ރ ެދޗސފޗސފބފދސހގކޖު

ރީޝެޑިއުލްމަންޓް
 .1ރީޝެޑިއުލްމަންޓް އޮޕްޝަން އަކީ ކޮބާ؟
ރީޝެޑިއުލްމަންޓް އޮޕްޝަން އަކީ ކޮވިޑް އާއި ގުޅިގެން ބޭންކުން ފޯރުކޮށްދެމުންދިޔަ މޮރޮޓޯރިމިއަމް މުއްދަތު ހަމަވެ ،ލޯން ދައްކަން
ދަތިވާ ފަރާތްތަކަށް އިތުރު ލުޔެއް ދިނުމަށްޓަކައި ލޯނު ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ޝެޑިއުލް ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް އެދި
ހުށަހެޅުމަށް ހުށަހަޅާލެވޭ ފުރުސަތެކެވެ .ނަމަވެސް މިގޮތަށް ބަދަލުތަށް ގެނެސްދެވޭނީ ފައިސާ ދެއްކުމަށް ދަތިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހާލަތަށް
ރިއާޔަތްކޮށް ބެލުމަށް ފަހުގައެވެ.
.2

ލޯނު ނަގާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭނީ ކޮންފައިދާއެއް؟
މިފަދަ ގޮންޖެހުން ބޮޑު ދަނޑިވަޅެއްގައި ލޯނަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުމަށް ދަތިވާ ފަރާތްތަކަށް ލޯނުދެއްކުމަށް ހަމަޖެހިވާ ގޮތަށް
ލުއި ބަދަލުތަކެއް ދިނުމުގެ ސަބަބުން މާލީ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުމުން އެހީއަކަށްވާނެއެވެ.

 .3އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއަށް ލުއި ގޮތްތަށް ހަމަޖައްސައިދެވޭނީ ކޮން ލޯނުތަކެއް؟
ބީއެމްއެލް މެދުވެރިކޮށް ނަގާފައިވާ ހުރިހާ ޕާރސަނަލް ،ހައުސިންގ އަދި ބިޒްނަސް ލޯނުތަކާއި ފައިނޭންސްތަކަށް އަނބުރާދައްކަންޖެހޭ
ފައިސާގެ ޝެޑިއުލްއަށް ބަދަލުގެނައުމަށް އެދެވިދާނެއެވެ .ނަމަވެސް މިލޯންތަކަކީ  19މާރޗް  2020ގެ ކުރިން ދޫކޮށްފައިވާ ލޯންތަކަށް
ވާންވާނެއެވެ .އަދި ބޭންކުން ދޫކޮށްފައިވާ ކުރެޑިޓްކާޑާއި ،އޯވަރޑްރާފްޓް އަދި ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކްގެ މުރާބަހާ ފެސިލިޓީއަށް ދައްކަންޖެހޭ
ފައިސާގެ ޝެޑިއުލްއަށް ބަދަލުގެނައުމަށް ހަމަޖެހިފައިނުވެއެވެ.
 .4ލޯން ރީޝެޑިއުލް ކުރުމުން ލިބޭ ފައިދާއަކީ ކޮބާ؟
ލޯން ދެއްކުމަށް ކުރިން އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތަށް ލުއި ފަސޭހައެއް ލިބިގެން ދާނެއެވެ .މިގޮތުން ލޯނަށް ހަމަސް ދުވަހުގެ ގުރޭސްއެއް
ލިބި ލޯނުގެ މުއްދަތުގެ ފަހަތަށް އިތުރު ހަމަސް ދުވަސް އިތުރުވެ ލޯނަށް މިހާރު ދައްކަމުންދާ އަދަދު ކުޑަވެގެންދާނެއެވެ.
 .5ލޯން ރީޝެޑިއުލް ކުރުމަށް އިތުރު ފީ އެއް ނަގާނެތަ؟
ކޮވިޑް ސަޕޯޓްގެ ގޮތޮގައި ރީޝެޑިއުލް ކުރާ ލޯންތަކަށް އިތުރު ފީއެއް ނުނަގާނެއެވެ.
 .6ލޯނަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޝެޑިއުލް ބަދަލުކޮށްދޭ ޝަރުތުތަކަކީ ކޮބާ؟
-

ނަގާފައިވާ ލޯނަކީ  19މާރޗް  2020ގެ ކުރިން ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނަކަށްވުން

-

ހުށަހަޅާ އާމްދަނީ ބޭންކަށް ޔަޤީން ކުރެވޭ އާމްދަނީ އަކަށް ވުން

-

ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރުން

-

އާމްދަނީ ދަށްވެ ލޯން ދެއްކުމަށް ދަތިވާ ސަބަބު ބޭންކަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ސަބަބަކަށް ވުން

 .7ލޯން ރީޝެޑިއުލް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުން ތަކަކަކީ ކޮބާ؟
ރީޝެޑިއުލް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް އަދި ފޯމް ފަހަތުގައިވާ ޗެކްލިސްޓާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ބޭނުންވާ ލިޔެކިއުންތައް.
ނޯޓް :ލުއި އެކްސްޕުރެސް ލޯން ރީޝެޑިއުލް ކުރަން އެދޭނަމަ ،އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ފިޔަވައި އިތުރު ލިޔެ ކިއުމެއް ބޭނުމެއް ނުވާނެއެވެ.
ނަމަވެސް ލުއި އެކްސްޕުރެސް ލޯން ރީޝެޑިއުލް ކުރުމަށް އެދޭ އިރު އިތުރު ލޯނެއް ނަގާފައިވާ ނަމަ ،ލޯނަށް ބަދަލު ގެނައުމަށްޓަކައި
ޗެކްލިސްޓާއި އެއްގޮތަށް ލިޔެ ކިއުންތަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ.
 .8އާމްދަނީ ހަމަ ނުވާނަމަ ލޯނަށް އިތުރު ފަރާތެއް ބައިވެރި ކުރެވިދާނެތަ؟
ލުއި ލޯން ފިޔަވައި އެހެން ލޯންތަކަށް އިތުރު ބައިވެރިއަކު ލޯނަށް އިތުރު ކުރެވިދާނެއެވެ .އެކަމަށްޓަކައި ބައިވެރިކުރާ ފަރާތުގެ އާމްދަނީގެ
ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ.
 .9ލޯން ފޯމް ހުށަހަޅަން ޖެހެނީ ކިހިނެއް؟
ފޯމްގައިވާ މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު އެންމެ ކައިރީގައިވާ ބުރާންޗަކަށް ހުށައަޅާށެވެ.
 .10އެންޕީއޭއަށް ގޮސްފައިވާ ލޯނެއް މިބަދަލާ ގުޅިގެން ރީޝެޑިއުލް ކުރުމަށް ހުށަހެޅި ދާނެތަ؟
އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް މިހާރުވެސް ރީޝެޑިއުލްމަންޓު ކުރިއަށްދާ އުސޫލުގެ މަތިން އެދެވޭނެ އެވެ.
 .11ފޯމް ބަލައި ގަތުމަށް ފަހު ރިޖެކްޓް ވެދާނެތަ؟
ބޭންކުން ރީޝެޑިއުލް ކުރުމަށް ބަލާ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭނަމަ ރިޖެކްޓް ވެދާނެއެވެ.
 .12ލޯނު ރީޝެޑިއުލް ކުރުމަށްފަހު އިތުރު ކުރެޑިޓް ފެސިލިޓީއަކަށް ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި އާދެވިދާނެތަ؟
ލޯން ރީޝެޑިއުލް ކުރުމަށް ފަހު އިތުރު ކުރެޑިޓް ފެސިލިޓީއެއް ލިބޭނީ އަދި ލޯނުގެ އަދަދު އިތުރު ކުރެވޭނީ ރީޝެޑިއުލް ކުރި ލޯނަށް 6
މަސް ވަންދެން ގަވާއިދުން ފައިސާ ދައްކާފައިވާނަމައެވެ .އަދި ރީޝެޑިއުލް ކުރާއިރު ބޭންކުން ބޭނުންވާ ހަލަތެއްގައި ކަސްޓަމަރަށް
ކަނޑައެޅިފައިވާ އެހެނިހެން ކްރެޑިޓް ލިމިޓްތައް ކުޑަކުރުމުގެ އިޙްތިޔާރު ލިބިގެންވެއެވެ.
މިސާލަކަށް - :ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯނެއް އޮވެ ،ބޭނުންނުކޮށް ފައިސާ ހުރިނަމަ ،އެބައި ބާތިލް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ބޭންކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
އަދި ބޭނުންނުކޮށް ހުންނަ ކުރެޑިޓް ކާޑް ލިމިޓް ވެސް ކާޑުލިމިޓުން އުނިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ބޭންކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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