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 ކައުންސިލްގެއިދާރާ  އިސްދޫހައްދުންމަތީ 
 ދިވެހިރާއްޖެ.   ،އިސްދޫލ.        

 
 
 

 ލު ޞޫލޯނު ދޫކުރުމުގެ އު  ރައްޔިތުންނަށް ލުއި ރަށުގެ  ބަޖެޓުން ކައުންސިލްގެ  އިސްދޫހައްދުންމަތީ 
       

 ރައްޔިތުންނަށް އެކަށީގެންވާ ލުއިފަސޭަހ ގޮތެއްގައި ޯލނު  ރަށުގެ  ކައުްނސިލްެގ ބަޖެޓުންއިސްދޫ މިއީ ހައްދުންމަީތ  ތަޢާރަފް  -1
ލ.އިސްދޫގަިއ ށުން ލޯނު ދޫކުރެވޭނީ ލުގެ ދަޞޫލެކެވެ. މި އު ޞޫއު ޅާފައިވާކޮށްދިނުމަށް އެކަށައަލިބުމަށް މަގުފަހި

މީލާީދ ށްވެހިވާ މީުހން، ރަށްވެހިވާ ދުވަހުން ފެށިގެންފައިވެފައިވާ މީހުންނަށެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން އަލަށް ރަވެހިވެށްރަ
 އަހަރާއި ދެމެދުގެ ރައްޔިތުންނަށެވެ.    55އަހަރާއި  18ވެހީންގެ ތެރެއިން ށްރަ ިއސްދޫގެދުވަސް ވެފައިވާ ލ. ަމސް 6

ކުއްލިއަކަްށ  ،ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށާއި އިސްދޫލ.  ،މި ލުއި ޯލނު ސްީކމުގެ މަޤްޞަދަކީ މަޤްޞަދު  -2
ފުދުންތެރި  އަދި ހަރުދަނާ ،ކުރަންޖެހޭ މުހިްނމު ކަންކަން ފަސޭހަަކމާއިއެކު ފުރިހަމަކުރުމަށް މަުގފަހިކޮށްދީ، އަބުރުވެރި

ދަނީ އިތުރަށް މްކައުންސިލްގެ އާއަދި . ދުގައި ހުޅުވާލެވޭ ފަހި ފުރުޞަތެކެވެޞަރައްޔިތެއް ބިނާ ކުރުމުގެ މަތިވެރި މަޤް
 ،ހަރުދަނާކޮށްއިތުރަށް  ފުޅާކޮށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ރައްޔިތުންނަށް ލުއި ލޯނުދޫކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް

   މަތިވެރި މަޤްޞަދުގައި ކުރެވޭ އިހުލާސްތެރި މަސަްއކަތެކެވެ. ކުރިއެރުވުމުގެ

ލޯނު ދޫކުރެވޭ  -3
 މުއްދަތު 

އަހަރު  2 ގޮތުން ށިގެން މީލާދީދަށުން ލޯނު ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ލޯނު ދޫކުރެވޭ ތާރީޚުން ފެމިއުޞޫލުގެ 
 އަބުރާ ދައްކާ ޚަލާސް ކުރާގޮތަށެވެ. ( ދުވަހުގެ މުއްދަތަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މުޅި ލޯނުމަސް 24)

ލޯނުގެގޮތުގައި  -4
ދޫކުރެވޭ ފައިސާގެ 

 އަދަދު 
 
 
 
 

  
 
 
 

ބަލައި ލޯނު ދޫކުރެވޭނެ ގޮތުގެ  ށްއަމުސާރަނުވަތަ  އާމްދަނީމީހުންގެ މަސްދުވަހުގެ ލޯނަށް އެދޭ މި އުޞޫލުގެ ދަށުން 
 ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. ލުޞީތަފް

މަހެއްގެ މައްޗައް ލިބޭ 
 ގެ ޖުމްލަމުސާރައި /އާމްދަނީ

ލޯނުގެ ގޮތުގައި 
 މިންވަރު ދޫކުރެވޭ

މުޅި ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ 
12% 

ކޮންމެ ކެޓެގަރީއަކުން 
ދޫކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ 

 ފަންޑުގެ އަދަދު
 ރ75000.00 ރ3000 ރ25000 އާ ދެމެދު 5000 – 3000
 ރ175000.00 ރ4200 ރ35000 އާ ދެމެދު 7000 – 5001
 ރ500000.00 ރ6000 ރ50000 އާ ދެމެދު  10000 – 7001

 
ަކމުގައިބަލާނީ ބޭންްކ  އާމްދަނީމަހެއްެގ ަމއްޗަށް ލިބޭ ، ބޭންކް ރެފަރެންސް ހުށަހަާޅ ފަރާތްތަކުންނޯޓް: 

 ރެފަރެންސްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދަދެވެ.
 

ކެޓެގަރީތަކުން  -5
ގެ ލޯނު  އެދިފައިވާ 

 ން އަދި މަދުވު  އަދަދު 
ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން 

 އެއްވަރުވުން 

ބަޖެޓަށްވުރެ ލޯނު ލިބޭފަރާތްތައް މަދުނަަމ  ޅާފައިވާއަމި އުޞޫލުގެ ދަށުން ލޯނު ދޫކުރުމަށް ހަަމޖެހިފައިވާ ކެޓަގެރީތަކުން ކަނޑަ 
ފައިވާ ޢަދަުދ ހަމަވާއިރު އެންމެ ފަހުްނ ޅާލޯނުދިނުމަށް ކަނޑައައަދި . ދެންހުރި ކެޓަގެރީތަކަްށ ބާކީވާ އަދަދު ބަހާލެވިދާނެއެވެ 

ވާނަމަ ލޯނުދޭނެ ފަރާތެްއ ކަނޑައަޅާނީ  ލޯނުލިބޭ ފަރާތާއި ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން އެއްވަރުވާއެހެން ފަރާތެއް ނުވަތަ ފަރާތްތަކެއް
 .އެފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ޤުރުއަތުލައިގެންނެވެ 



 

 

ޚިދުމަތުގެ އަގަީކ  12މި %ޚިދުމަތުގެ އަގުގެ ޮގތުގައި ނެގޭނެއެވެ.  12ޖުްމލަ އަދަދުން % ލޯނުގެ ގޮތުގައި ދޫކުރާ ޚިދުމަތުގެ އަގު  -6
 އެވެ. 12އަދަދުގެ %އިތުރުކުރުމަކާއި ނުލައި ލޯނުގެ ގޮތުގައި ނެގި 

 
އެއްބަސްވުން  -7

 އެކުލަވާލުން 

ކައުންސިުލން ވަިކ ިއސްދޫ ލުެގ ދަށުން ލޯނުދޫކުރުމަްށ ހަަމޖެހިފައިވާ ކޮްނެމ ފަރާތަކާއިއެކު ހައްދުންމަތީ ޞޫމި އު
އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލައި އެއްބަސްވުމުގައި ދެފަރާތުން ހެކީންގެ ހާޒިރުގައި ސޮއި ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ހައްދުންމަީތ 

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ފިޔަވައި ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި ކުންފުނިތައް އަދި އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކުގައި  އިސްދޫ
 އިސްދޫތަކަށް މި ލޯނު ހަމަޖެހޭަނމަ އެފަރާތެއް ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުއައްސަސާއަކާއި ހައްދުންމަތީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާ

ގެ ދަށުން އެފަރާތެއްގެ ލޯނު ދެއްކުމުގެ އެްއބަސްވުމުސޮއިކުރެވޭނެއެވެ. މި  އެއްބަސްވުމެއްގައިކައުންސިލާއި ދެމެދު 
 ނެވެ.އެންމެހާ ކަންތައްތަކަށް ޖާިމނުވާނީ ެއމުއައްސަސާއަކުން

ށް އެދި ލޯނަ  -8
 ހުށަހެޅުމާއި، ލޯނު 
ލިބޭނެ ފަރާތް 

 ކަޑައެޅުން 

ކައުންސިލުްނ ރަްސމީކޮށް ލޯުނ ފުރުޞަތު  ިއސްދޫހައްދުންމަތީ  މި އުޞޫލުެގ ދަށުން ދޫކުރާ ލޯނަށްއެދި ހުށަހަޅާނީ 
މިފޯމާއެުކ ލޯަނށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް އެދޭ ފޯމުންނެވެ.  ހުޅުވާލިކަން އިޢުލާނު ކުުރމުން އެ އިޢުލާނުގައިވާ މުއްދަތުގައި

ކައުންިސލްގެ ލުިއ ލޯްނ ކޯޑިނޭޓިންގ އިސްދޫ ކިުއމުގެ އިތުރަށް ހައްދުންމަީތ ޔެހުށަހަޅަން ބުނެފައިވާ އެްނމެހާ ލި
ފޯމުެގ މުން ހުށަހަަޅން ވާނެއެވެ. ޔުކޮމިޓީން އެދިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެފަރާތެއްގެ އިތުރު މަޢުޫލމާތު ެއކޮމިޓީއަށް ލި

ށް ހުށަހެުޅމުން ފޯމު ހުށަހެޅިކަމުެގ ކައުންސިލައިްސދޫ މު ހައްދުންމަތީ ލޯނުފޯ ގައި އެވަނީއެވެ. 1ނަމޫނާއެއް ޖަދުވަލް 
ލޯނަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން އެފަރާތަކަށް ލޯނު ލިބޭނެކަން ކަޑައަޅާީނ ނެއެވެ. ދޭށްލިޔުމެއް ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތަ

ިއންނެވެ. އަދި ލޯނު ހަމަޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެކަން "ލުއި ލޯނު ޯކޑިނޭޓިން ކޮމެޓީ"ކައުންސިލްގެ އިސްދޫ އްދުންމަތީ ހަ
 ތެރެއިން  މުވައްޒަފުންގެ  ކައުންސިލަރުންނާއި ކައުންސިލްގެ އިސްދޫ  ހައްދުންމަތީ  އަދި ނެއެވެ.ލިޔުމުން އަންގާ

 އުޞޫލާއެއްގޮތަށް  ދައްކައިދިނުމުގެ  ކޯސްފީ  މުވައްޒަފުންގެ  ކައުންސިލަރުންނާއި  ބޭނުންވާ  ކިޔަވަން  ތިބެގެން  ވަޒީފާގައި 
އި، ރަށު ކައުންސިލަށް ފަރާތްތަކާ  ކާފައިނުވާ ދައް  ލޯނު  ކޮމިޓީގެ  އަތޮޅު ،ފަރާތަކާއި  ދައްކައިދެމުންގެންދާ  ކޯސްފީ 

  .ދޫނުކުރެވޭއެވެ  ލޯނު މި ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދައްކަންޖެހި އެ 
 ލޯނު އަނބުރާ  -9

 ދެއްކުން 
މަސްދުވަުހގެ މުއްދަތަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި  24މިއުސޫލުގެ ދަށުން ޯލނުދޫކުރާ މަހުންފެށިގެން މީލާދީ 

ކައުންސިލަްށ  އިސްދޫއަށް ވާ ފައިސާއާއި އެކު މުޅި ލޯންގެ ުޖމްލަ އަދަދު ހައްދުންމަތީ  12ޚިދުމަތުގެ އަގުގެ %
ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިްނ  10ދައްކާ ޚަލާސް ކުރަންވާނެއެވެ. މިދެންނެވިގޮތަށް ލޯނު ދައްކާއިރު ކޮންމެ މީލާދީ މަހެއްގެ 

ން ކަޑަައޅާފައިވާ އުސޫލާއި އެއްގޮތަށް ލޯނު ދައްކަންވާނެއެވެ. ަނމަވެސް ސަރުކާރުެގ ކައުންސިލު  އިސްދޫހައްދުންމަތީ 
އްލަ ކުންފުނިތަކުގައި މަސައްކަތް ކުާރ ފަރާތްތަކުގެ ލޯނު ދެއްކުމުގެ އެްނމެާހ ކަންތައްތަކަށް ތަކާއި ައމިމުއައްސަސާ

ކައުްނސިލާއި ދެމެުދ ވެވޭ އެއްބަސްުވމެއްެގ ދަށުން  ިއސްދޫޖާމިނުވާީނ ެއމުއައްސަާސ އަކާިއ ހައްދުންމަތީ 
 އެމުއައްސަސާއަކުންނެވެ.

ވަނަ ދުވަހުގެ ފަހުން ލޯނުގެ ފައިސާ ބަލައިގަނެވޭނީ އެމަހެއްގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ  10ކޮންމެ މީލާދީ މަހެއްގެ  ޖޫރުމަނާ  -10
ވަނަ ދުވަހަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއް ކަމުގައިވާނަމަ، ޖޫރިމަނާއަކާއި  10 ގެ ޖޫރުމަނާއަކާއިއެކުގައެވެ. 5%

 ނުލައި ފައިސާ ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. 
 

 ލޯނު -11
ނަގާފަރާތުން 
ލޯނުދެއްކުމަށް 
އުޒުރުވެރިވުން 
ނުވަތަ ލޯނު 

 ނުދެއްކުން 
 

ލޯނުނަގާފައިވާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ލޯުނ ދެއްކުމަށް އުޒުރުވެިރ ވެއްޖެނަަމ ދެން އެލޯނެްއ ދެއްކުމަށް އެންގޭީނ 
މަސް ދުވަހު ލޯނު ނުދައްކާ އެލޯނަކަށް ގެރެންޓީ ދީފައިފައިވާ ފަރާތަކަށެވެ. މިގޮތުން ޖެހިޖެހިގެން މީލާދީ ދެ

 14މިދެވޭ އަދި އިދުން ދެއްކުމަށް ދެވޭނެއެވެ. ގެ ުމހުލަތެއް ލޯނުގެ ފައިސާ ަގވާދުވަހު 14ގައްޖެނަމަ އިތުރަށް ނހި
ދުވަހުގަިއ  14ދުވަހުގެ މުހުލަތު ދެވުނުކަްނ އެފަރާތަކަށް ލިޔުމުްނ އެންގޭނެއެވެ. ލޯނު ދެއްކުމަށް ދެޭވ މުހުލަތުެގ 

ހުށަހެުޅމަށްފަހު ދެން  ހުަށހެޅޭނެއެވެ. ކޯޓަށް މައްސަލަށްހޯދުމަށް މައްސަލަ ކޯޓަ ގެ ފައިސާނުދައްކައިފިނަމަ ލޯނުލޯނު 
 ލޯނުގެ ފައިސާ ހޯދާނީ ޝަރުއީ މަރުަހލާގައި ކޯޓުން ކަޑަައޅާގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.



 

 

  
 . ލޯނު ކޮމިޓީ     ލޯނު ޮކމިޓީ އެކުލެވިގެންވަީނ މިދަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށެވެ. 12

 ަކއުންސިލަރުން  2. އިސްދޫ ކައުްނސިލުން ކަނޑައަޅާ 1               
 މުވައްޒަފުން  4ކައުްނސިލްގެ އިދާރާއިން ކަނޑަޅާ އިދާރީ އިސްދޫ . 2               
 މެމްބަރުންގެ މައްޗަށެވެ.  7 ޖުމުަލ . އިސްދޫ ސްކޫލުން ކަނޑައަޅާ މުވައްޒަެފއް ހިމެޭނ ގޮތަށ3ް               
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