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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

:  ހޯމަ :  2016 އޮގަސްޓު 1 – 1437 ޝައްވާލް 27ތާރީޚު 100އަދަދު   : 45ވޮލިއުމް  

  ުކރުމާެބހޭ ަގވާއިދު  ޒްރަލައިކޮލެޓަ ގެދޮރު ގަތުމަށްޓަކައި ޕެންޝަން ފަންޑުަގއި ހުރި ަފިއސާ 
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   ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސްމޯލްޑިވްސް 
 ދިވެހިރާއްޖެ. ،މާލެ

  

 

  ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު ޒްރަލައި ކޮލެޓަގެދޮރު ގަތުމަށްޓަކައި ޕެންޝަން ފަންޑުގައި ހުރި ފައިސާ 

 

  ފުރަތަމަ ބާބު 
  ތަޢާރުފު 

 
މިއީ މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމް (މީގެ ފަހުން އެމްއާރުޕީއެސް ކަމުގައި 
) ގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ގެދޮރު ގަތުމަށް ބޭނުންވާ މެންބަރުންނަށް، އެ   ބުނެފައިވާ
މެންބަރެއްގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ސޭވިންގ އެކައުންޓް (މީގެ ފަހުން އާރުއެސްއޭ ކަމުގަިއ 

) ގައި ހުރި ފައިސާ ގުޅިގެން، ކޮލެޓަރަލައިޒް  މަލާތާގެދޮރު ގަތުމުގެ މުޢާ ،ބުނެފައިވާ
ނޑައެޅުމަށާއި، އެކަމާގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ހިންގައުސޫކޮށްދިނުމާބެހޭ  އި ލުތައް ކަ

  ލެވިފައިވާ ގަވާއިދެވެ.އިބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެކުލަވަ
 

 އަދި ތަޢާރުފު ނަން  .1 (ހ)

ކޮށް ހުޅުވާލައިގެން އާންމުއަދި  ،ލެވިފައިަވނީ، ޢިމާރާތްކޮށް ނިންމައިއިގަވާއިދު އެކުލަވަ މި
 އެ  ،ވިއްކާ ގެދޮރު ގަތުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ޑައުންޕޭމަންޓްގެ ފައިސާ

މީހެއްގެ އާރުއެސްއޭގައި ހުރި ފައިސާއިން، ޤާނޫނު ނަންބަރު  މީހެއްގެ ނަމުގައި އެ
) އާއި ( 2009/8 އަދި މި ގަވާއިދުގައި ވާގޮތުގެ  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު

.  އުސޫމަތީން ކޮލެޓަރަލައިޒް ކުރުމާބެހޭ  ނޑައެޅުމަށްޓަކައެވެ   ލުތައް ކަ
 

   (ށ)

ގެދޮރު ގަތުމަށްޓަކައި ޕެންޝަން ފަންޑުގައި ހުރި ފައިސާ އިދުގެ ނަމަކީ "މި ގަވާ
 . " އެވެ   ކޮލެޓަރަލައިޒް ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު

 

(ނ)  

ވަނަ މާއްދާގެ  6(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު)ގެ  2009/8މި ގަވާއިދަކީ ނަންބަރު 
. އިއެކުލަވަގެ ދަށުން ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)  27(މ) އާއި    ލައި ނެރެފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ

  

 ގަވާއިދު ހެދުމުގެ ބާރު .2

މެންބަރުންގެ މައްޗަށާއި  އެންމެހައިގަވާއިދު ހިނގާނީ އެމްއާރުޕީއެސްގެ  މި
މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޕެންޝަން އޮފީހާއެކު ސަރވިސް ލެވެލް އެގްރީމެންޓް 

 .   ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށެވެ
 

  ތިޞާސްއިޚު  .3  
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  ދެވަނަ ބާބު 
  ކޮލެޓަރަލައިޒް ކުރުމަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ މެންބަރުން 

 
ވާ ހޭ ޤާނޫނު) އާއި މި ގަވާއިދުގައި (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެ 2009/8ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ގޮތުގެ މަތީން އެމްއާރުޕީއެސްގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ގެދޮރު ގަތުމަށް 
ބޭނުންވާ މެންބަރަކު، އެކަމަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ މެންބަރެއް ކަމުގައި ބެލެވޭނީ އަންނަނިވި 

 .   ޝަރުޠުތައް އެމެންބަރެއްގެ ކިބައިގައި ފުރިހަމަވާނަމައެވެ
 

ކޮލެޓަރައިޒް ކުރުމަށް ޝަރުޠު  .4
 ހަމަވާ މެންބަރުން 

ނޑައަޅާ  ،އެމްއާރުޕީއެސްގެ މެންބަރެއްކަމުގައިވުމާއި ލެއްެގ އުސޫޕެންޝަން އޮފީހުން ކަ
. ގައި ފައިސާމެންބަރެއްގެ އާރުއެސްއޭ ދަށުން އެ   ހުރި ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން

 

(ހ)   

  ރިޓަޔަރމަންޓް ބެނެފިޓް ލިބެމުންދާ ފަރާތެއްކަމުގައި ނުވުން. ، އެމްއާރުޕީއެސް އިން
 

(ށ)   

މޯލްޑިވްސް ަމނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ އިން ލައިސަންސް ދީފައިވާ ގެދޮރުގެ ތަރައްޤީއަށް 
ލޯނު ހަމަޖެހިފައިވާ ަފރާތެއް ކަމުގައި އެފަދަ ، ފައިނޭންސްކުރާ މުއައްސަސާއަކުން

 .   މުއައްސަސާއަކުން ޕެންޝަން އޮފީހަށް އަންގާފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން
 

(ނ)   

ގައި ހުރި ޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި، އާރުއެސްއޭގެދޮރު ގަތުމަށްޓަކައި ނަގާ ލޯނުގެ ޑައުން
ކަމަށް އިޤުރާރުވާ މެންބަރަކު ފައިސާ ކޮލެޓަރަލައިޒް ކުރުމުގެ އިއުތިރާޒެއް ނެތް 

  ކަމުގައިވުން.
 

   (ރ)

އަހަރުވެފައިވާ މެންބަރަުކ  60މުރުން މީލާދީ ގޮތުން އު ކަމުގައިވުމާއެކު ދިވެހިރައްޔިތަކު
  ކަމުގައި ނުވުން.

 

(ބ)    

ޞް ކުރެވޭނެ ފަރާތެއް ޚަލާ އިއަހަރުވުމުގެ ކުރިން ލޯނު ދައްކަ 65މުރުން އު
  ކަމުގައިވުން.

 

(ޅ)   

ސްކީމްގެ ދަށުން ހުއްދަ ކުރެވޭ ލޯނަކީ، މިސްކީމް ހިންގުމަށްޓަކައި ޕެންޝަން  މި
ކޮލެޓަރަލައިޒް ކުރެވޭ  ދައި، ޑައުންޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި އޮފީހާއެކު އެއްބަސްވުން ހަ

ކުރަން އެއްބަސްވާ މުއައްސަސާއަކުން ކޮލެޓަރަލައިޒް ކުރުމަށް ޝަރުޠު ބޫލުގަފައިސާ 
  ވާނެއެވެ. ކުރާ ލޯނަކަށް ވާން މަލާތަކަށް ދޫހަމަވާ މުޢާ

  
 

(ހ) ކޮލެޓަރަލައިޒް ކުރުމަށް ހުއްދަ  .5
  ކުރެވޭ ލޯނު 

  ތިން ވަނަ ބާބު 
  ކޮލެޓަރަލައިޒް ކުރުމަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ މުޢާމަލާތް 

 
ގެދޮރު ގަތުމަށްޓަކައި ޕެންޝަން ފަންޑުގައި ހުރި ފައިސާ ކޮލެޓަރަލައިޒްކުރުމަށް ޝަރުޠު   ޝަރުޠު ހަމަވާ މުޢާމަލާތް  .6
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މުޢާމަލާތުގައި އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް  ކަމުގައި ބެލެވޭނީ އެމުޢާމަާލތެއް  ހަމަވާ
  ފުރިހަމަވެފައިާވނަމައެވެ.

 

 

ސްކީމްގެ ދަށުން ލޯނު  ޢިމާރާތްކޮށް ނިންމައި މި  ގެދޮރަކީ،ގަންނަން ބޭނުންވާ 
ކޮށް އާންމުކުރެވޭ ގެދޮރަކަށް ވުމާއި، ހަވާލު ހަމަޖެހިގެން ގެދޮރު ގަނެފައިވާ މެންބަރާ 

  ހުޅުވާލެިވފައިވާ ބާޒާރެއްގައި ވިއްކާ ގެދޮރަކަށްވުން.
 

(ހ)   

  ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް ގަންނަ ގެދޮރަކަށްވުން.  އާންމުގަންނަން ބޭނުންވާ ގެދޮރަކީ 
  
 

(ށ)   

  ހަތަރު ވަނަ ބާބު 
  ކޮލެޓަރަލްގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ބެހެއްޓޭނެ މިންވަރު 

 
ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ގެދޮރު ގަންނަން  އާންމު އެމްއާރުޕީއެސްގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 

މެންބަރެއްގެ އާރުއެސްއޭގައި ހުރި ފައިސާއިން ކޮލެޓަރަލްގެ  ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ
  ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ މިންވަރަށެވެ. ގޮތުގައި ބެހެއްޓޭނީ މި

 

(ހ) ފައިސާ ކޮލެޓަރަލްގެ ގޮތުގައި  .7
 ބެހެއްޓޭނެ މިންވަރު 

ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށް ގެދޮރު ގަތުމަށްޓަކައި ނަގާ ލޯނުގެ ޑައުންޕޭމަންޓަށް ދައްކަން  މި
ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ހިސާބުކުރެވޭ އަދަދަށްވުެރ  މި ،ޖެހޭ އަދަދު

.  މަދު ނަމަ، ކޮލެޓަރަލައިޒް ކުރެވޭނީ ޑައުންޕޭމަންޓަށް ދައްކަންޖެހޭ މިންވަރެވެ
  ޖަދުވަލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ހިސާބުކުރެވުނު މިންވަރެއް ނޫނެވެ.

 

(ށ)   

، ސްކީމްގެ ދަށުން އާރުއެސްއޭގައި ހުންނަ ފައިސާއިން ކޮލެޓަރަލައިޒް ކުރެވޭނީ މި

ން ހުއްދަ ދީފައިވާ މޯލްޑިވްްސ މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ ގެދޮރުގެ ތަރައްޤީއަށް ފައިނޭންސްކުރާ
އެކު ސަރވިސް ލެވެލް ެއގްރިމެންޓް ންޝަން އޮފީހާމުއައްސަސާތަކުގެ ތެރެއިން ޕެމާލީ 

  ކުރެވިފައިވާ މުއައްސަސާތަކަށެވެ.
  
 

(ނ)   

  ފަސްވަނަ ބާބު 
  އިދާރީ އިންތިޒާމްތައް 

 
ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ގެދޮރު ގަންނަން ބޭނުންވާ  އާންމު އެމްއާރުޕީއެސްގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 

އި މެންބަރެއްގެ އާރުއެސްއޭގައި ހުރި ފައިސާއިން ކޮލެޓަރަލްގެ ގޮތުގަ ފަރާތްތަކަށް އެ 
  ވަނީއެވެ.މިތައް ތިރީގައި ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިދާރީ އިންތިޒާމު

  

  ތައްއިދާރީ އިންތިޒާމު .8

ހުއްދަ ކުރެވިފައިވާ ގެދޮރު ގަތުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް މިގަވާއިދުގެ ދަށުން 
 ބޭނުންވާ ލޯނު ނެގުމަށްޓަކައި ލޯނުދޫކުރާ މުއައްސަސާތަކުން ދޫކުރާ ލޯނު 

(ހ)   
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.  އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު   ފުރިހަމަކޮށް އެ މުއައްސަސާއަކަށް ހުށަހަޅަންވާނެވެ
 

ކޮލެޓަރަލްގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ބަހައްޓައިގެން ލޯނު ނެގުމަށް ބޭނުންވާ މެންބަރަކު 
ލަތެއްގައި ލޯނު ނެގުމަށްޓަކައި ކޮލެޓަރަލްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެހިފައިވާ ހާއެދިއްޖެ 

. ލިޔުމުން ފޯރުކޮށްމެންބަރަކަށް  ފައިސާގެ އަދަދު ޕެންޝަން އޮފީހުން އެ  ދޭންވާނެއެވެ
 

(ށ)  

މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތެއްގެ މަތީން ޢަމަލުކޮށް ލޯނު ހަމަޖެހިފައިވާ ެމންބަރުން  މި
ޕެންޝަން އޮފީހުން ލޯނުދޫކުރާ ފަރާތަށް  ،ކުރާ ފައިސާގެ އަދަދުއިޒްކޮލެޓަރަލަ

އެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުމާ ން އޮފީހާއި ލޯނު ދޫކުރާ ފަރާތާ ދޫކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ޕެންޝަ
ކަންތައްތައް  އެންމެހައިކުރި ފައިސާގެ އިޒްކޮލެޓަރަލަ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން،

  ޕެންޝަން އޮފީހުން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ.
 

(ނ)  

މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ލޯނު ހަމަޖެހިފައިވާ މެންބަރު ނަގާފައިވާ  މި
ށް ލިބެމުންދާ ފައިސާއަ މި ،ލޯނުގެ ކޮލެޓަރަލްގެ ގޮތުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ފައިސާއާއި

 ފެންނަން ހުންނާނެ އިންތިޒާމު  މެންބަރުގެ އާރުއެސްއޭ އިން ތަފުސީލުފައިދާގެ 
  ޕެންޝަން އޮފީހުން ހަމަޖައްސަން ވާނެއެވެ.

  
 

(ރ)  

  ހަވަނަ ބާބު 
  ކުރެވޭނެ އުސޫލު ކުރެވިފައިވާ ފައިސާއާމެދު ޢަމަލު  ކޮލެޓަރަލައިޒް 

  
މެދު ޢަމަލުކުރެވޭނީ އަންނަވި ގޮތުގެ ކުރެވޭ ފައިސާއާ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކޮލެޓަރަލައިޒު މި

  މަތީންނެވެ.
 

ކޮލެޓްރަލް ކުރެވިފައިވާ  .9
ކުރެވޭނެ ފައިސާއާމެދު ޢަމަލު 

 އުސޫލު

ގައި ހުރި ފައިސާއިން ކޮލެޓަރަލައިޒްކޮށްފިނަމަ، އާރުއެސްއޭމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން 
މިންވަރުގެ ހިސާބުތައް ޕެންޝަން އާރުއެސްއޭގައި ހުރި ފައިސާއިން ކޮލެޓަރަލައިޒްކުރި 

  އޮފީހުން ވަކިން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ.
 

(ހ)   

ލަތުގައި ހާ އަދާނުކޮށްގެން ގެދޮރު ވިއްކާލެވޭ  ލޯުނ ގެދޮރު ގަތުމަށްޓަކައި ނަގާފައިވާ
  ވަނީއެވެ.މިޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ތިރީގައި 

 

  (ށ)

ގައި، ހާލަތުވާ ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯނެއް ޑީފޯލްޓް ސްކީމް މެދުވެރިވެގެން މި
ެނގިފައިވާ ލޯނު އަދަދު އަނބުރާ ހޯދުމަށްޓަކައި ފުރަތަމަ ވިއްކާލެވޭނީ ލޯނުގެ 

  ސެކުރިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސާފައިވާ ގެދޮރެކެވެ.
  

1.    

 ލޯނު އަދާނުކޮށްގެން ލޯނުގެ ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސާފައިވާ ގެދޮރު
ފައާިސ  ނުވާނަމަ، އެގެ އަދަދަށް ފައިސާ ހަމަވެސް ލޯނުވިއްކާލައިގެން

2.   
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ހަމަކުރުމަށްޓަކައި މަދުވާ މިންވަރު ކޮލެޓަރަލައިޒް ކުރެވިފައިވާ ފައިސާއިން ލޯނު 
ކުރެވޭ އަދަދަކީ، ކޮލެޓަރަލައިޒް ދޫކުރެވޭނެއެވެ. މިގޮތުން ހިސާބުދޫކުރި ފަރާތަށް 

ދަދު ނަމަ، ލޯނު ދޫކުރި ފަރާތަށް ދޫކުރެވޭނެ ލަ އަކުރެވިފައިވާ ފައިސާގެ ޖުމު
  ލަ އަދަދެވެ.ކީ، ކޮލެޓަރަލް ކުރެވިފައިވާ ޖުމުއެންމެ މަތީ މިންވަރަ

  
 ހާލަތުގައިވާ ވަނަ ނަންބަރު 1ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)ގެ  9ގަވާއިދުގެ  މި

ގެ ތެރެއިން، ލޯނު ދޫކުރި ކުރެވިފައިވާ ފައިސާ އިޒްމެދުވެރިވެގެން ކޮލެޓަރަލަ
ބާކީ ފައިސާއެއް ހުރެއްޖެނަމަ،  ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ މިންވަރަށް ދިނުމަށްފަހު 

  އަށް ޖަމާކުރެވޭނެއެވެ. މެންބަރެއްގެ އާރުއެސްއޭ ފައިސާ އެ އެ
  

3.   

ނަގާފައިވާ  މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ގެދޮރު ގަތުމަށްޓަކައި 
ކޮށްފައިވާ އެމްއާރުޕީއެސްެގ  ލޯނަކަށް އާރުއެސްއޭގައި ހުރި ފައިސާއިން ކޮލެޓަރަލައިޒް

 ވުމުގެ ކުރީން، ރިޓަޔަރކުރިނަމަވެސް،ޚަލާޞް އިލޯނު ދައްކަ  އެ ، މެންބަރަކު
ކޮށްފައިވާ  ވަންދެން، ކޮލަޓަލައިޒްޚަލާޞް އިންބަރަކު ނަގާފައިވާ ލޯނު ދައްކަމެ އެ

 ޔަރމަންޓް ބެނެފިޓްގެ ގޮތުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުންރިޓަ  ،ފައިސާ
  މެންބަރަކަށް ދުލެއް ނުކުރާނެއެވެ. އެ
  
  

(ނ)  

  ހަތްވަނަ ބާބު 
  އެހެނިހެން 

 
މެންބަރަކު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ  ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށް ގެދޮރު ގަތުމަށްޓަކައި ދެ މި
ދެމެންބަރުން ނުވަތަ  ލޯނުތަކުގައި އެ ދަދެއްގެ މެންބަރުން ބައިވެރިވެގެން ނަގާ އަ
ގައި ހުރި ފައިސާ އެއްކޮށްގެން މެންބަރުންގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ސޭވިންގ އެކައުންޓު އެ

މެންބަރުންކުރެ ކޮންމެ މެންބަރަކީވެްސ  ގައި މި ހާލަތު ކޮލެޓަރަލައިޒް ކުރެވިދާނެއެވެ. މި 
އްގެ ގޮތުގައި ގެ ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތެފަރާތުން ކޯއެޕްލިކަންޓުލޯނު ދޫކުރާ 

  ބޫލުކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ. ގަ
 

(ހ) 10.  އެހެނިހެން 

އެޕްލިކެންޓުެގ މެންބަރުންނަކީ ކޯ ގައި މި ހާލަތުމާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މި
ދޫކުރި  މެންބަރަކަށް ލޯނު  ފަރާތެއްކަން ކަށަވަރުކޮށް އެ ޝަރުޠު ހަމަވާ

  ޕެންޝަން އޮފީހަށް އަންގަންވާނެއެވެ.މުއައްސަސާއަކުން 
 

(ށ)   

މެންބަރެއްގެ އާރުއެސްއޭގައި ހުރި ފައިސާ  ގަތުމަށްޓަކައި އެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ގެދޮރު މި
  އެވެ.ކުރެވޭނީ އެންމެ ފަހަރަކު ކޮލެޓަރަލައިޒް

11.  

 ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް ގެދޮރު ގަތުމަށްޓަކައި ޕެންޝަން ފަންޑުގައި ހުރި ފައިސާ 
މެންބަރެއްކަމުގައި  ކީ މާލީ ގޮތުން އެކަމަށް އެކަށޭނަ ކޮލެޓަރަލައިޒްކުރަން އެދޭ މެންބަރަ

12.  
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ން ހުއްދަދީފައިވާ ގެދޮރުގެ ތަރައްޤީއަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީބެލެވޭނީ، 
ްނގުމަށްޓަކައި ޕެންޝަން ސްކީމް ހި ފައިނޭންސްކުރާ މާލީ މުއައްސަސާތަކުގެ ތެރެއިން މި

މެންބަރަކީ  އެ  ،މާލީ މުއައްސަސާއަކުން އެއްބަސްވުން ހަދާފައިވާ އެކުއޮފީހާ
. ގަގެދޮރުގަތުމަށްޓަކައި ލޯނު ދޫކުރުމަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ މެންބަރެއްކަމުގައި    ބޫލުކުރާނަމައެވެ

  
ނޑައެޅިގެން އެ މި ހިނދަކު،  އިހެންގޮތަކަށް ބަޔާކޮށްފައި ނުވާހަ ގަވާއިދުގައި ކަ

 2009/8ޒުތައް ބޭނުންކޮށްފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު ލަފު އިބަސްތަކާ ވާ މި ގަވާއިދުގައި
ލަފުޒުތަކަށް ދީފައިވާ  އި(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު) ގައި އެ ބަސްތަކާ

  މާނައިގައެވެ.
  

13.   

ކުރާ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުގަވާއިދު ދިވެހި ކުރަން ފަށާނީ، މި ޢަމަލު މި ގަވާއިދަށް
  ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

  

  ޢަމަލުކުރާ ތާރީޚު  .14

މި ގަވާއިދަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވަނީ މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަްނ 
  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހަށެވެ.

  

  ލާޙު ގެނައުން ޞްވާއިދަށް އި ގަ .15

ހިނދަކު، އަންނަނިވި ބަސްތައް  އިގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހަ މި ގަވާއިދުގައި އެހެން
  މާނަކުރާނީ މި މާއްދާގައި އެ ބަސްތަކުގެ މާނަކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.

  

  މާނަކުރުން  .16

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2009/8ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،"އާރުއެސްއޭ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ
) ގެ ދަށުން ހިންގޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަމަންޓް ސްކީމުގެ  ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު

ފަިއާސ  ބައިވެރިއަކަށް އަދި / ނުވަތަ ބައިވެރިއެއްގެ ފަރާތުން ދައްކާ ފައިސާއާއި، އެ 
ހުއްދަކުރެވޭ ޚަރަދަށް ފައިދާއާއި، ގެއްލުމާއި  އިންވެސްޓުކުރުމުން އެއަށް ލިބޭ

  ބައިވެރިއެއްގެ ވަކި އެކައުންޓަށެވެ. ނިސްބަތްވާ ގޮތަށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ އެ
  

     (ހ)

"އެމްއާރުޕީއެސް" މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްކަމަށް ބުނެފަިއ 
 2009/8އެނުއިޓީގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ އެނޫން ގޮތަކުންވެސް ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،އެވަނީ

) ގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަމަންޓް  (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު
 .   ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ޕެންޝަން ސްކީމަށެވެ

 

     )ށ(

" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަ  2009/8ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ީނ"ރިޓަޔަމަންޓް ބެނެފިޓު
(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ވަޒީފާއިން 
ރިޓަޔަރކުރުމުން މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ދަށުން ލިބިދޭ 

  ޕެންޝަނަށެވެ.
  

     )ނ(

" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ކޮށް އާންމުޢިމާރާތްކޮށް ނިންމުމަށްފަހު،  ،"ގެދޮރު
. ފުލެޓާ، ހުޅުވާލައިގެން ވިއްކާ ރޯހައުސްއާއި  އި ހައުސިންގ ޔުނިޓް ފަދަ ތަންތަނަށެވެ

     )ރ(
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" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ،  ޢުލާނު ކުރެވިގެން ކޮށް އިއާންމު"ހުޅުވާލެވިފައިާވ ބާޒާރު

ހާމަކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި ގެދޮރު ވިއްކާފަރާތް އެނގި އަދި ގަންނަން ޝަރުޠު ހަމަވާ 
ތަކަށެވެ. ރޭވިފައިވާ އިންތިޒާމު ފަރާތްތަކުން ގެދޮރު ގަތުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމަށް 

ތަކާއި އަމިއްލަ ތެރޭގައި ސަރުކާރުން ގެދޮރުވެރިކުރުމަށް ހިންގޭ ސްކީމު މީގެ
ތައް އުސޫލުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމުދުންނާއި ކުންފުނިތަކުން ގެދޮރުގަނެ ވިއްކުމުގެ ފަރު

  ހިމެނޭނެއެވެ.
  

     )ބ(

" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ  2009/8ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،"ޕެންޝަން އޮފީސް
މޯލްޑިވްްސ [ކޮށްފައިވާ ގެ ދަށުން ޤާއިމު (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު)

  އަށެވެ. ]އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސްޕެންޝަން 
 

     )ޅ(

 

________________  
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  ޖަދުވަލު 

  
  ކޮލެޓަރަލައިޒްގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ބެހެއްޓޭނެ މިންވަރު 

  
  ފުރާ މުރުއު  އާރުއެސްއޭގައި ހުރި ފައިސާ ކޮލެޓްރަލައިޒް ކުރެވޭނެ އިންސައްތަ 

  ނިޔަލަްށއަހަރުގެ ވަނަ  35ން ްނ ފެށިގެއަހަރު ވަނަ  16  %100
  އަހަރުގެ ނިޔަލަްށވަނަ  49 ފެށިގެްނ އަހަރުންވަނަ  36  %80
  އަހަރުގެ ނިޔަލަްށވަނަ  60 ފެށިގެްނ އަހަރުންވަނަ  50  %50

  



ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންްތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

  އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް - ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު 12:30 ން 1:00 އަށް، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހުކުރު ދުވަސް -  ހެނދުނު 11:00 ން 11:30 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހޮނިހިރު ދުވަސް - ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް  

ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު 7:00 ން 7:45 ައށް
. . .your fr iend on air.


