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g
ޓު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯ 

ދިވެހިރާއްޖެ 

ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ 

:ު2016ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ/HC-A/153

:ްއިސްތިއުނާފު ކުރި ފަރާތ

ދިވެހި ދައުލަތް (މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް)* ނަން:

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް/ މާލެ* ދާއިމީ އެޑްރެސް:

-ނަންބަރު:* އައި.ޑީ.ކާޑު އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް/ މާލެ  * މިހާރުގެ އެޑްރެސް: 

:ްއިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތ

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ* ނަން:

ވިލާ ބިލްޑިންގ/ މާލެ * ދާއިމީ އެޑްރެސް: 

C-17/1986ނަންބަރު:* ކުންފުނީގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން 

ވިލާ ބިލްޑިންގ/ މާލެ * މިހާރުގެ އެޑްރެސް: 

 :ް1438ޖުމާދަލްއާޚިރާ 22* ނިމުނު ތާރީޚް:7143ޖުމާދަލްއާޚިރ26ާރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚ

2017މާރިޗް 201621އޭޕްރީލ04ް

 ާ381ނަންބަރު: އިސްތިއުނާފު ކުރެވުނު ޤަޟިއްޔ/Cv-C/2015

 ިކޯޓު ސިވިލްކޯޓު: ނިންމެވ

 ެއެއްބަސްވުމާމެދު ޚިލާފު އުފެދިގެން ބާވަތް:ޤަޟިއްޔާގ

:ް2015ފެބްރުއަރީ 11ޤަޟިއްޔާ ހުށަހެޅުނު ތާރީޚ

 ު2016ޖަނަވަރީ 07ތާރީޚް:ޤަޟިއްޔާ ނިމުނ

:ްމައްސަލަ ބެއްލެވި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލިސ

ނޑިޔާރު:ދީދީ   هللا : ޢަބްދު އިސްފަނޑިޔާރު  ނޑިޔާރު:ޢަބްދުއްރައޫފު އިބްރާހީމް ފަ ޢަލީ ސަމީރު ފަ
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:ާދަޢުވާގެ ޚުލާޞ

ކޯޓުން ނިންމަވާފައިވަނީ ޤަޟިއްޔާ އCv-C/2015ެ/381މިއީ ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

މިނިސްޓްރީ ، އުޞޫލަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނެ އެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ 

އޮފް ޓޫރިޒަމް (ދިވެހި ދައުލަތް) ގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ބެލިފައިވާ 

ޤަޟިއްޔާއެކެވެ. މި ޤަޟިއްޔާގައި އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތަކީ ވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ 

ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއެވެ.   

 ުތާތައް:ފާހަގަކުރެވުނު ނުކ

ޤަޟިއްޔާ އަކީ،  Cv-C/2015/381އިސްތިއުނާފުކުރެވޭ ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު )1

ގައި ތ. އެލާ ކުއްޔަށް ދިނުމަށްޓަކައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް 2013ޑިސެމްބަރު 12

ޓޫރިޒަމްއާ ވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ދެމެދު ކުރެވިފައިވާ އެމެންޑަޑް 

ސްޓޭޓެޑް ލީޒް -އިވާކަމަށާއި، އެމެންޑަޑް އެންޑް ރީސްޓޭޓެޑް ލީޒް އެގްރިމަންޓް އުވާލެވިފަ-އެންޑް ރީ 

ގެ 2013ޑިސެމްބަރު 12އެގްރިމަންޓް އުވާލެވިފައިވަނީ ތ. އެލާ ކުއްޔަށްދިން މުޢާމަލާތާ ގުޅިގެން، 

އުވާލި އުވާލުން އަސާސްއަކަށް ބަލައިގެންކަމަށް 'ސެޓްލްމަންޓް އެގްރިމަންޓް'ތާރީޚްގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ 

) ގެ ސިޓީން 2015ފެބްރުއަރީ LS/PRIV/2015/303)05-88ނަންބަރު:ފް ޓޫރިޒަމްގެ މިނިސްޓްރީ އޮ

ވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އަންގާފައިވާ އެންގުމަކީ އެމެންޑަޑް އެންްޑ 

ނޑައަޅުއްވައި -ރީ ދެއްވައި، އެމެންޑަޑް އެންޑް ސްޓޭޓެޑް ލީޒް އެގްރިމަންޓާ ޚިލާފް ބާޠިލް އެންގުމެއްކަމަށް ކަ

ސްޓޭޓެޑް ލީޒް އެގްރިމަންޓާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމަށް އަންގާ -ރީ
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އަމުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން 

ށް ހުށަހެޅުމުން އެ ކޯޓުން ބެއްލެވި މައްސަލައެއްކަމާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮ 

އެ ޤަޟިއްޔާ ނިންމަވާފައިވަނީ "ދެންފަހެ، އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކަށާއި، މި 

ގައި 2013ޑިސެމްބަރު 12މައްސަލާގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ބަޔާންތަކަށާއި، ލިޔުންތަކުގެ މައްޗަށް ބެލުމަށްފަހު، 

ކުއްޔަށް ދިނުމަށްޓަކައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްއާ ވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ތ. އެލާ 

ސްޓޭޓެޑް ލީޒް އެގްރިމަންޓް -ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ދެމެދު ކުރެވިފައިވާ އެމެންޑަޑް އެންޑް ރީ

ތ. އެލާ ގްރިމަންޓް އުވާލެވިފައިވަނީ ސްޓޭޓެޑް ލީޒް އެ-އުވާލެވިފައިވާކަމަށާއި، އެމެންޑަޑް އެންޑް ރީ 

ގެ ތާރީޚްގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ 'ސެޓްލްމަންޓް 2013ޑިސެމްބަރު 12ގުޅިގެން،  ކުއްޔަށްދިން މުޢާމަލާތަކާ

ނަންބަރު     އެގްރީމަންޓް' އުވާލި އުވާލުން އަސާސްއަކަށް ބަލައިގެންކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ

88-LS/PRIV/2015/303)05 ީގެ ސިޓީން ވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ 2015ފެބްރުއަރ (

ސްޓޭޓެޑް ލީޒް އެގްރިމަންޓާ -ޑް އެންޑް ރީކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އަންގާފައިވާ އެންގުމަކީ އެމެންޑެ

ނޑައަޅައި ޙުކުމްކޮށް..." މައްސަލަ ނިންމަވާފައިވާކަން އިސްވެ ބުނެވުނު ޚިލާފު ބާޠިލް އެންގުމެއްކަމަށް ކަ

ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮވެއެވެ.

އެ ކޯޓުން ،ޤަޟިއްޔCv-C/2015ާ/381ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު )2

ނިންމަވާފައިވަނީ ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ އުޞޫލަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް (ދިވެހި 

(ދޭއް) ނުކުތާއެއް ފާހަގަކޮށް، އެ 02ން އެ ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރަމުން ދައުލަތް) ގެ ފަރާތު 

ނުކުތާތަކާމެދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދައްކާފައިވެއެވެ.
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 ،ީދެފަރާތު ދެމެދުގައިވާ އެއްބަސްވުމެއް މާނަކުރުމުގައި ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކ

އެއްބަސްވުމުގެ ބައިވެރިންގެ މެދުގައި ޚިލާފެއް އުފެދިއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ، އެ އެއްބަސްވުމެއް މާނަ ކުރުމުގައި 

دالعقوفىالعبرةރިޢާޔަތްކުރެވޭނީ އެއްބަސްވުމުގެ މަޤްޞަދަށްކަމަށާއި، އޭގައިވާ ލަފްޒުތަކަށް ނޫންކަން 

މިޝަރުޢީ ޤާއިދާއިން އިސްލާމީ ފިޤްޙުގައި ،والمبانىباالًلفاظالوالمعانىبالمقاصد

ޤާއިމްވެފައިވާއިރު،  ޢަލީ އިބްރާހީމް އާއި ވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ 

އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތްކަމަށާއި، ޑަބްލިއު.އެލް.ޓީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ކޯޓުގައި ދަޢުވާއެއް ކުރިއަށް 

ވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ގުޑްވިލް ބޭސިސްއާ ގެންދިއުމަކީ،

-Cv/381ޚިލާފުވެފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ބެލެވެން ނެތްކަމަށް ބަޔާންކުރައްވައި ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

C/2015 " ުއެމެންޑަޑް އެންޑް ޤަޟިއްޔާގައި ޙުކުމް ކުރައްވާފައިވަނީ، ތ. އެލާއާއި ގުޅިގެން ސޮއިކުރެވުނ

ސްޓޭޓެޑް ލީޒް އެގްރިމަންޓް" ގެ މަޤްޞަދަށާއި، އެއްބަސްވުމުގެ ޕްރިއެމްބަލްގައި ބަޔާންވެގެންވާ -ރީ

"އެފިލިއޭޓެޑް ޕާޓީސް" މި ލަފްޒުގެ މާނައަށް ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމެއްނެތި، އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ޝަރުޢީ 

ޤާއިދާއާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ.

 ،ީގައި ސޮއިކުރެވުނު އެމެންޑަޑް އެންޑް 2013ޑިސެމްބަރު 12ދެވަނަ ނުކުތާއަކ

ސްޓޭޓެޑް ލީޒް އެގްރިމަންޓް  ދައުލަތުން ބާޠިލްކޮށްފައިވަނީ އެއްބަސްވުމުގެ މަޤްޞަދާ ޚިލާފުވެގެންކަމަށާއި، -ރީ

ލާފްވެގެން ނޫންކަމަށްވާއިރު، ސިވިލް އަދި އެ އެގްރިމަންޓް ބާޠިލްކުރެވިފައިވަނީ އެ އެގްރިމަންޓްގެ މާއްދާއަކާ ޚި

ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާޞާ ރިޕޯޓްގެ ފާހަގަކުރެވުނު Cv-C/2015/381ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ސްޓޭޓެޑް ލީޒް އެގްރިމަންޓް ބާޠިލްކޮށްފައިވަނީ -ގެ (ރ) ގައި ދައުލަތުން އެމެންޑަޑް އެންޑް ރ3ީނުކުތާތަކުގެ 

މިނޭޝަން މާއްދާތަކާ އެއްގޮތަށްނޫންކަމަށާއި، އެގްރިމަންޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހާ އެ އެއްބަސްވުމުގެ ޓަރ

އުޞޫލުތަކާއި، މަދަނީ އަޤުދުތަކާ ގުޅިގެން ޢަމަލުކުރާ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އެންމެހާ އުޞޫލުތަކާ 

ކަމަށް ނިންމަވާފައިވަނީ ޚިލާފަށްކަމަށާއި، ދައުލަތުން "އަޙްދަށް ވަފާތެރިވުމުގެ ޤާއިދާ" އާ ޚިލާފްވެފައިވާ
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ސްޓޭޓެޑް ލީޒް އެގްރިމަންޓްގެ މަޤްޞަދާ ޚިލާފްވެއްޖެނަމަ އެ އެއްބަސްވުން -އެމެންޑަޑް އެންޑް ރީ

އުވާލެވިދާނެ، ނަމަވެސް އެްއބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ، ޙާލަތްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމެއްނެތި ކަމަށް ބުނެ 

ހުށަހެޅި ނުކުތާ. 

އާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި މި މައްސަލަ)3

ޤަޟިއްޔާއަށާއި، މި Cv-C/2015/381ދެފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ނަނިވި މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މި މައްސަލައާ ގުޅޭ ލިޔެކިއުންތަކަށް ބަލާއިރު، އަން 

ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.  

އެނދުގެ ރިޒޯޓެއް ހެދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް 200ތ. އެލާގައި (ހ) ފުރަތަމަ ކަމަކީ، 

ގައި ލީޒް 2006ސެޕްޓެމްބަރު 19ޓޫރިޒަމްއާއި ކ. މާލެ / ހ. މެރީރޯޒް، އައްބާސް މުޙައްމަދާއި ދެމެދު 

ނެވުނު ލީޒް އެގްރިމަންޓްގެ ދަށުން އައްބާސް މުޙައްމަދަށް ލިބިގެންވީ އެގްރިމަންޓެއް  ވެވުނުކަމާއި، ބު 

ގައި ވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 2011ޖޫން 21އެންމެހާ ޙައްޤުތައް 

ޑީޑް އޮފް އެސައިންމަންޓެއްގެ ދަށުން ބަދަލުކުރެވުނުކަމާއި، 

ގައި ވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ 2013ރު ޑިސެމްބަ 2އޭގެ ފަހުން، 

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ،ސިޓީގައVSTC-OP/2013/042ިޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަންބަރު 

1476/Cv-C/2010 ުޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމަށް ތާއީދުކުރައްވާ ނިންމެވި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރ

2013/SC-A/26 ިއެނދުގެ ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލެއް ތަރައްޤީކުރުމުގެ 200ޤަޟިއްޔާގައި، ލ. ކައްދޫގައ

މަޝްރޫޢާ ގުޅިގެން އދ. ފެންފުށި/ ފިނިވާގެ، ޢަލީ އިބްރާހީމަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދިނުމަށް 

ޤާސިމް އިބްރާހީމް ޙުކުމްކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން، ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކުގައި ޢަލީ އިބްރާހީމްގެ ފަރާތުން 

ބައިވެރިވެފައިވާކަމަށާއި، 
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ރާހީމްއަށް ލިބިދިނުމަށް ބުނެވުނު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމުގައި ޢަލީ އިބް 

ނޑައެ ޅުއްވި އަދަދު އެއްފަހަރާ ދެއްކުމަކީ، ދައުލަތަށް ދަތިކަމެއްކަމަށާއި، އެ ފައިސާ ދެއްކުމަށް ހުށަހަޅާ ކަ

ތުން ޢަލީ އިބްރާހީމްގެ ފަރާތުން އެ ފައިސާ ލިބިދިނުމަށް ގޮވާތީ، އެ ކަމާ ގުޅޭ ގޮތެއް އެންގުމަށް ބުނެފައި 

އެދެނީ ވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި އެ ކުންފުންޏާއި ގުޅުންހުރި 

ނޑުމަށްކަމަށާއި،  ފަރާތްތަކުން ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އަޅާ ކެ

SC-A/26/2013ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ،މުގައިއަދި އެ ބައްދަލުވު

ޤަޟިއްޔާފަދަ، އެ ބާވަތުގެ އެހެން މައްސަލަތަކެއް ހިނގަމުންދާތީއާއި، އެ މައްސަލަތަކުގައިވެސް އެ ފަދަ 

ޙުކުމެއް އައުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއްކަމަށް ފެންނާތީ، މިފަދަ އެހެން ޙާލަތެއް މެދުވެރިނުވާނެ ގޮތަކަށް 

ޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި އަދި ވިލާ ޝިޕިންގ ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި، ވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމް 

އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ގުޅިފައިވާ ނުވަތަ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ 

ބަސްވުންތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތްތަކެއް ނިންމުމަށް އެދިފައިވާތީ، އެ ތަކާ ބެހޭގޮތުން އުފެދިފައިވާ ދެރަށް

މަތިން، ގުޅުންހުރި ރަށްތަކާއި އެ ރަށްތަކުގެ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް އެ ފަރާތްތަކުން މައްސަލަ ގޮތުގެ

ޙައްލުކުރަން ހުށަހަޅާގޮތް އެ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، 

އެ ގޮތުން، ތ. އެލާގައި ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްާއ 

އަހަރުގެ ލީޒް ޕީރިއަޑަކާއި، ކުލި 50އިވެޓް ލިމިޓެޑާ ދެމެދު މުޅިން އާ ލީޒް އެގްރިމަންޓެއް އެލާ ޕްރަ

އަހަރުގެ ކޮންސެޝަން ޕީރިއަޑަކާއެކު ހަމަޖައްސާ، ތ. އެލާގައި ރިޒޯޓެއް ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި 5ނުހިނގާ 

ރިމަންޓްގެ އެޑްވާންސް ކުލީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް އެހާތަނަށް ދައްކާފައިވާ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ބުނެވުނު އެގް

ހަމަޖައްސާދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާކަން އެނގެންއޮތްއިރު، 

ގައި ވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް 2013ޑިސެމްބަރު 12

ސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމާ ލިމިޓެޑާއި އެ ކުންފުންޏާއި ގުޅިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް މިނި
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ދެމެދު  ސެޓްލްމަންޓް އެގްރިމަންޓްތަކެއް ވެފައިވާކަން މި މައްސަލާގައި ހުށަހެޅުނު ލިޔުންތަކުންނާއި، 

ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުން އެނގެންއޮންނަކަމާއި، 

އަދި ހަމަ އެ ތާރީޚުގައި ވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި 

ސްޓޭޓެޑް ލީޒް އެގްރިމަންޓެއް ވެފައިވާކަމާއި، -ސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމާ ދެމެދު އެމެންޑަޑް އެންޑް ރީ މިނި

ބުނެވުނު އެގްރިމަންޓަކީ ވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ތ. އެލާ އާ 

ން އެނގެންއޮންނަކަމާއި،ގުޅިގެން ހުށަހެޅި ކޮންސެޝަންތައް ދިނުމަށް ވެވުނު އެގްރިމަންޓެއްކަ 

ފް ޓޫރިޒަމުން ފޮނުވި އެ ގައި މިނިސްޓްރީ އ2015ޮފެބްރުއަރީ 05އޭގެ ފަހުން، 

ސްޓޭޓެޑް ލީޒް -ސިޓީގައި  އެމެންޑަޑް އެންޑް ރLS/PRIV/2015/303ީ-88ގެ ނަންބަރު މިނިސްޓްރީ

12އެގްރިމަންޓް އުވާލެވިފައިވަނީ ސްޓޭޓެޑް ލީޒް-އެގްރިމަންޓް އުވާލެވިފައިވާކަމަށާއި، އެމެންޑަޑް އެންޑް ރީ

ގައި ވެފައިވާ ސެޓްލްމަންޓް އެގްރިމަންޓްތައް އުވާލި އުވާލުން އަސާސެއްކަމުގައި 2013ޑިސެމްބަރު 

ބަލައިގެންކަމަށް ބުނެފައިވާކަން އެނގެންއޮންނަކަމެވެ. 

ޑާއި ވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ(ށ) ދެވަނަ ކަމަކީ، 

ސްޓޭޓެޑް ލީޒް -ގައި ވެފައިވާ އެމެންޑަޑް އެންޑް ރ2013ީޑިސެމްބަރު 12މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމާ ދެމެދު 

އެގްރިމަންޓަށް ބަލާއިރު، 

ބުނެވުނު އެގްރިމަންޓްގެ ޕްރިއެމްބަލް (ސީ) ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

2013/SC-A/26 ެން މައްސަލަތަކެއްވެސް ޢަލީ އިބްރާހީމް އާއި އޭނާއާ ގުޅުންހުރި ޤަޟިއްޔާއާ އެއްގޮތް އެހ

ކޯޓުން ،ފަރާތްތަކުން ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ހުށަހަޅާ، ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާތީ، އެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށާއި

ސަލަތަކާ ގުޅިގެން ބޭރުން ހައްލެއް ހޯދުމަށް އެދިފައިވާކަން އެނގެންއޮންނައިރު، އެ ގޮތަށް އެދިފައިވަނީ އެ މައް

ބަދަލު ދިނުމަށް ކޯޓުން ޙުކުމެއް އަތުވެއްޖެނަމަ ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުގެ ދަތިކަން ހުރުމާއެކު އެ ފައިސާ 

ނުދެއްކިދާނެތީ ކަން އެނގެންއޮންނައިރު،
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ޕްރިއެމްބަލް (ޑީ) ގައި ޢަލީ އިބްރާހީމްއާއި އޭނާއާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުން ސަރުކާރާ ދެމެދު 

މައްސަލަތަކަކާއި ޚިލާފްތަކެއް ޙައްލުކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާކަމަށާއި، އަދި ޢަލީ އިބްރާހީމްއާއި ހުރި ހުރިހާ 

އޭނާއާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުން މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން، އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ށަހަޅާފައިވާކަމަށާއި، އެ ގޮތުން؛ކޮންސެޝަންސްތައް ތ. އެލާ ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތަށް ދިނުމަށް ހު

ލީޒް އެގްރިމަންޓަށް ބަދަލުގެނައުމަށާއި އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ލީޒް ޕީރިއަޑް ފެށޭ .1

ސްޓޭޓެޑް ލީޒް އެގްރިމަންޓްގައި ސޮއިކުރާ - ދުވަހަކީ އެމެންޑަޑް އެންޑް ރީ 

އި އަހަރުކަމުގަ 50ދުވަސްކަމުގައި ހަމަޖެއްސުން. އެ ގޮތުން، ލީޒް ޕީރިއަޑަކީ 

ސްޓޭޓެޑް ލީޒް އެގްރިމަންޓްގައި ސޮއިކުރާ ދުވަހުން -ހަމަޖައްސާ އެމެންޑަޑް އެންޑް ރީ

ފެށިގެން މުއްދަތު ގުނާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން؛

ކުއްޔަށްހިފާފައިވާ ފަރާތުން އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި އެހާތަނަށް ދައްކާފައިވާ ކުލި  .2

)US$ 2,901,570.00ްހާސް ފަސް ސަތޭކަ ދެ މިލިއަން ނުވަ ސަތޭކަ އެކެއ

ސްޓޭޓެޑް -ހަތްދިހަ ޔޫ.އެސް. ޑޮލަރު)  ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އެމެންޑަޑް އެންޑް ރީ

ލީޒް އެގްރިމަންޓްގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ ބިމު ކުލިން ސެޓް އޯފް ކުރުން. އެ ގޮތުން 

އެއް މިލަިއން (US$ 1,737,896.00ލީޒް ރެންޓްގެ ގޮތުގައި ދައްކާފައިވާ 

ތިރީސް ހަތެއް ހާސް އަށް ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހައެއް ޔޫ.އެސް. ޑޮލަރު) ހަތްސަތޭކަ 

އެޑްވާންސް ލީޒް ރެންޓްގެ ގޮތުގައި ސެޓް އޯފް ކުރުން. އަދި ޖުމްލަ އެޑްވާންސް 

(ހަތަރެއް މިލިއަން ދުއި ސައްތަ ހަތްދިހަ US$ 4,275,466.00ލީޒް ރެންޓަކީ 

.އެސް. ޑޮލަރު) ކަމަށާއި؛ފަހެއް ހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ހައެއް ޔޫ

-ރިޒޯޓް/ ހޮޓާ ތަރައްޤީކުރުމުގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިއަޑަކީ އެމެންޑަޑް އެންޑް ރީ .3

(ފަސް ދޮޅަސް) މަސް 60ސްޓޭޓެޑް ލީޒް އެގްރިމަންޓް ކުރެވޭ ދުވަހުން ފެށިގެން 

ކަމުގައި ހަމަޖެއްސުން؛
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ޝަން ޕީރިއަޑް ޓްރަކް ނަގަން ފަށާ ދުވަހަކީ ކޮންސްބިމު ކުލި ނުވަތަ ލީޒް ރެންޓް .4

(ފަސް ދޮޅަސް) މަސް ހަމަވުމުން ނުވަތަ ރިޒޯޓް ނުވަތަ ހޮޓާ 60ކަމުގައިވާ 

ހިންގަން ނުވަތަ އޮޕަރޭޓްކުރަން ފަށާ ތާރީޚް ނުވަތަ މި ދެ ތާރީޚުން ކުރެ އެންމެ 

އަވަސް ތާރީޚް ކަމުގައި ހަމަޖެއްސުން؛

މިކަންތައްތައް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، އިސްވެ ބުނެވުނު ފަދައިން ޕްރިއެމްބަލް (ޑީ) ގައި 

ބުނެފައިވާގޮތަށް، ސަރުކާރުން އެ ކޮންސެޝަންސްތްައ ދިނުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާކަމަށް 

ޕްރިއެމްބަލް (އީ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެންއޮންނަކަމެވެ. 

ވެ ފާހަގަކުރެވުނު ފަދައިން ވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ އިސް(ނ) ތިންވަނަ ކަމަކީ، 

ސްޓޭޓެޑް ލީޒް -ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމާ ދެމެދު ވެވުނު އެމެންޑަޑް އެންޑް ރީ 

ތަކަކާއި އެގްރިމަންޓްގެ ދަށުން ވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ބޮޑެތި ލުއި

މަންފާތަކެއް ލިބިދީފައިވާއިރު، ބުނެވުނު ލުއިތަކާއި މަންފާތައް ވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދިނުމަށް ނިންނި ސަބަބު ވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް 

ސްޓޭޓެޑް ލީޒް -މެންޑަޑް އެންޑް ރީއެ،ސިޓީންނާއVSTC-OP/2013/042ިލިމިޓެޑްގެ ނަންބަރު 

އެގްރިމަންޓްގެ ޕްރިއެމްބަލްއަށް ބެލުމުން އެނގެންއޮންނަކަމާއި،

އެ ގޮތުން، އެ އެގްރިމަންޓަށް ވާޞިލުވެފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

2013/SC-A/26ަށް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ޤަޟިއްޔާއާ އެއްގޮތް އެހެން މައްސަލަތަކެއްވެސް ސަރުކާރާ ދެކޮޅ

ހިނގަމުންދާތީއާއި، އެ މައްސަލަތައް އެ ފަރާތްތަކާއި އެއްކޮޅަށް ނިމިގެންގޮސްފިނަމަ، ސަރުކާރުން ބަދަލުދޭން 

ޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެ ވަގުތު ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުގެ ދަތިކަން ހުރުމާއެކު އެ ފައިސާ ނުދެއްކިދާނެތީ، ޢަލީ 

ރި ފަރާތްތަކުން ސަރުކާރާ ދެމެދު ހުރި ހުރިހާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް އިބްރާހީމްއާއި އޭނާއާ ގުޅުން ހު

އެއްބަސްވެ، ތ. އެލާއާ ގުޅިގެން ކޮންސެޝަންސްތަކެއް ދިނުމަށް ހުށަހެޅުމުން އެ ކޮންސެޝަންސްތައް 
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ތ. އެލާއާ ސްޓޭޓެޑް ލީޒް އެގްރިމަންޓް ވެވުނުއިރު، -ދިނުމަށްކަން އެނގޭކަމާއި، އަދި އެމެންޑަޑް އެންޑް ރީ 

ގުޅިގެން ސެޓްލްވާންޖެހޭ ސަބަބެއްނެތްކަމަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވާއިރު، އެއްވެސް މަޤްޞަދެއްނެތި 

ބުނެވުނު ކޮންސެޝަންސްތައް ވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ލިބެންޖެހޭ 

ނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ބުނެދެވިފައިނުވާކަމާއި، ސަބަބެއް ވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެ 

އެހެންކަމުން، ވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ތ. އެލާއާ 

ގުޅިގެން ދީފައިވާ ބުނެވުނު ކޮންސެޝަންސްތަކުގެ މަޤްޞަދަކީ ޢަލީ އިބްރާހީމްއާއި އޭނާއާ ގުޅުންހުރި 

ޅަށް އެވަގުތު ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ހިނގަމުންދިޔަ މައްސަލަތައް ކޯޓުން ބޭރުން ފަރާތްތަކުން ސަރުކާރާ ދެކޮ

އެ ފަރާތްތަކުން އެ ފަދަ ދަޢުވާތައް ނުކުރާނެކަމަށް ވެފައިވާ ، ޙައްލުކުރާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދިނުމުން 

ނަކަމެވެ. އެއްބަސްވުމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވިޔަ ނުދިނުންކަން އެނގެންއޮން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމުން ވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ (ރ) ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ، 

LS/PRIV/2015/303)05-88ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ފޮނުވި އެ މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު 

ސްޓޭޓެޑް ލީޒް -) ސިޓީގައި، ތ. އެލާއާ ގުޅިގެން ވެފައިވާ އެމެންޑަޑް އެންޑް ރީ 2015ފެބްރުއަރީ 

ގައި ވެފައިވާ ސެޓްލްމަންޓް އެގްރިމަންޓްތައް 2013ޑިސެމްބަރު 12އެގްރިމަންޓް އުވާލާފައިވަނީ 

އި،އުވާލާފައިވާތީ، އެ އަސާސްގެ މައްޗަށް ބިނާވެކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމާ

ސްޓޭޓެޑް ލީޒް އެގްރިމަންޓް - މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ފަރާތުން އެމެންޑަޑް އެންޑް ރީ 

ބާޠިލް ކޮށްފައިވަނީ، ވާރލްޑް ލިންކް ޓްރެވަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ޑަބްލިޔު.އެލް.ޓީ) ނަމަކަށް ކިޔާ 

ތުން ބުނެފައިވާކަމާއި، އަދި މި ކުންފުންޏަކުން ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުންކަމަށް ދައުލަ

ސްޓޭޓެޑް ލީޒް އެގްރިމަންޓް އުވާލެވިދާނެ ސަބަބެއްތޯ ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، -ކަމަކީ އެމެންޑަޑް އެންޑް ރީ

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

ރެވުނު މަޝްވަރާތަކުގައި ޢަލީ އިބްރާހީމްގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމާއި ޢަލީ އިބްރާހީމްއާ ދެމެދު ކު
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ލާ ޝިޕިންގ ޤާސިމް އިބްރާހީމް ބައިވެރިވެ، ޢަލީ އިބްރާހީމްގެ ފަރާތުން އެ ފައިސާ ލިބިދިނުމަށް އެދެނީ ވި

ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި އެ ކުންފުންޏާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުން 

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

ސަން އައިލެންޑް ރިޒޯޓްއިާއ، ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިޒޯޓް އެންޑް ސްޕާއާއި، ހޮލިޑޭ އައިލެންޑް ރިޒޯޓް 

ރޯޔަލް އައިލެންޑް ރިޒޯޓް އެންޑް ސްޕާއާއި، ، އެންޑް ސްޕާއާއި، ފަން އައިލެންޑް ރިޒޯޓް އެންޑް ސްޕާއާއި

އަދި ވިލާ އެއަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ ލީޒް ރެންޓާއި، ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ އާއި 

ނޑުމަށް ދެ ފަރާތުން އެއްބަސްވެފައިވާކަން އެނގެންއޮތުމުން، އެއްބަސްވުމުގައި ޢަލީ  ބެޑް ޓެކްސް އަޅާކެ

ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ ޢަލީ އިބްރާހީމްއާއި ވިލާ (affiliate parties)މްއާއި ގުޅުން ހުރި ފަރާތްތައް އިބްރާހީ 

ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި އެ ކުންފުންޏާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކަށްކަން އެނގޭކަމާއި،

ފަރާތްތަކެއް ގުޅުންއޮތް ގާތް އިބްރާހީމްއާއި ޢަލީ އެއްބަސްވުމުގެ  ދަށުން އަދި 

(parties with close affiliations) ްކަމަށް ބަލައި، ބުނެވުނު ރިޒޯޓްތަކާއި ތަންތަނުގެ ފަރާތުނ

ނޑުމަށް އެއްބަސްވެ، ސެޓްލްމަންޓް  ދައްކަންޖެހޭ ލީޒް ރެންޓާއި، ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ އާއި ބެޑް ޓެކްސް އަޅާކެ

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

އެގްރިމަންޓްގެ ދަށުން އެ ލުއިތަކާއި މަންފާތައް ލިބިގެންފައިވާކަމާއި،  

ވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމާ 

ސްޓޭޓެޑް ލީޒް އެގްރިމަންޓަށް ވާޞިލުވި މައިގަނޑު ސަބަބަކީ -ދެމެދު ވެވުނު އެމެންޑަޑް އެންޑް ރީ

ޤަޟިއްޔާއާ އެއްގޮތް އެހެން SC-A/26/2013ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

މައްސަލަތަކެއްވެސް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ހިނގަމުންދާތީއާއި، އެ މައްސަލަތަކުގިައ އެފަދަ ޙުކުމެއް އައުމަކީ 

އެކަށީގެންވާކަމަކަށްވާތީ، އެ ފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިނުވާނެގޮތަކަށް ހެދުމަށް ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކާއި ގުޅިގެން 

އަދި ވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ،ޓް ލިމިޓެޑާއިވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެ

ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ގުޅިފައިވާ އަދި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްތަކާ އެރަށްތަކުގެ 
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ގުޅިގެން ހުށަހެޅި އާމައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނުނު، ތ. އެލާ

ކޮންސެޝަންސްތައް ދިނުމަށް ވެވުނު އެގްރިމަންޓެއްކަން އެނގެންއޮންނައިރު، މި ކަމަށް ވިލާ ޝިޕިންގ 

-އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވެފައިވާކަން އެމެންޑަޑް އެންޑް ރީ 

،) އަށް ބެލުމުން އެނގެންއޮންނައިރު ސްޓޭޓެޑް ލީޒް އެގްރިމަންޓްގެ ޕްރިއެމްބަލް (ޑީ

ވާރލްޑް ލިންކް ޓްރެވަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ޑަބްލިޔު.އެލް.ޓީ) ގެ ފަރާތުން ސަރުކާރާ 

ވާރލްޑް ލިންކް ޓްރެވަލް ،ދެކޮޅަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވާކަމާއި

ލް.ޓީ) އަކީ އެ ކުންފުނީގެ ޝެއަރ ހޯލްޑަރުންގެ ތެރޭގައި ވިލާ ޝިޕިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ޑަބްލިޔު.އެ

ޙިއްޞާ އޮންނަ ކުންފުންޏެއްކަމަށް ދައުލަތުގެ %70އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ 

ން މި ކަމަށް ވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު،ފަރާތުން ބުނެފައިވާއިރު

ވާރލްޑް ލިންކް ޓްރެވަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ޑަބްލިޔު.އެލް.ޓީ) ން ދައުލަތާ ، އިންކާރުކޮށްފައިނުވާކަމާއި 

-ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަލާގައި އެމެންޑަޑް އެންޑް ރީ ،ދެކޮޅަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް ބުނާ އެ މައްސަލައަކީ

ދެކޮޅަށް ހުށަހަޅާ ސިވިލް ކޯޓުގައި އޭރު ހިނގަމުން ދިޔަ ދައުލަތާ،ސްޓޭޓެޑް ލީޒް އެގްރިމަންޓް ވެވުނުއިރު

މައްސަލައެއްކަން އެނގެންއޮތުމުން، ދެ ފަރާތު ދެމެދު ވެވުނު ސެޓްލްމަންޓްގެ އެގްރިމަންޓްގެ ބޭނުމަށް 

އް ވާރލްޑް ލިންކް ޓްރެވަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ޑަބްލިޔު.އެލް.ޓީ) އަކީ ޢަލީ އިބްރާހީމްއާ ގުޅުންހުރި ފަރާތެ

)(affiliated partyުވާރލްޑް ލިންކް ޓްރެވަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު ،ކަމަށް ބަލަންޖެހޭ ހިނދ

(ޑަބްލިޔު.އެލް.ޓީ) ން ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަކީ، ވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ 

ސްޓޭޓެޑް ލީޒް -މެންޑަޑް އެންޑް ރީޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމާ ދެމެދު ވެވުނު އެ

ނޑު މަޤްޞަދާއި ވެފައިވާ ޚިލާފެއްކަމުގައިވީއިރު، އެގްރިމަންޓްވުމުގެ  އެގްރިމަންޓަށް ވާޞިލްވި މައިގަ

ނޑު މަޤްޞަދާ ޚިލާފުވުމަކީ އެގްރިމަންޓް އުވާލެވިދާނެ ޙާލަތެއްކަމަށް އެގްރިމަންޓްގައި ބަޔާންކޮށްފިައ  މައިގަ

ތަކީ އެގްރިމަންޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ އިސްތިސްނާ ޙާލަތެއްކަމަށް ބަލަންޖެހޭ ހިނދު، ނެތްނަމަވެސް، މި ޙާލަ

ނޑު މަޤްޞަދު ނެތިގޮސްފައިވާ މި ޙާލަތުގައި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމުން އެމެންޑަޑް  އެގްރިމަންޓްގެ މައިގަ



HC-A/153/2016ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ ޤަ

3316471: ފެކްސް، 3325029: ފޯން، ދިވެހިރާއްޖެ/މާލެ، އާބުރުޒުހިނގުން، ހައިކޯޓްދިވެހިރާއްޖޭގެ 
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އުޞޫލަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް މި ސްޓޭޓެޑް ލީޒް އެގްރިމަންޓް އުވާލާފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ-އެންޑް ރީ

ނޑިޔާރަކަށް ނުފެނުނުކަމާއި، އެމެންޑަޑް އެންޑް ރީ ސްޓޭޓެޑް -މައްސަލަ ބެލުމުގައި ބައިވެރިވި އެއްވެސް ފަ

ލީޒް އެގްރިމަންޓް އުވާލުމުގެ ނަތީޖާއަކީ ބުނެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދީފައިވާ އެންމެހާ 

ދެމެދު ވެފައިވާ އިނީޝިއަލް ލީޒް އެގްރިމަންޓަށް އަނބުރާ ކޮންސެޝަންސްތަކެއް ބާޠިލްވެ، ދެ ފަރާތް

ރުޖޫޢަވުންކަން އެނގެންއޮންނަކަމެވެ. 

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ވީމާ، އިސްވެ ބަޔާންވެދިޔަ ސަބަބުތައް އެގޮތަށް ހުރުމާއިއެކު، 

381/Cv-C/2015ިވެހިރާއްޖޭގެ ޤަޟިއްޔާގައި ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭކަމަށް ދ

ނޑިޔާރުންނަށް އެއްބަސްވެވުނެވެ.  ހައިކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބެލުމުގައި ބައިވެރިވި ފަ

 ްޙުކުމ

އިސްތިއުނާފުކުރެވޭ ސިވިލް ،ދެންފަހެ، އިސްވެ ބަޔާންވެދިޔަ ކަންކަން އެގޮތަށް ހުރުމާއެކު

ޤަޟިއްޔާ އެ ކޯޓުން ނިންމަވާފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ Cv-C/2015/381ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް ފެންނާތީ، އެ ޤަޟިއްޔާގައި ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމަކީ ބާޠިލް ޙުކުމެއްކަމަށް 

ނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ. ނޑައަޅައި، މި މައްސަލަ ބެލި ފަ ކަ


