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ާހުށަހެޅުމުން، ާބޭންކަށް ާލިސްޓް ާމީހުންގެ ާކޮށްފައިވ  ާހުއްދަ ާނެގުމަށް ާފައިސ  ާޗެކަށް ާސޮއިކޮށް ާފޯމުގައި ާއިންޑެމްނިޓީ ާ/ާއަހުރެންާމި

ާާއަހުރެމެންގެާ ާއެކައުންޓުން ާނުވަތަާ-/25,000ބޭންކް ާރުފިޔ  ާދިވެހި ާހ ސް( ާޔޫ.އެސް.ާާ-/1,500ާ)ފަންސަވީސް ާސަތޭކަ( )ފަނަރަ
ާ ާމަތީ ާފެށިގެން ާނެގުމުގަޑޮލަރުން ާފައިސ  ާއަދަދަކުން ާއިންޑެމްނިފައިާއި ާ"ބޭންކް"( ާ)މީގެފަހުން ާޕލކ ާމޯލްޑިވްސް ާއޮފް ާބޭންކް

މ އްދ ތަކ އިާޝަރުތުތަކަށްާއަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.ާ ާކުރުމަށްޓަކ ާތިރީގައިމިވާ 
 
އަހުރެންގެާ/ާއަހުރެމެންގެާފަރ ތުންާޗެކަށްާފައިސ ާނެގުމަށްާމިވަގުތުާހުއްދަދެވިފައިވ ާފަރ ތުގެާ/ާފަރ ތްތަކުގެާލިސްޓެއްާ)އައިޑީާ.1ާ

ާނަމްބަރު(ާއ އިއެކު ާޕ ސްޕޯޓް ާނުވަތަ ާޕ މިޓް ާ/ާވ ރކް ާއެއްވެސްާާކ ޑު ާ/ާފަރ ތްތަކަށް ާފަރ ތަކަށް ާހިމެނޭ ާލިސްޓުގައި ާމި ހުށައަޅަމެވެ.
ާބަދަލެއްާއަތުވެއްޖެނަމަާބޭންކަށްާލިޔުމަކުންާއަންގ ނަމެވެ.

 
2ާ .ާ ާބޭންކ  ާސަބަބުން ާއެންކޭޝްމަންޓުގެ ާހ ލަތްތަކުގައި ާނެތް ާއިހުމ ލުވުމެއް ނޑައެޅިގެން ާކަ ާނުވަތަ ާއޮޅުވ ލުމެއް ދެކޮޅަށްާބޭންކުގެ

ާ ާސަބަބުން ާނިންމުންތަކުގެ ާނިންމ  ާނުވަތަ ާޚަރަދުތައް ާހިނގ ނެ ާހުކުމްތަކ އި ާދަޢުވ ތަކ އި، ާއެންމެހައިާާބޭންކަށްކުރެވޭ ލިބިދ ނެ
ާ(."އިވެންޓްކަންދެއެވެ.ާ)މީގެފަހުންާ"ޔަޤީންާާއެއްބަސްވެއަހުރެމެންާާ/ާއަހުރެންކުންާބޭންކްާއިންޑެމްނިފައިާކޮށްދިނުމަށްާގެއްލުމަާ

ާ
3ާ ާާމި. ާތެރޭގައި ާކަންކަމުގެ ާޒިންމ ވ ންޖެހޭ ާދަށުން ާބޭންކަށްއިންޑެމްނިޓީގެ ާގުޅިގެން ާކުރިމަތިވަމުންދާ ާއިވެންޓ  ާނުވަތަ ކުރިމަތިވި

ދަޢުވ ތަކ އި،ާޖޫރިމަނ ތަކ އި،ާ، ކުރިމަތިވެދ ނެާއެންމެހ ާގެއްލުމ އި،ާޒިންމ ތަކ އި،ާ)ކޮންސިކުއެންޝަލްާޑެމެޖަސްާހިމެނޭގޮތަށް(ނުވަތަާ
ާޚަ ހިނގ ާ ާޤ ނޫނީ ާ)މީގެތެރޭގައި ާދުރަޚަރަދުތަކ އި ާހުރިހ  ާހިނގ  ާގޮތުގެމަތިން ާއެކަށީގެންވ  ާގޮތުގައި ާއެކުގައިާޚަގެ ރަދަކަށް

ާ ގެއްލުންތައްާހިމެނެއެވެ.ާލިބޭ، ގެާމައްޗަށްާއަޅ ާފިޔަވަޅުތަކ އިާކުރެވިދ ނެާދަޢުވ ތަކ އިބޭންކުާ،ބަދަލުދޭގޮތަށް(
ާ
4ާ ާާމި. ާދަށުން ާތެރޭގައިއިންޑެމްނިޓީގެ ާކަންކަމުގެ ާއަހުރެމެންގެާއަހުރެންގެ، ޒިންމ ވ ންޖެހޭ ާއޭޖެންޓުން،ާާނުވަތަ މުވައްޒަފުން،

އިހުމ ލުންާާކުރ ާކަންކަމުގެާސަބަބުންާނުވަތަހުއްދަާނުލިބިާނުވަތަާނުވަތަާހުއްދަލިބިފައިނުވ ާތިންވަނަާފަރ ތްތަކުންާ، ކޮންޓްރެކްޓަރުންާ
ާކުރ ާ ާނުވަތަާނުވަތަ ާޢަމަލުތަކުން ާސަބަާނޭދޭވޭ ާދޫކޮށްލ ކަމެއްގެ ާމިއިންާނުކޮށް ާނުވަތަ ާނުވަތަާާބުން ާޤަސްދުގައި ފަރ ތަކުން

ާކަމ ބެހޭ ާއިހުމ ލުން ާނުވަތަ ާއެންމެހައިާާނޭންގުމުގެތެރޭގައި ާކުރެވޭ ާސަބަބުން ާޚިލ ފްވުމުގެ ާޤަވ ޢިދަކ  ާނުވަތަ ާޤ ނޫނަކ  އެއްވެސް
ާ ާއަދި ާޝަރުތުތަކުގެާާމިދަޢުވ ތަކ އި، ާާމ އްދ ތަކ އި ާކުރެވޭާާއަހުރެމެންާ/ާއަހުރެންާދަށުން ާއަދ ކުރުމުގައި ާޒިންމ ތައް އަދ ކުރަންޖެހޭ

ންމެހައިާއެާ ނުވަތަާފަރުވ ކުޑަކުރުމުގެާސަބަބުންާނުކޮށްދޫކޮށްލެވޭާކަމެއްގެާސަބަބުންާކުރ ، އްޝަނެާކްއްާނުވަތަާޓްރ ންސެއެއްވެސްާޢަމަލެާ
ާއްވެސްާހިމެނެއެވެ.ާދަޢުވ ތަ

ާ
ާއަހުރެމެންގެާާ/ާއަހުރެންގެފަރ ތުންާޔަޤީންކަންދެވިފައިވ ާއެއްވެސްާދަޢުވ އެއްާާގެންމެާއަހުރެާ/ާއަހުރެންގެއިންޑެމްނިޓީގެާދަށުންާާމި.5ާ

ާއިންޝުއަރ ާއެކޮށްާފަރ ތުން ާކޮާދަޢުވ އަކ ާފައިވ ނަމަ، ާއިންޝުއަރ ާދިފ ޢުގައިާށްގުޅިގެން ާތަޙްޤީޤްތަކ އި، ާކުރ  ާފަރ ތްތަކުން ފައިވ 
ކަންކަމުގައިާ ާއެކަށީގެންވ ާއެހީތެރިކަންާފޯރުކޮށްދޭނެއެވެ.ބޭންކުންާނުވަތަާދެފަރ ތްއެއްބަސްވެވޭާގޮތަކަށްާވ ސިލްވުމުގެާގޮތުންާކުރާ 



                                                                                                                 version: Feb / 2017 2 ެޞަފްޙ ާ 3 ގ 
 

ާ
އެކައުންޓްާހުޅުވ ާވަގުތުާއަލަށްާފަރ ތުންާބޭންކުގައިާާއަހުރެމެންގެާއަހުރެންގެާ/ާމ އްދ ތަކ އިާޝަރުތުތަކަށްާއަމަލުކުރަންާފަށ ނީާާމި.6ާ

ާޤަބޫލުާ ާޝަރުތުތައް ާފޯމުާމިމ އްދ ތަކ އި ާއިންޑެމްނިޓީ ާމި ާކަސްޓަމަރެއްނަމަ، ާބޭންކުގެ ާމިހ ރު ާއަދި ާސޮއިކުރުމުންނެވެ. ާތިރީގައި ކޮށް
މިާއިންޑެމްނިޓީާކެންސަލްާކުރަންާފައިވ ާތ ރީހުންާފެށިގެންނެވެ.ާލިބުމުންާދޫކުރ ާއިންޑެމްނިޓީާފޯމްާބަލައިގަތްާސްލިޕްާގައިާބަޔ ންކޮށް

ާގޮތުންާާބޭނުންނަމަާ ާކުރުމުގެ ާކެންސަލް ާއެންގުމުން، ާއެކަން ާބޭންކަށް ާކެންސަލްކޮށް ާފޯމު ާއިންޑެމްނިޓީ ާމި ާފަރ ތުން ކަސްޓަމަރުގެ
ާގައިާކެންސަލްާކުރެވޭނެއެވެ.ާޚުކޮށްފައިވ ާތ ރީބަޔ ންާހުށަހެޅިާފޯމުާބަލައިގަތުމަށްފަހުާބޭންކުންާކަސްޓަމަރަށްާދޭާސްލިޕްގައި

ާ
ވީނަމަވެސްާނުވަތަާއިންޑެމްނިޓީާފޯމުާާދެމެދުާއޮންނަާބޭންކިންާގުޅުންާނިމުމަކަށްާއައިކަމުގައިާާއަހުރެމެންނ ާ/ާއަހުރެންނ ާާބޭންކ ާ.7ާ

ާތައްާދެމިއޮންނ ނެއެވެ.ވ ޖިބުާކަސްޓަމަރުގެާޒިންމ ތަކ އިކެންސަލްާކުރިނަމަވެސްާމިމ އްދ ތަކ އިާޝަރުތުތަކުގެާދަށުންާ
ާ
ކޮޅަށްާއެއްވެސްާޒިންމ ތަކ ާގުޅޭާކަމެއްގައިާބޭންކ ާދެާއަހުރެންގެާ/ާއަހުރެމެންގެާމ އްދ ތަކ އިާޝަރުތުތަކުގައިާބަޔ ންކޮށްފައިވ ާާމިާ.8ާ

ާ ާމަޢުލޫމ ތު ާއުފުލ ފައިވ ކަމުގެ ާ/ާއަހުރެމެންނަށްދަޢުވ އެއް ާާއަހުރެންނަށް ާއަންގަންވ ނެއެވެ.ާލިބިއްޖެނަމަ، ާއެކަން ާބޭންކަށް ލަސްނުކޮށް
ާދޭންވ ނެއެވެ.ާއަހުރެންާ/ާއަހުރެމެންާރަދުތައްާޚަރަދުތަކ އިާކުރަންޖެހޭާޚައަދިާއެއަށްފަހުާބޭންކުންާއެފަދަާކަމަކ ާގުޅިގެންާކޮށްފައިވ ާ

ާ
9ާ ާސަބަބުންާމި. ާއިންޑެމްނިޓީގެ ާބަޔ ންކޮށްފައިވ  ާޝަރުތުތަކުގައި ާއަހުރެމެންނ ާކ ބޭންާމ އްދ ތަކ އި /ާ ާވެފައިވާ ާއަހުރެންނ  ދެމެދު

ނޑިގެންާ ާބ ރުކެ ާނުވަތަ ާއުނިވެ، ާޙައްޤެއް ާނިމުމަކަށްގެނެވި، ާބ ޠިލުވެ، ާއެއްބަސްވުމެއް ާނުވަތަ ާއެއް ާއިންޑެމްނިޓީ ާއެއްވެސް އެހެން
ާނުދ ނެއެވެ.

ޝަރުތުތައްާޤަބޫލްކޮށްާއަހުރެންާ/ާއަހުރެމެންާމަތީގައިާބަޔ ންކޮށްފަ ާސޮއިކުރަމެވެ.އިވާ 
ާ

 ________________________________________ާާާާާނަންާާއެކައުންޓުގެ

 

 ާއެކައުންޓުާނަންބަރުާ

 

ސޮއި  ާާާާހުއްދަާކުރެވިފައިވާ 

 

  (1)______________________________           )2( ______________________________ 

 

 (3)______________________________ 

 

 __________________________  ސިއްކަ ___________________________ ތ ރީޚް  
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ާފައިސ ނެގުމަށްާހުއްދަކުރެވޭާފަރ ތްތައްާާއަދަދުތަކަށްާންާމަތީގެާޔޫ.އެސް.ާޑޮލަރުާާ-/1,500ނުވަތަާާރުފިޔ ާާ-/25,000
ާ

ާއެކައުންޓްާނަންބަރުާ
އުންޓަކަށްާށްާހުއްދަާދިނުމަށްާކޮންމެާއެކައެކައުންޓަކަށްާހުއްދަާދިނުމަށްާކަސްޓަމަރާނަމްބަރުާއެކަނިާޖައްސަވ .ާވަކިާވަކިާއެކައުންޓަާ)ހުރިހ ާ

 މީގެާވަކިާޝީޓެއްާފުރުއްވ .(
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އަސްލުާހުށަހަޅަންާވ ނެއެވެ.(ާއްހަތޯާބެލުމަށްޓަކައިާކޮޕީާއަދި)ސަ  
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އަސްލުާހުށަހަޅަންާވ ނެއެވެ.(ާއަދިާތޯާބެލުމަށްޓަކައިާކޮޕީޙައްޞަ)  
 

...............................................................  

 

 
........................................................:ާނަން  

ނަންބަރުާ  އައިޑީކ ޑު،ާޕ ސްޕޯޓު،ާވޯކްާވިސާ 
އަސްލުާހުށަހަޅަންާވ ނެއެވެ.(ާބެލުމަށްޓަކައިާކޮޕީާއަދިާތޯޙައްޞަ)  
 

...............................................................  

 

  
........................................................:ާނަން  

ނަންބަރުާ  އައިޑީކ ޑު،ާޕ ސްޕޯޓު،ާވޯކްާވިސާ 
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