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މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

ނަންބަރު

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

ފޮނުވު ތާރީޚް

1

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ( 2017ޖެނުއަރީ މަހުން

މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ،ޝަކުވާގައި ބުނާ ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓް 19.05.2019

ފެށިގެން މެއި މަހާ ދެމެދު)  6.8މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށް ލޭންޑިންގ

ގަތުމަށް އިންސްޕެކްޝަންއެއް ހެދުމުގެ ޒިންމާ މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުގެ ބޯޑުން ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެ

ކްރާފްޓް ގެނައުމަށްފަހު އަނބުރާ ފޮނުވާލާފައިވާ ކަމަށާއި ،އެ ލޭންޑިންގ

ކުންފުނީގެ އެ ދުވަސްވަރުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ހެޑް ޢަބްދުލްވައްހާބުއާކަން އެ ކުންފުނީގެ ނަންބަރު

ކްރާފްޓް ގެނެސްފައިވަނީ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ އާ ގުޅުންހުރި ފަރާތަކުން  MEMO-CEO/2016/157މެމޯއިން އެނގޭތީއާއި،
ކަމަށާއި

މިކަމުގެ

ސަބަބުން

6.8

މިލިއަން

ރުފިޔާގެ

ގެއްލުން މި ނިންމުމާ ގުޅިގެން ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓުގެ އިންސްޕެކްޝަނެއް ހެދުމަށް އެ ދުވަސްވަރު އެމްޕީއެލްގެ

ވެފައިވާކަމަށާއި ،އަދި އެ ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓް ފޮނުވާލާފައިވަނީ ބޯޑުގެ އިންޖިނިއަރިންގ
ހުއްދައަކާ ނުލައި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.

ޑިޕާޓްމަންޓުގެ

ހެޑު

ހަސަން

ޒަރީރުއާ

އެކު

ޢަބްދުލްވައްހާބު

އިންޑޮނީޝިއާއަށް

ދަތުރުކުރިކަން އޭނާގެ ބަހުން އެނގޭތީއާއި،
މި ނިންމުމާ ގުޅިގެން ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓުގެ އިންސްޕެކްޝަނެއް ހެދުމަށް އެ ދުވަސްވަރު އެމްޕީއެލްގެ
އިންޖިނިއަރިންގ

ޑިޕާޓްމަންޓުގެ

ހެޑް،

ހަސަން

ޒަރީރުއާ

އެކު

އިންޑޮނީޝިއާގެ

ސަމަރިންޑާއަށް

ދަތުރުކުރިއިރުވެސް އިންސްޕެކްޓް ކުރުމުގައި ގްލޯމާސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް
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ފޮނުވި ނަންބަރު  IV-100097ޕްރޮފޯމާ އިންވޮއިސްގައި ބުނެފައިވާ ސްޕެސިފިކޭޝަނާ އިންސްޕެކްޓް
ކުރެވޭ ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓުގެ ސްޕެސިފިކޭޝަނާ ދިމާވޭތޯ ބަލަން ޢަބްދުލްވައްހާބު ހަސަން ޒަރީރުއަށް
އަންގާފައިނުވާކަން ހަސަން ޒަރީރުގެ ބަހުންނާއި ޢަބްދުލްވައްހާބުގެ އަމިއްލަ ބަހުން އެނގޭތީއާއި،
މި ނިންމުމާ ގުޅިގެން ޢަބްދުލްވައްހާބު ބައިވެރިވެ  18ޖަނަވަރީ  2017ގައި އިންޑޮނީޝިއާގެ
ސަމަރިންޑާގައި ހެދުނު އިންސްޕެކްޝަންގައި ސަރވޭ ކޮށްފައިވަނީ  350ޓަނުގެ ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓެއް
ކަމަށްވާތީ އެއީ ގްލޯމާސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް ފޮނުވި ނަންބަރު IV-
 100097ޕްރޮފޯމާ އިންވޮއިސްގައި ބުނެފައިވާ ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓް ނޫންކަން އެނގޭތީއާއި،
ލޭންޑިންގ

ކްރާފްޓް

ގަތުމަށް

ގްލޯމާސްއާ

އ
އެމްޕީއެލް ާ

ދެމެދު

ވެވުނު

ނަންބަރު

 MPL/PRC/AG/2017/011އެއްބަސްވުމުގައި އެދުވަސްވަރު އެމްޕީއެލްއިން ޢަމަލުކުރަމުން އައި
ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީގައި އެ ކުންފުނިން ހަދާ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ހިމަނަންޖެހޭނެކަމަށް ބުނެފައިވާ ބައެއް
މާއްދާތައް ހިމަނާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ،މި ފަދައިން އަމަލުކުރުމަކީ އެއްބަސްވުމަކާ ގުޅޭގޮތުން
ދެބަސްވުމެއް އުފެދޭ ހާލަތުގައި ކުންފުނި ރައްކާތެރިކުރުމަށް ހެދިފައި ހުންނަ އުޞޫލުތަކެއްކަމަށް ވާތީއާއި،
އިސްވެ ދެންނެވުނު އިންސްޕެކްޝަނަށްފަހު ތައްޔާރުކުރި ޕްރީ-ޕާޗޭސް ކޮންޑިޝަން އެންޑް ސަރވޭ
ރި ޕޯޓުގައި އެ ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓުގައި އަޅާފައިވަނީ ގްލޯމާސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް
ލިމިޓެޑަށް ފޮނުވި ނަންބަރު  IV-100097ޕްރޮފޯމާ އިންވޮއިސްގައި ބުނެފައިވާ ކަމިންސް ބްރޭންޑުގެ
އިންޖީނެއް ނޫންކަން އެނގެން އޮތްވާވެސް އެ ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓް ގަތުމަށް ގްލޯމާސްއާ އެކު އެމްޕީއެލްގެ
ނަންބަރު  MPL/PRC/AG/2017/011އެއްބަސްވުން ހަދާ އެ އެއްބަސްވުމުގައި ޢަބްދުލްވައްޙާބު
ސޮއިކޮށްފައިވާކަން އެނގޭތީއާއި،
މި މުޢާމަލާތުގެ އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ( 3,646,500.00ތިން މިލިއަން ހަ ލައްކަ ސާޅީސް
ހަހާސް ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ) ގްލޯމާސްގެ ލޯކަލް އެޖެންޓް އެލެގަންސް ޕެރެޑައިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް
ދައްކާފައިވަނީ ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެދި ޢަބްދުލްވައްހާބު  20ޑިސެންބަރު  2016ގައި އެމްޕީއެލްގެ
ފައިނޭންސް ޑިޕާޓްމަންޓަށް ފޮނުވި މެމޯއަކާ ގުޅިގެން ކަމަށްވާތީއާއި ،މި ފައިސާ ދައްކާފައިވަނީ ލޭންޑިންގ
ކްރާފްޓު ގަތުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ގްލޯމާސްއިން ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިންކަން ފާހަގަކުރެވޭތީއާއި ،އެއީ
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ދައުލަތަށް ގެއްލުންވާގޮތަށް ޢަބްދުލްވައްހާބު ކޮށްފައިވާކަމެއްކަން ތަޙުޤީޤަށް އެނގޭތީއާއި،
އިސްވެ ދެންނެވުނު ޢަމަލުތަކުން ގްލޯމާސްއަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދާދިނުމުގެ ގަސްދު ޢަބްދުލްވައްހާބުގެ
އޮތްކަން ތަޙުޤީޤަށް އެނގޭތީ ،މި މުޢާމަލާތުގައި އެމްޕީއެލްގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ހެޑުގެ ހައިސިއްޔަތުން
ޢަބްދުލްވައްހާބު އޭނާގެ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ގްލޯމާސްއަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދާދީފައިވާކަން
ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަށް ތަޙުޤީޤަށް ސާބިތުކުރެވޭތީ ،މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2008
(އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )2ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން
ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2000
(ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  12ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދި  13ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)
ގެ

ދަށުން،

މޯލްޑިވްސް

ޕޯޓްސް

ލިމިޓެޑުގެ

ކުރީގެ

ޕްރޮކިއުމަންޓް

ހެޑް

ޢަބްދުލްވައްހާބު

(މ.ހިލްއިންދަގާޑެން ،ދ.ރ.އ.ކ ނަންބަރު  )A068006ގެ މައްޗަށް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުން ކޮށްގެން
ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައި ދިނުމުގެކުށުގެ ދަޢުވާއާއި ،ދައުލަތަށް ފައިދާއެއް ލިބެންއޮތް
ކަމެއްކައި އެނޫންގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް
ފޮނުވުމަށް ނިންމީއެވެ.
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