
 

ސްކީމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ސޮއި:ތާރީޙް: ނަން:

ނަން: ގެރެންޓީދޭ ފަރާތުގެ ސޮއި:ތާރީޙް:

 ކްރެޑިޓް ސްކީމް ފޯމް

 

ސްކީމަށްއެދޭ ފަރާތާއި ގެރެންޓީދޭ ފަރާތަށް ދެވޭ އިރުޝާދު

މި ފޯމާއި އެކު ހުށާހަޅަން ޖެހޭ ތަކެތި

 ްއާއްމުގޮތެއްގައި ކަސްޓަމަރ ނެންގެވި މުދަލަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށ
އޮފީހާއި އެސް.ޓީ.އޯ އާއި ހަމަޖެހިފައިވަނީ، ތިޔަ ފަރާތަށް ވަޒީފާދޭ 

ދެމެދު ހެދޭ އެމް.އޯ.ޔޫ އެއްގެ ދަށުން ތިޔަ ފަރާތަށް ދެވޭ މުސާރައިން 
ކްރެޑިޓް ސްކީމަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސަ އުނިކުރުމަށްފަހުގައެވެ. 
ނަމަވެސް، މިގޮތަށް އެފައިސާ އެސް.ޓީ.އޯ އަށް ދެއްކޭތޯ ބަލާ 

ކަސްޓަމަރެއްގެ  ޔަޤީންކުރުމަކީ ކްރެޑިޓް ސްކީމަށް މުދާނަންގަވާ
 .ޒިންމާއެކެވެ

 

ީޔަޤީންކަން ދެނީ ގޮތުން ތިޔަ ފަރާތުން ފަރާތެއްގެ ދޭ ގެރެންޓ
ތު ތަކާއި ގެ މަސްއޫލިއްޔަކްރެޑިޓް ސްކީމަށް މުދާ ނަގާ ފަރާތު

ވާޖިބުތަކެވެ. ކްރެޑިޓް ސްކީމަށް މުދާ ނަންގަވާ ފަރާތުން އެއްވެސް 
ސް ފައިސާ ނުދެއްކޭ އެއްވެ ސްކީމަށްކްރެޑިޓް ހުރެ  ސަބަބަކާއި
ރެޑިޓް ސްކީމަށް ފައިސާ މެދުވެރިވެއްޖެ ކަމުގައިވާނަމަ ކްޙާލަތެއް 

 ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތަކީ ގެރެންޓީ ދޭ ފަރާތެވެ.





މި ފޯމުގެ ނުފުށުގައިވާ ސްކީމްގެ އެއްބަސްވުން ކިޔާ ދޭހަވެ އެއްބަސްވުމުގައިވާ 
  އަހުރެން އެއްބަސްވަމެވެ.  އްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށްޝަރުތުތަކާއި މާއްދާތަކާއި އެ

 މި ފޯމުގައި ދީފައިވާ އެންމެހާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މައުލޫމާތެވެ.

 .ސްކީމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތުގެ އަ.އީ.ޑީ ކާޑް ގެ ކޮޕީ
 

 ޕާރސަނަލް ގެރެންޓީދޭ ފަރާތުގެ އައިޑީކާޑުކޮޕީ.

ނަމޫނާ ( ލިއުން. މަސް ނުވާ 1ފައިވާ  ވަޒީފާ އަދާކުރާތަނުން ދޫކޮށް
 )އާއި އެއްގޮތަށް

ސްކީމަށްއެދޭ ފަރާތާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

އަތޮޅާއި/ރަށް:އަތޮޅާއި/ރަށް:

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

ފުރިހަމަ ނަން (އައި.ޑީ ކާޑްގައިވާގޮތަށް):

އައި.ޑީ ކާޑް ނަންބަރ:

ފޯނު ނަންބަރ: މޮބައިލް ނަންބަރ:

މަގާމް:

ފޯނު ނަންބަރ:

އީމެއިލް އެޑްރެސް:

ހިދުމަތުގެ ރކ. ނަންބަރ:

ޕާރސަނަލް ގެރެންޓީދޭ ފަރާތާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު

ސްކީމަށްއެދޭ ފަރާތުގެ ވަޒީފާއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީސް/ ކުންފުނި:

ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީސް/ ކުންފުނި:

ފެކްސް ނަންބަރ:

ސެކްޝަން:

 އުޅެފައިވާ މުއްދަތު:

ލިޔެކިއުންތައް ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސް(ފަންގިފިލާ/މަގު/ރަށް):

ސްކީމަށް އެދޭ ފަރާތާއި ހުރި ގާތްކަން:

ފުރިހަމަ ނަން (އައި.ޑީ ކާޑްގައިވާގޮތަށް):

އައި.ޑީ ކާޑް ނަންބަރ:

މޮބައިލް ނަންބަރ:

މަގާމް:

މަހަކު ލިބޭ ޖުމްލަ އާމްދަނީ:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

އަތޮޅާއި/ރަށް:އަތޮޅާއި/ރަށް:

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

ލިޔެކިއުންތައް ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސް(ފަންގިފިލާ/މަގު/ރަށް):



ސްކީމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ސޮއި: ގެރެންޓީދޭ ފަރާތުގެ ސޮއި:

ސްކީމްެެގެ އެއްބަސްވުން

އެޕްލިކޭޝަން އާ ހަވާލުވި (ހަމައެކަނި އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް)
ސްޓާފް ކޯޑް: 

ތައްގަނޑު: ސޮއި: 

ހުއްދަދެވުނު ތާރީޙް:

މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޙް:

މުއައްޒަފުގެ ނަން :

ހުއްދަދެވުނު ލިމިޓް:

ކަސްޓަމަރ ކޯޑް:

ތާރީޙް:

ނުވަތަ؛

ގެރެންޓީދޭ ފަރާތުން މިއެއްބަސްވުމުގެ އެންމެހާ  ފަރާތާއި މުދާނަގާ ސްކީމަށް ކްރެޑިޓް.1

  ޝަރުތުތަކާއި ކަންތައްތަކަށް އަމަލުކުރަން އެއްބަސްވެ ޔަޤީންކަންދެއެވެ.

މަސްދުވަސް  6ކްރެޑިޓް ސްކީމްގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ދާއިމީ ވަޒީފާއެއްގައި އުޅޭތާ .2

އަދި ކްރެޑިޓް ސްކީމަށް މުދާނަގާ ފަރާތާއި ގެރެންޓީދޭ ފަރާތުން ވެފައިވާ ފަރާތަކަށެވެ. 

އެސް.ޓީ.އޯ އަށް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ފައިސާއެއް އޮތްނަމަ، އެޕްލިކޭޝަން 

  ބަލައިނުގަތުމުގެ އިޙްތިޔާރު އެސް.ޓީ.އޯ އަށް ލިބިގެްނވެއެވެ.

ޑިޓް ދޫކުރެވޭނީ މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކްރެޑިޓް ސްކީމަށް މުދާނަގާ ފަރާތަށް ކްރެ.3

ގުނައިގެ މިންވަރަށެވެ. މިގޮތުންވެސް  4އެކަސްޓަމަރެއްގެ އަސާސީ މުސާރައިގެ 

ޖީ.އެސް.ޓީ އާއި އެކު  މިންވަރަކީވޭނެ ކްރެޑިޓް ސްކީމަށް އެންމެ މަތިން މުދާދޫކުރެ

  ރ (ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާ) އެވެ.-/50,000ޖުމްލަ 

ލަށް ބިލް ކުރެވެނީ ސާރވިސް ގަވާ މުއްދަގާ ފަރާތުން ނަންނަކްރެޑިޓް ސްކީމަަށް މުދާ.4

ޗާޖްކުރުމަށްފަހުއެވެ. އަދި ކްރެޑިޓް ސްކީމަށް ފައިސާ  10ޗާރޖްގެ ގޮތުގައި %

 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައެވެ. 12ދައްކަންޖެހޭނީ 

 މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކްރެޑިޓް ސްކީމަށް މުދާނަގާ ފަރާތުން މުދާ ނެންގެވޭނެ.5

އިން  /www.stomaldives.com/downloadsފިހާރަތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 

  ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ގެރެންޓީދޭ ފާަރތުން ޔަޤީންކަންދެނީ ކްރެޑިޓް ސްކީމަށް .6

، ށާއިމުދާނަގާ ފަރާތުން އެސް.ޓީ.އޯ އަށް ދައްކަންޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ދެއްކުމަ

މިފައިސާ ހޯދުމަށް  ،ން އެންގުމުން ހުރިހާ ފައިސާއެއް ދެއްކުމަށާއި.ޓީ.އޯ އިެއސް 

އެސް.ޓީ.އޯ އިން ކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނީ ޚަރަދާއި އެހެނިހެން ޚަރަދުތަކަކަށް 

  .ށެވެެބަދަލުދިނުމަ

މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ގެރެންޓީ ދޭފަރާތުން ޒިންމާވާންޖެހޭނީ ކްރެޑިޓް ސްކީމަށް .7

  މުދާނަގާ ފަރާތުގެ ޙައިސިއްޔަތުން ޒިންމާވާންޖެހޭ އުޞޫލުންނެވެ. 

ތިރީގައިމިވާ އެއްވެސް ސަބަބަކާއިހުރެ ގެރެންޓީދޭފަރާތުގެ ޒިންމާތަކަށް އުނިކަމެއް .8

  ވޭނެއެވެ.ނުވަތަ މިގެރެންޓީ ނިމުމަކަށް ނުގެނެ

(ހ) އެސް.ޓީ.އޯ ގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމަކަށް އައުމުން ނުވަތަ ދެފަރާތުންވެސް 

ލުޔެއް ދޭގޮތަށް ޤަބޫލުވުމުން ނުވަތަ ފައިސާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ނުކުރުުމން 

ނުވަތަ ކުރެޑިޓް ސްކީމަށް މުދާނަގާ ފަރާތުގެ ކިބައިން ނުވަތަ ފައިސާ ހޯދުމަށް 

؛ މަސައްކަތް ނުކުރުމުން

ތުގެ އަދަދެއްެގ ފައިސާ އަދާކުރުމަށްޓަކައި ކްރެޑިޓް ސްކީމަށް މުދާނެގި ފަރާ

އަމިއްލަ މިލްކުގައިވާ އެހެނިހެން މުދާތައް ޝަރީޢާތް މެދުވެރިކޮށް ވިއްކައިގެން 

ނަމަވެސް ލަސްނުކޮށް ކްރެޑިޓް ސްކީމަށް ދައްކަންޖެހޭ ަފއިސާ 

 އަދާކުރަންވާނެއެވެ.

ން ކްރެޑިޓް ސްކީމަށް މުދާނަގާ ފަރާތް ނުވަތަ ގެރެންޓީދޭ މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށު.13

ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުދެއްކިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި، އެފަރާތަކަްށ އެސް.ޓީ.އޯ 

ކަނަޑއަޅާ ބައެއް ނުވަތަ އެއް އޮތްނަމަ އެ ފައިސާއިން އިން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ

ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުމަށްޓަކައި އެފައިސާ އެއްކޮށް، އެސް.ޓީ.އޯ އަށް 

  ކެނޑުމާއި ހިފެހެއްޓުމުގެ އިޙްތިޔާރު އެސް.ޓީ.އޯ އަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މިއެއްބަސްވުމުގައިވާ މާއްދާތަކާއި ޙިލާފުވެގެްނ އެސް.ޓީ.އޯ އިން ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު .14

ށް އެޅުމާއި ގުޅިގެން ހިނގާ ހުރިހާ ޚަރަދުތަކަކާއި ދޭންޖެހޭ ފީ ކްރެޑިޓް ސްކީމަ

 މުދާނަގާ ފަރާތާއި ގެރެންޓީދޭ ފަރާތުން ދިނުމަށް އެއްބަސްވެއެވެ.

މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކްރެޑިޓް ސްކީމަށް މުދާނާގާ ފަރާތުން ނުވަތަ ގެރެންޓީދޭ .15

ފާަރތުން އެސް.ޓީ.އޯ އަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އެއްކޮށް ދައްކާ 

  ންނާނެއެވެ.ޙަލާސްކުރެވެންދެން މިއެއްބަސްވުން ބާތިލްނުވެ ދެމިއޮ

މިއެއްބަސްވުމުގައިވާ އެންމެހާ މާއްދާތައް ކިޔާ ދޭހަވެ އެއްބަސްވުމުގެ .16

  ޝަރުތުތަކާއި މާއްދާތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް އަހުރެން އެއްބަސްވަމެވެ.

ސްކީމަށް މުދާނަގާ ފަރާތުން އެސް.ޓީ.އޯ އަށް ދައްކަންޖެހޭ  (ށ) ކުރެޑިޓް

ަފއިސާއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެސް.ޓީ.އޯ އިން ގެރެންޓީދޭފަރާަތށް އެންގުން 

  ލަސްވުމުން ނުވަތަ ނޭންގުމުން

މިކްރެޑިޓް ސްކީމްގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނުވަތަ ޝަރުޢީ .9

އެއްވެސް މަރުހަލާއެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި ކޯޓުތަކާއިބެހޭ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު 

މާއްދާގެ (ކ)ގެ ދަށުން ސިވިލް ކޯޓް، މާލެ، ގައި  69) ގެ 2010/22ނަންބަރ 

މަށް މުދާނަގާ ފަރާތާއި ގެރެންޓީދޭ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ކްރެޑިޓް ސްކީ

މިގޮތުން މިއާގުޅޭ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ސިވިލްކޯޓަށް އެއްަބސްވެއެވެ. 

ހުށަހަޅައިގެން ހިންގުމަށް އިއުތިރާޒުކުރުމުގެ ގޮތުން ކޯޓުތަކާއިބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

ދިޔުމަށް އެއްވެސް މާއްދާއެއްގެ ދަށުން އެހެން ކޯޓެއްގައި މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެން

ލިބިދޭ ޙައްޤު ކްރެޑިޓް ސްކީމަަށް މުދާނަގާ ފަރާތާއި ގެރެންޓީދޭ ފަރާތުން 

  ދޫކޮށްލަން އެއްބަސްވެއެވެ.

ކްރެޑިޓް ސްކީމް މުދާނަގާ ފަރާތުގެ ވަޒީފާއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އަތުވެއްޖެނަމަ .10

އެފަދަ  ނުވަތަ ސްކީމަށް ފައިސާ ނުދެއްކޭފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަަމ ނުވަތަ

(ދިހަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  10ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެދާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭނަމަ އެކަން 

 އަންގަން އެއްބަސްވެއެވެ.ލިޔުމަކުން އެސް.ޓީ.އޯ އަށް 

ކްރެޑިޓް ސްކީމަށް މުދާނަގާ ފަރާތާއި ގެެރންޓީދޭ ފަރާތުން ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް .11

އަންގަން އެސް.ޓީ.އޯ އަށް (ދިހަ) ދުވަސްތެރޭގައި  10ބަދަލުވެއްޖެނަމަ، އެކަން 

އެއްބަސްވެއެވެ. އަދި އެސް.ޓީ.އޯ އިން ފޮނުވާ ސިޓީ ނުވަތަ އެފަރާތްތަކުން 

ސް.ޓީ.އޯ އަށް ލިބިފައިވާ ކްރެޑިޓް ލިޔެކިޔުން މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެ

ސްކީމަށް މުދާނަގާ ފަރާތް ނުވަތަ ގެރެންޓީދޭ ފަރާތުގެ އެޑްރެހަށް ފޮނުވުމުން 

  އެލިޔުމެއް ރައްދުކުރެވުނީ ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.ސިޓީއެއް ނުވަތަ އެފަރާތަކަށް 

ތުން މިއެއްބަސްވުމުގެ އެއްވެސް މާއްދާއަކާއި ކްރެޑިޓް ސްކީމަށް މުދާނާގާ ފަރާ.12

ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، އެސް.ޓީ.އޯ އިން ކަނޑައަޅާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ްސކީމަށް 

ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެއްބަސްވެއެވެ. މިގޮތުން ސްކީމަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ 

ދެއްކުމަށް އުޒުވެރިވެއްޖެނަމަ، ކްރެޑިޓް ސްކީމުްނ ހޯދާފައިވާ ނުވަތަ ގަނެފައިވާ 

ކުރުމަށް ނުވަތަ ވިއްކާލުމަށް އެސް.ޓީ.އޯ އިން ތަކެތި އެސް.ޓީ.އޯ ޙަވާލު 

އެދިއްޖެނަމަ އެއްވެސް ޝަރުތަކާއި ނުލާ ޙަވާލުކުރުމަށް ނުވަތަ ވިއްކާލުމަށް 

ސްވެއެވެ. އަދި މިގޮތުން މުދާ ބަކްރެޑިޓް ސްކީމަށް މުދާނާގާ ފަރާތުން އެއް

މަދުވާ ވިއްކައިގެން ސްކީމަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އަދާ ނުކުރެވިއްޖެނަމަ، އެ


