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  ީާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ކޮންެމ ހަފުގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

 ާގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެެޒުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00ގެ މެންުދރު އަްނގާރަ ުދވަހު   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

:  އާދީއްތަ  :  2017 އޮގަސްޓު 13 – 1438 ޛުލްޤަޢިދާ 21ތާރީޚު 117އަދަދު   : 46ވޮލިއުމް  

 އުޫސލު ދައުލަުތެގ ނަމުގަިއ ގެރެންީޓ ދޫކުރުމުގެ
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  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ 

  ދިވެހިރާއްޖެ. ،މާލެ

 
 

 އުސޫލު  ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ގެރެންޓީ ދޫކުރުމުގެ 
 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ދޫކުރުމުގައި  މިއީ ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ގެރެންޓީ  )ހ(  .1  ރަފުތަޢާ
ނޑުތަކާއި، ގެރެންޓީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ކުންފުނިތަކުން  މަލު ޢަ ޓްރެޜަރީން ބަލާނޭ މިންގަ

 .ކުރަންޖެހޭ ގޮތާއި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ޝަރުޠުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލެވެ
ނޑު މަޤްޞަދަކީ ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ދޫކު ރެވޭ ގެރެންޓީއަކީ މި އުސޫލުގެ މައިގަ

ހަމަހަމަކަމާއި، ދެފުށް ފެންނަ ހަރުދަނާ އުސޫލެއްގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ ގެރެންޓީއެއް ކަމުގައި 
  .ހެދުމެވެ

  
ވަނަ މާއްދާގެ  5ގެ )ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު( 2006/3މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ށ(    

އޫލިއްޔަތުގެ ދަށުން ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މަސް
ނޑިތަކަށް އަންނަ . ލާފައިވާ އުސޫލެކެވެއިއެކުލަވަ ނޑުދަ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ލަ

ބަދަލުތަކާއި، ގެރެންޓީ ދޫކުރުމުގައި ސަރުކާރުން ގެންގުޅޭ އުސޫލު ތަންފީޛުކުރުމުގަިއ 
ތެއްގައި ބަދަލު ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މި އުސޫލަށް ބަދަލު ގެންނަން ޖެހިއްޖެ ހާލަ

  .ގެނެވޭނެއެވެ
  

  .ލުގެ ދަށުން އަމިއްލަ ފަރުދުންނަކަށް ގެރެންޓީ ދުލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެއުސޫމި  )ނ(    
  

ގެރެންޓީއަށް 
އެދެވޭނެފަރާތްތައް އަދި 

  މަޝްރޫޢުތައް

ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ގެރެންޓީ ދޫކުރެވޭނީ ސަރުކާރުން އިސްކަންދޭ ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތައް  )ހ(  .2
  .ހިންގުމަށް ހުށަހަޅާ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ކުންފުނިތަކަށެވެ

  
  .ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތައް  .1      

  
ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރިކުރަން ރަޖިސްޓަރކޮށްފައިވާ   .2      

  .ރެޖިސްޓަރކޮށްފައިވާ ކުންފުނިތައް - ނުވަތަ ރީ 
  

މަޝްރޫޢުތައް  ލުގެ ދަށުން ގެރެންޓީއަށް އެދި ހުށަހެޅޭނީތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއުސޫމި  )ށ(    
  .ހިންގުމަށް ނެގޭ ލޯނުތަކަށެވެ
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  ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް   .1      
  

  އެއްގޮތަށް ސޯޝަލް ހައުސިންގ މަޝްރޫޢުތައް  ތަކާ ޝަރުޠު ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ   .2      
  

މި ނޫންވެސް ސަރުކާރުގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢެއްގެ ގޮތުގައި އިސްކަންދިނުމަށް   .3      
  ސަރުކާރުން ނިންމަވާ މަޝްރޫޢުތައް 

  
' ލައިބޯރ(' ލުގެ ދަށުން ގެރެންޓީ ދެވޭ ލޯނުގެ އިފެކްޓިވް އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް އުސޫމި  )ނ(    

  .ވެގެން ނުވާނެއެވެއަށްވުރެ މަތި 3.5%) ނުހިމަނައި
  

   އެދި ގެރެންޓީއަށް
  ގޮތް  ހުށަހަޅާނޭ 

ގެރެންޓީއަށް . ގެރެންޓީއަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށެވެ  .3
ލުގައި އުސޫއަދި މި  ގެރެންޓީ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ  ،އެދި ހުށަހަޅާ ސިޓީއާއެކު

މިނިސްޓްރީ  މި ފޯމު. ހިމަނަންވާނެއެވެ އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުފޯމާ
އިން ޑައުންލޯޑް ) www.finance.gov.mv(އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ވެބްސައިޓް 

ގައި ގެރެންޓީއަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު ހިމަނަންޖެހޭ ހުިރާހ މި ފޯމު. ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ
  .ގެން އޮންނާނެއެވެނއެ ތަފުސީލުލިއުންތަކުގެ 

 
ގެރެންޓީއަށް އެދޭ 

ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ 
  ލިޔެކިޔުންތައް 

ލުގެ ދަށުން ގެރެންޓީއަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު، އަންނަނިވި ލިޔުންތަްއ އުސޫމި  )ހ(  .4
ލުގައިވާ ގޮތުގެ އުސޫހުށަހެޅުނުކަމަށް ބެލެވޭނީ  އަށް އެދި ޓީގެރެން. ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

  .ހުށަހެޅުމުންނެވެ ގައިއެކީ ފޯމާ  މަތިން ތިރީގައިވާ ލިޔުންތައް ފުރިހަމަކޮށް އެޕްލިކޭޝަން
  

، ތަފުސީލުއްސާ ބެހިފައިވާ ގޮތުގެ ހިއި ކުންފުނީގެ ފާކުންފުނީގެ ތަޢާރަ  .1      

އަދި ގެރެންޓީއާއެކު ، މެނޭޖްމަންޓް ޓީމް އޯގަނައިޒޭޝަނަލް ސްޓްރަކްޗަރ،
ހިންގުމުގައި އިސްވެ  އިށަހަޅާފައިވާ މަޝްރޫޢު ރޭވުމުގައްޔާހިންގުމަށް ހު 

  .ޙަރަކާތްތެރިވާނެ ބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތު
  

  ކުންފުނީގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮޕީ  .2      
  

ރިސޮލިއުޝަން، މި ރިސޮލިއުޝަންގައި ގެރެންޓީއަކަށް އެދި ކުންފުނީގެ ބޯޑް   .3      
ހުށަހަޅަން ނިންމުނުކަން، ގެރެންޓީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ސަބަބު، އަދި ގެރެންޓީގެ 

  . ބޭނުން ހިމަނަންވާނެ
  

. ގެރެންޓީއާއެކު މަޝްރޫޢު ހިންގޭ މުއްދަތަށް ކުންފުނީގެ ބިޒްނަސް ޕްލޭްނ  .4      
ނީގެ ފައިނޭންޝަލް ފޯކާްސޓްތަކާއި، ކުންފުނީެގ ބިޒްނަސް ޕްލޭންގައި ކުންފު 

  .އޮޕަރޭޓިންގ ޕްލޭން އަދި މާކެޓިންގ ޕްލޭން ހިމަނަންވާނެއެވެ
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އަހަރުގެ އޮޑިޓްކުރެވިފައިާވ  3ގެރެންޓީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ކުންފުނީގެވޭތުވެދިޔަ   .5      
  .މާލީ ބަޔާން

  
ގެރެންޓީއަށް އެދި "މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ދޫކުރާ   .6      

  ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފޯމު" ހުށަހަޅާ ކުންފުނިން ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ
  

 ދައްކަންޖެހޭ އިދާރާއަކަށް މާލީ އެއްވެސް ުކންފުނިން ހުށަހަޅާ އެދި ގެރެންޓީއަށް  .7      
  މަޢުލޫމާތު  އެ ވާނަމަ ފައިސާއެއް

  
 ނުވަތަ ޙުކުމަކާ ޝަރުޢީ އެއްވެސް ކުންފުނިން ހުށަހަޅާ އެދި ގެރެންޓީއަށް  .8      

 އެކަމާބެހޭ  ދައްކަންޖެހިފައިވާނަމަ ފައިސާ ފަރާތަކަށް އެއްވެސް ގުޅިގެން ދަރަންޏަކާ
  މަޢުލޫމާތު

  
ޑްރާފްޓް ގެރެންޓީ ކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ލޯނުގެ ޓާރމް ޝީޓާއި، ލޯނުގެ   .9      

 އި ޞްދުކުރާ މަޝްރޫޢާ ބެހޭ އެންމެހައެއްބަސްވުން އަދި ކުންފުނިން ހިންގަން ޤަ
  ޔުމާއި އަދި ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތުލިޔެކި
  

ރޑްރާފްޓް   .10       ކުންފުނީގެ އެ ހިނދަށް ނެގި އަދާކޮށް ނިމިފައިނުވާ ލޯނެއް ނުވަތަ އޯވަ
ޕޯޝަރ އެއްވާނަމަ، ފެސިލިޓީއެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެފަދަ މާލީ އެކްސް

އެ މުޢާމަލާތަށް ކުރެވިފައިވާ ރަހުނު،އަދި އެހެނިހެން ސެކިއުރިޓީ ހިމެނޭގޮތަށް، 
  ލާތަކާބެހޭ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތުއެ މުޢާމަ

  
މަލު ކުރާނޭކަމަށް އެއްބަސްވެ، އެ ހުށަހެޅުމާއެކު ޢަލުގައިވާ ފަދައިން އުސޫމި   .11      

  ބޯޑް ރިސޮލިއުޝަން ހިމަނާ ކުންފުނީގެ
  

ގެރެންޓީއަށް ހުށަހަޅާ ކުންފުނިން ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކަށް އަދި ޝަރުޢީ   .12      
ލުން ދައްކަމުންނުދާ ފައިސާ އެއް ހުރިނަމަ، އުސޫޙުކުމެއްގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ 

 ރިސޮލިޔުަޝންއެނގޭ ބޯޑް އެ ފައިސާ ދައްކާނޭ ގޮތަކާމެދު އެއްބަސްވެވިފައިވާކަން 
  

  ސްޓަޑީ ފީސިބިލިޓީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ 7 ލުގެއުސޫ މި  .13      
  

 ހިމެނޭ  މަޢުލޫމާތު ބެހޭ  ލޯނާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 8 ލުގެއުސޫ މި  .14      
  ލިޔުންތައް

  
އޮފް ފިނޭންސް އެންްޑ މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ އިތުރުންވެސް، މިނިސްޓްރީ  )ށ(    

.ލޫމާތު ހުށަހެުޅމަށް އެންގިދާނެއެވެޢުޓްރެޜަރީއަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި، އިތުރު މަ   
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  .ލުގެ ދަށުން ގެރެންޓީ ދޫނުކުރެވޭނެއެވެއުސޫއަންނަނިވި ފަރާތްތަކަށް މި  )ހ(  .5 ގެރެންޓީ ނުދެވޭނޭ ލޯނުތައް
  

ގެރެންޓީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ކުންފުނިން ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކަށް   .1      
ލުން ނުދައްކާ އޮވެފައި، އަދި އުސޫ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ދައްކަންޖެހޭ 

  .އެފައިސާއެއް ދައްކާނެ ގޮތަކާމެދު އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިފައި ނުވާ ފަރާތްތައް
  

ުކންފުނިން އެއްވެސް މާލީ އިދާރާއަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ގެރެންޓީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ   .2      
ލުން ނުދައްކާ އޮވެފައި، އަދި އެފައިސާއެއް ދައްކާނެ އުސޫދައްކަންޖެހޭ  ފައިސާއެއް

  .ގޮތަކާމެދު އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިފައި ނުވާ ފަރާތްތައް
  

ގެރެންޓީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ކުންފުނިން އެއްވެސް ޝަރުޢީ ޙުކުމަކާ ނުވަތަ   .3      
ދަރަންޏަކާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ދައްކަންޖެހޭ 

ލުން ނުދައްކާ އޮވެފައި، އަދި އެފައިސާއެއް ދައްކާނެ ގޮތަކާމެދު އުސޫ
  .އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިފައި ނުވާ ފަރާތްތައް

  
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް  ލަތުގެ ނަމުގައި ގެރެންޓީ ދޫކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏަކުން އުދަ )ހ(  .6  ކޮށްގެންނުވާނޭ ކަންކަން 

މެނުވީ އަންނަނިވި ކަންކަން  އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ލިއުމަކުން ހުއްދަ ދިނުމުން
  .ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ

  
ބޭނުމަކު، ދަރަންޏަށް އިތުރަށް ފައިސާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ނުވަތަ އެއްވެސް   .1      

  ނެގުން 
  

ކުންފުނީގެ އެސެޓް އަދި ސެކިއުރިޓީތައް އިތުރު އެއްވެސް ލޯނެއް އަދި   .2      
  ގެރެންޓީއެއް ހޯދުމަށް ރަހުނުކުރުން 

  
  ކުންފުނީގެ އެސެޓް އަދި ސެކިއުރިޓީތައް ނައްތާލުން ނުވަތަ ޑައިވެސްޓް ކުރުން   .3      

  
  ހިއްސާ އެހެން ފަރާތަކަށް ބަދަލުކުރްުނކުންފުނީގެ   .4      

  
މަޝްރޫޢުގެ ފީސިބިލިޓީ 

  ސްޓަޑީ 
 ލުގެ ަދށުން ގެރެންޓީއަކަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު، އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ިހމެނޭގޮތަށް،އުސޫމި  )ހ(  .7

  .ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ މަޝްރޫއުގެ ފީސިބިލިޓީ ސްޓަޑީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
  

ޑިޒައިން އަދި ބިލް އޮފް  ތަފުސީލުމަޝްރޫޢުގެ ( ތަފުސީލުމަޝްރޫޢާބެހޭ   .1      
ފީސިބިލިޓީ ރިޕޯޓް . އަދި ފީސިބިލިޓީ ރިޕޯޓް )ކުއަންޓިޓީ ހިމެނޭ ގޮތަށް

ހެދުމަށްޓަކައި ޕްރޮޖެކްޓް އެސެސްމަންޓް ހަދަންވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 
މިނިވަން ފަރާތެއް ، އެންޑް ޓްރެޜަރީއާއި ގެރެންޓީއަށް އެދޭ ކުންފުނިން އެއްބަސްވާ 
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  .މެދުވެރިކޮށެވެ
  

  މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން އެސެޓް ވެލިއު އިތުރުވެގެންދާ މިންވަރު   .2      
  

މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން ޤައުމަށް އިޤްތިޞާދީ ގޮތުންނާއި އިޖްތިމާޢީ ގޮތުން ކުރާނެ   .3      
  .މީގެ ތެރޭގައި ތިރީގައިވާ ކަންކަން ހިމެނިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. އަސަރު

  
މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދީ ދުވެއްޔަށާއި ތަރައްޤީއަށް  3.1        

  ކުރާނެ އަސަރު 
  

މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އިތުރުވެގެންދާނެ މިންވަރު،  3.2        
އަދި ދިވެހިންނަށާއި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ބެހިގެންދާނެ 

  ގޮތް
  

މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓަށް އަންނާނޭ ބަދަލާއި ބޭރު  3.3        
  ފައިސާ އިތުރުވެގެންދާނެ މިންވަރު

  
މްރާނީ ތަރައްޤީއާއި އެހެނިހެން މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން ޤައުމުގެ ޢު 3.4        

  ދުމަތްތައް ފުޅާވެގެންދާނެ މިންވަރުޚި
  

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ދާއިރާ ފުޅާވެގެންދާނެ މިންވަރު، މަޝްރޫޢު ހިންގޭ  3.5        
ސަރަޙައްދު، އަތޮޅަށާއި ވަކިވަކި ރަށްތަކަށް ފައިދާ ބެހިގެންދާނޭ ގޮތުގެ 

  ތަފުސީލު 
  

  މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންގެ ފުދުންތެރިކަމަށް އަންނާނޭ ބަދަލު 3.6        
  

 ފޯކާސްޓްތަކާއި ފައިނޭންޝަލް ކުންފުނީގެ މުއްދަތަށް ހިންގޭ މަޝްރޫޢު  .4      
 ތެރޭގައި މީގެ. ތަފުސީލު އެސަމްޕްޝަންތަކުގެ  މުހިންމު ހެދިފައިވާ މެދުޢާމަޝްރޫ
 ސްޓޭޓްމަންޓާއި ފޯކާސްޓަޑް  ފްލޯ ކޭޝް  ސްޓޭޓްމަންޓް، ލޮސް  އެންޑް ޕްރޮފިޓް

އަދި މި މުއްދަތަށް ފައިނޭންޝަްލ . ޕޮސިޝަންިހމަނަންވާނެ ފައިނޭންޝަލް
. އޯތަކާއި މި ރޭޝިއޯތަކުގެ ސެންސިޓިވިޓީ އެނާލިސިސް ހިމަނަންވާނެރޭޝި

ލޯނުނެގުމުގެ ސަބަބުން ކުންފުންޏަށް ކުރާނެ އަސަރު ފައިނޭންޝްަލ 
  .ފޯކަސްޓްތަކުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ

  
ގެރެންޓީކުރުމަށް އެދި 

  ހުށަހަޅާ ލޯނުގެ މަޢުލޫމާތު
އެދި ހުށަހަޅާއިރު، ލޯނާބެހޭ އަންނަނިވި މަޢުލޫާމުތ ލުގެ ދަށުން ގެރެންޓީއަކަށް އުސޫމި  )ހ(  .8

  .ހިމެނޭގޮތަށް،  ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
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 ދޭ  ލާއި އެފަރާތުން ތަފުސީލޯނު ދޫކުރާ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަންގެ   .1      
  ތަފުސީލު ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ 

  
ފައިސާގެ ބާވަތް، ދަދު، އަލޯނުގެ (ގެރެންޓީ ކުރެވޭ ލޯނުގެ ޓަރމްސް   .2      

އިންޓަރެސްޓް، މެޗުރިޓީ، ގްރޭސް ޕީރިއަޑް، އެހެނިހެން ފީ ނުވަތަ ފުރިހަަމ 
  )ކުރަންޖެހޭ ޝަރުޠުތައް

  
  ލޯން ޑިސްބަރސްކުރުމަށް ރާވާފައިވާ ގޮތުގެ ޝެޑިއުލާއި ރީޕޭމަންޓް ޕްލޭން   .3      

  
ލޯނު  ގެރެންޓީއަކަށް އެދި ހުށަހަޅާ،(ލޯނުގެ ޑްރާފްޓް އެއްބަސްވުން   .4      

އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދަ ސަރުކާރުން ދިނުމުން މެނުވީ ގެރެންޓީ 
ދޫކުރެވޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ލޯން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްގެން 

  )ނުވާނެއެވެ
  

 ތަފުސީލު ލޯނަށް ސެކިއުރިޓީއެއް ހުށަހަޅާނަމަ ހުށަހަޅާ ސެކިއުރިޓީގެ   .5      
ސެކިއުރިޓީގެ ވެރިފަރާތް، ސެކިއުރިޓީގެ އަގު އަދި އަގު ކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ (

އަދި ޑްރާފްްޓ . އަގުކޮށްފައިވާ ފަރާތް އެގޭނޭގޮތަށް ހިމަނަންވާނެ، ތަފުސީލު
  )ސެކިއުރިޓީ އެއްބަސްވުން ހިމަނަންވާނެ

  
ކުރިއަށް ވަކި ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކާއެކު ލޯނުގެ ކަންތައްތައް   .6      

ލޯނު ނެގުމަށް އެންމެ ލުއި ފަސޭަހ . ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވާ ސަބަބު
ފައިނޭންސިންގ ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްޓަކައި އެކި ފަރާތްތަކާއެކު ކޮށްފައިވާ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން  ތަފުސީލުމުޢާމަލާތްތަކުގެ 
  .ނެބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ހުށަހަޅަންވާ

  
އަދި  ގެރެންޓީދެވޭ ލިމިޓް 
  ގެރަންޓީގެ ބާވަތް 

ނޑައަޅާނީ ހިސަރުކާރު  )ހ(  .9 އްސާވާ ކުންފުންޏެއްނަމަ ވަކިވަކި ގެރެންޓީ ދޫކުރުމުގައި ލިމިޓް ކަ
ގެރެންޓީ ކޮށްދެވޭ ކުންފުނީގައި ސަރުކާރުގެ ހިއްސާ އޮތް މިންވަރަށާއި، ކުންފުނީގެ 

ނޑައަޅާފައިވާ މަޝްރޫޢުެގ  ހިންގުމަށް ކްރެޑިޓް ރިސްކް އަދި ލޯން ނަގައިގެން  ކަ
މީގެ އިތުރުން ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދީ ހާލަތަށާއި ސަރުކާރުގެ . ފީސިބިލިޓީއަށް ބެލުމަށްފަހުއެވެ

ހުރި މިންވަރާއި ގެރެންޓީ ދޫކުރުމުން މާލިއްޔަތަށް ކުރާނެ އަސަރަށް  މާލީ ފުދުންތެރިކަން
މާ ބޮޑުކަމަށް  ރަށް ކުރިމަތިވާ ރިސްކް އަދި ގެރެންޓީ ދިނުމުން ސަރުކާ. ބެލެވޭނެއެވެ
 .ކުރެވިދާނެއެވެ ޠުގެރެންޓީއަށް ސެކިއުރިޓީއެއް ހުށަހެޅުމަށް ޝަރު ފެންނަނަމަ،

  
ނުވަތަ ' ލާސްޓް ކޯލް 'ދޫކުރަންޖެހޭނީ އްސާ ނުހިމެނޭ ކުންފުންޏެއްނަމަ ހިސަރުކާރު  )ށ(    

 ގެރަންޓީއެކެވެ.' ކޮންޑިޝަނަލް'
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ނޑައަޅާނީ، ހިސަރުކާރު  (ނ)     އްސާ ނުހިމެނޭ ކުންފުންޏެއްނަމަ ގެރެންޓީދޫކުރުމުގައި ލިމިޓް ކަ
ނޑަކުންފުނީގެ  އަޅާފައިވާ މަޝްރޫޢުގެ ކްރެޑިޓް ރިސްކް އަދި ލޯން ނަގައިގެން ހިންގުމަށް ކަ

ސަރުކާރުގެ މީގެ އިތުރުން ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދީ ހާލަތަށާއި . ފީސިބިލިޓީއަށް ބެލުމަށްފަހުއެވެ
ހުރި މިންވަރާއި ގެރެންޓީ ދޫކުރުމުން މާލިއްޔަތަށް ކުރާނެ އަސަރަށް  ންތެރިކަންމާލީ ފުދު

  .ބެލެވޭނެއެވެ
  

މަލުކުރަންވާނީ ޢަގެރެންޓީ ދޫކުރުމުގައި ންޏެއްނަމަ އްސާ ނުހިމެނޭ ކުންފުހިސަރުކާރު  (ރ)    
   ތިރީގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. 

  
ގައި ލޯނުގެ ޚުގެރެންޓީ ދޫކުރާ ތާރީ، މެންޓް ފީ އަދި މެނޭޖްމެންޓް ފީކޮމިޓް  .1      

ޚަރަދު  އިންޓްރެސްޓަށް އަރާނޭކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭ އަދަދު އަދި އެހެނިހެން
 އާ 100% ގެ')ޓޯޓަލް ކޮސްޓް އޮފް ބޮރޮއިންގް('ލަ އަދަދު ގެ ޖުމުހިމެނޭގޮތަށް ލޯނު

  ރުން.އެއްވަރުގެ އެސެޓެއް ސަރުކާރަށް ރަހުނުކު
  

ުނވަތަ ތަރައްޤީ ކުރާ އެސެޓް ކޮލެޓަރަލްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރަށް ލޯންއިން އުފައްދާ   .2      
  .ރަހުނު ކުރަން

  
ލޯންއިން އުފައްދާ ނުވަތަ ތަރައްޤީ ކުރާ އެސެޓް، ތަރައްޤީކޮށް ނިމުމުން   .3      

އެ އެސެޓްތަކުގެ އަގު ސަރުކާރުން ބެލުމަށްފަހު ރަހުނުކޮށްފައިވާ އެސެޓްތަކުގެ އަުގ 
މިގޮތުން، ރަހުުނ . ގައި ދަމަހައްޓަންވާނެއެވ100ެ%ލޯނުގެ ޖުމްލަ އަދަދުގެ  

ކޮށްފައިވާ އެސެޓެއް ދޫކޮށްލެވޭނަމަ، އެ އެސެޓެއް ދޫކޮށްލުމުގެ ކުރިން 
ރުކުރުމަށް ހިނގާ ޚަރަދަކީ ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ވޭލުއޭޝަން ތައްޔާ

  .ގެރެންޓީކޮށްދީފައިވާ ކުންފުނިން ޒިންމާވާންޖެހޭ ޚަރަދެކެވެ
  

ގެރެންޓީ ކުރެވޭ ކުންފުނީގެ ކްރެޑިޓް ރިސްކަށް ބެލުމަށްފަހު، ސަރުކާރަށް ފެނިއްޖެ   .4      
ންކުރުމުގެ ގޮތުން އެސްކްރޯ ނުވަތަ ގީ ހިނދެއްގައި، ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން ޔަ

ރިޒާވް އެކައުންޓެއް ސަރުކާރުން ކަނަޑައަޅާ ބޭންކެއްގައި ހުޅުވައި، އެ އެކައުންޓަށް 
ވަކި އަދަދަކަށް ފައިސާ ަޖމާކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށް ސަރުކާރަށް ޝަރުތު 

 .   ކުރެވިދާނެއެވެ
   

ގެރެންޓީއެއްނަމަ، ގެރެންޓީދިނުމުން  'ކޮންޑިޝަނަލް'ނުވަތަ ' ލާސްޓް ކޯލް'ގެރެންޓީއަކީ  (ބ)    
 ޠުސަރުކާރަށް ކުރިމަތިވާ ރިސްކާއި އެއްވަރުގެ ސެކިއުރިޓީއެއް ހުށަހެޅުމަށް ޝަރު

  .ކުރެވިދާނެއެވެ
  

ސަރުކާރަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި ލޯނު ނަގާ ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުން ސަރުކާރަށް  (ޅ)    
  .ޕާރސަނަލް ގެރެންޓީއެއް ދޭންވާނެއެވެ
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ލަކޮށް ގެރެންޓީކުރެވޭނޭ ލިމިޓް މިނިސްޓަރ އޮފް މުގައި ކޮންމެ އަހަރަކު ޖުމުދައުލަތުގެ ނަ )ކ(    
ނޑައަޅަފިނޭ   .ންވާނެއެވެންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ކަ
  

 ގެރެންޓީފީ،
 ،ފީއިވެލުއޭޝަން

އާއި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ފީ
  އެހެނިހެން ފީތައް

ގެރެންޓީ ދޫކުރެވޭނީ ގެރެންޓީ ކޮށްދެވޭ ކުންފުނިން ގެރެންޓީ ފީއެއްގެ ގޮތުގައި ގެރެންޓީ  )ހ( .10
މި ފީއަކީ ގެރެންޓީގެ މުއްދަތުގައި . ސަރުކާރަށް ދެއްކުމުންނެވެ %1ދަދުގެ އަކުރެވޭ 

އަދި މި ފީ ދައްކާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް . އެންމެ ފަހަރަކު ދައްކަންޖެހޭ ފީއެކެވެ
  .ޓްރެޜަރީއަށެވެއެންޑް 

  
ގެރެންޓީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ކުންފުނީގެ ޑިއު ޑިލިޖެންސް ފުރިހަމަކުރުމަށާއި އިދާރީ  )ށ(    

 ލައްކަ ހަތްދިހަ  އެއް( -/170,000ތައް ކުރުމަށް ނަގާ ފީއެއްގެ ގޮތުގައި ތްމަސައްކަ
  .އެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެފިޔާ ގެރެންޓީ އެޕްލިކޭޝަންއާދިވެހި ރު) ހާސް
  

ގެރެންޓީއަކަށް އެދި ހުށަހަޅާ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ  )ށ(    
ނޑައަޅާ ފަރާތެއް  ހުށަހެޅުންތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އިން ކަ

މިގޮތުން އިވެލުއޭޓް . ނުވަތަ މިނިވަން އޮޑިޓް ފާރމެއް މެދުވެރިކޮށް އިވެލުއޭޓް ކުރެވޭނެއެވެ
ކުރުމަށް ހިނގާ ޚަރަދަކީ ގެރެންޓީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ކުންފުނިން ޒިންމާ ވާންޖެހޭނެ 

  .ޚަރަދެކެވެ
  

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހިމެނިފައިވާ ކަމެއް ކުރުމުގެ  6 ލުގެ އުސޫމީގެ އިތުރުން މި  )ނ(    
ހުއްދައަށް ގެރެންޓީ ކޮށްދީފައިވާ ކުންފުންޏަކުން އެދެފިނަމަ، އެ ކުންފުނީގެ 

އަދި މިގޮތުން ހެދޭ އިވެލުއޭޝަނަށް ހިނގާ . ލުއޭޝަނެއް އަލުން ހެދޭނެއެވެއިވެ
  .ޚަރަދަކީވެސް ގެރެންޓީ އަށް އެދި ހުށަހަޅާ ކުންފުނިން ޒިންމާ ވާންޖެހޭނެ ޚަރަދެކެވެ

  
ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ގެރެންޓީ ދޫކުރުމަށްފަހު، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ފީއެއްގެ ގޮތުގައި  )ރ(    

ކޮންމެ އަހަރަކު  ގެރެންޓީއަށް އެދި ހުށަހަޅާކުންފުނިން  0.25%ގެރެންޓީކޮށްދެވޭ ލޯނުގެ 
 އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ ދައްކާނީ ފީ މި .ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ

  .ވެޓްރެޜަރީއަށެ
  

  .މި މާއްދާގެ ދަށުން ދައްކާ އެއްވެސް ފީ އަކީ، ރީފަންޑް ކޮށްދެވޭނެ ފީއެއް ނޫނެވެ )ބ(    
  

ކުންފުނިތަކުން ނަގާ ފީތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ  އްސާވާހިމި މާއްދާގެ ދަށުން ސަރުކާރު  )ޅ(    
  .ވެއެވެސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ލިބިގެންމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭން އިޚުތިޔާރު

  
ގެރެންޓީގެ ލިޔުން އަދި 

  އެއްބަސްވުން 
ދެމެދު،  ކުންފުންޏާއި ދިވެހި ސަރުކާރާ ގެރެންޓީއަށް އެދި ހުށަހަޅާއުސޫލުގެ ދަށުން، މި  )ހ( .11

މި އެއްބަސްވުމުގަިއ . ގެރެންޓީ ދޫކުރުމާބެހޭގޮތުން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރެވޭނެއެވެ
ތައް ތަފުސީލުންކުރެވޭނޭ ގޮތްތަކާބެހޭ ގުޅިގެން ކަ ރެންޓީ ދޫކުރުމާއި، ގެރެންޓީއާގެ
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  .ހިމެނިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ
  

ރޑް ފޯމެޓަކަށެވެގައި ދޫކުރާ ހުރިހާ ގެރެންޓީއެއް ދައުލަތުގެ ނަމު  )ށ(     . ވެސް އޮންނާނީ ސްޓޭންޑަ
  .އަދި މި ފޯމެޓްވާންވާނީ،އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ފާސްކޮށްދެއްވާފައިވާ ލިއުމަކަށެވެ

  
 ތާރީޚު އަދި މި މުއްދަތު ނިމޭ . ގެރެންޓީ ދޫކުރެވޭނީ ގެރެންޓީ ކުރެވޭ ލޯނުގެ މުއްދަތަށެވެ) ނ(    

  .ސާފުކޮށް ގެރެންޓީގެ ލިއުމުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ
  

ގެރެންޓީ ދޫކުރުމުގައި، ސަރުކާރުން ޝަރުޠުކުރާ ކަންތައްތަކާއި ހަމަތަކެއް ގެރެންޓީ  )ނ(    
ޓްރާންސެކްޝަނަށާއި އަދި ގެރެންޓީގެ ސްކޯޕްގައި ހިމެނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިޔުމާއި ލޯން 

  .ސަރުކާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ
  

ގެރެންޓީ ދޫކުރުމާއި އަދި 
ންމު އާގެރެންޓީގެ 
  އުސޫލުތައް

ގެރެންޓީއަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މަޝްރޫޢަކަށް ގެރެންޓީ ދޫކުރެވޭނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ( .12
ލުގެ އުސޫވަނަ މާއްދާގައިވާ  5ގެ ) ތުގެ މާލިއްޔަތާބެހޭ ޤާނޫނު ދައުލަ( 2006/3

  .މަތިންނެވެ
  

އިދާރީ ކަންކަން ބަލަހައްޓާނީ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް  އިގެރެންޓީ ދޫކުރުބެހޭ އެންމެހަ )ށ(    
ހުރިާހ  އަދި ގެރެންޓީ އަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ. އެންޑް ޓަރެޜަރީންނެވެ
ވެސް ކަމާބެހޭ އެހެން ހުރިހާކަމެއް ބެލުމަށްފަހު، ގެރެންޓީދޫކުރުމަށް ލިޔެކިޔުންތަކާއި، އަދި

މިނިސްޓަރަށް ފެނިއްޖެނަމަ، ގެރެންޓީ ދޫކުރުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހުއްދައަށް އެދި 
އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ުހއްދަ ދެއްވައިފިނަމަ، ގެރެންޓީ ލިއުން . ފޮނުވޭނެއެވެ
މިއިން އެއްވެސް މަރުޙަލާއެއްގައި ގެރެންޓީ ދޫކުރުމަށް ނުފެންނަނަމަ، . ދޫކުރެވޭނެއެވެ

  .ހުށަހެޅި ފަރާތައް އެ މަޢުލޫމާތު ލިޔުމަކުން އަންގަންވާނެއެވެ
  

ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ގެރެންޓީ ދޫކުރެވޭ ލޯނަށް، ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ދޫކުރާ ގެރެންޓީގެ  )ނ(    
ސެކިޔުރިޓީ  ގެންވާ މިންވަރަށް އެހެން ރަހުނު ނުވަތަ އެނޫންވެސްށީއިތުރުން، އެކަ 

  .ންކުރަންވާނެއެވެގީޔަ ބަހައްޓައިފައިވާކަން މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ 
  

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ޢައްޔަނުކުރާ ފަރާތަކުން، ނުވަތަ  )ރ(    
މިނިވަން ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް ގެރެންޓީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ދެފަރާތުން އެއްބަސްވާ 

ކުންފުނީގެ ޑިއު ޑިލިޖެންސާއި ފައިނޭންޝަލް ކެޕޭސިޓީގެ އެސެސްމަންޓެއް 
  .ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ

  
އެނަލިސިސް ގެރެންޓީ ކޮށްދެވޭ ހުރިހާ ލޯެނއް ރިކޯޑްކޮށް، މޮނިޓަރކޮށް، އަދި ރިސްކް  )ހ( .13  ގެރެންޓީ މޮނިޓަރ ކުރުން 

އަދި . ހަދައި، ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީންނެވެ
މި ޒިންމާ އަދާކުރުމަށްޓަކައި، ގެރެންޓީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ކުންފުނިން، އަންނަނިިވ 
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  .ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ
  

ްނޓީ ދެވޭ ފަރާތުން ލޯނުގެ އައުޓްސްޓޭންޑިންގ ކުންފުންޏާއި ގެރެ ކޮށްދެވޭ ގެރެންޓީ   .1      
ހަތަރުމަހުްނ ތަފުސީލު ކޮންމެބެލެންސާއި ލޯނު ސަރވިސް ކުރެވެމުންދާގޮތުގެ 

އެއްފަހަރު ގެރެންޓީ ކޮށްދެވޭ ކުންފުނިން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް 
ލަތެއްގައި، ހާއަދި މިނޫނަސް މިނިސްޓްރީން އެދިއްޖެ . ޓްރެޜަރީއަށް ހުށަހެޅުން

  .މިނިސްޓްރީން ބޭނުންވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ފޯރުކޮށްދިނުން
  

ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ގެރެންޓީ ކޮށްދީފައިވާ ލޯނުގެ ދަށުން ހިންގޭ މަޝްރޫޢުގެ   .2      
  .މިނިސްޓްރީ އަށް ހުށަހެޅުން ސްޓޭޓަސް ކޮންމެ ހަތަރުމަހުން އެއްފަހަރު

  
މަދުވެގެން އަހަރަކު ދެފަހަރު  މަސަްއކަތް މޮނިޓަރކުރުމަށް ޢަމަލީ  މަޝްރޫޢުގެ  އިަދ  .3      

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ސައިޓަށް މިނިސްޓްރީން ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން ޢައްޔަނުކުރާ 
އަދި މަޝްރޫުޢ . ފަރާތަކުން ގޮސް މަޝްރޫއު ކުރިއަށްދާގޮތް ބަލަމުން ގެންދިޔުން
ްނވާ ހުއްދަތަކާއި، ހިންގާ ސައިޓަށް ނުވަތަ ސަރަޙައްދަށް ވަނުމަށްޓަކައި ބޭނު 

  .އެތަން ބެލުމުގެ މަގު ގެރެންޓީއަށް އެދޭ ކުންފުނިން ފަހިކޮށްދޭންވާނެއެވެ
  

ނޑައެޅޭ ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގަިއ   .4       ލޯނުގެ ޓްރާންސެކްޝަން މޮނިޓަރކޮށް، ކަ
  .ޕްރޮޖެކްޓުގެ އޮޑިޓެއް ހަދައި، އިވެލުއޭޓް ކުރުން

  
ކުރެވިފައިވާ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެ، ސެކިއުރިޓީ ލިކުއިޑޭޓް  ގެރެންޓީ .14  ގެރެންޓީ ކޯލް ކުރުން

ކުރުމުގެ މަރުޙަލާ ފެށުމުގެ ކުރިން، ގެރެންޓީ ދެވޭ ފަރާތުންނާއި ގެރެންޓީއަށް އެިދ 
ހުށަހަޅާކުންފުނިންވެސް ލަސްނުކޮށް އެކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް 

މީގެ އިތުރުން، ގެރެންޓީ ކޯލް ކުރުމުން ސަރުކާރުން  ދައްކާ ފައިސާއަކީ . ން ވާނެއެވެއަންގަ
އަިދ . ގެރެންޓީ ކޮށްދެވޭ ކުންފުންޏާއި ސަރުކާރާ ދެމެދު އޮންނަ ލޯނަކަށް ބަދަލުކުރެވިގެން ދާނެއެވެ

ުދ މި ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ގެރެންޓީއަށް ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މި މިނިސްޓްރީއާއި ދެމެ
  .އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ

  
ނޑައެޅިފައިވާ ގެރެންޓީތައް  ދޫކުރާ  ނަމުގައި ދައުލަތުގެ .15  އޮޑިޓްކުރުން   އޮޑިޓް  ދަށުން ދެއްގެގަވާއި ކަ

ކުންފުނިންނާިއ  އަދި މި އޮޑިޓަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ގެރެންޓީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ . ކުރެވޭނެއެވެ
  .ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭނެއެވެގެރެންޓީ ދެވޭ 

  
 އެންޑް  ފިނޭންސް އޮފް  މިނިސްޓްރީ މަޢުލޫމާތު ބެހޭގެރެންޓީތަކާ ދޫކޮށްފައިވާ  ނަމުގައި ދައުލަތުގެ .16  ންމުކުރުން އާ

ނޑައަޅާ ޓްރެޜަރީން   .ޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވެ މަތިން ގޮތެއްގެ ކަ
  

  .ވާނެއެވެ ބޭނުންކުރެވިފައި މާނަ  ބަސްތަކުގެ ގޮތަށް އަންނަނިވި ބޭނުމަށް ލުގެއުސޫ މި .17  މާނަކުރުން 
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އެވަނީ،  ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނަގާ ފަރާތަށް  ލުގައި ގެރެންޓީކަމަށް ބުނެފައިއުސޫމި : ގެރެންޓީ     
އެދަރަނި ނުދެއްކިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި، ދައުލަތުން އެ ދަރަނި އަދާކޮށްދޭނޭ ކަމަށް ވެފައިާވ 

  .އެއްބަސްވުމަށެވެ
  

ދަރަނި އަނބުރާ ދައްކައިދޭނޭކަމަްށ  ،އެވަީނ ލުގައި ގެރެންޓަރ ކަމަށްބުނެފައިއުސޫމި : ޓަރގެރެން    
  .އެއްބަސްވާ ފަރާތަށް ނިސްބަތްކޮށެވެ

  
 ،އެވަީނ ލުގައި ގެރެންޓީ ކޮށްދެވޭ ކުންފުނިކަމަށް ބުނެފައިއުސޫމި : ގެރެންޓީ ކޮށްދެވޭ ކުންފުިނ    

ގެރެންޓަރ އެ ކުންފުންޏެއްގެ ދަރަނި އަނބުރާ ދައްކައިދޭން އެއްބަސްވާ ކުންފުންޏަްށ 
  .ނިސްބަތްކޮށެވެ

  
ގެރެންޓަރ  ،އެވަީނ ލުގައި ގެރެންޓީ ދެވޭ ފަރާތްކަމަށް ބުނެފައި އުސޫމި : ގެރެންޓީ ދެވޭ ފަރާތް    

  .ބަތްކޮށެވެއެފަރާތަކަށް ދަރަނި އަނބުރާ ދައްކައިދޭން އެއްބަސްވާ ފަރާތަށް ނިސް
  

ގެރެންޓީ ދެވޭ ފަރާތުން  ،އެވަނީ  ލުގައި ގެރެންޓީ ކޯލް ކަމަށް ބުނެފައި އުސޫމި : ގެރެންޓީ ކޯލް    
ގެރެންޓީ ކޮށްދެވޭ ކުންފުނީގެ ބަދަލުގައި ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ގެރެންޓަރއަށް އަންގާ 

  .އެންގުމަށެވެ
  

ކުރާ އެސެޓުކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދަރަންޏަށް ލުގައި ތަރައްޤީ އުސޫމި : ތަރައްޤީކުރާ އެސެޓް    
  .ނަގާ ފައިސާއިން ތަރައްޤީ ކުރާ އެސެޓަށެވެ

  
 ލުގައި އިފެކްޓިވް އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް ކަމަށްބުނެފައި އުސޫމި : އިފެކްޓިވް އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް    

ވޭ އެހެނިހެން ލޯނަށް ޗާޖްކުރެ) އިނުހިމަނަ' ލައިބޯރ('ފިޔަވައި  ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން ،ވަނީއެ
ނޑައެޅޭ ރޭޓެވެ . މިއީ ނޮމިނަލް އިންޓަރެސްޓް ރޭޓާއި ތަފާތު ރޭޓެކެވެ. ޚަރަދުތައް ހިމަނައިގެން ކަ

ގައި ހުރި ނަމަވެސް، ލޯނު ނެގުމުގެ  3.5%މިގޮތުން ލޯނުގެ ނޮމިނަލް އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް 
ރެންސް ފަދަ ޚަރަދުތައް ސަބަބުން މެނޭޖްމަންޓް ފީ، ކޮމިޓްމަންޓް ފީ، ލީގަލް ފީ  އަދި އިންޝުއަ

ލަންޑަްނ . އަށްވުރެ މަތިވުން އެކަށީގެންވެއެވެ 3.5%ހިނގާނަމަ، އިފެކްޓިވް އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް 
އަށް ބަދަލެއް އައުމުގެ ސަބަބުން އިފެކްޓިވް އިންޓަރެސްޓް 'ލައިބޯރ'ބޭންކް މާކެޓުގައި - އިންޓަރ

ބަދަލުގައި އެހެން ޤައުމެއްގެ ނުވަތަ އަދި ލައިބޯރގެ . ރޭޓަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެއެވެ
ރޑް ރޭޓް ބޭނުންކުރާނަމަ އެ ރޭޓެއްވެސް އިފެކްޓިވެ ރޭޓުގެ - ސަރަހައްދެއްގެ އިންޓަރ ބޭންކް އޮފާ
  .ތެރޭގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ

  
ދުވަހުން ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދިވެހި ،ފަށާނީ ސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން އުމި  .18  ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

ކުރާ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ގެރެންޓީއަށް އެދި ހުށަހަޅާފަިއވާ އުސޫލު ޝާއިޢުއަދި މި . ފެށިގެންނެވެ
އެއްގޮތަށް  ހުރި ކުންފުނިތަކުން މި އުސޫލާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ގެރެންޓީ ދޫނުކޮށް

  .ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ
_______________ 


