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  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 
 

 ޚުލާޞާ ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ 
 

 :ު2016 ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ/HC-A/405 
 :ްއިސްތިއުނާފު ކުރިފަރާތ  
  މާލެ/ ކ. އެސް.ޓީ.އޯ ހެޑްއޮފީސްމިހާރުގެ އެޑްރެސް: *  ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ ނަން: *
 އެސް.ޓީ.އޯ ހެޑްއޮފީސް / ކ.މާލެ ދާއިމީ އެޑްރެސް:  * C-186/2001 -:ނަންބަރު  ރަޖިސްޓްރީ  *

 
  ްތައް އިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތ: 

 ހ. ހާލި / ކ.މާލެ  އެޑްރެސް: މިހާރުގެ  * މެރީޑިއަމް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ނަން:  *
 ހ. ހާލި / ކ.މާލެ  ދާއިމީ އެޑްރެސް: * -:އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު  *

 
  ި7143 ޛުލްޙިއްޖާ  04 ޚް:ޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީ ސް ރަޖ  :ް4014 ޛުލްޤަޢިދާ 29 ނިމުނު ތާރީޚ 

 2019 އޯގަސްޓް 01             2016 ސެޕްޓެމްބަރ 06                    
                      

  ު1355 :ނަންބަރު  ޤަޟިއްޔާ  އިސްތިއުނާފުކުރެވުނ/Cv-C/2014 
  ިކޯޓު  ސިވިލް :ކޯޓު ންމެވި ނ 
  ިފައިސާ ހޯދުން  ބާވަތް: އްޔާގެ ޤަޟ 
  :ް2014 ޖޫން  23ހުށަހެޅުނު ތާރީޚ   :ް2016 ޖޫން 30ނިމުނު ތާރީޚ 

  :ްމައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލިސ 
ޙަމީދު هللا ފަނޑިޔާރު ޢަބްދު  ފަނޑިޔާރު މުޙައްމަދު ފައިޞަލް    ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ސަމީރު  

)ރިޔާސަތު(                 
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 :ާދަޢުވާގެ ޚުލާޞ 
 

ނިމިފައިވާގޮތް ޝަރުޢީ  ޤަޟިއްޔާ Cv-C/2014/1355ގެ ނަންބަރު ކޯޓު ސިވިލްއީ، މި

ޓޭޓް ސްދި އެބުނެ އެމައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކޮށްދިނުން  އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކާއެއްގޮތް ނުވާކަމަށް

 ފައިވާ ލެވި ގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ބެ ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ

 ޤަޟިއްޔާއެކެވެ. 

އިވެޓް މެރީޑިއަމް ސަރވިސަސް ޕްރަޤަޟިއްޔާގައި އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތަކީ  މި        
 ވެ. ލިމިޓެޑްއެ

 
 

   :ްފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައ 

ޤަޟިއްޔާއަށް ބަލާއިރު، އެ Cv-C/2014/1355 ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  -01

ޕަބްލިކް  ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަންށް ވެޓް ލިމިޓެޑަމެރީޑިއަމް ސަރވިސަސް ޕްރައި ޤަޟިއްޔާއަކީ

މާރޗް  31ލިމިޓެޑްގެ ޕީޕަލް ޗޮއިސް އެންޑް ލުބްރިކަންޓްސްއިން ކުރެޑިޓަށް މޫދާ ދޫކުރުމާބެހޭ ގޮތުން 

އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން  CRD/CON/2010/119-60ވަނަ ދުވަހު ވެވިފައިވާ ނަންބަރު  2010

ރ. )އަށާރަ މިލިއަން ނުވަ ލައްކަ 18,949,473.40ތަކުގެ އަގަށް ދައްކަންޖެހޭ ނަގާފައިވާ ތެލުގެ ބާވަތް

ވަނަ  9.1ސާޅީސްނުވަހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ތިން ރުފިޔާ ސާޅީސް ލާރި( އާއި އެއްބަސްވުމުގެ 

ގެ  2010ޑިސެމްބަރ  01މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ގަވާއިދުން ފައިސާ ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން 

ރ. )ތިންލައްކަ އަށްޑިހަ ހަތަރުހާސް އެއްސަތޭކަ 384,198.80ލަށް ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ނިޔަ

ރ. )ނަވާރަ މިލިއަން ތިން 19,333,672.20ނުވަދިހަ އަށް ރުފިޔާ އަށްޑިހަ ލާރި( އާއި އެކު ޖުމްލަ 

ޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ސްޓޭޓް ޓްރޭލައްކަ ތިރީސް ތިންހާސް ހަސަތޭކަ ހަތްދިހަ ދެރުފިޔާ ވިހިލާރި( 

މެރީޑިއަމް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ށް ދައްކާފައިނުވާތީ، މި ފައިސާ ހޯދުމަށް އެދި ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑަ 
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 މާއި،ކަމައްސަލައެއް

އި ތަކަށާއިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާ "ދެންފަހެ،  ވަނީއެމައްސަލާގައި ނިންމަވާފައި

 އި މި ދަޢުވާގަ  ގައި،ހުށަހެޅިފައިވާ އެންމެހައި ލިޔުންތަކުގެ މައްޗަށް ޝަރީޢަތުން ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލިއިރު

މި  އިވާކަންވެފަށް ރައްދުމެރީޑިއަމް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަ ބަޔާންވެގެންވާ ތެލުގެ ބާވަތްތައް 

ތުނުވާތީ، ތަށް ސާބިރީޢަސަލައިގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔުންތަކުންނާއި، ލިބިފައިވާ ހެކިންގެ ހެކިބަހުން ޝަ މައް

 އިޒޭޝަން އޯގަނަ ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގމި ދަޢުވާގައި ބަޔާންވެގެންވާ މުޢާމަލާތްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް 

ން ބައި ގެ ކިރައިވެޓް ލިމިޓެޑްމެރީޑިއަމް ސަރވިސަސް ޕްލކ އިން ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ފައިސާ ޕަ

ތް  ޝަރީޢަ އްޔާގެޙުކުމްކޮށް" މައްސަލަ ނިންމަވާފައިވާކަން އެ ޤަޟިނަގާދެވެން ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި 

  ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ބެލުމުން އެނގެންއޮވެއެވެ. 

 
ގޮތް ޝަރުޢީ  މިފައިވާނި ޤަޟިއްޔCv-C/2014ާ/1355 ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު   -02

ސްޓޭޓް ދި އެބުނެ އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފުކޮށްދިނުން  ނީ ހަމަތަކާ އެއްގޮތް ނުވާކަމަށްއަދި ޤާނޫ

 ހަޅާ ށަ( ނުކުތާއެއް ހުނުވައެއް) 09 ފަރާތުންގެ ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް 

 ވެ. އެއިވެ ހަކަދައްކާފަހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާދިވެހިރާއްޖޭގެ އެނުކުތާތަކާމެދު 

 

  ަސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑްގެ ޕީޕަލް  ،ކީ ފުރަތަމަ ނުކުތާއ

މާރޗް  31ޗޮއިސް ފިއުލް އެންޑް ލުބްރިކަންޓްސް އިން މެރީޑިއަމް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 

ށްފަހު، ފައިސާ ގައި ސޮއިކުރެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކްރެޑިޓަށް ތެޔޮ ދޫކުރުމަ 2010

ނުދައްކައިގެން ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން މީގެ ކުރިން ދަޢުވާކުރުމަށްޓަކައި ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު 

 Cv-C/2012/881އަދި ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު  Cv-C/2010/1649މައްސަލަތައް ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު 



 HC-A/405/2016 ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާޤަ
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ީ ނޯޓު އަދި އިންވޮއިސްތަކުގެ ޑެލިވަރ، ގައި ދަޢުވާ ޘާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޕަރޗޭސް އޯޑަރ

މިމައްސަލާގައި އެސް.ޓީ.އޯގެ ފަރާތުން ދަޢުވާ ޘާބިތުކުރުމަށް ހުށަހެޅުނު ޑޮކިއުމަންޓްސްތަކުގައި  ،ޕީތަކާއިކޮ

ތަފާތު ހުރިނަމަވެސް، އަދި ތަފާތު ހުރިކަން ޝަރީޢަތުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފައި ވީނަމަވެސް، ކުރިން 

 ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި، މިމައްސަލާގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔުންތަކަކީ ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލާގައި 

މުޅިން އެކައްޗެއް ކަމަށް ބަލައިގެން މައްސަލަ ނިންމަވާފައިވަނީ ކަމުގެ ޙަޤީޤަތް ބައްލަވަންޖެހޭ މިންވަރަށް 

 ނުކުތާ. ހެޅިހުށަ ބުނެ ކަމަށްނުބައްލަވާ

 

  ީން ރާތު ފަ ގެ ގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑްސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން ،ދެވަނަ ނުކުތާއަކ

ދި އަރީ ނޯޓު ލިވަޑެ، ދަޢުވާ ޘާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޑޮކިއުމަންޓްތަކުގެ ތެރެއިން ޕަރޗޭސް އޯޑަރ

 ،ލާގައި މައްސަދެއިވާ އިންވޮއިސްތަކުގެ ކޮޕީތަކުގެ ޞައްޙަކަމާމެދު ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ކުރިން ހުށަހެޅިފަ

އި ޝައްކު ގަ Cv-C/2012/881ރު އަދި ޤަޟިއްޔާ ނަންބަ Cv-C/2010/1649ނަންބަރު ޤަޟިއްޔާ 

ޓް ސްޓޭން ރީޢަތު އުފައްދާފައިވުމުގެ ސަބަބުން، އެތަކެތީގެ އަޞްލު ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅައި ދިނުމަށް ޝަ

 ކުތާ.ނުޅި ށަހެމަށް ބުނެ ހުއަށް އަންގަވާފައި ނުވާކަ ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް

 

  ީދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ތެޔޮ ކްރެޑިޓަށް ދޫކުރުމުގެ މުޢާމަލާތް ، ތިންވަނަ ނުކުތާއަކ

ހިންގުމުގައި ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ކަމާބެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ގެއްލުމާ ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް 

 2011އޮކްޓޯބަރ  27ގެ ފަރާތުން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑްސަރވިސްއަށް 

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ގައި މައްސަލަ ހުށަހަޅައިގެން މައްސަލަ ބެއްލެވިއިރު، 

ގެ ފަރާތުން ދަޢުވާ ޘާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކިތާބީ މުސްތަނަދުތަކުގެ ތެރެއިން ޕަރޗޭސް ލިމިޓެޑް 

 ގެއްލިފައިވާކަން އެސް.ޓީ.އޯ އިން ބުނާ ބުނުން އޯޑަރު، ޑެލިވަރީ ނޯޓު އަދި އިންވޮއިސްތަކުގެ އަޞްލު 
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ފިޔަވައި ހަމަ އަޞްލުގައި ވެސް އެތަކެތި ގެއްލިފައިވާކަން ނުވަތަ ވުޖޫދުން ނެތިގޮސްފައިވާކަން 

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ޝަރީޢަތަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ފަދަ މަޤްބޫލު ސަބަބެއް 

ބުނެ  އްކަމަށްމަށް ނިންމެވި ނިންމެވުމަކީ ކަމުގެ ޙަޤީޤަތާއި ޚިލާފް ނިންމެވުމެއަށް ދެއްކިފައި ނުވާކަލިމިޓެޑް

 ހުށަހެޅި ނުކުތާ.

 

  ީގެ ފަރާތުން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް  ،ހަތަރުވަނަ ނުކުތާއަކ

ސްތަކުގެ އަޞްލު ޑެލިވަރީ ނޯޓު އަދި އިންވޮއި، ހުށަހެޅި މުސްތަނަދުތަކުގެ ތެރެއިން ޕަރޗޭސް އޯޑަރ

އެލިޔުންތަކުގެ ޞައްޙަކަން  ،ހުށަހެޅެން ނެތުމުން އެމުސްތަނަދުތަކުގެ އަޞްލު ހުށަހެޅުމުގެ ބަދަލުގައި

ން ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑުކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި 

 އަޑުއެހުމުގައި ދިން ބަޔާނުގައި އޭނާއަކީ ދެންނެވުނު ޙާޟިރުކޮށްފައިވާ އާމިނަތު ޝަމްރަތު ޝަރީޢަތުގެ

ކޮޕީ ނެގި އެއް ފަރާތް  ލިޔުންތައް މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި އެތަކެތީގެ އޮރިޖިނަލުން ފޮޓޯ

ގެ ނޮވެމްބަރު  2011ކޮޕީ ނެގީ ހަނދާންވާ ގޮތުން  ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް، އޭނާ ލިޔުންތަކުގެ ފޮޓޯ

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން މްބަރު މަހުގައި ކަމަށް ބުނުމަކީ އެލިޔުންތައް ގެއްލިގެން ނުވަތަ ޑިސެ 

ގައި މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅި ފަހުންކަމަށްވާތީއާއި،  2010ގެ ފަރާތުން އޮކްޓޯބަރު ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް

ޓަށް މައްސަލަ އެންމެ ފުރަތަމަ ން ސިވިލް ކޯސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑުއަދި 

ގެ ނޮވެމްބަރު ނުވަތަ  2011 ންގައި ކަމުން، ލިޔުންތަކުގެ އޮރިޖިނަލު 2010ހުށަހަޅާފައިވަނީ 

އޭނާ ދިން ބަޔާނަށް ، ޑިސެމްބަރު މަހުގައި ފޮޓޯކޮޕީ ނެގުމަކީ މުސްތަޙީލް ކަމެއް ކަމަށް ނިންމަވާ

ބަޔާނުގައި  ގައި ދީފައިވާ ، އާމިނަތު ޝަމްރަތު ޝަރީޢަތު ބުރަދަނެއް ދެވެން ނެތްކަމަށް ނިންމަވާފައިވާއިރު

ވަނަ  2010ގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަން ފެއްޓީ ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑްއޭނާ 

ކޮޕީ ހެއްދީ އެ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުގައި ކަމަށް ކަނޑައެޅިގެން  އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގައި ކަމަށާއި، އޭނާ ފޮޓޯ

ވާއިރު، ފޮޓޯކޮޕީ ހެދި ތާރީޚް ކަނޑައެޅިގެން ބުނުމުގައި އޮޅުންއެރި ނަމަވެސް، ލިޔުންތަކުގެ ބުނެފައި
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ކޮޕީ ހެދިކަމަށް ބުނެ ހެކިބަސް ދީފައިވާއިރު، މިކަމަށް ޝަރީޢަތުން ބައްލަވާފައި  އޮރިޖިނަލުން އޭނާ ފޮޓޯ 

 ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ. ކަމަށް ނުވާ

 

  ީގެ ޑް ޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެސްޓޭޓް ޓްރޭ ،ފަސްވަނަ ނުކުތާއަކ

ޗާޖު ލް ޑިސް ފިއުފަރާތުން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ތެޔޮ ދޫކުރުމަށްފަހު އެކަން ނޯޓުކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ

ވަނަ އަހަރުގެ  2010 ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ ޝަރީޢަތަށް ހެކީގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅިފައިވާއިރު، އަދި ހަމައެކަނި

ސާ ށް ފައި  ތެލަން ފަށައިގެން އެއަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ދޫކުރެވުނު އޮގަސްޓް ފަހުކޮޅު 

ދު ޙަކަމާމެ ޞައް ދިނުމަށް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން އިންކާރު ކުރިނަމަވެސް، ފިއުލް ޑިސްޗާޖް ރަޖިސްޓަރީގެ

އި ތެލާ ،ވާ ފައިދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން އިންކާރުނުކުރާއިރު އަދި ފިއުލް ޑިސްޗާޖް ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނި 

ދި ސޮއި އި އަޙަވާލުވި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތަފްޞީލަށް ވެސް )އެފަރާތްތަކުގެ ނަމާ

ޅަނދުގެ ރާތުގެ އުއެފަ ހިމެނިފައިވާ( އިންކާރުނުކުރާއިރު، ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ތެޔޮ އެޅުމަށްޓަކައި ފޮނުވާ

ޢުލޫމާތު އްޙަ މަ ކީ ޞަހިމެނިފައިވާއިރު، އެމަޢުލޫމާތުތަކަ ނަމާއި ތެލާއި ޙަވާލުވި ފަރާތުގެ ސޮއި އަދި ނަން

ވާލިބޭ ކީ ދަޢު ޓަރީއަފިއުލް ޑިސްޗާޖް ރަޖިސް ،ނޫންކަމަށް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ޘާބިތުނުކޮށްދެވޭ އިރުވެސް

 ތްކަމަށް ވެން ނެ ބެލެ ފަރާތަށް ތެޔޮ ރައްދުވެފައިވާ ކަމަށް ޝަރީޢަތަށް ކަނޑައެޅޭފަދަ ކާފީ ހެއްކެއް ކަމަށް

ވި ތްނުކުރެޢާޔަރި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޤާނޫނީ ހަމަތަކުން ވަޒަންކުރަންޖެހޭ މިންގަނޑަށް މިލިޔުންތަކަށް 

 .ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާމަށް ނިންމަވާފައިވާ ޤާނޫނާއި ޚިލާފު ނިންމެވުމެއްކަ

 

  ީދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ތެޔޮ ދޫކުރުމުގައި ޢަމަލީގޮތުން ޙަރަކާތްތެރިވި  ،ހަވަނަ ނުކުތާއަކ 

 04ގެ ފިއުލް ޑީސީ )ފުނަދޫ( ގައި މަސައްކަތްކުރާ ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް 

މުވައްޒަފެއްގެ ހެކިބަސް ޝަރީޢަތަށް ދީފައިވާއިރު، އެފަރާތްތަކުން ދިން ހެކިބަހަށް ވާގިދީފައިނުވާ 

 04ޅުވާލާފައިވުމުގެ އިތުރުން މި ނުވުމާއި، ހެކިން ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރުކުރެވުނު ބޭނުން ޝަރީޢަތުން އޮ
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  ކަމަށް ބުނެ ހެކިންގެ ހެކިބަސް ބަލައިނުގަނެވޭނެ ކަމަށް ނިންމަވާފައިވަނީ ޤާނޫނީ ހަމަތަކާއި ޚިލާފަށް

 ހުށަހެޅި ނުކުތާ. 

 

  ީތުން ގެ ފަރާސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް  ،ހަތްވަނަ ނުކުތާއަކ

 އި ދިން ލީހުގަޅި ހ. ނަވާގަން/ އިސްމާޢީލް ޢަލީ ޖަލީލް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހެ

އިސް ޅި އިންވޮށަހެހުގެ ފަރާތުން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑްހެކިބަހުންނާއި އަދި 

ލަށް ފައިސާ ، އެތެހުށްފަޑެލިވަރީ ނޯޓުތަކުން މެރީޑިއަމްގެ ފަރާތަށް ދަޢުވާގައި ޙަވާލާދީފައިވާ ތެޔޮ ދޫކުރުމަ

ރު، އަދި ބިތުވާއިޘާ ކަން ދައްކަން އަންގާ އެފަރާތަށް ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ރައްދުކުރެވިފައިވާ އިންވޮއިސްތަކެއް 

އިރު، އިނުވާށް ނުލިބޭކަމަށް ބުނެފަމެރީޑިއަމް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަމި އިންވޮއިސްތައް 

ކުގައި ވޮއިސްތަ އިންއިސްތަކާމެދު ދެކޮޅުހަދާފައި ނުވާއިރު، އެއިންވޮއިސްތައް ރައްދުކުރެވިމެ އަދި އިންވޮ

   ނޑުންނާއި ންގަތަފްޞީލްކުރެވިފައިވާ ތެލަކީ މެރީޑިއަމް ފަރާތުން ޙަވާލުވެފައިވާ ތެޔޮކަން މަދަނީ މި 

(on balance of probability) ިތަށް ފައިވާ ގޮ އަދި އެ ދެ ފަރާތް ދޭތެރޭ އެހާތަނަށް މުޢާމަލާތްކުރެވ

 ތާ.ޅި ނުކު ށަހެބުނެ ހު ކަމަށްން ޘާބިތުވާކަމެއް ނަމަވެސް، މިކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރައްވާފައި ނުވާބެލުމު

  

  ީގެ ފަރާތުން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ،އަށްވަނަ ނުކުތާއަކ

ޒަންކުރުމުގައި އަދި ހެކިންގެ ހެކިބަސް ވަ ވީ ދަޢުވާ ޘާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކިތާބީ ހެއްކާއި ޝަފަ

ތަޠްބީޤްކުރުމުގައި ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ޝަރީޢަތުން ގެންގުޅުއްވާފައިވަނީ މަދަނީ މައްސަލަތައް ބައްލަވަންޖެހޭ 

 (on balance of probabilities)މިންގަނޑު ކަމުގައިވާ 'ބޮޑަށް ބުރަވެވޭ ގޮތެއްގެ މައްޗަށް' 

އި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތާ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑާ ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ މިންގަނޑު ނޫންކަމާއި، އަދި 

ގައި ކަމާއި، އެގޮތުން ދެ  2010މާރޗް  31ކުރަން ފައްޓާފައިވަނީ މުޢާމަލާތް ދެމެދު ތެޔޮ ދޫކުރުމުގެ

ހަމަ އެއް  ،ފަރާތް ދޭތެރޭ މައްސަލަ އުފެދިގެން އުޅޭ ތެލުގެ ޢަދަދުގެ އިތުރުން ވެސް އޭގެ ކުރިން 
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އެތަކެއް މިލިއަން ރުފިޔާއެއްގެ ތެޔޮ ދޫކުރެވިފައިވާއިރު، މުޢާމަލާތް ކުރިއަށް  ،އުޞޫލެއްގެ ދަށުން 

ގެންދެވިފައިވާ ގޮތަށް ބައްލަވާ މިފަދަ ވިޔަފާރީކުރެވޭ ގޮތުގެ ޢުރުފަށް ޝަރީޢަތުން އެއްވެސް ގޮތަކަށް 

 ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ. ކަމަށް ބައްލަވާފައި ނުވާ

  

  ީނަ ވަ  05ގެ ( އްކާބެހޭ ޤާނޫނު)ހެ 24/76 ބަރުޤާނޫނު ނަން  ،ނުވަވަނަ ނުކުތާއަކ

ރޭޑިންގ ޓްސްޓޭޓް ވަނަ މާއްދާގައި މިމައްސަލައިގެ ދަފްޢު ތަޠްބީޤްކުރުމުގައި  06މާއްދާއާ އަދި 

ގެ އިތުރުން ނުކުރުމުޒަންގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާތައް ވަ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް

ށް އިވާ ކަމަނގާފަލަތައް ބެލުމުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ހަމަތަކުގެ މަތިން އެކަމެއް ހިމިބާވަތުގެ މައްސަ 

ންގޭ ތައް ހި މަލާތްޝަރީޢަތަށް ޤަބޫލުކުރެވޭވަރުގެ ހެއްކާއި ޤަރީނާ ހުށަހެޅުމުން ވެސް އަދި މިފަދަ މުޢާ 

 ކުތާ.ހެޅި ނު ހުށަ ނެބު  މަށްގޮތުގެ ޢުރުފަށް ބެލުމެއް ނެތި ޝަރީޢަތުން ނިންމާފައިވަނީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަ

 

މިފައިވާގޮތް ޝަރުޢީ ނި ޤަޟިއްޔCv-C/2014ާ/1355 ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު   -03

ޓޭޓް ސްދި އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކާ އެއްގޮތް ނުވާކަމަށްބުނެ އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފުކޮށްދިނުން އެ

އިވާ ޅާފަށް ހުށަހަފަރާތުން އިސްތިއުނާފު ކުރުމަ ގެޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް 

ކާފައިވާ އި ދައްލީހުގައެނުކުތާތަކާއި ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖި ، ނުކުތާތަކަށާއި

ތައް ތައްވާހަކަތަކަށާއި، މައްސަލައާއި ގުޅުންހުރި ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަން

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 

ގެ ފަރާތުން ޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑްސްޓޭ ،ފުރަތަމަ ކަމަކީ )ހ(  

 ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ގެ މައްޗަށް އިސްތިއުނާފުކުރެވޭ މެރީޑިއަމް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

1355/Cv-C/2014  ުކުރެޑިޓަށް މޫދާ ޤަޟިއްޔާގައި ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާއަކީ މި ދެފަރާތު ދެމެދ



 HC-A/405/2016 ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާޤަ

 
 3316471 ފެކްސް:، 3325029 ފޯން:، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެނަންބަރު ދޮރާށީ،  3ތީމުގޭ ހިނގުން، އާބުރުޒު  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް
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                   ވަނަ ދުވަހު ވެވިފައިވާ ނަންބަރު 2010މާރޗް  31 ގޮތުން ބެހޭދޫކުރުމާ 

60-CRD/CON/2010/119  ްއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ނަގާފައިވާ ތެލުގެ ބާވަތްތަކުގެ އަގަށ

ރ. )އަށާރަ މިލިއަން ނުވަ ލައްކަ ސާޅީސްނުވަހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ 18,949,473.40ދައްކަންޖެހޭ 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  9.1ޅީސް ލާރި( އާއި އެއްބަސްވުމުގެ ހަތްދިހަ ތިން ރުފިޔާ ސާ 

ގެ ނިޔަލަށް އަރާފައިވާ ޖޫރިމަނާ  2010ޑިސެމްބަރ  01ގަވާއިދުން ފައިސާ ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން 

 ން ބުނާ ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑުކަން އެނގެންއޮންނައިރު، މަށްފައިސާ ހޯދު 

ގެ ބާވަތްތައް މެރީޑިއަމް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވެފައިވާކަން ހުށަހެޅިފައިވާ ތެލު 

ދަޢުވާގައި ބަޔާންވެގެންވާ ކަމަށް ބުނެ ހެކިބަހުން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުނުވާ ހެކީންގެލިޔުންތަކުންނާއި 

ން ހޯދުމަށް ބްލިކް ލިމިޓެޑުމުޢާމަލާތްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަ

 އެ ޤަޟިއްޔާގައި ޙުކުމްކޮށްފައިވާކަން އެނގެންއޮވެއެވެ.  ދެވެން ނެތްކަމަށްއިއެދިފައިވާ ފައިސާ ނަގަ

 

މެރީޑިއަމް އި ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑާ ވަނަކަމަކީ،)ށ( ދެ 

          ގައި ރެފަރެންސް ނަންބަރު  2010މާރޗް  31ޑާ ދެމެދު ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ

60-CRD/CON/2010/119  ުކްރެޑިޓަށް މުދާދުކުރުމާބެހޭ އެއްބަސްވުން" ވެފައިވާކަމާއި، ބުނެވުނ"

ދާ ކްރެޑިޓަށް ދޫކުރުމަށް މުގައި މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން  1.1އެއްވަސްވުމަށް ބަލާއިރު، އެއްބަސްވުމުގެ 

)އެކެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ  1ދުވަހުން ފެށިގެން މީލާދީ  2010ރޗް މާ 31ހަމަޖެހިފައިވާ މުއްދަތަކީ 

ރ. )ވިހި މިލިއަން ރުފިޔާ( ގެ -/20,000,000މުއްދަތަށް ކަމަށާއި، ކްރެޑިޓަށް މުދާ ދޫކުރެވޭ މިންވަރަކީ 

ގެ ވުމު މި އެއްބަސް ކަމާއި، ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 2ކަމަށް އެއްބަސްވުމުގެ މިންވަރަށްވާ މުދާ 

)ސާޅީސް(  40ދަށުން ހެދޭ ކްރެޑިޓް ބިލްތަކަށް، އެ ކްރެޑިޓް ބިލެއް ހެދޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ލަސްވެގެން 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ކްރެޑިޓް  8.1ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދައްކަންވާނެކަމަށް އެއްބަސްވުމުގެ 

މަ، އެ ކްރެޑިޓް ބިލެއްގައިވާ ފައިސާ ބިލްތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ފައިސާ ނުދައްކައިފިނަ



 HC-A/405/2016 ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާޤަ

 
 3316471 ފެކްސް:، 3325029 ފޯން:، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެނަންބަރު ދޮރާށީ،  3ތީމުގޭ ހިނގުން، އާބުރުޒު  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް
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ބަލައިގަނެވޭނީ މުއްދަތަށް ވުރެ އިތުރުވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ކްރެޑިޓް ބިލަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ 

ށް ދެއްކުމުންކަމަށް ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑަޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި  0.05%

މެރީޑިއަމް ސަރވިސަސް ންކޮށްފައިވާކަމާއި، އަދި މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ގައި ބަޔާ 9.1އެއްބަސްވުމުގެ 

 މެރީޑިއަމް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ށް ދޫކުރެވޭ މުދަލުގެ ބަދަލުގައި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަ

"، ރެޖިސްޓްރީ ނަންބަރު 5 "އަތަ C8561A-04 10-Tޖިސްޓްރީ ނަންބަރު ހުށަހަޅާފައިވާ ރެ

C7615A-03  ަނޑު )ކަލަމިދި( ރެޖިސްޓްރީ ނަންބަރު ބC-7496A-03  ާ( މޯގޭޖް 11ބަނޑު )ރިޔ

ށް މެރީޑިއަމް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަކުރެވިފައިވާކަމަށާއި، މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން 

ނުދެއްކުމުގެ  މެރީޑިއަމް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުންދޫކޮށްފައިވާ މުދަލުގެ އަގަށްވާ ފައިސާ 

ށް ލިބެންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށްޓަކައި ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑަބަބުން ސަ

މޯގޭޖްގެ ގޮތުގައި ބާއްވާފައިވާ އަތަމާ އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި 

ބަރު ރެޖިސްޓްރީ ނަން، "5"އަތަ  C8561A-04 10-Tރެޖިސްޓްރީ ނަންބަރު ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ 

C7615A-03  ުބަނޑު )ކަލަމިދި( ރެޖިސްޓްރީ ނަންބަރC-7496A-03  ާ( ކޯޓު 11ބަނޑު )ރިޔ

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ މެދުވެރިކޮށް ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށްފަހު، ނުލިބިވާ ފައިސާ ހޯދުމުހެ އިޚްތިޔާރު 

ވަނަ މާއްދާއަށް ބެލުމުން  4ށް ލިބިގެންވާކަން ބުނެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑަ

 ވެ. މެ ންނަކައެނގެންއޮ

 

ޑިއަމް މެރީދެފަރާތު ދެމެދު ވެވުނު މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން  )ނ( ތިންވަނަ ކަމަކީ، 

މެރީޑިއަމް ސަރވިސަސް ށް އެކިފަހަރުމަތިން ފައިސާ ދޫކުރެވުނުކަމަށް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަ

މެރީޑިއަމް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ންކާރުނުކުރާކަމާއި، ނަމަވެސް، ސް އިގެ ފަރާތުންވެ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު 

އާ  2010ސެޕްޓެމްބަރު  28ގެން ށިން ފެ  2010އޮގަސްޓް  23ހަމައެކަނި އިންކާރުކުރަނީ  ލިމިޓެޑުން

 ކަން އެނގޭކަމާއި، ހަމައަށް ކުރެވުނު މުޢާމަލާތްތަކަށް 



 HC-A/405/2016 ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާޤަ

 
 3316471 ފެކްސް:، 3325029 ފޯން:، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެނަންބަރު ދޮރާށީ،  3ތީމުގޭ ހިނގުން، އާބުރުޒު  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް
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ރާތުން ގެ ފަޑްނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަ މި ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް 

ޟިއްޔާގައި ހުށަހަޅާފައިވަނީ ޤަ Cv-C/2014/1335ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު އިސްތިއުނާފުކުރެވޭ 

 މިޓެޑަށް ކް ލިޑުން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިމެރީޑިއަމް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ

ގ ރޭޑިން ސްޓޭޓް ޓް  ގުޅޭ ގޮތުން އޯޑަރތަކާއިބުނެވުނު ޕާޗޭސް ފޮނުވާފައިވާ ޕާޗޭސް އޯޑަރތަކާއި، 

ޑިންގ ޓް ޓްރޭޑެލިވަރީ ނޯޓްތަކާއި، ސްޓޭތެލުގެ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑުން ދޫކޮށްފައިވާ 

 އްކުމަށް ދެސާ ށް ފައިޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަ  އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑުން މެރީޑިއަމް ސަރވިސަސް

ލިވަރީ ފައިވާ ޑެފޮނުވި  މި ދެފަރާތްދެމެދު ކުރިން މީގެ އިތުރުން ވާ އިންވޮއިސްތަކުގެ ކޮޕީކަމާއި، ފޮނުވާފައި

.ސީ އުލް ޑީފިގެ ޑްސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޓާއި އިންވޮއިސްތަކުގެ ކޮޕީއާއި، ނޯ

މް ރީޑިއަމެޖިސްޓްރީއާއި، )ކ. ފުނަދޫ( އިން ތެޔޮ ދޫކުރުމަށްފަހު ނޯޓްކުރާ ފިއުލް ޑިސްޗާރޖް ރެ

ވާ ނުވާފައި ން ފޮސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑު ށް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަ

އި ގެ ގޮތުގަ ކިން ހެޝަފަވީ އިންވޮއިސްތަކާއި ޙަވާލުވެ ސޮއިކޮށްފައިވާ "އިންވޮއިސް ޑެލިވަރީ ޝީޓް" އާއި، 

ބްލިކް ޝަން ޕަނައިޒޭސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަލާތްތައް ހިނގި ދުވަސްވަރު ދަޢުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުޢާމަ

 ހ. ނަވާގަން  ލެ /ގެ ފިއުލް ޑީ.ސީ )ކ. ފުނަދޫ( ގައި މަސައްކަތްކުރި މުވައްޒަފުންކަމަށްވާ ކ.މާލިމިޓެޑް 

 / ހއ. ކެލާ ރަތްކަނދޮޅުގެ، ޙުސައިން ޒިޔާދުއާއި، / އިސްމާޢީލް ޢަލީ ޖަލީލްއާއި، ހދ. ނޮޅިވަރަމް

 ތާރާގެ، / ސި ކެޔޮގެ، ހުސައިން ނިސްފާޙުއާއި، ހއ.ކެލާ / ފަރިމާ ގާސިމް ލަޠީފްއާއި، ހދ. ނޮޅިވަރަމް

ޑްގެ ކް ލިމިޓެބްލިމުޙައްމަދު ރަޝީދުއާއި، މި މުޢާމަލާތް ހިނގިއިރު ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަ

 ރަތު ތު ޝަމްއިމިނަ ދޫ / ބަށިމާގެ، އަ"ކޯޕަރޭޓް އެންޑް ލީގަލް އެފެއާރޒް" ގައި މަސައްކަތްކުރި ގދ. ގައް 

  މާއި،ކަ ހުށަހަޅާފައިވާ

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް 

"ފިއުލް އި ހުށަހަޅާފައިވާ ޑެލިވަރީ ނޯޓްތަކާއި، ޕާރޗޭސް އޯޑަރތަކާއި އަދި އިންވޮއިސްތަކުގެ ކޮޕީތަކާ



 HC-A/405/2016 ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާޤަ

 
 3316471 ފެކްސް:، 3325029 ފޯން:، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެނަންބަރު ދޮރާށީ،  3ތީމުގޭ ހިނގުން، އާބުރުޒު  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް
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މެރީޑިއަމް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން  އަށްސްޓާރ" ޑިސްޗާޖިންގ ރެޖި

 މެވެ. އިންކާރުކޮށްފައިވާކަ 

 

ގެ ފަރާތުން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ،ކަމަކީ  ވަނަ ހަތަރު ( ރ) 

ންވޮއިސްތަކުގެ ޑެލިވަރީ ނޯޓްތަކާއި، ޕާރޗޭސް އޯޑަރތަކާއި އަދި އިހުށަހެޅި ބިތުކުރުމަށް ދަޢުވާ ސާ

ގައި ހިނގާދިޔަ ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑްހުށަހެޅިފައިނުވަނީ އަޞްލު 

އެ މުއްދަތުގައި ހިނގާފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކުގެ އަޞްލު ގެއްލިފައިވާތީކަމަށް ވައްކަމުގެ ހާދިސާއެއްގައި 

މެރީޑިއަމް ފަރާތުން ބުނާކަމާއި، އެގޮތުން  ގެސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް

ށް ތެޔޮ ދޫކުރުމުގެ މުޢާމަލާތް ހިންގުމުގައި ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ކަމާބެހޭ ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަ

ގެ ފަރާތުން އެ ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ލިޔުންތައް ގެއްލުމާއި ގުޅިގެން 

ގައި ހުށަހެޅުނުކަން މި މައްސަލާގައި  2011އޮކްޓޯބަރ  27ސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް މައްސަލަ މޯލްޑިވް

ދެފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުންނާއި ހުށަހެޅުނު ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެންއޮންނައިރު، މިކަން 

ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތަށް Cv-C/2014/1355 ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު އިސްތިއުނާފުކުރެވޭ 

ވެސް ގެއްލިފައިވާކަން ހަމަ އަޞްލުގައި މި ލިޔުންތައް  ނަމަވެސް ކަމާއި،ފައިވާފާހަގަކޮށް ގައިވެސް ރިޕޯޓް

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ ނުވަތަ ވުޖޫދުން ނެތިގޮސްފައިވާކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭފަދަ މަޤުބޫލު ސަބަބެއް 

 ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ށް ދެއްކިފައިނުވާކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރެވޭއޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑަ

1355/Cv-C/2014  ިޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ މައްސަލާގައި ހުށަހެޅުނު ލިޔުންތަކަށާއ

ކަންހިނގާ ގޮސްފައިވާގޮތުގެ މައްޗަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ބެއްލެވިގެން ނޫންކަން 

 މާއި،އެނގެންއޮންނަކަ



 HC-A/405/2016 ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާޤަ

 
 3316471 ފެކްސް:، 3325029 ފޯން:، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެނަންބަރު ދޮރާށީ،  3ތީމުގޭ ހިނގުން، އާބުރުޒު  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް
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ސަސް ސަރވި ކް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން މެރީޑިއަމްސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލި

ހޯދުންކަން   ފައިސާލިބިވާޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ކުރާ ދަޢުވާއަކީ އެފަރާތުން ދީފައިވާ ޚިދުމަތަށް ނު

ށް ޑަ ކް ލިމިޓެބްލިޕައެނގޭއިރު، މި މުޢާމަލާތުން ގެއްލުން ލިބެން އޮތީ ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން 

ޒޭޝަން އޯގަނައި ޑިންގސްޓޭޓް ޓްރޭ  ކުން ވެފައި، އަދި ޙަވާލާދެވޭ ލިޔުންތަކުގެ އަޞްލު ހުށަނާޅާއޮތުމަކަމަށް 

ލިޔުން  މި، އިރުލިބޭނެ މަންފާއެއް ނެތް ޏަށްން ގެ މަޞްލަޙަތެއް ނުވަތަ އެކުންފު ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް

 24/76 ންބަރުޤާނޫނު ނައި، މަށް ބަލަންޖެހޭކަމާބޫލުކުރެވޭ ފަދަ ޢުޛުރަކުންކަޤަ ހުށަހަޅާފައިނުވަނީ 

މަ ނުވަތަ ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު، ލިޔުމެއްގެ އަޞްލު ގެއްލިއްޖެނަ 5)ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ 

ސާބިތު  ޖިލީހަށްގެ މަ ނަމަ، އެ ލިޔުމެއް ނެތުނީ ގަބޫލުކުރެވޭ ފަދަ ޢުޛުރަކުންކަން ޝަރީޢަތު ނެތިގޮސްފައިވާ 

ސަލާގައި މިވާ މައްފައިހުށަހެޅި  ތުމުން،ލުކުރެވިދާނެކަން އެނގެންއޮވާނަމަ އޭގެ ބަދަލުގައި އެހެން ހެކި ގަބޫ

، ޓްތަކާއި ރީ ނޯޑެލިވަފައިވާ ޅާހުށަހަގެ ފަރާތުން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް 

، އަދި ކަމާއި ވިދާނެކަން އެނގޭކޮޕީތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރެޕާރޗޭސް އޯޑަރތަކާއި އަދި އިންވޮއިސްތަކުގެ 

 ފެންނަންނެތްކަމެވެ.ސަބަބެއް މަނާކުރާ  އެފަދައިން ރިޢާޔަތްކުރުން

 

ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ހެކިންގެ ހެކިބަހުގެ މައްޗަށް ، ވަނަ ކަމަކީ ފަސް ( ބ)

އެއް  ގެންވާ އަސާސީބިނާކޮށް ޝަރީޢަތުން މައްސަލަ ނިންމުމުގައި، ހެކިވެރިޔާގައި ހުރުން ލާޒިމްވެ 

ޝަރުތަކީ ހެކިވެރިޔާގެ ކިބައިގައި "ޢަދްލު" ވެރިކަމުގެ ސިފަ ހުރުންކަން އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ 

ނައްޞުތަކުން ސާފުކޮށް އެނގޭކަމާއި، ހެކިބަސްދޭ ފަރާތަކީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ހެކިބަސްދޭ މީހާގައި 

ކަމުގެ ސިފަ ގެއްލިފައިވާ ފަރާތެއްތޯ ހުންނަންޖެހޭ އަސާސީ އެއް ޝަރުތެއްކަމަށްވާ ޢަދުލުވެރި

ކަނޑައެޅުމުގައި، އިސްލާމީ އެންމެހައި މަޒްހަބުތަކުގެ ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި ޚިލާފެއްނުވާ މިންގަނޑަކީ 

ހެކިބަސްދޭފަރާތަކީ ބޮޑު ފާފައެއް ކޮށްފައިވާ މީހެއްކަމުގައިވާނަމަ އެއީ ޢަދްލުވެރިކަމުގެ ސިފަ ފުރިހަމަނުވާ 

ގެ ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް  އި ބެލުންކަން އެނގެން އޮންނައިރު،ފާސިޤެއްކަމުގަ



 HC-A/405/2016 ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާޤަ

 
 3316471 ފެކްސް:، 3325029 ފޯން:، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެނަންބަރު ދޮރާށީ،  3ތީމުގޭ ހިނގުން، އާބުރުޒު  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް
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މުޢާމަލާތްތައް ހިނގި ދުވަސްވަރު ސްޓޭޓް މި މައްސަލާގައި  ފަރާތުން ހެކީންގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ

މި އި މަސައްކަތްކުރި ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑްގެ ފިއުލް ޑީ.ސީ )ކ. ފުނަދޫ( ގަ 

އެފަރާތްތަކުގެ ޢަދުލުވެރިކަން ގެއްލިފައިވާތީ އެފަރާތްތަކުގެ ހެކިބަސް ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ފަރާތްތަކަކީ، 

 ކަމާއި، ގޮތުން ޤަބޫލު ނުކުރެވޭ ޙާލަތުގައި ތިބި ފަރާތްތަކެއްކަން އެނގެން ނެތް

ޓޭޓް ސްއަކީ ލަމިމައްސަ ،ލާއިރުބަ އި ކަން ހިނގާގޮސްފައިވާ ގޮތުގެ މައްޗަށްމައްސަލައިގަ މި

ސް ސަރވިސަ އަމްޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑްގެ ފިއުލް ޑީ.ސީ )ކ. ފުނަދޫ( އިން މެރީޑި

އްކަން އުވާއެދައެތެލަށްވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ  ތެޔޮ ދޫކުރުމަށްފަހުށް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަ

ތުގައި ގޮ ކީގެ ހެގެ ފަރާތުން ގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑްސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންއެނގެންއޮންނައިރު، 

)ކ.  ލް ޑީ.ސީގެ ފިއުސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑްތަކަކީ ތް މި ފަރާހުށަހަޅާފައިވާ 

އް ހިނގާ މަލާތްތަމުޢާ  މި ގޮތުން ބައިވެރިވި ފަރާތްތައްކަމަށް ވެފައި، ގައި ތެޔޮދޫކުރުމުގައި ޢަމަލީ ފުނަދޫ(

 އެކަމާމެދު  ،ކަމީމިފަރާތްތައް  ތިބޭނީ ބަޔަކަށް އެނގޭނޭ ރަނގަޅަށް ދިޔަގޮތުގެ މައުލޫމާތު އެންމެ

 ލަތުގައި ހާ މިފަދަ ބަސް ގެއަދި މި ފަރާތްތަކު  ،ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭކަމާއި ޙަޤީޤަތެއްކަން ދެބަސްވެވެންނެތް

ގެ ރާތްތަކު މި ފަތީ، ން އެނގެންއޮންނާއެޅިދާނެކަ ހުރަސް ޤާއިމްކުރުމަށް  އިންޞާފު ،ޤަބޫލުނުކުރެވިއްޖެނަމަ 

ލި ހެކިބަސް ޤަބޫލުކުރުމީ މި ޙާލަތުގައި އެންމެ އިންސާފުވެރިގޮތްކަމަށް މި މައްސަލަ ބެ 

ޝަން ގަނައިޒޭސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯ ފަރާތްތަކަކީމި ފަނޑިޔާރުންނަށްވެސް ޤަބޫލުކުރެވޭކަމާއި، އަދި 

ރާތްތަކުގެ ފަމި ކައި ށްޓަހަމައެކަނި އެ ސަބަބަ  ،ތީރާ މުވައްޒަފުންކަމަށްވީ ގައި މަސައްކަތްކުޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް 

   ކަމަކަށް ނުފެންނަކަމެވެ. ނެ ހެކިބަސް ރައްދުކުރެވެންޖެހޭ

 

ވަނަ ދުވަހު ސިވިލް ކޯޓުގެ  2016ޖޫން  05އާމިނަތު ޝަމްރަތު  ،ކަމަކީ  ވަނަ ހަ ( ޅ)

ޖޫން މަހުން ފެށިގެން މަސައްކަތް ކުރަނީ  2010ރު، ލިހުގައި ދީފައިވާ ބަޔާނަށް ބަލާއިޖި ޝަރީޢަތުގެ މަ

 ގެ ހެޑް އޮފީހުގައި ފައިނޭންސް ޑިޕާޓްމަންޓްގައި ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް

ފައިސާ ނުދައްކައިގެން ކޯޓަށް ލާން އުޅޭކަން  މެރީޑިއަމް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުންކަމަށާއި، 



 HC-A/405/2016 ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާޤަ

 
 3316471 ފެކްސް:، 3325029 ފޯން:، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެނަންބަރު ދޮރާށީ،  3ތީމުގޭ ހިނގުން، އާބުރުޒު  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް
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 މަށާއި، އާމިނަތު ޝަމްރަތު ޝާމިލްވީ ހަމައެކަނި ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ޑޮކިއުމަންޓްތައް ފޮޓޯ އޮތީ އެނގިފައިކަ 

ނެގީ  ކޮޕީ ގުމުގަކަމަށާއި، އެއީ އިންވޮއިސްއާއި، ޑެލިވަރީ ނޯޓްއާއި ޕަރޗޭސް އޯޑަރކަމަށާއި، ފޮޓޯނެކޮޕީ 

ގެ އިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑްސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނަޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިހުގައި  އޮރިޖިނަލްއިންކަމަށާއި،

ކޮޕީ  ފޮޓޯ  ވަކީލު ދެއްކި ޑޮކިއުމަންޓްތަކަކީ އާމިނަތު ޝަމްރަތު ފޮޓޯ ކޮޕީ ނެގި ޑޮކިއުމަންޓްތައްކަމަށާއި،

ކަން ބުނެފައިވާ ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުގައި ނޮވެމްބަރ ނުވަތަ ޑިސެމްބަރުގައި ކަމަށް 2011ނެގީ 

 ފާހަގަކުރެވެންއޮންނަކަމެވެ.

 

މި މައްސަލާގައި ބުނާ މުޢާމަލާތްތައް ހިނގިއިރު ކ. ފުނަދޫ ގައި ތެޔޮ  ،ކަމަކީ  ވަނަ ތް ހަ  (ކ)

ޙުސައިން ޒިޔާދުއާއި، ހުސައިން އިސްމާޢީލް ޢަލީ ޖަލީލްއާއި، އެޅުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅުނު 

 2010 ލާއިރު،ގެ ހެކިބަހަށް ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ބަޙައްމަދު ރަޝީދު މުނިސްފާޙުއާއި، ގާސިމް ލަޠީފްއާއި، 

 މަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔައީމި ފަރާތްތައް ވަނަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓް، ސެޕްޓެމްބަރ، އޮކްޓޯބަރ ހިސާބުގައި 

ކޮންމެ ދުވަހަކު ކަހަލަ ގައިކަމަށާއި، ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑްގެ ފުނަދޫ ފިއުލް 

ގެ ބޯޓުތައް ތެޔޮއަޅަން އަންނަކަމަށާއި، އޮފީހުން ހަދާ މިޓެޑް މެރީޑިއަމް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިގޮތަކަށް 

ޑެލިވަރީ ނޯޓް ސްލިޕްގައި އަޅަނީ ކޮން ދޯންޏެއްކަމާއި، އަޅަނީ ކޮންކަހަލަ ތެލެއްކަމާއި، ކިހާވަރެއްކަން 

ބޯޓުގެ  ށާއި، ތެޔޮ އެޅުމުގެ ކަންތަކާއި އެންމެ އިސްކޮށް ޙަވާލުވެ ހުންނަނީހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ހުންނާނެކަމަ

ކައްޕިކަމަށާއި، ތެޔޮ އެޅުމަށްފަހު ޑިސްޗާރޖިން ޝީޓުގައި ތެޔޮ އެޅި ގަޑިއާއި މާސްޓާރ ރީޑިންގ މީޓަރުގެ 

މާސްޓަރ ރީޑިންގ ނޯޓުކޮށް ތެޔޮ އެޅީ ކާކުކަމާއި ސޮޔާއި ބޯޓުން ހަވާލުވާ ފަރާތުގެ ނަމާއި ސޮއި 

އް ތަ އުޅަނދުގެ އެކި ތެޔޮ އެޅުމަށް ރިޔާ މެރީޑިއަމް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުންހުންނާނެކަމަށާއި، 

 8، އަދި ރިޔާ 10، ރިޔާ 7، ރިޔާ 11 ، ރިޔާ 2ރިޔާ އަންނަކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، 

އަދި ، އާމިރު، އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް އަންނަކަމަށާއި، ކައްޕިންގެ ތެރެއިން އިލްޔާސް، ސައްތާރު، މާޖިދު 

ން އެހެން ކައްޕިންވެސް އަންނަކަމަށާއި ތެޔޮ އަޅަނީ ފުނަދޫ އޮފީހުން އޭގެ އިތުރުއަންނަކަމަށާއި، ފައިސަލް 
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ގެ ހެކިބަހުގައި ތެޔޮ އިސްމާޢީލް ޢަލީ ޖަލީލް އިރު، ން އެނގެންއޮންނަފޮނުވާ ސްލިޕްތަކަށް ބަލައިގެންކަ 

އޭރު އިސްވެރިއަކަށް ހުންނެވި ރިޔާޒް  މެރީޑިއަމް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުންދޫކުރުމުގައި 

 ތްތަކާ މުއާމަލާ ޕްލައި ކުރެވުނު މި ވަނަ އަހަރުގައި ފިއުލް ސަ 2010ރަޝީދު ކޮންޓެކްޓް ކުރައްވާކަމަށާއި، 

އެއްވެސް ވަރަކަށް  މެރީޑިއަމް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ގުޅިގެން ބިލް ފޮނުވައިގެން 

ންކާރުކޮށްފައިނުވާކަމަށް ލިޔުމުންވިޔަސް، ފޯނުންވިޔަސް އަދި ވާބަލީ ވިޔަސް އެއްވެސް ގޮތަކަށް އި 

 ބުނެފައިވާކަން އެނގެންއޮވެއެވެ. 

 

ރު، ށް ބަލާއިމި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު ޕަރޗޭސް އޯޑަރތަކަ ،ކަމަކީ  ވަނަ އަށް ( އ)

ދި މާއި، އަޑްކަމި ޕާރޗޭސް އޯޑަރތަކުގައި ވަނީ މެރީޑިއަމް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ލެޓަރ ހެ

ވާކަން ހާފައި ތަކުގައި މެރީޑިއަމް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ސްޓޭމްޕް ޖަ މި ޕަރޗޭސް އޯޑަރ

 ފައިވަނީ އިކޮށް ގެ ފަރާތުން ނަންޖަހާ ސޮމެރީޑިއަމް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު އަދި އެނގޭކަމާއި، 

 ސަސް ގެ ކުރިން މެރީޑިއަމް ސަރވި 2010އޯގަސްޓް  23އަތުންކަން ފާހަގަކުރެވެންއޮންނައިރު، 

  ޕަރޗޭސް ފައިވާޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑަށް ފޯނުވާ 

 ވަނީ އެއް ފައިއޯޑަރތަކާއި މި މައްސަލާގައި ޚުޞޫމަތް އުފެދިފައިވާ ޕަރޗޭސް އޯޑަރތަކުގައި ވެސް ޖަހާ

ވަނީ ކޮށްފައިހާ ސޮއިފަރާތުން ނަންޖަ ގެމެރީޑިއަމް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު ސްޓޭމްޕެއްކަމާއި އަދި 

އަމް މެރީޑި ރިންކަކީ ކުޕަރޗޭސް އޯޑަރތަމި ޚުޞޫމަތް އުފެދިފައިވާ އަތުންކަން އެނގެންއޮންނައިރު، 

 ނުވާފައިވާ ފޮށް ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑަ ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން

 ރތަކުގައި އޯޑަ މި ޕާރޗޭސް ފަރަޤެއް ޗޭސް އޯޑަރތަކެއްކަމަށް ބެލެވޭނެޕަރޗޭސް އޯޑަރތަކާއި ތަފާތު ޕަރ

 އި،ނެތްކަމާހުރިކަމަކަށް ފާހަގަވާން 

ގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޑެލިވަރީ ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑްއަދި 

ޑިން އަދި އިޝޫކުރާ ފަރާތުގެ ޑެލިވަރ ކުރާ އުޅަނދުގެ ނަމާއި، އިނީޝީއަލް ރީނޯޓްތަކަށް ބަލާއިރު، 



 HC-A/405/2016 ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާޤަ
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އަދި މީގެ ކުރިން ޖަހާފައިވަނީ އަތުންކަމާއި،  ރީޚް ސޮޔާ ތާރީޚް އަދި ލިބިގަންނަ ފަރާތުގެ ސޮޔާއި ތާ

ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ބިލްތަކާއި ގުޅިގެން ހަދާފައިވާ  މެރީޑިއަމް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 

 ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް މިގޮތަށްކަމާއި،  ޑެލިވަރީ ނޯޓްތައްވެސް ފިލްކޮށްފައިވަނީ

މެޓްގައި ޑެލިވަރީ ނޯޓްތަކާއި މިހާރު ޚުޞޫމަތް އުފެދިފައިވާ ޑެލިވަރީ ނޯޓްތަކުގެ ފޯ ގެގެ ކުރީ ލިމިޓެޑް 

 ވެ. ތަފާތުހުރި އެއްވެސް ފަރަޤެއްއޮތްކަމަށް ފާހަގަކުރެވެންނެތްކަމެ

 

އި، އެ ޕާރޗޭސް އޯޑަރތަކާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު މި މައްސަލައާ )ވ( ނުވަވަނަ ކަމަކީ، 

ން ދޫކުރެވުނުކަ  ތެޔޮއިންވޮއިސްތަކާއި، އަދި  ،ވަރީ ނޯޓްތަކާއި ޕާރޗޭސް އޯޑަރއާ ގުޅޭ ޑެލި

 ޓާރ" އަށް ޖިސްރެރެކޯޑްކުރެވިފައިވާ ކ. ފުނަދޫ ފިއުލް އެންޑް ލުބްރިކަންޓްސްގެ "ފިއުލް ޑިސްޗާޖިންގ 

  ބަލާއިރު،

ތަކެއްގައި މުދަލުގެ  ޕާރޗޭސް އޯޑަރހުރިހާ ގެ ސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މެރީޑިއަމް ސަރވިސަ 

ގައި މެރީޑިއަމް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ތަކު ޕާރޗޭސް އޯޑަރމިންވަރު ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، 

ފައިވާކަމާއި، އަދި ޕަރޗޭސް އޯޑަރއާ ގުޅިގެން ، އެ ކުންފުނީގެ ތައްގަނޑު ޖަހާ ސޮއިކޮށްފަރާތުން 

މުދާ  ގެ ފަރާތުންމެރީޑިއަމް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްވެސް ނޯޓްގައި ޑެލިވަރީ އްޔާރުކުރެވޭތަ

"ފިއުލް ޑިސްޗާޖިންގ  އި ޑެލިވަރީ ނޯޓްގައިވާ އުޅަނދުގެ ނަމާ ކަމާއި، އަދިލިބުނުކަމަށް ސޮއިކޮށްފައިވާ 

ޅަނދުގެ ނަން ދިމާވާއިރު، ފައިވާ އުގައި މުދާ އިޝޫކުރެވުނުކަމަށް ބުނާ މުދާ ދޫކުރެވި ރެޖިސްޓާރ" 

ޢަދަދު ލިބުނުކަމަށް މެރީޑިއަމް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން  ޑެލިވަރީ ނޯޓްގައި ބުނާ

އަދި އެނގެންއޮންނަކަމާއި، އަށް ބެލުމުން "ފިއުލް ޑިސްޗާޖިންގ ރެޖިސްޓާރ" ސޮއިކޮށްފައިވާކަން 

ންވޮއިސްގައި މުދާ ދޫކުރެވުނު އަދަދާއި އެދަދަށް ފައިސާ ތަކާއި ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރެވޭ އިޕާރޗޭސް އޯޑަރ

 2010ސެޕްޓެމްބަރު  28ން ފެށިގެން  2010އޯގަސްޓް  23އިރު، ބަޔާންކޮށްފައިވާ އްކަންޖެހޭ މިންވަރުދަ

ޕާރޗޭސް އޯޑަރތަކާއި، އެ ޕާރޗޭސް ފައިވާ މި މައްސަލާގައި ޚުޞޫމަތް އުފެދި ނިޔަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ



 HC-A/405/2016 ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާޤަ

 
 3316471 ފެކްސް:، 3325029 ފޯން:، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެނަންބަރު ދޮރާށީ،  3ތީމުގޭ ހިނގުން، އާބުރުޒު  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް
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ޑެލިވަރީ ނޯޓްތަކާއި، އިންވޮއިސްތަކާއި، އަދި "ފިއުލް ޑިސްޗާޖިންގ ރެޖިސްޓާރ" ގައި  އޯޑަރތަކާ ގުޅޭ 

ދޫކުރެވުނު މުދަލާއި، އެ މުދަލުގެ މިންވަރާއި، މުދާ ދޫކުރެވުނު ތާރީޚާއި މުދަލާއި ޙަވާލުވި ފަރާތާއި 

ނިފައިވާއިރު، މި މުދަލުގެ އަގާއި މުދަލަށް ދައްކަންޖެހޭ ޖުމްލަ އަދަދާއި މިހުރިހާ ތަފްޞީލެއް ހިމެ

 މާއި، އެއްވެސް ފުށުއެރުމެއްވާކަން ފާހަގަނުކުރެވޭކަ ކުގައިލިޔުންތަ

 ރައިވެޓް މެރީޑިއަމް ސަރވިސަސް ޕް ތައްއިންވޮއިސް  މައްސަލާގައި ހުށަހެޅުނު މި އަދި 

ހެޅި ހުށަ ންސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑުއި ޙަވާލުކުރެވުނުކަން ލިމިޓެޑާ

 ރީޑިއަމް މެތައް އި، އަދި މި އިންވޮއިސް އަށް ބެލުމުން އެނގެންއޮންނަކަމާ" ންވޮއިސް ޑެލިވަރީ ނޯޓް އި"

ން ޓެޑުޓް ލިމިމެރީޑިއަމް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެށް ލިބިފައިވާކަމާމެދު ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަ

 އި، އިންކާރުނުކުރާކަމާ

ސްޓޭޓް ވޮއިސްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް އަންގާ މި މުޢާމަލާތްތަކާ ގުޅިގެން ފޮނުވާފައިވާ އިން  

ސްޓޭޓް  މެރީޑިއަމް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށްން ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑު

އޮކްޓޯބަރ  FIN/MIS/2010/1000 (24-60ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑްގެ ނަންބަރު 

ން ތަކު ސިޓީ( ފަދަ 2010ނޮވެމްބަރ  22) CLA/MIS/2010/1098-60 ރު ބަން( ސިޓީއާއި ނަ 2010

މެރީޑިއަމް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ތަކުރާރުކޮށް އަންގާފައިވީނަމަވެސް، މިއިން އެއްވެސް ލިޔުމަކަށް 

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ން ޖަވާބުދީފައިނުވާކަމާއި، އަދި މި މުޢާމަލާތްތަކަކީ ލިމިޓެޑު 

 މި  ، ދެމެދު ކުރެވިފައިނުވާ މުޢާމަލާތްތަކެއްނަމަ މެރީޑިއަމް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ އި ލިމިޓެޑާ

މި އެންގުމުންވެސް  މެރީޑިއަމް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އިންވޮއިސްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް 

މެރީޑިއަމް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް އިންވޮއިސްތަކަށް އިންކާރުނުކޮށް ހުރި ހުރުމާމެދު ސުވާލުއުފެދޭކަމާއި، 

އިންވޮއިސްތަކާ ގުޅިގެން ފައިސާ ދެއްކުމަށް ތަކުރާރުކޮށް ން މި އިންވޮއިސްތައް ބަލައިގަނެ، ލިމިޓެޑު 

މި މުޢާމަލާތްތަކަކީ މި  ،ރި ހުރުމަކީ އޭގެ ޒާތުގައިއެންގުމުންވެސް މިއިންވޮއިސްތަކަށް އިންކާރުނުކޮށް ހު 



 HC-A/405/2016 ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާޤަ

 
 3316471 ފެކްސް:، 3325029 ފޯން:، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެނަންބަރު ދޮރާށީ،  3ތީމުގޭ ހިނގުން، އާބުރުޒު  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް
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ގެ މެރީޑިއަމް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކަން މުޢާމަލާތްތަކެއް ދެފަރާތު ދެމެދު ހިނގާފައިވާ

 ކަން އެނގެންއޮންނަ އޮތުމެވެ.މެއް އިދޭ ހަރުދަނާ ދަލީލަކަށް ފުދޭކަދައްކުވަޢަމަލުތަކުން 

 

 ވަނަ  6)ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ  24/76ޤާނޫނު ނަންބަރު ދިހަވަނަ ކަމަކީ، )މ( 

 މާއްދާގައި، 

 ވެއްޖެކަމަށް ޝަރީޢަތުން ބެލޭނީ އެކަން ސާބިތު ކުރުމަށް ހަގީގަތެއް ސާބިތު "

 ކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ހަމަތަކުގެމަތިން އެކަމެއް ހިނގާކަމަށް ނުވަތަ ހިނގާފައިވާ 

ރި ހު ތުން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ގަބޫލު ކުރެވިއްޖެ ހިނދެއްގައެވެ. އަދި ބުއްދި ސަލާމަ

ންވަރަކަށް ދަ މި، އެމައްޗަށް ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ ފަ މީހަކު އެކަމެއް ހިނގާފައިވާކަމަށް ބަލައި

ޞަ  ޙާއްއެކަމެއް ހިނގާފައިވާކަމަށް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ބުރަވެވިއްޖެނަމަ، އެފަދަ

ށް ޖެކަމަ ޙާލަތަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލެއްގެމަތިން އެކަމެއްގެ ހަގީގަތް ސާބިތު ވެއް

 ."ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުން ނިންމިދާނެއެވެ

މި މައްސަލާގައި ޝަފަވީ ހެކިންގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅި  ހުށަހެޅިފައިވާ ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި،ދައިން މިފަ 

ން ފައިސާ މެރީޑިއަމް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު ށް ބަލާއިރު،އާމިނަތު ޝަމްރަތުގެ ހެކިބަހަ

، ޑެލިވަރީ ނޯޓްތަކާއި، އަދި ނުދައްކައިގެން ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅަން އުޅުނުއިރު އިންވޮއިސްތަކާއި 

ކަމަށް އޮރިޖިނަލް ޑޮކިއުމަންޓްސް އިން ފޮޓޯ ކޮޕީ ނެގީ އާމިނަތު ޝަމްރަތު ތަކުގެޕަރޗޭސް އޯޑަރ

އާމިނަތު ޝަމްރަތުގެ ވަނަ އަހަރުގައިކަމަށް  2011ފޮޓޯ ކޮޕީ ނެގީ  ކަން އެނގެންއޮންނައިރު،ބުނެފައިވާ

ން ފައިސާ ނުދައްކައިގެން މް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުމެރީޑިއަ، ސްނަމަވެ ބުނެފައިވީ ހެކިބަހުގައި 

ވަނަ އަހަރުގައިކަން އެނގެންއޮތުމާއި، މި މައްސަލާގައި  2010މައްސަލަ ހުށަހެޅީ އެންމެ ފުރަތަމަ ކޯޓަށް 

ވަނަ އަހަރުގެ ޑޮކިއުމަންޓްސް  2010ފޮޓޯ ކޮޕީ ނެގިކަމަށް އާމިނަތު ޝަމްރަތު ބުނި ޑޮކިއުމަންޓްސްތަކަކީ 

 އޮތުމަށް ބަލާއިރު، ފޮޓޯ ކޮޕީ ނެގި މުއްދަތު ކެއްކަން މި ޑޮކިއުމަންޓްތަކަށް ބެލުމުން އެނގެންއޮންނަތަ

މައްސަލާގައި ހުށަހެޅުނު ހެކި ބުނުމުގައި އާމިނަތު ޝަމްރަތުގެ ހެކިބަހުގައި ފުށުއެރުމެއްހުރި ނަމަވެސް، މި 

ފޮޓޯ ކޮޕީ ނަގާފައިވާކަމަށް ބުނާ މި  އާމިނަތު ޝަމްރަތުއެކުއެކީގައި ބަލައިލުމުން، ޤަރީނާއަށް 



 HC-A/405/2016 ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާޤަ

 
 3316471 ފެކްސް:، 3325029 ފޯން:، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެނަންބަރު ދޮރާށީ،  3ތީމުގޭ ހިނގުން، އާބުރުޒު  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް

 www.highcourt.gov.mvވެބް ސައިޓް:     info@highcourt.gov.mvއީމެއިލް:

20 

ކަމަށް ޝަރީޢަތަށް އް ޑޮކިއުމަންޓްތަމި  ވާމި މައްސަލާގައި ހުށަހެޅިފައިޑޮކިއުމަންޓްސްތަކަކީ 

  ބުރަވެވޭކަމާއި،

ޚުޞޫމަތް އުފެދިފައިވާ  މީގެ އިތުރުން، މި މައްސަލާގައި ޝަފަވީ ހެކިންގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅި

ފަރާތްތަކުގެ  ކ. ފުނަދޫ ގައި ތެޔޮ އެޅުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅުނުރު، އި މި މުޢާމަލާތްތައް ހިނގި

މެރީޑިއަމް ވެސް ވަނަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓް، ސެޕްޓެމްބަރ، އޮކްޓޯބަރ ހިސާބުގައި  2010ހެކިބަހުން، 

މެރީޑިއަމް ސަރވިސަސް މުން ގެންދިޔަކަމާއި، ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ބޯޓުތައް ތެޔޮއަޅަ

 ކައްޕިންގެ  ބުނެފައިވާއިރު،ޓް ލިމިޓެޑުން ތެޔޮ އެޅުމަށް ރިޔާގެ އެކި އުޅަނދުތައް އަންނަކަމަށް ޕްރައިވެ

އައިކަމަށް  އިލްޔާސް، ސައްތާރު، މާޖިދު، އާމިރު، އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް އަދި ފައިސަލް ގޮތުގައި

"ފިއުލް ގެ ކް ލިމިޓެޑްސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލި ބުނެފައިވާކަން އެނގެންއޮތުމާއި، 

ގެ މެރީޑިއަމް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގައި ތެޔޮ ލިބުނުކަމަށް  ޑިސްޗާޖިންގ ރެޖިސްޓާރ"

މެރީޑިއަމް ސަރވިސަސް ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވުމާއި، ތެޔޮ ލިބުނުކަމަށް ސޮއިކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަކީ 

އްޕިންކަމަށް މި މައްސަލާގައި ހުށަހެޅުނު ހެކިންގެ ގެ ފަރާތުން ތެޔޮ ބަލާ އަންނަ ކަޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު 

ހެކިބަހުން އެނގެންއޮތުމާއި، އަދި މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު ޑެލިވަރީ ނޯޓްތަކުގައިވެސް 

އް ސޮއިކޮށްފައިވާކަން ތަގެ ފަރާތުން މި ފަރާތް މެރީޑިއަމް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

ގައި ބުނާ  "ފިއުލް ޑިސްޗާޖިންގ ރެޖިސްޓާރ"ޢަދަދުކަމަށް ކަމަށް ބުނާ އެނގެންއޮތުމާއި، ތެޔޮ ލިބުނު

ޑެލިވަރީ ނޯޓްތަކުގައި ބުނެފައިވާ މައުލޫމާތުތަކާއި ދިމާވާކަން  ،އިޏާދޯން ، ތެލާ ހަވާލުވާން އައިޢަދަދާއި 

ރޗޭސް ޕަސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި އެނގެންއޮތުމުން، 

ގެ ކޮޕީތަކަކީ މި މައްސަލާގައި ހުށަހެޅި ހެކީންގެ އޯޑަރތަކާއި، ޑެލިވަރީ ނޯޓްތަކާއި، އަދި އިންވޮއިސްތަކު 

ކަން އެނގެންއޮންނަކަމާއި، އަދި ބުނެވުނު ތަކެއްހެކިބަހުންނާއި ޤަރީނާއިން ފުރިހަމަވެގެންދާ ދަލީލު 

ކ. ފުނަދޫ ފިއުލް އެންޑް ބަހަށާއި، ހެކީންގެ ހެކި ލިޔުންތަކަށާއި، މައްސަލާގައި ހުށަހެޅުނު

މެރީޑިއަމް ލުބްރިކަންޓްސްގެ "ފިއުލް ޑިސްޗާޖިންގ ރެޖިސްޓާރ" އަށާއި އަދި މި އިންވޮއިސްތައް 
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ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ފޮނުވުމުން، މެރީޑިއަމް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 

ސްޓޭޓް ށް ބަލާއިރު، މި މައްސަލާގައި ފައިސާ ހޯދުމަ އި ޖުމްލަގޮތެއްގަޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މައްޗަށް 

 ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކަކީ، އެ މުޢާމަލާތްތައް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑްގެ

 އެ ގޮތުގައި ހިނގާފައިވާކަން މަދަނީ މިންގަޑުން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާ މުޢާމަލާތްތަކެއްކަމަށް ޝަރީޢަތަށް 

މުޢާމަލާތްތައް ހިނގާފައިވާ މުއްދަތު  މައްސަލާގައި ޚުޞޫމަތް އުފެދިފައިވާ މި ބުރަވެވޭކަމާއި، އެހެންކަމުން، 

ނިޔަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  2010ސެޕްޓެމްބަރު  28ން ފެށިގެން  2010އޯގަސްޓް  23 ކަމަށްވާ

ފައިސާ ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން  ކުގައިވާ އަދަދުތަކާއި، އިންވޮއިސްތަކުގައިވާ މުއްދަތުގައިއިންވޮއިސްތަ

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ ން މެރީޑިއަމް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު އަރާފައިވާ ޖޫރިމަނާ ފައިސާއަކީ 

 އެނގޭކަމެވެ.  ންދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަ ށްއޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑަ

 

ފަރާތުން  ބްލިކް ލިމިޓެޑްގެ ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަ)ފ( އެގާރަވަނަ ކަމަކީ، 

ނިޔަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  2010ސެޕްޓެމްބަރު  28ން ފެށިގެން  2010އޯގަސްޓް  23ހުށަހަޅާފައިވާ 

 ރ. )އަށާރަ 18,949,473.40 ކީއަދަދަޖުމްލަ އިންވޮއިސްގައިވާ )ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ތިނެއް(  183

ދިހަ ތިން ރުފިޔާ ސާޅީސް ލާރި( ކަމާއި، މިލިއަން ނުވަ ލައްކަ ސާޅީސްނުވަހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ހަތް

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ގަވާއިދުން ފައިސާ  9.1ބުނެވުނު އިންވޮއިސްތަކަށް އެއްބަސްވުމުގެ 

 ރ.384,198.80އި ގެ ނިޔަލަށް ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގަ  2010ޑިސެމްބަރ  01ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން 

ތޭކަ ނުވަދިހަ އަށް ރުފިޔާ އަށްޑިހަ ލާރި( އަރާފައިވާކަން )ތިންލައްކަ އަށްޑިހަ ހަތަރުހާސް އެއްސަ

ސްޓޭޓް ގެ ފަރާތުން މެރީޑިއަމް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއެނގެންއޮންނަކަމާއި، އެހެންކަމުން، 

ރ. )ނަވާރަ 19,333,672.20 ށް ޖޫރިމަނާއާއެކު ޖުމްލަޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑަ

ދައްކަންޖެހޭކަން  ލައްކަ ތިރީސް ތިންހާސް ހަސަތޭކަ ހަތްދިހަ ދެރުފިޔާ ވިހިލާރި(މިލިއަން ތިން 

 މާއި، ކަ އެނގޭ
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ވާ ށްފައި މެރީޑިއަމް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކޮމި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން 

ފައިސާ އެ އްކާނަމަ،މުދަލުގެ އަގަށްވާ ފައިސާ މެރީޑިއަމް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ނުދަ

މުގައި ޓެޑްގެ ނަ ލިމި ހޯދުމަށްޓަކައި މޯގޭޖްގެ ގޮތުގައި ބާއްވާފައިވާ އަތަމާ އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް 

ޖިސްޓްރީ ނަންބަރު ރެ، "5"އަތަ  C8561A-04 10-Tރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ރެޖިސްޓްރީ ނަންބަރު 

C7615A-03  ުބަނޑު )ކަލަމިދި( ރެޖިސްޓްރީ ނަންބަރC-7496A-03 ު( ކޯޓު 11 )ރިޔާ ބަނޑ

 ރޭޑިންގޓްޓޭޓް އިޚްތިޔާރު ސް ގެމެދުވެރިކޮށް ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށްފަހު، ނުލިބިވާ ފައިސާ ހޯދުމު 

ގައި  2010ރޗް މާ 31މެދު މި ދެފަރާތް ދެމެދު ދެ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑަށް ލިބިގެންވާކަން 

 4މުދާދުކުރުމާބެހޭ އެއްބަސްވުން" ގެ  ޑިޓަށް"ކްރެ CRD/CON/2010/119-60ނަންބަރު  ވެފައިވާ

 އެނގެންއޮންނަކަމެވެ. ވަނަ މާއްދާއަށް ބެލުމުން 

 

ލި ވީމާ، އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ސަބަބުތައް އެފަދައިން ހުރުމުން މި މައްސަލަ ބެ 

ޤަޟިއްޔާގައި Cv-C/2014/1355އިސްތިއުނާފުކުރެވޭ ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ފަނޑިޔާރުން ދެކެނީ

ށް ޓެޑަ ޓް ލިމިމެރީޑިއަމް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެން ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑު ސްޓޭޓް 

ވާކަމަށް ކްރެޑިޓަށް ދޫކޮށްފައި ނިޔަލަށް 2010ސެޕްޓެމްބަރު  28ން ފެށިގެން  2010އޯގަސްޓް  23

ކަން މި އިވާފަމެރީޑިއަމް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވެބުނެފައިވާ ތެލުގެ ބާވަތްތައް 

ތަށް ރީޢަމައްސަލައިގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔުންތަކުންނާއި، ލިބިފައިވާ ހެކިންގެ ހެކިބަހުން ޝަ

 . ވެކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭކަމަށެ  ކަމަށް ކަނޑައަޅައި،ސާބިތުނުވާ
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 :ްޙުކުމ 

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ، އެކުރުމާހު ކަންކަން އެގޮތަށްދެންފަހެ، އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު 

1355/Cv-C/2014  ްޤަޟިއްޔާގައި ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑުން މެރީޑިއަމ

 2010ސެޕްޓެމްބަރު  28ން ފެށިގެން  2010އޯގަސްޓް  23ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 

ތެލުގެ ބާވަތްތައް މެރީޑިއަމް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް  ނިޔަލަށް ކްރެޑިޓަށް ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވާ

ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވެފައިވާކަން މި މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔުންތަކުންނާއި، ލިބިފައިވާ ހެކިންގެ 

، މި މުޢާމަލާތްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ސްޓޭޓް އްވާ ހެކިބަހުން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުނުވާކަމަށް ކަނޑައަޅު

ންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ އިން ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ފައިސާ މެރީޑިއަމް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ޓްރޭޑި

ލިމިޓެޑްގެ ކިބައިން ނަގާދެވެން ނެތްކަމަށް ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމް ބާޠިލްކަމަށް މި މައްސަލަ ބެލި 

އިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިއްތިފާޤުން ކަނޑައަޅައި، މަޖިލިހުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ 

 28ން ފެށިގެން  2010އޯގަސްޓް  23ލިމިޓެޑުން މެރީޑިއަމް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 

ބުނެފައިވާ ތެލުގެ މި މައްސަލާގައި ނިޔަލަށް ކްރެޑިޓަށް ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް  2010ސެޕްޓެމްބަރު 

ތެލުގެ ބާވަތްތަކެއްކަމަށް މި  ވެފައިވާމެރީޑިއަމް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދު ކަކީބާވަތްތަ

މަދަނީ މިންގަނޑުން މައްސަލާގައި ހުށަހެޅުނު ހެކީންގެ ހެކިބަހަށާއި، ގުޅިފައިވާ ޤަރީނާތަކަށް ބެލުމުން 

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި މުޢާމަލާތްތަކާއި ގުޅިގެން 

 183ފޮނުވާފައިވާ  މެރީޑިއަމް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް  ންއޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑު

ށާރަ މިލިއަން ރ. )އ18,949,473.40ަ ކަމަށްވާއަދަދު )ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ތިނެއް( އިންވޮއިސްތަކުގެ ޖުމްލަ 

ނުވަ ލައްކަ ސާޅީސްނުވަހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ތިން ރުފިޔާ ސާޅީސް ލާރި( އާއި، މި ފައިސާ 

ގެ ނިޔަލަށް ޖޫރިމަނާގެ  2010ޑިސެމްބަރ  01ން ދެއްކުމުގެ ސަބަބު ނު  އިމުއްދަތުގަ ވާއިސްތަކުގައި އިންވޮ

ންލައްކަ އަށްޑިހަ ހަތަރުހާސް އެއްސަތޭަކ ނުވަދިހަ އަށް ރުފިޔާ ރ. )ތި 384,198.80 ރާފައިވާއަ ގޮތުގައި

އްކަ ތިރީސް ތިންހާސް ރ. )ނަވާރަ މިލިއަން ތިން ލަ 19,333,672.20 އެކު ޖުމްލައާއަށްޑިހަ ލާރި( 



 HC-A/405/2016 ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާޤަ

 
 3316471 ފެކްސް:، 3325029 ފޯން:، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެނަންބަރު ދޮރާށީ،  3ތީމުގޭ ހިނގުން، އާބުރުޒު  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް

 www.highcourt.gov.mvވެބް ސައިޓް:     info@highcourt.gov.mvއީމެއިލް:

24 

ސްޓޭޓް ން މެރީޑިއަމް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު ހަސަތޭކަ ހަތްދިހަ ދެރުފިޔާ ވިހިލާރި( އަކީ 

ށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި ފައިސާ ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑަ 

 އޯގަސްޓް  01ށް ލިބިދިނުމުގެ ގޮތުން މިއަދު )ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑަ

)ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮންމެ މަހަކުމެ އެމަހަކަށްޖެހޭ  06ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ( 2019

ގޮސް މިފައިސާ އެއްކޮށް ދައްކާ  ޢަދަދަށްވުރެ މަދުނޫން މިންވަރެއް ސިވިލް ކޯޓަށް ދައްކަމުން

 ސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އަންގައި،ޚަލާޞްކުރުމަށް މެރީޑިއަމް ސަރވި

ން މެރީޑިއަމް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު މި މުއްދަތުގައި ބުނެވުނު ފައިސާ 

ނަންބަރު  ވެވުނުގައި  2010މާރޗް  31މި ދެފަރާތު ދެމެދު އެފައިސާ ހޯދުމަށްޓަކައި ނުދައްކައިފިނަމަ، 

60-CRD/CON/2010/119 ެވަނަ މާއްދާގެ  4ގެ ހޭ އެއްބަސްވުން" "ކްރެޑިޓަށް މުދާދުކުރުމާބ

މޯގޭޖްގެ ގޮތުގައި ބާއްވާފައިވާ އަތަމާ ން މެރީޑިއަމް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުދަށުން، 

  އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ރެޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

C8561A-04 10-T  ަރު ރެޖިސްޓްރީ ނަންބަ ، "5"އަތC7615A-03  ީބަނޑު )ކަލަމިދި( ރެޖިސްޓްރ

( ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށްފަހު، ނުލިބިވާ 11ބަނޑު )ރިޔާ  C-7496A-03ނަންބަރު 

އިޚްތިޔާރު ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑަށް ލިބިގެންވާކަމަށް  ގެ ފައިސާ ހޯދުމު

 ކަނޑައަޅައި، ހައިކޯޓުގައި ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުގެ އިއްތިފާޤުންމިމައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ.

 
 
 

  
 

   
   

 


