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  ބޭްނކް އޮފް މޯލްޑިްވސް ޕްރީޕެއިޑް ކާޑަށް ކަނޑައަޅާފައިެވއެެވ. މާއްދާތައްބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް ޕްރީޕެއިޑް ކާޑު ބޭނުންކުރުމަށް ތިރީގައިާވ ޝަރުތުތަކާއި 
 ުނަވތަ ބޭނުން ކުރުމުން މި މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތަކަށް އެއްބަސްުވން ކަމުގައި ބެލެޭވެނއެެވ.  އެޕްލައި ކުރުމުން  ސޮއިކޮށް،

 މާނަތައް .  1

ޓަރކާޑް "ކާޑު" މި ލަފުޒުން ދޭހަަވނީ ބޭްނކް އޮފް މޯލްޑިްވސް ޕލކ އިން ދޫކުރެޭވ ރީލޯޑްކުރެޭވ ޕްރީޕެއިޑް ކާޑުތަކަށެެވ. އޭެގ ތެރޭަގއި މާސް 1.1
  އެކްސެސް  މެދުވެރިކޮށް ބޭންކިންގ އެޕް . ބީއެމްއެލް މޮބައިލްރީލޯޑަބަލް ކާޑާއި މާސްޓަރކާޑް ފިޝަރމަން ކާޑާއި މާސްޓަރކާޑް ޓްރެަވލް ކާޑު ހިމެނެއެެވ

 ެވޭވނެއެެވ. 

 ކާޑަށް ޖަމާކުރެޭވ ފައިސާ އަދި ޚަރަދުކުރުމަށް ލިބޭ ފައިސާއަށް މި ލިޔުމުގައި ކިޔަނީ “ބެލެންސް” އެެވ.  1.2

" އަކީ ބީއެމްއެލް އިން ދޫކޮށްފައިާވ ޑެބިޓް، ކްރެޑިޓް އަދި ޕްރީޕެއިޑް ކާޑު ބޭނުންކޮށްެގން ސްމާޓްފޯނު ބޭންކިްނގ އެޕް މޮބައިލް"ބީއެމްއެލް  1.3
އެޕްލިކޭޝަނެކެެވ. މި އެޕްލިކޭޝަްނެގ ސަބަބުން މެދުވެރިކޮށް މާޗެންޓް ލޮކޭޝަންތަކުަގއި ފައިސާ ދެއްކޭނެ ރައްކާތެރި، ފަސޭހަ އަދި ޔޫޒަރ ފްރެންޑްލީ  

އެއްނަމަ ޑިަވއިސްއަށް ފިތާލުމުން ނުަވތަ މޯބައިލް ނަްނބަރު   މާޗެންޓް ޓާމިނަލްަގއި ހުންނަ ޑިަވއިސްއަކީ އެން.އެފް.ސީ މަުގފަހިކޮށްފައިާވ ޑިވައިސް
ބޭނުންކުރާ އެހެން   ބޭްނކިންގ އެޕް މީެގ އިތުރުން ބީއެމްއެލް މޮބައިލް  އެެވ. ޖަހައިެގން ފިޒިކަލް ކާޑު ދައްކަން ނުޖެހި މާޗެންޓުންނަށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ

 ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ޓްރާންސްފާ ކުރުމަށް ެވސް މަުގފަހިކޮށްދެ އެެވ.

 ެވ. ކާޑް ހޯލްޑަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ، ކާޑު އެކްޓިޭވޓްކޮށް، ލިބޭ އަދި/ުނަވތަ ބޭުނންކުރާ ފަރުދަކަށެ"1.4

އަދި   .އްކުމަށެެވކޮންޓެކްޓްލެސް ޗިޕް ޓްރާންސެކްޝަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ، ކާޑު ހޯލްޑަރު ހުއްދަ ދީފައިާވ ތިޔަބޭފުޅާެގ އެކައުންޓުން ފައިސާ ދެ"1.5
ންޓް އޮފް ސޭލް ޓާމިނަލެއް ކާޑު ބޭނުންކޮށްެގން ކޮންޓެކްޓްލެސް އިންޑިކޭޓަރ ޖަހާފައިާވނަމަ ކޮންޓެކްޓްލެސް ފަންކްޝަނަލިޓީ އެެނބަލްކޮށްފައިާވ ޕޮއި

 ކައިރީގައި ކާޑު ހިފަހައްޓައިެގން ަވކި ރީޓެއިލް އައުޓްލެޓްތަކުަގއި ފައިސާ ދެއްކުމަށެެވ. 

 ” ނިޝާނެެވ.   “ކޮންޓެކްޓްލެސް އިންޑިކޭޓަރ” ެގ މާނައަކީ “  1.6

ބޭންކުެގ ޮގފިތަކާއި ޑިސްޓްރިބިއުޝަން އޭޖެންޓާއި ރީޓެއިލް  ޑިސްޓްރިބިއުޓަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވީނ، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް އާއި އެ "1.8
 އައުޓްލެޓަށެެވ. 

މެނެނީ  ޓްރާންސެކްޝަން އަދަދު" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވީނ، ކާޑު ބޭނުންކުރުމާ ުގޅިެގން ބެލެންސްއިން ޑެބިޓްކުރާ އަދަދަށެެވ. އެ އަދަދުގައި ހި " 1.9
 ތް ނިްނމުމަށް ަނާގ ފީތަކެެވ. ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ބެލެންސްެގ އަދަދާއި މުއާމަލާ

ސަކްސެސާސް އަދި ބަދަލުަގއި  "ބެންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވީނ، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް އިންޓަނޭޝަނަލް، އަދި ބޭންކުެގ   1.10
 ފަރާތްތަކަށެެވ. އައްޔަންކޮށްފައިާވ 

  ިވދިެގންކާޑާއި "އަޅުަގނޑުމެން،" "އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން،" އަދި "އަޅުަގނޑުމެންެގ" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް އަދި  1.11
 ތްތަށް ހިމެޭނޮގތަށްށެެވ. ތިންަވނަ ފަރާ ޓެޑް ހުރިހާ އެސޯސިއޭޓެޑް އަދި އެފިލިއޭުގޅިފައިާވ ކަންކަން މެނޭޖުކުރުމަށްޓަކައި 

 ކާޑު ހަާވލުކުރެިވފައިާވ ފަރާތެެވ. " އަދި "ތިބޭފުޅުންެގ" ކޮްނމެ އެއްޗެއްެގ މާނައަކީ ތިޔަފަރާތުެގ" ، "ތިޔަފަރާތް" 1.12
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 ޕްރިޕެއިޑް ކާޑް    . 2

މެއިލް އޯޑަރ، އޮންލައިްނ  ، މި ކާޑަކީ މާސްޓަރކާޑް ބަލައިަގްނނަ ކޮންމެ ތަނެއްަގއިެވސް ބޭނުންކުރެޭވނެ ޕްރީޕެއިޑް ސްޓޯރޑް ެވލިއު ކާޑެކެެވ. އެއީ،  2.1
 އަދި ޕޮއިންޓް އޮފް ސޭލް ރީޓެއިލް ިވޔަފާރިެވރިން ހިމެނޭޮގތަށް، މި އެއްބަސްުވމުެގ ޝަރުތުތަކާ އެއްޮގތްާވޮގތުެގ މަތިްނނެެވ. 

ޑިްވސްެގ ލޯގޯއާއި އެކު ޗާޕްކޮށްފައި  މި ކާޑު އޭޓީއެމްތަކުން ބޭނުން ކުރެޭވނެ އެެވ. މާސްޓަރކާޑްެގ ލޯޯގ ކާޑުގައި ހިމަނާފައިާވއިރު، ބޭންކް އޮފް މޯލް   2.2
 ހުންނާެނއެެވ. 

ކެެވ. ބޭންކް އޮފް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް އިން ދޫކުރާ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް ޕްރީޕެއިޑް ކާޑަކީ ރީލޯޑް ކުރެޭވ އަދި އީ.އެމް.ީވ ކޮންޓެކްޓްލެސް ކާޑެ  2.3

 ެވރިކޮށެެވ.މެދު ބޭންކިންގ އެޕް   ބީއެމްއެލް މޮބައިލްއޯއެސް ޓާމިނަލް އަދިމޯލްޑިްވސް ޕްރީޕެއިޑް ކާޑު ރީލޯޑް ކުރެޭވނީ އޭޓީއެމް އާއި ޕީ

 ފައިސާ  ަނގުދު  އޭޓީއެމްއަކަށް  ޑިޕޮސިޓް  ޗެކްޗެކް އޭޓީއެމް އަދި އެްނެވލޮޕް އޭޓީއެމް ބޭނުންކުރުމުގައި ބޭންކުން ދީފައިާވ އިރުޝާދުތަކާއި ޚިލާފަށް،    2.4
 ޮގތުން   ނުސީދާ  ޮގތުންާނއި  ސީދާ  ކަސްޓަމަރަށް ، ޖަމާ ކުރުމުން   ފައިސާ  ނަގުދުއެްނެވލޮޕަކަށް ނުލާ    އޭޓީއެމްއަކަށް  ޑިޕޮސިޓް  އެންެވލޮޕް  ުނަވތަ/މުން  ޖަމާކުރު 

 . އެެވ  ޒިންމާުނާވނެ ބޭންކުން ގެއްލުމަކަށް  އެއްެވސް  ލިބޭ( ހަލާކުވުމުން ުނަވތަ ގެއްލުމެއް ލިބޭ ޮގތުން ަނތީޖާއެއްެގ ނުަވތަ ހާދިސާއެއް ، ހާއްސަ )

 ސްޓްރީ ކުރުން . ރަޖ3ި

ޕެއިޑް ކާޑު  ރީބޭންކުެގ އިޙްތިޔާރުަގއި ާވޗުއަލް ކޮންޓެކްޓްލެސް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް ޕް   ، ރ ުވމުން ރަޖިސްޓަ  ެގ ކަސްޓަމަރެއްެގ ޮގތުަގއިބީއެމްއެލް  3.1

އެއްބަސް މޮެވ،  ދޫކުރުމަށް  ބީއެމްއެލް  އި   ބޭންކިްނގ   ބައިލްއެއީ  އާއި  މާއްދާތަކާއި އެޕްލިކޭޝަްނ  ކުރުމުެގ  ބޭނުން  ކާޑު  އަދި  ންޓަްގރޭޓްކޮށްފައިާވނެ 

އިން   www.bankofmaldives.com.mvފިޒިކަލް ކާޑު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑުމެންެގ ވެބްސައިޓް  ޝަރުތުތަކަށްެވސް އެއްބަސްެވއެެވ.  
ން އެދެމެެވ. ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް ޕްރީޕެއިޑް ކާޑުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ބޭންކުެގ ލިބެންހުރި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް ޕްރީޕެއިޑް ކާޑު ފޯމު ފުރުއްވު 

 ނުަވތަ އިތުރުކޮށްފާނެއެެވ.  ތައްކަށް ބަދަލުެގނެސްޗެނަލްކާޑު ހަދައިދޭ  ކުންއަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން  ބޭން

 . ކާޑުގެ މިލްކުވެރިކަމާއި ބޭނުންކުރުން  4

 އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި ަވުގތުން ކާޑު ހޯލްޑަރ ބޭންކަށް އަނބުރާ ފޮުނަވްނާވެނއެެވ.  ންމި ކާޑަކީ ބޭންކުެގ މިލްކެއް ކަމަށާއި، އެ ކާޑު ބޭންކު 4.1

ޑު ހޯލްޑަރަށް ލިބިފައިާވ ބޭންކުެގ އިޚްތިޔާރުގައި އަދި ކުރިން އެްނގުމަކާއި  އަދި ސަބަބަކާ ނުލައި ކޮންމެ ަވުގތަކުެވސް ކާޑު އަނބުރާ ެގންދިއުމާއި ކާ 4.2

 ކާޑު ބޭނުންކުރުމުެގ ހައްުގ އަދި ކާޑުެގ އެއްެވސް މުއާމަލާތެއްގައި ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް ދެކޮޅު ހެދިދާެނއެެވ. 

 ޒިްނމާ އުފުލަްނާވނީ ހަމައެކަިނ  ެގ މިލްކެއްެގ ޮގތުަގއެެވ. ަނމަެވސް ކާޑު ެގންުގޅުމާއި ބޭނުންކުރުމާއި ކޮންޓްރޯލްކުރުމުެގބޭންކުމި ކާޑު ދެމިއޮންނާނީ    4.3
 ތިޔަފަރާތެެވ. 

 ޤަވާއިދާ ހިލާފު އެއްެވސް މުޢާމަލާތެއް ނުަވތަ ބޭނުމަކަށް ކާޑު ބޭނުން ުނކުރެޭވެނއެެވ. 4.4

ޔަސް ުނިވޔަސް، އަދި  ފަރާތުން ހުއްދަ ދީފައި ިވ  ެގކާޑު ހޯލްޑަރމުއާމަލާތްތަކުެގ ޒިްނމާ ނަާގނީ ކާޑު ހޯލްޑަރ އެެވ.     ކޮށްެގން ކުރެޭވކާޑު ބޭނުން  4.5
 ކާޑު ނުަވތަ އެއާ ުގޅުންހުރި ޕިން ހުއްދަ ނެތި ބޭނުންކުރުމުން ލިބޭ ެގއްލުމެއް ނުަވތަ ެގއްލުމަކުން ބޭންކް ބަރީއަެވެގްނާވެނއެެވ.  



ޕްރީޕެއިޑް ކާޑް ބީއެމްއެލް    
 މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތައް 

 

 

ޤަާވއިދަކާ ހިލާފުވުމުން އެކަމުެގ ސަބަބުން ކުރިމަތިާވ  މޯލްޑިްވސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ގައިޑްލައިންތަކާ ނުަވތަ އެަވުގތު އަމަލުކުރަމުންދާ ޤާޫނނަކާ ނުަވތަ  

 ޖިނާއީ ފިޔަވަޅެއް ހިމެޭނޮގތަށް، މި އެއްބަސްުވން އުާވލި ނަމަެވސް އެެވ. 

އިޚްތިޔާރުކުރާ  ޕިްނެގ ޮގތުަގއި    ކާޑު ހޯލްޑަރދޫކުރާ ޕާސަނަލް އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަްނބަރު )ޕިން( ުނަވތަ    އަށް  ކާޑު ހޯލްޑަރކާޑާއެކު ބޭނުންކުރުމަށް    4.6
ކަމެެވ. ޕިން ނަންބަރުެގ  އެއްެވސް ނަްނބަރަކީ ކާޑު ހޯލްޑަރުެގ އަމިއްލަ ބޭނުްނތަކަށް ޚާއްޞަ ކުރެިވފައިާވ އަދި ބަދަލު ނުކުރެޭވނެ ސިއްރު ކުރެިވފައިާވ ކަން

އްަގއި ނުަވތަ ޮގތަކަށް ބެހެއްޓިެގން ުނާވެނއެެވ. އަދި އަމިއްލަ  ލިޔުމުން ރެކޯޑެއް ތިްނަވނަ ފަރާތަކަށް ބޭނުންކުރުމަށް މަުގފަހިާވ ފަދަ އެއްެވސް ޮގތަކަށް، ތަނެ 
 ެގން ނުާވެނއެެވ. އިޙްތިޔާރުގައި ުނަވތަ އެހެން ޮގތަކުން ިވޔަސް އެއްެވސް ހާލަތެއްަގއި ުނަވތަ އެއްެވސް ޮގތަކުން ތިންަވނަ ފަރާތަކަށް ޕިން ހާމަކޮށް

ހި  4.7 ކާޑު  ެގންުގޅޭނަމަ،  އިންޑިކޭޓަރ  ކޮންޓެކްޓްލެސް ކޮންޓެކްޓްލެސް  ުނަވތަ  ދެއްކުމަށް  ފައިސާ  އައުޓްލެޓްތަކެއްގައި  ރީޓެއިލް  ަވކި  ފަހައްޓައިެގން 
ަނ މޯބައިލް ޑިވައިސް )ކޮންޓެކްޓްލެސް ހުން  ބޭންކިންގ އެޕް  އިލް ބީއެމްއެލް މޮބަފަންކްޝަނަލިޓީ އެނެބަލްކޮށްފައިާވ ޕޮއިންޓް އޮފް ސޭލް ޓާމިނަލަކާ ކައިރި

ރަށް ލިބޭނީ ކާޑު ޓްރާންސެކްޝަްނސް(  އިން ކާޑު ހޯލްޑަރަށް ކާޑު ބޭނުންކުރެޭވނެ އެެވ. މިފަދަ މުއާމަލާތްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމުެގ ހުއްދަ ކާޑު ހޯލްޑަޗިޕް  

ނަލްއަށް ކާޑު ޖައްސައި ނުަވތަ  ުނަވތަ ކޮންޓެކްޓްލެސް ޓާރމި ކޮންޓެކްޓްލެސް ޓާރމިނަލް ނުަވތަ މޯބައިލް ޑިަވއިސް ކައިރީގައި ކާޑު ބަހައްޓައިެގންނެެވ.
ކާޑު ހޯލްޑަރަށް މަތީ ޕިން/ސޮއި ޖައްސައިެގންެނެވ. ސެކިއުރިޓީ ފީޗާއެއްެގ ޮގތުަގއި، ފައިސާެގ މުއާމަލާތެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި، ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން  

އިތުރުން މީެގ  އެްނގިދާެނއެެވ.  ޖަހަން  ޕިން  މުއާމަލާތްތަކަށް  ފައިސާެގ  ޖަހައިެގްނ    އަދަދުތަކުެގ  ނަްނބަރު  މޯބައިލް  ޓާމިަނލްގައި  ސޭލް  އޮފް  ޕޮއިންޓް 
 މުއާމަލާތްތައް ކުރެޭވނެ އެެވ. 

ޒިންމާ    4.8 މުއާމަލާތެއްެގ  ހުރިހާ  ކުރިމަތިާވ  ބޭނުންކުރުމުން  ކާޑު  މުއާމަލާތްތަކާއި    ތިޔަފަރާތުންޕްރީޕެއިޑް  ކޮންޓެކްޓްލެސް  އެއީ  ޖެހޭެނއެެވ.  އުފުލަން 
 މުއާމަލާތްތައް ހިމެނޭ ޮގތަށް ޕިން ޖަހަން ުނަވތަ ރަސީދުގައި ސޮއިކުރަން ނުޖެހިދާނެ މުއާމަލާތްތައް ހިމެނޭ ޮގތަށެެވ. އެޕްެގ  ޕޭބީއެމްއެލް މޮބައިލް

އްެގ ޒިންމާ  ޗާޖެ އެއްެވސް މާޗެންޓް އެސްޓޭބްލިޝްމަންޓަކުން ނަާގ އަދި މުއާމަލާތުެގ އަދަދާއެކު ތިޔަބޭފުޅާެގ އެކައުންޓުން ޑެބިޓް ކުރާ އެއްެވސް ސަރ  4.9

 ބޭންކުން ނުަނާގެނއެެވ. 

 ބެލެންސްއާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު  5

ކާޑުަގއި ބާކީ ހުރި ބެލެންސް ބީއެމްލް އިންޓަނެޓް ބޭންކިްނގ / ބީއެމްއެލް  ެގ ކާޑުގައި ބާކީ ހުރި ބެލެންސް ބަލަހައްޓަން ާވެނއެެވ.  ކާޑު ހޯލްޑަރު  5.1
ބެލޭެނއެެވ.   މެދުވެރިކޮށް  އެޕް  ހޯލްޑަރުމޮބައިލް  މުއާމަލާތްތަކެއް  ކާޑު  ހުރިހާ  ޕޯސްޓްކޮށްފައިާވ  ސިސްޓަމަށް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ބެލެންސްަގއި  ކާޑު  ެގ 

 ފެނިެގްނދާެނއެެވ. 

  މައްސަލަތައް   6

ހައްލުކުރުމަށް ބޭންކުްނ  އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓްަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ އެޕްލިކޭބަލް ޗާޖަކާ މެދު ެގއްލުން ލިބިފައިާވ ކާޑު ހޯލްޑަރެއްެގ ޚިޔާލުތަފާތުުވން    6.1
ެގމަތިން، އެއްބަސްުނާވކަން އަްނާގތާ ދެ  ބޮނާފައިޑް އަދި އެކަށީެގްނާވ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާެނއެެވ. ނުަވތަ ކަސްޓަމަރު އެހެން ޮގތަކުން ކަނޑައަޅާ ޮގތެއް 

ޒިންމާ ކާޑު ހޯލްޑަރ    މަސްދުަވހުެގ ތެރޭަގއެެވ. މިފަދަ މަސައްކަތަކަށްފަހު، އެ ޗާޖު ރަނގަޅު ކަމަށް ބޭންކުން ކަނޑައަޅައިފިަނމަ، އޭރުން އެފަދަ ޗާޖެއްެގ

 ނަަގން ާވނެއެެވ. 



ޕްރީޕެއިޑް ކާޑް ބީއެމްއެލް    
 މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތައް 

 

 

ުގޅޭޮގތުން ސުާވލެއް  6.2 ަވުގތުން އެކަން އަންަގންާވނެ، އަދި މުއާމަލާތް ކުރި ތާރީހުްނ ޕޯސްޓްކޮށްފައިާވ މުއާމަލާތަކާ  ުނަވތަ މައްސަލައެއް އޮތްނަމަ   

 .( ދުަވހުެގ ތެރޭަގއި ނުަވތަ އެފަދަ ޕޯސްޓްކޮށްފައިާވ މުއާމަލާތެއް ބަލައިަގނެފައިާވ ކަމަށް ބެލެޭވެނއެެވ30ފެށިެގން ތިރީސް )

އެއްަވުގތެއްަގއި  ެވހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުތަކާ އެއްޮގތަށްާވ ޮގތުެގ މަތިްނނެެވ.  މި އެއްބަސްުވން މާނަކޮށް އަމަލުކުރާނީ ދި  6.3 އެހެން ކޯޓަކަށް 
   ކޯޓްތަކަށެެވ. މައްސަލަ ބެލުމުެގ އިހްތިސާސް ލިބިފައި ީވނަމަެވސް ހުރިހާ މައްސަލަތަކެއް ބެލުމުެގ އަސްލީއިހްތިސާސް ލިބިެގންަވނީ ދިެވހިރާއްޖޭެގ 

)އެއީ އެ މައްސަލަ ަވކީލަކަށް    .ްނޖެހޭނެއެެވޒިންމާާވ  ރކާޑު ހޯލްޑަ  ކަށްހުރިހާ ހަރަދެއް،  އަދި ޤާނޫނީ ޚަރަދުތަ  ހިނާގުގޅިެގން  އާއި ޖެހޭ ފައިސާ  ދައްކަން  6.4
 ބޭނުންކޮށްފައިާވ ހާލަތްތަކުގައެެވ. ފޮނުަވން ޖެހޭކަމަށް ބޭންކުން ފެނިއްޖެަނމަ(، ނުަވތަ މައްސަލައެއް ހައްލުކުރުމުަގއި ާގނޫނީ ަވސީލަތްތައް 

ސްަވނީ، އެ ކާޑު  ކާޑު ބޭނުންކޮށްެގން ަގންނަ ތަކެއްޗާ ުގޅޭޮގތުން އެއްެވސް މައްސަލައެއް އުފެދިއްޖެަނމަ، އެފަދަ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް އެއްބަ   6.5
އެކުަގއެެވ ިވޔަފާރިެވރިޔާއާ  ިވޔަފާރިކުރި  އެއް   .ބޭނުންކޮށްެގން  ަގންނަ  މައްސަލަތަކުެގ ސަބަބުން،  ކާޑުން  ދިމާެވދާނެ  ހިދުމަތަކަށް  ނުަވތަ  މުދަލަކާ  ެވސް 

ޑުން ލިބޭ މުދަލަކަށް  ފެންވަރާއި، ރައްކާތެރިކަމާއި، ާގޫނނީ ޮގތުންާނއި، ުނަވތަ ަގންނަ އެހެން އެއްެވސް ކަމެއްެގ ޒިްނމާ އަޅުަގނޑުމެން ނުނަާގަނމެެވ. ކާ

ސަބަބަކާހުރެ އެއްެވސް  ހިދުމަތަކަށް  ބަލައިަގތުމަށް  ނުަވތަ  ކްރެޑިޓް  ބެލެންސްއަށް  ކާޑުގައިާވ  ބަދަލުގައި  ފައިސާެގ  ނަުގދު  ލިބޭނަމަ،  ރިފަންޑެއް   
 އެއްބަސްެވޭވނެއެެވ. 

 މުޢާމަލާތްތައް  އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް ޙަރަދުކުރެވިގެން ހިނގޭ ބާކީ ހުރި ކާޑުގެ    7

ެގ ޒިްނމާއެކެެވ. ފުރިހަމަ ޓްރާންސެކްޝަން އަދަދު ކަވަރު ކުރުމަށް އެކަށީެގްނާވ ބެލެްނސް ނެތި ކާޑު ކާޑްހޯޑަރުގެ ކުރާ ޚަރަދުތައް ބެލެހެއްޓުމަކީ ޑުންކާ 7.1

ޑު ބޭނުންކޮށްެގން، ބޭންކުްނ  އިންކާރު ކުރެޭވެނއެެވ. ނަމަެވސް ކާފުރިހަމަކުރުމަށް  ބޭނުން ކުރަން މަސައްކަތް ކުރާނަމަ، ިގނަ ހާލަތްތަކުަގއި މުއާމަލާތް  
ަގޑިއިރުެގ ތެރޭގައި ބޭންކަށް ދައްކަން ކުރި ދަރަިނ    24ހުއްދަކުރާ ބެލެްނސް ުނަވތަ އޯަވރޑްރާފްޓް ލިމިޓަށްވުރެ އިތުރު އަދަދެއް ނަާގަނމަ، ކާޑު ހޯލްޑަރު  

ނަމަެވސް މިއީ    ން ނިްނމާ ރޭޓެއްަގއި ބޭންކަށް ދައްކަްނާވެނއެެވ.މުޅި އަދަދު އިންޓަރެސްޓާއި ޖޫރިމަާނ، ނުަވތަ އެއްެވސް ޖޫރިމަާނއެއް ހުރިަނމަ، ބޭންކު

 .ގައި ބަލައިެގން ުނާވެނއެެވބޭންކުން އެއްެވސް ވަރަކަށް އޯވަރޑްރާފްޓް ފެސިލިޓީއެއް ދިނުން ލާޒިމުާވ ކަމަށް ފާޅުކޮށް ނުަވތަ ދޭހަާވފަދަ އެއްބަސްުވމެއްެގ ޮގތު 

 ބޭރު ފައިސާއިން ކުރެވޭ މުއާމަލާތްތައް.  8

ކުރެޭވނީ ބޭންކް އޮފް  އެމެރިކާ ޑޮލަރު ނޫން އެހެން ފައިސާއަކުން ކުރާ ކާޑުެގ މުއާމަލާތްތައް އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު އެކައުންޓުން ޑެބިޓް  8.1
ތަކާ ނުަވތަ އެޫނންެވސް ޝާއިއުކޮށްފައިާވ  ބޭންކުެގ ރޭޓް  ، އެ ރޭޓް  ޓަކުންނެެވ.ރޭ   އެއިރެއްަގއި ކަނޑައެޅިފައިާވމޯލްޑިްވސް އިން ކަނޑައަޅާފައިާވ ޮގތުެގމަތިން  

)މާޗެންޓް ކަންޓްރީ ކޯޑާއި އިޝޫކުރާ ޤައުމު ކޯޑާ މުއާމަލާތުެގ    ބޯޑަރެގ ޮގތުަގއި ކުރާ ހުރިހާ މުއާމަލާތެއްެގ އިދާރީ ފީއެއް-ރޭޓްތަކާ ތަފާތުެވދާެނއެެވ. ކްރޮސް
 އަދަދަށް އިތުރުކޮށް ކާޑު ހޯލްޑަރަށް ޗާޖުކުރެޭވެނއެެވ. ކޮންޯވޓުކުރާިވޔަސް( ފައިސާ ކާޑު ހޯލްޑަރުެގ ބިލިްނގ ފައިސާއާ ތަފާތު ކަމުަގއި ިވޔަސް ނު

 ޑޭޓް   " ތްރޫ - ވެލިޑް "   9

ކާޑު ބޭނުން ނުކުރެޭވނެ އެެވ. ތިޔަފަރާތަށްކާޑުެގ މޫނުމަތީގައި "ެވލިޑް ތްރޫ" ތާރީޚެއް ޖަހާފައި ހުރެއެެވ. މި ތާރީޚުެގ ފަހުން އެއްެވސް ބޭނުމަކަށް    9.1

 އަދަދަށް ފީނެޭގނެއެެވ.  ކެްނސެލޭޝަންފީެގ ޮގތުަގއި ކާޑުެގ ބެލެންސްގައިާވ   ، ކާޑުަގއި ބާކީ ބެލެންސެއް ހުރިަނމަެވލިޑް ތްރޫ” ތާރީހަށްފަހު “

 



ޕްރީޕެއިޑް ކާޑް ބީއެމްއެލް    
 މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތައް 

 

  

 ގެއްލުމާއި، ވައްކަމާއި، ނުވަތަ ހުއްދަ ނެތި ބޭނުންކުރުމުން ރައްކާތެރިވުން   10

ަވުގތުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް ކޮންޓެކްޓް ސެންޓަރަށް    10.1 ަވަގށް ނަާގފައިާވ ހާލަތެއްަގއި، އެކަން  ުނަވތަ   .އަްނަގްނާވެނއެެވކާޑު ގެއްލިއްޖެނަމަ 

ބޭންކަށް ލިޔުމުން  އަަވހަކަށް  ީވހާެވސް  ިވޔަސް،އެކަން  ކަމުގައި  ކުރެވިދާެނ  ރިޕޯޓް  ޮގތަކުން  އެއްެވސް  ަވއްކަމެއް  ުނަވތަ   ގެއްލުމެއް 
 ރުކޮށްދޭންޖެހޭެނއެެވ. ކަށަވަރުކު 

ކާޑުމެދުވެރިކޮށް ހިްނޭގ  ސް ލިޔުމުން ކަށަަވރުކުރުމުެގ ކުރިން ބޭންކަށް  ކާޑު ގެއްލިފައިާވ ުނަވތަ ަވަގށް ނަާގފައިާވ ކަމަށް ރިޕޯޓްކުރުމަށްފަހު ނަމަވެ   10.2
 ކާޑު ހޯޅްޑަރެެވ. ކާޑުން ޑެބިޓްކުރާ ހުރިހާ ފައިސާއެއްެގ ޒިންމާ އުފުލަންާވނީ  ކަށްމުއާމަލާތްތަ

)މަދަނީ ނުަވތަ ޖިނާއީ(، ގެއްލުމެއް، ހަރަދެއް   ކާޑު ގެއްލުމުން ުނަވތަ ނަހަމަ ޮގތުަގއި ބޭނުންކުރުމުން ކުރިމަތިެވދާނެ އެއްެވސް ޒިންމާއަކުން  10.3
ގައި ބޭނުންކޮށްފައިާވ  ނުަވތަ ލިބޭ ގެއްލުމަކަށް ކާޑު ގެއްލިފައިާވ ހާލެތައްގައި އަދި އެކަން ބޭންކަށް ާނންަގއިާވަނމަ ުނަވތަ ެގއްލިފައި އަދި ަނހަމަ ޮގތު 

 ވަމެެވ. ހާލަތެއްަގއި ބޭންކް ފުރިހަމައަށް ބަރީޢަެވެގްނާވކަމަށް އެއްބަސް 

ބޭންކުެގ  ކާޑެއް ދޫކުރެޭވނީ ދައްކަްނޖެހޭ ފީއެއް ެނގުމަށްފަހުަގއި    ގައިޝަރުޠުތަކާއި ޤަާވއިދުތަކަށް ހުރިހާ ޮގތަކުންެވސް އަމަލުކޮށްފައިާވަނމަ، ބަދަލު   10.4

 އިޚްތިޔާރުގެދަށުްނނެެވ. 

 ލާށެެވ. ބުރިކޮށްއަލުން ކާޑު ފެނިއްޖެނަމަ އެ ކާޑު ބޭނުންކޮށްެގން ުނާވނެއެެވ. މެްގނެޓިކް ސްޓްރިޕް ހިމެޭނޮގތަށް ކާޑު އެތައް ބަޔަކަށް  10.5

 ނުދޭކަން ވޮރަންޓީ ހިދުމަތްލިބޭނެކަމުގެ  އަދި   ށާއި . މެދުކެނޑުމެއްނެތި ބޭނުން ކުރުމަ 11

މެދުކެނޑިދާނެ ކަމަށާއި، އެކަމުެގ ސަބަބުން ކާޑު ބޭުނން ނުކުރެޭވނެ ނުަވތަ ކާޑުެގ ބެލެންސް އެނޭގނެ ޮގތް   ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ކާޑުެގ ހިދުމަތްތައް    11.1
ޚިދުމަ އެއްެވސް  އަްނަގާވށެެވ.  އެކަން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދިމާެވއްޖެަނމަ  ދަތިކަމެއް  އެއްެވސް  ބޭނުންކުރުމުގައި  ކާޑު  މެދުކެނޑުމަކީ ނުެވދާނެއެެވ.  ތެއް 

 ްނެގ ޒިްނމާއެއް ނޫންކަން ތިޔަބޭފުޅުން އެއްބަސްެވއެެވ. އަޅުަގނޑުމެ

 މާއްދާތަކަށް ބަދަލު ގެނައުން   12

އުނިކުރުމު .  12 އިތުރުކުރުމުެގ،  ފައިދާއެއް  އަދި  ފީޗާސް  ސިޔާސަތު،  ޝަރުތަކަށް،  މާއްދާއަކަށް،  އެއްެވސް  އެންުގމަށްފަހު  ހޯލްޑަރަށް  ުނަވތަ ކާޑު  ެގ 

ލެއް ކާޑު  އިޚްތިޔާރު ބޭންކަށް ލިބިެގްނވެއެެވ. މިއިން އެއްެވސް ބަދަލަކަށް އަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީހަށްފަހު ކާޑު ބޭނުންކުރުމަކީ، އެފަދަ ބަދަބަދަލުކުރުމުެގ  
އަޅުަގނޑުމެ  ބަލައިަގނެޭވެނއެެވ.  ޮގތުަގއި  ހެއްކެއްެގ  ކަމުެގ  ބަލައިަގނެފައިާވ  ރިޒަޭވޝަނެއްނެތި،  އެއްެވސް  ފަރާތުން  އަޅުަގނޑުމެްނެގ ެގްނގުޅޭ  ންނަށް، 

ުނަވތަ ކާޑުެގ އެއްެވސް  އިޚްތިޔާރުގައި، ކޮންމެ ަވުގތެއްަގއިެވސް، ސަބަބަކާހުރެ ނުަވތަ ސަބަބަކާ ނުލައި، އަދި ކުރިން އެްނގުމަކާ ނުލައި، މި އެއްބަސްުވން  
 ފީޗާއެއް ުނަވތަ ހިދުމަތެއް ކެންސަލް ުނަވތަ ސަސްޕެންޑްކުރެިވދާެނއެެވ. 

 ރުމާއި ބާކީކުރުން އިސްތިސްނާކު  13

 އެއްެވސް ިވޔަފާރި ކުންފުންޏަކުން ކާޑަށް އިހްތިރާމްނުކޮށް ުނަވތަ ބަލައިަގތުމަށް ދެކޮޅު ހެދުމުެގ ޒިންމާ ބޭންކުން ނުނަާގެނއެެވ.  13.1

 



ޕްރީޕެއިޑް ކާޑް ބީއެމްއެލް    
 މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތައް 

 

 

ކަމެއް ހުރިނަމަ  ކާޑު ނުަވތަ ކާޑު ނަންބަރު ބޭުނންކޮށްެގން ފޯރުކޮށްދޭ ުނަވތަ ަގންނަ މުދަލާއި/ުނަވތަ ހިދުމަތުަގއި އެއްެވސް އުނިކަމެއް ުނަވތަ އުނި  13.2

 އެއްެވސް އިޝްތިހާރެއް، ފޮތެއް، މަޖައްލާއެއް،  ބޭންކުން ޒިްނމާާވކަށް ނުޖެހޭެނއެެވ. ިވއްކުމަށް ނުަވތަ ބޭނުންކުރުމަށް މުދަލާއި/ުނަވތަ ޚިދުމަތެއް ހުށަހަޅާފައިާވ

އި، ބަސްތަކާއި، ތަސްވީރު  ޕީރިއަޑިކަލްތަކެއް، މެއިލް އޯޑަރ ފޯމެއް، ބްރޯޝަރެއް، ުނަވތަ އެނޫްނެވސް ލިޔެކިޔުންތަކުަގއި ލިޔެފައިާވ ނުަވތަ ހިމެނޭ ބަޔާންތަކާ
ިވޔަފާރިކުރާ ތަާނއި ކާޑު ހޯލޑަރު  ނުޖެހޭނެއެެވ. ިވޔަފާރިެވރިޔާއާ ދެކޮޅަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުާވތައް  ނުަވތަ އެޫނންެވސް ތަމްސީލުކުރުމަކަށް ބޭންކުން ޒިންމާާވކަށް  

 އޮތް އެއްެވސް ވާޖިބަކުްނ  އެކު ހައްލުކުރަްނާވެނއެެވ. އަދި ިވޔަފާރި ތަނަކާ ދެކޮޅަށް ކާޑު ހޯލްޑަރ ކުރާ އެއްެވސް ދައުާވއަކުން މި ޤަާވއިދުެގ ދަށުން ބޭންކަށް
 ނުކުރެޭވެނއެެވ. ބަރީއަ ހޯލްޑަރުކާޑު 

ސް ޮގތަކަށް ބޭންކުން  އެއްެވސް އުނދަުގލަކާއި، ެގއްލުމެއްެގ ސަބަބުން ުނަވތަ އެއްެވސް ބާަވތެއްެގ ލަދުެވތިކަމެއް ކާޑު ހޯލްޑަރަށް ދިމާެވއްޖެަނމަ އެއްވެ   13.3
 ޒިންމާާވކަށް ނުޖެހޭނެއެެވ. 

 ޕްރޮސެސިްނގ ސިސްޓަމަކަށް ނުަވތަ ޓްރާްނސްމިޝަން ލިންކަށް ނުަވތަ ބޭންކުެގ ކޮންޓްރޯލުން ބޭރުގައި  އެއްެވސް މުާވސަލާތީ ިނޒާމަކަށް ނުަވތަ ޑޭޓާ  13.4

 ނުަވތަ؛ ިވޔަސް ުނަވތަ އެހެން ޮގތަކުން ިވޔަސް އެއްެވސް ކަމެއް ނުަވތަ ސަބަބަކަށް ބުރޫއެރުމެއް ނުަވތަ ނާކާމިޔާބުުވން 

ކްޝަން ރެކޯޑެއް، ކްރެޑިޓް ވައުޗަރެއް، ކޭޝް ޑިސްބަރސްމަންޓް ޑްރާފްޓެއް އިހުތިރާމްކުރުމުެގ ހައްޤު އަދި އެއްެވސް ސޭލްސް ޑްރާފްޓެއް، ޓްރާްނސެ  13.5

ޫނންެވސް އުފެއްދުމަކާއި  ބޭންކަށް ލިބިެގްނވެއެެވ. އަދި/ުނަވތަ ކާޑުަގއި ހިމެނޭ އެމްބޮސްޑް ުނަވތަ އެްނކޯޑްކޮށްފައިާވ މައުލޫމާތުެގ އިމްޕްރިންޓް ނުަވތަ އެ
 ރެކޯޑެއް މި ޕްރޮސެސްަގއި އެފަދަ ޗާޖު ރެކޯޑްތަކުގައި ސޮއި ުނަވތަ ކޮންޓެންޓް ޔަޤީންކުރުން ބޭންކަށް ލާޒިމެއް ުނާވެނއެެވ.   އެހެން ޗާޖް

ބޭނުމަކަށް   ހުރިހާ ބޭންކުެގ ރެކޯޑްތަކާއި، ސޭލްސް ސްލިޕްތަކާއި، ހުރިހާ މުއާމަލާތްތަކެއްެގ ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އެކައުންޓް ެގ ހުރިހާ މުޢާމަލާތްތަކަކީ 13.6
 ކާޑު ހޯލްޑަރަށް ބައިންޑްކުރެޭވ އަދި ލާޒިމު މުޢާމަލާތައްކަން އެއްބަސްވެއެެވ.   

ކާއި ނުަވތަ  ބޭންކުެގ ބްރޯޝަރ، ސްޓޭޓްމަންޓް ނުަވތަ ޕަބްލިކޭޝަންތަކުަގއި އިޝްތިހާރުކުރާ ފަރާތްތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ހިދުމަތްތަކާއި، އުފެއްދުންތަ  13.7

ނަތީޖާއެއް  ޮގތުންފައިދާތަކުެގ  ބާަވތެއްެގ    ، ެގ  ކޮްނމެ  ކުރިމަތިާވ  ސަބަބުން  ނާކާމިޔާބީއެއްެގ  އެއްެވސް  ބޭންކުްނ  ޝަކުާވކުރިމަތިލާންޖެހުނު  އަކަށްިވޔަސް 
 އެއްެވސް ހާލަތެއްަގއި ކާޑު ހޯލްޑަރަށް ޒިންމާާވކަށެއް ުނޖެހޭެނއެެވ.

ންކަށް ފެންނަނަމަ، ޓްރާްނސެކްޝަްނތަކަށް އިންކާރުކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު ބޭންކަށް  އެކައުންޓުަގއި ކްރެޑިޓް ހުރި ކަމުަގއި ިވޔަސް، އެކަން ކުރަން ބޭ  13.8
 ލިބިެގްނެވއެެވ. 
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އެއްބަސްުވން    14.1 މި  ނުކޮށްފިަނމަ،  އަމަލު  ޝަރުތުތަކަށް  މާއްދާތަކާއި  އެއްބަސްުވމުެގ  މި  ހޯލްޑަރ  ކާޑު  ސަބަބަކާހުރެ،  މި އެއްެވސް  އުާވލައި، 
ޭނޮގތަށް ބޭންކުން ކުރާ  އެއްބަސްވުމުެގ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ހޯދުމުެގ މަރުހަލާ ބޭންކަށް ކުރިއަށް ެގންދެވިދާނެއެެވ. ަވކީލުންެގ ފީ ހިމެ

 ކެެވ. މުޅިން ޒިންާވްނޖެހޭނެ ހަރަދެ އެއަކަށް  ހުރިހާ ހަރަދުތަކާއި، ފީތަކާއި، ހަރަދުތަކަކީ ކާޑު ހޯލްޑަރު

 

 



ޕްރީޕެއިޑް ކާޑް ބީއެމްއެލް    
 މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތައް 

 

 

   މާއްދާތަކަށް ބަދަލުއައުން   15.1

މީ ެވބްސައިޓުގައި  މި މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތަކަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމުެގ ކުރިން އަޕްޑޭޓްކޮށްފައިާވ ުނަވތަ އައު މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތައް ބޭންކުެގ ރަސް  15.1
ަގވާއިދުތަކަށް އަޕްޑޭޓްކުރުމުެގ ނުަވތަ އިތުރުކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު  ޝާއިއުކޮށްެގން ކާޑު ހޯލްޑަރަށް އެްނުގމަށްފަހު، ކޮންމެ   ަވުގތަކުެވސް މި އުސޫލުތަކާއި 

ކާއި ޗާޖުތައް އިތުރުކުރުްނ  ބޭންކަށް ލިބިެގްނވެއެެވ. މީެގ ތެރޭގައި މި މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތަކުން މިހާރު ަނާގ ފީތަކާއި ޗާޖުތަކަށް ބަދަލު ެގނައުމާއި އާ ފީތަ
ލެއް ކާޑު ހޯލްޑަރ  އަދި އެފަދަ އިއުލާނެއްަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޮގތުެގމަތިން އެކަން އަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީހަށްފަހު ކާޑު ބޭނުންކުރުމުން އެފަދަ ބަދަ  .ހިމެެނއެެވ

ކެ  ކާޑު  ބަލައިުނަގންަނނަމަ  ހޯލްޑަރަށް  ކާޑު  ބަދަލެއް  މިފަދަ  ބެލެޭވެނއެެވ.  ކަމަށް  ބަލައިަގތް  ނެތި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ރިޒާްވކުރުމެއް  ކުރުމަށް  ންސަލް 
 ެނއެެވ. އަްނަގންާވނެ ކަމަށާއި، އެފަދަ ބަދަލަކަށް އަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީހުެގ ކުރިން ކާޑު ކެންސަލް ކުރުމަށް ބޭންކަށް އަނބުރާ ފޮނުަވްނާވ

 ެވސް( ބޭންކު ބަރީޢަެވެގންެވއެެވ. ކާޑު ހޯލްޑަރުެގ ކާޑުން ކުރާ މުއާމަލާތްތަކުެގ ޒިްނމާއިން )މި އެއްބަސްުވން އުާވލި ަނމަ  15.2
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ދަ ކާޑު ހޯލްޑަރު  ކާޑު ހޯލްޑަރާއި ުނަވތަ އެކައުްނޓް )އެކައުންޓްތަކާ( ބެހޭޮގތުްނ ބޭންކަށް ބޭނުްނާވ ކަމަށް ފެންނަ މައުލޫމާތެއް ހިއްސާކުރުމުެގ ހުއް  16.1
  ދެމިއޮންާނނެއެެވ. ރުހުންޮގތުން ދެިވފައިާވ މި ،  ހާލަތުަގއިެވސްަގއި ކާޑު ނުެގްނގުޅޭ ދެއެެވ. ކާޑު ހޯލްޑަރ ބޭންކު

ރިންގ ޔުނިޓަކަށް  އެއްެވސް މުއާމަލާތެއް ޑިފޯލްޓްެވއްޖެ ހާލަތެއްަގއި، ލޯކަލް އަދި/ުނަވތަ ބައިނަލްއަޤްާވމީ ޮގތުން ކަމާބެހޭ ކްރެޑިޓް ރިސްކް މޮނިޓަ  16.2
 ލިބިެގްނާވކަން ކާޑު ހޯލްޑަރ ރުހުންދީ، ޤަބޫލުކުރެއެެވ. ރިޕޯޓްކުރުމުެގ ހައްުގ ބޭންކަށް 

 ސެޓް އޮފް ކުރުމުގެ ހައްޤާއި ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހިފެހެއްޓިފައިވާ ފައިސާ  17

ލައި، ކާޑު އެކައުންޓުަގއި ބޭންކަށް އަދާކުރަްނޖެހޭ ޒިންމާ އަދާކުރުމަށްޓަކައި ކުރިން އެންގުމަކާ ނުފަރާތުން    ެގމި އެއްބަސްވުމުެގ ދަށުން ކާޑު ހޯލްޑަރު  17.1
ުނދައްކާ ހުރި ފައިސާ، އެހެން އެކައުންޓެއްެގ    ، އެހެން އެކައުންޓެއް )ތަކެއް( އެއްކޮށް ުނަވތަ އެއްކޮށްލައި  ހުޅުާވފައިާވބޭންކުގައި    ެގނުަވތަ ކާޑު ހޯލްޑަރު

މު ހައްގެއް ުނަވތަ ކްރެޑިޓަށް ސެޓްއޮފް ނުަވތަ ޓްރާންސްފާކުރެިވދާެނއެެވ. މިއީ ާގނޫނުން ނުަވތަ އެހެން އެއްބަސްުވމެއްެގ ދަށުން ލިބޭ ސެޓްއޮފްެގ އާން
 ކަމެކެެވ.  ނެއެނޫްނެވސް ހައްެގއްެގ އިތުރުން ކުރެވޭ 

 ގެ އަސަރު  މި އެއްބަސްވުމު  18

ކުރިމަތިވެދާނެ    18.1 ެގްނގުޅޭ އެއްެވސް މުއާމަލާތެއްެގ މުއާމަލާތާއި، އެ އެއްބަސްވުމުެގ ދަށުން  ކާޑު  ދަރަނިތަކާ  މި އެއްބަސްުވން އުާވލި ނަމަެވސް، 
 ގުޅޭޮގތުްނ، ކާޑު ހޯލްޑަރުެގ މައްޗަށް ހުރިހާ މާއްދާތަކެއް އަދިެވސް ފުރިހަމައަށް ތަންފީޒުކުރެޭވނެއެެވ. 

ުނަވތަ ތަންފީޒު ނުކުރެޭވ  ،  ކަމަށްާގނޫނާ ހިލާފު  ، ކަމަށްުނަވތަ އެއަށްވުރެ ިގނަ މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތައް އެއްެވސް ަވުގތެއްަގއި ބާތިލް  ކެއްމިއިން އެ  18.2
ޮގތަކަށް އަސަރެއް ނުކުރާނެއެެވ. މިއިން ކޮްނމެ ނަމަ، ބާކީ ހުރި މާއްދާތަކުެގ ސައްހަކަމާއި، ާގޫނނާ ޚިލާފުކަމާއި، ނުަވތަ ތަންފީޒުކުރުމަކަށް އެއްެވސް  

   ކެެވ.ކެއެކަތި އަނެކެއްޗާ ަވކިކުރެޭވ އަދި ަވކި މާއްދާތަ  ތަކީޝަރު އަކާއިމާއްދާ

ެގަނއުމުެގ ނުަވތަ އިސްލާހުކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު ބޭންކަށް ލިބިެގްނވެއެެވ.  ބަދަލުމި މާއްދާތަކަށް އ 18.3



ޕްރީޕެއިޑް ކާޑް ބީއެމްއެލް    
 މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތައް 
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ތޯރިޓީން ެނރޭ  މި އެއްބަސްވުމުަގއި އަމަލުކުރާނީ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ާގނޫނުތަކާ އެއްޮގތަށެެވ. ާގނޫާނއި ަގާވއިދުތަކުން ނުަވތަ މޯލްޑިްވސް މަނިޓަރީ އޮ  19.1
 އިރުޝާދުތަކުން އެފަދަ އިސްލާހުތަކެއް ެގންނަން ޖެހިއްޖެަނމަ މި މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތައް އޮޓޮމެޓިކުން އިސްލާހުެވެގްނދާނެއެެވ. 

 

 

 


