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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

:  ބުރާސްފަތި :  2017 ޖުލައި 6 – 1438 ޝައްވާލު 12ތާރީޚު 100އަދަދު   : 46ވޮލިއުމް  
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   މޯލްޑިވްްސ ަމނިަޓރީ ޮއތޯރިޓީ 
  ިދވެހިާރއްެޖ. ،މާލެ
  

  ަގާވއިދު  މޯލްޑިވްސް ަމނިޓަރީ އޮތޯިރޓީގެ މުވަްއަޒފުންނަށް ޯލުނދިނުުމގެ
 

 

 މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް( 81/6 ނަންބަރު  ޤާނުޫނ ،އެކުލަވައިލާފައިވަނީ ގަވާއިދު މި  (ހ)  .1  ނަން  ތަޢާރުފާއި
 ވަނަ  38) ވަނަ ނަންބަރު އަދި 5ވަނަ މާއްދާގެ ( 8 ގެ)1981 ޤާނޫނު އޮތޯރިޓީގެ
  . ދަށުންނެވެ މާއްދާގެ

  
 މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ލޯނުދިނުމުގެ  "، ކިޔާނީ ގަވާއިދަށް  މި  (ށ)    

  .އެވެ" ގަވާއިދު
  

މި ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދަީކ މޯލްޑިވްްސ މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުނަށް ލޯނުދިނުމުގައި   .2  މަޤްޞަދު
ނޑައެޅުމެވެ. ނޑު އުސޫލުތައް ކަ   ހަމަހަމަކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ޢަމަލުކުރާނެ މައިގަ

  
  އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުމަށެވެ.މުވައްޒަފުންނަށް ލޯނު ދޫކުރެވޭނީ   (ހ)  .3  ލޯނު ދޫކުރެވޭނެ ކަންކަން 

  ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ގެއެއް ނުވަތަ ފްލެޓެއް ގަތުމަށް؛ ) 1(    

ވައްޒަފުގެ އާއިލާއާއެކު މުވައްޒަފު ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށްޓަކަިއ މުވައްޒަފު ނުވަތަ މު  )2(      
  މަރާމާތުކުރުމަށް. އް ތަނެކުރުމަށް ނުވަތަ ދިރިއުޅޭ އިމާރާތް ތަނެއް
  

  މުވައްޒަފު ނުވަތަ މުވައްޒަފުގެ ދަރިއަކު މަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރުމަށް.  )3(      

އެހެން ކަމަކަށްޓަކައި ، މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ އިތުރުން  (ށ)    
އެދެވިގެންާވ އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ލޯނުދޫކުރުމަކީ ވަގުތާއި ޙާލަތަށް ބަލާއިރު 

އެކަމަކަށްޓަކައި މުވައްޒަފުންނަށް ލޯނު ، ކަމެއްކަމަށް ގަވަރުނަރަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި
)  3އެ މުވައްޒަފެއްގެ ، ދޫކުރެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން ދޫކުރެވޭ ލޯނުގެ އަދަދު (ތިނެއް

  މަސްދުވަހުގެ މުސާރައަށް ޖެހޭ އަދަދަށްވުރެ އިތުރުވެގެންނުވާނެއެވެ.
  

ދަދު އަދި ލޯނަށް ލޯނުގެ އަ
އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު 

  ހުޅުވާލުން 

. އަދި،   .4 ނޑައަޅަންވާނެއެވެ ކޮންމެ އަހަރަކު ދޫކުރާނެ ލޯނުގެ އަދަދު އޮތޯރިޓީގެ މެނޭޖްމަންޓުން ކަ
ލޯނުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަން ބަޔާންކޮށް އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެނގޭނެހެން އޮތޯރިޓީގައި 
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  އިޢުލާންކުރަންވާނެއެވެ.
   

އޮތޯރިޓީން އެ ފުރުޞަތު އޮތްކަން  ހުށަހަޅާީނ ލޯނަށް އެދި މުވައްޒަފުން ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި  .5  ލޯނަށް އެދި ހުށަހެޅުން
 . ނޑައަޅާފައިވާ  ލޯނަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ، އެކަމަށް ބަޔާންކޮށް، އޮތޯރިޓީގައި އިޢުލާންކުރުމުންނެވެ ކަ

ލިޔެކިޔުންތަކާއި  ށް އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާށަހެޅުމަހު ގައިއެކީފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، ފޯމާ ފޯމު 
 .   މަޢުލޫމާތާއެކުއެވެ

  
ލޯނު ލިބިދިނުމުގައި 

ފުރިހަމަވާންޖެހޭ 
  ޝަރުޠުތައް

ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ގެއެއް ނުވަތަ ފްލެޓެއް ގަތުމަށް ލޯނު ދޫކުރެވޭނީ އަންނަނިވި  (ހ)  .6
 .   ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ މުވައްޒަފުންނަށެވެ

  
  އޮތޯރިޓީގެ ދާއިމީ މުވައްޒަފެއް ކަމުގައިވުން؛) 1(    

   ؛އަހަރުވެފައިވުން  5އޮތޯރިޓީގެ ވަޒީފާގައި ޚިދުމަތްކުރާތާ މަދުވެގެން ) 2(      

ންކަން ގީ ގަންނަން ބޭނުންވާ ގެއެއް ނުވަތަ ފްލެޓެއް ގަންނަން ލިބޭނެކަމުގެ ަޔ) 3(      
  ލިބިފައިވުން؛

  
އަކަފޫޓު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ބޮޑު ގޯއްޗެއް ނުވަތަ  600މުވައްޒަފުގެ ނަމުގައި ) 4(      

  ކަމުގައިނުވުން؛ފްލެޓެއް ނުވަތަ ރޯހައުސްއެއް މާލޭގައި އޮތް މީހެއް 
  

ލަ މުސާރަ (މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް އެއްކޮށްލުމުން މުވައްޒަފަށް އޮތޯރިޓީން ލިބޭ ޖުމު ) 5(      
) ލިބޭ ޖުމު އެދިފައިވާ ލޯނަށް މަހުން މަހަށް ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު އުނިކުރެވޭނެ  އަކީލަ

  އަދި ؛ ކަމުގައިވުންމިންވަރުގެ މުސާރައެއް 
  

މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ވަނަ  3މި ގަވާއިދުގެ ) 6(      
  ކަމަކަށް އޮތޯރިޓީން ލޯނެއް ނަގާފައިނުވުން.

  
މުވައްޒަފު ނުވަތަ މުވައްޒަފުގެ އާއިލާއާއެކު މުވައްޒަފު ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި އިމާރާތްކުރުމަށް  (ށ)    

  މުވައްޒަފުންނަށެވެ.ލޯނު ދޫކުރެވޭނީ އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ 
  

  އޮތޯރިޓީގެ ދާއިމީ މުވައްޒަފެއް ކަމުގައިވުން؛) 1(      

  އަހަރުވެފައިވުން؛  5އޮތޯރިޓީގެ ވަޒީފާގައި ޚިދުމަތްކުރާތާ މަދުވެގެން ) 2(      
  

ލޯނަށް އެދި ހުށަހަޅާ މުވައްޒަފުގެ  ގޯއްޗަކީ،އަޅާ  އިމާރާތް ،ލޯނު ނަގައިގެން ) 3(      
ނުވަތަ އެ މުވައްޒަފުގެ މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ ނުވަތަ އަނބިމީހާ ނުވަތަ  ،ނަމުގައި

ރީކޮށްފައިވާ ގޯއްޗެއް ކަމުގައިވުން؛ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަ ފިރިމީހާ ނުވަތަ ދަރިއެއްގެ 
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  އަދި
  

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި  3މި ގަވާއިދުގެ ) 4(      
  ކަމަކަށް އޮތޯރިޓީން ލޯނެއް ނަގާފައިނުވުން.

  
ނުވަތަ މުވައްޒަފު ނުވަތަ މުވައްޒަފުގެ ދަރިއަކު  ،މުވައްޒަފު ދިރިއުޅޭ ތަން މަރާމާތުކުރުމަށް  (ނ)   

 ލުކުރުމަށް، ލޯނު ދޫކުރެވޭނީ އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ހާސިމަތީ ތަޢުލީމު 
  މުވައްޒަފުންނަށެވެ.

  
  އޮތޯރިޓީގެ ދާއިމީ މުވައްޒަފެއް ކަމުގައިވުން؛) 1(      

  އަހަރުވެފައިވުން؛ އަދި  5އޮތޯރިޓީގެ ވަޒީފާގައި ޚިދުމަތްކުރާތާ މަދުވެގެން ) 2(      

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން  3މި ގަވާއިދުގެ ) 3(      
  އޮތޯރިޓީން ލޯނެއް ނަގާފައިނުވުން.ކަމަކަށް 

  
ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ލޯނު ދޫކުރެވޭނީ އޮތޯރިޓީގެ ދާއިމީ  3މި ގަވާއިދުގެ  (ރ)    

  މުވައްޒަފުންނަށް އެކަންޏަށެވެ. 
  

މި މާއްދާގެ (ހ)، (ށ)، (ނ)، އަދި (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ އިތުރުން  (ބ)    
. މިގޮތުން، އޮތޯރިޓީން އެހެން ޝަރުޠެއް  ނޑައެޅިދާނެއެވެ އެހެން ޝަރުޠެއް އޮތޯރިޓީން ކަ

ނޑައަޅާނަމަ، ލޯނަށް އެދި ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު  އޮތޯރިޓީން އާންމުކުރާ  އިހުޅުވާލަކަ
  އިޢުލާނުގައި އެ ޝަރުޠެއް މުވައްޒަފުންނަށް ހާމަކުރަންވާނެއެވެ.

  
ލޯނު ދެވޭނެ މުވައްޒަފުން 

ނޑައެޅުން    ކަ
ލޯނަށް އެދި ހުށަހަޅާ މުވަްއޒަފުންގެ ތެރެއިން ލޯނު ލިބޭނެ މުވައްޒަފުން  ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި (ހ)  .7

ނޑައަޅާނީ ޝަރުޠުހަމަވާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބޭ ، ކަ
 .   އުސޫލުންނެވެ

އިޢުލާނާއެކު ލޯނު  ،ލޯނަށް ފުރުޞަތު އޮތްކަން ބަޔާންކޮށް އޮތޯރިޓީގައި އިޢުލާންކުރާއިރު (ށ)    
ނޑައެޅުމުގައި ބަ އަދި ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ އުސޫލު  ކަންތައް  ލާނެ ދެވޭނެ މުވައްޒަފުން ކަ

 .   މުވައްޒަފުންނަށް ހާމަކުރަންވާނެއެވެ
  

ލޯނު ލިބޭ މުވައްޒަފުންނަށް ލޯނު ދޭންވާނީ، އެކަމަށްޓަކައި ލޯނު ލިބޭ މުވައްޒަފާއި އޮތޯރިޓީއާ ދެމެދު   .8  އެއްބަސްވުން 
. އެ އެއްބަސްވުމުގައި މަދުވެގެން އަންނަނިވި   ކަންތައްވެވޭ ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ

  ހިމަނަންވާނެއެވެ.  
  

  ؛ތަފުސީލުރޭޓް ހިމެނޭގޮތުން ލޯނުގެ  ލޯނުގެ އަދަދާއި މުއްދަތާއި އިންޓްރެސްޓް) 1(    
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_______________________________  

  ތައް؛ޤުދެ ފަރާތުގެ ޒިންމާތަކާއި ޙައް) 2(    

  ލު؛ސޫލޯނުގެ ފައިސާ ދޭނެ ގޮތް ނުވަތަ އު) 3(    

  ؛ފުސީލުލޯނުގެ ފައިސާ އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ ގޮތުގެ ތަ ) 4(    

  ލޯނުގެ ފައިސާ އަނބުރާ ނުދެއްކިއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް؛) 5(    

ވުމުގެ ކުރިން އެ މުވައްޒަފަކު އޮތޯރިޓީގެ ޞްލާޚަ އިލޯނުގެ ފައިސާ އަނބުރާ ދައްކަ) 6(    
  ޚިދުމަތުން ވަކިވުމުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް؛ އަދި 

  
  އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުމުން ޢަމަުލކުރާނެ ގޮތް.) 7(    

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން 
  ފެށުން

 ތާރީޚުްނ ޝާއިޢުކުރާ ގެޒެޓުގައި  ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގަވާއިދު މި ، ފަށާނީ ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް  މި  .9
  .ފެށިގެންނެވެ

  
ދެވިފަިއ  ލަފުޒުތަކަްށ އަންނަނިވި، ހިނދަކު އިބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހަ ގޮތަކަށް އެހެން ގަވާއިދުގައި މި  .10  މާނަކުރުން 

  .މާނަކުރުމެވެ ދީފައިވާ ތިރީގައި، ގުޅިގެން ލަފުޒުތަކާ އެ، ވަނީ
 

 އޮތޯރިޓީގެ މަނިޓަރީ  މޯލްޑިވްސް( 81/6 ނަންބަރު  ޤާނޫނު، އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް" އޮތޯރިޓީ"    
  .އޮތޯރިޓީއަށެވެ މަނިޓަރީ  އުފައްދާފައިވާ މޯލްިޑވްސް ދަށުން  ގެ) 1981 ޤާނޫނު
 

     " . ހުޅުމާލެ ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ"މާލެ   އާއި ވިލިގިލި ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ


