
   ބީއެމްއެލް ކިޑްސް ސޭވަރ އެކައުންޓް 

 އި ޖަވާބު ސުވާލާ އާންމު

 
 

 ؟އެކައުންޓަކީ ކޮބާކިޑްސް ސޭވަރ ބީއެމްއެލް  (1

ސޭވަރ އެކައުންޓަކީ ކުޑަކުދިންގެ މުސްތަޤްބަލަށްޓަކައި ފައިސާ ރައްކާކުރުމަށް ބެލެނެވެރިޔާ ހުޅުވާ ކުޑަކުދިންނަށް     ބީއެމްލް ކިޑްސް
 ހާއްސަ ސޭވިންގ އެކައުންޓެކެވެ. 

 
 ؟ހުޅުވައިދެވޭނީ ކޮންބަޔަކަށް   ކުޑަކުއްޖަކަށް ބީއެމްއެލް ކިޑްސް ސޭވަރ އެކައުންޓް (2

އެކައުންޓް ސޭވަރ  ކިޑްސް  ގޮތުން  ބީއެމްއެލް  ޤާނޫނީ  ނުވަތަ  މަންމަ(  ނުވަތަ  )ބައްަޕ  ބެލެނިވެރިޔާ  ހުޅުވޭނީ    ހަވާލުވެފައިވާ  
 ފަރާތަކުންނެވެ. 

 
 ؟ބީއެމްއެލް ކިޑްސް ސޭވަރ އެކައުންޓް ހުޅުވޭ ކުޑަކުދިންގެ އުމުރަކީ ކޮބާ  (3

 އެކައުންޓެއް ހުޅުވިދާވެއެވެ. އަހަރު ނުވާ ކޮންމެ ކުއްޖެއްގެ ނަމުގައިވެސް ބީއެމްއެލް ކިޑްސް ސޭވަރ  18       
 

 ؟ގެ އިންޓުރެސްޓް ރޭޓަކީ ކޮބާއެކައުންޓް ކިޑްސް ސޭވަރބީއެމްއެލް  (4

 2ރުފިޔާ އެކައުންޓް: %  •

 1.5ޔޫއެސްޑޮލަރު އެކައުންޓް: %  •

 

 ؟ބީއެމްއެލް ކިޑްސް ސޭވަރ އެކައުންޓް ހުޅުވުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެ ކުޑަ އަދަދަކީ ކޮބާ  (5

 ރުފިޔާ  100އެކައުންޓް: ރުފިޔާ  •

 ޑޮލަރު 10ޔޫއެސްޑޮލަރު އެކައުންޓް:   •

 

 ؟ބީއެމްއެލް ކިޑްސް ސޭވަރ އެކައުންޓަށް އިންޓުރެސްޓް ލިބެން ފަށާނީ ކިހާވަރެއްގެ ބެލެންސެއް ހުރެގެން (6

 ރުފިޔާ  500ރުފިޔާ އެކައުންޓް:  •

 ޑޮލަރު 20ޔޫއެސްޑޮލަރު އެކައުންޓް:   •

 

 ؟ދުމަތްތަކަކީ ކޮބާއެކައުންޓާއެކު ލިބޭ އެހެނިހެން ޚިބީއެމްއެލް ކިޑްސް ސޭވަރ  (7

 ސްޓޭންޑިންގ އޯޑަރ: ކިޑްސް ސޭވަރ އެކައުންޓަށް މިހިދުމަތް ލިބޭނީ މުޅިން ހިލޭ.  •

 (. ހަމައެކަނި އެކައުންޓް ބެލޭ ގޮތަށް. އެއްވެސް މުއާމަލާތެއް ނުހިންގޭނެ އިންޓަނެޓް ބޭންކިންގ ޚިދުމަތް ) •

 
 ؟އެކައުންޓަށް އިންޓަރެސްޓް ލިބެނީ ކިހިނެތްކިޑްސް ސޭވަރ ބީއެމްއެލް  (8

ނަމަވެސް އިންޓަރެސްޓް     ބީއެމްއެލް ކިޑްސް ސޭވަރ އެކައުންޓަށް އިންޓްރެސްޓް ލިބޭނީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޑިސެމްބަރ މަހުއެވެ.
 ހިސާބު ކުރެވޭނީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގައި އެކައުންޓްގައި ބެލެންސް ހުންނަ އަދަދަކުންނެވެ. 

 
 ؟ބީއެމްއެލް ކިޑްސް ސޭވަރ އެކައުންޓް ތައާރަފް ކުރުމުން މައިނާ ސޭވިންގ އެކައުންޓަށް ވާނީ ކިހިނެއް (9

  އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނާނެ. އެކައުންޓްތަކަށް ސޭވިންގ މައިނާ ހުރި ހުޅުވާފައި މިހާރު

 
 
 
 



   ބީއެމްއެލް ކިޑްސް ސޭވަރ އެކައުންޓް 

 އި ޖަވާބު ސުވާލާ އާންމު

 

 ؟އަހަރު ފުރުމުން އެކައުންޓަށް ވާނީ ކިހިނެއް 18ކުއްޖާއަށް  ބީއެމްއެލް ކިޑްސް ސޭވަރ އެކައުންޓް ހުޅުވާފައިވާ އޮއްވައި  (10

  ބެލެނިވެރިޔާއަށް ދެވިފައިވާ އެކައުންޓް އޮަޕރޭޓް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ބާތިލް ވާނެއެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން އެކައުންޓް އޮަޕރޭޓް ކުރެވޭނީ 
ށް ބޭނުންވާ ހުއްދަތަށް )ސިގްނޭޗަރ ފޯމް( ފުރިހަމަ  އަހަރު ފުރުނު ކަސްޓަމަރު ބޭންކަށް އައިސް، އެކައުންޓް އޮަޕރޭޓް ކުރުމަ  18

 ކުރުމުންނެވެ. މިކަމަށްޓަކައި ބެލެނިވެރިޔާގެ އިތުރު ހުއްދައެއް/ލިޔުމެއް ބޭނުމެއް ނުވާނެއެވެ. 
 

ޑިންގ  ރު ފުރުމުން ހިލޭ ހަމަޖެހިފައި އޮތް ސްޓޭންއަހަ  18ބީއެމްއެލް ކިޑްސް ސޭވަރ އެކައުންޓް ހުޅުވާފައި އޮއްވައި ކުއްޖާއަށް   (11
 ؟އޯޑަރ ޚިދުމަތަށް ވާނީ ކިހިނެއް

އަހަރުވުމުން ބީއެމްއެލް ކިޑްސް ސޭވަރ އެކައުންޓް ބަދަލުވާނީ އާއްމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ސޭވިންގ އެކައުންޓަކަށެވެ.    18ކުއްޖާއަށް  
   ޑައަޅާފައިވާ ގޮތަށެވެ.އެހެންކަމުން އެ އެކައުންޓަށް ސްޓޭންޑިންގ އޯޑަރ ހަމަޖެއްސޭނީ ބޭންކުގެ ޝެޑިއުލް އޮފް ޗާޖެސްގައި ކަނ

 
 ؟ ހަމަޖެހިފައިވޭތަ  ލިމިޓެއް ވަކި  ނެގުމަށް ފައިސާ އަދި  ޖަމާކުރުމަށް ފައިސާ އެކައުންޓަށް ސޭވަރ ކިޑްސް ބީއެމްއެލް (12

 އެކައުންޓް ހުޅުވުމަށްފަހު ޖަމާކުރުމަށް ވަކި ލިމިޓެއް ކަނޑައެޅިފައެއް ނުވެއެވެ.   
 

 ؟ބީއެމްއެލް ކިޑްސް ސޭވަރ އެކައުންޓް ހުޅުވުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކަކީ ކޮބާ  (13

 އެމްއެލް ކިޑްސް ސޭވަރ އެކައުންޓް ހުޅުވާ ފޯމް ބީ •

 ކުޑަކުއްޖާގެ އައިޑީކާޑުގެ ކޮީޕ  •
 އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓްކުޑަކުއްޖާގެ  •
 ބެލެނިވެރިޔާގެ އައިޑީކާޑުގެ ކޮީޕ  •
  .އެކައުންޓް ހުޅުވަނީ ގާނޫނީ ބަލަދުވެރިޔާނަމަ، އެކަން އެނގޭނެ ލިޔުމެއް •
ކަސްޓަމަރުންގެ   ބެލެނިވެރިޔާގެ އިންފޮމޭޝަން ފޯމު ކުރިން ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ، "ފަރުދީގޮތުން ބޭންކުގެ ހިދުމަތް ހޯއްދަވާ •

 .މައުލޫމާތު ފޯމު" އަދި އެފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް
 

 ؟އެކައުންޓަކަށް އެދޭނީ ކިހިނެތްކިޑްސް ސޭވަރ ބީއެމްއެލް  (14

ޅާނީ  އެކައުންޓް ހުޅުވުމަށް އެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރުމައް ފަހު ބޭންކްގެ ބްރާންޗަކަށް ހުށަހަޅުއްވާށެވެ. މާލެގައި ނަމަ ފޯމް ހުށަހަ
 ބީއެމްއެލް އެކައުންޓް އޯެޕނިންގް ސެންޓަރއަށެވެ. ރަށެއްގައި ނަމަ އެރަށަކާ އެންމެ ކައިރި ބްރާންޗަކަށް ފޯމް ހުށަހަޅުއްވާށެވެ.  

 
 

 ؟އުންޓަށް އިންޓަނެޓް ބޭންކިންގ ލިބޭނެތަ ބީއެމްއެލް ކިޑްސް ސޭވަރ އެކަ (15

އެކައުންޓް ކިޑްސް ސޭވަރ  ބީއެމްއެލް  އެވެ. ނަމަވެސް  އަށް  އާނއެކެވެ.  ލިބޭނެ  އެކްސެސް  އޮންލީ  ވިއު  ބޭންކިންގ  އިންޓަނެޓް 
 އިން އެހެން އެކައުންޓްތަކަށް ފައިސާ ޓްރާންސްފަރ އެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.  ންކޮށް ކިޑްސް ސޭވަރ އެކައުންޓްއޮންލައި

 
 ؟ބީއެމްއެލް ކިޑްސް ސޭވަރ އެކައުންޓަށް އޭޓީއެމް ކާޑު ނުވަތަ ޗެކް ފޮތް ލިބޭނެތަ (16

ސަބަބަކީ މިއީ ދިގު މުއްދަތަކަށް ފައިސާ    ވަތަ ޗެކް ފޮތެއް ނުލިބޭނެއެވެ.އެލް ކިޑްސް ސޭވަރ އެކައުންޓަށް އޭޓީއެމް ކާޑު ނު ބީއެމް
 ރައްކާކުރުމުގެ މަގުސަދުގައި ހުޅުވާ އެކައުންޓަކަށްވެފައި، އެކައުންޓުން ފައިސާ ނެގުން މަދުކުރުމެވެ. 

 
 
 



   ބީއެމްއެލް ކިޑްސް ސޭވަރ އެކައުންޓް 

 އި ޖަވާބު ސުވާލާ އާންމު

 

 
 ؟ފައިސާ ނެގޭނެތަ ނޫނީ ޓްރާންސްފަރ ކުރެވޭނެތަ ބީއެމްއެލް ކިޑްސް ސޭވަރ އެކައުންޓުން (17

 ބީއެމްއެލް ކިޑްސް ސޭވަރ އެކައުންޓުން ފައިސާ ނަގަންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ފައިސާ ނެގޭނެ އެވެ.  
 

  ؟ބީއެމްއެލް ކިޑްސް ސޭވަރ އެކައުންޓް ހުޅުވުމަށް ކަސްޓަމަރު އަމަލު ކުރަންވީ ކިހިނެތް  (18

އެކައުންޓް އޯަޕނިންގް ސެންޓަރ  ބީއެމްއެލް    ކިއުބީ މެދުވެރިކޮށް ޓޯކަން ނަގައިގެން ގައި ދިރިއުޅުއްވާނަމަ،  މާލެ ނުވަތަ ހުޅުމާލޭ 
އެކައުންޓް ހުޅު  ނުވަތަ   ޒިޔާރަތްކޮށް  ބްރާންޗަށް  ހުންނަ    ރަށެއްގައި .  ނެއެވެވޭހުޅުމާލެ  ކައިރީގައި  އެންމެ  ދިރިއުޅޭނަމަ 
 ހުޅުވޭނެއެވެ.ކިޑްސް ސޭވަރ އެކައުންޓް ށް ޒިޔާރަތްކޮށް ބީއެމްއެލް  ކަބްރާންޗަ

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

  ބޭންކަށް   އިޚްތިޔާރު  ބަދަލުެގނައުމުެގ  ނުލައި   އެްނގުމަކާ  އިތުރު  ހިނދެއްަގއި  ބޭުނންެވއްޖެ  ބޭންކުން  ލިޔުމަށް  މި  ހިމެނޭ   ޖަާވބު  ސުާވލާއި  އާންމު:  ނޯޓް
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