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 ލިމިޓެޑް
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ފަނޑިޔާުރ މަޙާުޒ ައދި  ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާްލދާ ޒާހިރު) ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

 ާތއީދު ކުރަްއާވފައި( ޢަލީ ޒާހިރު

 

 ތަޢާރުފު 

ޤަޟިއްޔާ އިސްިތުއނާފު  HC-A/359/2016މިއީ ދިެވހިރާއްޖޭގެ ަހއިކޯޓުގެ ަނންބަރު  .1

 " ުނަވތަ ަދއުލަތް")މީގެ ފަހުން  ދިވެހި ދަުއލަތް )މިނިްސޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް(ކުރުމަށްޓަކައި 

ކޮށްފައިވާ( ގެ ފަރާތުން މި ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ިމ ތްމިހެން ިއޝާރާ ކުރާ ފަރާތް" "އިސްިތއުނާފު 

ޤަޟިއްާޔިއްނ ބެލި އިްސތިއުނާފީ ަމްއސަލައެކެެވ. މި  SC-A/71/2019ކޯޓުގެ ނަންަބރު 

ކުންފުނި ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް ) ްބލޫލެޫގން ިއްނވެސްޓްަމންޓްޤަޟިއްާޔގައި އިސްތިުއނާފު ރައްދުވަނީ 

 " ނުވަތަ "ިއްސތިއުނާފު ަރްއދުވާ ބްލޫލެގޫން )މީގެ ފަހުން "( C-13/83ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު 

 ކޮށްފައިވާ( ެގ މައްޗަށެވެ.މިެހން އިޝާރާތް  ފަރާތް"

 މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތް 

ގޮުތްނ ގުޅޭ ކުއްަޔށް ދިނުމާ ޓޫިރސްޓް ރިސޯޓެއް ތަރައްޤީުކރުމަށް އެވެކިޔުނު ރަށުގައި އއ. މަޑޫގަލި  .2

 11އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުގެ ވަނަ  1995ޓޫރިޒަމް އާއި ބްލޫލެގޫން އާ ދެެމދު މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ީލްސ ސޮއިުކރެުވނެެވ.  ގައި )"ލީސް އެްގރީމެންޓް"( ލީްސ އެގްރީެމންޓްަގއި ވަަނ ދުވަހު 

ދަށުން އެްއ ފަރާތުން ައނެއް ފަރާތަްށ ފޮނުަވންޖެޭހ ނޯޓިސް ފޮނުވާނެ އެޑްެރެހްއ  އެގްރީމެންޓުގެ 

ަދއުަލތަށް ފޮނުަވްނޖެޭހ ފައިވެެއވެ. ިމގޮތުން ވަނަ ާމއްދާަގއި ބަޔާންކޮށް  49 އެގްރީމެންޓުގެލީސް 
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ަންށ  ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއާވއިރު ބްލޫލެގޫ ލިޔެކިއުން ފޮނުވަންެޖހެނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަަމށް

ޓް ްޕރައިވެޓް ލިިމޓެޑް، މަންބްލޫލެގޫން އިްނެވސްޓް ހޭ އެޑްރެެހއްކަަމށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީފޮނުަވންޖެ

 ެވ.އެ 1ާމލެ / ހ.ގާދޫގެ

މިނިސްޓްީރ އޮފް  ަގއި  )"މަޑޫގަލި ިރސޯޓް"( ޓުރިސޯ ލޫެލޫގންއިން ހިްނގާ ގައި ބްަގލި އއ. މަޑޫ .3

ކަނޑަައާޅފައިާވ  ީރއިން ިމނިސްޓް ޕެކްޝަެނއްގެ ެތރެއިން އެކުރި އިންސް  ިއން ޓޫރިޒަމް

ެގ ޓު ރިސޯ ކަންކަމުގެ ތެރޭގަިއ  މި  ،ފާހަގަކުރެވިދަށްކަމަށް  ގެ ފެންވަރުޓުިރސޯ އެ މިންގަނޑަްށުވރެ

ެނރަލް މެއިްނޓެނަްނސް ކަންަކްނ ސާފުތާހިރު މިންގަނާޑިއ އަދި ޖެ ސަލާމަތީ ކަންކަމާއި،

މިނިސްޓްރީ ޮއފް  ކުރުމަށްކަންކަން ަރނގަޅު  އެ  ކާ ޚިލާފުވެފައިވާީތވެ،ކަނޑަެއޅިފައިވާ މިންގަނުޑތަ

ޖެނެަރްލ  ގެޓުރިސޯމަޑޫގަިލ ގައި ވަަނ ދުަވހު  12 ވަނަ އަހަރުގެ މޭ 2013 ޓޫރިޒަމްގެ ފަރާތުން

ރިސޯޓަށް ފޮނުވާފައިވާީތެވ  ސިޓީ އެ ނަމަެވސް މި 2ފޮުނވިއެވެ. އެއްސިޓީ އަށް އެޑްރެސްކޮށްމެނޭޖަރ

  ކުންފުިނން ބުެނއެވެ. ލޫލެޫގނަށް ރަްއދުކުރެވިފައި ނުާވކަމަށް އެސިޓީަގއި ބަޔާންކުރާ ޯނޓިސް ބް އެ

 ނަމަެވްސ އެ ރަނގަޅުުކރުމަށް ައންާގފައިވީ އިސްވެ ެދންނެވުނު ސިޓީގަިއ ބުނެފައިވާ ކަންތައްަތއް  .4

ވަނަ މާއްާދެގ  46 3ބެހޭ ޤާޫނުނގެ ނުާވތީ، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާރަނަގުޅކޮށްފައި ޮގތަށް އެ ކަންކަން

ވަނަ އަަހރުެގ  2013 ޫޖރިމަނާކޮށްރ. )އެއްމިލިއަން ރުފިޔާ( އިން ބްލޫލެގޫން -/1,000,000ދަށުން 

)ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި އެ ފައިސާ ެދއްކުމަށް  14ފެިށގެން  ވަނަ ދުވަހުން 6ބަރު މަހުގެ އޮކްޓޫ

މަޑޫަގިލ ަގއި ވަނަ ުދަވހު 12މަހުގެ  ވަނަ ައހަރުގެ މޭ 2013ައދި  4ބްލޫލެގޫނަށް އެްނގިއެވެ.

ބަރު މަހުެގ ވަނަ އަަހރުެގ އޮކްޓޫ 2013 ކަންަތްއތައްަރނަގުޅ ކުރުމަށް ެއންގި ަކްނކަން  ގެޓުރިސޯ

                                                            
ވަނަ އަހަރުގެ  1995 މަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ދެމެދުލޫލެގޫން އިންވެސްޓްއި ބްރާ ސަރުކާ ކުއްޔަށްދޫކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ދިވެހި މަޑޫގަލި  އއ.1

 .ސޮއިކޮށްފައިވާ ލީސް އެގްރީމެންޓް ވަނަ ދުވަހު 11އެޕްރީލް މަހުގެ 
 .( ސިޓީގެ ކޮޕީ 2013މޭ  12) PRIV/2013/742QAR/-88މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާރޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރގެ ނަންބަރު  2
 99/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  3
  .( ސިޓީގެ ކޮޕ2013ީއޮކްޓޫބަރު  06) LS/PRIV/2013/1520-88މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާރޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރގެ ނަންބަރު  4
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އޮފް  )ތިރީސް( ދުަވހުގެ ތެޭރގައި ރަނަގޅު ކުރުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީ 30ފެިށގެން ވަނަ ުދވަހުން  6

ަކްނކަން ރަނަގުޅ ކޮށްފައިނުާވނަމަ،  ެތޭރގައި އެ ގެށާއި، އަދި އެ ުމއްދަތުއަށް އެްނގުމަޓޫރިޒަމް

މިނިސްޓްީރ އޮފް އަްށ ބްލޫލެގޫން  ކަންހިފެހެއްޓޭނެރޭޓިންގ ަލިއސެްނސް ޮއޕަ  ގެޓުިރސޯމަޑޫގަލި 

 5ވެއެވެ.ވާކަމަށް ބުނެފައި އަްނގާފައި  އިންޓޫރިޒަމް

 ނޯޓިްސގައި ީދފައިވާ އެ ޖޫރިަމނާގެ ފައިސާ ެދއްކުމަށް ގައިވާ ފަަދއިން 4ރައުޔުގެ ޕެރެްގރާފް  މި .5

ވަނަ ައހަުރެގ  2013ފަިއސާ ދައްކާފައިނުވާތީ،  ޖޫރިމަނާ މުއްަދތު ފާއިތުވީިއރު ދުވަހުގެ  )ސާދަ( 14

 ިއތުރު އަށް ޓޫރިޒަމްގެ ފަރާތުން ބްލޫލެގޫން ގައި ިމނިސްޓްރީ އޮފް ވަަނ ދުވަހު  21ބަރު މަހުގެ އޮކްޓޫ

 6.އޮތްކަމަށް އެ ނޯޓިުހަގއި އޮެވއެވެ މުްއދަތެއް ފައިާސ ދެއްކުމަށް ދީފައި ދުވަހުގެ )ހަތެއް( 07

ފް މިނިސްޓްރީ އޮވަނަ ދުަވހު  6 ގެބަުރ މަހުވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫ 2013 އިސްވެ ބުެނވުނު .6

ވަަނ  20ސީގެ ސިޓީައކީ ޤާނޫުނައސާ ކަމަށް ބަޔާންކުރާ ފައިވާބްލޫލެގޫން ޫޖރިމަނާކޮށް ންޓޫރިޒަމްއި 

 ިއދާރީ ފިަޔވަުޅ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 43 ޤާނޫނުައސާސީގެ މާއްދާަގއި ބަާޔންވެަފއިވާ ަހމަހަމަކަމާއި،

ސްެވ ދެްނެނވުުނ އެޅުމުގަިއ ޢަދުލުވެރިވުުމެގ އުޞޫލާިއ ިޚލާފަށް ނިންާމފައިވާ ނިންުމމަކަށްވާތީ، އި 

ލެޫގންގެ ފަާރތުްނ ސިޓީގައިވާ ނިންމުމަކީ ބާޠިލު ނިންމުެމއް ކަމުގައި ކަނޑައަަޅއި ިދުނމަށް އެދި ބްލޫ

ތާ އެއްޮކޅަށެވެ. މަްއސަލަ ސިވިްލ ކޯޓުން ނިްނމާފައިަވނީ ަދއުލަ މި ިރއެވެ.ސިވިލް ކޯޓުަގއި ދަޢުވާކު

ޯކޓުްނ  މުން އެކުރު ިއސްތިުއނާފުދިވެިހރާއްޭޖގެ ހައިކޯޓަށް  ލޫލެޫގންއިންބް  ސިވިލް ކޯޓުގެ ނިންމުން

 ނިންމާަފއިަވީނ ދައުލަތާ ދެޮކޅަށެެވ.

 ިއސްިތއުނާފު  އިޯކޓުގަސުޕްރީމް ދިވެިހރާއްޭޖެގ ދައުލަުތން ދިެވހިރާއްޖޭގެ ހައިޯކޓުގެ ނިންމުްނ  މިއީ .7

  ކުރުމުން ބެލުނު މައްަސލައިގެ ިނޔާއެވެ.

                                                            
 އބމ 5

 .( ސިޓީގެ ކޮޕ2013ީއޮކްޓޫބަރު  21) LS/PRIV/2013/561-88މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާރޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރގެ ނަންބަރު  6
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 ސިވިލް ކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް 

އެ ކޯޓުން ބަލައި މައްސަލަ ގެ މައްޗަށް ހުަށހެޅި މިިނސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް ބްލޫލެގޫންގެ ފަރާތުން .8

ޤަޟިއްޔާިއްނނެެވ. މި މައްސަަލއިގެ  Cv-C/2014/1608ޙުކުމް ކޮށްފައިވަނީ އެ ކޯޓުގެ ަނންބަރު 

ކަމަށް ފާހަގަކުރެވިގެން ށްފެްނަވރު ދަ ގެޓުިރސޯއިން ިހންގާ މަޑޫަގލި ބްލޫލެގޫން ޚުލާސާއަށް ަބލާއިރު، 

 އޮްފ މިނިސްޓްރީ ވަނަ ދުވަހު  12މަހުގެ  ވަނަ ައހަުރގެ މޭ 2013ކަންކަން ރަނގަޅު ކުުރމަށް  އެ

ެލގޫނަށް ފޮުނާވފައިވާ ސިޓީަގއި ފާަހގަކޮށްފައިވާ ކަންަތއްަތއް ރަނގަޅުޮކށްފަިއ ބްލޫޓޫރިޒަމްގެ ފަރާތުން 

ޖޫިރމަނާކޮށް އެ ަފިއާސ ްބލޫލެގޫން ރ. )އެއްމިލިއަން ުރފިޔާ( އިން -/1,000,000 ނުވާކަމަށް ުބނެ،

ިހންުގމުގެ ުހއްދަ ހިފެހެއްޭޓނެކަމަްށ  ޓުިރސޯ)ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ ނުަދްއކައިފިނަމަ  07

ޮފނުާވފައިވާ ސިީޓއަކީ  ވަނަ ދުވަހު 6ބަރު މަހުެގ އަހަރުގެ އޮްކޓޫވަނަ  2013އަންގައި، 

އާ ޚިާލފަށް ނިންމާަފއިވާ ނިންމުެމްއ ވަނަ މާއްދާ 43ވަަނ މާއްދާ އާިއ  20ޤާނޫނުައސާސީގެ 

 އެދޭ  މުމެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅައިިދނުމަށްކަމުގަިއވާތީ، އެ ސިޓީަގއިވާ ިނންމުަމކީ ބާޠިލް ނިން

 ކަމުގަެއވެ. 

 ހިންގަުމްނާދ އިންބްލޫލެޫގން ޙުކުމުަގއި ބުނެފަިއވަނީ  ކޮށްފައިވާ ސިވިލް ކޯޓުން ގައިމައްސަލައި  މި .9

ައޅާފަިއާވ މިންަގނޑަށްވުެރ އިން ކަނޑަންވަރު މިިންސޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ފެޓުިރސޯމަޑޫގަލި 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  46ވަނަ މާއްދާއާއި  45ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާެބހޭ ޤާޫނނުގެ ވެފައިވާތީ، ދަށް

ބަރު މަހުގެ ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫ 2013އިން ޖޫރިަމާނކޮށް ރ. )އެއްމިިލއަން ރުފިޔާ( -/1,000,000

އެ މިިނސްްޓރީއަށް  ޖޫރިމަނާ ފަިއސާ )ސާދަ( ދުަވހުެގ ތެރޭގައި  14ފެިށެގްނ  ވަަނ ދުަވހުން 6

ކަްނތައްތައް  ގެޓުިރސޯއިން ކަނޑަައާޅފައިވާ މިންގަނޑަށް އެ ށާއި، މިނިސްޓްރީ ޮއފް ޓޫރިޒަމްދެއްކުމަ

ފެެހއްޓޭނެ ކަމުަގިއ ޓުގެ އޮޕަރޭިޓންގ ަލއިސަންސް ހިރިސޯ ރަނގަޅު ުކރަންދެން މަޑޫގަލި 

 6ބަރު މަހުެގ ނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫވަ 2013އިްނ ްނގައި ިމނިސްޓްރީ އޮްފ ޓޫރިޒަމްއަްށ އަބްލޫލެގޫން 



2019/SC-A/71  [2021] SC 61 

5 
 

 ޤާނޫނުައސާީސގެ  ަވަނ މާއްދާާއއި، 20ނޫނުައސާސީގެ ަގއި ފޮުނވާފައިވާ ސިޓީއަކީ ޤާވަނަ ދުަވހު

ވަނަ ާމއްދާާއއި ޚިާލފުވާގޮތަްށ ނިންމާފައިވާ ިނންމުމެއްގެ މައްޗަްށ ފޮުނާވފައިވާ ސިޓީެއއްކަްނ  43

 ބާޠިލުކަމަށް ކަނޑަެއޅޭނެ ތަނެްއ ނެތްަކމަށް ކަންކަން  ސާބިތު ނުވާީތ، އެ ސިޓީާއއި ެއ ސިީޓަގއިވާ

 އެވެ.ވެ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކޮށްފައި ވިނިނިންމުުމގައި އަްނނަ 

ނގަުޅ ގެ ކަންކަން ރަޓު ރިސޯލޫލެގޫންގެ ފަރާތުން ސިިވލް ކޯޓުގައި ޝަކުވާ އުފުލާފައިވާ ބް .9.1

 ކުންފުނީގެ ބުނެފައިވާީތވެ، އެކުންުފންޏަށް ނުލިޭބކަމަށް  ނޯިޓސް އެ ކުރުމަށް ފޮނުވާފައިވާ

 ފެންވަރު މިންގަނޑަށްުވެރ  ކަނޑައެިޅފައިވާ ަގއި ބެލުމުގެ ދަށުން ހިްނާގ ތަނެއް

ކަން ރަނަގުޅކުރުމަށް އެްނގުމުން ެއ  އެ ސީދާ ފާަހގަކޮށް އެ ތަނަކަށް ދަށްވެފައިވާކަން 

ކަުމަގއި ބެލެޭވ  ކަމެއް އެންގުނީ ތަެނއް ިހންގާ ބަލަަހއްާޓ ފަރާތަކަށް އެ އެްނގުމަކީ އެ 

ެފންަވރު ދަްށެވ ރަނގަުޅ  ގެޓުރިސޯއިން ިހންގަމުން ެގްނދާ މަޑޫގަލި ބްޫލލެގޫން ،ހަމައިން

ުރމަށް މިނިްސޓްރީ އޮފް ކަންތައްތަްއ ރަނަގޅުކު ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަެކއް ފާހަގަކޮށް އެ 

 ަޓށް ރިސޯގަލި ިސޓީން މަޑޫ ގެވަނަ ދުވަހު  12މަހުގެ  ވަނަ އަހަރުގެ މޭ 2013އިން ޓޫރިޒަމް

ަކްނ  އަށް އެހިްނަގމުންގެންދާ ްބލޫލެގޫން ޓުިރސޯއެންގުުމން، އެ ެއންުގްނ މަޑޫގަލި 

ކަމަށްވާތީ، އެ ސިޓީ ުނލިބޭކަމުގައި ބްލޫލެގޫންގެ ފަރާުތްނ  ކަމަށް ބެލެވޭނެއެްނގިފަިއވަީނ 

 .ބުނާ ބުުނން ރަނގަޅުކަުމަގއި ބެލެން ެނތްކަން

ދަށްެވގެން ޖޫރިމަނާ ކުަރންޖެުހނީ، ޫޖރިމަނާ ކުރުމުގެ ކުިރްނ ފެންވަުރ  ގެޓުރިސޯ މަޑޫގަލި  .9.2

ންވަުރ ޭދ ޚިދުމަތުގެ ފެ ކަމާއިނުކުރުމުންގުމުަގިއާވ ފަދައިން ޢަމަލުއަްނގާފައިވާ އެން 

ތަެންއ  ން ކަނަޑއަޅާ ިމންަގނޑަށްވުރެ ަދށްވެއްޖެނަމަ އެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަްމއި

 ކޮްށ ( އަށް ވުެރ ބޮޑުނޫން ައދަދަކުން ޖޫިރމަނާރ. )އެއްިމލިއަްނ ރުފިޔާ -/1,000,000

ޮއޕަރޭިޓންގ ލަިއސަންސް ހިފެެހްއޓޭނެ ކަމުަގއި ބަޔާންކޮށް ައންގާަފއިވާ  ގެޓުރިސޯ މަޑޫގަލި 
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އަްށ  މާއްދާގެ ދަށުން އެ ިމިނސްޓްރީވަނަ 46ޤާނޫނުގެ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޫޓރިޒަމާބެހޭ އެްނގުމަކީ 

 އްކަން.ބާރެލިބިގެްނވާ ާޤނޫނީ އިޚްތިާޔރީ 

ވެހިާރްއޖޭެގ އިން ދި މައްސަލަ ިނންމުމާުގިޅގެްނ ބްލޫލެގޫން ބަޔާްނވެދިޔަ ގޮތަށް ސިވިްލ ކޯޓުން މި .10

 ކުރިއެެވ. މައްސަލަ ިއސްތިުއނާފު ހައިކޯޓަށް މި

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމިގޮތް 

ޟިއްޔާ އިސްިތުއނާފު ޤަ Cv-C/2014/1608ބްލޫލެގޫންގެ ފަރާތުން ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  .11

ްނ ޖޭގެ ަހިއކޯޓުކޮށްދިނުމަށް އެދި ދިެވހިރާއްޖޭގެ ަހއިކޯޓަށް ހުށަހެުޅމުން، އެ މައްސަލަ ދިެވިހރާއް

ދިެވހިރާއްޖޭގެ ަހއިކޯޓަށް ނެެވ. ިއން ޤަޟިއްޔާ  HC-A/359/2016ނަންަބރު  ކޯޓުގެ ބަލާފައިވަނީ އެ 

 ށަހެޅިެއެވ.( ނުކުތާެއއް ހުދޭއް) 20ކުރުމަށް  ގެ ފަރާތުން މި މައްސަލަ ިއސްތިުއނާފުބްލޫލެގޫން 

ކުއްޔަށް ދިނުާމ ުގޅޭގޮުތްނ ބްލޫލެގޫްނ ާއއި ދަުއލަާތ  ޓުރިސޯމަޫޑަގލި  އަކީ،ނުުކތާފުރަތަމަ  11.1

ފަރާތުން އަެނއް ފަރާތަށް ފޮނުަވްނެޖޭހ  ދަށުން އެއް  ީލސް އެގްރީމެންޓުގެދެމެދު ވެފައިވާ 

ނޯޓިސް ފޮނުވަންޖެހޭ އެޑްެރސް ބަާޔންވެަފއި ޮއވެމެ، ަދއުލަތުގެ ފަރާތުން ފޮނުވާފައިވާ ެއްއެވްސ 

ކަމަށް ަދއުލަތުެގ އިވާ އެޑްެރަހށް ފޮނުވާަފިއނުވާނޯޓިސްެއއް އެއްބަސްވުމުަގއި ބަާޔންވެފަ 

ދާގެ )ހ( ވަނަ މާއް 20 7ބެހޭ ޤާޫނުނގެ ރު، ދިވެިހރާއްޖޭގެ ކޮންޓްރެްކޓާބަހުންވެސް ސާބިތުވާއި 

ގައި ބަާޔންެވފައިވާ އުޫޞލަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބަލާއިރު، ދިވެހިރާްއޖޭގެ ސުޕްީރމް ކޯޓުެގ 

ޤަޟިއްޔާގެ ދަށުްނ  8ނެކްސްބިޒް ިލމިޓެޑް )އޮސްޓްރޭލިޔާ( ވ. އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮިމޝަން 

 ޚިލާފަށް ދައުލަތުން އަޅާ އިދާރީ ިފޔަަވޅަކަށް ތަންފީޒީ ބާރު ދިނުުމގައި ބަލަންޖެހޭ ހަަމތަކާ

 ހުށަެހޅި ނުކުތާ.މައްސަލަ ިނންމާފަިއވާކަމަށް ބުނެ 

                                                            
 91/4ޤާނޫނު ނަންބަރު  7
8A/21-SC/2012  
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ފެންވަުރ ދަށްެވެގްނ  ގެޓު ިރސޯއަށް ދޫޮކށްފައިވާ ަމޑޫގަލި ބްލޫލެގޫން  ،ކީދެވަނަ ނުކުާތއަ 11.2

ބްލޫލެގޫްނެގ  ރިސޯޓަކީދައުލަތުގެ ފަރާތުން ފޮުނިވކަމަށް ބުނާ ޯނޓިސްތައް ފޮނުވިއިރު، މަޫޑަގލި 

ަތަނކީ ދައުލަުތެގ ފަރާތުްނ  އޭރު އެނޫންކަާމއި، ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގަުމްނ އައިަތެނއް 

ވާއިރު، އަދި ކަމުގައި  ަތނެއް އައްަޔންކޮށްަފއިވާ ފަރާެތއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ިހްނަގމުން ައއި

ެވސް ައިދ ެއންގިކަމަށް ބުނާ ކަންތައްތައް ަރނގަޅުކުރުމަށް މިއީ ރަނގަޅުކުރަްނ 

ނުވާ ޙާަލތެއްކަމުން ެއ ފަރާތެްއެގ ޖަވާބުދާރީވުމަށްވެސް ބްޫލލެގޫންއަށް ުފރުޞަތު ލިބިފައި

ކަންތައްަތްއ  ބެލުމުގެ ދަށުން ިހންގާ ތަނެއް ުހންަނންީވ މިްނަގނޑަށްވުރެ ަދށްވެގެން އެ

ކަން އެްނުގނީކަމަްށ  ަތނަކަށް ެއންގުމުން، ެއ ފަރާތަށް އެ ރަނގަޅުކުރުަމށް އެ

ކަމަށް ބުނެ ގެ ުއޞޫލާ ޚިލާފަށްަރލް ޖަސްޓިސްޕްިރްނސިޕަލް އޮްފ ނެޗުކަނޑަައޅާފަިއވަނީ 

 ނުުކތާ. ހުށަހެޅި

ކޮށެވެ. ނީ ިސިވލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ބާތިލުނިންމާފައިވަ  ދިވެިހރާއްޭޖެގ ހައިކޯޓުްނ މި މައްަސލަ .12

 ވި ކަންތަކުގެ ެތރޭގައި ައްނނަނި ފާހަގަކުރިނިންމުމަށް ވާސިލުވުމުގަިއ  ގެދިވެިހރާއްޭޖެގ ހައިކޯޓު

 ކަންކަން ހިެމނެއެވެ.

ަގިއ ވަނަ ދުަވހު 12ަމހުގެ  ވަނަ ައހަރުގެ މޭ 2013މިނިސްޓްރީ ޮއފް ޓޫރިޒަމްގެ ފަރާތުން  12.1

އެއް ފޮނުވާފަިއާވކަން ެއނގޭަކމަށާއި، ނަަމެވސް ބަޔާންވެިދޔަ ސިޓީ ސިޓީ ޓަށްިރސޯ މަޑޫގަލި 

 49 ީލސް އެގްރީމެންޓުގެބްލޫލެގޫން ާއއި މިނިސްްޓރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްއާ ދެމެުދ ވެފައިވާ 

ައށް ލިބިފައިނުވާކަމަށް އެ ކުންފުީނެގ ބްލޫލެގޫން  ގޮތަށް  ަގއި ބަޔާންކޮްށފައިވާވަނަ މާްއދާ

 ވާަހކަތަކުންާނއި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހުށަަހޅާފައިާވ ބަޔާންތަކުން ފަރާތުން ަދްއކާފައިވާ 

  ޮއންނަކަްނ.ން އެނގެ 
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 49 ޓުގެީލސް އެގްރީމެންއާ ދެމެުދ ވެފައިވާ ބްލޫލެގޫން ާއއި މިނިސްްޓރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް 12.2

ވަންެޖޭހ ޓާއި ގުޅިގެން އެއްފަރާތުން އަނެްއފަރާތަށް ފޮނު ރިސޯވަަނ މާއްާދަގއި މަޑޫގަލި 

ހަކަށް ނޯޓިްސ ނޯޓިސް ފޮނުވަންޖެހޭ ވަކި އެޑްރެހެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާަކމާއި، މި ޫނން އެޑްރެ 

 ނުވާަކން ެއނގޭކަން.ފޮނުވުމާމެދު ދެފަރާތުން އެއްބަސްވެަފއި 

އަދި ެއއްފަރާތުްނ ޓާއި ިރސޯ ގަލި އާ ދެެމދު މަޑޫރިޒަްމ އާއި ބްލޫެލގޫންމިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫ 12.3

ވާ އުޞޫލު ނުަވަތ އަެނއް ފަރާތަށް ނޯޓިސް ދިނުުމގައި ޢަމަލުކުރުމަށް އެއްބަްސވެފައި 

ލީްސ ކަމުގަިއވާއިރު،  ލީސް އެގްރީެމންޓްދެެމދުގައި ވެފައިވާ  ގެފަރާތުގަާވއިދަކީ ދެ 

ދައުލަުތެގ   ވަނިކޮށް،އެޑްރެހެްއ ބަޔާންކޮށްފައި ަވކިވަނަ މާއްދާަގއި  49 އެގްރީމެންޓުގެ 

ފޮނުވާަފއިވަނީ ސިޓީ  ޓަށްރިސޯ ނަ ދުަވހުވަ 12ވަނަ ައހަރުގެ މޭ މަހުގެ  2013ފަރާތުން 

އެއްބަސްވުމުެގ ދަށުން އިޖުރާއީގޮތުން ަތބާވުން ލާޒިްމކޮށްފައިވާ ކަމަކަށް މިނިސްޓްރީ އޮްފ 

ޓޫރިޒަމްގެ ފަރާތުން ތަބާުވމެއްނެތި، ދީފައިވާ ނޯޓިްސެއއް ކަމުގައިާވިއރު މިފަދަ ނޯޓިސްއަަކްށ 

ސަންްސ ަލއި ރިސޯޓުގެޢަމަލުނުކޮށްގެން ކަމުގައި ބުނެ ބްލޫލެގޫން ޖޫރިމަނާޮކށް މަޑޫގަލި 

ފައިވަނީ ިދވެހިާރއްޖޭެގ ިނންމުމެއްކަމުަގއި ކަނަޑއަަޅއި ޙުކުމް ކޮށްހިފެހެއްޓުމަީކ ޞައްޙަ 

 9ނެްކސްބިްޒ ލިމިޓެޑް )އޮސްޓްރޭލިޔާ( ވ. އެންޓި ޮކރަޕްޝަްނ ކޮމިޝަން  ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ

 ން.ވު ކަން ބަޔާންކޮށްފައި އުޞޫލުތަާކއި ޚިލާފަށް ކަމުގައި ފައިވާޤަޟިއްާޔގައި ކަނޑައަޅާ

ޯނޓިސް ފޮުނވިއިރު ބްޫލލެޫގންގެ ހިއްސާދާުރްނެގ މެދުގަިއ  ިރސޯޓަށްމަޑޫގަލި  12.4

 ފާ ދައުލަުތން ުޙސައިން ޝަރީއެްއ ިހއްސާދާރުކަުމަގއިވާ ރިޯސޓުގެ މައްސަލަޖެިހގެން އެ 

ލުކުރެިވެގްނ ހިންގަމުން އައިކަްނ މިިނސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްެގ ޙަވާ ސޯޓުރި އެ ގޮތުންވަގުތީ 

އެނގެން  10ސިީޓން  ވަނަ ުދވަހު ފޮނުވާަފއިވާ 25މަހުގެ  އަހަރުގެ މާރިޗު ވަނަ 2013

                                                            
 7ނޯޓު  ފުޓް އިސްވެދިޔަ 9

 ޕީ.ގެ ކޮސިޓީ (2015މާރިޗު  25) MBR/INDIV/2013/9-88މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާރޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރގެ ނަންބަރު  10
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ިހންގުމާއި ަޙވާލުވި ފަހުން،  ރިސޯޓްގެ ފަރާތުން މަޑޫގަލި ޙުސައިްނ ަޝރީފް އޮންނަިއރު،

ަކންކަމުަގިއ  ގެޓުރިސޯމާލެ އޮފީާހއި ޮއްނނަްނޖެހޭ ުގޅުންަތއް ކެނޑި، ެގ ޓު ރިސޯއެ 

ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ކަންކަން ބެލެެހއްޓުމަށް ހުަރސްތަކެއް ެއިޅ، ބްލޫލެގޫްނ ފަރާތުން ކުންފުނީގެ 

މިިނސްޓްރީ އޮފް ން ދޭަހާވކަމާއި އަތުން ީވއްިލފައިވާކަްނ ސާފުކޮށް އެނގެން އޮްނނަކަ

ސިޓީން ެއންގި ެއންުގްނ  ވަނަ ދުަވހުގެ 12ަމހުގެ ވަނަ ައހަރުގެ މޭ  2013ޓޫރިޒަމްގެ 

ޓުގެ ިހންގުމުގެ އެއްވެސް ރިސޯއިވީނަމަެވސް، އެ މުއްދަުތަގއި އެ ލިބުނު ކަމުގަ  ސޯޓަށްއެ ރި

  ކަން.ކަމެއް ބްލޫލެޫގނަށް ެއނގިފައިނުވާކަމަށް ބަލަންޖެހޭނެ

 އެ ނިންުމން  ަދއުލަުތން  ކުރުމާ ވިިދގެންން ޙުކުމްިދެވިހރާއްޖޭެގ ަހިއކޯޓުބަޔާންވެދިަޔ ގޮތަށް  .13

 ކުރިއެވެ. ިއސްތިއުނާފު ޯކޓުގައިދިވެިހރާއްޭޖެގ ސުޕްރީމް 

 އްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ކުރެވުނު އިސްތިއުނާފު ދިވެހިރާ

 ހުށަަހޅާފަިއަވނީ ކުރުމަށްޓަކައި ދައުލަތުން  މައްސަލަ ދިވެިހރާއްޭޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އިސްތިުއނާފު މި .14

 HC-A/359/2016ަނންބަރު  ިދވެހިާރއްޖޭެގ ހައިކޯޓުގެ ެއންމެ ސަބަބެެކވެ. އެއީ، މައިގަނޑު

މަުހެގ  ވަނަ އަހަރުގެ މޭ 2013ބަރުަގއި ވަނަ ނަން 3.4ގަިއ ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާގެ ޤަޟިއްޔާ 

ނުވާކަަމްށ ިލބިފައި ނަށްލޫލެގޫ ފޮނުވާަފއިވާ ސިޓީ ބް  ގޫަނށްލޫލެ ބް ދައުލަތުންވަނަ ުދވަހު  12

މަށް ޤާނޫނީ ޮގުތްނ ކަފައިވާލިބި ނަށް ލޫލެގޫިސޓީން ައންގާަފއިވާ ނޯޓިސް ބް ކަނޑަައޅާފަިއވަނީ، އެ

ަގިއާވ ކަމަށް ދައުލަތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާ ތަކަށާއި، ކޮމަންލޯގެ ަމބުދައެއްކަމުބަލަންޖެހޭނެ

ދެކޭކަމަށް ބުނެ ހުށަެހިޅ މެއްނެތި ކަމުގައި ދަުއލަތުން ކޮންސްޓްރަްކޓިވް ނޯޓިްސއަށް ރިޢާޔަްތކުރު

 އެވެ.ނުކުތާ

މައްސަލަިއގައި ިދވެހިާރއްޭޖެގ  ޗަށް ބިނާކޮްށ ދައުލަތުން އެދިފައިވަނީ މިބަޔާްނވެދިޔަ ސަބަބުގެ މައް  .15

ދުކޮށް ދިނުމަށެެވ. ަދުއލަތުން ކޮށް ސިވިްލ ކޯޓުގެ ޙުކުމަށް ތާއީބާތިލު ހައިކޯޓުން ޮކށްފައިވާ ޙުުކމް
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 12ވަނަ އަހަުރެގ މޭ މަހުގެ  2013 ފަރާތަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، އިސްތިުއނާފު ރައްދުވާ

 ކުރިވަނަ ުދވަހު  07މަހުގެ  ނަ އަހަރުގެ މޭވަ 2013އަކީ ފޮނުވާފައިވާ ނޯޓިސް ވަނަ ުދވަހު

ކަާމއި،  އެއްްނކަން ބަޔާންޮކށް ފޮނުވި ޯނޓިސްކުރަންޖެހޭ ކަ ނގަޅު ުގިޅގެްނ ރަ އިްނސްޕެކްަޝނަކާ

 ގޮތުން އޮންނަ މާްއދާ ގުޅޭ  ނޯޓިސް ދިނުމާ ،ރިސޯޓަށް ލިބިފައިވާކަްނ އެނގޭކަމާއި  ނޯޓިސް އެ އެ

ްއެޗްއ ވަަނ މާއްާދެގ މަޤުސަދަްށ ބެލުމުން ނޯޓިސްަގއިާވ އެ 49ގެ ީލސް އެގްރީެމންޓު ކަމުގައިވާ

ފޮނުވަންެޖހޭ ނޯޓިެހއް މަޑޫގަލި  ލޫލެގޫަނށްބްަތށް އެނގުންަކމުގައި ވާިހނދު، އެއްފަރާތުން އަެނއް ފަރާ

ިއާވ އެއްޗެއް ެއނގިިތެބ ނޯޓިސްގަ އެ ނޯޓިސް ބަލައިގަނެ ން އެ ޓުރިސޯ ރިސޯޓަށް ފޮނުވުމުން އެ

ިހންާގ  އިންބްޫލލެގޫން ،އިތުރަްށ ފާހަގަކޮށްަފއިވަނީ ދެކޭކަަމށެވެ.ނުނުކޮށް ތިބެވިދާނެކަަމށް ޢަމަލު

ސް ޯނޓި ސްޓްރަކްޓިްވ ނޯޓިސް ުއސޫލުތަކާ އެްއގޮތަށް އެން ނޯޓިސް ލިބުމުން ކޮ ރިސޯޓަކަށް އެ

ކުންފުންޏަށް ަވީނ  ލޫމާތު އެޢުފޮނުވިަކމުގެ ނޮލެޖާއި މަ ޯނޓިސް ކަމާއި، އެވާކަމަށް ބަލަންޖެހޭ ލިބިފައި

 ކަން އެނގެއެވެ.ލިބިފައި

 ބުނެފައިަވީނ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ހައިކޯުޓްނ މި  އިންންލޫލެގޫ ބް ،ފަރާތް ރައްދުވާ އިސްތިއުނާފު  .16

ަގިއ ކޮށްފައިާވ ޙުކުމަށް ބަދަލު ެގްނނަްނޖެހޭ ފަދަ ޝަރުޢީ އަިދ ާޤނޫީނ ަސބަބެއް މައްސަލައި 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ަގއިވާ ފަދަިއްނ އެއްބަސްވުުމެގ  20 11ބެހޭ ޤާޫނނުގެ ޮކންޓެރެކްޓާ ނެތްކަމާއި،

ގެ މައްަޗްށ ބައިވެިރއެއް  ހާ ހިނދަކު ެއްއބަސްވުމުގެނެއް ަބއިވެިރޔަކަށް ލުޔެއްނުދޭއެއްބައިވެރިައކު އަ

ކުރުމެވެ. މިގޮތުން ީލސް އެގްރީެމްނޓުެގ ުތަތކުގެ މަްއޗަށް ޢަމަލުެވގެންވަނީ އެއްބަްސުވމުގެ ޝަރުލާޒިމު

 މި ވަނަ މާއްދާަގއި، ނޯިޓސް ފޮނުަވްނޖެހޭ އެޑްެރާހއި އިޖުރާާއުތތައް ބަޔާންޮކށްފައިވާ ކަާމއި، 49

 ކަމަށެވެ. ނުވާބިތުފޮނުަވން ެއްއބަސްވިކަން ސާ ނޫން އެޑްެރަހކަށް ނޯޓިސް

                                                            
 91/4ރު ނޫނު ނަންބަޤ11ާ
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ޯނޓިސްގެ  ޓްރަކްޓިވްކޮންސް ާފހަގަކޮށްފަިއަވނީ، ދައުަލތުން ހަވާލާދީަފއިވާ އިން ބްޫލލެގޫންއިތުރަށް  .17

ރުމާ ގުޭޅގޮތުން އެއްބަސްވެަފއިނުވާ ޙާލަތެްއަގއި އުޞޫލަކީ އެއްބަސްވުެމއްަގއި ނޯޓިސް ބަދަލުކު

ގައި ެދފަރާތުން ވަކިގޮތަކަށް ކުެރވިފައިވާ މަްއސަލައި  ްއކަމާއި، އިްސތިއުނާފުޢަމަލުކުރެވިދާނެ މަބުދައެ

ާޤނޫީނ  ނީޮކށްފައިވަ ދައުލަތުން ޢަމަލު ނޯޓިސް ޮފުނވުމަށް ެއއްަބސްވެފަިއވަނިކޮށް، އެއާ ިޚލާފަށް

 ނޯޓިސްގެ މަބުދަުއ މި  ްޓރަކްޓިވްކޮންސްކުރެވޭފަދަ އުޒުރެއް ެދއްިކފައި ނުވާިހނދު، ގޮތުން ޤަބޫލު 

މާއްދާގެ )ހ(  ވަނަ 20 12ގެ ބެހޭ ޤާނޫނު ން އެދިފަިއވަނީ ކޮންޓްރެްކޓާރަކުބީޤުމައްސަލަިއަގިއ ތަޠު

 އާ ޚިާލފަށްކަމަށް ދެކޭކަމަށެވެ.ޤާޢިދާ އިްނ" މިދައިނި ޤިމުތަޢާ ލްޝަރީޢަތު ުޤދުޢައާއި "އަލް

 ވަނަ މާއްދާ  49ލީސް އެގްރީމެންޓުގެ 

އިވާ ވަނަ ާމއްާދގަ  49ޓުގެ ންީލސް އެގްރީމެ ަގއި ދަުއރުވާ ާޤނޫނީ ސުވާލަކީ، މައްސަަލއި މި .18

ކޮށް ކުންުފނީގެ ނޯޓިސްގެ މަުބދަޢަށް ރިޢާަޔތް ރަކްޓިވްކޮްނސްޓް ހެއް މަިތްނ ފޮނުަވންޖެޭހ ނޯޓިގޮތުގެ

 ގައެވެ.ކަމު  ދަށުން ިހްނަގމުންދާ ރިޯސޓަށް ފޮނުވުުމން ފުދިދާެނޯތ މައްޗަށް

 ފަދައިްނނެެވ.  ވަނަ މާއްދާގަިއ ބުނެފައިަވީނ އަްނަނނިވި 49ލީސް އެގްރީެމންޓުގެ  .19

Communications or requests required or permitted to be given or 

made under this Agreement shall be in writing. Communication by 

telex shall also be accepted. Such notice or request shall be delivered   

by hand, mail, telegram or cable to the party to which it is required 

or permitted to be given or made at its address hereinafter specified. 

The addresses so specified are: 

 

                                                            
 އބމ 12
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:For the Lessor 

Ministry of Tourism 

Boduthakurufaanu Magu 

Male’ 

Republic of Maldives  

 

:For the Lessee 

Blue Lagoon Investment Pvt. Ltd, 

H. Gaadhoo, 

Boduthakurufaanu Magu, 

Male, Republic of Maldives  

ުޔމުްނ ެދވޭހިނދު ލި  ވަނަ ާމއްދާގެ އިބާރާތަްށ ބެލުމުން ޯނޓިސްއެއް 49އެގްީރމެންޓުގެ  ލީސް .20

ޑްެރސް ވަީނ ނޯޓިްސ ރައްދުކުަރންވީ ދެފަރާުތެގ އެ ،ާވހިނދު އޮްނަނންޖެޭހެނކަމަށް ބަޔާްނކޮށްފައި

 ނީގެ ެއްޑރެސް ކުންފު ފޮނުވާ ިލެޔކިއުން އެ  ލޫލެގޫނަށް ބްުގިޅގެްނ  އެއްބަްސވުމާ. ބަޔާންކޮށްފައެވެ

 ެއނގެއެވެ.އަށް ފޮުނވަްނ އެއްބަްސވެފައިވާަކން ، މާލެ / ގާދޫ ހ. ކަމުގައިވާ

 އަްލ ނޯޓިސް ނުވަތަ ސީާދ ަރއްދުވާ އެކްޗު  ބައެއް ފަަހރު،ގޮތެްއގައި ބަދަލުކުރެވޭ ނޯޓިްސ  އާންމު .21

 ނުީސދާކޮށް ރައްދުވާ ނޫން ާޙލަތުގައި އެޮއންނަިއރު ގޮުތގައި  13ނޯޓިހެއް ެދވޭ  އަތުން އަތަށް ފަރާތަށް

                                                            
13 ” p.1087actual noticeentry “, St. Paul, MN: West Group .Black’s Law Dictionary. (1999) BA Garner 
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 14ނޯޓިސް ކޮންސްްޓރަކްޓިވް  އިފްތިރާޟުކުރެވި ެއނިގފައިވާކަމަށްޯނޓިހުގައިވާ ެއއްެޗއް  އެ ފަރާތަށް 

 ަވީނ އިސްތިުޤރާުރ ވެފައެެވ.ދެވޭކަން 

އަލް ނޯޓިެހެކެވ. ޗުއެްއބަސްވެފަިއވާަނމަ އެއީ އެކްދިނުމަށް  ށް ނޯޓިސްކައެއްބަްސވުމެްއގައި ވަކިގޮތަ  .22

އަްލ ޗުއެކް  .ލިބެންެޖހޭނެ ނޯޓިހެކެވެައތަށް  ަތށް އަތުންފަރާ އެއްބަްސވެފައިވާ ގޮތަށް ަރއްދުވާ

 ނޯިޓހަކަށް  ޓިވްރަކްކޮންސްޓް  މަޤުޫބލު އުޒުެރއްެނތި ަވނިކޮށްެއްއބަސްވެފައި  ނޯޓިހަކަށް ެދފަރާތުން

  ކަމަކަށް ނުދެކެމެެވ. ކުރެވިދާނެޢަމަލު

ރަްކޓިްވ ންސްޓްއެއްބަްސެވފައިަވނިކޮށް ކޮ އެއްބަްސވުމެއްގައި، ވަކި ެއޑްރެހަކަށް ޯނޓިސް ފޮނުވަން .23

 ނުކަމުަގއި އެނގު  ަރއްދުވާ ފަރާަތށް ގަިއާވ އެއްޗެއްނޯޓިސްގެ ުއސޫލަށް ރިާޢޔަތްކުރެވި ެއ ނޯޓިހު 

   ތު ޮއްނާނނެއެވެ.ުނބެލުމުގެ ފުުރސަެދވުނު ނޯޓިހަކަށް  އެއްބަސްވުމުަގއިވާ ގޮތުގެމަތިންވިަޔސް ެއއީ 

މާނަުކރުމުެގ  ،ކުރަމުންދާ ގޮތްުގޅޭގޮތުން ޢަަމލު ކުރުމާއެކިއެކި ލިޔެކިއުން ޙަވާލު ދިވެިހރާއްޭޖަގއި، .24

 ވަަނ މާއްާދަގއި ވަނީ ބަާޔންކޮށްފައެެވ. މިގޮތުން އެ  34 15ނޫުނގެ ހަމަތައް ބަާޔންކުރުމުެގ ޤާ 

މަިތން، މީހަކަްށ އެއްެޗއް ފޮނުވުން ނުވަތަ ރައްދުވީކަމަށް ބެލެޭވީނ، މާއްދާަގއިާވ ގޮތުގެ

އެއްބަްސުވމުގައި ުބެނފައިވާ ެއްޑރެހަކަްށ  ނަމަ،ްއގައި ވަކިޮގތަކަށް ބުނެފައިވާ އެއްބަްސވުމެ

ނޫންަތނަކަށް ފޮނުވާ ނޯޓިހަކީ ަސއްޙަ ނޯިޓަހކަށް  ބަޔާންކޮްށފައިވާތީވެ އެ ފޮނުވީކަމުގަިއ 

 16.ނުބެލޭެނއެވެ 

 

 

                                                            
14 ” p.1068constructive notice, entry “Ibid  
 4/2011 ޤާނޫނު ނަންބަރު 15
 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( 34މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް  ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ވަނަ  16



2019/SC-A/71  [2021] SC 61 

14 
 

 ބީޤުކުރުން ޠު އުޞޫލުތައް ތަ 

ުއލަތުން ަވަނ ދުަވހު ދަ  12ވަަނ ައހަރުގެ ޭމ މަހުގެ  2013ބަޔާންވެދިަޔ ހަމަތަކުގެ އަލީގައި،  .25

ޓިސް ދިނުަމްށ ނޯވަނަ މާްއދާަގއި  49އެގްރީމެންޓުގެ ލީސް މަޑޫގަލި ރިޯސޓަށް ފޮނުވާަފއިވާ ނޯޓިހަކީ 

ކަންަކްނ  ވިނި ފޮނުވާފަިއާވ ނޯޓިެހއްތޯ ބަލާއިރު ައންނަ ދަުއލަތުން  ކަނޑަައޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން

  ވިިދގެން އަންނަ ފޮޅުވަތްަތކުގައި ފާަހގަކުރަމެވެ.

އިސްވެ ލޫލެގޫނަްށ ޢާޔަތްކޮށް ބްރިދައުލަތުން ުބނެފަިއވަީނ ކޮންސްޓްރަކްޓިވް ނޯޓިސްެގ މަބުދައަށް  .26

އްާދަގިއާވ ވަނަ މާ 49ލީސް އެގްރީމެންޓުގެ  ނިންމައިދިނުމަެށވެ. ކަމަށްލިބިފައިވާ ބުނެވުނު ނޯޓިސް 

 އެއްވެސް ޙާެލއްަގއި  ެގއެެވ.ނެއއްކަްނ އެ  އެީއ އިލްޒާީމ ާމއްދާ ާމއްދާއަކީއެ އިބާރާތަށް ެބލުމުން 

ޮކންމެ ޮގތަކަށް  ލިޔެިކއުން މާއްދާގެ މަޤުސަދަށްބަަލއި، އެދައުލަތުން ާފހަގަކޮށްފަިއާވ ފަދައިން، 

 މި 17ަދއުލަތް ވ. ިވލާ އެއާރ ޕވޓ ލޓޑ ނޫެނވެ. އެއް އިޚްިތާޔރީ މާއްދާ ބަދަލު ކުރެވިދާނެ

ަދށުްނ  ޮކންޓްރެކްޓެއްގެފަނޑިޔާުރ ޙުސްނުްއުސޢޫދު ފާހަގަޮކށްފައިވާ ފަދައިން،  ،ގައި ޤަޟިއްޔާ 

ކަން  އަދާކުރަންެޖޭހ އިލްތިޒާމެްއ ފުރިހަމަކޮށްފިކަމަށް ވާީނ ކޮންޓްރެކްޓުގައި ބުނެަފިއވާގޮަތށް އެ

 ތުނުޑން ުތނޑަށް ކުރުމުްނނެެވ.

 49ަހކީ އެއީ އެކްޗުއަލް ނޯޓިހެްއކަމާއި ލީސް އެގްރީމެންޓުގެ ފޮނުވާ ނޯޓި  ނަށްބްލޫލެގޫ އެެހންކަމުން، .27

ުކްނފުނީގެ  ާދގެ ދަށުން ފޮނުވާ ނޯޓިހެއް ފޮނުވަން ެޖހޭނީ އެއްބަްސެވފައިވާ ފަަދއިން ސީދާވަނަ މާއް

 ުކންފުނީގެ ދަށުން ިހނާގ މަޑޫގަިލ ރިސޯޓަށް ދައުލަތުން ޯނޓިސް  މިއާ ޚިލާފަްށ އެ އެޑްރެހަށެވެ.

ލޫލެޫގަންށ ބްޯނޓިހުގައިވާ ެއއްެޗއް  އެ ކޮންސްޓްރަކްޓިވް ނޯޓިްސެގ ހަމަތަކަށް ބަލައި ފޮނުަވއި،

                                                            
1752 SC ]2021[  
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ަގއިވާ ގޮތުގެމަތިން ދެުވުނ މާއްދާވަނަ  49އެނުގނުކަމުަގއި ވިޔަސް އެއީ ލީސް އެގްރީމެންޓުެގ 

   ނޯޓިހެއްކަމަްށ ބެލުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަަމކަށް ނުދެކެމެވެ.

 ދެކޭގޮުތަގިއ،ައހުެރންެވސް  ޓޫރިޒަމާ ގުޅޭކަންކަން ރެގިުއލޭޓުކުރަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމުްނެނވެ. .28

އަންގަންެޖހޭ ކޮންމެ ެއންގުަމކީ  ކުރުމަށްފަހު، ޓްްސޕެކްއިންރެގިއުލޭޓުކުާރ ފަރާތުގެ ަހިއސިއްޔަތުން 

ފަހަުރަގިއ  ނޯޓިހަކުން ެއްނގިދާނެ އެއްޗަަކށް ުނވެދާެނއެވެ.ހުރިހާ ޙާލަެތއްަގއި އެްކުޗއަލް 

ިމާސލަކަށް، ދަުއލަތުްނ  ެވދާނެެއވެ.ކޮންސްޓްރަްކޓިވް ނޯިޓހެްއ ދޭންެޖހޭފަދަ ޙާލަތެއްެވސް ދިމާ

މިިނސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމުން ރެިގުއލޭޓުކުރާ ދާިއރާތަކުގެ ތެރޭގަިއ އަހުެރންގެ ކުރިމައްޗަްށ ައއީ، 

 ޓް ސްެޕކްިއން  ަތނެއްހިމެނޭ ގެސްޓްހައުސްތަާކއި ޑައިްވސެންޓަރުތަކާއި އަިދ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަދަ 

ުކްނފުންޏަކަށް ފޮނުވަންެޖހޭ ޯނޓިހެއް ގެސްޓުހައުްސއަށް ނުވަތަ ިއންތަނެްއ ހިންގާ  އެ ކުރުމަށްފަހު

ކޮްންސޓަރަކްޓިވް ޯނޓިސްގެ މަބުަދއަށް  ަވއިގެން އުދެފުނު ޚުސޫމަެތްއނަމަ،ނު ށް ފޮކަެސންޓަރަޑައިވް 

ސަަބބަކީ، މިނިްސޓްރީ  ފަސް ނުޖެހޭނަމެެވ. ސައްޙަ ނޯޓިހެކޭ ބުނަން  ނޯޓިްސއަކީ  އެ ރިޢާޔަތްކޮށް

ފަރާތުގެ ހައިސިއްޔަުތްނ އޮްނަނ  ފަރާްތތަކާ އޮްނަނ ގުޅުމަކީ ރެިގއުލޭޓުކުރާ އޮފް ޓޫރިޒަާމއި އެ 

މިނިސްޓްީރ އޮްފ  ަގއި،އި ަމއްސަލަ ހުށަެހިޅފައިވާ މި، ނަަމެވސް އެކަނި ކަމުަގއިާވތީއެެވ.ގުޅުެމއް 

 ލީސް އެގްރީމެންޓުަގއި، ަފރާތެވެ. ދިން އްޔަށްމަޑޫގަލި ކު  ންއިތުރު ތުގެ ަފރާ ރެގިއުލޭޓްކުރާޓޫރިޒަމަކީ 

 ޓްސްޕެކްއިން  އެގްރީމެންޓުގައި  އެހަމަ  18،ކުރެވޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަ ިހނދު ޓްސްޕެކްއިން 

ދުާރާލ ފަދަ ނޯޓިހެއް ދޭްނޖެހޭ ގޮތްެވސް  އެ  ފޮނުވަންޖެހޭނަމަނޯޓިހެްއ  ކުރުމަށްފަހު،

އެގްރީމެންޓުެގ ދަށުން ެދޭވ  ދެވޭ ނޯިޓހަކީ ލީސްޫނންގޮތަަކށް  އެ 19ވެފަިއވާތީވެ އެއްބަްސވެފައި 

 ނޯޓިހަކަށް ުނވާެނެއވެ. 

                                                            
އަހަރުގެ  1999ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން  މަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓޭދާ ދެމެދު އއ. މަޑޫގަލި ކުއްޔަށްމިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިމާއި ބްލޫލެގޫން އިންވެސްޓް 18

 .ވަނަ މާއްދާ 21ދުވަހު ސޮއިކޮށްފައިވާ ލީސް އެގްރީމެންޓުގެ  ވަނަ 11އެޕްރީލް މަހުގެ 
 ވަނަ މާއްދާ 49 އބމ، 19
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ެވްސ ްނމު އުސޫލުތަކަށްބަލައި ހިނދުދިެވިހރާއްޖޭަގއި ޢަމަލުކުރާ އާ ބަޔާްނވެދިޔަ ކަންކަމުގެ ިއތުރުން، .29

އެްއބަސްވުމެއްގައި ވަކިގޮތަކަށް ބުނެފައިވާނަަމ، މީހަކަށް އެްއެޗއް ފޮނުވުމުން ރައްދުވީކަމަށް ބެލެވޭނީ، 

އެއްބަސްވުމުަގއި ބުނެފައިާވ އެޑްރެހަކަްށ ފޮނުވުމުން ކަމަށް، މާނަކުރުމުގެ ހަމަަތއް ބަޔާންކުުރމުެގ 

ަވަނ  12ވަނަ އަހަރުގެ މޭ މަހުގެ  2013 ،ބަޔާންކޮށްފައިވާތީވެ ވަނަ މާއްާދގައި 34 20ޤާޫނުނގެ 

ީރމެންޓުަގއިވާ ގޮތަށް ދެވިަފިއާވ ލި ިރސޯޓަށް ފޮނުާވފައިވާ ނޯޓިހަކީ ލީސް އެގްދުވަހު ަދއުލަތުން މަޑޫގަ

ނޯޓިހެއްކަމަްށ ބުނުމުގެ ފުރުސަތު ހަނިެއވެ. އަިދ ހަމަ އެެހންމެ ލީްސ އެގްރީެމްނޓުގަިއ 

ްނ ެރހަށް ނޯޓިސް ރައްުދކުރުމަށްޓަކައި ދައުލަތުން ކޮށްފައިވާ މަަސއްކަތެއް ެއނގެކަނޑަައޅާފައިވާ އެޑް

ލޫލެގޫްނިއްނ ޙަވާުލނުވިަކންެވްސ ދުުކރުމަށް އުޅެ ބްއްއަދި މިފަދަ ގޮތަކަށް ނޯޓިހެއް ރަ  ،ނެތްހިނދު

މަޑޫގަލި ިރސޯޓަށް ދައުލަތުން  ދިވެހިާރްއޖޭގެ ހައިކޯޓުން ފާހަގަކޮށްަފއިވާ ފަދައިން، ،ނުާވިހނދުސާފު 

ފިޔަވަިއ  ލެގޫންލޫދައުލަތުން ބް  ިހންުގން ރަށް ވަގުީތގޮތުން  ދުވަސްވަރު އެ  ޮފނުިވއިރު އެނޯޓިސް  އެ

 ރަށަށް އެ  ރުމުގެ ބަދަލުަގއި އެބްލޫލެގޫނާ ސީދާ ުމޢާމަލާތް ކު ،އޮވެފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްފައި ންއެހެ 

ގިދާނެކަމުގެ އިޙްތިމާލު އޮްތަކްނ ނނޯޓިްސގައިވާ އެއްޗެއް ނޭ  ކުްނފުންޏަށް އެ އެ  ،ނޯޓިސްފޮުނާވއިރު

ދައުލަތުން ކޮްނސްްޓރަކްޓިވް ޯނޓިސްގެ މަުބދަުއ  21،އެނޭގހިނދު ަފހުމުވާނެކަން ދައުލަތަށް 

ބީޤުކުރެވިދާނެ މަޙަްއލެއްަގއި ޫންނކަމަށް ޠުަފދަ މަބުދައެްއ ތަ ބީޤުކޮށްިދނުމަށް އެދިަފއިވަނީ އެޠުތަ

 ދެކެމެވެ.

 HC-A/359/2016 ކޯޓުގެ ނަންބަރު  އެ  މައްސަަލިއގައި ދިެވހިރާްއޖޭގެ ަހއިކޯޓުން މި އެހެންކަމުން .30

މަކަށް އަުހެރްނ ވާ ުޙކުމަށް ބަދަލު ގެްނަނންޖެހޭ ފަދަ ޤާޫނނީ ސަބަބެއް އޮްތކަކޮށްފައި ިއން ޤަޟިއްޔާ 

 ނުދެކެމެެވ.

                                                            
 4/2011ޤާނޫނު ނަންބަރު  20
 ވަނީއެވެ. ގައި ޙަވާލާދެވިފައި އެ 12.4ރައުޔުގެ  މި 21
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 ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރުގެ ރައުޔު 

 ތާއީދުކުރަމެވެ. އަުހރެްނ ަރުއޔަށް ފަނިޑޔާރު ޑރ. ުމޙައްމަދު އިބްރާހީމްގެމި މައްސަަލއިަގއި   .31

  ފަނޑިޔާރު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރުގެ ރައުޔު 

 ށް އަުހރެްނ ތާއީދުކުރަމެވެ.ަރުއޔަ ފަނިޑޔާރު ޑރ. ުމޙައްމަދު އިބްރާހީމްގެމި މައްސަަލއިަގއި   .32

 ޙުކުމް 

 ހިާރއްޭޖގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންަބުރ ދިވެ ،ދިޔަ ކަންކަްނ އެ ގޮތުގެމަިތން ހުރުމާއެކުދެންފަހެ، ިއސްވެ ބަާޔންވެ 

2016/HC-A/359  ައިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފަިއާވ  ކުރުމުންޟިއްޔާ އިްސތިއުނާފު ޤ

ޤަޟިއްާޔ  HC-A/359/2016ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބަލަިއ، ދިވެހިރާްއޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ަނންބަުރ 

ދިެވިހރާއްޖޭެގ  ޚިލާފަށްކަމަށް ބެލެވޭނެ ހަމައެއް ެނތުމާއެކުނިންމާަފއިަވީނ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ުއޫސލަކާ 

ޤަޟިއްޔާަގއި ކޮށްފައިާވ ޙުކުމަށް ތާއީދުކޮށް ދިވެހިރާއްޭޖެގ  HC-A/359/2016 ހައިކޯޓުގެ ަނންބަރު

 ސުޕްރީމް ކޯުޓގައި މި ޤަޟިއްޔާ ބެލި ފަނޑިާޔރުންގެ އިއްތިފާޤުން ޙުކުމް ކޮށްފީމެވެ. 

 

 ޙުކުމް ކުރީ:މި ޤަޟިއްޔާ ބަލައި 
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