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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 
 މާލެ،      

 .ދިވެހިރާއްޖެ    
 

 ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ކްރެޑިޓް ކާޑު ބޭނުންކުރުމާބެހޭ އުސޫލު 

 

)ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު( ގެ  R-20/2017 ގަވާއިދު ނަންބަރު ،މިއީ

   ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން  ،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް 6.14

އެ ގަވާއިދުގައި ހުއްދަކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތައް  ،ބަޖެޓްކޮށްފައިވާ ކަްނތައްތަކާއި

    ،ލަތްތަކުގައިހާ ކުރަންޖެހޭ  ކުރުމަށް ކްރެޑިޓް ކާޑުގެ ބޭނުން ކޮންމެހެން

އެ ކާޑު ބޭނުންކުރުމުގައި  ،ކްރެޑިޓް ކާޑުން ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް މަގުފަހިކޮށްދީ

        ،ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ޢަަމލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް ބަޔާންކުރުމުގެ ގޮތުން

 ލެކެވެ.ސޫފައިވާ އުވައިލައިއެ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން އެކުލަ

 ތަޢާރުފާއި ނަން   .1 )ހ(

"ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ކްރެޑިޓް ކާޑު ބޭނުންކުރުމާބެހޭ  ،މި އުސޫލަށް ކިޔާނީ

 އެވެ.އުސޫލު" 

   )ށ(

 ،ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ކުރަންޖެޭހ މާލީ މުޢާމަލާތްތައްދަކީ، ގުސަލުގެ މަސޫމި އު

އޮންލައިން ބޭންކިންގ ނުަވތަ އިންޓަރނެޓް ބޭންިކންގ މެދުވެރިކޮށް ނޫން ގޮތަކަްށ 

ދުމަތެއް ލިބިަގތުމުގެ ފުރުޞަތު ދައުލަތުެގ ޚިއެފަދަ  ހިންގެން ުނހުންނަ ހާލަތްތަކުގައި 

        R-20/2017ގަވާއިދު ނަްނބަރު  ،ޓަކައި އޮފީސްތަކަށް ހޯދައިދިނުމަށް 

 ދު ުގސަމަ  .2
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ެގ )ރ( ގެ ދަުށްނ  ވަނަ މާއްދާ 6.14ގެ ( ވާިއދުގަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ)

މެދުވެރިކޮށް ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑު ހެއްދުމުގައި  ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޓެއް 

ނޮމިނީގެ ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑުގެ  ،މާއިޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރު

 ޒިންމާތައް ބަޔާންކުރުމެވެ. ލިއްޔަތުތަކާއިއޫމަސް

ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުން މާލީ މުޢާަމލާތްތައް އޮންލައިންޮކށް ނުވަތަ އިންޓަރނެްޓ 

ލަތްތަކުގަިއ ހާބޭންކިންގ މެދުވެރިކޮށް ނޫްނ ގޮތަކަށް ކުރެވެން ނެތް 

މި އުސޫލުގެ ހުށަހަޅާނީ  ،ދުމަށް އެދިއްކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑު ހެބޭނުންކުރުމަށް 

ކްރެޑިޓް ކާޑަށް އެދި ކޯޕަރޭޓް ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން "ގައިވާ  1ޖަދުވަލު 

އަންނަނިވި  ،ފޯމުގައިމި  . ިމނިސްޓްރީއަށެވެމެދުވެރިކޮށް "މުހުށަހަޅާ ފޯ

 ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ.

ކޯޕަރޭޓް  ކްރެޑިޓް ކާޑު   .3 )ހ(

 ހެދުމަށް އެދި ހުށަެހޅުން 

ދު ުގސަނުވަތަ މަ ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑު ހައްދަން އެދޭ ބޭނުން

 ؛ބަޔާންކުރުން

(1)    

ބޭނުންވާ "ކްރެޑިޓް ލިިމޓް" ާއއި ވަކިވަކި ބޭނުްނތަކަށް ޚަރަުދވާނޭ 

 ؛ލުތައް ބަޔާންކުރުންފުސީއަދަދުގެ ތަ

(2)    

ިދވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު  ،ފުރިހަމަ ނަމާއި ނޮމިނީގެ

ކައުންސިލްތައް ފިޔަވައި  ،ގުޅޭނެ ޯފނު ނަންބަރާއި ،މަޤާމާއި ،ނަންބަރާއި

ޕަބްލިްކ އެކައުންިޓންގ ޮއފީސްތަކުގެ ނޮމިނީގެ އެހެން ދައުލަތުގެ 

 ؛ގެ އެޗް.އާރު އައިޑީމުސިސްޓަ

(3)    

ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު 

 އަންނަނިވި ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަަހޅަންވާނެއެވެ.

   )ށ(
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ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑު ހެއްދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ އޮފީހެއްގެ ސޮއިކުރުމުގެ 

ަފއިވާ، ހައިހުއްދަ އޮތް ފަރާތަކުން ސޮއިކޮްށ އެ އޮފީހުގެ ތައްގަނޑު ޖަ

ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑު ދޫކުރާ ފައިނޭންޝިއަލް އިންސްިޓޓިއުޓްގެ 

 މު؛ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯ

(1)    

ގެ ޓުކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑު ދޫކުރާ ފައިނޭންޝިއަލް އިންސްިޓޓިއު

 މު؛މަޢުލޫމާތު ފޯ

(2)    

ާކޑުގެ  ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ިދވެހިނޮމިނީގެ އެޓެސްޓް ޮކށްފައިވާ 

 ކޮޕީ.

(3)    

މި މާއްދާގައި  ،ކައުންސިލްތަކުން ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް  ،ތުތަްއ ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުއައިޖުރާ ކޮށްފައިވާބަޔާން

 މި މިނިސްޓްރީއަށެވެ. ،އޮތޯރިޓީ މެދުވެރިކޮށް

   )ނ(

 މިނިސްޓްރީއަށް ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑު ހެއްދުމަށް އެދިދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން 

އްދައާއެކު ހުމިނިސްޓަރުގެ ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑު ހެއްދުމަށް އެދި  ،ހުށަހެޅުމުން

 ޓިޓިުއޓަށް ހުަށހަޅަންވާނެއެވެ.ފައިނޭންޝަލް އިންސް ،ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްޯރލަރ

ކޯޕަރޭޓް ކާޑު ހެއްުދމަށް   .4

 ހުއްދަ ދިނުން 

ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން ޚަރަދުކުރެވޭނީ

2017/R-20 ( ެގަވާއިދުމާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގ) ަރަދުތައް ޚަކުރާ ހުއްދ

ކުރުމަށް އެކަންޏެވެ. އަދި މި ޚަރަދުތަކަކީ ބަޖެޓް ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދުތަކެއް 

 ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ. 

 ކޯޕަރޭޓް ކާޑުން ޚަަރދުކުރުން    .5 )ހ(

ކާޑުން ކުރުމަށް ހުއްދަކޮށްފައިވާ ޚަރަދު ނޫން އެހެން ޚަރަދެއް ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް 

ލު ފުސީކަމެއްގެ ތަ އެ  ،ކަމަކަށް ޚަރަދުކުރުމުގެ ކުރިން އެ ކުރަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ 

   )ށ(
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ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން  އެ ޚަރަދެއް ،ޅައިހަމިނިސްޓްރީއަށް ހުށަ

 ހޯދަންވާނެއެވެ.

ކާޑުގެ ނޮިމނީގެ ިޒންމާތަާކއި   .6 މި ވަނީއެވެ. ިތރީގައި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ނޮމިނީގެ ޒިންމާތަކާއި ކާޑުގެ ކްރެޑިޓް ކޯޕަރޭޓް

 މަްސއޫލިއްޔަތުަތއް 

ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކައުންސިލްތައް ފިޔަވައި ދައުލަތުގެ އެހެން އޮފީސްތަކުން، 

ގެ މުއެކައުންިޓންގ ސިސްޓަކާޑު ލިބުމުން ކާޑުގެ އެކައުންޓް ނަންބަރު ޕަބްލިކް 

ރީ ކުރުމަށް ބަނޑޭރި ޕޯޓަްލ މެދުވެރިކޮށް ޓަވެންޑަރ މާސްޓަރގައި ރަޖިސް 

 ފޮނުވުން.

   )ހ(

ކައުންސިލްތައް ފިޔަވައި ދައުލަތުގެ އެހެން އޮފީސްތަކުން، ާކޑުން އަލަށް 

 ސް ރޚަރަދުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ކާޑުގެ ލިމިޓް އެކަމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެޑްވާ

 ކޯޑުގައި ރިކޯޑުކުރުން.

   )ށ(

ކާޑާ ގުޅޭ ފައިސާގެ މުޢާމަލާތުތައް ވިޔަ ޕޯޓަލް  ،ކައުންސިލަށް ކާޑު ލިބުމުން

 ޓަން ާވނެއެވެ.އްމެދުވެރިކޮށް ބަލަހަ

   )ނ(

 ،ކައުންސިލްތައް ފިޔަވައި ދައުލަުތގެ އެހެން އޮފީސްތަކުން ޚަރަދު ކުރުމަށްފަހު

 އެ ޚަރަދަކާ ގުޅޭ ކޯޑުގައި އެ ޚަރަދެއް ރިކޯޑު ކުރުން.

   )ރ(

             ކައުންސިލްތައް ފިޔަވައި ދައުލަތުގެ އެހެން އޮފީސްތަކުން، 

އެ ޚަރަދެއް ކޮށް ނިމޭތާ  ،ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑު ބޭނުންކޮްށގެން ކުރާ ޚަރަދުތައް

ތެއް( ދުވަހުެގ ތެރޭގައި އެ )ހަ 7ނުވަތަ ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އެކައުންޓް ލިބޭތާ 

މިނިސްޓްރީއަށް  ،ޓަކައި ޚަރަދުތައް ބަޖެޓް ހިސާބުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނުމަށް

 ހުށަހެޅުން.

   )ބ(
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ކައުންސިލްތައް ފިޔަވައި ދައުލަތުގެ އެހެން އޮފީސްތަކުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް 

    ،ޚަރަދުތައްކުރާ ދަތުރެއްގައި ނުވަތަ އެހެންވެސް ދަތުރެއްގައި ކާޑުން ކުރާ 

)ސާދަ(  14އެ ދަތުރެއް ނިމޭތާ ނުވަތަ ސްޭޓޓްމަންޓް އޮފް އެކައުންޓް ިލބޭތާ 

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައި ބަޖެޓް ހިސާބުތަކުގަިއ ހިމެނުން.

   )ޅ(

އެކަމަށް  ،ފީތައް ހައިކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑާ ގުޅިގެން ދައްކަންޖެހޭ އެންމެ

 ފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުން.ކައިތަކުގައި ދައްޚުކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީ

   )ކ(

ގަވާއިދު ނަންބަރު ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން ކުރާ ޚަރަދުތަކަކީ 

2017/R-20 (ިއާދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއ )ުއި މި އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ދ

ންކުރުމާއި، އެ ޚަރަދަކީ ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ގީ ކުރެވޭ ޚަރަދުތަކެއްކަމުގައި ޔަ

 ންކުރުން.ގީކާޑުން ކުރުމަށް ހުއްދަކޮށްފައިވާ ޚަރަދެއްކަން ޔަ

   )އ(

   )ވ( ތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުން.ކައުކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑު ރައް

ކައުންސިލްތައް ފިޔަވައި ދައުލަތުގެ އެހެން އޮފީސްތަކުން، ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް 

ގެއްލިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ހަލާކުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ކާޑުން ގޮތް ނޭނގޭ ކާޑު 

ކާޑު ދޫކޮށްފައިވާ ފައިނޭންޝަލް  ،ޓްރާންސެކްޝަނެއް ހިނގައިިފނަމަ

އެ ކަމުގެ  ،ކާޑު ސަސްޕެންޑް ކުރުމަށްފަހު  ،އިންސްޓިޓިއުޓަށް ވަގުުތން އަންަގއި

 އަށް އެންގުން. އެ އޮފީހެއްގެ އިސްވެރިޔާއަށާއި މިނިސްޓްރީ ،މަޢުލޫމާތު

   )މ(

ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑު ބޭނުްނކޮށްގެން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ަޚރަދުކުރާކަން 

 އެކަން މިނިސްޓްރީއަށް ރިޕޯޓްކުރުން. ،ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ

   )ފ(

ކައުންސިލްތަކަށް ދޫކޮށްފައިާވ ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑު ގެއްލިއްޖެނަމަ ނުވަަތ 

 ،ނުވަތަ ކާޑުން ޮގތް ނޭނގޭ ޓްާރންސެކްޝަނެއް ިހނގައިފިނަމަހަލާކުވެއްޖެނަމަ 

      ،ކާޑު ދޫކޮށްފައިވާ ފައިނޭންަޝލް އިންސްޓިޓިއުޓަްށ ވަގުތުްނ އަންގައި

   )ދ(
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ސިލެއްގެ ންއެ ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު އެ ކައު ،ކާޑު ސަސްޕެންޑް ކުރުމަށްފަހު

މި ިމނިސްޓްރީއަށް އިސްވެރިޔާއަށާއި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ މެދުވެރިކޮށް 

 އަންގަންވާނެއެވެ.

ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުން  ،ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑުގެ ކްރެޑިޓް ލިމިޓް ކަނޑައަޅާނީ

 ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަށް ރިޢާޔަތްކޮްށ މިނިސްޓްރީންނެވެ.

ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑުގެ   .7 )ހ(

 ކްރެޑިޓް ލިމިޓް

ފައިވާ ކްރެޑިޓް ލިމިޓަށްުވރެ އިތުރަށް ޅައިކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑަށް ކަނޑައަ

ކަމަކަށް މިނިސްޓްރީގެ ހުްއދަ ލިޔުމުން  ޚަރަދުކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ އެ

ލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑުގެ ކްރެޑިޓް ހާ މިގޮތުން  ހޯދަންވާނެއެވެ.

އެ އޮފީހެއްގެ  ،ލިމިޓް އިތުރުނުކޮށް ވަކި ޚަރަދެއް ކުރުމަށް ހުއްދަ ދިނުމާއި

ހުށަހެޅުމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑުގެ ކްރެޑިޓް ލިމިޓް 

 އިތުރުކޮށްދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  

   )ށ(

ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ބިޒްނަސް އޭރިއާއަށް ވުރެ ގިނަ ބިޒްނަސް އޭރިއާ 

އެއް ކާޑަށް ވުރެ އިތުރަށް ކާޑު ހަދަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އެފަދަ ހިމެނޭ އޮފީސްތަކަށް 

އެ އޮފީހެއްގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ހުއްދަ ދީފައިާވ  ،ވާނީއްދައިދޭންކާޑެއް ހަ

 އޮތޮރައިޒިންގ އޮފިސަރެއް ނުވަތަ އެ އޮފީހަކާ ހަވާލުވެހުރި އިސްވެރިޔެއްގެ ނަމުގައެވެ.

އެއް ކާޑަށް ވުރެ ިގނަ ކާޑު   .8

 ހެއްުދން 

އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ކާޑު ބޭނުންކުރާ މުވައްޒަފު )ނޮމިނީ( ބަަދލުވެއްޖެނަމަ، އެ ކާޑު 

ކާޑުގެ ޒިންމާއާ އަލުން ހަވާލުވާ މުވައްޒަފު )އައު ނޮމިނީ( ެގ  ،ކެންސަލްކުރުމަށާއި

ޓީ ކައުންސިލަކުން ނަމަ ލޯކަލް ަގވަރމަންޓް އޮތޯރިނަމުގައި އައު ކާޑެއް ހެއްދުމަށް އެދި 

އެ އޮފީހަކުްނ  ،މެދުވެރިކޮށް އަދި ކައުންސިލްތައް ފިޔަވައި ދައުލަތުގެ އެހެން އޮފީެހއްނަމަ

 މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔުމުން ހުށަހަަޅންވާނެއެވެ.

ކާޑު ބޭނުންކުރާ މުަވއްޒަފު   .9

 ބަދަުލވުން 
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ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ކާޑު 

ހަލާކުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ގެއްލިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ކާޑުން އިތުރަށް ފައިސާ 

 ،ގޭ ޓްރާންސެކްޝަނެއް ހިނގައިފިނަމަނދެއްކިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ކާޑުން ގޮްތ ނޭ

  ނުވަތަ ފޭރުމެއް ނުވަތަ ވައްަކމެއް ނުވަތަ ޚިޔާނާތެއް ނުވަަތ އެނޫންވެސް 

ށްފައިވާ ަފއިނޭންޝަލް ކާޑު ދޫކޮ ،ޚިލާފު ކަމެއް ހިނގައިިފނަމައާދަޔާ

ނުވަތަ ކުރުމަކީ ކާޑު ސަސްޕެންޑް  ،އަންގައިއެކަން ތުން ގުއިންސްޓިޓިއުޓަށް ވަ

 ކެންސަލް ކުރުމަކީ ނޮމިނީގެ ޒިންމާއެކެވެ.

އުސޫލާ ޚިލާުފވުމުން ފިަޔވަޅު   .10 )ހ(

 އެޅުން 

  ފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން

އެ އޮފީހެއްގެ  ،ކަމެއް އެނގުނު އެ އޮފީހެއްގެ މުވައްޒަފަކު ނޮމިނީ ނުވަތަ އެ

އިސްވެރިޔާއަށް ލަސްނުކޮށް އޮފީހެއްގެ އެ ނުވަތަ  ވެރިޔާއަށް ޒިންމާދާރު މާލީ

 އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ. 

   )ށ(

ކަމެއްގެ  އެ ،ފަދަ ހާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަކޮށްަފއިވާމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ މެދުވެރިކޮށް އަދި  ،ނަމަ ކައުންސިލެއް، މަޢުލޫމާތު

އެ އޮފީހަކުން  ،ނަމަ ކައުންސިލްތައް ފިޔަވައި ދައުލަތުގެ އެހެން އޮފީހެއް

)ދޭއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިިނސްޓްރީއަށް  2ލަސްވެގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން 

 ލިޔުމުން އަންގަން ވާނެއެވެ.

   )ނ(

ފަދަ ހާަލތެއް މެދުެވރިވެއްޖެނަމަ، ކޮށްފައިވާ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން 

ގެ ( މާލިއްޔަތުގެ ަގވާއިދު)ދައުލަތުގެ  R-20/2017ގަވާއިދު ނަންބަރު 

ތުތަާކ އެއްގޮތަށް އައިޖުރާ ކޮށްފައިވާވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން 12.10

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

   )ރ(

ޑެބިޓްކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޚަރަދުކުރާކަން ކްރެޑިޓްކާޑާއި 

އެ ކުރި ޢަމަލަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ކާޑުގެ ނޮމިނީ  ،ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ

   (ބ)
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ޑު އަުތލުމުގެ ނުވަތަ ކެންސަލްކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު ކާބަދަލުކުރުމުގެ ނުވަތަ 

 ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްޯރލަރަށް ިލބިގެންވެއެވެ.

   ގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތުން މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި  ކާޑަށް ޒިންމާވާ

ދު ނޫން ބޭުނމަކަށް ކާޑު ގުސަާކޑު ހައްދާ މަނުވަތަ ޢަމަލު ނުކޮށްފިނަަމ، 

ބޭނުންކޮްށފިނަމަ ނުވަތަ ހުއްދަ ނޫން ޢަމަލެއް ކޮށްފިނަމަ ނުވަަތ މި އުސޫލާ 

    ގަވާއިުދ ނަންބަރު ،ފަރާތަކަށްޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، އެކަމަށް ޒިންމާވާ 

2017/R-20  ެވަނަ ބާބުގެ ދަށުން  17ގެ ( މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު)ދައުލަތުގ

     ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ. އަދި ކާޑު ކެންސަލްކޮށް އެ ފަރާތުެގ ނަމުގައި 

 އައު ކާޑެއް ހައްދައި ނުދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

    (ޅ)

ގޮތުން އެހެން ޮގތަކަށް ކަނޑައެޅިގެން  ލުގައި ޢިބާރާތެއް ހިމެނިފައިވާސޫމި އު

ޢިބާރާތްތަްއ  ލަުފޒުތަކާއިލުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ސޫމި އު  ،ދޭހަނުވާހައި ހިނދަކު

ވަަނ  52)ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ  3/2006ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ،މާނަކުރާނީ

)ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު( ގެ  R-20/2017ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،މާއްދާއާއި

 ންނެވެ.ތީމަ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ 1.02

 މާނަކުރުން   .11

   R-20/2017ގަވާއިދު ަނންބަރު ކާޑު" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ، "

ދައުލަތުގެ  ،އެއްގޮތަށްއި މި އުސޫލާ ުދ( އާމާލިއްޔަތުގެ ގަވާއި)ދައުލަތުގެ 

މެދުވެރިކޮށް  ޓެއްފައިޭނންޝިއަލް އިންސްޓިޓިއު ،އޮފީސްތަކުގެ ބޭނުމަށް

 .ދޫކުރާ ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑަށެވެމިނިސްޓްރީން 

   )ހ(

އެ ފަރާތެއްގެ ނަމުގައި ެއ އޮފީހަކުން  ،"ނޮމިނީ" ކަމަށް ބުެނފައި އެވަނީ

 ފަރާތަށެވެ. ހައްދައިދީފައިވާ ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓްގެ ކާޑު 

   )ށ(
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ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި އުސޫލު ޝާއިޢުކުރާ  މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހި

 ދުވަހުން ފެށިގެްނނެވެ.

މި އުސޫލަށް ޢަމަލުުކރަން   .12

 ފެށުން

_______________________ 
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 1ޖަދުވަލު 

 މު ކާޑަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯ ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް 

 

Ministry of Finance 
Male', Republic of Maldives 

 

    

CORPORATE CREDIT CARD – APPLICATION FORM 

Please fill form in CAPITAL LETTERS  
      

AGENCY INFORMATION 

 

 Agency Name: …..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Business Area: …..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Contact No.: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Email Address: ….…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

      

CARD HOLDER INFORMATION 

 

 

 Full Name (as in National ID Card)……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 National ID Card No.: ………………………………………………………………………………………………………………………………….……..… 

 SAP HR ID (not applicable for councils): …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Designation: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

 Agency: …………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

 Business Area: …..…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

 Contact No.: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Email Address: ….…….…………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 
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CARD DETAILS 

   

Purpose of Applying for Corporate Card: ……………………………………………………………………………………………………………. 

  Breakdown of Expenditures    

  Expenditure Justification Card Limit   

  

  

 

 

 

 

     

      

RESPONSIBLE PERSON INFORMATION 

 Full Name (as in National ID Card: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 National ID Card No.: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Designation: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Contact No.: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Email Address: …….….……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

      

DECLARATION 

 

I acknowledge that I have read and understood the corporate credit card guidelines and agree to abide by 

them. I understand that it is my responsibility to stay up to date with any changes to these guidelines. 

 

By signing this declaration, I confirm that I have received a copy of the corporate credit card guidelines and 

agree to comply with all of the provisions contained therein. I understand that failure to adhere to the 

guidelines may result in disciplinary action. 

 

I further understand that it is my responsibility to immediately report any lost or stolen credit cards, 

unauthorized transactions or any other issues related to my corporate credit card to the appropriate parties 

as outlined in the guidelines. 

 

    

Signature of the Nominee  Date 

    

    

Authorized Signature  Date 
    

      
 


