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ބޭްނކް އޮފް މޯލްޑިްވސް ިގފްޓް ކާޑަށް    ކަނޑައަޅާފައިވެއެެވ.  އްތަ މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސްެގ ިގފްޓް ކާޑު ބޭނުންކުރުމުގައި ތިރީގައިާވ  
 އެއްބަސްުވން ކަމުަގއިބެލެޭވެނއެެވ. ތަކަށް މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުުނަވތަ ބޭނުންކުރުމަކީ މި  މުންއެޕްލައި ކުރު 

 މާނަތައް  .1
މާސްޓަރކާޑް ިގފްޓް )އެއްފަހަރަށްވުރެ ިގނަފަހަރު ރިލޯޑް ނުކުރެޭވ(  ަވންޓައިމް ނޮން ރީލޯޑަބަލް  “ކާޑު” މި ލަފްޒު މާނަކޮށްފައިއެަވނީ   .1.1

 ކާޑަށެެވ. 
 އަދި/ުނަވތަ ބޭނުންކުރާ ފަރުދަކަށެެވ. "ކާޑު ހޯލްޑަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވީނ، ކާޑު އެކްޓިޭވޓްކޮށް، ލިބޭ  .1.2
ން އޭޖެންޓާއި  ޝަކާއި ޑިސްޓްރިބިއު ބްރާންޗްތަ"ޑިސްޓްރިބިއުޓަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް އާއި އެ ބޭންކުެގ   .1.3

 ރީޓެއިލް އައުޓްލެޓަށެެވ. 
 ލްކުެވރިކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ ނިޝާނަކަށެެވ. "މާސްޓަރކާޑް" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ، މާސްޓަރކާޑް އިންޓަރޭނޝަނަލްެގ މި  .1.4
 "މުއާމަލާތުެގ އަދަދު" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ، ކާޑު ބޭނުންކުރުމާ ގުޅިެގން ބެލެންސްއިން ޑެބިޓްކުރާ އަދަދަށެެވ. .1.5
އަދި އެ ބޭންކުެގ   "ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް"، "ބޭންކް" ނުަވތަ "ބީއެމްއެލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް ޕލކ، .1.6

 ފަރާތްތަކަށެެވ. ސަކްސެސާސް އަދި ބަދަލުަގއި އައްޔަްނކޮށްފައިާވ
ުނންާވ  "އަޅުަގނޑުމެން" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވީނ، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް ޕީއެލްސީ، އަދި ތިޔަބޭފުޅާެގ ކާޑު ފުރިހަމަކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭ .1.7

 ނަ ފަރާތަކަށެެވ. ހުރިހާ އެސޯސިއޭޓެޑް އަދި އެފިލިއޭޓެޑް ތިންަވ
 ެވ. ނުަވތަ ކާދު ދޫކުރެިވފައިާވ ފަރާތެކޮްނމެ ބަހެއްެގ މާނައަކީ ކާޑު ހޯލްޑަރ  "ތިޔަފަރާތުެގ"، "ތިޔަފަރާތް" .1.8

 ގިފްޓް ކާޑު   2

 ކާޑަކީ ހަމައެކަނި ބީއެމްއެލް ޕީއޯއެސް މެޝިންތަކުަގއި ބޭނުންކުރެޭވނެ ޕްރީޕެއިޑް ސްޓޯރޑް ެވލިއު ކާޑެކެެވ.  2.1

 އޭޓީއެމްތަކާއި އޮންލައިން ޕޭމަންޓް ޭގޓްޭވތަކުގައި ކާޑު ބޭުނން ނުކުރެޭވެނއެެވ.  2.2

 ކާޑުގައި މާސްޓަރކާޑްެގ ލޯޯގ ޖަހާފައި ހުންަނއިރު، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސްެގ ލޯޯގއާއި އެކު ޗާޕްކޮށްފައި ހުްނާނނެއެެވ. 2.3

 ކީ ރީލޯޑް ނުކުރެޭވ މާސްޓަރކާޑެކެެވ. ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސްއިން ދޫކުރާ ބީއެމްއެލް ިގފްޓް ކާޑަ 2.4

އެއްެވސް  2.5 ލިބިފައިާވ  ހުއްދަ  ޮގތަށް  ލިބޭނެ  ކާޑު  ިގފްޓް  ބީއެމްއެލް  ބްރާްނޗްތަކުން،  މޯލްޑިްވސް  އޮފް  ބޭންކް  ކާޑު  ިގފްޓް    ބީއެމްއެލް 
މެދުވެރިކޮށް ބީއެމްއެލް    www.bankofmaldives.com.mvަގނެިވދާެނއެެވ. ނުަވތަ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސްެގ ެވބްސައިޓް،  އަތުންޑިސްޓްރިބިއުޓަރަކު

 ޅިދާނެއެެވ. ިގފްޓް ކާޑަށް އެދި ހުށަހެ 

 ގިފްޓް ކާޑު އެކްޓިވޭޓް ކުރުން   3

ޓް ިވޔަފާރިވެރިންނަށް އެކްޓިޭވއެ  ހުއްދަ ލިބިފައިާވ ޑިސްޓްރިބިއުޓަރުންނާއި ރީޓެއިލް އައުޓްލެޓްތަކުން ލިބެްނ ހުންނަ ބީއެމްއެލް ިގފްޓް ކާޑުތައް    3.1
 ކުރެޭވެނއެެވ.

 ބީއެމްއެލް ިގފްޓް ކާޑުތައް ބޭންކުން ޕްރީ އެކްޓިޭވޓް ކުރެޭވނެއެެވ.  ލިއްބައިދޭބްރާންޗްތަކުން / ކަސްޓަމަރ ސާިވސް ސެންޓަރުން  3.2

ކޯލް ސެންޓަރަށް  ހިދުމަތްދޭ  ަގޑިއިރު    24ބީއެމްއެލް ިގފްޓް ކާޑު އެކްޓިޭވޓްކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ ހާލަތެއްގައިެވސް ކަސްޓަމަރަށް އަޅުަގނޑުމެންެގ    3.3
 ގުޅާލެޭވެނއެެވ. 



 ބީއެމްއެލް ގިފްޓް ކާޑް 
 މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތައް 

 

 

 ކާޑުގެ މިލްކުވެރިކަމާއި ބޭނުންކުރުން   4

 ފޮނުަވްނާވެނއެެވ. ކާޑު އެދުމުން ަވުގތުން ބޭންކަށް އަނބުރާ  ެގ ފަރާތުންކާޑަކީ ބޭންކުެގ މިލްކެއް ކަމަށާއި، ކާޑު ެގންުގޅޭ ފަރާތުން ބޭންކު 4.1

އެްނގުމަކާބޭންކުެގ    4.2 ކުރިން  އަދި  ެގން އަދި    ނުލައިއިޚްތިޔާރުގައި  އަނބުރާ  ކާޑު  ަވުގތެއްގައިެވސް  ކޮންމެ  ނުލައި  ކާޑު   ދިއުމާއިސަބަބަކާ 
  އިންކާރުކުރެިވދާެނއެެވ.އަށް އެދުމުން އެކަމަށް ބޭންކަށް ހުއްދަ  ކުރުމަށް ކާޑުެގ މުއާމަލާތެއް  ނަފީކުރުމާއިކާޑު ހޯލްޑަރުން ބޭނުންކުރުމުެގ ހައްުގ

ކުރުމާއި ކާޑަކީ އަޅުަގނޑުމެްނެގ މިލްކެއް އަދި ދެމިއޮްނނާީނެވސް އަޅުަގނޑުމެންެގ މިލްކެއްެގ ޮގތުގައެެވ. ނަމަެވސް ކާޑު ެގންުގޅުމާއި ބޭނުން  4.3
 ެވ. އަދި ހުދުކާޑު ހޯލްޑަރެ ކޮންޓްރޯލްކުރުމުެގ ޒިްނމާ އުފުލަްނާވނީ ހަމައެކަނި  

 ުނަވތަ ބޭނުމަކަށް ކާޑު ބޭުނންކޮށްެގން ުނާވެނއެެވ.  ކުރުމަށް  އެއްެވސް މުޢާމަލާތެއްޤާނޫނާ ޚިލާފު 4.4

ުނދީނަމަެވސް   ކާޑު ބޭނުންކުރުމުން ކުރިމަތިާވ މުއާމަލާތްތަކުެގ ޒިންމާ އުފުލަން ޖެހޭނީ ކާޑުހޯލްޑަރެެވ. އެއީ ކާޑު ހޯލްޑަރު ހުއްދަދީެގން ނުަވތަ  4.5
ބޭުނންކުރުމުން ލިބޭ ެގއްލުމެއްެގ ުނަވތަ މޯލްޑިްވސް ކާޑު  ަގއިެވސް، ހުއްދަެނތި  ތުހާލަ  ލާއަދި މި އެއްބަސްުވން އުާވ  ތަށެެވ.ކުރެޭވ މުއާމަލާތްތަށް ހިމެޭނޮގ

ޒިްނމާއިން  ޖޫރިމަާނެގ    މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ަގއިޑްލައިންތަކާ ުނަވތަ އެ ަވުގތު އަމަލުކުރަމުްނދާ ާގނޫަނކާ ނުަވތަ ަގާވއިދަކާ ހިލާފުެވފައިާވތީ ކުރިމަތިާވ
 ބޭންކު ބަރީޢަެވެގްނވެއެެވ. 

ތެރޭަގއި ޕިން ޖަހަން ނުަވތަ ރަސީދުގައި ސޮއިކުރަްނ  ކަށް ޒިންމާާވްނޖެހޭެނއެެވ. މީެގހުރިހާ މުއާމަލާތްތަ  ހިންާގ  ކޮށްެގންޕްރީޕެއިޑް ކާޑު ބޭނުން  4.6
  ެވސް ހިމެނޭނެއެެވ. ނުޖެހޭ މުއާމަލާތްތައް 

އަދަދާއެކު ކާޑުން ޑެބިޓް ކުރާ އެއްެވސް ސަރޗާޖެއްެގ ޒިްނމާ ބޭންކުްނ    ތެއް ހިްނާގމުއާމަލާ  އެއްެވސް މާޗެންޓް އެސްޓޭބްލިޝްމަންޓަކުން    4.7
 ނުނަާގެނއެެވ. 

 . ބެލެންސްއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު 5

ބެލެންސްެގ އަދަދު ހޯދުމަށްޓަކައި ކާޑުަގއި   އެަވުގތެއްަގއި ހުރިއެތިޔަފަރާތުން ކާޑުގައި ބާކީ ހުރި ފައިސާެގ އަދަދު މޮނިޓަރ ކުރަން ޖެހެއެެވ.    5.1
ހުރިހާ މުއާމަލާތްތަކެއް ކާޑުަގއިާވ ބާކީ އަދަދު އަްނަގއިދޭނީ ކުރެިވފައިާވ  ކޮންމެ ަވުގތަކުެވސް ުގޅިދާނެއެެވ.    ށްފައިާވ ކަސްޓަމަރ ސާިވސް ނަންބަރަ ލިޔެ

 ހިމަަނއިެގްނނެެވ.  

 މައްސަލަތައް  6

ފަ  6.1 ެގންުގޅޭ  ކާޑު  ޮގތުެގމަތިްނ،  ކަނޑައަޅާފައިާވ  ޮގތަކުން  އެހެްނ  ކަސްޓަމަރު  ނުަވތަ  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ރާތަކުްނ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓްގައި 
އަދި އެކަށީެގްނާވ   ތެރިކަމާއެކުއިހްލާސް   ެގ ފަރާތުންބޭންކު   ،މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް އަދަދަކާއި ގުޅިެގން ނުަވތަ ޗާޖަކާއި ުގލީެގން ހުށަހެޅޭ  އެއްބަސްނުާވ  

މަސައްކަތަކަށްފަހު، އެ ޗާޖަކީ ޞައްޙަ ޗާޖެއްކަން ބޭންކުްނ ކަނޑައަޅައިފިަނމަ، އެ ޗާޖަކަށް ކާޑު    އިްނ ކުރެޭވމަސައްކަތްތަކެއް ކުރާެނއެެވ. މިފަދަ 
 އެެވ. ްނޖެހޭނެ ހޯލްޑަރު ޒިްނމާާވ

ސުާވލެއް ުނަވތަ މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެަނމަ ަވުގތުން އެކަން އަްނަގްނާވނެ ކަމަށާއި، އަދި މުއާމަލާތް ޕޯސްޓްކޮށްފައިާވ މުއާމަލާތަކާ ުގޅޭޮގތުން  6.2
 ( ދުަވހުެގ ތެރޭަގއި އަްނާގފައިނުާވނަމަ ޕޯސްޓްކޮށްފައިާވ މުއާމަލާތް ބަލައިަގތް ކަމަށް ބެލެޭވނެއެެވ. 30ކުރި ތާރީހުން ފެށިެގން ތިރީސް )

އެހެން ކޯޓަކަށް އެއްަވުގތެއްގައި މައްސަލަ ބެލުމުެގ   ޤާނޫނުތަކާއި ަގާވއިދުތަކާ އެއްޮގތުެގ މަތިންެނެވ.  ރާއްޖޭެގދިެވހި  ރާނީ  މި އެއްބަސްުވން މާނަކު  6.3
 އިހްތިސާސް ލިބިފައި ީވަނމަެވސް ހުރިހާ މައްސަލަތަކެއް ބެލުމުެގ އަސްލީއިހްތިސާސް ލިބިެގްނަވނީ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ކޯޓްތަކަށެެވ. 



 ބީއެމްއެލް ގިފްޓް ކާޑް 
 މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތައް 

 

  

މައްސަލައެއް   އަދި،  .ޒިންމާާވންޖެހޭނެއެެވ  ހޯލްޑަރ  ކާޑު  ޚަރަދުކަށް  ޤާނޫނީ  އަދި  ،ހަރަދެއް  ހުރިހާ  ހިނާގ  ުގޅިެގން  ހޯދުމާއި  ފައިސާ  ދައްކަންޖެހޭ  6.4
 ހައްލުކުރުމުަގއި ާގޫނނީ ަވސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްފައިާވ ހާލަތްތަކާ ުގޅިެގން ކުރާ ހުރިހާ ހަރަދަކަށް ކާޑު ހޯލްޑަރ ޒިްނމާާވނެއެެވ.

ހައްލުކު  6.5 ުގޅޭޮގތުން އެއްެވސް މައްސަލައެއް އުފެދިއްޖެނަމަ، އެފަދަ މައްސަލަތައް  ަގތް  ކާޑު ބޭނުންކޮށްެގން ަގންނަ ތަކެއްޗާ  ރުމަށް އެއްބަސްަވނީ، 
ަގންނަ އެއްެވސް މުދަލަކާ ނުަވތަ    އާ  ިވޔަފާރިެވރިޔާ ކާޑުން  ުގޅިެގންހިދުމަތަހޯދާ  އެކުގައެެވ.  ފެންވަރާއި،    ކާއި  ދިމާވެދާނެ މައްސަލަތަކުެގ ސަބަބުްނ، 

މެން ނުަނާގަނމެެވ. ކާޑުްނ ލިބޭ މުދަލަކަށް ނުަވތަ ހިދުމަތަކަށް  ރައްކާތެރިކަމާއި، ާގޫނނީ ޮގތުްނނާއި، ނުަވތަ އެހެން އެއްެވސް ކަމެއްެގ ޒިްނމާ އަޅުަގނޑު 
ލިބޭނަމަ، ރިފަންޑެއް  ސަބަބަކާހުރެ  އެއްބަސްެވޭވެނއެެވ.    އެއްެވސް  ބަލައިަގތުމަށް  ކްރެޑިޓްތައް  ބެލެންސްއަށް  ކާޑުގައިާވ  ބަދަލުގައި  ފައިސާެގ  ނަުގދު 

 އިޚްތިޔާރުގައެެވ. ރިފަންޑްތަކާއި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރެޭވނީ ބޭންކުެގ  

 މުޢާމަލާތައް   ބާކީ ހުރި ބެލެންސްއަށްވުރެ އިތުރު   7

 ނެތި ެގ ޒިްނމާއެކެެވ. ފުރިހަމަ ޓްރާންސެކްޝަން އަދަދު ކަަވރު ކުރުމަށް އެކަށީެގްނާވ ބެލެްނސް  ކާޑު ހޯލްޑަރުކާޑަށް ކުރާ ޚަރަދުތައް ބެލެހެއްޓުމަކީ    7.1
އިންކާރު ކުރެޭވނެއެެވ. ނަމަެވސް ކާޑު ބޭނުންކޮށްެގްނ، ލިބެންހުރި  ހިންގުމަށް  ކާޑު ބޭނުން ކުރަން މަސައްކަތް ކުރާަނމަ، ިގނަ ހާލަތްތަކުަގއި މުއާމަލާތް  

ަނާގނަމަ،   އަދަދެއް  އިތުރު  ހޯލްޑަރުެގބެލެންސްއަށްވުރެ  އޯަވޑްރޯކު  24ފަރާތުން    ކާޑު  ބޭންކަށް  ތެރޭަގއި  އިންޓަރެސްޓާއި ަގޑިއިރުެގ  އަދަދު  މުޅި  ރި 
ެނއެެވ. އެހެންަނމަެވސް މިއީ ބޭންކުން އޯަވރޑްރާފްޓް ފެސިލިޓީއެއް ދިުނމަކީ ލާޒިމު ްނާވޖޫރިމަނާތަކާއެކު، ބޭންކުން ކަނޑައަޅާ ރޭޓެއްގައި ބޭންކަށް ދައްކަ

 ބަލައިެގން ުނާވނެއެެވ.   ކަމެއް ކަމަށް ފާޅުކޮށްފައިާވ ނުަވތަ ދޭހަކޮށްދީފައިާވ އެއްބަސްުވމެއްެގ ޮގތުަގއި

 " ވެލިޑް ތްރޫ" ތާރީޚު   8

ނުކުރެޭވނެ އެެވ. ކާޑުެގ މޫނުމަތީގައި "ެވލިޑް ތްރޫ" ތާރީޚެއް ޖަހާފައި ހުރެއެެވ. މި ތާރީޚުެގ ފަހުން އެއްެވސް ބޭނުމަކަށް ތިޔަފަރާތަށްކާޑު ބޭނުން    8.1
 ކެްނސެލޭޝަންފީެގ ޮގތުަގއި ކާޑުެގ ބެލެންސްގައިާވ އަދަދަށް ފީނެޭގނެއެެވ.  ، ތާރީހަށްފަހު ކާޑުަގއި ބާކީ ބެލެންސެއް ހުރިަނމަ "ެވލިޑް ތްރޫ"

 ގެއްލުމާއި، ވައްކަމާއި، ނުވަތަ ހުއްދަ ނެތި ބޭނުންކުރުމުން ރައްކާތެރިވުން   9

ށް އަްނަގންާވނެއެެވ. ގެއްލުމެއް ުނަވތަ ކާޑު ގެއްލިއްޖެނަމަ ނުަވތަ ަވަގށް ނަަގއިފިނަމަ، އެކަން ަވުގތުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް ކޮންޓެކްޓް ސެންޓަރަ  9.1
 ކޮށްދޭންޖެހޭެނއެެވ.   ވައްކަމެއް އެއްެވސް ޮގތަކުން ރިޕޯޓްކުރެވިދާނެ ނަމަވެސް، އެކަން ީވހާެވސް އަަވހަކަށް ލިޔުމުން ބޭންކަށް ކަށަަވރު

ރިޕޯޓްކުރުމަށްފަހު ަނމަެވސް ލިޔުމުން ކަށަަވރުކުރުމުެގ ކުރިން ބޭންކަށް ކާޑުމެދުެވރިކޮށް ހިންޭގ  ކާޑު ގެއްލިފައިާވ ނުަވތަ ަވަގށް ނަާގފައިާވ ކަމަށް    9.2
  މުއާމަލާތްތަކަށް ކާޑުން ޑެބިޓްކުރާ ހުރިހާ ފައިސާއެއްެގ ޒިންމާ އުފުލަންާވނީ ކާޑު ހޯޅްޑަރެެވ.

ެގއްލުމެއް، ހަރަދެއް ނުަވތަ   ނެ އެއްެވސް ޒިންމާއަކުން )މަދަނީ ނުަވތަ ޖިނާއީ(،ބޭނުންކުރުމުން ކުރިމަތިެވދާ  ނަހަމަ ޮގތުގައިކާޑު ގެއްލުމުން ނުަވތަ    9.3
ލަތެއްަގއި ކާޑު ގެއްލިފައިާވ ހާލެތައްަގއި އަދި އެކަން ބޭންކަށް ާނންަގއިާވނަމަ ުނަވތަ ެގއްލިފައި އަދި ނަހަމަ ޮގތުަގއި ބޭުނންކޮށްފައިާވ ހާ  ލިބޭ ގެއްލުމަކަށް

 ޢަެވެގންާވކަމަށް އެއްބަސްވަމެެވ. ބޭންކް ފުރިހަމައަށް ބަރީ

ށްފަހުގައި ބޭންކުެގ  ޝަރުޠުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކަށް ހުރިހާ ޮގތަކުންެވސް އަމަލުކޮށްފައިާވނަމަ، ބަދަލުގައި ކާޑެއް ދޫކުރެޭވނީ ދައްކަންޖެހޭ ފީއެއް ނެުގމަ  9.4

 އިޚްތިޔާރުގެދަށުްނނެެވ. 

 ލާށެެވ.ކަފާއަލުން ކާޑު ފެނިއްޖެނަމަ އެ ކާޑު ބޭނުންކޮށްެގން ނުާވނެއެެވ. މެްގނެޓިކް ސްޓްރިޕް ހިމެޭނޮގތަށް ކާޑު އެތައް ބަޔަކަށް  9.5

 



 ބީއެމްއެލް ގިފްޓް ކާޑް 
 މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތައް 

 

 

 މެދުކެނޑުމެއްނެތި ބޭނުން ކުރުމަށާއި އަދި ހިދުމަތްލިބޭނެކަމުގެ ވޮރަންޓީނުދޭކަން .  10

ހިދުމަތްތައް  މެދުކެނޑިދާނެ ކަމަށާއި، އެކަމުެގ ސަބަބުން ކާޑު ބޭުނން ނުކުރެޭވނެ ނުަވތަ ކާޑުެގ ބެލެންސް އެނޭގނެ ޮގތް ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ކާޑުެގ    10.1
މެދުކެނެވދާނެއެެވނު ޚިދުމަތެއް  އެއްެވސް  އަްނަގާވށެެވ.  އެކަން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދިމާެވއްޖެަނމަ  ދަތިކަމެއް  އެއްެވސް  ބޭނުންކުރުމުގައި  ކާޑު  ކީ ޑުމަ. 

 އެއްބަސްެވއެެވ. ނޫންކަން ތިޔަބޭފުޅުން   ޒިްނމާއެއްއަޅުަގނޑުމެްނެގ 

 ބަދަލު ގެނައުން  މާއްދާތަކަށް   11

އެއްެވސް    11.1 އެންގުމަށްފަހު  ހޯލްޑަރަށް  ނުަވތަ  މާއްދާއަކަށް، ޝަރުތަކަށްކާޑު  އުނިކުރުމުެގ  އިތުރުކުރުމުެގ،  ފައިދާއެއް  އަދި  ފީޗާސް  ، ސިޔާސަތު، 
ކީ، އެފަދަ ބަދަލެއް ކާޑު  ބަދަލުކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު ބޭންކަށް ލިބިެގްނވެއެެވ. މިއިން އެއްެވސް ބަދަލަކަށް އަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީހަށްފަހު ކާޑު ބޭނުންކުރުމަ

ބަލައިަގނެޭވެނއެ  ޮގތުަގއި  ހެއްކެއްެގ  ކަމުެގ  ބަލައިަގނެފައިާވ  ރިޒަޭވޝަނެއްނެތި،  އެއްެވސް  ފަރާތުން  އަޅުަގނޑުމެްނެގ ެގްނގުޅޭ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް،  ެވ. 
ުނަވތަ ކާޑުެގ އެއްެވސް  އިޚްތިޔާރުގައި، ކޮންމެ ަވުގތެއްަގއިެވސް، ސަބަބަކާހުރެ ނުަވތަ ސަބަބަކާ ނުލައި، އަދި ކުރިން އެްނގުމަކާ ނުލައި، މި އެއްބަސްުވން  

 ފީޗާއެއް ުނަވތަ ހިދުމަތެއް ކެންސަލް ުނަވތަ ސަސްޕެންޑްކުރެިވދާެނއެެވ. 

 އިސްތިސްނާކުރުމާއި ބާކީކުރުން  12

 ަނާގެނއެެވ.އެއްެވސް ިވޔަފާރި ކުންފުންޏަކުން ކާޑަށް އޯނަރ ކުރުމަށް ުނަވތަ  ބަލައިަގތުމަށް ދެކޮޅު ހަދާަނމަ ބޭންކުން އެއްެވސް ޒިްނމާއެއް ނު 12.1

އް ދިމާެވއްޖެނަމަ  ވުމެ މުދަލާއި/ުނަވތަ ހިދުމަތުަގއި އެއްެވސް އުނިކަމެއް ނުަވތަ އުނި ކާޑު ނުަވތަ ކާޑު ނަންބަރު ބޭނުްނކޮށްެގން ފޯރުކޮށްދޭ ުނަވތަ ަގްނނަ    12.2
ރިއަޑިކަލްތަކެއް، މެއިލް  ބޭންކުން ޒިްނމާާވކަށް ުނޖެހޭެނއެެވ. ިވއްކުމަށް ުނަވތަ ބޭނުންކުރުމަށް ހުށަހަޅާ އެއްެވސް އިޝްތިހާރެއް، ފޮތެއް، މަޖައްލާއެއް، ޕީ

ފޯމެއް، ބްރޯޝަރެއް ބަޔާެނއް، ބަސްތަކެއް، ތަސްީވރު ނުަވތަ އެނޫްނެވސް ތަމްސީލެއް  އޯޑަރ  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ލިޔެކިޔުންތަކުަގއި  އެނޫްނެވސް  ، ނުަވތަ 
ހައްލު ދެމެދު  ކާޑުހޯލްޑަރާއި  ތަނާއި  ިވޔަފާރިކުރާ  ހުށަހަޅާ ޝަކުާވތައް  ދެކޮޅަށް  ިވޔަފާރިެވރިޔާއާއި  ުނނަާގނެއެެވ.  ޒިންމާ  ކަމަބޭންކުން  ށާއި،  ކުރަްނާވނެ 
ެވސް ާވޖިބަކުން ކާޑު ިވޔަފާރިކުރާ ތަނާ ދެކޮޅަށް ކާޑު ހޯލްޑަރ ކުރާ އެއްެވސް ދައުާވއެއްެގ ސަބަބުން މި ަގާވއިދުެގ ދަށުން ބޭންކަށް އަދާކުރަން އޮތް އެއް

 ުނާވނެ ކަމަށެެވ.  ބަރީއަހޯލްޑަރ 

ލަދުެވތިކަމެއްެގ ސަބަބުން ކާޑު ހޯލްޑަރަށް އެއްެވސް ޮގތަކަށް ބޭންކުްނ ޒިްނމާާވކަށް  ކާޑު ހޯލްޑަރަށް ދިމާާވ އެއްެވސް އުނދަުގލަކާއި، ގެއްލުމެއް ނުަވތަ    12.3
 ނުޖެހޭެނއެެވ. 

ލުން  އެއްެވސް މުާވސަލާތީ ނިޒާމަކަށް ނުަވތަ ޑޭޓާ ޕްރޮސެސިންގ ސިސްޓަމަކަށް ނުަވތަ ޓްރާްނސްމިޝަން ލިންކަކަށް ނުަވތަ ބޭންކުެގ ކޮންޓްރޯ  12.4
 ނުަވތަ؛ ތަކުން ިވޔަސް އެއްެވސް ކަމެއް ނުަވތަ ސަބަބަކަށް ބުރޫއެރުމެއް ނުަވތަ ނާކާމިޔާބުުވން ބޭރުގައި ުނަވތަ އެހެން ޮގ

އްެވސް ސޭލްސް  ކާޑުގައި ހިމެނޭ އެމްބޮސްޑް ުނަވތަ އެންކޯޑްކޮށްފައިާވ މައުލޫމާތުެގ އިމްޕްރިންޓް ުނަވތަ އެޫނންެވސް ރިޕްރޮޑަކްޝަން ޖަހާފައިާވ އެ   12.5
ޝަން ރެކޯޑެއް، ކްރެޑިޓް ަވއުޗަރެއް، ކޭޝް ޑިސްބަރސްމަންޓް ޑްރާފްޓެއް އަދި/ުނަވތަ އެޫނންެވސް ޗާޖް ރެކޯޑަކަށް އޯަނރ ކުރުމުެގ  ޑްރާފްޓެއް، ޓްރާންސެކް 

 ނެއެެވ. އް ނުވާ ހައްުގ ބޭންކަށް ލިބިެގްނވެއެެވ. މި ޕްރޮސެސްގައި އެފަދަ ޗާޖު ރެކޯޑްތަކުގައި ސޮއި ުނަވތަ ކޮންޓެންޓް ޔަޤީންކުރުން ބޭންކަށް ލާޒިމެ 

ލްޑަރަށް ނިްނމާފައިާވ  ބޭންކުެގ ރެކޯޑްތަކާއި،ސޭލްސް ސްލިޕްތަކާއި، ހުރިހާ މުއާމަލާތްތަކެއްެގ ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އެކައުންޓަކީ ހުރިހާ ބޭނުމަކަށް ކާޑު ހޯ  12.6
 އަދި ލާޒިމުކުރާ އެއްޗެއް ކަމުަގއި ކާޑު ހޯލްޑަރ އެއްބަސްެވއެެވ. 

ބްލިކޭޝަންތަކުަގއި އިޝްތިހާރުކުރާ ފަރާތްތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ހިދުމަތްތަކާއި، އުފެއްދުންތަކާއި ނުަވތަ  ބޭންކުެގ ބްރޯޝަރ، ސްޓޭޓްމަންޓް ނުަވތަ ޕަ  12.7
ޮގތުން ނަތީޖާއެއްެގ  ބޭންކުްނ    ، ފައިދާތަކުެގ  ޝަކުވާއަކަށްިވޔަސް  ބާަވތެއްެގ  ކޮްނމެ  ކުރިމަތިާވ  ސަބަބުން  ނާކާމިޔާބީއެއްެގ  އެއްެވސް  ކުރިމަތިލާންޖެހުނު 

 ތެއްަގއި ކާޑު ހޯލްޑަރަށް ޒިންމާާވކަށެއް ުނޖެހޭެނއެެވ.އެއްެވސް ހާލަ



 ބީއެމްއެލް ގިފްޓް ކާޑް 
 މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތައް 

 

 

 ލިބިެގްނެވ އެެވ.އެ އެކައުންޓުގައި ކްރެޑިޓް ހުރި ކަމުަގއި ިވޔަސް، ބޭންކުން އިޚްތިޔާރު ކުރާނަމަ މުއާމަލާތަކަށް ދެކޮޅު ހެދުމުެގ ހައްުގ ބޭންކަށް  12.8

 ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅުން   13

އެއްބަސްުވމުެގ    13.1 މި  ހޯލްޑަރ  ކާޑު  ސަބަބަކާހުރެ،  ޝަރުތުއެއްެވސް  މި މާއްދާތަކާއި  އުާވލައި،  އެއްބަސްުވން  މި  ނުކޮށްފިަނމަ،  އަމަލު  ތަކަށް 
ކުރާ    ންހިމެޭނޮގތަށް ބޭންކުއެއްބަސްވުމުެގ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ހޯދުމުެގ މަރުހަލާ ބޭންކަށް ކުރިއަށް ެގންދެވިދާނެއެެވ. ަވކީލުންެގ ފީ  

 ހަރަދުތަކަކީ ކާޑު ހޯލްޑަރު އެއަކަށް މުޅިން ޒިްނާވންޖެހޭނެ ހަރަދެކެެވ. ހުރިހާ ހަރަދުތަކާއި، ފީތަކާއި، 

 ތަކަށް ބަދަލުއައުން މާޢްދާ   14

ބޭންކުެގ ރަސްމީ ެވބްސައިޓުގައި  އު މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތައް  އަމަލުކުރަން ފެށުމުެގ ކުރިން އަޕްޑޭޓްކޮށްފައިާވ ުނަވތަ އަ  މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތަކަށްމި    14.1
ަގވާއިދުތަކަށް އަޕްޑޭޓްކުރުމުެގ ނުަވތަ އިތު  ަވުގތަކުެވސް މި އުސޫލުތަކާއި  ރުކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު  ޝާއިއުކޮށްެގން ކާޑު ހޯލްޑަރަށް އެްނުގމަށްފަހު، ކޮންމެ 

ކުން މިހާރު ަނާގ ފީތަކާއި ޗާޖުތަކަށް ބަދަލު ެގނައުމާއި އާ ފީތަކާއި ޗާޖުތައް އިތުރުކުރުްނ  ކާއި ޝަރުތުތަމާއްދާތަބޭންކަށް ލިބިެގްނވެއެެވ. މީެގ ތެރޭގައި މި 
ރ އެފަދަ ބަދަލެއް ކާޑު ހޯލްޑަ  ހިމެެނއެެވ.އަދި އެފަދަ އިއުލާެނއްަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޮގތުެގމަތިން އެކަން އަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީހަށްފަހު ކާޑު ބޭނުންކުރުމުން

ކުރުމަށް ކެންސަލް  ކާޑު  ބަލައިުނަގންަނނަމަ  ހޯލްޑަރަށް  ކާޑު  ބަދަލެއް  މިފަދަ  ބެލެޭވެނއެެވ.  ކަމަށް  ބަލައިަގތް  ނެތި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް    ރިޒާްވކުރުމެއް 
 ބުރާ ފޮނުަވްނާވެނއެެވ. އަްނަގންާވނެ ކަމަށާއި، އެފަދަ ބަދަލަކަށް އަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީހުެގ ކުރިން ކާޑު ކެންސަލް ކުރުމަށް ބޭންކަށް އަނ

 ކާޑު ހޯލްޑަރުެގ ކާޑުން ކުރާ ކާޑު މުއާމަލާތްތަކުެގ ޒިްނމާއިން )މި އެއްބަސްުވން އުާވލި ަނމަެވސް( ބޭންކު ބަރީޢަެވެގންެވއެެވ.  14.2
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ނުްނާވ ކަމަށް ފެންނަ މައުލޫމާތެއް ހިއްސާކުރުމުެގ ހުއްދަ ކާޑު ހޯލްޑަރު  ބެހޭޮގތުްނ ބޭންކަށް ބޭ  (ކާޑު ހޯލްޑަރާއި ުނަވތަ އެކައުްނޓް )އެކައުންޓްތަކާ  15.1
 މި ޮގތުން ދެިވފައިާވ ރުހުން ދެމިއޮންާނނެއެެވ. ،  ކާޑު ހޯލްޑަރ ބޭންކުަގއި ކާޑު ނުެގްނގުޅޭ ހާލަތުަގއިެވސްދެއެެވ. 

ހާލަތެއްަގއި، ލޯކަލް އަދި/ުނަވތަ ބައިނަލްއަޤްާވމީ ޮގތުން ކަމާބެހޭ ކްރެޑިޓް ރިސްކް މޮނިޓަރިންގ ޔުނިޓަކަށް    ޑިފޯލްޓްެވއްޖެ  އެއްެވސް މުއާމަލާތެއް  15.2
 ރިޕޯޓްކުރުމުެގ ހައްުގ ބޭންކަށް ލިބިެގްނާވކަން ކާޑު ހޯލްޑަރ ރުހުންދީ، ޤަބޫލުކުރެއެެވ. 

 އިވާ ފައިސާސެޓް އޮފް ކުރުމުގެ ހައްގާއި ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހިފެހެއްޓިފަ  16

ބޭންކަށް އަދާކުރަްނޖެހޭ ޒިންމާ އަދާކުރުމަށްޓަކައި ކުރިން އެންގުމަކާ ނުލައި، ކާޑު އެކައުންޓުަގއި   ެގ ފަރާތުންމި އެއްބަސްވުމުެގ ދަށުން ކާޑު ހޯލްޑަރު  16.1
ކޮށްލައި ނުދައްކާ ހުރި ފައިސާ، އެހެން އެކައުންޓެއްެގ އެހެން އެކައުންޓެއް )ތަކެއް( އެއްކޮށް ނުަވތަ އެއް  ހުޅުާވފައިާވނުަވތަ ކާޑު ހޯލްޑަރ ބޭންކުގައި  

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

 ސްވުމުގެ އަސަރު މި އެއްބަ  17

ކުރިމަތިވެދާނެ    17.1 ެގްނގުޅޭ އެއްެވސް މުއާމަލާތެއްެގ މުއާމަލާތާއި، އެ އެއްބަސްވުމުެގ ދަށުން  ކާޑު  ދަރަނިތަކާ  މި އެއްބަސްުވން އުާވލި ނަމަެވސް، 
 ތަންފީޒުކުރެޭވނެއެެވ. ގުޅޭޮގތުްނ، ކާޑު ހޯލްޑަރުެގ މައްޗަށް ހުރިހާ މާއްދާތަކެއް އަދިެވސް ފުރިހަމައަށް 



 ބީއެމްއެލް ގިފްޓް ކާޑް 
 މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތައް 

 

 

 

ތައް އެއްެވސް ަވުގތެއްަގއި ބާތިލް، ާގނޫނާ ހިލާފު، ނުަވތަ ތަންފީޒު ނުކުރެޭވ ނަމަ، ބާކީ  މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުނުަވތަ އެއަށްވުރެ ިގނަ    ކެއްމިއިން އެ  17.2
މާއްދާތަކާއި    ސައްހަކަމާއި، ާގނޫާނ ޚިލާފުކަމާއި، ނުަވތަ ތަންފީޒުކުރުމަކަށް އެއްެވސް ޮގތަކަށް އަސަރެއް ނުކުރާނެއެެވ. މިއިން ކޮންމެހުރި މާއްދާތަކުެގ  

 ކެެވ. ކެމާއްދާތައެކަތި އަނެކެއްޗާ ަވކިކުރެޭވ އަދި ަވކި  ތަކަކީޝަރުތު

 މުެގ އިޚްތިޔާރު ބޭންކަށް ލިބިެގންެވއެެވ.އިސްލާހު ެގަނއުމުެގ ުނަވތަ އިސްލާހުކުރު  މާއްދާތަކަށްމި  17.3

 ޤާނޫނާއި އިޚްތިޞާޞް  18

ތޯރިޓީން ެނރޭ  މި އެއްބަސްވުމުަގއި އަމަލުކުރާނީ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ާގނޫނުތަކާ އެއްޮގތަށެެވ. ާގނޫާނއި ަގާވއިދުތަކުން ނުަވތަ މޯލްޑިްވސް މަނިޓަރީ އޮ  18.1
 އެެވ. އޮޓޮމެޓިކުން އިސްލާހުެވެގްނދާނެ މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތައްއިރުޝާދުތަކުން އެފަދަ އިސްލާހުތަކެއް ެގންނަން ޖެހިއްޖެަނމަ މި 

 

 

 


