
` 

 
  

 
 

 R-77/2018 : ނަންބަރު ގަވާއިދު
 
  

  
 

 
 

 
 

 

 
 

  ީކޮންެމ ހަފްާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ގަާވއިދުތަކާިއ 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  : :  2018 އޮގަސްޓު  2 – 1439 ޛުލްޤަޢިދާ 20ތާރީޚު 128އަދަދު   : 47ވޮލިއުމް  

 އަށް) ގެދޮުރ އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ލޯނު ސްކީމާބެހޭ ގަވާއުިދ( R-69/2017ނަންބަރު ގަވާއިދު 

  ގަވާއިދުވަނަ ިއޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  1
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 މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

  
  

  އަށް) ގެދޮރު އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ލޯނު ސްކީމާބެހޭ ގަވާއިދު( R-69/2017ނަންބަރު ގަވާއިދު  
  ގަވާއިދުވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  1

  
)( R-69/2017ނަންބަރު  ގަވާއިދު  .ގެނައުން ޙުތައްއަށް އަންނަނިވި އިޞްލާ ގެދޮރު އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ލޯނު ސްކީމާބެހޭ ގަވާއިދު

  
 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 6ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .1

  
ސްކީމުގެ ދަށުން ދޫކުރާ 

  ލޯނުތަކުގެ މުއްދަތު 
ނޑަނާޅާހައި ހިނދަކު، މި ސްކީމުގެ ދަށުން  ދޫކުރާ ލޯނު   .6 އޮތޯރިޓީން އެހެން ގޮތަކަށް ކަ

)( 20މުއްދަތު  ކުރަންޖެހޭއަދާކޮށް ޚަލާޞް . އަހަރުދުވަހަށްވުރެ ކުރުވެގެން ނުވާނެއެވެ ވިހި
ަނމަވެސް، ލޯނު ނަގާފަރާތުން މި މުއްދަތަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއް ހަމަޖައްސަން އެދި 

  . ހުށަހަޅާފައިވާނަަމ، އެ މުއްދަތެއް ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ
  

  އަންނަނިވި މާއްދާތައް އިތުރުކުރުން. ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަްށ 6ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .2
  

ލޯނުގެ އިކުއިޓީ ނުވަތަ 
  ޑައުން ޕޭމަންޓް 

މި ސްކީމްގެ ދަށުން ދޫކުރާ ލޯނަކަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ދެއްކުމަށް ހުށަހަޅާ އިކުއިޓީ ނުވަތަ   .7
) ނުވަތަ 2)، (1ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( 5މި ގަވާއިދުގެ  ،ދަދަކީއަޑައުން ޕޭމަންޓްގެ 

) ވަނަ ނަންބަރުގައި ހިމެނޭ ޢަދަދެއް ނަމަ، އަދި ލޯނު ލިބުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަވާން ޖެޭހ 3(
ނޑައަޅާފައި ތައް ފުރިހަމަވާ ނަމަ ލޯނަށް އެދި ޠު ވާ އެހެން ޝަރުކަމަށް މެންބަރު އިދާރާއިން ކަ

ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ދެއްކުމަށް ހުށަހަޅާ އިކުއިޓީ ނުވަތަ ޑައުން ޕޭމަންޓް އާ އެކު ލޯނު 
ދަދަށްވުރެ އިތުރަށް އިކުއިޓީ ނުވަތަ ޑައުން ޕޭމަންޓް އަދޫކުރަންވާނެއެވެ. ނަމަވެސް، އެ 

ންވާނަމަ، ގީކިބައިގައި ހުރިކަން މެންބަރު އިދާރާއަށް ޔަ ދެއްކުމުގެ ޤާބިލުކަން ލޯނު ނަގާ ފަރާތުގެ 
  .ކުރުމަށް އެންގިދާނެއެވެއަދަދު އިތުރު  އެ
  

ލޯނު ނަގައިގެން ގަންނަ ނުވަތަ އިމާރާތް ކުރާ ތަނުގެ އިތުރުން އެހެން ރަހުނެއް ނުވަތަ   .8  
ހަޅާ ފަރާތަށް އަންގައިގެްނ ސެކިއުރިޓީއެއް ބެހެއްޓުމަށް މެންބަރު އިދާރާއަކުން ލޯނަށް އެދި ހުށަ

  ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.ޠުނުވަތަ ޝަރު 
  

 .މި ގަވާއިދުން ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދަށް އިތުރުކުރާ މާއްދާތަކާ ގުޅިގެން އެ ގަވާއިދުގެ މާއްދާތަކުގެ ނަންބަރު ތަރުތީބުކުރުްނ .3
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ށް ޙަވާލާދީފައިވާ ތަންތަން، މި ގަވާއިދުން ގެންނަ ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ވަކި މާއްދާއަކަށް ނުވަތަ ވަކި މާއްދާއެއްގެ ބަޔަކަ .4
 އިޞްލާޙުތަކާ ގުޅިގެން ބަދަލުކުރުން.

  
  މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށީާނ، ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. .5

  
 

 


