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ވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ދި 
ދިވެހިރާއްޖެ 

ގޮތުގެ ޚުލާޞާ ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު 

 ާ2016:ނަންބަރު ޤަޟިއްޔ/HC-A/100

:ްއިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތ

:ްއިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތ

:ް1438ޞަފަރު 29* ނިމުނު ތާރީޚް:7143ޖުމާދަލްއޫލ27ާރަޖިސްޓްރީ ތާރީޚ

2016ނޮވެމްބަރ 201629މާރޗ07ް

 ު387ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ނަންބަރު: ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފުކުރެވުނ/Cv-C/2015 ާޤަޟިއްޔ

 ިސިވިލް ކޯޓު : ކޯޓު ނިންމެވ

 :ްވިޔަފާރިއާބެހޭ މައްސަލަ މައްސަލައިގެ ބާވަތ

 :ް10.12.2015* ނިމުނު ތާރީޚް: 11.02.2015ހުށަހެޅި ތާރީޚ

 :ްމައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލިސ

ނޑިޔާރު އަބްދު  ނޑިޔާ ދީދީ هللا އިސްފަ ނޑިޔާރު ދުއްރައޫފު އިބްރާހީމް     ޢަބް ރު ފަ ޢަލީ ސަމީރު ފަ

ހ.ވެލާނާގެ / ކ.މާލެ ދާއިމީ އެޑްރެސް:* މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް(ދިވެހި ދައުލަތް)ނަން:*
ހ.ވެލާނާގެ / ކ.މާލެ މިހާރުގެ އެޑްރެސް:* -* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

ވިލާ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް * ނަން:
ލިމިޓެޑް

ވިލާބިލްޑިންގ / ކ.މާލެ ދާއިމީ އެޑްރެސް: *

ވިލާބިލްޑިންގ / ކ.މާލެ * މިހާރުގެ އެޑްރެސް:C-270/2002ނަންބަރު:ރެޖިސްޓްރޭޝަން * 
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 ާދަޢުވާގެ ޚުލާޞ:

ނިންމަވާފައިވަނީ ކޯޓުން އެ ޤަޟިއްޔCv-C/2015ާ/387ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު މިއީ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ، އެދިކުރުމަށްއިސްތިއުނާފުމައްސަލައެ ބުނެ ޤާނޫނީ އުޞޫލަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް ޝަރުޢީ ނުވަތަ

މި އެކެވެ. ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ބެލިފައިވާ ޤަޟިއްޔާގެ ޓޫރިޒަމް (ދިވެހި ދައުލަތް) 

އެވެ.އެންޑް ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްވިލާ ހޮޓެލްސްރައްދުވާ ފަރާތަކީ ޤަޟިއްޔާގައި އިސްތިއުނާފު

:ްފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައ

ކ. އަކީޤަޟިއްޔCv-C/2015ާ/387ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު އިސްތިއުނާފުކުރެވޭ)1

ބޮލިދުއްފަރު ފަރު އަދި ކ. ވާވެއްދި ފަޅު ކުއްޔަށްދިނުމަށްޓަކައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ސްޓޭޓެޑް ލީޒް އެގްރިމަންޓް" -ޑް އެންޑް ރީޑައެމެންގައި ކުރެވިފައިވާ "2013ޑިސެމްބަރު 12ޓޫރިޒަމްއާއެކު 

އުވާލެވިފައިވަނީ ކ. ބޮލިދުއްފަރު ފަރު ޒް އެގްރިމަންޓްސްޓޭޓެޑް ލީ -ޑް އެންޑް ރީ އެމެންޑައުވާލާފައިވާކަމަށާއި، 

ގެ ތާރީޚްގައި 2013ޑިސެމްބަރު 12ލާތަކާ ގުޅިގެން، އަދި ކ. ވާވެއްދި ފަޅު ކުއްޔަށްދޫކުރުމުގެ މުޢާމަ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކުރެވިފައިވާ "ސެޓްލްމަންޓް އެގްރީމަންޓް" އުވާލި އުވާލުން އަސާސްއަކަށް ބަލައިގެންކަމަށް 

ވިލާ ހޮޓެލްސް އެންޑް ) ގެ ސިޓީން 2015ފެބްރުއަރީ LS/PRIV/2015/302)08-88ގެ ޓޫރިޒަމް

ސްޓޭޓެޑް ލީޒް އެގްރިމަންޓާ -ޑް އެންޑް ރީއެންގުމަކީ އެމެންޑަށް އަންގާފައިވާ ލިމިޓެޑަރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް

ނޑައަޅައި ދިނުމަށް އެދި  ވިލާ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ޚިލާފް ބާޠިލް އެންގުމެއްކަމަށް ކަ

ބެއްލެވި އެ ކޯޓުން މުން ގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް ހުށަހެޅުމިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ފަރާތުން ލިމިޓެޑް 

އްކަމާއި،މައްސަލައެ

ދެންފަހެ، އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކަށާއި، މި ނިންމަވާފައިވަނީ "ޤަޟިއްޔާ އެ 

ކ. ބޮލިދުއްފަރު ފަރު އަދި ކ. މައްސަލާގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ބަޔާންތަކަށާއި، ލިޔުންތަކުގެ މައްޗަށް ބެލުމަށްފަހު، 

ޑިސެމްބަރު 12ށްދިނުމަށްޓަކައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްއާއެކު ކުއްޔަވާވެއްދި ފަޅު
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" އުވާލާފައިވާކަމަށާއި، ޒް އެގްރިމަންޓްސްޓޭޓެޑް ލީ-ޑް އެންޑް ރީއެމެންޑަގައި ކުރެވިފައިވާ "2013

ފަރު އަދި ކ. ވާވެއްދި ކ. ބޮލިދުއްފަރުއުވާލެވިފައިވަނީ ޒް އެގްރިމަންޓްސްޓޭޓެޑް ލީ-ޑް އެންޑް ރީ އެމެންޑަ

ސެޓްލްމަންޓް ގެ ތާރީޚްގައި ކުރެވިފައިވާ "2013ޑިސެމްބަރު 12ކުއްޔަށްދޫކުރުމުގެ މުޢާމަލާތާ ގުޅިގެން، ފަޅު

-88މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ " އުވާލި އުވާލުން އަސާސްއަކަށް ބަލައިގެންކަމަށް އެގްރީމަންޓް

LS/PRIV/2015/302)08 ީގެ ސިޓީން ވިލާ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ) 2015ފެބްރުއަރ

ޚިލާފު ބާޠިލް ސްޓޭޓެޑް ލީޒް އެގްރިމަންޓާ-ޑް އެންޑް ރީއެމެންޑަލިމިޓެޑަށް އަންގާފައިވާ އެންގުމަކީ 

ނޑައަޅައި ޙުކުމްކޮށް..." މައްސަލަ ނިންމަވާފައިވާކަން އިސްވެ ބުނެވުނު ޤަޟިއްޔާގެ  އެންގުމެއްކަމަށް ކަ

.ވެއެވެ އެނގެން އޮ ބެލުމުން،ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓަށްޝަރީޢަތް 

ކޯޓުން އެޤަޟިއްޔާ،Cv-C/2015/387ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު )2

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް (ދިވެހި ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ އުޞޫލަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނެނިންމަވާފައިވަނީ 

އެއް ފާހަގަކޮށް، އެނުކުތާއް)ފަހެ(05ކުރަމުން އިސްތިއުނާފު ޤަޟިއްޔާއެ ފަރާތުން ގެ ދައުލަތް) 

ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދައްކާފައިވެއެވެ.ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނުކުތާތަކާމެދު 

،ީފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ އެއްބަސްވުމެއް މާނަކުރުމުގައި ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކ

އެއްބަސްވުމުގެ ބައިވެރިންގެ މެދުގައި ޚިލާފެއް އުފެދިއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ، އެއެއްބަސްވުމެއް މާނަ ކުރެއްވުމުގައި 

އްވައި ރިޢާޔަތް ކުރެއްވޭނީ އެއްބަސްވުމުގެ މަޤްޞަދަށްކަމަށާއި، އޭގައިވާ ލަފްޒުތަކަށް ނޫންކަމަށް ބަޔާންކުރަ

العبرة فى العقود بالمقاصد (ޤަޟިއްޔާގެ ނިންމެވުމުގައި Cv-C/2015/387ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

މިޝަރުޢީ ޤާއިދާ ތަޠްބީޤްކުރައްވައި، ކ. ބޮލިދުއްފަރު އަދި ކ. ވާވެއްދި ފަރާއި )والمعانى ال باالًلفاظ  والمبانى

ގައި ސޮއިކުރެވުނު 2013ޑިސެމްބަރ 12ރިޒަމްއާ ދެމެދު ގުޅިގެން ޢަލީ އިބްރާހީމް އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫ

ސެޓްލްމަންޓް އެގްރީމަންޓްގެ މަޤްޞަދަށާއި މައްސަލައިގެ ވަށައިގެންވާ ޙަޤީޤަތްތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތް 

ސެޓްލްމަންޓް އެގްރީމަންޓްގައި ޢަލީ ،ކުރެއްވުމަކާ ނުލައި އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ޝަރުޢީ ޤާއިދާއާ ޚިލާފަށް
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ނޑައަޅުއްވައި މައްސަލައިއި ގައި ޙުކުމް ބްރާހީމް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް އިލްތިޒާމްއެއް ނެތްކަމަށް ކަ

ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ.ކުރައްވާފައިވާކަމަށް 

،ީވަނަ 06ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ ސެޓްލްމަންޓް އެގްރީމަންޓްގެ ދެވަނަ ނުކުތާއަކ

އުޞޫލުން މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް ބާރުދޭ މާއްދާއެއް ކަމުގައިވާއިރު، އަދި އެމާއްދާއަކީ މާއްދާއަކީ ތަޙްކީމްގެ 

އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ސެޓްލްމަންޓް އެގްރީމަންޓް ބާޠިލްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި އިޖުރާޢަތުތައް 

މަފްހޫމަށް ބެލުމުން އެނގެން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓަރމިނޭޝަން ކްލޯޒްއެއް ނޫންކަން އެމާއްދާގެ ޢާންމު

އެމާއްދާގެ ޢާންމު މަފްހޫމަށް ރިޢާޔަތް ކުރެއްވުމެއް ނެތި ދައުލަތުން ސެޓްލްމަންޓް އެގްރީމަންޓް ،އޮތްނަމަވެސް

ނޑައަޅުއްވާފައިވާ އިޖުރާޢަތުތަކާއި 06ބާޠިލުކޮށްފައިވަނީ ސެޓްލްމަންޓް އެގްރީމަންޓުގެ  ވަނަ މާއްދާގައި ކަ

ނޑައަުޅއްވާފައިވާކަޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫ މަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ. ނީ އުޞޫލާއި ޚިލާފަށްކަން ކަ

ީޢަލީ އިބްރާހީމްއާއި ވިލާ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ،ތިންވަނަ ނުކުތާއަކ

ޑުން ކޯޓުގައި ލިމިޓެޑްއާ ދެމެދު އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތްކަމަށް ބަޔާންކުރައްވައި، ޑަބްލިޔު.އެލް.ޓީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ

ދަޢުވާއެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަކީ ޢަލީ އިބްރާހީމް ނުވަތަ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ގުޑްވިލް ބޭސިސް އާއި 

މަންޓްގެ ގެ ތާރީޚްގެ ފަހުން ސެޓްލްމަންޓް އެގްރ2014ީމާރޗް 03ޚިލާފުވެފައިވާ ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި، 

އެގްރީމަންޓްގައި ބައިވެރިވާ އެންމެހައި ޕާޓީތަކަކީ ތަފާތު ސްޓޭޓެޑް ލީޒް-ޑް އެންޑް ރީބައިވެރިންނާއި އެމެންޑަ

ނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ ސެޓްލްމަންޓް އެގްރީމަންޓްގެ މަޤްޞަދަށާއި މައްސަލައިގައި ކަން  ޕާޓީތަކެއް ކަމަށް ކަ

މަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ.ކުރެއްވުމެއް ނެތިކަހިނގާފައިވާ ގޮތުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތް

 ަކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ދަށުން އަދާކުރަންޖެހޭ އިލްތިޒާމްތައް ރަނގަޅު ،ނުކުތާއަކީހަތަރުވަނ

ސިވިލް قاءدةالوفاء) ގައި އަދާކުރުމާ ގުޅޭ އަޙުދަށް ވަފާތެރިވުމުގެ ޤާއިދާކަމުގައިވާ good faithނިޔަތުގައި (

ވެސް، ސަރުކާރުން މަ ޤަޟިއްޔާގެ ނިންމެވުމުގައި ތަޠްބީޤްކުރެއްވި ނCv-C/2015ަ/387ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

އެކަމުގެ ނަތީޖާއަކީ އަޙުދަށް ވަފާތެރިނުވުމުގެ އިތުރުން ،ކޮންޓްރެކްޓާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި
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Cv-C/2015/387އަޤުދުގެ މުޤައްދަސްކަން ގެއްލުވާލުން ކަމަށް ދޭހަވާ ފަދަ ގޮތަކަށް ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ މައްސަލައިގެ 03ކުތާތަކުގެ (ނ) ގެ ޤަޟިއްޔާގެ ފާހަގަކުރެވުނު ނު ވަނަ ޕެރެގްރާފްގައި ކަ

މަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ.ރިޢާޔަތް ކުރެއްވުމެއް ނެތިކަ ވަށައިގެންވާ ހެކިތަކަށް

 ަޢާންމު އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން ޝަރުޢީ ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މަދަނީ ،ނުކުތާއަކީ ސްވަނަ ފ

ދަޢުވާތައް ފައިސަލާ ކުރެއްވުމުގައި ޢަމަލު ކުރައްވަމުންދާ ގޮތަކީ ޙުކުމް ކުރައްވަންޖެހުނީ ކޮން 

މަސްލަޙަތަށްޓަކައިކަން އަދި އެގޮތަށް ޙުކުމް ކުރައްވަންޖެހުނު ސަބަބެއް ޝަރީޢަތުން ފާހަގަކުރެއްވުން ކަމުގައި 

ޤަޟިއްޔާގެ ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ (ނ) އިން HC-A/47/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ނޑައަޅުއްވާފައި ވީނަމަވެސް، ދެން މިއޮންނަ އުޞޫލަށް ރިޢާޔަތް ކުރެއްވުމެއް ނެތި މިނިސްޓްރީ އޮފް  ކަ

ސް އެންޑް ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ) ގެ ސިޓީއިން ވިލާ ހޮޓެލ2008ްފެބްރުއަރީ 08ޓޫރިޒަމްގެ ނަންބަރު (

ސްޓޭޓެޑް ލީޒް އެގްރީމަންޓާއި ޚިލާފު ބާޠިލު އެންގުމެއް -ޑް އެންޑް ރީ އަންގާފައިވާ އެންގުމަކީ އެމެންޑަލިމިޓެޑަށް 

ނޑައަޅުއްވާފައިވާއިރު، Cv-C/2015/387ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމުގައި ކަ

ފައިވާ ސަބަބެއް ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ އެފަދައިން ޙުކުމް ކުރައްވާ 

ތެރޭގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާކަން.

މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދެފަރާތުން މި)3

މައްސަލައާ ގުޅޭ އި، މިއަށާޤަޟިއްޔCv-C/2015ާ/387ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި 

އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ކިއުންތަކަށް ބަލާއިރު،ޔެގޮތުން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މި މައްސަލައާ ގުޅޭ ލި

ކުރެވިފައިވެއެވެ.ފާހަގަ 

Cv-C/2015/387ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު އިސްތިއުނާފުކުރެވޭ (ހ) ފުރަތަމަ ކަމަކީ، 

12އެކު ދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމާރު އަދި ކ.ވާވެއްދި ފަޅު ކުއްޔަށްޤަޟިއްޔާގައި ކ. ބޮލިދުއްފަރު ފަ

އި، ފައިވާކަމަށާއުވާލާސްޓޭޓެޑް ލީޒް އެގްރިމަންޓް -ޑް އެންޑް ރީއެމެންޑަގައި ކުރެވިފައިވާ 2013ރު ބަޑިސެމް

ކ. ބޮލިދުއްފަރު ފަރު އަދި ކ. ވާވެއްދި ،އެގްރިމަންޓް އުވާލެވިފައިވަނީސްޓޭޓެޑް ލީޒް -ޑް އެންޑް ރީއެމެންޑަ
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ރެވިފައިވާ "ސެޓްލްމަންޓް ގެ ތާރީޚްގައި ކ2013ުޑިސެމްބަރު 12ފަޅު ކުއްޔަށްދޫކުރުމުގެ މުޢާމަލާތާ ގުޅިގެން، 

މްގެ މަންޓް" އުވާލި އުވާލުން އަސާސްއަކަށް ބަލައިގެންކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒައެގްރި

88-LS/PRIV/2015/302)08 ީގެ ސިޓީން ވިލާ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިޒޯޓްސް 2015ފެބްރުއަރ (

ގެ ފަރާތުން ޑް ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްވިލާ ހޮޓެލްސް އެންކަމަށް ބުނެ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އަންގާފައިވާ

ވިލާ ން ރިޒަމުޓޫދަޢުވާކުރުމުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ) ގެ މައްޗަށްޒަމްރިމިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫދިވެހި ދައުލަތް (

ޑް އެންޑް ށް އަންގާފައިވާ އިޝާރާތްކުރެވުނު އެންގުމަކީ އެމެންޑަހޮޓެލްސް އެންޑް ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަ

ޑައަޅުއްވާފައިވާކަމާއި،ނސްޓޭޓެޑް ލީޒް އެގްރިމަންޓާ ޚިލާފު ބާޠިލް އެންގުމެއްކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކަ -ރީ

ރިޒަމާ ދެމެދު ވެވުނު ރާހީމްއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫޢަލީ އިބްމައްސަލާގައި،ބުނެވުނު

ސެޓްލްމަންޓް އެގްރިމަންޓްގެ ދަށުން ޢަލީ އިބްރާހީމް އެއްބަސްވެފައިވަނީ ލ. ކައްދޫއިން ދޫކުރި ބިމާއި ގުޅިގެން 

އަދި ކައްދޫއިން ބިން ކުއްޔަށްދޫކުރި އެއްބަސްވުމާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ދަޢުވާއެއް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ މައްޗަށް 

ލ. ކައްދޫއިން ދޫކުރި ބިމާއި ގުޅިގެން އަދި ދި ޢަލީ އިބްރާހީމް އެއްބަސްވިގޮތަށް ނުކުރުމަށްކަމަށާއި، އަ

މައްޗަށް ކައްދޫއިން ބިން ކުއްޔަށްދޫކުރި އެއްބަސްވުމާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ދަޢުވާއެއް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ

ދެމެދު ވެވުނު ސެޓްލްމަންޓް ޒަމާރިޢަލީ އިބްރާހީމްއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫކޮށްފައިވާކަން އެނގެންނެތުމާއި، 

ގެ ދަށުން ސްޓޭޓެޑް ލީޒް އެގްރިމަންޓް -ޑް އެންޑް ރީ އެމެންޑައެގްރިމަންޓާއި، އެ އެގްރިންޓާއި ގުޅިގެން ވެވުނު 

ވާރލްޑް ލިންކް އެހެންކަމުން، ޢަލީ އިބްރާހީމް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް އިލްތިޒާމެއްނެތްކަމަށާއި، 

ގުޑްވިލް ގެ ފަރާތުން ކޯޓުގައި ދަޢުވާއެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަކީ ވެޓް ލިމިޓެޑް (ޑަބްލިޔު.އެލް.ޓީ)ޓްރެވަލް ޕްރައި

އިސްވެ ބުނެވުނު ކަން ވެފައިވާކަމަށް ބެލެވެން އޮތްކަމެއްނޫންކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާފައިވާބޭސިސްއާ ޚިލާފު 

އެނގެންއޮންނަކަމެވެ. ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ބެލުމުން 

ޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މައްސަލައިގައި ފެންނަން ހުރި ޙަޤީޤަތްތަކުގެ މައް(ށ) ދެވަނަ ކަމަކީ، 

ރިސްޓް ހޮޓަލްެއ ޓޫއެނދުގެ 200ލ. ކައްދޫގައި މިމައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތުގެ މައްޗަށް ބެލިއިރު،

/ ގ.އައިމާ، އިބްރާހީމް ގައި ކ.މާލ2007ެޖޫން 14ދަށުން ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ލީޒް އެގްރިމަންޓެއްގެ 

އިބްރާހީމް ޢަބްދުލްޢަޒީޒަށް ބުނެވުނު ލީޒް ގައިޢަބްދުލްޢަޒީޒުއަށް ބިމެއް ދޫކުރެވުނުކަމާއި، ހަމަ އެދުވަހު
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އދ.ފެންފުށި/ ފިނިވާގެ، ޢަލީ ޑީޑް އޮފް އެސައިންމަންޓެއްގެ ދަށުން އެގްރިމަންޓްގެ ދަށުން ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތައް 

ލީޒް އެގްރިމަންޓާއި ޢަލީ އިބްރާހިމް އާއި އެކު ވެވުނު ބުނެވުނު އިބްރާހީމްއަށް ބަދަލުކުރެވުނުކަމާއި، 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ފަރާތުން ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ބުނެ ޢަލީ އިބްރާހީމްގެ ފަރާތުން ސިވިލް ކޯޓުގައި 

ން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމުޤަޟިއްޔާއިން Cv-C/2010/1476އެ ކޯޓުގެ ނަންބަރު ދަޢުވާކުރުމުން، ބެއްލެވި 

(ނުވަ މިލިއަން ހަތްލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ނުވަހާސް ދުއިސައްތަ USD 9,769,277.00އިބްރާހީމްއަށް ޢަލީ

ރާއްޖޭގެ ށް ދިވެހިއެމެރިކާ ޑޮލަރު) ދެއްކުމަށް ޙުކުމްކުރައްވާފައިވާކަމާއި، އަދި މި ޙުކުމަ ހަތެއް ހަތްދިހަ 

ޤަޟިއްޔާއިން ތާއީދުކުރައްވާފައިވާކަމާއި، SC-A/26/2013ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ، ޙުކުމާއި ގުޅިގެންއިޝާރާތްކުރެވުނުދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 

ކުމަށް ފައިސާ އެއްފަހަރާ ދެއްއެ ޢަލީ އިބްރާހީމްއަށް ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދަކީ ބޮޑު އަދަދަކަށްވާތީއާއި، ޓޫރިޒަމުން 

ށާއި، އަދި ލ. އޯފް ކުރުމަތަކަށް ފައިސާ ސެޓްއެހެންގޮ ދައުލަތާދެމެދު މާއެކު، ޢަލީ އިބްރާހީމްއާއި ހުރުދަތިތަކެއް 

ހަމަޖައްސާފައިވާ ބިން ސަރުކާރުގެ ބޭނުމަށް ނަގަން ބޭނުންވާތީ، ކައްދޫއިން ޢަލީ އިބްރާހީމްއަށް ދިނުމަށް 

ކަމާއި، ބުނެވުނު މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެވުނުމިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމާއި ޢަލީ އިބްރާހީމްއާއި ދެމެދު

މަޝްވަރާތަކުގައި ޢަލީ އިބްރާހީމްގެ ފަރާތުން ޤާސިމް އިބްރާހީމް ބައިވެރިވެފައިވާކަމާއި، އަދި ބުނެވުނު 

ހުށަހެޅުންތަކެއް ޝްވަރާތަކަށް ޙަވާލާދީ ވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުންމަ

ރިޒަމަށް ފޮނުވި އެ ކުންފުނީގެ ނަންބަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި، އެ ގޮތުން، 

VSTC.OP/2013/042ެފަރާތުން އެދެނީ އެ ފައިސާ ސިޓީގައި އެ ފައިސާ ލިބިދިނުމަށް ޢަލީ އިބްރާހީމްގ

ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި އެ ކުންފުންޏާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުން ދައުލަތަށް ވިލާ

ނޑުމަށްކަމަށް ބަޔާންކުރުމަށްފަހު،ދައްކަންޖެހޭ ލ. ކައްދޫގެ ބިމުގެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރާނެ ފައިސާ އަޅާ ކެ

ތަކެއް ހުށަހަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި،ގޮތަކާމެދު ކޮންސެޝަންސް

އެނދުގެ ޓުއަރިސްޓް ހޮޓަލެއް އެޅުމުގެ މަޝްރޫޢާ ގުޅިގެން، 200ލ. ކައްދޫގައި އެގޮތުން،

ނުންވާތީ، އެ ބިމުގެ ލ. ކައްދޫއިން ޢަލީ އިބްރާހީމްއަށް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ބިން ސަރުކާރަށް ނަގަން ބޭ 

ފަޅު ފަރާއި، ކ. ވާވެއްދިފަރު ކ. ބޮލިދުއްރިޒޯޓެއް ހަދާ ހިންގުމަށް، ގެން ޓޫރިސްޓްބިން ހިއްކައިބަދަލުގައި 
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އަހަރު ދުވަހުގެ ކުލި ނުހިނގާ 7އި، އަހަރުގެ ލީޒް ޕީރިއަޑަކ50ާމުޅިން އައު ލީޒް އެގްރިމަންޓެއްގެ ދަށުން 

އްސާދިނުމަށް އެދިފައިވާކަން އެނގެންއޮންނަކަމާއި، ހަމަޖަކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑަކާއެކު 

ގައި ދައުލަތާއި ޢަލީ 2013ޑިސެމްބަރު 12އެދި ހުށަހެޅުމުން ތަކަށް ބުނެވުނު ކޮންސެޝަން 

މަންޓް އެގްރިމަންޓްގައި ސެޓްލްއިޝާރާތްކުރެވުނު، އިބްރާހީމްއާ ދެމެދު ސެޓްލްމަންޓް އެގްރިމަންޓެއް ވެވުނުކަމާއި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޙުކުމާއި ގުޅިގެން އެ ގޮތުން، ، ބަޔާންކުރެވިފައިވާކަމާއިޓަށް ވާޞިލުވި މަޤްޞަދުއެ އެގްރިމަން

ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާޞްކުރާނެ ގޮތަކާމެދު ސަރުކާރާއި ޢަލީ އިބްރާހީމްއާ ދެމެދު މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެވުނުކަމަށާއި، 

ށް ދޫކޮށްފައިވާ ރިޒޯޓްތަކިާއ ޅުންހުރި ފަރާތްތަކަ އާއި އޭނާއާ ގުއޭނާއެ ގޮތުން ޢަލީ އިބްރާހީމްގެ ފަރާތުން 

ނޑުމަ ށް ހުށަހެޅި ގުޅިގެން ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ ލީޒް ރެންޓާއި، ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ އާއި ބެޑް ޓެކްސް އަޅާކެ

އެއްގޮތް އެހެން މައްސަލަތަކެއްވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ނިންމި މައްސަލައާ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އަދި ، ކަމަށާއި

ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ހިނގަމުންދާތީއާއި، އެ މައްސަލަތަކުގައި ސަރުކާރުން ފައިސާ ދެއްކުމަށް ޙުކުމެއްކޮށްފިނަމަ، އެ 

ފައިސާ ދެއްކުމުގައި ބަޖެޓްގެ ދަތިތަކެއް ހުރުމާއެކު، ޢަލީ އިބްރާހީމްގެ ފަރާތުންނާއި ޢަލީ އިބްރާހީމްއާއި 

ން ބުނެވުނު އެހެންފަރާތްތަކުން އެ މައްސަލަތަކަށް ކޯޓުން ބޭރުން ޙައްލެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުގުޅުންހުރި

ސެޓްލްމަންޓް އެގްރިމަންޓްގެ މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެންވާކަން އެނގެންއޮތްއިރު، 

،ތެރޭގައިދެފަރާތުން އެއްބަސްވެފައިވާގޮތުގެ ބުނެވުނު ސެޓްލްމަންޓް އެގްރިމަންޓްގައި 

ސަން އައިލެންޑް ރިޒޯޓްއާއި، ޢަލީ އިބްރާހީމްއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއިން، ސަރުކާރުން .1

ހޮލިޑޭ އައިލެންޑް ރިޒޯޓް އެންޑް ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިޒޯޓް އެންޑް ސްޕާއާއި،

ޑް ސްޕާއާއި، ރޯޔަލް އައިލެންޑް ރިޒޯޓް އެންޑް ސްޕާއާއި، ފަން އައިލެންޑް ރިޒޯޓް އެން

ދައްކަންޖެހޭ ލީޒް ގުޅިގެން ސަރުކާރަށް ސްޕާއާއި، އަދި ވިލާ އެއަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި 

ނޑުމާއި،އަޅާރެންޓާއި، ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ އާއި ބެޑް ޓެކްސް  ލީޒް ރެންޓާއި، ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ކެ

ނޑޭނެ އެންމެ އާއި ބެޑް ޓެކްސް  މިންވަރަކީ ސިވިލް ކޯޓުގެ ބޮޑުގެ ގޮތުގައި އަޅާ ކެ

ކާރުން ދައްކަންޖެހޭކަމަށް ޤަޟިއްޔާއިން ސަރCv-C/2010ު/1476ނަންބަރު 
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(ނުވަ މިލިއަން ހަތްލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ނުވަހާސް USD 9,769,277.00ޙުކުމްކުރެއްވި 

އަދި؛، ކަމަށްދުއިސައްތަ ހަތްދިހަ ހަތެއް އެމެރިކާ ޑޮލަރު)

ކ. ބޮލިދުއްފަރު ފުަރ (relocate)ލ.ކައްދޫއިން ދިނުމަށް އެއްބަސްވި ބިމުގެ ބަދަލުގައި .2

އަދި ކ.ވާވެއްދި ފަޅު ހަމަޖެއްސުން؛އަދި

-ރީއެމެންޑަޑް އެންޑް ދެފަރާތުން އެއްބަސްވި ޝަރުތުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އަދި .3

ގުނާގޮތަށް ލީޒް ޕީރިއަޑް ސޮއިކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ގައިސްޓޭޓެޑް ލީޒް އެގްރިމަންޓް 

ޒް އެގްރިމަންޓް އެމެންޑްކުރުން؛ އަދި ލީއިނީޝިއަލް 

ސޮއިކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ގައިސްޓޭޓެޑް ލީޒް އެގްރިމަންޓް -އެންޑް ރީއެމެންޑަޑް .4

(އަށްޑިހަ 84ދީފައިވާ ކޮންސްޓްރަކް ޕީރިއަޑަކީހޮޓާ/ ރިޒޯޓް ތަރައްޤީ ކުރުމަށްގުނާގޮތަށް 

ހަތަރެއް) މަސްކަމަށް ހަމަޖެއްސުން؛ އަދި 

ލީޒް ރެންޓް ނުވަތަ ބިމު ދަށުން ގެސްޓޭޓެޑް ލީޒް އެގްރިމަންޓް -އެންޑް ރީއެމެންޑަޑް .5

(އަށްޑިހަ ހަތަރެއް) މަސ84ްކޮންސްޓްރަކް ޕީރިއަޑްކުލި ދެއްކުމަށް ފަށަންޖެހޭ ތާރީޚަކީ 

ހޮޓަލުގެ އޮޕަރޭޝަންސް ފަށާދުވަސް ނުވަތަ މި ދެ ހަމަވުމުން، ނުވަތަ ރިޒޯޓް ނުވަތަ 

އަދި ؛ ހަމަޖެއްސުންކަމުގައި ފުރަތަމަ ތާރީޚްތެރެއިން ތާރީޚްގެ

އެޑްވާންސް ލީޒް ރެންޓްގެ ގޮތުގައި ޢަލީ އިބްރާހީމްގެ ފަރާތުން ލ.ކައްދޫއާއި ގުޅިގެން .6

ފަސް އެއް މިލިއަން US$ 1,584,935.10( މިންވަރުސަރުކާރަށް ދައްކާފައިވާ 

ހާސް ނުވަ ސަތޭކަ ތިރީސް ފަހެއް ޕޮއިންޓް އެކެއް ސުމެއް ރުސަތޭކަ އަށްޑިހަ ހަތަ

ނޑުމަށް ނިންމި އަދަދު  ގެ ތެރޭގައި ހިމެނުން؛(compensation)ސެންޓް) އަޅާކެ

2އަދި 1ޓް އެގްރިމަންޓްގެ އިސްވެ ބުނެވުނު ސެޓްލްމަންއެއްބަސްވެފައިވާކަންމި ފަދައިން

ބެލުމުން އެނގެންއޮންނަކަމާއި،ށްވަނަ މާއްދާއަ
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ގައި )2013ޑިސެމްބަރު 12(ކުރެވުނު ހަމަ އެ ތާރީޚުއެގްރިމަންޓް ސެޓްލްމަންޓް 

ދެމެދު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމާއެގްރިމަންޓެއްގައި ޢަލީ އިބްރާހީމްއާއި ލީޒްސްޓޭޓެޑް-ޑް އެންޑް ރީ އެމެންޑަ

އެންްޑ ޑްއެމެންޑަ ކޮންސެޝަންތައް ހިމަނައި އެގްރިމަންޓާ އެއްގޮތަށްޓްލްމަންޓް ސެއަދި ސޮއިކުރެވުނުކަމާއި، 

ވާކަން އެނގެންއޮންނަކަމާއި، ސޮއިކޮށްފައިގައި ދެފަރާތުންއެގްރިމަންޓްލީޒް ސްޓޭޓެޑް -ރީ

ލްމަންޓް އެގްރިމަންޓަށް އެމެންޑްމަންޓެއް ގައި ބުނެވުނު ސެޓ2014ްފެބްރުއަރީ 17އަދި 

(ii)2ވަނަ މާއްދާގައި ސެޓްލްމަންޓް އެގްރިމަންޓްގެ 3ނެވުނު އެގްރިމަންޓްގެ ގެނެސްފައިވާކަމާއި، ބު 

ކުޑަ އިތުރު ގެ އިތުރުންލ.ކައްދޫ ބިމުގެ ބަދަލުގައި ކ. ބޮލިދުއްފަރު ފަރު އަދި ކ. ވާވެއްދިފަޅުއިޞްލާޙުކޮށް، 

އްސާފައިވާކަމާއި، ފަޅެއް ހަމަޖަ

ދެމެދު އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމާއިބްރާހީމް ގައި ޢަލީ 2014މާރޗް 03އޭގެ ފަހުން، 

ޢަލީ އިބްރާހީމްއަށް ލިބިގެންވީ އެންމެހާ ދަށުންގެސްޓޭޓެޑް ލީޒް އެގްރިމަންޓް-އެމެންޑަޑް އެންޑް ރީވެވުނު 

ށް ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ޢަލީ އިބްރާހީމްއާއި ވިލާ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަޙައްޤުތައް 

އެއްގައި "ޑީޑް އޮފް އެސައިންމަންޓް"ދެމެދު ވިލާ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ

ވިލާ ހޮޓެލްސް އެންޑް ކ. ބޮލިދުއްފަރު ފަރު އަދި ކ. ވާވެއްދި ފަޅުސޮއިކުރެވުނުކަން އެނގެންއޮންނަކަމާއި، 

އިސްވެ ބުނެވުނު "ޑީޑް އޮފް ެއސައިންމަންޓް" ބަދަލުވެފައިވަނީށަށް ބެލުމުގެ ދަ ގެ ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ން އޮންނަކަމެވެ.އެނގެ ގެ ދަށުންކަން 

ޑިސެމްބަރު 12ޢަލީ އިބްރާހީމްއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމާ ދެމެދު (ނ) ތިންވަނަ ކަމަކީ، 

އިރު، ބުނެވުނު އެގްރިމަންޓްގެ ށް ބަލާޓޭޓެޑް ލީޒް އެގްރިމަންޓަސް-އެމެންޑަޑް އެންޑް ރީގައި ވެފައިވާ 2013

، އިވާކަމާއިހިމަނާފައިވާފަސެޓްލްމަންޓް އެގްރިމަންޓް ގައި، ޝެޑިއުލްއެއްގެ ގޮތުގައި (b)ވަނަ މާއްދާގެ 85

ސްޓޭޓެޑް ލީޒް -ޝެޑިއުލްތަކަކީ އިސްވެ ބުނެވުނު އެމެންޑަޑް އެންޑް ރީމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބުނެވުނު

ން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ހިނދަކު، އެހެއަދި ، މުޙިއްމު އެއްބައިކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއިގެ އެގްރިމަންޓް

ލާދެވިގެންދާނީ ބުނެވުނު ޝެޑިއުލްތައް ޙަވާޙަވާލާދެވޭއިރު، ށްސްޓޭޓެޑް ލީޒް އެގްރިމަންޓަ-ރީއެމެންޑަޑް އެންޑް 

އެނގެންއޮންނަކަމާއި، ހިމަނައިގެންކަން އިސްވެ ބުނެވުނު މާއްދާއަށް ބެލުމުން
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12ދެމެދު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމާޢަލީ އިބްރާހީމްއާއި ފާހަގަކުރެވުނު ފަދައިން ވެ އިސް

ލ.ކައްދޫއިން ކުއްޔަށްދީފައިވާ ވެވުނު ސެޓްލްމަންޓް އެގްރިމަންޓަށް ވާޞިލްވެފައިވަނީ ގައި 2013ޑިސެމްބަރު 

ނަންބަރު ކޯޓުގެ ސުޕްރީމްދިވެހިރާއްޖޭގެ ގޮތުގައި ގެ ބިމާއި ގުޅިގެން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު

2013/SC-A/26ްޢަލީ އިބްރާހީމްއަށް ،ޤަޟިއްޔާއިނUSD 9,769,277.00 ަނުވަ މިލިއަން ހަތްލައްކ)

ރެއްވުމާއި އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ދައުލަތުން ދެއްކުމަށް ޙުކުމްކުހަތެއް ފަސްދޮޅަސް ނުވަހާސް ދުއިސައްތަ ހަތްދިހަ 

ދެމެދު މަޝްވަރާތަކެއްކުރެވި، ދެ ފަރާތު އަދި ލ . ކައްދޫ ބިން ސަރުކާރަށް ނަގަން ބޭނުންވާތީ ،ނާއިގުޅިގެން 

ށް އެއްބަސްވުމުންކަން އެނގޭކަމާއި،ކަތަކަ ސްކޮންސެޝަންގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ޢަލީ އިބްރާހީމް

ބުނެވުނު ރު، އެ ގޮތުން، ބުނެވުނު ސެޓްލްމަންޓް އެގްރިމަންޓްގެ މަޤްޞަދަށް ބަލާއި

ގެ ގައި އިސްވެ އިޝާރާތްކުރެވުނު ސުޕްރީމް ކޯޓުއަދި (އީ) މަންޓް އެގްރިމަންޓްގެ ޕްރިއެމްބަލް (ޑީ) ސެޓްލް

ޢަލީ އިބްރާހީމްއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއިން، ޢަލީ އިބްރާހީމްއާއި އޭނާއާ ސަރުކާރުން،ޙުކުމާއި ގުޅިގެން

ގުޅިގެން ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ ލީޒް ރެންޓާއި، ތަކާ ރިޒޯޓްގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުން އެކިރަށްރަށާއި، 

ނޑު ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ އާއި ބެޑް ޓެކްސް  ޤަޟިއްޔާ އާ އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިޝާރާތްކުރެވޭ އި،ށާ މައަޅާ ކެ

އެއްގޮތް އެހެން މައްސަލަތަކެއްވެސް ސަރުކާރަށް ރައްދުވާގޮތަށް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި، ހިނގަމުންދާތީއާއި، އަދި އެ 

ޢަލީ އިބްރާހީމް އާއި އޭނާ އާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކުގައިވެސް އެފަދަ ޙުކުމެއް އައުމުގެ ފުރުޞަތުއޮތަތީ، 

އެ މައްސަލަތައް ން ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ދަޢުވާއެއް ނުކުރާނެކަމަށާއި، ރާތަކުތަށް، އެއްވެސް ފަފަރާތްތައް ހިމެނޭގޮ

ކޯޓުން ބޭރުން ޙައްލުކުރާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ޢަލީ އިބްރާހީމްގެ ފަރާތުން ދިނުމުން އެ މަޤްޞަދުގެ މައްޗަށް 

މްއާ ދެމެދު ސެޓްލްމަންޓް އެއްބަސްވުމެއްކަން އެނގެންއޮތުމުން، ދިވެހި ސަރުކާރާއި ޢަލީ އިބްރާހީބިނާވެ ވެވުނު 

ނޑު އެއް މަޤްޞަދަކީ  ކުން ޢަލީ އިބްރާހީމް އާިއ އޭނާ އާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތައެގްރިމަންޓަކަށް ވާޞިލުވި މައިގަ

މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވިޔަ ޝަރުޠުގެދަޢުވާ ނުކުރާނެކަމަށް ވީ ސަރުކާރަށް ރައްދުވާގޮތަށް 

ނާއާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ބުނެވުނު ޢަލީ އިބްރާމްއާއި އޭއެއީ އެނގެންއޮތްއިރު،ނުދިނުންކަން 

އިސްތިއުނާފުކުރެވޭ ސިވިލް ކޯޓުގެ ކަމުން މިހެން،ކަމާއިއިލްތިޒާމްތަކެއް އުފަންކުރުވި އެގްރިމަންޓްގެ ދަށުން

އެހެން ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ޤަޟިއްޔާގައި ޢަލީ އިބްރާހީމް ފިޔަވައCv-C/2015ި/387ނަންބަރު 
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ނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ ދެފަރާތު ދެމެދު ވެވުނު މިއެއްބަސްވުމާއި ގުޅިގެން އިސްވެ އިލްތިޒާމެއް ނެތްކަމަށް ކަ

ކަންހިނގާ ދިޔަ މިމައްސަލާގައިމަޤްޞަދަށާއި މައިގަނޑު މަންޓް އެގްރިމަންޓުގެ ސެޓްލްއިޝާރާތްކުރެވުނު 

ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމެއްނެތިކަން އެނގެންއޮންނަކަމެވެ. ގޮތަށް

ގެ ފަހުން ސެޓްލްމަންޓް އެގްރިމަންޓްގެ 2014މާރޗް 03(ރ) ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ، 

ސްޓޭޓަޑް ލީޒް އެގްރިމަންޓް" ގައި ބައިވެރިވާ އެންމެހާ ޕާޓީތަކަކީ ތަފާތު -ބައިވެރިންނާ  "އެމެންޑަޑް އެންޑް ރީ

ސެޓްލްމަންޓް އެގްރިމަންޓްގެ ދަށުން ވިލާ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ޕާޓީތަކެއްކަމަށާއި، 

ބަޔާންވެގެންނެތްކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރެވޭ ސިވިލް އެ އެގްރީމެންޓުގައިއަދާކުރަންޖެހޭނެ އެއްވެސް އިލްތިޒާމެއް

ޤަޟިއްޔާގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވާއިރު،Cv-C/2015/387ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ސެޓްލްމަންޓް އަކީ ސްޓޭޓަޑް ލީޒް އެގްރިމަންޓް-އެމެންޑަޑް އެންޑް ރީ އިޝާރާތްކުރެވުނު 

ވަނަ މައްދާގެ 1ސެޓްލްމަންޓް އެގްރިމަންޓްގެ ، އެގްރިމަންޓްގައި ވެފައިވާ ކޮންސެޝަންސްތައް ހިމަނައިގެން

ޢަލީ އިބްރާހީމްއާއި މިނިސްޓްރީ އްދޫއިން ބިމެއް ކުއްޔަށް ދިނުމާބެހޭގޮތުން ) ގެ ދަށުން ބާރުލިބިގެން، ލ.ކަސީ(

ެއ ނައުމުގެ ގޮތުން ވެފައިވާ އެގްރިމަންޓެއްކަންދެމެދު ވެފައިވާ ލީޒް އެގްރިމަންޓަށް ބަދަލުގެ އޮފް ޓޫރިޒަމާ

އެނގެންއޮންނައިރު، އެގްރީމެންޓަށް ބެލުމުން ސާފުކޮށް

ވެވުނު ކ. ވާވެއްދި ފަޅު ކުއްޔަށްދޫކުރުމުގެ މުޢާމަލާތާ ގުޅިގެންކ. ބޮލިދުއްފަރު ފަރު އަދި

މަންޓްގެ ދަށުން ލިބިގެންވާ އެންމެހާ ޙައްޤުތައް ވިލާ ހޮޓެލްސް ސްޓޭޓަޑް ލީޒް އެގްރި-އެމެންޑަޑް އެންޑް ރީ 

ލިބިދެނީ ޢަލީ ބުނެވުނު އެގްރިމަންޓަށް ބާރު ، ށް ނަޤުލުވެފައިވީއިރުއެންޑް ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަ 

ގެ ދަށުންކަމާއި،އެގްރިމަންޓްއިބްރާހީމްއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމާ ދެމެދު ވެފައިވާ ސެޓްލްމަންޓް 

ބަދަލު ގެނައުމުގެ ގޮތުން ށާއި،(ޑީ) ގައި ލީޒް އެގްރިމަންޓަށް ބަދަލުގެނައުމ1ަގެ ސެޓްލްމަންޓް އެގްރިމަންޓް

އްގައި ސޮއިކުރުމަށާއި، އަދި އެ އެގްރިމަންޓްގައި ސޮއިކުރާ ރިމަންޓެސްޓޭޓަޑް ލީޒް އެގް-އެމެންޑަޑް އެންޑް ރީ

ދި ލީޒް ޕީރިއަޑްގެ މުއްދަތު އަޝަރުޠުތަކާއި، ޓަރމްސްތަކާއިދުވަހުން ފެށިގެން އެއްބަސްވުމުގެ

ތް ށް ވާޞިލުވިގޮ ގްރިމަންޓަސްޓޭޓަޑް ލީޒް އެ-އެމެންޑަޑް އެންޑް ރީގުނަންފަށާނެކަމަށް ބުނެފައިވީއިރު،

ސްޓޭޓަޑް ލްީޒ -އަދި އެމެންޑަޑް އެންޑް ރީކަމާއި، ސެޓްލްމަންޓް އެގްރިމަންޓްގައި ބަޔާންކުރެވިފައިމިވަނީ
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-އެމެންޑަޑް އެންޑް ރީއި، މާއެގްރިމަންޓްގެ ޝެޑިއުލްއެއްގެ ގޮތުގައި ސެޓްލްމަންޓް އެގްރިމަންޓް ހިމަނާފައިވު

ށް ބަދަލު ސެޓްލްމަންޓް އެގްރިމަންޓަ ހުން ފަ މާއޭގެ ގައި ސޮއިކުރެވުނު ސްޓޭޓަޑް ލީޒް އެގްރިމަންޓް

ސްޓޭޓަޑް ލީޒް އެގްރިމަންޓަކީ ސެޓްލްމަންޓް -އެމެންޑަޑް އެންޑް ރީ ،ތުމުންއެނގެންއޮސްފައިވާކަން ގެނެ 

ހިނދު، ބުނެވުނު ދެ އެއްބަސްވުންވެސް މާނަ ވުމެއްކަމަށް ބެލެވެންނެތްއެގްރިމަންޓާ މުސްތަޤިއްލު ވަކި އެއްބަސް 

ން އެނގޭކަމާއި،ކުރެވެންޖެހޭނީ އެކުއެކީގައިކަ

-ޢަލީ އިބްރާހީމްއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްއާ ދެމެދު ވެވުނު އެމެންޑަޑް އެންޑް ރީއަދި 

ކާއި އިލްތިޒާމްތައް "ޑީޑް މަންޓް ދަށުން ޢަލީ އިބްރާހީމްއަށް ލިބިގެންވީ އެންމެހާ ޙައްޤުތަސްޓޭޓަޑް ލީޒް އެގްރި

ގައި ވިލާ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް 2014މާރޗް 03އޮފް އެސައިންމަންޓެއް" ގެ ދަށުން 

ސެޓްލްމަންޓް ޓަކީ ސްޓޭޓަޑް ލީޒް އެގްރިމަން-އެމެންޑަޑް އެންޑް ރީ ، ލިމިޓެޑަށް ބަދަލު ކޮށްފައިވީ ހިނދު

މުޅިން މުސްތަޤިއްލު ވަކި އެއްބަސްވުމެއްކަމުގައި ނުބެލެވޭކަމެވެ.އެގްރީމެންޓުގެ ބާރު ނުފޯރާގޮތަށް އޮތް

ކ. ސްޓޭޓަޑް ލީޒް އެގްރިމަންޓް އުވާލާފައިވަނީ  -އެމެންޑަޑް އެންޑް ރީ(ބ) ފަސްވަނަ ކަމަކީ،

ގައި 2013ޑިސެމްބަރު 12ކުއްޔަށްދޫކުރުމުގެ މުޢާމަލާތާ ގުޅިގެން ބޮލިދުއްފަރު ފަރު އަދި ކ. ވާވެއްދި ފަޅު

ކުރެވުނު ސެޓްލްމަންޓް އެގްރިމަންޓް އުވާލި އުވާލުން އަސާސެއްކަމުގައި ބަލައިގެންކަމަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން 

ކަމާއި،ބުނާ 

(ޑ) އަދި (އީ) ސެޓްލަންޓް އެގްރިމަންޓްގެ ޕްރިއެމްބަލް ކުރިންވެސް ފާހަގަކުރެވުނު ފަދައިން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރުމި ެއއްބަސްވުމުގެ އެއް މަޤްޞަދަކީ އަށް ބަލާއިރު، 

2013/SC-A/26 ްޤަޟިއްޔާއާ ގުޅިގެން ދައުލަތުން ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ޢަލީ އިބްރާހީމްއަށ

USD 9,769,277.00 ްނުވަ މިލިއަން ހަތްލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ނުވަހާސް ދުއިސައްތަ ހަތްދިހަ ހަތެއ)

ޖެހުމުން، ބުނެވުނު ޤަޟިއްޔާއާ އެއްގޮތް އެހެން މައްސަލަތަކެއްވެސް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ދައްކަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު)

ފަދަ އެ(affiliated parties)ހުރި ފަރާތްތަކުން ން ޢަލީ އިބްރާހީމްއާއި އޭނާއާ ގުޅު ހިނގަމުންދާތީ، 

ކަމާއި،އެނގޭމައްސަލަތަކަށް ކޯޓުން ބޭރުން ޙައްލެއް ހޯދުންކަން 
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު މި މައްސަލާގައި ކަންހިނގާ ދިޔާގޮތަށް ބަލާއިރު، 

2013/SC-A/26 ާޤަޟިއްޔާއިން ދައުލަތުން ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ޢަލީ އިބްރާހީމްއަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސ

ދެއްކުމަށް ޙުކުމްކުރުމާއި ގުޅިގެން، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ދަތިކަންހުރުމާއެކު އެ ވަގުތު ފައިސާ ދައްކަން 

ގެ ފަރާތުން ޙާޟިރުވެފައިވަނީ ޤާސިމް ޢަލީ އިބްރާހީމް،ދެފަރާތު ދެމެދު ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކުގައި، ނެތުމާއެކީ

އިބްރާހީމްކަމަށް ދައުލަތުން ބުނެފައިވުމާއި، އަދި ދެފަރާތު ދެމެދު ވެވުނު މަޝްވަރާތަކާއި ގުޅިގެން 

ފޮނުވި ވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޤާސިމް އިބްރާހީމް ސޮއިކޮށް ކޮންސެޝަންސްތަކެއް ހުށަހަޅާ 

ސިޓީގައި، އެ ފައިސާ ލިބިދިނުމަށް ޢަލީ VSTC.OP/2013/042ނަންބަރު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ 

އިބްރާހީމްގެ ފަރާތުން އެދޭގޮތް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އެ ގޮތުން، ވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް 

ނޑުމަށް އެދޭކަމަށް އެ ކުންފުންޏާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުން ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އަ،ލިމިޓެޑާއި ޅާ ކެ

ބުނެފައިވާއިރު، ވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި އަދި އެ ކުންފުންޏާ 

ގުޅުންހުރި ރަށްތަކާއި އެ ރަށްތަކުގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ހުށަހަޅާގޮތް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އެ ގޮތުން، 

ހދ. ހަނިމާދޫގައި ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލެއް އެޅުމާގުޅޭ މަޝްރޫޢާ ،ތެރޭގައި ލ. ކައްދޫއާއިބުނެވުނު މައްސަލަތަކުގެ 

ރ. މާނެންފުށީގައި ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއް ތަރައްޤީކުރުމުގެ ،ތ.އެލާއާއި،ބެހޭ މައްސަލަތަކާއި، ގދ.ގަޒީރާއާއި

މަޝްރޫޢާ ބެހޭ މައްސަލަތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، 

އަށް (އޭ)ގެ 1ކާރާ ދެމެދު ވެވުނު ސެޓްލްމަންޓް އެގްރިމަންޓްގެ ޢަލީ އިބްރާހީމްއާއި ސަރު

ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއިން، ސަން އައިލެންޑް ރިޒޯޓްާއއި، ޕެރެޑައިސް ސަރުކާރުން ޢަލީ އިބްރާހީމްއަށްބަލާއިރު، 

އައިލެންޑް ރިޒޯޓް އެންޑް ފަން ، އައިލެންޑް ރިޒޯޓް އެންޑް ސްޕާއާއި، ހޮލިޑޭ އައިލެންޑް ރިޒޯޓް އެންޑް ސްޕާއާއި

ސްޕާއާއި، ރޯޔަލް އައިލެންޑް ރިޒޯޓް އެންޑް ސްޕާއާއި، އަދި ވިލާ އެއަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ގުޅިގެން 

ނޑުމަސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ ލީޒް ރެންޓާއި، ޓީ.ޖީ  ށް ދެ ފަރާތުން .އެސް.ޓީ އާއި ބެޑް ޓެކްސް އަޅާކެ

ގެ ގޮތުގައި ލީޒް ރެންޓާއި، ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ އާއި ބެޑް ޓެކްސް ރު، އެއްބަސްވެފައިވާކަން އެނގެންއޮންނައި

އިން ސަރުކާރުން ޢަލީ އިބްރާހީމްއަށް ޤަޟިއްޔSC-A/26ާ/2013ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 
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(ނުވަ މިލިއަން ހަތްލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ނުވަހާސް USD 9,769,277.00ދައްކަންޖެހޭކަމަށް ޙުކުމްކުރެއްވި 

ނޑުމަށް ނިންމާފައިވާކަމާއި،އިސައްތަ ހަތްދިހަ ހަތެއް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ދު އަޅާކެ

އެއްބަސްވެފައިވާ ކޮންސެޝަންސްތަކަށް ދެ ފަރާތުން ލ. ކައްދޫ ބިމާގުޅިގެން މީގެ އިތުރުން،

ދި އަކ. ބޮލިދުއްފަރު ފަރު (relocate)ލ.ކައްދޫއިން ދިނުމަށް އެއްބަސްވި ބިމުގެ ބަދަލުގައި ބަލާއިރު، 

ސްޓޭޓެޑް ލީޒް އެގްރިމަންޓްގައި ސޮއިކުރާ ދުވަހުން -އެމެންޑަޑް އެންޑް ރީ އްސައި، ކ.ވާވެއްދި ފަޅު ހަމަޖަ

އިތުރުކޮށް ޕީރިއަޑްޝަންފެށިގެން ގުނާގޮތަށް ހޮޓާ/ ރިޒޯޓް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ދީފައިވާ ކޮންސްޓްރަކް 

ލ. ކައްދޫގެ އަދި ، ފައިވާކަމާއިއްސާކަމަށް ހަމަޖަ(އަށްޑިހަ ހަތަރެއް) މަސ84ްކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑަކީ

އަހަރުގެ ލީޒް ޕީރިއަޑައަކަށް ކަމުގައިވީނަމަވެސް، ޓޫރިޒަމާބެހޭ 25ބިން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް އެއްބަސްވެފައިވަނީ 

ބުނެވުނު ފަޅާއި ފަރުގެ ލީޒް މިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކަން ނުޖެހޭގޮތަށް 2.5ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ

ޑިސެމްބަރު 12ހަރުދުވަސްކަމުގައި ހަމަޖައްސައި، އެގްރިމަންޓްގެ މުއްދަތު ފަށާ ދުވަހަކީ އ50ަރިއަޑަކީ ޕީ

ނޑައަޅައި، އެކަމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން 2013 12ޑިސެމްބަރު 2013ގެންގުޅިލ. ކައްދޫ ބިމާކަމުގައި ކަ

ލ. ކައްދޫ ބިމިާއ ކުއްޔެއްކަމުގައި ހަމަޖެހިގެން ދިއުމާއި،ދުވަހާ ހަމައަށް ހިނގާފައިވާ ކުއްޔަކީ ނުހިނގާ 

ގައި 2013ޑިސެމްބަރު 12އެ ބިމުން ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭކަމަށް އެޑްވާންސް ކުލި،ގުޅިގެން ދައްކާފައިވާ 

12،ހިނގާފައިވާ ކުލިން އުނިކޮށްފިނަމަ، އެއްވެސް އެޑްވާންސް ކުއްޔެއް އެ ދުވަހާއި ހަމައަށް ނެތްނަމަވެސް

އާ ހަމައަށް އެ ބިމާ ގުޅިގެން އަރާފައިވާ ކުއްޔާ ނުވަތަ ޖޫރިމަނާއެއްނެތްކަމަށް 2013ޑިސެމްބަރު 

ނޑައެޅުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އެޑްވާންސް ކުލި ކުރިން ހިނގާފައިވާ ކުލިން  ނޑޭ ކަ ނޑައެޅުންނުކެ ،ކަމަށް ކަ

ކުރެވުނު ފަޅުތަކާއި ގުޅިގެން ފަހުން ދައްކަންޖެހޭ ގައި ޙަވާލ2013ުޑިސެމްބަރު 12އަދި އެޑްވާންސް ކުއްޔަކީ 

ނޑައެޅުން އަދި މީގެ އިތުރުން، ޢަލީ އިބްރާހީމް ،ކުލިން އުނިކުރެވޭގޮތަށް އޮތް އެޑްވާންސް ކުއްޔެއްކަމަށް ކަ

ކުލީގެ އެޑްވާންސް ފަޅާ ގުޅިގެން ދައްކަންޖެހޭނަމަ ދައްކަންޖެހޭ ލ.ކައްދޫ ބިމާއި ގުޅިގެން ދައްކާފައިވާ ކުއްޔަކީ 

ނޑައެޅުން ، އިރުފަރާތުން ބުނެފައިވާކަންކަމަށް ދެ ފަރާތުން އެއްބަސްވެފައިވާކަމަށް ދައުލަތުގެމި؛ ގޮތުގައި ކަ

ޤަޟިއްޔާއިން ޙުކުމް ކުރެއްވި SC-A/26/2013ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ޢަލީ އި، ލ. ކައްދޫއިން ނޑައަޅާކަގެ ގޮތުގައި ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ އާއި ބެޑް ޓެކްސްލީޒް ރެންޓާއި،ންޢަދަދު 
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ކ. ބޮލިދުއްފަރު ފަރު އަދި ކ.ވާވެއްދި ފަޅު (relocate)އެއްބަސްވި ބިމުގެ ބަދަލުގައި ށް ދިނުމަ އިބްރާހީމްއަށް 

ކާރާ ދެމެދު ޢަލީ އިބްރާހީމްއާއި ސަރުދިނުމަށްމަންފާތަކެއް ލުއިތަކަކާއިގިނަމުގެ އިތުރަށް ވަރަށްހަމަޖައްސު

ށް ވިލާ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަ އެއްބަސްވެފައިވާއިރު، އެއްވެސް މަޤްޞަދެއް ނެތި 

ވިލާ ހޮޓެލްސް އެންޑް ންޖެހޭ ސަބަބެއް ގޮތަށް ސަރުކާރުން އެއްބަސްވުމަކަށް އަންނަ ބުނެވުނު މަންފާތައް ލިބިދޭ 

މެވެ.އިނުވާކަށް ބުނެދެވިފަރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަ 

ގެ ވާރލްޑް ލިންކް ޓްރެވަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ޑަބްލިޔު.އެލް.ޓީ)(ޅ) ހަވަނަކަމަކީ،

ފަރާތުން ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައިވުމީ އެމެންޑަޑް އެންޑް ރީސްޓޭޓަޑް ލީޒް އެގްރިމަންޓް 

އަކީ ލިންކް ޓްރެވަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ޑަބްލިޔު.އެލް.ޓީ)ވާރލްޑް ބާޠިލްކުރަންޖެހޭ ސަބަބެއްނޫންކަމަށާއި، 

އެންޑް ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ވިލާ ހޮޓެލްސްއެްއ ނޫންކަމަށް (affiliate)ޢަލީ އިބްރާހީމްއާ ގުޅުންހުރި ފަރާތެއް 

ބުނެފައިވާ ބުނުމަށް ބަލާއިރު، ގެ ފަރާތުން ލިމިޓެޑް 

ޤަޟިއްޔާއާ ގުޅިގެން SC-A/26/2013ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

އި ޢަލީ އިބްރާހީމްއާ ދެމެދު ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކުގައި ޢަލީ އިބްރާހީމްގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމާ

ލާ ޝިޕިންގ ލިބިދިނުމަށް އެދެނީ ވިޤާސިމް އިބްރާހީމް ބައިވެރިވެ، ޢަލީ އިބްރާހީމްގެ ފަރާތުން އެ ފައިސާ 

ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ކުންއެންޑް ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި އެ ކުންފުންޏާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަ

ނޑުމަށް ކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، ދެ ފަރާތު ދެމެދު ވެވުނު ސެޓްލްމަންޓް އެގްރިމަންޓްގެ ދަށުން  ފައިސާ އަޅާކެ

ރިޒޯޓްއާއި، ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިޒޯޓް އެންޑް ސްޕާއާއި، ހޮލިޑޭ އައިލެންޑް ރިޒޯޓް އެންްޑ ސަން އައިލެންޑް 

ސްޕާއާއި، ފަން އައިލެންޑް ރިޒޯޓް އެންޑް ސްޕާއާއި، ރޯޔަލް އައިލެންޑް ރިޒޯޓް އެންޑް ސްޕާއާއި، އަދި ވާިލ 

ރެންޓާއި، ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ އާއި ބެޑް ޓެކްސް އެއަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ ލީޒް

ނޑުމަށް ދެ ފަރާތުން އެއްބަސްވެފައިވާކަން އެއްބަސްވުމުގައި ޢަލީ އިބްރާހީމްއާއި ގުޅުން އެނގެންއޮތުމުން، އަޅާކެ

ވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޢަލީ އިބްރާހީމްއާއި ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ (affiliate parties)ތައްހުރި ފަރާތް

ށްކަން އެނގޭކަމާއި،ފުންޏާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކަ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި އެ ކުންޓްރޭޑިންގ
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އްފަރާތްތަކެގުޅުންއޮތް ގާތް އިބްރާހީމްއާއި ޢަލީ ދަށުން އެއްބަސްވުމުގެ އަދި 

(parties with close affiliations) ،ިބުނެވުނު ރިޒޯޓްތަކާއި ތަންތަނުގެ ފަރާތުން ކަމަށް ބަލައ

ނޑުމަށް ެއއްބަސްވެ، ސެޓްލްމަންޓް ލީޒް ރެންޓާއި، ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ އާއި ބެޑް ޓެކްސް އަޅާކެދައްކަންޖެހޭ

ޢަލީ އިބްރާހީމްއަށް ދިނުމުން، އެ ކަން ޤަބޫލުކޮށް އެގްރިމަންޓްގެ ދަށުން ބޮޑެތި ލުއިތަކަކާއި މަންފާތަކެއް

ފައިވާއިރު،ލިބިގެން އް އެގްރިމަންޓްގެ ދަށުން އެ ލުއިތަކާއި މަންފާތަ

(އީ)ޢަލީ އިބްރާހީމްއާއި ސަރުކާރާ ދެމެދު ވެވުނު ސެޓްލްމަންޓް އެގްރިމަންޓްގެ ޕްރިއެމްބަލް 

ގައި ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ނިންމި މައްސަލައާ އެއްގޮތް އެހެން މައްސަލަތަކެއްވެސް ކޯޓަށް 

ހުށަހެޅި ހިނގަމުންދާތީއާއި، އެ މައްސަލަތަކުގައި ސަރުކާރުން ފައިސާ ދެއްކުމަށް ޙުކުމެއްކޮށްފިނަމަ، އެ ފައިސާ 

ލީ އިބްރާހީމްގެ ފަރާތުންނާއި ޢަލީ އިބްރާހީމްއާއި ގުޅުންހުރި ދެއްކުމުގައި ބަޖެޓްގެ ދަތިތަކެއް ހުރުމާއެކު، ޢަ 

އެހެންފަރާތްތަކުން އެ މައްސަލަތަކަށް ކޯޓުން ބޭރުން ޙައްލެއް ހޯދުމަކީ ބުނެވުނު ސެޓްލްމަންޓް އެގްރިމަންޓްގެ 

އެއް މަޤްޞަދުކަމުގައިވީއިރު،

ސްޓޭޓެޑް ލީޒް -ޑް ރީ އެމެންޑަޑް އެންޢަލީ އިބްރާހީމްއާއި ސަރުކާރާ ދެމެދު ވެފައިވާ 

ވާރލްޑް ލިންކް އުވާލާފައިވަނީ ބުނެވުނު ސެޓްލްމަންޓް އެގްރިމަންޓާއި ޚިލާވެފައިވާތީކަމަށާއި، އެގްރިމަންޓް

2014އެޕްރީލް 19ޓްރެވަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ޑަބްލިޔު.އެލް.ޓީ) އިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ މައްޗަށް 

ނޑަކަށް  ތޭކަ ހަތާވީސް) މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ހޯދުމަށް މައްސަލައެއް (ސަ 127ގައި ގާތްގަ

އެއްބަސްވުންތަކުގައި ނުހިމެނޭ ފަރާތަކުން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަކީ މަށް ދައުލަތުން ބުނެފައިވާއިރު، ހުށަހަޅާފައިވާކަ 

ނޑައެޅޭނެ ސަބަބެއްނޫންކަމަށް ވި ލާ ހޮޓެލްސް އެންޑް ބުނެވުނު ސެޓްލްމަންޓް އެގްރިމަންޓާ ޚިލާފްވިކަމަށް ކަ

ނަމަވެސް، ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވީ

ވާރލްޑް ލިންކް ޓްރެވަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ޑަބްލިޔު.އެލް.ޓީ) އަކީ އެ ކުންފުނީގެ ޝެއަރ

އްޞާ އޮންނަ ޙި%70ހޯލްޑަރުންގެ ތެރޭގައި ވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ 

ކުންފުންޏެއްކަމަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވާއިރު، މި ކަމަށް ވިލާ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް 

ން އެލް.ޓީ)ވާރލްޑް ލިންކް ޓްރެވަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ (ޑަބްލިޔު.ކަމާއި،ޓެޑުން އިންކާރުކޮށްފައިނުވާލިމި
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ސެޓްލްމަންްޓ ޙަވާލާދެވޭ މައްސަލާގައި މި،މައްސަލައަކީހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް ދައުލަތުން ބުނާ ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް 

(ޑަބްލިޔު.އެލް.ޓީ) ން ވާރލްޑް ލިންކް ޓްރެވަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއެގްރިމަންޓް ވެވުނުއިރު ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް 

މެދު ވެވުނު ފަރާތު ދެދެ ކަން އެނގެންއޮތުމުން،ސިވިލް ކޯޓުގައި ޭއރު ހިނގަމުން ދިޔަ މައްސަލައެއްހުށަހަޅާ

ސެޓްލްމަންޓްގެ އެގްރިމަންޓްގެ ބޭނުމަށް ވާރލްޑް ލިންކް ޓްރެވަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ޑަބްލިޔު.އެލް.ޓީ) އަކީ 

ލިންކް ވާރލްޑް،ހިނދުކަމަށް ބަލަންޖެހޭ affiliated party)ޢަލީ އިބްރާހީމްއާ ގުޅުންހުރި ފަރާތެއް (

ޑިސެމްބަރ12ުހުށަހެޅުމަކީ،މައްސަލަދެކޮޅަށް ދައުލަތާން) ޓީ.އެލް .ޑަބްލިޔު (ލިމިޓެޑު ޕްރައިވެޓްޓްރެވަލް

ނޑު އެގްރިމަންޓްގެސެޓްލްމަންޓް ސޮއިކުރެވުނު ގައ2013ި ގުޑްވިލް މަޤްޞަދުކަމުގައިވާ އެއްމައިގަ

.ވެ އޮންނަކަމެވުމެއްކަމުގައި ބެލެވެން ޚިލާފު ވެފައިވާބޭސިސްއާ

ސެޓްލްމެންޓް އެގްރީމެންޓް އުވާލިއުވާލުން އަސާސްއަކަށް ބަލައިގެން  (ކ) ހަތްވަނަކަމަކީ،

ބާތިލުވި ވުމުގެ ނަތީޖާއަކީ އޮރިޖިނަލް ލީސް އެގްރީމެންޓަށް ސްޓޭޓެޑް ލީޒް އެގްރިމަންޓް-އެމެންޑަޑް އެންޑް ރީ 

އަނބުރާ ރުޖޫޢަވެ  އެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ލިބެންޖެހޭ ލ.ކައްދޫ ބިން ނުވަތަ އެބިމާ އެއްފަދަ އެހެން ބިމެއް 

) ސިޓީގައި 2016ނޮވެމްބަރ B/2016/999)17-32ދިނުންކަމަށް އެޓަނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ނަމްބަރ

ސެޓްލްމެންޓް އެގްރީމެންޓާއި ޚިލާފުވެފައިވާތީ، މި މައްސަލައިގައި ޙަވާލާދެވޭބުނެފައިވާކަން އެނގެންއޮންނައިރު،

ދައުލަތުން އެ ސެޓްލްމެންޓް އެގްރީމެންޓް އުވާލި އުވާލުން އަސާސަކަށް ބަލައިގެން މި ސެޓްލްމެންޓް 

އުވާލުމުގެ ސްޓޭޓެޑް ލީޒް އެގްރިމަންޓް-އެމެންޑަޑް އެންޑް ރީގެން އެކުލަވާލެވުނުއެގްރީމެންޓުން ބާރު ލިބި

އޮރިޖިނަލް ލީސް ޠިލުވެ، އެ އެއްބަސް ވުމުގެ ދަށުން ދީފައިވާ އެންމެހައި ކޮންސެޝަންތައް ބާ،ކީނަތީޖާއަ

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ވެސް މިޤަޟިއްޔާ ބެލި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަން އެގްރީމެންޓަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަވުން 

ޤަބޫލުކުރެވޭކަމެވެ.
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ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ވީމާ، އިސްވެ ބަޔާންވެދިޔަ ސަބަބުތައް އެގޮތަށް ހުރުމާއިއެކު، 

387/Cv-C/2015ިއަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ޤަޟިއްޔާގައ

ނޑިޔާރުންނަށްބެލުމުގައި ބައިވެރިވި އެއްބަސްވެވުނެވެ.ފަ

 ްޙުކުމ

އިސްތިއުނާފުކުރެވޭ ސިވިލް ،ންފަހެ، އިސްވެ ބަޔާންވެދިޔަ ކަންކަން އެގޮތަށް ހުރުމާއެކުދެ

ޤަޟިއްޔާ ނިންމަވާފައިފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ Cv-C/2015/387ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ނޑައަޅައި، މި  ޚިލާފަށްކަމަށް ފެންނާތީ، އެ ޤަޟިއްޔާގައި ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމަކީ ބާޠިލް ޙުކުމެއްކަމަށް ކަ

ނޑިޔާރުންގެ އި ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ.އްތިފާޤުން މައްސަލަ ބެލި ފަ

ޙުކުމްކުރީ: ޤަޟިއްޔާ ބަލައި މި 

ޢަލީ ސަމީރު ޢަބްދުއްރައޫފު އިބްރާހީމްދީދީ هللا ޢަބްދު
ނޑިޔާރުއިސް ނޑިޔާރުފަ ނޑިޔާރު ފަ ފަ


