ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ގެރެންޓީއެއް ދެވޭނެ ގޮތް:

• ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުން ގެރެންޓީއެއް ދޭންވާނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2006ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު)
ގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ނ) ،އަދި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  14.01ވަނަ މާއްދާއާއި 14.02 ،ވަނަ
މާއްދާއާއި  14.09ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރަ އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކުރުމާއެކު ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 7/2013ދައުލަތުގެ
ޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  32ވަނަ މާއްދާއާއި  33ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާއި" ،ދައުލަތުގެ
ނަމުގައި ގެރެންޓީ ދޫކުރުމުގެ އުސޫލު" އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
-

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2006ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނު) ގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) :ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ގެރެންޓީއެއް
ދިނުމަށް ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅަންވާނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މިނިސްޓަރަށް.

-

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2006ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނު) ގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) :ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ގެރެންޓީއެއް
ބން ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދަށާއި ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތަށް ކުރާނެ އަސަރު
ބ ު
ދޭންވާނީ އެ ގެރެންޓީއެއް ދިނުމުގެ ސަ ަ
ދިރާސާކުރުމަށްފަހު

މިނިސްޓަރު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

ހުށަހެޅުމުން،

ޤާނޫނުއަސާސީގައިވާ

ގޮތުގެމަތިން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިން.
-

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ  14.01ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) :ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުން މެދުވެރިވެގެން
ދައުލަތުގެ ކުންފުންޏަކަށް ނަގާ ލޯނަކާ ގުޅިގެން ،ނުވަތަ ދަރަންޏަށް ނަގާ ފައިސާއަކާ ގުޅިގެން ،ނުވަތަ ދައުލަތުގެ
ނަމުގައި ހިންގާ މުޢާމަލާތަކާ ގުޅިގެން ،ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ކުންފުންޏެއްގެ ނަމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުން
ގެރެންޓީއެއް ދޭންވާނީ ،ނުވަތަ ދައުލަތުގެ މުދަލެއް ނުވަތަ ޙައްޤެއް ނުވަތަ މަޞްލަޙަތެއް ރަހުނުކުރަންވާނީ ،ނުވަތަ
ދައުލަތުގެ މުދަލަކާ ނުވަތަ ފައިސާއަކާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އަޙުދެއް ނުވަތަ ކަށަވަރުކަމެއް ދޭންވާނީ ،މި
ގަވާއިދުގެ  14.02ވަނަ މާއްދާގައިވާ ތަފްސީލް ހިމަނައިގެން ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް މިނިސްޓަރު އެކަމަށް އެދި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހަޅައި ،އެކަން އެގޮތަށް ކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުއްދަ ދިނުމުން،

-

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ  14.02ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) :މި ގަވާއިދުގެ  14.01ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން،
ގެރެންޓީއެއް ދިނުމަށް ،ނުވަތަ ދައުލަތުގެ މުދަލެއް ނުވަތަ ޙައްޤެއް ނުވަތަ މަޞްލަޙަތެއް ރަހުނުކުރުމަށް ނުވަތަ ދައުލަތުގެ
މުދަލަކާ ނުވަތަ ފައިސާއަކާ ގުޅޭގޮތުން އަޙުދެއް ނުވަތަ ކަށަވަރުކަމެއް ދިނުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހަޅާ ކޮންމެ
ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅަންވާނީ ގެރެންޓީ ދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ ކަނޑައަޅާ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް .އަދި އެ އުސޫލުގައި ތިރީގައިވާ
ބޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
މަޢުލޫމާތު ނުހިމެނޭނަމަ ،ކޮންމެ ހުށަހެޅުމެއްގައި ތިރީގައިވާ ތަފްޞީލް ަ

1

.1

ބނުންވާ ދައުލަތުގެ މުދަލުގެ ނުވަތަ
ބނުންވާ ގެރެންޓީގެ ،ނުވަތަ ރަހުނު ކުރަން ޭ
ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ދޭން ޭ
ޙައްޤުގެ ނުވަތަ މަޞްލަޙަތުގެ ނުވަތަ އަޙުދުގެ ނުވަތަ ކަށަވަރުކަމުގެ ތަފްޞީލް

.2

ބއިކަން.
ބން ޤައުމަށް ކުރާނެ ފައިދާއަކީ ކޮ ަ
ބ ު
ބއިކަމާއި ،އެކަމުގެ ސަ ަ
ހާސިލްވާނެ ތަރައްޤީޤެ އަމާޒަކީ ކޮ ަ

.3

ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދީ ޙާލަތަށް ނުވަތަ މާލީ ޙާލަތަށް ކުރާނެ ހެޔޮ އަސަރާއި ނުރަނގަޅު އަސަރުގެ ތަފްޞީލް.

.4

ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އުފުލަންޖެހޭ ހުރިހާ އިލްތިޒާމުތަކެއްގެ ޖުމްލަ ތަފްސީލާއި ،އެކަންތައްތައް ނިމުމަކަށް
އަންނާނެ ތާރީޚް.

-

ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ގެރެންޓީ ދޫކުރުމުގެ އުސޫލުގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) :ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ގެރެންޓީ ދޫކުރެވޭނީ
ބޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ
ބޑެތި މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ހުށަހަޅާ ތިރީގައި ަ
ސަރުކާރުން އިސްކަންދޭ ޮ
ކުންފުނިތަކަށް.
 .1ސަރުކާރު ޙިއްސާވާ ކުންފުނިތައް.
 .2ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރިކުރަން ރަޖިސްޓަރކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ރީ-ރަޖިސްޓަރކޮށްފައިވާ
ކުންފުނިތައް.

-

ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ގެރެންޓީ ދޫކުރުމުގެ އުސޫލުގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) :މި އުސޫލުގެ ދަށުން ގެރެންޓީއަށް އެދި
ބޔާންކޮށްފައިވާ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ނެގޭ ލޯނުތަކަށް.
ހުށަހެޅޭނީ ތިރީގައި ަ
 .1ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް
 .2ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތަށް ސޯޝަލް ހައުސިންގ މަޝްރޫޢުތައް
 .3މިނޫންވެސް ސަރުކާރުގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢެއްގެ ގޮތުގައި އިސްކަންދިނުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާ މަޝްރޫޢުތައް

-

ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ގެރެންޓީ ދޫކުރުމުގެ އުސޫލުގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) :މި އުސޫލުގެ ދަށުން ގެރެންޓީ ދެވޭ ލޯނުގެ
އިފެކްޓިވް އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް ('ލައިބޯރ' ނުހިމަނައި)  3.5%އަށްވުރެ މަތިވެގެން ނުވާނެ.

-

ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ގެރެންޓީ ދޫކުރުމުގެ އުސޫލުގެ  9ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) :ސަރުކާރުގެ ހިއްސާ ނުހިމެނޭ ކުންފުންޏެއްނަމަ
ގެރެންޓީ ދޫކުރުމުގައި ލިމިޓް ކަނޑައަޅާނީ ،ކުންފުނީގެ ކްރެޑިޓް ރިސްކް އަދި ލޯން ނަގައިގެން ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ
ބލުމަށްފަހު .މީގެ އިތުރުން ،ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދީ ހާލަތަށާއި ސަރުކާރުގެ މާލީ ފުދުންތެރިކަން
ބލިޓީއަށް ެ
މަޝްރޫޢުގެ ފީސަ ަ
ބލުން.
ހުރި މިންވަރާއި ގެރެންޓީ ދޫކުރުމުން މާލިއްޔަތަށް ކުރާނެ އަސަރަށް ެ

-

ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ގެރެންޓީ ދޫކުރުމުގެ އުސޫލުގެ  9ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) :ސަރުކާރު ހިއްސާ ނުހިމެނޭ ކުންފުންޏެއްނަމަ
ގެރެންޓީ ދޫކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލަކީ-:

2

 .1ކޮމިޓްމަންޓް ފީ އަދި މެނޭޖްމަންޓް ފީ ،ގެރެންޓީ ދޫކުރާ ތާރީޚުގައި ލޯނުގެ އިންޓްރެސްޓަށް އަރާނެކަމަށް
އަންދާޒާކުރެވޭ ޢަދަދު އަދި އެހެނިހެން ޚަރަދު ހިމެނޭގޮތަށް ލޯނުގެ ޖުމްލަ ޢަދަދު (ޓޯޓަލް ކޮސްޓް އޮފް
ބރޮއިންގް') ގެ  100%އާ އެއްވަރުގެ އެސެޓެއް ސަރުކާރަށް ރަހުނުކުރުން .މިގޮތުން ރަހުނު ކުރެވޭ އެސެޓަކީ
ޮ
ސަރުކާރަށް ކުރިމަތިވާ ރިސްކާ އެއްވަރުގެ ސެކިއުރިޓީއެއްކަން ޔަޤީންކުރުން.
 .2ލޯންއިން އުފައްދާ ނުވަތަ ތަރައްޤީކުރާ އެސެޓް ކޮލެޓަރަލްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރަށް ރަހުނުކުރުން.
 .3ލޯންއިން އުފައްދާ ނުވަތަ ތަރައްޤީކުރާ އެސެޓް ،ތަރައްޤީކޮށް ނިމުމުން އެ އެސެޓްތަކުގެ އަގު ސަރުކާރުން
ބލުމަށްފަހު ރަހުނުކޮށްފައިވާ އެސެޓްތަކުގެ އަގު ލޯނުގެ ޖުމްލަ ޢަދަދުގެ  100%ގައި ދެމެހެއްޓުން .މިގޮތުން،
ެ
ރަހުނު ކޮށްފައިވާ އެސެޓެއް ދޫކޮށްލެވޭނަމަ ،އެ އެސެޓެއް ދޫކޮށްލުމުގެ ކުރިން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ވެލުއޭޝަން
ތައްޔާރުކުރުމަށް ހިނގާ ޚަރަދަކީ ގެރެންޓީ ކޮށްދީފައިވާ ކުންފުނިން ޒިންމާވާންޖެހޭ ޚަރަދެއް.
ބރާ
ބލުމަށްފަހު ،ސަރުކާރަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި ،ލޯނު އަނ ު
 .4ގެރެންޓީ ކުރެވޭ ކުންފުނީގެ ކްރެޑިޓް ރިސްކަށް ެ
ބންކެއްގައި
ދެއްކުން ޔަޤީންކުރުމުގެ ގޮތުން އެސްކްރޯ ނުވަތަ ރިޒާޒް އެކައުންޓެއް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ ޭ
ބހެއްޓުމަށް ސަރުކާރަށް ޝަރުތު ކުރެވިދާނެ.
ހުޅުވައި ،އެ އެކައުންޓަށް ވަކި ޢަދަދަކަށް ފައިސާ ޖަމާކޮށްފައި ެ
-

ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ގެރެންޓީ ދޫކުރުމުގެ އުސޫލުގެ  10ވަނަ މާއްދާ :ގެރެންޓީ ކޮށްދެވޭ ކުންފުނިން ގެރެންޓީ ފީއެއްގެ
ގޮތުގައި ގެރެންޓީ ކުރެވޭ ޢަދަދުގެ  1%ސަރުކާރަށް ދައްކަންވާނެ .އަދި ގެރެންޓީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ކުންފުނީގެ ޑިއު
ޑިލިޖެންސް ފުރިހަމަކުރުމަށާއި އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ނަގާ ފީއެއްގެ ގޮތުގައި ( 170,000/-އެއް ލައްކަ
ހަތްދިހަހާސް) ދިވެހި ރުފިޔާ ގެރެންޓީ އެޕްލިކޭޝަންއާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

-

ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ގެރެންޓީ ދޫކުރުމުގެ އުސޫލުގެ  11ވަނަ މާއްދާ :މި އުސޫލުގެ ދަށުން ،ގެރެންޓީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ
ބސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރެވޭނެ .މި
ބހޭ ގޮތުން އެއް ަ
ކުންފުންޏާއި ދިވެހި ސަރުކާރާ ދެމެދު ،ގެރެންޓީ ދޫކުރުމާ ެ
ބހޭ ތަފްޞީލްތައް ހިމެނިފައި
ބސްވުމުގައި ގެރެންޓީ ދޫކުރުމާއި ،ގެރެންޓީއާ ގުޅިގެން ކަންކުރެވޭން ގޮތްތަކާ ެ
އެއް ަ
ހުންނަންވާނެ.

-

ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ގެރެންޓީ ދޫކުރުމުގެ އުސޫލުގެ  12ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) :ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ގެރެންޓީ ދޫކުރެވޭ
ލޯނަށް ،ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ދޫކުރާ ގެރެންޓީގެ އިތުރުން ،އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް އެހެން ރަހުނު ނުވަތަ އެނޫންވެސް
ބހައްޓާފައިވާކަން މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ޔަޤީންކުރަންވާނެ.
ސެކިޔުރިޓީ ަ

-

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 7/2013ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  33ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) :ދިވެހިސަރުކާރުން،
ބޔާންވެގެންވާ
އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދިވެހި ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ގެރެންޓީއެއް ދޭންވާނީ ،މި ޤާނޫނުގެ  32ވަނަ މާއްދާގައި ަ
ބޖެޓުގައި ގެރެންޓީ ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢަދަދަށްވުރެ
އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ،އަދި ދައުލަތުގެ އަހަރީ ަ
އިތުރުނުވާނެ ގޮތުގެމަތިން.
3

-

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 7/2013ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  33ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) :އެއްވެސް ފަރާތަކުން
ނަގާ ދަރަންޏަކަށް ދިވެހި ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ގެރެންޓީއެއް ދޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު ،އެ ގެރެންޓީއެއް ދޭ ތަރީޚުން ފެށިގެން
( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،އެ ގެރެންޓީއަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް
މިނިސްޓަރު ފޮނުވަންވާނެ.

ލޯނަށް ފައިސާ ނުދެއްކިގެން ގެރެންޓީ ދެއްކުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް

-

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ  14.07ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) :ދިވެހި ދައުލަތުން ގެރެންޓީއެއް ނުވަތަ އިންޑެމިނިޓީއެއް
ނުވަތަ އަންޑަރޓޭކިންގއެއް ދީފައިވާ ލޯނަކަށް ފައިސާ ނުދެއްކިގެން ،ގެރެންޓީ ނުވަތަ އިންޑެމްނިޓީ ނުވަތަ
އަންޑަރޓޭކިންގއަށް ދައްކަންޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ދައްކަންވާނީ ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑުން.

-

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ  14.07ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) :ގެރެންޓީއެއް ނުވަތަ އިންޑެމިނިޓީއެއް ނުވަތަ
ބޖެޓުގައި ފައިސާ ހިމަނަންވާނެ.
ބލިޓީއަކަށްަ ،
ބން އަދާކުރަންޖެހިދާނެ ސަރުކާރުގެ ލަޔަ ި
ބ ު
އަންޑަރޓޭކިންގއެއްގެ ސަ ަ

-

ބރާ ދެއްކުމުގައި
ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ގެރެންޓީ ދޫކުރުމުގެ އުސޫލުގެ  14ވަނަ މާއްދާ :ގެރެންޓީ ކުރެވިފައިވާ ލޯން އަނ ު
ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެ ،ސެކިއުރިޓީ ލިކުއިޑޭޓް ކުރުމުގެ މަރުޙަލާ ފެށުމުގެ ކުރިން ،ގެރެންޓީ ދެވޭ ފަރާތުންނާއި ގެރެންޓީއަށް
އެދި ހުށަހަޅާ ކުންފުނިންވެސް ލަސްނުކޮށް އެކަން މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް އަންގަންވާނެ .މީގެ
އިތުރުން ،ގެރެންޓީ ކޯލް ކުރުމުން ސަރުކާރުން ދައްކާ ފައިސާއަކީ ،ގެރެންޓީ ކޮށްދެވޭ ކުންފުންޏާއި އެ ކުންފުނީގެ
ބރާ ދެއްކުމަށް
ބދަލުކުރެވިގެން ދާނެ .އަދި މި ދަރަނި އަނ ު
ހިއްސާދާރުން ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ ދަރަންޏަކަށް ަ
ބސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރަންވާނެ.
ގެރެންޓީއަށް ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މިނިސްޓްރީއާ ދެމެދު އެއް ަ

ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ދޫކުރާ ގެރެންޓީތައް މޮނިޓަރކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ މެކޭނިޒަމް

 ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ގެރެންޓީ ދޫކުރުމުގެ އުސޫލުގެ  13ވަނަ މާއްދާ :ގެރެންޓީ ކޮށްދެވޭ ހުރިހާ ލޯނެއް ރިކޯޑްކޮށް ،މޮނިޓަރކޮށް،ބލަހައްޓަމުން ގެންދާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން .އަދި އެ ޒިންމާ
އަދި ރިސްކް އެނަލިސިސް ހަދައިަ ،
އަދާކުރުމަށްޓަކައި-:
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ބލެންސާއި ،ލޯނު ސަރވިސް
 .1ގެރެންޓީ ކޮށްދެވޭ ކުންފުންޏާއި ގެރެންޓީ ދެވޭ ފަރާތުން ލޯނުގެ އައުޓްސްޓޭންޑިންގ ެ
ކުރެވެމުންދާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް ކޮންމެ ހަތަރުމަހުން އެއްފަހަރު ގެރެންޓީ ކޮށްދެވޭ ކުންފުނިން ،މިނިސްޓްރީ އޮފް
ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ހުށަހެޅުމާއި؛
.2

ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ގެރެންޓީ ކޮށްދީފައިވާ ލޯނުގެ ދަށުން ހިންގޭ މަޝްރޫޢުގެ ސްޓޭޓަސް ކޮންމެ ހަތަރުމަހުން
އެއްފަހަރު މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމާއި؛

 .3މަޝްރޫޢުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް މޮނިޓަރކުރުމަށް މަދުވެގެން އަހަރަކު ދެ ފަހަރު މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ސައިޓަށް
ބލަމުން ގެންދިޔުމާއި؛
މިނިސްޓްރީން ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން ޢައްޔަނުކުރާ ފަރާތަކުން ގޮސް މަޝްރޫޢު ކުރިއަށްދާ ގޮތް ަ
އަދި
 .4ލޯނުގެ ޓްރާންސެކްޝަން މޮނިޓަރކޮށް ،ކަނޑައެޅޭ ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ޕްރޮޖެކްޓުގެ އޮޑިޓެއް ހަދައި ،އިވެލުއޭޓް
ކުރުން ހިމެނޭ.

•

ބނުން
ބނެވިދިޔަ ޤާނޫނުތަކާއި ،ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކުގައި ،ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ގެރެންޓީ ދޫކުރާ ލޯނުގެ ފައިސާ ޭ
ު
ބޔާންކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ.
ނުކޮށްފިނަމަ ،އެ ގެރެންޓީއަށް ދެން ވެގެންދާނެ ގޮތެއް ަ
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