
 
 

1 ފްޙާ ޞަ   

 

 

  ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސިންގބީއެމްއެލް 

އާންމު ސުވާލާއި ޖަވާބު       

  ކޮބާ؟ އަކީ ގ ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސިންގވަރކިންބީއެމްއެލް  - 1

ވިޔަފާރި ހިންގުމަށް ވިޔަފާރިތައް އިތުރަށް ފުޅާކޮށް ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ   ގ ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސިންގ އަކީވަރކިންބީއެމްއެލް 

  ފެސިލިޓީއެކެވެ. ބޭނުން ކުރެވިދާނެކުރު މުއްދަތެއްގައި ހޯދުމަށް  ބޭނުންވާ ފައިސާ

 

 ؟އެމްއެލް ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސިންގ ގެ ދަށުން ނެގޭ ފެސިލިޓީ ތަކަކީ ކޮބާބީ - 2

 ތަކާއި އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތު އެމްއެލް ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސިންގ ގެ ދަށުން ނެގޭ ފެސިލިޓީބީ

 އަނބުރާ ދައްކަން ޖެހޭ މުއްދަތު ބާވަތް

 އަހަރު 3 ލޯނު

 މަސް ދުވަސް 12 އޯވަޑްރާފްޓް

 މަސް ދުވަސް 12 ބޭންކް ގެރެންޓީ

 މަސް ދުވަސް 12 އޮފް ކްރެޑިޓް ލެޓަރ

 މަސް ދުވަސް 12 ންޑް ލޯނުޑިމާ ޓްޕްޓްރަސްޓް ރިސި

 

 އް؟ގިނަވެގެން ނެގޭނީ ކިހާވަރެގެ ދަށުން  ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސިންގބީއެމްއެލް  - 3

އެ ނުކެނޑި ވިޔަފާރި ކުރަމުން އައިސް އަދި  މެދު ދުވަހު އަހަރު 3ދޫކުރާނީ ވޭތުވެދިޔަ  ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސިންގ ބީއެމްއެލް

މެ ންއެވެ. އެ %20 އަހަރުގެ އެވަރޭޖް ސޭލްސްގެ 03ތުވެދިޔަ ފާއި ،ނެރެފައިވާނަމަދުވަހު ފައިދާ  އަހަރު 2މަދުވެގެން ވިޔަފާރިއަކުން 

 ބިލުކަން ހުރި މިންވަރަށް ބެލުމަށްފަހުއެވެ.ގާއަދި  އަދަދު ކަނޑައަޅާނީ ފައިސާ އަނބުރާ ދެއްކުމުގެ މިލިއަން ރުފިޔާއާ ހަމައަށެވެ.  3ގިނަވެގެން 

 

 

 ؟ބޭނުންކުރެވޭނީ ކޮންކަހަލަ ކަންތަކަކަށް  ފައިނޭންސިންގ ގެ ދަށުން ނެގޭ ފެސިލިޓީބީއެމްއެލް ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް  - 4

ކަށް ވިޔަފާރި ހިންގުމުގެ ޚަރަދުތަ)ސްޓޮކް/އިންވެންޓްރީ( ގަތުމަށާއި  ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މުދާވިޔަފާރި ފުޅާހަމައެކަނި  އީމ

 ފެސިލިޓީއެކެވެ.ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ 

 

 އިންޓަރެސްޓް ރޭޓަކީ ކޮބާ؟ ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސިންގ ގެ ދަށުން ނެގޭ ފެސިލިޓީ ތަކުގެބީއެމްއެލް ވަރކިންގ  - 5

 އެވެ. %12 އިންޓްރެސްޓް ރޭޓަކީ  ތަކުގެބީއެމްއެލް ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސިންގ ގެ ދަށުން ނެގޭ ފެސިލިޓީ

 

 ކަހަލަ ވިޔަފާރިއަކަށް؟ އެދެވޭނީ ކޮން ފެސިލިޓީއަކަށްބީއެމްއެލް ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސިންގ ގެ ދަށުން ނެގޭ  - 6

ހޯދުމަށް ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން ހިންގާ  ބީއެމްއެލް ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސިންގ ގެ ދަށުން ނެގޭ ފެސިލިޓީއެއް

 ވިޔަފާރިއަކަށް ވެސް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.ބާވަތެއްގެ ކޮންމެ 

 

 

 ލިބިދާނެތަ؟ އަމިއްލަ ފަރުދަކަށްބީއެމްއެލް ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސިންގ  - 7

ންފުނިތަކާއި ޕްރޮޕަރޭޓަރސްގެ އިތުރުން ކު ސޯލްނެގޭނީ  ބީއެމްއެލް ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސިންގ ގެ ދަށުން ނެގޭ ފެސިލިޓީ

 .ޕާޓްނަރޝިޕް ތަކަށެވެ



 
 

2 ފްޙާ ޞަ   

 

 

  ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސިންގބީއެމްއެލް 

އާންމު ސުވާލާއި ޖަވާބު       

 

 

ކޮލިފައިވުމަށް ބީއެމްއެލްގައި މަދުވެގެން  ފައިނޭންސިންގ ގެ ދަށުން ނެގޭ ފެސިލިޓީ އަށްބީއެމްއެލް ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް  - 8

 ؟ތައެކައުންޓް އޮޕަރޭޓް ކުރަން ޖެހޭނެ އަހަރުކިތައް 

ދުވަހު  މަސް 3މަދުވެގެން ކޮލިފައިވުމަށް  އަށް ބީއެމްއެލް ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސިންގ ގެ ދަށުން ނެގޭ ފެސިލިޓީ

  ބީއެމްއެލްގައި އެކައުންޓް އޮޕަރޭޓް ކުރަން ޖެހޭނެ އެވެ.

 

 ފީ ގެ ގޮތުގައި ދައްކަން ޖެހެނީ ކިހާވަރެއް؟ ބީއެމްއެލް ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސިންގ ގެ ދަށުން ނެގޭ ފެސިލިޓީ އަށް - 9

ދައްކަން   %1.5 ގޮތުގައި ލޯނު އަދަދުގެ އަށް ފީގެ ބީއެމްއެލް ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސިންގ ގެ ދަށުން ނެގޭ ފެސިލިޓީ

 އެއްގޮތައް އަމަލު ކުރެވޭނެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ބޭންކުގެ ޝެޑިއުލް އޮފް ޗާރޖަސް އާ ހޭނެއެވެ. ޖެ

 

އެޕްލައި ކުރާއިރު ވިޔަފާރީގެ ސްޓޮކް ނުވަތަ  ބީއެމްއެލް ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސިންގ ގެ ދަށުން ނެގޭ ފެސިލިޓީ އަށް - 10

 އެހެނިހެން މުދާ އިންޝުއަރ ކުރަން ޖެހޭނެތަ؟

ރެންސް އައެޕްލައި ކުރާ އިރު، ވިޔަފާރީގައި ހުރި ސްޓޮކް އަދި އިތުރު މުދަލެއް ރަހުނު ކުރާނަމަ، ބީއެމްއެލް އިންޝު ފެސިލިޓީ އަށް

ރެންސް އަސްޓޮކް އިންޝުއަރ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާނީ ފަޔަރ އިންޝުއެވެ.  މެދުވެރިކޮށް އިންޝުއަރ ކުރަން ހުޅަހަޅަން ޖެހޭނެ

 .ވީމައެވެލޯނު އެޕްރޫވް އިންޝުރެންސް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ޕްރޮސެސް ކުރާނީ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމެވެ. 

 

ރެންސް އައެހެން އިންޝުގެ އެޕްލިކޭޝަންއާއެކު ބީއެމްއެލް ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސިންގ ގެ ދަށުން ނެގޭ ފެސިލިޓީ - 11

 ރެންސް ގަބޫލު ކުރާނެތަ؟އަކޮމްޕެނީއެއްގެ އިންޝު

  ގަބޫލު ކުރާނީ ހަމައެކަނި ބީއެމްއެލް އިންޝުރެންސްގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމެވެ. އެޕްލިކޭޝަންއާއެކު ގެވަރކިންގ ކެޕިޓަލް  ބީއެމްއެލް

 

ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން އިމްޕޯޓު މުދަލަށް ބީއެމްއެލް ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސިންގ ގެ ދަށުން ނެގޭ ފެސިލިޓީގެ  - 12

 ފައިސާ ދައްކަން ބޭނުންނަމަ ޑޮލަރު ލިބޭނެތަ؟

ގެ ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން އިމްޕޯޓް މުދަލަށް ފައިސާ ބީއެމްއެލް ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސިންގ ގެ ދަށުން ނެގޭ ފެސިލިޓީ

މަށް ބީއެމްއެލް އިން ޓީޓީ ނުވަތަ އެލްސީއެއް ހައްދާނަމަ، ޔޫއެސް ޑޮލަރު ވިއްކާނެއެވެ. ނަމަވެސް ވިއްކާނެ އަދަދު ކަނޑުއަޅާނީ ދެއްކު

 މައެވެ.ބޭންކުގައި އެވަގުތު ބޭރު ފައިސާ ހުރި މިންވަރެއް ބެލުމަށްފަހު، ބޭންކަށް ފެންނަ ނަ

 

 ؟ންޖެހޭ ލިޔެކިއުންތަކަކީ ކޮބާހުށަހަޅަ ށް އެދިބީއެމްއެލް ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސިންގ ގެ ދަށުން ނެގޭ ފެސިލިޓީއަ - 13

 ރު ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ލިޔުންތައް ޗެކްލިސްޓްގައިދޭއިއެ ބީއެމްއެލް ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސިންގ ގެ ދަށުން ނެގޭ ފެސިލިޓީ އަށް

 ބަޔާން ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.

 



 
 

3 ފްޙާ ޞަ   

 

 

  ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސިންގބީއެމްއެލް 

އާންމު ސުވާލާއި ޖަވާބު       

ނަގާ ފަރާތުގައި ހުންނަން ލާޒިމްވާ މައިގަނޑު  ބީއެމްއެލް ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސިންގ ގެ ދަށުން ނެގޭ ފެސިލިޓީ -14

 ޝަރުތުތަކަކީ ކޮބާ؟

 ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ވިޔަފާރިއެއް ނުވަތަ މުއައްސަސާއަކަށް ވުނ 

  ްދުވަސް ވެފައިވުން އަހަރު 3ވިޔަފާރިކުރާތާ މަދުވެގެނ 

  ަފައިދާވެފައިވުން އަށްއަހަރު ވިޔަފާރި 2ފާއިތުވެދިޔ 

 ިވެސް އެއްވެސް ލޯނެއް ނުވަތަ ކުރެޑިޓް ކާޑެއް ނަގާފައިވާނަމަ ބަރާބަރަށް  ބީއެމްއެލްގައި ނުވަތަ އެހެން އިތުރު ބޭންކެއްގައ

 ންދައްކާފައިވުފައިސާ މަހުން މަހަށް 

 

 

ދިނުމަށްޓަކައި ބަލާ މައިގަނޑު ކަންތައްތަކަކީ  ބީއެމްއެލް ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސިންގ ގެ ދަށުން ނެގޭ ފެސިލިޓީ– 15

 ކޮބާ؟ 

 ުދަރަންޏަށް އިތުބާރު ކުރެވޭ މިންގަނޑ 

 ުއަމިއްލައަށް ހިއްސާ ކުރާ ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި މިންވަރ 

  ާދެއްކުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި ނެތް މިންވަރުފައިސާ އަނބުރ 

 ްބޭންކާ ނުވަތަ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކާއެކު ކުރެވިފައިވާ މުޢާމަލާތަކާއި ނުވަތަ ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމަކާ ޚިލާފުވެފައިނުވުނ 

 

 

 އެޕްލައި ކުރާނީ ކިހިނެއް؟ށް ބީއެމްއެލް ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއަކަ -16

  ބިޒްނަސް ސެންޓަރު ތަކުން މިފެސިލިޓީ އަށް އެޕްލައި ކުރެވޭނެއެވެ.މާލެ ނަމަ އި އަތޮޅުތަކުގެ އެންމެހާ ބްރާންޗު ތަކާބީއެމްއެލް ގެ 

 

 ؟އެދެވޭނެތަ ބީއެމްއެލް ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސިންގ ގެ ދަށުން ނެގޭ ފެސިލިޓީ އަކަށް ދޯނި ބޭންކިން މެދުވެރިކޮށް -17

އެދެވިދާނެ  ބީއެމްއެލް ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސިންގ ގެ ދަށުން ނެގޭ ފެސިލިޓީ އަކަށްކޮށްވެސް ބޭންކިންގ މެދުވެރިދޯނި 

 އެވެ. 

 

ބީއެމްއެލް ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސިންގ ގެ ދަށުން ނެގޭ ފަހުވެސް ލޯން އެޕްލިކޭޝަން ކައުންޓަރުން ބަލައިގަތުމަށް  - 18

 ؟ވެދާނެތަ ނުލިބޭ ގޮތް ފެސިލިޓީ

އެދޭ ފަރާތުން ވޭތުވެދިޔަ ތަނުގައި ނަގާފައިވާ  ބީއެމްއެލް ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސިންގ ގެ ދަށުން ނެގޭ ފެސިލިޓީ އަށް

ންކަށް ލޯނުތަކަށް ފައިސާ އަނބުރާ ދައްކާފައިވާ ގޮތަށް ބަލައި، ނުވަތަ އެހެނިހެން ގޮތަކުންވެސް ލޯނަށް ޝަރުތު ހަމަނުވާކަމަށް ބޭ

 ނުލިބޭގޮތް ވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.ލޯނު ފެނިއްޖެނަމަ 

 

 ނުވަތަ ނުލިބޭގޮތަށް ނިމިއްޖެނަމަ ހަމަޖެހިއްޖެނަމަބީއެމްއެލް ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސިންގ ގެ ދަށުން ނެގޭ ފެސިލިޓީ  - 19

 ގޭނީ ކިހިނެއް؟އެނކަސްޓަމަރަށް 



 
 

4 ފްޙާ ޞަ   

 

 

  ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސިންގބީއެމްއެލް 

އާންމު ސުވާލާއި ޖަވާބު       

މެއިލް ނުވަތަ -ކަސްޓަމަރަށް އަންގާނީ ލޯނަށް އެދޭ ފޯމުގައި ކަސްޓަމަރު އިޚްތިޔާރު ކޮށްފައިވާ ވަޞީލަތަކުންނެވެ. )މިސާލު: އީ 

 ލިޔުމަކުންނެވެ(. 

 

 

 ފަރާތުގެ އީމެއިލް އެޑްރެހެއް ނެތްނަމަ ގާނަފެސިލިޓީ  ލިބޭބީއެމްއެލް ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސިންގ ގެ ދަށުން  - 20

 ކިހިނެއް؟ ހަދާނީ

 ބްރާންޗުން ސިޓީ ބަލައިގަތުމަށް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުގައި އިޚްތިޔާރު ކުރެވިދާނެއެވެ. ނަމަހެއް ނެތްއީމެއިލް އެޑްރެ ފަރާތުގެ ނަގާ ލޯނު

 

 ؟ވަރެއްއަނބުރާ ދައްކަން ޖެހެނީ ކިހާ އަށް  ބީއެމްއެލް ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސިންގ ގެ ދަށުން ނެގޭ ފެސިލިޓީ - 21

އަނބުރާ ދައްކަން ޖެހޭ އަދަދު ބިނާވެފައި ވަނީ އަދަދާއި އަނބުރާ ދައްކާ  ފެސިލިޓީ ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސިންގބީއެމްއެލް 

  ތުގައި ޗާޖު ކުރެވޭ އިންޓަރެސްޓް އަށެވެ.މުއްދަ

 

 

  ކޮން އިރަކު؟ކަނޑާނީ ފައިސާ  އެމްއެލް ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސިންގ ގެ ދަށުން ނެގޭ ފެސިލިޓީބީ - 22

 ފައިސާ އެކައުންޓުން ކަނޑާނީ ކޮންމެ މަހެއްގެ އެންމެ ފަހު ދުވަހު އެވެ.ދައްކާ އަނބުރާ 

 

ނުދެއްކިއްޖެނަމަ ވާނީ އަނބުރާ މަހުން މަހަށް  އެމްއެލް ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސިންގ ގެ ދަށުން ނެގޭ ފެސިލިޓީބީ - 23

 ކިހިނެއް؟

އްކަންޖެހޭ އަދަދު ނުދައްކާ ދަ އަށްބީއެމްއެލް ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސިންގ ގެ ދަށުން ނެގޭ ފެސިލިޓީ މަހުން މަހަށް

އެއްގޮތްވާ ގޮތަށް  ފައިސާ ހޯދުމަށް  ންޓާގްރީމައެއްގޮތަށް ކަސްޓަމަރު ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އެރީމަންޓާ ގްލަސްވާނަމަ، އެ

ރުން ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަން ބިއުރޯގައި ރިކޯޑެއް އުފެދި މުސްތަޤްބަލުގައި ބީއެމްއެލް ގެ އިތުރުން މަސައްކަތް ކުރެވޭނެއެވެ. މީގެ އިތު

 ންކުތަކުންވެސް ލޯނު ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ހަނިވެގެންދާނެ އެވެ.އެހެން ބޭ

  

ފައިނޭންސިންގ ގެ ދަށުން ނެގޭ އެމްއެލް ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް ބޭންކުން އިތުރު ލޯނެއް ނަގާ ޤަވައިދުން ދައްކަމުންދާނަމަ ބީ - 24

 ލިބިދާނެތަ؟  ފެސިލިޓީއެއް

ލޯނަކަށް  ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސިންގބީއެމްއެލް ލޯނެއް ނުވަތަ ކްރެޑިޓް ކާޑެއް ގެންގުޅުއްވަމުންވެސް ބީއެމްއެލް 

 އެދެވިދާނެވެ.

 

ފަހުގެ ތާރީހެއްގައި އިތުރު )އެންހޭސް(  އެމްއެލް ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސިންގ ގެ ދަށުން ނެގޭ ފެސިލިޓީބީ - 25

 ކުރެވިދާނެތަ؟

ފަހުގެ މަސް ފަހުން  12ނެގުމަށްފަހު، ބަރާބަރަށް ފައިސާ ދައްކަމުން ދާނަމަ،  ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސިންގބީއެމްއެލް 

 ކުރެވިދާނެ އެވެ. އިތުރު ތާރީހެއްގައި

 


