
 ބޭރުގެ ރާއްޖޭން ކާޑުން ކްރެޑިޓް އަދި ޑެބިޓް ބީއެމްއެލް

ޅުންކަނޑައެ ލިމިޓްތަކެއް މުއާމާލާތްކުރެވޭނެ  

 

 އާންމު ސުވާލާއި ޖަވާބު

 

 

 

 ކާޑުން ބޭރުގެ މުއާމަލާތްކުރުމުގައި ބޭންކުން ލިމިޓެއް ކަނޑައެޅީ ކީއްވެ؟ .1

 ހީނަރުކަމަކާ ބޮޑު ވަރަށް މިވަނީ އިގްތިސާދަށްވެސް ރާއްޖޭގެ ގުޅިގެން ބަލިމަޑުކަމާ ވައިރަހުގެ ކޮރޯނާ އެއްފަދައިން ގައުމުތަކާ އެހެނިހެން ދުނިޔޭގެ

. އަސަރުކޮށްފައެވެ ނޭދެވޭ އެކަމުގެ މިވަނީ އަށް ލިކިއުޑިޓީ ޑޮލަރުގެ ،ށްވެދަ ބޮޑަށް ވަރަށް މިންވަރު ލިބޭ ފައިސާ ބޭރު ރާއްޖެއަށް. ކުރިމަތިވެފައެވެ

 ފައިސާއަށް ދައްކަންޖެހޭ ހޯދުމަށް ހިދުމަތާއި ތައުލީމް ސިއްހީ ބޭރުގައި ރާއްޖޭން ހަމައެހެންމެ އަދި އެތެރެކުރުމަށާއި މުދާ ބޭނުންތަކަށް ޒަރޫރީ

 .އަޅަންޖެހިފައެވެ މިވަނީ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންޖެހޭ ކޮންމެހެން އެހެނަސް މަޖުބޫރު އަށްވެސް މޯލްޑިވްސް އޮފް ބޭންކް ގޮތުން އިސްކަންދިނުމުގެ

 ކާޑަކުން ކޮންމެ ތެރެއިން ކާޑުގެ ކްރެޑިޓް އަދި ޑެބިޓް ހުރިހާ ދޫކޮށްފައިވާ އިން މޯލްޑިވްސް އޮފް ބޭންކް  ފެށިގެން މިއަދުން ކަމުން މިހެން

 ދިރިއުޅޭ ބޭރުގައި ރާއްޖޭން ކަނޑައަޅާފައެވެ. މިވަނީ ޑޮލަރު 250 އަދަދެއްކަމުގައި މުއާމަލާތްކުރެވޭނެ ބޭރުގެ ރާއްޖޭން މައްޗަށް މަހެއްގެ

 އަދަދުތައް މި. ހަމަޖައްސައިފައެވެ ގޮތް ބޭނުންކުރެވޭނެ ޑޮލަރު 750 މައްޗަށް މަހެއްގެ މިވަނީ ބޭންކުން ގޮތުން އެހީތެރިވުމުގެ ދިވެހިންނަށް

 . މުއާމަލާތްތަކަށެވެ ބޭރުގެ ކުރާ ކާޑުން މެދުވެރިކޮށް އެކައުންޓް ރުފިޔާ ދިވެހި މިވަނީ ކަނޑައެޅިފައި

 .ކުރެވޭނެއެވެ އެއްގޮތަށް މިހާރެކޭ މުއާމަލާތްތައް ކަސްޓަމަރުންކުރާ އެކައުންޓުން ޑޮލަރު ބޭނުންކޮށްގެން ކާޑެއް ޑެބިޓް ދޫކޮށްފައިވާ އިން ބީއެމްއެލް

 

 ؟ކޮބާތޯ ލިމިޓަކީ އައު ކަނޑައެޅިފައިވާ . 2

  ާރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ކަސްޓަމަރުންނަށް ބޭރުގެ އޮންލައިން ޓްރާންސެކްޝަންތައް ހެނދުމަށް ކާޑަކަށް ކޮންމެ މަހަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވ

 ޔޫއެސް ޑޮލައެވެ.  250ލިިމިޓަކީ 

  ީޔޫއެސް ޑޮލައެވެ.  750ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ކަސްޓަމަރުންނަށް ކާޑަކަށް ކޮންމެ މަހަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ލިިމިޓަކ 

 

 

 ؟ކީއްވެތޯ ކަނޑައެޅުނީ ލިމިޓެއް ކުޑަ ޑޮލަރުގެ ޔޫއެސް 250 .3

 އެތެރެކުރުމަށާއި މުދާ ބޭނުންތަކަށް ބޭންކުން ދެކޭ ގޮތުގައި ޒަރޫރީމި ލިމިޓް ކަނޑައެޅުމުގައި ބޭންކުން މިވަނީ ގިނަ ކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކޮށްފައެވެ. 

ބޭރު ފައިސާ ނުހުއްޓި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭންކުން އަޅަން  ދައްކަންޖެހޭ ހޯދުމަށް ތައުލީމް ހިދުމަތާއި ސިއްހީ ބޭރުގައި ރާއްޖޭން ހަމައެހެންމެ އަދި

 އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު އެއް ފިޔަވަޅުގެ ގޮތުގައެވެ.  

 

 

 



 މި ލިމިޓް ކަނޑައެޅިފައިވަނީ ކޮން ކާޑުތަކަށްކަށްތޯ؟ .4

ރިހާ ޑެބިޓް އައު ލިމިޓް ކަނޑައެޅިފައިވަނީ ޕްރައިމެރީ އެކައުންޓްގެ ގޮތުގައި ދިވެހި ރުފިޔާ އެކައުންޓަށް ލިންކު ކުރެވިފައިވާ ބީއެމްއެލްގެ ހު

 ރެޑިޓް ކާޑަށެވެ. ކާޑާއި، ޕަރސަނަލް އަދި ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓްވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ހުރިހާ ކް

އަދި ނޯޓް: ބީއެމް ޑެބިޓް ކާޑުތެރޭގައި ހިމެނެނީ ވިސާ އަދި  މާސްޓަރކާޑު ޑެބިޓް ކާޑެވެ. މާސްޓަރ ޑެބިޓް ކާޑުގެ ތެރޭގައި ޕާސްޕޯޓް ކާޑު 

ބިޓް ކާޑަކީ ހަމައެކަނި ބިޒްނަސް ޑެބިޓް ކާޑު ހިމެނެއެވެ. ލިމިޓް ކަނޑައެޅުނު ކާޑުތަކުގައި އެމްެކްސް ޑެބިޓް ނުހިމެނެއެވެ. އެމެކްސް ޑެ

 ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރެވޭ ކާޑެކެވެ. 

 

ުން އަހަރެންގެ ޑެބިޓް ކާޑުގައި ޕްރައިމެރީ އެކައުންޓްގެ ގޮތުގައި ވަނީ ޔޫއެސް ޑޮލަރު އެކައުންޓެވެ. އެހެން ކަމުން މި ލިބިޓް ގެ ސަބަބ .5

 އަންނާނެ ބަދަލަކީ ކޮބާ؟

ޔެޫއެސް ޑޮލަރާ  3000ރު އެކައުންޓް ކަނޑައެޅިފައިވާނަމަ، މިހާރެކޭވެސް އެއްފަދައިން ދުވާލަކު ޕްރައިމެރީ އެކައުންޓްގެ ގޮތުގައި ޔޫއެސް ޑޮލަ

ގެ ގޮތުގައި ހަމަޔަށް އޮންލައިން ޕޭމަންޓް ހެދޭނެއެވެ. އަދި ރާއްޖޭން ބޭރުގެ އޭޓީއެމް މެދުވެރިކޮށާއި ޕީއޯއެސް އަދި އޮންލައިން ޓްރާންސެކްޝަން

 ރާންސެކްޝަން ހެދޭނެއެވެ.ޑޮލަރުގެ ޓް 3000ވެސް ދުވާލަކު 

 

 ރާއްޖޭން ބޭރުގެ އޭޓީއެމް މެދުވެރިކޮށް ނެގޭނީ ކިހާވަރެއްތޯ؟ .6

ލިމިޓަކީ ރާއްޖޭން ބޭރުގައި  ޔޫއެސް ޑޮލަރާ ހަމަޔަށް އޭޓީއެމް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ނެގޭނެއެވެ. އަލަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ 750މަހެއްގެ މައްޗަށް 

 އިވާ ލިމިޓެކެވެ.އޭޓީއެމް، ފޮރިން އޮންލައިން އަދި ޕީއޯއެސް މެދުވެރިކޮށް ކުރާ ހުރިހާ މުއާމަލާތްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް ކާޑަކަށް މަހަކަށް ކަނޑައެޅިފަ

އި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އޭޓީއެމް މެދުވެރިކޮށް ނެގޭނީ އެހެންކަމުން ވަކި ބޭނުމަކަށް ލިމިޓެއް ކަނޑައެޅިފައި ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް  ރާއްޖޭން ބޭރުގަ

ޑޮލަރާ ހަމަޔަށް މުއާމަލާތްކުރެވޭނެއެވެ. ބޭންކުގެ  600ޑޮލަރަށްވާ ފައިސާއެވެ. އަދި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ޕީއޯއެސް އިން ދުވާލަކަށް  400

 ޗަރޖަސް ނެގޭނެއެވެ. ބޯޑަރ ޝެޑިއުލް އޮފް ޗާރޖަސް އާ އެއްގޮތަށް ރާއްޖޭން ބޭރުގެ މުއާމަލާތްތަކުން ކްރޮސް

 

 ބޭސްފަރުވާއަށާއި ތައުލީމީ ބޭނުންތަަކަށް ކާޑުގެ ލިމިޓް އިތުރުކުރުމަށް އެދެވޭނެތަ؟ .7

 އާއެކެވެ. ތިރީގައިވާ ބޭނުންތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ކާޑުގެ ލިމިޓް އިތުރު ކުރުމަށް އެދެވޭނެއެވެ. 

 ްޔުނިވަރސިޓީ އަދި ކޮލެޖަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށ 

 ަރުވާއާ ގުޅުން ހުރި ކަންކަމަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ބޭސްފ 

މެނޫއިން  'ސަރވިސް ޓައިޕް'ކާޑުގެ ލިމިޓް އިތުރު ކުރުމަށް އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ މެދުވެރިކޮށް ލިއެކިޔުންތަކާއެކު ރިކުއެސްޓް ފޮނުވޭނެއެވެ. 

 ލިމިޓްގަޑިއިރުތެރޭ ބޭންކުން ޕްރޮސެސްކުރުމަށްފަހު  24ން 'ޓެމްޕޮރަރީ ކާޑް ލިމިޓް' ހިޔާރުކުރާށެވެ. މި ގޮތަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅު

 .ގުޅާނެއެވެ ކަސްޓަމަރަށް ބޭންކުން ހަމަޖެހުމުން

 

 އަހަރެންނަކީ ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރެއް. އެހެން ކަމުން ކާޑު މެދުވެރިކޮށް ޓިއުޝަން ފީ ދައްކާނީ ކިހިނެއް؟ .8

ައިވާ ބިލާއެކު  ކާޑު މެދުވެރިކޮށް ޓިއުޝަން ފީ ދެއްކުމަށް ދަރިވަރުންނަށް ކާޑުގެ ލިމިޓް އިތުރުކުރުމަށް ތައުލީމް ހާސިލްކުރަމުންދާ މަރުކަޒުން ދީފ

އި ހުށަހަޅާ އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ މެދުވެރިކޮށް ބޭންކަށް ހުށަހަޅާށެވެ.  ބޭންކަށް ހުށަހަޅާ ރިއުއެސްޓަކީ ދަރިވަރުގެ އަމިއްލަ ނަމުގަ

 ހަމަޖެހުމުން ލިމިޓްގަޑިއިރުތެރޭ ބޭންކުން ޕްރޮސެސްކުރުމަށްފަހު  24ރިކުއެސްޓަކަށް ވާންވާނެއެވެ. މި ގޮތަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން 

 ގުޅާނެއެވެ. ކަސްޓަމަރަށް ބޭންކުން



 

 ބަދަލެއް ގެނެވޭނެތަ؟ަލަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ލިމިޓް މާ ކުޑައެވެ. އެެހެންކަމުން މިކަމަށް އިތުރު އ .9

ފައިސާ ދެއްކުމަށެވެ.   ބޭސްފަރުވާ އަށާއި ތައުލީމާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމަށްލިމިޓް އިތުރު ކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި   

 

 ކާޑުގެ ލިމިޓު އިތުރު ،ޑޮލަރުން ނުބެލެހެއްޓޭނެތީވެ 750ދުތައް ފަރާތެކެވެ. އަދި މަހުގެ ހަރަ އަހަރެންނަކީ ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ .10

 ކުރުމަށް އެދެވޭނެތަ؟

 ަރޫރީމި ލިމިޓް ކަނޑައެޅިފައިވަނީ ވަރަށް ގިނަކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކުރުމަށްފަހުއެވެ. އެހެންކަމުން މި ލިމިޓް އިތުރުކޮށް ނުދެވޭނެއެވެ. ޒ

ބޭރު ފައިސާ  ދައްކަންޖެހޭ ހޯދުމަށް ތައުލީމް ހިދުމަތާއި ސިއްހީ ބޭރުގައި ރާއްޖޭން ހަމައެހެންމެ އަދި އެތެރެކުރުމަށާއި މުދާ ބޭނުންތަކަށް

  ޅު އެއް ފިޔަވަޅުގެ ގޮތުގައި ދެކެމެވެ.ނުހުއްޓި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭންކުން އަޅަން އޮތް އެންމެ ރަނގަ

 

ން ޑޮލަރަށް ވުރެ އިިތުރަށް ބޭނުން ކުރެވިފައިވާ ވާނަމަ، ފޮރިން ޓްރާންސެކްޝަން ހެދުމަށް ކާޑު ބޭނު 250މަހު މިހާތަނަށް  ސެޕްޓެމްބަރ .11

 ކުރެވޭނެތަ؟

ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށެވެ. މި ތާރީހުގެ ކުރިން ކާޑުމެދުވެރިކޮށް  30ސެޕްޓެމްބަރ އިން ފެށިގެން  16ޑޮލަރުގެ ލިމިޓް ކަނޑައެޅިފައިވަނީ  250

 ކޮށްފައިވާ މުއާމަލާތްތައް މި ލިމިޓުގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ.

 

 ޑޮލަރަށް ހިފެހެއްޓިފައި ވާނެތޯއެެވެ؟ 250ނަަމަވެސް ކްރެޑިޓް ކާޑުގެ ލިމިޓް  އަހަރެންގެ ކްރެޑިޓް ކާޑުގެ ލިމިޓަކީ ބޮޑު ލިމިޓެކެވެ. .12

އިން ރާއްޖޭގައި ކުރެވޭ މުއާމަލާތްތަކަށް ކާޑުގެ މެކްސިމަމް ލިމިޓާ ހަމައަށް ކްރެޑިޓް ކާޑު ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް ބޭރުގެ އޮންލަ

ކްރެޑިޓް ޑައެޅިފައެވެ. މި ލިމިޓަށް ވުރެ ބޮޑު އަދަދެއް ބޭނުންވާނަމަ، ޔޫއެސް ޑޮލަރުން ޔޫއެސް ޑޮލަރުގެ ލިމިޓްވަނީ ކަނ 250މުއާމަލާތްތަކަށް 

އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގެ ސަރވިސް މެނޫގައި ހިމެނޭ ' ޓެމްޕޮރަރީ ކާޑް ލިމިޓް' ހިޔާރުކުރުމަށްފަހު ބޭންކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު  ކާޑަށް

 ކަސްޓަމަރަށް ބޭންކުން ހަމަޖެހުމުން ލިމިޓްގަޑިއިރުތެރޭ ބޭންކުން ޕްރޮސެސްކުރުމަށްފަހު  24ހެޅުން ހުށަހަޅާށެވެ. މި ގޮތަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަ

 ގުޅާނެއެވެ.

 

 ވިޔަފާރިކުރަން ބޭނުންވާނަމަ އެކަން ކުރެވޭނެތަ؟ އަމަލުކުރަން ޖެހޭނީޔޫއެސް ޑޮލަރަށް ވުރެ ބޮޑު އަދަދެއްގެ  250ކްރެޑިޓް ކާޑުން  .13

 ކިހިނެއް؟

 ޑޮލަރުން ޑޮލަރަށްވުރެ ބޮޑު ވިޔަފާރިއެއް ކުރަން ބޭނުންވާނަމަ، ފައިސާ ދައްކަން ބޭނުންވާ އަދަދާ ހަމަޔަށް ޔޫއެސް 250ކާޑުން ކްރެޑިޓް 

 ހިޔާރުކުރުމަށްފަހު' ލިމިޓް ކާޑް ޓެމްޕޮރަރީ'  ހިމެނޭ މެނޫގައި ސަރވިސް ބޭންކިންގެ އިންޓަރނެޓް ކާޑަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު ކްރެޑިޓް

 ބޭންކުން ހަމަޖެހުމުން ލިމިޓް ޕްރޮސެސްކުރުމަށްފަހު ބޭންކުން ގަޑިއިރުތެރޭ 24 ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާ އެދި ގޮތަށް މި. ހުށަހަޅާށެވެ ށްބޭންކަ

 ގުޅާނެއެވެ. ކަސްޓަމަރަށް

 

 ޕޭމަންޓްތަކެއް ކާޑު ކްރެޑިޓް ހުރިހާ އަދި. ކުރެވިފައެވެ ލިންކު އެކައުންޓަށް ޑޮލަރު ޔޫއެސް އަކީ އެކައުންޓް އޮޓޯޕޭ ކާޑުގެ ކްރެޑިޓް އަހަރެންގެ .14

  ކަނޑައެޅޭނެ ހެއްޔެވެ؟ ލިމިޓް މި އެހެންވިޔަސް. ޑޮލަަރުންނެވެ ޔޫއެސް ހަދަނީ

ކަނޑައެޅިފައެވެ. ކަނޑައެޅިފައިވާ ލިމިޓަށް ވުރެ ބޮޑު އަދަދެއް  ލިމިޓެއް އެއް ވަނީ ވެސް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހުރިހާ. އާއެކެވެ

އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގެ ސަރވިސް މެނޫގައި ހިމެނޭ '  ޑޮލަރުން ކްރެޑިޓް ކާޑަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހުޔޫއެސް ، ބޭނުންވާނަމަ



ގަޑިއިރުތެރޭ ބޭންކުން  24ޓެމްޕޮރަރީ ކާޑް ލިމިޓް' ހިޔާރުކުރުމަށްފަހު ބޭންކަށް ހުށަހަޅާށެވެ. މި ގޮތަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން 

 ގުޅާނެއެވެ. ކަސްޓަމަރަށް ބޭންކުން ހުމުންހަމަޖެ ލިމިޓްޕްރޮސެސްކުރުމަށްފަހު 

 

 ؟އެދެވޭނެތަ ކާޑަކަށް އާ ބޭރުގެ މުއާމަލާތް ހިންގުމަށް . 15

 ކްރެޑިޓް ސަޕްލިމެންޓަރީ ކާޑާއި އެޑިޝަނަލް އަދި ޑެބިޓް އާ މިހާރުވެސް ކާޑު ބޭނުންކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ރާއްޖޭން ބޭރުގެ މުއާމަލާތްކުރުމަށް

ނިންމާފައެވެ. ނަމަވެސް ޑެބިޓް ކާޑެެއް ނެތް ކަސްޓަމަރުންނަށް އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ މެދުވެރިކޮށް ޑެބިޓް ކާޑަށް ދޫނުކުރުމަށް މިވަނީ  ކާޑު

  އެދި ހުށަހެޅޭނެއެވެ.

 

 ؟އިތުރުކާޑެއް ހެދުމަށް އެދި ހުށަނޭޅެނީ ކީއްވެ .16

ދޫނުކުރުމަށް މިވަނީ  ކާޑު ކްރެޑިޓް އިތުރުކާޑާއި  ބިޓްޑެ އިތުރު ވިސާ/މާސްޓަރކާޑްގެކަސްޓަމަރުންނަށް މިހާރުވެސް ކާޑު ބޭނުންކުރަމުންދާ 

ނީ އެހެންކަމުން މިހާރުވެސް ކާޑު ލިބިފައިވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް އޮންލައިންކޮށް އިތުރު ކަޑާށް އެދި ހުށަހެޅޭގޮތް މިވަ ނިންމާފައެވެ.

 ލިމިޓެކެވެ.ނު ލިމިޓަކީ ކާޑަކަށް، މަހަކަށް ކަނޑައެޅުނު ހުއްޓާލެވިފައެވެ. މި ކަނޑައެޅު

 ތައްކާޑުރާއްޖޭން ބޭރުން އާ ގުޅިގެން  19-މިހާރުވެސް ކާޑު ލިބިފައިވާ ކަސްޓަަމަރުންނަށް އިތުރު ކާޑު ހަދައިދިނުން ހުއްޓާލެވިފައި މިވަނީ ކޮވިޑް

ރެކޭ އެއްގޮތަށް އެމެރިކަން ލިބުމުގައި ދަތިތަކެއް ދިމާވެފައިވާ ހާލަތެއްގައި، ރާއްޖޭން ބޭރަށްދާ ޑޮލަރު ހިފެހެއްޓުމުގެ ގޮތުންނެވެ. މިހާ

 އެކްސްޕްރެސް ޑެބިޓް ކާޑު ދޫކުރަމުންދާނެއެވެ. 

އެވެ. ސެޕްޓެމްބަރުގެ ކުރިން އިތުރު ޑެބިޓް ކާޑާއި ކްރެޑިޓް ކާޑަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް އެ ކާޑުތައް ބޭންކުން ދޫކުރާނެ 16

 ގައި އައު ކާޑު ވެސް ބޭންކުން ދޫކުރަމުންދާނެއެވެ. އަދި މުއްދަތު ހަމަވާ ކާޑާއި ހަލާކުވާ ކާޑުގެ ބަދަލު

 

 މިހާރު ކާޑަކަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ ، އެ ކާޑު ބޭންކުން ހަދައިދޭނަތަ؟ .17

އެވެ. ސެޕްޓެމްބަރުގެ ކުރިން އިތުރު ޑެބިޓް ކާޑާއި ކްރެޑިޓް ކާޑަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް އެ ކާޑުތައް ބޭންކުން ދޫކުރާނެ 16

 ސް ބޭންކުން ދޫކުރަމުންދާނެއެވެ.އަދި މުއްދަތު ހަމަވާ ކާޑާއި ހަލާކުވާ ކާޑުގެ ބަދަލުގައި އައު ކާޑު ވެ

 

 މުއާމަލާތްކުރުމަށް ޕްރައިމެރީ އެކައުންޓް ޔޫއެސް ޑޮލަރ އެކައުންޓަށް ބަދަލުކުރެވޭނެތަ؟ބޭރުގެ  .18

ެ. މި ގޮތަށް އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ މެދުވެރިކޮށް ޑެބިޓް ކާޑުގެ ޕްރައިމަރީ އެކައުންޓް ޔޫއެސް ޑޮލަރު އެކައުންޓަށް ހެދުމަށް އެދި ހުށަހެޅޭނެއެވ

 ދަލު ބޭނުންވަނީ ވަގުތީ ގޮތުން ނުވަތަ ދާއިމީކޮށް ކަން ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.އެދި ހުށަހަޅާއިރު ކަސްޓަމަރ މި ބަ

 

 ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ޔޫއެސް ޑޮލަރު އެކައުންޓުން ޑޮލަރު ނަގާއިރު އާ ލިމިޓް އެޕްލައިވާނެތަ؟ .19

މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ އޮންލައިން، ޕީއޯއެސް އަދި އޭޓީއެމް  ރުގެރާއްޖޭން ބޭ ނޫނެކެވެ. އާ ލިމިޓް ކަނޑައެޅިފައިވަނީ ބީއެމްއެލް ކާޑު މެދުވެރިކޮށް

 ޑޮަލަރު ނެގޭނެއެވެ.  2000އޭޓީއެމް މެދުވެރިކޮށް މަހަކު ބީއެމްއެލް ޔޫއެސް ޑޮލަރު  . ނެގުމަށެވެ

 

 

 



ގޮތަށް ޑޮލަރު ގަންނަ އިރުވެސް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ދަތުރުކުރުމަށް ޑޮލަރު ގަންނަނީ ބީއެމްއެލް ޔޫއެސްޑީ ބުކިންގ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް. މި  .20

 މި ބަދަލު އަންނާނެނެތަ؟

ޮންމެ ނޫނެކެވެ. ކުރިއެކޭވެސް އެއްފަދައިން ރާއްޖޭން ބޭރަށް ދަތުރުކުރާ ދިވެހިންނަށް ބީއެމްއެލް ޔޫއެސްޑީ ބުކިންގ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ކ

 ޑޮލަރު ގަނެވޭނެއެވެ. 500މީހަކަށް 

 

 ށް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ދަތުރު ކުރާނަމަ ޓިކެޓަށް ފައިސާދެއްކުމަށް ކާޑު ލިމިޓް އިތުރުކުރެވޭނެތަ؟މެޑިކަލް ނުވަތަ ތައުލީމް ހާސިލްކުރުމަ . 21

ުކުރުމަށް އާއެކެވެ. މެޑިކަލް ނުވަތަ ތައުލީމް ހާސިލްކުރުމަށް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ދަތުރު ކުރާނަމަ ޓިކެޓަށް ފައިސާދެއްކުމަށް ކާޑު ލިމިޓް އިތުރ

ހިޔާރުކުރުމަށްފަހުއެކަމަކާ ގުޅޭ ލިއެކިޔުންތަކާއެކު ' ލިމިޓް ކާޑް ޓެމްޕޮރަރީ'  ހިމެނޭ މެނޫގައި ސަރވިސް ންކިންގެބޭ ހުށަހެޅޭނެއެވެ. އިންޓަރނެޓް

 ބޭންކުން ހަމަޖެހުމުން ލިމިޓް ޕްރޮސެސްކުރުމަށްފަހު ބޭންކުން ގަޑިއިރުތެރޭ 24 ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާ އެދި ގޮތަށް މި. ހުށަހަޅާށެވެ ބޭންކަށް

 ގުޅާނެއެވެ. ކަސްޓަމަރަށް

 އިތުރުނުކޮށްދެވޭނެއެވެ. ށް މި ގޮތަށް ލިމިޓްނަމަވެސް އެހެން ބޭނުންތަކަށް ރާއްޖޭން ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކަ

 

 ޔޫއެސް ޑޮލަރެވެ. މި ލިމިޓް ބަދަލު ކުރާނީ ކިހިނެތް؟ 250އަހަރެން ދިރިއުޅެނީ ރާއްޖޭން ބޭރުގައެވެ. ނަމަވެސް ކަނޑައެޅިފައިވާ ލިމިޓަކީ  . 22

ހުށަހަޅާއިރު އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގެ ސަރވިސް މެނޫގައި ހިމެނޭ ' ޓެމްޕޮރަރީ ކާޑް ލިމިޓް' ހިޔާރުކުރުމަށްފަހު ބޭންކަށް ހުށަހަޅާށެވެ. މި ގޮތަށް 

 ކަސްޓަމަރަށް ންބޭންކު ހަމަޖެހުމުން ލިމިޓްގަޑިއިރުތެރޭ ޕްރޮސެސްކުރުމަށްފަހު  24ވީސާގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ހުށަހެޅުން ލިބުމުން 

 ގުޅާނެއެވެ.

 

 ރާއްޖޭން ބޭރަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާއެއް ދެއްކޭނެ އިތުރު ގޮތްތަކެއް އެބަހުރިތޯއެވެ؟ .23

ް ޑެބިޓް ކާޑުގެ ޕްރައިމަރީ އެކައުންޓުގެ ގޮތުގައި ޔޫއެސް ޑޮލަރު އެކައުންޓް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކާޑުތަކުން ކަސްޓަމަރުންނަށް މިހާރުވެސ

 ލިމިޓުގައި ރާއްޖޭން ބޭރުގެ މުއާމަލާތްތައްކުރެވޭނެއެވެ. އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ވިޔަފާރިތަކުން ޓީޓީ މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ

 ފައިސާ ފޮނުވުމުގައި މިހާރެކޭ އެއްގޮތަށް ބޭންކުން އެހީތެރިވަމުންދާނެއެވެ.

 

 މަ އަނެއް މަހުގައި އެ ފައިސާ ބޭނުން ކުރެވޭނެތޯ؟ޑޮލަރު އެ މަހެއްގައި ބޭނުން ނުކުރާނަ 250ކަނޑައެޅިފައިވާ  .24

އެ  ވާ ލިމިޓެއް ކަމުން އަނެއް މަހުގައިނޫނެކެވެ. ކޮންމެ ޑެބިޓް އަދި ކްރެޑިޓް ކާޑަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ލިމިޓް އަކީ އެމަހަކަށް ކަނޑައެޅިފައި

 ލިމިޓް ބޭނުން ނުކުރެވޭނެއެވެ.

 

 މި ބަދަލަކީ ދާއިމީ ބަދަލެއްތޯ؟  .25

ަގުތު ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން އިގްތިޞާދަށް އައިސްފައިވާ ހީނަރުކަމުގެ ބޮޑުކަމާއި މިކަމުން އަރައިގަނެވޭނެ މުއްދަތެއް ދެނެގަތުމަށް މިވމި 

ޭންކުން މިވަނީ ދަތިވެފައެވެ. އެހެންކަމުން މި ބަދަލަކީ ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި ހާލަތު ބަދަލުވުމާ ހަމަޔަށް ގެނެވުނު ބަދަލެކެވެ. ނަމަވެސް ބ

 ެވެ.އަަބަދުވެސް ކަސްޓަމަރުންނަށް އެހީތެރިވުމަށްޓަކައި މި ހާލަތަށް އަންނަ ބަދަލަށްބަލައި، ގެންނަށް ޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެންނަމުންދާނެއ

 

 

 

 



 ބަދަލު އަންނާނެތަ؟ގެ ސަބަބުން ވިޔަފާރިތަކަށް ބޭރުން ލިބޭ ފައިސާ އަށް މި ބަދަލު  .26

ބީއެމްއެލް ޑެބިޓް ލިމިޓަކީ  އަލަށް ކަނޑައެޅުނުލިބޭނެއެވެ.  ފައިސާ ކަސްޓަމަރުންނަށްރާއްޖޭން ބޭރުން އަންނަ ޓީޓީ މެދުވެރިކޮށް ނޫނެކެވެ. 

 ގެނޭވޭނެ ބަދަލެކެވެ. އަދި ކްރެޑިޓް ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން ބޭރުގެ މުއާމަލާތްކުރުމުގައި

 

 ވަނީ ގެނެވިފަތަ؟ބިޒްނަސް ޑެބިޓް އަދި ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑުތަކަށް ވެސް މި ބަދަލު  .27

ޔޫއެސް ޑޮލަރުގެ ލިމިޓުގެ ބަދަލު ބިޒްނަސް ކާޑުތަކަށް ވެސް ވަނީ ގެނެވިފައެެވެ. 250އާއެކެވެ.   

 

 

 ވިޔަފާރިތަކަށް އިތުރު ބިޒްނަސް ޑެބިޓް އަދި ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑަށް އެދި ހުށަހެޅޭނެއެވެ. .28

ކާޑެއް ދޫނުކުރުމަށް ބޭންކުން މިވަނީ ނިންމާފައެވެ. ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑުތަކަށް މި ކާޑުތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް ވިޔަފާރިތަކަށް އެއްވެސް އިތުރު 

 ނޮމިނީ ކާޑެވެ.  1ދޫކުރެވޭނީ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ތިޔާރު ބޭންކަށް ލިބިގެންވެއެވެއިޚްއާންމު ސުވާލާއި ޖަވާބު ހިމެނޭ މި ލިޔުމަށް ބޭންކުން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އިތުރު އެންގުމަކާ ނުލައި ބަދަލުގެނައުމުގެ ނޯޓް: 


