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g
ޓު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯ 

ދިވެހިރާއްޖެ 

ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ 

:ު2016ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ/HC-A/152

:ްއިސްތިއުނާފު ކުރި ފަރާތ

ލިމިޓެޑްހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން * ނަން:

މާލެ ހުޅު/ އެޗްޑީސީ ބިލްޑިންގ* ދާއިމީ އެޑްރެސް:

އެޗްޑީސީ ބިލްޑިންގ/ ހުޅުމާލެ * މިހާރުގެ އެޑްރެސް: 

C-793/2008* ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު:

:ްއިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތ

ވިލާ ބިލްޑިންގ/ މާލެ *  ދާއިމީ އެޑްރެސް: ވިލާ ޓެކްނޮލޮޖީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް * ނަން:

C-257/2001ނަންބަރު:* ކުންފުނީގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން 

ވިލާ ބިލްޑިންގ/ މާލެ *  މިހާރުގެ އެޑްރެސް: 

 :ް1438ޖުމާދަލްއާޚިރާ 20ތާރީޚް:* ނިމުނު 7143ޖުމާދަލްއާޚިރ19ާރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚ

2017މާރިޗް 201619މާރޗް 28

 ާ470ނަންބަރު: އިސްތިއުނާފު ކުރެވުނު ޤަޟިއްޔ/HMC/2015

 ިކޯޓު ހުޅުމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓްކޯޓު: ނިންމެވ

 ެއެއްބަސްވުން ދެމެހެއްޓުން ބާވަތް:ޤަޟިއްޔާގ

:ް2015ނޮވެމްބަރ 30ޤަޟިއްޔާ ހުށަހެޅުނު ތާރީޚ

 ު2016ޖަނަވަރީ 13ތާރީޚް:ޤަޟިއްޔާ ނިމުނ

:ްމައްސަލަ ބެއްލެވި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލިސ

ނޑިޔާރު:ދީދީهللا ޢަބްދު :އިސްފަނޑިޔާރު  ނޑިޔާރު:އްރައޫފު އިބްރާހީމްޢަބްދުފަ ޢަލީ ސަމީރު ފަ
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:ާދަޢުވާގެ ޚުލާޞ

ޤަޟިއްޔާ ނިމިފައިވަނީ HMC/2015/470ގެ ނަންބަރުހުޅުމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުމިއީ، 

ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ނޫންކަމަށްބުނެ، އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފުކޮށްދިނުމަށް އެދި، 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ބެލެވިފައިވާ ފަރާތުން ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ

ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.

ވިލާ ޓެކްނޮލޮޖީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއެވެ.މިޤަޟިއްޔާގައި މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަކީ 

:ްފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައ

ޤަޟިއްޔާ ނިމިފައިވަނީ ޝަރުޢީ HMC/2015/470ގެ ނަންބަރު ހުޅުމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު.1

ހައުސިންގ އަދި ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ނޫންކަމަށްބުނެ، އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފުކޮށްދިނުމަށް އެދި، 

ހުށަހަޅާފައި ވެއެވެ.ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށްފަރާތުން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ

ޝަރީޢަތް ގެ ޤަޟިއްޔHMC/2015ާ/470ގެ ނަންބަރު ހުޅުމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު.2

ވިލާ ޓެކްނޮލޮޖީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ހައުސިންގ ،ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ބެލިއިރު، އެޤަޟިއްޔާއަކީ

) ސިނާއީ ބިން ކުއްޔަށް M3-11(10296ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑާއި ދެމެދު ހުޅުމާލެ ނަންބަރު 

އެއްބަސްވުން HDC/LDL/05/045ގައި ވެވުނު ނަންބަރު: 2005ނޮވެމްބަރ 29ދޫކުރުމަށްޓަކައި

2015ސެޕްޓެމްބަރ 17ނިމުމަކަށް ގެނައުމާބެހޭގޮތުން ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން 

ސް ޕްރައިވެޓް ސިޓީއިން ވިލާ ޓެކްނޮލޮޖHDC(161)-L/MIS/2015/972ީވަނަ ދުވަހު ނަންބަރު: 

އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފް ބާޠިލް ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ އަށް އަންގާފައިވާ އެންގުންތަކަކީ ޑް ލިމިޓެ
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ނޑައަޅުއްވާދެއްވައި، ސިނާއީ ބޭނުންތަކަށް ހުޅުމާލެއިން ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ނޯޓިސްތަކެއްކަމަށް ކަ

ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެވުނު އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން 

ޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ލިމިޓެޑަށް އަންގައި އަމުރު ކޮށްދިނުމަށް އެދި ވިލާ ޓެކްނޮލޮޖީސް ޕްރައިވެ

މައްސަލައެކެވެ. 

HMC/2015/470ނަންބަރު ގެ ހުޅުމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން.3

ވިލާ ، "ދެންފަހެ ،ގައި ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމަށް ބެލިއިރު އެޤަޟިއްޔާގައި ޙުކުމް ކުރައްވާފައިވަނީޤަޟިއްޔާ

) އާިއ ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް C-257/2001ޓެކްނޮލޮޖީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ކ.ރ.ނަންބަރު: 

) އާއި ދެމެދު ވެވުނު ނަންބަރު: C-793/2008ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑު (ކ.ރ.ނަންބަރު: 

HDC/LDL/05/045)29 ސިނާއީ ބޭނުންތަކަށް ހުޅުމާލޭން ބިން ކުއްޔަށް 2005ނޮވެމްބަރ" (

(ފަންސަވީސް) 25ރުމުގެ އެއްބަސްވުން" ގެ ދަށުން ވިލާ ޓެކްނޮލޮޖީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަށް މީލާދީ ދޫކު

) ސިނާއީ ބިން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ވެވުނު M3-11(10296އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހުޅުމާލެ ނަންބަރު 

މަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ނަންބަރު: އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނައިކަމަށް އަންގައި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕް 

HDC(161)-L/MIS/2015/972)17 ސިޓީއިން ވިލާ ޓެކްނޮލޮޖީސް ޕްރައިވެޓް 2015ސެޕްޓެމްބަރ (

ލިމިޓެޑަށް އަންގާފައިވާ އެންގުމަކީ ސިނާއީ ބޭނުންތަކަށް ހުޅުމާލެއިން ބިން ކުއްޔަށްދޫކުރުމަށްޓަކައި 

ނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، އިސްވެ ދެންނެވުނު ކުރެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފް ބާ  ޠިލް ނޯޓިސްއެއްކަމަށް ކަ

އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް HDC/LDL/05/045ނަންބަރު: 

ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ވިލާ ޓެކްނޮލޮޖީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ދަޢުވާ 

އުފުލިހިނދު، 

ޓެކްނޮލޮޖީސް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ދަޢުވާގައިވާފަދައިން ވިލާ 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ދަޢުވާފައިވާފަދައިން ވިލާ ޓެކްނޮލޮޖީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ދެމެދު ވެފައިވާ ނަންބަރު: 
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HDC/LDL/05/045)29 10296) އެއްބަސްވުމަކީ ސިނާއީ ބޭނުމަށް ނަންބަރު: 2005ނޮވެމްބަރ

)M3-11 ިބިން ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ކުއްޔަްށދިނުމަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްކަމަށާއި، އަދ (

އިކަމަށާއި، މިއެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމާއެކު މިބިންވަނީ ވިލާ ޓެކްނޮލޮޖީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ޙަވާލުކޮށްފަ

ވަނަ 10ވިލާ ޓެކްނޮލޮޖީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ދަށުން އަދާކުރަންޖެހޭ އާންމު ވާޖިބުތައް އެއްބަސްވުމުގެ 

10ގައި ތަފްޞީލްދީފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި އެއްބަސްވުމުގެ 3މާއްދާގެ (ވ) ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޖަދުވަލު 

ގައި ބިބް ތަރައްޤީކުރުމުގެ ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފްނުވާ ގޮތަށް 4ޖަދުވަލު ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިން ވިލާ ޓެކްނޮލޮޖީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން ބޭނުންކޮށްފައިނުވާތީ 

އަހަރު (ނުވައެއް) 09އާ ހަމައަށް 2015ސެޕްޓެމްބަރ 17އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން 

ފާއިތުވެފައިވީއިރުވެސް އެއްބަސްވުމުގެދަށުން ލާޒިމްކުރާ ސިނާއަތް ބިމުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިނުވާތީ ހައުސިންގ 

ވަނަ މާއްދާއިން ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެދަށުން 16ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ އެއްބަސްވުމުގެ 

ންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ދަޢުވާއަށް އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނައީކަމަށް ބުނެ ހައުސި 

އިންކާރުކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮތްކަމާއި،

ދަޢުވާއާއި ގުޅިގެން މިމައްސަލާގައި ހިމެނޭ ދެފަރާތުން ޝަރީޢަތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށާއި، 

ވިލާ ށް ޝަރީޢަތުން ނަޒަރުކުރި ހިނދު، މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަ 

ޓެކްނޮލޮޖީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑާއި ދެމެދު ވެވުނު 

އެއްބަސްވުން ބާޠިލްކުރެވެނީ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 

ށުންކަމަށް އެފަރާތުން ބުނިނަމަވެސް މުޅި އެއްބަސްވުމަށް ބަލާއިރުވެސް ލިބިފައިވާ އިޚްތިޔާރުގެ ދަ

ނޑައަޅާފައިވާ ސިނާއަތް ޤާއިމުކޮށް ނުވަތަ ބިން ތަރައްޤީކޮށް ޢިމާރާތްކޮށް  އެއްބަސްވުމުގައި ޤާއިމުކުރުމަށް ކަ

ނޑައެޅި ބަޔާންވެގެންނުވާއިރު، އަދި އިސްވެ ދެން ނެވުނު އެއްބަސްވުން ހަދާ ނިންމަންޖެހޭނެ ވަކި ތާރީޚެއް ކަ

ވަނަ މާއްދާގައި ސާފުކޮށް 18އަދި 16،17،07ނިމުމަކަށް ގެނެވޭނެ ޙާލަތްތައް އެއްބަސްވުމުގެ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މިއިން މާއްދާއަކާ ވިލާ ޓެކްނޮލޮޖީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ޚިލާފްވެފައިވާކަން 
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ށް ގެނައި ފަރާތްކަމުގައިވާ ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެމާއްދާތަކުގެ ބޭނުންހިފައި އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަ 

ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ޝަރީޢަތަށް ސާބޮތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީއާއި، އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެންނައިރު 

އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތްތައް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ 

ރާތުން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިނުވާކަން މިމައްސަލާގެ ވަށައިގެންވާ އެންމެހާ ކަންތަކަށް ޝަރީޢަތުން ނަޒަރުކުރާ ފަ

ހިނދު ވަރަށް ފާޅުކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި ފެންނަންއޮތަތީވެ،

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑާއި ވިލާ ޓެކްނޮލޮޖީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ދެމެދު 

އެއްބަސްވުމާއި ވިލާ ޓެކްނޮލޮޖީސް HDC/LDL/05/045ގައި ވެވުނު ނަންބަރު: 2005މްބަރ ނޮވ29ެ

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ޚިލާފްވެފައިވާކަމަށް ބުނެ، އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނެސް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

ސެޕްޓެމްބަރ HDC(161)-L/MIS/2015/972)17ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ފޮނުވާފައިވާ ނަންބަރު: 

) ސިޓީއަކީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން ބަލާއިރު އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފަށް ފޮނުވާފައިވާ 2015

ނޑައަޅައި HDC/LDL/05/045ގައި ވެވުނު ނަންބަރު: 2005ނޮވެމްބަރ 29، ސިޓީއެއްކަމަށް ކަ

ނޑައަޅައި، އެއްބަސްވުމަށް އެއްބަސްވުން އޭގެ ޒާތުގައި ބަލދަލެއްނައިސް ވުޖޫދުވެ ދެމިއޮން  ނާނެކަމަށް ކަ

އިޚްތިރާމްކޮށް އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 

އަންގައި، އަދި އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމުގެ ސަބަބުން ވިލާ ޓެކްނޮލޮޖީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 

ނޑައަޅައި، ލިބިފައިވާ ގެއް ލުންތަކުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް އެދި ދަޢުވާކުރުމުގެ ޙައްޤު އެފަރާތައް ލިބިގެންވާކަމަށް ކަ

މިގޮތުގެ މަތިން ޙުކުމްކޮށް މިޤަޟިއްޔާ ނިންމީމެވެ" މިފަދައިންނެވެ.

ނިމިފައިވަނީ ޝަރުޢީ ޤަޟިއްޔHMC/2015ާ/470ނަންބަރު ގެ ހުޅުމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު.4

ގެ ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑު،އަދި ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ނޫންކަމަށްބުނެ

) ނުކުތާއެއް ހުށަހަޅައި އެނުކުތާތަކާ ބެހޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ ހަތަރެއް(04ފަރާތުން 

އެގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ؛އެވެ.މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިވެ
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 ީއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާއި، އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތާ ދެމެދު ،ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކ

ސޮއިކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުހިންމު ޖައުހަރީ މާއްދާއަކާ އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުން 

މައްސަލަ ނިންމަވާފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.ޚިލާފުވެފައިވާއިރު، އެކަމަށް ރިޢާޔަތް ނުކުރައްވާ

،ީކުއްޔަށް ދޫކުރާ ބިން ހިމެނޭ ޒޯނުގައި ގާއިމުކުރުން ހުއްދަކޮށްފައިވާ ސިނާއީ ދެވަނަ ނުކުތާއަކ

ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ބިމުގައި އެ ސިނާއީ މަސައްކަތް ކުރަން ފެށުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި އިސްތިއުނާފު 

ދުވާ ފަރާތަށް ލާޒިމްކޮށްފައި ވާކަން ޝަރީޢަތުން ފާހަގަ ކުރެއްވިނަމަވެސް، އެއްބަސްވުމުގައި ޤާއިމްކުރުމަށް ރައް

ނޑައަޅާފައިވާ ސިނާޢަތް ޤާއިމްކޮށް ނުވަތަ ބިން ތަރައްޤީކޮށް ޢިމާރާތް ހަދާ ނިންމަންޖެހޭނެ ވަކި ތާރީޚެްއ  ކަ

ނޑައެޅި ބަޔާންވެފައިނުވާކަމާއި، އެހެންކަމުން އެ މާއްދާއާ އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތަށް ޚިލާފުވިކަން ކަ

ނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ، ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަށް 20ބެލެވެން ނެތްކަމަށް ކަ

ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމެއް ނެތިކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

 ީފަރާތުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތަކަށް އިސްތިއުނާފު އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ، ތިންވަނަ ނުކުތާއަކ

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަށް 20ކުރާފަރާތުން ލުޔެއް ދީފައިނުވާއިރު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

ރިޢާޔަތް ނުކުރައްވާ މައްސަލަ ނިންމަވާފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

 ،ީއެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެންނައިރު އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ފުރިހަމަ ހަތަރުވަނަ ނުކުތާއަކ

ކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއާތުތައް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން ފުރިހަމަ 

ނޑައަޅުއްވާފައިވާއިރު، އެއްބަސްވުމުގެ  ވަނަ މާއްދާއިން 16ކޮށްފައިނުވާކަމަށް ޝަރީޢަތުން ކަ
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ފުކުރާ ފަރާތަށް ދީފައިވާ އިޚްތިޔާރަށް ރިޢާޔަތްނުކުރައްވާ މައްސަލަ ނިންމަވާފައިވާކަމަށް ބުނެ އިސްތިއުނާ 

ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި، ހުށަހެޅިފައިވާ . 5

ނިމިފައިވާ ގޮތް ޤަޟިއްޔHMC/2015ާ/470ރު ނަންބަ ގެ ހުޅުމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުލިޔުންތަކަށާއި

ގެ ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑު ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކާ އެއްގޮތްނުވާކަމަށްބުނެ، 

މިމައްސަލަ ބެލި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ،ހުށަހަޅާފައިވާ ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބެލިއިރުފަރާތުން

ނޑިޔާރުންނަށް އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ފަ

ހުޅުމާލެއިން ސިނާއީ ބޭނުންތަކަށް ބިމެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށާއި ކުއްޔަށް (ހ) ފުރަތަމަ ކަމަކީ،

29ވިލާ ޓެކްނޮލޮޖީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ދެމެދު ހިފުމަށް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑާއި 

އެއްބަސްވުން ވެފައިވާކަމާއި، HDC/LDL/05/045ގައި ނަންބަރު: 2005ނޮވެމްބަރ 

HMC/2015/470އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައިމިވާ ހުޅުމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ޤަޟިއްޔާއަކީ އިސްވެދެންނެވުނު އެއްބަސްވުން ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ ނަންބަރު: 

HDC(161)-L/MIS/2015/972)17 ސިޓީއިން ނިމުމަކަށް ގެނެސްފައިވާތީ، 2015ސެޕްޓެމްބަރ (

ދޫކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވިފައިވާ އެސިޓީއިން އަންގާފައިވާ އެންގުމަކީ ސިނާއީ ބޭނުންތަކަށް ހުޅުމާލެއިން ބިން 

ނޑައަަޅއިދީ، ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ކުރެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމާ އެނޯޓިސް އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު ބާޠިލް އްކަމަށް ކަ

އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް އަންގައި އަމުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި 

ސަލައެއްކަމާއި،ހުށަހެޅި މައް

އެމައްސަލަ އެކޯޓުން ނިންމަވާފައިވަނީ، ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ކުރެވިފައިވާ އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް 

ގެނެސް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ވިލާ ޓެކްނޮލޮޖީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 

) ސިޓީއަކީ 2015ސެޕްޓެމްބަރ HDC(161)-L/MIS/2015/972)17ފޮނުވާފައިވާ ނަންބަރު: 
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ނޑައަޅުއްވައެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް ފޮނުވާ  އި، ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ ފައިވާ ސިޓީއެއްކަމަށް ކަ

ނޑައަޅުއްވައެއްބަސްވުން އޭގެ ޒާތުގައި ބަދަލެއްނައިސް ވުޖޫދު  އި، އެއްބަސްވުމަށް ވެ ދެމިއޮންނާނެކަމަށް ކަ

މާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް އިޙްތިރާމްކޮށް އެއްބަސްވު

އަންގައި، އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމުގެ ސަބަބުން ވިލާ ޓެކްނޮލޮޖީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ލިބިފައިވާ 

ނޑައަޅުއްވަ ތަށް ލިބިގެ ގެއްލުންތަކުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް އެދި ދަޢުވާކުރުމުގެ ޙައްޤު އެފަރާ އިކަން ންވާކަމަށް ކަ

އެނގެންއޮންނަކަމެވެ.

ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ކުރެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުހިއްމު ޖައުހަރީ އެއް ކަމަކީ،(ށ) ދެވަނަ 

މާއްދާއާ އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ވިލާ ޓެކްނޮލޮޖީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށާއި، 

ގައި ބަޔާންކުރާ ސިނާއީ ހަތަރު ޒޯނުގެ ތެރެއިން ކުއްޔަށް ދޫކުރި ބިން 3އެގޮތުން އެއްބަސްވުމުގެ ޖަދުވަލު 

ހިމެނޭ ޒޯނުގައި ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ ސިނާއީ މަސައްކަތް އިސްތިއުނާފުރައްދުވާ ފަރާތުން ކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި، 

ކުރާ ބިން ހިމެނޭ ޒޯނުގައި ޤާއިމުކުރުމަށް ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި، ކުއްޔަށްދ10ޫއެއްބަސްވުމުގެ 

ނުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ބިން އެގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ލާޒިމުކޮށްފައިވާއިރު، ހުއްދަކޮށްފައިވާ ސިނާޢީ ބޭ 

މަށް ރިޢާޔަތްނުކުރައްވައި މައްސަލަ ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ންކައެކަ

ޑުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ނުކުތާއަށާއި، އެނުކުތާގެ ރައްދުގައި އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ވިލާ ޓެކްނޮލޮޖީސް ލިމިޓެ

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

) ގައިވާ ގޮތަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިން ވަނަ މާއްދާގެ (ށ10އެއްބަސްވުމެއްކަމަށާއި، އެއްބަސްވުމުގެ 

،ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރުތަރައްޤީކުރުމަކީ އެއްބަސްވުމުގެ ޖައުހަރީ މާއްދާއެއްނޫންކަމަށް ބުނެ 

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑާއި ވިލާ ޓެކްނޮލޮޖީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ދެމެދު 

ސިނާއީ ބޭނުންތަކަށް އެއީ ބަލާއިރު، ލާގިައ ބަޔާންކުރާ އެއްބަސްވުމުގެ މައުޟޫއަށްމައްސަކުރެވިފައިމިވާ މި 

އެއެއްބަސްވުން ވެފައިވަނީ، ބިން ކުއްޔަށް ،މާލޭން ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްކަމާއިހުޅު
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ނޑައަޅާފައިވާ އަގަ  ށާއި، އެއްބަސްވުމުގައިވާ މާއްދާތަކާއި ދޫކުރާ ފަރާތުން އެބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ކަ

ޝަރުޠުތަކުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެބިން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ވިލާ ޓެކްނޮލޮޖީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 

ވަނަ މާއްދާއަށް 3އެއްބަސްވެގެންކަން އެއްބަސްވުމުގެ ތަޢާރުފަށް ބެލުމުން އެނގޭކަމާއި، އެއްބަސްވުމުގެ 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ބިން އެއްބަސްވުމުގެ މާއްދާތަކާއި ޝަރުޠުތަކާ 4ގެ ބަލާއިރު، އެއްބަސްވުމު

އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން އެއްބަސްވެފައިވާކަމާއި، އެގޮތުން 

ގައި ތަފްޞީލް 1ޖަދުވަލު ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބިމަކީ އެއެއްބަސްވުމުގެ 4އެއްބަސްވުމުގެ 

ގައި ދީފައިވާކަމާއި، އެގޮތުން އެބިމަކީ 3އެބިމުގެ ތަފްޞީލް އެއްބަސްވުމުގެ ޖަދުލަވު ދީފައިވާ ބިންކަމާއި، 

ނޑައަޅާފައިވާ  ޒޯނުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބިމެއްކަން 4ސިނާއީ ބޭނުންތަކަށް ބިން ތަރައްޤީކުރުމަށް ކަ

އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޢާންމު ވާޖިބުތަކަށް އެނގެންއޮންނަކަމާއި، 

ޒޯނުގެ ތެރެއިން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ބިން 4ގައި ތަފްސީލުދީފައިވާ ސިނާއީ 3ބަލާއިރު އެއްބަސްވުމުގެ ޖަދުވަލު 

ދޫކުރާ ބިން ބޭނުންކުރުމަށް ކުއްޔަށް ހިމެނޭ ޒޯނުގައި ޤާއިމުކުރުމަށް ހުއްދަކޮށްފައިވާ ސިނާއީ ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް 

ހިފާ ފަރާތަށް ވާޖިބުކޮށްފައިވާކަމާއި، އަދި ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ބިމުގައި ޤާއިމުކުރެވޭ ސިނާއަތެއް ޤާއިމުކުރުމުގައި 

އެ ސިނާއަތަކާގުޅޭ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ހަދާފައިވާ ޤަވާއިދުތަކާއި ކަނޑައަޅާފައިވާ 

ނޑުތަ  ވަނަ 10ވާގޮތަށް އެސިނާއަތެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ޝަރުޠުކޮށްފައިވާކަން އެއްބަސްވުމުގެ ކާ އެއްގޮތްމިންގަ

ވަނަ މާއްދާގައި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން 11އަދި އެއްބަސްވުމުގެ މާއްދާއަށް ބެލުމުން އެނގެންއޮންނަކަމާއި،

ގެ ތެރޭގައި ހުއްދަކޮށްފައިވާ މައްސަކަތަށް ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން ނުކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާކަންތައްތަކު

ނޫންގޮތަކަށް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ބިމުގެ ބޭނުން ނުކުރުމަށް އެފަރާތުގެ މައްޗަށް ޝަރުޠުކޮށް އެގޮތަށް 

އިސްވެދެންނެވުނު އެންމެހައި ކަންކަމަށް ބަލާއިރު، އެފަރާތުން އެއްބަސްވެފައިވާކަން އެނގެންއޮންނައިރު،

ނޑައަޅާފައިވާ ވުމުގެއެއެއްބަސް ދަށުން އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އެބިމުގައި ޤާއިމުކުރުމަށް ކަ

ސިނާޢަތް ޤާއިމުކުރުމަކީ ކުއްޔަށް ހިފިފަރާތުގެ ހައިސިއްޔަތުން ވިލާ ޓެކްނޮލޮޖީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ 

ނޑު މަޤްޞަދުކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމެވެ.އެއްބަސްވުން ވެވުނު މައިމާއި، އަދި އެއީ އެމައްޗަށް ލާޒިމްކަމެއްކަ ގަ
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މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ވިލާ ޓެކްނޮލޮޖީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ (ނ) ތިންވަނަ ކަމަކީ: 

ފަރާތުން ދަށުކޯޓުގައި އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކާއި ހުށަހެޅިފައިވާ 

ވުނު އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެ ފަރާތުން އެއްބަސްވެފައިވާގޮތަށް ސިނާއީ ލިޔުންތަކަށްބެލުމުން، އިޝާރާތްކުރެ

ބޭނުމަކަށް ހުޅުމާލެއިން ކުއްޔަށް ހިފި ބިން ބޭނުންކޮށްފައިނުވާކަން އަދި ބޭނުންކުރަމުންނުދާކަން އެނގެން 

މާލެއިން ސިނާއީ އޮންނައިރު، ސިނާއީ ބޭނުމަކަށް ނޫންގޮތަކަށް އެ ބިން ބޭނުންކުރުން ހުއްދަނުވާނޭކަން ހުޅު

އަށް ބެލުމުން ެއނގެން އޮންނަކަމާއި، އަދި 2.1ތަރައްޤީކުރުމުގެ ޤަވާޢިދުގެ ށް ދޫކުރެވޭ ބިން ބޭނުންތަކަ 

ސިނާއީ ބޭނުމަކަށް ނޫންގޮތަކަށް އެބިން ބޭނުންކުރުމަކީ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުންވެސް ހުއްދަކޮށްފައިވާކަމެއްކަން 

ތްކުރެވުނު ބިމުގައި އެނގެން ނެތްއިރު، ސިނާއީ ބޭނުމަކަށް އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ދޫކުރެވުނު އިޝާރާ

ސިނާއީ ބޭނުމަކަށް ނޫންގޮތަކަށް އެބިން ބޭނުންކުރަނީ ނަމަ އެއީ އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފުވުންކަމުގައި ނޫނީ 

ބެލެވެންނޯންނާނެކަމާއި، އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެއްބަސްވުމެއްގެ ބައިވެރިއެއްގެ މައްޗަށް ކަންކުރުން 

މަކީ އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކުރުން ހުއްދަ ސަބަބެއްކަން އެނގެން ލާޒިމްކުރާގޮތާއި ޚިލާފަށް ޢަމަލު ކުރު

އޮންނަކަމެވެ.

އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައިމިވާ ހުޅުމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  (ރ) ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ: 

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

29ދެމެދު ވިލާ ޓެކްނޮލޮޖީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑާއި 

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނެސް ގައި ވެވުނު އިޝާރާތްކުރެވޭ 2005ނޮވެމްބަރ 

HDC(161)-L/MIS/2015/972)17ން ފޮނުވާފައިވާ އެ ކުންފުނީގެ ނަންބަރުކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑު

ސިޓީއަކީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން ބަލާއިރު އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފަށް ) 2015ސެޕްޓެމްބަރ 

ނޑައަޅުއްވާ ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއެއްކަމަށް އެ ފައިވަނީ، އެއްބަސްވުމަށް ބަލާއިރު އެއްބަސްވުމުގައި ކޯޓުން ކަ

ނޑައަޅާފައިވާ ސިނާ އަތް ޤާއިމުކޮށް ނުވަތަ ބިން ތަރައްޤީކޮށް ޢިމާރާތް ހަދާ ނިންމަންޖެހޭނެ ޤާއިމުކުރުމަށް ކަ
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ވަކި ތާރީޚެއް ނެތުމުންނާއި، އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނެވޭނެ ޙާލަތްތައް 

ނުފެތޭތީއާއި، ގެ ފަރާތުން ކުޅަޢަމަލުވިލާ ޓެކްނޮލޮޖީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުބަޔާންކުރާއިރު އެއިން ޙާލަތަކަށް 

އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެންނައިރު އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއާތުތައް ހައުސިންގ 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާކަން އެނގެން އޮތުމުންކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާ 

ށްގެން އެނގެން އޮންނަކަމެވެ.އެސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮ

ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ބިން ހިމެނޭ ޒޯނުގައި ގާއިމުކުރުން ހުއްދަކޮށްފައިވާ ވަނަ ކަމަކީ،ފަސް ) ބ(

ސިނާއީ މަސައްކަތް ކުރަން ފެށުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތަށް ލާޒިމްކޮށްފައި ވާކަން 

ނޑައަޅާފައިވާ ސި ނާޢަތް ޤާއިމްކޮށް ޝަރީޢަތުން ފާހަގަ ކުރެއްވިނަމަވެސް، އެއްބަސްވުމުގައި ޤާއިމްކުރުމަށް ކަ

ނޑައެޅި ބަޔާންވެފައިނުވާތީ  ނުވަތަ ބިން ތަރައްޤީކޮށް ޢިމާރާތް ހަދާ ނިންމަންޖެހޭނެ ވަކި ތާރީޚެއް ކަ

އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވިކަމަށް ބެލެވެން ނެތްކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައިމިވާ 

ނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ، ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ހުޅުމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ޤަޟިއް ވަނަ 20ޔާގައި ކަ

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ މާއްދާގެ (ނ) އަށް ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމެއް ނެތިކަމަށް ބުނެ 

،ން ހުށަހެޅި ނުކުތާއަށާއިފަރާތު 

ގައި ތަފްސީލްދީފައިވާ 3ޖަދުވަލު ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި އެއެއްބަސްވުމުގ10ެއެއްބަސްވުމުގެ 

ޤާއިމުކުރުމަށް ހުއްދަކޮށްފައިވާ ސިނާއީ ޒޯނުގެ ތެރެއިން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ބިން ހިމެނޭ ޒޯނުގައި 4ސިނާއީ 

ށް ބެލުމުން ބޭނުމަށް އެބިން ބޭނުންކުރުމަށް ކުއްޔަށް ހިފިފަރާތުގެ މައްޗަށް ލާޒިމްކޮށްފައިވާކަން އެމާއްދާއަ

ވެސް އެމަސައްކަތް ކޮށް ނިންމަންޖެހޭނެ ވަކި މުއްދަތެއް އެއްބަސްވުމުގައި ނަމަ އެނގެންއޮތް

އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ބަރާބަރަށް ކުލި ދައްކަމުން ދާހާ ހިނދަކު އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީ، 

ވިލާ ޓެކްނޮލޮޖީސް ޕްރައިވެޓް ދެމިއޮއްވައި އެއްބަސްވުން ބާޠިލް ނުކުރެވޭނެކަމަށް ބުނެ މިނުކުތާއާ ގުޅިގެން 

ހަކަތަކަށް ބަލާއިރު،ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާ 
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ންޓްރެކްޓެއްގައި "އެނޫން ގޮތަކަށް ކޮ ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި، 20ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

" މިފަދައިން ބުނެފައިނުވާނަމަ، ބައިވެރިން ޢަމަލުކުރަންވާނީ، އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައެވެ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، ިއސްތިއުނާފުކުރެވިފައިމިވާ މައްސަލާގައި ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިމުގައި ސިނާއީ 

މަސައްކަތެއް ޤާއިމުކުރުމަށް އެބިން ކުއްޔަށް ހިފި ވިލާ ޓެކްނޮލޮޖީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ މައްޗަށް 

އެއެއްބަސްވުމަށް ބެލުމުން ށްނިންމަންޖެހޭ މުއްދަތެއް ލާޒިމްކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އެމަސައްކަތް ކޮ

20އެހެންކަމުން މިޙާލަތުގައި ބަލަންޖެހޭނީ ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނުގެ އެނގެންނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، 

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

ކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުންކަމާއި، މިގޮތުން ބަލާއިރު، ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް މުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ލާޒި

29ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑާއި ވިލާ ޓެކްނޮލޮޖީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ދެމެދު މިއެއްބަސްވުން ވެފައިވަނީ 

ފައިވާ މަސައްކަތް ކޮށްފައިނުވާތީ ގައި ކަމާއި، އެއްބަސްވުމުގައި ކުރުމަށް ލާޒިމް ކޮށް 2005ނޮވެމްބަރ 

17އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ނިންމާފައިވަނީ 

ނޑަކަށް ގައިކަމާއި، މިދެތާރީޚު ދެމެދު 2015ސެޕްޓެމްބަރ  ގެ މުއްދަތު ދުވަހުއަހަރުއެއް)ދިހަ(10ގާތްގަ

އެއެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެމަސައްކަތް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކީހައެއް)(ދި 10ހިނގާފައިވާއިރު، 

އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްކަން ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކުރާފަދ20ަކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ކުރުމަށް

ފާހަގަކުރެވޭކަމެވެ.

ފަރާތުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތަކަށް އިސްތިއުނާފު އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ހަވަނަ ކަމަކީ، ) ޅ(

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަށް 20ކުރާފަރާތުން ލުޔެއް ދީފައިނުވާއިރު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

ރިޢާޔަތް ނުކުރައްވާ މައްސަލަ ނިންމަވާފައިވާކަމަށް ބުނެ ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ 

ރާތުން ހުށަހެޅި ނުކުތާއަށް ބަލާއިރު،ފަ
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ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ބައިވެރިއެއްގެ މައްޗަށް 20ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

ލާޒިމްވާ ކަންތައްތައް ކުރަންވާނީ، އެކޮންޓްރެކްޓެއްގައިވާ ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންކަމަށާއި، އެއާ 

ލުކުރެވޭނީ އެކޮންޓްރެކްޓެއްގެ އަނެއް ބައިވެރިޔާ، އޭނާގެ މައްޗަށް ލާޒިމްވާ ކަންކަމަށް ޚިލާފުގޮތަކަށް ޢަމަ 

ލުޔެއްދީފިނަމަ، ނުވަތަ އޭނާ ކޮންމެވެސް އެހެން ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރާން އެއްބަސްވެއްޖެނަމަ ކަމަށް 

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،

ދެމެދުގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައިމިވާ ޤަޟިއްޔާގައި، ދެފަރާތުގެ 

ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިމުގައި އެއެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ ސިނާއަތު ޤާއިމުކުރުމަށް ވިލާ 

ޓެކްނޮލޮޖީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ މައްޗަށް ލާޒިމްކޮށްފައިވާއިރު، އަދި އެކަމަށް ވިލާ ޓެކްނޮލޮޖީސް ޕްރައިވްެޓ 

އެމަސައްކަތް ވިލާ ޓެކްނޮލޮޖީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވެފައިވާއިރު،

ކޮށްފައިނުވާކަން ދެފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުން 

ނުކޮށްތިބުމަށް ހައުސިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުންއެނގެންއޮތްއިރު، އެމަސައްކަތް ވިލާ ޓެކްނޮލޮޖީސް 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި 20ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

ބަޔާންކުރާ ފަދަ ލުޔެއް ދީފައިނުވާނެކަމަށް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން 

ނޑަކަށް ބުނާ (ދިހައެއް) އަހަރަށް ވުރެ ގިނަދުވަސް ވެފައިވާއިރު ވިލާ 10އިރު، އެއްބަސްވުން ވެވުނުތާ ގާތްގަ

ޓެކްނޮލޮޖީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން އެފަދައިން އެމަސައްކަތް ނުކޮށް ތިބި ތިބުމަކީ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް، 

އިވާކަމެއް ނުކޮށް ތިބި ތިބުމެއްކަމުގައި ބެލެވޭކަމެވެ.  އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެފަރާތަށް ކުރުމަށް ލާޒިމްކޮށްފަ

އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެންނައިރު އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ފުރިހަމަ ވަނަ ކަމަކީ، ހަތް ) ކ(

ކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއާތުތައް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން ފުރިހަމަ 

ކޮށްފައިނުވާކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައިމިވާ ހުޅުމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާގިައ 

ނޑައަޅުއް  ވަނަ މާއްދާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ދީފައިވާ އިޚްތިޔާރަށް 16ވާފައިވަނީ އެއްބަސްވުމުގެ ކަ
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ރިޢާޔަތްނުކުރައްވާ ކަމަށް ބުނެ ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި 

ނުކުތާއަށާއި، 

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ދަށުންވަނަ މާއްދާގ16ެއެއްބަސްވުމުގެ ، އެނުކުތާއާ ގުޅިގެން

ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރަކީ ކުލި ދެއްކުން ފިޔަވައި ދެންހުރި އެހެންކަންކަން އެއްބަސްވުމާ 

އެއްގޮތަށް ނުކޮށްފިނަމަ އެކަމެއްކޮށް ނިންމުމަށް އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ދިނުންކަމަށާއި މުއްދަތެއް ނުދީ 

އިޚްތިޔާރުށްކުރުމަށް އެމާއްދާއިން ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަ އެއްބަސްވުން ބާޠިލް 

ވަނަ މާއްދާ އެއްކޮށް ކިޔުމުން 17ވަނަ މާއްދާއާއި 16ދީފައިނުވާކަމަށާއި އެކަން އެއްބަސްވުމުގެ 

ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު،ދައްކާފައިވާ ބުނެ ވިލާ ޓެކްނޮލޮޖީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުންސާފުވާނެކަމަށް

ވަނަ މާއްދާގައި ވަނީ، އެއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން 16އެއްބަސްވުމުގެ 

ން އެފަރާތުގެ މައްޗަށް މު ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން، ކުލި ދެއްކުން ފިޔަވައި އެހެން ކަމެއް އެއެއްބަސްވު

އެކަމެއް ކޮށް ނިންމުމަށް އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު، ލާޒިމްކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ނުކޮށްފިނަމަ،

ކަމަށާއި، އެފަދަ މުއްދަތު ދޭނީ ރަނގަޅު ކުރަންވީ ކަމަކާއި ރަނގަޅު ކަންކުއްޔަށް ދޫކުރާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވާ

ނޑައަޅައި ލިޔުމުންކަމަށާއި،  އިވަނީ، ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ވަނަ މާއްދާގ17ައެއްބަސްވުމުގެ ކުރަންވީ މުއްދަތެއް ކަ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދޭ މުއްދަތުގައި އެކަމެއް ރަނގަޅު 16ފަރާތަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ އުޒުރަކާނުލައި، 

މިގޮތުން ދޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެކަމެއް އިޞްލާޙުނުކޮށްފިނަމަ، ކަމުގެ ކުޑަ ބޮޑުމިނަށް ނުކޮށްފިނަމަ،

(ފަނަރަހާސް) ރުފިޔާ އާއި ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ކުއްޔަށް 15000(އެއްހާސް ރުފިޔާ އާއި 1000ބަލާފައި، 

ހިފާފަރާތް ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވާކަމަށާއި، އަދި ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ 

ން ބޭނުން ކަމުގެ ނުދައްކައިފިނަމަ މިއެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނެސް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިމާއި ޙަވާލުވާ 

ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ފަރާތަށް ނޯޓިސް ލިޔުމުން ދީ، މިއެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު 

ލިބިގެންވާކަން ކަމަށާއި، 
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، ވަނަ މާއްދާއަކ16ީއްބަސްވުމުގެ އެހެންކަމުން މިދެމާއްދާއަށް އެކުއެކީގައި ބަލާއިރު، އެ

އެކަމެއް ،ށްފައިވާ ކަމެއް ލާޒިމްކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ނުކޮށްފިނަމަ އެއްބަސްވުމުގައި ކުރުމަށް ލާޒިމްކޮ 

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ލިބިގެންވާކަން ،ރަނގަޅުކުރުމަށް އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު

އްދާގެ ވަނަ މ16ާ،ވަނަ މާއްދާއަކ17ީބަޔާންކުރާ މާއްދާއެއްކަމާއި، އަދި އެމާއްދާގެ ފަހަތުން އަންނަ 

ށް ލިބިފައިވާ، އެއްބަސްވުމުގައި ކުރުމަށް ދަށުން ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަ

ލާޒިމްކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން އެފަރާތަށް އެކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް 

ބޭނުން ހިފާ ޙާލަތްތަކުގައި އަންގާ އެންގުމާ އެންގުމަށް ލިބިފައިވާ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން އެއިޚްތިޔާރުގެ

އެއްގޮތަށް ކުއްޔަށް ހިފި ފަރާތުން ޢަމަލުނުކޮށްފިނަމަ ދެން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ފަރާތުގެ ހައިސިއްޔަތުން 

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ލިބިގެންވާ އިޚްތިޔާރުތައް ބަޔާންކުރާ މާއްދާކަމާއި،

އެހެންކަމުން އެއްބަސްވުމުގިައ ކުރުމަށް ލާޒިމްކޮށްފައިވާ ކަމެއް އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ނުކޮށްފިނަމަ އެކަން 

އެންގުމަށް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ރަނގަޅުކުރުމަށް ކުއްޔަށް ހިފި ފަރާތަށް

އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމުގެ މެއް އެނގުމަކާނުލައި ލިބިފައިވާ އިޚްތިޔާރުގެ ބޭނުންނުކޮށް، އެފަދަ އެންގު

ށް ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑ16ަބާރު އެއްބަސްވުމުގެ 

އަދި އެފަދައިން އެއިޚްތިޔާރުގެ ބޭނުން ނުހިފުމަށް ، އެމާއްދާއަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަކަމާއިލިބިގެންވާކަން

ވަނަ މާއްދާއަށް 17އުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ނިންމާ ޙާލަތުގައި އެއްބަސްވުމުގެ ހަ

ޢަމަލުކުރަން ނުޖެހޭނެކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމެވެ. 

އެހެންކަމުން، އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނުކަންކަން އެފަދައިން ހުރުމުން، ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

އި ވިލާ ޓެކްނޮލޮޖީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ދެމެދު ވެފައިވާ ނަންބަރު: ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑާ

HDC/LDL/05/045)29 އެއްބަސްވުމާއި ވިލާ ޓެކްނޮލޮޖީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 2005ނޮވެމްބަރ (

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ނިމުމަކަށް ގެނެސްޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ބުނެ، އެއެއްބަސްވުން
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) 2015ސެޕްޓެމްބަރ HDC(161)-L/MIS/2015/972)17ނަންބަރު: ން ފޮނުވާފައިވާމިޓެޑު ލި

ސިޓީއަކީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން ބަލާއިރު އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފަށް ފޮނުވާފައިވާ 

، މަށާއި ސިޓީއެއްކަމަށާއި، އެ އެއްބަސްވުން އޭގެ ޒާތުގައި ބަދަލެއްނައިސް ވުޖޫދުވެ ދެމިއޮންނާނެކަ

އެއްބަސްވުމަށް އިޚްތިރާމްކޮށް އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން 

ލިމިޓެޑަށް އަންގަވައި، އަދި އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމުގެ ސަބަބުން ވިލާ ޓެކްނޮލޮޖީސް ޕްރައިވެޓް 

މަށް އެދި ދަޢުވާކުރުމުގެ ޙައްޤު އެފަރާތައް ލިބިގެންވާކަމަށް ލިމިޓެޑަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތަކުގެ ބަދަލު ހޯދު 

ނޑައަޅުއްވައި ހުޅުމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ކުރައްވާފައިވާ ޤަޟިއްޔާގައި HMC/2015/470ކަ

ނޑިޔާރުންނަށް އެއްބަސްވެވިފައިވެއެވެ . ޙުކުމަށް ބަދަލުގެންނަން ޖެހޭކަމަށް މިމައްސަލަ މިކޯޓުގައި ބެލި ފަ

:ްޙުކުމ -

، އެފަދައިން ހުރުމުން އިސްވެފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގައި ބަޔާންކުރެވުނު ކަންކަން ،ދެންފަހެ 

އެކޯޓުން ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމް ޤަޟިއްޔާގައި HMC/2015/470ހުޅުމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ބާޠިލްކޮށް، އެގޮތުގެމަތީން ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ.މިމައްސަލަ މިކޯޓުގައި ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން 


