
 

(ކޮށްދިނުންފަސް ދެއްކުން ފައިސާފެސިލިޓީއަށް  ފައިނޭންސިންގ) މޮރަޓޯރިއަމް  
 އާންމު ސުވާލާއި ޖަވާބު

 

 މޮރަޓޯރިއަމް އަކީ ކޮބާ؟ .1

މޮރަޓޯރިއަމް އަކީ ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުން ވަކި މުއްދަތަކަށް ފަސްކޮށްދިނުމެވެ. މި 

ގޮތުން ދެވޭ މުއްދަތުގައި ފެސިލިޓީ ނަގާފައިވާ ފަރާތުން އެއްވެސް ފައިސާއެއް ބޭންކަށް ދައްކާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. އަދި މި 

އަދި   އްކުމުގެ ސަބަބުން ކަސްޓަމަރުގެ ކްރެޑިޓް ހިސްޓްރީ އަށް އެއްވެސް އަސަރެއް ނުކުރާނެއެވެ.މުއްދަތުގައި ފައިސާ ނުދެ

މިމުއްދަތުގައި ވެސް ބޭންކަށް ކަސްޓަމަރު ދައްކަންޖެހޭ ފައިދާ ހިސާބުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި މިއުސޫލުން ފައިސާ ދެއްކުން 

ފަސްކުރަން ހުއްދަދެވިފައިވާ މުއްދަތު ނިމުމުން ދެއްކުން ފަސްކުރެވުނު ފައިސާ ބޭންކަށް ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ. އަދި މަހުންމަހަށް 

 ށަންޖެހޭނެއެވެ.ފައިސާދައްކަން ފަ

އާ ގުޅިގެން އިޤްތިސާދަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ގިނަ  19-ކޮވިޑް

ގައުމުތަކުގެ ސަރުކާރުތަކާއި ބޭންކުތަކުން އަންނަނީ ކަސްޓަމަރުން ނަގާފައިވާ ފެސިލިޓީތަކަށް ފައިސާދެއްކުން 

 .ފަސްކޮށްދެމުންނެވެ

 

 މޮރަޓޯރިއަމް ގެ ސަބަބުން ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީ ނަގާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭނީ ކޮން ފައިދާއެއް؟  .2

މިފަދަ ގޮންޖެހުން ބޮޑު ދަނޑިވަޅެއްގައި ފެސިލިޓީއަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުމަށް ދަތިވާ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުން 

 ބުން މާލީ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް އެހީއަކަށްވާނެއެވެ.ފަސްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުމުގެ ސަބަ

 

 ؟މަސްދުވަހަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކީއްވެ 6މި މުއްދަތު އެންމެ  ؟މޮރަޓޯރިއަމް ގެ މުއްދަތަކީ ކޮބާ  .3

ދުވަހުގެ މަސް 6ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކްއިން ނަގާފައިވާ ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުން ފަސްކުރުމަށް 

ގެ ސަބަބުން އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކަށް  19-މުއްދަތެއް ހަމަޖައްސާފައި މިވަނީ ކޮވިޑް

މަސްދުވަހަކީ މިހާރު މިއޮތް ޙާލަތައް ބަލާފައި އެކަށީގެންވާ  6ލުޔެއް ހޯދައިދިނުމަށެވެ. ބޭންކުން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި 

، ހެންނަމަވެސް ބޭންކުން މި ކަމުގެ ޙާލަތަށް ރިޢާޔްތަކޮށް، މި އުސޫލަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައިމުއްދަތެކެވެ. އެ

 އެ ބަދަލެއް ގެންނާނެއެވެ. 

 

  ؟މޮރަޓޯރިއަމް ގެ ދަށުން ފައިސާ ދެއްކުން ފަސްކޮށްދެވޭނީ ކޮންކަހަލަ ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީތަކަކަށް .4

ފައިސާދެއްކުން ފަސްކުރަން ހިމެނޭގޮތަށް ހައުސިންގ އަދި ބިޒްނަސް ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީތަކެއްވެސް -ހުރިހާ 

ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ވަކާލާގެ އުސޫލުން ދޭ އޯވަރޑްރާފްޓް ފެސިލިޓީތަކާއި، މުރާބަޙާ އުސޫލުން 

 އުސޫލުގެ ދަށުން ފައިސާދެއްކުން ފަސްކޮށެއް ނުދެވޭނެއެވެ. ދޫކުރެވިފައިވާ އެއްވެސް ފެސިލިޓީއަކަށް މި 



 

 ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ޕަރސަނަލް ފައިނޭންސިންގ އަކީ މުރާބަޙާ އުސޫލުން ދޫކުރެވޭ ފެސިލިޓީއެކެވެ. 

 

 ނަގާފައިވަނީ ކޮންބާވަތެއްގެ ފައިނޭންސިންގއެއްކަން އިނގޭނީ ކިހިނެއް؟ .5

ކަސްޓަމަރު ނަގާފައިވާ ފައިނޭންސިންގ ގެ ބާވަތް އެ ކަސްޓަމަރަކަށްް ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކްއިން ދޫކުރެވިފައިވާ އެއްބަސްވުން 

ނުވަތަ ސެންކްޝަން ސިޓީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ. ފައިނޭންސިންގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނީ މުރާބަޙާ، 

 . ވަކާލާއެވެޑިމިނިޝިންގ މުޝާރަކާ ނުވަތަ 

 

 މި މޮރަޓޯރިއަމް މަސައްކަތްކުރާގޮތަކީ ކޮބާ؟ .6

މަސްދުވަސް: މި މުއްދަތުގައި ބޭންކަށް ފައިސާ ދައްކާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މި މުއްދަތުގައި  6ފުރަތަމަ 

ދަދެވިފައިވާ މުއްދަތު ނިމުމުން ފައިސާ ޗާޖުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި މިއުސޫލުން ފައިސާ ދެއްކުން ފަސްކުރަން ހުއް ފައިދާއަށްވާ

ދެއްކުން ފަސްކުރެވުނު ފައިދާއަށްވާ ފައިސާ ބޭންކަށް ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.ނަމަވެސް ތަކާފުލް ޗަރޖެއްގެ ގޮތުގައި ކަސްޓަމަރު 

އިސާ ކޮންމެ މަހަކު ދައްކަމުންދާ ފައިސާ އަކީ ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީގައި އެކުލެވިގެންވާ ބައެއްނޫންކަމަށްވާތީ މި ފަ

 ކަސްޓަމަރުގެ އެކައުންޓުން ކެނޑޭނެއެވެ.   

  ަ20މަސްދުވަސް : ކޮންމެ މަހަކަށް ދައްކަން ޖެހޭނީ މިހާރު ފެސިލިޓީއަށް ދައްކަމުންދާ ޢަދަދަށްވުރެ % 6ޖެހިގެން އަންނ 

 މަދު ޢަދަދެކެވެ.

 ުން ފަސްކޮށްދޭ މުއްދަތަށްފަހު، ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީގެ ބާކީ މުއްދަތު: ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއަށް ފައިސާ ދެއްކ

ފެސިލިޓީއަށް ދައްކާ ފައިސާ ފުރަތަމަ ކެނޑޭނީ  ފައިސާ ދެއްކުން ފަސްކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ޗާޖުކުރެވި ދެއްކުން 

ފަސްކުރެވިފައިވާ ފައިދާއަށްވާ މިންވަރެވެ. އަދި ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީގެ ޕްރިންސިޕަލްއަށްވާ އަދަދު ކެނޑޭނީ 

ންގ ފެސިލިޓީއަށް ފައިސާ ދެއްކުން ފަސްކޮށްދޭ މުއްދަތުގައި އަރާފައިވާ ހުރިހާ ފައިދާއެއް ބޭންކަށް ފައިނޭންސި

 ދެއްކުމަށްފަހުގައެވެ.

  ްމަސްދުވަސް އިތުރު ކުރެވޭނެއެވެ.  6ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަށ 

 

 މިއީ މޮރަޓޯރިއަމްއަށްކަނޑައެޅިފައިވާ ޝަރުތުތަކެވެ. އަދި މި ޝަރުތުތަކަށް ބަދަލެއްނުގެނެވޭނެއެވެ. 

 

 ؟ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއަށް ފައިސާ ދެއްކުން ފަސްކޮށްދޭ މުއްދަތުގައި ފައިދާ ޗާޖުކުރާނެތަ .7

ކާހުރި ފައިސާގެ ނިޞްބަތުން ފައިދާ ޗާޖުކުރާނެއެވެ. އާނއެކެވެ. ފެސިލިޓީއަށް ފައިސާ ދެއްކުން ފަސްކޮށްދޭ މުއްދަތުގައި ނުދައް

 ނަމަވެސް ފައިސާ ދެއްކުން ފަސްކޮށްދެވޭ މުއްދަތު ނިމެންދެން އެއްވެސް ފައިސާ އެއް ދައްކާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. 

 

 

 

 



 

 ޗާޖުކުރަނީ ކީއްވެ؟ ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއަށް ފައިސާ ދެއްކުން ފަސްކޮށްދޭ މުއްދަތުގައި ފައިދާ .8

ގެ ސަބަބުން ދިމާވެފައިވާ ޚާއްޞަ ޙާލަތުގައި ބޭންކުން ޢަމަލުކުރަނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްތަކާއި  19-ކޮވިޑް

އަދި ހަމައެހެންމެ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑްތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތަށެވެ. އަދި ދުނިޔޭގެ ގިނަ 

 ފައިސާ ދެއްކުން ފަސްކޮށްދިނުމަށް މުއްދަތު ކަނޑައަޅާފައެވެ.  ބޭންކުތަކުންވެސް ވަނީ ނަގާފައިވާ ފެސިލިޓީއަށް

 

މުރާބަޙާގެ އުސޫލުން ދޫކުރެވިފައިވާ ގަނެވިއްކުމުގެ ކޮންޓްރެކްޓް ތަކަށް ވާނީ ކިހިނެއް؟ މުރާބަޙާ އުސޫލުން ދޫކުރެވިފައިވާ  .9

 ފައިނޭންސިންގ ހިމެނިފައިނުވަނީ ކީއްވެ؟

ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއަށް ފައިސާ ދެއްކުން ފަސްކުރަން ބޭންކުން ހުއްދަދޭ ފެސިލިޓީތަކުގެ ތެރޭގައި މުރާބަޙާ އުސޫލުން 

ދޫކުރެވިފައިވާ ފެސިލިޓީތައް މި ވަގުތަށް ނުހިމެނޭނެއެވެ. ސަބަބަކީ މުރާބަޙާ އުސޫލުގެ ދަށުން ކަސްޓަމަރަށް މުދާ ވިއްކާ 

ދެމެދު އެއްބަސްވެފައިވާ އަގަކަށްވެފައި ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއަށް ފައިސާ ދެއްކުން  އަގަކީ ކަސްޓަމަރާއި ބޭންކާއި

ފަސްކުރާނަމަ މި އަގަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭނެތީއެވެ. މި ކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ބޭންކުން ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން އަދި 

 މިކަމާ ގުޅޭ އެނައުންސްމަންޓް ވަކިން ހާމަކުރާނެއެވެ. 

 

ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީ އަށް ފައިސާ ދެއްކުން ފަސްކޮށްދެވޭ މުއްދަތަށްފަހު ފެސިލިޓީއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއަށްވާނީ  .10

 ކިހިނެއް؟

ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއަށް ފައިސާ ދެއްކުން ފަސްކޮށްދޭ މުއްދަތަށްފަހު ދައްކާ ފައިސާ ބޭނުންކުރެވޭނީ އެ މުއްދަތުގައި 

އިދާއަށްވާ މިންވަރު ކެނޑުމަށެވެ. އަދި ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީގެ ޕްރިންސިޕަލްއަށް ވާ އަދަދު ކެނޑޭނީ ޗާޖުކުރެވިފައިވާ ފަ

ފެސިލިޓީއަށް ފައިސާ ދެއްކުން ފަސްކޮށްދޭ މުއްދަތުގައި ނެގިފައިވާ ފައިދާއަށްވާ އަދަދު ކެނޑުމަށްފަހުގައެވެ. އަދި 

 މަސް ދުވަސް އިތުރު ކުރެވޭނެއެވެ. 6ކުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަށް ކަސްޓަމަރުންގެ ލުއި ފަސޭހައަށް ފައިނޭންސިންގ ދެއް

 

 އަޅުގަނޑުގެ ކިބައިގައި މި މޮރަޓޯރިއަމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވޭތޯ؟ .11

ގެ ސަބަބުން ހުރިހާ ޞިނާޢަތަކަށްވެސް ސީދާ ގޮތުންނާއި ނުސީދާގޮތުން ގެއްލުންވެފައިވާތީވެ، އަމިއްލަ  19-ކޮވިޑް

ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ނަގާފައިވާ ހުރިހާ ފެސިލިޓީއަކަށް ފައިސާ ދެއްކުން ފަސްކޮށްދިނުމަށް 

މިވަނީ ނިންމާފައެވެ. ފެސިލިޓީ ނަގާފައިވާ ފަރާތުގެ ކިބައިގައި ފުރިހަމަ ވާންޖެހޭ ޝަރުޠަކީ، ބޭންކަށް ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާވާ 

ދުވަހަށްވުރެ އިތުރު ނުވުމެވެ. ނަމަވެސް ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ވަކާލާ  30ސާއެއް ނުދައްކާ އޮތްމުއްދަތު އެއްވެސް ފައި

އުސޫލުން ދޫކުރާ އޯވަރޑްރާފްޓް ފެސިލިޓީސް އަދި މުރާބަޙާ އުސޫލުން ދޫކުރެވިފައިވާ ފެސިލިޓީއަށް ދައްކަންޖެހޭ 

 ދަށުންހަމަޖެހިފައިނުވެއެވެ.  މި މޮރަޓޯރިއަމްގެ، ފައިސާދެއްކުން ފަސްކޮށްދިނުމަށް

 

އާ ހަމަޔަށް ބޭންކުން ނަގާފައިވާ ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ހުރިހާ ފެސިލިޓީތައް )މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  2020މާރިޗު  19

 ގޮތަށް( ފަސްކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.



 

ގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް، އެމްއެމްއޭގެ ގައި ބޭއްވުނު ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމު 2020މާރިޗު  19)ނޯޓް: 

ގަވަރނަރ އަދި މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ވަނީ ބޭންކޮ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުންނަށްވެސް 

 ފެސިލިޓީ ފަސްކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅޭނެކަމަށް އިއުލާންކުރައްވާފައެވެ.(

 

 ފައިސާ ދެއްކުން ފަސްކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅޭނީ ކޮން އިރަކު؟ ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއަށް .12

 ގެ 2020ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއަށް ފައިސާ ދެއްކުން ފަސްކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ސެޕްޓެމްބަރ 

ފަސްކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު ނިޔަލަށް މިފުރުޞަތު ލިބޭނެއެވެ. އަދި ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއަށް ފައިސާ ދެއްކުން 

 ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވެގެން ނުވާނެއެވެ. 30ދައްކަންޖެހި ފައިވާ ފައިސާއެއް ނުދައްކާތާ 

ފެބްރުއަރީ އަދި މާރިޗު މަހުގެ ، އޭޕްރީލް ގެ ކުރިން ކަމުގައި ވާނަމަ 15)ނޯޓް: މޮރަޓޯރިއަމްއަށް އެދި ހުށައަޅާފައިވަނީ 

މަވެސް ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީ އަށް ފައިސާ ދެއްކުން ފަސްކޮށްދިނުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް ބޭންކުން ފައިސާ ނުދައްކާ އޮތް ނަ

 ވަނީ ނިންމާފައެވެ.(

 

  ؟ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކްގެ ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުންނަށްވެސް ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީ ދެއްކުން ފަސްކޮށްދިނުމަށް އެދިހުށަހެޅޭނެތަ .13

ވަކާލާ އުސޫލުން ދޭ އޯވަރޑްރާފްޓް ފެސިލިޓީސް އަދި މުރާބަޙާ އުސޫލުން ދޫކުރެވިފައިވާ ފެސިލިޓީތައް ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް 

ކަސްޓަމަރުންނަށް ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއަށް ފައިސާ ދެއްކުން  ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ،ނަގާފައިވާ ކަސްޓަމަރުން ފިޔަވައި

 ފަސްކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅޭނެއެވެ.

 

 ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއަށް ފައިސާ ދެއްކުން ފަސްކުރެވޭ މުއްދަތުގައި ނުހިމެނޭ ފެސިލިޓީތަކަކީ ކޮބާ؟ .14

މި މުއްދަތު ތެރޭގައި ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ވަކާލާ އުސޫލުން ދޭ އޯވަރޑްރާފްޓް ފެސިލިޓީސް އަދި މުރާބަޙާ އުސޫލުން 

ލް އިސްލާމިކް ޕަރސަނަލް ފައިނޭންސިންގ އަކީ މުރާބަޙާ އުސޫލުން ދޫކުރެވިފައިވާ ފެސިލިޓީސް ނުހިމެނޭނެއެވެ. ބީއެމްއެ

 ދޫކުރެވޭ ފެސިލިޓީއެކެވެ.

 

 ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއަށް ފައިސާ ދެއްކުން ފަސްކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ ކިހިނެއް؟ .15

"މޮރަޓޯރިއަމް" މިހެން ޖަހާފައިވާ، ފިތަށް ފިތާލުމުން ލޮގިން ކުރުމަށް ޚާއްޞަ  ،ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ވެބްސައިޓްގައިވާ

ޞަފްޙާއެއް ފެންނާނެއެވެ. މި ޞަފްޙާގައި ކަސްޓަމަރުގެ ކޮންމެވެސް އެއް އެކައުންޓް ނަންބަރެއް ޖެހުމަށްފަހު އެ ޞަފްޙާއިން 

ގައި އެއްވެސް ދަތިކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، ބޭންކުގެ ކޮންޓެކްޓް ދައްކައިދޭ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދާށެވެ. ލޮގިންކުރުމު

 އަށް ގުޅުއްވާށެވެ. 3330200ސެންޓަރ ނަންބަރު 

 

 ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއަށް ފައިސާ ދެއްކުން ފަސްކޮށްދެވޭނީ ކޮން އިރަކު؟ .16

 ގެ 2020ފެށިގެން ސެޕްޓެމްބަރ ފެސިލިޓީއަށް ފައިސާ ދެއްކުން ފަސްކޮށްދިނުމުގެ ފުރުޞަތު އިޢުލާން ކުރާ ދުވަހުން 

ކަސްޓަމަރު ބޭނުން ވަގުތަކު ފައިސާ ދެއްކުން ފަސްކޮށްދިނުމަށް  ،ނިޔަލަށް މިފުރުޞަތު ލިބޭނެއެވެ. އަދި މި މުއްދަތު ތެރޭގައި



 

މަހުން އެދެވިދާނެއެވެ. ފެސިލިޓީއަށް ފައިސާ ދެއްކުން ފަސްކޮށްދިނުމުގެ މުއްދަތު ގުނަން ފަށާނީ މިކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ 

ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވެގެން  30ފެށިގެންނެވެ. އަދި ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކާ ހުންނަތާ 

 ނުވާނެއެވެ.

 

 މަސްދުވަހަށް ފެސިލިޓިއަށް ފައިސާ ދެއްކުން ފަސްކޮށްދެވޭނެތަ؟ 6ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ވެސް  .17

 6އަށް ފައިސާ ދެއްކުން ފަސްކޮށްދިނުން ފެށޭނީ މިކަމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުންނެވެ. އަދި އާނއެކެވެ. ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީ

 މަހަށް ފަސްކޮށްދެވޭނެއެވެ.

 

 ބޭންކުން ނަގާފައިވާ ހުރިހާ ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއެއްވެސް ފަސްކޮށްދޭނެތަ؟ .18

 ވެސް ފަސްކޮށްދިނުމަށް އެދިހުށަހެޅިދާނެއެވެ.ކަސްޓަމަރު ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ނަގާފައިވާ ހުރިހާ ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއެއް

 

 ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއަށް ފައިސާ ދެއްކުން ފަސްކޮށްދޭ މުއްދަތުގައި އެ ފެސިލިޓީއަށް ފައިސާ ދެއްކޭނެތަ؟ .19

އާނއެކެވެ. މި މުއްދަތުގައި ފައިދާ އަރަމުންދާނެތީވެ، ކަސްޓަމަރަށް ދެއްކޭނަމަ މިހާރުވެސް ދައްކަމުންދާ ގޮތަށް ނުވަތަ ބޭނުން 

 ޢަދަދަކަށް މި މުއްދަތުގައި ފެސިލިޓީއަށް ފައިސާ ދެއްކުމަކީ އެދެވިގެންވާކަމެކެވެ. 

 

ކްރެޑިޓް ހިސްޓްރީ ނުވަތަ ކްރެޑިޓް ސްކޯރ އަށް ނޭދެވޭ  ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއަށް ފައިސާ ދެއްކުން ފަސްކުރުމުން  .20

 ؟އަސަރެއްކުރާނެތަ

ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއަށް ފައިސާ ދެއްކުން ފަސްކޮށްދެވޭ މުއްދަތަށްފަހު ބަރާބަރަށް ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއަށް  ނޫނެކެވެ.

ކަމުންދާ ކަމަށްވާނަމަ، ފެސިލިޓީއަށް ފައިސާ ދެއްކުން ފަސްކޮށްދެވޭ މުއްދަތާ ގުޅިގެން ކްރެޑިޓް ހިސްޓްރީ އަށް ފައިސާ ދައް

  އެއްވެސް ނޭދެވޭ އަސަރެއް ނުކުރާނެއެވެ.

 

 ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކާ ހުރެއްޖެނަމަ ޝަރުތުހަމަވާނެތަ؟ .21

މުއްދަތެއްގައި ފައިސާ ނުދައްކާ ހުރިނަމަ އެ ފައިސާ ދެއްކުމަށް ފަހު ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއަށް  ދުވަހަށް ވުރެ ދިގު 30

އެއް ދުވަސްތެރޭ( ހުށަހެޅޭނެއެވެ. ދައްކަންޖެހި =ފައިސާ ދެއްކުން ފަސްކޮށް ދިނުމަށް )ފައިސާ ދައްކާ ދުވަހުންފެށިގެން 

ކަސްޓަމަރު ނަގާފައިވާ އެހެނިހެން ފެސިލިޓީތަކަށް ނުދެއްކި ހުރި ފައިސާއަށް ބޭންކުން  ،ނުދައްކާ ހުރި ފައިސާގެ ގޮތުގައި

 ނުބަލާނެއެވެ.  

 

ދުވަހަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތަކަށް ފައިސާ ނުދައްކާ ނުވަތަ ފައިނޭންސިންގއާގުޅޭ ގޮތުން ކޯޓުގައި މިވަގުތު މައްސަލައެއް  90 .22

 އިސާ ދެއްކުން ފަސްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެތަ؟އޮވެއްޖެނަމަ، ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއަށް ފަ

އާނއެކެވެ. ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއަށް ދައްކަންޖެހި، ނުދައްކާ ހުރި ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއަށް 

 ފައިސާ ދެއްކުން ފަސްކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.



 

 

ފެސިލިޓީއަށް ފައިސާ ދެއްކުން  ،ހި ނުދައްކާ ހުރި ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހުފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއަށް ދައްކަންޖެ .23

 ؟ފަސްކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅޭނީ ކިތައް ދުވަހުން

ފަސްކޮށްދިނުމަށް ޝަރުތު ހަމަވާ ފެސިލިޓީއެއް  ،ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު

 ސައިޓުގެ ޞަފްޙާއިން އެ ފެސިލިޓީއެއް ފެންނާނެއެވެ.  ތެރޭގައި ވެބް -ދުވަސް )  1ނަމަ 

 

 ފައިދާ ރޭޓަށް ބަދަލެއް އަންނާނެތަ؟ .24

 ފައިދާ ރޭޓަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެއެވެ. 

 

 ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީގެ މުއްދަތު ނުވަތަ ފެސިލިޓީއަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ލިބޭ މުއްދަތައް ބަދަލެއް އަންނާނެތަ؟ .25

ފެސިލިޓީއަށް ފައިސާ ދެއްކުން ފަސްކޮށްދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުގެ ތެރެއިން ފައިނޭންސިންގ ފައިނޭންސިންގ 

 މަސް އިތުރުވާނެއެވެ. 6ފެސިލިޓީގެ މުއްދަތައް 

 

 ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއަށް ފައިސާ ދެއްކުން ފަސްކޮށްދޭ މުއްދަތުގައި ފައިނޭންސިންގ ރީފައިނޭންސް ކުރެވޭނެތަ؟  .26

މުއްދަތުގައި ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީ ރީފައިނޭންސް ކުރެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ފައިނޭންސިންގ ފަސްކޮށްދިނުމާ މި 

ގުޅިގެން ކަސްޓަމަރަށް ލިބޭ އިނާޔަތްތައް ނުލިބޭނެއެވެ. ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއަށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭނީ ޢާންމު 

 ސިލިޓީއަށް ފައިސާ ދައްކާ ގޮތަށެވެ.އުސޫލުން ކޮންމެ މަހަކުވެސް ފައިނޭންސިންގ ފެ

 

 ؟އެ ހުށަހެޅުން ބާޠިލުކުރެވިދާނެތަ، ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއަށް ފައިސާ ދެއްކުން ފަސްކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށްފަހު .27

 ނޫނެކެވެ. ފެސިލިޓީއަށް ފައިސާ ދެއްކުން ފަސްކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމާއެކު، ޝަރުތުތުތަކާއި އުސޫލްތަކެއް

ކަނޑައެޅިގެން ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީ ވެގެންދާނީ އަލަށް ދޫކުރެވޭ ފެސިލިޓީއެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ނަމަވެސް އެހެން 

 ފެސިލިޓީ ތަކެކޭ އެއްފަދައިން ކަސްޓަމަރުންނަށް ރީފައިނޭންސް ކުރަން އެދެވޭނެއެވެ. 

 

 އައު ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއަކަށް އެދެވޭނެތަ؟ ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއަށް ފައިސާ ދެއްކުން ފަސްކޮށްދޭ މުއްދަތުގައި .28

 އާއެކެވެ. 

 

 މަހުގެ މުއްދަތުގައި ވިޔަފާރިއަށް ލިބޭ އާމްދަނީ މަދުވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެހެން އިތުރު ގޮތެއް ކަނޑައެޅިފައި ވޭތޯ؟ 6ލިބޭ   .29

ކުޑަ ޢަދަދެއް  20ޢަދަދަށްވުރެ %މަހުގެ އިތުރުން މިހާރު މަހަކު ދައްކާ  6ފައިނޭންސިންގ ދެއްކުން ފަސްކޮށްދެވޭ 

އާ ގުޅިގެން ދިމާވެފައިމިވަނީ ދަތި އުނދަގޫ  19-ކޮވިޑް މަސް ދުވަސް ލިބިގެންދާނެއެވެ. 6ދެއްކުމަށްޓަކައި އިތުރު 

ބޭންކުން ދާނީ އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ކުރު އަދި  ،ދަނޑިވަޅެއްކަމަށް ބޭންކުންވެސް ގަބޫލުކުރާ ހިނދު

އްދަތެއްގައި ކުރިމަތިވާނެ ދަތިތަކުން އަރައިގަތުމަށް އެހީވެވޭނެ ގޮތްތައް ބަލަމުންނެވެ. އަދި ބޭންކުން އެދެނީ ދިގު މު



 

މި ދަތިތައްް ކުރިމަތިވެފައިވާ ފަރާތްތަކުން ދިމާވެެފައިވާ ދަތިތަކަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ބޭންކާ ގުޅުއްވުމަށެވެ. މިގޮތަށް 

 ލުއި ގޮތްތަކެއް ހޯދައިދިނުމަށްބޭންކުން މަސައްކަތްކުރަމުންދާނެއެވެ. ގުޅުމުން ފައިދާ ނެގުމުގައި

 

 ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓިއަށް ފައިސާ ދެއްކުން ފަސްކޮށްދިނުމާ ގުޅިގެން އިތުރު ފީ އެއް ނުވަތަ ޗާޖެއް ނަގާނެތޯ؟ .30

މަރުންގެ އަތުން އެއްވެސް ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއަށް ފައިސާ ދެއްކުން ފަސްކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ކަސްޓަ

 އިތުރު ފީއެއް ނުވަތަ ޗާޖެއް ނުނަގާނެއެވެ.

  

 މާރިޗު މަހުގެ ފައިނޭންސިންގއަށްވާ އަދަދު އޮޓަމެޓިކް ކޮން ކެނޑޭނެތަ؟ .31

އޭޕްރިލްގެ ކުރިން ފައިސާ ދެއްކުން  15މާރިޗު މަހުގެ ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއަށްވާ ޢަދަދު ކެނޑޭނެއެވެ. ނަމަވެސް 

 ފަސްކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެ ފައިސާ އަނބުރާ ކަސްޓަމަރަށް ރީފަންޑު ކޮށްދެވޭނެއެވެ. 

 

 ހު ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ބޭންކުން ކަނޑައަޅާ ދުވަހަކީ ކޮބާ؟މާރިޗު މަހު ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ އެންމެ ފަ .32

 މާރިޗު މަހުގެ އެންމެ ފަހު ދުވަހެވެ.    

 

މާރިޗު މަހަށް ނުވަތަ ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއަށް ފައިސާ ދެއްކުން ފަސްކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު އެޑްވާންސް ކޮށް  .33

 ށްދޭނެތޯ؟މި ފައިސާ ރީފަންޑު ކޮ ،ފައިސާ ދައްކާފައިވާނަމަ

އާއެކެވެ. ކުރީ މަހުގެ އިންސްޓޯލްމަންޓެއް )މަހުން މަހަށް ދައްކަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ޢަދަދު( ދައްކާފައިވާނަމަ ރީފަންޑު 

 ކޮށްދޭނެއެވެ. 

 

 ފަސްކޮށްދިނުމުގައި އެޑްވާންސް ގެ ގޮތުގައި ބޮޑު ޢަދަދެއް ދައްކާފައިވާނަމަ ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއަށް ފައިސާ ދެއްކުން .34

 ވާނީ ކިހިނެއްތޯ؟

އަލުން ކަސްޓަމަރަށް ފޮނުވޭ ޕޭމަންޓް ޝެޑިއުލް އަކީ މިހާރު ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއަށް ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދު ހިމަނާފައިވާ 

ޝެޑިއުލްއެކެވެ. އަދި އެގޮތުން ކުރިން ދައްކާފައިވާ ޢަދަދު ހިމެނިފައިވާތީވެ، އެޑްވާންސް ކޮށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާ އެއް 

 އެވެ. ރީފަންޑެއް ނުކޮށްދެވޭނެ

 

މާރިޗު މަހަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދައްކާފައިވާނަމަ ފައިނޭންސިންގ ފެސިލީޓީއަށް ފައިސާ ދެއްކުން ފަސްކޮށްދިނުމަށް އެދުމުން  .35

 އެ ފައިސާ ރީފަންޑު ކޮށްދޭނެތޯ؟ 

ހުށަހަޅައިފިނަމަ އޭޕްރިލްގެ ކުރިން ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއަށް ފައިސާ ދެއްކުން ފަސްކޮށްދިނުމަށް އެދި  15އާއެކެވެ. 

 ލިބޭނެއެވެ.   ރީފަންޑް

 

 



 

 މަހުގެ މުއްދަތުގައި ފައިދާ ނަގަނީ ކިހިނެއް އަދި ކަސްޓަމަރުން ފައިދާ ކަލްކިއުލޭޓް ކުރާނީ ކިހިނެއް؟ 6 .36

އެ ކަސްޓަމަރު ނަގާފައިވާ ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީގެ ތަފްސީލު ފެންނަން  ،ވެބްސައިޓްގެ ޞަފްޙާއަށް ލޮގިން ވުމުން

ވެ. މިގޮތުން މިހާރުގެ ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީ ޝެޑިއުލް އާއި ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއަށް ފައިސާ ދެއްކުން ހުންނާނެއެ

 ފަސްކޮށްދިނުމަށް އެދުމުން އަންނަ ބަދަލު ތަފްސީލުކޮށް ފެންނަން ހުންނާނެއެވެ.  

 

 ފެސިލިޓީގެ ގްރޭސް ޕީރިއަޑަށް ވާނީ ކިހިނެއް؟ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއަށް ފައިސާ ދެއްކުން ފަސްކޮށްދިނުމަށް އެދުމުން  .37

ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއަށް ފައިސާ ދެއްކުން ފަސްކޮށްދިނުމަށް އެދޭ އިރު ގްރޭސް ޕީރިއަޑްގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ މުއްދަތު 

 ތައް އެއްކޮށްލެވޭނެއެވެ. ފައިސާ ދެއްކުން ފަސްކޮށްދެވޭ މުއްދަތައް ގްރޭސް ޕީރިއަޑްގެ ބާކީ ހުރި މަސް ،މަހަށް ވުރެ މަދުނަމަ 6

އަދި ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއަށް ފައިސާ ދެއްކުން ފަސްކޮށްދިނުމަށް އެދޭ އިރު ގްރޭސް ޕީރިއަޑްގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ 

 މަހަށްވުރެ އިތުރުވާ މުއްދަތު ބެލެވޭނީ ގްރޭސް ޕީރިއަޑްގެ ގޮތުގައެވެ. 6މަހަށް ވުރެ ގިނަނަމަ،  6މުއްދަތު 

 

 ޓް ޝެޑިއުލްއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއްއަތުވެއްޖެނަމަ، ބޭންކަށް އަންގަން ޖެހޭނެތަ؟ޑިސްބަރސްމަން .38

އާނއެކެވެ. ބޭންކާއި އެކު އެއްބަސް ވެފައިވާ ވަރކް ޝެޑިއުލް ނުވަތަ ޑިސްބަރސްމަންޓް ޝެޑިއުލްއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް 

 އަތުވެއްޖެނަމަ އެ ބަދަލު ގެނެސްފައިވާ ލިޔުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 

 ހުށަހަޅާނެ ގޮތް

 

 ލޮގިން ކުރާނީ ކިހިނެއް؟ .39

ލޮގިންވުމަށް ބީއެމްއެލްގެ ވެބްސައިޓްގައިވާ "މޮރަޓޯރިއަމް" ބަޓަންއަށް ފިއްތާލުމަށްފަހު ކަސްޓަމަރުގެ ކޮންމެވެސް އެއް 

 އެކައުންޓް ނަންބަރެއް ޖަހާށެވެ. 

ންކިންގ، އޭޓީއެމް މެދުވެރިކޮށް ބަލާލެވޭނެއެވެ. އަދި ކަސްޓަމަރުގެ އެކައުންޓް ނަންބަރު އިންޓަނެޓް ބޭންކިންގ، މޯބައިލް ބޭ

 ކަސްޓަމަރަށްް ދޫކޮށްފައިވާ ޗެކު ފޮތުގައި ޕްރިންޓްކޮށްފައިވެސް ވާނެއެވެ. 

  

 އޯޓީޕީ ޗެނަލްތައް ނުފެންނަނީ ކީއްވެ؟ .40

އޯޓީޕީ ޗެނަލްތައް ފެންނަން ބޭންކުގެ ރެކޯޑްތަކުގައި ކަސްޓަމަރުގެ ފޯން ނަންބަރު ނުވަތަ އީމެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭނަމަ 

 އަށް ގުޅުއްވާށެވެ. 3330200ހުންނާނެއެވެ. އޯޓީޕީ ޗެނަލްތައް ފެންނަން ނެތްނަމަ ބޭންކުގެ ކޮންޓެކްޓް ސެންޓަރ ނަންބަރު 

 

ހެން ރަހުނެއް ނުހިމެނޭ ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުން ފަސްކޮށްދިނުމަށް އެދިހުށަހެޅުމަށްފަހު އެ .41

 އިތުރު ކަމެއް ކުރަން ޖެހޭނެތޯ؟

ފެސިލިޓީއަށް ފައިސާ ދެއްކުން ފަސްކޮށްދިނުމުގެ ޝަރުތުތަކަށް އެއްބަސްވުމަށް ފަހު ކަސްޓަމަރުން އިތުރު  ފައިނޭންސިންގ

ފަހު ކަމެއް ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއަށް ފައިސާ ދެއްކުން ފަސްކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް



 

ދުވަސް ތެރޭގައި މިކަން ހަމަޖެހުނުކަމުގެ އީމެއިލް  7-ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުން ފަސްވެގެންދާނެއެވެ. ކަސްޓަމަރަށް 

 އެއް ލިބޭނެއެވެ. 

 

 ރަހުނު ހިމަނައިގެން އިތުރު ފަރާތްތަކާއެކު ނަގާފައިވާ ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީތަކަށް ވާނީ ކިހިނެއް؟ .42

ދުވަސް ތެރޭގައި  7 -ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއަށް ފައިސާ ދެއްކުން ފަސްކޮށްދިނުމުގެ ޝަރުތުތަކަށް އެއްބަސް ވުމުން 

ކަސްޓަމަރުންނަށް ސެންކްޝަން ސިޓީ އެއް ފޮނުވާނެއެވެ. މި ސިޓީގައި ހުރިހާ ފަރާތަކުން )ފެސިލިޓީނަގާ ފަރާތް، މޯގޭޖްދޭ 

 އަނބުރާ ބީއެމްއެލް އަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.  -ދުވަސްތެރޭ  10ށްފަހު ފަރާތް އަދި ގެރެންޓަރ( ސޮއި ކުރުމަ

ކަސްޓަމަރުން . ކުރެވޭނެއެވެ އީމެއިލް އަށbml.com.mvmoratoriumް@މި ސިޓީގައި ސޮއި ކުރުމަށްފަހު ސްކޭންކޮށް    

 ބްރާންޗަށް އަންނާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

ބޭންކަށް ނުލިބިއްޖެނަމަ، އެޕްލިކޭޝަން ވަގުތުން ކެންސަލް ވާނެއެވެ.  -ދުވަސްތެރޭ  10ކޮށްފައިވާ ސެންކްޝަން ސިޓީ ސޮއި

 އަށް ގުޅުއްވާށެވެ. 3330200އަލުން ހުށަހަޅަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، ބޭންކުގެ ކޮންޓެކްޓް ސެންޓަރ ނަންބަރު 

  

ފަސްކޮށްދޭ މުއްދަތަށްފަހު މަހުން މަހަށް ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދު ބޮޑުވެގެން ދަނީ ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއަށް ފައިސާ ދެއްކުން  .43

 ކީއްވެ؟

ކަސްޓަމަރުންނަށް ދިމާވެފައިވާ މާލީ ދަތިކަމަށް ލުއި ފަސޭހައެއް ހޯދައިދިނުމަށް މޮރަޓޯރިއަމް ވަނީ ތަޢާރަފް ކުރެވިފައެވެ. 

ލިޓީއަށް ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދު ފެސިލިޓީގެ ބާކީ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފައިނޭންސިންގ ދެއްކުން ފަސްކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ފެސި

 މަހުންމަހަށް ބަހާލައިގެން ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ. އަދި މިހެންކަމުން އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދު އިތުރުވާނެއެވެ. 

 

 މޮރަޓޯރިއަމްގައި އަމަލުކުރާނެގޮތް: 

  ަވަހުގެ ޕްރިންސިޕަލް އަދި ފައިދާއަށްވާ ޢަދަދު ދެއްކުން ފަސްކުރެވޭނެއެވެ.މަސް ދު 6މޮރަޓޯރިއަމް ހަމަޖެހުމުން ފުރަތަމ 

  ްމިމުއްދަތުގައި ބޭންކަށް ކަސްޓަމަރު ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ނިޞްބަތުން ފައިދާ ނެގި އަދި ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއަށ

ށް މަހަކު ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ފަސްކުރެވުނު ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުން ފަސްކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ނިމުމުން ފެސިލިޓީއަ

 ފައިދާއާއި އެކީ ބޭންކަށް ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.

  ާމަސްދުވަހު ދައްކަންޖެހޭނީ ކޮންމެ މަހަކަށް  6މަހަށް ފަހު، ޖެހިގެން އަންނަ  6ފައިނޭންސިންގ ދެއްކުން ފަސްކުރ

 މަދުކޮށެވެ. 20މިހާރު ދައްކަން ޖެހޭ ޢަދަދުގެ %

 ެފެސިލިޓީއަށް ދައްކާ ފައިސާ ބޭނުންކުރެވޭނީ  ،ސިލިޓީއަށް ފައިސާ ދެއްކުން ފަސްކޮށްދޭ މުއްދަތަށްފަހުފައިނޭންސިންގ ފ

އެ މުއްދަތުގައި އަރާފައިވާ ފައިދާ ދެއްކުމަށެވެ. އަދި ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީގެ ޕްރިންސިޕަލްއަށް ވާ ޢަދަދު ކެނޑޭނީ 

ކޮށްދޭ މުއްދަތުގައި އަރާފައިވާ ހުރިހާ ފައިދާއެއް ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއަށް ފައިސާ ދެއްކުން ފަސް

ދެއްކުމަށްފަހުގައެވެ.ކަސްޓަމަރު ބޭންކަށް މަހުންމަހަށް ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދު އިތުރުވެގެންދާނެއެވެ. އަދި ކަސްޓަމަރުންގެ 

 ކުރެވޭނެއެވެ. މަސް ދުވަސް އިތުރު 6ލުއި ފަސޭހައަށް ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަށް 

  

mailto:moratorium@bml.com.mv


 

 ؟ބޭންކުން އިތުރު އެހީތެރިކަމެއް ލިބޭނީ ކިހިނެއް .44

ދެމެވެ. ގެ ޔަޤީންކަން މިފަދަ މާލީ ގޮންޖެހުންތައް ދިމާވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި ބޭންކުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެކަމު

އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުވެސްމެއެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ހަމައެހެންމެ ބޭންކުން ވެވޭނެ އެންމެ ބޮޑުމިންވަރަކަށް މިދަނީ އަދި 

މަސްދުވަހު ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއަށް ފައިސާ ދައްކަން ނުޖެހޭކަމީ ކަސްޓަމަރަށް މާލީ ގޮތުން ލިބޭނެ  6

ން، ލުޔަކަށްވެގެންދާނެކަމަށް އުއްމީދުކުރަމެވެ. ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީ އަށް ފައިސާ ދެއްކުން ފަސްކުރުމުގެ އިތުރު

އެހެން މާލީ އެހީއެއް ބޭނުންވާނަމަ ނުވަތަ ބޭނުންވެދާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭނަމަ ބޭންކާ ގުޅުއްވާށެވެ. މި ގޮތުން ގުޅުމުން 

  ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއަށް ނަގާ ފައިދާ ނެގުމުގައި ލުއި ގޮތްތަކެއް ހޯދައިދިނުމަށް ބޭންކުން މަސައްކަތްކުރަމުންދާނެއެވެ.

 


