
 ކްރެޑިޓް ކާޑ  
ތައް ތ  އާންމ  މާއްދާތަކާއި ޝަރ    

 

  އަންަނނިިވން ދޫކ ރާ އި  ސް )ބީއެމްއެލް(އިޝާރާތްކ ރެިވފައިަވނީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވް  "ކާޑ " މި ލަފ ޒ ަގއި ބަޔާންކ ރެިވފައިާވ  ކ މި މާއްދާތަކާއި ޝަރ ތ ތަ
  އޭެގ ތެރެއިން އެއް ކާޑަށްވ ރެ ިގނަ ކާޑ ތަކަށެެވ. ނ ަވތަ  ކާޑ ތައްކްރެޑިޓް 

 ސްޕްރެސް ކާޑ ތައް ކްހ. ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް އެމަރިކަން އެ
 ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް ިވސާ ކާޑ ތައް ށ. 

 ތައް ނ. ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް މާސްޓަރކާޑ 

   ޤަބޫލ ކޮށް އެއާއި އެއްޮގތަށް އަމަލ ކ ރ މަށް އެއްބަސްެވއެެވ. ޝަރ ޠ ތައް މާއްދާތަކާއިތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ ން )ކާޑް ހޯލްޑަރ( 

ބަޔާންކ ރެިވފައި   ކަމަށް  ެވރިފަރާތް"  ބޭނ މަށް  އެަވީނ،  "ކާޑ ެގ  އެފަރާތެއްެގ  ނ ަވތަ  ނަމ ަގއި  ބޭންކ ެގ  އެފަރާތެއްެގ  ދޫކޮށްފައިާވ  ކާޑ   ބޭންކ ން 
 ދޫކ ރެިވފައިާވ ކަސްޓަމަރ ންެވސް ހިމެނޭނެއެެވ. މީެގ ތެރޭަގއި ސަޕްލިމެންޓަރީ ކާޑ   ކަސްޓަމަރ ްނނަށެެވ.

އަންނަިނިވ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް ޕލކ )"ބޭންކް"( އިން ދޫކ ރަނީ  ކޮންމެ ކާޑެއް   ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް ޕލކ ެގ ލޯޯގ ޖަހާފައިާވ  ނ ފ ށ ަގއިކާޑ ެގ  
   ެގ މައްޗަށެެވ.މާއްދާތަކާއި ޝަރ ތ ތަކ  

 ކާޑ   .1

ބޭންކެެވ. ބޭންކ ން ދޫކ ރާ ކާޑ ތަކާއި ގ ޅިފައިާވ މަންފާތައް ބޭންކަށް ފެނިއްޖެ  ހަމައެކަނިބޭންކ ން ދޫކ ރާ ކާޑ ތަކ ެގ މިލްކ ވެރި ފަރާތަކީ  1.1
އެްނގ މަކާނ ލައި ެވރިފަރާތަށް  ކާޑ ެގ  ބޭންކ ން    ހިނދެއްަގއި،  އަދި  ލިބިެގންެވއެެވ.  ބޭންކަށް  ޙައްޤ   އ ާވލ މ ެގ  ނ ަވތަ  ބާޠިލްކ ރ މ ެގ 

މި މާއްދާެގ    އަްނަގއިފި ހިނދެއްަގއި ކާޑ  ބޭންކ ެގ، ހ އްދަދެިވފައިާވ މ ަވއްޒަފަކާއި ހަާވލ ކ ރ މަށް ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ ން އެއްބަސްެވއެެވ.
އި ގ ޅިފައިާވ މަންފާއެއް ބާޠިލްކ ރ މ ެގ ސަބަބ ން ނ ަވތަ އ ާވލ މ ެގ ސަބަބ ން ލިބޭ ހ ރިހާ ދަށ ން ބޭންކ ން ކާޑ ެގ ޚިދ މަތް ނ ަވތަ ކާޑާ

ހިދ މަތް މެދ ކެނޑ މ ން ލިބޭ ެގލ މަކ ން ބީއެމްއެލް  ގެއްލ ންތަކަކ ން ބޭންކ  ބަރީޢަެވެގން ާވކަމ ަގއި ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ ން އެއްބަސްެވއެެވ.  
 ރާ ފަރާތ ން އެއްބަސްވެއެެވ. ބަރީޢަށްެވެގންާވނެ ކަމަށް ކާޑ  ދޫކ 

 ސަނަލް އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަންބަރ  ރބޭނ ންކ ރ ން އަދި ޕަ ، ކ ރ މާއި  ކާޑ  ޑެލިވަރީ  .2

މެދ ވެރިކޮށް ހ ށަހަޅާ ކްރެޑިޓް ކާޑ  އެޕްލިކޭޝަްނތަކ ަގއި ސޮޔެއް ބޭނ ްނ    / ބީއެމްއެލް މޮބައިލް އެޕް  އެލް އިންޓަރނެޓް ބޭންކިްނގ . އެމް.ބީ 2.1
ބޭންކިްނގ   .ނ ާވެނއެެވ އިންޓަރނެޓް  ބީ.އެމް.އެލް  ދީފައިާވ  އެޕް  ކަސްޓަމަރަށް  މޮބައިލް  ބީއެމްއެލް  )އެކްސެސް    /  ކްރެޑެްނޝަލްސް 

 ޚަ ސައް ކަށް އެކްސެސްެވޭވެނއެެވ. އެހެންކަމ ން، އެފަދަ އެކްސެސްތަކަކީ  ކޯޑ ތައް( ބޭނ ންކޮށްެގން އޮންލައިންކޮށް ހ ށަހަޅާ އެޕްލިކޭޝަންތަ
 ރިކ އެސްޓެއްެގ ޮގތ ގައި ބެލެޭވެނއެެވ.

ބޭނ ްނ ކ ރ މ ެގ ހ އްދަ    ކާޑ   ކ ރަންޖެހޭނެއެެވ. އަދިސޮއިަވގ ތ ން  ކާޑ ެގ ނ ފ ށ ގައި    ދޫކ ރ މާއެކ   ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތަށް  ކާޑ  ބޭންކ ން   2.2
ަވގ ތެއްގައިެވސް ކާޑ  ރައްކާތެރިކޮދީެގންނ ާވނެއެެވ. އަދި    އެހެން ފަރާތަކަށް ެވރިފަރާތ ެގ    ށްހ ރިހާ  އަމިއްލަ ބާރ ެގ ދަށ ގައި  ކާޑ ެގ 
 ބާއްަވްނާވެނއެެވ. 



 ކްރެޑިޓް ކާޑ  
ތައް ތ  އާންމ  މާއްދާތަކާއި ޝަރ    

 

ކާޑ ެގ    ހ ށަހެޅ މ ންެނެވ.ލިޔ މެއް ބޭންކަށް  ެގ ކާކ ކަްނ އަްނގައިދޭ  ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ    ދޫކ ރާނީ  ށް ކާޑ )ތައް( ބޭންކ ން ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތަ 2.3
 އަްނަގްނާވނެއެެވ. ބޭންކަށް ށް ކާޑ )ތައް( ލިބ މާއެކ  ކާޑ )ތައް( ލިބ ނ ކަން ަވގ ތ ން  ެވރިފަރާތަ

i. ާެނގ މަށް ތިްނަވނަ ފަރާތަކަށް ލިޔ މ ން ހ އްދަ އޭާނެގ ފަރާތ ން ކާޑ )ތައް( ބަލައިަގތ މަށް ނ ަވތަ  ތ ން ބޭނ ްނާވަނމަ،  ކާޑ ެގ ެވރިފަރ
ތިްނަވަނ ފަރާތާ ބޭންކ ން ކާޑ  ދީފައިާވ  ތަމްސީލ ކ ރ މ ެގ ހ އްދަ    ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތް  ، ލިބ މ ންބޭންކަށް  ހ އްދަ    މި  ދެިވދާެނއެެވ.

ކ ރ މަކީ    ހަާވލ ކ ރަްނާވެނއެެވ. އެކްޓިޭވޓް  ެވރިފަރާތަކާޑ )ތައް(  ލިބިކާޑ ެގ  ކާޑ )ތައް(  ކަމ ގައި  ށް  ކަމެއް  އަްނަގއިދޭ  ފައިާވކަން 
 ބެލެޭވެނއެެވ.

ކާޑ  ބަލައިަގްނނަ ަވގ ތ ްނ    ދީފައިާވ ފަރާތަކ ންނ ަވތަ އޭާނެގ ފަރާތ ން ހ އްދަ  ން  ެގ ެވރިފަރާތ ކާޑ   ކޮށްޑ  ޑެލިވަރީމިފަދައިން ކާ
 ާގކަށް ނ ޖެހޭެނއެެވ. ަނާގ އެއްެވސް ޗާޖެއްެގ ޒިންމާ ބޭންކ ން ނަ  ޑަށްފެށިެގން ކާ

ii.  އެލް އިންޓަރނެޓް  . އެމް.ލިޔ މ ން ނ ަވތަ ބީ  ، ޕޯސްޓް މެދ ެވރިކޮށް ފޮނ ވ މަށް  ކާޑ /ޕިން  އެ ފަރާތ ެގން ބޭނ ންާވނަމަ،  ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ
އީމެއިލް މެދ ެވރިކޮށް ހ އްދަ  ފައިާވ ބޭންކަށް ފޯރ ކޮށްދީކާޑ ެގ ެވރިފަރާތް  މެދ ވެރިކޮށް ނ ަވތަ ބީއެމްއެލް މޮބައިލް އެޕް   /ބޭންކިްނގ 
 ދެިވދާެނއެެވ. 

ބޭންކ ްނ ކަނޑައަޅާ    އެޮގތަށް އެކަްނ ކ ރ މަށް ބޭންކަށް ފެންނަނަމަ،  ، ލިބ މ ން   ބޭންކަށްހ އްދަ    ން ލިޔ މ ން ދީފައިާވކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ 
ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތަށް  ކާޑ )ތައް( އެކްޓިޭވޓް ކ ރ މ ން   .ކ ރ މަށް ހަާވލ ކ ރެިވދާނެއެެވ ޕޯސްޓްފަރާތަކަށް ކާޑ /ޕިްނ ޕޯސްޓ ެގ ޚިދ މަތްދޭ 

ޒިންމާ    ތަކ ެގޗާޖ   އެްނމެހައިނަާގ    ށްކާޑަޕޯސްޓްކ ރާ ހިނދ ން ފެށިެގން    ބޭންކ ން ކާޑ   ބެލެޭވެނއެެވ.  ނީކަމ ަގއިކާޑ  )ތައް( ލިބ 
   އ ފ ލާނެކަމަށް ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ ން އެއްބަސްވެއެެވ.

ނ   2.4 ކ ރ މަށް  އެކްޓިޭވޓް  ބީކާޑ   އެދި  ކ ރ މަށް  އިންއެކްޓިޭވޓް  ކާޑ   ބޭންކިންގ . އެމް.ަވތަ  އިންޓަރނެޓް  މޮ  އެލް  އެޕް ބީއެމްއެލް    ބައިލް 
ކާޑ  އެކްޓިޭވޓް ކ ރ މަށް ނ ަވތަ   ާވ އީމެއިލް މެދ ެވރިކޮށް ހ ށަހެޅިދާެނއެެވ.ފައި ބޭންކަށް ފޯރ ކޮށްދީ   ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތްމެދ ވެރިކޮށް ނ ަވތަ  

ބޭންކަށް ފޯރ ކޮށްދީފައިާވ އީމެއިލް  ޕް / ބީއެމްއެލް މޮބައިލް އެ /ކާޑ  އިްނއެކްޓިޭވޓް ކ ރ މަށް އެދި ބީ.އެމް.އެލް އިންޓަރނެޓް ބޭންކިްނގ 
  ގެ ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ  އަދި  ހ ށަހެޅ މެއްެގ ޮގތ ަގއި ބެލެޭވެނއެެވ.    ޙަސައް  ހ ށަހަޅާ   ންކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ މެދ ވެރިކޮށް ހ ށަހަޅާ ހ ށަހެޅ މަކީ  

ސީދާ ނ ަވތަ  ލިބޭ ގެއްލ މަކަށް  ސަބަބ ން    ކ ރ މ ެގއެފަދަ ހ ށަހެޅ ން ބަލައިަގތ މާއި ޕްރޮސެސް  ، މަލ ކ ރާއިރ  ޢައެދ މ ެގ މަތިން ބޭންކ ން  
 ،ގެއްލ މަކަށް އެހެްނެވސްނ ަވތަ އެކަމާ ގ ޅިެގން ލިބޭ  )އިްނޑައިރެކްޓް ލޮސް އާއި ކޮންސިކ އެްނޝަލް ލޮސް( ސީދާ ެގއްލ މަކަށްނ  އަދި

 އެއްބަސްެވއެެވ. ންކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ  ނަމަެވސް، ބޭންކ ން ޒިންމާާވން ނ ޖެހޭނެ ކަމަށް ކަމ ގައި ީވއެ ެގއްލ ން ދިމާީވ ކޮންމެ ޮގތަކަށް 

ނ ަވތަ ޕޯސްޓް    ޑް ރށް ފޯރ ކޮށްދޭނީ ރަޖިސްޓަކާޑ ެގ ެވރިފަރާތަސަނަލް އައިޑެްނޓިފިކޭޝަން ނަންބަރ  )"ޕިން"(  ރޕަ  ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ ެގ 2.5
ނ ަވތަ ޕޯސްޓަލް ޑިޕާޓްމަންޓ ްނ މެއިލް އަނބ ރާ  ޕޯސްޓ ން  ެވ.  މެދ ވެރިކޮށް ނ ަވތަ ބޭންކ ެގ މ ަވއްޒަފެއް މެދ ެވރިކޮށެ ޕޯސްޓް    އޯޑިަނރީ

ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތަށް  ާވކަމަށް ބެލެޭވެނއެެވ.  ބަލައިަގނެފައި އަދި ޕިން  ށް ޕިން ލިބި  ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތަނާްނާގަނމަ،    ބޭންކަށް  ރައްދ ެވފައިނ ާވކަން
ޕިްނ ެގ މިލްކެކެެވ. ޕިން ނަންބަރ ެގ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރ ކ ރ މަށާއި، އެއްެވސް ޮގތަކ ން  ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ ގެ ޕިން ލިބ މާއެކ ، އެ ޕިނަކީ  

 އަޅަްނާވެނއެެވ. އެްނމެހައި ފިޔަވަޅ ތައް  އެޅެންހ ރިތަށް ކާޑ ެގ ެވރިފަރާއެހެން ފަރާތަކަށް ނޭނޭގނެކަްނ ކަށަވަރ ކ ރ މަށް ނަންބަރ  



 ކްރެޑިޓް ކާޑ  
ތައް ތ  އާންމ  މާއްދާތަކާއި ޝަރ    

 

އިރ ޝާދ  ބޭންކަށް  އެއާ ޚިލާފަށް އެހެން ޮގތަކަށް    އަދި  ،އެދިއްޖެނަމަ   ބޭންކ ަގއި  ލިޔ މ ން  ންކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ އެޑްރެސް ބަދަލ ކ ރ މަށް   2.6
 ކޮށްދޭނެއެެވ.  އެޑްރެސް ބޭންކ ން ބަދަލ ކ ރާ މެއިލް އެޑްރެހާއި ކްރެޑިޓް ކާޑ  ޑެލިވަރީ ފައިނ ާވަނމަ، ދީ

އެފަރާތ ެގ 2.7 އަދި  ެވރިފަރާތ ން  ކޭޝް ސަޕްލިމެންޓަރީ    ކާޑ ެގ  ހިންާގފައިާވ  އަދި  މ އާމަލާތްތައް  ހ ރިހާ  ހިންާގ  ބޭނ ންކޮށްެގން  ކާޑ  
މީެގ ތެރޭގައި އިންޓްރެސްޓް، ޕެނަލްޓީ، ފީސް އަދި އެހެން ހ ރިހާ ޗާރޖަސްތަކަށް    ެވ.ޒިްނމާާވނީ ކާޑ ެގ ވެރިފަރާތ ންނެ   އެޑްާވންސްތަކަށް

އެ ކޭޝް    ،ބޭނ ންކ ރާނަމަ  ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ ން  ފީޗާތައް  އެޑްާވންސް   ކޭޝް  ކާޑ ެގސޮއިކޮށްފައިާވ ޗާރޖް ސްލިޕް ނެތަސް ޒިންމާާވެނއެެވ.  
 ޮގތަށް  ހިމެނޭ  ޗާޖ ތައް  އެހެިނހެން  އަދި  ފީ  ،ޖޫރިމަނާ  ،އިންޓްރެސްޓް އެޑްާވންސެއް ބަލައިަގނެ އެ ކޭޝް އެޑްާވންސްމަންޓާއި ގ ޅ ންހ ރި 

ޒިންމާެވ    ހެކީެގ ޮގތ ގައި އޭޓީއެމް ިވދްރޯަވލް/ޓްރާްނސެކްޝަން ރެކޯޑ  ނެތް ހާލަތ ގައިެވސް އެފައިސާއަށް،  ދެއްކ މަށް  އެއްފައިސާ   ހ ރިހާ
އެއްބަސްެވއެެވ.   ެވރިފަރާތ ން  ކާޑ ެގ  ދައްކާނެކަމަށް    ކާޑްހޯލްޑަރ    އެޑްާވްނސަކީ  ކޭޝް  މ އާމަލާތް  ހ ރިހާ  ހިންާގ  ކާޑ ން  އެފައިސާ 

   .އެއްބަސްެވއެެވ ެވރިފަރާތ ންކާޑ ެގ  ބެލެޭވނެކަމަށް  ކަނޑައެޅިެގން ކަމަށް އެއްޗެއް  ދީފައިާވ ހ އްދަ ނ ަވތަ ހަދާފައިާވ އަމިއްލައަށް

ެގ  ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ ގެ   ، އެޭނބަލްޑް ޑިަވއިސްއެއްަނމަ  (ސީ. އެފް.އެން)   ކޮމިއ ނިކޭޝަން  ފީލްޑް  ނިއާ  ބައިލް ޑިަވއިސްއަކީ މޮ  ެގކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ  2.8
ފިޒިކަލް ކާޑ  ނެތި އަދި  ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ ން  ފައިސާ ދެއްކޭނެއެެވ.    ންޓް ޚިދ މަތްދޭ ފަރާތްތަކަށް ޗަ ރމަޖައްސައިެގން    ބައިލް ޑިވައިސްމޮ

ނ ކޮށް ކޮންޓެކްޓްލެސް ޓަރމިނަލްެގ ކައިރީަގއި ަވތަ ކާޑ ެގ ޕިން ނ ޖަހައި ނ ަވތަ ސޮއި  ކާޑ  ޕީ.އޯ.އެސް ޓަރމިނަލަށް ނ ވައްދައި ނ 
 ހ އްދަ ދިނީކަމ ަގއި ބެލެޭވެނއެެވ.   ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ ން ޕޭމަންޓް ހެދ މަށްމޮބައިލް ޑިަވއިސް ޖެއްސ މ ން 

 ( ސީ.ޑީ.އީ)  ކެޕްޗާ  ޑްރާފްޓް  އިލެކްޓްރޯނިކް  އެނޭބަލްޑް(  އެްނއެފްސީ)  ކޮމިއ ނިކޭޝަން  ފީލްޑް  ިނއާ   ށްކާޑ ެގ ެވރިފަރާތަމީެގ އިތ ރ ން  
ކ ރެޭވނެއެެވ.ޢާކަށް މޯބައިލް ނަްނބަރ  ޖަހައިެގން މ  އަޓާރމިނަލް  (ސޭލް  އޮފް  ޕޮއިންޓް)  އެސް.އޯ.ޕީ ޢަދަދ     މަލާތްތައް  މ ޢާމަލާތ ެގ 

ޕިން ނަންބަރ  ޖަހަން ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތަށް  ަވކިަވރަކަށްވ ރެ ބޮޑ ަނމަ، ސެކިއ ރިޓީ ސަބަބ ތަކަށްޓަކައި، އެ މ ޢާމަލާތެއް ފ ރިހަމަކ ރ މަށް  
 އެްނގިދާެނއެެވ.

މަލާތްތަކ ެގ ތެރޭަގއި  ޢާ. މިފަދަ މ ތ ންެނެވކާޑ ެގ ެވރިފަރާ  ންޖެހޭނީނަގަ   މަލާތްތަކެއްެގ ޒިްނމާޢާކާޑ  ބޭނ ންކޮށްެގން ކ ރާ އެންމެހައި މ   2.9
ހަނިނ ާވނެހެން(   މ ޢާމަލާތްތަކަށް  މި  ނ ޖެހޭ)ހަމައެކަނި  ސޮއިކ ރަން  ރަސީދ ގައި  ނ ަވތަ  ޖަހަން  ޮގތަށްޕިން  މޮބައިލް .އެމް.ބީ     އެލް 

އަށް ަވދެޭވނީ ހަމައެކަިނ    ބޭންކިންގ އެޕް  އެލް މޮބައިލް.އެމް .މަލާތްތައް ހިމެެނއެެވ. ބީޢާެގްނދާ މ މެދ ވެރިކޮށް ކ ރިއަށް    ބޭންކިްނގ އެޕް
 ބޭނ ންކޮށްެގންެނެވ.  ތައްޕާސްކޯޑ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިާވ 

ކަސްޓަމަރ  ހޯދާ ޚިދ މަތްތަކާއި ަގންނަ މ ދަލާއި ކޭޝް އެޑްާވންސްތަކާއި ފީތަކާއި ޗާޖ ތައް ޑެބިޓްކ ރ މ ެގ ޮގތ ްނ   ކާޑ  ބޭނ ންކޮށްެގން 2.10
ބަލަހައްޓާ ބޭންކ ްނ  އެކައ ންޓެއް  ގ ޅިފައިާވ  ެވރިފަރާތް ެނއެެވ.  ކާޑާ  އެޑްާވްނސް   ކާޑ ެގ  ކޭޝް  ނ ަވތަ  ސޭލްސްއެއްަގއި  އެއްެވސް 

ނ ކ ރ  އެއްެވސް    ، މަކީ ވައ ޗަރެއްަގއި ސޮއި  އޮތް  ބޭންކަށް  ގ ޅިެގން  އެކަމާ  ނ ިވަނމަެވސް(  ނ ަވތަ  ލާޒިމްިވނަމަެވސް  ކ ރ ން  )ސޮއި 
 ާވނެ ކަމެއް ނޫެނެވ. ޢަބަރީ ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތްޒިންމާއަކ ން 

  



 ކްރެޑިޓް ކާޑ  
ތައް ތ  އާންމ  މާއްދާތަކާއި ޝަރ    

 

 ން ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ  އެކައ ންޓަށް ކްރެޑިޓް ލިމިޓެއް ކަނޑައަޅާނެއެެވ. މިފަދައިން ކަނޑައަޅާ ކްރެޑިޓް ލިމިޓަށް    ގ ޅިފައިާވ  ބޭންކ ން ކާޑާ 2.11
އެްނގ މާއެކ    ނޯޓިސް އަކ ންށް  ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތަތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޮގތ ެގމަތިްނ ނ ަވތަ  އަދި  ްނާވެނއެެވ.  ސަމާލ ކަން ދޭ  ފ ރިހަމައަށް
ފައިާވ ކްރެޑިޓް ލިމިޓް ޅާށް ކަނޑައަ ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތަކްރެޑިޓް ލިމިޓަށް ބަދަލ ެގެނިވދާެނއެެވ.  ނަ ކޮންމެ ހިނދެއްގައިެވސް  ފެންބޭންކަށް  

ލާޒިމ   މައްޗަށް  ބޭންކ ެގ  )ނަމަެވސް  އިޚްތިޔާރ ގައި  އަމިއްލަ  ބޭންކ ެގ  ހ ށަހެޅިދާެނއެެވ.  ަވގ ތަކ ެވސް  ކޮންމެ  އެދި  ކ ރ މަށް   ރިިވއ  
ކްރެޑިޓް ލިމިޓް އިތ ރ ކ ރެވިދާނެއެެވ. ނ ަވތަ    ބޭންކަށް ފެންނަ ހިނދެއްަގއި  ، ށް ކ ރިްނ އެންގ މަކާ ނ ލައި ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތަ(  ނ ކ ރެޭވނެ

މިފަދައިްނ  ހ އްދަ ދެވިދާެނއެެވ. އަދި  ށް މ ޢާމަލާތް ކ ރ މަށް  ކްރެޑިޓް ލިމިޓަށްވ ރެ އިތ ރަ  ކ ރ މަށް ހ އްދަ ދީފައިާވ  މަލާތްޢާމ   ންކާޑ 
  ޖެހޭެނއެެވ. އ ފ ލަން  ތ ން ޒިްނމާކާޑ ެގ ެވރިފަރާއެއްޮގތްާވ ޮގތ ެގމަތިން  މާއްދާތަކާ  މި އެއްބަސްވ މ ގައިާވ    ކަށްމަލާތްތަޢާ ކ ރެޭވ އެންމެހައި މ 

ޮގތ ން ކްރެޑިޓް ރިސްކ ތައް  ބޭންކަށް ލިބޭ މައ ލޫމާތ ތަކ ެގ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ކާޑާ ގ ޅިފައިާވ އެކައ ންޓް ނ ަވތަ ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތާ ގ ޅޭ
ޚްތިޔާރ   ަވޒަންކ ރ މަށްފަހ ، ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތަށް ކ ރިން އެްނގ މަކާ ނ ލައި ބޭންކަށް ފެްނނަ މިންަވރަކަށް ކްރެޑިޓް ލިމިޓް ކ ޑަކ ރ މ ެގ އި

 ބޭންކަށް ލިބިެގްނވެއެެވ. 

 ޤާޫނނ  ހ އްދަކ ރާ ބޭނ ންތަކަށެެވ. މި ނޫން އެހެން ބޭނ މަކަށް ބޭނ ްނކ ރެޭވނީ ހަމައެކަނި ޞައްޙަ އަދި  އެކައ ންޓ ޑާ ގ ޅިފައިާވ  ކާޑާއި ކާ 2.12
ެވރިފަރާތ ން    ،ނ ަވތަ އެހެން މީހަކަށް ބޭނ ންކ ރ މ ެގ ހ އްދަ ދޭނަމަ   ، ބޭނ ންކ ރާަނމަ  އެކައ ންޓ    ގ ޅިފައިާވކާޑާނ ަވތަ    ކާޑ ކާޑ ެގ 

އެފަދައިން ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ ން ކާޑ  ނ ަވތަ ކާޑާ ގ ޅިފައިާވ އެކައ ންޓް   ނަަގން ޖެހޭެނއެެވ. އަދި  ންކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ  އެކަމ ެގ ޒިންމާ  
 ހޭނެއެެވ. އަނބ ރާ ބޭންކަށް ދައްކަންޖެ  ންކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ   ދ ތައްނ ަވތަ ކ ރާ ޚަރަ  ބޭނ ންކ ރ މ ެގ ސަބަބ ން ބޭންކ ން ދައްކާ ހ ރިހާ ފައިސާ

 ޤާނޫނާ ޚިލާފ  އެއްެވސް ބޭނ މަކަށް ކާޑ  ބޭނ ންކޮށްެގން ނ ާވނެއެެވ.   2.13

ނ ަވތަ   2.14 ެވފައިާވނަމަ  އޯަވރޑިއ   ފާހަަގކ ރެވިއްޖެަނމަ،  ބޭންކަށް  އެކައ ންޓް  ހަރަކާތްތަކެއް/މ އާމަލާތްތަކެއް  ކ ރާ  ޝައްކ ކ ރެޭވ  ކާޑ ން 
 ބޭންކަށް ލިބިެގްނވެއެެވ.   ބާރ ކ ރ މ ެގ   އ މަށް އިންކާރ ކ ރިއަށް ެގްނދިތްތައް މަލާ ޢާ މ އެންމެހައި މަލާތެއް ނ ަވތަ  ޢާމ 

 ބިލް ކ ރ މާއި ބިލަށް ފައިސާ ދެއްކ ން  .3

)ޓޯޓަލް    ކާޑާ ގ ޅިފައިާވ އެކައ ންޓަށް ދައްކަންޖެހޭ ޖ މްލަ ޢަދަދާއި  )'ސްޓޭޓްމަންޓް ޑޭޓް' ގައި(ކޮންމެ ބިލިންގ ޕީރިއަޑެއް ނިމ މ ން   3.1
 ،)މިިނމަމް އެމައ ންޓް(   ޢަދަދާއި  ރާތ ން ދައްކަްނޖެހޭ އެްނމެ ދަށްއެ ބިލިންގ ޕީރިއަޑް އަށް ކާޑ ެގ ެވރިފަ     ، އެމައ ންޓް އައ ޓްސްޓޭޑިްނގ(

ދައްކަްނޖެހޭ  ދަށްެވެގން  ދައްކަންޖެހޭ ޖ މްލަ އަދަދ ެގ ތެރެއިން އެންމެ  ،  ( )ޕާސްޓް ޑިއ   ކ ރިން ދައްކަންޖެހި ނ ދައްކައިާވ ޢަދަދ ތަކާއި
ހިމެނޭހެްނ ސްޓޭޓްމަންޓެއް   )ޕޭމަންޓް ޑިއ  ޑޭޓް(  ބޭންކަށް ފައިސާ ދައްކަން ޖެހޭ ތާރީޚ )ޓޯޓަލް މިނިމަމް ޕޭމަްނޓް ޑިއ (  ޖ މްލަ ޢަދަދާއި  

)ފަސް   5ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދ ެގ ޮގތ ގައި ދައްކަންޖެހޭނީ ދައްކަންޖެހޭ މ ޅި ޖ މްލަ ޢަދަދ ެގ %ދަށްެވެގން  އެްނމެ  ޖެނެރޭޓް ކ ރެޭވނެއެެވ.  
ދައްކަްނޖެހޭ މ ޅި ޖ މްލަ    ، ެވއްޖެަނމައިންސައްތަ( ނ ަވތަ ދައްކަްނޖެހޭ މ ޅި ޖ މްލަ ޢަދަދ  ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ ެގ ކްރެޑިޓް ލިމިޓަށްވ ރެ އިތ ރ  

ލިމިޓްެގ % ކްރެޑިޓް  ޢަދަދާއެކ   އިތ ރ ާވ  ލިމިޓަށްވ ރެ  ކްރެޑިޓް  ތެރެއިން  އެންމެ    5ޢަދަދ ެގ  އެެވ.  އިންސައްތަ(  ދަށްެވެގްނ )ފަސް 
 ޖެހި ނ ދައްކައިާވ އެންމެހައި ފައިސާ  ދައްކަން  ދަށްެވެގންތެރޭަގއި ކ ރީެގ ބިލިްނގ ޕީރިއަޑް ތަކ ަގއި އެންމެ  ދައްކަްނޖެހޭ ޖ މްލަ ޢަދަދ ެގ  

އެ   ހިމެނޭެނއެެވ. ކްރެޑިޓް ކާޑާ ގ ޅިެގން ބޭންކަށް ދައްކާ އެއްެވސް ޕޭމަންޓެއް ދެއްކިކަމަށް ބަލާނީ ބޭންކ ން އަްނާގފައިާވ އެޑްރެހަށް
ށް ބޭންކ ެގ  ޕްރޮސެސްކ ރ މަ  ދައްކާ ޕޭމަންޓް  ގ ދ  ފައިސާއިންނަ އެ ފައިސާ ކްރެޑިޓް ވ މ ްނނެެވ.     ކާޑާ ގ ޅިފައިާވ އެކައ ންޓަށް ފައިސާ ލިބި



 ކްރެޑިޓް ކާޑ  
ތައް ތ  އާންމ  މާއްދާތަކާއި ޝަރ    

 

ލިންގ ޕީރިއަޑަށް ބިދ ަވސް ނަާގެނއެެވ. އަދި ޗެކ ތައް ކްރެޑިޓްާވނީ އެ ޗެކެއް ރިއަލައިޒްވ މ ންނެެވ.    )އެކެއް(  1  ރަސްމީ މަސައްކަތ 
 ބަދަލ  ެގނައ މ ެގ އިޚްތިޔާރ  ބޭންކަށް ލިބިެގްނެވއެެވ. 

ެގ  މާއްދާތަކާއި ޝަރ ޠ ތަކ  މި    ، ބޭންކަށް ދައްކާ ފައިސާ ބޭންކ ން ބޭނ ންކ ރާނީ  ންކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ   ެގންއެކައ ންޓާ ގ ޅި    ގ ޅިފައިާވކާޑާ 3.2
 ދެއްކ މަށެެވ. ތަރ ތީބަކ ން  ކަނޑައަޅާބޭންކ ން  އްކަންޖެހޭ ދަރަިނތައްކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ ން ބޭންކަށް ދަ  ދަށ ން

i.   ާއެ ކާޑ ެގ ބިލްގައި ފައިސާ ނ ދައްކައިހ ރި ޢަދަދ ެގ ަވކި   ، ދެއްކ މ ެގ މ އްދަތ  ހަމަާވ ތާރީޚ ގައި ކްރެޑިޓް ކާޑަށް ފައިސ
ފައިސާ  ާވ  )ސެޓްލްމަންޓް   ، އިންސައްތައަކަށް  އެކައ ންޓް  ނ ަވތަ ސޭިވންގސް  ކަރަންޓް  ބީ.އެމް.އެލް  ެވރިފަރާތ ެގ  ކާޑ ެގ 

ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ ްނ   އިރ ޝާދެއްކ މަށް، ޑައިރެކްޓް ޑެބިޓް ސްޓޭންޑިްނގ އެކައ ންޓް( އިން ކާޑާ ގ ޅިފައިާވ އެކައ ންޓަށް ދެއް
 ބޭންކަށް ދެވިދާނެއެެވ. 

ii.   ފައިސާ ދައްކަްނޖެހޭ ތާރީޚ ެގ މަދ ެވެގްނ  އިސްލާޙ  ެގންަނނަމަ އަދި ބާޠިލ ކ ރާނަމަ، ކާޑަށް    އިރ ޝާދަކަށްމިފަދަ ސްޓޭްނޑިްނގ
 އެއްބަސްވެއެެވ.  ންކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ ކަމަށް އެކަން އަންާގނެހަފްތާ ކ ރިން ބޭންކަށް ލިޔ މ ން )އެކެއް(  1

iii.   ސްޓޭންޑިންގ  ބޭންކ ަގއިާވ ޑެބިޓް  ޑައިރެކްޓް  ދީފައިާވ  އެކައ ންޓަށް  މައްޗަށްއިރ ޝާދ ެގސެޓްލްމަންޓް  ތިރީަގއި    
 ހިނާގނެއެެވ.  ތައްޠ މާއްދާތަކާއި ޝަރ ާވ އިތ ރ  މި ބަޔާންކޮށްފައި 

ކަށްވ ރެ މިފަދަ ބޭންކާއެކ  ކ ރެިވފައިާވ އެޫނންެވސް އިންތިޒާމަފައިސާ ދެއްކ މަށް  ތައް ނ ަވތަ  ހ ށަހަޅާ ޗެކ ބޭންކަށް  ހ.   
  ން ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ އިޚްތިޔާރ  ބޭންކަށް ލިބިެގްނާވކަމަށް    މ ެގކަނޑައެޅ   އިސްކަންދޭންޖެހޭ    އިރ ޝާދަކަށްސްޓޭންޑިްނގ  
 ެވ. އެއްބަސްެވއެ

ދ ަވހ  ކާޑަށް    ، މަށްޓަކައިޢަމަލ ކ ރ   އެއްޮގތަށް  އިރ ޝާދާސްޓޭންޑިްނގ  ށ.   ކ ރީ  ތާރީޚ ެގ  ދައްކަްނޖެހޭ   ، ފައިސާ 
ފައިސާ  ކަނޑައަޅާފައިާވ   މިންަވރަށް  އެކަށީެގްނާވ  އެކައ ްނޓ ގައި  ެވރިފަރާތ   ބެހެއްޓ މަށްސެޓްލްމަންޓް   ން ކާޑ ެގ 
  އިރ ޝާދ ތަކާ ސްޓޭންޑިްނގ    ، ނެތް ހާލަތެއްަގއި  ފައިސާސެޓްލްމަންޓް އެކައ ންޓ ގައި އެކަށީެގްނާވ ަވރަށް    އެއްބަސްެވއެެވ.

ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތަށް އިޚްތިޔާރ ަގއި އެކިފަހަރ މަތިން  އަމިއްލަ  ބޭންކ ެގ    އެއްޮގތަށް ދައްކަްނޖެހޭ ފައިސާެގ ޢަދަދ  ދެއްކ މަށް
ކާޑަށް އަރާ ފައިނޭްނސް ޗާޖ ތަކާއެކ   ،  )ޑިމާްނޑް ބޭސިސްަގއި(  އެްނގ މ ންބޭންކ ން  އޯަވރޑްރާފްޓް ދޫކ ރެިވދާެނއެެވ.  

ޅާ ރޭޓެއްަގއި ދެއްކ މ ެގ ޒިންމާ ކާޑ ެގ ބޭންކ ން ކަނޑައަ   އެންމެހައި ފައިސާކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ ން ކާޑަށް ދައްކަންޖެހޭ  
 ެވރިފަރާތ ެގ މައްޗަށް އޮންާނނެއެެވ. 

އޭެގ ފަހ ން   ، ޚ ގައި ސެޓްލްމަންޓް އެކައ ންޓ ަގއި އެކަށީެގންާވ ަވރަށް ފައިސާ ނެތް ހާލަތެއްގައި ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ތާރީނ.  
ހ  އިސްކަްނދޭނެޢަފައިސާެގ    ްނނައެކައ ންޓ ގައި  ކަނޑައެޅ މ ެގ ބާރ     ދަދަށް ބަލައި ރިކަަވރީއަށް  ބޭންކަށް ތަރ ތީބ  
 ދެއްކ މަކީ ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ ެގ ޒިންމާއެކެެވ.    އްފައިނޭްނސް ޗާޖ ތަ ކާއި  ތަޗާޖ   ކާޑަށް އަރާ އެްނމެހައި     ލިބިެގްނެވއެެވ.

ކާޑަށް   ފައިސާ ނެތްނަމަ،  ކަނޑައަޅާފައިާވ ޢަދަދަށް އެކައ ންޓ ގައި  އިރ ޝާދ ގައި،ސްޓޭންޑިްނގ    ޑައިރެކްޓް ޑެބިޓް
 ލިބިެގްނެވއެެވ. ބޭންކަށް ދަށް ޢަދަދ  ސެޓްލްމަންޓް އެކައ ންޓ ން ކެނޑ މ ެގ ބާރ  ދައްކަްނޖެހޭ އެންމެ 



 ކްރެޑިޓް ކާޑ  
ތައް ތ  އާންމ  މާއްދާތަކާއި ޝަރ    

 

ކޮ  ޔޫ.އެސް 3.3 ފައިސާއަކ ން  ނޫން  ޑެބިޓ ކ ރެޭވނީ ޑޮލަރ   އެކައ ންޓަށް  ފައިސާ  ދައްކަންޖެހޭ  މ ޢާމަލާތްތަކަށް  ކާޑެ  ،ށްފައިާވ  އްެގ  އެ 
ރޭޓްތަކަކީ، އެ ފައިސާއަށް    މިފަދަފައިާވ ރޭޓެއްަގއި އެ ޢަދަދެއް ޔޫ.އެސް ޑޮލަރަށް ބަދަލ ކ ރ މަށްފަހ ގައެެވ.  އެސޯސިއޭޝަނަކ ން ކަނޑައަޅާ

މިޮގތަށް  ކޮށްފައިާވ ރޭޓްތަކާ ތަފާތ  ރޭޓްތަކެއް ކަމ ގައިެވދާނެއެެވ. ޢ ޝާއިއެހެން ތަންތަނ ަގއި ބޭންކ ން ކަނޑައަޅާފައިާވ ރޭޓްތަކާ ނ ަވތަ 
ންޓް ޗަ ރ)މަ  އްފީއެ  އެޑްމިިނސްޓްރޭޓިްވބަދަލ ކ ރާ ޢަދަދ ެގ އިތ ރ ން    ، ޢާމަލާތްތަކަށްމ ބޯޑަރ'  -'ކްރޮސް  ، ބަދަލ ކ ރާ )ކޮންަވރޓްކ ރާ( އިރ  

ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ ން ބިލްކ ރާ ކަރަްނސީއާ    މ ޢާމަލާތްކ ރާ ކަރަންސީ އާ  ، ކޯޑާ ތަފާތ  މ އާމަލާތްތައް   ެގކޯޑާއި އިޝޫކ ރާ ަގއ މ    ެގގައ މ 
 އަތ ން ޗާޖ ކ ރެޭވެނއެެވ. ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ ެގ ތަފާތ ިވޔަސް ނ ަވތަ ތަފާތ  ނ ިވޔަސް(  

ކަށް  މ ދާ ަގތ ން އަދި/ނ ަވތަ ޚިދ މަތް ހޯދ މާއި، ހަމަ އެ މ ޢާމަލާތަކާ ގ ޅިެގން ރިފަންޑް ކ ރ މަކީ ަވކި ދެ މ ޢާމަލާތަކަށްާވތީ، )މިސާލަ 3.4
ެގ  ކާޑ    ބިލިްނގ އާ އެއްޮގތަށް ،އެ މ ދާ ަގތ މަށް ނ ަވތަ ޚިދ މަތް ހޯދ މަށް ދިޔަ ޚަރަދ ކާޑ ން  އެއަރޓިކެޓާ ގ ޅޭ މ ޢާމަލާތް( ކްރެޑިޓް  

 ފައިސާ ކާޑާ ގ ޅިފައިާވ  ރިފަްނޑް ،ކެންސަލް ކ ރެޭވ މ ދަލަކަށް ނ ަވތަ ޚިދ މަތަކާ ގ ޅިެގންެވރިފަރާތ ން ބޭންކަށް ދައްކަންޖެހޭނެއެެވ.  
އ ނިކ ރ މަށްފަހ . މިސާލަކަށް އެކައ ންޓަށް ކްރެޑިޓް ކ ރެޭވނީ މަރޗަްނޓް އެ ފައިސާ ބޭންކަށް ޖަމާކ ރ މ ން )ކެންސަލްކ ރ މ ން ަނާގ ޗާޖ   

 ެވ. އ ނިކޮށްފައެ  ޓް ކެންސަލްކ ރ މ ން ނަާގ ޗާޖ (އެއަރލައިން ޓިކެ

މަލާތެއް  ޚ ސޫމާތް އ ފެދިފައިާވ މ ޢާމަލާތެއްެގ ސަބަބ ން މ ޢާމަލާތެއް ކެްނސަލްކ ރ މ ން، ރިވަރސްކ ރ މ ން ނ ަވތަ ރިފަންޑްކ ރ މ ން، އެ މ ޢާ 3.5
ސާ ހިފެހެއްޓ މ ެގ ޑްކ ރާއިރ ، އެކްސްޗޭްނޖް ރޭޓަށް އަންނަ ބަދަލަކާ ގ ޅިެގން ލިބޭ ގެއްލ ންތަކާއި ފައި ރިަވރސްކ ރާއިރ  ނ ަވތަ ރިފަން

 ޒިންމާާވންޖެހޭނީ ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ ންނެެވ.   ލިބޭ ގެއްލ ްނތަކަށް( )'ރިޓެންޝަން' ސަބަބ ން

 ކަށް އެއް މަސްދ ަވހަށްވ ރެ ދިގ  މ އްދަތަ  ، ކާޑ ެގ ވެރިފަރާތް   ނާންނާެނޮގތ ެގ މަތިން،އ ނިކަން  މި އެއްބަސްވ މ ެގ އެހެން މާއްދާތަކަށް   3.6
ނޫޅޭނަމަ،   ކ ރިންދިެވހިރާއްޖޭގައި  ފ ރ މ ެގ  ދިެވހިރާއްޖެއިން  ވެރިފަރާތް  ގ ޅިފައިާވކާޑާ  ، ކާޑ ެގ  މަހ     މަހަށްއެކައ ންޓް  ފައިސާ   ްނ 

ފެއިލް ވެއްޖެނަމަ، އެ    ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތްޢަމަލ ކ ރ މަށް  މިފަދައިްނ  ދޭްނާވނެއެެވ.    ށްއިރ ޝާދ ތައް ލިޔ މ ން ބޭންކަސާފ   ދައްކާެނޮގތ ެގ  
 ކ ރިން އެންގ މަކާ ނ ލައި ބޭްނކަށް ކާޑ  ބާތިލް ކ ރެވިދާނެއެެވ. ފަރާތަށް 

ސްޓޭޓްމެންޓ ަގއި ޯގހެއް   ، ބެލ މަށްފަހ    ން ރަނގަޅަށްކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ އެކައ ންޓާ ގ ޅިެގން ދޫކ ރާ ކޮންމެ ސްޓޭޓްމެންޓެއް     ގ ޅިފައިާވކާޑާ 3.7
ދ ަވހ ެގ  )ިވހި(    20ސްޓޭޓްމެންޓް ދޫކ ރާ ތާރީޚ ން ފެށިެގން  ާވކަމަށް ޝައްކ ކ ރެޭވނަމަ ނ ަވތަ ޚ ޞޫމާތ  އ ފެދިފައިާވ މ ޢާމަލާތެއްާވނަމަ  

ޯގހެއް  )  އްއެ ސްޓޭޓްމެންޓާއި އެ ސްޓޭޓްމެންޓ ެގ އެންޓްރީތަ  ، އެ މ އްދަތަށްފަހ   އެކަން ބޭންކަށް ލިޔ މ ން އަންަގްނާވެނއެެވ.  ، ތެރޭަގއި
ކާޑ ެގ  ބޭންކާއި ސައްޙަކަމަށް ފިޔަަވއި( ާވކަމަށް ޝައްކ ކ ރެޭވ ނ ަވތަ ޚ ޞޫމާތ  އ ފެދިފައިާވކަމަށް ލިޔ މ ން އަންާގފައިާވ މ ޢާމަލާތްތައް 

 ޅ ނީއެެވ. ދެމެދ  ކަނޑައެ ރިފަރާތާެވ

ންޓް ންޓް ލިބެން ހ ންނާނެއެެވ. އަދި ސްޓޭޓްމަސްޓޭޓްމަ  ކޮށް އެކައ ްނޓްއިލެކްޓްރޯނިކްއިން    ބީއެމްއެލް މޮބައިލް އެޕް/ އިންޓަރނެޓް ބޭންކިްނގ  3.8
ނ ފޮނ ާވެނއެެވ.   މެދ ެވރިކޮށް  ކަރ ދާސްޕޯސްޓ   އެދ މ ން،  ސްޓޭޓްމަ  ޕްރިންޓްކޮށްފައިާވ  ެވރިފަރާތަ ންޓަށް  ސްޓޭޓްމެންޓް ކާޑ ެގ  ށް 

 ފޯރ ކޮށްދެޭވެނއެެވ. އަދި އެކަމަށް ބޭންކ ން ކަނޑައަޅާ ރޭޓެއްގައި ފީއެއް ދައްކަންޖެހޭެނއެެވ. 



 ކްރެޑިޓް ކާޑ  
ތައް ތ  އާންމ  މާއްދާތަކާއި ޝަރ    

 

އެދ މަށް   3.9 ހޯދ މަށް  ސްޓޭޓްމަންޓް  ކަރ ދާސް  ޕްރިންޓްކޮށްފައިާވ  ނ ަވތަ  ބެލ މަށް  ސްޓޭޓްމަންޓް  މަހެއްެގ   އިންޓަރނެޓް ކޮންމެ 
. ޒިްނމާއެކެެވެގ  ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ    އި އެއަށް އެކްސެސްވ މަކީހޯދ މަށް އެދ މާ  ސަރިވސްެގ ޚިދ މަތް  ބީއެމްއެލް މޮބައިލް އެޕް/ބޭންކިްނގ 

 ނ ބެލެޭވނެއެެވ. އ ޒ ރެއް ކަމ ގައި މަޤ ބޫލ  ފައިސާ ނ ދެއްކ މަށް އޮތް  ، އެއްެވސް ސަބަބަކާހ ރެ ސްޓޭޓްމެންޓް ނ ލިބ މަކީ

 ( . އެހެންކަމ ން އެ ކާޑެއްގެ ތަފްސީލަށް ބައްލަވާ   ވެދާނެ.   އިސްތިސްނާ އެ ކާޑެއް ފީ އާއި ޗާޖ ތައް )ކާޑ ގެ ބާވަތަށް ބަލައި ބައެއް ޗާޖ ތަކ ން  .4

ފީ(ކާ 4.1 )ޖޮއިނިްނގ  ފީ  ނަާގ  ދޫކ ރާއިރ   ދެއްކ މަށް    ޑ   ބޭންކަށް  ފީ  އަހަރީ  ކާޑ ެގ  ެވރިފަރާތ އާއި  ކާޑަށް  އެއްބަސްެވއެެވ.    ންކާޑ ެގ 
 ކާޑާ ގ ޅިފައިާވ އެކައ ންޓ ން އެ ފީއަށްާވ ފައިސާ އ ނިކ ރެޭވނެއެެވ.  ޑިއ ވ މ ންފީ ދައްކަްނޖެހޭ 

ކާޑ     ޤައ މެއްެގ  ބޭރ  4.2 ފޮނ ާވއިރ ،  އެޑްރެހަކަށް  މެދ ެވރިކޮށް  ކަޕޯސްޓް  ރޭޓެއްަގއި ބޭންކ ން  ގ ޅިފައިާވކާ  ، ނޑައަޅާ  އެކައ ންޓ ން   ޑާ 
 ކ ރެޭވެނއެެވ.އ ނިފީއެއް   ހޭންޑްލިންގ 

 ކ ރެޭވެނއެެވ. އ ނިއެކައ ންޓ ްނ     ގ ޅިފައިާވކާޑާ  ، ންޑްލިންގ ފީއެއް، ބޭންކ ން ކަނޑައަޅާ ރޭޓެއްގައި ސްޓޭޓްމެންޓްތަކ ެގ ކޮޕީތަކ ެގ ހޭ   ެގކާޑ  4.3

  ސްޓޭޓްމަްނޓް   ، ދައްކާފައިނ ާވަނމަ  ންކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ އެ ފައިސާ  ތާރީޚ ަގއި     ދެއްކ މަށް ކަނޑައަޅާފައިާވޖ މްލަ ފައިސާކާޑަށް ދައްކަންޖެހޭ   4.4
ދައްކަްނޖެހިފައިާވ  ގައި  ޚ  ތާރީ   ނަާގ ޢަދަދަށް  ކާޑަށް  ފައިސާެގ  ޖ މްލަ  ޗާޖ  މ ޅި  ފައިނޭންސް  މި  ެނޭގެނއެެވ.  ޗާޖެއް  ފައިނޭންސް 

ކ ރެޭވ މ އްދަތ ެގ ތެރޭގައި   ކަނޑައަޅާ ރޭޓެއްަގއެެވ.  ކޮންމެ  ހިސާބ ކ ރެޭވނީ ބިލް  ދ ާވލެއްެގ ބެލެްނސްެގ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ބޭންކ ން 
ސްޓޭޓްމަންޓް ދޫކ ރާ ނޑައަޅާފައިާވ ތާރީޚ  ޖެހިެގން  ފައިސާ ދެއްކ މަށް ކަ  ށް ޑެބިޓް ކ ރެޭވނީއެކައ ންޓަ  ޑާ ގ ޅިފައިާވފައިނޭްނސް ޗާޖ  ކާ

 ތާރީޚ ގައެެވ. 

އެ ފައިސާ އަނބ ރާ ދައްކާފައިާވކަން ނ ަވތަ ނޫންކަމަށް    ، ދައްކަންޖެހޭ ތާރީޚ ަގއި  މްލަ ފައިސާކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ ން ކާޑަށް ދައްކަންޖެހޭ ޖ  4.5
ބޭންކ ން ކަނޑައަޅާ ރޭޓެއްގައި    ބޭނ ންކޮށްފައިާވ ކޭޝް އެޑްާވްނސްއަށް،  ންކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ ބެލ މެއްނެތި، ބިލްކ ރާ މ އްދަތ ެގ ތެރޭަގއި  

  ގ ޅިފައިާވ އެކައ ންޓަށް ޑެބިޓްކ ރެޭވނެއެެވ. ހިސާބ ކޮށް، ފައިޭނންސް ޗާޖ  ކާޑާުދވެާލްއެގ ިންސަބުތްނ   ، ފައިނޭްނސް ޗާޖެއް

ޝަރ ޠ ތަކ ެގ   4.6 މާއްދާތަކާއި  މާއްދާަގއި  4.4މި  ޗާޖ   ަވނަ  ފައިނޭންސް  އިތ ރ ން،  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ދެއްކ މަށް ެގ  ފައިސާ  ކާޑަށް 
ޢަކާ ، ކަނޑައަޅާފައިާވ ތާރީޚ ަގއި )މިޑަށް ދައްކަންޖެހޭ އެންމެ ދަށް  ކަނޑައަޅާ  ނިމަމް  ދަދ   އެމައ ންޓް( ދެއްކިފައިނ ާވަނމަ، ބޭންކ ން 

 ކ ރެޭވެނއެެވ.  ށް، ކާޑާ ގ ޅިފައިާވ އެކައ ންޓަށް ޑެބިޓް ( ޗާޖ ކޮ'ޕާސްޓް ޑިއ  ފީ'ރޭޓެއްގައި ފައިސާ ދެއްކ ން ލަސްވ މ ްނ ނަާގ ފީއެއް )

ނ ަވތަ އެހެން ފަރާތަކ ން ކާޑާ ގ ޅިފައިާވ އެކައ ންޓަށް ފައިސާ ދެއްކ މ ެގ ޮގތ ން ބޭންކަށް ފޯރ ކޮށްދީފައިާވ ނ ަވތަ   ޑ ެގ ެވރިފަރާތ ންކާ 4.7
ފައިސާ  އެހެންެވސް  ޗެކެއް ނ ަވތަ  )'ޕޭމަންޓް އޯޑަރ'( އެއްެވސް ސަބަބަކާހ ރެ ފައިސާ   އެއްހ ށަހަޅާ އެއްެވސް  ދެއްކ މ ެގ އޯޑަރަކަށް 

ކ ރެޭވނެއެެވ. މި ޗާޖަކީ  ޑެބިޓް    އެކައ ންޓަށް  ކ ން ކަނޑައަޅާ ރޭޓެއްަގއި ހޭންޑްލިްނގ ފީއެއް ޗާޖ ކޮށް ކާޑާ ގ ޅިފައިާވނ ލިބިއްޖެނަމަ، ބޭން
 ބޭންކ ން ޕޯސްޓޭޖް ޗާޖ ެގ ޮގތ ގައި ަނާގ ޗާޖ ެގ އިތ ރ ން ެނޭގނެ ޗާޖެކެެވ. 



 ކްރެޑިޓް ކާޑ  
ތައް ތ  އާންމ  މާއްދާތަކާއި ޝަރ    

 

ކޭޝް އެޑްާވްނސް ފީއެއް އަދި/ނ ަވތަ  އިނޭްނސް ޗާޖ ެގ އިތ ރ ްނ،  ަވނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ފަ  4.5މި މާއްދާތަކާއި ޝަރ ޠ ތަކ ެގ   4.8
ތައް ކާޑާ ގ ޅިފައިާވ އެކައ ންޓަށް  ހ ރިހާ ކޭޝް އެޑްާވންސް   ޗާޖ ކ ރ މ ެގ އިތ ރ ން  ހޭންޑްލިންގ ފީއެއް، ބޭންކ ން ކަނޑައަޅާ ރޭޓެއްގައި

ފަދަ ފަސޭހައިން ޓްރާންސްފަރސް  ޓެލެްގރަފިކް    ، ޑިމާންޑް ޑްރާފްޓް  ، ކާޑ  މެދ ވެރިކޮށް ަގންނަ ޓްރެެވލަރސް ޗެކްސް  ޑެބިޓްކ ރެޭވެނއެެވ.  
ެވސް ބަލަނީ ކޭޝް އެޑްާވންސްެގ ޮގތ ަގއެެވ. އަދި މަތީަގއި ބ ނެިވދިޔަ ޗާޖ ތައް  ރެޭވ ކޮންމެ އިންސްޓ ރ މަންޓެއްނަގ ދ  ފައިސާއަށް ބަދަލ ކ 

 މި އިްނސްޓ ރ މަންޓްތަކަށް ނެޭގެނއެެވ. 
 

4.9 (i)  މ އްދަތ ެގ ކަނޑައަޅާފައިާވ    ، ތެރޭަގއި  ބިލިންގ  ކާޑަށް  ކަނޑައަޅާ   ލިމިޓަށްވ ރެކްރެޑިޓް  ބޭންކ ން  ބޭނ ންކޮށްފިނަމަ،  އިތ ރަށް 
 'އޯވަރ ލިމިޓް' ފީއެއް ޗާޖ ކ ރެޭވެނއެެވ. އަދި މި ފީ ކާޑާ ގ ޅިފައިާވ އެކައ ންޓަށް ޑެބިޓް ކ ރެޭވނެއެެވ.  ، ރޭޓެއްގައި 

 

(ii  ،ިމި ބޭނ މަށްޓަކައ )، ޗާޖ ތަކަށްެވސް    ބޭންކ ން ަނާގ އެންމެހައި   ކްރެޑިޓް ކާޑ  ލިމިޓަށްވ ރެ އިތ ރަށް ބޭނ ންކޮށްފައިޭވތޯ ހިސާބ ކ ރާއިރ
 ބަލާނެއެެވ.  

ކާޑާ ގ ޅިފައިާވ އެކައ ންޓަށް    ސޭލްސް/ކޭޝް އެޑްާވންސް ޑްރާފްޓްތަކ ެގ ފޮޓޯ ކޮޕީ އަށް ރީޓްރީަވލް ފީއެއް،    ، ބޭންކ ން ކަނޑައަޅާ ރޭޓެއްަގއި 4.10
 ޑެބިޓް ކ ރެޭވނެއެެވ. 

ސަޕްލިމެންޓަރީ ކާޑ  ފީއެއް ކާޑާ ގ ޅިފައިާވ އެކައ ންޓަށް   ، ކާޑ ތަކަށްަވނަ މާއްދާއާ އެއްޮގތަށް ދޫކ ރާ    5ތަކ ެގ  މި މާއްދާތަކާއި ޝަރ ޠ  4.11
 ޑެބިޓްކ ރެޭވެނއެެވ.  

ތައް ނ ަވތަ މާކަޕްތައް ކާޑ ެގ  އް ޕްރޮސެސްކ ރ މަށް ނަާގ ސަރޗާޖ އެހެން ބޭންކ ތަކ ން އެ ފަރާތެއްެގ ނެޓްޯވކް މެދ ވެރިކޮށް މ ޢާމަލާތްތަ 4.12
 ބިޓްކ ރާނެއެެވ. ެވރިފަރާތ ެގ އެކައ ންޓަށް ބޭންކ ން ޑެ 

ެގ ތަފްޞީލ ތައް ބޭންކ ން ޝާއިޢ ކޮށްފައިާވ  ކާޑާއި ކާޑ ންކ ރާ މ ޢާމަލާތްތަކަށް ަނާގ ފައިނޭްނސް ޗާޖ ތަކާއި އެހެނިހެްނ ފީތަކާއި ޗާޖ ތަކ   4.13
ޖެސްެގ ކޮޕީތައް ކަސްޓަމަރ ެގ އެދ މަށް ލިބޭނެހެން ބޭންކ ެގ ޑިއ ލް އޮފް ޗާ ޖެސް ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވނެއެެވ. މި ޝެޝެޑިއ ލް އޮފް ޗާ
އެންމެހައިހ ންާނނެއެެވ.  ބްރާންޗ ތަކ ަގއި   ނަާގ  ޗާޖެސް( އިންޓް  ، ފީތަކާއި  ، ޗާޖ ތަކާއި   ބޭންކ ން  )ފައިނޭންސް  ރޭޓްތަކާއި  ރެސްޓް 

ބަދަލ  ކޮންމެ ހިނދެއްަގއިެވސް    އްލަ އިޚްތިޔާރ ަގއި،އެއްެވސް ނޯޓިސްއެއް ދިނ މެއްނެތި، ބޭންކ ެގ އަމި   ، ޖޫރިމަނާތަކާއި މަރޖިންތަކަށް
ޖެސްއަށް ެގެނޭވ މިފަދަ ބަދަލ ތައް ކަސްޓަމަރ ންނަށް އެްނގ މ ެގ ޮގތ ްނ، ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ޝާއިޢ ކ ރާ  އޮފް ޗާެގެނވިދާެނއެެވ. ޝެޑިއ ލް 

 އެކެއް ނ ަވތަ އެއަށްވ ރެ ިގނަ ނޫސްތަކ ގައި ޝާއިޢ ކ ރެޭވެނއެެވ. 
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ެވރިފަރާތާއި ހޯލްޑަރ )ން(    ކާޑ ެގ  ކާޑ   ލިބިެގްނާވ  ްނ،  އެދ މ  އެކ އެކީގައި  ސަޕްލިމެންޓަރީ  ބޭންކަށް  ދޫކ ރ މަކީ  ކާޑ )ތައް(  ސަޕްލިމެންޓަރީ 
ކާޑ ން   އެ  ދޫކ ރ މާއި  ކާޑ   ސަޕްލިމެންޓަރީ  އެންމެހައިއިޚްތިޔާރެކެެވ.  ނަާގ  ބޭނ ންތަކަށް  ވެރިފަރާތާއި    ކ ރާ  ކާޑ ެގ  ފީތަކަށް  ޗާޖ ތަކާއި 

އެކ އެކީ   އަދި  ަވކިަވކީން  ެވރިފަރާތ ން  ކާޑ ެގ  އެއްބަސްވ މ ަގއި މި  ޒިންމާާވންޖެހޭނެއެެވ.    (jointly and severally)ސަޕްލިމެންޓަރީ 
 މަލ ކ ރަްނޖެހޭެނއެެވ.  ޕްލިމެންޓަރީ ކާޑ  ހޯލްޑަރ )ން( ޢަތަކަށް ސަމާއްދާތަކާއި ޝަރ ޠ ބަޔާންކޮށްފައިާވ 



 ކްރެޑިޓް ކާޑ  
ތައް ތ  އާންމ  މާއްދާތަކާއި ޝަރ    

 

 އަދި ޕިން ބޭނ ންކ ރ ން  / މޮބައިލް އެޕް   އޭޓީއެމް މެޝިންތައް / / އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ  .6

އެމް( / / އިންޓަރނެޓް ބޭންކިްނގ ފެސިލިޓީ ބޭނ ންކ ރެޭވޮގތަށް ހަދާފައިާވ ކާޑ ތަކ ަގއި، އެ ކާޑ ތައް  .ޓީ.އޮޓޮމެޓިކް ޓެލަރ މެޝިން )އޭ 6.1
)ޕީ.އޯ.އެސް(  ބޭނ ންކޮށްެގން   ގައި އަދި އެޫނންެވސް  ޓަރމިނަލް ތަކ ބޭންކިްނގ މ ޢާމަލާތްތައް އޭ.ޓީ.އެމް ތަކާއި ޕޮއިންޓް އޮފް ސޭލް 

ޓީއާ  އަދި އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ ފެސިލިމޮބައިލް އެޕް  މައްޗަށް ޑެބިޓް ކާޑ ،  އެ ކާޑަކ ން ކ ރާ މ ޢާމަލާތްތަކ ެގ    ޮގތްޮގތ ން ކ ރާއިރ ،
ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތްތަކ ން އެދ މ ްނ  ތަކ ެގ ކޮޕީ  މަތްތަކާ ގ ޅޭ މާއްދާތަކާއި ޝަރ ޠ ބ ނެިވދިޔަ ޚިދ   ތައް ހިނާގނެއެެވ.ގ ޅޭ މާއްދާތަކާ ޝަރ ޠ 

ހ ްނާނނެއެެވބޭ ލިބެން  ބްރާްނޗ ތަކ ން  ބޭންކިންގ    .ންކ ެގ  އިންޓަރެނޓް  އަދި  ކާޑ ،  މާއްދާތަކާ ޝަރ ޠ ޑެބިޓް  ގ ޅޭ  ތައް  ފެސިލިޓީއާ 
ތަކާ ކާ ގ ޅޭ މާއްދާތަކާ ޝަރ ޠ ފަރާތްތައިންޓަރނެޓް ބޭންކިްނގ ެގ އެކްސެސް އޮންނަ ކާޑ ެގ ވެރި  / މޮބައިލް އެޕް ކިޔަންޖެހޭނީ އޭ.ޓީ.އެމް /  

 ގައެެވ.  އެކ އެކީ 

އިން ކ ރާ މ ޢާމަލާތްތަކާ ގ ޅިެގްނ މޮބައިލް އެޕް / އިންޓަނެޓް ބޭންކިްނގ    /ކ ންއެމް މެޝިންތަ.ޓީ.އޭތަކ ން  ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތްކްރެޑިޓް   6.2
ބޫލ ކ ރެޭވ މިންަވރަށް އެހެންޮގތަކަށް ސާބިތ ނ ާވހާހިނދަކ ، އެފަދަ  ބޭންކަށް ޤަ އ ފެދޭ ޚ ޞޫމާތ ތައް ބޭންކ ން ތަޙްޤީޤ ކ ރާނެއެެވ. އަދި  

ެވރިފަރާތްތަކ ންެނެވ.   ކާޑ ެގ  ނަަގންޖެހޭނީ  ޒިްނމާ  ރިމ ޢާމަލާތްތަކ ެގ  ެގއްލިފައިާވކަމަށް  ކާޑ ެގ  ކާޑ   ގ ޅިެގން  ކާޑާ  ޕޯޓްކ ރ މަކ ން، 
ކ ރާ  ެވރިފަރާތ ން އަދާކ ރަންޖެހޭ އެއްެވސް ޒިންމާއެއް ސަސްޕެންޑް ނ ަވތަ ކެންސަލްއެއްެވސް ނ ކ ރެޭވެނއެެވ. ސަބަބަކީ، އޭ.ޓީ.އެމް އިން  

، ފަރ ާވތެރިކަމާއެކ  އަދި ކާޑާ ަވކިން ޕިްނ މ ޢާމަލާތްތައް ކ ރެޭވނީ ޕިން ނަންބަރ  ޖަހައިެގންކަމަށްާވތީއެެވ. ކާޑ ެގ ޕިން ރައްކާތެރިކޮށް
ކާޑ ެގ ވެރިފަރާތ ން އެޮގތަށް  މިޮގތަށް ޢަމަލ  ނ ކ ރ މަކީ،  ނަންބަރ  ެގންގ ޅ މަށް ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތްތަކަށް ބޭންކ ން އިރ ޝާދ  ދީފައިާވއިރ ،  

 މަލ  ނ ކ ރ މ ެގ ސަބަބ ން ލިބޭ ެގއްލ މަށް އެއްބަސްވ ންކަމަށް ބެލެޭވެނއެެވ. ޢަ

އޮފް ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތްތަކަށް ބޭންކ ން ދޫކޮށްފައިާވ ކްރެޑިޓް ކާޑ  ނ ަވތަ ޑެބިޓް ކާޑ  ބޭނ ންކޮށްެގން، އެ ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ ެގ ބޭންކް   6.3
ކާޑ  އެކައ ންޓަށް   ކްރެޑިޓް  ެވރިފަރާތަ   އެމް.ޓީ.އޭމޯލްޑިްވސް  ކާޑ ެގ  ހޯދޭނީ  އޭ.ޓީ.އެމް މެދ ެވރިކޮށް ޚިދ މަތް  ަވދެޭވނެއެެވ.  ށް ތަކ ން 

ބޭނ ން ކާޑެއް  ކޮްނމެ  ކަމަށްާވތީ،  ބޭނ ންކޮށްެގން  ޕިން  ހޯދިކަމ ގައިީވދޫކޮށްފައިާވ  ޚިދ މަތް  އެ  ކޮށްެގްނ  މ ޢާމަލާތަކާއި  އެ  ަނމަވެސް، 
 މ ޢަމަލާތަކާ ގ ޅިެގން ދައްކަންޖެހޭ ފީތަކަށް ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ ން ޒިންމާާވްނޖެހޭެނއެެވ.  

  ނަގ ދ    އޭޓީއެމްއަކަށް  ޑިޕޮސިޓް  ޗެކްޗެކް އޭޓީއެމް އަދި އެްނެވލޮޕް އޭޓީއެމް ބޭނ ންކ ރ މ ގައި ބޭންކ ން ދީފައިާވ އިރ ޝާދ ތަކާއި ޚިލާފަށް،   6.4
  ަވގ ތ    ރާކ   ޑިޕޮސިޓް ، ޖަމާ ކ ރ މ ން   ފައިސާ  އެްނެވލޮޕަކަށް ނ ލާ ނަގ ދ   އޭޓީއެމްއަކަށް  ޑިޕޮސިޓް  އެްނެވލޮޕް  ނ ަވތަ/ޖަމާކ ރ މ ން  ފައިސާ

(  ހަލާކ ވ މ ން   ނ ަވތަ  ގެއްލ މެއް  ލިބޭ  ޮގތ ން  ނަތީޖާއެއްެގ  ނ ަވތަ  ހާދިސާއެއް  ، ހާއްސަ)  ޮގތ ން  ނ ސީދާ   ޮގތ ންާނއި  ސީދާ  ކަސްޓަމަރަށް
   .އެެވ ޒިންމާނ ާވނެ ބޭންކ ން ގެއްލ މަކަށް  އެއްެވސް ލިބޭ
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ނ ަވތަ އޭޖެންޓ ންތަކ ެގ އަތ ން ކްރެޑިޓް    ންތައްންޓ މަރޗަނ ަވތަ ފައިސާ ދޫކ ރާ    އްބްރާންޗްތަ   ގެ ނ ަވތަ ބޭންކ  އް  އެމް މެޝިންތަ.ޓީ.އޭ 7.1
އ މަށް ކަނޑައަޅާފައިާވ  އޭޖެންޓް، ލޯކަލް އަދި ޤަ   އޭ.ޓީ.އެމް، ބޭންކް، މަރޗަންޓް،  ،ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ ން ހޯދާ ކޭޝް އެޑްާވންސްތަކަށް

 ހިނާގނެއެެވ. ހައްދ ތައް ލިމިޓްތަކާއި 



 ކްރެޑިޓް ކާޑ  
ތައް ތ  އާންމ  މާއްދާތަކާއި ޝަރ    

 

ެގ ެވރިފަރާތްތަކަށް ކޭޝް އެޑްާވންސްެގ ޮގތ ގައި ެނޭގނީ އެ ކްރެޑިޓް ކާޑަކަށް ކަނޑައަޅާފައިާވ  ކާޑ ންކް އޮފް މޯލްޑިްވސްެގ ކްރެޑިޓް  ބޭ 7.2
% ލިމިޓ ެގ  ކްރެޑިޓް  ހަމައަށެެވ.    50ދާއިމީ  އާ  އިްނސައްތަ(  ކާޑ  )ފަންސާސް  އިތ ރ ކ ރ މަކ ްނ   ެގކްރެޑިޓް  ޮގތ ން  ަވގ ތީ  ލިމިޓް 

އަދި/ނ ަވތަ ކާޑަށް ޑިޕޮސިޓްކ ރާ ފައިސާ ނ ަވތަ ޓްރާްނސްފަރތަކ ެގ ސަބަބ ން ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ ެގ ކޭޝް އެޑްާވްނސް ލިމިޓް އިތ ރ   
 ނ ކ ރެޭވނެއެެވ. 

 ނަާގ ނ ަވތަ ޓްރާްނސްފަރ ކ ރާ ފައިސާތައް ބަލާނީ ކްރެޑިޓް ކާޑަކީ ފައިސާ ަނާގ އެކައ ންޓް ކަމ ަގއި ކަނޑައަޅައި، އޭ.ޓީ.އެމް ތަކ ން 7.3
ށް  ކޭޝް އެޑްާވްނސްެގ ޮގތ ަގއެެވ. އަދި އެފަދަ މ ޢާމަލާތެއް ކ ރ މަށް ބޭނ ންކ ރީ ކޮންމެ ކާޑެއް ކަމ ަގއިީވނަމަެވސް، ކޭޝް އެޑްާވްނސްއަ 

 ން ނެޭގެނއެެވ.  ރެސްޓްތައް ކާޑާ ގ ޅިފައިާވ އެކައ ްނޓ އިންޓްނަާގ އެްނމެހައި ފީތަކާއި ޗާޖ ތަކާއި 

މެދ ެވރިކޮށް ކަރަންޓް ނ ަވތަ ސޭިވްނގސް އެކައ ންޓަކަށް، ކްރެޑިޓް ކާޑ ން ފައިސާ   ބީއެމްއެލް މޮބައިލް އެޕް/އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ 7.4
ޮގތ ަގއެެވ. އަދި އެފަދަ މ ޢާމަލާތްތަކަށް   ތަކާއި  އެންމެހައި ފީަނާގ  ކޭޝް އެޑްާވންސްއަށް  ފޮނ ވ ްނެވސް ބަލާނީ ކޭޝް އެޑްާވްނސްެގ 

ކްރެޑިޓް ކާޑ ެގ ލިމިޓް ކޮންމެ ވަރަކަށް އޮތްކަމަށްީވަނމަެވސް،  ރެސްޓްތައް ކާޑާ ގ ޅިފައިާވ އެކައ ންޓ ން ނެޭގނެއެެވ.  ޗާޖ ތަކާއި އިންޓް 
ބީއެމްއެލް މޮބައިލް /    މެދ ެވރިކޮށް ކޭޝް އެޑްާވްނސް ލިބޭނީ އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ   ބީއެމްއެލް މޮބައިލް އެޕް/ ގ އިންޓަނެޓް ބޭންކިން 

 ލިމިޓަށެެވ.  ކަނޑައަޅާފައިާވ  ފެސިލިޓީ އަށް ދ ާވލަކަށް އެޕް

 އިޚްތިޔާރ  ބޭންކަށް ލިބިެގންެވއެެވ.   ހ އްޓާލ މ ެގބަދަލ ކ ރ މާއި    ކ ރިން އެްނގ މަކާ ނ ލައި ކޭޝް އެޑްާވްނސް ފެސިލިޓީ  ެގ ެވރިފަރާތަށްކާޑ  7.5

 މަލާތްތައް ޢާމ    ކޮށް ކ ރެވޭ '  ރިމޯޓް ' އަދި   ، ފޯނ  އޯޑަރ ޓެލެ   ، މެއިލް އޯޑަރ  .8

ަގތ މަށް    ޚިދ މަތްތައްމ ދަލާއި  މެދ ެވރިކޮށް  މެއިލް ފަދަ(  -)އިންޓަރނެޓާއި އީކޮށް މ ޢާމަލާތްކ ރެޭވ ަވސީލަތްތައް  ނ ަވތަ ރިމޯޓް  ޓެލެފޯން  ލް،މެއި
ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ ެގ ކްރެޑިޓް ކާޑ  އެކައ ންޓަށް އެ މ ދާ  މަރޗަންޓަށް  ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ ން  ، ހޯދ މަށް ކާޑ ެގ ތަފްޞީލ  ބޭނ ންކ ރ މ ން   ނ ަވތަ

އިން ކ ރާ  މިފަދަ   ސޮއި ނ ކ ރިަނމަެވސްމ ޢާމަލާތ ެގ ސްލިޕްގައި    ސޭލްސް ަވއ ޗަރ ނ ަވތަ ނ ަވތަ ޚިދ މަތ ެގ އަގ  ޑެބިޓްކ ރ މަށް ހ އްދަ ދެީނއެެވ.  
ފައިސާ ދައްކަްނޖެހޭެނއެެވ. ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ ން ަގންނަ މ ދާ ނ ަވތަ ހޯދާ ޚިދ މަތް ލިބ މ ެގ ކ ރިން ކާޑ ެގ    މ ޢާމަލާތްތަކަށް ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ ން

މަލ ކ ރ މ ެގ ކ ރިން،  އެފަދައިްނ ޢަމ ޢާމަލާތްތަކަށް ހ އްދަދިނ މަކީ އޭަގއި ރިސްކ  އެކ ލެޭވ ކަމެކެެވ. އެހެންކަމ ން،  މަރޗަންޓަށް ދީ،  ތަފްޞީލ   
އަށް ބަލަންޖެހޭނެއެެވ. ކާޑ  ކެންސަލްކޮށްފައިާވނަމަ، ނ ަވތަ ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިާވނަމަ،    'ސްޓޭންޑިންގ 'އާއި    'ސެކިއ ރިޓީ'  މަރޗަންޓ ެގޚިދ މަތްދޭ  

ށް އެއްެވސް  މަތަ ެގއްލިފައިާވަނމަ ނ ަވތަ ަވަގށް ަނާގފައިާވަނމަ، މެއިލް، ޓެލެފޯން، ނ ަވތަ ރިމޯޓްކޮށް މ ދަލާއި ޚިދ މަތް ަގތ މަށް ނ ަވތަ ހޯދ  ނ ަވ
 ބޭނ ންކޮށްެގން ނ ާވެނއެެވ.   ހާލެއްަގއި އެ ކާޑެއް

 އޮންނަ މ ޢާމަލާތްތަކ ގެ ލިމިޓްތައް  މަރޗަންޓ ންނަށް  ކަނޑައެޅިފައިވާ   .9

ކ ރ މަށް ހ އްދަދީފައިާވ  މ ޢާމަލާތް  ކްރެޑިޓް ކާޑ  އެކައ ންޓ ން    އެޅިފައިާވ ަވކި މަރޗަންޓ ތަކ ަގއި، ކަނޑަ  ، ކ ން ކަނޑައަޅާ ޮގތެއްެގ މަތިންބޭން
ޢަމ ޢާމަލާތް ޢަދަދަށް،  ތަކ ެގ  ފައިސާެގ  އަދި/ނ ަވތަ  ވަ ބާަވތަށް،  ނ ަވތަ  ދާއިމީ  ލިމިޓެއްދަދަށް  ހިނދެއްަގއިެވސް  ގ ތީ    ބޭންކަށް   ކޮންމެ 

  ހިނާގނެއެެވ.  އްމި ލިމިޓޭޝަންތަ  ، ހ ރިަނމަެވސް އެކައ ންޓ ަގއި ޑެބިޓް ނ ަވތަ ކްރެޑިޓް ބެލެންސް  ޑާ ގ ޅިފައިާވކާކަނޑައެޅިދާެނއެެވ. 



 ކްރެޑިޓް ކާޑ  
ތައް ތ  އާންމ  މާއްދާތަކާއި ޝަރ    

 

މި މާއްދާތަކާއި   ެގ ތެރެއިން ޝަރ ތ  ހަމަާވ ފަރާތްތަކަށެެވ. ތަކ ެވރިފަރާތްކާޑ ެގ  ކްރެޑިޓް    ދެނީ  ެގ ޚިދ މަތް  ޕީ(.ޕީ.އީޒީ ޕޭމަންޓް ޕްލޭން )އީ 9.1
ަވނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ކާޑާ ގ ޅިފައިާވ އެކައ ްނޓ ެގ އިތ ރ ން ސަބް އެކައ ންޓެއް )އީ.ޕީ.ޕީ އެކައ ންޓް(   2.9ތަކ ެގ  ޝަރ ޠ 

ަވަނ   2.13ތަކ ެގ  ޝަރ ޠ   މި މާއްދާތަކާއި ، ޕީ( ެގ ދަށ ން ޚިދ މަތްތައް ހޯދ މަށްބޭންކަށް ހެދިދާނެއެެވ. އަދި އީޒީ ޕޭމަްނޓް ޕްލޭން )އީ.ޕީ.
ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތްތަކަށް އީ.ޕީ.ޕީ ލިމިޓް މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ކާޑ  ލިމިޓާ ަވކިން އިތ ރ  ލިމިޓެއް )އީ.ޕީ.ޕީ ލިމިޓް( ދެިވދާނެއެެވ.  

މ ދަލާއި   އެންމެހައިބޭނ ންކޮށްެގން ކަނޑައެޅިފައިާވ ަވކި މަރޗަންޓްތަކ ން އިްނސްޓޯލްމަންޓަށް މ ދާ ަގނެޭވެނއެެވ. އީ.ޕީ.ޕީ އިން ަގްނނަ  
ެވރިފަރާތ ން ހ އްދަ ދީފައިާވ މ ޢާމަލާތްތައް ކަމަށެެވ. އަ ތަކާ އެއްޮގތަށް ފައިސާ  ެގ ޝަރ ޠ ދި އީ.ޕީ.ޕީ  ޚިދ މަތްތައް ބެލެޭވނީ ކާޑ ެގ 

 ތައް ސޭލްސް ސްލިޕްަގއި ފެންނަން ހ ްނނާނެއެެވ. އީ.ޕީ.ޕީ ެގ ޝަރ ޠ ދެއްކ މ ެގ ޒިންމާ ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ ން ނަަގްނޖެހޭެނއެެވ.  

ވަނަ   2.9ތަކ ެގ   މި މާއްދާތަކާއި ޝަރ ޠ އިންޓްރެސްޓްތައް  އީ.ޕީ.ޕީ އިން ަގނެފައިާވ މ ދަލ ެގ އިްނސްޓޯލްމަންޓްތަކާއި އެއާ ގ ޅިެގން އަރާ 9.2
ތަކ ެގ ކާއި ޝަރ ޠ ލޫމާތ  މި މާއްދާތަމި މަޢ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ކާޑާ ގ ޅިފައިާވ އެކައ ންޓަށް މަހ ން މަހަށް ބިލްކ ރެޭވނެއެެވ. އަދި  

 ަވނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ސްޓޭޓްމަންޓްަގއި ފެންނަން ހ ްނނާެނއެެވ.  3.1
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ެގ ޚިދ މަތް މެދ ެވރިކޮށް ބިލަށް ފައިސާ ދެއްކ މަށް މެދ ެވރިކޮށް ނ ަވތަ ޑައިރެކްޓް ޑެބިޓް  / ބީއެމްއެލް މޮބައިލް އެޕް  އިންޓަރނެޓް ބޭންކިްނގ 
ބޭނ ންކ ރެިވދާެނއެެވ.   ކާޑ   އެކައ ންޓ ގައި  ކްރެޑިޓް  ގ ޅިފައިާވ  ކާޑާ  ކްރެޑިޓް  ަވގ ތ ަގއި  ފ ރިހަމަކ ރާ  މ ޢާމަލާތް  ދެއްކޭނީ  ފައިސާ  ބިލަށް 

ޕްރޮސެސްކ ރާ    ާވ މ ޢާމަލާތްތައް، އެ ފައިސާއާލައި ޕްރޮްގރާމްކޮށްފައި އެކަށީެގންާވ ަވރަށް ފައިސާ ހ ރިކަމަށް ާވނަމައެެވ. ފައިސާ ދެއްކ މަށް ކ ރި 
ސާ ދެއްކ މަށް  އެ ފައިކާޑާ ގ ޅިފައިާވ އެކައ ންޓ ަގއި އެކަށީެގންާވ ަވރަށް ފައިސާ ނެތްކަމ ަގއިާވނަމަ،  ބޭންކ ެގ ރަސްމީ މަސައްކަތ  ދ ަވހ ަގއި،  

އެ މ ޢާމަލާތެއް ކެންސަލްކޮށް،  ދ ަވހ ގައި  ދ ަވހ ެގ އެއް ދ ަވސް ދޫކޮށް އަންނަ    ސައްކަތ ބޭންކ ެގ ރަސްމީ މަ ހަތަށް  ދ ަވހ ެގ ފަ  ކަނޑައަޅާފައިާވ
ކާޑާ ގ ޅިފައިާވ އެކައ ންޓ ން ފައިސާ އ ނިކޮށްފައިޭވތޯ ބަލައި، ޕޭމަންޓް ޕްރޮސެސްކޮށްފައިޭވތޯ ބެލ މަކީ  އެކަމާ ގ ޅިެގން ފީ އެއް ެނޭގެނއެެވ.  

އެއްެވސް  ބޭންކ ން  ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ ެގ ޒިންމާއެކެެވ. ޕޭމަްނޓްތައް ލަސްވ މާއި ނ ަވތަ ފެއިލްވ މާ ގ ޅިެގން ހިނާގ ޖޫރިމަާނއަކަށް، ނ ަވތަ ޗާޖަކަށް  
ދަދ  ބޭންކަށް ކޮންމެ ހިނދެއްަގއިެވސް  ޓް ކާޑ ން ދެއްކޭނެ އެންމެ މަތީ ޢަސިްނަގލް ބިލް ޕޭމަންޓަކަށް ކްރެޑި  ކަށް ނ ޖެހޭެނއެެވ.ަނާގޒިންމާއެއް  

އް  ޕްރޮސެސްކ ރ މަށް ބޭންކަށް އެއްެވސް ގެރެންޓީއެ  ޕޭމަންޓްބޮޑ ިވަނމަެވސް އެ    ލިމިޓަށްވ ރެދަދ  ކަނޑައަޅާފައިާވ  ޢަ ބިލ ެގ  ކަނޑައެޅިދާެނއެެވ.  
ރެސްޓް ޗާޖަކަށް ބޭންކ ްނ  ޓްއެއްެވސް ފީއަކަށް ނ ަވތަ އިން  އަރ ާވބޭްނކ ން ނ ަވތަ އެހެންެވސް ފަރާތަކ ން    އެ ޕޭމަންޓަށްނ ދެޭވނެއެެވ. ނ ަވތަ  

 ޒިންމާާވކަށް ނ ޖެހޭނެއެެވ. 
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11.1 (i)   ބޭންކަށް ލިޔ މ ން    ، ނޯޓިސް  ށްވ ރެ ކ ރ  ނޫން މ އްދަތެއްެގމަސްދ ަވހަދޭއް(  )  2ހިނދެއްަގއި    ކޮްނމެ   ން ބޭނ ންކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ
ބާޠިލ  ދިނ  އެއްބަސްވ ން  މި  ސަޕްލިމެންޓަމަށްފަހ ،  އެއްެވސް  ކާޑާއި  ކްރެޑިޓް  ނޯޓިސްއާއެކ   މި  ކާޑެއްާވނަމަ، ކ ރެިވދާެނއެެވ.  ރީ 

 ރީ ކާޑ  )ތައް( ބޭންކަށް ރައްދ ކ ރަްނާވނެއެެވ.  ސަޕްލިމެންޓަ

11.1 (ii) ަލަތ ގައި، އްބަސްވ ން އ ާވލ މަށް ނޯޓިސްދޭ ޙާކ ރ  މ އްދަތެއް ަވނިކޮށް، އެ   ( މަސްދ ަވހަށްވ ރެއް)ދޭ  2  ށްކާޑ ެގ މ އްދަތ  ހަމަވ މ
 އެއްބަސްވެއެެވ.  ން ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ އެންމެހާ ފީތައް ދެއްކ މަށް ޗާޖ ކޮށްފައިާވ ( ނ ަވތަ ސަޕްލިމެްނޓަރީ ކާޑ  )ތަކަށްކްރެޑިޓް ކާޑަށް އަދި/ 



 ކްރެޑިޓް ކާޑ  
ތައް ތ  އާންމ  މާއްދާތަކާއި ޝަރ    

 

11.1 (iii  )ްދޭއް(   2  ބޭނ ްނާވަނމަ،  )ތައް( އ ާވލ މަށް ކާޑ ނ ަވތަ ސަޕްލިމެންޓަރީ ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ ން، ސަޕްލިމެންޓްރީ އަދި/ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ(
ހ ށަހެޅ މާއެކ  ސަޕްލިމެންޓަރީ ކާޑ  )ތައް( ބޭންކަށް މި    ހ ށަހެޅިދާނެއެެވ.ލިޔ މ ން ބޭންކަށް    ، މަސްދ ަވހަށްވ ރެ ކ ރ  ޫނން މ އްދަތެއްެގ ނޯޓިސް

  ެވރިފަރާތް )ދޭއް( މަސްދ ަވހަށްވ ރެ ކ ރ  މ އްދަތެއް ަވނިކޮށް، އެއްބަސްވ ން އ ާވލ މަށް ކާޑ     2ކާޑ ެގ މ އްދަތ  ހަމަވ މަށް    ރައްދ ކ ރަްނާވެނއެެވ.
އެ   ަވނަ މާއްދާ   (ii) 11.1ތަކ ެގ  މި މާއްދާތަކާއި ޝަރ ޠ   ލަތ ގައި، ޙާ  ނޯޓިސްދޭވެރިފަރާތް )ތަކ ން(    ތަކ ެގނ ަވތަ ސަޕްލިމެންޓަރީ ކާޑ  

 ހިނާގެނއެެވ.   މައްޗަށް

11.1 (iv  )  ްއަދި ކާޑ  ބޭންކަށް ރައްދ ކ ރާއިރ ، ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ ން ކޮންމެ ކާޑެއްެވސް ހަތަރ  ފަޅިއަށް ބ ރިކ ރަންޖެހޭެނއެެވ.  އަނބ ރާ  ކާޑ ތައ
 ަނާގކަށް ނ ޖެހޭނެއެެވ. ށް ލިބޭ އެއްެވސް ެގއްލ މެއްެގ ޒިްނމާ ބޭންކ ން ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތަ  ރައްދ  ނ ކ ރ މ ެގ ސަބަބ ންއަނބ ރާ 

ބޭންކަށް ފެިނއްޖެ ކޮންމެ ހިނދެއްގައިެވސް، ނޯޓިސް އެއް ދިނ މަށްފަހ  ނ ަވތަ އެއްެވސް ނޯޓިސް އެއް ދިނ މަކާ ނ ލައި، އަދި ަވކި   11.2
ނ ަވތަ އެއްެވސް ސަބަބެއް ނެތި،   ދެކޮޅ  ހަސަބަބަކާހ ރެ  ކާޑ  އާކ ރ މަށް  ކެްނސަލްކޮށްެގްނ ނ ަވތަ  މި އެއްބަސްވ ްނ  ކާޑ   ދައިެގން 

މ އްދަތ  ހަމަވ މ ން އައ  ކާޑ  )ރިނިއ ަވލް ކާޑ (   ކާޑ ެގ  ނ ކ ރާހާހިނދަކ ، ކްރެޑިޓްމިފަދައިން އެއްބަސްވ ން ބާޠިލ ދާެނއެެވ.  ކ ރެވި ބާޠިލ 
 ފޯރ ކޮށްދެވިދާނެއެެވ. ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތަށް ބޭންކ ން 

ދައްކަްނޖެހޭ    އެކައ ްނޓަށްނ ަވތަ ނިޔާވ މ ން، ކާޑާ ގ ޅިފައިާވ    ، ނ ަވތަ ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތް ބަނގ ރޫޓ ވ މ ން   ، މި އެއްބަސްވ ން އ ާވލ މ ން 11.3
ނަމަެވސް ފ ރިހަމަކޮށްފައިާވ މ ޢާމަލާތްތަކ ެގ ފައިސާެގ އެހެން  ، އާއި ކާޑާ ގ ޅިފައިާވ އެކައ ންޓަށް ޗާޖ ކޮށްފައި ނ ވާ   އެންމެހައި ފައިސާ

ަވގ ތ ން ދައްކަްނޖެހޭ ފައިސާކަމަށް ކަނޑައެޅޭނެއެެވ. ކާޑާ ގ ޅިފައިާވ އެކައ ންޓާ ގ ޅިެގން ދައްކަންޖެހޭ އެންމެހައި    ޢަދަދ ތަކަކީ ބޭންކަށް
  ފައިސާ ދެއްކ މ ެގ ޒިންމާ އ ފ ލަްނޖެހޭނީ ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ ން ނ ަވތަ އޭނާެގ ވާރިސ ންެނެވ. އަދި ކާޑާ ގ ޅިެގން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ 

އަދި އެހެނިހެން ޚަރަދ ތައް ބޭންކަށް    ، )ޤާނޫނީ ފީތައް ހިމެޭނޮގތަށް(  ، ޗާޖ ތަކާއި  ، މަށްޓަކައި ހިނާގ އެންމެހައި ޚަރަދ ތަކާއި ބޭންކަށް ލިބިަގތ  
އެއްބަސްެވއެެވ.   ވާރިސ ން  ެވރިފަރާތ ންނާއި  ކާޑ ެގ  ދައްކައި ދެއްކ މަށް  ފައިސާ  އެްނމެހައި  ދައްކަންޖެހޭ  ގ ޅިެގން  ކާޑާ  އަދި 

ޗާޖ ކ ރ މ ެގ ޙައްޤ  ބޭންކަށް    އި އެހެނިހެން ފީތަކާއި ޗާޖ ތައްޚަލާސްކ ރެެވްނދެން ބޭންކ ން ކަނޑައަޅާ ރޭޓްތަކެއްގައި ފައިނޭންސް ޗާޖ ތަކާ 
 ލިބިެގްނެވއެެވ. 

 ދެއްކ މ ެގ ޒިންމާ  ކޮްނމެ ފަރާތަކ ްނ އ ާވލިކަމ ގައި ީވަނމަެވސް، ކާޑާ ގ ޅިެގްނ އަރާ އެްނމެހައި ޗާޖ ތަކަށް ފައިސާ މި އެއްބަސްވ ން   11.4
 ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ ެގ މައްޗަށް ދެމިއޮންާނނެއެެވ. 
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އެނގ މ ން 12.1 ނެިގކަން  ަވަގށް  ނ ަވތަ  ގެއްލ ނ ކަން  ބޭންނ ަވތަ    ފޯނ ޓެލެ  ، ަވގ ތ ން   ، ކާޑ   މެދ ވެރިކޮށް  ޓެލެކްސް  ނ ަވތަ  ކަށް  ފެކްސް 
އެސޯސިއޭޝަންެގ މެންބަރަކަށް(  ެގއެ ކާޑ   ، )ނ ަވތަ ރާއްޖެއިން ބޭރ ގައި އ ޅޭނަމަ  ލިޔ މ ން ފ ލ ހ ްނނަށްއަްނަގންާވނެއެެވ. އަދި މިކަން 

ޙާލަތެއްަގއިެވސް ދެެވރިކޮށް ރިޕޯޓ ކ ރާ ކޮްނމެ  މެ ފެކްސް ނ ަވތަ ޓެލެކްސް މެސެޖ     ނ ަވތަ   ފޯނ ޓެލެ  ، ކ ރަްނާވެނއެެވ. ނަމަެވސް ރިޕޯޓ 
  ޖެހޭެނއެެވ. އެކަން ކަށަަވރ ކ ރ މ ެގ ޮގތ ން ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ ން ނ ަވތަ އޭާނެގ ޤާނޫނީ ަވކީލ  މެދ ވެރިކޮށް ލިޔ މ ން ބޭންކަށް އެކަން އަންަގން 

ޑ  އެސޯސިއޭޝަންެގ މެްނބަރަށް  ކާޑ  ގެއްލިފައިާވކަން ނ ަވތަ ަވަގށް ނަާގފައިާވކަން އަންަގއި، އަދި އެކަން ލިޔ މ ން ބޭންކަށް ނ ަވތަ އެ ކާ
ހަމައަށް  ޕެންޑިންގަގއިާވ    ، ކަށަވަރ ކޮށްދިނ މާ  ޑެބިޓްކޮށްފައިނ ާވ  އަދި  މ ޢާމަލާތްތަކާއި  ޑެބިޓްކޮށްފައިާވ  އެކައ ންޓަށް  ގ ޅިފައިާވ  ކާޑާ 



 ކްރެޑިޓް ކާޑ  
ތައް ތ  އާންމ  މާއްދާތަކާއި ޝަރ    

 

ނ ަވތަ ަވަގށް ނަާގފައިާވ ކާޑ )ތައް( ކާޑ ެގ    އޮތޮރައިޒްކޮށްފައިނ ާވ މ ޢާމަލާތްތަކަށް ޒިންމާާވންޖެހޭނީ ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ ންެނެވ. ގެއްލިފައިާވ
 ލ ކ ރަްނޖެހޭެނއެެވ. ާވ)ތައް( ަވގ ތ ން ބޭންކާ ޙަ ފަރާތަށް ލިބިއްޖެަނމަ، އެ ކާޑ ވެރި

ަވަގށް ެނގ ން ނ ަވތަ ކާޑ ެގ ބޭނ ން ަނހަމަޮގތ ގައި ހިފ މާ ގ ޅޭޮގތ ން ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތަށް ލިބިފައިާވ އެްނމެހައި މަޢ ލޫމާތ     ، ންކާޑ  ެގއްލ  12.2
އް  އަދި ެގއްލިފައިާވ ކާޑ  ހޯދ މަށް އެހީތެރިވ މަށްޓަކައި، ބޭންކ ން އެޅ މަށް އަންާގ އެްނމެހާ ފިޔަވަޅ ތަ ބޭންކާ ޙިއްސާކ ރަންޖެހޭނެއެެވ.  

 ްނާވެނއެެވ. އަޅަ

ކާޑެއް ދޫކ ރާނެއެެވ. އަދި ބަދަލ ަގއި ދޫކ ރާ    ަގއިބަދަލ    ކާޑ ގެ އެށް  ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތަކާޑ  ގެއްލ މ ން ނ ަވތަ ަވަގށް ނެގ މ ްނ، ބޭންކ ން   12.3
ދަދ  ޑެބިޓް ކ ރެޭވެނއެެވ. ޢައެ    ށްއެކައ ންޓަޑާ ގ ޅިފައިާވ  ންޑްލިްނގ ފީއެއް ނަަގއި، ކާ ކޮންމެ ކާޑަކަށް ބޭންކ ން ކަނޑައަޅާ ރޭޓެއްަގއި ހޭ

 އެއްޮގތްާވ  ޝަރ ޠ ތަކާ  މާއްދާތަކާއި  ބަދަލ ގައި ދޫކ ރާ ކާޑ  ދޫކ ރަްނާވނީ އޮރިޖިނަލް ކާޑ ެގތ ގައި،  ލަޙާއަދި ބޭންކ ން އެޮގތަށް ކަނޑައަޅާ  
 ޮގތ ެގ މަތިންެނެވ. 

ކާޑ  ބަދަލ ކ ރ މ ެގ ޚިދ މަތްތަކާއި އެމަޖެންސީ ފައިސާެގ    އްސަ ޙާލަތްތަކ ަގއިޚާ އެމަޖެްނސީ    ، އެ ކާޑެއްެގ އެސޯސިއޭޝަން މެދ ވެރިކޮށް 12.4
އެހެން ބޭންކ ތަކ ްނ  ށް ލިބިެގންެވއެެވ. މި ޚިދ މަތްތައް ބޭނ ންކ ރ މަށް ބޭންކ ން ނ ަވތަ  ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތަ  ޤ އް ޙަޚިދ މަތްތައް ލިބ މ ެގ  

 އ ފ ލަްނާވެނއެެވ.ން ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ ޒިްނމާ  ތަކ ެގފީއެްނމެހައި ނަާގ 

 މާއްދާތައް  އާންމ   .13

ފޯނ  ނަންބަރ ތަކަށް  ޓެލެނ ަވތަ ދިރިއ ޅޭ އެޑްރެހާއި    ސްއޮފީ    ަވޒީފާ އަދާކ ރާއަދި/ނ ަވތަ އެފަރާތްކާޑ ެގ ެވރިފަރާތް އަދާކ ރާ ަވޒީފާއަށް   13.1
 ލިޔ މ ން ބޭންކަށް އަަވހަށް އަްނަގްނާވެނއެެވ.  ންކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ އަންނަ ބަދަލ ތައް 

ބޭންކަށް ލިޔ މ ްނ   ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ ން  ، ފޮނ ާވނީކ ރެޭވ މ ޢާމަލާތްތައް ޕޯސްޓް މެދ ެވރިކޮށް  ށް ދޭ ނޯޓިސްއެއް ނ ަވތަ  ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތަ  13.2
ލިޔެކިޔ ންތައް    ަގޑިއިރ ެގ ތެރޭގައި އެޅީސް އަށެއް( )ސާ  48ފޯރ ކޮށްދީފައިާވ އެްނމެ ފަހ ެގ އެޑްރެހަށެެވ. އަދި މިފަދައިން ޕޯސްޓްކ ރާތާ  

 ށް ލިބިފައިާވ ކަމަށް ބެލެޭވނެއެެވ. ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތަ

 އެސައިންކ ރ މާއި   ، މާއި ޓްރާްނސްފަރކ ރ ދަދ  އެއްކޮށް ނ ަވތަ އޭެގން ބައެއް  ފައިސާެގ ޢަ އެކައ ންޓ ގައި ނ ދައްކާ ހ ރި     ގ ޅިފައިާވކާޑާ 13.3

ކާޑާ ގ ޅިެގްނ ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ ން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދ މަށްޓަކައި  ިވއްކ މ ެގ ފ ރިހަމަ އިޚްތިޔާރ  ބޭްނކަށް ލިބިެގްނެވއެެވ. އަދި  އަދި 
ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ ން ދައްކަްނޖެހޭ  އަދި ޢައްޔަންކ ރ މ ެގ ބާރ  ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ ްނ ބޭންކަށް ދެއެެވ.  'ތަރޑް ޕާޓީ ކަލެކްޝަން އޭޖެންޓ ން'

 ،ނޫނީ ފިޔަވަޅ  އަޅަން ޖެހިއްޖެަނމަ ޤާ ާވލ ކ ރަން ޖެހިއްޖެނަމަ ނ ަވތަ ފައިސާ ހޯދ މަށް  ޙަ ފައިސާ ހޯދ މަށް ކަލެކްޝަން އެޖެްނސީއަކަށް  
ކާޑ ެގ    ތައްޖެްނސީެގ ޗާޖ ކަލެކްޝަން އޭ  ތައް އަދިނޫީނ ޚަރަދ އެްނމެހައި ޚަރަދާއި، އިންޓްރެސްޓާއި، ޤާ   އެ ފައިސާ ހޯދ މަށްޓަކައި ހިނާގ
   ެވރިފަރާތ ން ދައްކަްނޖެހޭެނއެެވ. 

ބޭންކަށް  ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ ން   އަންަގއިދޭ ލިޔެކިޔ ންތައް  ލަތ  ޙާމާލީ    ެގރިފަރާތ ކާޑ ެގ ވެ   ، ކޮްނމެ ހިނދެއްގައި   ެވއްޖެބޭންކ ން ބޭނ ން 13.4
 ދެއެެވ. ހ ށަހަޅަްނޖެހޭެނއެެވ. އަދި ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ ން ބޭންކަށް ހ ށަހަޅާ މަޢ ލޫމާތ  ެވރިފައިކ ރ މ ެގ ބާރ  ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ ްނ ބޭންކަށް



 ކްރެޑިޓް ކާޑ  
ތައް ތ  އާންމ  މާއްދާތަކާއި ޝަރ    

 

ހ ށަޭނޅިއް  ެވރިފަރާތަށް  ކާޑ ެގ  މަޢ ލޫމާތ   އެދޭ  ހޯދ މަށް  އައ ކ ރ މަށް  ބޭންކ ން  ކާޑ   ނ ަވތަ  ބޭންކަށް  ޖެަނމަ،  އިންކާރ ކ ރެވިދާނެއެެވ. 
 ަވގ ތ ން ަވގ ތަށް ކާޑ  ކެންސަލްެވސް ކ ރެިވދާެނއެެވ.  

އެޕްލިކޭޝަން  ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ ން  ގ ޅޭެނ ޮގތެއް ނ ވެއްޖެނަމަ،    ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތާބޭންކ ން ފޮނ ާވ މެއިލްތައް އަނބ ރާ ރައްދ ާވަނމަ އަދި   13.5
އެޑްރެހަކަށް އެހެން  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ެވރިފަރާތަ  ، ފޯމ ަގއި  ކ ރ މ ެގ  ކާޑ ެގ  ރީޑައިރެކްޓް  ލިޔެކިޔ ންތައް  ފޮނ ާވ  ބޭންކަށް   ބާރ ށް 

 ލިބިެގްނެވއެެވ. 

ކާޑ ން ކޮށްފައިާވ އެއްެވސް މ ޢާމަލާތަކާ ގ ޅޭޮގތ ްނ    ަވނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޙާލަތް ފިޔަވައި،  3.7މި މާއްދާތަކާއި ޝަރ ޠ ތަކ ެގ   13.6
ވެ  ކާޑ ެގ  އ ފައްދައިފިަނމަ،  ޚ ޞޫމާތެއް  ެވރިފަރާތ ން  ބޭންކ ްނ  ކާޑ ެގ  ހ ށަހެޅ ންތައް  އެފަދަ  ހ ށަހަޅާ  ބޭންކަށް  ލިޔ މ ން  ރިފަރާތ ްނ 

އެހެްނނަމަެވސް،   ެވރިފަރާތ ންތަޙ ޤީޤ ކ ރާނެއެެވ.  އަޅަން  ކާޑ ެގ  ފިޔަަވޅ   ނ ާވަނމަޤާނޫނީ  ބޭނ ން  އެއްބާރ ލ ްނ ނ ަވތަ    ،   ތަޙ ޤީޤަށް 
ެގ  ޤ ޤީ ޙ  ތަ  ނ ަވތަ  ، ބޭނ ްނނ ާވނަމަ، ނ ަވތަ ސީ.ސީ.ޓީީވ އާއި އެހެިނހެން ހެކިތައް ބަލަން ބޭނ ން ނ ާވނަމަ   ދިނ މަށް ބޭންކަށް ހާޒިރ ވ މަށް

މަ  އޭޗަރތެރޭަގއި  ނ ަވތަ  އައ ޓްލެޓްތަކަށް  އިންކާރ ކ ރާ ތަކަށް    އެމް.ޓީ.ންޓް  އެްނމެހައި   އްދާފައިާވއ ފަޚ ޞޫމާތ   ނަމަ  ދިޔ މަށް 
 އ ފ ލަން ޖެހިދާެނއެެވ.  ންކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ ޒިންމާ  ެގމަލާތްތަކ  ޢާމ 

 ' އިންޑެމްނިޓީ މެދ ވެރިކޮށް ފޮނ ވާ އިރ ޝާދ ތަކ ން ދޭ ހ އްދަ އާއި ' އިންޓަރނެޓް އަދި މެއިލް   ، ފެސިމައިލް  ، ޓެލެކްސް  ، ފޯނ ޓެލެ  .14

  ސް ޝޯޓް މެސެޖް ސަރިވސަ   ، ލްއިފެސިމަ   ، ޓެލެކްސް  ، ފޯނ ޓެލެތަމްސީލްކ ރާ ފަރާތަކ ން    ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ ން ނ ަވތަ ކާޑ ެގ ވެރިފަރާތް 14.1
ކޮްނމެ ތައް ނ ަވތަ އީމެއިލް މެދ ެވރިކޮށް  ޚިދ މަތް  / ބީއެމްއެލް މޮބައިލް އެޕް  ސަނަލް އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ ރ ޕަ  ، އެސް(.އެމް.)އެސް

ސާެވ،  ބަރޯ )"އިރ ޝާދ ތައް"(    ކަށްއަްނާގ ކޮންމެ އެްނގ މަކާއި، އިރ ޝާދަކާއި ޑިމާްނޑެއް ނ ަވތަ އެނޫންެވސް މ ޢާމަލާތަ  އިރެއްަގއިެވސް
މަލ ކ ރ މ ަގއި، މި ބަޔާންކ ރާ  ށް ބޭންކ ން ޢަޮގތަމަލ ކ ރ މަށް ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ ން ބޭންކަށް ހ އްދަދެއެެވ. މި އެއާ އެއްޮގތަށް ބޭންކ ން ޢަ

ރާތަކ ްނ  ކަންކަމަށް އެކަނި ހަިނނ ާވނެހެން، ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ ެގ ފަރާތ ން އިރ ޝާދ  ދޭ ފަރާތ ެގ އައިޑެންޓިޓީ އަކީ ކޮބައިކަން ނ ަވތަ އެ ފަ
ން ބަލާކަށް ނ ޖެހޭެނއެެވ. އަދި އެ އިރ ޝާދެއް ލިބޭއިރ  ބާރެއްެގ ދަށ ންތޯ ބޭްނކ ކޮން  އެ އިރ ޝާދެއް ދެނީ ކޮން ހައިސިއްޔަތަކ ން ނ ަވތަ  

ވ ޖޫދ ެވފަ  ޢަކޮންމެ ޙާލަތެއް  ަވގ ތ ަގއި ނ ަވތަ  މަލ ކ ރެޭވެނއެެވ.  އިީވނަމަެވސް ބޭންކަށް މިޮގތަށް  ލިބޭ  އަދި އެ އިރ ޝާދެއް ބޭންކަށް 
 ންނަްނޖެހޭެނއެެވ.  ެވރިފަރާތ ން ބަލައިގަ  ތާރީޚ ގައި ބޭންކ ން ނިްނމާ ނިްނމ މަކީ އެންމެ ފަހ ެގ ނިްނމ ން ކަމަށް ކާޑ ެގ

ބޭންކަށް ފ ރިހަމަ ބާރ ދީފައިާވ، އަދި  ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ ން  ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ ން ބޭންކަށް ދޭ އިރ ޝާދ ތަކަކީ، އެ މައްޗަށް ޢަމަލ ކ ރ މަށް   14.2
ލިބިެގްނާވފަ  ބޭންކަށް  ޙައްޤ   ބެލ މ ެގ  ޮގތ ަގއި  އިރ ޝާދ ތަކެއްެގ  ތަންފީޒ ކ ރެޭވނެ  މައްޗަށް  ެވރިފަރާތ ެގ  ކާޑ ެގ  އިރ ޝާދ ތައް  ދަ  އެ 

 ކ ރ މަށް ނ ަވތަ އެއްެވސް ފައިސާއެއް ފައިސާ ދެއްކ މަށް ނ ަވތަ ަވކި އެކައ ންޓެއް ޑެބިޓް ކ ރ މަށް ނ ަވތަ ކްރެޑިޓްއިރ ޝާދ ތަކެކެެވ.  
ަވތަ  ނ ަވތަ ލިޔެކިޔ މެއް ބެލެހެއްޓ މަށް ނ ަވތަ ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތް ބޭންކާއެކ  ނ ަވތަ އެހެން ފަރާތަކާއެކ  އެއްބަސްވ މަކަށް އައ މަށް ނ  

މ ޢާމަ ބާަވތެއްެގ  އެއްެވސް  އެހެން  ެވރިފަރާތް  ނ ަވތަ ޒިންމާއެއް އަދާކ ރ ވ މަކާޑ ެގ  އެ  ލާތެއް  ނ ަވތަ  ގ ޅިެގން  އިރ ޝާދ ތަކާ  ދޭ  ށް 
ބޭންކ ން އެފަދަ އިރ ޝާދ ތަކަށް  އިރ ޝާދ ތަކަށް ބަރޯސާެވ ބޭންކަށް ފެްނނަ އެކަށީެގންާވ ފިޔަަވޅ  އެޅ މ ެގ ބާރ  ބޭންކަށް ލިބިެގްނވެއެެވ.  

މަލާތެއް ނ ަވތަ އިންތިޒާމެއްެގ ބާަވތަށް، ނ ަވތަ  އެ މ ޢާ   ކ ށެއް ނ ަވތަ ސާފ ނ ާވކަމެއް އޮތްަނމަވެސް، މަލ ކ ރ މ ަގއި، އެ އިރ ޝާދ ގައި  ޢަ
  ބެލ މެއްނެތި، ބޭންކަށް ފިޔަަވޅ  އެޅޭެނއެެވ. ދަދަށް ފައިސާެގ ޢަ އެ މ ޢާމަލާތަކާ ގ ޅިފައިާވ



 ކްރެޑިޓް ކާޑ  
ތައް ތ  އާންމ  މާއްދާތަކާއި ޝަރ    

 

އެއްޮގތްާވޮގތ ެގ މަތިން ބޭންކ ން ޢަމަލ ކ ރ މ ެގ ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ ން ދީފައިާވ ހ އްދައިަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޝަރ ޠ ތަކާއި އިންޑެމްނިޓީއާ   14.3
ތަކާއި، ފިޔަަވޅ ތަކާއި، ޕްރޮސީޑިންގތަކާއި، ޑިމާންޑ ތަކާއި، ެގއްލ މ ެގ ޗަށް ކ ރާ ދަޢ ާވއްސަބަބ ން ބޭންކަށް ލިބޭ ެގއްލ ންތަކާއި ބޭންކ ެގ މަ

ޚަރަދ ތަކަށް ބޭންކް   ޅިެގން ބޭންކ ން ކ ރަްނޖެހޭ އެްނމެހާކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ ން ދީފައިާވ އިރ ޝާދ ެގ ސަބަބ ން ނ ަވތަ އެއާ ގ    ބަދަލާއި
އެއްބަ ެވރިފަރާތ ން  ކާޑ ެގ  ކޮށްދިނ މަށް،  ފަދައިން  އިންޑެމްނިފައި  ނ ެގނެޭވ  އަނބ ރާ  މިއީ  ެވރިފަރާތ ން  ސްެވއެެވ.  ާވ  ކާޑ ެގ 

 އެއްބަސްވ މެކެެވ.  

މަލ ކ ރ މަށް އެކަށީެގްނާވ ަވގ ތ   ބޭންކަށް ލިބި، އެއާ އެއްޮގތަށް ޢަކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ ން ކާޑ  އެއްބަސްވ ން އ ާވލ މަށް ލިޔ މ ން ދޭ ނޯޓިސް   14.4
އެޮގތ ގައި ދެމިއޮންނާެނއެެވ.  ބޭންކަށް   ހ އްދަ އާއި އިންޑެމްނިޓީެގ މާއްދާތައް  ހ އްދަ އާއި އިންޑެމްނިނ ލިބޭހާ ހިނދަކ ، މި  ޓީެގ  މި 

މި   ކ ރިން،  ހަމަވ މ ެގ  ކ ރާ  އެއްބަސްވ ން  މ އްދަތ   އެއްޮގތަށް  މާއްދާތަކާ  އިްނޑެމްނިޓީެގ  އާއި  ހ އްދަ  މި  އ ާވލިކަމ ގައިީވަނމަެވސް، 
  ބަރީޢައެއް ނ ާވެނއެެވ. ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތް މ ޢާމަލާތަކާ ގ ޅިެގން ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ ން ޒިންމާާވންޖެހޭ ކަންކަމ ން 

 ލޫޝަން އެގްޒެމްޝަން އަދި އެކްސްކް  .15

އަދި ކޭޝް އެޑްާވންސް ލިމިޓާ އެއްަވރަށް   ، ހ އްދަ ދީފައިާވ ކްރެޑިޓް ލިމިޓަށް ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީ ދޫކ ރ މަށް  ނ ަވތަ ، ބަލައިަގތ މަށް  ކާޑ  15.1
 މާ ބޭންކ ން ަނާގކަށް ނ ޖެހޭނެއެެވ.  ކޭޝް އެޑްާވންސް ދޫކ ރ މަށް މަރޗަންޓް ޚިދ މަތްދޭ ތަނަކ ން އިންކާރ  ކ ރިނަމަެވސް އެކަމ ެގ ޒިން

ބޭނ ންކޮށްެގން 15.2 ަނންބަރ   ކާޑ   ނ ަވތަ  މައްސަލައެއް   ކާޑ   ނ ަވތަ  އ ނިކަމެއް  އެއްެވސް  ޚިދ މަތްތަކ ަގއި  ހޯދާ  ނ ަވތަ  މ ދާ  ަގންނަ 
ަނާގކަށް ނ ޖެހޭެނއެެވ.   ިވއްކ މަށް ނ ަވތަހ ރިކަމ ގައިީވަނމަެވސް، އެކަމ ެގ ޒިންމާ ބޭންކ ން    އެއްެވސް   ބޭނ ންކ ރ މަށް ކ ރާ  އެއްޗެއް 

 ހިމަނާފައިާވ  މެއްަގއިނ ަވތަ އެޫނންެވސް ލިޔ   ، އް އެ ބްރޯޝަރ  ، މެއިލް އޯޑަރ ފޯމެއް   ، ކަލްތަކެއް އޮޑިޕީރި   ، މަޖައްލާއެއް  ، ފޮތެއް  ، އިޝްތިހާރެއް 
ނ ޖެހޭެނއެެވ.    ާވކަށްޒިްނމާބޭންކ ން    (ރިޕްރެޒެންޓޭޝަްނސް)  ެވސް ހާމަކ ރ ންތަކަށްމި ޫނންނ ަވތަ    ތަކެއްތަސްީވރ   ، ބަސްތަކެއް   ، ބަޔާނެއް 

ހ ށަހަޅާ ޝަކ ާވތައްކާ  ންޓަޗަރމަ ެވރިފަރާތ   އްލ ކ ރަންޖެހޭނީޙަ  ދެކޮޅަށް  މެދ ވެރިކޮށެެވ.   ، ންކާޑ ެގ  އެސްޓަބްލިޝްމަްނޓް  މަރޗަންޓް 
ބޭންކަށް   ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ ން  ދަށ ން  ތަކ ެގޠ މާއްދާތަކާއި ޝަރ މި  ްނ ކ ރާ ދަޢ ާވއެއްެގ ސަބަބ ން ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ ންޓާ ދެކޮޅަށް  ޗަރމަ

 އެއް ނ ާވނެއެެވ. ޢަޒިންމާއަކ ން ބަރީއަދާކ ރަންޖެހޭ އެއްެވސް 

ެވތިކަމަކަށް ބޭންކ ން ޒިންމާާވކަށް އަންނަިނިވ ކަންކަމާ ގ ޅިެގން ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތަށް ދިމާާވ އެއްެވސް އ ނދަގ ލެއް، ގެއްލ މެއް ނ ަވތަ ލަދ  15.3
 ނ ޖެހޭެނއެެވ.  

އޭ  ނ ަވތަ .ޓީ.)ހ(  މެޝިނަކަށް  ނ ަވތަ  އެމް  ސިސްޓަމަކަށް  ނ ަވތަ   ކޮމިއ ނިކޭޝަން  ސިސްޓަމަކަށް  ޕްރޮސެސިންގ  ޑޭޓާ  ނ ަވތަ 
ނ ަވތަ ލިންކަކަށް  ނ ަވތަ  ޓްރާންސްމިޝަން  ކަމަކަށް  ބޭރ ަގއިާވ  ކޮންޓްރޯލ ން  ބ ރޫއެރ މަކ ން ބޭންކ ެގ  ދިމާާވ  އެއްޗަކަށް  ނ ަވތަ  ،  

 ؛ކ ން ނ ަވތަ މައްސަލައަ ފެއިލްވ މަކ ން

 ؛ ބޭންކ ެގ ޚިދ މަތްދޭ ކައ ންޓަރެއް ބޭނ ންކ ރ މަކ ން  ޖަމާކ ރ މަށްށް ފައިސާ ެގ އެކައ ންޓަކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ  )ށ(



 ކްރެޑިޓް ކާޑ  
ތައް ތ  އާންމ  މާއްދާތަކާއި ޝަރ    

 

ތާރީޚާއި ފައިސާ ދައްކަްނޖެހޭ ތާރީޚެއްެގ ޮގތ ަގއި ކޮންމެ މަހަކ ެވސް ބޭންކަށް ތާރީޚެއް ކަނޑައެޅިދާެނއެެވ. އިންޓަރެނޓް    ސްޓޭޓްމަންޓް 15.4
ނަމަެވސް،    ބޭންކަށް ފޯރ ކޮށްނ ދެވ ނ ށް ސްޓޭޓްމެންޓް  ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތަސް ޮގތަކ ން  ނ ަވތަ އެނޫްނެވ  / ބީއެމްއެލް މޮބައިލް އެޕް  ބޭންކިްނގ 

 . ފައިނޭްނސް ޗާޖ ތަކާއި ފައިސާ ދެއްކ ްނ ލަސްވ މ ެގ ސަބަބ ން ހިނާގ ފީތައް ދެއްކ މަށް ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ ެގ ޒިްނމާ ދެމިއޮންނާެނއެެވ

ޕްރިންޓްކޮށްފައިާވ، ނ ަވތަ އެމްބޮސްކޮށްފައިާވ، ނ ަވތަ އެންކޯޑ ކޮށްފައިާވ މަޢ ލޫމާތ  ހިމެނޭ އެއްެވސް ސޭލްސް ޑްރާފް 15.5 ޓެއް،  ކާޑ ގައި 
ކް ރިކޯޑެއް،  ރިކޯޑ ތައް  މ ޢާމަލާތ ެގ  ޗާޖ ތަކ ެގ  އެހެނިހެން  އަދި/ނ ަވތަ  ޑްރާފްޓެއް  ޑިސްބަރސްމަންޓް  ކޭޝް  ވައ ޗަރެއް،  ރެޑިޓް 

އެފަދަ ޗާޖ  ރިކޯޑ ތަކ ގައިާވ ސޮއި ނ ަވތަ ކޮންޓެންޓް ކަށަވަރ ކ ރ މަކީ   ، ބަލައިަގތ މ ެގ ޙައްޤ  ބޭންކަށް ލިބިެގްނެވއެެވ. މި ޕްރޮސެސްގައި 
 ންކ ެގ މައްޗަށް ލާޒިމ ކަމެއް ނޫެނެވ. ބޭ

އަދި ކާޑ ެގ    ކޮންކްލޫސިްވ ، ކީ ފ ރިހަމަ ސްޓޭޓްމަންޓަެގ އެކައ ންޓް އެްނމެހާ މ ޢާމަލާތްތަކ    ، ސޭލްސް ސްލިޕްތަކާއި ،ބޭންކ ެގ ރެކޯޑްތަކާއި 15.6
 އެއްޗެއްކަމަށް ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ ން އެއްބަސްެވއެެވ. ެވރިފަރާތ ން އެ މައްޗަށް އަމަލ ކ ރަންޖެހޭ 

ހާރ ކ ރާ ފަރާތަކ ން ފޯރ ކޮށްދޭކަމަށް ބަޔާންކ ރާ  ން ޝާއިޢ ކ ރާ ލިޔ މެއްަގއި، ނ ަވތަ ބަޔާެނއްަގއި ނ ަވތަ ބްރޯޝަރއެއްަގއި އިޝްތިބޭންކ  15.7
 ޕްރޮޑަކްޓްތައް ނ ަވތަ ފައިދާތައް ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ ން ބޭނ ްނކޮށްެގން ލިބޭ ެގއްލ މަކަށް ނ ަވތަ ދިމާާވ ކަމަކާ ގ ޅިެގން ޚިދ މަތްތައް ނ ަވތަ

ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ ން ކ ރާ  ނ ލިބ މާ ގ ޅިެގން  ބަޔާންކޮށްފައިާވޮގތަށް  ނ ަވތަ އޭގެއިން ޚިދ މަތެއް ނ ަވތަ ޕްރޮޑަކްޓެއް ނ ަވތަ ފައިދާއެއް  
 އެއްެވސް ދަޢ ާވއަކަށް ބޭންކ ން އެއްެވސް ޮގތަކަށް ޒިްނމާާވކަށް ނ ޖެހޭެނއެެވ. 

   ނ ަގތ މ ެގ ބާރ  ބޭންކަށް ލިބިެގންެވއެެވ. ހިނދެއްގައި މ ޢާމަލާތެއް ބަލައިގައި ކްރެޑިޓް ހ ރިކަމ ގައިީވަނމަެވސް، ބޭންކަށް ފެިނއްޖެ  އެކައ ންޓ   15.8

ކާޑާ ގ ޅިފައިާވ އެކައ ންޓްތަކަށް މ ޢާމަލާތްތައް    ، މަލާތްތަކާ ގ ޅިެގން މ ޢާ ޑައެޅިފައިާވ ަވކި މ އްދަތެއްަގއި ފައިސާ އ ނިކ ރާަގާވއިދ ން ކަނ 15.9
ރިިނއ އަލް ންޓ ންެގ  ކެންސަލްކޮށް އަދި/ނ ަވތަ މަރޗަލް ޕޮލިސީތައް  ެވރިފަރާތ ން މަރޗަންޓް ރިނިއ އަ  ޑެބިޓްވ ން ހ އްޓ ވ މ ެގ ޮގތ ްނ، ކާޑ ެގ
އަމަލ ކ ރަްނޖެހޭެނއެެވ. މިޮގތ ން  މަރޗަންޓް ރިނިއ އަލް ޕޮލިސީ ކެްނސަލް ނ ކ ރ މ ެގ ސަބަބ ން   ޕޮލިސީތަކ ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވޮގތަށް

ކަށް ބޭންކ ްނ  އަމަލ ނ ކ ރ މ ެގ ސަބަބ ން ދިމާާވ އެއްެވސް ކަމަ  ންޓ ްނެގ ރިިނއ އަލް ޕޮލިސީތަކ ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވޮގތަށްނ ަވތަ މަރޗަ
 ޒިންމާާވކަށް ނ ޖެހޭނެއެެވ. 

 ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅ  އެޅ ން  .16

މި   ، މި އެއްބަސްވ ން އ ާވލައި  ، އަމަލ  ނ ކ ރާނަމަ   ޝަރ ތ ތަކަށް  މާއްދާތަކާއިމި އެއްބަސްވ މ ެގ    ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތް  ، އެއްެވސް ސަބަބަކާހ ރެ 
ނޫީނ  ޤާއަދި  ކ ރަންޖެހޭ ކަންކަން ބޭންކަށް ކ ރެިވދާނެއެެވ.    ފައިސާ ހޯދ މަށްއެންމެހާ  ދައްކަްނޖެހޭ  ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ ން  އެއްބަސްވ މ ެގ ދަށ ން  

ހިމެނ ޒިްނމާ  ފީ  ެވރިފަރާތ ން  ކާޑ ެގ  ކޮށް،  ބޭސިސް"  އިންޑެމްނިޓީ  "ފ ލް  ޗާޖ ތަކަށް،  ޚަރަދ ތަކާއި  އެންމެހާ  ހިނާގ  ބޭންކ ން  ހެން، 
 ނަަގްނޖެހޭެނއެެވ.  

 ޓަރމްސްތަކަށް ބަދަލ ގެނައ ން  .17



 ކްރެޑިޓް ކާޑ  
ތައް ތ  އާންމ  މާއްދާތަކާއި ޝަރ    

 

ޓ ަގއި  މި މާއްދާތަކާއި ޝަރ ތ ތަކަށް ބޭންކ ން ެގންނަން ބޭނ ްނާވ އިސްލާހ ތަކަށް އަމަލ ކ ރަން ފެށ މ ެގ ކ ރިން، ބޭންކ ެގ ރަސްމީ ެވބްސައި 17.1
އިސްލާހެއް ެގްނނަކަން ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތްތަކަށް  އަށްވ ރެ ިގނަ ޫނސްތަކ ގައި، އެފަދަ  ނ ަވތަ ދިެވހިރާއްޖޭގައި ޝާއިޢ ކ ރާ އެކެއް ނ ަވތަ އެ

މާއްދާތަކާއި ޝަރ ތ ތައް ތައާރަފްކ ރ މ ެގ އިޚްތިޔާރ  )މި   ކަށް ބަދަލ  ެގނައ މަށް ނ ަވތަ އައ އެްނގ މާއެކ ، މި މާއްދާތަކާއި ޝަރ ތ ތަ 
ނ ަވތަ ެގަނއ ްނ  ބަދަލ   ޗާޖ ތަކަށް  ފީތަކާއި  ލާޒިމްކ ރާ  ދެއްކ މަށް  ދަށ ން  އައ   ަގާވއިދ ެގ  ތަޢާރަފްކ ރ ްނ    ނ ަވތަ  ޗާޖ ތައް  ފީތަކާއި 

ކަނޑައަޅާފައިާވ  އެފަދަ އެްނގ މެއްަގއި    އަދި އިސްލާހ ތަކަށް އަމަލ ކ ރ މަށް  ހިމެޭނޮގތަށް( ކޮންމެ ހިނދެއްަގއިެވސް ބޭންކަށް ލިބިެގްނވެއެެވ.  
 ކަމ ގައި ބެލެޭވެނއެެވ. އަދި އެފަދަ ބަދަލެއް ކާޑ ެގ   ަގބޫލ ކ ރީތާރީޚ ެގ ފަހ ން ކާޑ  ބޭނ ންކ ރ މ ްނ، ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ ން އެފަދަ ބަދަލ ތައް

ބަލައިނ ަގްނނަނަމަ،   ކަނޑައަޅާފައިާވެވރިފަރާތ ން  އަމަލ ކ ރ މަށް  ބަދަލަކަށް  އެންމެހާ    އެފަދަ  ކާޑާއި  ކްރެޑިޓް  ކ ރިން،  ތާރީޚ ެގ 
 އެެވ. ސަޕްލިމެންޓަރީ ކާޑ  )ތައް( ކެްނސަލްކ ރ މަށް ބޭންކަށް ހ ށަހަޅަންޖެހޭނެ

ކ ރާ ދަޢ ާވއެއް، ޝަރީޢަތެއް،  ކ ރާ މ ޢާމަލާތަކާ ގ ޅިެގން    ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ ެގ ކްރެޑިޓް ކާޑ ން ނ ަވތަ ސަޕްލިމެންޓަރީ ކާޑ  )ތަކ ން( 17.2
ޒިންމާއަކ ން  އެހެން  ެވރިފަރާތ ން  ެވސް ނ ަވތަ  ކާޑ ެގ  އ ާވލިކަމ ަގއިީވނަމަެވސް(  އެއްބަސްވ ްނ  )މި  ބަރީޢަކޮށްދިނ މަށް  ބޭްނކް    ،ބޭންކ  

 .  އިންޑެމްނިފައިކ ރ މަށް އެއްބަސްެވއެެވ

 މައ ލޫމާތ  ހާމަކ ރ ން  .18

އެފަރާތްތަކ ެގ އެކައ ންޓްތަކ ެގ މަޢ ލޫމާތ  ބޭންކަށް    ( ނ ަވތަެގ)ތަކ    ެގ ެވރިފަރާތްތަކ ކާޑ ނ ަވތަ ސަޕްލިމެްނޓަރީ  ެގ  ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ  18.1
މި  ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ ން ކާޑ  ބޭނ ންކ ރ ން ހ އްޓާލިކަމ ގައިީވނަމަެވސް،    ފެންނަ ޮގތަކަށް ހާމަކ ރ މ ެގ ހ އްދަ ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ ން ދެއެެވ.

   ރ ހ ން ދެމިއޮންނާެނއެެވ.

ކްރެޑިޓް ރިސްކް މޮނިޓަރިންގ ޔ ނިޓަކަށް އިންޓަރނޭޝަނަލް  ލޯކަލް އަދި/ނ ަވތަ  އްގައި،  ޙާލަތެ  އެއްެވސް މ އާމަލާތެއް ޑިފޯލްޓް ވެއްޖެ 18.2
 ރ ހި ޤަބޫލ ެވއެެވ.  ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތްބޭންކަށް ލިބިެގްނާވކަމަށް   ޙައްޤ ރިޕޯޓްކ ރ މ ެގ   ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތް

 ފައިސާ   އްޓާފައިވާ އި ސެކިއ ރިޓީގެ ގޮތ ގައި ހިފެހަ ޤާއްޙަ އޮފް ކ ރ މ ގެ  -ސެޓް  .19

އޮފް  -ސެޓް  އޮފް ކ ރ މަށް ބޭންކަށް ލިބިެގްނާވ ޙައްޤ  ނ ަވތަ ޤާނޫނަކ ން ނ ަވތަ އެއްބަސްވ މެއްެގ ދަށ ން-އާންމ  އ ސޫލެއް ދަށ ން ސެޓް 19.1
ދައްކަން ބޭންކަށް  ދަށ ން  އެއްބަސްވ މ ެގ  މި  ެވރިފަރާތ ން  ކާޑ ެގ  އިތ ރ ން،  ޙައްޤ ެގ  ލިބިެގްނާވ  ބޭންކަށް  ފައިސާ  ކ ރ މަށް  ޖެހޭ 

ކާޑާ ގ ޅިފައިާވ އެކައ ންޓާއި އަދި/ނ ަވތަ ސަޕްލިމެންޓަރީ ކާޑ  އެކައ ންޓް ލިބިަގތ މަށްޓަކައި، ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތަށް ނޯޓިސް ދިނ މެއްނެތި،  
( ބޭންކ ގައި ހ ޅ ާވފައިާވ  ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތާއި ސަޕްލިމެްނޓަރީ ކާޑ ތަކ ެގ ެވރިފަރާތް )ތައް)ތައް( ގައިާވ ބޭންކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އާއި  

 އެހެނިހެން އެކައ ންޓްތަކާ އެއްކ ރެިވދާެނ )'ކޮމްބައިން' އަދި 'ކޮްނސޮލިޑޭޓް'( އެެވ. 

ށް  ބޭންކ ން ކްރެޑިޓް ކާޑ  ފޯރ ކޮށްދޭއިރ  ސެކިއ ރިޓީެގ ޮގތ ަގއި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސްެގ އެކައ ންޓެއްަގއި ފައިސާ ބަހައްޓަން ބޭންކަ 19.2
ގ ޅިެގން ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ ން ބޭންކަށް  ފައިސާ އިން ކްރެޑިޓް ކާޑާ  ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ ން ޖަމާކ ރާ އެްނގިދާެނއެެވ. ބ ެނިވދިޔަ އެކައ ންޓަށް

ފައިސާ   ބ ނެިވދިޔަ އެކައ ންޓަށް ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ ން ޖަމާކ ރާއޮފް ކ ރ މ ެގ ޙައްޤ  ބޭންކަށް ލިބިެގންެވއެެވ.  -ސެޓްދައްކަްނޖެހޭ ފައިސާ  
އް  ބޭނ ންކ ރ މަށް ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ ން ބޭނ ންެވއްޖެ ހިނދެއްަގއި، އެކަން ކ ރިއާލައި ބޭންކަށް އަްނަގންޖެހޭނެއެެވ. އަދި ބޭންކ ން ޮގތެ



 ކްރެޑިޓް ކާޑ  
ތައް ތ  އާންމ  މާއްދާތަކާއި ޝަރ    

 

އްޓާ ފައިސާ،  ކަނޑައަޅާނީ ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ ެގ 'ކްރެޑިޓް ކޮންޑަކްޓް' އަށް ބެލ މަށްފަހ ގައެެވ. ބ ނެިވދިޔަ ޮގތ ެގ މަތީން ބޭންކ ން ހިފަހަ
)ސާޅީސް ފަހެއް(    45ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތަށް ދޫކ ރ މަށް ބޭންކ ްނ ނިންމ މ ްނ، އެ ފައިސާ ރިލީޒްކ ރ މަށް ބޭންކ ެގ ރަސްމީ މަސައްކަތ   

 ދ ަވސް ނަާގފާނެއެެވ. 

 ނަތީޖާ   މި އެއްބަސްވ މ ގެ  .20

ބާޠިލްކ ރިނަމަެވސް، ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ ން އަދި ސަޕްލިމެންޓަރީ ކާޑ  ެވރިފަރާތް )ތަކ ން( ކާޑ ން ކޮށްފައިާވ އެންމެހާ  މި އެއްބަސްވ ން   20.1
ފަރާތާއި މ ޢާމަލާތްތަކާއި އެ މ ޢާމަލާތްތަކަށް ނަަގންޖެހޭ ޒިންމާ މި އެއްބަސްވ މ ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ މާއްދާތަކާ އެއްޮގތަށް ކާޑ ެގ ވެރި

 ޓަރީ ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތް )ތަކ ެގ( މައްޗަށް ދެމިއޮންާނނެއެެވ. ސަޕްލިމެން

އެއްބަސްވ މ ެގ 20.2 މި  މި  މާއްދާތަކެެވ.  ަވކި  އަދި  ތަފާތ   މާއްދާއާ  އަެނއް  މާއްދާ  އެއް  މާއްދާއަކީ  މާއްދާތަކާއި   އެއްބަސްވ މ ެގ  ކޮްނމެ 
މި    ޝަރ ތ ތަކ ެގ ތެރެއިން މާއްދާއެއް ބާޠިލްކަމަށް ނ ަވތަ ޤާނޫނާ ޚިލާފ ކަމަށް ނ ަވތަ ތަންފީޛ ނ ކ ރެޭވނެކަމަށް ކަނޑައެޅ ނ ނަމަެވސް،

 އެއްބަސްވ މ ެގ ދެން ހ ރި އެއްެވސް މާއްދާއަކަށް އެކަމ ެގ ސަބަބ ން އަސަރެއް ނ ކ ރާެނއެެވ.  

ހިނދެއްަގއި، މި އެއްބަސްވ މ ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ މާއްދާތަކާ ޝަރ ތ ތަކަށް ބަދަލ  ެގަނއ މ ެގ ބާރ  ބޭންކަށް    ބޭންކަށް ފެނިއްޖެ ކޮންމެ 20.3
 ލިބިެގްނެވއެެވ.  

 އިންޝ އަރެންސް ޕެކޭޖްތައް  .21

  މެ ހިނދެއްގައި ބޭންކ ން ބޭންކަށް ފެންނަ ކޮންއެކިއެކި އިންޝ އަރެްނސް ބެނިފިޓްތައް  ކާޑ  ބޭނ ންކ ރ މާއި ފައިސާ އަނބ ރާ ދެއްކ މާ ގ ޅޭ   21.1
ެވރިފަރާތާއި އިންޝ އަރަރ އާއި އަދި/ނ ަވތަ ބޭންކާ ދެމެދ  ފައިސާ   ،ފޯރ ކޮށްދޭެނއެެވ. މިފަދަ އިންޝ އަރެްނސްއަކާ ގ ޅިެގން ކާޑ ެގ 

  މިފަދަ ކޮންމެ މައްސަލައެއްެވސް ހައްލ ކ ރަްނޖެހޭނީ ނ ދައްކައިެގން ނ ަވތަ އ ފެދޭ ޙ ސޫމާތަކަށް ބޭންކ ން ޒިންމާ ަނާގކަށް ނ ޖެހޭެނއެެވ.  
 އިްނޝ އަރެްނސް ކ ންފ ންޏާ ދެމެދ ަގއެެވ.  ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތާއި  ސީދާ

ބެނިފިޓްތައި  އެއިރެއްގަ  21.2 މި  އަދި  އަްނާގެނއެެވ.  ެވރިފަރާތަށް  ކާޑ ެގ  ބޭންކ ން  ބެނިފިޓްތައް  އިންޝ އަރެްނސް  ކޮންމެ  ލިބެްނހ ރި  ކަށް 
 ހިނދެއްަގއިެވސް ބަދަލ  ެގަނއ މ ެގ އިޚްތިޔާރ  ބޭންކަށް ލިބިެގްނވެއެެވ.  

ނ ދެއްކ މ ެގ ސަބަބ ން ނ ަވތަ ފައިސާ ނ ދެއްކ މ ެގ ސަބަބ ްނ    އިންޝ އަރެންސް ކ ންފ ނިން ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް 21.3
ކ ރާ   ދިމާާވ ކަމަކާ ގ ޅިެގން ނ ަވތަ އިްނޝ އަރެންސް ކ ންފ ނިން އަދާކ ރަންޖެހޭ ޒިްނމާއެއް އަދާނ ކ ރ މ ެގ ސަބަބ ން ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތ ން

 ޖެހޭެނއެެވ. އެއްެވސް ދަޢ ާވއަކަށް ބޭންކ ން އެއްެވސް ހާލެއްަގއި ޒިްނމާާވކަށް ނ 

ބޭންކަށް  21.4 ަގވާއިދ ން  ފައިސާ  ދައްކަންޖެހޭ  ގ ޅިެގން  ކާޑާ  ެވރިފަރާތ ްނ  ކާޑ ެގ  ހ ށަހަޅާފައިީވނަމަެވސް،  ކްލެއިމްއެއް    އިންޝ އަރެންސް 
.ދައްކަމ ން ެގްނދަްނާވެނއެެވ



 ކްރެޑިޓް ކާޑ  
ތައް ތ  އާންމ  މާއްދާތަކާއި ޝަރ    

 

 

 

ބަންދ ކޮށްފިނަމަ، އަދި ކާޑާ ގ ޅިފައިާވ އެކައ ންޓް ބޭންކ ން ކެްނސަލްކޮށްފިނަމަ /  އެއްެވސް ސަބަބަކާހ ރެ ކްރެޑިޓް ކާޑ  އެކައ ންޓް   21.5
 އ ާވލައިފިނަމަ / ބްލޮކްކޮށްފިނަމަ، ކްރެޑިޓް ކާޑަށް ދީފައިާވ އިންޝ އަރެންސް ކަވަރ  ިނމ މަކަށް އަންނަްނާވެނއެެވ.  

އިންޝ އަރެ  21.6 އެްނޑް ހ ރިހާ  ޓަރމްސް  ކ ންފ ީނެގ  ފޯރ ކޮށްދޭ  ޚިދ މަތް  އިންޝ އަރެންސްެގ  އެ  މައްޗަށް  ޕްރޮޑަކްޓްތަކެއްެގ  ންސް 
 ށް ފޯރ ކޮށްދެޭވެނއެެވ. ކާޑ ެގ ެވރިފަރާތަކޮންޑިޝަްނސް ހިނާގނެއެެވ. އަދި އިްނޝ އަރެންސްެގ ޓަރމްސް އެްނޑް ކޮންޑިޝަންސް 

 ޤާނޫނާއި އިޚްތިޞާޞް  .22

އަދި މި އެއްބަސްވ ން މާނަކ ރަްނާވނީ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނ ތަކާ އެއްޮގތްާވ   ތަކެެވ. އެއްބަސްވ މ ެގ މައްޗަށް ހިނާގނީ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނ މި 
 މާއްދާތަކާއި އްެގ ސަބަބ ން މިމޯލްޑިްވސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ނެރޭ އިރ ޝާދެ ޤާނޫނަކ ްނ، ސަރ ކާރ ެގ ަގާވއިދަކ ން ނ ަވތަ  ޮގތ ެގ މަތީންެނެވ.  

 ޝަރ ތ ތަކ ގައިާވ މާއްދާއަކަށް އިސްލާހ  ެގންނަން ޖެހިއްޖެނަމަ، އެފަދަ މާއްދާއެއް އޮޓޮމެޓިކ ން އިސްލާހ ީވކަމަށް ބަލަްނާވެނއެެވ. 

 

 


