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ޞާ ެ
ނު ގޮތުގެެޚުލާ ެ
ޝަރީޢަތްެނިމު ެ

 ޤަޟިއްޔާެނަންބަރު2016/SC-A/17ެ:
ލެ
 ދަޢުވާކުރާެފަރާތްެ:އިބްރާހީމްެޢަލީމަނިކު ،މެ.ނޫރީެ،މާ ެ
 ދަޢުވާެލިބޭެފަރާތްެ:ސަންެސްޕޯޓިންގެހޮލިޑޭސްެލިމިޓެޑް
ޅޭ
 މައްސަލައިގެެބާވަތްެ:އެއްބަސްވުމާގު ެ
ން
 މައްސަލަެއައިގޮތްެ:އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެެހުއްދައަށްެއެދިެހުށަހަޅާެފޯމު ެ
ބުރުވަރީެ2016
 ހުށަހެޅުނުެތާރީޚްެ24ެ:ފެ ެ
 ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނުެތާރީޚްެ15ެ:ޖޫންެ2016
 ނިމުނުެތާރީޚްެ29ެ:އޮގަސްޓްެެ 2017
 މައްސަލަެނިންމިެގަޑި11:30 :
ދުﷲ ެޢަރީފްެ ،ފަނޑިޔާރު ެއާދަމްެ
ލަ ެބެލި ެފަނޑިޔާރުންގެ ެމަޖިލިސްެ :ފަނޑިޔާރު ެޢަބް ެ
 މައްސަ ެ
ދީ ެ
ދުﷲެދީ ެ
ދުﷲެ،ފަނޑިޔާރުެޑރެ.އަޙްމަދުެޢަބް ެ
މުޙައްމަދުެޢަބް ެ
ޔާ
ފުކުރެވުނުެޤަޟިއް ެ
އިސްތިއުނާ ެ
 ނަންބަރު2014/HC-A/201ެ:
 ނިންމެވިެކޯޓުެ:ދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓު
ޚްެ22ެ:ޖުލައިެ2014
 ހުށަހެޅުނުެތާރީ ެ
 ނިމުނުެތާރީޚްެ30ެ:ނޮވެންބަރުެ2015
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ޞާ
 މައްސަލައިގެެޚުލާ ެ
މިއީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2014/HC-A/201ޤަޟިއްޔާގެ ެޙުކުމްެ
ވަނީ ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކާ ެޚިލާފަށްކަމަށް ެބުނެެ ،މއެ .ނޫރީ ެެ /މާލެެ ،އިބްރާހީމްެ
ބިނާވެފައި ެ
މިެ
ސްކުރުމުންެބެލިފައިވާެޤަޟިއްޔާއެކެވެެ ެ.
ކުގެެފަރާތުންެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގައިެއިލްތިމާ ެ
ޢަލީމަނި ެ
ޤަޟިއްޔާގައިެދަޢުވާެރައްދުވާެފަރާތަކީެެ،ސަންެސްޕޯޓިންގެހޮލިޑޭސްެލިމިޓެޑެވެެ.
އަދި ެބުނެވިދިޔަ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2014/HC-A/201ޤަޟިއްޔާއަކީެ ،ސިވިލްެ
ން ބަލައިެނިންމާފައިވަނީެޝަރުޢީެއަދިެޤާނޫނީެ
ކޓު ެ
ކޯޓުގެެނަންބަރުެެ1451/Cv-C/2013ޤަޟިއްޔާެއެެ ޯ
ލެެ،
އުޞޫލުތަކާ ެޚިލާފަށްކަމަށް ެބުނެ ،އެ ެޤަޟިއްޔާ ެއިސްތިއުނާފުކޮށްދިނުން ެއެދިެ ،މއެ .ނޫރީ ެެ /މާ ެ
ކުގެ ެފަރާތުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓަށް ެހުށަހެޅުމުން ެބަލައި ެނިންމާފައިވާެ
އިބްރާހީމް ެޢަލީމަނި ެ
ން ެސްޕޯޓިންގ ެހޮލިޑޭސްެ
ޤަޟިއްޔާއެކެވެެ .އަދި ެއެ ެޤަޟިއްޔާގައި ެއިސްތިއުނާފު ެރައްދުވާ ެފަރާތަކީެ ،ސަ ެ
ލިމިޓެޑެވެެެ.
އް ެ
ނުެނުކުތާތަ ެ
 ފާހަގަކުރެވު ެ
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ނުެ
ސިވިލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 1451/Cv-C/2013ޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތް ެނިމު ެ

ށް ެސަރުކާރުން ެކުއްޔަށްެ
ނރީެ ،އިބްރާހީމް ެޢަލީމަނިކަ ެ
ގޮތުގެ ެރިޕޯޓަށް ެބެލިއިރުެ ،އެ ެޤަޟިއްޔާއަކީެ ،މއޫ ެ .
ދޫއެވެ ެކިޔާ ެރަށުގައި ެހިންގަމުންދާ ެޕާމް ެބީޗް ެރިޒޯޓް ެއެންޑް ެސްޕާ ެމޯލްޑިވްސްެ
ދީފައިވާ ެޅެ .މަދިރިގުރައި ެ
ދު ެ
ޑާ ެދެމެ ެ
ކު ެއާއި ެސަން ެސްޕޯޓިންގ ެހޮލިޑޭސް ެލިމިޓެ ެ
ސަބްލީޒް ެކުރުމަށްޓަކައި ެއިބްރާހީމް ެޢަލީމަނި ެ
ންެ
ޓޫބަރު ެެ 1999ގައި ެވެފައިވާ ެސަބްލީޒް ެއެއްބަސްވުމާ ެޚިލާފަށް ެއެ ެއެއްބަސްވު ެ
ެ 14އޮކް ެ
ބާޠިލުކުރުމަށްޓަކައިެއިބްރާހީމްެޢަލީމަނިކުގެެފަރާތުންެެ17ޖުލައިެެ2013ވަނަެދުވަހުެދީފައިވާެނޯޓިސްއަކީެ
ބާޠިލު ެނޯޓިސްއެއްކަމަށް ެކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއިެ ،ސަބްލީޒް ެއެއްބަސްވުމަށް ެއިޙްތިރާމްކޮށް ެއެެ
އެއްބަސްވުމުގެ ެމައްޗަށް ެފުރިހަމައަށް ެޢަމަލުކުރުމަށް ެއިބްރާހީމް ެޢަލީމަނިކަށް ެއަންގައި ެއަމުރުކޮށްދިނުންެ
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ޑުގެ ެފަރާތުންެ
ކުގެ ެމައްޗަށާއިެ ،އަދި ެސަން ެސްޕޯޓިންގ ެހޮލިޑޭސް ެލިމިޓެ ެ
އެދި ެއިބްރާހީމް ެޢަލީމަނި ެ
އިެ
ދަ ެދޫކުރެވެން ެނެތްކަމަށް ެެ 18ޖުލައި ެެ 2013ގަ ެ
ހިންގަމުންދާ ެޕާމް ެބީޗް ެރިޒޯޓް ެއޮޕަރޭޓްކުރުމުގެ ެހުއް ެ
މިނިސްޓްރީ ެއޮފް ެޓޫރިޒަމް ެއާރޓްސް ެއެންޑް ެކަލްޗަރގެ ެފަރާތުން ެއަންގާފައިވަނީ ެއެކަށީގެންވާ ެއެއްވެސްެ
ސަބަބެއްނެތި

ތީ،
ެކަމަށްވާ ެ

ެއެކަން

ެއަންގައި

ެފޮނުވާފައިވާ

ެއެ

ެމިނިސްޓްރީގެ

ރު ެ
ެނަންބަ ެ

ށް ެކަނޑައަޅައި ެދިނުމަށް ެއެދިެ
ެ 88-LS/PRIV/2013/1064ސިޓީ ެއަކީ ެބާޠިލް ެސިޓީއެއްކަމަ ެ
މިނިސްޓްރީ ެއޮފް ެޓޫރިޒަމް ެއާރޓްސް ެއެންޑް ެކަލްޗަރގެ ެމައްޗަށާއި ެއެ ެދެފަރާތުގެ ެމައްޗަށް ެސަންެ
ނު ެޤަޟިއްޔާއެއްކަންެއެނގެންެއޮންނައިރުެ،
މުންެބެލު ެ
ސްޕޯޓިންގ ހޮލިޑޭސްެލިމިޓެޑުގެެފަރާތުންެދަޢުވާކުރު ެ
ކު ެއާއި ެސަން ެސްޕޯޓިންގ ެހޮލިޑޭސް ެލިމިޓެޑާ ެދެމެދު ެެ 14އޮކްޓޫބަރު ެެ 1999ގައިެ
އިބްރާހީމް ެޢަލީމަނި ެ
ން ެޚިލާފުވެފައިވާކަމުގައިެ
ންގ ެހޮލިޑޭސް ެލިމިޓެޑުގެ ެފަރާތު ެ
ވެފައިވާ ެސަބްލީޒް ެއެއްބަސްވުމާ ެސަން ެސްޕޯޓި ެ
ވާފައިވާ ެނޯޓިސްއަކީެ
ބުނެެ ،އިބްރާހީމް ެޢަލީމަނިކުގެ ެފަރާތުން ެެ 17ޖުލައި ެެ 2013ވަނަ ެދުވަހު ެފޮނު ެ
ސަންެ
އެއްބަސްވުމާ ެޚިލާފަށް ެފޮނުވާފައިވާ ެނޯޓިސްއެއްކަމުގައި ެކަނޑައަޅައިެ ،އިބްރާހީމް ެޢަލީމަނިކު ެއާއި ެ ެ
ރު ެެ 1999ގައި ެވެފައިވާ ެސަބްލީޒް ެއެއްބަސްވުމަށްެ
ޓޫބަ ެ
ސްޕޯޓިންގ ެހޮލިޑޭސް ެލިމިޓެޑާ ެދެމެދު ެެ 14އޮކް ެ
ކަށް ެއަންގައިެ
އިޙްތިރާމުކޮށް ،އެ ެއެއްބަސްވުމުގެ ެމައްޗަށް ެފުރިހަމައަށް ެޢަމަލުކުރުމަށް ެއިބްރާހީމް ެޢަލީމަނި ެ
ސިވިލްެކޯޓުގެ ެބުނެވިދިޔަ ެނަންބަރުެެ 1451/Cv-C/2013ޤަޟިއްޔާގައިެޙުކުމްެކޮށްފައިވާކަންެއެނގެންެ
އޮވެއެވެ.
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ޔާެ
ސިވިލް ެކޯޓުގެ ެބުނެވިދިޔަ ެނަންބަރު ެެ 1451/Cv-C/2013ޤަޟިއް ެ

ނެ ެއެ ެޤަޟިއްޔާެ
ޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކާ ެއެއްގޮތްނުވާކަމަށް ެބު ެ
ނިމިފައިވާގޮތް ެޝަރު ެ
ކުގެ ެފަރާތުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓަށް ެހުށަހެޅުމުންެ
އިސްތިއުނާފުކޮށްދިނުން ެއެދި ެއިބްރާހީމް ެޢަލީމަނި ެ
ޓުގެ ެނަންބަރުެ
ބަލައި ެނިންމާފައިވާ ެއެ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2014/HC-A/201ޤަޟިއްޔާއިން ެސިވިލް ެކޯ ެ
ނެ ެތަނެއް ެނެތްކަމަށްެ
ެ 1451/Cv-C/2013ޤަޟިއްޔާގައި ެއެ ެކޯޓުން ެކޮށްފައިވާ ެޙުކުމަށް ެބަދަލު ެގެންނާ ެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :
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ކަނޑައަޅައި ެޙުކުމްކޮށްފައިވާކަން ެހައިކޯޓުގެ ެބުނެވިދިޔަ ެނަންބަރު ެެ 2014/HC-A/201ޤަޟިއްޔާގެެ
ޝަރީޢަތްެނިމުނުެގޮތުގެެރިޕޯޓުންެއެނގެންެއޮވެއެވެ.
-3

މި މައްސަލައިގެެއަޞްލަކީެއިބްރާހީމްެޢަލީމަނިކަށްެސަރުކާރުންެކުއްޔަށްެދީފައިވާެ
ެ

ޅެ.މަދިރިގުރައިދޫއެވެެކިޔާެރަށުގައިެހިންގަމުންދާެޕާމްެބީޗްެރިޒޯޓް ެއެންޑްެސްޕާެމޯލްޑިވްސްެސަބްލީޒްެ
ކުރުމަށްޓަކައިެއިބްރާހީމްެޢަލީމަނިކުެއާއިެސަންެސްޕޯޓިންގެހޮލިޑޭސްެލިމިޓެޑާެދެމެދުެކުރެވުނުެސަބްލީޒްެ
ކުެ
އެއްބަސްވުންެއިބްރާހީމްެޢަލީމަނިކުގެެފަރާތުންެބާޠިލުކުރުމުގެެޞައްޙަކަމާ ެގުޅިގެންެއިބްރާހީމް ެޢަލީމަނި ެ
އާއި ެސަން ެސްޕޯޓިންގ ެހޮލިޑޭސް ެލިމިޓެޑާ ެދެމެދު ެއުފެދިފައިވާ ެޚުޞޫމަތް ެކަމުގައި ެވީނަމަވެސްެ ،މިެ
މައްސަލައިގައި ެޙަވާލާދެވޭ ެހެޑްލީޒު ެއެއްބަސްވުމުގައި ެކުއްޔަށްދޭ ެފަރާތަކީ ެމިނިސްޓްރީ ެއޮފް ެޓޫރިޒަމްެ
(ދިވެހި ެސަރުކާރު) ެކަން ެއެނގެން ެއޮންނާތީެ ،މި ެމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެސާފުކުރަންޖެހޭ ެބައެއް ެކަންތައްެ
ހި ެދައުލަތުގެ ެއެޓާރނީ ެޖެނެރަލް ެތަމްޘީލުކުރާނެ ެފަރާތެއް ެމި ެމައްސަލައިގެެ
ސާފުކުރުމަށްޓަކައި ެދިވެ ެ
ޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހަށްެޙާޟިރުކުރެވިެ،އެފަރާތާެކުރެވުނުެސުވާލުތަކަށްެޖަވާބުދާރީވެފައިވެއެވެެެެ.
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ވާެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2014/HC-A/201ޤަޟިއްޔާ ެނިމިފައި ެ

ކުގެެ
ގޮތްެޝަރުޢީެއަދިެޤާނޫނީެހަމަތަކާެއެއްގޮތްނުވާކަމަށް ެބުނެ ެ ،މއެ.ނޫރީެެ/މާލެ ،އިބްރާހީމްެޢަލީމަނި ެ
ފަރާތުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެމި ެޤަޟިއްޔާގައި ެކޮށްފައިވާ ެއިލްތިމާސް ެބިނާކުރާ ެނުކުތާތަކުގެެ
ގެ ެފަރާތުން ެހުށަހަޅައި ެއެކަންކަމާ ެބެހޭގޮތުންެ
ގޮތުގައި ެމައިގަނޑު ެެ 04ނުކުތާއެއް ެއިބްރާހީމް ެޢަލީމަނިކު ެ
ވާހަކަދައްކައިފައިެވެއެވެެ.މިގޮތުންެހުށަހަޅައިފައިވާ؛
(ހ)ެފުރަތަމަެނުކުތާއަކީެ،މިެމައްސަލައިގައިެދެފަރާތުންެވެފައިވާެއެއްބަސްވުމާެޚިލާފަށްެ
އެތައް ެކަމެއް ެއިސްތިއުނާފު ެރައްދުވާ ެފަރާތުން ެކޮށްފައިވާކަމަށް ެލިޔުންތަކުން ެސާބިތުވާއިރުވެސްެ ،އަދިެ
އެކަމަށްެއެފަރާތުންެއިޢުތިރާޟްެނުކުރާއިރުވެސްެ،އިސްތިއުނާފުކުރާެފަރާތަށްެއެއްބަސްވުންެބާޠިލުކުރުމުގެެ
ތާކަމާއި؛ެ ެ
ޙައްޤުެލިބިގެންނުވާކަމަށްެނިންމާފައިވާކަމަށްެބުނެެހުށަހެޅިެނުކު ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
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(ށ)

ެދެވަނަ

ެނުކުތާއަކީ،

ެދެފަރާތުގެ

ެމެދުގައި

ެވެފައިވާ

ގެ
ެއެއްބަސްވުމު ެ

ނޫނީ ެއުޞޫލުތަކާެ
ށްފައިވަނީެ ،ޤާ ެ
މާނަކޮ ެ
(ެ )sublease agreementގެ ެެ 21ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެ ެ
ޚިލާފަށްކަމަށްެބުނެެހުށަހެޅިެނުކުތާކަމާއި؛ ެ
(ނ) ެތިންވަނަ ެނުކުތާއަކީެ ،އެއްބަސްވުމުގެ ެެ 21ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެގައިވާެ
ވާ
ށް ެ
”ެ “Government of Maldivesމި ެޢިބާރާތްެ ،ދައުލަތުގެ ެކޮންމެ ެމުއައްސަސާއަކަ ެ

ގޮތަށްެ

ންެ
މާނަކުރެވިއްޖެނަމަެ ،އެކަމަކީ ެއެއްބަސްވުމުގެ ެބައިވެރިއަކު ެކަމުގައި ެނުވާފަރާތަކަށް ެއެއްބަސްވުމުގެ ެދަށު ެ
ލަެ
ލް ެކޯޓުގެެމައްސަ ެ
ދެވުންެކަމުގައިވާތީެކަމަށްެސިވި ެ
އެއްބަސްވުންެބާޠިލުކުރެވިދާނޭފަދަެކަމަކަށްެފުރުޞަތު ެ
ނިންމިެގޮތުގެެރިޕޯޓުގައިެފާހަގަކޮށްފައިވަނީެރަނގަޅަށްެނޫންކަމަށްެބުނެެހުށަހެޅިެނުކުތާކަމާއި؛ ެ
(ރ) ެހަތަރުވަނަ ެނުކުތާއަކީެ ،ސިވިލް ެކޯޓުގެ ެޤަޟިއްޔާގެ ެމައްސަލައިގައި ެމިނިސްޓްރީެ
ށްެ
މުގައި ެމާނަކޮ ެ
އޮފް ެޓޫރިޒަމްގެ ެނަންބަރު ެެ 88-LS/PRIV/2013/1436ސިޓީެ ،އެ ެމައްސަލަ ެނިންމު ެ
ށްފައިވަނީެރަނގަޅަށްެނޫންކަމަށްެބުނެެހުށަހެޅިެނުކުތާކަންެއެނގެންެއޮވެއެވެ.
ބޭނުންެކޮ ެ
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ެމިެމައްސަލައިގައި ެދިވެހިރާއްޖޭގެެޖުމްހޫރިއްޔާގެެޤާނޫނުއަސާސީއަށާއިެ،ކަމާބެހޭެ

ޤާނޫނުތަކަށާއިެ ،ދަޢުވާކުރާ ެފަރާތުންނާއިެ ،ދަޢުވާރައްދުވާ ެފަރާތުން ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެޝަރީޢަތުގެެ
މަޖިލީހުގައިެދައްކައިފައިވާެވާހަކަތަކަށާއިެ ،ޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހަށްެހުށަހެޅި ެލިޔުންތަކަށާއިެ ،ސިވިލްެކޯޓުގެެ
ނަންބަރު ެެ 1451/Cv-C/2013ޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތް ެނިމުނު ެގޮތުގެ ެރިޕޯޓަށާއިެ ،ހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރުެ
ެ 2014/HC-A/201ޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތް ެނިމުގެ ެގޮތުގެ ެރިޕޯޓަށާއިެ ،މިބާވަތުގެ ެމައްސަލަތަކުގައިެ
ދިެޤާނޫނީެނަޒަރަކުންެވިސްނައިެބެލިއިރުެ
ތަޠްބީޤުކުރެވޭެޤާނޫނީެޢާންމުެމަބްދައުތަކުގެެމައްޗަށްެޝަރުޢީެއަ ެ
އަންނަނިވިެކަންތައްތައްެފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެެ .
(ހ) ެފުރަތަމަ ެކަމަކީެ ،މަދަނީ ެއަދި ެތިޖާރީ ެއިލްތިޒާމްތަކުގެ ެއެންމެ ެމުހިއްމު ެއެއްެ
މަޞްދަރަކީ ެ"އަޤްދު" ެނުވަތަ ެކޮންޓްރެކްޓް ެކަމާއިެ ،ކޮންޓްރެކްޓަކީ ެދެ ެޝަޚުޞުންގެ ެނުވަތަ ެއެއަށްވުރެެ
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ގެ ެ(އެއީ ެޠަބީޢީ ެޝަޚްޞުން ެކަމުގައިވިއަސް ެނުވަތަ ެމަޢުނަވީ ެޝަޚްޞުންެ
ގިނަ ެޝަޙުޞުން ެ
ވަތަ ެކަމެއްކުރުމުން ެމަނާވެގަތުމުގެ ެޤާނޫނީ ެއިލްތިޒާމުެ
ކަމުގައިވިއަސް) ެމެދުގައިެ ،ކަމެއްކުރުމުގެ ެނު ެ
އުފުލުމަށް ެވެވޭ ެއެއްބަސްވުމެއްކަމާއި"ެ ،އަމުރުކުރަނިވި ެނުވަތަ ެލާޒިމްކުރަނިވި ެޤާނޫނީ ެޤާޢިދާ" ެ
(القاعدة ެاآلمرةެ )peremptory rule/އަކާެ ،ނުވަތަ ެމުޖްތަމަޢުގެ ެ"އައްނިޒާމުލް ެޢާންމު" ެނުވަތަެ ެ
"އަލްއާދާބުލްެޢާންމާ"ެ(االنظامެالعامެواآلدابެالعامةެ)Public Order and Public Decency/އާެގުޅިފައިވާެ
ޤާނޫނީ ެޤާޢިދާއަކާ ެޚިލާފު ެނުވާގޮތަށްެ ،ކޮންޓްރެކްޓުގެ ެރުކުންތައް ެފުރިހަމަވެގެން ެކުރެވޭ ެކޮންމެެ
ކޮންޓްރެކްޓެއްެނުވަތަެއެއްބަސްވުމެއްެ،ރަނގަޅުެނިޔަތުގައިެ(ެ)good faith/bona fideތަންފީޒުެކުރުމަކީެ،
އިސްލާމީ ެޝަރީޢަތުގެ ެއަސާސީ ެޤާޢިދާއެއްކަމަށްވާ ެ"ޢަހުދަށް ެވަފާތެރިވުމުގެ ެޤާޢިދާ" ެ(قاعدة ެالىفاءެ
بالعهد)ެގެެއިތުރުންެ،ވަޟްޢީެނިޒާމްތަކުގައިވެސްެއިސްތިޤްރާރުވެފައިވާެޤާނޫނީެޢާންމުެމަބްދައެއްކަމަށްވާެ ެ
"އަލް ެޢަޤްދު ެޝަރީޢަތުލް ެމުތަޢާޤިދައިނި" ެ(العقد ެشريعة ެالمتعاقدين) ެނުވަތަ ެ"ޕެކްޓާ ެސަންޓްެ
އެ ކޮންޓްރެކްޓެއްގެެބައިވެރިންގެެމައްޗަށްެ
ސަރވެންޑާ"ެެ(ެ)Pacta sunt servandaގެެމަބްދައުގެެދަށުންެ ،
ޤާނޫނީގޮތުން ެލާޒިމްވެގެންވާ ެކަމެއްކަމާއިެ ،ޤާނޫނުގައި ެވަކި ެޚާއްޞަ ެގޮތަކަށް ެއެކުލަވާލުން ެލާޒިމްނުކުރާެ
ނުވަތަ ެވަކި ެޚާއްޞަ ެރަސްމީ ެސިފައެއްގައި ެއޮތުން ެލާޒިމްނުކުރާ ެކޮންމެ ެކޮންޓްރެކްޓަކީެ ،އެެ
ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި ެހިމެނޭ ެއެއް ެފަރާތުން ެއަނެއް ފަރާތަށް ެހުށަހަޅާ ެހުށަހެޅުމެއް ،އެ ހުށަހެޅުން ެރައްދުވާެ
ފަރާތުން ެޤަބޫލުކުރުމުން ެވުޖޫދަށް ެއަންނަ ެ'ރިޟާއީ' ެ(ެ )consensualކޮންޓްރެކްޓެއްކަން ެތަފާތުެ
ޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުގައި ެއިސްތިޤްރާރުވެފައިވާ ެކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ެޢާންމު ެއުޞޫލުތަކަށް ެބެލުމުން ެއެނގެންެ
އޮންނައިރުެ ،މި ެއުޞޫލުތައް ެއިޖްމާލީގޮތެއްގައި ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 4/91ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ެޤާނޫނު) ެގައިެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާކަންެއެެޤާނޫނުގެެމާއްދާތަކަށްެބެލުމުންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ .
ޤީކުރާނެެސަރަޙައްދުތަކާއިެރަށްރަށްެ
(ށ)ެދެވަނަެކަމަކީެ،ދިވެހިރާއްޖޭގައިެޓޫރިޒަމްެތަރައް ެ
ކަނޑައެޅުމާއިެ ،ޓޫރިސްޓް ެރިޒޯޓު ެހެދުމަށް ެރަށްރަށް ެދޫކުރުން ެތަންޒީމުކުރާ ެޚާއްޞަ ެޤާނޫނަކީ ެޤާނޫނުެ
ނަންބަރު ެ(ެ 2/99ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޓޫރިޒަމާބެހޭ ެޤާނޫނު) ެކަން ެއެ ެޤާނޫނުގެ ެެ 1ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެއިންެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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އެނގެންެއޮންނަކަމާެ ،އަދިެދިވެހިރާއްޖޭގައިެޓޫރިސްޓްެރިޒޯޓާއިެޓޫރިސްޓްެހޮޓާެހެދުމަށްެރަށްރަށާއިެބިންެ
ންވާނީެ ،އަދި ެޓޫރިސްޓް ެރިޒޯޓާއިެ ،ޓޫރިސްޓްެ
ޓް ބަނދަރު ެހެދުމަށް ެތަންތަން ެދޫކުރަ ެ
ދޫކުރަންވާނީ ެއަދި ެޔޮ ެ
ންގަންވާނީެ ،އަދި ެޓޫރިސްޓްެ
ހޮޓަލާއިެ ،ޓޫރިސްޓް ެގެސްޓްހައުސް ެފަދަ ެތަންތަނާއި ެޔޮޓް ެބަނދަރު ެހި ެ
ދާ ެޤަވާޢިދުތަކާ ެއެއްގޮތްވާެ
އުޅަނދުތައް ެދުއްވަންވާނީެ ،ބުނެވިދިޔަ ެޤާނޫނާ ެއެ ެޤާނޫނުގެ ެދަށުން ެހަ ެ
ވަނަެ
ގޮތުގެމަތިންެކަމަށް ެއެ ެޤާނޫނުގެެެ 2ވަނަެމާއްދާގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެކަމާެ ،އަދި ެއެ ެޤާނޫނުގެެެ ެ 6
މާއްދާގައި ެއެ ެޤާނޫނުގެ ެދަށުން ެކުއްޔަށް ެދޫކުރާ ެރަށެއްގައި ެނުވަތަ ެބިމެއްގައި ެޓޫރިސްޓް ެރިޒޯޓެއްެ
ނުވަތަ ެބިން ެކުއްޔަށްހިފާ ެފަރާތާ ެދެމެދު ެކުރެވޭ ެއެއްބަސްވުމެއްގެ ެދަށުންެ
ހަދާންވާނީެ ،ސަރުކާރާއި ެރަށް ެ ެ
އެ މާއްދާގެެއަކުރުތަކުގައިެ
މުގައިެބަޔާންކުރުންެލާޒިމްވެގެންވާެކަންތައްތައްެ ެ
ކަމަށްެބަޔާންކޮށްެއެެއެއްބަސްވު ެ
ސާފުކޮށް ެބުނެފައިވާއިރުެ ،އެފަދަ ެއެއްބަސްވުމެއްގައި ެބަޔާންކުރުން ެލާޒިމްވެގެންވާ ެކަންތަކުގެ ެތެރޭގައިެ
ތިންވަނަެފަރާތަކަށްެރިޒޯޓްެކުއްޔަށްެދޫކުރަންެބޭނުންވެއްޖެނަމަެ،ނުވަތަެރިޒޯޓްެހިންގުންެއެހެންެފަރާތަކާެ
ޙަވާލުކުރަންެބޭނުންވެއްޖެނަމަެޢަމަލުކުރާނެގޮތްެހިމެނިގެންވާކަންެއެނގެންެއޮންނަެއޮތުމެވެެ .
(ނ) ެތިންވަނަ ެކަމަކީެ 28ެ ،އޮގަސްޓު ެެ 1997ގައި ެމިނިސްޓްރީ ެއޮފް ެޓޫރިޒަމް ެއާއިެ
ލީމަނިކާ ެދެމެދު ެވެވުނު ެއެއްބަސްވުމެއްގެ ެދަށުން ެދިވެހި ެސަރުކާރުންެ ެ
މއެ .ނޫރީ ެއިބްރާހީމް ެޢަ ެ
ށްެ
ޅެ .މަދިރިގުރައިދޫއެވެ ެކިޔާ ެރަށްެ ،އެ ެރަށުގައި ެޓޫރިސްޓް ެރިޒޯޓެއް ެބިނާކޮށްެ ،ތަރައްޤީކޮށްެ ،ހިންގުމަ ެ
ލީމަނިކަށް ެެ 21އަހަރުގެ ެމުއްދަތަށް ެކުއްޔަށް ެދީފައިވާކަން ެއެނގެން ެއޮންނައިރުެ ،އެ ެރަށްެ
އިބްރާހީމް ެޢަ ެ
ދިވެހި ެސަރުކާރުގެ ެހުއްދައާއެކުެ ،އަދި ެބުނެވިދިޔަ ެއެއްބަސްވުމުގެ ެެ 40ވަނަ ެމާއްދާގައި ެބުނެފައިވާެ
ންެ
އުޞޫލުތަކާެއެއްގޮތްވާެގޮތުގެމަތިންެސަބްލީޒްެކުރެވިދާނެކަމަށްެބަޔާންކޮށްފައިވާކަންެއެެމާއްދާއަށްެބެލުމު ެ
އެނގެންެއޮންނަކަމާއިެ،އަދިެބުނެވިދިޔަެރަށުގައިެބިނާކުރާެރިޒޯޓްެޑިޒައިންކޮށްެތަރައްޤީކޮށްެހިންގަންވާނީެ
"ޕްރޮޖެކްޓް ެޕްރޮޕޯޒަލް" ެއާއި ެމިނިސްޓްރީ ެއޮފް ެޓޫރިޒަމް ެއާއިެ ،އަދި ެކަމާބެހޭ ެސަރުކާރުގެ ެއެހެންެ
ގެމަތިންކަން ެޙަވާލާދެވުނު ެއެއްބަސްވުމުގެ ެެ7
ވާ ެގޮތު ެ
އިދާރާތަކުން ެކަނޑައަޅައިފައިވާ ެޤަވާޢިދުތަކާ ެއެއްގޮތް ެ
ނިމުމަކަށްެގެނެވިދާނެެ
ތުންެބުނެވިދިޔަެއެއްބަސްވުންެ ެ
ވަނަެމާއްދާއިންެއެނގެންެއޮންނައިރުެ،ކުއްޔަށްދޭެފަރާ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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އުޞޫލުތައް ެއެއްބަސްވުމުގެ ެެ 45ވަނަ ެމާއްދާ ެއާއި ެެ 46ވަނަ ެމާއްދާގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެކަމާއި ،އަދިެ
ކުއްޔަށްހިފާ ެފަރާތުން ެއެއްބަސްވުން ެނިމުމަކަށް ެގެނެވިދާނެ ެއުޞޫލުތައް ެއެއްބަސްވުމުގެ ެެ 47ވަނަ ެމާއްދާެ
އާއިެ 48ެ ،ވަނަ ެމާއްދާގައި ެކަނޑައަޅާފައިވާކަމާެ ،މީގެ ެއިތުރުން ެމާލީ ެނޫން ެޠަބީޢަތުެ ެ
މަެ
(ެ )non-financial natureގެ ެކަމަކާ ެގުޅިގެން ެކުއްޔަށްހިފި ެފަރާތުން ެއެއްބަސްވުމާ ެޚިލާފުވެއްޖެނަ ެ
ޢަމަލުކުރާނެެއުޞޫލުތައްެއެއްބަސްވުމުގެެެ 50ވަނަެމާއްދާ ެއާއިެެ 51ވަނަެމާއްދާގައިެބަޔާންކޮށްފައިވާކަންެ
އެނގެންެއޮންނަެއޮތުމެވެެ ެ.
ވާެ
(ރ) ެހަތަރުވަނަ ެކަމަކީެ ،އިބްރާހީމް ެޢަލީމަނިކަށް ެސަރުކާރުން ެކުއްޔަށް ެދީފައި ެ
މް ބީޗު ެރިޒޯޓް ެއެންޑް ެސްޕާެ
އިޝާރާތްކުރެވުނު ެޅ.މަދިރިގުރައިދޫއެވެ ެކިޔާ ެރަށުގައި ެހިންގަމުންދާ ެޕާ ެ
ދުެ
މޯލްޑިވްސްެސަބްލީޒްެކުރުމަށްޓަކައިެއިބްރާހީމްެޢަލީމަނިކާއިެސަންެސްޕޯޓިންގެހޮލިޑޭސްެލިމިޓެޑާެދެމެ ެ
މިެ
ެ 14އޮކްޓޯބަރު ެެ 1999ގައި ެެ 20އަހަރުގެ ެމުއްދަތަށް ެސަބްލީޒް ެއެއްބަސްވުމެއް ެވެވުނު ެކަމާއިެ ެ ،
އެއްބަސްވުމުގެ ެދަށުން ެކުއްޔަށްހިފާ ެފަރާތް ެކަމުގައިވާ ެސަން ެސްޕޯޓިންގ ެހޮލިޑޭސް ެލިމިޓެޑުގެ ެމައްޗަށްެ
މި ެއެއްބަސްވުމުގެ ެމުއްދަތުގެ ެތެރޭގައި ެހެޑްލީސްެ
ތަކުގެ ެތެރޭގައި؛ ެ ެ
މްވެގެންވާ ެކަންތައް ެ
އަދާކުރުން ެލާޒި ެ
އެއްބަސްވުމުގައި ެކަނޑައަޅައިފައިވާ،

އިެ
ކަށާއިެ ،ޝަރްޠުތަކަށާ ެ
ދުތަ ެ
ވޭ ެއެންމެހައި ެޢަޙް ެ
ރެ ެ
ތަޠްބީޤުކު ެ

ވާެ
ށް ެއިޙްތިރާމްކޮށް ެއެއާ ެއެއްގޮތް ެ
ދި ެމި ެއެއްބަސްވުމުގައި ެކަނޑައެޅިފައިވާ ެކަންތަކަ ެ
ނައްޞުތަކަށާއިެ ،އަ ެ
ގޮތުގެމަތިން ެފުރިހަމައަށް ެޢަމަލުކުރުމާއި ،ހެޑްލީސް ެއެއްބަސްވުމުގެ ެދަށުން ެއިބްރާހީމް ެޢަލީމަނިކުެ
ންެ
އަދާކުރަންޖެހޭ ެއެންމެހައި ެޒިންމާތަކާއި ެއިލްތިޒާމްތަކުގެ ެއިތުރުން ެހެޑްލީސް ެއެއްބަސްވުމުގެ ެދަށު ެ
ސާ ެއާއި ،ޖޫރިމަނާ ެއާއިެ ،ޓެކްސްތަކާއިެ ،ލައިސަންސްެފީތަކާއިެރަޖިސްޓްރޭޝަންެ
ދައްކަންޖެހޭެކުލީގެެފައި ެ
މުގެ ެދަށުން ެރިޒޯޓް ެއޮޕަރޭޓްކޮށް ެހިންގުމާ ެގުޅޭގޮތުން ެދައްކަންޖެހޭ ެއިތުރުެ
ފީ ެއާއި ެއަދި ެމި ެއެއްބަސްވު ެ
އެއްވެސްެފީއެއްވާނަމަެ،އެެފީއެއްެދެއްކުމާއިެ،މި ެއެއްބަސްވުންެވުޖޫދަށްެއަންނައިރުެޢަމަލުކުރަމުންެއައިެ،
އުޞޫލުތަކާއިެސަރުކާރުގެެ
ނުވަތަެއޭގެެފަހުންެޢަމަލުކުރަންެފަށާެއެންމެހައިެޤާނޫނުތަކާއިެޤަވާޢިދުތަކާެއަދިެ ެ
އިދާރާތަކުގެ ެއެންގުންތަކަށް ެމި ެއެއްބަސްވުމުގެ ެމުއްދަތުގެ ެތެރޭގައިެ ،އިޙްތިރާމްކޮށް ެއެއާ ެއެއްގޮތްވާެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ގޮތުގެމަތިން ެޢަމަލުކުރުމާއިެ ،އަދި ެއިބްރާހީމް ެޢަލީމަނިކަށް ެހެޑްލީސް ެއެއްބަސްވުމުގެ ެދަށުން ެލިބިފައިވާެ
އެއްވެސް ެޙައްޤަކަށް ެއުނިކަން ެއަންނާނެފަދަ ެޢަމަލެއް ެނުކުރެވޭކަން ެކަށަވަރުކުރުމާއިެ ،މިކަންކަންެ
މިެ
ވާކަން ެސަބްލީޒް ެއެއްބަސްވުމުގެ ެެ 13ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ސީ) ެއާއި ެ(ޑީ) ެއާއި ެ(އީ) ެ ެ
ޝާމިލުވެގެން ެ
ންެ
ޔަ ެސަބްލީޒް ެއެއްބަސްވުމުގެ ެދަށުން ެކުއްޔަށްދި ެ
އަކުރުތަކުން ެއެނގެން ެއޮންނަކަމާެ ،އަދި ެބުނެވިދި ެ
ފަރާތްކަމުގައިވާ ެއިބްރާހީމް ެޢަލީމަނިކަށް ެއެއްބަސްވުން ެނިމުމަކަށް ެގެނެވިދާނެ ެއުޞޫލުތައް ެއެއްބަސްވުމުގެެ
ވަނަ ެމާއްދާގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާއިރުެ ،ކުއްޔަށްހިފި ެފަރާތްކަމަށްވާ ެސަން ެސްޕޯޓިންގ ެހޮލިޑޭސްެ
ެ ެ 21
އްދާގައިެ
ލިމިޓެޑަށް ެއެއްބަސްވުން ެނިމުމަކަށް ެގެނެވިދާނެ ެއުޞޫލުތައް ެއެއްބަސްވުމުގެ ެެ 22ވަނަ ެމާ ެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާކަންެއެނގެންެއޮންނަެއޮތުމެވެެ .
ޑާެ
ން ެސްޕޯޓިންގ ެހޮލިޑޭސް ެލިމިޓެ ެ
(ބ) ެފަސްވަނަ ެކަމަކީެ ،އިބްރާހީމް ެޢަލީމަނިކާއި ެސަ ެ
ދެމެދު ެެ 14އޮކްޓޯބަރު ެެ 1999ގައި ެވެފައިވާ ެސަބްލީޒް ެއެއްބަސްވުމާ ެސަން ެސްޕޯޓިންގ ެހޮލިޑޭސްެ
ލިމިޓެޑުގެ ެފަރާތުން ެޚިލާފުވެފައިވާތީކަމަށް ެބުނެެ ،އިބްރާހީމް ެޢަލީމަނިކުގެ ެފަރާތުން ެއެ ެސަބްލީޒްެ
ށްެ
އެއްބަސްވުން ެނިމުމަކަށް ެގެނެސް ެެ 17ޖުލައި ެެ 2013ގައި ެސަން ެސްޕޯޓިންގ ެހޮލިޑޭސް ެލިމިޓެޑަ ެ
ނެވިދިޔަ ެސަބްލީޒް ެއެއްބަސްވުމުގައި ެހިމަނާފައިވާެ
ނޯޓިސް ެފޮނުވާފައިވާ ެކަމާއިެ ،އެ ެނޯޓިސްއަކީ ެބު ެ
ގެެ
އް ެޝަރްޠުތަކަކާ ެސަން ެސްޕޯޓިންގ ެހޮލިޑޭސް ެލިމިޓެޑު ެ
ދެވުނު ެހެޑްލީޒް ެއެއްބަސްވުމުގެ ެއެތަ ެ
ޙަވާލާ ެ
ލް ެބަޔާންކޮށްެ ،ސަބްލީޒް ެއެއްބަސްވުމުގެ ެެ 21ވަނަެ
ފަރާތުން ެޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ެބުނެ ،އޭގެ ެތަފްޞީ ެ
ށްެލިބިގެންވާެބާރުގެެދަށުން ،އެެއެއްބަސްވުމުގެެެ31
މާއްދާގެެ(އޭ)ެއާއި(ެ،ބީ)ެއިންެއިބްރާހީމްެޢަލީމަނިކަ ެ
އިވާ ެގޮތުގެމަތިން ެފޮނުވާފައިވާެ
ވަނަ ެމާއްދައަށް ެރިޢާޔަތްކޮށްެ ،އެއްބަސްވުމުގެ ެެ 29ވަނަ ެމާއްދާގަ ެ
ކުގެެފަރާތުންެެ 17ޖުލައި ެެ 2013ގައިެ،ސަންެސްޕޯޓިންގެހޮލިޑޭސްެ
ނޯޓިސްއެއްކަންެއިބްރާހީމްެޢަލީމަނި ެ
ސް ެޕޮލިސް ެސަރވިސް ެއާއި ެމިނިސްޓްރީ ެއޮފް ެޓޫރިޒަމަށްެ
ޑުގެ ެމެނޭޖަރަށް ެއެޑްރެސްކޮށްެ ،މޯލްޑިވް ެ
ލިމިޓެ ެ
ކޮޕީކޮށް ެފޮނުވާފައިވާ ެ"ނޯޓިސް ެއޮފް ެޓަރމިނޭޝަން ެއޮފް ެއެގްރީމެންޓް" ެއަށް ެބެލުމުން ެއެނގެންެ
އޮންނައިރުެ،ބުނެވިދިޔަެނޯޓިސްގެެމައްޗަށްެބިނާކޮށްެ،ޕާމްެބީޗްެރިޒޯޓްެއޮޕަރޭޓްކުރުމަށްެސަންެސްޕޯޓިންގެ
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ހޮލިޑޭސް ެލިމިޓެޑަށް ެެ 19އެޕްރީލް ެެ 2013ގައި ެދޫކުރެވިފައިވާ ެވަގުތީ ެހުއްދައިގެ ެމުއްދަތު ެެ 18ޖުލައިެ
ެ 2013ގައިެނިމިފައިވާކަމަށާއިެ،އަދިެއެެމުއްދަތުެއިތުރުކޮށްދެވެންެނެތްކަމަށްެމިނިސްޓްރީެއޮފްެޓޫރިޒަމްެ
ރު
ންެސްޕޯޓިންގެހޮލިޑޭސްެލިމިޓެޑަށްެ،އެެމިނިސްޓްރީގެެނަންބަ ެ
އާރޓްސްެއެންޑްެކަލްޗަރގެެފަރާތުންެސަ ެ
ެ 88-LS/PRIV/2013/1064ސިޓީއިން ެެ 18ޖުލައިެެ 2013ގައިެއަންގާފައިވާކަމާއިެ ،އަދި ެބުނެވިދިޔަެ
ލައިސަންސްގެ ެމުއްދަތު ެއިތުރުކޮށްދެވެން ެނެތް ެސަބަބަކީ ެެ 17ޖުލައި ެެ 2013އިން ެފެށިގެން ެސަބްލީޒްެ
ކުގެެފަރާތުންެއެކަންެއަންގާފައިވާތީެކަމަށްެބުނެވިދިޔަެ
އެއްބަސްވުންެނިމުމަކަށްެގެނެސްެއިބްރާހީމްެޢަލީމަނި ެ
ސިޓީގައިެބަޔާންކޮށްފައިވާކަންެއެނގެންެއޮންނަެއޮތުމެވެެ .
(ޅ)ެހަވަނަެކަމަކީެ،އިބްރާހީމްެޢަލީމަނިކާ ެސަންެސްޕޯޓިންގެހޮލިޑޭސްެލިމިޓެޑާެދެމެދުެ
ކުގެ ެފަރާތުންެ
ެ 14އޮކްޓޫބަރު ެެ 1999ގައި ެވެފައިވާ ެސަބްލީޒް ެއެއްބަސްވުންެ ،އިބްރާހީމް ެޢަލީމަނި ެ
ޓްެ
ބަޔާންވެދިޔަ ެގޮތުގެމަތިންެ ،ނިމުމަކަށް ެގެނެސްފައިވާތީ ެއާއި ެއޭގެ ެމައްޗަށް ެޕާމް ެބީޗް ެރިޒޯ ެ
އޮޕަރޭޓްކުރުމަށް ެސަން ެސްޕޯޓިންގ ެހޮލިޑޭސް ެލިމިޓެޑަށް ެދޫކުރެވިފައިވާ ެވަގުތީ ެހުއްދަ ެމިނިސްޓްރީ ެއޮފްެ
ޓޫރިޒަމުގެެފަރާތުން ެހިފަހައްޓާފައިވާތީެ ،ސަންެސްފޯޓިންގ ެހޮލިޑޭސްެލިމިޓެޑުގެެފަރާތުންެސިވިލްެކޯޓަށްެ
ހުށަހެޅިެއެެކޯޓުގެެޙަވާލާދެވުނުެނަންބަރުެެ 1451/Cv-C/2013ޤަޟިއްޔާއިންެހިންގުނުެމައްސަލައިގައި،
ންެ
ށް ެއެދުމުން ،ސިވިލްެކޯޓު ެ
ޑުގެެފަރާތުންެވަގުތީެއަމުރެއްެނެރެދިނުމަ ެ
ންގ ެހޮލިޑޭސްެލިމިޓެ ެ
ސަން ެސްޕޯޓި ެ
ރު ެ
އެ ެވަގުތީ ެއަމުރާބެހޭ ެމައްސަލަ ެބަލައި ެެ 21ޖުލައި ެެ 2013ގައި ެނެރެފައިވާ ެއެ ެކޯޓުގެ ެނަންބަ ެ
ކުގެެ
ެ B-CR-7/VA/2013/001ވަގުތީ ެއަމުރުގައިެ 17ެ ،ޖުލައި ެެ 2013ގައި ެއިބްރާހީމް ެޢަލީމަނި ެ
މުމަކަށްެ
ބްލީޒް ެއެއްބަސްވުން ެނި ެ
ންގ ެހޮލިޑޭސް ެލިމިޓެޑަށް ެފޮނުވާފައިވާ ެސަ ެ
ފަރާތުން ެސަން ެސްޕޯޓި ެ
ކުގެެ
ގެނެސްފައިވާ ެނޯޓިސްގެ ެސިޓީގެ ެމައްޗަށް ެއެއްވެސް ެފިޔަވަޅެއް ެނޭޅުމަށާއިެ ،އަދި ެއިބްރާހީމް ެޢަލީމަނި ެ
އި ެފަރާތްތަށް ެއެ ެރަށުން ެފޭބުމަށާއިެ ،މިނިސްޓްރީެ
ފަރާތުން ެޅެ .މަދިރިގުރައިދޫއަށް ެއަރައި ެތިބި ެއެންމެހަ ެ
ންެ
އޮފް ެޓޫރިޒަމްގެ ެނަންބަރު ެެ 18(ެ 88-LS/PRIV/2013/1064ޖުލައި ެެ )2013ސިޓީއި ެ
ށްެ
ންގެހޮލިޑޭސްެލިމިޓެޑަ ެ
ހިފަހައްޓާފައިވާެޕާމްެބީޗްެރިޒޯޓްެހިންގުމުގެެވަގުތީެލައިސަންސްެ،ސަންެސްޕޯޓި ެ
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ކަން ެބުނެވިދިޔަ ެސިވިލް ެކޯޓުގެެ
ދޫކުރުމަށް ެއެކަމުގައި ެޝާމިލުވާ ެފަރާތްތަކަށް ެއަންގައި ެއަމުރުކޮށްފައިވާ ެ
ގުތީެއަމުރަށްެބެލުމުންެއެނގެންެއޮންނަެއޮތުމެވެެ .
ވަ ެ
(ކ)

ެހަތްވަނަ

ެކަމަކީ،

ެސިވިލް

ގެ
ެކޯޓު ެ

ެޙަވާލާދެވުނު

ެނަންބަރު ެ

ށްެ
ކުގެ ެމައްޗަ ެ
ެ 21(ެ B-CR-7/VA/2013/001ޖުލައި ެެ )2013ވަގުތީ ެއަމުރު ެއިބްރާހީމް ެޢަލީމަނި ެ
ތީ ެލައިސަންސް ެދޫކުރުމަށް ެދައުލަތުގެެ
ރައްދުވާގޮތަށް ެއޮތްނަމަެ ،ރިޒޯޓް ެއޮޕަރޭޓްކުރުމަށްޓަކައި ެދޫކުރާ ެވަގު ެ
ގެ ެމަޖިލީހުގައި ެބަޔާންދިނުމުންެ ،ވަގުތީ ެއަމުރަށްެ
ފަރާތުން ެއިޢުތިރާޟު ެނުކުރާކަމަށް ެބުނެެ ،ޝަރީޢަތު ެ
އަސަރެއް ެނުފޯރާނެނަމަެ ،ސިވިލް ެކޯޓުގެ ެއިސްވެދިޔަ ެނަންބަރު ެެ 1451/Cv-C/2013ޤަޟިއްޔާގައިެެ
ނީ ެއެ ެދަޢުވާގައި ެދަޢުވާލިބޭ ެފަރާތެއްގެެ
ޑުގެ ެފަރާތުން ެއެދެ ެ
ދަޢުވާކުރާ ެސަން ެސްޕޯޓިންގ ެހޮލިޑޭސް ެލިމިޓެ ެ
ގޮތުގައި ެމިނިސްޓްރީ ެއޮފް ެޓޫރިޒަމް ެއާރޓްސް ެއެންޑް ެކަލްޗަރ ެނުހިމަނައި ،ދަޢުވާލިބޭ ެފަރާތްތަކުގެެ
ށްފަހު ެދަޢުވާ ެކުރިއަށްެ
ލިސްޓުން ެމިނިސްޓްރީ ެއޮފް ެޓޫރިޒަމް ެއާރޓްސް ެއެންޑް ެކަލްޗަރ ެއުނިކުރުމަ ެ
ޑުގެ ެފަރާތުން ެސިވިލް ެކޯޓުގެ ެޝަރީޢަތުގައިެ
ށް ެބުނެ ،ސަން ެސްޕޯޓިންގ ެހޮލިޑޭސް ެލިމިޓެ ެ
ގެންދިއުމަށްކަމަ ެ
ބަޔާންދިނުމުންެ ،ސިވިލް ެކޯޓުގެ ެބުނެވިދިޔަ ެނަންބަރު ެެ 1451/Cv-C/2013ޤަޟިއްޔާގެ ެމައްސަލަެ
ކުރިއަށް ެގެންގޮސްފައިވަނީ ެދިވެހި ެދައުލަތަކީ ެއެ ެޤަޟިއްޔާގައި ެދަޢުވާލިބޭ ެފަރާތެއް ެކަމުގައި ެބަލައިގެންެ
ށްވާތީެ ،މިނިސްޓްރީ ެއޮފް ެޓޫރިޒަމް ެއާރޓްސް ެއެންޑް ެކަލްޗަރގެ ެފަރާތުން ެއެ ެދަޢުވާއަށްެ
ނޫންކަމަ ެ
ޖަވާބުދާރީވެފައި ެނުވާކަމަށް ެސިވިލް ެކޯޓުގެ ެބުނެވިދިޔަ ެޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތް ެނިމުނު ެގޮތުގެ ެރިޕޯޓުގައިެ
ފާހަގަކޮށްފައިވާކަންެއެނގެންެއޮންނަެއޮތުމެވެެ .
(އ) ެއަށްވަނަ ެކަމަކީެ ،ސިވިލް ެކޯޓުގެ ެޙަވާލާދެވުނު ެނަންބަރު ެެ1451/Cv-C/2013
ވާެ
ފެދިފައި ެ
ވާގައި ެސަން ެސްޕޯޓިންގ ެހޮލިޑޭސް ެލިމިޓެޑާ ،އިބްރާހީމް ެޢަލީމަނިކާ ެދެމެދު ެއު ެ
ޤަޟިއްޔާގެ ެދަޢު ެ
ޓޫބަރު ެެ 1999ގައި ެވެވުނު ެސަބްލީޒްެ
ޚުޞޫމަތް ެބިނާވެގެންވަނީ ެއެ ެދެފަރާތުގެ ެދެމެދު ެެ 14އޮކް ެ
އިެ
އެއްބަސްވުމުގެ ެެ 21ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(އޭ) ެއާއި ެއެ ެމާއްދާގެ ެ(ބީ) ެގެ ެދަށުން ެެ 17ޖުލައި ެެ 2013ގަ ެ
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ވާފައިވާ ެއިސްވެެ
ން ެފޮނު ެ
ސަބްލީޒް ެއެއްބަސްވުން ެނިމުމަކަށް ެގެނައުމަށް ެއިބްރާހީމް ެޢަލީމަނިކުގެ ެފަރާތު ެ
ން ެސިވިލް ެކޯޓުގެ ެބުނެވިދިޔަެ
ޓިސްގެ ެޞައްޙަކަން ެނުވަތަ ެނޫންކަމުގެ ެމައްޗަށްކަ ެ
ނު ެނޯ ެ
އިޝާރާތްކުރެވު ެ
ގެެ
ނުެސަބްލީޒްެއެއްބަސްވުމު ެ
ގެންެއޮންނަކަމާއިެ،ބުނެވު ެ
ޤަޟިއްޔާގެެޝަރީއަތްެނިމުނުެގޮތުގެެރިޕޯޓުންެއެނ ެ
ޖެނަމަެ،
ެ 21ވަނަެމާއްދާއަކީ ،އެެމާއްދަގައިެބަޔާންކުރެވިފައިވާެޙާލަތްތަކުގެެތެރެއިންެޙާލަތެއްެމެދުވެރިވެއް ެ
ސްފޮނުވުމުގެ ެބާރު ެއިބްރާހީމް ެޢަލީމަނިކަށް ެދޭެ
ގެނައުމުގެ ެނޯޓި ެ
އެ ެއެއްބަސްވުން ެނިމުމަކަށް ެ ެ
މާއްދާއެއްކަމާއިެ،އެގޮތުންެދެވޭެނޯޓިސްއާ ެގުޅިގެން ެއެއްބަސްވުންެނިމުމަކަށް ެއައުމަށްފަހުެ ،އެއްބަސްވުމުގެެ
އުމުގެެބާރު ެއެެމާއްދާގެެ
ކުގެެދަށަށް ެގެނަ ެ
ދަށުންެކުއްޔަށްެދީފައިވާ ެރަށުގެެކޮންޓްރޯލްެއިބްރާހީމްެޢަލީމަނި ެ
ދަށުން ެއިބްރާހީމް ެޢަލީމަނިކަށް ެލިބިގެންވާކަމާއި ،އެ ެމާއްދާގެ ެ(އޭ) ެގައި ެބަޔާންވެގެންވަނީ ެސަންެ
ސްޕޯޓިންގ ެހޮލިޑޭސް ެލިމިޓެޑުގެ ެފަރާތުން ެއެއްބަސްވުމުގައި ެހިމެނޭ ެމާލީ ެޠަބީޢަތުގެ ެކަމަކާ ެޚިލާފުވުމުގެެ
ސްވުން ެނިމުމަކަށް ެގެނައުމުގެ ެބާރު ެއިބްރާހީމް ެޢަލީމަނިކަށް ެލިބިގެންވާ ެޙާލަތްތައްކަމާއި،
ސަބަބުން ެއެއްބަ ެ
ޑުގެެ
ކާ ސަންެސްޕޯޓިންގ ެހޮލިޑޭސް ެލިމިޓެ ެ
އަދި ެއެ ެމާއްދާގެެ(ބީ)ެގައިެވަނީެމާލީެނޫން ެޠަބީޢަތުގެ ެކަމަ ެ
ފަރާތުން ެޚިލާފުވުމުގެެސަބަބުންެއެއްބަސްވުންެނިމުމަކަށްެގެނައުމުގެެބާރުެއިބްރާހީމްެޢަލީމަނިކަށް ެލިބިދޭެ
މިގޮތުންެ،ސަންެސްޕޯޓިންގެހޮލިޑޭސްެލިމިޓެޑުގެެފަރާތުންެދައްކަންޖެހޭެކުލީގެެފައިސާެ
ޙާލަތްތައްކަމާއި؛ެ ެ
އިވާ ެމުއްދަތުގައި ެނުދައްކާެ ،މަސައްކަތު ެެ 05ދުވަސްެ
އެއްވެސް ެމަޤުބޫލު ެސަބަބެއް ެނެތިެ ،ކަނޑައަޅާފަ ެ
މުގެ ެދަށުން ެމިނިސްޓްރީ ެއޮފް ެޓޫރިޒަމްއިންެ
ފާއިތުވެއްޖެނަމަެ ،އެ ެކުލީގެ ެފައިސާ ެ(ހެޑްލީސް ެއެއްބަސްވު ެ
ކަނޑައަޅާފައިވާ ެގެއްލުމުގެ ެބަދަލުގެ ެފައިސާއާއެކު) ެދެއްކުމަށް ެއަންގައި ެނޯޓިސް ެދޭ ެތާރީޚުން ެފެށިގެންެ
މަސައްކަތު ެެ 10ދުވަހުގެ ެމުއްދަތު ެފަހަނައަޅައި ެދާއިރު ެކުލީގެ ެފައިސާ ެނުދައްކައިވާނަމަެ ،ބުނެވިދިޔަެ
ސަބްލީޒްެއެއްބަސްވުންެނިމުމަކަށްެގެނައުމުގެެބާރުެއެެއެއްބަސްވުމުގެެެ21ވަނަެމާއްދާގެެ(އޭ)ެގެެދަށުންެ
ޒްެ
ޑުގެ ެފަރާތުން ެހެޑްލީ ެ
އިބްރާހީމް ެޢަލީމަނިކަށް ެލިބިގެންވާއިރުެ ،ސަން ެސްޕޯޓިންގ ެހޮލިޑޭސް ެލިމިޓެ ެ
އިފައިވާނަމަެ
ތަށްެޢަމަލުކުރުމަށްެދެކޮޅުހަދަ ެ
އެއްބަސްވުމުގައިވާެ،ތަޠްބީޤުކުރެވޭެޢަޙުދުތަކާއިެޝަރްޠުތަކާެއެއްގޮ ެ
ނުވަތަެތަކުރާރުކޮށް ެއިހުމާލުވެފައިވާނަމަ ،އަދި ެއެއްބަސްވުމާެޚިލާފުވާެ،އެފަދަ ެކަންކަންެއިޞްލާޙުެކުރުމަށްެ
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ހޮލިޑޭސްެލިމިޓެޑަށް ެނޯޓިސްެދިނުމަށްފަހުެ ،ނޯޓިސްގައިވާެ
ން ެސަންެސްޕޯޓިންގެ ެ
ދިވެހިެސަރުކާރުގެެފަރާތު ެ
މުއްދަތުގެ ެދެބައިކުޅަ ެއެއްބައި ެމުއްދަތު ެފަހަނައަޅައި ެދާއިރު ެއެކަންކަން ެއިޞްލާޙުކޮށް ެރަނގަޅުކޮށްފައިެ
ނުވާނަމަެ ،ބުނެވިދިޔަ ެސަބްލީޒް ެއެއްބަސްވުން ެނިމުމަކަށް ެގެނައުމުގެ ެބާރު ެއެ ެއެއްބަސްވުމުގެ ެެ 21ވަނަެ
މާއްދާގެ ެ(ބީ) ެގެ ެދަށުން ެއިބްރާހީމް ެޢަލީމަނިކަށް ެލިބިގެންވާކަންެ ،ސަބްލީޒް ެއެއްބަސްވުމުގެ ެެ 21ވަނަެ
މާއްދާެއަށްެބެލުމުންެއެނގެންެއޮންނަެއޮތުމެވެެ ެ.
ން ެސްޕޯޓިންގ ެހޮލިޑޭސްއާ ެދެމެދުެ
އިބްރާހީމް ެޢަލީމަނިކާ ެސަ ެ
(ވ) ެނުވަވަނަ ެކަމަކީެ ެ ،
ގެނެސްފައިވާެ
ކުގެ ެފަރާތުން ެނިމުމަށް ެ ެ
ބްލީޒް ެއެއްބަސްވުން ެއިބްރާހީމް ެޢަލީމަނި ެ
ކުރެވުނު ެޙަވާލާދެވުނު ެސަ ެ
ސަބަބުތަކުގެ ެތެރޭގައި ެސަބަލީޒް ެއެއްބަސްވުމުގެ ެެ 21ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(އޭ) ެގައި ެބަޔާންވެގެންވާ ެފަދަެ
ޙާލަތެއް ެމެދުވެރިވެފަވޭތޯ ެސިވިލް ެކޯޓުގެ ެބުނެވިދިޔަ ެޤަޟިއްޔާއިން ެބަލައިެ ،ދެފަރާތުން ެޝަރީޢަތުގެެ
ވާ ެވާހަކަތަކުގެ ެމައްޗަށް ެބިނާކޮށްެ ،އިބްރާހީމް ެޢަލީމަނިކާ ެސަން ެސްޕޯޓިންގެ
މަޖިލީހުގައި ެދައްކާފައި ެ
ހޮލިޑޭސް ެލިމިޓެޑާ ެދެމެދު ެވެފައިވާ ެސަބްލީޒް ެއެއްބަސްވުމުގެ ެެ 21ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(އޭ) ެއާ ެސަންެ
އިެ
ސްޕޯޓިންގ ެހޮލިޑޭސް ެލިމިޓެޑުގެ ެފަރާތުން ެޚިލާފުވެފައިވާެކަމުގައި ެބެލެވޭނެ ެއަސާސެއް ެނެތްކަމަށް ެބަލަ ެ
އެެމާއްދާގެެއެ ެއަކުރުގެެދަށުންެނޯޓިސްެފޮނުވައިެއެއްބަސްވުންެބާޠިލުކުރަންޖެހޭެޙާލަތެއްެމެދުވެރިވެފައިެ
ނުވާކަމަށް ެސިވިލް ެކޯޓުގެ ެޙަވާލާދެވުނު ެނަންބަރު ެެ 1451/Cv-C/2013ޤަޟިއްޔާގައި ެކަނޑައަޅައިެ
ށް ެއިބްރާހީމް ެޢަލީމަނިކުގެ ެފަރާތުން ެޠަޢުނުކޮށް ެއިސްތިއުނާފުކޮށްފައި ެނުވާކަންެ
ނިންމާފައިވާ ެއެ ެނިންމުމަ ެ
ނިެ
އެނގެންެއޮންނާތީެ،މިހާރުެމި ެމައްސަލައިގައި ެދެފަރާތުގެެދެމެދުގައިެޚުޞޫމަތްެއުފެދިފައިވަނީ ެހަމައެކަ ެ
ސަބްލީޒްެއެއްބަސްވުމުގެެެ 21ވަނަެމާއްދާގެެ(ބީ)ެގެެދަށުންެއެެއެއްބަސްވުންެނިމުމަކަށްެގެނެސްފައިވާެ
ގޮތުގެެޞައްޙަކަންެނުވަތަެނޫންކަމުގެެމައްޗަށްކަންެފާހަގަކުރެވިފައިެއޮންނަެއޮތުމެވެެ .
(މ) ެދިހަވަނަ ެކަމަކީެ ،ބަޔާންވެދިޔަ ެސަބްލީޒް ެއެއްބަސްވުމުގެ ެެ 21ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ބީ)ެ
ށް ެލިބިގެންވަނީ ެހެޑްލީޒްެ
ގެ ެދަށުން ެއެ ެއެއްބަސްވުން ެނިމުމަކަށް ެގެނައުމުގެ ެބާރު ެއިބްރާހީމް ެޢަލީމަނިކަ ެ
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ދި ެޝަރްޠުތަކާ ެއެއްގޮތަށް ެޢަމަލުކުރުމަށް ެސަންެ
އެއްބަސްވުމުގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެޢަހްދުތަކާއި ެއަ ެ
ސްޕޯޓިންގ ެހޮލިޑޭސް ެލިމިޓެޑުގެ ެފަރާތުން ެދެކޮޅު ެހަދައިެ ،ނުވަތަ ެތަކުރާރުކޮށް ެއިހްމާލުވުމުގެ ެސަބަބުންެ
ންގެ
ދަ ެކަންކަން ެއިޞްލާޙުކުރުމަށް ެދިވެހި ެސަރުކާރުގެ ެފަރާތުން ެސަން ެސްޕޯޓި ެ
އެއްބަސްވުމާ ެޚިލާފު ެއެފަ ެ
ހޮލިޑޭސް ެލިމިޓެޑަށް ެނޯޓިސްދިނުމަށްފަހުެ ،ނޯޓިސްގައިވާ ެމުއްދަތުގެ ެދެބައިކުޅަ ެއެއްބައި ެމުއްދަތުެ
ޙުކޮށްެރަނގަޅުެކޮށްފައިެނުވާނަމަކަންެބުނެވުނުެެ21ވަނަެމާއްދާގެެ
ފަހަނައަޅައިެދާއިރުެއެކަންކަންެއިޞްލާ ެ
(ބީ) ެއިން ެއެނގެން ެއޮންނައިރުެ ،ސަން ެސްޕޯޓިންގ ެހޮލިޑޭސް ެލިމިޓެޑުގެ ެފަރާތުން ެބުނެވުނު ެެ 21ވަނަެ
ށްފައިވާކަން ެނުވަތަ ެނޫންކަމުގެ ެމައްޗަށް ެބަލާއިރުެ ،މިނިސްޓްރީ ެއޮފްެ
ޚިލާފަށް ެޢަމަލުކޮ ެ
މާއްދާގެ ެ(ބީ) ެއާ ެ ެ
ނުެ
ނު ެއިސްވެ ެޙަވާލާދެވު ެ
ޓޫރިޒަމް ެއާއި ެއިބްރާހީމް ެޢަލީމަނިކާ ެދެމެދު ެެ 28އޮގަސްޓު ެެ 1997ގައި ެވެވު ެ
ކުގެ ެމައްޗަށް ެއަދާކުރުން ެލާޒިމްވެގެންވާ ެއެންމެހައިެ
ހެޑްލީޒް ެއެއްބަސްވުމުގައި ެއިބްރާހީމް ެޢަލީމަނި ެ
އިލްތިޒާމުތަކަކީ ެއުޞޫލެއްގެގޮތުންެ ،އިބްރާހީމް ެޢަލީމަނިކާ ެސަން ެސްޕޯޓިންގ ެހޮލިޑޭސް ެލިމިޓެޑާ ެދެމެދުެ
ރު ެެ 1999ގައި ެވެފައިވާ ެޙަވާލާދެވުނު ެސަބްލީޒް ެއެއްބަސްވުމުގެ ެދަށުން ެސަން ެސްޕޯޓިންގެ
ެ 14އޮކްޓޫބަ ެ
މްވެގެންވާެއިލްތިޒާމްތަކެއްކަންެސަބްލީޒްެއެއްބަސްވުމުގެެެ13
ގެެމައްޗަށްެއަދާކުރުންެލާޒި ެ
ހޮލިޑޭސްެލިމިޓެޑު ެ
ޒް ެއެއްބަސްވުމުގެ ެެ21
ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ޑީ) ެއިން ެސާފުކޮށް ެއެނގެން ެއޮތްކަމުގައި ެވީނަމަވެސްެ ،ސަބްލީ ެ
ށް ެއެއްބަސްވުން ެއުވާލުމުގެ ެބާރު ެދީފައިވަނީ ެސަންެ
ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ބީ) ެގެ ެދަށުން ެއިބްރާހީމް ެޢަލީމަނިކަ ެ
ސްޕޯޓިންގ ެހޮލިޑޭސް ެލިމިޓެޑުގެ ެފަރާތުންެ ،ހެޑްލީޒް ެއެއްބަސްވުމުގައި ެކަނޑައަޅާފައިވާ ެމާލީ ެނޫންެ
ބުނެވިދިޔަެެ 21ވަނަެމާއްދާގެެނައްޞަށް ެބެލުމުންެއެނގެންެ
ޖެނަމަކަންެ ެ
ޠަބީޢަތުގެެއިލްތިޒާމުތަކާެޚިލާފުވެއް ެ
އެެ
އޮންނަކަމާއިެ،ހެޑްލީޒްެއެއްބަސްވުމުގައިެބަޔާންވެގެންވާެމާލީެނޫންެޠަބީޢަތުގެެއިލްތިޒާމުތަކުގެެތެރޭގައިެ ެ
ންމަންޓް" ެއާ ެގުޅިފައިވާެ
ގެ ެ"ފިޒިކަލް ެއެންވަޔަރަ ެ
އެއްބަސްވުމުގެ ެދަށުން ެކުއްޔަށްދެވިފައިވާ ެރިޒޯޓު ެ
ޓްެ
އިލްތިޒާމްތަކެއް ެހިމެނިގެންވާކަމާއިެ ،އޭގެ ެތެރޭގައި ެއެއްބަސްވުމުގެ ެމުއްދަތުގައި ެރަށާއި ެރިޒޯ ެ
އިވާކަން ެކަށަވަރުކޮށް ެބެލެހެއްޓުމާއިެ ،ރަށާއި ެރިޒޯޓުެ
ރައްކާތެރިކަމާއެކުެ ،މަރާމާތުކޮށް ެރަނގަޅު ެޙާލަތެއްގަ ެ
ޓުެ
ންދެނިވި ެވިނަ ެއާއި ެފަނިފަކްސާ ެފަދަ ެއާފާތްތަކުން ެރަށާއި ެރިޒޯ ެ
ސާފުތާހިރުކޮށް ެބޭއްވުމާއި ެގެއްލު ެ
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ރައްކާތެރިކުރުމާއިެ،ސަލާމަތީެކަންކަންެެބެލެހެއްޓުމުގައިެތިމާވެއްޓާއިެ،ޢާންމުެޞިއްޙަތާއިެ،ސަލާމަތާގުޅޭެ،
މަލުކުރުން ެކަށަވަރުކުރުމާއިެ،
ކަމާބެހޭ ެއެންމެހައި ެޤާނޫނުތަކާއި ެޤަވާޢިދުތަކާ ެއެއްގޮތްވާ ެގޮތުގެމަތިން ެޢަ ެ
ރަށާއި

ެރަށުގެ

ވާ
ެގޮނޑުދޮށުގައި ެ

އި
ެގެއްސާ ެ

ެގަސްގަހާ

ތިެ ެ
ެދިރޭތަކެ ެ

އކާތެރިކޮށް ެބެލެހެއްޓުމާއިެ ،ރަށުގެ ެތިމާވެށި ެރައްކާތެރިކޮށް ެރަށުގެ ެގުދުރަތީެ
(ެ )flora and faunaރަ ް
ރީތިކަން ެދަމަހައްޓަން ެމަސައްކަތްކުރުމާއިެ ،އަދި ެހުއްދަނެތި ެރަށުގެ ެގަސްތައް ެކަނޑައި ެހަލާކުކޮށްެ
އިެ
ންވާކަން ެހެޑްލީޒް ެއެއްބަސްވުމުގެ ެެ 26ވަނަ ެމާއްދާ ެއާ ެ
ގެ ެ
ގެއްލުންދީ ެނުހެދުމާއިެ ،މިކަންކަން ެޝާމިލުވެ ެ
ންނަެއޮތުމެވެެ .
ެ27ވަނަެމާއްދާެއާއިެެ28ވަނަެމާއްދާެއަށްެބެލުމުންެއެނގެންެއޮ ެ
ކުގެ ެފަރާތުން ެސަބްލީޒް ެއެއްބަސްވުމުގެެ
(ފ) ެއެގާރަވަނަ ެކަމަކީެ ،އިބްރާހީމް ެޢަލީމަނި ެ
ބުނެވިދިޔަ ެެ 21ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ބީ) ެގެ ެދަށުން ެސަބްލީޒް ެއެއްބަސްވުން ެނިމުމަކަށް ެގެންނަން ެސަންެ
ސްޕޯޓިންގ ެހޮލިޑޭސް ެލިމިޓެޑަށް ެއަންގައި ެއިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެނޯޓިސް ެފޮނުވާފައިވަނީ ެސަންެ
ންެ
ސްޕޯޓިންގެހޮލިޑޭސްެލިމިޓެޑުގެ ެފަރާތުންެބުނެވިދިޔަެހެޑްލީޒްެއެއްބަސްވުމާ ެޚިލާފަށްެކޮށްފައިވާެކަންކަ ެ
ފާހަގަކޮށް ެއެކަންކަން ެއިޞްލާޙުކުރުމަށް ެސަރުކާރުގެ ެއިދާރާތަކުން ެދީފައިވާ ެމުހުލަތުގައި ެއެކަންކަންެ
އިޞްލާޙުކޮށްފައި ެނުވާތީކަމަށް ެބުނެ ެއިބްރާހީމް ެޢަލީމަނިކުގެ ެފަރާތުން ެއެކަން ެޘާބިތުކުރުމަށް ެކިތާބީެ
ލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 1451/Cv-C/2013ޤަޟިއްޔާ ެއާއިެ،
ހެކިތަކެއް ެހުށަހަޅައި ،އޭގެ ެމައްޗަށް ެސިވި ެ
ހައިކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 2014/HC-A/201ޤަޟިއްޔާ ެއާއިެ،ސުޕްރީމްެކޯޓުގެެމިެޤަޟިއްޔާގެެޝަރީޢަތުގެެ
މަޖިލީސްތަކުގައިެވާހަކަދައްކާފައިވާކަމާެ،މިގޮތުން ެހުށަހަޅާފައިވާެކިތާބީެހެއްކާއިެއެއިންެއިސްތިދްލާލުކުރެވޭެ
ސ ެއެންޑްެކަލްޗަރއިންެ
ކަންކަމުގެ ެތެރޭގައި؛ ެެ 5އެޕްރީލްެެ 2013ގައިެމިނިސްޓްރީ ެއޮފްެޓޫރިޒަމް ެއާރޓް ްެ
ށް ެ
ޕާމް ެބީޗް ެރިޒޯޓުގައި ެކޮށްފައިވާ ެއިންސްޕެކްޝަންއާ ެޙަވާލާދީ ެއެ ެމިނިސްޓްރީ ެއިން ެޕާމް ެބީޗް ެރިޒޯޓަ ެ
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ެއެޕްރީލް

ެ2013

ގައި

ެފޮނުވާފައިވާ

ެއެ

ެމިނިސްޓްރީގެ

ރު ެ
ެނަންބަ ެ

ެ 88-QAR/PRIV/2013/607ސިޓީގައި ެސަން ެސްޕޯޓިންގ ެހޮލިޑޭސް ެލިމިޓެޑުގެ ެފަރާތުން ެޕާމް ެބީޗްެ
ރިޒޯޓް ެހިންގުމުގައި ެއިހްމާލުވެފައިވާ ެކަންކަމާއިެ ،އަދި ެއެ ެމިނިސްޓްރީއިން ެކަނޑައަޅާފައިވާެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :

ގ 16
ސަފްޙާ ެެ 23

ށްކޮށް ެހުރިކަންކަން ެފާހަގަކޮށް ެރަނގަޅުކުރުމަށް ެއަންގާފައިވާ ެކަންކަންެ
މިންގަނޑުތަކަށްވުރެ ެދަ ެ
މަށާއި ،އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ެޕްރޮޓެކްޝަންެ
ކަނޑައެޅިފައިވާ ެމުއްދަތުގެ ެތެރޭގައި ެކޮށްފައި ެނުވާކަ ެ
އިެ
އެޖެންސީއިން ެމިނިސްޓްރީ ެއޮފް ެޓޫރިޒަމް ެއާރޓްސް ެއެންޑް ެކަލްޗަރއަށް ެެ 16މެއި ެެ 2013ގަ ެ
ން ެ
ފޮނުވާފައިވާ ެނަންބަރު ެެ 203-ADMIN/88/2013/15ސިޓީގައިެ ،އެ ެއެޖެންސީގެ ެފަރާތު ެ
އި ެހިންގި ެއިންސްޕެކްޝަންގައި ެފާހަގަކުރެވިފައިވާެ
ޓުގަ ެ
ރިޗު ެެ 2013ވަނަ ެދުވަހު ެޕާމް ެބީޗް ެރިޒޯ ެ
ެ 24މާ ެ
ދީ ެސަން ެސްޕޯޓިންގ ެހޮލިޑޭސްގެ ެފަރާތުންެ
ވާ ެރިޕޯޓަށް ެޙަވާލާ ެ
ކަންތައްތަކާ ެގުޅިގެން ެތައްޔާރުކޮށްފައި ެ
އިޞްލާޙުކުރުމަށް ެރެކޮމެންޑްކޮށްފައިވާ ެކަންކަން ެކަނޑައެޅިފައިވާ ެމުއްދަތުގައި ެކޮށްފައި ެނުވާކަމަށާއިެ،
މް ެއާރޓްސް ެއެންޑް ެކަލްޗަރގެ ެނަންބަރު ެެ 88-QAR/PRIV/2013/1054
މިނިސްޓްރީ ެއޮފް ެޓޫރިޒަ ެ
ެ(ެ 17ޖުލައި ެެ )2013ސިޓީއާއެކު ެހިމަނާފައިވާ ެރިޕޯޓުގައިވާ ެކަންކަން ެކަނޑައެޅިފައިވާ ެމުއްދަތުގައިެ
ކޮށްފައި ެނުވާކަމަށާއިެ ،މިނިސްޓްރީ ެއޮފް ެހެލްތުގެ ެދަށުން ެހިންގާ ެހެލްތް ެޕްރޮޓެކްޝަން ެއެޖެންސީގެެ
އި ެ
ނަންބަރު ެެ 18(ެ 452-OA/88/2013/30އެޕްރީލް ެެ )2013ސިޓީއިންެ ،ޕާމް ެބީޗް ެރިޒޯޓުގަ ެ
ެ 15އެޕްރީލްެެ 2013ވަނަެދުވަހުެހެދިެއިންސްޕެކްޝަންގައިެ"ކާބޯތަކެތީގެެޚިދުމަތްދޭެތަންތަނާބެހޭެޢާއްމުެ
ޤަވާޢިދު"ެއާެޚިލާފަށް ެގިނަެކަންތައްތަކެއްެފާހަގަކުރެވިފައިވާތީެއެކަންތައްތައްެރަނގަޅުކުރުމަށް ެދެވިފައިވާެ
އި ެނުވާތީއާއިެ ،ރަނގަޅުެ
އް ެކަންތައް ެރަނގަޅުކޮށްފަ ެ
ެ 01މަސް ެދުވަހުގެ ެމުއްދަތުގެ ެތެރޭގައި ެއޭގެ ެބައެ ެ
ވާތީ ެއިތުރު ެއިންސްޕެކްޝަނެއް ެހިންގުމަށް ެހެލްތުެ
ކުރަންޖެހޭ ެއިތުރުކަންތަކެއް ެފާހަގަކުރެވިފައި ެ
ޕްރޮޓެކްޝަންެއެޖެންސީއަށްެފެންނަކަމަށްެއެެއެޖެންސީއިންެޕާމްެބީޗްެރިޒޯޓްގައިެެ 20މެއިެެ 2013ގައިެ
އާއެކު ެފޮނުވިެ ،އެ ެއެޖެންސީގެ ެެ 23މެއި ެެ 2013ގެ ެސިޓީގައިެ
ހިންގި ެއިންސްޕެކްޝަން ެ
ންެ
ވުނު ެެ 20މެއި ެެ 2013ގެ ެއިންސްޕެކްޝަ ެ
އިވާއިރު ،ހެލްތު ެޕްރޮޓެކްޝަން ެއެޖެންސީގެ ެބުނެ ެ
ބަޔާންކޮށްފަ ެ
ރިޕޯޓުގައިވާ ެކަންކަން ެކަނޑައެޅިފައިވާ ެމުއްދަތުގައި ެކޮށްފައި ެނުވާކަމަށާއި ،މިނިސްޓްރީ ެއޮފް ެޑިފެންސްެ
ޝަނަލް ެސެކިއުރިޓީގެ ެފަޔަރ ެއެންޑް ެރެސްކިއު ެސަރވިސްގެ ެފަރާތުން ެެ 15އެޕްރީލް ެެ2013
އެންޑް ެނޭ ެ
ގައި ެކޮށްފައިވާ ެއިންސްޕެކްޝަނާ ެގުޅިގެން ެތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ެރިޕޯޓުގައި ެޕާމް ެބީޗް ެރިޒޯޓްގައި ެރަނގަޅުެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ކުރަންޖެހޭކަމަށްެކަނޑައަޅާފައިވާެކަންކަންެކަނޑައެޅިފައިވާ ެމުއްދަތުގައިެކޮށްފައިެނުވާކަމަށާއިެ ،މިކަންކަންެ
އިވާ ެދައުލަތުގެ ެކަމާބެހޭ ެރަސްމީ ެއިދާރާތަކުގެ ެއިސްވެެ
މި ެމައްސަލައިގައި ެޝަރީޢަތަށް ެހުށަހެޅިފަ ެ
ގެންެއޮންނައިރުެ،އިޝާރާތްކުރެވުނުެއިންސްޕެކްޝަންތަކާއިެ،ރިޕޯޓުތަކުގައިެ
ޙަވާލާދެވުނު ެލިއުންތަކުންެއެނ ެ
ފާހަގަކޮށް ެސަން ެސްޕޯޓިންގ ެހޮލިޑޭސް ެލިމިޓެޑަށް ެރަނގަޅުކުރުމަށް ެއަންގާފައިވާެކަންކަން ެއެގޮތުގެމަތިންެ
ރަނގަޅުކޮށްފައި ެނުވުމަކީ ެޙަޤީޤަތުގައިެ ،ބުނެވިދިޔަ ެސަބްލީޒް ެއެއްބަސްވުމުގެ ެދަށުން ެސަން ެސްޕޯޓިންގެ
އިެ
މްވެގެންވާ ،ޙަވާލާދެވުނު ެހެޑްލީޒް ެއެއްބަސްވުމުގަ ެ
ގެ ެމައްޗަށް ެއަދާކުރުން ެލާޒި ެ
ހޮލިޑޭސް ެލިމިޓެޑު ެ
ގެެ
ކަނޑައަޅައި ެބަޔާންވެގެންވާ ެޢަހްދުތަކާއި ެޝަރްޠުތަކާ ެޚިލާފަށް ެސަން ެސްޕޯޓިންގ ެހޮލިޑޭސް ެލިމިޓެޑު ެ
މި ެމައްސަލައިގައި ެހުށަހެޅިފައިވާ ެލިޔުންތަކަށާއިެ ،ދެފަރާތުން ެދައްކާފައިވާެ
ވާ ެކަމެއްކަން ެ ެ
ފަރާތުން ެކޮށްފައި ެ
ވާހަކަތަކަށްެބެލުމުންެއެނގެންެއޮންނަެއޮތުމެވެެ .
(ދ) ެބާރަވަނަ ެކަމަކީެ ،މިނިސްޓްރީ ެއޮފް ެޓޫރިޒަމް ެއާރޓްސް ެއެންޑް ެކަލްޗަރގެެ
ފަރާތުންނާއިެ ،އަދި ެއެ ެމިނިސްޓްރީ ެމެދުވެރިކޮށް ެސަރުކާރުގެ ެބައެއް ެއިދާރާތައް ެކަމުގައިވާެ
އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ެޕްރޮޓެކްޝަން ެއެޖެންސީގެ ެފަރާތުންނާއިެ ،ހެލްތު ެޕްރޮޓެކްޝަން ެއެޖެންސީގެެ
ފަރާތުންނާއިެ،އަދިެމިނިސްޓްރީެއޮފްެޑިފެންސްެއެންޑްެނޭޝަނަލްެސެކިއުރިޓީގެެފަޔަރެއެންޑްެރެސްކިއުެ
ތުން ެސަން ެސްޕޯޓިންގ ެހޮލިޑޭސް ެލިމިޓެޑަށް ެބުނެވިދިޔަ ެތާރީޚުތަކުގައި ެފޮނުވާފައިވާެ
ސްގެ ެފަރާ ެ
ސަރވި ެ
ކާެ
ބަޔާންވެދިޔަ ެއިންސްޕެކްޝަން ެރިޕޯޓުތަކާއި ެއޮޑިޓް ެރިޕޯޓުތަކުގައިެ ،ޢަމަލުކުރެވޭ ެޤާނޫނުތަކާއި ެޤަވާޢިދުތަ ެ
ގަކޮށްފައިވާ ެކަންކަން ެއިޞްލާޙުކުރުމަށް ެއަންގައި ެފޮނުވާފައިވާ ެސިޓީތަކުގައިެ
ށް ެކުރިކަމަށް ެފާހަ ެ
ޚިލާފަ ެ
މާމެދު ެއޭގެެ
ވިފައިނުވާ ެކަ ެ
ބަޔާންވެގެންވާެއެެކަންތައްތައް ެކަނޑައަޅާފައިވާެމުއްދަތުގެެތެރޭގައިެއިޞްލާޙުކުރެ ެ
ގެ ެފަރާތުން ެއިޢުތިރާޟު ެނުކުރާކަމާއިެ ،ނަމަވެސްެ،
ޒާތުގައިެ ،ސަން ެސްޕޯޓިންގ ެހޮލިޑޭސް ެލިމިޓެޑު ެ
ރުެ
ރާ ެމައިގަނޑު ެއަސާސަކީ ،އަދި ެސިވިލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަ ެ
ގެ ެމައްޗަށް ެބިނާކު ެ
ގެ ެއިޢުތިރާޟު ެއޭ ެ
އެފަރާތު ެ
ެ 1451/Cv-C/2013ޤަޟިއްޔާ ެއާއިެ ،ހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2014/HC-A/201ޤަޟިއްޔާގައިެ،
ޒްެ
ކުގެ ެފަރާތުން ެެ 17ޖުލައި ެެ 2013ވަނަ ެދުވަހު ެފޮނުވާފައިވާ ެނޯޓިސްއަކީ ެސަބްލީ ެ
އިބްރާހީމް ެޢަލީމަނި ެ
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ވާެ
އެއްބަސްވުމާ ެޚިލާފަށް ެފޮނުވާފައިވާ ެނޯޓިސްއެއްކަމުގައި ެކަނޑައަޅައިފައިވާ ެކަނޑައެޅުން ެބިނާކޮށްފައި ެ
ން ެސްޕޯޓިންގ ެހޮލިޑޭސްެ
އަސާސަކީވެސްެ ،ސަބްލީޒް ެއެއްބަސްވުމުގެ ެެ 21ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ބީ) ެގައި ެސަ ެ
ލިމިޓެޑުގެ ެފަރާތުންެއެއްބަސްވުމާެޚިލާފަށްކުރާެކަންތައްތައް ެރަނގަޅުކުރުމަށްެނޯޓިސްެދިނުމަށްެބުނެފައިވާެ
ފަރާތަކީ ެނުވަތަ ެ"ެ "Government of Maldivesއަކީ ެސަރުކާރުގެ ެކޮންމެ ެއިދާރާއެއް ެނޫންކަމަށާއިެ،
ސްެ
ނަމަވެސްެއެއީެމިނިސްޓްރީެއޮފްެޓޫރިޒަމްެކަމަށާއި ،އަދިެމިނިސްޓްރީެއޮފްެޓޫރިޒަމްއިންެފޮނުވާެނޯޓި ެ
ން ެފޮނުވާފައިވާެ
ވެސްެވާންޖެހޭނީެހެޑްލީޒްެއެއްބަސްވުމުގެެެ 50ވަނަެމާއްދާ އާއިެ 51 ،ވަނަެމާއްދާގެެދަށު ެ
ނޯޓިސްއަކަށް ެކަމަށާއިެ ،އެ ެދެ ެމާއްދާގެ ެދަށުން ެމިނިސްޓްރީ ެއޮފް ެޓޫރިޒަމްއިން ެސަން ެސްޕޯޓިންގެ
ކުގެ ެފަރާތުންެ
ޑަށްެފޮނުވާފައިވާެނޯޓިސްއެއްެނުވާކަމަށާއިެ ،އެހެންކަމުން ެއިބްރާހީމްެޢަލީމަނި ެ
ހޮލިޑޭސްެލިމިޓެ ެ
ސަބްލީޒް ެއެއްބަސްވުން ެނިމުމަކަށް ެގެނެސް ެފޮނުވާފައިވާ ެބުނެވިދިޔަ ެނޯޓިސްއަކީ ެޞައްޙަ ެނޯޓިސްއެއްެ
ނޫންކަމަށް ެސަންެސްޕޯޓިންގެހޮލިޑޭސްެލިމިޓެޑްގެެފަރާތުންެބުނާބުނުންކަންެސަންެސްޕޯޓިންގެހޮލިޑޭސްެ
ޔާގައި ެކޮށްފައިވާ ެޙުކުމަށްެ
ލިމިޓެޑްގެ ެބަހުންނާއިެ ،ސިވިލް ެކޯޓާއި ެހައިކޯޓުގެ ެބުނެވުނު ެދެ ެޤަޟިއް ެ
ވޭ ެޅެ .މަދިރިގުރައިދޫއެވެެ
މި ެމައްސަލައިގައި ެޙަވާލާދެ ެ
ން ެއެނގެން ެއޮންނައިރުެ ެ ،
ލްވެފައިވާ ެނުކުތާތަކު ެ
ވާޞި ެ
ކިޔާ ެރަށުގައި ެބިނާކުރާ ެރިޒޯޓް ެޑިޒައިންކޮށް ެތަރައްޤީކޮށް ެހިންގަންވާނީ ެ"ޕްރޮޖެކްޓް ެޕްރޮޕޯޒަލް" ެއާއިެ
މިނިސްޓްރީ ެއޮފް ެޓޫރިޒަމް ެއާއިެ ،އަދި ެކަމާބެހޭ ެސަރުކާރުގެ ެއެހެން ެއިދާރާތަކުން ެކަނޑައަޅައިފައިވާެ
ތްވާ ެގޮތުގެމަތިންކަން ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެހެޑްލީޒް ެއެއްބަސްވުމުގެ ެެ 7ވަނަ ެމާއްދާގައިެ
ޤަވާޢިދުތަކާ ެއެއްގޮ ެ
ބަޔާންކޮށްފައިެއޮންނަެއޮތުމަށާއިެ،ސަބްލީޒްެއެއްބަސްވުން ެވުޖޫދަށް ެއަންނައިރުެޢަމަލުކުރެވޭ ،ނުވަތަެއޭގެެ
ފަހުން ެޢަމަލުކުރަން ެފަށާެ ،ކަމާބެހޭ ެއެންމެހައި ެޤާނޫނުތަކާއި ެޤަވާޢިދުތަކާ ެއަދި ެއުޞޫލުތަކާއި ެސަރުކާރުގެެ
ށް ެ(ެ )directivesމި ެއެއްބަސްވުމުގެ ެމުއްދަތުގެ ެތެރޭގައިެ ،އިޙްތިރާމްކޮށް ެއެއާެ
އިދާރާތަކުގެ ެއެންގުންތަކަ ެ
އެއްގޮތްވާެގޮތުގެމަތިންެޢަމަލުކުރުމަކީެސަންެސްޕޯޓިންގެހޮލިޑޭސްެލިމިޓެޑުގެެއިލްތިޒާމްތަކާއިެވާޖިބުތަކުގެެ
ތެރޭގައި ެހިމެނޭ ެކަންތަކެއްކަން ެސަބްލީޒް ެއެއްބަސްވުމުގެ ެެ 13ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(އީ) ެގައި ެސާފު ެބަހުންެ
ބަޔާންކޮށްފައިެއޮންނަެއޮތުމަށާއިެ ،ޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ 2/99ދިވެހިރާއްޖޭގެެޓޫރިޒަމާބެހޭެޤާނޫނު) ެގެެެ52
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ވަނަެމާއްދާގައިެ"މިެޤާނޫނުގެެދަށުންެހަދަންޖެހޭެޤަވާޢިދުތަކުގެެތެރެއިންެވަކިފަރާތަކުންެހަދަންޖެހޭކަމަށްެ
ބުނެފައިވާ ެޤަވާޢިދުތައް ެނޫން ެއެހެން ެޤަވާޢިދުތައް ެހަދައި ެހިންގަންވާނީ ެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެއެކަމަށްެ
ންނެވެެ ".މިފަދައިން ެކަނޑައަޅައި ެބަޔާންކޮށްފައި ެއޮންނަ ެއޮތުމަށް ެރިޢާޔަތްކުރާއިރުެ،
ތްތަކު ެ
ކަނޑައަޅާ ެފަރާ ެ
ސަބްލީޒް ެއެއްބަސްވުމުގެ ެެ 21ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ބީ) ެގައި ެދިވެހި ެސަރުކާރުކަމަށް ެބުނެފައި ެއޮންނަ ެއޮތުންެ
ޢީެ
ޤައިދުކޮށްެއެއީެހަމަެއެކަނިެމިނިސްޓްރީެއޮފްެޓޫރިޒަމްެކަމަށްެމާނަކުރާނެެއެއްވެސްެޤާނޫނީެއަދިެޝަރު ެ
އަސާސެއް ެނެތްކަމާއި ،އެ ެމާއްދާގެ ެއެ ެއަކުރުގެ ެބޭނުމަށް ެދިވެހި ެސަރުކާރަކީެ ،ރިޒޯޓު ެހިންގައިެ
އޮޕަރޭޓުކުރުމުގައި ެތަންފީޒުކުރަންޖެހޭ ެއެންމެހައި ެޤާނޫނުތަކާއި ެޤަވާޢިދުތަކުގެ ެދަށުން ެއެނގުންތައްެ
ގެންވާެކޮންމެ ެއިދާރާއެއްކަން ެރަނގަޅަށް ެއެނގެން ެއޮންނަކަމާެ ،އަދި ެމީގެ ެއިތުރުންެ
އެންގުމުގެ ެބާރު ެލިބި ެ
ބުނެވިދިޔަެސަބްލީޒްެއެއްބަސްވުމުގެެެ 21ވަނަެމާއްދާގެެ(ބީ)ެގައިެބުނެފައިވާެދިވެހިެސަރުކާރުންެފޮނުވާެ
ދާ ެއާއި ެެ 51ވަނަެމާއްދާގެެދަށުންެމިނިސްޓްރީެއޮފްެ
ނޯޓިސްއަކީ ެހެޑްލީޒްެއެއްބަސްވުމުގެެެ 50ވަނަެމާއް ެ
ރު ެ
ޓޫރިޒަމްއިން ެފޮނުވާ ެނޯޓިސް ެއެއްކަމަށް ެބަޔާންކޮށް ެއޭގެ ެމައްޗަށް ެސިވިލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަ ެ
އ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2014/HC-A/201ޤަޟިއްޔާގެ ެޙުކުމްެ
ެ 1451/Cv-C/2013ޤަޟިއްޔާ ެއާ ި
ދާ ެއާއިެ51ެ،
ބިނާކޮށްފައިެއޮންނަެއޮތުމަށްެބަލާއިރުެ،ހެޑްލީޒްެއެއްބަސްވުމުގެެބުނެވިދިޔަެެ 50ވަނަެމާއް ެ
އްެ
ކީ ެހެޑްލީޒްެއެއްބަސްވުންެނިމުމަކަށްެގެނައުމުގައި ެސަރުކާރުންެޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ެއުޞޫލުތަ ެ
ނަ ެމާއްދާއަ ެ
ވަ ެ
ގެެ
ބަޔާންކުރާ ެމާއްދާތަކެއްކަމާއިެ ،ސަން ެސްޕޯޓިންގ ެހޮލިޑޭސް ެލިމިޓެޑަކީ ެހެޑްލީޒް ެއެއްބަސްވުމު ެ
ކީެކޮންމެހެންެސަބްލީޒްެ
ބައިވެރިއެއްެނޫންކަންެއެނގެންެއޮންނައިރުެ،އެެމާއްދާތަކުގައިެއެެބުނާެނޯޓިސްތަކަ ެ
އެއްބަސްވުމުގެ ެެ 21ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ބީ) ެގައި ެއެއްބަސްވުމުގެ ެދަށުން ެއުފުލަންޖެހޭ ެއިލްތިޒާމްތައްެ
ވެގަތުމުން ެނުވަތަ ެއިހްމާލުވުމުންެ،
ގެ ެފަރާތުން ެމަނާ ެ
އަދާކުރުމަށް ެސަން ެސްޕޯޓިންގ ެހޮލިޑޭސް ެލިމިޓެޑު ެ
ރަނގަޅުކުރުމަށް ެއަންގައި ެފޮނުވާ ެނޯޓިސްތަކުގެ ެވާހަކައެއް ެނޫންކަން ެހެޑްލީޒްެ
ސަރުކާރުން ެއެކަންކަން ެ ެ
އެއްބަސްވުމުގެެބުނެވިދިޔަެެ 50އަދިެެ51ވަނަެމާއްދާެއާއިެ،ސަބްލީޒްެއެއްބަސްވުމުގެެެ21ވަނަެމާއްދާގެެ
ޢިބާރާތަށް ެބެލުމުން ެއެނގޭކަމާއިެ ،އެހެނީ ެހެޑްލީޒް ެއެއްބަސްވުމުގެ ެެ 50ވަނަ ެމާއްދާގައިެ
(ބީ) ެގެ ެ ެ
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އެއްބަސްވުމާ ެޚިލާފަށް ެކޮށްފައިވާ ެކަންތައްތައް ެރަނގަޅު ެކުރުމަށް ެެ 30ދުވަހުގެ ެމުހުލަތެއްދީ ެކުއްޔަށްހިފިެ
ފަރާތަށް ެނޯޓިސް ެދޭންވާނެކަމުގައި ެބަޔާންކުރުމަށްފަހުެ ،އެއްބަސްވުމާ ެޚިލާފަށް ެކޮށްފައިވާ ެކަންތައްތައްެ
ރަނގަޅުކުރުމަށް ެކުރިން ެދީފައިވާ ެނޯޓިސްއަށް ެޢަމަލުނުކޮށް ެއިތުރު ެެ 15ދުވަސް ެފާއިތުވެއްޖެނަމަެ
ނިމުމަކަށްެގެނައުމުގެެބާރުެމިނިސްޓްރީެއޮފްެޓޫރިޒަމަށްެލިބިގެންވާކަމަށްެބުނެވިދިޔަެހެޑްލީޒްެ
އެއްބަސްވުންެ ެ
އެއްބަސްވުމުގެ ެެ 51ވަނަ ެމާއްދާގައި ެބަޔާންކޮށްފައި ެއޮންނައިރުެ ،ސަބްލީޒް ެއެއްބަސްވުމުގެ ެެ 21ވަނަެ
ގެެ
މާއްދާގެެ(ބީ)ެގައިެއެއްބަސްވުމުގައިވާެޢަހްދުތަކާއިެ،ޝަރްޠުތަކާެސަންެސްޕޯޓިންގ ެހޮލިޑޭސްެލިމިޓެޑު ެ
ށް ެދެވޭ ެމުހުލަތުގެ ެދެބައިކުޅަެ
އިވާ ެކަންކަން ެރަނގަޅުކުރުމަ ެ
ފަރާތުން ެޚިލާފުވުމުގެ ެސަބަބުންެ ،ޚިލާފުވެފަ ެ
ކަންެ
އެއްބައި ެފާއިތުވުމުން ެއެއްބަސްވުން ެނިމުމަކަށް ެގެނައުމުގެ ެބާރު ެއިބްރާހީމް ެޢަލީމަނިކަށް ެލިބިގެންވާ ެ
އެނގެން ެއޮންނަކަމާެ ،މީގެ ެއިތުރުން ެޓޫރިސްޓް ެރިޒޯޓް ެހެދުމަށް ެކުއްޔަށް ެދޫކުރާ ެރަށްރަށުގައިެ ،ރިޒޯޓްެ
ހިންގުމުގައިެ ،ރަށް ެކުއްޔަށް ެދޫކުރާ ެއެއްބަސްވުމާއި ެނުވަތަ ެއެއްވެސް ެޤަވާޢިދަކާ ެޚިލާފުވެއްޖެނަމަެ،
ސްވުމުގެ ެ"ބްރީޗް ެއޮފްެ
މިނިސްޓްރީ ެއޮފްެޓޫރިޒަމުންެއަންގާެހުރިހާ ެއެންގުމެއްެއަންގަނީ ެހެޑްލީސްެއެއްބަ ެ
ނޭޗަރ" ެމާއްދާގެ ެދަށުން ެނޫންކަމަށް ެމި ެމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެސިވިލް ެކޯޓުގެެ
ނޭންޝަލް ެ ެ
ނޮން ެފައި ެ
ރު ެ
ޝަރީޢަތަށް ެހުށަހެޅިފައިވާ ެމިނިސްޓްރީ ެއޮފް ެޓޫރިޒަމް ެއާޓްސް ެއެންޑް ެކަލްޗަރ ެގެ ެނަންބަ ެ
ެ 88-LS/PRIV/2013/1436ސިޓީގައި ެބަޔާންކޮށްފައި ެއޮތުމުންެ ،ސަބްލީޒް ެއެއްބަސްވުމުގެ ެެ 21ވަނަެ
މާއްދާގެ ެ(ބީ) ެގެ ެދަށުން ެއެއްބަސްވުމާ ެޚިލާފަށް ެސަން ެސްޕޯޓިންގ ެހޮލިޑޭސް ެލިމިޓެޑުގެ ެފަރާތުން ެކުރާެ
ވެސްެ
ކަންކަން ެއިޞްލާޙުކުރުމަށް ެފުރުޞަތުދީ ެދިވެހި ެސަރުކާރުގެ ެފަރާތުން ެފޮނުވާ ެނޯޓިސްއަކީ ެއެއް ެ
ޙާލެއްގައި ެހެޑްލީސް ެއެއްބަސްވުމުގެ ެެ 50ވަނަ ެމާއްދާ ެނުވަތަ ެެ 51ވަނަ ެމާއްދާގައި ެބުނާ ެނޯޓިސްތަކެއްެ
ނޫންކަންެސާފުކޮށްެއެނގެންެއޮންނަެއޮތުމެވެެ .
(ތ) ެތޭރަވަނަ ެކަމަކީެ ،ސިވިލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 1451/Cv-C/2013ޤަޟިއްޔާ ެއެެ
ށްެ
ކޯޓުގައި ެހިނގަމުން ެދަނިކޮށް ެމިނިސްޓްރީ ެއޮފް ެޓޫރިޒަމްއިން ެސަން ެސްޕޯޓިންގ ެހޮލިޑޭސް ެލިމިޓެޑަ ެ
ރިޒޯޓު ެހިންގުމަށް ެފުލް ެއޮޕަރޭޓިންގް ެލައިސަންސް ެދޫކޮށްފައި ެއޮތުމުންެ ،ޙަވާލާދެވުނު ެސަބްލީޒްެ
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ނިމުމަކަށް ެގެންނަންޖެހޭ ެފަދަެ ،އެއްބަސްވުމާ ެޚިލާފުކަމެއް ެސަން ެސްޕޯޓިންގ ެހޮލިޑޭސްެ
އެއްބަސްވުން ެ ެ
އި ެއިލްތިމާސްެރައްދުވާެ
ކޮށްދޭކަމަށްެބުނެެ،މިެމައްސަލައިގަ ެ
ލިމިޓެޑުގެ ެފަރާތުންެކޮށްފައިެނުވާކަންެދަލާލަތު ެ
ފަރާތުން ެދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތަކަށް ެބަލާއިރުެ ،އިބްރާހީމް ެޢަލީމަނިކު ެއާއި ެސަން ެސްޕޯޓިންގ ެހޮލިޑޭސްެ
ޓޫބަރު ެެ 1999ގައި ެވެފައިވާ ެސަބްލީޒް ެއެއްބަސްވުން ެބާޠިލުކުރުމަށްޓަކައި ،އެެ
ލިމިޓެޑާ ެދެމެދު ެެ 14އޮކް ެ
ން ެ
ށް ެލިބިގެންވާ ެއިޚްތިޔާރުގެ ެދަށު ެ
އެއްބަސްވުމުގެ ެެ 21ވަނަ ެމާއްދާގެ ެދަށުން ެއިބްރާހީމް ެޢަލީމަނިކަ ެ
ސްގެ ެޞައްޙަކަން ެނުވަތަ ެނޫންކަން ެތަޤްޔީމުކުރުމުގައިެ
ެ 17ޖުލައި ެެ 2013ވަނަ ެދުވަހު ެދީފައިވާ ެނޯޓި ެ
ބަލަންޖެހޭނީ ެސަން ެސްޕޯޓިންގ ެހޮލިޑޭސް ެލިމިޓެޑުގެ ެފަރާތުން ެބުނެވުނު ެެ 17ޖުލައި ެެ 2013ގެ ެކުރިންެ
ވާެކަންތައްތަކެއްތޯެނުވަތަެ
ޙަވާލާދެވުނުެސަބްލީޒްެއެއްބަސްވުމާެއެއްގޮތަށްެކޮށްފައި ެ
ކޮށްފައިވާެކަންތައްތަކަކީެ ެ
ގެން ެއޮންނައިރުެ ،ބުނެވިދިޔަ ެސަބްލީޒް ެއެއްބަސްވުން ެބާޠިލުކުރުމަށްޓަކައި ެއިބްރާހީމްެ
ނޫންތޯކަން ެއެނ ެ
ކުގެ ެފަރާތުން ެެ 17ޖުލައި ެެ 2013ވަނަ ެދުވަހު ެދީފައިވާ ެނޯޓިސްއާ ެގުޅިގެން ެމިނިސްޓްރީ ެއޮފްެ
ޢަލީމަނި ެ
ތީެ
ޓޫރިޒަމްގެ ެފަރާތުން ެރިޒޯޓް ެހިންގުމަށް ެސަން ެސްޕޯޓިންގ ެހޮލިޑޭސް ެލިމިޓެޑަށް ެދޫކޮށްފައިވާ ެވަގު ެ
އޮޕަރޭޓިންގ ެލައިސަންސް ެއުވާލާފައިވާކަން ެއެ ެމިނިސްޓްރީގެ ެނަންބަރު ެެ88-LS/PRIV/2013/1064
ޓީއިން ެސަން ެސްޕޯޓިންގ ެހޮލިޑޭސް ެލިމިޓެޑަށް ެއަންގާފައިވާކަމާއިެ ،އެއަށްފަހުެ
(ެ 18ޖުލައި ެެ )2016ސި ެ
ށް ެހުށަހެޅި ެއެ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރުެ
ސަން ެސްޕޯޓިންގ ެހޮލިޑޭސް ެލިމިޓެޑުގެ ެފަރާތުން ެސިވިލް ެކޯޓަ ެ
ެ 1451/Cv-C/2013ޤަޟިއްޔާގެ ެމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެނެރެފައިވާ ެސިވިލް ެކޯޓުގެ ެއިސްވެެ
އިޝާރާތްކުރެވުނު ެނަންބަރު ެެ 21(ެ B-CR-7/VA/2013/001ޖުލައި ެެ )2013ވަގުތީ ެއަމުރަށްެ
ރިޢާޔަތްކޮށްެމިނިސްޓްރީެއޮފްެޓޫރިޒަމްގެެފަރާތުންެެ 21ޖުލައިެެ 2013ގައިެސަންެސްޕޯޓިންގެހޮލިޑޭސްެ
ށް ެރިޒޯޓް ެހިންގުމުގެ ެވަގުތީ ެއޮޕަރޭޓިންގ ެލައިސަންސް ެއަލުން ެދޫކޮށްފައިވާކަން ެއެނގެންެ
ލިމިޓެޑަ ެ
އޮންނައިރު ،އޭގެ ެމާފަހުގެ ެތާރީޚުތަކެއްގައި ެކުރެވުނު ެސާރވޭތަކެއްގެ ެމައްޗަށް ެބިނާކޮށް ެމިނިސްޓްރީ ެއޮފްެ
ޓޫރިޒަމްގެ ެފަރާތުން ެެ 23ޑިސެންބަރު ެެ 2013ގައި ެ"ޓޫރިސްޓް ެރިޒޯޓު ެހިންގުމުގެ ެހުއްދަ" ެސަންެ
ސްޕޯޓިންގ ެހޮލިޑޭސް ެލިމިޓެޑަށް ެދީފައި ެއޮންނަ ެއޮތުމަކީެ ،އޭގެ ެމައްޗަށް ެބިނާކޮށް ެއިސްވެެ
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ން ެ
ކުގެ ެފަރާތު ެ
އިޝާރާތްކުރެވުނު ެސަބްލީޒް ެއެއްބަސްވުން ެބާޠިލުކުރުމަށްޓަކައި ެއިބްރާހީމް ެޢަލީމަނި ެ
ޢީެ
ޙަކަންެނުވަތަެނޫންކަންެޝަރު ެ
ެ 17ޖުލައިެެ 2013ވަނަެދުވަހުެދީފައިވާެޙަވާލާދެވުނުެނޯޓިސްގެެޞައް ެ
އަދިެޤާނޫނީެއުޞޫލުތަކުގެެމަތިންެކަނޑައެޅިދާނެެކަމެއް ެެނޫންކަންެއެނގެންެއޮންނަެއޮތުމެވެެ ެެ.
ެ -6އިސްވެ ެބަޔާންވެދިޔަ ެކަންކަމުގެ ެމައްޗަށް ެރިޢާޔަތްކޮށް ެބަލާއިރުެ ،އިބްރާހީމްެ
ޢަލީމަނިކު ެއާއިެ ،ސަން ެސްޕޯޓިންގ ެހޮލިޑޭސް ެލިމިޓެޑާ ެދެމެދު ެެ 14އޮކްޓޫބަރު ެެ 1999ގައި ެ ެވެފައިވާެ
ކުގެ ެފަރާތުން ެެ 17ޖުލައި ެެ 2013ވަނަެ
ސަބްލީޒް ެއެއްބަސްވުން ެބާޠިލުކުރުމަށްޓަކައި ެއިބްރާހީމް ެޢަލީމަނި ެ
ދުވަހު ެދީފައިވާ ެނޯޓިސް ެފޮނުވާފައިވަނީ ެސަބްލީޒް ެއެއްބަސްވުމުގެ ެެ 21ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ބީ) ެގައިެ
ކަ ނޑައަޅައިެބަޔާންވެގެންވާެއުޞޫލުތަކާެއެއްގޮތްވާ ެގޮތުގެމަތިންެކަމަށްވާތީ ،އެ ެނޯޓިސްއަކީެޝަރުޢީ ެއަދިެ
ޤާނޫނީ ެއުޞޫލުތަކާ ެއެއްގޮތަށް ެފޮނުވާފައިވާ ެނޯޓިސް ެއެއްކަން ެއެނގެން ެއޮންނާތީ ެއާއި ެއިބްރާހީމްެ
ކުގެ ެފަރާތުން ެބުނެވިދިޔަ ެނޯޓިސް ެފޮނުވާފައިވަނީ ެސަބްލީޒް ެއެއްބަސްވުމުގެ ެެ 21ވަނަ ެމާއްދާގެެ
ޢަލީމަނި ެ
(ބީ) ެއާ ެޚިލާފަށްކަން ެޘާބިތުވާވަރުގެ ެއަސާސްތަކެއް ެމި ެމައްސަލައިގައި ެދަޢުވާލިބޭ ެސަން ެސްޕޯޓިންގެ
ލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 1451/Cv-C/2013ޤަޟިއްޔާގެެ
ހޮލިޑޭސް ެލިމިޓެޑަށް ެދެއްކިފައި ެނުވާތީެ ،ސިވި ެ
ޔާގެެ
ތާޢީދުކޮށް ެކޮށްފައިވާ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2014/HC-A/201ޤަޟިއް ެ
ޙުކުމާއިެ ،އެ ެޙުކުމަށް ެ ެ
ޙުކުމާއިެދެެޙުކުމަށްެބަދަލުގެންނަންެޖެހޭކަމަށްެފެނެއެވެެ .
ޙުކުމްެ :
އިސްވެ ެބަޔާންވެދިޔަ ެސަބަބުތައް ެއެގޮތުގެމަތިން ެހުރުމުން ެ ،މއެ .ނޫރީ ެއިބްރާހީމްެ
ރު ެެ 1999ގައި ެވެފައިވާެ
ޢަލީމަނިކު ެއާއިެ ،ސަން ެސްޕޯޓިންގ ެހޮލިޑޭސް ެލިމިޓެޑާ ެދެމެދު ެެ 14އޮކްޓޫބަ ެ
ސަބްލީޒް ެއެއްބަސްވުމާ ެސަން ެސްޕޯޓިންގ ެހޮލިޑޭސް ެލިމިޓެޑުގެ ެފަރާތުން ެޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ެދެކި ެއެެ
ކުގެ ެފަރާތުން ެެ 17ޖުލައި ެެ 2013ވަނަ ެދުވަހު ެދީފައިވާެ
އެއްބަސްވުން ެބާޠިލުކޮށްެ ،އިބްރާހީމް ެޢަލީމަނި ެ
ނޯޓިސްއަކީ ެއެ ެދެފަރާތުގެ ެދެމެދުގައި ެވެފައިވާ ެސަބްލީޒް ެއެއްބަސްވުމާ ެއެއްގޮތަށް ެފޮނުވާފައިވާ ެޞައްޙަެ
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ނޯޓިސްެއެއްކަމަށްެކަނޑައަޅައިެ،ސިވިލްެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 1451/Cv-C/2013ޤަޟިއްޔާގެެޙުކުމާއިެ،
ޔގެ ެޙުކުމާ ެދެ ެޙުކުމަކީ ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީެ
ހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2014/HC-A/201ޤަޟިއް ާެ
ދެ ެޤަޟިއްޔާގެ ެޙުކުމަކީ ެބާޠިލް ެޙުކުމްތަކެއްކަމަށްެ
އުޞޫލުތަކާ ެއެއްގޮތް ެޙުކުމްތަކަކަށް ެނުވާތީ ެއެ ެ ެ
ޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެފަނޑިޔާރުންގެ ެއިއްތިފާޤުން ެޙުކުމްެ
ކަނޑައަޅައި ެމި މައްސަލަ ެބެލި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުެ
ކޮށްފީމެވެެ ެ.
ެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :

