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 1.0އެކއުންޓްގެ ޚިދުމތްތއް
ރުފިޔާ

 1.1އމިއްލ އދި ވިޔފާރި އެކއުންޓްތއް

ޔޫއެސް ޑޮލރު

ޓ 2އެކއުންޓް
ލ 1އދި އެކްސްޕެޓްރިއޭ ް
ޕރސނ ް

▪

އެކއުންޓްގއި އެންމެ މދުން ހުންނންޖެހޭ އދދު

200

50

ކިޑްސް ސޭވރ އެކއުންޓް

▪
ވިޔފާރި

އެކއުންޓްގއި އެންމެ މދުން ހުންނންޖެހޭ އދދު

100

10

އެކއުންޓް3

▪

އެކއުންޓްގއި އެންމެ މދުން ހުންނންޖެހޭ އދދު

2,000

200

ށ ނެގޭ މެއިންޓނންސް ފީ
މހުން މހ ް

▪

އެކްސްޕޭޓްރިއޭޓް އެކއުންޓް

▪

އެކްޓިވްނޫން އެކއުންޓް

75

4

5

75

5

5

0.35

750

50

ށ
ށ އެދޭ ކޮންމެ ހުށހެޅުމކ ް
ށ ފއިސާ ދޫނުކުރުމ ް
ޗެކ ް

100

10

ށ
ސްޓޭންޑިންގ އޯޑރ ގެ ކޮންމެ މުއާމލާތކ ް

50

5

ށ(
ބޭންކުން ފއިސާ ދޫކޮށްފއިވާ ޗެކު ތކުގެ ފޮޓޯ ކޮޕީ (ކޮންމެ ޗެކކ ް

50

5

1

0.08

30

2

25

3

300

25

ށ(
ތ ދޫކުރުމުގެ ފީ )ކޮންމެ ސފްހާއކ ް
ޗެކު ފޮ ް
ޗެކު ރިޓރން ފީ
ތމުގެ ސބބުން ރިޓރން ވުމުން)
ށ ފއިސާ ނެ ު
ށގެންވާ ވރ ް
(އެކ ީ

ށ ނގާ ފީ (ކޮންމެ ސފްހާއކށް)
އެކއުންޓް ސްޓޭޓްމންޓް އ ް

5

▪

އެންމެ މދު އދދު

އެކއުންޓް ބންދުކުރުމުގެ ފީ
ރެގިއުލޭޓރީ އެންފޯސްޑް ޕޭމންޓްސް ފީ
ތޑްރޯވލް އދި ޑިޕޮސިޓް
ކއުންޓރ ވި ް

6,5
ފީ

75

5

ށ ނޫޓު ޖމާކުރުމުން
ށވުރެ ދ ް
ޔޫއެސް ޑޮލރުގެ  5ގެ ނޫޓު ނުވތ އެއ ް

-

3%

ބޭރު ފއިސާގެ ނޫޓުތއް ޖމާކުރުން ނުވތ އެންކޭޝްކުރުން

1%

1%

(ބްރާންޗް ކއުންޓރތކށް ވޑއިގެން ފއިސާ ނެންގެވުމުން ނުވތ ޖމާކުރުމުން ނެގޭ ފީ)

(ޔޫއެސް ޑޮލރު ފިޔވއި)
ބޭންކް ރިފރެންސް ލެޓރ

300

30

ށ ނެގޭ ފީ
ބެލެންސް ކޮންފރމް ކުރުމ ް

300

30

ނޯޓް
.1

ޕރސނލް އެކއުންޓެއް ހުޅުވޭނީ ސޭވިންގ ނުވތ ކރންޓް އެކއުންޓެއްގެ ގޮތުގއެވެ.

.2

އެކްސްޕެޓްރިއޭޓް އެކއުންޓް ހުޅުވޭނީ ހމއެކނި ކރންޓް އެކއުންޓެއްގެ ގޮތުގއެވެ.

.3

ބިޒްނސް އެކއުންޓް ހުޅުވޭނީ ހމއެކނި ކރންޓް އެކއުންޓެއްގެ ގޮތުގއެވެ.

.4

އިންއެކްޓިވް އެކއުންޓްތކކީ  24މސް ދުވހުގެ މުއްދތުގެ ތެރޭގއި ކސްޓމރ ނުވތ ޑިޕޮސިޓރގެ ފރާތުން އެއްވެސް މުއާމލާތެއް ހިންގާފއިނުވާ އެކއުންޓްތކެކެވެ.

.5

އިސްރށްވެހިން ބޭންކިންގ ކއުންޓރުތކށް ވޑއިގެން ހޯއްދވާ ހިދުމތްތކށް (ފއިސާ ޖމާކުރުމާއި ،ފއިސާ ނެގުން އދި އެކއުންޓް ބޔާން ނެގުން) ފީ އެއް ނުނގާނެއެވެ.

.6

ކއުންޓރ ވިތްޑްރޯވލް އެންޑް ޑިޕޮސިޓް ފީ ނގނީ  25,000ރުފިޔާ ނުވތ  1,600ޔޫއެސް ޑޮލރށްވުރެ ކުޑ ނުވތ ހމހމ އގުތކެއްގެ ކޮންމެ މުއާމލާތކށް އދި ވކި
އދދކށް ބެލުމެއް ނެތި އމިއްލ އެކއުންޓްތކށް ޖމާކުރާ ހުރިހާ ޗެކް ޑިޕޮސިޓްތކށެވެ( .ސެލްފް ސރވިސް ބޭންކިންގ ޚިދުމތް ނުލިބޭ ރށްރށުގއި ހުންނ ބްރާންޗްތކުން މި ފީ
ނުނގާނެއެވެ).
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 2.0ޑިޕޮސިޓް ފއިދާގެ ރޭޓްތއް
 2.1ސޭވިންގ އެކއުންޓް

ރުފިޔާ

ޔޫއެސް ޑޮލރު

ސޭވިންގ އެކއުންޓުގެ އންދާޒާކުރެވޭ ފއިދާގެ ރޭޓް

ށ
 1.50%އހރކ ް

ށ
 1.00% -1.25%އހރކ ް

ކިޑްސް ސޭވރ އެކއުންޓުގެ އންދާޒާކުރެވޭ ފއިދާގެ ރޭޓް

ށ
 2.00%އހރކ ް

ށ
 1.50%އހރކ ް

ނޯޓް
ހ ބާކީވާ ފއިސާއިން އންދާޒާކުރެވޭ ރޭޓުން
ހ ރުފިޔާ އެކއުންޓްތކުން  5,000ރުފިޔާ އުނިކުރުމށްފ ު
ހސާބުކުރނީ ކޮންމެ ދުވހކު ،ކްލިއރކޮށްފއިވާ ފއިސާގެ އދދުން ދިވެ ި
ފއިދާ ި
ހ ބާކީވާ ފއިސާއިން އންދާޒާކުރެވޭ ރޭޓުން އހރކށް 1.00%
އހރކށް  1.50%ރޭޓުގއި އދި ޔޫއެސް ޑޮލރު އެކއުންޓްތކުން  1,000ޔޫއެސް ޑޮލރު އުނިކުރުމށްފ ު

ހސާބެއް ނުކުރާނެއެވެ.
ރޭޓުގއެވެ .އެކއުންޓްގެ ބެލެންސް  5,000ރުފިޔާއށް ނުވތ  1,000ޔޫއެސް ޑޮލރު ނުވތ އެއށްވުރެ ދށްނމ އެ ދުވހކށް އެއްވެސް ފއިދާއެއް ި
ހސާބުކުރާނީ ކޮންމެ ދުވހކު ،އހރކށް  1.25%ރޭޓުންނެވެ.
ހރިނމ ،އންދާޒާ ކުރެވޭ ފއިދާ ި
ޔޫއެސް ޑޮލރު އެކއުންޓްތކުގއި  50,000ޔޫއެސް ޑޮލރށްވުރެ އިތުރށް ފއިސާ ު
ހއްގެ ތެރޭގއި ޑެބިޓް މުއާމލާތްތކުގެ އދދު  5އށް ވުރެ އިތުރުވާނމ އެ މހކށް ފއިދާއެއް ނުލިބޭނެއެވެ .ޑެބިޓް މުއާމލާތްތކުގެ އދދު ގުނާއިރު ،ޕީއޯއެސް
ކޮންމެ  ،މ ެ
ހ ސޭވިންގ އެކއުންޓުތކށް ޖމާކުރެވޭނެއެވެ.
ހސާބު ކުރުމށްފހު ،ކޮންމެ އހރެއްގެ  31ޑިސެންބރު ވނ ދުވ ު
މުއާމލާތްތއް ނުހިމނާނެއެވެ .ފއިދާ ި
ހ ފއިދާ ލިބޭނެއެވެ.
ކިޑްސް ސޭވރ އެކއުންޓުގެ ބެލެންސް  500ރުފިޔާ އާއި  20ޔޫއެސް ޑޮލރށްވުރެ މތިނމ 31 ،ޑިސެންބރު ވނ ދުވ ު
ވިޔފާރި/ބިޒްނސް އދި ކރންޓް އެކއުންޓްތކށް ފއިދާގެ ފއިސާއެއް ނުލިބޭނެއެވެ.

 2.2ޖެނެރލް އިންވެސްޓްމންޓް އެކއުންޓް
އންދާޒާކުރާ ފއިދާގެ ރޭޓްތއް

ރުފިޔާ

 6މސް (އހރކށް)

 12މސް (އހރކށް)

 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%

ދިހ މިލިއން ރުފިޔާ އށްވުރެ މތިނމ  -ބްރާންޗް މެނޭޖރ ނުވތ ރިލޭޝންޝިޕް މެނޭޖރ އާ ގުޅުއްވާ

ޔޫއެސް ޑޮލރު

އންދާޒާކުރާ ފއިދާގެ ރޭޓްތއް
 6މސް (އހރކށް)

 12މސް (އހރކށް)

 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 މިލިއން ޑޮލރށްވުރެ މތިނމ  -ބްރާންޗް މެނޭޖރ ނުވތ ރިލޭޝންޝިޕް މެނޭޖރާ ގުޅުއްވާ

ނޯޓް
▪

ހންކމުން
ސޭވިންގ އދި ޖެނެރލް އިންވެސްޓްމންޓް އެކއުންޓްތއް ބިނާވެފއިވނީ ވކާލާ ބިލް އިސްތިޘްމާރް" (އެޖެންސީ އިންވެސްޓްމންޓް) އުޞޫލުގެ މއްޗށެވެ .އެ ެ
ފއިދާގެ ރޭޓްތކކީ ޔގީންނުކުރެވޭ އދި އންދާޒާ ކުރެވިފއިވާ ރޭޓްތކެކެވެ.
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▪

އންދާޒާ ކުރާ ފއިދާއށްވުރެ އިތުރށް ލިބޭ ފއިދާ ބލާނީ ބޭންކށް ލިބޭ ވކާލާ ފީގެ ގޮތުގއެވެ.

▪

ހތިޔާރެކެވެ .އދި އެ
ހމޖެހިފއިވާ މުއްދތށްވުރެ އވހށް ޖެނެރލް އިންވެސްޓްމންޓް އެކއުންޓުން ފއިސާ ނގން ބޭނުންވާނމ ،ފއިސާ ދޫކުރުމކީ ބޭންކށް ލިބިގެންވާ އި ު
ހާލތުގއި ،ފއިދާއެއް ނުލިބޭނެއެވެ.

▪

ހމޖެހިފއިވާ މުއްދތށްވުރެ އވހށް ނެގޭ ފއިސާގެ އދދު  1.5މިލިއން ރުފިޔާ  100,000 /ޔޫއެސް ޑޮލރު ނުވތ އެއށްވުރެ ބޮޑުނމ ،އިންވެސްޓް ކުރެވުނު
ފއިސާގެ  1%އިންސއްތއިގެ ފީ އެއް ތޚއްރުޖު ފީގެ ގޮތުގއި ބޭންކށް ނެގޭނެއެވެ .ހމޖެހިފއިވާ މުއްދތުގެ ކުރިން ފއިސާ ނުނގާނމ ،މި ފީ މާފުކުރުމުގެ ޙއްޤު
ބޭންކށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 3.0ޓްރާންސްފރ އދި ޕޭމންޓް
 3.1ލޯކލް ފންޑް ފޮނުވުން ،އާރް.ޓީ.ޖީ.އެސް އދި އޭ.ސީ.އެޗް

ރުފިޔާ

ޔޫއެސް ޑޮލރު

ށ
ބީއެމްއެލް އިން ބީއެމްއެލް އ ް

ހިލޭ

ހިލޭ

އއުޓްވރޑް ޓްރާންސްފރ

ހިލޭ

ހިލޭ

އިންވރޑް ޓްރާންސްފރ

ހިލޭ

ހިލޭ

ޑޮމެސްޓިކް

ތޑްރޯވލް އދި ޑިޕޮސިޓް ފީ ނެގިދާނެއެވެ).
ށ ބއްލވާ (ކއުންޓރ ވި ް
* ސެކްޝން  1.0އ ް
އާރް.ޓީ.ޖީ.އެސް :ރިއލް ޓއިމް ގްރޮސް ސެޓުލްމންޓް ،އޭ.ސީ.އެޗް :އޮޓޮމެޓިކް ކްލިއރިންގ ހއުސް

ޔޫއެސް ޑޮލރު

 3.2ސްވިފްޓް/ޓެލެގުރެފިކް ޓްރާންސްފރ (ޓީ.ޓީ) ބޭރުގއުމުތކށް
ކޮމިޝންތއް:
▪

ބީއެމްއެލް އޮންލއިން ބޭންކިންގ

▪

އެންމެ ކުޑ އދދު

▪

އެންމެ ބޮޑު އދދު

1

0.50%
7
750

ސްވިފްޓް/ޓީ.ޓީ ފީ

15

ށ ކޮރެސްޕޮންޑެންޓް ބޭންކުން ނގާ ފީ
ޔޫއެސް ޑޮލރުގެ މުއާމލާތްތކ ް

15

ށ ނގާ ފީ
ށން ކޮރެސްޕޮންޑެންޓް ބޭންކ ް
އޭ.ސީ.ޔޫ މެކޭނިޒމްގެ ދ ު

45

2

ށ ކޮރެސްޕޮންޑެންޓް ބޭންކުން ނގާ ފީ
ޔޫއެސް ޑޮލރު ފިޔވާ އެހެނިހެން ފއިސާ ފޮނުވުމ ް

އސްލު އދދު

ތލުކުރުން (ކޮންމެ މެސެޖކށް)
ސްވިފްޓް  /ޓީޓީ ބާ ި

15

ހންނންވާނެއެވެ.
 .1ކސްޓމރުންގެ އެކއުންޓްގއި ޔޫއެސް ޑޮލރު ބެލެންސް ު
 .2މިއީ އޭޝިއން ކްލިއރިންގ ޔޫނިއން (އޭ.ސީ.ޔޫ) ގެ ދށުން ހމއެކނި އިންޑިއާއށް ފޮނުވާ ފއިސާގެ ތެރެއިން އޅުގނޑުމެންގެ ކޮރސްޕޮންޑެންޓް ބޭންކް
(އޭ.އެކްސް.އއި.އެސް ބޭންކް) އިން ނގާ އިތުރު ކޮރެސްޕޮންޑެންޓް ބޭންކް ފީއެކެވެ .މި ފީއކީ އޭއެކްސްއއިއެސް ބޭންކުން ގެންނ ކޮންމެ ބދލކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މތިން
ބދލު ގެނެވޭނެ ފީއެކެވެ.

 3.3އިންވރޑް ރެމިޓެންސް (ޓެލެގްރާފް މެދުވެރިކޮށް ބޭރށް ފޮނުވޭ ފއިސާ)

ޔޫއެސް ޑޮލރު

ށ
ކޮމިޝން  500 -ޔޫއެސް ޑޮލރާ ހމއ ް

ހިލޭ

ތ
ށވުރެ މ ި
ކޮމިޝން  500 -ޔޫއެސް ޑޮލރ ް

15

 3.4ކޭޝިއރސް ޗެކު ދޫކުރުން

ރުފިޔާ

ޔޫއެސް ޑޮލރު

ކޮމިޝން:
▪

ދޫކުރުން

▪

އެންމެ ކުޑ އދދު
▪ އެންމެ ބޮޑު އދދު
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0.50%

0.50%

25
3,000

5
200
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 3.5މުސާރ ޖމާކޮށްދިނުން  /ޑއިރެކްޓް ޑެބިޓް

ރުފިޔާ

ޔޫއެސް ޑޮލރު

ކޮމިޝން:
▪

ށ
ދިވެހި ސރުކާރުގެ މުވއްޒފުންގެ މުސާރ ފޮނުވުމ ް

ހިލޭ

▪

ށ
އެހެނިހެން މުވއްޒފުންގެ މުސާރ ފޮނުވުމ ް

5

ޑއިރެކްޓް ޑެބިޓް (ކޮންމެ މުއާމލާތކށް)

10

ބ ެއ ްމ ެއ ްލ ެގ ެޗ ްކ ަތ ްއ
 3.6ބޭރުގެ ބޭންކްތކުން ފއިސާ ހޯދުމށް ފޮނުވާ ބީއެމްއެލްގެ ޗެކްތއް ީ
ކޮމިޝން:
▪

ހިލޭ
ށ
 5ރުފިޔާއާ އެއްވރ ް
ށ
 10ރުފިޔާއާ އެއްވރ ް

ޔޫއެސް ޑޮލރު
1%

މދުވެގެން

5

ސްވިފްޓް/ޓީ.ޓީ ފީ

15

ކޫރިއރ

40

ތމުގެ ސބބުން ނުފޮނުވޭ ޗެކު (ކޮންމެ ޗެކކށް)
ށ ފއިސާ ނެ ު
ށގެންވާ ވރ ް
އެކ ީ

30

ހދުމށް ބީއެމްއެލްގެ ބްރާންޗްތކށް ފޮނުވާ ޗެކްތކށް ފއިސާ ދއްކާނީ ރެމިޓިންގ ބޭންކުން ލިބޭ ޕޭމންޓް އިރުޝާދުތކށް ރިއާޔތްކޮށް
ނޯޓް :ބޭރުގެ ބޭންކުތކުން ފއިސާ ޯ
ޑްރާފްޓް ދޫކޮށްގެން ނުވތ ސްވިފްޓް ޓްރާންސްފރ މެދުވެރިކޮށެވެ .އދި މި މުއާމލާތއް ފީ ނެގޭނެއެވެ.

 4.0ކާޑުގެ ޚިދުމތްތއް
 4.1ޑެބިޓު ކާޑު ދޫކުރުން އދި ޚިދުމތްތކށް ނެގޭ ފީތއް
(ވިސާ  ،މާސްޓރކާޑް އދި ބިޒްނސް ޑެބިޓް ކާޑް)

ރުފިޔާ

ޔޫއެސް ޑޮލރު

ޖޮއިނިންގ ފީ  /އހރީ ފީ:
▪

ކްލެސިކް  /ސްޓެންޑރޑް ޑެބިޓް ކާޑު

▪

ބިޒްނސް ޑެބިޓް ކާޑް

50
200

3.33
13.33

ކާޑު ބދލު ކުރުމުގެ ފީ*
▪

ކްލެސިކް  /ސްޓެންޑރޑް ޑެބިޓް ކާޑު

▪

ބިޒްނސް ޑެބިޓް ކާޑް

ޕިން ބދލު ކުރުމުގެ ފީ*

100
200

6.67
13.33

50

5

* ނޯޓް :ކާޑާއި އެކު ޕިން ބދލުކުރާނމ ،ހމއެކނި ނގާނީ ކާޑު ބދލުކުރުމށް ނގާ ފީއެވެ.

 4.2އޭޓީއެމް ފީ

ރުފިޔާ

ފއިސާ ނެގުމުގެ ފީ  -ބީއެމްއެލްގެ އޭޓީއެމްތކުގއި ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ކާޑު ބޭނުންކުރުމުން

ހިލޭ

ފއިސާ ނެގުމުގެ ފީ  -ބީއެމްއެލްގެ އޭޓީއެމްތކުގއި އެހެން ބޭންކެއްގެ ކާޑު ބޭނުންކުރުމުން

100

ފއިސާ ނެގުމުގެ ފީ  -އެހެން ބޭންކެއްގެ އޭޓީއެމްތކުގއި ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ކާޑު ބޭނުންކުރުމުން

) 0.5%މދުވެގެން  25ރުފިޔާ(

ބެލެންސް ޗެކް ކުރުން  -ބީއެމްއެލް އޭޓީއެމްތކުން ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ކާޑު ބޭނުންކުރުމުން

ހިލޭ

ބެލެންސް ޗެކް ކުރުން އެހެން ބޭންކެއްގެ އޭޓީއެމްތކުން ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ކާޑު ބޭނުންކުރުމުން

10

ނޯޓް  :އޮންލއިން ބޭންކިންގ ނިސްބތްކުރނީ އިންޓރނެޓް ބޭންކިންގ އދި މޯބއިލް ބޭންކިންގ އށެވެ.
ފންޑް ފޮނުވުމށް ފީއެއް ނެގޭނެއެވެ( .ފއިސާ ދެއްކުމާއި ފޮނުވުމުގެ ސެކްޝން ބއްލވާ)

 4.3ބީއެމްއެލް އޮންލއިން ބޭންކިންގ

ރުފިޔާ

ށ ނެގޭ ފީ
އިންޓރނެޓް ބޭންކިންގ ގއި ރޖިސްޓްރީކުރުމ ް

ހިލޭ

ށ ދޫކުރެވޭ ޓޯކން (ކސްޓމރު ބޭނުންވެއްޖެނމ)
އއު އެޕްލިކޭޝނ ް

200

ށ ދޫކުރެވޭ ޓޯކން/ޓޯކން ބދލު ކުރުން (ކސްޓމރު ބޭނުންވެއްޖެނމ)
އިތުރ ް

100
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ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ޝެޑިއުލް އޮފް ޗާރޖސް އެންޑް ފީސް  29 :ވނ އދދު
 25އޮކްޓޫބރު  2022ގއި އމލުކުރންފށާފއި

 4.4ކްރޮސް ބޯޑރ މުއާމލާތްތކުގެ ފީ
ށ ޑެބިޓް ކުރެވޭނީ ،ކާޑު ނެޓްވޯކކުން ކނޑއޅާ އެކްސްޗޭންޖް
ޔޫއެސް ޑޮލރު ނޫން އެހެން ފއިސާ އިން ކުރެވޭ ކްރޮސް ބޯޑރ ކާޑުގެ މުއާމލާތްތކުގއި ،އެކއުންޓ ް
ށ ޕޯސްޓް
ތ އެކއުންޓ ް
ށ ފހުގއެވެ .މި އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓް އެޕްލއި ކުރނީ ކާޑުގެ މުއާމލާ ް
ށ ބދލުކުރުމ ް
ރޭޓެއްގއި ،އެ ކސްޓމރެއްގެ ކާޑުގެ ބިލިންގ ކރންސީއ ް
ތ ވެދާނެއެވެ .ކުރެވޭ ކޮންމެ ކްރޮސް ބޯޑރ މުއާމލާތްތކުގއި،
ތރީޚު ގއި އމލު ކުރެވޭ ރޭޓު ތފާ ު
ތރީޚުގއެވެ .އެހެންކމުން ،ކާޑު ޓްރާންސެކްޝން ހިނގި ާ
ކުރާ ާ
ތގެ އގުން ނެގޭނެއެވެ.
ގިނވެގެން  10%ގެ ފީއެއް ،މުއާމލާ ު

 4.5މާޗންޓް ޑިސްކއުންޓް ރޭޓް

ރުފިޔާ

ޔޫއެސް ޑޮލރު

ބީއެމްއެލްގެ ޑެބިޓް ކާޑުތއް

2.5%

2.5%

ބީއެމްއެލްގެ ޕްރީޕެއިޑް ކާޑުތއް

3.5%

3.5%

ވިސާ  /މާސްޓރކާޑް  /ޔޫނިއންޕޭ  /ޑއިނާރސް އެންޑް ޑިސްކވރސް

3.5%

3.5%

އެމެރިކން އެކްސްޕްރެސް

4.0%

4.0%

ށ*
ޕީއޯއެސް ޓރމިނލް ބދލުކުރުމ ް

ގިނވެގެން 7,710

ގިނވެގެން 500

ހލްޑރށް ޗާޖު ނުކުރާ ކޮމިޝނެކެވެ .މި ރޭޓާއި ފީތއް މާޗންޓް ވޮލިއުމް އދި ވިޔފާރީގެ ބާވތުގެ މއްޗށް
ނޯޓް :މާޗންޓް ޑިސްކއުންޓކީ މާޗންޓުން ބޭންކށް ދއްކާ ،ކާޑު ޯ
ބިނާކޮށް ތފާތުވެދާނެ އެވެ.
ހމާލެއްގެ ސބބުން ޓރމިނލްއށް ގެއްލުންވެގެން  /ގެއްލިގެން ނުވތ ބޭންކުން އެދިއްޖެ ހިނދެއްގއި އނބުރާ
* ޕީއޯއެސް ޓާމިނލް ބދލުކުރުމށް ފީ ނެގޭނީ މާޗންޓުގެ އި ު
ހއެވެ.
ޕީއޯއެސް ޓރމިނލް ރއްދުނުކޮށްފިނމ ،ހާލތށް ބެލުމށްފ ު

 5.0ފއިނޭންސިންގ ދޫކުރުވޭ ރޭޓުތއް
ހގއެވެ .އދި މިގޮތށް ލެވޭ ފއިދާގެ މިންވރު ފއިނޭންސިންގ އާއި ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތކުގއި
ފއިނޭންސިންގ ރޭޓްތއް ކނޑއެޅިފއިވނީ ބޭސް ރރޭޓާއެކު ފއިދާ ލުމށް ފ ު
ބޔާންކުރެވިފއިވާނެއެވެ.

 5.1ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ބޭސް ރޭޓް

ރުފިޔާ

ޔޫއެސް ޑޮލރު

ބޭސް ރޭޓް

އހރކު 10%

އހރކު 9.5%

އެންމެ ކުޑ ރޭޓް

އެންމެ ބޮޑު ރޭޓް

ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ހޯމް ޕރޗޭސް ފއިނޭންސިންގ

ތ
ނެ ް

އހރކު 9%

ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ހޯމް ކޮންސްޓްރކްޝން ފއިނޭންސިންގ

ކޮންމެ އހރކު ބޭސް ރޭޓް

ބޭސް ރޭޓް  +އހރކު 0.5%

ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ރިއލް އެސްޓޭޓް ފއިނޭންސިންގ

ބޭސް ރޭޓް  +އހރކު 0.5%

ބޭސް ރޭޓް  +އހރކު 1%

 5.2ހޯމް ޕރޗޭސް އދި ކޮންސްޓްރކްޝން ފއިނޭންސިންގ
(ރުފިޔާ)

ހމް ކޮންސްޓްރކްޝން އދި ރިއލް އެސްޓޭޓް ފއިނޭންސިންގ ރޭޓް ތފާތުވެއެވެ.
ނޯޓް :އިންވެސްޓްކޮށްފއިވާ އިކުއިޓީގެ މއްޗށް ބިނާކޮށް ޯ

 5.3ޕރސނލް ،އެޑިއުކޭޝން އދި ވެހިކލް ފއިނޭންސިންގ
ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ޕރސނލް ފއިނޭންސިންގ  -މއިކްރޯ

ރުފިޔާ

( 25,000ރުފިޔާ އާ ހމއށް)

ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ޕރސނލް ފއިނޭންސިންގ ( 300,000ރުފިޔާ އާ ހމއށް)

އހރކު 15%
އހރކު 15%

ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ވެހިކލް ފއިނޭންސިންގ ( 500,000ރުފިޔާ އާ ހމއށް)

1

ށޓެހި އުޅނދު)
ތމާވެއްޓާއި ރ ް
ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ވެހިކލް ފއިނޭންސިންގ (ފުލީ އިލެކްޓްރިކްި /

2
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އހރކު 12%

އހރކު 12%

ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ޝެޑިއުލް އޮފް ޗާރޖސް އެންޑް ފީސް  29 :ވނ އދދު
 25އޮކްޓޫބރު  2022ގއި އމލުކުރންފށާފއި
ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ހޯމް އިމްޕްރޫވްމންޓް ފއިނޭންސިންގ ( 150,000ރުފިޔާ އާ ހމއށް)

އހރކު 12%

ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ހޯމް އިމްޕްރޫވްމންޓް ފއިނޭންސިންގ ޕްލސް ( 300,000ރުފިޔާ އާ ހމއށް)

އހރކު 12%

ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް އެޑިޔުކޭޝން ފއިނޭންސިންގ

އހރކު

9%

ހޅިދާނެއެވެ.
ނޯޓް :ޝރުޠު ހމވާނމ ،މތީގއި ބޔާންކުރެވިފއިވާ ޕްރޮޑކްޓް ކެޓގރީތކުގެ ތެރެއިން އެއް ކެޓގރީއށްވުރެ ގިނ ކެޓގރީތކށް އެދި ހުށ ެ

ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ލއިފް ސްޓއިލް ފއިނޭންސިންގ

3

ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ގްރީން ފއިނޭންސިންގ

ރހުނާއެކު ދޫކުރެވޭ ފއިނޭންސިންގ

ރހުނާއި ނުލއި ދޫކުރެވޭ ފއިނޭންސިންގ

ބޭސް ރޭޓް  +އހރކު 2%

އހރކު 15%

ކޮންމެ އހރކު ބޭސް ރޭޓް

އހރކު 12%

ނޯޓް:
 .1ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ވެހިކލް ފއިނޭންސިންގ :ކެޓގރީ އޭ އށް ޑއުންޕޭމންޓް ބޭނުން ނުވާނެއެވެ .އދި  300,000ރުފިޔާއާ ހމއށް ނެގޭނެއެވެ .ކެޓގރީ ބީ އށް –
 %20ޑއުންޕޭމންޓް އދި  500,000ރުފިޔާއާ ހމއށް ނެގޭނެއެވެ.
 .2ކެޓގރީ އޭ އދި ކެޓގރީ ބީ
ހނާއެކު  100,000ރުފިޔާއިން  1.5މިލިއން ރުފިޔާއާއި ހމއށް ،ރހުނކާ ނުލއި  25,000ރުފިޔާއިން
 .3ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ލއިފްސްޓއިލް ފއިނޭންސިންގ :ރ ު
– 300,000ރުފިޔާއާއި ހމއށް

 5.4އެސްއެމްއީ ބިޒްނސް ފއިނޭންސިންގ

ރުފިޔާ

ޔޫއެސް ޑޮލރު

ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ޖެނެރލް ފއިނޭންސިންގ  /ވކާލާ އޯވރޑްރާފްޓް ފެސިލިޓީ

ށ
ބޭސް ރޭޓް  3% +އާ ހމއ ް

ށ
ބޭސް ރޭޓް  3.5% +އާ ހމއ ް

 /ޓްރޭޑް މުރާބހާ ފއިނޭންސިންގ  /ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ބިޒްނސް
ޑިވެލޮޕްމންޓް ފއިނޭންސިންގ
*

ށ
ބޭސް ރޭޓް  3% +އާ ހމއ ް

-

ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ގެސްޓްހއުސް ފއިނޭންސިންގ

ށ
ބޭސް ރޭޓް  2% +އާ ހމއ ް

-

ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ވޯކިންގ ކެޕިޓލް ފއިނޭންސް

ށ
ބޭސް ރޭޓް  2% +އާ ހމއ ް

-

ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ރީޓެއިލރސް ފއިނޭންސިންގ

ށ ނެގޭނެއެވެ.
ނޯޓް :ރީޓެއިލރސް ފއިނޭންސިންގ :ރހުނކާ ނުލއި  13%އދި ރހުނާ އެކު  12%އހރކ ް

 5.5ކޯޕރޭޓް ފއިނޭންސިންގ

ރުފިޔާ

ޔޫއެސް ޑޮލރު

ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ޖެނެރލް ފއިނޭންސިންގ  /ވކާލާ އޯވރޑްރާފްޓް ފެސިލިޓީ

ށ
ބޭސް ރޭޓް  3% +އާ ހމއ ް

ށ
ބޭސް ރޭޓް  3% +އާ ހމއ ް

 /ޓްރޭޑް މުރާބހާ ފއިނޭންސިންގ
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 6.0ޖޫރިމނާ ،ފއިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީ ޗާރޖސް އދި ފީތއް

1

ފީގެ ބާވތް
އެޕްލިކޭޝން ފީ

ތފްސީލް
2

ހޯމް ޕާޗޭސް ފއިނޭންސިންގ،

ފީ ޕސެންޓޭޖސް
▪

ރުފިޔާ

ޔޫއެސް ޑޮލރު

ހޯމް ޕާޗޭސް ފއިނޭންސިންގ ،ހޯމް ކޮންސްޓްރކްޝން

ހޯމް ކޮންސްޓްރކްޝން

ފއިނޭންސިންގ ،ލއިފްސްޓއިލް ފއިނޭންސިންގ

ފއިނޭންސިންގ ،ރިއލް

(ރހުނާއެކު) ،ޖެނެރލް ފއިނޭންސިންގ (އމިއްލ

ފރުދުންނށް)  1,000 :ރުފިޔާ

އެސްޓޭޓް ފއިނޭންސިންގ،
ގެސްޓްހއުސް

އެންމެ ކުޑ ފީ

▪

ރިއލް އެސްޓޭޓް ފއިނޭންސިންގ ،ގެސްޓްހއުސް

ފއިނޭންސިންގ ،ރީޓެއިލރސް

ފއިނޭންސިންގ ،ރީޓެއިލރސް ފއިނޭންސިންގ ,ބިޒްނސް

ފއިނޭންސިންގ،

ޑިވެލޮޕްމންޓް ފއިނޭންސިންގ ،ވޯކިންގ ކެޕިޓލް

ލއިފްސްޓއިލް

ފއިނޭންސް  1,500 :ރުފިޔާ

-

-

ފއިނޭންސިންގ (ރހުނާއެކު)،
ޖެނެރލް ފއިނޭންސިންގ
(އމިއްލ ފރުދުންނށް) ،
ބިޒްނސް ޑިލޮޕްމންޓް
ފއިނޭންސިންގ ،ވޯކިންގ
ކެޕިޓލް ފއިނޭންސް
ށ
އެޕްލިކޭޝންތކ ް

ޕްރޮސެސިންގ ފީ

3

ށ ދޫކުރެވި
މިއީ އލ ް
އެޕްރޫވްވެފއިވާ ހުރިހާ
ށ
ފއިނޭންސިންގ ލިމިޓްތކ ް

 1,000,000އާ ހމއށް 15,000 :ރުފިޔާ
 30,000 : 2,000,000 – 1,000,001ރުފިޔާ

ތ އދދެވެ .ފީ
ނެގޭނެ އެންމެ މ ީ

 45,000 : 3,000,000 – 2,000,001ރުފިޔާ

ނެގޭނީ ސެންކްޝން ކުރެވޭ

 60,000 : 4,000,000 – 3,000,001ރުފިޔާ

ށ އދި
ފއިސާގެ ބާވތ ް
ށ
ފއިނޭންސިންގ ދޫކުރެވޭ އދދ ް
ށވެ.
ބިނާކޮ ެ

 75,000 : 5,000,000 – 4,000,001ރުފިޔާ
 90,000 : 6,000,000 – 5,000,001ރުފިޔާ
 105,000 : 7,000,000 – 6,000,001ރުފިޔާ
 120,000 : 8,000,000 – 7,000,001ރުފިޔާ
 135,000 : 9,000,000 – 8,000,001ރުފިޔާ
 150,000 : 10,000,000 – 9,000,001ރުފިޔާ
 225,000 : 15,000,000 – 10,000,001ރުފިޔާ
 300,000 : 20,000,000 – 15,000,001ރުފިޔާ
 450,000 : 30,000,000 – 20,000,001ރުފިޔާ
 600,000 : 40,000,000 – 30,000,001ރުފިޔާ
 750,000 : 50,000,000 – 40,000,001ރުފިޔާ
ތ  1,000,000 :ރުފިޔާ
 50,000,000އިން މ ި

Page 9 of 17

5,000

100

ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ޝެޑިއުލް އޮފް ޗާރޖސް އެންޑް ފީސް  29 :ވނ އދދު
 25އޮކްޓޫބރު  2022ގއި އމލުކުރންފށާފއި
ޕރސނލް ފއިނޭންސިންގ،

 25,000އާ ހމއށް 250 :ރުފިޔާ

ރހުނާއި ނުލއި
ދޫކުރެވޭ

ޕރސނލް ފއިނޭންސިންގ

ފއިނޭންސިންގ

މއިކްރޯ ،ލއިފްސްޓއިލް

 500 : 50,000 – 25,001ރުފިޔާ

ފެސިލިޓީގެ
ޕްރޮސެސިންގ ފީ

4

ފއިނޭންސިންގ (ރހުނާނުލާ)،

 1,000 : 100,000 – 50,001ރުފިޔާ

ވެހިކލް ފއިނޭންސިންގ އދި

 1,500 : 150,000 – 100,001ރުފިޔާ

ހޯމް އިމްޕްރޫވްމންޓް

 2,000 : 200,000 – 150,001ރުފިޔާ

ފއިނޭންސިންގ ޕްލސް
ށ ނެގޭނެ އެންމެ
އެޕްލިކޭޝންތކ ް

 2,500 : 250,000 – 200,001ރުފިޔާ

ތ ފީ
މ ީ

 3,000 : 300,000 – 250,001ރުފިޔާ

-

 3,500 : 350,000 – 300,001ރުފިޔާ

-

 4,000 : 400,000 – 350,001ރުފިޔާ
 4,500 : 450,000 – 400,001ރުފިޔާ
 5,000 : 500,000 – 450,001ރުފިޔާ
އެކްސްޓެންޝން

ފީ5

ފއިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީތއް
ތ
އއުކުރުން  /މުއްދ ު

ނުދއްކާހުރި އދދުގެ 1.50%

ތރުކުރުން  /ރީޝެޑިއުލްކުރުން
އި ު
އިސްލާހުތކާ ގުޅިގެން
ނެގޭ ފީ

5

1,000

100

ފއިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީ
ށ
ތރުކުރުމ ް
ތ އި ު
މުއްދ ު
ހުށހެޅޭ އެޕްލިކޭޝންތއް
ފިޔވއި އެހެން ހުރިހާ

ފއިނޭންސިންގެ ނުދއްކާހުރި އދދުގެ 1%

1,000

100

ށ
އިސްލާހުތކ ް

ހިއްސާގެ އގު ބދލުވުން
ފއިސާ އވހށް ދެއްކުމުން އގު ބދލުވުން

6

(ހުރިހާ ޑިމިނިޝިންގ މުޝާރކާ ކޮންޓްރެކްޓްތކށް)

ދއްކން ޖެހޭ އދދު ނުދެއްކުމުން އގު ބދލުވުން

ތފްސީލް

ހިއްސާގެ އގު ބދލުކުރެވޭ ރޭޓް

 1,000,000ރުފިޔާ  /ޔޫއެސް ޑޮލރު 100,000

ށ ދއްކާ
ޝެއރ ރިޑެމްޕްޝން ގޮތުގއި އވހ ް

ށވުރެ
ތރީޚ ް
ތ ހމވާ ާ
ށވުރެ މތިނމ (ފެސިލިޓީގެ މުއްދ ު
އ ް

އދދުގެ 2%

 60ދުވސް ކުރިން ދއްކާނމ)
▪

(ހުރިހާ ޑިމިނިޝިންގ މުޝާރކާ ކޮންޓްރެކްޓްތކށް)

ށގެން  89ވނ ދުވހާ
 1ވނ ދުވހުން ފެ ި

ދއްކންޖެހި ނުދއްކާހުރި ކުލި އދި ޝެއރ

ށ
ހމއ ް

ށ ސެންކްޝން
ރިޑެމްޕްޝން ޢދދުގެ މއްޗ ް
ތރު 10%
ށވުރެ އި ު
ކުރެވޭ ފއިދާގެ ރޭޓ ް

ށ
ތރުކޮ ް
ށ (އހރކު  )120%އި ު
މހކ ް
ހިއްސާގެ އގު ހިސާބު ކުރެވޭނެއެވެ.
▪

ށގެން
 90ވނ ދުވހުން ފެ ި

ޖުމްލ ނުދއްކާހުރި ކުލި އދި ޝެއރ
ށ ސެންކްޝން
ރިޑެމްޕްޝން ޢދދުގެ މއްޗ ް
ތރު 5%
ށވުރެ އި ު
ކުރެވޭ ފއިދާގެ ރޭޓ ް

ށ ހިއްސާގެ އގު ހިސާބު
ތރުކޮ ް
ށ އި ު
އހރކ ް
ކުރެވޭނެއެވެ.
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ޖޫރިމނާ

ތފްސީލް

ޕްރޮޖެކްޓް ލސްވެގެން ނގާ

 1,000,000ރުފިޔާ  /ޔޫއެސް ޑޮލރު

ށ ހުންނ އދދުން
ބޭނުންނުކޮ ް

ށވުރެ މތިނމ ،ކޮންމެ
 100,000އ ް

ކުއާޓރ އކު 0.5%

އެންމެ ކުޑ ފީ

ހުރިހާ ބާވތެއްގެ
ފއިނޭންސިންގ އާއި

ރުފިޔާ

އެޑްވާންސްގެ ފީ ޕސެންޓޭޖް
ޖޫރިމނާ

7

ށ ހުންނ
ކުއާޓރކު ޑިސްބރސްނުކޮ ް

15,000

ޔޫއެސް ޑޮލރު

1,500

އދދުން ޗާރޖް ކުރެވޭނެ
ދއްކންޖެހޭ އދދު ނުދެއްކުމުން
ނގާ ޖޫރިމނާ

8

ށ
ހުރިހާ ފއިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީތކ ް

ށގެން  89ވނ
 1ވނ ދުވހުން ފެ ި

ނެގޭނެ

ށ :އޯވޑިއު އދދު ގެ
ދުވހާ ހމއ ް
ށ ސެންކްޝން ކުރެވިފއިވާ
މއްޗ ް
ށ
ތރު  10%މހކ ް
ށވުރެ އި ު
ރޭޓ ް
ތރުކުރުން.
އި ު

-

-

ފއިނޭންސިންގެ ބާކީ ހުރި ބއިގެ
ށ ސެންކްޝން ކުރެވިފއިވާ
މއްޗ ް
ށ
ތރު  5%އހރކ ް
ށވުރެ އި ު
ރޭޓ ް
ތރުކުރުން.
އި ު

ރުފިޔާ

އިތުރށް އޯވރޑްރޯކުރުމުން ނގާ ޖޫރިމނާ

ޔޫއެސް ޑޮލރު

ށ އޯވރޑްރޯ ކުރެވޭ ހުރިހާ
ނ - 8އިތުރ ް
އިތުރށް އޯވރޑްރޯކުރުމުން ނގާ ޖޫރިމ ާ
ށ
ކރންޓް އެކއުންޓް ތކ ް
ހުއްދދެވިފއިވާ ރޭޓް  +އހރކު 5%

▪

ހުއްދ ދެވިފއިވާ ވކާލާ އޯވރޑްރާފްޓް ލިމިޓް

▪

ހުއްދ ދެވިފއިވާނުވާ ކރންޓް އެކއުންޓްގެ އޯވރޑްރޯ

އހރކު 18%

ހުއްދދެވިފއިވާ ރޭޓް  +އހރކު 5%
އހރކު 18%

ނޯޓް:
.1

ށ އެރޭންޖްމންޓް ފީ ނުނގާނެއެވެ.
އިސްލާމިކް ފއިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީތކ ް

.2

ހޯމް ޕރޗޭސް ފއިނޭންސިންގ ،ހޯމް ކޮންސްޓްރކްޝން ފއިނޭންސިންގ ،ރިއލް އެސްޓޭޓް ފއިނޭންސިންގ ،ގެސްޓް ހއުސް ފއިނޭންސިންގ ،ރީޓެއިލރސް
ފއިނޭންސިންގ ،ލއިފްސްޓއިލް ފއިނޭންސިންގ (ރހުނާއެކު) ،ޖެނެރލް ފއިނޭންސިންގ (އމިއްލ ފރުދުންނށް) ،ބިޒްނސް ޑިވެލޮޕްމންޓް ފއިނޭންސިންގ އދި
ށ މި ފީ ނެގޭނެއެވެ.
ވޯކިންގ ކެޕިޓލް ފއިނޭންސް އ ް
)i

ފީ ދއްކންޖެހޭނީ އެޕްލިކޭޝން ހުށހޅާއިރުއެވެ.

)ii

ތލް ކުރިނމވެސް ފީ އނބުރާ ނުލިބޭނެއެވެ.
އެޕްލިކޭޝން ބާ ި

.3

ތވާނެއެވެ.
ށ ބލއި މި ފީ ތފާ ު
ށ މި ފީ ނެގޭނެއެވެ .އދި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ކުޑ ބޮޑު މިނ ް
ހުރިހާ އއު ފއިނޭންސިންގ ލިމިޓް ތކ ް

.4

މި ފީ ނެގޭނީ ހމއެކނި ޕރސނލް ފއިނޭންސިންގ ،ޕރސނލް ފއިނޭންސިންގ (މއިކްރޯ) ،ވެހިކލް ފއިނޭންސިންގ ،ލއިފްސްޓއިލް ފއިނޭންސިންގ
ށޓެހި އުޅނދު) ،ގްރީން
ތމާވެއްޓާއި ރ ް
ށވެ .ވެހިކލް ފއިނޭންސިންގ (ފުލީ އިލެކްޓްރިކްި /
(ރހުނާނުލާ) ،އދި ހޯމް އިމްޕްރޫވްމންޓް ފއިނޭންސިންގ ޕްލސް އ ެ
ށ އެއްވެސް ޕްރޮސެސިންގ ފީ އެއް
ށ ދޫކުރާ ހޯމް އިމްޕްރޫވްމންޓް ފއިނޭންސިންގ އ ް
ށ އދި ސޯޝލް ހއުސިންގ ކސްޓމރުންނ ް
ފއިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީތކ ް
ތން އެންގޭނެއެވެ .އދި ޕރސނލް ފއިނޭންސިންގ ،ވެހިކލް ފއިނޭންސިންގ ،ލއިފްސްޓއިލް
ތގުޅޭގޮ ު
ށ ހާލ ާ
ށން ނެގޭނެ އދދު ކސްޓމރ ް
ނުނގާނެއެވެ .މި ފީގެ ދ ު
ތރެއް ނުވާނެއެވެ .ޕރސނލް
ށވުރެ އި ު
ށ ފއިނޭންސިންގ އދދުގެ  1%އ ް
ފއިނޭންސިންގ (ރހުނާނުލާ) ،އދި ހޯމް އިމްޕްރޫވްމންޓް ފއިނޭންސިންގ ޕްލސް އ ް
ތރެއް ނުވާނެއެވެ.
ށވުރެ އި ު
ށ ޕްރޮސެސިންގ ފީ ފއިނޭންސިންގ އދދުގެ  0.5%އ ް
ފއިނޭންސިންގ (މއިކްރޯ) އ ް

.5

ށ މި ފީ ނެގޭނެއެވެ .މި ފީ ނެގޭނީ ފއިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީގެ ނުދއްކާ ހުރި އދދުގެ
އެޕްރޫވްވެފއިވާ ހުރިހާ ފއިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީތކުގެ އިސްލާހުތކ ް
ށ ހުށހެޅި
ތރުކުރުމ ް
ތ އި ު
ތރޭގއި ކސްޓމރުންގެ ކުރެޑިޓް އިވލުއޭޝން ހެދުމާއި އދި މުއްދ ު
ށވެ .އޭގެ ެ
ށ ބޭންކުން ކުރާ މސއްކތްތކ ެ
ތރުކުރުމ ް
ތ އި ު
މުއްދ ު
ތން ކުރިން
ތޖާއެއްގެ ގޮ ު
ށ ހިމެނެއެވެ .ނ ީ
ށ ކުރންޖެހޭ ސއިޓް އިންސްޕެކްޝންތ ް
ށއި ،ގާނޫނީ ފީ އދި އިތުރ ް
ށ ބލންޖެހޭ ކންކން ބެލުމ ާ
ސބބާ ގުޅިގެން އިތުރ ް
ށ މި ފީ އެއް ނުނގާނެއެވެ.
ށން ދޫކުރެވޭ ފއިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީތކ ް
ށ އއު ކޮންޓްރެކްޓެއް ހެދޭނެއެވެ .މުރާބޙާ ދ ު
ތލްކޮ ް
ހދާފއިވާ ކޮންޓްރެކްޓް ބާ ި

.6

ށ ދެއްކި ފއިސާގެ އދދުންނެވެ.
ތރީޚުގެ  60ދުވސްކުރިން ފއިސާ ދއްކާފއިވާނމ ،އވހ ް
މި ފީ ނެގޭނީ ފއިސާ ދއްކން ކނޑއެޅިފއިވާ ާ

.7

ތން އެ ކުއާޓރއެއްގއި
ތގެ މ ި
މި ޖޫރިމނާ ނެގޭނީ ކސްޓމރާއި ބޭންކާ ދެމެދު އެއްބސްވެފއިވާ ޕްރޮޖެކްޓް ޝެޑިއުލް ނުވތ ޕޭމންޓް ޝެޑިއުލް ގއިވާ ގޮ ު
ށ ހުރި ފއިސާގެ އދދުންނެވެ.
ދޫނުކޮ ް

އދި ނގންޖެހެހޭ ފއިސާ ނގާފއި ނުވުމުން ބޭންކާއި ކސްޓމރާއި ދެމެދު އެއްބސްވެފއިވާ ޑިސްބާރސްމންޓް

ތން ޕްރޮޖެކްޓް ލސްވެފއިވާކން ފާހގކުރެވެއެވެ.
ތގެމ ި
ޝެޑިއުލްގއިވާ ގޮ ު
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ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ޝެޑިއުލް އޮފް ޗާރޖސް އެންޑް ފީސް  29 :ވނ އދދު
 25އޮކްޓޫބރު  2022ގއި އމލުކުރންފށާފއި
ށ ވޢުދުވާ އެންމެހާ ފއިސާއެއް،
ށ ދެއްކުމ ް
ތ ފންޑ ް
ތން އެންމެހާ ޖޫރިމނާއކާއި ކސްޓމރު ޚއިރާ ު
ތގެ މ ި
ތވާގޮ ު
ފެސިލިޓީގެ އާންމު މާއްދާތކާއި ޝރުތުތކާއި އެއްގޮ ް

.8

ތން ވިޔސް ބޭނުމެއް
ތން އދި ނުސީދާގޮ ު
ށ ސީދާގޮ ު
ށވެ .އދި މި ފންޑު ބޭންކުގެ އމިއްލ ބޭނުމ ް
ތ ފންޑ ެ
އެއްވެސް ޝރުތކާނުލާ ޖމާކުރން ޖެހޭނީ ޚއިރާ ު
ށ އެކންޏެވެ.
ތގެ ބޭނުމ ް
ނުކުރާނެއެވެ .މި ފންޑު ބޭނުންކުރާނީ ޚއިރާ ު
އިސްތިސްނާވުން
ތސްނާވެދާނެއެވެ.
ށ މތީގއިވާ ޗާރޖުތކާއި ފީތއް ނެގުން އިސް ި
ށން އެޕްރޫވް ކުރާ ފއިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީތކ ް
ހާއްސ ސްކީމްތކުގެ ދ ު

 7.0ޓްރޭޑް ސރވިސސް
 7.1އިމްޕޯޓްސް
 7.1.1ލެޓރ އޮފް ކްރެޑިޓް (އެލްސީ) ދޫކުރުން

ރުފިޔާ (އިންލޭންޑށް އެކނި)

ޔޫއެސް ޑޮލރު

ށ ނެގޭ ކޮމިޝން (ދޫކުރާ
ށ ކޮންމެ ކުއާޓރއކ ް
ސއިޓް އދި ޔޫސންސް އެލްސީ ދޫކުރުމ ް

ކޮންމެ ކުއާޓރކު 0.35%

ކޮންމެ ކުއާޓރކު 0.35%

ތ
ށ  /އެލްސީގއި ހިމެނޭ ޔޫސންސްގެ މުއްދ ު
ތރީހާ ހމއ ް
ތ ހމވާ ާ
ށގެން މުއްދ ު
ތރީހުން ފެ ި
ާ
ހިމނއިގެން)
▪

އެންމެ ކުޑ ކޮމިޝން (ބޭރު)

▪

އެންމެ ކުޑ ކޮމިޝން (އިންލޭންޑް)

▪

އެންމެ ގިނ/ބޮޑު ކޮމިޝން (އިންލޭންޑް)

200
2,500

25
15
250

ސްވިފްޓްގެ އގު
▪

ބޭރު (ފޮރިންގ)

-

50

▪

ށ ފޮނުވާނމ)
އިންލޭންޑް (ސްވިފްޓް މެދުވެރިކޮ ް

500

40

ށ
އިންލޭންޑް ލެޓރ އޮފް ކްރެޑިޓްގެ ޕްރޮސެސިންގ ފީ (ފޮނުވނީ ސްވިފްޓް މެދުވެރިކޮ ް

200

15

 7.1.2ލެޓރ އޮފް ކްރެޑިޓށް ގެނެވޭ އިސްލާހުތކށް

ރުފިޔާ (އިންލޭންޑށް އެކނި)

ޔޫއެސް ޑޮލރު

ނޫންނމ)

ސއިޓް އެންޑް ޔޫސންސް އެލްސީ
ށ ނެގޭ ކޮމިޝން:
އިސްލާހުތކ ް
ށ
ތރީހާ ހމޔ ް
ތ ހމވާ ާ
ށގެން މުއްދ ު
ތރިހުން ފެ ި
ތރުވުން  /ދޫކުރާ ާ
އދދު އި ު

▪

ތ
ތރުވާ އދދު  /އދި އެލްސީގެ ޔޫސންސް މުއްދ ު
ށ އި ު
ކުއާޓރއކ ް

ކޮންމެ ކުއާޓރކު 0.35%

ކޮންމެ ކުއާޓރކު 0.35%

ކޮންމެ ކުއާޓރކު 0.35%

0.35%

ތރީހާ
ތ ހމވާ ާ
ށގެން މުއްދ ު
ތރީހުން ފެ ި
ތރުކުރުން  /ދޫކުރި ާ
ވެލިޑިޓީ އި ު

▪

ތ އދދު /އދި އެލްސީގެ
ށ ކުއާޓރގއި ދއްކންޖެހި ނުދއްކާ އޮ ް
ހމޔ ް
ތ
ޔޫސންސް މުއްދ ު
އެހެނިހެން އިސްލާހު

▪

▪

▪

ބޭރު (ފޮރިންގ) (ކޮންމެ އިސްލާހކށް)

▪

އިންލޭންޑް (ކޮންމެ އިސްލާހކށް)
އެންމެ ކުޑ ކޮމިޝން
▪ ބޭރު (ފޮރިންގ)
▪ އިންލޭންޑް

▪

އެންމެ ބޮޑު ކޮމިޝން (އިންލޭންޑް)

ސްވިޓް ފީ (ކޮންމެ މެސެޖކށް)
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100

25
10

-

25

100

15

2,500

250
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▪

ބޭރު

-

15

▪

އިންލޭންޑް (ސްވިފްޓް މެދުވެރިކޮއް ފޮނުވާނމ)

200

15

ށ ނޫންނމ)
އިންލޭންޑް ލެޓރ އޮފް ކްރެޑިޓްގެ ޕްރޮސެސިންގ ފީ (ފޮނުވނީސްވިފްޓް މެދުވެރިކޮ ް

100

10

ތން ދއްކާނމ)
ށ ނގާ ފީތއް  -ބޭރު (ހުށހޅާ ފރާ ު
ބޭރުގެ ބޭންކްތކ ް

-

އސްލު އގު (ކޮރެސްޕޮންޑެންޓް
ބޭންކުން ބޔާންކުރާ)

7.1.3

ޔޫއެސް ޑޮލރު

ލެޓރ އޮފް ކްރެޑިޓް ކށވރުކުރުން  -ބޭރު

ތން ދއްކާނމ)
ލެޓރ އޮފް ކްރެޑިޓް ކށވރުކުރުމުގެ ފީ  -ބޭރުގެ ބޭންކް ޗާރޖް (ހުށހޅާ ފރާ ު

އސްލު އގު

ތ ކުރުމުގެ އގު)
ލެޓރ އޮފް ކްރެޑިޓް ކށވރުކުރުމުގެ ފީ  -އެރޭންޖްމެންޓް ފީތއް (ސްވިފްޓް މެސެޖު  /މުއާސލާ ު

15

 7.1.4ލެޓރ އޮފް ކްރެޑިޓް ބާތިލްކުރުން

ރުފިޔާ (އިންލޭންޑށް އެކނި)

ޔޫއެސް ޑޮލރު

ތ
ށ މުއްދ ު
ށ ނެގޭ ފީ – ލެޓރ އޮފް ކްރެޑިޓް ބޭނުންނުކުރެވި ވނިކޮ ް
ތލްކުރުމ ް
ބާ ި
ށ
ތލް ކުރުމ ް
ތ ހމވުމުގެ ކުރިން ބާ ި
ހމވެފއިވާ  /މުއްދ ު
▪

ބޭރު (ފޮރިންގ)

▪

އިންލޭންޑް

ށ
ބޭރުގެ  /އެހެނިހެން ބޭންކްތކުގެ ފީ – ލެޓރ އޮފް ކްރެޑިޓް ބޭނުންނުކުރެވި ވނިކޮ ް

-

15

150

12

އސްލު އގު

އސްލު އގު (ކޮރެސްޕޮންޑެންޓް ބޭންކުން

ށ
ތލް ކުރުމ ް
ތ ހމވުމުގެ ކުރިން ބާ ި
ތ ހމވެފއިވާ  /މުއްދ ު
މުއްދ ު

ބޔާންކުރާ)

ތ
ތ ހމވުމުގެ ކުރިން (މުއާސލާ ު
ތލްކުރުމއް ނެގޭ ފީ – ލެޓރ އޮފް ކްރެޑިޓް މުއްދ ު
ބާ ި
ކުރުމުގެ އގު ކޮންމެ ސްވިފްޓް މެސެޖކށް)
▪

ބޭރު (ފޮރިންގ)

▪

އިންލޭންޑް

-

15

150

12

 7.1.5އެހެނިހެން ބޭރުގެ  /ޑޮމެސްޓިކް ބޭންކްތކުގެ އގު

ޔޫއެސް ޑޮލރު

ބޭރުގެ  /ރާއްޖޭގެ ބޭންކްތކުގެ އގު  -އެޑްވއިސް ،ނެގޯޝިއޭޓިންގ ،އދި ބޭންކު ޗާރޖުތއް އނބުރާ ދިނުން (ރީއިމްބާސްކުރުން)

އސްލު އގު (ކޮރެސްޕޮންޑެންޓް ބޭންކުން

ތން ދއްކާނމ)
( ހުށހޅާ ފރާ ު

ބޔާންކުރާ)

 7.1.6ޝިޕިންގް ގެރެންޓީ ދޫކުރުން – -ބޭރު (ފޮރިންގ)

ޔޫއެސް ޑޮލރު

ށ ނެގޭ ކޮމިޝން
ދޫކުރުމ ް

25
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 7.1.7ޑޮކިޔުމންޓްތއް ނެގޯޝިއޭޓްކުރުން

ޔޫއެސް ޑޮލރު

ރުފިޔާ (އިންލޭންޑށް އެކނި)

ކޮމިޝން
▪ ރިޓޔރމންޓް

-

ބޭރު (ފޮރިންގ)

-

-

އިންލޭންޑް

0.35%

1%
0.35%

▪ އެންމެ ކުޑމިންވރު

-

ބޭރު (ފޮރިންގ)

-

25

-

އިންލޭންޑް

200

15

2,500

250

▪ އެންމެ ބޮޑު މިންވރު  -އިންލޭންޑް
ސްވިފްޓް ފީ (ކޮންމެ މެސެޖކށް)

▪

ބޭރު (ފޮރިންގ)

-

15

▪

ށ ފޮނުވާނމ)
އިންލޭންޑް (ސްވިފްޓް މެދުވެރިކޮ ް

200

15

ބޭރުގެ – ބޭރުގެ ބޭންކް ޕޭމންޓް ޕްރޮސެސް ކުރުމުގެ ފީ
ބޭރުގެ – ބޭރުގެ ބޭންތކުން ނގާފީ

ތން ދއްކާނމ)
(ހުށހޅާ ފރާ ު

15

އސްލު އގު (ކޮރެސްޕޮންޑެންޓް

-

ބޭންކުން ބޔާންކުރާ)

ޔޫއެސް ޑޮލރު

 7.1.8ބޭރުގެ ލިޔެކިޔުންތއް ބލއިގތުން
ފއިސާ ލިބުނުކމުގެ ލިޔުން  /އިސްލާހު  /ފއިސާ ދެއްކުމށް ނެގޭ ފީ
ކޮމިޝންތއް:

▪

ލިޔެކިޔުންތއް ބެލެހެއްޓުން
އިސްލާހުތއް ބެލެހެއްޓުން

20
20

▪
▪

ރިޓޔރމންޓް

1%

▪

އެންމެމދު  /ކުޑ މިންވރު

25

ށ)
ސްވިފްޓް ފީ (ކޮންމެ މެސެޖކ ް

15

ށ ނެގޭ ފީ
ބޭރުގެ ބޭންކްތކ ް

އސްލު އގު (ކޮރެސްޕޮންޑެންޓް
ބޭންކުން ބޔާންކުރާ)

ފއިސާ ނުދއްކާ ހުރި ލިޔެކިޔުންތއް އނބުރާ ރއްދުކުރުން
ށ (ކޮންމެ ލިޔެކިޔުމކށް)
އނބުރާ ރއްދުކުރެވޭ ލިޔުންތކ ް

25

ށ
ށ ލފާދެވޭ ކޮންމެ ސްވިފްޓް މެސެޖކ ް
ށ އނބުރާ ފޮނުވުމ ް
ރެމިޓިންގ ބޭންކ ް

15

ކޫރިއރ ފީ (ކޮންމެ ލިޔެކިޔުމކށް)

40

 7.2އެކްސްޕޯޓް
 7.2.1ލެޓރ އޮފް ކްރެޑިޓްގެ އިރުޝާދު ދިނުން

ރުފިޔާ (އިންލޭންޑށް އެކނި)

ޔޫއެސް ޑޮލރު

-

25

ށ ނެގޭ ފީ
ލެޓރ އޮފް ކްރެޑިޓްގެ އިރުޝާދު ދިނުމ ް

▪

ބޭރުގެ ކށވރު ކުރުމކާ ނުލއި
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▪

އިންލޭންޑް (މންފާލިބޭ ފރާތކީ ބީއެމްއެލްގެ ކސްޓމރެއްނމ)

▪

ބޭރުގެ ކށވރު ކުރުމާއެކު (ޔޫއެސް ޑޮލރު)

20

200

1

ށ
 500,000އާ ހމއ ް

-

5,000

 500,000އިން 1,000,000

-

10,000

 1,000,001އިން 5,000,000

-

50,000

 5,000,001އިން 10,000,000

-

100,000

ތ
 10,000,000އިން މ ި

-

120,000

ރުފިޔާ (އިންލޭންޑށް އެކނި)

 7.2.2އިސްލާހުތކށް ލފާދިނުން

ޔޫއެސް ޑޮލރު

ށ ނެގޭ ކޮމިޝން:
ލފާދެވޭ ކޮންމެ އިސްލާހކ ް

▪

ތރު ކުރުން
ބޭންކުގެ ކށވރު ކުރުމކާ ނުލއި އދދު އި ު

▪

އިންލޭންޑް (މންފާލިބޭ ފރާތކީ ބީއެމްއެލްގެ ކސްޓމރެއްނމ)

▪

ތރު ކުރުން (ޔޫއެސް ޑޮލރު)
ބޭންކުން ކށވރު ކުރުމާއެކު އދދު އި ު

-

15

100

10

1

ށ
 500,000އާ ހމއ ް

-

5,000

 500,000އިން 1,000,001

-

10,000

 1,000,001އިން 5,000,000

-

50,000

 5,000,001އިން 10,000,000

-

100,000

-

120,000

ތ
 10,000,000އިން މ ި

▪

ށ ނެގޭ ކޮމިޝން (ޔޫއެސް ޑޮލރު)  -ކޮންމެ
ލފާދެވޭ ކޮންމެ އިސްލާހކ ް
ތރުކުރުން
ތ އި ު
ށ ބޭންކުގެ ކށވރުކުރުމާއެކު ވެލިޑިޓީގެ މުއްދ ު
ކުއާޓރއކ ް

1

ށ
 500,000އާ ހމއ ް

-

1,750

 500,000އިން 1,000,001

-

3,500

 1,000,001އިން 5,000,000

-

17,500

 5,000,001އިން 10,000,000

-

35,000

ތ
 10,000,000އިން މ ި

-

42,000

-

15

އެހެނިހެން އިސްލާހުތއް (ކޮންމެ އިސްލާހކށް)
ނޯޓް:
.1

ށ ޑިސްކއުންޓް ދިނުމުގެ ޙއްޤު
ތ އދދެވެ .ނމވެސް ކޮމްޕެޓިޓިވް ރޭޓެއް ދިނުމށްޓކއި ކސްޓމރުންނ ް
ލިމިޓްތކުން ހމއެކި ދއްކުވއިދެނީ ނެގޭނެ އެންމެ މ ީ
ށ ލިބިގެންވެއެވެ.
ބޭންކ ް

 7.2.3ބޭރުގެ ލެޓރ އޮފް ކްރެޑިޓް ބާތިލްކުރުން

ޔޫއެސް ޑޮލރު

ށ ނެގޭ ފީ
ތލް ކުރުމ ް
ބާ ި

25

ތ ކުރުމުގެ ޚރދު (ކޮންމެ ސްވިފްޓް މެސެޖކށް)
މުއާސލާ ު

15

 7.2.4ލެޓރ އޮފް ކްރެޑިޓްގެ ނެގޯސިއޭޝން

ރުފިޔާ (އިންލޭންޑށް އެކނި)

ޔޫއެސް ޑޮލރު

ކޮމިޝން
▪ މޝްވރާ  /ގނެވިއްކުމުގެ ލިޔެކިޔުން

-

1%

0.50%

0.50%

-

ބޭރުގެ

-

25

-

އިންލޭންޑް

200

15

-

ބޭރުގެ

-

އިންލޭންޑް

▪ އެންމެ ކުޑ މިންވރު
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▪

އެންމެ ބޮޑު މިންވރު  -އިންލޭންޑް

ށ ނެގޭފީ  -ބޭރުގެ
– ބޭރުގެ ބޭންކްތކ ް

2,500

250

-

އސްލު އގު (ކޮރެސްޕޮންޑެންޓް ބޭންކުން
ބޔާންކުރާ)

ށ ފޮނުވާނމ)
އިންލޭންޑް (ސްވިފްޓް މެދުވެރިކޮ ް

▪

ބޭރު (ފޮރިންގ)

▪

ށ ފޮނުވާނމ)
އިންލޭންޑް (ސްވިފްޓް މެދުވެރިކޮ ް

ކޫރިއރ ފީ (ކޮންމެ ލިޔެކިޔުމކށް)  -ބޭރުގެ

-

15

200

15

-

40

ޔޫއެސް ޑޮލރު

 7.2.5ލިޔެކިޔުންތއް ބލއިގތުން  -ބޭރުގެ
ލފާދިނުން  /އިސްލާހުގެނއުން  /ފއިސާ ދެއްކުން
ކޮމިޝންތއް

▪
▪

ލިޔެކިޔުންތއް ބެލެހެއްޓުން

20

އިސްލާހުތއް ބެލެހެއްޓުން

20

▪

މޝްވރާ ކުރުން

1%

▪

އެންމެ ކުޑ މިންވރު

25

ސްވިފްޓް ފީ (ކޮންމެ މެސެޖކށް)

15

ކޫރިޔރ ފީ (ކޮންމެ ލިޔެކިޔުމކށް)

40

ށ ނެގޭ ފީ
ބޭރުގެ ބޭންކްތކ ް

އސްލު އގު

 8.0ގެރެންޓީ
 8.1ފީތއް
ބޭންކް ގެރެންޓީ ފީތއް

ރުފިޔާ  /ޔޫއެސް ޑޮލރ

(ލިމިޓްތއް – ރުފިޔާ/ޔޫއެސް ޑޮލރު)  10މިލިނޔނށްވުރެ ދށް

އހރކށް

ކުއާޓރކށް

ށ
 100,000އާ ހމއ ް

2,000

500

200,000 - 100,000

4,000

1,000

300,000 - 200,000

6,000

1,500

400,000 - 300,000

8,000

2,000

500,000 - 400,000

10,000

2,500

1,000,000 - 500,000

20,000

5,000

2,000,000 - 1,000,000

40,000

10,000

3,000,000 - 2,000,000

60,000

15,000

4,000,000 - 3,000,000

80,000

20,000

5,000,000 - 4,000,000

100,000

25,000

6,000,000 - 5,000,000

120,000

30,000

7,000,000 - 6,000,000

140,000

35,000

8,000,000 - 7,000,000

160,000

40,000
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9,000,000 - 8,000,000

180,000

45,000

10,000,000 - 9,000,000

200,000

50,000

ބޭންކް ގެރެންޓީ ފީތއް
(ލިމިޓްތއް –-ރުފިޔާ/ޔޫއެސް ޑޮލރު)  10މިލިނޔނށްވުރެ މތި

ރުފިޔާ  /ޔޫއެސް ޑޮލރު ކުއާޓރކށް

15,000,000 - 10,000,000

150,000

20,000,000 - 15,000,000

200,000

25,000,000 - 20,000,000

250,000

30,000,000 - 25,000,000

300,000

35,000,000 - 30,000,000

350,000

40,000,000 - 35,000,000

400,000

45,000,000 - 40,000,000

450,000

50,000,000 - 45,000,000

500,000

ތ
 50,000,000އިން މ ި

550,000

ށ
ށ ޑިސްކއުންޓް ދިނުމުގެ ޙއްޤު ބޭންކ ް
ތ އދދެވެ .ނމވެސް ކޮމްޕެޓިޓިވް ރޭޓެއް ދިނުމށްޓކއި ކސްޓމރުންނ ް
ނޯޓް :ލިމިޓްތކުން ހމއެކި ދއްކުވއިދެނީ ނެގޭނެ އެންމެ މ ީ
ލިބިގެންވެއެވެ.

 8.2އިދާރީ ފީތއް

ރުފިޔާ

ޔޫއެސް ޑޮލރު

ތ  5ދުވސް
ތރީޚާ ދެމެދު މސއްކ ު
ގެރެންޓީ ރިކުއެސްޓް ލިބުނު ދުވހާ ގެރެންޓީ ބޭނުންވާ ާ

700

70

ނެތްނމ

 8.3ގެރެންޓީތކށް ލފާދިނުން

ޔޫއެސް ޑޮލރު

ށ ލފާދިނުން
ގެރެންޓީތކ ް

15

ށ
ށ ގެންނ އިސްލާހުތއް  -ކޮންމެ އިސްލާހކ ް
ލފާދެވޭ ގެރެންޓީތކ ް

10

ތރުކުރުން  /އެހެނިހެން އިސްލާހުތއް)
ތ އި ު
ތރު ކުރުން  /މުއްދ ު
(އދދު އި ު

Page 17 of 17

