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 ހައިކޯޓު  ގެ ދިވެހިރާއްޖޭ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ގޮތް ތް ނިމުނު ޝަރީޢަ 

  HC-A/22/2021  ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: •

 ބިގް ބޮކްސް (މުޙައްމަދު އަރީޝް)   އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތް: •

 ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ   އިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތް: •

 މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ   މައްސަލައިގެ ބާވަތް: •

 

 

 

 

 

 މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލިސް:

 ޙުޒައިފާ މުޙައްމަދު ފަނޑިޔާރު

 ޝުޢައިބު ޙުސައިން ޒަކަރިއްޔާ ފަނޑިޔާރު

 ޙުސައިން މަޒީދު  ފަނޑިޔާރު

 

 

 

 

 

 

 :ނިމުނު ތާރީޚް 
 1444 ޞަފަރު 25
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 :އިސްތިއުނާފުކުރެވުނު މައްސަލަ 

 Cv-C/2019/2480ނަންބަރު:  •

 ސިވިލް ކޯޓު  ތަން: ނިންމި  •

 މައްސަލަ މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ  ބާވަތް: •

 2020 އޮކްޓޫބަރ 12 ނިމުނު ތާރީޚް: • 2019ޖުލައި  08 ހުށަހެޅުނު ތާރީޚް: •

 

 

 

 

 

 

 

 

 ސާބިތުކުރުމުގެ ބުރަ  –މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު ހޯދުމަށް އެދި ހުަށހަޅާ މައްސަލަ  -މަދަނީ

 

 ހައިކޯޓުގައި ޤަޟިއްޔާ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚް:

 1442 ޖުމާދަލްއާޚިރާ   11
 

 2021 ޖަނަވަރީ  24
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  ރައުޔު  ގެ ޙުޒައިފާ މުޙައްމަދު  ފަނޑިޔާރު 

 ތަޢާރަފު 

ޝަރުޢީ ނުވަތަ  ނިންމާފައިވަނީޤަޟިއްޔާ އެ ކޯޓުން  Cv-C/2019/2480މިއީ ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  .1

ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނެ ބިގް ބޮކްސް (މުޙައްމަދު އަރީޝް މ. އަހުލިހަ) ގެ ފަރާތުން އެ  ހަމަތަކާއިޤާނޫނީ 

 ޤަޟިއްޔާއެކެވެ. ބަލާފައިވާ މުންހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤަޟިއްޔާ

ރވިސް ދުވާ ފަރާތް" ނުވަތަ "ޕަބްލިކް ސާ(މީގެ ފަހުން "އިސްތިއުނާފު ރައް ރވިސް މީޑިއާޕަބްލިކް ސާ .2

) (މީގެ ފަހުން SP-1703/2017ނަންބަރު: ސް (ރެޖިސްޓްރޭޝަންކް އެދުމަކަށް ބިގް ބޮގެ މީޑިއާ")

 ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަމަށް ބުނެ، ޚިދުމަތް ގެ ފަރާތުން"އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް" ނުވަތަ "ބިގް ބޮކްސް")

ބިގް ބޮކްސްގެ ފަރާތުން ރ. (ދެމިލިޔަން ތިންލައްކަ ރުފިޔާ) ދައްކާ ޚަލާޞްކުރުމަށް އަންގައި -/2,300,000

ފޮނުވާފައިވާ އިންވޮއިސް 
1

 މިހާތަނަށްވެސް އެފައިސާ  ފައިވާހިނދު،އަށް ރައްދުވެސަރވިސް މީޑިއާޕަބްލިކް  

ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ދުވަހަށް  މިއެފައިސާ ހޯދުމަށާއި،  އާއިން ދައްކާފައިނުވާކަމަށް ބުނެޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑި

 ދައްކާފައިނުވާތީ ފައިސާ ދައްކާ ތާރީޚާއި ހަމައަށް އިންވޮއިސްގައިވާ ރޭޓުން ޖަޒާޢީ ޝަރުޠުގެ ގޮތުގައި ޖެހޭ 

ގެ ފަރާތުން ސިވިލް ކޯޓުގައި ސް ކްކިބައިން ހޯދުމަށް އެދި ބިގް ބޮ ގެއާފައިސާ ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑި

 Cv-C/2019/2480ދަޢުވާކޮށްފައިވެއެވެ. މި ދަޢުވާ ސިވިލް ކޯޓުން ބަލާފައިވަނީ އެ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

 ޤަޟިއްޔާއިންނެވެ. 

                                                           
1

 ) އިންވޮއިސް 2019ޖަނަވަރީ  BB/0003/2019 )10ބިގް ބޮްކސްގެ ަނންަބރު  
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 މައްސަލާގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް 

ގައި ޕޮލިސް ޕޯސްޓެއް  ޓީ.ވީ.އެމް ބިލްޑިންގގެ ފަރާތުން ސްކްޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ އެދުމަކަށް ބިގް ބޮ  .3

ފަރާތުން އިންވޮއިސް  ގެސްކް ބިގް ބޮކަމަށް ބުނެ، މި މަސައްކަތަށް  ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ރޭނުމުގެ މަސައްކަތަކަށް

  ކޯޓޭޝަންއަށް ޙަވާލާދީ، BB/1039/2018މި އިންވޮއިސްގައި އެ ފަރާތުގެ ނަންބަރު  އެއް ފޮނުވާފައިވެއެވެ.

 ށްފައިވާ މަސައްކަތް ތަފްސީލުކޮށްފައިވެއެވެ.އަންނަނިވި ފަދައިން އިންވޮއިސްކޮ

 “Constrcution of a police post at TVM Building and other works, as per the 

instruction provided by PSM.” 

މަސައްކަތަކީ ކޮން ބާވަތެއްގެ ކޮން  އަށް ވާބިގް ބޮކްސްގެ ފަރާތުން ފޮނުވާފައިވާ ބަޔާންކުރަނިވި އިންވޮއިސް .4

އިތުރު އެހެން މަސައްކަތެއްކަން ސާފުނުވާކަމަށާއި، ބިގް ބޮކްސްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިންވޮއިސްއާއެކު 

މި މަސައްކަތަކީ ކޮން ފަރާތަކުން ބިގް ބޮކްސްއާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރުވާފައިވާ  ޑޮކިއުމެންޓެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ،

ތެއްކަން ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާއަށް އެނގިފައިނުވާތީ، މި ފައިސާއަކީ ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ މަސައްކަ

މި  ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާކަމަށް ޤަބޫލުނުކުރާކަމުގައި ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ ފަރާތުން ބުނެ،

  ށްފައިވެއެވެ.އިޢުތިރާޒުކޮ ފައިސާ ދިނުމަށް ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ ފަރާތުން 

(ދެމިލިޔަން ތިންލައްކަ ރުފިޔާ) ރ. -/2,300,000 ބިގް ބޮކްސްގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި އިންވޮއިސްގައިވާ .5

ފައިސާ ދައްކާ ދައްކާފައިނުވާތީ މި ފައިސާ ހޯދުމަށާއި، މި ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ދުވަހަށް ދައްކާފައިނުވާތީ، 

ފައިސާ ހޯދުމަށްއެދި ބިގް ބޮކްސްގެ  ޒާއީ ޝަރުޠުގެ ގޮތުގައި ޖެހޭތާރީޚާއި ހަމައަށް އިންވޮއިސްގައިވާ ރޭޓުން ޖަ

  ދައުވާ ރައްދުވާ ގޮތަށް ސިވިލް ކޯޓުގައި ދައުވާ ކުރިއެވެ.އަށް ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާފަރާތުން، 
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 ކޯޓުން ނިންމިގޮތް  ސިވިލް 

 ، ނިންމާފައިވަނީކޯޓުން  ޤަޟިއްޔާގައި އެ Cv-C/2019/2480ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  .6

އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކަށާއި ހުށަހެޅިފައިވާ ބަޔާންތަކާއި ލިޔުންތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބަލާއިރު، ، ންފަހެދެ "

ސް) ގެ ފަރާތުން ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ މައްޗަށް ދައުވާކުޅަ ކްމ. އަހުލިހަ މުޙައްމަދު އަރީޝް (ބިގް ބޮ

ފައިވާ ޅާރާތުން ފައިސާ ހޯދުމަށް ހުށަހަސް) ގެ ފަކްމ. އަހުލިހަ މުޙައްމަދު ޢަރީޝް (ބިގް ބޮ މިޤަޟިއްޔާގައި 

ހިމެނޭ މަސައްކަތްތަކަކީ ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ ފަރާތުން މ. އަހުލިހަ މުޙައްމަދު އަރީޝް (ބިގް  އިންވޮއިސްގައި

މެދު ދައުވާލިބޭ ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ ފަރާތުން ސް) އާއި ޙަވާލުކޮށްގެން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކެއްކަމާކްބޮ

އިންކާރުކޮށް ދައުވާކުރާ ފަރާތުން ދައުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކާއި މެދު ޝައްކު އުފައްދާފައިވާއިރު 

މަސައްކަތްތައް  ) އިންވޮއިސްގައި ހިމެނ2019ޭޖެނުއަރީ  BB/0003/2019 )10ދައުވާއާއިއެކު ހުށަހެޅިފައިވާ ނަންބަރު 

ސް) އާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން ކްބިގް ބޮ ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ ފަރާތުން މ. އަހުލިހަ މުޙައްމަދު އަރީޝް (

ސް) އަށް ދެއްކިފައި ނުވާއިރު ކްޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާފަދަ ކާފީ ހެއްކެއް މ.އަހުލިހަ މުޙައްމަދު އަރީޝް (ބިގް ބޮ

 ޝަރީޢަތަށް ސް) ކޮށްފައިވާކަން ކްހިމެނޭ މަސައްކަތް މ. އަހުލިހަ މުޙައްމަދު އަރީޝް (ބިގް ބޮބަޔާންވެދިޔަ އިންވޮއިސްގައި 

ސް) ފަރާތުން ދައްކާފައިނުވާތީ ކްސާބިތުވާފަދަ ކާފީ ހެއްކެއް ދައުވާކުރާ މ. އަހުލިހަ މުޙައްމަދު އަރީޝް (ބިގް ބޮ 

ސް) ގެ ފަރާތުން ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ފައިސާއަކީ ކްބޮ މިދައުވާގައި ދައުވާކުރާ މ. އަހުލިހަ މުޙައްމަދު އަރީޝް (ބިގް 

ސް) އަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަން ކްޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ ފަރާތުން މ. އަހުލިހަ މުޙައްމަދު އަރީޝް (ބިގް ބޮ

 ޝަރިޢަތަށް ސާބިތުނުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ."

 މިފަދައިންނެވެ.

 ކުރުމަށް ހުށަހެޅި ނުކުތާތައް އިސްތިއުނާފު 

ނިމިފައިވާގޮތް ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކާއެއްގޮތް ޤަޟިއްޔާ Cv-C/2019/2480  ނަންބަރު ގެކޯޓު  ލް ސިވި .7

 (ދޭއް) 2ހުށަހަޅާފައިވަނީ ފަރާތުން ސްގެ ކް ބިގް ބޮ އެދި ކުރުމަށް އިސްތިއުނާފު  އެޤަޟިއްޔާބުނެ  ނުވާކަމަށް

 ނުކުތާތަކަކީ: ހުށަހަޅާފައިވާއެގޮތުން  ނުކުތާއެވެ.
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މަސައްކަތް  ޅޭބަޔާންކޮށްފައިވާ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހޯދުމަށް އެދޭ ފައިސާ އާއި ގުދައުވާގައި   7.1

ގެން ކުރުވާފައިވާ މަސައްކަތެއްކަމަށް އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާއި ޙަވާލުކޮ

އިންކާރުކޮށްފައިވާއިރު، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ކުރިކަމަށް އާގެ ފަރާތުން ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑި

ފައިވާކަން ހެކިންގެ ށް ބުނެފައިވާ މަސައްކަތްތައް، ބުނެފައިވާގޮތަށް، ބުނެފައިވާ ސައިޓުތަކުގައި ކޮ

ނުކުރަނީސް ކުރެވޭނެ  ޔަކުހެކިބަހުން އެނގެން އޮތްއިރު، އަދި އެ މަސައްކަތަކީ އޭގެ ޒާތުން ބަ

ކެއް ކަމުގައި ނުވާއިރު، އެމަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ނޫން މަސައްކަތްތަ

އެހެން ބަޔަކާ ޙަވާލު ކޮށްގެން ކަމުގައިވާނަމަ، އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި އެކަން 

ޝަރުޢީ  ހާމަކުރުމަށް ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާއަށް އެންގުމަކީ، މައްސަލަ ބައްލަވާ ފަނޑިޔާރުގެ

މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަމުގައިވާއިރު، އެކަން އެގޮތުގެ މަތިން ބަލައި ކަށަވަރުކުރުމެއްނެތި މައްސަލައިގެ 

 ޙުކުމް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅިނުކުތާއާއި،

އުފުލަން އޮންނަ އުޞޫލުކަމަށް،  (onus probandi)ސާބިތުކުރުމުގެ ބުރަ ޞޫމާތްތަކުގައި  ޚުމަދަނީ   7.2

އުޞޫލާއި  ކަނޑައަޅާފައިވާޤަޟިއްޔާގައި  SC-A/02/2010ނަންބަރު  ކޯޓުގެޖޭގެ ސުޕްރީމް ދިވެހިރާއް

 ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ. ނިންމާފައިވާކަމަށްއެޤަޟިއްޔާ ތަތުބީގުކޮށް މައްސަލަ ، ށްޚިލާފަ

 

  ންކަން ޝަރީޢަތަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަ 

ބިގް ސިވިލް ކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ  ބިގް ބޮކްސްގެ އިސްތިއުނާފީ ފުރަތަމަ ނުކުތާގައި .8

އެނގޭނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް  ކަތް ކޮށްފައިވާކަންފަރާތުން އެދިފައިވާ ފައިސާއާއި ގުޅޭ މަސައް ބޮކްސްގެ

ބ. ފަރާތުން ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅި،  ބިގް ބޮކްސްގެ ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވީނަމަވެސް،

ބިގް ތެރޭގައި،  ދީހައުސް، ޢަބްދުއްރަޝީދު ޢަލީގެ ހެކިބަހުން، ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ ގޯތި ސީރަތުޅާދޫ، 
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އެމް ގޭޓާއި ދިމާލަށް މަތީގައި ޓީވީތަކެއް .ވީ .ހެދިކަމަށާއި، ޓީ އާ ސެކިއުރިޓީ ޕޯސްޓެއް  ފަރާތުން  ބޮކްސްގެ

ބޭރު ފާރުގެ ބޭރާއި އެތެރޭގައި އިމާރާތްތަކުގެ ބޭރުގައި  އެމް.ވީ .ގޮތަށް އެއްޗެހިތަކެއް އިންސްޓޯލްކުރިކަމަށާއި، ޓީ 

މި މަސައްކަތްތަކަކީ އޭގެ ޒާތުން ބަޔަކު ނުކުރަނީސް ކުރެވޭނެ ސައްކަތްތައް ކޮށްފައިވާކަން އެނގޭކަމަށެވެ. މަ

އަދި ، ގައިވާނަމަނޫން ކަމު  ބިގް ބޮކްސްގެ ފަރާތުންކޮށްފައިވަނީ  މަސައްކަތްތައް ކަމުގައިނުވާތީ، އެ މަސައްކަތް

ޕަބްލިކް ނަމަ އެކަން ސާބިތުކޮށްދޭންޖެހޭނީ އެމަސައްކަތްކުރުވީ އެހެން ބަޔަކާއި ޙަވާލުކޮށްގެން ކަމުގައިވާ

 ސަރވިސް މީޑިއާގެ ފަރާތުން ކަމުގައި ބިގް ބޮކްސްގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ. 

ޤަޟިއްޔާގައި ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިޔާގައި ޕޮލިސް ޕޯސްޓެއް  C/2019-2480/Cvސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  .9

ސްގެ ފަރާތުން ކްރޭނުމުގެ އިތުރުންވެސް އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ކުރިކަން ސާބިތުކުރުމަށް ބިގް ބޮ

9003/2010BB/ )10  ީބިގް ބޮކްސްގެ ފަރާތުން ކުރި މަސައްކަތްތަކުގެ  އާއި،) އިންވޮއިސް 2019ޖަނަވަރ

ތަފްޞީލު 
2

3، އާއި 
Emergency Goods & Services Requisition Form ިޕަބްލިކް ، އާއ"

ސަރވިސް މީޑިއާއިން އިމަޖެންސީ ޙާލަތުގައި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރިކަމުގެ ލިޔުން"
4

އިދާރީ މެމޯ ، އާއި 

ނިންމުމާއި،ބޯޑުގެ  389ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ ނަންބަރު  ،) އާއ5ި(ޑޮކިއުމެންޓް 
5

އަދި ޕަބްލިކް  

ފެބުރުވަރީ  BB/1039/2018    )9ސަރވިސް މީޑިއާ މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައިވާކަން ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި 

) ކޯޓޭޝަން 2018
6
 ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. 

                                                           
2

 ގޮތުަގއި ހުށަަހޅާފަިއވާ ލިޔުންގެ  2ސިވިލް ކޯޓަށް ދަޢުވާ ފޯާމިއއެކު ޑޮކިުއމެންޓް  

3
މި ފޯމެވެ.  Emergency Goods & Services Requisition Formުހށަހަޅާަފިއވާ  ގެ ގޮުތގައި 3ޑޮިކއުމެންޓް ސިވިލް ކޯޓަށް ދަުޢވާ ފޯާމިއއެކު  

ދޭހަވާ ެއއްެވސް ލިޔުމެއް އެފަާރތަށް ލިބިފައިުނވާތީ، ޕަބްިލކް  ާއއި މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްަފއިވާަކންބޮކްސް ބިގްބިގް ބޮްކސްގެ ފަރާތުން ބުނެަފިއވަނީ ިމ ލިޔުމަކީ 

 ލިޔުެމްއކަމަށެވެ. ސަރވިސް ީމޑިާއގެ ުމވަްއޒަފެއް ކަުމަގއިވާ އަލިގާ ހއ.އިަހވަްނދޫ މުަޙއްަމދު ޔާމީންގެ ަފރާތުން ފޮުނވާފަިއވާ

4
"ޕަްބލިކް ސަރިވސް މީިޑއާއިން އިަމޖެންސީ ޙާލަތުަގއި މަަސއްކަތް ަޙވާލުކުރިަކުމެގ ހުށަަހޅާަފއިވާ  ގެ ގޮތުގައި 4އުެމންޓް ށް ދަޢުވާ ފޯާމއެކު ޑޮކިސިވިލް ކޯޓަ 

ހުށަަހޅާފަިއާވ  ަމސައްަކތް ޙަވާލުކޮށްަފއިވަނީ ކުންުފނީގެ ޢާްނުމ އިޖުާރއަތްތަުކގެ ބޭުރން، ކުއްލި ޙާލަެތއްަގއިކަން ާސބިތުކުުރމަށް " މިއީ ިބގް ބޮްކސްއާލިޔުން

 މަށެވެ.ލިޔުންކަ

5
 ގެ ގޮތުަގއި ހުށަަހޅާފަިއވާ ލިޔުން 6ޑޮކިުއމެންޓް ސިވިލް ކޯޓަށް ދަޢުވާ ފޯާމިއއެކު  

6
 ގޮތުަގއި ހުށަހަޅާަފިއވާ ލިޔުން 9ޑޮކިުއމެންޓް ސިވިލް ކޯޓަށް ދަޢުވާ ފޯާމިއއެކު  

Thaath
Hc stamp
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 މިދީފައިނުވަނީ ބޮކްސްއިން ހުށަހެޅި އިންވޮއިސްއަށް ފައިސާ  ގްޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ ފަރާތުން ބި  .10

މަސައްކަތުގެ އެގްރީމެންޓް  (PO)ޕާރޗޭސް އޯޑަރ ، 'ލިޔުން އިންވޮއިސްގައި ހިމެނޭ 'މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރިކަމުގެ 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ންވޮއިސްއި އާއި، މިއިން އެއްވެސް ލިޔުމެއް އިންވޮއިސްއާއެކު ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ

އެނގެން ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކެއްކަން  ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ ގޯތިމަސައްކަތްތަކަކީ 

 ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ އެއްވެސް  ގއެއްނެތުމުންނާއި، ބުނެވިދިޔަ އިންވޮއިސްގައިވާ ފަދަ ބިލްޑިން

ގެ ފަރާތުން ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާވެސް ކޮށްފައިނުވާތީ، އަދި އެ އިންވޮއިސްއަށް ގޯއްޗެއްގައި މިއިން ދުވަހަކު 

ޕަބްލިކް ލަތުގެ މާލިއްޔާއިން ފައިސާ ދެވޭނެ ޤާނޫނީ އެއްވެސް ހަމައެއް އޮތްކަމަށް ނުފެންނާތީ ކަމުގައި ދައު

ވާ ސާބިތުކުރުމުގެ ދަނީ ޚުޞޫމަތްތަކުގައި ދަޢުމަގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ސަރވިސް މީޑިއާ

ޢުވާއިން ދިފާއުވުންކަމާއި، ލިބޭ ފަރާތުގެ ޒިންމާއަކީ ދަބުރައަކީ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުގެ އިލްތިޒާމެއްކަމާއި، ދަޢުވާ

ވާއިން ދިފާއުވުމަށްޓަކައި ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާއި ޙަވާލުކޮށްގެން ދަޢު 

 ސް ޑިޕާރޓްމެންޓުގައި މަސައްކަތެއް ކުރުވާފައިވާކަމުގެ އެއްވެސް ހެއްކެއް ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ އެއްވެ

  . ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ ނެތްކަމުގައި

 ލިޔެކިޔުންތައް ގައި ތަފްޞީލުކޮށްފައިވާ ނަންބަރު ވަނަ  9ބިގް ބޮކްސްގެ ފަރާތުން މި ނުކުތާތަކުގެ  .11

ބޮކްސްއާ އެއްވެސް  ބިގްހުށަހަޅާފައިވާއިރު، ރަސްމީ އުޞޫލަކުން ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ ފަރާތުން 

ބޮކްސްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕަބްލިކް  ބިގްމަސައްކަތެއް ޙަވާލުކުރިކަން އެނގޭނެ ލިޔުމެއް ނެތެވެ. 

ސަރވިސް މީޑިއާގެ އިދާރީ މެމޯ 
7

ނިންމުމުން  389އާއި ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ ބޯޑުގެ  
8

ވެސް ޕަބްލިކް 

   މަސައްކަތެއް ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން އެނގޭކަށްނެތެވެ.  ބޮކްސްއާ އެއްވެސް ބިގްސަރވިސް މީޑިއާއިން 

                                                           
7

 ގެ ގޮތުަގއި ހުށަަހޅާފަިއވާ ލިޔުން  5ދަޢުވާފޯްމާއއެކު ޑޮކިއުެމއްންޓް  

8
 ގެ ގޮތުަގއި ހުށަަހޅާފަިއވާ ލިޔުން  6އެކު ޑޮކިއުެމއްންޓް ދަޢުވާފޯްމއާ  

Thaath
Hc stamp
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ބޮކްސްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ  ބިގް .12
9

Emergency Goods & Services Requisition Form  އަީކ

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ ފަރާތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވަ ލިޔުމެއްނޫންކަމަށާއި، މި ލިޔުމުގައި ޕަބްލިކް ސަރވިސް 

 މާ ފާޠިމަތު ނު  11308މީޑިއާގެ ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ހުޅުމާލެ ގޯތި 

ޤަޟިއްޔާގައި  C/2019-2478/Cvފާ ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ރަޝީދުއާއި މާލެ ހ.ފާގަމާގެ ފާޠިމަތު ޝި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގައިވާ ސޮޔަކީ އެ ދެ ފަރާތުގެ ސޮއި ނޫންކަމަށް ބުނެ، އެ  ،ދީފައިވާ ހެކި ބަހުގައި

ލިޔުމުގައިވާ ސޮޔަށް އިންކާރުކޮށްފައިވެއެވެ.
10
ވެސް މި ދެ ފަރާތުގެ މި ހެކި ބަހަށް އިސްތިއުނާފީ މަރުހަލާގައި  

މަދަނީ ދަޢުވާ ޘާބިތުކުރުމުގެ ވަސީލަތްތަކުގެ  އްކާފައެއްނުވެއެވެ.ބޮކްސްގެ ފަރާތުން އިތުރަށް ވާހަކަދަ ބިގް

ހިމެނޭ މުސްތަނަދުކަމުގައިވާ   (’acte sous seing prive)'ޢުރުފީ' ނުވަތަ އާދައިގެ މުސްތަނަދު  ތެރެއިން

މުޢާމަލާތެއްގެ މުސްތަނަދުތަކުން (މިސާލަކަށް،  އެހެނިހެންމަދަނީ މުޢަމަލާތުތަކާއި ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރެވޭ 

ބައިވެރިން ނުވަތަ ބައިވެރިޔަކު އެ މުޢާމަލާތަކާ ގުޅިގެން އެކުލަވާލާ ނުވަތަ ތައްޔާރުކުރާ ސިޓީތަކާއި، 

 )ދުތައް މެސެޖްތަކާއި، އިންވޮއިސްތަކާއި، އެކައުންޓް ފޮތްތަކާއި، އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓްތައް ފަދަ މުސްތަނަ 

ދުވެގެންވާ އޭގައި ވާރި، ޔާއިޤާއިމުވާ ޙުއްޖަތަކީ އެ މުސްތަނަދުގައިވާ ސޮ ބިތުކުރުމުގައިސާމަދަނީ ދަޢުވާ 

ކޮށްފައިވާކަމަށް ޠަޢުނު ނުކުރެވޭހައި ހިނދަކު އެ   (Forge)ފޯޖް   (Facts)ބަޔާންތަކާއި ވަޤާއިޢުތައް

އަދި 'ޢުރުފީ' ނުވަތަ  ވެ.އި ޤާއިމުވާ ޙުއްޖަތެ ޞައްޙަކަމުގަމުސްތަނަދާއި އޭގައިވާ ބަޔާންތަކާއި ވަޤާއިޢުތައް 

ހިނދަކު  އާދައިގެ މުސްތަނަދުން ޤާއިމުކުރެވޭ ޙުއްޖަތަކީ މުސްތަނަދުގައި ސޮއިކުރި ފަރާތުން އިންކާރު ނުކުރާހާ 

 އެ މުސްތަނަދަކީ އޭގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ފަރާތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މުސްތަނަދެއްކަމުގައި ޤާއިމުވާ 
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މި ފޯމެވެ.  Emergency Goods & Services Requisition Formހުށަަހޅާފަިއވާ  ގެ ގޮތުަގއި 3ޑޮކިުއމެންޓް ސިވިލް ކޯޓަށް ދަޢުވާ ފޯާމިއއެކު  

މަަސއްކަތް ޙަވާލުކޮށްަފއިވާަކން ދޭަހވާ ެއއްެވސް ލިޔުމެއް އެަފރާތަށް ލިބިަފއިުނވާތީ، ާއއި ގް ބޮްކސްބިގް ބޮްކްސގެ ފަރާތުން ުބނެފަިއވަނީ ިމ ލިޔުމަކީ ބި

 ލިޔުމެއްކަމަެށވެ. ޕަބްލިކް ސަރވިސް ީމޑިާއގެ ުމވަްއޒަފެްއ ކަމުގަިއވާ އަިލގާ ހއ.އިަހވަންދޫ މުަޙއްަމދު ޔާމީްނގެ ފަރާތުން ފޮުނވާަފއިވާ

10
 ވަނަ ނުކުާތގެ (ނ) 4ިޟއްޔާގެ ަޝރީޢަތް ނިުމނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ ޤަ C/2019-2480/Cvސިވިލް ކޯޓުގެ ނަްނބަރު  
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ތެކެވެ.ޙުއްޖަ
11
 މި މިހެން މިކަން އޮތްއިރު، 

12
Emergency Goods & Services Requisition Form  ެގ

އުފެދިފައިވާ  އިރު، ބަހުސްގެ ބޭނުމަށް މި ލިޔުމަކީ ޝައްކުއުފައްދާފައިވާ ގޮތުން ޝައްކުޞައްޙަކަމާ ގުޅޭ 

 ބިގް ގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތާއި ޢު މައުޟޫލިޔުމެއްގެ ގޮތުގައި ނުބެލިނަމަވެސް، މި ލިޔުމުން މި މައްސަލައިގެ 

 ބޮކްސްއާ ގުޅުވާލެވޭ އެއްވެސް އިބާރާތެއް ނުވަތަ އިތުރު ގަރީނާއެއް ނެތެވެ. 

ގެ ކޮށްފައިވާކަން ހެކިން  ބިގް ބޮކްސްގެ ފަރާތުން ގުޅޭ މަސައްކަތް  ބިގް ބޮކްސްއިން ހޯދުމަށް އެދޭ ފައިސާއާ .13

ހެކިބަހުން އެނގެން އޮތްކަމުގައި ބިގް ބޮކްސްގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވީނަމަވެސް، ބިގް ބޮކްސް ކުޅަ ދަޢުވާ 

.ތުޅާދޫ ބސާބިތުކުރުމަށް ބިގް ބޮކްސް ޙާޟިރުކޮށްފައިވަނީ އެންމެ ހެއްކެއްކަމާއި، މިގޮތުން ޙާޟިރުކޮށްފައިވާ 

ތެރޭގައި ގޯތި ހުން ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ ދީހައުސް ޢަބްދުއްރަޝީދު ޢަލީ ދީފައިވާ ހެކި ބަ ސީރަ

މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވަނީ ނުވަތަ ކުރަމުން ގެންދިޔައީ ބިގް ބޮކްސްގެ ފަރާތުން (މުޙައްމަދު އަރީޝް) ކަން 

މި ހެކިވެރިޔާއަށް ރަނގަޅަށް ނޭނގޭކަމަށާއި، އެކަން އެނގޭކަމަށް އޭނާ ބުނެފައިވަނީ އެހެން މީހަކު އޭނާގެ 

ބުނި ބުނުމެއްގެ މައްޗަށްކަމަށާއި، މި ހެކިވެރިޔާ އެތަނުގައި ކުރި މަސައްކަތަށް ފައިސާ ދީފައިވަނީވެސް ގާތު 

ބިގް ބޮކްސްގެ ފަރާތުންނޫންކަން އެނގެން އޮތުމުން، ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާއަށް ބިގް ބޮކްސްގެ ފަރާތުން 

ރާތުން ބިގް ބޮކްސްއާ ޙަވާލުކުރި ކުރި ކަމަށް ބުނާ މަސައްކަތަކީ ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ ފަ

މަސައްކަތެއްކަމާއި، އަދި ބިގް ބޮކްސްގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި އިންވޮއިސްގައިވާ މަސައްކަތްތައް ބިގް ބޮކްސްގެ 

 ފަރާތުން ކޮށްފައިވާކަން މި ހެކި ބަހުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ޝަރީޢަތަށް ބުރަވެވޭނެ ހަމައެއް ނެތެވެ.

އަކީ އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން  (burden of proof)ސާބިތުކުރުމުގެ ބުރަ  ދަޢުވާ މަދަނީ ޚުޞޫމަތްތަކުގައި .14

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން އުފުލަންޖެހޭ އިލްތިޒާމެއްކަން ޤާނޫނީ އަދި ޝަރުޢީ އުޞޫލުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް 
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 ޤަިޟއްޔާ  A/02-2015/SCަނންަބރު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ  

12
މި  Emergency Goods & Services Requisition Formހުށަަހޅާފަިއވާ  ގެ ގޮތުަގއި 3ޑޮކިުއމެންޓް ސިވިލް ކޯޓަށް ދަޢުވާ ފޯާމިއއެކު  

ާއއި ަމަސއްކަތް ަޙވާލުކޮށްފަިއވާކަން ދޭަހވާ ެއްއެވސް ލިޔުމެއް އެަފރާތަށް ފަާރތުން ބުނެަފިއވަނީ މި ލިޔުމަކީ ޮބގް ބޮްކސްފޯމެވެ. ިބގް ބޮްކސްގެ 

 މަެށވެ.ލިޔުމެއްކަ  ވާލިބިފައިުނވާތީ، ަޕބްލިކް ސަރވިސް ީމިޑއާގެ ުމަވއްޒަެފއް ކަމުަގިއވާ އަލިގާ ހއ.އިހަަވންދޫ ުމަޙއްަމދު ޔާމީްނގެ ފަރާތުްނ ފޮނުވާފައި 

Thaath
Hc stamp



   HC-A/22/2021 ޝަރީޢަތް ނިުމނުގޮތް 
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ބެލުމުން އެނގެއެވެ. ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތަކަށް
13

ބެހިގެންވަނީ ދެ  ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމުގެ ބުރަ 

ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް ހެކި ހުށަހެޅުމާއި  ޝަރީޢަތަށް) ދަފްޢު އުފުލާ ފަރާތުން އެކަން 1އެއީ (ބަޔަކަށެވެ. 

(burden of production) ،ިހުށަހަޅާފައިވާ ހެއްކަކީ (އަނެއް ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހެއްކާ 2( އަދ (

 (burden of persuation)އަޅާކިޔާއިރު) އެ ދަފްޢު ސާބިތުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ހެއްކަކަށް 

ފީސް މުޙައްމަދު ސަޢީދު އިސްމާއީލް ވ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮ ވާންޖެހުން ކަން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 
14
 

ބިތުކުރުމުގެ ގައި މަދަނީ ޚުޞޫމަތްތަކުގައި ސާޤަޟިއްޔާއަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮވެއެވެ. ޢާންމު އުޞޫލެއްގެ ގޮތު 

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަކީ ހަމައެކަނި މާނައިގައި ކަމާއި، މި ބުރަ އުފުލުމަކީ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް 

އެހެންކަމުން ދަޢުވާއެއްގައި އެއް ޚަޞްމު އަނެއް ޚަޞްމާ ކުރިމަތިކުރާ ، ދަޢުވާ ކޯޓަށް އުފުލާ ފަރާތް ނޫންކަމާއި

'ދަފްޢު' ޘާބިތުކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލަންޖެހޭ ފަރާތަކީ އެ 'ދަފްޢެއް' ކުރާ ފަރާތްކަން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 

ނިންމުންތަކުންވެސް އެނގެން އޮވެއެވެ.
15
 

 މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި ހާދިސާ ނުވަތަ ޢަމަލު ސާބިތުކުރުމަށް ބަލާނީ "ބޮޑަށް ބުރަވެވޭ ގޮތަށް"  .15

(balance of probabilities)  ޯއަށެވެ. ހިނގާފައިވާ ވަކި ހާދިސާއެއް އެއީ ޙަޤީޤަތުގައިވެސް ހިނގިކަމެއްތ

ތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމާއެކު، އެ ހާދިސާއަކީ ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި، ހާދިސާއާ ގުޅުން ހުރި އިތުރު ހެއްކާއި ޤަރީނާ

ކަމެއްކަމަށް ހިނގި ޙަޤީޤަތުގައިވެސް ހިނގިކަމެއްތޯ ކަނޑައަޅާނީ އެ ހާދިސާއަކީ ނުހިނގާކަމަށް ވުރެ ބޮޑަށް

ފަނޑިޔާރަށް ބުރަވެވުމުންނެވެ.
16
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ޤަޟިއްާޔއާއި، ދިެވހިާރއްޭޖގެ  A/02-2010/SCމިގޮތުން މިަފަދއިން ނިްނމަވާަފއިވާ ަޤޟިއްޔާތަުކގެ ތެޭރގައި ިދވެިހރާްއޭޖގެ ސުޕްީރމް ކޯޓުގެ ނަންަބރު  

އާއި، ދިެވހިާރއްޭޖގެ ސުްޕރީމް ޤަޟިއްޔާ  SC-A/13/2014ޤަޟިއްާޔއާއި، ދިެވހިާރއްޭޖގެ ސުްޕރީމް ކޯޓުގެ ނަންަބރު  SC-A/02/2015ސުޕްީރމް ކޯޓުގެ 

 ޤަޟިއްޔާ ފާހަގަުކރަން  SC-A/49/2020ކޯޓުގެ ނަންަބރު 

14
 ޤަިޟއްޔާ  A/13-2014/SCސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ަނންަބރު  

15
 ޤަިޟއްޔާ  A/02-2010/SCސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ަނންަބރު  

16
 ޤަިޟއްޔާ  A/53-2013/SCދިވެިހރާްއޖޭގެ ސުޕްީރމް ކޯޓުގެ ނަންަބރު  
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ހޭނީ ބިގް ބޮކްސްގެ އުފުލަންޖެ ސާބިތުކުރުމުގެ ބުރަ މިކަންކަން މި މައްސަލައަށް ތަޠުބީޤުކުރާއިރު، ދަޢުވާ .16

ބޮކްސްގެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން  ބިގްފަރާތުންނެވެ. 
17
ބިގް ބޮކްސްގެ ފަރާތުން  

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާއިން  އިބޮކްސްއާ ބިގްހުށަހަޅާފައިވާ އިންވޮއިސްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަކީ 

މީޑިއާގެ  ސަރވިސްޕަބްލިކް ސައްކަތްތަކަކީ ތުގެ މަޙަވާލުކުރި މަސައްކަތެއްކަން އެނގޭކަށް ނެތެވެ. މި ބާވަ

ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ އުޞޫލުތަކާއި  ގެ ދަށުން އެތަނުން އެކުލަވާލާ )2015/9ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު: 
18
 

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި އްކަތްތަކެވެ. އެއްގޮތަށް ޙަވާލުކުރަންޖެހޭ މަސަ

  ”Procurement Procedures and Guidelines of Public Service Media“ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ސިޔާސަތު 

ޚިދުމަތެއް  މުދަލެއް ނުވަތައަގު އިތުރުވާނަމަ، އެ  މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަށް ބަލާއިރު، ވަކި އަދަދަކަށް ވުރެ 

ހުއްދައިގެ އިތުރުން،  ކޮމިޓީގެޙަވާލުކުރުމަށް ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން  އެކަން ވަކި ފަރާތަކާއި  ލިބިގަތުމަށް

ކުންފުނީގެ ބޯޑުގެ ހުއްދަ ބޭނުންވެއެވެ.
19
މަރުހަލާގެ އެންމެ ފަހު ކަމަކީ، މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ޙަވާލުކުރުމުގެ  

ންކޮށް، މި ޒަރިއްޔާއިން ދެ ފަރާތުގެ ޒިންމާތައް ބަޔާ ބަސްވުމެއްގެއެއްބަދެވޭ ހިސާބަކީ  ތްއަދި ދެ ފަރާ

ސޮއިކުރުމުންނެވެ. ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ދެ 
20
މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ޢަމަލުކުރާނެ  ގައިކުއްލި ޙާލަތްތަކު  

ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއް ގޮތް މި ސިޔާސަތުގައި ބަޔާންކުރެއެވެ. އަދި މިފަދަ ޙާލަތުގައިވެސް ދެ ފަރާތް ދެމެދު 

އޮންނަންވާނެކަން ބަޔާންކުރެއެވެ.
21

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ  

                                                           
17

 ވަނަ ނުކުާތގައި ތަްފީޞލުކޮށްފައިވާ  11ވަނަ ނުކުތާއާއި  9ބަޔާންކުރަިނވި ނުކުތާތަުކގެ  

18
 ޕޮލިސީ) ުތގެ ސިާޔސަތު (ޕްރޮކިުއމަންޓް ޕަބްލިކް ސަރިވސް މީިޑާއގެ ބޭނުްނަތކަށް މުދަލާއި ޚިުދމަތް ހޯުދމުަގއި ޢަމަުލކުރާނެ ގޮ 

19
ވަނަ މާްއދާަގއި  15.16ޕޮލިސީ)ގެ  ުތގެ ސިާޔސަތު (ޕްރޮކިުއމަންޓް ޚިުދމަތް ހޯުދމުަގއި ޢަމަުލކުރާނެ ގޮ ޕަބްލިކް ސަރިވސް މީިޑާއގެ ބޭނުްނަތކަށް މުދަލާއި 

އޭަޝން ކޮމިޓީގެ އިުތރުން ބޯުޑގެ ުރހުން ލުކުރުމަށް މިާހރު ޓެންޑަރ އިވެލު ރުފިޔާއަށް ުވރެ މަަސއްކަުތގެ ައގު އިުތރުވާަނމަ، ަމަސއްކަތް ަޙވާ  300,000

 ބަޔާންކުެރެއވެ. ބޭނުްނވާކަުމގައި

20
 32ވަނަ މާްއދާާއއި  29ޕޮލިސީ)ގެ  ުތގެ ސިާޔސަތު (ޕްރޮކިުއމަންޓް ޕަބްލިކް ސަރިވސް މީިޑާއގެ ބޭނުްނަތކަށް މުދަލާއި ޚިުދމަތް ހޯުދމުަގއި ޢަމަުލކުރާނެ ގޮ 

 ވަނަ ާމއްދާ 

21
 ވަނަ މާްއދާ  17ޕޮލިސީ)ގެ  ުތގެ ސިާޔސަތު (ޕްރޮކިުއމަންޓް ނެ ގޮޕަބްލިކް ސަރިވސް މީިޑާއގެ ބޭނުްނަތކަށް މުދަލާއި ޚިުދމަތް ހޯުދމުަގއި ޢަމަުލކުރާ 
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ސިޔާސަތުގައިވާ ފަދައިން، އަދި އާންމު އުޞޫލުންވެސް މި ބާވަތުގެ މަސައްކަތްތައް ރަސްމީ އުޞޫލުން 

 ކަތް ބިގް ބޮކްސްއާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާކަން އެނގޭކަށްނެތެވެ. ޙަވާލުކުރެވި ކުރެވޭ ފަދައަކުން، މި މަސައް

ބިގް ބޮކްސްގެ ފަރާތުން އުފުލަންޖެހޭ މަށް ދަޢުވާ ސާބިތުކުރު ހުށަހެޅިފައިވާ ހެކިތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް،  .17

 އިލްތިޒާމް މަދަނީ މިންގަނޑުން ބިގް ބޮކްސްގެ ފަރާތުން ސާބިތުކޮށްދީފައިވާކަމުގައި ބަލާނެ އަސާސެއްނެތެވެ.   

  

 ނިންމުން 

 Cv-C/2019/2480 ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ހުރުމުން،  މަތީން އެގޮތުގެ ކަންކަން ބަޔާންކުރަނިވި އިސްވެ .18

ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،  ފަރާތުންބިގް ބޮކްސްގެ ރުމަށް އެދި އިސްތިއުނާފުކު ޤަޟިއްޔާ

ނިންމުމަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ސަބަބެއް ނެތްކަމަށް  ނިންމާފައިވާއެ ޤަޟިއްޔާގައި 

 އަހުރެން ދެކެމެވެ. 

 ޒަކަރިއްޔާގެ ރައުޔު  ފަނޑިޔާރު ޝުޢައިބު ޙުސައިން 

 ފަނޑިޔާރު ޙުޒައިފާ މުޙައްމަދުގެ ރައުޔަށް އަހުރެން ތާއީދު ކުރަމެވެ.  .19

 ޙުސައިން މަޒީދުގެ ރައުޔު ފަނޑިޔާރު 

 މި މައްސަލައިގައި ފަނޑިޔާރު ޙުޒައިފާ މުޙައްމަދުގެ ރައުޔަށް ތާއީދުކުރުމާއެކު އަންނަނިވިކަންކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. .20

ޤާނޫނު  ގެމީޑިއާ ސަރވިސް ޕަބްލިކް .21
22
ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަށް ބަލާއިރު،  2ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި،  1ގެ  

ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމާއި، ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި،  އަކީ ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ

އި ވަކި ކުންފުންޏެއްގެ ލުވުންވެސް ޝާމިލުވާގޮތުން، ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކަމުނިފޫހިފި 
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އްކަން ގޮތުގައި، ''ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ'' ގެ ނަމުގައި ދައުލަތުގެ މީޑިއާ ޤާއިމުކޮށް، ހިންގާ ކުންފުންޏެ

ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުން  ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ ހިންގާނީ، .ވެ އެނގެއެ

މެންބަރުންގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަކުންކަން ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއަގެ ޤާނޫނު (ފަހެއް)  5ޢައްޔަންކުރާ 
23
ގެ  

 ވަނަ މާއްދާއިން އެނގެއެވެ. 16އަދި އެ ޤާނޫނުގެ ، ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ) 14

މެ ބަޖެޓުން ކޮން  ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާއިން އާމްދަނީއާއި މާލީ އެހީ ހޯދާ ގޮތްތަކުގެ ތެރޭގައި ދައުލަތުގެ .22

އަހަރަކު ދޭ ފައިސާއާއި، ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ ތަރައްޤީކުރުމަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު ކަންތައްތަކާއި ގުޅިގެން 

ދައުލަތުންދޭ އެހީއާއި، ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ ތަރައްޤީކުރުމަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު ކަންތައްތަކާއި ގުޅިގެން 

ގެ މެނޭކަން ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާދާ ލޯނުގެ ފައިސާވެސް ހިދައުލަތުގެ ފަރާތުން ގެރެންޓީކޮށްދީގެން ހޯ

ޤާނޫނު 
24
ވަނަ މައްދާގެ (ހ)، (ށ) އަދި (ނ) އަށް ބެލުމުން އެނގެއެވެ. އަދި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން  54ގެ  

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާއަށް ކޮންމެ އަހަރަކުދޭ ފައިސާއަކީ، އެންމެ މަދުވެގެން މި 

ޚިދުމަތް، މުވައްޒަފުންނާއި ވަސީލަތްތަކާއެކު  (ހަތަރެއް) 4ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނާ  45ނުގެ ޤާނޫ 

ވާންވާނެކަމުގައި  ހިންގައި ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް މުޅި އަހަރުތެރޭގައި ފޯރުކޮށްދެވޭނެ މިންވަރަށް ދޭ ފައިސާއަކަށް

އަދި ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ ހިންގުމަށް ދައުލަތުގެ ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ.  55

މަސްދުވަސް ކުރިން، ތިން ކައިވެސް، މާލީ އަހަރު ފެށުމުގެ މަށްޓަހޯދު  ސާކޮންމެ މާލީ އަހަރަކަށް ފައި ބަޖެޓުން

ކުރިއަށް އޮތް އަހަރު ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ ހިންގުމަށް ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ޚަރަދާއި، ޕަބްލިކް 

އާ ހިންގައިގެން ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރާ އާމްދަނީގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ބަޖެޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ޑިރވިސް މީސަ

 ކަން އެނގެއެވެ.މަޖިލީހަށް ފޮނުވަންވާނެމިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއާއި، ރައްޔިތުންގެ 
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ކޮށްދީފައިވާކަމަށް ޓެއް ރޭނުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ޕޯސްޓީ.ވީ.އެމް ބިލްޑިންގ ގައި ޕޮލިސް މި މައްސަލައިގައި  .23

ނުވާފައިވާ ހޯދުމަށާއި، އެފައިސާ ހޯދުމަށް ފޮ ރ. (ދެމިލިޔަން ތިންލައްކަ ރުފިޔާ) 2,300,000.00ބުނެ، 

މީޑިއާގެ މައްޗަށް  ސަރވިސް ޕަބްލިކް އިންވޮއިސްގައިވާ ޖަޒާއީ ޝަރުޠުގެގޮތުގައި ލިބެންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް

. މި މައްސަލައިގެ ވެސިވިލް ކޯޓުގައި ދައުވާ ކޮށްފައިވެއެ(މުޙައްމަދު އަރީޝް) ގެ ފަރާތުން  ބިގް ބޮކްސް

 4މީޑިއާގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ އިތުރު  ސަރވިސް އިތުރުން، މިފަދަ މޭރުމަކުން އެކިފަރާތްތަކުން ޕަބްލިކް

. އެ އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ދަޢުވާއެއްގެ އިސްތިއުނާފް މި ކޯޓުގައި އެބައޮތެވެ

މައްސަލަ  މީޑިއާ ވ. ބިޒްނަސް އިމޭޖް ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  ސަރވިސް  ޕަބްލިކް 
25

 ޕަބްލިކް   އާއި  

މައްސަލަ  މީޑިއާ ވ. އާޓިސަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  ސަރވިސް 
26

މައިބަދަ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ.  އާއި   

މައްސަލަ   މީޑިއާ  ސަރވިސް  ލިކް ޕަބް 
27

މީޑިއާ  ސަރވިސް  މިވެސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. ޕަބްލިކް އަދި  
28
 

މީޑިއާގެ ފަރާތުން އެކި ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް ހޯދާ ޚިދުމަތްތަކަކީ  ސަރވިސް ޕަބްލިކް  މައްސަލައެވެ.

ރ އެއް ހުސްކުރުމަށް ނުވަތަ ފިހާރަޔަކަށް މުދާ ވެއްދުމަށް މަގުމަތިން މަޖޫރީއަކު ވިޔަފާރިވެރިޔަކު ކޮންޓެއިނަ

ހޯދާހެން ކުރެވިގެންވާނެ ކަންކަމެއްނޫނެވެ. އެހެން އިބާރާތަކުން ބުނާނަމަ މީހަކު އޭނާގެ ގޯތީގައި ހުރި ރުކަކުން 

 ކަމުގައި ނުދެކެމެވެ. ކާށި އަޅަން ރުކަށްއަރައިދޭނެ މީހަކު ހޯދާ ފަދައަކުން ކުރެވިދާނެ ކަމެއް

ދަުއލަތުގެ ބޭނުމަށް ސަރުކާރުން އުފައްދާފައިވާ ސަރުކާރުގެ އާ އަކީ ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިކަންމިހެން އޮތްއިރު،  .24

އެތަނުގެ  ،ތީދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަދަރުކޮށްގެން ހިންގަމުންދާ ތަނަކަށްވާ  ކުންފުންޏަކަށްވުމުގެ އިތުރުން

ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތަކާއި ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްއާ އެްއގޮތަށް ދެފުށް ފެންނަހެން ޕްރޮކިއުމަންޓް އުސޫލުތައް ވާންޖެހޭނީ 

                                                           
 

25
 ޤަޟިއްޔާ  A/119-2021/HC. ދިވެހިާރއްޭޖގެ ހައިކޯުޓގެ ނަްނބަރު 

 
26

  ޤަޟިއްޔާ  A/197-2021/HC. ދިވެހިާރއްޭޖގެ ހައިކޯުޓގެ ނަްނބަރު 

 
27

 ޤަިޟއްޔާ  A/308 -2020/HC. ދިވެހިާރއްޭޖގެ ހައިކޯުޓގެ ނަްނބަރު 

 
28

 ޤަިޟއްޔާ  A/252 -2020/HC. ދިވެހިާރއްޭޖގެ ހައިކޯުޓގެ ނަްނބަރު 

Thaath
Hc stamp



   HC-A/22/2021 ޝަރީޢަތް ނިުމނުގޮތް 
 

 

 3316471ފެކްސް: ، 3325029ފޯން: ، ދިވެހިރާއްޖެ، މާލެ، ހިނގުން އާބުރުޒު ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު

 www.highcourt.gov.mvވެބްސައިޓް:     info@highcourt.gov.mvއީމެއިލް:

16 

ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކަކަށެވެ. އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއިހެދިފައިވާ 
29
ދައުލަތުގެ  

ޕަބްލިކް ތުގެ ފައިސާއާއި މުދާ ޚަދަރުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ އަސާސީ އުސޫލުތައް އިވާ ދައުލަމާއްލިޔަތުގެ ގަވާއިދުގަ

އާ އިން ނަގަހައްޓައި އެކަންކަމުގެ ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސް ގެންގުޅެންޖެހޭނެ ކަމުގައި ދެކެމެވެ. އެއާ ސަރވިސް މީޑި

އާގައި އެއިރަކު ކް ސަރވިސް މީޑިޕަބްލިއިދިކޮޅަށް ބުނެވިދިޔަ ކަންކަމަށް އެއްވެސް ފަރުވާލެއް ބެހެއްޓުމެއްނެތި 

ތިބޭ ބަޔަކު ހިތުހުރިގޮތަކަށް ޤަވާޢިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ހަދައި ނުވަތަ ޤަވާއިދެއް އުސޫލެއްނެތި އެތަނުގެ 

ފައިސާއާއި، މުދަލާމެދު މުޢާމަލާތްކުރެވިގެންނުވާނެއެވެ. ތަނުގެ ފައިސާއާ މުދަލަށް ގެންލުންވާނެހެން އެފަދައިން 

ބައިވެރިވާ ކޮންމެ މީހަކު އެއީ ތަނުގެ ވެރިއެއްކަމުގައިވިއަސް ނުވަތަ އާދައިގެ މުވައްޒަފަކު  ޢަމަލުކުރުމުގައި

ކަމުގައިވިއަސް އެމީހެއްގެ ނުވަތަ ބައެއްގެ މައްޗަށް ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތައް ހިންގައި ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ 

ދައުލަތުގެ އާ ފަދަ ލިކް ސަރވިސް މީޑިޕަބްމުއައްސަސާތަކުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންވާނެއެވެ. އަދި 

ކުންފުނިތަކާއި ތަންތަނަކީ އެތަންތަނާ ޙަވާލުވެތިބޭ މަސްއޫލުވެރި ފަރާތްތަކުން، އެތަންތަން މެދުވެރިކޮށް 

 ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއާއި މުދަލުން ނަހަމަ މަންފާތަކެއް ބަޔަކަށް ހޯދައިދެވޭ ތަންތަނަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ. 

ރުމުގެ އިޖުރާއަތު ބަޔާންކޮށްދިނުން އިސްތިއުނާފުކު 
30
  

މި ޤަޟިއްޔާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި ޙުކުމްކުރުމުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މި ޤަޟިއްާޔ   .25

މުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އާންމު އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން ޞްއިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު މައްސަލައިގެ ޚަ
31
 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހެޅޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމުން 
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 2006/3. ޤާނޫނު ނަންަބރު 

30
ާމއި، އިސްިތއުނާފުުކރެޭވނެ ކޯޓާއި، ިއސްތިުއނާފުކުރަްނޖެހޭ ަވގުުތ ކޯޓުން މައްސަަލއިގެ ޙުކުމްުކރުމަށްފަުހ، އެ ޙުކުމް އިސްިތއުނާފުުކރުުމގެ ަޙއްޤު ލިބިގެްނވާކަ 

އިުޖރާއަުތގެ ާޤނޫނު (ޤާނޫުނ  ޚަޞްުމންނަށް ސާފުކޮްށދޭްނވާނެކަާމއި، އަދި މިަކން ޝަރީޢަތް ިނމުނު ގޮުތގެ ިރޕޯޓުގައި ބަާޔންކޮށްފައި ޮއންނަްނވާނެަކުމގައި ަމދަނީ

 އި ބަޔާންކުެރެއވެ.ވަނަ މާއްާދގަ 268)ގެ 2021/32ނަންަބރު 

31
 ވަނަ މާއްާދގެ (ރ) ގައި ބަޔާންުކރެެއވެ. 284)ގެ 2021/32މިކަމުަގއި ެދވޭ ިއސްތިްސނާ މަަދނީ އިުޖރާއަުތގެ ާޤނޫނު (ޤާނޫނު ަނންަބރު  
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