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  ީާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ކޮންެމ ހަފުގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

 ާގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެެޒުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00ގެ މެންުދރު އަްނގާރަ ުދވަހު   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

:  އާދީއްތަ  :  2017 އޮގަސްޓު 20 – 1438 ޛުލްޤަޢިދާ 28ތާރީޚު 122އަދަދު   : 46ވޮލިއުމް  

  ަގވާިއދު ބެހޭސްކީމާ ލޯނު  ައގުހެޔޮކުުރމުގެ ގެދޮރު
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  ަމނިަޓރީ ޮއތޯރިޓީ މޯލްޑިވްްސ 
 ިދވެހިާރއްެޖ. ،މާލެ

 

  ގަވާއިދު ބެހޭސްކީމާ ލޯނު އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގެދޮރު
	

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ ( 81/6ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ވަނީލާފައިއިމި ގަވާއިދު އެކުލަވަ  )ހ(  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 
  .ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުންނެވެ 38 އާއިވަނަ މާއްދާ  32ގެ  )1981އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު 

  

  .އެވެ" ބެހޭ  ގަވާއިދުކުރުމުގެ ލޯނު ސްކީމާއަގުހެޔޮ ގެދޮރު " ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ  )ށ(    

  
ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ 

  ފަރާތްތައް 
ނޑައަޅާދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ބޭންކުތަކާއި، އޮތޯރިޓީން   .2 ފައިނޭންސް ކުންފުނިތަކުގެ މައްޗަށް  ކަ

 . މި ގަވާއިދު ހިނގާނެއެވެ

 
ކުރުމުގެ ލޯނު ގެދޮރު އަގުހެޔޮ

  ސްކީމް
ނޑައަޅާ ވެސް އަދި ކޮންމެ ބޭންކަކްުނ  )ހ(  .3 ފައިނޭންސް ކުންފުންޏަކުންވެސް، އޮތޯރިޓީން ކަ

ކުރުމަށްޓަކައި ގެދޮރު މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަމަތަކާ އެއްގޮތަށް ލޯނު ދޫ

  . އިމުކުރަންވާނެއެވެޤާކުރުމުގެ ލޯނު ސްކީމެއް އަގުހެޔޮ
   

ދުވަހުގެ އަހަރު) ތިނެއް ( 3އިމުކުރާ ސްކީމް ހިންގާނީ ޤާގެ ދަށުން ) ހ(މި މާއްދާގެ   )ށ(    
  . މުއްދަތަށެވެ

  
ސްކީމްގެ ދަށުން ލޯނު 
  ދޫކުރަންޖެހޭ މިންވަރު

ނޑަނާޅާހައި ހިނދަކު،   )ހ(  .4 ގެ ކޮންމެ މެންބަރު ސްކީމުއޮތޯރިޓީން އެހެން ގޮތަކަށް ކަ
ލަ ފައިސާގެ އިދާރާއަކުންވެސް، އެފަރާތަށް ލޯނާއި ދަރަނީގެގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ ޖުމު

ގެ ދަށުން ލޯނުގެގޮތުގައި މި ސްކީމުސައްތަ) އިން(ދިހައެއް  10%ތެރެއިން މަދުވެގެން 

  .ދޫކުރަންވާނެއެވެ
  

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް ލޯނު ދޫކޮށް ހަމަކުރާނެ ތާރީޚެއް ) ހ(މި މާއްދާގެ   )ށ(    

ނޑައަޅަ ގެ މެންބަރު އިދާރާތަކަށް އޮތޯރިޓީން ސްކީމު އި،ނުވަތަ ތާރީޚުތަކެއް ކަ
ނޑައެޅުމުގައި، ގެދޮރު ގަތުމަށާއި މި ތާރީޚު . އަންގަންވާނެއެވެ އިމާރާތްކުރުމަށް  ގެދޮރު ކަ

އެކި އިދާރާތަކަށް އެކި  އި،ވަކިވަކި އިދާރާތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ދަރަނީގެ ނިސްބަތަށް ބަލަ

ނޑައެޅިދާނެއެވެ އަށްތާރީޚު އޮތޯރިޓީ    .  ކަ
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ގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ ސްކީމު
ލޯނަށް ޗާޖު ކުރެވޭނެ އެންމެ 

  މަތީ ރޭޓް 

ކުރަންޖެޭހ އިންވެސްޓް ކާ ގުޅިގެން ލޯނު ނަގާ ފަރާތްުނގެ ދަށުން ދޫކުރާ ލޯނުތަ ސްކީމު  )ހ(  .5

އްވެސް ލޯނަކަށް އަންނަނިވި އެ، އިކުއިޓީ ނުވަތަ ޑައުން ޕޭމަންޓުގެ ނިސްބަތަށް ބަލައި
ުނވަތަ  ގެގޮތުގައި އިންޓްރެސްޓު އަހަރެއްގެ މައްޗަށް ނަގާ ވުރެ ބޮޑު ރޭޓެއްތަކަށްރޭޓު

  . ގޮތުގައި މެންބަރު އިދާރާއަކުން ނަގައިގެންނުވާނެއެވެގެފައިނޭންސިންގ ރޭޓު

   
އިން  20%ނުވަތަ އިކުއިޓީގެ އަދަދަކީ  ގެ އަދަދަކީލޯނުގެ ޑައުން ޕޭމަންޓު )1(      

  ރޭޓް  5.0%ނަމަ، ފެށިގެން މަތީ އަދަދެއް

  
އިން  10%ނުވަތަ އިކުއިޓީގެ އަދަދަކީ  ގެ އަދަދަކީލޯނުގެ ޑައުން ޕޭމަންޓު )2(      

  ރޭޓް  5.5%ނަމަ، އާ ދެމެދުގެ އަދަދެއް 20%ފެށިގެން 

  
އިން  5%ުނވަތަ އިކުއިޓީގެ އަދަދަކީ  ގެ އަދަދަކީލޯނުގެ ޑައުން ޕޭމަންޓު )3(      

  ރޭޓް  6.0%، ނަމައާ ދެމެދުގެ އަދަދެއް 10%ފެށިގެން 
  

އަދަދު، މޯލްިޑްވްސ ސްކީމްގެ ދަށުން ދޫކުރާ ލޯނެއްގެ އިކުއިޓީ ނުވަތަ ޑައުން ޕޭމަންޓްގެ   (ށ)    

ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ދަށުން ނުވަތަ އޮތޯރިޓީން ޤާއިމުކުރާ ސްކީމެއްގެ 
ފައިވާ ވިގެރެންޓީ ކޮށްދޭނަމަ، ޑައުން ޕޭމަންޓް ނުވަތަ އިކުއިޓީ އިންވެސްޓްކުރެ  ދަށުން 

ޓް ނުވަތަ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިންޓްރެސް ، އިލަކަމަށް ބަ

  ވުރެ ބޮޑު ރޭޓެއް އެ ލޯނަކަށް ނަގައިގެން ނުވާނެއެވެ.ފައިނޭންސިންގް ރޭޓަށް
  

) އެއްދިހަ( 10ގެ ދަށުން ދޫކުރާ ލޯނެއްގެ ފުރަތަމަ އެއްވެސް މެންބަރަކު، ސްކީމު   )ށ(   

އަދި، ލޯނުގެ . ރޭޓް އިތުރުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެގެ ތެރޭގައި އެ ލޯނުގެ ދުވަހުއަހަރު
މާކެޓަށް  ރޭޓް ބަދަލުކުރެވޭނީ ފަހު،ދުވަސް ވޭތުވުމަށްއަހަރު) އެއްދިހަ( 10ފުރަތަމަ 

. އަދި އެގޮތުން  އަންނަ ބަދަލަކާ ގުޅިގެން  ލޯނުގެ ރޭޓް އިތުރުކުރެވޭނީ  އެކަންޏެވެ

  .އޮތޯރިޓީން ހުއްދަކުރާ ގޮތެއްގެ މަތިން ހުއްދަކުރާ މިންވަރަކަށެވެ
  

ގެ ދަށުން ދޫކުރާ ސްކީމު
  ލޯނުތަކުގެ މުއްދަތު 

ނޑަނާޅާހައޮތޯރި  .6 ގެ ދަށުން  ދޫކުރާ ލޯނު އަދާކޮށް ހިނދަކު، މި ސްކީމު އިޓީން އެހެން ގޮތަކަށް ކަ

. ވުރެ ކުރުވެގެން ނުވާނެއެވެށްދުވަހައަހަރު) ފަންސަވީސް( 25ކުރަންޖެހޭ މުއްދަތު ޞްލާޚަ
ވުރެ ކުރު މުއްދަތެއް ހަމަޖައްސަން އެދި ލޯނު ނަގާފަރާތުން މި މުއްދަތަށްނަމަވެސް، 

  . ހުށަހަޅާފައިވާނަަމ، އެ މުއްދަތެއް ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ

     
ލޯނު ދޫކުރެވޭނެ ކަންކަމާއި 

  ޝަރުޠުތައް
ސްކީމްގެ ދަށުން ލޯނު ދޫކުރާނެ ކަންކަމާއި ލޯނު ލިބުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކާއި   .7

  .ކަންކަން ބަޔާންކޮށް އޮތޯރިޓީން، ހުރިހާ މެންބަރު އިދާރާތަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ
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 ކަމެއްގައި  ލާފުވެއްޖެނަމަ، އެ ޚިލާފުވީއެއްވެސް މެންބަރު އިދާރާއަކުން މި ގަވާއިދުގެ މާއްދާއަކާ ޚި  .8  އިދާރީ ފިޔަވަޅުތައް

ރުފިޔާއަށްވުރެ ގިނަ ނޫން އަދަދަކުން ) ހާސް ދެ( 2,000/- ދެމިހުރި ކޮންމެ ދުވަހަކަށް
  . އެ ފަރާތެއް ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ 

  
ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން 

  ފެށުން
ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ މި ގަވާއިދަށް   .9

  .ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ
  

ބާރާތްތަކާއި އިހިނދަކު، އަންނަނިވި  އިން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހަމި ގަވާއިދުގައި އެހެ  .10  މާނަކުރުން 
  .ރުމެވެޅިގެން ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުލަފުޒުތަކާ ގުބާރާތްތަކާއި އި ލަފުޒުތަކަށް ދެވިފައިވަނީ، އެ 

  
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގއާބެޭހ ( 2010/24 ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު " ބޭންކް"    

  .ގެ ދަށުން އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ބޭންކަކަށެވެ) ޤާނޫނު

  
މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ( 81/6ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު " އޮތޯރިޓީ"    

  .އަށެވެވާ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ދަށުން ޤާއިމުކޮށްފައި ) ޤާނޫނު

  
ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އޮތޯރިޓީން ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިާވ " ފައިނޭންސް ކުންފުނި"    

  .އިދާރާތަކުގެ ތެރެއިން ލޯނު ނުވަތަ ދަރަނި ދޫކުރާ އިދާރާއަކަށެވެ ނޫން މާލީ -ބޭންކް 

  
ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، " މެންބަރު އިދާރާތައް"ނުވަތަ " ގެ މެންބަރު އިދާރާތައް ސްކީމު"    

  . މަލުކުރަންޖެހޭ އިދާރާތަކަށެވެޢަވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މި ގަވާއިދަށް  2މި ގަވާއިދުގެ 

   
އިމުކުާރ ޤާވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  3ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ގަވާއިދުގެ " ސްކީމް"    

  .ސްކީމަށެވެ

  

  


