އީއައިބީ ކޮވިޑް ރިލީފް ލޯން
އާންމު ސުވާލާއި ޖަވާބު

)1

އީއައިބީ ކޮވިޑް ރިލީފް ލޯނަކީ ކޮބާ؟

މިއީ ކޮވިޑް 19-އާ ގުޅިގެން ވިޔަފާރިތަކަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތަކަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ވިޔަފާރިތަކަށް ބޭނުންވާ
ފައިނޭންސިންގ ހަމަޖެއްސުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އިސްނެންގެވުމުގެ މަތީން ސަރުކާރާއި ޔޫރަޕިއަން އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކް
އަދި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފައްޓާފައިވާ ލޯނު ސްކީމެކެވެ.
)2

އީއައިބީ ކޮވިޑް ރިލީފް ލޯނުގެ ގޮތުގައި ދޫކުރާ އަދަދަކީ ކޮބާ؟

މި ސްކީމްގެ ދަށުން އެންމެ ގިނަވެގެން ދޫކުރާނީ  15,420,000ރުފިޔާ އެވެ
)3

މި ސްކީމަށް އެދި ހުށަހެޅޭނީ ކޮން ވިޔަފާރިތަކަކަށް؟

މި ސްކީމަށް އެދި ހުށަހެޅޭނީ އީއައިބީ އިން އިސްކަންދޭ ސެކްޓަރތަކުގެ ތެރެއިން ،ފުލް ޓައިމް  3000މުވައްޒަފުންނަށް ވުރެ
އިތުރު ނުވާ ވިޔަފާރިތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތުތައް ހަމަވާ ވިޔަފާރިތަކަށެވެ .އިސްކަންދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ
ސެކްޓަރތަކުގެ ިލިސްޓު މި ބޭންކުގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާޢިއު ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
 2019 .1ވަނަ އަހަރު މާލީ ގޮތުން ފައިދާ ވެފައިވާ ވިޔަފާރިއަކަށް ވުން (  2019ވަނަ އަހަރު ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ
ވިޔަފާރިތައް ފިޔަވައި)
 .2ފާއިތުވެދިޔަ  12މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލޯނެއް އެން.ޕީ.އޭ ވެފައި ( ލޯނަށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާ  90ދުވަހަށް
ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައި) ނުވުން
 .3ލޯނަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު އިތުރު ލޯނެއް އޯވަރޑިއު ވެފައި ( ލޯނަށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާ އޮތުން) ނުވުން

)4

މި ސްކީމްގެ ދަށުން ފައިނޭންސް ކުރެވެނީ ކޮންކަހަލަ ޕްރޮޖެކްޓް ތަކަކަށް؟
ހ .ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިޔަށްދާ ތަން ،ޕްރޮޖެކްޓް ޑިޒައިން އަދި ޕްރޮޖެކްޓުން ލިބޭނެ ފައިދާ ފާހަގަކުރެވިފައި ވުމުގެ އިތުރުން
ތިރީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތެއް ފުރިހަމަވުން؛


ޕްޖެކްޓު ނިމި ،ހިންގުން ފަށައިގަތުމަށް ވަރކިން ކެޕިޓަލް ބޭނުން ވެފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ވުން



ޕްޖެކްޓު ނިމި ،ކޮވިޑް  19ގެ ސަބަބުން ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުން މެދުކެނޑި ،އަލުން ހިންގަން ފަށައި
ގަތުމަށް އިތުރު ފައިސާ ބޭނުން ވެފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ވުން



ފާއިތުވެދިޔަ  3އަހަރު ތެރޭގައި ތަރައްޤީ ކުރަން ފަށާފައިވާ ،ނުނިމި ހުރި ޕްރޮޖެކްޓަކަށްވުން



ތަރައްޤީ ކުރަން ނުފަށާ ،އާ ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް އުފުލޭ އަދި ނުއުފުލޭ މުދާ ގަތުމަށާއި ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ
ފައިސާ ދޫކުރެވިދާނެ

ށ .އާންމު ވިޔަފާރި ހިންގުމަށްޓަކައި ފައިސާ ބޭނުން ވެފައިވާ ވިޔަފާރިއަކަށް ވުން

)5

ބޭންކުން ލޯނު ދޫކުރުމުގައި ބަލާ މައިގަނޑު ކަންތައްތަކަކީ ކޮބާ؟


ދަރަންޏަށް އިތުބާރު ކުރެވޭ މިންވަރު



ފައިސާ އަނބުރާ ދެއްކުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި ނެތް މިންވަރު



ބޭންކާއި ނުވަތަ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކާއެކު ކުރެވިފައިވާ މުޢާމަލާތަކާއި ނުވަތަ ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމަކާ
ޚިލާފުވެފައިނުވުން

)6

ނަގާފައިވާ ލޯނަކަށް ފައިސާ ދައްކާފައި ނުވާނަމަ މި ސްކީމް ގެ ދަށުން ލޯނަށް އެދެވިދާނެތަ؟


ލޯނު އިވެލުއޭޓް ކުރާ ތާރީހުގެ ކުރީ  12މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލޯނެއް އެންޕީއޭ ވެފައި އޮވެގެން ނުވާނެއެވެ.



ލޯނަށް އެދޭއިރު ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާ އެއްވެސް ފައިސާ އެއް އޮވެގެން ނުވާނެއެވެ.

* ކޮވިޑް އާ ގުޅިގެން ލޯނު އަނބުރާދެއްކުން ފަސްކުރުމަށް ބޭންކާއެކު އެއްބަސްވެފައިވާނަމަ މަތީގައި ބަޔާން
ކުރެވިފައިވާ ޝަރުތުތައް އިސްތިސްނާ ވެގެންވާނެއެވެ.
 )7އީއައިބީ ކޮވިޑް ރިލީފް ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ލިބޭ އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކީ ކޮބާ؟
މި ސްކީމްގެ ދަށުން އަނބުރާ ފައިސާ ދެއްކުމަށް ލިބޭނެ އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކީ
ލޯނު  7 :އަހަރު
އޯވަރޑްރާފްޓް 12 :މަސް ދުވަސް
 )8އީއައިބީ ކޮވިޑް ރިލީފް ލޯނުގެ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓަކީ ކޮބާ؟
މި ސްކީމްގެ ދަށުން ދޫކުރާ ލޯނުތަކުގެ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓަކީ  6%ޕަސެންޓެވެ.
 )9އީއައިބީ ކޮވިޑް ރިލީފް ލޯނުގެ ގްރޭސް ޕީރިއަޑަކީ ކޮބާ؟
މިލޯނުތަކަށް  12މަސް ދުވަހުގެ ގްރޭސް ޕީރިއަޑެއް ލިބޭނެއެވެ.
 )10އީއައިބީ ކޮވިޑް ރިލީފް ލޯނު ނެގުމަށްޓަކައި އަމިއްލައަށް ކުރަންޖެހޭ ހަރަދު ތަކަކީ ކޮބާ؟
ޑިސްބަރސްމަންޓް ފީ :ލޯނު އަދަދުގެ 0.5%
 )11އީއައިބީ ކޮވިޑް ރިލީފް ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތަށް ނުދެއްކޭނަމަ ނެގޭ ޖޫރިމަނާގެ އަދަދަކީ ކޮބާ؟
އަނބުރާ ދެއްކުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތަށް ނުދައްކާ އޮތް މުއްދަތު (  1ދުވަހާއި  89ދުވަހާ ދެމެދު) :ނުދެއްކި އޮތް އަދަދުގެ
( 120%އަހަރަކަށް  )120%ދައްކަން ޖެހޭނެއެވެ
އަނބުރާ ދެއްކުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތަށް ނުދައްކާ އޮތް މުއްދަތު  90ދުވަހަށްވުރެ އިތުރު ނަމަ  :ނުދެއްކި އޮތް އަދަދުގެ
( 5%އަހަރަކަށް  )5%ދައްކަން ޖެހޭނެ އެވެ
 )12އީއައިބީ ކޮވިޑް ރިލީފް ލޯނުގެ ގްރޭސް ޕީރިއަޑުގައި އިންޓްރެސްޓް ޕޭމަންޓް ބޭންކަށް ދައްކަން ޖެހޭނެތޯ؟
މި ލޯނުތަކަށް ގްރޭސް ޕީރިއަޑްގައި ބޭންކަށް އިންޓަރެސްޓް ޕޭމަންޓް ދައްކަން ޖެހޭނެއެވެ.

 )13އީއައިބީ ކޮވިޑް ރިލީފް ލޯނަށް ރަހުނެއް ބޭނުންވޭތޯ؟
މިލޯނުތަކަށް ރަހުނެއް ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ.
 )14އީއައިބީ ކޮވިޑް ރިލީފް އެއް ލޯނަށް ވުރެ ގިނަ ލޯނަށް އެދި ހުށަހެޅޭނެތޯ؟
މި ސްކީމްގެ ދަށުން ޝަރުތު ހަމަވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ވެސް  15,420,000/-ރުފިޔާ އާ ހަމަޔަށް އެއް އެޕްލިކޭޝަނަށްވުރެ
ގިނަ އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
 )15ކުރިން ނަގައި ފައިވާ ލޯނެއް ހަލާސް ކުރުމަށް /ރީފައިނޭންސް ކުރިމަށް އީއައިބީ ކޮވިޑް ރިލީފް ލޯނަށް އެދި ހުށަހެޅޭނެތޯ؟
ހަމައެކަނި ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު ބޮޑުވެ ލޯނުގެ ޢަދަދު އިތުރުކުރަން ބޭނުން ވެއްޖެ ހާލަތުގައި މެނުވީ ރީފައިނޭންސް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
 )16އީއައިބީ ކޮވިޑް ރިލީފް ލޯނަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ ކިހިނެއް؟
ލޯނު ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރެއްވަމަށްފަހު ލޯނަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު ބޭންކުގެ އީމެއިލް eibreliefloan@bml.com.mv

މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅުއްވާށެވެ.
 )17އީއައިބީ ކޮވިޑް ރިލީފް ލޯނުއަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިއުންތަކަކީ ކޮބާ؟
މި ސްކީމްގެ ދަށުން ލޯނަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭލިޔެކިޔުންތައް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުގައި ހިމެނޭ ޗެކްލިސްޓް ގައި ބަޔާން
ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

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

