމަ، ޢަމަލުންފުނިން ދެމެދުގައެވެ. ކު 

އެ ފައިސާ ދެއްކުމަށެވެ. އަދި  ންދީދީ ފަރުދީ ހައިސިއްޔަތުތަފާ މުޙައްމަދު ޞް ޑިރެކްޓަރު މު މެނޭޖިންގ

ފައިސާ  ވިއްކައިގެން އެހުރިނަމަ ހުރި މުދަލެއް  ގެ ނަމުގައި،ފައިސާ ނުދައްކައިފިނަމަ އޭނާއެ އޭނާ 

  ހޯދުމުގެ އިޚްތިޔާރު ދައުލަތަށް އޭނާ ދީފައިވެއެވެ.

އި ދެމެދުގައިވަނީ  އާއްޖު އެންޑް ޢުމްރާ ގްރޫޕްފަތުޙު ޙަދައުލަތާއި އަލްމިއީ އެހެންކަމުން،  .36

، ހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލައި މުޢާމަލާތުގައި ކަން އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފުވުމުގެ ޚުސޫމަތެއްކަމާއި، މި

އަދި ދައުލަތުން ކުރި ބޮޑެތި  .ނެތެވެ ކުންފުނިން ދައުލަތުން ފައިސާ ނެގުމުގައި އޮޅުވާލުމެއް އެ

ފަތުޙު ޚަރަދުތައް ދައުލަތަށް އަލް ވެ. އެކެކެތަ  ރާތަކަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާޚަރަދުތަކަކީ ތިންވަނަ ފަ

ޚިލާފުވުން ކަމުގައިވާތީވެ،  އިގޮތާނުދެއްކުމަކީ އެއްބަސްވެފައިވާ  އިންޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ ގްރޫޕް 
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ކޮށްފައިވާކަން ދަލާލަތު  ގޮތުގައި ބޭނުން  ނަހަމަ  ޙާލަތުގައި މި އްޔަތުޝަޚްޞި ކުންފުނީގެ ޤާނޫނީ 

 މެވެ.އި ނުވާކަން ފާހަގަކުރަގައި ހުށަހެޅިފަ އިމައްސަލަ ކިތަކެއް މިދޭ ހަރުދަނާ ހެކޮށް

ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ސަމީރު ފާހަގަކޮށްފައިވާ އަހުރެންނަށް ވެސް ބުރަވެވެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައި .37

 ފަދައިން މިއީ މަދަނީ މުޢާމަލާތެއްގައި އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތަށް ފައިސާ ނުދައްކާ އޮތް މައްސަލައެއް 

ށް ބުނާނަމަ، ވެފައިވާ ކަމަމިލު ޝާފަރާތެއް  މުޢާމަލާތުގައި ކުންފުނި ފިޔަވައި އެހެން ކަމާއި، މި

މުޢާމަލާތުގައި  ކަމުގައިވާ ދައުލަތުންނެވެ. މި  ފަރާތް ދޭންޖެހޭނީ އެހެން ބުނާއެކަމެއް ސާބިތުކޮށް 

ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ  އި އެ އާޢުމްރާ ގްރޫޕް އެންޑް އްޖުޙައިވަނީ ދައުލަތާއި އަލްފަތުޙު ވެފަޝާމިލު 

 ންފުނިން ކަމާއި، ފައިސާ ހޯދުމަށް އެދުނީ ކު ދީދީތަފާ މުޙައްމަދުޞްމުގައި ހުރި މުގެ މަގާ ޑިރެކްޓަރ

ތަފާ ޞް އި ނުވާތީވެ މުކަމާއި، ކުންފުނިން އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތުގައި ފައިސާ ދައްކާފަ

ފަތުޙު އަލް ދިން ޔަޤީންކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ދައުލަތުން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކަކީދީދީ މުޙައްމަދު

ދީދީ އެކުއެކީ އަދި ވަކިވަކިން ތަފާ މުޙައްމަދުޞް އްފަދައިން މުއެ ކޭ އެޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ ގްރޫޕް

  ދަރަންޏެއްކަމަށް އަހުރެން ދެކެމެވެ. އުފުލައި ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭޒިންމާ 

 ގެ އްޔަތުޝަޚްޞިނީ މަލާތުގައި ކުންފުނީގެ ޤާނޫޢާ ތިން ހުރުމާއެކު، މު މަ ގޮތުގެ ބަޔާންވެދިޔަ ކަންކަން އެ .38

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ފަދައިން ކުންފުނީގެ  74ޤާނޫނުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ނަގައި ފަރުދާ 

މުޢާމަލާތުގައި އުފަންވެފައި ނުވާކަމަށް  ގޮތުން ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ ޙާލަތެއް މި ޑިރެކްޓަރުން ފަރުދީ

 އަހުރެން ދެކެމެވެ.

 ކޮށްފައިވާ ޚަރަދު ދައުލަތުން ގޮތުގައި  ގެ ޒީޒިއްޔާގައި ހުރުމުގެ ޚަރަދު ޢަ ޔާދު ހޮޓަލުގައި އަދި ދައްލާއަޖް )ށ( 

ޔާދު ހޮޓަލުގައި އަދި ޖެހޭ ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ، ދައްލާއަޖްއިސްތިއުނާފުގައި ގޮތެއް ކަނޑައަޅަން  .39

ރ. )އެއްމިލިއަން ހަތްލައްކަ އަށްޑިހަ 1,782,808.28ގޮތުގައި  ގެޒީޒިއްޔާގައި ހުރުމުގެ ޚަރަދުޢަ

ގެ އެދުމުގެ ރާ ގުރޫޕްންޑް ޢުމްޙައްޖު އެ ޙުއަކީ އަލްފަތު ވީސްލާރި(ދެހާސް އަށްސަތޭކަ އަށްރުފިޔާ އަށާ
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ޅުމުގައި ފަނޑިޔާރުންގެ ވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކަނޑައެމަތިން ދައުލަތުން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދެއްކަމަށް ދި

 މައްޗަށެވެ. ވޭތޯ ބެލުމުގެމާއްދާގެ )ހ( އާ ޚިލާފުވެފައިވަނަ  05ޤާނޫނުގެ 

އަކީ މާއްދާވަނަ  05ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ  ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ،ކުތާގެ ޖަވާބުގައި ދައުލަތުން ނު މި .40

އުޞޫލުތައް ބަޔާންކުރާ  މައްސަލައެއް ނިންމުމުގައި ފަނޑިޔާރުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ މިންގަނޑާއި

 ޤަޟިއްޔާ ނިންމުން އެ HC-A/49/2019މާއްދާކަމާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

 ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ތަފްސީލުން ދޭހަ ނުވާކަމަށެވެ. ތެއް އިސްތިއުނާފުކުރާމާއްދާއާ ޚިލާފުވި ގޮ 

 ޤަޟިއްޔާގައި ދައުލަތުން އިސްތިއުނާފު ކުރާ  Cv-C/2017/2717ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  .41

)ހަމިލިޔަން  ރ.6,677,468.79 ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިން ހޯދުމަށް އެދުނު ފައިސާގެ ޖުމްލަ ޢަދަދަކީ

 މީގެ  ވެ.ހަތްދިހަ ނުވަލާރި( އެ ރު ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އަށްރުފިޔާހަލައްކަ ހަތްދިހަ ހަތްހާސް ހަތަ

)ހަތަރު މިލިޔަން  ރ.4,939,600.71 ސާބިތުވެފައިވަނީ ގެ ޤަޟިއްޔާގައިތެރެއިން  ސިވިލް ކޯޓު 

އެހެންކަމުން ދައުލަތުން  އެވެ.ހަތްދިހަ އެއްލާރި(  ތޭކަ ރުފިޔާތިރީސް ނުވަހާސް ހަސަ ނުވަލައްކަ

ޔާދު ހޮޓަލުގައި އަދި އްޖާޖީން ދައްލާއަޖްޙަފައިސާއަކީ  ނުވާފައިސާގެ ތެރެއިން ސާބިތު  އެދުނު

ރ. )އެއްމިލިއަން ހަތްލައްކަ އަށްޑިހަ 1,782,808.28ހުރުމުގެ ޚަރަދަށް ހިނގާފައިވާ  ޢަޒީޒިއްޔާގައި

 އެވެ. ދެހާސް އަށްސަތޭކަ އަށްރުފިޔާ އަށާވީސްލާރި( 

ޔާދު ހޮޓަލުގައި އަދި ޢަޒީޒިއްޔާގައި ހުރުމުގެ ޚަރަދަށް ހިނގާފައިވާ  އްޖާޖީން ދައްލާއަޖްޙަ .42

ރ. )އެއްމިލިއަން ހަތްލައްކަ އަށްޑިހަ ދެހާސް އަށްސަތޭކަ އަށްރުފިޔާ އަށާވީސްލާރި( 1,782,808.28

ކޮށްފައިވާ  ދައުލަތުންއެދުމުގެ މަތިން ގެ ރޫޕްރާ ގްއެންޑް ޢުމްޙައްޖު ވެސް އަލްފަތުޙު އަކީ 

މައްޗަށް  ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ ކުރި ޚަރަދެއްކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އެ

 ބުރަވެކަމަށް އަހުރެން ދެކެމެވެ. ހުށަހެޅުނު ކަންކަމުގެ މައްޗަށް
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ފައިސާގެ  ފައިސާ ސާބިތު ނުވާކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ސިވިލް ކޯޓުން މި .43

ކަމުގައިވިޔަސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން މައްސަލައިގައި ފެންނަން  މުންނެތު  ތަފްސީލުމުޢާމަލާތުގެ 

ޔާދު ހޮޓަލުގައި އަދި އްޖާޖީންނަށް ދައްލާއަޖްޙަންތަކުގެ މައްޗަށް ނަޒަރުކޮށް، ހުރި ލިޔެކިއު

)އެއްމިލިއަން ހަތްލައްކަ އަށްޑިހަ ރ. 1,782,808.28ޢަޒީޒިއްޔާގައި ހުރުމުގެ ޚަރަދަށް ހިނގާފައިވާ  

ވާޤިޢާ ކަށަވަރުކޮށްފައިވާތީވެ، އެކަމުގެ  ދެހާސް އަށްސަތޭކަ އަށްރުފިޔާ އަށާވީސްލާރި( ސާބިތުކޮށް އެ

ވާޤިޢާ އަލުން  ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ ކުރިމަތީގައި ބަހުސްކޮށް އެ މައްޗަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް 

 އެވެ.އުފަންނުވެ އްކަށަވަރު ކުރަންޖެހޭ ފަދަ މަޙައްލެ

ޔާދު ހޮޓަލުގައި އަދި އްޖާޖީންނަށް ދައްލާއަޖްޙަ އިވާ ގޮތަށް ބަލައި ދައުލަތުން ހިނގާފަ މުޢާމަލާތު މި .44

ރާ ގުރޫޕްގެ އެދުމުގެ މަތިން އެންޑް ޢުމް ޙު ޙައްޖު އަލްފަތު  ތަކަކީ،ޒީޒިއްޔާގައި ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުޢަ

ކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން އެ ކަމަށްވެފައި،ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކެއް 

ބަލައި މައްޗަށް  ކަންކަމާއި ފެންނަން ހުރި ލިޔެކިއުމުގެމައްޗަށް ހުށަހެޅުނު  ޝަރީޢަތުގެ ކުރި

 ށެވެ. މިކަން ތަ އެއްގޮ އާއިވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  05ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ  ވަނީ ކަނޑައަޅާފައި 

ޖޭގެ ދިވެހިރާއް ންނާއި،މުކަށަވަރުކޮށް ނިންމާފައިވާ ނިންމު  ޢާވާޤި  ން އެދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު

 ފަރާތްތަކުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުން އެނގެއެވެ. އިސްތިއުނާފުކުރާ އިސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގަ 

ފާ ތަ ޞް އި މު  އާ ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ ގްރޫޕް ތުޙު ކޮށްފައިވާ ފައިސާއަކީ އަލްފަ ޚަރަދު ދައުލަތުން 

 ކަމަށް ކަނޑައެޅުން  މުޙައްމަދުދީދީގެ މައްޗަށްވާ ދަރަންޏެއް 

ގެ ފަރުދާ ޞިއްޔަތުގައި، ކުންފުނީގެ ޤާނޫނީ ޝަޚްލައިމައްސަ  ބަޔާންވެދިޔަ ކަންކަމުގެ އަލީގައި މި .45

 ވާން ގޮތުން ޒިންމާ  ޑިރެކްޓަރުން ފަރުދީގެ ތުޙު ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ ގްރޫޕްއަލްފަ  ނެގުމަށްފަހު

ގަޅު ނޫންކަމަށް އަހުރެން ނދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައި އޮތްއޮތުން ރަޖެހޭނެކަމަށް 

  ދެކެމެވެ.
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ފައިސާއަކީ  އެހެންކަމުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން އެ .46

 ވާން ގޮތުން ޒިންމާ  ގުމަށްފަހު ޑިރެކްޓަރުން ފަރުދީ ފަރުދާ ނެ ޝަޚްޞިއްޔަތުގެ ކުންފުނީގެ ޤާނޫނީ 

ބަޔަށް ބަދަލު  ޙުކުމުގެ އެ ކަމުގައިވާތީވެ އެ ޖެހޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ރަނގަޅަށް ނޫން

ރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ލާތާ ގުޅިގެން ދައުލަތުން ޚަމުޢާމަ ހިނދު، މިންނަންޖެހޭ ކަމަށް އަހުރެން ދެކޭގެ

)ހަމިލިޔަން ހަތްލައްކަ  ރ.6,722,408.99ޖުމްލަ ގެ ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭ 

އަކީ އަލްފަތުޙު ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ ނުވަދިހަ ނުވަލާރި( ސްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ އަށްރުފިޔާ ބާވީ 

ދައްކަންޖެހޭ ދައުލަތަށް ދީދީ އެކުއެކީ އަދި ވަކިވަކިން ތަފާ މުޙައްމަދުޞްމު  ކޭ އެއްފަދައިން އެގްރޫޕް

 ކަމަށް އަހުރެން ދެކެމެވެ. އެއްފައިސާ

 ފަނޑިޔާރު ޙުސްނުއްސުޢޫދުގެ ރައުޔު 

 .ތާއީދުކުރަމެވެ އަހުރެން އުޔަށްރަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްގެ މައްސަލައިގައި މި .47

  ރައުޔު ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިންގެ 

 .ތާއީދުކުރަމެވެ އަހުރެން ޔަށްރައު ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްގެ މައްސަލައިގައި މި .48

 ޙުކުމް 

 :ދެންފަހެ، މަތީގައި ބަޔާންކުރެވުނު ސަބަބުތައް އެހެން ހުރުމުން 

ގެ ގްރޫޕްއަލްފަތުޙު ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ  ނަގައިގެ ފަރުދާ ޞިއްޔަތު)ހ( ކުންފުނީގެ ޤާނޫނީ ޝަޚް

 ކަމަށް  ޒިންމާވާންޖެހޭ ގޮތުން ދައުލަތުން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކަށް ފަރުދީ ޑިރެކްޓަރުން

ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައި  HC-A/49/2019 ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރުދިވެހިރާއްޖޭގެ 
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އޮތުން މި މައްސަލަ ބެލި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާގުން އޮތް

 ޠިލުކޮށްފީމެވެ.ބާ

ދެން އެ ޤަޟިއްޔާގައި ހުރި އެހެނިހެން ބައިތަކަށް ތާއީދުކޮށް ދައުލަތުން ކޮށްފައިވާ )ށ( 

ސްހާސް )ހަމިލިޔަން ހަތްލައްކަ ބާވީ ރ.6,722,408.99 ޚަރަދުކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ޢުމްރާ ގްރޫޕް  އެންޑް އަލްފަތުޙު ޙައްޖުއަކީ، ( ނުވަދިހަ ނުވަލާރިހަތަރުސަތޭކަ އަށްރުފިޔާ 

 ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއްދައުލަތަށް ދީދީ އެކުއެކީ އަދި ވަކިވަކިން ތަފާ މުޙައްމަދު އާއި މުޞް

)ހައެއް(  06ފެށިގެން  އިން 2021ނޮވެންބަރު  28ފައިސާ މިއަދު  ކަނޑައަޅައި، މި  ކަމަށް

 ޚަލާސްކުރުމަށް ވަރެއް ސިވިލް ކޯޓަށް ދައްކައި  މަހަކަށް ޖެހޭ މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ

 ތަފާ މުޙައްމަދުދީދީގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށް ޑް ޢުމްރާ ގްރޫޕް އާއި މުޞްއަލްފަތުޙު ޙައްޖު އެން

ޔާރުން އިއްތިފާޤުން މައްސަލަ ބެލި ދިވެހިރާއްޖެގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑި މި

 ފީމެވެ.ޙުކުމްކޮށް

 މި ޤަޟިއްޔާ ބަލައި ޙުކުމް ކުރީ:

   

   

 ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން  މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް  ޙުސްނުއްސުޢޫދު 

  )ރިޔާސަތު( 

 


