ނންސިންގ
ބީއެމްއެލް ިއސްލާމިކް ހޯމް ޕަރޗޭސް ފައި ޭ
ޢާންމު ސުވާލުތަކާއި ޖަވާބު

 .1ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ހޯމް ޕަރޗޭސް އަކީ ކޮބާ؟
ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ހޯމް ޕަރޗޭސް އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ހިސާބަކުންވެސް ފްލެޓް ،އެޕާޓްމަންޓް ،އަދި ރޯ ހައުސް ފަދަ ތަންތަން އިސްލާމީ އުސޫލުތަކުގެ މަތިން
ގަތުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ ޚިދުމަތެކެވެ .މީގެ އިތުރުން ،މިފަދަ ބޭނުމަކަށް ކުރިން ނަގާފައިވާ ލޯނެއް ނުވަތަ ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއެއްވެސް ރީފައިނޭންސް
ކުރެވިދާނެއެވެ.
 .2ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ހޯމް ޕަރޗޭސް ފަރުމާކުރެވިފައިވަނީ އިސްލާމީ ޝަރުޢީ ހަމަތަކުގެ މައްޗަށްތަ؟
މި ޚިދުމަތް ފަރުމާކުރެވިފައިވަނީ އިސްލާމީ ޝަރުޢީ ހަމަތަކުގެމަތިން ،އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ އާއި ގުޅޭގޮތުން އެކުލަވާލާފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތަކާއި އެންމެ ރަނގަޅު
އުސޫލުތަކުގެ މައްޗަށެވެ .މިގޮތުން ،މިޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެނީ އިސްލާމިކް ބޭންކިންގައި ބޭނުންކުރާ ޑިމިނިޝިންގ މުޝާރަކާ (ޕަރޓްނަރޝިޕް) އުސޫލުން ،ކަސްޓަމަރާއި ބޭންކު
ހިއްސާވެގެން ގެދޮރު /އެޕާރޓްމަންޓް/ރޯ ހައުސް ގަތުމަށް ހެދޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ .އަދި އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތުގައި ،ބޭންކުގެ ހިއްސާއަށްވާ ބައި ހުންނާނީ ކުލީގެ
އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ކަސްޓަމަރުގެ ހަވާލުގައެވެ .މި މުއްދަތުގައި މަހުން މަހަށް ބޭންކަށް ދައްކާ އަދަދަކީ ބޭންކުގެ ހިއްސާއަށް ވާ ބައިން ވަކި މިންވަރެއް ގަތުމަށް ދައްކާ
ފައިސާ އަދި ނުގަނެވާ ބައިގެ ކުއްޔަށްވާ ފައިސާ އެވެ.
 .3ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ހޯމް ޕަރޗޭސް ފައިނޭންސިންގެ ދަށުން ގަނެވޭނީ ކޮންކަހަލަ ތަންތަނެއް؟
ޢާއްމު އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން ހޯމް ޕަރޗޭސް ދޫކުރަނީ އިމާރާތް ކޮށް ނިމި ،ދިރިއުޅެން އެތަނަށް ވަދެވޭވަރަށް ތައްޔާރު ވެފައިހުންނަ ތަންތަން ގަތުމަށެވެ .ނަމަވެސް
ފެސިލިޓީއަށް އެދޭއިރު ޢިމާރާތް ކުރަމުންދާ ޕްރޮޖެކްޓަކުން ތަނެއްގަތުމަށް އެދޭނަމަ ،އެ ޕްރޮޖެކްޓަކީ ބޭންކުން ފައިނޭންސިންގ ދިނުމަށް އެޕްރޫވް ކުރެވިފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް
ވާންޖެހޭނެއެވެ.
 .4ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ހޯމް ޕަރޗޭސްއިން ލިބޭ ފައިދާ ތަކަކީ ކޮބާ؟


ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން އެކައުންޓުގެ ބެލެންސް އަމިއްލައަށް ބަހައްޓަންޖެހޭ ހިއްސާގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސޭ



 20އަހަރާ ހަމައަށް ފެސިލިޓީގެ މުއްދަތު ބަހާލެވޭ



އަމިއްލައަށް ހިއްސާކުރަން ޖެހޭނީ ގަންނަތަނުގެ 20%



ގްރޭސް ޕީރިއަޑްގެ ގޮތުގައި  18މަސްދުވަސް ފަސްކުރެވޭ



އިތުރު ޑިޕޮސިޓެއް އަދި ގެރެންޓީއެއް ބޭނުމެއް ނުވޭ



ރަހުނުގެ ގޮތުގައި ފެސިލިޓީގެ ދަށުން ގަންނަ ތަން ބަހައްޓަންވާނެއެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން ފެސިލިޓީގެ ދަށުން ނަގާ ޢަދަދުގެ  120%ހަމަވާ ބޭންކުން ބަލައިގަންނަ
އަގުހުރި ތަނެއް ނުވަތަ ތަނަކާއި ތަކެތި ބެހެއްޓިދާނެއެވެ.

 .5ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ހޯމް ޕަރޗޭސްއަށް ލިބެނީ ކިހާވަރެއް؟
ހޯމް ޕަރޗޭސް ފައިނޭންސިންގެ ދަށުން ނެގޭނެ ވަކި އަދަދެއް ކަނޑައެޅިފައިއެއް ނުވެއެވެ .މިގޮތުން ހޯމް ޕަރޗޭސް ފައިނޭންސިންގެ ދަށުން ގަންނަތަނުގެ އަގުގެ  80%އާއި
ހަމައަށް ފައިނޭންސް ކޮށްދެވޭނެއެވެ.
 .6ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ހޯމް ޕަރޗޭސް ފައިނޭންސިންގ ނެގޭނެ އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކީ ކޮބާ؟
މި ފައިނޭންސިންގ ނެގޭނެ އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކީ  20އަހަރެވެ.

 .7ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ހޯމް ޕަރޗޭސްގެ ކުލި ނެގޭ ރޭޓަކީ ކޮބާ؟
ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ހޯމް ޕަރޗޭސްގެ ކުލި ނެގޭ ރޭޓަކީ އަހަރަކަށް  10%އެވެ.

ސަފްޙާ 1

ނންސިންގ
ބީއެމްއެލް ިއސްލާމިކް ހޯމް ޕަރޗޭސް ފައި ޭ
ޢާންމު ސުވާލުތަކާއި ޖަވާބު

 .8ކަސްޓަމަރުގެ ހިއްސާގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެވޭނީ ކޯޗެއް؟


ނަގުދުފައިސާ



ގަންނަތަނުގެ ޑައުންޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި ކަސްޓަމަރު ވިއްކާފަރާތަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާ



ފެސިލިޓީ ނަގާ ފަރާތުގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން އެކައުންޓުގެ ބެލެންސް ބޭނުންކުރެވޭނެކަމަށް އަންގާ ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުންދޭ ލިޔުން

 .9ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ހޯމް ޕަރޗޭސް ފެސިލިޓީގެ ދަށުން ބިން ގަނެވޭނެތޯ؟
މި ފެސިލި ޓީގެ ދަށުން ހަމެއެކަނި ބިން ނުގަނެވޭނެއެވެ .މިގޮތުން ހަމައެކަނި ބިން ގަންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފައިނޭންސް ކޮށްދެވޭނީ ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ޖެނެރަލް
ފައިނޭންސިންގެ ދަށުންނެވެ .ނަމަވެސް ބިން ގަނެ އެ ބިމުގައި ޢިމާރާތް ކުރަން ބޭނުންނަމަ ،ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ހޯމް ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ދަށުން ފައިނޭންސް
ކުރެވޭނެއެވެ.
 .10ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ހޯމް ޕަރޗޭސްގެ ގްރޭސް ޕީރިއަޑެއް އެކުލެވިފައިވޭތަ؟
އާނއެކެވެ .ހޯމް ޕަރޗޭސް ފައިނޭންސިންގެ ދަށުން ގަންނަނީ މިހާރު ޢިމާރާތް ކުރަމުން އަންނަ ތަނެއްނަމަ ގްރޭސް ޕީރިއަޑްގެ ގޮތުގައި ގިނަވެގެން  18މަސްދުވަސް
ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.
 .11ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ހޯމް ޕަރޗޭސް ފައިނޭންސިންގެ ދަށުންނެގޭ ފީތަކަކީކޮބާ؟
އެޕްލިކޭޝަން ފީ:ހުށަހަޅާ ކޮންމެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމަކާއިއެކު 1000ރ (އެއްހާސް) ރުފިޔާގެ އެޕްލިކޭޝަން ފީ އެއް ނެގޭނެއެވެ .މިއީ އަނބުރާ ރައްދުނުކުރެވޭ ފީއެކެވެ.
ޕްރޮސެސިންގ ފީ:ޕްރޮސެސިންގ ފީގެ ގޮތުގައި ނެގޭނީ ފައިނޭންސިންގ ދޫކުރެވޭ ޢަދަދުގެ  1.5%އަށް ވުރެ އިތުރުނުވާ އަދަދެކެވެ .ޕްރޮސެސިންގ ފީ ނެގޭނީ ބައިބަޔަށް
ބަހާލައިގެން ،ޢިމާރާތް ކުރިޔަށްދާ މިންވަރުބެލުމަށް ހެދޭ ކޮންމެ އިންސްޕެކްޝަނަކަށްފަހުއެވެ.

 .12ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ހޯމް ޕަރޗޭސް ގައި އިތުރު ްފަރާތަކަށް ބައިވެރިވެދާނެތަ؟
އާނއެކެވެ .ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ހޯމް ޕަރޗޭސް ފައިނޭންސިންގައި އިތުރު ފަރާތެއް ބައިވެރިކޮށް ޖޮއިންޓް ފައިނޭންސިންގ އެއް ނެގިދާނެއެވެ .ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ހޯމް
ޕަރޗޭސްގައި އިތުރު ފަރާތެއް ބައިވެރިވާނަމަ ،އިތުރު ފޯމެއް ނަގާ ކޮންމެ ފަރާތެއްވެސް އެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުގެ ސެކްޝަން  1ން  6ށް ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ.

 .13ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ހޯމް ޕަރޗޭސް ފައިނޭންސިންގ ނަގާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންވާ ޝަރުތުތަކަކީ ކޮބާ؟


އުމުރުން  18އަހަރާއި  60އަހަރާއި ދެމެދުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވުން( .ހޯމް ޕަރޗޭސް ފައިނޭންސިންގއަށް ކަނޑައެޅޭ މުއްދަތު ހަމަވާއިރު ފައިނޭންސިންގ
ނަގާ ފަރާތުގެ އުމުރުން  65އަހަރު ވެގެން ނުވާނެއެވެ).



ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކްގެ ކަސްޓަމަރެއްކަމުގައިވުން އަދި ފެސިލިޓީއަށް ފައިސާ 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



ހޯމް ޕަރޗޭސް ފައިނޭންސިންގ އިން ގަންނަ ތަނަކީ ކަސްޓަމަރު ނުވަތަ ފައިނޭންސިންގ ނެގުމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް އެކެއްގެ ނަމުގައި
ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭ ތަނެއް ކަމުގައިވުން

ސަފްޙާ 2

ނންސިންގ
ބީއެމްއެލް ިއސްލާމިކް ހޯމް ޕަރޗޭސް ފައި ޭ
ޢާންމު ސުވާލުތަކާއި ޖަވާބު



އިތުރު ހޯމް ޕަރޗޭސް ފައިނޭންސިން ގއެއް ނުވަތަ ޖޮއިންޓް ހޯމް ޕަރޗޭސް ފައިނޭންސިންގއެއް ބޭންކުން ނަގާފައި ،އެ ފެސިލިޓީއަށް ފައިސާ ދައްކަމުންދާ ފަރާތެއް
ކަމުގައި ނުވުން



ކަސްޓަމަރުގެ ހިއްސާގެ ގޮތުގައި ގެންނަ ފައިސާ ނުވަތަ ޚަރަދު ކުރި ފައިސާ ބީއެމްއެލް އެކައުންޓެއްގައި ދައުރުކޮށްފައި ހުރުން.

 .14ބޭންކުން ފައިނޭންސިންގ ދިނުމަށްޓަކައި ބަލާ މައިގަނޑު ކަންތައްތަކަކީ ކޮބާ؟


ފެސިލިޓީގެ ދަށުން ގަންނަ ތަނުގައި އޮންނަ ބޭންކުގެ ހިއްސާ ގަނެ އަގުދައްކާ ޚަލާސްކުރުމަށާއި ،ބޭންކުގެ ހިއްސާ އޮންނަ ތަން ކުއްޔަށް ހިފައި އެ ކުލި ދެއްކުމުގެ
ގާބިލުކަން ފެސިލިޓީ ނަގާ ފަރާތުގެ ކިބައިގައި ހުރި މިންވަރު.



ފެސިލިޓީގެ އާންމު ޝަރުޠުތަކާ މާއްދާތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ނެގިފައިވާ ތަކާފުލް ޕޮލިސީއެއް އޮތުން ނުވަތަ ނަގަން އެއްބަސްވުން



ގަންނަން ހުށަހަޅާ ތަނުގެ އަގާއި ހާލަތު



ބޭންކާއި ނުވަތަ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކާއެކު ކުރެވިފައިވާ މުޢާމަލާތާއި ނުވަތަ ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމަކާ ޚިލާފުވެފައިނުވުން



ކުރިން ލޯނެއް/ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއެއް ނަގާފައިވާނަމަ ،ވޭތުވެދިޔަ  12މަސް ދުވަހު ޤަވާޢިދުން ފައިސާ ދައްކާފައިވުން



ދަރަންޏަށް އިތުބާރު ކުރެވޭ މިންވަރު

 .15ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ހޯމް ޕަރޗޭސްއަށް އެދޭނީ ކިހިނެއްތަ؟
ހޯމް ޕަރޗޭސް ފައިނޭންސިންގ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު މާލެއިންނަމަ ،ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް މާލެ ބްރާންޗަށް ހުށަހަޅުއްވާށެވެ.
މާލެއިންބޭރުންނަމަ ބީއެމްއެލްގެ ކޮންމެ ބްރާންޗްއަކަށްވެސް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
 .16ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ހޯމް ޕަރޗޭސްގެ ދަށުން ގަނެވޭތަނަށް ތަކާފުލް ނަގަން ޖޭހޭތަ؟
ފެސިލިޓީގެ އާންމު ޝަރުޠުތަކާ މާއްދާތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ހޯމް ތަކާފުލް ޕޮލިސީއެއް ނަގަން ޖެހޭނެއެވެ.

 .17ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ހޯމް ޕަރޗޭސް ފައިނޭންސިންގެ ދަށުން އަމިއްލައަށް ކުރަން ޖެހޭ ޚަރަދު ތަކަކީކޮބާ؟


އެޕްލިކޭޝަން ފީ



ޕްރޮސެސިންގ ފީ



ސެންކްޝަން ލެޓާ އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ފެސިލިޓީ ނަގާ ފަރާތުން ޕްރޮޖެކްޓަށްލާ ހިއްސާ ނުވަތަ މުދާ



ތަކާފުލް ކޮންޓްރިބިއުޝަން

 .18ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ހޯމް ޕަރޗޭސް ފެސިލިޓީގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ ކުލި ދެއްކުން އޮންނަނީ ކިހިނެއް؟
ބޭންކުގެ ކޮންމެ ބްރާންޗަކަށް ވަޑައިގެން ނުވަތަ އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ މެދުވެރިކޮށް ހޯމް ޕަރޗޭސްއަށް ފައިސާ ދެއްކިދާނެއެވެ .އަދި ފައިނޭންސިންގއަށް ފައިސާ ނުދައްކަވާ
ހުރެއްޖެނަމަ ކޮންމެ މަ ހެއްގެވެސް އެންމެ ފަހު ދުވަހު ފައިނޭންސިންގއަށް އެދިލެއްވި ފޯމުގައި އިޙްތިޔާރު ކުރައްވާފައިވާ އެކައުންޓުން ފައިނޭންސިންގއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ
ކެނޑޭނެއެވެ .ފައިނޭންސިންގއަށް ފައިސާ ކެނޑޭ ދުވަހަށް އެކައުންޓްގައި ފައިސާ ނެތިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ،ހޯމް ޕަރޗޭސް އެގްރީމެންޓުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.
 .19ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ހޯމް ޕަރޗޭސް ހަމަޖެހުމުން ގަންނަތަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނީ ކޮންބަޔެއްގެ ނަމުގައި؟
ގަންނަ ތަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނީ ފެސިލިޓީ ނަގާފަރާތުގެ ނަންމަތީގައެވެ.

ސަފްޙާ 3

ނންސިންގ
ބީއެމްއެލް ިއސްލާމިކް ހޯމް ޕަރޗޭސް ފައި ޭ
ޢާންމު ސުވާލުތަކާއި ޖަވާބު

 .20އަދާކުރަންޖެހޭ އިތުރު ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއެއް ނުވަތަ ލޯނެއް އޮތްނަމަ ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ހޯމް ޕަރޗޭސް ނެގިދާނެތަ؟
ކަސްޓަމަރުގެ ނަމުގައި ނުވަތަ ކަސްޓަމަރ ބައިވެރިވާ ގޮތަށް ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ހޯމް ޕަރޗޭސް ފައިނޭންސިންގ އެއް ނުވަތަ ބީއެމްއެލް ހޯމް ލޯނެއް ނަގާފައި ވާނަމަ
ދެވަނަ ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ހޯމް ޕަރޗޭސް ފައިނޭންސިންގ އެއް ނުނެގޭނެއެވެ .ނަމަވެސް މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފައިނޭންސިންގ ނުވަތަ ލޯނު ފިޔަވައި އިތުރު އެހެން
ފައިނޭންސިންގ އެއް ނުވަތަ ލޯނެއް ނަގާފައިވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ހޯމް ޕަރޗޭސް ފެސިލިޓީ ނެގިދާނެއެވެ .އެއީ މަތީގައި ދެންނެވުނު ޝަރުތު
ހަމަވާނަމައެވެ.
 .21ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ހޯމް ޕަރޗޭސް ފައިނޭންސިންގއަށް މަހަކު ދައްކާ ޢަދަދު އިތުރުކުރެވިދާނެތަ؟ އޭގެ ސަބަބުން ފައިނޭންސިންގެ މުއްދަތައް އެއްވެސް ބަދަލެއް
އަންނާނެތޯ؟
ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ހޯމް ޕަރޗޭސް ނެގޭ އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކީ  20އަހަރެވެ .މަހުންމަހަށް ކުލީގެ ގޮތުގައި ދައްކަން ހަމަޖެހިފައިވާ އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް ކަސްޓަމަރު
ދައްކާނަމަ އެ ބެލެވޭނީ ހިއްސާ ގަނެ ހަލާސް ކުރުމަށް ދެވޭ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓެއް ގޮތަށެވެ .ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ފެސިލިޓީގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ ކުލީގެ ޢަދަދު
ކުޑަވެގެންދާނެއެވެ.
 .22ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ހޯމް ޕަރޗޭސްގެ ދަށުން ގަންނަ ތަނެއް ކުއްޔަށް ދެވިދާނެތަ؟
ކުއްޔަށްދެވިދާނެއެވެ .ނަމަވެސް ފެސިލިޓީއަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ޤާބިލްކަން ހުރި ނެތް މިންވަރު ބެލުމުގައި ކުލީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ ނުހިމަނާނެއެވެ.
 .23ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ހޯމް ޕަރޗޭސް ފައިސާ ކަސްޓަމަރުގެ އަތަށް ލިބިދާނެތަ؟
ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ހޯމް ޕަރޗޭސް ފައިނޭންސިންގެ ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ފައިނޭންސްކުރާ ތަން ވިއްކާފަރާތުގެ ނުވަތަ ވިއްކާފަރާތުން ކަނޑައަޅާ
އެކައުންޓަކަށެވެ.
 .24ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ހޯމް ޕަރޗޭސް ފައިނޭންސިންގ އެޕްލިކޭޝަން ރިޖެކްޓްވުމުން ކަސްޓަމަރަށް އެނގޭނީ ކިހިނެއް؟
ފައިނޭންސިންގ ރިޖެކްޓްވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި ބޭންކުން ލިޔުމަކުން ކަސްޓަމަރައް އަންގާނެއެވެ.
 .25ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ހޯމް ޕަރޗޭސް ހަމަޖެހުމުން ކަސްޓަމަރަށް އެނގޭނީ ކިހިނެއް؟
ފައިނޭންސިންގ ހަމަޖެހިއްޖެނަމަ ބޭންކުން ލިޔުމަކުން ކަސްޓަމަރަށް އަންގާނެއެވެ .އަދި ރަހުނާއި ފައިނޭންސިންގެ ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭންކުން ކަސްޓަމަރަށް
ގުޅާނެއެވެ.
 .26ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ހޯމް ޕަރޗޭސް އެޕްލިކޭޝަން ކުރިޔަށް ދާގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި ގުޅަންވީ ކޮންބަޔަކަށްތަ؟
ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ހޯމް ޕަރޗޭސް އެޕްލިކޭޝަން ކުރިޔަށް ދާގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި ފައިނޭންސިންގއަށް އެދިލެއްވި ބްރާންޗަކަށް ގުޅުއްވާށެވެ.
 .27ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ހޯމް ޕަރޗޭސް ފައިނޭންސިންގއަށް ތަކާފުލް ނަގަންޖެހެނީ ކިހިނެއް އަދި ކޮންއިރަކު؟
ހޯމް ޕަރޗޭސް ފައިނޭންސިންގއަށް ނަގާ ތަކާފުލް ކޮންޓްރިބުޝަން އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ދެއްކުން ނުވަތަ ފައިނޭންސިންގ ޢަދަދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނުމުގެ ފުރުސަތު ކަސްޓަމަރަށް
ލިބިގެންވެއެވެ .މިގޮތުން ފައިނޭންސިންގެ ޢަދަދުގެ ތެރޭގައި ތަކާފުލް ކޮންޓްރިބިޔުޝަން ހިމަނަން އިޚުތިޔާރު ކުރެއްވި ނަމަވެސް ހޯމް ޕަރޗޭސް ފައިނޭންސިންއަށް ރަހުނުކުރެވޭ
މިންވަރު (ސެކިއުރިޓީ ކަވަރ) ކަނޑައެޅުމުގައި ތަކާފުލް ކޮންޓްރިބިޔުޝަން ޢަދަދެއް ނުހިމެނޭނެއެވެ .އަދި ފައިނޭންސިންގ އެޕްރޫވްވުމުން ބޭންކުން މި ތަކާފުލް ޕޮލިސީ
ހުށަހަޅަން ކަސްޓަމަރަށް އަންގާނެއެވެ.

ސަފްޙާ 4

ނންސިންގ
ބީއެމްއެލް ިއސްލާމިކް ހޯމް ޕަރޗޭސް ފައި ޭ
ޢާންމު ސުވާލުތަކާއި ޖަވާބު

 .28ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ހޯމް ޕަރޗޭސް ފައިނޭންސިންގގެ ދަށުން ގަންނަ ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދެވިދާނެތަ؟
އާނއެކެވެ .ނަމަވެސް ފެސިލިޓީއަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ޤާބިލްކަން ހުރި ނެތްވަރު ބެލުމުގައި ކުލީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ ނުހިމަނާނެއެވެ.

 .29މަހުންމަހަށް ފައިނޭންސިންގއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކާ ވާނެތަ؟
ހޯމް ޕަރޗޭސް ފައިނޭންސިންގ ގެ ސެންކްޝަން ސިޓީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މަހުންމަހަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދައްކަންވާނެއެވެ .ލަހުން ފައިސާ ދައްކަވާ ބޭފުޅުންނަށް
އެގްރީމެންޓްގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މަހުންމަހައް ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ .އިރުތު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ފައިނޭންސިންގއައް އެދިލެއްވި ބްރާންޗަށް ގުޅުއްވާށެވެ.

 .30ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ހޯމް ޕަރޗޭސް ފައިނޭންސިންގ އެޕްލިކޭޝަން ބޭންކަށް ހުށައަޅާ ދުވަހުން ފެށިގެން ،ފައިނޭންސިންގ ލިބުނުކަމުގެ ލިއުން (ސެންކްޝަން ސިޓީ)
ލިބި އަދި ސޮއިކުރުމާމެދު ކިހާދުވަހެއް ނަގާނެ ހެއްޔެވެ؟
ދަރަނީގެ އިތުބާރު ހިފޭ އަދ ހޯމް ޕަރޗޭސް ފައިނޭންސިންގއަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ލިޔެކިއުންތައް ހަމަވެފަވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހޯމް ޕާރޗޭސް ފައިނޭންސިންގ ލިބުނުކަމުގެ
ލިއުމުގައި ސޮއި ކުރުމަށް  3ހަފްތާތެރޭގައި ބޭންކުން ގުޅާނެއެވެ.

 .31ބީއެމްއެލް ހޯމް ޕަރޗޭސް ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއަށް އަމިއްލައަށް ހިއްސާކުރަންޖެހޭ ޢަދަދު ހުންނަން ޖެހެނީ ކޮންގޮތަކަށް؟


ކަސްޓަމަރުގެ ބީއެމްއެލް އެކައުންޓައް ޖަމާކުރެވިފައި ،ނުވަތަ



އެޕާޓްމަންޓް ގަތުމަށް ޚަރަދު ކުރެވިފައި (ޚަރަދު ކުރެވިފައި ވާނަމަވެސް ،އެ ޚަރަދުތައް ވާންޖެހޭނީ ބޭންކުގެ އެކައުންޓަށް ދައުރު ކުރެވިފައި)
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