ބައެއް މަރޗަންޓް ވެބްސައިޓްތަކުގައި ކާޑުގެ މުއާމަލާތް ނުކުރެވޭގޮތް ހަމަޖެއްސުން
އާންމު ސުވާލައި ޖަވާބު
 .1ބައެއް ސައިޓްތަކުގައި ފައިސާގެ މުއާމަލާތް ނުކުރެވޭގޮތް ހަމަޖެއްސީ ކިއްވެ؟
ގާނޫނާއި ގަވައިދުތަކާ ޚިލާފު މާލީ މުއާމަލާތްތަކުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ދޫކޮށްފައިވާ ކާޑުތައް ބޭނުން ކުރުން ހުއްޓުވުމަށް
ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް އިތުރުކުރުމަށް ބޭންކުން މިވަނީ ނިންމާފައެވެ .ގާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ވެބްސައިޓްތަކުގައި ކާޑުން
ކުރެވޭ މުއާމަލާތްތައް ބޭންކުން މޮނިޓަރކޮށް ،މިފަދަ މުއާމަލާތެއް ފެނިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ވެބްސައިޓްތަކުގައި ބީއެމްއެލް ކާޑު ބޭނުން
ނުކުރެވޭނެ ގޮތް ހަދާނެއެވެ.
މިގޮތުން  16ޑިސެންބަރު  2020އިން ފެށިގެން ރާއްޖޭން ބޭރުގެ އޮންލައިން ޓްރާންސްފަރ ޕްލެޓްފޯމްތަކާއި ސްކްރިލް އަދި
ޓްރާންސްފަރވައިސް ހިމެނޭހެން ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓްތަކުގައި ބީއެމްއެލް ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން އެއްވެސް މުއާމަލާތެއް ނުކުރެވޭ ގޮތް މިވަނީ
ހަމަޖައްސާފައެވެ.
 .2އޮންލައިން ޓްރޭޑިންގ ވެބްސައިޓްތައް ބްލޮކް ކުރީ ކީއްވެ؟
ޑޮލަރު ލިބެން ހުރި މިންވަރު ނުހަނު ބޮޑަށް ދަށްވެފައިވާ ހާލަތެއްގައި މިފަދަ އީވޮލެޓް ސައިޓްތައް މެދުވެރިކޮށް ކޮންމެހެން ރާއްޖޭން
ބޭރަށް ދާން ނުޖެހޭ ފައިސާ ބޭރަށްދާ މިންވަރު ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ.
މިފަދަ އުނދަގޫ އަދި ދަތި ހާލަތެއްގައި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން އަސާސީ ބޭނުމަށް މުދާ އެތެރެކުރުމަށް
ޑޮލަރު ބެހެއްޓުމަކީ ނުހަނު ބޭނުންތެރިކަމެކެވެ .މި ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ ޒަރޫރީ ބޭނުންތައް ފިޔަވައި އެހެން ބޭނުންތަކަށް
ރާއްޖޭން ބޭރަށްދާ ޑޮލަރު ހިފެހެއްޓުމުގެ ގޮތުންނެވެ.
 .3ބޭންކަށް ފެންނަ މަރޗަންޓުން ބްލޮކް ކުރެވޭނެތަ؟
ބޭންކަށް ފެނިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ބައެއް މަރޗަންޓުންނަށް ކާޑުތަކުން މުއާމަލާތް ނުކުރެވޭނެ ގޮތް ކަނޑައެޅުމުގެ ހައްގު ބޭންކަށް
ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި ކުރިން އެއްވެސް އެންގުމަކާ ނުލައި ބޭންކަށް ފެނިއްޖެ ހާލަތެއްގައި މި ގޮތަށް އަމަލުކުރަމުންދާނެއެވެ.
 .4މި ގޮތަށް ބްލޮކް ކުރަނީ ކޮންވައްތަރެއްގެ ކާޑުތަކެއް؟
މި ގޮތަށް އަމަލުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޕަރސަނަލް އަދި ކޯޕަރޭޓް ކާޑު ހިމެނޭ ގޮތަށް ބޭންކުން ދޫކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ކާޑެކެވެ.
 .5ރާއްޖޭން ބޭރުގެ އޮންލައިން މަނީ ޓްރާސްފަރތަކުން ފައިސާ ގެނެވޭނެ އެހެން ގޮތެއް އެބަ އޮތްތަ؟
ބޭންކް ޓްރާންސްފަރ މެދުވެރިކޮށް މަތީގައި ދެންނެވުނު ފަދަ ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓްތަކުން ބީއެމްއެލް އެކައުންޓަށް ފައިސާ ގެނެވޭނެއެވެ.
އަދި މި މުއްދަތުގައި ރާއްޖޭން ބޭރުން މި ގޮތަށް ގެންނަ ފައިސާގެ ތެރެއިން  500ޑޮލަރަށް ވުރެ މަދު އަދަދުތަކުން އެއްވެސް
ފީއެއް ބީއެމްއެލް އިން ނުނަގާނެއެވެ.
 .6ރާއްޖެއިން ބޭރުން ފައިސާ ގެނައުމުގައި ބޭންކުން އެއްވެސް ފީއެއް ނުނަގާނެތަ؟
ބޭންކް ޓްރާންސްފަރ މެދުވެރިކޮށް ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓްތަކުން ބީއެމްއެލް އެކައުންޓަށް ފައިސާ ގެނައުމުގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް
އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖޭން ބޭރުން މި ގޮތަށް ގެންނަ ފައިސާގެ ތެރެއިން  500ޑޮލަރަށް ވުރެ މަދު އަދަދުތަކުން ބީއެމްއެލް
އިން އިތުރު އެންގުމެއް އަންގަންދެން އެއްވެސް ލޯކަލް ފީއެއް ނުނަގާނެއެވެ.

ައ
 .7ކާޑުގެ ޕްރައިމަރީ އެކައުންޓަކަށް ޔޫއެސް ޑޮލަރު އެކައުންޓެއް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކާޑެއް ބޮލޮކްކޮށްފައިވާ އީވޮލެޓް މަރޗަންޓެއްގ ި
ބޭނުންކުރެވޭނެތަ؟
ނޫނެކެވެ .މިފަދަ މަރޗެއްޓެއްގައި ބޭންކުން ދޫކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ކާޑެއް ބޭނުންނުކުރެވޭނެއެވެ.
 .8މިއީ ދާއިމީ ބަދަލެއްތަ؟
ގާނޫނާއި ގަވާއިދާ ހިލާފު އަމަލުތަކާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމުގައި ބީއެމްއެލް އިން ދޫކޮށްފައިވާ ކާޑުތަކުން މުއާމަލާތް ނުކުރެވޭނެ ގޮތް
ބޭންކުން ހަދަމުންދާނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ކޮވިޑް 19-ގެ ސަބަބުން އިގްތިސާދަށް ދިމާވެފައިވާ ހީނަރުކަމާއި މިކަމުން އަރައިގަނެވޭނެ
މުއްދަތެއް ނޭނގޭ ހިނދު އަސާސީ ބޭނުންތަކަށް ބޭރު ފައިސާ ބެހެއްޓުމަކީ ނުހަނު މުހިންމުކަމެކެވެ .އެހެންކަމުން ކުރިއަށް
އޮތްތާނަގައިވެސް މިގޮތަށް ބޭންކުން އަމަލުކުރަމުންދާނެއެވެ .ގައުމުގެ ހާލަތަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ގާތުން ބަލައި ދެނެގަނެ ،ހާލަތަށް
ރިއާޔަތްކޮށް ބޭންކުން ބަދަލުތައް ގެންނަމުންދާނެއެވެ.

ނޯޓް :އާންމު ސުވާލާއި ޖަވާބު ހިމެނޭ މި ލިޔުމަށް ބޭންކުން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އިތުރު އެންގުމަކާ ނުލައި ބަދަލުގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު ބޭންކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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