
` 

 

 

 

   
 

 

ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދި  •

 އަށެވެ. legalaffairs@po.gov.mv ފޮނުއްވާނީ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 

 ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 3336211ފޯނު: 

 7242885: މޯބައިލް

 www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް: 

 

 50 ލިއުމް:ވޮ 258އަދަދު:   2021 ސެޕްޓެންބަރު 8 – 1443 ޞަފަރު 1 ތާރީޚު: ބުދަ 

            ގޮތުގެ އުސޫލަށް  ދައުލަތުން ލޯނު ދޫކުރުމާއި އޮންލެންޑް ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ 

 ލާޙު ގެނައުމުގެ އުސޫލު ޞް ވަނަ އި  1

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ސަރުާކުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި                          258 އަދަދު:                             50 ލިުއމް: ވޮ

1 
 

` 

 

 

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 

 މާލެ،       

 ދިވެހިރާއްޖެ.

                 ދައުލަތުން ލޯނު ދޫކުރުމާއި އޮންލެންޑް ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލަށް 

 އުސޫލު  ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  1

 ދައުލަތުން ލޯނު ދޫކުރުމާއި އޮްނލެންޑް ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުސޫލަށް އަންނަނިވި އިޞްާލޙުތައް ގެނައުން.

 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 3ބުނެވިދިޔަ އުސޫލުގެ  .1

އަންނަނިވި ފަރާތްތަކުންކުރެ ފަރާތަަކށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ލޯނު  ،މި އުސޫލުގެ ދަށުން (ހ) .3 

 ދޫކުރެވިދާނެއެވެ.

 ސަރުކާރުގެ މެޖޯރިޓީ ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުންޏަކަށް؛ )1(   

ސަރުކާރުގެ މަޞްލަޙަތު އޮންނަ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއަކަށް ނުވަތަ ޤައުމީ ޖަމްޢިއްޔާއެއްކަމަށް  )2(   

 ޖަމާޢަތެއްކަމަށް ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރާ ފަރާތަކަށް؛ނުވަތަ 

ސަރުކާރުން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގައި ހިމެޭނ  ،މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުުމގެ ކުރިން )3(   

 އިލްތިޒާމެއްގެ ދަށުން ވަކިފަރާތަަކށް ލޯނު ދޫކުރުމަށް ސަރުކާރުން އެއްބަސްވެފައިވާ ފަރާތަކަށް.

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން. 4އުސޫލުގެ ބުނެވިދިޔަ  .2

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ވަކިވަކި ލޯނުގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވޭނެ މިންވަރު ކަނޑައަޅާނީ ލޯނަށް އެދި ހުށަހަޅާ  (ހ) .4 

ފަރާތުގައި ސަރުކާރުގެ ހިއްސާ ނުވަތަ މަްޞލަޙަތު އޮތް ިމންވަރަށާއި، ކްރެޑިޓް ރިސްކަާށއި،       

ލޯނު ނަގައިގެން ހިންގުަމށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ މަޝްރޫޢުގެ ފީޒިބިލިޓީައށް ބެލުމަށްފަހުަގއެވެ.       

ޤައުމުގެ އިްޤިތޞާދީ ހާލަަތށާއި، ސަރުކާރުގެ ާމލީ ފުދުންތެރިކަްނ ހުރި މިންވަަރށާއި،  ،މީގެ އިތުރުން
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އެވެ. އަދި ލޯނު ދިނުމަށް ސަރުކާރަށް ލޯނު ދޫކުރުމުން ދައުލަތުގެ މާލިްއޔަތަށް ކުރާނެ އަސަރަށް ބެލޭނެ

 ކުރިމަތިވާ ހިރާސްތައް ބެލުމަށްަފހު ލޯނަށް ސެކިއުރިޓީއެއް ހުށަެހޅުމަށް ޝަރުޠު ކުރެވިދާނެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  3މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެެހން ަބޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، މި އުސޫލުގެ  (ށ)  

ސަރުކާރުން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގައި ހިމެނޭ އިލްތިޒާމެއްގެ ދަށުން ) ވަނަ ނަްނބަރުގެ ދަށުން 3(

ތަކަށް ލޯނު ދޫކުރުމުގައި ސަރުކާރުން ކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ފަރާ ސަރުކާރުން އެ ފަރާތަކަށް ލޯނު ދޫ

ރާ ވަކި އުސޫލަކުން ޢަމަލުކުރުމަށް އެފަދަ ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި ނުވަތަ އެއްބަސްވުމެއްގައި ލާޒިމުކު

އެފަދަ ޮކންޓްރެކްޓެއްގައި ނުވަތަ އެްއބަސްވުމެއްގައި ޢަމަލުކުރުމަށް ސަރުކާރުން  ،ހާލަތުގައި ޢަމަލުކުރާނީ

 އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތަށެވެ.

 .ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ފަހަތަށް އަންަނނިވި ފަދައިން އަކުރެއް އިތުރުކުރުން 5ބުނެވިދިޔަ އުސޫލުގެ  .3

) ަވނަ ނަްނަބރުގެ ދަށުން ސަރުކާރުން ވެފައިވާ 3ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( 3މި އުސޫލުގެ  (ބ) .5 

އެއްބަސްވުމެއްގައި ހިމެނޭ އިލްތިޒާމެއްގެ ދަށުން ސަރުކާރުން އެ ފަރާތަކަށް ލޯނު ދޫކުރުމަްށ 

އެއްބަސްވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ލޯނު ދޫކުރުމުގައި މި މާއްދާގެ (ހ) އިން ފެށިގެން (ރ) ގެ ނިޔަލަްށ 

 ކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.ބަޔާން

 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 6ބުނެވިދިޔަ އުސޫލުގެ  .4

ވަނަ މާއްދާގެ  5މި އުސޫލުގެ  ލޯނު ހޯދުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު، (ށ) .6 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.(ރ) ގައި 

 މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާީނ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި އުސޫލު ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. .5
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