
 HC-A/71/2015 ިޟއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ ޤަ

 

 
 3336133 ފެކްސް:، 3335233 ފޯން:، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެނަންބަރު ދޮރާށީ،  3ތީމުގޭ ހިނގުން، އާބުރުޒު  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް

 www.highcourt.gov.mvވެބް ސައިޓް:     info@highcourt.gov.mvއީމެއިލް:

1 

a 
 

   
  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު 

 ދިވެހިރާއްޖެ   
 

 

 ޚުލާޞާ ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ 
 

  ު2015:ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ/HC-A/71  
 :ްއިސްތިއުނާފު ކުރިފަރާތ 

             ޑް ކަލްޗަރ(ލަތް )މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާރޓްސް އެންދިވެހި ދައު * ނަން:   
       މާލެވަނަ ފަންގިފިލާ/  6ހ. ވެލާނާގެ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް /  އެޓަރނީ * ދާއިމީ އެޑްރެސް:   
  މާލެ     ވަނަ ފަންގިފިލާ/  6ހ. ވެލާނާގެ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް / * މިހާރުގެ އެޑްރެސް:    

       

 :ްއިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތ 
 ވިލާ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް * ނަން:   

 C-0270/2002 ނަންބަރު: ރަޖިސްޓްރޭޝަން  *   

 ވިލާބިލްޑިންގ / މާލެ* މިހާރުގެ އެޑްރެސް:    / މާލެ       ވިލާބިލްޑިންގ * ދާއިމީ އެޑްރެސް:   
       

 3235ފެބްރުއަރީ  31* ނިމުނު ތާރީޚް:    5185ފެބްރުއަރީ  81: ނު ތާރީޚް ރަޖިސްޓްރީކުރެވު * 
 

  ުއަމުރު  އިސްތިއުނާފުކުރެވުނ: 
 B-CR-1/VA/2015/02  * ނަންބަރު:

 ސިވިލް ކޯޓުކޯޓު:  *
 5185ފެބްރުއަރީ  88* ނިންމެވި ތާރީޚް: 

 ވަގުތީ އަމުރު : * ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތް 

  ަބެލި  ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖްލިސް  މައްސަލ: 
ނޑިޔާރު ޢަބްދުއްރައޫފު އިބްރާހީމް ނޑިޔާރު       ،ފަ ނޑިޔާރު      ،ޢައްބާސް ޝަރީފް ފަ  މީރު ޢަލީ ސަފަ
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 ދަޢުވާގެ ޚުލާޞާ:
 

ގައި ނެރުއްވާފައިވާ ޤަޟިއްޔާ Cv-C/2015/387 ނަންބަރު ކޯޓުގެ ސިވިލްމިއީ، 

 ޚިލާފަށް ތަކާ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުސޫލު ވަގުތީ އަމުރަކީ B-CR-1/VA/2015/02ނަންބަރު  އެކޯޓުގެ

ލަތް )މިނިސްޓްރީ އޮފް އު ހި ދަދިވެކުރުމަށް އިސްތިއުނާފު  އެއަމުރު، ކަމަށްބުނެ ނެރުއްވާފައިވާ އަމުރެއް

ބެލެވިފައިވާ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން  ގެ ރޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ(އާޓޫރިޒަމް، 

 .ޤަޟިއްޔާއެކެވެ

 

ތަކީ ވިލާ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ރައްދުވާ ފަރާ ދަޢުވާޤަޟިއްޔާގައި، މި

 ލިމިޓެޑެވެ.

  

  ަނުކުތާތައް:ކުރެވުނު  ފާހަގ 
 

ޤަޟިއްޔާގައި ނެރުއްވާފައިވާ  Cv-C/2015/387ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  -3

ވަގުތީ އަމުރަކީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް  B-CR-1/VA/2015/02އެކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ސްޓްރީ އޮފް ލަތް )މިނިއު ތިއުނާފު ކުރުމަށް ދިވެހި ދަސް ނެރުއްވާފައިވާ އަމުރެއްކަމަށްބުނެ، އެއަމުރު އި

 ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. ގެ  ރޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ(އާޓޫރިޒަމް، 

 

ލިއިރު، ވަގުތީ އަމުރަށް ބެ B-CR-1/VA/2015/02 ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު -3

ޓްރީ އޮފް މިނިސްބެލެވެމުންދާ ، ޤަޟިއްޔާގައި Cv-C/2015/387ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު އެއަމުރަކީ 

 އާއި ވިލާ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ދެމެދު ރޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރއާޓޫރިޒަމް، 

ކުރުމަށް ވާލިބޭ ފަރާތުން ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށްބުނެ، އެއްބަސްވުންތައް ބާޠިލު ޢު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކާއި ދަ

ބުނެވިދިޔަ ސިޓީތަކުގައި ބުނެފައިވާ ފަދައިން އެއްބަސްވުން ، ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ސިޓީތަކެއް ފޮނުވާފައިވާތީ

ދައުލަތުގެ މައްޗަށް ވިލާ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެްޓ ދިވެހި ނެ ނުކުރެވޭނެކަމަށް ބު ބާޠިލް 
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ކުރާ އީ ޙައްޤެއް ދަޢުވާމާއި، ޙިމާޔަތް ލިބެންޖެހޭ މަޢުޟޫހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކަށްވު ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން 

ނަމަވެސް، ދެފަރާތް ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކާއި ލަތުން ބުނި އުރާތަށް ލިބިގެން ނުވާކަމަށް ދަފަ

ތުން ބުނެފައިވާ ވާހަކަތަކަށްބަލާއިރު ދަޢުވާކުރާ މިމުޢާމަލާތުގައި ކުރިން ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތްކަމަށް ދެފަރާ

 ކީ ގައި ފެންނަން އޮތުމާއި، މިކަމަފާޅުކަން ބޮޑުގޮތެއް އީ ޙައްޤެއް އޮތުމުގެ އިޙްތިމާލު ފަރާތުގެ މަޢުޟޫ

ލަތުން ބުނިނަމަވެސް، ދަޢުވާގައި ބުނެފައިވާ އުދަލު ދެވިދާނެ ކަމެއްކަމަށް ދަބަދަލެއް ދޭންޖެހޭނަމަ ބަ

 ތިންފަޅު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް ދޫކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައިވަނީ މީގެކުރިން މިމުޢާމަލާތުގައި ދޭންޖެހުނު ބަދަލެއް 

ގޮތުން ދައުލަތަށް ނުދެވިގެންކަން އެނގެން އޮތުމުން، އެދިފައިވާ ގޮތަށް ވަގުތީ  ދައުލަތުގެ މާލީ ހާލަތު ހުރި 

އަމުރެއް ނެރެނުދީފިނަމަ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ގެއްލުންތަކެއްވެ، އެގެއްލުންތައް އިއާދަނުކުރެވޭކަމަކަށް 

ގައި ޝަރީޢަތުން ގޮތެއް ގެން އޮތުމުން، މިމައްސަލާއި އެނވެދާނެކަމުގެ އިޙްތިމާލު ފާޅުކަން ބޮޑުގޮތެއްގަ

            ނިންމަންދެން ނޫނީ ކޯޓުން އެނޫން ގޮތަކަށް އަންގަންދެން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ނަންބަރު 

88-LS/PRIV/2015/290 (25  ީސިޓީއާއި، ނަންބަރު 3235ފެބްރުއަރ )                 

88-LS/PRIV/2015/302 (20  ީސިޓީއަށް ޢަމަލުކުރުން ފަސްކުރުމަށާއި، 3235ފެބްރުއަރ )     

ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް  ތަކާ ބުނެފައިވާ ފަޅު ވާގައިފަހުން ދަޢު ގެ  3235ފެބްރުއަރީ  25

މަށް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށާއި، ކޮށްފައިވާނަމަ، އެމުޢާމަލާތްތައް ތަންފީޒުކުރުމުގެ ގޮތުން އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރު

 ނެރުއްވާފައިވާ އަމުރެއްކަން އެނގެން އޮންނަކަމެވެ. އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް އަންގަވައި ބެހޭކަމާ  ލަތުގެއުދަ

 

އެކޯޓުން  ވަގުތީ އަމުރު B-CR-1/VA/2015/02ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  -3

ކުރުމަށް އިސްތިއުނާފު  ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނެ އެއަމުރުޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ  ވާފައިވަނީނެރުއް

( )ފަހެއް 25ފަރާތުން  ގެ  ރޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ(ތް )މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާލައުދިވެހި ދަ

ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ  އެއް ހުށަހަޅައި އެނުކުތާތަކާ ގުޅޭނުކުތާ

 -:މިގޮތުން ހުށަހެޅި ދައްކާފައިވެއެވެ.
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ޤަޟިއްޔާއިން  Cv-C/2015/387ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  :އަކީ ފުރަތަމަ ނުކުތާ  )ހ(

މުން ނެރުއްވާފައިވާ އެދު ންބައްލަވާ މައްސަލައިގައި ވިލާ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު

ވަގުތީ އަމުރަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ   B-CR-1/VA/2015/02ކޯޓުގެ  ނަންބަރު ސިވިލް 

ނޑައަޅުއްވާފައިވާ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ނެރުއްވާފައިވާ  SC-A/21/2012ނަންބަރު  ޤަޟިއްޔާގައި ކަ

 ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ.ވަގުތީ އަމުރެއްކަމަށް

 
ވިލާ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން  :އަކީ )ށ( ދެވަނަ ނުކުތާ 

އާޚިރު ނަތީޖާއަކީ  ވަގުތީ އަމުރާއި ދެކަމުގެއިވާ ހުށަހަޅާފައިވާ ދަޢުވާގައިވާ ކަންކަމާއި އެފަރާތުން އެދިފަ 

 Cv-C/2015/387ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާއަށްށް ވާކަމަށް ބަޔާންކޮކައެއްކަމަ

މުރުގައި ވަގުތީ އަ B-CR-1/VA/2015/02އެކޯޓުގެ ނަންބަރު  ،ޤަޟިއްޔާގައި ނެރުއްވާފައިވާ

 ނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ.ބުނުވާކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރައްވާފައި

 
ވިލާ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން : އަކީ )ނ( ތިންވަނަ ނުކުތާ 

އެދިފައިވާ ވަގުތީ އަމުރު ނެރެނުދެއްވައިފިނަމަ އެފަރާތަށް ލިބޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގެއްލުންތަކަކީ މާލީ 

ޢާދަކުރެވިދާނެ ގެއްލުންތަކެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށް ގެއްލުންތަކަކަށްވާއިރު، އެފަދަ ގެއްލުމަކީ އަނބުރާ އި

ވަގުތީ އަމުރުގައި  B-CR-1/VA/2015/02ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާއަށް ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

 ނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ.ބު ރިޢާޔަތްކުރައްވާފައި ނުވާކަމަށް

 
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ  3232/33ޤާނޫނު ނަންބަރު  :އަކީ ހަތަރުވަނަ ނުކުތާ )ރ( 

ނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު(ގެ  ( ވަނަ ނަނބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް 3ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) 5ފަ

 ވަގުތީ އަމުރު  B-CR-1/VA/2015/02ނަންބަރު  ކުރެއްވުމެއްނެތި ސިވިލް ކޯޓުގެ ރިޢާޔަތް

 ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ.ކަމަށް  ނެރުއްވާފައިވާ
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ގުތީ ވަ  B-CR-1/VA/2015/02ގެ ނަންބަރު ސިވިލް ކޯޓު )ބ( ފަސްވަނަ ނުކުތާއަކީ: 

ލަތުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކާއި ދޭން ނިންމާފައިވާ ޚިދުމަތްތައް ހުއްޓި، އެކަމުގެ އަމުރު ނެރުއްވުމުގައި ދައު 

ސަބަބުން ދައުލަތަށް ކުރިމަތިވާ ގެންލުންތަކަށާއި، އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން ދައުލަތުން ހިންގާ އެކިއެކި 

 އެމުޢާމަލާތްތައް ހުއްޓުވިގެންދާ ދިޔުމަށް ރިޢާޔަތް  ދުމަތްތައް ހިންގުން ބުރޫއަރައި،މަޝްރޫޢުތަކަށާއި ޚި

 ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ.ކަމަށް  ނުވާކުރައްވާފައި

 
 ވަގުތީ އަމުރު، B-CR-1/VA/2015/02ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  -1

 ގެ  އެންޑް ކަލްޗަރ( ރޓްސްތް )މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާލައުދިވެހިދަ ކުރުމަށް، އިސްތިއުނާފު

ފަރާތުންނާއި މިއިސްތިއުނާފީ  ލަތުގެއުދައެނުކުތާތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ނުކުތާތަކަށާއި  ފަރާތުން ހުށަހެޅި 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަރާތުން  ވިލާ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިޒޯޓްސް ޕްަރއިވެޓް ލިމިޓެޑުގެދަޢުވާރައްދުވާ 

، ވަގުތީ އަމުރަށާއި އިސްވެ ބުނެވުނު ސިވިލް ކޯޓުގެ ވާހަކަތަކަށާއި، ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދައްކާފައިވާ 

ނޑިޔާރުން ޝަރުޢީ  ލި ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ މައްޗަށް މިމައްސަލަ ބެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަ

 . އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެއަދި ޤާނޫނީ ނަޒަރަކުން ވިސްނައި ބެލިއިރު، 

 

ވަގުތީ  B-CR-1/VA/2015/02 ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ރަތަމަ ކަމަކީ: )ހ( ފު 

ޝަރީޢަތުން ގޮތެއް ނިންމަންދެން ޤަޟިއްޔާގައި  Cv-C/2015/387 ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  އަމުރަކީ 

 ގެ ނަންބަރު ދެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްނޫނީ އެކޯޓުން އެނޫން ގޮތަކަށް އަންގަން

88-LS/PRIV/2015/290 (25  ީ3235ފެބްރުއަރ) ު88 ސިޓީއާއި ނަންބަރ-LS/PRIV/2015/302 

ގެ ފަހުން  3235ފެބުރުއަރީ  25ސިޓީއަށް ޢަމަލުކުރުން ފަސްކުރުމަށާއި،  (3235ފެބްރުއަރީ  20)

 ފީޒު ދަޢުވާގައިބުނެފައިވާ ފަޅުތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ކޮށްފައިވާނަމަ، އެމުޢާމަލާތްތައް ތަން 

ބެހޭ އެންމެހާ ލަތުގެ ކަމާ އުމަށް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށާއި، ދަކުރުމުގެ ގޮތުން އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރު



 HC-A/71/2015 ިޟއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ ޤަ
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މާއި، އެއަމުރު ނެރުއްވި ނެރުއްވާފައިވާ އަމުރެއްކަ ގައި  3235ފެބްރުއަރީ  33ފަރާތްތަކަށް އަންގަވައި 

ގައި ފެންނަން އިޙްތިމާލު ފާޅުކަން ބޮޑުގޮތެއް  ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުގެ މަޢުޟޫއީ ޙައްޤެއް އޮތުމުގެސަބަބުތަކަކީ، 

ފިނަމަ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް އްވައިގޮތަށް ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެނުދެ އެދިފައިވާދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން އޮތުމާއި، 

އި ގެއްލުންތަކެއްވެ، އެގެއްލުންތައް އިއާދަނުކުރެވޭކަމަކަށް ވެދާނެކަމުގެ އިޙްތިމާލު ފާޅުކަން ބޮޑުގޮތެއްގަ

އިސްވެ ބުނެވުނު ސިވިލް ކޯޓުގެ  ކަން އެއަމުރަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،ންމު ނގެން އޮތުއެ

ކުއްޔަށް ދިނުމަށްޓަކައި ވާވެއްދިފަޅު  ބޮލިދުއްފަރު އަދި ކ. ކ. ޤަޟިއްޔާގައި ބެލެމުންދާ މައްސަލައަކީ،

ޑް އެމެންޑަގައި ކުރެވިފައިވާ " 3233ޑިސެމްބަރު  33ދިވެހިސަރުކާރު )މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް( އާއެކު 

 ކ." އުވާލެވިފައިވާ ކަމަށާއި އެއެގްރީމަންޓް އުވާލެވިފައިވަނީ ޑް ލީޒް އެގްރީމެންޓްޓަޓޭސް-ރީ އެންޑް

ގެ  3233ޑިސެމްބަރ  33ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ މުޢާމަލާތަކާ ގުޅިގެން ވާވެއްދިފަޅު  ބޮލިދުއްފަރު އަދި ކ.

ންޓް" އުވާލި އުވާލުން އަސާސަކަށް ބަލައިގެން ކަމަށް ވިފައިވާ "ސެޓްލްމަންޓް އެގްރީމެ ތާރީޚުގައި ކުރެ

ން ( ސިޓީ 3235ފެބްރުއަރީ  20) LS/PRIV/2015/302-88ގެ ނަންބަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމު 

-ންޑް ރީ އަންގާފައިވާ އެންގުމަކީ އެމެންޑަޑް އެވިލާ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 

ނޑައަޅުއްވައި ދެއްވުމަށް އެދި، ސްޓޭޓަ ޑް ލީޒް އެގްރީމަންޓާ ޚިލާފު ބާޠިލް އެންގުމެއްކަމަށް ކަ

ދިވެހިދައުލަތް )މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާރޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ( ގެ މައްޗަށް ވިލާ ހޮޓެލްސް އެންޑް 

މުންދާ މައްސަލައެއްކަން އެނގެން ދަޢުވާކުރުމުން ބެލެ ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން 

 އޮންނަކަމެވެ.

 

އި ވިލާ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިޒޯޓްސް މާރީ އޮފް ޓޫރިޒަމިނިސްޓް )ށ( ދެވަނަ ކަމަކީ: 

ވަނަ ދުވަހު ސެޓްލްމަންޓް އެގްރީމަންޓްއެއްގައި  3233ޑިސެމްބަރ  33ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ދެމެދު 

 SC-A/26/2013ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރ ގްރީމަންޓްއަކީ ސެޓްލްމަންޓް އެ އެ ސޮއިކުރެވުނުކަމާއި، 

، ފެންފުށި  ކަލްޗަރގެ ފަރާތުން އދ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އާރޓްސް އެންޑްޤަޟިއްޔާއާއި ގުޅިގެން 



 HC-A/71/2015 ިޟއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ ޤަ

 

 
 3336133 ފެކްސް:، 3335233 ފޯން:، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެނަންބަރު ދޮރާށީ،  3ތީމުގޭ ހިނގުން، އާބުރުޒު  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް
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)ނުވަމިލިއަން ހަތްލައްކަ  USD$9,769,277.00ޢަލީ އިބްރާހީމަށް ދައްކަން ޖެހުނު ފިނިވާގެ /

ސައްތަ ހަތްދިހަހަތް އެމެރިކާ ޑޮލަރ( ގެ ބަދަލުގައި މިދެފަރާތް ވާހަކަ ފަސްދޮޅަސްނުވަހާސް ދުއި 

އެކިރަށްރަށާއި  ދައްކައިގެން ޢަލީ އިބްރާހީމް އެދިގެން ސަރުކާރުން ދައްކަން ޖެހުނު މިފައިސާއިން

ގުޅިގެން ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ ލީޒް ރެންޓާއި، ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ އާއި ބެޑް ޓެކްސް  ތަންތަނާއި

ނޑު ވާވެއްދިފަޅު  ބޮލިދުއްފަރު އަދި ކ. ކ. ސްވުމުގައިވާ ބިމުގެ ބަދަލުގައިމާއި، އަދި ލީޒް އެއްބަކެ

ކަމާއި، ސެޓްލްމަންޓް އެގްރީމަންޓްގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  ގޮތުން ވެވެނު އެއްބަސްވުމެއް ބެހޭހަމަޖެއްސުމާ 

 މިދެފަރާތުން ސޮއިކުރިކަމާއި، ލ. ޑް ލީޒް އެގްރީމަންޓްއެއްގައިޓަސްޓޭ-ޑް ރީއެމެންޑަހަމަ އެތާރީޚުގައި 

ބޮލިދިއްފާރުއާއި  ކ. ވާވެއްދިފަޅާއި، އަދި  އާއި، ކ. ރުބޮލިދުއްފަ ކ. ދޫއިން ދޫކުރި ބިމުގެ ބަދަލުގައި ކައް

ޑް ޓަސްޓޭ-ޑް އެންޑް ރީދިނުމަށް ކުރެވިފައިވާ އެމެންޑަ  ވާވެއްދިފަޅުގެ ދެމެދުގައި އޮތް ކުޑަފަޅު ކުއްޔަށް ކ.

ވެފައިވާ ފަޅުތައް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް އެއަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތައް  52ކީ ލީޒް އެގްރީމެންޓަ

އިސްވެ ބުނެވުނު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެއްބަސްވުމަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، އެއެއްބަސްވުމެއްކަން 

ދޫއިން ކައް ލ. އި،ކަމަށާފައިސާ ދައްކައި ނިމިފައިވާޤަޟިއްޔާގެ ދަށުން ސަރުކާރުން ދައްކަން ޖެހުނު 

މާލެއަތޮޅުން ފަޅުތަކެއް ކުއްޔަށްދީ އަދި އެހެނިހެން ބޮޑެތި އިނާޔަތްތައް ދީފައިވަނީ  ދޫކުރި ބިމުގެ ބަދަލުގައި

ދީފައިވާ ޔަޤީންކަމާއި ޚިލާފަށް ޢަލީ އިބްރާހީމް  ށްރުކާރަ އަދި ސަ " ގެ ދަށުން ކަމާއި،ގުޑްވިލް ބޭސިސް"

ކޯޓުގައި  ޓަކައިފައިސާ ހޯދުމަށްދަދުތަކުން ޢަޑެތި ތަކުން ބޮޢަލީ އިބްރާހީމާ ގުޅުންހުރި ފަރާތް

ނޑު ސަބަބު ކަމުގައިވާ "ގު ޑް ދަޢުވާކުރަމުންދާތީ، ސެޓްލްމަންޓް އެގްރީމަންޓުގެ ސޮއިކުރެވުނު މައިގަ

ޓް ކުރެވުނު ސެޓްލްމަން  ވަނަ ދުވަހު ސޮއި 3233ޑިސެމްބަރ  33ކަމަށް ފާހަގަކޮށް ފެއިތު" މިހާރު ނެތް

ރީ އޮފް މިނިސްޓް މަށްކޮށްފައިވާކަ  ލް ޠިވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބާ 3235 ބްރުއަރީފެ  25އެގްރީމަންޓް 

ޓީން އަންގާފައިވާކަމާއި، އެ އެއްބަސްވުން ބާޠިލް ސި LS/PRIV/2015/290-88ގެ ނަންބަރު ރިޒަމުޓޫ

ޑް ލީޒް ޓަސްޓޭ-ރީ  ޑް އެންޑްއެމެންޑަކުރެވިފައިވާތީ، އެއެއްބަސްވުން އަސާސަކަށް ބަލައިގެން ކުރެވުނު "

 LS/PRIV/2015/302-88މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމުގެ ނަންބަރު " އުވާލެވިފައިވާ ކަމަށް އެގްރީމެންޓް



 HC-A/71/2015 ިޟއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ ޤަ

 

 
 3336133 ފެކްސް:، 3335233 ފޯން:، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެނަންބަރު ދޮރާށީ،  3ތީމުގޭ ހިނގުން، އާބުރުޒު  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް
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ކަން ން ވިލާ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އަންގާފައިވާ( ސިޓ3235ީފެބްރުއަރީ  20)

 އެނގެން އޮންނަކަމެވެ.  

 

 ތަކުގައި ވަގުތީ އަމުރު މައްސަލަ މަދަނީ ށް ހުށަހެޅޭ ޝަރުޢީ ކޯޓަކަވަނަ ކަމަކީ: )ނ( ތިން 

"ޝަރީޢަތް ކުރުމާބެހޭ ގޮތުން  އުސޫލުތައްންޖެހޭ މުގައި ޝަރީޢަތުން ބަލަ ނުވަތަ ވަގުތީ ފިޔަވަޅު އެޅު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު އާއި، ވަނަ މާއްދާ 335ގެ  6ވާއިދު" ހެދިފައިވާ ގަ

2012/SC-A/21  ްނެރުމުގައި ކޯޓަށް  މުރުވަގުތީ އަ މާއި،ން އެނގޭކައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަ ޔާގަޤަޟިއ

ކުރެވިފައިމިވާ ސިވިލް ކޯޓުގެ  އިސްތިއުނާފު ،ކަމާއިމުޠުލަޤު ބާރެއްނޫންލިބިގެންވާ އިޚްތިޔާރީ ބާރަކީ 

ނޑު ދެ ސަބަބަކަށްޓަކައިކަން އެނގޭއިރު،  ވަގުތީ އަމުރު އެކޯޓުން ނެރުއްވާފައިވަނީ މައިގަ

އި ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ކުރެވިފައިވާ ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތަށާއްސަލައިގައި މި މަ

ފަރާތުން ވިލާ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ބަލާއިރު، މުޢާމަލާތްތަކުގެ މައްޗަށް 

އެންޑް  ނެރެ ނުދެއްވައިފިނަމަ، އެގްރީމަންޓުގެ ދަށުން ވިލާ ހޮޓެލްސް ރުގޮތަށް ވަގުތީ އަމު އެދިފައިވާ

ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފަޅުތައް އެފަރާތަށް ނުލިބިދިއުމުގެ ސަބަބުން 

އި، އެފަޅުތައް ދިނުމަށް ބަދަލު ދައުލަތަށް ނުދެވޭނެކަމަށާގެއްލުންތަކެއް ލިބިގެންދާނެކަމަށާއި އެގެއްލުމުގެ 

ދައުލަތުން ވިލާ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ދައުލަތާއެކު އެގްރީމަންޓް ކުރެވިފައިވަނީވެސް 

ލިމިޓެޑަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހުނު ބަދަލު ނުދެއްކިގެންކަން އެއެގްރީމަންޓުން އެނގޭކަމަށް ވިލާ 

 ތް ލަ އުދިވެހިދަ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވާ ބުނުމުގެ ރައްދުގައި،

ރޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ( އާއި ވިލާ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް )މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާ

 SC-A/26/2013ސެޓްލްމަންޓް އެގްރީމަންޓްއަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރ ވެވުނު  ލިމިޓެޑާއި ދެމެދު

ދައްކަން ޖެހުނު ޗަރގެ ފަރާތުން ޤަޟިއްޔާއާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އާރޓްސް އެންޑް ކަލް 

 ކުރެވުނު ސުޕްރީމް  އި، އިސްވެ އިޝާރާތްސެޓްލްމަންޓް އެގްރީމެންޓެއްކަމަށާކުރެވުނު ގެ ބަދަލުގައި ފައިސާ



 HC-A/71/2015 ިޟއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ ޤަ

 

 
 3336133 ފެކްސް:، 3335233 ފޯން:، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެނަންބަރު ދޮރާށީ،  3ތީމުގޭ ހިނގުން، އާބުރުޒު  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް
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 އެ އި، ސާ މިހާރު ދައްކާ ނިމިފައިވާކަމަށާއެއްގޮތަށް ދަޢުލަތުގެ ފަރާތުން ދައްކަންޖެހުނު ފައި ކޯޓުގެ ޙުކުމާ

 ބޮލިދުއްފާރުއާއި، ކ.ކައްދޫއިން ދޫކޮށްލާފައިވާ ބިމުގެ ބަދަލުގައި  ދަށުން ލ. ންޓުގެ ސެޓްލްމަންޓް އެގްރީމަ 

ވާވެއްދިފަޅުގެ ދެމެދުގައި އޮތް ކުޑަފަޅު  ބޮލިދިއްފާރުއާއި ކ. ވާވެއްދިފަޅާއި، އަދި ކ. ކ.

ޗަށް އެހެން ލަތުގެ މައް ގެ އިތުރުން،  ދައު "ގުޑްވިލް ބޭސިސް" ގެ ދަށުންކަމަށާއި، އޭ ކުއްޔަށްދީފައިވަނީ 

ޑުން ވިލާ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެއެއްވެސް ދަޢުވާއެއް ނުކުރާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން 

ފަރާތްތަކުން އެކަންކަމާއި އަދި ގުޅުންހުރި  ންނާއި އެފަރާތާއި، ނަމަވެސް އެފަރާތު ދައުލަތަށް ދީފައިވާކަމަށާ

ދޫކޮށްފައިވާ ފަޅުތަކުގައި  އެއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުއްޔަށް، މާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށާއިދީފައިވާ ޔަޤީންކަ 

އެފަރާތުން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި، މައްސަލަ ނިމޭ ގޮތަކުން ވިލާ ހޮޓެލްސް އެންޑް 

ގެ ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދައުލަތުން ބަދަލެއް ދޭންޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި، އެބަދަލެއްދޭނެ ކަމު 

ޔަޤީންކަން ދޭކަމަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ބުނެފައިވާކަން 

 އެނގޭކަމާއި، 

މި މައްސަލައިގައި ދަށު ކޯޓުގައި ދަޢުވާކުރާ ވިލާ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިޒޯޓްސް ޕްރަިއވެޓް 

ތްކަމަށް ބެލުމުގެ އިހްތިމާލު ފާޅުކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި ލިމިޓެޑަށް ހިމާޔަތް ލިބެންޖެހޭ މަޢުޟޫއީ ޙައްޤެއް އޮ

ވަގުތީ އަމުރަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގައި އެއަމުރު ނުނެރެފިނަމަ، އެއަމުރަށް ފެންނަން ނެތްއިރު، 

އެދުނު ފަރާތަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާފަދައިން އެއަމުރު ނެރުމުގެ ސަބަބުން އަނެއް ފަރާތަށް 

ވިލާ އަދި ، ޖެހޭނެކަމަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭއިރުކުރަން ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށްވެސް ޝަރީޢަތުން ރިޢާޔަތް

ނިމޭ  ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

ލުންތައް ކުޑަކުރެވޭނެ ނުވަތަ ގޮތަކުން އެއަމުރު ނެރުއްވުމުގެ ސަބަބުން ދައުލަތަށް ލިބިދާނެ ގެއް 

ރިޢާޔަތް ކުރައްވާފައިވާކަން އެނގެން އެއަމުރު ނެރުއްވުމުގައި ދަށު ކޯޓުން ގޮތަކާމެދު ހިމާޔަތްކުރެވޭނެ 

ވިލާ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިޒޯޓްސް މުން ހިމާޔަތްކުރެވޭ ނެރު  ވަގުތީ އަމުރުގައި މި މައްސަލާ ނެތުމާއެކު، 

ދަށު ކޯޓުގެ އަމުރު ނުނެރުމުން ހިމާޔަތްކޮށް، ރައްކާކުރެވޭ  ވުރެ، އެތަށް މަސްލަހަޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ 



 HC-A/71/2015 ިޟއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ ޤަ

 

 
 3336133 ފެކްސް:، 3335233 ފޯން:، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެނަންބަރު ދޮރާށީ،  3ތީމުގޭ ހިނގުން، އާބުރުޒު  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް

 www.highcourt.gov.mvވެބް ސައިޓް:     info@highcourt.gov.mvއީމެއިލް:

10 

ޤަޟިއްޔާ ބެލި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ބޮޑުކަމަށް މި މަސްލަހަތު ގެ ދައުލަތު ޤަޟިއްޔާގައި ދަޢުވާލިބޭ 

ނޑިޔާރުންނަށް   ވެވިފައިވެއެވެ.އެއްބަސްފަ

 

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ދެކެނީ ސިވިލް މި ޤަޟިއްޔާ ބެލި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެހެންކަމުން، 

ދި ޝަރުޢީ އަ، އެ ކޯޓުން ނެރުއްވާފައިވަނީ  ވަގުތީ އަމުރު B-CR-1/VA/2015/02ނަންބަރު ކޯޓުގެ 

 ށެވެ.މުރަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭކަމައަނުވާތީ އެ  ކަމަށްޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް

 

 ޙުކުމް 

 

ސިވިލް ބަޔާންކުރެވުނު ގޮތަށް ހުރުމާއެކު،  ދެންފަހެ އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ކަންކަން

 އެކޯޓުގެ ނަންބަރު  ،ނެރުއްވާފައިވާއެކޯޓުން  އާގުޅިގެން ޤަޟިއްޔާ Cv-C/2015/387ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

B-CR-1/VA/2015/02 ަރުއްވާފައިވާ ނެ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކާ އެއްގޮތަށް ކީމުރަވަގުތީ އ

ނޑައަޅައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން  މި ޤަޟިއްޔާ ބެލިކަމަށް ނޫންއަމުރެއް ކަ

 އަމުރު ބާޠިލްކޮށްފީމެވެ. އެ

 
 


