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ނ
އރު ،ފނކ ކޯޕރޭޝ ް
އ މިމއްސލއިގ ތޙްޤީޤށް ފާހގކުރވުނު ކންތއްތކށް ބލާ ި
ނ ކރންޓްގ ޚިދުމތް ފޯރުކޮށްދޭ ހުރިހ ި
ފނކ ކޯޕރޭޝން ލިމިޓޑު ް
އ
ބނުންވާ ޑީސލް އސް.ޓީޯ .
ރށްތކށް ބޭނުންވާ ޑީސލް އސް.ޓީ.އޯ މދުވރިކޮށް ގންނގޮތށް ލިމިޓޑުން ކރންޓްގ ޚިދުމތް ފޯރުކޮށްދޭ ހުރިހާ ރށްތކށް ޭ

(އއް މިލިއން

އސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގ އޮފީހުން ނިންމއި ،އކން އއޮފީހުގ
އިކޮނޮމިކް އންޑް ޔޫތު ކއުންސިލުން ނިންމއި އކން އންގި މދުވރިކޮށް ގންނގޮތށް ރ ީ

ހތާވީސް ހާސް ތިން

ނމވސް،

ފނކ

ކޯޕރޭޝން

ލިމިޓޑށް

ބޭނުންވާ

ޑީސލް ސިޓީއކުން ފނކ ކޯޕރޭޝން ލިމިޓޑށް އންގާފއިވއވ .ނމވސް ،ފނކ ކޯޕރޭޝން

ނންވާ ޑީސލް ފިއުލް ސޕްލއި މޯލްޑިވސް (އފް.އސް.އމް) އިން ޑީސލް
ގންނމުންދނީ އމިއްލ ވިޔފާރިތކުން ކމށާއި މިކމކީ ވކިފރާތކށް ލިމިޓޑށް ބޭ ު
ށ
ނާޖާއިޒު ފއިދާ ހޯދއިދިނުމށް ކުރމްންދާ ކމއްކމށް ބުނާ މއްސލ .ވިއްކމުންދިޔ އގށްވުރ ބޮޑު އގުގއި އމިއްލ ވިޔފާރިތކުން ގނފއިވާކން ތޙްޤީޤ ް
ފާހގކުރވިފއިވއވ.
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ސތޭކ ހތްދިހ)
ރުފިޔާ

މިގޮތުން ،ފނކ ކޯޕރޭޝން ލިމިޓޑުން  17މޭ  2016ގއި ރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގ
އޮފީހށް ފޮނުވާފއިވާ ސިޓީގއި ،އކުންފުންޏށް އންމ ގިނއިން ޑީސލް ބޭނުންވާ ދކުނުގ
ނ
އ ދ.ކުޑހުވދޫ އދި ހދ.ކުޅުދުފުއްޓށް ޑީސލް ގންނ ީ
 04އތޮޅުގ ހުރިހާ ރށްތކށާ ި
އފް.އސް.އމް

އިން

ކމށް

ބޔާންކޮށްފއި

ވީނމވސް،

ތޙްޤީޤުގއި

ވ
އ ާ
ބލާފ ި

މުއްދތުކމުގއިވާ  04ޖނވރީ  2016އިން  15އޮގސްޓު  2016އާ ދމދު ގއ އތޮޅުގ
ނ
ށ ބޭނުންވާ ޑީސލް އފް.އސް.އމްއިން ފނކ ކޯޕރޭޝ ް
ބއއް ރށްތކާއި ދ.ކުޑހުވދޫއ ް
ލިމިޓޑށް ޑީސލް ވިއްކުމށް ކނޑއޅާފއިވާ އގށް ވުރ ބޮޑު އގުގއި އމިއްލ
ވިޔފާރިތކުން ގނފއިވާކން އނގއވ.
ފނކ ކޯޕރޭޝން ލިމިޓޑުން ރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގ އޮފީހށް ފޮނުވާފއިވާ ސިޓީގއި01 ،
ނ
ފބުރުވރީ  2016އިން ފށިގން އމިއްލ ވިޔފާރިތކުން ޑީސލް ލީޓރއް ފނކ ކޯޕރޭޝ ް
ށ
މންދިޔއީ ( 6.98ހ ރުފިޔާ ނުވދިހ އށްލާރި) އށް ކމ ް
ލިމިޓޑށް އވރޖްކޮށް ގންނ ު
ބޔާންކޮށްފއި ވީނމވސް 01 ،ފބުރުވރީ  2016އިން ފށިގން  25އޕްރީލު  2016ގ
ނިޔލށް ފނކ ކޯޕރޭޝން ލިމިޓޑށް އމިއްލ ވިޔފާރިތކުން ޑީސލް ލީޓރއް އވްރޖްކޮށް
ޔ ނުވދިހ ދ ލާރި) ގ ރޭޓުންކން އނގއވ.
ގނފއިވނީ ( 7.92ހތް ރުފި ާ
ވ
ބނުން ާ
މީގއިތުރުން ،ކޮންމ މހއްވސް ފށުމުގ ކުރިން އމހއްގއި އިންޖީނުގތކށް ޭ
އ
ޑީސލްގ ޢދދާއި ،ޑީސލް އޅން ޖހޭނ ތާރީޚއް އނގޭނފދއިން ޝޑިއުލްއ ް
ތއްޔާރުކޮށް އފް.އސް.އމްއށް ފޮނުވއި ދިނުމށް އފް.އސް.އމްއިން އކި ފހރުމތިން
ލ
ފނކ ކޯޕރޭޝން ލިމިޓޑުގއި އދިފއިވީނމވސް ،އކުންފުނިން އފދ ތފްޞީ ީ
ވ
ޝޑިއުލްއއް ފޮނުވާފއިނުވާކން ތޙްޤީޤށް ފާހގކުރވިފއިވއވ .އދި ތޙްޤީޤށް ހޯދިފއި ާ
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ނ
ލިޔކިޔުންތކުންވސް ފނކ ކޯޕރޭޝން ލިމިޓޑުން އފް.އސް.އމްއށް ދޭންޖހޭ އއްބާރުލު ް
ދީފއިނުވާކން ސާބިތުވއވ.
މީގއިތުރުން 04 ،ޖނވރީ  2016އިން ފށިގން  15އޮގސްޓު  2016ގ ނިޔލށް
އފް.އސް.އމްއިން ޑީސލް ވިއްކމުންދިޔ އގށްވުރ ބޮޑު އގުގއި ފނކ ކޯޕރޭޝން
ލިމިޓޑށް ބޭނުންވާ ޑީސލް އމިއްލ ވިޔފާރިތކުން ގނފއިވާ ތާރީޚްތކުގއި ޑީސލް
ގނފއިވާ ރށްރށށް އމިއްލ ވިޔފާރިތކށްވުރ އގު ހޔޮކޮށް އފް.އސް.އމްއިން ފނކ
ށ ފާހގކުރވިފއިވއވ.
ކޯޕރޭޝން ލިމިޓޑށް ޑީސލް ސޕްލއިކޮށްދވޭނކން ތޙުޤީޤ ް
މި މއްސލާގއި ބލާފއިވާ މުއްދތުކމުގއިވާ  04ޖނވރީ  2016އިން ފށިގން  15އޮގސްޓު
 2016ގ ނިޔލށް އފް.އސް.އމްއިން ޑީސލް ވިއްކމުންދިޔ އގށްވުރ ބޮޑު އގުގއި އމިއްލ
ވިޔފާރިތކުން ފނކ ކޯޕރޭޝން ލިމިޓޑށް ބޭނުންވާ ޑީސލް ގތުމށް ތއްޔާރުކޮށްފއިވާ
ޕީ.އޯތކުގއި

ޕްރޮކިއުމންޓުން

ހުއްދދީ

ސޮއިކޮށްފއިވނީ

އކުންފުނީގ

ޕްރޮކިޔުމންޓް

ޑިޕރޓްމންޓް ހިންގުމާ ޙވާލުވހުރި އކުންފުނީގ ޕްރޮކިޔުމންޓް ޑިރކްޓރ ކމށްވީއިރު ،އޭނާގ
ވޒީފާގ ބޔާނުގއި އ ކޯޕރޭޝނށް ބޭނުންވާ މުދާ ހޯދންވާނީ އ ކޯޕރޭޝންގ ޕްރޮކިއުމންޓް
ގވާއިދާ އއްގޮތްވާގޮތުގ މތިން އންމ ހޔޮ އގު ހުށހޅާފރާތކުންކމށް ބޔާންކޮށްފއިވއވ.
ވުމާއކު އޭނާގ މިޢމލކީ ވކި ފރާތްތކކށް ނާޖާއިޒު ފއިދާއއް ހޯދއިދިނުމށް ކޮށްފއިވާ
ނ
ނނާތީ ،މިމއްސލއކީ ޤާނޫ ު
ނ އޮ ް
ވ ކިތާބީ ހކިތކުން އނގ ް
ލބިފއި ާ
އމލއްކން ތޙްޤީޤށް ި
ނންބރު ( 13/2008އންޓި-ކޮރޕްޝން ކޮމިޝނުގ ޤާނޫނު) ގ  25ވނ މާއްދާގ (ހ) ގ
ށ
އން ކޮރޕްޝންގ ކުށއް އކުލވިގންވާ މއްސލއއް ކމ ް
 2ވނ ނންބރުގއި ވާފދ ި
ހންގުމާ ޙވާލުވ
ނ ލިމިޓޑުގ ޕްރޮކިއުމންޓް ޑިޕރޓްމންޓް ި
ކނޑއޅއި ،ފނކ ކޯޕރޭޝ ް
އ
ހުރި ،ޕްރޮކިޔުމންޓް ޑިރކްޓރގ މއްޗށް ޤާނޫނު ނންބރު ( 2/2000ކޮރޕްޝން ހުއްޓުވުމާ ި
ޞފްޙާ  7ގ 3

މނާކުރުމުގ ޤާނޫނު) ގ  12ވނ މާއްދާގ (ހ) އދި ޤާނޫނު ނންބރު 9/2014
ބތު) ގ  513ވނ މާއްދާގ ރސްމީ ހއިސިއްޔތުގ ނުފޫޒު
ނލްޢުޤޫ ާ
(ދިވހިރާއްޖޭގ ޤާނޫ ު
ނންކުރުމުގ ކުށާއި މޤާމުގ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގން ވކި ފރާތކށް ނާޖާއިޒު
ނހމގޮތުގއި ބޭ ު
ފއިދާ ހޯދއިދިނުމުގ ކުށުގ ދޢުވާކުރުމށް ޕްރޮސކިއުޓރ ޖނރލްގ އޮފީހށްވނީ ފޮނުވިފއވ.
މީގއިތުރުން ،އފް.އސް.އމްއިން ޑީސލް ވިއްކމުންދިޔ އގށްވުރ ބޮޑު އގުގއި އމިއްލ
އ
ނންވާ ޑީސލް ގނފއިވުމުން ،ތޙުޤީޤުގ ި
ނ ލިމިޓޑށް ބޭ ު
ވިޔފާރިތކުން ފނކ ކޯޕރޭޝ ް
ބލުނު މުއްދތުގއި ފނކ ކޯޕރޭޝން ލިމިޓޑށް ޖުމުލ ( 1,027,370.00އއް މިލިއން
ށ
ހތާވީސް ހާސް ތިން ސތޭކ ހތްދިހ) ރުފިޔާ ގއްލުން ވފއިވާކމާއި މިކމކީ ދޢުލތ ް
ވ
ށ ނުލިބޭގޮތށް ކޮށްފއިވާ ކމއްކމށް ތޙްޤީޤށް ލިބިފއި ާ
ލިބން އޮތް ފއިދާއއް ދޢުލތ ް
ކިތާބީ ހކިތކުން އނގން އޮންނާތީ ،ފނކ ކޯޕރޭޝން ލިމިޓޑުގ ޕްރޮކިޔުމންޓް
ނ ހުއްޓުވުމާއި މނާކުރުމުގ
ޑިރކްޓރގ މއްޗށް ޤާނޫނު ނންބރު ( 2/2000ކޮރޕްޝ ް
ކށް ،ފނކ ކޯޕރޭޝނށް ލިމިޓޑށް
ޤާނޫނު) ގ  13ވނ މާއްދާގ (ހ) ދށުން ދޢުވާ ޮ
ތވީސް ހާސް ތިން ސތޭކ
ލންވި ޖުމުލ ( 1,027,370.00އއް މިލިއން ހ ާ
މާލީގޮތުން ގއް ު
ނ އނބުރާ ދއުލތށް ނގއިދިނުމށް އދި ޕްރޮސިކިޔުޓރ
ތ ް
ހތްދިހ) ރުފިޔާ އޭނާގ އ ު
ޖނރލްގ އޮފީހށްވނީ ފޮނުވިފއވ.
2

ލއިރު،
ސްޓޭޓް އިލކްޓްރިކް ކޮމްޕނީ (ސްޓލްކޯ) އށް ގިނ ޢދދއްގ މިމއްސލއިގ ތޙްޤީޤށް ފާހގކުރވުނު ކންތއްތކށް ބ ާ
ޑޮލރު ގވާއިދާ ޚިލާފށް ގނފއިވާ ކމށް ބުނާ މއްސލ.
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ބޭރު ފއިސާ

23.07.2017

3,084,000.00

ގނވިއްކުމުގ ލއިސންސް ނތް ޕްރއިވޓް ކުންފުންޏކުން ( 200,000.00ދ ލއްކ)

(ތިން މިލިޔން

ޔޫ.އސް ޑޮލރު ގތުމށްޓކއި އޑްވާންސްކޮށް ( 3,084,000.00ތިން މިލިޔން އށްޑިހ

އށްޑިހ ހތރު

ހތރު ހާސް) ރުފިޔާ ސްޓލްކޯއިން ޚރދުކޮށްފއިވއވ .ނމވސް ،މޯލްޑިވްސް މނިޓރީ

ހާސް) ރުފިޔާ

ބރު ފއިސާ ގނވިއްކުމކީ
އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ ބޭރު ފއިސާ ގނވިއްކުމުގ ލއިސންސްނތިޭ ،
މނާކމއްކމށް މނިޓރީ ގވާއިދު ( 01މާރިޗް  )1987ގ  03ވނ މާއްދާގއި
ބޔާންކޮށްފއިވއވ .މި މާއްދާއާ ޚިލާފށް ފއިސާ ޚރދުކުރުމށް ސްޓލްކޯގ ފއިނޭންސް
ޑިޕާޓްމންޓްގ ހޑް  02އޮގސްޓު  2016ހުއްދދީފއިވާއިރު ،ފއިސާއާބހޭ އންމހާ
މސއްކތްތއް ސރުކާރުގ ގވާއިދުތކާއި ކުންފުނީގ އުޞޫލުތކާއި އއްގޮތްވާގޮތުގ މތިން
އޓުމކީ އޭނާގ
ހިންގާ ބލހ ް

ނ
ވޒީފާގ މޞްއޫލިއްޔތުތކުގ ތރޭގއި ހިމނޭކމއްކ ް

ތޙްޤީޤށް ފާހގކުރވއވ.
ށ
ސޓްލްކޯއށް ޑޮލރު ވިއްކުމ ް
އިސްވދނވުނު ފއިސާ ޚރދުކުރުމށް ހުއްދދިނުމުގ ކުރިން ް
ނ
ފންޏއްކ ް
ޤބިލްކން ހުރި ކުން ު
ފންޏކީ އފދ މުޢާމލާތއް ކުރުމުގ ާ
ހުށހޅާފއިވާ ކުން ު
ބލާފއިނުވނީ ،ޑޮލރު ވިއްކުމށްޓކއި އ ކުންފުނިން ހުށހޅާފއިވާ ޑޭޓޑް ޗކުގއި
ށ
ނޓީ ތއްގނޑށް ބރޯސާވގންކމ ް
ޖހާފއިވާ މޮރީޝސް ކޮމާޝލް ބޭންކުގ ބޭންކް ގރ ް
ސްޓލްކޯގ ފއިނޭންސް ޑިޕާޓްމންޓްގ ހޑް ބުނފއިވއވ .ނމވސް ،އ ބޭންކް ގރންޓީ
ތއްގނޑުގ

ޞއްހކން

ބލުމށްޓކއި

ނ
ސްޓލްކޯއި ް

އކށީގންވާ

ށ
މިންވރ ް

މސއްކތްކޮށްފއިނުވާކން ތޙްޤީޤށް ސާބިތުވއވ.
މީގއިތުރުން ،ޑޮލރު ވިއްކި ކުންފުނިން ސްޓލްކޯއށް ހުށހޅާފއިވނީ ޑޭޓޑް ޗކއްކން،
ށ
ޑޮލރު ވިއްކުމށްޓކއި ޗކްތއް ބދލުކުރުމުގ ކުރިން ،ސްޓލްކޯގ މނޭޖިންގް ޑިރކްޓރއ ް
ބތުވއވ .އދި އ މޢުލޫމާތު އޭނާއށް ލިބުނު ހިސާބުން،
އނގިފއިވާކން ތޙްޤީޤށް ސާ ި
ނކް ގރންޓީ ތއްގނޑުގ
ޑޮލރު ވިއްކުމށްޓކއި ހުށހޅާފއިވާ ޗކުގއި ޖހާފއިވާ ބޭ ް
ވ
ޞއްހކން ބލުމށްޓކއި އއްވސް މސއްކތއްކުރުމކާއިނުލއި ،ޗކް ހުށހޅާފއި ާ
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ކުންފުނިން ( 200,000.00ދ ލއްކ) ޔޫ.އސް ޑޮލރު ގތުމށްޓކއި 3,084,000.00
(ތިން މިލިޔން އށްޑިހ ހތރު ހާސް) ރުފިޔާ އޑްވާންސްކޮށް ޚރދުކުރުމށް ސްޓލްކޯގ
އޭރުގ މނޭޖިންގް ޑިރކްޓރ ހުއްދދީފއިވާކން ތޙްޤީޤށް އނގއވ.
އ
އފއިސާ ޚރދުކުރުމށް ނިންމާފއިއވނީ ،ސްޓލްކޯއށް ޑޮލރު ލިބުމުގއި ދތިތކާ ި
ކުރިމތިވާތީ ކމށް ފއިނޭންސް ޑިޕާޓްމންޓްގ ހޑް ބުނފއިވީ ނމވސް ،ސްޓލްކޯއށް
ނންސް އންޑް ޓްރޜރީއށް
ނފުނިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފއި ޭ
ކ ް
ބޭނުންވާ ޑޮލރު ހޯދުމށް އ ު
ރިކުއސްޓްކުރި ކޮންމ ފހރކުވސް ،ރއީސް އޮފީހުގ ޚާއްޞ ހުއްދއއްގ ދށުން
ނ
ޓން ސްޓލްކޯއށް ބޭނުންވާ ޑޮލރު ފޯރުކޮށްދީފއިވާކ ް
މޯލްޑިވްސް މނިޓރީ އޮތޯރި ީ
ލިޔކިޔުންތކުން އނގއވ.

ށ
ސްޓލްކޯއށް ( 200,000.00ދ ލއްކ) ޔޫ.އސް ޑޮލރު ގތުމށްޓކއި އޑްވާންސްކޮ ް
( 3,084,000.00ތިން މިލިޔން އށްޑިހ ހތރު ހާސް) ރުފިޔާ އކުންފުނިން ޚރދުކުރުމުގ
ނ
ސބބުން ،ސްޓލްކޯއށް ޑޮލރު ވިއްކި ޕްރއިވޓް ކުންފުންޏށް މާލީ މންފާއއް ލިބިފއިވާކ ް
އނގއވ .މިކމކީ ސްޓލްކޯގ އޭރުގ މނޭޖިންގް ޑިރކްޓރއާއި ފއިނޭންސް ޑިޕާޓްމންޓުގ
ޒ
ކށްގން އިސްވދންނވުނު ޕްރއިވޓް ކުންފުންޏށް ނާޖާއި ު
ހޑް މޤާމުގ ނުފޫޒު ބޭނުން ޮ
ނ
ނ ު
ތ މި މއްސލއކީ ،ޤާ ޫ
ބތުކުރވޭ ީ
ފއިދާއއް ހޯދއިދޭން ކޮށްފއިވާކމއްކން ތޙްޤީޤށް ސާ ި
ނޓި-ކޮރޕްޝން ކޮމިޝނުގ ޤާނުނު)ގ  25ވނ މާއްދާގ (ހ)ގ
ނންބރު ( 13/2008އ ް
 2ވނ ނންބރުގއިވާ ފދއިން ކޮރޕްޝންގ ކުށއް އކުލވިގންވާ މއްސލއއްކމށް
ބތު)  513ވނ
ކނޑއޅއި ،ޤާނޫނު ނންބރު ( 9/2014ދިވހިރާއްޖޭގ ޤާނޫނުލްޢުޤޫ ާ
މާއްދާ އާއި ޤާނޫނު ނންބރު ( 2/2000ކޮރޕްޝން ހުއްޓުވުމާއި މނާކުރުމުގ ޤާނޫން)ގ
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ނ ސްޓލްކޯގ އޭރުގ މނޭޖިންގް ޑިރކްޓރއާއި ސްޓލްކޯގ
 12ވނ މާއްދާގ (ހ)ގ ދށު ް
އ
ފއިނޭންސް ޑިޕާޓްމންޓުގ ހޑް ގ މއްޗށް ރސްމީ ހއިސިއްޔތުގ ނުފޫޒު ނހމގޮތުގ ި
ދ
ނންކޮށްގން ވކި ފރާތކށް ނާޖާއިޒު ފއި ާ
ބޭނުންކުރުމުގ ކުށާއި މޤާމުގ ނުފޫޒު ބޭ ު
ހޯދއިދިނުމުގ ކުށުގ ދޢުވާކުރުމށް ޕްރޮސކިއުޓރ ޖނރލްގ އޮފީހށްވނީ ފޮނުވިފއވ.
ވ
ވ ޑޭޓޑް ޗކުގއި ޖހާފއި ާ
ށ ޑޮލރު ވިއްކުމށްޓކއި ހުށހޅާފއި ާ
މީގއިތުރުން ،ސްޓލްކޯއ ް
އ
މޮރީޝސް ކޮމާޝލް ބޭންކުގ ބޭންކް ގރންޓީ ތއްގނޑުގ ޞއްހކން ބލުމށްޓކ ި
ނ
ތ ް
ސްޓލްކޯއިން އކށީގންވާ މިންވރށް މސއްކތްކުރުމއް ނތި ި ( 3,084,000.00
މިލިޔން އށްޑިހ ހތރު ހާސް) ރުފިޔާ އޑްވާންސްކޮށް ޚރދުކުރުމުގ ސބބުން ،އފއިސާގ
ނ ފާހގކުރވއވ .ނމވސް ،އ ފއިސާއކީ އކުންފުޏށް
ބދލށް ޑޮލރު ލިބިފއިނުވާކ ް
ނންސް ޑިޕާޓްމންޓގ ހޑް
މ ފއިސާއށް ސްޓލްކޯގ ފއި ޭ
ލިބންޖހޭ ފއިސާއއްކމުންި ،
ނ
އދި އޭރުގ މނޭޖިންގ ޑިރކްޓރ ޒިންމާވާންޖހޭނތީ ،ޑޮލރުގތުމށް ސްޓލްކޯއި ް
ޚރދުކޮށްފއިވާ ( 3,084,000.00ތިން މިލިޔން އށްޑިހ ހތރު ހާސް) ރުފިޔާ
ޕރޮސކިއުޓރ ޖނރލްގ އޮފީހށްވނީ ފޮނުވިފއވ.
އފރާތްތކުގ އތުން ހޯދުމށް ް
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