
 

 

 

 މޮރަޓޯރިއަމް އަކީ ކޮބާ؟ .1

 ލޯނު މުއްދަތުގައި ދެވޭ ގޮތުން މިޓޯރިއަމް އަކީ ލޯނަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުން ވަކި މުއްދަތަކަށް ފަސްކޮށްދިނުމެވެ. މޮރަ

ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ދައްކާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. އަދި މި މުއްދަތުގައި ފައިސާ  ބޭންކަށް ފައިސާއެއް އެއްވެސް ފަރާތުން ނަގާފައިވާ

 ލޯނުގެ ފައިސާ އަށްވާ އިންޓަރެސްޓް ކަސްޓަމަރުގެ ކްރެޑިޓް ހިސްޓްރީ އަށް އެއްވެސް އަސަރެއް ނުކުރާނެއެވެ. މި މުއްދަތުގައި ލޯނުގެ

ލޯނު އަނބުރާދެއްކުން  .ޖެހޭނެއެވެ ދައްކަން ބަހާލައިގެން މަހުންމަހަށް ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ ބާކީ ލޯނުގެ އިތުރުކުރެވި އަދަދަށް

އާ ގުޅިގެން އިޤްތިސާދަށް ދިމާވާ  19-ފަސްކޮށްފައިވާ މުއްދަތުހަމަވުމާއެކު ލޯނަށް އަލުން ފައިސާ ދައްކަންފަށަން ޖެހޭނެއެވެ. ކޮވިޑް

ނަނީ ލޯންތައް ދެއްކުން ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ގިނަ ސަރުކާރުތަކާއި ބޭންކުތަކުން އަން

 ފަސްކޮށްދެމުންނެވެ. 

 

 ލޯނު ނަގާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭނީ ކޮން ފައިދާއެއް؟ .2

ލޯނު ދެއްކުން ފަސްކުރުމުގެ މިފަދަ ގޮންޖެހުން ބޮޑު ދަނޑިވަޅެއްގައި ލޯނަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުމަށް ދަތިވާ ފަރާތްތަކަށް 

 އެހީއަކަށްވާނެއެވެ. ރައިގަތުމަށްސަބަބުން މާލީ ގޮންޖެހުންތަކުން އަ

 

 ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން ފަސްކޮށްދެނީ ކިހާ މުއްދަތަކަށް.؟ .3

 މިވަނީ އިން ބީއެމްއެލްހޯދައިދިނުމަށް  ލުޔެއް ދަތިތަކަށް ދިމާވެފައިވައި ވިޔަފާރިތަކަށް ފަރުދުންނާއި އަމިއްލަ ގެ ސަބަބުން 19-ކޮވިޑް

 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ހަމަޖައްސާފައެވެ. 6ދެއްކުމަށް  ލޯނުތައް އަނބުރާ ނަގާފައިވާ

 

 އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ފަސްކޮށްދެނީ ކޮން ލޯނުތަކެއް އަދި ފަސްނުކޮށްދެވެނީ ކޮންލޯނުތަކެއް؟ .4

އަނބުރާދައްކަންޖެހޭ ބީއެމްއެލް މެދުވެރިކޮށް ނަގާފައިވާ ހުރިހާ ޕަރސަނަލް، ހައުސިންގ އަދި ބިޒްނަސް ލޯނުތަކާއި ފައިނޭންސްތަކަށް 

ކްގެ ފައިސާ ފަސްކޮށްދިނުމަށް އެދެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ބޭންކުން ދޫކޮށްފައިވާ ކްރެޑިޓްކާޑާއި، އޯވަރޑްރާފްޓް އަދި ބީއެމްއެލް އިސްލާމި

 މުރާބަހާ ފެސިލިޓީ އަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާދެއްކުން ފަސްކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިނުވެއެވެ.

 

 މުއްދަތުގައި ވާނީ ކިހިނެއް؟މޮރަޓޯރިއަމްގެ  .5

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

. ގެން ދައްކަން ޖެހޭނެއެވެއިތުރުކުރެވި ލޯނުގެ ބާކީ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަހުންމަހަށް ބަހާލައި އިންޓަރެސްޓްއަށްވާ ފައިސާ ލޯނުގެ އަދަދަށް

މި މުއްދަތުގައި އިންޓަރެސްޓް ނަގާނީ ކޮމްޕައުންޑްކޮށެއް ނޫނެވެ. މާނައަކީ އިންޓަރެސްޓް މައްޗަށް ބޭންކުން އިތުރު އިންޓަރެސްޓެއް 

 ނުނަގާނެއެވެ.

  ަމަދު އަދަދެކެވެ. 20% އަދަދަށްވުރެޖެހޭނީ މިހާރު ލޯނަށް ދައްކަމުންދާ  ދައްކަން މަހަކަށް މަސްދުވަސް : ކޮންމެ 6ޖެހިގެން އަންނ  

  ަމަސްދުވަހުގެ އިންޓަރެސްޓް ލޯނަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރޭގައި  6ލޯނުގެ ބާކީ މުއްދަތު: ލޯނުދެއްކުން ފަސްކުރެވުނު ފުރަތަމ

 ހިމެނުމަށްފަހު ލޯނަށް ދައްކަންޖެހޭ ޖުމްލަ ފައިސާ ބާކީ މުއްދަތަށް ބަހާލާނީއެވެ.

 ުމަސްދުވަސް އިތުރު ކުރެވިފައެވެ.  6މަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަށް މިވަނީ ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކ  

 ނުގެނެވޭނެއެވެ. މިއީ މޮރަޓޯރިއަމްއަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޝަރުތުތަކެވެ. އަދި މި ޝަރުތުތަކަށް ބަދަލެއް



 ލޯނު ދެއްކުން ފަސްކޮށްދޭ މުއްދަތުގައި އިންޓަރެސްޓް ނަގާނެތަ؟ .6

ސްކޮށްދޭ މުއްދަތުގައި ނުދައްކާހުރި އަދަދަށް ސިމްޕަލް އިންޓަރެސްޓް ނަގާނެއެވެ. ނަމަވެސް ލޯނު އަނބުރާ ލޯނު އަނބުރާދެއްކުން ފަ

 ނަގާނީ އިންޓަރެސްޓް މުއްދަތުގައި ދެއްކުން ފަސްކޮށްދެވޭ މުއްދަތު ނިމެންދެން އެއްވެސް ފައިސާ އެއް ދައްކާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. މި

 .ނުނަގާނެއެވެ އިންޓަރެސްޓެއް އިތުރު ބޭންކުން މައްޗަށް އިންޓަރެސްޓް އަކީމާނަ. ނޫނެވެ ކޮމްޕައުންޑްކޮށެއް

 

 ލޯނު ދެއްކުން ފަސްކޮށްދޭ މުއްދަތުގައި އިންޓަރެސްޓް ނަގަނީ ކީއްވެ؟ .7

އަދި ގެ ސަބަބުން ދިމާވެފައިވާ ހާއްސަ ހާލަތުގައި ބޭންކުން އަމަލުކުރެވެނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްތަކާއި  19-ކޮވިޑް

ންކަން ބޭންކުން ކަށަވަރުކުރަން ޖެހެއެވެ. އަދި ންގ ސްޓޭންޑަރޑްތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުމަތިހަމައެހެންމެ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެކައުންޓި

ް ދުނިޔޭގެ އެކި ބޭންކުތަކުންވަނީ ލޯނުއަނބުރާދެއްކުން ފަސްކޮށްދިނުމަށް މުއްދަތު ކަނޑައަޅާފައެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަސްޓަމަރުންނަށ

 ތުރު އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ބޭންކުން މިވަނީ މި މުއްދަތުގައި ކޮމްޕައުންޑް އިންޓަރެސްޓް ނުނެގުމަށް ނިންމާފައެވެ.އި

 .ނުނަގާނެއެވެ އިންޓަރެސްޓެއް އިތުރު ބޭންކުން މައްޗަށް އިންޓަރެސްޓް މާނައަކީ

 

 ށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއަށްވާނީ ކިހިނެއް؟ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން ފަސްކޮށްދެވޭ މުއްދަތަށްފަހު ލޯނަ .8

މަސް ދުވަހު ލޯނުގެ އިންޓަރެސްޓް އަށްވާ ފައިސާ  6ށްދޭ މުއްދަތުގެ އިންޓަރެސްޓް ނަގާނެއެވެ. އަދި ލޯނު ފަަސްކޮށްދެވޭ ލޯނު ފަސްކޮ

ބަހާލައިގެން ދައްކަން ޖެހޭނެއެވެ.  އާއި ޕްރިންސިޕަލް ލޯނުގެ އަދަދަށް އިތުރުކުރެވި ލޯނުގެ ބާކީ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަހުންމަހަށް

 ނަމަވެސް ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން ފަސްކޮށްދޭ މުއްދަތުގައި ކޮމްޕައުންޑްކޮށް އިންޓަރެސްޓް ނުނެގުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މާނައަކީ

 އިންޓަރެސްޓް މައްޗަށް ބޭންކުން އިތުރު އިންޓަރެސްޓެއް ނުނަގާނެއެވެ.

 

 ފަސްކޮށްދޭ ޝަރުތުތަކަކީ ކޮބާ؟ލޯނަށްދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ  .9

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

ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ވިޔަފާރިތަކުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ނަގާފައިވާ ހުރިހާ ލޯނެއްވެސް އަނބުރާދެއްކުން ފަސްކޮށްދިނުމަށް މި

 ޝަރުތު މިވަނީ އިންސްޓޯލްމަންޓެއް އޮތް ކޮންމެ ކަސްޓަމަރަކުވެސް ދުވަހުގެ އެއްމަސް ނުދައްކާ ،ދައްކަންޖެހި ގަވައިދުން ލޯނަށް މިހާރު

ނަމަވެސް ބޭންކުން ދޫކޮށްފައިވާ ކްރެޑިޓްކާޑާއި، އޯވަރޑްރާފްޓް އަދި ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކްގެ މުރާބަހާ  .ކަނޑައެޅިފައެވެ ގޮތަށް ހަމަވާ

އާ ހަމަޔަށް ބޭންކުން ނަގާފައިވާ  2020މާރިޗު  19ފެސިލިޓީ އަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާދެއްކުން ފަސްކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިނުވެއެވެ. 

 ދި ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.ލޯނުތައް ފަސްކޮށްދިނުމަށް އެ

ގައި ބޭއްވުނު ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް، އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރނަރ އަދި  2020މާރިޗު  19)ނޯޓް: 

އެދި  މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްވަނީ ބޭންކޮ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުންނަށްވެސް ލޯނުފަސްކޮށްދިނުމަށް

 ހުށަހެޅޭނެކަމަށް އިއުލާންކުރައްވާފައެވެ.(

 

 ލޯނު އަނބުރާދެއްކުން ފަސްކޮށްދިނުމަށް އެދެވޭނީ ކޮން އިރަކު؟ .10

. އަދި ނިޔަލަށް މިފުރުސަތު ލިބޭނެއެވެ ގެ 2020ކަސްޓަމަރުންނަށް ސެޕްޓެމްބަރ  ފަސްކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ލޯނު

  ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާ އޮންނަންވާނީ އެއްމަހުގެ ފައިސާއެވެ.ލޯނުފަސްކޮށްދިނުމަށްއެދި ހުށަހަޅާއިރު 

 

 

 



 ފަސްކޮށްދިނުމަށް އެދިހުށަހެޅޭނެތަ؟ބޭންކުގެ ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުންނަށްވެސް ލޯނު އަނބުރާދެއްކުން  .11

މުގެ ފުރުސަތު އެދި ހުށަހެޅުފަސްކޮށްދިނުމަށް  ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުންނަށްވެސް މިހާރު ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން

 މިވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. 

 

 ލޯނު ފަސްކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ ކިހިނެއް؟ .12

ްގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ވެބްސައިޓްގައިވާ "މޮރަޓޯރިއަމް" ފިތަށް ފިތާލުމުން ލޮގިން ކުރުމަށް ހާއްސަ ޕޭޖެއް ފެންނާނެއެވެ. މި ޕޭޖ

 އެއް އެކައުންޓް ނަންބަރު ޖެހުމަށްފަހު އެ ޕޭޖުން ދައްކައިދޭ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރާށެވެ.  ކަސްޓަމަރުގެ ކޮންމެވެސް

 އަށް ގުޅުއްވާށެވެ. 3330200ލޮގިންކުރުމުގައި އެއްވެސް ދަތިކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، ބޭންކުގެ ކޮންޓެކްޓް ސެންޓަރ ނަންބަރު 

 

 އިރަކު؟ލޯނު އަނބުރާދެއްކުން ފަސްކޮށްދެވޭނީ ކޮން  .13

. އަދި މި މުއްދަތު ނިޔަލަށް މިފުރުސަތު ލިބޭނެއެވެ ގެ 2020ކަސްޓަމަރުންނަށް ސެޕްޓެމްބަރ  ދެއްކުން ފަސްކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ލޯނު

އްދަތު ތެރޭގައި ކަސްޓަމަރު ބޭނުން ވަގުތަކު ލޯނު ދެއްކުން ފަސްކޮށްދިނުމަށް އެދެވިދާނެއެވެ. ލޯނު އަނބުރާދެއްކުން ފަސްކޮށްދިނުމުގެ މު

ދުވަހަށްވުރެ  30ގުނަން ފަށާނީ މިކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މަހުން ފެށިގެންނެވެ. އަދި ލޯނަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކާ ހުންނަތާ 

 އިތުރުވެގެން ނުވާނެއެވެ.

 

 މަހަށް ލޯނު ފަސްކޮށްދެވޭނެތަ؟ 6ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ވެސް  .14

މަހަށް ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން  6ފަސްކޮށްދިނުން ފެށޭނީ މިކަމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުންނެވެ. އަދި އާނއެކެވެ. ލޯނު އަނބުރާދެއްކުން 

 ފަސްކޮށްދެވޭނެއެވެ.

 

 ބޭންކުން ނަގާފައިވާ ހުރިހާ ލޯނެއްވެސް ފަސްކޮށްދޭނެތަ؟ .15

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.އެދިނަގާފައިވާ ހުރިހާ ލޯނެއްވެސް ފަސްކޮށްދިނުމަށް  އެ ކަސްޓަމަރަކު، ކަސްޓަމަރު ބޭނުންވެއްޖެނަމަ

 

 ލޯނުފަސްކޮށްދޭ މުއްދަތުގައި ލޯނަށް ފައިސާ ދެއްކޭނެތަ؟ .16

އެކެވެ. ލޯނު އަނބުރާދެއްކުން ފަސްކޮށްދެވޭ މުއްދަތުގައި އިންޓަރެސްޓް އަރަމުންދާނެތީވެ، މިހާރުވެސް ދައްކަމުންދާ ގޮތަށް ނުވަތަ އާ

 މަކީ އެދެވިގެންވާކަމެކެވެ. ބޭނުން އަދަދަކަށް މި މުއްދަތުގައި ލޯނަށް ފައިސާ ދެއްކު

 

 ކްރެޑިޓް ހިސްޓްރީ ނުވަތަ ކްރެޑިޓް ސްކޯރ އަށް ނޭދެވޭ އަސަރެއްކުރާނެތަ؟ .17

ަތާ ލޯނު ފަސްކޮށްދެވޭ މުއްދަތަށްފަހު ބަރާބަރަށް ލޯނަށް ފައިސާ ދައްކަމުންދާ ކަމަށްވާނަމަ، ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން ފަސްކޮށްދެވޭ މުއްދ

  އަށް އެއްވެސް ނޭދެވޭ އަސަރެއް ނުކުރާނެއެވެ.ގުޅިގެން ކްރެޑިޓް ހިސްޓްރީ 

 

 ލޯނަށް ނުދައްކާ ފައިސާ ހުރެއްޖެނަމަ ލޯނު ފަސްކޮށްދޭނެތަ؟ .18

ދުވަހަށް ވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގެ ފައިސާ ނުދައްކާ ހުރިނަމަ އެ ފައިސާ ދެއްކުމަށް ފަހު ލޯނު ފަސްކޮށް ދިނުމަށް )ލޯނަށް ފައިސާ  30

ލޯނަށް ދައްކާ ދުވަހުންފެށިގެން އެއް ދުވަސްތެރޭ( ހުށަހެޅޭނެއެވެ. ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ކްރެޑިޓްކާޑަށާއި އެހެނިހެން 

 ދައްކާ ހުންނަ ފައިސާ ނުހިމެނެއެވެ. ނު

 



އަނބުރާ  މައްސަލައެއް އޮވެއްޖެނަމަ، ލޯނު ދުވަހަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތަކަށް ފައިސާ ނުދައްކާ ނުވަތަ ލޯނާގުޅޭ ގޮތުން ކޯޓުގައި މިވަގުތު 90 .19

 ފަސްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެތަ؟

 ދެއްކުމަށްފަހު ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން ފަސްކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.ކެވެ. ލޯނަށް ދައްކަންޖެހި، ނުދައްކާ ހުރި ފައިސާ އާއެ

 

 އެދި ހުށަހެޅޭނެތަ؟ ލޯނު ދެއްކުން ފަސްކުރުމަށްކްރެޑިޓް ކާޑަށް ދައްކަން ޖެހި ނުދައްކާ ހުރި އެއްވެސް ފައިސާ އެއްވާނަމަ  .20

ޖެހި ނުދައްކާ ހުރި ފައިސާ )މިސާލަކަށް ކްރެޑިޓް ކާޑު ނުވަތަ  ލޯނު ދެއްކުން ފަސްކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު ބޭންކަށް ދައްކަން

 އެހެނިހެން ލޯނުތައް( ވާނަމަ ވެސް ހުށަހެޅޭނެއެވެ. 

 

 ؟ކިތައް ދުވަހުން އެދި ހުށަހެޅޭނީ ހޭ ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު ލޯނު ދެއްކުން ފަސްކޮށްދިނުމަށްލޯނަށް ދައްކަންޖެ .21

ދުވަސް ތެރޭގައި ކަސްޓަމަރަށް  1ހޭ ފައިސާ ފަސްކޮށްދިނުމަށް ޝަރުތު ހަމަވާ ލޯނެއް ނަމަ ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު ލޯނަށް ދައްކަންޖެ

 ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ވެބް ޕޭޖުން އެ ލޯނު ފެންނާނެއެވެ. 

 

 އިންޓަރެސްޓް ރޭޓަށް ބަދަލެއް އަންނާނެތަ؟ .22

ނާނެއެވެ. ންއިންޓަރެސްޓް ރޭޓަށް ބަދަލެއް ނާ  

 

 މުއްދަތައް ބަދަލެއް އަންނާނެތަ؟ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ލިބޭ  .23

މަސް  6ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން ފަސްކޮށްދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުގެ ތެރެއިން ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ލިބޭ މުއްދަތައް 

 އިތުރުވާނެއެވެ.

 

 މުއްދަތުގައި ލޯނު ރީފައިނޭންސް ކުރެވޭނެތަ؟  ލޯނު ދެއްކުން ފަސްކޮށްދޭ .24

ނު ރީފައިނޭންސް ކުރެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ލޯނުފަސްކޮށްދިނުމާ ގުޅިގެން ކަސްޓަމަރަށް ލިބޭ އިނާޔަތްތައް މި މުއްދަތުގައި ލޯ

 ނުލިބޭނެއެވެ. ލޯނު އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭނީ އާންމު އުސޫލުން ކޮންމެ މަހަކުވެސް ލޯނަށް ފައިސާ ދައްކާ ގޮތަށެވެ.

 

 ކެންސަލް ކޮށްލެވިދާނެތަ؟ ހުށަހެޅުމަށްފަހުލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން ފަސްކޮށްދިނުމަށް އެދި  .25

ންދާނީ އަލަށް ލްތަކެއް ކަނޑައެޅިގެން ލޯނު ވެގެތަކާއި އުސޫއެދި ހުށަހެޅުމާއެކު، ޝަަރުތު ނޫނެކެވެ. ލޯނު ދެއްކުން ފަސްކޮށްދިނުމަށް

ނަށް ރީފައިނޭންސް ކުރަން ދޫކުރެވޭ ފެސިލިޓީއެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ނަމަވެސް އެހެން ލޯނުތަކެކޭ އެއްފަދައިން ކަސްޓަމަރުން

 އެދެވޭނެއެވެ. 

 

 އައު ލޯނަކަށް އެދެވޭނެތަ؟ ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން ފަސްކޮށްދޭ މުއްދަތުގައި .26

 އާއެކެވެ. 

 

 ވޭތޯ؟ އިމަދުވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެހެން އިތުރު ގޮތެއް ކަނޑައެޅިފަ ލިބޭ އާމްދަނީ ވިޔަފާރިއަށް ގައިމަހުގެ މުއްދަތު 6ލިބޭ  .27

 ކުޑަ އަދަދެއް  20މަހުގެ އިތުރުން މިހާރު މަހަކު ދައްކާ އަދަދަށްވުރެ % 6ދެއްކުން ފަސްކޮށްދެވޭ  ލޯނު އަނބުރާ

 އުނދަގޫ ދަތި އާ ގުޅިގެން ދިމާވެފައިމިވަނީ 19-. ކޮވިޑްމަސްދުވަސް ލިބިގެންދާނެއެވެ 6ދެއްކުމަށްޓަކައި އިތުރު 

 ދިގު އަދި ކުރު ވިޔަފާރިތަކަށް ފަރުދުންނާއި އަމިއްލަ ދާނީ ބޭންކުން ،ހިނދު ކުރާ ގަބޫލު ބޭންކުންވެސް ދަނޑިވަޅެއްކަމަށް



 ދަތިތައްް މި އެދެނީ ބޭންކުން އަދި. ބަލަމުންނެވެ ގޮތްތައް އެހީވެވޭނެ އަރައިގަތުމަށް ދަތިތަކުން ކުރިމަތިވާނެ މުއްދަތެއްގައި

 ގުޅުމުން ގޮތަށް މި. ގުޅުއްވުމަށެވެ ބޭންކާ މަށްޓަކައިހޯދު ހައްލެއް ދަތިތަކަށް ދިމާވެެފައިވާ ފަރާތްތަކުން ރިމަތިވެފައިވާކު

 .މަސައްކަތްކުރަމުންދާނެއެވެ ހޯދައިދިނުމަށްބޭންކުން ގޮތްތަކެއް ލުއި ނެގުމުގައި އިންޓަރެސްޓް

 

 ގުޅިގެން އިތުރު ފީ އެއް ނުވަތަ ޗާޖެއް ނަގާނެތޯ؟ ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން ފަސްކޮށްދިނުމާ .28

ރުންގެ އަތުން އެއްވެސް  ފީއެއް ނުނަގާނެެއެވެ.ފަސްކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ކަސްޓަމަލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން   

  

 މާރިޗު މަހުގެ ލޯނަށްވާ އަދަދު އޮޓަމެޓިކް ކޮން ކެނޑޭނެތަ؟ .29

އޭޕްރިލްގެ ކުރިން ލޯނު ފަސްކޮށްދިނުމަށް  15މާރިޗު މަހުގެ ލޯނަށްވާ އަދަދު އޮޓަމެޓިކްކޮށް ކެނޑޭނެއެވެ. ނަމަވެސް 

ނަމަ އެފައިސާ އަނބުރާ ކަސްޓަމަރަށް ރީފަންޑު ކޮށްދެވޭނެއެވެ.ހަޅާފައިވާށަހު  

 

  ރިފަންޑްކޮށްދެވޭނީ ކޮންއިރަކު؟ .30

ލިޔެކިއުންތައް ބޭނުންވާނަމަ، ސޮއިކޮށްފައިވާ ލިބޭނެއެވެ. އަދި އެހެނިހެން  އޭޕްރިލް މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ހުރިހާ ލޯނުތަކަށް ރީފަންޑް

 އޭޕްރިލް ގެ ނިޔަލަށް ބޭންކަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  23އާއި ލިޔެކިއުންތައް ސެންކްޝަން ލެޓަރ 

 

 ކަނޑައަޅާ ދުވަސްތަކަކީ ކޮބާ؟ މާރިޗު މަހު ލޯނަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާ ދައްކަންޖޭ އެންމެ ފަހު ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ބޭންކުން .31

 ުއޭޕްރިލް  7 -އި ލޯނަށް ލ 

 ުލަށް މާރިޗު މަހުގެ ނިޔަ - އެހެނިހެން ލޯނ 

 

 މި ފައިސާ ރީފަންޑު ކޮށްދޭނެތޯ؟ ،ވާނަމައިއެޑްވާންސް ކޮށް ފައިސާ ދައްކާފަލޯނުފަސްކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު  ނުވަތަ މާރިޗު މަހަށް .32

 ށްދޭނެއެވެ. އާއެކެވެ. ކުރީ މަހުގެ އިންސްޓޯލްމަންޓެއް )މަހުން މަހަށް ދައްކަން ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަދު( ދައްކާފައިވާނަމަ ރީފަންޑު ކޮ

 

 ވާނީ ކިހިނެއްތޯ؟ ލޯނުފަސްކޮށްދިނުމުގައިވާނަމަ އިއެޑްވާންސް ގެ ގޮތުގައި ބޮޑު އަދަދެއް ދައްކާފަ .33

ޕޭމަންޓް ޝެޑިއުލް އަކީ މިހާރު ލޯނަށް ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު ހިމަނާފައިވާ ޝެޑިއުލްއެކެވެ. އަދި އެގޮތުން  ލިބޭއަލުން ކަސްޓަމަރަށް 

 ކުރިން ދައްކާފަވާ އަދަދު ހިމެނިފައިވާތީވެ، އެޑްވާންސް ކޮށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާ އެއް ރީފަންޑެއް ނުކޮށްދެވޭނެއެވެ. 

 

 އެދުމުން އެ ފައިސާ ރީފަންޑު ކޮށްދޭނެތޯ؟  ލޯނުފަސްކޮށްދިނުމަށްނަމަ ވާއިމާރިޗު މަހުގެ ލޯނުގެ އަދަދު ދައްކާފަ .34

އަދި އެހެނިހެން ލިޔެކިއުންތައް ނަމަ ރީފަންޑް ލިބޭނެއެވެ. ޅާފައިވާއޭޕްރިލްގެ ކުރިން ލޯނުފަސްކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަ 15އާއެކެވެ. 

 އޭޕްރިލް ގެ ނިޔަލަށް ބޭންކަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  23ބޭނުންވާނަމަ، ސޮއިކޮށްފައިވާ ސެންކްޝަން ލެޓަރ އާއި ލިޔެކިއުންތައް 

 

މަރުން އިންޓަރެސްޓް ވާއިރު ކަސްޓައިމަހުގެ މުއްދަތުގައި އިންޓަރެސްޓް ނަގަނީ ކޮންޕައުންޑް އިންޓަރެސްޓްގެ ގޮތުގައި ނޫންކަމުގަ 6 .35

 ކަލްކިއުލޭޓް ކުރާނީ ކިހިނެއް؟

ވެބް ޕޭޖަށް ލޮގިން ވުމުން އެކަސްޓަމަރަކަށް ލޯނުގެ ތަފްސީލު ފެންނަން ހުންނާނެއެވެ. މިގޮތުން މިހާރުގެ ލޯނު ޝެޑިއުލް އާއި ލޯނު 

 ނާނެއެވެ.  އަނބުރާދެއްކުން ފަސްކޮށްދިނުމަށް އެދުމުން އަންނަ ބަދަލު ތަފްސީލުކޮށް ފެންނަން ހުން

 



 އެދުމުން ލޯނުގެ ގްރޭސް ޕީރިއަޑަށް ވާނީ ކިހިނެއް؟ ލޯނު އަނބުރާދެއްކުން ފަސްކޮށްދިނުމަށް .36

ލޯނު  ،މަހަށް ވުރެ މަދުނަމަ 6ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުންފަސްކޮށްދިނުމަށް އެދޭ އިރު ގްރޭސް ޕީރިއަޑްގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ މުއްދަތު 

 ގްރޭސް ޕީރިއަޑްގެ ބާކީ ހުރި މަސްތައް އެއްކޮށްލެވޭނެއެވެ. ދެއްކުންފަސްކޮށްދެވޭ މުއްދަތައް 

 6މަހަށް ވުރެ ގިނަނަމަ،  6ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުންފަސްކޮށްދިނުމަށް އެދޭ އިރު ގްރޭސް ޕީރިއަޑްގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ މުއްދަތު 

 މަހަށްވުރެ އިތުރުވާ މުއްދަތު ބެލެވޭނީ ގްރޭސް ޕީރިއަޑްގެ ގޮތުގައެވެ. 

 

 މޮރޮޓޯރިއަމް އަށް އެދި ހުށަހަޅާނެ ގޮތް

 

 ލޮގިން ކުރާނީ ކިހިނެެއް؟ .37

 ލޮގިންވުމަށް ބީއެމްއެލްގެ ވެބްސައިޓްގައިވާ "މޮރޮޓޯރިއަމް" ބަޓަންއަށް ފިއްތާލުމަށްފަހު ކަސްޓަމަރުގެ ކޮންމެވެސް އެއް އެކައުންޓް

 ނަންބަރެއް ޖައްސަވާށެވެ. 

ނެޓް ބޭންކިންގ ނުވަތަ މޯބައިލް ބޭންކިންގ މެދުވެރިކޮށް ބަލާލެވޭނެއެވެ. އަދި އޭޓީއެމް އިން ކަސްޓަމަރުގެ އެކައުންޓް ނަންބަރު އިންޓަ

 ވެސް ބަލާލެވޭނެއެެވެ. އެކައުންޓް ނަންބަރު ކަސްޓަމަރަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޗެކު ފޮތުގައި ޕްރިންޓްކޮށްފައިވެސް ވާނެއެވެ.

  

 އޯޓީޕީ ޗެނަލްތައް ނުފެންނަނީ ކީއްވެ؟ .38

ތަކުގައި ކަސްޓަމަރުގެ ފޯން ނަންބަރު ނުވަތަ އީމެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭނަމަ އޯޓީޕީ ޗެނަލްތައް ފެންނަން ހުންނާނެއެވެ. ބޭންކުގެ ރެކޯޑް

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

 

އެހެން އިތުރު ކަމެއް  ލޯނަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ފަސްކޮށްދިނުމަށް އެދިހުށަހެޅުމަށްފަހުޓާ ލުއި ލޯނަށް ނުވަތަ ރަހުނެއް ނުބަހައް .39

 ކުރަން ޖެހޭނެތޯ؟

 ލޯނު އަނބުރާދެއްކުން ފަސްކޮށްދިނުމުގެ ޝަރުތުތަކަށް އެއްބަސްވުމަށް ފަހު ކަސްޓަމަރުން އިތުރު ކަމެއް ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. ލޯނު

ދުވަސް  7ނުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށްފަހު ލޯނަށް ފައިސާ ދެއްކުން ފަސްވެގެންދާނެއެވެ. ކަސްޓަމަރަށް އަނބުރާދެއްކުން ފަސްކޮށްދި

 ތެރޭގައި މިކަން ހަމަޖެހުނުކަމުގެ އީމެއިލް އެއް ލިބޭނެއެެވެ. 

 

 އިތުރު ފަރާތްތަކާއެކު ނަގާފައިވާ ލޯނަށް ވާނީ ކިހިނެއް؟ރަހުނު ހިމަނައިގެން  .40

ދުވަސް ތެރޭގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ސެންކްޝަން ލެޓަރ  10ކޮށްދިނުމުގެ ޝަރުތުތަކަށް އެއްބަސް ވުމުން ލޯނު އަނބުރާދެއްކުން ފަސް

 10އެއް ފޮނުވާނެއެވެ. މި ސިޓީގައި ހުރިހާ ފަރާތަކުން )ލޯނު ނަގާ ފަރާތް، މޯގޭޖްދޭ ފަރާތް އަދި ގެރެންޓަރ( ސޮއި ކުރުމަށްފަހު 

 ވަންވާނެއެވެ. ދުވަސްތެރޭ އަނބުރާ ބީއެމްއެލް އަށް ފޮނު

ކަސްޓަމަރުން ބްރާންޗަށް  . ކުރެވޭނެއެވެ ލްއީމެއި އަށް moratorium@bml.com.mv މި ސިޓީ ސޮއި ކުރުމަށްފަހު ސްކޭންކޮށް    

 އަންނަން ނުޖެހޭނެއެވެ.

ނުލިބިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެޕްލިކޭޝަން ބާތިލް ވާނެެއެވެ. ލޯނު އަނބުރާ ދުވަސް ތެރޭ  10ސޮއި ކުރެވިފައިވާ ސެންކްޝަން ލެޓަރ 

 ދެއްކުން ފަސްކޮށްދިނުމަށް އަލުން އެދިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނަމަ ބޭންކުގެ ކޮންޓެކްޓް ސެންޓަރ އަށް ގުޅުއްވާށެވެ.

 

ބެލެންސް އިންޓަނެޓް ބޭންކިންގ މެދުވެރިކޮށް  ގެލޯނު އެކައުންޓްއެދިހުށަހެޅުމަށްފަހު  ލޯނަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ފަސްކޮށްދިނުމަށް .41

 ބަލާލެވޭނެތަ؟

mailto:moratorium@bml.com.mv


އާއެކެވެ. ލޯނުގެ ބެލެންސް އިންޓަނެޓް އަދި މޯބައިލް ބޭންކިންގ މެދުވެރިކޮށް ބަލާލެވޭނެއެވެ. ލޯނަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ 

ވެ. މި މައުލޫމާތު ލޯނު ފަސްކޮށްދެވޭ މުއްދަތުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު އަރާ އިންޓަރެސްޓް ފެންނަން ހުންނާނެއެ

އަނބުރާދެއްކުންފަސްކޮށްދެވޭ މުއްދަތުގައި ކަސްޓަމަރުގެ މައުލޫމާތައްޓަކައި ފެންނަން ހުންނާނެއެެވެ. ނަމަވެސް މި މުއްދަތުގައި 

 މިފައިސާ ދައްކާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. 

 

 

 މުއްދަތުގައި މަހުން މަހަށް ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު ބޮޑުވެގެން ދަނީ ކީއްވެ؟ ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން ފަސްކޮށްދެވޭ .42

ކަސްޓަމަރުންނަށް ދިމާވެފައިވާ މާލީ ދަތިކަމަށް ލުއި  ފަސޭހައެއް ހޯދައިދިނުމަށް މޮރޮޓޯރިއަމް ވަނީ ތައާރަފް ކުރެވިފައެވެ. ލޯނު 

އަދަދަށް އިތުރުކުރެވި ލޯނުގެ ބާކީ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަހުންމަހަށް މަސްދުވަހަށް ފަސްކުރުމަށްފަހު ލޯނުގެ  6އަނބުރާ ދެއްކުން 

 . މިހެންކަމުން އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު އިތުރުވާނެއެވެ. ބަހާލައިގެން ދައްކަން ޖެހޭނެއެވެ

 

 ޓޯރިއަމްގައި އަމަލުކުރާނެގޮތް: ރޮމޮ

 ުމަސްދުވަހަށް ފަސްކުރެވޭނެއެވެ. 6އަނބުރާ ދެއްކުމުގެ މުއްދަތު  މޮރޮޓޯރިއަމްގެ ގޮތުގައި ޕްރިންސިޕަލް އަދި އިންޓަރެސްޓް އަދަދ 

  ްލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން ފަސްކޮށްދެވޭ މުއްދަތުގައި ކޮމްޕައުންޑްކޮށް އިންޓަރެސްޓް ނުނަގާނެއެވެ. މާނައަކީ އިންޓަރެސްޓް މައްޗަށ

 ބޭންކުން އިތުރު އިންޓަރެސްޓެއް ނުނަގާނެއެވެ. 

  ާމަދުކޮށް  20މަސްދުވަހުތެރޭ ކޮންމެ މަހަކަށް ދައްކަން ޖެހޭ އަދަދު % 6މަހަށް ފަހު، ޖެހިގެން އަންނަ  6ލޯނު ދެއްކުން ފަސްކުރ

 ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ކަސްޓަމަރުންނަށް އޮންނާނެއެވެ. 

 6 ިމަހުންމަހަށް  މަސް ދުވަހު ލޯނުގެ އިންޓަރެސްޓްއަށްވާ ފައިސާ ލޯނުގެ އަދަދަށް އިތުރުކުރެވި ލޯނުގެ ބާކީ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައ

ބަހާލައިގެން ދައްކަން ޖެހޭނެއެވެ. މިހެންކަމުން އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު އިތުރުވާނެއެވެ. ކަސްޓަމަރުންގެ ލުއި ފަސޭހައަށް 

 މަސްދުވަސް އިތުރު ކުރެވިފައެވެ.  6ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަށް މިވަނީ 

  

 އެހީތެރިކަމެއް ލިބޭނީ ކިހިނެއް؟ބޭންކުން އިތުރު  .43

އަދި  މިފަދަ މާލީ ގޮންޖެހުންތައް ދިމާވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި ބޭންކުން އެހީތެރިކަންފޯރުކޮށްދޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އަރުވަމެވެ.

މަސްދުވަހު  6ރިއަށް އޮތް ކުން ވެވޭނެ އެންމެ ބޮޑުމިންވަރަކަށް މިދަނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންވެސްމެއެވެ. ކުހަމައެހެންމެ ބޭން

ލޯނު އަނބުރާދެއްކުން ފަސްކުރުމުގެ ލޯނަށް ފައިސާ ދައްކަން ނުޖެހޭކަމީ ކަސްޓަމަރަށް މާލީ ގޮތުން ލިބޭނެ ލުޔަކަށްވެގެންދާނެއެވެ. 

މި ގޮތަށް ގުޅުމުން  .ބޭންކާ ގުޅުއްވާށެވެ ބޭނުންވެދާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭނަމަނުވަތަ  މާލީ އެހީއެއް ބޭނުންވާނަމަ އެހެން އިތުރުން، 

 އިންޓަރެސްޓް ނެގުމުގައި ލުއި ގޮތްތަކެއް ހޯދައިދިނުމަށް ބޭންކުން މަސައްކަތްކުރަމުންދާނެއެވެ.

 


