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 ސފްޙާ 1  

 ؟އަކީ ކޮބާ  ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ޕަރސަނަލް ފައިނޭންސިންގ  .1

ދައްކާގޮތަށް،  ފައިސާ  ބަހާލައިގެން  މަހުންމަހަށް  މަތިން  އުޞޫލުތަކުގެ  އިސްލާމީ  ފައިނޭންސިންގއަކީ  ަޕރސަނަލް  އިސްލާމިކް    ބީއެމްއެލް 
ދޫކުރެވޭ ޝަރީ ފުއްދުމަށް  ބޭނުންތައް  މި ފެސިލިޓީ މެދުވެރިކޮށް    ހުއްދަކުރާ ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއެކެވެ.  ޢާއަމިއްލަ ފަރުދުންގެ މާލީ 

ޚިދުމަތެއް ފައިނޭންސް ކުރުމަށް އަދި ތަނެއް އިމާރާތްކުރުމަށް ނުވަތަ އާބާތުރަ  ،  އެސެޓް / އާލާތް / އުޅަނދު ގަތުމަށް،  ގުދު ފައިސާ ހޯދުމަށްނަ
 ފިލުވުމަށް ފައިނޭންސް ކޮށްދެވޭނެއެވެ. މި ފެސިލިޓީއަށް އެއްވެސް ރަހުނެއް ބޭނުމެއްނުވާނެއެވެ.   

 ؟ ފަރުމާކުރެވިފައިވަނީ އިސްލާމީ ޝަރުޢީ ހަމަތަކާ އެއްގޮތަށްތަ  ނަލް ފައިނޭންސިންގ ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ޕަރސަ  .2

އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ އާއި ގުޅޭގޮތުން އެކުލެވިފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ،  ޚިދުމަތް ފަރުމާކުރެވިފައިވަނީ އިސްލާމީ ޝަރުޢީ ހަމަތަކުގެމަތިން  މި
އުސޫލުތައް   މިޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެނީ އިސްލާމިކް ބޭންކިންގައި ބޭނުންކުރާ   ،އުޞޫލުތަކުގެ މައްޗަށެވެ. މިގޮތުންމިންގަނޑުތަކާއި އެންމެ ރަނގަޅު  

ފައިވާ  ގަނެ ތަވައްރުޤް ) ޝިްޕ(،  ރޑިމިނިޝިންގ މުޝާރަކާ )ާޕރޓްނަ   ،(ކުން ފައިދާ ހާމަކޮށްގެން ވިއްއަގާއި އަގައްލާ    ގަތްމުރާބަޙާ )   ކަމުގައިވާ، 
)ޚިދުމަތުގެ މަންފާއެއް   އަދި ސަރވިސް އިޖާރާ  (ވިއްކުން )ކޮމޯޑިޓީ( ގަތް އަގަށް ފައިދާއެއް ލުމަށްފަހުގައި ފަހުން ފައިސާ ދައްކާގޮތަށް    މުދަލެއް

ފޯރުކޮށްދިނުން(  މައް  އަގަކަށް  މި  ގެ  މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ  އުސޫލުތަކަ ޗަށެވެ. އަދި  ކޮމިޓީން ފާސްކޮށް  ކީ ބޭންކުގެ ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރީ 
    އުޞޫލުތަކެކެވެ.އޮތޯރިޓީގެ ޝަރީޢާ ކައުންސިލުން ހުއްދަ ދީފައިވާ 

 ؟ ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ޕަރސަނަލް ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީގައި މުރާބަޙާ ބޭނުންކުރެވެނީ ކިހިނެއް  .3

 ،ގަތްއަގާއި އަގަށްލާ ފައިދާ ހާމަކޮށްގެން މުދާ ވިއްކާ ވިއްކުމެވެ. މިގޮތުން މި ފެސިލިޓީގައި މުރާބަޙާ  ބޭނުންކުރަނީމުރާބަޙާގެ މާނައަކީ  
ކޯޓޭޝަން ބޭނުންވާ މުދަލުގެ  އޮތޮރައިޒްޑް ޑީލަރެއް މެދުވެރިކޮށް ގަންނަން  ބޭންކުން ހުއްދަދީފައިވާ  އެްޕލިކޭޝަން    ،ފެސިލިޓީނަގާފަރާތުން 

މަހުންމަހުން ބަހާލައިގެން ފައިސާ ދައްކާ    ،މުދަލުގެ އަގަށް ފައިދާއެއް ލާފައި  ،ބޭންކުން އެމުދާ ގަތުމަށްފަހު  ،ކަށް ހުށަހެޅުމުންފޯމާއެކު ބޭން 
 ފެސިލިޓީނަގާފަރާތަށް އެ މުދާ ވިއްކައިގެންނެވެ.   ،އުސޫލުން

 ؟ ރަކާ ބޭނުންކުރެވެނީ ކިހިނެއް ޑިމިނިޝިންގ މުޝާ   ނަލް ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީގައި ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ޕަރސަ  .4

ަޕރޓްނަރޝިޕްއެވެ. ޑިމިނިޝިންގ މުޝާރަކާގެ ދަށުން ބޭންކުން މިޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެނީ ފެސިލިޓީ ފަރާތާއި   ނަގާ މުޝާރަކާގެ މާނައަކީ 
މުދަލުގައި    ،އެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތުގައި  ، މާރާތް ތަރައްގީކުރުމަށް ހެދޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. އަދިޢިބޭންކު ހިއްސާވެގެން މުދަލާއި  

 ފަރާތަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައެވެ. އަދި މި މުއްދަތުގައި މަހުން މަހަށް ފެސިލިޓީ ނަގާ  ހިއްސާ ހުންނާނީ ފެސިލިޓީމުޝާރަކާ  ބޭންކުގެ  ހިމެނޭ  
މުޝާރަކާ  ނުގަނެވާ    އަދި  ،ރެއް ގަތުމަށް ދައްކާ ފައިސާވަކި މިންވަގެ  ހިއްސާމުޝާރަކާ  ފަރާތުން ބޭންކަށް ދައްކާ ފައިސާއަކީ ބޭންކުގެ   ނަގާ

 .ފައިސާއެވެ އިވާ ހިއްސާގެ ދަރަނި އަދާކުރުމަށް ބޭންކަށް ދައްކާގެ ކުއްޔަށްވާ ފައިސާ ނުވަތަ ގަނެފަހިއްސާ

 ؟ ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ޕަރސަނަލް ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީގައި އިޖާރާ ބޭނުންކުރެވެނީ ކިހިނެއް    .5

މިޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެނީ އިސްލާމިކް ބޭންކިންގައި ބޭނުންކުރާ ސަރވިސް އިޖާރާ    ،އިޖާރާގެ މާނައަކީ މަންފާއެއް ކުއްޔަށް ދިނުމެވެ. މިގޮތުން
އެްޕލިކޭޝަން    ،ފަރާތް ހޯދަން ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ކޯޓޭޝަން ނަގާ ފޯރުކޮށްދިނުން( އުޞޫލުގެ ދަށުން ފެސިލިޓީ )ޚިދުމަތުގެ މަންފާއެއް އަގަކަށް  
ފަރާތަށް   ނަގާ ފެސިލިޓީ  ،މަހުން މަހަށް ފައިސާ ދައްކާގޮތަށް  ،ބޭންކުން އެ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތް މެދުވެރިކޮށް  ،ފޯމާއެކު ބޭންކަށް ހުށަހެޅުމުން



 ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ޕަރސަަނލް ފައިނޭްނސިންގ 
 ޢާންމު ސުވާލުތަކާއި ޖަވާބު 

 
      

 ސފްޙާ 2  

 ތް ލިބޭ އަގުގެ ތެރެއަށް ފައިދާފަރާތަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނީ ބޭންކަށް އެ ޚިދުމަ ނަގާ ށްދީގެންނެވެ. ބޭންކުން ފެސިލިޓީ އެ ޚިދުމަށް ފޯރުކޮ
 ލުމަށްފަހުއެވެ. 

 ؟ ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ޕަރސަނަލް ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީގައި ތަވައްރުޤް ބޭނުންކުރެވެނީ ކިހިނެއް  .6

)ކޮމޯޑިޓީ(  މާނައަކީތަވައްރުޤްގެ   މުދަލެއް  ލުމަށްފަހު  އެ ،ގަނެފައިވާ  ފައިދާއެއް  އަގަށް  ދައްކާގޮތަށް  ،ގަތް  ފައިސާ  ލެވޭ  ވިއްކާ  ،ފަހުން 
މަހުންމަހުން    ،ލުމަށްފަހުމުދަލުގެ އަގަށް ފައިދާއެއް  އެ  ގަނެ،    މުދާ ހުއްދަކުރާ ޓްރޭޑިންގ ްޕލެޓްފޯމްއެއްގައި    ޢާ ޝަރީ  ،މިގޮތުންވެ.  މަލާތެކެ ޢާމު

ބޭނުންނަމަ  ދު ފައިސާ  ޤުނަ އަދި ކަސްޓަމަރު    ވިއްކާލެވޭނެއެވެ. ފަރާތަށް އެ މުދާ    ނަގާ   ފެސިލިޓީ   ،ލުންޞޫބަހާލައިގެން ފައިސާ ދައްކާ އު 
އެޖެންޓެއްގެ    ކަސްޓަމަރުގެބޭންކުން    ، މުދާށް ވިއްކާފައިވާ  ކަސްޓަމަރަ  ،ދެމެދު ހެދޭ އެޖެންސީ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން  ކަސްޓަމަރާއި  ބޭންކާއި

 ށްވާ ފައިސާ ކަސްޓަމަރަށް ޖަމާކުރެވޭނެއެވެ. ވިއްކާ އެއަތިންވަނަ ފަރާތަކަށް  ،ހައިސިއްޔަތުން

 ؟ ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ޕަރސަނަލް ފައިނޭންސިންގެ ދަށުން ފައިނޭންސްކޮށްދެނީ ކިހާވަރެއް  .7

ރުފިޔާއެވެ. އަދި އެންމެ ގިނަވެގެން ފައިނޭންސިންގއަށް     10,000ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ަޕރސަނަލް ފައިނޭންސިންގެ އެންމެ ކުޑަ މިންވަރަކީ
 ރުފިޔާއެވެ.   1,200,000އެދި ހުށަހެޅޭނީ 

 ؟ ފައިސާ ދައްކަން ލިބޭ އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކީ ކޮބާ އަށް  ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ޕަރސަނަލް ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީ  .8

 އަހަރެވެ.  5

 ؟ ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ޕަރސަނަލް ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީތަކައް އެދޭނީ ކިހިނެއް  .9
ރެޖިސްޓަރ   - އަށް  ބޭންކިންގ  ަޕއިންޓަނެޓް  އިސްލާމިކް  ބީއެމްއެލް  އޮންލައިންކޮށް  ރވެފައިވާނަމަ،  އަށް  ފައިނޭންސިންގ  ސަނަލް 

ހުށަހެޅުމަށް ޓެބް"   ،  އެްޕލިކޭޝަން  ބޭންކިން   އިންޓަރނެޓް ބްރައުޒާ އިން "ސާވިސެސް  ނަމަ،  އެްޕލިކޭޝަން އިން  ގނުވަތަ މޯބައިލް 
   ޝަންސް" ނެންގެވުމަށްފަހު ކުރިއަށް ގެންދަވާށެވެ."އެްޕލިކޭ 

ފައިނޭންސިންގ   - ަޕރސަނަލް  އިސްލާމިކް  މާލެއިންނަމަބީއެމްއެލް  ކުރުމަށްފަހު  ފުރިހަމަ  ފޯމު  ބީއެމްއެލް    ،އެްޕލިކޭޝަން  ހުށަހަޅާނީ 
ނުވަތަ އެްޕލިކޭޝަން ފޯމު     އިސްލާމިކް މާލެ ބްރާންޗަށެވެ. މާލެއިން ބޭރުނަމަ ބީއެމްއެލް ގެ ކޮންމެ ބްރާންޗަކަށްވެސް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

ކުރެވިދާނެއެވެ. އެްޕލިކޭޝަން ފޯމު އީމެއިލް ކުރާނަމަ އީމެއިލް ކުރާނީ    އީމެއިލް ،އަދި ކޯޓޭޝަންގެ ކުލަ ކޮޕީއެއް )ޕީޑީއެފް ފޯމެޓް ގައި(
bmlislamicsupport@bml.com.mv   .ެއަށެވ 

 ؟ ކޮބާ   ލް އިސްލާމިކް ޕަރސަނަލް ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީ ތަކުގެ ދަށުން ނެގޭނެ ފީތަކަކީ ބީއެމްއެ    .10
ދަށުން ފެސިލިޓީގެ  މި     މި  ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.   ގައި  ފީޒް  އެންޑް  ޗާރޖަޒް  އޮފް  އިސްލާމިކްގެ ޝެޑިއުލް  ބީއެމްއެލް  ފީތައް  ނެގޭނެ 

ނަމަވެސް ފައިނޭންސިންގެ ފައިސާ އެކައުންޓަށް ޖަމާވުމުން ފައިނޭންސިންގ އަދަދުގެ    ފެސިލިޓީތަކަށް އެްޕލިކޭޝަން ފީއެއް ނުނެގޭނެއެވެ.  
 ްޕރޮސެސިންގ ފީގެ ގޮތުގައި ނެގޭނެއެވެ. ރެއް މިންވަ  ވުރެ އިތުރުނުވާ   1%
  

 ؟ މުދާ ލިބުމަށް ނަގާނީ ކިހާ މުއްދަތެއް ފައިސާ ނުވަތަ  ނަގުދު  ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ޕަރސަނަލް ފައިނޭންސިންގެ ދަށުން ކަސްޓަމަރުގެ އަތަށް   .11
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 ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ޕަރސަަނލް ފައިނޭްނސިންގ 
 ޢާންމު ސުވާލުތަކާއި ޖަވާބު 

 
      

 ސފްޙާ 3  

ހުށަ  ފޯމު  އެދި  ތެރޭގައި  5ޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން  ހަފައިނޭންސިންގއަށް  އެްޕލިކޭޝަން ފޯމްގައި   ކަސްޓަމަރު ދުވަސް 
 މުދާ ލިބޭނެއެވެ.   ފައިސާ ނުވަތަ ރަށްކަސްޓަމަ ގޮތަށްތިޔާރު ކުރެވިފައިވާ  ޚްއި

 ؟ކޮންބަޔަކަށްތަ  ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ޕަރސަނަލް ފައިނޭންސިންގ އެޕްލިކޭޝަން ކުރިޔަށް ދާގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި ގުޅަންވީ   .12

  އެދި އްެޕލިކޭޝަން ކުރިޔަށް ދާގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި ފައިނޭންސިންގއަށް   ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ަޕރސަނަލް ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީތަކުގެ  
 ގުޅާލެވިދާނެއެވެ.   3330200ނުވަތަ ބްރާންޗަކަށް ފޯމު ހުށަހެޅި 

 ؟ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުން އޮންނަނީ ކިހިނެއް   ފެސިލިޓީއަށް ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ޕަރސަނަލް ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީތަކުގެ ދަށުން   .13

ންޖެހޭ އަދަދު، ނަގުދު ފައިސާއިން ނުވަތަ އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ  ފެސިލިޓީގެ ޝަރުތުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން މަހުންމަހަށް ދައްކަ 
ފައިނޭންސިންގއަށް  މެދުވެރިކޮށް ދެއްކިދާނެއެވެ. އަދި އެކައުންޓުން ކަނޑާ ގޮތަށް ބޭންކްގެ ކޮންމެ ބްރާންޗެއް މެދުވެރިކޮށް ދެއްކިދާނެއެވެ.  

  ރެވިފައިވާ ތިޔާރު ކު ޚްފޯމުގައި އިހުށަހަޅާފައިވާ   ހު ފައިނޭންސިންގއަށް އެދިވަނަ ދުވަ  7ފައިސާ ނުދައްކާ ހުރެއްޖެނަމަ ކޮންމެ މަހެއްގެވެސް  
ދުވަ  ކެނޑޭ  ފައިސާ  ކެނޑޭނެއެވެ.  ފައިސާ  ދައްކަންޖެހޭ  ފެސިލިޓީއަށް  ހާލަތެއްގައި،  ޓު އެކައުންހު  އެކައުންޓުން  ނެތިއްޖެ  ފައިސާ  ގައި 

ހަމަޖެހިފައިވާ އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް ފައިސާ   ދައްކަން  ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ. އަދި މަހުންމަހަށް    ދެއްކުމަށް އެއްބަސްވެވިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން 
ނުވަތަ  ނަމަވާބޭނުން މެދުވެރިކޮށް  ބޭންކިންގ  އިސްލާމިކް    އިންޓަރނެޓް  ބީއެމްއެލް  ބޭރުނަމަ  މާލެއިން  މާލެއިން  ނުވަތަ  ބްރާންޗަށް  މާލެ 

 ފައިސާ ދެއްކިދާނެއެވެ. ކޮންމެ ބްރާންޗަކަށްވެސް  ބީއެމްއެލް ގެ

އޭގެ ސަބަބުން ފައިނޭންސިންގެ  ؟ ދަދު އިތުރުކުރެވިދާނެތަ އަ މަހަކު ދައްކާ    އަށް ފެސިލިޓީ   ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ޕަރސަނަލް ފައިނޭންސިންގ  .14
 ؟  އެއްވެސް ބަދަލެއް އަންނާނެތަ މުއްދަތައް  

ބެލެވޭނީ އެޑްވާންސް  އިތުރަށް ދެއްކިފައިވާ ފައިސާ      ،ދަދަށްވުރެ އިތުރަށް ކަސްޓަމަރު ފައިސާ ދައްކާނަމައަމަހުންމަހަށް ދައްކަން ހަމަޖެހިފައިވާ  
 އް ހަމަޖައްސައިދެވިދާނެވެ. ޕޭމަންޓެއް ގޮތުގައެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ބޭންކުގެ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޑިސްކައުންޓެ

 ؟ލިބިދާނެތަ   ރަށް ފައިސާ ކަސްޓަމަ  ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ޕަރސަނަލް ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީ ތަކުގެ ދަށުން  .15

ފައިނޭންސިންގެ  ކަމަށް އެްޕލިކޭޝަން  ލިބޭނީ    ށްރަފައިސާ ކަސްޓަމަ  ދަށުން  ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ަޕރސަނަލް  ބޭނުންވާ  ފައިސާ  ނަގުދު 
މާރާތް ތަރައްގީކުރުމަށް ނެގޭ ފެސިލިޓީތަކަށް ނުވަތަ އެހެން ފަރާތަކުންދޭ ޚިދުމަތެއް ޢިފަރާތްތަކަށާއި މުދަލާއި  ކޮށްފައިވާ ތިޔާރު ޚްއިފޯމުގައި  

 ކަސްޓަމަރާ ހަވާލުކުރެވޭނި  ޅާފައިވާނަމައިނޭންސިންގއަށް ހުށަހަފައިނޭންސް ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށެވެ. ނަމަވެސް މުދަލެއް ގަންނަން ފަ
   މުދަލެވެ.ނަން އެދިފައިވާ ގަން

އެޕްލިކޭޝަން   .16 ފެސިލިޓީތަކުގެ  ފައިނޭންސިންގ  ޕަރސަނަލް  އިސްލާމިކް  ފައިނޭންސިންގ    ބޭންކުން ބީއެމްއެލް  ފަހުވެސް  ބަލައިގަތުމަށް 
 ؟ ހަމަނުޖެހިދާނެތަ 

ބަލައިގަތް ނަމަވެސް، ޝަރުޠު ފުރިހަމަ ވޭތޯ ކަށަވަރުކުރާއިރު    ކުންން ބޭ  ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ަޕރސަނަލް ފައިނޭންސިންގ އެްޕލިކޭޝަންއެއް
 ވޭނެއެވެ. ހުރިހާ ޝަރުޠުތަކެއް ހަމަނުވާނަމަ، ފައިނޭންސިންގ ހަމަޖައްސައެއް ނުދެ 



 ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ޕަރސަަނލް ފައިނޭްނސިންގ 
 ޢާންމު ސުވާލުތަކާއި ޖަވާބު 

 
      

 ސފްޙާ 4  

 ؟ރަހުނު ނުބަހައްޓާ ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީ ނުވަތަ ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީތައް ނެގޭ އެންމެ ބޮޑު މިންވަރަކީ ކޮބާ  .17

 ކޮންމެ ކަސްޓަމަރަކަށް ރަހުނު ނުބަހައްޓާ ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީ ނުވަތަ ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީތައް ނެގޭނީ: 

 ގުނަ   8ރުފިޔާ އަށް ވުރެ ދަށުން ލިބޭނަމަ، ލިބޭ އާމްދަނީގެ  30,000ކޮންމެ މަހަކު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި  -
 ގުނަ   12ރުފިޔާ އަށް ވުރެ މަތިން ލިބޭނަމަ، ލިބޭ އާމްދަނީގެ  30,000ކޮންމެ މަހަކު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި  -
މިލިޔަން    1.2މަތީ ލިމިޓަކީ    ކަސްޓަމަރަކަށް ރަހުނު ނުބަހައްޓާ ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީ ނުވަތަ ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީތައް ދޫކުރެވޭ އެންމެ -

 ރުފިޔާ 
 

 ؟ ދާނެތަ ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ޕަރސަނަލް ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއެއް ނަގާފައި ވަނިކޮށް ރަހުނު ނުބަހައްޓައި އިތުރު ފެސިލިޓީއަކަށް އެދެވި  .18

ފުރިހަމަވާނަމަ އެ ފެސިލިޓީއަކަށް އެދި ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.  އާނއެކެވެ. އިތުރަށް ނަގަން ގަސްދުކުރާ ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީގެ ޝަރުޠުތައް  
ރު  ނަމަވެސް ކޮންމެ ކަސްޓަމަރަކަށް ރަހުނު ނުބަހައްޓާ ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީ ނުވަތަ ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީތައް ނެގޭ މިންވަރަށްވުރެ އިތު

 ވެގެން ނުވާނެއެވެ. 

 ؟ އްކިހިނެ   ހުންނަންވާނީ   ޖަމާވެފައި   އާމްދަނީ   ބެލެވޭ   ދޫކުރުމުގައި   ފައިނޭންސިންގ   ޕަރސަނަލް   އިސްލާމިކް   ބީއެމްއެލް  .19
 ބީއެމްއެލްގެ މުސާރަ ޖަމާކުރާ ޚިދުމަތް މެދުވެރިކޮށް  •
  މުސާރައިގެ  ސްލިްޕގައިވާ  މުސާރަ   އަދި .  ތަނުންނެވެ  އަދާކުރާ   ވަޒީފާ  ކުރެވިފައިވާންވާނީ  ޓްރާންސްފަރ)   ، އުޞޫލުން  ކްރެޑިޓް ޓްރާންސްފާރ •

 .( ޖެހޭނެއެވެ ދިމާވާން  ދަދުއަ
  އޮންނަ  ޗެކުގައި  މުސާރައާ  ސްލިްޕގައިވާ  މުސާރަ  އަދި.  ޗެކަކަށެވެ  ދޫކޮށްފައިވާ  ތަނުން  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ވާންޖެހޭނީ  ޗެކް  ޖަމާކުރާ)  ޗެކުން •

 .( ޖެހޭނެއެވެ ދިމާވާން  ދަދުއަ
 ޓްރާންސްފަރ ކުލީގެ ގޮތުގައި އާމްދަނީ ލިބޭނަމަ، ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ   •
 ލިބޭ އާމްދަނީ ކަށަވަރު ކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ކަމާގުޅޭ ލިޔުންތައް   •

 
 ؟ފައިނޭންސިންގެ ފައިދާގެ ރޭޓަކީ ކޮބާ ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ޕަރސަނަލް   .20

 އެވެ.  15އަހަރަކަށް %  ފައިދާގެ ރޭޓަކީަޕރސަނަލް ފައިނޭންސިންގެ ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް 

 ؟ ހުންނަންވާ ޝަރުޠުތަކަކީ ކޮބާ ގ ނަގާ ފަރާތްތަކުގައި ފައިނޭންސިން އިސްލާމިކް ޕަރސަނަލް    ބީއެމްއެލް  .21
 

 އަހަރާ ދެމެދުގެ ދިވެއްސެއްކަމުގައި ވުން  60އަހަރާއި  18އުމުރުން  •
 މަސް ދުވަހު ބީއެމްއެލް އެކައުންޓުގައި ދައުރުކޮށްފައި ހުރުން.  12ބީއެމްއެލް ކަސްޓަމަރަކަށް ވުން އަދި ލިބޭ އާމްދަނީ މަދުވެގެން  •
ެޕ • ރިޓަޔަރމަންޓް  މަޤާމަކުން  ނުވަތަ  ވަޒީފާއަކުން  ކަމުގައިވުންސަރުކާރުގެ  ފަރާތެއް  ލިބޭ  ދޫކުރާ  ންޝަން  އިސްރަށްވެހިންނަށް   (  

 ެޕންޝަން މީގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ.( 
އެއްބަސްވުމަކާއި    ބީއެމްއެލް • ވެވިފައިވާ  ނުވަތަ  މުޢާމަލާތްތަކާއި  ދަރަނީގެ  ކުރެވިފައިވާ  ފަރާތަކާއެކު  އެއްވެސް  އެހެން  ނުވަތަ 

 ޚިލާފުވެފައިނުވުން 



 ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ޕަރސަަނލް ފައިނޭްނސިންގ 
 ޢާންމު ސުވާލުތަކާއި ޖަވާބު 

 
      

 ސފްޙާ 5  

މަސް ދުވަހު ބަރާބަރަށް ލޯނު/ފައިނޭންސިންގ އަނބުރާ    12މަ، ވޭތުވެދިޔަ  ކުރިން ލޯނެއް/ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއެއް ނަގާފައިވާނަ •
 ދައްކާފައިވުން 

  ދަދު އަ  ބޮޑުވާ ،ލަތްތަކުގައިޙާވާ ބޮޑު  އަގަށްވުރެ ފައިނޭންސްކޮށްދޭ  ބޭންކުން އަގު އެމުދަލުގެ ،ވާނަމަ  މުދާކަމުގައި ބޭނުންވަނީ ގަންނަން •
    މިންވަރު ހުރި ކިބައިގައި  ކަސްޓަމަރުގެ  ޤާބިލުކަން  ދެއްކުމުގެ   ބޭންކަށް ގޮތުގައި  ގެޑައުންޕޭމަންޓް

 

 ؟މުސާރަ ލިބޭ ފަރާތްތައް މުސްތަޤްބަލުގައި ޢަމަލު ކުރަން ޖެހޭނީ ކިހިނެތް   ޗެކުން   އަދި   ޓްރާންސްފަރ   ކްރެޑިޓް    .22

ފައިނޭންސިންގ ހަމަޖެހޭނީ، ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އެފަރާތުގެ މުސާރަ ބޭންކުގެ މުސާރަ    ަޕރސަނަލް  އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް
އެއްބަސްވާކަމަށް  މިފަދައިން  އެއްބަސްވާނަމައެވެ.  އަދާކުރާތަނުން  ވަޒީފާ  ޖަމާކުރުމަށް  ބޭންކަށް  މެދުވެރިކޮށް  ޚިދުމަތް  ވަޒީފާ  ޖަމާކުރުމުގެ   

 ފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.  އަދާކުރާތަނުން ދޫކުރާ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށް

 ؟ފައިނޭންސިންގއެއް ނެގިދާނެތަ   ޕަރސަނަލް   އިސްލާމިކް   ބީއެމްއެލް   މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނޯޕޭ ލީވްއެއްގައި ހުރި މީހަކަށް   12ވޭތުވެދިޔަ   .23

ނެގޭނީ    ފައިނޭންސިންގ  ަޕރސަނަލް  އިސްލާމިކްބީއެމްއެލް    ލީވްއެއް ހަމަޖެހިފައިވާ މީހަކަށް  ނޯޭޕ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ   މަސް  12  ވޭތުވެދިޔަ 
 ބެލުމަށްފަހުއެވެ. މިގޮތުން:  ށް ނޯޭޕގައި ހުރި ޖުމްލަ މުއްދަތަ

ބެލެވޭނީ ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ަޕރސަނަލް ފައިނޭންސިންގއަށް ޝަރުތު    ،މަސް ދުވަހަށްވުރެ ދިގުނަމަ  3ނޯޭޕ ލީވްގައި ހުރި މުއްދަތު   •
 ހަމަ ނުވާކަމަށެވެ. 

 މަސްދުވަހު ވަޒީފާގެ މުސާރަ ލިބިފައިވާނަމަ ބެލެވޭނީ ޝަރުތު ހަމަވާކަމަށެވެ.  3ންމުމަށްފަހު ވަޒީފާއަށް ނުކުމެ މަދުވެގެން ނޯޭޕލީވް ނި  •
ފައިނޭންސިންގއަށް   • ލިޔުމެއް  ރަސްމީ  އެނގޭނެ  ތާރީހު  ނުކުތް  ވަޒީފާއަށް  ނިންމުމަށްފަހު  ނޯޭޕލީވް  މުއްދަތާއި  ހުރި  ނޯޭޕލީވްގައި 

 ށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ.   އެދޭފަރާތުން ބޭންކަ

ވަޒީ   12ވޭތުވެދިޔަ   .24 ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  ފައިނޭންސިންގ    ފާ މަސް  ޕަރސަނަލް  އައިސްފައިވާނަމަ،  މެދުކެނޑުމެއް  މުސާރަ  އަދި  ބަދަލުވެ 
 ؟ނެގިދާނެތަ 

 ފައިނޭންސިންގ ލިބޭނެަޕރސަނަލް  މަސް ދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތެއްނަމަ 3ވާ މުއްދަތަކީ މެދުކެނޑިފައި •
 .ށް ޖަމާވެފައި ހުންނަންވާނެއެވެމަސް ދުވަހު ހުންނަންވާނީ ވަޒީފާގައެވެ. އަދި މުސާރަ ބޭންކަ  3ނަމަވެސް ވޭތުވެދިޔަ   •

  ފަހު  ހުށަހެޅުމަށް   އޮންލައިންކޮށް   ނުވަތަ  ގަތުމަށްފަހު  ބަލައި   ކައުންޓަރުން  އެޕްލިކޭޝަން   އިސްލާމިކް ޕަރސަނަލް ފައިނޭންސިންގ   ބީއެމްއެލް  .25
 ؟ވެދާނެތަ   ފައިނޭންސިންގ ރިޖެކްޓް 

ފައިސާ އަނބުރާ    ށްނުވަތަ ކްރެޑިޓް ކާޑަ   ލޯނު/ފައިނޭންސިންގއެދޭ ފަރާތުން ވޭތުވެދިޔަ ތަނުގައި ނަގާފައިވާ    ފައިނޭންސިންގއަށްއާނއެކެވެ.  
  ފައިނޭންސިންގށް ޝަރުތު ހަމަނުވާކަމަށް ބޭންކަށް ފެނިއްޖެނަމަ  ފައިނޭންސިންގއަދައްކާފައިވާ ގޮތަށް ބަލައި، ނުވަތަ އެހެނިހެން ގޮތަކުންވެސް  

 ނުލިބޭގޮތް ވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. 
 

ޕަރސަނަލް ފައިނޭންސިންގ އަދި ޕަރސަނަލް    ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް   ނުވަތަ ލޯނެއް    ޕްރޮފެޝަނަލް   ލުއި   ،އެކްސްޕްރެސް   ލުއި   ނަގާފައިވާ   ކުރިން  .26
   ؟ރީފައިނޭންސް ކުރެވިދާނެތަ ފެސިލިޓީއެއް    ފައިނޭންސިންގ މައިކްރޯ 



 ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ޕަރސަަނލް ފައިނޭްނސިންގ 
 ޢާންމު ސުވާލުތަކާއި ޖަވާބު 
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ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ަޕރސަނަލް  ލުއި އެކްސްްޕރެސް، ލުއި ްޕރޮފެޝަނަލް ލޯނެއް ނުވަތަ   ކުރިން ނަގާފައިވާ  ގެ  2023ޖެނުއަރީ    25
 ފައިނޭންސިންގ އަދި ަޕރސަނަލް ފައިނޭންސިންގ މައިކްރޯ ފެސިލިޓީއެއް ރީފައިނޭންސެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. 

 ؟ ހަމަޖެހުމުން ނުވަތަ ހަމަޖައްސައިދެވެން ނެތްނަމަ ކަސްޓަމަރަށް އެނގޭނީ ކިހިނެއް  ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ޕަރސަނަލް ފައިނޭންސިންގ  .27

 ހަމަޖެހުނުކަން ނުވަތަ ނޫންކަން އެސްއެމްއެސް މެދުވެރިކޮށް އެންގޭނެއެވެ.   ރސަނަލް ފައިނޭންސިންގ އެްޕލިކޭޝަން މްއެލް އިސްލާމިކް ަޕ ބީއެ

ސްޓޭޓަސް  އޮންލައިންކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ އެްޕލިކޭޝަންއެއްނަމަ އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ ނުވަތަ މޯބައިލް ބޭންކިންގ އެްޕލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް  
 ބަލައިލެވޭނެއެވެ.  

 < ސްޓޭޓަސް އޮފް އެްޕލިކޭޝަން -< ސަރވިސަސް -އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ 

 < ސްޓޭޓަސް -< އެްޕލިކޭޝަން  -< ޑޭޝްބޯޑް - އެްޕލިކޭޝަން މޯބައިލް ބޭންކިންގ 

 ؟ރީފައިނޭންސް ކުރެވިދާނެތަ   ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ޕަރސަނަލް ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއެއް  .28

މަސް ފަހުން ރީފައިނޭންސް    12  ފެސިލިޓީއެއް  ފައިނޭންސިންގ   ަޕރސަނަލްމްއެލް އިސްލާމިކް  ބީއެނަގާފައިވާ  ފަހުން  ގެ    2023  ޖެނުއަރީ  25
މަސް ފަހުންވެސް ރީފައިނޭންސް    3ލޯނު ނުވަތަ ފައިނޭންސިންގ ނަގާތާ  ކުރެވިދާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ތިރީގައިވާ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ،  

   އެވެ. ކުރެވިދާނެ

 ދަދު ބޮޑުކުރަން ބޭނުންވުން އަ މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމެއް ލިބިގެން ފައިނޭންސިންގެ  •
 ދަދު ކުރިން ނަގާފައި ނުވުން އަފައިނޭންސިންގ ނެގޭ އެންމެ ބޮޑު   •

 ؟ ފެސިލިޓީއެއް ރީފައިނޭންސް ކުރުމުގައި ބަލާ ޝަރުތުތަކަކީ ކޮބާ   ޕަރސަނަލް ފައިނޭންސިންގ  .29

 ދައްކާފައިވުން މަސް ދުވަހު ބަރާބަރަށް ދަރަނި އަދާކޮށްފައިވުން ނުވަތަ ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއަށް ފައިސާ  12ވޭތުވެދިޔަ  •

 ؟ކިހިނެއްތަ   މަލު ކުރެވޭނީ ޢަ ފެސިލިޓީއެއް ރީފައިނޭންސް ކުރާއިރު    ޕަރސަނަލް ފައިނޭންސިންގ  .30

ފެސިލިޓީއަށް    ފައިނޭންސިންގ  ަޕރސަނަލް ނަގާފައިވާ  ކުރިން  ޖަމާކުރެވޭނީ  ކުރާއިރު، ކަސްޓަމަރަށް ފައިސާ  ރީފައިނޭންސް  ފެސިލިޓީއެއް 
އެދަރަނި ޚަލާޞް ކުރުމަށް    ،ކަސްޓަމަރުގެ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް  ،އަލަށް ނަގާ ފެސިލިޓީއިން ލިބޭ ފައިސާއިން  ،ދައްކަން ޖެހިފައިވާ ދަރަނި

 ގަޑިއިރުގެ ނިޔަލަށް ފައިސާ އެކައުންޓުގައި ހިފަހެއްޓޭނެއެވެ.      24ފަހުގައެވެ. އަދި އެހާލަތުގައި އެފައިސާ ޖަމާކުރާދުވަހުން ފެށިގެން  

 ؟ ޕީރިއަޑެއް އެކުލެވޭތަ މި ފެސިލިޓީގެ ގްރޭސް  .31
 މި ފެސިލިޓީގެ ގްރޭސް ީޕރިއަޑް އެއް ނުހިމެނޭނެއެވެ.  

 
 ؟ މި ފެސިލިޓީ ނަގާ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ފައިދާ ތަކަކީ ކޮބާ  .32

 މަސް ދުވަހަށް ބަހާލެވޭ   60ދެއްކުން   ފެސިލިޓީއަށް ފައިސާ •
 ރަހުނެއް ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭ  •



 ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ޕަރސަަނލް ފައިނޭްނސިންގ 
 ޢާންމު ސުވާލުތަކާއި ޖަވާބު 
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 ފައިނޭންސިންގ ހަމަޖެހޭ ދުވަސްތެރޭ   5ބަންދުނޫން  •
 އަމިއްލަ އަތުން އެއްވެސް ޚަރަދެއް ކުރާކަށް ނުޖެހޭ   •
 އާއި ހަމައަށް ނަގުދު ފައިސާ ލިބޭ ނުވަތަ އަގުހުރި މުދާ ގަނެވޭ  ރ1,200,000 •
 ބޭންކުގެ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޑިސްކައުންޓެއް ލިބުމުގެ ފުރުޞަތުއޮވޭ ، އަވަހަށް ފައިސާ ދެއްކުމުން •

 

 ؟ފެސިލިޓީއަށް ގެރެންޓަރ އެއް ބޭނުންވޭތަ   ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ޕަރސަނަލް ފައިނޭންސިންގ  .33

 ވާނެއެވެ. ނު ފެސިލިޓީއަށް ގެރެންޓަރއެއް ބޭނުމެއް ގ ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ަޕރސަނަލް ފައިނޭންސިން

 ؟ފަރާތަކަށް ބައިވެރިވެވިދާނެތަ ފެސިލިޓީގައި އިތުރު    ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ޕަރސަނަލް ފައިނޭންސިންގ  .34

 ބައިވެރިއެއް ނުވެވޭނެ އެވެ.  އިތުރު ފަރާތަކަށް 

 ؟ޕަރސަނަލް ފައިނޭންސިންގެ ފައިސާ ޖަމާކުރެވޭނީ ކޮން އެކައުންޓަކަށްތަ   ކް މި ލާ އިސް   ބީއެމްއެލް  .35
އެދިލައްވާފައިވާ   ފޯމުގައި  އެްޕލިކޭޝަން  ނަގާފަރާތުން  ވާންފެސިލިޓީ  އެކައުންޓް  ޖަމާކުރާ  ފައިސާ  ރުފިޔާ  އެކައުންޓަށެވެ.  ދިވެހި  ޖެހޭނީ 

 . އެކައުންޓަކަށެވެ
 

 ؟އިގެންތަ އިސްލާމިކް ޕަރސަނަލް ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއަށް ފައިސާ ޖަމާކުރެވޭނީ ބައިބަޔަށް ބަހާލަ   ބީއެމްއެލް  .36
 ފެސިލިޓީއަށް ދޫކުރާ ފައިސާ ބޭންކުން ޖަމާކުރާނީ އެއްފަހަރާއެވެ.  

 
 ؟ފެސިލިޓީގެ ދަށުން ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި އުޅަނދެއް ގަނެވިދާނެތަ   މި  .37

ފުރުމަށްފަހު މާލެއިން    ގްރީން ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީ ފޯމު  ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް  ގަންނަން ބޭނުންނަމަތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި އުޅަނދެއް  
 ނަމަ ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް މާލެ ބްރާންޗަށް ހުށަހަޅުއްވާ އަދި މާލެއިން ބޭރުންނަމަ ކޮންމެ ބްރާންޗަކަށްވެސް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.  

 
 ؟ފައިނޭންސިންގއަށް ބަލައިގަނެވޭނީ ކޮންކަހަލަ އާމްދަނީއެއް އެލް އިސްލާމިކް ޕަރސަނަލް  ބީއެމް  .38

)ރި  ެޕންޝަން  ރިޓަޔަރމަންޓް  އާމްދަނީ،  ލިބޭ  ވިޔަފާރިކޮށްގެން  އާމްދަނީ،  ލިބޭ  ކުލިން  ތެރޭގައި  މުސާރަ،  ެޕންޝަން  ޓަޔަރމަންޓް 
 އެއްވެސް ބަލައިގެނެވޭނެއެވެ. އާމްދަނީ ކޮންމެ  އެހެނިހެންވެރިފައިކުރެވޭ އިސްރަށްވެހިންނަށް ދޫކުރާ ެޕންޝަން ނުހިމެނޭނެ( އަދި 

 ؟ އިސްލާމިކް ޕަރސަނަލް ފައިނޭންސިންގއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިއުންތަކަކީ ކޮބާ   ބީއެމްއެލް  .39
 ނެއެވެ. ަޕރސަނަލް ފައިނޭންސިންގ އެްޕލިކޭޝަން ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް

 

 

 

 

 

 

 

 

   މި ލިޔުމަށް ބޭންކުން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އިތުރު އެންގުމަކާއި ނުލައި ބަދަލުގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު ބޭންކަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ންމު ސުވާލާއި ޖަވާބު ހިމެނޭޢާނޯޓް: 


