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 ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު 

  c  
            

 ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.

 
                                   

 ޚަބަރަށް ދޭ މަޢުލޫމާތު 

 ( އަށް އިޞްލާޙުގެނައުން R/2021-126ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު )ގަވާއިދު ނަންބަރު:  

:    މި ނަންަބރު )ގަވާއިދު  ގަވާއިދު  ދޫކުރުމާެބހޭ  ސެކިއުރިޓީޒް  އެކުލަވާލާފައިވާ  ވަނީ  R-126/2021އޮތޯރިޓީން   )26 
މިގަވާއިދަކީ،   2021ސެޕްޓެންަބރު   ގެޒެޓުކުރެވިފައެވެ.  ނަންަބރު    ގައި  މާލީ)  2006/2ޤާނޫނު   ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 އޮތޯރިޓީއަށް ލިިބފައިވާ މި ވަނަ މާއްދާއިން،    63 ވަނަ މާއްދާއާއި، 9މާއްދާއާއި، ވަނަ  4ސެކިއުރިޓީޒްއާެބހޭ ޤާނޫނު( ގެ 
ސެކިއުރިޓީޒް އެކިއެކި  ރާއްޖޭގެ ސެކިއުރިޓީޒް ާބޒާރުގައި،  ،މިގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދަކީ .ާބރުގެ ދަށުން ހަދައިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ
ާބވަތްތައް ދޫކުރުމަށް މަގުފަހުކުރުމެވެ. 

  2012ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މާރކެޓަށް ތަޢާރަފުކޮށްފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ. މި ގަވާއިދުގެ    2012މި އޮތޯރިޓީން    ،ގަވާއިދަކީމި  
އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ހިއްސާ އަދި   ޕަްބލިކް ކުންފުނިތަކުން  ،، މިގަވާއިދުގައި އެކުލަވާލެވިފައިވަނީރެވުނުއިރުގައި ތަޢާރަފުކު

ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިތަކަށްވެސް މާރކެޓުގެ ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިދިނުމުގެ  ގައި،    2019ޮބންޑު ވިއްކުމުގެ އޮނިގަނޑެވެ. އަދި  
  ،ގެ ދަށުންގައި ގެނެވުނު އިޞްލާޙުތަކު  2019  މުރާޖަޢާކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުންގަވާއިދު    މިއޮތޯރިޓީން މި  ،މަޤްސަދުގައި

އެހެންކަމުން، ކުންފުނީގެ ޕްރައިވެޓް ޕްލޭސްމަންޓް އުޞޫލުން ޮބންޑު ވިއްކުމަށް މަގުފަހިކޮށްފައިވެއެވެ.    ންޕްރައިވެޓް ކުންފުނިތަކު
ގައި    2021އަދި  ސެކިއުރިޓީޒް ވިއްކައިގެން ފަންޑު ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު މިވަނީ ފަހިވެފައެވެ.    ،އޮނިގަނޑަށް ަބދަލުނުގެނެސް

  އޮނިގަނޑެއް  ފުރުޞަތުތައް ހުޅުވާލުމުގެ ގޮތުންފަންޑު ހޯދުމުގެ  ފަންތީގެ ކުންފުނިތަކަށް    ކުދި އަދި މެދު  ވުނު އިޞްލާޙުގައި،ގެނެ
 ހިމަނާފައިވެއެވެ. 

ށް މާލީ ތަފާތު ވަޞީލަތްތައް ޭބނުންކޮށްގެން ވިޔަފާރިތަކަށް ފަންޑު ހޯދުމަ   މެދުވެރިކޮށް،އަލަށް ތަޢާރުފުކުރެވުނު ގަވާއިދު  މި
:  އްފުރުޞަތުތަތަފާތު   ފަހިވެގެންދާނެއެވެ. މިގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި

 ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ކުންފުނިތަކަށް ޕްރައިވެޓް ޕްލޭސްމަންޓް އުޞޫލުން ހިއްސާ ވިއްކުމަށް މަގުފަހިކޮށްފައިވުން. •
ކުންފުނީގެ އޮނިގަނޑަށް   ،ހިމެނޭހެން  ކުންފުނިތައް  ފަންތީގެ  މެދު  އަދި  ކުދި  ކުގެ ތެރެއިންކުންފުނިތަ  ޕްރައިވެޓް •

 ފަންޑު  ވިއްކައިގެން  ާބވަތްތައް  ސެކިއުރިޓީޒްގެ  މިނޫންވެސް  އަދި  ،ވިއްކުމާއި  ޮބންޑް  އަދި  ހިއްސާަބދަލުނުގެނެސް  
 . ތަނަވަސްވުން ފުރުޞަތު ހޯދުމުގެ

 ވިއްކުމަށް  ޔުނިޓް  ސްކީމްގެ  ސެކިއުރިޓައިޒޭޝަން  އިތުރުން  ގެޔުނިޓް  ޑާއިފަން  އިންވެސްޓްމަންޓް •
 . ވުންމަގުފަހިކުރެވިފައި
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 ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު 

 އެކަށީގެންވާ   އެންމެ  އެކުންފުންޏަކަށް  ރިޢާޔަތްކޮށް  ކުޑަޮބޑުމިނަށް  ކުންފުނީގެ  އަދި  އޮނިގަނޑަށާއި  ނީގެކުންފު •
 . ލިިބފައިވުން ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުގެ  ހޯދުމަށް ފަންޑު މާރކެޓުން ކޮށްއިޚްތިޔާރު ޕްރޮޑަކްޓެއް

 ފަންތީގެ  މެދު  އަދި  ކުދި ،ހޯދާ   ފަންޑު  މެދުވެރިކޮށް  އްވަޞީލަތްތަ  ޕްރޮޑަކްޓްތަކާއި    މާލީ  ގެމާރކެޓު  ސެކިއުރިޓީޒް •
 .ވުންހިމަނާފައި މިގަވާއިދުގައި ލުއިތައް ރެގިއުލޭޓަރީ ކުންފުނިތަކަށް

އަމާޒަކީ  އޮތޯރިޓީގެ  ފަސޭހަ  ،މި  ގޮތްތައް   ކަމާއެކުކުންފުނިތަކަށް  ލިޭބނެ  ފަންޑު  ރޭޓްތަކުގައި  ކޮމްޕެޓިޓިވް    ،އަދި 
ފަންޑު ލިޭބނެ ތަފާތު މަގުތައް ރާއްޖޭގެ ކުންފުނިތަކަށް    ،އިހޯދައިދިނުމާރެގިއުލޭޓްކުރެވިގެން ހިންގޭ ފްރޭމްވަރކްއެއްގެ ތެރެއިން  

ހޯދަކުންފުނިތަކަށް    ،ށްދީތަނަވަސްކޮ ތަޢާރަފުކުރާ  ކުރިއެރުން  ތެރެއިން  ފްރޭމްވަރކްތަކުގެ  ރެގިއުލޭޓަރީ  އަދި  އިދިނުމެވެ. 
 ، މިއޮތޯރިޓީގެ ވަޞީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭގެ ކުންފުނިތަކުގެ މައްޗަށް އިންވެސްޓަރުންގެ އިތުާބރު ހޯދުމާއި ދެމެހެއްޓުމާއި

ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަންޑު  ޭބނުންވާ  އިންވެސްޓްމަންޓަށް  އަދި    ކުންފުނިތަކުގެ  މިގަވާއިދާއި،  އުފެއްދުމެވެ.  އިންވެސްޓަރުންތަކެއް 
ގައި ހާޞިލުކުރުމަށް ރާވާފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތަކަކީ،    2023- 2021މާރކެޓު ތަރައްޤީކުރުމަށް މިއޮތޯރިޓީގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން  

އާމްދަނީގެ ވިޔަފާރިއާއި  ފަރާތްތަކަށް  އިންވެސްޓްކުރާ  ފަރާތްތަކާއި  ހޯދާ  ލިއްަބއިދޭނެ    އިތުރު  ފަންޑު  ފުރުޞަތުތައް 
 ކަންތައްތަކަކަށް ހެދުމަކީ މިއޮތޯރިޓީގެ އަމާޒެވެ. 

 ފޯނާއި ގުޅުން އެދެމެވެ. ނަމްަބރު 3014160ޓީގެ ރިލޫމާތު ހޯދުމަށް އޮތޯއިތުރު މައުމި ޚަަބރާ ގުޅޭ 

 1443 َصَفر ٢٨

 2021 އޮކްޓޯބަރު  5
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