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ޞާ ެ
ޝަރީޢަތްެނިމުނުގޮތުގެެޚުލާ ެ
 ޤަޟިއްޔާެނަންބަރު2015/SC-A/25ެ:
ށި
 ދަޢުވާކުރާެފަރާތްެ:ޢަލީެއަޙްމަދުެ،ހިޖްރީެެ/ތެ.ވިލުފު ެ
ސް
 ދަޢުވާެލިބޭެފަރާތްެ:އެޓަރނީެޖެނެރަލްގެެއޮފީ ެ
ން
 މައްސަލައިގެެބާވަތްެ:އެއްބަސްވުންެދެމެހެއްޓު ެ
ން
 މައްސަލަެއައިގޮތްެ:އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެެހުއްދައަށްެއެދިެހުށަހަޅާެފޯމު ެ
 ހުށަހެޅުނުެތާރީޚްެ15ެ:ސެޕްޓެންބަރުެ2015
 ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނުެތާރީޚްެ18ެ:ނޮވެންބަރުެ2015
 ނިމުނުެތާރީޚްެ17ެ:އެޕްރީލްެެ 2017
 މައްސަލަެނިންމިެގަޑި14:04 :
 މައްސަލަެބެލިެފަނޑިޔާރުންގެެމަޖިލިސްެ :ފަނޑިޔާރު ެޢަބްދުﷲެޢަރީފްެ ،ފަނޑިޔާރު ެޢަލީެޙަމީދުެ
ދީ ެ
މުޙައްމަދުެ،ފަނޑިޔާރުެޑރެ.އަޙްމަދުެޢަބްދުﷲެދީ ެ
ޔާ
ފުކުރެވުނުެޤަޟިއް ެ
އިސްތިއުނާ ެ
 ނަންބަރު2014/HC-A/05ެ:
 ނިންމެވިެކޯޓުެ:ދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓު
 ހުށަހެޅުނުެތާރީޚްެ14ެ:ޖަނަވަރީެ2014
 ނިމުނުެތާރީޚްެ17ެ:ޖޫންެެ 2015
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ޞާ
މައްސަލައިގެެޚުލާ ެ
މިއީެ ،ތެ .ވިލުފުށި ެެ /ހިޖްރީެ ،ޢަލީ ެއަޙްމަދުއާއި ެނޭޝަނަލް ެޑިޒާސްޓަރ ެމެނޭޖްމަންޓްެ
ތަށްެ ،ތެޔޮެ
ށިންެެ 25އަހަރުެދުވަހުގެެމުއްދަ ެ
ސެންޓަރާެދެމެދުެވެވިފައިވާެއެއްބަސްވުމުގެެދަށުންެތެ .ވިލުފު ެ
ވިއްކުމަށްޓަކައި ެދޫކޮށްފައިވާ ެބިމުގައި ެއެ ެމަސައްކަތް ެކުރަމުންދަނިކޮށް ެއެ ެމަސައްކަތްކުރުމަށް ެކޮޅުމަޑުލުެ
ވިލުފުށީ ެކައުންސިލްގެ ެއިދާރާއިން ެޢަލީ ެއަޙްމަދަށް ެފުރުޞަތު ނުދީ ެހުރަސްއަޅައިފައިވާ ެކަމަށްބުނެެ ،ޢަލީެ
އަޙްމަދުއާއި ެނޭޝަނަލް ެޑިޒާސްޓަރ ެމެނޭޖްމަންޓް ެސެންޓަރާ ެދެމެދު ެވެވިފައިވާ ެއެއްބަސްވުމާ ެއެއްގޮތްވާެ
ދަށް ެދޫކޮށްފައިވާ ެބިންެ ،އެއްބަސްވުމާ ެއެއްގޮތްވާ ެގޮތުގެމަތިން ެޢަލީ ެއަޙްމަދުއާެ
ގޮތުގެމަތިން ެޢަލީ ެއަޙްމަ ެ
ސިލްގެ ެއިދާރާގެ ެމައްޗަށް ެއަމުރުކޮށްދިނުމަށް ެއެދިެ ެ
ޙަވާލުކޮށްދިނުމަށް ެކޮޅުމަޑުލު ެވިލުފުށީ ެކައުން ެ
ންެ
ތެ.ވިލުފުށިެެ/ހިޖްރީ ،ޢަލީެއަޙްމަދުގެެފަރާތުންެކޮޅުމަޑުލުެވިލުފުށީެމެޖިސްޓްރޭޓުެކޯޓުގައިެދަޢުވާކުރުމު ެ
އެެ
މާފައިވާ ެއެ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 03/N2C/2012ޤަޟިއްޔާެ ެ ،
ކޮޅުމަޑުލު ެވިލުފުށީެމެޖިސްޓްރޭޓުން ެނިން ެ
ކޯޓުން ެނިންމި ެގޮތް ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެއުޞޫލުތަކާ ެއެއްގޮތްނުވާ ެކަމަށްބުނެެ ،ކޮޅުމަޑުލު ެވިލުފުށީެ
އެ ޤަޟިއްޔާެދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓުގައިެއިސްތިއުނާފުކުރުމުންެބެލުނުެހައިކޯޓުގެެ
ކައުންސިލްގެެއިދާރާއިންެ ެ
ނޫނީެހަމަތަކާެއެއްގޮތްނުވާެކަމަށްެ
ނަންބަރުެެ 2014/HC-A/05ޤަޟިއްޔާެނިންމި ެގޮތްެޝަރުޢީެއަދިެޤާ ެ
އެ ޤަޟިއްޔާ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގައި ެއިލްތިމާސްކުރުމުންެ
ދެކިގެން ެޢަލީ ެއަޙްމަދުގެ ެފަރާތުން ެ ެ
ލިފައިވާެމައްސަލައެކެވެެ .
ބެ ެ
ރާތް ެކަމުގައިވާެކޮޅުމަޑުލުެވިލުފުށީެކައުންސިލްގެެ
މިެޤަޟިއްޔާގައިެމައްސަލަެރައްދުވާެފަ ެ
ކީެއެޓަރނީެޖެނެރަލްގެެއޮފީހެވެެ .
އިދާރާެތަމްސީލުކުރާެފަރާތަ ެ
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އް ެ
ފާހަގަކުރެވިފައިވާެނުކުތާތަ ެ
-1

ކޮޅުމަޑުލު ެވިލުފުށީ ެމެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުން ެނިންމާފައިވާެ
މި ެމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެ ެ

އެ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 03/N2C/2012ޤަޟިއްޔާއަށް ެބެލިއިރު ެއެ ެޤަޟިއްޔާގެ ެޙުކުމުގައި ެވަނީެ،
"ދެންފަހެެ 2004ެ،ސުނާމީެކާރިސާގައިެތެ.ވިލުފުށިެހަލާކުވެެ،ތެ.ވިލުފުށީގެެރައްޔިތުންެތެ.ބުރުންޏަށްެ
ހިޖުރަކުރުމާ ެގުޅިގެންެ ،ތެ .ވިލުފުށި ެއާރާސްތުކުރުން ެއެން.ޑީ.އެމް.ސީ ެގެ ެދަށުގައި ެއޮތްއިރުެެެެެެެެެ
ފާރިެކުރުމަށްެއެދޭެމީހުންެ
ތެ.ވިލުފުށީގައިެތެލުގެެބާވަތްތައްެވިއްކުމަށްެހަމަޖެހިފައިވާެބިމުގައިެތެލުގެެވިޔަ ެ
ބެލުމަށް ެއިޢުލާނުކޮށް ެހުޅުވައިލި ެފުރުޞަތުގައި ެއެކަމަށް ެހަމައެކަނި ެކުރިމަތިލީ ެސުނާމީގެެ
ތިބިތޯ ެ ެ
ކުރިންވެސް ެފުޅާ ެދާއިރާއެއްގައި ެތެލުގެ ެވިޔަފާރި ެކުރަމުން ެއައިސް ެއަދި ެމިހާރުވެސް ެއެ ެވިޔަފާރި ެކުރާެ ެ
ތެ .ވިލުފުށި ެެ /ހިޖްރީެ ،ޢަލީ ެއަޙްމަދު ެކަމަށްވާތީެ ،އެން.ޑީ.އެމް.ސީ ެއާއި ެޢަލީ ެއަޙްމަދާ ެދެމެދު ެވެވުނުެ
އެއްބަސްވުމުގެެދަށުންެޢަލީެއަޙްމަދަށްެއިސްވެދެންނެވިެބިމުންެދީފައިވާެ(ެ 20132ވިހިހާސްެއެއްސަތޭކަެ
ތިރީސް ެދޭއް) ެއަކަފޫޓުގެ ެބިމުގައި ެޢަލީ ެއަޙްމަދުގެ ެފަރާތުން ެމަސައްކަތް ކުރަމުދް ގެދްދަދިކޮފް ރަފު
އޮފީހުދް އެ މަސައްކަތް އެ ބިމުގައި ދުކުރުމަފް ބުދެ ،މަސައްކަތް ހުއްޓައިލުމަފް އެދްގުމުދް މި މަސައްކަތް
ހުއްޓައިލައިފައި ވާތީ އަދި ރަފު އޮފީހާއި ކައުދްސިލްގެ އިދާރާގައި ،އެ ބިމުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ
ހުއްދަ ދިދުމަފް ތަކުރާރުކޮފް އެދުމުދްވެސް އެ ހުއްދަ ދުދީގެދް ،މަތީގައި ދެދްދެވި ބިދް ހޯދުމަފާއިެ،
ވަގުތުން ެލިބިދިނުމަށް ެޢަލީ ެއަޙްމަދުގެ ެފަރާތުން ެތެ .ވިލުފުށީ ެކައުންސިލްގެ ެއިދާރާގެ ެމައްޗަށްެ
ދަޢުވާކުރުމުން ެބެލުނު ެމި ެމައްސަލައިގައި ެދެފަރާތުން ެޝަރީޢަތަށް ެހުށަހަޅައިފައިވާ ެލިއުންތަކާއި ެދީފައިވާެ
ބަޔާންތަކުގެެމައްޗަށްެބަލައިެވިސްނާއިރުެ،އެން.ޑީ.އެމް.ސީެއާއިެޢަލީެއަޙްމަދާެދެމެދުެެ 15ޖޫންެެ2009
ވެފައިވަނީ ެެ 2008ގައިެ
އުފަން ެ
ގައި ެއެއްބަސްވުމެއް ެވެފައިވާކަން ެއެނގެން ެއޮތުމާއި ެމި ެއެއްބަސްވުން ެ ެ
ވުޖޫދަށް ެއައި ެޤާނޫނުއަސާސީއަށް ެޢަމަލުކުރަން ެފެށުމާއި ެކައުންސިލްތައް ެޢައްޔަންވުމާ ެދެމެދުގައިކަމާެ
ލް ެއުފަންވެ ެކައުންސިލްތަކަށް ެކަމާބެހޭ ެޤާނޫނުން ެލިބިދީފައިވާ ެއިޚްތިޔާރުގެ ެދަށުން ެއިސްވެދިޔަެ
ކައުންސި ެ
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ކޮށްފައި ެނުވުމުން ެވިލުފުށީ ެކައުންސިލްގެ ެއިދާރާއިން ެއެ ެއެއްބަސްވުމަށް ެފުރިހަމައަށްެ
އެއްބަސްވުން ެބާޠިލް ެ
ޢަމަލުކުރަން ެފެންނަކަމާެ ،މައްސަލަ ެބަލަމުން ެއައިއިރު ެޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު ެމައްސަލަ ެނިންމުމަށްެ
ފުރުޞަތުތަކެއްެދެވުނުކަމާެ،ނަމަވެސްެތެ.ވިލުފުށީެކައުންސިލްގެެއިދާރާއިންެއެއްބާރުލުންެދީފައިވާކަމާއިެ،
ދަޢުވާކުރާެފަރާތުންެއެގްރީމެންޓުގައިވާެބޮޑުމިނަށްވުރެެބިންކުޑަކޮށްެ(ެ 12000ބާރަހާސް) ެއަކަފޫޓު ެނުވަތަެ
މަސައްކަތަށް ެދަތި ެނުވާވަރުގެ ެބިމެއް ެލިބުން ެއެދޭކަމަށާއި ެއެއްބަސްވުމުގައި ެއެން.ޑީ.އެމް.ސީއިންެ
ހުންެ
ކަނޑައަޅާފައިވާ ެބިމުގެ ެމިންވަރު ެބޮޑުކަމަށް ެޝަރީޢަތަށްވެސް ެފެންނަކަމަށާއިެ ،ރަށްރަށުން ެމީ ެ
ދިރިއުޅުން ެނޫން ެއެހެން ެބޭނުންތަކަށް ެބިންދޫކުރުމާ ެބެހޭގޮތުން ެހެދިފައިވާ ެޤާނޫނުތަކާއި ެޤަވާޢިދުތަކާެ
ފުށުއަރާކަމަށް ެފާހަގަކުރިނަމަވެސްެ ،މި ެއެގްރީމެންޓަކީ ެދައުލަތުގެ ެބަންޑާރަނާއިބު ެކުށްފިލުވައިފައިވާެ
ޓުެލިބިގަތްެފަރާތާެދެފަރާތުންކުރެެފަރާތަކުންެ
ންޓަކަށްވާއިރުެ ،އެގްރީމެންޓުެކުރިފަރާތާއިެ ،އެގްރީމެން ެ
އެގްރީމެ ެ
ންޓާެޚިލާފުވެފައިވާެއެއްވެސްކަމެއްެޝަރީޢަތަށްެފެންނަންެނެތުމާއިެ،މި ެމައްސަލައިގައިެދަޢުވާލިބޭެ
އެގްރީމެ ެ
ވިލުފުށީ ެކައުންސިލްގެ ެއިދާރާގެ ެފަރާތުން ެތަކުރާރުކޮށް ެއަޑުއުފުލައި ެކަންބޮޑުވުން ެފާޅުކުރައްވަނީ ެޢަލީެ
އަޙްމަދަށްެތެލުގެެވިޔަފާރިެކުރުމަށްޓަކައިެއެން.ޑީ.އެމް.ސީެއިންެދީފައިވާެެ 20132އަކަފޫޓުގެެބިމާމެދުގައިެ
ކަމަށްވާތީެ ،މި ެޢަދަދު ެކުޑަކުރުމަށް ެޢަލީ ެއަޙްމަދުގެ ެފަރާތުން ެޝަރީޢަތުގައި ެއެދިފައިވާތީ ެއެގްރީމެންޓުގެެ
ެ 19ވަނަ ެމާއްދާއާއި ެެ 20ވަނަ ެމާއްދާގައި ެޝަރީޢަތަށް ެލިބިދީފައިވާ ެއިޚްތިޔާރުގެ ެމަތީންެ ެ
ށި ެެ /ހިޖްރީ ،ޢަލީ ެއަޙްމަދަށް ެތެ .ވިލުފުށީގެ ެހުޅަނގު ެދެކުނުފަރާތުން ެ(ތެލުގެ ެބާވަތްތައްެ
ތެ .ވިލުފު ެ
ވިއްކުމަށް ެކަނޑައަޅާފައިވާ ެބިމުން) ެއެންމެ ެއަތިރީ ެބަނދަރާ ެކައިރިން ެޑީސަލް ެތެލާއިެ ،ޕެޓްރޯލާއިެ
ކަރާސީނު ެތެޔޮެވިއްކައިެވިޔަފާރިެކުރުމަށްޓަކައިެ(ެ 6000ހަހާސް)ެއަކަފޫޓުގެެބިމެއްެެ 21މާރިޗު ެެ2013
ދުވަހުންެފެށިގެންެެ 10ދުވަހުގެެތެރޭގައިެތެ.ވިލުފުށި ެެ/ހިޖްރީ ،ޢަލީެއަޙްމަދުގެެފަރާތުންެޝަރީޢަތުގައިެ
ވަކާލާތުކުރާ ެޢަލީ ެއަޙްމަދުގެެދަނބިދަރި ެތެ.ވިލުފުށީެދޫރެސް ެމުމްތާޒްެއިބްރާހީމްއާ ެނުވަތަ ެހިޖްރީ ެޢަލީެ
އަޙްމަދާ ެޙަވާލުކުރުމަށް ެކޮޅުމަޑުލު ެވިލުފުށީ ެކައުންސިލްގެ ެމައްޗަށާއިެ ،ކޮޅުމަޑުލު ެއަތޮޅު ެކައުންސިލްގެެ
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ށް ެޝަރީޢަތުން ެޙުކުމްކޮށްފީމެވެެ .އަދި ެޙުކުމް ެކުރެވުނު ެބިން ެޢަލީ ެއަޙްމަދާ ެނުވަތަ ެމުމްތާޒުެ
މައްޗަ ެ
ޅާފައިވާެބިމުގެެއެއްވެސްެމުޢާމަލާތެއްެ
ލުގެެވިޔަފާރިެކުރުމަށްެކަނޑައަ ެ
އިބްރާހީމްއާެޙަވާލުކުރުމުގެެކުރިންެތެ ެ
ނުކުރުމަށް ެހައުސިން ެމިނިސްޓްރީގެ ެމައްޗަށާއި ،ވިލުފުފީ ކައުދްސިލްގެ މައްޗަފާއި،

ތ .އަތޮޅުެ

ރުެ
ކައުންސިލްގެ ެމައްޗަށް ެޝަރީޢަތުން ެއަމުރު ެކުރަމެވެެ ".މިފަދައިން ެކަމާއިެ ،ހައިކޯޓުގެ ެނަންބަ ެ
ށްފައިވަނީެ،
ެ 2014/HC-A/05ޤަޟިއްޔާގައި ެކޮށްފައިވާ ެޙުކުމަށް ެބެލިއިރު ެއެ ެޤަޟިއްޔާގައި ެޙުކުމް ެކޮ ެ
ކޮޅުމަޑުލު ެވިލުފުށީ ެމެޖިސްޓްރޭޓް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 03/N2C/2012ޤަޟިއްޔާގައި ެކޮށްފައިވާ ެޙުކުމަކީެ
ވާެ
އާ ެގުޅިގެން ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހަށް ެހުށަހެޅިފައި ެ
ބާޠިލް ެޙުކުމެއްކަމަށް ެކަނޑައަޅައިކަން ެމި ެމައްސަލަ ެ
ލިޔުންތަކުންެއެނގެންެއޮވެއެވެެ .
ެ -2ހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2014/HC-A/05ޤަޟިއްޔާ ެނިމިފައިވާގޮތް ެޝަރުޢީ ެއަދިެ
ޙްމަދުގެ ެފަރާތުން ެކޮށްފައިވާެ
ޤާނޫނީ ެހަމަތަކާ ެއެއްގޮތްނުވާކަމަށް ެބުނެެ ،ތެ .ވިލުފުށި ެެ /ހިޖްރީ ،ޢަލީ ެއަ ެ
އިލްތިމާސް ެބިނާކުރާ ެނުކުތާތަކުގެ ެގޮތުގައި ެމައިގަނޑު ެެ 06ނުކުތާއެއް ެޢަލީ ެއަޙްމަދުގެ ެފަރާތުންެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެމި ެޤަޟިއްޔާގައި ެހުށަހަޅައި ެއެކަންކަމާ ެބެހޭގޮތުން ެވާހަކަ ެދައްކައިފައިެ
ވެއެވެެ ެ.
(ހ) ެފުރަތަމަ ެނުކުތާއަކީެ ،ނޭޝަނަލް ެޑިޒާސްޓަރ ެމެނޭޖްމަންޓް ެސެންޓަރުންެ ،ޢަލީެ
ނީެެެެ
އަޙްމަދުއަށް ެތެލާއި ެގޭހުގެ ެވިޔަފާރިކުރުމަށްޓަކައި ެެ 20132އަކަފޫޓުގެ ެބިމެއް ެހަމަޖައްސައިދީފައިވަ ެ
ތެ .އަތޮޅު ެކައުންސިލްގެ ެއިދާރާއާއިެ ،ވިލުފުށި ެކައުންސިލްގެ ެއިދާރާއާއި ެމިނިސްޓްރީ ެއޮފް ެހައުސިންގެ
ރާތަކުންެކަނޑައަޅައިފައިވާެއުޞޫލުގެެދަށުންެ
ސް ެއެނގިގެންެ،އެއިން ެފަ ެ
ންޓަށްވެ ެ
އެންޑްެއަރބަންެޑިވެލޮޕްމަ ެ
ނޫންކަމަށްެދައުލަތުންެފާހަގަކޮށްފައިވާއިރުެ 26ެ،ޑިސެމްބަރެެ2004ގައި ެދިވެހިރާއްޖެއަށްެދިމާވިެސުނާމީެ
ޤީގެެ
ކާރިސާއާ ެގުޅިގެން ެސޭފް ެއައިލެންޑްގެ ެގޮތުގައި ެކަނޑައެޅުނު ެއެންމެހައި ެރަށްތަކުގެ ެތަރައް ެ
މަސައްކަތްތައްެކޮށްފައިވަނީެ،ސޭފްެއައިލެންޑްެގެެގޮތުގައިެތަރައްޤީެކުރާެއެންމެހައިެރަށްތަކުގެެއާބާދީތައްެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ވަޒަންވެރިެކުރުމަށްޓަކައި ،އެ އާބާދީތަކަފް ބޭދުދްވާދެ ވަސީލަތްތަކާއިެ،ކަންކަންެޤާއިމުކުރުމަކީެނޭޝަނަލްެ
ކަމުގެ ެގޮތުގައި ެހަމަޖެހިފައިެ
ޑިޒާސްޓަރ ެމެނޭޖްމަންޓް ެސެންޓަރުގެ ެއިޚްތިޞާޞްގެ ެތެރޭގައި ެއޮތް ެކަން ެ
އޮތުމުން ެއެފަރާތުން ެކަމަށްވާއިރުެ ،ވަކި ެޚާއްޞަ ެއިޚްތިޞާޞެއް ެލިބިފައިވާ ެތަނަކުން ެކުރާ ެކަމެއްގައިެ
އެހެންެއިދާރާއަކާ ެއެެމަޢުލޫމާތެއްެޙިއްޞާކޮށްފައިެނެތުމަކީެ،ނުވަތަ ެއެހެންެއިދާރާއެއްގެެބަހެއްެހޯދައިފައިެ
ޓްެ
ލުވާން ެޖެހޭ ެސަބަބެއް ެނޫންކަށާއިެ ،ނޭޝަނަލް ެޑިޒާސްޓަރ ެމެނޭޖްމަން ެ
ނެތުމަކީ ެމުޅި ެމުޢާމަލާތް ެބާޠި ެ
ސެންޓަރަށް ެއެއިން ެބާރެއް ެލިބިފައިނުވާކަމަށް ެއެއްވެސް ެފަރާތަކުން ެބުނެފައި ެނުވާކަމަށާއިެ ،ނޭޝަނަލްެ
ށި ެެ /ހިޖްރީ ެޢަލީ ެއަޙްމަދަށް ެބިން ެދޫކޮށްފައިވާކަމަށްެ
ލުފު ެ
ޑިޒާސްޓަރ ެމެނޭޖްމަންޓް ެސެންޓަރުން ެތެ .ވި ެ
އެފަރާތުން ެއިޢުތިރާފްވެފައިވާއިރު ެއެއިން ެއެއްވެސްކަމަކަށް ެޝަރީޢަތުން ެރިޢާޔަތް ެނުކޮށް ެމައްސަލަެ
ނިންމާފައިވާކަމަށްެބުނެެހުށަހެޅިެނުކުތާއާއި؛ެ ެ
(ށ) ެދެވަނަ ެނުކުތާއަކީެ ،ހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2014/HC-A/05ޤަޟިއްޔާގައިެ
ދެފަރާތުގެ ެދެމެދުގައި ެކުރެވިފައިވާ ެއެއްބަސްވުމުގެ ެދަށުން ެސަރުކާރަށް ެދައްކަންޖެހޭ ެފައިސާ ެދައްކައިފައިެ
ރުެ ެ220-RPP/383/2012/1ެ :
ނުވާކަންެ ،މޯލްޑިވްސް ެއިންލެޑް ެރެވެނިއު ެއޮތޯރިޓީގެ ެނަންބަ ެ
(ެ 20ޖަނަވަރީ ެެ )2012ސިޓީއިން ެއެނގޭކަމަށް ެބަޔާންކޮށްފައިވާއިރުެ ،ކޮޅުމަޑުލު ެވިލުފުށީ ެމެޖިސްޓްރޭޓްެ
އ ެގުޅިގެން ެޢަލީ ެއަޙްމަދުގެ ެފަރާތުން ެފައިސާެ
ކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 03/N2C/2012ޤަޟިއްޔާ ާ
ދައްކައިފައިވާކަން ެއެނގޭނެ ެލިޔުމެއްގެ ެގޮތުގައި ެޝަރީޢަތަށް ެހުށަހަޅައިފައިވާ ެމޯލްޑިވްސް ެއިންލެންޑްެ
ރެވެނިއު ެއޮތޯރިޓީގެ ެނަންބަރު ެެ 98859/12ފައިސާގެ ެރަސީދާއިެ ،ނަންބަރު ެެ 20247/13ފައިސާގެެ
ރަސީދަށް ެބެއްލެވުމެއްނެތިެ ،ދެންނެވުނު ެބިމަށް ެކުލި ެދައްކަމުން ެގޮސްފައިނުވާކަމަށް ެހައިކޯޓުންެ
އިެ
ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ެބަލަންޖެހޭެކަންތައްތަކާއި ެކަމާބެހޭ ެއިދާރާތަކުން ެހޯދަންޖެހޭ ެލިޔުންތައް ެހޯދުމަކާ ެނުލަ ެ
ކަމަށްެބުނެެހުށަހެޅިެނުކުތާއާއި؛ެ ެ
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އަކީެ ،ނޭޝަނަލް ެޑިޒާސްޓަރ ެމެނޭޖްމަންޓް ެސެންޓަރާއިެެެެ ެ
(ނ) ެތިންވަނަ ެނުކުތާ ެ
ެތެ.ވިލުފުށިެެ/ހިޖްރީެޢަލީެއަޙްމަދާެދެމެދުެވެފައިވާެއެއްބަސްވުމަކީެޞައްޙަެއެއްބަސްވުމަކަށްވާއިރުެ،އެެ
އެއްބަސްވުމުގެ ެދަށުން ެޢަލީ ެއަޙްމަދަށް ެދޫކޮށްފައިވާ ެބިމުގެ ެމައްސަލައިގައި ެކޮޅުމަޑުލު ެވިލުފުށީެ
މެޖިސްޓްރޭޓް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 03/N2C/2012ޤަޟިއްޔާގައި ެކުރައްވާފައިވާ ެޙުކުމަކީ ެރަނގަޅުެ
ޙުކުމެއްކަމަށް ެބަލައިގަނެ ެއެ ެޙުކުމް ެތަންފީޒު ެކުރުމަށް ެތެ .ވިލުފުށީ ެކައުންސިލަށް ެއަންގައިފައި ެވާކަމަށްެ
ލޯކަލް ެގަވަރމަންޓް ެއޮތޯރިޓީގެ ެނަންބަރެ 09(ެ 221-AF/NDIV/2013/60ެ :މެއި ެެ )2013ގެެ
ގެެހައިކޯޓުގައިެއިސްތިއުނާފުެ
ގާފައިެވާއިރުެވިލުފުށީެކައުންސިލުންެމިެމައްސަލަެދިވެހިރާއްޖޭ ެ
ސިޓީއިންެއަން ެ
ކޮށްފައިވަނީ ެއެ ެއޮތޯރިޓީގެ ެނިންމުމާ ެޚިލާފަށް ެކަމަށްވާއިރުެ ،މިއިން ެއެއްވެސް ެކަމަކަށް ެޝަރީޢަތުންެ
ރިޢާޔަތްކޮށްފައިެނުވާކަމަށްެބުނެެހުށަހެޅިެނުކުތާއާއި؛ ެ
އަކީެ ،ކޮޅުމަޑުލު ެވިލުފުށީ ެމެޖިސްޓްރޭޓް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރުެ
(ރ) ެހަތަރުވަނަ ެނުކުތާ ެ
ެ 03/N2C/2012ޤަޟިއްޔާގައި ެމަޙްޟަރު ެކުރެވިފައި ެނެތްކަމުގައި ެވީނަމަވެސްެ ،އެ ެމައްސަލައިގައިެ
ބިމުގެ ެސައިޒު ެކުޑަކޮށްފައިވަނީެ ،ދެފަރާތުން ެދެއްކި ެވާހަކަތަކަށާއިެ ،އެއިރު ެދަޢުވާލިބޭ ެތެ .ވިލުފުށިެ
ކައުންސިލްގެ ެއެންމެ ެބޮޑު ެކަންބޮޑުވުމަކީ ެބޮޑު ެބިމެއް ެޢަލީ ެއަޙްމަދަށް ެލިބިފައިވުންކަމަށް ެވާއިރުެ،
ޝަރީޢަތުން ެނިންމަވާފައިވާ ެނިންމެވުމަކީ ެދެފަރާތުގެ ެމަޞްލަޙަތަށް ެރިޢާޔަތްކުރައްވައި ެނިންމަވައިފައިވާެ
ށްވާއިރުެ ،ހައިކޯޓުން ެމި ެމައްސަލަ ެނިންމެވުމުގައި ެމިއިން ެއެއްވެސް ެކަމަކަށްެ
ނިންމެވުމެއް ެކަމަ ެ
ރިޢާޔަތްކޮށްފައިެނުވާކަމަށްެބުނެެހުށަހެޅިެނުކުތާއާއި؛ެ ެ
(ބ) ެފަސްވަނަ ެނުކުތާއަކީެ ،ނޭޝަނަލް ެޑިޒާސްޓަރ ެމެނޭޖްމަންޓް ެސެންޓަރާއިެ ،ޢަލީެ
އަޙްމަދާ ެދެމެދު ެވެފައިވާ ެއެއްބަސްވުމުގެ ެދަށުން ެބިން ެދޫކޮށްފައިވަނީ ެޢާންމުކޮށް ެއިޢުލާނުކޮށްގެންކަމާއިެ،
ޢަލީ ެއަޙްމަދަކީ ެޒަމާނުއްސުރެ ެއެ ެރަށުގައި ެތެލާއި ެގޭހުގެ ެޚިދުމަތް ެރައްޔިތުންނަށް ެފޯރުކޮށްދެމުންދާެ
މ ،އެ އެއްބަސްވުދް ބާޠިލްކުރުމަފް
ފަރާތަކަށްވެފައިެ ،އިސްވެ ެދެންނެވުނު ެއެއްބަސްވުން ެވުޖޫދުގައި ެއޮވެ ެ
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 :ފޯދްTel: + 960 3009990 :

ގެ 8
ސަފްޙާ ެ 16

އެއްވެސް ކޯޓަކަފް ތ .ވިލުފުށި ެކައުންސިލުން ެނުވަތަ ެސަރުކާރުންވެސް ެހުށަހަޅައިފައިނުވާއިރު ެމިއިންެ
އެއްވެސްެކަމަކަށްެޝަރީޢަތުންެރިޢާޔަތްނުކޮށްެމައްސަލަެނިންމަވާފައިވާކަމަށްެބުނެެހުށަހެޅިެނުކުތާއާއި؛ެ ެ
(ޅ) ެހަވަނަ ެނުކުތާއަކީެ ،ހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2014/HC-A/05ޤަޟިއްޔާގައިެ
ޝަރީޢަތުންެރިޢާޔަތްެކުރަންޖެހޭެކަންކަމަށްެއެންމެެފުރިހަމައަށްެރިޢާޔަތްކޮށްފައިެނެތުމަކީެޢަލީެއަޙްމަދުގެެ
ޙައްޤާއި ެތަފާތުނުކުރުމުގެެ
މަށާއިެ ،އެކަމަކީ ެހަމަހަމަކަމުގެ ެ ެ
މަދަނީ ެޙައްޤަށް ެއުނިކަން ެއައިސްފައިވާ ެކަމެއްކަ ެ
ޙައްޤާެތަޢާރުޟުވާެކަމެއްެކަމަށްެބުނެެހުށަހެޅިެނުކުތާކަންެއެނގެންެއޮތުމެވެެ ެ.
ެ -3މި ެމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެދެ ެފަރާތުން ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެދައްކައިފައިވާެ
ވާހަކަތަކަށާއިެ ،ޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހަށް ެހުށަހެޅިފައިވާ ެލިޔުންތަކަށާއި ެއަދި ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރުެ
ެ 2014/HC-A/05ޤަޟިއްޔާ ެނިމިފައިވާގޮތް ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކާ ެއެއްގޮތްނުވާކަމަށް ެބުނެެ،
އަދިެ
ދުގެެފަރާތުންެހުށަހަޅައިފައިވާެސަބަބުތަކުގެެމައްޗަށްެޝަރުޢީެ ެ
ތެ.ވިލުފުށި ެެ/ހިޖްރީެ ެ ،ޢަލީެއަޙްމަ ެ
އިެބެލިއިރުެއަންނަނިވިެކަންތައްތައްެފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެެ .
ޤާނޫނީެނަޒަރަކުންެވިސްނަ ެ
(ހ) ެފުރަތަމަ ެކަމަކީެ ،ކޮޅުމަޑުލު ެވިލުފުއްޓަކީ ެމީލާދީ ެސަނަތުން ެެ 2014ވަނަ ެއަހަރުގެެ
ޑިސެންބަރު ެމަހުގެ ެެ 26ވަނަ ެދުވަހު ެދިވެހިރާއްޖެއަށް ެކުރިމަތިވި ެސުނާމީ ެކާރިޘާއާ ެގުޅިގެން ެދިރިއުޅެންެ
ންސެޕްޓްގެެ
މަށްވާތީެ ،އެ ެރަށަކީ ެސޭފް ެއައިލެންޑްެކޮ ެ
ކަމުނުދާ ެމިންވަރަށްެހަލާކުވެެވީރާނާވެފައިވާ ެރަށެއްކަ ެ
ދަށުން ެއެ ެރަށުގައި ެމީހުންނަށް ެދިރިއުޅެވޭ ެމިންވަރަށް ެއާރާސްތުކޮށް ެތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައިެ ،ރާއްޖޭގެެ
މީހުން ެދިރިއުޅޭ ެއެހެނިހެން ެރަށްރަށާ ެމުޅިން ެތަފާތު ެގޮތަކަށް ެދިވެހި ެސަރުކާރުގެ ެފަރާތުން ެނޭޝަނަލްެ
ޓް ެސެންޓަރާ ެޙަވާލުކޮށް ެއެ ެއިދާރާގެ ެބެލުމުގެ ެދަށުން ެއާރާސްތުކޮށްެ
ޑިޒާސްޓަރ ެމެނޭޖްމަން ެ
ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ ެރަށެއްކަމާެ ،އެ ެރަށުގެ ެކަންތައް ެއެ ެހިސާބަށް ެއާރާސްތުކޮށް ެތަރައްޤީކޮށް ެމީހުންެ
ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ެބޭނުންވާ ެއަސާސީ ެވަސީލަތްތައް ެއެ ެރަށުގައި ެޤާއިމްކޮށްފައިވަނީ ެދައުލަތުގެ ެއެހެންެ
ޓްެ
އެއްވެސް ެއިދާރާއެއްގެ ެބެހުމަކާނުލައިެ ،ދިވެހި ެދައުލަތުގެ ެފަރާތުން ެނޭޝަނަލް ެޑިޒާސްޓަރ ެމެނޭޖްމަން ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ސެންޓަރަށްެދީފައިވާެއިޚްތިޔާރާއިެބާރުގެެދަށުން ެހަމައެކަނިެއެެއިދާރާއިންެކަމާމެދަކުެމިެމައްސަލައިގައިެ
ދެ ެފަރާތްެދެމެދުެއެއްވެސްެމިންވަރެއްގެެޚުޞޫމަތެއްެނުވަތަެ
ދަޢުވާކުރާެފަރާތާއިެދަޢުވާލިބޭެފަރާތާެ،މި ެ ެ
ދެބަސްވުމެއް ެނެތްކަން ެމި ެމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެދެ ެފަރާތުން ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެދައްކައިފައިވާެ
ވާހަކަތަކުންނާއިެހުށަހެޅިފައިހުރިެލިއުންތަކުންެރަނގަޅަށްެއެނގެންެއޮންނައޮތުމެވެެ.
(ށ) ެދެވަނަ ެކަމަކީެ ،ނޭޝަނަލް ެޑިޒާސްޓަރ ެމެނޭޖްމަންޓް ެސެންޓަރުގެ ެނަންބަރުެ
ޗުެެ)2009ގެެއިޢުލާނަކީެތެ.ވިލުފުށީެއާރާސްތުކުރުމުގެެމަޝްރޫޢުގެެ
ެ03(ެ NDMC(I)2009/04މާރި ެ
ދަށުން ެވިލުފުށީގައި ެއިންވެސްޓްކުރުމަށް ެބޭނުންވާ ެއަމިއްލަ ެފަރާތްތަކަށް ެއެ ެފުރުސަތު ެހުޅުވައިލުމާެ
ރިޗު ެމަހުގެ ެެ 03ވަނަ ެދުވަހު ެނޭޝަނަލްެ
ބެހޭގޮތުން ެމީލާދީ ެސަނަތުން ެެ 2009ވަނަ ެއަހަރުގެ ެމާ ެ
ޢުލާނެއްކަމާއިެއަދިެއެެއިޢުލާނުގައިެ ،ތެ.ވިލުފުށީގައިެ
ރުންެކޮށްފައިވާެއި ެ
ޑިޒާސްޓަރެމެނޭޖްމަންޓް ެސެންޓަ ެ
ވިޔަފާރި ެއުޞޫލުން ެނުވަތަ ެޢާންމު ެޚިދުމަތެއް ެދިނުމުގެ ެގޮތުންވިޔަސް ެއެކިއެކި ެކަންކަން ެއަމިއްލައަށްެ
ށްެ
އިންވެސްޓްކޮށްގެންެކުރިޔަށްގެންދަންެބޭނުންވާެފަރާތްތަކުންެެ15މާރިޗުެެ2009ގެެކުރިންެއެެސެންޓަރަ ެ
ހުށަހެޅުމަށާއިެ ،ހުށަހަޅާއިރު ެއެ ެފަރާތަކުން ެކުރަން ެގަސްތުކުރާ ެމަސައްކަތަކާއި ެފޯރުކޮށްދޭނެ ެޚިދުމަތަކާެ،
ންެ
އަދި ެއެކަމަށް ެބޭނުންވާ ެބިމުގެ ެބޮޑުމިނާއިެ ،ބޭނުންވާނެ ެމުއްދަތު ެބަޔާންކުރަންވާނެކަމަށް ެބުނެފައިވާކަ ެ
ސާފުކޮށްެއެނގެން ެއޮތުމުންެ ،ތެ .ވިލުފުށިެއާރާސްތުކުރުމުގެެމަޝްރޫޢާެގުޅިގެންެތެ.ވިލުފުށި ެެ/ހިޖްރީ،
ވެސްޓްކުރުމަށްޓަކައި ެހުށަހެޅިެ
ޢަލީ ެއަޙްމަދުގެ ެފަރާތުން ެއެ ެމަޝްރޫއުގެ ެދަށުން ެވިލުފުށީގައި ެއިން ެ
އިފައިވާެ
ރާގެ ެހުށަހެޅުމަކަށް ެއިޖާބަދިނުމުގެ ެގޮތުން ެހުށަހަޅަ ެ
ހުށަހެޅުމަކީ ެދައުލަތުގެ ެކަމާބެހޭ ެއިދާ ެ
އާެ
ޓާބެހޭ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 5ވަނަ ެމާއްދާ ެ
ހުށަހެޅުމެއްކަމާއިެ ،އެއީ ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 4/91ކޮންޓްރެކް ެ
ން ެކޮންޓްރެކްޓަކަށް ެދެވިފައިވާ ެދަޢުވަތެއް ެކަމަށް ެޤާނޫނީ ެގޮތުން ެބަލަންޖެހޭއިރު ،އެެ
އެއްގޮތްވާ ެގޮތުގެމަތި ެ
ކޮންޓްރެކްޓް ެތ.ވިލުފުށި ެެ /ހިޖްރީެ ،ޢަލީ ެއަޙްމަދުއަށް ެއެވޯޑުކޮށްފައިވަނީ ެއެ ެކޮންޓްރެކްޓަށް ެދަޢުވަތުެ
ރުގެެފަރާތުންެކޮށްފައިވާެއިޢުލާނާެގުޅިގެންެ
ޓް ެސެންޓަ ެ
ދިނުމުގެެގޮތުންެނޭޝަނަލްެޑިޒާސްޓަރެމެނޭޖްމަން ެ
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އިޖާބަދީ ެޕްރޮޕޯސަލް ެހުށަހަޅާފައިވަނީ ެޢަލީ ެއަޙްމަދުކަމަށް ެވާތީެ ،ޢަލީ ެއަޙްމަދާ ެއެ ެމަސައްކަތްެ
ޅިގެންކަންެ
ރުން ެކަނޑައެޅި ެކަނޑައެޅުމާ ެގު ެ
ޓް ެސެންޓަ ެ
ޙަވާލުކުރުމަށް ެނޭޝަނަލް ެޑިޒާސްޓަރ ެމެނޭޖްމަން ެ
އެނގެންެއޮންނަެއޮތުމެއެވެެ ެ.
(ނ)

ެތިންވަނަ

ެކަމަކީ،

ެއެޓަރނީ

ެޖެނެރަލްގެ

ެއޮފީހުގެ

ރު ެ
ެނަންބަ ެ

ެ 17(ެ 32-D/NDMC/2009/03ޖޫން ެެ )2009ގެ ެސިޓީއަކީ ެތެ .ވިލުފުށި ެއާރާސްތުކުރުމުގެެ
ގެ ެތެރެއިންެބައެއްެޚިދުމަތްތައްެ
މަޝްރޫޢުގެެދަށުންެއެެރަށުގައިެޤާއިމްކުރުމަށްެހަމަޖެހިފައިވާެޚިދުމަތްތަކު ެ
ށްެ
މިކަމަށް ެއެދޭ ެއެކިއެކި ެއަމިއްލަ ެފަރާތްތަކުން ެކުރިޔަށް ެގެންދާގޮތަށް ެހަމަޖައްސައިެ ،އެކަން ެޢާންމުކޮ ެ
ނިެ
ޅިގެންެއެެރަށުގައިެތެލުގެެވިޔަފާރިެކުރުމަށްއެދިެޕްރޮޕޯސަލްެހުށަހެޅިެހަމައެކަ ެ
އަންގައިެއިޢުލާނުކުރުމާެގު ެ
ފަރާތަކީ ،ތެ .ވިލުފުށި ެެ /ހިޖްރީެ ،ޢަލީ ެއަޙްމަދު ެކަމަށްވާތީ ެއޭނާއާއެކު ެސޮއިކުރުމަށްޓަކައި ެނޭޝަނަލްެ
ރުން ެއެކަށައަޅައިފައިވާ ެއެގްރިމެންޓުގައި ެސޮއިކުރުމުގެ ެކުރިން ެދިވެހިެ
ޑިޒާސްޓަރ ެމެނޭޖްމަންޓް ެސެންޓަ ެ
ދައުލަތުގެެބަންޑާރަނައިބުގެެލަފާެހޯދުމަށްޓަކައިެހުށަހެޅުނުެހުށަހެޅުމާ ެގުޅިގެންެބަންޑާރަނައިބުގެެފަރާތުންެ
ށީގައިެ
ދިވެހިެދައުލަތުގެެނަމުގައިެދީފައިވާެލަފާެއެރުވުމަށްޓަކައިެފޮނުވައިފައިވާެސިޓީއެއްކަމާއިެ،ތެ.ވިލުފު ެ
ވުމަށްެކުރެވުނުެއިޢުލާނާެގުޅިގެންެތެ.ވިލުފުށިންެތެޔޮެވިއްކުމަށްެއެދިެބިންެ
ތެޔޮެވިއްކާނެެފަރާތެއްެހޯއްދެ ެ
ތް ެކަމުގައިވާ ެތެ .ވިލުފުށި ެެ /ހިޖްރީ ،ޢަލީ ެއަޙްމަދުއާއެކު ެސޮއިކުރުމަށްެ
ހޯދުމަށް ެހުށަހެޅި ެފަރާ ެ
ށްފައިވާެ
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ެއެގްރިމެންޓުގައި ެހިމެނޭ ެެ 9ކަމެއް ެފާހަގަކޮށް ެއެކަންކަން ެސިޓީގައި ެބަޔާންކޮ ެ
ގޮތަށް ެއިޞްލާޙުތައް ެގެންނެވުމަށްފަހު ެމި ެއެއްބަސްވުމުގައި ެސޮއިކުރުމާމެދު ެއިއުތިރާޟުކުރާނެ ެތަނެއްެ
ޓް ެސެންޓަރަށްެ
ނެތްކަމަށް ެއެޓަރނީ ެޖެނެރަލްގެ ެއޮފީހުން ެނޭޝަނަލް ެޑިޒާސްޓަރ ެމެނޭޖްމަން ެ
މެވެެ ެ.
އޮންނަެކަ ެ
ލަފާދީފައިވާކަންެއެނގެންެ ެ
ވްސް ެނޭޝަނަލް ެޑިޒާސްޓަރ ެމެނޭޖްމަންޓް ެސެންޓަރާއިެ
(ރ) ެހަތަރުވަނަ ެކަމަކީެ ،މޯލްޑި ެ
ޢަލީެއަޙްމަދުއާެދެމެދުެވެފައިވާެއެއްބަސްވުމުގެެދަށުންެދޫކޮށްފައިވާެބިމުގައިެކުރަމުންގެންދިޔަެމަސައްކަތްެ
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ންެ
ދުގެެތަކެތި ެނަގައިެ ،ތަންެހުސްކުރުމަށްެތެ.ވިލުފުށީެއޮފީހު ެ
ހުއްޓައިލައިެ،އެތަނުގައި ެހުރިެޢަލީެއަޙްމަ ެ
ށްެ
އިފައިވަނީ ެމޯލްޑިވްސް ެނޭޝަނަލް ެޑިޒާސްޓަރ ެމެނޭޖްމަންޓް ެސެންޓަރަ ެ
ޢަލީ ެއަޙްމަދުއަށް ެއަންގަ ެ
ލިބިގެންވާ ެބާރާއި ެއިޚްތިޔާރުގެ ެދަށުންެ ،އެފަރާތާއި ެޢަލީ ެއަޙްމަދުއާ ެދެމެދު ެވެފައިވާ ެއެއްބަސްވުމުގެެ
ތުންކަންެއެނގެންެއޮތުމެވެެ ެ.
މައްޗަށްެދޫކޮށްފައިވާެބިމަކާެބެހޭގޮ ެ
(ބ) ެފަސްވަނަ ެކަމަކީެ 2004ެ ،ވަނަ ެއަހަރު ެދިވެހިރާއްޖެއަށް ެކުރިމަތިވި ެސުނާމީެ
ކާރިސާއާ ެގުޅިގެން ެކޮޅުމަޑުލު ެވިލުފުށި ެއެއްކޮށް ެވީރާނާވެފައިވަނިކޮށްެ ،އެ ެރަށް ެއަލުން ެއާރާސްތުކޮށްެ،
އެކިއެކި ެބޭނުންތަކަށް ެވިލުފުށީގެ ެބިން ެބޭނުންކުރުމާއިެ ،އެކިއެކި ެފަރާތްތަކަށް ެބިން ެދޫކުރުމުގެ ެކަންތައްެ
ކީެ،
ށުމުގެ ެކުރިން ެކޮޅުމަޑުލު ެވިލުފުށި ެއާރާސްތުކުރުމުގެ ެމަސައްކަތަ ެ
ޢާންމުކޮށް ެޢަމަލުކުރާ ެއުޞޫލުން ެފެ ެ
ނޭޖްމަންޓް ެސެންޓަރާ ެޙަވާލުކުރުމާ ެގުޅިގެން ެއެ ެސެންޓަރުންެ
ދިވެހި ެދައުލަތުން ެނޭޝަނަލްެޑިޒާސްޓަރ ެމެ ެ
ކޮށްފައިވާ ެމަސައްކަތެއްކަމާެ ،އަދި ެތެލުގެ ެވިޔަފާރިކުރުމާބެހޭ ެހުރިހައި ެމުޢާމަލާތެއް ެޢަލީ ެއަޙްމަދާއެކުެ
ކޮށްފައިވަނީެއެެސެންޓަރުންެކަމަށްވާއިރުެ ،އެކިއެކިެބޭނުންތަކަށްެވިލުފުށީގެެބިންެބޭނުންކުރުމާއިެ ،އެކިއެކިެ
މަދާއިެ
ފަރާތްތަކަށް ެބިން ެދޫކުރުމުގެ ެކަންތައް ެޢާންމުކޮށް ެޢަމަލުކުރާ ެއުޞޫލުން ެފެށިފައިވަނީ ެޢަލީ ެއަޙް ެ
ނޭޖްމަންޓްެސެންޓަރާެދެމެދު ެބުނެވިދިޔަެއެގްރިމެންޓުެކުރެވުނުެފަހުންކަމަށްވާތީެ،
ނޭޝަނަލްެޑިޒާސްޓަރެމެ ެ
ލީެ
ބުނެވިދިޔަ ެއެގްރިމެންޓު ެދެމިއޮއްވައި ެއެ ެއެގްރިމެންޓުގެ ެދަށުން ެއުފެދިފައިވާ ެއެއްވެސް ެޙައްޤެއްެ ،ޢަ ެ
ށިެ
އަޙްމަދުގެެނުރުހުމުގައިެނިގުޅައިގަނެވިދާނެެފަދަެޝަރުޢީެއަދިެޤާނޫނީވިޔަސްެހަމައެއްެނެތްކަމާއިެ،ވިލުފު ެ
އަލުން ެބިނާކޮށް ެއާރާސްތުކުރުމުގެ ެކަންތައްތައް ެނޭޝަނަލް ެޑިޒާސްޓަރ ެމެނޭޖްމަންޓް ެސެންޓަރުންެ
ކޮށްފައިވަނީެ ،އެ ެސެންޓަރަށް ެލިބިފައިވާ ެޤާނޫނީ ެބާރާއި ެއިޚްތިޔާރުގެ ެދަށުން ެކޮޅުމަޑުލު ެއަތޮޅުެ
ކައުންސިލްގެެއިދާރާގެެއެއްވެސްެދައުރެއްނެތިެސީދާެނޭޝަނަލްެޑިޒާސްޓަރެމެނޭޖްމަންޓްެސެންޓަރުންކަންެ
ށި ެއާރާސްތުކުރުމުގެެ
ކުން ެއެނގެން ެއޮތްއިރުެ ،ވިލުފު ެ
މި ެމައްސަލައާއެކު ެހުށަހެޅިފައިހުރި ެލިއުންތަ ެ
ޓްެ
ޢުގެ ެދަށުން ެތެ .ވިލުފުށީގައި ެއިންވެސްޓްކުރުމާ ެބެހޭގޮތުން ެނޭޝަނަލް ެޑިޒާސްޓަރ ެމެނޭޖްމަން ެ
މަޝްރޫ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ސެންޓަރުން ެކޮށްފައިވާ ެނަންބަރު ެެ NDMC(I)/2009/04އިޢުލާން ެކޮށްފައިވާ ެތާރީޚަކީ ެެ 2009ވަނަެ
އެ ރަށުގައިެ
ވާގޮތުގެމަތިން ެ ެ
ތް ެ
ރިޗު ެމަހުގެ ެެ 03ވަނަ ެދުވަސްކަމާެ ،އަދި ެއެ ެއިޢުލާނާ ެއެއްގޮ ެ
އަހަރުގެ ެމާ ެ
ރާތަކީ ެޢަލީ ެއަޙްމަދު ެކަމަށްވާތީެ ެ،
ތެލުގެ ެވިޔަފާރި ެކުރުމަށްޓަކައި ެޕްރޮޕޯސަލް ެހުށަހެޅި ެފަ ެ
ތ .ވިލުފުށިެެ ެ/ހިޖްރީެ ،ޢަލީެއަޙްމަދުއާ ެއެއްކޮށްެއެގްރިމެންޓުކޮށްެެ 15ޖޫންެެ 2009އިންެފެށިގެންެެ25
އަހަރު ެދުވަހުގެ ެމުއްދަތަށް ެނޭޝަނަލް ެޑިޒާސްޓަރ ެމެނޭޖްމަންޓް ެސެންޓަރުން ެޢަލީ ެއަޙްމަދަށް ެެ20132
އަކަެފޫޓުގެެބިން ެކުއްޔަށްެދީފައިވާކަންެނޭޝަނަލްެޑިޒާސްޓަރެމެނޭޖްމަންޓްެސެންޓަރާއިެޢަލީެއަޙްމަދުއާެ
ދެމެދުެސޮއިކޮށްފައިވާެއެގްރިމެންޓުންެސާފުކޮށްެއެނގެންެއޮތްއިރުެ،އެެއެގްރިމެންޓުގައިެސޮއިކޮށްފައިވަނީެ
މާެ
ރަނައިބުގެ ެލަފާފުޅަކަށް ެއެދި ެހުށަހެޅި ެހުށަހެޅު ެ
މާބެހޭގޮތުން ެދައުލަތުގެ ެބަންޑާ ެ
އެ ެއެގްރިމެންޓު ެކުރު ެ
ރަނައިބު ެފާހަގަކުރެއްވި ެކަންތައްތައް ެއެގޮތުގެމަތިން ެއިޞްލާޙްކުރުމަށް ެފަހުގައިކަން ެމިެ
ގުޅިގެން ެބަންޑާ ެ
މައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލިހަށް ެހުށަހެޅިފައިވާ ެލިޔުންތަކުން ެރަނގަޅަށް ެއެނގެން ެއޮތްއިރުެ،
ޢަލީ ެއަޙްމަދަށް ެބުނެވިދިޔަ ެބިން ެބޭނުންކުރުމުގެ ެފުރުޞަތު ެލިބިފައިނުވަނީ ެއެ ެބިން ެޢަލީ ެއަޙްމަދުއާެ
ޙަވާލުކުރުމަށް

ެނޭޝަނަލް

ެޑިޒާސްޓަރ

ެމެނޭޖްމަންޓް

ެސެންޓަރުގެ

ެނަންބަރުެ

ެ 12(ެ NDMC/M/FAX/2009/78އޯގަސްޓް ެެ )2009ގެ ެފެކްސް ެމެސެޖުން ެއެންގުމާއެކުވެސްެ
ކޮޅުމަޑުލު ެވިލުފުށީ ެކައުންސިލުގެ ެއިދާރާގެ ެފަރާތުން ެއެކަން ެކޮށްދީފައި ެނުވުމުގެ ެސަބަބުންކަން ެމިެ
މެވެެ ެ.
މައްސަލައާެގުޅިގެންެހުށަހެޅިފައިހުރިެލިއުންތަކުންެއެނގެންެއޮތު ެ
(ޅ) ެހަވަނަ ެކަމަކީެ ،ތެ .ވިލުފުށީ ެއާރާސްތުކުރުމުގެ ެމަޝްރޫއުގެ ެދަށުން ެއެ ެރަށުގެެ
ކަންތައްތަކާ

ެޙަވާލުވެފައިވާ

ެނޭޝަނަލް

ެޑިޒާސްޓަރ

ެމެނޭޖްމަންޓް

ެސެންޓަރުގެ

ންެ ެ
ެފަރާތު ެ

އްެ
ވިލުފުށި ެެ /ހިޖްރީެ ،ޢަލީ ެއަޙްމަދުއަށް ެކުއްޔަށްދީފައިވާ ެބިމާބެހޭ ެމުޢާމަލާތް ެހިނގައިފައިވާގޮތެ ެ
ތެ ެ .
ލްގެ ެއިދާރާއަށް ެއެނގިފައިނުވާކަމަށާއިެ ،އެކަމާ ެބެހޭ ެމަޢުލޫމާތުެ
ލުފުށީ ެކައުންސި ެ
ކޮޅުމަޑުލު ެވި ެ
ގެެ
ން ެބުނެފައިވާއިރުެ ،ތެ .ވިލުފުށީ ެއާރާސްތުކުރުމު ެ
ލިބިފައިނުވާކަމަށް ެވިލުފުށީ ެކައުންސިލްގެ ެއިދާރާއި ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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މަޝްރޫޢުގެ ެދަށުން ެތެ .ވިލުފުށީގައި ެއިންވެސްޓްކުރުމަށް ެބޭނުންވާ ެއަމިއްލަ ެފަރާތްތަކަށް ެއެ ެފުރުޞަތުެ
ހުޅުވާލުމާ ެބެހޭގޮތުން ެނޭޝަނަލް ެޑިޒާސްޓަރ ެމެނޭޖްމަންޓް ެސެންޓަރުން ެެ 03މާރިޗު ެެ 2009ގައިެ
ކޮށްފައިވާެއެެސެންޓަރުގެެނަންބަރުެެ NDMC(I)/2009/04އިޢުލާނާެއަދިެއެެއިޢުލާނާެގުޅިގެންެޢަލީެ
އަޙްމަދު ެހުށަހެޅި ެހުށަހެޅުން ެޤަބޫލުކުރުމާއެކުެ ،ޢަލީ ެއަޙްމަދުއާއެކު ެއެގްރިމެންޓުކުރުމުގެ ެކުރިން ެދިވެހިެ
ރު ެ
ދައުލަތުގެ ެބަންޑާރަނައިބުގެ ެލަފާ ެހޯދާފައިވާކަން ެއެނގޭ ެއެޓަރނީ ެޖެނެރަލްގެ ެއޮފީހުގެ ެނަންބަ ެ
ެ 17(ެ 32-D/NDMC/2009/3ޖޫން ެެ )2009ގެ ެސިޓީއާއިެ ،ނޭޝަނަލް ެޑިޒާސްޓަރ ެމެނޭޖްމަންޓްެ
ޓާެ
ސެންޓަރާއި ެޢަލީ ެއަޙްމަދުއާ ެދެމެދު ެސޮއިކުރެވިފައިވާ ެއެގްރިމެންޓުގެ ެކޮޕީއާއި ެއަދި ެއެ ެއެގްރިމެން ެ
އެއްގޮތްވާެގޮތުގެމަތިންެޢަލީެއަޙްމަދުެކުރަންޖެހޭެމަސައްކަތަށްެކޮޅުމަޑުލުެވިލުފުށީެކައުންސިލްގެެއިދާރާގެެ
ފަރާތުންެހުރަސްއަޅަމުން ެދިއުމާެގުޅިގެންެއެކަމަށްެހުރަސްނޭޅުމަށްެ،ނޭޝަނަލްެޑިޒާސްޓަރެމެނޭޖްމަންޓްެ
ސެންޓަރުން

ެވިލުފުށީ

ެކައުންސިލަށް

އިފައިވާ
ެފޮނުވަ ެ

ެއެ

ެސެންޓަރުގެ

ެނަންބަރުެ

ެ 12(ެ NDMC/M/FAX/2009/78އޯގަސްޓް ެެ )2009ފެކްސް ެމެސެޖުން ެއަންގަވާފައިވުމާއިެ ،އަދިެ
ށްެވިލުފުށީެ
ބުނެވިދިޔަެއެގްރިމެންޓުގެެދަށުންެޢަލީެއަޙްމަދުއަށްެކުއްޔަށްދެވިފައިވާެބިމުގައިެމަސައްކަތްކުރުމަ ެ
ކައުންސިލުގެ ެފަރާތުން ެހުރަސްއަޅަމުން ެދިއުމާއެކުވެސް ެއެތަނަށް ެދައްކަންޖެހޭ ެކުލިެ ،ޢަލީ ެއަޙްމަދުގެެ
ތުން ެދައްކަމުން ެއައިސްފައިވާކަމާެ ،މި ެއެންމެހައި ެކަންތައްތައް ެމި ެމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެޝަރީޢަތުގެެ
ފަރާ ެ
މަޖިލީހަށްެހުށަހެޅިފައިވާެލިޔުންތަކުންެއެނގެންެއޮންނަެއޮތުމެވެެ ެ.
(ކ) ެހަތްވަނަ ެކަމަކީެ ،ކޮންމެ ެކޮންޓްރެކްޓަކީވެސްެ ،އެ ެކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ެބައިވެރިންެ
އެކަމަށްޓަކައިެ ،ކޮންޓްރެކްޓުވާ ެކަމަކާ ެބެހޭގޮތުން ެދެފަރާތް ެއެއްބަސްވެ ެޢަޤުދުވާ ެކަންތައްތަކަށް ެއެެ
ކޮދްޓްރެކްޓެއްގެ ދެފަރާތުދްވެސް އިޙްތިރާމްކުރުދް ޝަރުޢީ އަދި ޤާދޫދީގޮތުދް ލާޒިމްކުރާ އެއްޗަކަފްވެފައި،
ކޮދްޓްރެކްޓެއްގެ ބައިވެރިއަކު ،އަދެއް ބައިވެރިއެއްގެ ދުރުހުމުގައި ކުރާ ކަމެއްގެ ސަބަބުދް ،ކޮދްޓްރެކްޓުގެ
ދެވަދަ ބައިވެރިޔާއަފް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ޒިދްމާ އުފުލަދްޖެހޭދީ ،އެ ގެއްލުމެއް މެދުވެރިކުރުވި ފަރާތުދް ކަދް
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ޤާދޫދު ދަދްބަރު ( 4/91ކޮދްޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާދޫދު) ގެ  23ވަދަ މާއްދާއިދް އެދގެދް އޮދްދާތީއާއި،
ނޭޝަނަލްެޑިޒާސްޓަރެމެނޭޖްމަންޓްެސެންޓަރުގެެބެލުމުގެެދަށުންެތެ .ވިލުފުށިެއާރާސްތުކޮށްެއެ ެރަށާބެހޭެ
އެންމެހައިެކަންތައްތައްެއިންތިޒާމްކުރިެދުވަސްވަރުެ،ތެ.ވިލުފުށީެބިމުންެބައެއްެކުއްޔަށްދިނުމާެބެހޭގޮތުންެ ،
ެެ 15ޖޫން ެެ 2009ގައިެ ،ތެ .ވިލުފުށި ެެ /ހިޖްރީެ ،ޢަލީ ެއަޙްމަދުއާއެކު ެސޮއިކޮށްފައިވާ ެއެގްރިމެންޓުގެެ
ދަށުން ެޢަލީ ެއަޙްމަދު ެމަންފާ ެލިބިގަންނަންޖެހޭ ެބިމުން ެޢަލީ ެއަޙްމަދުއަށް ެމަންފާ ެލިބިގަތުމަށްެ
ޢަމަލުކުރި ެގޮތުން ެކަމަށްވާތީއާއިެ ެ،
ހުރަސްއެޅިފައިވަނީ ެވިލުފުށީ ެކައުންސިލުގެ ެއިދާރާއިން ެ ެ
ތެ .ވިލުފުށި ެެ /ހިޖްރީެ ،ޢަލީ ެއަޙްމަދު ެތެޔޮ ެވިއްކުމުގެ ެމަސައްކަތް ެކުރުމަށް ެނޭޝަނަލް ެޑިޒާސްޓަރެ
މެނޭޖްމަންޓްެސެންޓަރުންެދޫކޮށްފައިވާ ެބިންެރަސްމީގޮތުންެޙަވާލުކުރެވެންދެންެވަގުތީގޮތުންެރައްޔިތުންނަށްެ
އެ ެމަސައްކަތް ެކުރެވޭނޭެ
އެ ެޚިދުމަތްތައް ެފޯރުކޮށްދިނުމަށް ެޢަލީ ެއަޙްމަދަށް ެދައްކައިފައިވާ ެބިމުގައި ެ ެ
އިންތިޒާމުެހަމަޖައްސައިެދެއްވުމަށާއިެ،މިެބިންެދޫެނުކުރެވުމުގެެސަބަބުންެރައްޔިތުންނަށްެފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭެ
ޚިދުމަތެއް ެފޯރުކޮށް ެނުދެވޭގޮތް ެމެދުވެރި ެވެއްޖެނަމަ ެއެކަމުގެ ެޒިންމާ ެބިން ެދޫކުރުމަށް ެހުރަސްއަޅާެ
ފަރާތަކުން ެއެފުލަން ެޖެހޭނެކަން ެބަޔާންކޮށް ެނޭޝަނަލް ެޑިޒާސްޓަރ ެމެނޭޖްމަންޓް ެސެންޓަރުގެ ެނަންބަރުެ
ެ 12(ެ NDMC/M/FAX/2009/78އޯގަސްޓް ެެ )2009ފެކްސް ެމެސެޖުން ެކޮޅުމަޑުލު ެވިލުފުށީެ
ކައުންސިލުގެ ެއިދާރާއަށް ެއެންގުމާއެކުވެސް ެރަސްމީގޮތުން ެޢަލީ ެއަޙްމަދުއާ ެބިން ެޙަވާލުކޮށްފައި ެނުވާއިރުެ،
ޢަލީ ެއަޙްމަދު ެއާއި ެނޭޝަނަލް ެޑިޒާސްޓަރ ެމެނޭޖްމަންޓް ެސެންޓަރާ ެދެމެދު ެސޮއިކޮށްފައިވާ ެބުނެވިދިޔަެ
މަތިންެޢަމަލުކުރުމަށްެހުރަސްއަޅާފައިވާެފަރާތަކުންެއެކަމުގެެޒިންމާެޝަރުޢީެ
އެގްރިމެންޓާެއެއްގޮތްވާެގޮތުގެ ެ
އަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކުގެ ެމަތިން ެއުފުލަންޖެހޭނެތީެ ،ބުނެވިދިޔަ ެއެގްރިމެންޓުގެ ެދަށުން ެކުއްޔަށް ެދެވިފައިވާެ
ބިމުގެ ެކުލީގެ ެގޮތުގައި ެޢަލީ ެއަޙްމަދުގެ ެފަރާތުން ެއެއްވެސް ެފައިސާއެއް ެދައްކާފައިވާނަމަ ެއެ ެފައިސާއަކީެ
ނެކަމާެ،
އެތަނުގެ ެކުލީގެ ެގޮތުގައި ެދެއްކި ެފައިސާއެއްކަމަށް ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކުގެ ެމަތިން ެބެލޭ ެ
އަދި ެކުއްޔަށް ެދެވިފައިވާ ެމުއްދަތު ެހިނގަން ެފަށާނީވެސް ެއެ ެބިން ެބޭނުންކުރުމަށް ެއެޅިފައިވާ ެހުރަސްތައްެ
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ނައްތާލުމަށްފަހުެ ،ޢަލީ ެއަޙްމަދުއާ ެއެ ެބިން ެޙަވާލުކުރެވޭ ެތާރީޚުން ެފެށިގެން ެކަމާއިެ ،އަދި ެެ 2009ވަނަެ
އަޙްމަދުއާއިެނޭޝަނަލްެޑިޒާސްޓަރެމެނޭޖްމަންޓްެސެންޓަރާެ
އަހަރުގެެޖޫންެމަހުގެެެ15ވަނަެދުވަހުެ،ޢަލީެ ެ
ޓުގެ ެެ05
ދެމެދުެސޮއިކުރެވިފައިވާެއެގްރިމެންޓުގެެދަށުންެޢަލީެއަޙްމަދުއާެޙަވާލުކުރަންޖެހޭނީެއެެއެގްރިމެން ެ
ވަނަ ެމާއްދާގައި ެބުނެފައިވާ ެމިންވަރު ެކަމަށްވާ ެެ 20132އަކަފޫޓުގެ ެބިމެއްކަމުގައިވިޔަސްެ ،ކޮޅުމަޑުލުެ
ވިލުފުށީ ެމެޖިސްޓްރޭޓު ެކޯޓުގައި ެމި ެމައްސަލަ ެހިނގަމުން ެދިޔައިރުެ ،ބުނެވިދިޔަ ެއެގްރިމެންޓުގެ ެދަށުންެ ެ
ޢަލީެއަޙްމަދުއަށްެލިބިދެވެންޖެހޭެޙައްޤުތަކުގެެތެރެއިންެބަޔަކުންެތަނާޒުލުވެެ،އެެބިމުގެެތެރެއިންެެ12000
އަކަފޫޓުގެ ެބިން ެނުވަތަ ެމަސައްކަތަށް ެދަތިނުވާވަރުގެ ެބިމެއް ެލިބުން ެއެދޭކަމަށް ެޢަލީ ެއަޙްމަދުގެ ެފަރާތުންެ
ރުެ
ޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެބުނެފައިވާތީއާއިެ ،ކޮޅުމަޑުލު ެވިލުފުށީ ެމެޖިސްޓްރޭޓު ެކޯޓުގެ ެނަންބަ ެ
ެ 03/N2C/2012ޤަޟިއްޔާގައި ެ(ެ 6000ހަހާސް) ެއަކަފޫޓުގެ ެބިމެއް ެޢަލީ ެއަޙްމަދުއާ ެޙަވާލުކުރުމަށްެ
ނީ ެދެފަރާތުގެ ެމަޞްލަޙަތަށް ެރިޢާޔަތްކުރައްވައިގެން ެކަމަށްވާއިރުެ،
އަންގައި ެއެ ެޤަޟިއްޔާ ެނިންމަވާފައިވަ ެ
(ެ 6000ހަހާސް) ެއަކަފޫޓަށް ެއެ ެބިމުގެ ެސައިޒު ެކުޑަކޮށް ެބިން ެދިނުމާމެދު ެޢަލީ ެއަޙްމަދުގެ ެފަރާތުންެ
މިެމައްސަލައާެގުޅިގެންެޢަލީެއަޙްމަދުގެެފަރާތުންެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓަށްެ
އިޢުތިރާޟުެނުކުރާކަންެ ެ،
ހުށަހެޅި ެނުކުތާތަކުން ެއެނގެން ެއޮންނާތީެ ،މި ެމައްސަލަ ެކޮޅުމަޑުލު ެވިލުފުށީ ެމެޖިސްޓްރޭޓް ެކޯޓުންެ
ވާފައިވަނީެ ،ޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކާ ެޚިލާފަށްކަމަށް ެބަލަންޖެހޭ ެފަދަ ެސަބަބެއް ެނެތަތީެ،
ނިންމަ ެ
ލުެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2014/HC-A/05ޤަޟިއްޔާގައި ެކުރައްވާފައިވާ ެޙުކުމަށް ެބަދަ ެ
މި ެމައްސަލަ ެބެލިެފަނޑިޔާރުންނަށްެއިއްތިފާޤުވެވޭެ
ގެންނަންޖެހޭ ެކަމަށްެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމް ެކޯޓުގައިެ ެ
ކަމެވެ.
ޙުކުމްެ :
އިސްވެެބަޔާންވެދިޔަެސަބަބުތައްެއެގޮތުގެމަތިންެހުރުމާއެކު ،ކޮޅުމަޑުލުެވިލުފުށިެެ/ހިޖްރީެ،
ޢަލީ ެއަޙްމަދު ެއާއި ެނޭޝަނަލް ެޑިޒާސްޓަރ ެމެނޭޖްމަންޓް ެސެންޓަރާ ެދެމެދު ެެ 2009ވަނަ ެއަހަރުގެ ެޖޫންެ
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މަހުގެެެ 15ވަނަެދުވަހުެ،ސޮއިކުރެވިފައިވާެއެގްރިމެންޓުގެެދަށުންެޢަލީެއަޙްމަދުއާެޙަވާލުކުރަންޖެހޭނީެއެެ
ލުފުށީެ
ގެ ެެ 05ވަނަ ެމާއްދާގައި ެބުނެފައިވާ ެމިންވަރުގެ ެބިމެއްކަމުގައިވިޔަސްެ ،ކޮޅުމަޑުލު ެވި ެ
އެގްރިމެންޓު ެ
ން ެދިޔައިރުެ ،ބުނެވިދިޔަ ެއެގްރިމެންޓުގެ ެދަށުންެ ެ
މި ެމައްސަލަ ެހިނގަމު ެ
މެޖިސްޓްރޭޓު ެކޯޓުގައި ެ ެ
ޢަލީެއަޙްމަދުއަށްެލިބިދެވެންޖެހޭެޙައްޤުތަކުގެެތެރެއިންެބަޔަކުންެތަނާޒުލުވެެ،އެެބިމުގެެތެރެއިންެެ12000
ބުންެއެދޭކަމަށްެޢަލީެއަޙްމަދުގެެފަރާތުންެ
ގެ ެބިމެއްެލި ެ
ވާ ެވަރު ެ
އަކަފޫޓުގެެބިންެނުވަތަެމަސައްކަތަށްެދަތިނު ެ
ރުެ
ފުށީ ެމެޖިސްޓްރޭޓު ެކޯޓުގެ ެނަންބަ ެ
ޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެބުނެފައިވާތީެ ،ކޮޅުމަޑުލު ެވިލު ެ
ެ 03/N2C/2012ޤަޟިއްޔާގައި ެ(ެ 6000ހަހާސް) ެއަކަފޫޓުގެ ެބިމެއްެ ،ޢަލީ ެއަޙްމަދުއާ ެޙަވާލުކުރުމަށްެ
މާފައިވަނީ ެދެފަރާތުގެ ެމަޞްލަޙަތަށް ެރިޢާޔަތްކޮށްގެން ެކަމަށްވާއިރުެ6000ެ ،
އަންގައި ެއެ ެޤަޟިއްޔާ ެނިން ެ
(ހަހާސް) ެއަކަފޫޓަށް ެއެ ެބިމުގެ ެސައިޒު ެކުޑަކޮށް ެބިން ެދިނުމާމެދު ެޢަލީ ެއަޙްމަދުގެ ެފަރާތުން ެއިޢުތިރާޟުެ
މްެ
ތުންެޢަލީ ެއަޙްމަދުގެެފަރާތުންެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީ ެ
ނުކުރާކަންެ،މި ެމައްސަލަ ެއިލްތިމާސްެކުރުމުގެެގޮ ެ
ރުެ
ކޯޓަށް ެހުށަހެޅި ެނުކުތާތަކުން ެއެނގެން ެއޮންނާތީެ ،ކޮޅުމަޑުލު ެވިލުފުށީ ެމެޖިސްޓްރޭޓު ެކޯޓުގެ ެނަންބަ ެ
ެ 03/N2C/2012ޤަޟިއްޔާގެ ެޙުކުމަށް ެތާއީދު ެކުރުމާއެކު ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރުެ
މިެ
ެ 2014/HC-A/05ޤަޟިއްޔާގެ ެޙުކުމަކީ ެބާޠިލު ެޙުކުމެއް ެކަމަށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގައި ެ ެ
މައްސަލަެބެލިެފަނޑިޔާރުންގެެއިއްތިފާޤުންެކަނޑައަޅައިެމިެޤަޟިއްޔާެނިންމީއެވެ.
ެ
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