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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 

 ،މާލެ      
 .ދިވެހިރާއްޖެ    

 

 އުސޫލު  ދޫކުރުމުގެ  ގެރެންޓީ  ނަމުގައި  ދައުލަތުގެ 

 ނަން  ފާއިތަޢާރު

 

ނަމުގައި ގެރެންޓީ ދޫކުރުމުގައި މިނިސްޓްރީން ބަލާނެ މިންގަނޑުތަކާިއ، މިއީ، ދައުލަތުގެ  (ހ) .1
ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ގެރެންޓީެއއް ދިނުމަށް އެދި ުހށަހަޅަންެޖހޭ ގޮތާއި، ގެރެްނީޓ 
ދޫކުރެވޭނެ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުޠުތައް ަބޔާންކުރުމުގެ ގޮތުން، 

 ،ވަނަ މާއްދާއާއި 5)ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2006/3ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ވަަނ  14.02ގެ ( ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު) R-20/2017ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 ލެކެވެ. އުސޫފައިވާ އިލައިއެކުލަވަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން 

 ލު" އެވެ.އުސޫ"ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ގެރެންޓީ ދޫކުރުމުގެ  ،ލަށް ކިޔާނީއުސޫމި  )ށ(   

 ުލކުރުމެވެ.ހާސިލުގެ މައިގަނޑު މަގުސަދަކީ، އަންނަނިވި ކަންކަން އުސޫމި  . 2 ދު ުގސަމަ

)ަދއުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު( އާއި، ޤާނޫނު ނަންބަުރ  2006/3ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(  
       ގަވާއިދު ނަންބަރު ،އާއި ޒިންމާވުމުގެ ޤާނޫނު()ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް  2013/7

2017/R-20 ެްނ މަތީ  )ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގ
 .ކަނޑައެޅުން ނިޒާމުދިވެހި ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ގެރެްނޓީ ދޫކުރުމުގެ 

ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ގެރެްނޓީ ިދނުމަށް އެދި ުހށަހެޅޭނެ ފަރާްތަތކާއި، މުޢާމަލާތްތަްއ  )ށ(  
ބަޔާންކުރުމާއި، ދައުލަތުގެ ނަމުަގއި ގެރެންޓީ ދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ އިޖުރާއަތާއި، 

 .ބަޔާންުކރުންގެރެންޓީ ދިނުމުގައި މިނިސްޓްީރން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް 
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ލަތަށާިއ، ސަރުކާރުގެ މާލީ ސިޔާސަތުތަކަށާއި، ތަރައްޤީެގ ހާޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދީ  )ނ(  
ލެއްގެ ދަށުން، ދައުލަުތެގ އުސޫޕްލޭންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރެވިގެން، ދެފުށް ފެންަނ، ހަރުދަނާ 

 ނަމުގައި ގެރެންޓީ ދޫކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުން.

ގެރެންީޓއަށް ެއދެޭވނެ 
ފަރާތްތަކާިއ، ގެެރންޓީ 

ޭވނެ މަްޝރޫޢުތަކާއި ދެ

 މުޢާމަލާތްަތއް 

3. 

 

ސަރުކާރުން އިސްކަންދޭ ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތަްއ  ،ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ގެރެންޓީ ދޫކުރެވޭނީ (ހ)
ތިރީގައި  ،ހިންގުމަށް ނުވަތަ މިނިސްޓަރު ުހއްދަދޭ މާލީ މުޢާމަލާތްތަކާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ

 ތްތަކަށެވެ.ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުިރހަމަވާ ފަރާ

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުެގ ، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކާއި (1)   
 ؛ސަބްސިޑިއަރީތައް

 ރަޖިސްޓަރީ-ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރިކުރަން ރަޖިސްޓަރީ (2)   
 ؛ކޮށްފައިވާ ކުންފުނިތައް

 ؛މުއައްސަސާތައްދައުލަތުގެ މުސްތަޤިއްލު  (3)   

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  2010/7ޤާނޫނު ނަްނބަރު  (4)   
 ލުން ހިންގުމުގެ ޤާޫނނު( ިއން އުފައްދައިފައިވާ ކައުންސިލްތައް.ޞޫއު

 

 

ައންނަނިވި ަކންކަން ކުރުމަށް ަނާގ  ،މި އުސޫލުގެ ދަށުން ގެރެްނޓީއަްށ އެދި ހުށަހެޅޭނީ (ށ) 
 .ދަރަނިތަކަށެވެ

 ؛ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް (1)   

ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތަށް ސޯޝަލް ހައުސިންގ  (2)   
 ؛މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް

   

 

އިސްކަންދިނުމަށް ސަރުކާރުން ނިންާމ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢެއްގެ ގޮތުަގއި  (3)
 ؛މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް

 މިނިސްޓަރު ހުއްދަދޭ މާލީ މުޢާމަލާތްތައް ކުރުމަށް. (4)   
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 (ނ)  

 

، މި އުސޫލުގެ ދަށުން ގެރެންޓީކޮށްދެވޭ ދަރަނީގެ އިފެކްޓިވް އިންޓަރެސްޓް ރޭޓުން

)ތިނެއް ޕޮއިްންޓ  3.5%އަންނަ އަދަދު  ،އުިނކުރުމުން "ވޭރިއަބަލް އިންޓަރެސްޓް"
 ފަހެއް އިންސައްތަ( އަށްވުރެ މަިތވެގެން ނުވާނެއެވެ.

ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާީދ ، ނަމަވެސް މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި އެހެްނ ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް  )ރ(  
އެ ދަރަނި ނަގައިގެން ، އެ އިރެއްގައި ދަރަނި ނެގެންހުރި މާކެޓް ރޭޓަށާއި، ހާލަތަށާއި

އެ ދަރަނި ނެގުމުގެ މުހިންުމކަން ފަދަ ކަންކަަމްށ ، ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ މަގުސަަދށާއި
މުގެ )ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވު 2013/7ޤާނޫނު ަނންބަރު  ،ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު

 ، ިމނިސްޓަރުގެ ހުއްދަ ިލޔުމުން ހޯދުމަށްފަހު  ން،މަތީ ގެއްޤާނޫނު( އާ ޚިލާުފނުވާ ގޮތެ

  )ނ( ގައިވާ ޝަރުޠު އިސްތިސްނާ ކުރެވިދާނެއެވެ. މި މާއްދާގެ

 .މި އުސޫލުގެ ދަށުން އަމިއްލަ ފަރުދުންނަކަށް ގެރެންޓީ ދުލެއް ުނކުރެވޭނެއެވެ )ބ(  

 ެއދި ގެރެންީޓއަށް

 ގޮތް  ހުށަހަޅާނޭ
. މިނިސްޓްރީއަށެވެށް، ގެރެންޓީ އެޕްލިކޭޝަން ފޯުމ ެމދުވެރިކޮ ،ގެރެންޓީއަށް އެދި ުހށަހަޅާނީ .4

ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު މި އުސޫލުގައި އަދި އެ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭނެކަމަށް 
މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް  ،ގެރެްނީޓ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު. ހިމަނަންވާނެއެވެ

(www.finance.gov.mv )ެމި ފޯމުގައި. އިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވ، 
 .ގެރެންޓީއަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު ިހމަނަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔުންތަކުގެ ަތފުސީލު އެނގެން އޮްނނާނެއެވެ

ގެރެންީޓއަށް ެއދޭ 

ފަރާތްތަކުން ހުށަަހޅަންެޖހޭ 

 ލިޔެކިޔުންތައް 

ޖޭގައި ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ދިވެހިރާއް މި އުސޫލުގެ ދަށުން ގެރެންޓީއަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު، (ހ) .5
     ކޮށްފައިވާ  ރަޖިސްޓަރީ-ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ރީ ވިޔަފާރިކުރަން ރަޖިސްޓަރީ 

ނުވަތަ ސަރުކާރު ، ނަމަ ނުވަތަ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއް، ނަމަ ކުންފުންޏެއް
އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތާިއ  ،ނަމަ ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގެ ސަބްސިޑިއަރީއެއް

       ،ގެރެންޓީއަށް އެދި ހުަށހެޅުނުކަމަށް ބެލެޭވނީ. ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ 
 ،މި އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަކޮށް

 .ފޯމު ހުަށހެޅުމުންނެވެ ގެރެންޓީ އެޕްލިކޭޝަން

، ުކންފުީނގެ ހިއްސާ ބެހިފައިވާ ގޮތުެގ ތަފުސީލާއި ،ކުންފުނީގެ ތަޢާރަފާއި (1)   

ެގރެންޓީއާއެކު  ،މެނޭޖްމަންޓް ޓީމާއި ،އޯގަނައިޒޭޝަނަލް ސްޓްރަކްޗަރއާއި
     ހިންގުމަށް ހުަށހަޅައިފައިވާ މަޝްރޫޢު ރޭވުމުގައްޔާއި ހިންގުމުގައި ނުވަަތ 

 ؛ކާތްތެރިވާނެ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތުމާލީ މުޢާމަލާތް ކުރުމުގައި އިސްވެ ހަރަ

http://www.finance.gov.mv/
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 ؛ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ (2)   

ގެރެންޓީއަކަށް އެދި  ،ގައިމި ރިޒޮލިއުޝަނު ؛ކުންފުނީގެ ބޯޑު ރިޒޮލިއުޝަން (3)   
ގެރެންޓީގެ  ، ގެރެްނޓީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ސަަބބާއި، ހުށަހަޅަން ނިންުމނުކަމާއި

ން ކުންފުނިން ޢަމަލު ކުރާނޭކަމަށް އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީމި އުސޫލާ ބޭނުމާއި، 
 އެއްބަސްވެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

      ؛މަޝްރޫޢާ ގުޅިގެން ނުވަތަ މާީލ މުޢާމަލާތާ ގުޅިގެން ހަދައިފަިއވާ ޕްލޭން (4)   
މަޝްރޫޢު ނުވަތަ މާލީ މުޢާމަލާތް ހިަމނައިފައިާވ ކުންފުނީެގ  ،ޕްލޭނުގައި  މި

މަޝްރޫޢު ނުވަތަ މާީލ މުޢާމަލާްތ ނުހިމަަނިއ  ،ލް ފޯކާސްޓާއިފައިނޭންޝަ
 ؛ކުންފުނީގެ ފައިނޭންަޝލް ފޯކާސްޓް ހިމަނައިފައި އޮންނަންާވނެއެވެ.(

)ތިނެއް( އަހަރުދުވަހުެގ  3ގެރެންޓީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ކުންފުނީގެ ވޭތުވެދިޔަ  (5)   
އަހަރުދުވަސްނުވާ )ތިނެއް(  3އޮޑިޓްކުރެވިފައިވާ މާލީ ބަޔާން. އަދި 

 ؛ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގެ އޮޑިޓްކުރެވިފައިވާ މާލީ ބަޔާން، ކުންފުންޏެއްނަމަ

)ތިރީސް( ދުވަސް  30މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ  (6)   
 ؛ހަމަނުވާ "ޓެކްސް ކްލިއަރަންސް ރިޕޯޓް"

 ދައްކަންޖެހޭ އިދާރާއަކަށް މާލީ އެއްވެސް ކުންުފނިން ހުަށހަޅާ އެދި ގެރެންޓީއަށް (7)   
 ؛މަޢުލޫމާތު އެ، ނަމައޮތް ފައިސާއެއް

 ނުވަތަ ޙުކުމަކާ ޝަރުޢީ އެއްވެސް ކުންފުނިން ހުށަހަޅާ އެދި ގެރެންޓީއަށް (8)   
     ، ޖެހިފައިވާނަމަ ދައްކަން ފައިސާ ފަރާތަކަށް އެއްވެސް ގުޅިގެން ދަރަންޏަކާ
 ؛މަޢުލޫމާތު އެ ކަމާބެހޭ

ފްޓް ދަރަނީގެ ޑްރާ، އިދި ހުށަަހޅާ ދަރަނީގެ ޓާރމް ޝީޓާގެރެންޓީ ކޮށްދިނުމަށް އެ (9)   
              ނުވަަތ  ބެހޭކުރާ މަޝްރޫޢާގަސްތުހިންގަން  މާއި،އެއްބަސްވު

 ؛މާލީ މުޢާމަލާތާބެހޭ އެންެމހައި ިލޔެކިޔުން

ކުންފުނީގެ އެ ހިނަދށް ނަގަިއ އަދާކޮށް ނިމިފައިނުވާ ދަރަްނޏެއް ނުވަަތ  (10)   
އެނޫންވެސް އެފަދަ މާލީ އެކްސްޕޯޝަރއެއް ވާނަމަ، އެ މުޢާމަާލަތށް ކޮށްފައިާވ 
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ރަހުނާއި އެހެނިހެން ސެކިއުރިޓީ ހިމެނޭގޮތަށް، އެ މުޢާމަލާތަާކެބހޭ ފުރިހަމަ 
 ؛މަޢުލޫމާތު

ހުަށހަޅާ ކުންފުނީގެ ފަރާުތން ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް ގެރެންޓީއަށް އެދި  (11)   
އިދާރާއަކަށް، ނުވަތަ މާލީ އިާދރާއަކަށް، ނުވަތަ އެއްވެސް ަޝރުޢީ ޙުކުމަކާ 
ނުވަތަ ދަރަންޏަކާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިސާއެއް ދައްކަންޖެހޭނަމަ، 

ކުްނފުނީގެ ޯބުޑ އެ ފައިސާ ދައްކާނޭ ގޮތަކާމެދު ެއއްބަސްވެވިފައިވާކަން އެނގޭ 
 ؛ރިޒޮލިޔުޝަން

ގެރެންޓީއަށް އެދި ހުށަހަޅައިފައިވަނީ މަޝްރޫޢެއް ހިންގުމަށް ނަގާ ދަރަންޏަކާ  (12)   
މަޝްރޫޢުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 8 އުސޫލުގެ މި، ގުޅިގެންނަމަ
 ؛ ސްޓަޑީ ފީޒިބިލިޓީ

 ހިމެނޭ  މަުޢޫލމާތު ދަރަންޏާބެހޭ ަބޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 9 އުސޫލުގެ މި (13)   
 ؛ލިޔުންތައް

ވެސް، މިނިސްޓްރީްނ  މި މާއްދާގައި ލިސްޓުކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އިތުރުން (14)   
 ހުށަހަޅަން އަންގާ އެންމެހައި މަުޢލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުންތައް.

 (ށ)  

 

ފަރާތަކީ ދައުލަތުގެ މުސްތަޤިއްލު  މި އުސޫލުގެ ދަށުން ގެރެންޓީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ
އަންަނނިވި ލިޔެކިޔުންތައް  ،ނަމަ ނުވަތަ ކައުންސިލެއް ،ނަމަ މުއައްސަސާއެއް

މި އުސޫލުގައިވާ ގޮތުެގ  ،ގެރެންޓީައށް އެދި ހުށަހެޅުނުކަމަށް ބެލެޭވނީ. ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
ފޯމު  ރެންޓީ އެޕްލިކޭޝަންމަތީން އަންަނނިވި މަޢުލޫމާތާއި ިލޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަކޮށް ގެ

 .ހުށަހެޅުމުންނެވެ

ދައުލަތުގެ މުސްތަޤިއްލު މުއައްސަސާގެ ނުވަތަ ކައުންސިލުގެ އޯގަނައިޒޭޝަނަލް  (1)   
ގެރެންޓީއާއެކު ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް  ،މެނޭޖްމަންޓް ޓީމާއި، ސްޓްރަކްޗަރއާއި

ހުށަހަޅައިފައިވާ މަޝްރޫޢު ރޭވުމުގައްޔާއި ހިންގުމުގައި ނުވަތަ މާލީ މުޢާމަލާތް 
 ؛ކުރުމުގައި އިސްވެ ހަރަކާތްތެރިވާނެ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު

      ؛ދައުލަތުގެ މުސްތަޤިއްލު މުއަްއސަސާގެ ނުވަތަ ކައުންސިލުގެ ނިންމުން  (2)   
ގެރެންޓީއަްށ ، ގެރެންޓީއަކަށް އެދި ހުށަހަޅަން ނިންމުނުކަމާއި ،މި ލިޔުމުގައި

ދައުލަތުެގ ، ގެރެންީޓގެ ބޭނުން ހިމެނިފައިވުމުގެ ިއތުރުން ،އެދި ހުށަހަޅާ ސަބަބާއި
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މުސްތަޤިއްލު މުއައްސަސާއިން ނުވަތަ ކައުންސިލުން މި އުސޫލާ އެއްގޮތްވާ 
 .ކުރާނޭކަމަްށ އެއްބަސްވެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ ގޮތުގެ މަތީން ޢަމަލު 

     ؛ނުވަތަ މާީލ މުޢާމަލާތާ ގުޅިގެން ހަދައިފަިއވާ ޕްލޭންގުޅިގެން  ޝްރޫޢާމަ (3)   
މަޝްރޫޢު ނުަވތަ މާލީ މުޢާމަލާތް ހިަމނައިގެްނ ހަދައިފައިވާ  ،)މި ޕްލޭނުގައި

ގެ ފައިނޭންަޝްލ  މުއައްސަސާގެ ނުވަތަ ކައުންސިލުދައުލަތުގެ މުސްތަޤިއްލު
މަޝްރޫޢު ނުވަަތ މާލީ މުޢާމަާލތް ނުހިަމނަިއ ހަދައިފައިވާ  ، ފޯކާސްޓާއި

ގެ ފައިނޭންަޝްލ  މުއައްސަސާގެ ނުވަތަ ކައުންސިލުދައުލަތުގެ މުސްތަޤިއްލު
 ފޯކާސްޓް ހިމަނައިފައި އޮންނަންާވނެއެވެ.(

ގެރެންޓީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ދައުލަތުގެ މުސްތަޤިއްލު މުއައްސަސާގެ ނުވަތަ  (4)   
 ؛)ތިެނއް( އަހަރުގެ އޮޑިޓްކުރެވިފައިވާ މާލީ ބަޔާން 3ކައުންސިލުގެ ވޭތުވެދިޔަ 

ފާިއތުވި ދުވަސްތަކުގެ ، )ތިނެްއ( އަހަރުުނވާ ފަރާތެއްނަމަ 3އަދި 
 ؛އޮޑިޓްކުރެވިފައިވާ މާލީ ބަޔާން

)ތިރީސް( ދުވަސް  30މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ  (5)   
 ؛ހަމަނުވާ "ޓެކްސް ކްލިއަރަންސް ރިޕޯޓް"

ގެރެންޓީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ދައުލަތުގެ މުސްތަޤިއްލު މުއައްސަސާއިން ނުވަތަ  ( 6)   
، ނަމައޮތް  އްފައިސާއެ ދައްކަންޖެހޭ އިދާރާއަކަށް އެއްވެސް މާލީ ،ކައުންސިލުން

 ؛މަޢުލޫމާތު އެ

ދައުލަތުގެ މުސްތަޤިއްލު މުއައްސަސާއިން ނުވަތަ  ހުށަހަޅާ އެދި ގެރެންޓީއަށް (7)   
 ގުޅިގެން ދަރަންޏަކާ ނުވަތަ ގުޅިގެން ޙުކުމަކާ ޝަރުޢީ އެއްވެސް ކައުންސިލުން

 ؛މަުޢލޫމާތު އެކަމާބެހޭ، ދައްކަންޖެހިފައިވާނަމަ ފައިސާ ފަރާތަކަށް އެއްވެސް

ދަރަނީގެ ޑްރާފްޓް ، ގެރެންޓީ ކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަަހޅާ ދަރަނީގެ ޓާރމް ޝީޓާއި (8)   
                ހިންގަން ގަސްތުކުރާ މަޝްރޫޢު ނުވަތަ  ،އެއްބަސްވުމާއި

 ؛މާލީ މުޢާމަލާތާބެހޭ އެންެމހައި ިލޔެކިޔުން

ދައުލަތުގެ މުސްތަޤިއްލު މުއައްސަސާއިން ނުވަތަ ކައުންސިލުން އެ ހިނދަށް  (9)   
       ނަގައި އަދާކޮށް ނިމިފައިނުވާ ދަރަންޏެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެފަދަ 
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ވާނަމަ، އެ މުޢާމަލާތަށް ކޮށްފައިވާ ރަހުނާިއ އެހެނިހެްނ  މާލީ އެކްސްޕޯޒަރއެއް 
 ؛ކާބެހޭ ފުރިހަމަ މަޢުލޫާމތުސެކިއުރިޓީ ހިމެނޭގޮތަށް، އެ މުާޢމަލާތަ

ގެރެންޓީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ދައުލަތުގެ މުސްތަޤިއްލު މުއައްސަސާއިން ނުވަތަ  (10)   
ކައުންސިލުން ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކަށް، ނުވަތަ މާލީ އިދާރާއަކަށް، 

ނުވަތަ ދަަރންޏަކާ ގުޅިގެްނ ގުޅިގެން ޙުކުމަކާ އެއްވެސް ނުވަތަ ޝަރުޢީ 
އެ ފައިސާ ދައްކާނޭ  ސް ފަރާތަކަށް ފައިސާއެއް ދައްކަންޖެހޭނަމަ،އެއްވެ

ގޮތަކާމެދު އެއްބަސްވެވިފައިވާކަން އެނގޭ ދައުލަތުގެ ުމސްތަޤިއްުލ 
 ؛މުއައްސަސާގެ ނުވަތަ ކައުންސިލުގެ ނިންމުން

ގެރެންޓީއަށް އެދި ހުށަހަޅައިފައިވަނީ މަޝްރޫޢެއް ހިންގުމަށް ނަގާ ދަރަންޏަކާ  (11)   
 ފީޒިބިލިޓީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 8 އުސޫލުގެ މި، ގުޅިގެންނަމަ

 ؛ ސްޓަޑީ

 ހިމެނޭ  މަުޢޫލމާތު ދަރަންޏާބެހޭ ަބޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 9 އުސޫލުގެ މި (12)   
 ؛ލިޔުންތައް

މިނިސްޓްރީްނ މި މާއްދާގައި ލިސްޓުކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އިތުރުންވެސް،  (13)   
 ހުށަހަޅަން އަންގާ އެންމެހައި މަުޢލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުންތައް.

ނޭ ޫދނުކުެރވޭގެރެންޓީ 

 ފަރާތްތައް 
 .ނުކުރެވޭނެއެވެ މި އުސޫލުގެ ދަށުން ގެރެންޓީއެއް ދުެލއް ،އަންނަނިވި ފަރާތްތަަކށް (ހ) .6

ގެރެންޓީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަާރތްތަކުން ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކަށް  (1)   
        ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ދައްކަންޖެހޭ އުސޫލުން ނުދައްާކ އޮވެފައި،  

 ؛އެ ފައިސާއެއް ދައްކާނެ ގޮތަކާމެދު އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިފައިނުވާ ފަރާތްތައް

އިދާރާއަކަށް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ގެރެންޓީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން މާލީ  (2)   
ފައިސާއެއް ދައްކަންޖެހޭ އުސޫލުން ނުދައްކައި އޮވެފައި،  ެއ ފައިސާއެއް 

 ؛ދައްކާނެ ގޮތަކާމެދު އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިފައިނުވާ ފަރާތްތައް

   (3) 

 

ފަރާތްތަކުން އެއްވެސް ޝަރުޢީ ޙުކުމަކާ ނުވަަތ ގެރެންޓީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ 
 ދަރަންޏަކާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ދައްކަންޖެހޭ 
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އެ ފައިސާއެއް ދައްކާނެ ގޮތަކާމެދު  އުސޫލުން ނުދައްކައި އޮވެފައި، 
 .އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިފައިނުވާ ފަރާތްތައް

ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާީދ ، ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސްމި މާއްދާގެ )ހ(  )ށ(  
އެ ދަރަނި ނަގައިގެން ، އެ އިރެއްގައި ދަރަނި ނެގެންހުރި މާކެޓް ރޭޓަށާއި، ހާލަތަށާއި

އެ ދަރަނި ނެގުމުގެ މުހިންުމކަން ފަދަ ކަންކަަމްށ ، ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ މަގުސަަދށާއި
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ، ޓަުރގެ ހުއްދަޔާއެކުމިނިސް ،ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު

 ފަރާތްތަކަށް މި އުސޫލުގެ ދަށުްނ ގެރެންޓީ ދޫކުރެވިދާނެއެވެ.

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ގެރެންޓީއެއް ދޫކޮށްފަިއވާ ފަރާތަކުން މިނިސްޓްރީއަށް  .7 ކޮށްގެންުނވާނޭ ކަންކަން 
މިނިސްޓްީރގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ލިބިެގން މެނުވީ އަންނަނިވި ަކންކަން ލިޔުމުން އަންގައި، 

 ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.

 ؛އެއްވެސް ފަރާތަކުން ނުވަތަ އެއްވެސް ބޭނުމަކު، ދަރަންޏަށް އިުތރަށް ފައިސާ ނެގުން )ހ(  

އެސެޓާއި ކުންފުނި ނުވަތަ ދައުލަތުގެ މުސްތަޤިއްލު މުއައްސަސާ ނުވަތަ ކައުންސިލުގެ  )ށ(  
 ؛އިތުރު އެއްވެސް ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ގެރެންޓީއެއް ހޯދުމަށް ރަހުނުކުރުން ،ސެކިއުރިޓީތައް

ކުންފުނި ނުވަތަ ދައުލަތުގެ މުްސތަޤިއްލު މުއައްސަސާ ނުވަތަ ކައުންސިލުގެ ގެރެންޓީެގ  )ނ(  
 ނުވަތަ ؛ ދަށުން ސެކިއުރިޓައިޒްކޮށްފައިވާ އެސެޓެއް ނައްތައިލުން

 ނުވަތަ ޑައިެވސްޓްކުރުން. ކުންފުނީގެ ހިއްސާ އެހެން ފަރާަތކަށް ބަދަލުކުރުން )ރ(  

މަޝްރޫުޢގެ ފީިޒބިލިޓީ 

 ސްޓަޑީ 
 މި އުސޫލުގެ ދަށުން ގެރެންޓީއަކަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު، އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭގޮަތށް .8

މި ފީޒިބިލިޓީ  .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މަޝްރޫޢުގެ ފީޒިބިލިޓީ ސްޓަޑީ ނުވަތަ ރިޕޯޓު
އެކަމަށް ޤާބިލު،  ،ސްޓަޑީ ނުވަތަ ރިޕޯޓު ހެދުމަށް ޓަކައި ޕްރޮޖެކްޓް އެސެސްމަންޓް ހަދަންވާނީ

   .މިނިވަން ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށެވެ

މަޝްޫރޢުގެ ތަފުސީލު ޑިޒައިނާއި ބިލް އޮފް ކުއަންޓިޓީ ހިމެޭނ ) މަޝްރޫޢާބެހޭ ތަފުސީލު )ހ(  
 ؛ (ގޮތަށް

 ؛މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން އެސެޓް ވެލިއު އިތުރުވެގެންދާ މިންވަރު )ށ(  
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ނުަވަތ ސިޓީއާއި ޤައުމަށް  ށްއަތޮޅައެ ނުވަތަ  ށްމަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން އެ ރަށަ  )ނ(  
ތިރީގައިވާ  ،މީގެ ތެރޭގައި ؛އިޤްތިޞާދީގޮތުްނނާއި އިޖުތިމާޢީގޮތުން ކުރާނެ އަސަރު

 .ކަންކަން ހިމެނިފައި ހުްނނަންވާެނއެވެ

ތަރައްޤީއަށް ކުރާެނ  ،މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދީ ދުވެއްޔަށާއި (1)   
 ؛އަސަރު

، މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުްނ ވަޒީފާެގ ފުރުޞަތު އިތުރުވެގެްނދާނެ މިންވަރާއި (2)   

 ؛ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ބެހިގެންދާެނ ގޮތްދިވެހިންނަށާއި ބޭރުގެ ފަރާްތތަކަްށ 

ބޭރު ފައިާސ  ،މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓަށް އަންނާނޭ ބަަދލާއި (3)   
 ؛އިތުރުވެގެންދާނެ މިންވަރު

އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް  ،މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން ޤައުމުގެ ުޢމްރާނީ ތަރައްޤީއާއި (4)   
 ؛ފުޅާވެގެންދާނެ މިންވަރު

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ، މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ދާއިރާ ފުޅާވެގެންދާނެ މިންވަރާއި (5)   
އަތޮޅަށާއި ވަކިވަކި ރަށްތަކަށް ފައިދާ ބެހިގެންދާނޭ ގޮތުެގ  ސަރަޙައްދާއި 

 ؛ތަފުސީލު

 ؛މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުްނގެ ފުދުންތެރިކަމަށް އަންނާނޭ ަބދަލު (6)   

ކުންފުނީގެ ނުވަތަ ދައުލަތުގެ މުސްތަޤިއްލު މުއައްސަސާގެ  މުއްދަތަށް ހިންގޭ މަޝްރޫޢު )ރ(  
 ހަދައިފައިވާ  މަޝްޫރޢާމެދު، ފޯކާސްޓްތަކާއި ނުވަތަ ކައުންސިލުގެ ފައިޭންނޝަލް

 ލޮސް  އެންޑް ޕްޮރފިޓް ،މީގެ ތެރޭގައި. ތަފުސީލު އެސަމްޕްޝަންތަކުގެ މުހިންމު
 ޝަން ޒިޕޮ ފައިނޭންޝަލް ފޯކާސްޓަޑް  ،ފްލޯ ސްޓޭޓްމަންޓާއި ކޭޝް ،ސްޓޭޓްމަންޓާއި
މި ރޭޝިއޯތަކުގެ  ،އަދި މި މުއްދަތަށް ފައިނޭންޝަލް ރޭޝިއޯތަކާއި . ހިމަނަންވާނެއެވެ

ދަރަނި ނެގުމުގެ ސަބަބުން ކުންުފންޏަްށ . ސެންސިޓިވިޓީ އެނާލިސިސް ހިމަނަންވާނެއެވެ
 ،ލަށް ކުރާނެ އަސަރުނުވަތަ ދައުލަތުގެ މުސްތަޤިއްލު މުއައްސަސާއަށް ނުވަތަ ކައުންސި

 .ފައިނޭންޝަލް ފޯކަސްޓްތަކުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ

ގެރެންޓީުކރުމަށް އެދި 
ހުށަހަޅާ ަދރަީނގެ 

 މަޢުލޫމާތު 

ގެރެންޓީކޮށްިދނުމަށް އެދޭ ދަރަންޏާ ، މި އުސޫލުގެ ދަށުން ގެރެންޓީއަކަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު (ހ) .9
 .ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންާވނެެއވެ ނަނިވި މަުޢލޫމާތު ހިމެޭނގޮތަށްބެހޭ އަން



 ދިވެހި ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓް                    G-43/2022 އުސޫލު ނަންަބރު:              329 އަދަދު:           51 ވޮލިުއމް:

 

  12 

އެ ފަރާތުްނ  ،ގެ ތަފުސީލާއިރާ ފައިނޭްނޝަލް ިއންސްޓިޓިއުޝަނުދަރަނި ދޫކު (1)   
 ؛ދޭ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު

، ދަރަނީގެ އަދަދު، ފައިސާގެ ބާވަތާއި)ރމްސް ގެރެންޓީ ކުރެވޭ ދަރަނީގެ ޓާ (2)   

އެހެނިހެން ފީ ނުވަތަ ، ޕީރިއަޑާއި ގްރޭސް، މެޗުރިޓީއާއި، އިންޓަރެސްޓާއި
 ؛(ކުރަންޖެހޭ ޝަރުޠުތައްފުރިހަމަ

ރީޕޭމަންޓް  ،ދަރަނި ޑިސްބަރސްކުރުމަށް ރާވައިފައިވާ ގޮތުގެ ޝެޑިއުލާއި (3)   
 ؛ޕްލޭން

 ؛ދަރަނީގެ ޑްރާފްޓް އެއްބަސްވުން (4)   

 ހުށަހަޅާ ސެކިއުރިޓީގެ ތަފުސީލާއި  ،ދަރަންޏަށް ސެކިއުރިޓީއެއް ހުށަހަޅާނަމަ (5)   
ސެކިއުރިޓީގެ ، ސެކިއުރިޓީގެ ވެރިފަރާތާއި)ޑްރާފްޓް ސެކިއުރިޓީ އެއްބަސްވުން 

އަގުކޮށްފައިވާ ފަރާތް އެނގޭނޭ ގޮތަްށ ، އަގުކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ތަފުސީލާއި ،އަގާއި
 ؛ ހިމަނަންވާނެއެވެ.(

ދަރަނީގެ މުޢާމަާލތް ކުރިޔަްށ  ވަކި ފައިނޭންޝަްލ އިންސްޓިިޓއުޝަނަކާއެކު (6)   
ގެންދިއުމަށް ިނންމައިފައިާވ ސަބަބާއި، ިމނިސްޓްރީްނ ބޭނުންވެއްެޖ 

ދަރަނި ނެގުމަށް އެންމެ ލުއި ފަސޭހަ ފައިނޭްނސިންގ ދޭނެ ، ހިނދެއްގައި
ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޓަކައި އެކި ފަރާތްތަކާއެކު ގެރެންޓީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުން 

 މަލާތްތަކުގެ ތަފުީސލު.ކޮށްފައިވާ މުޢާ

ގެރެންޓީއަކަށް އެދި ހުށަހަޅާ ދަރަނީގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދަ  )ށ(  
ގެރެންޓީ ދޫކުރެވޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދަރަނީގެ  ،ސަރުކާރުން ދިނުމުން މެނުވީ

 އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

 (ހ) .10 ގެރެންޓީ ެދވޭ ލިމިޓް 

 

ގެރެންީޓ ، ނަމަ ދައުލަތުގެ މުސްތަޤިއްލު މުއައްސަސާއެއް ނުވަތަ ކައުންސިލެއް
އެ ފަރާތެއްގެ ކްރެޑިޓް ރިސްކާއި، ދަރަނި ނަގައިެގްނ ، ދޫކުރުމުގައި ލިމިޓް ކަނޑައަޅާނީ

ބިލިޓީ ނުވަަތ މާލީ މުޢާމަލާތުގެ ޒިނޑައަޅައިފައިވާ މަޝްރޫޢުގެ ފީހިންގަން ކަ
 ،ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދީ ހާލަތަށާއި ،މީގެ އިތުރުން .ބެލުމަްށފަހުގައެވެމުހިންމުކަމަށް 

ގެރެންޓީ ދޫކުރުމުން ދައުލަތުެގ  ،ސަރުކާރުގެ މާލީ ފުދުންތެރިކަން ހުރި މިންވަރަށާއި
އަދި ގެރެންޓީ ދިނުމުން ސަރުކާރަށް . މާލިއްޔަތަށް ކުރާނެ އަސަރަށް ބެލެވޭނެއެވެ
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ފެންަނނަމަ، ގެރެްނޓީއަށް ިއތުރު ސެކިއުރިޓީއެއް  ކުރިމަތިވާ ރިސްކް މާ ބޮޑުކަމަށް
 .ހުށަހެޅުމަށް ޝަރުޠު ކުރެވިދާނެެއވެ

ނުވަތަ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްެގ  ،ނަމަ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއް  )ށ(  
ގެރެންޓީ  ،ވަކިވަކި ގެރެންޓީ ދޫކުރުމުގައި ލިމިޓް ަކނޑައަޅާނީ ،ނަމަ ސަބްސިޑިއަރީއެއް

ވޭ ކުންފުނީގައި ސަރުކާުރގެ ހިއްސާ އޮތް މިންވަރަށާއި، ކުންފުނީގެ ކްރެޑިްޓ ކޮށްދެ
ރިސްކާއި ދަރަނި ނަގައިގެން ހިންގަން ކަނޑައަޅައިފައިވާ މަޝްރޫޢުގެ ފީޒިބިލިޓީ ނުވަތަ 

ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާީދ  ،މީގެ އިތުރުން. މާލީ މުޢާމަލާތުގެ މުިހންމުކަމަށް ބެލުމަށްފަހުގައެވެ
ގެރެންޓީ ދޫކުރުމުްނ  ،ސަރުކާރުގެ މާލީ ފުދުންތެރިކަން ހުރި މިންވަރަށާއި ،ހާލަތަށާއި

އަދި ގެރެންޓީ ދިނުމުްނ . ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތަށް ކުރާނެ އަސަރަށް ބެލެވޭނެއެވެ
ސަރުކާރަށް ކުރިމަތިވާ ރިސްކް މާ ބޮޑުކަމަށް ފެންނަނަމަ، ގެރެންޓީއަށް އިތުުރ 

 . ކުރެވިދާނެއެވެސެކިއުރިޓީއެއް ހުށަހެޅުމަށް ޝަރުޠު

ގެރެންީޓ ދޫކުރުމުގައި ލިމިޓް  ،ނަމަ ހިއްސާ ނުހިމެނޭ ކުންފުންޏެއް ގެސަރުކާރު )ނ(  
ކަނޑައަޅާނީ، ކުންފުނީގެ ކްރެޑިޓް ރިސްކާއި ދަރަނި ނަގައިގެން ހިންގުމަްށ 

ޤައުމުެގ  ،ީމގެ އިތުރުން. ކަނޑައަޅައިފައިވާ މަޝްރޫޢުގެ ފީޒިބިލިޓީއަށް ބެލުމަށްފަހުގައެވެ
ގެރެންީޓ  ،ހުރި މިންވަރަށާއި ސަރުކާރުގެ މާލީ ފުދުންތެރިކަން، އިޤްތިޞާދީ ހާލަަތށާއި

 .ދޫކުރުމުން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތަްށ ކުރާނެ އަސަރަށް ބެލެވޭނެއެވެ

ގެރެންޓީ ދޫކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ ، ނަމަ ސަރުކާރު ހިއްސާ ނުހިމެނޭ ކުންފުންޏެއް )ރ(  
 ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. 

ގެރެންޓީ ދޫކުރާ ތާރީޚުގައި ، ކޮމިޓްމަންޓް ފީއާއި، މެނޭޖްމަންްޓ ފީއާއި (1)    
ދަރަނީގެ އިންޓްރެސްޓަށް އަާރނޭކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭ އަދަާދއި، 

އަދަދު )ޓޯޓަލް ޮކސްޓް  އެހެނިހެން ޚަރަދު ހިމެނޭގޮތަށް ަދރަނީގެ ޖުމުލަ
)ސައްތައިން ސައްތަ( އާ އެއްވަރުގެ  100އޮފް ބޮރޮވިންގ( ގެ %

މިގޮތުން ރަހުނުުކރެވޭ  އެސެޓެއް ސަރުކާރަށް ރަހުނުކުރަންވާނެއެވެ.
އެސެޓަކީ ސަރުކާރަށް ކުރިމަތިވާ ރިސްކާ އެއްވަރުގެ 

 ސެކިއުރިޓީއެއްކަން މިނިސްޓްރީން ޔަގީންކުރަންވާނެއެވެ. 

ކޮލެޓަރަލްގެ ގޮތުގައި  ،ދަރަނިން އުފައްދާ ނުވަތަ ތަރަްއޤީކުރާ އެސެޓް (2)    
 ސަރުކާރަށް ރަހުނުކުރަންވާނެއެވެ. 
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 ،ދަރަނިން އުފައްދާ ނުވަތަ ތަރައްީޤކުރާ އެސެޓް ތަރައްޤީކޮށް ނިމުުމން (3)    
ރަހުނުކޮށްފައިވާ އެސެޓުގެ  ،އެ އެސެޓުގެ އަގު ސަރުކާރުން ބެލުމަށްފަހު

)ސައްތައިން ސައްތަ( ގަިއ  100%ދަރަނީގެ ޖުމުލަ އަދަދުގެ  ،އަގު
މި ގޮުތން، ރަހުނުކޮށްފައިވާ އެސެޓެއް . ދަމަހައްޓަންވާނެއެވެ

ގެ ކުރިން ފުރިހަމަކުރަންެޖހޭ ނަމަ، އެ އެސެޓެއް ދޫޮކށްލުމުލާދޫކޮށް
ގެރެންޓީ ދެވިަފއިވާ ، ލުއޭޝަން ތައްޔާރުކުރުމަށް ިހނގާ ޚަރަދަކީވެ

 .ންމާވާންޖެހޭ ޚަރަެދކެވެކުންފުނިން ޒި

، ގެރެންޓީ ކޮށްދެވޭ ކުންުފނީެގ ކްރެޑިޓް ރިސްކަށް ބެލުމަްށފަހު (4)    

ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްުކން ، ސަރުކާރަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެްއގައި
ޔަގީންކުރުމުގެ ގޮތުން އެސްކްރޯ އެކައުންޓެއް ނުވަތަ ިރޒާވް 

         ، ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ ބޭންކެއްގައި ހުޅުވައި ،އެކައުންޓެއް
އެ އެކައުންޓަށް ވަކި އަދަދަަކްށ ފައިސާ ޖަމާކޮށްފައި ެބހެއްުޓމަށް 

 ސަރުކާރަށް ޝަރުޠުކުރެވިދާނެއެވެ.  

އެ ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންގެ ޕާރސަނަލް ގެރެންޓީއެއް ސަރުކާރަށް  (5)    
 ދޭންވާނެއެވެ. 

 ،ގެރެންޓީ ފީާއއި 

 ،އިވެުލއޭޝަން ީފއާއި 

 ، އިާދރީ ފީާއއި
 އެހެނިހެން ފީަތއް 

      ގެރެންޓީ ކޮށްދެވޭ ފަރާތުން ެގރެންޓީ ފީއެއްގެ ގޮތުގައި ގެރެންޓީ ކުރެވޭ އަދަދުގެ  (ހ) .11
)އެކެއް އިންސައްތަ( ިމނިސްޓްރީން އަންގާ ޮގތެއްގެ ަމތީން މިނިސްޓްރީއަްށ  1%

ގެރެންޓީގެ މުއްދަތުގައި އެންމެ ަފހަރަކު ދައްކަންޖެޭހ  ،މި ފީއަކީ ދައްކަންވާނެއެވެ.
 .ފީއެކެވެ

އިދާރީ  ،ގެރެންޓީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޑިއު ޑިލިޖެންސް ފުރިހަމަކުރުމަށާއި (ށ)  
( އެއްލައްކަ ހަތްދިހަ ހާސް) -/170,000މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ފީއެއްގެ ގޮތުގައި 

 އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތީން ިމނިސްޓްީރއަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.  މިނިސްޓްރީން ،ދިވެހި ރުފިޔާ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހިމެނިފައިވާ ކަމެއް ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް ގެރެންީޓ  7މި އުސޫލުގެ  (ނ)  
. ކޮށްދެވޭ ފަރާތަކުން އެދިއްޖެނަަމ، އެ ފަރާތުގެ އިވެލުއޭޝަނެއް އަލުން ހެދޭނެއެވެ

ގެރެންޓީއަށް ެއދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުްނ  ، ހިނގާ ޚަރަދަކީމިގޮތުން ހެދޭ އިވެލުއޭަޝނަށް
 .ޒިންމާވާންޖެހޭނެ ޚަރަދެކެވެ



 ދިވެހި ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓް                    G-43/2022 އުސޫލު ނަންަބރު:              329 އަދަދު:           51 ވޮލިުއމް:

 

  15 

ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ގެރެންޓީ ދޫކުރުމަށްފަހު، އެޑްމިނިސްޓްރޭިޓވް ފީއެއްގެ ގޮތުގައި  (ރ)  
 ،)ސުމެއް ޕޮއިންޓް ދޭއް ަފެހއް( ކޮންމެ އަހަރަކު 0.25%ގެރެންޓީ ކޮށްދެވޭ ދަރަނީގެ 

މިނިސްޓްރީން އަްނގާ ގޮތެއްގެ މަތީްނ  ،ގެރެންޓީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުން
 މިނިސްޓްރީއަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.

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

ނުވަތަ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ   ،މި މާއްދާގެ ދަށުްނ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން (ޅ)  
 ،ނުވަތަ ދަުއލަތުގެ މުސްތަޤިްއލު މުއައްސަސާތަކުން ،ކުންފުނިތަކުގެ ސަބްސިޑިއަރީތަުކން

މިނިސްޓަރަށް  ،ނުވަތަ ކައުންސިލްތަކުން ނަގާ ފީތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ އިޚުތިޔާރު
 .ލިބިގެންވެއެވެ

ގެރެންީޓގެ ލިޔުާމއި 

 އެްއބަްސވުން 
ގެރެންޓީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި ދިވެހި ސަރުކާރާ ދެމެދު، ، އުސޫލުގެ ދަށުންމި  (ހ) .12

              . ގެރެންޓީ ދޫކުރުމާބެހޭ ޮގތުން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ
ގެރެންޓީ ދޫކުރުމާއި، ގެރެންޓީ ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ކަނޑައެޅިފައިާވ  ،މި އެއްބަސްވުމުގައި
ލުތަކާއި، ދެފަރާތުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތުެގ  އުސޫރުޠުތަކާއި، އެންމެހައި ޝަ

 .ތަފުސީލުތައް ހިމެނިފައި ހުްނނަްނވާނެއެވެ

ސްޓޭންޑަރޑް  ،ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ދޫކުރާ ހުރިހާ ގެރެންޓީއެއް ވެސް އޮންނާނީ (ށ)  
މި ފޯމެޓް ާވންވާނީ، އެޓަރނީ ެޖނެރަލްގެ ޮއފީހުން ފާސްކޮށްފައިާވ  ،އަދި. ފޯމެޓަކަށެވެ

 .ގެރެންޓީގެ ލިޔުމަކަށެވެ

އަދި މި މުއްދަތު ނިމޭ . ގެރެންޓީ ކުރެވޭ ދަރަނީގެ މުއްދަތަށެވެ ،ގެރެންޓީ ދޫކުރެވޭނީ (  ނ)  
 .ފައި އޮންނަންާވެނއެވެއިޓީގެ ލިޔުމުގައި ސާފުކޮށް ހިމަނަގެރެން ،ތާރީޚު

ގެރެންޓީގެ  ،ގެރެންޓީ ދޫކުރުމުގައި ސަރުކާރުން ޝަރުޠުކުރާ ކަންތައްތަކާއި ހަމަތައް (ރ)  
ދަރަނީގެ މުޢާމަލާތާ ގުޅޭ ލިޔުންތަކުގަިއ  ޔާއި،ސްވުމުގައްގެރެންޓީގެ އެއްބަ ،އިގައްޔާލިޔުމު

 .މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ ،ހިމެނުމުގެ އިޚްތިޔާރު

ގެރެންޓީ ދޫުކރުާމއި  
އާްނމު  ގެރެންީޓގެ

 އުސޫލުަތއް 

ގެރެންޓީއަށް އެދި ހުށަހަޅައިފައިވާ މަޝްރޫޢަކަށް ނުވަތަ މުޢާމަލާތަކަށް ގެރެންީޓ  (ހ) .13
ވަަނ  5ގެ ( ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތާބެހޭ ޤާނޫނު) 2006/3ދޫކުރެވޭނީ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

 .މާއްދާގައިވާ އުސޫލުގެ މަތީންނެވެ
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އަދި . އެންމެހައި އިދާރީ ކަންކަން ބަލަހައްޓާނީ މިިނސްޓްރީންނެވެގެރެންޓީ ދޫކުރުމާބެހޭ  (ށ)  
ގެރެންޓީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާުތން ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަާކއި،  ކަމާބެހޭ އެހެްނ 
ހުރިހާ ކަމެއް ބެލުމަށްަފހު، ގެެރންޓީ ދޫކުރުމަށް މިނިސްޓަރަށް ެފނިއްޖެނަމަ، ގެރެންީޓ 

އަިދ . މްހޫރިއްޔާގެ ހުއްދައަށް އެދި ފޮނުވަންވާނެއެވެދޫކުރުމުގައި ރައީސުލްޖު
އިން މި. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުއްދަ ދީފިނަމަ، ގެރެންޓީގެ ލިޔުން ދޫކުރަންވާނެއެވެ

އެއްވެސް މަރުޙަލާއެއްގައި ގެރެންޓީ ދޫކުރުމަށް ނުެފންނަކަމަށް ނިްނމާނަމަ، ގެރެންޓީައްށ 
 .ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ، ފައިވާ ސަބަބުއިމައެގޮތަށް ނިން ،ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެދި

ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ގެރެންޓީ ދޫކުރާ ދަރަންޏަށް، ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ދޫކުރާ ގެރެންޓީެގ  (ނ)  
ސެކިޔުރިޓީއެއް  އިތުރުން، އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ރަހުނެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް

 .ޔަގީންކުރަންވާނެއެވެބަހައްޓައިފައިވާކަން މިނިސްޓްރީްނ 

ގެރެންޓީ ކޮށްދެވޭ ހުރިހާ ދަރަިނތައް ރިކޯޑުކޮށް، މޮިނޓަރކޮށް، ރިސްކް އެނަލިސިސް ހަދައި،  .14 ގެރެންޓީ ޮމނިޓަރ ކުރުން 
މި ޒިންާމ އަދާކުރުމަށް ޓަކައި، ގެެރންޓީ ކޮްށދެވޭ . ބަލަހައްޓަމުްނ ގެންދާީނ މިނިްސޓްރީންނެވެ

 .އަންނަނިވި ކަްނތައްތަްއ ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ ،ފަރާތުން

ެގރެންޓީ ދެވޭ ފަރާުތން ދަރަނީެގ އައުޓްސްޓޭންޑިންގ  ،ފަރާތާއި ކޮށްދެވޭ ގެރެންޓީ )ހ(  
ގެރެންޓީ ކޮށްދެޭވ  ،ދަރަނި ސަރވިސް ކުރެވެމުންދާ ގޮތުގެ ތަފުސީލު، ބެލެންސާއި

 ؛ފަރާތުން މިނިސްޓްރީން އަންގާ ޮގތެއްގެ މަތީން މިނިސްޓްރީއަށް ުހށަހެޅުން

ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ގެރެންޓީ ޮކށްދީފައިވާ ދަރަނި ބޭުނންކޮށްގެްނ ހިންގާ މަޝްރޫޢުެގ  )ށ(  
އަްށ މިނިސްޓްރީން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތީން މިނިސްޓްރީ ،ނުވަތަ މުޢާމަލާތުގެ ސްޓޭޓަސް

  ؛ހުށަހެޅުން

، މިނިސްޓްރީން އެދޭ އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު  ، މަތީގައިވާ ނަންބަރުތަކުގައި ހިމެިނފައި ނުވާ )ނ(  

 މިނިސްޓްރީން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތީން މިނިސްޓްރީއަށް ފޯރުކޮށްދިުނން.  

، ދަތި ކަންތައްތަކެއް ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ ގެރެންޓީ ކުރެވިފައިވާ ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުމުގައި .15 ކުރުން  ގެރެންޓީ ކޯލް

ގެރެންޓީ  ،ސެކިއުރިޓީ ލިކުއިޑޭޓް ކުރުމުގެ މަރުޙަލާ ފެށުމުގެ ކުރިން، ގެރެންޓީ ދެވޭ ފަރާތުންނާއި
މީގެ އިތުރުން، ގެރެންޓީ . ކޮށްދެވޭ ފަރާތުން ލަސްނުކޮށް އެަކން މިނިސްޓްރީއަށް އަންގަންވާނެެއވެ

އްކާ ފައިސާއަކީ ގެރެންޓީ ކޮށްދެވޭ ފަރާތާއި ސަރުކާރާ ދެމެދު ސަރުކާރުން ދަ ،ކޯލް ކުރުމުން
އަދި މި ދަރަނި އަނބުާރ ދެއްކުމަށް ގެރެންޓީ ކޮށްދެޭވ . ނެއެވެވޭދަރަންޏަކަށް ބަަދލުކުރެ އޮންނަ

 .ފަރާތާއި މިނިސްޓްރީއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ
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ގެރެންޓީތަާކބެހޭ މަޢުލޫާމތު 

 އާންމުުކރުން 
 ގޮތެއްގެ  މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ މަޢުލޫާމތު ގެރެންޓީތަކާބެހޭ ދޫކޮށްފައިވާ ނަމުގައި ދައުލަތުގެ .16

 .އާންމުކުރަންވާނެއެވެ މަތީން

ޒުތަކާިއ ަދކު، އަންނަނިިވ ލަފުހިނއި  ގޮތަކަްށ ބަޔާންކޮށްފައި ުނވާހަމި އުސޫލުގައި އެހެން .17 މާނަކުރުން 
     ޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކަްށ، ތިީރގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. ދީފައިަވނީ، އެ ލަފު ބާރާތްތަކަށްޢި

އަދި މި އުސޫލުގައި ޢިބާރާތެއް ، މި އުސޫލުގައި އެހެން ގޮތަކަށް މާނަކޮށްދީފައި ނުވާހައި ހިނދަކު
ގައި މި އުސޫލު ،ހިމެނިފައިވާ ގޮތުން އެހެން ގޮަތކަށް ކަނޑައެޅިގެން ދޭހަނުވާހައި ހިނދަކު

)ދަުއލަތުގެ  3/2006ާޤނޫނު ަނންބަރު  ،ޢިާބރާތްތައް މާނަކުރާނީ ނުންކޮްށފައިވާ ލަފުޒުތަކާއިބޭ
)ދައުލަތުގެ  R-20/2017ގަވާއިދު ނަންބަުރ  ،ަވނަ މާއްދާއާއި 52މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

          ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. 1.02މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު( ގެ 
 ވެ.އެަވނީ ތިރީަގއިވާ މާނައިޢިބާރާތްތަކަށް ދީފަ އަންނަނިވި  ބޭނުމަށް އުސޫލުގެ މި

ނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ "ދައުލަތުގެ މުސްތަޤިއްލު މުއައްސަސާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަ )ހ(  
ފަިއވާ، އަމިއްލަ ނަމުގަިއ އިޤާޫނނަކުން އުފައްދަޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީން ނުވަތަ 

އި ނުއުފުލޭ މުާދ ދަޢުވާކުރުމާއި، ދަޢުވާ ލިބިގަތުުމގެ ބާރު ލިބިގެންވާ، އުުފލޭ މުދަލާ
ލިބިގެންވާ، އަމިއްަލ ްނ ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު މަތީ ކުރާ ގޮތުގެޤާނޫނު ހުއްދަ

ނަމުގައި މުޢާމަލާތްކުރުމުގެ ހަިއސިއްޔަތު ލިބިގެންވާ، އަދި ވަިކ ސިއްކައެއް އޮންނަ، 
 މިނިވަން މުއައްސަސާއަކަށް ނިސްބަތްކޮށެވެ.

އެވަނީ، ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނަގާ ފަރާތަށް އެ ދަރަނި  "ގެރެންޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި )ށ(  
ދަުއލަތުން އެ ދަރަނި އަދާކޮށްޭދނޭ ކަމަށް ވެފައިވާ ނުދެއްކިއްޖެ ހާލަތެއްގައި، 

 .އެއްބަސްވުމަށެވެ

 މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސަށް ނިސްބަތްކޮށެވެ.، "މިނިސްޓަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ނ(  

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭްނސް ނުވަތަ ދައުލަތުެގ  ،"މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ރ(  
އްޓުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ އިރެއްގައި ހެމާލީ ކަންކަން ހިންގައި ެބލެ
 ހަވާލުކޮށްފައިވާ މިނިސްޓްރީއަކަެށވެ.

ގެރެންޓަރ އެ ފަރާތެއްގެ ދަރަނި  ،"ގެރެންޓީ ކޮށްދެވޭ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ބ(  
 އަނބުރާ ދައްކައިދޭން އެއްބަސްވާ ފަރާތަކަށް ނިސްބަތްކޮށެވެ.
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ގެރެންޓަރ އެ ފަރާތަކަށް ދަރަިނ  ،"ގެރެންޓީ ދެވޭ ފަރާތް" ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ )ޅ(  
 އަނބުރާ ދައްކައިދޭން އެއްބަސްވާ ފަރާތަކަށް ނިސްބަތްކޮށެވެ.

ގެރެންޓީ ކޮށްދެވޭ  ،ގެރެންޓީ ދެވޭ ފަރާތުން ،ކޯލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ"ގެރެންޓީ  )ކ(  
 .ފަރާތުގެ ބަދަލުގައި ދަރަނި އަނުބރާ ދެއްކުމަށް ދައުލަތަށް އަންގާ އެންގުމަށެވެ

ދަަރނި އަނބުރާ ދެއްކުްނ  ،"އިފެކްޓިވް އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )އ(  
ހިނގާ އިންޓަރެސްޓާއި އެހެނިހެން ަޚރަދުތައް ހިމަނައިގެން ފިޔަވައި ދަރަންޏަށް 

 .ކަނޑައެޅޭ ރޭޓަށެވެ

ބޭންކްތަުކގެ މެދުގައި ދަރަނި  ،"ވޭރިއަބަލް އިންޓަރެސްޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ވ(  
ދޫކުރުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ބެްނޗްމާކް އިންޓަރެސްޓް ރޭޓަށް ބިނާކޮށް ކަނޑައެޅޭ 

 ( SOFRނުވަތަ  LIBOR ،ބަދަލުވަމުންދާ އިްނޓަރެސްޓް ރޭޓަށެވެ. )މިސާލަކަށް

 "ތަރައްޤީކުރާ އެސެޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދަރަންޏަްށ ނަގާ ފައިސާއިން  )މ(  
 .ތަރައްޤީކުރާ އެސެޓަށެވެ

             ސަރުކާރުގެ  ،"ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނި" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ )ފ(  
)ފަންސާސް އިންސައްތަ( އަށް ވުރެ ބޮޑު ހިއްސާއެއް އޮންނަ ކުންފުިނތަކަށް  50%

 ނިސްބަތްކޮށެވެ.

ސަރުކާރުގެ  ،ބުނެފައި އެވަނީ "ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނީގެ ސަބްސިޑިއަރީ" ކަމަށް )ދ(  
)ފަންސާސް އިންސައްތަ( އަށް ވުރެ ބޮޑު ހިއްސާއެއް އޮންނަ ކުންފުިނތަކުގެ  50%
)ފަންސާސް އިންސައްތަ( އަށް ވުރެ ބޮޑު ހިއްސާއެއް އޮންނަ ސަބްސިޑިއަރީ  50%

 ކުންފުނިތަކަށް ނިްސބަތްކޮށެވެ.

 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

 

18. 

 

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި އުސޫލު ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ، ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީމި އުސޫލަށް 
އަދި މި އުސޫލު ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ގެރެންޓީއަށް އެދި ހުށަހަޅައިފައިވާ . ފެށިގެންނެވެ

ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ގެރެންޓީ ދޫނުކޮށް ހުރި ފަރާތްތަކުން މި އުސޫލާ އެއްގޮތަށް 
 .ލުކުރަންވާނެއެވެޢަމަ

ގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  2017އޮގަސްޓު  13، މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު .19 އުަވއިލެވޭ އުސޫލު 
ސެޕްޓެންބަރު  25 ،ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ "ދައުލަތުގެ ަނމުގައި ގެރެންޓީ ދޫކުރުމުގެ އުސޫލު" އާއި
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ގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ "ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ގެރެންޓީ  2017
 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ އުސޫލު" އުވުނީއެވެ.  1ދޫކުރުމުގެ އުސޫލަށް 
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