 )1ލައިފް ސްޓައިލް ލޯނަކީ ކޮބާ؟
ލައިފްސްޓައިލް ލޯނަކީ އަމިއްލަ ގެއަކުން އާމްދަނީ ގެ ގޮތުަގއި ކުލި ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ މާލީ ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށް ވަރަށްކުރު
މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ހަމަޖައްސަވައިދެވޭ ލޯނެކެވެ .މިގޮތުން ގެ ނުވަތަ އެޕާރޓްމަންޓް މަރާމާތު ކުރުން ،ފަރުނީޗަރު
ބަދަލުކުރުން ،ނުވަތަ އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއެއް ފެށުމަށްވެސް މިލޯނު ނެގިދާނެ އެވެ .ގިނަވެގެން  1.5މިލިޔަން ރުފިޔާއާ ހަމަށްލިބޭ
މިލޯނު ލިބޭއިރު ،ލޯނުގެ ގޮތުގައި ނަގަނީ  100،000ރުފިޔާއަށްވުރެ ދަށް އަދަދެއްނަމަ އެއްވެސް ރަހުނެއް ބޭނުމެއް ނުވާނެ
އެވެ.
 )2ލައިފް ސްޓައިލް ލޯނު ނަގާ ފަރާތަށް ލިބޭ ފައިދާ ތަކަކީ ކޮބާ؟


ލޯނު ނަގަން އަމިއްލަ އަތުން އެއްވެސް ހަރަދެއް ކުރާކަށް ނުޖެހޭ (އިކުއިޓީ ބޭނުމެއްނުވޭ)



ލޯނު ނެގުމަށް ޑިޕޮސިޓެއް ބަހައްޓާކަށް ނުޖެހޭ



ލޯނު ނަގާބޭނުމުގެ ތަފްސީލް ބޭނުމެއް ނުވާނެ

 )3ލައިފް ސްޓައިލް ލޯނު ނެގޭ އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކީ ކޮބާ؟
ލައިފް ސްޓައިލް ލޯނު ނެގޭ އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކީ  5އަހަރެވެ.
 )4ލައިފް ސްޓައިލް ލޯނުގެ ގޮތުގައި ނެގޭނީ ކިހާވަރެއްގެ ލޯނެއްތަ؟


ލައިފް ސްޓައިލް ލޯނު ގެ އެންމެ ކުޑަ މިންވަރަކީ ( 25،000ފަންސަވީސް ހާސް) ރުފިޔާ އެވެ .އެންމެ ގިނަވެގެން
ނެގޭނީ ( 1،500،000ފަނަރަލައްކަ) ރުފިޔާ އެވެ.



އަދި ރަހުނަކާ ނުލައި ނެގޭނެ އެންމެބޮޑު އަދަދަކީ ( 100،000އެއްލައްކަ) ރުފިޔާއެވެ.

 )5ލައިފް ސްޓައިލް ލޯނު ގެ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓަކީ ކޮބާ؟


ރަހުނު ބަހައްޓާނަމަ12% :



ރަހުނު ނުބަހައްޓާނަމަ18% :

 )7ލައިފް ސްޓައިލް ލޯނު ގައި ގްރޭސް ޕީރިއަޑެއް އެކުލެވޭތަ؟
ލައިފް ސްޓައިލް ލޯނު ގައި ގްރޭސް ޕީރިއަޑެއް ނުހިމެނެއެވެ.
 )8ލައިފް ސްޓައިލް ލޯނަށް ގެރެންޓަރ އެއް ބޭނުންވޭތަ؟
ލައިފް ސްޓައިލް ލޯނަށް ގެރެންޓަރ އެއް ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ.

 )9ލައިފް ސްޓައިލް ލޯނު ގައި އިތުރު ފަރާތަކަށް ބައިވެރިވެވި ދާނެތަ؟
ޚާއްސަ ހާލަތްތަކެއްގައި މެނުވީ ލައިފް ސްޓައިލް ލޯނުގައި އެހެންފަރާތަކަށް ބައިވެރިއެއް ނުވެވޭނެ އެވެ .ނަމަވެސް މިސާލަކަށް:
ކުލި ޖަމާކުރާ އެކައުންޓަކީ ދަރިފުޅުގެ އެކައުންޓްނަމަ ،ދޫކުރާނީ ޖޮއިންޓް ލޯނެކެވެ.
 )10ލައިފް ސްޓައިލް ލޯނު ނެގުމަށް ރަހުނެއް ބޭނުންވޭތަ؟
ލައިފް ސްޓައިލް ލޯނު ނެގުމަށް އެދިލައްވާ އަދަދަކީ ( 100،000/-އެއްލައްކަ) ރުފިޔާއަށްވުރެ ކުޑަ އަދަދެއްނަމަ އެއްވެސް
ރަހުނަކާ ނުލާވެސް ލޯނު ހަމަޖައްސައި ދެވިދާނެއެވެ .ނަމަވެސް ނަގާ ލޯނުގެ އަދަދު ( 100،000/-އެއްލައްކަ) ރުފިޔާއަށްވުރެ
ބޮޑުނަމަ އަމިއްލަ ގެ އެއް ރަހުނު ކުރަން ޖެހޭނެ އެވެ .ރަހުނު ކުރަނީ ސަބް ޕޮލޮޓެއްނަމަ ،އެހެން ސަބް ޕްލޮޓްތަކުގެ
ވެރިފަރާތްތަކުގެ އިއުތިރާޒެއްނެތް ކަމުގެ ލިޔުން ބޭނުންވާނެއެވެ.
 )11އެހެން މީހެއްގެ ނަމުގައި އޮތް މުދަލެއް ލައިފް ސްޓައިލް ލޯނު ނެގުމަށް ރަހުނު ކުރެވިދާނެތަ؟
އެހެން މީހެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ތަނެއް ރަހުނެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
 )12ލައިފް ސްޓައިލް ލޯނު ނަގާ ފަރާތުގައި ހުންނަންވާ ޝަރުތުތަކަކީ ކޮބާ؟
( 25،000/ފަންސަވީސް ހާސް) ރުފިޔާއާއި ( 100،000/-އެއްލައްކަ) ރުފިޔާއާއި ދެމެދުގެ ލޯނެއްނަމަ :އަމިއްލަ ގެއަކުން ލިބޭކުލީގެ އާމްދަނީއިން ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމައް މަހަކަށް ބޭންކްއިން ކަނޑައަޅާ މިންވަރުގެ އަދަދެއް ދެއްކޭނެވަރުގެ އާމުދަނީއެއް
ލިބެންވާނެއެވެ.
ލޯނުގެ އަދަދު ( 100،000/-އެއްލައްކަ) ރުފިޔާއައްވުރެ ބޮޑުނަމަ:


ރަހުނު ކުރެވޭނެ ގެއެއް ހުރުން



ރަހުނު ކުރެވޭ ތަނަކީ އަމިއްލަ ތަނަކަށްވުން



ރަހުނުކުރެވޭ ތަނުން ކުލި ލިބުން



ލިބޭ އާމްދަނީ އިން ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމުގެ ގާބިލްކަން ހުރުން

 )13ލައިފް ސްޓައިލް ލޯނު ދިނުމުގައި ބަލާ މައިގަނޑު ކަންތައްތަކަކީ ކޮބާ؟


ދަރަންޏަށް އިތުބާރު ކުރެވޭ މިންވަރު



ފައިސާ އަނބުރާ ދެއްކުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި ނެތް މިންވަރު



ނަގާ ލޯނާ އެކަށީގެންވާ ވަރުގެ ރަހުނެއް ހުށަހެޅުން (ލޯނުގެ އަދަދު  100،000/-ރުފިޔާ އަށް ވުރެ ބޮޑުނަމަ)



ބޭންކާ ނުވަތަ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކާއެކު ކުރެވިފައިވާ މުޢާމަލާތަކާ ނުވަތަ ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމަކާ ޚިލާފުވެފައިނުވުން



ކުރިން ލޯނެއް ނަގާފައި ވާނަމަ ،ވޭތުވެދިޔަ  12މަސް ދުވަހު ގަވާއިދުން ލޯނު އަނބުރާ ދައްކާފައިވުން

 )14ލައިފް ސްޓައިލް ލޯނަށް އެދޭނީ ކިހިނެތް؟
ލޯނު ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު ލޯނަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު ބޭންކުގެ ބްރާންޗަކަށް ހުށަހަޅުއްވާށެވެ.
 )15ލައިފް ސްޓައިލް ލޯނަށް އެދެވޭނީ ކޮން ބްރާންޗްތަކަކުން؟
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކޮންމެ ބްރާންޗަކުންވެސް ލައިފް ސްޓައިލް ލޯނަށް އެދިހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
 )16ލައިފް ސްޓައިލް ލޯނެއް ނަގާފައި ވަނިކޮށް އިތުރު ލޯނަކަށް އެދެވިދާނެތަ؟
އިތުރަށް ނަގަން ގަސްދުކުރާ ލޯނުގެ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާނަމަ އެލޯނަކަށް އެދި ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
 )17ލައިފް ސްޓައިލް ލޯނަށް އިންޝުއަރެންސެއް ނަގަން ޖެހޭތަ؟
ރަހުނުކުރާ ތަން ބީއެމްއެލް އިންޝުއަރެންސް އިން އިންޝުއަރ ކުރަންޖެހޭނެ އެވެ.
 )18ލައިފް ސްޓައިލް ލޯނަށް އިންޝުއަރެންސް ނަގަން ޖެހެނީ ކިހިނެއް އަދި ކޮން އިރަކު؟
ޝ ް
ކ ަ
ސ ެއ ްޕ ިލ ޭ
ނ ް
ރ ް
ޝ ެ
ނ ު
ބ ެއ ްމ ެއ ްލ ިއ ް
ނ ފ ޯ ުމ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި އެޕްރޫވްވުމުން ރަހުނުކުރެވޭ
ލޯނަށް އެދިހުށަހަޅާއިރު ީ ،
ތަން އިންޝުއަރ ކުރުމުގެ ކަންތައް ނިންމާނީ ބޭންކުންނެވެ.
 )19ލައިފް ސްޓައިލް ލޯނަށް އަނބުރާ ފައިސާ ދެއްކެވުން އޮންނަނީ ކިހިނެއްތަ؟
ކޮންމެ މަހެއްގެވެސް އެންމެ ފަހު ދުވަހު ލޯނަށް އެދި ހުށަހެޅުއްވި ފޯމުގައި އިހުތިޔާރު ކުރައްވާފައިވާ އެކައުންޓަކުން ލޯނަށް
ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ކެނޑޭނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ ބޭންކުގެ ބްރާންޗަކަށް
ވަޑައިގެންވެސް ލޯނު ދެއްކިދާނެއެވެ .ލޯނަށް ފައިސާ ދައްކަން އޮންނަ ދުވަހަށް ލޯނަށް ފައިސާ ނުދެއްކިޖެނަމަ ،ލައިފް ސްޓައިލް
ލޯން އެގްރީމެންޓްގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ބޭންކުން ފިޔަވަޅު އަޅާނެއެވެ.
 )20އެހެން ބޭންކަކުން ނަގާފައިވާ ލޯނެއް ޚަލާސް ކުރުމަށް ލައިފް ސްޓައިލް ލޯނު ނެގިދާނެތަ؟
އެހެން ބޭންކަކުން ނަގާފައިވާ ލޯނެއް ޚަލާސް ކުރުމަށް ލައިފް ސްޓައިލް ނެގިދާނެއެވެ.
 )21ލައިފް ސްޓައިލް ލޯނަށް ފަހުގެ ތާރީހެއްގައި އިތުރު (އެންހޭންސް) ކުރެވިދާނެތަ؟
ލައިފް ސްޓައިލް ލޯނު ނެގުމަށްފަހު އެލޯނުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ލޯނު އިތުރު (އެންހޭސް) ކުރެވިދާނެ އެވެ.
 )22ލޯނަށް މަހަކު އަނބުރާ ދައްކާ އަދަދު އިތުރު ކުރެވިދާނެތަ؟
ކޮންމެ މަހަކުވެސް ލައިފް ސްޓައިލް ލޯނަށް ކަސްޓަމަރު ބޭނުންވާ އަދަދެއް ދެއްކިދާނެއެވެ.

 )23ލައިފް ސްޓައިލް ލޯނު ޖަމާކުރެވޭނީ ކޮން އެކައުންޓަކަށްތަ؟
ލައިފް ސްޓައިލް ލޯނުގެ ފައިސާ ޖަމާކުރެވޭނީ ލޯނު ނަގާފަރާތުން އެދިލައްވާފައިވާ އެކައުންޓަށެވެ.
 )24ލޯން އެޕްލިކޭޝަން ކައުންޓަރުން ބަލައި ގަތުމަށްފަހު ލޯނު ރިޖެކްޓް ވެދާނެތަ؟
ބޭންކުން ލައިފް ސްޓައިލް ލޯނު ދިނުމުގައި ބަލާ މިންގަނޑުތަކަށް ނުފެތޭ ކަސްޓަމަރުންގެ ލޯނު އެޕްލިކޭޝަން ރިޖެކްޓް
ކުރެވިދާނެއެވެ.
 )25ލޯނު ހަމަޖެހުމުން ކަސްޓަމަރަށް އެނގޭނީ ކިހިނެތް؟
ލޯނު އެޕްރޫވްވެއްޖެނަމަ ލޯނާއި ރަހުނުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށް ބޭންކުން ކަސްޓަމަރަށް ގުޅާނެއެވެ.
 )26ލައިފްސްޓައިލް ލޯނައް އެޕްލައި ކުރުމުން ލޯނުހަމަޖެހި ފައިސާލިބުމަށް ނަގާނީ ކިހާ މުއްދަތެއް؟


ރަހުނު ނުބަހައްޓާނަމަ 5 :ދުވަސް



ރަހުނު ބަހައްޓާނަމަ 21 :ދުވަސް (ރަހުނު ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގައި ބޭންކުގެ އިޚްތިޔާރުން ބޭރުގައިވާކަމެއް ދިމާވެގެން
ލަސްވެއްޖެނަމަ އިތުރު ދުވަސް ނެގުން އެކަށީގެންވެއެވެ).

 )27ކުލީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ ބޭންކުން ޗެކްކުރާނީ ކިހިނެއް؟
ކުލީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ ބޭންކުން ޗެކްކުރާނީ ކުލީގެ އެގްރީމަންޓަށާއި ބޭންކު އެކައުންޓުން ކުލީގެގޮތުގައި ލިބޭ އަދަދު
ދައުރުވެފައިވާ ގޮތް ބެލުމަށްފަހުއެވެ .ކުލީގެ ގޮތުގައި ލީބޭ އާމްދަނީ ވޭތުވެދިޔަ  12މަސްދުވަހު ބޭންކު އެކައުންޓަށް ޖަމާވެފައި
ހުންނަންވާނެއެވެ .ކުލި ލިބޭ ތަނަކީ އިމާރާތެއް ހުރިތަނަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.
 )28އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ގެއެއްނަމަ އެ އެންމެނަށް ވަކިވަކިން ލޯނަށް އެދެވިދާނެތަ؟
ލައިފް ސްޓައިލް ލޯނުގެ އެހެނިހެން ޝަރުތުހަމަވާނަމަ އެއިން ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ވަކިވަކި ލޯނަށް އެދި ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
 )29ލޯނުޖަމާކުރެވޭނީ ބައިބަޔަށް ބަހާލައިގެންތަ؟
ބޭންކުން ލޯނުގެ އަދަދު ޖަމާކުރާނީ އެއްފަހަރާއެވެ.

