ޑޮމެސްޓިކް ޓްރާންސްފަރ އަދި އެހެނިހެން ޕޭމަންޓްތައް
އާންމު މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތައް

ތިރީގައިވާ މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތައް ރަނގަޅަށް ކިޔާލާށެވެ .މި މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތަކަކީ ޗެކް ،ޕޭރޯލް އަދި އެކައުންޓް ޓްރާންސްފާ ކުރުން ހިމެނޭގޮތަށް
ޑޮމެސްޓިކް ޓްރާންސްފާތަކާއި އެހެނިހެން ލޯކަލް ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްތަކަށް ބޭނުންކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ކަސްޓަމަރ/އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި ބޭންކް އޮފް
މޯލްޑިވްސް ("ބެންކް") އާ ދެމެދު ވެފައިވާ "އެއްބަސްވުމެކެވެ".

މި މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތަކަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނީ  08މާރޗް  2021އިން ފެށިގެންނެވެ.
ފަންޑް ޓްރާންސްފާ ކުރަންއެދުމަށް/އިސްލާހުކުރުމަށް/ބާތިލްކުރުމަށް ކަސްޓަމަރަކު/އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އެދި ހުށަހަޅާއިރު ،މި މާއްދާތަކާއި
ޝަރުތުތަކަށް އަމަލުކުރެވޭނެއެވެ .އަދި ބޭންކުގެ އޮންލައިން ބޭންކިންގ މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތަކުގެ ގެ އިތުރުން މި މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތަކަށް
އަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.

އާންމުކޮށް އަމަލުކުރެވޭ ގައިޑްލައިން
 .1މި މުއާމަލާތްތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި ،އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ކުރެވޭ މުއާމަލާތްތަކެކެވެ .މިފަދަ އެއްވެސް
ގަވާއިދަކާއި އުސޫލެއް ނުވަތަ ޤާނޫނަކަށް ޢަމަލުކުރުމުން ލިބޭ ގެއްލުމަކަށް ނުވަތަ ލަސްވާ ލަސްވުމަކަށް ބޭންކުން ޒިންމާވާކަށެއް ނުޖެހޭނެއެވެ.
ސީދާ ބޭންކުގެ އޮފިސަރުންނާއި މުވައްޒަފުން ނުވަތަ އެ ބޭންކުގެ އޭޖެންޓުންގެ އިހުމާލުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ލިބޭ ،ކޮންމެ ފަދަ ބާވަތެއްގެ

.2

ގެއްލުމަށާއި ނުވަތަ ލަސްވާ ލަސްވުމުގެ ޒިންމާ ބޭންކުން ނަގާކަށެއްނުޖެހޭނެވެ.
 .3ތިރީގައިވާ ބާންޔާންކުރެވިފައިވާ ހާލަތްތަކުގެ ސަބަބުން ލިބޭ އެއްވެސް ގެއްލުމެއްގެ ޒިންމާ ބޭންކުން ނަގާކަށެއް ނުޖެހޭނެއެވެ.
.i

ބޭންކަށް ފޯރުކޮށްދޭ ދޮގު ،ޞައްޙަ ނޫން ނުވަތަ ފުރިހަމަ ނޫން މައުލޫމާތުގެ ސަބަބުން؛

.ii

ފަންޑު ޓްރާންސްފާ ކުރަން ފެށުމަށް އެކަށީގެންވާ ފައިސާ ނެތުން؛

.iii

ބެނެފިޝަރީ ދެނެގަތުމާއި  /ނުވަތަ ބެލުމަށް ދިމާވާ ކޮންމެ ލަސްވުމެއް ،ދަތިކަމެއް ނުވަތަ ނާކާމިޔާބީގެ ސަބަބުން؛

.iv

ބޭންކުގެ އިހްތިޔާރާ ބާރުގެ ބޭރުން ހިނގާ ކަންކަމާއި ގުޅިގެން ؛

 .4ޤާނޫނުތަކާއި ،ސަރުކާރުގެ ގަވާއިދުތަކަށް ،ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ލާޒިމުކުރާ އިރުޝާދުތަކަށް އިސްލާޙުތަކެއް ގެނެވިއްޖެނަމަ ،
މި މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތައް އެގޮތުގެ މަތިން އެއާއެއްގޮތަށް އިސްލާޙުވެގެންދާނެއެވެ.
 .5ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި އެއްވެސް އެންގުމަކާ ނުލައި ،މި މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތަކުގެ ކޮންމެ ނުވަތަ ހުރިހާ މާއްދާއަކާއި
ޝަރުތުތަށް އިތުރުކުރުމާއި ،ބަދަލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ބޭންކަށް ލިބިގެންވެއެވެ .އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ދެވޭ އެއްވެސް ލުޔަކުން ނުވަތަ
މާފުކުރުމަކުން ކަނޑައެޅިފައި މިވާ މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތަކަށް ބޭންކުން ބަރޯސާވުމަށް ބޭންކަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤަށް އެއްވެސް އުނިކަމެއް
ނާންނާނެއެވެ.
 .6މި މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތަކުގެ މައްޗަށް ހިނގާނީ އަދި ތަންފީޛުކުރެވޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކެވެ.

ޚިދުމަތަށް އެދި ހުށަހެޅުން
 .1ފަންޑް ޓްރާންސްފާގެ ޚިދުމަތްތައް ފެށުމަށްޓަކައި ،ކަސްޓަމަރު ރިކުއެސްޓް ހުށަހަޅަންވާނީ ހުށަހެޅުމަށް ހުއްދަކޮށްފައިވާ ޒަރިއްޔާއެއް މެދުވެރިކޮށެވެ.
 .2އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން މަންފާލިބޭފަރާތުގެ އެކައުންޓްގެ ތަފްސީލް (ނަން ،އެކައުންޓް ނަންބަރު ،ބޭންކް އަދި ބްރާންޗް
ހިމެނޭގޮތަށް)ސައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ .ޗެކް ފިޔަވައި ،ފޯރުކޮށްދޭ ތަފްސީލުތައް (އެކައުންޓެއްގެ ނަމާއި އެކައުންޓް ނަންބަރާ އެއްގޮތްތޯ
ބެލުން ހިމެނޭގޮތަށް) ބޭންކަށެއް އޭގެ ސައްޙަކަން ކަށަވަރުނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި ،ހުށަހަޅާފައިވާ ޓްރާންސްފާ އިރުޝާދުގެ ތަފްސީލު އެހެން މާލީ
ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަކުން ސައްޙަކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަމެއް ބޭންކަކަށް ނުދެވޭނެއެވެ .މި ޕޭމަންޓް ދޫކުރުމަށް ދެއްވާ ތަފްސީލުގައި އެއްވެސް

ޑޮމެސްޓިކް ޓްރާންސްފަރ އަދި އެހެނިހެން ޕޭމަންޓްތައް
އާންމު މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތައް

އޮޅުމެއްވާނަމަ ،އޭގެ ސަބަބުން ފައިސާ ގެއްލިގެން ދިއުމުގެ ފުރުޞަތު އޮވެދާނެއެވެ .ފައިސާ ދޫކުރުމަށް ގޯސްކޮށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން
އިރުޝާދުތައް ފޯރުކޮށްދޭ ހާލަތުގައި

އެކަމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ

ގެއްލުމުގެ ޒިންމާ ބޭންކަކުންވެސް އަދި މާލީ ޚިދުމަތްދޭ އެހެން ފަރާތަކުންވެސް

އުފުލާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
 .3ދީފައިވާ އިރުޝާދުގެ ނުވަތަ އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުގެ ސައްޙަކަން ދެނެ ގަނެ އަދި ޔަގީންކުރުމަށްޓަކައި ،ބޭންކުން އެޕްލިކޭޝަން
ހުށަހަޅާ

ފަރާތަށް ގުޅުން އެކަށީގެންވެއެވެ .އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިރުޝާދު ނުވަތަ އައިޑެންޓިޓީ ބޭންކަށް ހިތްހަމަޖެހޭ މިންވަރަށް

ކަށަވަރު/ޔަޤީން ނުކުރެވޭނަމަ ،ފަ އިސާ ދެއްކުން ލަސްކުރުމަށް ،ބްލޮކްކުރުމަށް ނުވަތަ އިންކާރުކުރުމަށް ނިންމުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު ބޭންކަށް
ލިބިގެންވާއިރު ،އެކަން ކުރުމުން ،އޭގެ ސަބަބުން ލިބޭ /ކުރިމަތިވާ އެއްވެސް ޚަރަދެއް ،ނުވަތަ ގެއްލުމަކަށް ބޭންކުން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާ
ފަރާތަށް ޒިންމާވާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
 .4އެއްވެސް އިރުޝާދެއްގެ ސައްޙަކަމާމެދު އެކަށީގެންވާ މިންގަނޑަށް ބެލުމުން ޝައްކެއް އުފެދިއްޖެނަމަ ،އެއްވެސް އިރުޝާދެއް (ތަކެއް)
ތަންފީޒުކުރުމަށް ދެކޮޅު ހެދުމުގެ އިޚްތިޔާރު ބޭންކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 .5ބެންކުން ވިޔަފާރިކުރާ ގަޑިތަކަށްފަހު/ކަޓޯފް ޓައިމް(ތަކެއް)ގެ ފަހުން

ލިބޭ ރިކުއެސްޓްތަކަކީ ،ޖެހިގެން އަންނަ ބޭންކު މަސައްކަތްކުރާ ދުވަހު

ލިބިފައިވާ ރިކުއެސްޓްގޮތަށް ބެލުމުގެ އިޚްތިޔާރު ބޭންކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 .6ބޭންކުން މުއާމަލާތްތައް އަވަހަށް ޕްރޮސެސް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެއެވެ .ނަމަވެސް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އައިޑެންޓިޓީ ޔަގީންކުރުމަށް
ބޭންކުން ކުރާ މަސައްކަތް؛ މުއާމަލާތުގެ އިރުޝާދުތައް ސައްޙަކުރުމަށް؛ ފައިސާ ދެއްކުމުގެ މަގުސަދު އަދި މަންފާލިބޭފަރާތާއި އޮތް ގުޅުން
ޔަގީންކުރުން؛ އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާ ފަރާތާ ގުޅުމަށް؛ ނުވަތަ ވިޔަފާރި ގަޑިތަކާއި ފައިސާ ލިބޭ މިންވަރު ތަފާތުވުމުގެ ސަބަބުން؛ ނުވަތަ
އެނޫންވެސް ގޮތަކުން އަމަލުކުރެވޭ ގާނޫނުތަކަށް އަމަލުކުރުން ،ފަދަ ގިނަ ސަބަބުތަކަކާ ހުރެ މުއާމަލާތެއް ލަސްވުން ނުވަތަ ބާތިލް ކުރެވިދާނެއެވެ.
އަދި މިގޮތަށް ލަސްވުމުން ނުވަތަ ބާތިލް ކުރުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ކުރިމަތިވާ އެއްވެސް ކަމެއްގެ ޒިންމާ ބޭންކުން ނަގާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
 .7މަލްޓި ކަރަންސީ ޓްރާންސްފާތައް ޕްރޮސެސް ކުރުމަށް ބޭންކުގެ އެތެރޭގެ ފައިސާ ބަދަލުކުރުމުގެ ރޭޓް ބޭނުންކުރާނެކަން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާ
ފަރާތަށް ޤަބޫލުކުރެވި އެކަމަށް ރުހި އެއްބަސްވެއެވެ.

އެންޓި މަނީ ލޯންޑަރިންގ އެންޑް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ފައިނޭންސިންގ ]އޭ.އެމް.އެލް  /ސީ.އެފް.ޓީ[
 .1އެންޓި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ނުވަތަ ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ފައިނޭންސިންގ މެނޭޖްކުރުމަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ޤާނޫނަކަށް ނުވަތަ ގަވާއިދަކަށް
އަމަލުކުރުމަށްޓަކައި ބޭންކުން އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބޭނުންވާ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ބޭންކަށް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
 .2އެއްވެސް މުއާމަލާތެއް ޤާނޫނަކާ ނުވަތަ ގަވާއިދަކާ ޚިލާފުވެދާނެ ކަމަށް ބޭންކަށް ޝައްކުކުރެވޭނަމަ ،އެއްވެސް ސަބަބެއް ބަޔާންކުރުމެއްނެތި
އެޕްލިކޭޝަން ލަސްކުރުމާއި ،ބްލޮކްކުރުމާއި ،ބާތިލްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ބޭންކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 .3މުއާމަލާތާ ގުޅޭ އެއްވެސް ތަހުގީގެއް ހިންގުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ކުރެވޭ އަދި އެއާ ގުޅުންހުރި އަދި/ނުވަތަ ގާނޫނީ ވާޖިބެއް ނުވަތަ ޒިންމާއެއް
އަދާކުރުމަށްޓަކައި މިގޮތުން ކުރެވޭ އެއްވެސް މުއާމަލާތަކާ ގުޅިގެން ،ބޭންކަށް ފެންނަ ގޮތުގެމަތިން ،އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ތަފްސީލާއި،
އެޕްލިކޭޝަނާއި ބެހެހޭ މަޢުލޫމާތާއި ،އެކައުންޓްތަކާއި އަދި ގުލުންހުރި އެންމެހައި މައުލޫމާތެއް ،ކުރިން ބަޔާންކުރެވުނު ބޭނުމަށްޓަކައި ،ހާމަކުރުމުގެ
ރުހުން ބޭންކަށާއި ،ބޭންކުގެ އޮފިޝަލުންނާށާއި މުވައްޒަފުންނަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ދެއެވެ.
 .4އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް ބޭންކުން ކުރާ އެއްވެސް މުއާމަލާތެއް ޕްރޮސެސް ކުރުމަކުންނެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް
ޤާނޫނަކާ ނުވަތަ ގަވާއިދަކާ ޚިލާފު ނުވާނެ ކަމަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ބޭންކަށް ޔަޤީންކޮށްދީ އަދި އިގުރާރު ވެއެވެ.

ޑޮމެސްޓިކް ޓްރާންސްފަރ އަދި އެހެނިހެން ޕޭމަންޓްތައް
އާންމު މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތައް

ފީތަކާއި ޗާޖުތައް
.1

ބޭންކުގެ ޝެޑިއުލް އޮފް ޗާޖުގައި ތަފްސީލުކޮށްފައިވާ އަދަދުތައް ޖާޖުކުރެވޭނެއެވެ.

 .2ކުރިން އެންގުމަކާ ނުލައި ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ޝެޑިއުލް އޮފް ޗާޖާސްއިސްލާހުކުރުމުގެ ޙައްޤު ބޭންކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ހުއްޓުވުން ނުވަތަ ބާތިލްކުރުން
 .1ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެދި ހުށަހެޅި އެޕްލިކޭޝަން ބާތިލްކުރުމަށް ނުވަތަ ހުއްޓުވުމަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބޭނުންވާނަމަ ،ހުއްދަދީފައިވާ
ޗެނަލެއް މެދުވެރިކޮށް އެކަމަށް އެދި

އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ .ފައިސާ ދެއްކުން ހުއްޓުވުމަށް ނުވަތަ ބާތިލް ކުރުމަށް

ބޭންކުން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތް ކުރާނެއެވެ .ނަމަވެސް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިރުޝާދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ހެޔޮ ނިޔަތުގައި
ބޭންކުން އަމަލުކުރުމުގެ ސަބަބުން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ކުރިމަތިވާ އެއްވެސް ޚަރަދަކަށް ނުވަތަ ގެއްލުމެއްގެ ޒިންމާ ބޭންކުން
ނުނަގާނެއެވެ.
 .2ފައިސާ ދެއްކުން ހުއްޓާލުމަށް ނުވަތަ ބާތިލް ކުރުމަށް ބޭންކުން އެއްބަސްވެއްޖެނަމަ ،އެ ފައިސާ ލިބޭ ފަރާތުގެ އަތުން ބޭންކަށް ފައިސާ އަނބުރާ
ލިބުމުންމެވުނުވީ ބޭންކުން އެ ފައިސާ

އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަނބުރާ ނުދޭނެކަމަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅި ފަރާތުން ގަބޫލުކުރެއެވެ.

ފައިސާ ލިބޭ ފަރާތަށް ފައިސާ ޖަމާކޮށްފައި ނުވާނަމަ ،ބާތިލް ކުރުމަށް އއަންގާފައިވާ އެންގުން ބޭންކުން ބަލައިގަތްކަން ލިޔުމުން އެޕްލިކޭޝަން
ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގާހިސާބުން އެ ފައިސާ ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.
 .3ފައިސާ ދެއްކުން ނުވަތަ ފައިސާ ޓްރާންސްފަރކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ނުވަތަ ބާތިލް ކުރުމަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބޭންކުގައި އެދިއްޖެނަމަ،
ބޭންކުގެ ޝެޑިއުލް އޮފް ޗާޖާސް އާއި އެއްގޮތަށް ބޭންކުން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އަތުން ފީ ނަގާނެއެވެ .އަދި މުއާމަލާތް ހުއްޓުވުމުގައި
ނުވަތަ ބާތިލް ކުރުމުގައި ބޭންކު ކާމިޔާބު ނުވިނަމަވެސް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފީތައް ނެގޭނެއެވެ.
ނޯޓް :އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިރުޝާދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކުރާ އެއްވެސް މުއާމަލާތެއް ރިވަރސް ކުރުމުގެ ހައްގެއް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް
ލިބިގެން ނުވާނެއެވެ .އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ގޯހަކުން ނުވަތަ އޮޅިގެން ފައިސާ ފޮނުވިއްޖެނަމަ ،އެ ފައިސާ ރިވަރސް ކުރެވޭނީ ،ފައިސާ ލިބޭ
ފަރާތުގެ ރުހުން ލިބި ،އަދި ބޭންކަށް ފައިސާ ލިބޭނެ ގޮތް ހަދައިދިނުމުންނެވެ .އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ގޯހަކުން ނުވަތަ އޮޅިގެން ފައިސާ ފޮނުވިފައިވާ
ހާލަތުގައި އެ ފައިސާ ލިބިފައިވާ ފަރާތުން ފައިސާ އަނބުރާ ނުލިބިއްޖެނަމަ ،އެފަދަ މުއާމަލާތެއްގެ ޒިންމާ ބޭންކުން ނަގާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
އާންމު ގައިޑްލައިންގެ ނަންބަރު  3އަދި  4ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ،ޓްރާންސްފާގެ ޒިންމާ އޮންނާނީ ކަސްޓަމަރ/އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ
މައްޗަށެވެ .ފަންޑް ޓްރާންސްފާ ކުރުމުގައި އެއްވެސް ގަވާއިދާ ޚިލާފު ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ،އެކަން އަވަހަށް ބޭންކަށް އަންގައި/ރިޕޯޓް ކުރުމުގެ ޒިންމާ
ކަސްޓަމަރު އުފުލަންވާނެއެވެ.
ފަންޑް ޓްރާ ންސްފާ/ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތަކަށް އެދި އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން/ކަސްޓަމަރު އެދި ހުށަހަޅުމުން ،މި މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތައް ބަލައިގަނެ
އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް ބޭންކުން ބަލާނެއެވެ.

