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ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ރަޝީދު އަދި  ފަނޑިޔާރު ޙުސްނުއްސުޢޫދު) ފަނޑިޔާރު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރުގެ ރައުޔު 

 ތާއީދު ކުރައްވާފައި( ޙުސައިން

 

 ތަޢާރުފު 

ޤަޟިއްޔާ އެ ކޯޓުން  HC-A/371/2018އީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު މި .1

ޡިމް ޢާމަދު ނިންމާފައިވަނީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމުގައި ބުނެ އެ ޤަޟިއްޔާ މއ. ކެކުރި، މުޙައް

ތުން ފަރާ (A000467)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު  ޢަބްދުލްހާދީގެ

 ލައިގައި  މައްސަމި ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުމުން ބެލި މައްސަލައެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ  

 ވެ.އަށެ އިސްތިއުނާފު ރައްދުވަނީ ދައުލަތް )މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ(

 މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް 

ރެ ތުގައި ހު ގޮމެމްބަރެއްގެ ސިލް"()މީގެ ފަހުން "މީޑިއާ ކައުން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ .2

 ގވިން ލި  ޙައްމަދު ޢާޡިމް ޢަބްދުލްހާދީވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން މު 2011

ފައިވާ )ފަސްދޮޅަސް ހަތްހާސް ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާ ނަގާ  ރ-/67,500ގެ ގޮތުގައި އެލަވަންސް

 ވެ.ށަހެޅިއެހުއެއް  ފަރާތުން މައްސަލަކަމުގައި ބުނެ އެ ފައިސާ ހޯދުމަށް ސިވިލް ކޯޓަށް ދައުލަތުގެ
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)މީގެ ފަހުން  1ދައުލަތުން މި ދަޢުވާ ބިނާކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުގެ  .3

)މީގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާއި، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  47 ("މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު "

 ށ( އާއި، )ރ( ގެ މައްޗަށެވެ.ގެ ) 4.06 ("މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު "ފަހުން 

ންކާރު ނާ އިއޭދައުވާއަށް  ޢަބްދުލްހާދީގެ މައްޗަށް އުފުލިސިވިލް ކޯޓުގައި މުޙައްމަދު ޢާޡިމް  .4

ގެ ސްއެލަވަން ވިންގ، ލިކޮށްފައިވަނީ ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި އެ ދަޢުވާއަށް ޖަވާބުދާރީ ވަމުން

 އެއްކަން އިސާންނަށް ދިނުމަށް ފާސްކޮށްފައިވާ ފަފައިސާއަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މެމްބަރު

 މި މަށާއި، ގޭ ކަވަނަ އަހަރު މަޖިލިހުން ފާސްކޮށްފައިވާ މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓުން އެނ 2011

ފުލިގެން އުދަޢުވާ  ޗަށް ހާލަތުގައި މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި، ގަވާއިދުގެ މާއްދާތަކާ ޙަވާލާދީ އޭނާގެ މައް 

 . އެވެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ކަމެއް ކޮށްފައި ނުވާނެ ކަމުގަނުވާނެ ކަމަށާއި، އޭނާ

މީގެ އިތުރަށް މުޙައްމަދު ޢާޡިމް ޢަބްދުލްހާދީ ސިވިލް ކޯޓުގައި ފާހަގަ ކޮށްފައިވަނީ، ލިވިންގ  .5

ންސާ ގުޅިގެން މީޑިއާ ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ، މެމްބަރުންގެ މުސާރައިގެ އެލަވަ

ހިމެނުމަށް ކަމަށާއި، އެ  އެލަވަންސް ގސް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވާއިރު، ލިވިން ވައުޗަރު ފިނޭން 

ފަދައިން ނިންމީ މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރިއިރު، އެ ފައިސާ ހިމަނާފައިވާތީ ކަމުގައެވެ. 

އި، އަދި ކަންމިހެން އޮތުމުން މި ފައިސާއަކީ އޭނާ "ނެގި" ފައިސާއެއް ކަމުގައި ނުބުނެވޭނެ ކަމަށާ

ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ދޫކުރުމުގައި އެ އިދާރާއެއްގެ ފައިސާއާބެހޭ މުވައްޒަފުންގެ 

ދައުރު އޮންނާނެ ކަމަށާއި، އަދި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ވެސް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި 

 ކުރާ ކަމަށާއި، އިނާޔަތުގެ ފައިސާ ދޫކުރުމުގައި ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެއް ގެންގުޅޭނެ ކަމަށް ގަބޫލު

ދޫކުރަންޖެހޭ ފައިސާއާއި ފައިސާ ދޫކުރުމުގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކާއި، އެހެނިހެން 

                                                           
 2006/03ޤާނޫނު ނަްނބަރު  1
ގެ ނިޔަލަށް  2017ފެބްރުައރީ  20އިން ފެށިގެން  2009ފެބްރުައރީ  11މި މަްއސަލަިއގައި ޙަވާލާ ދީަފިއވާ ަދުއލަތުގެ މާލިއްޔަުތގެ ަގާވއިދަކީ  2

ފެބްރުައރީ  20 ަގވާިއދު( އަށް )ދައުލަތުގެ މާިލއްޔަތުގެ R-20/2017ަގވާިއދު ނަންަބރު  މާިލއްަޔތުގެ ަގވާިއެދވެ. ޢަމަލު ކުރަމުްނދިޔަ ަދއުލަތުގެ
 ވެ.ގައި ޢަމަލު ކުރަން ފެށުުމން ކުރީގެ ގަާވއިދު )މި މަްއސަލަިއގައި ޙަވާާލ ދީފަިއވާ ަގވާިއދު( ވަނީ ުއވިަފއެ 2017
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ވެސް ޤާނޫނީ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ، އަދި ކުރާނެ  ކަންކަން ހުރި ނެތް ގޮތް ބެލުމަކީ އެ ވުޒާރާއިން

 ކަންތައްތަކެއް ކަމުގައި އޭނާ ގަބޫލު ކުރާ ކަމުގައެވެ.

ތުގެ ފަރާތުން މުޙައްމަދު ޢާޡިމް ޢަބްދުލްހާދީގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅި ދަޢުވާ ތަފުސީލު ކުރަމުން ދައުލަ .6

ދައުލަތުން ސިވިލް ކޯޓުގައި ފާހަގަ ކޮށްފައިވަނީ، މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ މެމްބަރުންގެ އުޖޫރަ އާއި 

 3ސިލުގެ ޤާނޫނުގެ އެހެނިހެން މާލީ ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު، މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުން

ހަށް ކަމުގައެވެ. އަދި ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ލިބިފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި 19

ހަށް ލިބިފައިވާ މި ބާރުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން މީޑިއާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި

 ނުވާކަމުގައެވެ. މި ށްފައިންސެއް ދިނުމަށް ފާސްކޮ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނަށް ލިވިންގ އެލަވަ

 ކުރެއެވެ. ދައުލަތުން އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަ ކަން އިތުރަށް ތަފުސީލު ކުރަމުން

ންބަރުގައިވާ ވަނަ ނަ  10ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  100ހުގެ ގަވާއިދުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި -6.1

 ޔިތުންގެ ރައް ހުން ކަނޑައަޅަންޖެހޭ މުސާރަތައް ކަނޑައެޅުމަކީގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި 

 ކަން. ހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއްމަޖިލި

ޓީން  ކޮމިހުން ކަނޑައަޅަންޖެހޭ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑު މާލިއްޔަތުރައްޔިތުންގެ މަޖިލި -6.2

ށް ހަ ގައި އެކުލަވައިލި ރިޕޯޓު މަޖިލި 2010އޮގަސްޓް  26މުރާޖަޢާ ކުރުމަށްފަހު 

ން އެ އަލު  ލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމާ ގުޅިގެންހުށަހެޅުމުން އެ ރިޕޯޓު އަނބުރާ މާ

 ކޮމިޓީން އެ ރިޕޯޓު މުރާޖަޢާ ކުރިކަން.

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓުގައި މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނަށް ލިވިންގ އެލަވަންސެއް  -6.3

ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައި ނުވާކަމާއި، އެ ކޮމިޓީން މުރާޖަޢާ ކުރި ރިޕޯޓު ރައްޔިތުންގެ 

                                                           
 2008/15ޤާނޫނު ނަްނބަރު  3
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ޑިސެމްބަރ  28ހުގެ ތަޅުމަށް ހުށަހެޅުމުން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ހުށަހެޅި ގޮތަށް ޖިލިމަ

 4ހުން ފާސްކުރިކަން.ގައި އެ ރިޕޯޓު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި 2010

އިވާ ށަހަޅާފަހުޓީން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓުގައި، "އެކިއެކި މަޤާމުތަކަށް މާލިއްޔަތު ކޮމި -6.4

ން ގެ ދަށު ނުތަކުން އެލަވަންސްތަކުގެ އިތުރުން، އެކިއެކި ޤާނޫޖުމުލަ މުސާރަ އާއި އެހެނިހެ

ބި ތެއް ލިބޭފުޅުންނަށް ލިބިދެވޭ ޢިނާޔަތްތައް ފިޔަވައި، އެހެން އެއްވެސް ޢިނާޔަ އެ

 ކަން. ކޮށްފައިވާ ނުދެވޭނެ" ކަމުގައި ބަޔާން

، ރައްޔިތުންގެ ދައުލަތުގެ ދަޢުވާ ތަފުސީލު ކުރަމުން އިތުރަށް ދައުލަތުން ފާހަގަ ކޮށްފައިވަނީ .7

މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ  ބަޖެޓް ފާސްވިއިރު،ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ  2011ހުން މަޖިލި

ސް އާއި ފެމިލީ ބަޖެޓްގައި "މުވައްޒަފުންނާއި، މުވައްޒަފުންގެ އަނބިދަރިންގެ ލިވިންގ އެލަވަން 

ހުން މީޑިއާ އްޔިތުންގެ މަޖިލިގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ހިމެނިފައިވީ ނަމަވެސް، އެއީ ރަ 5އެލަވަންސް"

 ކަމުގައެވެ. ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނަށް ދިނުމަށް ފާސްކޮށްފައިވާ ފައިސާއެއް ނޫން

ގެ އެލަވަންސް ވަނަ އަހަރުގެ މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ ލިވިންގ  2011 .8

މްބަރުންނަށް ދެވޭ ލިވިންގ ފައިސާ، އެ ބަޖެޓްގައި ހިމަނާ ފާސްކޮށްފައިވަނީ، ކައުންސިލްގެ މެ

ބައިވެރިވި  6ގެ ގޮތުގައި ކަމުގައި މީޑިއާ ކައުންސިލުން، އެ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައިއެލަވަންސް

ހުރިހާ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމިއެވެ. އަދި މި ނިންމުމާ ގުޅިގެން އެ އަހަރު ޖެނުއަރީ 

ރުފިޔާ )ހަތްހާސް ފަސްސަތޭކަ(  -/7,500ކު ގެ ގޮތުގައި މަހައެލަވަންސް މަހުން ފެށިގެން ލިވިންގ 

އެ ކައުންސިލްގެ ކޮންމެ މެމްބަރެއްގެ މުސާރައާއެކު މެމްބަރުންގެ ބެންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަން 

                                                           
 ވަނަ ޖަލްސާ  29އަހަުރގެ ތިްނވަނަ ަދއުުރގެ  ވަނަ 2010 4
 212 014އައިޓަމް ކޯޑް  5

 ވަނަ ުދވަހު ޭބްއވުނު ޖަލްސާ  19ޖެނުއަރީ  2011 6
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ގެ ގޮތުގައި މުޙައްމަދު ޢާޡިމް ޢަބްދުލްހާދީގެ އެކައުންޓަށް އެލަވަންސްމި ގޮތަށް ލިވިންގ  ފެށިއެވެ.

 ހާސް ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާ ޖަމާވެފައިވެއެވެ.)ފަސްދޮޅަސް ހަތް  -/67,500

ންސަކީ މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންގެ މުސާރައާއެކު ލިބެމުން އަންނަ ލިވިންގ އެލަވަ  .9

ންސެއް ގެ މެމްބަރުންނަށް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ އެލަވަހުން އެ ކައުންސިލްރައްޔިތުންގެ މަޖިލި

ޓާލުމަށް އެންޓި ކަރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން މީޑިއާ ދިނުން ހުއް އެލަވަންސްކަމުގައި ނުވާތީ، އެ 

ލިވިންގ  އެންގުމާ ގުޅިގެންއެ ވަނަ ދުވަހު އެންގިއެވެ. އަދި  20އޭޕްރިލް  2011ކައުންސިލަށް 

ގެ ވަނަ ދުވަހު މީޑިއާ ކައުންސިލް  18އޮގަސްޓް  2011ދިނުން ހުއްޓާލުމަށްފަހު،  އެލަވަންސް

މަހު  06މުންތައް ތަންފީޒު ކުރުމުގެ ގޮތުން، ވޭތުވެ ދިޔަ ޖަލްސާއެއް ބާއްވައި، އެ ޖަލްސާގެ ނިން 

ގެ އެލަވަންސް ގެ ނިޔަލަށް( މެމްބަރުންނަށް ލިވިންގ މަހު )މާރޗް މަހުން ފެށިގެން އޮގަސްޓް 

ގޮތުގައި ނުދީ ހުރި ފައިސާ ހިމަނައިގެން މުސާރަ ޝީޓު ހެދުމަށާއި، އަދި އޮގަސްޓް މަހުން 

ށް ދޫކުރުމަށް މީޑިއާ ނަ ގެ ފައިސާ މެމްބަރުންއެލަވަންސް ވިންގ ފެށިގެން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ލި

 2011އޮގަސްޓް  21ކައުންސިލްގެ ރައީސް، މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޔުނިޓަށް 

 7މެމޯ އެއް ފޮނުވާފައިވެއެވެ.ގައި 

ޓުން  ކޯވިލް ސިށް މަދައުލަތުން މުޙައްމަދު ޢާޡިމް ޢަބްދުލްހާދީގެ މައްޗަށް ކުރި ދަޢުވާ ސާބިތުވާކަ  .10

ވަހުގެ މަސްދު)ހައެއް(  06ސިވިލް ކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމި ދުވަހުން ފެށިގެން ނިންމައި، 

 ދު ޢާޡިމް ޙައްމަމު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ދެއްކުމަށް އެ ފައިސާ ތެރޭގައި 

 ޙައްމަދުމުމުން ޓުގެ މި ނިން އަށް އަންގައި ޙުކުމް ކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ސިވިލް ކޯޢަބްދުލްހާދީ

ޓުގެ ކޯސިވިލް  ވެސް ޢާޡިމް ޢަބްދުލްހާދީގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުމުން އެ ކޯޓުން

 ނިންމުމަށް ތާއީދު ކޮށްފައިވެއެވެ.

                                                           
 19/2011 މެމޯ ނަްނބަރު 7
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 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކޮށްފައިވާ ނުކުތާތައް 

މް ޢާޡި ނީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމުގައި ބުނެ މުޙައްމަދުހައިކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމާފައިވަ  .11

 ވެ. ވެއެޢަބްދުލްހާދީގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އަންނަނިވި ނުކުތާތައް ހުށަހަޅާފައި

 ތުވެފައި ސާބި  ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ، މި މައްސަލަ ހައިކޯޓުން ނިންމުމުގައި ސިވިލް ކޯޓުގައި -11.1

ނުގެ ހޭ ޤާނޫ އްކާބެބިތުވެފައިވާ ކަމުގައި ނިންމާފައިވަނީ ހެނުވާ ވާޤިޢާތަކެއް، އެ ކޯޓުގައި ސާ

ތް  ރިޢާޔަމުގައި ވަނަ މާއްދާގައި ހަޤީޤަތެއް ސާބިތުވެއްޖެ ކަމުގައި ޝަރީޢަތުން ކަނޑައެޅު 06

ވަނަ  01ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  05ޤާނޫނުގެ ކުރަން އޮންނަ އުސޫލާއި، ފަނޑިޔާރުންގެ 

އަށް  ޤަރީނާއްކާއިނޑިޔާރުގެ ކުރިމައްޗަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ހެފަ  ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ނެ ގައި ބު  ކަމު ފަނޑިޔާރުން ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނޭ ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލާ ޚިލާފަށް

ކަންތައް  )ތިނެއް( 3ލު ކުރަމުން އަންނަނިވި ފާހަގަ ކުރި ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާ ތަފުސީ

 ދީގެ ފަރާތުން ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ.މުޙައްމަދު ޢާޡިމް ޢަބްދުލްހާ 

ން ހު ޖިލިންސަކީ ރައްޔިތުންގެ މަމައްސަލައިގައި ވާހަކަ ދެކެވޭ ލިވިންގ އެލަވަ  .1-11.1

 ސެއް ންކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނަށް ދިނުމަށް ފާސްކޮށްފައިވާ އެލަވަ ޑިއާމީ

 ތުންގެ ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ރައްޔި 2011ނޫންކަމަށް ހައިކޯޓުން ނިންމިއިރު، 

ގ މަޖިލިހުން ފާސްކުރިއިރު، މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނަށް ލިވިން 

ނައި ންސެއް ދިނުމަށް ނިންމައި އެ ޢަދަދަށް ފައިސާ ބަޖެޓްގައި ހިމަ އެލަވަ

އާ ޑިފާސްކޮށްފައިވާކަމާއި، މިކަން ދައުލަތުން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މީ

( 2011އޮކްޓޯބަރ  02) ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން 2010ކައުންސިލްގެ 

 ފެންނަން އޮތް ކަން.
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 ނިޓަށްމީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް، އެ ކައުންސިލްގެ ކޯޕަރޭޓް އެފެއާރޒް ޔު .2-11.1

އިގެ ގައި، އެ މަހުގެ މުސާރަ ޝީޓް ތައްޔާރު ކުރާއިރު، އެ 2011އޮގަސްޓް  21

 އްޔާރު ތަހިމަނައިގެ މުސާރަ ޝީޓް  އެލަވަންސްމަސްދުވަހުގެ ލިވިންގ  06ކުރީގެ 

ނަ ވަ  4.06 ގެމާލިއްޔަތު ގަވާއިދުދައުލަތުގެ ކުރުމަށް އަންގައި ފޮނުވި މެމޯއަކީ 

 މެމޯ ފައިވާ މާއްދާގެ )ރ( އާ ޚިލާފަށް ދައުލަތުގެ ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމަށް އަންގާ 

  މީޑިއާ ހުންލިއެއްކަމުގައި ހައިކޯޓުން ނިންމިއިރު، އެ މެމޯއަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖި 

ނައި،  ހިމަގެ ގޮތުގައި ބަޖެޓްގައިއެލަވަންސް ގެ ލިވިންގ ން ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު

މޯ މެއިވާ ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓެއްގައި ހިމެނޭ ފައިސާއެއް ދޫކުރުމަށް އަންގާފަ

 އެއްކަން.

 67،500/-ގެ ގޮތުގައި މުޙައްމަދު ޢާޡިމް ޢަބްދުލްހާދީ އެލަވަންސް ލިވިންގ  .3-11.1

ޓުން ފައިވާ" ކަމަށް ހައިކޯރުފިޔާ "ނަގާ )ފަސްދޮޅަށް ހަތްހާސް ފަސްސަތޭކަ( 

 ނީ މި ނިންމާފައިވަނީ ކޮން ވާޤިޢާއެއްގެ މައްޗަށް ކަން ސާފުނުވާކަން. އެހެ

ން ހު ޖިލިންސަކީ ރައްޔިތުންގެ މަމައްސަލައިގައި ވާހަކަ ދެކެވޭ ލިވިންގ އެލަވަ 

އި ދުމުގަފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓްގައި ހިމެނޭ ފައިސާއަކަށްވެފައި، އެ ފައިސާ ހޯ

ވާ ރުވާފައި ވަތަ ފޯޢާޡިމް ޢަބްދުލްހާދީ ފަރުދީ ގޮތުން ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ނުމުޙައްމަދު 

ރިވި އިވެނުފޫޒެއް ފެންނަން ނެތްކަން. އަދި މުޙައްމަދު ޢާޡިމް ޢަބްދުލްހާދީ ބަ

 ރަ ޝީޓް ހިމަނައިގެން މުސާ އެލަވަންސްމީޑިއާ ކައުންސިލް ޖަލްސާގައި ލިވިންގ 

އި އެ ޖެޓްގަހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ބަމަޖިލި ހެދުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ 

 ފައިސާ ހިމަނާފައިވާތީކަން.
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 ވަނަ  47 ނޫނުގެ ޤާ މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ، މި މައްސަލައިގައި ހައިކޯޓުން  -11.2

ށް ނގަޅަ މާއްދާގެ )ށ( މައްސަލައިގެ ވާޤިޢާތަކުގެ މައްޗަށް ތަޠުބީޤު ކޮށްފައިވަނީ ރަ

 ހަގަ ކުރި ނުކުތާއެވެ.ނޫންކަމުގައި ބުނެ ފާ

)ރ( މި  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަދި 4.06ގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ،  -11.3

ރި ހަގަ ކުނެ ފާމައްސަލައިގައި ހައިކޯޓުން ތަޠުބީޤު ކޮށްފައިވަނީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަމުގައި ބު 

 ނުކުތާއެވެ.

ގެ  މީޑިއާ ކައުންސިލް ގެ ފައިސާއަކީއެލަވަންސް ލިވިންގ ހަތަރުވަނަ ނުކުތާއަކީ،  -11.4

 އިކޯޓުން އި ހަ ދިނުމަށް މަޖިލިހުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފައިސާއެއް ނޫންކަމުގަ ށް މެމްބަރުންނަ

 ސިލްގެ ނިންމައި، އެ ފައިސާ އަނބުރާ ދައުލަތަށް ހޯދުމަކީ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުން

 މީޑިއާ ހުން ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ މަގުސަދަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި 19ޤާނޫނުގެ 

މުގައި ން ކައެއް އުނި ކުރުރަކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނަށް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޖޫ

ނަ މާއްދާގައި ވަ  06ނުބެލެވޭނެ ކަމުގައި ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ، ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

ންނަ ން އޮހަޤީޤަތެއް ސާބިތުވެއްޖެ ކަމުގައި ޝަރީޢަތުން ކަނޑައެޅުމުގައި ރިޢާޔަތް ކުރަ 

ގައި ވަނަ ނަންބަރު  01ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  05ންގެ ޤާނޫނުގެ އުސޫލާއި، ފަނޑިޔާރު

ން ނޑިޔާރުފަ އަށް ފަނޑިޔާރުގެ ކުރިމައްޗަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ރި ގަ ކުހަނެ ފާ ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނޭ ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލާ ޚިލާފަށް ކަމުގައި ބު 

 ނުކުތާއެވެ.

 އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކުގެ ރައްދު 

މުޙައްމަދު ޢާޡިމް ޢަބްދުލްހާދީގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކަށް ރައްދުދެމުން  .12

 ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ.
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އިވަނީ ކޮށްފަލަތުގެ ފަރާތުން ފާހަގައިސްތިއުނާފީ ފުރަތަމަ ނުކުތާއަށް ރައްދުދެމުން ދައު  -12.1

  ތިން މުޙައްމަދު ޢާޡިމް ޢަބްދުލްހާދީގެ ފަރާތުން އެ ނުކުތާގައި ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ 

ހަކަ ގައި ވާސަލައިކަންތަކަށްވެސް ހައިކޯޓުން ރިޢާޔަތް ކޮށްފައިވާ ކަމުގައެވެ. މި ގޮތުން މައް

ތުންގެ އްޔިރަބަރުންނަށް ދިނުމަށް ންސަކީ މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މެމްދެކެވޭ ލިވިންގ އެލަވަ 

 ފައިވަނީ ންމާ ދިނުމަށް ނި  އެލަވަންސްންސެއް ނޫންކަމާއި، އެ ހުން ނިންމާފައިވާ އެލަވަމަޖިލި

 އެ ގެސިލްމީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ނިންމުމެއް މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކަމަށާއި، މީޑިއާ ކައުން 

ން ހައިކޯޓު ގައިއިވާ ނިންމުމެއް ކަމުކުރުމަށް ނިންމާފަ ނިންމުމަކީ ދައުލަތުގެ ފައިސާ ޚަރަދު

ންގ ލުން ލިވި ންސިއަދި މީޑިއާ ކައު  ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ ކަން ދައުލަތުން ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ.

 ޡިމް ހިމަނައިގެން މުސާރަ ދިނުމަށް ނިންމި ނިންމުމުގައި މުޙައްމަދު ޢާ އެލަވަންސް

 ގަ ކޮށްފައިވެއެވެ.ޢަބްދުލްހާދީގެ ބައިވެރިވުން އޮތްކަން ދައުލަތުން ފާހަ 

ދައުލަތުގެ އިސްތިއުނާފީ ދެވަނަ ނުކުތާއަށް ރައްދުދެމުން ދައުލަތުން ފާހަގަ ކޮށްފައިވަނީ،  -12.2

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( މައްސަލައިގެ ވާޤިޢާތަކުގެ މައްޗަށް ތަޠުބީޤު  47މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

ދީގެ ފަރާތުން ބުނި ކޮށްފައިވަނީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަމުގައި މުޙައްމަދު ޢާޡިމް ޢަބްދުލްހާ

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ތަޠުބީޤު  47މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުގެ ދައުލަތުގެ ނަމަވެސް، ހައިކޯޓުން 

ކޮށްފައިވާ ގޮތުން އުފެދޭ ޤާނޫނީ ބަހުސަކީ ކޮބައިކަމެއް މުޙައްމަދު ޢާޡިމް ޢަބްދުލްހާދީއަށް 

 ދައުލަތުގެ  ނަމަވެސް،ބުނެދެވިފައި ނުވާކަމުގައެވެ. އަދި ބަހުސްގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ބެލި 

މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުގައި ދައުލަތުގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި  47މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތް ނޫން ގޮތަކަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު ދައުލަތުގެ ނުވަތަ 

ނެ، އަދި ޤާނޫނު ހުއްދަ ފައިސާއިން ޚަރަދު ކުރުމަކީ އެ ޚަރަދު ކުރި މީހަކު ޒިންމާންޖެހޭ

 ކަމުގައެވެ. ވުމާއެކު  ބެލެވޭނެ ހާލަތެއްއެ މާއްދާގެ ބޭނުމަށް ނުކުރާ ޢަމަލެއް ކޮށްފި ކަމުގައި 

ހުން މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނަށް ދިނުމަށް ފާސްކޮށްފައި ނުވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި
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ސިލުން ނިންމި ނިންމުމަކީ، އެލަވެންސެއް ހިމަނައިގެން މުސާރަ ދިނުމަށް މީޑިއާ ކައުން

ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް ނޫންކަމުގައެވެ. އަދި އެ ފަދަ ނިންމުމެއް 

ނިންމުމުގެ ބާރު އެ ކައުންސިލަށް ލިބިފައި ނުވާ ކަމުގައެވެ. މިކަން މި މޭރުމުން ހައިކޯޓުގެ 

ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަމުގައި  ނިންމުމުގައި ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން

 ދައުލަތުން ނުދެކޭ ކަމުގައި ދައުލަތުން ފާހަގަ ކުރެއެވެ.

 އިކޯޓުން ހަ ވަނީ އިސްތިއުނާފީ ތިންވަނަ ނުކުތާގެ ރައްދުގައިވެސް ދައުލަތުން ފާހަގަ ކޮށްފައި -12.3

ވަނީ ގެ )ށ( އަދި )ރ( ތަޠުބީޤު ކޮށްފައި 4.06ގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުދައުލަތުގެ 

މަވެސް، ރި ނަކުޢަބްދުލްހާދީގެ ފަރާތުން ފާހަގަ  ޢާޡިމް ންކަމުގައި މުޙައްމަދުރަނގަޅަށް ނޫ

 އަދި  ވެ.ގައެނުވާކަމު  އެކަމުގެ ސަބަބުން އުފެދޭ ޤާނޫނީ ބަހުސެއް އެ ފަރާތަށް ބުނެދެވިފައި

ނަ މާއްދާގެ ވަ 4.06ގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު ދައުލަތުގެ ބަހުސްގެ ބޭނުމަށް ބެލި ނަމަވެސް، 

 ންސަކީ މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ އި )ރ( އަށް ރިޢާޔަތް ކޮށް ލިވިންގ އެލަވަ)ށ( އާ

ގެ އްޔިތުން ށް ރަންސެއް ކަމުގައި ނުވުމުގެ އިތުރަމެމްބަރުންނަށް ކުރިން ލިބެމުން އައި އެލަވަ

ށް ރުންނަ ހުން ފާސްކުރި މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑުގައި ވެސް އެ ކައުންސިލްގެ މެމްބަމަޖިލި

 އަށް ންސްލަވަ އެންސެއް ކަމުގައިނުވާއިރު، ބަޖެޓްގައި ލިވިންގ ވާ އެލަވަދިނުމަށް ނިންމާފައި

ރަދު ޚަމުން ފައިސާ ހިމެނިފައި ވީނަމަވެސް، ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔެ ބަޖެޓް އައިޓަ

 އިކޯޓުގެ ހަކަން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭނެ ކަމުގައެވެ. މިފަދައިން ޢަމަލު ކޮށްފައި ނުވާ

މުގައި އް ކަން ކޮށްފައިވާއިރު، އެ ނިންމުމަކީ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ނިންމުމެނިންމުމުގައި ބަޔާ 

 ދައުލަތުން ނުދެކޭކަން ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ.

އިސްތިއުނާފީ ހަތަރުވަނަ ނުކުތާގެ ރައްދުގައި ވެސް ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ  -12.4

ވާ ކަމުގައި ދައުލަތުން ފާހަގަ ސަބަބެއް މުޙައްމަދު ޢާޡިމް ޢަބްދުލްހާދީއަށް ބުނެ ދެވިފައިނު 
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ގެ ފައިސާއަކީ، އެލަވަންސް ކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މި މައްސަލަގައި ވާހަކަ ދެކެވޭ ލިވިންގ 

ހުން ފާސްކޮށްފައިވާ މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނަށް ދިނުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި

ގޮތުގައި މުޙައްމަދު ޢާޡިމް  ގެ ފައިސާގެއެލަވަންސްފައިސާއެއް ނޫންކަމުގައިވާތީ، ލިވިންގ 

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ޢަބްދުލްހާދީގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވެފައިވާ ފައިސާ ހޯދުމަކީ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ މަގުސަދަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން މީޑިއާ  19ޤާނޫނުގެ 

އެއް އުނި ކުރުމެއް ކަމުގައި ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނަށް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޖޫރަ

ޤާނޫނީ ގޮތުން ނުބެލެވޭނެ ކަމުގައެވެ. އަދި މިކަން މިގޮތަށް ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި 

 ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު، އެ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަމުގައި ދައުލަތުން ނުދެކޭ ކަމުގައެވެ.

 ނީ މި ލަތުން އެދިފައިވަ މި ބަޔާން ކުރި ކަންކަން ދައުލަތުން ފާހަގަ ކުރުމަށްފަހު ދައު .13

އި ތްކަމުގަ އް ނެމައްސަލައިގައި ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭނެ ތަނެ

 ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމައި ދިނުމަށެވެ.

 ދައުވާގެ އަސާސް 

އްމަދު މުޙަ ގެ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމަށްއެލަވަންސް މި މައްސަލައިގައި ވާހަކަ ދެކެވޭ ލިވިންގ  .14

ނަ ވަ 47ގެ ނުނޫ ޤާ ޢާޡިމް ޢަބްދުލްހާދީގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ދަޢުވާ ކޮށްފައިވަނީ މާލިއްޔަތުގެ 

. މި ދަޢުވާ ގެ )ށ( އަދި )ރ( ގެ ދަށުންނެވެ 4.06 މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުމާއްދާގެ )ށ( އާއި، 

އި މި ލާއެއްގަރުޙަ މަން ހުރިހާ ގެ މައްޗަށް އުފުލުނު ދުވަހުން ފެށިގެޢަބްދުލްހާދީ މުޙައްމަދު ޢާޡިމް

ގެން  ކުރެވި ޗަށްގެ މައް މުޙައްމަދު ޢާޡިމް ޢަބްދުލްހާދީ  ދަޢުވާ، މި ޤާނޫނީ އަސާސްތަކުގެ މައްޗަށް

 ނުވާނެ ކަމުގައި މުޙައްމަދު ޢާޡިމް ޢަބްދުލްހާދީ ބުނެއެވެ.

މުޙައްމަދު  ވެސްސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު އިސްތިއުނާފީ އެންމެ ފުރަތަމަ ތިން ނުކުތާގައި  .15

މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ނީ ޢާޡިމް ޢަބްދުލްހާދީގެ ފަރާތުން މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ފާހަގަ ކޮށްފައިވަ
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މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން މުޙައްމަދު ޢާޡިމް ޢަބްދުލްހާދީގެ މައްޗަށް ދައުލަތުގެ ޤާނޫނާއި، 

ޤާނޫނާ ޚިލާފު ވެފައި އެ ބްދުލްހާދީ ދަޢުވާ ކުރެވިގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި، މުޙައްމަދު ޢާޡިމް ޢަ

 ނުވާކަމުގައެވެ.

 ވަނަ މާއްދާ ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. 47މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުގެ ދައުލަތުގެ  .16

ހުއްދަނޫން 

 ޢަމަލުކުރުން 

ކޮށްިފ މަލެއްޢަނޫން އަންނަނިވި ޙާލަތުތަކުގައި، އެ ޙާލަތެއްގައި ޒިންމާވާންޖެހޭ މީހަކު، ހުއްދަ .47

 .ނުގެ ދަށުން ބެެލވޭނެއެވެކަމުގައި މި ޤާނޫ

 ވަތަ ދައުލަތުގެ ފައިސާ، ނުވަތަ ުމދާނެގުމާއި، ނުވަތަ އަނބުރާ ހޯދުމާއި، ނު )ހ(

ރެ، ހުށްވެ ހަކަޖަމާކުރުމުގެ، ނުވަތަ ހިސާބުތަކަށް ވެއްދުމުގެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ މީ

ށް، މަރުފައިސާ ނުވަތަ މުދާ ނެގުމަށް، ނުވަތަ އަނބުރާ ހޯދުމަށް، ނުވަތަ ޖަމާކު

 ނުވަތަ ހިސާބުތަކަށް ވެއްދުަމށް އިހުމާލުވުން؛ ނުވަތަ 

އިާވ ށްފަމި ޤާނޫނުގައި، ނުވަތަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮ )ށ(

ލެްއ  މުދަތުގެގޮތްނޫން ގޮތަކަށް ދަުއލަތުގެ ަފއިސާއިން ޚަރަދުކުރުން، ނުވަތަ ދައުލަ

 ވަތަ ދޫކޮށްލުްނ؛ ނުވަތަ ވިއްކާލުން، ނުވަތަ ނަްއތާލުން، ނު

 ޒިންމާވާންޖެހޭ ދައުލަތުގެ ފައިާސ މަދުވުން؛ ނުވަތަ  )ނ(

 .ޒިންމާވާންޖެހޭ ދައުލަތުގެ މުދަލަަކށް ގެއްލުމެއްވުން )ރ(

ޖެހޭނެ ޔަންކިމި މާއްދާއަށް ބަލާއިރު ދައުލަތުން ޙަވާލާދޭ )ށ( އަކީ އެ މާއްދާގެ )ހ( އާއެކު  .17

ދެނީ ކަން ބުނެބައިކޮމާއްދާގެ ދަށުން ހުއްދަ ނޫން ޢަމަލު ކުރާ މީހާއަކީ  މާއްދާއެކެވެ. ސަބަބަކީ އެ

ރުޠަކީ އް ޝައެ މާއްދާގެ )ހ( އިންނެވެ. އެ އަކުރުގައި އެމީހާގެ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ އެ

 ވަތަ ނު  ކުރުމުގެ،ޖަމާ ނުވަތަ  ހޯދުމާއި، އަނބުރާ ނުވަތަ މުދާނެގުމާއި، ނުވަތަ  ފައިސާ، ދައުލަތުގެ"

 މީހަކަށް" އެ މީހާ ވުމެވެ.  އުފުލަންޖެހޭ ޒިންމާ ވެއްދުމުގެ ތަކަށްހިސާބު
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މަކުން ބަޖެޓް އައިޓަ އަށް ބަލާއިރު، އެ މާއްދާއަކީ ޚަރަދު ކުރަންޖެހޭ 4.06ގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު  .18

އިވާ  ލިޔެފަލުތައްޚަރަދު ކުރުމާއި، ބަޖެޓްގައިވާ ވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ޚަރަދު ނުކުރުމާ ގުޅޭ އުސޫ

 އަންނަނިވި ޢިބާރާތެވެ. އޮތީ މި މާއްދާގެ )ށ( އްދާއެވެ.މާ

ޓްގައި ބަޖެ .ބަޖެޓުްނ ޚަރަދު ކޮްށގެން ނުވާނެއެވެނުވާ ކަމަކަށް ޓްގައި ކަނޑައެޅިފައި"ބަޖެ

 އެ ވާނީކުރަން ށް ޚަރަދެއް ކުރަން ބޭނުންވާނަމަ، އެ ޚަރަދެއް ކަނޑައެޅިފައި ނުވާ ކަމަކަ

ށް ރީއަމިނިސްޓްރީ އޮފް ިފނޭންސް އެންޑް ޓެރެޜަ ،އެކުކުރަން ބޭނުންވާ ސަބަބާ ޚަރަދެއް

 ދަ ލިޔުމުން ލިބުމަށް ފަހުގަެއވެ."ހުށަހަޅައި އެ ޚަރަދެއް ކުރުމުގެ ހުއް

 އަދި އެ މާއްދާގެ )ރ( ގައި އޮތީ،  .19

މުކޮށް ންކީ އާއޮތް ކަމުގައި ވިޔަސް އެކަމަ"ވަކި ކަމަކަށް ބަޖެޓްގައި ފައިސާ ކަނޑައެޅިފައި 

ޑް އެން   ނުވާނަމަ، އެކަމެއް ފެށުމުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްހިނގާ ކަމަކަށް

 މި ފަދައިންނެވެ. "ޓެރެޜަރީއަށް ލިޔެގެން ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ.

މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ދައުލަތުގެ މާލީ  ދައުލަތުގެ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި، .20

ގޮތަށް ބަލާއިރު، ދައުލަތުގެ މަސްއޫލު އޮފީސްތަކާއި، މިނިވަން ފައިވާ ވިއިންތިޒާމުތައް ތަރުތީބު ކުރެ 

މުއައްސަސާތަކާއި، ކައުންސިލްތަކުގެ އެންމެހައި މުވައްޒަފުންނަކީ މާލީ ކަންކަމާ ގުޅިގެން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއާ މުޢާމަލާތު ކުރަންޖެހޭ ބައެއް ނޫނެވެ. އެ ފަދަ 

 8ޓަކައި ކޮންމެ އިދާރާއެއްގައި މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިއެއް ހުންނަންޖެހެއެވެ.މުޢާމަލާތުތައް ކުރުމަށް

 މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައި އޮންނަން ޖެހެއެވެ.  އެ މަޤާމުގެނުވަތަ 

 މި މައްސަލައިގެ ވާޤިޢާތަކަށް ބަލާއިރު، މުޙައްމަދު ޢާޡިމް ޢަބްދުލްހާދީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކުރި  .21

ހުން މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ޢަމަލެއްގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުން ބުނާ ޢަމަލަކީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި
                                                           

 މާލިއްަޔތުގެ ގަާވއިދު(އިން ފެށިގެން ޢަމަލު ކުަރމުންދިޔަ ދައުަލތުގެ  2009ފެބްރުައރީ  11) ަދއުލަުތގެ މާލިއްޔަުތެގ ގަާވއިުދގެމިއީ ުއވިފަިއވާ  8
ވަނަ  02ވެސް )ަގާވއިުދގެ  (R-20/2017)ގަާވިއދު ނަންަބރު  އަދި ފަުހގެ މާލިއްަޔތުގެ ގަާވއިުދަގއިވަނަ ބާބުަގއި ބަާޔންވެަފިއވާ މަާގެމކެވެ.  10

 ބާުބގައި( މި މަާގމާިއ، މަާޤުމގެ މަްސޫއލިއްޔަތުތައް އިތުރަށް ތަުފސީލު ކޮށްފަިއވެެއވެ.
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މުސާރަ ގެ ފައިސާ ހިމަނައިގެން އެލަވަންސްމެމްބަރުންނަށް ދިނުމަށް ފާސްކޮށްފައި ނުވާ ލިވިންގ 

އަރީ މަހުން ޖެނު 2011ޝީޓް ހެދުމަށް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ނިންމި ނިންމުމުގައި ބައިވެރިވެ، 

 ރުފިޔާ ނެގުމެވެ. 7500ގެ ގޮތުގައި މަހަކު އެލަވަންސްފެށިގެން ލިވިންގ 

ށް އުންސިލަ ކަމަކީ ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ ފައިސާއެއް ހިމަނައިގެން މުސާރަ ޝީޓް ހެދުމަށް އެންގު .22

ކަތް މަސައް ތުގައިދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގެ ގޮލިބިގެންވާ ބާރެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަމަށް ބަލާއިރު، 

ސަށް ލްގެ ރައީންސިކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ އެންމެހައި ކަންކަން ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަކީ ކައު

އާ  މީޑިކައުންސިލްގެ ގަވާއިދު ހަދައި ހިންގުމަކީ ޤާނޫނުން ލިބިދީފައިވާ ބާރެކެވެ. އަދި 

ދަށް ލްގެ ގަވާއި. ކައުންސި ވަނަ މާއްދާއިން ކައުންސިލަށް ލިބޭ ބާރެކެވެ 32ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނުގެ 

 ންސިލްގެ ރު ކައުމެމްބަރުންގެ މަޝްވަރާ ހޯދުމުގެ ބާއިދާރީ ހިންގުމުގައި އިރު، ކައުންސިލްގެ ބަލާ

 ން އޮތުމުން ވަނަ މާއްދާގެ )ލ( އިން ލިބިދީފައިވެއެވެ. ކަން މިހެ 35ރައީސަށް އެ ގަވާއިދުގެ 

މެދު ކުރުމާ ފައިވާ ފައިސާއެއް ޚަރަދުއިދާރީ ހިންގުމުގެ ތެރެއިން ބަޖެޓްގައި ހިމެނި ޢާންމު 

 .މަނާކުރާ ކަމެއް ކަމުގައި ނުދެކެމެވެ މެމްބަރުންނަށް ގޮތެއް ނިންމުމަކީ ޤާނޫނު

ދަ ފަ މި، ވާނަމަ ޤާނޫނެއްގައި ކަނޑައެޅިގެން ވަކި ގޮތަކަށް ބަޔާން ކޮށްފައި ނު އެހެން ނަމަވެސް،  .23

އުލަތުގެ ދައި، މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާ ލަތުގެ ދައު ދައުލަތުގެ މާލީ ކަންކަމާ ގުޅޭ ނިންމުންތަކަކީ، 

ރު އިތު  މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާއި، އެ ނޫންވެސް މާލީ ކަންކަމާ ގުޅޭ އުސޫލުތަކުގެ މައްޗަށް

ތުގެ އުލަދަ ރުވެރިކަމެއް ލިބޭނެ ނިންމުންތަކެއް ނޫނެވެ. އަދި މި ފަދަ ނިންމުންތަކަކީ،ބާ

ގުޅޭ  ންކަމާވާއިދާއި، އެ ނޫންވެސް މާލީ ކަމާލިއްޔަތު ގަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި، 

ވަތަ އެ ނުނެ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ހަނި ކުރެވޭ  އުސޫލުތަކުގައި ބަޔާން

އީ ނީ މިއެހެ ވެސް ނޫނެވެ. ނިންމުންތަކެއްޒިންމާތަކުން އެއިން ފަރާތެއް ބަރީއަ ކުރެވޭނެ 

 ދާރީ އިންތިޒާމުތަކެކެވެ.ޤާނޫނުތަކުގައި އެކަށައަޅާފައިވާ ޚާއްޞަ އި
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ޔަސް ވިގައި ކަންމިހެން އޮތުމުން ވަކި ކަމަކަށް ބަޖެޓްގައި ފައިސާ ކަނޑައެޅިފައި އޮތް ކަމު .24

 އޮފް ސްޓްރީށް ނުވާނަމަ، އެ ކަމެއް ފެށުމުގެ ކުރިން މިނިއެކަމަކީ ޢާންމުކޮށް ހިނގާ ކަމަކަ

މު ދުން ލާޒިގަވާއި މާލިއްޔަތުގެތުގެ ދައުލަފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ލިޔެގެން ހުއްދަ ހޯދުން 

 ފައިވަނީ  ކޮށްން ލާޒިމުމާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު ދައުލަތުގެ ކުރާއިރު، އެ ހުއްދަ ހޯދުމުގެ ޒިންމާ 

ނާއި ގެ ޤާނޫ އްޔަތުމާލިދައުލަތުގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ ނުވަތަ މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއާއެވެ. އެހެނީ 

މަކީ އެ ތައް ކުރުއްކަތްހިންގުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސަގަވާއިދު  ގެމާލިއްޔަތުދައުލަތުގެ 

ފައިވާ ބަޔާންކޮށް ވަނަ ބާބުގައި ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއްގެ ގޮތުގައި 10ގަވާއިދުގެ 

 ކަމެކެވެ.

ތުގެ އުލަދަނާއި ތުގެ ޤާނޫމާލިއްޔަދައުލަތުގެ ފައިވާ ދައުލަތުގެ ދަޢުވާގައި ޙަވާލާ ދީ ވުމާއެކު،  .25

ދީ ކުރި ބްދުލްހާ ޡިމް ޢަ ގަވާއިދުގެ މާއްދާތަކާ ޚިލާފަށް މި މައްސަލައިގައި މުޙައްމަދު ޢާ މާލިއްޔަތުގެ 

ޢާޡިމް  ޙައްމަދުމުދި އަ ޢަމަލެއް ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލި ޢަމަލެއް އޮތްކަމުގައި އަހުރެން ނުދެކެމެވެ. 

ގައި ފުވިކަމު ދާ ޚިލާގަވާއިގެ މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތު މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި، ދައުލަތުގެ ޢަބްދުލްހާދީ 

  ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ކަމުގައި ނުދެކެމެވެ.

ދެ  ލައިގައިއްސަމި ނިންމުމަށް ވާސިލުވުމަށް އަހުރެންނަށް ބުރަވި މުހިންމު އެއް ސަބަބަކީ، މި މަ .26

ދިނުމަށް  އެލަވަންސް، މީޑިއާ ކައުންސިލުން ލިވިންގ ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު ފަރާތުން 

އް، މި ގޮތެ ނިން ނިންމި ނިންމުމަކީ ކޮބައިކަން ސާފުވެފައި ނުވެއެވެ. އެ ކައުންސިލުން އެކަމާމެދު

އްސަލައިގެ މަފަދަ ލިޔުމެއް  އެ ނިންމުން ނިންމި ޖަލްސާގެ ނުވަތަ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ

އުލަތުގެ ދަން ނިފައިނުވެއެވެ. މިފަދަ ހެކި ހުރެ، އެއިން ހެއްކަކުލިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެ 

 ހެވެ.އޮތީ  އިތުރު ގޮތަކަށް ވިސްނުމުގެ ފުރުސަތު ދަޢުވާއަށް ބާރުލިބޭނަމަ މި ނުކުތާއާމެދު
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 ގެ ފައިސާ އަނބުރާ ރައްދު ކުރަން ޖެހުމާމެދު އެލަވަންސް ލިވިންގ 

އި ނުކުތާގަ ތިން އިސްތިއުނާފީ އެންމެ ފުރަތަމަ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކުގައި، ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް .27

ކަ ދެކެވޭ ގައި ވާހަލައިމުޙައްމަދު ޢާޡިމް ޢަބްދުލްހާދީ ތަކުރާރުކޮށް ފާހަގަކުރާ އެއްކަމަކީ، މި މައްސަ 

  ޖިލީހުން ގެ މަ ންސަކީ މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނަށް ދިނުމަށް ރައްޔިތުން ލިވިންގ އެލަވަ 

 ންސެއް ކަމުގައެވެ.ވަ  ފާސްކޮށްފައިވާ އެލަގައި 2010ޑިސެމްބަރ  29

ޔިތުންގެ ގައި ރައް 2010ޑިސެމްބަރ  28މި މައްސަލައިގައި ޚިލާފެއް ނެތް އެއް ވާޤިޢާއަކީ  .28

ނަށް ބަރުންހުން ފާސްކޮށްފައިވާ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑުގައި މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މެމް މަޖިލި

ޑިސެމްބަރ  29އެވެ. ނަމަވެސް، ޖެހިގެން އައި ންސެއް ދިނުމަށް ނިންމާފައިނުވެލިވިންގ އެލަވަ

ކުރިއިރު، ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ފާސް 2011ހުން ގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި 2010

 ޓަމް ކޯޑު  އައިގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބަޖެޓް އެލަވަންސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓްގައި ލިވިންގ 

ން ތިން ލައްކަ ފަންސާސް ހާސް( ރުފިޔާ )އެއް މިލިޔަ -/1,350,000ގައި  014 212

ންގ އި ލިވި ގަނޑުގަމުސާރައިގެ އޮނި މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންގެ ހިމަނާފައިވެއެވެ. ސުވާލަކީ، 

 ގެ ވަންސްއެލަގ ންސެއް ހިމަނާފައި ނުވިނަމަވެސް، މިޑީއާ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓްގައި ލިވިން އެލަވަ

ގ ށް ލިވިން ންނަހުން މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު  މަޖިލިފައިސާ ހިމަނާފައިވުމުން ރައްޔިތުންގެ

 ފައިވާ ނިންމުމެއް ކަމުގައި ބެލިދާނެ ހެއްޔެވެ؟އެލަވެންސެއް ދިނުމަށް ނިންމާ

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަކީ، މާލީ އަހަރެއް ފެށުމުގެ ކުރިން އެ އަހަރަކަށް ދައުލަތުން ހިނގާނޭ ކަމަށް  .29

ކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީގެ ހިސާބުތަކެވެ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ލަފާކުރާ ޚަރަދާއި ދައުލަތަށް ލިބޭނެ

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަށް ރިޢާޔަތް ކުރާއިރު، ޢާންމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ  96

ހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓްގައި ވަކި ކަމަކަށް ޚަރަދެއް ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ، އެ މަޖިލި

އެކަމަށް  ހުން ހުއްދަ ދިނީ ކަމުގައި ބެލެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް މިއީޖިލި ޚަރަދެއް ކުރުމަށް އެ މަ
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އުސޫލުތައް ތަރުތީބު  ޤާނޫނީ އިތުރު ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތްނަމައެވެ. އަދި މިއީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ

ހޭ ކުރެވިފައިވާ ގޮތުން ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ ފައިސާއެއް ޚަރަދު ކުރުމުގައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެ

 ނޫނެވެ.ވެސް އިތުރު އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަ ކުރަން ނުޖެހޭނެ ކަމުގައި ބުނާ ބުނުމެއް 

ރައާއި ގެ މުސާމުސާރައިގެ އޮނިގަނޑަކީ، ވަކި މަޤާމުތަކެއް ހުން ކަނޑައަޅާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި .30

ވާ ދީފައި ބި  ލިހަށްޢިނާޔަތްތައް ކަނޑައެޅުމަށް ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޤާނޫނުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި

 މުތަކަށް  މަޤާހުން ކަނޑައަޅާ އޮނިގަނޑެވެ. މި އޮނިގަނޑުގައި ވަކިވަކިބާރުގެ ދަށުން އެ މަޖިލި

 .ވެއެވެ އިކޮށްފަ ބަޔާން  ތަފުސީލުކޮށް އާއި ޢިނާޔަތްތަކާއި، އެއިގެ މިންވަރު މުސާރަވަކިވަކި ދޭނެ 

ވަކި  ޑަކީ،ރައިގެ އޮނިގަނހުން ކަނޑައަޅާ މުސާކުރު ގޮތަކަށް ބުނާނަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި

ތްތައް ނާޔަ ޢިމަޤާމެއްގައި ހުންނަ މީހަކަށް ދިނުމަށް އެ މަޖިލިހުން ހުއްދަކުރާ މުސާރަ އާއި 

 ބަޔާންކުރާ އޮނިގަނޑެވެ.

ދައުލަތުގެ މަސްއޫލު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އެކުލަވާލުމާ ގުޅޭ ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކަށް ބަލާއިރު،  .31

ޚަރަދު  މަސްއޫލު އޮފީހަކުން ހިނގާނެ ކަމަށް ލަފާކުރާގައި ލުމު އި އެކުލަވައޮފީސްތަކުން ބަޖެޓް

މިފަދައިން ހިނގާނެ ޚަރަދުގެ މިންވަރު ލަފާކުރުމުގައި، އެ މިންވަރަކީ  9ޖެހެއެވެ. ހިމަނަން

ނޫންވެސް އިދާރާއަކުން ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ޢަދަދެއް ނަމަ އެ  ހުން ނުވަތަ އެރައްޔިތުންގެ މަޖިލި

އެ ހުން ނުވަތަ އެ އިދާރާއަކުން އަކަށްވާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިންދާޒާ ނުވަތަ އަ ޢަދަދުގެ ލަފާ

 މިންވަރެވެ. ފައިވާކަނޑައަޅާ ޚަރަދަކަށް 

ގެ ރައީސާއި މި އުސޫލުތައް މި މައްސަލައަށް ތަޠުބީޤު ކުރުމަށް ބަލާއިރު، މީޑިއާ ކައުންސިލް .32

ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު  ނައިބުރައީސާއި، މެމްބަރުންނަށް ދެވޭ އުޖޫރައާއި އެހެނިހެން މާލީ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އިން ލިބިފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ  19މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނުގެ މޯލްޑިވްސް 

                                                           
 ވަނަ ާމއްދާ  31މާލިއްޔަުތގެ ާޤނޫުނގެ  ދައުލަުތގެ 9
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ންސެއް ހުން މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ މެމްބަރުންނަށް ލިވިންގ އެލަވަހަށެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިމަޖިލި

އަހަރުގެ ކުރިން ނިންމާފައި ކުރިމަތިވި  އިގެ ހާދިސާއްސަލަމައިސްތިއުނާފު ކުރެވިފައިވާ ދިނުމަށް 

 ނުވެއެވެ. މިއީ މި މައްސަލައިގައި ޚިލާފެއް އޮތް ވާޤިޢާއެއް ނޫނެވެ.

ގައި  2010ޑިސެމްބަރ  28މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑު ހިމެނޭހެން އަދި  .33

ގަނޑުގައި ވެސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ރައިގެ އޮނިހުން ފާސްކޮށްފައިވާ މުސާރައްޔިތުންގެ މަޖިލި

ނުވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އެ  ންސެއް ދިނުމަށް ނިންމާފައިމެމްބަރުންނަށް ލިވިންގ އެލަވަ

އޮނިގަނޑުގައި "އެކިއެކި މަޤާމުތަކަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާފައިވާ ޖުމުލަ މުސާރައާއި 

ނޫނުތަކުގެ ދަށުން އެ ބޭފުޅުންނަށް ލިބިދެވޭ ތަކުގެ އިތުރުން އެކިއެކި ޤާއެލަވަންސް އެހެނިހެން 

ޢިނާޔަތްތައް ފިޔަވައި، އެހެން އެއްވެސް ޢިނާޔަތެއް ލިބި ނުދެވޭނެއެވެ." މި ފަދައިން ބަޔާން ވެސް 

ހަށްވުމާއެކު، އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މީގެ މާނައަކީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި 10ކޮށްފައިވެއެވެ.

 ތައްޔާރު ކުރެވިގެން ންސެއް ހިމަނައިގެން ބަޖެޓް އެލަވަ މާފައި ނުވާ ނިންހުން ދިނުމަށް މަޖިލި

މީޑިއާ މޯލްޑިވްސް އަދި އެ ޢަދަދު ބަޖެޓްގައި ހިމެނި ބަޖެޓް ފާސްކުރި ނަމަވެސް،  ނުވާނެއެވެ.

ންސަކީ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، ލިވިންގ އެލަވަ  19ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނުގެ 

ހުން މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ މެމްބަރުންނަށް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި

ފާސްކޮށްފައިވާ  ންސެއް ކަމުގައި ބަލާނެ ޖާގައެއް އޮތް ކަމުގައި އަހުރެން ނުދެކެމެވެ.އެލަވަ

ބަޖެޓަކުން ޚަރަދު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ޢާންމު މާނައިގައި ލިބޭނެ ކަމުގައި ބެލި ނަމަވެސް، މި 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  19މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނުގެ  ޑިވްސް މޯލްހާލަތުގައި، 

                                                           
ގެ ދަށުން ަރއްޔިތުްނގެ  10ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގެ  100ވަނަ މަްއދާ އާއި ަރއްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހުގެ ގަާވިއދުގެ  102"ޤާނޫުނއަާސސީގެ  10

ގައި ނިންަމވަިއ،  2010ގަސްްޓ އޮ 26ަލވާލަްއވާ މަޖިލިހުން ކަނަޑައޅަންޖެހޭ މުާސރަިއގެ އޮިނގަނޑު މާިލއްޔަތު ކޮމިޓީިއން މުާރަޖޢާ ކުރައްާވ/އެކު
ޖަޢާ ކުރަްއވާ އަލުން މުރާ  ްއސަލަ މަމަޖިލިހަށް ހުށަެހޅުްއވި ރިޕޯޓު، މަޖިލިުހން އަނުބރައި ޮކމިޓީއަށް ފޮުނއްުވމާ ުގޅިެގން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން އެ 

 7(، ސަފުހާ 3) 3.1"، ނިންެމވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓު
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ދިނުމާމެދު އިތުރު ނިންމުމެއް ނިމިފައި  އެލަވަންސް ހުން މި ބޭނުމަށްޓަކައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި

 އޮންނަންޖެހެއެވެ.

ގައި ގޮތު  ގެއެލަވަންސް އަށް ލިވިންގ މުޙައްމަދު ޢާޡިމް ޢަބްދުލްހާދީ  ން،ކަންމިހެން އޮތުމު  .34

 ކީ ޤާނޫނީ މުމަލިބިދީފައިވާ ފައިސާ އަނބުރާ ދެއްކުމަށް އަންގައި ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިން 

 އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް އަންގާފައިވާ އެންގުމެއް ކަމުގައި އަހުރެން ދެކެމެވެ.

 މެމްބަރުކަމުގެ މުއްދަތުގައި އުޖޫރަ އުނި ނުކުރުން 

އިވަނީ، ގަކޮށްފަ ފާހަ ދު ޢާޡިމް ޢަބްދުލްހާދީގެ ފަރާތުންއިސްތިއުނާފީ ހަތަރުވަނަ ނުކުތާގައި މުޙައްމަ .35

ދުމަކީ ން ހޯގެ ފައިސާ އަނބުރާ ދައުލަތުއެލަވަންސް މި މައްސަލައިގައި ވާހަކަ ދެކެވޭ ލިވިންގ 

ކައި ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ މަގުސަދަށްޓަ 19މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނުގެ މޯލްޑިވްސް 

ރައެއް ވާ އުޖޫޅާފައިއުންސިލުގެ މެމްބަރުންނަށް ދިނުމަށް ކަނޑައަކަ ހުން މީޑިއާރައްޔިތުންގެ މަޖިލި

އި އިގަމި މައްސަލަ އުނިކުރުން ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެ ކަމުގައި ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ

ލާފު ނޫނާ ޚި ން ޤާހުށަހެޅިފައިވާ ހެކިތައް ރަނގަޅަށް ވަޒަންކުރުމެއް ނެތި ކަމުގައިވާތީ އެ ނިންމު

ގައި  2010ޑިސެމްބަރ  29ހުން  ގޮތަކަށް ބުނާނަމަ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިކަމުގައެވެ. އެހެން

 އިސާއަކީފައި އެ ގެ ފައިސާ ހިމަނާފައިވާ ހާލަތުގައެލަވަންސް ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓްގައި ލިވިންގ 

ކުރުން ސާ އުނި ފައިމީޑިއާ ކައުންސިލުގެ މެމްބަރުންނަށް ލިބިދެވޭނެ ފައިސާއެއް ކަމުގައެވެ. އަދި އެ

 ގެންދާނީ މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަމެއް ކަމުގައެވެ.ވެ

މި  11ވަނަ ޕެރެގްރާފުގެ ނިޔަލަށް  33ވަނަ ޕެރެގްރާފުން ފެށިގެން  28އަހުރެންގެ މި ރައުޔުގެ  .36

ގެ ފައިސާއަކީ މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ އެލަވަންސްމައްސަލައިގައި ވާހަކަ ދެކެވޭ ލިވިންގ 

ހުން ނިންމާފައިވާ ފައިސާއެއް ނޫން ކަމުގައި ދެކޭ އްޔިތުންގެ މަޖިލިމެމްބަރުންނަށް ދިނުމަށް ރަ 

                                                           
 ވަނަ ޕެެރގްރާުފގެ ނިޔަލަށް" މި ގޮތަށް ިއްއވިފަިއވަނީ ޮއުޅމަކުންެނވެ.  37ނަ ޕެެރގްާރފުން ފެށިގެން ވަ 35ރައުޔު ިއްއވިިއރު، " 11
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 އެ ފައިސާ އަނބުރާ ރައްދު  ކޮށްފީމެވެ. އެ ސަބަބުތައް އެހެން ހުރުމުން ސަބަބުތައް ތަފުސީލު

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ މަގުސަދަށްޓަކައި  19މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނުގެ މޯލްޑިވްސް ކުރުމަކީ، 

އަދި މި ކަމުގައި ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ  ގެ ޖާގަ އޮތް ކަމެއް ކަމުގައި ނުދެކެމެވެ.ރުމު ބަހުސްކު

 ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަމުގައި ބަލާނެ ޖާގައެއް އޮތްކަމުގައި ނުދެކެމެވެ.

 މައްސަލަ ނިންމަން ފެންނަ ގޮތް 

ންމަން ލަ ނި މައްސަގެ އަލީގައި މި ބަބުތަކު މި މައްސަލައިގައި ތަފުސީލުކޮށް މި ބަޔާންކުރި ސަ  .37

 ފެންނަ ގޮތް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

ތުގެ ދައުލަ، ނޫނާއި މާލިއްޔަތުގެ ޤާ ދައުލަތުގެ  މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުރެ -37.1

ދަ  ހުއްގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ  ގެމާލިއްޔަތު 

 )ފަސްދޮޅަށް ހަތްހާސް  67،500/- ގެ ގޮތުގައިހޯދުމެއް ނެތި ލިވިންގ އެލަވަންސް

ކޯޓުން ނަގާފައިވާ ކަމަށް ހައިމުޙައްމަދު ޢާޡިމް ޢަބްދުލްހާދީ ރުފިޔާ ފަސްސަތޭކަ( 

 ، ނިންމާފައިވަނީ ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ނޫން ކަމުގައި ކަނޑައެޅުމަށާއި

ގައި ޖަމާވެފައިވާ ފައިސާއަކީ ގެ ގޮތު އެލަވަންސް މުޙައްމަދު ޢާޡިމް ޢަބްދުލްހާދީއަށް ލިވިންގ  -37.2

އަނބުރާ ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ކަމުގައި ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ ޤާނޫނާ 

  ފެނެއެވެ.އެއްގޮތަށް ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމަން އަހުރެންނަށް

 ފަނޑިޔާރު ޙުސްނުއްސުޢޫދުގެ ރައުޔު 

 .ރަމެވެޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރުގެ ރައުޔަށް އަހުރެން ތާއީދުކުމި މައްސަލައިގައި ފަނޑިޔާރު މަ .38

 ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިންގެ ރައުޔު 

 މި މައްސަލައިގައި ފަނޑިޔާރު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރުގެ ރައުޔަށް އަހުރެން ތާއީދުކުރަމެވެ. .39
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 ކުމް ޙު 

 ދެންފަހެ، މަތީގައި ބަޔާންކުރެވުނު ސަބަބުތައް އެހެން ހުރުމުން،

ލަތުގެ ދައުއި، މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާދައުލަތުގެ އުންސިލްގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުރެ މީޑިއާ ކަ -1

ތި ދުމެއް ނެދަ ހޯގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ހުއް  ގެމާލިއްޔަތު 

މުޙައްމަދު  ރުފިޔާ)ފަސްދޮޅަށް ހަތްހާސް ފަސްސަތޭކަ(  67،500/-ލިވިންގ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި 

ނޫން  އްގޮތަށް އެތަކާ ޢާޡިމް ޢަބްދުލްހާދީ ނަގާފައިވާ ކަމަށް ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ ޤާނޫނީ އުސޫލު 

 މެވެ.މި މައްސަލަ ބެލި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ކަނޑައަޅަކަމުގައި 

 އިސާއަކީ ފައިވާ ތުގައި ޖަމާވެފަމުޙައްމަދު ޢާޡިމް ޢަބްދުލްހާދީއަށް ލިވިންގ އެލަވަންސްގެ ގޮއަދި  -2

ތަށް ނާ އެއްގޮޤާނޫ  އަނބުރާ ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ކަމުގައި ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ 

 މެވެ.މި މައްސަލަ ބެލި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ކަނޑައަޅަކަމުގައި 

 މި ޤަޟިއްޔާ ބަލައި ޙުކުމް ކުރީ: 

   

 ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން  މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު އްސުޢޫދު ޙުސްނު

  )ރިޔާސަތު( 

 




