 )1ކޮވިޑް 19-ރިކަވަރީ ސްކީމަކީ ކޮބާ؟
މި ސްކީމް އަކީ ކޮވިޑް 19-އާ ގުޅިގެން ވިޔަފާރިތަކަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތަކަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ވިޔަފާރިތަކަށް ބޭނުންވާ
ހިންގުމުގެ ހަރަދު ހަމަޖެއްސުމަށް ސަރުކާރުގެ އިސްނެގުމާއެކު ތައާރަފްކުރެވުނު ލޯން ސްކީމެކެވެ .މިސްކީމްގެ ދަށުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް
އިން ލޯނު ދޫކުރުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
 )2ކޮވިޑް 19-ރިކަވަރީ ސްކީމް ގެ ދަށުން ލޯނު ދޫކުރާ އަދަދަކީ ކޮބާ؟
މި ސްކީމް ގެ ދަށުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ލޯނު ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  2ކެޓަގަރީ އަށެވެ.
 -1ރިސޯޓް ކެޓަގަރީ  -ކޮންމެ ރިސޯޓް އަކަށް  7،710،000.00ރުފިޔާ އާ ހަމަޔަށް
 - 2ނޮން ރިސޯޓް ކެޓަގަރީ  -ވިޔަފާރި ތަކަށް  1،000،000.00ރުފިޔާ އާ ހަމަޔަށް
 )3މި ސްކީމަށް އެދި ހުށަހެޅޭނީ ކޮން ބަޔަކަށް އަދި ޝަރުތުތަކަކީ ކޮބާ؟
މި ސްކީމްގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން ކަނޑައަޅާ އުސޫލްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލޯން ދޫކުރަންޖެހޭ ރިސޯޓްތަކާއި
ވިޔަފާރިތަކުގެ ލިސްޓެއް އެ މިނިސްޓްރީން ބޭންކަށް ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ .މި ސްކީމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލްތަކާ ބެހޭ
މައުލޫމާތު އެ މިނިސްޓްރީން ލިބޭނެއެވެ.
މީގެ އިތުރުން ،ރިޒޯޓްތަކާއި ވިޔަފާރިތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި ތިރީގައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވޭތޯ ބޭންކުން ބަލާނެއެވެ.
ނޮން -ރިސޯޓް ކެޓަގަރީގެ ޝަރުތުތައް


އެނުއަލް ޓަރންއޯވަރ ގެ ގޮތުގައި  10މިލިއަނަށް ވުރެ މަތީ އަދަދެއް ހޯދައިފައިވުން



އެއްވެސް މާލީ އިދާރާއެއްގައި އެން.ޕީ.އޭ ( ދައްކަންޖެހި ،ނުދައްކާ ހުރި ލޯން/ފައިނޭންސިންގ) ފެސިލިޓީއެއް ނެތުން



 2019ވަނަ އަހަރު ވިޔަފާރިން ފައިދާވެފައި ވުން

ރިސޯޓް ކެޓަގަރީ އަށް ބޭނުންވާ އިތުރު ޝަރުތުތައް


އެއްވެސް މާލީ އިދާރާއެއްގައި އެން.ޕީ.އޭ ( ދައްކަންޖެހި ،ނުދައްކާ ހުރި ލޯން/ފައިނޭންސިންގ) ފެސިލިޓީއެއް ނެތުން



 2019ވަނަ އަހަރު ވިޔަފާރިން ފައިދާވެފައި ވުން



ކުރިޔަށް އޮތް  3އަހަރަށް ލަފާކުރާ ކޭޝްފްލޯ ޕޮސިޓިވްވުން

 )4ކޮވިޑް 19-ރިކަވަރީ ސްކީމް ގެ ދަށުން ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ލިބޭ އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކީ ކޮބާ؟
މި ސްކީމްގެ ދަށުން ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ލިބޭނެ އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކީ  3އަހަރަށެވެ.
 )5ކޮވިޑް 19-ރިކަވަރީ ސްކީމް ގެ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓަކީ ކޮބާ؟
މި ސްކީމްގެ ދަށުން ދޫކުރާ ލޯނުތަކުގެ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓަކީ އަހަރަކު  6%ޕަސެންޓެވެ.

 )6ކޮވިޑް 19-ރިކަވަރީ ސްކީމްގެ ދަށުން ދޫކުރާ ލޯނުތަކުގެ ގްރޭސް ޕީރިއަޑަކީ ކޮބާ؟
މި ސްކީމް ގެ ދަށުން ދޫކުރާ ލޯނުތަކަށް  6މަސް ދުވަހުގެ ގްރޭސް ޕީރިއަޑެއް ލިބޭނެއެވެ.
 )7ކޮވިޑް 19-ރިކަވަރީ ސްކީމްގެ ދަށުން ނަގާ ލޯނުގެ ގްރޭސް ޕީރިއަޑުގައި އިންޓްރެސްޓް ޕޭމަންޓް ބޭންކަށް ދައްކަން ޖެހޭނެތޯ؟
މި ސްކީމް ގެ ދަށުން ނަގާ ލޯނުތަކަށް ގްރޭސް ޕީރިއަޑްގައި ބޭންކަށް އިންޓަރެސްޓް ޕޭމަންޓް ދައްކާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
 )8ކޮވިޑް 19-ރިކަވަރީ ސްކީމުގެ ދަށުން ނަގާ ލޯނަށް ރަހުނެއް ބޭނުންވޭތޯ؟
މި ސްކީމްގެ ދަށުން ނަގާ ލޯނުތަކަށް ރަހުނެއް ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ.
 )9ކޮވިޑް 19-ރިކަވަރީ ސްކީމްގެ ދަށުން އެއް ލޯނަށް ވުރެ ގިނަ ލޯނަށް އެދި ހުށަހެޅޭނެތޯ؟
މި ސްކީމްގެ ދަށުން ޝަރުތު ހަމަވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ވެސް ހުށަހެޅޭނީ އެއް ލޯނަށެވެ.
 )10ކޮވިޑް 19-ރިކަވަރީ ސްކީމް ގެ ދަށުން ލޯނަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ ކިހިނެއް؟
މި ސްކީމްގެ ދަށުން ލޯނަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ ބޭންކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އީމެއިލް  recoveryscheme@bml.com.mvމެދުވެރިކޮށެވެ.
އެޕްލިކޭޝަން ލިބުމުން ބޭންކުން ކްރެޓިޑް އިވެލުއޭޝަން ހެދުމަށްފަހު ލޯނު ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ގުޅާ އެކަން އަންގާނެއެވެ .އަދި ލޯނު ލިބޭ
ފަރާތްތަކުން ލޯނު އެގްރީމަންޓް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި އެންމެ ކައިރި ބްރާންޗަކަށް ވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭނެއެވެ.
 )11ކޮވިޑް 19-ރިކަވަރީ ސްކީމް އަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިއުންތަކަކީ ކޮބާ؟
މި ސްކީމްގެ ދަށުން ލޯނަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކުގެ ޗެކްލިސްޓެއް އެޕްލިކޭޝަންފޯމުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.
ސޯލް ޕްރޮޕްރިއެޓަރ


އައިޑީ ކާޑު ކޮޕީ



ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ

ކުންފުނި  /ޕާރޓްނަރޝިޕް


ރަޖިސްޓްރީ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ



އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ދޫކުރާ ޕްރޮފައިލް ޝީޓް



ބޯޑް ރިޒޮލިއުޝަން ( ބޭންކުން ދީފައިވާ ފޯމެޓަށް ،ލޯނު ނަގާ އަދަދާއި ،ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ބޭނުންވާ މުއްދަތާއި ލޯނާ ގުޅޭ
ލިޔުންތަކުގައި ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރާނެ މީހަކު ކަނޑައެޅިފައިވާންވާނެއެވެ.

ބޭނުންވާނެ އިތުރު ލިޔުންތައް:


ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު



 2019ވަނަ އަހރުގެ މާލީ ހިސާބުތައް ( އޮޑިޓެޑް ނުވަތަ މެނޭޖްމަންޓް އެކައުންޓް)



 2019ވަނަ އަހަރުގެ ޖީއެސްޓީ ރިޓާންސް



ކޮވިޑް 19-އާ ގުޅިގެން ވިޔަފާރި އަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ހުލާސާ އެއް

