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 : ތަޢާރަފް (  ހ ) 

  ދެމެދު   އާއި(  ބުނެފައިާވ  ކަމަށް"  ބޭންކް"  މީެގފަހުން)  ޕލކ  މޯލްޑިްވސް  އޮފް  ބޭންކް  ، އަޅުަގނޑުމެން   ތިޔަފަރާތާއި  ޝަރުޠުތަކަކީ  މާއްދާތަކާއި  މި •
  މާނަކޮށް   ޚިދުމަތްތައް  ދޭ   އިން"  އިސްލާމިކް  ބީއެމްއެލް"  ކަމުަގއިާވ  ިވންޑޯ  އިސްލާމިކް  ބޭންކުެގ.  ބައެކެެވ  އެއްބަސްވުމުެގ  ެވިވފައިާވ

  މާއްދާތަކާއި   އެއްބަސްެވޭވ  ަވކިން  ، ޚާއްޞަ  ޕްރޮޑަކްޓްތަކަށް  އެކައުންޓްތަކާއި  ަވކިަވކި.  ޝަރުތުތަކަށެެވ  މިމާއްދާތަކާއި   ބަލާނީ  ތަންފީޒުކުރުމުަގއި
  ޝަރުޠުތަކުގެ   މާއްދާތަކާއި  އެކުލެިވެގންާވ  އެއްބަސްވުމުގައި  މި  ޝަރުޠުތަކަކީ  މާއްދާތަކާއި  މިފަދަ  އަދި.  އެކަށީެގްނެވއެެވ  ހުރުން  ޝަރުޠުތަކެއް

 . އެއްބަސްުވމެކެެވ ެވޭވ  އިތުރުން
އެއީ: ޢާްނމު، އަދި، ަވކި ޕްރޮޑަކްޓްތަކަށް ޚާއްޞަ މާއްދާތަކާއި ޝަރުޠުތަކެެވ. ދެ ބަޔަކަށް ބަހާލެިވފައިވެއެެވ.    ޠުތައްޝަރުމާއްދާތަކާއި  މި   •

ދޭ އެންމެހާ  ކޮށް އެކައުންޓްތަކާއި ޚިދުމަތްތައް ހިމެޭނޮގތުން ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކުން ކަސްޓަމަރުްނނަށް ފޯރުޢާންމު މާއްދާތަކާއި ޝަރުޠުތަކަކީ
ޚާއްޞަ   ަވކި  ޝަރުޠުތަކަކީ  މާއްދާތަކާއި  ޚާއްޞަ  ޕްރޮޑަކްޓަށް  ޝަރުޠުތަކެކެެވ.  މާއްދާތަކާއި  ހިނާގނެ  ޚިދުމަތްތަކަށް 

 ށް ހިނާގނެ މާއްދާތަކާއި ޝަރުޠުތަކެކެެވ. އެކައުންޓަކަށް/ޕްރޮޑަކްޓަކަށް/ޚިދުމަތަކަ
 އެެވ. ޕްރޮޑަކްޓަށް ޚާއްޞަ ޝަރުޠަކާއި ޢާންމު ޝަރުޠެއް މާނަކުރުމުަގއި ފުށުއެރުމެއް ާވނަމަ ޕްރޮޑަކްޓަށް ޚާއްޞަ ޝަރުޠައް އިސްކަްނދެޭވނެ •

 

 ކުރުން: މާނަ   )ށ( 

 ބޭނުމަށްޓަކައި:  ކުެގޝަރުތުތަމާއްދާތަކާއި ންމު ޢާ މި •
ބޭންކުގައި ހުޅުާވފައިާވ ބޭންކް އެކައުންޓް އަދި/ުނަވތަ ކްރެޑިޓް ކާރޑް އެކައުންޓް    ޔަފަރާތުންތި  ، ކަމުގައި ބުނެފައި އެަވނީ   "އެކައުންޓްތައް" •

 އަދި/ނުަވތަ އެހެނިހެން އެކައުންޓްތަކަށެެވ.
އެަވނީ،    މުގައިކަ  "އެޕްލިކޭޝަން" • އެދިލެއްވުމަށްޓަކައި  ބުނެފައި  އޮފް ހުށަހަޅުއްާވ  ސޮއިކުރައްާވ  ފަރާތުންތިޔަޕްރޮޑަކްޓަކަށް  ބޭންކް  ފައިާވ 

 މޯލްޑިްވސް އެޕްލިކޭޝަނަކަށެެވ. 
 ެވ. ށެ އޮޓޮމެޓިކް ޓެލަރ މެޝިނަ  ކަމުގައި ބުނެފައި އެަވނީ، "އޭ.ޓީ.އެމް" •
 ،ދިނުމަށް   އިރުޝާދު  ، ޢަމަލުކުރުމާއި  ބަދަލުގައި  ތިޔަފަރާތުެގ  ، އޮޕަރޭޓްކުރުމަށާއި  އެކައުންޓްބުެނފައި އެަވީނ،    ގައިކަމު  "ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތް"  •

  އެކަކަށްުވރެ  ނުަވތަ  ފަރުދަކަށް)  ތިޔަފަރާތުން  ކުރުމަށް  ކަންކަން އެހެނިހެން  އެއްބަސްުވމުަގއިާވ ެވިވފައިާވ ބޭންކިންގ  ގުޅޭޮގތުން ޕްރޮޑަކްޓާ  އަދި
 . ފަރާތެކެެވ ކޮންމެ އެޕްރޫްވކުރާ ބޭންކުން ހުއްދަދީ( ިގނަފަރާތްތަކަކަށް

   ބޭނުންކުރެިވދާެނ ކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިާވ މުއްދަތަށެެވ. ޕްރޮޑަކްޓްބުނެފައި އެަވނީ،  ގައިކަމު "އެވޭލިބިލިޓީ ޕީރިއަޑް" •
 ޭވ ފަރާތްތަކަށެެވ. ާވރިޘުންާނއި އެސައިންކުރެބޭްނކް އޮފް މޯލްޑިްވސް ޕލކ އާއި، ބޭންކުެގ ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ،  "ބޭންކް" •
 ޝަރުތުތަކަށެެވ.  ރުމާގުޅޭބުެނފައި އެަވނީ، ަވކި އުފެއްދުމެއް ބޭުނންކު  ގައިކަމު "ބެންކިން އެއްބަސްވުން" •
  ޓަކައިށްދުމަތް ދިުނމަޚި،  ސްތައް ފިޔަވާ ބަްނދު ދުވަ   ސަރުކާރު  ހޮނިހިރު ުނަވތަ  ބުނެފައި އެަވީނ، ހުކުރު  މުގައިކަ  "ބޭންކް ހުޅުވިފައި ހުންނަ ދުވަސް" •

 ހުޅުާވފައިާވ ދުަވހަކަށެެވ.  ބޭންކް
 ބުނެފައި އެަވީނ، ހިދުމަތް ދިުނމަށް ބޭންކް ހުޅުާވފައި ހުްނނަ ރަސްމީ ަގޑިތަކަށެެވ.  ގައިކަމު "ބޭންކިންގ ގަޑިތައް"  •
މޯލްޑިްވސް ިވސާ އަދި/ނުަވތަ އެމެރިކަްނ  ބޭންކް އޮފް  ގައި ދޫކުރެިވފައިާވ  ބުނެފައި އެަވނީ، އާކޮށްފައިާވ އަދި/ުނަވތަ ބަދަލު   ގައިކަމު  "ކާޑުތައް" •

މީެގ ތެރޭަގއި   ތައް/ފައިާވނަމަ، އެފަދަ ކާޑުކުރެިވއަދި އެއް ކާޑަށްވުރެ ިގނަ ކާޑު ނުަވތަ ސަޕްލިމެންޓަރީ ކާޑެއް ދޫށެެވ.  އެކްސްޕްރެސް ކާޑަ
 ހިމެނޭެނއެެވ. 

އެއްބަސްވުމާ އެއްޮގތަށް ފައިސާ  ުނަވތަ    ، ތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީ ދަރު ޞްމަ   ޝަރީޢާ ހުއްދަނުކުރާބުނެފައި އެަވނީ،    ގައިކަމު  "ޗެރިޓީ ފަންޑު" •
  ނުަވތަ ލޭޓް ޕޭމަންޓް ފީ ޖޫރިމަނާެނޭގ ެގ އަތުން ރު/ން ތަކުަގއި ކަސްޓަމަޙާލަތްމުއްދަތު ފަހަނައަޅާފައިާވ ފައިސާ ދެއްކުމުެގ ނުަވތަ  ނުދައްކާ،
 ފަންޑަކަށެެވ.  ޖަމާކުރެޭވ

 ޮގތުެގމަތިން މާލީ ވާޖިބެއް އަދާނުކުރެވުމެެވ.   ށްފައިާވަވނީ، ބޭންކުން ލާޒިމުކޮކަމަށް ބުނެފައި އެ "ޑީފޯލްޓްވުން" •
 . މެެވޓްރާްނސްފާ ކުރު  ފައިސާ ކޮށްމާނައަކީ ޕޮއިްނޓް އޮފް ސޭލްގައި އިލެކްޓްރޯނިކް "އީ.އެފް.ޓީ.ޕީ.އޯ.އެސް." •
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އެަވީނ،    ގައިކަމު  އިރުޝާދު"" • މެދުެވރިން  ،  ކަސްޓަމަރުސީދާޮގތެއްގައި  ބުނެފައި  އިރުޝާދުތަކާއި،    ބޭނުންކޮށްެގންނުަވތަ  ފޮނުާވ  ބޭންކަށް 
 މަލާތްތަކާއި، އޮޕަރޭޝަންތަކެެވ. ޢާމު

   ެވ.ކަށެުގޅިފައިާވ އެކައުންޓަ އިކާޑަކާ  ކަމުގައި ބުނެފައި އެަވނީ "ލިންކް ކޮށްފައިވަ އެކައުންޓް"  •
 ކަށެެވ. ދޫކޮށްފައިާވ ފަރާތަބޭނުންކުރުމުެގ ހުއްދަ   ގައި ބޭންކުެގ ޕްރޮޑަކްޓްއެފަރާތުެގ އައުޓްލެޓް ބުނެފައި އެަވނީ،  މުގައިކަ "މާރޗަންޓް"  •
އެކައުންޓް" • ކޮށްފައިވާ  އެަވނީ  "ނޮމިނޭޓް  ބުނެފައި  ކުރުމަށްގުޅިެގން    ޕްރޮޑަކްޓަކާއި،  ކަމުގައި  ޮގތުގައި    މުޢާމަލާތް  އެކައުންޓްެގ  ބޭނުންކުރާ 

 އެކައުންޓެކެެވ.  ފައިާވހުޅުާވބޭްނކުން  ، އެއްބަސްެވ ޔަފަރާތާއި ބޭންކުންތި
 ކްރެޑިޓް ކާޑު ބޭނުންކުރާ ޕޮއިންޓް އޮފް ސޭލް އަކަށެެވ. އަދިބުނެފައި އެަވނީ، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް ޑެބިޓް  މުގައިކަ "ޕޮއިންޓް އޮފް ސޭލް"  •
އަދި ބޭންކުެގ އަމިއްލަ   ،ކްޝަްނގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖެނެރަލ ސެ  މާއްދާތަކާއި ޝަރުޠުތަކުެގ  ބުނެފައި އެަވނީ، މި  މުގައިކަ  " ޕްރޮޑަކްޓްތައް "  •

 އިޚްތިޔާރުގައި އެަވުގތަކު ކަސްޓަމަރުންަނށް ދޫކުރުމަށް އެއްބަސްެވޭވ އެހެިނހެން ޕްރޮޑަކްޓްތަކެެވ. 
ފައިދާ" • ކުރެވޭ  އެަވީނ،    މުގައިކަ  "އަންދާޒާ  ުގޅިެގން  ބުނެފައި  މުޢާމަލާތާއި  އިތުރަށްޢަ   ކާލާަވަވކާލާ  މުަވއްކިލަދަދަށްުވރެ  ލިބޭނެކަމަށް    ށް 

 ޮގތުގައި ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކްެގ ޝެޑިއުލް އޮފް ޗާރޖަސް އެންޑް ފީޒް ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޢަދަދެެވ. ފައިދާެގ   އަނދާޒާކުރެޭވ
މުވައްކިލަށް ދިުނމަށް ަވކީލަށް ހޯދޭނެކަމަށް އަްނދާޒާކުރެޭވ  ، ަވކާލާ މުޢާމަލާތާއި ުގޅިެގން  ބުނެފައި އެަވނީ  މުގައި ކަ  ރޭޓް"  ފައިދާގެ ކުރެވޭ    "އަންދާޒާ  •

 ޝެޑިއުލް އޮފް ޗާރޖަސް އެްނޑް ފީޒްަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ރޭޓެެވ.  ެގބީ.އެމް.އެލް އިސްލާމިކް ފައިދާެގ ރޭޓުޮގތުަގއި
ފީ"  • އެަވނީ   މުގައިކަ  "ޕަރފޯމަންސް  ަވކާލާ    ، ބުނެފައި  ފަދައިން  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ގުޅިެގންމުޢާމަލާތާ އޮފަރގައި  ކޮށްފައިާވ ަވކީލް    އި 

   އިތުރަށް ލިބޭ އެއްެވސް ފައިދާއެކެެވ. އަްނދާޒާކުރެޭވ ފައިދާެގ )ަވކާލާ ފީ ހިމެނޭ ޮގތުން( އިްނެވސްޓްމަންޓުން،
ޕްރިްނސިޕަލްެގ ފަރާތުން އޭޖެންޓް ހޯދާފައިާވ    ، ބުނެފައި އެަވނީ، އިްނެވސްޓްމަންޓްެގ ދަށުން ޕްރިންސިޕަލްއަށްޓަކައި  މުގައިކަ  "ވަކާލަ އެސެޓްސް"  •

 އެސެޓްތަކަށެެވ. 
  ެގެނވޭ   ނިމުމަކަށް  އެއްބަސްުވން  ނުަވތަ  ، ތާރީޚްަގއި   ހަމަާވ  މުއްދަތު  މުޢާމަލާތުެގ  ަވކާލާބުެނފައި އެަވނީ،    މުގައިކަ  "މެޗުއަރިޓީ ޕްރޮސީޑްސް" •

  ޙާލަތުގައި   ލިކުއިޑޭޓްކުރާ  ލިޔުމުން  ުނަވތަ  ޙަޤީޤީޮގތުން  އެސެޓްތައް  ަވކާލާ  ، ޙާލަތުގައި   ބޭނުްނާވ  އުާވލަން  އެއްބަސްުވން  ނުަވތަ  ޙާލަތުަގއި
. ާވެނއެެވ  ހިމަނަން  ޕްރޮފިޓް )ހުރިނަމަ(  ރިއަލައިޒްޑް(  ށ)  އަދި  ؛ޢަދަދު  ަވކާލާ(  ހ)  ތެރޭަގއި  މީެގ.  ޢަދަދެެވ  ފައިސާެގ  ދައްކަްނޖެހޭ  މުަވއްކިލަށް

 . އުނިކުރުމަށްފަހުަގއެެވ ފީ )ހުރިނަމަ( ޕަރފޯމަންސް އަދި  ފީ ަވކާލާ ހުރިހާ ފައިސާއެއް، ދައްކަްނޖެހޭ ަވކީލަށް  ކަނޑައަޅާނީ މިޢަދަދު
 ދަދަށެެވ. ޢަ ހުށަހަޅާފައިާވ  ރުމަށްއިންެވސްޓްކުމަލަތަކާ ގުޅިެގން ޢާލަ މުކާބުނެފައި އެަވނީ، ަވ މުގައިކަ "ވަކާލާ ޢަދަދު"  •
މުަވއްކިލާއި ަވކީލާއި ދެމެދު އެއްބަސްެވިވފައިާވ ޮގތުެގމަތިން، ަވކީލުެގ ފަރާތުްނ މުވައްކިލަށް ފޯރުކޮށްދޭ  ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ،    "ވަކާލާ ފީ"  •

 ޚިދުމަތަށް މުވައްކިލުެގ ފަރާތުން ަވކީލަށް ދައްކާ ފީއަކަށެެވ. 
 މުވައްކިލުެގ ފަރާތުން ހިނދުން ހިނދަށް އިންެވސްޓްކުރާ ަވކާލާ ޢަދަދު/ތަކަށެެވ. ބުނެފައި އެަވނީ،  މުގައިކަ ޢާމަލާތް" "ވަކާލާ މު  •
ޖަމާކުރާ ފައިސާއާއި، ސްޓޮކާއި، ހިއްސާއާއި، ބޮންޑާއި، ޔުނިޓް ޓްރަސްޓްއާއި، ެގރެންޓީއާއި، ހުރިހާ    ތިޔަފަރާތުންެގ ތެރޭގައި    "ސެކިއުރިޓީސް" •

 ހިމެެނއެެވ.  އެްނމެހާ ޢަދަދުތައްެގ ސެކިއުރިޓީސްެގ ބާަވތެއް 
ޑީޓެއިލްސް"  • ތި  މުގައިކަ  "ސެކިއުރިޓީ  ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި  ޕްރޮސީޖަރތަކުގައި  ސެކިއުރިޓީ  ގުޅޭ  އެކައުންޓާ  އެަވނީ،  އި  ޔަފަރާތާބުނެފައި 

 ރުތަކަށެެވ. އަޅުަގނޑުމެންނާ ދެމެދު އެއްބަސްެވފައިާވ ބަސްތަކާއި، ކޯޑްތަކާއި/ނުަވތަ ަނންބަ 
 ެވ.  އަށެސޮސައިޓީ ފޯ ޯވލްޑްަވއިޑް އިންޓަރބޭްނކް ފައިނޭންޝަލް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންސް   ކަމުގައި ބުނެފައި އެަވނީ، "ސްވިފްޓް"  •
ނެ މި ެގެނވިދާ ޙު  އިސްލާ  ހިނދުން ހިނދަށްބުނެފައި އެަވނީ، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސްެގ އިޚްތިޔާރުަގއި    މުގައިކަ  "މާއްދާތަކާއި ޝަރުޠުތައް"  •

 ކަށެެވ. ޝަރުތުތަމާއްދާތަކާއި ޕްރޮޑަކްޓަށް ޚާއްޞަ  އް އަދިޝަރުތުތަ މާއްދާތަކާއި 
 ފައިސާދެއްކުމުެގ ޚިދުމަތެއް ބޭނުންކޮށްެގން ތިޔަފަރާތުން މުޢާމަލާތެއް ކުރުމަށެެވ.ބުނެފައި އެަވނީ،   މުގައިކަ "މުޢާމަލާތް" •
 އަށެެވ.  ލކބުނެފައި އެަވނީ، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް ޕ މުގައިކަ "ބީ.އެމް.އެލް"   ، "ބެންކް" ، "އަޅުގަނޑުމެންގެ"  ، "އަޅުގަނޑުމެން" •
ފަރާތްތަކަށެެވ. ޖޮއިންޓް އިާވ  އެކައުންޓް ހުޅުިވފަ  ގައިނަްނމަތީ   ބައެއްެގުނަވތަ އެ  ެގބުނެފައި އެަވނީ، އެމީހެއް  މުގައިކަ  "ތިޔަފަރާތުގެ"   ، "ތިޔަފަރާތް" •

އެކައުންޓެ ކުންފުނީެގ  އެކައުންޓެއް ،އެކައުންޓްތަކެއް/އްއެކައުންޓެއް،  ސަރުކާރުެގ    އެކައުންޓްތަކެއް / ޕާޓްނަރޝިޕް  ނުަވތަ 
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ާވލަދެިވފައިާވއިރު، ތިޔަ ޙަ "  ޔަފަރާތަށް"ތި  ކުަގއިޝަރުތުތަ  މާއްދާތަކާއި  މި ،  ތިޔަފަރާތުެގ ނަމުގައި ހުޅުާވފައިާވަނމަ  އެކައުންޓްތަކެއް/އެކައުންޓެއް
 ެނއެެވ. ނޭއެކުަގއި އަދި ަވކިަވކިން ހިމެ ،މެހާފަރާތްތައްއެން

 

 
  ނޯޓް:

ނިސްބަތްކޮށް ިގނަފަރާތްތަކަށް  ނިސްބަތްެވ،  ިގަނފަރާތަށް  އެއްފަރާތަށްވުރެ  ތަންތަުނގައި  މުޚާޠަބުކުރެޭވ  ނިސްބަތްކޮށް  މުޚާޠަބުކުރެޭވ   އެއްފަރާތަށް 
 ނިސްބަތްާވެނއެެވ. ތަންތަނުަގއި އެއްފަރާތަށްެވސް 

 
 އަދި އޭެގ މާނަކުރުމަށް އަސަރު ނުކުރާނެ އެއްޗެކެެވ. ،  މި ޢާންމު މާއްދާތަކާއި ޝަރުޠުތަކުަގއިާވ ސުރުޚީތަކަކީ ފަސޭހައަކަށް ލިޔެފައިވާ 

 
 ަވކިޮގތަކަށް ބަޔާންކުރެިވފައި ނުާވހިނދަކު:

 ،ޔާއަކާއިމްޢިއްޖަ  ޤާނޫނީ ޝަޚްޞިއްޔަތު ލިބިފައިުނާވ،  ަވކި ޤާޫނނީ ޝަޚްޞަކާއިެގ ތެރޭގައި ަވކި ފަރުދަކާއި، ޕާޓްނަރޝިޕަކާއި،    "ފަރާތް" /މީހާ"" •
 ؛ސަރުކާރަކާއި، ދައުލަތަކާއި، ދައުލަތެއްެގ އިދާރާއަކާއި، ޓްރަސްޓެއް ހިމެޭނނެއެވެ 

"މީހާ"/"ފަރާތް" ެގ ތެރޭަގއި އޭނާެގ ޙައްޤުތަކާއި ާވޖިބުތައް ލިބޭ ފަރާތްތަކާއި، އަދި އޭނާ ނިޔާވުމުން އޭނާެގ މުދަލުެގ  )ތިޔަފަރާތް ހިމެޭނޮގތުން(   •
ަވކިޮގ މުދަލާމެދު  އެފަރާތްތަކުެގ  އަދި  ފަރާތްތަކާއި،  ތަމްސީލުކުރާ  އޭނާ  ާވރިޘުންާނއި،  އޭނާެގ  ފަރާތްތަކާއި،  ބާރުދީފައިާވ  ތަކަށް  މައްޗަށް 

ޑުމެްނެގ ރުމަށްޓަކައި ކޯޓުން ޢައްޔަންކޮށްފައިާވ ފަރާތްތައް ހިމެެނއެެވ. އަދި މިއެންމެހާ ފަރާތްތައް މިއާ އެއްޮގތަށް ޢަމަލުކުރުން އަޅުަގނޢަމަލުކު
 ބޭންކިްނގ އެއްބަސްުވން ލާޒިމްކުރެއެެވ.

  ބަސްތައް  އެހެން  އެކުލެޭވ  އެމާނަ   ލަފްޒުތަކުން  ފަދަ މި  ،"މިސާލަކަށް"  ނުަވތަ ،  " އެފަދަ" ،  "ހިމެނޭ"  ބޭުނންކުރެޭވ  ތަޢާރަފްކުރުމުގައިމިސާލެއް   •
 . ނުކުރެޭވނެއެެވ ހަނި ތަކަށް/ މިސާލު އެހެން އެފަދަ ނުަވތަ އެމިސާލު

  ރަސްމީ   ނުަވތަ  އުޞޫލެއް  ، ޤަާވޢިދެއް  އިދާރާއެއްެގ  އެއްެވސް  ތެރޭގައި   ޤާޫނނުެގ(  ނުިވޔަސް  ނުަވތަ  ިވޔަސް   ލިބިފައި  ބާރުެވރިކަން  ޤާނޫނީ) •
 . ހިމެނޭެނއެެވ ަގއިޑްލައިެނއް ުނަވތަ ، ދެންެނވުމެއް ، އިރުޝާދެއް

 

 :  އަޅުގަނޑުމެން   )ނ(

 ލކ ގައެެވ. ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް ޕ ، ންެގ އެކައުންޓް އޮތީ އަޅުަގނޑުމެން ތިޔަބޭފުޅު  •
ދިެވހިރާއްޖޭަގއެެވ.    ، 20094ބޮޑުތަކުރުފާނު މަުގ، މާލެ  11 ، ލކއަޅުަގނޑުމެްނެގ ހެޑް އޮފީސް ހުންނަީނ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް ޕ •

 އެެވ. www.bankofmaldives.com.mvއަޅުަގނޑުމެްނެގ ެވބްސައިޓަކީ 
 ރައްޔިތުްނނާއި ސަރުކާރެެވ. ދިެވހިރާއްޖޭެގ އްސާދާރުންނަކީ ޙި ފުރިހަމަ  މިލްކުެވރިކަން ލިބޭއަޅުަގނޑުމެްނެގ  •
 ދޫކޮށްފައިާވ ފަރާތެކެެވ.  އޮތޯރިޓީން ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ބޭންކިންގ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ ލައިސަންސް  އަޅުަގނޑުމެންނަކީ މޯލްޑިްވސް މަނިޓަރީ  •
 އަޅުަގނޑުމެންނަކީ މޯލްޑިްވސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭްނޖްގައި ލިސްޓްކޮށްފައިާވ ފަރާތެކެެވ.  •
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 ޢާންމު މާއްދާތަކާއި ޝަރުޠުތައް  :  1ސެކްޝަން  
 ންގެ ބޭންކިންގ ގުޅުން ބޭފުޅު ޔަތި އަޅުގަނޑުމެންނާ  . 1

 . ގުޅުމުގެ ޝަރުތުތައް: 1.1
  ޢާ ހުއްދަކުރާ ޕްރޮޑަކްޓްތަކެއްތިޔަބޭފުޅުންެގ އަމިއްލަ އަދި ިވޔަފާރީެގ ބޭންކިންގ ބޭނުންތަކަށް ޚާއްޞަކޮށްެގން ފަރުމާކޮށްފައިާވ ޝަރީ  .1.1.1

ލިބެން    ަވޑައިަގތުމުންއެދި   ކުެގ ތަފްޞީލް،ފީޗާސްތަ  ަވކިަވކި   ޕްރޮޑަކްޓްތަކުެގްނެގ އަތުގައި އެބަހުއްޓެެވ. އަޅުަގނޑުމެްނެގ  އަޅުަގނޑުމެ
 ހުންނާެނއެެވ. 

އެ  ޕްރޮޑަކްޓެއް    1.1.2 ބޭުނންނަމަ،  ޮގތުންހުއް   މުެގބޭނުންކުރު  ޕްރޮޑަކްޓެއްބޭނުންކުރަން  އެދުމުެގ  ފުރިހަމަކުރަްނ   ދައަށް  އެޕްލިކޭޝަނެއް 
ނުަވތަ    ، މުރުޢު  ދަށް އޭެގ ތެރޭަގއި އެްނމެ    ތަފާތުުވން އެކަށީެގްނވެއެެވ.  ޝަރުތު ހަމަާވ މިްނަގނޑުތައް  ޕްރޮޑަކްޓްތަކަށްއެކި    .އެެވހޭނެ ޖެ

އެކަށީެގްނވެއެެވ.ދަދުތައް  ޢަ ޑިޕޮސިޓްެގ   އެންމެ    ކަނޑައަޅާފައިުވން  ހަމަާވ  ުނަވތަ    ނަމަ،ނުފެތޭ   ށްމިްނަގނޑަ  ދަށްޝަރުތު 
ޤަބޫލު   ނަށްއަޅުަގނޑުމެންއްެވސް  އެޕްލިކޭޝަނެ  ކަށް ބިނާކޮށް، ކޮންމެއަޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަށީެގްނާވކަމަށް ފެންނަ އެހެން ސަބަބުތަ

 ެނއެެވ. ނުކުރެިވދާ
ތިޔަބޭފުޅުންނަށް    1.1.3 އެ    ޕްރޮޑަކްޓެއްއަޅުަގނޑުމެން  އެއްބަސްެވއްޖެނަމަ،  ޝަރުތުތަކަކީ   ރުމާގުޅޭބޭނުްނކު  ރޮޑަކްޓެއްޕްފޯރުކޮށްދިުނމަށް 

 ." އެެވއެއްބަސްުވންއަޅުަގނޑުމެްނެގ "ބެންކިްނގ 
 

 ބޭނުންކުރުމުގެ ކުރިން ކަނޑައެޅިފައިވާ ޝަރުތުތައް:   ޕްރޮޑަކްޓެއް . އެއްވެސް  1.2
ތިޔަފަރާތަށް އެއްެވސް ފައިސާއެއް ދޫނުކުރުމާއި، ުނަވތަ ޕްރޮޑަކްޓެއް ބޭނުންކުރުމުެގ ހުއްދަ ނުދިުނމުެގ އިޚްތިޔާރު    :ތިރީަގއިާވ ހާލަތްތަކުގައި

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިެގްނެވއެެވ: 

 ؛އެއްބަސްވުމާ އެއްޮގތަށް ފައިސާ ުނދެއްކޭފަދަ ޙާލަތެއްަގއި ތިޔަފަރާތް ހުރެދާނެކަމަށް އަޅުަގނޑުމެްނނަށް ފެނުން •
 ހިނދަށް   ހިނދުން  ުނަވތަ  ، އެއްބަސްވުމުގައި   ބޭންކިްނގ   އަޅުަގނޑުމެްނެގ  ުނަވތަ  ، ޝަރުޠުތަކުގައި   ޕްރޮޑަކްޓާގުޅޭ   ނުަވތަ   ، ލެޓަރަގއި  ފަރއޮ •

  ތަކެއް/ ޝަރުތެއް  ފުރިހަމަކުރަްނޖެހޭ  ކުރިން  ދޫކުރުމުެގ  ޕްރޮޑަކްޓް   ، ބަޔާންކޮށްފައިވާ   އެްނުގްނތަކުގައި  އަންާގފައިާވ  އަޅުަގނޑުމެން
 . ނެތުން ރިހަމަކޮށްފައިފު

،  ޝަރުތުކޮށްފައިާވ އެހެން އެއްެވސް ރަހުނެއް )ާވނަމަ( އިތުރުން އަޅުަގނޑުމެްނ    ރަހުުނެގަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  އެއްބަސްވުމު ބޭންކިްނގ   •

 ؛އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެއްާވފައި ނުުވން 
އަދާނުކުރެިވދާނެކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނުން.    އަޅުަގނޑުމެންަނށް އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތިޔަފަރާތުން  ދަށުން    ބޭންކިްނގ އެއްބަސްވުމުެގ •

ފެށިެގން   ތާރީޚުން  ހުށަހެޅި  އެޕްލިކޭޝަން  އައިސްފައިާވޙާ މާލީ    ތިޔަފަރާތުެގމިސާލަކަށް  ރިޢާޔަތްކޮށް   ލަތަށް  ކަްނކަމަށް  ފަދަ  ބަދަލު 
 އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަން ކަނޑައެޅިދާެނ.

ކަމަށް  ތެރޭގައި    )އެެވއިލިބިލިޓީ ޕީރިއަޑް(  ބޭނުންކުރެޭވނީ ހަމައެކަނި ކަނޑައެޅިފައިާވ މުއްދަތެއްެގ  ޕްރޮޑަކްޓްނުަވތަ    ދޫކުރެޭވނީފައިސާ   •
 ؛ން ުވއެމުއްދަތު ހަމަ އަްނާގފައިަވނިކޮށް 

 ؛ންނެތު އަޅުަގނޑުމެންަނށް ފޯރުކޮށްދީފައި ލޫމާތުޢުމަ  މާއިލިޔެކިޔު އެްނމެހާން ނިހެ އެދޭ އެހެއަޅުަގނޑުމެން ަގއި ތުއެކަށީެގންާވ ޮގ •
ޮގތަކަށް ކަމެއް    އޮޅުން އަރާފަދަ/ ނުަވތަ ނުރަނގަޅު  ، ލޫމާތެއް ދެއްުވންޢުމަ  އޮޅުން އަރާފަދައަޅުަގނޑުމެންނަށް ގޯސް، ފުރިހަމަ ނޫްނ ނުަވތަ   •

 ްނ.ދިނުންޓީއެއް  ކުރުން ނުަވތަ ވޮރަބަޔާން
 

ނުދިނުމަށް  ބޭުނންކުރުމުެގ ހުއްދަ    ޕްރޮޑަކްޓްނުަވތަ އެހެން ޮގތަކުން    ދޫނުކުރުމާއި،ފައިސާ    އި ތިޔަފަރާތަށްޕްރޮޑަކްޓްތަކުަގމީެގ އިތުރުން، ބައެއް  
 ކަނޑައެޅުމުެގ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު އަޅުަގނޑުމެްނނަށް ލިބިެގން ެވއެެވ. 
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 ރިވިއު :   1.3
  ޢަމަލުތައް   ތިޔަފަރާތުެގދަށުން    އެއްބަސްވުމުެގ ދަށުންބޭންކިްނގ    މާއްދާތަކާއި)ޕްރޮޑަކްޓްެގ    މާއްދާތައްެގ  އެއްބަސްުވމުއަޅުަގނޑުމެްނެގ ބޭންކިްނގ  

އެއްބަސްުވމާ އެއްޮގތަށް   އަޅުަގނޑުމެންަނށް ލިބިެގްނވެއެެވ.  ކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރުނުަވތަ ކޮންމެ ަވުގތެއްގައިެވސް ރިިވއު  އެއްފަހަރު  ހިމެޭނޮގތަށް( އަހަރަކު
 : ކޮންމެ ަވުގތަކުެވސް ، (އެއްޮގތްާވޮގތުެގ މަތީން ާގނޫނާ  ކަނޑައެޅިފައިާވސް، )ން ދިޔަކަމުގައި ިވޔަ ފައިސާ ދައްކަވަމު

 ؛އުާވލުން ުނަވތަ ބާތިލްކުރުން އެއްބަސްުވންއަޅުަގނޑުމެްނެގ ބޭންކިްނގ  •
 ؛ހޯދުން ރަހުނެއްއިތުރު  •
 މާއްދާތަކަށް ބަދަލުެގަނއުން.  އެއްބަސްވުމުެގއަޅުަގނޑުމެްނެގ ބޭންކިްނގ  ނުަވތަ •

 

 . އޮޕަރޭޓިންގ އޮތޯރިޓީ  2
 .ތަފްސީލް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދޭންާވެނއެެވ އާގުޅޭ އަންަނނިިވއެކައުންޓް އޮޕަރޭޓިންގ އޮތޯރިޓީ އެދޭއިރުދުމަތަކަށް ޚި
 އަދި  ؛ ކުގެ ހުރިހާ ފަރާތްތަދީފައިާވ ހުއްދަ   •
އެންމެ  އެކައުންޓްެގ  )އެއީ،  ، ހިްނާގނެ ޮގތް  އްއެކައުންޓްތަ އެއްފަރާތަށްވުރެ ިގނަ ފަރާތުން ސޮއިކުރާ  ޖޮއިންޓް އެކައުންޓްތަކަށް އަދި/ުނަވތަ  •

  ާގނެ ޮގތްހިންއެކައުންޓް  ؛ އިރުޝާދު ދިނުމަށް( ެވރިފަރާތްތަކުން އެކުަގއިހުރިހާ އެކައުންޓްެގ ުނަވތަ  ، އިރުޝާދު ދިުނމަށް ެވރިފަރާތަކުން
  ހިންގިދާނެއެެވ. އެކައުންޓް  ެގ ކޮންމެ ެވރިފަރާތަކަށްެވސްއި ުނާވަނމަ، އެކައުންޓްފަޅާކަނޑައަ 

މަލުކުރާނީ އެކައުންޓް އޮޕަރޭޓިްނގ އޮތޯރިޓީ)ހުއްދަ ލިބިފައިާވ ފަރާތްތައް  ޢަބޭފުޅުން އެހެން ޮގތެއް އަްނަގންދެްނ އަޅުަގނޑުމެން ތިޔަ •
 ބަދަލު ހިންާގެނޮގތަށް ޓްއެކައުން ުނަވތަ ފަރާތްތައް ހުއްދަދީފައިވާ ށްެގން( ުނަވތަ ކެންސަލްކޮށްެގްނނެެވ. ަވކިކޮށްެގން ނުަވތަ އިތުރުކޮ

 އެކަމަށް ލިޔުމުން ބްރާންޗަށް ހުޅުާވފައިާވ އެކައުންޓް  ، ބޭނުންަނމަ ބަދަލުެގންނަން އޮތޯރިޓީއަށް އޮޕަރޭޓިްނގ   އެކައުންޓް  ެގނެސްެގން
  މިދެންނެިވ ކެންސަލްކުރާނީ ުނަވތަ ެގންނާނީ ބަދަލެއް އަޅުަގނޑުމެން އޮތޯރިޓީއަށް  އޮޕަރޭޓިންގ  އެކައުްނޓް. ާވނެއެެވ އަްނަގން އިރުޝާދުދީ
 ތެރޭަގއި ދުަވހުެގ( ހަތެއް) 7 ހުްނނަ ހުޅުިވފައި ބޭންކް ޤަބޫލުކުރުމަށްފަހު  އިރުޝާދު  ތިޔަފަރާތުެގ  އަޅުަގނޑުމެން. ލިބުމުންެނެވ އިރުޝާދު

 . އަންނާެނއެެވ ބަދަލު އެދިފައިާވ އޮޕަރޭޝަނަށް އުންޓްއެކަ
 ކަށް ބޭންކުން ބަރޯސާާވެނއެެވ. އިރުޝާދަކޮންމެ  ދޭ ާވ ޮގތުެގ މަތިން އެކައުންޓް އޮޕަރޭޓިންގ އޮތޯރިޓީއާ އެއްޮގތް   ހުއްދަ ދީފައިާވ ފަރާތަކުން •
 ކޮށްފައިާވ ސޮޔެެވ. އެކައުްނޓް އޮޕަރޭޓިންގ އޮތޯރިޓީގައި ބޭނުންހުއްދަ ދީފައިާވ ފަރާތުން ހުރިހާ ޕްރޮޑަކްޓަކަށްެވސް ބޭނުންކުރަން ާވނީ  •
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 ގުޅޭނެ މައުލޫމާތު:    3.1
ތިޔަބޭފުޅުްނެގ ދޭންޖެހޭ ޯނޓިސްތަކާއި އަްނަގންޖެހޭ އެހެނިހެން އެްނުގންތަކަށްޓަކައި    އަޅުަގނޑުމެންާނއި އެކު ހެދިފައިާވ ބޭންކިން އެއްބަސްުވމާއި ުގޅިެގން

 އެހެނިހެން ޮގތްތަކުެގ މަޢުލޫމާތު  މިނޫްނެވސް ުގޅޭނެނަންބަރު އަދި  ފެކްސް ަނންބަރު، އީމެއިލް އެޑްރެސް، މޯބައިލް ، ަނންބަރު  އެޑްރެސް، ފޯނު
. މިއިން އެއްެވސް މައުލޫމާތަކަށް ބަދަލެއް އަތުވެއްޖެަނމަ އެ ބަދަލެއް ނުަވތަ ބަދަލުތަކެއް އައުމުެގ ކުރިްނ  އަޅުަގނޑުމެންަނށް ދެއްަވްނާވެނއެެވލިޔުމުން  

 ލިޔުމުން އަޅުަގނޑުމެްނނަށް އަްނަގްނާވނެއެެވ. 
 ނޯޓިސްތަކާއި މުޢާމަލާތުތަށް ކުރިޔަށްގެންދާނެ އުސޫލުތައް:   3.2

ނޯޓިސްތަކާއި  އަ  3.2.1  ބަޔާންކޮށްފައިުނާވަނމަ،  ޮގތަކަށް  އެހެން  އެއްބަސްުވމުަގއި  ބޭންކިްނގ  ެވިވފައިާވ  އެކު  ޅުަގނޑުމެންާނއި 
އެްނުގންތައް ފޮުނަވްނާވނީ ތިޔަފަރާތުްނ އެންމެފަހުން އަްނާގފައިާވ އެޑްރެސް، ފޯނު ނަންބަރ، ފެކްސް ނަންބަރ، އީމެއިލް 

 ތަ މުޢާމަލާތް ކުރެޭވ އެހެނިހެން ޮގތްތައް، މެދުެވރިކޮށެެވ. އެޑްރެސް، މޯބައިލް ނަންބަރ ނުަވ
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 ބައެއް ހާލަތްތަކުަގއި އަޅުަގނޑުމެންެގ ނޯޓިސްތަކާއި އެްނުގންތައް އާްނމު އިޢުލާނެއްެގ ޮގތުގައި ދުަވހު ޫނސްތަކުގައި ުނަވތަ  3.2.2
އަޅުަގނޑުމެންެގ   ުނަވތަ  އޭޓީއެމްތަކުަގއި  ބްރާންޗްތަކުަގއާއި  އަޅުަގނޑުމެްނެގ  ުނަވތަ  މީޑިއާއެއްަގއި  މީސް  އެހެްނެވސް 

 ވެބްސައިޓްގައި ޝާޢިޢުކުރެިވފައި ހުރެދާނެއެެވ. 

 ތިޔަފަރާތަށް ދެވޭ ނޯޓިސްތަކާއި މުޢާމަލާތުކުރުންތަކަށް އަމަލުކުރެވެން ފަށާނެ ވަގުތު   3.3
ބޭންކިްނގ  އަޅުަގނޑު  އަޅުަގނޑުމެން  އެއްބަސްވުމުގައިމެްނެގ  ނުާވަނމަ،  ބަޔާންކޮށްފައި  ޮގތަކަށް  ދޭ  އެހެން  ނޯޓިސްތަކާއި   ތިޔަފަރާތަށް 

 އެްނުގންތަކަށް ޢަމަލުކުރެެވން ފަށާީނ: 

 ؛ކާފައިާވ ަވުގތުޓްރާްނސްމިޝަން ރިޕޯޓުަގއި ކާމިޔާބުކަމާއެކު ފޮނުިވފައިާވ ކަމަށް ދައް ، ފެކްސް މެދުވެރިކޮށް ފޮުނާވަނމަ •
 ؛އެ ފޮނުިވފައިާވ ަވުގތު ،  އަމިއްލައަށް ފޮުނާވފައިާވަނމަ •
 ؛ކަސްޓަމަރުެގ ސޮއި ކަށަަވރުކުރެޭވ ޮގތަށް ރަސީދު ލިބުމުން ، ޕޯސްޓުން ފޮނުާވަނމަ  •
 4އަޅުަގނޑުމެން ފޮނުާވތާ  ، ޑެލިަވރީ ފެއިލްިވކަމުެގ ރަސީދެއް ނުލިބޭނަމަ  ، އީމެއިލް ނުަވތަ އެސްއެމްއެސް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުާވނަމަ  •

 ؛ަގޑިއިރު ފަހުން 
ނުަވތަ އަޅުަގނޑުމެްނެގ އޭޓީއެމްތަކުގައި ުނަވތަ   ، ދުަވހު ޫނހުަގއި ޝާއިޢުކޮށްފައިާވނަމަ ނުަވތަ އަޅުަގނޑުމެްނެގ އެއްެވސް ބްރާންޗެއްގައި  •

 ޝާޢިޢުކުރާ ނުަވތަ ޕޯސްޓް ކުރާ ަވުގތު.  ، ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިާވނަމަ 
 ކަށް އަމަލުކުރެވެންފަށާނެ ވަގުތު: ޅުގަނޑުމެންނަށް ދޭ ނޯޓިސްތަކާއި މުއާމަލާތްތަ އަ   3.4

 ،އިންޓަރނެޓް ބޭންކިްނގ މެއިލް މެދުެވރިކޮށް، ނުަވތަ ލިޔުމުން   ،އެްނުގްނތަކަށް އަމަލުކުރެެވން ފަށާނީ ކިޔަން އެނޭގފަދަ ޮގތަކަށް ިިތިޔަބޭފުޅުންެގ
 .  ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަާވފަދަ އީމެއިލްއަކުން ުނަވތަ ފެކްސްއަކުްނ އެއެްނގުމެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބުމުްނނެެވ  3.3ނުަވތަ  

 ފޯނުން ކުރެވޭ މުޢާމަލާތުތަށް ރެކޯޑުކުރުން:   3.5
ތިޔަފަރާތާއި ުނަވތަ ތިޔަފަރާތުން ހުއްދަދީފައިާވ ފަރާތަކާއި ދެމެދު ކުރެޭވ  އަޅުަގނޑުމެން    ޅިފައިާވ ޤާނޫނުތަކާ އެއްޮގތްާވ ޮގތުެގ މަތީްނ،ކަނޑައެ 

ރުހުން ދިނު ފަރާތުެގ  ހުއްދަ ދީފައިާވ  )އަދި  ދެއެެވ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ތިޔަފަރާތުން  ހުއްދަ  ހުއްދަ ފޯނު މުޢާމަލާތްތަށް ރެކޯޑުކުރުމުެގ  މުެގ 
މުެގ އިޚްތިޔާރު ތިޔަފަރާތަށް ލިބިެގންާވކަން ތިޔަފަރާތުްނ ޔަޤީންކޮށްދެއެެވ.( ފޯނު މުޢާމަލާތް ރެކޯރޑް ކުރަމުްނދާ ަވުގތު އެފަރާތަށް އެކަން އެންގު 

މައް  އެއްެވސް  އުފެދޭ  ުގޅިެގން  އެއްބަސްުވމާ  ބޭންކިްނގ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ލިބިެގްނވެއެެވ.  މުޢާމަލާތުެގ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ސަލައެއްަގއި 
  ރެކޯރޑިްނގ، ުނަވތަ ޓްރާްނސްކްރިޕްޓް ބޭނުން ކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިެގންެވއެެވ. 

 އެއްފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތުން ސޮއިކުރާ އެކައުންޓުތަކުގެ ވެރިފަރާތާއި މުޢާމަލާތު ކުރުން:   3.6
)އަޅުަގނޑުމެންެގ    އެކައުންޓް ހޯލްޑަރެއްނަމަ،ސޮއިކުރުމަށް އެއް ފަރާތަށްުވރެ ިގނަ ފަރާތަށް ހުއްދަ ދީފައިާވ  ުނަވތަ    ، ހޯލްޑަރުންޖޮއިންޓް އެކައުންޓް  

ހިމެޭނޮގތުން((ބޭންކިްނގ   ބަޔާްނތައް  )ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް  ބަޔާނަކަށް  ބަދަލާގުޅޭ އެންުގްނ، ބޭންކިްނގ  އެއްބަސްުވމަށް، އަދި އެއްެވސް    އަންނަ 
  ޖޮއިންޓް   ހުރިހާ  ފޮުނވުމުން  އެޑްރެސްއަށް  ދެއްާވފައިާވ  ތިޔަފަރާތުން  އެްނުގމަށް  ނޯޓިސްތަށް  މުޢާމަލާތުތަކާއި  ކުރަްނޖެހޭ  ުގޅިެގން  ްގރީމަންޓާއިއެ

 .ބެލެޭވެނއެެވ އެްނުގނީ ކަމަށް  ފަރާތްތަކަށް ހުއްދަދީފައިާވ ސޮއިކުރުމަށް ނުަވތަ ، ހޯލްޑަރުންނަށް  އެކައުންޓް

 މަޢުލޫމާތު، ބަޔާން އަދި ރިކޯޑުތަށް .  4
 ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއްވެސް ޞައްޙަވާން ޖެހޭނެ    4.1

ުނަވތަ ތިޔަފަރާތުން އަޅުަގނޑުމެްނެގ ޕްރޮޑަކްޓެއް ބޭުނންކުރާ ކޮންމެ    ، އަޅުަގނޑުމެން ތިޔަފަރާތަށް ޕްރޮޑަކްޓެއް ހުށަހަޅާ  4.1.1   
ާވފައިާވ މަޢުލޫމާތުެގ ޞައްޙަކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ބަރޯސާާވެނއެެވ. )ވީމާ(  ފަހަރަކުެވސް، ތިޔަބޭފުޅުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެއް 

 އެމަޢުލޫމާތު ާވްނާވނީ ޞައްޙަ، ފުރިހަމަ، އަދި އޮޅުން ާނރާފަދަ މަޢުލޫމާތަކަށެެވ.

އަ   4.1.2    ބަދަލެއް  މަޢުލޫމާތަކަށް  އެއްެވސް  ދެއްާވފައިާވ  އެމަޢުލޫމާއިއަޅުަގނޑުމެންނަށް  ނުަވތަ  ނުރަނގަޅު/  ސްފިކަްނ،  ތަކީ 
 އޮޅުްނއަރާފަދަ މަޢުލޫމާތެއްކަން އެނގިއްޖެނަމަ ތިޔަފަރާތުން އެކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަްނަގްނާވެނއެެވ.  

 ތިޔަބޭފުޅުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތަށް   4.2  
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އެދިއްޖެ   4.2.1      އެ  ހިނދެއްގައި،  އަޅުަގނޑުމެން  ގުޅޭ  ކަންކަމާ  ލިޔެކިޔުން  މެހައިން ތިރީަގއިާވ  ުނަވތަ  ތަކެއް މަޢުލޫމާތެއް 
  އަޅުަގނޑުމެންާނއި ޙިއްސާކުރަްނާވެނއެެވ: 

    ުނަވތަ؛ ބޭންކިންގ އެްގރީމަންޓް ްނެގ މެދުަގއި ެވިވފައިާވއަޅުަގނޑުމެ ▪
 ތިޔަފަރާތުެގ މާލީ ހާލަތު ▪

އަޅުަގނޑުމެން   ހުންނަްނާވނީ  ލިޔެކިޔުްނތަކެއް  ުނަވތަ  މަޢުލޫމާތެއް  މިްނަގނޑަށް،ހުރިހާ  ތެދު އަދި    ޤަބޫލުކުރާ  އެއީ 
 ފަރާތުން ކަށަވަރުކަންދީފައެެވ.  ތިޔަމަޢުލޫމާތުކަމަށް 

  14އަދާކުރަމުންދާ ަވޒީފާއަށް ުނަވތަ ިވޔަފާރިއަށް ުނަވތަ މަސައްކަތަށް އެއްެވސް ބަދަލެއް އައިސްފިނަމަ އެބަދަލެއް އަންނަތާ    4.2.2
 ދުަވހުެގ ތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެްނނަށް އެކަން އަންަގންާވނެއެެވ. 

ހުއްދަދީފައިާވ    )ތިޔަފަރާތުން( ނުަވތަ   ،ބަޔާންކޮށްފައިާވ ފަރާތެއް   އެޕްލިކޭޝަނެއްަގއި  ފޯމެއްގައި ުނަވތަ  މަޢުލޫމާތު  ކަސްޓަމަރުްނެގ  4.2.3
  ފަރާތްތަކުެގ ޒާތީ މަޢުލޫމާތު އަޅުަގނޑުމެންެގ ރެކޯރޑުަގއި ބެހެއްޓުމާއި ބޭނުންކުރުމުެގ ރުހުން ތިޔަފަރާތުން ހޯދައިދޭންާވނެއެެވ. 

އޭޖެްނސީއަކުން ހިނދުން ހިނދަށް ތިޔަފަރާތުެގ ކްރެޑިޓް ސްޓޭޓަސް އެއްެވސް ކްރެޑިޓް ބިއުރޯއަކުން ނުަވތަ ކްރެޑިޓް ރެފަރެންސް    4.2.4
 ބެލުމުެގ ރުހުން ތިޔަފަރާތުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެއެެވ.

 ތަމްސީލުކޮށްދޭ ކަންކަން:    4.3  
 : ކޮށް ޔަޤީންކޮށްދެނީބަޔާން ޔަފަރާތުންތި

 އެއްބަސްވުމަށް   ބޭންކިްނގ   އަޅުަގނޑުމެްނެގ  އަދި.  ލިބިެގންެވއެެވ  ތިޔަފަރާތަށް  ހުއްދަ  ހިންގުމުެގ  ިވޔަފާރި  މިލްކުކުރުމާއި  މުދާ  4.3.1
  އެއްެވސް   ހުށަހަޅާ  ޮގތުން  އަދާކުރުމުެގ  ޒިންމާތައް  އަދާކުރަންޖެހޭ  ތިޔަފަރާތުން  ުގޅިެގން   އެއްބަސްވުމާއި  ، ަވނުމަށާއި 

 . ލިބިެގްނެވއެެވ ބާރުވެރިކަން  ތިޔަފަރާތުެގ ރަހުނަކަށްެވސް
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  ޢަދަދެއްެވސް  ކޮންމެ  ބޭންކުން  ބަލައި  ޢަދަދަށް  ޖުމްލަ  ކުރެިވފައިާވ  ޙިސާބު  އެކައުންޓަށް  ފަންޑު  ޚައިރާތު  ،ކުރުމަށްޓަކައި  ޚަރަދު  ފައިސާ  ފަންޑުެގ  ޚައިރާތު

 ބޭންކު   ފަރާތުން  ކަސްޓަމަރުެގ  ކުރުމަށް   ޚަރަދު  ޮގތުަގއި  ޚައިރާތުެގ(  ހިމެޭނޮގތަށް  ފައިސާ  ދައްކަންޖެހޭ  ުނަވތަ  ފައިސާ  ދައްކާފައިާވ  ކަސްޓަމަރު)
 ދެއްކުމުެގ  ފައިސާ  ކަސްޓަމަރު  ފަންޑަށް   ޚައިރާތު  އަދި.  ކުރެވިދާނެއެެވ  ޢަމަލު   އަށް  އެޖެންސީ  މި  ހިނދެއްގައިެވސް  ކޮންމެ  ބޭންކުން.  އައްޔަންކުރެއެެވ

  ބޭންކުން   ،ާވަނމަ  ޚަރަދުކޮށްފައި  ޮގތުގައި  ޚައިރާތުެގ  އެފައިސާ  ބޭންކުން  ،ބަލައި   ޢަދަދަށް  ކުރެިވފައިާވ  ޙިސާބު  ފަނޑަށް  ޚައިރާތު  ބޭންކުެގ  ،ކުރިން
 . ކުރެޭވނެއެެވ ސެޓްއޮފް ފައިސާއިން ދައްކާ  ކަސްޓަމަރު ޢަދަދު ޚަރަދުކުރި އިތުރަށް ނަމުަގއި ކަސްޓަމަރުެގ
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  މާއްދާތަކާއި ޝަރުޠުތައް ޕްރޮޑަކްޓްތަކާއި ގުޅޭ ދެވަނަ ބައި: ވަކި  

 . އެކައުންޓްތައް 1
 އާންމު    1.1 

 ރު އެކައުންޓެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ބާ   1.1.1

މިފަދައިން ދޭ ހިްނުގމުެގ ބާރުެގ  ދެވިދާނެއެެވ.    ފަރާތަކަށް ހިންުގމުެގ ބާރު އެހެން  އް  ތަ/ ެގ އެކައުންޓްފަރާތުތިޔަ  1.1.1.1   
ތިޔަފަރާތުެގ   އެހެްނ  ދަށުން،  ކުރެޭވެނއެެވ.  މުޢާމަލާތްތައް  އެކްސެސްެވ،  އެކައުންޓް/ތަކަށް  ކަނޑައެޅިފައިާވ 

ނަމަެވސް ތިޔަފަރާތުެގ ނަމުގައި އާ އެކައުންޓް ހުޅުުވމާއި، ކަނޑައެޅިފައިާވ އިތުރު ޕްރޮޑަކްޓްތަކަށް )އިސްލާމިކް  
ނަންަގާވފައިާވ، އަދި  އަދި ތިޔަފަރާތުން   ، އި މާފައިނޭްނސިްނގ ފެސިލިޓީޒް ފަދަ( ތިޔަފަރާތުެގ ބަދަލުަގއި ހުށަހެޅު 

 އެކައުންޓާ ުގޅިފައިާވ އެކިއެކި ޕްރޮޑަކްޓްތަކަށް ެގެނޭވ ބަދަލުތަކަށް އެއްބަސްުވްނ މީެގ ތެރޭަގއި ނުހިމެނޭެނއެެވ.
އެއްެވސް އެކައުންޓެއް ހިްނގުމުެގ ބާރު އެއްފަރާތަށްވުރެ ިގނަ ފަރާތްތަކަށް ދީފިނަމަ، އެއެކައުންޓަކަށް ޚާއްޞަ  
ސައިިނންގ އޮތޯރިޓީގައިާވ ޮގތުެގ މަތީން އެފަރާތްތަކަކަށް އެކައުންޓް ހިްނޭގެނއެެވ. މީެގ ތެރޭގައި އަންނަިނިވ  

   ކަންކަން ހިމެެނއެެވ.

 ސްޓޭޓްމަންޓްތަކާ ޙަާވލުުވން. އެކައުންޓާއި ުގޅޭ ލިޔެކިޔުންތަކާއި  •
 ޗެކް ޑްރޯކުރުން )ޗެކް ޚިދުމަތް ލިބޭ އެކައުންޓެއްަނމަ(  •
 މަލާތް ހުއްޓުުވން  ޢާޗެކްެގ މު  •
ނޑުމެން އަޅުަގބިނާކޮށް    ށްއިސްލާމީ އުޞޫލަ  ޤަރްޟުެގުނަވތަ    ، ހަމައަށް   ބޭންކުން ތިޔަފަރާތަށް ހުއްދަ ދީފައިާވ ލިމިޓާއި  •

 އެކައުންޓުން އޯަވޑްރޯ ކުރުން. ތިޔަފަރާތަށް ހުއްދަދީފައިާވ ޢަދަދާއި ހަމައަށް 
ޑެބިޓް،  • )ޑައިރެކްޓް  ދިނުން  ހުއްދަ  ދެއްކުމުެގ  ފައިސާ  ފަރާތަކަށް  އެހެން  ނުަވތަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  •އެކައުންޓުން 

 ޓެލެްގރަފިކް ޓްރާންސްފާތައް ހިމެނޭޮގތަށް(
 ކްރެޑިޓް ނުަވތަ އިންސްޓްރޫމެންޓްސް ދޫކުރުމަށް އަޅުަގނޑުމެންަނށް އެންުގން ލެޓަރ އޮފް  •
 ބޭރު ފައިސާެގ މުޢާމަލާތްތައް ކުރުން   •
ޕޭމަންޓް   • ުނަވތަ  އިންސްޓްރޫމެންޓެއް  އެޫނންެވސް  ނުަވތަ  އެކްސްޗޭންޖް  އޮފް  ބިލް  ޑްރާފްޓެއް،  ޗެކެއް،  އެއްެވސް 

 އޮތޯރިޓީއެއް އެންޑޯސްކުރުން 

. ޖެހޭެނއެވެ   ޒިންމާާވން  ކަސްޓަމަރު  ކަމަކަށް  އެންމެހާ  ކުރިމަތިާވ  ސަބަބުން  މުޢާމަލާތްތަކުެގ  ކުރެޭވ  އުންޓުންއެކަ  1.1.1.2
  ހޯލްޑަރުން   އެކައުންޓް  ، އެކައުްނޓެއްނަމަ   ސޮއިކުރާ  ފަރާތުން  ިގނަ  އެއްފަރާތަށްވުރެ  ނުަވތަ  ، އެކައުންޓެއް   ޖޮއިންޓް
ލު ޞީފައިާވ ފަރާތްތަކުެގ ތަފްދީއެކައުންޓް ބޭނުންކުރުމުެގ ހުއްދަ    .ހޭނެއެެވޖެ   ޒިްނމާާވން  ަވކިަވކިން  އަދި  އެކުަގއި

 .އަންަގންާވނެއެެވ ންއަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިޔުމުން އެކަ ަނމަބަދަލުކުރަން ބޭނުްނެވއްޖެ 

 އެކައުންޓް ހިންގުން  ނަމުގައި ޖޮއިންޓް ނަން  1.1.2

 :  ނަމަކަށް އެއްބަސްުވމެއް ެވިވފައި ުނާވއެހެން ޮގތަ އެކުއަޅުަގނޑުމެްނނާއި އިރު ޖޮއިންޓް އެކައުންޓެއް ހުޅުާވ
ހިްނާގ   ▪ ހިްނުގ  މުޢާމަލާތްތައްއެކައުންޓުގައި  އެކައުންޓް  އޮޕަރޭޓިންގ  ހިންަގނީ  )އެކައުންޓް  ފަރާތް  ލިބިފައިާވ  ހުއްދަ  މުެގ 

 އޮތޯރިޓީ( އިްނނެެވ. 
ޔަބޭފުޅުްނެގ ތެރެއިން އެއްެވސް ބޭފުޅަކު ދެއްާވ އެއްެވސް އިރުޝާދެއް ުނަވތަ ގުޅޭޮގތުން ތި ޓުން ކުރާ މުޢާމަލާތްތަކާއެކައުން ▪

 ެނއެެވ.ލާޒިމެއްުނާވއަޅުަގނޑުމެން ސުާވލުކުރާކަށް   އަކާމެދުލަފަ
ްނޖެހޭ ޖޮއިންޓް އެކައުންޓަށް ކްރެޑިޓް ކުރުމަށްޓަކައި، ތިޔަބޭފުޅުންެގ ތެރެއިން އެކަކު ުނަވތަ އެއަށްުވރެ ިގނަ ފަރާތްތަކަށް ދައްކަ ▪

 އެއްެވސް ޗެކެއް ނުަވތަ އިްނސްޓްރޫމެްނޓެއް ބަލައިަގތުމުެގ ހުއްދަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިެގންެވއެެވ.
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އެއްބަސްެވފައި ނުވާ  ▪ ޮގތަކަށް  ުގޅިެގންލިޔުމުން އެހެން  ުގޅުމުެގ ދަށުން، އަދި އެކައުންޓާއި  ބޭންކިްނގ  ދެފަރާތުެގ    ނަމަ، 
 ަވކިަވކިން ޒިންމާ ާވްނޖެހޭެނއެެވ.   ކުަގއި އަދިއިންޓް އެކައުންޓް ހޯލްޑަރުން އެޖޮ އަށްއަދާކުރަްނޖެހޭ ފައިސާބޭންކަށް 

އެކައުންޓް ހިންަގމުން   ހޯލްޑަރުން  /އެކައުންޓް ހޯލްޑަރުްނެގ ތެރެއިން އެކަކު މަރުެވއްޖެަނމަ، ދިރިހުރި އެކައުންޓް ހޯލްޑަރ ▪
ކަމަށް   އެކައުންޓް ތިޔަފަރާތުން  ެގްނދެިވދާނެ  ހުރިހާ އެއްބަސްވެއެެވ.  ުނަވތަ  ބައެއް  ފައިސާެގ  ހުރިނަމަ،  ބެލެންސް  ގައި 

ާވރުތަ ވާރުތަާވަނމަ،  ބެހޭ  ފައިސާއެއް  ކޯޓުެގ    މުދަލާ  ފައިސާ  އެްނުގްނތަާގޫނނުތަކާއި  އެއްޮގތަށް  ހުކުމްތަކާއި  ކާއި/ުނަވތަ 
 ބަހާލެޭވނެ ޮގތް ހެދުމަކީ، ދިރިހުރި އެކައުންޓް ހޯލްޑަރުެގ ޒިްނމާއެކެެވ. 

އަޅުަގނޑުމެން   މަށްދެއްކުމަށް ުނަވތަ ފޯރުކޮށްދިނު ހޯލްޑަރުންނަށް    /އެކައުންޓް ހޯލްޑަރ  އެހެންުނަވތަ މުދާ    ފައިސާ   ބެލެންސް ▪
( މަރުވުމުެގ ކުރިން ރަނަގޅަށް ހުއްދަ ދެިވފައިާވ އެހެން ފަރާތެއް ުނޖެހޭެނއެެވ. މަރުެވފައިާވ މީހާ )އަދި/ުނަވތަ  ޒިންމާާވކަށް
 ތަކާ އެއްޮގތަށް ޢަމަލުކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިެގންެވއެެވ.މަލާޢާމު ކޮްނމެކޮށްފައިާވ 

މަރު  ▪ ހޯލްޑަރެއް  ޒިްނމާއެ   ވުމަކުންއެކައުންޓް  އެއްެވސް  އަދާކުރަންޖެހޭ  އަޅުަގނޑުމެްނނަށް  ނިމުމަކަށް އެފަރާތަކުން  އް 
 ނާންނާެނއެެވ. 

 އިރުޝާދުތައް   1.1.3

 އިރުޝާދުތައް   ންމު ޢާ   1.1.3.1

މެއިލް، ުނަވތަ ބޭންކާއި ކަސްޓަމަރާއި ދެމެދު އޮންަނ ގުޅުމުެގ ތެރެއިން މުޢާމަލާތު ކުރެޭވ އެހެން -ޓެލެފޯނު، ފެކްސިމިލި، އީ ▪
ކޮންމެ ަވޞީލަތެއް މެދުެވރިކޮށް، ތިޔަފަރާތުން، ނުަވތަ ތިޔަފަރާތުެގ އެކައުންޓް ހިންގުމުެގ ހުއްދަ ދީފައިާވ ފަރާތަކުްނ ދޭ  

ަނންބަރު  އިރުޝާ  ޕިން  އެއްބަސްވެއެެވ.  ތިޔަފަރާތުން  ޤަބޫލުކުރެިވދާނެކަމަށް  އިޚްތިޔާރުަގއި  އަމިއްލަ  ބޭންކުެގ  ދުތައް، 
ބޭނުންކޮށްެގން، ނުަވތަ ރަޖިސްޓަރ ކުރައްާވފައިާވ މޯބައިލް ަނމްބަރު ބޭުނންކޮށްެގން، އަދި/ނުަވތަ )އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ  

ތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޮގތުެގ މަތީން( ތިޔަފަރާތުެގ އެހެިނހެން ސެކިއުރިޓީ ޑީޓެއިލްއެއް  ސަރިވސަސްެގ މާއްދާތަކާއި ޝަރުޠު
ބޭނުންކޮށްެގން ތިޔަފަރާތުން )އޮޓޮމެޓިކް ޓެލަރ މެޝިން ފަދަ(  ކޮންމެ ަވޞީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް ކުރާ އެްނމެހާ މުޢާމަލާތްތައް 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތިޔަފަރާތުން  މުޢާމަލާތުތަކަކީ ތެދު   ފުރިހަމަކުރުމަށް  ުނަވތަ  އިރުޝާދުތައް  އެފަދަ  އަދި  ދެއެެވ.  ހުއްދަ 
ކުރެޭވނީ   ތަންފީޒު  އޮތޯރިޓީ  މި  ނާޅާނެއެެވ.  ފިޔަވަޅެއް  އެއްެވސް  އިތުރު  އަޅުަގނޑުމެން  ޔަޤީންކުރުމަށް  މަޢުލޫމާތުތޯ 

  މިއީ އަނބުރާ ެގްނދެޭވނެ ހުއްދައެއް ޫނނެެވ. އެކައުންޓަކަށް ދީފައިާވ އެއްެވސް އޮޕަރޭޓިން އޮތޯރިޓީއަކަށް ބެލުމެއް ނެތިއަދި
ޓެލެފޯން، ފެކްސިމިލި/ޕަރސަނަލް އީމެއިލް މެދުެވރިކޮށް ބޭންކަށް ދޭ އިރުޝާދުތައް ބަލައިަގެނޭވނީ ތިޔަފަރާތުން ފުރިހަމަކޮށް  ▪

 ބޭންކަށް ދީފައިާވ އިންޑެމްނިޓީއެއް އޮތްނަމައެެވ. 
 އިޚްތިޔާރު ބޭންކަށް ލިބިެގްނވެއެެވ: ނުކުރުމުެގ  އް ތަންފީޒުއެއްެވސް އިރުޝާދެ ތިރީަގއިާވ ޙާލަތްތަކުގައި،   ▪
 ުވން ަގބޫލުކުރެ އެކަށީެގްނާވޮގތުަގއިއަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ އިރުޝާދު ނުދެއްާވކަމަށް  ފަރާތުންތިޔަ ▪
 ގަބޫލުކުރެުވން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޮގތުަގއިކަމަށް އެކަށީެގްނވާ އެކުލެިވެގްނާވ  ޢަމަލެއްއޮޅުާވލުމުެގ  ▪
 ނެތުން ކަނޑައެޅިފައިާވ ޮގތަށް ދީފައި ުނަވތަި،  އިރުޝާދުތައް ސާފުުނުވްނ، ފުރިހަމަ ނުުވން  ރާތުެގފަތިޔަ ▪
 ުވން ފަހަނައަޅައި ދިއުމަށް މަުގފަހި  މިްނަގނޑެއްުނަވތަ  ލިމިޓެއްާވ އެއްެވސް ކަނޑައެޅިފައި އެކައުންޓަށް ތިޔަފަރާތުެގ   ▪
 އޮތުން  އެހެން ސަބަބެއް އަޅުަގނޑުމެްނނަށްއެކަށޭނަ  މަށްމަލު ނުކުރުޢައިރުޝާދުތަކަށް   ފަރާތުެގތިޔަ ▪
  ންއްަވޔަޤީންކުރަފަރާތުން  ތިޔަ  ން ފުރިހަމަ ކުރެޭވަވރަށް އެކައުންޓްަގއި ފައިސާ ހުރިތޯބޭނު   ދެއްާވއަޅުަގނޑުމެންނަށް އިރުޝާދު   ▪

 ާވެނއެެވ. 
ފަރާތުން ތިޔަޤާނޫީނޮގތުން  އަދި    ރާ ނުެގްނދެޭވނެއަނބުެއއިީި،  ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ   އެއްޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެން  ެގ އިރުޝާދާފަރާތުތިޔަ ▪

 މުޢާމަލާތެކެެވ.  ާވނެލާޒިމު  ޢަމަލުކުރުން
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 އެކައުންޓުތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އިރުޝާދުތައް  އެއްފަރާތަށްވުރެ ގިނަފަރާތުން ސޮއިކުރާ   1.1.3.2

  އިރުޝާދަކާ   ދީފައިާވ  ފަރާތަކުން  އެހެން  ސޮއިކުރާ  ހުއްދަދީފައިާވ  ، އިރުޝާދެއް   ދީފައިާވ  ުގޅޭޮގތުން  އެކައުންޓާއި
  ހޯދުމަށް  އިރުޝާދު  ފަރާތްތަކެއްެގ  ހުރިހާ  ސޮއިކުރާ  ހުއްދަދީފައިާވ  އެކައުންޓްގެ   ، ފެންނަަނމަ  ފުށުއަރާކަމަށް

 . އެދެިވދާނެއެެވ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް

 ފައިސާ ދެއްކުމުގެ އިރުޝާދުތައް   1.1.3.3

ދެއްކުމުެގ އިރުޝާދުތައް )މިސާލަކަށް ޗެކެއް، ޓެލެްގރަފިކް ޓްރާންސްފާއެއް ުނަވތަ އެފަދަ  ތިޔަބޭފުޅާެގ ފައިސާ  
ފަރާތުްނ  އެހެން ަވސީލަތެއް( ފޮނުުވމަށް އިރުޝާދުދޭ މާލީ އިދާރާއެއްެގ ޮގތުަގއި މަސައްކަތް ކުރުމުެގ ހުއްދަ ތިޔަ

ްނބަރަކަށް ުނަވތަ ޕޭމަންޓް އިންސްޓްރޫމެންޓް  ބީއެމްއެލްެގ ކޮންމެ މެ  ބޭންކާއިއަދި    އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެއެެވ.
ފޮުނިވފަދައިްނ    ސީދާ އެފަރާތަށް  ޕޭމަންޓް އިންސްޓްރޫމެންޓް  ތިޔަފަރާތުން  ފަރާތަކަށް،ތިންަވނަ    ކޮންމެ  ލިބޭ

 ޢަމަލުކުރުމުެގ ހުއްދަ ދެއެެވ. 

 ތު ގު ވަ   1.1.3.4

  ރުޝާދެއް ގުޅިެގން އި  ޕްރޮޑަކްޓަކާއިަގޑިތަކަށްފަހު    ޚިދުމަތްދޭކުން  ނުަވތަ ބޭންހަކު  ދުަވ  ހުންނަބޭންކް ހުޅުިވފައިނު
ރުޝާދެއް ކަމުގައި ބެލުމުެގ އިޅްތިޔާރު  ދުަވހު ލިބުނު އި   ހުޅުޭވޖެހިެގން އަންނަ ބޭންކް  އީލިބިއްޖެނަމަ، އެ

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިެގން ވެއެެވ. 

 މުޢާމަލާތެއް ހުއްޓުވުން   1.1.3.5

މުޢާމަލާ ހުއްއަޅުަގނޑުމެންނަށް  ލިބިއްޖެނަމަ   ޓުުވމަށްތެއް  އަޅުަގނޑުމެްނ  ހުއްޓުުވމަށް    މެއްެއކަި،  އިރުޝާދު 
އެ  އަޅުަގނޑުމެން  ނަމަެވސް  ކުރާނެއެެވ.  ތިޔަ  މުޢާމަލާތްމަސައްކަތް  ސަބަބުން  ލިބޭ   ފަރާތަށްނުހުއްޓުުވމުެގ 

 ގެއްލުމެއްެގ ޒިްނމާ އަޅުަގނޑުމެން ނުަނާގނަމެެވ. އެއްެވސް  

 ނުރައްކާތައް   1.1.3.6

ުނަވތަ އިލެކްޓްރޯިނކް ބޭންކިންގ ޚިދުމަތެއް މެދުެވރިކޮށް އިރުޝާދު ދިުނމުން ކުރިމަތިާވ  ލި  ފޯނުން، ފެކްސިމ
ފަހަރަށްވުރެ ިގަނއިން،    އެއް، މާއި ދިނުއިރުޝާދު  ފަރާތަކުން    ދީފައިުނާވނުރައްކާތައް )ހުއްދަ ނެތި ނުަވތަ ހުއްދަ  

ޮގތްޮގތަށް ފޮނު   ިގނަ  ޕްރޮސެސް އެއަޅުަގނޑުމެންނަށް    ،ވައިފިނަމައިރުޝާދެއް  ފަހަރަކު  އެތައް  އިރުޝާދު 
ރައްކާތެރިކަްނ  ، ކަމާއިކުރެިވދާނެ   މަޢުލޫމާތެއްެގ  އެއްެވސް  ފޮނުާވ  ޚިދުމަތްތަކުން  ބޭްނކިންގ  އިންޓަރނެޓް 

އެކަމަށް    ( ތިޔަބޭފުޅުންނަށް އެނިގއްެގ މައްޗަށްކަންކަމެ ބިނާެވފައިަވނީ ބޭންކުެގ ކޮންޓްރޯލުން ބޭރުަގއިާވ އެތައް  
 އެއްބަސްެވއެެވ. 

 އް އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަރާތުން ލިބޭ އިރުޝާދުތަ   1.1.3.7

އަޅުަގނޑުމެްނ    ޕްރޮޑަކްޓަކާއި އެންމެހާ  އެކަމާއި އަދި  ،  އިރުޝާދުތަކަށްދޭ  ުގޅިެގން    ާގނޫނުތަކަށް   ގުޅޭ 
 މަލުކުރަންާވނެއެެވ. ތަބާެވ ޢަ ތިޔަފަރާތުން، އަދި ހުއްދަ ދީފައިާވ ކޮްނމެ ފަރާތަކުން

   ކުރުން ޑިޕޮސިޓް    1.1.4

 : ގޮތްތައް  ކުރެވޭނެ   ޑިޕޮސިޓް  •
 ކަށް ަވޑައިެގން ބްރާންޗަ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ ބީއެމްއެލްެގ ކޮންމެެގ އިސްލާމިކް ބީއެމްއެލް  •
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 ދައްކާ ފައިސާއިން މުސާރަ ނުަވތަ އެނޫްނެވސް ޑައިރެކްޓް ޑެބިޓް ފަދަ ޝެޑިއުލްކުރެިވ ަގވާއިދުން   •
 ފައިސާ ޓްރާންސްފަ ކުރުމުން ބީއެމްއެލް އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ ުނަވތަ މޮބައިލް ބޭންކިްނގ އިން  •
 އެހެން މާލީ އިދާރާއަކުން ޓްރާްނސްފަރ ކުރުމުން  •
 އެއްބަސްެވފައިާވ އެހެން ޮގތަކުން ތިޔަފަރާތާއެކު  އިން ބީއެމްއެލް •

 .ގައި އެކައުންޓަށް ޕޯސްޓް ކުރެޭވެނއެެވޚު ޖަމާކުރާ ފައިސާ ލިބޭ ތާރީ •
ގ ޕޮލިސީސް އެްނޑް ޕްރޮސީޖަރސް އަދި ފައިނޭްނޝަލް މޯލްޑިްވސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ އެންޓި މަނީ ލޯންޑަރިން •

ލޫމާތު ސާފުކުރުމުެގ  ޢުއިމެދު ސުާވލުކޮށް މަޑާ ޓްރާންސެކްޝަން ރިޕޯޓިްނގ ރެިގއުލޭޝަންެގ ދަށުން ޑިޕޮސިޓް ފަން
 އިޚްތިޔާރު ބީއެމްއެލްއަށް ލިބިެގްނެވއެެވ. 

 ޗެކްތައް:   1.1.5

 ބްރާންޗެއް ނުަވތަ އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ މެދުެވރިކޮށް ޗެކް ފޮތެއް ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހެޅިދާެނއެެވ.  ކޮންމެ  ބީއެމްއެލްެގ •
ހަމައެކަނި • ލިޔެފައިާވ  ބަލައިަގްނނާނީ،  އަޅުަގނޑުމެން  ފޯމެއްަގއި  ފައިސާެގ،  ރަނގަޅު  ބަހަކުްނ   ދަދުޢަ  އަދި 

 ފައިާވ ޗެކްތަކެެވ. ރަނގަޅަށް ލިޔެ )ތާނައިން/އިނގިރޭސިން( ކިޔަން އިނޭގނެހެން
ޗެކްތަކުެގ އަސްލު ޤާޫނނުން ލާޒިމުކުރާ މުއްދަތަކަށް ނުަވތަ މޯލްޑިްވސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާފައިާވ މުއްދަތަކަށް  •

 ބެހެއްޓޭެނއެެވ.
ތަ ފައިސާ  ޗެކެއް ބާތިލުކޮށް ނުަވސަބަބުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް )ޙުދޫދުުނާވނެ ޮގތުެގ މަތިން(    ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ތިރީަގއި •

 ލިބިެގންެވއެެވ:  ބޭންކަށް ތިޔާރުޚްއި  ދޫނުކުރުމުެގ
 ؛ފައިސާ ދައްކާ ފަރާތުެގ އެކައުންޓުަގއި އެކަށީެގންާވ ަވރަށް ފައިސާ ނެތުން  •
 ؛ުވންޗެކުގައި ސޮއިކޮށްފައި ނު •
 ؛ސޮއި ތަފާތުުވން •
 ؛)ހަ( މަސްދުަވހަށްވުރެ ިގނަ ދުަވސްެވފައިުވން  6ޗެކަށް  •
 އް ލިޔެފައިުވން ޚެ ނުަވތަ ކުރިއަށް އަްނނަން އޮތް ތާރީ ނެތުންޗެކުގައި ތާރީޚު ލިޔެފައި  •
 ތުންެގނެސްފައިުވމާއި، އެ ބަދަލުަގއި ސޮއިކޮށްފައި ނެ އްއެ ޗެކަށް މާއްދީ ބަދަލެ •
 )ޗެކް ރައްދުާވ ފަރާތުެގ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށް( ކަމަށް ޗެކްގައިއެކައުންޓްސް ޕޭއީ އޮންލީ" " •

 ފައިސާ ެނުގމަށް ހުށަހަޅާފައިުވން ފާހަަގކޮށްފައި އޮެވމެ، 
 ؛ތަފާތުުވން ޢަދަދުން ލިޔުމުގައިއަދި ފައިސާ، ތާަނއިން   •
 ؛އެކައުންޓް ބަންދުކޮށްފައިުވން •
 ؛ޗެކް ހުއްޓުުވން ދޫކުރި ފަރާތުންޗެކްެގ  •
 ؛ކޯޓު އަމުރަކުން ޗެކް ދެއްކުމަށް ހުރަސްއެޅުން /ނަކުން ޤާނޫ •
 ؛ހަލާކުުވންޗެކް  •
 ؛އެކައުންޓް ބަންދުކުރުމުެގ ނޯޓިސް ބޭްނކަށް ލިބިފައިުވން •
 ނުަވތަ   ؛ ޝައްކެއް ނެތް މިްނަވރަށް ސާފުެވފައިުނުވން އެކަށީެގްނާވ  އިންސްޓްރޫމެންޓް ސާފުނުުވން ުނަވތަ   •
ެވރިފަރާތް • ނުކުޅެދިފައިާވކަން  އެކައުންޓްެގ  ބެލެހެއްޓުމަށް  ކަންކަން  ނުަވތަ  ، އަމިއްލައަށް 

 ނުގރޫޓުެވފައިާވކަން، ުނަވތަ މަރުެވފައިާވކަން އަޅުަގނޑުމެްނނަށް އަްނާގފައިުވން.ބަ
ނަރ ފީއެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ސްއޮ ފީސްަގއިާވ ޮގތުެގމަތިން، ޑި  ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކްެގ ޝެޑިއުލް އޮފް ޗާޖްސް އެންޑް •

 ނެިގދާނެއެެވ. 
 ފަރާތަށް އެކަން އަްނަގްނާވެނއެެވ.   ދޫކުރިޗެކް    ަގއިފިަނމަ،ޗެކެއް ެގއްލިއްޖެަނމަ ނުަވތަ ަވަގށް ނަ  ރައްދުާވ  ޔަފަރާތައްތި •
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ދޫކޮށްފައިާވ • ނަ   ތިޔަފަރާތުން  ަވަގށް  ނުަވތަ  ގެއްލިއްޖެަނމަ  ހުއްޓު  ަގއިފިނަމަ، ޗެކެއް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް    ުވމަށްޗެކް 
 އަްނަގްނާވެނއެެވ.  ޗެކް ލިބެންޖެހޭ ފަރާތަށް އަދި އަްނަގންާވނެއެެވ.

ުވމަށް  ހުއްޓު  އްޗެކްތަ  ާވއެ ޗެކް ފޮތުގައި   އިފިނަމަބީއެމްއެލް ޗެކް ފޮތް ގެއްލިއްޖެަނމަ ުނަވތަ ަވަގށް ަނަގތިޔަފަރާތުެގ   •
 ނުކުރެޭވެނއެެވ. މެއް ފެނުނުކަމުގައިިވޔަސް އެ ޗެކްތައް ބޭނު ތައްއަޅުަގނޑުމެންނަށް އަްނަގްނާވނެއެެވ. އެއަށްފަހު ޗެކް

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަްނާގފައި   ތިޔަފަރާތުން  ތް ގެއްލިފައިާވކަން ނުަވތަ ަވަގށް ނަާގފައިާވކަން ީވހާެވސް އަަވހަކަށްޗެކް ފޮ •
ޖެހޭނެއެެވ. އެއީ ތިޔަފަރާތުެގ ހުއްދަނެތި   ާވންޒިްނމާ   ށް ތިޔަފަރާތުންމަލާތްތަކަޢާ މު  ކޮށްފައިާވކުރިން    އޭެގނުާވަނމަ،  

   ިވޔަސް މެއެެވ.ކުރި މުޢާމަލާތްތަކެއް ކަމުަގއި 
ޗެކް ފޮތް ގެއްލި، އެކަން ބީއެމްއެލްއަށް އަންާގފައި ނުުވމުެގ ސަބަބުން ލިބޭ އެއްެވސް ގެއްލުމެކަށް ބީއެމްއެލް އިން  •

 ޒިންމާއެއް ުނާވެނއެެވ.  

 ކްރޮސްޑް ޗެކް 1.1.5.1

ބޭންކެއް  ،ކެެވ.  ކްރޮސްޑް ޗެކް" އެކްރޮސްޑް ޗެކް"ޗެކުގައި ހުރަސްކޮށް ޕެރެލަލް ދެ ރޮނެގއް ހުންނަ ޗެކަކީ 
އިދާރާއެ މާލީ  އެހެން  ހުޅުާވފައިާވނުަވތަ  ޗެ  އްަގއި  އެފަދަ  ޖެހޭނެއެެވ.  ދައްކަން  ކަށްަނޤުދު  އެކައުންޓަކަށް 

 ފައިސާއެއް ދުލެއްނުކުރެޭވނެއެެވ. 

 ނަޤުދުކުރުްނ: ޗެކެއް  1.1.5.2

އް ަނޤުދުކުރަްނ  އިސިއްޔަތުން، 'ކްރޮސްޑް' ނުަވތަ 'ނޮޓް ެނޯގޝިއޭބަލް' ޗެކެ ޙަ  ޗެކް ދޫކުރާ ފަރާތުެގ،  ޔަފަރާތުން ތި
ނުަވތަ ޗެކުެގ މަތީގައި ނަމެއްެގ ބަދަލުަގއި 'ޕްލީޒް ޕޭ    ، ސޮއިކޮށް   ހުރަސް ދެރޮނުގެގ މަތީަގއިބޭނުންަނމަ،  
  އިަގއިެވސްޖާަގހިފައިާވ  ްނ ހަމަޖެއަދި ސޮއި ކުރަ ރަްނާވެނއެެވ.ފުރިހަމައަށް ސޮއިކުއޭެގ ތިރީގައި  ކޭޝް' ލިޔެ،  

 ާވނެއެެވ. ފުރިހަމައަށް ސޮއި ކުރަން 

 އައިޑެންޓިފިކޭޝަން  ބޭނުްނާވ ނަޤުދުކުރުމަށް ޗެކެއް 1.1.5.3

  ސައްހަ   ނުަވތަ  ކާޑު  އައިޑެންޓިޓީ  ނޭޝަނަލް  ުނަވތަ  ލައިސަްނސް  ޑްރައިވަރސް  ފަރާތުން  ނަޤުދުކުރާ  ޗެކެއް
  މިކަމަށް .  ހުށަހަޅަްނާވެނއެެވ  އައިޑީއެއް  ފޮޓޯ  ދޫކޮށްފައިާވ  ސަރުކާރުން  ދިެވހި   ފަދަ  ޕާސްޕޯޓް  ުނަވތަ  ޯވކްޕާމިޓް
 . ެގެނިވދާނެއެެވ ދަލުބަ  ަވުގތެއްަގއިެވސް ކޮންމެ ނުލައި އެްނގުމަކާ ކުރިން

 އެހެން މީހަކަށް ދައްކަްނޖެހޭ ޗެކްތައް  1.1.5.4

ދުކުރަން މަސައްކަތްކޮށްފިނަ،  އެ  ޤު ނަ  ނިސްބަތްާވ ޗެކެއްއެހެން މީހަކަށް ދައްކަްނޖެހޭ، ނުަވތަ އެހެން މީހަކަށް  
މާއި، އެޗެކް ނަޤުދުކޮށް ނުދިުނމާއި، އެޗެކް ޤަބޫލުކުރުމުެގ ކުރިްނ ކަންތައްތަކެއް ފުރިހަމަކުރުމަށް  ޗެކް ބަލައިުނަގތު

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިެގންެވއެެވ. ޝަރުޠުކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު 

 ޗެކެއް ހުއްޓުުވން  1.1.5.5

 ތިރީަގއިާވ މަޢުލޫމާތާއެކު ލިޔުމުން ބޭްނކަށް އަންަގަވއިެގްނ، ތިޔަފަރާތުން ދޫކޮށްފައިާވ ޗެކެއް ހުއްޓުިވދާެނއެެވ.
 ؛ދަދުޢަ ޗެކްގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ފައިސާެގ •
 އަދި ؛ ޗެކް ނަންބަރާއި އޭަގއިާވ ތާރީޚު • •
 ކަށްކަން  ތަޗެކް ލިބެންޖެހޭނީ ކޮންފަރާ •

 ން އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ މެދުވެރިކޮށްެވސް ޗެކެއް ހުއްޓުިވދާނެއެެވ.  ާވއިދުެގ ތެރެއިޤަ  އޮންނަ



 ިބއެމްއެލް އިސްލާމިކްގެ މާއްދާތަކާއި ޝަރުޠުތައް
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 ބޭންކަރސް ޗެކް 1.1.5.6

އަޅުަގނޑުމެންނަށް    ތިރީަގއިާވ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްަގެނވިދާނެއެެވ.  ބޭންކަރސް ޗެކެއް  އިެގްނ  ދައްކައި ފީއެއް 
 ބާޠިލްކުރެިވދާެނއެެވ: ެގ ޗެކެއް  ރ ބޭންކަ

 ؛ނުަވތަ ަވުގ ޗެކެއް ކަމުަގއިުވން ކޮށްފައިާވ،ޗެކަކީ ފޯޖް ރބޭންކަ •
 ؛ޗެކަށް ބަދަލު ެގެނސްފައިުވން  ރެގބޭންކަ •
 ؛މަކަރާއި ހީލަތް ނުަވތަ އެހެން ކުށެއް ކޮށްފައިުވން •
 ؛އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހުރަސްއެޅޭ ކޯޓު އަމުރެއް އޮތުން  ކަކަށް ފައިސާ ދޫކުރުމަށްބޭންކް ޗެ •
 ބޭންކް ޗެކުެގ ފީ ނުަވތަ އަުގ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިފައި ނުުވން. ނުަވތަ  •
 ޙައްޤު ލިބިފައި ުނާވ ފަރާތަކުންކަމުގައިުވން  ކުެގ ފައިސާެގޗެކް ހުށަހަޅައިފައިަވނީ އެ ޗެ   ބޭންކަރެގ •

ިި  ، ޗެކެއް ގެއްލިއްޖެަނމަ ނުަވތަ ަވަގށް ަނަގއިފިނަމަ   ރސްއަޅުަގނޑުމެން ދޫކޮށްފައިާވ ބޭންކަ ޙާލަތްތަކެއްގައި،  ަވކ 
 ފީއެއް ެނގުމަށްފަހު ބަދަލު ޗެކެއް އަޅުަގނޑުމެން ފޯރުކޮށްދޭެނއެެވ. 

 އި ޓްރާނސްފަރ ކުރުން ގުމާ ނެ  ފައިސާ 1.1.5.7
ޑިޕޮސިޓް   މިކްއިސްލާ • ޓާރމް  އެކައުންޓްތަކުްނ    ސް،އިންެވސްޓްމަންޓް /ސްފިކްސްޑް  ފައިސާެގ  ބޭރު  އަދި 

ަވކި   ކުރުމަށް  ޓްރާްނސްފާ  ނުަވތަ  ނެުގމަށް  ކަނޑައެޅިފައިވެއެެވ.  މާއްދާތަކާއި  ފައިސާ  ޝަރުތުތަކެއް 
 ޔަތް ކުރައްާވށެެވ.ޢާރި ށްޝަރުތުތަކަމާއްދާތަކާއި ތަފްސީލު ހޯދުމަށް ޕްރޮޑަކްޓަށް ޚާއްޞަ 

ަގއި  )އެކައުންޓް  ،ނަމަ ރިނުާވހިނދެއްގައި، އެކަށީެގްނާވ ަވރަށް ފައިސާ ހު  ބަޔާންކޮށްފައި  ޮގތަކަށް  އެހެން •
 ފައިސާ  ޮގތަށް ތިޔަފަރާތުެގ އެކައުންޓުންއަންނަިނިވ ޮގތް ، (ބަހައްޓަްނޖެހޭ އެންމެ މަދު ޢަދަދާއި ޖެހެންދެން

 ނެިގދާނެއެެވ: 
 ންޗެއްެގ ކައުންޓަރުްނ، ބްރާ   ެގ ކޮންމެދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ބީއެމްއެލްޚި ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކްެގ  •
 ،އިލެކްޓްރޯނިކް ޑެބިޓް މެދުެވރިކޮށް، މިސާލަކަށް ޑައިރެކްޓް ޑެބިޓް •
 ޗެކުން ނުަވތަ ޓެލެްގރަފިކް ޓްރާންސްފާ މެދުެވރިކޮށް،  ސްބޭންކަރ  •
 މެދުވެރިކޮށް،   އެކައުންޓަށް ޗެކް ފޮތެއް އޮތްނަމަ ޗެކު •
 : އޮތްނަމަ އެކައުންޓާ ުގޅިފައިާވ ބީއެމްއެލް ކާޑެއް  •

o ަކާޑު ބަލައިަގންނަ އޭޓީއެމް އަކުން، ުނަވތ 
o  ްޕީއޯއެސް ޓާރމިނަލެއް މެދުެވރިކޮށ 

 އިންޓަރނެޓް ބޭންކިްނގ މެދުެވރިކޮށް  •
 މޮބައިލް ބޭންކިްނގ މެދުެވރިކޮށް )ބީއެމްއެލް އެކައުންޓްތަކުެގ މެދުަގއި ފައިސާ ބަދަލުކުރުން( •

ފައިސާ   • ބޭންކުދޫކުރުމަށް  ބޭރު  ލިބެްނހުރި  ަގއިހަމަޖެހިފައިަވނީ    ގެ ބޭންކު  މިްނވަރާއި  ބޭރުފައިސާ 
 މަށްފަހުއެެވ. ރިޢާޔަތް ކުރު ތަކަށްބޭނުން

އެދިފައިާވ ޤައުމުެގ ފައިސާ ބޭރު ފައިސާ ެނުގމަށް އަޅުަގނޑުމެންަނށް ލިމިޓްތަކެއް ކަނޑައެޅިދާނެއެެވ.   •
ތިޔާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޚް އިރުފިޔާއިން ދޫކުރުމުެގ  ދިެވހި  ިިއޭެގ ބަދަލުގައިނަމަ،  ާވ  ނެތްކަމުަގއިބޭންކުަގއި  

 ލިބިެގްނެވއެެވ.  
ހުރިހާ ޓްރާންސްފާތަކަކީ ޑިޕޮސިޓަރުެގ ރިސްކްގައި ކުރެޭވ ޓްރާންސްފަރތަކެކެެވ.  ބޭންކުެގ އޮފިސަރުްނ   •

ަވީނަނމަ، އެ   އިހުމާލުްނ ދިމާިވސީދާ  ނުަވތަ މުވައްޒަފުްނެގ   ކަމުަގއި  ގެއްލުމެއް    އްެވސްކަމެއް ނޫން 
 ނުަވތަ ލަސްވުމަކަށް ބޭންކުން ޒިްނމާާވކަށް ނުޖެހޭެނއެެވ.  
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ފައިސާ ނެުގމާއި ބެލެްނސް ބެލުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން ެނިގދާނެ ފީތައް ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކްެގ ޝެޑިއުލް   •
 އޮފް ޗާރޖަސް އެްނޑް ފީސްގައި ބަޔާްނކޮށްފައިާވނެއެެވ. 

 
  )ޓީޓީ( ހެދުންޓެލެްގރަފިކް/ސްިވފްޓް ޓްރާްނސްފާ 1.1.5.8

 .ޓީޓީ ހެދުމަށްޓަކައި ޓީޓީ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް ބްރާންޗަށް ހުށަހަޅަްނާވެނއެެވ •
ެގ    12މެްނދުރު    ެވ.އެދުަވހުެގ އަގެ ދެޭވނީ  ރުފިޔާ ޓީޓީތަކަށް    ރު އަދިެގ ކުރިން ލިބޭ ޑޮލަ   12މެންދުރު   •

ފަހުން ލިބޭ ޓީޓީތަކަށް އޮތެންޓިކޭޓެޑް ޓެލެްގރަފިކް އެޑްަވއިސް ުނަވތަ އޮތެންޓިކޭޓެޑް ސްިވފްޓް މެސެޖަކުްނ  
ބެލެޭވނީ  އިރުޝާދު    ޔާލާކުރި ނުާވަނމަ  ރަސްމީލިބިފައި  އަންނަ  ލިބު  ޖެހިެގން  އެއްޗެއްެގ   ނުދުަވހު 

 ޮގތުަގއެެވ. 
 

 ޕޭމަންޓްސް  ޑްއޯޑަރ/ރިކަރިން ޑައިރެކްޓް ޑެޓް/ޝެޑިއުލްސްޓޭންޑިްނގ  1.1.5.9
ތިޔަފަރާތުގެ  • ދެއްކުމަށްޓަކައި  ފައިސާ  ދައްކަްނޖެހޭ  ފަރާތަކަށް/ތަކަކަށް  ތިންަވނަ  ުނަވތަ    ބޭންކަށް، 

 : ހުއްދަދީފައިާވަނމަ ބޭންކަށްއެކައުންޓުން ރިކަރިްންގ ޑައިރެކްޓް ޑެބިޓް ކުރުމަށް 
 . ތާރީޚުތަކުަގއި އެކައުންޓުން ޑެބިޓް ކުރެޭވެނއެެވމިފަދަ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ  •
އިރުޝާދާ އެއްޮގތަށް ފައިސާ   ދޭފައިސާ ދައްކާ ހާލަތުގައި އެ ފަރާތުން    ކަށްތިންަވނަ ފަރާތަ •

ކުރެޭވެނއެެވ.   ޖެހޭ    ފައިސާ   މިޮގތުންޑެބިޓް  ދެއްކުފަހުދައްކަން  ކުރިްނެވސް  ން  ދުަވހުެގ 
  އެކަށީެގންެވއެެވ.

ކްލިއަރޑް ފައިސާ    އެމިްނަވރަށްކަނޑައެޅިފައިާވ އެކައުންޓުގައި    ދަދުތައް ޗެކްކޮށް،ސާެގ ޢަފައި ދައްކަްނޖެހޭ   •
 ޒިންމާއެކެެވ.   ފަރާތުެގތިޔަ ލާ ޔަޤީންކުރުމަކީހުރިތޯ ބަ

އެކަށީެގްނާވފުރިހަމަ  • ދެއްކުމަށް  ފައިސާ  ފަ  އަށް  ކްލިއަރޑް  ޕޭމަންޓް    އިސާއަދަދަށް  ނެތްނަމަ، 
ަގއިާވ    ޢަމަލުނުކޮށް،  ށްއިންސްޓްރަކްޝަނަ ފީސް  އެންޑް  ޗާރޖަސް  އޮފް   ޮގތުގެމަތިން ޝެޑިއުލް 

ފީއެއް ނެގުމުެގ އިޚްތިޔާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިެގްނވެއެެވ. ކުރިްނ   އިންސްޓްރަކްޝަން ބާޠިލްކުރުމަށް
އޮފް  އެްނގުމެކާއިނުލައި ޝެޑިއުލް  ހިނދަށް  ހިނދުން  އަށް  ފީސް  އެންޑް  ބަދަލުެގނައުމުެގ    ޗާރޖަސް 

 ތިޔާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިެގްނެވއެެވ.  ޚްއި
  ނުަވތަ ، ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދު ހަމަަވންދެން އެަވުގތުނަމަ،  ތްނެ  އިސާ ކްލިއަރޑް ފަ   ޢަދަދަށް  އެކަށީެގންާވ •

 ޔާރު ބޭްނކަށް ލިބިެގން ެވއެެވ. ެނުގމުެގ އިޚްތި އޭެގ ފަހުެގ ތާރީޚެއްަގއި އެކައުންޓްަގއި ހުންނަ ފައިސާ
ެވ. އެ ކުރެިވދާނެ ކެންސަލް  ކޮްނމެ ަވުގތެއްަގއިެވސް  ކުރުމަށް ދީފައިާވ ހުއްދަ  ރިކަރަންޓް ޑައިރެކްޓް ޑެބިޓް   •

  ދުަވހު އެކައުންޓް މެންޑޭޓްަގއިާވ ޮގތުެގމަތީން،  ރަސްމީފަށާނީ  ޖެހިެގން އަްނނަ    މަލުކުރެެވން ޢައެއަށް  އަދި  
 ސޮޔާއެކު ލިޔުމުން ޞައްޙަ އިރުޝާދު ލިބުމުްނނެެވ. އެކަށޭނަ 

 ކަނޑައެޅިފައިވާ ަވކިަވކި ނުަވތަ    ފައިާވދައްކަްނޖެހި  ބޭންކަށްދަށުން    ހުއްދައިެގރިކަރަންޓް ޑައިރެކްޓް ޑެބިޓް   •
މިފަދަ   ނުލެޭވނެއެެވ.   ހުއްޓައެއް  ދެއްކުން  އެއްޮގތަށް  ފައިސާ    އް މަލެޢައަޅުަގނޑުމެން  އިރުޝާދުތަކާ 

 ނަމެެވ. ނުކުރާ
ސެޓް ތިޔަފަރާތުން   • ޚިދުމަތުަގއި  ބޭންކިްނގ  އިންޓަރނެޓް   ޑްޝެޑިއުލް   ކޮށްފައިާވ  ޕް އަމޯލްޑިްވސް 

  ަގއި ކަނޑައަޅާފައިާވ ތާރީޚު ފައިސާ ދައްކަްނޖެހޭ ތާރީޚްކަމަށް ތިޔަފަރާތުން ޕްަގއިޓްއަސެ އަށް،ޕޭމަންޓްސް 
  ޑް އެފަދަ ޝެޑިއުލްތަށް، ކޮންމެ ަވުގތެއްގައިެވސް  އަދި ަވުގތުްނ ޢަމަލުކުރެޭވ ޮގން ފަށާނެއެެވ.  ރެވެ މަލުކުޢަ

 ުނަވތަ ބާޠިލު ކުރެވިދާެނއެެވ.  ، ބަދަލުެގެނސް ތަކަށްޕޭމަންޓް
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  ޝަރުތުތަކާއި އަންނަމާއްދާތަކާއި މާރޖިން ރޭޓްތަކާއި، މި ، ރޭޓްތަކާއި ފީތަކާއި، ޗާޖުތަކާއި، ފައިދާެގ  1.1.5.10
 ބަދަލުތައް: 

ޗާއަޅުަގނޑުމެންނަށް   • ބޭންކް  އެކައުންޓުން  ދައްކަްނޖެހޭ ޖްތަކާ ތިޔަބޭފުޅުްނެގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް    އި 
  އެންމެހައި ފައިސާއެއް އުނިކުރެވިދާނެއެެވ. އޭެގ ތެރޭަގއި:

އަުގތަކުެގ ތަފްސީލު މި  -  ދުމަތުެގ ފީތައްޚިމަލާތާއި  ޢާެގ އެއްެވސް އެކައުންޓަކާ ގުޅޭ މުފަރާތުތިޔަ •
ޖަސް އެންޑް ފީޒްަގއި ބަޔާންކޮށްފައި ާވެނއެެވ. އަދި  ޝެޑިއުލް އޮފް ޗާބީއެމްއެލް އިސްލާމިކްެގ  
 ެވބްސައިޓުން ލިބެން ހުންާނނެއެެވ.  ފއަޅުަގނޑުމެްނެގ އެ ޝެޑިއުލްެގ ކޮޕީއެއް

 ރަދުތަށް ޚަ ބޭންކަށް ހިނާގތިޔަބޭފުޅުންެގ އެކައުންޓްތަކާ ުގޅިެގން   •
އިސްލާހު   ހިނދުން ހިނދަށްފައިދާެގ ރޭޓްތަކަށް    އަންދާޒާކުރެޭވހުރިހާ ޗާޖުތަކާއި، ފީތަކާއި، ހުށަހަޅާ/   •

ކޮންމެ   ރޭޓްތަކަށް  ފައިދާެގ  ހުށަހަޅާފައިާވ  ޗާޖުތަކާއި،  ފީތަކާއި،  ޝަރުތުތަކާއި،  މި  ެގެނޭވނެއެެވ. 
  އަދި މިފަދަ ބަދަލަށް   ކަށް ލިބިެގްނވެއެެވ.އިޚްތިޔާރު ބޭން  ެގަނއުމުެގަވުގތެއްގައިެވސް އެްނުގމާއެކު ބަދަލު 

 ޢަމަލުކުރެެވން ފަށާނީ އެބަދަލެއްަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ތާރީޚުން ފެށިެގްނނެެވ. 
 

 ބަދަލުކުރުން:  ކަރަންސީ 1.1.5.11
ކޮްނމެ  ލިބެންހުރި އެހެން    ގައި އެަވުގތުބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ބޭންކު   ،  ފައިސާ އެކައުންޓުގައި ހުރި ކްލިއަރޑް   •

 ބަދަލުކުރެވިދާނެއެެވ.  ެވސްފައިސާއަކަށް
ބަދަލުކުރުމުެގ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ެގްނދާނީ، އެ ދުަވހު ހުރި    ކަރަންސީދެ ދުަވހުެގ ތެރޭަގއި    ރަސްމީ •

 އެކްސްޗޭްނޖް ރޭޓުންެނެވ. 
ފައިސާ   • ބޭންކު  ދޫކުރުމަށްބޭރު  ފަ  ަގއިހަމަޖެހިފައިަވނީ  ލިބޭރު  ބޭންކުެގ  އިސާ  މިްނވަރާއި،  ބެންހުރި 

ެވހި  ދި  ، ެނތްކަމުަގއި ާވނަމަ   ބޭންކުގައި  އުމުެގ ފައިސާޤަ އެދިފައިާވ    ރިޢާޔަތްކުރުމަށް ފަހުއެެވ.  ބޭނުންތަކަށް
 ތިޔާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިެގްނވެއެެވ.  ޚްއި  ދޫކުރުމުެގރުފިޔާއިން ފައިސާ 

 
 : ތައްފީ ރޭޓުތަކާއިފައިދާެގ  1.1.5.12

އިސްލާމިކް ދޫކުރާ  ބީއެމްއެލް    އަްނދާޒާކުރެވޭ   ކުެގދުމަތްތަޚި ތަކާއި  ޕްރޮޑަކްޓް  ހުއްދަކުރާ  ޢާޝަރީ  އިން 
ރޭޓު އިސްލާމިކްެގ    ތަކާއިފައިދާެގ  ބީއެމްއެލް  ފީސްގައި ފީތައް  އެންޑް  ޗާރޖަސް  އޮފް    ޝެޑިއުލް 

ފައިދާެގ ރޭޓްތަކަށް ކޮންމެ   ްނދާޒާކުރެޭވއަހުށަހަޅާފައިާވ/    އަދި  ތަކަށް،ފީ  ޖުތަކާއިފައިާވެނއެެވ. ޗާބަޔާންކޮށް
ެގަނއުމުެގ   އިސްލާހު  އެންުގމަކާއެކު  ކުރިން  ލިބިެގްނވެއެެވ.    ބޭންކަށް  ޙައްޤުަވުގތެއްގައިެވސް  

 ރޭޓްތަކެކެެވ.  އަންދާޒާކުރެޭވކީެވސް ޓްތަކަ ރޭ ެގކޮށްފައިާވ ހުރިހާ ފައިދާބަޔާން
 

 : ޖޫރިމަނާހުއްދަ ނެތި އޯަވޑްރާފްޓް ކުރުމުން ކުރެޭވ  1.1.5.13
ހުއްދަނެތި ކުރާ އޯވަރޑްރާފްޓަށް  އޯަވޑްރާފްޓް ކުރުމުެގ ހުއްދައެއް ނޯންނާެނއެެވ.    އެޕްރުަވލް ނެތި  ކުރިން

  އްކުމަށް ޮގތުެގމަތިން ޖޫރިމަނާ ދެ ވާ   ޝެޑިއުލް އޮފް ޗާރޖަސް އެންޑް ފީސްަގއިބީއެމްއެލް އިސްލާމިކްެގ  
 ޚައިރާތު ފަންޑަށެެވ. ދިޔާ ކުރަން ހަމަޖެހިފައިަވނީ  މިފަދަ ޖޫރިމަނާތައް ހަ ރު ަވޢުދުވެއެެވ.ކަސްޓަމަ
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 އިންއެކްޓިްވ/ޑޯމަންޓް އެކައުންޓްތައް  1.1.5.14
 ފައިުނާވނަމަ، އަދިކޮށްމަލާތްތައް ޢާެެ ތެރޭގައި މުތުެގީވސް( މަސްދުަވހުެގ މުއްދަ )ސައު 24 ވިދިވިދިެގން •

ުނާވަނމަ،    5  އެމުއްދަތު ިގނަ  އަހަރަށްުވރެ  ބެތިޔަފަރާތުެގ  )ފަސް(  އިްނއެކްޓިވް ލެޭވއެކައުްނޓު    ނީ 
 އެކައުންޓެއްެގ ޮގތުގައެެވ. 

ޮގތުެގމަތިން، ކުރިން އެްނގުމަކާ ނުލައި  ާވ  ޝެޑިއުލް އޮފް ޗާރޖަސް އެންޑް ފީސްގައި  އަޅުަގނޑުމެްނެގ •
އަޅުަގނޑުމެންނަށް    ޙައްޤުއިންޓެނަްނސް ފީއެއް ެނގުމުެގ  ހުރިހާ އިންއެކްޓިްވ އެކައުންޓްތަކުން އެކައުންޓް މެ 

 ހިނދުން ހިނދަށް ޝެޑިއުލް އޮފް ޗާރޖަސް އެންޑް ފީސް އަށް  ލިބިެގްނެވއެެވ. ކުރިން އެްނގުމެކާއިނުލައި 
 ތިޔާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިެގންެވއެެވ. ޚްބަދަލުެގންއުމުެގ އި 

އަދި  ސައު )  24  ވިދިވިދިެގން • ނުާވނަމަ  ބޭުނންކޮށްފައި  އެކައުންޓް  މުއްދަތަކަށް  މަސްދުަވހުެގ  ީވސް( 
  މަދުން ފައިސާ ހުރިކަމުގައިާވަނމަ،   ޢަދަދަށްވުރެްނޖެހޭ  ބަހައްޓައެކައުންޓް ބެލެންސް ގައި އެންމެ މަދުެވެގން  

 ނެއެެވ.  ިވދާކުރިން އެންުގމަކާއި ނުލައި އެކައުންޓު ބަްނދުކުރެ ތިޔަފަރާތަށް 
( އަހަރަށްުވރެ ިގނަ ދުަވހު އެކައުންޓް ބޭނުންކޮށްފައިުނާވަނމަ އެއީ “އިްނއެކްޓިްވ” އެކައުންޓެއްެގ ފަސް) •

އިްނ  ދަދަށްުވރެ ިގނަޢަ  އެްނމެ މެދުެވެގން ބަހައްޓަންޖެހޭއެކައުންޓްގައި  އަދި  ޮގތުަގއި ކަނޑައެޅޭެނއެެވ.   
އެނޭގ އެޑްރެހަށް ދިރިއުޅުނުކަން  ހުން  ޕޯސްޓް މެދުެވރިކޮށް އެްނމެ ފަ  ރޑްފައިސާ ހުރިނަމަ، ރަޖިސްޓަ

ތެރޭަގއި    60  އަންާގެނއެެވ.  އެކަން  ސިޓީއަކުން ދުަވހުެގ  ެވރިފަރާތް( )ފަސްދޮޅަސް(  )އެކައުންޓްެގ 
އިންއެކްޓިްވ   ކަނޑައަޅާފައިާވނުފެނިއްޖެނަމަ،  ަވކި    ކަމުގައި  ފައިސާ  އްސަ ޚާ އެކައުންޓުގައިާވ 

 ާވލުކުރެޭވނެއެެވ. ޙަ ސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއާއި އެކައުންޓެއްަގއި ބެހެއްޓުމަށް މޯލްޑިވް 

 ސެކިއުރިޓީ ޕްރޮސީޖަރސް   1.1.6

 ތިރީަގއިާވ ކަންކަން ޔަޤީންކުރައްާވށެެވ:  ބޭނުންކުރުމުން ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި ނަހަމަޮގތުަގއިއެކައުންޓް  1.1.6.1

 އަދި ؛ ލުތައް ސިއްރުކުރުންޞީސެކިއުރިޓީ ތަފް ިނހެންެގ އެހެޔަފަރާތު ތި ަނންބަރާއި ެގ ޕިންތިޔަފަރާތު •
ެގ ފަރާތު ުނަވތަ ތިޔަ  ، އެނިގފައިާވ ކަމަށް ހީާވނަމަ  ފަރާތަކަށްލުތައް އެހެން  ޞީސެކިއުރިޓީ ތަފްފަރާތުެގ  ތިޔަ •

ަވުގތުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަން    އެކައުންޓް ހުއްދަ ނެތި ބޭނުންކޮށްފައިާވ ކަމަށް ޝައްކުކުރެޭވަނމަ 
 ނެއެެވ. އަްނަގންވާ 

 ެގ ސެކިއުރިޓީ ތަފްސީލުތައް ހުއްދަ ނެތި ބޭނުން ކުރުމުން ރައްކާތެރިުވމަށްޓަކައި އެކަށީެގްނާވޔަފަރާތުތި •
 އަދި ؛ މަލުކުރުންޢަ އެފަދައިންފިޔަަވޅުތަކެއް އަޅައި ރައްކާތެރި 

 އަދި ؛ މަލު ނުކުރުންޢަ އޮޅުާވލައިެގން •
މާއްދާތަކާއި  ޕްރޮޑަކްޓަކަށްެވސްކޮންމެ   • ސެކިއުރިޓީ  ގައި  ޝަރުތުތަކު   ކަނޑައެޅިފައިާވ  ބަޔާންކޮށްފައިާވ 

 މަލުކުރުން ޢަޕްރޮސީޖަރތަކަށް 

 ންެނެވ.ތިޔަފަރާތު ތިރީގައިާވ ކަންކަމުެގ ސަބަބުން ލިބޭ ހުރިހާ ެގއްލުމަކަށް ޒިންމާާވްނޖެހޭނީ  1.1.6.2

 އަދި   ، ހިްނާގ ކަްނކަމުެގ ސަބަބުން އޮޅުާވލައިެގން ތިޔަފަރާތުން •
 އެކު ޢަމަލުކުރާ ކޮްނމެ ފަރާތެއް ހުއްދައާ  ތިޔަފަރާތުެގ •

އެކައުންޓް ބޭުންނކޮށްފައިާވ ކަމަށް    ހުއްދަނެތި  ނުަވތަ  މަށް، އެނޭގކަ  އެހެްނ ފަރާތަކަށްލު  ޞީސެކިއުރިޓީ ތަފް   ފަރާތުެގތިޔަ  1.1.6.3
  ަވުގތުން އެކަން އަންަގންާވެނއެެވ.އަށް ގުޅުއްާވ(  960)   3330200ުނަވތަ  ިި،  އަޅުަގނޑުމެންެގ ބްރާންޗަށް  ޝައްކުކުރެޭވަނމަ،
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 އެކައުންޓް އޯވަރޑްރޯ ކުރުން ޤަރްޟުގެ ގޮތުގައި    1.1.7  

ނުަވތަ    1.1.7.1 ކާޑުން  ނުަވތަ  ހިމެޭނޮގތަށް()ޗެކުން  ބޭނުންކޮށްެގން  ހިދުމަތެއް  ބޭންކިްނގ  ނުަވތަ   ތިޔަފަރާތުން،  އިލެކްޓްރޯނިކް 
ފަރާތަކުން އެކައުންޓަކުްނ ފައިސާ ެނގުމާއި، ފައިސާ ދެއްކުމާއި ނުަވތަ އެޫނންެވސް މުއާމަލާތެއް ކޮށްފިނަމަ   ދީފައިާވހުއްދަ 

 : ޑެބިޓެއް އެކައުންޓުން ކޮށްފިނަމަ ނުަވތަ އެކައުންޓަށް އޯވަރޑްރާފްޓް ާވެނ ފަދަ އެއްެވސް

 ؛ުވންޑެބިޓް )ނުަވތަ ނެެގޓިްވ(   ޓްެގ ބެލެްނސްއެކައުން •
ތިޔަފަރާތުެގ، ުނަވތަ ހުއްދަދީފައިާވ ފަރާތެއްެގ އިރުޝާދުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް އޯވަރޑްރާފްޓެއް ކޮންމެހެްނ  

ކަމުަގއި   ޤަބޫލުކުރެޭވ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކަމަށް  އެދިފައި  ބޭނުްނާވ  އަކަށް  )އޯަވރޑްރާފްޓް  ާވނަމަ، 
ކުރުމަށް   އޯވަރޑްރޯ  އެކައުންޓަކުން  ނެތި(  )މަޖުބޫރުކަމެއް  އަޅުަގނޑުމެްނ  ިވޔަސް(  ނުިވކަމުަގއި 

 ހުއްދަދީފާެނއެެވ. 

 އެކައުންޓެއް އޯވަރޑްރައުން ކުރުމަށް އަޅުަގނޑުމެން ހުއްދަ ދޭަނމަ  1.1.7.2

  ދި ފޮނުިވ އިރުޝާދަށް ޚާއްސަާވެނއެެވ. އަދި އެއީ އެފަދަ އެހެން އެ އޯވަރޑްރާފްޓް ފެސިލިޓީ، އެކަމަށްއެ  •
 އޯަވރޑްރާފްޓެއް ކުރުމަށް އަޅުަގނޑުމެްނ ހުއްދަދޭނެ ކަމުެގ ޔަޤީންކަމެއް ނޫެނެވ. 

އެއްެގ  ކޮށް ދިން ފައިސާ އެކައުންޓުން އޯަވރޑްރޯާވ އަދަދަކީ އަޅުަގނޑުމެން ތިޔަބޭފުޅުންނަށް އެޑްާވންސް  •
ދަދެކެެވ. އަޅުަގނޑުމެްނ  ޢައަޅުަގނޑުމެންނަށް ދައްކަްނޖެހޭ  ފައިސާ    ދަދާ އެއްަވރުެގޢަ  ޮގތުަގއި ބަލައި، އެ

 އެދުމުން އެޑްާވްނސް އަނބުރާ ދައްކަން ޖެހޭެނއެެވ. 

 އެކައުންޓްސް    ވަދީޢާ   1.2
 ޑިޕޮސިޓްތައް   1.2.1

ޢީ ހަމަތަކުެގ މަތިން އެކުލަާވލެިވފައިާވ ަވދީޢާ ޝަރުއިސްލާމީ  ،  ޙަާވލުކުރެެވނީަވދީޢާ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރާ ފައިސާ ބޭންކަށް    1.2.1.1
އެފައިސާ ބޭނުން ޖެހިއްޖެ ހިނދެއްަގއި ލިބޭޮގތަށް  މައްޗަށް ބިނާކޮށް،    އެއްބަސްވުމެއްެގ  ޔަދު އައްޟަމާނާ އުޞޫލުން ެވޭވ

 އެފައިސާ ބެލެހެއްޓުމުެގ އުޞޫލުެގ މައްޗަށެެވ. 

  އެެވ. އަދި  ބޭނުްނވެއްޖެ ކޮންމެ ހިނދެއްގައި އަނބުރާ ލޯެނއްެގ ޮގތުގަ ކުރާ ފައިސާ ބެލެޭވނީ ބޭންކަށް ދޫކުރާ  މިޮގތުން ޖަމާ  1.2.1.2
 ދެއެެވ. ޔަީގންކަން ބޭންކުން  އެފައިސާ ލިބޭނެކަމުެގ

ބޭންކަށް ފެންނަ އެްނމެ އެކަށީެގްނާވ ޮގތަކަށް، ، ން ފާސްކުރާ މިްނަގނޑުތަކުެގ ތެރެއިން ކޮމިޓީ  ޝަރީޢާ   ކުެގމި ފައިސާ ބޭން  1.2.1.3
 އެެވ. ކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު ލިބިެގްނެވމި ފައިސާ ބޭުނން ، އަދި އަމިއްލަ ރިސްކުގައި ، އިޚްތިޔާރުގައި ބޭންކުެގ އަމިއްލަ 

ފައިސާއާ    ޖަމާކޮށްފައިާވއި  އެކައުންޓްތަކުަގ  ޖަމާކުރާ ފައިސާ، އިސްލާމީ ޝަރުޢީ ހަމަތަކުެގ މަތިން ހުޅުާވފައިާވ އެހެނިހެން  1.2.1.4
ެވސް  ފަންޑު ބޭންކުެގ  މިފައިސާއާއެކު އަދި   އެެވ. އެއްކޮށްލެޭވނެ  ޝަރުޢީ ހަމަތަކުެގ މަތިން އެކުލަާވލެިވފައިާވ ފަންޑަކަށް  އެކު
ނޑައަޅާ  ކަ  ންކޮމިޓީ  ބޭންކުެގ ޝަރީޢާމިފަްނޑުެގ ފައިސާ ބޭުނންކުރެޭވނީ  އެެވ.  ނުމުެގ އިޚްތިޔާރު ބޭންކަށް ލިބިެގްނ ެވހިމެ

 އިންެވސްޓުމަންޓްތަކެެވ.  ޢާ ހުއްދަކުރާޝަރީ ހަމައެކަނި، ޮގތުެގ މަތިން

  އެފައިސާ  ާވތީ، ބޭންކުން  ޖަމާކުރާ ފައިސާއަކީ ބޭނުންެވއްޖެ ކޮްނމެ ހިނދެއްގައި ލިބޭނެކަން ޔަޤީންކޮށްދީފައިާވ ފައިސާއަކަށް  1.2.1.5
 ކަމުެގ ޔަީގންކަމެއް ނުދެޭވެނއެެވ. ލިބޭ އެއްެވސް ފައިދާއެއް ލިބޭނެ  ކޮށްެގންއިްނެވސްޓް

ޓަރުން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއި ބޭންކް މެންޑޭޓް ފުރިހަމަކޮށް، އެކައުންޓް ހުޅުވުމުެގ އުސޫލުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް  ޒިހުރިހާ ޑިޕޮ  1.2.1.6
ޖެހޭ ފައިސާެގ އެންމެ މަދު  ބަހައްޓަން ބޭންކުން އެދޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކެއް ފޯރުކޮށްދޭްނާވެނއެެވ. އެކައުންޓެއް ހުޅުުވމަށް  

 ލުކޮށްފައިާވެނއެެވ.  ޞީަގއި ތަފްޝެޑިއުލް އޮފް ޗާރޖަސް އެްނޑް ފީޒް މިންަވރު



 ިބއެމްއެލް އިސްލާމިކްގެ މާއްދާތަކާއި ޝަރުޠުތައް
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ހުންނަ • ކްލިއަރ    ެގރުފިޔާ   ދިެވހި  ދޫކުރާބޭންކަކުން    ދިެވހިރާއްޖޭގައި  ތާރީޚްގައި ޗެކްތައް    ކުރާ 
 ކުރެޭވެނއެެވ.ޖަމާއެކައުންޓަށް 

ޗެކްތައް   • ފައިސާެގ  އެހެނިހެްނ  ޗެކްތަކާއި  ޑޮލަރު  ޔޫއެސް  ދޫކޮށްފައިާވ  ބޭރުން  ރާއްޖޭން 
 ކުރެޭވނީ ފައިސާ  ފައިސާ ޖަމާކުރެޭވނީ އެ  ޭވެނއެެވ. އަދި  ފޮނު ޮގތެއްގައި ކަލެކްޓް ކުރުމަށް  ންމުޢާ

 ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިްވސް ޕލކ އަށް ޖަމާކުރުމުންެނެވ. ފައިސާ  އެބޭންކުން ދޫކުރާ 
 . ކުރެޭވނެއެެވ ޖަމާަގއި އެކައުންޓަށް ޚުލިބޭ ތާރީ  ތައް ބޭންކަށްޑިޕޮސިޓް ކޭޝް •
އަނބުރާ   • ނުލިބި  ފައިސާ  ބޭންކަށް  ޖަމާކުރާފަހުން،  ފައިސާ  އެކައުންޓަށް  ކަސްޓަމަރެއްެގ 

ބޭންކަށް   ހޯދުމުެގޙައްޤު  އަނބުރާ  ފައިސާ  އެ   ، ކިބައިން  ކަސްޓަމަރެއްެގ  އެ  ރައްދުެވއްޖެނަމަ، 
ތުަގއި،  މި ފައިސާ ބަދަލުކކުރެިވފައިާވ ޙާލަލިބިެގްނެވއެެވ. އަދި އެހެން ޤައުމެއްެގ ފައިސާ އަށް  

ބޭންކަށް  ޙައްޤު  ހޯދުމުެގ  ކިބައިން  ކަސްޓަމަރުެގ  ތަފާތު  އަންތަ  ގުޅިެގން  ރޭޓާއި  އެކްސްޗޭްނޖް 
 ލިބިެގން ވެއެެވ. 

ކަނޑައެޅިެގްނދާނެ ރޭޓަކީ  ޓެލެްގރަފިކް ޓްރާްނސްފާތަކަށް  ެގފިޔާ ރުޑޮލަރާއި ޔޫއެސްެގ ކުރިން ލިބޭ  12މެންދުރު އެދުަވހެއްެގ   1.2.1.7
ނުަވތަ   'އޮތެންޓިކޭޓެޑް ޓެލެްގރަފިކް އެޑްވައިސް'ެގ ފަހުން ލިބޭ ޓީޓީތަކަށް    12މެްނދުރު  އަޅާފައިާވ ރޭޓެެވ.  އެދުަވހު ކަނޑަ

މެސެ' ސްިވފްޓް  އަކުންއޮތެންޓިކޭޓެޑް  ބެލެޭވނީ  އިރުޝާދު    ޔާލާކުރި  ޖް'  ނުާވަނމަ  ބޭންކް ލިބިފައި  އަންނަ  ޖެހިެގން 
 ަގއެެވ.  އެއްޗެއްެގ ޮގތު ނުދުަވހު ލިބު  މަސައްކަތްކުރާ

ނަންބަރަށެެވ.    1.2.1.8  އެކައުންޓް  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ޖަމާކުރެޭވނީ  ނަންބަރެއް  ފައިސާ  ހާލަބަޔާންއެކައުންޓް  ނުާވ  ަގއި،  ތުކޮށްފައި 
އިޚްތިޔާރު   ޖަމާކުރުމުެގފައިސާ    ެވސްއެކައުންޓަކަށްކަސްޓަމަރުެގ ނަމުގައި ބޭންކުގައި ހުޅުާވފައިާވ ހަމަ އެކަރަންސީެގ ކޮންމެ  

 ބޭންކަށް ލިބިެގްނވެއެެވ. 

 ެެ އިޚްތިޔާރު ބޭންކަށް ލިބިެގްނެވއެެވ. އިންކާރުކުރުމުެގއެއްެވސް ޑިޕޮސިޓެއް ޖަމާކުރުމަށް  1.2.1.9 

 ބަޔާންތައް   1.2.2

   ރެޭވ ޙާލަތުގައެެވ.އެކައުންޓެއް ބަްނދުކުކަސްޓަމަރު އެއަށް އެދުމުންާނއި އަދި އޭެގއިތުރުން  ސްޓޭޓްމަންޓް ދޫކުރެޭވނީ  1.2.2.1 

 ެނއެެވ.  ހަމަޖެހިފައި ާވ އިންތިޒާމްތައް ހެންއެހެނި ނެޭގނެސްޓޭޓްމަންޓް ޢާންމުކޮށް  1.2.2.2 

 ފައިސާ ނެގުން   1.2.3

  ފައިސާ ެނގިދާނެއެެވ. ކަސްޓަމަރު އެދިއްޖެނަމަ  ކޮށްމެދުެވރިރެކްޓް ޑެބިޓް  ުނަވތަ ޑައި  ސްޓޭންޑިންގ އޯޑަރ، ޑެބިޓް ކާޑް، ޗެކް  1.2.3.1 
ޓްރާންސްފާއަކުން  ސްބޭންކަރ  ޓެލެްގރަފިކް  ުނަވތަ  ނެިގދާނެއެެވ.  ޑްރާފްޓުން  ހުރިހާ  މިފަދަ   ފައިސާ  ހެދޭ  އިން 

 އްެގބޭންކުެގ އޮފިސަރެއަދި    ރާތެެވ.ޓްރާންސެކްޝަންތައް ފުރިހަމަކުރުމުެގ ހުރިހާ ރިސްކެއް ނަާގނީ ފައިސާ ޑިޕޮޒިޓްކުރާ ފަ
ފިޔަވައި ޑިޕޮޒިޓަރަށް ލިބޭ ެގއްލުން ނުަވތަ ލަސްާވ ލަސްުވމަކަށް ބޭންކުން ޒިންމާާވކަށް އިހުމާލުން  ސީދާ    ފެއްެގނުަވތަ މުވައްޒަ
 ނުޖެހޭެނއެެވ.  

ރުމުން، ބޭންކުެގ އަމިއްލަ ފުރިހަމަކު  ކަންކަން ބޭންކުން އެދޭޮގތަށްއެކައުންޓް ހުޅުުވމުެގ  ،  ނީ ރެޭވދޫކު  ފުރަތަމަ  ޗެކް ފޮތްތައް  1.2.3.2
 އިޚްތިޔާރުގައެެވ. 

ރިޢާޔަތްކުރުމަށް    ބެންހުރި މިްނވަރާއި، ބޭންކުެގ ބޭުނންތަކަށް ބޭރު ފައިސާ ލި  ގައިހަމަޖެހިފައިަވނީ ބޭންކު   ދޫކުރުމަށްބޭރު ފައިސާ    1.2.3.3
   ފަހުއެެވ.

 ނެތްކަމުަގއިއި  އެދިފައިާވ ޤައުމުެގ ފައިސާ ބޭންކުގަ ބޭރު ފައިސާ ެނުގމަށް އަޅުަގނޑުމެްނނަށް ލިމިޓްތަކެއް ކަނޑައެޅިދާެނެވ.    1.2.3.4
 ތިޔާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިެގްނެވއެެވ.   ޚްއި ރުފިޔާއިން ފައިސާ ދޫކުރުމުެގ ނަމަ، ދިެވހި ާވ



 ިބއެމްއެލް އިސްލާމިކްގެ މާއްދާތަކާއި ޝަރުޠުތައް
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 ފައިސާ ބަދަލުކުރުން   1.2.4

ކުރެިވފައިާވ ފައިސާ  1.2.4.1 އިޚްތިޔާރު ބޭންކަށް ބޭންކުން    ، ކްލިއަރ  ކަރަްނސީއަކަށް ބަދަލުކުރުމުެގ  ކޮންމެ  ލިބެންހުރި  އެަވުގތަކު 
 ލިބިެގްނެވއެެވ.  

 )ދޭއް( ދުަވހެއްެގ ތެރޭގެއެެވ.  2ފައިސާ ބަދަލުކުރާނީ އެދުަވހެއްަގއި ހުރި އެކްސްޗޭްނޖް ރޭޓަކުން ބޭްނކު މަސައްކަތް ކުރާ  1.2.4.2

 ޗާރޖުތައް   1.2.5

 . ޗާރޖްކުރެޭވެނއެެވ  ފީ  ޚިދުމަތްތަކަށް  މަތީން  ޮގތުެގ  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ފީޒްަގއި  އެްނޑް  ޗާރޖަސް  އޮފް   ޝެޑިއުލް  ކްެގއިސްލާމި  ބީއެމްއެލް
 ޝާއިޢުކުރެިވފައި  ވެބްސައިޓްަގއިެވސް  ބޭންކުެގ  ކޮޕީއެއް  ޝެޑިއުލްެގ  އަދި.  ލިބިލައްާވެނއެެވ  ކޮޕީއެއް   ޝެޑިއުލްެގ  އެ  އެދިލެއްުވމުން

 ކޮންމެ އިރަކުެވސް ބަދަލު އައުން އެކަށީެގްނވެއެެވ.  ޗާރޖްތަކަށް ހުރިހާ މި އަދި. ާވެނއެެވ

 ޢާންމު މާއްދާތައް   1.2.6

ށް އަްނާގ އެްނުގންތައް ބޭންކަށް  ފައިސާ ެނގުމައަދި  ެގ ފަހުން ބޭންކަށް ލިބޭ ޑިޕޮސިޓްތަކާއި    12މެްނދުރު  އެދުަވހެއްެގ    1.2.6.1
 އެއްޗެއްެގ ޮގތުގައެެވ.  ނުދުަވހު ލިބު ސައްކަތު ލިބުނުކަމަށް ބަލާނީ ޖެހިެގން އަްނނަ މަ 

އެޑްމިިނސްޓްރޭޓަ  1.2.6.2 ނުަވތަ  އެްގޒެކެޓިްވ  ޓްރަސްޓް،  ޕާޓްނަރޝިޕް،  އެކައުންރ ޖޮއިންޓް،  އެކައުންޓްެގ  ގ  އެ  ޓެއްަނމަ، 
ހުއްދައެއްެގ   ެނގުމުެގ  ފައިސާ  ިނޔާވެއްޖެަނމަ،  ފަރާތެއް  ތެރެއިން  ނުަވތަ  ެވރިފަރާތްތަކުެގ   ( ދިރިހުރިފަރާތުެގ  ޮގތުގައި 

ފަރާތްތަކުެގ( ސޮއި )ނުަވތަ ސޮއިތައް( ބޭންކުން ބަލައިަގްނނަްނާވނެއެެވ. އަދި މިފަދަ އެކައުންޓްތަކުެގ ެވރިފަރާތްތަކުން މި 
ހުޅުވި  ނަމުަގއި  މީހުްނެގ  ިގނަ  އެކަކަށްުވރެ  ނަތީޖާއަކީ  އެއްބަސްވުމުެގ  ބަލައިަގނެ  ޝަރުޠުތައް  ފައިާވ  މާއްދާތަކާއި 

އެކައުންޓްތަކުގައި ހުންނަ ފައިސާއަކީ ދިރިހުރިފަރާތް ) ުނަވތަ ފަރާތްތަކުެގ( އެްނުގމަށް އެފަރާތްތަކަށް ބޭންކުން ދޫކުރާނެ 
 އެއްބަސްެވއެެވ. ފައިސާއެއް ކަމެެވ. =

ތަކާ ުގޅިެގން އުފެދޭ އެންމެހައި  ޓްެގ އެކައުންރ ނުަވތަ އެޑްމިިނސްޓްރޭޓަ  ކިއުޓަރ، ޓްރަސްޓް، އެްގޒެޖޮއިންޓް، ޕާޓްނަރޝިޕް   1.2.6.3
 އަދި ަވކިަވކިން )ފަރުދީޮގތުން( އުފުލަން ޖެހޭނެއެެވ.  ،ޒިންމާތައް ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް އެކުަގއި

، ޕަރސަނަލް އެކައުންޓަކާ ގުޅިެގންަނމަ، ސޮއިކުރާ ފަރާތަށެެވ. ެގެނޭވނީ   ބަދަލެއްމެްނޑޭޓަށް އެއްެވސް    ބޭންކަށް ދީފައިާވމ  1.2.6.4
ހެން ބާަވތުެގ އެކައުންޓަކަށް މިފަދައިން ބަދަލު ެގެނޭވނީ، އެފަދަ އެކައުންޓްތަކުެގ ސޮއި ކުރުމުެގ ހުއްދަ ދީފައިާވ  އަދި އެ

   ފަރާތްތަކަށެެވ.

 އެެވކުރިން އެްނގުމަކާ ނުލައި ކޮންމެ ަވުގތެއްަގއިެވސް އެކައުންޓެއް ބަްނދުކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު ބޭންކަށް ލިބިެގްނެވކަސްޓަމަރަށް      1.2.6.5

 ރުފިޔާއަށެެވ. ދިެވހި ެގ ޮގތުަގއި ޙަާވލާދީފާއިއެަވނީ  (އެމް.ީވ.އާރ"ިި)MVR"ި)ާއްރެއްފ(ި"RF"ނުަވތަ  "ރުފިޔާ" 1.2.6.6

 ޒިންމާއެއް  އެްނމެހާ  އަދާކުރަްނޖެހޭ  ބޭންކަށް  އެފަރާތުން  އަދި  ފައިސާއެއް  އެންމެހާ  ދައްކަންޖެހޭ  ބޭންކަށް  ، ކަސްޓަމަރުން   1.2.6.7
 ބޭްނކުން  މިޮގތުން  ނުަވތަ   ޒިންމާއެއް  އެންމެހާ  ަނާގ  ބޭންކުން  ަނމުަގއި  ފއެފަރާތުެގ  ުނަވތަ  އަދާކުރުމަށްޓަކައި   ފުރިހަމައަށް

ކޮންމެ  ، ޮގތުން   ކުރުމުެގ  ތަްނފީޒު  ކަންކަން  އެއްބަސްާވ  ންކުރަ  ކުރިން   ަނމަެވސް   ަވުގތެއްގައި  ބޭންކުްނ 
  އެންމެހާ  ޖެހޭ  ޖަމާާވން  އެކައުންޓުތަކަށް  ނަމަެވސް   އެކައުންޓަކުން  ކޮްނމެ  ނަްނމަތީަގއިާވ  އެްނުގމަކާނުލޑިޕޮޒިޓަރުްނެގ

ކެނޑުމުެގ ޙައްޤު ބޭންކަން   ޢަދަދެއް  ކޮންމެ  ުނަވތަ/އަދި  ކޮންސޮލިޑޭޓްކޮށް  ކޮމްބައިންކޮށް  ބެލުމެއްނެތި  ބާަވތަށް އޭެގ  ފައިސާއެއް
 ލިބިެގްނެވއެެވ.  

ކަސްޓަމަރުެގ ފަރާތުްނ ބޭންކަށް ޓެލެފޯން އަދި ފެކްސް މެދުެވރިކޮށް ލިބޭ އިރުޝާދުތައް ބޭންކުްނ ބަލައިަގްނނާނީ ހަމައެކަނި    1.2.6.8
ލަފްޒު ބުނެދިުނމުންެނެވ. އަދި   ފޯމް އަދި ކަސްޓަމަރު ބޭންކަށް ހިއްސާކޮށްފާއިާވ ސިއްރު  ފުރިހަމަކޮށްފައިާވ އިންޑެމްނިޓީ 

ދޭ   ތަންފީޒުޞައިރުޝާދެއްެގ  އެފަދައިން  އިރުޝާދެއް  އެ  އުފެދޭނަމަ  ޝައްކު  ޙައްޤުކުރުމު ނުއްހަކަމާމެދު  ބޭންކަށް ެގ 
 ލިބިެގްނެވއެެވ.  
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ބޭންކުން ދޭ ޚިދުމަތުެގ ފެްނވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށާއި އަދި ޑިޕޮޒިޓަރުންެގ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ހުރިހާ ފޯނުކޯލެއް ރެކޯރޑް    1.2.6.9
 ކުރެިވދާެނއެެވ. 

 އިރުޝާދެއް   ދީފައިާވ  ބޭންކަށް  ދެއްކުމަށް  ފައިސާ  ޮގތަކުން  އެނޫްނެވސް  ނުަވތަ  ،ޑެބިޓް  ޑައިރެކްޓް  ، އޯޑަރ  ސްޓޭންޑިންގ   ،ޗެކު  1.2.6.10
 އެކަން  އެއަށްފަހު  އަދި.  އަންަގންާވނެއެެވ  ޒަރީޢާއިން  ފޯނުެގ  އެކަން  ބޭންކަށް  ަވުގތުން  ބޭނުންަނމަ  ކަސްޓަމަރު  ހުއްޓުުވމަށް
  ފައިސާ  އެކައުންޓުން  ،ލިބޭއިރު  ބޭންކަށް  އިރުޝާދެއް  އެފަދަ.  ކަށަަވރުކޮށްދޭންޖެހޭެނއެެވ  ބޭންކަށް  ލިޔުމުންެވސް

 ދެއްކުން   ފައިސާ  ،ދީފައިާވަނމަ  ބޭންކުން  ފަރާތަކަށް  ތިންަވނަ  ޔަީގންކަން  ދައްކާނެކަމުެގ  ފައިސާ  ުނަވތަ  ،އުނިކުރެިވފައިާވަނމަ
 . ުނޖެހޭެނއެެވ ކުރާކަށް ޢަމަލު ބޭންކުން އިރުޝާދަށް ދީފައިާވ  ކަސްޓަމަރު އެދި  ހުއްޓުަވން

  އާންމުކޮށް   ،ތާރީޚެއްނަމަ  ފާއިތުެވފައިާވ  މަސް(  ހައެއް)  6  ތާރީޚަކީ  އެޗެކެއްަގއިާވ  ތާރީޚުގައި  ހުށަހަޅާ  ޗެކެއް  ބޭންކަށް  1.2.6.11
 . ނުކުރެޭވނެއެެވ ދުލެއް ފައިސާ ދަށުން  އުސޫލުެގ  ޢަމަލުކުރާ ބޭންކުތަކުން

  ިނސްބަތްވާ   ފައިސާއެއް  އެ  ބަލާނީ  ދުަވސްކަމަށް  ހިންާގ  މުއާމަލާތް   ިވޔަފާރި  ބޭންކުން  ުގޅިެގން  ފައިސާއާ  ގައުމުތަކުެގ  ަވކިަވކި  1.2.6.12
  ސަބަބުން  ބަންދުވުމުެގ  ބޭންކް  ގައުމެއްެގ  އެފަދަ  ،އެހެންކަމުން.  ބަލައިެގންެނެވ  ދުަވސްތަކަށް  މަސައްކަތްކުރާ  ބޭންކް  ގައުމުަގއި

 . އެކަށީެގްނވެއެެވ  ލަސްުވން ޕްރޮސެސްވުމުގައި ުނަވތަ ކްލިއަރވުމާއި ޓްރާންސެކްޝަންތައް

  އެކައުންޓްތަކާއި  ަވކިަވކި .  އުސޫލުތަކެެވ  އަމަލުކުރެޭވނެ  ޢާންމުކޮށް   އެކައުންޓްތަކަށް  ހުރިހާ  ޝަރުތުތަކަކީ  މާއްދާތަކާއި  މި  1.2.6.13
  އެފަދަ  އަދި.  ކަމެކެެވ  އެކަށީެގންވާ   ހުރުމަކީ  ޝަރުތުތައް  މާއްދާތަކާއި  އިތުރު  ުގޅިެގން  މަތްތަކާޚިދު  އެހެނިހެން  ނުަވތަ

 އިތުރުން  ޝަރުތުތަކުެގ  މާއްދާތަކާއި  މި  އެއީ.  ހިއްސާކުރާެނއެެވ  ަވކީން  ބޭންކުން  ތަފްޞީލު  ެގޝަރުތުތަކު   މާއްދާތަކާއި
 .ޝަރުތުތަކެެވ އަމަލުކުރަންޖެހޭ

  އަދި .  ލިބިެގްނވެއެެވ  ބޭންކަށް  އިޚްތިޔާރު  ެގނައުމުެގ  އިސްލާހު   ަވުގތެއްަގއިެވސް  ކޮންމެ  ޝަރުތުތަކަށް  މާއްދާތަކާއި  މި  1.2.6.14
  އެކަމެއް   އެދިެގން  ކަމަކަށް  ޓަރަކުޑިޕޮޒި.  އަންާގނެއެެވ  ބޭންކުން  އެކަން  ،ެގންނަަނމަ  ބަދަލު  މާއްދާއަކަށް  ޖައުހަރީ  އެއްެވސް

 އުިނކަން  ހައްަގށް  ލިބިެގްނާވ  ބޭންކަށް  ދަށުން  ޝަރުތުތަކުެގ  މާއްދާތަކާއި  މި  ދިނުމަކީ  ލުޔެއް  ބޭންކުން  ުނަވތަ  ކޮށްދިނުމަކުން
 . ޫނނެެވ އަންނާނެކަމެއް

އެކުލަާވލެިވެގންަވނީ، އަދި މާއްދާތަކާއި ޝަރުޠުތައް  ިިމި ،ެގންބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް ޕލކ އަށް ޖަމާކުރާ ފައިސާއާ ުގޅި  1.2.6.15
 އިޙްތިޞާޞް  ބެލުމުެގ  މައްސަލަ  ގުޅިެގން  ޝަރުތުތަކާ  މާއްދާތަކާއި  މި  މީެގ މައްޗަށް ހިނާގނީ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ާގނޫނުތަކެެވ. އަދި

 ކޯޓުތަކަށެެވ.  ދިެވހިރާއްޖޭެގ  ހަމައެކަނި ލިބިެގްނަވނީ

 

 މާއްދާތައް   ޑިޕޮސިޓް   ވަކަލާ   1.3
އެކައުންޓްސް، ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ޖެެނރަލް އިްނެވސްޓްމެންޓް އެކައުންޓްސް އަދި    1.3.1.1 ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ސޭިވންްގސް 

ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ކިޑްސް ސޭވިރ އެކައުންޓްތަކަށް ޖަމާކުރާ ފައިސާ ބަލައިަގެނެވނީ އިސްލާމީ ޝަރީޢާ އެއްޮގތްާވ ޮގތުެގ  
ކްެގ ަވކާލާ އެއްބަސްވުމުެގ ޝަރުޠުތަކުެގ ދަށުން އެކުލަާވލެިވފައިާވ "ަވކާލާ ބިލް އިސްތިޘްމާރް"  މަތީން ބީއެމްއެލް އިސްލާމި
 އެއްބަސްވުމުެގ ދަށުންެނެވ. 

(  މުވައްކިލް) ކަސްޓަމަރު ުވމަށް ކަމުަގއި އޭޖެންޓެއް( ަވކީލް) ބޭންކް އިްނެވސްޓްކުރުމަށް ފައިސާ ޙަާވލުކުރާ ޮގތުގައި ަވކާލާެގ 1.3.1.2
 ކަމުަގއި  އޭޖެންޓެއް  ކަސްޓަމަރުެގ  އިްނެވސްޓްކުރުމަށް  ފައިސާ  ޙަާވލުކުރާ  ޮގތުަގއި  ަވކާލާގެ   ކަސްޓަމަރު  އަދި.  ޅައެެވހުށަހަ
 .އެއްބަސްެވއެެވ ބޭންކް  ުވމަށް

  އޭާނެގ  އަދި  ކަސްޓަމަރު  ، ތެރެއިން  އެބަސްުވންތަކުެގ  އެހެނިހެން  އެއްބަސްުވންތަކާއި  ވިއްކުމުެގ  ،އެއްބަސްުވންތަކާއި   ަގތުމުެގ  1.3.1.3
  ކުރެޭވނެ   ކަސްޓަމަރަށް  ުގޅިެގން  މުޢާމަލާތްތަކާއި  އެފަދަ  ، ަވނުމާއި   މުޢާމަލާތްތަކަށް  ހުއްދަކުރާ  ޝަރީޢާ  ފަރާތުން  އެކައުންޓްެގ
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 ފަރާތުން   ކަސްޓަމަރުގެ   ުގޅިެގން  އެކަންކަމާއި  އަދި.  ހުއްދަލިބިެގްނވެއެެވ  ބޭންކަށް  ކުރުމަށް  ލާތްތަކެއްމުޢާމަ  އެންމެހާ
  ބޭުނންކުރުމުެގ  ބާރުތައް  އެހެނިހެން  ުގޅުންހުރި  މިންަވރަށް  ބޭނުްނާވ  އަދާކުރުމަށް  ާވޖިބު  ބަޔާންކުރެިވފައިާވ  ، މަޝްަވރާކުރުމާއި

 . ބޭންކަށް ލިބިެގްނވެއެެވ  ހުއްދަ

ޕޯޓްފޯލިއޯަގ  1.3.1.4 އެސެޓް  ޖެނެރަލް  ބޭންކުެގ  ޢަދަދު  ަވކަލާ  ބަހައްޓާ  ކޮންމެ  ކަސްޓަމަރު  ހުއްދަކުރާ  ޝަރީޢަތް  ުނަވތަ  އި 
 އިްނެވސްޓްމެންޓެއްގައި ުނަވތަ އިންސްޓްރޫމެންޓެއްަގއި އިްނެވސްޓުކުރުމަށް ބޭްނކަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެެވ. 

ހިްނޭގ    1.3.1.5 ހަމަތަކުެގމަތިން  ޝަރުޢީ  ަވުގތެއްަގއިެވސް  ހުރިހާ  އިންެވސްޓްމަންޓަކީ   ީެ ހިމެނޭ  އެއްބަސްުވމުަގއި  ަވކަލާ 
 ްނެވސްޓްމެންޓެއްކަްނބޭންކުން ކަސްޓަމަރަށް ޔަޤީންކޮށްދެއެެވ. އި

 ަވކަލާ މަޢާމަލާތްތަކަށް ަވނުމުެގ ޤާޫނނީ ބާރުެވރިކަން ކަސްޓަމަރަށް ލިބިެގްނާވކަން ކަސްޓަމަރު ބޭންކަށް ޔަޤީންކޮށްދެއެެވ.  1.3.1.6

 ތަ އަންދާޒާކުރެޭވ ފައިދާ ެގރެންޓީ ނުކުރެއެެވ. ބޭންކުން އެއްެވސް ޮގތަކަށް ރައުސުލްމާލު/ ަވކަލާ ޢަދަދު ުނަވ 1.3.1.7

ަވކާލާ މުޢާމަލާތްތަކާއި ުގޅޭ   ، ފިޔަަވއި   ނުރައްކާތައް  ނުކުްނނަ  ފަރުާވކުޑަުވމުން  ނުަވތަ  ، އިހުމާލުވުމުން   ަގސްތުގައި  ބޭންކުން  1.3.1.8
 އެންމެހައި ރިސްކެއް )ެގއްލުމެއް(  ކަސްޓަމަރު އުފުލަންާވނެއެެވ. 

ބޭންކުެގ ހުރިހާ ޙައްުގތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެއް ުނަވތަ އޭެގން ބައެއް ޙަާވލުކުރުމަށްޓަކައި ސަބް އޭޖެންޓެއް ޢައްޔަންކުރުމުެގ    1.3.1.9
 . ޙައްުގ ބޭންކަށް ލިބިެގްނެވއެެވ

ފަރާތުން   1.3.1.10 ކަސްޓަމަރުެގ  އަދި  ކަސްޓަމަރަށްޓަކައި  ކުރެެވނީ  މުޢާމަލާތްތައް  ބޭންކުން ،  ަވކާލާ  ނުަވތަ  ނަމުގައި،  ބޭންކުެގ 
މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ޙައްޤުތަކާއި  އުފެދޭ  މުޢާމަލާތުން  އެ  ޙާލަތްތަކުގައި  މިފަދަ  ނަމުގައެެވ.  އޭޖެންޓެއްެގ  އިޚްތިޔާރުކުރާ 

އުފު މައްޗަށް ކަސްޓަމަރު  ކަސްޓަމަރުެގ  އަސަރެއް  ކޮންމެ  ަގސްތުކުރާ  މުޢާމަލާތުން  ކުރާ  ބޭންކުން  އަދި  ލަްނާވނެއެެވ. 
 ލާޒިމުާވނެއެެވ. 

ބައެއް ޙާލަތްތަކުަގއި، ަވކާލާ މުޢާމަލާތެއްގައި އެއް ކަސްޓަމަރަކަށްުވރެ ިގނަ ކަސްޓަމަރުްނެގ އޭޖެންޓެއްެގ ޮގތުގައި މަސައްކަތް   1.3.1.11
 ކަށް އެއްފަހަރާ ަވޢުދުެވިވދާނެއެެވ.ކުރުމަށް ބޭން

އެ  އެ  1.3.1.12  ( ހިމެނޭަނމަ  ކަސްޓަމަރުން  ިގނަ  ކަސްޓަމަރަށްުވރެ  އެއް  ޮގތުގައި  ފަރާތްތަކުެގ  ކޮންޓްރެކްޓްކުރާ  އްބަސްުވމުަގއި 
ތް ފަދަ އެކެއް ަނަވތަ އިންތިޒާމެއްަގއި ިވއްކާ ފަރާތާއި ަގންަނ ފަރާތާއި ުނަވތަ ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތާއި ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ފަރާ

އެއަށް ުވރެ ިގނަ މުޢާމަލާތް ހިމެނޭަނމަ ނުަވތަ ނުހިމެނޭނަމަ( ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުންެގ )ޕްރިންސިޕަލްތަކުެގ( ނަމުގައި  ބޭންކަށް 
 ޢަމަލުކުރެިވދާެނއެެވ.

 ފައިދާގެ ރޭޓް   1.3.2

އިްނެވސްޓްމެންޓް އެކައުްނޓްސް، ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ޖެެނރަލް އިްނެވސްޓްމްންޓް ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ސޭިވްންގސް އެންޑް    1.3.2.1
އެކައުންޓްތަ ކިޑްސް ސޭްވރ  އިސްލާމިކް  ބީއެމްއެލް  އަދި  ބީއެމްއެލް   ކުެގއެކައުންޓްސް  ރޭޓްތައް  ފައިދާެގ  އަންދާޒާކުރެޭވ 

 ާވެނއެެވ. އިސްލާމިކްެގ ޝެޑިއުލް އޮފް ޗާޖްސް އެންޑް ފީސްަގއި ބަޔާންކޮށްފައި 

ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކްެގ ޝެޑިއުލް އޮފް ޗާޖްސް އެްނޑް ފީސްަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ އަްނދާޒާކުރެޭވ ފައިދާެގ ރޭޓްތަކަށް ކުރިްނ   1.3.2.2
 އެްނގުމަކާ ނުލައި ބަދަލުެގަނއުމުެގ ޙައްޤު ބޭންކަށް ލިބިެގްނވެއެެވ. 

ޗާޖް  1.3.2.3 އޮފް  ޝެޑިއުލް  އިސްލާމިކްެގ  ރޭޓްތަކަކީ ބީއެމްއެލް  ފައިދާެގ  އަންދާޒާކުރެޭވ  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ގައި  އެންޑްފީސް  ސް 
 އިންޑިކޭޓިްވ ރޭޓްތަކެކެެވ. އަދި ބޭންކުްނ އެއްެވސް ޮގތަކަށް މި ފައިދާ ކަށަަވރެއް ނުކޮށްދެއެެވ. 

އެން  1.3.2.4 ޗާޖަސް  އޮފް  ޝެޑިއުލް  އިސްލާމިކްެގ  ބީއެމްއެލް  ރޭޓްކަމަށް  ފައިދާެގ  ތަފްޞީލުކޮށް އަންދާޒާކުރެޭވ  ފީސްަގއި  ޑް 
ބަޔާންކޮށްފައިާވ ރޭޓަށްުވރެ ބޮޑު ފައިދާއެއް ބޭންކަށް ޖެެނރޭޓް ކުރެިވއްޖެަނމަ، އަންދާޒާކުރެޭވ ފައިދާއަށްވުރެ ިގނައިްނ ލިބުނު  

 ޢަދަދު ޕާފޯމަންސް ފީެގ ޮގތުގައި ެނގުމުެގ ޙައްޤު ބޭންކަށް ލިބިެގންެވއެެވ. 
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އްޖެަނމަ، އެ ތަފާތު ފޫބޭއްދުމުެގ ޮގތުން ބޭްނކުން ކަސްޓަމަރަށް  އަންދާޒާކުރެޭވ ފައިދާެގ ރޭޓަށްވުރެ އެކްޗުއަލް ޕްރޮފިޓް ދަށްެވ  1.3.2.5
ހިބައިެގ )ހަދިޔާެގ( ޮގތުަގއި ދެިވދާެނއެެވ. މިފަދަ ހިބައެއް )ހަދިޔާއެއް( ދިުނމަކީ ބޭންކުެގ މައްޗަށް ލާޒިމްކަމެއް ނޫނެެވ. 

 މިފަދަ ހިބައެއް ުނދިނުމުެގ ފުރިހަމަ އިޅްތިޔާރު ބޭންކަށް ލިބިެގްނެވއެެވ.  އެހެންކަމުން

 ވިންގސް އެކައުންޓް ބީއެމްއެލް އިސްލާމީ ސޭ   1.3.3

 ފައިދާ ޙިސާބުކުރުމުެގ އުޞޫލު ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކްެގ ޝެޑިއުލް އޮފް ޗާޖަސް އެންޑް ފީސްަގއި ބަޔާންކޮށްފައި ާވެނއެެވ. 1.3.3.1

ކުރިްނ ބީއެމް  1.3.3.2 އުޞޫލަށް  ހިސާބުކުރުމުެގ  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ފީސްގައި  އެންޑް  ޗާޖަސް  އޮފް  ޝެޑިއުލް  އިސްލާމިކްެގ  އެލް 
ިއެްނުގމަކާނުލާ ބަދަލުެގނައުމުެގ ޙައްޤު ބޭންކަށް ލިބިެގްނވެއެެވ. 

ޓްެގ ބެލެްނސް ދަށްވެއްޖެނަމަ، އެއީ ަވކަލާ  ފައިދާ ލިބިދިުނމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ބަހައްޓަްނޖެހޭ އެންމެ ޢަދަދަށްވުރެ އެކައުން  1.3.3.3
ޢާ ކަރަންޓް އެކައުންޓެއްެގ  އެއްބަސްުވން އުާވލުމަށް ކަސްޓަމަރު ިނންމި ނިްނމުމެއް ކަމުގައި ބަލައި، އެ އެކައުންޓަކީ ވަދީ

 ޮގތުަގއި ބެލެޭވެނއެެވ. 

ޙާލަތުގައި ަވނަ    1.3.3.3  1.3.3.4 ބަޔާންކޮށްފައިާވ  އެކައުންޓާއިގުޅޭ    1.2،  މާއްދާަގއި  ަވދީޢާ  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  މާއްދާގައި  ަވނަ 
 މާއްދާތަކާއި ޝަރުޠުތަކަށް ޢަމަލުކުރެޭވނެއެެވ.

ހުރި   1.3.3.5 ބެލެންސް  އެކައުންޓްަގއި  ިގަނއިން  ޢަދަދަށްުވރެ  ބަހައްޓަންޖެހޭ  ކޮންމެހެން  ލިބިދިނުމަށްޓަކައި  ަވނަ 1.3ނަމަ،  ފައިދާ 
ކަސްޓަމަރު  ހިްނުގމަށް  އެކައުންޓް  މަތީން  ޮގތުެގ  އެއްޮގތްާވ  މާއްދާތަކާ  ޑިޕޮސިޓް  ަވކާލާ  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  މާއްދާަގއި 

 އެއްބަސްާވކަމަށް ބެލެޭވެނއެެވ. 

އެމަހަކަށް ޙައްޤުާވ ފައިދާ    ، ޖެނަމަ )ފަހެއް( އަކަށްވުރެ އިތުރުެވއް  5އެއް މަހެއްަގއި އެކައުންޓުން ކުރެޭވ ޑެބިޓް މުޢާމަލާތްތައް    1.3.3.6
ކަ އެއްބަސްާވ  ކަސްޓަމަރު  ބެލެޭވނެއެެވ.ދޫކޮށްލުމަށް  ކުރާ  )ޕީއޯއެސް  މުަގއި  މީެގތެރޭގައި    މެޝިނުން  މުޢާމަލާތްތައް 

 ނުހިމެނޭެނއެެވ.( 

)ފަސް(   5 އެމުއްދަތު ާވަނމަ، އަދިފައިނު ކޮށްމަލާތްތައް ޢާ ތެރޭަގއި މު ތުެގީވސް( މަސްދުަވހުެގ މުއްދަ)ސައު  24 ވިދިިވދިެގން 1.3.3.7
ޮގތުަގއެެވ.    " އިްނއެކްޓިްވ"ނީ  ލެވޭ އެކައުންޓު ބެތިޔަފަރާތުެގ  އަހަރަށްުވރެ ިގނަ ނުާވަނމަ،   ޝެޑިއުލް އޮފް އެކައުންޓެއްެގ 
ފީސްަގއި އެންޑް  އެކައުންޓް ާވ  ޗާރޖަސް  އެކައުންޓްތަކުން  އިްނއެކްޓިްވ  ހުރިހާ  ނުލައި  އެންުގމަކާ  ކުރިން  ޮގތުެގމަތިން، 

ހިނދުން ހިނދަށް ޝެޑިއުލް އޮފް   ލިބިެގންެވއެެވ. ކުރިން އެްނގުމެކާއިނުލައި  ބޭންކަށް  ޙައްޤުމެއިންޓެަނންސް ފީއެއް ނެުގމުެގ  
 ލިބިެގްނވެއެެވ.  ބޭންކަށްރު  ތިޔާޚްބަދަލުެގްނއުމުެގ އި  ޗާރޖަސް އެންޑް ފީސް އަށް

ީވސް( މަސްދުަވހުެގ މުއްދަތަކަށް އެކައުްނޓް ބޭނުންކޮށްފައި ުނާވަނމަ އަދި އެކައުންޓް ބެލެންސް ަގއި  ސައު )  24  ވިދިިވދިެގން   1.3.3.8 
އެްނގުމަކާއި ނުލައި ކުރިން  ތިޔަފަރާތަށް  މަދުން ފައިސާ ހުރިކަމުަގއިާވަނމަ،    ޢަދަދަށްވުރެްނޖެހޭ  ބަހައްޓައެންމެ މަދުެވެގން  

 ެނއެެވ.  ިވދާއެކައުންޓު ބަންދުކުރެ

ޮގތުގައި  ހެއްފަ) 5 1.3.3.9  އެކައުްނޓެއްެގ  “އިްނއެކްޓިްވ”  އެއީ  ބޭނުންކޮށްފައިނުާވަނމަ  އެކައުންޓް  ދުަވހު  ިގނަ  އަހަރަށްވުރެ   )
 ރޑް ފައިސާ ހުރިނަމަ، ރަޖިސްޓަ އިން  ދަދަށްުވރެ ިގނަޢަ  އެންމެ މެދުެވެގން ބަހައްޓަންޖެހޭއެކައުންޓްަގއި  އަދި  ކަނޑައެޅޭނެއެެވ.   

)ފަސްދޮޅަސް(   60  އަްނާގެނއެެވ.  އެކަން  އެނޭގ އެޑްރެހަށް ސިޓީއަކުންދިރިއުޅުނުކަން  ހުން  ޕޯސްޓް މެދުވެރިކޮށް އެްނމެ ފަ
އެކައުންޓުަގއިާވ ފައިސާ  ކަމުަގއި ކަނޑައަޅާފައިާވނުފެނިއްޖެަނމަ، އިންއެކްޓިްވ )އެކައުންޓްެގ ެވރިފަރާތް( ދުަވހުެގ ތެރޭަގއި 

 ާވލުކުރެޭވނެއެެވ.  ޙަ ސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއާއި އްސަ އެކައުންޓެއްަގއި ބެހެއްޓުމަށް މޯލްޑިވް ޚާަވކި 

 ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ޖެނެރަލް އިންވެސްޓްމެންޓް އެކައުންޓް   1.3.4

މެޗުރިޓީ ތާރީޚުެގ ކުރިން ޖެެނރަލް އިްނެވސްޓްމެންޓް އެކައުންޓުން ފައިސާ ނެުގމަށް )ހުއްދަ ދިނުމުެގ (އިޅްތިޔާރު ލިބިެގްނަވނީ    1.3.4.1
 ދި އެފަދަ ޙާލަތްތަކުަގއި ލިބިފައިާވ ފައިދާއިން ކަސްޓަމަރަށް ޙައްޤުާވ މިންަވރު ދޫކޮށްލުމަށް އެއްބަސްެވއެެވ. ބޭންކަށެެވ. އަ
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 މިލިއަން ދިެވހި ރުފިޔާ 1.5)އާރލީ ިވތްޑްރޯަވލްސް( އަަވހަށް ފައިސާ ަނާގ ޙާލަތުގައި، ޕްރިްނސިޕަލް އެމައުންޓްެގ ޮގތުަގއި  1.3.4.2
%  100000/)ނުަވޔަ(   ޢަދަދުތަކުން  މަތީ  ރުހުމާއެކު    1ޑޮލަރަށްވުރެ  ދެފަރާތުެގ  )ތަޚައްރުޖް:  ިވތުޑްރޯަވލް  އާރލީ  ެގ 

 )އެއްބަސްުވން( ނިމުމަކަށް ެގަނއުން( ފީއެއް ެނގުމުެގ ޙައްޤު ބޭންކަށް ލިބިެގްނެވއެެވ. 

 އެެވ. ލުމުެގ ޙައްޤު ބޭންކަށް ލިބިެގްނވެ ކޮށްއާރލީ ިވތުޑްރޯަވލް )ތަޚައްރުޖު( ފީ ދޫ 1.3.4.3

 މުއްދަތު ހަމަވުމުެގ ކުރިން ފައިސާ ދޫނުކުރުެގ ޙައްޤު ބޭންކަށް ލިބިެގންެވއެެވ.  1.3.4.4

 ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ކިޑްސް ސޭވަރ އެކައުންޓް   1.3.5

  ާވެނއެެވ.ފައިދާ ޙިސާބުކުރުމުެގ އުޞޫލު ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކްެގ ޝެޑިއުލް އޮފް ޗާރޖަސް އެްނޑް ފީސްގައި ބަޔާްނކޮށްފައި 1.3.5.1

ކުރިން   1.3.5.2 އުޞޫލަށް  ހިސާބުކުރުމުެގ  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ފީސްަގއި  އެންޑް  ޗާރޖަސް  އޮފް  ޝެޑިއުލް  އިސްލާމިކްެގ  ބީއެމްއެލް 
 އެްނުގމަކާނުލާ ބަދަލުެގނައުމުެގ ޙައްޤު ބޭންކަށް ލިބިެގްނވެއެެވ. 

ކިޑްސް ސޭަވރ    1.3.5.3 ބޭންކަށެެވ. އަދި އެފަދަ  ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް  ލިބިެގްނަވނީ  ފައިސާ ދޫކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު  އެކައުންޓުން 
 ޙާލަތްތަކުަގއި ލިބިފައިާވ ފައިދާއިން ކަސްޓަމަރަށް ޙައްޤުާވ މިްނވަރު ދޫކޮށްލުމަށް އެއްބަސްވެއެެވ. 

ކްެގ ޝެޑިއުލް އޮފް ޗާޖްސް އެންޑް ފީސްގައި  ަވނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޙާލަތުގައި، ބީއެމްއެލް އިސްލާމި  1.3.5.3  1.3.5.4
 ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޮގތުެގ މަތީން ިވތުޑްރޯަވލް )ތަޚައްރުޖު( ފީއެއް ެނގުމުެގ ޙައްޤު ބޭންކަށް ލިބިެގންެވއެެވ.
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 . ކާޑުތައް 2

 ޢާންމު މާއްދާތައް   2.1
 އެއްބަސްެވދާެނއެެވ. މި މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފައި މިަވނީ މިބާަވތުެގ ކާޑުތަކަށް ހިނާގނެ އާންމު އުޞޫލުތަކެެވ.ޑެބިޓް ކާޑު ދޫކުރުމަށް އަޅުަގނޑުމެން  

 ކާޑު ދޫކުރުން:   2.1.1

 އަޅުަގނޑުމެން ތިޔަފަރާތަށް އަދި ތިޔަފަރާތުން އެދިއްޖެަނމަ، ހުއްދަދީފައިާވ ކޮްނމެ ފަރާތަކަށް ކާޑެއް ދޫކުރެވިދާެނއެެވ. 

 ކާޑަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މިލްކެއް:   2.1.2

 . ކާޑު ދެމިއޮންނާނީ އަޅުަގނޑުމެންެގ މިލްކެއްެގ ޮގތުަގއެެވ. އަދި އެހެން ފަރާތަކަށް ކާޑުެގ މިލްކުެވރިކަން ބަދަލެއް ނުކުރެޭވނެއެެވ
ކާ ކުރެވިދާެނއެެވ.  ސަސްޕެންޑު  ބޭނުންކުރުން  ކާޑު  ނުލައި  އެްނުގމަކާ  ތިޔަފަރާތަށް   ކާޑުަގއި)  ޑަށްއަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ގެއްލުންދީ (  ހިމެނޭޮގތުން  ސޮފްޓްވެއަރއެއް  އެ  ރައްކާކުރެިވފައިާވަނމަ   ސޮފްޓްެވއަރއެއް ޮގތަކަށް   ، ބިންދާ  ، އެއްެވސް 
 ޑިކޮމްޕައިލް ނުކުރާކަން ތިޔަފަރާތުްނ ޔަީގންކުރަން ާވެނއެެވ.  އިްނޖިިނއަރކޮށް ރިވަރސް ، ބަދަލުެގނެސް 

 ސޮއިކުރުން:   2.1.3

 ކާޑު ލިބުމުން ަވުގތުން ސޮއިކުރަންާވނެއެެވ.  2.1.3.1

ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ފަރާތަކީ އެކައުންޓް  އޮޕަރޭޓިންގ އޮތޯރިޓީަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ކާޑާއި ުގޅިެގްނ ހުއްދަދީފައިާވ ފަރާތުެގ ޮގތު   2.1.3.2
 ފަރާތްކަން ތިޔަފަރާތުން ކަށަވަރުކުރަްނާވނެއެެވ.

ސޮއި ބޭުންނ  އެއްެވސް ސޭލްސް ޑްރާފްޓެއް، ކްރެޑިޓް ވައުޗަރެއް، އެހެން މުއާމަލާތެއްެގ ރެކޯޑެއްަގއި  ކާޑެއް ބޭނުންކުރާއިރު  2.1.3.3
ފީ ކޮށްފައިާވނަމަ   އެކައުންޓަށްޗާރޖުކޮށްފައިާވ  ލިްނކްކޮށްފައިާވ  އެއީ  ެވރިފައިކޮށްފައިާވނަމަ،  ޕިން  މުއާމަލާތެއްގައި  ުނަވތަ 
 ބަލައިެގންފައިާވ ކަމުެގ ބާރުވެރި އަދި ފުރިހަމަ ހެއްކެކެެވ. ނުަވތަ ޗާޖުތައް 

 ކާޑު ބޭނުންކުރުން:   2.1.4

ދެއްކުމަށް  2.1.4.1 ފައިސާ  ހިދުމަތްތަކަށް  ކާޑު ،  މުދަލާއި  ކުރުމަށް  މުޢާމަލާތްތައް  އެހެިނހެން  ނުަވތަ  ެނގުމަށް،  ފައިސާ  ނަުގދު 
 ބޭނުންކުރެިވދާެނއެެވ. 

ަގނޑުމެން ހުއްދަކުރާ ކޮންމެ ޮގތަކަށްެވސް މުޢާމަލާތްތަކަށް ހުއްދަދިުނމުަގއި ކާޑުެގ ެވރިފަރާތަށް ކާޑެއް  ހިނދުން ހިނދަށް އަޅު   2.1.4.2
 ބޭނުންކުރެިވދާެނއެެވ. މީެގ ތެރޭަގއި ފިޒިކަލް ކާޑު ނެތި ކާޑު ނަންބަރު ބޭުނން ކުރުން ހިމެިނދާެނއެެވ. 

 ޓްރާންސެކްޝަން ލިމިޓްތައް   2.1.5

ލިމިޓްތައް    ން މާލީ އިދާރާތަކުން، ކާޑެއް ބޭުނންކޮށްެގން ކުރެވިދާނެ އެކި ބާަވތުެގ މުޢާމަލާތްތަކަށް ޓްރާްނސެކްޝަންބޭންކުން ުނަވތަ އެހެިނހެ
 ކަނޑައެޅިދާެނއެެވ. 

 ތިޔަފަރާތުގެ ޒިންމާ:   2.1.6

ނަްނބަރު ބޭނުންކޮށްެގން ކުރާ   ުނަވަތިާކޑުި،  އަޅުަގނޑުމެްނެގ ކާޑު ހޯލްޑަރ އެްގރީމެންޓްގައި އެހެްނޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުާވަނމަ، ކާޑު 
 ހުރިހާ މުޢާމަލާތްތަކަށް ޒިންމާާވނީ ތިޔަފަރާތުންެނވެ 

 މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް:   2.1.7

 ކާޑުެގ މުއްދަތު ހަމަާވ ތާރީޚެއް އޮތްަނމަ، އެ ތާރީޚުެގ ފަހުން ކާޑުން ކުރާ ހުރިހާ ބޭނުމެއް އަޅުަގނޑުމެން ރިޖެކްޓް ކުރާނަމެެވ. 

  ބޭނުންކުރުމުގައި ހުރި ހުރަސްތައް: ކާޑު   2.1.8

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ކަްނކަމަށް ތިޔަފަރާތަށް، އަދި ތިޔަފަރާތުން ހުއްދަދީފައިާވ އެއްެވސް ފަރާތަކަށް ެވސް ކާޑު ބޭނުމެއް  2.1.8.1
 ނުކުރެޭވނެއެެވ: 



 ިބއެމްއެލް އިސްލާމިކްގެ މާއްދާތަކާއި ޝަރުޠުތައް
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  ޤައުމުެގ ހިނިގ މުޢާމަލާތް ަގނެިވއްކުމުެގ ުނަވތަ ، ޤާނޫނުތަކުން  ދިެވހިރާއްޖޭެގ)ާގނޫނާ ހިލާފު އެއްެވސް ކަމަކަށް  •
 ުނަވތަ ؛ (ހިމެޭނޮގތުން ޚިދުމަތް މުދަލާއި ކަނޑައަޅާފައިާވ މަނާކަމުަގއި ަގެނވިއްކުން  ޤާނޫނުތަކުން

ދެއްކުމަށް • ފައިސާ  މުޢާމަލާތްތަކަށް  ޚިދުމަތުެގ  މުދަލާއި  ހުއްދަނުކުރާ  އެި،  ޝަރީޢަތް  ުގޅިެގްނ ފަދަ  ުނަވަތި މުޢާމަލާތްތަކާ 
 ކުރިމަތިާވ ދަރަނިތައް ދެއްކުމަށް. 

ހިމެނޭ  2.1.8.2 އޮޅުާވލުން  މަކަރުހެދުމާއި  އޭަގއި  ޚިލާފު،  ޤާނޫނާ  މުޢާމަލާތްތަކަކީ  ކުރާ  ބޭނުންކޮށްެގން  ެނތް ،  ކާޑު  ހުއްދަ  ުނަވތަ 
  ދިނުމަށް   ރުހުން  މުޢާމަލާތްތަކަށް  އެ  ، ޝައްކުކުރެޭވނަމަ   ުނަވތަ  ޤަބޫލުކުރެޭވނަމަ  ަނށްމުޢާމަލާތްތަކެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން

  ކަނޑައެޅުމަކީ  ޮގތް  ބަލާ  އިތުރަށް  ހުއްދަކަމާމެދު  ޤާނޫނީ  މުޢާމަލާތުެގ ، އެހެންަނމަެވސް   .ހެދިދާނެއެެވ  ދެކޮޅު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް
 .ނޫެނެވ އެއްޒިްނމާ އަޅުަގނޑުމެްނެގ

 އެކައުންޓްތަކުގައި އޯވަރޑްރާފްޓް ކުރުން: ލިންކް ކުރެވިފައިވާ    2.1.9

  ެވދާނެފަދަ   އޯަވރޑްރޯ  އެކައުންޓެެެއް  ކުރެިވފައިާވ  ލިންކު  ފަރާތަކުން  އެއްެވސް  ދީފައިާވ  ހުއްދަ  ތިޔަފަރާތުން  ނުަވތަ  ތިޔަފަރާތުން
 ،ާވނެަނމަ   އޯަވރޑްރޯ  އެކައުންޓެއް  އިާވކުރެިވފަ   ލިންކު  ކާޑު   ސަބަބުން  މުޢާމަލާތެއްެގ.  ުނާވެނއެެވ  ބޭނުންކޮށްެގން  ކާޑު  މުޢާމަލާތަކަށް

 . އެކަށީެގްނެވއެެވ ުނދިނުން ހުއްދަ އަޅުަގނޑުމެން ޢާމަލާތަށްއެމު

 ކާޑު ބަދަލުކުރުމާއި އާކުރުން:   2.1.10

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދޫކުރެވިދާނެއެެވ. ޚިދުމަތާއި  ތިޔަފަރާތުން ނުަވތަ ހުއްދަ ލިބިފައިާވ ފަރާތަކުން އެދިއްޖެަނމަ، ބަދަލު ކާޑެއް    2.1.10.1
 އެފީއެއް ދައްކަްނާވެނއެެވ.، ގުޅިެގން ދައްކަްނޖެހޭ އެއެެްެވސް ފީއެއް ާވނަމަ 

 ބަދަލު ނުަވތަ އާކޮށްފައިާވ ކާޑެއް ބޭުނންކުރުމަކީ ކާޑުެގ ޞައްޙަ އެކްޓިޭވޝަެނއްެގ ޮގތުަގއި އަޅުަގނޑުމެްނ ދެކެމެެވ.  2.1.10.2

 ކާޑުގައި ހުންނަ ފީޗާސްތައް:   2.1.11

ނަ އިތުރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތިްނަވނަ ފަރާތްތަކާއެކު )ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކާއި ިވޔަފާރިތައް ހިމެނޭޮގތަށް( ތިޔަބޭފުޅުްނެގ ކާޑުތަކުަގއި ހުން
ދަ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅާނަމަ  ޚިދުމަތްތައް ުނަވތަ ފީޗާސްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި އެއްބަސްުވންތަކެއް ހެދިދާނެއެެވ. މިފަ 

ލުމަކަށް  ފޯރުކޮށްދޭނީ ީވއެންމެ ރަަގނޅަކަށް ފޯރުކޮށޤދިނުމުެގ އަސާސަށެެވ. މިފަދަ ޚިދުމަތްތައް ުނަވތަ ފީޗާތަކާ ގުޅިެގން ލިބޭ އެއްެވސް ގެއް
 އަޅުަގނޑުމެން ޒިްނމާާވކަށް ނުޖެހޭެނއެެވ.

 ކުރުން: މުއްދަތު ހަމަވުމުން ކެންސަލް   2.1.12

ތިޔަފަރާތުްނ  ލިޔުމުން އަޅުަގނޑުމެްނނަށް އަްނަގއިެގްނ ކާޑެއް ކެންސަލް ކުރެޭވނެއެެވ. ކެންސަލްކޮށްފައިާވ ުނަވތަ މުއްދަތު ހަމަެވފައިާވ ކާޑެއް  
 ަވުގތުން ނައްތާލަން ޖެހޭެނއެެވ. 

 ރީފަންޑްތައް:   2.1.13

ލިބިަގތް   ުނަވތަ  މުދާ  ަގތް  ަވއުޗަރެއް  ކާޑެއް ބޭުނންކޮށްެގން  ކްރެޑިޓް  ރީފަންޑްކުރުމަށްޓަކާ މަރޗަންޓް ޞައްހަ  އަނބުރާ  ޚިދުމަތްތައް 
ނުަވތަ    ދޫކުރަން ޖެހޭނެއެެވ. އަޅުަގނޑުމެްނނަށް ރިފަންޑާއި ުގޅިފައިާވ އެކައުންޓަށް ފައިސާ ކްރެޑިޓްކުރެޭވނީ މާޗަންޓްެގ ބޭންކުން ވައުޗަރ

 އެނޫްނެވސް ނޮޓިފިކޭޝަނެއް ލިބުމުންެނެވ. 

 މަރޗަންޓުންނާ ދެމެދު އުފެދޭ ދެބަސްވުންތައް:   2.1.14

 ތިރީގައިާވ ކަންކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ޒިންމާާވކަށް ނުޖެހޭނެއެެވ:  2.1.14.1

 ުނަވތަ  ؛އެއްެވސް އިލެކްޓްރޯނިކް ޑިވައިސްއަކުްނ، ނުަވތަ މަރޗަންޓަކު ކާޑު ބަލައިަގތުމަށް ދެކޮޅުހެދުން •
 ދޭ މުދަލެއް ނުަވތަ ޚިދުމަތެއްަގއި ހުރި އެއްެވސް އުނިކަމެއް. އެއްެވސް މަރޗަންޓަކު ތިބާއަށް ފޯރުކޮށް  •
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އެކުއެެވ. މަރޗަންޓާއި ދެކޮޅަށް ކުރެޭވ އެއްެވސް ދައުާވއެއްަގއި ބޭންކް    ޓާއެންމެހާ ޚިލާފެއް ޙައްލުކުރަންާވނީ ސީދާ މަރޗަން  2.1.14.2 
 ހިމަަނއިެގްނ، ނުަވތަ ސެޓް އޮފް ކޮށްެގން ނުާވެނއެެވ. 

 ފައިސާ ދެއްކުން ހިފެހެއްޓުން:   2.1.15

  ޢަދަދު   ސުާވލުއިފެދިފައިާވ  ، މަ ރިޕޯރޓްކޮށްފިނަ  ތިޔަފަރާތުން  ކޮށްފައިާވކަން  ކާޑުން  މުޢާމަލާތްތަކެއް  ދީފައިނުާވ  ހުއްދަ  ތިޔަފަރާތުން
ރިޕޯޓެއްކަްނ    .ފަސްކުރެިވދާނެއެެވ  ިނމެންދެން  ތަޙްޤީޤު  އަޅުަގނޑުމެްނެގ  ދެއްކުން ެނތް  އަސާސެއް  އެއްެވސް  ރިޕޯޓަކީ  ތިޔަބޭފުޅާެގ 

ށް  ސާބިތުވެއްޖެަނމަ، މައްސަލަ ޖެހިފައިާވ ޢަދަދު ދައްކަންާވނެއެެވ. ސުާވލު އުފެދުނު ޢަދަދު ދެއްކުމުަގއި ލަސް ފީއެއް އަޅުަގނޑުމެންނަ
 ނެިގދާނެއެެވ. 

 އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓް:   2.1.16

އެމެރިކާ ުނަވތަ  ރުފިޔާ  އެކްސްޕްރެސް/ީވސާއިްނ  ދިެވހި  އެމެރިކަން  މުއާމަލާތްތައް  ކާޑުެގ  ކުރާ  ފައިސާއަކުން  އެހެން  ނޫން  ޑޮލަރު   
ނުަވތަ  ރޭޓް،  ބޭންކް  ރޭޓަކީ  މި  ޑެބިޓްކުރެޭވެނއެެވ.  އެކައުންޓުން  ބަދަލުކުރުމަށްފަހު  ޑޮލަރަށް  އެމެރިކާ  ޮގތުެގމަތިން    ކަނޑަޅާފައިާވ 

 ރެިވފައިާވ އެހެނިހެން ރޭޓްތަކާއި ތަފާތުުވން އެކަށީެގންެވއެެވ. އެފައިސާެގ ރޭޓްެގ ޮގތުަގއި ޢާންމު ކު

 އޭޓީއެމް މެދުވެރިކޮށް ކާޑު ބޭނުންކުރުން:   2.1.17

ނުަވތަ    ، ުނަވތަ ޕީއޯއެސް  ، ތިޔަފަރާތަށް ނުަވތަ ހުއްދަ ދީފައިާވ ފަރާތަކަށް ކާޑު ބޭނުންކުރެޭވީނ ހަމައެކަނި އޭޓީއެމްއެއްގައި   2.1.17.1
 ޓާރމިނަލްގައެެވ. 

ތިޔަފަރާތުން ނުަވތަ ހުއްދަ ދީފައިާވ ފަރާތަކުން ރާއްޖެއިން ބޭރުަގއި ކުރާ މުޢާމަލާތްތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރެޭވނީ ތިޔަފަރާތުްނ    2.1.17.2
 ނުަވތަ އެފަރާތްތަކުން އެަވުގތަކު ތިބި ަގއުމުެގ ފައިސާއިްނނެެވ. 

ރޯލްތަކާއި ކަނޑައެޅިފައިާވ ޤާނޫނުތަކާ އެއްޮގތަށް ޢަމަލުކުރާނަމަ، ތިޔަފަރާތަށް ނުަވތަ ހުއްދަ  އެޤައުމުެގ އެކްސްޗޭްނޖް ކޮންޓް 2.1.17.3
 ދީފައިާވ ފަރާތަކަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކާޑު ބޭނުންކުރެިވދާނެއެެވ. 

ބޭނުންކުރުމުަގއި    2.1.17.4 ކާޑު  ބެރުަގއި  ރާއްޖެއިން  ފަރާތަކުން  ހުއްދަދީފައިާވ  ނުަވތަ  އެކައުންޓެއް  ތިޔަފަރާތުން  ނަާގނެ  ފައިސާ 
އަޅުަގނޑުމެން   ކަނޑައަޅާނީ  ތަރުތީބު  އެކައުންޓްެގ  ކަނޑާ  ފައިސާ  ނުދޭނަމަ،  އިން  އޭޓީއެމް  އިޚްތިޔާރު  ކަނޑައެޅުމުެގ 

 ޢާންމުކޮށް ޢަމަލުކުރާ އުޞޫލާ އެއްޮގތަށެެވ. 

ލޫމާތު ހާމަކުރުމުެގ ހުއްދަ ތިޔަފަރާތުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދިނުމުަގއި ބައިެވރިާވ ފަރާތްތަކަށް މަޢުކޮށް އޭޓީއެމްެގ ޚިދުމަތް ފޯރު  2.1.17.5
ދެއެެވ. އަދި އެފަދަ ފަރާތްތަކުން )ތިޔަފަރާތުެގ( އެކައުންޓާއި މުޢާމަލާތްތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހާމަކުރުމަށް 

 ތިޔަފަރާތުން ހުއްދަދެއެެވ. 

 

 އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސް ޑެބިޓް ކާޑު   2.1
ސް  ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސް ޑެބިޓް ކާޑު ބޭުންނ ކާޑު ބޭނުން ކުރުމުެގ ކުރިން ތިރީަގއިާވ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވ- މުހިންމު

  ންކުރުމަކީ އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސް ޑެބިޓް ކާޑުެގ މާއްދާތަކާއި ޝަރުޠުތައް ރަަގނޅަށް ކިޔައިފައިާވކަން ޔަޤީން ކުރައްާވށެެވ. ޑެބިޓް ކާޑު ބޭނު
އަދި    .ބެލެޭވެނއެެވ  ކަމުަގއި  އެއްބަސްުވން  ޢަމަލުކުރުމަށް  އެއާއެއްޮގތަށް  ޤަބޫލުކޮށް  ޝަރުޠުތައް  މާއްދާތަކާއި  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ތިރީަގއި  ތިޔަފަރާތުން

ޠުތަކަށް ެވސް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް ޕލކ ގައި ހުޅުާވފައިާވ ތިޔަފަރާތުެގ ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް އެކައުންޓްތައް ހިންުގމާގުޅޭ މާއްދާތަކާއި ޝަރު
 ޢަމަލުކުރަމުން ެގްނދަްނާވނެއެެވ. 
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 މާނަކުރުން:   2.1.1

ޑެބިޓް   • އެަވނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  ބޭންކުން  "އެކައުންޓް)ތައް("  ކަމަށް  އެކައުންޓް)ތައް(  ހަމަާވ  ހިްނގުމަށް ޝަރުތު  ކާޑުެގ ސައްޙަ 
  ިގަނނަމަ  އެކަކަށްވުރެ  ފަރާތް  ސޮއިކުރާ/ހޯލްޑަރ  ކަނޑައަޅާފައިާވ ކާޑު މެމްބަރުެގ ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް އެކައުންޓް ތަކަށެެވ. އެކައުންޓް

  ދީފައިާވ  ހުއްދަ  ޢަމަލުކުރުމުެގ  ފަރުދީޮގތުން  ނުަވތަ  ، ފަރާތަކަށް   ސޮއިކުރާ  އެކަނިހަމަ  ނުަވތަ  ،ހޯލްޑަރަކަށް  އެކައުންޓް  މެމްބަރަކީ  ކާޑު
 . ާވްނާވެނއެެވ ފަރާތަކަށް

 "ބޭންކް" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވީނ، ބޭްނކް އޮފް މޯލްޑިްވސް ޕލކ އާއި، ބޭންކުެގ ާވރިޘުންާނއި އެސައިންކުރެޭވ ފަރާތްތަކަށެެވ.  •
އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސް ޑެބިޓް ކާޑާއި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް ޯގލްޑް އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސް ޑެބިޓް  "ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް   •

ކާޑު" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ، އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސް އިން ލިބިފައިާވ ލައިސަްނސެއްެގ ދަށުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް އިްނ  
 ދޫކުރާ ޑެބިޓް ކާޑަކަށެެވ. 

ޮގމި ޝަރުތުތަ • ކަމަށް ބުނެފައި އެަވީނ، އެކަށީެގންާވ  ކާޑު"  "ކާޑު" އަދި "ޑެބިޓް  ޓަކައި،  ބޭުނމަށް  ަގަވއިދުތަކުެގ   ، ތުަގއިކަކާއި 
  ޯގލްޑް  މޯލްޑިްވސް  އޮފް  ބޭންކް  ނުަވތަ  ކާޑު  ޑެބިޓް  އެކްސްޕްރެސް  އެމެރިކަން  މޯލްޑިްވސް  އޮފް  ބޭންކް  މެމްބަރަކަށްދޫކުރާ  ކާޑު  ބޭންކުން

 ށެެވ. ކާޑަ ޑެބިޓް ސްޕްރެސްއެކް  އެމެރިކަން
 "ކާޑު މެމްބަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވީނ، ބޭންކުން ޑެބިޓް ކާޑު ދޫކޮށްފައިާވ ބޭންކުެގ ކަސްޓަމަރަކަށެެވ.  •
އެކައުންޓްތަކުްނ  "އީޑީސީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ މާޗެްނޓް އެސްޓޭބްލިޝްމަންޓްތަކުން ކުރާ ަގތުމުެގ މުޢާމަލާތްތަކަށް ކާޑު މެމްބަރުެގ   •

 ސްަވއިޕް ޓާމިނަލްތަކަށެެވ.  ، ޑެބިޓް ކުރުމުެގ ހުއްދަދޭ އިލެކްޓްރޯނިކް ޕޮއިންޓް އޮފް ސޭލް 
އޭޓީއެމް   • ހުރިހާ  ކުރާ  މެމްބަރު  ކާޑު  ބޭރުގައި  ދިެވހިރާއްޖެއިން  އެަވީނ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  ޓްރާންސެކްޝަންސް"  "އިންޓަނޭޝަނަލް 

ޓްރާންސެކްޝަންތަކަށެެވ. ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސް ޑެބިޓް ކާޑަކީ ެވސް އަދި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް ޯގލްޑް  
ެނ  އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސް ޑެބިޓް ކާޑަކީ ެވސް ދިެވހިރާއްޖެއިން ބޭރުަގއި ހުްނނަ މާޗެންޓް އެސްޓޭބްލިޝްމަންޓް ތަކުގައި ބޭނުންކުރެޭވ

 އް ނޫެނެވ.ކާޑެ
ޖޭަގއި "މާޗެންޓް އެސްޓޭބްލިޝްމަނަޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވީނ، ކާޑަށް ޚިދުމަތްދޭ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ތަންތަނަށެެވ. އޭެގ ތެރޭަގއި ދިެވހިރާއް •

ިއެި، އޯަގަނއިޒޭޝަން އެއަރލައިން ، ބޭންކުން އިޝްތިހާރުކުރާ ފިހާރަ، ރެސްޓޯރެންޓް  .ހިމެެނއެވެ  އެހެން ތަްނތަން ފަދަައދ 
ހިންުގމުގެ  • ހާލަތުަގއި،  ހުންނަ  އެކައުންޓް  ިގަނ  އެކަކަށްުވރެ  ުގޅިފައިާވ  ކާޑާ  އެަވނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  އެކައުންޓް"  "ޕްރައިމަރީ 

  ެގ ޮގތުގައި  -ަގނެިވއްކުމުެގ މުޢާމަލާތްތައް، އަދި ކާޑާއި ުގޅިފައިާވ ޗާޖުތަކާއި ފީތައް ކަނޑާ އެކައުންޓް -މައިަގނޑު/ފުރަތަމަ އެކައުންޓް  
 ކަނޑައެޅިފައިާވ އެކައުންޓަށެެވ. 

ކާއި  "ސްޓޭޓްމަންޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވީނ، ކަނޑައެޅިފައިާވ މުއްދަތެއްެގ ތެރޭަގއި ކާޑު މެމްބަރު/މެމްބަރުން ކޮށްފައިާވ މުޢާމަލާތްތަ •
ސްޓޭޓްމަންޓްަގއި ބޭްނކަށް ހިމަނަން އެ އެކައުންޓުަގއި ބާކީހުރި ފައިސާ ބަޔާންކުރާ ޕީރިއަޑިކް އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓަކަށެެވ. އަދި  

 އެކަށީެގންާވ ކަމަށް ފެްނނަ އެހެން ކޮްނމެ މަޢުލޫމާތެއްެވސް ހިމެިނދާެނއެެވ.
އެކައުންޓާމެދު  ،  ޮގތެއްގައި   ނުސީދާ  ނުަވތަ  ސީދާޮގތެއްަގއި ، ކޮށްެގން ފަރުދަކު"މުޢާމަލާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ، ކާޑެއް މެދުވެރި •

ުގްނ  ަވކިޮގތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ބޭންކަށްދޭ ކޮންމެ އިރުޝާދެކެެވ. )މުޢާމަލާތްތަކުެގ މިސާލަކީ ރީޓެއިލްކޮށް ތަކެތި ަގތުމާއި ފައިސާ ނެ 
 ފަދަ ކަންކަން ކަމުަގއި ބެލިދާެނއެެވ.( 

 ކެކެެވ. އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސް އަކީ އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސްެގ ޓްރޭޑްމާ •
"އޭނާ" ުނަވތަ އެފަދަ ބަދަލު ނަންތަކުެގ މާަނއަކީ ބޭންކުން ކަނޑައަޅާ/މާނަކުރާ ޙާލަތްތަކުަގއި ކާޑުމެމްބަރެެވ. ، "ތިބާެގ" "ތިބާ"،   •

  އަންހެން ޖިންސު ހިމެނޭެނއެެވ.  ފިރިހެން ޖިްނސުގައި ކާޑު މެމްބަރަށް ކުރާ ހުރިހާ ރިފަރެްނސްތަކެއްގައި ެވސް

 ކާޑުގެ ޞައްޙަކަން:   ކާޑު މެމްބަރުގެ ވާޖިބުތަކާއި   2.1.2

 ކާޑު ދޫކޮށް ބޭނުންކުރަްނާވނީ އެަވުގތަކު ބޭންކުން ޢަމަލުކުރާ ބޭންކުެގ ަގާވޢިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކާ އެއްޮގތްާވ ޮގތުެގ މަތީންނެެވ.   2.1.2.1



 ިބއެމްއެލް އިސްލާމިކްގެ މާއްދާތަކާއި ޝަރުޠުތައް
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ލްޑިްވސްެގ ހުރިހާ އީޑީސީ  ޑެބިޓް ކާޑަކީ ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ހުންނަ މާޗެންޓް އެސްޓެބްލިޝްމަންޓްތަކުގައި ހުންނަ ބޭންކް އޮފް މޯ  2.1.2.2
ޓާމިނަލްތަކެއްގައި ބޭުނންކުރެޭވނެ ކާޑެކެެވ. އަދި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސްެގ އޭޓީއެމްތަކުގައި ބޭުނން ކުރުމަށް ެވސް ޞައްޙަ  

ންކުރުމުެގ  އެއްޗެކެެވ. ދުނިޔޭެގ އެކި ކަންކޮޅުތަކުަގއި އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސްެގ ލޯޯގ ޖަހާފައިާވ އޭޓީއެމްތަކުގައި މިކާޑު ބޭނު
 ހުއްދަ ހިނދުން ހިނދަށް ދިނުމުެގ އިޚްތިޔާރު ބޭންކަށް ލިބިެގްނވެއެެވ. 

ބޭންކުން އެދިއްޖެއްޖެނަމަ، ޝަރުތަކާުނލާ އަދި ަވުގތުން   ކެެވ. އެހެންކަމުންކާޑަކީ ހުރިހާ ަވުގތެއްގައި ެވސް ބޭންކުެގ މިލްކެ  2.1.2.3
ދެއްުވން  ކޮށް ޙަާވލުކުރުމުެގ ކުރިން ބޭންކުެގ މުަވޒަފުެގ އައިޑެންޓިޓީ ކަށަވަރު  ކާޑު އަނބުރާ ބޭންކަށް ރައްދުކުރަްނާވެނއެެވ. ކާޑު

 އެދެމެެވ. 

ކާޑު ލިބުމާއެކު ަވުގތުން ކާޑުގައި ސޮއިކުރަްނާވނެއެެވ. އެހެން ފަރާތަކަށް ކާޑު ބޭނުންކުރުމުެގ ހުއްދަ ދީެގން ނުާވެނއެެވ. އަދި    2.1.2.4
ރިކުރުމުެގ ޮގތުްނ، ހުރިހާ ަވުގތެއްަގއި ެވސް ކާޑު ތިމާެގ އަމިއްލަ ބެލުމުެގ ދަށުގައި  ނަހަމަޮގތުަގއި ބޭުނންކުރުމުން ރައްކާތެ 

 ބަލަހައްޓަްނާވެނއެެވ. 

ކާޑާއެކު ބޭނުންކުރުމަށް ކާޑު މެމްބަރަށް ދޫކުރާ ޕާސަނަލް އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަްނބަރު )ޕިން( ުނަވތަ ކާޑު މެމްބަރ ޕިްނެގ    2.1.2.5
ސް ނަންބަރަކީ، ކާޑު މެމްބަރުެގ އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ދޫކުރާ އަދި އެހެން ފަރާތަކާ ޙިއްސާކުރުން ޮގތުަގއި ކަނޑަެައަޅާ އެއްވެ 

މަނާ، އަދި ކަނޑައެޅިެގން ސިއްރު ަނންބަރެކެެވ. ތިންަވނަ ފަރާތަކަށް ބޭުންނކުރުމަށް މަުގފަހިާވ ފަދަ އެއްެވސް ޮގތަކަށް، 
ތަނެ  އެއްެވސް  ރެކޯޑެއް  ލިޔެފައިާވ  ނަންބަރުެގ  އަމިއްލަ  ޕިން  ނުާވެނއެެވ.  ބެހެއްޓިެގން  ޮގތަކަށް  އެއްެވސް  ނުަވތަ  އްަގއި 

އިޚްތިޔާރުގައި ުނަވތަ އެހެން ޮގތަކުން ިވޔަސް އެއްެވސް ޙާލަތެއްގައި ުނަވތަ އެއްެވސް ޮގތަކަށް ތިްނަވނަ ފަރާތަކަށް ޕިން 
 ހާމަކޮށްެގން ނުާވނެއެެވ. 

ކްޓިޭވޓް ކުރަން ޖެހޭނެއެެވ. ކާޑު އެކްޓިޭވޓް ކުރެޭވނީ ބޭންކުްނ ފޯރުކޮށްދީފައިާވ ޑެބިޓް ކާޑު ބޭނުންކުރުމުެގ ކުރިން ކާޑު އެ  2.1.2.6
 ކަސްޓަމަރ ސާިވސް ނަންބަރަށް ުގޅައިެގން، ުނަވތަ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް ކާޑު ސެންޓަރަށް ޒިޔާރަތްކޮށްެގންެނެވ.

ބޭނުން  2.1.2.7 ކުރާ ކޮށްކާޑު  ޓްރާންސްފާކުރުމާއި،  ނެގުމާއި،  ފައިސާ  މެމްބަރުެގ  ެގން  ކާޑު  ޢަދަދު  މުޢާމަލާތްތަކުެގ  އެހެނިހެން   
އެކައުންޓް/ތަކުން ޑެބިޓް ކުރެޭވނެއެެވ. އަދި އެފަދަ މުއާމަލާތްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް ބޭުނންާވ ފައިސާ  އެކައުންޓް/ތަކުގައި  

 ކާޑު މެމްބަރު ބަހައްޓަްނާވެނއެެވ. 

ޓް/ތަކުެގ އެއްބަސްެވިވފައިާވ އެއްެވސް އޯަވރޑްރާފްޓް ލިމިޓަކަށްުވރެ އިތުރަށް ޑެބިޓް ބޭންކުގައި ހުންނަ ކާޑު މެމްބަރުެގ އެކައުން  2.1.2.8
 ކާޑު ބޭނުންކޮށްެގން އޯވަރޑްރޯކުރުމުެގ ޙައްޤު ކާޑު މެމްބަރަށް ލިބިެގންނެއް ުނވެއެެވ. 

 ބޭނުންކޮށްެގން  ކާޑު  ، ނޫންކަމުަގއިިވޔަސް   ނުަވތަ  ދީެގން  ހުއްދަ  ެވރިފަރާތުން  މިއެއްބަސްުވން ދެމިއޮތްހާ ހިނދަކު، ކާޑުެގ   2.1.2.9
 ެވރިފަރާތުެގ   ކާޑުެގ  ެގންކޮށްބޭނުން  ޕިން  ނުަވތަ  ކާޑު  އަދި.  ޖެހޭނެއެެވ  ޒިންމާާވން  ކާޑުމެމްބަރު   މުޢާމަލާތަކަށް  ހުރިހާ  ކުރެޭވ

  މޯލްޑިްވސް  މީެގތެރޭަގއި  .ްނާވެނއެެވކުރަ  އިންޑެމްިނފައި  ބޭންކް  ގެއްލުމަކުން  އެއްެވސް  ލިބޭ  މުޢާމަލާތަކުން  ކުރެޭވ  ހުއްދައާނުލާ
  ސަބަބުން   ޚިލާފުވުމުެގ  ޤަާވޢިދަކާ  ނުަވތަ  ޤާޫނނެއް  ޢަމަލުކުރެެވމުްނދާ  އެަވުގތަކު  ުނަވތަ  ، ގައިޑްލައިްނއެއް   އޮތޯރިޓީެގ  މަނިޓަރީ

 . ހިމެެނއެެވ ފިޔަވަޅެއް ޤާނޫނީ  އެންމެހާ އެޅޭ

ބަޔާންކޮށްފައިާވ މަސް/އަހަރުެގ އެންމެ ފަހު ދުަވހާ ހަމައަށްކަން ހަނދުމަފުޅުކޮށް އަރުަވމެެވ.  ޑެބިޓް ކާޑު ޞައްޙަާވނީ ކާޑުަގއި     2.1.2.10
 ޑެބިޓް ކާޑުެގ މުއްދަތު ހަމަވުމުން އެކާޑު އެކި ބައިބަޔަށް ކަފާލައިެގން ނައްތާލުމަށް ތިޔަފަރާތުން ަވޢުދުވެއެެވ. ކާޑުެގ މުއްދަތު 

ތިޔަފަރާތުން ހުށަހަޅުއްަވން ާވެނއެެވ. ކާޑު އާކުރެޭވނީ، ތިޔަފަރާތުެގ އެކައުންޓުން ހަމަުވމުެގ ކުރިން ކާޑު އާކުރުމަށް އެދި  

ަޔަފާރުތގެި،  ކޮށްފައިާވ މުޢާމަލާތްތައް ަވޒަންކުރުމަށްފަހުގައި، ބޭންކުެގ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުަގއެެވ. މުއްދަތު ހަމަުވމުން  ކާޑު    ތ 
 ބޭންކަށެެވ.ދިުނމުެގ އިޚްތިޔާރު ލިބިެގްނަވނީ ހަމައެކަނި  ކޮށްއާ



 ިބއެމްއެލް އިސްލާމިކްގެ މާއްދާތަކާއި ޝަރުޠުތައް
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  ކާޑު  ތިޔަފަރާތުެގ  ހުރެ  ސަބަބަކާ  އެހެން  ުނަވތަ  ، ބޭނުންކޮށްެގން  ހީލަތެއްަގއި  މަކަރާއި  ، ަވަގށްނަަގއިެގން  ، ގެއްލިެގން  2.1.2.11
އަދި ކާޑުެގ މުއްދަތު ހަމަވުމުެގ ކުރިން  .ލިބިެގްނެވއެެވ  ބޭންކަށް  އިޚްތިޔާރު ފުރިހަމަ ދޫކުރުމުެގ  ކާޑެއް  ބަދަލު ، ކެންސަލްކޮށް

ނުަވތަ މުއްދަތު ހަމަވުމުން އާ ކާޑެއް ދޫކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރުެވސް ބޭންކަށް ލިބިެގންެވއެެވ. މިފަދަ ބަދަލު/އާކުރާ ކާޑުތަކަށްެވސް  
މި ކާޑު މެމްބަރ އެއްބަސްުވމުެގ  މި މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތައް ހިނާގނެއެެވ. އަދި ބަދަލު ނުަވތަ އާކޮށްފައިާވ ކާޑު ބޭނުންކުރުމަކީ  

 ހުރިހާ މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތަކަށް އެއްބަސްުވންކަމުގައި ބެލެޭވެނއެެވ. 

 މާޗެންޓް އެސްޓޭބަލިޝްމަންޓް ބޭނުންކުރުން:   2.1.3

މާޗެންޓް އެސްޓޭބްލިޝްމަންޓަކުްނ  އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސްެގ ލޯޯގ ޖަހާފައިާވ ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ހުންަނ ހުރިހާ އިލެކްޓްރޯނިކް    2.1.3.1
ޮގތުްނ   ލޯކަލް  ތެރޭގައި  ދިެވހިރާއްޖޭެގ  ކުރެޭވނީ  ފުރިހަމަ  މިމުޢާމަލާތްތައް  ކުރެޭވ  އީޑީސީަގއި  ބަލައިަގންނާެނއެެވ.  ކާޑު 

އެއްޗެއް   އެކަންޔެެވ. އެއީ ދިެވހިރާއްޖެއިން ބޭރުަގއި ހުންނަ މާޗެންޓް އެސްޓޭބްލިޝްމަްނޓް ތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ސައްހަ
ނޫނެެވ. ކާޑަށް ޚިދުމަތް ދިުނމަށް އެއްެވސް މާޗެންޓް އެސްޓޭބްލިޝަމަންޓަކުްނ ދެކޮޅު ހެދުމުެގ ސަބަބުން ލިބޭ އެއްެވސް  

 ގެއްލުމެއްެގ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ުނަވތަ އެއްެވސް ޒިްނމާއެއް ބޭންކުން ުނނަާގނެއެެވ. 

އިލެކްޓްރޯނިކް ބޭުނންތަކަށެެވ. މި ކާޑު ބަލައިަގްނނާނީ ހަމައެކަިނ އިލެކްޓޮރޯނިކް ޕޮއިންޓް ކާޑު ބޭނުންކުރެޭވނީ ހަމައެކަނި    2.1.3.2
އޮފްސޭލް ސްަވއިޕް ޓާރމިނަލް ހުންނަ މާޗެންޓް އެސްޓޭބްލިޝްމަންޓް ތަކުގައެެވ. އިލެކްޓްރޯނިކް ބޭނުންތަކަށް ފިޔަަވއި އެހެން  

ނޫން މުޢާމަލާތެއް ކަމުގައެެވ. އަދި އެފަދަ މުޢާމަލާތްތަކުެގ ޒިންމާ އުފުލަން ޮގތަކަށް ކާޑު ބޭނުންކުރުން ބެލެޭވނީ އޮތޮރައިޒްޑް
 ާވނީ ހަމައެކަނި ކާޑު މެމްބަރެެވ. 

)ޙުދޫދު ނުާވނެ ޮގތުެގ މަތިްނ( މުދަލާއި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދިނުން ހިމެނޭ ޮގތަށް، އެއްެވސް މާޗެންޓް އެސްޓެބްލިޝްމަންޓަކާ    2.1.3.3
ވެދެެވން ، ޭވ އެއްެވސް މުޢާމަލާތަކާ ގުޅޭ އެއްެވސް ޒިންމާއެއް ބޭްނކުން ނުނަާގނެ ކަމުަގއި ިވޔަސްތިޔަފަރާތާ ދެމެދު ކުރެ 

އެހީ ކޮންމެ  އެއްެވސް ޝަކުވާއެއް  އޮތް  މިކަމަށްޓަކައި  އެހީތެރިެވދޭނެއެެވ.  މަސައްކަތްކޮށް  ބޭންކުން  ވެދިނުމަށް  ތެރިކަމެއް 
ލިޔެކި ކަމާގުޅޭ  އޮތްނަމަ  ކަންބޮޑުުވމެއް  މާޗެންޓް ނުަވތަ  އެއްެވސް  އަންަގްނާވެނއެެވ.  ބޭންކަށް  ަވުގތުން  ޔުމާއެކު 

އެސްޓޭބްލިޝްމަްނޓާއެކު  މާޗެންޓް  މައްސަލަ  އެ  އޮތްނަމަ،  ޝަކުވާއެއް  އެއްެވސް  ގުޅޭ  އެސްޓޭބްލިޝްމަންޓަކާ 
މަ ބޭންކަށް ފައިސާ ދެއްކުމުެގ  ފައިނުާވނަކޮށްޙައްލުކުރަންާވނެއެެވ. މިފަދަ ޝަކުާވތައް މާޗަންޓް އެސްޓޭބްލިޝްމަންޓައެކު ޙައްލު

 އެއްެވސް ވާޖިބަކުން ސަލާމަތެއް ުނާވެނއެެވ. 

ސޮއިކޮށް   2.1.3.4 ކޮޕީގައި  ސްލިޕްެގ  ސޭލްސް  ފަހަރަކު  ކޮންމެ  ބޭނުންކުރާ  ކާޑު  ތަކުގައި  އެސްޓޭބްލިޝްމަންޓް  މާޗެންޓް 
އް ބޭްނކަށް ނެގިދާނެއެެވ. އަމިއްލައަށް ސޮއިކޮށްފައި ދިުނމަށް އިތުރު ފީއެ ކޮށްރައްކާކުރަންާވނެއެެވ.  ސޭލްސް ސްލިޕްެގ ކޮޕީ ފޯރު

ނުިވކަމުަގއި ިވޔަސް ތިޔަފަރާތުން ހުއްދަ ދީފައިާވކަން ސާބިތުކުރެޭވ ކޮންމެ ސޭލްސް ސްލިޕަކީ ތިޔަފަރާތުެގ ޒިްނމާއެއް ކަމަށް 
 ބެލެޭވެނއެެވ.

އިތުރުން ތިޔަފަރާތުެގ އެކައުންޓުން ޑެބިޓްކުރާ އެއްެވސް    އެއްެވސް މާޗެންޓް އެސްޓޭބްލިޝްމަންޓަކުން މުޢާމަލާތުެގ ޢަދަދުެގ  2.1.3.5
 ސަރޗާޖެއްެގ ޒިްނމާ ބޭންކުން ުނނަާގެނއެެވ. 

  . ދެމުޢާމަލާތެކެެވ  ަވކި   ފީއަކީ  ަނާގ  އެއަށްފަހު ކެންސަލްކުރުމަށް  ، މުދާ/ޚިދުމަތްތައް ަގތުމާއި   ފަދަ  ރޭލު ޓިކެޓް/ ދަތުރުފަތުރު  ވައިެގ  2.1.3.6
އެކައުންޓަށް ކްރެޑިޓް ކުރެޭވނީ )ކެްނސަލްކުރުމުެގ ފީ އުނިކުރުމަށްފަހު( މާޗެންޓް އެސްޓޭބްލިޝްމަްނޓުން ރިފަންޑް ތިޔަފަރާތުެގ  

ދުަވހުެގ ތެރޭަގއި ކާޑު އެކައުްނޓަށް  30ރީފަންޑް ފޮުނވުމުން އެލިބުނު ޢަދަދެކެެވ. ފައިސާ އަނބުރާ ލިބޭ ދުަވހުން ފެށިެގން 
 ސްޓޭބްލިޝްމަންޓުންދޭ ކްރެޑިޓް ނޯޓުެގ ކޮޕީއަކާއެކު ބޭންކަށް އެކަން އަްނަގްނާވެނއެެވ.  ކްރެޑިޓް ނުކުރެވިއްޖެަނމަ، މާޗެންޓް އެ 

ިގނަ އެކައުންޓްތަކަކާ ުގޅިފައިާވ ކާޑުތަކުން މާޗެންޓް އެސްޓޭބްލިޝްމަންޓްތަކުަގއި ކުރާ މުއާމަލާތްތަކުަގއި ފައިސާ ކަނޑާީނ    2.1.3.7
މަރީ އެކައުންޓުަގއި އެކަށީެގްނާވ މިންަވރަށް ފައިސާ ނެތް ޙާލަތެއްގައި، ކާޑާ ހަމައެކަިނ ޕްރައިމަރީ އެކައުންޓަށެެވ. ޕްރައި 



 ިބއެމްއެލް އިސްލާމިކްގެ މާއްދާތަކާއި ޝަރުޠުތައް

29 

ުގޅިފައިާވ އެހެން އެކައުންޓް ތަކުަގއި ބޭނުންާވ ފައިސާ އެއްކޮށް ނުަވތަ ަވކިަވކިން ހުރިކަމުަގއި ީވނަމަެވސް، ބޭންކުން އެފަދަ  
 މުޢާމަލާތަކަށް ޚިދުމަތެއް ުނދޭނެއެެވ. 

 އޭޓީއެމް ބޭނުންކުރުން:   2.1.4

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސްެގ ހުރިހާ އޭޓީއެމްތަކުން ޑެބިޓް ކާޑު ބަލައިަގންނާެނއެެވ. ދުިނޔޭެގ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އެމެރިކަން    2.1.4.1
ޚްތިޔާރު ބޭންކަށް އެކްސްޕްރެސްެގ ލޯޯގ ޖަހާފައިާވ އޭޓީއެމްތަކުގައި މިކާޑު ބޭނުންކުރުމުެގ ހުއްދަ ހިނދުން ހިނދަށް ދިނުމުެގ އި

 ލިބިެގްނެވއެެވ. 

ނެޭގނެއެެވ.   2.1.4.2 ފީއެއް  ފައިސާެނުގމުެގ  މަތިން  ާވޮގތުެގ  ޗާޖަސްގައި  އޮފް  ނެުގމަށް ޝެޑިއުލް  ފައިސާ  ނަުގދު  އޭޓީއެމްތަކުން 
 އެކައުންޓުން ެނޭގ ފައިސާ ޕޯސްޓްކުރާއިރު މިޢަދަދު އެކައުންޓުން ޑެބިޓް ކުރެޭވނެއެެވ.

ދޫކުރާ ފައިސާ ަނގާއިރު އޭޓީއެމްއިން  ،  މޯލްޑިްވސްެގ އޭޓީއެމްތަކުން ކުރާ ފައިސާ ނެުގމުެގ ހުރިހާ މުޢާމަލާތެއްަގއިބޭންކް އޮފް  2.1.4.3
ކޮންމެ ސްޓޭޓްމަންޓަކީ، ބޭންކުން އެހެްނ ޮގތަކަށް ޔަީގންކޮށްދީފައި ނުާވނަމަ، އެންމެ ފަހުެގ ސްޓޭޓްމަންޓެެވ. މިފަދަ ކޮންމެ 

ދިނުމެއް ކަމުަގއެެވ. އަދި މި ޔަޤީންކޮށްދެިވފައިާވ ޢަދަދަކީ ކާޑު ކޮށްންޖެހޭނީ އެްނމެ ފަހުެގ ޔަޤީންދިނުމެއްެވސް ވާ ކޮށް ޔަޤީން
 މެމްބަރު އެއަށް ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމު ޢަދަދެކެެވ. 

ތަފްޞީލުަގ  2.1.4.4 މުޢާމަލާތުެގ  ކުރެުވނު  އެސްޓޭބްލިޝްމަްނޓެއްަގއި  އޭޓިއެމް/މާޗެންޓް  ސްޓޭޓްމަންޓްގައި  އެއްެވސް  އެކައުންޓް  އި 
އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓްގައިާވ މުޢާމަލާތް ކުރެުވނު ތާރީޚުން ފެށިެގްނ    ، ަގާވއިދާ ހިލާފުކަމެއް ުނަވތަ ތަފާތުތަކެއް ހުރިނަމަ 

ދުަވހުެގ ތެރޭަގއި ކާޑު މެމްބަރ އެކަމެއް ލިޔުމުން ބޭންކަށް އަްނަގން ާވނެއެެވ. މި މުއްދަތުަގއި އެފަދަ ނޯޓިސްއެއް    30
 ާވނަމަ، އެ މުއާމަލާތުެގ ޞައްހަކަން ބޭންކުން ޤަބޫލުކުރާެނއެެވ. ލިބިފައި ނު 

 ބޭރުަގއިާވ   ކޮންޓްރޯލުން  ބޭންކުގެ   ، ނުލިބުމާއި   ފައިސާ   ޮގތުން  ަވުގތީ  ދިމާުވމާއި  މައްސަލައެއް  އެއްެވސް  ކާޑުެގ  ުނަވތަ  އޭޓީއެމް  2.1.4.5
 ޚިދުމަތެއް  އެއްެވސް(  ުނސީދާޮގތުން  ނުަވތަ  ސީދާޮގތުން)  ސަބަބުން  ދިމާުވމުެގ  ޙާލަތެއް  ނުަވތަ  މައްސަލައެއް  އެހެްނެވސް
 ުނޖެހޭެނއެެވ.   އުފުލާކަށް  ބޭންކުން  ޒިންމާ  އަދާނުކުރެުވމުެގ  ވާޖިބެއް  އެއްެވސް  ދަށުން  ޚިދުމަތެއްެގ  އެ  ަވތަނު  ނުދެުވމާއި  ފޯރުކޮށް

-، ގެއްލުމާއި/ބޭނުންކުރުމުެގ ސަބަބުްނ ލިބޭ އެއްެވސް ސީދާ ުނަވތަ ނުސީދާ  ގެއްލުމަކަށްކާޑު ނުަވތަ އެއާ ުގޅުނުހުރި ޕިން    2.1.4.6
 ބެންކުން ޒިްނމާާވކަށް ުނޖެހޭނެއެެވ.  -ންމެ ޮގތަކަށް ކުރިމަތިީވ ކަމެއް ކަމުަގއި ިވޔަސްކޮ

  އުޞޫލުތަކުގެ   ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ  ޤައުމެއްަގއިއެ   ދެޭވނީކޮށްފޯރު   ޚިދުމަތް  އޭޓީއެމް  ޤައުމެއްަގއި  އެހެން  ޤައުމުނޫން  ދޫކުރި  ކާޑު  2.1.4.7
 ުނޖެހޭެނއެެވ. ނަާގކަށް ބޭންކުން ޒިންމާ  އެކަމުެގ  ، ހުއްޓާލައިފިަނމަ މިޚިދުމަތްތައް އެްނގުމަކާނުލާ ކުރިން. ތެރެއިްނނެެވ

 ތަކާއި ޗާޖުތައް: ފީ .2.1.5

ތިޔަ  އެޕްރޫްވ، ުނަވތަ ރިިނއު ވުމުން،  ދަދު އުނިކުރެޭވނީ  ޢަ އައު ކުރުމަށްޓަކައި ދައްކަްނޖެހޭ ފީެގ    ކާޑު  ކާޑު ހެއްދުމާއި.އަލަށް  2.1.5.1 
އެއިރެއްަގއި ކަނޑައެޅިފައިާވ ބޭންކު ރޭޓުތަކާއި އެއްޮގތްާވ ޮގތުެގ މަތިންެނެވ. މި ފީ ތަކަކީ  ، ފަރާތުެގ މައި އެކައުންޓުން

ދަދުތައް އުނި ކުރެޭވީނ  ޢަޚިދުމަތްތަކަށް ބޭންކުން ަނާގ ފީެގ    އެހެނިހެންއަނބުރާ ރައްދުކުރެޭވނެ ފައިސާެެއެއްޫނނެެވ. އަދި،  
 ޮގތުެގ މަތިްނނެެވ. ޮގތްވާ ހިފައިާވ ބޭންކު ރޭޓުތަކާއި އެއް ތިޔަ ފަރާތުެގ މައި އެކައުންޓުން، އެއިރަކު ހަމަޖެ

ބޭންކުން ނަާގ ފީެގ އަދަދު އުނި ކުރެޭވނީ، ފައިސާ ނަާގ ަވުގތުަގއި   ެގ މުޢާމަލާތާއި ގުޅިެގން. އެކައުންޓުން ފައިސާ ނެުގމު 2.1.5.2
 އެކައުންޓުްނނެެވ. 

  ީވސާއިން / އެކްސްޕްރެސް  އެމެރިކަން  މުއާމަލާތްތައް  ކާޑުެގ  ކުރާ  ފައިސާއަކުން  އެހެން  ނޫން  ޑޮލަރު  އެމެރިކާ   ުނަވތަ  ރުފިޔާ  ދިެވހި.  2.1.5.3
 ، ރޭޓް  ބޭންކް  ރޭޓަކީ  މި.  ޑެބިޓްކުރެޭވެނއެެވ  އެކައުންޓުން  ބަދަލުކުރުމަށްފަހު  ޑޮލަރަށް  އެމެރިކާ  ޮގތުެގމަތިން  ކަނޑަޅާފައިާވ

ކަރަްނސީ ޔޫއެސް   .އެކަށީެގންެވއެެވ  ތަފާތުުވން  ރޭޓްތަކާއި  އެހެނިހެން  ކުރެިވފައިާވ  ޢާްނމު  ޮގތުގައި  ރޭޓްެގ  ެގއެފައިސާ  ނުަވތަ
ދަދެއް އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސް އިން ަވޒަންކޮށް ޢަ% އަށް ާވ މިްނވަރުެގ  2ޑޮލަރަށް ބަދަލުކުރުމުަގއި، ބަދަލުކުރި ފައިސާެގ  
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 މެމްބަރުގެ   ކާޑު  ޢަދަދު  ފަހުެގ  އެްނމެ  ކަނޑައެޅޭ  މުޢާމަލާތަށް  މިޮގތުންކާޑުމެންބަރުެގ އަތުން އިތުރަށް އުނިކުރެޭވެނއެެވ.  
 . ޑެބިޓްކުރެޭވެނއެެވ  ރޭޓްގައި ބޭންކް  އެކައުންޓުން  ސޭިވންްގސް/ ކަރަންޓް ކަނޑައެޅިފައިާވ

ފ2.1.5.4ީ ކާޑު އިތުރު އެްނގުމަކާއި ނުލާ، ބަދަލުެގަނއުމުެގ އިޚްތިޔާރު ބޭންކަށް  ، ޖުކުތަކަށްއާއި ޗާ  ތަކާއި.  ކާޑާއި  ލިބިެގންެވއެެވ. 
ބަޔާން  ގައި  ޗާރޖަސް'  އޮފް  'ޝެޑިއުލް  ބޭންކުެގ  ތަފްޞީލު  ޗާޖުތަކުެގ  ފީތަކާއި  އެްނމެހާ  ގުޅުންހުރި  ބޭނުންކުރުމާއި 

 ކުރެިވފައިާވނެއެެވ. 

 : ހާމަކުރުން ލޫމާތު  ޢު . މަ 2.1.6

  އެދުމުން  ބޭންކުން  މަޢުލޫމާތު  ނުަވތަ  ، ސެޓްފިކެޓްތައް  ުނަވތަ  ، ރެކޯޑްތައް   ކަމަކާުގޅޭ  ކޮންމެ  ިނންމާ  ބޭންކުން  ބޭނުންާވކަމަށް.  2.1.6.1
ހަމަ އެއާއިއެކު، ބޭންކަށް ހުށައަޅާ މަޢުލޫމާތުެގ ޞައްޙަކަން ކަށަަވރުކުރުމަށް ކުރަްނޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް   .ދޭްނާވެނއެެވކޮށްފޯރު

ޑޭޓާ ފަދަ  ދެންެނިވ  މި  ދޭްނާވެނއެެވ.  ބޭންކަށް  ފަރާތުން  ތިޔަ  ހުއްދަ  ހުށައަޅާފައި  ކުރުމުެގ  ބޭންކަށް  މަޢުލޫމާތު  ނުަވތަ   
ުނަވތަ  އިންކާރުކުރުން  ކުރުން  އައު  ކާޑު  ނަމަ،  މަޢުލޫމާތެއް  މަޢުލޫމާތަކީ ޞައްޙަނޫން  ހުށައަޅާފައިާވ  ނުަވތަ  ނުާވަނމަ، 

 ކާޑު ބާޠިލުކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު ބޭންކަށް ލިބިެގްނވެއެެވ. ަވުގތުން 

ޢަބޭންކުން ބޭނުްނވެއްޖެ ޙާލަ .  2.1.6.2 އިތެއްަގއި  ލިބިފައިާވ އެންމެހާ  ބާރު  ކުރުމުެގ  އިްނސާފު ޤާއިމް  ކޯޓަކަށާއި، ޚްދުލު  ތިސާސީ 
ރޭކްއިދާރާތަކާއި،    ތަންފީޒީތަކަށާއި،  އިދާރާޖުޑީޝަރީ'    -'ކުއަސި އެހެން ޓްރެޑިޓް  އަދި ސަރުކާރުެގ  އޭޖެންސީތަކާއި  ކުރާ 

 ލިބިެގްނވެއެެވ.  ބޭންކަށް  މުެގ އިޚްތިޔާރުކަސްޓަމަރުެގ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރު  ކޮންމެ އިދާރާއަކަށް

ކާޑު  2.1.6.3 ގުޅިެގން  ބައިެވރިުވމާ  ކްރެޑިޓް ރޭޓިންގ ސިސްޓަމެއްަގއި  ުނަވތަ  ޓްރާންސްފާ ނެޓްޯވކެއްަގއި  ފަންޑް  . އިލެކްޓްރޯނިކް 
މަ ގުޅޭ  އެކައުންޓާ  މުއައްސަސާތަކަޢުމެމްބަރުެގ  އެހެން  ނުަވތަ  އެކްސްޕްރެސް  އެމެރިކަން  ކޮންފިޑެްނޝިއަލް ށް،  ލޫމާތު، 

 ހާމަކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު ބޭންކަށް ލިބިެގްނވެއެެވ.  ޮގތެއްަގއި

 : އް . ގެއްލިފައިވާ ނުވަތަ ވަގަށްނަގާފައިވާ ކާޑުތަ 2.1.7

ްވސް ކާޑު ސެންޓަރަށް ރިޕޯޓުކުރަންާވެނއެެވ. ޑި ބޭްނކް އޮފް މޯލް  ަވުގތުންއެކަްނ    ެގއްލިއްޖެނަމަ، ނުަވތަ  ފިނަމަ  އިަނަގ. ކާޑު ަވަގށ2.1.7.1ް
އަަވހަކަށް   އެްނމެވީ   ަނމަެވސް،ިވދާެނއެެވ.  ރިޕޯޓު ކުރެ  ަވސީލަތެއް މެދުވެރިކޮށްެވސްކޮްނމެ    ަގށްެނުގންގެއްލުން ުނަވތަ ވަ ކާޑު  

 ކުރަންާވނެއެެވ. ރިޕޯޓު ދީ، ލިޔުމުން  ކޮށް ޔަޤީން ކަންއެބޭންކަށް 

އެކާޑުްނ    ބޭންކަށް  ، ކުރިން   ރިޕޯޓްކުރުމުެގ  ބޭންކަށް  ލިޔުމުން  އެކަށް  އަދި  ، ަވނިކޮށް   ނަާގފައި  ަވަގށް  ތަނުަވ  ގެއްލިފައި  ކާޑު.  2.1.7.2
 އުފުލަން   ތިޔަފަރާތުން  ޒިންމާ  ފައިސާއެއްެގ  އެްނމެހައި  ޑެބިޓްކުރެުވނު  އެކައުންޓުން  ލިބިއްޖެަނމަ  މުޢާމަލާތެއް  އެއްެވސް
 ، ނިޔަތުގައި   ހެޔޮ  އަދި  ، ރިޕޯޓުކޮށް  އަަވހަށް  ަވއްކަން/ ެގއްލުން  އަދި  ، ރައްކާތެރިކޮށްފައިާވކަމަށާއި   ކާޑު.  ާވެނއެެވ

 ކާޑު   އެ  ، ފަހުން   ހުށައަޅާ  ލިޔުމުން  ރިޕޯޓު  ، ސާބިތުކުރެިވއްޖެނަމަ   ރައްކާތެރިެވފައިާވކަން  ކާޑަށް  ޒިންމާދާރުޮގތުގައި
 ސުމަކަށް  ޒިންމާ  ކާޑުެގ  ގެއްލިފައިާވ  މުޢާމަލާތްތަކަށް  ަގތުމުެގ  އެންމެހާ  ހިނާގފައިާވ  ތެރޭގައި  މުއްދަތުެގ  ަވއްކަމުެގ/ނު ގެއްލު

 ރާއްޖެއިްނބޭރުން  ޮގތަކަށް  ނޫން  ޒަރިއްޔާއިން  އޭޓީެެއެމްެގ  ، ފައިސާއާއި  ނަާގފައިާވ  މެދުވެރިކޮށް  އޭޓީއެމް  ، ަނމަެވސް .  ާވެނއެެވ
 އެފަދަ  މުޢާމަލާތްތަކަށް  ކުރެޭވ  މެދުވެރިކޮށް  ޓާމިނަލް   ޕީއޯއެސް  ސްެގމޯލްޑިްވ  އޮފް  ބޭންކް   ޓްރާންސެކްޝަންތަކާއި  ކޮށްފައިާވ
  ކުރަންޖެހޭ   ބޭނުން  ނަްނބަރެއްެގ  ޕިން  ހާމަކޮށްފައިާވ  އެކަނި  ތިޔަފަރާތަށް  މުޢާމަލާތްތަކަކީ  އެފަދަ  އެއީ.  ުނދެޭވނެއެެވ  ކަވަރޭޖެއް

 . މުޢާމަލާތްތަކަށްާވތީއެެވ

 ފަހުން   ބޭނުންކުރި  ޮގތުަގއި  ނަހަމަ  ކާޑު  ގެއްލިފައިވާ   ނުަވތަ   ،ޙާލަތެއްަގއި  އަްނާގފައިނުާވ  ބޭންކަށް  ގެއްލިފައިާވކަން  ކާޑުިި.2.1.7.3
 ބޭނުން  ޮގތުަގއި  ނަހަމަ  ކާޑު  ުނަވތަ  ސަބަބުން  ގެއްލުމުެގ  ކާޑު  ، ޙާލަތެއްގައި   އަްނާގފައިާވ  ގެއްލިފައިާވކަން  ކާޑު  ބޭންކަށް
  އަދި   ޚަރަދަކާއި  އެއްެވސް  ހިނާގ  ، މަސްއޫލިއްޔަތަކާެާއި  ޖިާނއީ  ުނަވތަ  މަދަނީ  އެއްެވސް  ކުރިމަތިެވދާނެ  ސަބަބުން  ކުރުމުެގ



 ިބއެމްއެލް އިސްލާމިކްގެ މާއްދާތަކާއި ޝަރުޠުތައް

31 

  އިންޑެމްނިފައި  އެއްބަސްެވ  ތިޔަފަރާތުން  ނުޖެހޭކަމަށް  ަނަގން  ބޭންކުން  ޒިންމާއެއް  ެގއްލުމެއްެގ  އެއްެވސް  ލިބޭ  ގެއްލުމުން  ކާޑު
 .  ކުރެއެެވ

  ކާޑެއް  ބަދަލު  ނެުގމަށްފަހުަގއި  ފީއެއް  އެކަށީެގންާވ  ، ޢަމަލުކޮށްފައިާވަނމަ  ޝަރުތުތަކަށް  މާއްދާތަކާއި  ޮގތަކުންެވސް  ހުރިހާ.  2.1.7.4
 . ލިބިެގްނވެއެެވ ބޭންކަށް އިޚްތިޔާރު ދޫކުރުމުެގ

 ސްޓްރިޕް  މެްގނެޓިކް.  ުނާވެނއެެވ  ެގންބޭނުންކޮށް   އެކާޑު  ، ހޯދިއްޖެނަމަ   ކާޑު  ގެއްލިފައިާވ  ފަހުން  ދޫކުރުމުެގ  ކާޑެއް  ބަދަލު .2.1.7.5
 .ނައްތާލާށެެވ  ކަފާލައިެގން ބައިބަޔަށް ކާޑު އަރާޮގތަށް

 . ބަޔާންތަކާއި ރެކޯޑުތައް: 2.1.8

  އޭޓީއެމްތަކުގައި  ބޭންކުގެ   އަދި.  ހުންނާެނއެެވ  ލިބެން  ސްޓޭޓްމަންޓްަގއި  އެކައުންޓެއްެގ  އެ  ރެކޯޑްތައް  މުޢާމަލާތްތަކުެގ  ކާޑުެގ.  2.1.8.1
 މެމްބަރަށް   ކާޑު  މެދުެވރިކޮށް  ބޭންކިްނގ   އިންޓަނެޓް  މޯލްޑިްވސް  ުނަވތަ  ، ބޭނުންކޮށްެގން   ފެސިލިޓީ  ސްޓޭޓްމެންޓް  މިނީ  ހުންނަ
 . ލިބެންހުންނާެނއެެވ ރެކޯޑުތަށް މުޢާމަލާތްތަކުެގ އޭނާެގ ސްަވުގތަކުވެ  ކޮންމެ

  ޙާލަތްތަކެއްަގއި  އެންމެހައި   އެއަށް  އަދި  ފަހުެގ  އެންމެ  ރެކޯޑަކީ   ބޭންކު  މުޢާމަލާތްތަކުެގ  ޕްރޮސެސްކުރާ  ބޭނުންކޮށްެގން  ކާޑު.  2.1.8.2
 . ރެކޯޑްތަކެކެެވ ލާޒިލު ޢަމަލުކުރުން

 . މައްސަލަތައް: 2.1.9

  އަދި ،   ލިބިފައިާވ  ހުއްދަ  އިން  ޕިން  މެމްބަރުެގ  ކާޑު  ުނަވތަ  ސޮއި  މެމްބަރުެގ  ކާޑު  ، ހާލަތްތަކުގައި   ބެހޭ  މުއާމަލާތްތަކާއި  ަގތުމުެގ.2.1.9.1
 ކަނޑައެޅުމަށް  ނިސްބަތް  ޒިންމާެގ  އޮތް  މައްޗަށް  ވެރިފަރާތުެގ  ކާޑު  ސްލިޕަކީ  ސޭލްސް  ލިޔެފައިާވ  އޭަގއި  ނަންބަރު  ކާޑު

  ޚިދުމަތް  ނުަވތަ  މުދާ  އަގުދައްކާފައިާވ/ ަގެނފައިާވ  އަދި.  ހެއްކެއްކެކެެވ  ފުރިހަމަ  އޮތް  ދެމެދު  ެވރިފަރާތާއި  ކާޑުެގ  ބޭންކާއި
  ޒިންމާއެއް   ބޭންކުެގ  ކަށަަވރުކުރުމަކީ  ހިތްހަމަޖެހޭޮގތައްތޯ   ކަސްޓަމަރު  ލިބިފައިަވނީ  ޚިދުމަތް  އެ  ، ލިބިފައިޭވތޯއާއި   ކަސްޓަމަރަށް

 . ނޫނެެވ

ކާޑުމެމްބަރު ޚިޔާލުތަފާތުާވަނމަ، ނުަވތަ    ޮގތުންއަކާއި ގުޅޭ   'ބަޔާންކޮށްފައިާވ 'އެޕްލިކަބަލް ޗާޖްސްޓޭޓްމަންޓްަގއި    ޓް. އެކައުނ2.1.9.2ް
ދެ މަސްދުަވހުެގ ތެރޭގައި  ތާރީޚުން ފެށިެގން    ާގން އަކަން  އެފަދަ ދެބަސްވުމެއް އޮތް  ، ކަސްޓަމަރު އެހެންޮގތަކަށް ޤަބޫލުކުރާަނމަ 

ނިޔަތުަގއި  އުފެދިފައިާވ ހެޔޮ  ބޭންކުން  ޙައްލުކުރުމަށް  ޚިޔާލުތަފާތުުވން  އެފަދަ    ކުރާނެއެެވ.  މަސައްކަތްތަކެއް  އެކަށީެގްނާވ 
 އެޗާޖަކީ ޞައްޙަ ޗާޖެއްކަމަށް ބޭންކުން ކަނޑައަޅައިފިަނމަ، އެޗާޖަކަށް ކާޑުމެމްބަރު ޒިްނމާާވން ޖެހޭެނއެެވ.، މަސައްކަތަށް ފަހު

ކް އޮފް މޯލްޑިްވސް އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސް  . ބޭންކާއި ކާޑު މެމްބަރާ ދެމެދު ެވުވނު އެއްބަސްުވމެއްެގ ޮގތުގައި ބެލެޭވ 'ބޭނ2.1.9.3ް
ތްާވ ދުތަކާ އެއްގޮ ޢި ާވޤަޑެބިޓް ކާޑުެގ ޓާރމްސް އެްނޑް ކޮންޑިޝަންސް' މާނަކުރެޭވނީ ދިެވހި ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫުނތަކާއި  

ހެން ކޯޓަކަށް އެއްފަހަރާ އެއަދި ހަމައެހެްނމެ މިއެއްބަސްވުމުެގ މައްޗަށް ހިނާގނީ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫެނެވ.    ތުެގ މަތިންެނެވ.ޮގ
 ދިެވހި ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ކޯޓުތަކުެގ ޚާއްސަ އިޚްތިޞާޞް  ލިބިދާނެ ކަމުަގއި ބެލުމެއްނެތި، ހުރިހާ މައްސަލަތަކަކީ،  ޞާޞްތި ޚްއި

 ލިބިފައިާވ މައްސަލަތަކެކެެވ. 

ޚަރަދުތައް )އެ މައްސަލަ ަވކީލަކަށް ފޮނުވަން ޤާނޫނީ  ހިނާގ  ،  ދަކާއިރަޚަހުރިހާ    ރަންޖެހޭކު  ހޯދުމަށްޓަކާ. ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ  2.1.9.4
އެފަދަ    ަނމަ،އްލުކުރުމުގައި ޤާޫނނީ ަވސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްފައިާވޙަޖެހޭ ކަމަށް ބޭންކަން ފެނިއްޖެަނމަ(، ުނަވތަ މައްސަލައެއް  

 އެެވ.  ޖެހޭނެހުރިހާ ޚަރަދަކަށް ކާޑު މެމްބަރު ޒިްނމާާވން

 . އެހެނިހެން 2.1.10

ގުޅޭނެ ފޯނު ނަްނބަރަށް އަންނަ އެްނމެހާ ބަދަލުތަކެއް   ނުަވތަ/ ނުަވތަ ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް އަދިއަދި/ . ަވޒީފާ އަދި/ުނަވތަ އޮފީސް  2.1.10.1
 ީވ އެްނމެ އެަވހަކަށް، ލިޔުމަކުން ބޭންކަށް އަންަގންާވނެއެެވ. 
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އެންުގމަށްފަހު.  2.1.10.2 ޮގތް،  ޕޮލިސީތަކާއި  ކާއި،ޝަރުތުތަމާއްދާތަކާއި  އެންމެހާ  ،  ކާޑުމެމްބަރަށް  ލިބިދޭ  ،  އެކުލަާވލެިވފައިާވ  އަދި 
ބަދަލު  ެގނެސް،އުިނއިތުރު  ،  ކަށް ފައިދާތަ ޙައްޤުނުަވތަެަ  ލިބިެގްނެވއެެވ.  ެގަނއުމުެގ  ބަދަލަކަށް   ބޭންކަށް  އެއްެވސް  މިއިން 

 ނުލައި   ޝަރުތަކާ   އެއްެވސްބަދަލެއް ކާޑުމެމްބަރުެގ ފަހުން ޑެބިޓް ކާޑު ބޭނުންކުރުމަކީ، އެފަދަ  ޚު މަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޢަ
 .ބެލެޭވނެކަމެކެެވ ޮގތުަގއި ހެއްކެއްެގ ކަމުެގ ބަލައިަގނެފައިާވ

ކާޑު މެމްބަރު އެންމެ ފަހުން ލިޔުމުން ބޭންކަށް  ، ދުވެރިކޮށް ފޮނުާވ އެއްެވސް އެންގުމެއްެގ ދަށުން ޕޯސްޓު މެއެއްބަސްވުމު   މި  2.1.10.3 
އެކަށީެގންާވކަމަށް   .ދުަވހުެގ ތެރޭަގއި ކާޑު މެމްބަރަށް ލިބިފައިާވ ކަމަށް ބެލެޭވނެއެެވ 7ދީފައިާވ އެޑްރެހަށް ޕޯސްޓްކުރާތާ  
 .ެނއެެވބެލެޭވކަށް މަނީކައެކަން ކާޑުމެމްބަރަށް އެްނުގމުން ކުރުޢާންމުލުތައް ބޭންކަށް ޤަބޫލުކުރެޭވ ޮގތަކަށް ބަދަ

 ބެލެްނސް ނުަވތަ ބޭންކުން ހުއްދަކުރާ އޯވަރޑްރާފްޓް ލިމިޓަށްުވރެ އިތުރު ޢަދަދެއް  ހުރިއެކައުންޓްަގއިކާޑު ބޭނުންކޮށްެގްނ،   2.1.10.4 
ބޭްނކުން ( ޖޫރިމަނާއެއް ކަނޑައަޅާފައިާވނަމަ)އޯަވޑްރާފްޓްކުރި މުޅި ޢަދަދު ބޭންކުން ކަނޑައަޅާ ޖޫރިމަނާތަކާއެކު  ، ނަަގއިފިނަމަ 

އެހެްނނަމަެވސް މިއީ އެއްެވސް  . ަގޑިއިރުެގ ތެރޭަގއި ބޭންކަށް ދެއްކުމަށް ކާޑުމެމްބަރު ަވޢުދުވެއެެވ 24ކަނޑައަޅާ ރޭޓެއްަގއި  
ުނމަށް ލާޒިމުާވކަމަށް ފާޅުކޮށްފައިާވ ުނަވތަ ދޭހަކޮށްދީފައިާވ އެއްބަސްވުމެއްެގ  ބޭންކުން ފޯރުކޮށްދިއޯަވރޑްރާފްޓް ފެސިލިޓީއެއް  
 . ފަންޑަކަށެެވ ޗެރިޓީފަދަ ޖޫރިމަނާތައް ދައްކާނީ މިމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ. ޮގތުަގއި ބަލައިެގން ނުާވނެއެެވ

ާގނޫނަކުން ނުަވތަ އެހެން   ، ޑު މެމްބަރުެގ ޒިްނމާ ބޭންކަށް އަދާކުރުމައްޓަކައި މި ޓާމްސް އެންޑް ކޮންޑިޝަންސްެގ ދަށުން ކާ 2.1.10.5
އިތުރު އެންުގމަކާ ނުލާ،  ,އެއްބަސްވުމެއްެގ ދަށުން ލިބިދޭ ސެޓްއޮފްެގ އާްނމު ޙައްެގއް ުނަވތަ އެނޫްނެވސް ޙައްގެއްެގ އިތުރަށް

ކާޑު މެމްބަރުެގ ކްރެޑިޓަށް ހުރި ފައިސާ ސެޓްއޮފް ނުަވތަ  ލުމާއި،  އެކައުންޓްތައް އެއްކޮށްބޭންކުަގއި ހުްނނަ ކާޑު މެމްބަރުެގ  
 . ޓްރާންސްފާކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު ބޭންކަށް ލިބިެގްނެވއެެވ

ތަކުެގ ފެންަވރާ  ަވނަ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ މުދަލާއި ޚިދުމަތްތިން   މެމްބަރުންނަށް ޑިސްކައުންޓް ފަދަ ފައިދާތައް ފޯރުކޮށްދޭކާޑު 2.1.10.6
އެއްެވސް   ބޭންކުން  އުނި . ތަމްސީލެއް ނުކުރެއެެވކަމެއް  ބެހޭޮގތުން  ޮގތަކުން  އެއްެވސް  ުނަވތަ ބަލައިުނަގެނޭވފަދަ  ، އަދި 

 . ކުން ނުނަާގެނއެެވކަދުމަތެއް ަނމަ އެކަމުެގ ޒިްނމާ ބޭންޚި

ދިުނމުެގ އިޚްތިޔާރު ބޭންކަށް ކާއި ނުަވތަ ޕްރޮްގރާމްތައް ފޯރުކޮށް ކާޑު ބޭނުންކުރުމާ ގުޅިެގްނ އިތުރު ހިދުމަތްތަކާއި، ފައިދާތަ 2.1.10.7 
 ނެެވ.ދެމެދުގައިާވ ެގެާނޫނީ ުގޅުމުެގ ބައެއް ނޫ   ނާއަޅުަގނޑުމެން  ފަރާތާއިދުމަތްތަކަކީ، ތިޔަޚިމިފަދަ އިތުރު  ލިބިެގްނެވއެެވ.  

ކޮށް، ބަދަލު   ދުމަތްތައްޚި   ފަދަކޮންމެ ަވުގތަކުެވސް މި  ލާއެންުގމަކާނު  އަދި އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުްނެވއްޖެ ހިނދެއްަގއި ތިޔަފަރާތަށް
ެގްނދެ އަނބުރާ  ޚިދުމަތްތަކުެގ  ، ދުމަތްތަކާއި ޚިއިތުރު    މިފަދަ .ިވދާެނއެެވނުަވތަ  އެ  ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ  ނުަވތަ  ފައިދާތަކާއި 

ސް އިނާމެއް ނުަވތަ ރިޑެމްޕްޝަން ޕްރޮްގރާމެއްެގ މައްޗަށް ަވކި މާއްދާތަކާއި ޝަރުޠުތައް ހިނާގފާނެ ކަންކަމެެވ. އަދި އެއްެވ
ދީފައި ޕޮއިންޓް  ތިޔަފަރާތަށް  ލިބިފައިާވ  ދަށުން  ދައްކަންޖެހޭ  ޙާލަތުަގއި،  ނުަވތަ    ޤަާވޢިދުން  ފައިސާއެއް  ތިޔަފަރާތުން 

  ނުަވތަ  ، ބާޠިލްކޮށް   ޕޮއިންޓް   ،ނުާވަނމަ  އޮޕަރޭޓްކޮށްފައި   އެކައުންޓް  ޮގތުގައި  އެކަށީެގްނވާ   އަދި  ، ދައްކާފައިުނާވނަމަ 
 ހިފެހެއްޓުމުެގ އިޚްތިޔާރު ބޭންކަށް ލިބިެގްނ ވެއެެވ. ޢިނާޔަތްތައް އެހެން  ދީފައިާވކޮށްފޯރު

 ބާޠިލްކުރުން  2.1.11

ބޭންކުން  މެއް ނެތި ކޮންމެ ަވުގތެއްަގއިެވސް ކާޑު ނުަވތަ  ބަޔާންކުރުކުރިން އެްނގުމަކާ ނުލައި އަދި އެއްެވސް ސަބަބެއް   2.1.11.1 
 . އިޚްތިޔާރު ބޭންކަށް ލިބިެގްނވެއެެވހުއްޓާލުމުެގ /ކޮށްދުމަތެއް ކެްނސަލްޚި އެނޫްނެވސް ދޭ ކޮށްފޯރު

ޓް  މި އެކައުން  ޓަކީއެކައުން ލަތެއްގައި، ޕްރައިމަރީ  ޙާ  މާހުންނަ އެކައުންޓް ބަންދުކުރަން ނިންހުޅުާވފައި  ކާޑުމެމްބަރ ބޭންކުަގއި  2.1.11.2 
ކަނޑައަޅައި ކާޑު  ކަމުަގއި  ދާނެއެެވ އްތަ/ދޫކޮށްފައިާވ  ެވެގްނ  ކެންސަލް  މެމްބަރ .އޮޓޮމެޓިކުން  ކާޑު  މެމްބަރުން/ކާޑު 

ން އަދި ކާޑު. ފޮނުަވްނާވެނއެެވަވުގތުން ހުއްޓާލައި، މި އެކައުންޓާ ުގޅިފައިާވ ހުރިހާ ކާޑެއް ަނއްތާލައި އަނބުރާ  ބޭނުންކުރުން  
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މު  ކޮށްފައިާވ ޙާލަތުަގއި،މަލާޢާއެއްެވސް  ނުކުރެިވހުރި  ޑެބިޓް  އެކައުންޓުން  ފައިސާ    ތެއް  އޭނާެގ  ކާޑުމެމްބަރަށް  ބޭންކުން 
 .ނެޓް އޮފް ކުރެޭވެނއެެވ އިންފައިސާ  ަގއި ހުރިއެކައުންޓު  ރައްދުކުރުމުެގ ކުރިން ހަމަ އެޢަދަދު

ބޭނު. 2.1.11.3 ނިންމައިފި  ކާޑު  މެމްބަރު  ކާޑު  ހުއްޓާލަން  އެކަން  ޙާންކުރުން  ބޭންކަށް   ހުެގދުަވ 7ލަތެއްަގއި،  ލިޔުމަކުން  ކުރިން 
 .ާވނެއެެވރައްދުކުރަން ބޭންކަށް  ަވުގތުން  ،  ކަފާލުމަށްފަހުޔަށް  ކާޑު ބައިބަޮގތަށް  އަރާ  އަދި މެްގނެޓިކް ސްޓްރިޕް. އަްނަގންާވނެއެެވ

ަވުގތުން އަދި އެއްެވސް ޝަރުތެއް    ، އެދިއްޖެަނމަ  ބޭންކުން  ކެެވ. އެހެންކަމުންއޮފް މޯލްޑިްވސް ެގ މިލްކެ  ކާޑަކީ ބޭންކް މި.2.1.11.4
ާވލުކުރުމުެގ ކުރިން ބޭންކް އޮފިސަރުެގ އައިޑެްނޓިޓީ  ޙަ ކާޑު  . ްނާވެނއެެވރައްދުކުރައަނބުރާ  ކާޑު  ނެތި ބޭންކުެގ އޮފިސަރަކަށް  
 . ކަށަވަރުކޮށްދެއްުވން އެދެމެެވ

  ެވއެެވ.ބޭންކަށް ލިބިެގން   ޤުއްޙަ ޑެބިޓް ކާޑު ފެސިލިޓީ ަވުގތުން ަވުގތަށް އުާވލުމުެގ  ތިރީގައިާވ އެއްެވސް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެަނމަ،  . 2.1.11.5
 . ާވެނއެެވ  ކާޑު އަނބުރާ ރައްދުކުރަން އަދި އެފަދަ ޙާލަތެއްގައި

 މަލު ނުކުރުން ޢަ އްދާތަކާއި ޝަރުޠުތަކަށްމާ މިތަުނގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ●
( ކޮންޓިންޖެންޓް ނުަވތަ އެނޫްނެވސް ޮގތަކުން) ބޭންކާއެކު ެވފައިާވ އެއްެވސް އެއްބަސްވުމެއް ނުަވތަ ކޮމިޓްމަންޓެއް   ●

 . ޑިފޯލްޓްވެއްޖެ ނަމަ
 އޮތުން ޝަރީއަތެއް  އެހެން ފަދައެުނަވތަ  ، ބަނގުރޫޓުވުމާއި، އިްނސޮލްެވންސީެގ ޝަރީއަތެއްރައްދުާވ  ށްކާޑު މެމްބަރަ ●
 . ކާޑު މެމްބަރު ނިޔާުވން ●
އެކައުންޓުގައި   ● އެ  ނުަވތަ  ބަްނދުުވްނ  އެކައުންޓް  މެމްބަރުެގ  ކުޑަހުންަންނޖެހޭ  ކާޑު  ބެލެންސް   އެވަރެޖް  އެންމެ 

 .ނުބެހެއްޓުން

  ކާޑުމެމްބަރު  ބަދަލެއް  އެއްެވސް  ހުށައަޅާފައިާވ  ެގަނއުމަށްމާއްދާތަކާއި ޝަރުޠުތަކަށް  ނުަވތަ    ޖުތައް،ޗާ  ޑުެގ ފީޗަރތައް،ކާ .2.1.11.6 

  އަނބުރާ  ބޭންކަށް  ޑުކާ  ޑެބިޓް  ކުރިން  ތާރިޚުެގ  ފަށާ  މަލުކުރަންޢަ  ބަދަލަކަށް  އެއްެވސް   އެފަދަ  ،  ނަމަބަލައިުނަގންނަ 

 . ފޮނުަވްނާވެނއެެވ

 ވިސާ ޑެބިޓްކާޑު   . 2.2
 ފައިާވކަންކިޔާ  ރަނަގޅަށް  ޝަރުޠުތައް   މާއްދާތަކާއި  ކާޑުެގ  ޑެބިޓް  މިާވ  ތިރީަގއި  ކުރިން  ބޭނުންކުރުމުެގ  ޑެބިޓްކާޑު  މޯލްޑިްވސްެގ  އޮފް  ބޭންކް  -މުހިންމު

 އެއްޮގތަށް   އެއާ  ޤަބޫލުކޮށް  ޝަރުޠުތައް  މާއްދާތަކާއި  ާވބަޔާންކޮށްފައި   ތިރީގައި  ތިޔަފަރާޓުން  މަކީރުބޭނުންކު  ކާޑު  ޑެބިޓް .ެވކުރައްާވށެ   ޔަޤީން

  އިސްލާމިކް   އެލް.އެމް.ބީ  ތިޔަފަރާތުެގ  ޅުާވފައިާވހު  ގައި  ޕލކ  މޯލްޑިްވސް  އޮފް  ބޭންކް  އަދި .ެވއެ ބެލެޭވނެ  ކަމުަގއ  އެއްބަސްުވން  ޢަމަލުކުރުމަށް

 . ެގންދަންާވެނއެެވ ޢަމަލުކުރަމުން ޝަރުޠުތަކަށްެވސް  މާއްދާތަކާއި މާގުޅޭހިްނުގ އެކައުންޓްތައް

 : މާނަތައް. 2.2.1

 ބޭންކުން ކަމަށް (ތައް)އެކައުންޓް ހަމަާވ ޝަރުތު ހިންގުމަށް ޙައް ޞަ ކާޑުެގ ޑެބިޓް ، ނީއެވަ   ބުނެފައި  ކަމަށް ":(ތައް)ޓްކައުންއެ"  2.2.1.1

  އެކަކަށްވުރެ   ފަރާތް  ސޮއިކުރާ/ހޯލްޑަރ  އެކައުންޓް .އެކައުންޓްތަކަށެެވ އިސްލާމިކް ބީއެމްއެލް ހޯލްޑަރުެގ ކާޑު ކަނޑައަޅާފައިާވ

 ޢަމަލުކުރުމުެގ  ފަރުދީޮގތުން  ނުަވތަ  ، ފަރާތަކަށް  ސޮއިކުރާ  ހަމައެކަނި  ނުަވތަ  ، ހޯލްޑަރަކަށް  އެކައުންޓް  ކާޑުހޯލްޑަރަކީ  ިގނަަނމަ

 .ާވްނާވެނއެެވ ފަރާތަކަށް ދީފައިާވ ހުއްދަ

ުޘްނާނއި ިޭބްނުކގެި  ، އާއި ޕލކ މޯލްޑިްވސް އޮފް ބޭންކް ، ަވނީއެ ބުނެފައި ކަމަށް "ކްބޭން" 2.2.1.2  ެވ. ފަރާތްތަކަށެ  އެސައިންކުރެޭވ ވާރ 

 ދޫކުރާ އިން މޯލްޑީްވސް އޮފް ބޭންކް ގުޅިެގން އާއި 'ިވސާ' ބުނެފައިއެަވނީ ކަމަށް  "ކާޑު ޑެބިޓް ިވސާ މޯލްޑިްވސް އޮފް ބޭންކް"  2.2.1.3

 ށެެވ. ކާޑަ ޑެބިޓް

  ހޯލްޑަރަކަށް  ކާޑު  ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި  މަލާތްތަކުގައިޢާމު  ޮގތެއްަގއި،   އެކަށީެގންާވ  ބުނެފައިއެަވނީ  ކަމަށް "ކާޑު  ޑެބިޓް"  އަދި "ކާޑު"  2.2.1.4

  ކޮންޑިޝަންގެ   އެންޑް  ޓާރމްސް  މި .ކާޑަށެެވ  ޑެބިޓް  ބޭުނންކުރެޭވ  ބޭރުގައި  ރާއްޖެއިން  ނުަވތަ  ރާއްޖޭަގއި  ، ދޫކުރާ   ބޭންކުން
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  ޓާރމްސް   މި  އަދި  ކާޑާއި  ޑެބިޓް  ިވސާ  މޯލްޑިްވސް  އޮފް  ބޭންކް  ކޭޝްކާޑާއި،  ތެރޭގައި  ެގ  ކާޑު  ޑެބިޓް  އަދި  ކާޑު  އިބޭނުންތަކަށްޓަކަ 

 ޑެބިޓް  އެހެިނހެން  ކަނޑައަޅާފައިާވ  އިޚްތިޔާރުަގއި  މޯލްޑިްވސްެގ  އޮފް  ބޭންކް  ހިމެނޭކަމަށް  ތެރޭަގއި  ކޮންޑިޝަންސްެގ  އެންޑް

 ެވ.ހިމެެނއެ  ޑުތައްކާ

 . ށެެވކަކަސްޓަމަރަބޭންކުެގ ޑެބިޓް ކާޑު ދޫކޮށްފައިާވ  ކުން ކަމަށް ބުނެފައިަވނީ، ބޭން" ކާޑު ހޯލްޑަރު. "2.2.1.5

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް" ކޭޝް ކާޑު. "2.2.1.6 އިން ދިެވހިރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިާވ    ޕލކ  ކަމަށް ބުނެފައިއެަވނީ، 
 . ޓަރީ ޑެބިޓް ކާޑަށެެވޕްރޮޕްރިއޭ

އެސްޓާބްލިޝްމެންޓުތަކުގައި" އީޑީސީ. "2.2.1.7 މާޗަންޓް  އިޝާރާތްކުރަނީ  މު  ކުރާ  އެ    ެގހޯލްޑަރު  ކާޑު  ކަށްމަލާތްތަޢާަގތުމުެގ 
 . ސްަވއިޕް ޓާމިނަލްތަކަށެެވ  ، އެކައުންޓްތަކުން ޑެބިޓް ކުރުމުެގ ހުއްދަދޭ އިލެކްޓްރޯނިކް ޕޮއިންޓް އޮފް ސޭލް

ޓްރާްނސެކްޝަން. "2.2.1.8 ކު" އިންޓަރނޭޝަނަލް  ހޯލްޑަރު  ކާޑު  ބޭރުަގއި،  ދިެވހިރާއްޖެއިން  އިޝާރާތްކުރަނީ   އެްނމެހާ   ރާއެ 
 . މަލާތްތަކަށެެވޢާމު

މީެގ އެންމެހާ އެސްޓެބްލިޝްމަންޓްތަކަށެެވ.    ޚިދުމަތްދޭކަމަށް ބުނެފައިއެަވނީ ކާޑަށް  " މާޗަންޓް އެސްޓާބްލިޝްމެންޓުތައް. "2.2.1.9
 . ެވތަން ހިމެެނއެތަން އެހެން  ފަދައެއަދި  އޯަގނައިޒޭޝަންތަކާއި  ފިހާރަތަކާއި، ރެސްޓޯރެންޓްތަކާއި، އެއާލައިން ތެރޭަގއި

ހުންނަ ޙާލަތުގައި،  ިގނަ އެކައުންޓުއެކަކަށްުވރެ ެގ ޮގތުަގއި ނަްނަގނެފައިަވނީ، ކާޑާއި ުގޅިފައިާވ  " ޕްރައިމަރީ އެކައުންޓު. "2.2.1.10
ަގނެިވއްކުމުެގ މުޢާމަލާތްތައް، އަދި ކާޑާއި ުގޅިފައިާވ ޗާޖުތަކާއި ފީތައް ކަނޑާ -  ފުރަތަމަ އެކައުްނޓު/ހިންުގމުެގ މައިަގނޑު

 .ެގ ޮގތުަގއި ކަނޑައަޅާފައިާވ އެކައުންޓަށެެވ -އެކައުންޓް

ބުނެފައި " ސްޓޭޓްމެންޓް. " 2.2.1.11 ކަނޑައެޅިފައެަވކަމަށް  މުއްދަނީ،  ހޯލްޑަރ  ތެއްެގއިާވ  ކާޑު    ކޮށްފައިާވ ހޯލްޑަރުން/ ތެރޭަގއި 
ޕީރިއަޑިކް  ޢާމު ބަޔާންކުރާ  ފައިސާ  ބާކީހުރި  އެކައުންޓުަގއި  އެ  މި   އަދި . ށެެވކަސްޓޭޓްމަންޓައެކައުންޓް  މަލާތްތަކާއި 

 . ދާނެއެެވމެނިެވސް ހި ތެއް މަޢުލޫމާ ކޮްނމެ ހިމަނަން އެކަށީެގްނާވކަމަށް ފެންނަ އެހެން ކަށްބޭން ސްޓޭޓްމަންޓްަގއި

ކާ" މުޢާމަލާތް. "2.2.1.12 ބުނެފައިއެަވީނ،  ި،  ރުދަކު ފަ  މެދުވެރިކޮށްެގން   ޑެއްކަމަށް  ުނީސާދޮގެތްއަގއ  ުނަވަތި ި ީސާދޮގެތްއަގއ 

)މުޢާމަލާތްތަކުެގ މިސާލަކީ ރީޓެއިލްކޮށް ތަކެތި . ެވދެކެ އިރުޝާކޮްނމެ  ދޭ  ބޭންކަށްޮގތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް  ަވކި  ޓާމެދުއެކައުން
 ަގތުމާއި ފައިސާ ނެުގން ފަދަ ކަންކަން ކަމުަގއި ބެލިދާނެއެެވ.(

 . މާކެކެެވ ދަށުަގއިާވ  މިލްކުވެރިކަމުެގ އިންޓަނޭޝަނަލްެގ ިވސާ ެާަނއަކީެގ މ" ިވސާ. "2.2.1.13

  ޚިދުމަތްދޭ ކާޑަށް ޑެބިޓް ިވސާ އަދި ، ހުްނނަ ޖަހާފައި ިނޝާން ިވސާެގ އެަވީނ،  ބުނެފައި ކަމަށް "ނެޓްވާރކް  އޭޓީއެމް ިވސާ " .2.2.1.14

 . މެޝިންތަކަށެެވ ޓެލަރ އޮޓޮމޭޓެޑް

 ޙާލަތްތަކުަގއި  މާނަކުރާ/ކަނޑައަޅާ   ބޭންކުން  މާނައަކީ  ކުެގނަންތަ   ބަދަލު  އެފަދަ  ނުަވތަ "އޭނާ" ،"ގެ ޔަފަރާތުތި" ،"ތިޔަފަރާތް" 2.2.1.15

  .ހިމެނޭެނއެެވ ޖިންސު  އަންހެން ެވސް ރިފަރެްނސްތަކެއްަގއި ހުރިހާ ކުރާ ކާޑުހޯލްޑަރަށް ޖިންސުަގއި ފިރިހެން  .ކާޑުހޯލްޑަރެެވ

 : ކަން ޙަ ޞައް  ކާޑުގެ   ވާޖިބުތަކާއި   ހޯލްޑަރުގެ   ކާޑު  2.2.2

 މަތީންެނެވ.  ޮގތުެގ  އެއްޮގތްާވ  އުޞޫލުތަކާއި  ކާއިޤަާވއިދުތަ  ބޭޏްކުެގ  ލުކުރާމަމޢަ  ބޭންކުން  އެަވުގތަކު  ރަްނާވނީބޭނުންކު  ކޮށްދޫ  ކާޑު .2.2.2.1

  އެސްޓެބްލިޝްމެންޓުތަކުގައި  މާޗަންޓް  ހުންނަ  ދިެވހިރާއްޖޭަގއި  ،ނެޓްާވރކްއާއި  އޭޓީއެމް  މޯލްޑިްވސްެގ  ފްއޮ  ބޭންކް  ކާޑަކީ ކޭޝް .2.2.2.2

 ިވސާ  ހިސާބުތަކުގައިާވ  އެކި  ދުނިޔޭެގ  އަދި ،ނެޓްޯވކާއި   އޭޓީއެމް  މޯލްޑިްވސް  އޮފް  ބޭންކް  ކާޑަކީ  ިވސާ  .ކާޑެކެެވ  ބޭނުންކުރެޭވނެ

  ބޭނުންކުރުމަށް   ގައިއެސްޓޭބްލިޝްމަންޓްތަކު   ްނޓްމާޗެ  ީވސާ  އަދި  އޭޓީއެމްތަކުަގއި،  ބޭންކްތަކުެގ  މެމްބަރު  ނެޓްޯވކްެގ  އޭޓީއެމް

 . ކާޑެކެެވ ޞައްޙަ
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  ަވުގތުން  އަދި  ުނލައި  ޝަރުތުތަކަކާއި  އެދިއްޖެަނމަ،  ބޭންކުން  އެހެންކަމުން  ކެެވ.މިލްކެ  ބޭންކުެގ  ަވުގތެއްގައިެވސް  ހުރިހާ  ކާޑަކީ  އެ  2.2.2.3

 ކަށަަވރުކޮށްދެއްުވން  އައިޑެންޓިޓީ އޮފިސަރުެގ ބޭންކުެގ ކުރިން  ާވލުކުރުމުގެ ޙަ   ކާޑު .ްނާވެނއެެވރައްދުކުރަ ބޭންކަށް އަނބުރާ  ކާޑު

  .އެދެމެެވ

 އަދި .ދީެގްނނުާވެނއެެވ  ހުއްދަ  ބޭނުންކުރުމުެގ  ކާޑު  ފަރާތަކަށް  އެހެން  .ސޮއިކުރަްނާވެނއެެވ  ކާޑުގައި  ަވުގތުން  ލިބުމާއެކު  ކާޑު   2.2.2.4

  ދަށުގައި  ބެލުމުެގ  އަމިއްލަ  ތިމާެގ  ކާޑު  ަވުގތެއްަގއިެވސް  ހުރިހާ  ޮގތުްނ،  ކުރުމުެގކާތެރިރައް   ބޭނުންކުރުމުން  ކާޑު  ނަހަމަޮގތުަގއި

 . ެވްނާވެނއެހައްޓަލަބަ

ޕިންެގ ކާޑު ހޯލްޑަރު  ނުަވތަ  ( ޕިން)ކާޑާއެކު ބޭނުންކުރުމަށް ކާޑު ހޯލްޑަރަށް ދޫކުރާ ޕާސަނަލް އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަންބަރު  2.2.2.5
އެހެން ފަރާތަކާ ޙިއްސާކުރުން   ދޫކުރާ އަދި  މަށް އެއްެވސް ނަްނބަރަކީ، ކާޑު ހޯލްޑަރުެގ އަމިއްލަ ބޭނު  ކަނޑައަޅާޮގތުަގއި  

ޕިން  ތިންަވނަ ފަރާތަކަށް ބޭނުންކުރުމަށް މަުގފަހިާވ ފަދަ އެއްެވސް ޮގތަކަށް،    .ސިއްރު ނަންބަރެކެެވމަނާ، ކަނޑައެޅިެގން  
ލި ުނަވތަރެކޯޑެއް    ާވޔެފައި ނަންބަރުެގ  ތަނެއްގައި  ޮގތަކަށް،  އެއްެވސް  ުނާވނެއެެވ  އެއްެވސް  އަމިއްލަ   .ބެހެއްޓިެގން 

ތިްނަވނަ ފަރާތަކަށް ޕިން   ކަށްލަތެއްގައި ުނަވތަ އެއްެވސް ޮގތަޙާއިޚްތިޔާރުގައި ުނަވތަ އެހެން ޮގތަކުން ިވޔަސް އެއްެވސް  
 . ހާމަކޮށްެގން ނުާވނެއެެވ

ބޭނުނ2.2.2.6ް ޓްރާްނސްފާކުރުމާއި،    ށްެގންކޮކާޑު  ނެގުމާއި،  މުކުރާ  ފައިސާ  ހޯލްޑަރުެގ ޢަމަލާތްތަކުެގ  ޢާ އެހެނިހެން  ކާޑު  ދަދު 
ކާޑު އެކައުންޓް/ތަކުަގއި  މަށް ބޭނުްނާވ ފައިސާ  ފުރިހަމަކުރު އް  ތްތަ މަލާޢާ އަދި އެފަދަ މު .ޑެބިޓް ކުރެޭވެނއެެވ  ތަކުން/އެކައުންޓް
 . ެވހައްޓަންާވނެއެ ހޯލްޑަރު ބަ

ފައިާވ އެއްެވސް އޯަވރޑްރާފްޓް ލިމިޓަކަށްުވރެ އިތުރަށް ޑެބިޓް ިވއެއްބަސްެވބޭންކުގައި ހުންނަ ކާޑު ހޯލްޑަރުެގ އެކައުންޓް/ތަކުެގ    2.2.2.7
 . އެެވެވނު  ނެއްކާޑު ހޯލްޑަރަށް ލިބިެގން  ޤުއް ޙަވަރޑްރޯކުރުމުެގ ކާޑު ބޭނުންކޮށްެގން އޯ 

  ރެވޭ ން ކުކޮށްެގބޭުނންެވރިފަރާތުން ހުއްދަދީެގްނ ނުަވތަ ނޫންކަމުގައިިވޔަސް، ކާޑު    ެގކާޑުމިއެއްބަސްުވން ދެމިއޮތްހާ ހިނދަކު،  . 2.2.2.8
ބޭނުން. ެވނެއެ ޖެހޭ  ާވންޒިންމާކާޑުހޯލްޑަރު    ކަށްމަލާތަޢާމުހުރިހާ   ޕިން  ނުަވތަ  ކާޑު  ެވރިފަރާތުެގ    ންކޮށްެގއަދި  ކާޑުެގ 

މޯލްޑިްވސް    މީެގތެރޭަގއި  މަކުން ބޭންކް އިންޑެމްިނފައި ކުރަްނާވެނއެެވ.ގެއްލު އެއްެވސް  ލިބޭ    މުޢާމަލާތަކުން  ހުއްދައާނުލާ ކުރެޭވ
  ވުމުެގ ސަބަބުންލާފު ޚިދަކާ  ޢިާވޤަ ނުަވތަ    ނެއްނޫ ޤާމުްނދާ  ރެެވމަލުކުޢަ  ތަކުުނަވތަ އެަވުގ  އެއް،މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ަގއިޑްލައިން 

 ޅެއް ހިމެެނއެެވ. އެޅޭ އެންމެހާ ޤާނޫނީ ފިޔަަވ

 .މެެވހަނދުމަފުޅުކޮށް އަރުަވ  ކަންއަހަރުެގ އެްނމެ ފަހު ދުަވހާ ހަމައަށް/ފައިާވ މަސްބަޔާންކޮށް  ޞައްޙަާވނީ ކާޑުގައި  ޑެބިޓް ކާޑު. 2.2.2.9
ކާޑުެގ  އެެވ.  ދުެވޢު ަވ  ފަރާތުންނައްތާލުމަށް ތިޔަބޭ  އެކި ބައިބަޔަށް ކަފާލައިެގންޑެބިޓް ކާޑުެގ މުއްދަތު ހަމަވުމުން އެ ކާޑު  

އެދި   އާކުރުމަށް  ކާޑު  ކުރިން  ހަމަވުމުެގ  ާވެނއެެވހުށަތިޔަފަރާތުން  މުއްދަތު  އާކުރެޭވނީ،    .ހަޅުއްަވން  ތިޔަފަރާތުެގ  ކާޑު 
ަވޒަންކުރުމަށްފަހުގައި  މުޢާމަލާތްތައް  ކޮށްފައިާވ  ހަމަުވމުން  އެެވ.ަގއިޚްތިޔާރު އަމިއްލަ  ބޭންކުެގ    ،އެކައުންޓުން  ، މުއްދަތު 

 . ލިބިެގންަވނީ ހަމައެކަނި ބޭންކަށެެވ އިޚްތިޔާރުމުެގ ދިނު ކޮށްކާޑު އާ ތުެގތިޔަފަރާ

ބޭުނންކޮށްެގންލަތެއް ޙީމަކަރާއި  ، ަގށްަނަގއިެގން ވަ ، ލިެގންގެއ2.2.2.10ް ސަބަބަކާހުރެ، ގައި  އެހެން  ކާޑު    ތިޔަފަރާތުެގ  ނުަވތަ 
އަދި ކާޑުެގ މުއްދަތު ހަމަވުމުެގ ކުރިން   .އެެވރުމުެގ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު ބޭންކަށް ލިބިެގްނެވކެންސަލްކޮށް، ބަދަލު ކާޑެއް ދޫކު

  ކަށްެވސް އާކުރާ ކާޑުތަ/މިފަދަ ބަދަލު  .ބޭންކަށް ލިބިެގންެވއެެވެވސް  ނުަވތަ މުއްދަތު ހަމަވުމުން އާ ކާޑެއް ދޫކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު
ކާޑު ބޭނުންކުރުމަކީ މި ކާޑު ހޯލްޑަރ އެއްބަސްުވމުެގ    ކޮށްފައިާވުނަވތަ އާ  ބަދަލު  މާއްދާތަކާއި ޝަރުޠުތައް ހިނާގެނއެެވ. އަދިމި  

 . އެއްބަސްުވންކަމުގައި ބެލެޭވެނއެެވ  މާއްދާތަކާއި ޝަރުޠުތަކަށްހުރިހާ 
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 : މާޗަންޓް އެސްޓޭބްލިޝްމެންޓު ބޭނުންކުރުން . 2.2.3

ޓަކުްނ  ދިެވހިރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުަގއި ހުންަނ ހުރިހާ އިލެކްޓްރޯނިކް މާޗެންޓް އެސްޓޭބްލިޝްމަން  ިވސާެގ ލޯޯގ ޖަހާފައިާވ. 2.2.3.1
ސަބަބުްނ ލިބޭ  އެއްެވސް މާޗެންޓް އެސްޓޭބްލިޝްމަންޓަކުން ދެކޮޅު ހެދުމުެގ    ޚިދުމަތްދިނުމަށްކާޑަށް   ކާޑު ބަލައިަގްނނާެނއެެވ.

 . ެނއެެވނުނަާގޒިްނމާއެއް ބޭންކުން  މެއްެގ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ނުަވތަ އެއްެވސްގެއްލު   އެއްެވސް

މި ކާޑު ބަލައިަގްނނާނީ ހަމައެކަނި އިލެކްޓްރޯނިކް ޕޮއިންޓް   ށެެވ.ހަމައެކަނި އިލެކްޓްރޯނިކް ބޭނުންތަކަ  ޑު ބޭނުންކުރެޭވނީކާ. 2.2.3.2
ހުންނަ މާޗެންޓް އެސްޓޭބް ފިޔަވައި    ތަކަށްއިލެކްޓްރޯނިކް ބޭނުން .ތަކުގައެެވ  ލިޝްމަންޓްއޮފް ސޭލް ސްަވއިޕް ޓާރމިނަލް 

  އުފުލަންާވނީ މަލާތްތަކުެގ ޒިންމާ  ޢާ އެފަދަ މުއަދި    ތެއް ކަމުަގއެެވ.މަލާޢާ މު  ޑްނޫންއޮތޮރައިޒް   ން ބެލެޭވނީއެހެން ކާޑު ބޭނުންކުރު
 . ހަމައެކަނި ކާޑު ހޯލްޑަރެެވ

  ފޯރުކޮށްދީފައިވާ   ބޭންކުން  ކުރެޭވނީ  އެކްޓިޭވޓް  ކާޑު  .ޖެހޭެނއެވެ   ކުރަން  އެކްޓިޭވޓް  ކާޑު  ޑެބިޓް  ފޮނުާވފައިާވ  ތިޔަފަރާތަށް  2.2.3.3
 . ުގޅައިެގންެނެވ ނަންބަރަށް ސާިވސް ކަސްޓަމަރ

ކޮޕީ  2.2.3.4 ސްލިޕްެގ  ސޭލްސް  ފަހަރަކު  ކޮްނމެ  ބޭނުންކުރާ  ކާޑު  އެސްޓޭބްލިޝްމަންޓްތަކުގައި  ކޮށް  ސޮއި  ގައިމާޗެންޓް 
ކޮށްފައި އަމިއްލައަށް ސޮއި. ނެއެެވބޭްނކަށް ނެިގދާއިތުރު ފީއެއް  ދިުނމަށް  ކޮށްފޯރުސޭލްސް ސްލިޕްެގ ކޮޕީ  . ާވނެއެެވރައްކާކުރަން

ސޭލްސް ސްލިޕަކީ ތިޔަފަރާތުެގ ޒިްނމާއެއް ކަމަށް   ކޮންމެފައިާވކަން ސާބިތުކުރެޭވ  ދީހުއްދަ    ތިޔަފަރާތުން  ނުިވކަމުަގއި ިވޔަސް
 .އެެވބެލެޭވނެ 

އަދި ދުިނޔޭެގ އެކި ހިސާބުތަކުަގއިާވ    ން ކޭޝް ކާޑު ބަލައިަގްނނާނެއެެވ.ދިެވހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ މާޗެްނޓް އެސްޓޭބްލިޝްމަންޓްތަކު 2.2.3.5
ބޭނުންކުރެޭވެނއެެވ.  ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް ިވސާ ޑެބިޓް ކާޑު    ކޮންމެ ިވސާ މަރޗަންޓް އެސްޓޭބްލިޝްމަންޓެއްގައިެވސް

 އެސްޓޭބްލިޝްމަްނޓަކާ  މާޗެންޓް  ެއްއެވސްި،  ދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން ހިމެނޭ ޮގތަށް ޚިމުދަލާއި  ދު ުނާވނެ ޮގތުެގ މަތިން(  )ޙުދޫ

ެވެދެވްނިނެ ކަމުަގއި ިވޔަސް،  ނަާގއެއްެވސް ޒިްނމާއެއް ބޭްނކުން ނު  ކާ ގުޅޭމަލާތަޢާ އެއްެވސް މު  ދެމެދު ކުރެޭވ  ތިޔަފަރާތާ

ެީތެރިކަމެއް ެވދިނުމަށް ބޭންކުން މަސައްކަތްކޮށް އެހީތެރިވެދޭނެއެެވ. މިކަމަށްޓަކައި އެއްެވސް ޝަކުވާއެއް  ޮއްތިޮކްނެމިެއހ
މާޗެންޓް  އެއްެވސް  އަންަގްނާވެނއެެވ.  ބޭންކަށް  ަވުގތުން  ލިޔެކިޔުމާއެކު  ކަމާގުޅޭ  އޮތްނަމަ  ކަންބޮޑުުވމެއް  ނުަވތަ 

ޝަކުވާއެއް އެއްެވސް  ގުޅޭ  އެސްޓޭބްލިޝްމަްނޓާއެކު   އެސްޓޭބްލިޝްމަންޓަކާ  މާޗެންޓް  މައްސަލަ  އެ  އޮތްނަމަ، 
ފައިނުާވނަމަ ބޭންކަށް ފައިސާ ދެއްކުމުެގ  ކޮށްޙައްލުކުރަންާވނެއެެވ. މިފަދަ ޝަކުާވތައް މާޗަންޓް އެސްޓޭބްލިޝްމަންޓައެކު ޙައްލު

 އެއްެވސް ވާޖިބަކުން ސަލާމަތެއް ުނާވެނއެެވ. 

މުއެއްެވސް މާޗެންޓް  2.2.3.6 އިތުރުންދަ ޢަމަލާތުެގ  ޢާއެސްޓޭބްލިޝްމަންޓަކުން  ޑެބިޓްކުރާ އެއްެވސް ފަރާތުތިޔަ  ދުެގ  އެކައުންޓުން  ެގ 
 . ސަރޗާޖެއްެގ ޒިްނމާ ބޭންކުން ުނނަާގެނއެެވ

. ަވކި ދެމުއާމަލާތެކެެވ  ފީއަކީ  ނަާގ  ކެންސަލްކުރުމަށް އެއަށްފަހު  ، ޚިދުމަތްތައް ަގތުމާއި/ފަދަ މުދާލު ޓިކެޓް  ރޭވައިެގ ދަތުރުފަތުރު/. 2.2.3.7
 ޓް އެސްޓޭބްލިޝްމަްނޓުން މާޗެން)ކެްނސަލްކުރުމުެގ ފީ އުނިކުރުމަށްފަހު(  ކްރެޑިޓް ކުރެޭވނީ  ތިޔަފަރާތުެގ އެކައުންޓަށް  ރިފަންޑް  

ދުަވހުެގ ތެރޭަގއި ކާޑު އެކައުްނޓަށް  30ފައިސާ އަނބުރާ ލިބޭ ދުަވހުން ފެށިެގން  ރީފަންޑް ފޮުނވުމުން އެލިބުނު ޢަދަދެކެެވ. 
 .ބޭންކަށް އެކަން އަންަގްނާވނެއެެވ، ކްރެޑިޓް ނޯޓުެގ ކޮޕީއަކާއެކު  ޓް އެސްޓޭބްލިޝްމަންޓުންދޭޖެނަމަ، މާޗެންއް ކްރެޑިޓް ނުކުރެވި 

ކާޑުތަކުޓްތަކައެކައުންިގނަ  2.2.3.8 ުގޅިފައިާވ  ކުރާ މުން  ކާ  ކަނޑާނީ   ކުަގއިމަލާތްތަޢާ މާޗެންޓް އެސްޓޭބްލިޝްމަންޓްތަކުަގއި    ފައިސާ 
ލަތެއްގައި، ކާޑާ ޙާފައިސާ ނެތް    މިންަވރަށް  އެކައުންޓުަގއި އެކަށީެގްނާވ  ޕްރައިމަރީ. ހަމައެކަިނ ޕްރައިމަރީ އެކައުންޓަށެެވ

 ފަދަީވނަމަެވސް، ބޭންކުން އެ ހުރިކަމުަގއި ުނަވތަ ަވކިަވކިން    އެއްކޮށްުގޅިފައިާވ އެހެން އެކައުންޓްތަކުަގއި ބޭނުންާވ ފައިސާ  
 ޚިދުމަތެއް ުނދޭނެއެެވ. މަލާތަކަށް ޢާމު
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މޯލްޑިްވސްެގ    2.2.4.1 އޮފް  ބަލައިަގންނާ  ކުންއޭޓީއެމްތަހުރިހާ  ބޭންކް  ކާޑު  ކަންކޮޅުތަކުގައި . ެވއެނެ ކޭޝް  އެކި  ީވސާ    ާވދުނިޔޭެގ 
 . ބަލައިަގންނާެނއެެވ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް ިވސާ ޑެބިޓް ކާޑު އޭޓީއެމްތަކުން

އޭޓީއެމްތަކުން ކާޑުހޯލްޑަރު    2.2.4.2 މޯލްޑިްވސްެގ  އޮފް  އޭޓީއެމްތަކުން    ، ބޭންކް  ީވސާ  ނެުގމަށް ނުަވތަ  ފައިސާ    ޝެޑިއުލް ،  ނަުގދު 
މިޢަދަދު  ފައިސާ ޕޯސްޓްކުރާއިރު  އެކައުންޓުން ނެޭގ    ނެޭގނެއެެވ.  ގައިާވ ޮގތުެގމަތިްނ، ފައިސާ ނެުގމުެގ ފީއެއްއޮފްޗާރޖަސް 

 . އެކައުންޓުން ޑެބިޓް ކުރެޭވނެއެެވ

އިން    އިރު އޭޓީއެމްަނާގފައިސާ  ، މުޢާމަލާތެއްގައި ހުރިހާ    ުގމުެގފައިސާ ނެ  ން ކުރާތަކުބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސްެގ އޭޓީއެމް  2.2.4.3
މިފަދަ  އެންމެ ފަހުެގ ސްޓޭޓްމަންޓެެވ.  ފައި ުނާވނަމަ،  ދީކޮށް ޔަޤީންބޭންކުްނ އެހެން ޮގތަކަށް  ، ކޮންމެ ސްޓޭޓްމަންޓަކީ  ދޫކުރާ
ދަދަކީ ޢަފައިާވ  ޔަޤީންކޮށްދެިވމި    ދިނުމެއް ކަމުގައެެވ. އަދިކޮށްފަހުެގ ޔަޤީންއެްނމެ    ދިނުމެއްެވސް ާވްނޖެހޭނީކޮށްޔަޤީން  ކޮންމެ

 . ެވދެކެދަޢަމަލުކުރުން ލާޒިމު ޢަ އެއަށް ރުކާޑު ހޯލްޑަ

އޭޓީއެމް  2.2.4.4 ސްޓޭޓްމަންޓްގައި  އެސްޓޭބްލިޝްމަްނޓެއްަގއި  / އެކައުންޓް  ތަފްޢާމުކުރެުވނު  މާޗެންޓް    އެއްެވސްލުގައި  ޞީ މަލާތުެގ 
ން ފެށިެގން  ޚުތާރީ   ރެުވނުމަލާތް ކުޢާ މު  އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓްގައިާވ  ،އް ުނަވތަ ތަފާތުތަކެއް ހުރިަނމަކަމެލާފުޚިދާ  ޢި ާވޤަ
ލިބިފައި މިމުއްދަތުގައި އެފަދަ ނޯޓިސްއެއް . ލިޔުމުން ބޭންކަށް އަްނަގްނާވެނއެވެ ކާޑުހޯލްޑަރު އެކަމެއް ދުަވހުެގ ތެރޭގައި  30
 . ބޭންކުން ޤަބޫލުކުރާެނއެެވ ކަންޞައްޙަ ތުެގަނމަ، އެ މުއާމަލާނުާވ

ބޭންކުެގ ކޮންޓްރޯލުން ބޭރުގައިާވ  ަވުގތީ ޮގތުން ފައިސާ ނުލިބުމާއި،  ، ދިމާވުމާއިއޭޓީއެމް ނުަވތަ ކާޑުެގ އެއްެވސް މައްސަލައެއް   2.2.4.5
ދުމަތެއް ޚި އެއްެވސް    ތެއް ދިމާުވމުެގ ސަބަބުން )ސީދާޮގތުން ނުަވތަ ުނސީދާޮގތުން(ލަޙާއެއް ނުަވތަ  ެވސް މައްސަލަހެން އެ

 ުނޖެހޭެނއެެވ.   އުފުލާކަށްބޭންކުން    ރެުވމުެގ ޒިންމާދުމަތެއްެގ ދަށުން އެއްެވސް ވާޖިބެއް އަދާނުކުޚިނުަވތަ އެ    ދެުވމާއިނުފޯރުކޮށް  

  މަކަށްެގއްލުސީދާ ުނަވތަ ުނސީދާ  ބޭުނންކުރުމުެގ ސަބަބުން ލިބޭ އެއްެވސް  /ުގޅުންހުރި ޕިން ެގއްލުމާއި އެއާ  ނުަވތަ    ޑުކާ  2.2.4.6
 .ބޭންކުން ޒިްނމާާވކަށް ނުޖެހޭނެއެެވ ކުރިމަތިީވ ކަމެއް ކަމުަގއި ިވޔަސް ންކޮންމެ ޮގތަކު

އުޞޫލުތަކުެގ  މުްނދާ  ރެމަލުކު ޢައުމެއްަގއި  ޤަ އެ   ދެޭވނީކޮށްރު ފޯދުމަތް  ޚި އުމެއްަގއި އޭޓީއެމް  ޤަ ނޫން އެހެން  މުއު ޤަ ކާޑު ދޫކުރި   2.2.4.7
 .ކަށް ުނޖެހޭެނއެެވނަާގބޭންކުން  އެކަމުެގ ޒިންމާ ހުއްޓާލައިފިަނމަ، ދުމަތްތައްޚިމި  ނުލާއެްނގުމަކާ  ތެރެއިްނނެެވ. ކުރިން

 ފީތައް . 2.2.5

އުނިކުރެޭވނީ އެޕްރޫްވ، ުނަވތަ ރިނިއު ވުމުްނ،   ެގ ޢަދަދުފީދައްކަްނޖެހޭ    ކުރުމަށްޓަކައިކާޑު އައު  މާއި  އަލަށް ކާޑު ހެއްދު  2.2.5.1

ވާި،  މައި އެކައުންޓުން ތިޔަފަރާތުެގ   ަފއ  ިަކނަޑެއޅ  ެރްއަގއ  މި ފީތަކަކީ  ބޭންކު ރޭޓްތަކާއި އެއްޮގތްާވ ޮގތުެގ މަތިންެނެވ.  ެއއ 
ަނާގ ފީެގ ޢަދަދުތައް އުނިކުރެޭވނީ    ކަށްދުމަތްތަޚިނިހެން  އެހެ   ،އަދި. ނޫެނެވފައިސާއެއް  ރައްދުކުރެޭވނެއަނބުރާ   ބޭންކުން 

 ތިޔަފަރާޓުެގ މައި އެކައުންޓުން، އެއިރަކު ހަމަޖެހިފައިާވ ބޭންކު ރޭޓުތަކާއި އެއްޮގތެާވޮގތުެގ މަތިންެނެވ. 

ނެގު   2.2.5.2 ފައިސާ  އު  މުެގއެކައުންޓުން  ޢަދަދު  ފީެގ  ަނާގ  ބޭންކުން  ުގޅިެގން  ަވުގތުގައި    ނިކުރެޭވީނ،މުޢާމަލާތާއި  ނަާގ  ފައިސާ 
 . އެކައުންޓުްނނެެވ

 : މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމާ ބެހޭ. 2.2.6

އެދުމުން   ބޭންކުން  އް، ނުަވތަ މަޢުލޫމާތުތަޓްފިކެޓްުނަވތަ ސެ  ، ކޯޑްތައް ރެ  ކޮންމެ ކަމަކާގުޅޭބޭންކުން ިނންމާ  ބޭނުންާވކަމަށް  . 2.2.6.1
ހަމަ އެއާއިއެކު، ބޭންކަށް ހުށައަޅާ މަޢުލޫމާތުެގ ޞައްޙަކަން ކަށަަވރުކުރުމަށް ކުރަްނޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް   ދޭްނާވެނއެެވ.ކޮށްފޯރު

ދޭްނާވެނއެެވ ބޭންކަށް  ފަރާތުން  ތިޔަ  ހުއްދަ  ހުށައަޅާފައި  . ކުރުމުެގ  ބޭންކަށް  މަޢުލޫމާތު  ނުަވތަ  ޑޭޓާ  ފަދަ  ދެންެނިވ  މި 
ހު ނުަވތަ  ުނަވތަ ނުާވަނމަ،  އިންކާރުކުރުން  ކުރުން  އައު  ކާޑު  ނަމަ،  މަޢުލޫމާތެއް  މަޢުލޫމާތަކީ ޞައްޙަނޫން   ށައަޅާފައިާވ 

 . ކާޑު ބާޠިލުކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު ބޭންކަށް ލިބިެގްނވެއެެވ ަވުގތުން



 ިބއެމްއެލް އިސްލާމިކްގެ މާއްދާތަކާއި ޝަރުޠުތައް
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ޢަ. 2.2.6.2 ލިބިފައިާވ އެންބޭންކުން ބޭނުްނވެއްޖެ ޙާލަތެއްަގއި  ބާރު  ކުރުމުެގ  އިްނސާފު ޤާއިމް  އިދުލު  ކޯޓަކަށާއި، ޚްމެހާ  ތިސާސީ 
ތަންފީއިދާރާ  'ޖުޑީޝަރީ -ކުއަސި' ރޭކްއިދާރާތަކާއި،    ޒީތަކަށާއި،  އެހެން ޓްރެޑިޓް  އަދި ސަރުކާރުެގ  އޭޖެންސީތަކާއި  ކުރާ 

 . އްސާކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު ބޭންކަށް ލިބިެގްނވެއެެވޙިކަށް ކަސްޓަމަރުެގ މަޢުލޫމާތު އިދާރާއަ ކޮންމެ

ކާޑު  . 2.2.6.3 ގުޅިެގން  ބައިެވރިުވމާ  ކްރެޑިޓް ރޭޓިންގ ސިސްޓަމެއްަގއި  ުނަވތަ  ޓްރާންސްފާ ނެޓްޯވކެއްަގއި  ފަންޑް  އިލެކްޓްރޯނިކް 
ލޫމާތު، އެހެން މުއައްސަސާތަކަށް، ކޮންފިޑެންޝިއަލް ޮގތެއްަގއި ހާމަކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު ޢުމެމްބަރުެގ އެކައުންޓާ ުގޅޭ މައ

 . ބޭންކަށް ލިބިެގްނވެއެެވ

 : އް ނުވަތަ ވަގަށްނަގާފައިވާ ކާޑުތަ  ލިފައިވާ ގެއް . 2.2.7

ބޭްނކް އޮފް މޯލްޑީްވސް ކާޑު ސެންޓަރަށް ނުަވތަ ރާއްޖޭން    ަވުގތުންއެކަން    ލިއްޖެނަމަނުަވތަ ގެއް  ނަަގއިފިަނމަކާޑު ަވަގށް. 2.2.7.1
ރިޕޯޓުކުރަްނާވެނއެެވ ހެލްޕްލައިތަކަށް  އެސިސްޓެންޓް ސަރިވސަސް  ްގލޯބަލް   ިވސާ  ހުންަނަވނިކޮށްަނމަ،  ކާޑު . ބޭރުގައި 

 އަަވހަކަށް   އެންމެީވމަެވސް،  ިވދާެނއެެވ. ނަރިޕޯޓު ކުރެ  ަވސީލަތެއް މެދުވެރިކޮށްެވސްކޮންމެ    ަގށްެނުގންގެއްލުން ުނަވތަ ަވ
 ކުރަންާވނެއެެވ. ރިޕޯޓު   ލިޔުމުން، ދީކޮށް ކަން ޔަޤީންއެ ބޭންކަށް

ބޭންކަށް އެ ކާޑުން    ، މުެގ ކުރިންޓްކުރުރިޕޯ  އެކަން ލިޔުމުން ބޭންކަށްފައި ަވނިކޮށް، އަދި  ނަާގަވަގށްގެއްލިފައި ނުަވތަ  ކާޑު  . 2.2.7.2
އުފުލަން   ފަރާތުންޒިްނމާ ތިޔަ  ެގފައިސާއެއް   ހައިއެންމެ  ުވނުކައުންޓުން ޑެބިޓް ކުރެ ަނމަ، އެ ލިބިއްޖެމަލާތެއް  ޢާއެއްެވސް މު

ަވއްކަން އަަވހަށް ރިޕޯޓުކޮށް، އަދި ހެޔޮ ނިޔަތުަގއި، ޒިްނމާދާރުޮގތުގައި  /އި، އަދި ގެއްލުން މާ ކާޑު ރައްކާތެރިކޮށްފައިާވކަ. ެވާވެނއެ
ވައްކަމުެގ މުއްދަތުެގ / ހުށައަޅާ ފަހުން، އެ ކާޑު ެގއްލުެުނު  މުންރައްކާތެރިެވފައިާވކަން ސާބިތުކުރެވިއްޖެަނމަ، ރިޕޯޓު ލިޔުކާޑަށް  

ަނމަެވސް، އޭޓީއެމް  . މަލާތްތަކަށް ގެއްލިފައިާވ ކާޑުެގ ޒިްނމާ ސުމަކަށް ާވނެއެެވޢާތެރޭަގއި ހިނާގފައިާވ އެްނމެހާ ަގތުމުެގ މު
މަލާތްތަކަށް އެފަދަ  ޢާފައިާވ ފައިސާއާއި، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސްެގ ޕީއޯއެސް ޓާމިަނލް މެދުވެރިކޮށް ކުރެޭވ މުމެދުވެރިކޮށް ަނާގ

މަލާތްތަކަކީ ތިޔަފަރާތަށް އެކަނި ހާމަކޮށްފައިާވ ޕިން ނަްނބަރެއްެގ ބޭނުން ކުރަންޖެހޭ  ޢާއެއީ އެފަދަ މު . ކަވަރޭޖެއް ުނދެޭވނެއެެވ
 . މަލާތްތަކަށްާވތީއެެވޢާމު

ކުރި ފަހުްނ  ންލަތެއްގައި، ނުަވތަ ގެއްލިފައިާވ ކާޑު ނަހަމަ ޮގތުަގއި ބޭނުޙާކާޑު ގެއްލިފައިާވކަން ބޭންކަށް އަންާގފައިުނާވ  . 2.2.7.3
ލަތެއްަގއި، ކާޑު ގެއްލުމުެގ ސަބަބުން ުނަވތަ ކާޑު ނަހަމަ ޮގތުަގއި ބޭނުން ޙާބޭންކަށް ކާޑު ގެއްލިފައިާވކަން އަްނާގފައިާވ  

އެއްެވސްސަބަބުން  ކުރުމުެގ   ޒިްނމާމެއްެގެގއްލު  ލިބޭ  އެއްބަސްވެ ބޭންކު  އެއްެެ  ތިޔަފަރާޓުން  ނުޖެހޭކަމަށް  ނަަގން    ން 
 . އެެވކުރެ އިންޑެމްނިފައި

ޮގތަކުންެވސް    2.2.7.4 ެނގުމަށްފަހުޢަ  މާއްދާތަކާއި ޝަރުޠުތަކަށްހުރިހާ  ފީއެއް  އެކަށީެގްނާވ  ކާޑެއް  މަލުކޮށްފައިާވަނމަ،  ބަދަލު  ަގއި 
 . އެެވކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު ބޭންކަށް ލިބިެގްނެވދޫ

ޕް  ރިޓްސްމެްގނެޓިކް  . އެ ކާޑު ބޭނުންކޮށްެގން ނުާވެނއެެވ  ، އްޖެަނމަހޯދިކާޑު  ގެއްލިފައިާވ  ފަހުން    ބަދަލު ކާޑެއް ދޫކުރުމުެގ 2.2.7.5
 .އިެގން ނައްތާލާށެެވކަފާލަ ބައިބަޔަށްޮގތަށް ކާޑު އަރާ 

 : ބަޔާންތަކާއި ރެކޯޑުތައް . 2.2.8

އަދި ބޭންކުެގ އޭޓީއެމްތަކުގައި  . ސްޓޭޓްމަންޓްަގއި ލިބެން ހުންނާެނއެެވ  ޓެއްެގމަލާތްތަކުެގ ރެކޯޑްތައް އެ އެކައުންޢާކާޑުެގ މު. 2.2.8.1
ށް ހޯލްޑަރަ ކާޑު  ހުންނަ މިނީ ސްޓޭޓްމެންޓް ފެސިލިޓީ ބޭނުންކޮށްެގްނ، ނުަވތަ މޯލްޑިްވސް އިންޓަނެޓް ބޭންކިންގ މެދުވެރިކޮށް

 . މަލާތްތަކުެގ ރެކޯޑުތަށް ލިބެންހުންނާެނއެެވޢާ ކޮންމެ ަވުގތަކުެވސް އޭނާެގ މު

އެއަށް އެްނމެހައި ޙާލަތްތަކެއްަގއި އަދި    އެްނމެ ފަހުެގކީ  ޑަމަލާތްތަކުެގ ބޭންކު ރެކޯ ޢާކާޑު ބޭނުންކޮށްެގން ޕްރޮސެސްކުރާ މު  2.2.8.2
 ކެކެެވ. ރެކޯޑުތަ  ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމް

 



 ިބއެމްއެލް އިސްލާމިކްގެ މާއްދާތަކާއި ޝަރުޠުތައް

39 

 : މައްސަލަތައް . 2.2.9

ިި،  ެގ ސޮއި ހޯލްޑަރު ލަތްތަކުަގއި، ކާޑު  ޙާމަލާތްތަކާއި ބެހޭ  ޢާަގތުމުެގ މު  2.2.9.1 ިާކުޑިަންނަބުރިޭއަގއ  ފައިާވ ސޭލްސް ސްލިޕަކީ ލިޔެައދ 
  އޮތް ފުރިހަމަ ހެއްކެކެެވ.ބޭންކާއި ކާޑުެގ ވެރިފަރާތާއި ދެމެދު  ނިސްބަތް ކަނޑައެޅުމަށްޒިންމާެގ    މައްޗަށް އޮތް  ހޯލްޑަރުެގކާޑު  

ހޯލްޑަރަށް ލިބިފައިޭވތޯއާއި، އެޚިދުމަތް ލިބިފައިަވނީ ކާޑުހޯލްޑަރު މުދާ ނުަވތަ ޚިދުމަތް ކާޑު  އަުގދައްކާފައިާވ  / އަދި، ަގނެފައިާވ
 . ެވޫނނެ ރުމަކީ ބޭންކުެގ ޒިންމާއެއްކަށަވަރުކު  ތޯހިތްހަމަ ޖެހޭޮގތަކަށް

ކަސްޓަމަރު  ޚިޔާލުތަފާތުާވަނމަ، ުނަވތަ    ހޯލްޑަރކާޑު    އަކާއި ގުޅޭޮގތުން ' ޖްއެޕްލިކަބަލް ޗާ'އެކައުންޓުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ    2.2.9.2
  އުފެދިފައިވާ ން ދެ މަސްދުަވހުެގ ތެރޭގައި  އަްނާގ ތާރީޚުން ފެށިެގ  ުވމެއްބަސްނުއެފަދަ ދެ  ، ކަށް ޤަބޫލުކުރާނަމަ އެހެން ޮގތަ

 ، އެފަދަ މަސައްކަތަށް ފަހު. އްލުކުރުމަށް ބޭންކުން ހެޔޮ ނިޔަތުގައި އެކަށީެގްނާވ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާނެއެެވޙަ  ޚިޔާލުތަފާތުުވން
 . ެނއެެވޖެހޭާވން ޒިްނމާ ހޯލްޑަރކާޑު   ޖަކަށްއެޗާ  ، އިފިަނމަޗާޖެއްކަމަށް ބޭންކުން ކަނޑައަޅަ ޙައް ޞަ  ޗާރޖަކީއެ 

ހަމަ އެހެްނމެ މި  . ދުތަކާ އެއްޮގތްާވ ޮގތުެގ މަތިްނނެެވޢިވާ ޢަމާނަކުރެޭވީނ ދިެވހި ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުތަކާއި   މިއެއްބަސްުވން. 2.2.9.3
ޤާނޫެނެވ.   ދިެވހިރާއްޖޭެގ  ހިނާގނީ  މައްޗަށް  އި އެއްބަސްވުމުެގ  އެއްފަހަރާ  ކޯޓަކަށް  ކަމުގައި    ޞާޞްތިޚްއެހެން  ލިބިދާނެ 

 . މައްސަލަތަކެކެެވ ލިބިފައިާވދިެވހި ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ކޯޓުތަކުެގ ޚާއްސަ އިޚްތިޞާޞް  ،ބެލުމެއްނެތި، ހުރިހާ މައްސަލަތަކަކީ

އެ މައްސަލަ ަވކީލަކަށް ފޮނުވަން )ޤާނޫނީ ޚަރަދުތައް  ހިނާގ  ،  ދަކާއިހުރިހާ ޚަރަ  ރަންޖެހޭކު  މަށްޓަކާދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދު. 2.2.9.4
އްސަލައެއް ޙައްލުކުރުމުަގއި ޤާޫނނީ ަވސީލަތްތައް ބޭުނންކޮށްފައިާވަނމަ، އެފަދަ  ުނަވތަ މަ  ، (ޖެހޭ ކަމަށް ބޭންކަން ފެިނއްޖެަނމަ

 ން ޖެހޭނެއެެވ. ހުރިހާ ޚަރަދަކަށް ކާޑު ހޯލްޑަރ ޒިންމާވާ 

 : އެހެނިހެން . 2.2.10

ގުޅޭނެ ފޯނު ނަްނބަރަށް އަންނަ އެްނމެހާ ބަދަލުތަކެއް   ނުަވތަ/ ނުަވތަ ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް އަދިއަދި/   ުނަވތަ އޮފީސް/ަވޒީފާ އަދި. 2.2.10.1
 . ީވ އެްނމެ އެަވހަކަށް، ލިޔުމަކުން ބޭންކަށް އަންަގންާވނެއެެވ

އަދި ލިބިދޭ  ، އެކުލަާވލެިވފައިާވ ޮގތްތަކާއި ،  ޕޮލިސީ  ޝަރުތުތަކާއި،  މާއްދާތަކާއި  އެްނމެހާކާޑުހޯލްޑަރަށް އެްނގުމަށްފަހު،  . 2.2.10.2
ލިބިެގްނެވއެެވ  ޙައްޤުމުެގ  ެގަނއުބަދަލު   ުނަވތަ  ެގެނސް،އުނިއިތުރު   ،ކަށް ފައިދާތަ ބަދަލަކަށް . ބޭންކަށް  އެއްެވސް  މިއިން 

، އެއްެވސް ޝަރުޠަކާ ނުލައިމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުެގ ފަހުން ޑެބިޓް ކާޑު ބޭނުންކުރުމަކީ، އެފަދަ ބަދަލެއް ކާޑު ހޯލްޑަރ  ޢަ
 ބެލެޭވނެކަމެކެެވ.ބަލައިަގނެފައިާވ ކަމުެގ ހެއްކެއްެގ ޮގތުަގއި 

ދަށުން ޕޯސްޓު މެދުވެރިކޮށް ފޮނުާވ އެއްެވސް އެންގުމެއް، ކާޑު ހޯލްޑަރ އެންމެ ފަހުން ލިޔުމުން ބޭންކަށް    އެއްބަސްވުމުެގ  މި. 2.2.10.3
އެކަށީެގންާވކަމަށް   .ށް ލިބިފައިާވ ކަމަށް ބެލެޭވނެއެެވދުަވހުެގ ތެރޭަގއި ކާޑު ހޯލްޑަރަ 7ޕޯސްޓްކުރާތާ    ދީފައިާވ އެޑްރެހަށް

 . ެނއެެވބެލެޭވމަށް ނީކަ އެންުގ ށް ކާޑު ހޯލްޑަރަ  ޢާންމުކުރުމުން އެކަންބަދަލުތައް  ތަކަށްޮގ ޤަބޫލުކުރެޭވބޭންކަށް 

ދަދެއް  ޢަޑްރާފްޓް ލިމިޓަށްުވރެ އިތުރު  ހުރި ބެލެްނސް ނުަވތަ ބޭންކުްނ ހުއްދަކުރާ އޯަވރއެކައުންޓްގައިކާޑު ބޭނުންކޮށްެގން،    2.2.10.4
ބޭްނކުން ( ނަމަކަނޑައަޅާފައިވާ ޖޫރިމަނާއެއް  )  ޖޫރިމަނާތަކާއެކު  ބޭންކުން ކަނޑައަޅާ  ދަދުޢަ ނަމަ، އޯަވޑްރާފްޓްކުރި މުޅި  ަގއިފިނަ

އެހެންނަމަެވސް މިއީ އެއްެވސް   .ވައުދުެވއެެވަގޑިއިރުެގ ތެރޭަގއި ބޭންކަށް ދެއްކުމަށް ކާޑު ހޯލްޑަރ   24ކަނޑައަޅާ ރޭޓެއްަގއި  
ދިުނމަށް ލާޒިމުާވކަމަށް ފާޅުކޮށްފައިާވ ުނަވތަ ދޭހަކޮށްދީފައިާވ އެއްބަސްވުމެއްެގ  ކޮށްފޯރުއޯަވރޑްރާފްޓް ފެސިލިޓީއެއް ބޭންކުން  

 .ފަންޑަކަށެެވ ޗެރިޓީ އެފަދަ ޖޫރިމަނާތައް ދައްކާނީމިމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ . ޮގތުަގއި ބަލައިެގން ނުާވނެއެެވ

ޝަރުޠުތަކުެގމި    2.2.10.5 އަދާކުރުމައްޓަކައި،    މާއްދާތަކާއި  ބޭންކަށް  ޒިންމާ  ހޯލްޑަރެގ  ކާޑު  އެހެން ޤާދަށުން  ނުަވތަ  ޫނނަކުްނ 
ކާ ނުލާ، އިތުރު އެްނގުމަ, ޤެއްެގ އިތުރަށްއް ނުަވތަ އެނޫންެވސް ޙައް ޤެ އެއްބަސްވުމެއްެގ ދަށުން ލިބިދޭ ސެޓްއޮފްެގ އާްނމު ޙައް 

ކާޑު ހޯލަޑަރެގ ކްރެޑިޓަށް ހުރި ފައިސާ ސެޓްއޮފް ނުަވތަ    ލުމާއި،ބޭންކުަގއި ހުްނނަ ކާޑު ހޯލްޑަރެގ އެކައުންޓްތައް އެއްކޮށް
 . ޓްރާންސްފާކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު ބޭންކަށް ލިބިެގްނެވއެެވ
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ަވނަ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ މުދަލާއި ޚިދުމަތްތަކުެގ ފެންަވރާ ތިންކާޑު ހޯލްޑަރުންނަށް ޑިސްކައުންޓް ފަދަ ފައިދާތައް ފޯރުކޮށްދޭ    2.2.10.6
އެއްެވސް ބޭންކުން  ޮގތަކުން. ތަމްސީލެއް ނުކުރެއެެވ  ކަމެއް  ބެހޭޮގތުން  އެއްެވސް    ބަލައިުނަގެނޭވފަދަ ުނަވތަ    އުިނ،  އަދި 

 . ކުން ނުނަާގެނއެެވކަޚިދުމަތެއް ަނމަ އެކަމުެގ ޒިްނމާ ބޭން

 އުވާލުން . 2.2.11

ަވުގތެއްަގއިެވސް ކާޑު ނުަވތަބަޔާންކުރު ކުރިން އެންުގމަކާ ނުލައި އަދި އެއްެވސް ސަބަބެއް    2.2.11.1 ބޭންކުްނ    މެއް ނެތި ކޮންމެ 
 . އިޚްތިޔާރު ބޭންކަށް ލިބިެގްނވެއެެވ ހުއްޓާލުމުެގ/ކެްނސަލްކޮށްދުމަތެއް ޚި އެނޫްނެވސް  ދޭކޮށްފޯރު

ބޭންކުގައި  . 2.2.11.2 ހޯލްޑަރ  ނިން ާވފައި  ހުޅުކާޑު  ބަްނދުކުރަން  އެކައުންޓް  އެކައުންޙާ  މާހުންނަ  ޕްރައިމަރީ  މި  ޓަކީ  ލަތެއްަގއި، 
 ންހޯލްޑަރ/ކާޑު ހޯލްޑަރުކާޑު   .ެވެގން ދާެނއެެވ  ކެްނސަލްއޮޓޮމެޓިކުން   ތައް/ދޫކޮށްފައިާވ ކާޑު  ޓް ކަމުގައި ކަނޑައަޅައިއެކައުން
އަދި  . ންޓާ ުގޅިފައިާވ ހުރިހާ ކާޑެއް ނައްތާލައި އަނބުރާ ފޮުނަވްނާވެނއެެވހުއްޓާލައި، މި އެކައު   ަވުގތުން  ބޭނުންކުރުންކާޑު  

ބޭންކުން ކާޑު ހޯލްޑަރަށް އޭާނެގ ފައިސާ   ،ގައި ތު ލަޙާޑެބިޓް ނުކުރެިވ ހުރި  އެކައުންޓުން ކޮށްފައިާވ އެއްެވސް މުޢާމަލާތެއް  
 .އިން ނެޓް އޮފް ކުރެޭވެނއެެވހަމަ އެޢަދަދު އެކައުންޓުަގއި ހުރި ފައިސާ ކުރިން ރައްދުކުރުމުެގ 

ކާޑު    2.2.11.3 ހުއްޓާލަން  ބޭނުންކުރުން  އެކަން  ޙާނިްނމައިފި    ހޯލްޑަރކާޑު  ބޭންކަށް    ހުެގދުަވ 7ލަތެއްގައި،  ލިޔުމަކުން  ކުރިން 
 .ާވެނއެެވރައްދުކުރަންަވުގތުން ބޭންކަށް    ކަފާލުމަށްފަހު،ބަޔަށް  ކާޑު ބައި ޮގތަށް  އަރާ   އަދި މެްގނެޓިކް ސްޓްރިޕް. ަގންާވނެއެެވއަން 

އެދިއްޖެަނމަ ަވުގތުން އަދި އެއްެވސް ޝަރުތެއް    އެހެންކަމުން ބޭންކުން  ކެެވ.މި ކާޑަކީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް ެގ މިލްކެ  2.2.11.4
ާވލުކުރުމުެގ ކުރިން ބޭންކް އޮފިސަރުެގ އައިޑެްނޓިޓީ   ޙަ ކާޑު  . ްނާވެނއެެވރައްދުކުރައަނބުރާ    ކާޑު  ކުެގ އޮފިސަރަކަށްނެތި ބޭން
 . ން އެދެމެެވކޮށްދެއްުވކަށަވަރު

ވެއެެވ.  ކަށް ލިބިެގން ބޭން  ޤުޑެބިޓް ކާޑު ފެސިލިޓީ ަވުގތުން ަވުގތަށް އުާވލުމުެގ ޙައް  ވެއްޖެަނމަކަމެއް ދިމާ   ތިރީގައިާވ އެއްެވސް  2.2.11.5
 . ާވނެއެެވ ންކުރަކާޑު އަނބުރާ ރައްދު  އަދި އެފަދަ ޙާލަތެއްގައި

 މަލު ނުކުރުން ޢަ މާއްދާތަކާއި ޝަރުޠުތަކަށްމިތަުނގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  •
( ކޮންޓިންޖެންޓް ނުަވތަ އެޫނންެވސް ޮގތަކުން) ބޭންކާއެކު ެވފައިާވ އެއްެވސް އެއްބަސްވުމެއް ނުަވތަ ކޮމިޓްމަންޓެއް   •

 ޑިފޯލްޓްވެއްޖެ ނަމަ 
 އޮތުން ޝަރީއަތެއް  އެހެންފަދަ އެުނަވތަ  ، ބަނގުރޫޓުވުމާއި، އިްނސޮލްެވންސީެގ ޝަރީއަތެއްރައްދުާވ  ށްކާޑު ހޯލްޑަރަ •
 ޔާުވން ނި ހޯލްޑަރކާޑު  •
 ބެލެންސް ނުބެހެއްޓުން  އެަވރެޖް  އެްނމެ ކުޑަހުްނނަންޖެހޭ  ެގ އެކައުންޓް ބަންދުުވން ުނަވތަ އެ އެކައުންޓުަގއި  ހޯލްޑަރ ކާޑު   •

  ހޯލްޑަރު   ކާޑު  ބަދަލެއް  އެއްެވސް  ހުށައަޅާފައިާވ  ެގނައުމަށް  މާއްދާތަކާއި ޝަރުޠުތަކަށްނުަވތަ    ޖުތައް،ތައް، ޗާޗަރފީ  ޑުެގކާ  2.2.11.6

 .ފޮުނަވްނާވނެއެެވ  އަނބުރާ  ބޭންކަށް  ކާޑު  ޑެބިޓް  ކުރިން  ތާރިޚުެގ  ފަށާ  މަލުކުރަންޢަ  ބަދަލަކަށް  އެއްެވސް  އެފަދަ  ، ބަލައިުނަގންަނނަމަ 
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 މޯލްޑިވްސް އިންޓަނެޓް ބޭންކިންގ އަދި މޯލްޑިވްސް މޯބައިލް ބޭންކިންގ . 3

 : ންމު ޢާ . 3.1
 އިންޓަނެޓް ބޭންކިންގ ގެ ޚިދުމަތްތައް ބޭނުންކުރުން . 3.1.1

ޮގތަކަށް އެއްބަސްެވފައި ނުާވހާ ހިނދަކު، އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ ޚިދުމަތް  :ޝަރުތު ހަމަވުން  3.1.1.1  ތައް އަޅުަގނޑުމެން އެހެން 
ުނަވތަ  ބޭނުންކުރުމަށް ކޮންމެ  ދީހުއްދަ    ތިޔަފަރާތަށް،  ޢު  ފަރާތަކަށް، ފައިާވ  ފުރިފައި   18މުރުން  މަދުެވެގން  އަހަރު 

 .އޮންނަްނާވެނއެެވ

ޝަރުތުތައް   3.1.1.2 ޚިދުމަތެއް   :ބޭނުންކުރަންޖެހޭ  ބޭްނކިންގ  އިންޓަރނެޓް  ޝަރުޠުތައް  ނީ  ދޭކޮށް ފޯރުއަޅުަގނޑުމެންެގ  ތިރީަގއިާވ 
 : ފުރިހަމަ ާވނަމައެެވ

އަދި    ޓުެގއެކައުން • ތިމިލްކު  ބެނެފިޝަލް ާގނޫނީ  ޮގތުގައި  ފަދަ އެކައުންޓ، ުވމާއެކުރެކޯޑްކުރެިވފައި   ޔަފަރާތް ވެރިއެއްެގ 
 ޮގތަކަށް ކަމުގައިުވން. 

މިކަން ހަމަޖެއްސުމަށް އަޅުަގނޑުމެންނާ  . އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ ެގ ަވކި ބާަވތެއްެގ ޚިދުމަތަކަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިުވން •
 އަދި ؛ ގުޅުއްާވ

ސީޖަރތަކަށް ފައިާވ ކޮްނމެ ފަރާތަކުންެވސް އަޅުަގނޑުމެން ކަނޑައަޅާފައިާވ އެކްޓިޭވޝަން ޕްރޮދީހުއްދަ  ޔަފަރާތުން، އަދިތި •
 . އަމަލުކޮށްފައިުވން

ގައިޑްލައިެނއް   : ގައިޑްލައިންސް   3.1.1.3 އެއްެވސް  އަޅުަގނޑުމެން  ގުޅިެގން  ޚިދުމަތަކާ  އެއްެވސް  ބޭންކިންގެގ  އިންޓަނެޓް 

ިަފަހަރކުިޭބުންނުކާރިި،  ބޭނުންކޮށްފައިާވނަމަ، އިންޓަނެޓް ބޭންކިންގެގ ެގ ޚިދުމަތެއް ބޭނުންކުރާ ކޮންމެ ފަރާތަކުންެވސް    ޮކްނެމ
ގައިޑްލައިންތަކަށް އަމަލު ނުކުރުމުެގ ސަބަބުން ލިބޭ ެގއްލުމަކަށް އަޅުަގނޑުމެން   .އެ ަގއިޑްލައިްނތަކަށް ތަބާާވންޖެހޭނެއެވެ 

 . ޒިންމާާވކަށް ނުޖެހޭނެއެެވ

ުނަވތަ    :ލިމިޓުތައް   3.1.1.4 އަޅުަގނޑުމެން  ުނަވތަ  ޤާޫނނުން  ޚިދުމަތްތައް  ބޭންކިންގ  އިކުއިޕްމަންޓްެގ  އިންޓަރނެޓް  އިންޓަރނެޓް 
ދުާވލަކު ފައިސާ ނެޭގ  ,މިސާލަކަށް. ެވރިފަރާތުން ުނަވތަ އޮޕަރޭޓަރު ކަނޑައަޅާފައިާވ ަވކި ޢަދަދުތަކަކަށް ލިމިޓުކުރެިވދާނެއެެވ

 .އެންމެ މަތީ އަދި އެްނމެ ދަށް ޢަދަދުތައް އެކި ދުަވސްަވރު ތަފާތުެވދާެނއެެވ

އެކައުންޓުތައް   3.1.1.5 އެކައުން :ޖޮއިންޓް  އޮޕަރޭ  ޓެއްެގޖޮއިންޓް  ފަރާތްތަކުން/ންފަރާތު ދެ"އޮތޯރިޓީއަކީ    ޓިންގ އެކައުންޓް   ހުރިހާ 
ަނމަ، ކޮންމެ ޖޮއިންޓް އެކައުންޓް ހޯލްޑަރަކު ެވސް އިންޓަނެޓް ބޭންކިން ޚިދުމަތްތަކަށް ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިާވ" ސޮއިކުރަން

ހަމައެކަނި   އެކްސެސް  ކުެގއިންޓަނެޓް ބޭންކިން ޚިދުމަތްތައަދި    އެެވ.ބަސްެވއެއް   ތިޔަފަރާތުން  ސަބްސްކްރައިބް ކުރާނެކަމަށް
 . ެވޭގޮގތަށް ހަނިކުރެޭވެނއެ ހިންނުމަލާތްތައް ޢާއަދި މުބެލުމަށް، ލޫމާތު ޢުމަ

ދުަވހު ނުަވތަ   7ަގޑިއިރު ހަފްތާއަކު   24  ޮގތެއްގައިްނމުޢާއިންޓަރނެޓް ބޭންކިްނގ ޚިދުމަތްތައް    :އޮޕަރޭޓިންގ ޓައިމްސް   3.1.1.6
ަވުގތުތަކުަގ  ،ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވތަކު ގައިޑްލައިން ޮގތަކުން އަްނާގ  އެހެންަނމަެވސް،  . ެވއި ބޭނުންކުރެޭވނެއެ ނުަވތަ އެހެން 

ލުން އަޅުަގނޑުމެްނެގ ކޮންޓްރޯސިސްޓަމްތަކަށް މާބޮޑަށް ޑިމާންޑް ބޮޑުވުމާއި،  ، އާއިރޫޓިން މެއިންޓެނަންސް ރިކުއަރމަންޓްސް
ުނވުމަކީ އެކަށީެގންާވ  ބޭރުގައިާވ ޙާލަތްތަކުެގ ސަބަބުްނ، އިންޓަރނެޓް ބޭންކިްނގ ޚިދުމަތްތައް ހުރިހާ ަވުގތެއްަގއި ލިބޭނެ ޮގތް  

 ކަމެކެެވ. 

މަތް ބޭނުންކުރާއިރު ތިޔަފަރާތުްނ  ތިޔަފަރާތުން ނުަވތަ ހުއްދަ ލިބިފައިާވ ފަރާތަކުން އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ ޚިދު   :އެކްސެސް   3.1.1.7
 ތިރީަގއިާވ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭެނއެެވ: ނުަވތަ އެފަރާތްތަކުން 

ލިބިފައިެނތް  • ހުއްދަ  ބޭނުންކުރުމުެގ  ުނަވތަ  ލައިސަްނސް  އެފަރާތްތަކުެގ  ނުަވތަ  ނެތް  މިލްކުެވރިކަމެއް  އެފަރާތްތަކުެގ 
 . އިކުއިޕްމަންޓެއް ބޭނުންކޮށްެގން އިންޓަނެޓް ބޭންކިންގއަށް  އެކްސެސް ުނުވންއެއްެވސް އިލެކްޓްރޯނިކް 



 ިބއެމްއެލް އިސްލާމިކްގެ މާއްދާތަކާއި ޝަރުޠުތައް
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އެފަރާތްތަކުެގ އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ ޚިދުމަތްތައް ލިބޭ ކޮންމެ  އިލެކްޓްރޯނިކް އިކުއިޕްމަންޓަކީ ކޮމްޕިއުޓަރ ަވއިރަސް  •
އެނޫްނެވސް   އެކަށީެގންާވ    އެފަދަނުަވތަ  އަދި  ނެތް  އެއް  އެއްޗެއްކަްނ ސޮފްޓްެވއަރ  ރައްކާތެރިކޮށްފައިާވ  ޮގތެއްަގއި 

 . ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި އެކަށީެގންާވ އަމަލީ ހުރިހާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުން

އިންޓަނެޓް   ތިޔަފަރާތަށް  އޯަވޑްރާފްޓެއް އުފެދިެގން ނުދިއުމަށްޓަކައި  ދީފައިުނާވއްދަހު :އޮތޮރައިޒްކޮށްފައި ނުވާ އޯވަރޑްރާފްޓް   3.1.1.8
އެެވ  އޮޕަރޭޝަންއަށް  ކުެގދުމަތްތަޚިްނެގ  ބޭންކި ނުެވޭވނެ  ޚިދުމަތްތައް . ބަރޯސާ  ބޭންކިްނގ  އިންޓަރނެޓް  ޚާއްޞަކޮށް، 

 ދަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމުެގ އެއްެވސް އިރުޝާ   ، ޗެކްތަކާއި   ދީފައިާވފައިާވ ފަރާތަކުން  ދީބޭނުންކޮށްެގން ތިޔަފަރާތުން ނުަވތަ ހުއްދަ
ބެލެްނސްއިްނ  ަވުގތުން  މަލާތްތައް  ޢާދާނެ ކަމާއި، އެ މުނުކުރެވި   މަލުޢަ ުނަވތަ ަވުގތުން    ުނދެވިދާނެކަން،  އަުގއޭެގ  ަވުގތުން  

 . އެެވހޭނެފެންނަން ނުހުރެދާނެކަްނެވސް ހަނދާންބަހައްޓަންޖެ

  ެވސް އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންެގއަޕްްގރޭޑްކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެ ަވުގތެއްގައި ޚިދުމަތްތައް    މެއިންޓެެނންސަށާއި  : ސަސްޕެންޝަން   3.1.1.9
  .އަޅުަގނޑުމެންަނށް ަވުގތީ ޮގތުން ސަސްޕެންޑްކުރެިވދާެނއެެވ ެވސްކޮންމެ ޚިދުމަތެއް

އިލެކްޓްރޯނިކް އިކުއިޕްމަންޓް ފޯރުކޮށްދޭ  ، ެގ އިތުރުންޗާޖުތަކެއްކާއި  ތަޅުަގނޑުމެންނަށް ދައްކަންޖެހޭ ފީއަ  :ފީތަކާއި ޗާޖުތައް  3.1.1.10
ތިޔަފަރާތުެގ   ބޭުނންކުރުމުަގއި  ޚިދުމަތްތައް  ބޭންކިންގ  އިންޓަރނެޓް  އަދި  ޗާޖެއް،  ފީއަކާއި  ކޮންމެ  ކަނޑއަޅާ  ފަރާތުން 

 . މުާވސަލާތީ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން ަނާގ ފީއެއް ުނަވތަ ޗާޖެއް ތިޔަފަރާތުން ދައްކަންާވެނއެެވ

ްނގ ޚިދުމަތްތައް ލިބޭނެ ޮގތާއި، ސްޕީޑާއި، ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރުން އިލެކްޓްރޯނިކް ބޭންކި  : ޚިދުމަތްތައް ލިބޭނެ ގޮތް   3.1.1.11
ސިްގނަލ އެެވލަބިލިޓީ އާއި ސިްގނަލްެގ ވަރުަގދަކަމާއި، އަދި    ބިނާެވފައިަވނީ ލޮކޭޝަން، މޯބައިލް ނެޓްޯވކް އަދި އިންޓަރނެޓް

 .އްެގ މައްޗަށެެވކަމެއެތައް   ހާޑްެވއަރ އަދި ސޮފްޓްވެއަރ ރަނަގޅަށް މަސައްކަތް ކުރުން ފަދަ ބަދަލުާވ

 : އަޅުަގނޑުމެްނަނށް ކޮންމެ ަވުގތަކުެވސް :ބަދަލުތައް  3.1.1.12

 ުނަވތަ ؛ ރެވިދާނެއެެވއެއްެވސް ޚިދުމަތެއް ހިްނާގ ޮގތް ބަދަލުކު  ެގބޭންކިްނގ  އިންޓަރނެޓް •
ުނަވތަ   ކޮށްއުނި، ކޮށްއިތުރު ފެސިލިޓީއަކަށްއިންޓަރނެޓް ބޭންކިްނގ އެއްެވސް ޚިދުމަތެއްެގ ދަށުން ލިބޭ އެއްެވސް  •

 ރެިވދާނެއެެވ.ުނަވތަ ސަސްޕެންޑްކު  ނެސްިނމުމަކަށް ެގ، ެގެނސްއެހެން ޮގތަކުން ބަދަލު

ޚިދުމަތެއް އި ބޭންކިްނގ  ެގެނޭވ  ގެ ންޓަރނެޓް  ބަ  އޮޕަރޭޝަންއަށް  ތަށް ތިޔަފަރާ   އަޅުަގނޑުމެންދަލެއް  އެއްެވސް 
ތްތަކުން އެޚިދުމަތް ބޭނުންކުރާަނމަ ތިޔަފަރާތް، އަދި ހުއްދަދީފައިާވ  ފައިާވ ފަރާދީހުއްދަ   އެްނގުމަށްފަހުަގއި، ތިޔަފަރާތުން ުނަވތަ

 ބެލެޭވނެއެެވ.  މުީވކަމަށްމަލުކުރުން ލާޒިޢަކަށް ބަދަލައެ ކޮންމެ ފަރާތެއް

 : މޯބައިލްބޭންކިންގ ގެ ޚިދުމަތްތައް ބޭނުންކުރުން. 3.1.2

 . މި ފެސިލިޓީ ލިބޭނީ ބޭންކުަގއި އެކައުންޓް ހުރި ފަރާތްތަކަށެެވ :ލިބޭނެ ގޮތް   3.1.2.1

 : ތައް ސެކިއުރިޓީ އަދި އެކްސެސް ޕްރޮސީޖަރ   3.1.2.2

ސަލާމަ • ފޯނުެގ  ސިއްރުތްތެރިކަމާ މޯބައިލް  ޒިްނމާ  ހިފެހެއްޓުމުގެ އި   ،އެޮގތުން  އެެވ.ަނަގްނާވނެ   ފަރާތުންތިޔަ  ފުރިހަމަ 
 މޯބައިލް  ، ނުލައިެވސް  ރުހުމަކާ  ނުަވތަ  ރުހުމާއެކު   ލުމާއި، ނަވތަ ތިޔަފަރާތުެގކޮށް ބެލެހެއްޓުމެއް ނެތްޮގތުގައި ފޯނު ދޫ

 ުނާވނެއެެވ. ދީެގން  ފުރުޞަތު ަވނުމުެގ ފޯނަށް އެއްެވސް މީހަކަށް މޯބައިލް ޮގތަށް  ވަދެޭވނެ  ޚިދުމަތްތަކަށް ބޭންކިްނގ 
އެކަްނ   ،މަ ބޭރުެވއްޖެނަ  ދަށުން  ކޮްނޓްރޯލްެގ/ދަށުން  ބެލުމުެގ  ނުަވތަ  ، ބަދަލުެވއްޖެަނމަ  ، ެގއްލިއްޖެަނމަ  ފޯނު  މޯބައިލް •

ހުށަހަޅަންާވނެއެެވ އެޕްލިކޭޝަނެއް  އައު  ޚިދުމަތްތަކަށް  ބޭންކިްނގ  މޯބައިލް  އަްނގައި،  އަޅުަގނޑުމެްނނަށް   .ަވުގތުން 
ެގ ލޫމާތު ފޮނުުވމުޢުމަ  ހެނިހެންނުަވތަ އެ  ތަކާއި އެލާޓް  ރަށްަނމަ، ކުރީެގ މޯބައިލް ފޯނު ނަންބަކޮށްފައި ނުާވމަލުޢަމިފަދައިން  

 ނުަނާގެނއެެވ. ބޭންކުން   އެއްެވސް ޒިންމާއެއް އެއްެވސް ޮގތަކަށް



 ިބއެމްއެލް އިސްލާމިކްގެ މާއްދާތަކާއި ޝަރުޠުތައް
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ސިމްކާޑާއި މޯބައިލް   ލަހައްޓަންާވެނއެެވ. އަދިރެއްެގ ޮގތުގައި ބަހުރިހާ ަވުގތެއްގައި ސިއް( އެކަށީެގްނާވނަމަ)މޯބައިލް ޕިން   •
ުނަވތަ ހުއްދަ ެނތި /މިކަންކަމަށް ތަބާުނވެއްޖެނަމަ އަދި .ފޯނު ހުރިހާ ަވުގތެއްގައި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓަންާވނެއެެވ

 .މައެކަނި ތިޔަފަރާތުންެނވެ ނަތީޖާއަށް ޒިންމާާވނީ ހަ   އެކަމުން ނުކުމެދާނެލަތެއްަގއި  ޙާޕިން އަދި ސިމް ކާޑު ބޭނުންކޮށްފި  
 : ޒިންމާތައް   ކަސްޓަމަރުންގެ  3.1.2.3

ދަކަށް ޔަޤީންކަން ދިނުމުެގ ކުރިން، އެފަދަ އިރުޝާ  އެއްެވސްމެދުވެރިކޮށް އަޅުަގނޑުމެްނނަށް ދޭ   ބައިލް ބޭންކިްނގ މޯ •
ެާ  މިފަދައިން . ކަށަވަރުކުރަންާވނެއެެވތިޔަފަރާތުްނ  މުގައިކަ ޞައްޙަ އަދި ފުރިހަމަ އިރުޝާދުތަކެއް ކޮންމެ އިރުޝާދަކީ

އިރުޝާދުތަކަކީ   އަދި މިފަދައިން ދެޭވ  އެެވ.ނުކުރެޭވނެ  ލެއްކެންސަލް ނުަވތަ ބަދަ  ދިުނމަށްފަހުަގއި އެ އިރުޝާދު   އިރުޝާދު
 އެއްޗެކެެވ.  ކުރުން ޤާނޫީނޮގތުން ލާޒިމްާވނެޔަފަރާތުން އެއަށް ޢަމަލުއަދި ތި  އެންމެފަހުެގ،

ބޭންކިްނގ  • ބޭންކިްނގ  މޯބައިލް  ހުރިހާ  ދައްކަްނޖެހޭ  ހިދުމަތްތަކަށް  ފޯރުކޮށްދޭ  ބެހޭ  މުޢާމަލާތްތައަދި   މެދުވެރިކޮށް  ކާ 
ތީން ތިޔަފަރާތުްނ ފީތަކާއި ޗާޖުތައް ހިނދުްނ ހިނދަށް އަޅުަގނޑުމެްނެގ ސްޓޭްނޑަރޑް ފީތަކާއި ޗާޖުތަކާ އެއްޮގތްާވ ޮގތުެގމަ

އަށް ަވނުމާއި   އަށް ހިނާގ ޚަރަދު ހިމެނޭ ޮގތަށް ތިޔަފަރާތުން މޯބައިލް ބޭންކިންގ  އެސްއެމްއެސް މެސެޖިްނގ .  ދައްކާެނއެެވ
 ދަކަށް ޒިންމާާވނީ ތިޔަފަރާތުްނނެެވ. ބޭނުންކުރުމުގައި ހިނާގ ހުރިހާ ޚަރަ 

މޯބައިލް ފޯނު ނަންބަރަށް ނުަވތަ އޮޕަރޭޓަރަށް ޔަޤީންކުރުމަށްޓަކައި    ޕްރޮސެސްކުރުން  ޞައްޙަކޮށް  އަަވސްކަމާއި  ޚިދުމަތުެގ •
 .ަވުގތުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަްނަގްނާވެނއެެވއެކަން ބަދަލެއް އަންަނނަމަ 

 .މިއީ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ހިލޭ ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތެކެެވ :ފީތަކާއި ޗާޖުތައް  3.1.2.4

 ަގޑިއިރު މޯބައިލް ބޭންކިންގ  24  އަދި ދުާވލަކު، ދުަވހު  365  ރަކުއަހަ،  އަޅުަގނޑުމެްނެގ ނިޔަތަކީ :ލިބިގަތުން އް  ޚިދުމަތްތަ  3.1.2.5
އިދާރީ ުނަވތަ އެނޫްނެވސް  ،  މެއިންޓެނަންސް ،  ސެކިއުރިޓީ،  ޓެކްނިކަލް،  ޚިދުމަތް ލިބޭނެ ޮގތް އިންތިޒާމުކުރުން ކަމުަގއި ިވޔަސް

މޯބައިލް ބޭންކިން މެދުެވރިކޮށް   ،ސަބަބުން  (ހިމެނުޭނ، ުނަވތަ ނުހިމެނޭ އަޅުަގނޑުމެްނެގ ކޮންޓްރޯލްެގ ތެރޭގައި  )  ެގކަންކަމު
ލަތްތަކާއި ޙާމިފަދަ  . ދާނެއެެވބޭ ޙާލަތްތައް އަތުވެ ނުލި  ތެއްދުމަޚިދުމަތްތަކުެގ ތެރެއިން ބައެއް ނުަވތަ ހުރިހާ  ޚިންމުކޮށް ލިބޭ  ޢާ

ހިނދަށްގުޅިެގން   އަޅުަގނޑުމެން  ،ހިނދުން  މުއްދަތަކަށް،  ަވކި  ކަނޑައަޅާ  އަދާކުރަންޖެހޭ    ތިޔަފަރާތަށް  އަޅުަގނޑުމެން 
ބޭންކިންގ ، ނުާވޮގތުގެމަތިންޒިންމާއެއް   ޮގތުން  ޚި  އެއްވެސް/ހުރިހާމެދުވެރިކޮށް   މޯބައިލް  ަވުގތީ  ޮގތް  ލިބޭނެ  ދުމަތެއް 

 މެދުކަނޑާލެިވދާނެއެެވ. 

ދުމަތަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޚި ހުރިހާ  އެއްެވސް/މެދުވެރިކޮށް ލިބިދާނެ އަދި ބޭނުންކުރެިވދާނެ   މޯބައިލް ބޭންކިްނގ : ތަފާތުތައް  3.1.2.6
އަދި  . އިސްލާޙުކޮށް ުނަވތަ އެޫނންެވސް ޮގތަކުން ބަދަލު ެގނެިވދާެނއެެވ، މެދުކަނޑާލާ ،  ހުއްޓާލާ،  ދޭތެރެ ދޭތެރެއިްނ އިތުރުކޮށް

ހިނދަށް ތަފްޚި   ނެލިބޭ  ހިނދުން  އެންޭގނެއެެވޞީދުމަތްތަކުެގ  ހިނދަށް،އަޅުަގނޑުމެންނަށް  . ލު   އޮޕަރޭޓިންގ   ހިނދުން 
 . އިތުރުކޮށް ނުަވތަ ބަދަލުކުރެިވދާެނއެެވ،  ކޮށްޙުއިންސްޓްރަކްޝަްނސް އިސްލާ

 މޯލްޑިވްސް މޯބައިލް ބޭންކިންގ . 3.2
  ތިބާ  ުގޅޭޮގތުންެގ ޚިދުމަތް ބޭުނންކުރުމާ  (އެމްއެމްބީ)  ފޯރުކޮށްދޭ މޯލްޑިްވސް ބޭންކިންގ ބޭންކުން  , ަގއި  ޢާންމު މާއްދާތަކާއި ޝަރުޠުތަކު މި  
ތަކަކީ ޤާނޫނީ ޮގތުން  ޢާންމު މާއްދާތަކާއި ޝަރުޠުމި . ންކޮށްފައިެވއެެވެގ ޙައްޤުތަކާއި ވާޖިބުތައް ބަޔާ  (ބޭންކު )އަޅުަގނޑުމެންއާއި ( ކަސްޓަމަރ)

 .ރަނަގޅަށް ކިޔާލައްާވށެެވ  މި މާއްދާތަކާއި ޝަރުޠުތައްއެއްބަސްުވމުެގ ކުރިން    ޤަބޫލުކޮށް  އެއްޗެކެެވ. އެހެންކަމުންލާޒިމުކުރާ    ންމަލުކުރު އެއަށް ޢަ

 

،  އެކައުންޓްތަކުންޚިދުމަތާ ުގޅިފައިާވ  ،  އިން މޯބައިލް ފޯނާއި ޕާސްޯވޑް ބޭުނންކޮށްެގން މޯލްޑިްވސް މޮބައިލް ބޭންކިންގ  :ލޫމާތު ޢު މުހިންމު މަ 
ކުރިއަށް އޮތް ތަުނަގއި، ތިްނަވނަ ފަރާތަކަށް  . ޕޭމަންޓްސް އަދި ފަންޑްސް ޓްރާްނސްފާ ފަދަ ެވލިއު ޓްރާންސެކްޝަންތައް ކުރިއަށް ެގންދެޭވެނއެެވ

ފޮުނުވންފަދަ ބޭނުންކޮށްެގން  އެެވ.  އިތުރުކުރެިވދާނެ   މީެގތެރެއަށް  އާޚިދުމަތްތައް  ފައިސާ  ޚިދުމަތް  ޓްރާންސެކްޝަންތަކާމެދު    ކުރާމި  ެވލިއު 
  ބެހޭޮގތުން  ބަދަލުތަކާ  އެހެން  ެގެނިވދާނެ  އެކަށީެގންާވޮގތުން  ބޭުންނތަކަށް  ތިޔަބޭފުޅުންެގ. ހިތްހަމަޖެހޭކަން ކަށަަވރުކޮށްދެއްުވން އެދެމެެވތިޔަފަރާތުން  
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  ަވުގތުން  ކަންބޮޑުވުމެއް  އެއްެވސް  އުފެދޭ  ފަންކްޝަނަލިޓީއަކާމެދު  އެއްެވސް  ުގޅުންހުރި  ޓްރާްނސެކްޝަންތަކާ  ެވލިއު  ، ކުރުމަށްޓަކައި  މަޝްަވރާ
 . އެދެމެެވ ޙިއްސާކުރެއްުވން  އަޅުަގނޑުމެންނާ

 

ބޭންކިްނގ  މޮބައިލް  ސެޓްއަޕް މޯލްޑިްވސް  އެކްސެސްުވން  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ،  ކުރުމުން އަށް  ލިޔުމުަގއި  ޝަރުޠުތަކުމި    އަމިއްލަ )  ެގމާއްދާތަކާއި 
  ފަރާތަށް އަޅުަގނޑުމެންބޭނުންކުރުމުެގ ފުރުސަތު ތިޔަ މޯލްޑިްވސް މޯބައިލް ބޭންކިންގ  ދަށުްނ،( ެގެނވިދާނެ  ބަދަލު  ހިނދަށް  ހިނދުން  އިޚްތިޔާރުގައި
ހިނދުން ހިނދަށް   ،ރުޠުތައްމާއްދާތަކާއި ޝައަށް އެކްސެސްުވމާއި އެ ބޭނުންކުރުމަކީ މިދެެެންެނިވ  މޯލްޑިްވސް މޮބައިލް ބޭންކިންގ . ހުށައަޅަމެެވ

  .ެގެނޭވ އިޞްލާޙުތައް ހިމެޭނޮގތުން، ކިޔާ އެއްެވސް ޝަރުތަކާއިނުލާ އެއަށް އެއްބަސްާވކަމަށް ބެލެޭވނެކަމެކެެވ

 

 މާއްދާތައް  ގުޅުންހުރި   އެހެނިހެން   އަދި   ، ބޭންކިން މާއްދާތައް   އިންޓަރނެޓް   ، މާއްދާތަކުގެ ސްކޯޕް )ޙުދޫދު(   ބޭންކިންގ   . މޮބައިލް 3.2.1

މާއްދާތަކާއި    ބޭްނކިންގ   އިންޓަރނެޓް  މޯލްޑިްވސް  ، ( މާއްދާތައް  އެމްއެމްބީ)  މާއްދާތަކާއި ޝަރުޠުތަކަކީ  ބޭންކިްނގ   މޮބައިލް  . މ3.2.1.1ި
ތިޔަފަރާތުެގ،  ( މާއްދާތައް  އެމްއައިބީ)ޝަރުޠުތައް   ުގޅިފައިާވ   ފިކްސްޑް/ސޭިވްންގސް/ކަރަންޓް  އެމްއެމްބީ/އެމްއައިބީ ޚިދުމަތާ 

 ޑެބިޓް  ުނަވތަ/އަދި  ކްރެޑިޓް  އަދި ތިޔަފަރާތުެގ(  މާއްދާތައް  އެކައުންޓް)   ޝަރުޠުތައް  މާއްދާތަކާއި  އެކައުންޓްތަކުެގ  ޑިޕޮސިޓް
ުގޅިފައިާވ  (މާއްދާތައް  ކާޑާގުޅޭ)   ޝަރުޠުތައް  މާއްދާތަކާއި  ކާޑުެގ މާއްދާތަކާއި  ،އާއި  އިތުރުކޮށްފައިާވ  އެއަށް   އަދި 
 ، އަމަލުކުރަްނާވނީ   ޚިދުމަތަށް  ބޭންކިްނގ   މޮބައިލް  ޝަރުޠުތައް  ރުޠުތަކެކެެވ. އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތަކަށް ޚާއްޞަާވ މާއްދާތަކާއިޝަ
 މިްނަވރަށެެވ. އެޮގތުން:  ތަބާާވ އެއަށް އަދި މިންަވރަށް  ގުޅޭ  މާއްދާތަކާ ބޭންކިްނގ  މޮބައިލް މި

 ބެލެޭވެނއެެވ.  ކަމަށް ހިމެނޭ ޕާސްޯވޑްތައް ދަށުން މާއްދާތަކުެގ އެމްއެމްބީ  ތެރޭގައި މި" ކޯޑްތަކުެގ އެކްސެސް" .3.2.1.2

 ބެލެޭވނެއެެވ.  ހިމެނޭކަމަށް ޚިދުމަތް  ބޭންކިންގ  މޮބައިލް ތެރޭަގއި ެގ" ޚިދުމަތް ބެންކިންގ " .3.2.1.3

  ފުރިހަމައަށް  މާއްދާތަކާއި ޝަރުޠުތަކަށް  ޚިދުމަތެއްެގ  ޕްރޮޑަކްޓެއް ުނަވތަ  ކޮްނމެ  ބޭންކިންގ ލިބިަގެނޭވ  މޮބައިލް  . މޯލްޑިްވސ3.2.1.4ް
 ޢަމަލުކުރަމުން ޖެހޭެނއެެވ. 

މ3.2.1.5ި   ކާޑު  ، ޓާރމްސްތަކާއި   އެކައުންޓް  ، ޓާރމްސްތަކާއި  ބޭންކިްނގ   އިންޓަރނެޓް  ، ޓާރމްސްތަކާއި   ބޭންކިންގ   މޮބައިލް  . 
  އެއްޮގތްކަމެއް  ނުަވތަ  ފުށުއެރުމެއް ާވަނމަ،  ދެމެދު  ޓާރމްސްތަކާ  އެހެން  ަވކި  ޚިދުމަތެއްެގ  ބޭންކިްނގ   ނުަވތަ  ، ޓާރމްސްތަކާއި 

މިްނވަރު ހިފަހައްޓާ އެއަށް    އެއްޮގތްުނާވ  ުނަވތަ  ފުށުއެރުން  އުފެދޭ  ގުޅިެގން  ޓާރމްސްތަކާ  ބޭންކިްނގ   މޯބައިލް  މި  ، ނެތްނަމަ 
 ޚިދުމަތްތަކަށް މިފަދައިން ޢަމަލުނުކުރެޭވެނއެެވ.  ބޭންކިްނގ   އެހެން ޢަމަލުކުރަްނާވެނއެެވ. ނަމަެވސް

  އެހެން   ، އެކައުްނޓްތަކާއި  ަވކިަވކި  ހުޅުާވފައިާވ  ނަމުަގއި  ތިޔަފަރާތުގެ   ހަމައެކަނި  ުގޅިފައިަވނީ  މާއްދާތައް  ބޭންކިްނގ   މޮބައިލް  . މ3.2.1.6ި
"( އެކައުންޓްސް  އެލިޖިބަލް. )"ނަމައެެވ  ހިންާގ  އެކަނި  ތިޔަފަރާތުން  ަނމަެވސް  ، ޖޮއިންޓް  ހުޅުާވފައިާވ  ތިޔަފަރާތުން  ފަރާތަކާއެކު

 އެެވ. 

 . މާނަތައް: 3.2.2

  ަވކިން   ތިރީަގއި  ، މާނަތައް   ަގއިާވ(  މާއްދާތައް  އެމްއައިބީ)  މާއްދާތަކާއި ޝަރުޠުތައް  ބޭންކިންގ   އިންޓަރނެޓް  . މޯލްޑިްވސ3.2.2.1ް
ޝަރުޠުތައް  ބޭންކިްނގ   މޮބައިލް  މޯލްޑިްވސް   މި  ، ުނާވނަމަ   މާނަކޮށްފައި  ގައިެވސް(  މާއްދާތައް  އެމްއެމްބީ)  މާއްދާތަކާއި 

 . ެވޢަމަލުކުރެޭވނެއެ 

 ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޮގތަށެވެ.  ލަފުޒުތައް މާނަކުރަްނާވނީ  މާއްދާތަކާއި ޝަރުޠުތަކުގައި އަންނަިނިވ  ބޭންކިންގެގ  މޮބައިލް  . މ3.2.2.2ި

 ެވރިފަރާތުެގ   އެކައުްނޓުެގ، އުފުލަންޖެހޭޮގތުން  ޒިންމާ  މުޢާމަލާތްތަކެއްެގ  އެްނމެހާ  ހިްނާގ  ، އެަވނީ   ބުނެފައި   ކަމަށްލްޑަރ"  " އެކައުންޓް ހޯ 
 . ބޮޑީއަކަށެެވ ކޯޕަރޭޓް ުނަވތަ ފަރާތްތަކެއް/ފަރާތެއް  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިާވ އެކައުންޓެއް  މޯލްޑިްވސްގައި އޮފް ބޭންކް ޮގތުަގއި
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 -ބޭންކިްނގ   މޮބައިލް  މި  ، ފޯމު ހިމެޭނޮގތުން  އެޕްލިކޭޝަން  ސޮއިކޮށްފައިާވ  ތިޔަފަރާތުން  ، އެަވނީ   ބުނެފައި  ކަމަށް  " އެގްރީމެންޓް"  
  އުފެދޭ   ދެމެދު  ބޭންކާއި   ތިޔަފަރާތާއި  ޮގތަށް  ތަބާާވ  މާއްދާއަށް   ަވނަ  1.1  މާއްދާތަކުެގ-ބޭންކިންގ   އިންޓަރނެޓް  އަދި  ، މާއްދާތަކާއި 

 އެއްބަސްވުމަށެެވ. 

 ކަސްޓަމަރަކު  ، ތަންތަުނގައި   ފާސްކޮށްފައިާވ  އިން  މޯލްޑިްވސް  އޮފް  ބޭންކް  ، އެަވނީ   ބުނެފައި  ކަމަށް  " ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އެކައުންޓް"  
 އެކައުންޓަކަށެެވ.   އެނޫްނެވސް  ނުަވތަ އެކައުންޓެއް ކަރަންޓް/ހުޅުާވފައިާވ ސޭިވްންގސް

  ލައިސަންސް  ިވޔަފާރިކުރުމަށް  ެގ ދަށުން  ބޭންކް  C-1982/22  ނަްނބަރު  ރެޖިސްޓްރީ  ކުންފުނި، މާނައަކީ  " ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް"  
ހުްނނަ ބޭންކް އޮފް   އޮފީސް  މައި  ދިެވހިރާއްޖޭަގއި  ، މާލެ،  20094 ، ހެންޭވރު  ، މަގު   ބޮޑުތަކުރުފާނު،   11  ނަންބަރު  ދިއަ ކުރެިވފައިާވ  

 މޯލްޑިްވސް ޕލކ އަށެެވ. 

 ކުންފުނިތަކަށެެވ.  ހިްނާގ ދަށުން ބޭްނކުެގ  އެ އާއި ޕލކ މޯލްޑިްވސް އޮފް ބޭްނކް ، އެަވނީ  ބުނެފައި ކަމަށް" ބޭންކް"  

ޑޭ " ބިޒްނަސް  އެަވނީ،    "ބެންކިންގ  ބުނެފައި  ބަންދު  ކަމަށް  ބޭންކް  ދުަވސްތަކާއި،  ބަްނދު  ބަންދާއި، ސަރުކާރު  ދުަވސްތައް  ހަފްތާ 
 . ކޮްނމެ ދުަވހަކަށެެވ ގައި ބޭންކުތައް ިވޔަފާރިއަށް ހުޅުާވލާ،ނުހިމެޭނޮގތުން ދިެވހިރާއްޖޭ 

 މުއައްސަސާއަކަށެެވ. ބޭނުްނާވ  ލިބެން ޕޭމަންޓްތައްކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ، ބިލްޕޭގައި ބައިވެރިެވ، ބިލްޕޭ މެދުވެރިކޮށް  "ބިލަރ "

 .ފައިސާ ދެއްކޭނެ އިލެކްޓްރޯނިކް ޕޭމަންޓްސް ސްކީމަކަށެެވ ރސްއަށްކައުންޓް ހޯލްޑަރަކަށް ބިލަކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ، އެ "ބިލްޕޭ "

  ުނަވތަ  މާސް  ފޮުނާވ  ފޯނަށް  މޯބައިލް  ކަސްޓަމަރުެގ  ޮގތުަގއި  ެގ(  ފަދައިން  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  މިތާނަގއި )  އެސްއެމްއެސް  "އެލާޓްސް "
 . ުނވެދާެނއެެވ މެސެޖްތަކަކަށް އަްނނަ ުގޅިެގން ޓްރިގާއަކާއި މެސެޖްތަކަކީ މިފަދަ. މެސެޖްތަކަށެެވ ކަސްޓަމައިޒްކުރެިވފައިާވ

 . ކްރެޑިޓް ނުަވތަ ޑެބިޓް ކާޑަކަށެެވ ކޮްނމެކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް އިން ދޫކުރާ  "ކާޑު "

  ކާޑު  ޞައްޙަ  ، ެގްނުގޅޭ  ފޯެނއް  ލިބޭ  އެސްއެމްއެސް   ، ބަލައިަގނެފައިވާ   ޝަރުޠުތައް  މާއްދާތަކާއި  މިކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ،    "ކަސްޓަމަރ"
 . ހޯލްޑަރެކެެވ އެކައުންޓް  މޯލްޑިްވސް އޮފް ބޭންކް  ނުަވތަ/ އަދި  ހޯލްޑަރެއް

ަވނަ   36ަވނަ މާއްދާއާއި   4ެގ   1981ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ، މޯލްޑިްވސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ާގނޫނު    "އީއެފްޓީ ގައިޑްލައިންސް "
ބެހޭޮގތުން މޯލްޑިްވސް މަނިޓަރީ   ރައްކާތެރިކުރުމާ  ފަރާތްތައް  ހޯދާ  ޚިދުމަތް  ކުރުމުގައި  ޓްރާންސްފަރ  ފަންޑް  އިލެކްޓްރޯނިކްމާއްދާެގ ދަށުްނ  

 . ަގއިޑްލައިންތަކަށެެވއޮތޯރިޓީ އިން ކަނޑައަޅާފައިާވ 

 . ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ، އީއެފްޓީ ގައިޑްލައިންަގއިާވ ޮގތުެގމަތިން އިލެކްޓްރޯނިކް ފަންޑު ބަދަލުކުރުމަށެެވ "އީއެފްޓީ "

އި، އެހެން ކާަވކިަވކި އެކައުްނޓްތަ  ޅުާވފައިާވނަމުަގއި ހު   ފަރާތުެގނި ތިޔަކަމަށް ބުެނފައި އެަވނީ، ހަމައެކަ  "އެލިޖިބަލް އެކައުންޓްސް "
އެކައުންޓް    އެކަނި ސޮއިކޮށް ހިންގުމުެގ މެންޑޭޓް ލިބިެގްނާވ  ތިޔަފަރާތުންނަމަެވސް    ، ޖޮއިންޓް   ތިޔަފަރާތުން ހުޅުާވފައިާވފަރާތަކާއެކު  

 . ެވތަކަށެ

އެަވނީ،    "ލޫމާތު ޢު މަ " ބުނެފައި    މަރޗަންޓް  އެހެނިހެން  ުނަވތަ/އަދި  ކަސްޓަމަރު/ކަސްޓަރު   ،ބޭންކުން/ބޭންކަށްކަމަށް 
 . މަޢުލޫމާތަށެެވ ދޭްނޖެހޭކޮށްފޯރު/ދޭކޮށް ފޯރު އެސްޓޭބްލިޝްމަންޓްތަކަށް

މޯބައިލް  "އިންސްޓްރަކްޝަންސް " ދަށުން  ފެސިލިޓީެގ  ބޭންކިްނގ  މޮބައިލް  އެަވީނ،  ބުނެފައި  މެދުެވރިކޮށްކަމަށް  ފޯނު  ކަސްޓަމަރު    ،  
މުއާމަލާތްތަކާއި،  ކަސްޓަމަރު  މެދުެވރިކޮށް    އެހެންފަރާތެއް/ފަރާތްތަކެއްުނަވތަ    ޮގތުންސީދާ  އިރުޝާދުތަކާއި،  ފޮުނާވ  ބޭންކަށް 

 . މަލާތްތަކަށެެވޢާ އޮޕަރޭޝަންތަކާއި ުނަވތަ މު
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  ދިނުމަށް ކޮށްފޯރު  ޚިދުމަތެއް   އެއްެވސް  ގުޅުންހުރި  ފެސިލިޓީއާ  ބޭންކިްނގ   މޯބައިލް  ، އެަވނީ   ބުނެފައި  ކަމަށް  ("ތަކެއް )އިންޓަމީޑިއަރީ  "
-ޕްރިްނސިޕަލް  ފަރާތަކުން  ތިންަވނަ/އޭޖެންޓެއް  އެއްެވސް  ޢައްޔަންކުރާ   އިންޓަރމީޑިއަރީން   އެފަދަ  ނުަވތަ / އަދި  މޯލްޑިްވސްއިން  އޮފް  ބޭންކް

 . ފަރާތެކެެވ ކޮންމެ ޢައްޔަންކުރާ ދަށުން  އެއްބަސްުވމެއްެގ ޕްރިންސިޕަލް-ޓު

 ދިެވހިރާއްޖެއިންބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް އެކައުންޓަކުްނ    ރުެގކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ، އެކައުންޓް ހޯލްޑަ "އިންޓަނޭޝަނަލް ޕޭމަންޓް "
 . ޓްރާންސްފަރ ކުރުމަށެެވބެނެފިޝަރީ ބޭންކް އެކައުންޓަކަށް އަުގ ނުަވތަ ފައިސާ  ޅުާވފައިާވބޭރުގައި ހު 

ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ، ކޮމްޕިއުޓަރެއް ނުަވތަ އެނޫްނެވސް ޑިވައިސްއެއް ބޭނުްނކޮށްެގން އެކައުންޓް  "މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ "
ހޯލްޑަރުެގ ބޭންކް އޮފް  އެކައުންޓް  ،  ޅާލައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސްއާ ގު   ހޯލްޑަރަކަށް ނުަވތަ ނޮމިނޭޓް ފަރާތަކަށް އިންޓަރނެޓް މެދުެވރިކޮށް

 . ދުމަތަކަށެެވޚި  އެހެނިހެން ތަފާތުިގނަ މުޢާމަލާތްތަކެއް ފުރިހަމަކުރެޭވލޫމާތު ހޯދައި،  ޢުމޯލްޑިްވސް އެކައުންޓްތަކާބެހޭ މަ

ބޭންކިންގ " މޮބައިލް  ހޯލްޑަރަކަށް    "މޯލްޑިވްސް  އެކައުންޓް  އެަވީނ،  ބުނެފައި  މެދުވެރިކޮށް  ކަމަށް  ޓެލެފޯން  އޮފް ބޭމޮބައިލް  ންކް 
 ކެއް މަލާތްތަޢާމު  ތަފާތުިގނަލޫމާތު ހޯދައި،  ޢުއެކައުންޓް ހޯލްޑަރުެގ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް އެކައުންޓްތަކާބެހޭ މަ،  ޅާލައި މޯލްޑިްވސްއާ ގު 
 . ދުމަތަކަށެެވފުރިހަމަކުރެޭވ ޚި

އެަވީނ،  "މާޗެންޓް އެސްޓޭބްލިޝްމަންޓްސް " ތަނެއްަގއި ހުއްޓަ   ކަމަށް ބުނެފައި  ޕްލެޓްފޯމުެގ ދަށުން  ސް،  ކޮންމެ  ޕޭމަންޓް  އެމްއެމްބީ 
އު  ޖަމިއްޔާތަކާއި،    ޚިދުމަތްދޭ ލަށް  ޞޫފައިސާދެއްކުމުެގ  އެއާލައިްނ  ހޮޓަލްތަކާއި،  ރެސްޓޯރެންޓްތަކާއި،  ފިހާރަތަކާއި،  ފިހާރަތަކާއި، 

 ، ޑިސްޓްރިބިއުޓަރުން، ޓެއިލް ިވޔަފާރިެވރިން ރީ) ކާއިސަރުކާރުެގ އޮފީސްތަކާއި، ވެބްސައިޓްތަކާއި، މެއިލް އޯޑަރ އިޝްތިހާރުކުރާ ފަރާތްތަ
އެއީ ހޯލްސޭލަރުން، ރީޓެއިލަރުން، ޑިސްޓްރިބިއުޓަރުން ުނަވތަ  )މެއިލް އޯޑަރ އައުޓްލެޓްތަކާއި   ، (ކަމުަގއި ިވޔަސް   ނުަވތަ އުފެއްދުންތެރިން

 . އިޝްތިހާރުކޮށްފައިާވ އެންމެހާ ތަންތަނަށެެވ ޚިދުމަތްދޭ ކަމުަގއިޕޭމަންޓް ޕްލެޓްފޯމަށް ( އުފެއްދުންތެރިން

ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ، މި މާއްދާތަކާއި ޝަރުޠުތަކާއި ހިނދުން ހިނދަށް އެންިގދާނެ އެހެން މާއްދާތަކާއި    "އެމްއެމްބީ ޕޭމަންޓް ޕްލެޓްފޯމް "
މަތިން އެއްޮގތްާވޮގތުެގ  ބޭނުމަށް  ،ޝަރުޠުތަކާއި  ފެސިލިޓީެގ  ބޭންކިްނގ  ފޯނު   މޯބައިލް  މޯބައިލް  ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިާވ  ބޭންކުގައި 

ޔުޓިލިޓީސް މެދުެވރިކޮށް  އެސްއެމްއެސް  އޮފް /ސަރިވސް/ބޭނުންކޮށްެގން  ބޭންކް  ކަސްޓަމަރުެގ  ަގތުމަށްޓަކައި  އެއަރޓައިމް  މޯބައިލް 
 ފައިސާ ދެއްކުމަށް އިްނޓަރމީޑިއަރީްނނާ މޯލްޑިްވސް އެކައުންޓުން ުނަވތަ މުއްދަތު ހަމަނުާވ ކާޑުން މާޗެންޓް އެސްޓޭބްލިޝްމަންޓްތަކަށް

 . ގުޅިެގން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސްއިން ކަސްޓަމަރަށް ފޯރުކޮށްދޭ ފެސިލިޓީއަށެެވ

  ހިނދުން  ، ލިބިަގތުމަށް  ނުަވތަ/ އަދި  ދިނުމަށް  އިރުޝާދު  މެދުެވރިކޮށް  ޓެލެފޯންކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ،    "މޮބައިލް ބޭންކިންގ ފެސިލިޓީ "
  މިފަދަ .  ފެސިލިޓީތަކެކެެވ/ޚިދުމަތެއް  އެންމެހާ  ޖެހޭ  ދޭންކޮށް ފޯރު/ދޭކޮށް ފޯރު  ކަސްޓަމަރުްނނަށް  އިން   މޯލްޑިްވސް  އޮފް  ބޭންކް  ހިނދަށް
 ، ދެއްކުމާއި   ފައިސާ  ، އެލަރޓްތަކާއި  ތެރޭގައި  ފެސިލިޓީތަކުެގ  މިފަދަ.  ޖެހިދާެނއެެވ  ދައްކަން  ފީއެއް  ފެސިލިޓީއަކަށް/ޚިދުމަތެއް  ހުރިހާ/ބައެއް

 . ހިމެެނއެެވ ޚިދުމަތެއް/ފެސިލިޓީއެއް  ކޮންމެ އެހެން ފޯރުކޮށްދީފާނެ ހިނދަށް ހިނދުން ބޭންކުން

ނުަވތަ އެފަދަ އެހެްނ    ނުކަމަށް ބުނެފައި އެަވީނ، މޯބައިލް ބޭންކިްނގ ފެސިލިޓީއަށް ަވނުމަށް ބޭުނންކުރާ މޯބައިލް ފޯ  "މޯބައިލް ފޯނު "
 .މުާވސަލާތީ އާލާތަކަށެެވ

ޓްރިަގރތަ  "އެލާޓް " ަވކި  އެަވނީ،  ބުނެފައި  ގުޅިެގންކަމަށް  ފޯނަށް ، ކާއި  މޯބައިލް  ކަސްޓަމަރުެގ  އިން  މޯލްޑިްވސް  އޮފް  ބޭންކް 
 . ފޮުނާވ ކަސްޓަމައިޒް ކުރެިވފައިާވ މެސެޖުތަކަށެެވ( މިތަުނގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޮގތަށް)އެސްއެމްއެސްެގ ޮގތުަގއި 

ސައްޙަކަން ސާބިތުކުރުމަށް    ެގކަސްޓަމަރު  ތަކުަގއި/ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ، މޯލްޑިްވސް މޮބައިލް ބޭންކިްނގ ެގ ހިދުމަތް  "ޕާސްވޯޑް "
 ފަހުން  ކަސްޓަމަރަށް  މިބަސް. ެވބަހެކެ ސިއްރު    އެކުލެޭވ  ކާއި ޢަދަދުެގ މައްޗަށްބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް އިން ފޯރުކޮށްދޭ ިގނަ އަކުރުތަ

 . ދާނެއެެވކުރެިވ ބަދަލު
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އެަވީނ،     "ޕޭމަންޓްސް " ބުނެފައި    ކަސްޓަމަރު   ޔުޓިލިޓީތަކަށް/ޚިދުމަތްތަކަށް  ަގންނާނެ/ ބޭނުންކުރާނެ/ބޭނުންކުރާ  ކަސްޓަމަރުކަމަށް 
  އޮފް  ބޭންކް  ނުަވތަ  ކާޑަކަށް  ޞައްޙަ  ކަސްޓަމަރުެގ  ބޭނުންކޮށްެގން  ފެސިލިޓީ  ބޭންކިންގ   މޯބައިލް  ، ބޭނުްނާވ  ދައްކަން/ ދައްކަްނޖެހޭ
 . ފައިސާއެެވ ދައްކާ  ެގންކޮށް ޑެބިޓް އެކައުންޓަށް މޯލްޑިްވސް

  ލިބޭ   ޚިދުމަތް  ބަދަލުކުރުމުެގ  ޑޭޓާ  އަދި  ވޮއިސް  ފޮނުާވ  ފަރާތަކުން   ދޭކޮށް ފޯރު  ޚިދުމަތް  ޓެލްފޯނުކަމަށް ބުނެފައި އެަވީނ،    ("ތައް )ފޯނު "
 އޮފް   ބޭންކް  ުނަވތަ  ، ކަނޑައެޅިފައިާވ  ނަމްބަރެއް  ފޯނު  ނަމްބަރެއް   ަވކި  އަދި  ، ދަށުގައިވާ   ބެލުމުެގ/ މިލްކުވެރިކަމުަގއި  ކަސްޓަމަރުެގ  އަދި

  ދީފައިާވ  ރުހުން  ކަސްޓަމަރު  ބޭުނންކުެުރުމަށް  ަނމްބަރެއް  ަވކި  އެފަދަ  ، ދީފައިުވމާއެކު ކޮށްފޯރު(  އްތަކެ)ަނމްބަރު  ަވކި  މޯލްޑިްވސްއަށް
 . ފޯނެެވ ހިމެނޭ( ތަކެއް)ނަމްބަރު

  ދެަވނަ  ޚިދުމަތްތަކެއް/ އެޔުޓިލިތަކެއް  ، ޮގތުން   ގުޅޭ  ޚިދުމަތްތަކަކާ/ ޔުޓިލިޓީތަކެއް  ަވކިކަމަށް ބުެނފައި އެަވނީ،    "ރިމެމްބްރެންސް ފެސިލިޓީ "
 ބޭންކަށް  ކަސްޓަމަރު  ބެހެއްޓުމަށް  ހަނދާން  އެތަފްޞީލްތައް  ، ދެއްކުމަށްޓަކާ  ަވުގތުން  ތަފްޞީލްތަކެއް  ަވކި  ބޭނުންކުރާއިރު  ފަހަރަކު

 . އިޚްތިޔާރެކެެވ ދޭކޮށްފޯރު ކަސްޓަމަރުންނަށް  އިން މޯލްޑިްވސް އޮފް ބޭންކް ، ބިާނެވ  މައްޗަށް  ހުއްދަދިުނމުެގ

  ދުމަތްތަކާއެކު ބޭނުންކުރުމަށްޚިކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ، ބޭންކުން ފޯރުކޮށްދޭ އިލެކްޓްރޯނިކް އަދި މޮބައިލް ބޭންކިްނގ    "އެކްސެސް ކޯޑްސް "
ލް  ބޭންކުން ދޭތެރެދޭތެރެއިން ކަނޑައަޅާފައިާވ ހުރިހާ ޔޫޒަރ ޕާސްވޯޑް، ޕާސަނަލް އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަްނބަރު، އެކްޓިޭވޝަން ކީ، ޑިޖިޓަ

 . ނުަވތަ ޑިޖިޓަލް ސޮއިތަކަށެެވ/ ކީ، އަދި

ދީފާނެ ކޮށްފޯރުމިހާރު ުނަވތަ ކުރިއަށް އޮތްތަނުަގއި    އަދި  ،ކަމަށް ބުނެފައި އެަވީނ، ފޯނު ހިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ  "އެސްއެމްއެސް "
 މިފަދަ ޮގތްތައް ހިމެޭނޮގތުްނ، ކުރު މެސެޖް ފޮުނވުމުެގ ޚިދުމަތަކަށެެވ. އިލެކްޓްރޯނިކް މުއާމަލާތުެގ 

، ބޭންކުން ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ބޭނުންކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިާވ ޮގތުެގމަތިްނ، މޯބައިލް ބޭންކިންގ  ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ  "ސޮފްޓްވެއަރ "
 . ޑައުންލޯޑްކޮށް މޯބައިލް ފޯނުަގއި އިްނސްޓޯލްކުރަންޖެހޭ ސޮފްޓްވެއަރ އެޕްލިކޭޝަނަށެެވ  ފަރާތުންޚިދުމަތަށް ަވނުމަށްޓަކައި، ތިޔަ

ަވީނ، މަތީަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޮގތުެގމަތިން، ދިެވހިރާއްޖެއިން ބޭރުެގ ބޭންކަކަށް ޓްރާންސްފާ ކަމަށް ބުނެފައި އެ  "ސްޓޭންޑިންގ އޯޑަރ "
ފަރާތުން  ތިޔަޑެބިޓް ކުރުމަށް   ތަކުން/އެކައުންޓްތިޔަފަރާތުެގ  ދަދެއް  ޢަގައި ކަނޑައެޅިފައިާވ  ކެއް ތަޚުކުރުން ނުހިމަަނއި، ކަނޑައެޅިފައިާވ ތާރީ 

 ކެެވ. ދޭ އިރުޝާދެ

ޑޭޓާ ޓްރެފި  ("ތައް )ޓެލެފޯން ހިދުމަތްދޭ ފަރާތް " ޮވއިސް އަދި    ދުމަތް ޚި ފޯނުެގ  ޓެލެއެހީތެރިެވދޭ    ކް ކުރުމަށްކަމަށް ބުނެފައި އެަވީނ، 
 .ތަކަށެެވޢަޖަމާ/ކުން ހުއްދަދީފައިާވ ފަރާތަކަށްއިދާރާއަފޯރުކޮށްދިުނމަށް ސަރުކާރުން ނުަވތަ ކަމާބެހޭ   ދިެވހިރާއްޖޭގައި

ކަމަށް ބުނެފައި އެަވީނ، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސްެގ އިޚްތިޔާރުަގއި ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން އިސްލާހު    "ޑް ކޮންޑިޝަންސްޓާރމްސް އެން"

ިއެި،  މި މާއްދާތަކާއި ޝަރުޠުތަކާއި ެގެނވިދާނެ   އެްނމެހާ ފައިާވ  ލެިވއެޓޭޗްކޮށްފައިާވ ނުަވތަ ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ރިފަރެންސްކޮށް އެކުލަާވ  އާައދ 
 . އެނެކްސްތަކާއި، ޝެޑިއުލްތަކާއި، އެްގޒިބިޓްތަކާއި، އެޕެންޑިކްސްތަކަށެެވ

 ،ކަންތައްތަކަކާއި   ަވކި  ފައިާވުގޅި  ކާޑުތަކާއި  ުނަވތަ/އެކައުންޓްތައް  މޯލްޑިެވސްެގ  އޮފް  ބޭންކް  ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ،  "ޓްރިގަރސް "
ފައިާވ، ުނަވތަ ބޭންކުން ކަނޑައަޅާ  ޮގތުން  ފަހިކޮށްދިުނމުެގ  މަުގ  ފޮނުުވމުެގ  ތައް/އެލަރޓް  ކަސްޓަމަރަށް  ، ުގޅިެގން  މުޢާމަލާތްތަކަކާއި  ނުަވތަ

 . ަވކި އިެވންޓްތަކެއް ނުަވތަ ތްރެޝްހޯލްޑްތަކަކަށެެވ  ކަސްޓަމަރު އެދިހުށަހަޅާފައިާވ

ުނަވތަ މާޗެންޓް އެސްޓޭބްލިޝްމަންޓްތަކުން، ދޭތެރެ /ކަމަށް ބުނެފައި އެަވީނ، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް އަދި  "ހިދުމަތްތައް /ޔުޓިލިޓީސް  "
މޯބައިލް ބޭންކިްނގ ފެސިލިޓީ ބޭުންނކޮށްެގން ލިބިަގނެ  ރަށް  ކަސްޓަމަ އަދި  ،  ހުށަހަޅާ  ުނަވތަ މެދުވެރިްނ މެދުެވރިކޮށް  ކޮށްދޭތެރެއިން، ސީދާ

 . ެވކަށެޚިދުމަތްތަކާއި ޔޫޓިލިޓީސްތަ ޕްރޮޑަކްޓްތަކާއި އެްނމެހާ  އަދި/ނުަވތަ ފައިސާ ދެއްކިދާނެ

 . ެވޕލކ އަށެ ކަމަށް ބުނެފައި އެަވީނ، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް  "އަޅުގަނޑުމެންގެ "ނުވަތަ    "އަޅުގަނޑުމެން"
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މިލްކުެވރި "ވެބްސައިޓް " މޯލްޑިްވސްެގ  އޮފް  ބޭންކް  އެަވނީ،  ބުނެފައި  ނަްނ    ައދި ،  ކަމަށް  ޑޮމެއިން  ކޮންޓްރޯލްކުރާ، 
http://www.bankofmaldives.com.mv/ މޯލްޑިްވސް ޖަހާފައިާވ ވެބްސައިޓަށެެވ . 

ކަމަށް ބުނެފައި އެަވީނ، މޯލްޑިްވސް މޮބައިލް ބޭންކިްނގ އަށް ސަބްސްކްރައިބް ކުރާ އެކައުންޓް   "ތިޔަބޭފުޅުންގެ " އަދި   "ތިޔަބޭފުޅުން "
 . ހޯލްޑަރަކަށެެވ

 : ތަކުގައިމާއްދާ މި މޮބައިލް ބޭންކިްނގ  3.2.2.3

ލަފުޒުތަކަކީ   ޮގތުން"ހިމެނޭ"އަދި   "ހިމެނޭ" • ޮގތުަގއި އޭެގން  މި  ލަފުޒުތަކެއްެގ  ކުރާ  އަސަރެއް  ހަނިކުރާ  އެއްެވސް 
 ؛ނުބެލެޭވނެއެެވ

އްސަށް ނިސްބަތްެވ، އެއްޗެ / ތަްނތަން/ކަންތައް/ުވރެ ިގނަފަރާތްތައްއެއަށް   ންިނސްބަތްކޮށް ލިޔެފައިާވ ބަސްތަކު  ކަށްއެކަ/އެކަތި •
 ފަރާތްތައް/ކަްނތައް/ތަންތަން/އެއްޗެއްސަށް ިނސްބަތްކޮށް ލިޔެފައިާވ ބަސްތަކުން އެކަތި/އެކަކަށްެވސް ނިސްބަތްާވނެއެެވ. ިގނަ  

 ނިސްބަތްާވނެއެެވ.  ސަށްެވސްއަެނއް ޖިން ތަންތަނުަގއި  ސަކަށް ނިސްބަތްކޮށް މުޚާޠަބުކުރެޭވޖިން ަވކި  •

ތައް މާނަކުރުމަށް މާއްދާމި މޮބައިލް ބޭންކިންގ    އެެވ. އަދި އޭެގންސޭހައަށްޓަކަސުރުޚީތައް ބޭނުންކޮށްފައިަވނީ ހަމައެކަިނ ފަ •
 އެެވ. ނުކުރާނެ ރެއްއަސަ 

ޓްރާންސްމި" ލިޔުމުން" • ފެކްސިމިލް  ސިޓީއަކުްނ،  ލަފުޒުގައި  އީމެއިލްޝަމި  އިންޓަރެނޓް   ،ުނން،  މޯލްޑިްވސް  ނުަވތަ 
 ެވ. މެހާ މުއާމަލާތެއް ހިމެނޭނެއެ ބޭންކިްނގ ބޭންކް މެއިލް މެދުެވރިކޮށް ފޮނުާވ އެން 

ކަނޑައެޅޭ އެ ލިޔުމެއްެގ ބަދަލުގައި  ،  ލާއިބަދަ އެލިޔުމަކަށް އަންނަ  ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން    ގައި،ރިފަރެްނސް   ކޮށްފައިާވ  ލިޔުމަކަށް •
 . ހިމެނޭެނއެެވ ންލިޔު އެހެނިހެން

)އިްނސާނަކާއި(، އަދި އިންކޯރޕޮރޭޓް ކޮށްފައިިވޔަސް އަދި ުނިވޔަސް، އެހެން ުގދުރަތީ ފަރާތަކާއި    މި ލަފުޒުގައި" މީހަކު" •
 ހިމެނޭނެއެެވ. ތެއް ުނަވތަ ފަރާތެއް ޢަޖަމާ ކޮންމެ

ނު މިލަފްޒަށް ފޯ  އަދި  ށެެވ.މޯބައިލް ފޯނު ނަންބަރަ  ޚާއްޞަބޭނުންކުރާ    އް ނިސްބަތްކުރެެވނީމި ލަފުޒުތަ  "މޯބައިލް ފޯނު" •
 ެނއެެވ. ފޯނު ަންނބަރު ހިމެނޭުނގައި ރެޭވ ތަންތައިޝާރާތްކު

 މޯލްޑިވްސް މޮބައިލް ބޭންކިންގ ޚިދުމަތުގެ ސިފަތަކާއި ދާއިރާ  3.2.3

ަގޑިއިރު،   24އެކައުންޓްތަކަށް  ަގއި ތިޔަފަރާތުން ހުޅުާވފައިާވއަކީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް( އެމްއެމްބީ)މޯލްޑިްވސް މޮބައިލް ބޭންކިްނގ 
މި ޚިދުމަތް .  ތެކެެވމަމެދުވެރިކޮށް ވަދެޭވނެ ރައްކާތެރި، އަދި ބޭނުންކުރަން ފަސޭހަ ޚިދު ( އްތަ )ދުަވހު، މޯބައިލް ފޯނު   7ހަފްތާެގ  

ކުމާއި،  ޚިދުމަތްތަކަށް ފައިސާ ދެއް/ލޫމާތާއި އިރުޝާދު ދިނުމާއި، ޔުޓިލިޓީސްޢުބޭންކަށް މަ  ، މެދުވެރިކޮށް ބޭންކުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި
ަވތަ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް އިން ދޭތެރެދޭތެރެއިން މޯލްޑިްވސް މޮބައިލް ބޭންކިްނގ ފެސިލިޓީ މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދޭ އެނޫްނެވސް  ނު

ވަރަކުްނ  ތަކަށް ކަސްޓަމަރު އެއްބަސްާވ މިން މާއްދާތަކާއި ޝަރުޠުތައަދި މި ޚިދުމަތްތަކަކީ މޯބައިލް ބޭންކިްނގ ެގ  . ތައް ހޯދޭެނއެެވހިދުމަ
 . ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތެކެެވ

ބޭންކިންގ ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި، މޮބައިލް ބޭންކިންގ ފެސިލިޓީ ބޭނުންކުރުމަށް ބޭންކުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިާވ    މޮބައިލް  3.2.3.1
 .ެގ އުސޫލުތަކަށް އަމަލުކުރަްނާވެނއެެވފަރާތެއް ކަމުގައިވުމާއެކު ބޭންކުން ކަނޑައަޅާފައިާވ ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި އެކްޓިޭވޓްކުރުމު

 

ބޭނުްނާވ    މޯބައިލް  3.2.3.2 ޮގތުެގމަތިން  ކަނޑައަޅާފައިާވ  ދޭތެރެއިން  ދޭތެރެ  ބޭންކުން  ހަމައެކަނި  ލިބޭނީ  ޚިދުމަތް  ބޭންކިްނގ 
ކަނެކްޝަންތަކަށެެވ   ޑޭޓާ  ފޯނުތަކަށާއި  މޯބައިލް  ފުރިހަމަާވ  ކޮންފިގްރޭޝަްނތައް  ޝަރުތުތައް ސްޕެސިފިކޭޝަންތަކާއި  މި 

 ރުމަށް ތިޔަފަރާތުން އެއްބަސްވެއެެވ. އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ފުރިހަމަކު
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މޮބައިލް ބޭންކިްނގ    .ބޭންކިްނގ ޚިދުމަތް ހިންުގމާބެހޭ ޔޫޒަރ ގައިޑެންސް ތިޔަބޭފުޅުންނަށް ލިބިަވޑައިަގންަނާވެނއެެވ  މޮބައިލް  3.2.3.3
 .ހިންާގ ކޮންމެ ފަހަރަކު ކަމާބެހޭ ހުރިހާ ޔޫޒަރ ަގއިޑެްނސްތަކަށް އަމަލުކުރަންާވެނއެެވޚިދުމަތަށް ަވންނަ ކޮންމެ ފަހަރަކު ުނަވތަ  

 

ބޭްނކުން ތިޔަފަރާތަށް ބޭންކިްނގ ޚިދުމަތަށް ވަދެޭވނެ ނުަވތަ ހިންަގންޖެހޭ ޮގތަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން    މޮބައިލް  3.2.3.4
ލް ބޭންކިންގ ޚިދުމަތަށް ަވންނައިރު ނުަވތަ ހިްނާގއިރު މިފަދަ ހުރިހާ ބަދަލުތަކަށް މޮބައި . އަްނގައިދިނުން އެކަށީެގންެވއެެވ

 . ޢަމަލުކުރަްނާވެނއެެވ

 

ހަފްތާއަކު    މޮބައިލް  3.2.3.5 ޚިދުމަތްތައް  ކަނޑައެޅިފައި 24ދުަވހު،   7ބޭންކިންގ  ޮގތަށް  ލިބޭނެ  ހުރިހާ   ަގޑިއިރު  ީވނަމަެވސް، 
ލިބޭނެ ޚިދުމަތް  އެ  ުނދެއެެވ.ކަމުެގ    ަވުގތެއްގައި  ބޭންކަކުން  ބެލެހެއްޓުމާއި،   ެގރެންޓީއެއް  އަޕްޑޭޓްކުރުމާއި، 

ެއެހްނިޭބުނަމަކށްި،  މަށްޓަކައި އަޕްްގރޭޑްކުރު  ބޭްނކުެގ އިޚްތިޔާރުަގއި އަދި ކުރިން އެންުގމަކާ ،  ުނަވަތިޭބްނަކްށިެފްނަނި
 ކޮންމެ ަވުގތެއްގައިެވސް ބޭންކަށް ލިބިެގްނާވ ކަމަށް ނުލައި، މޯބައިލްެގ އޮޕަރޭޝަން ަވުގތީ ޮގތުން މެދުކަނޑާލުމުެގ ހައްުގ

 ޮގތުްނ ލިބޭ އެއްެވސް އުނދަުގލެއް، ސީދާ ުނަވތަ ނުސީދާ  ދިމާާވ  އަދި އެފަދަ ހާލަތެއްގައި،   އެެވ.އެއްބަސްެވ  ފަރާތުންތިޔަ
 . ބޭންކުން ޒިްނމާއެއްުނާވނެއެެވ އަކަށްޒިްނމާ ުނަވތަ އުފުލަްނޖެހޭ ގެއްލުމެއް

 

ޗެަނލްތަކަށް  މޮބައިލް 3.2.3.6 އިލެކްޓްރޯނިކް  އެހެން  ފަންކްޝަނަލިޓީ  ފީޗާސްތަކާއި،  ދާއިރާއާއި،  ޚިދުމަތުެގ  އެހެން ބޭންކިންގ  ދޭ 
ތަފާތުާވެނއެެވ.  ޚިދުމަތްތަކާ  އެކަށީެގްނެވއެެވ  ބޭންކިްނގ  ެގނައުން  ބަދަލުތައް  އެފަދަ  ދޭތެރެއިން  ދޭތެރެ  ބޭންކުން  . އަދި 

 ެވއެެވ. ތިޔަބޭފުޅުން އެއްބަސްެވ، ޤަބޫލުިނިވ ކަންކަމަށް އަްނނަމިޮގތުން، 

ކުރިއަށް އޮތްތަނުަގއި މި ޚިދުމަތްތައް ލިބިދާނެ  އަދި ، ބުން ނުލި ޚިދުމަތްތަކެއް ަވކި ޚިދުމަތުަގއި ބޭންކިްނގ  މޯބައިލް •
 އަދި ؛ ކަން ނުަވތަ ނުލިބިދާނެ

އެްނގުމަކާ  އެއްެވސް  އެކު ނުަވތަ  މާ ޚިދުމަތްތަކެއް، އެންގު މޮބައިލް ބޭންކިްނގ ޚިދުމަތުަގއި މިހާރު ލިބެންހުރި ަވކި  •
 ކަން ނުލައި، ބޭންކުެގ އިޚްތިޔާރުަގއި ހުއްޓާލެވިދާނެ

އެްނުގމަކާނުލާ،  ޒިންމާވުމެއް  3.2.3.7 ނުަވތަ  އެްނގުމަށްފަހު  ކުރިން  ހާމަކުރުމަކާނުލާ،  ސަބަބެއް  އެއްެވސް  ބޭންކުެގ    ނެތްޮގތުްނ، 
އިޚްތިޔާރުގައި، ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން މޮބައިލް ބޭންކިްނގ ޚިދުމަތުެގ އެއްެވސް ބައެއް ުނަވތަ ހުރިހާ ކަމެއް، ުނަވތަ މޮބައިލް 

ފަްނކް އެއްެވސް  ޚިދުމަތުެގ  އިތުރުބޭންކިްނގ  ފީޗާއެއް  ނުަވތަ  ުނަވތަ   ކޮށްސަސްޕެންޑް، ެގނެސްބަދަލު، ކޮށް ޝަނެއް 
 . އެެވކަން ތިޔަފަރާތުން ޤަބޫލުކުރެ ދާނެއުނިކުރެ 

ަގއި ހުރި ޖޮއިންޓް އެކައުންޓްތަކާ ގުޅޭ ހުރިހާ މާއްދާތަކެއް މޮބައިލް ބޭްނކިންގ އަށްެވސް  މާއްދާތަކު  އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ   3.2.3.8
ން ފުށުއަރާ ުނަވތަ އެއްޮގތް  ތުފަރާނުަވތަ އެއަށްވުރެ ިގނަ ޖޮއިންޓް އެކައުންޓް ހޯލްޑަރުްނެގ  ( 2)ދެ  .  އަމަލުކުރަންާވނެއެެވ

  ެވއެެވ.މަލުކުރުމުެގ ހައްުގ ބޭންކަށް ލިބިެގނޢައިރުޝާދަކަށް    އެތަނުން ކޮންމެެވސް އެއް  ަގއިޙާލަތުނުާވ އިރުޝާދުތައް ލިބޭ  
 .އެެވލާކަށް ނުޖެހޭނެ އުފު ޮގތަކުން ބޭންކުންއެއްެވސް ޒިންމާ   ރުމުެގދުތަކަށް އަމަލު ނުކު އެހެން އިރުޝާ އަދި 

ތިޔަބޭފުޅާެގ  އީ  މި. އެކަނި އެކްސެސް އޮތޯރިޓީއެއްެގ މައްޗަށެެވ  ޔަފަރާތުެގމޮބައިލް ބޭންކިްނގ ހިންަގނީ ހަމައެކަނި ތި  މޯލްޑިްވސް  3.2.3.9
ދަށް އަންަނ  ެގ އަދަ ފަރާތު  ރާސޮއިކު . ކެެވަވކި އޮޕަރޭޝަން މެތަޑެ  އާއޮތޯރިޓީ   ޝަންއޮޕަރޭ އެކައުންޓްތަކާ ުގޅޭ  އެހެނިހެން  

ތިޔަ  ބަދަލު އެހެނިހެންހިމެޭނޮގތަށް  އޮޕަރޭޓިްނގ އެކައުންޓްތަ  ފަރާތުެގ  އަންނައޮތޯރިޓީ   ކުެގ   ރިޢާޔަތްކުރުން  ލަށްބަދަ  އަށް 
 . އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލާޒިމެއް ޫނނެެވ

 



 ިބއެމްއެލް އިސްލާމިކްގެ މާއްދާތަކާއި ޝަރުޠުތައް

50 

ނުަވތަ    ާވ،ހުޅުާވފައިބޭންކުަގއި  މިހާރު  ތިޔަފަރާތުން  ތަކަށް އަމަލުކުރަން އެއްބަސްުވމުްނ،  މާއްދާތަކަށްމި އެއްބަސްވުމުެގ    3.2.3.10
ބޭންކުަގއި   އޮތްތަުނަގއި  ތެރެއިންކުރިއަށް  އެކައުންޓްތަކުެގ  ހަމަާވ    ހުޅުާވނެ  މޮބައިލް   ކަކަށްއެކައުންޓްތަހުރިހާ  ޝަރުތު 

  ބޭުނމެއް މޮބައިލް ބޭންކިންގ ޚިދުމަތް  ބައެއް ބާަވތުެގ އެކައުންޓްތަކުގައި  . ބޭނެ ކަމަށް އެއްބަސްެވއެެވބޭންކިްނގ ޚިދުމަތް ލި 
އެެވ. އަދި މޯބައިލް ބޭންކިްނގ ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރެޭވނެ އެކައުންޓްތަކުެގ މަޢުލޫމާތު ބޭންކުން ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން  ނުކުރެޭވނެ

 ތިޔަފަރާތާ ޙިއްސާކުރާނެއެެވ. 

 

އެފަރާތުން އެކައުްނޓްެގ ސްޓޭޓްމަންޓް    ، (މިސާލަކަށް ޖޮއިންޓް އެކައުންޓެއް)ނަމަ  ހުޅުާވފައިވާ ކާ އެކު އެކައުންޓެއް  ފަރާތަ  އެހެން 3.2.3.11
މީެގ    ދެއެެވ. ރުހުން ތިޔަފަރާތުން  ތިޔަބޭފުޅާެގ ޒާތީ އަދި މާލީ ތަފްސީލުތައް އެ އަނެއް ފަރާތަށް ހާމަކުރުމަށް  ބަލާ ަވުގތު  
 . ބާެގ އެޑްރެސްެގ ތަފްސީލު ހިމެނިދާނެއެެވތެރޭަގއި ތި

 ސެކިއުރިޓީ އަދި އެކްސެސް ޕްރޮސީޖަރސް   3.2.4

އިން ޕާސްޯވޑްތައް ދޫކުރާނެއެެވ، އެހެިނހެން ޙިދުމަތްތަކަށް ދޫކުރާ  މޯބައިލް ބޭންކިްނގ ސަރިވސް އަށް ަވނުމަށްޓަކައި ބޭންކ3.2.4.1ިް
މިފަދަ   ަވނުމާއި  ޕާސްޯވޑްތަކާއި  އަށް  ސަރިވސް  ބޭންކިްނގ  މޯބައިލް  އެކަށީެގްނވެއެެވ.  ހުރުން  ތަފާތު  ޕާސްޯވޑްތަކާއި 

އުޞޫލުތަކެއް،   ަވކި  ގުޅުްނހުރި  މުޢާމަލާތުކުރުމާ  އިރުޝާދުތައް  ޕާސްޯވޑްތަކާއި  ސޮފްޓްވެއަރއާއި  ބޭނުންކުރުމާއި، 
ަގއި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޮގތްތަކެއް، ނުަވތަ އިތުރު ޝަރުޠުތަކެއްެް އިރުޝާދުތަކެއް، އެކްޓިޭވޓްކުރުމާއި ަވނުމު ،  ހިފެހެއްޓުންތަކެއް

ބޭޏްކުެގ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރުގައި ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ބަދަލުކުރުމުެގ ފުރިހަމަ    މިހުރިހާ އުސޫލުތަކެއްބޭންކުން ކަނޑައަޅާފާެނއެެވ.  
އަޅާ ހުރިހާ އުސޫލުތަކަށް އަމަލުކޮށް ބޯލެނބުމަށް ބާރު ބޭންކަށް ލިބިެގން ެވއެެވ. ބޭންކް އިން އެކި ދުަވސްަވރުމަތިން ކަނޑަ

 ތިޔަފަރާތުން އެއްބަސްެވ ަވޢުދުެވއެެވ.

އުސޫލުތަކާއި އެއްޮގތްުނާވ އިރުޝާދުތަކުެގ މައްޗަށް އެއްެވސް ފިޔަަވޅެއް އެޅުމުެގ ޒިްނމާއެއް އަދާ ކުރުމަކީ ބޭންކްެގ މައްޗަށް   3.2.4.2
މިފަދަ އިރުޝާދުތަކަށް ޢަމަލުނުކޮށް ދޫކޮށްލުމުެގ އިޚްތިޔާރު ބޭންކްއަށް ލިބިެގން    ލާޒިމްކަމެއް ނޫނެެވ. އުޞުލުތަކާ ޚިލާފު 

 ވެއެެވ. 

  ބޭންކިންގ  މޯބައިލް  ، ނުލައިެވސް   ރުހުމަކާ  ުނަވތަ  ރުހުމާއެކު  ތިޔަފަރާތުެގ  ުނަވތަ  ، ލުމާއިކޮށްދޫ  ފޯނު  ނެތްޮގތުގައި  ބެލެހެއްޓުމެއް  3.2.4.3
 . ނުާވނެއެެވ ދީެގން ފުރުޞަތު ަވުނމުެގ ފޯނަށް މޯބައިލް މީހަކަށް އެއްެވސް   ޮގތަށް ަވދެޭވނެ ޚިދުމަތްތަކަށް

މޯލްޑިްވސް މޯބައިލް    ންނަމްބަރު   ފައިާވ މޯބައިލް ފޯންކޮށްރަޖިސްޓަރ    ޔަފަރާތުންތިމޯލްޑިްވސް މޯބައިލް ބޭންކިްނގއަށް ަވނުމަށް    3.2.4.4
ފަރާތްކަން، ސޮއި އަޅާކިޔުން، ނުަވތަ ޞައްޙަކަން ދެެނަގތުމަށް ބޭުންނކުރާ ދެިވފައިާވ  ހުއްދަ   ބޭންކިްނގއަށް ަވންނަ ފަރާތަކީ

 އެއްބަސްވެއެެވ. ޤަބޫލުކޮށް ތިޔަފަރާތުން ބޭންކް އަށް ކަށަވަރު ނުކުރެޭވނެކަން އެހެނިހެން ޮގތްތައް މެދުެވރިކޮށް 

ރޑް ބޭނުންކޮށްެގން ކުރެޭވ އެްނމެހާ މުޢާމަލާތްތަށް ޕާސްވޯ   ކުރާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްމެބޭނުންޑުން، ފޯނު  ޕާސްޯވ  ތިޔަފަރާތުެގ  3.2.4.5
ދެއެެވ. ހުއްދަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް   ހިންުގމުެގ  ތިޔަފަރާތުން  މަުގފަހިކޮށްދިނުމަށް  ހިްނުގމުެގ  މުޢާމަލާތްތައް  އެފަދަ  އަދި 

 ހުއްދަދެއެެވ. 

 ،ބަދަލުވެއްޖެނަމަ   ނުަވތަ  ، އްޖެނަމަ ގެއްލި  ނުެގ މޯބައިލް ފޯތިޔަފަރާތު ފައިާވ  ކޮށްމޯލްޑިްވސް މޯބައިލް ބޭންކިްނގ އަށް ރެޖިސްޓަރ    3.2.4.6
ފަރާތަކުން ެގ މޯބައިލް ފޯން ބޭނުންކޮށްެގން އެހެން  ޔަފަރާތު ތިނުަވތަ    ، ދޫެވއްޖެނަމަ   ކޮންޓޮރޯލުން  ނުަވތަ  މިލްކުވެރިކަމުން

އަްނގައި    އެކަން  ށްއަީވ އެންމެއަަވހަކަށް ބޭންކް   ަނމަޤަބޫލު ކުރެޭވ  އެކްސެސް ވެއްޖެކަމަށް  ކަށްެގ ބޭންކް އެކައުންޓްތަޔަފަރާތުތި
ކުރުމުެގ އިރުޝާދު ބޭންކަށް ދޭން ާވނެއެެވ. އަދި މޯބައިލް ބޭންކިންގ ސަރިވސް އަށް ރެޖިސްޓަރ ުވމަށް ކެްނސަލްޕާސްޯވޑް  
 ށަހަޅަން ާވެނއެެވ.އަލުން ހު
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ސައްހަކަްނ ގެއްލިފައިާވކަން މޯބައިލް ފޯުނ އަމިއްލަ ކޮންޓްރޯލުން ދޫެވ ން ުނަވތަ އެހެން ސަބަބަކާއި ހުރެ  ަގށްެނުގވަ ، ލުންގެއް  3.2.4.7
ތަކަކީ ތިބާެގ ފަރާތުން އިރުޝާދުހުރިހާ    ލިބޭގުޅިެގން    ޑާއިޔުމުން ހުށަާނޅާހާ ހިނދެއްަގއި ތިބާެގ ޕާސްޯވބޭންކްއަށް ތިބާ ލި

ޙަޤީޤަތުަގއި އެއިރުޝާދުތައް ފޮނުީވ ތިބާކަމުަގއިިވޔަސް   ްނ ބަލައިަގްނނާެނއެެވ. އަދިއިއިރުޝާދުތައް ކަމުަގއި ބޭންކް   ލިބޭ
 ފޯނުެގ ކޮންޓްރޯލް ގެއްލިފައިާވކަން ލިޔުމުންެވ.  ތަބާާވެނއެ   ބޭންކުން  މިފަދަ އިރުޝާދުތަކަށް  ނުަވތަ ނޫން ކަމުަގއި ިވޔަސް،

މުޢާ ހިނާގފައިާވ  ބިނާކޮށް  އިރުޝާދުތަކަށް  ލިބޭ  ކުރިން  އެްނުގގުމުެގ  ބާޠިލު ބޭންކަށް  އަދި  ކެްނސަލްކޮށް  މަލާތުތައް 
 ނުކުރެިވދާނެކަން ތިޔަފަރާތުން ޤަބޫލުކުރެއެެވ. 

މާއްދާަވ  1.1  3.2.4.8 ތަޢާރަޒް  ނަ  މާއްދާތައް  ނުާވޮގތުްނ،އަށް  ބޭންކިްނެގ  އިންޓަރނޭޓް  ކާދި/އަ  މޯލްޑިްވސް  ުގޅޭުނަވތަ    ޑާއި 
ކުަގއިާވ އަންނަިނިވ ކަންކަމާ ުގޅޭ މާއްދާތައް މޯލްޑިްވސް މޯބައިލް ބޭްނކިންގ ޚިދުމަތާއި ޕާސްޯވރޑާއި އަދި މޯބައިލް  މާއްދާތަ

   ބޭންކިްނގ ޚިދުމަތުެގ ދަށުން ދޫކުރެޭވ އެހެނިހެން އެކްސެސް ކޯޑުތަކަށްެވސް ހިނާގެނއެެވ.

  މާ ގުޅޭޮގތުން ހިފެހެއްޓު  ސިއްރު  ތްތެރިކަމާއިއަދި ސަލާމަ  ުވމުެގ ފިޔަަވޅުތައް،ރައްކާތެރި  އިާވއަދި އެޅިފަ   ކަންކަން  ސަލާމަތީ •
 ؛ތިބާެގ ޒިންމާތައް

 ؛ސެކިއުރިޓީ ކޯޑް ތަކާއި ޕާސްޯވޑްތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި އެޮގތުަގއި ބޭނުންކުރުން  •

 ؛ން ލުސްޓޭޓްމަންޓްސް އަދި މަޢުލޫމާތު ބެ •
 ؛ތިބާ އިރުޝާދު ދޭޮގތް  •
 އަދި ؛ ހުއްދަނެތި ކުރެޭވ މުޢާމަލާތުެގ ޒިްނމާ ތިބާ ނަަގްނޖެހުން  •
 ން މަލުކުބަރޯސާެވ ޢަކަށް ބޭންކްއިން  ތަތިބާެގ އިރުޝާދު •

 
 ތިބާގެ ޕާސްވޯޑް ރައްކާތެރިކުރުން   3.2.5

 ތިބާެގ ޕާސްޯވޑް ރައްކާކުރުމަށްޓަކައި:  3.2.5.1

އަދި އެ   .ާވ ޕާސްޯވޑް ލިބުމާއި އެކު ަވުގތުން ބަދަލުކުރާށެެވއަޅުަގނޑުމެްނެގ ފަރާތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ކަނޑައަޅާފައި •
 ޕާސްޯވޑް ހިމެޭނޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެން ދޫކުރާ ލިޔުން/އެސް.އެމް.އެސް މެސެޖް ފޮހެ/ނައްތާލާށެެވ. 

މިސާލަކަށް،    ޕާސްޯވޑް ބަދަލުކުރާއިރު ތިބާއާއި ފަސޭހައިން ުގޅުާވލެޭވ ފަދަ ނަންބަރަކަށް ނުަވތަ ބަހަކަށް ބަދަލުނުކުރާށެެވ. •
 ޑީ ކާޑް ނަންބަރ، ޓެލެފޯން ނަންބަރ، ލައިސެންސް ނަްނބަރު އަދި އެހެނިހެން. .ތިބާެގ ަނން، އުފަްނތާރީޚް، އައި

 ތިބާެގ ޕާސްޯވޑް ހަނދާުނަގއި ބަހައްޓާށެެވ.  •

 މޯބައިލް ފޯނުަގއި ތިބާެގ ޕާސްޯވޑް ރައްކާނުކުރާށެެވ.  ނޭނޭގޮގތަށްެވސް •

 އިލް ފޯްނގައި ުނަވތަ ކައިރީަގއިެވސް ުނބަހައްޓާށެެވ. ތިބާެގ މޯބަ  ލިޔެފައި ޕާސްޯވޑް •

ޕާސްޯވޑް އާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ާގތްތިމާެގ މީހުން، ރައްޓެހިން އަދި އަޅުަގނޑުމެންެގ ސްޓާފުން ކައިރީަގއިެވސް ތިބާެގ   •
 ނުބުނާށެެވ. 

 

ކުރާ ަވުގތުަގއި އެއްެވސް މީހަކު ބަލަންނެތްކަްނ ޖަހާ ަވުގތު ުނަވތަ ބޭނުން    ތިބާެގ ޕާސްޯވޑް އިލެކްޓްރޯނިކް ަވސީލަތެއްަގއި •
 ކަށަވަރު ކުރާށެެވ. 

މެސެޖް  • އެސް.އެމް.އެސް.  ފޮނުާވ  އަށް  ސަރަިވސް  ބޭންކިްނގ  މޯބައިލް  މޯލްޑިްވސް  ހިމެޭނޮގތަށް  ޕާސްޯވޑް  ތިބާެގ 
 ފޮނުވުމަށްފަހު ަވުގތުން ފޮހެލާށެެވ.

ސަބަބުތަކަށްޓަކައި   3.2.5.2 ޕާސްޯވޑް  ތިިގނަިގަނއިން  ސަލާމަތީ  ކުރާށެެވ.  ބަދަލު  ޕާސްޯވޑް  ރައްކާކުރާބާެގ  ހުއްދަނެތް  ލިޔެ  ނަމަ 
ަވނީ ނުފެްނނަޮގތަށް   ލިޔުންއެ    ނުަވތަރައްކާތެރިކަމުެގ ފިޔަވަޅު އަޅުއްާވށެެވ.  އެކަށީެގްނާވ  ފަރާތްތަކަށް ނުފެންާނނެޮގތަށް  
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ކުރައްާވށެެވ.   ކަށަވަރު  ޙާލަތްތަލުަގއި  ފޮރުިވފައިކަން  އެކު  ތިރީގައިާވ  ރައްކާތެރިކަމާއި  ކޯޑްތައް  އެކްސެސް  ތިބާެގ 
 ؛ލެއް ނުކުރާަނމެވެ ސިއްރުކުރެިވފައިާވކަން އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫ

 ރިކޯޑް ކުރުން،   ނިމޭ ތަރުތީބުން •
 ޕާސްޯވޑްކަން އެނޭގނެފަދަ ޮގތަކަށް ފާހަަގކޮށް ިގނަ އަދަދެއްެގ ނަްނބަރު ތަކާއި އެކު ރިކޯޑް ކުރުްނ،  •
 ޕާސްޯވޑް ރަނގަޅު ތަރުތީބުްނ ރެކޯޑް ކުރުން،  ރުެގ ތެރޭަގއިަގއި ފޯންނަްނބަފޯންނަންބަރެއްެގ ޮގތު •
 ރެކޯޑް ކުރާއިރު އެއްެވސްއިތުރު ފޯންަނންބަރެއް ނުޖަހާ ރެކޯޑް ކުރުްނ،  ޕާސްވޯރޑް ފޯންނަންބަރެއްެގ ޮގތުަގއި •
 ރެކޯޑްކުރުން. ޕާސްޯވޑް ތާރީޚެއްެގ ޮގތުގައި ޫނނީ އަދަދެއްެގ ޮގތުަގއި ފޮރުާވފައި  •

 

  މިފަދަ   ބަލައިނުަގނެޭވނެ  ފޮރުވުމުގައި   ޕާސްޯވޑް   އިތުރުންެވސް  މީެގ  ، ކަމަށްޓަކައި   ދެެނަގެނވިދާނެ  ފަސޭހައިން  ފަރާތަކުން  އެހެން
 . ހުރެދާނެއެެވ ޮގތްތައް އެހެނިހެން

 

  އެހެން  .ރައްކާކުރާށެެވ  ދުރުަގއި  ، ަވކިން  ާނއިފޯ  ، ނުފޮރުޭވނަމަ   ޮގތުަގއި  އެކަށިެގްނާވ  ، ރައްކާކުރާނަމަ   ޕާސްޯވރޑް  ލިޔެެގން  3.2.5.3
ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި   ކަމުެގ  ހިނާގފާނެ  މެދުެވރިކޮށް  އެކައުންޓް  މުޢާމަލާތެއް  ހުއްދަނެތް   ، ނަމަެވސް    އެންމެ   ، ނުރައްކާ 

 ، ިވޔަސް  ފޮރުާވފައި  ، މިސާލަކަށް  .ރައްކާކުރުމެެވ  ޕާސްޯވރޑް  ދުރުަގއި  ، ފޯނާަވކިން   ، ނަމަެވސް  ފޮރުާވފައި  އެދެިވެގންަވނީ
. ރައްކާނުކުރާށެެވ އެއްތަެނއްގައި  ޕާސްޯވޑް  ފޯާނއި   ، ިވޔަސް  ޭގަގއި  ުނަވތަ  މާޙައުލުގައި އޮފީސް ، ިވޔަސް  ނޫންކަމުަގއި  ނުަވތަ
 ށްޮގތަކަ  ފަދަ  މެދުެވރިެވދާނެ  ޙާލަތެއް  އެއްެވސް  އެފަދަ  އެހެްނެވސް  ބޭުނންކުރެވިދާނެފަދަ  ޕާސްވޯރޑް  ފޯާނއި  ނުަވތަ

 . ނުބަހައްޓާށެެވ

އަދި މިނަްނބަރަށް ގުޅައިެގން    ށްޕާސްޯވޑް ބަދަލުކޮ،  ެވއްޖެނަމަ ކަން ޝައްކުޖެތިބާެގ ޕާސްޯވޑްެގ ސަލާމަތީކަންކަން ފޫއަޅުާވލެވިއް   3.2.5.4
 އަންަގންާވނެއެެވ.  އެކަން ަވުގތުން އަޅުަގނޑުމެްނނަށް 0200 333(960+)

 ކެނޑޭނެ ވަގުތުތައް މެދު މާއި އަދި ޚިދުމަތް ލިމިޓްކުރުއްކުމާއި، ފައިސާ ބޭނުން ކުރެވޭ އަދަދު  ފައިސާދެ  3.2.6

ފައިސާދެއްކުމުެގ    3.2.6.1 ކުރާނަމަ  އިޚްތިޔާރު  ތިބާ  މިޮގތް  ކަނޑައެޅިދާެނއެެވ.  ތިބާއަށް  ެގްނދާނެޮގތް  މުޢާމަލާތްކުރިއަށް  ފައިސާެގ 
ެގ ސައްޙަކަން ތިބާކަށަވަރުކުރަން ާވނެއެެވ. ފައިސާދެއްކުމުެގ ތަފްސީލާއި، ފައިސާެގ އަދަދުެގ ތަފްސީލް އަދި  ތަކުތަފްސީލު

ކަށަަވރުކުރު  ސައްޙަކަން  މަޢުލޫމާތުެގ  ފަރާތުެގ  ލިބެންީވ  ޒިންމާފައިސާ  އަތްމަތީަގއެެވ.    މުެގ  ތިބާެގ  ހަމައެކަނި  އޮންނާނީ 
  އެއްެވސް  ތިޔަފަރާތަށް  ބޭންކުން  ސަބަބުން  ފައިސާއެއްެގ  ދައްކާ  އެއްޮގތަށް  ތަފްޞީލާއި  ެގފައިސާދެއްކުމު   ދީފައިާވ  ތިޔަފަރާތުން
 ލާޒިމެއް ނުާވެނއެެވ.  އަދާކުރާކަށް  ޒިންމާއެއް

  އި ދު ކުރިން އެްނގުމަކާ ނުލަމޯލްޑިްވސް މޯބައިލް ބޭންކިްނގ މެދުެވރިކޮށް ތިބާެގ އެކައުންޓުން ފައިސާ ފޮނުޭވނެ އެންމެ ިގަނއަދަ   3.2.6.2
ެގެނިވދާނެއެެވ.ކަނޑައަޅި އަޅުަގނޑުނޑުމެންނަށް   ބަދަލު  ޢަދަދަށް  އެ  އަދި  މޯލްޑިްވސް    ދާެނއެެވ.  ތިބާ  ސަބަބުން  މީެގ 

އަޅުަގނޑުމެްނ   އަދި  ކުރިމަތިެވދާެނއެެވ.  ހުރަސްތެކެއް  ފައިސާދެއްކުމަށްެވސް  ބޭުނންކޮށްެގން  ބޭންކިްނގ  އިންޓަރނެޓް 
 އަސަރުކޮށްފާެނއެެވ. ތިޔަފަރާތުން ހުއްދަދީފައިާވ މުޢާމަލާތްތަކަށްެވސްޑު އަދަދަކުން ކަނޑަޅާފައިާވ ލިމިޓްއަށް ުވރެ ބޮ

އަދި   ބަދަލުެގެނސްފާނެއެެވ. ކަށްަވުގތުތައެ ޅާ، އަދި/ުނަވތަކަނޑައަ  އަޅުަގނޑުމެން ޚިދުމަތް މެދުކެނޑިދާނެ ަވުގތުބައެއްފަހަރު  3.2.6.3
  ބޭްނކިންގ  މޯބައިލް  މޯލްޑިްވސް  ުގޅިެގން  މުޢާމަލާތާއިެނއެެވ.  ވެދާއިރުޝާދާއި ުގޅިެގން ޚިދުމަތްމެދުކެނޑޭ ަގޑިތައް ތަފާތު   އެކި
  ލިބޭ   ފަހުން   ަވުގތުެގ  މެދުކެނޑޭ  ޚިދުމަތް  ، އައިސްފައިީވނަމަެވސް   ބަދަލެއް  ޢަދަދަށް  ހުރި  ބާކީ  އެކައުންޓްެގ  އިން

ނުަވތަ  ނުކުރެިވދާނެއެެވ  ޢަމަލު  ޖެހެްނދެން  ދުަވހަކާ  ޅުޭވހު  ބޭންކް  ދެން  ، އިރުޝާދުތަކަށް  ދާއިމީކޮށް  މުއްދަތަކަށް   ދިުގ. 
އަޅުަގނޑުމެން   އެކަން  ނަމަ  މެދުކަނޑަންޖެހިއްޖެ  ޚިދުމަތް  އަދި  ހިފެހެއްޓުމާއި  އަދަދުެގ  ކުރެޭވ  މުޢާމަލާތް  ފައިސާެގ 

 ެގންނަން ޖެހިދާނެއެެވ.   ލުމިފަދަ ބަދަ  ނަށްޅުަގނޑުމެންއަ  އަްނާގނަމެެވ. އެހެންނަމަެވސް އެްނގުމަކާނުލާ ަވުގތީޮގތުން
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  ޖެނެރަލް   3.2.7

  ޢަމަލުކުރުމަށް   އިރުޝާދުތަކަށް  މުޢާމަލާތްތަކާއި  ފައިސާެގ  ލިބޭ  ަވުގތުތަކުަގއި  ަވކި  ކަނޑައަޅާފައިާވ  އިން  މޯލްޑިްވސް  އޮފް  ބޭންކް  3.2.7.1
 އެކި  ަވުގތުތަކުަގއި އެކި  އަކީ ބޭންކިންގ  މޯބައިލް މޯލްޑިްވސް  ނަމަެވސް. ކުރާނެއެެވ މަސައްކަތް ބޮޑަކަށް ީވއެްނމެ ބޭންކުން

 ފޮުނވުމާއި  އިރުޝާދު  ލިބެްނީވ/ފޮނުވާ   ބޭންކް/ކަސްޓަމަރު   ފަސިލިޓީއަކަށްވުމާއި  ބަރޯސާާވ  މައްޗަށް  ޓެކްނޮލޮޖީެގ  އިލެކްޓްރޯނިކް
  ތެރޭގައި  ަވުގތުެގ(  ކަނޑައަޅާފައިާވ  ބޭންކުން)  ކުރިމަތިެވދާނެކަމަށްޓަކައި  ކަންކަން  ދިމާެވދާެނފަދަ  ދަތިތައް  އެކިކަހަލަ  ލިބުމުގައި

  ބޭންކިންގ   މޯބައިލް  ނުަވތަ   ، ކުރެޭވނެކަން  ޢަމަލު   އިރުޝާދަށް  ނުަވތަ   ، ފުރިހަމަކުރެޭވނެކަން  މަލާތް މުޢާ  ފައިސާދެއްކުމުގެ 
  ފެސިލިޓީ   ބޭންކިން  މޯބައިލް  ހަމައެފަދައިން.  ުނދެއެެވ  ބޭނުންކުން  ޔަޤީންކަމެއް  ކަމުެގ  ދެމިހުންާނނެ  ޚިދުމަތް  ފެސިލިޓީެގ
  ސީދާ  އެއްެވސް  ލިބޭ  ކަސްޓަމަރަށް  ސަބަބުން  ކުރިމަތިުވެުެގ  ލަސްތަކެއް  ފޯރުކޮށްދިނުމުަގއި/ސަބަބުން  ނުދެވުމުެގ  ފޯރުކޮށް
 . ނުޖެހޭނެެެއެެވ ލާކަށްއުފު  ބޭންކުން ޒިްނމާއެއް ޚަރަދެއްެގ  ހިނާގ ، ެގއްލުމެއް  ުނސީދާ ނުަވތަ

ަވކި ކަނޑައެޅިފައިާވ    ދޭޚިދުމަތް ޓެލެފޯނުެގ    އަދި  ، ކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ަވމޯބައިލް ބޭންކިްނގެގ ޚިދުމަތް ކަނޑައެޅިފައިާވ    3.2.7.2
 ލިބެން ާވެނއެެވ.  ކުެގ ފޯނުތަކަށްއެދިފައިާވ ހުރިހާ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް  ފަރާތްތަ

ކަސްޓަމަރުންނަށް މޯބައިލް ބޭންކިންގެގ ޚިދުމަތް ލިބޭނީ އެ ކަސްޓަމަރަކު ބޭނުންކުރާ ފޯންެގ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތަކުްނ    3.2.7.3
ުނަވތަ ރޯމިްނގ ނެޓްޯވކް ޤާއިމް ކޮށްފައިާވ ފޯންެގ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތެއް   ެގ ތެރޭގައިކަނޑައަޅާފައިާވ ސެލިއުލަރ ސަރކަލް 

  ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސަރކަލްެގ ތެރޭަގއެެވ. ރޯމިންގ ނެޓްވަރކްެގ ނަމަ

ކަނޑައަޅާފައި    ތާރީޚެއްއެފަރާތުން ފޯރިކޮށްދޭ ޚިދުމަތް/ނުަވތަ ފޯރުކޮށްދޭތަކެތީެގ ފައިސާ ދެއްކުމަށް ަވކި    މަރޗަންޓުންބައެއް    3.2.7.4
އެފައިސާ ބޭންކުން    ފައި ުނާވަނމަ،ދެއް ލިބިކަސްޓަމަރުެގ އެއްެވސް އިރުޝާ އެއާ ގުޅިެގން  އޮެވދާެނއެެވ. މިފަދަ ހާލަތްތަކުަގއި  

 ާވ ތާރީޚުގައެެވ. ކަނޑައެޅިފައި ދޫކުރާނީ މަރޗަންޓުން 

މަޢުލޫމާތު    3.2.7.5 އެފަދަ  ހާލަތުަގއި  ނިންމާ  އިން  ބޭންކް  ނުެގްނދަން  ކުރިއަށް  މުޢާމަލާތް  ފައިސާެގ  ހުރެ  ސަބަބަކާއި  އެއްެވސް 
މެ އަަވހަށް ފޯރުކޮށްދޭްނ ާވނެއެެވ. މިކަމުެގ ސަބަބުން ސީދާޮގތެއްަގއި  އެސް.އެމް.އެސް. ެގ ޒަރިއްޔާއިން ކަސްޓަމަރަށް ީވއެން 

އަދި ުނސީދާޮގތެއްަގއިެވސް ކަސްޓަމަރުންނަށް ކުރިމަތިާވ ގެއްލުންތަކާއި، ފައިސާެގ ޚަރަދު ތަކުެގ ބަދަލު ދިުނމުެގ ޒިންމާ  
 ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް އިން އުފުލާކަށް ނުޖެހޭނެއެެވ. 

މަރޗަންޓްެގ  ލަތެއް މެދުވެރިެވެގން މޯބައިލް ބޭންކިްނގ ފެސިލިޓީ ބޭނުންކޮށްެގން ފައިސާެގ މުޢާމަލާތެއް ކުރަިނކޮށް  އެއްެވސް ހާ  3.2.7.6
އަނބުރާ ރައްދުކޮށްފިނަމަ ބޭންކް އިން ކަސްޓަމަރަށް އެފައިސާ ރައްދުކޮށްދޭެނއެެވ. މިކަމުެގ ސަބަބުްނ    ފަރާތުން އެމުޢާމަލާތް

އަދި ނުސީދާ  ބަދަލު ސީދާޮގތެއްަގއި  ތަކުެގ  ޚަރަދު  ފައިސާެގ  ގެއްލުންތަކާއި،  ކުރިމަތިާވ  ކަސްޓަމަރުްނނަށް  ޮގތެއްގައިެވސް 
 ދިނުމުެގ ޒިްނމާ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް އިން އުފުލާކަށް ނުޖެހޭނެއެެވ. 

އަދަ  3.2.7.7 މުޢާމަލާތްތަކުެގ  ފައިސާެގ  ކުރާ  ކަސްޓަމަރަކު  ބޭނުންކޮށްެގން  ފެސިލިޓީ  ބޭންކިންގ  އަަވސްމިންނަށްމޯބައިލް   ،ދާއި 
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް އަށް ލިބިެގންެވއެެވ.    އިޚްތިޔާރުކަނޑައެޅުމުެގ ފުރިހަމަ  ލިމިޓެއްަވކި ކަސްޓަމަރަށް އެންުގމަށްފަހު، 

އަށް   ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް  އަދި ކަސްޓަމަރަށް އެްނގުމަށްފަހު މިލިމިޓު ތަފާތުކޮށް، ބަދަލުެގަނއުމުެގ
 ލިބިެގން ވެއެެވ. 

ކަންތައްތަ  3.2.7.8 އެންމެހާ  ހަާވލާދެިވފައިާވ  ޢާްނމުކަމަށްމަތީގައި  އައުމެއް އެއްެވސް    ކުެގ    ކަސްޓަމަރުގެ   ތްޮގތުން، ނެބަދަލެއް 
ކަސްޓަމަރުެގ ބިާނާވީނ  ޢަމަލުކުރުން  އެކައުންޓްަގއި  އިރުޝާދުތަކަށް  ކާރޑުގައި  ބޭންކް  ޮގތަ   ނުަވތަ  ހުބޭނުންކުރެޭވ  ރި ށް 

ފަންޑް ނުަވތަ ލިމިޓް   ބޭނުންކުރެޭވ ޮގތަށްއެއްެވސް ސަބަބަކާލައިެގން ބޭންކް އެކައުންޓްަގއި      ލިމިޓްެގ މައްޗަށެެވ.އިޑާފަން
ފައިާވ އިރުޝާދުތަކަށް ބޭންކް އިން އަމަލެއް ނުކުރާެނއެެވ.  ލިބިމުޢާމަލާތްކުރުމަށް    އެ  ހާލަތެއްގައި ފައިސާެގ  އެފަދަ، ނެތްނަމަ
  ލިބޭނެ  ނުަވތަ  ލިބިފައިާވ  ކަސްޓަމަރަށް  ، ނުސީދާކޮށް  ނުަވތަ  ސީދާޮގތުން  ސަބަބުން  ނުކުރުެގ  ޢަމަލު  އިރުޝާދަކަށް  މިފަދަ
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 ޢަމަލު  އިރުޝާދަކަށް އެފަދަ ަވތަނު  ، ޚަރަދަކަށް ހިނާގ ުނަވތަ ެގއްލުމަކަށް ނުަވތަ ފީއަކަށް  ުނަވތަ ޖޫރިމަނާއަކަށް  އެއްެވސް
 ބޭްނކުން   ގެއްލުމަކަށް  ލިބޭ  ސަބަބުން  ނުލިބުމުެގ  ޚިދުމަތެއް  ކަސްޓަމަރަށް  ފަރާތުން  ންޓްެގމަރޗަ  ސަބަބުން  ނުކުރުމުެގ
 . އެއްބަސްެވއެެވ ޤަބޫލުކޮށް ކަސްޓަމަރު ުނކުރުުވމަށް ޒިންމާ ، ނުޖެހޭނެކަމަށާއި  ޒިންމާާވން

މޯލްޑިްވސް އިްނ މާޗެންޓް އެސްޓޭބްލިޝްމަންޓްތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ހިދުމަތް/ޔޫޓިލިޓީސް ފަދަ ތަކެތި އެންޑޯސް އެއް  ބޭންކް އޮފް  3.2.7.9ިި
ހިއްސާ   އެއްބަސްުވންތަކުގައި  ކުރެޭވ  ޤާއިމް  ދެމެދު  އެސްޓޭބްލިޝްމަންޓްތަކާ  މާޗެންޓް  ކަސްޓަމަރާއި  އަދި  ނުކުރާެނއެެވ. 

ރޯލެ  އައް  ދާރެއްެގ  ޮގތަކަށް  މިއެއްެވސް  ނުކުރާނެއެެވ.  ޝަރުޠުދާ  ދައްކަންޖެހޭ  މާއްދާތަކާއި  ފައިސާ  ދަށުން  ތަކުެގ 
ޒިންމާާވްނޖެހޭ  ކަސްޓަމަރަށް  އެސްޓޭބްލިޝްމަންޓްތަކުން  މާޗެންޓް  ހަމައެކަނި  ފޯރުކޮށްދިުނމަކީ   ޔުޓިލިޓީސް/ހިދުމަތްތައް 

ދަށްުވންމެކެކަ ފެންަވރު  ޚިދުމަތެއްެގ  އެފަދަ  ޚިދުމަތް    ނޫނީ  ެވ.  ނެތުްނ،  ފެންަވރެއްގައި  އެކަށީެގްނާވ  ތަފްސީލް  ނަމާއި 
ކަންކަ ފަދަ  ނެތުން  މިންވަރަށް  އެކަށީންާވ  އަދި  ުނނަާގނެއެެވ. ފޯރުކޮށްނުދެުވްނ،  ބޭންކުން  ޒިންމާ  އެކަމުެގ  އަދި    މުަގއި 

ެގ ބައިވެރިއެއްެގ ރޯލެއްެވސް އަދާ  ކަސްޓަމަރާއި މާޗެންޓް އެސްޓޭބްލިޝްމަންޓްތަކާ ދެމެދު އުފެދޭ އެއްެވސް މައްސަލައެއް

ުދަމެތްއިޯގސްި،  ުވން ލަސް   ނުލިބުން،  މާޗެންޓް އެސްޓޭބްލިޝްމަންޓްތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ހިދުމަތެއް   ނުކުރާެނއެެވ. ކޮށް ުނަވަތިެއިހ 
ސް އާއި ދެމެދު  ޒިްނމާ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް އިން ނުަނާގެނއެެވ. މިފަދަ ކަމަކާއި ުގޅިެގން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވް   ދެުވމުެގ

 ެގން ނުާވނެއެެވ. ކޮށް ކޮށްެވސް މުޢާމަލާތް އިލެކްޓްރޯނިކް މެއިލް، ފޯނު، ޕޯސްޓް، އެސް.އެމް.އެސް، ުނަވތަ ބައްދަލު

އެއްެވސް ޓްރިަގރ އަކާ ުގޅިެގން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅުތައް އެޅުމުެގ އިޚްތިޔާރު ބޭންކަށް ލިބިެގންެވއެެވ. އަދި މިއާ ުގޅިެގން 3.2.7.10ިި
އޭަގއި އެކުލެިވެގްނނުާވ  ހަޤީަގތެއް  އެއްެވސް  ނަ އެންމެހާ ކަންކަމަށް ކަސްޓަމަރު ތަބާާވން ޖެހޭނެއެެވ. ޓްރިގަރ އަކީ  އަން

ނުަވތަ އެހެން ޮގތަކުންެވސް ުނރަނގަޅު ނުަވތަ ސާފުނުާވ އެއްޗެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރެޭވނެ ފަދަ ސަބަބެއް އޮތް ހާލަތެއްގައި  
 ާނޅާ ދޫކޮށްލެވިދާެނއެެވ.  ސަބަބަކާހުރެ އެކަމަށް ފިޔަވަޅު ހެްނެވސްތެއްަގއި ުނަވތަ އެނުަވތަ ޝައްކެއް އުފެދޭ ހާލަ

 ހިމެނޭޮގތަށް  ޕޭމަންޓް  ބިލް  ނުަވތަ  ޓްރާްނސްފާ  އެކައުންޓް  ތެރޭއިން   މުއާމަލާތްތަކުެގ  މާލީ  ހިންާގ  މެދުެވރިކޮށް  ފޯނު  ކަސްޓަމަރު  3.2.7.11
. ދެއެެވ  ހުއްދަ  އަށް  މޯލްޑިްވސް  އޮފް  ބޭްނކް  ކަސްޓަމަރު  ޢަމަލުކުރުމަށް  އިރުޝާދުތައް  ކަސްޓަމަރުެގ  ފޮުނާވ  ބޭންކަށް

 ޝަރުޠުތަކާ   މާއްދާތަކާއި  ޚާއްޞަ  ުގޅޭ  ފެސިލިޓީއާ  އެދިލައްާވފައިާވ  ، ކުރާނީ   ޢަމަލު  ބޭންކުން  ކަށްއިރުޝާދުތަ  ކަސްޓަމަރުެގ
  ހޯދުމަށް  ޔަޤީންކަމެއް  އިތުރު  މައްޗަށް  އިރުޝާދުެގ  ކަސްޓަމަރުެގ  އަދި.  ޤަބޫލުކުރެއެެވ  ކަސްޓަމަރު   މަތީންކަން  ޮގތުެގ  އެއްޮގތްާވ

 . ުނގުޅާނެއެެވ ކަސްޓަމަރަކަށް

ޗާޖު/ފީ އަބަދުެވސް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް އަށް ަގާވއިދުްނ ދައްކާފައިާވކަން   އަށް ދައްކަން ޖެހޭބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް  3.2.7.12ިި
  ބޭްނކުގައި   ކަސްޓަމަރު  އެޢަދަދު  ހޯދުމަށްޓަކައި  ޗާރޖުތައް  ދައްކަންޖެހޭ  ކަސްޓަމަރު  އަދި  ެވ.ކުރަްނ ާވެނއެ ކަސްޓަމަރު ކަށަަވރު

ކަނޑައެޅިފައިާވ    .ލިބިެގްނެވއެެވ  ބޭންކަށް  ޙައްޤު  އުނިކުރުމުެގ  ޮގތަކަށް  އެކަށޭނަ  ފެންނަ  ބޭންކަށް  ކާޑުން/އެކައުންޓް  ހުޅުާވފައިާވ
ތާރީޚާ    ފައިސާ ދެއްކި  ސާ ނުދައްކައިފިނަމަ، އެފައިސާ ދައްކަްނޖެހޭ ތާރީޚުން ފެށިެގން އަސްލުކަސްޓަމަރު ފައި ތާރީޚުގައި  

ދުަވ ހުރިހާ  ލަސްާވ  އެއްބަސްވެއެެވ.އެއް  ޖޫރިމަނާ   ހަކަށްހަމައަށް  ކަސްޓަމަރު  ޖަމާކުރާނީ   މިފަދަިިދެއްކުމަށް  ޖޫރިމަނާތައް 
 . ފަންޑަށެެވ ބޭންކުެގ ޗެރިޓީ

  އޯތެންޓިކޭޓް  އިތުރަށް  މެދުެވރިެވރިކޮށް  ަވސީލަތް/ކޯޑު  ދިނުމަށްޓަކައިކޮށްފޯރު  ޕްލެޓްފޯރމް  ބޭންކިންގ  މޯބައިލް  މެދުވެރިންނަށ3.2.7.13ިް
  ޕްލެޓްފޯރމް  ޕޭމަންޓް/ފެސިލިޓީ  ބޭންކިންގ   މޯބައިލް   އަދި.  އެއްބަސްެވއެެވ  ޤަބޫލުކޮށް  ކަސްޓަމަރު  ޖެހިދާނެކަން  ކުރަން

ބޭންކް އަދި    ެވސް މިފަދައިން އަމަލުކުރެިވދާެނއެެވ.ކުރުމަށް  މުޢާމަލާތްތައް  ަވކި  ނުަވތަ/ އަދި  ދިނުމަށް  އިރުޝާދު  ބޭނުންކޮށްެގން
ކޯޑް އޮތެންޓިކޭޝަން  އެފަދަ  ޮގތަކަށް،  އެއްެވސް  އަކީ،  މޯލްޑިްވސް  ކޮންޓްރޯލް/އޮފް  ކުރެޭވނެ  ކޮށް  ަވސީލަތް  ރެގިއުލޭޓް 

ބޭނުންކޮށްެގން ކަސްޓަމަރު ކުރާ   ކޯޑު/ަވބީލަތްއެފަދަ  އެހެންކަމުން އެއްެވސް ޮގތަކުން    އި،މާނޫންކަ ފަރާތެއް  މަޤާމެއްގައި ތިބި  
  ޤަބޫލުކޮށް އެއްބަސްެވއެެވ.  ޒިްނމާާވން ނުޖެހޭނެކަްނެވސްބޭންކް  މުޢާމަލާތަކުން ނިކުންނަ ނަތީޖާ އަކަށް އެއްެވސް ޮގތަކަށް  

އޮފް މޯލްޑިްވސް އެކައުންޓް ނަންބަރު ެވރިފައި ކުރުމާއި ކާޑުތަކުެގ   ބޭންކް  ހަމައެކަނި ދައުރަކީބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސްެގ  
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ފައިސާ   ބެލުމާއި،  ހުރިތޯ  ފައިސާ  އެކަށީެގްނާވ  އެކައުންޓުަގއި  މޯލްޑިްވސް  އޮފް  ބޭންކް  ކަސްޓަމަރުެގ  ސައްހަކަމާއި، 
 ންކަން ކަސްޓަމަރު ޤަބޫލުކުރެއެެވ. މުޢާމަލާތުތައް ޕްރޮސެސްކުރު 

ންކިްނގ ފެސިލިޓީ ބަރޯސާެވފައިަވނީ ޓެލެފޯން ސަރިވސް ޕްރޮަވއިޑަރުންާނއި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް ެގ ފަރާތުން މޮބައިލް ބ3.2.7.14ިިޭ
ޙަާވލުކުރާ އިންޓަރމީޑިއަރީން ފޯރުކޮށްދޭ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ، ކަނެކްޓިިވޓީ އަދި ޚިދުމަތްތަކުެގ މައްޗަށްކަން ކަސްޓަމަރު  

 ބިނާެވފައި  ޮގތް  ކިޔޭނެ  ، ޞައްޙަކަމާއިއެކު  ،ަވުގތަށް  ަވުގތުން  މައުލޫމާތު  /އިރުޝާދު /ޓްއެލާ  /އެއްބަސްެވއެެވ. އެސްއެމްއެސް
ޤަބޫލުކުރެއެެވ.   ކަސްޓަމަރު  މައްޗަށްކަްނެވސް  ކަންކަމުެގ  އިންޓަރމީޑިއަރީްނެގ  ފަރާތްތަކާއި  ޚިދުމަތްދޭ  ފޯނު  އޮންނަނީ

  ކަސްޓަމަރަށް   އިރުޝާދު  މައުލޫމާތާއި  ދެއްކުމާއި ުގޅޭ  ފައިސާ  ، މައުލޫމާތު   /އިންސްޓްރަކްޝަންސް  /އެލާޓް  /އެސް.އެމް.އެސް.
 އޮފް  ބޭންކް   އޮޅުާވލުމަކަށް  ުނަވތަ  ލިބޭ ގެއްލުމެއް  ، ޯގހެއް  ފޮނުވުމުގައި ހެދޭ  އެސްޓޭބްލިޝްމަންޓްތަކަށް  މާޗެންޓް  ނުަވތަ

 . ނުޖެހޭެނއެެވ ޒިންމާާވކަށް އިން މޯލްޑިްވސް

ފެސިލިޓީ  3.2.7.15ިި ބޭްނކިންގ  މޮބައިލް  މަތިން  ރަނަގޅުޮގތުެގ  އެްނމެ  ކުރާނީ  މަސައްކަތް  އިން  މޯލްޑިްވސް  އޮފް  ބޭންކް 
މޮބައިލް ބޭންކިްނގ ފެސިލިޓީ ނުަވތަ އޭެގ އެއްެވސް ޚިދުމަތެއް ނުލިބުމުން ުނަވތަ އެއްެވސް ޓެލެފޯން ށެެވ.  ފޯރުކޮށްދިުނމަ

އިންޓަރމީޑިއަރީއަކުން ނުަވތަ އެއްެވސް ފަރާތަކުން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތަކަށް ބުރޫ އެރުމުެގ ސަބަބުްނ  ހިދުމަތްދޭ ފަރާތަކުން ުނަވތަ  
ެގއްލުމެއްެގ ލިބޭ  ކަސްޓަމަރަށް  ބޭނުންކުރުމުގައި  ފެސިލިޓީ  ބޭންކިްނގ  ކަސްޓަމަރުެގ    މޮބައިލް  ތެރޭަގއި  )މީެގ 

ބަރޯސާާވ ބޭނުމުގައި  ިވޔަފާރީެގ  ުނަވތަ  ހިމެނޭ   އިްނެވސްޓްމަންޓްތައް  އޮފް ޮގތުންއެލާޓް/މައުލޫމާތުތައް  ބޭންކް  ޒިންމާ   )
ނުަނާގނެއެެވ.     މޯލްޑިްވސްެގ މިފަރާތުން  ކަންތައްތައެއީ  މޯލްޑިްވސްކަކީ  ފަދަ  އޮފް  ކުރެޭވނެ  އަށް  ބޭންކް    ނިސްބަތް 

ުނާވތީ  ެގ ޚިދުމަތް ބޭނުްނކުރުކަންތައްތަކަށް  ުގޅިެގންއެެވ. މޮބައިލް ބޭންކިންގ ފެސިލިޓީ   ދިމާާވ އެއްެވސް ކަމަކަށް  މާއި 
 ިބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް އިން އެއްެވސް ޮގތަކަށް ކަސްޓަމަރަށް ޒިްނމާާވކަށް ުނޖެހޭނެއެެވ.

ކަނޑައަޅާފައިާވ  މޯލްޑިްވސް މޮބައިލް ބޭންކިންގ އިން މެދުެވރިކޮށް ނުަވތަ އެފަދަ އެހެްނެވސް ަވސީލަތެއް ބޭނުންކޮށްެގން  3.2.7.16ިި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސްއަށް އީމެއިލް، އެސް.އެމް.އެސް މެދުެވރިކޮށް، ކަސްޓަމަރުެގ ފަރާތުން  ދޭތެރެއިން    ޮގތުެގމަތިން ދޭތެރެ

ލިބޭ ހުރިހާ އިލެކްޓްރޯނިކް މުއާމަލާތްތަކާއި، އެްނުގންތަކާއި ުނަވތަ މެސެޖުތަކަށް އަށް ބަރޯސާުވމުެގ ފުރިހަމަ ހައްުގ ބޭންކް 
އަދި އެހެންމެ އެއްެވސް މުއާމަލާތެއް، އިރުޝާދެއް ނުަވތަ މެސެޖެއް ފޮނުާވ ފަރާތުެގ    އޮފް މޯލްޑިްވސްއަށް ލިބިެގްނވެއެެވ.
ބޭންކްއަށް ލާޒިމެއް ނުާވނެއެެވ.   ންުނަވތަ އިތުރަށް ތަހުޤީޤުކުރު  ންކަން ޔަޤީންކުރު ޞައްޙަ އައިޑެންޓިޓީ، ނުަވތަ މެސެޖުެގ  

އެފަދަ  އިން  މޯލްޑިްވސް  އޮފް  ދެބަސްެވެގްނ ބަރޯސާ   މުޢާމަލާތްތަކަށް  ބޭންކް  ކަސްޓަމަރު  ހާލަތެއްގައި  އެއްެވސް  ވުމާމެދު 
  ތިންަވނަ.  ޖެހޭނެއެެވ  ޒިންމާާވނެ  ކަސްޓަމަރު  މުޢާމަލާތްތަކާމެދު  ކުރެޭވ  އޭެގން  ފޯނާއި  ބޭނުންކުރާ  ކަސްޓަމަރު  ނުާވެނއެެވ.
 ކުރި   ކަސްޓަމަރު  އެއީ  ، ކަމުގައިިވޔަސް   ކުރި  މުޢާމަލާތް  ފޯުނން  ކަސްޓަމަރުެގ  ފަރާތަކުން  ކޮންމެ  އެހެން  ނުަވތަ  ، ފަރާތަކުން

  މޯލްޑިްވސްއަށް  އޮފް   ބޭންކް  ލިޔުމުން  ބަދަލު  އަްނނަ  ުގޅޭޮގތުން  ކަސްޓަމަރުެގ ފޯާނއި/ތަކާއި  .ބެލެޭވނެއެެވ  ޮގތުގައި  މުޢާމަލާތެއްެގ
 ، ެގއްލުމެއް   ބުން ލިބޭ އެއްެވސްއެފަދަ ބަދަލު ބޭންކަށް ޭނންގުމުެގ ސަބަ   ޒިންމާއެކެެވ.  ހަމައެކަނި ކަސްޓަމަރުގެ   އަްނގައިދިނުމަކީ

 ިއނުޖެހޭނެއެެވ. ޒިންމާާވކަށް  މޯލްޑިްވސްއިން އޮފް ބޭންކް  ޮގތަކަށް ޗާރޖަކަށް އެއްެވސް ، ޚަރަދެއް 

  ބަރޯސާުވމަކުން  ނުަވތަ   ބޭނުމަކުން  ކުރާ  ނުސީދާޮގތުން  ނުަވތަ  ސީދާޮގތުން  މެސެޖަށް  ނުަވތަ  އޯޑަރު  ، މުޢާމަލާތް   އިލެކްޓޮރޯނިކްިި.3.2.7.17
  ޓޯރޓެއްގައި  ނުަވތަ  ކޮންޓްރެކްޓެއްަގއި  ގެއްލުމަކަށް  ކޮްނސެކުއެްނޝަލް  ނުަވތަ  ނުސީދާ  ުނަވތަ  ސީދާ  ލިބޭ  ކަސްޓަމަރަށް

އެއީ އެއްެވސް ސަލާމަތީ ފިޔަަވޅެއް ބޭނުންކޮށްެގން ނުަވތަ    .ނުޖެހޭނެއެެވ  ޒިންމާާވކަށް  ބޭންކުން،  ޮގތަކުން   އެހެންެވސް  ނުަވތަ
ބޭނުން ނުކޮށް އިލެކްޓްރޯނިކް މުއާމަލާތް، އިރުޝާދު ނުަވތަ މެސެޖު ސީދާ ނުަވތަ ނުސީދާ ޮގތެއްގައި ބޭުނންކުރުމުން ނުަވތަ 
ބަރޯސާުވމުން ކަސްޓަމަރަށް ލިބޭ ގެއްލުން، ލަސްުވމެއްެގ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުމެއް ުނަވތަ ، އެކިއެކި މުއާމަލާތްތަކުގައި  

 ބޭންކް  ކުރިން  ލިބިދާނެކަން  ެގއްލުންތަކެއް  އެފަދަ  ހިމެނޭ ޮގތުންެނެވ.  ،  ނުަވތަ ނާކާމިޔާބީއެއްމެދުކެނޑުމެއް، ޯގސްތަކެއް 



 ިބއެމްއެލް އިސްލާމިކްގެ މާއްދާތަކާއި ޝަރުޠުތައް
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 މަތީ   އެްނމެ   ހުއްދަކުރާ  ޤާނޫނު  ކަންކަމުެަަގއި މިފަދަ  ، ހިމެޭނޮގތުން   ކަންކަްނެވސް  ލިބިފައިާވ  އިރުޝާދު  މޯލްޑިްވސްއަށް  އޮފް
 . ތިޘްނާކުރެއެެވއިސް އެތަން ޚާއްޞަކޮށް ބޭންކުން މިންަވރަކަށް

ެގަނއުމާއި،  3.2.7.18ިި ބަދަލު  ޚިދުމަތަށް  ބޭންކިްނގ  މޮބައިލް  މޯލްޑިްވސް  ފޯރުކޮށްދޭ  އިން  މޯލްޑިްވސް  އޮފް  ބޭންކް 
  ވެއެެވ. އެހެްނނަމަެވސް އެއީއިތުރަށްފުރިހަމަކުރުމާއި، އަދި ބަދަލު ެގނައުމުެގ އިޚްތިޔާރު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސްއަށް ލިބިެގން 

އަޅުަގނޑުމެްނނަށް މޯލްޑިްވސް މޮބައިލް ބޭްނކިންގ ެގ ފަންކްޝަންތައް ދޭތެރެ ދޭތެރެއިްނ    ބޭންކަށް ލާޒިމު ކަމެއް ނޫެނެވ.
އުނިކުރެިވދާެނއެެވ.   ނުަވތަ  ބަދަލުކޮށް   ޝަރުޠުތަކާއި  މާއްދާތަކާއި  މި   ބޭނުންކުރާނީ  ފަންކްޝަންތައް  މިފަދަތަޢާރަފްކޮށް، 

  ބަދަލުެގނެޭވ  ނުަވތަ   ތަޢާރަފްކުރެޭވ  ޤަބޫލުކުރުމަށްފަހުގައި   ޝަރުޠުތައް   މާއްދާތަކާއި  މި  ، މާއި މަތީންކަ   އެއްޮގތްާވޮގތުެގ
  ޝަރުޠެއްެވސް   މާއްދާއަކާއި  ކޮްނމެ  ރުއިތު  ފެނިދާނެ   އެކުގައި  އެކްސެސްުވމާއި  އެފަންކްޝަަނކަށް  ، ިވޔަސް   ފަންކްޝަނަކަށް
 . އެއްބަސްެވއެެވ ތިޔަފަރާތުން ޤަބޫލުކުރުމަށް

ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ބޭންކުގެ   ުނަވތަ ހުރިހާ ފެސިލިޓީއެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް/ަވކިަވކި ކޮންމެމޮބައިލް ބޭންކިންގ ފެސިލިޓީެގ   3.2.7.19

ްނިެއްނުގަމްށަފުހ،،  އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުަގއި މޯލްޑިްވސްއަށް  އެއް ނެގުމުެގ އިޚްތިޔާރު ބޭންކް އޮފް   ފީ  ަކްސަޓަމަރްށިުކރ 
 ލިބިެގްނެވއެެވ. 

މޮބައިލް ބޭންކިންގ ފެސިލިޓީ ފޯރުކޮށްދިުނމަށްޓަކައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސްއިން އަދާކުރަންޖެހޭ ާވޖިބުތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި  3.2.7.20ިި
ފޯރުކޮށްދި އެހީތެރިކަން  ފޯރުކޮށްދިނުމާއި/ުނަވތަ  މައުލޫމާތު  ބޭނުްނާވ  މޯލްޑިްވސްއަށް  އޮފް  ކަސްޓަމަރު  ބޭންކް  ނުމަށް 

 އެއްބަސްެވއެެވ. 

ޔުޓިލިޓީސް/ހިދުމަތްތަކަށް  މެދުެވރިކޮށް    ތްއެކި ޮގތްޮގފައިސާ ދެއްކުމުެގ  ޝަރުތުތަތަކުެގ ދަށުން ލިބެންހުރި    މާއްދާތަކާއިމި 3.2.7.21ިި
އެހެންަނމަެވސް   ެނއެެވ.ކުރާމަސައްކަތް  އިންފައިސާ ދެއްކުމުެގ މަުގފަހިެވފައިާވކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް 

 ، ހަމައެއާއެކު   ހަނިކުރެިވދާނެއެެވ.ބޭންކަށް  ދުމަތްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުން  ޚިޔުޓިލިޓީސް/  ބައެއް  އް މެދުެވރިކޮށްޮގތްތަ   ބައެއް
  ދޭތެރެއިން  ދޭތެރެ  މެދުެވރިކޮށް  ޝަރުޠުތައް  މާއްދާތަކާއި  ޚާއްޞަ  ގުޅުންހުރި  އަދި  ، ޝަރުޠުތަކާއި  މިމާއްދާތަކާއި

 . ލިބިެގންެވއެެވ މޯލްޑިްވސްއަށް އޮފް ބޭންކް އިޚްތިޔާރު އިތުރުކުރުމުެގ އަދި   މަދުކޮށް ޮގތްތައް  ފައިސާދެއްކުމުެގ

މާއްދާތަކާއި  ތަކަކީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް އިން ފޯރުކޮށްދޭ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތަކަށް އަމަލުކުރެޭވ  މާއްދާތަކާއި ޝަރުޠުމި  3.2.7.22ިި
އިތުރުން  ތަޝަރުޠު ލި  ކަނޑައެޅިފައިާވކުެގ  މެދުެވރިކޮށް  ބޭންކިންގ  މޮބައިލް  ޕްރޮޑަކްޓްތަކާއި   ބިަގންނައެއްޗެކެެވ. 

 ިިދެމިއޮްނނާނެއެެވ. މާއްދާތަކާއި ޝަރުޠުތައް ކަށް، އެޕްރޮޑަކްޓްތަކާއި ޚިދުމަތްތަކާގުޅޭ ޚާއްޞަހިދުމަތްތަ

 ފުރިހަމަ  ޤަބޫލުކުރުމުެގ  ރިކުއެސްޓް  ފޮުނާވ  ކަސްޓަމަރު  ކުރުމަށް  ކެްނސަލް  މުޢާމަލާތެއް  ، ނުާވަނމަ  ދައްކާފައި  ފައިސ3.2.7.23ިިާ
  ލަސްެވެގން  ކަސްޓަމަރަށް  ކުރުމުެގ ސަބަބުން  ކެްނސަލް  އެފަދައިން  .ލިބިެގްނެވއެެވ  މޯލްޑިްވސްއަށް  އޮފް  ބޭންކް  އިޚްތިޔާރު

 ޗާޖުތަކާއި  ، ޚަރަދުތަކާއި،  (ިވޔަސް  ނުސީދާޮގތުން  ުނަވތަ  ސީދާޮގތުން)ގެއްލުން  ، ެގއްލުމާއި  ، ޖޫރިމަާނއާއި  ، ޗާޖުތަކާއި   ކުރާ
 ބޭންކް  އެދި  ކުރުމަށް  ކެންސަލް  މިފަދައިން  އަދި  .ނުަނާގެނއެެވ  އިން  މޯލްޑިްވސް  އޮފް   ބޭންކް  ޒިންމާ  ޚަރަދުތަކުެގ  ނުަވތަ
 އެއްޮގތަށް  އެއާ  ، ކަމަށާއި  ދެބަސްުނާވނެ  ކަސްޓަމަރު  ޮގތާއިމެދު  ކަނޑައަޅާފައިާވ  ބޭންކުން  ހުށަހެޅުމަށް  މޯލްޑިްވސްއަށް  އޮފް

 . އެއްބަސްވެއެެވ އަމަލުކުރާނެކަމަށް

 އެއްެވސް ކަނޑައަޅާފައިާވ  ޝަރުޠުތަކުގައި މާއްދާތަކާއި  މި   -ވެއިަވރ )ދެފަރާތުެގ ދެމުގައި ހެދިފައިާވ އެއްބަސްުވން(  - ނޮންިި 3.2.7.24
  ޙައްޤު  ލިބިެގންާވ  ބޭންކަށް  ތަންފީޒުކުރުމަށް  ޙައްޤެއް  އެއްެވސް  މިއިން  ، ލައިފިަނމަކޮށްދޫ  ތަންފީޒުނުކޮށް  ޙައްޤެއް

  ބަލައިެގން  ޢަމަލުކުރީކަމުަގއި  ތަށްހުރަސްއެޅޭޮގ  ތަންފީޒުކުރުމަށް  ޙައްޤެއް  އެފަދަ  ތާރީޚެއްގައި  ފަހުެގ  ނުަވތަ  ، ލީކަމުގައި ކޮށްދޫ
 . ނުާވެނއެެވ
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ިގައި ޢާންމު މަޢުލޫމާތު އަދި ގުޅޭނެ މަޢުލޫމާތުތައް އަޕްޑޭޓްކުރުން ތަކު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ސިސްޓަމް  3.2.8

  ޕޭމަންޓް  ، ހިމެޭނޮގތުން   ނަމްބަރު  ފޯނު  ނަމްބަރާއި  އެކައުންޓް  ހުޅުާވފައިާވ  މޯލްޑިްވސްގައި  އޮފް  ބޭްނކް  ، މަޢުލޫމާތާއި   އީމެއިލްެގ  3.2.8.1
  މޯލްޑިެވސްެގ  އޮފް  ބޭންކް  މަޢުލޫމާތެއް  އެންމެހާ  ޖެހޭނެ  ދޭން  ކަސްޓަމަރު  ގުޅޭޮގތުން  ފެސިލިޓީއާ   ންކިންބޭ  މޯބައިލް/ޕްލެޓްފޯރމް

 ބޭްނކް   އެހެންކަމުން  .އެއްބަސްެވއެެވ  ކަސްޓަެަމަރު  އެކަމަށް  ޤަބޫލުކޮށް  ކުރެޭވނެކަން  އަޕްޑޭޓް  ތެރެއިން  ޓަމްތަކުެގސިސް  ޢާންމު
 ފޯރުކޮށްދިުނމަށްޓަކައި  ފެސިލިޓީތައް  ޚިދުމަތްތަކާއި  އެހެނިހެން  ފޯރުކޮށްދޭ  ކަސްޓަމަރަށް  ދޭތެރެދޭތެރެއިން  މޯލްޑިްވސްއިން  އޮފް

 ތްތަކަށްހިދުމަ  އެހެން  މޯލްޑިްވސްެގ  އޮފް  ބޭންކް.  ބޭނުންކުރެިވދާެނއެެވ  މޯލްޑިްވސްއަށް  އޮފް  ބޭންކް  މައުލޫމާތެއް  ހުރިހާ  އެފަދަ
  .ބެލެޭވެނއެެވ  ކަމަށް ދީފައިާވ ރުހުން ކަސްޓަމަރު ބޭނުންކުރުމަށް މައުލޫމާތެއް ހުރިހާ އެފަދަ

ިެގ އީ.މެއިލް އެޑްރެސް: ޔަފަރާތު ތ3.2.8.2ިި

 ތިޔަފަރާތަށް   އިޞްލާޙެއް  އެއްެވސް  ެގެނޭވ  ުނަވތަ  ބަދަލެއް  އެއްެވސް  އަންނަ  ބޭންކިްނގއަށް  މޯބައިލް  މޯލްޑިްވސް •
 ބޭންކިްނގަގއި   އިންޓަރނެޓް  މޯލްޑިްވސް  ުނަވތަ  އެޑްރެސް  އީމެއިލް  ޔަފަރާތުެގތި  އަޅުަގނޑުމެން  އެްނުގމަށްޓަކައި

 ސަބަބުން   އިޞްލާޙެއްެގ  ނުަވތަ  ބަދަލެއް  މިފަދަ.  ރެިވދާނެއެެވބޭނުންކު  ފަންކްޝަން   މެއިލް  ޤާއިމްކުރެިވފައިާވ
 ބޭނުންކުރެވޭ   ބޭންކިްނގ   މޯބައިލް  މޯލްޑިްވސް  ތިޔަފަރާތަށް  އަދި  ،ޮގތް   ދެޭވކޮށްފޯރު  ޚިދުމަތް  ތިޔަފަރާތަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް

 . އަތުެވދާެނއެެވ ބަދަލުތަކެއް ޮގތަށް
ބެހޭ ޕްރޮޑަކްޓް  ފައިނޭންޝަލްއަދި   • ފޯރުކޮށްދިނުމަށް   ،މަޢުލޫމާތާއި   ތަކާ  މައުލޫމާތު  އޮފާތަކުެގ  ހާއްސަ  ކަންކަމާއި  އާ 

ފޮނުުވމަށްޓަކައި   މުއާމަލާތްތައް  ޤަވާއިދުން   ުނަވތަ  އެޑްރެސް  އީމެއިލް  ތިޔަފަރާތުެގ  އަޅުަގނޑުމެްނނަށްއަޅުަގނޑުމެން 
 .  ރެިވދާެނއެެވބޭނުންކު   ފަންކްޝަން މެއިލް ޤާއިމްކުރެިވފައިާވ ބޭންކިްނގގައި  އިންޓަރނެޓް މޯލްޑިްވސް

އެއްެވސް ބަދަލެއް ، ދެއްުވމާއި އަޅުަގނޑުމެްނެގ ފަރާތުން އީމެއިލް ލިބެން ބޭނުންަނމަ އެްނމެފަހުެގ އީ.މެއިލް އެޑްރެސް   •
 އެކަން އަންަގްނާވެނއެެވ. އަންނަަނމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ކާ ހިއްސާ ނުކުރެޭވެނއެެވ. ފަރާތައްެވސް  ެގ އީ.މެއިލް އެޑްރެސް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް ްގރޫޕުން ބޭރުެގ އެޔަފަރާތުތި •
ވިއްކުމާއި،  ފަރާތުތިޔަ ފަރާތަކަށް  ތިންަވަނ  މައުލޫމާތު  ޒާތީ  އަޅުަގނޑުމެްނެގ ، ބަދަލުކުރުމާއި ެގ  ނުދިުނމަކީ  ކުއްޔަށް 

 ެވ. ކެ ސިޔާސަތެ

   ސްޓޭޓަސް   އޭގެ   މިންވަރާއި   ލިބެންހުރި   މައުލޫމާތު   3.2.9

މުޅިން އަޕްޑޭޓް    ހުރިހާ ަވުގތެއްަގއި މައުލޫމާތު    ޮގތުން ލިބޭބޭންކިްނގ މެދުެވރިކޮށް މުއާމަލާތްތަކާއި ބެލެްނސްތަކާ ގުޅޭ މޯލްޑިްވސް މޮބައިލް  
  ކުރެިވފައިާވ ހަމައަށް ިނމުމާ ރސްމީަގޑި ފަހުަވހުެގ އެންމެ ހުޅުިވފައިާވ ބޭންކް ިވޔަފާރިއަށް  ، ޮގތެއްަގއި  ޢާންމު ނަމަެވސްނުެވދާނެއެެވ. 
 ެނއެެވ. ދައްކުވައިދޭ  ބެލެްނސް އެކައުންޓްެގ މުޢާމަލާތްތަކާއި

އަދި ފަންކްޝަންތަކަކީ ހުރިހާ ަވުގތެއްަގއި ލިބޭ ހިދުމަތްތަކެއް   ތަކާއިދުމަޚި ހުރިހާ    ދެޭވމޯލްޑިްވސް މޮބައިލް ބޭންކިން މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށް
 .ޫނނެެވއަދި ފަންކްޝަންތަކެއް

 ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅު  -އިންޑެމްނިޓީ   3.2.10

  ދިމާެވދާނެ  އެއިން  ، އެއްބަސްުވމުން   މޯލްޑިްވސް  އޮފް  ބޭންކް   ފޯރުކޮށްދިުނމަށް  ޚިދުމަތް  ބޭްނކިންގ   މޮބައިލް  މޯލްޑިްވސް  ތިޔަފަރާތަށް
  އޮފް ބޭންކް ގެއްލުމަކުން  ލިބިދާނެ ިވއަސް ނަތީޖާއަކުން އެއްެވސް  ، ޚަރަދާއި   ޗާޖުެގ ، ފީއާއި ޤާނޫނީ  ، ޚަރަދާއި   ގެއްލުމުެގ  އެ ، ގެއްލުމާއި 
 އަނބުރާ  ތިޔަފަރާތުން  ދެމެހެއްޓުމަށް  އިންޑެމްނިފައިކޮށް  ަވުގތެއްަގއިެވސް  ހުރިހާ  މިއަށްފަހު  ކުރުމަށާއި   އިްނޑެމްނިފައި  މޯލްޑިެވސް
ފައިާވ އެއްެވސް ދައުވާއެއް، ޢަމަލެއްެގ  ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސްއަށް ތިޔަބޭފުޅާެގ ފަރާތުން އުފުލާ  .އެއްބަސްެވއެެވ  ނެތްޮގތުން  ެގްނދިޔުމެއް

ތިްނަވނަ  އެއްެވސް  ުނަވތަ  ގެއްލުމެއް،  ކުރިމަތިެވފައިާވ  ުނަވތަ  ތަކުލީފުތަކެއް  އުފުލިފައިާވ  ޮގތަކުްނ  އެނޫންެވސް  ުނަވތަ    ދައުވާއެއް 
 މުޢާމަލާތްތަކެއް، ތިބާއަށް އެނިގހުރެ  ފަރާތެއް، މޮބައިލް ބޭންކިްނގ ހިދުމަތް ބޭނުންކުރުމުން ނުަވތަ އެކަމާ ުގޅިެގން އުފެދޭ އެއްެވސް

ުނަވތަ އެކަން ކޮށްފައިާވ މުއާމަލާތްތަކެއް ބޮނާ ފައިޑް ުނަވތަ އެނޫންެވސް ޮގތަކުން ފެށިފައިާވނަމަ، މި މުއާމަލާތްތައް  ، ނުަވތަ ނުލައި



 ިބއެމްއެލް އިސްލާމިކްގެ މާއްދާތަކާއި ޝަރުޠުތައް
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އަދި   މާއްދާތަކާއި ޝަރުޠުތަކާއިޗަށް މި  ތިބާ ޤަބޫލުކުރާ ޮގތުގައި، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް އިން ތިބާެގ އިރުޝާދުތަކާއި ބާރުެގ މައް
  ުނަވތަ  ، އެއްބައި   ޚިދުމަތުެގ  ބޭންކިްނގ   މޯބައިލް  އެއްޮގތަށް ޕްރޮސެސްކޮށްފައިވެއެެވ.  މާއްދާތަކާއި ޝަރުޠުތަކާއިއެހެނިހެން  ގުޅުންހުރި  

  ދެމިއޮްނނާނެކަމަށް  މަތީން  ޮގތުެގ  ލާޒިމުާވ  މައްޗަށް  ތިޔަފަރާތުެގ  ޞައްޙަޮގތުގައި  އިންޑެމްނިޓީ  މި  ،ނަމަެވސް   ހުއްޓާލި  ބޭނުންކުރުން  އެކުަގއި
 . ޔަޤީްނކަންދެއެެވ އެއްބަސްެވ އިތުރަށް ތިޔަފަރާތުން

ގައިާވ ކޮލިފިކޭޝަންތަކާއި، އިސްތިސްާނތަކާއި، ލިމިޓެޝަްނތައް ހިމެނޭޮގތަށް ބޭންކުެގ  މާއްދާތަކު އިންޓަރނެޓް ބޭންކިްނގ  3.2.10.1ިި
އި މޯބައިލް ބޭންކިްނގ ޚިދުމަތަށް މާއްދާތަކާހުރިހާ މާއްދާތަކެއް މޮބައިލް ބޭންކިންގ     ބަޔާންކޮށްފައިާވޮގތުންޒިންމާއާ ުގޅޭ 

 އެެވ.އެއްބަސްވެ އެއްެވސް ޝައްކެއްނެތި ތިޔަފަރާތުން ނެ ކަމަށް ހިނާގ

 ކަންކަމުެގ  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ނުޖެހޭނެކަމަށް  ޒިންމާާވން  ބޭންކުން   މާއްދާތަކުަގއި  ބޭންކިން  އިންޓަރނެޓް  ، އިތުރުން   މީެގ  އަދި  3.2.10.2
 ނެޓްޯވކް   މޯބައިލް ، ލޮކޭޝަން  ބިނާެވފައިަވނީ ކުރުން   މަސައްކަތް  ރަނަގޅަށް  ލިބުމާއި  ޚިދުމަތް   ބޭންކިްނގ   މޯބައިލް ، އިތުރުން 
 ހިމެނޭ  ކުރުން  މަސައްކަތް  ށްރަނަގޅަ  ފޯނު  މޯބައިލް  އަދި  ސޮފްޓްެވއަރ  ، ހާޑްެވއަރ   ، ބާރާއި   ނަލްެގސިގް   ޮގތާއި  ލިބުމާއި
އެއްެވސް ސަބަބަކާހުރެ މޮބައިލް  .ޤަބޫލުކުރެއެެވ  އެއްބަސްެވ  ތިޔަފަރާތުން މައްޗަށްކަން  ކަންތައްތަކެއްެގ ިގނަ ބަދަލުާވ  ޮގތަށް

ކަންެވސް ޒިންމާއެއް ނުަނާގނެބޭންކިްނގ ޚިދުމަތް ނުލިބިެގން ުނަވތަ ރަނަގޅަށް ނުހިނާގތީ ދިމާާވވެދާނެ ކަމަކަށް ބޭންކް އިން  
 ތިޔަފަރާތުން އެއްބަސްެވ ޤަބޫލުކުރެއެެވ. 

ޚަރަދެއް ނުަވތަ އަދާ ކުރަން    ހިނާގގެއްލުމެއް،    އެންމެހާ  ޚިލާފުވުމުެގ ސަބަބުން ބޭންކަށް ލިބޭތިޔަފަރާތުން  މި އެއްބަސްުވމާ    3.2.10.3
 އެއްބަސްވެއެެވ.  ތިޔަފަރާތުންދިނުމަށް   ބޭންކަށް ބަދަލު  ޒިންމާއަކުން ބޭންކް އިންޑެމްނިފައިކޮށްޖެހޭ

 އިހުމާލުން  ނުަވތަ  ފަރުާވކުޑަކުރުމުން  ޕްރޮސެސްކުރުމުަގއި  މުޢާމަލާތްތައް  އެއްޮގތަށް  އޮތޯރިޓީއާ  އިރުޝާދާއި  ތިޔަފަރާތުެގ  3.2.10.4
  ޒިންމާާވނީ  ހަމައެކަނި  ބޭންކުން  ، ޙާލަތެއްަގއި  ފެިނއްޖެ  ޖެހޭކަމަށް  ޒިންމާާވން  ބޭންކުން  ޢަމަލުކުރުމުން  ޯގސްކޮށް  ނުަވތަ

 ލިބުުނކަމަށް  އިހުމާލުން   ސީދާ  ެވފައިާވ  ތެރެއިން  ދާއިރާެގ  ަވޒީފާގެ   ަވޒީފާެގަވުގތުަގއި  ފަރާތްތަކުެގއެ  މުއައްޒަފުން  ބޭންކުެގ
 . ެގއްލުމަށެެވ ސާބިތުާވ

 ވުން ޒިންމާ   3.2.11

މޮބައިލް   11.2ތަކުެގ  މާއްދާތަކާއި ޝަރުޠުމި  3.2.11.1ިި މޯލްޑިްވސް  ފިޔަަވއި،  ކަންކަން  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ދަށުން  މާއްދާެގ  ަވނަ 
ި އުފުލަްނާވެނއެެވ. ތިބާ ޒިންމާމުޢާމަލާތެއް ުނަވތަ އޮޕަރޭޝަނެއްެގ   ކޮްނމެބޭންކިްނގ މެދުެވރިކޮށް ހިންާގ 

މޯބައިލް ބޭންކިންގ   ށްފައިާވ މޯބައިލް ފޯނު ނަންބަރުންރަޖިސްޓްރީ ކޮ  އެކުއަޅުަގނޑުމެންނާ ތިޔަފަރާތުން  މި ޚިދުމަތަށް  އެއީ   •
 ޕާސްޯވޑް ބޭނުން ކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު، ނުަވތަ ރަނގަޅު ުނަވަތި،  ޚިދުމަތަށް އެކްސެސްާވ

 . އެެވ ަގސްތުަގއި ިވޔަސް ުނަވތަ އިހުމާލެއްެގ ސަބަބުން ިވޔަސް އެހެން މީހަކަށް ޕާސްޯވޑް ހާމަކޮށްފިނަމަ •

ފަރާތަ 3.2.11.2 ުނޖެހޭ  އެނެގން  އަންަގްނދެން    ކަށްޕާސްޯވޑް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ހުރެދާނެކަން  އެނިގފައި  ޕާސްޯވޑް  ކުރެޭވ  އެ 
 ކަށްއެެވ. އަޅުަގނޑުމެްނނަށް އަންާގ ަވުގތަށްފަހު ހިނާގ ހުއްދަ ނެތް މުއާމަލާތްތަާވން ޖެހޭނެތިބާ ޒިްނމާދާ މުޢާމަލާތްތަކަށް  

 ޒިްނމާާވކަށް ނުޖެހޭނެއެެވ.  ތިބާ ކަށްނުަވތަ އޮޕަރޭޝަްނތަ

ހުއްދަ ނެތި ހިންާގ ކަްނތައްތަކުެގ ޒިންމާ    ޓުންޞައްޙަ އެކްސެސް ކޯޑްތައް ބޭނުންކޮށްެގން އެކައުންތިރީގައިާވ ޙާލަތްތަކުގައި،    3.2.11.3
 ތިބާ ނަާގކަށްނުޖެހޭނެއެެވ. 

 ުނަވތަ ؛ ޢާމަލާތެއް ހިނާގފައިުވންމު ތްއަޅުަގނޑުމެްނެގ އަތުން އެކްސެސް ކޯޑްތައް ހޯދުމުެގ ކުރިން ހުއްދަ ނެ •
ނުަވތަ ތިބާެގ ހުއްދަ ނެތި ފައިާވކަން،  ަވަގށް ަނާގ  ، ލުނުކަން މުޢާމަލާތް ހިނާގފައިަވނީ އެކްސެސް ކޯޑެއް ެގއް  ތްހުއްދަ ނެ •

 އި ކަމަށްުވން. މީހަކު ބޭނުންކޮށްފައިާވކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެްނގުމަށްފަހުގަ 
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ނަމަެވސް    ަނމެެވ.އެކައުންޓަށް ކްރެޑިޓް ކުރާ  ތިބާެގހާލަތްތަކުގައި އަޅުަގނޑުމެން އެ އަދަދު    ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވމާއްދާމި  
 އަޅުަގނޑުމެން ތިޔަފަރާތަށް އަދާކުރާކަށް ުނޖެހޭނެއެެވ. ޒިްނމާއެއް  ން އެހެންއިތުރުމީެގ 

ިި؛    ކޮންޑިޝަްނސް  އެންޑްނޮްނ އެކްސްކްލޫޑެބަލް ޮވރެންޓީސް    (i)ެގ    11.4  މާއްދާ  3.2.11.4 ބޭންކުެގ ޒިްނމާ   (ii)ެގ    11.2ައދ 
މަތިން  ޮގތުެގ  އޮތަސް   އަލުން  ފައިސާ  އެކައުންޓަށް  ތިބާެގ  ގައިާވ  ޒިންމާ  އަޅުަގނޑުމެްނެގ  މިާވ    ، ޖަމާކުރުމަށް  ތިރީަގއި 

 . ނުޖެހޭެނއެެވ ޒިްނމާާވކަށް ކަންތައްތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން

 ުނަވތަ ؛ އެއްެވސް ފަރާތަކުން ބަރޯސާުވން  މޯލްޑިްވސް އިންޓަރނެޓް ބޭންކިްނގ ބޭނުންކޮށްެގން ލިބޭ މަޢުލޫމާތަށް •
ފޯރުކޮށްދިުނމަށް  އެދިލައްާވފައިާވ • އޮޕަރޭޝަން  މައުލޫމާތު  ބޭންކިްނގ   ހިްނގުމަށް   އެއްުނަވތަ  އިންޓަރނެޓް    މޯލްޑިްވސް 

 ދެން   ނުަވތަ  ، އެދުަވހު   ހަމަ  ރިކުއެސްޓެއް  ލިބޭ  ކުރިން  ަވުގތުެގ  ކަޓްއޮފް  ތެރޭގައި  މީެގ  ؛ ންނުަވތަ ލަސްުވ  ނުކުޅެދުން
 ލަސްުވން  ުނަވތަ  ނުކުޅެދުން  ދިމާާވ  ސަބަބުން  ފަރާތެއްެގ  ތިްނަވނަ  ، ނުކުރެުވމާއި   ޕްރޮސެސް  ދުަވހު  ހުޅުޭވ  ބޭންކު

 . ހިމެެނއެެވ
 ެގއްލުން   ޚާއްސަ އަދި ުނސީދާ ލިބޭ ނަމަެވސް  ޮގތަކަށް ކޮްނމެ ، ހިމެނޭޮގތުން އިހުމާލު •
 މޯލްޑިްވސް އިންޓަރނެޓް ބޭންކިްނގ ބޭނުންކުރުމުެގ ސަބަބުން ލިބޭ ެގއްލުން.  •
  އަށް ޙުދޫދުުނާވނެ ޮގތުެގމަތިން، މޯލްޑިްވސް މޮބައިލް ބޭންކިންގ ެގ ޚިދުމަތް ނުލިބުމާއި، މޯބައިލް ނެޓްޯވކް ކަނެކްޝަން •

 ންތައްތައް. ކައަޅުަގނޑުމެްނެގ ކޮންޓްރޯލުން ބޭރުަގއިާވ 

 ޝަރުތުތައް  ވޮރެންޓީތަކާއި ނުކުރެޭވނެ ބާކީ 3.2.11.5

- ، ޙައްޤެއް  ލިބިދޭ  މާއްދާއަކުން  އެފަދަ  ،މާއްދާއެއް   އެއްެވސް  ޤާނޫެނއްަގއިާވ  އެއްެވސް  ޤަާވއިދުތަކުން  ޝަރުތުތަކާއި  މި
  ކަނޑައަޅާފައިވާ   މާދާއަކުން  ުނަވތަ  ،ސަބަބުން  ޚިލާފުުވމުެގ  މާއްދާއަކާ  -ޙާލަތުަގއި  ކަމެއްކަމުަގއިާވ  ޚިލާފުާވނެ  ޤާޫނނާއި  އެކަމަކީ

 އަމަލުކުރުން  ުނަވތަ  ހަނިކޮށް  ،ބާކީކޮށް  ޒިންމާއެއް   އުފުލަންޖެހޭ  އަޅުަގނޑުމެން  ސަބަބުން  ލާފުުވމުެގޚި  ގެރެންޓީއަކާއި
 .ނުހިނާގެނއެެވ ޮގތަށް  ބަދަލުކުރެޭވނެ

 

ޕޭމަންޓް ޕްލެޓްފޯމް/މޮބައިލް ބޭްނކިންގ  ، ާވޮގތުެގ މަތިންނު   ތަޢާރުޟުުނާވނެ  ކާމާއްދާއަ  އެއްެވސް  އެހެން  އެއްބަސްވުމުެގ  މި
ެގއްލުމަކަށް އެއްެވސް  ުގޅިެގން ސީދާ ުނަވތަ ނުސީދާ ޮގތެއްގައި ލިބޭ    މާއްދާތަކާއި ޝަރުޠުތަކާއި ފެސިލިޓީއާއި/ނުަވތަ މި  

ބަދަލެއް އައުމެއް   ކަމަށްޢާްނމުންކޮށްފައިާވ ކަންކަމުެގ  ބަޔާ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް އިން ޒިންމާާވކަށް ނުޖެހޭެނއެެވ. މަތީގައި
މޮބައިލް ބޭންކިންގ ފެސިލިޓީއާ ުގޅިެގން ކުރިމަތިެވދާނެ ެގއްލުމާއި ފައިދާއާއި، ިވޔަފާރި،  /ޕޭމަންޓް ޕްލެޓްފޯމް، ނެތްޮގތުން 

އެއްެވސް ޮގތަކަށް ުނއުފުލާެނކަން   އާމްދަނީ، ުގޑްިވލް ނުަވތަ އެފަދަ އެހެންކަމެއްެގ ޒިްނމާ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް އިން
 ބަޔާންކޮށްދެމެެވ.

 ޑިސްކްލެއިމަރ   3.2.12

މަކީ ހަމައެކަނި ( ރައްކާތެރިކުރު އްމޯބައިލް ފޯނު ނަންބަރު)ތަ  ތިޔަފަރާތުެގ  މޯލްޑިްވސް މޮބައިލް ބޭންކިންގ ޚިދުމަތް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިާވ
 އެެވ: ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް އިްނ ޒިންމާ އެއް ނުަނާގނެ ތިރީަގއި މިާވ ކަންކަމަށް ތިޔަފަރާތުެގ ޒިންމާއެކެެވ

 ދޭ  އޮޅުާވލައިެގން   ބޭނުންކޮށްެގން  ޕސްޯވރޑް  ފޯނާއި  ތިޔަފަރާތުެގ  ނުަވތަ  ، ބޭނުންކުރުން  ފޯނު  ތިޔަފަރާތުެގ  ހުއްދަނެތި •
 ޓްރިަގރތައް /އިރުޝާދުތައް ޯގސް ުނަވތަ ނަކަލު ، އިރުޝާދުތަކާއި

 ؛އަށް ހެޔޮ ނިޔަތުގައި އަމަލުކުރުން އަކަށްމޯލްޑިްވސްއިން ލިބޭ އެއްެވސް އިރުޝާދެއް /ޓްރިގަރ ބޭންކް އޮފް  •
އަމަލުކުރަން ޢަމަލު ނުކުރެުވްނ،  ށް  ކަކަށް ނުަވތަ ޓްރިަގރއަދައިރުޝާ   ުނަވތަ އެއްެވސް  ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސްެގ ހުރިހާ •

 ؛ނުކުޅެދުންތެރިުވން، ޑިފޯލްޓްުވން، ލަސްުވން



 ިބއެމްއެލް އިސްލާމިކްގެ މާއްދާތަކާއި ޝަރުޠުތައް

60 

 ؛ެގއްލުން ޓެއްމިޝަްނގައި ހުރި އެއްެވސް މައުލޫމާތެއް/އިރުޝާދެއް /އެލާޓްރާންސް  •
ސިއްރު  ުނަވތަ    ބޭނުންކުރުންހުއްދަ ނެތި    ކުންއެހެން ފަރާތަ  އެއްކަސްޓަމަރު ދޭ އެއްެވސް މައުލޫމާތެއް /އިރުޝާދެއް /ޓްރިަގރ •

 ؛ނުހިފެހެއްޓުން 
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް އިން ކަސްޓަމަރާއި މޯބައިލް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތާ ދެމެދު އުފެދޭ އެއްެވސް މައްސަލައަކާ މެދު ޒިްނމާއެއް   •

  ރެޕްރެޒެންޓޭޝަނެއްސެލްއުލަރ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތުެގ ފެންަވރާއި ުގޅޭޮގތުން އެއްެވސް    އަދި  ނުާވެނއެެވ.
ިި،  އް ނުަވތަ ޮވރެންޓީއެ  ުގޅޭޮގތުން އެއްެވސް  ފޯރުކޮށްދިނުމާއި    ތަށްަވުގ  ޓް ޞައްޙަކަމާއިއެކުއެލަރޓް ތަކުެގ ކޮންޓެންުނަވަތ

 ގެރެންޓީއެއް ުނދޭެނއެެވ. 

   އަދި ހާމަކުރުން   ހިފެހެއްޓުމާއި   ސިއްރު   3.2.13

އަދި/ނުަވތަ   • މަޢުލޫމާތެއް  އެއްެވސް  ުގޅޭ   އޮފް   ބޭންކް   ތިބާ  މަށްޓަކައިބޭނުންކުރު   ފެސިލިޓީ  ބޭންކިންގ   މޯބައިލްތިބާއާއި 
ޮގފިތަކާއި، ސަބްސިޑަރީ   އެްނމެހާ  އެޫނންެވސް މަޢުލޫމާތެއް، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސްެގ  ހިއްސާކޮށްފައިާވ  އަށް  މޯލްޑިްވސް

ކުންފުނިތަކާއި، ރެޕްރެޒެންޓޭޓިްވ އޮފީސްތަކާއި، އެފިލިއޭޓްތަކާއި، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސްެގ މަންދޫބުންާނއި، އޮޑިޓަރުްނނާއި،  
ދުމަތުގައި، މޯބައިލް ބޭންކިންގ ޚި ،  ކުެގ މެދުގައި ތިންަވނަ ފަރާތްތަބޭންކުން ކަނޑައަޅާ  އޭޖެންޓުްނނާއި، އިންޓަރމީޑިއަރީންާނއި،  

ހައްޤު    ބަދަލުކުރުމުެގ  ޓަކައި ޤާޫނނުން ތަންދޭ މިންަވރަށްބޭނުންކުރުމަށް  ޓުމާއެކީސިއްރުހިފަހައްއެ ޚިދުމަތާއި ުގޅުންހުރިޮގތުން  
 ށް ލިބިެގން ެވއެެވ.ކަބޭން

 ުނަވތަ  ، އިރުޝާދެއް/ ލޫމާތެއްމަޢު  ހުރިހާ/ކޮންމެ  ފޮުނާވ  ބޭންކަށް  ތަކުން/ފޯނު  މެދުެވރިެވކޮށް  މެދުވެރިން  ނުަވތަ  ސީދާޮގތެއްަގއި •
 ފުރިހަމަ   ކުރުެުމުެގ  ރެކޯރޑް  އިރުޝާދެއް/މަޢުލޫމާތެއް   ހުރިހާ/ކޮްނމެ  ފޯުނތަކަށްފޮނުާވ  މެދުެވރިން  ނުަވތަ / އަދި  ބޭންކުން
 ރައްކާކުރުމުެގ  އެއްކޮށް  އެމަޢުލޫމާތު  ޮގތަކަށް  އެކަށޭނަ  ފެްނނަ  ބޭންކަށް  އަދި  ،ލިބިެގްނާވކަމަށާއި   ބޭންކަށް  އިޚްތިޔާރު

  ޑޭޓާއާއި  ރައްކާކުރެިވފައިާވ  މިޮގތަށް.  އެއްބަސްވެއެެވ  ޤަބޫލުކޮށް  ލިބިެގްނާވކަން  ބޭންކަށް  އިޚްތިޔާރުެވސް
  ސަބަބުވެރިޮގތުގައި   ، ކަމާއި  ބަރޯސާެވިވދާނެ  ޑިއަރީސްއަށްއިންޓަރމީ/ މޯލްޑިްވސް  އޮފް   ބޭންކް  އިރުޝާދުތަކަށް/މައުލޫމާތު

  ނުަވތަ  ޮގތުަގއި  ހެކީެގ  ޝަރީޢަތެއްަގއި  ކޮންމެ  ުނަވތަ/ކަމާއި  ޙިއްސާކުރެިވދާނެ  ފަރާތަކަށް  ކޮންމެ  ބޭުނންެވދާނެ  އެމަޢުލޫމާތު 
 . އެއްބަސްެވއެެވ  ބޭނުންކުރެވިދާނެކަމަށް ޮގތަކުން އެހެން

 އަދި   ލިބިފައިވާ   މޯލްޑިްވސްއަށް  އޮފް  ބޭންކް  ،މަތިން  ޮގތުެގ  އިސްާވނެ  ކަްނތައްތަކަށްވުރެ  އެންމެހާ  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  މަތީަގއި •
 ފަރާތްތަކަށް  ތިރީަގއިާވ  މަޢުލޫމާތެއް  ހުރިހާ  އަދި   ކޮންމެ  ގުޅުްނހުރި  ތިޔަފަރާތާ  ދަށުަގއިވާ   މިލްކުވެރިކަމުެގ  އެފަރާތުެގ

 : ލިބިެގންެވއެެވ މޯލްޑިްވސްއަށް އޮފް ބޭންކް ަވުގތެއްގައިެވސް  ކޮންމެ ޙައްޤު  ހާމަކުރުމުެގ

 މޯލްޑިްވސް  އޮފް  ބޭންކް  -  މަޢުލޫމާތު  އެހެނިހެން  އަދި  ސަބަބު  ެގަނއި  ނިމުމަކަށް  ފެސިލިޓީ  ބޭންކިްނގ   މޯބައިލް(  ހ)
 ފަރާތަކަށް.  ކޮންމެ ގުޅުްނހުރި ފެސިލިޓީއާ ބޭންކިން މޯބައިލް ދޭކޮށްފޯރު ތިޔަފަރާތަށް މެދުވެރިން  ބޭންކުެގ  ނުަވތަ/ އަދި

  ނުަވތަ އިދާރާ މާލީ/ންއެސޯސިއޭޝަ / ބޭންކް  ކޮންމެ އެހެން - މަޢުލޫމާތު  ެނަގޓިްވ ުގޅުްނހުރި ކަސްޓަމަރާއި( ށ)
 މުއައްސަސާއަކަށް.   އެހެްނެވސް

އަދި   ެގ ޙައްޤާއިސް މި މާއްދާ ދެމިއޮންނާެނއެެވ. މިޮގތުން ކަސްޓަމަރުެގ ޕްރިިވލެޖް ލިކަމުގައިިވޔައެއްބަސްުވން އުާވމި
 ލައެެވ. ކޮށް ޕްރައިެވސީެގ ހައްޤު މިހިސާބުން ދޫ

 ޓާމިނޭޝަން އަދި ސަސްޕެންޝަން )އުވާލުން އަދި މެދުކަނޑާލުން(   3.2.14

  ބޭުނންކުރުން   ބޭންކިންގ   މޮބައިލް  މޯލްޑިްވސް  ަވުގތެއްަގއިެވސް  ކޮންމެ  ، އެްނގުމަށްފަހު   ބޭންކަށް  ކުރީބައިަގއި   އެކަން  ލިޔުމުން  3.2.14.1
  ދުަވހުގެ (  5)  ފަސް  ރަސްމީ  ފެށިެގން  ތާރީޚުން  ލިބޭ  ބޭންކަށް  ނޯޓިސް  ެގަނއުމުެގ  ނިމުމަކަށް  ޚިދުމަތް.  ހުއްޓާލެިވދާނެއެެވ

ނޯޓިސް ބޭންކަށް   އަދި ޚިދުމަތް ނިމުމަކަށް ެގަނއުމުެގ.  ެގެނޭވެނއެެވ  ނިމުމަކަށް  ޚިދުމަތްތައް  ބޭންކިންގ  މޯބައިލް  ތެރޭަގއި
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ބޭންކުން  ދުަވހެއްގައި    އެއްެވސް  މަށްފަހު، ލިބު އިރުޝާދަކަށް  އެއްެވސް  ލިބޭ  ުނޖެހޭނެކަމަށް ތިޔަފަރާޓުން  އަމަލުކުރަން 
 ތިޔަފަރާތުން އެއްބަސްވެއެެވ. 

،  ބައެއް ނުަވތަ އެކުަގއިޕޭމަންޓް ޕްލެޓްފޯމް/މޮބައިލް ބޭންކިްނގ ފެސިލިޓީެގ  ކުރިން އެންގުމަކާނުލާ، ކޮްނމެ ަވުގތެއްަގއިެވސް    3.2.14.2

 ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސްއަށް ލިބިެގްނވެއެެވ.  ޙައްޤު ނިމުމަކަށް ެގނައުމުެގ

 ޤަބޫލުކުރެޭވ  ޮގތެއްގައި  އެކަށީެގްނާވ  އަޅުަގނޑުމެންަނށް  ޖެހޭކަމަށް   ޓަރމިނޭޓްކުރަން  ނުަވތަ  ސަސްޕެންޑްކުރަން  އެކްސެސް  3.2.14.3
 ސަސްޕެންޑް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ންކުރުންބޭނު ބޭންކިންގ   މޯބައިލް  މޯލްޑިްވސް ތިޔަފަރާތުެގ  އެްނުގމަކާނުލާ  ކުރިން  ހާލަތުގައި

ެގެނވިދާނެއެެވ  ނުަވތަ  ކަމަށް   އޮތް  ނުރައްކާ  ބްރީޗްެގ  ސެކިއުރިޓީ  ނުަވތަ  ހީލަތުެގ  މަކަރާއި  މިސާލަކަށް.  ނިމުމަކަށް 
 ޚިދުމަތް  ެގ  ބޭންކިްނގ   މޮބައިލް  މޯލްޑިްވސް  މުއްދަތަކަށް  ދުަވހުެގ  މަސް  ހަ  ނުަވތަ  ޙާލަތު  ަގބޫލުކުރެޭވ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް

 .ހިމެެނއެވެ  މީެގތެރޭގައި ނުކުރުން ބޭނުން

  މި   ުނަވތަ  ، އެންުގމަށްފަހުގައި   ލިޔުމުން  އެޑްރެސްކޮށް  އެޑްރެހަށް   އަްނަގާވފައިާވ  އަޅުަގނޑުމެްނނަށް  ފަހުން  އެންމެ  ތިބާ  3.2.14.4
 އިންޓަރނެޓް   މޯލްޑިްވސް  ުނަވތަ  ، ފޮނުވުމަށްފަހު  އެއް  ނޯޓިސް  އެފަދަ  ނަންބަރަށް  ފޯނު  މޯބައިލް  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިާވ  ޚިދުމަތަށް
 އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޚިދުމަތް  ބޭންކިްނގ   މޯބައިލް  މޯލްޑިްވސް  ތިޔަފަރާތުެގ  ، ކުރުމަށްފަހު  މެއިލް  ތިބާއަށް  އިން  ބޭންކިްނގ 
 . ެގެނވިދާެނއެެވ  ނިމުމަކަށް

 ، ކުރިމަތިވެއްޖެަނމަ  މައްސަލައެއް  ސެކިއުރިޓީ  ޤަބޫލުކުރެޭވފަދަ  އަޅުަގނޑުމެންަނށް  މަށްހުރިކަ   ކަންތައްތަކެއް  ބަލަްނޖެހޭ  އިތުރަށް  3.2.14.5
 ތިބާއަށް އެްނގުމާއެކު ނުަވތަ އެްނގުމަކާ ނުލައި މޯލްޑިްވސް މޮބައިލް ބޭންކިްނގ އަށް ަވުނން މެދުކަނޑާލެިވދާެނއެެވ. 

  ކޮންމެ   ހަމަ  ، މަތިން  ޮގތުގެ   އިސްާވނެ  މާއްދާއަކަށްުވރެ  ކޮންމެ   ބަޔާްނެވެގްނާވ  ޝަރުޠުތަކުގައި  މިމާއްދާތަކާއި   ޚިލާފަށް  މިއާ  3.2.14.6
  ބޭންކިންެގ  މޯބައިލް  ނުޖެހޭޮގތުން  ދައްކަން  ސަބަބެއް   އެއްެވސް  އަދި  ، އެންގުމަކާނުލާ  ކުރިން  މުަގއިިވޔަސްކަ  ސަބަބަކާހުރެ

  ޙައްޤު  ލިބިެގްނާވ  ތިޔަފަރާތަށް  ަވުނމަށް  އެޚިދުމަތަކަށް  ުނަވތަ  ސަސްޕެްނޑްކޮށް  ުނވަދެޭވޮގތަށް   ޚިދުމަތަކަށްެވސް  ކޮންމެ
 . ލިބިެގްނވެއެެވ އަބަދުމެ ބޭންކަށް އިޚްތިޔާރު ފުރިހަމަ ެގނައުމުެގ  ނިމުމަކަށް

  ުނަވތަ  ހުއްޓާލައިފިނަމަ  ކުރުން  ބޭުނން  އެކައުންޓެއް  އެކްސެސްެވޭވ  މެދުވެރިކޮށް  ޚިދުމަތްތައް  ބޭންކިންގ   މޮބައިލް  3.2.14.7
 މެދުެވރިެވެގން  ސަބަބެއް  ކޮންމެ  ފަރާތަކުން  އެހެން   ނުަވތަ  ބޭންކުން  ަވނުން  އެކައުްނޓަކަށް  އެފަދަ  ނުަވތަ  ، އުާވލައިފިނަމަ 

 ބޭްނކުން  ޙައްޤު  ލިބިެގްނާވ  ތިޔަފަރާތަށް  ަވނުމަށް  ޚިދުމަތްތަކަށް  ބޭންކިން  މޯބައިލް  ، މަނާކޮށްފިަނމަ   ތިޔަފަރާތަށް  ނަމަެވސް
 . ެގްނނާެނއެެވ ނިމުމަކަށް އޮޓޮމެޓިކުން

ެގނައުެުމުެގ ސަބަބުން    3.2.14.8 ނިމުމަކަށް  ޕްރޮސެސްމިފަދަ  ބޭންކުން  ފަރާތުން  ތިބާ    ގުޅިެގން  އި އިރުޝާދުތަކާ   ކޮށްފައިާވތިބާެގ 
 ޤަބޫލުކޮށް އެއްބަސްެވއެެވ.  ޔަފަރާތުން އަސަރެއް ނުކުރާނެކަން ތި ކާއި ޒިންމާެަތަކަށްވާޖިބުތައަދާކުރަންޖެހޭ 

 

މާއްދާތަކާއި    މި  ކާއި ޝަރުޠުތައް، ަގއި ދެމިހުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިާވ މާއްދާތަނިމުމަކަށް ެގަނއުމު މުއްދަތާއި    ކުެގޝަރުތުތަމާއްދާތަކާއި    މި
 ގައި ދެމިހުންނާެނއެެވ. މަކަށްެގަނއުމު މުއްދަތާއި ނިމުޝަރުޠުތަކުެގ  

 

 ޖުތައް އަދި ޗަރ   ތަކާއި ފީ   3.2.15

ބޭންކިްނގ ބޭނުންކޮށް   3.2.15.1 ފީއެއް މޯލްޑިްވސް އިންޓަރނެޓް  ޓްރާްނސެކްޝަން  ކުރާ އެކައުންޓްތަކަށް އާދައިެގ  ެގން އެކްސެސް 
ޖަސް އެންޑް  އި ެވބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނަ ބޭންކުެގ ޝެޑިއުލް އޮފް ޗާޖްސްޗްތަކާބްރާން   ބޭންކުެގނަާގެނއެެވ. މި ފީތައް  

 ފީޒްަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވނެއެެވ. 
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ތަކުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާތަކާއި ޝަރުޠު)ހުރިނަމަ( މި    ކެއްފީތަކާއި ޗާޖުތަ  ނެޭގ  މޯލްޑިްވސް މޮބައިލް ބޭންކިންގ އަށް  3.2.15.2
 އެންޭގނެއެެވ. ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ތިޔަބޭފުޅުންނަށް   ތެއް މެދުވެރިކޮށްޮގ  ކޮންމެެވސްތެރެއިން  ޮގތްތަކުެގ

ޗާޖެއް  ރަށް ދައްކަންޖެހޭއަދި ސަރުކާ  އަކާއިއެއްެވސް ޓެކްސް  ޖުތަކާއިޗާ   ތަކާއިމޯލްޑިްވސް މޮބައިލް ބޭންކިންގ އަށް ަނާގ ފީ  3.2.15.3
އެކައުންޓެއް ނޮމިނޭޓް ކުރުމަށް އެދިދާނެއެެވ. އެކައުންޓެއް ހުޅުާވފައިާވ    އަޅުަގނޑުމެންާނއެކު  ތިޔަފަރާތުން  ރުމަށް،ޑެބިޓް ކު

 އެެވ.ދެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތިޔަފަރާތުން ހުއްދަ  ނޮމިނޭޓް ނުކުރައްާވނަމަ ތިބާެގ ކޮްނމެ އެކައުންޓަކުން ޑެބިޓް ކުރުމުެގ

  މިފީތަކާއި  ދޭތެރެއިން  ދޭތެރެ  އެންުގމަށްފަހު  ތިޔަފަރާތަށް  ،ކަނޑައެޅުމާއި   ޗާޖުތައް  ފީތަކާއި  ަވކި  ޚިދުމަތަށް  ބޭންކިްނގ   މޯބައިލް  3.2.15.4
 . ލިބިެގްނވެއެެވ ބޭންކަށް ޙައްޤު ބަދަލުެގަނއުމުެގ ޗާޖުތަކަށް

ފެސިލިޓީއެއްކަން  މޯބައި  3.2.15.5 ޗާޖުކުރެޭވ  ފެސިލިޓީއަކީ  އެސް.އެމް.އެސް.  ފޯރުކޮށްދޭ  ފަރާތްތަކުން  ހިދުމަތްދޭ  ތިޔަފަރާތަށް  ލް 
އެފަދަ އެސް.އެމް.އެސް. ފެސިލިޓީއަށް މޯބައިލް ހިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކަށް ދައްކަްނޖެހޭ ޗާޖުތައް ކަސްޓަމަރު    އަދި  އެނގެއެެވ.

 ާވނެއެެވ.އަމިއްލައަށް އެނިގފައި ހުންަނން

 ބަދަލުއައުން  ލިބެންހުރުމާއި   މިޝަރުޠުތައް   ހިމެނޭގޮތުން   ފީތައް   ޗާޖުތަކާއި   3.2.16

އަޅުަގނޑުމެްނެގ ބްރާންޗްތަކުންާނއި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސްެގ ވެބްސައިޓުން   މާއްދާތަކާއި ޝަރުޠުތައްފީއާއި ޗާޖު ހިމެނޭ ޮގތަށް މި  
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އަޅުަގނޑުމެްނނަށް    ، ތިޔަބޭފުޅުްނނަށް އެްނގުމަށްފަހު   ލިޔުމުން  ތްތަކުެގ ތެރެއިން ޮގތަކަށްބަދަލަކަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމުެގ ކުރިން ތިރީަގއިާވ ޮގ
 ؛މި ޝަރުތުތައް ބަދަލުކުރެވިދާެނއެެވ

 އަޅުަގނޑުމެްނެގ ެވބްސައިޓުަގއި ދައްކާފައިާވ އެންުގމަކުން، ުނަވތަ  •
 ުނަވތަ ، އެންުގމަކުންއަޅުަގނޑުމެްނެގ ބްރާންޗްތަކުގައި ދައްކާފައިާވ   •
 ނުަވތަ ، އަްނގައިެގން  ތިޔަފަރާތަށްއެންމެ ފަހުެގ އެޑްރެހަށް އެޑްރެސްކޮށް ލިޔުމުން   ފަރާތުެގތިޔައަޅުަގނޑުމެން ރެކޯޑްކޮށްފައިާވ   •
 ނުަވތަ ، އަްނގައިެގން އަޅުަގނޑުމެން ރެކޯޑްކޮށްފައިާވ ތިބޭފުޅުންެގ އެްނމެ ފަހުެގ އީމެއިލް އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން  •
 ުނަވތަ ، އަންަގއިެގންެވރިކޮށް ލިޔުމުން މޯލްޑިްވސް އިންޓަރނެޓް ބޭންކިްނގ ެގ މެއިލް ފަންކްޝަން މެދު •
 މޯލްޑިްވސް މޯބައިލް ބޭންކިންގ ޙިދުމަތް ބޭނުންކުރުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިާވ ތިބޭފުޅުްނެގ މޯބައިލް ފޯނަށް މެސެޖް ފޮނުަވއިެގން.  •

  ނަށް އަޅުަގނޑުމެން  ،ން ޖެހޭ ކޮންމެ ަވުގތަކުއެކަން ކުރުމަކީ ޤާޫނނާ ހިލާފު ކަމަކަށް ނުާވ ކޮންމެ ހާލަތެއްގައިެވސް ތިބޭފުޅުްނނަށް ނޯޓިސް ދޭ
 ބޭނުންކުރެވިދާެނއެެވ. ނޯޓިސް ދިުނމުެގ މަތީަގއިާވ ޮގތްތައް 

 

އެ ތަފާތު ބަލައިަގތުްނ    ، މަތީަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޮގތަކުން އެްނގުމަށްފަހު ތިޔަފަރާތުްނ މޯލްޑިްވސް މޮބައިލް ބޭންކިްނގ ބޭނުންކުރުމަކީ
 ކަމުަގއި ބެލެޭވނެއެެވ. 

 

 އީ.އެފް.ޓީ ގައިޑްލައިންސް   3.2.17

  މެތަޑްއެއް  އެކްސެސް  ކާރޑްފަދަ  ޑެބިޓް  ނުަވތަ  ކްރެޑިޓް  މެޝިންތަކުަގއި   ޕީއޯއެސް  ުނަވތަ  އޭޓީއެމް  އެކައުންޓުން  ތިޔަފަރާތުެގ  3.2.17.1
 ަވސީލެއް  އިލެކްޓްރޯނިކް  -ހިމެޭނޮގތުން  މެތަޑްތައްެވސް  އެކްސެސް  ބޭންކިންގގައިާވ  އިންޓަރނެޓް  މޯލްޑިްވސް-  ބޭނުންކޮށްެގން
 މަިނޓަރީ  މޯލްޑިްވސް  ހިނާގނީ  މައްޗަށް  މުޢާމަލާތްތަކުެގ  ޓްރާްނސްފަރެގ  ފަންޑް  އިލެކްޓޮރޯނިކް  ކުރާ  ތިޔަފަރާތުން  މެދުވެރިކޮށް
 ޓްރާްނސްފާ  ފަންޑްސް  އިލެކްޓްރޯނިކް  އޮން  ޕްރޮޓެކްޝަން  ކޮންސިއުމަރ  އޮން  ގައިޑްލައިންސް   ނެރެފައިާވ  އޮތޯރިޓީން

 . އުޞޫލުތަކެެވ ގައިާވ( ގައިޑްލައިްނސް. ޓީ.އެފް.އީ)
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އެކަން ކުރުމަށް ބޭންކް    ވެއެެވ.ކުރިން ހުއްދަ ދީފައިާވ އީ.އެފް.ޓީ.އަށް ފައިސާ ދެއްކުން ހުއްޓާލުމުެގ ހައްުގ ތިބާ އަށް ލިބިެގން   3.2.17.2
އޮފް ަވުގތުތަކާއި -ހުއްޓާލަން ބޭނުންަނމަ ކަޓް  ޓެއްާވެނއެެވ. ޕްރީއޮތޯރައިޒްޑް ޕޭމަންއޮފް މޯލްޑިްވސް ކާޑު ސެންޓަރަށް ުގޅަން

 ބައިތައް ބައްލަާވށެެވ.  މާއްދާތަކާއި ޝަރުޠުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވކްލިއަރ ކުރެިވފައިާވ ފައިސާއާ ބެހޭޮގތުން މި 

އެކަންކަން އެނެގްނ  ަނމަ  ާވއަޅުަގނޑުމެން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅޭޮގތުން އެއްެވސް ޝަކުވާއެއް ނުަވތަ މައްސަލައެއް    3.2.17.3
އަޅުަގނޑުމެން ތިބޭފުޅުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅު    ުވމުންބޭނުްނެވއެެވ. ތިޔަބޭފުޅުްނ ފީޑްބެކް ދެއްއަޅުަގނޑުމެން  

 ލިބެއެެވ.ރުޞަތު ކުރުމުެގ ފު

އެހެްނ  3.2.17.4 ނުަވތަ  ހީާވަނމަ  ހިނާގފައިާވކަމަށް  ޯގހެއް  މުޢާމަލާތެއްަގއި  ކުރެުވނު  މެދުެވރިކޮށް  ބޭންކިންގ  މޮބައިލް  މޯލްޑިްވސް 
ރޮސީޖަރ  އަޅުަގނޑުމެންެގ ޑިސްޕިއުޓް ރިޒޮލިއުޝަން ޕްުވމުން  މައްސަލައެއް ދިމާެވފައިާވކަމަށް ހީާވަނމަ އަޅުަގނޑުމެންނާ ގުޅުއް

 ދޭަނމެެވ. ެގ  )މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުެގ އުސޫލުެގ( ދަށުން ލަފާ

ދިމާ   3.2.17.5 ކަމެއް  ފުރަތަމަެވސްއެފަދަ  އެންމެ  ތި  ވެއްޖެަނމަ  އެންުގމަކީ  ޒިްނމާއެޔައަޅުަގނޑުމެންނަށް  މިފަދަ    ކެެވ.ބޭފުޅުންެގ 
ދުަވހަކަެވސް   ކޮންމެ  ހިއްސާކުރުމަށް  އަޅުަގނޑުމެންާނއި  ހަފްތާެގ  ،  ަގޑިއިރު   24މަޢުލޫމާތެއް  ދުަވހުެވސް    7އަދި 

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް ގުޅާލެޭވެނއެެވ. 

 ހެކި   3.2.18

  ޮގތަކުން   އެހެންެވސް  ނުަވތަ  ، ފޯނުން  މޯބައިލް  ތިޔަބޭފުޅުްނެގ  ، ކަމުަގއިިވޔަސް  ފޮުނިވ  މެދުވެރިކޮށް  ަވސީލަތެއް  އިލެކްޓޮރޯނިކް  3.2.18.1
 މަޢުލޫމާތަކީ:  އެންމެހާ ދޭކޮށްފޯރު

ޑޮކިއުމެންޓް • ލިޔެފައިާވ  ނޫންކަމަށްބުނެ،  ،  ކަމާއި ލިޔުމުން  ޑޮކިއުމަްނޓް  ލިޔެފައިާވ  ލިޔުމުން  އެއްެވސް  މިފަދަ  އެއީ 
 ޗެލެްނޖް ނުކުރުމަށް ތިޔަފަރާތުންނުަވތަ    ސުާވލު އުފައްދާުނަވތަ ތަންފީޒުކުރެޭވނެ ކަމާމެދު    މެދު،އިރުޝާދެއްެގ ސައްހަކަމާ

 ލައެެވ. ކޮށްއަދި އެފަދައިން ޢަމަލު ކުރުމަށް ތިޔަފަރާތަށް ޤާނޫުނން ލިބިދޭ ޙައްޤުތައް ދޫ ެވއެެވ.އެއްބަސް 
ހެކީެގ ޮގތުަގއި   ކަމަށާއި، އެފަދަ އިރުޝާދެއްއިރުޝާދެއްދީފައިާވ    ކޮށްއިލެކްޓްރޯނިކް  އެއީ  ؛ ކަމާއިއޮރިޖިނަލް ޑޮކިއުމެންޓް •

 ވެއެެވ. އެއްބަސް   ޔަފަރާތުންތި ޗެލެންޖް ނުކުރުމަށްބަލައިުނަގެނޭވނެކަމަށް ބުނެ އެކަމަށް 
 ުނަވތަ   ކޮށްފައިާވ  މެދުެވރިކޮށް  ޚިދުމަތް  ބޭންކިންގ   މޯބައިލް  ފަރާތަކުން  ބުނާ  ތިޔަފަރާތްކަމަށް  ނުަވތަ  ، ތިޔަފަރާތުނ3.2.18.2ް

  ބޭްނކިންގ   މޯބައިލް  ނުަވތަ  ، ރެކޯރޑް   ބޭންކުެގ  ރެކޯރޑްެގ  އިރުޝާދުތަކުެގ  ޕްރޮސެސްކޮށްފައިާވ  ނުަވތަ  ، ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ 
 ފަރާތަކުން   ުގޅުންހުރި  ހުއްދަދޭ  ބޭންކުން  ނުަވތަ  ބޭންކުން  އަދި  ، ރެކޯރޑެއް   އެއްެވސް  މުޢާމަލާތެއްެގ  ގުޅުންހުރި  ޚިދުމަތާ
  ރެކޯރޑެއްއެރައްކާކުރެިވފައިަވނީ  މުޢާމަލާތެއްެގ  އެއްެވސް  ގުޅުންހުރި  ނުަވތަ  ުގޅިފައިާވ  ޚިދުމަތާ  ބޭންކިން  މޯބައިލް  ޓާބަލަހައް

 ޤާޫނނީޮގތުން  ޖާމިުނެވ  އެއަށް  ތިޔަފަރާތުން  ބޭުނމަކަށްެވސް   ކޮްނމެ  އިިވޔަސްކަމުަގ  ލިޔެކިޔުމުން   ުނަވތަ  ، އިލެކްޓްރޯނިކްކޮށް
  .ޤަބޫލުކުރެއެެވ  އެއްބަސްެވ  ޖެހޭނެކަމަށް  އަދާކުރަން  ޒިންމާ  އުފެދިފައިާވ  ބޭންކާއިމެދު  ލާޒިމުާވނެކަމާއި  ޢަމަލުކުރުން  އެއަށް
  އެކުލަާވލެިވފައިަވނީ  ރެކޯރޑެއް  މިފަދަ  އަދި  ، އެއްޗެއްކަމަށާއި  ބަލައިަގެނޭވނެ  ޮގތުގައި  ހެކީެގ  ރެކޯރޑަކީ  އެްނމެހާ  މިފަދަ

 ބިާނކޮށް   މައްޗަށް  އަސާސްެގ  ހަމައެކަނި  ކަމުެގ  ކޮމްޕިއުޓަރަކުން  ތައްޔާރުކުރެިވފައިަވނީ  ުނަވތަ  ، ކަމާއި  އިލެކްޓޮރޯނިކްކޮށް
 މަޢުލޫމާތުެގ އެކުލެިވެގްނާވ  ުނަވތަ ، އަޞްލިއްޔަތާއި   އޭެގ  ުނަވތަ ، ކަމާމެދު  ބަލައިަގެނޭވނެ ޮގތުަގއި ހެކީެގ ރެކޯރޑެއް  މިފަދަ

 ކުރުމަށް  ޢަމަލު  އެފަދައިން  އަދި.  އެއްބަސްވެއެެވ ތިޔަފަރާތުން  ނުކުރުމަށް  ޗެލެންޖް  ުނަވތަ   އުފައްދާ  ސުާވލު  ، ޞައްޙަކަމާމެދު 
 . ލައެެވކޮށްދޫ ތައް ޙައްޤު ލިބިދޭ ޤާޫނނުން ތިޔަފަރާތަށް

 ފޯސް މޭޖަރ   3.2.19

އަދާކުރަންޖެހޭ    ބޭންކުން  ދަށުން  މާއްދާތަކަކާއި ޝަރުޠުތަކެއްެގތަކުެގ ދަށުން ުނަވތަ އެނޫްނެވސް ަވކި  މާއްދާތަކާއި ޝަރުޠު  މި 3.2.19.1
އަދާނުކުރެވިއްޖެ ވާޖިބެއް  ބުރޫއެރީ، ނުަވތަ ލަސްީވ  ،  ޙާލަތެއްަގއި  އެއްެވސް  ފޯސް އެާވޖިބެއް އަދާކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުނީ، 
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 އިން  ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް ކަމުަގއި ާވަނމަ، އެފަދަ އެއްެވސް ކަމަކަށް    ާވ(މެޖޯރ އިެވންޓަކުން )ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި
 ފޯސް މެޖޯރ އިެވންޓް ކުރިއަށްދާހާ ހިނދަކު ބޭންކުެގ ވާޖިބުތައް ސަސްޕެންޑް ކުރެޭވެނއެެވ.އަދި އެެވ. ާވކަށް ނުޖެހޭނެ ޒިންމާ 

ޖޯރ އިެވންޓަކީ" ބޭންކުެގ އެކަށީެގްނާވ ކޮންޓްރޯލުން ބޭރުގައިާވ  މި ޝަރުތުތަކާއި ޤަާވއިދުތަކުެގ ބޭނުމަށްޓަކައި، "ފޯސް މެ  3.2.19.2
ޑް،  އިެވންޓެއް ކަމަށާއި، މި އިެވްނޓުެގ ޮގތުަގއި އެއްެވސް ޙައްދެއް ނެތި ކަނޑައެޅޭނެ ކަންކަމަކީ އެކްޓް އޮފް ޯގކޮންމެ  

އެއްެވސް ބާަވތެއްެގ ހަޅުތާލު ، ދަތިާވ    ސަބަބުން  ސަރުކާރު، މަދަނީ ުނަވތަ އަސްކަރީ ބާރު، މަދަނީ ނުަވތަ މަސައްކަތުެގ
އް، ޖިާނއީ ނުަވތަ ޓެރަރިސްޓް ހަރަކާތެއް، ހަނުގރާމަ، އަލިފާނުެގ ހާދިސާ، ފެންބޮޑުުވން، ޮގުވން،  ޙަރަކާތެ ނުަވތަ ސިާނއީ  

ސިއްހީޮގތުން   އެޕިޑެމިކް،  ހަމަނުޖެހުން، ފިތުަނ، ބިންހެލުްނ، ސުނާމީ، ތޫފާން، ބިްނަގނޑު އަޑިއަށް ދިޔުން، ބަލިމަޑުކަން،
އެއްެގ  ނުަވތަ ވައިރަސް   ުވންބްރީޗް   ނުަވތަ ޕްރޮސެސް  ކުރެޭވ ކަރަންޓީްނ، މުާވސަލާތީ ނިޒާމު ނުލިބުން، ޕޭމަންޓް މެކޭިނޒަމް

ޓަރ ކޮމްޕިއު ، ަވނުން  ހުއްދަ ނެތި  އަށްކޮމްޕިއުޓަރ ޑޭޓާއާއި ސްޓޯރޭޖް ޑިވައިސް، ކްކުރުންސަބޮޓާޖް، ކޮމްޕިއުޓަރ ހެ، ދިމާުވން
 ުވން ފަދަ ކަންކަމެެވ.ބްރީޗް ޝްުވން، ސެކިއުރިޓީއާއި އެންކްރިޕްޝަން ރޭކް
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އެއްެވސް އެއްބަސްުވމެއްެގ ދަށުން ޢަމަލު ނުކުރެޭވެނ  ުނަވަތިި، ކީ ޤާނޫާނއި ޚިލާފު، ބާޠިލުމި އެއްބަސްުވމުެގ އެއްެވސް މާއްދާއަ
އެއްެވސް ކޯޓަކުން ފަހު ލިބިެގންާވ    ނުަވތަ ކަމާބެހޭ އިހްތިސާސް  ، އެއްބަސްެވއްޖެަނމަކާއި ތިޔަފަރާތުން  ބޭން  މާއްދާއެއްކަމަށް

އެމާއްދާއެއް    ،ތާރީޚުން ފެށިެގން  އެޮގތަށް ކަނޑައެޅުނު ނުަވތަ އެއްބަސްެވުވނު  ،ކަނޑައަޅައިފިނަމަ އެޮގތަށް  އެކަން    މަކުންނިންމު 
 . މި އެއްބަސްުވމަށް ޢަމަލުކުރަމުން ދާންާވނެއެެވ، ލައިެގންބަ ކަމަށް  އުނިކޮށްފައިާވ

 
  ެވސް ހިނާގނީ ހުރިހާ ޮގތަކުން   މައްޗަށްއަމަލުކުރުމުެގ  އެއަށް  އި، ސައްހަކަމާއި،  ެވެގްނާވ ޮގތާބިނާ   މާއްދާތަކާއި ޝަރުޠުތައްމި  

 އިޙްތިޞާޞް  ބެލުމުެގ މައްސަލަ  ގުޅިެގން ޝަރުތުތަކާ މާއްދާތަކާއި މި  އަދިނުތަކެެވ. ޤާނޫ ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ   ގައިރާއްޖޭ ދިެވހި 
 ކޯޓުތަކަށެެވ. ދިެވހިރާއްޖޭެގ  ހަމައެކަނި ލިބިެގްނަވނީ
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 7  ހަފްތާެގ  ، ަގޑިއިރު  24  މޯލްޑިްވސްަގއި ހުޅުާވފައިާވ ތިބާެގ އެކައުންޓްތަކަށް  އޮފް  ބޭންކް  އަކީ  ބޭންކިްނގ   އިންޓަރނެޓް  މޯލްޑިްވސް
ކަމާއިއެކު  ދުަވހު ބޭ   ބޭނުން  ،ފަސޭހަ  ބޭނުންކުރަން  އަދ  ވަދެޭވނެފަސޭހައިން    ، ރައްކާތެރި  ަވުގތެއްަގއި  އަދި  ންކިްނގ ތަނެއްގައި 

ހިންޭގނެ މޯލްޑިްވސް  މުޢާމަލާތްތައް  ކަންކަން   ތިބޭފުޅުންނަށް  ،ބޭނުންކޮށްެގން   ބޭންކިްނގ  އިންޓަރނެޓް  ޚިދުމަތެކެެވ.  ތިރީގައިާވ 
 ؛ކުރެޭވެނއެެވ

 ޗެކްކުރުން.  ޓްރާންސެކްޝަންތައް ންސްތަކާއިބެލެ އެކައުންޓް  މޯލްޑިްވސް އޮފް ބޭންކް •
 . ބަލާލުން ޓްރާންސެކްޝަން  10 އެކައުންޓްއިން ކުރި   ފަހުން އެންމެ •
 . ބަލާލުން ހީސްޓްރީ ކާޑު ހީސްޓްރީއާއި އެކައުންޓް މަސްދުަވހުެގ ބާރަ މިދިޔަ •
 . ހުށަހެޅުން އެދި ޕޭމަްނޓަށް ސްޓޮޕް  ޗެކެއްެގ ުނދައްކާ އަދި ، ބަލައި  ސްޓޭޓަސް ޗެކްތަކުެގ ދޫކޮށްފައިާވ •
 އެކައުންޓަށް  ސޭިވންްގސް ނުަވތަ  ކަރަންޓް  އެކައުންޓުން  ކާޑު  ުނަވތަ  އެކައުންޓް  ސޭިވްންގސް  ، ކަރަންޓް  މޯލްޑިްވސްެގ  އޮފް  ބޭންކް •

 . ޓްރާްނސްފާކުރުން ފައިސާ އެތެރެއިން
  ،ދެއްކުން   އެކައުންޓުން ފައިސާ  ސޭިވންްގސް ުނަވތަ ކަރަންޓް އެކައުންޓްތަކަށް ފައިނޭްނސިްނގ މޯލްޑިްވސް އޮފް ބޭންކް •
 ދެއްކުން.  ފައިސާ  އެކައުންޓުން ސޭިވްންގސް ނުަވތަ ކާޑުތަކަށް ކަރަންޓް މޯލްޑިްވސް އޮފް ބޭންކް •
 ދެއްކުން.  ފައިސާ އެކައުންޓަށް ސޭިވްންގސް  ުނަވތަ ކަރަންޓް ހޯލްޑަރުްނެގ އެކައުންޓް އެހެން މޯލްޑިްވސްެގ އޮފް ބޭންކް•  •
 ދެއްކުން.  ބިލްތައް ބޭނުންކޮށްެގން ބިލްޕޭ •
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 ހުށަހެޅުން.  އެދި ޚިދުމަތަށް  ބޭންކިންގ  މޮބައިލް މޯލްޑިްވސް •
 މެނޭޖްކުރުން.   އެލާޓްތައް ބޭންކިްނގ  މޮބައިލް •
 ކުރުން.  ރީޗާޖް ފޯނު މޯބައިލް  ޕްރީޕެއިޑް •
 އްކުން ދެ  ފައިސާ އެކައުންޓްތަކަށް  ހުންނަ ބޭންކުތަކުަގއި އެހެން  ރާއްޖޭެގ •
 ދެއްކުން.  ފައިސާ އެކައުންޓްތަކަށް ހުންނަ  ބޭންކުތަކުަގއި ބޭރުެގ  ރާއްޖެއިން •
 (. އޯޑަރސް ސްޓޭންޑިްނގ ) ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒާމު ދެއްކުމުގެ  ފައިސާ ަވކިަވކިން ޤަާވއިދުން •
 .ހުށަހެޅުން އެދި ދޫކުރުމަށް ފޮތެއް ޗެކް އާ •
 . ހުށަހެޅުން އެދި ހޯދުމަށް ކޮޕީއެއް ސްޓޭޓްމަންޓްގެ  އެކައުންޓް ފަހުެގ އެންމެ •
 .އަޕްލޯޑްކުރުން ފައިލް ޕޭރޯލް •
 އީ.މެއިލްތައް ލިބުން.  ފޮނުވުމާއި އީ،މެއިލް މޯލްޑިްވސްއަށް އޮފް ބޭންކް •
 . އެކްޓިޭވޓްކުރުން  ކާޑު އާ މޯލްޑިްވސްެގ އޮފް ބޭންކް •
 . ރިޕޯޓްކުރުން ކަމަށް  ަނާގފައިާވ ަވަގށް ުނަވތަ ެގއްލިފައިާވ ކާޑުތައް މޯލްޑިްވސްެގ އޮފް ބޭންކް •
 . ސޭްވކުރުން ނުަވތަ ޕްރިންޓް ރަސީދެއް  މުޢާމަލާތަކަށް ކޮންމެ •

 

 މާނަކުރުން   3.3.2

 : ކުެގ ބޭުނމަށްޓަކައިޝަރުތުތަމާއްދާތަކާއި މި 

ހޯލްޑަރަކު  "އެކްސެސް އޮތޯރިޓީ"   • އިންޓަރނެޓް ބޭންކިްނގއަށް ސަބްސްކްރައިބް ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ، އެކައުންޓް  މޯލްޑިްވސް 
ޑް ކުރެޭވނެ ޮގތްތަކަށާއި އަދި ބިޒްނަސް ކަސްޓަމަރަކު، ބޭުނންެވއްޖެނަމަ، ނޮމިނޭޓްކުރާ ފަރާތްތަކުެގ އަމިއްލަ ޔޫޒަރ އައިޑީއާއި ޕާސްވޯ 

ޮގތްތަކާއި އަދި ބިޒްަނސް   އެކްސެސް ކުރެޭވނެ ކަށްމެދުވެރިކޮށް ިވޔަފާރި ކަސްޓަމަރުެގ އެކައުންޓްތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިާވ މިންަވރަ 
 ޮގތްތަކަށެެވ. ކަސްޓަމަރަކު ބޭނުްނވެއްޖެނަމަ ޑުއުއަލް އޮތޮރައިޒޭޝަން އަށް އެދި ހުށަހެޅިދާނެ

  މަށްޓަކައިލިބިަގތު  އެޚިދުމަތް  ުނަވތަ  ަވުނމަށްޓަކައި  ބޭންކިްނއަށް   އިންޓަރނެޓް  މޯބައިލްކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ،    "އެކްސެސް ކޯޑްސް" •
 ،ކޯޑް  ސެކިއުރިޓީ ، ޕާސްޯވރޑް  ، އައިޑީ   ޔޫޒަރ ިގނަ  އެއަށްވުރެ ނުަވތަ އެކެއް   ދޭށްފޯރުކޮ ށްތިޔަބޭފުޅާއަ ދޭތެރެއިން    ދޭތެރެ  ބޭންކުން
 . ކޯޑެކެެވ ކޮންމެ އެހެން  ނުަވތަ ، ޕިން ޓޯކަން ، ކޯޑް ޓޯކަން

އެކައުންޓުެގ ެވރިފަރާތުެގ  ހިްނާގ އެްނމެހާ މުޢާމަލާތްތަކެއްެގ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭޮގތުން  ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ،    "އެކައުންޓް ހޯލްޑަރ"  •
 ުނަވތަ ކުންފުްނޏަކަށެެވ.  ފަރާތެއް/ފަރާތްތަކެއްޮގތުަގއި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސްގައި އެކައުންޓެއް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިާވ 

އެަވީނ، ފައިސާދެއްކުންފަދަ،    އިޒަރ""އޯތަރަ • އެޕްރޫްވކުރުމަށް  ކަމަށް ބުނެފައި  އިންޓަރނެޓް ބޭންކިން އޮޕަރޭޝަެނއް  މޯލްޑިްވސް 
 ބިޒްަނސް ކަސްޓަމަރަކު ހުއްދަދީފައިާވ ކަނޑައެޅޭ ަވކި ފަރާތަކަށެެވ. 

މޯލްޑިވްސް" • އޮފް  އެަވނީ،  "ބޭންކް  ބުނެފައި  އޮފީސް    ކަމަށް  މާލެ،   ބޮޑުތަކުރުފާނު   11ހެޑް  ދެިވހިރާއްޖޭަގއި   20094މަުގ، 
ނަންބަރުެގ ދަށުން ލައިސަންސް ލިބިފައިާވ ބޭންކިންގ މުއައްސަސާއެއްެގ ޮގތުގައި    C-22/1982ރަޖިސްޓްރީ    ޤާއިމްކުރެިވފައިާވ،

 ދިެވހިރާއްޖޭގައި ސައްހަޮގތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިާވ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް އަށެެވ.  
ބޭންކް"ނުަވތަ    "ބޭންކް" • ހިންާގ    "ދަ  ދަށުން  ކުންފުީނެގ  އެ  އާއި  ޕލކ  މޯލްޑިްވސް  އޮފް  ބޭންކް  އެަވނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް 

 ކުންފުނިތަކަށެެވ. 
 ދުަވސްތައް   ބަްނދު   ބޭންކް  ، ދުަވސްތަކާއި  ބަންދު  ސަރުކާރު  ، ބަންދާއި   ހަފްތާކަމަށް ބުނެފައި އެަވީނ،    "ބޭންކިންގ ބިޒްނަސް ޑޭ"  •

 . ދުަވހަކަށެެވ ކޮންމެ ، ހުޅުާވލާ  ިވޔަފާރިއަށް ބޭންކުތައް ދިެވހިރާއްޖޭގައި ޭނޮގތުންނުހިމެ
 ށެެވ. ކަކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ، ބިލްޕޭގައި ބައިވެރިެވ، ބިލްޕޭ މެދުވެރިކޮށް ޕޭމަންޓްތައް ލިބެން ބޭނުްނާވ މުއައްސަސާއަ "ބިލަރ" •
 .ސްކީމަކަށެެވ  ޕޭމަންޓްސް އިލެކްޓްރޯނިކް ދެއްކޭނެ ފައިސާ  ބިލަރސްއަށް ހޯލްޑަރަކަށް އެކައުންޓްކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ،   "ބިލްޕޭ"  •
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ކަސްޓަމަރ" • ބޭނުންކުރާ    "ބިޒްނަސް  ޮގތުަގއި  ިވޔަފާރިއެއްެގ  ބޭންކިންގ  އިންޓަރެނޓް  މޯލްޑިްވސް  އެަވނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް 
އްސަސާއެއް ނުަވތަ ފާރމް ތަކަށެެވ. އަދި އެހެންމެ ޑުއެލް އޮތޮރައިޒޭޝަންެގ ޚިދުމަތް ބޭުނންެވދާެނ އެކައުންޓް ކުންފުންޏެއް، މުއަ 

 ހޯލްޑަރަކަށެެވ. 
މޯލްޑިްވސް އިންޓަރނެޓް ބޭންކިްނގ މެދުެވރިކޮށް ަވކި    ރަކުކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ، ިވޔަފާރި ކަސްޓަމަ  "ޑުއަލް އޯތަރައިޒޭޝަން" •

 ށެެވ. ޢައްޔަންކުރުމަ ރެއްއި އަދި އޮތޯރައިޒަ ރަކާންތަކެއް ކުރިއަށްެގްނދިޔުމަށްޓަކައި އިިނޝިއޭޓަ ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަ 
 މަށެެވ. ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ، އީއެފްޓީ ގައިޑްލައިންތަކާ އެއްޮގތަށް އިލެކްޓްރޯނިކް ފަންޑް ޓްރާންސްފާ ކުރު "އީ.އެފް.ޓީ" •
ަވނަ މާއްދާެގ    36ަވނަ މާއްދާއާއި    4ެގ    1981  ާގނޫނު މާނައަކީ މޯލްޑިްވސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ    "އީ.އެފް.ޓީ. ގައިޑްލައިންސް" •

 މަނިޓަރީ  މޯލްޑިްވސް  ބެހޭޮގތުން  ރައްކާތެރިކުރުމާ  ފަރާތްތައް  ހޯދާ  ޚިދުމަތް  ކުރުމުަގއި  ޓްރާންސްފަރ  ފަންޑް  އިލެކްޓްރޯނިކްދަށުން  
 . ަގއިޑްލައިންތަކަށެެވ ކަނޑައަޅާފައިާވ އިން އޮތޯރިޓީ

  ބިޒްނަސް   އިނީޝިއޭޓްކުރުމަށް   އޮޕަރޭޝަެނއް  މެދުވެރިކޮށް  ބޭންކިްނގ   އިންޓަރނެޓް  މޯލްޑިްވސް މާނައަކީ    "އިނީޝިއޭޓަރ" •
 ހުއްދަދެިވފައިާވފަރާތުެގ  ކުރިން  ފުރިހަމަކުރުމުެގ  އޮޕަރޭޝަްނތައް  މިފަދަ.  ފަރާތެކެެވ  ަވކި  ކަނޑައެޅޭ   ހުއްދަދީފައިާވ  ކަސްޓަމަރަކު
  .ބޭނުްނާވެނއެެވ ހުއްދަެވސް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް އެކައުންޓަކުން ދިެވހިރާއްޖެއިްނ    ެގކަމަށް ބުނެފައި އެަވީނ، އެކައުންޓް ހޯލްޑަރު   "އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕޭމަންޓް" •
 ނުަވތަ ފައިސާ ޓްރާންސްފަރ ކުރުމަށެެވ.  އަުގބެނެފިޝަރީ ބޭންކް އެކައުންޓަކަށް ހުޅުާވފައިާވ ބޭރުގައި 

ބޭންކިންގ"  • އިންޓަރނެޓް  އެަވނީ    "މޯލްޑިވްސް  ބުނެފައި  ޑިވައިސްއެއްކަމަށް  އެނޫްނެވސް  ނުަވތަ  ބޭނުންކޮށްެގްނ  ކޮމްޕިއުޓަރެއް   
ފަރާތަކަށް   ނޮމިޭނޓް  ުނަވތަ  ހޯލްޑަރަކަށް  ުގޅާއެކައުންޓް  މޯލްޑިްވސްއާ  އޮފް  ބޭންކް  މެދުވެރިކޮށް  އެކައުންޓް   ލައި،އިންޓަރނެޓް 

ހޯދައި،    ެގހޯލްޑަރު މަޢުލޫމާތު  އެކައުންޓްތަކާބެހޭ  މޯލްޑިްވސް  އޮފް  މުޢާމަލާތްތަކެއް  އެހެނިހެން  ބޭންކް  ކުރެޭވ  މަފުރިހަތަފާތުިގނަ 
 ތަކަށެެވ. ހިދުމަ

ބޭންކް އޮފް  މޮބައިލް ޓެލެފޯން މެދުވެރިކޮށް  ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ، އެކައުންޓް ހޯލްޑަރަކަށް    "މޯލްޑިވްސް މޯބައިލް ބޭންކިންގ" •
ތުިގނަ މުޢާމަލާތްތަކެއް  ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް އެކައުންޓްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި، ތަފާ  ެގއެކައުންޓް ހޯލްޑަރު  ލައިމޯލްޑިްވސްއާ ުގޅާ

 ތަކަށެެވ. ކުރެޭވ ހިދުމަފުރިހަމަ
  ބިޒްނަސް  ހިންުގމަށް އެކައުންޓް އެފަރާތުެގ ބަދަލުަގއި ގައި ބޭންކިްނގ  އިންޓަރނެޓް މޯލްޑިްވސްކަމަށް ބުނެފައި އެަވީނ،  "ނޮމިނީ"  •

 . ފަރާތެކެެވ ހުއްދަދީފައިާވ ދަށުން  އޮތޯރިޓީއެއްެގ  އެކްސެސް ކަސްޓަމަރަކު
ފޯރުކޮ  ޕާސްވޯޑް"  • އިން  މޯލްޑިްވސް  އޮފް  ބޭންކް  އެަވނީ،  ބުނެފައި  އަ  ދޭށް ކަމަށް  މަ  ކުރުތަކާއިިގނަ  އެކުލެޭވށްޢަދަދުެގ  ،  ޗަށް 

 ހަކަށެެވ. ކަސްޓަމަރަށް ފަހުން ބަދަލުކުރެިވދާނެ ސިއްރު ބަ
  ދިެވހިރާއްޖޭގެ އަދި  ، ެގ ޚިދުމަތާއިބިލްޕޭ،  މާއި އެކައުންޓަކަށް ފައިސާ ދެއްކު   ެގބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް ެގ ތެރޭގައި    "ޕޭމަންޓްސް" •

އަދި މީެގ ތެރޭގައި    .އިންޓަޭނޝަނަލް ޕޭމަންޓެއް ުނަވތަ ސްޓޭންޑިްނގ އޯޑަރ ހިމެެނއެެވ ،އި މާބޭންކް އެކައުންޓަކަށް ފައިސާ ދެއްކު 
 އެކައުންޓްެގ ެވރިފަރާތުެގ އެކައުންޓުން އަުގ ުނަވތަ ފައިސާ: 

 ؛އި ހިމެޭނޮގތަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސްަގއި ތިްނަވނަ ފަރާތަކުން ހުޅުާވފައިާވ އެފަރާތުެގ އެކައުންޓާބިލްޕޭ  .1
އެފަދަ  ، އެކައުންޓް ހޯލްޑަރ ނުަވތަ އެހެން ފަރާތަކުން ދިެވހިރާއްޖޭެގ އެހެން ލޯކަލް ބޭންކެއްަގއި ުނަވތަ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ  .2

 ާވފައިާވ އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކުރުން ހިމެނެއެެވ.ޕޭމަންޓް ބަލައިަގންނަ ބޭންކެއްަގއި ހުޅު 
އޯޑަރ"  • ޮގތުެގމަތިން  "ސްޓޭންޑިންގ  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  މަތީަގއި  އެަވީނ،  ބުނެފައި    ބޭންކަކަށް   ބޭރުެގ  ދިެވހިރާއްޖެއިން  ، ކަމަށް 

 ޑެބިޓް  ތަކުން/އެކައުންޓް  ޔަފަރާތުެގތި  ޢަދަދެއް  ކަނޑައެޅިފައިާވ  ތާރީޚުތަކެއްަގއި  ކަނޑައެޅިފައިާވ  ، ނުހިމަަނއި   ކުރުން  ޓްރާންސްފާ
 . އިރުޝާދެކެެވ ދޭ ތިޔަފަރާތުން ކުރުމަށް

ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ، މޯލްޑިްވސް އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ އަށް ލޮްގއިން ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އެކްސެސް    "ސެކިއުރިޓީ ކޯޑް" •
 އަކުރުތަކާއި   ިގނަ  ދޭކޮށް ފޯރު  އިން  މޯލްޑިްވސް  އޮފް  ބޭންކް  ކޯޑަކީ  މިިިފަރާތްތަކަށކޯޑަކަށެެވ. ސްޓޭންޑަރޑް ޕްލޭން ބޭނުންކުރާ  

މިއަމް ޕްލޭން ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދެޭވ .  ޕްރިބަހެކެެވ  ސިއްރު  ބަދަލުކުރެިވދާނެ  ފަހުން  ކަސްޓަމަރަށް   ، އެކުލެޭވ  މައްޗަށް  ޢަދަދުެގ
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ޓޯކަްނ ފައިާވ(  ޖެެނރޭޓްކޮށްއްޗަށެެވ. ފުރަތަމަ ބަޔަކީ )ސެކިއުރިޓީ ޓޯކަން އިން  ސެކިއުރިޓީ ކޯޑް އެކުލެިވެގްނަވނީ ދެ ބައެއްެގ މަ
 ދޫކުރެޭވ ކޯޑްަގއި މިދެބައި އެކުލެެވއެެވ.  ބޭނުންކުރައްާވ ފަރާތްތަކަށްެވ. އަދި ދެަވނަ ބަޔަކީ ޓޯކަން ޕިން އެެވ. ޕްރިމިއަމް ޕްލޭން  ކޯޑެ

  ޓޯކަން   ލަފާނުކުރެޭވ  އަދި  ރެންޑަމް  އައު  ލޮިގްނއަކަށް  ކޮްނމެ  ، ދޭކޮށް ފޯރު  ކުންބޭންކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ،    "ސެކިއުރިޓީ ޓޯކެން"  •
 .  އެކުަގއެެވ ޕިންއާއި ޓޯކަން  ބޭނުންކުރެޭވނީ ކޯޑް މި. ޑިވައިސްއަކަށެެވ ފިޒިކަލް ، ޖެެނރޭޓްކުރާ  ކޯޑެއް

ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސްެގ އިޚްތިޔާރުަގއި ދޭތެރެދޭތެރެއިން އިސްލާހު   "ޓަރމްސް އެންޑް ކޮންޑިޝަންސް" •
  މާއްދާތަކާއި ޝަރުޠުތަކަށެެވ.ެގެނވިދާނެ މި 

 ޓޯކަން  ، ޖެެނރޭޓްކުރާ  ކަންއިންޓޯ  ސެކިއުރިޓީ  ފަހަރަކު  ކޮްނމެ  ަވންނަ  ބޭންކިްނގއަށް  އިންޓަރނެޓް  މޯލްޑިެވސް އަކީ  "ޓޯކެން ކޯޑް" •
 .ބަހެކެެވ  ލަފާނުކުރެޭވ އަދި ރެްނޑަމް  އެކުލެޭވ މައްޗަށް ޢަދަދުެގ އަކުރުތަކާއި ، ބޭުނންކުރަްނޖެހޭ  އެކުަގއި  ޕިންއާއި

ިި،  ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް އިްނ ފޯރުކޮށްދޭ  "ޓޯކެން ޕިން" • ކުރެިވދާެނ ބަދަލުފަހުން  ހިދުމަތް ހޯދާފަރާތުން  ައދ 
 އެކުގައެެވ. ޓޯކަން ކޯޑާ  ރެޭވނީޓޯކަްނ ޕިން ބޭނުންކު ޑިޖިޓްެގ ސިއްރު ޢަދަދަކަށެެވ. 4

ނަންބަރ • ސީރިއަލް  ސިރިއަލް  "ޓޯކެން  ޔުނިކް  ސްޓޭމްޕްކޮށްފައިާވ  ފަހަތުގައި  ޓޯކަންެގ  ސެކިއުރިޓީ  އެަވީނ،  ބުނެފައި  ކަމަށް   "
 . ނަންބަރަށެެވ

ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ، މޯލްޑިްވސް އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ ބޭނުންކުރުމަށް ަވކިަވކި އެކްސެސް   "ހިދުމަތް ބޭނުން ކުރާ ފަރާތް"  •
 ؛ކޯޑްތައް ފޯރުކޮށްދީފައިާވ ކޮންމެ އެކައުްނޓް ހޯލްޑަރެއް ނުަވތަ ނޮމިީނއަކަށެެވ

އެަވނީ، މޯލްޑިްވސް އިންޓަރނެޓް ބޭންކިްނގ އަށް ލޮްގއިން ކުރާއިރު   ކަމަށް ބުނެފައި  "ހިދުމަތް ބޭނުން ކުރާ ފަރާތުގެ އައި.ޑީ" •
އެކައުންޓް ހޯލްޑަރ ުނަވތަ ނޮމިނީ ދެެނަގތުމަށް ޕާސްޯވޑާއެކު ޖަހަްނ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް އިން އެކައުންޓް ހޯލްޑަރަކަށް ނުަވތަ  

 ނޮމިީނއަކަށް ހަާވލުކުރާ ޔުނިކް ކޯޑަކަށެެވ. 
މި    "އަޅުގަނޑުމެންގެ"ނުަވތަ    "އަޅުގަނޑުމެން"  • އެަވީނ،  ބުނެފައި  އެފަރާތެއްެގކަމަށް  ެވބްސައިޓުަގއި   މާއްދާތަކާއި ޝަރުޠުތައް 

 ހިމެނޭ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސްއަށެެވ. 
ސަބްސްކްރައިބްކުރާ    " ންގެ ޔަބޭފުޅު ތި " އަދި    " ން ޔަބޭފުޅު ތި " • އަށް  ބޭންކިންގ  އިންޓަރނެޓް  މޯލްޑިްވސް  އެަވީނ،  ބުނެފައި  ކަމަށް 

 ފަރާތްތަކަށެެވ.  ނޮމިނީެގ ޮގތުަގއި ކަނޑައަޅާ އެކައުންޓް ހޯލްޑަރަކުުގޅޭ ޙާލަތުގައި، އެކައުންޓް ހޯލްޑަރަކަށް، އަދި 
ޓްސް އަދި ފަްނޑްސް ޓްރާްނސްފާ ފަދަ ެވލިއު ޓްރާންސެކްޝަންތައް  މުހިއްމު ނޯޓިސް: މޯލްޑިްވސް އިންޓަރެނޓް ބޭންކިްނގ އިން ޕޭމަން •

ކޯޑްތައް   ތިމާެގ އަމިއްލަ ނުަވތަ އެއްެވސް ނޮމިީނއެއްެގ އެކްސެސް  ުގޅިފައިާވ އެކައުންޓްތަކުންާނއި، ޔޫޒަރ އައިޑީއާއި  ޚިދުމަތާ 
އޮޕްޝަންތަ ބައެއް  ކުރެޭވެނއެެވ.  ބޭނުންކޮށްެގންބޭނުންކޮށްެގން  އެެވ.    ތިންަވނަ  އް  ބަދަލުކުރެޭވނެ  ފައިސާ  ކުރިއަށް  ފަރާތަކަށް 

ެވލިއު   އޮތްތަުނގައި ެގްނދާނެ  ކުރިއަށް  ބޭނުންކޮށްެގން  ޚިދުމަތް  މި  އެެވ.  އިތުރުެވދާނެ  ެވސް  ފަންކްޝަނަލިޓީއެއް  އާ 
  ެގެނވިދާނެ   އެކަށީެގްނާވޮގތުން   ށްބޭުނންތަކަ  ންގެ ތިޔަބޭފުޅުޓްރާންސެކްޝަންތަކާމެދު ހިތްހަމަޖެހޭކަން ކަށަަވރުކޮށްދެއްުވން އެދެމެެވ.  

  ފަންކްޝަނަލިޓީއަކާމެދު   އެއްެވސް  ގުޅުންހުރި  ޓްރާްނސެކްޝަންތަކާ  ެވލިއު  ، ކުރުމަށްޓަކައި   މަޝްވަރާ   ބެހޭޮގތުން  ބަދަލުތަކާ  އެހެން
 . އެދެމެެވ  ޙިއްސާކުރެއްުވން އަޅުަގނޑުމެންނާ ަވުގތުން  ކަްނބޮޑުވުމެއް އެއްެވސް އުފެދޭ

ނަމަ  ާވ  އެއްެވސް ކަމެއް ބޭނުްނާވ  މަޢުލޫމާތުބޭުނންާވ ުނަވތަ އިތުރަށް   ކުރައްަވންސާފު އެއްެވސް ކަމަކާ ގުޅޭޮގތުންާވ މި ލިޔުމުަގއި  •
 އަށް ގުޅުއްުވން އެދެމެެވ. 3330200

ްނގިި،  ކުރެއްވުމުން މޯލްޑިްވސް އިންޓަރނެޓް ބޭންކިްނގ އަށް ރަޖިސްޓްރީ   • ްނަޓރެންޓިޭބްނކ  ްވްސިއ  ތް  އަށް ަވދެޭވނެ ޮގމްޯލޑ 
ޮގތް ސެޓްއަޕް ަވދެޭވެނ  އަށް  ބޭންކިްނގ  އިންޓަރނެޓް  މޯލްޑިްވސް  ކުރާަނމެެވ.  ސެޓްއަޕް  ލިޔުމުަގއި   ކުރުމުންއަޅުަގނޑުމެން  މި 

ޝަރުޠުތަކުެގބަޔާންކޮށްފައިާވ   ފުރުސަތު   މާއްދާތަކާއި  ބޭނުންކުރުމުެގ  ބޭންކިްނގ  އިންޓަރނެޓް  މޯލްޑިްވސް    ތިޔަފަރާތަށް  ދަށުން 
  ަވުގތެއްަގއިެވސް   ކޮންމެ  އިޚްތިޔާރުގައި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ޝަރުޠުތަކަކީ  މާއްދާތަކާއި  މިހުށަހަޅަމެެވ. )  އަޅުަގނޑުމެން  ފޯރުކޮށްދިުނމަށް

ަވ  .(އެއްޗެކެެވ  ެގެނިވދާނެ  އިޞްލާޙު އަށް  ބޭންކިންގ  އިންޓަރނެޓް  މޯލްޑިްވސް  ކިޔުއްާވށެެވ.  ރަނގަޅަށް  ލިޔުން    ުނމާއި މި 
  ުވން އެއްބަސް   ރުމަށްއަމަލުކު   އާ އެއްޮގތަށްއެ   އެއްބަސްެވ،  ، ޔާކިކާއި ޝަރުޠުތަކުގައި ހިމެނޭ ހިމެނޭބައިތައް  މާއްދާތަބޭނުންކުރުމަކީ، މި  

 ކަމުަގއި ބެލެޭވނެއެެވ. 
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 މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ ބޭނުންކުރަން ފެށުން   3.3.3

ކަމުްނ   • ޚިދުމަތެއް  ބޭސްޑް  ބްރައުޒާ  އަކީ  ބޭންކިންގ  އިންޓަރނެޓް  ހޯދުމަށްމޯލްޑިްވސް  ޚިދުމަތް  އިންޓަރނެޓް   މި  އެކަށީެގންާވ 
އެކަށީެގންާވ އިންޓަނެޓް ބްރައުޒާތަކާ ބެހޭ އިތުރު    ެނއެެވ.ސޮފްޓްެވއަރއެއް ބޭނުން ުނާވބްރައުޒާއެއް ފިޔަާވ އިތުރު ަވކި ޚާއްޞަ  

 އަށް ަވޑައިަގންަނާވށެެވ.  www.bankofmaldives.com.mvދެުވމަށް އަޅުަގނޑުމެްނެގ ވެބްސައިޓް މަޢުލޫމާތު ހޯއް 
މޯލްޑިްވސް އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ އަށް ރަޖިސްޓްރީ ުވމަށް، އެކްސެސް އޮތޯރިޓީއެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް   •

ބޭނުްނާވ އެކްސެސް ކޯޑްތައް އެކައުންޓް  ،  ުވމުންރާންޗަކަށް ހުށަހަޅާށެެވ. ރަޖިސްޓްރީ  ބް  ކޮންމެެވސްކާޑު ސެންޓަރަށް ުނަވތަ ބޭންކުެގ  
ތިމާމީ ކާކުކަން އަންަގއިދޭ   ،އެކަން އަންަގއިހޯލްޑަރާއި ޮނމިނީސް އަށް ފޯރުކޮށްދެޭވނެއެެވ. އެކްސެސް ކޯޑްތައް ލިބުމުން ަވުގތުން  

ސެސް ކޯޑެއް ބަލާދިޔުމުެގ ހުއްދަ، ލިޔުމުން ތިްނަވނަ ފަރާތަކަށް ދެވިދާނެއެެވ. ހެއްކެއް ހުށަހަޅަްނާވނެއެެވ. ތިބާެގ އެއްެވސް އެކް 
ޔޫޒަރ އައިޑީ މެދުވެރިކޮށް މޯލްޑިްވސް އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ ބޭނުންކުރުމުެގ ސަބަބުްނ ކުރިމަތިާވ  ޔަފަރާތަށް ކަނޑައެޅިފައިާވ  އަދި ތި

 ޔަފަރާތުންެނެވ. ހުރިހާ ޗާޖެއްެގ ޒިންމާާވްނޖެހޭނީ ތި

ބަލައިަގންނަކަމަށް ބެލެޭވެނއެެވ.   މާއްދާތަކާއި ޝަރުޠުތައްމި    ޔަފަރާތުންމޯލްޑިްވސް އިންޓަރނެޓް ބޭންކިްނގ އަށް ލޮގްއިން ވުމުްނ، ތި •

  ބަޔާންކޮށްފައިާވ އެއްެވސް ކަމަކަށް އެއްބަސް ނުާވނަމަ މޯލްޑިްވސް އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ ބޭުނން   މާއްދާތަކާއި ޝަރުޠުތަކުަގއި

 ޅަން ާވެނއެެވ. އެ ހިދުމަތް ކެންސަލް ކުރުމަށް ަވުގތުން އެދި ހުށަހަ ވައިެގން ުނާވެނއެެވ. އަދިކުރައް 
 

 ޕޭމަންޓްސް އާއި ބެހޭ މުހިންމު ނޯޓެއް  3.3.3.1

ޑީޓެއިލްސް ބެންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް    ތަކުެގއެކައުްނޓް  ގައި ހުޅުާވފައިާވނޫން އެހެްނ ބޭންކް ތަކު   ންކް އޮފް މޯލްޑިްވސްބޭ

)ނުަވތަ  ޕޭމަންޓް  އަށް  ކަށަވަރެއް ނުކުރެޭވެނއެެވ. ލިޔެފައިާވ ތަފްސީލުތައް ޯގސްކަން ސާބިތުެވއްޖެނަމަ، ިގނަ ހާލަތްތަކުގައި  

ރާ ލިބޭެނއެެވ.  އެކައުންޓަށް އަނބުތިޔަފަރާތުެގ  ދުަވހުެގ ތެރޭގައި    02އިން ހިދުމަތް ދޭ    އިންޑިވިޖުއަލް ކްރެޑިޓް( ބޭންކް

މޯލްޑިްވސް އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ    ކަމުންނާއި، އަދި މިއީ  ންއަކުބޭންކް  އެހެން  ޙަލަތުގައި ފައިސާ އަނބުރާ ފޮުނަވނީ މި

ތިޔަފަރާތަކަށް ނުއެންޭގނެއެެވ. އަދި މޯލްޑިްވސް އިންޓަރނެޓް ބޭންކިްނގެގ    ފޮނުާވ ފައިސާއަކަށް ުނާވތީ، އެކަންމެދުވެރިކޮށް  

މި ސަބަބަށްޓަކައި، ތިްނަވނަ ފަރާތެއްެގ އެކައުންޓްތަކަށް ފައިސާ ފޮުނއްާވއިރު  ށްެވސް ބަދަލެއް ާނންނާެނއެެވ.  ސްޓޭޓަސްއަ

އެއްެވސް ކްރެޑިޓެއް ހުރިތޯ ޓްރާންސެކްޝަން ލިސްޓްތައް ޤަާވއިދުން ޗެކް   ރިޓާންކޮށްފައިާވސަމާލުެވ، އަދި ހަމަ އެހެންމެ  

ޯގސްކޮށް ، އަކަށްިވޔަސްނުަވތަ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް ނޫން އެކައުންޓްއެކައުންޓަކަށް  ސް  ކުރައްާވށެެވ. ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވ

އަދަދެއް ލިބޭ ފައިސާެގ  ނުކުރެޭވނެއެެވ. ޯގސްކޮށް ފޮނުާވފައިާވ    ބަދަލެއްކުރާ މުއާމަލާތްތައް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސްއަށް  

އޮޓޮމެޓިކުން   އަދަދަކަށް ށްފިރައްދުނުކޮއަނބުރާ  އެފައިސާ  ބޭންކްއަކުން  ނުކުރެޭވނެ  ރިކަަވރ  އެއްޮގތަކަށްެވސް  އެއީ  ަނމަ، 

 ވެދާނެއެެވ. 
 ޓްރާންސްފާތަކުގެ ފީޗާސްތަކާއި ފައިދާތައް 3.3.4

ފައިސާ  އި • މެދުަގއި  އެކައުންޓްތަކުެގ  އަމިއްލަ  ަވުގތުން  ބޭނުންކުރާއިރު،  އޮޕްޝަން  ޓްރާްނސްފާސް  ބޭންކިްނގަގއި  ންޓަރނެޓް 

ކުރެޭވެނއެ  ފިޔަަވއި،  ޓްރާންސްފާ  ކާޑު  ކްރެޑިޓް  ލިސްޓްތައް  ތިޔަފަރާތުެގ  ެވ.  ޓްރާްނސެކްޝަްނސް  ބެލެންސްތަކާއި  އެކައުންޓް 

ކުރެޭވނެ  އަޕްޑޭޓް  ކާޑުތަކުެގ  އެެވ.އޮޓޮމެޓިކުން  ހަމައަށް    ކްރެޑިޓް  ދުަވހާއި  ހުޅުޭވ  ބޭންކް  އަންނަ  ޖެހިެގން  ޓްރާންސެކްޝަްނތައް 

ކްރެޑިޓް ކާޑަކުން އެހެން އެކައުންޓަކަށް ޓްރާންސްފާ ކުރުމަކީ ކޭޝް އެޑްާވްނސްެގ ޮގތުަގއި   ލިސްޓުން އަޕްޑޭޓްކޮށް ނުފެންނާެނއެެވ.
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)އެ ފީެގ ތަފްސީލު ހޯދުމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް ކާޑު ހޯލްޑަރ ނެޭގނެއެެވ.  ކޭޝް އެޑްާވްނސް ފީ    ކަނޑައެޅިފައިާވބަލައި،  

 އެްގރީމަންޓަށް ރިޢާޔަތް ކުރައްާވށެެވ(. 
 ދެއްކުމުގެ ފީޗާސްތަކާއި ފައިދާތައްފައިސާ 3.3.5

  ފައިސާ   އެކައުންޓަކަށް  މޯލްޑިްވސްެގ  އޮފް  ބޭންކް  ،އެކައުންޓުން   ހުޅުާވފައިާވ  އަޅުަގނޑުމެންާނއެކު  ތިޔަފަރާތުން  ފައިސާދެއްކުމަކީ
 ބަލައިަގްނނަ  ޕޭމަންޓް   އެފަދަ  ުނަވތަ  ، އެކައުންޓަކަށް  އެހެން   އެކައުންޓްނޫން  ތިޔަފަރާތުެގ  މެދުވެރިކޮށް  ބިލްޕޭ.  ކުރުމެެވ  ޓްރާންސްފަރ

ޕޭމަންޓްސް    .ހިމެނޭެނއެެވ  މީެގތެރޭަގއި  ޕޭމަންޓްެވސް  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ނުަވތަ  ، އެކައުންޓަކަށް  ހުޅުާވފައިާވ  ބޭންކެއްަގއި  ކޮންމެ  ލްލޯކަ
ޓޯކަން ކުރުމަށް ސެކިއުރިޓީ  ފަންކްޝަން އެކްޓިޭވޓް  އޯޑަރ  ޖެހޭެނއެެވ. އަދި ފައިސާ   އްއެއެންޑް ސްޓޭންޑިްނގ  ކުރަން  ބޭުނން 

އެެވ. ސައްހަ ނޫން ކަމަށް ިގންތިކުރެޭވ ބައެއް އެކައުންޓްތަކަކީ: ކްރެޑިޓް ކާޑު، ޓާމް  ހޭނެ ދެއްކޭނެ ސައްހަ އެކައުންޓެއް އޮންނަން ޖެ
ނަލް ލޯނު، ހައުސިްނގ ލޯނު އެެވ.  ޑިޕޮސިޓް، އެކަކަށްވުރެ ިގނަ މީހުން ސޮއިކުރަންޖެހޭ އެކައުންޓް، ޕާސްބުކް އެކައުންޓް، ޕާސަ 

އެކައުންޓް ބޭނުންކުރެޭވެނތޯ ބެއްލެުވމަށް އިތުރު ތަފްސީލެއް ބޭުނންފުޅުާވނަމަ    ޔަފަރާތުެގތިޅިެގްނ  ޕޭމަންޓްސް ފަންކްޝަން އާއި ގު 
 އަޅުަގނޑުމެންނާ ގުޅުއްުވން އެދެމެެވ. 

 ބިލްޕޭގެ ފީޗާސްތަކާއި ފައިދާތައް  3.3.6
ކުރެޭވެނ ޔަފަރާތަށް  ފަސޭހަ ޮގތެކެެވ. ބިލްޕޭ ބޭނުންކޮށްެގން ތި  ބޭނުންކުރެޭވނެބިލްޕޭ އަކީ ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް  

 ކުެގ ތެރޭގައި: ކަންތައްތަ

 ަގޑިއިރު ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުން  24ދުަވހު  7ފްތާެގ ހަ •
 ކުރިއަށް އޮތް ތާރީހަކަށް ބިލަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ޝެޑިއުލް ކުރުން  •
 އްކަން އިހްތިޔާރު ކުރުން. ބިލް ދެއްކުމަށް ބޭުނންކުރާނީ ކޮން އެކައުންޓެ •
 ރަސީދު ނަންބަރު ހޯދުން  •

ބޭނުްނާވ ފަރާތްތަކަށް ތިބޭފުޅުްނެގ ފަރާތުން ފައިސާ ދެއްކުމަށް އަޅުަގނޑުމެްނެގ ފަރާތުްނ    ލިބެންބިލްޕޭ ސްކީމް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ  
ސްކީ  ެގންެނޭވނެއެެވ.އެދިަވޑައި ބިލްޕޭ  ަވނިކޮށް  އަންާގފައި  މޯލްޑިްވސްއަށް  އޮފް  ބޭންކް  ދެއްކުމަށް  ފައިސާ  މެދުވެރިކޮށް އެ    މް 

 ެވ. ނުދެޭވނެއެ  މަށް އިރުޝާދެއްުވއެޕޭމަންޓެއް ހުއްޓު 
 
 ބިލްޕޭ ބޭނުން ކުރަން ފެށުން  3.3.6.1

ބިލްޕޭ ބޭުނން ކުރަން ރެޖިސްޓަރ ކުރާކަށް ނުޖެހޭެނއެެވ;  މޯލްޑިްވސް އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ އަށް ލޮގްއޮންކުރުމަށްފަހު 
ޕޭއީ އޮޕްޝަން އިން ބިލަރ އެއް ނެގުމަށްފަހު ބިލްޕޭ ރިލޭ ޝަްނޝިޕް މެނޫއިން ބިލްޕޭ  ނެންެގުވމަށްފަހު، އެޑް ބިލްޕޭ 

އިތުރުކުރާއިރު ބިލަރއާއި، ފައިސާ ދައްކާ އަދަދާއި، ފައިސާ ދައްކާ ފަހަރު އަދި   ޝިޕްއިތުރުކޮށްލާީނއެެވ. ބިލްޕޭ ރިލޭޝަން
ށް ކޮންސިއުމަރ ހިމެނޭޮގތަ  ތުމަޢުލޫމާ   (އެހެނިހެންއަދި  އެޑް ރިލޭޝަންޝިޕް ފޯމަށް ބޭނުްނާވ )އި،  ދެން ފައިސާ ދައްކާ ތާރީޚާ

ނަމް  ފޯރުއެކައުންޓް  ޖެހެއެެވ.ކޮށް ބަރު  ޕޭ  ދޭން  އިތުރުކުރުމަށްފަހު  އެއް ޔީ  ރިލޭޝަްނޝިޕެއް  ރިލޭޝަންޝިޕް  ލިސްޓުން 
އިހްތިޔާރުކޮށްެގން  އޮޕްޝަން  ދައްކާ”  “ޕޭމަންޓް  ދެއްކޭޚިޔާރުކުރުމަށްފަހު  ފައިސާ  ަވުގތުން  އަޅުަގނޑުމެން އެ ނެ ެވސް  ެވ. 

އެކައުންޓުން   ކުރެިވފައިާވ  ނޮމިނޭޓް  ކަނޑައަޅާފައިާވ  ތިބޭފުޅުްނެގ  ކުރާނަމެ   ދަދުޢަތިބޭފުޅުން  އޮތް   އަްނނަން ެވ.  ޑެބިޓް 
  ފައިސާ ދެއްކުމަށް ޝެޑިއުލް ކުރެިވފައިވާ ކަށް ބިލްޕޭ ޕޭމަންޓް ޝެޑިއުލް ކުރެޭވނެ އެެވ. ކްލިއަރ ކުރެިވފައިާވ ފައިސާ,  ޚަތާރީ

ތަފްސީލު،   ެގފައިސާ   މެދުވެރިކޮށް ދައްކާ  ބިލްޕޭ  ،ދުަވހު އެކައުންޓުަގއި ހުްނނަްނާވެނއެެވ. ރަސީދު ނަްނބަރު ހިމެޭނ ޮގތަށް 
 އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓްއިން ފެންާނނެއެެވ. 

 ނުރައްކާތައް   ގުޅުންހުރި މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ އާއި ބިލްޕޭ އާއި   3.3.7
 އިންޓަރނެޓް ބޭންކިްނގ ބޭނުންކުރުމުްނ އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާ  3.3.7.1
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  އެކައުންޓްތަކުގައި  ތިބޭފުޅުންެގ  މީހަކަށްެވސް  ކޮްނމެ   ހުރި  ކޯޑްތައް  އެކްސެސް  ބޭންކިންގ   އިންޓަރނެޓް  މޯލްޑިްވސް  ތިބޭފުޅުްނެގ
އެެވ. އެކައުންޓުަގއި ޞައްޙަ  ާވނެ  ެގްނގުޅެން ފަރުާވތެރިކަމެއް  ޚާއްޞަ  ރައްކާތެރިކުރުމަށް ކޯޑްތައް  އެ  ކުރެޭވނެތީ،  މުޢާމަލާތް

ކޯޑްތަ ހޯލްޑަރަކު އުފުލަންާވނެއެެވ. މޯލްޑިްވސް  އެކްސެސް  ޒިްނމާ އެކައުންޓް  ހިންާގ އޮޕަރޭޝަންތަކުެގ  އް ބޭނުންކޮށްެގން 
ެގ އެކްސެސް ކޯޑްތައް އާއިލާއާއި ރައްޓެހިްނނާއި  އެފަރާތްތަކުއިންޓަރނެޓް ބޭންކިްނގ ބޭނުން ކުރާ އެކައުންޓް ހޯލްޑަރުން  

ންަވނަ ފަރާތަކަށް ހާމަކޮށްެގން ނުާވނެއެެވ. ނޯޓް: ހުއްދަ ނެތް މުއާމަލާތްތަކުެގ ތިއެއްެވސް  މުއައްސަސާތައް ހިމެނޭ ޮގތަށް  
ަވނަ މާއްދާގައި    12  މާއްދާތަކާއި ޝަރުޠުތަކުެގޒިްނމާ މި    ކާ ގުޅިެގން ތިޔަފަރާތުން އަދާކުެަރަންޖެހޭސަބަބުން ލިބޭ ެގއްލުންތަ

 ާވެނއެެވ.ބަޔާންކޮށްފައި 
  ތިންަވނަ ފަރާތެއްެގ އެގްރިޭގޝަންެގ ހިދުމަތްތައް ބޭނުންކުރުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް ޫނން 3.3.7.2

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް ނޫން ތިްނަވނަ ފަރާތެއްެގ އެގްރިޭގޝަން ހިދުމަތަކަށް ތިބޭފުޅާެގ މޯލްޑިްވސް އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ  
ފޯރު ފަރާތަކުން  ތިްނަވނަ  ހިދުމަތްތަކަކީ  އެފަދަ  ދެއްާވަނމަ،  ކޯޑްތައް  މަތީގައި  އެކްސެސް  ާވތީ،  ހިދުމަތްތަކަކަށް  ކޮށްދޭ 
ޤަވާއިދުތަކާ އަޅުަގނޑުމެްނެގ  ބެހޭ  ސެކިއުރިޓީއާ  ކޯޑް  އެކްސެސް  އެްގރިޭގޝަން ހިލާފުާވެނއެެވ.    އެކަން  ބަޔާންކޮށްފައިާވ 

ދައްކާފާނެ ޮގތުގައި    ލަސްުވމާއި، އެއްކުރާ މަޢުލޫމާތުެގ ޞައްޙަކަމާއި ުނަވތަ މަޢުލޫމާތު  ންޚިދުމަތަށް ބޭނުްނާވ މަޢުލޫމާތު ލިބު
ނޫން އެގްރިޭގޝަން ޚިދުމަތެއް  ދޭ ޚިދުމަތްތައް  އިންބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް ޮގތުްނ،ހިމެނޭއެކުލެުވން ނުރަނގަޅު މަޢުލޫމާތެއް 

  ސްމޯލްޑިްވ  އޮފް  ބޭންކް  އަޅުަގނޑުމެން ޒިންމާާވކަށް ނުޖެހޭނެއެެވ.  ތިޔަފަރާތުން ބޭުނންކުރުމުަގއި ދިމާާވ އެއްެވސް ކަމަކަށް
  ޒިްނމާއެއް  އެއްެވސް  ތިޔަފަރާތަށް  ބޭންކުން  އޮޕަރޭޝަނަކަށް  އެއްެވސް  ހިންާގ  މެދުެވރިކޮށް  ޚިދުމަތެއް  އެގްރިޭގޝަން  ނޫން

 . ނުޖެހޭނެއެެވ އަދާކުރާކަށް
 

ާވްނ  އެކްސެސްބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސް ނޫން އެްގރިޭގޝަން ހިދުމަތެއް ބޭނުންކުރުމުން މޯލްޑިްވސް އިންޓަނެޓް ބޭންކިްނގ އަށް  
އެހެންނަމަެވސް މާއްދާތަކާއި ޝަރުޠުތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ހިމެނޭޮގތުން ޚިދުމަތަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާގުޅޭ    .ނުޖެހިދާނެއެެވ

ަވްނނަން ަގާވއިދުން އަދި ިގނަިގނައިން މޯލްޑިްވސް އިންޓަނެޓް ބޭންކިްނގ އަށް    އެްނުގންތައް ލިބޭކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް 
 . ާވެނއެެވ

 ޕައިވެއަރ ސް 3.3.7.3
ސްޕައިޭވއާރ  ހުރި  ޤާބިލުކަން  ކުރުމުެގ  ކޮމްޕްރޮމައިޒް  މައުލޫމާތު  ހޯލްޑަރުެގ  އެކައުންޓް  ކޯޑްތަކާއި/ުނަވތަ   ފަދައެކްސެސް 

ބެހޭ  ސެކިއުރިޓީއާ  ކޯޑް  އެކްސެސް  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  މަތީގައި  ބޭނުންކުރާނަމަ،  ކޮމްޕިއުޓަރެއް  ހިމެނޭ  ސޮފްޓްެވއަރ 
އެެވއަޅުަގނޑު  ހިލާފުާވނެ  ޤަވާއިދުތަކާ  އަދިމެްނެގ  ޒިްނމާާވކަށް   .  އަޅުަގނޑުމެން  ގެއްލުމަކަށް  ލިބިދާނެ  ސަބަބުން  އޭެގ 
 އެެވ. ނުޖެހޭނެ 

 ޖެނެރަލް  3.3.8
 އެއްޮގތް ާވްނާވެނއެެވ. މާއްދާތަކާއި ޝަރުޠުތަކާކުރާ ބޭނުންތައް މި  ޔަފަރާތުންތި 3.3.8.1

 
ތްާވޮގތުެގ މަތީންެނެވ. އެއްޮގ  މާއްދާތަކާއި ޝަރުޠުތަކާމި    ރަްނާވނީއިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ ބޭނުންކުމޯލްޑިްވސް  ތިޔަފަރާތުން  

މޯލްޑިްވސް އިންޓަރެނޓް ބޭންކިންގ ބޭނުންކުރުމަކީ މި ޝަރުތުތަކާއި ަގވާއިދުތައް ަގބޫލުކުރާކަން އަންަގއިދޭ    ތިޔަފަރާތުން  އަދި
 ކަމެކެެވ. 

 
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސްެގ އެއްެވސް ޑެބިޓް ރނެޓް ބޭންކިން މެދުެވރިކޮށް އިލެކްޓްރޯނިކްކޮށް  ތިޔަފަރާތުެގ މޯލްޑިްވސް އިންޓަ

ބޭންކިންގ  މޮބައިލް  މޯލްޑިްވސް  ހިދުމަތައް ،ދުމަތަށްޚި  ކާޑަކަށް،  އެކްސެޕްޓެްނސްެގ  އެކައުްނޓެއް  ،ކާޑު  ބޭންކް  އިތުރު 
ުނަވތަ އެޫނންެވސް    އައީ   އެދި ހުށަހަޅާނަމަ، އެފަދަ އެޕްލިކޭޝަނެއް    ޚިދުމަތަކަށްއެހެްނ ޕްރޮޑަކްޓެއް ނުަވތަހުޅުުވމަށް، 

  އަދި އެފަދަ ޤާނޫނީ ޮގތުްނ ސައްހަ އެޕްލިކޭޝަނެއްެގ ޮގތުަގއި ބޭންކުން ބަލާނެއެެވ.    އެއީ   އަދިކަމަށާއި،  ތިބޭފުޅާެގ ފަރާތުން  
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ތިޔަފަރާތުން ހުށަހަޅައި  ތް ބޭންކުން  ުނަވތަ ހިދުމަ   ޕްރޮޑަކްޓްއަދި އެދިފައިާވ ކާޑު،    އެޕްރޫްވކޮށްފިަނމަ،އެޕްލިކޭޝަެނއް ބޭންކުން  
  އެއަށް   ތިޔަފަރާތުން  އަދި  ، ޞައްޙަެވ  ޝަރުޠުތައް  މާއްދާތަކާއި  ޚިދުމަތުެގ  ނުަވތަ  ޕްރޮޑަކްޓް   ، އެކާޑު ،  ޤަބޫލުކޮށްފައިާވނަމަ 

 .ލާޒިމްާވެނއެެވ ޢަމަލުކުރުން

 ފަންކްޝަނަލިޓީއަށް އަންނަ ބަދަލުތައް  3.3.8.2

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން މޯލްޑިްވސް އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ ެގ ފަންކްޝަންތައް ތަޢާރަފްކޮށް، ބަދަލުކޮށް ނުަވތަ  
 މި  ،މަތީންކަމާއި   އެއްޮގތްާވޮގތުެގ  ޝަރުޠުތަކާއި  މާއްދާތަކާއި  މި  ބޭނުންކުރާނީ  ފަންކްޝަްނތައް  މިފަދައުނިކުރެިވދާނެއެެވ.  

 އެފަންކްޝަަނކަށް   ، ިވޔަސް   ފަންކްޝަނަކަށް  ބަދަލުެގެނވޭ   ުނަވތަ  ތަޢާރަފްކުރެޭވ  ޤަބޫލުކުރުމަށްފަހުގައި  ތައްޝަރުޠު  މާއްދާތަކާއި
އަދި  އެކުގައި  އެކްސެސްުވމާއި ސްކްރީެނއް  ހެލްޕް    ޤަބޫލުކުރުމަށް   ޝަރުޠެއްެވސް  މާއްދާއަކާއި  ކޮްނމެ   ރުއިތު  ފެިނދާނެ 

 . އެއްބަސްވެއެެވ ތިޔަފަރާތުން
 

ތި ބަދަލުކުރެިވފައިާވ  ޔައަޅުަގނޑުމެންނަށް  ުނަވތަ  ތައާރަފްކޮށްފައިާވ  އަލަށް  ނުޖެހި  ހޯދަން  ހުއްދައެއް  އިތުރު  ފަރާތުން 
 ފަންކްޝަންތަކަށް ަވނުމަށް ތިބާެގ  ފަރާތުން ކަނޑައަޅާފައިާވ ނޮމިނީއަކަށް ހުއްދަ ދެވިދާެނއެެވ.

 އެކްސެސް އޮތޯރިޓީ  3.3.8.3

އިންޓަރނެޓް ތިބާ މޯލްޑިްވސް  ދަށުން  އޮތޯރިޓީއެއްެގ  އެކްސެސް  ނުަވތަ  ތިބާ  ހަމައެކަނި  އޮޕަރޭޓްކުރާނީ  ބޭންކިްނގ   
 އޮޕަރޭޝަން  ަވކި  އޮތޯރިޓީއާ  އޮޕަރޭޝަން  ުގޅޭ  އެކައުންޓްތަކާ  އެހެނިހެން  ތިޔަބޭފުޅާެގ  މިއީ.  ނެެވކަނޑައަޅާފައިާވ ނޮމިނީން 

  އޮޕަރޭޓިންގ  އެކައުންޓްތަކުެގ  އެހެނިހެން  ތިޔަފަރާތުެގ  ހިމެނޭޮގތަށް  ބަދަލު  އަންނަ  އަދަދަށް   ފަރާތުެގ  ސޮއިކުރާ.  މެތަޑެކެެވ
 .ނޫެނވެ  ލާޒިމެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރިޢާޔަތްކުރުން ބަދަލަށް އަްނނަ އޮތޯރިޓީއަށް

 އޮންލައިންކޮށް އެދިހުށަހެޅޭ ޕްރޮޑަކްޓްތަކާއި ހޯދޭ ޚިދުމަތްތައް  3.3.8.4

ޝަރުޠުތައް އޮންލައިންކޮށް   މާއްދާތަކާއި  ކަނޑައެޅިފައިާވ  އެކަންކަމަށް  ޚިދުމަތްތަކަށް،  ހޯދާ  ޚިދުމަތްތަކާއި  އެދިހުށަހަޅާ 
 ހިނަގމުން ދާެނއެެވ.

 ޕްރައިެވސީ   3.3.8.5
އެެވ. ބޭންކަށް ފޯރުކޮށްދޭ މަސައްކަތް ކުރާނެ ބޭންކުން   ކަން ރައްކާތެރިކުރުމަށްސިއްރުކުރު ެގމައުލޫމާތު  ހޯލްޑަރުެގ އެކައުންޓް

 ، ބޭންކުެގ ެވބްސައިޓުން ކުރާ މަސައްކަތްޒާތީ މައުލޫމާތުެގ ޕްރައިެވސީއާއި ސެކިއުރިޓީ ރައްކާތެރިކުރުމަށް ބޭންކުން 
 ޕްރައިެވސީ މި ސުރުޚީެގ ދަށުން ހޯދައިލެޭވނެއެެވ. 

 
 ޔަފަރާތުން: ތި

 ނުަވތަ  ، މިސާލަކަށް ޖޮއިންޓް އެކައުންޓެއް( )ހުޅުާވފައި ާވނަމަ   އެކު އެކައުންޓެއް ފަރާތަކާއެހެން  ހ()

 ާވަނމަ އެހެން މީހަކަށް ހުއްދަ ދީފައި ބެލުމަށް )ށ( ތިބޭފުޅާެގ އެކައުންޓްތައް ނޮމިީނއެއްެގ ޮގތުަގއި 

 

 ހާމަކުރުމަށް ފަރާތަށް އަެނއް އެ  ތަފްސީލުތައް މާލީ އަދި ޒާތީ ތިޔަބޭފުޅާެގ ބަލާަވުގތުއެކައުންޓްެގ ސްޓޭޓްމަންޓް   އެފަރާތުން
 . މީެގ ތެރޭަގއި ތިބާެގ އެޑްރެސްެގ ތަފްސީލު ހިމެިނދާނެއެެވ.ރުހުންދެއެެވ ތިޔަފަރާތުން

 

 ެގ އީމެއިލް އެޑްރެސް: ޔަފަރާތުތި 3.3.8.6
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 ތިޔަފަރާތަށް  އިޞްލާޙެއް  އެއްެވސް  ެގެނޭވ  ނުަވތަ  ބަދަލެއް  އެއްެވސް  އަންނަ  ބޭންކިްނގއަށް  މޯބައިލް  މޯލްޑިްވސް
ބޭންކިްނގ ތިޔަފަރާތުއަޅުަގނޑުމެން  ކައި  އެްނުގމަށްޓަ އިންޓަރނެޓް  މޯލްޑިްވސް  ނުަވތަ  އެޑްރެސް  އީ.މެއިލް    ަގއިެގ 

ނަށް ސަބަބުން އަޅުަގނޑުމެން  ލެއް ނުަވތަ އިޞްލާޙެއްެގބަދަ  މިފަދަ  ކުރެވިދާެނއެެވ.މެއިލް ފަންކްޝަން ބޭނުން  ޤާއިމްކުރެިވފައިާވ
ފޯރު ޚިދުމަތް  ޮގތްކޮށްތިޔަފަރާތަށް  ތިޔަފަރާތަށް  ،ދެޭވ  ެޭ  އަދި  ބޭންކިންގ  އިންޓަރނެޓް    ޮގތަށް   ނުންކުރެޭވމޯލްޑިްވސް 

 . އަތުވެދާެނއެެވ ބަދަލުތަކެއް

 

އަދި އިންޓަރނެޓް މެދުެވރިކޮށް  ، ޚާއްޞަ އޮފާތަކުގެ   އާ ކަންކަމާއި  ތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތާއިފައިނޭްނޝިއަލް ޕްރޮޑަކްޓްއަދި  
ޕްރޮޑަ އެހެން  މަޢުލޫމާތުަގެނޭވނެ  ޤަވާއިދުން    ފޯރުކޮށްދިުނމަށް  ކްޓްތަކުެގ  ފޮުނުވމަށްޓަކައި   މުޢާމަލާތްތައްއަޅުަގނޑުމެްނ 

މެއިލް    ޤާއިމްކުރެިވފައިާވ  ަގއިއީ.މެއިލް އެޑްރެސް ުނަވތަ މޯލްޑިްވސް އިންޓަރނެޓް ބޭންކިްނގ   އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތިޔަފަރާތުެގ
 ފަންކްޝަން ބޭުނންކުރެވިދާެނއެެވ. 

 

އެއްެވސް ބަދަލެއް    ދެއްުވމާއި،ޑުމެްނެގ ފަރާތުން އީ.މެއިލް ލިބެން ބޭުނންނަމަ އެްނމެ ފަހުެގ އީ.މެއިލް އެޑްރެސް  އަޅުަގނ
 އެކަމެއް އަްނަގންާވނެއެެވ. އަންނަަނމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

 

އެއްެވސް  ޔަފަރާތުތި ބޭރުެގ  ްގރޫޕުން  މޯލްޑިްވސް  އޮފް  ބޭްނކް  އެޑްރެސް  އީ.މެއިލް  ނުކުރެޭވެނއެެވ.  ހި   ފަރާތަކާެގ  އްސާ 
ފަރާތަކަށް  ތިޔަފަރާތު ނުކުރުމާއި، ކުއްޔަށް ނުދިނުމަކީ އަޅުަގނޑުމެންެގ    ބަދަލުވިއްކުމާއި،  ނުެގ ޒާތީ މައުލޫމާތު ތިންަވނަ 

 ސިޔާސަތެކެެވ. 

 އެކްސެސް  3.3.9
 ؛އަޅުަގނޑުމެން ތިބޭފުޅުްނނަށް ނުަވތަ ތިބޭފުޅުްނެގ ނޮމިނީއަށް ފޯރުކޮށްދޭނީ

 ؛މޯލްޑިްވސް އިންޓަރނެޓް ބޭންކިްނގ އަށް ވަދެޭވނެ ޔޫޒަރ އައިޑީއެއް •
 އަދި ؛ ޕާސްޯވޑެއް •
  އެއް އަދި ޓޯކަން ޕިން  އެއްޓޯކަން ކޯޑާއެކު ބޭނުންކުރުމަށް ސެކިއުރިޓީ ޓޯކަން  ުގޅޭ ޙާލަތުަގއި،  ސެކިއުރިޓީ ކޯޑެއް )އޭެގ ތެރޭގައި، •

 ހިމެނޭެނއެެވ(. 
 އަދި އޮތޯރިޓީ އަޅުަގނޑުމެްނެގ ރިލަޔަްނސް 3.3.9.1

  އައިޑީއާއި   ޔޫޒަރ  ރަނގަޅު  އެކައުންޓުން  ތިޔަފަރާތުެގ  ، ހިމެޭނޮގތުން   އެކްސެސްުވން  އެކައުންޓަށް   ނޮމިީނން  ކަނޑައަޅާފައިާވ
ޮގތަކަށް    .ހުއްދަދެއެެވ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ތިޔަފަރާތުން  ދިުނމަށް  ހުއްދަ  މުޢާމަލާތްތަކަށް  ކުރާ  ބޭނުންކޮށް  ޕާސްޯވރޑް އެހެން 

ެވ. މީެގ ތެރޭަގއި މުއާމަލާތުެގ ށެ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ަވުގތަ ،ލެމާ  ކޮށްފައިއެަވނީއިޝާރާތް    ތުެގ ޮގތުަގއިކޮށްފައި ނުާވަނމަ ަވުގބަޔާން
 ރެކޯޑްތަކުަގއި ރެކޯޑްކުރެޭވ ަވުގތު ހިމެނިދާެނއެެވ. 

 
  ކުރެވޭ   އެކައުންޓުން  ، މަތިން  ޮގތުެގ  އެއްޮގތްާވ  ބައިތަކާ  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ތިރީގައި  ނުޖެހޭނެކަމަށް   ޒިންމާާވން  ތިޔަފަރާތުން

  މޯލްޑިްވސް   ހިމެނޭޮގތުން  ނުކުރުން  ޢަމަލު  އެއްޮގތަށް  ޝަރުޠުތަކާ  މާއްދާތަކާއި  މި  ނޮމިީނއަކު  ކަނޑައަޅާފައިާވ  މުޢާމަލާތްތަކާއި
 . އެއްބަސްވެއެެވ  ޖެހޭނެކަމަށް އުފުލަން ތިޔަފަރާތުން ޒިންމާ ބޭނުންކުރުމުެގ ޮގތުަގއި   ނަހަމަ ބޭންކިްނގ  އިންޓަރނެޓް

 އަރާފާނެ ފީއާއި ޗާޖު   ސަބަބުްނެވސްނޮމިނީންެގ  3.3.9.2
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  ޗާޖުތައް  ފީތަކާއި   ސަބަބުްނެވސް  މުޢާމަލާތްތަކުެގ  ކުރާ  ނޮމިނީން  އެކައުންޓްަގއި  އިތުރުން  ބޭުނންތަކުެގ  ކުރާ  އަމިއްލައަށް
 . އެއްބަސްވެއެެވ  ތިޔަފަރާތުން ޖެހޭނެކަން ދައްކަން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތިޔަފަރާތުން ޗާޖުތައްެވސް ފީތަކާއި އެފަދަ  އަރާފާނެކަމާއި

 ޕާސްޯވޑް ނަހަމަޮގތުަގއި ބޭުނންކުރުން  3.3.9.3

  ކުރެޭވ  އެކައުންޓުން  ، މަތިން   ޮގތުެގ  އެއްޮގތްާވ  ބަޔާ  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ތިރީގައި  ނުޖެހޭނެކަމަށް   ޒިންމާާވން  ތިޔަފަރާތުން
  މޯލްޑިްވސް   ހިމެނޭޮގތުން  ނުކުރުން  ޢަމަލު  އެއްޮގތަށް  ޝަރުޠުތަކާ  މާއްދާތަކާއި  މި  ނޮމިީނއަކު  ކަނޑައަޅާފައިާވ  މުޢާމަލާތްތަކާއި
 . އެއްބަސްވެއެެވ  ޖެހޭނެކަމަށް އުފުލަން ތިޔަފަރާތުން ޒިންމާ ބޭނުންކުރުމުެގ ޮގތުަގއި   ނަހަމަ ބޭންކިްނގ  އިންޓަރނެޓް

 ސެކިއުރިޓީ   3.3.10

 ކަންތައް ކުރަްނީވ ކިހިނެއް   3.3.10.1

 އިްނޓަރނެޓް  މޯލްޑިްވސް  މެދުެވރިކޮށް  ކޯޑްތައް  އެކްސެސް   އެހެނިހެން  ފަރާތެއްެގ  ހުއްދަދެިވފައިާވ  އަދި  އައިޑީ  ޔޫޒަރ  ރަނަގޅު
 ބޭުނންކުރާ  ދެެނަގތުމަށް  ޞައްޙަކަން  ނުަވތަ  ،އަޅާކިޔުން   ސޮއި  ، ފަރާތްކަން  ހުއްދަދެިވފައިާވ  ފަރާތަކީ  ަވްނނަ  ބޭންކިްނގއަށް

 . އެއްބަސްވެއެެވ ޤަބޫލުކޮށް ތިޔަފަރާތުން ނުކުރެޭވނެކަން ކަށަވަރު އަށް ބޭންކް  މެދުެވރިކޮށް ޮގތްތައް  އެހެނިހެން
 

 އެކައުންޓުން  ބޭނުންކޮށްެގން  އެމަޢުލޫމާތު  ފަރާތަކަށްެވސް  ކޮްނމެ  ބޭނުންކޮށްެގން  ޕާސްޯވރޑް  އަދި  އައިޑީ  ޔޫޒަރ  ތިޔަފަރާތުެގ
  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ތިޔަފަރާތުން  ދިުނމަށް  އެފަރާތަކަށް   އެކްސެސް އެފަދަ  އަދި.  ކުރެިވދާނެއެެވ  މުޢާމަލާތެއްެވސް ކޮްނމެ  ކުރެޭވ

 . ހުއްދަދެއެެވ
 

 ކަނޑައަޅާފައިާވ ޮނމިނީްނެގ ދި  ކޯޑު ފަދަ މައުލޫމާތުތައް ބަދަލުކުރަންާވނެއެެވ. އަ   ސެކިޔުރިޓީ  އަދި  ޕާސްޯވޑް  ދޭތެރެއިން  ދޭތެރެ
 ން ާވެނއެެވ. ރުަވބަދަލުކު  ކޯޑު ޕާސްޯވޑް އަދި ސެކިޔުރިޓީ

 
  ތިޔަފަރާތުން  ހާމަނުކުރެޭވކަން  ފަރާތަކަށް  އެއްެވސް  ކަމާއި  ބެލެހެއްޓިފައިާވ  ރައްކާތެރިކަމާއެކު  ކޯޑުތައް  އެކްސެސް

  ޕާސްވޯރޑް  އެފަރާތެއްެގ  ، ދޭަނމަ   ނޮމިީނއަކަށް  ހުއްދަ  ބޭުނންކުރުމުެގ  ބޭންކިން  އިންޓަރނެޓް  މޯލްޑިްވސް.  ޔަޤީންކުރަންާވނެއެެވ
  ޔަޤީންކުރަން  ޙިއްސާނުކުރާކަން  ފަރާތަކާ  އެހެން  ކޯޑްތައް  އެކްސެސް  ދޫކުރެޭވ  އެފަރާތަށް.  ކުރެޭވނެއެެވ  ޙިއްސާ  އެފަރާތާ  ަވކިން

 . ާވެނއެެވ
 

 ކޯޑުތަކާއި ސެކިޔުރިޓީ ޓޯކަންތައް ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ބެލެހެއްޓުމަށް  ގައި ބަޔާންކުރެިވފައިާވ ޮގތަށް އެކްސެސް  10.2މާއްދާ  
އަޅަްނޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކަށް ފަރުާވތެރިާވކަން ތިޔަފަރާތުްނ ޔަޤީން   ނޮމިީނން  ހުއްދަދީފައިާވ  ަވުނމަށް  އެކައުންޓަށްއަދި  ތިޔަފަރާތުން  

 ކުރަން ާވެނއެެވ.

 އެކްސެސް ކޯޑުތަކާއި ސެކިޔުރިޓީ ޓޯކަންތައް ރައްކާތެރިކުރުން  3.3.10.2

  އިދުރުަގ  ، ަވކިން  ކޮމްޕިއުޓަރާއި  ، ނުފޮރުޭވނަމަ   ޮގތުަގއި  އެކަށިެގްނާވ  ، ރައްކާކުރާނަމަ   ކޯޑްތައް  އެކްސެސް  ލިޔެެގން
 ނުރައްކާ  ކަމުެގ  ހިނާގފާނެ  މެދުވެރިކޮށް  އެކައުންޓް  މުޢާމަލާތެއް  ހުއްދަނެތް  ، ަނމަެވސް   އެހެން.  ރައްކާކުރާށެެވ

 ކޯޑްތައް  އެކްސެސް  ދުރުގައި  ، ަވކިން   ކޮމްޕިޓަރާއި  ، ނަމަެވސް   ފޮރުާވފައި  ނީއެދެިވެގްނވަ   އެްނމެ  ، ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި
 އެއްތަެނއްަގއި:  އެކުަގއި  ކޮމްޕިއުޓަރާއި ކޯޑުތައް އެކްސެސް  ފޮރުިވފައިނުާވ އެކަށީެގްނާވޮގތުަގއި ، މިސާލަކަށް . ރައްކާކުރުމެެވ

 އޮފީސް މާޙައުލުަގއި ނުަވތަ ޭގަގއިިވޔަސް އެއް ކޮޓަރިއެއް/ތަެނއްަގއި  •

ޮގތަކަށް  • ފަދަ  މެދުވެރިެވދާނެ  ޙާލަތެއް  އެހެްނެވސް  ބޭނުންކުރެިވދާނެފަދަ  ކޯޑްތައް  އެކްސެސް  ކޮމްޕިއުޓަރާއި 
 ރައްކާނުކުރާށެެވ.
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 އެކްސެސް ކޯޑުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ތިޔަފަރާތުން ކުރަްނީވ ކަންތައްތައް 

 ތިޔަފަރާތުެގ އެކްސެސް ކޯޑްސް ހަނދާުނގައި ބެހެއްޓުން  •

 ޑްތައް ހިމެނޭޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެން ތިޔަފަރާތަށް ދޫކުރާ އެްނމެހާ ލިޔެކިޔުމެއް ނައްތާލުން އެކްސެސް ކޯ •
 ކޮމްޕިޔުޓަރަގއި އެކްސެސް ކޯޑުތައް ނުލިޔުން ނޭނޭގޮގތަށްެވސް  •

 ކޮމްޕިޔުޓަރާއި އެކުަގއި ނުަވތަ ކައިރީަގއި އެކްސެސް ކޯޑުތައް ރައްކާކޮށްފައި ުނބެހެއްޓުން  •

ކޯޑުތައް އާއިލާ މީހުްނ، ރަހުމަތް • ކަމުގައިިވޔަސް އެފަރާތްތަކާއި އެކްސެސް  ތެރިން އަދި އަޅުަގނޑުމެންެގ މުވައްޒަފެއް 
 .ހިއްސާނުކުރުން

ކޯޑުތައް • . ބަދަލުނުކުން  ބަހަކަށް  ުނަވތަ  ނަްނބަރަކަށް  ފަދަ  ުގޅުާވލެޭވ  ފަސޭހައިން  ތިބާއާއި  ބަދަލުކުރާއިރު  އެކްސެސް 
 އަދި   ަނންބަރު  ލައިސެްނސް  ، ނަންބަރ  ޓެލެފޯން  ، ަނންބަރ  ކާޑް  ޑީ.އައި  ، އުފަންތާރީޚް   ، ނަން   ތިބާެގ  ،މިސާލަކަށް

 . އެހެނިހެން
މީހަކު   އްެވސްއެ   ަވުގތުަގއި  ބޭނުންކުރާ  ޖަހާ ަވުގތު ުނަވތަަގއި  ަވސީލަތެއް އިލެކްޓްރޯިނކް  ތިބާެގ އެކްސެސް ކޯޑުތައް   •

 އަޑުއަހަން ނުަވތަ ބަލަން ނެތްކަން ޔަޤީންކުރުން 

 
ެވެގްނ  ސަލާމަތީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ތިބާެގ ޕާސްޯވޑް އަދި ސެކިއުރިޓީ ކޯޑް )ުގޅޭ ޙާލަތުގައި ޓޯކަން ޕިން ހިމެނޭޮގތުން( ިގަނިގަނއިން )މަދު

ެގްނވާ  މަހުން އެއްފަހަރު( ބަދަލު ކުރާށެެވ. އެކްސެސް ކޯޑްތައް ލިޔެ ރައްކާކުރާަނމަ ހުއްދަެނތް ފަރާތްތަކަށް ނުފެންނާެނޮގތަށް އެކަށީ  3
ތިރީަގއިވާ  ކުރައްާވށެެވ.  ކަށަަވރު  ފޮރުިވފައިކަން  ނުފެންަނޮގތަށް  ަވނީ  ލިޔުން  އެ  ނުަވތަ  އަޅުއްާވށެެވ.  ފިޔަވަޅު    ރައްކާތެރިކަމުެގ 

 ؛ޙާލަތްތަލުަގއި ތިބާެގ އެކްސެސް ކޯޑްތައް ރައްކާތެރިކަމާއި އެކު ސިއްރުކުރެިވފައިާވކަން އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލެއް ނުކުރާަނމެވެ 

 ރިކޯޑް ކުރުން، މޭތަރުތީބުން  ނި •

 ،ކުރުން ރިކޯޑް އެކު ތަކާއި  ނަްނބަރު އަދަދެއްެގ  ިގނަ ފާހަަގކޮށް ޮގތަކަށް އެނޭގނެފަދަ ކޯޑްކަން އެކްސެސް •
 ،ކުރުން  ރެކޯޑް  ތަރުތީބުން ރަނގަޅު ކޯޑް އެކްސެސް ތެރޭަގއި ފޯންނަްނބަރުގެ  ޮގތުަގއި ފޯންނަންބަރެއްެގ •

 ،ކުރުން ރެކޯޑް ުނޖަހާ ފޯްނނަންބަރެއް އެއްެވސްއިތުރު ކުރާއިރު ރެކޯޑް ކޯޑް އެކްސެސް ޮގތުަގއި ފޯންނަންބަރެއްެގ •
 . ރެކޯޑްކުރުން ފޮރުާވފައި ޮގތުަގއި އަދަދެއްެގ ޫނނީ ޮގތުގައި ތާރީޚެއްެގ ކޯޑް އެކްސެސް •

އިތުރުްނެވސް އެކްސެސް ކޯޑް ފޮރުވުމުަގއި ބަލައިނުަގނެޭވެނ   މީެގ  ، ކަމަށްޓަކައި   ދެެނަގެނވިދާނެ ފަސޭހައިން  ފަރާތަކުން  އެހެން

 މިފަދަ އެހެނިހެން ޮގތްތައް ހުރެދާނެއެެވ. 

 

 މިކަންކަން ކުރަންާވނެއެެވ: ތިޔަފަރާތުން ރައްކާތެރިކުރުމަށް  ޓޯކަންތައް ސެކިޔުރިޓީ

 ބެހެއްޓުން ކަމާއެކު  ހުއްދަނެތް ފަރާތްތަކަށް ުނވަދެޭވ ފަދަ ތަނެއްގައި ރައްކާތެރި •

 ސެކިޔުރިޓީ ޓޯކެންަގއި ޔޫސަރ އައިޑީ، ޕާސްޯވޑް ުނަވތަ ޓޯކެން ޕިން ނުލިޔުން   •
   ބެހެއްޓުންރައްކާކޮށްފައި ނު  ސެކިއުރިޓީ ޓޯކަން ކައިރީގައި ެގ ރެކޯޑެއްޔޫސަރ އައިޑީ، ޕާސްޯވޑް ނުަވތަ ޓޯކެްނ ޕިން •

 ަވުގތުން   އަޅުަގނޑުމެްނނަށް  ޓޯކަންތައް  ސެކިއުރިޓީ  ޙާލަތްތަކުަގއި  ތިރީަގއިާވ  ، މިލްކެއްކަމަށާއި  އަޅުަގނޑުމެންގެ   ޓޯކަންތަކަކީ  ސެކިއުރިޓީ
 . އެއްބަސްެވއެެވ  ތިޔަފަރާތުން ރައްދުކުރުމަށް

 އަޅުަގނޑުމެން އެދުމުން  •
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 ކެންސަލްކުރުމުން އިންޓަރނެޓް ބޭންކިްނެގ ހިދުމަތް  •
 ލިބިފައިާވ ހުއްދަ ބާތިލުވުމުން ސެކިޔުރިޓީ ޓޯކަން ބޭނުންކުރުމަށް ތިޔަފަރާތަށް  •

 ޑުތައް ނުަވތަ ސެކިޔުރިޓީ ޓޯކަންތައް އެހެން ފަރާތަކުްނ ބޭނުން ކުރާކަމަށް ޝައްކު ކުރެޭވ ނަމަ:އެކްސެސް ކޯ 3.3.10.3

ޖެ ޑުތައް ުނަވތަ ސެކިޔުރިޓީ ޓޯކަންތައް އެހެން ފަރާތަކުން ބޭނުން ކުރާކަމަށް ޝައްކު ކުރެވިއް އެކްސެސް ކޯތިޔަ ފަރާތުެގ  
 ނަމަ ތިރީގައިާވޮގތަށް ޢަމަލުކުރަންާވނެއެެވ. 

 އެކްސެސް ކޯޑުތައް ) ޔޫސަރ އައިޑީ ފިޔަވައި( ބަދަލުކުރުން  •
 އެހެން ސެކިޔުރިޓީ ޓޯކަންއެއް ހޯދުން  •

 ( އަށް ގުޅައި އަޅުަގނޑުމެނަށް އެކަން އެްނުގން 960)+ 3330200 •

 މައުލޫމާތު ލިބެންހުރި މިންވަރާއި އޭގެ ސްޓޭޓަސް   3.3.11

  ަވުގތެއްަގއި  ހުރިހާ  މައުލޫމާތު  ލިބޭ  ުގޅޭޮގތުން  ބެލެންސްތަކާ  މުއާމަލާތްތަކާއި  މެދުެވރިކޮށް  ބޭންކިންގ   މޮބައިލް  މޯލްޑިްވސް
  ރސްމީަގޑި  ފަހުަވހުެގ  އެންމެ  ހުޅުިވފައިާވ  ބޭންކް   ިވޔަފާރިއަށް  ، ޮގތެއްަގއި  ޢާންމު  ަނމަެވސް .  ުނެވދާެނއެެވ  އަޕްޑޭޓް  މުޅިން

 .ދައްކުަވއިދޭނެއެެވ ބެލެްނސް އެކައުންޓްެގ މުޢާމަލާތްތަކާއި  ރެިވފައިާވކު ހަމައަށް ނިމުމާ

 ލިބޭ  ަވުގތެއްގައި  ހުރިހާ  ފަންކްޝަންތަކަކީ  އަދި   ޚިދުމަތަކާއި ހުރިހާ  ފޯރުކޮށްދެޭވ  މެދުެވރިކޮށް  ބޭންކިން  މޮބައިލް  މޯލްޑިްވސް
 . ފަންކްޝަންތަކެއްޫނނެެވ އަދި ހިދުމަތްތަކެއް

 ޒިންމާ   3.3.12

 ހާލަތްތައް:  ނެޒިްނމާ ާވްނޖެހޭ ތިޔަފަރާތުން އޮޕަރޭޝަންތަކަށް ހިްނާގމެދުެވރިކޮށް  ބޭންކިންގ  އިންޓަރނެޓް 3.3.12.1

 ގެދަށުން"  ޙާލަތްތައް  ނުޖެހޭނެ  ޒިންމާާވން  ތިޔަފަރާތުން"  މާއްދާގައި  ަވނަ  9.12.2  ޝަރުޠުތަކުެގ  މާއްދާތަކާއި  މި
 ުނަވތަ  މުޢާމަލާތެއް  ކޮްނމެ  ހިްނާގ  މެދުވެރިކޮށް  ބޭންކިްނގ   އިންޓަރނެޓް  މޯލްޑިްވސް  ، ފިޔަވައި   ކަންކަން  ބަޔާންކޮށްފައިާވ

 .  އުފުލަންާވެނއެެވ  ތިޔަފަރާތުން ޒިްނމާ އޮޕަރޭޝަނެއްެގ

ކަނޑައަޅާ • ތިޔަފަރާތުން  ނުަވތަ  ތިޔަފަރާތުެގ  ބޭންކިްނގައި  އިންޓަރނެޓް  ރަނަގޅު  މޯލްޑިްވސް  ނޮމިީނއެއްެގ  ފައިާވ 
 އެކްސެސް ކޯޑްތައް ބޭނުންކުރާ ކޮްނމެފަހަރަކު 

ިވޔަސް  • ފަރުާވކުޑަކަމުން  ނުަވތަ  ިވޔަސް  ސަބަބުން  އިހުމާލެއްެގ  ނުަވތަ  ިވޔަސް  ނުަވތަ   ، ަގސްތުަގއި  ތިޔަފަރާތުން 
 ކަނޑައަޅާފައިާވ ނޮމިނީ އެހެން ފަރާތަކަށް ޕާސްޯވޑް ހާމަކޮށްފިނަމަ 

 ކުރެވޭ   އަްނަގްނދެން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ހުރެދާނެކަން  އެނިގފައި  ޕާސްޯވޑް  އެ  ފަރާތަކަށް  ުނޖެހޭ  އެނެގން  ޕާސްޯވޑް •
  މުއާމަލާތްތަކަށް   ނެތް  ހުއްދަ  ހިނާގ  ަވުގތަށްފަހު  އަްނާގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް.  ޖެހޭެނއެެވ  ޒިްނމާދާާވން  ތިބާ  މުޢާމަލާތްތަކަށް

 . ނުޖެހޭނެއެެވ ޒިްނމާާވކަށް ތިބާ އޮޕަރޭޝަްނތަކަށް ނުަވތަ

 އެކައުންޓުެގ ެވރިފަރާތުން ޒިންމާނަަގން ނުޖެހޭ ކަންތައްތައް 

ބޮޑުެވއްޖެ ހާލަތެއްަގއި، މިސާލަކަށް، ކުރިން ކުރެޑިޓަށް އެކައުންޓަގައި ހުރި ފައިސާއަށްުވރެ ލިބުނު ެގއްލުމުެގ ބައި   •
 ނަާގފައިާވބައި 
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ެވިވފައިުނާވ   • އެއްބަސް  ބޭންކުން  އަދި  ެވރިފަރާތުން  އެކައުންޓުެގ  ބޭުނންކުރުމަށް  ހިދުމަތް  ބޭންކިންެގ  އިންޓަރނެޓް 
 އެކައުންޓުތަކުން ލިބޭ ގެއްލުންތައް 

 ލަތްތައް ޒިންމާާވން ުނޖެހޭ ހާތިޔަފަރާތުން  3.3.12.2

  ޙާލަތްތަކުގައި   ތިރީގައިާވ  މުޢާމަލާތްތަކަށް  ކުރާ   ހުއްދަނެތި  އެކައުންޓުން  ބޭނުންކޮށްެގން  ކޯޑުތައް  އެކްސެސް  ޞައްޙަ
 .ުނޖެހޭެނއެެވ ޒިްނމާާވކަށް ތިޔަފަރާތުން

 ނެތް   ހުއްދަ  ކުރިން  ހޯދުމުެގ  ކޯޑްތައް  އެކްސެސް  އަތުން  އަޅުަގނޑުމެްނެގ  ، ނޮމިނީ  ކަނޑައަޅާފައިާވ  ުނަވތަ  ، ތިޔަފަރާތުން ހ.  

 ުނަވތަ  ؛ ހިނާގފައިުވން މުޢާމަލާތެއް

 ނެތި   ހުއްދަ   ތިބާެގ  ނުަވތަ  ، ނަާގފައިާވކަން   ަވަގށް  ، ެގއްލުނުކަން   ކޯޑެއް  އެކްސެސް  ހިނާގފައިަވނީ  މުޢާމަލާތް  ނެތް  ހުއްދަށ.  
 .  ކަމަށްުވން އެްނގުމަށްފަހުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބޭނުންކޮށްފައިާވކަން މީހަކު

.  ކުރާަނމެެވ  ކްރެޑިޓް  އެކައުންޓަށް  ތިބާެގ  އަދަދު  އެ  އަޅުަގނޑުމެން  ހާލަތްތަކުގައި  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ގައި(  ހ)  މާއްދާެގ  މިނ.  

 . ނުޖެހޭެނއެެވ އަދާކުރާކަށް ތިޔަފަރާތަށް އަޅުަގނޑުމެން ޒިންމާއެއް އެހެން އިތުރުން މީެގ ނަމަެވސް

 ޒިންމާާވްނ ނުޖެހޭ ޙާލަތްތައް  އަޅުަގނޑުމެން 3.3.12.3 

(i )9.12.4  އަދި؛   ކޮންޑިޝަންސް އެންޑް ޮވރެންޓީސް އެކްސްކްލޫޑެބަލް ނޮންަވނަ މާއްދާެގ (ii )ގައިާވ  ޒިންމާ ބޭންކުެގ  
  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ޖަމާކުރުމަށް  އަލުން  ފައިސާ  އެކައުންޓަށް  ތިބާެގ  ޙާލަތުަގއި  ނުޖެހޭ  ޒިންމާާވން  ތިޔަފަރާތުން  މަތިން  ޮގތުެގ
 . ުނޖެހޭނެއެެވ ޒިްނމާާވކަށް އަޅުަގނޑުމެން ކަންތައްތަކަށް މިާވ ތިރީގައި ، އޮތަސް  ޒިންމާ

 

 ުނަވތަ  ؛ ބަރޯސާުވން ފަރާތަކުން އެއްެވސް މައުލޫމާތަށް ލިބޭ ބޭނުންކޮށްެގން ބޭންކިްނގ  އިންޓަރނެޓް މޯލްޑިްވސް( )ހ

  ބޭންކިންގ   އިންޓަރނެޓް  މޯލްޑިްވސް  ހިންުގމަށް  އޮޕަރޭޝަންއެއް  ނުަވތަ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  މައުލޫމާތު  އެދިލައްާވފައިާވ(  )ށ

 ބޭންކު  ދެން  ނުަވތަ  ، އެދުަވހު   ހަމަ  ރިކުއެސްޓެއް  ލިބޭ  ކުރިން  ަވުގތުެގ  ކަޓްއޮފް  ތެރޭގައި  މީެގ  ؛ ލަސްުވން  ނުަވތަ  ނުކުޅެދުން
 . ހިމެނެއެެވ ލަސްުވން ުނަވތަ ުނކުޅެދުން ދިމާާވ  ސަބަބުން ފަރާތެއްެގ ތިންަވނަ ، ރެވުމާއި ނުކު ޕްރޮސެސް ދުަވހު  ހުޅުޭވ

 ޮގތަކަށް  ޫނން  ސަބަބުން  ޢަމަލުކުރުމުެގ  ޯގސްކޮށް  ަގސްތުގައި  ުނަވތަ  ޙީލަތުން  މަކަރާ  ، އިހުމާލުން   އަޅުަގނޑުމެންެގ(  )ނ

 ޢަދަދަކަށް އިތުރު އަށްވުރެ ރުފިޔާ 500.00

 ގެއްލުން  ޚާއްސަ އަދި ނުސީދާ ލިބޭ ނަމަެވސް ޮގތަކަށް  ކޮންމެ ، ހިމެޭނޮގތުން  އިހުމާލު( )ރ

 .ެގއްލުން ލިބޭ ސަބަބުން ބޭނުންކުރުމުެގ ބޭންކިްނގ  އިންޓަރނެޓް މޯލްޑިްވސް( )ބ

 ،ޮގތުެގމަތިން  ޙުދޫދުުނާވނެ  ކަނެކްޝަންއަށް  އިންޓަރނެޓް  ، ނުލިބުމާއި   ޚިދުމަތް  ެގ  ބޭންކިްނގ   މޮބައިލް  މޯލްޑިްވސް(  )ޅ
 . ކަންތައްތައް ބޭރުަގއިވާ  ކޮންޓްރޯލުން އަޅުަގނޑުމެްނެގ

 ޝަރުތުތައް  ވޮރެންޓީތަކާއި ނުކުރެޭވނެ ބާކީ 3.3.12.4
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- ، ޙައްޤެއް  ލިބިދޭ  މާއްދާއަކުން  އެފަދަ  ، މާއްދާއެއް  އެއްެވސް  ޤާނޫނެއްަގއިާވ  އެއްެވސް  ޤަވާއިދުތަކުން  ޝަރުތުތަކާއި  މި
  ކަނޑައަޅާފައިާވ  މާދާއަކުން  ނުަވތަ  ، ސަބަބުން  ޚިލާފުވުމުެގ  މާއްދާއަކާ  -ޙާލަތުަގއި  ކަމެއްކަމުަގއިާވ  ޚިލާފުާވނެ  ޤާނޫާނއި  އެކަމަކީ

 އަމަލުކުރުން  ނުަވތަ  ހަނިކޮށް  ، ބާކީކޮށް  ޒިްނމާއެއް  އުފުލަންޖެހޭ  އަޅުަގނޑުމެން  ސަބަބުން   ލާފުވުމުެގޚި  ގެރެންޓީއަކާއި
  .ނުހިނާގެނއެެވ ޮގތަށް  ބަދަލުކުރެޭވނެ

 

 ބަދަލުއައުން  ލިބެންހުރުމާއި   މިޝަރުޠުތައް   ހިމެނޭގޮތުން   ފީތައް   ޗާޖުތަކާއި   3.3.13

 މި މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތަކާއި ފެންނަން ހުންާނނެ ތަނަތްނަ   3.3.13.1

 ފެްނނަން  ޞަފްޙާއިން  އިން  ސައިން  ވެބްސައިޓްެގ  ބޭންކިްނގ   އިންޓަރނެޓް  މޯލްޑިްވސް  ޝަރުޠުތައް  މި  ބޭނުންކުރުމުެގ

 . ހުންނާެނއެެވ

 ޮގތް   އެންޭގނެ އެްނުގންތައް ތިޔަފަރާތަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހިމެނޭޮގތުން ބަދަލު  ެގނެޭވ ޝަރުޠުތަކަށް މާއްދާތަކާއި މި 3.3.13.2

 ، އެްނުގމަށްފަހު  ންނަށްތިޔަބޭފުޅު   ލިޔުމުން  ޮގތަކަށް  ތެރެއިން  ތްތަކުެގޮގ  ތިރީަގއިާވ  ކުރިން   ފެށުމުެގ  އަމަލުކުރަން  ބަދަލަކަށް
 ؛ބަދަލުކުރެިވދާނެއެވެ  ޝަރުތުތައް މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް

 ނުަވތަ ؛ ހ( ސްކްރީުނގައި ދައްކާ އެްނުގމަކުން

 ، އަްނގައިެގން  ތިޔަފަރާތަށް  ލިޔުމުން  އެޑްރެސްކޮށް  އެޑްރެހަށް  ފަހުެގ  އެްނމެ  ތިޔަފަރާތުެގ  ރެކޯޑްކޮށްފައިާވ  ށ( އަޅުަގނޑުމެން

 ނުަވތަ 

 ނުަވތަ  ، އެްނގުމަކުން   ދައްކާފައިާވ  ބްރާންޗްތަކުަގއި  ނ( އަޅުަގނޑުމެންެގ

 ނުަވތަ  ، އަްނގައިެގން  ލިޔުމުން އެޑްރެހަށް  އީމެއިލް ފަހުެގ އެްނމެ  ތިބޭފުޅުންެގ ރެކޯޑްކޮށްފައިާވ ރ( އަޅުަގނޑުމެން

 ކުރުމަކީ   ނުަވތަ އެކަން  ، އަންަގއިެގން  ލިޔުމުން  މެދުެވރިކޮށް  ފަންކްޝަން  މެއިލް  ެގ  ބޭންކިްނގ  އިންޓަރނެޓް  މޯލްޑިްވސްބ(  

 އަޅުަގނޑުމެްނނަށް   ، ަވުގތަކު  ކޮންމެ  ޖެހޭ  ދޭން  ނޯޓިސް  ތިބޭފުޅުންނަށް  ހާލަތެއްަގއިެވސް  ކޮްނމެ  ުނާވ  ކަމަކަށް  ހިލާފު  ޤާނޫނާ
 . ބޭނުންކުރެވިދާެނއެެވ ޮގތްތައް  ާވމަތީަގއި ދިުނމުެގ ނޯޓިސް

 ބޭނުންކުރަމުން ެގްނދިއުމަކީ ބަދަލު ބަލައިަގތުން    3.3.13.3

 ތަފާތު  އެ  ، ބޭުނންކުރުމަކީ  ބޭންކިްނގ   އިންޓަރނެޓް  މޯލްޑިްވސް  ތިޔަފަރާތުން  އެންުގމަށްފަހު  ޮގތަކުން  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  މަތީަގއި

 . ބެލެޭވެނއެެވ  ކަމުގައި ބަލައިަގތުން

 ހެލްޕް ސްކްރީންތަކަކީ މި މާއްދާތަކާއި ޝަރުޠުތަކުެގ ބައެކެެވ.  3.3.13.4

 ހެލްޕް .  ބެލެޭވެނއެެވ  ބައެއްކަމުަގއި  ޝަރުޠުތަކުެގ  މިމާއްދާތަކާއި  ނޯޓިސްތަކަކީ  ސްކްރީން  އޮން  އަދި  ، ސްކްރީންތަކަކީ   ހެލްޕް

 ުނަވތަ ފައިލް ހެލްޕް ، ބޭނުންކުރެއްވުމަކީ  ޚިދުމަތް ުގޅޭ  މަޢުލޫމާތާއި ދައްކާފައިާވ ނޯޓިސްއިން ސްކްރީން  އޮން ނުަވތް ފައިލް
 . އެއްބަސްވުމެކެެވ ާވ ބައެއްކަމަށް ޝަރުޠުތަކުެގ މާއްދާތަކާއި މި ސްއަކީނޯޓި ސްކްރީން އޮން

 ފީތަކާއި ޗާޖުތައް   3.3.14

 ނޯމަލް އެކައުންޓާއި ޓްރާްނސެކްޝަނަ ފީތައް  3.3.14.1
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  ފީއެއް   ޓްރާންސެކްޝަން  އާދައިެގ  އެކައުްނޓްތަކަށް  ކުރާ  އެކްސެސް  ބޭނުންކޮށްެގން  ބޭންކިންގ   އިންޓަރނެޓް  މޯލްޑިްވސް
  އެންޑް  ޗާޖްސްޖަސް  އޮފް  ޝެޑިއުލް  ބޭންކުެގ  ހުންނަ  ލިބެން  ެވބްސައިޓުން  ބްރާްނޗްތަކާއި  ބޭންކުެގ  ފީތައް  މި.  ނަާގެނއެެވ

 . ބަޔާންކޮށްފައިާވނެއެެވ ފީޒްަގއި

 ފީތައް އެންުގން    3.3.14.2

  ތެރެއިން   ޮގތްތަކުެގ  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ގައި  9.13.2(  ހުރިނަމަ)  ޗާޖުތަކެއް  ފީތަކާއި  ެނޭގ  އަށް  ބޭންކިްނގ   މޮބައިލް  މޯލްޑިްވސް

 .އެްނޭގެނއެވެ  ްނނަށްތިޔަބޭފުޅު ދޭތެރެއިން  ދޭތެރެ މެދުެވރިކޮށް ޮގތެއް ކޮންމެެވސް

 ފީއާއި ޗާޖުތައް ކަނޑައަޅާެނ އެކައުންޓް   3.3.14.3

  ޗާޖެއް ދައްކަްނޖެހޭ  ސަރުކާރަށް އަދި ޓެކްސްއަކާއި އެއްެވސް ޗާޖުތަކާއި ފީތަކާއި ަނާގ އަށް  ބޭންކިންގ  މޮބައިލް މޯލްޑިްވސް
 އެކައުންޓެއް.  އެދިދާނެއެެވ  ކުރުމަށް  ނޮމިނޭޓް  އެކައުންޓެއް  ހުޅުާވފައިާވ  އަޅުަގނޑުމެންާނއެކު  ތިޔަފަރާތުން  ، ކުރުމަށް  ޑެބިޓް

 .ދެއެެވ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތިޔަފަރާތުން ހުއްދަ ކުރުމުެގ ޑެބިޓް އެކައުންޓަކުން ކޮްނމެ ތިބާެގ ނުކުރައްާވނަމަ ނޮމިނޭޓް

 ނިމުމަކަށް ގެނައުން   3.3.15

 ތިޔަފަރާތުން ނިމުމަކަށް ެގނައުން  3.3.15.1

ލިޔުމުން ބޭންކަށް އެކަން އެންުގމަށްފަހު ކޮންމެ ަވުގތެއްަގއިެވސް ތިޔަފަރާތަށް ުނަވތަ ތިޔަފރާތުން ކަނޑައަޅާފައިާވ ޮނމިނީއަށް  

 ތިޔަފަރާތުެގ މޯލްޑިްވސް އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ ބޭނުންކުރުން ނިމުމަކަށް ެގެނިވދާނެއެެވ. 

 އަޅުަގނޑުމެން ިނމުމަކަށް ެގަނއުން   3.3.15.2

  ޤަބޫލުކުރެޭވ  ޮގތެއްަގއި  އެކަށީެގްނާވ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޖެހޭކަމަށް  ޓަރމިނޭޓްކުރަން  ުނަވތަ  ސަސްޕެންޑްކުރަން  އެކްސެސް

 ނޑުމެްނނަށް އަޅުަގ  ބޭނުންކުރުން  ބޭންކިންގ   އިންޓަރނެޓް  މޯލްޑިްވސް  ތިޔަފަރާތުެގ  އެންުގމަކާނުލާ  ކުރިން  ހާލަތުގައި
 އޮތް  ނުރައްކާ   ބްރީޗްގެ   ސެކިއުރިޓީ  ނުަވތަ  ހީލަތުގެ   މަކަރާއި  މިސާލަކަށް.  ިނމުމަކަށް ެގެނިވދާނެއެެވ  ުނަވތަ  ސަސްޕެްނޑް

 ޚިދުމަތް  ެގ  ބޭންކިްނގ   އިންޓަރނެޓް  މޯލްޑިްވސް  މުއްދަތަކަށް  ދިުގ  ނުަވތަ  ޙާލަތު  ަގބޫލުކުރެޭވ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކަމަށް

 .ހިމެނެއެެވ ބޭނުންކޮށްފައި ނުުވން މީެގތެރޭގައި

  ނުަވތަ  ، އެންުގމަށްފަހުގައި   ލިޔުމުން  އެޑްރެސްކޮށް  އެޑްރެހަށް  އަންަގާވފައިާވ  އަޅުަގނޑުމެންަނށް  ފަހުން  އެންމެ  ތިބާ

މެދުވެރިކޮށް ތިޔަފަރާތަށް   ަވނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޮގތްތަކުެގ ތެރެއިން ޮގތެއް  13.2ޝަރުޠުތަކަށް ބަދަލުެގަނއުމާ ބެހޭ  

 .ެގެނިވދާެނއެެވ  ނިމުމަކަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޚިދުމަތް  ބޭންކިްނގ   އިންޓަރނެޓް  މޯލްޑިްވސް  ތިޔަފަރާތުެގ  އެކަން އެްނުގމަށްފަހު

 

 ސަސްޕެންޑްކުރުން   3.3.15.3  

 ، ކުރިމަތިެވއްޖެނަމަ  މައްސަލައެއް  ސެކިއުރިޓީ  ޤަބޫލުކުރެޭވފަދަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ހުރިކަމަށް  ކަންތައްތަކެއް  ބަލަްނޖެހޭ  އިތުރަށް

 މޮބައިލް  މޯލްޑިްވސް  ނުލައި ތިޔަފަރާތް އަދި/ނުަވތަ ކަނޑައަޅާފައިާވ ޮނމިނީއެއް  އެންުގމަކާ  ުނަވތަ  އެންުގމާއެކު  ތިޔަފަރާތަށް
 .މެދުކަނޑާލެވިދާނެއެެވ ަވނުން އަށް ބޭންކިްނގ 

 ވަގުތުތައް   މެދުކެނޑޭނެ   ޚިދުމަތް   އަދި   ލިމިޓްކުރުމާއި   އަދަދު   ކުރެވޭ   ބޭނުން   ސާ ފައި  3.3.16
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 ލާޒިމުކުރުމާއި ބަދަލުެގަނއުން  3.3.16.1

މޯލްޑިްވސް އިންޓަރނެޓް ބޭންކިްނގ ބޭނުންކޮށްެގން ތިޔަބޭފުޅާެގ އެކައުންޓުްނ ޓްރާންސްފާ ކުރެޭވނެ އެްނމެ ިގނަ އަދަދު 

 . ެގެނވިދާެނއެެވ  ބަދަލު ޢަދަދަށް އެ  އަދި. ކަނޑައަޅިދާެނއެެވ އަޅުަގނޑުނޑުމެންނަށް

 މިފަދައިން ޢަމަލުކުރެވިދާނެ ަވުގތު    3.3.16.2

 ކުރިން އެްނގުމަކާ ނުލައި ކޮންމެ ަވުގތެއްަގއި ެވސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަން ކުރެިވދާެނއެެވ. 

 ލުތަކުެގ އަސަރު ެވލިއު ލިމިޓްތަކަށް އަންނަ ބަދަ 3.3.16.3

 ހުރަސްތެކެއް  ފައިސާދެއްކުމަށްެވސް  ބޭނުންކޮށްެގން  ބޭންކިންގ   އިންޓަރނެޓް  މޯލްޑިްވސް   ތިބާ  ސަބަބުން  މީެގ

  ހުއްދަދީފައިާވ  ތިޔަފަރާތުން  އަދަދަކުން  ބޮޑު  ވުރެ  ލިމިޓްއަށް  ކަނޑަޅާފައިާވ  އަޅުަގނޑުމެން  އަދި.  ކުރިމަތިވެދާނެއެެވ
 ސްރީންތަކުން  ހެލްޕް  ޢަދަދު   ިގނަ  އެންމެ  ކަނޑއައެޅިފައިާވ  ޚިދުމަތްތަކަށް  ކިއެކިއެ.  އަސަރުކޮށްފާެނއެެވ  މުޢާމަލާތްތަކަށްެވސް

 . ފެންނާނެއެެވ

 ޚިދުމަތް މެދުކެނޑޭނެ ަވުގތުތައް   3.3.16.4  

 ،އައިސްފައިީވަނމަެވސް  ބަދަލެއް  ޢަދަދަށް  ހުރި  ބާކީ  އެކައުންޓްެގ  އިން  ބޭންކިންގ   މޯބައިލް  މޯލްޑިްވސް  ުގޅިެގން  މުޢާމަލާތާއި
.  ނުކުރެިވދާެނއެެވ ޢަމަލު ޖެހެންދެން ދުަވހަކާ ހުޅުޭވ ބޭންކް ދެން ، އިރުޝާދުތަކަށް ލިބޭ  ފަހުން ަވުގތުެގ މެދުކެނޑޭ ޚިދުމަތް

މިަވުގތު ޢަމަލުކުރެެވމުްނދާ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑޭ   .ތަފާތުެވދާެނއެެވ  ަގޑިތައް  ޚިދުމަތްމެދުކެނޑޭ  ގުޅިެގން  އިރުޝާދާއި  އެކި  އަދި
 ަވުގތުތަކުެގ ތަފްޞީލް ހޯދުމަށް ހެލްޕް ސްކްރީންތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރާށެެވ.

 ޚިދުމަތް މެދުކެނޑޭ ަވުގތުތައް ތަފާތުުވން  3.3.16.5 

 ދާެނއެެވ. ޚިދުމަތް މެދުކެނޑޭނެ ަވުގތަށް ކޮްނމެ ަވުގތަކުެވސް އަޅުަގނޑުމެްނނަށް ބަދަލު ެގެނިވ

  މެދުކަނޑަްނޖެހިއްޖެ  ޚިދުމަތް  އަދި  ހިފެހެއްޓުމާއި  އަދަދުެގ  ކުރެޭވ  މުޢާމަލާތް  ފައިސާެގ  މުއްދަތަކަށް  ދިުގ  ނުަވތަ  ދާއިމީކޮށް
  ބަދަލު  މިފަދަ  އަޅުަގނޑުމެްނނަށް  ަވުގތީޮގތުން  އެްނގުމަކާނުލާ  އެހެންަނމަެވސް.  އަްނާގނަމެެވ  އަޅުަގނޑުމެން  އެކަން  ނަމަ

 . ޖެހިދާނެއެެވ  ެގންނަން

 ފައިސާ ދެއްކުން  3.3.17 

 މުންއާ 3.3.17.1

)އެކްސެސް އޮތޯރިޓީގައި  އިޚްތިޔާރު ކުރާަނމަ    މިޮގތް .ކަނޑައެޅިދާނެއެެވ  ތިބާއަށް  ެގްނދާެނޮގތް  މުޢާމަލާތްކުރިއަށް  ފައިސާެގ

ދެއްކުމުެގ    ފައިސާ( ތަކުން)ންނަށް ތިޔަފަރާތުެގ އެކައުންޓް/ ެވލިއު އެކްސެސް ލިބިފައިާވ ނޮމިނީނޮމިނޭޓް ކޮށްފައިާވޮގތަށް(  

 ާވެނއެެވ. އެނެގން ތިޔަފަރާތަށް ކުރެޭވނެކަން  މުޢާމަލާތްތައް

  ފައިސާގެ   ، ތަފްސީލާއި   ފައިސާދެއްކުމުެގ.  ާވެނއެެވ  ށަަވރުކުރަންކަ  ތިޔަފަރާތުން  ސައްޙަކަން  ތަފްސީލުތަކުެގ  ފައިސާދެއްކުމުެގ
 ހަމައެކަނި  އޮންާނނީ  ޒިްނމާ  ކަށަވަރުކުރުމުެގ  ސައްޙަކަން  މަޢުލޫމާތުެގ  ފަރާތުެގ  ލިބެްނީވ  ފައިސާ  އަދި  ތަފްސީލް  އަދަދުެގ

  ކަނޑައަޅާފައިވާ   ތިޔަފަރާތުން  ނުަވތަ  ތިޔަފަރާތުން.  އަތްމަތީަގއެެވ  ނޮމިީނއެއްެގ  ކަނޑައަޅާ  ރާތުންތިޔަފަ   އަދި  ތިޔަފަރާތް
  ނުަވތަ  ތިޔަފަރާތަށް  ބޭންކުން  ސަބަބުން  ފައިސާއެއްެގ  ދައްކާ  އެއްޮގތަށް  ތަފްޞީލާއި  ފައިސާދެއްކުމުެގ  ދީފައިާވ  ނޮމިނީ

 . ުނާވެނއެެވ ލާޒިމެއް އަދާކުރާކަށް ޒިްނމާއެއް އެއްެވސް ނޮމިީނއަށް  ކަނޑައަޅާފައިާވ ތިޔަފަރާތުން
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     ސެކިއުރިޓީ ޓޯކަންސް 3.3.17.2

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސްެގ އެހެން އެކައުންޓް ހޯލްޑަރަކަށް ުނަވތަ އެހެން ލޯކަލް ބޭންކެއްެގ އެކައުންޓަކަށް ފައިސާ ދައްކަން 

މެދުެވރިކޮށް އިންޓަރޭނޝަަނލް ޕޭމަންޓް ނުަވތަ ސްޓޭންޑިްނގ އޯޑަރއަށް މޯލްޑިްވސް އިންޓަރނެޓް ބޭންކިްނގ  ؛ ބޭނުްނާވަނމަ
ކަށް އަސެކިއުރިޓީ ޓޯކަން ބޭނުންާވނެ ކަމަށާއި ސެކިއުރިޓީ ޓޯކަން ތިޔަފަރާތަށް ނުަވތަ ެވލިއު އެކްސެސް ލިބިފައިާވ ނޮމިނީ 

 .  އެދެިވދާެނއެވ ދޫކުރުމަށް ތިޔަފަރާތަށް( އެކްސެސް އޮތޯރިޓީގައި ޮނމިނޭޓް ކޮށްފައިާވ ޮގތަށް)

 މުޢާމަލާތްތަކުެގ  ހުއްދަނެތް  ހޯލްޑަރުންނަށް  އެކައުްނޓް  ސަބަބުން  ނެތްކަމުން  މިންަވރެއް  ަވކި  ޓޯކަންބޭނުންކުރުމުގައި  ސެކިއުރިޓި
  އާއި  ޓޯކަން   ސެކިއުރިޓީ  ަނމަެވސް  ، ލިބިފައިުނާވ  ހުއްދަ .ބޮޑުވެދާެނއެެވ  ނުރައްކާ  ޒިްނމާެގ  އުފުލަްނޖެހިދާނެ  ސަބަބުން

  ހޯލްޑަރުގެ   އެކައުންޓް  ލިބޭ  އެކްސެސް  ޓޯކަންއިން  ސެކިއުރިޓީ  ފަރާތަކަށް  ލިބިފައިާވ  އެކްސެސް  ކޯޑުތަކަށް  އެކްސެސް

  ލިމިޓްތައް  މުެގދެއްކު  ފައިސާ  ދުާވލަކު  ނަމަެވސް.  ެނގިދާނެއެެވ  އެއްފަހަރާ  ފައިސާ  ިގަނއަދަދެއްެގ  އެކައުންޓްތަކުން
 . ނުާވެނއެެވ އެހެންެނއް ، ކަނޑައެޅިފައިާވަނމަ

 ސެކިއުރިޓީ ޓޯކަން އިން އެކްސެސް ލިބޭ އެކައުންޓްތަކަށް ނޮމިނޭޓް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް، ސެކިއުރިޓީ ޓޯކަން ބޭނުންކޮށްެގން އެ

ކާ އްދަ ނެތް މުއާމަލާތްތަދުަވހުން ދުަވހަށް ފައިސާ ދެއްކުމުެގ ލިމިޓް ނުހިނާގނެތީ، ހު   މުގައި އެކައުންޓްތަކަށް އެކްސެސް ކުރު
އެކަނި   ެގ ެވރިފަރާތުެގޒިްނމާ އިތުރުެވދާނެކަން އަްނގައިދިުނމަކީ އެކައުންޓް   ެގ ެވރިފަރާތުން އަދާކުރަންޖެހޭއެކައުންޓް   ގުޅިެގން

 ެވ. ޒިންމާއެކެ

 އޮތްތަުނގައި ފައިސާ ދެއްކުން  ކުރިއަށް 3.3.17.3 

  އަޅުަގނޑުމެްނެގ ކިބައިން  ެގ މުޢާމަލާތެއް ކުރުމަށް ތިޔަފަރާތަށްފައިސާދެއްކުމު   މެދުވެރިކޮށް  ބިލްޕޭކުރިއަށް އޮތް ތަނުަގއި  

ދެއްކު. ވިދާނެއެެވދެ އެ ފައިސާ  ފައިސާ،  ކުރެިވފައިާވ  ަވުގތުެގކްލިއަރ  އެދިފައިާވ  ކުރިން   މަށް  ދުަވސް  އެއް  މަދުެވެގން 

ނުަވތަ ސައްހަ ނޫން އެކައުންޓެއްެގ    ތްނަމައެކަށީެގްނާވަވރަށް އެކައުންޓުަގއި ފައިސާ ނެ . އެކައުންޓުގައި ހުްނނަންާވނެއެެވ
 މުެގ މުޢާމަލާތް ފުރިހަމަ ނުކުރެވިދާނެއެެވ. ސަބަބުން ފައިސާ ދެއްކު  ާވަނމަ،މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރެިވފައި 
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. ނެއެެވވިދާ ބޭންކިްނގ ަގޑިތަކުަގއި ސްޓޭްނޑިްނގ އޯޑަރެއް އުފައްދައި ުނަވތަ ޑިލީޓް ކުރެ   ެގދުަވހެއް   ކް ހުޅުިވފައި ހުންނަބޭން.ހ

ކަނޑާފައިާވ މެދުކެނޑޭނެ  މަތީަގއިާވ  ބޭންކް  ޚިދުމަތް  ުނަވތަ  ދުަވހެއްގައި ަގޑިތަކަށްފަހު  ުނހުންނަ  ހުޅުިވފައި  ސްޓޭންޑިންގ     
ދުަވހާއި ހަމައަށް ޕްރޮސެސް   ބޭންކް ހުޅުޭވހުށަހެޅުްނތަށް ދެން  ހުށަހަޅާ  އޯޑަރެއް އުފެއްދުމަށް ނުަވތަ ޑިލީޓް ކުރުމަށް އެދި  

 . ނުކުރެޭވނެއެެވ

ހަމަ އެދުަވހު ުނަވތަ ހަފްތާ ބަންދެއްަގއި ުނަވތަ ރަސްމީ ބަންދު ދުަވހެއްަގއި    ދައްކަްނ ޖެހެނީ  ދެން ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާ.ށ
އެއް  ބޭންކް ހުޅުިވފައި ހުްނނަ  މަދުެވެގން  . ނުކުރެޭވެނއެެވ  ޑިލީޓެއްޑަރެއް ަވުގތުްނ އުފައްދައި ުނަވތަ  އޯނަމަ، ސްޓޭންޑިންގ  

  .ެގ ނޯޓިސް ހުށަހަޅަްނާވެނއެެވހު ދުަވ

ދަ .ނ  ބޭންކިންފައިސާ  ތާރީޚަކީ  ދުަވހެއްަނމަ،  އްކަްނޖެހޭ  ނުހުންނަ  އަންނަ  ހުޅުިވފައި  ޖެހިެގން  ހުޅުިވފައި  ބޭން  ދެން  ކް 
 . ެނއެެވދައްކައިފާފައިސާ  އަޅުަގނޑުމެން އެ ހުންނަދުަވހު

އެކަށީެގްނާވ   ޑެބިޓްކުރާނެނުަވތަ ޑެބިޓްކުރަންޖެހޭ ތާރީހުގައި    ޚުެގ ކުރީ ދުަވހުަގއިސްޓޭންޑިން އޯޑަރ ދައްކަްނޖެހޭ ތާރީ. ރ

ކަނޑައެޅިފައި  އެަވުގތު  އޯަވރޑްރޯކުރާނެ އެކަށީހެްނާވ އެހެން ޮގތެއް  އަދި އެކައުންޓުން    ، އެކައުންޓުަގއި ނެތްަނމަ  އިސާލިއަރޑް ފަ ކް
ކުއަދި  ަނމަ،  ނުާވ އޯވަރޑްރޯ  ޮގތަށް އެކައުންޓުން  ހާލަތެއްގައި، ބޭނުންކުއިންޓަރެސްޓް ނުހިމެޭނ  ދީފައިާވ  ހުއްދަ  ން ރުމުެގ 

 . ޖޫރިމަނާ ފީއެއް ނަާގނެއެެވ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އޯސްޓޭންޑިްނގ   ދޭތެރެޑޭތެރެއިން  ޗާޖެއް  ނުަވތަ  ޓެކްސް  ފީއެއްުނަވތަ ސަރުކާރުެގ  ބޭންކް  އެއްެވސް  ނަާގ  ޑަރަށް 

  ނަމެެވ.އަްނާގތިޔަފަރާތަށް  ންޑިން އޯޑަރަށް ދައްކަންޖެހޭ ފީ ސްކްރީނުން އަދި ސްޓޭ ިވދާނެއެެވ.ތިޔަބޭފުޅާެގ އެކައުންޓުން ޑެބިޓު ކުރެ

ފައިސާ ދައްކާ ފަރާތުން ނަަވތަ ފައިސާ ދައްކާ  )ަނމަެވސް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮްނމެ ަވުގތަކުެވސް ފައިސާ ދެއްކުން ހުއްޓާލެިވދާނެ،  

ތިޔަފަރާތަށް   ލިޔުމުން ލަފާ  ފައިސާދެއްކުން ހުއްޓާލާނަެަމަ އެކަން  (ހެދުމުެގ ސަބަބުން  ޅުފަރާތުެގ ބޭންކުން އެކަން ބަލައިަގތުމަށް ދެކޮ

  އަްނާގނަމެެވ.

 އޯރޑަރއަކަށް  ސްޓޭންޑިން  އުފައްދާފައިާވ  ، ބޭނުންކޮށްެގން   ޚިދުމަތް  އޯރޑަރ  ސްޓޭންޑިްނގ   އިން  ބޭންކިްނގ   އިންޓަރނެޓް  މޯލްޑިްވސް

  ބޭންކިންގ   އިންޓަރނެޓް  މޯލްޑިްވސް.  ނުދެއެެްކޭނެއެެވ  ފައިސާއެއް  އިތުރު  ހުއްޓާލައި  ކުންފައިސާދެއް   ަވުގތީޮގތުން  ، ބަދަލުެގނެސް 

  އުފައްދަން  އިރުޝާދެއް  އާ  ޑިލީޓްކޮށް  އިރުޝާދު  އުފައްދާފައިާވ  ، ބޭނުންަނމަ  ެގންނަން  ބަދަލު  އޯރޑަރއަކަށް  ޓޭންޑިންގ ސް  މެދުވެރިކޮށް
 . ޖެހޭެނއެެވ

 ، ހުއްޓާލާނަމަ   ނުަވތަ  ެގންނަަނމަ  ބަދަލެއް  އޯޑަރއަށް  ސްޓޭންޑިްނގ  ޮގތަކަށް  ނޫން  މެދުެވރިކޮށް  ބޭންކިން  އިންޓަރނެޓް  މޯލްޑިްވސް

  ޗާރޖުތައް  ފީތަކާއި  އެހެނިހެން  ބަދަލަށް  ެގންން  މިޮގތަށް  އަދި.  ހުރެދާނެއެެވ  ކަނޑައެޅިފައި  ޝަރުޠުތަށް  މާއްދާތަކާއި  އެހެން  އެކަމަށް
 .ހުރެދާެނއެެވ ޅިފައިކަނޑައެ 

 ޓް ޕޭމަން   އިންޓަރނޭޝަނަލް  3.3.19

 އެފަރާތުން  ނުަވތަ.  ފައިސާއިންެނެވ  ޤައުމުެގ  ހުންނަ  ބޭްނކް  ފަރާތުެގ  ލިބެްނީވ  ފައިސާ  ދައްކާނީ  ޕޭމަންޓް  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ޢާންމުކޮށް
  .ފައިސާއަކުންެނެވ ކަނޑައަޅާ
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  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ތަފްޞީލްކޮށް   ފީޒްަގއި  އެންޑް  ޗާޖަސް  އޮފް   ޝެޑިއުލް  ބޭންކުެގ  ، ނުާވަނމަ  ކަނޑައަޅާފައި   ޮގތަކަށް  އެހެން  ކުރިން
 . ެނޭގެނއެެވ ޗާޖުތައް ކަނޑައެޅިފައިާވ ޕޭމަންޓަށް އިންޓަރޭނޝަނަލް

ފަރާތުެގ އެކައުންޓަށް    ބެންީވލި  ސާުނާވަނމަ، ފައި  އިރުޝާދު ދީފައިރިހާ ޗާޖުތަކަކީ، އެހެން ޮގތަކަށް  ހު   ހިނާގދިެވހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި  

 ޗާޖުތަކެެވ. ކަނޑައެޅޭ

 ، ކަމާއި   ލިބޭނެ  ބޭންއަށް  ފަރާތުެގ  ފައިސާލިބެންީވ  ޢަދަދު  ފުރިހަމަ  ޗާރޖުެގ  ، ޖެހޭނަމަ   ދައްކަން"  ޗާޖުތައް  ބޭންކް  ފޮރިން"  ތިޔަފަރާތުން

  ރުގެ އިޚްތިޔާ  އެބޭންކުެގ  ހަމައެކަނި  ރައްދުކުރުމަކީ  ފަރާތަށް  ފައިސާލިބެންީވ  ޗާރޖުތަކާއެކު  ނެޓް  ނުަވތަ  ، ޢަދަދު   ހަމަރިފު   ފައިސާެގ  ފޮނުިވ

  ތިޔަފަރާތުގެ   ، ނަާގނަމަ  ޗާރޖުތައް  އެފަރާތުެގ  ، ބޭންކުން   ފަރާތުެގ  ލިބެްނީވ  ފައިސާ.  އެނެގއެެވ  ތިޔަފަރާތަށް  ކަމެއްކަން  ދަށުަގއިާވ
 . ލިބިެގންެވއެެވ ބޭންކަށް ޤުޙައް  ދެއްކުމުެގ ޗާރޖުތައް މި ކޮށްެގން ޑެބިޓް އެކައުންޓަށް

  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ސީދާޮގތެއްަގއި  އަޅުަގނޑުމެްނނަށް  އިދާރާއަށް   މާލީ  ފަރާތުެގ  ލިބެްނީވ  ފައިސާ  ، ކަނޑައަޅުއްާވފައިވާ   ތިޔަފަރާތުން

  ފޮނުވުމުެގ  ޕޭމަންޓް  އިންޓަރނޭޝަނަލް  މެދުެވރިކޮށް  އިދާރާއެއް  މާލީ  ބޭރުެގ  ރާއްޖެއިން  ކަނޑައަޅާ  އަޅުަގނޑުމެން  ، ނުފޮނުޭވަނމަ  ޕޭމަންޓް
 . ލިބިެގްނެވއެެވ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިޚްތިޔާރު

  ބަދަލުެގެނވިދާނެ   ކަނޑައެޅުމުން  ރޭޓް  އެކްސްޗޭްނޖް  ޙަޤީޤީ  ، ޙާލަތުގައި   ނުދެޭވ  ބަޔާންކޮށް  ކަނޑައެޅިެގން  ރޭޓެއް  އެކްސްޗޭންޖް  ޔަޤީންކުރެޭވ

 އެކްސްޗޭްނޖް  ަވުގތީ.  ފުރިހަމަކުރަންާވނެއެެވ  ޕޭމަންޓް  އިންޓަރޭނޝަނަލް   ބޭންކުން  ބިނާކޮށް  މައްޗަށް   ރޭޓެއްެގ  އެކްސްޗޭންޖް  ަވުގތީ
  ޑެބިޓް/ކްރެޑިޓް  އެކައުންޓަށް   ތޮޔަފަރާތުެގ  މިްނަވރު  އެތަފާތުާވ  ، ާވނަމަ   ތަފާތެއް  ދެމެދު  ރޭޓާއި  އެކްސްޗޭްނޖް   ޙަޤީޤީ  ކަނޑައެޅޭ  ރޭޓާއި

 .އެެވކުރެޭވނެ 

  ގައެެވ. ކު )ޒިންމާ(އަމިއްލަ ރިސް  ނީ އަބަދުެވސްއިންޓަރނޭޝަނަލް ޕޭމަންޓް ފޮނުަވތިޔަފަރާތުން 

  އެއްެވސް  އެފަދަ  އައި.  ލިބިެގްނވެއެެވ  ބޭންކަށް  އިޚްތިޔާރު  ފޮނުުވމުެގ  ޕޭމަންޓް  އިންޓަރޭނޝަނަލް  ، ސައިފަރކޮށް  ނުަވތަ  އަކުރަށް  އަކުރުން
 ބުމުން ލި  މެސެޖެއް  އެފަދަ  ، މަދުުވމަކަށާއި   ުނަވތަ  އުނިކަމެއް  ، ޯގހެއް  ، ލަސްުވމެއް   ، ގެއްލުމެއް   އެއްެވސް  ދިމާެވދާނެ  ފޮުނވުމުގައި  މެސެޖެއް

 . ުނނަާގެނއެެވ ޒިްނމާއެއް އޭޖެންޓުން ބޭންކުެގ ުނަވތަ ބޭންކުން މާނަކުރެވުމަކަށް  ނުބައިކޮށް

 ޕޭމަންޓްގެ   އިންޓަރނޭޝަނަލް  ދުަވހެއްގައި  ބަްނދު  ރަސްމީ  ނުަވތަެަ  ، ބަންދުަގއި  ހަފްތާ  ނުަވތަ  ، ަވުގތުތަކަށްފަހު   ހުންނަ  ހުޅުިވފައި  ބޭންކް
 ބޭންކަށް  ޙައްޤު  ބެލުމުގެ   ހުށަހެޅުމެއްކަމުގައި  ލިބުނު  ދުަވހުގައި   ރަސްމީ  އަންނަ  ޖެހިހެން  ހުށަހެޅުމަކީ   ހުށަހެޅޭ  އެދި  ޚިދުމަތަށް

  ލިބެްނީވ  ފައިސާ  ބިނާާވނީ  ، ޕޭމަންޓްތައް   އިންޓަރޭނޝަނަލް  ހުށަހެޅޭ  ހެދުމަށް  ބިނާކޮށް  އަަގށް  އެދުަވހުެގ.  ލިބިެގްނެވއެެވ
  .އަށެެވ( ަވުގތަށް މެދުކަނޑާލާ ޚިދުމަތް) ޓައިމް އޯފް-ކަޓް ސަރަހައްދުެގ/ ތަނުެގ

 ޢަދަދެއް  އެއްވަރުެގ  ޢަދަދާ  ރައްދުކުރި  އަނބުރާ  ، ރައްދުކޮށްފިނަމަ  ޕޭމަންޓެއް   އިންޓަރނޭޝަނަލް  އިދާރާއަކުން  މާލީ  ބޭރުެގ  ރާއްޖެއިން 

  އެފައިސާ   ދުަވހުގައި  ކުރާ  ކްރެޑިޓް  ކްރެޑިޓްކުރާނީ  މިފަދައިން.  ކްރެޑިޓްކުރާނަމެެވ  އަޅުަގނޑުމެން  އެކައުންޓަށް   ކަނޑައެޅިފައިާވ  ތިޔަފަރާތުެގ
  .ރޭޓްަގއެެވ އެކްސްޗޭްނޖް ޅާފައިވާ ކަނޑައަ އަޅުަގނޑުމެން  ަގތުމަށް

 ެވ.  ުގޅޭ މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު ބޭންކަށް ލިބިެގްނެވއެ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕޭމަންޓާދަށުްނ،  ެގނުަވތަ ޒިންމާ  ބުޤާނޫނީ ވާޖި 

 ސް ގައިޑްލައިން   އީއެފްޓީ  3.3.20
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 ބޭނުންކޮށްެގން   މެތަޑްއެއް   އެކްސެސް  ކާރޑްފަދަ  ޑެބިޓް  ުނަވތަ  ކްރެޑިޓް  މެޝިންތަކުގައި  ޕީއޯއެސް  ުނަވތަ   އޭޓީއެމް  އެކައުންޓުން  ތިޔަފަރާތުެގ
  ތިޔަފަރާތުން   މެދުެވރިކޮށް  ަވސީލެއް  އިލެކްޓްރޯނިކް  -ހިމެނޭޮގތުން  މެތަޑްތައްެވސް  އެކްސެސް  ބޭންކިންގަގއިާވ  އިންޓަރނެޓް  މޯލްޑިްވސް-

  ގައިޑްލައިންސް   ނެރެފައިވާ   އޮތޯރިޓީން  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިްވސް  ހިނާގނީ  މައްޗަށް  މުޢާމަލާތްތަކުެގ  ޓްރާްނސްފަރެގ  ފަންޑް  އިލެކްޓޮރޯނިކް  ކުރާ
  .އުޞޫލުތަކެެވ  ަގއިާވ( ގައިޑްލައިްނސް. ޓީ.އެފް.އީ)  ޓްރާންސްފާ ފަންޑްސް އިލެކްޓްރޯނިކް  އޮން  ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮންސިއުމަރ އޮން

 ން ދީފައިާވ އީއެފްޓީއަށް ފައިސާ ދެއްކުން ހުއްޓާލުރިން ހުއްދަ  ކު 3.3.20.1

-  ކުރުމަށް  އެކަން.  ލިބިެގްނވެއެެވ  އަށް  ތިބާ  ހައްުގ  ހުއްޓާލުމުެގ  ދެއްކުން  ފައިސާ  އަށް.ޓީ.އެފް.އީ  ދީފައިާވ  ހުއްދަ  ކުރިން
 ޕޭމަންޓެއް  ޕްރީއޮތޯރައިޒްޑް.  ގުޅަންާވނެއެެވ  ޑެސްކަށް  ހެލްޕް  ބޭންކިން  އިންޓަރނެޓް  - ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ތަފްޞީލްތައް  ތިރީަގއި

  މާއްދާތަކާއި   މި  ބެހޭޮގތުން  އޯރޑަރއާއި  ސްޓޭންޑިންގ   ދެއްކުމާއި  ފައިސާ  ތަނުަގއި  އޮތް  ކުރިއަށް  ބޭނުްނނަމަ  ހުއްޓާލަން

   .ބައްލަާވށެެވ ބައިތައް  ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޝަރުޠުތަކުަގއި

 ލު  އަޅުަގނޑުމެްނެގ ޚިދުމަތުެގ އުސޫ 3.3.20.2  

  އެނެގން   އެކަންކަން  ާވނަމަ  މައްސަލައެއް  ނުަވތަ  ޝަކުވާއެއް  އެއްެވސް  ގުޅޭޮގތުން  ޚިދުމަތްތަކާ  ފޯރުކޮށްދޭ  އަޅުަގނޑުމެން

  ރަނަގޅު   ތްތައްޚިދުމަ   ފޯރުކޮށްދޭ  ތިބޭފުޅުްނނަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ދެއްވުމުން  ފީޑްބެކް  ންތިޔަބޭފުޅު .  ބޭުނންެވއެެވ  އަޅުަގނޑުމެން
   .ބެއެެވލި ފުރުޞަތު ކުރުމުެގ

 އެކަމަކަށް ، ނުދެވިއްޖެަނމަ ޚިދުމަތް އެއްަވރަށް އުްނމީދާއި ތިޔަފަރާތުެގ  ުނަވތަ  ، ހެދިއްޖެނަމަ   ޯގހެއް  އަޅުަގނޑުމެންަނށް ނުަވތަ

  ޙައްލު   މައްސަލަތަކަށް.  ދެމެެވ  ޔަޤީންކަން  ކުރާނެކަމުެގ  މަސައްކަތް  އަޅުަގނޑުމެން  ހޯދައިދިުނމަށް  ޙައްލެއް  އަަވހަކަށް  އެްނމެ  ީވ
  ފިޔަވަޅު   އެކަމަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ދިޔުމުން  ޯގސްކޮށް  ކަންކަން  ، އެހެންކަމުން   ، ކަމެކެވެ   ދޭ  އިސްކަން  އަޅުަގނޑުމެން  ހޯދުމަކީ

  .އަޅާަނމެެވ

  އެހެން   ުނަވތަ  ހީާވނަމަ  ހިނާގފައިާވކަމަށް  ޯގހެއް   މުޢާމަލާތެއްަގއި  ކުރެުވނު  މެދުެވރިކޮށް  ބޭންކިްނގ   މޮބައިލް  މޯލްޑިްވސް
 ޕްރޮސީޖަރ   ރިޒޮލިއުޝަން  ޑިސްޕިއުޓް  އަޅުަގނޑުމެްނެގ  ގުޅުއްުވމުން  އަޅުަގނޑުމެްނނާ  ހީާވނަމަ   ދިމާެވފައިާވކަމަށް  މައްސަލައެއް

 ފުރަތަމަެވސް   އެންމެ  ދިމާވެއްޖެަނމަ  ކަމެއް  އެފަދަ   .ލަފާދޭަނމެެވ  ދަށުން(  އުސޫލުެގ  އްލުކުރުމުެގހަ  މައްސަލަތައް)   ެގ

 ކޮންމެ  ހިއްސާކުރުމަށް  އަޅުަގނޑުމެންާނއި  މަޢުލޫމާތެއް  މިފަދަ.  ޒިންމާއެކެެވ  ްނެގތިޔަބޭފުޅު  އެންުގމަކީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް
 ުގޅާލެޭވެނއެެވ:  އަޅުަގނޑުމެންަނށް  ދުަވހުެވސް 7 ހަފްތާެގ އަދި ، ަގޑިއިރު  24 ދުަވހަކުެވސް

 (960)+3330200  :ފޯނު ނަންބަރ 

 ( 960)+ 3338041 ސް:ފެކު

 : ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށްށްނަމަ މެއިލް-އީ

 ެވ.  ލިބެން ހުންނާެނއެ މެއިލްެގ ޚިދުމަތް  މޯލްޑިްވސް އިންޓަނެޓް ބޭންކިްނ ޚިދުމަތުެގ ތެރެއިން : މެއިލް

އަޅުަގނޑުމެްނނަށް . މައްސަލަ ހައްލުކުރުމެެވ  ފަހަރު  ފުރަތަމަ ގުޅާ  ތިޔަފަރާތުން އަޅުަގނޑުމެންނާއަޅުަގނޑުމެްނެގ އަމާޒަކީ  
 ޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެން ޢަމަލުކުރާނަމެެވ. އްޖެނަމަ، ތިރީގައިާވ މައްސަލަ ަވުގތުން ހައްލު ނުކުރެވި   ފަރާތުެގތިޔަ

 ތިޔަފަރާތުެގ ޝަކުާވ ބަލަނީ ކޮންފަރާތެއްކަން އެްނުގން  .1
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  ންނގަމުންދާ ކަްނތައްތައް އަްނގައިދިނުޝަކުާވއާއި ުގޅިެގން ހި .2
 ން ދުަވހުެގ ތެރޭަގއި ޝަކުާވ ހައްލުކުރުމަށް އަމާޒު ހިފު 5 ރަސްމީ  .3

 
  ފަރާތެއް   މިިނަވން  އަދި  ، ފެންނަަނމަ  ނުާވކަމަށް  ޙައްލުކުރެިވފައި  ުނަވތަ  ބެލެހެއްޓިފައި  ރަނގަޅަށް  ޝަކުާވ  ތިޔަފަރާތުެގ

  ހުއްދަދީފައިވާ   އެފަރާތުން  ުނަވތަ  ، އޮތޯރިޓީއަށް  މަނިޓަރީ  މޯލްޑިްވސްން ބޭނުްނނަމަ  ރަމުރާޖާ ކު  ނަތީޖާ  ޝަކުވާއާއި  މެދުވެރިކޮށް
   .ހުށަހެޅިދާނެއެެވ ޝަކުާވ ތިޔަފަރާތުެގ ފަރާތަކަށް/އިދާރާއަކަށް އެހެން

     ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިންޓަރްނެޓް ބޭންކިންގ ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިސް  3.3.21

 ރައްކާތެރިކޮށް  ސަލާމާތްތެރިކަން  ސިއްރުވެރިކަމާއި  މަޢުލޫމާތުެގ  ޒާތީ  ހޯލްޑަރުންެގ  އެކައުންޓް  އަޅުަގނޑުމެން  ، މޯލްޑިްވސްަގއި  އޮފް  ބޭންކް

 ޒާތީ  އެކައުންޓްތަކާއި  ތިޔަފަރާތުެގ  ، ބޭނުންކުރައްވާއިރު  ބޭންކިްނގ   އިންޓަރނެޓް  ތިޔަފަރާތުން.  ކުރަމެެވ  މަސައްކަތް  ކަށަވަރުކުރުމަށް
 . ޔަޤީންކުރައްާވށެެވ ބޭުނންކުރާކަން  ނިޒާމުތައްކަން  ސަލާމަތީ  ރަނގަޅު  ފެްނވަރު  އެްނމެ އަޅުަގނޑުމެން  ރައްކާތެރިކުރުމަށް   މަޢުލޫމާތުތައް

 ސަލާމަތްުވމަށް  ނުރައްކާތަކުން   ކުރިމަތިާވ  ސަބަބުން  އިންޓަރނެޓްގެ   ފަދަ"  ކީލޮގަރސް"  އަދި "  ވައިރަސް"  ނަމަެވސް  އެހެން

 ،އަހުލުވެރިވެ   ޓިޕްސްއަށް  ސެކުރިޓީ  ކުދިކުދި  ބަޔާންކުރާ  ތިރީގައި.  އެބަހުއްޓެެވ  ކަންކަން  ކުދިކުދި   ކުރަްނޖެހޭ  ތިޔަފަރާތުްނެވސް
   .ސަމާލުކަންދޭށެެވ ޢަމަލުކުރުމަށް އެއްޮގތަށް އެއާ އަބަދުެވސް  ބޭނުންކުރާއިރު ބޭންކިްންގ އިންޓަރނެޓް

ނުފިތާށެެވ. ބޭންކް   ލިންކަކަށް  އެއްގައިާވ  އީމެއިލް  ޮގތަކަށް  އެއްެވސް  ދިޔުމަށް  ޞަފްޙާއަށް  ސައިންއިން  ބޭންކިްނގ   އިންޓަރނެޓް .1

ލިންކެއް  އެއްެވސް  ބޭންކިންއާުގޅޭ  އިންޓަރނެޓް  މޯލްޑިްވސް  އީމެއިލްއެއްަގއި  އެއްެވސް  ފޮނުާވ  މޯލްޑިްވސްއިްނ  އޮފް 

ިި،  އަސްލު ަވރަށްބޮޑަ ތަކަކީ އީމެއިލް ފޭކް ނުހިމެނޭެނއެެވ. ،  ފެނިދާނެކަމާއި  ކަމުަގއި އީމެއިލްތަކެއް މޯލްޑިްވސްެގ އޮފް ބޭންކްައދ 

 ހިމަނައިފައިާވނެ ކަމާމެދު ސަމާލުާވށެެވ.  ލޯޯގތައް މޯލްޑިްވސްގެ  އޮފް ބޭންކް ފަހަރަށް ިގނަ

އަދި އެއީ  . ބަދުެވސް ކޮމްޕިއުޓަރުގައި އެްނމެ ފަހުެގ އެންޓި ވައިރަސް އަދި ފަޔަރޯވލް ޕްރޮޓެކްޝަން ހުރިތޯ ޔަޤީންކުރާށެެވއަ .2
އެންޓި ވައިރަސް ޕްރޮޓެކްޝަން ހުރީ އެންމެފަހުެގ އަޕްޑޭޓާއި އެއްޮގތަށްތޯ ބަލާ . އްޗެކެެވަގަވއިދުން އަޕްޑޭޓް ކުރަން ޖެހޭ އެ 

 ޔަޤީންކުރުމަށްފަހުގައި ޫނނީ އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެެވ. 
ޖަާވބުަގއި ޔޫޒަރ އައިޑީ އަދި    އެއްެވސް އީމެއިލްއެއްެގ ، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސްއިން ފޮުނާވފައިާވ އީމެއިލްއެއް ކަމަށް ހީިވޔަސް .3

 ޕާސްޯވރޑް/ތައް ހިމެޭނޮގތުން ސެކިއުރިޓީ ޑީޓެއިލްސް ނުދޭށެެވ. 
ބްރައުޒަރަގއި   .4 އަބަދުެވސް  ަވނުމަށް  ބޭންކިންއަށް  އިންޓަރނެޓް   www.bankofmaldives.com.mvމޯލްޑިްވސް 

 ލިޔެެގން ަވްނނުމަށް ސަމާލުކަން ދޭށެެވ. 

ަވނުމުްނ ިގނަފަރާތްތަކުން   .5 ބޭންކިންއަށް  އިންޓަރނެޓް  ކެފޭ(  އިންޓަރނެޓް  )މިސާލަކަށް  ކޮމްޕިއުޓަރުތަކުން  ބޭނުންކުރާ 
ކަށަވަރު   ތިޔަފަރާތަށް  އަޅާފައިާވކަން  ފިޔަވަޅު  ސަލާމަތީ  އެކަށޭނަ  ކޮމްޕިއުޓަރުތަކުަގއި  އެފަދަ  އެއީ  ދުރުހެލިާވށެެވ. 

 ނުކުރެިވދާނެތީއެެވ.
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