ބީއެމްއެލް ރިއަލް އެސްޓޭޓް ލޯން
އާންމު ސުވާލާއި ޖަވާބު
)1

ބީއެމްއެލް ރިއަލް އެސްޓޭޓް ލޯނަކީ ކޮބާ؟
ބީއެމްއެލް ރިއަލް އެސްޓޭޓް ލޯނަކީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ގެދޮރު އިމާރާތް ކުރުމަށާއި ދިގު މުއްދަތަކަށް ތަންތަން ކުއްޔަށް
ނަގައިގެން ރިއަލް އެސްޓޭޓް އުސޫލުން އިމާރާތް ކުރުމަށާއި ކޮންޑޮމީނިއަމްސް އިމާރާތް ކުރުމަށާއި އޮފީސް
އިމާރާތްތައް ފަދަ ތަންތަން އިމާރާތް ކުރުމަށް އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކާއި މުއައްސަސާތަކަށް ދޫކުރެވޭ
ލޯނެކެވެ .އަދި އެފަދަ ބޭނުންތަކުގައި ނަގާފައިވާ ލޯނު ޚަލާސްކުރުމަށް (ރީފައިނޭންސް ކުރުމަށް) ވެސް ރިއަލް
އެސްޓޭޓް ލޯނު ދޫކުރެވެއެވެ.

 )2ބޭންކުގެ ރިއަލް އެސްޓޭޓް ލޯނުން ލޯނުނަގާ ފަރާތަށް ލިބޭ ފައިދާ ތަކަކީ ކޮބާ؟

)3



ލޯނު  15އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ބަހާލެވޭ



ލޯނު ނެގުމަށް ޑިޕޮސިޓެއް ބަހައްޓާކަށް ނުޖެހޭ



އަމިއްލައަށް ޙަރަދު ކުރަންޖެހެނީ ގިނަވެގެން ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގުގެ 30%



ރަހުނެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންވަނީ ނަގާ ލޯނުގެ  150%އަގުހުރި މުދަލެއް

ރިއަލް އެސްޓޭޓް ލޯނުގެ ގޮތުގައި ނެގޭނީ ކިހާވަރެއްގެ ލޯނެއްތަ؟
ލޯނުގެ ގޮތުގައި އެންމެ ގިނައިން ދޫކުރެވޭނީ ޕޮރޮޖެއްކްޓަކަށް  150މިލިޔަން ރުފިޔާއެވެ .އަދި ލޯނުގެ އަދަދު
ކަނޑައަޅާނީ ލޯނު ފައިސާ އަނބުރާ ދެއްކުމުގެ ގާބިލުކަން ހުރި މިންވަރަށް ބެލުމަށްފަހުއެވެ.

)4

ބީއެމްއެލް ރިއަލް އެސްޓޭޓް ލޯނު ނެގޭ އެންމެ ދިގު މުއްދަތު ކަނޑައަޅާނީ ކިހިނެއް؟
ލޯނު ދޫކުރާ މުއްދަތު ކަނޑައަޅާނީ ލޯނަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމުގެ ގާބިލުކަން ހުރި މިންވަރަށް
ބެލުމަށް ފަހުއެވެ .ރިއަލް އެސްޓޭޓް ލޯނެއް ނެގޭ އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކީ  15އަހަރެވެ.

 )5ބީއެމްއެލް ރިއަލް އެސްޓޭޓް ލޯނުގެ އިންޓްރަސް ރޭޓަކީ ކޮބާ އަދި އަމިއްލައަށް ޕްރޮޖެކްޓަށް ކުރަންޖެހޭ ޙަރަދު ތަކަކީ
ކޮބާ؟

)6



އަމިއްލައަށް ޙަރަދު ކުރަނީ ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގުގެ  30%ނަމަ އިންޓްރަސް ރޭޓަކީ 11%



އަމިއްލައަށް ޙަރަދު ކުރަނީ ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގުގެ  40%ނަމަ އިންޓްރަސް ރޭޓަކީ 10.75%



އަމިއްލައަށް ޙަރަދު ކުރަނީ ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގުގެ  50%ނަމަ އިންޓްރަސް ރޭޓަކީ 10.50%

ބީއެމްއެލް ރިއަލް އެސްޓޭޓް ލޯނުގައި ގްރޭސް ޕީރިއަޑެއް އެކުލެވޭތަ؟
ބީއެމްއެލް ރިއަލް އެސްޓޭޓް ލޯނަށް ގްރޭސް ޕީރިއަޑެއްގެ ގޮތުގައި  18މަސްދުވަސް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ .ގްރޭސް
ޕީރިއަޑެއް ބޭންކުން ދޭނީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މުއްދަތު އަދި ލޯނު ނަގާ ފަރާތުގެ ކޭޝްފްލޯ އަށް ބެލުމަށްފަހުއެވެ.

)7

ބީއެމްއެލް ރިއަލް އެސްޓޭޓް ލޯނަށް ގެރެންޓާރއެއް ބޭނުންވޭތަ؟
ބީއެމްއެލް ރިއަލް އެސްޓޭޓް ލޯނަށް ގެރެންޓާރއެއް ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ.

ބީއެމްއެލް ރިއަލް އެސްޓޭޓް ލޯން
އާންމު ސުވާލާއި ޖަވާބު
)8

ބީއެމްއެލް ރިއަލް އެސްޓޭޓް ލޯނުގައި އިތުރު ބޭފުޅަކަށް ބައިވެރިވެވި ދާނެތަ؟
އާއެކެވެ .ބީއެމްއެލް ރިއަލް އެސްޓޭޓް ލޯނުގައި އިތުރު ބޭފުޅަކު ބައިވެރިވާނަމަ ،އިތުރު ލޯނު ފޯމެއް ނަގާ ކޮންމެ
ބޭފުޅަކުވެސް ލޯނު ފޯމުގެ ސެކްޝަން 6-1ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ .އަދި މި ލޯނު ބެލެވޭނީ ޖޮއިންޓް ރިއަލް އެސްޓޭޓް
ލޯނެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

)9

ބީއެމްއެލް ރިއަލް އެސްޓޭޓް ލޯނު ނަގާ ފަރާތުގައި ހުންނަންވާ ޝަރުތުތަކަކީ ކޮބާ؟


ބީއެމްއެލް ކަސްޓަމަރަކަށް ވުން އަދި ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކޭފަދަ އާމްދަނީއެއް ލިބުން


ވަޒީފާ އިން ލިބޭ އާމްދަނީ :ރާއްޖޭގެ ބޭންކެއްގައި މަދުވެގެން  6މަސް ދުވަހު ދައުރުވެފައި ހުރުން އަދި
ބީއެމްއެލްގައި މަދުވެގެން  1މަސް ދުވަހު ދައުރުވެފައި ހުރުން



ކުލީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ :ރާއްޖޭގެ ބޭންކެއްގައި މަދުވެގެން  3މަސް ދުވަހު ދައުރުވެފައި ހުރުން
އަދި ބީއެމްއެލްގައި މަދުވެގެން  1މަސް ދުވަހު ދައުރުވެފައި ހުރުން




ވިޔަފާރިން ލިބޭ އާމްދަނީ :ރާއްޖޭގެ ބޭންކެއްގައި މަދުވެގެން  6މަސް ދުވަހު ދައުރުވެފައި ހުރުން

އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ އުމުރުން  18އަހަރު ފުރިފައިވާ  60އަހަރު ނުފުރޭ ދިވެއްސެއް ކަމުގައިވުން .އިމާރާތް ކުރާ
ތަނުން ލިބޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާކުރާ އާމްދަނީ އިން ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކޭވަރު ވާނަމަ ،ލޯނުގެ މުއްދަތު ނިމޭއިރު
ކަސްޓަމަރުގެ އުމުރަށް ބެލުން މުހިއްމެއް ނޫނެވެ .އެހެންނޫންނަމަ ލޯނުގެ މުއްދަތު ހަމަވާއިރު ކަސްޓަމަރުގެ އުމުރުން
 65އަހަރު ވެގެން ނުވާނެއެވެ.



އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ކަމާބެހޭފަރާތްތަކުން ހޯދާފައިވުން.



އިމާރާތްކުރާތަނަކީ އަމިއްލަތަނެއް ނޫންނަމަ ،ތަނުގެ ވެރިފަރާތާއެކު އިމާރާތް ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް ވެފައިވުން

ވިޔަފާރިތަކާއި މުއައްސަސާތައް


ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ވިޔަފާރިއެއް ނުވަތަ މުއައްސަސާއަކަށް ވުން



އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ކަމާބެހޭފަރާތްތަކުން ހޯދާފައިވުން



އިމާރާތްކުރާތަނަކީ އަމިއްލަތަނެއް ނޫންނަމަ ،ތަނުގެ ވެރިފަރާތާއެކު އިމާރާތް ކުރުމަށް އެއްބަސްވުމެއް ވެފައިވުން

 )10ބޭންކުން ލޯނު ދިނުމަށްޓަކައި ބަލާ މައިގަނޑު ކަންތައްތަކަކީ ކޮބާ؟


ދަރަންޏަށް އިތުބާރު ކުރެވޭ މިންވަރު



އަމިއްލައަށް ހިއްސާ ކުރާ ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި މިންވަރު



ފައިސާ އަނބުރާ ދެއްކުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި ނެތް މިންވަރު



ނަގާ ލޯނުގެ އަދަދާ އެކަށީގެންވާ ވަރުގެ ރަހުނެއް ހުށަހެޅުން



ހަދާ އިމާރާތައް އިންޝުއަރެންސް ޕޮލިސީ ހުށަހަޅާފައިވޭތޯ



ބޭންކާއި ނުވަތަ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކާއެކު ކުރެވިފައިވާ މުޢާމަލާތަކާއި ނުވަތަ ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމަކާ
ޚިލާފުވެފައިނުވުން



ކުރިން ލޯނެއް ނުވަތަ ކްރެޑިޓް ކާޑެއް ނަގާފައި ވާނަމަ ،ވޭތުވެދިޔަ  12މަސް ދުވަހު ގަވާއިދުން ފައިސާ އަނބުރާ
ދައްކާފައިވުން

ބީއެމްއެލް ރިއަލް އެސްޓޭޓް ލޯން
އާންމު ސުވާލާއި ޖަވާބު
 )11ރިއަލް އެސްޓޭޓް ލޯނަކަށް އެދޭނީ ކިހިނެއްތަ؟
ލޯނު ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރެއްވަމަށްފަހު ލޯނަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު ބޭންކުގެ ބްރާންޗަކަށް ހުށަހަޅުއްވާށެވެ.
 )12ރިއަލް އެސްޓޭޓް ލޯނަށް އެދެވޭނީ ކޮން ބްރާންޗް ތަކަކުން؟
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކޮންމެ ބްރާންޗަކުންވެސް ރިއަލް އެސްޓޭޓް ލޯނަށް އެދެވިދާނެއެވެ.
 )13ބީއެމްއެލް ރިއަލް އެސްޓޭޓް ލޯނެއް ނަގާފައި ވަނިކޮށް އިތުރު ލޯނަކަށް އެދެވިދާނެތަ؟
އެދެވިދާނެ އެވެ.
 )14އެހެން މީހެއްގެ ނަމުގައި އޮތް މުދަލެއް ރިއަލް އެސްޓޭޓް ލޯނު ނެގުމަށް ރަހުނު ކުރެވިދާނެތަ؟
ކުރެވިދާނެ އެވެ.
 )15އިމާރާތް ކުރެވޭ ތަނަކީ ގޯއްޗެއްގެ ބަޔެއް (ސަބް ޕްލޮޓެއް) ނަމަ ރިއަލް އެސްޓޭޓް ލޯނެއް ލިބިދާނެތަ؟
ލިބިދާނެ އެވެ .އޭރުން ގޯތީގެ އެހެން ބައިތަކުގެ ވެރިންގެ ފަރާތުން ޕާސަނަލް ގެރެންޓީ އަދި މޯގެޖް ކުރުމުގެ އިއުތިރާޒެއް
ނެތްކަމުގެ ލިޔުން ބޭނުންވާނެ އެވެ.
 )16ބީއެމްއެލް ރިއަލް އެސްޓޭޓް ލޯނަށް އިންޝުއަރެންސެއް ނަގަން ޖެހޭތަ؟
ރިއަލް އެސްޓޭޓް ލޯނަށް އިންޝުއަރެންސް ނަގަންޖެހެއެވެ.
 )17ބީއެމްއެލް ރިއަލް އެސްޓޭޓް ލޯނަށް އިންޝުއަރެންސް ނަގަން ޖެހެނީ ކިހިނެއް އަދި ކޮން އިރަކު؟
ބީއެމްއެލް ރިއަލް އެސްޓޭޓް ލޯނަށް ނަގާ އިންޝުއަރެންސް ޕޮލިސީގެ ޕްރިމިއަމް އަމިއްލަ ހަރަދުގައި ނުވަތަ ލޯނު އަދަދުގެ
ތެރޭގައި ހިމެނުމުގެ ފުރުސަތު ކަސްޓަމަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ .މިގޮތުން ލޯނު އަދަދުގެ ތެރޭގައި އިންޝުއަރެންސް ޕްރިމިއަމް
ހިމަނަން އިހްތިޔާރު ކުރެއްވި ނަމަވެސް ރިއަލް އެސްޓޭޓް ލޯނަށް ރަހުނުކުރެވޭ މިންވަރު (ސެކިއުރިޓީ ކަވަރ)
ކަނޑައުޅުމުގައި އިންޝުއަރެންސް ޕްރިމިއަމްގެ އަދަދެއް ނުހިމެނޭނެއެވެ .އަދި ލޯނު އެޕްރޫވްވުމުން ބެންކުން މި
އިންޝުއަރެންސް ޕޮލިސީ ހުށަހަޅަން ކަސްޓަމަރަށް އަންގާނެއެވެ.
 )18ބީއެމްއެލް ރިއަލް އެސްޓޭޓް ލޯނު ނެގުމަށްޓަކައި އަމިއްލައަށް ކުރަންޖެހޭ ހަރަދު ތަކަކީ ކޮބާ؟


އެޕްލިކޭޝަން ފީގެ ގޮތުގައި  1500ރުފިޔާ (ނޮންރިފަންޑަބަލް)



ޕްރޮސެސިންގ ފީ :ލޯނު އަދަދުގެ 1.5%

 )19ބީއެމްއެލް ރިއަލް އެސްޓޭޓް ލޯނަށް އަމިއްލައަށް ހިއްސާކުރަންޖެހޭ އަދަދު ހުންނަން ޖެހޭނީ ކޮންގޮތަކަށް؟


އެކި ދުވަސް މަތިން ސޭވިންގެ ގޮތުގައި ކަސްޓަމަރުގެ ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވިފައި ،ނުވަތަ



އިމާރާތަށް ހަރަދު ކުރެވިފައި (އިމާރާތަށް ހަރަދު ކުރެވިފައި ވާނަމަވެސް ،އެ ހަރަދުތައް ވާންޖެހޭނީ ބޭންކުގެ
އެކައުންޓުން ދައުރު ކުރެވިފައި)



އަމިއްލައަށް ހިއްސާކުރާ އަދަދު ލިބޭ އާމްދަނީއާ ނުބައްދަލުނަމަ ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭނެ އެވެ.

ބީއެމްއެލް ރިއަލް އެސްޓޭޓް ލޯން
އާންމު ސުވާލާއި ޖަވާބު
 )20އިމާރާތެއް އެޅުމަށް ނަގާ ރިއަލް އެސްޓޭޓް ލޯނަށް އަމިއްލައަށް ހިއްސާކުރަންޖެހޭ އަދަދު ހަމަނުވާނަމަ ހެދޭނެ ގޮތަކީ
ކޮބާ؟
އެފަދަ ހާލަތެއްގައި މުޅި އިމާރާތް ހެދުމަށް ލޯނު ނެގުމުގެ ބަދަލުގައި ބައިބަޔަށް އިމާރާތް ހެދުމަށް ލޯނު ނެގިދާނެ އެވެ.
ލޯނުގެ ފުރަތަމަ ބައި ނިމުމުން ލޯނު އިތުރު ކުރުމަށް އެދެވިދާނެ އެވެ .މިގޮތަށް އަމަލު ކުރުމުން އަމިއްލައަށް
އިންވެސްޓްކުރަން ޖެހޭ އަދަދު ކުޑަވާނެ އެވެ.
 )21ބީއެމްއެލް ރިއަލް އެސްޓޭޓް ނެގުމަށް ޑިޕޮސިޓެއް ނުވަތަ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓެއް ދޭންޖެހޭތަ؟
ބީއެމްއެލް ރިއަލް އެސްޓޭޓް ލޯނު ނެގުމަށް ޑިޕޮސިޓެއް ނުވަތަ އެޑްވާންސެއް ދޭކަށްނުޖެހޭނެއެވެ.
 )22ބީއެމްއެލް ރިއަލް އެސްޓޭޓް ލޯނަށް އަނބުރާ ފައިސާ ދެއްކެވުން އޮންނަނީ ކިހިނެއްތަ؟
މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނެޓް ބޭންކިން މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ ބޭންކް ބްރާންޗަކަށް ވަޑައިގެން ކަސްޓަމަރަށް ލޯނު ދެއްކިދާނެއެވެ.
އަދި ލޯނަށްވާ ފައިސާ ނުދައްކަވާ ހުރެއްޖެނަމަ ކޮންމެ މަހެއްގެވެސް އެންމެ ފަހު ދުވަހު ލޯނަށް އެދިލެއްވި ފޯމުގައި
އިޚްތިޔާރު ކުރައްވާފައިވާ އެކައުންޓަކުން ލޯނަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ކެނޑޭނެއެވެ.

ލޯނަށް ފައިސާ ކެނޑޭ ދުވަހަށް

އެކައުންޓުގައި ފައިސާ ނެތިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ،ރިއަލް އެސްޓޭޓް ލޯނުގެ އެގްރީމެންޓުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފިޔަވަޅު
އެޅޭނެއެވެ.
 )23މަހުންމަހަށް ލޯނަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކާ ވާނެތަ؟
ބީއެމްއެލް ރިއަލް އެސްޓޭޓް ލޯން ސެންކްޝަން ސިޓީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މަހުންމަހަށް ދައްކަންޖެހޭ ލޯނުފައިސާ
ދައްކަންވާނެއެވެ .އަދި ލަހުން ފައިސާ ދައްކަވާ ބޭފުޅުންނަށް އެގްރީމެންޓުގައިވާ ފަދައިން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ .އިތުރު
މަޢުލޫމާތު ހޯދެއްވުމަށް ލޯނަށް އެދިލެއްވި ބްރާންޗަށް ގުޅުއްވާށެވެ.
 )24ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމަށް ބޭންކުން ނުވަތަ އެހެން ބޭންކަކުން ނަގާފައިވާ ލޯނެއް ޚަލާސް ކުރުމަށް ރިއަލް އެސްޓޭޓް ލޯނެއް
ނެގިދާނެތަ؟
ކުރިން ނަގާފައިވާ ލޯނުގެ އަދަދަކީ ރިއަލް އެސްޓޭޓް ލޯނުގެ ކެޓަގަރީ އަކަށް ފެތޭ އަދަދެއް ނަމަ ،އެލޯނު ރީފައިނޭންސް
ކޮށްދެވިދާނެވެ.
 )25ބީއެމްއެލް ރިއަލް އެސްޓޭޓް ލޯނަކަށް ފަހުގެ ތާރީހެއްގައި އިތުރު (އެންހޭސް) ކުރެވިދާނެތަ؟
ރިއަލް އެސްޓޭޓް ލޯނަކަށް ފަހުގެ ތާރީހެއްގައި އިތުރު ކުރެވިދާނެ އެވެ.
 )26ބީއެމްއެލް ރިއަލް އެސްޓޭޓް ލޯނަށް މަހަކު އަނބުރާ ދައްކާ އަދަދު އަދި މުއްދަތު އިތުރުކުރެވިދާނެތަ؟
ބީއެމްއެލް ރިއަލް އެސްޓޭޓް ލޯނު ނެގޭ އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކީ  15އަހަރެވެ .އަދި ކަސްޓަމަރުގެ ލޯނު އަބުރާ
ދެއްކުމުގެ ގާބިލުކަމަށް ބަލާ  15އަހަރަށް ވުރެ މުއްދަތު ދިގު ނުވާނެހެން ލޯނުގެ މުއްދަތު ބަދަލު ކޮށްދެވިދާނެ
އެވެ.

ބީއެމްއެލް ރިއަލް އެސްޓޭޓް ލޯން
އާންމު ސުވާލާއި ޖަވާބު
 )27ލޯނު ނަގައިގެން އިމާރާތް ކުރާތަން ކުއްޔަށް ދެވިދާނެތަ؟
އާއެކެވެ .ލޯނު ނަގައިގެން އިމާރާތް ކުރާތަން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ގަސްދުކުރާ ނަމަ ،އެ ތަނަކުން ލިބޭނެކަމަށް
އަންދާޒާކުރާ އާމްދަނީގެ ތަފްޞީލު ލޯނު ފޯމުގައި ހިމަނަން ވާނެއެވެ.

 )28ބީއެމްއެލް ރިއަލް އެސްޓޭޓް ލޯނުގެ އެޕްލިކޭޝަން ބޭންކަށް ހުށަހަޅާ ދުވަހުން ފެށިގެން ސެންކްޝަން ސިޓީ ނުވަތަ ލޯނު
ހަމަޖެހުނު ކަމުގެ ލިޔުމުގައި ސޮއިކުރަން ކިހާ ދުވަހެއް ނަގާނެތަ؟
ދަރަނީގެ އިތުބާރު ހިފޭ އަދި ބީއެމްއެލް ރިއަލް އެސްޓޭޓް ލޯނަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތައް ހަމަވެފައިވާ
ކަސްޓަމަރުންނަށް ބީއެމްއެލް ރިއަލް އެސްޓޭޓް ލޯނުގެ ސެންކްޝަން ސިޓީ ނުވަތަ ލޯނު ހަމަޖެހުނު ކަމުގެ ލިޔުމުގައި
ސޮއި ކުރުމަށް  3ހަފްތާތެރޭގައި ބޭންކުން ގުޅާނެއެވެ.
 )29ބީއެމްއެލް ރިއަލް އެސްޓޭޓް ލޯނު ފައިސާ ކަސްޓަމަރ އަތަށް ލިބިދާނެތަ؟
ބީއެމްއެލް ރިއަލް އެސްޓޭޓް ލޯނުގެ ފައިސާ ޖަމާކުރެވޭނީ އެދިލައްވާފައިވާ އެކައުންޓަށެވެ.
 )30ލޯނު އެޕްލިކޭޝަން ކައުންޓަރުން ބަލައިގަތުމަށް ފަހު ލޯނު ރިޖެކްޓް ވެދާނެތަ؟
ބޭންކުން ރިއަލް އެސްޓޭޓް ލޯނު ދިނުމުގައި ބަލާ މިންގަނޑުތަކަށް ނުފެތޭ ކަސްޓަމަރުންގެ ލޯނު އެޕްލިކޭޝަން
ރިޖެކްޓް ކުރެވިދާނެއެވެ.
 )31ލޯނު ހަމަޖެހުމުން ކަސްޓަމަރަށް އެގޭނީ ކިހިނެއްތަ؟
ލޯނު އެޕްރޫވްވެއްޖެނަމަ ލޯނާއި ރަހުނުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށް ބޭންކުން ކަސްޓަމަރަށް ގުޅާނެއެވެ.
 )32ލޯނު ރިޖެކްޓްވުމުން ކަސްޓަމަރަށް އެގޭނީ ކިހިނެއްތަ؟
ލޯނު ރިޖެކްޓްވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި ބޭންކުން ލިޔުމަކުން ކަސްޓަމަރަށް އަންގާނެއެވެ.

ނޯޓް :އާންމު ސުވާލާއި ޖަވާބު ހިމެނޭ މި ލިޔުމަށް ބޭންކުން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އިތުރު އެންގުމަކާ ނުލައި ބަދަލުގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު ބޭންކަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.
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