ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސް ޑެބިޓް ކާޑު ބޭނުންކުރުމުގެ މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތަށް
މުޙިއްމު :ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސް ޑެބިޓް ކާޑު ބޭނުން ކުރުމުގެ ކުރިން ،ތިރީގައިވާ ޑެބިޓް ކާޑް ބޭނުންކުރުމުގެ
މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތަށް ރަނގަޅަށް ކިޔުނުކަން ކަށަވަރު ކުރައްވާށެވެ .އަދި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސް ޑެބިޓް ކާޑު
ބޭނުންކުރުމުން ،ތިފަރާތުން ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އެންމެހައި މާއްދާތަކާއި ޝަރުތަތައް ޤަބޫލުކޮށް އެމާއްދާތަކާއި އަދި ޝަރުތުތަކާއި
އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް އެއްބަސްވެވުނީ ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ .ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތަކުގެ އިތުރުން ބޭންކް އޮފް
މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ ކަރަންޓް/ސޭވިންގ އެކައުންޓް ބޭނުންކުރުމުގެ މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތަކަށް ތިޔަފަރާތުން އަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

 .1ބަސްތަކުގެ މާނަ:
1.1

"އެކައުންޓް"

ނުވަތަ

"އެކައުންޓްތައް"

މިފަދައިން

ބަޔާންކުރެވިފައި

އެވަނީ ،ޑެބިޓް

ކާޑު

ބޭނުންކުރުމަށް

ބޭންކުން

ކަނޑައަޅާފައިވާ ،ކާޑުގެ ވެރިފަރާތުގެ ސޭވިންގސް ނުވަތަ ކަރަންޓް އެކައުންޓްތަކަށެވެ .ކާޑުގެ ވެރިފަރާތް ވާންވާނީ ،މިފަދަ
އެކައުންޓެއްގެ ވެރިފަރާތަށް ،ނުވަތަ ސޮއި ކުރުމުގެ ބާރު އޮންނަ ހަމައެކަނި ފަރާތަށް ،ނުވަތަ އެއްފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތަކަކީ
އެކައުންޓްގެ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ ސޮއިކުރާ ފަރާތްކަމުގައި ވާއިރު އެންމެ ސޮއިއަކުން ހުއްދަ ދެވޭފަދަ ފަރާތަކަށެވެ.
1.2

"ބޭންކް" މިފަދައިން ބަޔާންކުރެވިފައި އެވަނީ ،ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ނުވަތަ އެފަރާތުގެ އެސައިނީސް އަދި
ސަކްސެސަރސް ހިމެނޭގޮތަށެވެ.

1.3

"ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސް ޑެބިޓް ކާޑް" އަދި "ބޭންކް އޮފްމޯލްޑިވްސް ގޯލްޑް އެމެރިކަން
އެކްސްޕްރެސް ޑެބިޓް ކާޑު" މިފަދައިން ބަޔާންކުރެވިފައި އެވަނީ ،އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސް އާއި ގުޅިގެން ބޭންކް އޮފް
މޯލްޑިވްސް އިން ދޫކޮށްފައިވާ ޑެބިޓް ކާޑަށެވެ.

1.4

"ބީއެމްއެލް މޮބައިލް ޕޭ" އަކީ ރައްކާތެރި ،ބޭނުން ކުރަން ފަސޭހަ އަދި ބޭނުން ކުރާ ފަރާތަށް އަހުލުވެރި ކުރުވާފައިވާ
އެޕްލިކޭޝަނެކެވެ .މި އެޕްލިކޭޝަންއިން ބީ.އެމް.އެލް ޑެބިޓް ،ކްރެޑިޓް އަދި ޕްރީޕެއިޑް ކާޑުން ސްމާޓް ފޯނު މެދުވެރިކޮށް،
މާޗަންޓްއިންނަށް (އެކި ވިޔަފާރީގެ ޙިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކަށް) ފައިސާ ދެއްކޭނެއެވެ .މި އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް މާޗަންޓުނަށް
ފައިސާދެއްކުމަށް ކާޑުގެ ބަދަލުގައި ،ފޯނު މާޗަންޓް ޓާރމިނަލްގައި ޖައްސާލުމުން ނުވަތަ ފޯނު ނަންބަރު ޕީ.އޯ.އެސް މެޝިންގައި
ޖެހުމުން ފައިސާ ދެއްކޭނެއެވެ .މި ފަދައިން މަސައްކަތް ކުރާނީ ބޭނުންކުރާ ފޯނު ފަދަ ޑިވައިސްގައި އެން .އެފް .ސީ ޚިދުމަތް
ލިބޭނަމައެވެ.

1.5

މި އެއްބަސްވުމުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި "ކާޑު" ނުވަތަ "ޑެބިޓް ކާޑު" މިފަދައިން ބަޔާންކުރެވިފައި އެވަނީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް
އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސް ޑެބިޓް ކާޑު ނުވަތަ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގޯލްޑް އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސް ޑެބިޓް ކާޑަށެވެ.

1.6

"ކާޑުގެ ވެރިފަރާތް" މިފަދައިން ބަޔާންކުރެވިފައި އެވަނީ އެފަރާތަކަށް ބޭންކްގެ ޑެބިޓް ކާޑެއް ދޫކުރެވިފައިވާ ބޭންކުގެ
ކަސްޓަމަރަކަށެވެ.

1.7

"ޢީ .ޑީ .ސީ" މިފަދައިން ބަޔާންކުރެވިފައި އެވަނީ މާޗަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުން ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތްތައް ހިންގުމުން،
ކާޑުގެ ވެރިފަރާތުގެ އެކައުންޓްއިން ޑެބިޓް ކުރުމަށް ހުއްދަދޭ ،އިލެކްޓްރޯނިކް ޕޮއިންޓް އޮފް ސޭލް ސުވައިޕް ޓާމިނަލް ތަކަށެވެ.

1.8

"ބައިނަލްއަޤަވާމީ

މުއާމަލާތްތައް"

މިފަދައިން

ބަޔާންކުރެވިފައި

އެވަނީ

ކާޑުގެ

ވެރިފަރާތުން

އޭ.ޓީ.އެމް

މެދުވެރިކޮށް

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހިންގޭ އެންމެހައި މުއާމަލާތްތަކަށެވެ .ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސް ޑެބިޓް ކާޑު
އަދި ގޯލްޑް އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސް ޑެބިޓް ކާޑުގެ ޙިދުމަތެއް ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މާޗަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައި
ބޭނުމެށް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
1.9

"މާޗަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން" މިފަދައިން ބަޔާންކުރެވިފައި އެވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކާޑުން ހިންގޭ މުޢާމަލާތްތައް ޤަބޫލުކުރާ
އެންމެހައި ތަންތަނެވެ .މީގެ ތެރޭގައި

ސްޓޯރުތަކާއި ،ފިހާރަތަކާއި ،ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި ،އެއާލައިން ޙިދުމަތްދޭ ފަރާތްތައް

ހިމެނޭގޮތުން ،މިބޭންކުގެ ފަރާތުން ބަޔާންކުރެވުނު ކާޑުގެ ޙިދުމަތް އިސްތިހާރުކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ ތަންތަނެވެ.
1.10

"ޕްރައިމަރީ އެކައުންޓް" މިފަދައިން ބަޔާންކުރެވިފައި އެވަނީ އެއްކާޑަކަށް ގިނަ އެއް އެކައުންޓަށްވުރެ ގިނަ އެކައުންޓްތައް ލިންކް
ކުރެވިފައިވާ ނުވަތަ ގުޅިފައިވާ ހާލަތްތަކުގައި ،ފުރަތަމަ ބޭނުންކުރެވޭ އެކައުންޓް ނުވަތަ މައި އެކައުންޓުގެ ގޮތުގައި
ބޭނުންކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެކައުންޓަށެވެ .މީގެ މާނައަކީ ކާޑުން ހިންގާ މުއާމަލާތްތަކާއި ކާޑާއި ގުޅިގެން ނެގޭ އެންމެހައި
ފީތަކާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު ޑެބިޓް ކުރެވޭ އެކައުންޓެވެ.

1.11

"ސްޓޭޓްމަންޓް" މިފަދައިން ބަޔާންކުރެވިފައި އެވަނީ އެކިފަހަރުމަތިން ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން ނެގޭ އެކައުންޓްގެ ސްޓޭޓްމަންޓް
އަށެވެ .މި ސްޓޭޓްމަންޓްގައި ކާޑުގެ ވެރިފަރާތް(ތަކުން) ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތެއްގައި ހިންގާފައިވާ މުއާމަލާތްތަކާއި
އެކައުންޓްގެ ބެލެންސް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ބޭންކުން ހިމެނުމަށް ނިންމާ އެހެން މައުލޫމާތެއްވެސް މި
ސްޓޭޓުމަންޓްގައި ހިމެނިދާނެއެވެ.

1.12

"މުއާމަލާތްތައް" މިފަދައިން ބަޔާންކުރެވިފައި އެވަނީ ސީދާ ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން ނުވަތަ މިނޫންގޮތަކަށް ނަމަވެސް ބޭންކަށް
ފޮނުވޭ އިރުޝާދަކުން އެކައުންޓަށް އަންނަ އުނި އިތުރަކަށެވެ( .މުއާމަލާތްތަކުގެ މިސާލުތަކުގެ ތެރޭގައި ތަކެތި ގަތުމާއި ،ފައިސާ
ނެގުމާއި އަދި މިނޫންވެސް މިފަދަ ކަންތައް ހިމެނެއެވެ).

1.13

"އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސް" އަކީ އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސްގެ މަރުކާ އެކެވެ.

1.14

"ތިޔަފަރާތް"" ،ތިޔަފަރާތުން"" ،އެފަރާތް" ނުވަތަ މިނޫނަސް މިފަދަ ބަސްތަކުން ،ކަނޑައެޅިގެން އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި
ނުވާހިނދަކު ،މާނަކުރެވޭނީ ކާޑުގެ ވެރިފަރާތަށް ކުރާ އިޝާރާތަކަށެވެ .ކާޑުގެ ވެރިފަރާތަށް ފިރިހެނަކަށް ނިސްބަތްކޮށް
މުޚާތަބުކޮށް އޮންނަ އޮތުން އަންހެނަކަށްވެސް ނިސްބަތްވާނެއެވެ.

 .2ކާޑުގެ ވެރިފަރާތަށް ލާޒިމުވާކަންތައްތަކާއި ކާޑުގެ މުއްދަތު:

2.1

ކާޑު ދޫކުރުމާއި އަދި ކާޑު ބޭނުން ކުރުމުގައި އެއިރެއްގައި ކާޑު ބޭނުންކުރުމާއި އަދި ޙިދުމަތް ހޯދުމާއި ގުޅޭގޮތުން ހެދޭ
ޤަވާއިދުތަކާއި އަދި އަމަލުކުރެވޭ އުސޫލުތައް ،އެ ޤަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކަށް އެކިފަހަރު މަތިން ގެނެވޭ އިސްލާޙުތަކާއި އެކު،
ހިނގާނެއެވެ.

2.2

ޑެބިޓް ކާޑު ދިވެހިރާއްޖޭގައި މާޗަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ކޮންމެ ތަނެއްގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އީ.ޑީ.ސީ
ޓާރމިނަލަކުންވެސް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އޭޓީއެމްތަކުގައިވެސް ކާޑު ބޭނުން
ކުރެވޭނެއެވެ .އަދި ބޭންކުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން ،ކާޑު މެދުވެރިކޮށް އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސްގެ ލޯގޯ ޖަހައިފައިވާ
ކޮންމެ ބައިނައްލަޤްވާމީ އޭޓީއެމް އަކުން ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ.

2.3

ކާޑުގެ މިލުކުވެރި ފަރާތަކީ އަދި ،ކާޑުގެ މިލްކުވެރިކަމާއި ގުޅޭ އެންމެހައި ހައްޤެއް ލިބިގެންވަނީ މިބޭންކަށެވެ .އަދި މިބޭންކުގެ
ފަރާތުން ކާޑު އަނބުރާ ރައްދުކުރުމަށް އެންގޭ ޙާލަތްތަކުގައި އިތުރު އެއްވެސް ޝަރުތުކުރުމަކާއި ނުލައި ބޭންކަށް ކާޑު
ރައްދުކުރަންވާނެއެވެ .އަދި މިގޮތުން ކާޑު ބޭންކާއި އަނބުރާ ޙަވާލުކުރާއިރު ،އެހަވާލުކުރެވޭ ބޭންކުގެ މުވައްޒަފުގެ ސައްހަކަން
ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.

2.4

ތިފަރާތާއި ކާޑު ހަވާލުކުރެވުމާއި އެކު ކާޑުގައި ތިޔަފަރާތުން ސޮއި ކުރަންވާނެއެވެ .އަދި ތިފަރާތް ނޫން އެހެންފަރާތަކުން ކާޑު
ބޭނުން ނުކުރާކަން ތިޔަފަރާތުން ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ .އަދި ނަހަމަ ގޮތުގައި ކާޑު ބޭނުން ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެއްވެސް
ފަރާތަކަށް ލިބުނަނުދިނުމައްޓަކައި ،ތިފަރާތުގެ ސީދާ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ،ރައްކާތެރިކަމާއި އެކު ކާޑު އަބަދުވެސް ތެފަރާތުގެ
އަތުގައި ކާޑު ބާއްވަންވާނެއެވެ.

2.5

ކާޑާއި އެކު ބޭނުންކުރުމަށް ކާޑުގެ ވެރިފަރާތަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ޕާސަނަލް އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަމްބަރ (ޕިން) ނުވަތަ ޕިން
ނަމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ކާޑުގެ ވެރިފަރާތުން އިޚްތިޔާރުކުރާ ކޮންމެ ނަމްބަރަކީ ،ހަމައެކަނި ކާޑުގެ ވެރިފަރާތުގެ އަމިއްލަ ބޭނުމަށް
ދޫކުރެވޭ ސިއްރު ނަމްބަރެކެވެ .އަދި މިފަދައިން ދޫކުރެވޭ ޕިން ނަމްބަރެއްގެ ސިއްރުކަން ގެއްލި އަދި އެނަންބަރު އެހެން
ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ލިބި ނުވަތަ އެނގިދާނެ ފަދައަކުން އެނަންބަރު ލިޔެވިފައި ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކަށް ބަހައްޓައިގެން
ނުވާނެއެވެ .އަދި ޕިން ނަންބަރުގެ ސިއްރުކަން އަބަދުވެސް ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ.

2.6

ޑެބިޓް ކާޑު ބޭނުން ކުރަންފެށުމުގެ ކުރިން ކާޑް އެކްޓިވޭޓް ކުރައްވަންޖެހޭނެއެވެ .ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކަސްޓަމަރ
ސާރވިސްގެ ނަމްބަރަށް ގުޅުއްވައި ނުވަތަ ކާޑު ސެންޓަރ އަށް ދުރުވެ ކާޑު އެކްޓިވޭޓް ކުރެއްވޭނެއެވެ.

2.7

ކާޑު ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން ނެގޭ ފައިސާއަކާއި ނުވަތަ ކުރާ ޓްރާންސްފާއަކާއި ނުވަތަ އެހެންވެސް މުއާމަލާތަކާއި އެއްގޮތްވާ
އަދަދަކަށް ކާޑުގެ ވެރިފަރާތުގެ އެކައުންޓު ނުވަތަ އެކައުންޓުތަކުން އެއަދަދަށް ފައިސާ އުނި ކުރެވޭނެއެވެ .މިފަދަ
މުއާމަލާތްތަކަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ކާޑުގެ ވެރިފަރާތުން އެކައުންޓް(ތައް) ގައި ފައިސާ ބަހައްޓަވަންވާނެއެވެ.

2.8

އެއްބަސް ވެފައިވާ އޯވާ ޑްރާފްޓް ލިމިޓްއެއްގެ އިތުރަށް ޑެބިޓް ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން ފައިސާ ނެގުމާއި ކާޑުގެ ވެރިފަރާތުގެ
އެކައުންޓް(ތައް) ،އޯވާ ޑްރޯ (އެކައުންޓްގައި ފައިސާ ހުރިވަރަށް ވުރެން އިތުރަށް) ބޭނުން ނުކުރެވޭނެއެވެ.

2.9

ކާޑު މެދުވެރިކޮށް ކުރެވޭ އެންމެހައި މުޢާމަލާތްތަކަށް ،އަދި އެފަދަ މުޢާމަލާތްތަކަކީ ކާޑުގެ ވެރިފަރާތުގެ އެނގުމަކާއި ނުލައި
ހިންގިފައިވާ މުޢާމަލާތެއް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ،ކާޑުގެ ވެރިފަރާތުން ޒިންމާވާންޖެހޭނެއެވެ .އަދި ކާޑުގެ ވެރިފަރާތުގެ
އެނގުމަކާއި ނުލައި ނުވަތަ ހުއްދަނެތި ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން ހިންގޭ މުޢާމަލާތެއްގެ ސަބަބުން އުފުލޭ އެންމެހައި ދަޢުވާތަކުން،
އޭގެ ތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ގައިޑްލައިންތަކާއި ޤާނޫނުތަކާއި އިޖްރާތުތަކާއި ޚިލާފުވެގެން އުފުލޭ ޖިނާއީ
ދައުވާތައް ހިމެނޭގޮތުން ،ކާޑުގެ ވެރިފަރާތުން ބޭންކު އިންޑެމްނިފައިކުރަން ނުވަތަ ބަރީޢަކުރަން އެއްބަސްވެއެވެ .މިމާއްދާގައި
ބަޔާންކުރާ ޒިންމާ ،މިއެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތާއި އަދި އެއްބަސްވުން ނިމުމަށްފަހުގައިވެސް ކާޑުގެ ވެރިފަރާތުގެ މައްޗަށް
ދެމިއޮންނާނެއެވެ.

2.10

ކާޑު މެދުވެރިކޮށް ކުރވޭ އެންމެހައި މުއާމަލާތްތަކުގެ ޒިންމާ ނަގާނީ ކާޑުގެ ވެރިފަރާތުންނެވެ .މިގޮތުން ކުރެވޭ މުއާމަލާތްތަކުގެ
ތެރޭގައި ބީ.އެމް.އެލް މޯބައިލް ޕޭ ފަދަ ޕިން ނަންބަރު ބޭނުންކުރަން ނުޖެހޭ ނުވަތަ ރިސިޓްގައި ސޮއި ކުރަން ނުޖެހޭ
ޚިދުމަތްތައްވެސް

ހިމެނިގެންވެއެވެ.

ބީ.އެމް.އެލް

މޯބައިލް

ޕޭ

ގެ

ޚިދުމަތް

ބޭނުންކުރެވޭނީ

ހަމައެކަނި

ޕާސްކޯޑު

ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.
2.11

ޑެބިޓް ކާޑުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކާޑުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ އަހަރާއި މަސް ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ .އަދި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ
މަހުގެ އެންމެ ފަހު ދުވަހާއި ހަމައަށް ކާޑު ބޭނުން ކުރެއްވޭނެއެވެ .ޑެބިޓް ކާޑުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ކާޑު ކުދިކުދި
ކޮށްލެއްވުމަށްފަހު

ނައްތާލުމަށް

ތިޔަފަރާތުން އެއްބަސް

ވެއެވެ.

ކާޑުގެ

މުއްދަތު

ހަމަވުމުގެ

ކުރިން

ކާޑު އާކުރަން

ބޭނުންވެލައްވާނަމަ ،ކާޑު އައު ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފޯމު ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ .މިގޮތަށް ހުށަހެޅެއްވުމުން ،ކާޑުގެ
ނ ަކ ް
ބ ް
ވެރިފަރާތުން އެކައުންޓް ގެންގުޅެފައިވާ ގޮތަށް ރިޢާޔަތްކޮށްޭ ،
ށ ެފނިއްޖެހިނދެއްގައި ކާޑު އައު ކޮށްދެވިދާނެއެވެ.
މުއްދަތު ހަމަވާ ކާޑުތަކުގެ ބަދަލުގައި އައު ކާޑެއް ތިފަރާތަށް ދޫކުރުމާއި ނުކުރުމުގެ ޙައްޤު ބޭންކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
2.12

ކާޑު ގެއްލުމުން ،ވަގަށްނެގުމުން ،ފުރޯޑުގެ މައްސަލައެއްގަ ނުވަތަ އެހެންހާލެއްގައިވެސް ކާޑު ކެންސަލް ކުރުމަށް ބޭންކަށް
ފެނިއްޖެހިނދެއްގައި ތިޔަފަރާތުގެ ކާޑު ކެންސަލްކޮށް ބަދަލުގައި އާކާޑެއް ދޫކުރުމުގެ އިޙްތިޔާރު ބޭންކަށް ލިބިގެންވެއެވެ .ބޭންކަށް
ފެނިއްޖެހިނދެއްގައި ކާޑުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ނުވަތަ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިންވެސް ތިފަރާތައް އައު ކާޑެއް ދޫކުރުމުގެ
އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވެއެވެ .މިފަދައިން ބަދަލުގައި ދޫކުރެވޭ ކާޑުތައް ބޭނުންކުރެއްވުމުގައިވެސް މި މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތަކަށް
އަމަލުކުރައްވަންވާނެއެވެ .އަދި ތިޔަފަރާތުން އެފަދަ ކާޑެއް ބޭނުން ކުރުމުން ބެލެވޭނީ ތިޔަފަރާތުން މިއެއްބަސްވުމާއި އަދި
މިއެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތަކަށް އެއްބަސްވުން ކަމުގައެވެ.

 .3މާޗަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ތަންތާގައި ބޭނުންކުރުން:

3.1

އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސް ލޯގޯ ޖަހަފައިވާ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި ކޮންމެ ،އިލެކްޓްރޯނިކް މާޗަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ތަނަކުންވެސް
ކާޑު ޤަބޫލުކުރާނެއެވެ .މި ކާޑު ދިވެހި ރާއްޖެ ފިޔަވައި ،ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މާޗަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައި ބޭނުމެއް
ނުކުރެވޭނެއެވެ .މާޗަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ތަނަކުން މިކާޑު ޤަބޫލުނުކުރުމުން އެކަމުގެ ޒިންމާ ބޭންކުން ނުނަގާނެއެވެ.

3.2

މި ކާޑު ބޭނުންކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި އިލްކްޓްރޯނިކް ކޮށެވެ .މި ކާޑު ބަލައިގަންނާނީ އިލެކްޓްރޯނިކް ޕޮއިންޓް އޮފް ސޭލްސް
ސުވައިޕް ޓާރމިނަލް ބޭނުންކުރާ މާޗަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ތަންތާގައި އެކަނިއެވެ .އިލެކްޓްރޯނިކް ކޮށް ނޫން އެހެންގޮތަކަށް މި ކާޑު
ބޭނުންކޮށްފިނަމަ އެ ބެލެވޭނީ ހުއްދަނެތި ކުރެވުނު ބޭނުމަކަށެވެ .އަދި އެފަދަގޮތަކުން ކުރެވޭ މުއާމަލާތެއްގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ
ކާޑުގެ ވެރިފަރާތުން ނަންގަވަންވާނެއެވެ.

3.3

ތިޔަފަރާތުން ބީ.އެމް.އެލް މޯބައިލްޕޭ އެޕް އަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ،ބީ.އެމް.އެލް އިން ދޫކޮޑްފައިވާ ކާޑެއް އެޑް ކޮށްފައިވާނަމަ ،މި
އެޕްލިކޭޝަނުން ތިޔަފަރާތުގެ ހުރިހާ ކާޑަކާއި ލިންކު ކުރާނެއެވެ .ތިޔަ ފަރާތުގެ މޮބައިލް ޑިވައިސްގައި އެން .އެފް .ސީ
ވާނަމަ ،މޮބައިލް ޑިވައިސް ޖައްސާލުމަށްފަހު މާޗަންޓުނަށް ފައިސާދެއްކޭނެއެވެ .މި ފަދަ މުއާމަލާތްތައް ހިންގުމުގައި ،ތިޔަ
ފަރާތުން ކާޑު ޓާރމިނަލްއަށް ނުލެއްވިޔަސް އަދި ޕިން ނުޖަހާ ނުވަތަ ސޮއި ނުކުރިކަމުގައި ވިޔަސް ،ތިޔަ ފަރާތުގެ މޯބައިލް
ޑިވައިސް ކޮންޓެކްޓްލެސް ޓަރމިނަލް އާއި ކާރިކުރުން އެއީ ތިޔަފަރާތުން އެ މުއާމަލާތް ހިންގުމަށް ދެވުނު ހުއްދަކަމުގައި
ބެލެވޭނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ތިޔަފަރާތުން ބޭނުންވާނަމަ ،އެން .އެފް .ސީ ހިދުމަތްދެވޭ އީ .ޑީ .ސީ .ޕީ.އޯ.އެސް
ޓާރމިނަލްގައި މޯބައިލް ފޯނުނަމްބަރު ޖައްސަވައިގެންވެސް މުއާމަލާތެއް ހިންގިދާނެއެވެ .ރައްކާތެރި ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން،
ބައެއްފަހަރު ،ބޮޑެތި މުއާމަލާތްތައް ހިންގުމުގައި ޕިން ނަމްބަރެއް ޖައްސަވަން ޖެހިދާނެއެވެ.

3.4

ތިޔަފަރާތާއި މާޗަންޓްއާއި ދެމެދު ހިންގޭ މުއާމަލާތެއްގައި (މީގެ ތެރޭގައި ތަކެތި އަދި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުންވެސް ހިމެނޭގޮތަށް)
ބޭންކްއިން އެއްވެސް ޒިންމާއެއް ނުނަގާނެއެވެ .ނަމަވެސް ވީ މިންވަރަކުން އެފަދަ ކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް ބޭންކުގެ އެހީތެރިކަން
ފޯރުކޮށްދޭނެއެވެ .މި ފަދަ މައްސަލައެއްވާނަމަ ލަސްނުކޮށް ކަމާ ގުޅުންހުރި ލިއެކިއުންތަކާއެކު ބޭންކަށް ހުށަހަޅާށެވެ .މާޗަންޓް
ޚިދުމަތްދޭ ތަނަކާއިމެދު ތިޔަފަރާތުގެ އެއްވެސް ޝަކުވާއެއްވާނަމަ ،އެކަމެއް ހައްލުކުރާނީ ތިޔަފަރާތާއި މާޗަންޓް ޚިދުމަތްދޭ
ފަރާތާއި ދެމެދުގައެވެ .އެފަދައިން މައްސަލަ ހައްލު ނުވުމަކީ ބޭންކަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ނުދޭން އޮތް އުޒުރެއް ނޫނެވެ.

3.5

މާޗަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުން ކާޑު ބޭނުންކުރުމުން ދޭ ސޭލްސް ސްލިޕްގެ ކޮޕީއެއް ނަންގަވައި ތިޔަފަރާތުން އޭގައި ސޮއި
ކުރަންވާނެއެވެ .ސޭލްސް ސްލިޕް ބޭންކުން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އިތުރު ޗާޖެއް ނަގާފާނެއެވެ .ސޭލްސް ސްލިޕްއެއްގައި
ތިޔަފަރާތުން ސޮއި ކޮށްފައި ނެތްކަމުގައި ވީނަމަވެސް ،އެ މުއާމަލާތަކީ ތިޔަފަރާތުން ހުއްދަ ދީގެން ކޮށްފައިވާ މުއާމަލާތެއްކަމުގެ
ހެކި ލިބެން ހުންނަ ހާލަތްތަކުގައި ،މިފަދަ މުއާމަލާތްތަކަށް ތިޔަފަރާތުން ޒިންމާވާނެއެވެ.

3.6

މާޗަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ތަނަކުން ކުރާ އިތުރު ޗާޖަކަށް (ސާރޗާޖް އަކަށް) ،އެ ޗާޖް އެކައުންޓްއަށް ޑެބިޓްކޮށް މުއާމަލާތްކުރި
އަދަދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވާނަމަ ،އެކަމުގެ ޒިންމާ ބޭންކަކުން ނުނަގާނެއެވެ.

3.7

އެއްޗެއް ގަތުމަށްފަހު ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ހޯދުމަށްފަހު (މިސާލަކަށް ފްލައިޓް ނުވަތަ ރެއިލް ޓިކެޓް) އެ ޚިދުމަތެއް
ކެންސަލްކުރުމުގެ ސަބަބުން ކުރެޑިޓްވުން މިއީ ތަފާތު ދެ މުއާމަލާތެވެ .މިގޮތުން ރީފަންޑް ކުރެވޭ އަދަދު (ކެންސަލޭޝަން ޗާޖް

ކެނޑުމަށްފަހު) ތިޔަ ފަރާތުގެ އެކައުންޓަށް ކުރެޑިޓް ކުރެވޭނީ މާޗަންޓްގެ ފަރާތުން އެ އަދަދު ލިބުމުންނެވެ .ތިޔަފަރާތުގެ ކާޑު
އެކައުންޓަށް ،ރީފަންޑް ދޭތާ ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،ރީފަންޑް ކްރެޑިޓް ނުވާނަމަ ،މާޗަންޓްގެ ފަރާތުން ދީފައިވާ
ކުރެޑިޓް ނޯޓްއާއި އެކު މިކަން ބޭންކްގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަންވާނެއެވެ.
3.8

ކާޑު ތަފާތު އެކައުންޓްތަކާއި ގުޅުވިފައި (ލިންކް ކުރެވިފައި) ވީނަމަވެސް މާޗަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަކުން ކުރާ މުއާމަލާތަކުން
އުނިއިތުރެއް

އަންނާނީ

ހަމައެކަނި

ޕްރައިމަރީ

އެކައުންޓްއަށެވެ.

މި

އެކައުންޓްގައި

އެކަށީގެންވާ

އަދަދަށް

ފައިސާނެތްކަމުގައިވާނަމަ ،ކާޑާއި ގުޅުވިފައިވާ އެހެން އެކައުންޓެއްގައި ނުވަތަ ޖުމްލަކޮށް ހުރިހާއެކައުންޓްއެއްގައި މި އަދަދާއި
އެއްވަރަށް ފައިސާހުރި ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ،ބޭންކުން މި މުއާމަލާތް ބަލައި ނުގަންނާނެއެވެ.

 .4އޭޓީއެމް ބޭނުންކުރުން:

4.1

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހުރިހާ އޭޓީއެމް ތަކުގައި ޑެބިޓް ކާޑް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ .ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުންނަ އެމެރިކަން
އެކްސްޕްރެސް ލޯގޯޖެހި އޭޓީއެމްތަކުން މިކާޑު ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތް ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ބޭންކްއިން ބޭނުން ވެއްޖެ ހިނދެއްގައި
ހަދާފާނެއެވެ.

4.2

ކާޑުގެ ވެރިފަރާތުން ،ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އޭޓީއެމް އިން ނުވަތަ ވިސާ އޭޓީއެމް އަކުން ފައިސާ ނެގުމުން ،އެވަގުތަކު
ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝެޑިއުލް އޮފް ޗާރޖަސް އަކާއި އެއް ގޮތަށް ކޭޝް ވިތްޑްރޯވަލް ފީ އެއްނެގޭނެއެވެ .މި ފީ

އެކައުންޓަށް ޑެބިޓް

ކުރެވޭނީ އެކައުންޓަށްއަށް ޕޯސްޓް ކުރެވޭ ވަގުތުއެވެ.
4.3

ބޭންކުން ތަފާތު ގޮތަކަށް ކަނޑަ ނާޅާހިނދަކު ،ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އޭޓީއެމް އަކުން ނަގާ ފައިސާއާއި ގުޅޭގޮތުން
އޭޓީއެމްއިން ނަގާ ސްޓޭޓްމަންޓް އެއީ އެންމެ ޞައްޙަ ސްޓޭޓްމަންޓްއެވެ .ބޭންކްއިން ތަފާތު ގޮތަކަށް ކަނޑައަޅައިފި ނަމަ
އެގޮތަކީ އެންމެ ޞައްޙަގޮތް ކަމުގައި ކާޑުގެ ވެރިފަރާތުން ނިންމަންވާނެއެވެ.

4.4

މުއާމަލާތް ހިންގާ ތާރީޚްއިން ފެށިގެން  30ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،އެކައުންޓްގެ ސްޓޭޓްމަންޓް ގައި ހިމެނޭ ،އޭޓީއެމް ނުވަތަ
މާޗަންޓް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތާއި އެކު ކުރެވިފައިވާ މުއާމަލާތްތަކުގެ ތަފްޞީލުތަކުގެ ތެރޭގައި އުނިއިތުރެއް ނުވަތަ މައްސަލައެއް
ވާނަމަ އެކަން ،ކާޑުގެ ވެރިފަރާތުން ބޭންކަށް އަންގަންވާނެއެވެ .މި މުއްދަތުގައި އެފަދަ ކަމެއް އަންގާފައި ނުވާނަމަ ،ބޭންކުން
ބަލާނީ އެ މުއާމަލާތަކީ ޞައްޙަ މުއާމަލާތެއް ކަމުގައި ކަމަށެވެ.

4.5

ސީދާކޮށް ނުވަތަ ނުސީދާކޮށް ވިޔަސް އޭޓީއެމްއަށް ނުވަތަ ކާޑަށް ލިބޭ ގެއްލުމެއްގެ ސަބަބުން ،ނުވަތަ ވަގުތީގޮތުން
ބ ު
ށ ާ
ށ ެއ ަކ ެމ ްއ ެގ ަމ ްއ ަޗ ް
ނ ަކ ް
ބ ް
ސ ޭ
ނ ެވ ް
ނ ް
ނ ަވ ަތ ިމ ޫ
އެކައުންޓްގައި އެކަށީގެންވާ އަދަދަށް ފައިސާނެތުމުގެ ސަބަބުންު ،
ރ
ނ ެ
ނ ަވ ަތ ިލ ެބ ް
ޖހޭ ިޚ ުދ ަމ ެތ ްއ ު
ނ ެ
ދ ް
ށ ޭ
ކ ް
ރ ޮ
ށ ފޯ ު
ރ ަތ ަކ ް
ސ ަފ ާ
ރެ ،އ ްއ ެވ ް
ބ ާކ ިއ ުހ ެ
ބ ަ
ސ ަ
ސ ަ
ރވ ޭ ެއ ްއ ެވ ް
ނފ ޯ ު
ު
ޖހޭ ެއ ްއ ެޗ ްއ
ނ ާވ ެ
ނ ާމ ު
ނ ިޒ ް
ނ ުކ ް
ބ ް
ށ ޭ
ބ ެގ ްއ ުލ ަމ ަކ ް
ނ ިލ ޭ
ބ ުބ ް
ސ ަ
ނ ިލ ުބ ުމ ެގ ަ
ު
ނ ެއ ެވ.

4.6

އެއްވެސް ސަބަބަކާއި ހު ރެ ކާޑު ނުވަތަ ޕިން ބޭނުންކޮށްގެން ނުވަތަ ގެއްލިގެން ކުރިމަތިވެދާނެ ގެއްލުމަކަށް ނުވަތަ ހާލަތަކަށް،
ބޭންކްއިން ޒިންމާނުވާނެއެވެ.

4.7

ކާޑު ދޫކުރެވިފައިވާ ޤައުމު ނޫން އެހެން ޤައުމެއްގައި ،އޭޓީއެމްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނީ ،އެގައުމެއްގައި އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ
ޤަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތަށެވެ .މިގޮތުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތެއް ،ކުރިން އެންގުމަކާއި ނުލައި ހުއްޓުމަކުން ،އެކަމުގެ ޒިންމާ
ބޭންކްއިން ނުނަގާނެއެވެ.

 .5ފީތައް:

5.1

އަލަށް ކާޑު ނަގާއިރު ނުވަތަ ކާޑު އައު ކުރާއިރު ،އަލަށް ގުޅޭ ފީ (ޖޮއިނިންގ ފީ) އާއި ކާޑު އައު ކުރުމުގެ ފީ ތިޔަ ފަރާތުގެ
ޕްރައިމަރީ އެކައުންޓްއަށް ޑެބިޓް ކުރާނެއެވެ .މިގޮތުން ނެގޭ ފީ ގެ އަދަދަކީ އެވަގުތެއްގައި ބޭންކްއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ރޭޓަކާއި
އެއްގޮތަށް ނެގޭ ފީއެކެވެ .އަދި މިފީ އަކީ އަނބުރެ ލިބޭ އެއްޗެއް (ރީފަންޑަބަލް އެއްޗެއް) ނޫނެވެ .އެވަގުތެއްގައި
ކަނޑައަޅާފައިވާ ރޭޓަކުން އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތަކުގެ ޗާޖްތައް ނަގާނީ ޕްރައިމަރީ އެކައުންޓްއިން ނެވެ.

5.2

ފައިސާ ނެގުމަށް ހިންގޭ މުއާމަލާތުގެ ފީ (ޓްރާންސެކްޝަން ފީ) އެކައުންޓްއަށް ޑެބިޓް ކުރެވޭނީ އެ ފައިސާ އެކައުންޓަށް ޕޯސްޓް
(ބިލް ކުރެވޭ) ވަގުތުގައެވެ.

5.3

އޭ.ޓީ.އެމް މެދުވެރިކޮށް ކާޑުން ހިންގޭ ދިވެހި ރުފިޔާގެ މުޢާމަލާތްތައް ނުވަތަ

ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް ޑޮލަރ މުޢާމަލާތްތައް

ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ މުއާމަލާތްތައް އެކައުންޓުން އުނި ކުރެވޭނީ ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް ޑޮލަރަށް ބަދަލުކުރުމަށް ފަހުއެވެ .މި
ފަދައިން ބަދަލުކުރުމުގައި ބޭނުން ކުރާނީ އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސްއިން އެ ވަގުތެއްގައި ބޭނުންކުރާ ރޭޓްތަކަވެ .އަދި މި
ރޭޓްތައް ފަހަރުގައި ބޭންކްގެ ރޭޓްތަކާއި އަދި އެނޫންވެސް އާންމުކޮށް ޝާއިއު ކުރެވިފައިވާ ރޭޓްތަކާއި ތަފާތު ވެދާނެއެވެ.
މިގޮތުން ބަދަލު ކުރެވޭ އަދަދަށް އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސް އިން ކަނޑައަޅާ ކަރަންސީ ކޮންވަރޝަން ފެކްޓަރ މާކްއަޕްގެ
ގޮތުގައި  2%ގެ ކޮންވާރޝަން މާކްއަޕްއެއް ކާޑުގެ ވެރިފަރާތުގެ އެކައުންޓުން ޗާޖް ކުރާނެއެވެ .މުޢާމަލާތުގެ ފުރިހަމަ އަދަދު
ކާޑުގެ ވެރިފަރާތުގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަރަންޓް/ސޭވިންގސް އެކައުންޓްއިން އުނި ކުރެވޭނީ ބޭންކްގެ އެވަޤުތެއްގައި ބޭނުން
ކުރަމުންދާ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓް އިންނެވެ.
5.4

ބޭންކުން ބޭނުން ވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެންގުމަކާއި ނުލައި ފީ އަދި ޗާޖްތަކަށް ބަދަލުގެނައުމުގެ ޙައްޤު ބޭންކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ކާޑުގެ ޚިދުމަތްތަކަށްނެގޭ ފީ އަދި ޗާޖްތައް ބޭންކްގެ ޝެޑިއުލް އޮފް ޗާޖްސް ތެރޭގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

 .6މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން:
6.1

ބޭންކުން އެކަމަށް އެދިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެ ބޭނުންވާ ކަމަކަށް ،ތިޔަފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތާއި ،ރިކޯޑުތައް އަދި ސެޓިފިކޭޓްތައް
ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ .އަދި ބޭންކުން އެކަން ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް ،ހުށަހަޅާފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ ސައްޙަކަން
ބަލައިގަތުމަށް ،ބޭނުންވާ ފަރާތަކުން ނުވަތަ ގޮތަކަށް ،މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގެ ހުއްދަ ތިޔަފަރާތުން ދެއެވެ .ތިޔަ ފަރާތުން އެ
މަޢުލޫމާތު

ފޯރުކޮށްދީފައި

ނުވާނަމަ

ނުވަތަ

ފޯރުކޮށްދީފައިވާ

މަޢުލޫމާތަކީ

ޞައްޙަނޫން

މަޢުލޫމާތެއް

ނަމަ،

ބޭންކަށް

ޔ ަފ ާ
ފެނިއްޖެހިނދެއްގައިި ،ތ ަ
ރ ުތ ެގ ާކ ުޑ ައ ުއ ނުކުރުން ނުވަތަ ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކާޑު ކެންސަލް ކުރެވިދާނެއެވެ.
6.2

ކަސްޓަމަރުގެ މަޢުލޫމާތު ،ކޯޓުތަކަށާއި އަދުލް އިންސާފު ޤާއިމުކުރާ ފަރާތްތަކަށާއި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ މުއައްސަސާތަކަށާއި
ކުރެޑިޓް ރޭޓިން އެޖެންސީތަކަށާއި އަދި މިނޫނަސް ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކަށް ،ހާމަކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ.

6.3

ބޭންކުން ކްރެޑިޓް ރޭޓިންގ ސިސްޓަމްއެއް ނުވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކް ފަންޑް ޓްރާންސްފާރ ނެޓްވާކްއެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ
ސަބަބުން އެމެރިކަން އެކްސޕްރެސް ނުވަތަ އެފަދަ މުއައްސަސާއަކާއި ،ކާޑުގެ ވެރިފަރާތުގެ އެކައުންޓްއާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު،
އެމަޢުލޫމާތުގެ ސިއްރު ހިފެހެއްޓޭގޮތަށް ،އެހެން ފަރާތަކާއި ހިއްސާކުރުމުގެ ފުރިހަމަ ޙައްޤު ލިބިގަނެއެވެ.

 .7ކާޑު ގެއްލުން ނުވަތަ ވަގަށްނެގުން:
7.1

ކާޑު ގެއްލިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ކާޑު ވަގަށްނަގައިފިނަމަ ވަގުތުން އެކަން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ކާޑު ސެންޓަރ އަށް
އަންގަންވާނެއެވެ .ކާޑު ގެއްލުނުކަން ނުވަތަ ވަގަށް ނެގިކަން ކޮންމެ ގޮތަކަށް އެންގި ކަމުގައި ވިޔަސް ،ލިއުމަކުން މިކަން
ވީއެންމެ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގައި ބޭންކަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

7.2

ކާޑު ވަގަށްނެގިކަން ނުވަތަ ގެއްލިގެން އެކަން ބޭންކަށް ލިއުމުން އެންގުމުގެ ކުރިން ،އެ ކާޑުން މުއާމަލާތްތަކެއް ހިންގައި އެކަން
ބޭންކަށް އައިސްފައިވާނަމަ ،އެކައުންޓަށް ޑެބިޓްވެފައިވާ އަދަދަށް ތިޔަފަރާތުން ޒިންމާ ވާންވާނެއެވެ .ކާޑު ރައްކާތެރިކޮށް
ގެންގުޅެފައިވާކަމުގެ ހެކިދެއްކޭ ނަމަ އަދި ގެއްލުނުކަން ނުވަތަ ވަގަށްނެގި ކަން ވަގުތުން އެންގިފައިވާނަމަ އާއި ތިޔަފަރާތުގެ
އަމަލުކުރީ ހެޔޮނިޔަތުގައި ކަމުގައި ވެފައި އަދި ކާޑުގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ދޭންޖެހޭ ސަމާލުކަން ދީގެން ކަމުގައި ވާނަމަ،
ލ ްތ ަތ ުކ ެގ ިޒ ް
ނ ިހނ ާގ ަފ ިއ ާވ ުމ ާއ ަމ ާ
ނ ާކ ުޑ ް
ނ ެގ ްއ ުލ ު
ރ ުތ ް
ޔ ަފ ާ
ިތ ަ
ނ ާމ (ގެއްލުނުކަން ލިއުމުން އެންގުމުން) ނަންގަވާކަށް
ނުޖެހޭނެއެވެ .ނަމަވެސް އޭޓީއެމް އަކުން ނެގޭ ފައިސާއަކަށް ނުވަތަ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޕީއޯއެސް ޓާރމިނަލް
މެދުވެރިކޮށް ހިންގާ މުއާމަލާތެއްގައި ،އެ މުއާމަލާތްތަކަކީ ޕިން ބޭނުންކުރަން ޖެހޭ މުޢާމަލާތްތަކެއް ކަމުގައިވާތީ ،އަދި އެއީ
ތިޔަފަރާތުގެ ސިއްރު މައުލޫމާތެއް ކަމުގައިވާތީ ،އެފަދަ މުއާމަލާތުގެ ޒިންމާ ބޭންކުން ނުނަގާނެއެވެ.

7.3

ތިޔަފަރާތަށް ދެވިފައިވާ ކާޑު ގެއްލި އެކަން ބޭންކަށް އަންގާފައި ނުވަނީސް ނުވަތަ ގެއްލި ބޭންކަށް އެންގުމުގެ ކުރިން އޭގެން
ނާޖާއިޒު ބޭނުމެއް ކޮށްފި ހާލަތެއްގައި ،އެކަމުގެ ސަބަބުން މެދުވެރިވެދާނޭ މަދަނީ އަދި ޖިނާޢީ އެންމެހާ ދަޢުވާތަކާއި ،ކުރިމަތިވާ

ގެއްލުމާއި ،ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ޙަރަދުތަކުންނާއި ،އަދި ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދައްކަންޖެހުން ފަދަ އެންމެހައި ކަންކަމުން ބޭންކު
ބަރީޢަކުރުމަށް (އިންޑެމްނިފައިކުރުމަށް) އެއްބަސްވެއެވެ.
7.4

ނެ ،އ ަކ ަމ ް
ގ ެތ ްއ ެގ ަމ ިތ ް
ނ ޮ
ނ ަ
ށ ެފ ް
ނ ަކ ް
ބ ް
ތިޔަފަރާތުން މި މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތަކަށް ފުރިހަމައަށް އަމަލުކޮށްފައި ވާނަމަޭ ،
ށ
ފ ައ ާކ ިއ ެއ ުކ ިތޔަފަރާތަށް ބަދަލުގައި ކާޑެއް ދެވިދާނެއެވެ.
ަކނ ަޑ ެއ ިޅ ަފ ިއ ާވ ީ

7.5

ތިޔަފަރާތުގެ ކާޑު ގެއްލިގެން ރިޕޯޓްކުރެއްވުމަށްފަހު ،އަލުން ކާޑު ފެނިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ،އެ ކާޑު އަލުން ބޭނުންކޮށްގެން
ނުވާނެއެވެ .އަދި އޭގެބަދަލުގައި ،ކާޑު ،ކާޑުގައިވާ މެގްނެޓިކް ސްޓްރިޕް ހިމެނޭގޮތަށް ،ކޮށައި ކާޑު ކުދިކުދި ކޮށްލަންވާނެއެވެ.

 .8ސްޓޭޓްމަންޓް އަދި ރެކޯޑުތައް:
8.1

އެ ކާޑަކާއި ގުޅުންހުރި މުއާމަލާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ހިމެނޭނީ އެކާޑުގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓްއެއް ގައެވެ .ކާޑުގެ ވެރިފަރާތުން
ބޭނުން ވަގުތެއްގައި މި މުއާމަލާތްތަކުގެ މިނީ-ސްޓޭޓްމަންޓް ބޭންކްގެ އޭޓީއެމް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނެޓް
ބޭންކިންގ މެދުވެރިކޮށް ހޯދޭނެއެވެ.

8.2

ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން ހިންގޭ މުޢާމަލާތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ބޭންކުގައި ހުންނަ މަޢުލޫމާތަކީ ،ހުރިހާ ބޭނުމަކަށްޓަކައިވެސް،
ބޭނުންކުރެވޭނޭ ސައްޙަ މަޢުލޫމާތެވެ.

 .9ދެބަސްވުންތައް (ޑިސްޕިއުޓް):
9.1

ކާޑުގެ ވެރިފަރާތުން އެއްޗެއް ގަތުމުން ހިނގާފައިވާ މުޢާމަލާތުގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުން ،ބޭންކާއި ކާޑުގެ ވެރިފަރާތުގެ ބޭނުމަށް،
ކާޑުގެ ވެރިފަރާތުގެ ސޮއިއާއި ކާޑުގެ ނަމްބަރު އެގޭފަދައިން އޮންނަ ސޭލްސް ސްލިޕްއެއް ބެލެވޭނީ އެކުރި އެފަދަ ވިޔަފާރި
މުޢާމަލާތެއް ހިންގިފައިވާކަމުގެ ސާބިތު ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައެވެ .އަދި މީގެ ސަބަބުން ނަގަންޖެހޭ ޒިންމާއެއްވެސް ނަގަންވާނީ
ކާޑުގެ ވެރިފަރާތުންނެވެ .އަދި ކާޑުގެ ވެރިފަރާތް ހިތްހަމަޖެހޭފަދަ ގޮތަކަށް ހޯދި ޚިދުމަތެއް ފުރިހަމައެއް ލިބުނުތޯ ނުވަތަ ގަތް
އެއްޗެއް ލިބުނުކަން ބޭންކުން ކަށަވަރުކުރުން ބޭންކުގެ މައްޗަކަށް ލާޒިމްވެގެނެއް ނުވެއެވެ.

9.2

ކާޑުގެ މުޢާމަލާތަކާއިގުޅޭ ދެބަސްވުމެއްގެ ނޯޓިސް ބޭންކަށް ލިބޭތާ ދެމަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،ބޭންކްއަށް ކާޑުގެ ވެރިފަރާތުން
ހުށަހަޅާ ،ސާބިތުހިފޭ ދެބަސްވުމެއް ހައްލުކުރުމަށް ކުރެވެންހުރި އެންމެހައި މަސައްކަތެއް ކުރަންވާނެއެވެ .މިފަދައިން
މަސައްކަތްކުރާނީ ކާޑުގެ ވެރިފަރާތުން ހާމަކުރާ ނުވަތަ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓްއިން ދައްކާ ޗާޖަކަށް ބަލައިގެންނެވެ .މިފަދައިން
މަސައްކަތްކުރުމުންވެސް އެ ޗާޖުކުރެވިފައިވަނީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ބޭންކުން ނިންމައިފި ނަމަ ،އެކަމަށް ކާޑުގެ ވެރިފަރާތުން
ޒިންމާ ނަގަންވާނެއެވެ.

9.3

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސް ކާޑު ބޭނުންކުރުމުގެ މި އެއްބަސްވުމުގެ މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތައް ބެލެވޭނީ
ބޭންކާއި ކާޑުގެ ވެރިފަރާތާއި ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމަކަށެވެ .މި އެއްބަސްވުން އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ އަދި އަމަލުކުރެވޭނީ ދިވެހި
ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި އެއްގޮތަށެވެ .މި އެއްބަސްވުމާއި ގުޅިގެން އުފެދޭ ދެބަސްވުމެއްގައި އެހެން ޝަރުޢީ ކޯޓެއްގެ އިޙްތިސާސް
އޮތްކަމުގައި ވިނަމަވެސް ،މި އެއްބަސްވުމާއި ގުޅިގެން އުފެދޭ ދެބަސްވުން ހައްލުކުރާނީ ހަމައެކަނި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ
ކޯޓުތައް މެދުވެރިކޮށްގެންނެވެ.

9.4

އެއްވެސް ފައިސާއެއް ކާޑުގެ ވެރިފަރާތަށް ލިބެން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ،އެފަދަ ބަދަލެއް ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ޚަރަދެއް
އަދި ބޭންކަށް ފެންނަ ހާލަތެއްގައި ވަކީލެއް މެދުވެރިކޮށް ހޯދޭ ޚިދުމަތްވެސް ހިމެނޭގޮތަށް ގާނޫނީ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތަކުގެ
ޚަރަދުތައް ނުވަތަ ދެބަސްވުމެއްގައި ޤާނޫނީ އެކި ވަޞީލަތްތައް ބޭނުން ކުރެވޭ ހާލަތްތަކުގައި ،މިފަދަ ކަންކަމަށް ހިނގާ
ޚަރަދުތަކުގެ ޒިންމާ އުފުލާނީ ކާޑުގެ ވެރިފަރާތުންނެވެ.

 .10އެހެނިހެން:
10.1

ތިޔަފަރާތުން އަދާކުރާ ވަޒީފާއަށް ،ނުވަތަ މަސައްކަތްކުރާ އޮފީހަށް ނުވަތަ ދިރިއުޅޭ އެޑްރެހަށް ނުވަތަ ގުޅޭނެ ނަމްބަރަށް
އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފިނަމަ ،ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް މިކަން ލިއުމުން ބޭންކަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

10.2

ކާޑުގެ ވެރިފަރާތަށް ނޯޓިސް ދިނުމާއެކު ،ބޭންކަށް ފެންނަ ގޮތެއްގައި ،ކާޑު ބޭނުންކުރުމުގެ މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތަކަށް ނުވަތަ
ސިޔާސަތަކަށް ނުވަތަ ދެވޭ ޚިދުމަތަކަށް ނުވަތަ ފައިދާއަކަށް ،ބަދަލުގެނައުމުގެ އިޙްތިޔާރު ލިބިގެންވެއެވެ .މިފަދަ ބަދަލެއް
ގެނެއުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ދުވަހަށްވުރެ ފަހުން ޑެބިޓް ކާޑު ބޭނުންކުރުން ބެލެވޭނީ އެފަދަ ބަދަލަކަށް ތިޔަފަރާތުން ޤަބޫލުކޮށް
އެއްބަސްވުންކަމުގައެވެ.

10.3

ކާޑުގެ ވެރިފަރާތުން ލިއުމުން ބޭންކަށް އެންމެފަހުން ދީފައިވާ އެޑްރެހަށް ،ފޯސްޓްގެ ޒަރިއްޔާއިން ،މިފަދަ ނޯޓިސްއެއް ފޮނުވާތާ
 7ދުވަސް ފަހުން ބެލެވޭނީ ،ކާޑުގެ ވެރިފަރާތަށް އެ ނޯޓިސް ލިބިފައިވާކަމަށެވެ .ބޭންކަށް އެންމެ އެކަށޭނެކަމަށް ފެންނަ
ވަޞީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް ޝާއިއުކުރެވުމުންވެސް ބެލެވޭނީ ކާޑުގެ ވެރިފަރާތަށް ނޯޓިސް ދެވުނުކަމުގައެވެ.

10.4

ތިޔަފަރާތުން ކާޑު ބޭނުންކޮށް ،އެކައުންޓްގައި ހުރި އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް ފައިސާނެގުމުގެ ސަބަބުން ،ނުވަތަ އޯވާޑްރާފްޓް
ކުރުމަށް ދީފައިވާ ލިމިޓަށްވުރެ އިތުރުވެއްޖެނަމަ 24 ،ގަޑި އިރުތެރޭގައި ކާޑުގެ ވެރިފަރާތުން މި އަދަދަށް ފައިސާ
ދައްކަންވާނެއެވެ .އަދި މި ދެއްކުމުގައި އެވަގުތެއްގައި ބޭންކުން ކަޑައަޅާފައިވާ ފީ އެއް ނުވަތަ އިންޓަރެސްޓްއެއް ،އެފަދަ
އިން ޓަރެސްޓްއެއް ނުވަތަ ފީއެއް ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ ،ދައްކަންވާނެއެވެ .މި ފަދައިން މި މާއްދާ އޮތުމަކީ ،ލިއުމުން ނުވަތަ
ދޭހަވާގޮތަށްވެސް ،ބޭންކުން ތިޔަފަރާތަށް އޯވާޑްރާފްޓް ޚިދުމަތެއް ދެވުނުކަމުގައި ބަލައިގެން ނުވާނެއެވެ.

10.5

ފައިސާ ނެގުމުގައި ބެލެވޭ އާއްމު އުސޫލުތަކުން ލިބޭ ޙައްޤުތަކާއި ،މި ނުނޫނަސް ހުންނަ ޙައްޤުތަކާއި ،ޤާނޫނީ ގޮތުން ލިބިދޭ
ޙައްޤުތަކާއި މި އެއްބަސްވުމުން ލިބިދޭ ޙައްޤުތަކަށް ބަލައި ،އިތުރު ނޯޓިހަކާއި ނުލައި ،މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ބޭންކަށް އަދާ

ކުރަން ޖެހޭ ދަރަންޏެއް ވާނަމަ،ބޭންކުން ތިޔަފަރާތުގެ އެކައުންޓްތައް އެއްކޮށްލައި މިދަރަނި ކަނޑާ ނުވަތަ ޓްރާންސްފަރ
ކުރެވޭނެއެވެ.
10.6

ކާޑުގެ ވެރިފަރާތަށް ލިބޭ ޑިސްކައުންޓް ފަދަ  3ވަނަ ފަރާތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ ލިބޭ އެއްޗެއްގެ ފެންވަރަކީ
ބޭންކާއި ގުޅުން ހުރިކަމެއް ނޫނެވެ .މި ފަދަ ޚިދުމަތަކަށް އޮތް ހިތްހަމަނުޖެހުމެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތް ފުރިހަމައަށް ނުލިބުމުން
އެކަމުގެ ޒިންމާ ބޭންކުން ނުނަގާނެއެވެ.

10.7

ބޭންކުން ބޭނުން ވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ،ކާޑު ބޭނުންކުރުމަށް އިތުރު ޚިދުމަތްތަކާއި ،ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވިދާނެއެވެ.
މިފަދަ އިތުރު ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަކީ ތިޔަފަރާތާއިއެކު އޮންނަ ޤާނޫނީ ގުޅުމުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ ކަމެއް ނޫނެވެ .އަދި ބޭންކުން
ބޭނުން ވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެންގުމަކާއި ނުލާ މި ޚިދުމަތްތައް ހުއްޓާލައި ނުވަތަ ބަދަލު ކުރެވިދާނެއެވެ .މި އިތުރު
ޚިދުމަތްތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް އެއާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތަކެއްގެ ދަށުން ހިންގިދާނެއެވެ .އިތުރު
ޚިދުމަތްތައް ބޭނުން ކޮށްގެން ލިބޭ ޕޮއިންޓްސް ނުވަތަ ތިޔަފަރާތަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ރިވާރޑްސް ނުވަތަ ރިޑެމްޕްޝަން
ޕްރޮގްރާމެއްގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ މަންފާއެއް ،ތިޔަފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ޕޭމަންޓްއެއް ނުދައްކާ އޮވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެކައުންޓް
ރަނގަޅު ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރަމުން ނުދާނަމަ މިގޮތުން ލިބިފައިވާ ޕޮއިންޓްސް ނުވަތަ މަންފާތައް ހުއްޓުވައި ކެންސަލް
ކުރެވިދާނެއެވެ.

 .11އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށްގެނައުން:

11.1

އެއްވެސް ސަބަބެއް ނުވަތަ ނޯޓިހެއް ކުރިޔާލައި ދިނުމަކާއި ނުލައި ،ތިޔަ ފަރާތަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ކާޑު އަންބުރާ އަތުލުމަށް
ނުވަތަ ކެންސަލްކުރުމަށް ނުވަތަ އެހެންވެސް ޚިދުމަތެއް ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް ،ބޭންކުން ކަޑައަޅާ އިރެއްގައި އެކަމެއް ކުރުމުގެ
ޙައްޤު ބޭންކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

11.2

ކާޑުގެ ވެރިފަރާތުން އެފަރާތުގެ އެކައުންޓް އުވާލަން ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި ،މި އެކައުންޓްއަކީ ޕްރައިމަރީ އެކައުންޓްކަމުގައި
ކަނޑައަޅާފައިވާ

ކާޑު

ކެންސަލްވާނެއެވެ.

މިފަދަ

ހާލަތެއްގައި

ކާޑުގެ

ވެރިފަރާތުން

ވަގުތުން

ކާޑު

ބޭނުންކުރުން

ހުއްޓާލަންވާނެއެވެ .އަދި މި އެކައުންޓްއާއި ލިންކު ކުރެވިފައިވާ ހުރިހާ ކާޑެއް ނައްތާލުމަށް ފަހު ބޭންކާއި ހަވާލުކުރަން
ވާނެއެވެ .މިފަދައިން އެކައުންޓް އުވާލެވޭއިރުާ ،ކޑު ބޭނުންކޮށްގެން ހިންގާފައިވާ އެއްވެސް މުއާމަލާތެއް އެކައުންޓަށް ޑެބިޓް
ނުކޮށް އިންނަމަ ،ތިޔަފަރާތަށް އެކައުންޓްގައި ބާކީ ހުރި ފައިސާ ރައްދުކުރުމުގެ ކުރިން މި މުޢާމަލާތުގެ ފައިސާ ކަނޑާނެއެވެ.
11.3

ކާޑުގެ ވެރިފަރާތުން ކާޑު ބޭނުންކުރުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް ބޭނުންވާނަމަ 7 ،ދުވަހުގެ ނޯޓިހެއް ލިއުމުން ބޭންކަށް
ދިނުމަށްފަހު ،ކާޑުގެ މެގްނެޓިކް ސްޓްރިޕް ހިމެނޭގޮތަށް ކޮށައި ކުދިކުރުމަށްފަހު ބޭންކާއި ހަވާލުކުރަން ވާނެއެވެ.

11.4

ކާޑަކީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ މިލްކިއްޔާތެކެވެ .އަދި ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި ވަގުތުން އިތުރު ޝަރުތަކާއި ނުލައި
ބޭންކުގެ އޮފިސަރަކާއި ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ ޙަވާލުކުރެވެންވާނެއެވެ .ކާޑު ހަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން ބޭންކުގެ އޮފިސަރުގެ ޞައްޙަކަށް
ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ.

11.5

އަންނަނިވި ކަންތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ނަމަ ،ބޭންކުންދޭ ޑެބިޓް ކާޑުގެ ޚިދުމަތް ވަގުތުން މެދުކަނޑާލުމަށް ފަހު،
ކާޑު ބޭންކާއި ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.
ހ)

މި އެއްބަސްވުމުގެ މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތަކުގައި ވާގޮތަށް އަމަލު ނުކުރެވޭ ކަމުގައިވާނަމަ.

ށ)

ބޭންކާއި އެކު ވެފައިވާ އެހެން ކޮންމެ އެއްބަސްވުމަކާއި ނުވަތަ ކޮމިޓްމަންޓްއަކާއި ހިލާފުވެއްޖެނަމަ.

ނ)

ކާޑުގެ ވެރިފަރާތް ބަނގުރޫޓުވުން ނުވަތަ މިފަދަ ކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ނަމަ.

ރ)

ކާޑުގެ ވެރިފަރާތް ނިޔާވުން.

ބ)

ކާޑުގެ ވެރިފަރާތުގެ އެކައުންޓް ބަންދުކުރުން ނުވަތަ އެކައުންޓް އޮޕަރޭޓް ކުރުމަށް ބަހައްޓަންޖެހޭ އެންމެ މަދު

އަދަދަށް ފައިސާ ނުބެހެއްޓުން.
11.6

ގެންނަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަދަލަކަށް ނުވަތަ ޝަރުތަކަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލަކަށް ،ކާޑުގެ ވެރިފަރާތުން އެއްބަސް ނުވާނަމަ،
އެފަދަ ބަދަލެއް ގެނައުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ދުވަހުގެ ކުރިން ޑެބިޓް ކާޑު ބޭންކާއި ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.

