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  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު 
  ދިވެހިރާއްޖެ 

  
  ޚުލާޞާޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ 

  
  
 ު2017 :ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ/HC-A/130 

  ިތް ފަރާ  އިސްތިއުނާފުކުރ:  

/ މާލެ* މިހާރުގެ އެޑްރެސް: އެޗް. އެމް ޫލޫލ ޕްރައިވެޓް ިލމިޓެޑްނަން:  *  ހ. ހުޅުގަލި
/ މާލެ* ދާއިމީ އެޑްރެސް:       C-0259/2012ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު: *  ހ. އެއްގަމުގެއާގެ
 

 :  އިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތް
: :  އަތަމާ މެރިން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  * ނަން / މާލެ * ދާއިމީ އެޑްރެސް  ހ. ުތނިޔަ

:                -----  ރެޖިސްޓްރީ ނަންބަރު:*  / މާލެ * މިހާރުގެ އެޑްރެސް   ހ. ުތނިޔަ
  

 : :             2017ފުެބރުވަރީ  27 ހުށަހެޅުނު ތާރީޚް  2017ޖޫން  08 * ނިމުނު ތާރީޚް

 

 ު208   : އިސްތިއުނާފުކުރެވުނު ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ/Cv-C/2017  

 :  ސިވިލް ކޯޓު  ނިންމެވިކޯޓް

  :ްފައިާސ ހޯދުން ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތ 

 : :            2017ޖަނަވަރީ  10 ހުށަހެޅުނުތާރީޚް         2017ފެބުރުވަރީ  16* ނިމުނު ތާރީޚް

        

  ިނޑިޔާރުންގެ މަޖިލިސް  މައްސަލަ ބެލ  :ފަ
ނޑިޔުާރ ޢްަބދު   ޢަލީ ަސމީރު ަފނިޑޔާރު ، ދީދީهللا ޢަބްދު  ިޑޔާރުަފނއިސްޙަމީުދ، هللا ފަ

 -----------------------------------------------------------------------------------------------  



  HC-A/130/2017ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ ޤަ

  
  
  

:، މާލެ، ދިެވހިރާއްޖެނަންަބރު ދޮރާީށ،  3ތީމްގޭ ހިނގުްނ، އާބުރުޒު  ،ދިވެިހރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު   3316471 ފެކްސް:، 3325029 ޯފން
:   www.highcourt.gov.mvވެބް ސައިޓް:     info@highcourt.gov.mvއީމެއިލް

2 

 :ާދަޢުވާގެ ޚުލާޞ 

ޤަޟިއްޔާ އެކޯުޓން ނިންމާފައިވާގޮތް ޝުަރީޢ Cv-C/2017/208 މިއީ، ިސވިލްކޯޓުގެ ަންނބަރު 

. ލޫޫލ  އަދި ޤާޫނނީ ހަމަތަކާ އެްއގޮތްނުވާ ކަމަށްބުނެ، އެަޤޟިއްޔާ އިްސތިއުނާފު ކޮްށދިނުން އެދި، އެޗް. އެމް

. ްޕރައިވެޓް ިލމިޓެޑްގެ ފާަރތުން ދިވެިހާރއްޖޭގެ ހަިއޯކޓަށް ހުށަހެޅުމުން  ބެލި ޤަިޟއްޔާއެކެވެ

މިޤަޟިއްޔާަގއި ިއސްތިުއނާފީ ދަޢުވާ ަރއްދުވާ ފާަރތަކީ އަތަމާ މިެރން އިންްޓނޭޝަނަލް ްޕަރއިވެްޓ 

  އެވެ.  ލިމިޓެޑް

  

 :ްފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައ  

ޤަޟިއްޔާައކީ، އަތަމާ ެމިރްނ އިންޓަނޭަޝނަްލ Cv-C/2017/208 ސިވިްލކޯޓުގެ ަނންބަރު  - 01

. ލޫލޫ ޕްަރއިެވޓް ލިމިޓެޑް އާއި ދެމެދު ކިހާުދއްަފރު ރިސޯޓް ކުްއޔަްށ  . އެމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި އެޗް

ގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްުވމާއި ދަޢުވާލިބޭ ފާަރތުްނ ޚިލާފުވެފައިވާތީ  2012ސެޕްޓެްމބަރު  12ދިނުމަށް 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށްުނ  29ވަނަ މާއްދާ އާ ޙަވާލާދީ މި އެއްބަސްވުމުެގ  15ަބސްުވމުގެ ބުނެވިިދޔަ ެއއް

ކިހާުދއްފަރު ިރސޯްޓ އެްއަބސްވުމާ އެްއގޮތަށް ުހްސޮކށް ދަޢުވާުކާރ ފަރާާތ މިާހުރން ިމާހަރްށ ޙަވާލުކުރުަމށް 

ލުުކެރވޭ ހިނދުަގިއ އެްއަބސްވުުމެގ ދަޢުވާލިބޭ ަފރާތުގެ ަމއްަޗށް އަުމުރކޮްށ ެދއްވުމަށާއި، އަދި މިގޮތަށް ޙަވާ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރިސޯޓުގައި ުހރި ދަޢުވާލިޭބ ފަރާތުގެ އަމިއްލަ ޭބނުަމށް  31ވަނަ މާއްދާއާ ޙަވާލާދީ  09

ގެެނސްފައިާވ އެއެްޗއް ފިޔަވައި އެްއވެސް ެއއްެޗއް ނުގެންދެވޭެނަކން ދަޢުވާލިބޭ ަފާރތަށް އަންަގވާ 

 24މާއްދާއަށް ރިޢާަޔތްކޮށް ަސބްީލްސ ެއގްރީަމންޓް ވެވުނު ތާީރޚުްނ ފެށިގެން ވަަނ  15ދެއްވުމަާށއި، 

ވަނަ ދުވަހުގެ ނިަޔލަށް ިހސުާބކުރެވިފައިވާ ުނދައްކާވާ ޫޖިރމަނާ އާއި، ކުލި ނަންގަވާ  2016ިޑސެމްބަރު 

މެންޓް ވެވުނު ވަނަ މާއްދާއަށް ރިާޢަޔތްކޮށް ަސްބީލސް އެގްރީ  14ދެއްކުމަާށއި، ަސބްީލސް ެއގްރީމެންޓުގެ 

ވަނަ ުދވަހުގެ ނިޔަަލށް ިހސާބުުކެރވިފައިވާ ނުދައްކާވާ ޖޫރިމާަނ  2016ޑިސެްމބަރ  17ތާީރޚުން ފެިށގެން 

އާއި ހަމަ ިމ ބީދަިއން މިމައްސަލައިެގ ނިހާއީ ޙުުކމެއް ުކރެއްުވމާ ހަމައަށް ހިނގާ މުއްަދތަށް ކުއްާޔިއ، 

ިކބަިއން ހޯުދމަށް އެދި އަތަމާ ެމިރްނ އިންްޓނޭަޝނަލް  ޖޫިރނަމާ އެީކ އެއްފަަހާރ ދަޢުވާލިޭބ ފަރާތުގެ

ޕްރައިވެޓް ިލމިޓެޑްގެ ފާަރތުން ެއޗް. އެމް. ލޫލޫ ްޕަރއިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ މައްޗަްށ ދަޢުވާކުރުމުން ސިވިލް ކޯޓުން 

  ބައްލަވާފައިވާ ޤަޟިއްާޔއެްއކަމާއި؛ 
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: [ެދންފަހެ، އި  ްސވެ ފާހަގަުކެރވުނު ނުުކތާަތކަށާއި، އެ ޤަޟިއްާޔގެ ޙުކުމުގަިއ ބަާޔން ކޮށްފައިވަނީ

ހުށަހެޅިފައިވާ ބަާޔންަތކާިއ ލިޔުންަތކުެގ މައްޗަށް ރިޢާޔަްތކޮށް ބަލިާއުރ އަަތމާ މެރިން އިންްޓނޭޝަަންލ 

. އެމް ލޫލޫ ޕަްރއިވެޓް ލިމިޓެޑް ާއއި ދެމެދު ބ. އަތޮޅު ިކާހދުއްފަރު ިރޯސުޓ  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި އެޗް

ވަނަ  08ގިައ ސޮިއުކރެވިަފއިވާ ަސބްީލސް އެގްރީެމންޓްގެ  2012ސެޕްޓެްމަބުރ  12ށްޓަކައި ކުްއޔަށް ިދުނމަ

ވަނަ މާްއދާ އާ އެްޗ. އެމް ލޫލޫ ްޕަރއިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާުތން ިޚލާފުވެފައިވާ ކަމަްށ ުބެނ  11މާއްދާއާިއ 

ޯސުޓ ހުސްޮކްށ އަތަމާ ެމިރްނ ަސްބލީސް ެއގްރީެމންޓުގައި ަބޔާންވެގެްނވާ ގޮތުގެ މަތީން ކިާހދުްއފަރު ރި 

އިންްޓނޭޝަަނލް ޕްރައިވެްޓ ލިމިޓެޑް އާއި ޙަވާލުުކުރމަށް އަތަމާ މެރިން އިންޓްނޭޝަަނލް ްޕަރއިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ 

ސެޕްޓެްމަބރ  12ގައި ޮފނުވާފައިވާ ނޯޓްިސައކީ މިދެފަރާުތގެ ދެމެދު  2016ޑިސެްމަބރ  21ފަރާުތން 

. ެއމް ލޫލޫ ޕްަރއިވެޓް ލިމިޓެޑުެގ ގައި ސޮިއކުރެވިަފއިވާ ަސބް 2012 ީލސް އެްގރީެމންޓާއި ދަޢުވާލިބޭ ެއޗް

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އަތަމާ މިެރްނ އިންޓްނޭޝަނަްލ  15ފަރާުތން ޚިާލފުވެފައިވާތީ ސަބްީލސް ެއގްރީެމންޓުގެ 

ޅިފައިވާ ލިޔުންަތުކްނ ޕްރައިވެޓް ިލމިޓެޑަށް ލިބިޭދ ިއޚްތިާޔުރގެ ދަށުން ޮފނުވާފައިވާ ޯނޓިސްެއްއަކްނ ުހށަހެ

އޮުތމާއެކު ކިހާުދއްފަރު ިރޯސޓު ކުއްޔަށް ދިނުމަށްޓަަކިއ އަތަމާ މެިރން ިއންޓޭްނޝަނަލް ޕްރައިވެްޓ  އެނގެން

ގައި ޮސުއކުރެވިފައިވާ  2012ެސޕްޓެމްަބރ  12ލިމިޓެޑާއި އްެޗ. އެްމ. ޫލލޫ ޕްރައިެވްޓ ލިމިޓެޑާއި ދެމެދު 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުްނ ނިމުމަަކށް ގެނެވިފައިވާ  15ޔަ ެއގްރީެމންޓްގެ ަސްބލީސް ެއގްރީމެންޓަކީ ބުނެވިދި 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަުށން ެއްއބަސްުވމާއި އެއްގޮަތްށ  29އެގްރީެމންެޓއް ކަމަށްވާއިރު، ުބނެވިދިޔަ އެގްރީެމންޓުގެ 

. އެްމ ކިހާުދއްފަރު ިރސޯޓު ުހްސކޮށް އަތަމާ ެމިރން ިއންޓްޭނޝަނަލް ްޕަރއިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ޙަވާލު  ުކރުމަށް އެޗް

ލޫލޫ ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑަށް އަތަމާ މެިރން ިއްންޓނޭޝަނަލް ްޕަރއިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާުތން ައންގާފަިއވާ 

. އެމް ލޫލޫ ޕްރައިވެޓް ިލމިޓެޑުގެ ފަާރތުން ކިހާުދްއފަރު ިރޯސުޓ އަތަމާ ެމިރްނ  އެންގުމާިއ ެއއްގޮތަށް ެއޗް

ޑާއި ޙަވާލުޮކށްފައިނުވާަކްނ ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔުްނތަުކން ެއނގްެނ އިންްޓނޭޝަަނލް ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެ

އޮތުމާއިއެކު، ކިހާދުއްަފުރ ިރސޯޓު ުކއްޔަށް ދިނުަމށްޓަކައި ައަތމާ މެރިން އިންްޓނޭޝަަނލް ޕްަރއިެވޓް 

ވާ ގައި ޮސިއކުރެވިފައި  2012ެސޕްޓެމްަބރ  12ލިމިޓެޑާއި އްެޗ. އެމް ލޫޫލ ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ދެމެދު 

ަސްބލީސް ެއގްރީމެންޓް ިނމުމަކަށް ައިއސްަފއިވާތީ، އަތަމާ މެރިްނ އިންޓްނޭޝަނަްލ ޕްރަިއެވޓް ލިމިޓެޑުގެ 

. އެްމ ލޫލޫ ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެަޑްށ  ުރހުމެއްނެތި ކިހާުދއްފަރު ިރސޯޓު ބޭުނންުކުރމުގެ އެއްެވސް ޙަްއެޤއް އެޗް
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) ދުވަހުގެ  10މިދުވަހުން ފެށިގެން  2017ފެބުރުައރީ  16މިހާރު ލިބިެގން ނުވާަކމަްށޓަކައި  (ދިހައެއް

ތެރޭގައި ިކާހދުއްފަރު ިރސޯޓުގައި ހުރި އެްޗ. ެއމް ލޫލޫ ްޕަރއިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ތަކެްއާޗއިެއކު ެއރިސޯޓު 

ުހްސކޮށް އަަތމާ މެރިން ިއންޓްނޭޝަނަްލ ޕްަރއިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ެއިރސޯޓު ޙަވާލުކުރުމަާށއި، މިގޮތުން ެއރިސޯުޓ 

މާ ެމިރްނ އިންޓަނޭަޝނަލް ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑާިއ ޙަވާުލުކރާިއުރ ެއރިސޯުޓގައި ުހިރ އްެޗ. އެމް ޫލޫލ އަތަ

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ އަމިއްލަ ޭބނުމަްށ ގެނެސްަފިއވާ އެއްޗެއް ފިޔަވައި އެްއވެސް ެއއްޗެއް (އުފުލޭ އަދި 

) ަސބްލްީސ އެގްރީެމންޓުގެ   31އިާއ ޙަވާލާދީ އެގްރީެމންޓުގެ ނަ މާއްދާވަ 09ނުއުފުލޭ މުާދ ހިމެނޭ ގޮަތށް

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ނުެގންދެވެޭނަކން އެޗް. އެމް ލޫލޫ ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑަްށ އަންގައި، އަދި ސަްބީލްސ 

އަށް ދައްަކންެޖހޭ ކުލީގެ ތެރެިއްނ  2016އޮކްޯޓބަރ  01ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  08އެގްރީެމންޓްގެ 

) އާއި ަސބްީލްސ  US$450,000.00ނުދަްއާކއޮްތ  (ހަތަރުލަްއކަ ފަނާްސްސާހސް ެއމެިރކާ ޑޮަލރު

ނަޑއެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ުކލި ނުދެއްުކުމގެ  އެގްރީެމންޓް ވެވުނު ތާީރުޚން ފެށިގެްނ ކުލި ަދްއކަން ކަ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުްނ  15އާއި ހަމަައށް ސަބްީލްސ ެއގްރީެމންޓުގެ  2016ިޑސެމަްބރ  24ަސަބުބން 

(ނުވަލައްކަ ަފްސާހސް ނުވަސަޭތކަ  US$905,950.07ޑޭޓެޑް ޑެމޭޖާރްސގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ލިކުއި 

) އާއި، ސަބްީލސް އެްގރީެމންޓް ވެވުނު ތީާރުޚން ފެށިގްެނ  ފަްނސާސް ެއމެިރާކ ޑޮލަރ ސުމެއް ހަެތއް ސެންޓް

    (Government Lease Rent)ަސުރާކަރށް ދައްަކންެޖހޭ ކުލި ދަޢުވާިލބޭ ފަރާުތން ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަްށ 

ަސްބލީސް އެގްރީމެންޓުގައި ބަާޔންެވގެން ގޮތުގެ މަތިން ޤަވާޢިދުން ދައްކާަފއި ނުވާތީ ސަްބީލްސ 

ވަނަ ދުވަހާއި ހަމަަޔށް  2016ިޑސެމްބަރ  17ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޖޫރިަމނާގެ ގޮތުގައި  14އެގްރީެމންޓުގެ 

US$71,250.00  ައާއި ެއކުޖުްމލަ (ހަތްދިހަ އެްއާހސް ުދިއސ ( އްތަ ފަްނާސސް އެެމިރާކ ޑޮލަރު

US$1,427,200.07  އެއްމިލިަޔްނ ހަތަރުލަްއަކ ހަތާީވސްާހސް ދުިއަސއްތަ އެމެިރާކ ޑޮަލރު ަހެތްއ)

. އެމް ލޫލޫ ޕަްރއިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާުތން ައަތމާ މެރިން ިއންޓްނޭަޝނަްލ  ) އަކީ ދަޢުވާލިބޭ އެޗް ސެންޓް

ށް ދޭންޖެހޭ ފަިއާސއެްއަކން މަދަނީ މްިނގަޑުން ޝަރީޢަތަށް ާސބިތުވެއްޖެ ަކމަށް ޕްރައިވެޓް ިލމިޓެޑަ

މި ދުވަހުން ފެިށގެން  2017ފެބުުރައީރ  16ަކނަޑއަޅައި މިފައިސާ ދަުޢވާކުާރ ފަާރަތށް ލިބިދިނުުމގެ ގޮތުން 

) ަމްސ  02ދީ މަދުވެގެން އެމަހަކަށް ޖެހޭވަރު އެމަަހުކ ސިވިލްކޯޓަްށ ފައިސާ ަދއްކަމުން ގޮސް މީލާ (ދޭއް

(އެއްމިލިޔަން ހަަތުރަލއްކަ ހަތާީވްސހާސް ުދިއަސއްތަ އެެމރިކާ  US$1,427,200.07ދުވަހުގެ ތެޭރގައި 
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. ެއމް ލޫލޫ ޕަްރއިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އަންާގ  ) ދައްކާ ަޚލާޞްުކރުމަްށ އެޗް ޑޮލަރު ހަެތއް ސެންޓް

.] މިފަދަިއން ަކން އެ ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަ .ުޙކުމްކޮށްފީެމވެ   ތް ިނމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުން ެއނގެން އޮވެއެވެ

  

 Cv-C/2017/208ިއސްެވ ަބޔާްނުކެރވުނު ގޮތުގެމަތީން ސިިވލް ކޯޓުގެ ނަްނަބުރ  - 02

ެއޤަޟިއްޔާގަިއ ުޙުކމް ުކރައްވާފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަިދ ޤާނޫނީ ހަަމަތާކ  ،ޤަޟިއްޔާގަިއ ުޙކުމް ުކެރއްވުމުން

. އެމް.  (ތިނެއް)  03ލޫލޫ ްޕރައިވެޓް ިލމިޓެޑްގެ ފަާރތުން ިއްސިތއުނާފު ުކރުަމށް ޚިލާފަށް ަކަމށްުބނެ، ެއޗް

. : ުނކުތާ ފާހަގަކޮށް ެއުނކުާތތަކާމެދު ހަިއޯކޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަަދްއކާފައިވެއެވެ   އެުނކުތާަތަކކީ

  :ީލޫލޫ ްޕަރއިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކ . . އެމް ިއސްތިއުނާުފ ަރއްދުވާ  އިްސތިއުނާުފކުރާ އެޗް

ގައި ވެފައިވާ  2012ެސޕްޓެމްބަުރ  12އަތަމާ ެމިރްނ އިންްޓނޭަޝނަލް ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑް އާ ދެމެދު 

) އަތަމާ މެިރްނ  ކިހާުދއްަފުރ ރިސޯޓް ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ އެްއބަސްުވން (ަސބްީލސް އެގްރީމެންޓް

ފޮނުވާފަިއވާ ނޯޓިސް އަީކ ާޤނޫީނ އުޞޫލުަތާކިއ  އިންްޓނޭޝަަނލް ޕްރައިވެްޓ ލިމިޓެޑުްނ ބާތިުލކުރުމަށް

ަސްބީލސް އެއަްބސްވުާމ ގުޅިގެން އެއްބަސްވުމުގެ ދަުށން ަދއްާކ ުކލި ނުވަތަ ެރންޓް ެއސައިން ކުރުމަށްަޓކަިއ 

ގައި  2012އޮކްޓޯބަރު  02އަތަމާ މިެރްނ ާއއި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތާިއ ސްޓޭޓް ޭބންކް އޮފް ިއންޑިާޔއާއެކު 

ުނ [ެއސަިއްނމަްނޓް އެގްރީެމްނޓް އިން ެރްސޕެކްޓް އޮފް ަސްބލީްސ ެރންޓް ފްރޮމް ބ.ކިހާުދއްަފރު] ޮސިއުކރެވު

) ގެ ދަށުން ސްޓޭްޓ ބޭްންކ އޮފް އިންޑިޔާއަްށ އިނގުމެއްނެިތ އަދި އެަފާރތުގެ  (ެއސަިއންަމްނޓް އެގްރީމެްނޓް

ަނ އިލްތިޒާމް އާ ޚިލާފަށް ީދފައިވާ ނޯޓިސް ހުއްަދނެިތ ަސބްީލސް އެްގީރމެންޓް ބާތިްލ ނުުކރެޭވނެ ކަމަށް ޮއން 

އެއް ކަމަށްާވިއރު، ެއކަމަްށ ރިާޢޔަތް ުނކުރައްަވއި ަދށުކޯޓުން އެ ނޯިޓސް އަކީ ޞައަްޙ ނޯިޓްސ ެއއް ކަަމށް 

.   ަކނޑައަޅުއްވާފައިވުން ކަަމށް ބުނެ ފާހަގަކޮށްފައިވާ ުނކުތާއެވެ

  : ައހަރުެގ  4ތީާރުޚން ފެިށގެްނ މި ވޭތުވެދިަޔ  ސްަބލީސް އެްގރީެމންޓް ވެވުނު ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ

. ލޫލޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ަފާރތުން ސަބްީލްސ ކުިލ ދެްއކުްނ ަލސްވެަފއިވާ ފަހަރުތަަކށް  . އެމް ތެރޭގަިއ ެއޗް

 $US 905,950.07ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސްގެ ގޮތުގައި  15ަސްބީލސް ެއގްރީެމންޓްގެ 

) ައދި  (ނުވަލައްކަ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  10ަފްސހާސް ނުަވަސތޭކަ ަފްނާސްސ އެެމިރކާ ޑޮލަރ ހަްތ ސެންޓް

71,250 US$  (ހަތްދިހައެއްާހްސ އެމެިރާކ ޑޮލަރ) ރެްޓޯރްސެޕކްިޓވްކޮށް ޗާްޖ ކުރައްވާފައިވީަނ

ފާހަގަކޮށްފައިާވ ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ުބެނ  20ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޮންޓްެރްކާޓ ބެހޭ ާޤޫނނުގެ 

.  ނުކުތާއެވެ
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 : . ޫލލޫ ޕްރައިވެްޓ ލިމިޓެޑާއި އިސްތިުއނާފު ަރއްދުވާ  ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ . އެމް އްިސތިއުނާުފކުރާ އެޗް

ގައި ވެފައިވާ  2012ސެޕްޓެްމބަރު   12އަތަމާ މެރިްނ އިންަޓނޭަޝނަލް ްޕަރއިެވޓް ލިމިޓެޑް އާ ދެމެދު 

ގެ ކުއާޓަަރށް ކުީލގެ  2016އޮކްޯޓބަރު  1މުެގ އެްއބަސްވުުމގެ ދަށުން ކިހާުދއްފަރު ިރސޯޓް ކުްއޔަށް ދިނު

ޑޮލަރު ަދްއކަންެޖހޭ ކަމަށް ސިވިލް ކޯުޓން ަކނޑައަާޅފައިވަނީ ދަޢުވާުކާރ ފަރާތުން  450,000ގޮތުގައި 

ލާފަށް ަކމަށް އެަންނަބރުގަިއ ދެއްކި ވާަހކަަތކަށް ރިާޢޔަތް ުނކޮށް ދެފަރާތް ދެެމދު އޮތް ކޮްނޓެްރކްޓްގެ ޫރޙާ ޚި

.  ބުނެ ާފހަގަުކރި ުނކުތާއެވެ

  

ޤަޟިއްާޔގެ ޝަރީޢަްތ ނިުމނު ގޮތުެގ  Cv-C/2017/208ސިވިްލ ކޯޓުގެ ަނންަބުރ  - 03

. އެްމ. ލޫލޫ ްޕަރއިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާުތްނ  ިރޕޯޓަށާއި، އެ ޤަޟިއްާޔ އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް  އެޗް

ިއްނ   ގުޅިގެން އަތަމާ މިެރން ިއންޓްނޭޝަނަްލ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއެނުކުތާަތކާ  ހުށަހަޅާފައިވާ ނުުކތާތަަކށާއި،

ހަިއކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދައްކާަފއިވާ ވާހަކަަތކަށާއި، މައްސަަލާއ ގުޅުންުހިރ ލިެޔކިުޔންތަކަްށ 

.   ބަލާިއރު ައްނނަނިިވ ަކންަތއްތައް ފާހަަގކުރެވެއެވެ

އިެވޓް ލިމިޓެޑާއި ދިވެހި ަސުރާކާރއި ދެމެުދ އަތަމާ މެރިން އިންަޓޭނޝަނަލް ޕްރަ  (ހ)

ޮސިއކުރެވިފަިއވާ ލީސް ެއގްރީެމންޓެއްގެ ދަށުން ައތަމާ މެރިްނ އިންޓަނޭަޝނަލް ްޕަރއިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ 

ފަރާުތން ބ. އަތޮޅު ކިާހދުއްަފރުގައި ތަރައްޤީޮކށްަފއިވާ ކިހާުދްއފަރު ިރސޯުޓ ކުއްޔަށް ިދނުމަށްޓަަކއި އަތަާމ 

. ޫލލޫ ޕްަރއިވެޓް ލިމިޓެޑް ާއއި ދެމެުދ މެިރން އިން  12ަޓނޭޝަަނލް ްޕރައިވެޓް ލިިމޓެޑް އާިއ ެއޗް. އެމް

.  2012ެސޕްޓެމަްބުރ  ) ޮސިއކުރުަމށްފަހު އިެރސޯޓު ެއޗް ގައި އެްއބަސްވުެމއްގައި (ަސްބީލސް އެްގީރމެންޓް

އްޮނނައިރު، މި އެްއބަސްވުާމ  އެމް. ލޫލޫ ްޕަރއިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ިހނގަމްުނ ގެންދާަކން އެނެގން

ވަނަ މާްއދާ ާއ  15އެޗް. ެއމް ޫލލޫ ްޕރައިވެްޓ ލިމިޓެޑުގެ ފަރާުތން ޚިާލފުވެފައިވާކަމަށް ުބނެ އެއްަބސްވުމުގެ 

ވަނަ މާްއދާގެ ދަށްުނ ކިހާުދއްފަރު ިރސޯްޓ ެއއަްބސްވުމާ އެއްޮގތަށް ުހްސކޮްށ  29ޙަވާލާދީ އެްއަބސްވުމުގެ 

ގައި [ަޓރިމނޭޝަްނ ނޯޓްިސ] އެއް ެއްޗ.  21ޑިސެްމަބރ  2016ވާުލކުރުަމށް ައންގައި ދަޢުވާުކރާ ފާަރާތ ޙަ

  އެމް ލޫލޫ ްޕަރއިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ފޮނުވާފައިވާަކން ެއނގެން އޮވެއެެވ.
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. ލޫލޫ ޕްރައިވެޓް ިލމިޓެްޑ  (ށ) އަތަމާ މެރިން ިއންަޓޭނޝަނަލް ްޕަރއިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި ެއްޗ. އެމް

ގައި ޮސިއކުރެިވފައިވާ ސަބްލީސް އެްގރީެމންޓަށް ބަާލިއރު، އެްޗ. ެއމް  2012ސެޕްޓެްމބަރު  12އާއި ދެމެދު 

  ްނޖެހޭ ކަާމއި، ލޫލޫ ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑުގެ ފާަރތުން ދެ ބާވަތެއްގެ ކުްއޔެއް ދަްއކަ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށްުނ ީލްސ  11ވަނަ މާއްދާއާއި،  08އެގޮތުން ުފަރތަމަ ބާވަތަީކ އެގްރީެމންުޓގެ 

ވަަނ މާއްދާގެ ަދށުން ގަވަރމެންްޓ  12ވަނަ މާއްދާއާއި،  10ެރްނޓްކަމާއި، ދެވަނަ ބާަވތަކީ އެގްރީެމންޓުގެ 

  ީލސް ރެންޓް ކަމާއި،

މަހަުކްނ  3ކުއާރަޓރ އަކަްށ ބަހާލައިެގްނ ކޮންމެ  4ބަސްވެފަިއވަނީ ލީސް ރެްންޓ ދެްއކުމަށް އެއް 

ކުރިައށް ކުިލ ދައްާކ ގޮތަށް ކަމާއި، ފުރަތަމަ ކުާއރޓަރގެ މުއްދަތަކީ ާމޗް، އޭްޕީރްލ، މެއި މިތްިނ 

ޖެނުައރީ ކަާމއި، ދެވަނަ ކުއާރަޓރ ައކީ  01މަްސކަާމއި، މި ކުއާރަޓރގެ ކުލި ަދްއކަން ޖެހޭ ތީާރަޚީކ 

ޭއޕްރީލްގައި ަކމާއި، ތިންަވަނ  1ން، ޖުލައި، އޯަގސްޓް ަކމާއި ދެވަނަ ކުއާރޓަރގެ ކުލި ަދއްަކްނޖެހޭނީ ޖޫ

 01ކުާއރޓަރަގއި ހިމެެނީނ ސެޕްޓެމަްބރު، އޮކްޓޫބަރު، ނޮވެމްަބުރ ަކމާއި މިުކާއރޓަރގެ ކުލި ދައްަކންެޖހޭީނ 

ރު، ަޖނަަވރީ، ފުެބރުއަރީ، މި ތިންަމްސ ކަމާއި، ޖުލައި ގައި ަކމާއި، އަދި ަހތަރުަވނަ ކުާއރޓަރއަކީ ިޑސެްމބަ 

  އޮކްޓަޫބުރަކން އެނގެން އޮްނކަމާއި،  01ހަަތރުވަނަ ުކއާރަޓރގެ ުކލި ދައްަކންެޖހޭ ާތރީޚަކީ 

ގަވަރމަންޓް ލީސް ނުވަތަ ހެޑްީލްސ އެގްރީެމންޓުެގ ދަށުން ައތަމާ މެިރްނ އިންޓަނޭަޝަންލ 

ަސުރާކރަށް ދަްއަކންޖެހޭ ކުިލ ދެއްކުމަްށ އަތަމާ މެިރްނ  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާުތން ިދވެހި

. ޫލލޫ ޕްަރއިެވޓް ލިމިޓެޑް އާއި ދެެމުދ  އިންަޓނޭޝަަނލް ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑް އާއި އެްޗ. ެއމް

ުކާއރޓަލީ ިއްނސްޓޯލްމެންަޓކަށް ބަހާަލިއގެން ކަާމއި، މިކުލި ދައްކަންެޖހެނީ ައތަމާ  04އެްއަބސްެވފައިވަނީ 

ދުވްަސ  14ންަޓނޭޝަަނލް ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން ަސުރާކަރށް ކުލި ދަްއކަންޖެހޭ ާތީރޚުގެ މެިރން އި 

  ުކިރންކަާމއި؛

މާޗްގައި ކަމާއި، ދެވަނަ އިންސްޓޯލްަމްންޓ  14އެގޮތުން ފަުރތަމަ އިންްސޯޓލްމަންޓް ދަްއކަންެޖހޭނީ 

ބަރުގައި ކަމާއި، ހަަތރުވަނަ އިންސްޓޯލްމަންްޓ ސެޕްޓެމް  14ޖޫންގަިއ ކަމާއި، ތިްނވަނަ އިްންސޓޯލްމަންޓް  14

  ޑެިސންބަރުގައި ކްަނ އެނެގން ޮއްނކަމާއި؛  14
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. ލޫލޫ ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެްޑ   އަތަމާ މެިރން އިންަޓޭނޝަނަލް ްޕަރއިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި އެްޗ. އެމް

ގޮތުގެ މަތީން ގަވަރމެންޓް ީލްސ އާއި ދެމެދު ޮސިއކުެރވިފަިއވާ ސަބްީލްސ އެގްރީމެންްޓގައި ބަޔާންކެުރވިފައިވާ 

ގެ ރޭޓުން ލިުކއިޑޭެޓްޑ  0.5ެރްނޓް ނުދައްަކއިފިނަމަ ފައިސާ ނުަދއްކާ ފާއިތުާވ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް %

ޑެމޭޖަރްސެގ ގޮތުގަިއ އެޗް. އެމް ޫލލޫ ްޕަރއިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާުތން އަަތމާ ެމރްިނ އިންަޓނޭޝަަނލް 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދައްަކްނޖެޭހ  08ކަްނޖެހޭ ކަމާއި، އެގްރީެމންުޓގެ ޕްރައިވެޓް ިލމިޓެޑަށް ފައިސާ ދައް 

ީލްސެރންޓް އެްއބަސްވުމުގައި ަބާޔންވެފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ނުދަްއކައިިފނަމަ ަފިއސާ ނުަދއްާކ ކޮްނމެ މަަހަކްށ 

. އެ %2 މް ލޫލޫ ްޕރައިެވްޓ ގެ ރޭުޓން ކޮންމެ ދުވަަހކަށް ޖެޭހވަރު ިލކުިއޭޑޓެޑް ޑެމޭޖަރސްގެ ގޮތުގަިއ އެޗް

   ؛ލިމިޓެޑުގެ ފާަރތުން އަތަާމ މިެރން ިއްނޓަނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ިލމިޓެޑަށް ދަްއކަންެޖހޭ ކަާމއި

ބަާޔންކުރެުވނު ާމއްާދތަކުގައި ބަޔާްނުކެރވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ަދއްަކންޖެހޭ ީލްސެރްންޓ  ވެއިސް

ެވއްޖެނަަމ އެގްރީެމންޓް ިނމުމަކަށް ގެަނއުުމެގ ދުވްަސ ފާއިތު 75ނުވަތަ ގަވަރމެންޓް ރެްނޓް ނުދަްއާކ 

 14އިޚްިތާޔރު ައތަމާ ެމިރން އިންަޓނޭޝަަނލް ްޕރައިވެްޓ ލިމިޓެޑަށް ލިބިގެންވާކަްނ ސަބްލީްސ އެގްރީެމންޓުގެ 

  ވަަނ މާއްދާއަށް ެބލުމުން ސާުފޮކށް އެނގެން އޮްނަނކަމާއި؛ 15ވަނަ މާއްދާާއއި، 

. އެްމ. ލޫލޫ ޕްަރއިވެޓް ލި މިޓެޑްގެ ފަރާުތން ސަްބީލސް ކުލި ދެއްުކން ލަސްވެފައިާވ އެޗް

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ިލކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސްގެ ގޮތުަގިއ  15ފަހަުރތަކަށް ަސބްީލްސ ެއގްރީމެންޓްގެ 

905,950.07 US$  ިައދ ( (ނުވަލަްއކަ ަފްސާހސް ނުަވަސތޭކަ ަފްނާސްސ އެެމިރކާ ޑޮލަރ ަހތް ސެންޓް

(ހަތްިދހައެްއާހްސ އެެމިރކާ ޮޑލަރ) ރެްޓޯރްސެޕކްޓިވްކޮށް ާޗްޖ  $US 71,250ުށްނ ވަނަ ާމއްދާގެ ދަ 10

ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ކަަމށް  20ކުރައްވާފައިަވނީ ދިވެިހާރއްޖޭގެ ޮކްނޓެްރކްޓާ ެބހޭ ާޤނޫނުެގ 

ްނޓާއި ިއސްތިއުނާުފުކރާ ަފާރތުްނ ފާހަގަކޮްށފައިވާިއރު، އެގްރީެމންޓްގެ ދަށުން ދައްކަންޖެޭހ ީލްސރެ 

ގަވަރމެންޓް ީލްސެރންޓް ދެއްކުމަށް ެއގްރީމެންޓުގައި ަކނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ދައްކާފިައނުވާަކްނ 

އެނގެން އޮްނނައިރު އެފައިސާ ޤަވާޢިދުން ދަްއކާފަިއ ނުވާތީ ޖޫިރމަނާގެ ގޮތުގައި މިހާތަނަްށ އަތަމާ މެިރްނ 

އެްއވެސް ފަިއާސއެއް ނަގާފަިއ ނުވިނަމަވެސް އެގްރީެމްނުޓެގ އިންަޓނޭޝަަނލް ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން 

ދަށުން ޫޖިރމަނާގެ ގޮތުގައި ހޯދުމަްށ އެދިފައިވާ ފައިސާައީކ މާފުކޮށްދީފައިވާ ފަިއާސއެްއކަން ުނވަތަ 
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ވަނަ މާއްދާގައި ަބާޔންޮކށްފައިވާ ޖޫރިމަނާގެ މާއްދާއަްށ ޢަމަލު  15ވަނަ މާއްދާއާއި  14އެގްރީެމންޓްގެ 

  ދެފަރާުތން ެއްއބަސްވެފައިާވކަްނ އެނގެން ެނތްކަމާއި؛ ންރަުނކު 

މަދަނީ މުޢާަމލާތެއްގެ ތެެރއިން އެއްަފާރތުން ައނެއްފަރާތަްށ ދޭންެޖހޭ ފަިއާސއެްއ ނުދީގެން ުނވަަތ 

ނުިލބިގެން އެފަިއސާ ހޯދުމަށް އަނެއްަފާރތުގައި ނޭދި ނުވަތަ އެފަިއސާ ޯހދުމަްށ ދަޢުވާއެއް ނުޮކށް ުހރުަމކީ 

ޙަްއޤު ދޫކޮްށލުންކަމަށް ޢާންމު އުޞޫެލއްގެ ގޮތުން ނުބެލެވޭެނަކމާއި، އެހްެނކަމުން ޫޖިރަމނާގެ ފަިއާސ 

  .   ނަންގަވައިެދްއވާފައިވަނީ ަރގަޅަށް ނޫންަކމަށް ބެެލވެން ނެތްކަން އެނގެއެވެ

. ލޫލޫ ްޕރަިއެވޓް  (ނ) . އެމް އަތަމާ މެިރން ިއންޓަޭނޝަނަްލ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާިއ އެޗް

.  2012ެސޕްޓެމްަބުރ  12ލިމިޓެޑް އާއި ދެމެދު  ގައި ޮސިއކުރެވިފައިވާ އެްއަބްސވުމުގެ ދަށުން އެޗް. އެމް

ލިމިޓެޑަށް ދަްއކަންެޖޭހ  ލޫލޫ ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަާރތުން އަތަމާ ެމިރްނ އިންޓަނޭަޝނަލް ްޕރައިެވޓް

ީލްސެރންޓުގެ ފައިސާ އަތަމާ މިެރން އްިނޓަނޭޝަަނލް ޕްރައިވެްޓ ލިމިޓެޑުގެ ފަރާުތން ްސޓޭޓް ބޭްނކް އޮފް 

އިންިޑޔާ މާލެ ްބާރންުޗްނ ނަގާފައިވާ ޯލނަަކށް އަތަާމ މެރިްނ އްިނޓަނޭޝަނަްލ ްޕރައިވެޓް ިލމިޓެޑުގެ ފާަރތްުނ 

އަށް ދަްއަކންޖެހޭ ފަިއސާ އަދާކުރުމުެގ ގޮތުން ސްޭޓޓް ބޭްނކް ޮއފް އިންޑިޔާ މާލެ ސްޓޭޓް ބޭްންކ އޮފް އިނިްޑޔާ

. ެއމް.  ްބާރންޗަށް ެއަސިއން ުކުރމުގެ ގޮތުން އަތަމާ މެރިްނ އިންަޓނޭަޝނަލް ްޕަރއިެވޓް ލިމިޓެޑް ާއއި ެއޗް

 02ތިން ފަރާުތގެ މެދުގައި  ލޫލޫ ޕްރަިއެވޓް ލިމިޓެޑާިއ ސްޓޭޓް ބްޭނކް އޮފް އިްނޑިޔާ މާލެ ބާްރްނޗް އާއި މި

  ގައި އެްއަބސްވުމެއްގަިއ ޮސިއުކރެވިފައިވާކަން ެއނގެން އޮްނަނިއރު،  2012އޮކްޫޓބަރު 

ވަނަ އަހަރުގެ ފަހު ުކއާޓާއަށް ދަްއކަންެޖޭހ ފައާިސެގ  2016ބުނެުވނު ެއްއބަސްވުމުގެ ދަށުން 

ޭތކަ ައށެއް ޕޮއިންްޓ ތިނެއް ސުެމްއ (ހަތަރުަލއްކަ ފަްނާސްސތިްނާހސް އެއްސަ US$453,108.30ތެެރއިން 

) ެއޗް. އެމް ލޫލޫ ޕަްރއިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިނިްޑޔާ މާެލ  އެމެރިކާ ޑޮލަރު

ްބާރންޗަށް ަދއްކާފައި ނުާވކަން ްސޓޭޓް ބްޭނކް ޮއފް އިންޑިޔާެގ ފަރާުތން ސިވިލް ކޯުޓގެ ޝަރީޢަުތގެ 

.  ،ހަކަތަކުްނ އެނގެން އޮެވފައި، އެަކން ނަފީ ކުރެވޭ ފަދަ އެްއވެްސ ހެްއކެއް މަޖިލީހުގައި ދައްކާަފއިވާ ވާ ެއޗް

 .   އެމް. ލޫލޫ ްޕަރއިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާުތން ޝަރީޢަަތށް ހުށަހަޅާފަިއ ނުވާަކން އެނގެއެވެ
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:، މާލެ، ދިެވހިރާއްޖެނަންަބރު ދޮރާީށ،  3ތީމްގޭ ހިނގުްނ، އާބުރުޒު  ،ދިވެިހރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު   3316471 ފެކްސް:، 3325029 ޯފން
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. ލޫލޫ ްޕރަިއެވޓް  (ރ) . އެމް އަތަމާ މިެރން ިއންޓަޭނޝަނަްލ ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާިއ އެޗް

ގައި ވެފައިވާ  2012ސެްޕޓެމްބަރު  12ލިމިޓެޑް އާއި ދެމެދު ކިާހދުއްފަރު ިރސޯޓް ކުްއަޔށް ދިނުމަްށ 

ލިމިޓެޑުގެ ފާަރުތްނ  ވަނަ ާމްއދާއާއި އެްޗ. އެމް ޫލލޫ ޕްރައިވެޓް 11ވަނަ މާއްދާއިާއ  08އެްއަބސްވުމުގެ 

ޚިލާފުވެފައިވާތީ، ކިހާދުްއފަރު ރިސޯުޓ އެއްބަސްުވމާ އެއްގޮތަށް ހުސްކޮށް އަތަމާ މެރިްނ އިންޓަނޭަޝަންލ 

 21ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ޙަވާުލކުުރމަށް ައަތމާ މެިރން އިންޓަނޭޝަަނލް ޕްރައިވެްޓ ލިމިޓެޑުގެ ފަރާުތން 

ވަނަ  15މިނޭޝަން ނޯިޓްސައކީ ަސބްީލްސ އެގްރީމެންުޓގެ ގައި ފޮނުވާފައިާވ ޓާރ 2016ިޑސެްނަބރު 

 ދަށުން  މާއްދާގެ ދަުށން އަތަމާ މެިރން އިްނޓަނޭޝަނަްލ ްޕރައިވެޓް ިލމިޓެޑަށް ލިިބގެންވާ އިޚްިތޔާރުގެ

  ފޮނުވާފައިވާ ނޯޓިސްެއްއަކން ުހށަހެޅިފައިވާ ލިޔުންަތކުން ެއނގެްނ އޮްނަކމާއި؛

ޝަން ނޯިޓްސގައި ބަާޔންވެގެންވާ ގޮތުގެ މަތީން ަސްބީލްސ އިސްވެ ބުނެވުނު ޓާރިމނޭ  ،އެހެންަކމުން

ޤާޫނީނ ގޮތުން ސަބްލީސް އެްގރީމެންޓު ނިމުަމަކށް އައިސްފަިއވާތީ  ވަނަ މާއްދާއާ ޙަވާލާދީ 15ންޓުގެ އެގްރީމެ 

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުްނ އެްއަބސްވުާމ އެއްގޮތަށް ކިހާުދއްފަރު ރިސޯޓް ުހްސކޮށް  29ަސްބލީސް ެއގްރީެމންޓުގެ 

އަތަމާ ެމިރްނ އިންަޓނޭަޝނަލް ްޕަރއިެވޓް ލިމިޓެޑާ ޙަވާލުުކުރމަީކ އެޗް. އެްމ ލޫލޫ ްޕަރިއވެޓް ލިމިޓެޑުގެ 

.   މައްޗަށް ާޤޫނނީ ގޮތުން ލާޒިމް ކަމެއްކްަނ ެއނގެއެވެ

ޤަޟިއްޔާގަިއ ކުަރއްވާފައިވާ ޙުކުމަްށ ަބދަލު  Cv-C/2017/208ވީމާ، ސިވިްލ ކޯޓުގެ ަންނބަރު 

ސަަބެބއް އޮތް ކަަމކަްށ ދިވެިހރާއްޭޖގެ ހައިކޯުޓްނ މިމަްއސަަލ ބެލި މަޖިލީހުގެ އެއްެވްސ  ގެންަނންޖެހޭ 

. ނޑިާޔަރަކްށ ނުފުެނނެވެ  ފަ

  

  

  

 :ްޙުކުމ  

ދެންފަހެ، ިއސްވެ ާފހަގަ ކުރެުވުނ ކަންކަމުގެ ަމއްޗަްށ ރިޢާަޔތް ުކރުުމން، ސިވިލް ޯކޓުގެ 

ޤަޟިްއޔާގައި ުކަރްއވާފައިވާ ޙުުކމް އިސްތިުއނާފު ުކރުމަްށ ހުށަހަޅާފަިއާވ  Cv-C/2017/208ނަްނަބރު 

ެއޤަޟިްއޔާގައި ުކރަްއވާފައިވާ ުޙކުަމށް ބަަދލު ެގންނަންެޖހޭ ފަަދ ސަަބބެއް ނެްތ  ،ުނކުތާކުގެ ަމއްޗަށް ިބާނޮކށް
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ނޑިާޔުރންގެ މަޖިލީުހގެ އިއްތިފާޤުން ަކނޑައަަޅިއ  ކަމަށް މިޤަޟިއްޔާ ދިެވިހރާއްޖޭގެ ަހއިކޯޓުގައި ެބލި ފަ

.   ުޙކުމް ކޮށްފީެމވެ

  

  

  

  


