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މޯލްޑިވްސް މާކޓިންގ އންޑް ޕބްލިކް ރިލޭޝންސް ކޯޕރޭޝން

މި މއްސލ ތޙްޤީޤުކޮށް ނިންމުމށްފހު މި މއްސލ ވނީ ޕްރޮސިކިއުޓރ ޖނރލްގ އޮފީހށް

(އމް.އމް.ޕީ.އާރު.ސީ) އިން ،ފބްރުވރީ  2012އިން ފށިގން ފޮނުވިފއވ.
ޓޫރިޒމްގ

ބޭނުމށް

އކިފރާތްތކށް

ދޫކޮށްފއިވާ

ރށްތއް

ދޫކުރުމުގއި ޤާނޫނުތކާ ޚިލާފށް ވކި ބޔކށް ފއިދާވާގޮތށް
ޢމލުކޮށްފއިވާ ކމށާއި ،އރށްތކާ ގުޅިގން ދއުލތށް ލިބންޖހޭ
ފއިސާއާއި އރށްތއް ދޫކުރުމުގއި ކޮރޕްޝންގ ޢމލުތކއް
ހިންގާފއިވާކމށް ބލވޭ ކމށް ބުނ ކޮމިޝނށް ލިބިފއިވާ
މޢުލޫމާތު.
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ދއުލތށް
އނބުރާ ލިބންޖހޭ
ފއިސާގ ޢދދު

( 1,311,017,646.30އއް
ބިލިއން ތިންސތޭކ އގާރ
މިލިއން ،ސތާރހާސް،
ހސތޭކ ސާޅީސް ހ ރުފިޔާ
ތިރީސް ލާރި)

02

ދކުނުގ ދތުރު ފތުރުގ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުމށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް
ލިމިޓޑް އިން ލޯންޗްތކާއި ދޯނިފހރު ގނފއިވާ ކމށާއި،
އގޮތުން  03ދޯއްޏއް ގތްއިރު ގނފއިވނީ ބާދޯނިތކއް ކމށާއި،
އދި އޭގތރއިން  02ދޯންޏއް ތިލފުށީގއި އބހުރި ކމށާއި،
މިދޯނިތއް ގތީ އާ ދޯނި ގތުމުގ އގށްވުރ ބޮޑު އގުގއިކމށާއި،
ދން ގތް ދ ލޯންޗކީވސް ބާ ދލޯންޗް ކމށާއި ،ދ ލޯންޗުގ
އިންޖީނުވސް ހުރީ ހލާކުވފއި ކމށާއި ،ފހުން އމް.ޕީ.އލް އިން
މިދލޯންޗށް  4އާ އިންޖީނު ގތް ކމށާއި ،މިދލޯންޗްވސް ގތީ
އާ ދލޯންޗުގ އގށްވުރ ބޮޑުއގުގއި ކމށް ބުނާ މއްސލ.

މިމއްސލއިގ ތޙްޤީޤށް ފާހގކުރވުނު ކންތއްތކށް ބލާއިރު ،މާލއާއި ތިލފުށްޓާ ދމދު
ފރީއއްގ ގޮތުގއި ދުއްވުމށް ،އމް.ޕީ.އލް އިން އމިއްލ ފރާތއްގ އތުން 3,710,000/-
(ތިންމިލިއން ހތްލއްކ ދިހހާސް ރުފިޔާ) ރުފިޔާއށް ފރީ ދޯންޏއް ގނފއިވއވ .މި ދޯނި
ގނފއިވނީ "ސރުކާރުގ ކުންފުނިތކުން މުދލާއި ޚިދުމތްތއް ހޯދުމުގއި ޢމލުކުރންޖހޭ
ސްޓްރޓޖީއާއި ޤވާއިދު" ގއިވާ ގޮތުގ މތިން ބީލމކށް ދިއުމއްނތި ޑިރކްޓރުންގ ބޯޑުގ
ބއްދލުވުމކުން ނިންމއިގންނވ.
މިދޯނި ގތްފހުން ދޯނި މރާމާތުކުރުމށްޓކއި ތިލފުށީގއި އޮންނ އމް.ޕީ.އލްގ ސއިޓށް
ގންގޮސްފއިވއވ .އދި މިދޯނި މރާމާތު ކުރުމުގ ކންތއް މިހާރުވސް ކުރިއށްދާ ކމާއި
އންޓި -ކޮރޕްޝން ކޮމިޝނުން ތިލފުށީ ސއިޓށްގޮސް އ ދޯނި ބލި ބލުމުން ދޯނި އޮތީ
ވރށް ބޮޑށް ޙލާކުވފއިކމާއި އދޯންޏކީ ވރށް ބއު ދޯންޏއްކން ފާހގކުރވިފއިވއވ.
އދި ދޯނީގ މރާމާތށް

މިހާތނށް ( 461,512.02/-ހތރު ލއްކ ފސްދޮޅސް އއްހާސް

ފސްސތޭކ ބާރ ރުފިޔާ ދލާރި) ޚރދު ކޮށްފއިވާކންވސް އނގން އޮވއވ.
މީގއިތުރުން މިމއްސލއިގ ތޙްޤީޤށް ލިބިފއިވާ ބޔާންތކުން ،އިސްވދންނވުނު ދޯންޏކީ
ވރށް

ބޮޑށް

ހލާކުވފއިވާ

ފހާގކުރވިފއިވނީ

އދޯނި

ބދލުކުރުމށްޓކއި

ތިލފުށްޓށް

ދޯންޏއްކމާއި،
ގތުމށްފހު

އ

މުދާއުފުލޭ

ގންދިޔފހުންކން

ދޯނީގ
އދި
އނގން

މއްސލތކއް

އުޅޭކން

ފރީކުރވޭ

ދޯންޏކށް

އޮވއވ.

އހންކމުން

ދޯނިގނފއިވނީ އ ދޯނި ގތުމުގ ކުރިން ދޯނީގ ކޮންޑިޝން ރނގޅށް ބލާފއި ނޫންކން
ތޙްޤީޤށް ފާހގކުރވއވ.
އިސްވދންނވުނު ދޯންޏާ ގުޅޭގޮތުން އމް.ޕީ.އލްއިން ތއްޔާރުކޮށްފއިވާ އިންސްޕކްޝން
ރިޕޯޓއް އމް.ޕީ.އލްގއި ނތްކމާއި އ ދޯނި ގތުމާ ގުޅޭ މއްސލ ބޯޑށް ހުށހޅިއިރުވސް
އފދ ރިޕޯޓއް ބޯޑށް ހުށހޅާފއި ނުވާކމާއި އދި އދޯނި ގތުމށް ނިންމއި ދޯނި އމް.ޕީ.އލްއާ
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-

ޙވާލުވިފހުންވސް އދޯނީގ ރނގޅު އިންސްޕކްޝން ހދާފއިނުވާކން މިމއްސލއިގއި
ބޔާންދިން ފރާތްތކުގ ބހުންނާއި ލިބިފއިވާ ލިޔކިއުންތކުން އނގން އޮވއވ.
މި ދޯނި ގތުމށް ކޯޓޭޝން ހޯދާފއިވނީ ޕްރޮކިޔުމންޓުންކމށް ،ޕްރޮކިޔުމންޓާއި ހވާލުވހުރި
ފރާތް

އިންކާރުކޮށްފއިވީނމވސް،

ދޯނީގ

ވރިފރާތް

އމް.ޕީ.އލްއށް

ކޯޓޭޝން

ހުށހޅާފއިވނީ އޭރު ޕްރޮކިއުމންޓްގ ހޑް އކށްހުރި ފރާތް ކޯޓޭޝން ހުށހޅުމށް އޭނާ ގާތު
ބުނުމުންކމށްވާތީއާއި ،ތޙްޤީޤށް ލިބިފއިވާ ބޔާނކުންވސް އކޯޓޭޝން ހޯދާފއިވނީ
ޕްރޮކިޔުމންޓުންކން އނގން އޮވއވ .އދި ބޯޑުން އއްޗއް ގތުމށް ނިންމުމުން އކން
ޕްރޮސސްކޮށް ގތުމުގ ހުރިހާކމއް ކުރުމުގ ޒިންމާއކީ ޕްރޮކިއުމންޓު ޑިޕާޓްމންޓުގ
ޒިންމާއއްކމށްވާތީ،

އޒިންމާއކީ

ޕްރޮކިއުމންޓު

ހިންގުމާއި

ޙވާލުވހުރި

ފރާތުގ

ޒިންމާއއްކން ފާހގކުރވއވ.
މީގއިތުރުން އިސްވދންނވުނު ދޯނި އިންސްޕކްޓްކުރުމށް އިންޖީނިއރިންގ ޑިޕާޓްމންޓުގއި
މސއްކތްކުރާ މުވއްޒފކާއކު ޕްރޮކިޔުމންޓާއި ހވާލުވހުރި ފރާތް ދިޔކމށް ޕްރޮކިޔުމންޓާއި
ހވާލުވހުރި ފރާތް ބުނފއިވއވ .އިންޖީނިއރިންގ ޑިޕާޓްމންޓުގއި މސއްކތްކުރާ މުވއްޒފު
އ ދޯނި އިންސްޕކްޓް ކުރިކމށް އޭނާ އިންކާރުކޮށްފއިވީނމވސް ،ޕްރޮކިޔުމންޓާއި ހވާލުވހުރި
ފރާތް އ ދޯނި އިންސްޕކްޓްކުރިކން އފރާތުގ އިއުތިރާފުންނާއި ކޮމިޝނށް ލިބިފއިވާ
ބޔާނކުން ސާބިތުވއވ .އދި ދޯނި އިންސްޕކްޓް ކުރިއިރު ދޯނި ހިއްލާގންނާއި ދޯނީގ އޑި
ފީނާގން ބލާފއި ނުވާކން އނގޭތީ ދޯނި ގތުމުގ ކުރިން ދޯނީގ ޙާލތު ރނގޅށް ނުބލއި
ދޯނިގނފއިވާކމށް ބލވން އޮވއވ .މިކމުގ ސބބުން އކުންފުންޏށް މާލީ ގޮތުން ލިބުނު
ގއްލުމކީ އިންސްޕކްޓް ކުރުމުގއި ބއިވރި ފރާތްތކުގ ފރުވާކުޑ ޢމލއްގ ސބބުން
ލިބިފއިވ މާލީ ގއްލުމއްކން ފާހގކުރވއވ.
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އދި އ ދޯނި ރނގޅށް އިންސްޕކްޓްކޮށްފއިވާކން ޔޤީންކުރުމއްނތި ޕްރޮކިޔުމންޓާއި
ހވާލުވހުރި ފރާތް ޕާޗޭޒް އޯޑރ އޮތޮރއިޒްކޮށް ދޯނިގތުމުގ ކންތއްތއް ކުރިޔށް
ގންގޮސްފއިވާއިރު ،ޕާޗޭޒް އޯޑރ އޮތޮރއިޒްކުރުމުގ ކުރިން އދޯނީގ ފންވރު ރނގޅުތޯ
ޔޤީންކުރުމާއި ދޯނި ރނގޅށް އިންސްޕކްޓްކުރުމށްފހު ޕާރޗޭޒް އޯޑރ އޮތޮރއިޒްކުރުމކީ
ޕްރޮކިއުމންޓް ހިންގުމާ ޙވާލުވހުރި ފރާތުގ ޒިންމާއއްކމށް އނގން އޮވއވ.
ވީމާ ،ޤާނޫނު ނންބރު ( ،13/2008އންޓި-ކޮރޕްޝން ކޮމިޝނުގ ޤާނޫން) ގ 25ވނ
މާއްދާގ (ހ) ގ  2ވނ ނންބރުގއިވާ ފދއިން މިމއްސލއކީ ކޮރޕްޝންގ ކުށއް
އކުލވިގންވާ މއްސލއއް ކމށް ކނޑއޅއި ،މިމއްސލާގއި ހިމނޭ ދޯނި ގތް ދުވސްވރު
އމް.ޕީ.އލްގ ޕްރޮކިއުމންޓް ހިންގުމާ ޙވާލުވހުރި ފރާތުގ މއްޗށް ޤާނޫނު ނންބރު 2/2000
(ކޮރޕްޝން ހުއްޓުވުމާ މނާކުރުމުގ ޤާނޫން) ގ  12ވނ މާއްދާގ ދށުން މޤާމުގ ނުފޫޒު
ބޭނުންކޮށް

ނާޖާއިޒު

ފއިދާހޯދއި

ދިނުމުގ

ޕްރޮސިކިއުޓރ ޖނރލްގ އޮފީހށް ފޮނުވިފއވ.
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ދޢުވާކޮށްދިނުމށް

އދި،

މިމއްސލވނީ

