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އޮފް ޗާރޖެސްއާއި އެކުގައެވެ.
މި ޝަރުތުތަކާއި ގަވާއިދުތައް ގަބޫލުކުރާކަން އަންގައިދިނުމަށާއި ،މި ޝަރުތުތައް ތިޔަފަރާތާއި ބޭންކާ ދެމެދު ގާނޫނީ ގޮތުން އަމަލުކުރަންޖެހޭ
ޝަރުތުތަކަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ،ތިޔަފަރާތުގެ އެސްޓަބްލިޝްމަންޓްތަކުގައި މުދަލަށް ނުވަތަ ހިދުމަތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށްޓަކައި ކާޑު
ބަލައިގަންނަން ފަށާށެވެ.
މި މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތައް ބަލައިނުގަތުމަށް އިޚްތިޔާރު ކުރާނަމަ ،ކާޑު ބަލައިގަނެގެން ނުވަތަ އެއާ އެއްގޮތަށް ،ބޭންކަށް ޗާޖުތައް
ހުށަހަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި ތިޔަފަރާތުގެ ނިންމުން ވަގުތުން ބޭންކަށް އަންގައި ،ކާޑުގެ ހިދުމަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ފޯރުކޮށްދޭ
ހުރިހާ ތަކެއްޗާއި ސާމާނު އަނބުރާ ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
ތިޔަފަރާތުގެ ހުރިހާ ތަނެއްގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި ގުޅޭނެ ނަންބަރުތަކުގެ ލިސްޓެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި ،އެ ލިސްޓް
ޕޑޭޓްކޮށް ،އެފަދަ ނަމާއި އެޑްރެސް ނުވަތަ ގުޅޭ ނަންބަރުތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ލަސްނުކޮށް ބޭންކަށް އެންގުމަށް
ގަވާއިދުން އަ ް
ތިޔަފަރާތުން އެއްބަސްވެއެވެ .ތިޔަފަރާތުގެ އިހުމާލުން އަދި/ނުވަތަ އެފަދަ ބަދަލުތައް ބޭންކަށް އަންގާފައި ނުވާތީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިދުމަތްތައް
ފޯރުކޮށްދިނުން ލަސްވުމުން ،އޭގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ދިމާވާ ކަމެއްގެ ޒިންމާ އުފުލާނީ ހަމައެކަނި
ތިޔަފަރާތުންކަމަށް އެއްބަސްވެއެވެ .ބޭންކު ފުރިހަމައަށް ބަޜީއަށްކޮށްފައި އަދި ތިޔަފަރާތުގެ އިހްމާލުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ އޭގެ
ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ދިމާވާކަމެއްގެ ޒިންމާ ބޭންކުން ނަގަން ނުޖެހޭކަމަށް ތިޔަފަރާތުން އެއްބަސްވެއެވެ.
ބޭންކުން ނުވަތަ ބޭންކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ތިންވަނަ ފަރާތަކުން އެކިފަހަރުމަތިން މަރޗަންޓް ރިވިއު ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ބޭންކަށް
ލިބިގެންވާއިރު ،ތިޔަފަރާތުން ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް އެއްބަސްވެއެވެ.

ކާޑު އެކްސެޕްޓެންސް
އާންމު މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތައް

 .1މާނަކުރުން
މި ތާވަލުގައި މި މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތަކުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ބަސްތަކާއި އިބާރާތްތައް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ:
މި އިބާރާތުގެ ...

މާނައަކީ ...

އެއްބަސްވުން

ޕލިކޭޝަން ،އަސާސީ ޓާރމްސް އެންޑް ކޮންޑިޝަންސް ،ޚާއްޞަ ޓާރމްސް
ޖުމްލަގޮތެއްގައި ،އެ ް
ޕރޮސީޖަރސް؛ އަދި ބޭންކުގެ
ޕލިސީސް އެންޑް ް
ޕރޭޓިންގ ޮ
އެންޑް ކޮންޑިޝަންސް އަދި އޮ ަ
އާންމު ގަވާއިދުތަކެވެ.

ޕލިކޭޝަން
އެ ް

ކާޑުގެ ޚިދުމަތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުރިހަމަކޮށް ،ސޮއިކޮށް ،ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމެވެ.

ހުއްދަ ދިނުން

ތިރީގައިވާ  11ވަނަ މާއްދާ ( 1ވަނަ ބައި) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޗާޖުތައް ފާސްކުރުމުގެ
ޕރޮސެސްއެވެ.
ް

އަސާސީ ޓާރމްސް އެންޑް

އެކިފަހަރުމަތިން ގެނެވޭ އިސާހުތަކާއެކު ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓާމްސް އަދި

ކޮންޑިޝަންސް

ކޮންޑިޝަސްއެވެ.

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް،

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ އާއި އެ ކުންފުންޏާ ގުޅުންހުރި ކުންފުނިތަކާއި ކާޑު ދޫކުރާ

އަޅުގަނޑުމެން،

ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ނުވަތަ ކާޑުގެ ޚިދުމަތުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ،ބޭންކް
ޕޓަލް
ބީއެމްއެލް މާޗެންޓް ޯ

ޕއިންޓް އޮފް ސޭލް
ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ކޭޝް ރެޖިސްޓަރ ނުވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކް ޮ
ޕޓަލްއަށެވެ.
ޓާރމިނަލެއް ފަދައިން މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ވެބް ޯ
ޕމަންޓް ރިކުއެސްޓް ،ކިއުއާރު
ޕޓަލް އިން މުދަލާއި ހިދުމަތްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ޭ
މާޗެންޓް ޯ
ޕއިޑް ކާޑާއި ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް
ޕރީ ެ
ކޯޑް ،ޑެބިޓް ،ކްރެޑިޓް ނުވަތަ ް
ރައްކާކޮށްފައިވާ ބޭނުންހިފޭ ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ވަސީލަތްތަކުން މަގުފަހިކޮށްދިނުމާއި މުއާމަލާތުގެ
ތާރީޚު ބަލައިލުމާއި ސެޓްލްމަންޓްގެ އިރުޝާދުދެއެވެ.

ޕ
ބީއެމްއެލް މޯބައިލް ޭ

ޕމަންޓް ހިމެނޭ ގޮތަށް
ޕމަންޓް ރިކުއެސްޓް އަދި ކިއުއާރު ކޯޑް ޭ
"ބީއެމްއެލް މޯބައިލްޕޭ" އަކީ ޭ
ޕއިޑް ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން ސްމާޓްފޯނު
ޕރީ ެ
ބީއެމްއެލް އިން ދޫކުރާ ޑެބިޓް ،ކްރެޑިޓް އަދި ް
މެދުވެރިކޮށް މާޗެންޓް ލޮކޭޝަންތަކުގައި ފައިސާ ދެއްކޭނެ ރައްކާތެރި ،ފަސޭހަ އަދި ޔޫޒަރ
ޕލިކޭޝަނެކެވެ.
ފްރެންޑްލީ ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓް މޯބައިލް އެ ް

ކާޑު އެކްސެޕްޓެންސް
އާންމު މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތައް
ޕލިކޭޝަނުން ،އެންއެފްސީ އެނޭބަލް ކޮށްފައިވާ ޑިވައިސްއެއްނަމަ މާޗެންޓް ޓާމިނަލްގައި
މި އެ ް
ޑިވައިސް ޖައްސާލައިގެން ނުވަތަ މޯބައިލް ނަންބަރު ޖަހައިގެން ފިޒިކަލް ކާޑު ދައްކަން ނުޖެހި
މާޗެންޓުންނަށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ އެވެ.
ޕއޯއެސް
ބީއެމްއެލް އެމް ީ

ޕއިންޓް އޮފް ސޭލް) އަކީ ،ކަޑައެޅިފައިވާ މޯބައިލް
ޕއޯއެސް (މޮބައިލް ޮ
ބީއެމްއެލް އެމް ީ
ޕއޯއެސް
ޕއިންޓް އޮފް ސޭލް ޓާރމިނަލް ( ީ
ޕލިކޭޝަނަކާއެކު ،ވަޔަލެސްކޮށް އިލެކްޓްރޯނިކް ޮ
އެ ް
ޓާރމިނަލް)އެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ސްމާޓްފޯނެއް ،ޓެބްލެޓެއް ނުވަތަ އެކަމަށް ޚާއްސަ
ޕއޯއެސް އިން މުދަލާއި ހިދުމަތްތަކަށް ފައިސާ ނެގުމަށް
ވަޔަލެސް ޑިވައިސްއެކެވެ .އެމް ީ
ޕއިޑް ކާޑާއި
ޕރީ ެ
ޕމަންޓް ރިކުއެސްޓް ،ކިއުއާރު ކޯޑް ،ޑެބިޓް ،ކްރެޑިޓް ނުވަތަ ް
މަގުފަހިކޮށްދެނީ ޭ
ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓް ހިމެނޭ ގޮތަށް ރައްކާކޮށްފައިވާ ބޭނުންހިފޭ ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ވަސީލަތްތަކުގެ
ތެރެއިންނެވެ.

ޕމަންޓް ގޭޓްވޭ
ބީއެމްއެލް ޭ

ޕމަންޓް ގޭޓްވޭއަކީ ކްރެޑިޓްކާޑް އޮތޯރައިޒޭޝަންތަކާއި އިލެކްޓްރޯނިކް ކޮމާސްގެ
ބީއެމްއެލް ޭ
މުއާމަލާތުތައް ފުރިހަކުރުމަށް މާޗެންޓުންނަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ފޯރުކޮށްދޭ ރައްކާތެރި
އަދި ރިއަލް ޓައިމް އިލެކްޓްރޯނިކް ކޮމާސްގެ ހިދުމަތެކެވެ.

ކާޑު

ގަނެވިއްކުމާއި ޚިދުމަތަށް ފައިސާދެއްކުމުގައި ބަލައިގަތުމަށް މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން
ޕރެސް ،ވިސާ ،މާސްޓަރކާޑް ،ޔޫނިއަންޕޭ،
މާޗެންޓުންނަށް ހުއްދަކޮށްފައިވާ ،އެމެރިކަން އެކްސް ް
ޑައިނަރސް އެންޑް ޑިސްކަވަރސް ،ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ،ނުވަތަ އެހެން ޖަމިއްޔާއަކުން
ނުވަތަ ކާޑު ދޫކުރާ ފަރާތަކުން އެ ފަރާތުގެ ޓްރޭޑް ނޭމްސް ،ޓްރޭޑްމާކްސް އަދި/ނުވަތަ ޓްރޭޑް
ޕއިޑް ކާޑު ނުވަތަ ސްޓޯރޑް
ޕރީ ެ
ސިމްބަލް ހިމެނޭގޮތުން ދޫކުރާ ސައްހަ ކުރެޑިޓް ،ޑެބިޓް ނުވަތަ ް
ޕލް ޕޭ ،ގޫގުލް ޕޭ ،ވީޗެޓް ޕޭ،
ވެލިއު އިންސްޓްރޫމެންޓާއި ކޮންޓެކްޓްލެސް ކާޑެވެ .އަލީޕޭ ،އެ ަ
ޕރްޒެލެވީ24
ޕ އަދި ް
ސޮފޯޓްބެންކިން ،ބޭންކޮންޓެކްޓް ،ޓްރަސްޓްލީ ،ޖިރޯޕޭ ،އައިޑިއަލް ،ބިޓް ޭ
ޕއަށް އެޑްކޮށް އެކްސެސްވެވޭ ހުރިހާ ކާޑެއް ހިމެނޭގޮތުން މުއާމަލާތުތައް
އަދި ބީއެމްއެލް މޯބައިލް ޭ
ހިންގުމަށް ބޭނުންކުރާ ލޯކަލް އަދި/ނުވަތަ ބައިނަލްއަގްވާމީ ގޮތުން ދޫކުރާ ހުރިހާ ޑިޖިޓަލް/މޯބައިލް
ޕމަންޓް ރިކުއެސްޓް ނުވަތަ ކިއުއާރު ކޯޑު މީގެ ތެރޭގައި
ވޮލެޓާއި އަދި/ނުވަތަ ޓޯކަންޭ ،
ހިމެނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން މި މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތަކުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ،ކިއުއާރު ،އެންއެފްސީ،
ޕމެންޓް ރިކްއެސްޓް ބެލެވޭނީ ކާޑުގެ
މޮބައިލް ކީ-އިން ނުވަތަ އެހެން ކާޑަކަށް ބޭނުންޖެހޭ ޭ
މުއާމަލާތަކަށެވެ.

ކާޑުހޯލްޑަރ

ސައްހަ ކާޑެއްގައި އެފަރާތެއްގެ ނަން ޖަހާފައިވާ ފަރާތް ނުވަތަ ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓް ފަދަ ފައިސާ
ދެއްކުމުގެ ވަސީލަތް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތެވެ.

ކާޑު އެކްސެޕްޓެންސް
އާންމު މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތައް
ކާޑުގެ ހިދުމަތް

ޕމަންޓް އިންސްޓްރޫމެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަ އެމެރިކަން
އެއްވެސް މާޗެންޓް ހިދުމަތެއްގައި ޭ
ޕ ޑައިނަރސް،
ޕރެސް ،ވިސާ ،ވިސާ އިލެކްޓްރޯން ،މާސްޓަރކާޑް ،މެސްޓްރޯ ،ޔޫނިއަން ޭ
އެކްސް ް
ޕމަންޓް ބްރޭންޑްތަކާ ގުޅޭ ބޭންކް އޮފް
ޕ އަދި އެހެނިހެން ޭ
ޕލް ޭ
ޑިސްކަވަރ ،އަލީޕޭ ،ގޫގުލްޕޭ ،އެ ަ
މޯލްޑިވްސް ކާޑު ޚިދުމަތް ،އޭގެ ތެރޭގައި ކޭޝް ކާޑާއި ވާރު ކާޑު ފަދަ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ
ޕރިއޭޓަރީ ކާޑު ބްރޭންޑްތައް ހިމެނެ އެވެ.
ޕރޮ ް
ް

ޗާޖްބެކް

ގަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތަށް ޗާޖެއް ނެގުމަށް ފަހު ބޭންކަށް ޗާޖް އަނބުރާ ފޮނުވާ އުސޫލެވެ، .
އަނބުރާ ފޮނުވުން ބިނާވެފައިވަނީ ގަވާއިދުތަކަށް އަމަލު ނުކުރުމުން ނުވަތަ ކާޑު ކާޑުހޯލްޑަރގެ
އިސްނެގުމަށް އުފެދޭ މައްސަލައެއްގެ މައްޗަށެވެ.

ޗާޖުތައް ،ޗާޖު

ކާޑު ހޯލްޑަރު ކާޑުން ކުރާ މުއާމަލާތް ،އެއާއި ގުޅިފައިވާ ޓެކްސް ނުވަތަ ޑިއުޓީ ،ސާވިސް ނުވަތަ
ޑެލިވަރީ ޗާޖާއި ގްރެޗުއޭޓީ ފަދަ ގަތުމަކާ ގުޅޭ އެއްވެސް އަދަދެކެވެ.

ޕ
ޗި ް

ޕރޮސެސިންގ ނުވަތަ މެމޮރީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ކާޑާ ގުޅިފައިވާ
ް
ޕނެންޓެކެވެ.
އިލެކްޓްރޯނިކް ކޮމް ޯ

ކްރެޑިޓް

ޗާޖަކާއި ގުޅިގެން ކާޑްހޯލްޑަރ އަށް ފޯރުކޮށްދޭ ރިފަންޑެވެ.

ޑީސީސީ

ޕއިންޓް އޮފް ސޭލް މެދުވެރިކޮށް ބޭންކް އޮފް
ޑައިނަމިކް ކަރަންސީ ކޮންވާޝަން އަކީ ޮ
މޯލްޑިވްސްގައި ބައިވެރިވާ މާޗެންޓުންގެ އަތުން މުދާ ގަންނައިރު ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ހޯދާއިރު
ޕމަންޓް ކަރަންސީ އިޙްތިޔާރު ކުރެވޭ ހިދުމަތެކެވެ.
ޭ

އީޑީސީ

ޕޗާ މެދުވެރިކޮށް ޗާޖުތައް ހުށަހެޅުމެވެ.
އިލެކްޓްރޯނިކް ޑޭޓާ ކެ ް

އެސްޓަބްލިޝްމެންޓް ،މާޗެންޓް،

ޕލިކޭޝަންގައި ސޮއިކުރާ ފަރާތް ނުވަތަ މުއައްސަސާއެވެ.
އެ ް

ތިޔަފަރާތް ،ތިޔަފަރާތުގެ
ފްލޯ ލިމިޓް

 ،އެއް މުއާމަލާތަކަށް ގިނަވެގެން ފައިސާ ނެގޭނެ އަދަދު ،އަދި އެއަދަދާ ގުޅޭ މުއާމަލާތް
ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ ކުރިން މާޗެންޓް އައުޓްލެޓުން އޮތޮރައިޒޭޝަން ހޯދަންޖެހޭ އަދަދެވެ.

ފުލް ރިކޯސް

މި އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޗާޖަކަށް ތިޔަފަރާތުގެ އަތުން ފައިސާ އަނބުރާ
ހޯދުމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައިވާ ހައްޤެވެ.

މާޗެންޓުގެ ޚިދުމަތުގެ ފީ

 4ވަނަ މާއްދާ ( 1ވަނަ ބައިގައި) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ތިޔަފަރާތުގެ އަތުން
ޗާޖުތައް ބަލައިގަތުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފީއެވެ.

ކާޑު އެކްސެޕްޓެންސް
އާންމު މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތައް
ޕލިސީސް އެންޑް
ޕރޭޓިންގ ޮ
އޮ ަ

ކާޑްގެ ޚިދުމަތާއި ގުޅޭގޮތުން ތިޔަފަރާތަށް އަންގާފައިވާ އަދި/ނުވަތަ އެކި ދުވަސްވަރު

ޕރޮސީޖަރ
ް

ޕލިސީތަކާއި އުސޫލުތަކެވެ.
ޕރޭޓިންގ ޮ
އިސްލާހުކުރެވޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ އޮ ަ

ޕރޮސީޖަރ
ޕމެންޓް ް
ޭ

ޕމެންޓްގެ އުސޫލުތަކެވެ.
 5ވަނަ މާއްދާ ( 1ވަނަ ބައިގައި) ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޭ

ޕމެންޓް ރިކްއެސްޓް
ޭ

ޕމެންޓް ރިކްއެސްޓް ކަމަށް ބުނެފައި ވަނީ ،މެސެޖް ،އޮންލައިން މެސެޖިންގ އެޕް ،އީމެއިލް
ޭ
ޕޓަލް ނުވަތަ
ނުވަތަ ސޯޝަލް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ކަސްޓަމަރަށް ފޮނުވޭ ،ބީއެމްއެލް މާޗެންޓް ޯ
ޕއޯއެސް ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާ ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެދޭ ރިކުއެސްޓްތަކަށެވެ.
ބީއެމްއެލް އެމް ީ
މިފަދަ މުއާމަލާތުތައް ބީއެމްއެލް މޮބައިލްޕޭ ،ކާޑު ނުވަތަ ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓް ބޭނުންކޮށްގެން ފުރިހަމަ
ޕމަންޓް ރިކުއެސްޓް މެދުވެރިކޮށް
ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކަސްޓަމަރަށް ލިބިގެންވެއެވެޭ .
ޕމަންޓް ރިކުއެސްޓް ބަލައިގަނެ ކަސްޓަމަރު ފައިސާ ފުރިހަމައަށް
ކުރިއަށްގެންދާ މުއާމަލާތްތައް ( ޭ
ދައްކާފައިވާ) ބެލެވެނީ ކާޑުގެ މުއާމަލާތްތަކެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ޕން
ި

ޕޗަރ-އޮންލީ ގާބިލުކަން ހުންނަ ޓާރމިނަލަކުން އުފެދޭ،
އޮތޯރައިޒޭޝަން-އޮންލީ ނުވަތަ ޑޭޓާ ކެ ް
ޕސަނަލް އައިޑެންޓިފިކޭޝަން
އޮތޯރައިޒޭޝަން ރިކުއެސްޓެއްގައި ކާޑު ހޯލްޑަރެއް ދެނެގަންނަ ާ
އަލްފާ ނުވަތަ ނިއުމެރިކް ކޯޑެކެވެ.

ކިއުއާރުކޯޑު

ޕރޮސެސް
ކިއުއާރުކޯޑު ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ ،މުދަލާއި ހިދުމަތްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށްޓަކައި ް
ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ރައްކާކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ މެޓްރިކްސް ބާކޯޑް (ނުވަތަ ޓޫ-
ޕންސް ކޯޑަށް އިޝާރާތްކޮށެވެ.
ޑައިމެންޝަނަލް ބާކޯޑް) ގެ ވައްތަރެއް ކަމަށްވާ ކުއިކް ރެސް ޮ
ކިއުއާރު ކޯޑްގެ  2ވައްތަރެއް ހުރެއެވެ .އެއީ ސްޓޭޓިކް ކިއުއާރު ކޯޑް އަދި/ނުވަތަ ޑައިނަމިކް
ކިއުއާރު ކޯޑެވެ .ސްޓޭޓިކް ކިއުއާރު ކޯޑަކީ ހަމައެކަނި ސެލަރ/ބެނެފިޝަރީން އުފައްދާ
ސްޓޭޓިކް/ފިކްސްޑް މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ،ސެލަރގެ/ބެނެފިޝަރީގެ ތަފްސީލުތައް އޭގެތެރޭގައި ހިމެނޭ
ކިއުއާރު ކޯޑެކެވެ .ސްޓޭޓިކް ކިއުއާރު ކޯޑް ތަކުރާރުކޮށް ސްކޭން ކުރެވޭނެ އެވެ .ސްޓޭޓިކް
ކިއުއާރު ކޯޑް ބޭނުންކޮށްގެން ކިއުއާރު ފައިސާ ދައްކާއިރު ގަންނަ ފަރާތުން/ފޮނުވާ ފަރާތުން
އަދަދު ޖަހަން ޖެހިދާނެއެވެ .ޑައިނަމިކް ކިއުއާރު ކޯޑަކީ ސެލަރ/ބެނެފިޝަރީން އުފައްދާ
ސްޓޭޓިކް/ފިކްސްޑް މައުލޫމާތާއި ޑައިނަމިކް/ވެރިއޭބަލް ވެސް ހިމެނޭ ،ސެލަރގެ/ބެނެފިޝަރީގެ
ތަފްސީލާއި މުއާމަލާތުތަކުގެ މައުލޫމާތު އޭގެތެރޭގައި ހިމެނޭ ކިއުއާރު ކޯޑެކެވެ .ޑައިނަމިކް
ކިއުއާރު ކޯޑް ސްކޭން ކުރެވޭނީ އެންމެ ފަހަރަކު އެވެ.
ޕމަންޓްތައް ހަދާއިރު ގަންނަ ފަރާތް/ފޮނުވާ
ޑައިނަމިކް ކިއުއާރު ކޯޑް ބޭނުންކޮށްގެން ކިއުއާރު ޭ
ފަރާތުން އަދަދު ޖަހަން ނުޖެހިދާނެއެވެ.

ކާޑު އެކްސެޕްޓެންސް
އާންމު މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތައް
ޕމަންޓްސް
ކިއުއާރު ކޯޑް ޭ

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ކިއުއާރު ކޯޑެއް ސްކޭންކޮށްގެން ،މުދަލާއި ހިދުމަތްތަކަށް ފައިސާ
ދެއްކުމުގެ މުއާމަލާތްތަކަށެވެ.
ޗާޖުގެ ރިކޯޑެވެ.

އާރުއޯސީ ނުވަތަ
ޕޓް
ޓްރާންސެކްޝަން ރިސި ް
ޚާއްސަ ޓާމްސް އަދި

"ޚާއްޞަ ޓާމްސް އަދި ކޮންޑިޝަންސް" މި އެއްބަސްވުމުގެ  ،V ،IV ،III ،IIއަދި VI

ކޮންޑިޝަންސް

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަކި ހާލަތްތަކާ ގުޅޭ ޓާމްސް އަދި ކޮންޑިޝަންސްތަކެވެ.

 .2މުޅި އެއްބަސްވުން
މި މައުލޫގައި ،މީގެ ކުރިން ވެފައިވާ އެއްމެހައި އެއްބަސްވުންތަކުގެ މައްޗަށް މި އެއްބަސްވުން އިސްކަންދިނުމާއެކު މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ
ދެމެދުގައި އެކަށައެޅިފައިވާ މުޅި އެއްބަސްވުމެވެ.
 .3ކާޑަށް ނުވަތަ ކާޑުތަކަށް އޮނަރކުރުން
ކާޑުގެ ބާވަތާއި ތިޔަފަރާތުން ބަލައިގަންނަ ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ގޮތްތަކާއި ނުވަތަ ހިދުމަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ކަސްޓަމަރު ސުވާލުކުރުމުން،
ކަސްޓަމަރަށް ބަލައިގަންނަ ކާޑު އަންގަންވާނެއެވެ .އެއްވެސް ފަސްޖެހުމެއް ނުވަތަ ޝަރުތެއް ނެތި ކާޑަށް އޮނަރ ކުރަންވާނެއެވެ.
ތިޔަފަރާތުން ތިރީގައިވާ ފަދަ ކަމެއް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
3.1

ކާޑު ގެންގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ކާޑު ބޭނުން ނުކުރުމަށް ހިތްވަރު ދިނުން ނުވަތަ ކާޑު ބޭނުން ނުކުރުމަށް ވިސްނައިދިނުން؛

 3.2ކާޑަށް ނުވަތަ ކާޑު ޚިދުމަތަށް އެއްވެސް ގޮތަކަށް ފާޑުކިޔުން ނުވަތަ ގޯސްކޮށް ސިފަކުރުން؛
 3.3ކާޑުހޯލްޑަރު އެހެން ކްރިޑިޓް ނުވަތަ ޗާޖް ނުވަތަ ޑެބިޓް ނުވަތަ އެހެން ކާޑެއް ނުވަތަ އެހެން ގޮތަކުން ފައިސާ ދެއްކުމަށް
ނުފޫޒުފޯރުވުން؛
 3.4އެހެން ގޮތަކުން ފައިސާ ބަލައިގަތުމުގައި ޝަރުތުނުކުރާ ހުރަހެއް ނުވަތަ ޝަރުތެއް ކާޑު ބޭނުން ކުރުމުގައި ނުވަތަ
ޤަބޫލްކުރުމުގައި ކުރިމަތިކުރުވުން؛
 3.5ކާޑު ނުވަތަ ކާޑުހޯލްޑަރުންގެ މެދުގައި ތަފާތުކުރުމެއް ގެންގުޅުން؛
ޕރޮމޯޓް ކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް ވުރެ އިތުރަށް އެހެން ގޮތަކުން ފައިސާ ދެއްކުމަށް ނުވަތަ ހިދުމަތެއް ދިނުން
 3.6ކާޑު ް
ޕރޮމޯޓްކުރުން .ނަމަވެސް މީގެތެރޭގައި ތިޔަފަރާތުގެ އަމިއްލަ އެސްޓެބްލިޝަމަންޓުގެ ކާޑު ،ތިޔަފަރާތުގެ އެސްޓެބްލިޝްމަންޓުގައި
ް
ޕރޮމޯޓްކުރުން އިސްތިސްނާވެގެންވެއެވެ.
އެކަނި ބޭނުން ކުރުމަށް ް
ތިޔަފަރާތުން ބަޔާންކޮށް ޔަޤީންކޮށްދެނީ ،ކާޑު ފިޔަވާ އެހެން ކާޑަކަށް އިސްކަން ނުދޭނެކަމަށެވެ .ތިޔަފަރާތުން ސީދާގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާ
ގޮތުން ނަމަވެސް އެއްވެސް ޗާޖެއް ،ކްރިޑިޓެއް ،ޑެބިޓެއް ނުވަތަ އެހެން ކާޑު ހިދުމަތެއް ،ކާޑަށްވުރެ އިސްކަންދޭކަމަށް ސީދާކޮށް ނުވަތަ
ނުސީދާކޮށް ނަމަވެސް ނުދައްކާނެކަމާއި ،ބަޔާން ނުކުރާނެކަމާއި އަދި ޝާއިއުކޮށް ނުވަތަ އެހެން ސިފައެއްގައި ނަމަވެސް އެކަން ނުކުރާނެއެވެ.
ޕރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިވެސް ނުވާނެއެވެ.
އަދި މީގެ އިތުރަށް އެފަދަ ގޮތަކަށް ދައްކާ ނުވަތަ ޝާއިއުކޮށްފައިވާ އެހެން ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ ް

ކާޑު އެކްސެޕްޓެންސް
އާންމު މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތައް
 .4މާޗެންޓް ޚިދުމަތުގެ ފީ
ޕލިކޭޝަން ފާސްވުމުން ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ޗާޖުތަކުގެ ޝެޑިއުލްގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ މާޗެންޓް ޑިސްކައުންޓް ރޭޓްތަކުގައި
ތިޔަފަރާތުގެ އެ ް
ނުވަތަ ބޭންކުން ތިޔަފަރާތަށް އަންގާ ޗާޖުތަކަށް ބަލައިގެން މާޗެންޓް ސާވިސް ފީ (ތަކެއް) ނަގާނެއެވެ .ތިޔަފަރާތަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކިވަކި
ޕޓަލް މެދުވެރިކޮށް މާޗެންޓް އެޑްވައިސް ފައިލް އިން
ރޭޓްތައް ބީއެމްއެލް އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ  /ބީއެމްއެލް މާޗެންޓް ޯ
ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
ޕމަންޓް ގޭޓްވޭ ނުވަތަ ކަރުދާސް އާރުއޯސީ އަކުންތޯ ބަލާފައި ތަފާތު މާޗެންޓް
ތިޔަފަރާތުން ޗާޖުތައް ހުށަހަޅަނީ ،އީޑީސީ ،ބީއެމްއެލް ޭ
ސާވިސް ފީއެއް ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ .ކުރިއަށް ދާއިރު ،ތިޔަފަރާތުގެ ނެޓް ޗާޖް ވޮލިއުމްއަށް
ބަލައިގެން އަޅުގަނޑުމެންގެ މާޗެންޓް ސާވިސް ފީ ކުޑަކުރުމަށް ޝަރުތު ހަމަވެދާނެއެވެ .ތިޔަފަރާތުގެ ދާއިރާ ނުވަތަ
ސިނާއަތަށް ލިބޭ ،ނެޓް ޗާޖް ވޮލިއުމް ޓާގެޓްތަކާއި ރޭޓް ކުޑަކުރުމުގެ ފުރުސަތުތަކާއި އެހެނިހެން ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން އިތުރަށް އެނގެން
ބޭނުންވާނަމަ އަޅުގަނޑުމެންނާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
 .5ފައިސާ ދެއްކުމުގެ އުސޫލު
 5.1އަޅުގަނޑުމެން ތިޔަބޭފުޅުންގެ އެސްޓަބްލިޝްމަންޓުން ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ޗާޖުތަކެއްގެ ފޭސް އަދަދު ތިރީގައިވާ ބައިތައް އުނިކޮށްފައި
ދައްކާނަމެވެ:
 5.1.1މާޗެންޓުންގެ ސާވިސް ފީ؛
ޕލައިއަކާ ގުޅޭގޮތުން ދައުލަތަށް ނުވަތަ ލޯކަލް އަދި
 5.1.2ތިޔަފަރާތަށް ފޯރުކޮށްދޭ އެއްވެސް ހިދުމަތެއް ނުވަތަ ސަ ް
ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެއްވެސް ރެގިއުލޭޓަރީ ބޮޑީއަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ދައްކާ ނުވަތަ ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ޓެކްސްއެއް ނުވަތަ
ޑިއުޓީއެއް؛
 5.1.3ތިޔަބޭފުޅުންގެ އެސްޓަބްލިޝްމަންޓުން ހުށަހަޅާ ކްރެޑިޓްތައް؛
ޕމަންޓް ގޭޓްވޭ ފީ؛ އަދި
ޕމަންޓް ގޭޓްވޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ މާޗެންޓުންނަށް މޯލްޑިވްސް ޭ
 5.1.4ބީއެމްއެލް ޭ
 5.1.5މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ވިޔަސް ނުވަތަ އެހެން ގޮތަކުން ވިޔަސް ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް
އަދަދެއްވާނަމަ އެ އަދަދެކެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ،އަޅުގަނޑުމެން އެކިފަހަރުމަތިން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިން ،މެނުއަލް އާރުއޯސީ
ހުށަހެޅުމަށް ނުވަތަ ޗެކުން ފައިސާ ދެއްކުމަށް ނަގާ ފީތައް ފަދަ ފީތައް ހިމެނެއެވެ.
 5.2އަޅުގަނޑުމެން ދައްކާ ހުރިހާ ފައިސާއަކީ ފުލް ރިކޯސްގެ ހައްޤު ލިބިގެންވާ އެއްޗެކެވެ .ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ނުވަތަ އެފަރާތެއްގެ
ޕމަންޓް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނީ،
ބަދަލުގައި ފައިސާ ލިބުމުގެ ހައްގެއް ތިޔަފަރާތަށް ލިބިގެން ނުވެއެވެ .އަޅުގަނޑުމެން ޑައިރެކްޓް ކްރެޑިޓް ޭ
ޕމަންޓް ޚިދުމަތަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޚާއްޞަ ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތަށް ،އަދި
ސެކްޝަން  IVގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޑައިރެކްޓް ކްރެޑިޓް ޭ
ތިރީގައިވާ ފަދައިންނެވެ.

ކާޑު އެކްސެޕްޓެންސް
އާންމު މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތައް
ޕއޯއެސް އަދި ވެބްސައިޓްތައް މެދުވެރިކޮށް އިލެކްޓްރޯނިކް ގޮތެއްގައި
 5.2.1އީޑީސީ ޓާމިނަލްތަކާއި ،ބީއެމްއެލް އެމް ީ
ޕޗާ
އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހުށަހަޅާ ޗާޖުތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުން  IIIވަނަ ބައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިލެކްޓްރޯނިކް ޑޭޓާ ކެ ް
ޕމަންޓް ގޭޓްވޭ
ޓާމިނަލްތަކަށް ހާއްސަ ޓާމްސް އަދި ކޮންޑިޝަންއާއި އަދި  VIވަނަ ބައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބީއެމްއެލް ޭ
ޕޓަލް އަދި
ހިދުމަތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާއްސަ ޓާމްސް އަދި ކޮންޑިޝަންސްއާއި އެއްގޮތަށް އަދި ބީއެމްއެލް މާޗެންޓް ޯ
ޕމަންޓް
ޕއޯއެސް އަށް ޚާއްޞަ ޓާރމްސް އެންޑް ކޮންޑިޝަންސް – VIIވަނަ ބައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޭ
ބީއެމްއެލް އެމް ީ
ޕމަންޓްތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެފަދަ ޗާޖުތައް ލިބުމަށްފަހު
ރިކުއެސްޓް އަދި ކިއުއާރު ކޯޑް ފައިސާ ދެއްކުމާއި ،އެ ޭ
ޖެހިގެން އަންނަ ބޭންކް ހުޅުވޭ ދުވަހު ސީދާ ބިޒްނަސް ބޭންކިންގ އެކައުންޓަށް ޓްރާންސްމިޓް ކުރެވޭނެއެވެ.

ޕރިންޓްކޮށްފައިވާ ޗާޖް ސަމަރީ ފޯމެއްގެ ދަށުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހުށަހަޅާ
 5.2.2މެނުއަލްކޮށް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ް
ޗާޖުތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށްޓަކައި ފޯމު ލިބުމަށް ފަހު ބޭންކް ހުޅުވާ ތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސީދާ ބިޒްނަސް ބޭންކިންގ
އެކައުންޓަށް ފައިސާ ދެއްކޭނެއެވެ .ނަމަވެސް އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާވުން ބިނާވެފައިވަނީ ބިޒްނަސް އެކައުންޓް ނުވަތަ
ސެޓްލްމަންޓް އެކައުންޓް ހުޅުވާފައިވަނީ އަޅުގަނޑުމެންނާއެކު ނުވަތަ އެހެން ބޭންކެއްގައިނަމަ ،އެކަމުގެ އެކަމުގެ
މައްޗަށެވެ .ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ސެޓްލްމަންޓް އެކައުންޓް ހުޅުވާފައިވާނަމަ އިލެކްޓްރޯނިކް ގޮތަކަށް ހުށަހަޅާ
މުއާމަލާތްތަކަށް ޖެހިގެން އަންނަ ބޭންކް ހުޅުވާ ދުވަހު ފައިސާ ލިބޭނެއެވެ .އަދި މެނުއަލް ޗާޖް ސަމަރީ ފޯމްތަކަށް ބޭންކް
ހުޅުވާ ތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ލިބޭނެއެވެ .އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެހެން ބޭންކުތަކުގައި
ހުޅުވާފައިވާ ސެޓްލްމަންޓް އެކައުންޓްތަކަށް ފައިސާ ޓްރާންސްފާ ކުރި ނަމަވެސް ،ތިޔަފަރާތުގެ އެކައުންޓުން މި ފައިސާ
ލިބުން ބިނާވެފައިވަނީ ފައިސާ ލިބޭ ބޭންކުން އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކުރާ ވަގުތަށާއި އިންޓަރ-ބޭންކް ކްލިއަރިން އަށް ނަގާ
ވަގުތުގެ މައްޗަށެވެ .އެހެންކަމުން ،ގަސްދުގައި އިހުމާލުވާ ހާލަތްތައް ފިޔަވައި އެހެން ބޭންކުތަކުގައި ހުޅުވާފައިވާ
އެކައުންޓްތަކަށް ފައިސާ ލިބުން ލަސްވުމުން އެއްވެސް ޒިންމާއެއް ނުވަތަ ލައިބިލިޓީއެއް އަޅުގަނޑުމެން ނުނަގާނެއެވެ.
 5.2.3ޓްރެވަލް އެޖެންސީތަކުން ހުށަހަޅާ ޗާޖުތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގައި ،ޖެހިގެން އަންނަ ބޭންކް ހުޅުވޭ ދުވަހު ސީދާ
ޕޓީ އެކައުންޓަށް ޓްރާންސްމިޓް ކުރެވޭނެއެވެ.
ޕރޮ ަ
ޓްރެވަލް އޭޖެންޓްގެ ސެޓްލްމަންޓް އެކައުންޓަށް ނުވަތަ އެދިފައިވާ ް
މިފަދައިން އަމަލުކުރެވޭނީ ،އެތަނަށް ފައިސާ ދެއްކި ކަމުގެ ހެއްކެއް އަދި/ނުވަތަ ފައިސާ ދެއްކި އިންވޮއިސް ހިމެނޭގޮތުން އެ
ހުށަހެޅުން ސައްހަތޯ ބެލުމަށް ފަހުގައެވެ.
5.3

އިންޓަރެސްޓް ރޭޓަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި/ނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ފައިސާގެ އަގަށް އަންނަ ބަދަލު ދައްކުވައިދޭ ގޮތަށް

ޕރޮސީޖަރސް އަދި/ނުވަތަ މާޗެންޓް ސާވިސް ފީއަށް ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ބަދަލު ގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު
ޕމަންޓް ް
އަޅުގަނޑުމެންގެ ޭ
ބޭންކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
5.4

ހޯދާފައިވާ މާޗެންޓް ޚިދުމަތްތަކަށް ،ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް ފައިސާ ސެޓްލްކުރުމަށްޓަކައި ފައިސާ ރިޒާވް/ހިފެހެއްޓުމުގެ

އިޚްތިޔާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 20ވަނަ މާއްދާގެ ( 1ވަނަ ބައި) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އަމަލު ކުރުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް
ލިބިގެންވީ ނަމަވެސް ،ފައިސާ ދެއްކުމުގެ އެހެން ގޮތްތަކަށް އެއްބަސްވުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލާޒިމު ކަމެއް ނޫނެވެ .ފައިސާ
ދެއްކުމުގެ އެހެން ގޮތްތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން އެއްބަސްވެއްޖެނަމަ ،އަޅުގަނޑުމެން އެކި ފަހަރުމަތިން ކަނޑައަޅާ އަދަދުތަކުން
މިކަންކަމަށް ފީ ނެގުމުގެ އިޚްތިޔާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ކާޑު އެކްސެޕްޓެންސް
އާންމު މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތައް
5.5

ޕރޮސެސް ފުރިހަމަ ވީކަމަށް
ޕއޯއެސް ޓާމިނަލް ސެޓްލް ކުރަންވާނެއެވެ . .ސެޓްލްމަންޓް ް
މާޗެންޓުން ކޮންމެ ދުވަހަކު ީ

ބެލެވޭނީ ސެޓްލް ކުރެވިފައިވާ ފައިސާ މާޗެންޓް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމުންނެވެ .ސެޓްލްމަންޓަށްފަހު އެފަރާތެއްގެ
އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާވެފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުމަކީ މާޗެންޓްގެ ޒިންމާއެކެވެ .މާޗެންޓް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެކައުންޓަށް
ސެޓްލްމަންޓް ފަންޑު ޖަމާކޮށްފައި ނުވާނަމަ ،ބޭންކް ހުޅުވިފަ ހުންނަ ހަތް ( )7ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ބޭންކަށް އެކަން މާޗެންޓް އަންގަންވާނެއެވެ .މިފަދަ ހާދިސާތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އަންގާފައި ނުވުމުގެ
ސަބަބުން ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއްގެ ޒިންމާ އަޅުގަނޑުމެން ނުނަގާނަމެވެ.

 .6ޕޭމަންޓް ކަރަންސީ އާއި ޑައިރެކްޓް ޑެބިޓް
6.1

ޕލިކޭޝަނުގައި އެއްބަސްވެފައިވާ ނުވަތަ އަންގާފައިވާ ގޮތަށް
އަޅުގަނޑުމެން ދައްކާ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ދައްކާނީ އެ ް

ދިވެހި ރޫފިއްޔާއިން ނުވަތަ އެމެރިކާ ޑޮލަރުންނެވެ.
6.2

ކާޑު ހިދުމަތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ އެއް ޝަރުތަކީ މި ޝަރުތުތަކާއި ގަވާއިދުތަކުގެ ދަށުން ،އަދި އެކި ދުވަސްވަރު ގެނެވޭ

އިސްލާހުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދައްކަންޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް  ،ތިޔަ ފަރާތުގެ މާލީ އިދާރާގެ
އެކައުންޓް (ތަކުން) ޑައިރެކްޓް ޑެބިޓް ކުރުމުގެ ބާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށްދީފައިވުމެވެ.
 .7ފުލް ރިކޯސް
މި އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،ފުލް ރިކޯސްގެ މައްޗަށް ހިނގާ ކޮންމެ ޗާޖަކަށްވާ ފުރިހަމަ އަދަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް
ތިޔަބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން އަނބުރާ ހޯދިދާނެއެވެ .މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެންނާއެކު ވެފައިވާ އެހެން އެއްބަސްވުމެއްގެ
ދަށުން ތިޔަބޭފުޅުންނަށް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް އަދަދަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެފަދަ އަދަދެއް އުނިކޮށް ނުވަތަ އޮފްސެޓްކޮށް ނުވަތަ އެހެން
ނޫނީ އެފަދަ އަދަދަކަށް އިންވޮއިސް ކުރެވިދާނެއެވެ .އިންވޮއިސް ފޮނުވުމުން ،އިންވޮއިސް ކުރެވިފައިވާ ފުރިހަމަ އަދަދު ހަތް ( )7ދުވަހުގެ
ތެރޭގައި ސެޓްލް ކުރުމަށް ތިޔަފަރާތުން އެއްބަސްވެއެވެ .އަޅުގަނޑުމެން ފައިސާ ދެއްކިއިރު ،މި އެއްބަސްވުމަށް ތިޔަފަރާތުން އަމަލު
ނުކުރާކަން އެނގިފައިވީނަމަވެސް ،އަދި ސުވާލު އުފެދޭ ޗާޖަށް ތިޔަފަރާތުން ހުއްދަ ހޯދާފައިވީނަމަވެސް ،މި އެއްބަސްވުމަށް އަމަލު
ނުކުރާނަމަ ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޗާޖަށް ފުލް ރިކޯސް ކުރެވޭނެއެވެ .ބައެއް ސިނާޢަތަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބޮޑަށް ރިސްކް ކުރިމަތިވާތީ،
އަޅުގަނޑުމެން މި ފުލް ރިކޯސްތައް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ،ޚާއްޞަ ޝަރުޠުގެ ދަށުން  7ވަނަ މާއްދާ (ދެވަނަ ބައި) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގޮތުގެ މަތިންނެވެ .އަދި އެއްވެސް އޮތޯރިޒޭޝަނެއް އަދި/ނުވަތަ ބޭންކުން މާޗެންޓަށް ދީފައި އޮތް އޮތޮރައިޒޭޝަން ކޯޑު ނަންބަރު އޮތް
ނަމަވެސް ،މާޗެންޓަށް ޖުމްލަ ނުވަތަ ބައެއް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ކޮންމެ ވަގުތަކުވެސް ދެކޮޅުހެދުމުގެ ނުވަތަ ފައިސާ ދައްކާފައިވާނަމަ ،އެފަދަ
އަދަދަކުން މާޗެންޓްގެ އެކައުންޓުން ޑެބިޓްކުރުމުގެ ނުވަތަ ވަގުތުން ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމަށް ތިރީގައިވާ ހާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހާލަތެއްގައި
އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮންމެ ވަގުތަކުވެސް ހައްގު ލިބިގެންދާނެއެވެ.
 7.1އެ މުއާމަލާތަކީ އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ގާނޫނާ ހިލާފު ނުވަތަ ތަންފީޒު ނުކުރެވޭނެ މުއާމަލާތަކަށްވުން؛
ޕރޫވަލް ކޯޑެއް ފޯރުކޮށްދީގެން ކަމުގައި ވިޔަސް ނުވަތަ ކާޑުގެ ވެރިފަރާތުގެ ފަރާތުން
 7.2އެ މުއާމަލާތް ކޮށްފައިވަނީ ބޭންކުން އެ ް
ޕމަންޓް ގޭޓްވޭ މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިން ހުއްދަ
ފައިލްގައި ސޮއިކޮށްގެން ކަމުގައި ވިޔަސް އީޑީސީ ޓާމިނަލް ނުވަތަ ބީއެމްއެލް ޭ
ނެތި ކަމުގައިވުން؛
 7.3ކާޑްހޯލްޑަރުގެ ސޮއި ނެތުން؛

ކާޑު އެކްސެޕްޓެންސް
އާންމު މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތައް
ޕޓްގައި ނުވަތަ މުއާމަލާތާ ގުޅޭގޮތުނކާޑްހޯލްޑަރު ސޮއިކުރަންޖެހޭ އެހެން ލިޔުމެއްގައި
 7.4އާރުއޯސީ ނުވަތަ ޓާރމިނަލް ރިސި ް
ޕޓްގައި ނުވަތަ ލިޔުމުގައިވާ
އޮތް ކާޑްހޯލްޑަރުގެ ސޮޔަކީ ފޯޖް ސޮޔަކަށްވުން ނުވަތަ އާރުއޯސީ ނުވަތަ ޓާރމިނަލް ރިސި ް
ކާޑްހޯލްޑަރުގެ ސޮއި މުއާމަލާތަށް ބޭނުންކުރާ ކާޑުގައިވާ ސޮޔާ ދިމާނުވުން؛
 7.5ބޭންކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ނުވަތަ މާޗެންޓް އަތުގައިވާ މުއާމަލާތާ ގުޅޭގޮތުން ކާޑްހޯލްޑަރު ސޮއިކުރަންޖެހޭ އާރުއޯސީ ނުވަތަ
ޕއަކާ ގުޅުމެއްނެތް ލިޔުމަކަށްވުން؛
ޕ ނުވަތަ އެހެން ލިޔުމަކީ ކާޑްހޯލްޑަރަށް ފޯރުކޮށްދޭ ކޮ ީ
ޕޓްގެ ކޮ ީ
ޓާރމިނަލް ރިސި ް
 7.6ކާޑްހޯލްޑަރުގެ އެކައުންޓް ނަންބަރު އުނިކޮށް ،ފުރިހަމަ ނުވެ ނުވަތަ ސައްހަ ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ
ޕރިންޓްކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުން؛
ކާޑްހޯލްޑަރުގެ އެކައުންޓް ނަންބަރު ް
 7.7މުއާމަލާތާ ގުޅޭގޮތުން މާޗެންޓަށް ހުށަހަޅާ ކާޑަށް ބަދަލު ގެނެވިފައިވާ ނުވަތަ ސައްހަ ނުވާ ނުވަތަ މުއާމަލާތް ކުރި ވަގުތު
މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ކާޑެއް ކަމަށްވުން؛
 7.8މުއާމަލާތާ ގުޅިގެން މާޗެންޓުންނަށް ހުށަހެޅި ކާޑު ،ބޭންކުން ނުވަތަ ބޭންކުގެ ފަރާތުން މާޗެންޓަށް އެކިފަހަރުމަތިން ދޫކުރާ
ނުވަތަ ފޯރުކޮށްދޭ އިންޒާރުގެ ލިސްޓެއްގައި ހިމެނިފައިވުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް މުއާމަލާތެއް ނުވަތަ ލަފައެއްގައި (ކޮންމެ ގޮތަކަށް
ލަފާއޮތަސް) އޮތުން؛
 7.9ކާޑު ހޯލްޑަރުގެ އަތުން ނަގާފައިވާ އަގަކީ ފޯރުކޮށްދިން މުދާ ނުވަތަ ދީފައިވާ ހިދުމަތްތައް މާޗެންޓް ނަގުދު ފައިސާއަށް
ފޯރުކޮށްދޭ އަގަށްވުރެ އިތުރު އަގެއް ކަމުގައިވުން؛
 7.10ވިއްކާ އަގު ،ފްލޯ ލިމިޓަށްވުރެ އިތުރުވެފައިވާ އަދި އެކަމަށް ބޭންކުން ކުރިން ހުއްދަ ހޯދާފައިނުވުން؛ ؛
 7.11މުއާމަލާތުގައި ހިމެނޭ މުދާ އަދި/ނުވަތަ ހިދުމަތްތައް ބަލައިނުގަނެ ނުވަތަ އަނބުރާ ފޮނުވާލައިފައިވުން ،ނުވަތަ މުއާމަލާތް
ނުވަތަ އޭގެ ބައެއް ކާޑު ހޯލްޑަރަކު ސައްހަ ގޮތެއްގައި ބާތިލްކޮށް ނުވަތަ އުވާލައިފައިވުން ،ނުވަތަ މާޗެންޓް އެއްވެސް
މިންވަރަކަށް ނުވަތަ ކާޑު ހޯލްޑަރ ހިތްހަމަޖެހޭ ގޮތަކަށް މުދާ އަދި/ނުވަތަ ހިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ނުކުޅެދިއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ
މުދާ ވިއްކުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ޓާމްސް އަދި ކޮންޑިޝަންސްއާއި ހިލާފުވުން؛
ޕ ނުވަތަ އޭގެ އެއްވެސް ބައެއް ކިޔަން ނޭނގުން ،ފުރިހަމަ ނުވުން ނުވަތަ
 7.12އާރުއޯ.ސީ ނުވަތަ ޓާރމިނަލް ސްލި ް
ސޮއިކޮށްފައި ނުވުން ނުވަތަ ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވަތަ ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވަތަ މި އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވުން؛
 7.13ހަތް ( )7ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޗާޖު ހުށަހަޅާފައި ނުވުން؛ ؛
 7.14މުއާމަލާތުގައި ހިމެނޭ މުދާ އަދި/ނުވަތަ ހިދުމަތުގެ ބާވަތާއި ،ފެންވަރާއި ނުވަތަ އަދަދާ މެދު ކާޑު ހޯލްޑަރ ޚިލާފުވުން؛
 7.15މުއާމަލާތާ ގުޅޭގޮތުން އިލެކްޓްރޯނިކް ގޮތެއްގައި ބޭންކަށް ހުށަހަޅާ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ،ބޭންކުން އެކި ދުވަސްވަރު
ކަޑައަޅާ ހަމަތަކާއި އެއްގޮތަށް ނުލިބުން؛
 7.16މާޗެންޓް ފޯރުކޮށްދީފައިނުވާ މުއާމަލާތާ ގުޅޭގޮތުން ބޭންކުން  12.9ވަނަ މާއްދާ ( 1ވަނަ ބައި) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހެކި
ހޯދުމަށް އެދިފައިވުން؛ ( 7.17ވަނަ މާއްދާ) އެ މުއާމަލާތާ ގުޅިގެން މި އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުތުތަކުގެ އިމުން ބޭރުވުން؛
 7.18ކާޑު ހޯލްޑަރ މުއާމަލާތާ މެދު ނުވަތަ މުއާމަލާތުގައި ހިމެނޭ މުދާ އަދި/ނުވަތަ ހިދުމަތްތައް ވިއްކުމާއި ނުވަތަ ޑެލިވަރީ
ކުރުމާ މެދު ސަބަބުތަކެއް އޮވެގެން ޚިލާފުވުން ނުވަތަ އިންކާރުކުރުން؛ ( 7.19ވަނަ މާއްދާ) މުއާމަލާތެއްގެ ހުއްދަ ހޯދުމުގައި،
މާޗެންޓް ބޭންކަށް ކާޑު ހޯލްޑަރެއްގެ ނަން ނުވަތަ ކާޑު އެކައުންޓް ނަންބަރުތައް ގޯސްކޮށް ދީފައިވުން؛ ( 7.20ވަނަ މާއްދާ)
މުއާމަލާތާ ނުވަތަ އާރުއޯސީ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން ،މި މާއްދާގައި ހާއްސަކޮށް ވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހިލާފުވުންތައް
ފިޔަވައި ،މާޗެންޓް މި އެއްބަސްވުމާ ހިލާފުވުން؛ ؛

ކާޑު އެކްސެޕްޓެންސް
އާންމު މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތައް
ޕއެއް) ޖަމާކުރުމުގެ ސަބަބުން ކާޑު ހޯލްޑަރުގެ އެކައުންޓަށް
ޕ ނޫން ކޮ ީ
 7.21މާޗެންޓުން ރަނގަޅު ނޫން އާރުއޯސީ (ބެންކް ކޮ ީ
ޕސްޓްކުރުން؛ ( 7.22ވަނަ މާއްދާ) ބޭންކުން އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި އެ މުއާމަލާތަކީ
އެއްފަހަރަށްވުރެ ގިނަ ފަހަރު މުއާމަލާތް ޯ
ގަވާއިދާ ހިލާފު މުއާމަލާތެއްކަމަށް ގަބޫލުކުރުން؛
 7.23އެ މުއާމަލާތާ ގުޅިގެން ޝައްކުކުރެވޭ ހާލަތްތަކެއް ހުރި ކަމަށް ބޭންކުން ދެކުން؛
 7.24ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކީ އާންމު ހަމަތަކުން ބޭރުގައިވާ ހުށަހެޅުމެއް ކަމަށް ބޭންކުން ދެކުން؛
 7.25މާޗެންޓް ހުށަހަޅާ އާރުއޯސީއަށް އޮނަރ ކުރުމަށް އިޝޫކުރާ ބޭންކުން ދެކޮޅު ހަދުން؛
 7.26މުއާމަލާތައި ގުޅިގެން އުފެދިފައިވާ އެހެން އިތުރުކަންކަން އެނގުން؛
 8 7.27ވަނަ މާއްދާގެ ( 1ވަނަ ބައިގެ) ގައި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް ،މުއާމަލާތުގެ ހާލަތްތަކާއި މެދުގައި ޝައްކު އުފެދި އެ
ކާޑަކީ ވަގު ނުވަތަ ވަގަށް ނަގާފައިވާ ކާޑެއްކަމަށް މާޗެންޓަށް ފެނުމުން އެ މުއާމަލާތަށް ހުއްދަ ނުދިނުން؛
 .8ކާޑު ގަބޫލުކުރުން -ކާޑު ހުށަހަޅާ މުއާމަލާތް
އާންމު ގޮތެއްގައި ކާޑު ބަލައިގަތުމުގައި ،ހުށަހަޅާ ކާޑަކީ ސައްހަ ކާޑެއްތޯއާއި ،ކާޑު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ކާޑު ހޯލްޑަރތޯ
ޕ މެދުވެރިކޮށް ކުރާ ހުރިހާ މުއާމަލާތަކާއި ،މޯބައިލް ނަންބަރު
ބެލުމަށް މާޗެންޓް ޑިއު ޑިލިޖެންސް ހަދަންވާނެއެވެ . .ބީއެމްއެލް މޯބައިލް ޭ
ޖަހައިގެން ކުރާ މުއާމަލާތްތައް ހިމެނޭގޮތުން ބަލާނީ ކާޑު ހުށަހަޅަންޖެހޭ މުއާމަލާތްތަކެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
ތިރީގައިވާ ޝަރުތުތަކާ އެއްގޮތަށް ތިޔަފަރާތުގެ ހުރިހާ ތަނެއްގައި ކާޑު ބަލައިގަންނަންވާނެއެވެ.
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

8.1

ހުރިހާ އިން-ޕާރސަން ޗާރޖް ރިކުއެސްޓްތަކަށް ކާޑު

8.2

ތިޔަ ފަރާތުގެ މުއައްސަސާގައި އީޑީސީ ޓާރމިނަލެއް ،ކާޑެއް ނުވަތަ އެހެން އިލެކްޓްރޯނިކް އޮތޯރައިޒޭޝަން

ޕ
ޕކުރާނީ/ޖަހާނީ/ޖައްސާނީ އަދި ސޮއި ޔަގީންކުރާނީއެވެ .ޗި ް
ޕމަންޓެއް ހުރިނަމަ ،އީޑީސީ ޓާރމިނަލްތަކުގައި ކާޑު ސްވައި ް
އިކުއި ް
ޕން
ޕ ކާޑެއް ޖަހައި ި
ޕން އެނެބަލް ކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ޗި ް
އެނެބަލް ކޮށްފައިވާ އީޑީސީ ޓާރމިނަލްއެއް ތިޔަފަރާތުގައި ވާނަމަި ،
ވެރިފައި ކުރަންވާނެއެވެ.
8.3

ޕ ރީޑް
ޕ ނުވަތަ ޗި ް
ޕރޮސެސް ކުރާނަމަ ،ނުވަތަ ކާޑުގެ ފަހަތުގައިވާ މެގްނެޓިކް ސްޓްރައި ް
ޗާޖް ރިކުއެސްޓެއް މެނުއަލީ ް

ނުކުރާނަމަ ،ތިރީގައިވާ އުސޫލުން އަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
ޓްރާންސެކްޝަން އަދި މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީހު ޓާރމިނަލްގައި ޖަހައިގެން (ލިބިފައިވާނަމަ) އޮތޯރައިޒޭޝަން

8.3.1
ޕރޫވް ކުރުން؛
އެ ް
8.3.2

ޕރޮސެސްކުރާނަމަ ،ވޮއިސް އޮތޮރައިޒޭޝަން
ތިޔަފަރާތުގެ ވިޔަފާރިން ޗާޖް ރިކުއެސްޓްތައް މެނުއަލްކޮށް ް

ހޯދުން؛
8.3.3

ޕރިންޓެއް ހެދުން ،ނުވަތަ ކިޔަން އެނގޭ އަތު ލިޔުމެއް ބޭނުންކޮށްގެން
އާރުއޯސީ އެއްގައި ކާޑުގެ އިމް ް

އާރުއޯސީ ތައްޔާރުކުރުން؛
8.3.4

ކަރުދާސް ރަސީދުގައިވާ ކާޑު ހޯލްޑަރުގެ ސޮއި ހޯދައި ކާޑުގައި އުފުލިފައި ހުންނަ ގޮތަށް ޖަހާފައިވާ ނަމާއި

ކާޑުގެ ފަހަތުގައިވާ ސޮޔާ އަޅާކިޔުން.
8.4

ކާޑު ހުށަހަޅަންވާނީ ކާޑަށް އަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީހުގައި ނުވަތަ އޭގެ ފަހުން އަދި ކާޑުގައި ދައްކާފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވާ

ތާރީހުގައި ނުވަތަ އޭގެ ކުރިން؛

ކާޑު އެކްސެޕްޓެންސް
އާންމު މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތައް
ޕރިންޓްކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ކަރުދާހުގައި ހުންނަ އާރުއޯސީ ގައި ކާޑު ހޯލްޑަރުގެ ސޮއި ހޯދަންވާނެއެވެ .ރަސީދުގައިވާ ސޮއި
ް 8.5
ކާޑުގެ މޫނުމަތީގައި ޖަހާފައިވާ ނަމާއި ކާޑުގެ ފަހަތުގައިވާ ސޮޔާއި އެއްގޮތްވާންވާނެއެވެ؛
8.6

ކާޑު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ކާޑުގެ މޫނުމަތީގައި އުފުލިފައި ހުންނަގޮތަށް ނަން އޮތް ފަރާތަކަށް ވާންވާނެއެވެ .ޔަގީން ނުވާ

ނުވަތަ ޝައްކުކުރެވޭ ހާލަތްތަކުގައި ނުވަތަ ތިޔަ މުއައްސަސާގައި އާންމުކޮށް ކުރާ ކާޑު މުއާމަލާތްތަކަށްވުރެ ބޮޑު މުއާމަލާތުގެ
އަދަދުތަކުގައި ކާޑު ހޯލްޑަރުގެ އައިޑެންޓިޓީ ޔަގީންކޮށް ،ކާޑު ދެނެގަތުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް ފޮޓޯއެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ނުވަތަ ދައްކާފައިވާ މީހާއާ ކާޑު ހޯލްޑަރ އެއްގޮތްކަން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ .ކާޑުގެ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނުވަތަ ކާޑުގެ
ސައްހަކަން ޔަގީން ނުވާނަމަ ،އިރުޝާދު ހޯދުމަށް އަޅުގަނޑުމެންނާ ގުޅަންވާނެއެވެ؛
ޕނަލްއަށް ފެންނަން ހުންނަ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް ނުވަތަ ގެއްލުންދީ ނެތިކޮށްލައިގެން
 8.7ކާޑަށް ،އަދި ޚާއްޞަކޮށް ސޮއިކުރާ ެ
ނުވާނެ؛
ޕރިންޓްކޮށްފައިވާ
 8.8ކާޑުގެ މޫނުމަތީގައި އުފުލިފައި ހުންނަ ގޮތަށް ޖަހާފައިވާ އެކައުންޓް ނަންބަރު ،ކާޑުގެ ފަހަތުގައި ް
ޕރިންޓްކޮށްފައިވާ ރަސީދުގައިވާ އެކައުންޓް ނަންބަރާ އެއްގޮތްވާންވާނެ؛
ނަންބަރާއި ،އަދި ް
 8.9ކާޑު ކެންސަލްކުރިކަމުގެ އެންގުން ތިޔަފަރާތަށް ލިބިފައި ނުވުން؛
 8.10ޗާޖް ރިކްއެސްޓަކަށް ބޭނުންވާނަމަ 11 ،ވަނަ މާއްދާގެ ( 1ވަނަ ބައި) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހުއްދަ ހޯދަންވާނެ؛
ޕރޭޓިންގ
 8.11އެއްބަސްވުމުގައިވާ އެހެން ހުރިހާ ކަމާބެހޭ މާއްދާތަކާއި ،އަޅުގަނޑުމެން އެކި ދުވަސްވަރު ނެރޭ އެހެނިހެން އޮ ަ
އިންސްޓްރަކްޝަންތަކާއި އުސޫލުތަކަށް އަމަލުކުރަންވާނެ؛ އަދި
ޕން ހޯދުމަށް އެދިގެން ނުވާނެ؛
ޕން ހާމަކުރުމަށް އެދިގެން ނުވަތަ ި
 8.12ތިޔަފަރާތުން ކާޑު ހޯލްޑަރގެ ި
ޕރެޒެންޓް ޓްރާންސެކްޝަންތަކަށް އެކަންޏެވެ .އަދި ކާޑު ހޯލްޑަރ ޑީސީސީ
 8.13ޑީސީސީ ހުށަހަޅަންވާނީ ހަމައެކަނި ކާޑް ް
ޓްރާންސެކްޝަނަކަށް ސާފުކޮށް އެއްބަސްވާން ޖެހޭނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ،ޑީސީސީގެ ހުރިހާ މުއާމަލާތެއްގެ ޓްރާންސެކްޝަން
ރަސީދުގައި ކާޑު ހޯލްޑަރުގެ ސޮއި ހޯދާފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
 .9ކާޑު ބަލައިގަތުން  -ކާޑު ހުށަނާޅާ މުއާމަލާތްތައް
ޕޓަލް ބޭނުންކޮށްގެން މެއިލް ،ފޯނު ނުވަތަ އިންޓަނެޓް އޯޑަރުތައް ބަލައިގަންނަން ބޭނުންވާނަމަ ނުވަތަ ކިއުއާރު ކޯޑް
ބީއެމްއެލް މާޗެންޓް ޯ
ޕމަންޓް ރިކުއެސްޓުން ފައިސާ ބަލައިގަންނަން ބޭނުންނަމަ އެކަން ކުރަނީ ތިޔަފަރާތުގެ އަމިއްލަ ރިސްކުގައެވެ .ތިޔަފަރާތައް ކާޑު ސީދާ
ނުވަތަ ޭ
ހުށަނާޅާ ،ތިޔަފަރާތުން ބަލައިގަންނަ ސައްހަ ނުވަތަ ވަގު ކާޑު ނުވަތަ ކާޑު ނަންބަރު ބޭނުންކޮށްގެން ހިންގާ މަކަރާއި ހީލާތުގެ މުއާމަލާތާއި
ގުޅިގެން ،އަޅުގަނޑުމެން ތިޔަބޭފުޅުންނަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ޒިންމާއެއް ނުނަގާނަމަވެ،

އަދި ފުލް ރިކޯސްގެ ހައްގު ލިބިގެންވެއެވެ.

މިއެއްބަސްވުމުގެ  8ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން (ސެކްޝަން  )Iކާޑު ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް  19ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން
(ސެކްޝަން  )Iމެއިލް ނުވަތަ ޓެލެފޯނު ނުވަތަ އިންޓަރނެޓް މެދުވެރިކޮށް ކުރާ އޯޑަރުތަކުގެ ޗާޖްތައް ނުވަތަ ކިއުއާރް ކޯޑް ނުވަތަ ބީއެމްއެލް
ޕމަންޓް ރިކުއެސްޓްތައް އަހަރެމެން ބަލައިގަންނާނަމެވެ .ނަމަވެސް އެއީ:
ޕޓަލް މެދުވެރިކޮށް އަންނަ ޭ
މާޗެންޓް ޯ
9.1

ޗާޖް ރިކްއެސްޓަށް 11 ،ވަނަ މާއްދާގެ ( 1ވަނަ ބައި) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހުއްދަ ހޯދުން؛

 9.2އޮރިޖިނަލް ހުއްދަ ލިބުނުތާ ހަތް ( )7ދުވަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ފަހުން އޯޑަރު ފޮނުވަން ނުވަތަ ޑެލިވަރީ ކުރަން ޖެހޭނަމަ ،މުދާ
ޕރޫވަލް ކޯޑެއް ހޯދާފައިވުން؛
ފޮނުވުމުގެ ނުވަތަ ޑެލިވަރީ ކުރުމުގެ ކުރިން އާ އެ ް
 9.3ޗާޖާ ގުޅޭ މުދާ ނުވަތަ ހިދުމަތްތައް ފޮނުވާ ނުވަތަ ޑެލިވަރީ ކުރާ ތާރީހު އާރުއޯސީގައި ތިޔަފަރާތުން ލިޔަންވާނެއެވެ .އޯޑަރު
ފޮނުވެންދެން ފައިސާ ދެއްކުމަށް ޗާޖު ހުށަހެޅިގެން ނުވާނެއެވެ؛

ކާޑު އެކްސެޕްޓެންސް
އާންމު މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތައް
ޕނަލްގައި "މެއިލް އޯޑަރ"" ،ޓެލެފޯން އޯޑަރ" ނުވަތަ "ސިގްނެޗަރ އޮން ފައިލް"
 9.4ކާޑު ހޯލްޑަރުގެ ސޮއިކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ެ
ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ އެހެންގޮތަކަށް އާރްއޯސީގައި ތިޔަފަރާތުން ލިޔަންވާނެ؛
 9.5ކާޑު ހޯލްޑަރުގެ ބިލިންގ އެޑްރެސް ނުވަތަ ޑެލިވަރީ އެޑްރެސް ތަފާތުނަމަ ،ޑެލިވަރީކޮށްފައިވާ މުދަލުގެ ކެރިއަރ ޑެލިވަރީ ރަސީދެއްގައި
ކާޑު ހޯލްޑަރ ނުވަތަ ކާޑު ހޯލްޑަރުގެ އެޖެންޓް ސޮއިކުރިކަމުގެ ހެއްކެއް ތިޔަފަރާތުގައި ބާއްވަންވާނެއެވެ .ކާޑު ހޯލްޑަރުގެ ރަނގަޅު ބިލިންގ
އެޑްރެހަށް ނުވަތަ ޑެލިވަރީ އެޑްރެހަށް ،އެ ދެ އެޑްރެސް ތަފާތުނަމަ ޑެލިވަރީ ކުރެވުނުކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ޒިންމާ ތިޔަފަރާތުން
އުފުލަންވާނެއެވެ؛ އަދި
 9.6ކާޑު ގެންގުޅޭ ފަރާތުން މުދާ ނަގަން ޖެހޭނަމަ ،ނެގުމަށްފަހު ކާޑު ހޯލްޑަރ ކާޑު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި  8ވަނަ މާއްދާގެ ( 1ވަނަ
ބައި) ގައިވާ ހުރިހާ މާއްދާތަކަށް އަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
ކާޑްހޯލްޑަރެއް ހިލާފެއް އުޅޭކަން އަންގައިފިނަމަ ނުވަތަ އެއްވެސް ހިލާފެއްއުޅޭކަމުގެ ޝަކުވާ ކާޑްހޯޑަރެއް ކޮށްފިނަމަ ،ނުވަތަ މެއިލް ،ޓެލެފޯން
ނުވަތަ އިންޓަރނެޓް އޯޑަރަކާ ގުޅޭގޮތުން ސުވާލެއް ކޮށްފިނަމަ އަދި ކާޑްހޯލްޑަރު މެއިލް އޯޑަރު އަދި ކާޑްހޯލްޑަރު މެއިލް އޯޑަރުގައި ސޮއި
ކޮށްފައިނުވާނަމަ ނުވަތަ މުދާ ނުވަތަ ހިދުމަތުގެ ފައިލް ފޯމުގައި ސޮއިކޮށްފައިނުވާނަމަ ނުވަތަ ކާޑްހޯލްޑަރުގެ ބިލްކުރާ އެޑްރެހަށް ނުވަތަ
ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އެޑް ރެހަށް (އެއީ ތަފާތު އެޑްރެހެއްނަމަ) މުދާ ރައްދުކޮށްދެވިފައިވާކަން ޔަޤީން ކުރުމުގެ ގޮތުން ސޮއިކޮށްފައިވާ ރަސީދެއް
ހޯދާފައިނުވާ ހާލާތެއްގައި މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އަހަރެމެންނަށް ލިބޭ އެހެން ހައްޤުތަކުގެ އިތުރުން ،މިއެއްބަސްވުމުގެ  7ވަނަ މާއްދާގެ
ދަށުން އަހަރެމެންނަށް ފުލް ރިކޯސްގެ ހައްޤު ،ޗާޖުތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 .10މަނާކުރެވިފައިވާ މުއާމަލާތްތައް
ކާޑްހޯލްޑަރު ތިޔަފަރާތުން މުދަލާއި ހިދުމަތް ސައްހަ ގޮތުގައި ހޯދުމަށްޓަކައި މެނުވީ ކާޑު ނުވަތަ ކާޑުގެ ހިދުމަތް ބޭނުން ކުރުމުގެ
ގޮތުން ތިޔަފަރާތުން ސީދާގޮތުން ނަމަވެސް ނުވަތަ ނުސީދާ ގޮތުންނަމަވެސް އެއްވެސް ވިޔަފާރިއެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ .މީގެ
މާނައަކީ މިސާލަކަށް (ނަމަވެސް ހަމައެކަނި މިފަދަ ކަންކަމެއްނޫން) ތިރީގައިމިވާ ފަދަ ކަންކަމަށް ކާޑު ޤަބޫލްކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ:
10.1

ގާނޫނާ ހިލާފު ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ގާނޫނަކާ އަދި ގާނޫނުގެ ބާރު އޮތް އަމުރެއް ނުވަތަ ގަވާއިދަކާ ހިލާފު

ޕނޯގްރަފީ ފަދަ)؛
(މިސާލު :މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ،ހަށިވިއްކުންޯ ،
10.2

ޕސް ،ޖުވާގެ ހިދުމަތްތައް ،އިންޓަނެޓް ކެސިނޯ ސައިޓްތައް ،ބިންގޯ
އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ޖުވާއެއް (ކެސިނޯ ޗި ް

ހިމެނޭގޮތަށް)؛
10.3

ކަލެކްޝަން އެޖެންސީސް؛

10.4

ގަނެވިއްކުމުގެ މުއާމަލާތުން ޗާޖުކުރި އަދަދު ،ގަނެފައިވާ ނުވަތަ ފޯރުކޮށްދޭ މުދަލުގެ ނުވަތަ ހިދުމަތުގެ އަގާއި

ދިމާނުވާނަމަ؛
10.5

ތިޔަފަރާތުގެ އެސްޓޭބްލިޝްމަންޓުގެ ނަމާއި ތަފާތު ނަމެއްގެ ދަށުން ކުރެވޭ ވިއްކުމުގެ މުއާމަލާތު؛

10.6

ތިޔަފަރާތުގެ އެސްޓަބްލިޝްމަންޓް ނޫން ތިންވަނަ ފަރާތަކުން ކުރާ ވިއްކުމުގެ މުއާމަލާތު؛ ( 10.7ވަނަ މާއްދާ) ނަގުދު

ފައިސާ؛
10.8

ޕނަލްޓީސް ،ޖޫރިމަނާ،
އަސްލު ފޯރުކޮށް ދިން ހިދުމަތް ނުވަތަ ގަތް މުދަލުގެ ޗާޖުގެ އަދަދުގެ އިތުރުން ލިބޭ ގެއްލުންެ ،

ޗާޖް ،ހަރަދު ނުވަތަ ފީ؛

ކާޑު އެކްސެޕްޓެންސް
އާންމު މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތައް
10.9

ތިޔަފަރާތުގެ އެސްޓަބްލިޝްމެންޓުން ހެޔޮ ނިޔަތުގައި ގަނެފައިވާ މުދަލެއް ނުވަތަ ހިދުމަތެއް ކަމަށް ނުފެންނަ

އަދަދުތައް؛
ތިޔަފަރާތުން ކާޑްހޯލްޑަރަކަށް މުދަލެއް ނުވަތަ ހިދުމަތެއް ފޯރުކޮށް ނުދީ ތިޔަފަރާތުގެ ބޭނުމަށް އަހަރެމެންގެ ފަރާތުން ފައިސާ ހޯދުމަށްޓަކައި
ކާޑުގެ ހިދުމަތުގައި ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ.
 .11ހުއްދަދިނުން
11.1

ޕރޫވަލް
ޗާޖަކަށް "ހުއްދަދިނުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،އިލެކްޓްރޯނިކް ޓާމިނަލަކުން ލިބޭ އިޝާރާތަކުން ނުވަތަ އެ ް

ޕރޫވްކުރުމަށެވެ .ތިރީގައިމިވާ އުސޫލުން ،ތިޔަފަރާތުގެ ލޮކޭޝަންތަކުން
ކޯޑެއް ފޯރުކޮށްދީގެން އެ ޗާޖެއް އަޅުގަނޑުމެން އެ ް
ޤަބޫލްކުރާ ހުރިހާ ޗާޖްތަކަކަށް އަހަރެމެންގެ ފަރާތުން

އޯތޮރައިޒޭޝަން ހޯދަންވާނެއެވެ.

11.2.1ޗާޖުކުރާ ތަނުގައި އިލެކްޓްރޯނިކް ޓާރމިނަލެއް ހުރިނަމަ ،އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތުން ހުއްދަ ހޯދުމަށް އެ ޓާރމިނަލް
ބޭނުންކުރަންވާނެއެވެ؛
11.2.2ޓާރމިނަލް ނެތްނަމަ ނުވަތަ އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ޓާރމިނަލް މަސައްކަތް ނުކުރާނަމަ( ،ސިސްޓަމް ޑައުންވެފަ ހުނަ
ވަގުތު ހިމެނޭގޮތަށް) ޗާޖު ނިންމުމުގެ ކުރިން އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ އޮތޯރައިޒޭޝަން ސެންޓަރަށް ފޯނުކޮށްގެން
ޕރޮސީޖަރަށް ކިޔަނީ ވޮއިސް އޮތޯރައިޒޭޝަން؛
އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަރާތުން މެނުއަލީ ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ .މި ް
11.2.3ހުއްދައަށް އެދޭ ކޮންމެ ރިކުއެސްޓަކީ ،އަމަލުކުރަންޖެހޭ ޓެކްސްތައް ހިމެނޭގޮތަށް ،ޖުމްލަ އޮރިޖިނަލް ޗާޖަށް
ވާންވާނެއެވެ؛
11.2.4އަދަދަށް ބެލުމެއް ނެތި ،އިންޓަރނެޓް ،މެއިލް އަދި ޓެލެފޯން އޯޑަރ ޗާޖުތަކަށް ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ.
 11.3ހުއްދަ ދިނުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ޗާޖު ބަލައިގަންނާނެ ކަމުގެ ތަމްސީލެއް ،ވައުދެއް ނުވަތަ ޔަގީންކަމެއް ކަމުގައި ނުވާނެއެވެ.
އަދި ޗާޖު ރައްދުވާ ފަރާތަކީ ކާޑު ހޯލްޑަރ ކަމަށް ބަލައިގަންނަ ގަތުމެއްވެސް ނޫނެވެ.
 11.4އެއްވެސް އެއް ޓްރާންސެކްޝަނަކަށް ދޭއް ( )2ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އިތުރު އާރްއޯސީތައް ހުށަހަޅައިގެން ނުވަތަ
އޯތޮރައިޒޭޝަނަށް އެއް ރިކުއެސްޓަށްވުރެ އިތުރަށް ރިކުއެސްޓް ހުށަހަޅައިގެން އޯތޮރައިޒޭޝަން ހޯދުމުން އެއްކިބާވެގެން
ނުވާނެއެވެ .ކޮންމެ އެއް މުއާމަލާތަކަށް ހުންނަންވާނީ އެއް އާރްއޯސީ އަދި އެއް އޯތޮރައިޒޭޝަން ރިކުއެސްޓެވެ .އެއްވަގުތެއްގައި
ގަނެފައިވާ މުދާ ނުވަތަ ހިދުމަތުގެ ކަރަންސީ އަގު ހުންނަންވާނީ އެއް ޓްރާންސެކްޝަން ރަސީދެއްގައެވެ .އެއް
ޓްރާންސެކްޝަނެއް ދެ ޓްރާންސެކްޝަން ރަސީދަކަށް ބަހާލައިގެން ނުވާނެއެވެ.
 11.5ތިޔަފަރާތުން އެއްވެސް ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ ބަދަލުގައި ހުއްދަ ހޯދައިގެން ނުވާނެއެވެ.
 11.6ރަނގަޅަށް ހުއްދައަށް އެދިފައި ނުވާ ނުވަތަ ލިބިފައިނުވާ ،ނުވަތަ ހުއްދައަށް އެދި އެހެނަސް ދޫކޮށްފައި ނުވާ ނުވަތަ
ޕރޫވަލް ކޯޑް ނަންބަރެއް ނުދީވާ ،ނުވަތަ ދީފައިވާނަމަ ރަނގަޅަށް ރެކޯޑް ނުކުރެވި ހުރި ކޮންމެ ޗާޖަކަށް
ހުއްދަ ދިނުމުގެ އެ ް
އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފުލް ރިކޯސް ކުރެވޭނެއެވެ.
 11.7މި އެއްބަސްވުމުގެ ހުރިހާ މާއްދާތަކަކަށް ،ޚާއްޞަކޮށް  8ވަނަ މާއްދާއާއި  9ވަނަ މާއްދާގެ ( 1ވަނަ ބައި) ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުތުތަކަށް އަމަލުކުރަންވާނެއެވެ .ފުރިހަމައަށް އަމަލު ނުކޮށްފިނަމަ ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ކިބައިން ހުއްދަ
ހޯދާފައިވީނަމަވެސް ،އެ ޗާޖަށް ފުލް ރިކޯސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނެއެވެ.

ކާޑު އެކްސެޕްޓެންސް
އާންމު މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތައް
 11.8މުއާމަލާތަކަށް އޮތޯރިޒޭޝަނެއް ލިބި ،އެހެނަސް އޭގެ ފަހުން ކާޑު ހޯލްޑަރާއި އެކު މުއާމަލާތް ފުރިހަމަ ނުކުރާނަމަ ،ކާޑު
ޕރޮސެސް ކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ
ހޯލްޑަރުގެ ކްރެޑިޓް ބެލެންސް ރަނގަޅަށް ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި އޮތޯރައިޒޭޝަން ރިވަރސަލް ް
އޮތޮރައިޒޭޝަން ސެންޓަރަށް ތިޔަފަރާތުން ގުޅަންވާނެއެވެ.
 11.9މުދާ ފޮނުވުމަށްޓަކައި ،މެއިލް ނުވަތަ ޓެލެފޯން އޯޑަރަކަށް ނުވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކް ކޮމާސް މާޗެންޓުން މުއާމަލާތްކުރާ ތާރީހުގެ
ހަތް ( )7ދުވަސް ކުރިން ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ހުއްދަ ހޯދިދާނެއެވެ .ޓްރާންސެކްޝަން ތާރީހަކީ މުދާ ފޮނުވާ ތާރީހެވެ .މި ހުއްދަ
ޕންގ ހަރަދުތަކުގެ
ސައްހަވާނީ ،މުއާމަލާތުގެ އަދަދު ހުއްދަ ދީފައިވާ އަދަދުގެ  15%ގެ ތެރޭގައި ހުރުމާއެކު ،އިތުރު އަދަދަކީ ޝި ި
ތެރޭގައި ހިމެނޭ އަދަދު ކަމުގައި ވާނަމައެވެ.
11.10މުއާމަލާތުގެ އަދަދަށް ބެލުމެއްނެތި ،ކާޑު ހޯލްޑަރ އ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ކާޑެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،ކާޑު ގެނައުމަށް ކާޑު
ޕނަލް ހުސްނަމަ ،ހުށަހަޅާފައިވާ މުއާމަލާމެދު މާޗެންޓަށް ޝައްކުކުރެވޭނަމަ ،މުއާމަލާތަކީ
ހޯލްޑަރ އިހުމާލުވެއްޖެނަމަ ،ކާޑުގެ ސޮއި ެ
ޕ އެނެބަލް މާޗެންޓެއްގައި
ޕ-ރީޑިންގ ޑިވައިސް އަކީ ޗި ް
ޕ ނުވަތަ ޗި ް
އިލެކްޓްރޯނިކް ކޮމާސް މުއާމަލާތެއް ކަމުގައިވާނަމަ ،ނުވަތަ ޗި ް
ބޭނުން ނުކުރެވޭ ޑިވައިސްއެއްނަމަ ،ހުއްދައަށް އެދެންވާނެއެވެ.
 .12ޗާޖުގެ ރިކޯޑް (އާރުއޯސީ)
ތިޔަފަރާތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ އާރުއޯސީ ނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެން ކުރިން ފާސްކޮށްފައިވާ އެހެން ޗާޖް ފޯމެއް ބޭނުންކުރަންވާނެއެވެ" .އާރުއޯސީ"
ޕޗަރކުރާ
ޕއޯއެސް އިން ކެ ް
ޕޓަލް ނުވަތަ ބީއެމްއެލް އެމް ީ
ޕމަންޓް ގޭޓްވޭ ،ބީއެމްއެލް މާޗެންޓް ޯ
ގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އީޑީސީ ،ބީއެމްއެލް ޭ
ކޮންމެ

ޗާޖެއްގެ ރެކޯޑެވެ .ގަންނައިރު ކޮންމެ ޗާޖަކަށް ކިޔަން އެނގޭ ގޮތަށް އާރުއޯސީ ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ .ކޮންމެ އާރުއޯސީއެއްގައި

ތިރީގައިވާ ބައިތައް ހިމެނެންވާނެއެވެ.
12.1

ކާޑު ނަންބަރު އަދި ކާޑުގެ ދުވަސްހަމަވާ ތާރީހް؛

12.2

ޗާޖްގެ ތާރީހް ނުވަތަ މުއާމަލާތްކުރި ތާރީހު (ނުވަތަ ކްރެޑިޓް ތައްޔާރުކުރި ތާރީހު)؛

12.3ޗާޖުގެ އަދަދު (ނުވަތަ ކްރެޑިޓް) ފައިސާއާއެކު ،އޭގެ ތެރޭގައި އަމަލުކުރަންޖެހޭ ޓެކްސްތައް ހިމެނޭގޮތަށް؛
12.4

ޕރޫވަލް ކޯޑެއް؛
މި އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުތުތަކުގެ ދަށުން ހުއްދަ ހޯދަން ޖެހޭ އެއްވެސް ޗާޖަކަށް އޮތޯރައިޒޭޝަން އެ ް

12.5

ގަނެފައިވާ މުދަލުގެ ނުވަތަ ހިދުމަތުގެ ތަފްސީލުތައް؛

12.6

ތިޔަފަރާތުގެ އެސްޓަބްލިޝްމަންޓްގެ (މާޗެންޓް) ނަމާއި ،ހުންނަ ތަން (އެޑްރެސް) އަދި މާޗެންޓް ނަންބަރު؛

12.7

އެތަނެއްގައި ހުރެގެން ޗާޖު ހަދާފައިވާނަމަ ،ކާޑުހޯލްޑަރުގެ ސޮއި؛

12.8

ޗާޖު ނަގާ ތާރީހުގައި މުދާ ނުވަތަ ހިދުމަތެއް ނުފޮނުވޭނެ ނުވަތަ ނުދެވޭނެ ކަމަށް ކާޑު ހޯލްޑަރާއި އެކު

އެއްބަސްވެފައިވާނަމަ "ޑިލޭޓް ޑެލިވރީ" މިފަދައިން ބަޔާންކޮށް؛ އަދި
12.9

އަޅުގަނޑުމެނަށް ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ބޭނުންވާ އެހެން ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް .އަޅުގަނޑުމެން ތިޔަބޭފުޅުންނަށް

ހަވާލުކޮށްފައިވާ އެސްޓަބްލިޝްމަންޓް ނަންބަރުގެ ދަށުން ހުރިހާ ޗާޖެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .ތިޔަފަރާތުން
ހުރިހާ އާރުއޯސީއާއި އަދި އަދި ޗާޖުގެ ހެކި އަދި ފޯރުކޮށްދޭ އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް އެ ހުށަހަޅާ ތާރީހުން ފެށިގެން ބާރަ
( )12މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ބަހައްޓަންވާނެ އަދި އެފަދަ އެންގުމެއް ލިބޭތާ ފަނަރަ ( )15ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،އަޅުގަނޑުމެން
ޕ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
އެދުމުން ،އެތަކެތީގެ ކޮ ީ
 .13ތަކުރާރުވާ ބިލިންގ (މި ފެސިލިޓީ ލިބޭނަމަ އަދި ލިބޭ ވަގުތުތަކުގައި އެކަނި އަމަލުކުރެވޭނެ)
މުދަލާއި ހިދުމަތް ހޯދުމުގެ ތަފާތު މުއާމަލާތްތަކަށް ބިލްކުރަމުން ގެންދާނަމަ ،އަހަރެމެން ފާސްކޮށްފައިވާ "ކޮންޓިނުއަސް އޮތޯރިޓީ ފޯމް" ގައި
ކާޑްހޯލްޑަރު ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ .އެއީ ތިޔަފަރާތުން ކާޑްހޯލްޑަރުގެ ކާޑަށް ޗާޖް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ"( .ރިކަރިންގް ބިލިންގް

ކާޑު އެކްސެޕްޓެންސް
އާންމު މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތައް
ޗާޖަސް" ނުވަތަ ބިލްކުރަމުން ގެންދިއުން) .އެންމެ ފުރަތަމަ ރިކަރިންގް ބިލިންގް ޗާޖް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ތިރީގައިމިވާ މައުލޫމާތު
ހޯއްދަންވާނެއެވެ" .ކޮންޓިނުއަސް އޮތޯރިޓީ ފޯމް" ގައި ތިރީގައިމިވާ މައުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ:
 13.1ކާޑު ހޯލްޑަރުގެ ނަން؛
 13.2ކާޑު ނަނަބަރު އަދި ސޮއި؛
 13.3ކާޑުގެ މުއްދަތުހަމަވާ ތާރީޚް؛
 13.4ކާޑު ހޯލްޑަރުގެ ބިލިންގ އެޑްރެސް؛
13.5ރިކަރިންގ ބިލިންގ ޗާޖެސްގެ މުއްދަތު ،މިސާލަކަށް :ހަފުތާއެއް ،މަހެއް ،ކުއާޓާއެއް؛ އަދި
 13.6ކާޑު ހޯލްޑަރަށް ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް ކޮންޓިނިއުއަސް އޮތޯރިޓީ ފޯމު ބާތިލްކުރެވިދާނެ ކަމުގެ ބަޔާނަކާއި ،އަދި
ބޭނުންވާނަމަ އެފަދައިން އަމަލުކުރުމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި އެދެވިދާނެކަން.
އެންމެ ފަހުން ރިކަރިން ބިލިންގ ޗާޖު ހުށަހެޅި ތާރީހުން ފެށިގެން ބާރަ ( )12މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކޮންޓިނިއުއަސް އޮތޯރިޓީ ފޯމުތައް
ބަހައްޓަންވާނެއެވެ .ކޮންމެ ރިކަރިން ބިލިންގ ޗާޖެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ،ތިޔަފަރާތުން ހުއްދަ ހޯދައި ،ލިސްޓިން އިން
ފޯމް އަދި އަޑުގަނޑުމެން އެއްބަސްވެފައިވާ އެހެން މައުލޫމާތު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .މީގެތެރޭގައި ތިޔަފަރާތުގެ
އެސްޓަބްލިސްމެންޓުގެ މައުލޫމާތާއި ،ކާޑު ހޯލްޑަރާއި އަދި ސުވާލު އުފެދިފައިވާ ރިކަރިންގ ބިލިންގ ޗާޖާއި ނުވަތަ "ސިގްނެޗަރ އޮން
ޕނަލްގައި ޖަހާފައިވާ އާރުއޯސީއެއް ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ.
ފައިލް" ކާޑު ހޯލްޑަރުގެ ސިގްނެޗަރ ެ
ރިކަރިން ބިލިންގ ޗާޖްތަކާ ގުޅިގެން ކާޑު ހޯލްޑަރުގެ މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެނަމަ އެފަދަ މައުލޫމާތު ބޭނުންކުރާނީ ހަމައެކަނި ރިކަރިން ބިލިންގ
ޕރޮސެސްއާ ގުޅިގެން ކަމަށާއި އެހެން ބޭނުމަކަށް ނުވަތަ އެހެންކަމަކަމަކާއި ގުޅިގެން އެ މައުލޫމާތު ބޭނުން ނުކުރާނެކަމަށް ތިޔަފަރާތުން
ް
އެއްބަސްވެއެވެ.
 .14ޗާޖުތައް ހުށަހެޅުން
 14.1މުދާ ނުވަތަ ހިދުމަތެއް ކާޑު ހޯލްޑަރަށް ފޮނުވަންދެން ނުވަތަ ފޯރުކޮށްދެވެންދެން އެއްވެސް ޗާޖެއް ހުށަހަޅާކަށް
ނުޖެހޭނެއެވެ .ތިޔަފަރާތުން އެ ޗާޖެއްކުރާ ތާރީހުން ފެށިގެން ހަތް ( )7ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުރިހާ ޗާޖެއް ސީދާ
އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .ތިޔަފަރާތަށް އެއްވެސް ކާޑު ހޯލްޑަރަކަށް ސީދާ ބިލް ނުކުރެވޭނެއެވެ .ކާޑުން
އެއްވެސް އެއްޗެސް ގަތުމާއި ގުޅިގެން ،އެއްވެސް ކާޑު ހޯލްޑަރެއްގެ ފަރާތުން ނުވަތަ ބަދަލުގައި ތިޔަފަރާތަށް އެއްވެސް
ފައިސާއެއް ލިބިއްޖެނަމަ ،އެފަދައިން ދެއްކި ފައިސާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންޑޯސް ކުރުމާއެކު ވަގުތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް
ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
 14.2ކޮންމެ ހަފްތާއަކު މަދުވެގެން އެއްފަހަރު އެ ހަފްތާގެ ހުރިހާ ޗާޖުތަކެއްގެ ޖުމްލަ ފެންނަގޮތަށް ،ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ
ޕތަކާއެކު ،ސަމަރީ އޮފް ޗާޖު (އެސްއޯސީ) ތިޔަފަރާތުން ފޮނުވަންވާނެއެވެ .އެ
ހުރިހާ އާރުއޯސީތަކެއްގެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮ ީ
ހަފްތާއަކަށް އެއްވެސް ޗާޖެއް ނުނަގާ ހާލަތެއްގައި އެސްއޯސީއެއް ބޭނުމެއް ނުވާނެއެވެ.
 14.3ބޭންކް ހުޅުވޭ ދުވަހެއްގައި ޗާޖުތައް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭނީ އެ ދުވަހަކު މާލޭގައި ވިޔަފާރިތައް ބަންދުކުރުމުގެ
ޕރޮސެސް ކުރެވިއްޖެނަމައެވެ.
ކުރިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިް ،
ޕއޯއެސް އިން ހުށަހަޅާ
ޕޓަލް އަދި ބީއެމްއެލް އެމް ީ
ޕމަންޓް ގޭޓްވޭ ،ބީއެމްއެލް މާޗެންޓް ޯ
 14.4އީޑީސީ ނުވަތަ ބީއެމްއެލް ޭ
ޕރޮޓޮކޯލް) އިންނެވެ.
ޗާޖުތައް ލިބެންވާނީ އަޅުގަނޑުމެން ފާސްކޮށްފައިވާ މުވާސަލާތީ ލައިންތަކުން (ޓްރާންސްމިޝަން ް

ކާޑު އެކްސެޕްޓެންސް
އާންމު މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތައް
ޕސިފިކޭޝަންތަކަށް ތިޔަފަރާތުން ތަބާވާންވާނެއެވެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ
އަޅުގަނޑުމެން އެކިފަހަރުމަތިން ފޯރުކޮށްދޭ ހުރިހާ ސް ެ
ޕޓަލް އަދި ބީއެމްއެލް
ޕމަންޓް ގޭޓްވޭ ،ބީއެމްއެލް މާޗެންޓް ޯ
ޝަރުތުތަކާއި އެއްގޮތްނުވާ އީޑީސީ ނުވަތަ ބީއެމްއެލް ޭ
ޕއޯއެސް އިން ހުށަހަޅާ އެއްވެސް ހުށަހެޅުމެއް ބަލައިގަތުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލާޒިމު ކަމެއްނޫނެވެ.
އެމް ީ
 14.5ތިޔަފަރާތުން ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ޗާޖުތަކުން އުފެދޭ ހުރިހާ ދަރަނިތަކަކީ އިހްލާސްތެރި އަދި ލިއެން އިން ބަރީއަވެގެންވާ،
ދައުވާ ނުވަތަ ހުރަސްތަކެއް ނުހިމެނޭ ދަރަންޏެއްކަން ތިޔަފަރާތުން ކަށަވަރުކޮށްދެއެވެ .ކާޑުގެ ވެރިފަރާތް މަކަރާއިހީލަތް ހަދާ
ހާލަތް ފިޔަވައި ،ބިލް ކުރުން ނުވަތަ ކާޑު ހޯލްޑަރުގެ އަތުން އެއްވެސް ޗާޖެއް ނެގުމުގެ ހައްގު ލިބިގެން ނުވާކަމަށް
ތިޔަފަރާތުން އެއްބަސްވެއެވެ.
 .15ސްޓޭޓްމެންޓްސް
އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ  /މޮބައިލް ބޭންކިންގ މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ ކަމާބެހޭ ބްރާންޗަކުން އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމެންޓް ނަގައިގެން ތިޔަފަރާތުގެ
މާލީ އިދާރާގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވިފައިވާ އަދަދުތަކުގެ ތަފްސީލު ތިޔަފަރާތުގެ އެކައުންޓުގެ ތަފްސީލަށް ވަދެގެން ހޯދިދާނެއެވެ.
 .16އިމްޕްރިންޓަރސް އަދި ޓަރމިނަލްސް
16.1

ޕރިންޓަރ،
އެހެން ގޮތަކަށް އެއްބަސްވެފައި ނުވާނަމަ ،އަޅުގަނޑުމެން ތިޔަބޭފުޅުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ހުރިހާ އިމް ް

ޓާރމިނަލް ،ނުވަތަ ކާޑު ރީޑަރ ޑިވައިސްތައް ދެމިހުންނާނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މުދަލެއްގެ ގޮތުގައެވެ .އަދި އެ ޑިވައިސްއަށް
ބަދަލު ގެނެސް ،ގެއްލުންދީ ،ބަދަލުކޮށް ނުވަތަ ނައްތާލުން ފަދަ ކަމެއް ނުކުރުމާއެކު ނުވަތަ ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް އެ
ޑިވައިސް ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ތިޔަފަރާތުން ނުދޭނެއެވެ.
16.2

 16.1ވަނަ މާއްދާ ( 1ވަނަ ބައި) ގައިވާ ހުރިހާ ޑިވައިސްތަކެއް ބޭނުންކުރަންވާނީ ހަމައެކަނި ހުއްދަ

ލިބިފައިވާ މާޗެންޓުންނާއި ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ތަންތަނުގައެވެ .އަދި އެތަނެއްގައި ވިޔަފާރި ހިންގުން ހުއްޓާލުމުން ވަގުތުން މި
ޑިވައިސްތައް އަނބުރާ ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
16.3
16.4

އޭގައި އެއްވެސް އުނިކަމެއް ނުވަތަ ގޯހެއް ހުރިނަމަ އެކަން ވަގުތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
ޕރިންޓަރު ނުވަތަ ޓާރމިނަލްތައް ބޭނުންކުރުމާއި ،ބޭނުން ނުކުރުމާއި ނުވަތަ
ކުރިން ބުނެވުނު އިމް ް

ރަނގަޅުނޫން ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެކަމާ ގުޅިގެން އުފެދޭ ހުރިހާ ހަރަދަކާއި ،ދައުވާތަކާއި،
ޝަރީއަތްތަކާއި އަދި ގެއްލުންތަކާއި ،ގާނޫނީ ކަންކަމަށް ހިނގާ ހަރަދުތަކުން ތިޔަފަރާތުން އަޅުގަނޑުމެން ބަރީއައް
ކުރަންވާނެއެވެ.
ޕރިންޓަރަށް ނުވަތަ ޓަރމިނަލްތަކަށް ފީ (ހިނގާ ޓެކުހެއް ހިމެނޭނަމަ އެ
އަޅުގަނޑުމެން އެކި ދުވަސްވަރު ކަނޑައަޅާ އަންގާގޮތަށް އިމް ް
ޕރިންޓަރ ނުވަތަ ޓަރމިނަލް ހޯދުމުގެ ހައްޤު
ޓެކުހަކާއެކު) ދެއްކުމަށް ތިޔަފަރާތުން އެއްބަސްވެއެވެ .މިފަދަ ފީއެއް ނުދައްކައިފިނަމަ އެ އިމް ް
އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 .17ކާޑުގެ ވެރިފަރާތް ޕޭމަންޓްތަކަށް އެދި ހުށަހެޅުން
ކާޑު ހޯލްޑަރުންގެ އަތުން ޗާޖުތަކަށް ލިބޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ފުރަތަމަ ބޭނުންކުރާނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފުލް ރިކޯސް ނެތް އެއްވެސް ޗާޖެއް
ފުރިހަމަކުރުމަށެވެ .އެއަށްފަހު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފުލް ރިކޯސް ލިބިފައިވާ ޗާޖްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކޭނެއެވެ .އަޅުގަނޑުމެން ފުލް ރިކޯސް
ހޯދުމުގެ ހައްގު ބޭނުންކޮށްފައިވާ ޗާޖުތަކަށް ކާޑު ހޯލްޑަރ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފައިސާ ދައްކާނަމަ ،އަޅުގަނޑުމެން އެ އަދަދުތައް ކްރެޑިޓް
ކުރާނެއެވެ.

ކާޑު އެކްސެޕްޓެންސް
އާންމު މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތައް
 .18ކްރެޑިޓްސް
18.1

ކާޑުން ގަނެފައިވާ މުދާ ނުވަތަ ހިދުމަތްތައް އަނބުރާ ރައްދުކުރާއިރު އެންމެ ކުޑަމިނުން އެހެން ފައިސާ

ދެއްކުމުގެ ވަސީލަތްތަކުން ނުވަތަ ހިދުމަތަކުން ގަނެފައިވާ މުދަލެއް ނުވަތަ ހިދުމަތްތެއް އަނބުރާ ރައްދުކުރުމާ އެއް
މިންވަރަށް ރަނގަޅަށް އަމަލުކުރަންވާނެއެވެ .މުއާމަލާތް ކުރާ ވަގުތު ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ،ތިޔަފަރާތުން
ޕލިސީ ކާޑު ހޯލްޑަރަށް ހާމަކުރަންވާނެއެވެ.
ތިޔަފަރާތުގެ ރިފަންޑް ޮ
18.2

ޕރޮސެސްކުރަންވާނީ ،އެ ޗާޖެއް ނެގި ކާޑު ހޯލްޑަރގެ
އެއްވެސް ކްރެޑިޓެއް ކްރެޑިޓެއްގެ ގޮތުގައި ް

އެކައުންޓަށެވެ .އަދި އެ ކްރެޑިޓެއް ދައްކަންޖެހޭކަން ކަނޑައެޅާތާ ހަތް ( )7ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .ކުރިން ހުށަހަޅާފައިވާ ޗާޖުތަކާ ގުޅުމެއް ނުވާނަމަ ކްރެޑިޓްތައް ހުށަހަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ.
18.3 13.3

ކްރެޑިޓްތައް ކްރެޑިޓް ރެކޯޑެއްގައި ރިކޯޑްކޮށް ،ތިޔަފަރާތުގެ އާރުއޯސީތަކާއި އެސްއޯސީތަކާ އެއް ފައިލްގައި

ޕޓަލް
ޕމަންޓް ގޭޓްވޭ ،ބީއެމްއެލް މާޗެންޓް ޯ
އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .މިހާރުވެސް އީޑީސީ ނުވަތަ ބީއެމްއެލް ޭ
ޕއޯއެސް އިން ޗާޖުތައް ހުށަހަޅާނަމަ ،ތިޔަފަރާތުގެ ޓާމިނަލްގައި ކްރެޑިޓްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ
ނުވަތަ ބީއެމްއެލް އެމް ީ
ޕއޯއެސް
ޕޓަލް އަދި ބީއެމްއެލް އެމް ީ
ޕމަންޓް ގޭޓްވޭ ،ބީއެމްއެލް މާޗެންޓް ޯ
ގާބިލްކަން ހުރިނަމަ އީޑީސީ ނުވަތަ ބީއެމްއެލް ޭ
ޕރޮސެސް ކުރާށެވެ.
އިން ކްރެޑިޓް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ .އެހެން ނޫންނަމަ މެނުއަލްކޮށް ް
18.4

ކްރެޑިޓްގެ ފުރިހަމަ އަދަދު ،މާޗެންޓް ސާވިސް ފީ އުނިކޮށް އަދި  5.2ވަނަ މާއްދާ ( 1ވަނަ ބައި) ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓެކުހެއްވާނަމަ އެ އުނިކޮށް ،އަޅުގަނޑުމެން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއިން ކަނޑާނެއެވެ .ނުވަތަ އެ ކްރެޑިޓަށް
ބިލް ކުރެވޭނެއެވެ.
18.5

ޗާޖުތަކަށް ފައިސާގެ ރިފަންޑް ދީގެންނުވާނެއެވެ.

18.6

ކްރެޑިޓްތައް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ބޭންކް ހުޅުވޭ ދުވަހެއްގައި ކަމަށް ބެލެވޭނީ ،އެ ދުވަހަކު މާލޭގައި ވިޔަފާރިތައް

ޕރޮސެސްކޮށްފައިވާނަމައެވެ.
ބަންދުކުރުމުގެ ކުރިން ލިބި އަޅުގަނޑުމެން އެ ް
 .19ކާޑުގެ ވެރިފަރާތުގެ ހިލާފުތައް
ޕއުޓެޑް ޗާޖް"އަކަށްވާނީ ،ޗާޖަކާ ގުޅޭގޮތުން ކާޑުހޯލްޑަރ ތިޔަފަރާތަށް ނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ
 19.1ޗާޖު "ޑިސް ި
ހިލާފު ،ޝަކުވާ ނުވަތަ ސުވާލު އަންގާފައިވާނަމައެވެ.
ޕއުޓެޑް ޗާޖެއް އަޅުގަނޑުމެން ތިޔަފަރާތަށް އަންގައިފިނަމަ ،އެ އެންގުމެއް ލިބޭތާ ފަނަރަ ( )15ދުވަހުގެ
 19.2ޑިސް ި
ތެރޭގައި ތިޔަފަރާތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިޔުމުން ޖަވާބެއް ދޭންވާނެއެވެ .އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތިޔަފަރާތުން ދެއްވާ ޖަވާބަކީ،
ޕއުޓެޑް ޗާޖް ހައްލުކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފަހިކޮށްދޭ
ޕއުޓެޑް ޗާޖްގެ ހައްލެއް ނުވަތަ ތަފްސީލު ހިމެނޭ ،ޑިސް ި
ޑިސް ި
ބުރަދަންހުރި ޖަވާބަކަށް ވާންވާނެއެވެ .މިފަދަ ޖަވާބެއް ފަނަރަ ( )15ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނުލިބިއްޖެނަމަ،
ޕއުޓް ޗާޖުގެ އަދަދަށް ފުލް ރިކޯސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެންދާނެއެވެ.
ޑިސް ި
ޕއުޓެޑް ޗާޖެއް ކާޑު ހޯލްޑަރަކު އަންގައިފިނަމަ ،އެ އެންގުން ލިބޭތާ ފަނަރަ ( )15ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިޔުމުން
 19.3ޑިސް ި
ޕއުޓެޑް ޗާޖުގެ ހައްލެއް
އެފަރާތަށް ތިޔަފަރާތުން ޖަވާބެއް ދޭންވާނެއެވެ .ތިޔަފަރާތުން ކާޑުހޯލްޑަރަށް ދޭ ޖަވާބަކީ ޑިސް ި
ނުވަތަ ތަފްސީލެއް ހިމެނޭ ބުރަދަންހުރި ޖަވާބަކަށް ވާންވާނެއެވެ.
ޕއުޓެޑް ޗާޖަކަށް ފައިސާ ދެއްކުން
 19.4ކާޑު ހޯލްޑަރ ،ތިޔަފަރާތުން ޖަވާބެއް ދިން ނަމަވެސް ،އެއްވެސް ޑިސް ި
ހިފަހައްޓައިގެން ކުރިއަށް ދާނަމަ ،އަދި އެފަދަ ފައިސާ ހިފެހެއްޓުމުގެ ހައްގު ގާނޫނުގެ ދަށުން ކާޑު ހޯލްޑަރަށް އޮތްނަމަ ،އެ
ޗާޖަށް ފުލް ރިކޯސް ހޯދުމުގެ ހައްގު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

ކާޑު އެކްސެޕްޓެންސް
އާންމު މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތައް
 .20ރައްކާތެރިކަން
 20.1މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެންނާއެކު ތިޔަފަރާތުން ވެފައިވާ އެހެން އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ތިޔަފަރާތަށް
ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ،ހިފެހެއްޓުމުގެ ހައްގު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ .ނުވަތަ މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ނުވަތަ
އަޅުގަނޑުމެންނާއެކު ތިޔަފަރާތުން އެކަށައަޅާފައިވާ އެހެން އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ނުވަތަ ތިޔަފަރާތާއި ކާޑުހޯލްޑަރާއި ދެމެދުގައި އޮތް
އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ،ތިޔަފަރާތަށް އޮތް އެއްބަސްވުމުގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރަން ނުކުޅެދި ނުވަތަ ނުކުރާނެ ކަމުގެ ނުރައްކާ އޮތްނަމަ،
އަޅުގަނޑުމެންގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރުގައި ،އެކަށީގެންވާކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަ އެހެން ފިޔަވަޅެއް އެޅުމުގެ ހައްގު އަޅުގަނޑުމެންނަށް
ލިބިގެންވެއެވެ .ހާއްސަގޮތެއްގައި ތިރީގައިވާ ހައްގުތައް (ހަނިކުރުމަކާއި ނުލައި) އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ޕލޭން ބަދަލުކުރުން؛
ޕމަންޓް ް
 20.1.1ތިޔަފަރާތުގެ މާޗެންޓް ސާވިސް ފީ ނުވަތަ ޭ
ޕއުޓެޑް ޗާޖަކަށް ފުލް ރިކޯސް ބޭނުންކުރުން؛
ޕއުޓެޑް ޗާޖެއްގެ ނޯޓިސް ތިޔަފަރާތަށް ފުރަތަމަ ނުފޮނުވައި ،އެއްވެސް ޑިސް ި
 20.1.2ޑިސް ި
ޕންޑްކުރުން ނުވަތަ ހުއްޓާލުން؛
 20.1.3ތިޔަފާތަށް ދޭ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ސަސް ެ
 20.1.4ހުއްދަ ދިނުމުގެ އިތުރު އުސޫލުތައް ތައާރަފްކުރުން؛ އަދި
 20.1.5އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެނާ ގުޅުންހުރި އެއްވެސް ވިޔަފާރި މުއައްސަސާއަކަށް ތިޔަފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ،މި
އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ނުވަތަ އެހެން އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އަޅުގަނޑުމެން ނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެންނާ ގުޅުންހުރި ވިޔަފާރި
މުއައްސަސާތަކުން ތިޔަފަރާތަށް ނުވަތަ ތިޔަފަރާތާއި ގުޅުންހުރި އެއްވެސް ވިޔަފާރި މުއައްސަސާއަކަށް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް
އަދަދަކުން އުނިކޮށް އަދި އޮފްސެޓްކުރުން.
ޕއް ނަމަ ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެނާ ގުޅުންހުރި އެއްވެސް
ޕޓްނަރޝި ެ
ޕރޭޝަންއެއް ނުވަތަ ާ
 20.2ތިޔަފަރާތަކީ ކޯ ަ
ޕޓްނަރުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ،މި އެއްބަސްވުމުގެ
ވިޔަފާރި މުއައްސަސާއަކަށް ތިޔަފަރާތުގެ ޑައިރެކްޓަރުން އަދި/ނުވަތަ ާ
ދަށުން ނުވަތަ އެހެން އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އަޅުގަނޑުމެން ނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެންނާ ގުޅުންހުރި ވިޔަފާރި
މުއައްސަސާތަކުން ތިޔަފަރާތަށް ނުވަތަ ތިޔަފަރާތާއި ގުޅުންހުރި އެއްވެސް ވިޔަފާރި މުއައްސަސާއަކަށް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް
އަދަދަކުން އުނިކޮށް އަދި އޮފްސެޓްކުރުމަށްވެސް ތިޔަފަރާތުން އެއްބަސްވެއެވެ.
 20.3މާޗެންޓުން ،ބޭންކުގެ އެޖެންޓުން ،ބޭންކާއެކު މަސައްކަތްކުރާ އެހެން ތިންވަނަ ފަރާތްތައް ފަދަ ފަރާތްތަކުން ޓާމްސް އަދި
ކޮންޑިޝަންސްއާއި ހިލާފުވުމުން ބޭންކަށް ލިބޭ މާލީ ނުވަތަ މާލީ ނޫން ގެއްލުން /ލިބިދާނެކަމަށް ބެލެވޭ ގެއްލުމުގެ
ނަތީޖާއަކަށް ވެގެންދާނީ ބޭންކުގެ އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބްލެކްލިސްޓް/ވޮޗް ލިސްޓްގައި އެފަރާތްތައް ހިމެނިގެންދިއުމެވެ.
ބޭންކްގައިވާ ތިޔަފަރާތުގެ އެކައުންޓުން ޑެބިޓް ބެލެންސްއެއް ދައްކާނަމަ (މިސާލު :ތިޔަފަރާތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭކަން)،
އަޅުގަނޑުމެން ތިޔަފަރާތަށް ދައްކާ އެއްވެސް ފައިސާއަކުން ތިޔަފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު އަޅުގަނޑުމެން އިހްތިޔާރުކުރާ ގޮތެއްގެމަތިން
އުނިކުރުމުގެ ހައްގު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ .ނުވަތަ އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މިހާރު ހުރި ޑައިރެކްޓް ޑެބިޓް އިންތިޒާމުތަކާ
އެއްގޮތަށް ތިޔަފަރާތުގެ މާލީ އިދާރާގެ އެކައުންޓުން ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު އުނިކުރެވިދާނެއެވެ .ނުވަތަ އެފަދަ އަދަދަކަށް އިންވޮއިސް
ކުރެވިދާނެއެވެ .އެ ހާލަތުގައި އިންވޮއިސް ކުރެވިފައިވާ އަދަދު ހަތް ( )7ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދެއްކުމަށް ތިޔަފަރާތުން އެއްބަސްވެއެވެ .އެކަން
ނުކުރެވިއްޖެނަމަ ،ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް (އެއީ ލޯފާމް ނުވަތަ ވަކީލުން ނަވަވެސް ) އެ އަދަދު ހޯދުމަށް އަދި ފައިލް ރެފަރަލް ފީ އަދި ގުޅޭ
އެހެނިހެން ހަރަދުތައް އޭގެތެރޭގައި ގާނޫނީ ވަކީލުގެ ފީ ހިމެނޭހެން ހޯދުމަށް ތިޔަފަރާތުގެ އެކައުންޓާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ފޮނުވިދާނެއެވެ.

ކާޑު އެކްސެޕްޓެންސް
އާންމު މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތައް
 .21އިންޑެމްނިޓީ
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއާއި ،އެ ބޭންކާ ގުޅުންހުރި ވިޔަފާރި ހިންގާ މުއައްސަސާތަކާއި ،ސަބްސިޑިއަރީ އަދި ގުޅިފައިވާ ކުންފުނިތަކާއި،
ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ،ތިންވަނަ ފަރާތާއި ،ހައްޤުތައް ބަދަލުވާފަރާތްތަކާއި ،ހަވާލުކުރާ ފަރާތްތައް ،ތިރީގައިވާ ކަންކަމުގެ
ތެރެއިން ނުވަތަ އެކަމާ ގުޅިގެން އުފެދޭ އެއްވެސް ހަރަދެއް ،ދައުވާއެއް ،ޝަރީއަތްތެއް އަދި ޑިމާންޑްތަކުން (ގާނޫނީ ހަރަދުތައް
ހިމެނޭގޮތަށް) އިންޑެމްނިފައިކޮށް ގެއްލުންތަކުން ރައްކާތެރިކުރަންވާނެއެވެ.
21.1

އެއްވެސް ޗާޖެއް ނުވަތަ ޗާޖު ހިމެނޭ މުދާ ނުވަތަ ހިދުމަތެއް؛

21.2

ޕރޮމޯޝަނެއް ނުވަތަ މާކެޓިންގ؛
ތިޔަފަރާތުން ވިއްކާ އެއްވެސް މުދަލެއް ނުވަތަ ހިދުމަތެއްގެ ް

21.3

ތިޔަފަރާތުން ،ތިޔަފަރާތުގެ މުވައްޒަފުން ،އެޖެންޓުން ނުވަތަ ކޮންޓްރެކްޓަރުން މި އެއްބަސްވުމާ ހިލާފުވާވުން؛

21.4

ތިޔަފަރާތާއި ،ތިޔަފަރާތުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ،އެޖެންޓުން ނުވަތަ ކޮންޓްރެކްޓަރުން ،އިހުތިޔާރުގައި ،ފަރުވާކުޑަކޮށް ނުވަތަ

އިހުމާލުން ކުރާ އެއްވެސް ކަމެއް ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލާ ކަމެއް؛
21.5

ތިޔަފަރާތާއި ،ތިޔަފަރާތުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ،އެޖެންޓުން ނުވަތަ ކޮންޓްރެކްޓަރުން ޢަމަލުކުރެވޭ އެއްވެސް ގާނޫނަކާ ނުވަތަ

ގަވާއިދަކާ ހިލާފުވާވުން؛ އަދި
21.6

ކާޑުހޯލްޑަރުގެ މައުލޫމާތު ހުއްދަ ނެތި ހާމަކުރުން ނުވަތަ ރަނގަޅު ނޫން ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުން ،ކޮންމެ ގޮތަކަށް އެކަން

ހިނގިޔަސް.
މި އިންޑެމްނިޓީ ،މި އެއްބަސްވުން އުވާލުމަށް ފަހުގައިވެސް އޭގެ ބާރާއެކު ދެމިއޮންނާނެއެވެ.
 .22ޒިންމާވާންޖެހޭ މިންވަރު ކަނޑައެޅިފައިވުން
މި އެއްބަސްވުމުގައި ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މެނުވީ ،އަޅުގަނޑުމެން ދެފަރާތުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަނެއް ފަރާތަށް
އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ޒިންމާވާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
22.1

ކޮންމެ ކަހަލަ އިންސިޑެންޝަލް ،ނުސީދާ ،ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ،ނުވަތަ ޚާއްޞަ ގެއްލުމެއް ،ކޮންމެ ގޮތަކުން ލިބުނުނަމަވެސް؛

އަދި
22.2

އެއްވެސް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ކެރިއަރެއް ނުވަތަ ބޭންކިންގ ސިސްޓަމެއް ހިމެނޭގޮތަށް ،ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ ސަބަބުން ދިމާވާ

ލަސްވުމާއި ،އަމަލުތަކާއި ،ނުވަތަ މައްސަލަތަކުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ އެންމެހައި ޚަރަދެއް ،ގެއްލުމެއް ،ނުވަތަ އަގެއް؛
ޕރޮސެސް ކުރުން
ޕމަންޓެއް މެދުވެރިކޮށް ް
ޕއޯއެސް ޓާރމިނަލެއް ނުވަތަ އެފަދަ އިކުއި ް
އަޅުގަނޑުމެން ނުވަތަ އެހެން ބަޔަކު ހިންގާ އެއްވެސް ީ
ނާކާމިޔާބުވެ ނުވަތަ ލަސްވެއްޖެނަމަ ،އެކަން މެދުވެރިވީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮންޓްރޯލުން ބޭރުގައިވާ ކަމެއްގެ ސަބަބުން ކަމުގައި ވާނަމަ
އަޅުގަނޑުމެން ތިޔަފަރާތަށް ޒިންމާވާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ .މި މާއްދާގެ ސަބަބުން މި އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފުލް ރިކޯސް
ލިބުމުގެ ޙައްޤުތަކަށް އެއްވެސް އަސަރެއް ނުކުރެއެވެ .މި އެއްބަސްވުމުގެ އުވާލިނަމަވެސް މި މާއްދާއަށް އަމަލުކުރެވޭނެއެވެ .މި މާއްދާގެ 23
ވަނަ މާއްދާގެ ( 1ވަނަ ބައި) ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި" ،އަހަރެމެން" އަދި "އެހެން" ގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި ކޮންމެ ތިންވަނަ ފަރާތެއް ހިމެނެއެވެ.

ކާޑު އެކްސެޕްޓެންސް
އާންމު މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތައް
 .23އިޝްތިހާރު ޑިސްޕްލޭސް
ޕލިކޭޝަން ފޯމްތައް ލާފައިވާ އަޅުގަނޑުމެންގެ “ޓޭކް-ވަން” ކޮންޓެއިނަރުތައް
ތިޔަފަރާތުން ކާޑު ބަލައިގަންނަމުންދާހާ ހިނދަކު ،ކާޑު އެ ް
ހިމެނޭހެން ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ނިޝާންތަކާއި ،ޑީކަލްތަކާއި ،ނުވަތަ ކާޑުގެ އެނޫންވެސް އައިޑެންޓިފިކޭޝަންތައް އެސްޓޭބްލިޝްމަންޓްގައި
ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތަކަށް ބެހެއްޓުމަށް ތިޔަފަރާތުން އެއްބަސްވެއެވެ .ކާޑު ބަލައިގަތުމަށް ލަފާދޭ ނިޝާންތައް ތިޔަފަރާތުން ބަލައިގަންނަ އެހެން
ޕމަންޓް ކާޑުތަކާ އެއްމިންވަރަށް ފާހަގަވާނެހެން ބަހައްޓަންވާނެއެވެ .އަދި ކާޑު ބަލައިގަތުމަށް ހިތްވަރު ނުދޭ އެއްވެސް ނިޝާނެއް ނުބެހެއްޓުމަށް
ޭ
ތިޔަފަރާތުން އެއްބަސްވެއެވެ.
 .24ސަރވިސް މާކުތައް އާއި ޓްރޭޑްމާކުތައް
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ފިޔަވައި ،މި ޓަރމްސް އެންޑް ކޮންޑިޝަންސްގައި ނުވަތަ މުޅި އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް
ޕމަންޓް އިންސްޓްރޫމެންޓެއްގެ ގޮތުގައި
ކަމަކުން ތިޔަފަރާތަށް ނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ އެއްވެސް މާޗެންޓް ޚިދުމަތެއްގައި ޭ
ޕ
ޕރެސް ،ވިސާ ،ވިސާ އިލެކްޓްރޯން ،މާސްޓަރކާޑް ،މެސްޓްރޯ ،ޔޫނިއަން ޭ
ބަލައިގަންނަ އެހެން ފަރާތެއްގެ ނުވަތަ އެމެރިކަން އެކްސް ް
ޕމަންޓް އިންސްޓްރޫމެންޓެއްގެ
ޕ އަދި ފޯރުކޮށްދޭ އެއްވެސް ވިޔަފާރި ޚިދުމަތެއްގެ މައްޗަށް ޭ
ޕލް ޭ
ޑައިނަރސް ،ޑިސްކަވަރ ،އަލީޕޭ ،ގޫގުލްޕޭ ،އެ ަ
ޕރިއޭޓަރީ ކާޑު ބްރޭންޑްތައް ކަމަށްވާ ކޭޝް
ޕރޮ ް
ޕމަންޓް ބްރޭންޑްތައް ،މީގެ ތެރޭގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ް
ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަ އެހެން ޭ
ޕރިއޭޓަރީ ޑެޒިގްނޭޝަންތައް
ޕރޮ ް
ކާޑާއި ވާރު ކާޑުގެ ނަން ،ޓްރޭޑް ނަން ،ޓްރޭޑްމާކްސް ،ސާވިސް މާކްސް ،ލޯގޯ ،ޓެގްލައިން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ް
ޕރޮމޯޝަނަލް މެޓީރިއަލްސް ނުވަތަ
(“މާކްސް”) ބޭނުންކުރުމަށް އަނެއް ފަރާތުން ލިޔުމުން ރުހުން ދީފައި ނުވާނަމަ ،އިޝްތިހާރުތަކުގައާއިް ،
އެނޫންވެސް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އެއްޗެއްގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެން ނުވެއެވެ.
އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަރާތުން ފުރަތަމަ ރުހުން ލިޔުމުން ލިބުމުން ،ހަމައެކަނި ފައިސާ ދެއްކުމުގެ އުސޫލެއްގެ ގޮތުގައި ކާޑު ލިސްޓްކޮށްފައިވާހާ
ހިނދަކު އަޅުގަނޑުމެންގެ ރުހުން ކޮންމެ ފަހަރަކު

ވަކިވަކިން ހޯދުމަކާނުލައި ،ތިޔަފަރާތުގެ އިޝްތިހާރުތަކުގައި ނުވަތަ އެނޫންވެސް

ޕރޮމޯޝަނަލް މެޓީރިއަލްތަކުގައި ތިޔަފަރާތުން ފައިސާ ދެއްކުމުގެ އުސޫލެއްގެ ގޮތުގައި ކާޑު ބަލައިގަންނަކަމަށް އިޝާރާތް ކުރެވިދާނެއެވެ.
ް
ޕ ޑައިނަރސް،
ޕރެސް ،ވިސާ ،ވިސާ އިލެކްޓްރޯން ،މާސްޓަރކާޑް ،މެސްޓްރޯ ،ޔޫނިއަން ޭ
ލިސްޓިންގ ރެފަރެންސްތަކަށް އެމެރިކަން އެކްސް ް
ޕމަންޓް އިންސްޓްރޫމެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަ
ޕލްޕޭ ،އަދި ފޯރުކޮށްދޭ އެއްވެސް މާޗެންޓް ހިދުމަތެއްގެ ޭ
ޑިސްކަވަރ ،އަލީޕޭ ،ގޫގުލްޕޭ ،އެ ަ
ޕރިއޭޓަރީ ކާޑު ބްރޭންޑްތައް ކަމަށްވާ ކޭޝް ކާޑާއި ވާރު ކާޑު މާކްސް
ޕރޮ ް
ޕމަންޓް ބްރޭންޑްތަކާއި ،ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ް
އެހެން ޭ
ހިމެނޭގޮތަށް ،މިފަދަ މާކްސްތައް ރަނގަޅަށް ބޭނުންކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ އިރުޝާދުތައް ހޯދައި އެއާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކޮށްފައިވާހާ
ހިނދަކު ،ތިޔަފަރާތަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ .ތިޔަފަރާތުގެ މިފަދަ ލިސްޓިންގ ރެފަރެންސްތަކަށް ދެކޮޅު ހެދުމުގެ ނުވަތަ ކޮންމެ ކަމަކަށް
ވަކިވަކިން ލިޔުމުން ރުހުން ހޯދުމަށް އެންގުމުގެ ޙައްޤު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
އަޅުގަނޑުމެންގެ ،އަދި ތިންވަނަ ފަރާތުގެ އެއްވެސް ގައިޑެއް ،ޑައިރެކްޓަރީއެއް ،ނުވަތަ ކާޑު ޚިދުމަތުގައި ބައިވެރިވާ މާޗެންޓުންގެ އެހެން
ލިސްޓެއްގައި ތިޔަފަރާތަށް ނިސްބަތްކޮށް ،ތިޔަފަރާތުގެ ކޮންމެ ތަނެއްގެ/އެސްޓެބްލިޝްމެންޓެއްގެ ތަފްސީލު ލިސްޓްކުރެވިދާނެ ކަމަށް ތިޔަފަރާތުން
އެއްބަސްވެއެވެ .އަޅުގަނޑުމެންނާއި ތިންވަނަ ފަރާތްތަކުން ތިޔަފަރާތުގެ މާކުތައް ރަނގަޅަށް ބޭނުންކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ތިޔަފަރާތުގެ އިރުޝާދުތައް
ހޯދައި އެއާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކޮށްފައިވާހާ ހިނދަކު ،އަދި މިކަމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެންނާއި ތިންވަނަ ފަރާތްތަކަށް ތިޔަފަރާތުގެ މާކުތައް
ބޭނުންކުރެވިދާނެ ކަމަށްވެސް ތިޔަފަރާތުން އެއްބަސްވެއެވެ.

ކާޑު އެކްސެޕްޓެންސް
އާންމު މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތައް
 .25ސިއްރު މައުލޫމާތު
ކާޑު ހޯލްޑަރުންގެ ނަންތަކާއި އެޑްރެސްތަކާއި އެކައުންޓް ނަންބަރުތަކާއި އެހެނިހެން މައުލޫމާތުތަކާއި ،ނުވަތަ އެފަރާތްތަކުގެ މުއާމަލާތްތައް (ކާޑު
ހޯލްޑަރުގެ މައުލޫމާތު) އަކީ ސިއްރު ޒާތީ މައުލޫމާތުކަމަށް ތިޔަފަރާތުން އެއްބަސްވެއެވެ .ކާޑު ހޯލްޑަރުގެ މައުލޫމާތު ސިއްރުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި،
މި އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ކާޑު ބަލައިގަނެ ،ޗާޖް ޑޭޓާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅުން ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް
ހާމަނުކުރުމާއި ،އެހެން އެއްވެސް ބޭނުމަކަށް ބޭނުން ނުކުރުމަށް ތިޔަފަރާތުން އެއްބަސްވެއެވެ .މި އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން
ފިޔަވައި ،ތިޔަފަރާތަށް ކާޑު ހޯލްޑަރގެ މައުލޫމާތު ބޭނުންކޮށް ރައްކާކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ކާޑުގެ މުއާމަލާތްތަކަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށެވެ .ކާޑު
ހޯލްޑަރުގެ މައުލޫމާތު ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ ތިޔަފަރާތުން އުފުލަންވާނެއެވެ .އަދި ކާޑު ހޯލްޑަރުގެ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް
ޕރޮމައިޒްވެ ،ނުބައިކޮށް ބޭނުންކޮށްފާނެ ނުވަތަ ހުއްދަ ނެތް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ހާމަކުރުމުގެ ނުރައްކާ އޮތްކަން އެނގޭނަމަ ނުވަތަ
ކޮމް ް
ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ ވަގުތުން އެކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަންގަންވާނެއެވެ .މި އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ މި އެއްބަސްވުން
އުވާލުމަށްފަހުވެސް މި އެއްބަސްވުމުގެ ޓަރމްސްތަކަށް އަމަލުކުރުމަށް ތިޔަފަރާތުން އެއްބަސްވެއެވެ.
 .26މުއްދަތު އަދި ނިމުމަކަށް ގެނައުން
މި އެއްބަސްވުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ .އަދި މި އެއްބަސްވުމަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނީ ބޭންކް
އޮފް މޯލްޑިވްސް ސިސްޓަމްގައި ތިޔަފަރާތުގެ އެސްޓެބްލިޝްމަންޓްގެ އެކައުންޓް ގާއިމުކުރެވޭ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ .އަދި އެއްވެސް ފަރާތަކުން
އަނެއް ފަރާތަށް އުވާލުމުގެ ނޯޓިސް/އެންގުން ލިޔުމުން ތިރީސް ( )30ދުވަހަށްވުރެ ކުރުނޫން މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އެންގުމުން ނުވަތަ އަންނަނިވި
ހާލަތެއްގެ ދަށުން އުވާލުމާ ހަމަޔަށް ،މި އެއްބަސްވުމަށް އަމަލުކުރަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ.
( )26.1އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެ ފަރާތެއްގެ ޒިންމާތަކާ މާއްދީ ގޮތުން ހިލާފުވެއްޖެނަމަ ،އަދި އެފަދަ ޚިލާފެއް ކަނޑައަޅިގެން އަނެއް ފަރާތުން
ލިޔުމުން އެންގުމަށްފަހު ،ތިރީސް ( )30ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެފަދަ ޚިލާފެއް ރަނގަޅު ނުކޮށްފިނަމަ ،އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު ނުވާ ފަރާތަށް ލިޔުމުން
އަންގައި ވަގުތުން މި އެއްބަސްވުން އުވާލެވިދާނެއެވެ.
( )26.2ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަކުން ކުރެ ކަމެއް ހިނގައިފިނަމަ:
ޕ ނުވަތަ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ހުށަހެޅުމުން ،ނުވަތަ އާންމުކޮށް
 26.2.1އިފްލާސްވެގެން ނުވަތަ ބަނގުރޫޓުވުމަށް ،ރިސީވަރޝި ް
ކްރެޑިޓަރުންގެ ފައިދާއަށްޓަކައި އެސައިންމެންޓެއް ހެދުން؛
 26.2.2ތިޔަފަރާތުގެ ހުރިހާ މުދަލެއް ނުވަތަ ހުރިހާ މުދަލެއްގެ ބޮޑުބައެއްގެ މައްޗަށް ތަންފީޛުކުރުން ،އެޓޭޗްމަންޓް ،އަލުން ގެންގުޅުމެއް
ނުވަތަ ފޯކްލޯޒް ކުރުމެއް ކުރިމަތިވުން؛
26.2.3

ވިޔަފާރި

ނުވަތަ

ހިންގުމުގެ

ހުރިހާ

ކަމެއް

ނުވަތަ

ބޮޑު

ބައެއް

ތިޔަފަރާތުން

ހުއްޓާލުން؛

 26.2.4މާޖަރއެއް ނުވަތަ މިލްކުވެރިކަމަށް ނުވަތަ ކޮންޓްރޯލަށް ބޮޑު ބަދަލެއް އައުން؛ ނުވަތަ
 26.2.5އަޅުގަނޑުމެންގެ ނަޒަރުގައި މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ނުވަތަ އެއްވެސް ކާޑު ގެންގުޅޭ ފަރާތެއްގެ މައްޗަށްވާ ތިޔަފަރާތުގެ އެއްވެސް
ޒިންމާއަކަށް އަމަލުކުރުމުގެ ޤާބިލްކަމަށް ނުވަތަ އިޚްތިޔާރަށް އަސަރުކޮށްފާނެފަދަ އެއްވެސް ހާދިސާއެއް ،ނުވަތަ ސިލްސިލާ ހާދިސާތަކެއް
ގުޅުންހުރި ގޮތެއްގައި ނުވަތަ ގުޅުމެއްނެތް ގޮތުގައި ހިނގާނަމަ؛

ކާޑު އެކްސެޕްޓެންސް
އާންމު މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތައް
އެފަދަ ކޮންމެ ހާލަތެއްގައި މި އެއްބަސްވުން އޮޓޮމެޓިކުން އުވާލައި ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތިޔަފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ހުރިހާ ދަރަނިތަކާއި
އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތަކަކީ ވަގުތުން ދައްކަންޖެހި އަދި އަދާކުރަންޖެހޭ ދަރަނިތަކާއި ޒިންމާތައް ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ .ތިޔަފަރާތަށް ދައްކަންޖެހޭ
ފައިސާއިން ރިޒާވް ބެހެއްޓުމުގެ ޙައްގު

އަދި/ނުވަތަ މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ނުވަތަ އަމަލުކުރެވޭ ޤާނޫނު ނުވަތަ އިކުއިޓީގެ ދަށުން

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޙައްގުވެދާނެ އެހެން ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ ޙައްގު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެންދާނެއެވެ.
( 26.2 )26.3ވަނަ މާއްދާގެ ( 1ވަނަ ބައި) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ކަމެއް ހިނގައިފިނަމަ ،އެކަމެއް ވަގުތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް
އަންގަންވާނެއެވެ.
( )26.4އުވާލުމުގެ/ބާތިލްކުރުމުގެ އެންގުމަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނީ އެ ނޯޓިސް ލިބޭ ވަގުތުން ފެށިގެންނެވެ؛ މާއްދާ ()26.5
އުވާލުމާއެކު/ބާތިލްކުރުމާއެކު ،ތިޔަފަރާތުން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ކުރަންވާނެއެވެ.
ޕމަންޓްތައް
ޕރިއޭޓަރީ މާކުތަކާއި ،ތަކެއްޗާއި ،އިކުއި ް
ޕރޮ ް
 26.5.1އަޅުގަނޑުމެންގެ ނަމާއި ،ޓްރޭޑްމާކްތަކާއި ،ސާވިސް މާކުތަކާއި ،އެހެނިހެން ް
ނަގައި ،އަދި އެތަކެތި ނައްތާލުމާ ބެހޭގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ އިރުޝާދުތަކަށް އިންތިޒާރު ކުރުން؛ އަދި
 26.5.2އުވާލުމުގެ/ބާތިލްކުރުމުގެ ކުރިން ނަގާފައިވާ ހުރިހާ ޗާޖްތަކާއި ކްރެޑިޓްތައް ހުށަހެޅުން؛
( ) 26.6މި އެއްބަސްވުން އުވާލުމުގެ ތާރީޚުގެ ކުރިން ނަގާފައިވާ ޗާޖުތަކާ ގުޅޭ ހުރިހާ ޙައްގުތަކާއި ޒިންމާތަކަކީ ،އުވާލުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ
ޕރޮސެސްކުރި އެއްޗެއް ނަމަވެސް ،އެފަދަ ޗާޖުތަކަކީ އެއަށް އަމަލުކުރެވޭނެ ޗާޖުތަކެކެވެ.
ފަހުން އަޅުގަނޑުމެން ް
( ) 26.7ދެމިގެންދާ ބާވަތެއްގެ ހުރިހާ ޒިންމާތަކާއި ޙައްގުތައް ،މީގެ ތެރޭގައި ފުލް ރިކޯސް އާއި އެހެނިހެން ކަންކަން ހިމެނޭހެން މި
އެއްބަސްވުން އުވާލުމުން ނުވަތަ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ފަހުންވެސް އެއަށް އަމަލުކުރެވުން މަތީ ދެމި އޮންނާނެއެވެ .މި އެއްބަސްވުމުގައި ކޮންމެ
ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތިޔަފަރާތުގެ އެސްޓެބްލިޝްމަންޓުގައި ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ އެއްވެސް ކާޑެއް ބަލައިގަތުން
ހުއްޓާލުމަށް އެންގިދާނެއެވެ.
 .27ނޯޓިސްދޭންޖެހޭ ހާލަތްތައް
ޕރޭޝަންތައް ހުއްޓާލައި ،އިފްލާސްވެއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ ތިޔަފަރާތް ނުވަތަ ތިޔަފަރާތުގެ ވިޔަފާރި
ތިޔަފަރާތުން މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކޮށް ،އޮ ަ
އުވާލުމަށް ،ރިސީވަރޝިޕް ،ނުވަތަ އެފަދަ ޝަރީއަތްތަކެއް ހިނގާނަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަން ވަގުތުން އަންގާނެ ކަމަށް ތިޔަފަރާތުން
އެއްބަސްވެއެވެ .އަދި ކާޑު ބަލައިގަންނަ އެއްވެސް ތަނެއް ބަދަލުކުރުމުގެ ނުވަތަ ބަދަލުވުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ ބޭންކިންގ އިންތިޒާމްތަކަށް ބަދަލެއް
ޕޑޭޓް ނުވަތަ ބަދަލުކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތު އަވަހަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފޯރުކޮށްދީފައި
އަންނަނަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ .އަ ް
ނުވާހާލަތުގައި ތިޔަފަރާތަށް ފައިސާ ލިބުން ލަސްވެ ނުވަތަ މިސްޑައިރެކްޓް ވެގެން ދިއުމުގެ ޒިންމާ އަޅުގަނޑުމެން އުފުލާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
 .28އެސައިންމެންޓް
އަޅުގަނޑުމެންގެ ރުހުން ކުރިން ލިޔުމުން ލިބިގެން މެނުވީ ،މުޅި މި އެއްބަސްވުން ނުވަތަ އެއްބަސްވުމުގެ ބައެއް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ހަވާލުކޮށް،
ސަބްކޮންޓްރެކްޓްކޮށް ނުވަތަ ބަދަލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ .ތިޔަފަރާތަށް ލިއުމުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށްފަހު އަޅުގަނޑުމެންނާ ގުޅުންހުރި އެއްވެސް
ފަރާތަކަށް

ނުވަތަ

ތިންވަނަ

ފަރާތަކަށް

މުޅި

މި

އެއްބަސްވުން

ނުވަތަ

އެއްބަސްވުމުގެ

ބައެއް

ހަވާލުކުރުމާއި،

އާކުރުމުގެ

ކާޑު އެކްސެޕްޓެންސް
އާންމު މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތައް
ނުވަތަސަބްކޮންޓްރެކްޓްކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ .މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިދާނެ އެންމެހައި ޙައްގުތަކާއި ޒިންމާތަކެއް
އެކުގައި ނުވަތަ އޭގެ ބައެއް ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ހަވާލުކުރުމަށް ނުވަތަ އާކުރުމަށް ތިޔަފަރާތުން ރުހުން ދެއެވެ.
 .29އިސްލާޙުކުރުން
މި އެއްބަސްވުމުގެ ކޮންމެ ޓަރމަކަށް ކޮންމެ ވަގުތަކުވެސް އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ޙައްގު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ .މިފަދައިން ގެނެވޭ
އެއްވެސް އިސްލާހެއް ތިޔަފަރާތަށް ބަލައިނުގަނެވޭނަމަ 26 ،ވަނަ މާއްދާ ( 1ވަނަ މާއްދާ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި އެއްބަސްވުން އުވާލުމުގެ
ޙައްގު ތިޔަފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ .އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަދަލުކުރެވޭނެ ކަންކަން ހަނިކުރުމެއް ނެތި ،މި އެއްބަސްވުން ބަދަލުކޮށް ނުވަތަ
ޕމަންޓް
އިތުރުކޮށް ،ކާޑު މުއާމަލާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ތިޔަފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ފީއަކަށް ބަދަލު ގެނައުމާއި ،އާ ފީ އިތުރުކުރުމާއިޭ ،
ޕލޭން ނުވަތަ މާޗެންޓް ސާވިސް ފީ ބަދަލުކުރެވިދާނެއެވެ.
ް
 .30ހައްޤު ދޫކޮށްލުން
މި އެއްބަސްވުމުގެ ނުވަތަ އަމަލުކުރެވޭ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން އެއްވެސް ޙައްގެއް ،ބާރެއް ނުވަތަ ފަރުވާއެއް ތަންފީޒުކުރުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން
އަމަލު ނުކުރުމަކީ ނުވަތަ ލަސްވުމަކީ ،އަޅުގަނޑުމެން ލިޔުމުން އެނޫންގޮތަކަށް ސޮއިކޮށްފައިނުވާނަމަ ،އެފަދަ ހައްޤެއް ދޫކޮށްލީ ކަމުގައި
ބަލައިގެން ނުވާނެއެވެ.
 .31ސޮއިކުރުމުގެ ބާރު
ޕލިކޭޝަންގައި ސޮއިކުރާ ފަރާތަށް އެފަދައިން ސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދަ އެސްޓޭބްލިޝްމަންޓްގެ ފަރާތުން ލިބިފައިވާކަމަށާއި ،މި މާއްދާގައިވާ
އެ ް
ގޮތުގެމަތިން އަމަލުކުރުމަށް އެ ސްޓޭބްލިޝްމަންޓަށް ލާޒިމްވާކަމަށް ތިޔަފަރާތުން އެއްބަސްވެއެވެ.
 .32ނޯޓިސްތައް
ހުރިހާ މުއާމަލާތްތައް ކުރަންވާނީ ލިޔުމުންނެވެ .އަދި ފޮނުވަންވާނީ އަންނަނިވި ފަދައިންނެވެ.
ޕލިކޭޝަނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން
( )32.1ތިޔަފަރާތަށްނަމަ ،ތިޔަފަރާތުގެ މައި އޮފީހަށް ނުވަތަ ވިޔަފާރިކުރާ މައި ތަނަށް ނުވަތަ އެ ް
ތިޔަފަރާތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަންގާ އެފަދަ އެހެން އެޑްރެހަކަށް؛ އަދި
( )32.2އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނަމަ ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެޑްރެހަށް ނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެން އެކިފަހަރުމަތިން ތިޔަފަރާތަށް
އަންގާ އެފަދަ އެހެން އެޑްރެހަކަށް:
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ހެޑް އޮފީސް ،ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ،މާލެ’  ،20094ދިވެހިރާއްޖެ .ތިޔަފަރާތުން މި އެއްބަސްވުން އުވާލާފައިވާ ކަމުގެ
ނޯޓިސް ފޮނުވަންވާނީ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ މެއިލް ނުވަތަ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް merchantservices.cardcentre@bml.com.mv
އަށެވެ.
 .33މަޢުލޫމާތުގެ ޕްރައިވެސީ
( )33.1މި  33ވަނަ މާއްދާގެ ( 1ވަނަ ބައި) ބޭނުމަށްޓަކައި:

ކާޑު އެކްސެޕްޓެންސް
އާންމު މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތައް
ޕރެސް ،ވިސާ،
ޕރައިވެސީ ލޯގެ މާނައަކީ ޒާތީ މައުލޫމާތު ހިމާޔަތްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ،އެމެރިކަން އެކްސް ް
ް 33.1.1
ޕ ނުވަތަ ތިޔަފަރާތުން
ޕލް ޭ
ވިސާ އިލެކްޓްރޯން ،މާސްޓަރކާޑް ،މެސްޓްރޯ ،ޔޫނިއަންޕޭ ،ޑައިނަރސް ،ޑިސްކަވަރ ،އަލީޕޭ ،ގޫގުލްޕޭ ،އެ ަ
އަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ގޮތުން ލާޒިމުކުރާ ކަންކަމަށެވެ.
 33.1.2ޒާތީ މައުލޫމާތަކީ މި އެއްބަސްވުން ތަންފީޒުކުރުމުގެ ތެރޭގައި ތިޔަފަރާތުން އެއްކުރ ނުވަތަ މައުލޫމާތު ބަހައްޓާފައިވާ ،ފަރުދަކާ ބެހޭ
ޕރެސް ،ވިސާ ،ވިސާ އިލެކްޓްރޯން ،މާސްޓަރކާޑް ،މެސްޓްރޯ ،ޔޫނިއަންޕޭ ،ޑައިނަރސް،
ޒާތީ މައުލޫމާތެވެ .މީގެ ތެރޭގައި އެމެރިކަން އެކްސް ް
ޕރިއޭޓަރީ ކާޑު ބްރޭންޑްތައް ކަމަށްވާ ކޭޝް ކާޑާއި ވާރު ކާޑުގައިވާ
ޕރޮ ް
ޕ އަދި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ް
ޕލް ޭ
ޑިސްކަވަރ ،އަލީޕޭ ،ގޫގުލްޕޭ ،އެ ަ
ކާޑު ހޯލްޑަރުންގެ މައުލޫމާތާއި އެހެން ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ހިމެނެއެވެ.
( )32.2އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ތިޔަފަރާތުން އަމަލުކުރަންޖެހޭނެއެވެ.
ޕލިސީއަށް އަމަލުކުރުން؛
ޕރައިވެސީ ޮ
 33.2.1ހުރިހާ ޒާތީ މައުލޫމާތަކާ ގުޅޭގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ފޯރުކޮށްދޭ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ް
 33.2.2ޒާތީ މައުލޫމާތާ ގުޅޭގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ދޭ އެކަށީގެންވާއެންމެހައި އިރުޝާދަކަށް އަވަހަށް އަމަލުކުރުން؛
 33.2.3ޒާތީ މައުލޫމާތު ހަމައެކަނި މި އެއްބަސްވުމުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރުމާއި ،އެހެން އެއްވެސް ބޭނުމަކަށް ބޭނުންނުކުރުން؛
 33.2.4ޒާތީ މައުލޫމާތު ލިބޭނީ ހަމައެކަނި ތިޔަފަރާތުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށްކަން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ .އަދި މި މާއްދާގެ 33
ޕލިސީގައިވާ ޝަރުތުތަކަށް ފުރިހަމައަށް އަމަލުކުރުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް
ޕރައިވެސީ ޮ
ވަނަ މާއްދާ ( 1ވަނަ ބައި) އާއި ް
ރަނގަޅަށް ތަމްރީނު ކުރެވިފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.
ޕކުރުމާއި ،ހާމަކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އަދި ޞައްޙަ ރެކޯޑްތައް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ .އަދި އަޅުގަނޑުމެން
 33.2.5ޒާތީ މައުލޫމާތު ބޭނުންކުރުމާއި ،ކޮ ީ
ނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ މަންދޫބުން އެދިއްޖެނަމަ މި ރެކޯޑްތަކާއި ޒާތީ މައުލޫމާތުގެ ރެކޯޑްތައް ވަގުތުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 33.2.6ޒާތީ މައުލޫމާތާ ގުޅޭ އެއްވެސް ސުވާލެއް ނުވަތަ ޝަކުވާއެއް ހައްލުކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަށީގެންވާ އެހީތެރިކަން
ފޯރުކޮށްދިނުން؛ އަދި
 33.2.7ތިރީގައިވާ ހާލަތްތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަގުތުން އެންގުން:
ޕކުރުމާއި ނުވަތަ ހާމަކޮށްފައިވާކަން އެނގޭނަމަ ނުވަތަ ޝައްކުކުރެވޭނަމަ؛
(ހ) ޒާތީ މައުލޫމާތު ހުއްދަ ނެތި ބޭނުންކުރުމާއި ،ކޮ ީ
(ށ) މި މާއްދާގެ  1( 33ވަނަ ބައި) އަށް އަމަލުކުރުމަށް އެއްވެސް ގާނޫނަކުން ހުރަސްއަޅާ ނުވަތަ ހުރަސްއެޅިދާނެނަމަ.
( )33.3އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރެވިދާނެކަމަށް ތިޔަފަރާތުން ގަބޫލުކުރައްވައި އެއްބަސްވެއެވެ.
 33.3.1މާކެޓިންގގެ ބޭނުމަށް ތިޔަފަރާތުގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތު ބޭނުންކުރުން .މީގެ ތެރޭގައި ކަސްޓަމަރ ދިރާސާގެ ބޭނުމުގައި ،ބޭންކް އޮފް
މޯލްޑިވްސް ކުންފުނިން ނުވަތަ ތިންވަނަ ފަރާތަކުން ،މެއިލް ،އީމެއިލް ނުވަތަ ފޯނުން ނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ގުޅުންހުރި ކުންފުނިތަކުން ސީދާ
މާކެޓިންގ ލިސްޓްތަކުގައި ތިޔަފަރާތުގެ ނަމާއި ގުޅޭނެ ތަފްސީލުތައް ޖެހުން ހިމެނެއެވެ .މިފަދަ އެއްވެސް ލިސްޓަކުން ތިޔަފަރާތުގެ ނަން
އުނިކުރުމަށް ތިޔަފަރާތުން އެދިވަޑައިގަންނަވާނަމަ ،އަޅުގަނޑުމެން ތިޔަފަރާތުގެ ނަން އެފަދަ ލިސްޓަކުން އުނިކުރާނަމެވެ.

ކާޑު އެކްސެޕްޓެންސް
އާންމު މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތައް
ޕރޮސެސްކޮށް ނެގުމާއި ،ކާޑު
 33.3.2ތިޔަފަރާތުގެ އެކައުންޓް ހިންގުމާއި ސާވިސްކުރުމާއި ،ތިޔަފަރާތުގެ އެސްޓެބްލިޝްމަންޓުގައި ޗާޖުތައް ް
ޕރޮގްރާމްތަކެއް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ،އަޅުގަނޑުމެންނާ
ޚިދުމަތުގައި ބައިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިކުރެވިދާނެ ކޮންމެ ފައިދާއެއް ނުވަތަ ް
ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކަށާއި ކާޑު ދޫކުރާ ނުވަތަ ކާޑުގެ ޚިދުމަތް ހިންގާ އެހެން ޖަމިއްޔާތަކަށާއި ކާޑު ބަލައިގަތުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގައި
ސޮއިކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ތިޔަފަރާތާބެހޭ މައުލޫމާތު ހާމަކުރުން،
 33.3.3ކާޑުގެ އުފެއްދުންތަކާ ގުޅިގެން އޮޅުވާލުން ހުއްޓުވުމުގެ ބޭނުމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އޭޖެންޓުންނަށް ނުވަތަ ސަބް
ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް ނުވަތަ އެހެން ފަރާތަކަށް ކާޑު ބަލައިގަންނަ ތިޔަފަރާތުގެ ހުރިހާ ތަންތަނަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހާމަކުރުން؛
 33.3.4ޤާނޫނުން ހުއްދަކުރާ މިންވަރަށް ،ތިޔަފަރާތާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ކްރެޑިޓް ރެފަރެންސް އެޖެންސީތަކާ ހިއްސާކުރެވިދާނެއެވެ .އަދި އެހެން
މާލީ/ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީތަކަށް ނުވަތަ މަކަރާއި ހީލަތް ހުއްޓުވުމަށް ނުވަތަ ދަރަނިވެރިން ހޯދުމަށްޓަކައި ތިޔަފަރާތާއި ސޮއިކުރާ ފަރާތުގެ ގޭބިސީގެ
ޕލިކޭޝަންތައް އެސެސްކުރުމަށް އެމައުލޫމާތަކީ އެހެން އޯގަނައިޒޭނަކާ ހިއްސާކުރެވިދާނެ އެއްޗެކެވެ.
މެމްބަރުންގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ އެ ް
 33.3.5ޤާނޫނުން ހުއްދަކުރާ މިންވަރަށް ،ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް ދައްކަންޖެހޭ ދަރަނިތައް ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި ،އިތުރު ކްރެޑިޓް ޗެކްތައް
(ތިޔަފަރާތުގެ މާލީ އިދާރާއާ ގުޅުން ހިމެނޭގޮތަށް) ހެދުމާއި ،ކަލެކްޝަން އެޖެންސީތަކަށާއި ވަކީލުންނަށް ތިޔަފަރާތާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ހާމަކުރުން؛
 33.3.6ޤާނޫނުން ލާޒިމުކުރާ ހާލަތްތަކުގައި ތިޔަފަރާތާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހާމަކުރުން؛
 33.3.7އެކައުންޓް ބެލެހެއްޓުމާއި ޗާޖުތައް ހުއްދަކުރުމުގައި އެހީތެރިވުމަށާއި މަކަރުހެދުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ތިޔަފަރާތުގެ ޗާޖުތަކާބެހޭ މައުލޫމާތު
ތަހުލީލުކުރުން؛
 33.3.8އެއްފެންވަރެއްގައި ސާވިސިންގ ލެވެލްތަކާއި އެކައުންޓް ހިންގުން ކަށަވަރުކުރުމާއި މުއާމަލާތުގެ ތަފްސީލުތައް ޔަގީންކުރުމަށް،
އަޅުގަނޑުމެން އަމިއްލައަށް ނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެން ކަނޑައަޅާފައިވާ އިތުބާރުކުރެވޭ އޯގަނައިޒޭޝަނެއް މެދުވެރިކޮށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް
ތިޔަފަރާތުގެ ފޯނު ކޯލްތައް މޮނިޓަރކޮށް އަދި/ނުވަތަ ރެކޯޑްކުރުން؛
 33.3.9ތިޔަފަރާތުގެ ކޮންމެ ތަނަކާ ގުޅޭގޮތުން މަތީގައިވާ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުން؛ އަދި ދިވެހިރާއްޖެއާއި ދިވެހިރާއްޖޭން ބޭރުގައި އިސްވެ
ދެންނެވި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުން.
 .34ޤާނޫނަށް އަމަލުކުރުން
ތިޔަފަރާތާ ގުޅޭ ހުރިހާ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް އަމަލުކުރުމަށް ތިޔަފަރާތުން އެއްބަސްވެއެވެ.
 .35ހިނގާނެ ޤާނޫނު
މި އެއްބަސްވުމުގެ މައްޗަށް ހިނގާނީ ،އަދި އެއްބަސްވުން މާނަ ކުރެވޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ .މި
އެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން އުފެދޭ އެއްވެސް މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މި އެއްބަސްވުމުގެ ބައިވެރިން މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޚްތިސާސް
ލިބިގެންވާ ކޯޓުތަކަށެވެ.

ކާޑު އެކްސެޕްޓެންސް
އާންމު މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތައް
ދެވަނަ ބައި  -ކާޑު (ތައް) ބަލައިގަތުމާބެހޭ ޚާއްޞަ ޓަރމްސް އެންޑް ކޮންޑިޝަންސް
 .1އެއްބަސްވުން
އަޅުގަނޑުމެން ފާސްކޮށްފައިވާ ތިޔަފަރާތުގެ ހުރިހާ ލޮކޭޝަންތަކަށް ތިޔަފަރާތުގެ އެސްޓޭބްލިޝްމަންޓުން ކާޑު ޚިދުމަތުގައި ބައިވެރިވުމަށް
ހިނގާނީ މި ޚާއްޞަ ޓަރމްސް އެންޑް ކޮންޑިޝަންސްއެވެ .ޚާއްސަ ޓަރމްސް އެންޑް ކޮންޑިޝަންސް އާއި އަސާސީ ޓަރމްސް އެންޑް
ކޮންޑިޝަންސްއާ ފުށުއަރާ ހާލަތެއްގައި ،ހަމައެކަނި ތިރީގައިވާ ކަމާބެހޭ ވިޔަފާރިތަކަށް ނުވަތަ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ކުރިން ބަޔާންކުރެވުނު
ޓަރމްސްތަކާއި ކޮންޑިޝަންސްއަށް އިސްކަންދެވޭނެއެވެ.
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ސިނާއަތެއްގައި ތިޔަފަރާތުން ހަރަކާތްތެރިވާނަމަ ތިރީގައިވާ މާއްދާތަކަށް އަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
 .2އެކޮމަޑޭޝަން
( )2.1ހުއްދަދިނުން
ކާޑު ހޯލްޑަރަކު އެކޮމޮޑޭޝަނަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ކާޑު ބޭނުން ކުރަން ބޭނުންވާ ވަގުތު ،ޗެކްއިން ކުރާއިރު،ރޫމް ރޭޓާއި ކާޑު ހޯލްޑަރ
މަޑުކުރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ދުވަހުގެ އަދަދަށް ބަލައި ،ޓެކްސްއާއި އެނގޭ އެހެނިހެން އެންސިލަރީ އަދަދުތަކަށް ބަލައި ޗާޖުގެ ފުރިހަމަ ލަފާކުރެވޭ
އަދަދުގެ (އަންދާޒާކުރެވޭ އެކޮމޮޑޭޝަން ޗާޖު) ހުއްދައަށް ތިޔަ ފަރާތުން އެދެންވާނެއެވެ .މި އަދަދު ތިޔަފަރާތުން އޯވަރ އެސްޓިމޭޓް ކޮށްގެން
ނުވާނެއެވެ .އެސްޓިމޭޓެޑް އެކޮމޮޑޭޝަން ޗާޖަށް އެފަދަ ހުއްދައެއް ނުލިބިއްޖެނަމަ ،އަދި ޗާޖު ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ ،އަދި އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ
ކާޑު ހޯލްޑަރު ޗާޖަށް ފައިސާ ނުދައްކައިފިނަމަ ،ޗެކްއައުޓް ކުރާއިރު ޗާޖުގެ ފުރިހަމަ އަދަދަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފުލް ރިކޯސް ލިބޭނެއެވެ.
 2.1.1ފައިނަލް ޗާޖު އެސްޓިމޭޓެޑް އެކޮމޮޑޭޝަން ޗާޖަށްވުރެ ބޮޑު ނުވާނަމަ ،އިތުރު ހުއްދައެއް ހޯދަން ނުޖެހޭނެ؛
 2.1.2ފައިނަލް ޗާޖު އެސްޓިމޭޓެޑް އެކޮމޮޑޭޝަން ޗާޖަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ،އެސްޓިމޭޓެޑް އެކޮމޮޑޭޝަން ޗާޖަށްވުރެ އިތުރުވާ އަދަދަށް ތިޔަފަރާތުން
ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ .އިތުރުވާ އަދަދަށް އެފަދަ ހުއްދައެއް ހޯދުމަށް ތިޔަފާރާތުން އެދިފައި ނުވާނަމަ،ނުވަތަ އިތުރުވާ އަދަދަށް ހުއްދަ ހޯދުމަށް
އެދުނު ނަމަވެސް ހުއްދަ ދިނުމަށް ދެކޮޅު ހަދާފައިވާނަމަ ،އަދި ކާޑު ހޯލްޑަރ އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ޗާޖު ނުދައްކައިފިނަމަ ،އެސްޓިމޭޓެޑް
އެކޮމޮޑޭޝަން ޗާޖަށްވުރެ އިތުރުވާ ޗާޖުގެ އަދަދަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފުލް ރިކޯސް ލިބިގެންދާނެއެވެ.
އަސްލު މުޢާމަލާތުގެ އަދަދު ހުއްދަދެވިފައިވާ އަދަދުތަކުގެ ޖުމްލައަށްވުރެ  15%އަށްވުރެ އިތުރުވެއްޖެނަމަ ތިޔަފަރާތުން ފައިނަލް ނުވަތަ އިތުރު
ހުއްދައެއް ހޯދުމާއެކު މުއާމަލާތުގެ ރަސީދުގައި ތާރީޚާއި ،އަދަދާއި ،އޮތޯރައިޒޭޝަން ކޯޑް ހިމަނަންވާނެއެވެ.
( )2.2ނޯ ޝޯ
ތިޔަފަރާތުން ކާޑުގެ ޗާޖުތައް ބަލައިގަންނަނީ ހަމައެކަނި:
 2.2.1ކާޑު ހޯލްޑަރ އޭނާގެ ކާޑާއެކު ރިޒަރވޭޝަން ގެރެންޓީކޮށްފައިވުން؛
 2.2.2ކާޑު ނަންބަރާއި ،އޭގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚާއި ،ކާޑު ހޯލްޑަރުގެ ބިލްކުރާ އެޑްރެސް ރެކޯޑްކޮށްފައިވުން؛ އަދި
ޕލިސީއަށް ބެލުމެއް ނެތި ،އެއް ރެއަށްވުރެ އިތުރަށް ރޫމް ރޭޓާއި ،ޓެކްސް ތިޔަފަރާތުން
 2.2.3ތިޔަފަރާތުގެ ކެންސަލް ކުރުމުގެ ނުވަތަ ނޯ ޝޯ ޮ
ނަގައިގެން ނުވާނެއެވެ.

ކާޑު އެކްސެޕްޓެންސް
އާންމު މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތައް
ޕނަލްގައި "ނޯ ޝޯ" ލިޔެ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ އާރ.އޯ.ސީއެއް
ކާޑުގެ ވެރިފަރާތް އޭނާގެ ރިޒަރވޭޝަނަށް އޯނާރ ނުކުރާނަމަ ،އާރ.އޯ.ސީގެ ސޮއި ެ
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި އެކަމަށް ހުއްދަ ހޯދާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
ޕރިއަޑިކް ޗާޖަސް
(ީ )2.3
އެއްވެސް ކާޑުހޯލްޑަރެއް ގެ އަތުން ތަނުގައި ހުރުން ނިމުމުން ނޫން މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ތިޔަފަރާތުގެ އެސްޓޭބްލިޝްމަންޓް (ތަކުގައި) ޗާޖުކުރާ
ހާލަތުގައި ،ކޮންމެ ޗާޖެއް ބަލައިގަތުމުގެ ކުރިން ،ކޮންމެ ޗާޖަކަށް ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ .އަދި އާރ.އޯ.ސީ ހުށަހަޅަންވާނީ އަސާސީ ޓަރމްސް
އެންޑް ކޮންޑިޝަންސްއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީންނެވެ.
( )2.4ކާޑު ހޯލްޑަރު އެދިއްޖެނަމަ ،ކާޑު ހޯލްޑަރުގެ ނަމާއި ،އެކައުންޓް ނަންބަރާއި ،ކާޑުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚާއި ،ކޮންފަރމޭޝަން ކޯޑާއި،
ތަނުގެ ސީދާ ފިޒިކަލް އެޑްރެހާއި ،ކާޑު ހޯލްޑަރުގެ ވާޖިބުތަކާ ގުޅޭ ހޮޓެލް ރިޒަރވޭޝަން ހިދުމަތުގެ މާއްދާތަކާއި ،ރިޒަރވޭޝަންގެ އެހެން
އެއްވެސް ތަފްސީލަކާއެކު އެ ހޮޓަލުން ނުވަތަ އެ ހޮޓަލުގެ ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ ބުކިން އޭޖެންޓުން ކާޑު ހޯލްޑަރަށް ލިޔުމުން
ކަށަވަރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
( )2.5އަންނަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚުގެ ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހުގެ ޗެކްއައުޓް ކުރާ ގަޑިއަށް ކާޑު ހޯލްޑަރ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި ނުވާނަމަ ނުވަތަ
ރަނގަޅަށް ރިޒަރވޭޝަން ކެންސަލް ކޮށްފައިނުވާނަމަ ،އެއްރޭގެ ހުރުމަށް ބިލް ކުރެވޭނެކަން ހޮޓަލުން ނުވަތަ އެ ހޮޓަލުގެ ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ
ބުކިން އޭޖެންޓުން ކާޑު ހޯލްޑަރަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
( )2.6ހޮޓަލުން ނުވަތަ ބުކިން އޭޖެންޓުން ،އަންނަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚުގެ  72ގަޑިއިރަށް ވުރެ ކުރިން ކެންސަލް ކުރިކަން އެންގުމަށް
ލާޒިމުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ .އެވަގުތަށްވުރެ ކުރިން ކެންސަލް ކޮށްފިނަމަ ،ހޮޓަލުން ނުވަތަ ބުކިންގް އެޖެންޓް ކެންސެލޭޝަން ޤަބޫލްކުރަންވާނެއެވެ.
( )2.8ކާޑު ހޯލްޑަރ އައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  72ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ރިޒަރވޭޝަން ހަދާނަމަ ކެންސަލް ކުރުމުގެ
ސުންގަޑިއަކީ ގެރެންޓީކޮށްފައިވާ ތާރީޚުގައި ނުވަތަ މާޗެންޓް އައުޓްލެޓް ގަޑިން ހަވީރު  6:00އަށް ވުރެ ކުރީގެ ވަގުތަކަށް ވެގެންނުވާނެއެވެ.
( ) 2.9ހޮޓަލަކުން ނުވަތަ އެ ފަރާތެއްގެ ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ ބުކިން އޭޖެންޓަކު ގެރެންޓީ ކުރެވިފައިވާ ތާރީޚުގައި މާޗެންޓް އައުޓްލެޓް ގަޑިން
ހަވީރު  6:00ގެ ކުރިން ކާޑު ހޯލްޑަރަކު ކެންސަލް ކުރަން ލާޒިމުކޮށްފިނަމަ ،ކެންސަލް ކުރި ތާރީޚާއި ގަޑި ހިމެނޭގޮތަށް ކެންސަލް ކުރުމުގެ
ސިޔާސަތު ކެންސަލް ކުރުމުގެ އިމްތިޔާޒުތައް ހަމަވާ ތާރީޚާއި ގަޑި ހިމެނޭގޮތަށް ،ހޮޓަލަށް ނުވަތަ އެ ފަރާތެއްގެ ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ ބުކިން
އޭޖެންޓުން ކާޑު ހޯލްޑަރަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

( )2.10ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތަށް ކާޑު ހޯލްޑަރ ހޮޓަލް ރިޒަރވޭޝަން ސާވިސްގެ އެކޮމޮޑޭޝަންތައް ކްލެއިމްކޮށްފައި ނުވާނަމަ ނުވަތަ
ކެންސަލްކޮށްފައި ނުވާނަމަ ،ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހުގެ ޗެކްއައުޓް ގަޑިއާ ހަމައަށް ރިޒަރވޭޝަނާ އެއްގޮތަށް ލިބެންހުރި ކޮޓަރިތައް ހޮޓަލުން
ނުވަތަ އެ ހޮޓަލުގެ ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ ބުކިންގ އޭޖެންޓުން ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ.

ކާޑު އެކްސެޕްޓެންސް
އާންމު މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތައް
 .3ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތްދޭ ވިޔަފާރިތައް
ބިމާއި ،ކަނޑު ނުވަތަ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރާއި ،އެކޮމޮޑޭޝަން ،ސައިޓްސީން ޓުއާ ނުވަތަ އެނޫންވެސް އިންތިޒާމުތަކާއި ،ނުވަތަ ޓްރެވަލް
އެޖެންސީތައް ފަދަ އެހެން ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ވިޔަފާރީގައި އުޅޭނަމަ އަދި/ނުވަތަ ޚިދުމަތްތައް ވިއްކުމަށް އޭޖެންޓުން
ބޭނުންކުރާނަމަ ،ތިޔަފަރާތުގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ގޮތުން އޭޖެންޓުންނަށް ކާޑު ބަލައިގަނެވިދާނެއެވެ .ކޮންމެ އޭޖެންޓަކީވެސް
ތިޔަފަރާތުގެ އެއް އެސްޓޭބްލިޝްމަންޓެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައި އަދި އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ލިބޭ ޗާޖުތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށްޓަކައި
އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ .މިފަދައިން ކުރިއަށް ދިއުމަށް ތިޔަފަރާތުން އިޚްތިޔާރުކުރާނަމަ ،ތިޔަފަރާތުގެ އޭޖެންޓުން މި ޓަރމްސް
އެންޑް ކޮންޑިޝަންސްތަކާއި މުޅި އެއްބަސްވުމަށް އަމަލުކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށް ،އެ އުސޫލުތަކަށް އަމަލުކުރުމުގެ ޒިންމާ ތިޔަފަރާތުން ނަގާނެއެވެ.
މިގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ޗާޖަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ފައިސާ ދައްކާނީ ތިޔަފަރާތަށް ކަމުން ،ތިޔަފަރާތުގެ އޭޖެންޓުންނަށް ފައިސާ
ނުދައްކާނެތީ ،ތިޔަފަރާތުގެ އޭޖެންޓުންނަށް ފައިސާ ދެއްކުމާއި ،އެ ޗާޖުތަކަށް އެނޫންވެސް ގޮތަކުން އެފަރާތްތަކާއެކު ސެޓްލް ކުރުމުގެ ޒިންމާ
ތިޔަފަރާތުން އުފުލަންވާނެއެވެ.
 .4ތިންވަނަ ފަރާތުގެ ޗާޖުތައް
ކާޑު ހޯލްޑަރ ނޫން އެހެން މީހަކަށް މުދާ ނުވަތަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީފިނަމަ ("ތިންވަނަ ފަރާތުގެ ޗާޖުތައް") އަދި އެފަދަ މުދަލެއް ނުވަތަ
ޚިދުމަތެއް ކާޑު ހޯލްޑަރުގެ ކާޑުން ނަގާނަމަ ،އެކަން ކުރަނީ މުޅިންވެސް ތިޔަފަރާތުގެ އަމިއްލަ ރިސްކާއެކުގައެވެ .ޗާޖާ ގުޅޭގޮތުން މައްސަލައެއް،
ޝަކުވާއެއް ނުވަތަ ސުވާލެއް އުފެދި ،ކާޑު ހޯލްޑަރ ތިޔަފަރާތަށް ނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަންގައިފިނަމަ ،ހުއްދަ ލިބުނު ކަމުގައި ވިޔަސް
ނުވަތަ ނުވިނަމަވެސް އެފަދަ ޗާޖަކާ ގުޅޭގޮތުން ފުލް ރިކޯސްގެ ޙައްޤު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެންދާނެއެވެ.
 . 5ކަސްޓަމަރ އެކްޓިވޭޓެޑް ޓާރމިނަލްސް (ސީއޭޓީ/ކެޓް) (މި ފެސިލިޓީ ލިބޭނަމަ އަދި ލިބޭ ވަގުތުތަކުގައި އަމަލުކުރެވޭނެ)
މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކާޑު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ނަމަވެސް ،މި އެއްބަސްވުމުގެ އެހެން ހުރިހާ މާއްދާތަކަށް އަމަލުކުރުމާއެކު ،ތިރީގައިވާ ޓަރމްސް
އެންޑް ކޮންޑިޝަންސް އެއްގޮތަށް ކާޑު ހޯލްޑަރަކު ޓާމިނަލްގައި އެކްޓިވޭޓްކުރާ އަދި ތިޔަފަރާތުން އެޓެންޑްވެފައިނެތް ޗާޖުތައް އަޅުގަނޑުމެން
ބަލައިގަންނާނަމެވެ.
ޕ ޑޭޓާ ސްޓްރީމް ފޯރުކޮށްދިނުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ.
( )5.1ކޮންމެ މުއާމަލާތަކަށް ފުރިހަމަ މެގްނެޓިކް ސްޓްރި ް
( )5.2އޮތޯރައިޒޭޝަން އަދި ކްލިއަރިންގ މެސެޖުތަކުގައި ސީއޭޓީ (ކެޓް) އިންޑިކޭޓަރެއް ޖަހައި ފްލެގްކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
ޕންސަރުތަކުން ،އެއްވެސް ތެލެއް ދޫކުރުމުގެ ކުރިން ނޮމިނަލް އަދަދަކަށް ހުއްދަ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި
ޕޓްރޯލް ޑިސް ެ
(ެ )5.3
ޕލިކޭޝަންގައި ދައްކާފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ޗާޖް އަދަދާ ހަމައަށެވެ.
ސައްހަވާނީ އެ ް
( )5.4ކެޓް ޓާމިނަލް މެދުވެރިކޮށް އެއްވެސް ކޭޝްބެކެއް ފޯރުކޮށްދީގެން ނުވާނެއެވެ.

( )5.5އަޅުގަނޑުމެން ތިޔަފަރާތުގެ އަތުން ގަނެފައިވާ ކޮންމެ އަދި ހުރިހާ ޗާޖުތަކުގެ ތެރެއިން މަކަރާއި ހީލަތުގެ ސަބަބުން ކަލެކްޓް ނުކުރެވޭ
ޗާޖުތަކާ ގުޅިގެން ގަތް ވަގުތު އެފަދަ އުނިކަމެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބުނުކަން ނުވަތަ ނޫންތޯ ބެލުމެއްނެތި ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތިޔަފަރާތުން
ފައިސާ އަނބުރާ ދެއްކުމުގެ ފުރިހަމަ ޙައްޤު ލިބިގެންދާނެކަމަށާއި ،ނުވަތަ ތިޔަފަރާތަށް އަޅުގަނޑުމެން ދައްކަންޖެހޭ އަދަދުތަކުން މިފަދަ

ކާޑު އެކްސެޕްޓެންސް
އާންމު މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތައް
ޕރޫވަލް ކޯޑެއް ލިބިވަޑައިގެން ،އަސާސީ ޓަރމްސް
އަދަދުތައް އޮފްސެޓް ކުރެވިދާނެކަމަށް ތިޔަ ފަރާތުން އެއްބަސްވެއެވެ .އޮތޯރައިޒޭޝަން އެ ް
އެންޑް ކޮންޑިޝަންސްގެ އެހެން ހުރިހާ މާއްދާތަކަށް އަމަލުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ޙައްޤު ލިބިގެންދާނެއެވެ.
( )5.6ކަސްޓަމަރ އެކްޓިވޭޓް ކުރެވިފައިވާ ޓާރމިނަލްތަކާއި ބެލެހެއްޓުމެއް ނެތް ޑިވައިސްތަކަށް 24/7 ،ކެމެރާ ސަރވޭލަންސް ހުރި ތަނެއްކަން
މާޗެންޓު ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.
 .6އިންޓަރނެޓް އޯޑަރުތައް
ޕމަންޓް ގޭޓްވޭ މެދުވެރިކޮށް ފިޔަވައި އިންޓަނެޓް މެދުވެރިކޮށް އޯޑަރު ބަލައިގަންނަން ބޭނުންވާނަމަ އެކަން ކުރަންވާނީ ތިޔަފަރާތުގެ
މޯލްޑިވްސް ޭ
އަމިއްލަ ރިސްކުގައެވެ .އޮޅުވާލައިގެން ކުރާ މުއާމަލާތްތަކުގެ ޒިންމާ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ނުނަގާނެއެވެ .އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކާޑު
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޝަރުތު އެހެން އޮތް ނަމަވެސް ،އެއްބަސްވުމުގެ އެހެން ހުރިހާ މާއްދާތަކަކަށް ތަބާވުން ދެމިއޮތުމާއެކު ،އަޅުގަނޑުމެން އިންޓަރނެޓް
މެދުވެރިކޮށް އިލެކްޓްރޯނިކް މެއިލް އޯޑަރ މެދުވެރިކޮށް ގަންނަ ތަކެތި (އިންޓަރނެޓް އޯޑަރުތައް) ހިމެނޭ ގޮތަށް އޮންލައިން ޚިދުމަތްތަކާއި،
ވޯލްޑްވައިޑް ވެބް އަދި މިފަދަ އެހެން ޚިދުމަތްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް ތިރީގައިވާ ޓަރމްސް އެންޑް ކޮންޑިޝަންސްއަށް ރިއާޔަތްކޮށް ޗާޖުތައް
ބަލައިގަންނާނަމެވެ.
( ) 6.1އިންޓަނެޓް ނުވަތަ އެފަދަ ޚިދުމަތްތަކެއް މެދުވެރިކޮށް އިލެކްޓްރޯނިކް މެއިލް އޯޑަރ މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅާ ޗާޖް ރިކުއެސްޓްތަކަކީ މެއިލް
އޯޑަރ މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމެއް ކަމަށް ބަލައި މި އެއްބަސްވުމުގެ  9ވަނަ މާއްދާ ( 1ވަނަ ބައި) ތަތުބީގުކުރެވޭނެއެވެ.
( )6.2ކާޑު ހޯލްޑަރެއްގެ ފަރާތުން އިންޓަރނެޓް އޯޑަރެއް ބަލައިގަތުމުގެ ކުރިން ،ކޮންމެ އިންޓަރނެޓް އޯޑަރެއްވެސް ،އަޅުގަނޑުމެން ހުއްދަ
ޕޓް ކުރެވޭނެއެވެ .މީގެ
ޕޝަން ސޮފްޓްވެއަރ (ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް) ބޭނުންކޮށްގެން ތިޔަފަރާތަށް އެންކްރި ް
ދީފައިވާ އެންކްރި ް
އިތުރުން ،އެކިފަހަރުމަތިން ތިޔަފަރާތަށް އަޅުގަނޑުމެން އަންގާ ސެކިއުރިޓީ ގައިޑްލައިންތަކަށް ތަބާވާންވާނެއެވެ.
ޕޓްކޮށް ،ކާޑު ހޯލްޑަރުގެ ފަރާތުން ތިޔަފަރާތާށް
ޕޝަން ސޮފްޓްވެއާ އިން އެންކްރި ް
( ) 6.3ޑޭޓާއެއް ޓްރާންސްމިޓް ކުރުމުގެ ކުރިން އެންކްރި ް
ޕރޮސެސަރަށް ޓްރާންސްމިޓްކޮށްފައި ނުވާނަމަ ،އިންޓަރނެޓް
ނުވަތަ ތިޔަފަރާތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ް
ނުވަތަ އެހެން އިލެކްޓްރޯނިކް މެއިލް މީޑިއަމެއް މެދުވެރިކޮށް ކާޑު އެކައުންޓް ނަންބަރު ނުވަތަ ކާޑާ ގުޅުންހުރި އެހެން ޑޭޓާއެއް ތިޔަފަރާތުން
ޓްރާންސްމިޓްކޮށް ނުވަތަ ޓްރާންސްމިޓް ކުރުމަށް އެހީތެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ.
( )6.4މަކަރާއި ހީލަތުގެ ސަބަބުން އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ނުހޯދެވޭ ތަކެއްޗާ ގުޅިގެން އެފަދަ އުނިކަމެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވުނުތޯ
ބެލުމެއްނެތި ،ވަގުތުން ތިޔަފަރާތުން ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމުގެ ފުރިހަމަ ޙައްޤު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެންވާކަމަށާއި ،ނުވަތަ ކޮންމެ އަދި
ހުރިހާ ޗާޖަކަށް (އިލެކްޓްރޯނިކް ގޮތެއްގައި އޯޑަރުކޮށް އޮންލައިންކޮށް ޑެލިވަރީ ކުރާ މުދަލާއި ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން) ތިޔަފަރާތަށް އަޅުގަނޑުމެން
ޕރޫވަލް ކޯޑެއް
ދައްކަންޖެ ހޭ އަދަދުތަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮފްސެޓް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ތިޔަފަރާތުން އެއްބަސްވެއެވެ .އޮތޯރައިޒޭޝަން އެ ް
ލިބިވަޑައިގެން ،އަސާސީ ޓަރމްސް އެންޑް ކޮންޑިޝަންސްގެ އެހެން ހުރިހާ މާއްދާތަކަށް އަމަލުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި
ޙައްޤު ލިބިގެންދާނެއެވެ.
ޕމަންޓް ގޭޓްވޭ ބޭނުން ނުކުރާހާ ހިނދަކު ،ކާޑު ހޯލްޑަރުގެ ސޮއިކުރުމަށް
( ) 6.5އަޅުގަނޑުމެން ސަރޓިފައިކޮށްފައިވާ މޯލްޑިވްސް ޭ
ޕނަލްގެ އާރ.އޯ.ސީގައި "އިންޓަރނެޓް އޯޑަރ" މި ލަފުޒު ލިޔަންވާނެއެވެ.
ކަނޑައެޅިފައިވާ ެ

ކާޑު އެކްސެޕްޓެންސް
އާންމު މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތައް
( )6.6ތިޔަފަރާތުގެ އިންޓަރނެޓް އެސްޓޭބްލިޝްމަންޓް (ތަކުގައި) ތިޔަފަރާތުން ބަލައިގަންނަ އެހެން ކާޑުތަކުގެ ނަންތަކާއި ،އައިކޮންތަކާއި
ނުވަތަ އެނޫންވެސް އައިޑެންޓިފިކޭޝަންތަކާ އެއްހަމައިން ކާޑުގެ މައުލޫމާތު ތިޔަފަރާތުން ދައްކަންވާނެއެވެ
( )6.7އިންޓަރނެޓް އޯޑަރުތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން އެކިފަހަރުމަތިން އިތުރުކުރާ ޝަރުޠުތަކަށް ތިޔަފަރާތުން ތަބާވާންވާނެއެވެ .އިންޓަރނެޓް
އޯޑަރތަކާއި/ނުވަތަ ކާޑު ހޯލްޑަރުގެ ޑޭޓާގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ވަގުތުން ތަޢާރަފްކުރަންޖެހޭކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން އަންގާ
ހާލަތްތައް ފިޔަވައި މިފަދަ އެއްވެސް ޝަރުޠަކާ ގުޅޭގޮތުން އެއް މަސްދުވަހަށްވުރެ ކުރު ނޫން މުއްދަތެއްގެ ކުރިން

ލިޔުމުން ތިޔަފަރާތަށް

އެންގުމަށް އަޅުގަނޑުމެން އެއްބަސްވަމެވެ.
( ) 6.8ތިޔަފަރާތުގެ އިންޓަރނެޓް އެޑްރެހަށް ބަދަލެއް އައުމުގެ އެއް މަސް ދުވަހުގެ ކުރިން ލިޔުމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަން އެންގުމަށް
ތިޔަފަރާތުން އެއްބަސްވެއެވެ.
( ) 6.9މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ނުވަތަ އެއްވެސް ކާޑު ހޯލްޑަރަކަށް ތިޔަފަރާތުގެ އެއްވެސް ވާޖިބަކަށް އަމަލުކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ
ނަޒަރުގައި އަސަރުކޮށްފާނެ އެއްވެސް ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިނަމަ ނުވަތަ ސިލްސިލާ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިނަމަ ވަގުތުން އިންޓަރނެޓް އޯޑަރުތައް
ބަލައިގަތުމަށް ދެކޮޅުހަދައި މި އިސްލާހާއެކު އެއްބަސްވުން އުވާލުމުގެ އިޚްތިޔާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ޕޝަނަށް ބޭނުންކުރުމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ހުއްދަދޭ ސޮފްޓްވެއާއާއި ވަރޝަން
އެސްޓާބްލިޝްމެންޓްތަކުން އެންކްރި ް
ޕޝަން ސޮފްޓްވެއަރ") އެކިފަހަރުމަތިން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.
("އެންކްރި ް
 .7ހައި ރިސްކް
ޕސަނަލް ސާވިސަސްގައި ހިމެނޭ
ތިޔަ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރިއަކީ ފައިނޭންޝަލް ސާވިސަސް ،ހޯމް ބޭސްޓް ވިޔަފާރި ،ނައިޓް ކްލަބް ،އަދި ާ
ވިޔަފާރިއެއްނަމަ ،ފުރަތަމަ ޚިލާފު އުފެދިފައިވާ ކަމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ނުފޮނުވައި ،ޚިލާފުއުފެދިފައިވާ ހުރިހާ ޗާޖްތަކަށް ވަގުތުން
ފުލް ރިކޯސް ބޭނުންކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ .މި ލިސްޓަށް އިތުރު ވިޔަފާރީގެ ބާވަތްތައް އިތުރުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު
އެކިފަހަރުމަތިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ތިންވަނަ ބައި :އިލެކްޓްރޯނިކް ޑޭޓާ ކެޕްޗާ ޓާރމިނަލްތަކަށް ޚާއްޞަ ޓަރމްސް އެންޑް ކޮންޑިޝަންސް
ޕމަންޓް ކާޑުތަކުން އިލެކްޓްރޯނިކް ގޮތެއްގައި ޑޭޓާ
ޕރޮސެސް ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ޗާޖު ،ކްރެޑިޓް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޭ
ކާޑުގެ މުއާމަލާތްތައް ް
ޕއުޓަރ ޓާރމިނަލް ނުވަތަ
ޕއިންޓް އޮފް ސޭލް ކޮމް ި
ޕތައް ކިޔުމަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ޮ
ހޯދުމަށް ނުވަތަ އެހެން ގޮތަކުން މެގްނެޓިކް ސްޓްރައި ް
އެހެން ޑިވައިސް ނުވަތަ ސިސްޓަމްތައް ބޭނުން ކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ފޯރުކޮށްދީފައިވާނަމަ ނުވަތަ އެއްބަސްވެފައިވާނަމަ (" އީޑީސީ ޓާމިނަލް")
ޕލިމެންޓް ކުރެއެވެ .އަދި އެއާ
މި ޚާއްޞަ އީޑީސީ ޓާރމްސް އެންޑް ކޮންޑިޝަންސް ،އަސާސީ ޓާރމްސް އެންޑް ކޮންޑިޝަންސް އަށް ސަ ް
ޚިލާފު ޓާރމްސް އެންޑް ކޮންޑިޝަންސް އަށް ބަދަލު ގެނެސް ،އަޅުގަނޑުމެންނާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

 .1ތައާރަފް
އަޅުގަނޑުމެން ތިޔަފަރާތަށް ދައްކާ ފައިސާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ،ކާޑު މުއާމަލާތްތަކުން ނުވަތަ އެހެން ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ ކާޑު މުއާމަލާތްތަކުން
ޕޗަރކުރުމާއި ،އާރުއޯސީތަކާއި ކްރެޑިޓް ރެކޯޑް ފޯމްތައް ޖެނެރޭޓްކުރުމާއި ،އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތުން ހުއްދަ
ޕއިންޓް އޮފް ސޭލް ޑޭޓާ ކެ ް
ޮ

ކާޑު އެކްސެޕްޓެންސް
އާންމު މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތައް
ހޯދުމާއި ،އާރ.އޯ.ސީތަކާއި ކްރެޑިޓް ރެކޯޑް ފޯމްތަކުގައި (ޚުދު ފޯމްތަކުގެ ބަދަލުގައި) ހިމެނޭ ޑޭޓާއިލެކްޓްރޯނިކް ގޮތެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް
ހުށަހެޅުމަށް ތިޔަފަރާތަށް އީޑީސީ ޓާރމިނަލްސް ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ .އަޅުގަނޑުމެން ތިޔަފަރާތަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ އީޑީސީ ޓާރމިނަލްތައް
ބެލެހެއްޓުމާއި ބޭނުންކުރުމުގެ ޒިންމާ ތިޔަފަރާތުން އުފުލަންވާނެއެވެ .އީޑީސީ ޓާމިނަލްތައް ތިޔަފަރާތުން ބޭނުންކުރަންވާނީ ޓެކްނިކަލް
ޕސިފިކޭޝަންތަކާއި އަޅުގަނޑުމެން އެކިފަހަރުމަތިން ފޯރުކޮށްދޭ އެހެނިހެން އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ.
ސް ެ
 .2ޑޭޓާ ކެޕްޗަރކުރުން/ފޯމްތައް ޖެނެރޭޓްކުރުން
ބޭނުން ކުރެވެން އޮތް ކޮންމެ ހިނދެއްގައި އީޑީސީ ޓާރމިނަލްތައް ބޭނުންކުރަންވާނީ:
ޕޗަރ
( ) 2.1އާރުއޯސީތަކާއި ކްރެޑިޓް ރެކޯޑް ފޯމްތަކުގައި ހިމަނަންޖެހޭ ކާޑުގެ މުއާމަލާތްތަކުން ލިބޭ ހުރިހާ ޑޭޓާއެއް ވިއްކި ހިނދުގައި ކެ ް
ކުރުމަށް؛ އަދި
( )2.2އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މި ފޯމުތަކަށް ބޭނުންވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ އާރ.އޯ.ސީތަކާއި ކްރެޑިޓް ރެކޯޑް ފޯމުތައް
ޖެނެރޭޓްކުރުމަށް؛
 .3ހުއްދަދިނުން
ކުރެވެންހުރި ކޮންމެ ފަހަރަކު ،ހުއްދަތައް ހޯދުމަށްޓަކައި އީޑީސީ ޓާމިނަލްތައް ބޭނުންކުރަންވާނެއެވެ .އަދި ޗާޖުގެ އަދަދަށް ބެލުމެއްނެތި އީޑީސީ
ޕރޮސެސްކުރާ ކޮންމެ ޗާޖަކަށް ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ .އީޑީސީ ޓާމިނަލެއް މެދުވެރިކޮށް ހުއްދަ ހޯދުމަކީ ކުރެވޭނެ
ޓާމި ނަލެއް މެދުވެރިކޮށް ް
ކަމަކަށް ނުވާ ފަހަރުތަކުގައި (ސިސްޓަމް މައްސަލައެއް ދިމާވުމުން ،ކަރަންޓް ކެނޑުމުގެ ސަބަބުން ،ނުވަތަ އެނޫންވެސް ސަބަބަކާހުރެ)
އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެހެން ހުއްދަ ދިނުމުގެ އުސޫލުތަކަށް އަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.
 .4ފައިސާދެއްކުމާއި ޕްރޮސެސްކުރުން
އަޅުގަނޑުމެން ތިޔަފަރާތަށް ދައްކާ ފައިސާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ،އަޅުގަނޑުމެން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމެޓުގައި އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ އެހެން
އިރުޝާދުތަކަށް ތަބާވެގެން ޖެނެރޭޓްކޮށްފައިވާ އާރ.އޯ.ސީތަކާއި ކްރެޑިޓް ރެކޯޑް ފޯމްތަކުގައި ހިމެނޭ ޑޭޓާ (އެކަމަކު އަސްލު ފޯމްނޫން)
އިލެކްޓްރޯނިކް ގޮތެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .މި އިލެކްޓްރޯނިކް ޑޭޓާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އަޅުގަނޑުމެން ފައިސާ ދައްކާނީ،
އަޅުގަނޑުމެންގެ އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ރަނގަޅު ތަރުތީބަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތަކެތި ލިބިފައިވާނަމަ ،އަދި މުޅި
އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައިވާ ހުރިހާ ޙައްޤުތަކެއްގެ ދަށުންނެވެ.
 .5ރިކޯޑަށް އެދުން
ޕއެއް ހޯދުމަށް އެދިއްޖެނަމަ (ކާޑު ހޯލްޑަރ ޝަކުވާއެއްގެ
އަޅުގަނޑުމެން ތިޔަފަރާތުގެ އަރިހުން އާރ.އޯ.ސީ ނުވަތަ ކްރެޑިޓް ރެކޯޑް ފޯމެއްގެ ކޮ ީ
ސަބަބުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން) ،އަޅުގަނޑުމެންގެ އެފަދަ އެންގުމެއް ލިބޭތާ  15ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެތަކެތި ތިޔަފަރާތުން
އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

އެކަން

ނުކުރައްވާނަމަ

އަދި

އަޅުގަނޑުމެން

އެއްބަސްވުމުގެ

ދަށުން

އެފަދަ

ޕތައް
ކޮ ީ

ހިފެހެއްޓުމަށްލާޒިމުކުރި ބާރަ ( )12މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ އެދުމެއް އެދިފައި ވާނަމަ ،އެދިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ނެތުމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް
ނެގިފައިނުވާ ކޮންމެ ޗާޖަކަށް ނުވަތަ އެނޫންވެސް އަދަދަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތިޔަފަރާތާ ދެކޮޅަށް ފުލް ރިކޯސްގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ.

ކާޑު އެކްސެޕްޓެންސް
އާންމު މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތައް
 .6ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އިލެކްޓްރޯނިކް ޑޭޓާ ކެޕްޗާ (އީޑީސީ) ޓާމިނަލްތައް
މި އެއްބަސްވުމުގެ  5-1ވަނަ މާއްދާ (ތިންވަނަ ބައި) ގެ އިތުރުން ،އަޅުގަނޑުމެން އީޑީސީ ޓާމިނަލްތައް ("ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އީޑީސީ
ސާވިސް") ފޯރުކޮށްދޭނަމަ ،ތިރީގައިވާ މާއްދާތަކަށް އަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.
( ) 6.1ވިޔަފާރި ގަޑިތަކުގައި ނުވަތަ އެހެންވެސް އެކަށީގެންވާ ވަގުތެއްގައި އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ އީޑީސީ ޓާމިނަލްތައް އިންސްޓޯލްކުރުމަށް،
ޕކްޓްކުރުމަށް ،މަރާމާތުކުރުމަށް ،ސާވިސްކުރުމަށް ،ބަދަލުކުރުމަށް ނުވަތަ ނައްތާލުމަށް ތިޔަފަރާތުގެ ކޮންމެ ތަނަކަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ
އިންސް ެ
އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދިނުމަށް ތިޔަފަރާތުން އެއްބަސްވެއެވެ.
( )6.2އީޑީސީ ޓަރމިނަލްތައް އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުކޮށް ނުވަތަ އެހެން ފަރާތަކުން ބޭނުންކުރުމަށް ދީގެން ނުވާނެއެވެ .އެއްވެސް އީޑީސީ
ޓާމިނަލެއް ބަދަލުކުރަން ބޭނުންނަމަ ،އެކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި އަޅުގަނޑުމެން އީޑީސީ ޓާމިނަލް ބަދަލުކުރާނީ،
ހުށަހަޅާފައިވާ އާ ތަނަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޚްތިޔާރުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަލައިގަނެވޭ ތަނެއްނަމައެވެ.
( ) 6.3އީޑީސީ ޓާރމިނަލްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި މަރާމާތުކުރުމުގެ ޒިންމާ އަޅުގަނޑުމެން ނަގާނަމެވެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ ބެލެހެއްޓުމާއި
މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ފުރިހަމައަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް ތިޔަފަރާތުން އެއްބަސްވެއެވެ .އީޑީސީ ޓާމިނަލްތައް ރަނގަޅު ހާލަތެއްގައި
ބެހެއްޓުމަށް ހެޔޮ ނިޔަތުގައި މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް ،އެކަން ނުކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ އެހެން ގޮތަކުން ޓާމިނަލްތައް ރަނގަޅަށް ނުހިނގާނަމަ
އަޅުގަނޑުމެން ތިޔަފަރާތަށް ޒިންމާވާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
( ) 6.4އީޑީސީ ޓާރމިނަލްތަކަކީ

ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ މިލްކެކެވެ .ތިޔަފަރާތުން އެތަކެއްޗަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި

ފަރުވާތެރިވެ ،އަޅުގަނޑުމެން އެދުމުން އަވަހަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަނބުރާ ރައްދުކޮށްދޭންވާނެއެވެ .އީޑީސީ ޓާމިނަލަށް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް
އެއްވެސް ހައްގެއް ނުލިބޭނެ ގޮތަށް އަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމާއި ،އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އެފަދަޙައްޤުތަކެއް ލިބުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ
ގެއްލުމާއި ޚަރަދުން އަޅުގަނޑުމެން އިންޑެމްނިފައި ކޮށްދިނުމަށް ތިޔަފަރާތުން އެއްބަސްވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން
އީޑީސީ ޓާމިނަލްތަކަށް ގެއްލުންދިނުމާއި ،ރިވަރސް-އިންޖިނިއަރިންގ ކުރުމާއި ،ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން ނުބައިކޮށް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ
ނުދިނުމަށް ތިޔަ ފަރާތުން އެއްބަސްވެއެވެ.
( )6.5ގެއްލުން ލިބުނު ކޮންމެ އީޑީސީ ޓާމިނަލަކަށް ،ތިޔަފަރާތުގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ތެރޭގައިވާ ސަބަބުތަކުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމެއް ކަމުގައި
ވިޔަސް ނުވަތަ ނުވިނަމަވެސް ،ގިނަވެގެން  500އެމެރިކާ ޑޮލަރު ނުވަތަ އެއާ އެއްވަރުގެ ދިވެހި ފައިސާގެ އަދަދަކަށް ޓާމިނަލްގެ އަސްލު އަގު
އަޅުގަނޑުމެން ނަށް އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ތިޔަފަރާތުން އެއްބަސްވެއެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުން ލިބޭ ގެއްލުންތައް
ހިމެނެއެވެ.
 6.5.1މި ޚާއްޞަ އީޑީސީ ޓަރމްސް އެންޑް ކޮންޑިޝަންތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ނޫން އެހެން ބޭނުމަކަށް އީޑީސީ ޓާރމިނަލްތައް
ބޭނުންކުރުން؛ ނުވަތަ
 6.5.2އަޅުގަނޑުމެން ލިޔުމުން ކުރިން ހުއްދަ ނުދީ އީޑީސީ ޓާމިނަލްތަކަށް ގެނައި ބަދަލުތަކާއި އެޓޭޗްމަންޓްތައް؛ ނުވަތަ
 6.5.3ތިޔަފަރާތާއި ،ތިޔަފަރާތުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ،އޭޖެންޓުންނާއި ،މަންދޫބުން ނުވަތަ ކޮންޓްރެކްޓަރުންގެ އަމަލުތައް ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލާ
ކަންތައްތައް؛ ނުވަތަ

ކާޑު އެކްސެޕްޓެންސް
އާންމު މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތައް
 6.5.4އީޑީސީ ޓާމިނަލްތަކަށް އިހުމާލުވެފައިވާ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން ރަނގަޅަށް ނުބެލެހެއްޓުން ނުވަތަ ނުހިންގުން؛ ނުވަތަ
 6.5.5އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ،ވައްކަން ،ޤުދްރަތީ ޙަދިސާއެއް ،ނުވަތަ އެނޫންވެސް ސަބަބުތަކެއް.
( )6.6އަޅުގަނޑުމެންނާއެކު ލިޔުމުން އެހެން ގޮތަކަށް އެއްބަސްވެފައި ނުވާނަމަ ،އީޑީސީ ޓާމިނަލްތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް ހަވާލުކުރުމަށާއި،
ބަދަލުކުރުމަށާއި ،ވިއްކުމަށް ނުވަތަ އީޑީސީ ޓާމިނަލްތައް ބޭނުންކުރުމަށް ނުވަތަ އީޑީސީގެ ޓާމިނަލްތަކުން ފައިދާ ހޯދުމަށް އެހެން ފަރާތަކަށް
ހުއްދަ ނުދިނުމަށް ތިޔަ ފަރާތުން އެއްބަސްވެއެވެ.
( ) 6.7ތިޔަ ފަރާތުން އީޑީސީ ޓާމިނަލްތައް ބޭނުންކުރަންވާނީ ހަމައެކަނި އަޅުގަނޑުމެން އެކިފަހަރުމަތިން ލަފާދޭ އުސޫލުތަކާއި އިރުޝާދުތަކާ
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ .އީޑީސީ އިންސްޓޯލްކުރާއިރު އީޑީސީ ޓާރމިނަލްތައް ހިންގުމުގައި ތިޔަފަރާތުގެ އޭރު ތިބި މުވައްޒަފުން
ތަމްރީނުކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން އެއްބަސްވަމެވެ .ފުރަތަމަ ތަމްރީނު ދިނުމަށްފަހު ތިޔަފަރާތުގެ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި އާ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު
ކުރުމަށް ތިޔަފަރާތުން އެއްބަސްވެއެވެ.
( ) 6.8ކާޑުގެ މުއާމަލާތްތަކަށް އީޑީސީ ޓާމިނަލްތައް ބޭނުންކުރުމުގެ އިތުރުން ،ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ނުވަތަ ތިންވަނަ ފަރާތަކުން ދޫކުރާ
ޕމަންޓް ކާޑުތަކާ ގުޅޭ މުއާމަލާތްތަކަށްވެސް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ .ނަމަވެސް އެފަދައިންބޭނުންކުރެވޭނީ،
ޗާޖް ،ކްރެޑިޓް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޭ
އެފަދަ ބޭނުންކުރުމަކީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ހުއްދަކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމުގައި ވާނަމަ ،އަދި އެ މުއާމަލާތްތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ދޫކުރާނެ
ޕސިފިކޭޝަންތަކެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް އިރުޝާދުތަކަށް ތަބާވެގެންނެވެ.
ކޮންމެ އަދި ހުރިހާ ޓެކްނިކަލް ސް ެ
( ) 6.9އަޅުގަނޑުމެންގެ އީޑީސީ ޓާރމިނަލްތައް އިންސްޓޯލްކޮށްފައިވާ އެއް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ތަންތަން ވިއްކުމަށް ،ބަދަލުކުރުމަށް،
ބަންދުކުރުމަށް ނުވަތަ އެހެން ގޮތަކުން ނައްތާލުމަށް ރާވާފައިވާނަމަ ނުވަތަ މިފަދަ ތަންތަނުން އީޑީސީ ޓާރމިނަލްތައް ނައްތާލުމަށް
އެދިވަޑައިގަންނަވާނަމަ ،މަދުވެގެން  30ދުވަސް ކުރިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިޔުމުން އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ .މިފަދައިން އަންގާ އެންގުން
ލިބުމުން ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަންތަނުން އީޑީސީ ޓާރމިނަލްތައް ނެގިދާނެއެވެ .އަދި މި ޚާއްޞަ ޓަރމްސް އެންޑް
ކޮންޑިޝަންސް އެފަދަ ތަންތަނަށް ނުވަތަ އާންމުކޮށް (ކުރިން ކުރެވުނު މުޢާމަލާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ފިޔަވައި) އަމަލުކުރުން ހުއްޓޭނެކަން
އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތިޔަފަރާތަށް އެންގިދާނެއެވެ .އަދި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަށީގެންވާކަމަށް ފެންނަ އެހެން ފިޔަވަޅުތައް އެޅިދާނެއެވެ.
( ) 6.10އަޅުގަނޑުމެންގެ ޗާޖުތަކުގެ ޝެޑިއުލްގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮންމެ ޓާމިނަލަކަށް ކުލީގެ ފީ ނެގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ބޭންކަށް
ޕމަންޓް ނުވަތަ އެކިފަހަރުމަތިން ތިޔަފަރާތަށް އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިގަންނަ ކަމަށް އަންގާ
ލިބިގެންވެއެވެ .ޑައިރެކްޓް ޑެބިޓް މެދުވެރިކޮށް ،ޗެކް ޭ
އެހެން ގޮތްތައް މެދުވެރިކޮށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދައްކަންޖެހޭ ކުލީގެ ފީ ދެއްކުމަށް ތިޔަފަރާތުން އެއްބަސްވެއެވެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޚްތިޔާރުގައި
އެކިފަހަރުމަތިން މި ފީތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި އެބަދަލަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން
ޕޑޭޓް ކުރެވޭނެއެވެ.
އަޅުގަނޑުމެންގެ ޗާޖުތަކުގެ ޝެޑިއުލް އަ ް
( )6.11އަޅުގަނޑުމެން ފޯރުކޮށްދޭ އެއްވެސް އީޑީސީ ޓާމިނަލެއް ގެންގުޅުން ހުއްޓާލި ނަމަވެސް ނުވަތަ އެއްބަސްވުން އުވާލި ނަމަވެސް ،ކުލީގެ
ފީ އަނބުރާ ނުލިބޭނެއެވެ.

ކާޑު އެކްސެޕްޓެންސް
އާންމު މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތައް
( )6.12އީޑީސީ ޓާރމިނަލް ދޫކުރާ ވިޔަފާރި އައުޓްލެޓް ބަންދުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ޖެހިޖެހިގެން  6މަސް ދުވަހު އީޑީސީ ޓާރމިނަލުން އެއްވެސް
މުޢާމަލާތެއް ނުކުރާނަމަ ،މާޗެންޓު އީޑީސީ ޓާރމިނަލް ބޭންކަށް އަނބުރާ ފޮނުވަންވާނެއެވެ .އީޑީސީޓާމިނަލް އަނބުރާ ނުލިބިއްޖެނަމަ
ކަސްޓަމަރ/މާޗެންޓްގެ ކޮންމެ އެކައުންޓަކުންވެސް ފައިސާ ޑެބިޓްކޮށްގެން ޓާމިނަލްގެ ޚަރަދު/އަގު ނެގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ބޭންކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 .7މުއްދަތު އަދި

ބާތިލްކުރުން

( )7.1މި ޚާއްޞަ އީޑީސީ ޓާރމްސް އެންޑް ކޮންޑިޝަންތަކަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،އަޅުގަނޑުމެން ތިޔަފަރާތަށް އީޑީސީ ޓާރމިނަލްތައް
ޕލައި ކުރާ ހިނދުން ފެށިގެންނެވެ.
ފޯރުކޮށްދޭނަމަ އަދި ސަ ް
( )7.2މި ޚާއްޞަ އީޑީސީ ޓަރމްސް އެންޑް ކޮންޑިޝަންސް އެކުގައި ނުވަތަ ވަކި އެކެއް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ތަންތަނަށް (އުވާލާ ފަރާތުން
ކަނޑައަޅިގެން ބަޔާ ންކުރާ ތަން) އަމަލުކުރެވޭނެ ގޮތަށް ކޮންމެ ފަރާތަކަށް އުވާލެވިދާނެއެވެ .މިފަދަ އުވާލުމަކަށް އަމަލުކުރަން ފެށޭނީ ،މި
ޚާއްޞަ އީޑީސީ ޓާރމްސް އެންޑް ކޮންޑިޝަންތައް އެކުގައި ނުވަތަ އޭގެން ބަޔަކަށް އަމަލުކުރުން އުވާލައިފިކަން އަޅުގަނޑުމެން ތިޔަފަރާތަށް
އަންގައި އަ ދި

އަޅުގަނޑުމެންގެ އީޑީސީ ޓާރމިނަލްތައް އަނބުރާ ރައްދުކޮށްދޭން އެދިއްޖެނަމަ ،އަޅުގަނޑުމެންގެ އެދުމުގެ މަތިން އަދި

އަޅުގަނޑުމެންގެ އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތަށް އެ ޓާރމިނަލްތައް ތިޔަފަރާތުން އަވަހަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަނބުރާ ރައްދުކޮށްދިނުމަށް
އެއްބަސްވެއެވެ.
( ) 7.3އީޑީސީ ޓާމިނަލްގެ ކުލީގެ ފީ ދައްކަންޖެހޭ ވަގުތު ނުދައްކައިފިނަމަ ،ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އީޑީސީ ޚިދުމަތުގައި ތިޔަފަރާތުގެ
ބައިވެރިވުން ވަގުތުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރާއި ބާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ޕރޮސެސްކުރާ ހުރިހާ މުއާމަލާތަކަށް ،އަދި މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން
( )7.4އުވާލުމުގެ ކުރިން އީޑީސީ ޓާމިނަލެއް މެދުވެރިކޮށް ް
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހުރިހާ އީ.ޑީ.ސީ ޓާމިނަލްތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަނބުރާ ލިބެންދެން މި ޚާއްސަ އީޑީސީ ޓާރމްސް އެންޑް
ކޮންޑިޝަން ތަކަށް އަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.
( ) 7.5މި ޚާއްޞަ އީޑީސީ ޓާރމްސް އެންޑް ކޮންޑިޝަންސް ތިޔަފަރާތުގެ އެކެއް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ތަންތަނުގައި މިހާރު އަމަލު
ނުކުރެވޭނަމވެސް އެއްބަސްވުމަށް އަމަލުކުރަމުންދާނަމަ ،ކަމާބެހޭ ތަންތަނުގައި ނުވަތަ އެތަންތަނުން ކުރާ ކާޑުގެ މުއާމަލާތްތައް އެއްބަސްވުމާ
ޕރޮސެސް ކުރަންވާނެއެވެ.
އެއްގޮތަށް ތިޔަފަރާތުން އަމިއްލައަށް ް
( )7.6މި ޚާއްޞަ އީޑީސީ ޓާރމްސް އެންޑް ކޮންޑިޝަންތައް އެއްކޮށް ނުވަތަ އޭގެން ބައެއް އުވާލުމާއެކު ،އީޑީސީ ޓާރމިނަލްތައް ބޭނުންކުރުމާ
ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުމެން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ހުރިހާ ތަކެތި ތިޔަފަރާތުން އަވަހަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަނބުރާ ރައްދުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
 4ވަނަ ބައި  -ޑައިރެކްޓް ކްރެޑިޓް ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތަށް ޚާއްޞަ ޓަރމްސް އެންޑް ކޮންޑިޝަންސް
މި ޚާއްޞަ ޓަރމްސް އެންޑް ކޮންޑިޝަންސް،

ޕލިމެންޓްކޮށް ،އެއާ ޚިލާފުވާ ހާލަތްތަކުގައި
އަސާސީ ޓަރމްސް އެންޑް ކޮންޑިޝަންސް ސަ ް

ޕމަންޓް ސާވިސް") އަޅުގަނޑުމެންނާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ
ޕމަންޓް ޚިދުމަތަށް ("ޑައިރެކްޓް ކްރެޑިޓް ޭ
ބަދަލު ގެނެސް ،ޑައިރެކްޓް ކްރެޑިޓް ޭ
ބައެއްގެ ގޮތުގައި އެކުލަވާލާނެއެވެ.

ކާޑު އެކްސެޕްޓެންސް
އާންމު މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތައް
 .1ތައާރަފް
ޕމަންޓް ސާވިސްގެ ދަށުން ،އަޅުގަނޑުމެން ޗާޖުތަކަށް ފައިސާ ދައްކާނީ ތިޔަފަރާތުގެ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އެކައުންޓަށް
ޑައިރެކްޓް ކްރެޑިޓް ޭ
ނުވަތަ މިކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެހެން ބޭންކަކަށް ('އެކައުންޓް') ސީދާ ކްރެޑިޓް ކޮށްގެންނެވެ .ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ނޫން
އެކައުންޓެއް ކަނޑައަޅާނަމަ ،އެކައުންޓް ގެންގުޅޭ މުއައްސަސާއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކްސެސް ކުރެވޭ އިލެކްޓްރޯނިކް ބޭންކިންގ
ސިސްޓަމެއްގައި ބައިވެރިވާންވާނެއެވެ .މި ފައިސާ ދެއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި ޚާއްޞަ ޓަރމްސް އެންޑް ކޮންޑިޝަންސްގެ ދަށުންނާއި އެ
އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
 .2ތިޔަފަރާތުގެ އެކައުންޓް
ތިޔަފަރާތުގެ އެކައުންޓުގެ މައްޗަށް ހިނގާނީ ހަމައެކަނި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އެކައުންޓްގެ ޓަރމްސް އެންޑް ކޮންޑިޝަންސްއެވެ.
ހަމައެފަދައިން ،ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ނޫން އެކައުންޓްތަކަށް ،ތިޔަފަރާތުގެ އެގްރީމަންޓް ހިނގާނީ ތިޔަފަރާތުގެ އެކައުންޓް ހޯލްޑިންގ
މުއައްސަސާއަކުންނެވެ .ނަމަވެސް ،އެކައުންޓް ނަންބަރާއި ،ބްރާންޗް ލޮކޭޝަނާއި ،އެކައުންޓުގައި ސޮއިކުރާ ފަރާތްތައް ފަދަ ފުރިހަމަ އަދި
ޕޑޭޓްކޮށް ބެހެއްޓުމަށް ތިޔަފަރާތުން އެއްބަސްވެއެވެ .އަދި
ޞައްޙަ ތަފްޞީލުތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފޯރުކޮށްދީ ،ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް އަ ް
އެކައުންޓް ކެންސަލްކުރުމުގެ ނުވަތަ އެކައުންޓް އެހެން މުއައްސަސާއަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަދުވެގެން ފަނަރަ ( )15ދުވަސް ކުރިން ލިޔުމުން
އެކަން އެންގުމަށް ތިޔަފަރާތުން އެއްބަސްވެއެވެ .އަދި އޭގައި އެކައުންޓުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ .މި
މައުލޫމާތާއި ނޯޓިސް ދިނުމުގެ ޝަރުތުތަކަށް އަމަލު ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން އެކައުންޓަށް ލިބެންޖެހޭ އެއްވެސް ކްރެޑިޓެއް މިސްޑައިރެކްޓްވުމުން،
ވަގަށް ނަގާފައިވުމުން ،ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން ގެއްލުމުން އަޅުގަނޑުމެން ތިޔަފަރާތަށް ޒިންމާވާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
 .3އެކައުންޓް އެޑްޖަސްޓްމަންޓް
އެކައުންޓަށް އޮޅިގެން އެއްވެސް ކްރެޑިޓެއް ޖަމާކުރެވިއްޖެނަމަ ،އަޅުގަނޑުމެން އެކަން ތިޔަފަރާތަށް އަންގާނަމެވެ .އަޅުގަނޑުމެން އެކަން
އެންގުމާއެކު ،އިތުރުވި ފައިސާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަވަހަށް އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ތިޔަފަރާތުން އެއްބަސްވެއެވެ .ނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެން ތިޔަފަރާތަށް
ދައްކަންޖެހޭ އެހެން އެއްވެސް ފައިސާގެ އަދަދަކުން މިފަދައިން އިތުރުވި ފައިސާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮފްސެޓްކޮށް އަދި އުނިކުރެވިދާނެއެވެ.
 .4ޑައިރެކްޓް ކްރެޑިޓަށް އަމަލުކުރާނެ ގޮތްތައް
ޕމަންޓް ޚިދުމަތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޝަރުތެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން އެއިރެއްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޮންމެ އުސޫލަކަށް
ޑައިރެކްޓް ކްރެޑިޓް ޭ
އަމަލުކުރުމަށް ތިޔަފަރާތުން އެއްބަސްވެއެވެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޚްތިޔާރުގައި މަދުވެގެން ތިރީސް ( )30ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދިނުމަށްފަހު މިފަދަ
އިޖުރާއަތްތަކަށް އެކިފަހަރުމަތިން ބަދަލު ގެނައުމުގެ ޙައްޤު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ .މިފަދަ އުސޫލުތަކަށް އަމަލު ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން
ތިޔަފަރާތަށް ނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ ގެއްލުމެއްގެ ޒިންމާ ތިޔަފަރާތުން އުފުލަންވާނެއެވެ.
ޕމަންޓަށް މާލީ އިދާރާގެ އެކައުންޓްގެ ޞައްޙަ ތަފްސީލުތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭކަން ތިޔަފަރާތުން
ޑައިރެކްޓް ކްރެޑިޓް ޭ
ކަށަވަރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

ކާޑު އެކްސެޕްޓެންސް
އާންމު މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތައް
 .5މުއްދަތު އަދި ބާތިލްކުރުން
ޕމަންޓް ޚިދުމަތުގައި ބައިވެރިވާން ފަށާނަމަ އެ ވަގުތުން
މި ޚާއްޞަ މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތަކަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނީ ޑައިރެކްޓް ކްރެޑިޓް ޭ
ފެށިގެން ،އުވާލުމާ ހަމައަށް އަމަލުކުރަމުންދާނެއެވެ .އެއްބަސްވުން އުވާލައިފިނަމަ އޮޓޮމެޓިކުން ޚާއްސަ ޓަރމްސް އެންޑް ކޮންޑިޝަންސް
އުވާލެވޭނެ އެވެ.
 5ވަނަ ބައި – މާޗެންޓުންނަށް އެކުލަވާލާ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޑޭޓާ ސެކިއުރިޓީ އޮޕަރޭޓިންގ ޕޮލިސީސް
ޕރޮޓެކްޝަންގެ ދާއިރާއިން ލީޑަރެއްގެ ގޮތުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އަކީ ކާޑު ހޯލްޑަރުންގެ މުއާމަލާތާއި ފައިސާ
ޕރައިވެސީ ް
ކޮންސިއުމަރ ް
ޕރައިވެޓް އަދި ސެކިއުރިޓީ ޑޭޓާއެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ޒަމާނުއްސުރެ މަސައްކަތްކުރާ
ދެއްކުމުގެ މައުލޫމާތު ހިމާޔަތްކޮށް ،މި ޑޭޓާއަކީ ް
ޕރޮމައިޒްޑް ޑޭޓާގެ ސަބަބުން ކޮންސިއުމަރުންނާއި ،މާޗެންޓުންނާއި ،ކާޑު ދޫކުރާ ފަރާތްތަކަށް ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ކުރެއެވެ.
ކުންފުންޏެކެވެ .ކޮމް ް
ޕއުޓޭޝަނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލުން ލިބި ،ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި މުއާމަލާތްތައް ފައިދާހުރި
އެއް ހާދިސާއެއްގެ ސަބަބުންވެސް ކުންފުންޏެއްގެ ރެ ި
ޕލިސީތައް ތަންފީޒުކޮށްގެން މި ނުރައްކަލަށް ހައްލު ހޯދުމަށް
ޕރޭޓިން ޮ
ގޮތެއްގައި ހިންގުމުގެ ގާބިލްކަން ގެއްލިދާނެ އެވެ .ސެކިއުރިޓީ އޮ ަ
ޕއުޓޭޝަން އިތުރުކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމެކެވެ.
މަސައްކަތް ކުރުމުން ކަސްޓަމަރުންގެ އިތުބާރު ބޮޑުކޮށް ،ފައިދާ އިތުރުކޮށް ،ކުންފުންނީގެ ރެ ި
އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގެ ހިދުމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ،ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް ކާޑު ހޯލްޑަރުން ވަނީ ބަރޯސާވެފައެވެ .ސަލާމަތީ
ޕލިސީތައް
ޕރޭޓިންގ ޮ
މައްސަލަތައް މެދުނުކެނޑި ހައްލުކުރުމުގައި ،މި ބޭނުން ފުއްދުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން މިވަނީ ސެކިއުރިޓީ އޮ ަ
ޕރޮގްރާމްތައް ގާއިމް ކުރުމަށް އެހީތެރިވުމަށް މިދަނީ މަސައްކަތް
އެކުލަވާލާފައެވެ .އަދި މާޗެންޓުންނާ ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ ސަލާމަތީ ް
ކުރަމުންނެވެ .ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް ތިޔަފަރާތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަންބޮޑުވުން ހިއްސާ ކުރައްވާކަން އެނގިވަޑައިގަންނަވައެވެ .އަދި
ޕލިސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޑޭޓާ ސެކިއުރިޓީ މިންގަނޑުތަކަށް
ޕރޭޓިންގ ޮ
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ކާޑު ބަލައިގަތުމުގެ ޒިންމާގެ ތެރެއިން ،މި އޮ ަ
އަމަލުކުރުން ތިޔަ ފަރާތަށް ލާޒިމުކުރެއެވެ .މި ޑޭޓާ ސެކިއުރިޓީ މިންގަނޑުތަކަށް އަމަލުކުރުމުން ،އަޅުގަނޑުމެންގެ މިއުޗުއަލް ކަސްޓަމަރުން
ޕރޮޓެކްޝަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ތިޔަފަރާތުގެ ކުންފުންޏަށް
ޕރައިވެސީ އަދި ޑޭޓާ ް
އުންމީދުކުރާ އަދި ޙައްޤުވާ މިންވަރަށް ސެކިއުރިޓީް ،
އެހީތެރިވެދެވޭނެއެވެ.
ޕލިސީތކުގެ ހުލާސާއެވެ.
ޕރޭޓިންގ ޮ
ތިރީގައި މިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްގެ ސެކިއުރިޓީ އޮ ަ
 .1މާޗެންޓުންނަށް ހުރި އާންމު ސަލާމަތީ މިންގަނޑުތައް
ހުއްދަ ދިނުމަށްފަހު ދުވަހަކުވެސް ކާޑު ހޯލްޑަރުގެ ނަމާއި ،އެކައުންޓް ނަންބަރާއި ،މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚާއި ،އަދި އެހެނިހެން ސެކިއުރިޓީ ޑޭޓާ
ތިޔަ ފަރާތަށް ރައްކާ ނުކުރެވޭނެއެވެ .ވިޔަފާރި ނުވަތަ ގާނޫނީ ސަބަބުތަކާ ހުރެ ދެން ބޭނުން ނުވާ ޑޭޓާ ނައްތާލަން ޖެހެ އެވެ .ހުއްދަ ޑޭޓާ
ރައްކާކުރުމަށްޓަކައި ހުރި ޖެނެރަލް ސެކިއުރިޓީ ސްޓޭންޑަރޑްގެ ޝަރުތުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.
()1.1

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އަށް އެންގުމުގެ ޒިންމާ

ޕރޮމައިޒް ނުވަތަ ހަމަލާއަކުން ލިބިދާނެ ގެއްލުމާއި ޒިންމާ ހުއްޓުވުމަށް/ލިމިޓް ކުރުމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި މާޗެންޓުން
ޑޭޓާ ކޮމް ް
ގުޅިގެން ކުރާ މަސައްކަތަކަށް ވަކި ޒިންމާތަކެއް ހަވާލުކުރަން ޖެހެއެވެ .މާޗެންޓަކު ކާޑުން ފައިސާ ދެއްކުމުގެ މައުލޫމާތު ރައްކާކުރާނަމަ ،އެ
ޕރޮމައިޒް ވެއްޖެނަމަ (ނުވަތަ ވެދާނެނަމަ) ވަގުތުން އެކަން އަންގަން އެމީހުންގެ މައްޗަށް ލާޒިމުވެއެވެ.
ޑޭޓާ ކޮމް ް

ކާޑު އެކްސެޕްޓެންސް
އާންމު މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތައް
މީގެ އިތުރުން މާޗެންޓުން ހެޔޮ ނިޔަތުގައި އަމަލުކޮށް ދިމާވެދާނެ މައްސަލަތައް އިސްލާޙު ކުރުމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް
ކުރަންވާނެއެވެ .ފޮރެންސިކް އިންވެސްޓިގޭޝަން ނުވަތަ ސައިޓް ސެޓްފިކެޓް ދިނުން ފެށުމަށްޓަކައި ،ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އަށް ތިންވަނަ
ފަރާތެއްގެ ވެންޑަރ އަކަށް ގުޅިދާނެއެވެ .މިކަންކަން ހައްލުކުރުމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އަކީ ތިޔަފަރާތުގެ ބައިވެރިއެކެވެ .އަދި
ސިއްރުކުރުމަށް އެދޭ އެދުމަށް ޤާނޫނުން ހުއްދަކުރާ އެންމެ ފުރިހަމަ މިންވަރަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އިހުތިރާމްކުރާނެއެވެ.
އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކުގައި މަސައްކަތްކޮށްގެން ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ކޮންސިއުމަރުން ކުރާ އިތުބާރު ހަރުދަނާކޮށް ،އަޅުގަނޑުމެންގެ
ކުންފުނިތަކުގެ ބޮޓޮމް ލައިންތައް ވަރުގަދަކުރުމުގައި ދެމިއޮތުމަށް އެހީތެރިވެދެވޭނެއެވެ.

ޕމަންޓް ޑޭޓާއަށް ގެއްލުން ލިބިދާނެ ކަމަށް
ޭ

ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ  8003332639އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
( )1.2ބޭންކަށް އެންގުމުގައި އިހުމާލުވުން
ޕރޮމައިޒްވެފައިވާކަން މާޗެންޓު ވަގުތުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް އަންގާފައި ނުވާ ހާލަތެއްގައި،
ކާޑުން ފައިސާ ދެއްކުމުގެ މައުލޫމާތު ކޮމް ް
މާޗެންޓު ޒިންމާވާނީ:
ޕރޮމައިޒްވުމަކާ ގުޅުންހުރި އޮޅުވާލައިގެން ކުރާ ހުރިހާ މުއާމަލާތްތަކެއް؛ އަދި
 1.2.1މިފަދަ ކޮމް ް
ޕރޮމައިޒް ވެފައިވާ
ޕރޮމައިޒްއެއްގެ ސަބަބުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ކުރާ ހުރިހާ ޚަރަދެއް .މާޗެންޓުގެ ސައިޓުން ކޮމް ް
 1.2.2އެފަދަ ކޮމް ް
ޕއިންޓް އޮފް ޕަރޗޭސް ޓެކްނިކެއް މެދުވެރިކޮށް ދެނެގަނެވޭނެއެވެ.
ކޮންމެ ކާޑެއް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް އާންމު ޮ
 . 2އޮންލައިންކޮށް މުއާމަލާތްތައް ހިންގާ މާޗެންޓުންނަށް ސެކިއުރިޓީގެ އިތުރު މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުން
އޮންލައިންކޮށް މުއާމަލާތްކުރާ ވަގުތުތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް ހުރިހާ ވަގުތެއްގައި ކާޑު ހޯލްޑަރުގެ މައުލޫމާތު ހިމާޔަތްކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް
މާޗެންޓުން އަޅާފައި ހުންނާނެކަމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އުންމީދުކުރެއެވެ 1 .ވަނަ މާއްދާ ( 5ވަނަ ބައި ގައިވާ އާންމު ސަލާމަތީ
މިންގަނޑުތަކުގެ އިތުރުން ،އޮންލައިންކޮށް މުއާމަލާތްތައް ހިންގާ (ނުވަތަ ކުރަން ގަސްތުކުރާ) މާޗެންޓުންނަށް ތިރީގައިވާ އިތުރު ޝަރުތުތައް
ހިނގާނެއެވެ.
( )2.1ތަނުގެ ޝަރުޠުތައް
ޕރޮސެސްކުރާއިރު ،ތިރީގައިވާ ސެކިއުރިޓީ ޝަރުތުތައް ނުވަތަ އެއާ އެއްވަރުގެ
މާޗެންޓަކު ކާޑު ހޯލްޑަރުގެ މުއާމަލާތްތައް އޮންލައިންކޮށް ް
ޝަރުތުތައް ތަންފީޒުކުރަންވާނެއެވެ.
ޕޝަން އާއި އެކު؛*
 2.1.1ވެބްސައިޓް އެނެބަލް ކުރަންވާނީ ސެކިއުރިޓީ ސޮކެޓް ލޭޔަރ އާއި އެކު 128 ،ބިޓް އެންކްރި ް
ޕއޯއެސް ޑިވައިސް ،ވެބްސައިޓް އަދި/ނުވަތަ މެތޮޑޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން ހުރިހާ
 2.1.2ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ސަރޓިފައިކޮށްފައިވާ ީ
މުއާމަލާތުގެ ޑޭޓާ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް ފޮނުވަންވާނެ؛
ޕއޯއެސް ޑޭޓާ ކޯޑެއް
 2.1.3ކޮންމެ ވެބް ޓްރާންސެކްޝަނެއްގެ ހުއްދަ ދޭންވާނީ ޔުނިކް އިންޓަރނެޓް މާޗެންޓް ނަންބަރަކާއި އެކަށީގެންވާ ީ
ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.
( )2.2އޮތެންޓިކޭޝަންގެ ޝަރުތުތައް

ކާޑު އެކްސެޕްޓެންސް
އާންމު މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތައް
 2.2.1ފައިސާ ދެއްކުމަށް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ،މާޗެންޓުން ކަސްޓަމަރު ކަށަވަރު ކުރަން ޖެހެއެވެ.
 2.2.2ކާޑު ހޯލްޑަރުގެ ޑޭޓާ ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި މާޗެންޓުން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ އޮތެންޓިކޭޝަން ސްޓޭންޑަޑްތަކަށް އަމަލުކުރަން
ޖެހެއެވެ.
(ހ) ކޮންސިއުމަރ ސެޝަންތަކަށް ވަގުތު ކަނޑައެޅުން؛
(ށ) ލޮގްއޮން ކުރުމަށް ތިން ފަހަރު ނާކާމިޔާބުވުމުން ،ރައްކާތެރި ކުރެވިފައިވާ ޑޭޓާއަށް ކޮންސިއުމަރަކަށް ވަނުން ހުއްޓުވުން؛
ޕސްވޯޑްތަކަށް މުވައްޒަފުން ވަނުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ގާއިމުކުރުން؛
(ނ) ކާޑު ހޯލްޑަރުގެ ާ
ޕސްވޯޑް ރީސެޓްކުރުމާއި،
ޕތަކަށް ވަނުން ހަނިކޮށް ،އޮޑިޓް ޓްރޭލްތައް އުފެއްދުމަށް މަގުފަހިކޮށްދީާ ،
(ރ) ހުއްދަ ލިބިފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ގްރޫ ް
ޕމަންޓް ޑޭޓާއަށް ވަދެވޭނެ ގޮތް ހެދުމަށް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮތޯރިޓީ ގާއިމްކުރުން؛
ޕސްވޯޑް ދޫކުރުމާއިޭ ،
ވަގުތީ ާ
ޕޓްކުރުން މޮނިޓަރ/ޓްރެކްކުރުން.
(ބ) އެކްސެސް އަދި ޔޫސޭޖް ރި ޯ

 .3ކުރަންވީ ކަންކަމާއި ކޮށްގެން ނުވާނެ ކަންކަން
( )3.1ކުރަންވީ ކަންކަން
 3.1.1ހާމަކުރުން
ކާޑު ހޯލްޑަރުގެ މުއާމަލާތުގެ ޑޭޓާ ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި ތިޔަ ކުންފުނިން އަޅާފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ފިޔަވަޅުތައް ބަޔާންކޮށްދޭ ކުންފުނީގެ
ޕލިސީއެއް އެކުލަވާލާށެވެ.
ޕރައިވެސީ ޮ
ް
 3.1.2ފަރަޔވޯލްސް
އިންޓަރނެޓުންނާއި ތިޔަފަރާތުގެ އޯގަނައިޒޭޝަންގެ ތެރެއިން ވަދެގަތުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި އިންޓަރނަލް އަދި އެކްސްޓަރނަލް ފަޔަރވޯލްތައް
ބޭނުންކުރާށެވެ.
ޕޝަން
 3.1.3އެންކްރި ް
ޕމަންޓް ޑޭޓާއެއް
ޕޝަން ބޭނުންކޮށްގެން ރައްކާކުރެވިފައިވާ ހުރިހާ ޭ
ޕޝަން ސްޓޭންޑަރޑް (ޑީއީއެސް) އެންކްރި ް
ޕލް ޑޭޓާ އެންކްރި ް
ޓްރި ް
ޕޓްކުރަންވާނެއެވެ*.
އެންކްރި ް
 3.1.4އޮޑިޓްތައް ކުރުން
ޕޓް ފޯރުކޮށްދިނުން ނުވަތަ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އޮޑިޓް ކުރުމަށް ހުއްދަ ދޭންވާނެއެވެ.
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް އޮޑިޓް ރި ޯ
ޕސްވޯޑްސް
 3.1.5މުވައްޒަފުންނަށް އެކްސެސް ދިނުމާއިާ /

ކާޑު އެކްސެޕްޓެންސް
އާންމު މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތައް
ޕލިސީ އަކީ މުއާމަލާތް ކުރެވުނުކަން ކަށަވަރުކުރުން.
(ހ) މުވައްޒަފުންގެ މައުލޫމާތާއި ،ސެކިއުރިޓީ ޮ
ޕމަންޓް ޑޭޓާއަށް މުވައްޒަފުންނަށް އެކްސެސް ދިނުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން.
(ށ) އެނގެން ބޭނުންވާ އުސޫލުންޭ ،
ޕމަންޓް ޑޭޓާއަށް މުވައްޒަފުންނަށް އެކްސެސް ދިނުން.
(ނ) އެނގެން ބޭނުންވާ އުސޫލުންޭ ،
ޕއުޓަރުން އެކްސެސް ލިބޭ/ވެވޭ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ޔުނިކް އައިޑެންޓިފިކޭޝަން (އައިޑީ) ދޫކުރުން.
ޕމަންޓް ޑޭޓާއަށް ކޮމް ި
(ރ) ޭ
ޕމަންޓް ޑޭޓާއަށް ވަދެވޭނެ ގޮތް ޓްރެކްކުރުމުގެ ގާބިލްކަން ދެމެހެއްޓުން.
(ބ) ޔުނިކް އައިޑީ ބޭނުންކޮށްގެން ،މުވައްޒަފުންނަށް ޭ
ޕސްވޯޑް ބަދަލުކުރުން.
(ޅ) ގަވާއިދުން ،މުވައްޒަފުންގެ ާ
ޕޓް ކުރެވިފައިވާ ޑޭޓާއަށް ވަނުމަށް ދެ މީހުންގެ ކޮންޓްރޯލް ބޭނުންކުރުން.
(ކ) އެންކްރި ް
 3.1.6ސިސްޓަމްތައް
ޕރޮސެސްތައް އާންމުކޮށް ޓެސްޓްކުރަންވާނެއެވެ .ތިންވަނަ ފަރާތަކުން ސެކިއުރިޓީ އިވެލުއޭޝަން
އެތެރޭގެ ސެކިއުރިޓީ ސިސްޓަމްތަކާއި ް
ޕރޮސެސްތައް ސަރަޓިފައި ކުރުން އެދެވިގެންވެއެވެ.
ކުންފުންޏެއް މެދުވެރިކޮށްސިސްޓަމްތަކާއި ް
ޕރިމިސް އަށް ވަދެވުމުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން.
(ހ) ފިޒިކަލް އިމާރާތަށް އަދި ް
ޕމަންޓް ޑޭޓާއަށް ފިޒިކަލް އެކްސެސް ހަނިކުރުން.
(ށ) ކާޑު ހޯލްޑަރ ޭ
ޕޑޭޓްކުރުން.
(ނ) އެންޓި ވައިރަސް ސޮފްޓްވެއާ ގަވާއިދުން އިންސްޓޯލްކޮށް އަ ް
ޕޑޭޓްކުރުން.
ޕޗްތައް ގަވާއިދުން ޑޮކިއުމެންޓްކޮށް އަ ް
(ރ) ސެކިއުރިޓީ ެ
 3.2ކޮށްގެން ނުވާނެ ކަންކަން
ޕމަންޓް ޑޭޓާ ރައްކާ ނުކުރާށެވެ.
 3.2.1ދުވަހަކުވެސް ވެބް ސަރވަރެއްގައި ނުވަތަ ވެބް ސަރވަރއަކާ ގުޅުންހުރި މެމޮރީގެ އެއްވެސް ތަނެއްގައި ޭ
ޕމަންޓް ޑޭޓާ ހަމައެކަނި ރައްކާކުރެވޭނީ ވަކި ޑޭޓާބޭސްއެއްގައި ،މަދުވެގެން އެއް އެކްސްޓަރނަލް ފަޔަރވޯލް އާއި އެކުގައެވެ.
ޭ
ޕރޮސެސް
 3.2.2ދުވަހަކުވެސް ކާޑު އައިޑެންޓިފިކޭޝަން (ސީއައިޑީ) ނަންބަރު ރައްކާ ނުކުރައްވާށެވެ( .ކާޑު ހޯލްޑަރުގެ ފައިސާ ދެއްކުމަށް ް
ކުރުމަށްޓަކައި 10 ،މިނެޓާ ހަމައަށް ސީއައިޑީއެއް ތިޔަފަރާތުގެ ސިސްޓަމްތަކުގައި ބެހެއްޓިދާނެއެވެ).
ޕމަންޓް ޑޭޓާ ބޭނުން
ޕރޮސެސްކުރުން ނޫން އެހެން ބޭނުމަކަށް ދުވަހަކުވެސް ކާޑުހޯލްޑަރ ޭ
 3.2.3ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ކުރެވޭ މުއާމަލާތްތައް ް
ނުކުރާށެވެ .އަދި ވިޔަފާރި ނުވަތަ ގާނޫނީ ސަބަބުތަކާހުރެ އެ ޑޭޓާ ބޭނުން ނުވާ ވަގުތުތަކުގައި އެ ޑޭޓާ ނައްތާލާށެވެ.
ޕޝަން ބޭނުންކޮށްގެން
ޕލް ޑީއީއެސް އެންކްރި ް
ޕމަންޓް ޑޭޓާއެއް ޓްރި ް
*ނޯޓު :މި ލިޔުން ލިޔެވުނު އިރު ،މާޗެންޓުން ކާޑު ހޯލްޑަރުގެ ހުރިހާ ޭ
ޕޓް ލޭޔަރ
ޕޝަން އާއި އެކު ޓްރާންސް ޯ
ރައްކާކުރަންވާނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ޓްރާންސްމިޓް ކުރެވޭ ހުރިހާ ޑޭޓާއެއްގައި  128ބިޓް އެންކްރި ް
 3.0ބޭނުން ކުރަން ޖެހެއެވެ .ޓެކްނޮލޮޖީއާއި ސިނާޢަތުގެ މިންގަނޑުތައް ތަރައްޤީވަމުންދާ ވަރަކަށް ،ޓެކްނޮލޮޖީގެ ކުރިއެރުންތައް ކުރިއަށްދާކަން

ކާޑު އެކްސެޕްޓެންސް
އާންމު މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތައް
ދައްކުވައިދޭ ގޮތަށް ،މި ސެކިއުރިޓީ ޝަރުޠުތަކަށް އިސްލާޙު ގެނެވިދާނެއެވެ .މިދެންނެވިކަންކަމުގެ މަޤްސަދު ހާސިލްވާނޭ ފަދައިން  ،ބޭންކް
އޮފް މޯލްޑިވްސް ނުވަތަ ކާޑު ހޯލްޑަރުގެ ރުހުމަކާ ނުލައި ޑޭޓާ ހޯދުމަށް ނުވަތަ ބަދަލުކުރަން މަސައްކަތްކުރާ "ހެކަރުން" އާއި އެހެނިހެން
ޕމަންޓް ޑޭޓާ ރައްކާތެރިކޮށް ހިމާޔަތްކުރުމަށް މާޗެންޓު ފިޔަވަޅުތައް
ފަރާތްތަކާ ދެކޮޅަށް ކާޑު އެކައުންޓްގެ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ގޮތަށް ކާޑު ހޯލްޑަރ ޭ
އަޅަންވާނެއެވެ.
 6ވަނަ ބައި  -ބީއެމްއެލް ޕޭމަންޓް ގޭޓްވޭ ޚިދުމަތަށް ޚާއްޞަ ޓަރމްސް އެންޑް ކޮންޑިޝަންސް
ޕމަންޓް ގޭޓްވޭ ސާވިސް (“ބީއެމްއެލް
ޕރޮސެސްކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ކާޑު ބަލައިގަތުމަށް މޯލްޑިވްސް ޭ
އިލެކްޓްރޯނިކް ކޮމާސް މުއާމަލާތްތައް ް
ޕމަންޓް ގޭޓްވޭ
ޕމަންޓް ގޭޓްވޭ ސާވިސް”) ގައި ތިޔަފަރާތް އެންރޯލް ކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން އެއްބަސްވެފައިވާނަމަ ،މި ޚާއްސަ ބީއެމްއެލް ޭ
ޭ
ޓާރމްސް އެންޑް ކޮންޑިޝަންސް އަކީ އިތުރު ޓާރމްސް އެންޑް ކޮންޑިޝަންސް އަށް ބާރުދޭ އަދި އެއާ ޚިލާފުވާ ހާލަތްތަކުގައި ،އެހެން
ޓަރމްސް އެންޑް ކޮންޑިޝަންތަކަށް ބަދަލު ގެނެސް ތިޔަފަރާތާ އަޅުގަނޑުމެންނާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ބައެކެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ބީއެމްއެލް
ޕއޯއެސް ޓްރާންސެކްޝަންތައް ހިމެނެއެވެ.
ޕޓަލް އާއި ބީއެމްއެލް އެމް ީ
މާޗެންޓް ޯ

 .1ތައާރަފް
ޕޗަރ ކުރުމަށާއި ،އާރްއޯސީތަކާއި ކްރެޑިޓް ރެކޯޑް ފޯމްތައް
އަޅުގަނޑުމެން ތިޔަފަރާތަށް ދައްކާ ފައިސާގެ ބޭނުމަށް ،ކާޑުގެ މުއާމަލާތްތައް ކެ ް
ޖެނެރޭޓްކުރުމާއި ،އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތުން ހުއްދަ ހޯދުމާއި ،އާރ.އޯ.ސީތަކާއި ކްރެޑިޓް ރެކޯޑް ފޯމްތަކުގައި ހިމެނޭ ޑޭޓާ އިލެކްޓްރޯނިކް ގޮތެއްގައި
ޕމަންޓް ގޭޓްވޭ ސާވިސް ތިޔަފަރާތަށް ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ.
އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅުމަށް (ޚުދު ފޯމްތަކުގެ ބަދަލުގައި) ބީއެމްއެލް ޭ
ޕތައް ހުންނަންވާނީ އަޅުގަނޑުމެން އެކިފަހަރުމަތިން ތިޔަފަރާތަށް
ޕލެޓްފޯމްތައް /އޮންލައިން އެ ް
ތިޔަފަރާތުގެ ވެބްސައިޓް/ސޯޝަލް މީޑިއާ ް
ޕސިފިކޭޝަންތަކާއި އެހެނިހެން އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ.
ފޯރުކޮށްދޭ ޓެކްނިކަލް ސް ެ
 .2ޑޭޓާ ކެޕްޗަރކުރުން/ފޯމްތައް ޖެނެރޭޓްކުރުން
ޕޗާރކޮށް ،އެއްބަސްވުމުގައި
އާރ.އޯ.ސީތަކާއި ކްރެޑިޓް ރެކޯޑް ފޯމްތަކުގައި ހިމަނަންޖެހޭ ކާޑު މުއާމަލާތްތަކުން ހުރިހާ ޑޭޓާއެއް އޮންލައިންކޮށް ކެ ް
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މި ފޯމްތަކަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާ އާރ.އޯ.ސީތަކާއި ކްރެޑިޓް ރެކޯޑް ފޯމްތައް ޖެނެރޭޓްކުރަންވާނެއެވެ.
 .3ހުއްދަދިނުން
ޕމަންޓް ގޭޓްވޭ މެދުވެރިކޮށް ކުރާ ހުރިހާ މުއާމަލާތްތަކެއް ހުއްދަހޯދުމަށް އޮންލައިންކޮށް ފޮނުވަން ޖެހޭނެއެވެ .އަދި ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް ޭ
ޕރޮސެސްކުރާ ކޮންމެ ޗާޖަކަށް ޗާޖުގެ އަދަދަށް ބެލުމެއްނެތި ތިޔަފަރާތުން ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ .ހުއްދަހޯދުމަށް
ޕމަންޓް ގޭޓްވޭ މެދުވެރިކޮށް ް
ޭ
ޕމަންޓް ގޭޓްވޭ ޓްރާންސެކްޝަން އިންޑިކޭޓަރ ވެލިއުތަކާއެކު ކްލިއަރިންގ ރެކޯޑްގައި މުއާމަލާތް
އެދޭ އެދުމުގައި އަދި އެކަށީގެންވާ ބީއެމްއެލް ޭ
ފާހަގަކުރަންވާނެއެވެ.
 .4މޯލްޑިވްސް ޕޭމަންޓް ގޭޓްވޭ ފީ
ޕ ފީ ،މަހުން މަހަށް ދައްކަންޖެހޭ
ޕމަންޓް ގޭޓްވޭ ފީ (އިނިޝިއަލް ސެޓަ ް
ޕލިކޭޝަން ޤަބޫލްކުރުމުން  ،މާޗެންޓް ޭ
އަޅުގަނޑުމެން ތިޔަފަރާތުގެ އެ ް
ޗާޖު) ލިޔުމުން ތިޔަފަރާތަށް އަންގާނެއެވެ .ފައިނޭންސް ޗާޖާއި ،އިންޓަރެސްޓް ރޭޓާއި/ނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ފައިސާގެ އަގަށް އަންނަ ބަދަލުތައް
ޕމަންޓް ގޭޓްވޭ ފީއަށް އެކިފަހަރުމަތިން ބަދަލު ގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ދައްކުވައިދޭ ގޮތަށް މޯލްޑިވްސް ޭ

ކާޑު އެކްސެޕްޓެންސް
އާންމު މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތައް
 .5ވެބްސައިޓް/ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމްސް /އޮންލައިން އެޕްސްގެ ޝަރުތުތައް
ޕސް މެދުވެރިކޮށް އޭގެ ތެރެއިން ކާޑުގެ
ޕލެޓްފޯމްތައް /އޮންލައިން އެ ް
ޕމަންޓް ގޭޓްވޭ ޚިދުމަތާއި ވެބްސައިޓް/ސޯޝަލް މީޑިއާ ް
ބީއެމްއެލް ޭ
މުއާމަލާތްތައް ހިންގުމަށް ކާޑު ހޯލްޑަރުންނަށް ހުއްދަ ދޭނަމަ ،ތިރީގައިވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ހިމަނަންވާނެއެވެ.
ޕރޮމިނޭންސް އެއްގައެވެ.
( )5.1ކާޑު ބަލައިގަންނަކަން އަންގައިދިނުމަށް ހުރިހާ ބްރޭންޑެއްގެ މާކް ހުންނަންވާނީ ކުލަކޮށް އަދި ހަމަހަމަ ް
ޕރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެފައިވާކަން އަންގައިދިނުމަށް އެކަށީގެންވާ މާކުތައް ދެއްކިދާނެއެވެ.
ޕމަންޓް ް
އޮތެންޓިކޭޓެޑް ޭ
( )5.2ފޯރުކޮށްދޭ މުދަލުގެ ނުވަތަ ހިދުމަތުގެ ފުރިހަމަ ތަފްސީލު؛
ޕސްޓް އެޑްރެހާއި ،ގައުމުގެ
ޕރޭޓްގެ ހުރިހާ މައުލޫމާތާއި ،ވިޔަފާރީގެ ނަމާއި ،މާޗެންޓްގެ ދާއިމީ ތަނުގެ ފުރިހަމަ އެޑްރެހާއިޯ ،
( ) 5.3ކޯ ަ
ކޯޑާއެކު އީމެއިލް އެޑްރެހާއި ފޯނު ނަންބަރު ،ކަސްޓަމަރ ސާވިސްއާ ގުޅޭނެ މައުލޫމާތު؛
( ) )5.4މުއާމަލާތުގެ ކަރަންސީ (މިސާލު :ދިވެހި ފައިސާ ،އެމެރިކާ ޑޮލަރު)
( )5.5ކާޑު ހޯލްޑަރަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ގޮތްތައް ހުށަހަޅާއިރު މާޗެންޓް އައުޓްލެޓް ގައުމު ހާމަކުރުން؛
( )5.6ރިޓަރން/ރިފަންޑް/އެކްސްޗޭންޖް/ކެންސަލް ކުރުމުގެ ސިޔާސަތު.

ޕލިސީއެއް އޮތްނަމަ،
"ނޯ ރިފަންޑް" ނުވަތަ ލިމިޓެޑް ރިފަންޑް ޮ

މިކަން ގަތުމުގެ ކުރިން ކަސްޓަމަރަށް ސާފުކޮށް އަންގަންވާނެއެވެ؛
ޕޓް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގާނޫނީ ހުރަސްތަކާއި ކަސްޓަމް ޑިއުޓީތައް ހުރިނަމަ؛
ޕޓް/އެކްސް ޯ
( )5.7އިމް ޯ
ޕލިސީ؛
( )5.8ޚާއްޞަ ޝަރުޠުތަކެއް ހިމެނޭނަމަ ،އެ ޝަރުތުތަށް ހިމެނިފައިވާ ޑެލިވަރީ ޮ
( ) 5.9އެއްކުރާ މައުލޫމާތުގެ ބާވަތާއި ،މަގުސަދާއި ،މައުލޫމާތު ބޭނުންކުރާނެ ގޮތާއި ،ކާޑު ހޯލްޑަރުގެ މައުލޫމާތު ހުއްދަ ނެތި ވަދެވޭނެ ގޮތް
ޕލިސީ؛
ޕރައިވެސީ ޮ
ޕރޮސެސްގެ ބަޔާނެއް ހިމެނޭ ގޮތުން އިތުރު ކަންކަން ހިމެނިފައިވާ ކޮންސިއުމަރ ޑޭޓާ ް
ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ތަންފީޒުކޮށްފައިވާ ް
ޕމަންޓް ކާޑު ޓްރާންސްމިޓް ކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ތަފްސީލުތައް؛
ޕބިލިޓީސްތަކާއިޭ ،
( )5.10ސެކިއުރިޓީ ކޭ ަ
ޕއެއް ކާޑު ހޯލްޑަރަށް ބޭއްވުމަށް ލަފާދޭ ބަޔާނެއް؛
( )5.11މުއާމަލާތުގެ ރެކޯޑްތަކާއި ތިޔަފަރާތުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި އުސޫލުތަކުގެ ކޮ ީ
ޕރޮސެސްގެ ތެރޭގައި ގަތުމުގެ ޓަރމްސް އެންޑް ކޮންޑިޝަންތައް ކާޑު ހޯލްޑަރަށް ޖުމްލަ މުއާމަލާތުގެ އަދަދު ދައްކާ ޗެކްއައުޓް
( )5.12އޯޑަރ ް
ޕޖްތަކުގެ ތަރުތީބުގެ ތެރޭގައި
ސްކްރީނާއެކު ބޭނުންކުރާ ސްކްރީނެއްގައި ނުވަތަ ފައިނަލް ޗެކްއައުޓްގެ ކުރިން ކާޑު ހޯލްޑަރަށް ވަދެފައިވާ ވެބް ޭ
ދައްކަންވާނެ؛ އަދި
( )5.13މިދެންނެވި މާއްދާތައް ކާޑު ހޯލްޑަރަށް ޔަޤީންކަމާއެކު ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހިމަނާށެވެ.
 .6އިލެކްޓްރޯނިކް ކޮމަރސްގެ މުއާމަލާތްތައް
( )6.1ރަޖިސްޓްރީ ކުރާއިރު އިންޓަނެޓް ކެފޭ ފަދަ ވަގުތީ އެޑްރެސްތައް ތިޔަފަރާތުން ޤަބޫލު ނުކުރާށެވެ.

ކާޑު އެކްސެޕްޓެންސް
އާންމު މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތައް
( ) 6.2މާޗެންޓްގެ އެއްވެސް މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ކާޑުން އެންޑޯސްކުރާކަން ދައްކައި ނުވަތަ ދޭހަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ .ކާޑުގެ
ޕގެ ޝަރުތު ހަމަވާކަން ބަޔާންކުރުމުގައި ކާޑަށް ރެފަރކުރާށެވެ.
އުފެއްދުންތަކާއި ،ޚިދުމަތްތަކާއި ،ނުވަތަ މެމްބަޝި ް
( )6.3އޮންލައިންކޮށް ނުވަތަ މުއާމަލާތުގެ ރަސީދުގައި ވެސް ކާޑު ހޯލްޑަރަށް ފުރިހަމަ އެކައުންޓް ނަންބަރު ތިޔަ ފަރާތުން އަނބުރާ ފޮނުވައިގެން
ނުވާނެއެވެ.
ޕރަމިޑް ސްކީމެއްގައި ތިޔަފަރާތުން ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ.
ޕރޮގްރާމެއްގައި ،ޗޭން ލެޓަރެއްގައި ނުވަތަ ި
( )6.4މަލްޓި ލެވެލް މާކެޓިންގ ް
( ) 6.5ވައިރަސް ،ވޯމް ،ޓްރޯޖަން ހޯސް ،ޓައިމް ބޮމް އަދި އެހެނިހެން ގެއްލުން ހުރި ނުވަތަ ގެއްލުންދޭ ސޮފްޓްވެއާ ނުވަތަ އެހެން
ޓެކްނޮލޮޖީއެއް ނުވަތަ މަތީގައިވާ އެއްވެސް އެއްޗެއް އުފެއްދުމަށް ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތްތައް ހިމެނޭ އެއްވެސް އެއްޗެއް ތިޔަފަރާތުން ޓްރާންސްމިޓް
ނުވަތަ ފޯރުކޮށްދީގެން ނުވާނެއެވެ.
( )6.6އެއްވެސް ފަރާތަކާ ނުވަތަ އެއްވެސް ސަރުކާރަކާއި ،ވިޔަފާރިއަކާ ނުވަތަ އެހެން ފަރާތަކާ ދެކޮޅަށް އަނިޔާވެރިކަމެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް
ޕރޮމޯޓްކޮށް އަދި/ނުވަތަ އެހީތެރިކަން ތިޔަފަރާތުން ފޯރުކޮށްދީގެން ނުވާނެއެވެ.
ގާނޫނާ ޚިލާފު ހަރަކާތެއް ހިންގުމުގައި ވަކާލާތުކޮށްް ،
ޕނޯގްރަފީ ،އިންޓަނެޓް ޖުވާކުޅުމާއި ނުވަތަ ގާނޫނާ ޚިލާފު އެއްވެސް ހަރަކާތެއްގެ ވިޔަފާރީގައި ތިޔަފަރާތުން ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ.
(ޯ )6.7
މި ޝަރުތާ ޚިލާފުވުމުން އެއްބަސްވުން އުވާލެވޭނެއެވެ.
 .7މުއާމަލާތުގެ ރަސީދު
ޕމަންޓް ގޭޓްވޭ މެދުވެރިކޮށް އިލެކްޓްރޯނިކް ކޮމާސްގެ ހުރިހާ
 12ވަނަ މާއްދާ ( 1ވަނަ ބައި) ގައިވާ ޝަރުތުތަކުގެ އިތުރުން ،ބީއެމްއެލް ޭ
މުއާމަލާތްތަކެއްގައި މާޗެންޓް އޮންލައިން އެޑްރެހާއި ،ޔުނިކް ޓްރާންސެކްޝަން އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަންބަރާއި ،ގަންނަ ފަރާތުގެ ނަމާއި،
ޕލިސީ ،މުއާމަލާތުގެ ރަސީދުގައި
މުއާމަލާތުގެ ބާވަތް (ގަތުން ނުވަތަ ކްރެޑިޓް) އަދި މުއާމަލާތުގައި ރިޓަރން ނުވަތަ ރިފަންޑް ޮ
ޕރައިމަރީ އެކައުންޓް ނަންބަރުގެ އެންމެ ފަހު  4އަކުރު ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ އަކުރެއް ފޮރުވަން ނުވަތަ
ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ .ރަސީދުގައި ް
ޕރެސްކުރުމަށް ލަފާދެއެވެ.
ސަ ް
 .8ޑޭޓާ ސެކިއުރިޓީ
ޕރޮޓެކްޝަން ގޮތްތައް ތިޔަފަރާތުން
ޕޓް ލޭޔަރ (އެސްއެސްއެލް) ފަދަ ޑޭޓާ ް
( )8.1ކާޑު ހޯލްޑަރުންނަށް -3ޑީ ސެކިއުރިޓީ އަދި ޓްރާންސް ޯ
ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ.
( )8.2ތިޔަފަރާތުގެ އަތުގައި ހުންނަ ނުވަތަ ހިންގާ ސަރވަރ (ތަކުގައި) ނުވަތަ ތިޔަފަރާތުން ކަނޑައަޅާ ތިންވަނަ ފަރާތެއްގައި (އެބަހީ ވެބް
ޕރޮސެސަރެއް ،ނުވަތަ އެހެން ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތެއް) ގެންގުޅޭ/ހުންނަ ޑޭޓާގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޒިންމާ އުފުލަންވާނީ
ހޯސްޓިންގ ކުންފުންޏެއްް ،
ހަމައެކަނި ތިޔަފަރާތުންނެވެ .މި އެއްބަސްވުމުގެ ބޭރުން ތިޔަފަރާތުން ކުރާ ކަމަކާ ގުޅިގެން އެއްކުރާ ނުވަތަ ލިބޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް
ބޭނުންކުރުން ،މި އެއްބަސްވުމުގެ އެއްވެސް މާއްދާއަކުން ހުރަހެއް ނުވަތަ ހަންޏެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
ޕމަންޓް ގޭޓްވޭގެ ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރާއިރު ޓްރާންސްމިޓްކުރާ ޑޭޓާ ރައްކާތެރިކުރުމަށް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުން އެކަށީގެންވާ
( ) 8.3ބީއެމްއެލް ޭ
ޕޓް ކުރެވޭނެ ކަމުގެ
ޕޝަން ނުވަތަ ބަދަލެއް ނުގެނެސް ޑޭޓާ ޓްރާންސް ޯ
މަސައްކަތްތަކެއް އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންކުރާއިރު ،ހުއްދަ ނެތި އިންޓަސެ ް
ނުވަތަ ހުއްދަ ނެތް ތިންވަނަ ފަރާތަކުން ތިޔަބޭފުޅާގެ އެކައުންޓަށް ނުވަތަ ޑޭޓާއަށް ނުވަދެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަމެއް އަޅުގަނޑުމެން ނުދެމެވެ.

ކާޑު އެކްސެޕްޓެންސް
އާންމު މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތައް
ޕރޮޓޮކޯލްތަކާއި ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރީތަކަށް
( )8.4މި އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތުގައި އަމަލުކުރަމުންދާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހުރިހާ ސެކިއުރިޓީ ް
އަމަލުކުރާނެ ކަމަށް ތިޔަފަރާތުން އެއްބަސްވެވަޑައިގަންނަވައެވެ.
ޕރޮސެސް ނުކުރެވޭ ނުވަތަ ހުއްދަ ނެތި ކުރާ އެއްވެސް މުއާމަލާތެއް ނުވަތަ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ނުވަތަ އޮޅުވާލައިގެން
( ) 8.5ރަނގަޅަށް ް
ތިޔަބޭފުޅާގެ އެކައުންޓަށް ނުވަތަ ޑޭޓާއަށް ވަނުމުގެ ޒިންމާ އަޅުގަނޑުމެން އުފުލަން ނުޖެހޭނެކަން ތިޔަފަރާތުން ގަބޫލުކުރައްވައެވެ.
( )8.6ތިޔަފަރާތުގެ ރިފަރެންސްއަށްޓަކައި ހުރިހާ މުއާމަލާތްތަކާއި ޑޭޓާގެ ދާއިމީ ރެކޯޑްތައް އެކުލަވާލައި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ އުފުލަންވާނީ
ޕރޮސެސްކުރާ
ހަމައެކަނި ތިޔަފަރާތުންނެވެ .މި ލިޔުމުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާނަމަ ،އަޅުގަނޑުމެން އެއްކުރާ ނުވަތަ ް
ޕޓްކުރުމާއި ،ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ
މުއާމަލާތްތަކުގެ ނުވަތަ ޑޭޓާގެ އެއްވެސް ރެކޯޑެއް ރައްކާކުރުމާއި ،ހިފެހެއްޓުމާއި ،ރި ޯ
ޒިންމާއެއް އެއްވެސް ވަގުތެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން ނުނަގާނަމެވެ.
 .9މުއްދަތު އަދި ބާތިލްކުރުން
ޕމަންޓް
ޕމަންޓް ގޭޓްވޭ ޓާރމްސް އެންޑް ކޮންޑިޝަންތަކަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،ތިޔަ ފަރާތަށް ބީއެމްއެލް ޭ
( ) 9.1މި ޚާއްޞަ ބީއެމްއެލް ޭ
ގޭޓްވޭގެ ޚިދުމަތް އަޅުގަނޑުމެން އެކްޓިވޭޓްކޮށްދޭ ވަގުތުން ފެށިގެންނެވެ.
ޕމަންޓް ގޭޓްވޭއަށް މި ޚާއްޞަ ޓަރމްސް އެންޑް ކޮންޑިޝަންތަކަށް އަމަލުތައް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އުވާލެވޭނީ ،އެއްބަސްވުން
( )9.2ބީއެމްއެލް ޭ
އުވާލަން ގަސްތުކުރާކަން މަދުވެގެން ތިރީސް ( )30ދުވަހުގެ ކުރިން ލިޔުމުން އަންގައިގެންނެވެ .އަދި މިފަދައިން އުވާލެވޭ އުވާލުމަކަށް
ޕމަންޓް ގޭޓްވޭގެ ޚިދުމަތް ކަނޑާލުމުންނެވެ.
އަމަލުކުރަން ފެށޭނީ އަޅުގަނޑުމެން ތިޔަފަރާތުގެ ބީއެމްއެލް ޭ
ޕމަންޓް ގޭޓްވޭ ސާވިސް ބާތިލް ކުރުމާ ހަމަޔަށް އަދި ސަރވިސް ކަނޑާލުމާ ނުވަތަ ކުރުމާ ހަމަޔަށް މި ޚާއްސަ ބީއެމްއެލް
( )9.3ބީއެމްއެލް ޭ
ޕރޮސެސްކުރާ ކޮންމެ މުއާމަލާތެއްގެ
ޕމަންޓް ގޭޓްވޭ ސާވިސް މެދުވެރިކޮށް ް
ޕމަންޓް ގޭޓްވޭގެ ޓާމްސް އެންޑް ކޮންޑިޝަންސް ،ބީއެމްއެލް ޭ
ޭ
މައްޗަށް ތަތުބީގު ކުރެވޭނެއެވެ.
 .10ފިކުރީ މުދަލާއި ،ސިއްރުކުރުން
ބޭ ންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ މާކްތަކާއި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިދުމަތްތަކާއި މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ނުވަތަ މިއެއްބަސްވުމާ ގުޅިގެން
ބޭނުން ކޮށްފައިވާ ޓެކްނޮލޮޖީއެއް ،މީގެތެރޭގައި ހުރިހާ ފިކުރީ މުދަލެއްވެސް ހިމެނޭގޮތުން އެއީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ މިލްކުގައިވާ
ހައްޤެއްކަމާއި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ މަސްލަހަތެއްކަމަށް ދެފަރާތުންވެސް އެއްބަސްވެއެވެ .އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް އެއްޗެއްގެ
މިލްކުވެރިކަން މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ތިޔަފަރާތަށް ނުވަތަ އެހެން ފަރާތަކަށް ނަމަވެސް މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ބަދަލެއް ނުކުރެއެވެ.
ތިޔަފަރާތުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިދުމަތްތަކުގެ ނުވަތަ އެއާއި ގުޅުންހުރި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ސޯސްކޯޑް ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ ސިއްރު ހޯދުމަށްޓަކައި
ޕއިލްކޮށް ނުވަތަ އެހެން ގޮތަކުންނަމަވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރާނެއެވެ.
ރިވަރސް އިންޖިނިއަރކޮށް ނުވަތަ ޑިސްއެސެންބްލްކޮށް ނުވަތަ ޑީކޮމް ަ

 .11ޒިންމާގެ އިންތަކާއި ޑިސްކްލޭމަރސް
ތިޔަފަރާތުން ކަނޑައެޅިގެން އެއްބަސްވާ ގޮތުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ތިރީގައިމިވާ ކަމަކާ ގުޅިގެން ލިބޭ އެއްވެސް ގެއްލުމަކަށް
ޒިންމާވާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ (އެއީ އިހުމާލު ވުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމެއްނަމަވެސް މެއެވެ):

ކާޑު އެކްސެޕްޓެންސް
އާންމު މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތައް
ޕރޮސެސްކުރެވޭ މުއާމަލާތްތައް؛
ޕމަންޓް ގޭޓްވޭ އެކައުންޓް މެދުވެރިކޮށް އޮޅުވާލައިގެން ް
( ) 11.1ތިޔަފަރާތުގެ ބީއެމްއެލް ޭ
( )11.2އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚިދުމަތްތަކާއި ،ސިސްޓަމްތަކާއި ،ސަރވަރ ނުވަތަ ވެބްސައިޓަށް އެއްވެސް ގޮތަކުން ބުރޫއެރުވުން ،އޭގެ ތެރޭގައި
ލިމިޓެއް ނެތި ،ޑީޑީއޯއެސް ހަމަލާތަކާއި ،ސޮފްޓްވެއަރ ވައިރަސްތަކާއި ،ޓްރޯޖަން ހޯސްތަކާއި ،ވޯމްތަކާއި ،ޓައިމް ބޮމްތަކާއި ،ނުވަތަ އެހެން
ޓެކްނޮލޮޖީ؛
ޕރޮސެސަރ ނުވަތަ ބޭންކް ހިމެނޭގޮތަށް ތިންވަނަ ފަރާތަކުން
ޕމަންޓް ް
( )11.3ލިމިޓެއް ނެތި ،ތިޔަފަރާތާއި ،ތިޔަފަރާތުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތާއިޭ ،
ކުރާ ޢަމަލުތައް ނުވަތަ ނުކޮށްދޫކޮށްލާ ކަންކަން.
( )11.4ހުއްދަނެތިތިރީގައިމިވާ ކަންކަމަށް އަރައިގަތުން:
 11.4.1އަޅުގަނޑުމެންނާއި ،ތިޔަފަރާތަށް ނުވަތަ ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ނިސްބަތްވާ ޑޭޓާ ،ކަސްޓަމަރ ޑޭޓާ (ކާޑު ނަންބަރުތަކާއި އެހެނިހެން
ފަރުދީ މައުލޫމާތު ހިމެނޭގޮތަށް) ،މުއާމަލާތުގެ ޑޭޓާ ނުވަތަ ޒާތީ މައުލޫމާތު؛ އަދި
ޕރޮގްރާމެއް؛ ނުވަތަ
 11.4.2އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚިދުމަތްތައް ،ނުވަތަ އެއާ ގުޅުންހުރި އެއްވެސް ނިޒާމެއް ނުވަތަ ް
ޕމަންޓެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއްގެ މަސައްކަތްތައް ލިމިޓްކުރުން.
 11.4.3އެއްވެސް ސޮފްޓްވެއަރ ،ހާޑްވެއަރ ،އިކުއި ް
 7ވަނަ ބައި :ބީއެމްއެލް މާޗެންޓް ޕޯޓަލް އަދި ބީއެމްއެލް އެމްޕީއޯއެސް – ޕޭމަންޓް ރިކުއެސްޓް އަދި ކިއުއާރު ކޯޑް ޕޭމަންޓްސް އަށް
ޚާއްޞަ ޓަރމްސް އެންޑް ކޮންޑިޝަންސް
ޕއޯއެސް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ
ޕމަންޓް ރިކުއެސްޓް ހިމެނޭ ބީއެމްއެލް އެމް ީ
ޕމަންޓްތަކާއި ޭ
ޕޓަލް ނުވަތަ ކިއުއާރު ކޯޑް ޭ
ބީއެމްއެލް މާޗެންޓް ޯ
ޕއޯއެސް ޓާމްސް އެންޑް
ޕޓަލް އާއި ބީއެމްއެލް އެމް ީ
ބަލައިގަތުމަށް އަޅުގަނޑުމެން އެއްބަސްވެފައިވާނަމަ ،މި ޚާއްސަ ބީއެމްއެލް މާޗެންޓް ޯ
ޕލިމެންޓް ކޮށްދެއެވެ .އަދި އަދި ،އެއާ ޚިލާފުވާ ހާލަތްތަކުގައި ،އެހެން ޓަރމްސް އެންޑް ކޮންޑިޝަންސްތަކަށް ބަދަލު
ކޮންޑިޝަންސް ސަ ް
ގެނެސް ،އަޅުގަނޑުމެންނާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހިމެނިގެންދާނެއެވެ.
 .1ތައާރަފް
ޕމަންޓް ރިކުއެސްޓާއި ކިއުއާރު ކޯޑް މެދުވެރިކޮށް މުދަލާއި ޚިދުމަތްތަކަށް ފައިސާ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމަށް އެއްބަސްވާ ތަންތަނުގައި
ޭ
ޕއޯއެސް ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.
ޕޓަލް ނުވަތަ ބީއެމްއެލް އެމް ީ
ބީއެމްއެލް މާޗެންޓް ޯ
 .2ފައިސާ ދެއްކުމާއި ޕްރޮސެސްކުރުން
ޕމަންޓް ރިކުއެސްޓް ފޮނުވަމުންދާއިރު އެންޓަރ ކުރާ މައުލޫމާތަކީ ޞައްޙަ
 2.1ޑައިނަމިކް ކިއުއާރު ކޯޑެއް ޖެނެރޭޓް ކުރާއިރު ނުވަތަ ޭ
މަޢުލޫމާތެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަކީ ތިޔަ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާއެކެވެ .މާޗެންޓް އަދި/ނުވަތަ ކާޑު ހޯލްޑަރގެ ފަރާތުން ލިޔެފައިވާ އަދަދާއި/ނުވަތަ
މައުލޫމާތު ފައިސާ ދެއްކިކަން ކަށަވަރުވުމުން އަޅުގަނޑުމެން ބަލާނީ ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތެއް ކަމުގައެވެ .ދައްކާފައިވާ އަދަދާއި/ނުވަތަ ލިޔެފައިވާ
މައުލޫމާތު މާޗެންޓުގެ އަދަދާއި/ނުވަތަ މައުލޫމާތާ އެއްގޮތްވާކަން ޔަގީންކުރުމުގެ އެއްވެސް ޒިންމާއެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ މައްޗަށް ނޯންނާނެއެވެ.
 2.2ކާޑު ހޯލަޑަރު ހުށަހަޅާ/ދައްކާ ކިއުއާރު ކޯޑަށް އެންކޯޑްކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަކީ ތިޔަފަރާތުގެ
ޕމަންޓް މެދުވެރިކޮށް މާޗެންޓް އަދި/ނުވަތަ ކާޑު ހޯލްޑަރ ޓްރާންސްމިޓްކުރާ އަދަދާއި/ނުވަތަ މައުލޫމާތު
ފުރިހަމަ ޒިންމާއެކެވެ .ކިއުއާރު ކޯޑް ޭ

ކާޑު އެކްސެޕްޓެންސް
އާންމު މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތައް
ޞައްޙަ ކަމަށް ފައިސާ ދެއްކިކަން ކަށަވަރުވުމުން އަޅުގަނޑުމެން ދެކޭނެއެވެ .ދައްކާފައިވާ އަދަދާއި/ނުވަތަ ލިޔެފައިވާ މައުލޫމާތު މާޗެންޓުގެ
އަދަދާއި/ނުވަތަ މައުލޫމާތާ އެއްގޮތްވާކަން ޔަގީންކުރުމުގެ އެއްވެސް ޒިންމާއެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ މައްޗަށް ނޯންނާނެއެވެ.
ޕމަންޓް ރިކުއެސްޓް މެދުވެރިކޮށް ދޫކުރާ އަދި/ނުވަތަ ޓްރާންސްމިޓްކުރާ އެއްވެސް އިރުޝާދެއް (ވިޔަފާރިވެރިޔާގެ
 2.3ބީއެމްއެލް ކިއުއާރު އަދި ޭ
ފަރާތުން ހަގީގަތުގައި ހުއްދަ ދިން ނަމަވެސް ނުވަތަ ނުދީ ވާނަމަވެސް) އެއީ މާޗެންޓުގެ ސައްހަ އަދި ރަނގަޅަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ އިރުޝާދެއްގެ
ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަލައިގަނެ އެއަށް އަމަލުކުރެވިދާނެއެވެ .އިރުޝާދުތަކަށް އަސަރުކުރާ ފަރާތުގެ (ފަރާތްތަކުގެ) ސައްހަކަން ނުވަތަ
އޮތޯރިޓީ ތަހުގީގުކުރުމާއި ،އިންސްޓްރަކްޝަންގެ ޞައްޙަކަމާއި ފުރިހަމަކަން ޔަޤީންކުރުމުގެ އެއްވެސް ޒިންމާއެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް
ނުވާނެއެވެ .އެފަދަ އިރުޝާދުގެ ޓަރމްސްތަކުގައި އެއްވެސް ގޯހެއް ،މަކަރާއި ހީލަތެއް ،އޮޅުވާލުމެއް/ފޯޖަރީއެއް ސާފުކަމެއް ނެތުން ނުވަތަ
އޮޅުން ބޮޅުން ބޮޑުވިޔަސް ،އަޅުގަނޑުމެން އެ އިރުޝާދު ޞައްޙަ އަދި އަމަލުކުރަންޖެހޭ އެއްޗެއް ގޮތަށް ބަލާނެއެވެ.
ޕމަންޓް ރިކުއެސްޓަކަށް
 2.4ކާޑުގެ ތަފްސީލް ލިޔެގެން ކާޑު ހޯލްޑަރު ފައިސާ ދެއްކުން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް އިޚްތިޔާރުކުރުމަށް ފަށާފައިވާ ހުރިހާ ޭ
ޕމަންޓް ގޭޓްވޭ) ގެ ޚިދުމަތަށް ޚާއްޞަ ޓާރމްސް އެންޑް ކޮންޑިޝަންސް
ޕމަންޓް ގޭޓްވޭ (ބީއެމްއެލް ޭ
ސެކްޝަން  VIމޯލްޑިވްސް ޭ
ތަތުބީގުކުރެވޭނެއެވެ.
 .3ލިމިޓެޝަންސް އޮފް ލައިބިލިޓީ އަދި ޑިސްކްލޭމަރސް
ޕސްވޯޑަށް އެއްވެސް
ޕޓަލް ާ
ޕއޯއެސް އެކްޓިވޭޓްކޮށްފައިވާ މޮބައިލް ޑިވައިސް އަދި/ނުވަތަ ބީއެމްއެލް މާޗެންޓް ޯ
 3.1ތިޔަފަރާތުގެ ބީއެމްއެލް އެމް ީ
ޕމަންޓް ރިކުއެސްޓްތަކާއި ކިއުއާރު ކޯޑްގެ މުއާމަލާތްތައް
ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް އެކްސެސް ލިބިއްޖެނަމަ މިފަދަ ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ޭ
ޕއޯއެސް މެދުވެރިކޮށް
ޕޓަލް ނުވަތަ ބީއެމްއެލް އެމް ީ
ފަށައިގަނެވޭނެކަން ތިޔަފަރާތަށް ވިސްނި ޤަބޫލުކުރައްވައެވެ .ތިޔަފަރާތުގެ ބީއެމްއެލް މާޗެންޓް ޯ
ޕމަންޓް ރިކުއެސްޓަކާއި ކިއުއާރު ކޯޑް މުއާމަލާތްތަކުގެ ޒިންމާ ތިޔަ ފަރާތުން އުފުލަންޖެހޭނެ ކަމަށާއި އެފަދަ
ފަށައި ފުރިހަމަކުރާ ހުރިހާ ޭ
މުއާމަލާތްތަކަށް

އަޅުގަނޑުމެން

އެއްވެސް

ގޮތަކަށް

ޒިންމާވާކަށް

ނުޖެހޭނެއެވެ.

ޕއޯއެސް ގެއްލުމުން ނުވަތަ ވަގަށް ނަގައިގެން ހުއްދަ ނެތި އޭގެ ބޭނުންކުރިޔަ
ޕޓަލް އަދި ބީއެމްއެލް އެމް ީ
 3.2ބީއެމްއެލް މާޗެންޓް ޯ
ނުދިނުމަށްޓަކައި ރައްކާތެރިކަމުގެ އެންމެހައި ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންވާނެއެވެ .އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ވައްކަމެއް ހިނގައިފިނަމަ ،ބީއެމްއެލް
ޕއޯއެސް ބޭނުންކުރުން ޑިއެކްޓިވޭޓް ކުރުމަށް އެފަދަ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ވައްކަމެއް ހިނގައިފިކަން
ޕޓަލް ނުވަތަ ބީއެމްއެލް އެމް ީ
މާޗެންޓް ޯ
އެނގުމާއެކު ވަގުތުން އެކަން ބޭންކަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
 3.3ހުއްދަ ނެތި ކުރާ މުއާމަލާތްތަކުގެ ޒިންމާ ތިޔަ ފަރާތުން އުފުލަން ޖެހޭނީ ،ތިޔަ ފަރާތުން؛
 i.އޮޅުވާލައިގެން އަމަލުކޮށްފައިވުން؛
ޕއޯއެސް ގެއްލިފައިވާކަން ނުވަތަ ހުއްދަ ނެތި ބޭނުންކުރިކަން އެނގުމަށްފަހު،
ޕޓަލް އަދި/ނުވަތަ ބީއެމްއެލް އެމް ީ
 ii.ބީއެމްއެލް މާޗެންޓް ޯ
އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުރެވޭނެ އެންމެ އަވަހަކަށް ބޭންކަށް އެކަން އެންގުން ލަސްވުން؛
ޕއޯއެސް ބޭނުން ކުރުމުގެ
ޕސްވޯޑް އެހެން މީހަކަށް ހާމަކުރުމުން ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށް ތިފަރާތުގެ ބީއެމްއެލް އެމް ީ
 iii.ހިލޭސާބަހަށް ާ
ޕސްވޯޑާއި ޑިވައިސްގެ ސެކިއުރިޓީ ރައްކާތެރިނުވުން. .
ހުއްދަ ދިނުމުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ކަމެއް ކުރުމުގެ ސަބަބުން ާ

ކާޑު އެކްސެޕްޓެންސް
އާންމު މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތައް
ޕޓަލް އަދި ބީއެމްއެލް
 3.4މި ޓަރމްސް އެންޑް ކޮންޑިޝަންސްގައިވާ މާއްދާތަކުގެ ޢާންމުކަމަށް އުނިކަމެއް ނެތި ،ބީއެމްއެލް މާޗެންޓް ޯ
ޕއޯއެސް ބޭނުންކުރުމަކީ ތިޔަފަރާތުގެ އަމިއްލަ ރިސްކެއްގައި އޮތް ކަމެއް ކަމަށާއި ،އަދި ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރުމުގައި ދިމާވާ ނުވަތަ އެކަމުގެ
އެމް ީ
ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ހުރިހާ ރިސްކެއް ތިޔަފަރާތުން އުފުލަންވާނެކަމަށް ސާފުކޮށް އެއްބަސްވެއެވެ.
ޕއޯއެސްއަކަށް ،ތިޔަބޭފުޅާގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ތެރޭގައިވާ ސަބަބުތަކުގެ ސަބަބަކުން ލިބުނު ގެއްލުމެއް ކަމުގައި
 3.5ގެއްލުން ލިބުނު ކޮންމެ އެމް ީ
ވިޔަސް ނުވަތަ ނުވިޔަސް ،ގިނަވެގެން  100އެމެރިކާ ޑޮލަރު ނުވަތަ އެއާ އެއްވަރުގެ ދިވެހި ރުފިޔާއާގެ އަދަދަކަށް ޓާމިނަލްގެ އަސްލު އަގު
އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ތިޔަ ފަރާތުން އެއްބަސްވެއެވެ.
މީގެ ތެރޭގައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުން ލިބޭ ގެއްލުންތަކާއި އެހެނިހެން ކަންކަން ހިމެނެއެވެ.
ޕއޯއެސް އަށް މި ޚާއްސަ ޓަރމްސް އެންޑް ކޮންޑިޝަންސްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ޕޓަލް އަދި ބީއެމްއެލް އެމް ީ
 3.5.1ބީއެމްއެލް މާޗެންޓް ޯ
ޕއޯއެސް ބޭނުންކުރުން؛ ނުވަތަ
ކަންކަން ނޫން އެހެން ބޭނުމަކަށް އެމް ީ
ޕއޯއެސްއަށް ގެނެސްފައިވާ ބަދަލުތަކާއި އެޓޭޗްމަންޓްތައް؛ ނުވަތަ
 3.5.2އަޅުގަނޑުމެން ލިޔުމުން ކުރިން ހުއްދަ ދީފައި ނުވާ އެމް ީ
 3.5.3ތިޔަފަރާތާއި ،ތިޔަފަރާތުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ،އޭޖެންޓުންނާއި ،މަންދޫބުން ނުވަތަ ކޮންޓްރެކްޓަރުންގެ އަމަލުތައް ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލާ
ކަންތައްތައް؛ ނުވަތަ
ޕއޯއެސް އަށް އިހުމާލުވުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން ރަނގަޅަށް ނުބެލެހެއްޓުން ނުވަތަ ނުހިންގުން؛ ނުވަތަ
 3.5.4އެމް ީ
 3.5.5އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ،ވައްކަން ،ޤުދްރަތީ ޙާދިސާ ،ނުވަތަ އެނޫންވެސް ސަބަބުތަކެއް.

