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ސް އިސްލާމިކް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް ޑެބިޓް ކާޑ ެގ މި މާއްދާތަކާއި ޝަރ ޠ ތަކަކީ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޙ ދޫދ ެގ ތެރެއިން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވް މ ހިންމ :  
ބޭނ ންކ ރެއްވ މ ެގ ކ ރިން ޑެބިޓް ކާޑ ެގ    ޑެއްކާޑެބިޓް    އެއްެވސްބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް ޕލކ ެގ    މާއްދާތަކަކާއި ޝަރ ޠ ތަކެކެެވ.  ގ ޅޭޑެބިޓް ކާޑާއި  

ކޮށްފައިާވ އާްނމ  މާއްދާތަކާއި  އާންމ  މާއްދާތަކާއި ޝަރ ތ ތައް ކިޔާފައިާވކަން ޔަޤީންކ ރައްާވށެެވ. ތިޔަފަރާތ ން ޑެބިޓް ކާޑ  ބޭނ ންކ ރެއްވ މ ން ތިރީަގއި ބަޔާން
ށް އެއްބަސްެވއެެވ. ހަމައެހެންމެ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް ޕލކ ެގ ކަރަންޓް/ސޭިވްނގ އެކައ ންޓް ޝަރ ތ ތައް ޤަބޫލ ކ ރ މާއިއެކ  އެއާއިއެއްޮގތަށް އަމަލ ކ ރ މަ 

 އެއްޮގތަށް އަމަލ ކ ރ ން މަތީ ދެމިހ ރ މަށްެވސް އެއްބަސްެވއެެވ.    މާއްދާތަކާއި ޝަރ ތ ތަކާއިއޮޕްރޭޓް ކ ރ މާގ ޅޭ އާްނމ  

 މާނަކ ރ ން:   .1
ސޭިވންގ ނ ަވތަ    ެގދޫކ ރެިވފައިާވ ފަރާތ ކާޑ   ފައި އެަވީނ، ޑެބިޓް ކާޑ  އޮޕަރޭޓް ކ ރެއްވ މަށް ބޭނ ންކ ރެޭވ  "އެކައ ންޓް )ތަކެއް(" ކަމ ަގއި ބ ނެ 1.1

ާވންާވނީ އެކައ ންޓްެގ ެވރިފަރާތަށް    ދޫކ ރެިވފައިާވ ފަރާތްކާޑ   .  ތަކަށެެވ  ން ކަނޑައަޅާފައިާވ އެކައ ންޓްކަރަންޓް އެކައ ންޓްސްެގ ޮގތ ަގއި ބޭންކ  
ވ ރެ ިގނަފާތް  ށް ނަމަ ނ ަވތަ އެއްފަރާތަ  ެގ ެވރިފަރާތްޓެއް އެކައ ންފަރާތަކީ އެ ނ ަވތަ އެއްފަރާތަށްވ ރެ ިގނަ    ފަރާތަށްހަމައެކަނި    ސޮއިކ ރާނ ަވތަ  

 އަމަލ ކ ރ މ ެގ ހ އްދައޮތް ފަރާތަކަށެެވ.   އެޮގތ ން އެކައ ންޓާއިމެދ ސޮއިކ ރ މަށް ކަނޑައަޅާފައިާވނަމަ  
 މާކަކަށެެވ.  ެވރިކަން އޮންނަމިލްކ އިން އޭގެމައްޗަށް  އިން "އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސް" ކަމ ަގއި ބ ނެފައި އެަވނީ، އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސް 1.2
ބޭރ ގައި   1.3 ރާއްޖެއިން  ނ ަވތަ  ދިެވހިރާއްޖޭަގއި  އެަވނީ،  ބ ނެފައި  ކަމ ގައި  ނ ަވތަ "އޭޓީއެމް"  ިވޔަސް  މޯލްޑިްވސްެގ  އޮފް  ބޭންކް  ިވޔަސް، 

 ކަނޑައެޅިފައިާވ ޝެއަރޑް ނެޓްޯވކެއްެގ ިވޔަސް ކާޑ  ބޭނ ންކ ރެޭވ އޮޓޮމެޓިކް ޓެލަރ މެޝިންއަކަށެެވ.  
 ބަދަލ ގައި އައްޔަންކޮށްފައިާވ ފަރާތްތަކެެވ.    ސަކްސެސާސް އަދިއާއި ސ "ބޭންކް" ކަމަށް ބ ނެފައި އެަވީނ، ބޭްނކް އޮފް މޯލްޑިްވސް ޕލ 1.4
ލިބިފައިާވ   1.5 އިން  އެކްސްޕްރެސް  އެމެރިކަން  އެަވީނ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  ކާޑ "  ޑެބިޓް  އެކްސްޕްރެސް  އެމެރިކަން  މޯލްޑިްވސް  އޮފް  "ބޭންކް 

ފް މޯލްޑިްވސް އެމެރިކަްނ އެކްސްޕްރެސް ޑެބިޓް ލައިސަްނސެއްެގ ދަށ ން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް އިން ދޫކ ރާ ޑެބިޓް ކާޑަކަށެެވ. ބޭންކް އޮ
 :  ނެނީކާޑ ގައި ހިމެ

 ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސް ގްރީން ޑެބިޓް ކާޑ   -
 ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް އެމެރިކަން އެކްސްޕެރެސް ޯގލްޑް ޑެބިޓް ކާޑ   -

.  ކާޑަކަށެެވ  ޑެބިޓް  ދޫކ ރާ  ގ ޅިެގން  ިވސާއާ  އިން  މޯލްޑިްވސް  އޮފް  ބޭންކް  އެަވނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް"  ކާޑ   ޑެބިޓް  ިވސާ  މޯލްޑިްވސް  އޮފް  ބެންކް" 1.6
 : ނެނީ ހިމެ ކާޑ ަގއި ޑެބިޓް ިވސާ  މޯލްޑިްވސް އޮފް ބޭންކް

 ކާޑ  ޑެބިޓް ކްލާސިކް  ިވސާ  މޯލްޑިްވސް އޮފް ބޭންކް -
 ކާޑ   ޑެބިޓް  ސާ ކްލާސިކްިވ  އިސްލާމިކް ބީއެމްއެލް -

 ޑެބިޓް  ދޫކ ރާ  މޯލްޑިްވސްއިން  އޮފް  ބޭންކް  ގ ޅިެގން  މާސްޓަރކާޑާ  ކާޑ " ކަމަށް ބ ނެފައި އެަވީނ،  ޑެބިޓް  މާސްޓަރކާޑް  މޯލްޑިްވސް  އޮފް  "ބޭންކް 1.7
 :  ނެނީހިމެ ކާޑ ގައި ޑެބިޓް މާސްޓަރކާޑް މޯލްޑިްވސް  އޮފް ބޭންކް. ޑަކަށެެވކާ
މޯލްޑިްވސް  ކާޑ   ޑެބިޓް  ސްޓޭންޑަރޑް  މާސްޓަރކާޑް   މޯލްޑިްވސް  ފްއޮ  ބޭންކް - ކާޑ     ޕާސްޕޯޓް  ދޫކ ރާ   ގ ޅިެގން  އިމިގްރޭޝަނާ  އަދި 

ެވރިފަރާތ ެގ  ގައިޑްލައިންތަކަށް  ަގވާއިދ ތަކާއި  ކަމާބެހޭ  ހިމެޭނޮގތަށް، ކާޑ ެގ    ފައިސާ   ލިްނކްކޮށްެގން  އެކައ ންޓް  ބޭންކް  ރިއާޔަތްކޮށް، 
   ލިބިދެއެެވ. ގާބިލްކަން  ދެއްކ މ ެގ

 ކާޑ  ޑެބިޓް ބިޒްނަސް މާސްޓަރކާޑް  މޯލްޑިްވސް އޮފް ބޭންކް -
 ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް މާސްޓަރކާރޑް ބިޒްަނސް ޑެބިޓް ކާޑ   -
 ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް މާސްޓަރކާރޑް ސްޓޭންޑަރޑް ޑެބިޓް ކާޑް  -



 ޑެބިޓް ކާޑ  
 އާންމ  މާއްދާތަކާއި ޝަރ ތ ތައް 

 

 

ޕާސްޕޯޓ   އެަވނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް"  ކާޑ   ޕާސްޕޯޓް" 1.8  އަދި  އެއްޮގތަށް  އާއި(  R-85/2017:  ނަްނބަރ   ަގާވއިދ )  ަގވާއިދ    ކާޑާބެހޭ   ދިެވހި 
ދަށ ން  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ަގާވއިދ ަގއި އ ސޫލ ތަކާއި    ޝަރ ތ ތަކ ެގ  އެކަށައަޅާފައިާވ  އިމިގްރޭޝަނ ން  މޯލްޑިްވސް  އެއްޮގތަށް  ޤާނޫާނއި  އަދި 

  މ އާމަލާތްތައް   ނ ާވަނމަ،  ބަޔާންކޮށްފައި  ޮގތަކަށް  އެހެން  ކާޑަކަށެެވ.  ޕާސްޕޯޓް  ދޫކ ރާ  އިމިްގރޭޝަނ ން  މޯލްޑިްވސް  ހަމަތަކާއި އެއްޮގތްާވޮގތ ެގމަތިން
 ހިނާގނެއެެވ.  މާއްދާތަކާއި ޝަރ ތ ތައް ބޭނ ންކ ރ މާބެހޭ ކާޑ  ކާޑ ތަކަށް ޕާސްޕޯޓް  ގ ޅޭޮގތ ން  ޮގތާ ބޭނ ންކ ރާ ހިންގ މަށް

 މެދ ެވރިކޮށް  ސްމާޓްފޯނ   ބޭނ ންކޮށްެގން  ކާޑ   ޕްރީޕެއިޑް  އަދި  ކްރެޑިޓް  ޑެބިޓް،  ދޫކޮށްފައިާވ  އިން  ބީއެމްއެލް  އަކީ  ޕޭމޮބައިލް  ބީއެމްއެލް 1.9
 މާޗެންޓް  ސަބަބ ން  އެޕްލިކޭޝަްނެގ  މި.  އެޕްލިކޭޝަނެކެެވ  ފްރެންޑްލީ  ޔޫޒަރ  އަދި  ފަސޭހަ  ރައްކާތެރި،  ދެއްކޭނެ  ފައިސާ  މާޗެންޓ ންނަށް
  ނަްނބަރ    މޯބައިލް  ނ ަވތަ  ޑިަވއިސްގައި ޖައްސާލ މ ން  ޑިވައިސްއެއްނަމަކޮށްފައިާވ    ބަލްއެނޭ  އެްނއެފްސީ  ޑިވައިސްއަކީ  ހ ންނަ  ޓާމިނަލްަގއި
   .އެެވ ދެއްކޭނެ  ފައިސާ މާޗެންޓ ްނނަށް ނ ޖެހި  ބޭނ ންކ ރަން ކާޑ  ފިޒިކަލް ޖަހައިެގން

ކާޑ     ބޭންކ ން  ނ ންކ ރ މަށްޓަކައިބޭ   މ އާމަލާތްތަކ ގައި  އެހާލަތަކަށް ފެތޭޮގތެއްެގމަތިން،  އެަވނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް"  ކާޑ   ޑެބިޓް"  އަދި"  ކާޑ " 1.10
ފަރާތަށް  ޝަރ ތ ތ ތަކ ގެ .  ކާޑަކަށެެވ  ޑެބިޓް  ސައްހަ   ޮގތ ން  ބައިނަލްއަްގވާމީ  ނ ަވތަ  ލޯކަލް  ދޫކ ރާދޫކ ރެިވފައިާވ  މާއްދާތަކާއި  އާްނމ     މި 

 ކާޑާއި،  ޑެބިޓް  އެކްސްޕްރެސް  އެމެރިކަން  މޯލްޑިްވސް  އޮފް  ބޭްނކް  ކާޑާއި،  ޕްރޮޕްރިއޭޓަރީ  ހިމެނެނީ  ކާޑ ގައި   ޑެބިޓް  ކާޑާއި  ބޭނ މަށްޓަކައި،
އިޚްތިޔާރާއި    މޯލްޑިްވސްއަށް ލިބިދޭ  އޮފް  ބޭންކް  އަދި  ޑެބިޓް  މާސްޓަރކާޑް  މޯލްޑިްވސް  އޮފް  ބޭންކް  ކާޑާއި،  ޑެބިޓް  ިވސާ  މޯލްޑިްވސް  އޮފް   ބޭންކް

 ކާޑެެވ.   ޑެބިޓް އެހެނިހެން  ހިާގނެކަމަށް ކަނޑައަޅާބާރ ެގ ދަށ ން މި އާްނމ  މާއްދާތަކާއި ޝަރ ތ ތަކ ގައި 
.  ކަސްޓަމަރަކަށެެވ  ބޭންކ ެގ  ދޫކޮށްފައިާވ  ކާޑ   ޑެބިޓް  ބޭންކ ން  އެަވނީ،   ބ ނެފައި  ކަމަށް"  މެމްބަރ   ކާޑ "  ނ ަވތަ"  ކާޑ  ދޫކ ރެިވފައިާވ ފަރާތް" 1.11

   .ހިމެެނއެެވ ޮނމިނީސް ދީފައިާވ ހ އްދަ ކަސްޓަމަރަކ  ިވޔަފާރި  އޮޕަރޭޓްކ ރ މަށް ކާޑ  ޑެބިޓް ިވޔަފާރި ތެރޭަގއި މީެގ
  އެކައ ންޓްތަކ ން   ެގކާޑ ެގ ވެރިފަރާތ   މ އާމަލާތްތަކަށް  ަގެނވިއްކ މ ެގ  އެސްޓޭބްލިޝްމަންޓްތަކ ން  މާޗެންޓް  ކަމަށް ބ ނެފައި އެަވީނ،"  އީޑީސީ" 1.12

   .ޓާމިނަލްތަކަށެެވ ސްަވއިޕް ސޭލް އޮފް ޕޮއިންޓް އިލެކްޓްރޯނިކް  ލިބިފައިާވ ހ އްދަ ކ ރ މ ެގ ޑެބިޓް
ފަރާތ ން  ަގއިރާއްޖެއިްނބޭރ    އެަވނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް"  ޓްރާްނސެކްޝަްނސް   އިންޓަނޭޝަނަލް" 1.13 ދޫކ ރެިވފައިާވ    ހ ރިހާ   ހިްނާގކާޑ  

  .މ އާމަލާތްތަކަށެެވ
 މިލްކ ެވެގްނާވ މާކަކަށެެވ.   އަށްއިންޓަރޭނޝަނަލް މާސްޓަރކާޑް އެަވނީ،  ބ ނެފައި ކަމަށް" މާސްޓަރކާޑް " 1.14
ާގއިމްކ ރެިވފައިީވަނމަެވސް    ބ ނެފައި  ކަމަށް"  އެސްޓަބްލިޝްމަންޓްސް  މާޗެންޓް" 1.15 ކޮންމެތަެނއްަގއި    އެމެރިކަން   ބޭންކ ންނާއި،އެަވީނ، 

ފަރާތްތައިޝްތިހާރ ކ ރާ،    މާސްޓަރކާޑ ން  ނ ަވތަ  ީވސާ  އެކްސްޕްރެސްއިންާނއި، ބަލައިަގންނަ  އިޝްތިހާރ ކ ރާކާޑ   ފިހާރަތަކާއި،   ށްކަމަށް 
  ހިްނގ މަށް   މ އާމަލާތެއް  ދީފައިވާ   ހ އްދަ  އިން  މޯލްޑިްވސް  އޮފް  ބޭްނކް  އިތ ރ ން  އެއާލައިން ފަދަ އެންމެހައި ތަންތަެނެވ. މީެގ  ރެސްޓޯރެންޓްތަކާއި،

  .ހިމެެނއެެވ ތެރޭަގއިމީެގ ެވސް އޭޖެންޓ ން ބީއެމްއެލް  ބްރާންޗްތަކާއި ބީއެމްއެލް ބޭނ ްނކ ރާ  ޓާމިނަލްތައް ޕީއޯއެސް ބީއެމްއެލް
  ހާލަތ ގައި، އޮޕަރޭޝަްނގެ   އެކައ ންޓް ލިންކްކޮށްފައިާވ  ނައެއް އެކައ ންޓަށް ވ ރެ ިގ  ކާޑާ  އެަވނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް"  އެކައ ންޓް  ޕްރައިމަރީ" 1.16

ކ ެގ މ އާމަލާތްތަ  ަގެނވިއްކ މާގ ޅޭހިންާގ    މެދ ެވރިކޮށްކާޑ   އެއީ،  .އެކައ ންޓަށެެވ  ކަނޑައެޅިފައިާވ  ޮގތ ގައި  އެކައ ންޓެއްެގ  ފ ރަތަމަ/މައިަގނޑ 
  .އެކައ ންޓަށެެވ ޑެބިޓްކ ރާ  ފީތައް ޗާޖ ތަކާއި ފައިސާއާއި

  އޮފް  ބޭންކް  ފިޔަވައި،  ކާޑ ތައް   ބަޔާންކޮށްފައިާވ  މާއްދާގައި  ަވނަ  1.7  އަދި  1.6  ، 1.5  އެަވނީ،  ބ ނެފައި   ކަމަށް"  ކާޑ   ޕްރޮޕްރިއޭޓަރީ" 1.17
 . ކާޑަކަށެެވ ޑެބިޓް  ހ ރިހާ ދޫކ ރާ އިން ޕލކ މޯލްޑިްވސް

  އެ  މ އާމަލާތްތަކާއި  ކޮށްފައިާވ  ތެރޭގައި  މ އްދަތެއްެގ  ކަނޑައެޅިފައިާވ  ފަރާތްާވ  ކާޑ  ދޫކ ރެިވފައި   އެަވީނ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް"  ސްޓޭޓްމެންޓް" 1.18
  ނަ ފެން ކަމަށް އެކަށީެގްނާވ ހިމަަނން ބޭންކަށް އަދި.  އެކައ ންޓަށެެވ  އޮފް ސްޓޭޓްމަންޓް ޕީރިއަޑިކް ބަޔާްނކ ރާ ފައިސާ ހ ރި ބާކީ  އެކައ ންޓ ގައި

 .ހިމެިނދާެނއެެވ މައ ލޫމާތެއް އެހެން



 ޑެބިޓް ކާޑ  
 އާންމ  މާއްދާތަކާއި ޝަރ ތ ތައް 

 

 

 އެކައ ންޓާމެދ ގައި ޢަމަލ ކ ރަްނީވ ޮގތަކާމެދ ގައި، ކާޑެއް މެދ ެވރިކޮށް ސީދާ ނ ަވތަ ނ ސީދާ ޮގތެއްަގއި  އެަވީނ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް"  މ އާމަލާތް" 1.19
  ކަމަށް   ކަންކަން  ފަދަ  ެނގ ން  ފައިސާ  ަގތ މާއި،  ރީޓެއިލް ިވޔަފާރީެގ ތެރެއިން  މިސާލަކީ  މ އާމަލާތްތަކ ެގ)  އަްނާގ އެންގ މަށެެވ.ފަރ ދަކ  ބޭންކަށް  

  (ވެދާނެއެެވ.
 މިލްކ ެވެގންާވ މާކަކަށެެވ.  އަށްއިންޓަރނޭޝަނަލް ިވސާ  އެަވނީ، ބ ނެފައި  ކަމަށް" ިވސާ" 1.20
ޮގތ ަގއެެވ. ކާޑ  ދޫކ ރެިވފައިާވ ފަރާތ ގެ ބަދަލ ނަންތައް، އެހާލަތަކަށް ފެތޭނަމަ މާނަކ ރެޭވނީ    އެފަދަ  ނ ަވތަ  "އޭނާ"  "ތިޔަފަރާތ ެގ"،  "ތިޔަފަރާތް"، 1.21

ފިރިހެން ޖިްނސ ެގ ޮގތ ަގއި މ ހާތަބ ކ ރެިވފައިާވ ހ ރިހާ އިރަކ ެވސް ހަމައެދަފައިން  ެވސް  ހ ރިހާ ރިފަރެންސްއެއްަގއި  ެގކާޑ  ދޫކ ރެިވފައިާވ ފަރާތ  
  ހިމެނޭެނއެެވ. ެވސްއަންހެން ޖިންސ  

ެގ އިސްލާމިކް   ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް ޕލކ )  ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް"ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ޑެބިޓް ކާޑ ތައް" ކަމަށް ބ ނެފައި އެަވނީ   1.22
 . ( އިން ޝަރީޢާ ހ އްދަކ ރާ ޮގތ ެގމަތިން ދޫކ ރާ ޑެބިޓް ކާޑަށެވެ ބޭންކިްނގ ިވްނޑޯ

 

   ސައްހަކަން: ކާޑ ގެ    ވާޖިބ ތަކާއި   ވާ ފަރާތ ގެ އި ކާޑ  ދޫކ ރެވިފަ  .2
 އަމަލ ކ ރަމ ންދާ ަގާވއިދ ތަކަށް ޢަމަލ ކ ރަްނާވެނއެެވ.   އެަވގ ތެއްަގއި ކާޑ  ދޫކ ރ މާއި ބޭނ ންކ ރ މ ަގއި ބޭންކ ން 2.1
  އޮންލައިން ނ ާވެނއެެވ.  އްބޭނ މެ  ސޮއެއް އެއްެވސް އެޕްލިކޭޝަންތަކ ަގއި ކާޑ  ޑެބިޓް ހ ށަހަޅާ މެދ ވެރިކޮށް ބޭންކިްނގ  އިންޓަރނެޓް ބީއެމްއެލް 2.2

 ސެސްއެކް)  ކްރެޑެންޝިއަލްސް  ފޯރ ކޮށްދޭ  ޚިދ މަތް ހޯދާ ފަރާތަށް  ަވދެޭވނީ  މެދ ެވރިކޮށް  ބޭންކިްނގ   އިންޓަރނެޓް  ބީއެމްއެލް  އެޕްލިކޭޝަންތަކަށް
  އިންޓަރނެޓް  ބީއެމްއެލް  ބެލެޭވެނއެެވ.  ޮގތ ގައި  ރިކ އެސްޓެއްެގ  ތެންޓިކޭޓްއަދި އޮ  ސައްހަ  އެއީ  އެހެންކަމ ން  ކަމަށާއި  ބޭނ ންކޮށްެގން(  ކޯޑް

  ޔަީގންކ ރ މ ެގ  އިތ ރަށް  އެޕްލިކޭޝަނެއް   ކާޑ   އެއްެވސް  ހ ށަހަޅާ  ން ބޭނ ންކޮށްގެ (  ކޯޑްތައް  އެކްސެސް)  ކްރެޑެންޝިއަލްސް  މެދ ެވރިކޮށް  ބޭންކިްނގ 
ކ ރިން ލިޔ މ ްނ ަވކިޮގތަކަށް އަމަލ ކ ރ މަށް ބޭންކަށް އިރ ޝާދ  ދީފައިާވ ހާލަތް  އަދި    ކަމަށާއި،  ޯނންނާނެ  މައްޗަށް  ބޭންކ ެގ  ވާޖިބެއް އެއްެވސް

ބޭންކ ންއިޕްރޮސެސްކ ރ މާ   ނ ަވތަ  ބަލައިަގތ މާއި  ހ ށަހެޅ މެއް  އެފަދަވައި  ފިޔަ ތިޔަފަރާތ ްނ    ގ ޅިެގން  ނ ޖެހޭނެކަމަށް  ނަަގން  ޒިްނމާ 
  އެއްބަސްެވއެެވ.   

  ދިެވހިރާއްޖޭަގއިަގއި   ނެޓްޯވކާއި  އޭޓީއެމް  މޯލްޑިްވސްގެ   އޮފް  ބޭންކް  ހަމައެކަނި  ކާޑަކީ  ޑެބިޓް  އެކްސްޕްރެސް  އެމެރިކަން  ކާޑާއި  ޕްރޮޕްރައިޓަރީ 2.3
 އެކްސްޕްރެސްގެ   އެމެރިކަން  މިހެން އޮތްަނމަެވސް،  ލިމިޓެޝަނަށް  މި.  ކާޑެކެެވ  ބޭނ ންކ ރެޭވނެ  އެސްޓޭބްލިޝްމަންޓްތަކ ގައި  މާޗެންޓް  ހ ންނަ
އެދ ަވސްަވރެއްަގއި ކަނޑައަޅާފައިާވ    ހ އްދަ  ބޭނ ންކ ރ މ ެގ  ކާޑ   ޑެބިޓް  އެކްސްޕްރެސް  އެމެރިކަން  އޭޓީއެމްތަކ ަގއި  ދ ނިޔޭެގ  ޖަހާފައިާވ  ލޯޯގ

 އޭޓީއެމް ނެޓްޯވކާއި  ެގބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް   ޑެބިޓަކީ  މާސްޓަރކާޑް  ކާޑާއި  ިވސާ.  ދެވިދާނެއެެވ  ބޭްނކަށް  ހަމަތަކާއި އ ސޫލ ތަކާއި އެއްޮގތަށް
ޔޭެގ އެހެިނހެން ބޭންކްތަކ ެގ އޭޓީއެމްތަކާއި އަދި ިވސާ އަދި މާސްޓަރކާޑް  ިވސާ އަދި މާސްޓާ ކާޑ  ނެޓްޯވކްެގ މެްނބަރ ންކަމ ަގއިާވ ދ ނި  އަދި

 އެސްޓަބްލިސްމެންޓްސްތަކ ގައި ބޭނ ންކ ރެޭވނެ ކާޑެކެެވ. 
 ލިބިެގންވ މާއެކ ،  ބޭންކަށް  ހައްގ ތައް  މ ދަލ ެގ  މިލްކ ެވރިކަމާއި  ފ ރިހަމަ   އެހެނިހެން ކާޑ ެގ  ފިޔަަވއި،  ކާޑ   ޕާސްޕޯޓް  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ގައި  1.8 2.4

  ކ ރިން   ހަާވލ ކ ރ މ ެގ  ކާޑ .  ކާޑ  ރައްދ ކ ރަންާވެނއެެވ  އަނބ ރާ  ބޭންކަށް  ަވގ ތ ން  ނ ލައި  ޝަރ ތ ތަކާ  އެއްެވސް  އިރ ޝާދ  ދީފިނަމަ  ބޭންކ ން
  .އެދެމެެވ ކަށަަވރ ކޮށްދެއްވ ން އައިޑެންޓިޓީ  އޮފިސަރ ެގ  ބޭންކ ެގ

  ޮގތެއްގައި ކާޑ   ސައްހަނޫން  ނ ދިނ މާއި  ހ އްދަ  ކާޑ  ބޭނ ންކ ރ މ ެގ  ފަރާތަކަށް  އެހެން.  ކާޑ ަގއި ސޮއިކ ރަންާވނެއެެވ  ަވގ ތ ން  ލިބ މާއެކ   ކާޑ  2.5
 ހިފަހައްޓަންާވެނއެެވ.   ދަށ ގައި ކޮންޓްރޯލްެގ އަމިއްލަ ތިމާެގ ކާޑ  ަވގ ތެއްަގއިެވސް ހ ރިހާ  ރައްކާތެރިކ ރ މަށްޓަކައި ބޭނ ންކ ރ މ ން

  ކާޑ  ހ ށަހެޅ މަށް ފަހ ަގއެެވ.    ކިހެއް  ކާކ ކަންއަްނަގއިދޭ  ފަރާތް  ާވދޫކ ރެިވފައި   ކާޑ   ެނޭގނީ  ބޭންކ ން  ކާޑ /ކާޑ ތައް   ދޫކ ރެިވފައިާވ ފަރާތް  ކާޑ  2.6
   .އަންަގންާވނެއެެވ ަވގ ތ ން  ލިބިފައިާވކަން ކާޑ /ކާޑ ތައް ލިބ މ ން ކާޑ /ކާޑ ތައް ާވ ފަރާތްދޫކ ރެިވފައި 



 ޑެބިޓް ކާޑ  
 އާންމ  މާއްދާތަކާއި ޝަރ ތ ތައް 

 

 

 
  ލިޔ މ ން  ފަރާތަކަށް  ތިްނަވނަ  ނެގ މަށް  ނ ަވތަ  ބަލައިަގތ މަށް  ކާޑ /ކާޑ ތައް   ފަރާތ ން  އޭާނެގ  އިޚްތިޔާރ ަގއި  ެގދޫކ ރެިވފައިާވ ފަރާތ    ކާޑ )ހ(  
  ލިބިފައިވާ   ހ އްދަ  ތަމްސީލ ކ ރ މ ެގ  ދޫކ ރެިވފައިާވ ފަރާތް  ކާޑ   ލިބ މ ން،  ހ އްދަ  ލިޔ މ ން  ންދޫކ ރެިވފައިާވ ފަރާތ   ކާޑ .  ދެވިދާނެއެެވ  ހ އްދަ

 ލިބިފައިާވކަން  ކާޑ /ކާޑ ތައް  ފަރާތަށްދޫކ ރެިވފައިާވ  ކާޑ   ކ ރ މަކީ  އެކްޓިޭވޓް  ކާޑ /ކާޑ ތައް.  ހަާވލ ކ ރަންާވނެއެެވ  ކާޑ   ބޭންކ ން  ފަރާތާއި  ތިންަވނަ
  . ބެލެޭވނެއެެވ ކަމ ަގއި ކަމެއް އަްނގައިދޭ

ކާޑަށް    ފެށިެގން،  ަވގ ތ ން  ބަލައިަގންނަ  ކާޑ   ފަރާތ ން  ލިބިފައިާވ  ހ އްދަ  ކިބައިން  އޭާނެގ  ނ ަވތަ  ފަރާތ ންކާޑ  ދޫކ ރެިވފައިާވ  ފޯރ ކޮށްދީ  ކާޑ 
    .ނ ނަާގެނއެެވ ބޭންކ ން  ޒިްނމާ ޗާޖެއްެގ އެއްެވސް އަރާ

  މެދ ެވރިކޮށް  އީމެއިލްދީފައިާވ    ބޭންކަށްކާޑ  ދޫކ ރެިވފައިާވ ފަރާތ ން  ަވތަނ    މެދ ވެރިކޮށް  ބޭންކިްނގ   އިންޓަރނެޓް  ބީއެމްއެލް  ނ ަވތަ  )ށ( ލިޔ މ ން
 ލިބިދޭ އިހްތިޔާރ ެގ ދަށ ން ދެވިދާނެއެެވ.  ކާޑ  ދޫކ ރެިވފައިާވ ފަރާތަށް ހ އްދަ ކޫރިއަރ ކ ރ މ ެގ ޕިން/ކާޑ 

  ޕިން /ކާޑ   ފަރާތަކާއި  ފޯރ ކޮށްދޭ   ކ ރިއަރ ކަނޑައަޅާ    ބޭންކ ން  އިޚްތިޔާރ ގައި  ބޭންކ ެގ  ލިޔ މ ން ލިބ މ ން،   ހ އްދަ  ެގކާޑ  ދޫކ ރެިވފައިާވ ފަރާތ  
  . ބެލެޭވެނއެެވ  ކަމ ަގއި  ކަމެއް   އަންަގއިދޭ  ލިބިފައިާވކަން  ކާޑ ތައް/ކާޑ    ފަރާތަށް  ެގްނގ ޅޭ  ކާޑ   ކ ރ މަކީ  އެކްޓިޭވޓް  ކާޑ ތައް/ކާޑ .  ހަާވލ ކ ރެވިދާނެއެެވ
ހިދ މަތް ފަރާތ ން   ކޫރިއަރ  އެންމެހައި  ފެށިެގން   ަވގ ތ ން  ބަލައިަގންނަ  ކާޑ   ފޯރ ކޮށްދޭ  އަރާ  ދޫކ ރެިވފައިާވ    ޒިންމާ  ޗާޖެއްެގ  ކާޑަށް  ކާޑ  

 ަނަގްނާވެނއެެވ.  ފަރާތ ން
ކާޑ    ނ ަވތަ  މެދ ެވރިކޮށް  ބޭންކިންގ   އިންޓަރނެޓް  ބީއެމްއެލް  ހ ށަހެޅޭނީ   އެދި  ކ ރ މަށް  އިންއެކްޓިޭވޓް  ކާޑ   ނ ަވތަ  ކ ރ މަށް  އެކްޓިޭވޓް  ކާޑ  2.7

  މެދ ވެރިކޮށް   އީމެއިލް/    ބޭންކިންގ   އިންޓަރނެޓް  ބީއެމްއެލް.  މެދ ވެރިކޮށެެވ  އީމެއިލް  ކަނޑައެޅިފައިާވ  ފޯރ ކޮށްދޭ  ބޭންކަށް  ދޫކ ރެިވފައިާވ ފަރާތ ން
 ހ ށަހަޅާކާޑ  ދޫކ ރެިވފައިާވ ފަރާތ ންސީދާ    ހ ށަހެޅ ންތަކަކީ  ބޭންކަށް ހ ށަހަޅާ  އެދި  ކ ރ މަށް  އިންއެކްޓިޭވޓް  ކާޑ   ނ ަވތަ  ކ ރ މަށް  ކާޑ  އެކްޓިޭވޓް

ފަރާތ ން.  ބެލެޭވެނއެެވ  ކަމ ަގއި  ހ ށަހެޅ މެއް  ސައްހަ ދޫކ ރެިވފައިާވ  ފަރާތ   ޮގތ ަގއި  އެއްބަސްާވކާޑ     މަތިން   އެދ މ ެގ  ެގކާޑ  ދޫކ ރެިވފައިާވ 
  ލިބޭ   ގ ޅިެގން  އެކަމާ  ނ ަވތަ   ކ ރިމަތިާވ  ގ ޅިެގން  އެކަމާ  ނ ަވތަ  ޕްރޮސެސްކ ރ މ ން  ބަލައިަގނެ  އެދ ްނތައް  އެފަދަ  ، އަމަލ ކ ރާއިރ   ބޭންކ ން

ކާޑ  ދޫކ ރެިވފައިާވ  .  ނެއެެވނ ޖެހޭ   ޒިންމާާވކަށް  ބޭންކ ން  ގެއްލ މަކަށް  ނ ަވތަ  ެގއްލ މެއް  ސީދާ  ނ ަވތަ  ނ ސީދާ  ނ ަވތަ  ޮގތ ން  ނަތީޖާއެއްެގ
ކ ރިމަތިާވ  ެގ  ފަރާތ  ޢަމަލ ކ ރާކ ރ މ ަގއި  ބޭންކ ން  ޕްރޮސެސްކ ރ މަށް  އަދި  ަގބޫލ ކ ރ މަށް  ހ ށަހެޅ ން  އެ  ނ ަވތަ  ގ ޅިެގން  ހ ށަހެޅ މާއި 

ނަަގްނނ ޖެހޭނެކަމަށް   ބޭންކ ން  ޒިންމާ  ެގއްލ މެއްެގ  އެއްެވސް  ނ ސީދާ  ނ ަވތަ  ސީދާ  ނ ަވތަ  ދޫކ ރެިވފައިާވ  ކޮންސިކްއެްނޝަލް  ކާޑ  
 ސްވެއެެވ.  އެއްބަފަރާތ ން

ކާޑ     ޮގތ ގައި  ޕިންެގ  ނ ަވތަ (  ޕިން)  ނަންބަރ   އައިޑެންޓިފިކޭޝަން  ޕާސަނަލް  ދޫކ ރާ  ށްކާޑ  ދޫކ ރެިވފައިާވ ފަރާތަ  ބޭނ ންކ ރ މަށް  ކާޑާއެކ  2.8
އެހެން   އަދި  ދޫކ ރާ  ބޭނ ްނތަކަށް  އަމިއްލަ  ެގކާޑ  ދޫކ ރެިވފައިާވ ފަރާތ ން ކާޑ     ނަްނބަރަކީ،  އެއްެވސް  އިޚްތިޔާރ ކ ރާދޫކ ރެިވފައިާވ ފަރާތ ން  

  އެއްެވސް   ފަދަ  މަގ ފަހިާވ  ބޭނ ންކ ރ މަށް  ފަރާތަކަށް  ތިންަވނަ  ރެކޯޑެއް  ލިޔެފައިާވ  ނަންބަރ   ޕިން.  ނަްނބަރެކެެވ  ސިއްރ   އަދި  ފަރާތަކަށް ނ ދެޭވނެ
 ނ ަވތަ   ހާލަތެއްަގއި  އެއްެވސް  ިވޔަސް  ޮގތަކ ން  އެހެން  އަމިއްލަ އިހްތިޔާރ ަގއި ނ ަވތަ.  ނ ާވނެއެެވ  ޮގތަކަށް އެއްެވސް ތަނެއްަގއި ބެހެއްޓިެގން

  .ނ ާވެނއެެވ ހާމަކޮށްެގން ޕިން  ފަރާތަކަށް ތިްނަވނަ ޮގތަކ ން  އެއްެވސް
އެ  އެހެނިހެން  ޓްރާންސްފާކ ރ މާއި،   ނެގ މާއި،  ފައިސާ 2.9 ބޭނ ންކ ރ މ ން  ކާޑ   ފަރާތ  ކާޑ     އަދަދ   މ އާމަލާތްތަކަށް  ދޫކ ރެިވފައިާވ  ެގ ކާޑ  

  ެގކާޑ  ދޫކ ރެިވފައިާވ ފަރާތ    ފައިސާ  ަވރަށް  ބޭނ ްނާވ  ފ ރިހަމަކ ރ މަށް  މ އާމަލާތައް  އެފަދަ  އަދި.  ކ ރެޭވނެއެެވ  ޑެބިޓް  އެކައ ންޓް/އެކައ ންތަކ ން
 ބަހައްޓަންާވނެއެެވ.  އެކައ ންޓް/އެކައ ންޓްތަކ ަގއި

އެކައ ންޓ ން އޯވަރޑްރޯ ކ ރ މާއި ނ ަވތަ އެއްބަސްެވފައިާވ އޯަވރޑްރާފް ލިމިޓަށްވ ރެ އިތ ރަށް  ެގ  ކާޑ  ދޫކ ރެިވފައިާވ ފަރާތ ބޭންކ ަގއި ހ ރި    2.10
 ލިބިެގން ނ ވެއެެވ.  ތަށް ކާޑ  ދޫކ ރެިވފައިާވ ފަރާގ މ ެގ ހައްެގއް ޑެބިޓް ކާޑ  ބޭނ ންކޮށްެގން ފައިސާ ނެ 



 ޑެބިޓް ކާޑ  
 އާންމ  މާއްދާތަކާއި ޝަރ ތ ތައް 

 

 

ކާޑ  ދޫކ ރެިވފައިާވ  މަލާތްތަކ ެގ ޒިންމާ  ސް ކާޑ  ބޭނ ންކޮށްެގން ހިްނާގ މ އާހ އްދަދިން ަނމަެވސް ނ ަވތަ ނ ދިންަނމަވެ ކާޑ  ދޫކ ރެިވފައިާވ ފަރާތް  2.11
ަގާވއިދާއި ހިލާފަށް  ފަރާތ ން   ނަަގންާވނެއެެވ. މޯލްޑިްވސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ އިން ކަޑައަޅާފައިާވ އ ސޫލ ތަކާއި އަމަލ ކ ރެެވމ ންދާ ޤާނޫާނއި 

މަާނއާއި އަދި ކާޑ  ނ ަވތަ އެއާ ގ ޅ ންހ ރި ޕިން ހ އްދަނެތި ބޭނ ންކ ރ މ ން ލިބޭ އެއްެވސް  އެކައ ންޓް ބޭނ ންކ ރ މ ެގ ސަބަބ ން ކ ރެޭވ ޖޫރި 
ކާޑ  ދޫކ ރެިވފައިާވ  ގެއްލ މަކަށް މި އެއްބަސްވ މ ެގ މ އްދަތ ގައި އަދި މި އެއްބަސްވ ން އ ާވލިނަމަެވސް  ބޭންކ ން ޒިންމާާވްނނ ޖެހޭނެކަމަށް  

 އެއްބަސްެވއެެވ.  ފަރާތް
ޒިންމާ އ ފ ލަްނާވެނއެެވ. މީެގތެރޭަގއި ޕިނެއް ނ ޖަހައި ކާޑ  ދޫކ ރެިވފައިާވ ފަރާތ ން  ކާޑް ބޭނ ންކޮށްެގން ކ ރެޭވ އެންމެހައި މ ޢާމަލާތަކަށް    2.12

 މ އާމަލާތްތައްެވސް ހިމެނެއެެވ. ބީއެމްއެލްނ ަވތަ ރިސިޕްޓ ަގއި ސޮއިނ ކޮށް ބީއެމްއެލް މޯބައިލްޕޭ މެދ ވެރިކޮށް ހިްނާގ މ ޢާމަލާތްތަކާއި އެހެިނހެން  
 . ބޭނ ންކޮށްެގންެނެވ ޕާސްކޯޑްސް ހަމައެކަނި ަވދެޭވނީ އަށް މޮބައިލްޕޭ

ކާޑް 2.13 އަހަ ކާޑ ގައި    ތަކީ މ އްދަ  ބޭނ ންކ ރެޭވނެ  ޑެބިޓް  މަހ ެގބަޔާންކޮށްފައިާވ  އެކަމަށް    ރާއި  އެހެންކަމ ން  ހަމައަށެެވ.  ދ ަވހާއި  ފަހ   އެންމެ 
 ސަމާލ ކަން ދެއްވ ންއެދެމެެވ.  ތިޔަފަރާތ ން

  ކ ރިން   ހަމަވ މ ެގ  މ އްދަތ   ކާޑ ެގ  ތިޔަފަރާތ ން އެއްބަސްވެއެެވ.  ަނއްތާލ މަށް   އެ ކާޑ  ބައިބަޔަށް ކޮށާލ މަށްފަހ   ހަމަވ މ ން  މ އްދަތ   ކާޑ ެގ  ޑެބިޓް
ރިއާޔަތް    ހަރަކާތްތަކައް  ޓްެގއެކައ ން  ތިޔަފަރާތ ެގ  އިޚްތިޔާރ ަގއި،  ބޭންކ ެގ  އާކ ރެޭވީނ،  ކާޑ .  އެދެމެެވ  ހ ށަހެޅ އްވ ން  އެދި  އާކ ރ މަށް  ކާޑ 

 ހައްެގއް ލިބިެގްނަވނީ ބޭންކަށެެވ.   އެންމެހައި އާކޮށްދިނ މ ެގ ކާޑ  ހަމަވ މ ން  މ އްދަތ . ކ ރ މަށް ފަހ ގައެެވ
  ބޭންކ ގެ   އެ  ބޭންކ ން،  ކެްނސަލްކޮށް  ކާޑ   ރެ ިވޔަސްސަބަބަކާހ   އެހެން  ނ ަވތަ  ހީލަތެއް ހިމެނ މ ްނ،  މަކަރާއި  ަވަގށްނެގ މ ން،  ގެއްލ މ ން،  2.14

  ދޫކ ރ މ ގެ   ކާޑެއް  އާ  ހަމަވ މ ން   މ އްދަތ   ނ ަވތަ  ކ ރިން  ހަމަވ މ ެގ  މ އްދަތ   ކާޑ ެގ  އަދި.  ދޫކ ރެވިދާނެއެެވ  ކާޑެއް  ބަދަލ ަގއި  އިޚްތިޔާރ ގައި،
 ނ ަވތަ   އަދި ބަދަލ ކ ރާ  އަމަލ ކ ރ މަށާއި، މި އާންމ  މާއްދާތަކާއި ޝަރ ތ ތަކަށް    ކާޑ ތައް  އާކ ރާ/ ބަދަލ   މިފަދަ.  ލިބިެގްނެވއެެވ  ބޭންކަށް  އިޚްތިޔާރ 

 ޝަރ ތ ތަކަށް އެއްބަސްވ ން ކަމ ގައި ބެލެޭވެނއެެވ.  ހ ރިހާ އެއްބަސްވ މ ެގ ކާޑ  ދޫކ ރެިވފައިާވ ފަރާތ ން މި ބޭނ ންކ ރ މަކީ ކާޑ  އާކ ރާ
 

     : ބޭނ ންކ ރ ން   އެސްޓަބްލިޝްމަންޓް   މާޗެންޓް  .3
 މާޗެންޓް  އިލެކްޓްރޯނިކް  ހ ރިހާ  ޖަހާފައިާވ  ލޯޯގ  އެކްސްޕްރެސްެގ  އެމެރިކަން  ހ ންނަ  ދިެވހިރާއްޖޭގައި  ކާޑ   ޑެބިޓް  އެކްސްޕްރެސް  އެމެރިކަން 3.1

ބަލައިަގންާނނެއެެވ. މެދ ވެރިެވ  އެސްޓަބްލިޝްމަންޓްތަކ ން  ދިެވހިރާއްޖޭގައެެވ  ކ ރެޭވނީ  ރިހަމަފ   މ އާމަލާތްތައް  ކ ރެޭވ  އީޑީސީ  . ހަމައެކަނި 
  ދެއްކ މަށް   ކާޑ ން ފައިސާމެއް ނ ކ ރެޭވެނއެެވ.  ބޭނ   އެސްޓަބްލިޝްމަްނޓްތަކ ގައި  މާޗެންޓް  ހ ންނަ  ބޭރ ަގއި  އެހެންަނމަެވސް، ދިެވހިރާއްޖެއިން

 ހެދ މ ެގ ނަތީޖާއެއްެގޮގތ ްނ ބޭންކ ން އެއްެވސް ޒިްނމާއެއް ނަާގކަށް ނ ޖެހޭނެއެެވ.   ދެކޮޅ  އެސްޓަބްލިޝްމަންޓަކ ން މާޗެންޓް  އެއްެވސް
  ހ ންނަ   ބޭރ ަގއި  ރާއްޖެއިން  އަދި  ދިެވހިރާއްޖެ  ޖަހާފައިާވ  ލޯޯގ  އެކާޑަކާއި ގ ޅޭ   ބަލައިަގންނާނީ  ކާޑ   ޑެބިޓް  މާސްޓަރކާޑް  ކާޑާއި  ޑެބިޓް  ިވސާ 3.2

  ދެކޮޅ    އެސްޓަބްލިޝްމަންޓަކ ން  މާޗެންޓް  އެއްެވސް  ދެއްކ މަށް  ކާޑ ން ފައިސާ .  އެސްޓޭބްލިޝްމަންޓްތަކަކ ންެނެވ  މާޗެންޓް  އިލެކްޓްރޯނިކް  ހ ރިހާ
 ހެދ މ ެގ ނަތީޖާއެއްެގޮގތ ން ބޭންކ ން އެއްެވސް ޒިްނމާއެއް ނަާގކަށް ނ ޖެހޭެނއެެވ.  

އެޕްގައި މޮބަ  ބީއެމްއެލް 3.3 ބޭންކިްނގ    ކާޑެއް   އެއްެވސް  ތެރެއިން  ކާޑެއްެގ  ދޫކޮށްފައިާވ  ބީއެމްއެލްއިން  އަދި  ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިާވަނމަ،  އިލް 
ދޫކޮށްފައިާވ  އެއިން  އެޑްކޮށްފައިާވަނމަ، މޯބައިލް  .ކ ރާނެއެެވ  ލިންކް  އޮޓޮމެޓިކ ން  ކާޑެއް  ހ ރިހާ  ތިޔަފަރާތަށް    އަކީ   ޑިވައިސް  ތިޔަފަރާތ ެގ 

  ފައިސާ   މ އާމަލާތްތަކަށް  މިފަދަ.  މާޗެންޓ ންނަށް ފައިސާދެއްކޭެނއެެވ  ޖައްސާލައިެގން  ޑިަވއިސް  މޯބައިލް  ނަމަ   ޑިވައިސްއެއް  އެެނބަލް  އެންއެފްސީ
ބެލެޭވނީ  ހ އްދަ  ދެއްކ މ ެގ ދިންކަމަށް   ނ ޖަހާ/ނ ކޮށް   ސޮއި/ޕިން  ނ ަވތަ  ނ ޖަހާ  ޓާމިނަލަށް  ކާޑ   އަދި  ނެތި  ކާޑ   ފިޒިކަލް  ތިޔަފަރާތ ން 

  ޕީއޯއެސް  އީޑީސީ  އެެނބަލްކޮށްފައިާވ  އިން  އެްނއެފްސީ  އިތ ރ ން  މީެގ.  ކައިރިކޮށްލައިެގްނނެެވ  ޑިވައިސް  މޯބައިލް  ޓާމިނަލްއާއި  ކޮންޓެކްޓްލެސް
  ބައެއް މަތީ އަދަދ ތަކ ެގ މ އާމަލާތްތައް   ޮގތ ން،  ފީޗާއެއްެގ  ސެކިއ ރިޓީ.  އެެވ  ކ ރެޭވނެ  މ އާމަލާތްތައް  ޖަހައިެގން  ނަންބަރ   މޯބައިލް  ޓާމިނަލަކަށް

    .އެންިގދާެނއެެވ ޖަހަން  ޕިން ކާޑ  ދޫކ ރެިވފައިާވ ފަރާތަށް ބައެއްފަހަރަށް ކ ރ މަށްޓަކައި، ފ ރިހަމަ



 ޑެބިޓް ކާޑ  
 އާންމ  މާއްދާތަކާއި ޝަރ ތ ތައް 

 

 

  ނަްނބަރަށް  ސާިވސް  ކަސްޓަމަރ  ފޯރ ކޮށްދޭ  ބޭންކ ން  ކ ރެޭވނީ  އެކްޓިޭވޓް  ކާޑ .  ޖެހެއެެވ  ކ ރަން  އެކްޓިޭވޓް  ކާޑ   ޑެބިޓް  ތިޔަ ފަރާތަށް ފޮނ ާވ 3.4
    .ގ ޅައިެގންެނެވ

. ހޯދަންާވެނއެެވ  ކޮޕީ  ސްލިޕްެގ  ސޭލްސް  ސޮއިކޮށް  ނ ަވތަ/ އަދި  ޖަހައި  ޕިން  ފަހަރަކ   ކޮންމެ  ބޭނ ންކ ރާ  ކާޑ   އެސްޓޭބްލިޝްމަންޓްތަކ ގައި  މާޗެންޓް 3.5
  ތިޔަފަރާތ ން   ސްލިޕެއް،  ސޭލްސް   އެއްެވސް  ސޮއިކ ރަްނޖެހޭ.  ފޯރ ކޮށްދެިވދާެނއެެވ  ބޭންކ ން  ނަަގއިެގން  ފީއެއް  އިތ ރ   ކޮޕީ  ސްލިޕްެގ  ސޭލްސް  އަދި

  .ބެލެޭވެނއެެވ  ކަމ ގައި  ޒިންމާއެއް  ތިޔަފަރާތ ެގ  ސްލިޕަކީ  ސޭލްސް  ސާބިތ ކ ރެޭވނެ  ލިބިފައިާވކަން  ތިޔަފަރާތ ެގ ހ އްދަ  ނަމަެވސް  ނ ިވ  ސޮއިކޮށްފައި
 ޒިްނމާއެއް  މ އާމަލާތެއްެގ  އެއްެވސް  ގ ޅިެގން ހިނާގ  ފަދަ މ އާމަލާތ ތަކާއި  ފޯރ ކޮށްދިނ ން  ހިދ މަތް  ތިޔަފަރާތާއި މާޗެންޓާއި ދެމެދ  ކ ރެޭވ މ ދަލާއި 3.6

 ލިޔ ންތަކާއެކ   ބާރ ދޭ  އެހެންަނމަެވސް، ވެދެެވން އޮތް ކޮްނމެ އެހީތެރިކަމެއް ބޭންކ ން ފޯރ ކޮށްދޭެނއެެވ. މިކަމަށްޓަކައި   ނ ނަާގނެއެެވ.  ބޭންކ ން
  މައްސަލަ  އެ  އޮތްނަމަ،  ޝަކ ވާއެއް   އެއްެވސް  ގ ޅޭ  އެސްޓަބްލިޝްމަންޓަކާ  މާޗެންޓް  އެއްެވސް.  ާވނެއެެވހ ށަހަޅަން   ބޭންކަށް  ަވގ ތ ން  ޝަކ ާވ
ހައްލ ކ ރާީނއެެވ.  އެސްޓޭބްލިޝްމަންޓާއެކ    މާޗެންޓް ބޭންކަށްނ ކޮ   އެކަން  ތިޔަފަރާތ ން  ަނމަެވސް    ފައިސާއެއް  އެއްެވސް  ދައްކަްނޖެހޭ   ށްއޮތް 
  . ނ ލިބޭނެއެެވ ލ ޔެއް ވާޖިބ ން  ދެއްކ މ ެގ

 ކާޑ   އެ ކާޑަކާގ ޅޭ  މ އާމަލާތްތަކާއި ގ ޅިެގން އެކައ ންޓަށް ޑެބިޓް ކ ރެޭވނީ  ކާޑ ެގ  ފައިސާދައްކާ  ފައިސާއަކ ން  އެހެން  ނޫން  ޑޮލަރ   ކާމެރިއެ 3.7
ހ ރި ރޭޓްތަކ ގައި އެމެރިކާ  ޮގތ ެގމަތިން  ކަނޑައަޅާފައިާވ  އެސޯސިއޭޝަނަކ ން   ބަދަލ ކ ރ މަށްފަހ ަގއެެވ. ބޯޑަރ  ޑޮލަރަށް އެ ފައިސާ    މިހާރ  

  މ އާމަލާތްތައް، މ އާމަލާތ ގެ   ތަފާތ   ކޯޑާ  ގައ މ ެގ  އިޝޫކ ރާ  ކޯޑާއި  މާޗެންޓްެގ ަގއ މ ެގ)  ފީއެއް  އިދާރީ  މ އާމަލާތްތަކެއްެގ  ހ ރިހާ  ކ ރާ  ހ ރަސްކޮށް
ީވަނމަެވސް  ފައިސާއާ  ބިލިންގ   ެގކާޑ  ދޫކ ރެިވފައިާވ ފަރާތ    ފައިސާ ކާޑ    އިތ ރ ކޮށް  އަދަދަށް  ނަމަެވސް( ބަދަލ ކ ރާ  ޫނން  ނ ަވތަ  ތަފާތ  

 ކިބައިން ޗާޖ ކ ރެޭވެނއެެވ.   ދޫކ ރެިވފައިާވ ފަރާތް
  ސަރޗާޖެއްެގ  އެއްެވސް  ކ ރާ  ޑެބިޓް  އެކައ ންޓ ން  ތިޔަފަރާތ ެގ  އަދަދާއެކ   މ އާމަލާތ ެގ  އަދި  ނަާގ  އެސްޓަބްލިޝްމަންޓަކ ން  މާޗެންޓް  އެއްެވސް 3.8

   .ނ ަނާގެނއެެވ ބޭންކ ން ޒިންމާ
 ޑް ރިފަން   .މ އާމަލާތެކެެވ  ދެ  ަވކި  ލިބޭ ކްރެޑިޓަކީގ ޅިެގން  އި ކ ރ މާ  ބާތިލ ތް  ލާއަދި އެމ ޢާމަ  ަގތ މާއި    ޚިދ މަތްތައް/ މ ދާ  ފަދަ  ޓިކެޓް  ރޭލް/ އެއާ 3.9

ޗާޖ  އ ނިކ ރ މަށްފަހ ( ކްރެޑިޓް ކ ރެޭވނީ މާޗެންޓް އަތ ން ލިބޭ މިންަވރަކަށް ލިބޭ ަވގ ތެއްަގއެެވ.    ކެންސެލޭޝަންތިޔަފަރާތ ެގ އެކައ ންޓަށް )
  މާޗެންޓްެގ ނ ކ ރެވިއްޖެަނމަ، ޕޯސްޓް ކްރެޑިޓް އެކައ ންޓަށް ތިޔަފަރާތ ެގ ކާޑ  ތެރޭަގއި ދ ަވހ ެގ 30 ފެށިެގން  ދ ަވހ ން  ލިބޭ އަނބ ރާ  ފައިސާ
    .އަްނަގްނާވެނއެެވ އެކަން  ބޭންކަށް ކޮޕީއަކާއެކ ، ނޯޓ ެގ ކްރެޑިޓް

 ޕްރައިމަރީ   ހަމައެކަނި  ފައިސާކަޑާނީ  މ އާމަލާތްތަކަށް  ކ ރާ  އެސްޓޭބްލިޝްމަންޓްތަކ ގައި  މާޗެންޓް  ކާޑ  ގ ޅިފައިާވ ހާލަތ ގައި،  އެކައ ންޓަކާ  އެތައް 3.10
  ފައިސާ  ބޭނ ންާވ  ގައިއެކައ ންޓްތަކ   އެހެން  ގ ޅިފައިާވ  ކާޑާ  ހާލަތެއްަގއި،  ތްނެ  އެކަށީެގްނާވ ަވރަށް ފައިސާ  އެކައ ންޓ ަގއި  މި.  އެކައ ންޓ ްނނެެވ

 އެ މ އާމަލާތެއް ފ ރިހަމައެއް ނ ކ ރާެނއެެވ.   ޖ މްލަކޮށް ނ ަވތަ ަވކިަވކިން ހ ރިަނމަެވސް ބޭންކ ން
 

 އޭޓީއެމް ބޭނ ންކ ރ ން:   .4
  މޯލްޑިްވސްގެ   އޮފް  ބޭްނކް  ހ ްނނަ  ދިެވހިރާއްޖޭގައި  'ކާޑ   ޑެބިޓް  އެކްސްޕްރެސް  އެމެރިކަން  މޯލްޑިްވސް  އޮފް  ބޭންކް'  އިޑް' އާ ކާ  'ޕްރޮޕްރައިޓަރީ 4.1

ބޭންކް  ހ ރިހާ ބަލައިަގންާނެނއެެވ.    ިވސާ   ހ ންނަ  ކަންކޮޅ ތަކ ގައި  އެކި  ދ ނިޔޭެގ  ކާޑ   ޑެބިޓް  ިވސާ   މޯލްޑިްވސްެގ  އޮފް  އޭޓީއެމްތަކަކ ން 
  .އޭޓީއެމްތަކ ންެނެވ މާސްޓަރކާޑް ހ ްނނަ ކަންކޮޅ ތަކ ގައި އެކި  ދ ނިޔޭެގ ބަލައިަގންނަނީ ޑެބިޓް މާސްޓަރކާޑް ބަލައިަގްނނައިރ  އޭޓީއެމްތަކ ން

ފައިސާ    ކާޑ  ދޫކ ރެިވފައިާވ ފަރާތ ން  އިން  އޭޓީއެމް  މާސްޓަރކާޑް  ނ ަވތަ  ީވސާ  އެކްސްޕްރެސް،  އެމެރިކަން  އޭޓީއެމް،  މޯލްޑިްވސްެގ  އޮފް  ބޭންކް 4.2
  ެނިގެނގ ން   ފައިސާ  ދައްކަްނޖެހ މާއެކ ،  ފީއެއް  ނެގ މ ގެ   ފައިސާ  ނަގ ދ   ނަަގއިފިނަމަ، އަމަލ ކ ރެވެމ ންދާ ޝެޑިއ ލް އޮފް ޗާޖެސްއާއި އެއްޮގތަށް

 ކ ރެޭވނެއެެވ.   އެ ފީ ޑެބިޓް އެކައ ންޓ ން ޕޯސްޓްކ ރާއިރ 



 ޑެބިޓް ކާޑ  
 އާންމ  މާއްދާތަކާއި ޝަރ ތ ތައް 

 

 

  ކޮންމެ ސްޓޭޓްމެންޓަކީ،   ފޯރ ކޮށްދޭ އޭޓީއެމްއިން ނަާގ ފައިސާ ަނާގ ކޮންމެ ފަހަރަކ ،  ފައިސާ ނަގ ދ  އޭޓީއެމްއަކ ން  މޯލްޑިްވސްެގ އޮފް ބޭންކް 4.3
ފަހ ެގ    ނ ާވނަމަ،  ޔަީގންކޮށްފައި   ޮގތަކަށް  އެހެން  ބޭންކ ން ެވެގންދާނީ އެންމެ  ފަހ ެގ ސްޓޭޓްމެްނޓެެވ. މިފަދައިން ޔަޤީންކ ރާކ ރ ން  އެްނމެ 

 އަދަދެކެެވ.   ޤަބޫލ ކޮށް ބަލައިަގްނނަންޖެހޭނެ ކާޑ  ދޫކ ރެިވފައިާވ ފަރާތް ކ ރެޭވ އަދަދަކީ ނިންމ މަށެެވ. އަދި މިފަދައިން ޔަޤީން
  އެއްެވސް މައްސަލައެއް   ތަފްސީލ ަގއި މ އާމަލާތާއި ގ ޅިެގން ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އެކައ ންޓްެގ  އެސްޓަބްލިޝްމަންޓަކ ން ކ ރެޭވ  މާޗެންޓް/އޭޓީއެމް  4.4

ފަރާތްކާޑ     ހ ރިނަމަ މ އާމަލާތް  ދޫކ ރެިވފައިާވ  އެކަން  ތެރޭަގއި  ދ ަވހ ެގ(  ތިރީސް)  30  ފެށިެގން   ތާރީހ ން  ކ ރި  އެ    ބޭންކަށް   ލިޔ މ ން 
   .ގަބޫލ ކ ރާނެއެެވ ބޭންކ ން  ޞައްޙަ މ އާމަލާތެއްކަމަށް މ އާމަލާތަކީ އެ ނ ލިބިއްޖެަނމަ، ނޯޓިސްއެއް އެފަދަ  މ އްދަތ ަގއި މި .އަްނަގންާވނެއެެވ

ބާރ     އެނޫްނެވސް  ނ ަވތަ  މައްސަލައެއް   އެއްެވސް  ނ ލިބ މާއި،  ފައިސާ   ޮގތ ން  ަވގ ތީ  ދިމާވ މާއި،  މައްސަލައެއް  އެއްެވސް  ކާޑ ެގ  ނ ަވތަ  އޭޓީއެމް  4.5
 ހިދ މަތެއް  އެއްެވސް(  ީވނަމަެވސް   ނ ސީދާޮގތ ން ގ ޅިފައި  ނ ަވތަ  އަދި މިފަދަ ކަމަކާއި ސީދާޮގތ ން)  ދިމާވ މ ެގ ސަބަބ ން   ނ ފޯރާފަދަ ހާލަތެއް

 ނ ޖެހޭނެއެެވ.  ޒިންމާާވކަށް ބޭންކ ން އަދާނ ކ ރެވ މ ެގ ސަބަބ ން ޖިބެއްވާ  އެއްެވސް ނ ަވތަ ފޯރ ކޮށްދިނ ދެވ މ ެގ ސަބަބ ން
ރ ަގއި ލިބިދާނެ ެގއްލ މަކަށް، ނ ސީދާޮގތ ން ލިބޭ ެގއްލ މަކަށް  ހި އާ  ކ ރެޭވ ޮގތެއްެގ ސަބަބ ންބޭނ ން  / ލިެގންެގއް  ޕިން  ގ ޅ ންހ ރި  އެއާ  ކާޑާއި 4.6

  .ނ ޖެހޭނެއެެވ ޒިންމާާވކަށް ބޭންކ ން ގެއްލ މަކަށް އެއްެވސް ލިބޭ ގ ޅިެގން އެކަމާ ނ ަވތަ
އަމަލ ކ ރެވެމ   4.7 އެގައ މެއްަގއި  ފޯރ ކޮށްދެޭވނީ  ޚިދ މަތް  އޭޓީއެމްެގ  ަގއ މެއްގައި  އެހެން  ނޫން  ގައ މ   ދޫކ ރާ  ަގާވއިދާއި ކާޑ   ޤާނޫނާއި  ންދާ 

 .ނ ޖެހޭެނއެެވ ޒިްނމާާވކަށް ބޭންކ ން  ހ އްޓާލިނަމަެވސް ހިދ މަތްތައް މި ނ ލައި ކ ރިން އެްނގ މަކާ އެއްޮގތަށެެވ. އަދި
 

 ފީ:   .5
  މި.  ކ ރެޭވނެއެެވ  ޑެބިޓް  އެކައ ންޓ ން  ޕްރައިމަރީ  އެޕްރޫްވކ ރ މ ްނ ނ ަވތަ އާކ ރ މ ން  ރޭޓ ން  މިހާރ ެގ  ބޭންކ ެގ  ފީ  އާކ ރ މ ެގ  ޖޮއިންކ ރ މާއި 5.1

   .ރޭޓ ްނނެެވ ހ ރި މިހާރ  ނަާގީނ، އެކައ ންޓަށް ޕްރައިމަރީ ޗާޖ ތައް ހިދ މަތްތަކ ެގ އެހެނިހެން  އަދި. ނޫެނެވ ފީތަކެއް ލިބޭނެ އަނބ ރާ ފީތަކަކީ
 ޓ ން ޑެބިޓް ކ ރެޭވނެއެެވ.  ނަގ ދ  ފައިސާ ެނގ މ ެގ މ އާމަލާތ ެގ ފީ ކޭޝް ިވތްޑްރޯއަލް ޕޯސްޓް ކ ރާއިރ  އެކައ ން 5.2
އެއިެގ   ޗާޖ ތަކާއި  ފީތަކާއި  ކާޑ ެގ މައްޗަށް ހިނާގ  ފީއާއި ޗާޖ ތައް ކ ރިން އެްނގ މަކާއި ނ ލައި ބަދަލ ކ ރ މ ެގ އިޚްތިޔާރ  ބޭންކަށް ލިބިެގްނެވއެެވ. 5.3

ބީއެމްއެލް    .ތަފްސީލ ކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިާވނެއެެވ  ޗާޖ ަގއި  އޮފް  ޝެޑިއ ލް  ބޭންކ ެގ  ޝާއިއ ކޮށްފައިާވ  ވެބްސައިޓ ަގއި   ރަސްމީ  ބޭންކ ެގ  ބޭނ ން
މްއެލް  އިސްލާމިކް ޑެބިޓް ކާޑ ެގ މައްޗަށް ހިނާގ ފީތަކާއި ޗާޖ ތަކާއި އެއިެގ ބޭނ ން ބޭންކ ެގ ރަސްމީ ެވބްސައިޓ ގައި ޝާއިއ ކޮށްފައިާވ ބީއެ

 ންކޮށްފައި ާވެނއެެވ. އިސްލާމިކް ޝެޑިއ ލް އޮފް ޗާރޖަސް އެންޑް ފީޒްަގއި ތަފްސީލ ކޮށް ބަޔާ
 

 : ހާމަކ ރ ން  މަޢ ލޫމާތ   .6
ސެޓްފިކެޓްތަކެއް    ނ ަވތަ  ރެކޯޑްތަކެއް  މައ ލޫމާތެއް،  އެއްެވސް  ފެްނނަ  ބޭނ ްނާވކަމަށް  އެއްެވސް ކަމަކާއި ގ ޅިެގން ބޭންކަށް  އެދިއްޖެަނމަ،  ބޭންކ ން 6.1

ފޯރ ކޮށްދޭންާވނެއެެވ  ިވޔަސް ފޯރ ކޮށްދޭ   .ތިޔަފަރާތ ން  ތިޔަފަރާތ ން  ޮގތަކ ްނ،  ކޮްނމެ  ނ ަވތަ  މަސްދަރަކ ން  ކޮންމެ  ފެްނނަ  ބޭނ ްނާވކަމަށް 
ބޭންކަށް    ރަނގަޅ ނޫންަނމަ،  ނ ަވތަ  ނ ާވނަމަ  ފޯރ ކޮށްދީފައި  މައ ލޫމާތ ެގ ތެދ ކަން ކަށަވަރ ކ ރ މަށް ބޭންކަށް ތިޔަފަރާތ ން ހ އްދަދޭންާވެނއެެވ. ޑޭޓާ

   .ވިދާނެއެެވކ ރެ ކެންސަލް  ަވގ ތ ން ކާޑ  ނ ަވތަ އާނ ކޮށް ދިނ ން ކާޑ  ށ ންލިބިދޭ އިޚްތިޔާރ ެގ ދަ 
 އިދާރާތަކަށާއި،  ތަންފީޒ ކ ރާ  ާގޫނނ   އޮތޯރިޓީތަކަށާއި،  ޖ ޑީޝަލް  ކ އާޒީ  ކޯޓަކަށް،  އިހްތިސާސް ލިބިެގންާވ  ކަމާބެހޭ  މައ ލޫމާތ   ކަސްޓަމަރ ްނެގ 6.2

  . ލިބިެގްނެވއެެވ ބޭންކަށް އިޚްތިޔާރ  ހާމަކ ރ މ ެގ އޮފީހަކަށް ސަރ ކާރ ެގ އޭޖެްނސީތަކަށާއި އަދި އެހެން  ރޭޓިންގ  ކްރެޑިޓް
ެގ ެވރިފަރާތް  ކާޑ    ގ ޅިެގން ބައިވެރިވ މާ  ސިސްޓަމެއްަގއި  ރޭޓިންގ   ކްރެޑިޓް  ނ ަވތަ  ނެޓްޯވކެއްަގއި  އެއްެވސް  ޓްރާންސްފާ  ފަންޑް  އިލެކްޓްރޯނިކް 6.3

  މައ ލޫމާތ  ބޭނ ްނވާމިންަވރަށް ނ ަވތަ އެކަށީެގްނވާމިްނަވރަށް، ސިއްރ  ހިފެހެއްޓ މާއެކ  އެހެނިހެން މ އައްސަސާތަކަށް ހާމަކ ރ މ ގެ   ގ ޅޭ  އެކައ ންޓާ
 ޙައްޤ  ބޭންކަށް ލިބިެގްނެވއެެވ. 



 ޑެބިޓް ކާޑ  
 އާންމ  މާއްދާތަކާއި ޝަރ ތ ތައް 

 

 

 
  : ނެގ ން ވަގަށް   ނ ވަތަ   ކާޑ  ގެއްލ ން  .7

  ސާިވސް   ނެޓްޯވކް  ކާޑ   ހ ންަނއިރ  އެ   ބޭރ ގައި  ރާއްޖެއިން  ނ ަވތަ  ބޭންކަށް  ަވގ ތ ން  އެކަން  ނަަގއިފިނަމަ،  ަވަގށް  ނ ަވތަ  ގެއްލިއްޖެނަމަ  ކާޑ  7.1
ކ ރެވ ނ ނަމަެވސް،  ނ ަވތަ  ގެއްލ މ ން  .ރިޕޯޓްކ ރަްނާވެނއެެވ  ހެލްޕްލައިންތަކަށް ރިޕޯޓް  ޮގތަކަށް  ކޮންމެ  ނެގ މ ން   ީވހާެވސް   އެކަން  ަވަގށް 

 . އަްނަގންާވނެއެެވ  ބޭންކަށް ލިޔ މ ން އަަވހަކަށް
  ތްކ ރ މަށް އިންސްޓްރަކްޝަން ކާޑ  ގެއްލިފައި ނ ަވތަ ަވަގށް ނަާގފައި ަވނިކޮށް އެކަށް ލިޔ މ ން ބޭންކަށް ހ ށަހެޅ މ ެގ ކ ރިން، ބޭންކަށް މ އާމަލާ 7.2

ކާޑ  ތިޔަފަރާތ ންެނެވ.  އ ފ ލާނީ  ޒިންމާ  ފައިސާއެއްެގ  އެންމެހައި  ޑެބިޓްކ ރެވ ނ   އެކައ ންޓ ން    ރައްކާތެރިކޮށްފައިާވކަން   ލިބިއްޖެނަމަ 
  އަމަލ ކ ރިކަން  ފަރ ާވތެރިކަމާއިއެކ   އެކަށީެގްނާވ  އަދި  ނިޔަތ ަގއި  ހެޔޮ  ރިޕޯޓްކޮށް އަދި  އަަވހަށް  ަވަގށްެނގ މ ން/ގެއްލ މ ން  ސާބިތ ކޮށްދެޭވނަމަ،

 .ާވެނއެެވބަދަލ  ސ މަކަށް    ޒިންމާޒަރިއްޔާއިން އޮތް  މ އާމަލާތ ތަކާއި ގ ޅިފައިާވ، ތިޔަފަރާތ ެގ )ގެއްލިފައިާވ( ކާޑ     ަގތ މ ެގ  ނަމަ،ިވއްޖެ ސާބިތ ކ ރެ
ލިޔ މ ން ރިޕޯޓްކ ރ މ ންެނެވ. އޭޓީއެމް ެގއްލ ނ ކަން    ޕީއޯއެސް   މޯލްޑިްވސްެގ  އޮފް  ބޭންކް  ެނގ މާއި  ފައިސާ  މެދ ެވރިކޮށް  މިހެން މިކަންާވނީ 

ތިޔަފަރާތ ން ސިއްރެއްެގ   މ އާމަލާތްތަކ ަގއި  އެފަދަ  މަތީަގއިާވ ފަދައިން އަމަލެއް ނ ކ ރެޭވެނއެެވ. އެއީ  މ އާމަލާތްތަކ ގައި  ކ ރާ  މެދ ވެރިކޮށް  ޓާމިނަލް
 ޖެހޭތީއެެވ.   ކ ރަން  ބޭނ ން ޮގތ ަގއި ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ޕިން

ތ ަގއި ެގއްލ މ ެގ  ގެއްލ ނ ކަން ބޭންކަށް ރިޕޯޓްނ ކޮށް ނ ަވތަ ކާޑ  ގެއްލި ބޭންކަށް އެްނގ މ ެގ ކ ރިން ރަނގަޅ ނޫން ޮގތެއްގައި ބޭނ ންކޮށްފައިާވ ހާލަ 7.3
، ހަރަދާއި އަދި ކާޑ  ސަބަބ ން ނޫނީ ރަނަގޅ ނޫން ޮގތެއްގައި ކާޑ  ބޭނ ންކ ރ މ ެގ ސަބަބ ން ކ ރިމަތިާވ މަދަނީ ނ ަވތަ ޖިާނއީ މަސްއޫލިއްޔަތާއި

 ގެއްލ މ ން ލިބޭ ެގއްލ މެއްެގ ޒިންމާއެއް ބޭންކ ން ަނަގން ނ ޖެހޭކަމަށް ތިޔަފަރާތ ން އެއްބަސްވެއެެވ.  
 ކާޑެއް  އެއްޮގތަށް ހ ރިހާޮގތަކ ން އަމަލ ކޮށްފައިާވނަމަ، އެކަށައެޅިފައިާވ ފީ ދެއްކ މ ން ބަދަލ ަގއި  ތ ން އާންމ  މާއްދާތަކާއި ޝަރ ތ ތަކާއިތިޔަފަރާ 7.4

 ދޫކ ރ މ ެގ ފ ރިހަމަ އިހްތިޔާރ  ބޭންކަށް ލިބިެގްނެވއެެވ.  
  ބައިބަޔަށް ކަފާލައިެގން  ކާޑ   އަރާޮގތަށް  ސްޓްރިޕް  މެްގނެޓިކް.  ނ ާވނެއެެވ  ބޭނ ންކޮށްެގން  ކާޑ   ަވކި ހިސާބަކ ން ތިޔަފަރާތަށް ކާޑ  ހޯދިއްޖެނަމަ، އެ 7.5

 . ހަލާކ ކޮށްލައްާވށެެވ
 

 ސްޓޭޓްމެންޓްތަކާއި ރިކޯޑ ތައް:   .8
  މިނީ  ހ ްނނަ  އޭޓީއެމްތަކ ގައި  ބޭންކ ެގ  އަދި.  ހ ންނާނެއެެވ  ލިބެން   ސްޓޭޓްމަންޓްަގއި  އެކައ ންޓެއްެގ  އެ  ރެކޯޑްތައް  މ އާމަލާތްތަކ ެގ  ކާޑ ެގ 8.1

ފަރާތް  މެދ ވެރިކޮށް  ބޭންކިްނގ   އިންޓަރނެޓް  މޯލްޑިްވސް  ނ ަވތަ  ބޭނ ންކޮށްެގްނ،  ފެސިލިޓީ  ސްޓޭޓްމަންޓް ދޫކ ރެިވފައިާވ   ކޮްނމެ   ކާޑ  
 . ލިބޭނެއެެވ ރެކޯޑް މ ޢާމަލާތްތަކ ގެ  އޭާނެގ ަވގ ތެއްގައިެވސް

އެްނމެ ފަހ ެގ އަދި އެއަށް އެންމެހައި ހާލަތްތަކެއްަގއި އަމަލ ކ ރ ްނ    ރެކޯޑަކީ،  ބޭންކ ެގ  މ އާމަލާތްތަކ ެގ  ޕްރޮސެސްކ ރާ  ބޭނ ންކޮށްެގން  ކާޑ  8.2
 ތަކެކެެވ.  ލާޒިލ  ރެކޯޑް

 
 ހިލާފ ތައް:   .9

ކާޑ  ދޫކ ރެިވފައިާވ  ކީ، ޕަސްލި  ސޭލްސް ހިމެނޭ ސޮއި ކާޑ  ދޫކ ރެިވފައިާވ ފަރާތް ހާލަތ ގައި،ކާޑ  ނަންބަރ  ލިޔެފައިާވ މ އާމަލާތްތަކ ެގ ަގތ މ ެގ 9.1
  ފ ރިހަމަ ހެއްކެއްކަމ ަގއި ާވެނއެެވ.   ދެމެދ  އޮތް  ދޫކ ރެިވފައިާވ ފަރާތާއިކާޑ     ބޭންކާއި  މައްޗަށް އޮތް ޒިްނމާެގ ިނސްބަތް ކަނޑައެޅ މަށް  ެގފަރާތ 

ަގނެފައިާވ ފަރާތަށް  ނ ަވތަ   މ ދާ  ލިބިފައިާވ/އަދި  ދޫކ ރެިވފައިާވ  ފަރާތް  ހިދ މަތެއް  ލިބިފައިާވ  ކާޑ   ދޫކ ރެިވފައިާވ    ޮގތަށް   ހިތްހަމަޖެހޭ  ކާޑ  
   .ނެއެެވނ ޖެހޭ ކަށަވަރ ކ ރާކަށް  ބޭންކ ން ލިބިފައިާވކަން



 ޑެބިޓް ކާޑ  
 އާންމ  މާއްދާތަކާއި ޝަރ ތ ތައް 

 

 

 ކަސްޓަމަރ   ނ ަވތަ  ޗާޖަކާ ގ ޅޭޮގތ ން ހިތްހަމަނ ޖެހޭަނމަ  އެޕްލިކަބަލް ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ސްޓޭޓްމަންޓްަގއި ެއަކުއްނޓް ،  ކާޑ  ދޫކ ރެިވފައިާވ ފަރާތް 9.2
 ތެރޭަގއި އ ފެދިފައިާވ ޚިޔާލ ތަފާތ ވ ން މަސްދ ަވހ ެގ  ދެ ކަނޑައަޅާަނމަ، އެފަދަ ދެބަސްވ މެއް ާވކަން އަންާގ ތާރީޚ ން ފެށިެގން ޮގތަކަށް އެހެން

 ޞައްޙަ  ޗާޖަކީ  އެ  މަސައްކަތްކ ރ މަށް ފަހ ،އެެވ. މިފަދައިން    ކ ރާނެ  މަސައްކަތްތަކެއް  އެކަށީެގންާވ  ހެޔޮނިޔަތ ަގއި  ހައްލ ކ ރ މަށް ބޭންކ ން
  .އެެވ ޒިންމާާވނެ ދޫކ ރެިވފައިާވ ފަރާތްކާޑ   ޗާޖަކަށް އެ ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، ބޭންކ ން ޗާޖެއްކަމަށް

ޖޭެގ ޤާޫނނެެވ.  މި އެއްބަސްވ ން މާނަކ ރާނީ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫާނއި އެއްޮގތަށް އަދި ހަމައެހެްނމެ މި އެއްބަސްވ މ ެގ މައްޗަށް ހިނާގނީ ދިެވހިރާއް 9.3
ީވނަމަ  ލިބިފައި  އިހްތިސާސް  ބެލ މ ެގ  މައްސަލަ  އެއްަވގ ތެއްަގއި  ކޯޓަކަށް  މައްސަލަތަކެއްއެހެން  ހ ރިހާ  އިހްތިސާސް  އަސްލީ  ބެލ މ ެގ  ެވސް 

 ލިބިެގްނަވނީ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ކޯޓްތަކަށެެވ. 
 ބޭންކަށް  ކަމަށް  ޖެހޭ  ފޮނ ަވން   ަވކީލަކަށް  މައްސަލަ  އެ)  ހަރަދ ތައް  ާގނޫނީ  ހަރަދެއް،  ކ ރަންޖެހޭ ހ ރިހާ  ގ ޅިެގން  ހޯދ މާއި  ފައިސާ  ދައްކަްނޖެހޭ 9.4

އެ   ކާޑ  ދޫކ ރެިވފައިާވ ފަރާތ ން  ހާލަތްތަކ ގައި  ބޭނ ންކޮށްފައިާވ  ަވސީލަތްތައް  ާގޫނނީ  ހައްލ ކ ރ މ ަގއި  މައްސަލައެއް  ނ ަވތަ  ، (ފެނިއްޖެނަމަ
   .ހޭެނއެެވހަރަދަށް ޒިންމާާވްނޖެ

 
 އެހެނިހެން ކަންތައްތައް:   .10

އައިސްފިނަމަ  ނަންބަރ ތަކަށް  ފޯނ   އެޑްރެހާއި  ދިރިއ ޅޭ  ނ ަވތަ/ އަދި  އޮފީހަށް  ނ ަވތަ/އަދި   ަވޒީފާއަށް 10.1   ލިޔ މ ން   ބޭންކަށް  އަަވހަށް  ބަދަލެއް 
   .އަްނަގންާވނެއެެވ

ފަރާތަށް  10.2 ދޫކ ރެިވފައިާވ  މާއްދާތަކާއި ޝަރ ތ ތައްއެްނގ   ކާޑ   އާންމ   އ ނިކޮށް   ތަކާއިހައްގ ސިޔާސަތ ،  ،  މާއެކ ،  އިތ ރ ކ ރ ކޮށް،  ސިފަތައް 
  ބޭނ ންކ ރ މަކީ،  ކާޑ   ޑެބިޓް  ފަހ ން  ތާރީހ ެގ  ފަށާ  އަމަލ ކ ރަން  ބަދަލަކަށް  އެއްެވސް  މިއިންެގ ހައްޤ  ބޭންކަށް ލިބިެގްނެވއެެވ.  ބަދަލ ެގެނއ މ  ނ ަވތަ  
 ޮގތ ގައި ބެލެޭވެނކަމެކެެވ.  ހެއްކެއްެގ ކަމ ެގ ބަލައިަގނެފައިާވ  ޝަރ ތަކާ ނ ލައި އެއްެވސް ފަރާތ ން ެގްނގ ޅޭ  ކާޑ  ބަދަލެއް އެފަދަ

  ދ ަވހ ގެ   7  ޕޯސްޓްކ ރާތާ  އެްނގ މެއް  އެއްެވސް  ފޮނ ާވ  ޕޯސްޓ ން  އެޑްރެހަށް  ދިން  ބޭންކަށް  ލިޔ މ ން  ފަހ ން  އެްނމެ  ކާޑ  ދޫކ ރެިވފައިާވ ފަރާތް  10.3
    .ބެލެޭވެނއެެވ ކަމަށް ލިބިފައިާވ ކާޑ  ދޫކ ރެިވފައިާވ ފަރާތަށް ތެރޭަގއި

އެކަން   އެހިސާބ ން  އާންމ ކ ރ މ ން  ބަދަލ ތައް  ޮގތަކަށް  ފެންނަ  ބޭންކަށް  ފަރާތަށްއެކަށީެގންާވކަމަށް  ދޫކ ރެިވފައިާވ  އެންގ ނީކަމަށް    ކާޑ  
 ބެލެޭވެނއެެވ.

 24  ަނާގަނމަ،  އަދަދެއް  އިތ ރ   ލިމިޓަށްވ ރެ  އޯަވރޑްރާފްޓް  ހ އްދަކ ރާ  ބޭންކ ން ނ ަވތަ  ބެލެްނސް  ބޭނ ންކޮށްެގން، ހ ރި  ކާޑ   ބީއެމްއެލް ޑެބިޓް 10.4
 ބޭންކަށް   ޖޫރިމަނާތަކާއެކ   ބޭންކ ން ކަނޑައަޅާ އިންޓަރެސްޓާއި  އަދަދ   މ ޅި  އޯަވޑްރާފްޓްކ ރި  ކާޑ  ދޫކ ރެިވފައިާވ ފަރާތް  ތެރޭަގއި  ަގޑިއިރ ެގ

ދިނ ން  ބޭންކ ން  ފެސިލިޓީއެއް  ޓްއޯަވރޑްރާފް  އެއްެވސް  މިއީ  އެހެންނަމަެވސް  ދައްކާެނއެެވ.   ނ ަވތަ   ފާޅ ކޮށްފައިާވ  ލާޒިމ ާވކަމަށް   ފޯރ ކޮށް 
   .ނ ާވެނއެެވ ބަލައިެގން ޮގތ ަގއި އެއްބަސްވ މެއްެގ ދޭހަކޮށްދީފައިާވ

އޯވަރޑްރާފްޓް ލިމިޓަށްވ ރެ އިތ ރ  އަދަދެއް  ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ޑެބިޓް ކާޑ  ބޭނ ންކޮށްެގްނ، ހ ރި ބެލެްނސް ނ ަވތަ ބޭންކ ން ހ އްދަކ ރާ  
ދައްކަ  24ނަާގަނމަ،   ބޭންކަށް  އަދަދ   މ ޅި  އޯވަރޑްރާފްޓްކ ރި  ފަރާތް  ދޫކ ރެިވފައިާވ  ކާޑ   ތެރޭގައި  އެއްެވސް  ްނވާ ަގޑިއިރ ެގ  އަދި  ނެއެެވ. 

ކާޑ  ދޫކ ރެިވފައިާވ    ލާމިކް ޗެރިޓީ ފަންޑަށް ދެއްކ މަށްޖޫރިމަނާއެއް ާވަނމަ، އެ ޖޫރިމަާނއެއް ބޭންކ ން ކަނޑައަޅާ ރޭޓެއްަގއި ބީއެމްއެލް އިސް
ދިނ ން ލާޒިމ ާވކަމަށް ފާޅ ކޮށްފައިާވ ނ ަވތަ  ށްަވޢ ދ ެވއެެވ. އެހެންަނމަެވސް މިއީ އެއްެވސް އޯވަރޑްރާފްޓް ފެސިލިޓީއެއް ބޭންކ ން ފޯރ ކޮ  ފަރާތް
 . ދީފައިާވ އެއްބަސްވ މެއްެގ ޮގތ ަގއި ބަލައިެގން ނ ާވެނއެެވށްދޭހަކޮ

  ކ ރިން  އިތ ރ ން، ހައްގެއްެގ އެނޫްނެވސް ނ ަވތަ ހައްގެއް ެގކ ރ މ  އޮފް-އާްނމ  ސެޓް ލިބިދޭ ދަށ ން އެއްބަސްވ މެއްެގ އެހެން ނ ަވތަ ާގނޫނަކ ން 10.5
  ދަށ ން  މާއްދާތަކާއި ޝަރ ތ ތަކ ެގއާންމ     މި  އެއްކޮށްލެވިދާެނއެެވ. އަދިބޭންކަށް    އެކައ ންޓްތައް  ެގކާޑ  ދޫކ ރެިވފައިާވ ފަރާތ   ނ ލައި،  އެްނގ މަކާ



 ޑެބިޓް ކާޑ  
 އާންމ  މާއްދާތަކާއި ޝަރ ތ ތައް 

 

 

ހ ރި އަދަދ     އިދައްކަންޖެހިފަކާޑ  ދޫކ ރެިވފައިާވ ފަރާތ ން    ފ ރިހަމަ ކ ރ މަށްޓަކައި  ޒިްނމާ  އަދާކ ރަްނޖެހޭ  ބޭންކަށް ކާޑ  ދޫކ ރެިވފައިާވ ފަރާތ ން
 ޓްރާންސްފާކ ރެިވދާނެއެެވ.   އޮފްކޮށް ނ ަވތަ-ސެޓް

  ބެހޭޮގތ ން   ފެންަވރާ  ހިދ މަތ ެގދޭ    މ ދަލާއި  ިވއްކާ  ފަރާތަކ ން  ތިންަވނަ  ފޯރ ކޮށްދޭ  ކަންކަން  ފަދަ  ކައ ްނޓްޑިސް  ކާޑ  ދޫކ ރެިވފައިާވ ފަރާތަށް 10.6
 ހިތްހަމަނ ޖެހޭ   ޮގތަކ ން އެނޫްނެވސް ނ ަވތަ  ރަނަގޅ ނޫްނނަމަ  ޚިދ މަތެއް  އެޮގތ ން ދޭ އަދިއެއްެވސް ރެޕްރެސެންޓޭޝަެނއް ނ ދޭެނއެެވ.   ބޭންކ ން

  .ނ ނަާގެނއެެވ ބޭންކ ން  ޒިްނމާ އެކަމ ެގ ހިދ މަތެއްަނމަ
.  ފޯރ ކޮށްދެިވދާނެއެެވ  ޕްރޮގްރާމްތައް  ނ ަވތަ  ފައިދާތަކާއި  ހިދ މަތްތަކާއި،  އިތ ރ   ގ ޅިެގން،  ބޭނ ންކ ރ މާ  ބޭންކ ެގ ފ ރިހަމަ އިޚްތިޔާރ ަގއި ކާޑ  10.7

  އެްނގ މަކާ  ފަރާތަށްތިޔަ  ާގޫނީނޮގތ ން ބަދެޭވ ގ ޅ މެއް އ ފަްނނ ވ މާއެކ ،   ބޭންކާއި ދެމެދ    ތިޔަފަރާތާއި  ފޯރ ކޮށްދިަނސް،  ހިދ މަތްތައް   އިތ ރ   މިފަދަ
  ނ ަވތަ   ފައިދާތަކާއި  ހިދ މަތްތަކާއި،  އިތ ރ   އެ.  ބަދަލ ކ ރެިވދާނެއެެވ  ނ ަވތަ  ހ އްޓާލެިވދާނެ  ހިދ މަތްތައް  މި   ބޭންކަށް  ަވގ ތަކ ެވސް  ކޮންމެ  ނ ލައި

 ހިނާގނެކަންކަމެެވ.  ކި މާއްދާތަކާއި ޝަރ ތ ތައްމައްޗަށް ަވ ޚިދ މަތްތަކ ެގ  އެ ކީޕްރޮްގރާމްތަކަ
 

  ތިޔަފަރާތައް  ނ ަވތަ  ލިބިފައިާވަނމަ  ނ ަވތަ  ދީފައިާވ  ޕޮއިންޓް  ތިޔަފަރާތައް   ތެރެއިން  ޕްރޮްގރާމެއްެގ  ރިޑެމްޕްޝަން  ނ ަވތަ  އިނާމ ދޭ  އެއްެވސް
މިފަދައިން ޢަމަލ ކ ރެޭވނީ    .އިނާޔަތްތަކެއް ާވނަމަ އެ ހިފަހައްޓައި ނ ަވތަ އެފަދަ ފައިދާއާއި ޕޮއިންޓް ބާތިލްކ ރެިވދާެނއެެވ  އެހެން  ފޯރ ކޮށްދީފައިާވ

 ނ ެގްނދާަނމައެެވ.   ކ ރިއަށް ޮގތެއްަގއި  އެކަށީެގްނާވޮގތެއްގައި އެކައ ންޓް ނ ަވތަ އަދާނ ކ ރެިވއްޖެަނމަ ވާޖިބެއް  އެއްެވސް ދެއްކ މ ެގ ފައިސާ
 

 ބާތިލ ކ ރ ން:   .11
ކެްނސަލް   ފޯރ ކޮށްދޭ ހިދ މަތެއް  އެނޫްނެވސް  ނ ަވތަ  ކާޑ   ަވގ ތެއްަގއިެވސް  ކޮންމެ  ަވކި ސަބަބެއް ބަޔާންނ ކޮށް  އަދި  ނ ލައި  އެްނގ މަކާ  ކ ރިން  11.1

   .ލިބިެގްނވެއެެވ ބޭންކަށް  އިޚްތިޔާރ   ެގހ އްޓާލ މ /ކ ރ މ ެގ
މި އެކައ ންޓަކީ ޕްރައިމަރީ އެކައ ންޓ ކަމ ަގއި   ހާލަތެއްގައި،  ނިްނމާ  ބަްނދ ކ ރަން  އެކައ ންޓް  ހ ންނަ  ބޭންކ ަގއި   ެގކާޑ  ދޫކ ރެިވފައިާވ ފަރާތ   11.2

  ހ އްޓާލައި،   ބޭނ ންކ ރ ން  ކާޑ   އޭާނެގ  ަވގ ތ ން ކާޑ  ދޫކ ރެިވފައިާވ ފަރާތް.  ެވެގންދާެނއެެވ  ކެންސަލް  ބަލައިެގން ދޫކޮށްފައިާވ ކާޑ  އޮޓޮމެޓިކ ން 
  މ އާމަލާތެއް އޮތްަނމަ،   އެއްެވސް  އޮތް ކާޑ ެގ  ކާދައްކަންޖެހި ނ ދައް.  ރައްދ ކ ރަްނާވެނއެެވ  ނައްތާލައި  ކާޑެއް  ހ ރިހާ  ގ ޅިފައިާވ  އެކައ ންޓާ  އަދި މި
  އެ  ހ ރި ފައިސާއިންބާކީ    ކ ރިން  ދިނ މ ެގ  އަނބ ރާ  އޭނާއަށް  ފައިސާ   އޭާނެގ  ބޭންކ ން  ހާލަތެއްަގއި،  ހ ރި   ނ ކ ރެިވ  ޑެބިޓް  އެކައ ންޓ ން  އަދި

  .ކ ރެޭވނެއެެވ އޮފް ނެޓް މ އާމަލާތް
  ހާލަތެއްަގއި،   ކާޑ  ދޫކ ރެިވފައިާވ ފަރާތ ން ނިންމާ  ބާތިލ ކ ރަން  ނ ަވތަ  ހ އްޓާލަން  ބޭނ ންކ ރ ން  ކާޑ   ކ ރިން   ހަމަވ މ ެގ  މ އްދަތ   )ހ( ކާޑ ެގ 11.3

ހ އްޓާލާކަން   ބޭނ ންކ ރ ން  ނ ަވތަ  ފަރާތ ްނ    ބޭންކަށް  ލިޔ މ ން  ކ ރިން  މަސްދ ަވހ ެގ(  ދެމަސް)  2ބާތިލްކ ރާކަން  ދޫކ ރެިވފައިާވ  ކާޑ  
އިާވ  ކާޑ  ދޫކ ރެިވފަ  ބޭނ ންކ ރ ން ހ އްޓާލާނެކަން  ބާތިލ ކ ރަން ނ ަވތަ  މ އްދަތެއްެގތެރޭަގއި  ކ ޑަ  މަސްދ ަވހަށްވ ރެ(  ދެ)  2.  އަްނަގންާވނެއެެވ

ކާޑ     ދެއްކ މަށް  ޗާޖެއް  ނ ަވތަ  ފީއެއް  އެއްެވސް  ހ ރި އަދަދ  ނ ަވތަ  ނ ދައްކާ  ދައްކަްނޖެހި  ކާޑާއި ގ ޅިެގން  އެ  ހާލަތެއްގައި،  އަންާގ  ފަރާތ ން
  . އެއްބަސްެވއެެވ ދޫކ ރެިވފައިާވ ފަރާތ ން

  އަނބ ރާ  ބޭންކަށް  އަރާ ޮގތަށް ބައިބަޔަށް ކަފާލ މަށްފަހ   ސްޓްރިޕް  މެްގނެޓިކް  ކާޑ   ބޭނ ްނކ ރ ން ހ އްޓާލާފައިާވ  ނ ަވތަ  ކ ރެިވފައިާވ  )ށ( ބާތިލ 
 ބޭންކ ން   ޒިްނމާ  ެގއްލ މެއްެގ  ލިބޭ  ކާޑ  ދޫކ ރެިވފައިާވ ފަރާތަށް  ފޯރ ކޮށް ނ ދިނ މ ެގ ސަބަބ ން  އަނބ ރާ  ބޭންކަށް  ކާޑ   އަދި.  ފޮނ ަވްނާވެނއެެވ

  .ނ ނަާގެނއެެވ
 ބޭންކަށް  ޝަރ ތަކާއި ނ ލައި  އެއްެވސް  އަދި  ަވގ ތ ން  ބޭންކ ން އެދިއްޖެނަމަ  ކަމަށާއި،  މިލްކެއް  ޕލކެގ  ސްމޯލްޑިްވ  އޮފް  ބޭންކް  ކާޑަކީ  މި 11.4

 ކަށަަވރ  ކ ރެއްވ ން އެދެމެެވ.   އައިޑެންޓިޓީ ތިޔަފަރާތ ން ބޭންކ ެގ މ ވައްޒަފ ެގ ކ ރިން ހަާވލ ކ ރ މ ެގ ކާޑ . ފޮނ ަވންާވނެއެެވ ކާޑ  އަނބ ރާ



 ޑެބިޓް ކާޑ  
 އާންމ  މާއްދާތަކާއި ޝަރ ތ ތައް 

 

 

ާވ އެއްެވސް ަވގ ތ ން އަމަލ ކ ރަްނޖެހޭޮގތަށް ޑެބިޓް ކާޑ  ފެސިލިޓީ ބާތިލްކ ރ މ ެގ ބާރ  ބޭްނކަށް ލިބިެގްނވެއެެވ. އަދި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި  11.5
 ހާލަތެއް މެދ ެވރިެވއްޖެނަމަ ކާޑ  ބޭންކަށް ރައްދ ކ ރަްނާވެނއެެވ.  

 އި ޝަރ ތ ތަކާއި އެއްޮގތަށް އަމަލ  ނ ކ ރ ން. ހ. މި އާންމ  މާއްދާތަކާ
   .ވެއްޖެނަމަ ޑިފޯލްޓް(  ޮގތަކ ން އެނޫްނެވސް ނ ަވތަ ކޮންޓިންޖެންޓް) ކޮމިޓްމަންޓެއް ނ ަވތަ އެއްބަސްވ މެއް އެއްެވސް ެވފައިާވ ށ. ބޭންކާއެކ 

 ކ ރިއަށް ދިއ ން.   ޝަރީއަތެއްެގ  މިއާ އެއްފަދަ  ނ ަވތަ  ޝަރީއަތެއް  އެއްެވސް  އިފްލާސްކ ރ މ ެގ  ބަނގ ރޫޓ ވ މާއި،  ނ. ކާޑ  ދޫކ ރެިވފައިާވ ފަރާތް
 ރ. ކާޑ  ދޫކ ރެިވފައިާވ ފަރާތް މަރ ވ ން. 

  ންސް ބެލެ  އެްވރެޖް  މިނ ން ހ ންަނންޖެހޭ  ކ ޑަ  އެންމެ  އެކައ ްނޓ ގައި  އެ  ނ ަވތަ  ބަންދ ކ ރ ން  ބ. ކާޑ  ދޫކ ރެިވފައިާވ ފަރާތ ެގ އެކައ ންޓް
 . ނ ބެލެހެއްޓ ން

 ކާޑ  ދޫކ ރެިވފައިާވ ފަރާތ ން  ބަދަލެއް  އެއްެވސް  އާްނމ  މާއްދާތަކާއި ޝަރ ތ ތަކ ަގއި ހ ށަހަޅާފައިާވ  ނ ަވތަ  ޗާޖް  ފީޗާސް،  ކާޑ ެގ މައްޗަށް ހިނާގ 11.6
   .ފޮނ ަވންާވެނއެެވ އަނބ ރާ ބޭންކަށް ކާޑ  ޑެބިޓް ކ ރިން ތާރީހ ެގ ފަށާ އަމަލ ކ ރަން ބަދަލަކަށް  އެއްެވސް ބަލައިނ ަގންަނނަމަ،

 

 

 


