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މިނިސްޓްރ އޮފް ފިޝަރޒް ،މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

[ކަނޑުފަޅުގެ ނަފާ] ލޯނު ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން މަސްދޯނިފަހަރުގައި ލޮނު ފެނުން
މަސްފިނިކުރާ ނިޒާމު ޤާޢިމުކުރުމަށް ލޯނު ދިނުމުގެ އުސޫލު
(ހ) ލޯނުގެ ތަޢާރުފް
[ .1ކަނޑުފަޅުގެ ނަފާ] ލޯނު ޕްރޮގްރާމުގެ މަޤްޞަދަކ މަސްވެރިން ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި އައިސް ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހ
ބނާ މަސް ތާޒާކަންމަތ ދޯނގައި ރައްކާކޮށް ،ކަނޑުމަތގައި ސދާ
ާ
ހދަ ކުޑަކޮށް ،މަސްވެރިކަމުގައި
މަސްވެރިކަމުގައި ގިނަ ވަގުތު ހދަކުރެވނެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދގެން މަސްވެރި އުޅަނދުގެ މަސްވެރިކަމުގެ ނަފާ
އިތުރުކޮށްދިނުމެވެ.
 .2މިލޯން ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ދޫކުރެވ ލޯންތައް ޢަމާޒުކުރެވނ ،މަސްދޯނިފަހަރުގައި ލޮނުފެނުން މަސްފިނިކުރާ
ބލިޔު .ސިސްޓަމް) ޤާޢިމްކުރުމަށެވެ .މިގޮތުން
ނިޒާމް (ރެފްރިޖަރޓަޑް ސވޯޓަރ ސިސްޓަމް ،އާރް .އެސް .ޑަ ް
މިމަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ލޮނުފެނުން މަސްފިނިކުރާ ނިޒާމް ޤާޢިމް ކުރުމަށް ލޯނު ދޫކުރެވނ ފައިބަރ ދޯނިފަހަރު
ތަކަށެވެ.
 .3މިޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން މިފިޔަވަހގައި ލޯނުގެ ގޮތުގައި ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނ ޖުމްލަ ތިރސް ހަތަރު މިލިޔަން
( )34,000,000.00ރުފިޔާއެވެ.

(ށ) ލޯނުގެ ތަފްޞލު
 .1މިޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ލޯނުގެ ގޮތުގައި ދޫކުރާނެ އެންމެ ގިނަ އަދަދަކ 500,000 ،ރުފިޔާއެވެ .މިފައިސާ
ބލިއު ސިސްޓަމް ގަނެ ،އިންސްޓޯލްކުރަމަށެވެ.
ބނުންކުރެވނ އާރް.އެސް.ޑަ ް
 .2ލޯނުގެ އިންޓްރެސްޓް ރޓަކ ( 6ހައެއް) އިން ސައްތައެވެ.
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 .3ލޯނު އަދާކުރަން ޖެހނ ( 6ހައެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރގައެވެ.
ބސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ
ބރާ ދައްކަން ފަށަންޖެހ މުއްދަތަކ (ގްރސް ޕރިއަޑް އަކ) ލޯނު އެއް ަ
 .4ލޯނުގެ ފައިސާ އަނ ު
ތާރޚުން ފެށިގެން ( 6ހައެއް) މަސް ދުވަހެވެ .ގްރސް ޕރިއަޑްގެ ގޮތުގައި ދ  6މަސް ދުވަސް ގުނާނ ލޯނު
ބރާ ދައްކަންޖެހ  6އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރގައެވެ.
އަނ ު
ބހައްޓާކަށް ނުޖެހނެއެވެ.
 .5ލޯނަށް އެދ ފަރާތުން ލޯނު ހޯދުމަށް ރަހުނެ ގޮތުގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް ަ
ބލިއު ސިސްޓަމް ގަނެ ،އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ އަގު  500,000ރުފިޔާއަށް ވުރެ
 .6މިމަޝްރޫޢުގެ ދަށުން އާރް.އެސް.ޑަ ް
ބޑުވާނަމަ ،އިތުރަށް ކުރަންޖެހ ޚަރަދެއް ކުރަންވާނ ލޯނަށް އެދ ފަރާތުންނެވެ.
ޮ

(ނ) ލޯނަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހ ޝަރުތުތައް
ބލިއު ސިސްޓަމް ހަރުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ދޯންޏަކ މަދުވެގެން  6މަސް
 .1މިޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން އާރް.އެސް.ޑަ ް
ދުވަހު މަސްވެރިކަމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވެފައިވާ ،އަދި ލޯނަށް އެދި ހުށަހަޅާ ދުވަހާއި ހަމައަށް ސައްޙަ މަސްވެރިކަމުގެ
ލައިސަންސް އޮތް ދޯންޏަކަށް ވާންވާނެއެވެ.
ބރާ
 .2ލޯނަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން އެއްވެސް ލޯނެއް ނަގާފައިވާނަމަ ،އެ ފެސިލިޓއަކަށް ފައިސާ އަނ ު
ދައްކަމުންދާ ގޮތް ނުވަތަ ދައްކާފައިވާ ގޮތަށް ރިޢާޔަތްކުރެވނެއެވެ.
ބލިއު ހަރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ދޯންޏަކ ،މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނާއި
 .3ލޯނަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަކ އަދި އާރް.އެސް.ޑަ ް
ގަވާއިދަކާއި ޚިލާފުވެގެން މިމިނިސްޓްރގެ ފަރާތުން ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ އެފަރާތަކުން ޖޫރިމަނާގެ
ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހ ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސްކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް ވާންވާނެއެވެ.
 .4ލޯނަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަކ ،އެސް.ޑ.އެފް.ސއިން ދޫކުރާ ލޯނުތަކުގެ އާއްމު ޝަރުތުތައް ހަމަވާ ފަރާތަކަށް
ވާންވާނެއެވެ.

(ރ) ލޯނަން އެދި ހުށަހަޅެން އަދި ލޯނު ދޫކުރުން
 .1މިޕްރޮގްރާމްގެ

ދަށުން

ލޯނަށް

އެދި

ހުށަހަޅާނ

އެސް.އެމް.އ

ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ފައިނންސް

ކޯޕަރޝަން

(އެސް.ޑ.އެފް.ސ)ގެ ޕޯޓަލް ) (https://portal.sdfc.mv/loginމެދުވެރިކޮށެވެ.
 .2މިމަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ލޯނަށް އެދ ފަރާތްތަކުން ،އެކަމަށް އެދި އެސް.ޑ.އެފް.ސގެ ލޯނު އެޕްލިކޝަން
ހުށަހަޅާއިރު އަންނަނިވި ތަފްޞލުތައް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
•

ބރު
އުޅަނދުގެ ނަން އަދި ރަޖިސްޓްރ ނަން ަ
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•

ބރު
މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް އެ އުޅަނދަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ މަސްވެރިކަމުގެ ލައިސަންސްގެ ނަން ަ

•

ލޯނަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަކ އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ ،އެފަރާތެއްގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ
ކާޑުގެ ކޮޕ ނުވަތަ ލޯނަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަކ ޕާރޓްނާޝިޕް ،ކުންފުންޏެއް ،ޖަމްޢިއްޔާއެއް ،ނުވަތަ
ކޯޕަރޓިވްއެއް ނަމަ ،އެޝަހްސަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓްރގެ ކޮޕ.

 .3މިޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ލޯނު ދޫކުރާނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅާނ ،މިނިސްޓްރ އޮފް ފިޝަރޒް ،މެރިން ރިސޯސަސް
އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އާއި އެސް.ޑ.އެފް.ސ އިން ލޯން އެޕްލިކޝަން ޕްރޮސެސްކުރުމަށްފަހުއެވެ.
ބސްވުމެއްގެ
 .4ލޯނު ދޫކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކަށް ލޯނު ދޫކުރާނ އެސް.ޑ.އެފް.ސ އާއެކު ސޮއިކުރެވ ލޯނުއެއް ަ
ދަށުންނެވެ.
ބލިއު ހަރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތްކުރާނެ ވެންޑަރުންގެ ލިސްޓެއް މިނިސްޓްރގެ
 .5މިޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން އާރް.އެސް.ޑަ ް
ބލިއު ހަރުކޮށްދނެ އަގުތައް އާއްމުކޮށް އިޢުލާނުކުރާނެއެވެ.
ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ އެފަރާތްތަކުން އާރް.އެސް.ޑަ ް
ބލިއު ސިސްޓަމް އެޅުމަށް ލޯނު ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކަށް ލޯނުގެ ފައިސާ ދޫކުރާނ ސދާ
 .6އާރް.އެސް.ޑަ ް
ލޮނުފެން ފިނިކުރާ ނިޒާމް ވިއްކާ ފަރާތަކަށެވެ .އަދި މިވެންޑަރ އަކ ލޯނު ލިބ ފަރާތުން އިސްވެދެންނެވުނު
ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެކަމަށް ކަނޑައަޅާ އައްޔަންކުރާ ފަރާތަކަށް ވާންވާނެއެވެ.
ބން ،މިޕްރޮގްރާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ
 .7މިލޯނު ދޫކުރަމުންދަނ ލޯނަށް އެދި އެޕްލިކޝަން ހުށަހަޅާ ތަރުތ ު
މިންވަރަށް 34 ،މިލިއަން ރުފިޔާ އާއި ހަމައަށެވެ.
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