
ދިވެހި ޕާސްޕޯޓު ކާޑަކީ، ދިވެހިން ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަށާއި  އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް
ދޫކުރެވޭ އިލެކްޓްރޯނިކް، މަލްޓިޕާޕަސް ލިޔުމެކެވެ. � 

ޕާސްޕޯޓު ކާޑުގެ ތަޢާރަފު

އިނގިލީގެ ނިޝާން އެންރޯލު ކުރެވޭނެ ފަރާތެއްކަމުގައި ވުން.

ދިވެހި ޕާސްޕޯޓު ކާޑުގެ ފީ އަކީ  -/450  (ހަތަރު ސަތޭކަ ފަންސާސް)  ރުފިޔާއެވެ.   މި ފީ އަކީ އަނބުރާ
ރައްދު ކުރެވޭނެ ފީއެއްނޫނެވެ. ހ

ޕާސްޕޯޓު އާކުރާއިރު ޕާސްޕޯޓުކާޑު ހައްދަން  ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެކާޑު ދޫކުރެވޭނީ،  ޕާސްޕޯޓާ ހަވާލުވާ
ދުވަހާ  ވިދިގެން އަންނަ  ސަރުކާރު  ބަންދުނޫން  ދުވަހުއެވެ. ހަމައެކަނި  ކާޑު ހައްދާ ފަރާތްތަކަށް ކާޑު 

ދޫކުރެވޭނީ،  ކާޑު ހެއްދުމަށް ހުށަހަޅާ ދުވަހާ ވިދިގެން އަންނަ ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ދުވަހެވެ. �  





ޕާސްޕޯޓު ކާޑު ދޫކުރެވޭނީ ތިރީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. ހ
ޖަނަވަރީ 2016 ގެ ފަހުން އިލެކްޓްރޯނިކް  ޕާސްޕޯޓެއް ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް. 25

 ޕާސްޕޯޓު ކާޑަށް އެދުން

ފުރިހަމަ ކުރެވިފައިވާ،  ޕާސްޕޯޓު ކާޑަށް އެދޭ ފޯމު.
ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު (ހަލާކުނުވެއޮތް، މުއްދަތު ހަމަނުވާ ކާޑެއް).�

އިންޝުއަރަންސު ހައްދާފައިވާ ނަމަ، އިންޝުއުރަންސު ކާޑު (ހަލާކުނުވެއޮތް، މުއްދަތު ހަމަނުވާ ކާޑެއް). �
ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސު ހައްދާފައިވާ ނަމަ، ލައިސަންސު ކާޑު (ހަލާކުނުވެއޮތް، މުއްދަތު ހަމަނުވާ ކާޑެއް). �

ޕާސްޕޯޓު ކާޑުގެ އަގަށްވާ ފައިސާ. ހ











ޕާސްޕޯޓު ކާޑު ހައްދަން ބޭނުންވާ ތަކެތި

 ޕާސްޕޯޓު ކާޑު  ގެއްލިއްޖެނަމަ  ނުވަތަ  ހަލާކުވެއްޖެނަމަ، ވީ އެންމެ އަވަސް  ފުރުޞަތެއްގައި،ހ 
 މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން އަށާއި، ބީ.އެމް.އެލް އަށް އެކަން އަންގަންވާނެ އެވެ.ހ



ެޕާސްޕޯޓު ކާޑު  ގެއްލިގެން، ހަލާކުވެގެން ނުވަތަ  މުއްދަތު ހަމަވެގެން ކާޑު  އާކޮށްދެވޭނީ ކާޑުގ
އަގަށްވާ ފައިސާ ނެގުމަށްފަހުއެވެ. ހ 

ޕާސްޕޯޓު ކާޑު ގެއްލުން ނުވަތަ ހަލާކުވުން

ޕާސްޕޯޓު ކާޑު އޮތްކަމުގައިވިއަސް، ރާއްޖެއިންބޭރަށް ދަތުރުކުރާނަމަ، އެމީހަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޕާސްޕޯޓު
ހިފައިގެން ދިއުމަށް ސަމާލުކަން ދޭންވާނެއެވެ. ހ 







ޚިދުމަތަށް އެދުމަށް ނުވަތަ ހޯދުމަށް ނުވަތަ އަގުދެއްކުމަށް ޕާސްޕޯޓު ކާޑު  އެހެން ފަރާތަކަށް ދޭނަމަ، ހ
ވެރިފަރާތަށް ނުފެންނަ ހިސާބަށް ކާޑު ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ނުދިނުމަށް ސަމާލުކަން ދޭންވާނެއެވެ. ހ

ޚިދުމަތަކަށް އެދުމަށް  ނުވަތަ ހޯދުމަށް  ޕާސްޕޯޓު ކާޑުގެ  ފޮޓޯކޮޕީ ހައްދާނަމަ  ކާޑުގާ  މީހާގެ ފޮޓޯ
ޖަހާފައިވާ ފަރާތްނޫން އަނެއްފަރާތް ކޮޕީ ނުހެއްދުމަށް ސަމާލުކަން ދޭންވާނެއެވެ. ހ

ޕާސްޕޯޓު ކާޑު ގެންގުޅުމުގައި ސަމާލުވާންވީ ކަންތައްތައް
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ޕާސްޕޯޓު ކާޑަށް އެދެނ1ީ

ގެއްލިގެންހަލާކުވެގެންމުއްދަތު ހަމަވެގެން / ހަމަވާތީމުޅިން އަލަށް

ޕާސްޕޯޓު ކާޑު ހައްދަން ބޭނުންވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތ2ު

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގައިވާ ގޮތަށް، އިނގިރޭސި ކެޕިޓަލު އަކުރުންނ�ނ�

A
ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު

ޕާސްޕޯޓުގެ ނަންބަރު

މޯބައިލު ނަންބަރު

ދާއިމީ އެޑުރެސް - އަތޮޅާއި ރަށާއެކު

ޞިއްޙަތާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތ3ު

ބުލަޑު ގުރޫޕު

O+ O- A+ A- B+ B- AB+ AB-

ޑުރައިވިންގ ލައިސަންސު ހައްދާފައިވާނަމ4ަ

ލައިސަންސު ނަންބަރު

A0ކެޓަގަރީތައް A1 B0 B1 B2 C0 C1 C2 D0 E V1

މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚު

DD M M Y Y Y Y

 އެލައިޑް އިންޝުއަރަންސ5ް

ޕޮލިސީ ނަންބަރުކާޑުގެ ނަންބަރު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސ6ް

މޯލްޑިވްސް  ޕާސްޕޯޓު ކާޑު ދޫކުރެވެނީ  ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއާ ގުޅިގެންނެވެ.  މާސްޓަރ ކާޑު ޑެބިޓު ނުވަތަ

މާސްޓަރ ކާޑު ޕުރީޕެއިޑު  ކާޑެއްގެ ގޮތުގައި  މިކާޑު ދޫކުރެވިދާނެއެވެ.  ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި  ޕަރސަނަލް

އެކައުންޓެއް  (ކަރަންޓް/ސޭވިންގްސް)ޒ ހުޅުވާފައިނުވާ  ފަރާތަކުންނަމަ  ނުވަތަ އުމުރުން  18 އަހަރު  ނުފުރޭ

ފަރާތަކަށްނަމަ ދޫކުރެވޭނީ ރިލޯޑަބަލް  ޕުރީޕެއިޑު ކާޑެކެވެ. ކާޑުގެ ޕިން  ނަންބަރު ކާޑުގެ ވެރިފަރާތަށް ދޫކުރެވޭނީ، ޖ

ބޭންކް އޮފް  މޯލްޑިވްސް އިންނެވެ. ޗމޯލްޑިވްސް  ޕާސްޕޯޓު  ކާޑަކީ ޗިޕް  ކާޑެކެވެ. މި ކާޑުން  މާސްޓަރ ކާޑު 

ޕޭޕާސް  (ކޮންޓެކްޓްލަސް) ހޓްރާންސެކްޝަންސް  ހެދޭނެއެވެ. ޗބޭންކް  އޮފް  މޯލްޑިވްސްއިން  ކާޑުގެ  ޕިން  

ނެންގެވުމުން،  އެ ކާޑު  ބޭންކުން  އެކުޓިވޭޓުކޮށްދޭނެއެވެ.   ކޮންޓެކްޓްލަސް  ޓްރާންސެކްޝަން  އެކުޓިވޭޓު 

ކުރުމަށްޓަކައި ޕިން ބޭނުންކޮށްގެން މަދުވެގެން 1 ޓްރާންސެކްޝަން ހިންގަންވާނެއެވެ. ހ11 1 

 

 
އަޅުގަނޑުގެ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އެކައުންޓު ________________________________ ސ

މޯލްޑިވްސް ޕާސްޕޯޓުކާޑާ ލިންކް ކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ. ހ
ނުވަތަ

މޯލްޑިވްސް ޕާސްޕޯޓު ކާޑާއި ޕުރީޕެއިޑު ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރު ކާޑު އެކައުންޓެއް ލިންކު ކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ. ހ

އިޤުރާރ7ު

މި ފޯމުގައިވާ  މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު  މަޢުލޫމާތުކަމަށާއި ، މި ފޯމުގެ 3، 4، 5,  6 ވަނަ ބައިގައި  ދީފައިވާ
މަޢުލޫމާތުތައް  ޕާސްޕޯޓު ކާޑުގެ  ޗިޕަށް އެޅުމުގައި  އަޅުގަނޑުގެ އެއްވެސް  އިޢުތިރާޒެއް ނެތެވެ. ޕާސްޕޯޓު
ކާޑާބެހޭ ގަވާއިދުތައް ކިޔައި އެގަވާއިދުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށް އަޅުގަނޑު އިޤުރާރުވެ ސޮއިކުރަމެވެ.އ 

ސޮއި:_______________________ނަން:____________________________________________________

ޕާސްޕޯޓު ކާޑު ހަވާލުވި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ ބޭނުމަށް

ނަން:__________________________________________ފޯމު ބަލައިގަތް ތާރީޚު:_______/________/______

A___________:ުދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރ

ސޮއި:__________________________________________

ފޯމުބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ ނަން:_______________

ޕޯޓު ކާޑު ދޫކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން:__________ ޕާސް
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