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 ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އޮފް 

 މާލެ،   
 ދިވެހިރާއްޖެ.

 
 

 ުއސޫލު ޢަމަލު ކުރާެނގޮުތގެ ޮއންލެްނޑް ކުރުުމގައި ާމއި ދައުލަތުން ލޯނު ދޫުކރު

ދޫކުރުމާއި އޮންލެންޑް ކުރުމުގައި މިނިސްޓްރީ އީ، ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ލޯުނ މި )ހ(  .1 ތަޢާރަފާއި ނަން 
އޮފް ފިނޭންސުން ބަލާ މިންގަނޑުތަކާއި، ލޯނަށާއި އޮންލެންޑް ކުރުމަށް އެދި 
ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުުކރަންޖެހޭ ގޮތާއި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުޠުތައް 

މަކަމާއި ހަމަހަ ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލެވެ. މި އުސޫލުގެ މައިގަނޑު މަޤުޞަދަކީ
ދެފުށް ފެންނަ ހަރުދަނާ އުސޫލެްއގެ ދަށުން ދައުލަތުން ލޯނު ދޫކުުރމާއި އޮންލެންޑް 

 ކުރުމެވެ. 

ެގ  )ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު( 2006/3ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މި އުސޫލަކީ )ށ( 
ގެ )ނ( ެގ  14.03ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  ،އާއިވަނަ މާއްދާ 4

 އުސޫލެވެ. ފައިވާލެވިވައިއެކުލަދަށުން 

އޮންލެންޑެއް ނުކުެރވޭނެއެވެ. އަދި އުސޫލުގެ ދަށުން އަމިއްލަ ފަރުދުންނަކަށް  މި )ނ( 
 ދުލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. ނެއް ވެސްލޯ

"ދައުލަތުން ލޯނު ދޫކުރުމާއި އޮންލެންޑް ކުރުމުގައި ޢަމަލު  ،މި އުސޫލަށް ކިޔާނީ )ރ( 
 ކުރާނެގޮތުގެ އުސޫލު" އެވެ.
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 1-ޗެޕްޓަރ

 ލޯނު ދޫކުރުން 

މި އުސޫުލގެ ދަށުން ލޯނު 
 ދޫކުެރވޭނެ ބޭުނން 

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ލޯނު ދޫުކރެވޭނީ ދައުލަތުގެ ބޭނުްނތަކަށް އެކަންޏެވެ. ދައުލަތުެގ   .2
 ބަލާނީ ތިރީގަިއވާ ކަންކަމެވެ.ބޭނުންތައް ކަމަށް 

މުޅި މުޖުތަމަޢަށް ނުވަތަ މުޖުތަމަޢުގެ ބޮޑުބަޔަކަށް އެ ކަމުން ލިބޭނެ މަންފާއެްއ  )ހ(
 ؛އޮތުން

އެ ކަމަކީ ސަރުކާރަކަށް ވީތީ، އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ސީދާ ގުޅުންހުރި  )ށ(
 ؛ކަމަކަށް ވުން

މައިގަނޑު އެއް ސަބަބަކީ، ވަކިފަރުދެއްގެ މަޞްލަޙަތު އެ ކަމެއް ކުރުމުގެ  )ނ(
 ؛ޙިމާޔަތްކޮށްދިނުން ކަމުގައި ބެލޭ ކަމެއް ކަމުގައި ނުވުން

އެ ކަމަކީ، އާންމު ޞިއްޙަތާއި، އާންމު ރައްކައުތެރިކަމާއި، އާންމު މަޞްލަޙަތާއި،  )ރ(
ފުދުންތެރިކަމުގެ ތެރެއިން އަމަންއަމާންކަމާއި، ޤައުމުގެ ކުރިއެރުމާއި، ޤައުމުގެ 

 ކަމެއް ހާސިލުވުމަށް މަގުފަހިކުރާކަމަކަށް ވުން.

 ސަރުކާރުގެ ނުަވތަ ކުންފުންޏަކަށް އޮންނަ މެޖޯރިޓީ ހިއްސާ  ސަރުކާރުގެ )ހ(  .3 ލޯނު ދޫކުރެޭވނެ ފަރާތްަތއް 
 ޖަމްިޢއްޔާއެއްކަމަށް ޤައުމީ ނުވަތަ ސޮސައިޓީއަކަށް ކޯޕަރޭޓިވް އޮންނަ މަޞްލަޙަތު

 ފަރާތަކަށް ޯލނު ދޫކުރެވޭނީ  ގަބޫލުކުރާ ސަރުާކރުން ޖަމާޢަތެއްކަމަށް ނުވަތަ
 މި އުސޫލުގެ ދަށުންނެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތްކަމުގައި ވިޔަސް، އެހެން ޤާނޫނެއްގެ ދަށުްނ  )ށ(
 ދައުލަތުން ލޯނެއް ދޫކުރުމަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.
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މި އުސޫލުގެ ދަށުން ވަކިވަކި ޯލނުގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވޭނެ މިންަވރު ކަނޑައަޅާނީ ލޯނަށް    .4  ިލމިޓްލޯނު ދޫކުރެވޭ 
އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގައި ސަރުކާރުގެ ހިއްސާ ނުވަތަ މަޞްލަޙަތު އޮތް މިންވަރަށާއި، 

ލޯނު ނަގައިގެން ހިންގުމަށް ަކނޑައަޅައިފައިވާ މަޝްރޫޢުގެ ، ކްރެޑިޓް ރިސްކަށާއި
ސަރުކާރުގެ  ،ޓީއަށް ބެލުމަށްަފހުއެވެ. މީގެ އިތުރުން ޤައުމުގެ އިްޤތިޞާދީ ހާލަތަށާއިފީސިބިލި

ލޯނު ދޫކުރުމުން ާމލިއްޔަތަށް ކުރާނެ އަސަރަްށ  ،މާލީ ފުދުންތެރިކަްނ ހުރި މިންަވރަށާއި
ްށ ޯލނަ، ބެލޭނެއެވެ. އަދި ލޯނު ދިނުމަށް ސަރުކާރަށް ކުރިމަތިވާ ހީރާސްތައް ބެލުމަށްފަހު

 ސެކިއުރިޓީއެއް ހުށަހެޅުމަށް ޝަރުޠު ކުރެވިދާނެއެވެ.

ލޯނު ދޫކުރުމަށް އެދި 
 ހުށަހެޅުން 

ހުށަހަޅާީނ  އެދި ޯލނަށް ފަރާތްތަކުން ބޭނުންވާ މި އުސޫލުގެ ދަށުން ލޯނު ނެގުަމށް )ހ(  .5
 ހުށަހަޅާ  އެދި ޯލނަށް  މެދުެވރިކޮށް، މިނިސްޓަރަށެވެ. ލޯނު އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު

    www.finance.gov.mv ވެބްސައިޓް މިނިސްޓްރީގެ ފޯމު އެޕްލިކޭޝަން
 އިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ. 

 ލޯނަށް އެދި މިނިސްޓަރަށް ހުށަހަޅާއިރު އަންނަނިވި ލިޔުންތައް  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. )ށ(

އެ ފަރާތުގެ ހިއްސާ  ،ލޯނަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާުތގެ ތަޢާރަފާއި  1
، ސްޓްރަކްޗަރާއި އޯގަނައިޒޭޝަނަލް، ބެހިފައިވާގޮތުގެ ތަފުސީލާއި

ލޯަންށ ހުށަހަޅައިފައިވާ މަޝްރޫޢު ރޭވުމާއި ، ޓީމާއި މެނޭޖްމަންޓް
 ހިންގުމުގައި އިސްވެ ހަރަކާތްތެރިވާނެ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު.

 ޖިސްޓްރޭޝަނުގެ ކޮޕީ.ލޯނަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ރެ  2

 ލޯނަށް އެދި ުހށަހަާޅ ފަރާތުގެ ބޯޑު ިރޒޮލިއުޝަން  3
ލޯނަށް އެދި ހުށަހަޅަން ނިންމުނުކަމާއި ލޯނަށް  ،)މި ރިޒޮލިއުޝަނުގައި

 އެދި ހުށަހަޅާ ސަބަބު ހިމަނަންާވނެ(

ލޯނުގެ މަޝްރޫޢު ހިންގޭ މުްއދަތަށް ލޯަނށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ   4
 ބިޒްނަސް ޕްލޭން.

ލޯނަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ކޭޝް ފްލޯ ޕްލޭނާއި، ދަރަނީގެ މިންގަނޑު  5
 އަންގައިދޭ ބަޔާނެއް.
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ލޯނު ލިބުމުން ދައުަލތަށް ލިބޭނެ ފައިދާއާއި މަންފާއަކާއި، ޯލނު ުނލިބިއްޖެ  6
 ގޮންޖެުހންަތއް.ނަމަ، އެ ކަމުގެ ސަބަބުން ދައުަލތަށް ކުރިމަތިވެދާނެ 

 ލޯނުގެ ގޮތުގައި ބޭުނންވާ އަދަދު. 7

 ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ގަސްުތކުރާގޮތުގެ ތަފުސީލު. 8

 އެ ސެކިއުރިޓީގެ ތަފުސީލު.  ،ލޯނު ހޯދުމަށް ސެކިއުރިޓީއެއް ހުށަހަޅާ ނަމަ 9

 ކޮށްފައިވާ މާލީ ބަޔާން. އޮޑިޓް 10

 މިނިސްޓަރަށް ، އިތުރުންވެސް ލިޔުންތަކުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަތީގައި 11
 .އެންގިާދނެއެވެ ހުށަހެޅުމަށް މަުޢލޫމާތު އިތުރު، ހިނދެއްގައި ފެނިއްޖެ

 ފަރާތްތަކުގެ ފުރިހަމަވާ ޝަރުޠު ހުށަހަޅާ އެދި ލޯަނށް، ފެނިއްޖެ ނަމަ މިނިސްޓަރަށް )ނ(  
 .ކުރެވިދާނެއެވެ އިވެލުއޭޓް މެދުވެރިކޮށް ފާރމެއް އޮޑިޓް މިނިވަން ،ހުށަހެޅުންތައް

އެ ހުށަހެޅުންތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް  ،ލޯނު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަެހޅުންތައް ބަލައި )ރ(
އެކަމާބެހޭ ރިޕޯޓެއް  ،ވަޒަންކުރުމުގައި ތިރީގައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް

 މިނިސްޓަރަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ބޭުނންވާކަމަށް ބުެނފައިވާ ސަބަބަކީ، ދައުލަތުގެ ޯލނެއް ިދނުމަށް ލޯނު  (1) 
 އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްކަން ނުަވަތ ނޫންކަން ތަފުސީލުކޮށް ބަޔާންުކރުން.

ލޯނު ދޫކުރުމުން ދައުލަތަށް ލިބޭނެ ފައިދާއާއި މަންފާ ޔަގީންކޮށް  (2)
ބަޔާންކުރުމުގެ އިތުރުން، ޯލުނ ދޫކުރުމުގެ ސަބަބުން މާލީޮގތުންނާއި 

 އިޤްތިޞާދީގޮތުން ދައުަލތަށް ކުާރނެ އަސަރު ބަޔާންކުރުން. 

ބަޖެޓުަގއި ލޯނު ލޯނުގެ ގޮތުގައި ދޫކުރަން އެދިފަިއވާ އަދަދަކީ، ދައުލަތުގެ  (3)
ދޫކުރުމަށް އެ އަހަރަށް ކަނޑަެއޅިފައިވާ އަދަދުގެ ތެރެއިން ދޫުކރެވިދާނެ 

 އަދަދެއްކަން ޔަގީންކުރުން.
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ލޯނު ދޫކުރުމަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަކީ، އެ ފަދަ ލޯނެއް ނެގުމުގެ ޤާބިލްކަން  (4)
 ޫނންކަން.މާލީގޮތުންނާއި، ެއހެނިހެން ގޮތްޮގތުން ހުރި ފަރާތެއްކަން ނުވަތަ 

ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ހުށަހަަޅއިފައިވާ ގޮތަކީ، އެކަށީގެންވާ ޮގތެއްކަން  (5)
 ނުވަތަ ނޫންކަން ބަޔާންކުރުން.

ލޯނުގެ ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް ބަހައްޓާ ނަމަ، އެ  (6)
ސެކިއުރިޓީއެއްގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތާއި، އަގާއި، މިލްކުވެރި ފަރާތާއި، ލޯނު 
ނުދެއްކިގެން ސެކިއުރިޓީ ދައުލަަތށް ނަގަންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ަދއުލަތަށް 

 ހުރި ރިސްކުގެ އެސެސްމަންޓް. 

ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ ުހއްދަ 
 ހޯދުން 

އެ ލޯނެއް ދޫކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ، މި އުސޫލުގެ ދަށުން ލޯނު ދޫކުރެވޭނީ )ހ(  .6
 ހުއްދަ ދިނުމުންނެވެ.

 ލޯނު ހޯދުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު،  )ށ(
 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓާއި  5މި އުސޫލުގެ 

 ނާއިބުގެ އެ ލޯނު އެއްބަސްވުމުގައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރުމާމެދު ބަންޑާރަ
 .ފޮނުވަންވާނެއެވެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލަފާ ޤާނޫނީ

ލޯނުގެ ލިޔުން، ައދި 
 އެްއބަްސވުން 

ލޯަނށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި ދިވެހި ސަރުކާރާ ދެމެދު،  މި އުސޫލުގެ ދަށުން،  )ހ(  .7
 ލޯނު ދޫކުރުމާބެހޭޮގތުން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކުރަންވާނެއެވެ. 

މި މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ދެ ފަރާތުގެ މެދުގައި، ލޯނު  ،މި އެއްބަސްވުމުގައި
 ހިމަނައިފައި ބެހޭ ތަފުސީލުތައް ދޫކުރުމާއި، ލޯނާ ގުޅިގެން ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކާ

 ހުންނަންވާނެއެވެ. 

 ތިރީގައިވާ ކަންކަން ހިމަނަންވާނެއެވެ. ،މަތީގައި ހަވާލާދީފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި )ށ(

ލޯނު ނަގާ ފަާރތުގެ ފުރިހަަމ މަޢުލޫމާތާއި، ލޯނާ ގުޅޭ ގޮތުން  (1)
މުޢާމަލާތުކުރުމަށާއި، އެކަމާ ގުޅޭ ލިޔެކިއުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް 

 ޢައްޔަނުކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ ފުރިަހމަ މަޢުލޫމާތު.
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ލޯނުގެގޮތުގައި ނަގާ ފައިސާގެ އަދަދާއި، ލޯނު އަދާކުރާނެ މުއްދަތާއި،  (2)
ލޯނުގެ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓާއި، ެއހެން ޚަރަދެއް ހިނގާނަމަ އެ ޚަރަދެއްގެ 

 މަޢުލޫމާތު.

ރީޕޭމަންޓް ޝެޑިއުލާއި ލޯނު ލޯނު އަނބުރާ ދައްކާނެ މުއްދަާތއި، ލޯނުގެ  (3)
 އަނބުރާ ނުދެއްކިއްޖެ ނަމަ ޢަމަުލކުރާނެ ގޮތް.

 ލޯނުގެ ސިކިއުރިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް ބަހައްޓާ ނަމަ،  (4)
 އެ އެއްޗެއްގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު.

ބަލަހައްޓަިއ، އަނބުރާ ދެއްކުމަްށ މި އުސޫލުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ލޯނުަތއް ގަވާއިދުން  )ހ(  .8 ލޯނު އަނުބރާ ހޯދުން 
އެއްބަސްވުމުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ލޯނު އަނބުރާ ދައްކަމުންދޭތޯ، 
 މިނިސްޓްރީގައި އެކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފަރާތަކުން ބަލަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ.

ނުދާ ނަމަ،  އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ގަވާއިދުން ލޯނު އަނބުރާ ދައްކަމުން  )ށ(  
މިނިސްޓަރުގެ ސަމާލުކަމަށް އެކަމެއް ގެނެސް، ލޯނު އަނބުރާ ހޯދުމަށް އެޅެްނ 

 ހުރި ފިޔަވަޅުތައް މިނިސްޓަރުގެ ލަފާގެ މަތިން އަޅަންވާނެއެވެ.

ލޯނުގެ އިންަޓރެސްާޓއި 
 އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް ފީ 

 ވަކި ލޯނުގެ ގޮތުގައި ފީއެއްގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ހިނދު ދޫކުރާ ލޯނު ދައުލަތުން )ހ(  .9
 .ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ ސަރުކާރަށް ނެގުމަށް މިންވަރެއް

  މިނިސްޓްރީންނެވެ. ކަނޑައަޅާނީ ރޭޓް އިންޓްރެސްޓް ލޯނުގެ )ށ(  

ލޯނުގެ މަޢުލޫމާާތއި ހިާސބު 
 ބެލެހެއްޓުން 

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ދޫކުރާ އެންމެހައި ލޯނާބެހޭ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތާއި، ހިސާުބ    .10
 މިނިސްޓްރީން ބަލަހައްޓަުމން ގެްނދަންވާނެއެވެ.

 ލޯނެއް ދޫކޮށްފަިއވާ ދައުލަތުން
 މާފުކުރުން 

 ލަފަޔާއެކު މިނިސްަޓރުގެ، މާފުކޮށްދެވޭނީ ލޯނެއް ދޫކޮށްފައިވާ ދަށުން އުސޫލުގެ މި )ހ(  .11
  . ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށެވެ

)ތިީރސް( ދުވަހުގެ  30 މާފުކުރާތާއެ ލޯނެއް  ތަފުސީލު، ލޯނުތަކުގެ މާފުކުރެވޭ )ށ(  
 ކޮމިޓީއާ ހިއްސާކުރަން ވާނެއެވެ.  މާލިއްޔަތު މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައި
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 2-ޗެޕްޓަރ

 އޮންލެންޑް ކުރުން 

 ތިރީގައި ކޮށްދެވޭނީ އޮންލެންޑް ފައިސާ ނަގާ ގޮތުގައި ދަރަނީގެ  އެހީއާއި ހިލޭ ދައުލަތުން  .12 އޮންލެންޑް ކުެރވޭނެ ފަާރތްތައް 
 .ފަރާތްތަކަށެވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ؛ސަބްސިޑަރީޒްތައް ކުންފުނިތަކުގެ އެ ،ކުންފުނިތަކާއި ހިއްސާވާ ސަރުކާރު )ހ(  

 ؛މުއައްސަސާތައް ސަރުކާރުގެ އުފައްދައިފަިއވާ ދަށުން ޤާނޫނެއްގެ )ށ(  

ކުރުމަށް ދައުލަތަށް އެހީދޭ ފަރާުތން ނުަވތަ ލޯނު ދޫކުރާ ފަރާތުން ޮއންެލންޑް  )ނ(  
 ޝަރުޠުކުރާ ފަރާތެއް.

އޮންލެންޑް ކުެރވޭނެ 
 މަޝްރޫޢުަތއް 

 މަޝްރޫޢުތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ކުރެވޭނީ އޮންލެްނޑް ދަށުން އުސޫލުގެ މި 13
 .ހިންގުމަށެވެ

 ؛މަޝްރޫޢުތައް  ހިންގޭ އެއްގޮތަށް ޝަރުޠުތަކާ ހުށަހަޅާ ސަރުކާރުން )ހ(  

، ފައިސާ ނަގާ ގޮތުގައި ދަރަނީގެ އެހީއާއި ހިލޭ ހިންގުމަށް މަޝްރޫޢު ސަރުކާރުން )ށ(  

 ފައިސާ  އެ އެއްބަސްވުމުގައި ވެވޭ ފަރާތާއެކު ދޫކުރާ ފައިސާ ގުޅިގެން ފައިސާއާ އެ
 މަޝްރޫޢުތައް. ކޮްށފައިވާ ޝަރުޠު ކުރުމަށް އޮންލެންޑް

 އެދި ކޮށްިދނުމަށް އޮންލެންޑް
 ލިޔުންތައް  ހުށަހަޅަްނޖެހޭ

 އޮންލެންޑް ފައިސާ ނަގާ ގޮތުގައި ދަރަނީގެ އެހީއާއި ހިލޭ ދައުލަތުން ދަށުން އުސޫލުގެ މި 14
 .ެބުލމަށްފަހުއެވެ އެ ލިޔުންތަކަށް ހުށަހެޅުމުން ލިޔުންތައް ތިރީގައިވާ ކޮށްދެވޭނީ

 ގޮތުގެ  ެބހިފައިވާ ހިއްސާ އެފަރާތުގެ ަތޢާރަފާއި ފަރާތުގެ ކުރެވޭ އޮންލެންޑް )ހ(  
، ޓީމާއި މެނޭޖްމަންޓް، ސްޓްރަކްޗަރާއި އޯގަނައިޒޭޝަނަލް  ތަފުސީލާއި،

 ހަރަކާތްތެރިވާނެ  އިސްވެ ހިންގުމުގައި ރޭވުމާއި މަޝްރޫޢު ހުށަހަޅައިފައިވާ
 ؛މަޢުލޫމާތު ފަރާތްތަކުގެ
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 ރެޖިސްޓްރޭޝަނުގެ  ކުންފުނީގެ، ކުންފުންޏެއް ނަމަ ފަރާތަކީ ކުރެވޭ އޮންލެންޑް )ށ(  
 ގޮތުގެ ޤާއިމްކޮށްފައިވާ މުއައްސަސާއެއް  އެ ފަރާތްތަކުން އެހެނިހެން، ކޮޕީއާއި

 ތަފުސީލު؛

ކުންފުންޏެއް ނަމަ،  ފަރާތަކީ ކުރެވޭ ތިރީގައިވާ ބައިތައް ހިމެނޭ ގޮތަްށ، އޮންލެންޑް )ނ(  
ރިސޮލިއުޝަން. އަިދ  ބޯޑު އެ ފަރާތުގެ ،ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއް ނަމަ

 ؛ޕާޓްނަރޝިްޕގެ ޤަރާރު މި ބައިތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް ،ޕާޓްނަރޝިޕްއެއް ނަމަ

 ލޯނު ނެގުމަށް ނިންުމނުކަން؛ 1   

 ލޯނު ނެގުމަށް ނިންމި ސަަބބު؛ 2   

 ލޯނުގެ ފައިސާއިން ހިންގާނެ ަމޝްރޫޢު؛ އަދި  3   

 ޢަމަލުުކރުމަށް އެއްގޮތަށް އުސޫލާ މި ، ކޮށްދީފި ނަމަ އޮންލެންޑް 4   
 އެއްބަސްވާކަން.

 ބިޒްނަސް  ކުންުފނީގެ މުއްދަަތށް ހިންގޭ ަމޝްރޫޢު ފައިސާއިން ކުރެވޭ އޮންލެންޑް )ރ(  
 ؛ޕްލޭން

 މާލީ އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ )ތިނެއް( އަހަރުގެ 3 ވޭތުވެދިޔަ ފަރާތުގެ ކުރެވޭ އޮންލެންޑް )ބ(  
 ؛ބަޔާން

 ދައްކަންޖެހޭ އިދާރާއަކަށް އެއްވެސް  ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ކުރެވޭ އޮންލެންޑް )ޅ(  
 ؛މަޢުލޫމާތު އެ އޮތް ނަމަ ފައިސާއެއް

 ފައިސާއެއް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް އިދާރާއަކަށް މާލީ  ފަރާތުން ކުރެވޭ އޮންލެންޑް )ކ(  
 ؛މަޢުލޫމާތު އެ އޮތް ނަމަ

 ގުޅިގެން  ދަރަންޏަކާ ނުވަތަ ޙުކުމަކާ  ޝަރުޢީ އެއްވެސް ފަރާތުން ކުރެވޭ އޮންލެންޑް )އ(  
 ؛މަޢުލޫމާތު އެކަމާބެހޭ  އޮތް ނަމަ ދައްކަންޖެހިފައި ފައިސާ ފަރާތަކަށް އެއްވެސް
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 ކުރެވޭ  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އޮްނލެންޑް 19މި އުސޫލުގެ  )ވ(  
  ަމޝްރޫޢާ ގުޅޭ ފީސިބިލިޓީ ސްޓަޑީ؛ ގަސްތުކުރާ ހިންގަން ފަރާތުން

 ދަރަންޏެއް ނިމިފަިއނުވާ އަދާކޮށް ނަގާ ހިނދަށް އެ ފަރާތުން  ކުރެވޭ އޮންލެންޑް )މ(  
 ، އެކްސްޕޯޝަރއެއް އޮތް ނަމަ މާލީ އެފަދަ ނުވަތަ

 އެ ، ހިމެނޭގޮތަށް ސެކިއުރިޓީ އެހެނިހެން، ރަހުނާއި ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތަށް އެ
 ؛މަޢުލޫާމތު ފުރިހަމަ މުޢާމަލާތަކާބެހޭ

 ޝަރުޢީ ނުވަތަ އިދާރާއަކަށް އެއްވެސް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ކުރެވޭ އޮންލެންޑް )ފ(  
ފައިސާއެއް ދައްކަންޖެހޭ އުސޫލުގެ މަތިން  ދައްކަންޖެހޭ  ދަށުން ޙުކުމެއްގެ

 ގޮތަކާމެދު ދައްކާނޭ ފައިސާ  އެ ،  އޮތް ނަމަ ފައިސާއެއް ދައްކަމުންނުދާ
 ؛ރިޒޮލިޔުޝަން ނުވަތަ ޤަރާރު ޯބޑް އެނގޭ އެއްބަސްވެވިފައިވާކަން

 މިނިވަން  އެއްަބސްވާ ެދފަރާތުން ނުވަތަ، ޢައްޔަނުކުރާ ފަރާތަކުންމިނިސްޓަރު  )ދ(  
 ޑިލިޖެންސާއި ޑިއު  ފަރާތުގެ ކުރެވޭ އޮންލެންޑް ހަދައިފައިވާ  މެދުވެރިކޮށް ފަރާތެއް

 އެސެސްމަންޓް. ކެޕޭސިޓީގެ ފައިނޭންޝަލް

 ފެނިއްޖެ  މިނިސްޓްރީއަށް، އިތުރުންވެސް ލިޔުްނތަކުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަތީގައި )ތ(  
 .އެންގިދާނެއެވެ ުހށަހެޅުމަށް މަޢުލޫމާތު އިތުރު، ހިނދެއްގައި

 ކޮށްުނދެޭވނެ އޮންލެންޑް
 ހާލަތްތައް 

 ދައްކަންޖެހޭ އިދާރާއަކަށް އެއްވެސް  ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ކުރެވޭ އޮންލެންޑް )ހ( 15
 ދައްކާނެ އެ ފައިސާއެއް އަދި، އޮވެފައި ނުދައްކާ އުސޫލުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް
 .ފަރާތްތައް ނުވާ އާދެވިފައި އެއްބަސްވުމަކަށް ގޮތަކާމެދު

 ފައިސާއެއް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް އިދާރާއަކަށް މާލީ  ފަރާތުން ކުރެވޭ އޮންލެންޑް )ށ(  
 ގޮތަކާމެދު ދައްކާނެ އެ ފައިސާއެއް އަދި، އޮވެފައި ނުދައްކާ އުސޫލުން ދައްކަންޖެހޭ

 .ފަރާތްތައް ނުވާ އާދެވިފައި އެއްބަސްވުމަކަށް

 ގުޅިގެން  ދަރަންޏަކާ ނުވަތަ ޙުކުމަކާ  ޝަރުޢީ އެއްވެސް ފަރާތުން ކުރެވޭ އޮންލެންޑް )ނ(  
 ނުދައްކާ އުސޫލުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް  ދައްކަންޖެހޭ  ފަރާތަކަށް އެއްވެސް
 އާދެވިފައި  އެއްބަސްވުމަކަށް ގޮތަކާމެދު ދައްކާނެ ފައިސާއެއް އެ އަދި، އޮވެފައި

 .ފަރާތްތައް ނުވާ
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 ފަރާުތން ކުެރވޭ އޮންލެންޑް
 ކަންކަން  ކޮށްގެން ުނވާނޭ

މިނިސްޓްރީގެ  ފަރާތަކުން ކޮށްދީފައިވާ އޮންލެންޑް ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ލޯނު ނަގާ ދައުލަތުން 16
 .ކޮށްގެްނނުވާނެއެވެ ކަންކަން އަންނަނިވި ހޯދައިގެން މެުނވީ ލިއުމަކުން ހުއްދަ

 ފައިސާ  އިތުރަށް ދަރަންޏަށް، ބޭނުމަކު އެއްވެސް ނުވަތަ ފަރާތަކުން އެއްވެސް )ހ(  
 ނެގުން.

ނެގުމަްށ  ލޯނެއް އެއްވެސް އިތުރު ސެކިއުރިޓީތައް ލޯނު ނަގާ ފަރާތުގެ އެސެޓާއި )ށ(  
 ރަުހނުކުރުން. ހޯދުމަށް ނުވަތަ ގެރެންޓީއެއް

 ޑައިވެސްޓް ނުވަތަ ނައްތައިލުން ސެކިއުރިޓީތައް އެސެޓާއި ލޯނު ނަގާ ފަރާތުގެ )ނ(  
 ކުރުން.

 ބަދަލުކުރުން. ފަރާތަކަށް އެހެން  ނަގާ ފަރާތުގެހިއްސާ ލޯނު )ރ(  

 ެއދި ކުުރމަށް އޮންލެންޑް
 ގޮތް  ހުށަހަޅާނޭ

 އުސޫލުގެ މި ހުށަހަޅާނީ އެދި  ކުރުމަށް އޮންލެންޑް ެސކިއުރިޓީ ނުަވތަ ލޯނު ނަގާ ދައުލަތުން 17
ސިޓީއަކުން މިނިސްޓްރީއަށެވެ.  ލިޔެކިއުމާއެކު ބަޔާންޮކށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 15

 ކުރުމަށްވެސް އޮންލެންޑް އިސްވެ ސަރުކާރުން މަޝްރޫޢުތަކަށް މުހިންމު ސަރުކާރުގެ
  ،ފަރާތުން ކުރެވޭ އޮންލެްނޑް ހާލަތެއްގައި ވެސް ޮކންމެ  މިއިން. ހުށަހެޅިދާނެއެވެ

 .ހުަށހަޅަންވާނެއެވެ ލިޔެކިއުން ށްފައިވާބަޔާންކޮ މާއްދާގައި  ވަނަ 15 އުސޫލުގެ މި

 ފީިސބިލިޓީ މަޝްރޫުޢގެ
 ސްޓަޑީ 

 މަޢުލޫމާތު  އަންނަނިވި، ހުށަހަޅާއިރު އެދި  ކުރުމަށް އޮންލެންޑް ދަށުން އުސޫލުގެ މި 18
 .ުހށަހަޅަންވާނެއެވެ ސްޓަޑީ ފީޒިބިލިޓީ މަޝްރޫޢުގެ ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ، ހިމެނޭގޮތަށް

 ތަފުސީލު؛ މަޝްރޫޢާބެހޭ )ހ(  

 ؛މިންވަރު އިތުރުވެގެންދާ ވެލިއު އެސެޓް ސަބަބުން މަޝްރޫޢުގެ )ށ(  

 ކުރާނެ އިޖުތިާމޢީގޮތުން އިޤްތިޞާދީގޮތުންނާއި ޤައުމަށް ސަބަބުން މަޝްރޫޢުގެ )ނ(  
 .ހުންަންނވާނެ ހިމެނިފައި ކަންކަން ތިރީގައިވާ ،ތެރޭގައި މީގެ. އަސަރު

 ތަރައްޤީއަށް ދުވެއްޔަށާއި އިޤްތިޞާދީ ޤައުމުގެ  ސަބަބުން މަޝްރޫޢުގެ 1   
 .އަސަރު ކުރާނެ
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، ިމްނވަރާއި އިތުރުވެގެންދާނެ ފުރުޞަތު ވަޒީފާގެ ސަބަބުން މަޝްރޫޢުގެ 2   

 .ގޮތް ބެހިެގންދާނެ  ފުރުޞަތު ވަޒީފާގެ ފަރާތްތަަކށް  ބޭރުގެ ދިވެހިންނަށާއި

 ބޭރު ،ބަދަލާއި  އަންނާނޭ އިމްޕޯޓަށް އެކްސްޕޯޓް ސަބަބުން މަޝްރޫޢުގެ 3   
 .މިންވަރު އިތުރުވެގެންދާނެ ފައިސާ

 އެެހނިހެން  ތަރައްޤީއާއި ޢުމްރާނީ ޤައުމުގެ  ސަބަބުން  މަޝްރޫޢުގެ 4   
 .މިންަވރު ފުޅާވެގެންދާނެ ޚިދުމަތްތައް

 ހިންގޭ  މަޝްރޫޢު، މިންވަރާއި ފުޅާވެގެންދާނެ ދާއިރާ ހިންގޭ މަޝްރޫޢު 5   
 ގޮތުގެ  ެބހިގެންދާނޭ  ފައިދާ ރަށްތަކަށް ވަކިވަކި  އަތޮޅަށާއި، ސަރަޙައްދާއި
 ތަފުސީލު.

 .ަބދަލު އަންނާނޭ ފުދުންތެރިކަމަށް ރައްޔިތުްނގެ ސަބަބުން މަޝްރޫޢުގެ 6   

 ފޯކާްސޓްތަކާއި ފައިނޭންޝަލް ކުންފުނީގެ މުއްދަތަށް ހިންގޭ މަޝްރޫޢު 7   
 މި ތަފުސީލާއި، އެސަމްޕްޝަންތަކުގެ މުހިންމު ހަދައިފައިވާ މަޝްރޫޢާމެދު

 ސެންސިޓިވިޓީ ރޭޝިއޯތަކުގެ މި ރޭޝިޯއތަކާއި ފައިނޭްނޝަލް މުއްދަތަށް
 .ހިމަނަންވާނެ އެނާލިސިސް

ްގރޭސް ) ުމއްދަތު ލޯނުގެ
 ރީޭޕމަންޓް ޕީރިއަާޑއި
 (ޕީރިއަޑް

 ޓަރމްސްއާ  ދަރަނީގެ އެ ، ފައިސާއެއް ނަމަ ނަގާ ދަރަންޏަށް ކުރެވެނީ އޮންލެންޑް )ހ( 19
 އެއްގޮތަށެވެ.

 ޕީރިއަޑެއްގެ  ގްރޭސް މުއްދަތު  މަޝްރޫޢުގެ، އެހީއެއް ނަމަ ހިލޭ  ކުރެވެނީ އޮންލެންޑް )ށ(  
)ފަހެއް(  5 ބަލުމަށްފަހު އަދަދަށް ކުރެވޭ އޮންލެންޑް ، ކަނޑައަޅާ ގޮތުގައި

 މުއްދަތެއް  ރީޕޭމަންޓް ދެމެދުގެ )ދިހައެއް( އަހަރުދުވަހާ 10 އަހަރުދުވަހާއި
 ގޮތުގައި  ޕީރިއަޑެއްގެ ގްރޭސް މުއްދަތު މަޝްރޫޢުގެ ކަނޑައެޅޭނެއެވެ.

 މިނިސްޓްރީން  ކަނޑައެޅޭނީ ގޮތުގައި މުއްދަތެއްގެ ދިގު އެންމެ ނޑައަޅާއިރުކަ
 )ހަތެއް( އަހަރުދުވަހާ 7 )ަފހެއް( އަހަރުދުވަހާއި 5 މަތީން ގޮތެއްގެ ނިންމާ
 މުއްދަތެކެވެ. ދެމެދުގެ
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 ކުރެވޭ ލޯނުގެ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް ކަނޑައަޅާނީ އޮންލެންޑް ކުރުމަށް ނަގާ އޮންލެންޑް 20 ރޭޓް އިންޓަެރސްޓް
 އެއްގޮތަށެވެ. އިންޓަރެސްޓާ ޗާޖްކުރާ ފައިސާއަށް

 ިހމަަނއިފަިއވާ ލޯނުގައި
 ފީަތއް  އެހެނިހެން

އޮންލެންޑް ކުރެވޭ ލޯނުގެ އެެހނިހެން ފީތައް ަކނޑައަޅާނީ އޮންލެންޑް ކުރުމަށް ނަާގ  21
 އެއްގޮތަށެވެ. ފީތަކާ ޗާޖްކުރާ ފައިސާއަށް

 އެހެން ނޫން ކަރަންސީ  ނަގާ ފައިސާ ދައުލަތުން ކުރުމުގައި އޮންލެންޑް )ހ( 22 ފީ  ރޭޓް އެކްސްޗޭްނޖް
 އަނބުރާ  ނުވަތަ ކަރަންސީ ކުރެވޭ އޮންލެންޑް އެއީ) ހިމެނޭ ނަމަ ކަރަންސީއެއް

 ލޯނުގެ، (ވީނަމަވެސް ކަރަންސީކަމުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ދެއްކުމަށް ފައިސާ
 .ނެގޭނެއެވެ އަހަރަކު )އެކެއް އިންސައްތަ( ކޮންމެ  1އަދަދުގެ %

 އިޚްތިޔާރު އުނިކުރުމުގެ އަދަދު މި، އެީހއެއް ނަމަ ހިލޭ ކުރެވެނީ އޮންލެންޑް )ށ(  
 .ލިބިގެންވެއެވެ ސަރުކާރަށް

 ،އަހަރު ކުރެވޭ އޮންލެންޑްއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވެ ފީގެގޮތުގައި ޗާޖުކުރެވޭނީ،  )ހ( 23 އިާދރީ ފީ
 )ސުމެއް ޕޮއިންޓް ދޭއް ފަހެއް އިންސައްތަ(  0.25ލޯނުގެ % ކުރެވޭ އޮންލެންޑް

)ސުމެއް ޕޮއިންްޓ އެކެއް ފަހެއް    0.15އަހަރަކު % ކޮންމެ  އެއަށްފަހު އަދި
 އިންސައްތަ( އެވެ.

 ކަނޑައަޅާނީ ތާރީޚު ދައްކަންޖެހޭ  ފީތައް ދައްކާ  ދަށުން ޗެޕްޓަރުގެ މި )ށ(  
 .ނޫނެވެ ފީއެއް ކޮށްދެވޭނެ ރީފަންޑް ފީއަކީ އެއްވެސް މިއިން .މިނިސްޓްރީންނެވެ

 ކުުރުމގެ އޮންލެންޑް
 އެްއބަްސވުން 

 އެއްބަސްވުމެއްގައި ެދމެދު ސަރުކާރާ ދިވެހި ފަރާތާއި ުކރެވޭ އޮންލެންޑް، ދަށުން އުސޫލުގެ މި 24
 ކަންކުރެވޭނޭ ގުޅިގެން ލޯނާ ކުރެވޭ  އޮންލެންޑް އެއްބަސްވުމުގައި މި . ސޮއިކުރެވޭނެއެވެ

 .ހިމަނަންާވނެއެވެ ަތފުސީލު ގޮތްތަކާބެހޭ

 ލޯނުަތއް ކޮށްަފއިވާ އޮންލެންޑް
 ކުރުން  މޮނިޓަރ

 ހެދުމަކީ  އެނަލިސިސް ރިސްކް، މޮނިޓަރކޮށް، ރިކޯޑްކޮށް ލޯނެއް ހުރިހާ ކޮށްފައިވާ އޮންލެންޑް 25
 ކަންކަން  އަންނަނިވި ގޮތުން އަދާކުރުމުގެ ޒިންމާ މި. މިނިސްޓްރީގެ ޒިންމާއެކެވެ

 .ކުރަންވާނެއެވެ

 ސަރވިސް  ލޯނު ބެލެންސާއި އައުޓްސްޓޭންޑިންގ ލޯނުގެ ކޮށްފައިވާ އޮންލެންޑް )ހ(  
 .ބެެލހެއްޓުން ތަފުސީލު ކުރެވެމުންދާގޮތުގެ
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 .ބެލެހެއްޓުން ސްޓޭަޓސް މަޝްރޫޢުގެ ހިންގޭ  ަދށުން ލޯނުގެ ކޮށްދީފައިވާ އޮންލެންޑް )ށ(  

 ޖޫރިމަނާ  ފަާރތްތައް އިހުމާލުވާ ދެއްކުމުގައި އަނބުރާ ޯލނު ކޮށްދީފައިވާ އޮންލެންޑް )ނ(  
 .އެޅުން ފިޔަަވޅު އެހެނިހެން ނުވަތަ ކުރުން

މި އުސޫލުގެ ބޭނުމަްށޓަކައި ައންނަނިވި ިއބާރަތްތައް ާމނަކުރާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުެގ  26 މާނަކުރުން 
 މަތީންނެވެ. 

 ނުަވތަ  އެހީ ހިލޭ  ދައުލަުތން ،ކަމަށް ުބނެފައި އެވަނީ ކުރުން" "އޮންލެންޑް )ހ(  
 .ދިނުމެވެ ގޮތުގައި ދަރަންޏެއްގެ ފަރާތަކަށް އެހެން ފައިސާ ނަގާ ދަރަންޏަށް

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އަށެވެ. ،"މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ށ(  

ފިނޭންސް ނުވަތަ ޭއނާގެ  އޮފް މިނިސްޓަރ ،ެއވަނީ ބުެނފައި ކަމަށް" މިނިސްޓަރު" )ނ(  
މަސްއޫލިއްޔަތު އެހެން މިނިސްޓަރަކާ ނުވަތަ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކާ 

 .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަވާލުކޮށްފި ނަމަ، އެ މިނިސްޓަރަކަށެވެ

އުސޫލު ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުްނ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ، މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ 27 ޢަމަލުކުރުން 
 ފެށިގެންނެވެ.
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