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 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް 

 ދިވެހިރާއްޖެ    

      

  ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ 

  ު2016:ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ/HC-A/150    
 :ްއިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތ  

     C-793/2008  :ނަންބަރު  ރަޖިސްޓްރޭޝަން *  ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ނަން: *

 އެޗްޑީސީ ބިލްޑިންގ * މިހާރުގެ އެޑްރެސް: އެޗްޑީސީ ބިލްޑިންގ ސް:* ދާއިމީ އެޑްރެ 

  ްއިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތ:  
         C-793/2008:ނަންބަރު  ރަޖިސްޓްރޭޝަން *  ވިލާ ހަކަތަ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ނަން: *

 / މާލެވިލާ ބިލްޑިންގ * މިހާރުގެ އެޑްރެސް: ވިލާ ބިލްޑިންގ/ މާލެ * ދާއިމީ އެޑްރެސް:
 

  ި3233މާރިޗު  14 މުނު ތާރީޚް:* ނި    3236 މާރޗް 32 :ތާރީޚް ސްޓްރީ ކުރެވުނު ރަޖ                   

  ާއިސްތިއުނާފު ކުރެވުނު ޤަޟިއްޔ:  
  :ު464ނަންބަރ/HMC/2015 
  ިމެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ހުޅުމާލެ ކޯޓް: ނިންމ 
  ިއެއްބަސްވުން ދެމެހެއްޓުމަށް ގެ ބާވަތް: މައްސަލައ 

  ި3236 ޖެނުއަރީ 32* ނިމުނު ތާރީޚް:                   3235 ނޮވެމްބަރު 26 ތާރީޚް: ހުށަހެޅ 
 

  ިގެ މަޖްލިސް ފަނޑިޔާރުން  މައްސަލަ ބެލ: 

 

ނޑިޔާރު ޢަބްދުއްރައޫފު އިބްރާހީމް،    ނޑިޔާރު އިސްފަ ނޑިޔާރު ،  ދީދީهللا ޢަބްދުފަ    ޙަމީދުهللا ދުޢަބްފަ
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 :ާދަޢުވާގެ ޚުލާޞ 

 

 ޤަޟިއްޔާ އެކޯޓުން HMC/2015/464 ނަންބަރު ގެކޯޓުރޭޓް ހުޅުމާލެ މެޖިސްޓް އީ،މި

އިސްތިއުނާފު  މައްސަލައެ ބުނެ ޚިލާފަށްކަމަށް ޞޫލުތަކާއުޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ  ބައްލަވައި ނިންމަވާފައިވަނީ

ން ހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުދިވެފަރާތުން ގެ ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ކުރުމަށް

 .ޤަޟިއްޔާއެކެވެބެލެވިފައިވާ 

 

 .ވިލާ ހަކަތަ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއެވެކީ ތަރައްދުވާ ފަރާ ދަޢުވާޤަޟިއްޔާގައި، މި

  

  ަކުރެވުނު ނުކުތާތައް: ފާހަގ 

 

އެކޯޓުން  ޤަޟިއްޔާ HMC/2015/464ހުޅުމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  -3

އިސްތިއުނާފު  ޤަޟިއްޔާއެ، ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނެ އުޞޫލުތަކާ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ބައްލަވައި ނިންމަވާފައިވަނީ

 ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށްގެ ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ކުރުމަށް 

 ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

 

ގެ ޝަރީޢަތް ޤަޟިއްޔާ HMC/2015/160ހުޅުމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު   -3

ވިލާ ހަކަތަ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ހައުސިންގ އަކީ ޤަޟިއްޔާއެ  ޕޯޓަށް ބެލިއިރު،ނިމުނު ގޮތުގެ ރި

ސިނާއީ ބިން ކުއްޔަށް  (M4-08) 32233ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑާއި ދެމެދު ހުޅުމާލެ ނަންބަރު 

ން އެއްބަސްވު  HDC/LDL/05/024ގައި ވެވުނު ނަންބަރު:  3225އޮގަސްޓް  23ދޫކުރުމަށްޓަކައި 

 3235ސެޕްޓެމްބަރ  33ން ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުނިމުމަކަށް ގެނައުމާބެހޭގޮތުން 

ސިޓީއިން ވިލާ ހަކަތަ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަށް  HDC(161)-L/MIS/2015/974ވަނަ ދުވަހު ނަންބަރު: 
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މާއި ޚިލާފް ބާޠިލް ނޯޓިސްތަކެއްކަމަށް އަންގާފައިވާ އެންގުންތަކަކީ ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވު 

ނޑައަޅުއްވާދެއްވައި، ސިނާއީ ބޭނުންތަކަށް ހުޅުމާލެއިން ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި  ކަ

ށް އަންގައި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަ ވެވުނު އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް 

ވިލާ ހަކަތަ ޕްރައިވެޓް ގެ މައްޗަށް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އްވުމަށް އެދި އަމުރު ކޮށްދެ

 ކަމާއި، އެއްޤަޟިއްޔާހުށަހެޅުމުން ބެލެވިފައިވާ  ދަޢުވާ ރާތުންފަ ގެލިމިޓެޑް 

ހައުސިންގ އާއި  ވިލާ ހަކަތަ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްނިންމަވާފައިވަނީ  އްޔާޟިޤައެ 

އޮގަސްޓް  HDC/LDL/05/024 (23އާއި ދެމެދު ވެވުނު ނަންބަރު  ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ވިލާ ހަކަތަ ( "ސިނާއީ ބޭނުންތަކަށް ހުޅުމާލޭން ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ އެއްބަސްވުން" ގެ ދަށުން 3225

 32233ލެ ނަންބަރު )ފަންސަވީސް( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހުޅުމާ 35އަށް މީލާދީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

(M4-08)  ިސިނާއީ ބިން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ވެވުނު އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނައިކަމަށް އަންގައ

 HDC(161)-L/MIS/2015/974 (33ގެ ނަންބަރު ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

ންގާފައިވާ އެންގުމަކީ ސިނާއީ ށް އަވިލާ ހަކަތަ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަ( ސިޓީއިން 3235ސެޕްޓެމްބަރ 

ބޭނުންތަކަށް ހުޅުމާލޭން ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފް ބާޠިލް 

ނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، އިސްވެ ދެންނެވުނު ނަންބަރު ނޯޓިސްއެއްކަމަށް   HDC/LDL/05/024ކަ

ގެ މައްޗަށް ގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ހައުސިން އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް 

 ން ދަޢުވާ އުފުލިހިނދު،ވިލާ ހަކަތަ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުއަމުރުކޮށްދިނުމަށް 

ވިލާ ހަކަތަ ން ދަޢުވާގައިވާފަދައިން ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑު

( 3225އޮގަސްޓް  23) HDC/LDL/05/024އި ދެމެދު ވެފައިވާ ނަންބަރު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ

ބިން ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ކުއްޔަށްދިނުމަށް  (M4-08) 32233އެއްބަސްވުމަކީ ސިނާއީ ބޭނުމަށް ނަންބަރު 

ވިލާ ހަކަތަ ޕްރައިވެޓް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްކަމަށާއި، އަދި މިއެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމާއެކު މިބިންވަނީ 

ން އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އަދާކުރަންޖެހޭ ވިލާ ހަކަތަ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު ކަމަށާއި، ށް ޙަވާލުކޮށްފައިލިމިޓެޑަ
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ގައި  2ވަނަ މާއްދާގެ )ވ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޖަދުވަލް  32ޢާއްމު ވާޖިބުތައް އެއްބަސްވުމުގެ 

 1ފައިވާ ޖަދުވަލު ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށް  32ތަފްޞީލްދީފައިވާ ކަމަށާއި އަދި އެއްބަސްވުމުގެ 

ވިލާ ހަކަތަ ޕްރައިވެޓް ގައި ބިން ތަރައްޤީކުރުމުގެ ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފްނުވާގޮތަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިން 

ސެޕްޓެމްބަރ  33ގެ ފަރާތުން ބޭނުންކޮށްފައިނުވާތީ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން ލިމިޓެޑު 

ަހރު ފާއިތުވެފައިވީއިރުވެސް އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ލާޒިމްކުރާ ސިނާއަތް )ދިހައެއް( އަ 32އާ ހަމައަށް  3235

ވަނަ  36ގެ އެއްބަސްވުމުގެ ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްބިމުގައި ޤާއިމްކޮށްފައިނުވާތީ 

ންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ހައުސިމާއްދާއިން ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނައީކަމަށް ބުނެ 

 ން ދަޢުވާއަށް އިންކާރުކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮތްކަމާއި، ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑު 

ދަޢުވާއާއި ގުޅިގެން މިމައްސަލާގައި ހިމެނޭ ދެފަރާތުން ޝަރީޢަތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ކަށް ޝަރީޢަތުން ނަޒަރުކުރި މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަ، ކަންކަމަށާއި

އި ދެމެދު ވެވުނު ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑާއި ވިލާ ހަކަތަ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާހިނދު، 

ށް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަ އެއްބަސްވުން ބާޠިލްކުރެވުނީ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން 

ކަމަށް އެފަރާތުން ބުނިނަމަވެސް މުޅި އެއްބަސްވުމަށް ބަލާއިރުވެސް ދަށުން ލިބިފައިވާ އިޚްތިޔާރުގެ 

އެއްބަސްވުމުގައި ޤާއިމްކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސިނާއަތް ޤާއިމުކޮށް ނުވަތަ ބިން ތަރައްޤީކޮށް ޢިމާރާތްކޮށް 

ނޑައެޅި ބަޔާންވެފައިނުވާއިރު، އަދި އިސްވެ ދެންނެވުނު އެއްބަސްވުން  ހަދާ ނިންމަންޖެހޭ ވަކި ތާރީޚެއް ކަ

ވަނަ މާއްދާގައި ސާފުކޮށް  32އަދި  36،33،23ނިމުމަކަށް ގެނެވޭނެ ޙާލަތްތައް އެއްބަސްވުމުގެ 

ޚިލާފްވެފައިވާކަން އެމާއްދާތަކުގެ ން ވިލާ ހަކަތަ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މިއިން މާއްދާއަކާއި 

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ފަރާތްކަމުގައިވާ ބޭނުންހިފައި އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނައި 

ށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީއާއި، އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެންނައިރު އެއްބަސްވުމުގެ ލިމިޓެޑަ

ގެ ފަރާތުން ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްދަށުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތްތައް 
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ހަމަ ކޮށްފައިނުވާކަން މިމައްސަލާގެ ވަށައިގެންވާ އެންމެހާ ކަންތަކަށް ޝަރީޢަތުން ނަޒަރުކުރާ ހިނދު ފުރި

 ފާޅުކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި ފެންނަންއޮތަތީވެ، ވަރަށް 

އި ދެމެދު ވިލާ ހަކަތަ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ އި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑާ

ވިލާ ހަކަތަ ޕްރައިވެޓް އެއްބަސްވުމާއި  HDC/LDL/05/024ވެވުނު ނަންބަރު:  ގައި 3225އޮގަސްޓް  23

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ން ޚިލާފްވެފައިވާކަމަށް ބުނެ، އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނެސް ލިމިޓެޑު 

( 3235ސެޕްޓެމްބަރ  33) HDC(161)-L/MIS/2015/974ން ފޮނުވާފައިވާ ނަންބަރު: ލިމިޓެޑު 

ސިޓީއަކީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން ބަލާއިރު އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފަށް ފޮނުވާފައިވާ 

 HDC/LDL/05/024ގައި ވެވުނު ނަންބަރު:  3225އޮގަސްޓް  23ސިޓީއެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، 

އެއްބަސްވުމަށް  އެއްބަސްވުން އޭގެ ޒާތުގައި ބަދަލެއްނައިސް ވުޖޫދުވެ ދެމިއޮންނާނެކަމަށް ކަނޑައަޅައި،

ށް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަ އިޚްތިރާމްކޮށް އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް 

ށް ލިބިފައިވާ ވިލާ ހަކަތަ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަ އަންގައި، އަދި އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމުގެ ސަބަބުން 

ނޑައަޅައި، އެގޮތުގެ ގެއްލުންތަކުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް އެ ދި ދަޢުވާކުރުމުގެ ޙައްޤު އެފަރާތަށް ލިބިގެންވާކަމަށް ކަ

 އެނގެން އޮންނަކަމެވެ.ކަން ޙުކުމް ކުރައްވައިމަތިން 

 

 ކޯޓުން  އެޤަޟިއްޔާ  HMC/2015/464ހުޅުމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  -2

 ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު  ބުނެ އެ ލާފަށްކަމަށް ލުތަކާ ޚިޞޫ ނިންމަވާފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުބައްލަވައި 

 ،ހުށަހަޅައި ނުކުތާ )ހަތަރެއް( 21 ތުންފަރާ ގެހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްކުރުމަށް 

މިގޮތުން  ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ. ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެގުޅޭ  ތަކާއެނުކުތާ

 -:ކީ ނުކުތާތަކަ ޅިހުށަހެ
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އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާއި، އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތާއި ދެމެދު  )ހ( ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ:

ސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުހިންމު ޖައުހަރީ މާއްދާއަކާ އި

 ނިންމަވާފައިވުން ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ. ލާފުވެފައިވާއިރު، އެކަމަށް ރިޢާޔަތް ނުކުރައްވާ މައްސަލަޚި

 

ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ބިން ހިމެނޭ ޒޯނުގައި ގާއިމުކުރުން ހުއްދަކޮށްފައިވާ  )ށ( ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ:

ސިނާއީ ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ބިމުގައި އެ ސިނާޢީ މަސައްކަތް ކުރަން ފެށުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި 

ފަރާތަށް ލާޒިމްކޮށްފައި ވާކަން ޝަރީޢަތުން ފާހަގަ ކުރެއްވިނަމަވެސް، އެއްބަސްވުމުގައި އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ 

ނޑައަޅާފައިވާ ސިނާޢަތް ޤާއިމްކޮށް ނުވަތަ ބިން ތަރައްޤީކޮށް އިމާރާތް ހަދާ ނިންމަންޖެހޭނެ  ޤާއިމްކުރުމަށް ކަ

ނޑައެޅި ބަޔާންވެފައިނުވާކަމާއި، އެހެންކަމުން އެ މާއް ދާއާ އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުން ވަކި ތާރީޚެއް ކަ

ނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ، ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(  32ޚިލާފުވިކަން ބެލެވެން ނެތްކަމަށް ކަ

 އަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމެއް ނެތިކަމަށް ވުން ކަމަށްބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ. 

 

ފަރާތުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތަކަށް އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ  )ނ( ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ:

ވަނަ މާއްދާގެ  32އިސްތިއުނާފު ކުރާފަރާތުން ލުޔެއް ދީފައިނުވާއިރު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

 )ހ( އަށް ރިޢާޔަތް ނުކުރައްވާ މައްސަލަ ނިންމަވާފައިވުން ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ. 

 

އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެންނައިރު އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ފުރިހަމަ  )ރ( ހަތަރުވަނަ ނުކުތާއަކީ:

ފުރިހަމަ ގެ ފަރާތުން ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތްތައް 

ނޑައަޅުއްވާފައިވާއިރު، އެއްބަސްވުމުގެ  ފު ވަނަ މާއްދާއިން އިސްތިއުނާ  36ކޮށްފައިނުވާކަމަށް ޝަރީޢަތުން ކަ

 ކުރާފަރާތަށް ދީފައިވާ އިޚްތިޔާރަށް ރިޢާޔަތް ނުކުރައްވާ މައްސަލަ ނިންމަވާފައިވުން ކަމަށް ބުނެ ނުކުތާ. 
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އިސްތިއުނާފު  ޤަޟިއްޔާ HMC/2015/464ހުޅުމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  -1

 އި އާށާއި، އެނުކުތާއަނުކުތާ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ގެހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ކުރުމަށް

ވިލާ ހަކަތަ  ރައްދުވާ މިއިސްތިއުނާފީ ދަޢުވާއި އާހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގުޅޭގޮތުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި، ފަރާތުން ގެ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ގުޅޭ  މައްސަލައާނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށާއި،  ގެ ޝަރީޢަތްގެ ޤަޟިއްޔާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުހުޅުމާ ބުނެވިދިޔަ 

ނޑިޔާރުން ޤަޟިއްޔާ  މިގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ މައްޗަށް  ބެލި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަ

 ތައް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ.ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ނަޒަރަކުން ވިސްނައި ބެލިއިރު، އަންނަނިވި ކަންތައް

 

ވިލާ ހަކަތަ ޕްރައިވެޓް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑާއި ހުޅުމާލެ)ހ( ފުރަތަމަ ކަމަކީ: 

 23 "ސިނާއީ ބޭނުންތަކަށް ހުޅުމާލޭން ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ އެއްބަސްވުން" މިނަމުގައި ދެމެދު ލިމިޓެޑާ

ވިލާ ހަކަތަ އެއްބަސްވުން ވެފައިވާކަމާއި،  HDC/LDL/05/024ގައި ނަންބަރު:  3225 އޯގަސްޓް

ރައްދުވާގޮތަށް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް  ގެ ފަރާތުން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު 

ސިވިލްކޯޓުގައި އުފުލާފައިވާ ދަޢުވާއަކީ، އިޝާރާތްކުރެވުނު އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނައިކަމަށް އަންގައި 

 HDC(161)-L/MIS/2015/974  (33 ގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ ނަންބަރުހައުސިން

އަންގާފައިވާ އެންގުމަކީ އިޝާރާތްކުރެވުނު ށް ވިލާ ހަކަތަ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަ( ސިޓީއިން 3235ސެޕްޓެމްބަރު 

ނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، އިސްވެ ދެ ންނެވުނު އެއްބަސްވުމާއި އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފް ބާޠިލް ނޯޓިސްއެއްކަމަށް ކަ

އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި 

 ހުށަހެޅި ދަޢުވާއެއްކަން އެނގެން އޮންނައިރު، 

ތުން އެދަޢުވާއަށް އިންކާރުކުރަމުން ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ ފަރާ

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑާއި ދެމެދު ހައުސިންގ  އިވިލާ ހަކަތަ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާބުނެފައިވަނީ، 

ވިލާ ހަކަތަ އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް  35ވެވުނު އެއްބަސްވުމަކީ ސިނާޢީ ބޭނުމަށް ބިން ތަރައްޤީކުރުމަށް 
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މަށާއި، ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގައި ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ބިމެއްކަ ށްޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަ 

ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އަދި އެއްބަސްވުން  އިވިލާ ހަކަތަ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާސޮއިކުރުމާއިއެކު ބިން 

ގައި  1ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖަދުވަލު ވަނަ މާއްދާގެ ) 32ނިމުމަކަށް ގެނެސްފައިވަނީ، އެއްބަސްވުމުގެ 

ން ވިލާ ހަކަތަ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު ބިން ތަރައްޤީކުރުމުގެ ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފުނުވާގޮތަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިން 

 ބޭނުންކުރަމުންނުދާތީ ކަމަށެވެ.

 

ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ކުރެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުހިއްމު ޖައުހަރީ  )ށ( ދެވަނަ ކަމަކީ:

ގެ ފަރާތުން ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށާއި، ވިލާ ހަކަތަ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުރައްދުވާ  އެއް މާއްދާއާ އިސްތިއުނާފު 

ގައި ބަޔާންކުރާ ސިނާއީ ހަތަރު ޒޯނުގެ ތެރެއިން ކުއްޔަށް ދޫކުރި ބިން  2އެގޮތުން އެއްބަސްވުމުގެ ޖަދުވަލު 

ތުން ކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި، ރައްދުވާ ފަރާ ހިމެނޭ ޒޯނުގައި ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ ސިނާއީ މަސައްކަތް އިސްތިއުނާފު

 ން ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި، ކުއްޔަށްދޫކުރާ ބިން ހިމެނޭ ޒޯނުގައި ޤާއިމުކުރު  32އެއްބަސްވުމުގެ 

ސިނާޢީ ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ބިން އެގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ލާޒިމުކޮށްފައިވާއިރު،  ހުއްދަކޮށްފައިވާ

އެކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްނުކުރައްވައި މައްސަލަ ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން 

ވިލާ ހަކަތަ އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ  ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ނުކުތާއަށާއި، އެނުކުތާގެ ރައްދުގައި

ގެ ފަރާތުން، ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ކުލީގެ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިން  32އެއްބަސްވުމެއްކަމަށާއި، އެއްބަސްވުމުގެ 

 ،އްބަސްވުމުގެ ޖައުހަރީ މާއްދާއެއްނޫންކަމަށް ބުނެ ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރުތަރައްޤީކުރުމަކީ އެ

ދެމެދު  ވިލާ ހަކަތަ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑާއި 

އީ ބޭނުންތަކަށް ކުރެވިފައިމިވާ މިމައްސަލާގައި ބަޔާންކުރާ އެއްބަސްވުމުގެ މައުޟޫއަށް ބަލާއިރު، އެއީ ސިނާ

އެއެއްބަސްވުން ވެފައިވަނީ، ބިން ކުއްޔަށް  ،ހުޅުމާލޭން ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްކަމާއި

ނޑައަޅާފައިވާ އަގަށާއި، އެއްބަސްވުމުގައިވާ މާއްދާތަކާއި  ދޫކުރާ ފަރާތުން އެބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ކަ



 HC-A/150/2016 ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ

 

 
 2236133 ފެކްސް:، 2235233ފޯން: ، އާބުރުޒު ހިނގުން، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ، ހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓްދިވެ

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

9 

ން ވިލާ ހަކަތަ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު އެބިން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ޝަރުޠުތަކުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 

ވަނަ މާއްދާއަށް  2އެއްބަސްވުމުގެ އެއްބަސްވެގެންކަން އެއްބަސްވުމުގެ ތަޢާރުފަށް ބެލުމުން އެނގޭކަމާއި، 

ޠުތަކާ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ބިން އެއްބަސްވުމުގެ މާއްދާތަކާއި ޝަރު 1ބަލާއިރު، އެއްބަސްވުމުގެ 

އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން އެއްބަސްވެފައިވާކަމާއި، އެގޮތުން 

ގައި ތަފްޞީލް  3ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބިމަކީ އެއެއްބަސްވުމުގެ ޖަދުވަލު  1އެއްބަސްވުމުގެ 

ގައި ދީފައިވާކަމާއި، އެގޮތުން އެބިމަކީ  2ގެ ޖަދުލަވު ދީފައިވާ ބިންކަމާއި، އެބިމުގެ ތަފްޞީލް އެއްބަސްވުމު

ނޑައަޅާފައިވާ  ޒޯނުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބިމެއްކަން  1ސިނާއީ ބޭނުންތަކަށް ބިން ތަރައްޤީކުރުމަށް ކަ

އެނގެންއޮންނަކަމާއި، އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޢާންމު ވާޖިބުތަކަށް 

ޒޯނުގެ ތެރެއިން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ބިން  1ގައި ތަފްސީލުދީފައިވާ ސިނާއީ  2އެއްބަސްވުމުގެ ޖަދުވަލު  ބަލާއިރު

ހިމެނޭ ޒޯނުގައި ޤާއިމުކުރުމަށް ހުއްދަކޮށްފައިވާ ސިނާއީ ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ބިން ބޭނުންކުރުމަށް 

ދޫކުރާ ބިމުގައި ޤާއިމުކުރެވޭ ސިނާއަތެއް ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތަށް ވާޖިބުކޮށްފައިވާކަމާއި، އަދި ކުއްޔަށް 

ޤާއިމުކުރުމުގައި އެ ސިނާއަތަކާގުޅޭ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ހަދާފައިވާ ޤަވާއިދުތަކާއި 

ނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތަށް އެސިނާއަތެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ޝަރުޠުކޮށްފައިވާކަން  ކަ

ގައި ވަނަ މާއްދާ 33ބަސްވުމުގެ ނަ މާއްދާއަށް ބެލުމުން އެނގެންއޮންނަކަމާއި، އަދި އެއްވަ  32އެއްބަސްވުމުގެ 

ތެރޭގައި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން ނުކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާކަންތައްތަކުގެ 

ނުކުރުމަށް އެފަރާތުގެ މައްޗަށް  ކަތަށް ނޫންގޮތަކަށް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ބިމުގެ ބޭނުންސައްހުއްދަކޮށްފައިވާ މަ

އޮންނައިރު، އިސްވެދެންނެވުނު އެންމެހައި  ޝަރުޠުކޮށް އެގޮތަށް އެފަރާތުން އެއްބަސްވެފައިވާކަން އެނގެން

ކަންކަމަށް ބަލާއިރު، އެއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އެބިމުގައި 

ނޑައަޅާފައި  ވިލާ ހަކަތަ ވާ ސިނާޢަތް ޤާއިމުކުރުމަކީ ކުއްޔަށް ހިފިފަރާތުގެ ހައިސިއްޔަތުން ޤާއިމުކުރުމަށް ކަ

ނޑު މަޤްޞަދުކަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު ގެ މައްޗަށް ލާޒިމްކަމެއްކަމާއި، އަދި އެއީ އެއެއްބަސްވުން ވެވުނު މައިގަ

 ފާހަގަކުރެވޭކަމެވެ.
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ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން  ތަހަކަމިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ވިލާ  )ނ( ތިންވަނަ ކަމަކީ:

ދަށުކޯޓުގައި އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކާއި ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔުންތަކަށްބެލުމުން، 

އިޝާރާތްކުރެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެފަރާތުން އެއްބަސްވެފައިވާގޮތަށް ސިނާއީ ބޭނުމަކަށް ހުޅުމާލެއިން 

ހިފި ބިން ބޭނުންކޮށްފައިނުވާކަން އަދި ބޭނުންކުރަމުންނުދާކަން އެނގެން އޮންނައިރު، ސިނާއީ  ކުއްޔަށް

ބޭނުމަކަށް ނޫންގޮތަކަށް އެބިން ބޭނުންކުރުން ހުއްދަނުވާނޭކަން ހުޅުމާލެއިން ސިނާއީ ބޭނުންތަކަށް 

ނަކަމާއި، އަދި ސިނާއީ ބޭނުމަކަށް އަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮން  3.3ދޫކުރެވިފައިވާ ތަރައްޤީކުރުމުގެ ޤަވާޢިދުގެ 

ނޫންގޮތަކަށް އެބިން ބޭނުންކުރުމަކީ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުންވެސް ހުއްދަކޮށްފައިވާކަމެއްކަން އެނގެން ނެތްއިރު، 

ސިނާއީ ބޭނުމަކަށް އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ދޫކުރެވުނު އިޝާރާތްކުރެވުނު ބިމުގައި ސިނާއީ ބޭނުމަކަށް 

ބޭނުންކުރަނީ ނަމަ އެއީ އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފުވުންކަމުގައި ނޫނީ ބެލެވެންނޯންނާނެކަމާއި، ނޫންގޮތަކަށް އެބިން 

މަލު އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެއްބަސްވުމެއްގެ ބައިވެރިއެއްގެ މައްޗަށް ކަންކުރުން ލާޒިމްކުރާގޮތާއި ޚިލާފަށް ޢަ 

 އޮންނަކަމެވެ.ލުކުރުން ހުއްދަ ސަބަބެއްކަން އެނގެން ކުރުމަކީ އެއްބަސްވުން ބާޠި 

 

ކޯޓުގެ ނަންބަރު   ހުޅުމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައިމިވާ )ރ( ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ:

464/HMC/2015  ،ުޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމަށް ވާސިލުވުމަށް ބިނާކޮށްފައިވާ ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރ

 އޯގަސްޓް  23ދެމެދު  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ވިލާ ހަކަތަ އި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑާ

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނެސް  އިޝާރާތްކުރެވުނުގައި ވެވުނު  3225

ސެޕްޓެމްބަރު  HDC(161)-L/MIS/2015/974  (33ން ފޮނުވާފައިވާ ނަންބަރު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑު

އިވާ ގެ މަތިން ބަލާއިރު އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފަށް ފޮނުވާފަސިޓީއަކީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކު  (3235

ނޑައަޅާފައިވަނީ، އެއްބަސްވުމަށް ބަލާއިރު އެއްބަސްވުމުގައި ޤާއިމުކުރުމަށް  ސިޓީއެއްކަމަށް އެކޯޓުން ކަ

ނޑައަޅާފައިވާ ސިނާއަތް ޤާއިމުކޮށް ނުވަތަ ބިން ތަރައްޤީކޮށް ޢިމާރާތް ހަދާ ނިންމަންޖެހޭނެ ވަކި ތާރީޚެ އް ކަ

ނެތުމުންނާއި، އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނެވޭނެ ޙާލަތްތައް ބަޔާންކުރާއިރު އެއިން 
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ގެ ފަރާތުން ކުޅަޢަމަލު ނުފެތޭތީއާއި، އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ވިލާ ހަކަތަ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު ޙާލަތަކަށް 

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޖެހޭ އިޖުރާއާތުތައް ގެންނައިރު އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ފުރިހަމަ ކުރަން

ގެ ފަރާތުން ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާކަން އެނގެން އޮތުމުންކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާ އެސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ލިމިޓެޑު 

 ބިނާކޮށްގެން އެނގެން އޮންނަކަމެވެ.

 

އްދާގެ )ހ( ގައި ވަނަ މާ 32ންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ކޮ ކަމަކީ: )ބ( ފަސްވަނަ 

ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ބައިވެރިއެއްގެ މައްޗަށް ލާޒިމްވާ ކަންތައްތައް ކުރަންވާނީ، އެކޮންޓްރެކްޓެއްގައިވާ ޝަރުޠުތަކާ 

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންކަމަށާއި، އެއާ ޚިލާފުގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރެވޭނީ އެކޮންޓްރެކްޓެއްގެ އަނެއް ބައިވެރިޔާ، 

ން ވެސް އެހެން ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރަ ކަންކަމަށް ލުޔެއްދީފިނަމަ، ނުވަތަ އޭނާ ކޮންމެ އޭނާގެ މައްޗަށް ލާޒިމްވާ

 އެއްބަސްވެއްޖެނަމަ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،

އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައިމިވާ ޤަޟިއްޔާގައި، ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ 

އެއެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ ސިނާއަތު ޤާއިމުކުރުމަށް  ދަށުން ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިމުގައި

ގެ ފަރާތުން ވިލާ ހަކަތަ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު  ކަންމައްޗަށް ލާޒިމްކޮށްފައިވާ ގެވިލާ ހަކަތަ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު

ތުން ކޮށްފައިނުވާކަން ގެ ފަރާވިލާ ހަކަތަ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުއެމަސައްކަތް  އިންކާރުނުކުރާކަން އެނގޭއިރު،

 ވާ ވާހަކަތަކުން އެނގެން ދެފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދައްކާފައި 

ގެ ފަރާތުން ނުކޮށްތިބުމަށް ހައުސިންގ ވިލާ ހަކަތަ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުއެމަސައްކަތް  ންނަކަމާއި،އޮ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  32ން ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތު

 ބަޔާންކުރާ ފަދަ ލުޔެއް ދީފައިނުވާނެކަމަށް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން 

ށް ދޫކުރެވުނު ބިމުގައި އެފަރާތުން ވިލާ ހަކަތަ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަބުނާކަމާއި މިހެންކަމުން ހުޅުމާލެއިން 

އްބަސްވެފައިވާ ސިނާއަތް ޤާއިމުނުކޮށް އެބިން ބޭނުންކުރުމަކީ މިދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައިވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ އެ

ނޑައެޅިގެން ޚިލާފުކަމެއްކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، 32  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާއި ކަ
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އީ މަސައްކަތް ން އެއްބަސްވެފައިވާ ސިނާވިލާ ހަކަތަ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު މީގެ އިތުރުން  

ފަށަންޖެހޭ މުއްދަތެއް އެއްބަސްވުމުގައި ނެތުމަކީ އެކަން އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ޤާއިމުނުކުރުމަށް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި،  32ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނުގެ އޮތް ޙުއްޖަތެއްކަމުގައި ނުބެލެވޭނެކަމާއި، މިގޮތުން 

ގައި ބުނެފައިނުވާނަމަ، ބައިވެރިން ޢަމަލުކުރަންވާނީ، އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ "އެނޫން ގޮތަކަށް ކޮންޓްރެކްޓެއް

ތެރޭގައެވެ" މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައިމިވާ މައްސަލާގައި ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވާ 

ގެ މައްޗަށް ލާ ހަކަތަ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުވިބިމުގައި ސިނާއީ މަސައްކަތެއް ޤާއިމުކުރުމަށް އެބިން ކުއްޔަށް ހިފި 

ލާޒިމްކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އެމަސައްކަތް ކޮށްނިންމަންޖެހޭ މުއްދަތެއް އެއެއްބަސްވުމަށް ބެލުމުން 

 32އެނގެންނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، އެހެންކަމުން މިޙާލަތުގައި ބަލަންޖެހޭނީ ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

ގައި ބުނެފައިވާ އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ކޮންޓްރެކްޓުގައި ކުރުމަށް ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( 

ލާޒިމުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުންކަމާއި، މިގޮތުން ބަލާއިރު، ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

 އޯގަސްޓް  23އިވަނީ ދެމެދު މިއެއްބަސްވުން ވެފަ ވިލާ ހަކަތަ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑާއި 

ގައި ކަމާއި، އެއްބަސްވުމުގައި ކުރުމަށް ލާޒިމް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ކޮށްފައިނުވާތީ އެއްބަސްވުން  3225

ސެޕްޓެމްބަރ  33ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ނިންމާފައިވަނީ 

ނޑަކަށް ގައިކަމާއި، މިދެތާރީޚު ދެމެދު ގާ 3235 ގެ މުއްދަތު ދުވަހު  )ދިހައެއް( އަހަރު 32ތްގަ

މަސައްކަތް ބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ )ދިހައެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކީ އެއެއް 32ހިނގާފައިވާއިރު، 

 ފަދަ އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް  ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކުރާ 32ކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

 ކަމެވެ. ފާހަގަކުރެވޭ ނޫންކަމަށް ބެލެވެން ނެތްކަން 

 

ވިލާ ހަކަތަ އި އުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑާހަ :ކަމަކީ  )ޅ( ހަވަނަ 

ށް ބަލާއިރު، އެމާއްދާއަކީ ވަނަ މާއްދާއަ 36ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ  ދެމެދު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ

އެއްބަސްވުމުގައި ކުރުމަށް  ކުލި ދެއްކުން ފިޔަވައި އެހެންކަމެއްގައި،  އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ



 HC-A/150/2016 ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ
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އިޚްތިޔާރު މުގެ މެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް އެންގު އެކަ ލާޒިމްކޮށްފައިވާ ކަމެއް ލާޒިމްކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ނުކޮށްފިނަމަ

ތުން ހިމަނާފައިވާ މުގެ ގޮން ބަޔާންކުރުހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ލިބިގެންވާކަ 

އެއީ އެމާއްދާގައި ބުނާ އިޚްތިޔާރު އެގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން  މާއްދާއެއްކަން އެނގޭކަމާއި މިހެންކަމުން

 36 ،ވަނަ މާއްދާއަކީ 33އަދި އެމާއްދާގެ ފަހަތުން އަންނަ  ލާޒިމްކުރާނެ މާއްދާއެއް ނޫންކަން އެނގޭކަމާއި،

ލިބިފައިވާ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން ށް މަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕް 

އެއިޚްތިޔާރުގެ ބޭނުން ހިފާ ޙާލަތްތަކުގައި އަންގާ އެންގުމާ އެއްގޮތަށް ކުއްޔަށް ހިފި ފަރާތުން 

ޢަމަލުނުކޮށްފިނަމަ ދެން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ފަރާތުގެ ހައިސިއްޔަތުން ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން 

ޓެޑަށް ލިބިގެންވާ އިޚްތިޔާރުތައް ބަޔާންކުރާ މާއްދާކަމާއި، އެހެންކަމުން އެއްބަސްވުމުގައި ކުރުމަށް ލިމި

ލާޒިމްކޮށްފައިވާ ކަމެއް އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ނުކޮށްފިނަމަ އެކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް ކުއްޔަށް ހިފި ފަރާތަށް 

ޓެޑަށް ލިބިފައިވާ އިޚްތިޔާރުގެ ބޭނުންނުކޮށް، އެފަދަ އެންގުމަށް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމި 

އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމުގެ ބާރު ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ވެސްގުމަކާނުލައިއެންގުމެއް އެން 

އަދި އެފަދައިން މާއި ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ލިބިގެންވާކަން އެމާއްދާއަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަކަ

ގެ ބޭނުން ނުހިފުމަށް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ނިންމާ ޙާލަތުގައި އެއިޚްތިޔާރު

   އެނގެން އޮންނަކަމެވެ.ވަނަ މާއްދާއަށް ޢަމަލުކުރަން ނުޖެހޭނެކަން  33އެއްބަސްވުމުގެ 

 

އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނުކަންކަން އެފަދައިން ހުރުމުން، ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ވީމާ، 

  HDC/LDL/05/024ދެމެދު ވެފައިވާ ނަންބަރު:  ވިލާ ހަކަތަ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑާއި ކޯ

ން ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ބުނެ، ވިލާ ހަކަތަ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު ( އެއްބަސްވުމާއި 3225 އޯގަސްޓް 23)

ލިމިޓެޑުން ފޮނުވާފައިވާ ނަންބަރު:  އެއެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނެސް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން

HDC(161)-L/MIS/2015/974 (33  ސިޓީއަކީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ 3235ސެޕްޓެމްބަރ )

މަތިން ބަލާއިރު އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއެއްކަމަށާއި، އެ އެއްބަސްވުން އޭގެ ޒާތުގައި 



 HC-A/150/2016 ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ

 

 
 2236133 ފެކްސް:، 2235233ފޯން: ، އާބުރުޒު ހިނގުން، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ، ހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓްދިވެ
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އެއްގޮތަށް  ށް އިޚްތިރާމްކޮށް އެއްބަސްވުމާއެއްބަސްވުމަ، ނެކަމަށާއިއޮންނާ  ބަދަލެއްނައިސް ވުޖޫދުވެ ދެމި

ޢަމަލުކުރުމަށް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް އަންގަވައި، އަދި އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް 

ހޯދުމަށް އެދި  ށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތަކުގެ ބަދަލުވިލާ ހަކަތަ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަގެނައުމުގެ ސަބަބުން 

ދަޢުވާކުރުމުގެ ޙައްޤު އެފަރާތައް ލިބިގެންވާކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައި ހުޅުމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

464/HMC/2015 ިޤަޟިއްޔާ  ގެންނަން ޖެހޭކަމަށް މި ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމަށް ބަދަލު ޤަޟިއްޔާގައ

ނޑިޔާރުންނަށް އެއްބަސްވެވިފައި  ވެއެވެ. މިކޯޓުގައި ބެލި ފަ

 

 

 :ޙުކުމް 

 

، އެފަދައިން ހުރުމުންއިސްވެފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގައި ބަޔާންކުރެވުނު ކަންކަން  ،ދެންފަހެ

 ކޯޓުން ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމް މި އެޤަޟިއްޔާގައި  HMC/2015/464ހުޅުމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާ  މިޤަޟިއްޔާ     ކޮށްފީމެވެ. ޤުން ބާޠިލްކޮށް، އެގޮތުގެމަތީން ޙުކުމްކޯޓުގައި ބެލި ފަ

 

 


