
 މުއާމާލާތްކުރެވޭނެ ބޭރުގެ ރާއްޖޭން ކާޑުން ކްރެޑިޓް ބީއެމްއެލް

 ލިމިޓްތަކަށް ބަދަލު ގެނައުން 

 

 އާންމު ސުވާލާއި ޖަވާބު

 

 

 ކާޑުން ބޭރުގެ މުއާމަލާތްކުރުމުގައި ބޭންކުން ލިމިޓެއް ކަނޑައެޅީ ކީއްވެ؟ .1

 ހީނަރުކަމަކާ ބޮޑު ވަރަށް މިވަނީ އިގްތިސާދަށްވެސް ރާއްޖޭގެ ގުޅިގެން ބަލިމަޑުކަމާ ވައިރަހުގެ ކޮރޯނާ ގޮތަށްއެއް ގައުމުތަކާ އެހެން ދުނިޔޭގެ

 ހަމައެހެންމެ  އެތެރެކުރުމަށާއި މުދާ ބޭނުންތަކަށް ޒަރޫރީ ،ށްވުމާއެކުދަ ބޮޑަށް ވަރަށް މިންވަރު ލިބޭ ފައިސާ ބޭރު ރާއްޖެއަށް. ކުރިމަތިވެފައެވެ

ވަނަ އަހަރު  2020 ގޮތުންފައިސާ ނުހުއްޓި ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސުމުގެ  ދައްކަންޖެހޭ ހޯދުމަށް ތައުލީމްހިދުމަތާއި  ސިއްހީ ބޭރުގައި ރާއްޖޭން

 ދޫކޮށްފައިވާ އިން މޯލްޑިވްސް އޮފް ބޭންކްގޮތުން މިއަޅާފައެވެ. ތަކެއް ފިޔަވަޅު އަވަސްގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން މަހު ސެޕްޓެމްބަރު

 250 އަދަދެއްކަމުގައި މުއާމަލާތްކުރެވޭނެ ބޭރުގެ ރާއްޖޭން މައްޗަށް މަހެއްގެ ކާޑަކުން ކޮންމެ ތެރެއިން ކާޑުގެ ޓްކްރެޑި އަދި ޑެބިޓް ހުރިހާ

ފައެވެ. މީގެ ގެ ލިމިޓެއް ވަނީ ކަނޑައަޅާޑޮލަރު 750ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ކަސްޓަމަރުންނަށް  އަދި ކަނޑައަޅާފައެވެ. ވަނީ ޑޮލަރު

 ލިމިޓް ވަނީ އިތުރުކޮށްދީފައެވެ. އަދި ތައުލީމާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމުގައި މިއިތުރުން ސިއްހީ 

 

ބޭނެކަމަށް ލި ކުރިއެރުންސްތަކުގައި ބޭންކުން ދިޔައީ މިހާލަތު ގާތުން ބަލަމުންނެވެ. ހަމައެހެންމެ މިހާލަތުން އަރައިގަތުމުގައި މަފާއިތުވި 

މިވަނީ ލިމިޓަށް  ގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރުމިހާރު ބޭންކުގެ . ނަމަވެސް،ށް ސަމާލުކަންދެމެވެއަދިވެސް ބޭންކުން މިކަމަ އަންދާޒާކުރެވުނު ނަމަވެސް

 ތެރެއިން ކާޑުގެ ކްރެޑިޓްބީއެމްއެލް އިން ދޫކޮށްފައިވާ  އިން ފެށިގެން 2021ޖުލައި  17އިތުރު ބަދަލެއް ގެނެވޭ ހާލަތެއްގައެވެ. އެހެންކަމުން 

 ބޭރުގައި ރާއްޖޭންފައެވެ. ޑޮލަރަށް އިތުރުކޮށް 500މިވަނީ އަދަދު  މުއާމަލާތްކުރެވޭނެ ބޭރުގެ ރާއްޖޭން މައްޗަށް މަހެއްގެ ކާޑަކުން ކޮންމެ

 ލިމިޓެކެވެ.  ޑޮލަރުގެ 750 ކުރިންވެސް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް ކަނޑައެޅިފައިވަނީނަށް ޑެބިޓް އަދި ކްރެޑިޓް ކާޑަށް ކަސްޓަމަރުން ދިރިއުޅޭ

 

ދުވާލެއްގެ  އެއްގޮތަށް މިހާރެކޭ މުއާމަލާތްތަކަށް ކަސްޓަމަރުންކުރާ އެކައުންޓުން ޑޮލަރު ބޭނުންކޮށްގެން ކާޑެއް ޑެބިޓް ވާދޫކޮށްފައި އިން ބީއެމްއެލް

 .ލިމިޓެއްވަނީ ކަނޑައެޅިފައެވެޑޮލަރުގެ  3000މައްޗަށް 

 

 ؟ތަކޮބާ ލިމިޓަކީ އައު ކަނޑައެޅިފައިވާކްރެޑިޓް ކާޑަށް  . 2

 އިން 2021 ޖުލައި 17 ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަމަލުކުރުމަށްމި ގޮތަށް ވެ. ރެޔޫއެސް ޑޮލަ 500އަލަށް ކަނޑައެޅުނު ލިމިޓަކީ ކްރެޑިޓް ކާޑަށް 

 ށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ލިމިޓެކެވެ.ކަދުވަހެއްގެ މުއްދަތަ 30ނެވެ. އަދި މިއީ ކޮންމެ ފެށިގެން

 

 ؟ތަލިމިޓް ކަނޑައެޅިފައިވަނީ ކޮން ކާޑުތަކަށްކަށްޑޮލަރުގެ  500 .3

ޕަރސަނަލް އަދި ކޯޕަރޭޓް ކްރެޓިޑް ކާޑު ހިމެނޭހެން ރުގެ ލިމިޓް ކަނޑައެޅިފައިވަނީ ޔޫއެސް ޑޮލަ 500ކްރެޑިޓް ކާޑަށް އަލަށް ކަނޑައެޅުނު 

ކްރެޑިޓް  ގޮތަށްދިވެހިންނަށް މިހާރެކޭވެސް އެއް ދިރިއުޅޭ ބޭރުގައި ރާއްޖޭންބޭރުގެ މުއާމަލާތް ކުރުމަށެވެ.  ބީއެމްއެލް ކްރެޑިޓް ކާޑުން ރާއްޖޭން

 ލިމިޓެކެވެ.  ޑޮލަރުގެ 750 ކަނޑައެޅިފައިވަނީކާޑަށް 



 

 ؟ތަކާޑުގެ ލިމިޓަށް ބަދަލެއް އާދޭ ޑެބިޓް .4

 މަހަކަށް ކޮންމެ ކާޑަކަށް މިހާރުވެސް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށްނޫނެކެވެ. ދިވެހި ރުފިޔާ އެކައުންޓަށް ލިންކު ކުރެވިފައިވާ ޑެބިޓް ކާޑުގެ ލިމިޓަކީ 

 ލިމިޓެކެވެ.  ޑޮލަރުގެ 750 ކަނޑައެޅިފައިވަނީމަހަކަށް ދިވެހިންނަށް ކޮންމެ ކާޑަކަށް  ދިރިއުޅޭ ބޭރުގައި ރާއްޖޭންޑޮލަރެވެ.  250

 

 ؟ތަކީއްވެޑެބިޓް ކާޑުގެ ލިމިޓަށް ބަދަލު ނުގެންނަނީ  .5

ލިމިޓް އިރުތުކޮށްފައި މިވަނީ ކްރެޑިޓް  ހާލަތަށް ރިއާޔަތްކޮށްހާރުގެ ވެފައި މިނޑުމެންނަށް ލިމިޓް އިތުރުކުރެވޭނީ ވަކި ކާޑުތަކަކަށްއަޅުގަ

  ކަސްޓަމަރުންނާ ހިއްސާކުރަމުންދާނެއެވެ.ހާލަތައް ބަލައި ގެނެވޭ އިތުރު ބަދަލުތައް  ނގައިއޮތްތާ ށްކުރިޔައެވެ. ތަކުގަކާޑު

 

 އެދެވޭނެތަ؟ބޭސްފަރުވާއަށާއި ތައުލީމީ ބޭނުންތަަކަށް ކާޑުގެ ލިމިޓް އިތުރުކުރުމަށް  .6

އެކެވެ. ތިރީގައިވާ ބޭނުންތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ކާޑުގެ ލިމިޓް އިތުރު ކުރުމަށް އެދެވޭނެއެވެ. ނއާ  

 ްޔުނިވަރސިޓީ އަދި ކޮލެޖަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށ 

  ްބޭސްފަރުވާއާ ގުޅުން ހުރި ކަންކަމަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށ 

ންގ މެދުވެރިކޮށް ލިއެކިޔުންތަކާއެކު ރިކުއެސްޓް ފޮނުވޭނެއެވެ. 'ސަރވިސް ޓައިޕް' މެނޫއިން ކާޑުގެ ލިމިޓް އިތުރު ކުރުމަށް އިންޓަރނެޓް ބޭންކި

 ލިމިޓްގަޑިއިރުތެރޭ ބޭންކުން ޕްރޮސެސްކުރުމަށްފަހު  24 ލިބޭތާ 'ޓެމްޕޮރަރީ ކާޑް ލިމިޓް' ހިޔާރުކުރާށެވެ. މި ގޮތަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން

 ގުޅާނެއެވެ. ކަސްޓަމަރަށް ހަމަޖެހުމުން

 

 އަލަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ލިމިޓް މާ ކުޑައެވެ. އެެހެންކަމުން މިކަމަށް އިތުރު ބަދަލެއް ގެނެވޭނެތަ؟ .7

ފައިސާ ދެއްކުމަށެވެ.  މި ލިމިޓަށް ވުރެ ބޮޑު އަދަދެއް  ބޭސްފަރުވާ އަށާއި ތައުލީމާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމަށްލިމިޓް އިތުރު ކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި 

އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގެ ސަރވިސް މެނޫގައި ހިމެނޭ ' ޓެމްޕޮރަރީ ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު  ކްރެޑިޓް ކާޑަށްޔޫއެސް ޑޮލަރުން  ބޭނުންވާނަމަ،

ގަޑިއިރުތެރޭ ބޭންކުން  24 ލިބޭތާ ކާޑް ލިމިޓް' ހިޔާރުކުރުމަށްފަހު ބޭންކަށް ހުށަހަޅާށެވެ. މި ގޮތަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން

 ގުޅާނެއެވެ. ކަސްޓަމަރަށް ހަމަޖެހުމުން ލިމިޓް ޕްރޮސެސްކުރުމަށްފަހު

 

 ؟ތަޑޮލަރު ބޭނުން ކުރަން ފެށޭނީ ކޮންއިރަކު 500ކްރެޑިޓް ކާޑަށް ދެވިފައިވާ  .8

 30މި އަދަދު ކަނޑައެޅިފައިވަނީ ކޮންމެ  ވަނަ ދުވަހުންނެވެ. 2021ޖުލައި  17އަލަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ލިމިޓް ބޭނުންކުރަން ފެށޭނީ 

 ށެވެ. މުއްދަތަކަދުވަހެއްގެ 

 

 އެެވެ؟ތަޑޮލަރަށް ހިފެހެއްޓިފައި ވާނެ 500 ލިމިޓް ކާޑުގެ ކްރެޑިޓް ނަަމަވެސް. ލިމިޓެކެވެ ބޮޑު ލިމިޓަކީ ކާޑުގެ ކްރެޑިޓް އަހަރެންގެ .9

އިން ރާއްޖޭގައި ކުރެވޭ މުއާމަލާތްތަކަށް ކާޑުގެ މެކްސިމަމް ލިމިޓާ ހަމައަށް ކްރެޑިޓް ކާޑު ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް ބޭރުގެ އޮންލަ

 ވަނީ ކަނޑައެޅިފައެވެ. މި ލިމިޓަށް ވުރެ ބޮޑު އަދަދެއް ބޭނުންވާނަމަ، ޔޫއެސް ޑޮލަރުންޔޫއެސް ޑޮލަރުގެ ލިމިޓެއް 500މުއާމަލާތްތަކަށް 

އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގެ ސަރވިސް މެނޫގައި ހިމެނޭ ' ޓެމްޕޮރަރީ ކާޑް ލިމިޓް' ހިޔާރުކުރުމަށްފަހު ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު  ކްރެޑިޓް ކާޑަށް

 ހަމަޖެހުމުން ލިމިޓްގަޑިއިރުތެރޭ ބޭންކުން ޕްރޮސެސްކުރުމަށްފަހު  24 ލިބޭތާ ބޭންކަށް ހުށަހަޅާށެވެ. މި ގޮތަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން

 ގުޅާނެއެވެ. ކަސްޓަމަރަށް

 

 



 

ޔޫއެސް ޑޮލަރަށް ވުރެ ބޮޑު އަދަދެއްގެ ވިޔަފާރިކުރަން ބޭނުންވާނަމަ އެކަން ކުރެވޭނެތަ؟ އަމަލުކުރަން ޖެހޭނީ  500ކްރެޑިޓް ކާޑުން  .10

 ކިހިނެއް؟

 ޑޮލަރުން ޑޮލަރަށްވުރެ ބޮޑު ވިޔަފާރިއެއް ކުރަން ބޭނުންވާނަމަ، ފައިސާ ދައްކަން ބޭނުންވާ އަދަދާ ހަމަޔަށް ޔޫއެސް 500ކްރެޑިޓް ކާޑުން 

 ހިޔާރުކުރުމަށްފަހު' ލިމިޓް ކާޑް ޓެމްޕޮރަރީ'  ހިމެނޭ މެނޫގައި ސަރވިސް ބޭންކިންގެ އިންޓަރނެޓް ކާޑަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު ކްރެޑިޓް

 ހަމަޖެހުމުން ލިމިޓް ޕްރޮސެސްކުރުމަށްފަހު ބޭންކުން ގަޑިއިރުތެރޭ 24 ލިބޭތާ ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާ އެދި ގޮތަށް މި. ހުށަހަޅާށެވެ ބޭންކަށް

 ގުޅާނެއެވެ. ކަސްޓަމަރަށް

 

 ޕޭމަންޓްތަކެއް ކާޑު ކްރެޑިޓް ހުރިހާ އަދި. ކުރެވިފައެވެ ލިންކު އެކައުންޓަށް ޑޮލަރު ޔޫއެސް އަކީ އެކައުންޓް އޮޓޯޕޭ ކާޑުގެ ކްރެޑިޓް އަހަރެންގެ .11

  ކަނޑައެޅޭނެ ހެއްޔެވެ؟ ލިމިޓް މި އެހެންވިޔަސް. ޑޮލަަރުންނެވެ ޔޫއެސް ހަދަނީ

ކަނޑައެޅިފައެވެ. ކަނޑައެޅިފައިވާ ލިމިޓަށް ވުރެ ބޮޑު އަދަދެއް ބޭނުންވާނަމަ،  ލިމިޓެއް އެއް ވަނީ ވެސް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހުރިހާ. އާއެކެވެ

ން ކްރެޑިޓް ކާޑަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގެ ސަރވިސް މެނޫގައި ހިމެނޭ ' ޓެމްޕޮރަރީ ކާޑް ލިމިޓް' ޔޫއެސް ޑޮލަރު

 ލިމިޓްގަޑިއިރުތެރޭ ބޭންކުން ޕްރޮސެސްކުރުމަށްފަހު  24ހިޔާރުކުރުމަށްފަހު ބޭންކަށް ހުށަހަޅާށެވެ. މި ގޮތަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން 

  ގުޅާނެއެވެ. ކަސްޓަމަރަށް ބޭންކުން ހަމަޖެހުމުން

ޑޮލަރަށްވުރެ  500ނޯޓް: ދިވެހި ރުފިޔާއިންނާއި ޔޫއެސް ޑޮލަރުން ކްރެޑިޓް ކާޑަށް ފައިސާ ދެއްކިދާނެއެވެ. މަތީގައިވާ ގޮތަށް އަމަލުކުރަން ޖެހޭނީ 

 މުއާމަލާތެއް ކުރާނަމައެވެ.  ގެބޮޑު ރާއްޖޭން ބޭރު

 

 

 ؟އެދެވޭނެތަ ކާޑަކަށް އާ ންގުމަށްބޭރުގެ މުއާމަލާތް ހި . 12

 ސަޕްލިމެންޓަރީ ކާޑާއި އެޑިޝަނަލް އަދި ޑެބިޓް އައު މިހާރުވެސް ކާޑު ބޭނުންކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ރާއްޖޭން ބޭރުގެ މުއާމަލާތްކުރުމަށް

އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ މެދުވެރިކޮށް ޑެބިޓް  ދޫނުކުރުމަށް މިވަނީ ނިންމާފައެވެ. ނަމަވެސް ޑެބިޓް ކާޑެެއް ނެތް ކަސްޓަމަރުންނަށް ކާޑު ކްރެޑިޓް

  ކާޑަށް އެދި ހުށަހެޅޭނެއެވެ.

 

 ؟ ހުށަހެޅޭނެތަކްރެޑިޓް ކާޑެއް ނެތްކަމުގައިވާނަމަ ކްރެޑިޓް ކާޑަކަށް އެދި . 13

ކްރެޑިޓް ކާޑަށް އެދި ހުށަހެޅޭނެއެވެ. ބޭންކުގެ ވެބްސައިޓް އެކެވެ. ޝަރުތު ހަމަވާނަމަ އިންޓަރނެޓް ނުވަތަ މޯބައިލް ބޭންކިންގ މެދުވެރިކޮށް ނއާ

 އިތުރު މައުލޫމާތު ލިބޭނެއެވެ. ކްރެޑިޓް ކާޑާ ގުޅޭ މެދުވެރިކޮށް 

 

 ؟އިތުރުކާޑެއް ހެދުމަށް އެދި ހުށަނޭޅެނީ ކީއްވެ .14

ދޫނުކުރުމަށް މިވަނީ  ކާޑު ކްރެޑިޓް އިތުރު ކާޑާއި ޑެބިޓް އިތުރު މިހާރުވެސް ކާޑު ބޭނުންކުރަމުންދާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ވިސާ/މާސްޓަރކާޑްގެ

ނީ ނިންމާފައެވެ. އެހެންކަމުން މިހާރުވެސް ކާޑު ލިބިފައިވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް އޮންލައިންކޮށް އިތުރު ކަޑާށް އެދި ހުށަހެޅޭގޮތް މިވަ

ހާރުވެސް ކާޑު ލިބިފައިވާ ކަސްޓަަމަރުންނަށް އިތުރު މި މަހަކަށް ކަނޑައެޅުނު ލިމިޓެއްކަމުން، ނު ލިމިޓަކީ ކާޑަކަށްހުއްޓާލެވިފައެވެ. މި ކަނޑައެޅު

ކްސްޕްރެސް ކާޑު ހަދައިދިނުން ހުއްޓާލެވިފައި މިވަނީ ރާއްޖޭން ބޭރަށްދާ ޑޮލަރު ހިފެހެއްޓުމުގެ ގޮތުންނެވެ. މިހާރެކޭ އެއްގޮތަށް އެމެރިކަން އެ

 ކުރެވޭ ކާޑެކެވެ.ރާއްޖޭގައި ބޭނުން ކާޑަކީ ހަމައެކަނިމިޑެބިޓް ކާޑު ދޫކުރަމުންދާނެއެވެ. 

 މުއްދަތު ހަމަވާ ކާޑާއި ހަލާކުވާ ކާޑުގެ ބަދަލުގައި އައު ކާޑު ވެސް ބޭންކުން ދޫކުރަމުންދާނެއެވެ.  ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް
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ުރުމަށް އެކެވެ. މެޑިކަލް ނުވަތަ ތައުލީމް ހާސިލްކުރުމަށް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ދަތުރު ކުރާނަމަ ޓިކެޓަށް ފައިސާދެއްކުމަށް ކާޑު ލިމިޓް އިތުރުކނއާ

ގުޅޭ ލިއެކިޔުންތަކާއެކު  ހިޔާރުކުރުމަށްފަހުއެކަމަކާ' ލިމިޓް ކާޑް ޓެމްޕޮރަރީ'  ހިމެނޭ މެނޫގައި ސަރވިސް ބޭންކިންގެ ހުށަހެޅޭނެއެވެ. އިންޓަރނެޓް

 ހަމަޖެހުމުން ލިމިޓް ޕްރޮސެސްކުރުމަށްފަހު ބޭންކުން ގަޑިއިރުތެރޭ 24 ލިބޭތާ ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާ އެދި ގޮތަށް މި. ހުށަހަޅާށެވެ ބޭންކަށް

 ގުޅާނެއެވެ. ކަސްޓަމަރަށް

 ށް ލިމިޓް އިތުރުނުކޮށްދެވޭނެއެވެ.ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކަށް މި ގޮތަބޭރަށް ނަމަވެސް އެހެން ބޭނުންތަކަށް ރާއްޖޭން 

 

 އެވެ؟ތަރާއްޖޭން ބޭރަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާއެއް ދެއްކޭނެ އިތުރު ގޮތްތަކެއް އެބަހުރި .16

ް ޑެބިޓް ކާޑުގެ ޕްރައިމަރީ އެކައުންޓުގެ ގޮތުގައި ޔޫއެސް ޑޮލަރު އެކައުންޓް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކާޑުތަކުން ކަސްޓަމަރުންނަށް މިހާރުވެސ

ރާއްޖޭން ބޭރަށް  ކަނޑައެޅިފައިވާ ލިމިޓުގައި ރާއްޖޭން ބޭރުގެ މުއާމަލާތްތައްކުރެވޭނެއެވެ. އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ވިޔަފާރިތަކުން ޓީޓީ މެދުވެރިކޮށް

 ފައިސާ ފޮނުވުމުގައި މިހާރެކޭ އެއްގޮތަށް ބޭންކުން އެހީތެރިވަމުންދާނެއެވެ.

 

 ؟ތަބޭނުން ނުކުރާނަމަ އަނެއް މަހުގައި އެ ފައިސާ ބޭނުން ކުރެވޭނެ ޑޮލަރު އެ މަހެއްގައި 500ކަނޑައެޅިފައިވާ  .17

ލިމިޓް ބޭނުން ނޫނެކެވެ. ކޮންމެ ކްރެޑިޓް ކާޑަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ލިމިޓް އަކީ އެމަހަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ލިމިޓެއް ކަމުން އަނެއް މަހުގައި އެ 

 ނުކުރެވޭނެއެވެ.

 

 ؟ތަމި ބަދަލަކީ ދާއިމީ ބަދަލެއް  .18

ންދާ ހަމައެހެންމެ މިހާލަތުން އަރައިގަތުމުގައި ލިބެމު ރު ބަދަލު ގެނެވޭނެއެވެ.ބަދަލަކީ ވަގުތީ ބަދަލެކެވެ. އަދި ހާލަތައް ބަލައި އިތުމި 

 ުންކުރިއެރުމަށް ބަލައި އަދިވެސް ބޭންކުން މިކަމަށް ސަމާލުވެއެވެ. އެހެންކަމުން ގެނެވޭ އިތުރު ބަދަލުތައް ކަސްޓަމަރުންނާ ހިއްސާކުރަމ

 ދާނެއެވެ.

 

 ތަ؟އިވޭބިޒްނަސް ޑެބިޓް އަދި ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑުތަކަށް ވެސް މި ބަދަލު ގެނެވިފަ .19

ޔޫއެސް ޑޮލަރުގެ ލިމިޓުގެ ބަދަލު ބިޒްނަސް ކާޑުތަކަށް ވެސް ވަނީ ގެނެވިފައެެވެ. 500އެކެވެ. ނއާ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ތިޔާރު ބޭންކަށް ލިބިގެންވެއެވެބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އިތުރު އެންގުމަކާ ނުލައި ބަދަލުގެނައުމުގެ އިޚް އާންމު ސުވާލާއި ޖަވާބު ހިމެނޭ މި ލިޔުމަށް ބޭންކުންނޯޓް: 
 

 


