ލ
ރމުގެ އުސޫ ު
ލައިސަންސެއް ބާތިލްކު ު
މިއީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދާއި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ  14ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)ގެ 1ގައި ލައިސަންސް
ކންކަންކުރަންވީގޮތް ބާޔާންކުރާ
ކރާނެގޮތާއި އަދި ކޮމިޝަނުން ަ
ނސްދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތުން އަމަލު ު
ބާތިލްކުރަމަށް އެދޭއިރު ލައިސަ ް
އުސޭލެވެ.
ކޔުންތައް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ.
ފރާތެއްގެ ލައިސަންސް ބާތިލުކުރުމަށް އެދޭނަމަ އަންނަނިވި ލިޔެ ި
(ހ) ލައިސަންސްދޫކޮށްފައިވާ ަ
އންގާދޭ
ގނެހެން) ަ
ވ ލައިސަންސްގެ މަޢުލޫމާތު އެ ޭ
ބނުން ާ
ބދަލުކުރަން ޭ
ނންވާކަމަށް ( ަ
 .1ލައިސަންސް ބާތިލްކުރުމަށް ބޭ ު
ނ
ލން ގަސްދުކުރާތާރީހާއި ލައިސަންސްބާތިލްކުރަ ް
ސިޓީ .ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުންދާ ޗެނަލެއްނަމަ ހިދުމަތް ހުއްޓާ ަ
ކށްދޭން ޖެހޭނެއެވެ.
ބޭނުންވާ ތާރީހް ސިޓީގައި ސާފު ޮ
 .2ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސްއާއި ލައިސަންސްގެ ދަށުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަކާއި ޝަރުތުތައް ބަޔާންކުރާ
ލިޔުމުގެ އޮރިޖިނަލް
ފއިވާ ބޯޑް ރެޒަލިއުޝަން
ނފުނި އެއްބަސްވިކަމަށް ފާސްކޮށް ަ
 .3ލައިސަންސް ބާތިލްކުރުމަށް ކު ް

މ ކުރަންޖެހޭނެއެވެ.
ޓކައި އަންނަނިވިކަންކަން ފުރިހަ ަ
މން ލައިސަންސް ބާތިލުކުރުމަށް ަ
(ށ) މި ލިޔެކިޔުންތައް ހުށެހެޅު ު
ނބަރ:
ގއިވަންޏާ ކޮމިޝަންގެ ނަ ް
ށފައިވާ އަހަރުނޫން އަހަރެއްކަމު ަ
 .1ލައިސަންސް ބާތިލުކުރުމަށް އެދިފައިވަނީ ލައިސަންސް ދޫކޮ ް
 (IUL)427-LCM/1/2015/23އިއުލާންގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެއަހަރަކަށްވާ އަހަރީ ފީ ލައިސަނސްގެ ވެރިފަރާތުން
ތރީހާހަމައަށެވެ.
ނސް ބާތިލްކުރުމަށް އެދިފައިވާ ާ
ނ އެއަހަރުން ފެށިގެން ލައިސަ ް
ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ .މި ފީ ނަގާ ީ
 .2ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޤަވާއިދު އަދި ރިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ  11ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)ގެ ދަށުން ބްރޯޑްކާސްޓް

އަދި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސްގެ އަހަރީ ފީ ދެއްކުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީހަކީ އެ އަހަރެއްގެ  31މާރޗް
ފހު ލައިސަންސް ބާތިލްކުރަން އެދިއްޖެނަމަ އެ އަހަރެއްގެ އަހަރީ ފީ އާއި ޤަވާއިދުގައި
ކަމުގައިވީ ހިނދު މި ތާރީހަށް ަ
ވ
ވާގޮތުގެ މަތީން ދުވާލަކަށް 2000/-ރ ގެ މަގުން ޖޫރިމާނާއަށްވާ ފައިސާ (ލައިސަންސް ބާތިލްކުރުމަށް އެދިފައި ާ
ވސް އަހަރީ ފީނަގާނީ އެއަހަރު ފެށިގެން ލައިސަންސް
ހނެއެވެ .މި ފަދަ ހާލަތެއްގައި ެ
ތާރީހާއި ހަމައަށް) ދައްކަންޖެ ޭ
ހމައަށެވެ.
ބާތިލްކުރުމަށް އެދިފައިވާ ތާރީހާ ަ
ސ ޖޫރިމަނާ ފައިސާއެއް ވާނަމަ،
 .3ލައިސަންސް ބާތިލްކުރާއިރު ބާތިލްކުރާ ލައިސަންސްގެ ވެރިފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެ ް
ލައިސަންސްބާތިލް ކުރެވޭނީ އެފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހުއެވެ .މި ހާލަތުގައި ލައިސަންސް ބާތިލްކުރާ ތާރީހަކީ އެފައިސާ ދެއްކި
ތާރީހްކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.
 .4ހިދުމަތް ދެމުންދާ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ޗެނަލެއްނަމަ ލައިސަންސް ބާތިލްކުރުމަށް އެދުމުގެ ކުރިން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ށ އަންގަންވާނެއެވެ .މި
ގަވައިދުގެ 23ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މާތިން ހިދްމަތް ހުއްޓާލާކަން ކޮމިޝަނަ ް
ގސްދުކުރާ ތާރީހާއި ލައިސަންސް ބާތިލްކުރާ ތާރީހުވެސް
ލން ަ
ނ އެދޭއިރު ހިދުމަތް ހުއްޓާ ަ
ތލްކުރަ ް
ގޮތުން ލައިސަންސް ބާ ި
ލއިސަންސް ބާތިލްކުރެވޭނީ
އެނގޭނެހެން ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ .މި ގޮތަށް ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިނުވާނަމަ ަ
ހވެ.
ޖޫރިމަނާފައިސާ ދެއްކުމުންނެވެ .އަދި ލައިސަންސް ބާތިލްކުރާ ތާރިހަކަށްވާނީ ޖޫރިމަނާ ދެއްކި ތާރީ ެ
ވ
ލކުރަން އެދޭނަމަ ލައިސަންސް ބާތިލްކުރެވޭނީ އެއަހަރު ބާކީއަށް ާ
 .5ލައިސަންސް އަހަރީފީ ދައްކާނިމުމަށްފަހު ލައިސަންސް ބާތި ް
ތށެވެ.
ފައިސާ އަބުރާ ލައިސަންސްގެ ވެރިފަރާތަކަށް ނުލިބޭ ގޮ ަ
(ނ) މި ކަންކަން ފުރިހަމަވުމުން ކޮމިޝަނުން ލައިސަންސް ބާތިލްކޮށް އެކަން ލައިސަންސްގެ ވެރިފަރާތަށް މަދުވެގެން 2
ށ
ނ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި އިއުލާނުކޮ ް
ސ ބާތިލްކުރިކަ ް
މަސައްކަތު ދުވަސްތެރޭގައި އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި ލައިސަން ް
ޝއިޢުކުރަންވެސް ވާނެއެވެ.
ާ
ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓްގައި
ތައްޔާރުކުރި ތާރީހް 20 :ޖެނުއަރީ 2016

