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ެ
ޞާ ެ
ޝަރީޢަތްެނިމުނުގޮތުގެެޚުލާ ެ
 ޤަޟިއްޔާެނަންބަރު2013/SC-A/24ެ:
ސް
 ދަޢުވާކުރާެފަރާތްެ:އެޓަރނީެޖެނެރަލްގެެއޮފީ ެ
 ދަޢުވާެލިބޭެފަރާތްެ:މާލޭެހޯޓެލްސްެއެސޯސިއޭޓްސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑް
ން
 މައްސަލައިގެެބާވަތްެ:ގެއްލުމުގެެބަދަލުެހޯދު ެ
ން
 މައްސަލަެއައިގޮތްެ:އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެެހުއްދައަށްެއެދިެހުށަހަޅާެފޯމު ެ
 ހުށަހެޅުނުެތާރީޚްެ08ެ:އޭޕްރީލްެ2013
 ރަޖިސްޓްރީެކުރެވުނުެތާރީޚްެ23ެ:އޭޕްރީލްެ2013
 ނިމުނުެތާރީޚްެ17ެ:ޖޫންެެ 2015
 މައްސަލަެނިންމިެގަޑި15:25ެ:
 މައްސަލަެބެލިެފަނޑިޔާރުންގެެމަޖިލިސް:
ދު
ދުﷲެޢަރީފްެ،ފަނޑިޔާރުެޢަލީެޙަމީދުެމުޙައްމަ ެ
ފަނޑިޔާރުެޑރެ.އަޙްމަދުެޢަބްދުﷲެދީދީ ،ފަނޑިޔާރުެޢަބް ެ
ޔާ ެ
އިސްތިއުނާފުކުރެވުނުެޤަޟިއް ެ
ނަންބަރުެ 2010/HC-A/108ެ:
ނިންމެވިެކޯޓްެ:ދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓު
ހުޅަހެޅުނުެތާރީޚްެ05ެ:މެއިެެ 2010
ނިމުނުެތާރީޚްެ29ެ:ނޮވެމްބަރެެ 2012
ެ
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ޞާ
ގެެޚުލާ ެ
މައްސަލައި ެ
މިއީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2010/HC-A/108ޤަޟިއްޔާެ ،އެ ެކޯޓުންެ
ންމާފައިވަނީ ެޝަރްޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެއުޞޫލުތަކާ ެޚިލާފަށްކަމަށް ެބުނެެ ،އެ ެޤަޟިއްޔާގައިެ،
ބަލައި ެނި ެ
ކޮށްފައިވާެޙުކުމްެބާޠިލުެކޮށްދިނުމަށްެއެދިެ،ދިވެހިެދައުލަތުގެެއެޓާރނީެޖެނެރަލްގެެފަރާތުންެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ރުމުން ެބެލިފައިވާ ެޤަޟިއްޔާއެކެވެެ .މި ެޤަޟިއްޔާގައިެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގައި ެއިލްތިމާސް ެކު ެ
ކީެމާލޭެހޮޓެލްސްެއެސޯސިއޭޓްސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑްެއެވެެ .
ދަޢުވާެރައްދުވާެފަރާތަ ެ
ޔާއަކީެ،
ބުނެވިދިޔަ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2010/HC-A/108ޤަޟިއް ެ
މަދަނީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 868/MC/2009ޤަޟިއްޔާ ެއެ ެކޯޓުން ެނިންމާފައިވަނީ ެޝަރްޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީެ
އުޞޫލުތަކާ ެޚިލާފަށް ެކަމަށްބުނެެ ،ދިވެހި ެދައުލަތުގެ ެފަރާތުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގައިެ
އިސްތިއުނާފުކުރުމުން ެބަލައި ެނިންމާފައިވާ ެޤަޟިއްޔާ ެއެކެވެެ .އަދި ެބުނެވިދިޔަ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެެ
ނަންބަރު ެެ 2010/HC-A/108ޤަޟިއްޔާގައިވެސް ެދަޢުވާ ެރައްދުވާ ެފަރާތަކީ ެމާލޭ ެހޮޓެލްސްެ
އެސޯސިއޭޓްސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑްެއެވެެ .
ެ
އް
 ފާހަގަެކުރެވުނުެނުކުތާތަ ެ
މި ެމައްސަލާގައި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީއަށާއިެ ،ޤާނޫނުތަކަށާއިެ،
ދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 2010/HC-A/108ޤަޟިއްޔާގެެޝަރީޢަތްެނިމުނުގޮތުގެެރިޕޯޓަށާއިެ ،
ރާެ
ޔގެ ެޝަރީޢަތް ެނިމުނުގޮތުގެ ެރިޕޯޓަށާއިެ ،ދަޢުވާކު ެ
މަދަނީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 868/MC/2009ޤަޟިއް ާ
ށް ެހުށަހެޅިެ
ގެ ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހަ ެ
ފަރާތުންނާއިެ ،ދަޢުވާލިބޭ ެފަރާތުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓު ެ
ގެ ެމަޖިލީހުގައި ެދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތަކަށާއި ،މިބާވަތުގެެމައްސަލަތަކާ ެގުޅޭެޢާންމުެ
ލިޔުންތަކަށާއިެ ،ޝަރީޢަތު ެ
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ރުެ،މިެމައްސަލަެބެލިެ
ޤާނޫނީެމަބްދައުތަކުގެެމައްޗަށްެޝަރުޢީެއަދިެޤާނޫނީ ެނަޒަރަކުންެބަލައިެވިސްނިއި ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެފަނޑިޔާރުންނަށްެއަންނަނިވިެކަންތައްތައްެފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެެ .
-1

ނު ެމަދަނީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ868/MC/2009
އިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވު ެ

ޤަޟިއްޔާއަށް ެބަލާއިރުެ ،އެއީ ެމާލޭ ެހޮޓެލްސް ެއެސޯސިއޭޓްސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްގެ ެފަރާތުންެެެެެެެެ
ހެ .އަމީނީގޭގައި ެހަދަމުންދާ ެެ 16ބުރި ެޢިމާރާތެއް ެޤަވާޢިދުން ެހުއްދަ ެހޯދައިގެން ެހަދަމުން ެދަނިކޮށްެ،
މިނިސްޓްރީ ެއޮފް ެހައުސިންގެ ،ޓްރާންސްޕޯޓް ެއެންޑް ެއެންވަޔަރަންމަންޓާއި ެމާލޭ ެމުނިސިޕަލްޓީންެ
އެފަރާތްތަކަށް ެލިބިފައިނުވާ ެބާރެއް ެނަހަމަގޮތުގައި ެތަޞައްރަފްކޮށްެ ،ޢިމާރާތްކުރުން ެހުއްޓުވައިެ ،އަދިެ
މިނިސްޓްރީ ެއޮފް ެހައުސިންގެ ،ޓްރާންސްޕޯޓް ެއެންޑް ެއެންވަޔަރަންމަންޓުން"ެ ،އެންވަޔަރަންމަންޓަލްެ
އިމްޕެކްޓް ެއެސެސްމަންޓް ެރެގިއުލޭޝަން ެެ "2007ގައި ެނެތް ެކަމަކަށް ެއެންވަޔަރަމަންޓަލް ެއިމްޕެކްޓްެ
އެސެސްމަންޓް ެ(އީ.އައި.އޭ) ެރިޕޯޓެއް ެހެދުމަށް ެއަންގައިެ ،އަދި ެއެ ެޤަވާޢިދުގެ ެދަށުން ެނެތް ެކަމަކަށްެ
މަންޓަލް ެޑިސިޝަން ެސްޓޭޓްމަންޓް" ެނެރެެ ،އެއަށް ެޢަމަލުކުރުމަށް ެއަންގައިެ ،އެ ެޤަވާޢިދުގެެ
"އެންވަޔަރަން ެ
ދަށުން ެބަޔާންކޮށްފައި ެނެތް ެޙާލަތެއްގައިެ ،ބުނެވިދިޔަ ެސްޓޭޓްމަންޓް ެބާޠިލްކުރުމަށް ެސެސޭޝަން ެއޯޑަރެއްެ
މަންޓަލް ެޑިސިޝަން ެސްޓޭޓްމަންޓް" ެނެރެެ ،އޭގައިެ
ނެރެެ ،އަދި ެއޭގެފަހުން ެއިތުރަށް ެ"އެންވަޔަރަން ެ
ސަރުކާރުގެ ެއެހެން ެއޮފީހަކުން ެކުރުމަށް ެމެންޑޭޓްކޮށްފައިވާ ެޝަރުޠުތަކެއް ެހިމަނައިެ ،އެއިރުެ
ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޤާނޫނުއަސާސީ ެ(ެ )1997ގެ ެެ 13ވަނަ ެމާއްދާގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާެ
ޤާނޫނު ެހިންގުމުގައި ެހަމަހަމަކަމުން ެދަޢުވާލިބޭ ެފަރާތް ެއެއްކިބާވެެ ،ނާއިންސާފުން ެދަޢުވާކުރާ ެފަރާތާމެދުެ
ޢަމަލުކޮށްފައިވާތީެ ،މިކުރި ެޢަމަލުތައް ެއެއީ ެޤާނޫނާއި ެޤަވާޢިދާ ެޚިލާފަށް ެކޮށްފައިވާ ެކަންކަން ެކަމަށްެ
ކަނޑައަޅައި ެދިނުމަށާއިެ ،އިސްވެ ެބަޔާންކުރެވުނު ެޤާނޫނާއި ެޤަވާޢިދާ ެޚިލާފު ެޢަމަލުތަކުގެ ެސަބަބުންެ
ދަޢުވާކުރާ

ެފަރާތަށް

ެލިބުނު

ެގެއްލުމުގެ

ެބަދަލުގެ

ެގޮތުގައި

ެެެެެެެެެެެެUS$3,438,401.00

(ތިން ެމިލިއަން ެހަތަރުލައްކަ ެތިރީސް ެއަށްހާސް ެހަތަރު ެސަތޭކަ ެއެކެއް ެއެމެރިކާ ެޑޮލަރު) ެހޯދުމަށް ެއެދިެ،
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މާލޭ ެހޮޓެލްސް ެއެސޯސިއޭޓްސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްގެ ެފަރާތުން ެމިނިސްޓްރީ ެއޮފް ެހައުސިންގެ،
ޓްރާންސްޕޯޓް ެއެންޑް ެއެންވަޔަރަންމަންޓުގެ ެމައްޗަށާއި ެމާލޭ ެމުނިސިޕަލްޓީގެ ެމައްޗަށް ެމަދަނީ ެކޯޓުގައިެ
ދަޢުވާކުރުމުން ެއެ ެކޯޓުން ެބަލައި ެނިންމާފައިވާ ެޤަޟިއްޔާއެއްކަން ެއެނގެން ެއޮންނައިރުެ ،ހެ .އަމިނީގޭގައިެ
ކުރަމުންދިޔަ ެޢިމާރާތްކުރުމުގެ ެމަސައްކަތް ެހުއްޓުވާފައިވަނީ ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 4/93ދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ތިމާވެށި ެރައްކާތެރިކޮށް ެދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 5ވަނަ ެމާއްދާ ެއާއި ެެ 6ވަނަ ެމާއްދާއިންެ
ތިމާވެއްޓާބެހޭެވުޒާރާއަށްެލިބިގެންވާެބާރާއިެއިޚްތިޔާރުގެެދަށުންެނޫންކަމަށާއިެ،އަދިެމާލޭެމުނިސިޕަލްޓީއިންެ
ހެ .އަމިނީގޭގައި ެކުރަމުންދިޔަ ެޢިމާރާތްކުރުމުގެ ެމަސައްކަތް ެހުއްޓުވާފައިވަނީ ެއެ ެއިދާރާއަށް ެލިބިގެންވާެ
ޤާނޫނީ ެބާރުގެ ެއިމުން ެބޭރުންކަމަށާއިެ ،ހެ .އަމީނީގޭގައި ެކުރަމުންދިޔަ ެޢިމާރާތްކުރުމުގެ ެމަސައްކަތްެ
ހުއްޓުވާފައިވާ ެހިނދުެ ،އަދި ެހެ .އަމީނީގޭގައި ެޢިމާރާތް ެކުރަމުންދިޔަ ެފަރާތް ެފިޔަވާ ެމާލޭގެ ެގެއެއްގައިެ
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ެމަސައްކަތް ެކުރަމުންދިޔަ ެއެއްވެސް ެފަރުދަކަށް ެނުވަތަ ެކުންފުންޏަކަށްވެސް ެއީ.އައި.އޭެ
ރިޕޯޓު ެހެދުމަށް ެއަންގައިެ ،މަސައްކަތް ެކުރެވޭނެ ެޙާލަތް ެބަޔާންކޮށް ެވަކި ެޝަރުޠުތަކެއް ެކަނޑައަޅައިެ،
ސަރަޙައްދުގައިވާ ެޢިމާރާތްތަކުގެ ެޙާލަތުބަލައިެ ،އެ ެޢިމާރާތްތަކަށް ެގެއްލުންވެއްޖެނަމަ ެބަދަލުދެވޭނެގޮތަކާމެދުެ
އެއްބަސްވެެ ،އެކިބާވަތްތަކުގެ ެއާލާތް ެބޭނުންކޮށްގެން ެއަޑާއިެ ،ލޮޅުމާއި ެއެހެނިހެން ެކަންކަން ެމޮނިޓަރެ
ކުރުމަށް ެއަންގައިެ ،މަސައްކަތް ެހުއްޓުވާފައިނުވާތީެ ،މިނިސްޓްރީ ެއޮފް ެހައިސިންގެ ،ޓްރާންސްޕޯޓް ެއެންޑްެ
އެންވަޔަރަންމަންޓް ެއަދި ެމާލޭ ެމުނިސިޕަލްޓީއިން ެޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ެދިވެހިޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީެ
(ެ)1997ގެެެ 13ވަނަެމާއްދާގައިެބަޔާންކޮށްފައިވާެހަމަހަކަމަށްެއުނިކަންެއަންނަފަދަެ،އަދިެހަމަހަމަކަމުގެެ
އުޞޫލާ ެތަޢާރުޟުވާފަދައިން ެކަމުގައި ެކަނޑައަޅައިެ ،ހެ .އަމީނީގޭގައި ެކުރަމުންދިޔަ ެޢިމާރާތްކުރުމުގެެ
މަސައްކަތް ެއެކި ެފަހަރު ެމަތިން ެހުއްޓުވައިެ ،އެކި ެބާވަތްތަކުގެ ެއެސެސްމެންޓާއި ެރިޕޯޓު ެހަދަން ެއަންގައިެ،
އެކިެޝަރުޠުކޮށްެ،ލޮޅުމާއިެ،އަޑާއިެ،ރެނދުެމޮނިޓަރކުރުމަށްެއެކިެބާވަތުގެެއާލާތްތައްެރާއްޖެއިންެބޭރުންެ
ގެންނަންެޖެހުމުންެ،އަދިެމަސައްކަތްެތާވަލުކޮށްފައިވާެފަދައިންެކުރިއަށްެނުދިއުމުންެއެކިެގޮތްގޮތުންެމާލޭެ
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ށް ެބޮޑެތި ެގެއްލުންތަކާއި ެކުރިމަތިލާންޖެހިެ،
ހޮޓެލްސް ެއެސޯސިއޭޓްސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑަ ެ
ގެއްލުންވެފައިވާކަމާއިެ ،އެއީ ެ(ެ US$3,438,401.00ތިންމިލިއަން ެހަތަރުލައްކަ ެތިރީސްއަށްހާސްެ
ހަތަރުސަތޭކަ ެއެކެއް ެއެމެރިކާ ެޑޮލަރު) ެގެ ެގެއްލުމެއްކަން ެޘާބިތުވާ ެމިންވަރަށް ެހެކި ެހުށަހެޅިފައިނުވާތީެ،
ގެއްލުމުގެ ެބަދަލުގެ ެގޮތުގައި ެދަޢުވާކުރާ ެފަރާތުން ެހުށަހަޅާފައިވާ ެ(ެ US$3,438,401.00ތިންމިލިއަންެ
ހަތަރުލައްކަ ެތިރީސްއަށްހާސް ެހަތަރުސަތޭކަ ެއެކެއް ެއެމެރިކާ ެޑޮލަރު) ެއެމިންވަރަށް ެނަގައިދެވޭނެ ެތަނެއްެ
ނެތްކަމަށާއިެ،ބަދަލުގެެގޮތުގައިެލިބިދިނުމަށްެއެދިފައިވާެޢަދަދަށްެމާލޭެހޮޓެލްސްެއެސޯސިއޭޓްސްެޕްރައިވެޓްެ
ލިމިޓެޑަށް ެގެއްލުން ެލިބިފައިވާކަން ެޘާބިތުވާ ެމިންވަރަށް ެހެކި ެހުށަހެޅިފައިނުވާތީެ ،މި ެޤަޟިއްޔާއިންެ
ގެއްލުމުގެ ެމިންވަރު ެޢަދަދުކޮށްފައި ެނުވާކަމަށާއިެ ،ދަޢުވާކުރާ ެފަރާތުން ެބަދަލުގެ ެގޮތުގައި ެފައިސާެހޯދުމަށްެ
އެދޭނަމަެ ،ގެއްލުންތަކަކީ ެޙަޤީޤަތުގައިވެސް ެވެފައިވާ ެގެއްލުންކަން ެއެނގޭފަދަ ެޘާބިތުހިފޭ ެހެއްކާއެކުެ
ހުށަހެޅުމުންެ،ގެއްލުމުގެެބަދަލުގެެބައިެބަލައިދެވޭނެެކަމުގައިެއަންގައިެ،ބުނެވިދިޔަެމަދަނީެކޯޓުގެެނަންބަރުެ
ެ 868/MC/2009ޤަޟިއްޔާގައި ެ ެޙުކުމް ެކޮށްފައިވާއިރުެ ،އެ ެޤަޟިއްޔާގެ ެޙުކުމަށް ެބަދަލުެގެންނަންޖެހޭެ
ގެެޙަވާލާދެވުނުެނަންބަރުެ
ރުޢީެއަދިެޤާނުނީެހަމައެއްނެތްކަމަށްެކަނޑައަޅައިެދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓު ެ
ފަދަެޝަ ެ
ެ2010/HC-A/108ޤަޟިއްޔާގައިެޙުކުމްެކޮށްފައިވާކަންެއެނގެންެއޮވެއެވެ.
-2

މަދަނީ ެކޯޓުގެ ެބުނެވިދިޔަ ެނަންބަރު ެެ 868/MC/2009ޤަޟިއްޔާގެ ެޞީޢާއަށްެ

ބަލާއިރުެ،މިެމައްސަލައަކީެމާލޭެހޮޓެލްސްެއެސޯސިއޭޓްސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑްގެެފަރާތުންެހެ.އަމީނީގޭގައިެ
ހަދަމުންދިޔަ ެެ 16ބުރި ެޢިމާރާތެއް ެޤަވާޢިދުން ެހުއްދަ ެހޯދައިގެން ެހަދަމުން ެދަނިކޮށްެ ،މިނިސްޓްރީ ެއޮފްެ
ހައުސިންގެ،ޓްރާންސްޕޯޓްެއެންޑްެއެންވަޔަރަންމަންޓާއިެ،މާލޭެމުނިސިޕަލްޓީގެެފަރާތުންެއެެޢިމާރާތްކުރުންެ
ހުއްޓުވާފައިވާނީެ،އެެއިދާރާތަކަށްެލިބިފައިވާެއިޚްތިޔާރުތަކާއި ެބާރުތައްެނަހަމަގޮތުގައި ެބޭނުންކޮށް ެޤާނޫނާއިެ
ށްެ
ޤަވާޢިދާ ެޚިލާފަށްެކަމަށްެކަނޑައަޅައި ެދިނުމަށާއިެ،އަދިެއޭގެެސަބަބުންެލިބުނުެގެއްލުމުގެެބަދަލުެހޯދުމަ ެ
ދަޢުވާކޮށްފައިވާެމައްސަލައެއްކަމުގައިެ
އެދިެ ،މާލޭެހޮޓެލްސްެއެސޯސިއޭޓްސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑްގެެފަރާތުންެ ެ
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ވޭެ
ވާއިރުެ ،ދައުލަތުގެ ެއިދާރާއެއްގެ ެޢަމަލެއް ެނުވަތަ ެޤަރާރެއްގެ ެޞައްޙަކަން ެނުވަތަ ެނޫންކަން ެރިވިއުކުރެ ެ
މިފަދަ ެމައްސަލައަކީ ެޙަޤީޤަތުގައި ެ"މަބްދައުލް ެމަޝްރޫޢިއްޔާ" ެ(ެ )Principle of Legalityގެެ
ހޭ ެޖުޑީޝަލް ެރިވިއުގެ ެމައްސަލައެއްކަން ެއެނގެންެ
ގެމަތިން ެރިވިއުކުރެވެންޖެ ެ
އަސާސްތަކާއި ެއެއްގޮތްވާ ެގޮތު ެ
އޮންނައިރުެ ،މަދަނީ ެކޯޓުގެ ެބުނެވިދިޔަ ެނަންބަރު ެެ 868/MC/2009ޤަޟިއްޔާގެ ެޙުކުމަށް ެތާއީދުކޮށްެ
ކޮށްފައިވާެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެބުނެވިދިޔަ ެ ެނަންބަރު ެެ 2010/HC-A/108ޤަޟިއްޔާގެ ެޙުކުމްެ
ބިނާވެގެންވަނީ ެޤާނޫނީގޮތުން ެޞައްޙަ ެއަސާސްތަކެއްގެ ެމައްޗަށްތޯ ެބެލިއިރު ެއަންނަނިވި ެކަންތައްތައްެ
ފާހަގަކުރެވެއެވެެ.
ހ)ެފުރަތަމަެކަމަކީެ،މާލޭެމުނިސިޕަލްޓީގެެފަރާތުންެ 18ެ،ޖުލައިެެ 2007ދުވަހުެ،މާލޭެ
މުނިސިޕަލްޓީގެ ެނަންބަރު ެެ I-2007/319މާލޭގައި ެޢިމާރާތްކުރުމުގެ ެހުއްދައިގެ ެދަށުން ެހެ .އަމީނީގޭގައިެ
ެ 16ބުރީގެެޢިމާރާތެއް ެކުރުމަށް ެހުއްދަ ެދީފައިވާކަން ެއެނގެން ެއޮންނައިރުެ،ބުނެވިދިޔަ ެހުއްދައިގެ ެދަށުންެ
މާލޭ ެހޮޓެލްސް ެއެސޯސިއޭޓްސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްގެ ެފަރާތުން ެހެ .އަމީނީގޭގައި ެެ 16ބުރީގެ ެޢިމާރާތެއްެ
ދުެ
ކުރަން ެފަށާފައިވަނިކޮށް ެެ 23ސެޕްޓެމްބަރ ެެ 2007ދުވަހާއިެ 30ެ ،މާރޗް ެެ 2008ދުވަހާއި ެދެމެ ެ
ސަރުކާރުގެެކަމާބެހޭެއިދާރާތަކުންެޖުމްލަެހަތަރުެފަހަރެއްގެެމަތިންެބުނެވިދިޔަެޢިމާރާތްކުރުމުގެެމަސައްކަތްެ
ންގގެެމަސައްކަތްެފެށުމާއެކުެ،އެެ
ހުއްޓުވާފައިވާކަމާއިެ،އޭގެެމައިގަނޑުެސަބަބަކީެހެ .އަމީނީގޭގައިެޕައިލި ެ
ސަރަޙައްދުގެ ެބިންގަނޑަށް ެބޮޑެތި ެލޮޅުންތަކެއް ެއަރައިެ ،އެސަރަޙައްދުގެ ެބައެއް ެޢިމާރާތްތަކަށްެ
ގެއްލުންތަކެއް ެވުމާއެކުެ ،އެކަމުގެ ެޝަކުވާ ެމާލޭ ެމުނިސިޕަލްޓީއަށާއިެ ،ކަމާބެހޭ ެމިނިސްޓްރީތަކަށް ެލިބުމާެ
ގުޅިގެން ެބެލިބެލުމުން ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 4/93ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެތިމާވެށި ެރައްކާތެރިކޮށް ެދެމެހެއްޓުމާބެހޭެ
މަންޓަލް ެއިމްޕެކްޓްެ
ޤާނޫނު) ެގެ ެެ 5ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެ"އެންވަޔަރަން ެ
އެސެސްމެންޓް" ެ(އީ.އައި.އޭ) ެރިޕޯޓެއް ެމާލޭ ެހޮޓެލްސް ެއެސޯސިއޭޓްސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްގެ ެފަރާތުންެ
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ހަދާފައި ެނުވާތީކަމުގައި ެދައުލަތުގެ ެއެޓާރނީ ެޖެނެރަލްގެ ެފަރާތުން ެފާހަގަކޮށްފައިވާކަން ެއެނގެންެ
އޮންނަކަމެވެެ .
(ށ) ެދެވަނަ ެކަމަކީެ ،ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 4/93ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެތިމާވެށި ެރައްކާތެރިކޮށްެ
ދެމެހެއްޓުމާބެހޭެޤާނޫނު)ެގެެެ5ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެގައިެ"ރާއްޖޭގެެތިމާވެއްޓަށްެފާހަގަެކުރެވޭފަދަެބަދަލެއްެ
އަތުވެދާނެ ެއެއްވެސް ެޕްރޮޖެކްޓެއް ެހިންގުމުގެ ެކުރިންެ ،އެކަމުން ެތިމާވެއްޓަށް ެއަސަރު ެފޯރާނެ ެމިންވަރުެ
ބަޔާންކުރާ ެރިޕޯޓެއް ެހަދައިެ ،މިނިސްޓްރީ ެއޮފް ެޕްލޭނިންގެ ،ހިއުމަން ެރިސޯސަސް ެއެންޑްެ
އެންވަޔަރަންމަންޓަށް ެހުށަހަޅަންވާނެއެވެެ ".މިފަދައިން ެބަޔާންކުރުމަށްފަހު ެއެ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެގައި ެ"މިެ
މާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައި ެބަޔާންކުރާ ެރިޕޯޓު ެހަދަންޖެހޭ ެކަންކަމާއި ެއުޞޫލު ެކަނޑައަޅާނީެ ،މިނިސްޓްރީ ެއޮފްެ
ޕްލޭނިންގެ ،ހިއުމަން ެރިސޯސަސް ެއެންޑް ެއެންވަޔަރަންމަންޓުންނެވެެ ".މިފަދައިން ެކަނޑައަޅައިެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ެކަމާއިެ ،އަދި ެހިނގަމުންދާ ެޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ެސަބަބުން ެރާއްޖޭގެ ެތިމާވެއްޓަށް ެނޭދެވޭެ
އަސަރެއް ެފޯރާކަމަށް ެފެނިއްޖެ ެހިނދެއްގައިެ ،އެޕްރޮޖެކްޓެއް ެހުއްޓުވުމުގެ ެއިޚްތިޔާރު ެމިނިސްޓްރީ ެއޮފްެ
ޕްލޭނިންގެ ،ހިއުމަން ެރިސޯސަސް ެއެންޑް ެއެންވަޔަރަންމަންޓަށް ެލިބިގެންވާކަމަށާއިެ ،މިގޮތުން ެހުއްޓުވޭެ
ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ެބަދަލެއް ެނުދެވޭނެކަމަށް ެބުނެވިދިޔަ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެތިމާވެށި ެރައްކާތެރިކޮށް ެދެމެހެއްޓުމާބެހޭެ
ޤާނޫނުގެެެ 6ވަނަެމާއްދާގެެޞަރީޙަެނައްޞުގައިެބަޔާންވެގެންވާކަމާެ،އަދިެބުނެވިދިޔަެޤާނޫނުގެެެ 5ވަނަެ
މަންޓަލްެއިމްޕެކްޓްެއެސެސްމެންޓްެރެގިއުލޭޝަންެެ"ެ 2007ގެެ
މާއްދާގެެދަށުންެހަދާފައިވާ ެ"އެންވަޔަރަން ެ
ޝެޑިއުލްެ(ޑީ)ެގައިެއެންވަޔަރަންމަންޓަލްެއިމްޕެކްޓްެއެސެސްމެންޓްެސްޓަޑީެހެދުންެލާޒިމްކުރާެތަރައްޤީގެެ
މަޝްރޫޢުތައް

ެލިސްޓުކުރެވިފައިވާކަމާއި،

ެއޭގެތެރޭގައި

ެގެ

ެއެޅުމުގެ

ެބޮޑެތި

އްެެެެެެެެެެ
ެމަޝްރޫޢުތަ ެ

(ެ)Major Housing Projectsޝާމިލުވެގެންވާކަންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ .
އިސްވެދިޔަ ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 4/93ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެތިމާވެށިެ
(ނ) ެތިންވަނަ ެކަމަކީެ ެ ،
ރައްކާތެރިކޮށް ެދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 5ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެއީ.އައި.އޭެ
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ރިޕޯޓަކީެ،އެއްވެސްެފަރާތަކުންެދިވެހިރާއްޖޭގެެތިމާވެއްޓަށްެފާހަގަކުރެވޭފަދަެބަދަލެއްެއަތުވެދާނެެއެއްވެސްެ
ޕްރޮޖެކްޓެއް ެހިންގުމުގެ ެކުރިން ެއެފަރާތަކުން ެމިނިސްޓްރީ ެއޮފް ެޕްލޭނިންގެ ،ހިއުމަންެރިސޯސަސް ެއެންޑްެ
ންވާ ެރިޕޯޓެއްކަން ެއެނގެން ެއޮންނައިރުެ ،މާލޭެ
ހުށަހެޅުން ެޤާނޫނީގޮތުން ެލާޒިމްވެގެ ެ
އެންވަޔަރަންމަންޓަށް ެ ެ
ހޮޓެލްސް ެއެސޯސިއޭޓްސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްގެ ެފަރާތުން ެހެ .އަމީނީގޭގައި ެހަދަމުންދިޔަ ެެ 16ބުރީގެެ
ޢިމާރާތުގެ ެޕްރޮޖެކްޓަކީެ ،ބުނެވިދިޔަ ެޤާނޫނުގެ ެެ 5ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެގެ ެދަށުން ެއެ ެމިނިސްޓްރީންެ
ންގެ ެޝެޑިއުލް ެ(ޑީ) ެގައި ެލިސްޓްކޮށްފައިވާެ ،އީ.އައި.އޭ ެރިޕޯޓްެ
ޢާންމުކޮށްފައިވާ ެ ެއީ.އައި.އޭ ެރެގިއުލޭޝަ ެ
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ެބާވަތުގެ ެޕްރޮޖެކްޓެއް ެނަމަެ ،އެ ެރިޕޯޓު ެހުށަހެޅުމަކީ ެމާލޭ ެހޮޓެލްސް ެއެސޯސިއޭޓްސްެ
މާލޭެ
ޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްގެ ެމައްޗަށްެ ،އެޕްރޮޖެކްޓު ެހިންގުމުގެ ެކުރިން ެލާޒިމްވެގެންވާ ެކަމެއްކަމާއިެ ،
މުނިސިޕަލްޓީން ެޢާންމުކޮށްފައިވާ ެމާލޭ ެޕްލޭނިންގ ެޤަވާޢިދުގައި ެނުވަތަ ެމާލޭގައި ެޢިމާރާތްކުރުމާބެހޭ ެގޮތުންެ
އެެއިދާރާއިންެނެރެެޢާންމުކޮށްފައިވާެއެހެންެއެއްވެސްެޤަވާޢިދެއްގައިެމާލޭގައިެޢިމާރާތެއްެކުރުމުގެެކުރިންެ
އެ ެޢިމާރާތެއް ެއެޅުމަށް ެކުރާ ެމަސައްކަތުގެ ެސަބަބުން ެތިމާވެއްޓަށް ެކޮށްފާނެ ެއަސަރެއް ެދެނެގަތުމަށްޓަކައިެ
އީ.އައި.އޭ ެރިޕޯޓް ެހަދަން ެލާޒިމްކޮށްފައި ެނެތުމަކީ ެނުވަތަ ެހެ .އަމީނީގޭގައި ެހަދަމުންދިޔަ ެބުނެވިދިޔަ ެެ16
ބުރީގެ ެޢިމާރާތް ެކުރުމަށް ެހުއްދަ ެދިނުމާގުޅޭ ެމަޢުލޫމާތު ެބަދަލުކުރުމުގައި ެއެފަދަ ެރިޕޯޓެއް ެހެދުމަށްެ
ޝަރްޠުކޮށްފައިެނެތުމަކީ ،ޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ 4/93ދިވެހިރާއްޖޭގެެތިމާވެށިެރައްކާތެރިކޮށްެދެމެހެއްޓުމާބެހޭެ
ންެ
އ ެރިފޯޓެއްެހުށައަޅަ ެ
ޤާނޫނު) ެގެެެ 5ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގެ ެދަށުންެހުށަހެޅުން ެލާޒިމްވެގެންވާ ެއީ.އައިެޭ .
ނުޖެހޭ ެސަބަބަބެއް ެނޫންކަމާެ ،އަދި ެއެއީ ެބުނެވިދިޔަ ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 4/93ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެތިމާވެށިެ
ރައްކާތެރިކޮށް ެދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ެޤާނޫނު) ެގެ ެދަށުން ެރާއްޖޭގެ ެތިމާވެށި ެރައްކާތެރިކޮށް ެދެމެހެއްޓުމާބެހޭެ
ސިޔާސަތު ެކަނޑައަޅައިެ ،ހަދަންޖެހޭ ެޤަވާޢިދުތައް ެހަދައި ެހިންގުމުގެ ެމަސްއޫލިއްޔަތު ެޙަވާލުކުރެވިފައިވާެ
އެއިރުގެެވުޒާރާކަމުގައިވާެމިނިސްޓްރީެއޮފްެޕްލޭނިންގެ،ހިއުމަންެރިސޯސަސްެއެންޑްެއެންވަޔަރަންމަންޓަށްެ
އެ ެވުޒާރާއަށް ެލިބިފައިވާ ެޤާނޫނީ ެބާރުތަކުގެ ެޙުދޫދުގެ ެތެރޭގައިެ ،އިޝާރާތްކުރެވުނު ެއީ.އައި.އޭ ެރިޕޯޓުެ
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ހުށަހަޅަންޖެހޭެފަރާތަކުންެއެފަރާތުގެެޕްރޮޖެކްޓުެހިންގަންެފެށުމުގެެކުރިންެއެ ެރިޕޯޓުެހުށަހަޅާފައިެނެތްކަންެ
ފާހަގަކުރެވިގެންެ ،އެ ެރިޕޯޓު ެހުށަހެޅުމަށް ެއެންގުން ެމަނާކުރާ ެސަބަބެއްވެސް ެނޫންކަން ެއެނގެންެ
އޮންނަކަމެވެެ .
(ރ)ެހަތަރުވަނަެކަމަކީެ،ޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ4/93ދިވެހިރާއްޖޭގެެތިމާވެށިެރައްކާތެރިކޮށްެ
ދެމެހެއްޓުމާބެހޭެޤާނޫނު)ެގެެެ5ވަނަެމާއްދާގެެ(ށ)ެގައިެބަޔާންކުރާެތިމާވެއްޓަށްެފާހަގަކުރެވޭފަދަެބަދަލެއްެ
ޓ ެހަދަންޖެހޭ ެކަންކަމާއިެ
ރޕޯ ު
އަތުވެދާނެ ެމަޝްރޫޢެއް ެހިންގުމުގެ ެކުރިން ެހަދަން ެލާޒިމްކުރާ ެއީ.އައި.އޭ ެ ި
އުޞޫލުތައްެނުވަތަ ެ"އެންވަޔަރަންމަންޓަލްެއިމްޕެކްޓް ެއެސެސްމެންޓްެރެގިއުލޭޝަންެެ "2007އަކީ ،ޤާނޫނުެ
ނަންބަރު ެެ 2/68ޖ(ެ .އޮފިޝަލް ެކަންތައް ެޗެޕްޓަރ ެެ -ެ 2ލިޔެކިއުމާބެހޭ) ެގެ ެ(ެ )1ވަނަ ެމާއްދާގައިެ
އީެ
ބަޔާންކުރާފަދަ ،ކޮންމެހެން ެބޭރުބަހަކުން ެއޮންނަންޖެހޭ ެލިޔުމެއްކަން ެނުވަތަ ެނޫންކަމަށް ެބަލާއިރުެ ،އެ ެ
ގެ ެހައިކޯޓުގެެބުނެވިދިޔަެ
ދިވެހިެބަހުންެއޮންނަންޖެހޭެލިޔުމެއްެކަމުގައިެޝަރީޢަތުންެދެކޭކަމަށް ެދިވެހިރާއްޖޭ ެ
ނަންބަރު ެެ 2010/HC-A/108ޤަޟިއްޔާގައި ެފާހަގަކޮށްފައި ެއޮންނަ ެއޮތުމަށް ެނަޒަރުކުރާއިރު ،ޤާނޫނުެ
ނަންބަރު ެެ 2/68ޖ(ެ .އޮފިޝަލް ެކަންތައް ެޗެޕްޓަރ ެެ -ެ 2ލިޔެކިއުމާބެހޭ) ެގެ ެ(ެ )1ވަނަ ެމާއްދާގައިެ
"ދައުލަތުގެ ެރަސްމީެލިޔުންތަކުގެެތެރެއިންެކޮންމެހެންެބޭރުބަހަކުންެލިޔަންޖެހޭ ެލިޔުންތައްެމެނުވީ ެއެހެންެ
ހުރިހާ ެލިޔުންތަކެއް ެހުންނަންވާނީ ެދިވެހި ެބަހުން ެލިޔެވިފައެވެެ ".މިފަދައިން ެބަޔާންކޮށްފައި ެވާކަމާއި ،މިެ
މާއްދާގައި ެއެބުނާ ެދައުލަތުގެ ެރަސްމީ ެލިޔުންތަކަކީެ ،ދައުލަތުގެ ެއިދާރާތަކުން ެފޮނުވާ ެސިޓީތަކާއިެ ،އިދާރީެ
އަމުރުތަކާއިެނިންމުންތަކާއިެ،ރިޕޯޓުތަކާއިެ،އެނޫންވެސްެއިދާރީެޠަބީޢަތުގެެލިޔެކިޔުންތައްކަން ެޙަވާލާދެވުނުެ
ޤާނޫނުެނަންބަރުެެ 2/68ޖ(ެ.އޮފިޝަލްެކަންތައްެޗެޕްޓަރެެ -ެ 2ލިޔެކިއުމާބެހޭ)ެގެެމާއްދާތަކަށްެއެކުގައިެ
ބެލުމުން ެސާފުކޮށް ެއެނގެން ެއޮންނަކަމާ ،އެހެންކަމުން ެއެ ެޤާނޫނުގައި ެއެބުނާ ެދައުލަތުގެ ެރަސްމީެ
ކަން ެއެނގެންެ
އި ެދައުލަތުގެ ެއިދާރާތަކުން ެޢާންމުކުރާ ެޤަވާޢިދުތައް ެހިމެނިގެން ެނުވާ ެ
ލިޔުންތަކުގެ ެތެރޭގަ ެ
އޮންނަކަމާެ ،އެހެންެނަމަވެސްެ ،ދިވެރާއްޖޭގެ ެޤައުމީެބަހަކީ ެދިވެހިބަސްެކަމުގައި ެވާއިރުެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައިެ
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ޢަމަލުކުރުމަށް ެހެދޭ ެޤަވާޢިދުތައް ެއުޞޫލެއްގެ ެގޮތުން ެހުންނަންވާނީ ެދިވެހި ެބަހުންކަމާއިެ ،އެހެންނަމަވެސްެ
އިސްތިޘްނާއީގޮތަކަށް ެޤަވާޢިދެއް ެއިނގިރޭސި ެބަހުން ެއޮތުމުގެ ެޟަރޫރަތްތެރިކަމަށް ެރިޢާޔަތްކޮށް ެބައެއްެ
ޚާއްޞަ ެޓެކްނިކަލް ެޤަވާޢިދުތައް ެއިނގިރޭސި ެބަހުން ެހެދިފައި ެއޮތުމަކީ ެއެއަށް ެޢަމަލުކުރަން ެނުޖެހޭނެެ
ންތައްތައް ެއިންތިޒާމުކުރާެ
މިގޮތުން ެސިވިލް ެއޭވިއޭޝަންއާ ެގުޅޭ ެބައެއް ެކަ ެ
ސަބަބެއް ެނޫންކަމާެ ެ ،
ޤަވާޢިދުތަކާއިެ ،މާލީ ެވުޒާރާއާއިެ ،އިޤްތިޞާދާބެހޭ ެވުޒާރާއާއިެ ،ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ ެވުޒާރާއާއިެ ،މިނޫންވެސްެ
ސަރުކާރުގެ ެބައެއް ެވުޒާރާތަކުންނާއިެ ،އިދާރާތަކުން ެޢާންމުކޮށްފައިވާެ ،އަދި ެއެއަށް ެޢަމަލުކުރެވޭ ެބައެއްެ
ޢިދުތަކެއްކަން ެފާހަގަކުރެވޭކަމާެ ،އެހެންކަމުން ެެ 8މެއިެ
ޤަވާޢިދުތަކަކީ ެއިނގިރޭސިބަހުން ެލިޔެވިފައިވާ ެޤަވާ ެ
އި
ެ 2012ގަ ެ

ޔެެ
ެމިނިސްޓްރީ ެއޮފް ެހައުސިންގ ެއެންޑް ެއެންވަޔަރމަންޓް ެއިން ެދިވެހިބަހުން ެލި ެ

ޢާންމުކޮށްފައިވާ ،އީ.އައި.އޭ ެރެގިއުލޭޝަން ެ(ތިމާވެއްޓަށް ެއަސަރު ެފޯރާނެ ެމިންވަރު ެބަޔާންކުރާ ެރިޕޯޓްެ
މުގެެކުރިންެ ،ރާއްޖޭގައި ެޢަމަލުކުރަމުންެއައި ،އިސްވެެ
ހެދުމާބެހޭެޤަވާޢިދުެެ )2012އަށްެޢަމަލުކުރަންެފެށު ެ
މަންޓަލް ެއިމްޕެކްޓް ެއެސެސްމެންޓް ެރެގިއުލޭޝަން ެެ "2007އިނގިރޭސިބަހުންެ
ބަޔާންވެދިޔަ ެ"އެންވަޔަރަން ެ
ލިޔެފައި ެއޮތުމަކީ ެއެޤަވާޢިދަށް ެޢަމަލުކުރަން ެނުޖެހޭ ެސަބަބެއް ެނޫންކަން ެއެނގެން ެއޮންނައިރުެ ެ ،މާލޭެ
ހޮޓެލްސް ެއެސޯސިއޭޓްސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްގެ ެފަރާތުން ެހެ .އަމީނީގޭގައި ެކުރަމުންދިޔަ ެއިސްވެެ
މަންޓަލް ެއިމްޕެކްޓްެ
އިޝާރާތްކުރެވުނު ެެ 16ބުރީގެ ެޢިމާރާތުގެ ެމަޝްރޫޢަކީ ެބުނެވިދިޔަ ެ"އެންވަޔަރަން ެ
ށްެ
އެސެސްމެންޓްެރެގިއުލޭޝަންެެ"2007ގެެޝެޑިއުލްެ(ޑީ)ެގައި ެއީ.އައި.އޭެރިޕޯޓުެހުށަހެޅުންެލާޒިމުކޮ ެ
ލިސްޓުކޮށްފައިވާ ެގެ ެއެޅުމުގެ ެބޮޑެތި ެމަޝްރޫޢުތަކުގެތެރޭގައި ެހިމެނޭ ެމަޝްރޫޢަކަށް ެވުމާއެކުވެސް،
އެެ
އެއާގުޅިގެން ެހުށަހަޅަންޖެހޭ ެއީ.އައި.އޭެރިޕޯޓު ެހުށަހަޅާފައިނުވާކަންެކަމާބެހޭެމިނިސްޓްރީއަށްެއެންގުމުންެ ެ
ރިޕޯޓު ެހުށަހެޅުމަށް ެމާލޭ ެހޮޓެލްސް ެއެސޯސިއޭޓްސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑަށް ެއަންގާފައިވަނީ ެއެެ
މިނިސްޓްރީއަށް ެޤާނޫނީގޮތުން ެލިބިގެންވާ ެބާރާއި ެއިޚްތިޔާރުގެ ެޙުދޫދުގެތެރޭގައި ެކަމާއިެ ،އިސްވެެ
އިޝާރާތްކުރެވުނު ެއީ.އައި.އޭ ެރެގިއުލޭޝަން ެ(ެ )2007ގެ ެޝެޑިއުލް ެ(ޑީ) ެގައި ެބޮޑެތި ެހޮޓެލްެ
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މަނާފައި ެނެތްކަމުގައި ެވީނަމަވެސްެ ،އެފަދަ ެމަޝްރޫޢުތަކަކީެ
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ެމަޝްރޫޢުތައް ެވަކިން ެހި ެ
ޔަެ
ޙަޤީޤަތުގައިެގެެއެޅުމުގެެބޮޑެތިެމަޝްރޫޢުތަކުގެތެރޭގައިެޝާމިލްވެގެންވާެމަޝްރޫޢުތައްކަމާ ،އަދިެބުނެވިދި ެ
އީ.އައި.އޭ ެރެގިއުލޭޝަން ެ(ެ )2007ގައިެ ،ގެ ެއެޅުމުގެ ެބޮޑެތި ެމަޝްރޫޢުތަކުގެ ެތަޢުރީފެއް ެބަޔާންކޮށްފައިެ
ނެތުމަކީެ،ނުވަތަެމާލޭެހޮޓެލްސްެއެސޯސިއޭޓްސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑްގެެފަރާތުންެ ެެެެެހެ .އަމީނީގޭގައިެ
ކުރަމުންދިޔަ ެއިސްވެ ެބަޔާންވެދިޔަ ެމަސައްކަތަކީ ެޢާންމު ެފަރްދެއްގެ ެމިލްކު ެބިމެއްގައި ެކުރަމުންދިޔަެ
ޢިމާރާތަކާެގުޅޭެމަސައްކަތަކަށްެވުމަކީެއޭގެެޒާތުގައިެއެެމަސައްކަތެއްެބުނެވިދިޔަެއީ.އައި.އޭެރެގިއުލޭޝަންެ
(ެ )2007ގެ ެޝެޑިއުލް ެ(ޑީ) ެގައި ެލިސްޓުކުރެވިފައިވާ ެގެ ެއެޅުމުގެ ެބޮޑެތި ެމަޝްރޫޢުތަކުގެ ެތެރޭގައިެ
ނުހިމެނޭ ެމަސައްކަތެއްކަމުގައި ެބަލަންޖެހޭ ެސަބަބެއްެނޫންކަމާެ،އެހެނީ ެހުޅުމާލެއާއިެމާލޭގައި ެގެދޮރު/ފްލެޓްެ
އެޅުމުގެ ެމަޝްރޫޢުތަކަކީ ެބުނެވިދިޔަ ެޝެޑިއުލް ެ(ޑީ) ެގައި ެބަޔާންވެގެންވާ ެފަދަ ެގެ ެއެޅުމުގެ ެބޮޑެތިެ
މަޝްރޫޢުތައްކަމަށްެބަލައިެ ،މާލޭގައިެޢިމާރާތްކުރާެފަސްތަރީގެެބޮޑެތިެހޮޓެލްެފަދަެމަޝްރޫޢުތަކަކީެއެފަދަެ
ތަކެއް ެކަމަށް ެނުބެލުން ެވެގެންދާނީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެތިމާވެށި ެރައްކާތެރިކޮށް ެދެމެހެއްޓުމާބެހޭެ
މަޝްރޫޢު ެ
ޤާނޫނުގެ ެމަޤްޞަދާ ެޚިލާފަށް ެއަދި ެބުނެވިދިޔަ ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 4/93ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެތިމާވެށިެ
ރައްކާތެރިކޮށްެދެމެހެއްޓުމާބެހޭެޤާނޫނު)ެގެެެ5ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެގެެދަށުންެމާލެއާއިެރާއްޖޭގެެއެހެނިހެންެ
ގެ ެއެޅުމުގެ ެބޮޑެތި ެމަޝްރޫޢުތަކާ ެގުޅިގެން ެހުށަހަޅަންޖެހޭ ެއީ.އައި.އޭ ެރިޕޯޓުެ
ރަށްތަކުގައި ެހިންގާ ެ ެ
ހުށަހެޅުމަކާނުލައި ެއެ ެމަޝްރޫޢުތައް ެކުރިއަށް ެގެންދިއުމަށް ެމަގުފަހިވެގެންދާނެ ެސަބަބެއްކަން ެއެނގެންެ
އޮންނަެއޮތުމެވެެ .
(ބ) ެފަސްވަނަ ެކަމަކީެ ،ހިނގަމުންދާ ެޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ެސަބަބުން ެރާއްޖޭގެ ެތިމާވެއްޓަށްެ
ނޭދެވޭ ެއަސަރެއް ެފޯރާކަމަށް ެފެނިއްޖެ ެހިނދެއްގައިެ ،އެޕްރޮޖެކްޓެއް ެހުއްޓުވުމުގެ ެއިޚްތިޔާރު ެމިނިސްޓްރީެ
އޮފްެޕްލޭނިންގެ،ހިއުމަންެރިސޯސަސްެއެންޑްެއެންވަޔަރަންމަންޓަށްެލިބިގެންވާކަމަށާއިެ،މިގޮތުންެހުއްޓުވޭެ
ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ެބަދަލެއް ެނުދެވޭނެކަމަށް ެޙަވާލާދެވުނު ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 4/93ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެތިމާވެށިެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު |ތީމުގެ |އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ރައްކާތެރިކޮށްެދެމެހެއްޓުމާބެހޭެޤާނޫނު)ެގެެެ6ވަނަެމާއްދާގައި ެކަނޑައަޅައިެބަޔާންވެގެންެއޮންނަ ެއޮތުމަށްެ
ބަލާއިރުެ ،ހިނގަމުންދާެޕްރޮޖެކްޓެއްގެެސަބަބުންެތިމާވެއްޓަށްެނޭދެވޭެއަސަރެއްެފޯރާކަމަށްެފެނިއްޖެނަމަެއެެ
ގެންވާކަން ެއެނގެންެ
ޕްރޮޖެކްޓެއް ެހުއްޓުވުމުގެ ެއިޚްތިޔާރާއި ެބާރު ެތިމާވެއްޓާބެހޭ ެމިނިސްޓްރީއަށް ެލިބި ެ
މިގޮތުންެޢިމާރާތްކުރަމުންދާެޕްރޮޖެކްޓެއްގެެސަބަބުންެތިމާވެއްޓަށްެނޭދެވޭެއަސަރެއްެފޯރާކަމަށްެ
އޮންނަކަމާެ ެ،
ކަމާބެހޭ ެމިނިސްޓްރީއަށްެ ،އެ ެމިނިސްޓްރީއާއި ެއެ ެމިނިސްޓްރީގެ ެދަށުން ެހިނގާ ެތަފާތު ެއިދާރާތަކުގައިެ
އްގެެ
ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ެމޮނިޓަރިންގ ެސިސްޓަމްގެ ެތެރެއިން ެއެނގިއްޖެނަމަ ،އެކަމާގުޅިގެން ެޢާންމު ެފަރާތެ ެ
ޝަކުވާ ެލިބުނުކަމުގައިވިއަސް ެނުވަތަ ެނުލިބުނުކަމުގައި ެވިއަސްެ ،އެކަމެއް ެބަލައި ،އިޝާރާތްކުރެވުނުެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެތިމާވެށި ެރައްކާތެރިކޮށް ެދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ެޤާނޫނު ެގެ ެެ 6ވަނަ ެމާއްދާގެ ެދަށުން ެއަޅަންޖެހޭެ
ފިޔަވަޅުތައްެއެޅުމުގެެބާރުެދައުލަތުގެެކަމާބެހޭ ެއިދާރާތަކަށްެލިބިގެންވާކަންެއެނގެންެއޮންނައިރުެ،އިސްވެެ
ބަޔާންކުރެވުނުެ ،ހެ .އަމީނީގޭގައިެކުރަމުންދިޔަެެ 16ބުރީގެެޢިމާރާތުގެެޕްރޮޖެކްޓުގެެސަބަބުންެތިމާވެއްޓަށްެ
ނޭދެވޭެއަސަރުކޮށްފައިވާކަމަށާއި ،އަދިެބުނެވިދިޔަެޢިމާރާތްކުރާެތަނާެއިންވެގެންެހުރި ެގެތަކަށާއިެތަންތަނަށްެ
ވާޤިޢީގޮތުން ެ(ެ )factuallyގެއްލުންތަކެއް ެވެފައިވާކަން ެދައުލަތުގެ ެފަރާތުން ެމަދަނީ ެކޯޓުގެ ެބުނެވިދިޔަެ
ނަންބަރުެެ868/MC/2009ޤަޟިއްޔާގައިެހުށަހަޅާފައިވާެލިއުންތަކުންެރަނގަޅަށްެއެނގެންެއޮންނަކަމާއިެ،
މިގޮތުންެހުށަހެޅިފައިވާެލިޔުންތަކުގެެތެރޭގައިެ"ސަމަރީެރިޕޯޓްެއޮންެދަެމޭޖަރެފައިންޑިންގްސްެރިގާރޑިންެ
ކޮންސްޓްރަކްޝަންެއޮފްެއަެސިކްސްޓީންެސްޓޯރީެބިލްޑިންގ ެއެޓްެހެ.އަމީނީގެެޔޫޒިންެޑީޕްެޕައިލިންގ"ެ
( Summary Report on the Major Findings Regarding Construction of a 16 Storey

ެ)Building at H. Ameeneege Using Deep Pilingމިެރިޕޯޓާއިެ،ދަރުމަވަންތަެސްކޫލްގެެހުޅަނގުންެ
އަމީނީގޭގައިެޢިމާރާތްެކުރެވެމުންދާެެ 16ބުރީގެެހޮޓާެޢިމާރާތާ ެގުޅިގެންެދަރުމަވަންތަެސްކޫލަށްެލިބެމުންދާެ
ކާބެހޭ ެގޮތުން ެތައްޔާރުކުރެވުނު ެރިޕޯޓް ެހިމެނިގެންވާކަން ެއެނގެން ެއޮންނައިރުެ ،މާލޭ ެހޮޓެލްސްެ
ގެއްލުންތަ ެ
އެސޯސިއޭޓްސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްގެ ެފަރާތުން ެހެ .އަމީނީގޭގައި ެހަދަމުންދާ ެެ 16ބުރި ެޢިމާރާތުގެެ
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މަސައްކަތްތައް ެމިނިސްޓްރީ ެއޮފް ެހައުސިންގެ ،ޓްރާންސްޕޯޓް ެއެންޑް ެއެންވަޔަރަންމަންޓުން ެއިސްވެެ
ންބަރުެ(ެ4/93ދިވެހިރާއްޖޭގެެތިމާވެށިެ
ންެހުއްޓުވާފައިވަނީެއެެވުޒާރާއަށްެޤާނޫނުެނަ ެ
ބަޔާންވެދިޔަެގޮތުގެމަތި ެ
ވާ ެބާރާއި ެއިޚްތިޔާރުގެެ
ރައްކާތެރިކޮށް ެދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 6ވަނަ ެމާއްދާގެ ެދަށުން ެލިބިގެން ެ
ދަށުންކަންެއެނގެންެއޮންނަހިނދުެ،އެެބާރުެބޭނުންކޮށްފައިވަނީެނަހަމަގޮތެއްގައިެ'ތަޢައްސުފީ'ެ(ެ)arbitrary

ކޮށްކަން ެމި ެމައްސަލާގައި ެހިމެނޭ ެވާޤިޢާތަކާ ެގުޅިގެން ެހުށަހެޅިފައިވާ ެލިއުންތަކުންނާއިެ ،ޝަރީޢަތުގެެ
ންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ .
މަޖިލީހުގައިެދައްކާފައިވާެވާހަކަތަކުންެއެއްވެސްެމިންވަރަކަށްެޘާބިތުވެފައިެނުވާކަ ެ
(ޅ) ެހަވަނަ ެކަމަކީެ ،ޖޫޑިޝަލް ެރިވިއުގެ ެއުޞޫލުން ެދައުލަތުގެ ެއިދާރާއެއްގެ ެނިންމުންެ
ޤާނޫނާއި ެޤަވާޢިދާ ެޚިލާފުވާކަމަށް ެބުނެ ެއެނިންމުމާމެދު ެޠަޢުނުކޮށް ެހުށަހަޅާ ެމައްސަލަތަކުގައި ެޝަރީޢަތުންެެ
ނޫނާއިެޤަވާޢިދާ ެޚިލާފުވޭތޯެއާއިެ،އެނިންމުމުގައިެޤާނޫނުންެލިބިގެންވާެބާރާއިެ
ބަލަންޖެހޭނީެއެެނިންމުންެޤާ ެ
ވަނީ ެނަހަމަގޮތުގައި ެތަޢައްސުފުން ެއެއްކިބާވެ ެހުރެތޯ ެކަމާެ،
އިޚްތިޔާރު ެއެ ެއިދާރާއަކުން ެބޭނުންކޮށްފައި ެ
ފާތުެއެހެންެ
އެހެންކަމުންެއެެނިންމުންެޞައްޙަވުންެނުވަތަެެބާޠިލުވުންެބިނާވެގެންވަނީެއެެއިދާރާއެއްގެެތަ ެ
މި ެމައްސަލައާެ
ނިންމުމެއް ެޞައްޙަވުން ެނުވަތަ ެބާޠިލުވުމުގެ ެމައްޗަށް ެނޫންކަން ެއެނގެން ެއޮންނައިރުެ ެ ،
އެސޯސިއޭޓްސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްގެ ެފަރާތުން ެހެ .އަމީނީގޭގައި ެހަދަމުން ެދިޔަެ
ގުޅިގެން ެމާލޭ ެހޮޓެލްސް ެ ެ
ތްެ
ތުގެ ެމަސައްކަތާ ެގުޅިގެން ެއީ.އައި.އޭ ެރިފޯޓު ެހުށަހަޅަން ެއެންގުމާއިެ ،އެ ެޢިމާރާތުގެ ެމަސައްކަ ެ
ޢިމާރާ ެ
ށްެ،
ން ެހުއްޓުވިެހުއްޓުންެޠަޢުނުކޮ ެ
ންޓު ެ
މިނިސްޓްރީ ެއޮފްެހައުސިންގެ،ޓްރާންސްޕޯޓް ެއެންޑްެއެންވަޔަރަންމަ ެ
އ ެރެގިއުލޭޝަން ެ(ެ )2007ގެ ެޝެޑިއުލް ެ(ޑީ) ެގައި ެހިމެނިގެންވާ ެބައެއްެ
އެ ެވުޒާރާއިން ެއީ.އައިޭ .
މަޝްރޫޢުތަކާގުޅިގެންެއެފަދަެފިޔަވަޅުތަކެއްެއަޅާފައިެނުވާކަމަށްެބުނެެދައްކާފައިވާެވާހަކަތަކަށްެރިޢާޔަތްކޮށްެ
މަދަނީ

ެކޯޓުގެ

ެނަންބަރު

ެ868/MC/2009

ެޤަޟިއްޔާއާއި،

ެދިވެހިރާއްޖޭގެ

ެހައިކޯޓުގެެެެެެެެެެ

ނަންބަރު ެެ 2010/HC-A/108ޤަޟިއްޔާގައިެ ،މިނިސްޓްރީ ެއޮފް ެހައުސިންގެ ،ޓްރާންސްޕޯޓް ެއެންޑްެ
ޑްގެ ެފަރާތުން ެހެ .އަމީނީގޭގައިެ
އެންވަޔަރަންމަންޓުން ެމާލޭ ެހޮޓެލްސް ެއެސޯސިއޭޓްސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެ ެ
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ހަދަމުން ެދިޔަ ެޢިމާރާތުގެ ެމަސައްކަތް ެހުއްޓުވާފައިވަނީ ެހަމަހަމަކަމުގެ ެއުޞޫލުން ެބޭރުވާގޮތައް ެކަމަށްެ
ލް ެރިވިއުގެ ެއުޞޫލުތަކާ ެއެއްގޮތަށް ެނޫންކަން ެއެނގޭކަމާއިެ ،އެހެނީ ެމާލޭެ
ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ެޖުޑީޝަ ެ
ހޮޓެލްސް ެއެސޯސިއޭޓްސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑްގެ ެފަރާތުން ެހެ .އަމީނީގޭގައި ެހަދަމުން ެދިޔަ ެޢިމާރާތުގެެ
މަސައްކަތްެފެށުމުގެެކުރިންެނުވަތަެއެ ެމަސައްކަތްެހިނގަމުންދިޔަެއިރުެއުފުލަންޖެހޭެޤާނޫނީެއިލްތިޒާމެއްެ
އުފުލުން ެބިނާވެގެންވާންވާނީ ެއެހެން ެފަރާތްތަކުން ެއުފުލަންޖެހޭ ެއިލްތިޒާމެއް ެއުފުލުމުގެ ެމައްޗައް ެނޫންކަންެ
އެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ ެެ.
-3

މި ެމައްސަލަ ެބެލިެ
އިސްވެ ެފާހަގަކުރެވުނު ެނުކުތާތަކަށް ެރިޢާޔަތްކޮށް ެބަލާއިރުެ ެ ،

ފަ ނޑިޔާރުންނަށް ެވާޞިލުވެވުނީ ެމަދަނީ ެކޯޓުގެ ެބުނެވިދިޔަެެެެެެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެ ެ
ނަންބަރު ެެ 868/MC/2009ޤަޟިއްޔާގެ ެޙުކުމަށް ެބަދަލު ެގެންނަންޖެހޭ ެފަދަ ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނުނީެ
ކަމަށް ެކަނޑައަޅައި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެބުނެވިދިޔަ ެނަންބަރު ެެ2010/HC-A/108
ހަމައެއްނެތް ެ
އެެ
ސްތެކެއް ެކަމަށް ެނުވާތީ ެ ެ
ޤަޟިއްޔާގައި ެކޮށްފައިވާ ެޙުކުމް ެބިނާކޮށްފައިވާ ެއަސާސްތަކަކީ ެޞައްޙަ ެއަސާ ެ
ޙުކުމަށްެބަދަލުގެންނަންޖެހޭެކަމަށެވެ.

ޙުކުމްެ ެ:
ގެމަތިންެ
ދެންފަހެެ ،އިސްވެ ެބަޔާންކުރެވުނު ެޝަރްޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެސަބަބުތައް ެއެގޮތު ެ
ހުރުމާއެކުެ ،މަދަނީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 868/MC/2009ޤަޟިއްޔާގައި ެކޮށްފައިވާ ެޙުކުމް ެޝަރްޢީ ެއަދިެ
ދަލުެ
ޤާނޫނީ ެހަމަތަކާ ެއެއްގޮތް ެނުވާތީ ެއެ ެޤަޟިއްޔާގައި ެކޮށްފައިވާ ެޙުކުމާއިެ ،އަދި ެއެ ެޙުކުމަށް ެބަ ެ
ގެންނަންޖެހޭ ެފަދަ ެޝަރްޢީ ެއަދި ެޤާނުނީ ެހަމައެއް ެނެތްކަމަށް ެކަނޑައަޅައި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެެ
މިެ
ނަންބަރުެެ2010/HC-A/108ޤަޟިއްޔާގައިެކޮށްފައިވާެޙުކުމާއިެމިެދެެޙުކުމަކީެބާޠިލުެޙުކުމެއްކަމަށްެ ެ
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ެްމައްސަލަ ެބެލި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެފަނޑިޔާރުންގެ ެއިއްތިފާޤުން ެކަނޑައަޅައި ެޙުކުމ
ެ ެެ.ެކޮށްފީމެވ

ެ
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