ބީއެމްއެލް ހޯމް ލޯން
އާންމު ސުވާލާއި ޖަވާބު
)1

ބީއެމްއެލް ހޯމް ލޯނަކީ ކޮބާ؟
ބީއެމްއެލް ހޯމް ލޯނަކީ ފްލެޓް ،އެޕާޓްމަންޓް ،ގެ އަދި ރޯހައުސް ގަންނަން ބޭނުންވާ ދިވެހިންނަށް ޚާއްސަ ކުރެވިފައިވާ
ލޯނެކެވެ .އަދި މިފަދަ ތަންތަން ގަތުމަށް ނަގާފައިވާ ލޯނު ޚަލާސްކުރުމަށްވެސް ހޯމް ލޯނު ދޫކުރެވެއެވެ.

)2

)3

ބޭންކުގެ ހޯމް ލޯނުނަގާ ފަރާތަށް ލިބޭ ފައިދާ ތަކަކީ ކޮބާ؟


ލޯނު  20އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ބަހާލެވޭ



އަމިއްލައަށް ހިއްސާ ކުރަންޖެހެނީ ގަންނަތަނުގެ  20އިންސައްތަ



ލޯނު ނެގުމަށް ޑިޕޮސިޓެއް ބަހައ ްޓާކަށް ނުޖެހޭ



ރަހުނެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންވަނީ ހަމައެކަނި ގަންނަތަން



ހޯމް އިންޝުއަރެންސް އަށް ދައްކަން ޖެހޭ އަގު ލޯނު ފައިސާގެ ތެރޭގައި ހިމެނުމުގެ އިހުތިޔާރު ލިބޭ

ބީއެމްއެލް ހޯމް ލޯން ނަގައިގެން ގަނެވޭނީ ކޮންކަހަލަ ތަންތަނެއް؟
އާއްމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ބީއެމްއެލް ހޯމް ލޯނު ދޫކުރަނީ އިމާރާތްކޮށް ނިމި ،ދިރިއުޅެން އެތަނަށް ވަދެވޭވަރަށް ތައްޔާރު
ވެފައިހުންނަ ތަންތަން ގަތުމަށެވެ .ނަމަވެސް ލޯނަށް އެޕްލައި ކުރާ އިރު އިމާރާތް ކުރަމުންދާ ޕްރޮޖެކްޓަކުން ތަނެއްގަތުމަށް
ލޯނަށް އެދޭނަމަ ،އެ ޕްރޮޖެކްޓަކީ ބޭންކުން ހޯމް ލޯން ދިނުމަށް އެޕްރޫވް ކުރެވިފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ވާންޖެހޭނެ އެވެ.

)4

ބީއެމްއެލް ހޯމް ލޯނު ނެގޭ އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކީ ކޮބާ؟
ބީއެމްއެލް ހޯމް ލޯނު ނެގޭ އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކީ  20އަހަރެވެ.

)5

ބީއެމްއެލް ހޯމް ލޯނުގެ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓަކީ ކޮބާ؟
ބީއެމްއެލް ހޯމް ލޯނުގެ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓަކީ  10%އެވެ.

)6

ބީއެމްއެލް ހޯމް ލޯނުގައި ގްރޭސް ޕީރިއަޑެއް އެކުލެވޭތަ ؟
ގަންނަނީ އިމާރާތްކޮށް ނިމިފައިވާ ތަނެއްނަމަ ،ގްރޭސް ޕީރިއަޑެއް ބޭނުމެއް ނުވާނެ އެވެ .ގަންނަނީ މިހާރު އިމާރާތް
ކުރަމުންއަންނަ ތަނެއްނަމަ ގްރޭސް ޕީރިއަޑެއްގެ ގޮތުގައި  24މަސް ދުވަސް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

)7

ބީއެމްއެލް ހޯމް ލޯނަށް ގެރެންޓާރއެއް ބޭނުންވޭތަ ؟
ބީއެމްއެލް ހޯމް ލޯނަށް ގެރެންޓާރއެއް ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ.

)8

ބީއެމްއެލް ހޯމް ލޯނުގައި އިތުރު ބޭފުޅަކަށް ބައިވެރިވެވި ދާނެތަ ؟
އާއެކެވެ .ބީއެމްއެލް ހޯމް ލޯނުގައި އިތުރު ބޭފުޅަކު ބައިވެރިވާނަމަ ،އިތުރު ލޯނު ފޯމެއް ނަގާ ކޮންމެ ބޭފުޅަކުވެސް ލޯ ނު
ފޯމުގެ ސެކްޝަން  6-1ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ .އަދި މި ލޯނު ބެލެވޭނީ ޖޮއިންޓް ހޯމްލޯނެއް ގޮތުގައެވެ.

ބީއެމްއެލް ހޯމް ލޯން
އާންމު ސުވާލާއި ޖަވާބު
)9

ބީއެމްއެލް ހޯމް ލޯނު ނަގާ ފަރާތުގައި ހުންނަންވާ ޝަރުތުތަކަކީ ކޮބާ؟


އަމިއްލަ ފަރުދެއްކަމުގައިވުން



އުމުރުން  18އަހަރު ފުރިފައިވާ  60އަހަރު ނުފުރޭ ދިވެއްސެއް ކަމުގައިވުން .ލޯނުގެ މުއްދަތު ހަމަވާއިރު ކަސްޓަމަރުގެ
އުމުރުން  65އަހަރު ވެގެން ނުވާނެއެވެ.



ލޯނު ފައިސާއިން ގަންނަ ތަނަކީ ލޯނު ނަގާ މީހުންގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް އެކެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭ ތަނަކަށް
ވުން.



ބީއެ މްއެލް ކަސްޓަމަރަކަށް ވުން އަދި ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކޭފަދަ އާމްދަނީއެއް ލިބުން


ވަޒީފާ އިން ލިބޭ އާމްދަނީ :ރާއްޖޭގެ ބޭންކެއްގައި މަދުވެގެން  6މަސް ދުވަހު ދައުރުވެފައި ހުރުން އަ ދި
ބީއެމްއެލްގައި މަދުވެގެން  1މަސް ދުވަހު ދައުރުވެފައި ހުރުން



ކުލީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ :ރާއްޖޭގެ ބޭންކެއްގައި މަދުވެގެން  3މަސް ދުވަހު ދައުރުވެފައި ހުރުން އަ ދި
ބީއެމްއެލްގައި މަދުވެގެން  1މަސް ދުވަހު ދައުރުވެފައި ހުރުން



ވިޔަފާރިން ލިބޭ އާމްދަނީ :ރާއްޖޭގެ ބޭންކެއްގައި މަދުވެގެން  6މަސް ދުވަހު ދައުރުވެފައި ހުރުން

 )10ބޭންކުން ލޯނު ދިނުމަށްޓަކައި ބަލާ މައިގަނޑު ކަންތައްތަކަކީ ކޮބާ ؟


ދަރަންޏަށް އިތުބާރު ކުރެވޭ މިންވަރު



އަމިއްލައަށް ހިއްސާ ކުރާ ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި މިންވަރު



ގަންނަ ތަނުގެ އަގާއި ހާލަތު



ފައިސާ އަނބުރާ ދެއްކުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި ނެތް މިންވަރު



ގަންނަ ތަނުގެ އިންޝުއަރެންސް ކަވާރ އެއް އޮތުން



ބޭންކާއި ނުވަތަ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކާއެކު ކުރެވިފައިވާ މުޢާމަލާތަކާއި ނުވަތަ ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމަކާ ޚިލާފުވެފައިނުވު ން



ކުރިން ލޯނެއް ނުވަތަ ކްރެޑިޓް ކާޑެއް ނަގާފައި ވާނަމަ ،ވޭތުވެދިޔަ  12މަސް ދުވަހު ގަވާއިދުން ފައިސާ އަނބުރާ
ދައްކާފައިވުން

 )11ބީއެމްއެލް ހޯމް ލޯނަކަށް އެދޭނީ ކިހިނެއްތަ ؟
ލޯނު ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރެއްވަމަށްފަހު ލޯނަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު ބޭންކުގެ ބްރާންޗަކަށް ހުށަހަޅުއްވާށެވެ.
 )12ބީއެމްއެލް ހޯމް ލޯން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިއުންތަކަކީ ކޮބައިތަ ؟
ބީއެމްއެލް ހޯމް ލޯނަށް އެދޭއިރު ބޭނުންވާނީ:


ހޯމް ލޯން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް



ލޯނަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތުގެ އައި.ޑީ ކާޑު ކޮޕީ



"ފަރުދީގޮތުން ބޭންކުގެ ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރައްވާ ކަސްޓަމަރުންގެ މަޢުލޫމާތު ފޯމް" (މީގެ ކުރިން ބޭންކަށް ހުށަހަޅުއްވާފައި
ނުވާނަމަ)



ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ވަޒީފާ އަދާކުރާތަނުގެ ލެޓާހެޑްގައި އެފަރާތުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް
 oވަޒީފާ އަދާކުރާތަނުގެ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

ބީއެމްއެލް ހޯމް ލޯން
އާންމު ސުވާލާއި ޖަވާބު
 oވަޒީފާގެ މުއްދަތު އަދި މިހާރުހުރި މަޤާމް
 oއަސާސީ މުސާރަ އަދި ޖުމްލަ މުސާރަ އެނގޭގޮތަށް މުސާރައިގެ ތަފްޞީލު
 oމުސާރަ ޖަމާވާ އެކައުންޓު ނަންބަރު
 oވެރިއެއްގެ ސޮއި އަދި ތާރީޚް
(މިލިޔުމަކީ ވޭތުވެދިޔަ  1މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމަކަށް ވާންވާނެއެވެ) .
ނޯޓް :މުސާރަ ޖަމާވަނީ ބީއެމްއެލްގެ މުސާރަ ޖަމާކުރާ ހިދުމަތް މެދުވެރިކޮށްނަމަ ،ވަޒީފާގެ ލިޔުން ބޭނުމެއްނުވާނެއެވެ).


އެހެން ގޮތަކުން އާމްދަނީއެއް ލިބޭނަމަ ،އޭގެ ތަފްޞީލު އަދި ހެކި



ފްލެޓް ،އެޕާޓްމަންޓް ،ގެ އަދި ރޯހައުސް ގަތުމުގެ އެގްރީމަންޓް އަދި ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ



އަމިއްލައަށް ދެއްކެވި ފައިސާގެ ހެކި



އަމިއްލަ މަސައްކަތެއް ކުރާ މީހެއް ނަމަ
 oވިޔަފާރީގެ ރަޖިސްޓްރީ
 oޚި ދުމަތް ހޯއްދަވާ ބޭންކުގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓް (ބީއެމްއެލް ނޫން ބޭންކެއްނަމަ)
 oވޭތުވެދިޔަ ހަމަސް ދުވަހާއި ކުރިޔަށް އޮތް ހަމަސް ދުވަހަށް ލަފާކުރެވޭ އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުގެ ތަފްޞީލު
 oއޮޑިޓް ކުރެވިފައިވާ މާލީ ހިސާބު
 oމީރާއަށް ހުށ ަހަޅައިފައިވާ މާލީ ބަޔާންތަށް (ޖީއެސްޓީ /ބީޕީޓީ)



ލޯނު ނަގަނީ ފްލެޓް ،އެޕާޓްމަނ ްޓް ،ގެ އަދި ރޯހައުސް ގަތުމަށް ނަގާފައިވާ ލޯނެއް ޚަލާސް ކުރުމަށް ނަމަ
 oލޯނު ނެގި ބޭންކުގެ ލޯން އެކައުނ ްޓް ސްޓޭޓްމަންޓް
 oލޯނު ދޫކުރިކަމުގެ ލިޔުން

 )13ބީއެމްއެލް ހޯމް ލޯނަށް އިންޝުއަރަންސެއް ނަގަން ޖެހޭތަ؟
ބީއެމްއެލް ހޯމް ލޯނު ނަގާއިރު ހޯމް އިންޝުރެންސް ޕޮލިސީއެއް ނަގަންޖެހޭނެ އެވެ .މީގެ އިތުރުން 'މޯގޭޖް ޕްރޮޓެކްޝަން
ޕްލޭން' ނެގުމުގެ އިޚްތިޔާރުވެސް ކަސްޓަމަރަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.

އިމާރާތްކުރަމުން އަންނަ ތަނަކުން އެޕާޓްމަންޓެއް

ގަންނަނަމަ ،ކޮންސްޓްރަކްޝަން މުއްދަތުގައި ޑެވެލޮޕަރ ނުވަތަ ކޮންޓްރެކްޓަރ އެ ޕްރޮޖެކްޓް އިންޝުއަރ ކުރުމުން
ފުދޭނެ އެވެ .ނަމަވެސް ގަންނަތަން ހަވާލުވާ ހިސާބުން ފެށިގެން އެތަން އިންޝުއަރ ކުރުމަކީ ކަސްޓަމަރުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
ކޮންޑޮމީނިއަމް މެނޭޖްމަންޓް ހަވާލުވެފައިވާ ފަރާތުން މުޅި އިމާރާތް އިންޝުއަރ ކޮށްފައިވާނަމަ ،އެ ޕޮލިސީގައި ކޯ-
ބެނެފިޝަރީ އެއްގެ ގޮތުގައި ބޭންކު ހިމަނަން ޖެހޭނެ އެވެ.
 )14ބީއެމްއެލް ހޯމް ލޯނަށް އިންޝުއަރަންސް ނަގަން ޖެހެނީ ކިހިނެއް އަދި ކޮން އިރަކުތަ ؟
ބީއެމްއެލް ހޯމް ލޯނަށް ނަގާ އިންޝުއަރެންސް ޕޮލިސީގެ ޕްރިމިއަމްެ އަމިއްލަ ޚ ަރަދުގައި ނުވަތަ ލޯނު އަދަދުގެ ތެރޭގައި
ހިމެނުމުގެ ފުރުސަތު ކަސްޓަމަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ .މިގޮތުން ލޯނު އަދަދުގެ ތެރޭގައި އިންޝުއަރެންސް ޕްރިމިއަމް
ހިމަނަން އިޚްތިޔާރު ކުރެއްވި ނަމަވެސް ހޯމް ލޯނަށް ރަހުނުކުރެވޭ މިންވަރު (ސެކިއުރިޓީ ކަވަރ ) ކަނޑައުޅުމުގައި
އިންޝުއަރެންސް ޕްރިމިއަމްގެ އަދަދެއް ނުހިމެނޭނެއެވެ.

ބީއެމްއެލް ހޯމް ލޯން
އާންމު ސުވާލާއި ޖަވާބު
' )15ހޯމް އިންޝުރެންސް' އަދި 'މޯގޭޖް ޕްރޮޓެކްޝަން ޕްލޭން' އަކީ ކޮބާ؟
ހޯމް އިންޝުރެންސް :މިއީ ލޯނުގެ މުއްދަތުގައި ލޯނު ފައިސާއިން ގަނެ ބޭންކަށް މޯގޭޖް ކުރެވިފައިވާ އެޕ ާޓްމަންޓަށް
ދިމާވެދާނެ ހާދިސާއެއްގެ ސަބަބުން ރަހުނު ކުރެވިފައިވާ ތަނުގެ އަގަށް ހީނަރުކަމެއް އަޔަ ނުދިނުމުގެ ގޮތުން ނަގާ
އިންޝުއަރެންސެކެވެ.
މޯގޭޖް ޕްރޮޓެކްޝަން ޕްލޭން :މި އިންޝުއަރެންސްގެ ދަށުން ލޯނުގެ މުއްދަތުގައި ލޯނުނެގި ފަރާތް ނިޔާވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި
ލޯނުގެ ބާކީ އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނިން ދައްކާ ޚަލާސްކޮށްދޭނެއެވެ .އަދި ލޯނުނެގި ފަރާތުގެ ވާރިސުންނަށް ލޯނުން
ގަނެފައިވާ އ ެޕާޓްމަންޓު އެއްވެސް ދަރަންޏަކާ ނުލައި ހަވާލުކޮށްދޭނެއެވެ.
 )16ބީއެމްއެލް ހޯމް ލޯނު ނެގުމަށްޓަކައި އަމިއްލައަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ތަކަކީ ކޮބާ؟


އެޕްލިކޭޝަން ފީގެ ގޮތުގައި  1000ރުފިޔާ (ނޮންރިފަންޑަބަލް)



ޕްރޮސެސިންގ ފީ :ލޯނު އަދަދުގެ 1.5 %



ލޯނު ފައިސާ ބޭންކުން ދޫކުރުމުގެ ކުރިން ގަންނަ ތަނުގެ ހޯމް އިންޝުއަރަންސް ޕޮލިސީ ނ ެގުމުގެ ޚަރަދު (ހޯމް ލޯނުގެ
ތެރޭގައި ހިމަނަން ބޭނުންނުވާނަމަ)

 )17ބީއެމްއެލް ހޯމް ލޯނަށް އަމިއްލައަށް ހިއްސާކުރަންޖެހޭ އަދަދު ހުންނަން ޖެހޭނީ ކޮންގޮތަކަށް؟


ކަސްޓަމަރުގެ ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވިފައި ،ނުވަތަ



އެޕާޓްމަންޓު ގަތުމަށް ޚަރަދުކުރެވިފައެވެ (ހަރަދު ކުރެވިފައި ވާނަމަވެސް ،އެ ހަރަދުތައް ވާންޖެހޭނީ ބޭންކުގެ އެކައުންޓު ން
ދައުރު ކުރެވިފައި)

 )18ބީއެމްއެލް ހޯމް ލޯނު ނެގުމަށް ޑިޕޮސިޓެއް ނުވަތަ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓެއް ދޭންޖެހޭތަ ؟
ބީއެމްއެލް ހޯމް ލޯނު ނެގުމަށް ޑިޕޮސިޓެއް ނުވަތަ އެޑްވާންސެއް ދޭކަށްނުޖެހޭނެއެވެ.
 )19ބީއެމްއެލް ހޯމް ލޯނަށް އަނބުރާ ފައިސާ ދެއްކެވުން އޮންނަނީ ކިހިނެއްތަ ؟
ކަސްޓަމަރަށް މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނެޓް ބޭންކިން މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ ބޭންކް ބްރާންޗަކަށް ވަޑައިގެން ލޯނު
ދެއްކިދާނެއެވެ .އަދި ލޯނަށްވާ ފައިސާ ނުދައްކަވާ ހުރެއްޖެނަމަ ކޮންމެ މަހެއްގެވެސް އެންމެ ފަހު ދުވަހު ލޯނަށް
އެދިލެއްވި ފޯމުގައި އިޚްތިޔާރު ކުރައްވާފައިވާ އެކައުންޓަކުން ލޯނަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ކެނޑޭނެއެވެ .ލޯނަށް ފައިސާ
ކެނ ޑޭ ދުވަހަށް އެކައުނ ްޓުގައި ފައިސާ ނެތިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ،ހޯމް ލޯނުގެ އެގްރީމެންޓުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފިޔަވަޅު
އެޅޭނެއެވެ.
 )20މަހުންމަހަށް ލޯނަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކާ ވާނެތަ ؟
ހޯމް ލޯނު ސެންކްޝަން ސިޓީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މަހުންމަހަށް ދައްކަންޖެހޭ ލޯނުފައިސާ ދައްކަންވާނެއެވެ .އަދި ލަހުން
ފައިސާ ދައްކަވާ ބޭފުޅުންނަށް އެގްރީމެނ ްޓުގައިވާ ފަދައިން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.

ބީއެމްއެލް ހޯމް ލޯން
އާންމު ސުވާލާއި ޖަވާބު
 )21ބީއެމްއެލް ހޯމް ލޯނު ހަމަޖެހުމުން ގަންނަތަން ރަޖިސ ްޓްރީ ކުރެވޭނީ ކޮންބަޔެއްގެ ނަމުގައިތަ؟
ގަންނަ ތަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނީ ލޯނުފޯމުގައި ކަސްޓަމަރ އިޚްތިޔާރު ކުރައްވާފައިވާ ފަރާތަކަށެވެ.

 )22އަދާކުރަންޖެހޭ އިތުރު ލޯނެއް އޮތްނަމަ ބީއެމްއެލް ހޯމް ލޯނެއް ނެގިދާނެތަ ؟
ކަސްޓަމަރ އިތުރު ބީއެމްެއެލް ހޯމް ލޯނެއް ނުވަތަ ޖޮއިންޓް ބީއެމްެއެލް ހޯމް ލޯނެއް ނަގާފައި ވާނަމަ ދެވަނަ ބީއެމްއެލް
ހޯމް ލޯނެއް ނެގިދާނެއެވެ .އަދި އިތުރު އެހެން ލޯނެއް ނަގާފައިވާ ކަސްޓަމަރުންނަށްވެސް ބީއެމްއެލް ހޯމް ލޯން
ނެގިދާނެއެވެ .އެއީ މަތީގައި ދެންނެވުނު ޝަރުތުތައް ހަމަވާނަމައެވެ.
 )23ބީއެމްއެލް ހޯމް ލޯނަށް މަހަކު އަނބުރާ ދައްކާ އަދަދު އަދި މުއްދަތު އިތުރުކުރެވިދާނެތަ ؟
ބީއެމްއެލް ހޯމް ލޯނު ނެގޭ އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކީ  20އަހަރެވެ .އަދި ލޯނަށް މަހަކު ދައްކަން ޖެހޭ އަދަދަށްވުރެ
ގިނައިން ކަސްޓަމަރު ދައްކަވާނަ މަ އެބެލެވޭނީ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓެއް ގޮތުގައެވެ .ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އިންޓަރެސްޓަށް
އަރާވަރު ކުޑަވެގެންދާނެއެވެ.
 )24ބީއެމްއެލް ހޯމް ލޯނުން ގަންނަ ތަން ކުއްޔަށް ދެވިދާނެތަ ؟
ލޯނުން ގަންނަ ތަން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ގަސްދުކުރާ ނަމަ ކުއްޔައްދެވިދާނެއެވެ ،ނަމަވެސް ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމުގެ
ޤާބިލްކަން ހުރި ނެތް މިންވަރު ބެލުމުގައި ކުލީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ ނުހިމަނާނެއެވެ.
 )25ބީއެމްއެލް ހޯމް ލޯނުގެ އެޕްލިކޭޝަން ބޭންކަށް ހުށ ަހަޅާ ދުވަހުން ފެށިގެން ސެންކްޝަން ސ ިޓީ ނުވަތަ ލޯނު ހަމަޖެހުނު ކަމުގެ
ލިޔުމުގައި ސޮއިކުރަން ކިހާ ދުވަހެއް ނަގާނެތަ؟
ދަރަނީގެ އިތުބާރު ހިފޭ އަދި ބީއެމްއެލް ހޯމް ލޯނަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތައް ހަމަވެފައިވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް
ބީއެމްއެލް ހޯމް ލޯނުގެ ސެންކްޝަން ސިޓީ ނުވަތަ ލޯނު ހަމަޖެހުނު ކަމުގެ ލިޔުމުގައި ސޮއި ކުރުމަށް  3ހަފްތާތެރޭގައި
ބޭންކުން ގުޅާނެއެވެ.
 )26ބީއެމްއެލް ހޯމް ލޯނު ފައިސާ ކަސްޓަމަރ އަތަށް ލިބިދާނެތަ ؟
ބީއެމްއެލް ހޯމް ލޯނުގެ ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހޯމް ލޯނުން ކަސްޓަމަރު ގަންނަ ތަން ވިއްކާފަރާތުގެ
އެކައުންޓަށެވެ.
 )27ލޯނު އެޕްލިކޭޝަން ކައުންޓަރުން ބަލައިގަތުމަށް ފަހު ލޯނު ރިޖެކްޓް ވެދާނެތަ ؟
ބޭންކުން ހޯމްލޯނު ދިނުމުގައި ބަލާ މިންގަނޑުތަކަށް ނުފެތޭ ކަސ ްޓަމަރުންގެ ލޯނު އެޕްލިކޭޝަން ރިޖެކްޓް ކުރެވިދާނެއެވެ.
 )28ލޯނު ހަމަޖެހުމުން ކަސްޓަމަރަށް އެގޭނީ ކިހިނެއްތަ ؟
ލޯނު އެޕްރޫވްވެއްޖެނަމަ ލޯނާއި ރަހުނުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށް ބޭންކުން ކަސްޓަމަރަށް ގުޅާނެއެވެ.

ބީއެމްއެލް ހޯމް ލޯން
އާންމު ސުވާލާއި ޖަވާބު
 )29ލޯނު ރިޖެކްޓްވުމުން ކަސްޓަމަރަށް އެގޭނީ ކިހިނެއްތަ ؟
ލޯނު ރިޖެކްޓްވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި ބޭންކުން ލިޔުމަކުން ކަސ ްޓަމަރަށް އަންގާނެއެވެ.
 )30ބޭންކަށް ހޯމްލޯނު އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމަށްފަހު އެޕްލިކޭޝަން ކުރިޔަށް ދާގޮތް ނުވަތަ އެޕްލިކޭޝަން އާ ބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު
ހޯދުމަށް ގުޅަންވީ ކޮންބަޔަކަށްތަ؟
ބީއެމްއެލް ހޯމް ލޯނު ކުރިޔަށް ދާގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި ބޭންކް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް ނަންބަރު  3330200އަށް
ގުޅުއްވާށެވެ.

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