ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.
ވިއްކުމުގެ ނޯޓިސް
ގަސްވެލި ،ދެކުނުބޮޑުވެލި އަދި ކުޑަ އުސްފުށި އައިލަންޑް ރިޒޯޓްގެ ލީސްހޯލްޑް ހައްޤުތައް ވިއްކާލުން

ކރެޑިޓް ފެސިލިޓީތަކަށް ފައިސާ
ށފައިވާ ް
އންޑިއާއިން ގަސްވެލި އައިލަންޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކޮ ް
ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް ި
ނ
ފށިގެންވަ ީ
ގތުގައި  8002ވަނަ އަހަރުން ެ
ނ-ޕާރފޮމިންގ ލޯނުތައް ޮ
ދައްކާފައިނުވާތީ ،މި ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީތަކަކީ ނަ ް
ޑ
ތރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އެޑްރެހުގައިވާ ރަށްތަކުގެ ލީސްހޯލް ް
ކަނޑައެޅިފައެވެ .އެހެންކަމުން ،ބޭންކުގައި ރަހުނު ކޮށްފައިވާ ި
ނ  82މާރޗް  8002ވަނަ ދުވަހު ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  289/Cv-C/2012ޤަޟިއްޔާގެ
ހައްޤުތައް ވިއްކާލާމުގެ ހުއްދަވަ ީ
ވފައެވެ.
ޙުކުމުގެ ދަށުން މިބޭންކަށް ދެއް ާ
ނަންބަރ ލޯނު ނެގި ފަރާތްތައް
0

މުދަލުގެ ތަފްޞީލު

ގަސްވެލި އައިލަންޑް

ގަސްވެލި ،ދެކުނުބޮޑުވެލި އަދި ކުޑަ އުސްފުށި އައިލަންޑް

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރިޒޯޓްގެ ލީސްހޯލްޑް ހައްޤުތައް ،މީމު އަތޮޅު،

(ރަޖިސްޓްރޭޝަން

ދިވެހިރާއްޖެ.

ރިޒަރވް އަގު
USD 50،0..،...0..

ނަންބަރުC- :
)399/2007

 ކުއްޔަށްދީފައިވާ ފަރާތަކީ :މުޙައްމަދު މަނިކު
)(A023452
 00 ސެޕްޓެންބަރު  8002ގައި ވެފައިވާ 82
އަހަރުގެ ކުލީގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވަނީ
 08ސެޕްޓެންބަރު  8000ގައި.
 08 ސެޕްޓެންބަރު  8022ގައި މުއްދަތު ހަމަވާގޮތަށް
އިތުރު  82އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ކުލީގެ އެއްބަސްވުން
އައުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެބައޮތް .ކުލީގެ ގޮތުގައި
އަހަރަކު  USD 000،000ގެ މަގުން.

ޖުމްލަ

USD 50،0..،...0..

 -0ބިޑާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު
 0.0ބިޑު ހުށަހަޅަންޖެހޭ މުއްދަތު 00 :ފެބްރުއަރީ  8088އިން  82ފެބްރުއަރީ 8088
ޅ
 0.8ބިޑު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސުންގަޑި 82 :ފެބްރުއަރީ  8088ގެ  02:00ގެ ކުރިން .ސުންގަޑި ހަމަވާ ފަހުން ހުށަހެ ޭ
ވނެ.
ބިޑުތައް ބަލައިނުގަނެ ޭ
އން ފަސްލައްކަ
 0.0ބިޑުގެ އަގު :ބޭންކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ރިޒަރވް އަގަކީ ( USD 02،200،000.00ފަނަރަ މިލި ަ
އޅޭނެ.
އެމެރިކާ ޑޮލަރު) .ރިޒަރވް އަގަށްވުރެ ކުޑަކޮށް ހުށަހެޅޭ ބިޑުތަކަކީ ބާޠިލް ބިޑުތަކެއްކަމަށް ކަނޑަ ެ
 0.1ބިޑު ހުޅުވާ ތަން :އެސް.ބީ.އައި މާލެ 2 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
 0.2ބިޑު ހުޅުވާ ގަޑި 82 :ފެބްރުއަރީ  8088ވަނަ ދުވަހުގެ  02:00ގައި.

 -8ބިޑު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ މަޢުލޫމާތު
 8.0މި ނީލަން ކުރިއަށްގެންދާނީ ބޭންކުގެ އޮފިޝަލުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ ކޮމިޓީއަކުންނެވެ .މި ނީލަން
ހުޅުވިފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށެވެ.
 8.8ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަކީ ރާއްޖޭގެ ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓް ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކެއްކަން
ވނެއެވެ.
އެފަރާތްތަކުން ކަށަވަރު ކުރަން ާ
ވތަ ރާއްޖެއިން
ވހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ނު ަ
ގ ފަރާތެއްނަމަ ،ނުވަތަ ދި ެ
ނ ބޭރު ެ
 8.0ބިޑު ހުށަހަޅަނީ ރާއްޖެއި ް
ބޭރުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ލިމިޓެޑް ލައިބިލިޓީ ޕާޓްނަރޝިޕެއްނަމަ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި
ބއް ބިޑު ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން އައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ.
އެފަރާތް ތަމްސީލްކުރާނެ މަންދޫ ެ

 -0ބިޑާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް
ށފައިވާ ސިޓީއުރައެއްގައި ،އެސް.ބީ.އައި މާލެ 2 ،ވަނަ
ބިޑާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނީ ބަންދުކޮ ް
ފަންގިފިލާ ގައި މިކަމަށްޓަކައި ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ "ބިޑް ބޮކްސް" އަށެވެ .ބިޑާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ
ތއް ހިމަނަންޖެހޭނެއެވެ.
ތެރޭގައި އަންނަނިވި ލިޔެކިޔުން ަ
(ހ)

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ

ޑ
ބި ު

އެޕްލިކޭޝަން

ފޯމު.

(އެޕްލިކޭޝަން

ފޯމުގެ

ފޯމެޓް

ބންކުގެ
ޭ

ވެބްސައިޓް

ރތް ތަމްސީލުކުރާ
 /https://mv.statebankއިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ ).ބިޑު ހުށަހަޅާ ފަރާތް ނުވަތަ އެފަ ާ
ރ ސިޓީއުރައިގެ ބޭރުގައި ހިމަނަންޖެހޭނެއެވެ.
ނންބަ ު
މަންދޫބުގެ ނަމާއި ފޯން ަ
ނމަ ،މަންދޫބު އައްޔަންކުރި ކަމުގެ ލިޔުން.
(ށ) މަންދޫބަކު އައްޔަންކުރާ ަ
އޑެންޓިޓީ ކާޑުގެ ކޮޕީ ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓުގެ ކޮޕީ.
މންދޫބުގެ އެޓެސްޓްކޮށްފައިވާ އަ ި
(ނ) ބިޑު ހުށަހަޅާ ފަރާތް ަ /

(ރ)

ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ލިމިޓެޑް ލައިބިލިޓީ ޕާޓްނަރޝިޕެއްނަމަ ،އެތަނެއްގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓާއި ބޯޑު
ރިޒޮލިއުޝަން.

(ބ)

ހސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު)
ބިޑު ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އަރނަސްޓް މަނީ ޑިޕޮޒިޓުގެ ގޮތުގައި ( USD 02،000ފަނަރަ ާ
ދައްކާފައިވާކަން އެނގޭނެ ލިޔުމެއް.

އވެ.
(ޅ) އަރނަސްޓް މަނީ ޑިޕޮޒިޓް އަންނަނިވި ގޮތަށް ދެއްކިދާނެ ެ
(" )0ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ ،މާލެ" އަށް ރައްދުވާ ގޮތަށް ދޫކުރެވޭ އެސް.ބީ.އައި (މާލެ) ގެ ޗެކަކުން؛
ތ
(" )8ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ ،މާލެ" އަށް ރައްދުވާ ގޮތަށް ދޫކުރެވޭ ބޭންކަރސް ޗެކަކުން؛ ނުވަ ަ
ކ
ފ އިންޑިއާ ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ (ބީއައިސީ ނަންބަރު )SBINMVMV :ގެ އެމެރި ާ
ކ އޮ ް
( )0ސްޓޭޓް ބޭން ް
ދ ފައިސާ ޖަމާކޮށްގެން ނުވަތަ ފައިސާ
ޑޮލަރު އެކައުންޓް ނަންބަރު  12698405503001އަށް ނަގު ު
ޓްރާންސްފާކޮށްގެންނެވެ.

 -1ނީލަމުގެ ޝަރުތުތައް
 1.0ބޭންކުން ރިޒަރވް ކޮށްފައިވާ އަގަކީ ނީލަން ފެށޭ އަގެވެ .ނީލަމުގެ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ އަދި އެންމެ މަތީ އަގު
ބކުރި ފަރާތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،އެފަރާތަށް "އެވޯޑް ލެޓަރ" އެރުވޭނެއެވެ.
ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ނީލަން ކާމިޔާ ު
(ހ)

ތރޭގައި
ނޓްގެ ެ
ނީލަން ކާމިޔާބުވެއްޖެ ނަމަ ،ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ ނީލަމުގެ ދެވަނަ އިންސްޓޯލްމަ ް
ހިމެނޭނެއެވެ.

(ށ)

ތށް އަނބުރާ
ނީލަން ކާމިޔާބުނުވެއްޖެ ނަމަ ،ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ ނީލަން ހުށަހެޅި ފަރާ ަ
ރައްދުކުރެވޭނެ އެވެ.

 1.8ނީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތުން ،ނީލަމުގެ އަގު އަދާކުރަން ވާނީ ތިރީގައިވާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާވަލާ އެއްގޮތްވާ
ރއްދުވާ ގޮތަށް ދޫކުރެވޭ ބޭންކަރސް ޗެކަކަކުން
އށް ަ
ކ އޮފް އިންޑިއާ ،މާލެ" ަ
ގޮތުގެ މަތިން" ،ސްޓޭޓް ބޭން ް
ނުވަތަ ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ (ބީއައިސީ ނަންބަރު )SBINMVMV :ގެ އެމެރިކާ
ޑޮލަރ

އެކައުންޓް

ނަންބަރު

12698405503001

(އެމެރިކާ

ޑޮލަރު

އެކައުންޓް)

އަށް

ފައިސާ

ވ ގޮތުގެ މަތިން ދައްކައި ޚަލާސްކުރަން ވާނެއެވެ:
އސާ ،އަންނަނިވި ތާވަލާ އެއްގޮތް ާ
ޓްރާންސްފާކޮށްގެންނެވެ .މި ފަ ި
(ހ)

ތގައި ( USD 0،000،000އެއް މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ،އެވޯޑް
ފުރަތަމަ އިންސްޓޯލްމަންޓްގެ ގޮ ު
އ ދެއްކުން.
ލދީ ( 2ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގަ ި
ލެޓަރ ދޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން މީ ާ

(ށ)

ނ މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ،އެވޯޑް
ގއި ( USD 0،000،000ތި ް
ދެވަނަ އިންސްޓޯލްމަންޓްގެ ގޮތު ަ
ލދީ ( 00ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދެއްކުން.
ލެޓަރ ދޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން މީ ާ

ނޓްގެ ގޮތުގައި ނީލަމުގެ އަގުގެ ބާކީ ފައިސާ ،އެވޯޑް ލެޓަރ ދޭ ތާރީޚުން މީލާދީ
(ނ) ތިން ވަނަ އިންސްޓޯލްމަ ް
( 20ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދެއްކުން.
ވއެވެ.
އމުގެ ޙައްޤު ބޭންކަށް ލިބިގެން ެ
ދލު ގެނަ ު
(ރ) މަތީގައިވާ ތާވަލަށް ބަ ަ

ނލަން ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ އެންމެހައި ފައިސާ
ކށްފައިވާގޮތަށްީ ،
 1.0ނީލަމުގެ ޝަރުތުތަކުގައި ބަޔާން ޮ
ށ
ރތެއްގެ ނަމަ ް
ވތަ އެފަރާތުން އައްޔަންކުރާ ފަ ާ
ދައްކާ ޚަލާސްކުރުމުން ،ނީލަން ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތުގެ ނަމަށް ނު ަ
އ ހުއްދަކުރާ ކުންފުންޏެއްގެ ނަމަށް މުދަލުގެ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި
ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަ ް
ހށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ.
ށ ބޭންކުން ު
ކ ް
ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަ ަ

ނ
އވާގޮތުގެ މަތީ ް
މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަ ި

ނމަ ،އެއްވެސް
ގ ކަންކަން ފުރިހަމަނުކުރެވިއްޖެ ަ
ގއި މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރުމު ެ
އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭ ަ
ނ ދައްކާފައިވާ އެންމެހައި ފައިސާ އަނބުރާ
އިންޓަރެސްޓެއް ނެގުމަކާ ނުލައި ،ނީލަން ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތު ް
ރައްދުކުރެވޭނެއެވެ.

 -2ބިޑުގެ ފައިސާ ހިފެހެއްޓުމާގުޅޭ މާއްދާ
2.0

ޓލްމަންޓްގެ
ށ ފުރަތަމަ އިންސް ޯ
ކށްފައިވާ ގޮތަ ް
ތން  1.8ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން ޮ
ނީލަން ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާ ު
ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ( USD 0،000،000އެއް މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ނުދައްކައިފިނަމަ ،އަރނަސްޓް
ނވެ.
މަނީ ޑިޕޮޒިޓްގެ ގޮތުގައި ދެއްކި ( USD 02،000ފަނަރަހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ބޭންކަށް ނެގޭ ެ

2.8

ނސްޓޯލްމަންޓްގެ
ނީލަން ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތުން  1.8ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ދެވަނަ އި ް
އމެރިކާ ޑޮލަރު) ނުދައްކައިފިނަމަ ،ފުރަތަމަ
ނ މިލިއަން ެ
ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ( USD 0،000،000ތި ް
ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮޒިޓްގެ ގޮތުގައި ދެއްކި ( USD 0،000،000އެއް މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ގެ 10%
ނއެވެ .މިއީ،
ށ ނެގޭ ެ
އމެރިކާ ޑޮލަރު) ބޭންކަ ް
އށްވާ ( USD 000،000އެއްލައްކަ ެ
(ދިހައެއް އިންސައްތަ) ަ
އަރނަސްޓް މަނީ ޑިޕޮޒިޓްގެ ގޮތުގައި ދެއްކި ( USD 02،000ފަނަރަހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ގެ އިތުރުން
ބޭންކަށް ނެގޭނެ އަދަދެކެވެ.

2.0

ޓލްމަންޓްގެ
ވނަ އިންސް ޯ
ކށްފައިވާ ގޮތަށް ތިން ަ
ނީލަން ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތުން  1.8ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާން ޮ
ދވަނަ ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮޒިޓްގެ ގޮތުގައި ދެއްކި
ކ ފައިސާ ނުދައްކައިފިނަމަެ ،
ގޮތުގައި ނީލަމުގެ އަގުގެ ބާ ީ
( USD 0،000،000ތިން މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ގެ ( 10%ދިހައެއް އިންސައްތަ) އަށްވާ
ނއެވެ .މިއީ ،ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮޒިޓްގެ ގޮތުގައި
ށ ނެގޭ ެ
ތންލައްކަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ބޭންކަ ް
ި ( USD 000،000
ގނެ އަދަދެކެވެ.
ދެއްކި ( USD 02،000ފަނަރަހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ގެ އިތުރުން ބޭންކަށް ނެ ޭ

 -2އެހެނިހެން ޝަރުތުތައް
2.0

ކށް ގުޅުއްވައި
ނންބަރުތަ ަ
ބންކުގެ އޮފިޝަލުންގެ ަ
ތކުން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޭ
ތ ަ
ބނުންވާ ފަރާ ް
ބިޑު ހުށަހަޅަން ޭ
މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވޭނެއެވެ.

2.8

ނ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ބޭންކުގެ
ބިޑުތައް ހުޅުވައި ،ސިޓީއުރަތައް ކަނޑައި ބެލުން އޮންނާނީ ނީލަ ް
ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ހާޟިރުގައި 82 ،ފެބްރުއަރީ  8088ވަނަ ދުވަހުގެ  02:00ގައެވެ .ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވާ
ބޑު ހުޅުވާ ތަނަށް ގަޑިއަށް ހާޟިރުވެ ،ބިޑު
ތއް ތަމްޞީލްކުރާ މަންދޫބުން ި
ތ ަ
ފަރާތްތަކުން ނުވަތަ އެ ފަރާ ް
ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވާންވާނެއެވެ.

2.0

ބިޑުގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ އަމިއްލަ ފަރުދަކަށް އަދި ކުންފުންޏަކަށް ވެސް ހުށަހެޅޭނީ ގިނަވަގެން އެއް ހުށަހެޅުމެވެ.
ނމެ ދަށް އަގު
އން އެ ް
ޅފައިވާ ނަމަ ،އޭގެ ތެރެ ި
ށހެޅުން ހުށަހަ ާ
ޅމަށްވުރެ ގިނަ ހު ަ
އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެއް ހުށަހެ ު
ލކަމުގައި ނިންމޭނެއެވެ.
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުށަހެޅުން ބާޠި ު

2.1

އ
އެއް ހުށަހެޅުމަށް ވުރެ ގިނަ ހުށަހެޅުންތަކެއް (އެއް އަގެއްގައި) ކާމިޔާބުވެއްޖެނަމަ ،ކާމިޔާބުވި ހުށަހެޅުންތަ ް
ރތައް ކަނޑާ ވަގުތު އިތުރު ހުށަހެޅުންތަކެއް ހޯދޭނެއެވެ .އެ ހާލަތުގައި ،ފަހަރަކު
ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން ،ސިޓީއު ަ
އިތުރުކުރެވޭނީ ( USD 20،000ފަންސާސް ހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) އެވެ .ބިޑު ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތަށް އެވޯޑް
ލެޓަރ އެއް ބޭންކުން ދޭނެއެވެ.

2.2

ށފިނަމަ ،އެ
ނީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތުން އެފަރާތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރަންޖެހޭ ވަގުތަށް ފުރިހަމަނުކޮ ް
ލން ކާމިޔާބު ކުރި ފަރާތްކަމުގައި ކަނޑައެޅުމުގެ
ނ ަ
ށހެޅި ފަރާތް ީ
އންމެ މަތީ އަގެއް ހު ަ
ށ ދެން ެ
ނީލަން ބާޠިލުކޮ ް
ޙައްޤު ބޭންކަށް ލިބިގެންވެ އެވެ.

2.2

 2.2ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ހާލަތުގައި ،ދެން އެންމެ މަތީ އަގެއް ހުށަހެޅި ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާ
ކ އެއްގޮތަށް
ފަރާތުން ވިއްކުމުގެ ނޯޓިސް ( 10ފެބްރުއަރީ  )8088ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުތުތަ ާ
އަމަލުކުރަންޖެހޭނެއެވެ.

2.2

ތށް އެންގުމުގެ
ނ ފަރާ ަ
ށ ޔަޤީންކަންދި ް
އ ލޯނަ ް
ގފަރާތާ ި
ލނު ނެ ި
ށގެންދާނެކަން ޯ
ލން ކުރިއަ ް
މިނޯޓިސް އަކީ ނީ ަ
ގޮތުންވެސް ދެވޭ ނޯޓިހެކެވެ.

2.2

ބިޑުކުރާ ފަރާތްތަކުން މުދަލާ ގުޅޭގޮތުން އަމިއްލައަށް ޑިއުޑިލިޖެންސް ހަދަންޖެހޭނެއެވެ .އަދި މުދަލާ ގުޅޭގޮތުން
ށ ބެލެވޭނެއެވެ .މުދާ ވިއްކަނީ "އޭސް އިސް
އށް ޑިއުޑިލިޖެންސް ހަދާނެކަމަ ް
ބިޑުކުރާ ފަރާތްތަކުން އަމިއްލަ ަ
ވެއަރއިސް ،އޭސް އިސް ވަޓްއިސް އަދި ވަޓްއެވަރ ދެއަރ އިސް" އުސޫލުންނެވެ .މުދަލުގެ ޙާލަތާއި ފެންވަރާއި،
އަދި އެނޫންވެސް މުދަލާ ގުޅޭގޮތުން ބޭންކުން އެއްވެސް ޔަގީންކަމެއް ނުދެއެވެ.

2.6

ނީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ކުރިން އެންގުމަކާ ނުލައި ،އަދި އެއްވެސް ސަބަބެއް ބަޔާންކުރުމަކާ ނުލައި ،ކޮންމެ
ލކުރުމާއި ،ނީލަމުގެ މުއްދަތަށާއި މަރުޙަލާތަކަށް އުނިއިތުރު ގެނައުމާއި ،ނީލަމުގެ
ވަގުތެއްގައިވެސް ،ނީލަން ބާޠި ް
ށ ނިންމުމުގެ
ޝަރުތުތަކަށް އުނިއިތުރު ގެނައުމާއި ،ބޭންކުން ބޭނުންވާ ވަކި ބިޑެއް ބަލައިގަތުމާއި ބަލައިނުގަތުމަ ް
ފުރިހަމަ ބާރާއި އިޙްތިޔާރު ބޭންކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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