
 ލޯނު އިކޮނޮމިކް ސްޓިމިއުލަސް

 އާންމު ސުވާލާއި ޖަވާބު

 ކޮބާ؟ ލޯނަކީ ސްޓިމިއުލަސް އިކޮނޮމިކް (1

ދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ވިޔަފާރިތަކަށް ހޯކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތަކަށް ހައްލެއް މާލީގޮތުން  އާ ގުޅިގެން ވިޔަފާރިތަކަށް  19-ކޮވިޑްއީމި

ރިކަވަރީ އިކޮނޮމިކް  19ކޮވިޑް ފަރާތުން ތައާރަފް ކުރައްވާފައިވާ "ދިވެހި ސަރުކާރުގެ  ހަމަޖެއްސުމަށް ގފައިނޭންސިންބޭނުންވާ 

ފައިވާ ފައްޓާބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީފޯރުކޮށްދިނުމަށް  އިރާސަރުކާސްޓިމިއުލަސް ސްކީމް" ގެ ދަށުން 

 .  ވެސްކީމެކެ ނުލޯ

 

 އަދަދަކީ ކޮބާ؟ދޫކުރާ   ގެ ގޮތުގައިލޯނު ސްޓިމިއުލަސް އިކޮނޮމިކް (2

 ރުފިޔާ އެވެ  10،000،000 ދޫކުރާނީއެންމެ ގިނަވެގެން މި ސްކީމްގެ ދަށުން 

 

 ކޮން ވިޔަފާރިތަކަކަށް؟ ހުށަހެޅޭނީމި ސްކީމަށް އެދި  (3

ދިނުމަށް އިސްކަން ވިޔަފާރިތަކަށެވެ.ތައް ހަމަވާ ތުޝަރުރެއިން، ތެ އިސްކަންދޭ ސެކްޓަރތަކުގެ މި ސްކީމަށް އެދި ހުށަހެޅޭނީ

 .އިވާނެއެވެލިސްޓު މި ބޭންކުގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާޢިއު ކުރެވިފަތަކުގެ ހަމަޖެހިފައިވާ ސެކްޓަރ

 

 ؟ބަލާ މައިގަނޑު ކަންތައްތަކަކީ ކޮބާ ދޫކުރުމުގައި ބޭންކުން ލޯނު (4

 ފުރިހަމަވުން؛ އްތައްހިސާބުތަކުގެ އަންނަނިވި ކަންތަމާލީ  ގެވަނަ އަހަރު 2019. 1

 2019  ުރަޖިސްޓްރީ  އަދި އޭގެ ފަހުން ވަނަ އަހަރު 2019ކަށް ވުން ) އަފައިދާ ވެފައިވާ ވިޔަފާރިއަހަރ

 ކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިތައް ފިޔަވައި(

  ްވުރެދަށް ނުވުން 1މަދުވެގެން  ރޭޝިއޯރޭޝިއޯކަރަންޓ 

  ވުރެމަތި ނުވުން 4ގިނަވެގެން  ރޭޝިއޯގިއަރިންގ 

ވެފައި )  އެން.ޕީ.އޭލޯނެއް  ބޭންކަކުން ނުވަތަ އެހެނިހެން އިދާރާއަކުން ނަގާފައިވާމަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި  12އިތުވެދިޔަ ފާ . 2

 ނުވުން  ދުވަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައި( 90 އޮންނަތާ ލޯނަށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާ

 ނުވުން ވެފައި ) ލޯނަށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާ އޮތުން( އުއިތުރު ލޯނެއް  އޯވަރޑި. ލޯނަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު 3

   ފަރާތެއްކަމުގައިނުވުން ލިބިފައިވާ ލޯން ރިލީފް ކޮވިޑް އީއައިބީ ދޫކުރި ކުރިން މީގެ .4

 

 



 ލޯނު އިކޮނޮމިކް ސްޓިމިއުލަސް

 އާންމު ސުވާލާއި ޖަވާބު

 ؛ތައްއަންނަނިވި އިތުރުކަން. 5

 

 ުދަރަންޏަށް އިތުބާރު ކުރެވޭ މިންވަރ 

 ުފައިސާ އަނބުރާ ދެއްކުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި ނެތް މިންވަރ 

  ިނުވަތަ ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމަކާ ޚިލާފުވެފައިނުވުންބޭންކާއި ނުވަތަ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކާއެކު ކުރެވިފައިވާ މުޢާމަލާތަކާއ 

 

 .އެވެ ހުށަހެޅޭނެ އެދި ސްކީމަށް މި ނަމަވެސް ގެއްލުންވެފައިވާ ގޮތުން މާލީ އަހަރު ވަނަ 2020: ނޯޓު

 ސްކީމްގެ ދަށުން ފައިނޭންސް ކުރެވެނީ ކޮންކަހަލަ ޕްރޮޖެކްޓް ތަކަކަށް؟މި  (5

ފާހަގަކުރެވިފައި ވުމުގެ އިތުރުން  ފައިދާ ނެލިބޭ ންޕްރޮޖެކްޓް ޑިޒައިން އަދި ޕްރޮޖެކްޓު ،ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިޔަށްދާ ތަންހ. 

 ؛ތިރީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތެއް ފުރިހަމަވުން

 ުނިމި، ހިންގުން ފަށައިގަތުމަށް ވަރކިން ކެޕިޓަލް ބޭނުން ވެފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ވުން ޕްޖެކްޓ 

 ެން ފަށައި ގަޑި، އަލުން ހިންނހިންގުން މެދުކެގެ ސަބަބުން ޕްރޮޖެކްޓް   19ނިމި، ކޮވިޑް  ކްޓުޕްޖ

 ގަތުމަށް އިތުރު ފައިސާ ބޭނުން ވެފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ވުން

  ަނުނިމި ހުރި ޕްރޮޖެކްޓަކަށްވުން ،ފައިވާތަރައްޤީ ކުރަން ފަށާއަހަރު ތެރޭގައި  3ފާއިތުވެދިޔ 

 )މިހާލަތުގައި ދޫކުރެވޭ ލޯނުން ޕްރޮޖެކްޓް ނިންމާލެވޭވަރުވުން(

 ާގަތުމަށާއި ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ  މުދާ ނުއުފުލޭއަދި  އުފުލޭއާ ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް  ،ތަރައްޤީ ކުރަން ނުފަށ

  ފައިސާ ދޫކުރެވިދާނެ

i i. ާވުންމު ވިޔަފާރި ހިންގުމަށްޓަކައި ފައިސާ ބޭނުން ވެފައިވާ ވިޔަފާރިއަކަށް ންއ 

 

 

 މި ސްކީމް ގެ ދަށުން ލޯނަށް އެދެވިދާނެތަ؟ ދައްކާފައި ނުވާނަމަށް ފައިސާ ކަލޯނަފައިވާ ގާނަ (6

 

 ޯމަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  ލޯނެއް އެންޕީއޭ ވެފައި އޮވެގެން ނުވާނެއެވެ. 12ގެ ކުރީ ހުއިވެލުއޭޓް ކުރާ ތާރީ ނުލ 

  ާއެއް އޮވެގެން ނުވާނެއެވެ.ލޯނަށް އެދޭއިރު ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާ އެއްވެސް ފައިސ 

މަތީގައި ބަޔާން  އެއްބަސްވެފައިވާނަމަ އެކުދެއްކުން ފަސްކުރުމަށް ބޭންކާއަނބުރާ ލޯނު ގުޅިގެން ކޮވިޑް އާ* 

 އިސްތިސްނާ ވެގެންވާނެއެވެ. ތައްކުރެވިފައިވާ ޝަރުތު

 

 އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކީ ކޮބާ؟ އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ލިބޭ ލޯނު ސްޓިމިއުލަސް އިކޮނޮމިކް (7

 އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކީ ދެއްކުމަށް ލިބޭނެ ފައިސާ އަނބުރާމި ސްކީމްގެ ދަށުން  



 ލޯނު އިކޮނޮމިކް ސްޓިމިއުލަސް

 އާންމު ސުވާލާއި ޖަވާބު

 މަހުގެ ގްރޭސް ޕީރިއަޑެއް ހިމަނައިގެން( 12) އަހަރު 4ލޯނު : 

 އަހަރު 2 :އޯވަރޑްރާފްޓް

 ރެސްޓް ރޭޓަކީ ކޮބާ؟ގެ އިންޓަލޯނު ސްޓިމިއުލަސް އިކޮނޮމިކް (8

 ޕަސެންޓެވެ. %6އިންޓަރެސްޓް ރޭޓަކީ  ތަކުގެލޯނުމި ސްކީމްގެ ދަށުން ދޫކުރާ  

 ގްރޭސް ޕީރިއަޑަކީ ކޮބާ؟ ގެލޯނު ސްޓިމިއުލަސް އިކޮނޮމިކް (9

 ލިބޭނެއެވެ. ގްރޭސް ޕީރިއަޑެއްދުވަހުގެ   މަސް 12ލޯނުތަކަށް މި

 ހަރަދު ތަކަކީ ކޮބާ؟ލޯނު ނެގުމަށްޓަކައި އަމިއްލައަށް ކުރަންޖެހޭ  ސްޓިމިއުލަސް އިކޮނޮމިކް (10

  ެ1% ޑިސްބަރސްމަންޓް ފީ: ލޯނު އަދަދުގ 

 

 ކޮބާ؟ އަނބުރާ ދެއްކުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތަށް ނުދެއްކޭނަމަ ނެގޭ ޖޫރިމަނާގެ އަދަދަކީ ލޯނު ސްޓިމިއުލަސް އިކޮނޮމިކް (11

ދަދުގެ އަ އޮތް: ނުދެއްކި ދުވަހާ ދެމެދު( 89ދުވަހާއި  1އޮތް މުއްދަތު )   ނުދައްކާ އަނބުރާ ދެއްކުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތަށް

 ( ދައްކަން ޖެހޭނެއެވ120ެކަށް %ރަހަ)އަ 120%

 ދަދުގެ ނުދެއްކި އޮތް އަ: ދުވަހަށްވުރެ އިތުރު ނަމަ  90އޮތް މުއްދަތު   އަނބުރާ ދެއްކުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތަށް ނުދައްކާ

 ދައްކަން ޖެހޭނެ އެވެ (5ހަރަކަށް %)އަ 5%

 ޖެހޭނެތޯ؟ޕޭމަންޓް ބޭންކަށް ދައްކަން  ޓްގެ ގްރޭސް ޕީރިއަޑުގައި އިންޓްރެސްލޯނު ސްޓިމިއުލަސް އިކޮނޮމިކް (12

 . ޕޭމަންޓް ދައްކަން ޖެހޭނެއެވެބޭންކަށް އިންޓަރެސްޓް ގްރޭސް ޕީރިއަޑްގައި ލޯނުތަކަށް  މި

 ބޭނުންވޭތޯ؟ ރަހުނެއް ށްލޯނަ ސްޓިމިއުލަސް އިކޮނޮމިކް  (13

 އް ނުވެއެވެ.ރަހުނެއް ބޭނުމެލޯނުތަކަށް މި

 އެއް ލޯނަށް ވުރެ ގިނަ ލޯނަށް  އެދި ހުށަހެޅޭނެތޯ؟ ސްޓިމިއުލަސް އިކޮނޮމިކް (14

 ރުފިޔާ އާ ހަމަޔަށް އެއް އެޕްލިކޭޝަނަށްވުރެ ގިނަ 10،000،000ހަމަވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ވެސް  މި ސްކީމްގެ ދަށުން ޝަރުތު

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ޕްލިކޭޝަންއެ

 ލޯނަށް  އެދި ހުށަހެޅޭނެތޯ؟   ސްޓިމިއުލަސް އިކޮނޮމިކްކުރިން ނަގައި ފައިވާ ލޯނެއް ހަލާސް ކުރުމަށް/ ރީފައިނޭންސް ކުރިމަށް  (15

 .ނުކުރެވޭނެއެވެވެއްޖެ ހާލަތުގައި މެނުވީ ރީފައިނޭންސް ގެ ޢަދަދު އިތުރުކުރަން ބޭނުން އެކަނި ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު ބޮޑުވެ ލޯނުމަހަ

 

  ލޯނަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ ކިހިނެއް؟ ސްޓިމިއުލަސް އިކޮނޮމިކް (16

މެދުވެރިކޮށް   esl@bml.com.mvއީމެއިލް  ބޭންކުގެ ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު ބޭނުންވާ ލޯނަށް ކުރެއްވަމަށްފަހު ފުރިހަމަ ފޯމު ލޯނު

 އަންނަނިވި ކަންތަށްތަކަށް ސަމާލުވުވެލައްވާ؛ ހުށަހަޅުއްވާށެވެ.

  ްއީމެއިލް އެޑްރެސ 

mailto:esl@bml.com.mv


 ލޯނު އިކޮނޮމިކް ސްޓިމިއުލަސް

 އާންމު ސުވާލާއި ޖަވާބު

  ްމެގަބައިޓަށްވުރެ ބޮޑުނުވުން 20އެޓޭޗްމަންޓ 

 

 

 

  ؟އެދި ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިއުންތަކަކީ ކޮބާ ށް ލޯނަސްޓިމިއުލަސް  އިކޮނޮމިކް  (17

ޗެކްލިސްޓް ގައި ބަޔާން  އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުގައި ހިމެނޭ މި ސްކީމްގެ ދަށުން ލޯނަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭލިޔެކިޔުންތައް

 ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

  ؟ ލޯނުދޫކުރުމުގައި އިސްކަންދޭން ހަމަޖެހިފައި އުސޫލަކީ ކޮބާސްޓިމިއުލަސް  އިކޮނޮމިކް (18

ސްކީމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ތަރުތީބުން، އަދި ހުށަހެޅުން ބަލިއިގަނެވޭނީ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  މިމިސްކީމްގެ ދަށުން ލޯން ދޫކުރަމުންދާނީ 

 ފޯމާއިއެކު ޗެކްލިސްޓްގަ ހިމެނިފައިވާ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުމެއް ބެންކަށް ލިބުމުންނެވެ. 

  ؟ ކިހިނެއްބޭންކަށް އީމެއިލް ލިބުނުކަން އެގޭނީ  (19

ރިޕްލައި އެއް ކަސްޓަމަރަށް ލިބޭނެއެވެ. މި ރިޕްލައި ކަސްޓަމަރަށް ލިބައިވޭތޯ ޔަގީންކުރަން  އީމެއިލް ލިބުމުން އޮޓޮމެޓިކ

 ވާނެއެވެ. ލޯނު ޕްރޮސެސްކުރުމުގައި އެހެން ބޭންކުތަކުގައި ހުރި މައުލޫމާތަށް ރިއާޔަތްކުރަންޖެހޭނަމަ އިތުރަށް ވަގުތު ނަގާނެއެވެ. 

 ޓަމަރަށް އެކަން އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ބޭންކުން އަންގާނެއެވެ.ނިމުމުން ކަސްލޯނާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަކި ގޮތެއް 
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