ޝެޑިއުލް އޮފް ޗާރޖަސް އެންޑް ފީސް
ގއި އަމަލުކުރަންފަށާފައި
ވނަ އަދަދު 25 :އޮކްޓޫބަރު ަ 2022
ތިރީސް ހަތް ަ

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޝަރުތުތައް
o

ވއެވެ.
ނ ެ
ގ ް
ވސްއަށް ލިބި ެ
ނކް އޮފް މޯލްޑި ް
ގ އިހްތިޔާރު ބޭ ް
ނއުމު ެ
ގ ަ
ވސް ބަދަލު ެ
ނމެ ފީ އަކަށް ެ
ގއި ހިމެނޭ ކޮ ް
މި ލިސްޓު ަ

o

ގއް
ވ އިތުރު ހިދުމަތްތަކަށް އަ ެ
ގއި ދެ ޭ
ނ އެކި ހާލަތް ތަކު ަ
ގ އިތުރު ް
ނމެ ފުރިހަމަ ލިސްޓެއް ނޫނެވެ .މީ ެ
ގ އެ ް
ގ ފީތަކު ެ
މިއީ ބޭންކުން ނަ ާ
ވ ކަމެކެވެ.
ނ ާ
ގ ް
ކަނޑައެޅުމަކީ އެކަށީ ެ

o

ނއެވެ.
ވ ެ
ގން މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއް ޭ
ވއި ެ
ގޅުއް ަ
ވތަ ރިލޭޝަންޝިޕް މެނޭޖަރާއި ު
ނ ަ
ނޖަރު ު
ނމަ ،ބްރާންޗް މެ ޭ
ވ ަ
އިތުރު މައުލޫމާތެއް ބޭނުންފުޅު ާ
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ފިހުރިސްތު
 1.0އެކައުންޓްގެ ހިދުމަތްތައް

3

ޕސިޓް އިންޓްރެސްޓް ރޭޓްތައް
 2.0ޑި ޮ

4

ޕމަންޓް
 3.0ޓްރާންސްފަރ އަދި ޭ

5

 4.0ކާޑުގެ ހިދުމަތްތައް

7

 5.0ލޯނު ދޫކުރުވޭ ރޭޓުތައް

9

 6.0ލޯނުތަކަށް ނެގޭ ފީ

11

 7.0ޓްރޭޑް ސަރވިސަސް

13

 8.0ގެރެންޓީ

16
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 1.0އެކައުންޓްގެ ހިދުމަތްތައް
 1.1އަމިއްލަ އަދި ވިޔަފާރި އެކައުންޓްތައް

ރުފިޔާ

ޔޫއެސް ޑޮލަރު

ޓ 2އެކައުންޓް
ލ 1އަދި އެކްސްޕެޓްރިއޭ ް
ޕަރސަނަ ް
▪

އެކައުންޓްގައި އެންމެ މަދުން ހުންނަންޖެހޭ އަދަދު

200

50

100

10

2,000

200

ކިޑްސް ސޭވާރ އެކައުންޓް
▪

އެކައުންޓްގައި އެންމެ މަދުން ހުންނަންޖެހޭ އަދަދު

ވިޔަފާރި އެކައުންޓް

▪

3,4

އެކައުންޓްގައި އެންމެ މަދުން ހުންނަންޖެހޭ އަދަދު

ށ ނެގޭ މެއިންޓަނަންސް ފީ
މަހުން މަހަ ް

▪
▪

އެކްސްޕޭޓްރިއޭޓް އެކައުންޓް

75
75

5
5

5

0.35

750

50

ށ
ށހެޅުމަކަ ް
ށ އެދޭ ކޮންމެ ހު ަ
ށ ފައިސާ ދޫނުކުރުމަ ް
ޗެކަ ް

100

10

ށ
ތކަ ް
ސްޓޭންޑިންގ އޯޑަރ ގެ ކޮންމެ މުއާމަލާ ަ

50

5

50

5

1
30

0.08
2

އެކައުންޓް ބަންދުކުރުމުގެ ފީ

25

3

ރެގިއުލޭޓަރީ އެންފޯސްޑް ޕޭމަންޓްސް

300

25

75

5

-

3%

1%

1%

ބޭންކް ރިފަރެންސް ލެޓަރ

300

30

ބެލެންސް ކޮންފަމޭޝަން ފީ

300

30

އެކްޓިވްނޫން

އެކައުންޓް5

ށ
ތ ދޫކުރުމުގެ ފީ ކޮންމެ ސަފްހާއަކަ ް
ޗެކު ފޮ ް
ޗެކު ރިޓަރން ފީ
ތމުގެ ސަބަބުން ރިޓަރން ވުމުން)
ށ ފައިސާ ނެ ު
ށގެންވާ ވަރަ ް
(އެކަ ީ

ށ
ތކުގެ ފޮޓޯ ކޮޕީ (ކޮންމެ ޗެކަކަ ް
ށފައިވާ ޗެކު ަ
ބޭންކުން ފައިސާ ދޫކޮ ް
ށ ވަކިން)
ތ ފައިސާ ޖަމާކުރި ސްލިޕްއަކަ ް
ނުވަ ަ
ށ)
ށ ނަގާ ފީ (ކޮންމެ ސަފްޙާއަކަ ް
އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓް އަ ް

▪

އެންމެ މަދުވެގެން

ށ
ތކަ ް
ތޑްރޯވަލް އަދި ޑިޕޮސިޓް ފީ( 6,7ބްރާންޗް ކައުންޓަރ ަ
ކައުންޓަރ ވި ް
ތ ޖަމާކުރުމުން ނެގޭ ފީ)
ވަޑައިގެން ފައިސާ ނެންގެވުމުން ނުވަ ަ
ށ ނޫޓު ޖަމާކުރުމުން
ށވުރެ ދަ ް
ތ އެއަ ް
 5ޔޫއެސް ޑޮލަރުގެ ނޫޓު ނުވަ ަ
ތ އެންކޭޝްކުރުން (ޔޫއެސް ޑޮލަރު
ތއް ޖަމާކުރުން ނުވަ ަ
ބޭރު ފައިސާގެ ނޫޓު ަ
ފިޔަވައި)

ނޯޓް
ހޅުވޭނީ ސޭވިންގ ނުވަތަ ކަރަންޓް އެކައުންޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
 .1ޕަ ރސަނަލް އެކައުންޓެއް ު
ހމައެކަނި ކަރަންޓް އެކައުންޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
ހޅުވޭނީ ަ
 .2އެކްސްޕެޓްރިއޭޓް އެކައުންޓް ު
ހމައެކަނި ކަރަންޓް އެކައުންޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
ހޅުވޭނީ ަ
 .3ބިޒްނަސް އެކައުންޓް ު
ހޅުވޭނީ އެންމެ މަދުވެގެން  100ޔޫރޯ ޖަމާކޮށްގެންނެވެ .ޔޫރޯ އެކައުންޓުތަކަށް ޗެކް ފޮތް
ހމައެކަނި ކަރަންޓް އެކައުންޓެވެ .ޔޫރޯ އެކައުންޓެއް ު
ހޅުވޭނީ ަ
 .4ޔޫރޯ އިން ު
ދޫނުކުރެވޭނެއެވެ .ކޭޝް ޑިޕޮސިޓް ނުވަތަ އެންކޭޝްކުރުން ފިޔަވައި ،ޔޫރޯ އެކައުންޓްތަކުގެ ސާރވިސް ފީ ނެގޭނީ ޔޫއެސް ޑޮލަރު އެކައުންޓްގެ ފީ ތަކާއި އެއްވަރަށް ޔޫރޯ
އިންނެވެ.
ހންގާފައިނުވާ އެކައުންޓްތަކެކެވެ.
ހގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކަސްޓަމަރ ނުވަތަ ޑިޕޮސިޓަރގެ ފަރާތުން އެއްވެސް މުއާމަލާތެއް ި
 .5އިންއެކްޓިވް އެކައުންޓްތަކަކީ  24މަސް ދުވަ ު
ހދުމަތްތަކަށް (ފައިސާ ޖަމާކުރުމާއި ،ފައިސާ ނެގުން އަދި އެކައުންޓް ބަޔާން ނެގުން) ފީ އެއް
ހއްދަވާ ި
ހން ބޭންކިންގ ކައުންޓަރުތަކަށް ވަޑައިގެން ޯ
 .6އިސްރަށްވެ ި
ނުނަގާނެއެވެ.
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 .7ކައުންޓަރ ވިތްޑްރޯވަލް އެންޑް ޑިޕޮސިޓް ފީ ނަގަނީ  25,000ރުފިޔާ ނުވަތަ  1,600ޔޫއެސް ޑޮލަރާ އެއްވަރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ކުޑަ އަދަދެއްގެ ކޮންމެ މުއާމަލާތަކަށް
ހންނަ ބްރާންޗްތަކުން މި ފީ ނުނަގާނެއެވެ).
ހ ޗެކް ޑިޕޮސިޓްތަކަށެވެ( .ސެލްފް ސަރވިސް ބޭންކިންގ ޚިދުމަތް ނުލިބޭ ރަށްރަށުގައި ު
ހރި ާ
އަދި ު

 1.2އެކައުންޓުތަކާއި ގުޅުންހުރި ހިދުމަތްތައް
 1.2.1ޑެބިޓު ކާޑު

ރުފިޔާ

ޔޫއެސް ޑޮލަރު

(އެމެކްސް ،ވިސާ ،މާސްޓަރކާޑް ،ބިޒްނަސް ޑެބިޓް ކާޑް ،ވާރު ކާޑު)
ޖޮއިނިންގ ފީ  /އަހަރީ ފީ

▪
▪

ގޯލްޑް ޑެބިޓް ކާޑު

▪

ބިޒްނަސް ޑެބިޓް ކާޑް /ވާރު ކާޑު

ކްލެސިކް  /ސްޑޭންޑަރޑް  /ގްރީން ޑެބިޓް ކާޑު

50
200
200

3.33
13.33
13.33

ކާޑު ބަދަލު ކުރުމުގެ ފީ*

▪

ކްލެސިކް  /ސްޑޭންޑަރޑް  /ގްރީން  /ގޯލްޑް ޑެބިޓް ކާޑު

▪

ބިޒްނަސް ޑެބިޓް ކާޑު /ވާރު ކާޑު

ޕިން ބަދަލު ކުރުމުގެ ފީ*

100
200

6.67
13.33

50

5

ހމައެކަނި ނަގާނީ ކާޑު ބަދަލުކުރުމަށް ނަގާ ފީއެވެ.
* ނޯޓް :ކާޑާއި އެކު ޕިން ބަދަލުކުރާނަމަަ ،

 1.2.2އޭޓީއެމް ފީ

ރުފިޔާ

ތކުގައި ބީއެމްއެލް ކާޑު ބޭނުންކުރުން
ފައިސާ ނެގުމުގެ ފީ  -ބީއެމްއެލްގެ އޭޓީއެމް ަ

ހިލޭ

ތކުގައި އެހެން ބޭންކެއްގެ ކާޑު ބޭނުންކުރުން
ފައިސާ ނެގުމުގެ ފީ  -ބީއެމްއެލްގެ އޭޓީއެމް ަ

100

ތކުގައި ބީއެމްއެލް ކާޑު ބޭނުންކުރުން
ފައިސާ ނެގުމުގެ ފީ  -އެހެން ބޭންކެއްގެ އޭޓީއެމް ަ

) 0.5%މަދުވެގެން  25ރުފިޔާ(

ތކުން ބީއެމްއެލް ކާޑު ބޭނުންކުރުން
ބެލެންސް ޗެކް ކުރުން  -ބީއެމްއެލް އޭޓީއެމް ަ

ހިލޭ

ތކުން ބީއެމްއެލް ކާޑު ބޭނުންކުރުން
ބެލެންސް ޗެކް ކުރުން– އެހެން ބޭންކެއްގެ އޭޓީއެމް ަ

10

ރުފިޔާ

 1.2.3ބީއެމްއެލް އޮންލައިން ބޭންކިންގ
ށ ނެގޭ ފީ
އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ ގައި ރަޖިސްޓްރިކުރުމަ ް

ހިލޭ

ށ ދޫކުރެވޭ ޓޯކަން (ކަސްޓަމަރު ބޭނުންވެއްޖެނަމަ)
އައު އެޕްލިކޭޝަނަ ް

200

ށ ދޫކުރެވޭ ޓޯކަން/ޓޯކަން ބަދަލު ކުރުން (ކަސްޓަމަރު ބޭނުންވެއްޖެނަމަ)
ތރަ ް
އި ު

100

ނޯޓް  :އޮންލައިން ބޭންކިންގ ނިސްބަތްކުރަނީ އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ އަދި މޯބައިލް ބޭންކިންގ އަށެވެ.
ފަންޑް ފޮނުވުމަށް ފީއެއް ނެގޭނެއެވެ( .ފައިސާ ދެއްކުމާއި ފޮނުވުމުގެ ސެކްޝަން ބައްލަވާ)

 2.0ޑިޕޮސިޓް އިންޓްރެސްޓް ރޭޓްތައް
 2.1ސޭވިންގ އެކައުންޓް

ރުފިޔާ

ސޭވިންގ އެކައުންޓުގެ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓު

ށ 1.50%
އަހަރަކަ ް

ކިޑްސް ސޭވަރ އެކައުންޓުގެ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓު

ށ 2.00%
އަހަރަކަ ް
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ޔޫއެސް ޑޮލަރު
ށ 1.00% -1.25%
އަހަރަކަ ް
ށ 1.50%
އަހަރަކަ ް
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ނޯޓް
ހރަކަށް 1.50%
ހ ރުފިޔާ އެކައުންޓްތަކުން  5,000ރުފިޔާ އަށްވުރެ އިތުރުވާ އަދަދަކަށް އަ ަ
ހކު ،ކްލިއަރކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދުން ދިވެ ި
ހސާބުކުރަނީ ކޮންމެ ދުވަ ަ
އިންޓްރެސްޓް ި

ހރަކަށް  1.00%ގެ ރޭޓުންނެވެ .އެކައުންޓްގެ ބެލެންސް  5,000ރުފިޔާއަށް
ގެ ރޭޓުން އަދި ޔޫއެސް ޑޮލަރު އެކައުންޓްތަކުން  1000ޔޫއެސް ޑޮލަރަށްވުރެ އިތުރުވާ އަދަދަކަށް އަ ަ
ހސާބެއް ނުކުރާނެއެވެ.
ހކަށް އެއްވެސް އިންޓްރެސްޓެއް ި
ނުވަތަ  1000ޔޫއެސް ޑޮލަރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ދަށްނަމަ އެ ދުވަ ަ
ހރަކަށް  1.25%ރޭޓުންނެވެ.
ހކު ،އަ ަ
ހސާބުކުރަނީ ކޮންމެ ދުވަ ަ
ހރިނަމަ ،އިންޓްރެސްޓް ި
ޔޫއެސް ޑޮލަރު އެކައުންޓްތަކުގައި  50,000ޔޫއެސް ޑޮލަރަށްވުރެ އިތުރަށް ފައިސާ ު
ހކަށް އިންޓްރެސްޓެއް ނުލިބޭނެއެވެ .ޑެބިޓް މުއާމަލާތްތަކުގެ އަދަދު ގުނާއިރު ،ޕީއޯއެސް
ހއްގެ ތެރޭގައި ޑެބިޓް މުއާމަލާތްތަކުގެ އަދަދު  5އަށް ވުރެ އިތުރުވާނަމަ އެ މަ ަ
ކޮންމެ މަ ެ
ހ ސޭވިންގ އެކައުންޓުތަކަށް ޖަމާކުރެވޭނެއެވެ.
ހރެއްގެ ޑިސެންބަރު މަ ު
ހސާބު ކުރުމަށްފަހު ،ކޮންމެ އަ ަ
ހމަނާނެއެވެ .އިންޓްރެސްޓް ި
މުއާމަލާތްތައް ނު ި
ކިޑްސް ސޭވަރ އެކައުންޓުގެ ބެލެންސް  500ރުފިޔާ އާއި  20ޔޫއެސް ޑޮލަރަށްވުރެ މަތިނަމަ ،އިންޓްރެސްޓް ފައިސާ ލިބޭނެއެވެ.
ވިޔަފާރި/ބިޒްނަސް އަދި ކަރަންޓް އެކައުންޓްތަކަށް އިންޓްރެސްޓް ފައިސާއެއް ނުލިބޭނެއެވެ.

 2.2ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓް އެކައުންޓް
 6މަސް (އަހަރަކަށް)

 12މަސް (އަހަރަކަށް)

ރުފިޔާ
 10,000އާއި  50,000އާ ދެމެދު

1.60%

1.70%

 50,001އާއި  1,000,000އާ ދެމެދު

1.70%

1.80%

 1,000,001އާއި  5,000,000އާ ދެމެދު

1.80%

1.90%

 5,000,001އާއި  10,000,000އާ ދެމެދު

1.90%

2.00%

 10މިލިއަން ރުފިޔާ އަށްވުރެ މަތިނަމަ ބްރާންޗް މެނޭޖަރ ނުވަތަ ރިލޭޝަންޝިޕް މެނޭޖަރ އާ ގުޅުއްވާ

ޔޫއެސް ޑޮލަރު

 6މަސް (އަހަރަކަށް)

 12މަސް (އަހަރަކަށް)

 5000އާއި  50,000އާ ދެމެދު

1.35%

1.45%

 50,001އާއި  100,000އާ ދެމެދު

1.45%

1.55%

 100,001އާއި  250,000އާ ދެމެދު

1.55%

1.65%

 250,001އާއި  10,000,000އާ ދެމެދު

1.65%

1.75%

އެއް މިލިއަން ޑޮލަރަށްވުރެ މަތިނަމަ  -ބްރާންޗް މެނޭޖަރ ނުވަތަ ރިލޭޝަންޝިޕް މެނޭޖަރ އާ ގުޅުއްވާ
ހލަތުގައި ،އިންޓްރެސްޓެއް
ހތިޔާރެކެވެ .އަދި އެ ާ
ހށް ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓް ނަގަން ބޭނުންވާނަމަ ،ފައިސާ ދޫކުރުމަކީ ބޭންކަށް ލިބިގެންވާ އި ު
ހފައިވާ މުއްދަތަށްވުރެ އަވަ ަ
ހމަޖެ ި
ނޯޓްަ :
ހށް ނެގޭ ފައިސާގެ އަދަދު  1.5މިލިއަން ރުފިޔާ  100,000 /ޔޫއެސް ޑޮލަރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ 1% ،އިންސައްތައިގެ ފީ
ހފައިވާ މުއްދަތަށްވުރެ އަވަ ަ
ހމަޖެ ި
ނުލިބޭނެއެވެަ .
އެއް ބޭންކަށް ނެގޭނެއެވެ.

 3.0ޓްރާންސްފަރ އަދި ޕޭމަންޓް
 3.1ފައިސާ ފޮނުވުން ،އާރް.ޓީ.ޖީ.އެސް އަދި އޭ.ސީ.އެޗް -

ރުފިޔާ

ޔޫއެސް ޑޮލަރު

ޑޮމެސްޓިކް
ށ
ބީއެމްއެލް އިން ބީއެމްއެލް އަ ް

ހިލޭ

ހިލޭ

އައުޓްވަރޑް ޓްރާންސްފަރ

ހިލޭ

ހިލޭ

އިންވަރޑް ޓްރާންސްފަރ

ހިލޭ

ހިލޭ
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ތޑްރޯވަލް އަދި ޑިޕޮސިޓް ފީ ނެގިދާނެއެވެ)
* ސެކްޝަން  1.0އަށް ބައްލަވާ (ކައުންޓަރ ވި ް
އާރް.ޓީ.ޖީ.އެސް :ރިއަލް ޓައިމް ގްރޮސް ސެޓުލްމަންޓް ،އޭ.ސީ.އެޗް :އޮޓޮމެޓިކް ކްލއަރިންގ ހައުސް

 3.2ސްވިފްޓް/ޓެލެގުރެފިކް ޓްރާންސްފަރ (ޓީ.ޓީ)  -ބޭރުގައުމުތަކަށް
ތއް:
ކޮމިޝަން ަ

0.50%

1

▪

ބީއެމްއެލް އޮންލައިން ބޭންކިންގ

▪

އެންމެ ކުޑަ އަދަދު

▪

އެންމެ ބޮޑު އަދަދު

ޔޫއެސް ޑޮލަރު

7
750

ސްވިފްޓް/ޓީ.ޓީ ފީ

15

ށ ކޮރެސްޕޮންޑެންޓް ބޭންކުން ނަގާ ފީ
ތކަ ް
ތ ަ
ޔޫއެސް ޑޮލަރުގެ މުއާމަލާ ް

15

2

ށ ނަގާ ފީ
ށން ކޮރެސްޕޮންޑެންޓް ބޭންކަ ް
އޭ.ސީ.ޔޫ މެކޭނިޒަމްގެ ދަ ު

45

ކޮރެސްޕޮންޑެންޓް ބޭންކުން ބަޔާންކުރާ

ށ ކޮރެސްޕޮންޑެންޓް ބޭންކުން ނަގާ ފީ
އެހެނިހެން ފައިސާ ފޮނުވުމަ ް

އަދަދު
ތލުކުރުން (ކޮންމެ މެސެޖަކަށް)
ސްވިފްޓް  /ޓީޓީ ބާ ި

15

.1

ހންނަންވާނެއެވެ.
ކަސްޓަމަރުންގެ އެކައުންޓްގައި ޔޫއެސް ޑޮލަރު ބެލެންސް ު

.2

ހމައެކަނި އިންޑިއާއަށް ފޮނުވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮރަސްޕޮންޑެންޓް ބޭންކް
މިއީ އޭޝިއަން ކްލިއަރިންގ ޔޫނިއަން (އޭ.ސީ.ޔޫ) ގެ ދަށުން ަ
(އެގްސިސް ބޭންކް) އިން ނަގާ އިތުރު ކޮރެސްޕޮންޑެންޓް ބޭންކް ފީއެކެވެ .މި ފީއަކީ އެގްސިސް ބޭންކުން ގެންނަ ކޮންމެ ބަދަލަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ބަދަލު
ގެނެވޭނެ ފީއެކެވެ.

 3.3މޯބައިލް ބޭންކިންގ މެދުވެރިކޮށް ބޭރު ގައުމުތަކަށް ފޮނުވޭ ފައިސާ

ޔޫއެސް ޑޮލަރު

ށ
ކޮމިޝަން  500 -ޔޫއެސް ޑޮލަރާ ހަމައަ ް

5

ށ
ކޮމިޝަން  501 -ޔޫއެސް ޑޮލަރާއި  1000ޔޫއެސް ޑޮލަރާ ހަމައަ ް

8

ތ
ށވުރެ މަ ި
ކޮމިޝަން –  1001ޔޫއެސް ޑޮލަރަ ް

12

ނޯޓް :ބީއެމްއެލްގެ މޮބައިލް ބޭންކިންގ މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިންކޮށް އިންޓަނޭޝަނަލް ފައިސާގެ މުއާމަލާތްތައް ކުރެވޭނެއެވެ.

 3.4އިންވަރޑް ރެމިޓެންސް (ޓެލެގްރާފް މެދުވެރިކޮށް ބޭރަށް ފޮނުވޭ ފައިސާ)

ޔޫއެސް ޑޮލަރު

ށ
ކޮމިޝަން  500 -ޔޫއެސް ޑޮލަރާ ހަމައަ ް

ހިލޭ

ތ
ށވުރެ މަ ި
ކޮމިޝަން –  500ޔޫއެސް ޑޮލަރަ ް

15

ރުފިޔާ

ޔޫއެސް ޑޮލަރު

 3.5ކޭޝިއަރސް ޗެކު ދޫކުރުން
▪

ދޫކުރުން

0.50%

0.50%

▪

އެންމެ ކުޑަ އަދަދު

25

5

▪

އެންމެ ބޮޑު އަދަދު

3000

200

ރުފިޔާ

ޔޫއެސް ޑޮލަރު

ކޮމިޝަން:

 3.6މުސާރަ ޖަމާކޮށްދިނުން  /ޑައިރެކްޓް ޑެބިޓް
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ކޮމިޝަން:
▪

ށ
ދިވެހި ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ފޮނުވުމަ ް

▪

ށ
އެހެނިހެން މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ފޮނުވުމަ ް

ށ)
ތކަ ް
ޑައިރެކްޓް ޑެބިޓް (ކޮންމެ މުއާމަލާ ަ

ހިލޭ

5

ށ
 5ރުފިޔާއާ އެއްވަރަ ް

10

ށ
 10ރުފިޔާއާ އެއްވަރަ ް

 3.7ބޭރުގެ ބޭންކްތަކުން ފައިސާ ހޯދުމަށް ފޮނުވާ ބީއެމްއެލްގެ ޗެކްތައް
ކޮމިޝަން:
▪

ހިލޭ

ޔޫއެސް ޑޮލަރު
1%
5

މަދުވެގެން

ސްވިފްޓް/ޓީ.ޓީ ފީ

15

ޕޯސްޓަލް ޗާރޖަސް

40

ތމުގެ ސަބަބުން ނުފޮނުވޭ ޗެކު (ކޮންމެ ޗެކަކަށް)
ށ ފައިސާ ނެ ު
ށގެންވާ ވަރަ ް
އެކަ ީ

30

ހދުމަށް ބީއެމްއެލްގެ ބްރާންޗްތަކަށް ފޮނުވާ ޗެކްތަކަށް ފައިސާ ދައްކާނީ ރެމިޓިންގ ބޭންކުން ލިބޭ ޕޭމަންޓް އިރުޝާދުތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް
ނޯޓް :ބޭރުގެ ބޭންކުތަކުން ފައިސާ ޯ
ޑްރާފްޓް ދޫކޮށްގެން ނުވަތަ ސްވިފްޓް ޓްރާންސްފަރ މެދުވެރިކޮށެވެ .އަދި މި މުޢާމަލާތަށް ފީ ނެގޭނެއެވެ.

 4.0ކާޑުގެ ހިދުމަތްތައް
 4.1ކާޑު ދޫކުރުމުގެ ފީ

ރުފިޔާ

ޔޫއެސް ޑޮލަރު

ޖޮއިނިންގ ފީ
ކުލެސިކް  /ސްޓެންޑަރޑް  /ގްރީން ކްރެޑިޓް ކާޑް

200

15

ގޯލްޑް ކްރެޑިޓް ކާޑު

500

30

ޕްލެޓިނަމް ކްރެޑިޓް ކާޑު

900

60

ސިގްނޭޗަރ  /ވޯލްޑް ކްރެޑިޓް ކާޑު

1350

90

ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑު

750

50

ކުލެސިކް  /ސްޓެންޑަރޑް  /ގްރީން ޑެބިޓް ކާޑު

50

3.33

ގޯލްޑް ޑެބިޓް ކާޑު

200

13.33

އަހަރީ ފީ
ކުލެސިކް  /ސްޓެންޑަރޑް  /ގްރީން ކްރެޑިޓް ކާޑު

450

35

ގޯލްޑް ކްރެޑިޓް ކާޑު

800

55

ޕްލެޓިނަމް ކްރެޑިޓް ކާޑު

1500

100

ސިގްނޭޗަރ  /ވޯލްޑް ކްރެޑިޓް ކާޑު

2250

150

ކުލެސިކް  /ސްޓެންޑަރޑް  /ގްރީން ޑެބިޓް ކާޑު

50

3.33

ގޯލްޑް ޑެބިޓް ކާޑު

200

13.33

ސަޕްލިމަންޓްރީ  /އިތުރު ކާޑުތަކުގެ އަހަރީ ފީ
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ކުލެސިކް  /ސްޓެންޑަރޑް ގްރީން ކްރެޑިޓް ކާޑު

200

15

ގޯލްޑް ކްރެޑިޓް ކާޑު

400

30

ޕްލެޓިނަމް ކްރެޑިޓް ކާޑު

900

60

ސިގްނޭޗަރ  /ވޯލްޑް ކްރެޑިޓް ކާޑު

1350

90

ކޯޕަރޭޓް ކްރެޑިޓް ކާޑު

750

50

ކުލެސިކް

ގޯލްޑް

 4.2ކުރެޑިޓް ކާޑުގެ ރޯލްއޯވަރ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް
އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސް

މަހަކު 2.85%

މަހަކު 2.65%

ވިސާ  /މާސްޓަރކާޑް

މަހަކު 2.85%

މަހަކު 2.65%

ވިސާ ކޯޕަރޭޓް ކާޑު

-

މަހަކު 2.65%

ޕލެޓިނަމް
ް

ސިގްނޭޗަރ  /ވޯލްޑް

މަހަކު 2.5%

މަހަކު 2%

ވިސާ  /މާސްޓަރކާޑް  /އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސް

 4.3ކާޑު ހިދުމަތްތަކުން ނެގޭ ފީ

ރުފިޔާ

ޔޫއެސް ޑޮލަރު

ހަމައެކަނި ކްރެޑިޓް ކާޑުތަކަށް
ކާޑު ބަދަލު ކުރުމުގެ ފީ

125

10

ޕިން ބަދަލު ކުރުމުގެ ފީ

50

5

ކޭޝް އެޑްވާންސް ފީ

( 3%މަދުވެގެން  25ރުފިޔާ)

( 3%މަދުވެގެން  2ޔޫއެސް ޑޮލަރު)

ތރުވުމުން ނެގޭ ފީ
ށވުރެ އި ު
ލިމިޓަ ް

65

5

ތ ހަމަވުމުން ނެގޭ ފީ
މުއްދަ ު

65

5

ސްޓޭޓްމަންޓް ކޮޕީ (ކޮންމެ ސްޓޭޓްމަންޓަކަށް)

25

2

 4.4ކްރޮސް ބޯޑަރ މުއާމަލާތްތަކުގެ ފީ
ށ ޑެބިޓް ކުރެވޭނީ ،ކާޑު ނެޓްވޯކަކުން ކަނޑައަޅާ އެކްސްޗޭންޖް
ތކުގައި ،އެކައުންޓަ ް
ތ ަ
ޔޫއެސް ޑޮލަރު ނޫން އެހެން ފައިސާ އިން ކުރެވޭ ކްރޮސް ބޯޑަރ ކާޑުގެ މުއާމަލާ ް
ށ ޕޯސްޓް
ތ އެކައުންޓަ ް
ށ ފަހުގައެވެ .މި އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓް އެޕްލައި ކުރަނީ ކާޑުގެ މުއާމަލާ ް
ށ ބަދަލުކުރުމަ ް
ރޭޓެއްގައި ،އެ ކަސްޓަމަރެއްގެ ކާޑުގެ ބިލިންގ ކަރަންސީއަ ް
ތކުގައި،
ތ ަ
ތ ވެދާނެއެވެ .ކުރެވޭ ކޮންމެ ކްރޮސް ބޯޑަރ މުއާމަލާ ް
ތފާ ު
ތރީހު ގައި އަމަލު ކުރެވޭ ރޭޓު ަ
ތރީހުގައެވެ .އެހެންކަމުން ،ކާޑު ޓްރާންސެކްޝަން ހިނގި ާ
ކުރާ ާ
ތގެ އަގުން ނެގޭނެއެވެ.
ގިނަވެގެން  10%ގެ ފީއެއް ،މުއާމަލާ ު

ރުފިޔާ

ޔޫއެސް ޑޮލަރު

ތކަށް)
ދޫކުރުމުގެ ފީ (ޕާސަނަލައިޒްޑް ގިފްޓް ކާޑު ަ

100

-

ށ ނެގޭ ފީ
ގިފްޓް ކާޑު އެކްޓިވޭޓް ކުރުމަ ް

15

-

 4.5ޕްރީ-ޕެއިޑް ކާޑު ފީ
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ރުފިޔާ

ޔޫއެސް ޑޮލަރު

 4.6މާޗަންޓް ޑިސްކައުންޓް ރޭޓް
ތއް
ބީއެމްއެލްގެ ޑެބިޓް ކާޑު ަ

2.5%

2.5%

ތއް
ބީއެމްއެލްގެ ޕްރީޕެއިޑް ކާޑު ަ

3.5%

3.5%

ވިސާ  /މާސްޓަރކާޑް  /ޔޫނިއަންޕޭ  /ޑައިނާރސް އެންޑް ޑިސްކަވަރސް

3.5%

3.5%

އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސް

4.0%

4.0%

ށ
*ޕީއޯއެސް ޓާރމިނަލް ބަދަލު ކުރުމަ ް

ގިނަވެގެން 7710

ގިނަވެގެން 500

ހލްޑަރަށް ޗާޖު ނުކުރާ ކޮމިޝަނެކެވެ .މި ރޭޓާއި ފީތައް މާޗަންޓް ވޮލިއުމް ،ވިޔަފާރީގެ ބާވަތް އަދި ތާރޑް
ނޯޓް :މާޗަންޓް ޑިސްކައުންޓަކީ މާޗަންޓުން ބޭންކަށް ދައްކާ ،ކާޑު ޯ
ޕާޓީ އިންޓަގްރޭޝަންގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތަފާތުވެދާނެ އެވެ.
ހމާލެއްގެ ސަބަބުން ޓަރމިންލްއަށް ގެއްލުންވެގެން/ގެއްލިގެން ނުވަތަ ބޭންކުން އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި އަނބުރާ ޕީއޯއެސް
* ޕީއޯއެސް ޓާމިނަލް ބަދަލުކުރުމަށް ފީ ނެގޭނީ މާޗަންޓުގެ އި ު
ހއެވެ.
ހލަތަށް ބެލުމަށްފަ ު
ޓަރމިނަލް ރައްދުނުކޮށްފިނަމަާ ،

 5.0ލޯނު ދޫކުރުވޭ ރޭޓުތައް
 5.1ބީއެމްއެލް ބޭސް ރޭޓް
ބޭސް ރޭޓް

ރުފިޔާ

ޔޫއެސް ޑޮލަރު
ށ 9.5%
އަހަރަކަ ް

ށ 10%
އަހަރަކަ ް

 5.2ކޯޕަރޭޓް ލޯނު
ލޯނުގެ ބާވަތް
ކޯޕަރޭޓް ލޯނު  /އޯވަރޑްރާފްޓް  /ޓީ.އާރު.ޑީ.އެލް

ރުފިޔާ

ޔޫއެސް ޑޮލަރު
ށ
ބޭސް ރޭޓް  3% +އާ ހަމައަ ް

ށ
ބޭސް ރޭޓް  3% +އާ ހަމައަ ް

 5.3އެސްއެމްއީ ބިޒްނަސް ލޯނު
ލޯނުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ

ޔޫއެސް ޑޮލަރު

ރީޓެއިލަރސް ލޯނު*

ށ  3%އާ
ބޭސް ރޭޓް  +އަހަރަކަ ް

-

ށ
ހަމައަ ް
ގެސްޓްހައުސް ލޯނު

ށ  2%އާ
ބޭސް ރޭޓް  +އަހަރަކަ ް

-

ށ
ހަމައަ ް
ވޯކިންގ ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސް (ރަހުނަކާ ނުލައި)

ށ  2%އާ
ބޭސް ރޭޓް  +އަހަރަކަ ް
ށ
ހަމައަ ް

ގްރީން ލޯނު (ރަހުނަކާ އެކު)
ޑިމާންޑް ލޯނު  /އޯވަރޑްރާފްޓް  /ޓީ.އާރު.ޑީ.އެލް

ކޮންމެ އަހަރަކު ބޭސް ރޭޓް
ށ  3%އާ
ބޭސް ރޭޓް  +އަހަރަކަ ް

ށ  3%އާ
ބޭސް ރޭޓް  +އަހަރަކަ ް

ށ
ހަމައަ ް

ށ
ހަމައަ ް

ށ ނެގޭނެއެވެ.
ތ އަހަރަކަ ް
ތ އަދި ރަހުނަކާ ނުލައި  13އިންސައް ަ
ނޯޓް :ރީޓެއިލަރސް ލޯނު :ރަހުނަކާ އެކު  12އިންސައް ަ
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 5.4ހޯމް ޕަރޗޭސްސް އަދި ކޮންސްޓްރަކްޝަން ލޯނު
ލޯނުގެ ބާވަތް

އެންމެ ކުޑަ ރޭޓް

އެންމެ ބޮޑު ރޭޓް

ހޯމް ޕަރޗޭސްސް ލޯނު

ށ 1%
ބޭސް ރޭޓް  -އަހަރަކަ ް

ތ
ނެ ް

ހޯމް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ލޯނު

ކޮންމެ އަހަރަކު ބޭސް ރޭޓް

ށ 0.5%
ބޭސް ރޭޓް  +އަހަރަކަ ް

ރިއަލް އެސްޓޭޓް ލޯނު

ށ 0.5%
ބޭސް ރޭޓް  +އަހަރަކަ ް

ށ 1%
ބޭސް ރޭޓް  +އަހަރަކަ ް

ހމް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އަދި ރިއަލް އެސްޓޭޓް ލޯނުގެ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ތަފާތުވެއެވެ.
ނޯޓް :އިންވެސްޓްކޮށްފައިވާ އިކުއިޓީގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޯ

 5.5ޕަރސަނަލް ،ކިޔަވާ އަދި ވެހިކަލް ލޯނު
ލޯނުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ

ލުއި މައިކްރޯ ލޯނު ( 25,000ރުފިޔާ އާ ހަމައަށް)

ށ 12%
އަހަރަކަ ް

ލުއި އެކްސްޕްރެސް ( 300,000ރުފިޔާ އާ ހަމައަށް)

ށ 15%
އަހަރަކަ ް
1

ށ 15%
އަހަރަކަ ް

ބީއެމްއެލް ވެހިކަލް ލޯނު ( 500,000ރުފިޔާ އާ ހަމައަށް)

2

ށ 12%
އަހަރަކަ ް

ށޓެހި އުޅަނދު)
ތމާވެއްޓާއި ރަ ް
ބީއެމްއެލް ވެހިކަލް ލޯނު (ފުލީ އެލެކްޓްރިކްި /
ބީއެމްއެލް ކިޔަވާ ލޯނު

ށ 1%
ބޭސް ރޭޓް  -އަހަރަކަ ް

ބީއެމްއެލް ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ލޯނު

ށ 12%
އަހަރަކަ ް

ބީއެމްއެލް ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ލޯނު ޕްލަސް

ށ 12%
އަހަރަކަ ް

ރަހުނާއެކު ދޫކުރެވޭ ލޯނު
3

ބީއެމްއެލް ލައިފް ސްޓައިލް ލޯނު
ބީއެމްއެލް ގްރީން ލޯނު

ބޭސް ރޭޓް +

ށ 2%
އަހަރަކަ ް

ކޮންމެ އަހަރަކު ބޭސް ރޭޓް

ރަހުނާއި ނުލައި ދޫކުރެވޭ ލޯނު
ށ 15%
އަހަރަކަ ް
ށ 12%
އަހަރަކަ ް

ނޯޓް:
.1

ހމައަށް ނެގޭނެއެވެ .ކެޓަގަރީ ބީ އަށް  20%އިކުއިޓީ އަދި
ހކަލް ލޯނު :ކެޓަގަރީ އޭ އަށް – އިކުއިޓީ ބޭނުން ނުވާނެއެވެ .އަދި  300,000ރުފިޔާއާ ަ
ބީއެމްއެލް ވެ ި
ހމައަށް ނެގެނެއެވެ.
 500,000ރުފިޔާއާ ަ

.2

ކެޓަގަރީ އޭ އަދި ކެޓަގަރީ ބީ

.3

ހނަކާ ނުލައި  25,000ރުފިޔާ  300,000ރުފިޔާ
ހނާއެކު  100,000ރުފިޔާ  1.5މިލިއަން ރުފިޔާ ،ރަ ު
ލައިފް ސްޓައިލް ލޯނަށް :ރަ ު

ރުފިޔާ

ޔޫއެސް ޑޮލަރު

 5.6އިތުރަށް އޯވަރޑްރޯކުރުން
▪

ހުއްދަ ދެވިފައިވާ އޯވަރޑްރޯ ލިމިޓް

ހުއްދަދެވިފައިވާ އޯޑީ ރޭޓް  +އަހަރަކު

ހުއްދަދެވިފައިވާ އޯޑީ ރޭޓް  +އަހަރަކު

▪

ހުއްދަ ދެވިފައިވާނުވާ ކަރަންޓް އެކައުންޓްގެ އޯވަރޑްރޯ

އަހަރަކު 18%

އަހަރަކު 18%

އިތުރަށް އޯވަރޑްރޯކުރުން

 5.7އޯވަރޑިއު އިންޓްރެސްޓް
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ތ
ތކުގެ އިންޓްރެސްޓް ނަގާ ގޮ ް
އޯވަރޑިއު ލޯނު ަ
 1ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން  89ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް
▪
 90ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން

▪

އޯވަރޑިއު އަދަދު ގެ މައްޗަށް ސެންކްޝަން

 -އޯވަރޑިއު އަދަދު ގެ މައްޗަށް

ކުރެވިފައިވާ ރޭޓަށްވުރެ އިތުރު  10%މަހަކަށް

ސެންކްޝަން ކުރެވިފައިވާ ރޭޓަށް

އިތުރުކުރުން.

ވުރެ އިތުރު  10%މަހަކަށް

 -އަހަރަކު އިތުރު  ،5%ސެންކްޝަން

އިތުރުކުރުން.

ކުރެވިފައިވާ ރޭޓަށް އިތުރުކޮށް ،ލޯނުގެ ބާކީ ހުރި

 -އަހަރަކު އިތުރު ،5%

ބައިގެ މައްޗަށް

ސެންކްޝަން ކުރެވިފައިވާ ރޭޓަށް
އިތުރުކޮށް ލޯނުގެ ބާކީ ހުރި ބައިގެ
މައްޗަށް

ތކުން ނެގޭ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް
އޯވަރޑިއު ޓްރޭޑް ބިލް ަ
▪

އިމްޕޯޓް (ލެޓަރ އޮފް ކުރެޑިޓް) – ނެގޯޝިއޭޝަން ލިޔެކިޔުންތައް
(ބޭންކުން ފައިސާ ދެއްކި ތާރީހުން ފެށިގެން ،ފައިސާ ލިބުނު

ށ 13%
އަހަރަކަ ް

-

ތާރީހަށް)
▪

އެކުސްޕޯޓް ލެޓަރ އޮފް ކުރެޑިޓްގެ ނެގޯޝިއޭޝަން ލިޔެކިޔުން

ށ 13%
އަހަރަކަ ް

-

(މުއްދަތު ހަމަވި ތާރީހުން ފެށިގެން ،ފައިސާ ލިބުނު ތާރީހަށް)

އިންލޭންޑް
▪

ސެޓްލްމަންޓް ގެ ލިޔެކިޔުން ( -ބޭންކުން ފައިސާ ދެއްކި ތާރީހުން
ފެށިގެން ،ފައިސާ ލިބުނު ތާރީހަށް)

▪

ޑިސްކައުންޓިންގ އޮފް ޑޮކިއުމަންޓްސް (ބޭންކުން ފައިސާ ދެއްކި

ށ 11.75%
އަހަރަކަ ް
ށ 11.75%
އަހަރަކަ ް

ތާރީހުން ފެށިގެން ،ފައިސާ ލިބުނު ތާރީހަށް)

ށ 13%
އަހަރަކަ ް
ށ 13%
އަހަރަކަ ް

 6.0ލޯނުތަކަށް ނެގޭ ފީ
ފީގެ ބާވަތް

ފީ ނެގޭ ބާވަތް
ށ ދޫކުރެވޭ ހުރިހާ ކްރެޑިޓް ލިމިޓުން
އަލަ ް

އެރޭންޖްމެންޓް ފީ

1

އެންމެ ކުޑަ ފީ

ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ލޯނާއި
ޕސެންޓޭޖް
އެޑްވާންސްގެ ފީ ަ

ރުފިޔާ

ޔޫއެސް ޑޮލަރު

ށ
ތކަ ް
(އޯޑީ/އެލްސީ/ބީޖީ/ޓީއާރްޑީއެލް ފެސިލިޓީ ަ

1,000

100

ލިމިޓުގެ 1.50%

ތ އެއްބަޔަށް)
މަހަކު ނުވަ ަ

އެޕްލިކޭޝަން ފީ

2

ހޯމް ޕާޗޭސް ލޯނު ހޯމް

 -ހޯމް ޕާޗޭސް ލޯނު /ހޯމް

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ،ރިއަލް އެސްޓޭޓް،

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ލޯނު /ލައިފްސްޓައިލް

ގެސްޓްހައުސް ،ރީޓެއިލަރސް ލޯނު،

ލޯނު (ރަހުނާ އެކު)/ވެސެލް ފައިނޭންސް

ވެސެލް ފައިނޭންސް ،ޑިމާންޑް ލޯނު

ލޯނު/ޑިމާންޑް ލޯނު (ޕަރސަނަލް ލޯނު):

(ޕަރސަނަލް ލޯނު) ،ބިޒްނަސް

 1000ރުފިޔާ

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ލޯނު ،ވޯކިންގ ކެޕިޓަލް

 -ރިއަލް އެސްޓޭޓް ލޯނު/ގެސްޓްހައުސް

ފައިނޭންސް

ލޯނު/ރީޓެއިލަރސް ލޯނު/ބިޒްނަސް

-

-

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ލޯނު/ވޯކިންގ ކެޕިޓަލް
ފައިނޭންސް 1500 :ރުފިޔާ
ތކުގެ ޕްރޮސެސިންގ
ލޯނު ަ
ފީ

3
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ހޯމް ޕާޗޭސް ،ހޯމް ކޮންސްޓްރަކްޝަން،
ރިއަލް އެސްޓޭޓް އަދި ގެސްޓްހައުސް
ތއް
ލޯނު ަ

ލޯނުގެ މިންވަރުގެ 1.5%

5,000

-

ޝެޑިއުލް އޮފް ޗާރޖަސް އެންޑް ފީސް  37ވަނަ އަދަދު
 25އޮކްޓޫބަރު  2022ގައި އަމަލުކުރަންފަށާފައި

ރަހުނާއި ނުލައި ދޫކުރެވޭ
ތކުގެ ޕްރޮސެސިންގ
ލޯނު ަ
ފީ

4

އެންހޭންސްމަންޓް ފީ

5

އެކްސްޓެންޝަން ފީ

7

ތކާ ގުޅިގެން
އިސްލާހު ަ
ނެގޭ ފީ

8

ލުއި މައިކްރޯ ،ލުއި އެކްސްޕްރެސް،

ލުއި މައިކްރޯ0.5% :

ވެހިކަލް ،ރަހުނަކާ ނުލައި ދޫކުރެވޭ ލައިފް

ލުއި އެކްސްޕްރެސް  /ވެހިކަލް  /ލައިފް

ސްޓައިލް ލޯނު އަދި ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓް

ސްޓައިލް  /ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓް

ލޯނު ޕްލަސް

ޕްލަސް1% :

ތރުކުރާ ކްރެޑިޓް ލިމިޓުން
އި ު

-

ތރުކުރާ މިންވަރުން 1.50%
އި ު

ށ
ތކަ ް
(އޯޑީ/އެލްސީ/ބީޖީ/ޓިއާރޑީއެލް ފެސިލިޓީ ަ

(އެންހޭންސްމަންޓް އަދަދުން)

ތ އެއްބަޔަށް)
މަހަކު ނުވަ ަ

ތއް އައުކުރުން /
ކުރެޑިޓް ފެސިލިޓީ ަ

އިފެކްޓިވް ލިމިޓުން އަހަރަކު 1.50%

ތރުކުރުން /
ތ އި ު
މުއްދަ ު

ށ
ތކަ ް
(އޯޑީ/އެލްސީ/ބީޖީ/ޓިއާރޑީއެލް ފެސިލިޓީ ަ

ރީޝެޑިއުލްކުރުން

ތ އެއްބަޔަށް)
މަހަކު ނުވަ ަ

1,000

100

6

1,000

100

ތ
ތރުކުރުމާއި މުއްދަ ު
ކްރެޑިޓް ލިމިޓް އި ު
ތއް
ށހެޅޭ އެޕްލިކޭޝަން ަ
ށ ހު ަ
ތރުކުރުމަ ް
އި ު

އިފެކްޓިވް ލިމިޓުން 1.00%

1,000

ތއް
ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ އިސްލާހު ަ

100

ށ ހުރި ލޯނުގެ އަދަދު
ދޫނުކޮ ް
 1,000,000ރުފިޔާ 100,000 /

ކޮމިޓްމަންޓް ފީ

9

ތވާނަމަ،
ށވުރެ މަ ި
ޔޫއެސް އެމެރިކާ ޑޮލަރަ ް
ކޮންމެ ކުއާޓަރ އެއްގައި މި ފީ

ށ ހުރި ލޯނުގެ އަދަދުގެ ،0.50%
ދޫނުކޮ ް
ކޮންމެ ކުއާޓަރެއްގައި

15,000

1,500

ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.
ޕްރީޕޭމަންޓްގެ އަދަދު 1,000,000

ޕްރީޕޭމަންޓް ފީ

10

ށވުރެ
ރުފިޔާ  100,000 /ޔޫއެސް ޑޮލަރަ ް

ޕްރީޕެއިޑް ގެ މިންވަރުގެ 2.00%

20,000

2,000

ތރުވާނަމަ މި ފީ ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.
އި ު
ނޯޓް:
.1

ށ މި ފީ އެޕްލައިނުކުރެވޭނެއެވެ.
ހޯމް ޕަރޗޭސް ،ހޯމް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ،ރިއަލް އެސްޓޭޓް ،ގެސްޓް ހައުސް ލޯނަ ް

.2

ހޯމް ޕަރޗޭސް ،ހޯމް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ،ރިއަލް އެސްޓޭޓް ،ގެސްޓް ހައުސް ،ރީޓެއިލަރސް ލޯނު ،ވެސެލް ފައިނޭންސް ،ޑިމާންޑް ލޯނު (ޕަރސަނަލް ލޯނު)،
ށ މި ފީ އެޕްލައިކުރެވޭނެއެވެ.
ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ލޯނު އަދި ވޯކިންގ ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސް އަ ް

.i

ށހަޅާއިރުއެވެ.
ފީ ދައްކަންޖެހޭނީ އެޕްލިކޭޝަން ހު ަ

.ii

ތލް ކުރިނަމަވެސް ފީ އަނބުރާ ނުލިބޭނެއެވެ.
އެޕްލިކޭޝަން ބާ ި

.3

ތއް ދޫކުރާ ހިސާބުންނެވެ.
މި ފީ ދައްކަންޖެހޭނީ ހަމައެކަނި ހޯމް ޕާޗޭސް ލޯނާއި ހޯމް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ލޯނާއި ގެސްޓްހައުސް އަދި ރިއަލް އެސްޓޭޓް ލޯނު ަ

.4

ށވެ .ސޯޝަލް ހައުސިންގ
މި ފީ އެޕްލައިކުރެވޭނީ ލުއި މައިކްރޯ ލޯނު ،ލުއި އެކްސްޕްރެސް ލޯނު ،ވެހިކަލް ލޯނު އަދި ރަހުނަކާ ނުލައި ދޫކުރެވޭ ލައިފްސްޓައިލް ލޯނަ ެ
ށ އެއްވެސް ޕްރޮސެސިންގ ފީއެއް ނުނަގާނެއެވެ.
ށ ދޫކުރާ ލޯނު ،ފުލީ އިލެކްޓްރިކް ވެހިކަލް ލޯނު ،ގްރީން ލޯނު އަދި ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ލޯނަ ް
ގެ ކަސްޓަމަރުންނަ ް

.5

ތރުކުރާއިރު އެޕްލައިކުރެވޭނެ.
ތކެއްގެ ލިމިޓް އި ު
ށފައިވާ ހުރިހާ ކުރެޑިޓް ފެސިލިޓީ ަ
މި ފީ ކުރިން ދޫކޮ ް
ތރު ފީ އެއް ނުނަގާނެއެވެ.
ށވެ .އި ު
ތރުކުރާ އަދަދުގެ މައްޗަ ެ
ލޯނު :ފީ ނަގާނީ ހަމައެކަނި ،އި ު
ށވެ.
ތ ހަމަވާ ދުވަހަ ެ
ށގެން މުއްދަ ު
ތރީހުން ފެ ި
އެހެނިހެން ކުރެޑިޓް ފެސިލިޓީތައް :ފީ ނަގާނީ އެންހޭންސްމަންޓް އަދަދުން ،އެންހޭންސްމަންޓް ާ
ތ
ތރުކުރަން ނުވަ ަ
ތ އި ު
ތރުން މުއްދަ ު
ތކުގައި ،އެންހޭންސްމަންޓް ފީގެ އި ު
ށއަޅާ އެންހޭންސްމަންޓް ަ
ތ އިސްލާހު ގެންނަން ހު ަ
ތރުކުރަން ނުވަ ަ
ތ އި ު
މުއްދަ ު
އިސްލާހުގެންނަން ނެގޭ ފީ ނަގާނެއެވެ.

.6
.i
.ii
.7
.8

މާނަކުރެވިފައިވާ ގޮތް:
ށ ބާކީ ނުދައްކާ ހުރި ފައިސާ
ތކަ ް
ލޯނު ަ
ށ ދޫކުރެވިފައިވާ އެޕްރޫވްޑް ލިމިޓްސް
ތކަ ް
އެހެނިހެން ކުރެޑިޓް ފެސިލިޓީ ަ
ށ މި ފީ އެޕްލައިކުރެވޭނެއެވެ .މި ފީ ނެގޭނީ އިފެކްޓިވް ލިމިޓުންނެވެ.
ތކަ ް
ތރުކުރުމާ ގުޅޭ ހުރިހާ އިސްލާހު ަ
ތ އި ު
ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީގެ މުއްދަ ު
ށ މި ފީ އެޕްލައިކުރެވޭނެއެވެ.
ތކަ ް
އެންހޭންސްމެންޓްސް /އެކްސްޓެންޝަން ފިޔަވައި އެހެނިހެން އިސްލާހު ަ
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މި ފީ ނެގޭނީ އިފެކްޓިވް ލިމިޓުންނެވެ.

ޝެޑިއުލް އޮފް ޗާރޖަސް އެންޑް ފީސް  37ވަނަ އަދަދު
 25އޮކްޓޫބަރު  2022ގައި އަމަލުކުރަންފަށާފައި

.9

ށ ހުރި
ތން އެ ކުއާޓަރއެއްގައި ދޫނުކޮ ް
ތގެ މަ ި
ތއި ބޭންކާ ދެމެދު އެއްބަސްވެފައިވާ ޑިސްބަރސްމަންޓް ޝެޑިއުލްގައިވާ ގޮ ު
ކޮމިޓްމަންޓް ފީ ނެގޭނީ ލޯނު ނަގާ ފަރާ ާ
ފައިސާގެ އަދަދުންނެވެ.

ށ ދައްކާ އަދަދުންނެވެ.
ތރީޚުގެ  60ދުވަސްކުރިން ފައިސާ ދައްކާފައިވާނާމަ ،ޕްރީ-ޕެއިޑްކޮ ް
 .10ޕްރީޕޭމަންޓް ފީ ނެގޭނީ ފައިސާ ދައްކަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ާ
އިސްތިސްނާވުން

ތސްނާވެދާނެއެވެ.
ތއް ނެގުން އިސް ި
ތކާއި ފީ ަ
ތގައިވާ ޗާޖު ަ
ށ މަ ީ
ތކަ ް
ށން އެޕްރޫވް ކުރާ ލޯނު ަ
ތކުގެ ދަ ު
ހާއްސަ ސްކީމް ަ

 7.0ޓްރޭޑް ސަރވިސަސް
 7.1އިމްޕޯޓްސް
 7.1.1ލެޓަރ އޮފް ކްރެޑިޓް ދޫކުރުން

ރުފިޔާ (އިންލޭންޑަށް

ޔޫއެސް ޑޮލަރު

އެކަނި)
ތރީހުން ކޮންމެ ކުއާޓަރަކު 0.35%
ށ ނެގޭ ކޮމިޝަން (ދޫކުރާ ާ
ށ ކޮންމެ ކުއާޓަރއަކަ ް
ސައިޓް އަދި ޔޫސަންސް އެލްސީ ދޫކުރުމަ ް

ތ ހިމަނައިގެން)
ށ  /އެލްސީގައި ހިމެނޭ ޔޫސަންސްގެ މުއްދަ ު
ތރީހާ ހަމައަ ް
ތ ހަމަވާ ާ
ށގެން މުއްދަ ު
ފެ ި

ކޮންމެ ކުއާޓަރަކު 0.35%

-

25

200

15

2500

250

▪

ބޭރު (ފޮރިންގ)

-

50

▪

ށ ފޮނުވާނަމަ)
އިންލޭންޑް (ސްވިފްޓް މެދުވެރިކޮ ް

500

40

200

15

▪

އެންމެ ކުޑަ ކޮމިޝަން (ބޭރު)

▪

އެންމެ ކުޑަ ކޮމިޝަން

▪

އެންމެ ގިނަ/ބޮޑު ކޮމިޝަން (އިންލޭންޑް)

ސްވިފްޓްގެ އަގު

ށ ނޫންނަމަ)
އިންލޭންޑް ލެޓަރ އޮފް ކްރެޑިޓްގެ ޕްރޮސެސިންގ ފީ (ފޮނުވަނީ ސްވިފްޓް މެދުވެރިކޮ ް

 7.1.2ލެޓަރ އޮފް ކްރެޑިޓަށް ގެނެވޭ އިސްލާހުތަކަށް

ރުފިޔާ (އިންލޭންޑަށް

ޔޫއެސް ޑޮލަރު

އެކަނި)
ސައިޓް އެންޑް ޔޫސަންސް އެލްސީ
ށ ނެގޭ ކޮމިޝަން:
ތކަ ް
އިސްލާހު ަ
ށ
ށ ކުއާޓަރއަކަ ް
ތރީހާ ހަމަޔަ ް
ތ ހަމަވާ ާ
ށގެން މުއްދަ ު
ތރިހުން ފެ ި
ތރުވުން  /ދޫކުރާ ާ
އަދަދު އި ު

ކޮންމެ ކުއާޓަރަކު 0.35%

ކޮންމެ ކުއާޓަރަކު 0.35%

ށ ކުއާޓަރގައި
ތރީހާ ހަމަޔަ ް
ތ ހަމަވާ ާ
ށގެން މުއްދަ ު
ތރީހުން ފެ ި
ތރުކުރުން  /ދޫކުރި ާ
ވެލިޑިޓީ އި ު

ކޮންމެ ކުއާޓަރަކު 0.35%

0.35%

ތ
ތރުވާ އަދަދު  /އަދި އެލްސީގެ ޔޫސަންސް މުއްދަ ު
އި ު

ތ
ތ އަދަދު /އަދި އެލްސީގެ ޔޫސަންސް މުއްދަ ު
ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާ އޮ ް
އެހެނިހެން އިސްލާހު
▪

ބޭރު (ފޮރިންގ) (ކޮންމެ އިސްލާހަކަށް)

▪

އިންލޭންޑް (ކޮންމެ އިސްލާހަކަށް)

އެންމެ ކުޑަ ކޮމިޝަން
▪

ބޭރު (ފޮރިންގ)

▪

އިންލޭންޑް

އެންމެ ބޮޑު ކޮމިޝަން (އިންލޭންޑް)
ސްވިޓް ފީ (ކޮންމެ މެސެޖަކަށް)
▪

ބޭރު

▪

އިންލޭންޑް (ސްވިފްޓް މެދުވެރިކޮއް ފޮނުވާނަމަ)
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ށ ނޫންނަމަ)
އިންލޭންޑް ލެޓަރ އޮފް ކްރެޑިޓްގެ ޕްރޮސެސިންގ ފީ (ފޮނުވަނީސްވިފްޓް މެދުވެރިކޮ ް

100

10

ތން ދައްކާނަމަ)
ށހަޅާ ފަރާ ު
ތއް – ފޮރެން (ހު ަ
ށ ނަގާ ފީ ަ
ތކަ ް
ބޭރުގެ ބޭންކް ަ

-

އަސްލު އަގު

7.1.3

ޔޫއެސް ޑޮލަރު

ލެޓަރ އޮފް ކްރެޑިޓް ކަށަވަރުކުރުން  -ބޭރު

އަސްލު އަގު

ތން ދައްކާނަމަ)
ށހަޅާ ފަރާ ު
ށވަރުކުރުމުގެ ފީ  -ބޭރުގެ ބޭންކް ޗާރޖް (ހު ަ
ލެޓަރ އޮފް ކްރެޑިޓް ކަ ަ
ތ ކުރުމުގެ އަގު)
ތއް (ސްވިފްޓް މެސެޖު  /މުއާސަލާ ު
ށވަރުކުރުމުގެ ފީ  -އެރޭންޖްމެންޓް ފީ ަ
ލެޓަރ އޮފް ކްރެޑިޓް ކަ ަ

 7.1.4ލެޓަރ އޮފް ކުރެޑިޓް ބާތިލްކުރުން

15

ރުފިޔާ (އިންލޭންޑަށް

ޔޫއެސް ޑޮލަރު

އެކަނި)
ތ ހަމަވެފައިވާ /
ށ މުއްދަ ު
ށ ނެގޭ ފީ – ލެޓަރ އޮފް ކޮރެޑިޓް ބޭނުންނުކުރެވި ވަނިކޮ ް
ތލްކުރުމަ ް
ބާ ި
ށ
ތލް ކުރުމަ ް
ތ ހަމަވުމުގެ ކުރިން ބާ ި
މުއްދަ ު
▪

ބޭރު (ފޮރިންގ)

▪

އިންލޭންޑް

150

ތ
ށ މުއްދަ ު
ތކުގެ ފީ – ލެޓަރ އޮފް ކްރެޑިޓް ބޭނުން ނުކުރެވި ވަނިކޮ ް
ބޭރުގެ  /އެހެނިހެން ބޭންކް ަ

15
12

އަސްލު އަގު

އަސްލު އަގު

ށ
ތލް ކުރުމަ ް
ތ ހަމަވުމުގެ ކުރިން ބާ ި
ހަމަވެފައިވާ  /މުއްދަ ު
ށ ނެގޭ ފީ –
ތލްކުރުމަ ް
ބާ ި

ތ ހަމަވުމުގެ ކުރިން
ލެޓަރ އޮފް ކޮރެޑިޓް މުއްދަ ު

ތ ކުރުމުގެ އަގު ކޮންމެ ސްވިފްޓް މެސެޖަކަށް)
(މުއާސަލާ ު
▪

ބޭރު (ފޮރިންގ)

▪

އިންލޭންޑް

150

 7.1.5އެހެނިހެން ބޭރުގެ  /ޑޮމެސްޓިކް ބޭންކްތަކުގެ އަގު

15
12

ޔޫއެސް ޑޮލަރު

ތއް އަނބުރާ ދިނުން
ތކުގެ އަގު  -އެޑްވައިސް ،ނެގޯޝިއޭޓިގން ،އަދި ބޭންކު ޗާޖު ަ
ބޭރުގެ  /ރާއްޖޭގެ ބޭންކް ަ
އަސްލު އަގު

(ރީއިމްބާސްކުރުން)
ތން ދައްކާނަމަ)
ށހަޅާ ފަރާ ު
)ހު ަ

 7.1.6ޝިޕިންގް ގެރެންޓީ ދޫކުރުން – ބޭރު (ފޮރިންގ)

ޔޫއެސް ޑޮލަރު

ށ ނެގޭ ކޮމިޝަން
ދޫކުރުމަ ް

25

ޔޫއެސް ޑޮލަރު

 7.1.7ޑޮކިޔުމަންޓްތައް ނެގޯސިއޭޓްކުރުން

ރުފިޔާ (އިންލޭންޑަށް އެކަނި)

ރިޓަޔަރމަންޓް

-

1%

0.35%

0.35%

ކޮމިޝަން

-

ބޭރު (ފޮރިންގ)
އިންލޭންޑްއިންލޭންޑް

އެންމެ ކުޑަމިންވަރު

-

ބޭރު (ފޮރިންގ)
އިންލޭންޑް

-

25

200

15

2500

250

އެންމެ ބޮޑު މިންވަރު  -އިންލޭންޑް
ސްވިފްޓް ފީ (ކޮންމެ މެސެޖަކަށް)

-

ބޭރު (ފޮރިންގ)
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ށ ފޮނުވާނަމަ)
އިންލޭންޑް (ސްވިފްޓް މެދުވެރިކޮ ް

200

ބޭރުގެ – ބޭރުގެ ބޭންކް ޕޭމަންޓް ޕްރޮސެސް ކުރުމުގެ ފީ
ތކުން ނަގާފީ
ބޭރުގެ – ބޭރުގެ ބޭން ަ

ތން ދައްކާނަމަ)
ށހަޅާ ފަރާ ު
(ހު ަ

15
15

އަސްލު

-

ޔޫއެސް ޑޮލަރު

 7.1.8ބޭރުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައިގަތުން
ފައިސާ ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން  /އިސްލާހު  /ފައިސާ ދެއްކުމަށް ނެގޭ ފީ
ކޮމިޝަން
ތއް ބެލެހެއްޓުން
ލިޔެކިޔުން ަ

20

ތއް ބެލެހެއްޓުން
އިސްލާހު ަ

20
1%

ރިޓަޔަރމަންޓް
އެންމެމަދު  /ކުޑަ މިންވަރު

25

ސްވިފްޓް ފީ (ކޮންމެ މެސެޖަކަށް)

15

އަސްލު އަގު

ށ ނެގޭ ފީ
ތކަ ް
ބޭރުގެ ބޭންކް ަ
ފައިސާ ނުދައްކާ ހުރި ލިޔެކިޔުންތައް އަނބުރާ ރައްދުކުރުން
ށ (ކޮންމެ ލިޔެކިޔުމަކަށް)
ތކަ ް
އަނބުރާ ރައްދުކުރެވޭ ލިޔުން ަ

25

ށ
ށ ލަފާދެވޭ ކޮންމެ ސްވިފްޓް މެސެޖަކަ ް
ށ އަނބުރާ ފޮނުވުމަ ް
ރެމިޓިންގ ބޭންކަ ް

15

ށ)
ކޫރިއަރ ފީ (ކޮންމެ ލިޔެކިޔުމަކަ ް

40

 7.2އެކްސްޕޯޓް
 7.2.1ލެޓަރ އޮފް ކްރެޑިޓްގެ އިރުޝާދު ދިނުން
ށ ނެގޭ ފީ
ލެޓަރ އޮފް ކްރެޑިޓްގެ އިރުޝާދު ދިނުމަ ް

ރުފިޔާ (އިންލޭންޑަށް އެކަނި)

ޔޫއެސް ޑޮލަރު

-

▪

ށވަރު ކުރުމަކާ ނުލައި
ބޭރުގެ – ކަ ަ

-

25

▪

ށވަރު ކުރުމާއެކު
ބޭރުގެ ކަ ަ

200

1%
20

ތކީ ބީއެމްއެލްގެ ކަސްޓަމަރެއްނަމަ)
އިންލޭންޑް (މަންފާލިބޭ ފަރާ ަ

ރުފިޔާ (އިންލޭންޑަށް އެކަނި)

ޔޫއެސް ޑޮލަރު

 7.2.2އިސްލާހުތަކަށް ލަފާދިނުން
ތރު
ށވަރު ކުރުމަކާ ނުލައި އަދަދު އި ު
ބޭންކުގެ ކަ ަ

-

15

ތރު ކުރުން
ށވަރު ކުރުމާއެކު އަދަދު އި ު
ބޭންކުން ކަ ަ

-

1%

100

10

ށ ނެގޭ ކޮމިޝަން
ލަފާދެވޭ ކޮންމެ އިސްލާހަކަ ް

▪

ކުރުން

▪
▪

ތކީ ބީއެމްއެލްގެ ކަސްޓަމަރެއްނަމަ)
އިންލޭންޑް (މަންފާލިބޭ ފަރާ ަ

ށ ނެގޭ ކޮމިޝަން
ލަފާދެވޭ ކޮންމެ އިސްލާހަކަ ް
ތ
ށވަރުކުރުމާއެކު ވެލިޑިޓީގެ މުއްދަ ު
ށ ބޭންކުގެ ކަ ަ
-ކޮންމެ ކުއާޓަރއަކަ ް

-

0.35%

ތރުކުރުން
އި ު
ތއް (ކޮންމެ އިސްލާހަކަށް)
އެހެނިހެން އިސްލާހު ަ
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 7.2.3ބޭރުގެ ލެޓަރ އޮފް ކްރެޑިޓް ބާތިލްކުރުން

ޔޫއެސް ޑޮލަރު

ށ ނެގޭ ފީ
ތލް ކުރުމަ ް
ބާ ި

25

ތ ކުރުމުގެ ޚަރަދު (ކޮންމެ ސްވިފްޓް މެސެޖަކަށް)
މުއާސަލާ ު

 7.2.4ލެޓަރ އޮފް ކްރެޑިޓްގެ ނެގޯސިއޭޝަން

15

ރުފިޔާ (އިންލޭންޑަށް އެކަނި)

ޔޫއެސް ޑޮލަރު

ކޮމިޝަން

▪
▪

މަޝްވަރާ  /ގަނެވިއްކުމުގެ ލިޔެކިޔުން

-

 -ބޭރުގެ

0.50%

އެންމެ ކުޑަ މިންވަރު

-

 -އިންލޭންޑް

▪

 -ބޭރުގެ

-

 -އިންލޭންޑް

▪

0.50%

200

25

2500

15
250

އެންމެ ބޮޑު މިންވަރު  -އިންލޭންޑް

ށ ނެގޭފީ
ތކަ ް
ބޭރުގެ – ބޭރުގެ ބޭންކް ަ

1%

އަސްލު އަގު

-

ށ ފޮނުވާނަމަ)
އިންލޭންޑް (ސްވިފްޓް މެދުވެރިކޮ ް

▪
▪

ބޭރުގެ

-

15

ށ ފޮނުވާނަމަ)
އިންލޭންޑް (ސްވިފްޓް މެދުވެރިކޮ ް

200

15

-

40

ކުރިޔަރ ފީ (ކޮންމެ ލިޔެކިޔުމަކަށް) – ބޭރުގެ

ޔޫއެސް ޑޮލަރު

 7.2.5ބޭރުގެ – ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައިގަތުން
ލަފާދިނުން  /އިސްލާހުގެނައުން  /ފައިސާ ދެއްކުން
ކޮމިޝަން

▪

ތއް ބެލެހެއްޓުން
ލިޔެކިޔުން ަ

20

▪
▪

ތއް ބެލެހެއްޓުން
އިސްލާހު ަ

20
1%

މަޝްވަރާ ކުރުން

25

އެންމެ ކުޑަ މިންވަރު
ސްވިފްޓް ފީ (ކޮންމެ މެސެޖަކަށް)

15

ކޫރިޔަރ ފީ (ކޮންމެ ލިޔެކިޔުމަކަށް)

40

ށ ނެގޭ ފީ
ތކަ ް
ބޭރުގެ ބޭންކް ަ

އަސްލު އަގު

 8.0ގެރެންޓީ
 8.1ކޮމިޝަން
ށ ދެވޭ
 1,000,000ޔޫއެސް ޑޮލަރު  10,000,000 /ރުފިޔާ އާ ހަމައަ ް
ގެރެންޓީ
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ރުފިޔާ

ޔޫއެސް ޑޮލަރު

ކޮންމެ ކުއާޓަރަކު 0.5%

ކޮންމެ ކުއާޓަރަކު 0.5%

ށ )2%
(އަހަރަކަ ް

ށ )2%
(އަހަރަކަ ް
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ތ އޭގެ ބަޔަކުން)
ކޮމިޝަން ނެގޭނީ ކޮންމެ  90ދުވަހުގެ ކުއާޓަރއަކުން ނުވަ ަ
ށ ދެވޭ
 1,000,000ޔޫއެސް ޑޮލަރު  10,000,000 /ރުފިޔާ އާ ހަމައަ ް

ށ 1%
އަހަރަކަ ް

ށ 1%
އަހަރަކަ ް

ށ ރިކަވާ ކުރެވޭ)
ށ އެޑްވާންސްކޮ ް
ގެރެންޓީ (އަހަރަކު އަޕް-ފްރޮންޓްކޮ ް
އެންމަދުން ނެގޭ މިންވަރު
ށ އެދެނީ ގެރެންޓީ ބޭނުންވާ ދުވަހުގެ ބަންދުނޫން 5
އިދާރީ ފީ (ގެރެންޓީއަ ް

ދުވަހައްވުރެ މަދުންނަމަ)

500

50

700

70

 8.2ގެރެންޓީ ތަކަށް ލަފާދިނުން

ޔޫއެސް ޑޮލަރު

ށ ލަފާދިނުން
ތކަ ް
ގެރެންޓީ ަ

15

ށ އިސްލާހު ގެންނަން ދެވޭ ލަފާ – (ކޮންމެ އިސްލާހަކަށް)
ތކަ ް
ގެރެންޓީ ަ

10

ތރުކުރުން  /އެހެނިހެން އިސްލާހު)
ތ އި ު
ތރުކުރުން  /މުއްދަ ު
(އަދަދު އި ު
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