
 
 

 
 

 

 . އިޤްރާރެކެެވ  ެވފައިާވ މޯލްޑިްވސް ޕލކ އަށް އޮފް ބޭންކް  އަޅުަގނޑުމެން/  އަޅުަގނޑު މިއީ .1
  އިތުރުން   މީެގ  އަދި.  މަޢުލޫމާތާއެކުއެެވ ތެދު  އަދި  ޞައްޙަ ހުށައަޅާފައިާވނީލިޔެކިޔުންތަށް    އެްނމެހާ  ހުށައަޅާފައިާވ  މިފޯމާއެކު  އަދި  ފޯމުަގއި  މި  އަޅުަގނޑުމެން/އަޅުަގނޑު  .2

 . ހިފެހެއްޓިފައިުނާވެނއެެވ މަޢުލޫމާތެއް  މިއާގުޅޭ އެއްެވސް  ހުށައަޅަންޖެހޭ
 ފައިޭނންސިްނގ   އަދި  ، ޝަރުޠުތަކާއި   ކަނޑައަޅާފައިާވ  ފެސިލިޓީއަށް  ، ދިނުމުަގއި  ފެސިލިޓީ  ، ކަމާއި  ނަާގނެ  ަވުގތު  އެކަށީެގންާވ  ިނންމުމަށް  ޮގތެއް  ަވޒަންކޮށް  ފޯމު  މި .3

  އެކަމަށް  ޤަބޫލުކޮށް  އަޅުަގނޑުމެން/އަޅުަގނޑު   މަތިންކަމަށް  ެގޮގތު   އެއްޮގތްާވ  އުޞޫލުތަކާ  ކަނޑައެޅިފައިާވ  ބޭންކުަގއި  ދިނުމުަގއި  ހުއްދަ  ފެސިލިޓީއަށް  އާއި  ކްރައިޓީރިއާ
   ނުކުރަމެެވ. އިއުތިރާޒެއް

  ފޯރުުވމުގެ   މުވައްޒަފަކަށް ނުފޫޒު  ނިްނމާ  ިނންމުންތައް  ުނަވތަ  މެްނބަރަކަށް  މެޭނޖްމަންޓުެގ  ޮގތުން  ފޯރުވުމުެގ  އަސަރު  ނިްނމުމަށް  ބޭންކުެގ  އަޅުަގނޑުމެން/ނޑު އަޅުަގ .4

   ނުހިންާގނެ ކަމަށް އެއްބަސްަވމެެވ. އަމަލެއް އެއްެވސް ޮގތުން
 . އެއްބަސްަވމެވެ  އަޅުަގނޑުމެން/އަޅުަގނޑު   ނުކުރުމަށް ބޭުނން ބޭުނންތަކަށް ޚިލާފުވެދާނެފަދަ ޝަރީޢަތާ އިސްލާމީ މުދާ ަގްނނަ/ ޢިމާރާތް ކުރާ ދަށުން  މިފެސިލިޓީެގ .5

އްޙަ ކަމަށް ބޭންކުން ލޫމާތުެގ ޞަމި އެޕްލިކޭޝަނާއި އެކު އަޅުަގނޑު/އަޅުަގނޑުމެން ހުށަހަޅާފައިާވ އެންމެހައި މަޢުލޫމާތަކީ ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތު ކަމުގައި ބަލައި އެމަޢު .6
އެބަދަލެއްެގ ތަފްޞީލު ބޭންކަށް   ، އަބަދުމެ ބަރޯސާާވނެ ކަމުގައި ޤަބޫލުކުރަމެެވ. އަދި މި އެޕްލިކޭޝަންަގއި ފޯރުކޮށްދީފައިާވ އެއްެވސް މަޢުލޫމާތެއް ބަދަލުވެއްޖެ ނަމަ 

 ތެއްެގ ތެރޭަގއި ހުށަހަޅަން އެއްބަސްަވމެެވ. ޞަމެ އަަވސް ފުރުހުށަހެޅުމަކީ އަޅުަގނޑު/އަޅުަގނޑުމެން  ޒިންމާއެއް ކަމުަގއި ޤަބޫލުކޮށް ީވ އެން 
އެންމެހާ   ހުރި  އެހާތަނަށް ދައްކަން  ، ބާޠިލުކުރުމާއެކު  ފެސިލިޓީ  ުނަވތަ)  ޤަބޫލުނުކުރުމުެގ  އެޕްލިކޭޝަން  މި  ، ޚިލާފުެވއްޖެަނމަ   އިޤުރާރާއި   މި  އަޅުަގނޑުމެން/އަޅުަގނޑު  .7

 .   ޤަބޫލުކުރަމެެވ ބޭންކަށް ލިބިެގންާވކަމަށް  އިޚްތިޔާރު( ހޯދުމުެގ އަނބުރާ ކީ އެއްފަހަރާފައިސާ އެ

 .  އެއްބަސްަވމެެވ  ސޮއިކުރަން   ެގރެންޓީއެއްގައި   ޒިންމާާވނެކަމުެގ  ފުރިހަމައަށް  ދަރަްނޏަށް  ފެސިލިޓީގެ   އަޅުަގނޑުމެން/އަޅުަގނޑު  ޚަލާސްަވްނދެން  އަދާކޮށް  ފައިދާ/ކުލި/ދަރަނި  .8
  އާއި   ޗާރޖަޒް  އަދި  ، ނެޭގނެކަމާއި   ފީ  އަދި  ޗާރޖަޒް  ގުޅޭ  މިއާއި  ޮގތުެގމަތިން  ގައިާވ(  ބަދަލުތަކާއެކު   އަންނަ)  ފީ  އަދި  ޗާރޖަޒް  އޮފް  ޝެޑިއުލް  އިސްލާމިކް  ބީއެމްއެލް .9

 . މެެވކުރަ ޤަބޫލު ޒިްނމާއެއްކަން އަޅުަގނޑުމެްނެގ/ އަޅުަގނޑު އޮޅުންފިލުވުމަކީ  ބަދަލުތަށް  އަންނަ ފީއަށް
  ނުަވތަ  އަދާކުރުމަށްޓަކައި   ފުރިހަމައަށް  ޒިންމާއެއް  އެންމެހާ  އަދާކުރަންޖެހޭ  ބޭންކަށް  އެފަރާތުން  އަދި  ފައިސާއެއް  އެްނމެހާ  ދައްކަްނޖެހޭ  ބޭންކަށް  ، ފެސިލިޓީނަާގފަރާތުން .10

  ަވުގތެއްަގއި   ކޮންމެ  ، ޮގތުން   ކުރުމުެގ  ތަންފީޒު  ކަންކަން   އެއްބަސްާވ  ންކުރަ  ބޭންކުން  މިޮގތުން  ނުަވތަ  ޒިްނމާއެއް  އެްނމެހާ  ނަާގ  ބޭންކުން   ނަމުަގއި  ފަރާތުެގ  ފެސިލިޓީނަާގ
  ބާަވތަށް   އޭެގ  ފައިސާއެއް  އެންމެހާ   ޖެހޭ  ޖަމާާވން  އެކައުންޓުތަކަށް  ަނމަެވސް  އެކައުންޓަކުން  ކޮންމެ  ަނންމަތީަގއިާވ  ފެސިލިޓީނަާގފަރާތުެގ  އެްނުގމަކާނުލާ  ކުރިން  ނަމަެވސް

 .  އެއްބަސްވަމެެވ އަޅުަގނޑުމެން/އަޅުަގނޑު ، ޓްރާްނސްފަރކުރުމަށް  ޢަދަދެއް ކޮންމެ ުނަވތަ/އަދި ކޮްނސޮލިޑޭޓްކޮށް ކޮމްބައިންކޮށް ބެލުމެއްނެތި
އަސަރުކުރާނެގ ފައިނޭްނސިން  .11 މިއެއްބަސްުވމުެގ ޞައްޙަކަމަށް  ހުރުމަކީ  ތަފާތެއް  ދެމެދުގައި  ޢަދަދާ  އެޕްރޫްވކުރި  ބޭންކުން  ޢަދަދާއި،  އެދުނު  ޫނންކަމަށް އަށް  ކަމެއް   

އެއްބަސްަވމެެވ.   ެނގުމަށް،  އަދި  އަޅުަގނޑު/އަޅުަގނޑުމެން  ފެސިލިޓީއެއް  ޢަދަދުެގ  އެޕްރޫްވކުރި  ބޭންކުން  އެއްބަސްީވކަމުަގއި   އަޅުަގނޑު/އަޅުަގނޑުމެންއެޙާލަތުަގއި، 

 ބެލެޭވެނއެެވ.
 : ފެސިލިޓީތަކަށް މުރާބަޙާ .12

 އަދި.  އެއްބަސްަވމެެވ  އަޅުަގނޑުމެން/އަޅުަގނޑު  އަދާކުރުމަށް  ބައި  މެދުވެރިއެއްެގ  ދެމެދު  އެޖެންޓާއި/ފަރާތް  ތިންަވނަ  ބޭންކާއި  ހިނދެއްަގއި  ބޭުނންާވ  ބޭންކުން .12.1
 ކަމެއް   ކޮންމެ  ކުރަްނޖެހޭ  ބަރޯސާެވ  މަޢުލޫމާތަށް  އެފަދަ  އަދި  ބަރޯސާާވނެކަމާއި  މަޢުލޫމާތަށް   ދޭ  އަޅުަގނޑުމެން/އަޅުަގނޑު   ބޭންކަށް  ހައިސިއްޔަތުން  އްެގއެމެދުވެރި 

 . އެއްބަސްވަމެެވ ކުރުމަށް

 ފެސިލިޓީ އެގްރީމަންޓް  އިސްލާމިކް ބީއެމްއެލް 
 

1ެގ  4ޞަފްހާ   



 
 

 
 

 

 އެއްބަސްވުން ރަހުނު ނުބަހައްޓާ ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީ ނަގާ ކަސްޓަމަރުންގެ 
)ހަތެއް( ވަނަ ދުވަހު ފެސިލިޓީ ނަގާ ފަރާތުން ބޭންކަށް ދެއްކުމަށް    7ސިލިޓީގެ ދަށުން އިންސްޓޯލްމަންޓަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ކޮންމެ މީލާދީ މަހެއްގެ  . ފެހ

 އެއްބަސް ވެއެވެ. 

މަހުން   އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން  މާއްދާތަކާ  ޝަރުތުތަކާ  ހަމައަށް  ށ. ފެސިލިޓީގެ  ފަހު ދުވަހާ  ކޮންމެ މަހެއްގެވެސް އެންމެ  މިންވަރު  ދައްކަންޖެހޭ  މަހަށް 
 ފެސިލިޓީ ނަގާ ފަރާތުގެ ފެސިލިޓީ އެކައުންޓުން ޗާރޖް ކުރެވޭނެއެވެ. 

ތަ މި އެއްބަސްވުމުގައިވާ މާއްދާއަކާ  ނ. ތިޔަ ފަރާތުގެ މުސާރަ އެކައުންޓަށް ޖަމާނުވެ ފެސިލިޓީގެ އިންސްޓޯލްމަންޓަށްވާ ފައިސާ ބޭންކަށް ނުދައްކައިފިނަމަ ނުވަ
ރި ފައިސާ އެއްކޮށް އަނބުރާ  ޚިލާފުވުމުން ނުވަތަ އެހެންވެސް ސަބަބަކާހުރެ، ފެސިލިޓީގެ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް ބާތިލުކޮށް އެ ތާރީޚާ ހަމައަށް ނުދެއްކި ބާކީހު

 ދައްކަން އެންގުމުގެ ޙައްޤު ބޭންކަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

)ނުވަދިހަ(    90 މުސާރަ އެކައުންޓަށް ޖަމާނުވެ ފެސިލިޓީގެ އިންސްޓޯލްމަންޓަށްވާ ފައިސާ ނުވަތަ އެއިން ބައެއް ވިޔަސް ނުދެއްކި އޮވެ  ރ. ތިޔަ ފަރާތުގެ
ށް ބޭންކުން ކަނޑައަޅާ  އްކުމަދުވަސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއް ފާއިތުވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ ފެސިލިޓީ ބާތިލުކުރެވިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ނުދެއްކިވާ ފައިސާ ދެ

  އިސްލާމިކް   ބީއެމްއެލް  އަދި މި ފައިސާ ދެއްކުން ލަސްވެއްޖެނަމަ    މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ފެސިލިޓީގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ އެންމެހާ ފައިސާއެއް ނުދައްކައިފިނަމަ، 
 ފައިސާގެ ޢަދަދެއް ބޭންކުގެ ޚައިރާތުފަންޑަށް ދެއްކުމަށް ވަޢުދުވަމެވެ.   ،ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  ޗާރޖަޒް އެންޑް ފީޒް  އޮފް  ޝެޑިއުލް

ށް އެންގުމުން އެ މުއްދަތުގެ  ބ. ބޭންކުން ކަނޑައަޅާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ފެސިލިޓީގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ އެންމެހާ ފައިސާއެއް ދެއްކުމަށް ފެސިލިޓީ ނެގި ފަރާތަ
މަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ފެސިލިޓީގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ އެންމެހާ ފައިސާއެއް އަދާ ނުކުރެވިއްޖެނަމަ، އެ މަދުވާ އަދަދެއްގެ  ތެރޭގައި އެ ފައިސާ އަދާކޮށް ނިން

ސް ލަސްނުކޮށް  އިގެން ނަމަވެފައިސާ އަދާކުރުމަށްޓަކައި ފެސިލިޓީ ނަގާ ފަރާތުގެ އަމިއްލަ މިލްކުގައިވާ އެހެނިހެން މުދާ ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ ނުކޮށް ވިއްކަ
 ފައިނޭންސިންގ އަދާކުރުމަށް ފައިނޭންސިންގ ނަގާ ފަރާތުން އެއްބަސްވެއެވެ.

 ބޭންކުން  ުނަވތަ/އަދި  ާވޮގތަށް  ގައި  ކޯޓޭޝަން  ހުށައަޅާ  ފޯމާއިއެކު  މި  ، ތަކެތި  އެދޭ  މި  އަޅުަގނޑުމެން/    އަޅުަގނޑު  ަގންނަން  މެދުވެރިކޮށް  ފެސިލިޓީ  މި .12.2

 ، އުޞޫލުން  މުރާބަޙާ  ބޭނުންކުރާ  ަގއި  ބޭންކިންގ   އިސްލާމިކް  ، މެދުވެރިކޮށް   އެޖެންޓެއް  ނުަވތަ  ޑީލަރެއް  އޮތޮރައިޒްޑް  ކަނޑައަޅާ  ބޭންކުން  ، ޮގތަކަށް  އެޕްރޫްވކުރާ
 . ެވއެއްބަސްވަމެ  ފުރިހަމަކުރުމަށް މަތިން  ޮގތުެގ  އެއްޮގތްާވ ޝަރުޠުތަކާ ކަނޑައަޅާ ބޭންކުން މުޢާމަލާތްތައް އެކި ހަާވލުވުމުެގ ތަކެއްޗާއި ަގތުމާއި

 ތާަވލްަގއިާވ  ކަނޑައަޅާފައިާވ  އަދާކުރުމަށް  ފައިސާއެއް  އެްނމެހައި  ދައްކަންޖެހޭ  އަދި   އަގާއި  ތަކެތީެގ  ަގންނަ  އަޅުަގނޑުމެން/އަޅުަގނޑު  މެދުވެރިކޮށް  މިފެސިލިޓީ .12.3
 . އެއްބަސްަވމެެވ އަދާކުރުމަށް ފައިސާއެއް އެްނމެހައި އަދި އަާގއި އެ ޮގތަށް

 . މުދަލެއްނޫެނެވ  މިލްކުގައިާވ އަޅުަގނޑުމެންެގ/އަޅުަގނޑު   މުދަލަކީ  މި. ުނާވެނއެެވ ަގނެފައި މުދާ މި  މިހާތަނަށް އަޅުަގނޑުމެން/އަޅުަގނޑު  .12.4

 ސަބަބުން  އެކަމުެގ  ޢަމަލުނުކޮށްފިނަމަ  ޮގތަށް  އެއްބަސްެވފައިާވ  ަގތުމަށްފަހު  އަދި  ނުަގެނިވއްޖެަނމަ  މުދާ  މި  އަޅުަގނޑުމެނަށް/އަޅުަގނޑު  ހުރެ  ސަބަބަކާ  އެއްެވސް .12.5
 . އްބަސްވަމެެވއެ  ޒިްނމާާވނެކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން/ އަޅުަގނޑު ޚަރަދުތަކަށް އެންމެހާ  އުފުލަންޖެހޭ  ، ެގއްލުމާއި ލިބޭ ބޭންކަށް

 ބޭންކުން  ޚިދުމަތަކަށް  އެފަދަ  ނުަވތަ  ސަރިވސްއެއް  އާފްޓަރސޭލް  އެއްެވސް  ފޯރުކޮށްދޭ  އެޖެންޓް/ސަޕްލަޔަރ /މާޗަންޓް  ަގތުމަށްފަހު   މުދާ  ދަށުން  ފެސިލިޓީެގ  މި .12.6
 . އެއްބަސްވަމެެވ އަޅުަގނޑުމެން/ އަޅުަގނޑު ނުޖެހޭނެކަން ޒިންމާާވން

 ތަވައްރުޤް ފެސިލިޓީތަކަށް:  .13
އަދި މި ފެސިލިޓީގެ   ،  ކޮްނސެޕްޓްއިސްލާމިކް ބޭންކިްނގައި ބޭނުންކުރާ ތަަވއްރުޤް  ، އަނބުރާ ަގތުމަށާއި   ކޮމޯޑިޓީިވއްކާ ފަރާތަކުން ބޭންކުން ަގންނަ    ކޮމޯޑިޓީ .13.1

 ަވމެެވ.މާއްދާތަކާއި ޝަރުޠުތަކާ އެއްޮގތްާވ ޮގތުެގ މަތީން ބޭންކުން ބޭުނން ކޮންމެ މުޢާމަލާތަކަށް ަވުނމަށް އަޅުަގނޑު/އަޅުަގނޑުމެން ަވޢުދު

ގުޅޭ    ފޯމާއި  އަދި  ބައެއްކަމާއި  ފޯމުެގ  މި   ޝަރުޠުތަކަކީ  މާއްދާތަކާއި  ޢާއްމު  ދޫކުރެޭވ  ފެސިލިޓީ  ފައިނޭްނސިންގ   އިސްލާމިކްެގ  ބީއެމްއެލް .14
 . ަވމެެވ އެއްބަސް އަޅުަގނޑުމެން/ އަޅުަގނޑު  ކުރުމަށް ސޮއި ބޭންކާއެކު  އެއްބަސްުވންތަކުގައި/އެއްބަސްވުމުަގއި
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ޚަލާޞްކުރުމާ ހަމައަށް    ޅ. ފައިނޭންސިންގ ނަގާފަރާތުން ބޭންކަށް ދައްކަންޖެހޭ އެންމެހާ ފައިސާއެއް ދައްކަންޖެހޭ އުޞޫލުން ދައްކައި ފައިނޭންސިންގ އެކުގައި
( ފުރަތަމަ ހައްޤު ލިބިގެންވާ ފްލޯޓިންގް ސެކިއުރިޓީ އިންޓްރަސްޓެއްގެ ގޮތުގައި، ފައިނޭންސިންގ  1އި ފައިނޭންސިންގ ނަގާފަރާތުން )ސެކިއުރިޓީއެއްގެ ގޮތުގަ

އެންމެހާ ފައިސާއެއް، އެއީ  ކުރާ  ނަގާފަރާތުގެ ނަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެހެން ބޭންކުތަކުގައި ނުވަތަ މާލީ އިދާރާތަކުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓްތަކުގައި ޑިޕޮސިޓް
 ތުގައި ކަނޑައަޅައެވެއާންމު ގޮތުގައި ނުވަތަ ވަކި ޚާއްސަ ގޮތަކުން ނަމަވެސް ނުވަތަ އެއީ ކޮންމެ ކަރަންސީއަކުން ނަމަވެސް ބޭންކަށް ޗާޖްކޮށް ރަހުނުގެ ގޮ

އެކައުންޓްތައް"( ފަދައިނ2ް)   އަދި؛  .)"ޗާޖްކޮށްފައިވާ  ނުކުރާނޭ  ބަދަލު  ގޮތަކަށް  އެހެން  އެންމެހާ   ،(  ދައްކަންޖެހޭ  ބޭންކަށް  ނަގާފަރާތުން  ފައިނޭންސިންގ 
   ސައިންކުރެއެވެ. ފައިސާއެއް ދައްކާ ޚަލާސްކުރަންދެން، ފައިނޭންސިންގ ނަގާފަރާތުން ޗާޖްކޮށްފައިވާ އެކައުންޓްތައް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ބޭންކަށް އެ

އިކުރުމުން، ފައިނޭންސިންގ ނަގާފަރާތުން އެއްބަސްވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެހެން ހުރިހާ ބޭންކްތަކުގައި  ކ. މި ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮ
އެންގުންތަކާއި ޗާޖްކޮށްފައިވާ  އަދި މާލީ އިދާރާތަކުގައި ހުޅުވާފައިވާ ޗާޖްކޮށްފައިވާ އެކައުންޓްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ އިން އަންގާ ހުރިހާ  

އެންގުންތަކަށް  ންޓްތަކުގައި ޑިޕޮސިޓްކޮށްފައިވާ ފައިސާ ނެގުމަށް ނުވަތަ ޓްރާންސްފަރ ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ އިން އަންގާ  އެކައު
 އެފަދަ ބޭންކްތަކާއި މާލީ އިދާރާތަކުން ތަބާވުމަށް ހުއްދަދޭ ކަމަށެވެ.   

އެއްބަސްވުމާއެއް ނަގާފަރާތުން  ފައިނޭންސިންގ  ބޭންކަށް/  އ.  އެޑްރެސްކޮށްފައިވާ  ނޯޓިސް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އިސްވެ  ނުދައްކާނަމަ  ފައިސާ  ބޭންކަށް  ގޮތަށް 
އަދި މިގޮތުން ލިބޭ ފައިސާ،  ބޭންކުތަކަށް ނުވަތަ މާލީ އިދާރާއަށް/ މާލީ އިދާރާތަކަށް ނޯޓިސް ހުށަހެޅުމަށް ފައިނޭންސިންގ ނަގާފަރާތުން ބޭންކަށް ހުއްދަދެއެވެ.  

 ސިންގ ނަގާފަރާތުން ބޭންކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަވެސް ބޭންކަށްދެއެވެ.  ފައިނޭން
ނަގާފަރާތުގެ އެއްވެސް ޒިންމާއެއް ، ބޭންކުން އުފުލުމަށް ނުވަތަ    ވ. މި އެއްބަސްވުމުގައި ވާ އެއްވެސް މައްދާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ފައިނޭންސިންގ
 އަދާކުރުމަށް ބޭންކުން އެއްބަސްވީކަމުގައި ނުވަތަ ހުށަހެޅީކަމުގައި، ބެލިގެން ނުވާނެއެވެ.  

ންސިންގ ނަގާފަރާތުން އިތުރަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މ. ޗާޖްކޮށްފައިވާ އެކައުންޓްތަކުން ބޭންކަށް ލިބެންޖެހޭ ފުރިހަމަ މަންފާ ބޭންކަށް ލިބިގަތުމަށްޓަކައި، ފައިނޭ
ތުގެ ޚަރަދުގައި ވަގުތުން  ކަންތައްތައް )ލިޔުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމާއި އެހެނިހެން އެންމެހާ ކަންކަން( ބޭންކުން އެންގުމުން ލަސްނުކޮށް ފައިނޭންސިންގ ނަގާފަރާ

 ކޮށްދިނުމަށް ފައިނޭންސިންގ ނަގާފަރާތުން އެއްބަސްވެއެވެ.  
ކުތަކާއި، ސަރުކާރާއި،  ފ. ފެސިލިޓީ ނަގާ ފަރާތުގެ އަދި ބޭންކުގައި ހުރި ފެސިލިޓީ ނަގާ ފަރާތުން އަދާކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ދަރަނީގެ މަޢުލޫމާތު އެހެން ބޭން

ން މުއައްސަސާއަކަށް ހާމަ ކުރުމާ މެދުފެސިލިޓީ  މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއާއި، ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަން ބިއުރޯއާއި އަދި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފެދިފައިވާ އެހެނިހެ
ޗަށް ނުއުފުލޭނެކަމަށް  ނަގާ ފަރާތުން އެއްވެސް ޝަރުތަކާނުލާ އެއްބަސްވެއެވެ. އަދި މިފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ދޫކުރުމުގެ ސަބަބުން އެކަމުގެ ދަޢުވާ ބޭންކުގެ މައް

 ފެސިލިޓީ ނަގާ ފަރާތުން އެއްބަސްވެއެވެ.

ދަށުން  މައްސަލައެއް ނުވަތަ ކޯޓުގެ ޝަރުއީ އެއްވެސް    ދ. މި ފެސިލިޓީގެ  ހުށަހަޅޭ އެއްވެސް  އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން  ހެދޭ އެއްވެސް  އަދި އޭގެ ދަށުން 
  )ކ( ގެ  ދަށުން ސިވިލް ކޯޓް މާލެ، ގައި ކުރިއަށް   69( ގެ  22/ 2010މަރުހަލާއެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ކޯޓުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރު  

ގުމަށް އިއުތިރާޒްކުރުމުގެ  ގެންދިއުމަށް ފެސިލިޓީ ނަގާ ފަރާތުން އެއްބަސްވެއެވެ. މިގޮތުން މިއާ ގުޅޭ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިގެން ހިން
ށް ލިބިދޭ ޙައްޤު ފެސިލިޓީ ނަގާފަރާތުން ދޫކޮށްލުމަށް  ގޮތުން ކޯޓުތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ އެއްވެސް މާއްދާއެއްގެ ދަށުން އެހެން ކޯޓެއްގައި މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަ

 އެއްބަސްވެއެވެ. 

ތިން ދައްކަވަންޖެހޭ  ތ. މި އެްޕލިކޭޝަން ފޯމުގައިވާ ފަދައިން، އަދި ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކްގެ ޝެޑިއުލް އޮފް ޗާރޖަޒް އެންޑް ފީޒް އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަ
 އެކައުންޓްތަކުން އުނިކުރެވޭނެއެވެ.  އެންމެހާ ފީތައް ތިޔަފަރާތުގެ ބީއެމްއެލްގެ

ފީ، ފެސި ހުރިހާ ޚަރަދުތަކާއި ދޭންޖެހޭ  ހިނގާ  ފިޔަވަޅު އެޅުމާ ގުޅިގެން  ޤާނޫނީ  މާއްދާތަކާއި ޚިލާފުވެގެން  އެއްބަސްވުމުގައިވާ  ލިޓީ ނަގާ ފަރާތުގެ  ލ. މި 
 އެކައުންޓުން ޗާރޖްކުރެވޭނެއެވެ. 

3ެގ  4ޞަފްހާ   



 
 

 
 

ންޖެހޭ އެންމެހާ ފައިސާއެއް ދައްކާ ހަލާސްކުރެވެންދެން ފެސިލިޓީ ނަގާ ފަރާތުގެ މުސާރަ ޖަމާކުރަންވާނީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް  ގ. ފެސިލިޓީގެ ދަށުން ދައްކަ
 ޕލކ ގައިވާ އެފަރާތުގެ އެކައުންޓަށެވެ. 

ދަށުން ދަންކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުދެއްކޭ ފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ  ޏ. ފެސިލިޓީ ނަގާފަރާތުގެ ވަޒީފާއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އަތުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ފެސިލިޓީގެ  
 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިޔުމަކުން ބޭންކަށް އަންގަން ވާނެއެވެ.   10ނުވަތަ އެފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެދާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭނަމަ އެކަން 

ޢަދަދަ  ކުޑަ  ޢަދަދަށްވުރެ  އެދިފައިވާ  ދޫކުރުމަށް  ފެސިލިޓީ  މި  ހާލަތެއްގައި  ސ.  އެފަދަ  ލިބިގެންވެއެވެ.  ބޭންކަށް  އިޚްތިޔާރު  ދިނުމުގެ  ފެސިލިޓީ  ކަށް 
 ރިވައިޒްކުރެވިފައިވާ ކޯޓޭޝަންއެއް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ. 

 ޑ. މި ފޯމާއި، މި ފޯމާއެކު ހުށަހެޅޭ ލިޔެ ކިޔުންތަކަކީ ބޭންކުގެ މިލްކެކެވެ. 

ދައްކަންޖެހޭ އެންމެހާ ފައިސާއެއް ފުރިހަމައަށް ދައްކާ ނިންމުމަށްފަހު ފެސިލިޓީ ނަގާ ފަރާތުގެ އެކައުންޓް  ޒ. މަތީގައި ބަޔާން ކުރެވުނު ފެސިލިޓީގެ ދަށުން  
 ބަންދުކުރެވެންދެން މި އެގްރިމަންޓް އަދި މިއާގުޅޭ އެހެނިހެން އެގްރީމަންޓް/އެގްރީމަންޓްތައް އުވާނުލެވި ދެމި އޮންނާނެއެވެ. 
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