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 ލްޗަރ އެގްރިކަ   އެންޑް   ރިސޯސަސް   މެރިން ، ޒް ފިޝަރ    އޮފް   މިނިސްޓްރ  

     ދިވެހިރާއްޖެ މާލެ،
 

      

  ން ފެނު ލޮނު   މަސްދޯނިފަހަރުގައި ށުން ދަ   ޕްރޮގްރާމުގެ   ލޯނު[  ނަފާ   ޑުފަޅުގެ ކަނ ] 
   ސޫލު އު  ނުމުގެ ދި  ލޯނު   ށް ރުމަ ކު ޤާޢިމު   ނިޒާމު   މަސްފިނިކުރާ 

 

 )ހ( ލޯނުގެ ތަޢާރުފް 

 ކުރަންޖެހ    ހޯދުމަށް  އައިސް  ގޮތެއްގައި  ޖުމްލަ  މަސްވެރިން   މަޤްޞަދަކ   ޕްރޮގްރާމުގެ  ލޯނު[  ނަފާ  ގެފަޅުޑުކަނ] .1

 ސ ދާ   ކަނޑުމަތ ގައި  ރައްކާކޮށް،  ގައިދޯނ   ތާޒާކަންމަތ    މަސް  ނާާބ  އިގަމަސްވެރިކަމު  ،ކުޑަކޮށް  ހ ދަ

 ނަފާ  ކަމުގެމަސްވެރި  އުޅަނދުގެ   މަސްވެރި  ންގެފަހިކޮށްދ   ފުރުޞަތު  ނެހ ދަކުރެވ   ވަގުތު  ގިނަ  މަސްވެރިކަމުގައި

 .  މެވެނުއިތުރުކޮށްދި

 މަސްފިނިކުރާ   ން ލޮނުފެނު   މަސްދޯނިފަހަރުގައި  ، ޢަމާޒުކުރެވ ނ   ލޯންތައް  ދޫކުރެވ   ދަށުން  ޕްރޮގްރާމްގެ  ލޯންމި .2

  މިގޮތުން .  ވެކުރުމަށެޤާޢިމް(  ސިސްޓަމް.  ޑަްބލިޔު.  އެސް.  އާރް  ސިސްޓަމް،  ސ ވޯޓަރ  ރެފްރިޖަރ ޓަޑް)  ނިޒާމް

 ދޯނިފަހަރު  ފައިަބރ  ދޫކުރެވ ނ   ލޯނު  ކުރުމަށް  ޤާޢިމް  ނިޒާމް  ރާމަސްފިނިކު  ލޮނުފެނުން   ދަށުން  މިމަޝްރޫޢުގެ

 . ތަކަށެވެ

 މިލިޔަން   ރުސް ހަތަތިރ   ޖުމްލަ  ހަމަޖެހިފައިވަނ   ދޫކުރުމަށް  ގޮތުގައި  ލޯނުގެ  ފިޔަވަހ ގައިމި  ދަށުން  ޕްރޮގްރާމުގެމި .3

  . އެވެރުފިޔާ (34,000,000.00)

 

 ގެ ތަފްޞ ލު ( ލޯނު )ށ 

ދަ .1  މިފައިސާ .  އެވެރުފިޔާ   500,000  ،ކ އަދަދަ  ގިނަ   އެންމެ  ދޫކުރާނެ  ގޮތުގައި  ލޯނުގެށުން  މިޕްރޮގްރާމުގެ 

 . ށެވެމަޓޯލްކުރައިންސް، ނެގަ ސިސްޓަމް ލިއު ޑަްބ.އެސް.އާރް ބ ނުންކުރެވ ނ 

 . ސައްތައެވެ އިން( ހައެއް)  6 ރ ޓަކ  ރެސްޓްޓްއިން ލޯނުގެ .2
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 .ތެރ ގައެވެ ދުވަހުގެ އަހަރު (ހައެއް) 6 ޖެހ ނ  ރަންކުދާއަ ލޯނު .3

  ކުރާ ސޮއި  އެއްަބސްވުމުގައި  ލޯނު  (އަކ   ޕ ރިއަޑް  ރ ސްގް)  މުއްދަތަކ   ފަށަންޖެހ   ދައްކަން   ރާއަނުބ  ފައިސާ  ގެލޯނު .4

ދުވަސް    6  ގޮތުގައި ދ ސް ޕ ރިއަޑްގެ  ގްރ  .  ދުވަހެވެ  މަސް(  ހައެއް)  6  ގެންފެށި  ރ ޚުންތާ ލޯނު   ގުނާނ މަސް 

 ހަރު ދުވަހުގެ ތެރ ގައެވެ. އަ 6ޖެހ  ުބރާ ދައްކަންނއަ

 . ޖެހ ނެއެވެނު ަބހައްޓާކަށް އްޗެއްއެ ސްއެއްވެ އިގޮތުގަ ހުނެރަ ހޯދުމަށް  ލޯނު ފަރާތުން އެދ  ށްނަލޯ .5

  ށް ވުރެ ފިޔާއަރު  500,000ގެ އަގު  ރުމުޓޯލްކުއިންސް،  ނެގަ  ސިސްޓަމް  ލިއުޑަްބ. އެސް.އާރްދަށުން  ޝްރޫޢުގެ  މަމި .6

 ލޯނަށް އެދ  ފަރާތުންނެވެ.  ންވާނ ދެއް ކުރަޚަރަކުރަންޖެހ   ރަށް ތުއި، ޮބޑުވާނަމަ

 

   ތައް ރުތު ހުންނަންޖެހ  ޝަ   ގައި ތަކު ފަރާތް   ހުށަހަޅާ   ށް ލޯނަ )ނ(  

  މަސް   6  ންމަދުވެގެ  ދޯންޏަކ   ހުށަހަޅާ  އެދި  ރުކުރުމަށްހަ  ސިސްޓަމް  ްބލިއުޑަ. އެސް.އާރް  ދަށުން  ޕްރޮގްރާމުގެމި .1

 މަސްވެރިކަމުގެ  ސައްޙަ ހަމައަށް އިދުވަހާ ހުށަހަޅާ  އެދި  ލޯނަށް އަދި، ޙަރަކާތްތެރިވެފައިވާ ރިކަމުގައިވެމަސް ދުވަހު

 . ވާންވާނެއެވެ ކަށްދޯންޏަ އޮތް ންސްލައިސަ

  އަނުބރާ  ފައިސާ  ފެސިލިޓ އަކަށް  އެ  ނަގާފައިވާނަމަ،  ލޯނެއް  އެއްވެސް  ފަރާތްތަކުން  ހުށަހަޅާ  އެދި  ލޯނަށް .2

 .ރިޢާޔަތްކުރެވ ނެއެވެ ގޮތަށް ދައްކާފައިވާ ނުވަތަ ތްގޮ ދައްކަމުންދާ

 ޤާނޫނާއި   މަސްވެރިކަމުގެ  ،ދޯންޏަކ   ހުށަހަޅާ  ރުކުރުމަށްހަ  ޑަްބލިއު.އެސް.އާރް  އަދި  ތަކ ފަރާ  ހުށަހަޅާ  އެދި  ލޯނަށް .3

 ޖޫރިމަނާގެ  އެފަރާތަކުން  ނަމައްފަރާތެ  ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވާ  ތުންފަރާ  މިމިނިސްޓްރ ގެ  ޚިލާފުވެގެން  ކާއިއިދަގަވާ

 . ވާންވާނެއެވެ ތަކަށްފަރާ ފައިވާށްސްކޮޚަލާ ދައްކާ ފައިސާ ންޖެހ ދައްކަ ގޮތުގައި

ފަރާތަކ   .4 ހުށަހަޅާ  އެދި  އެސްލޯނަށް  ދޫކުރާ،  ފަރާތަކަށް    ތައްރުތު ޝަ  އާއްމު  ކުގެތަނުލޯ  .ޑ .އެފް.ސ އިން  ހަމަވާ 

 އެވެ. ވާންވާނެ

 

 ން ދޫކުރު   ލޯނު   އަދި   ން ހުށަހަޅެ  އެދި   ލޯނަން (  ރ) 

  ކޯޕަރ ޝަން   ނ ންސްފައި  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އ .އެމް .ސްއެ  ޅާނ ހުށަހަ  އެދި  ލޯނަށް  ދަށުން  މިޕްރޮގްރާމްގެ .1

 .މެދުވެރިކޮށެވެ (https://portal.sdfc.mv/login) ޕޯޓަލް ގެ(ސ .އެފް.ޑ .އެސް)

 ޕްލިކ ޝަންއެ  ލޯނު   ގެސ .އެފް.ޑ .އެސް  އެދި  އެކަމަށް  ފަރާތްތަކުން،  އެދ   ލޯނަށް  ދަށުން  މިމަޝްރޫޢުގެ .2

 ވާނެއެވެ.   ހުށަހަޅަން ތަފްޞ ލުތައްހުށަހަޅާއިރު އަންނަނިވި 

 ރަޖިސްޓްރ  ނަންަބރު  އަދި  ނަންގެ އުޅަނދު •
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 ނަންަބރު  ގެލައިސަންސް މަސްވެރިކަމުގެ ށްފައިވާދޫކޮރުމަށް އެ އުޅަނދަކަށް ކުކަން މަސްވެރި •

 އަންގައިދ   ޔިތެއްކަންރައް  ދިވެހި  އްގެއެފަރާތެ   އްނަމަ،ފަރުދެ  އަމިއްލަ  ފަރާތަކ   ހުށަހަޅާ  އެދި  ލޯނަށް •

 ނުވަތަ  ޖަމްޢިއްޔާއެއް،  ކުންފުންޏެއް،،  ޕާރޓްނާޝިޕް  ފަރާތަކ   ހުށަހަޅާ  އެދި  ލޯނަށް  ނުވަތަ  ކޮޕ   ކާޑުގެ

 .ކޮޕ  ރަޖިސްޓްރ ގެ ޝަހްސަކަށް ދޫކޮށްފައިވާއެ ނަމަ، ރ ޓިވްއެއްކޯޕަ

  ރިސޯސަސް   މެރިން،  ޒްފިޝަރ   ފްއޮ  ރ ޓްމިނިސް  ކަނޑައަޅާނ ،  ތައްރާތްފަ  ދޫކުރާނެ  ލޯނު  ދަށުންޕްރޮގްރާމުގެ  މި .3

 އެވެ. ޝަން ޕްރޮސެސްކުރުމަށްފަހުއެޕްލިކ   ލޯން އިން ސ .އެފް.ޑ . ސްއެ  އާއި އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް

 ވުމެއްގެއެއްަބސްލޯނު   ސޮއިކުރެވ   އާއެކު   ސ .އެފް. ޑ .އެސް  ދޫކުރާނ   ލޯނު  ފަރާތްތަކަށް  ކަނޑައަޅާ   ދޫކުރުމަށް  ލޯނު .4

 . ދަށުންނެވެ

ޓްރ ގެ މިނިސް  ގެ ލިސްޓެއް ޑަރުންވެންނެ  ކުރާކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތްހަރުސް.ޑަްބލިއު  އާރް.އެމުގެ ދަށުން  ގްރާމިޕްރޮ .5

 ވެ. ނެއެއާއްމުކޮށް އިޢުލާނުކުރާދ ނެ އަގުތައް ރް.އެސް.ޑަްބލިއު ހަރުކޮށްއެފަރާތްތަކުން އާތުން ކަނޑައަޅާ ފަރާ

ލޯނުސި   އާރް.އެސް.ޑަްބލިއު .6 އެޅުމަށް  ފަރާތްތަކަދިނުމަށް  ސްޓަމް  ކަނޑައަޅާ  ދޫކުރާނ     ފައިސާ  ލޯނުގެ    ސ ދާށް 

މިށެވެ.  ކަފަރާތަ  ވިއްކާ ނިޒާމް  ފިނިކުރާ  ފެންލޮނު އިސްވެދެންނެވުނު އަދި  ފަރާތުން  ލިބ   ލޯނު  އަކ   ވެންޑަރ 

 . ވާނެއެވެންކުރާ ފަރާތަކަށް ވާންއެކަމަށް ކަނޑައަޅާ އައްޔަގައި ހިމެނިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ލިސްޓު
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