ބީއެމްއެލް ކިޔަވާ ލޯން
އާންމު ސުވާލާއި ޖަވާބު
 )1ބީއެމްއެލް ކިޔަވާ ލޯނަކީ ކޮބާ؟
ބީއެމްއެލް ކިޔަވާ ލޯނަކީ މަތީ ތައުލީމް ހާސިލްކުރުމަށް ބޭނުންނާ ފަރާތްތަކައް މާލީގޮތުން ދިމާވާ ދަތިތައް ހައްލުކޮށްދީ،
އެހީތެރިވުމައްޓަކައި ހަމަޖައްސައިދެވޭ ލޯނެކެވެ.
 )2ބީއެމްއެލް ކިޔަވާ ލޯނު ނަގާ ފަރާތަށް ލިބޭ ފައިދާ ތަކަކީ ކޮބާ؟


ލޯނަށް ފައިސާދެއްކުން ކިޔަވާ ނިމެންދެން ފަސްކުރެވޭ



ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން ދިގުމުއްދަތަކަށް ބަހާލެވޭ



ލޯން ފައިސާ ޖަމާ ކުރުމުގައި ދަރިވަށް އެންމެ ފަސޭހަ ގޮތް އިހްތިޔާރު ކުރެވޭނެ .މިސާލަކަށް :އަހަރަކު އެއްފަހަރު ނުވަތަ
ކޮންމެ ސެމިސްޓާއެއްގެ ފައިސާ ވަކިން ވެސް ޖަމާކުރެވޭނެ.

 )3ބީއެމްއެލް ކިޔަވާ ލޯނު ނެގޭ އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކީ ކޮބާ؟
ބީއެމްއެލް ކިޔަވާ ލޯނު ނެގޭ އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކީ  10އަހަރެވެ.
 )4ބީއެމްއެލް ކިޔަވާ ލޯނު ނެގުމަށް އަމިއްލައަށް ހިއްސާ ކުރަންޖެހެނީ ކިހާވަރެއް؟
ބީއެމްއެލް ކިޔަވާ ލޯނު ނެގުމަށް ކޯސް ފީ އާއި އެހެނިހެން ޙަރަދުތަކުގެ ޖުމްލައިގެ  25ޕަސެންޓް އަމިއްލަ އަށް ހިއްސާ
ކުރަންޖެހޭނެ އެވެ.
 )5ބީއެމްއެލް ކިޔަވާ ލޯނަށް އަމިއްލައަށް ހިއްސާކުރަންޖެހޭ އަދަދު ހުންނަން ޖެހޭނީ ކޮންގޮތަކަށް؟


ކަސްޓަމަރުގެ ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވިފައި ،ނުވަތަ



ކޮލެޖެ ނުވަތަ ޔުނިވާރސިޓީއަށް ޚަރަދުކުރެވިފައެވެ (ހަރަދު ކުރެވިފައި ވާނަމަވެސް ،އެ ހަރަދުތައް ވާންޖެހޭނީ ބޭންކުގެ އެކައުންޓުން
ދައުރު ކުރެވިފައި)


 )6ބީއެމްއެލް ކިޔަވާ ލޯނު ފައިސާގެތެރޭގައި ދަރިވަރުގެ ކިޔެވުމުގެ ޚަރަދުގެ އިތުރަށް ހިމެނޭނީ ކޮންޚަރަދު ތަކެއް؟
ބީއެމްއެލް ކިޔަވާ ލޯނު ފައިސާގެތެރޭގައި ދަރިވަރުގެ ކިޔެވުމުގެ ޚަރަދުގެ އިތުރަށް ،ކިޔަވަމުންދާ މުއްދަތުގައި ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދުގެ
ގޮތުގައި ފައިސާ ހިމެނިދާނެއެވެ .ނަމަވެސް ދިރުއުޅުމުގެ ޚަރަދުތަކައް ފައިސާ ހަމަޖައްސާނީ ދަރިވަރު ކިޔަވާ ގައުމަކައް ބިނާކޮށް
ބޭންކުންނެވެ.
 )7ބީއެމްއެލް ކިޔަވާ ލޯނު ގެ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓަކީ ކޮބާ؟
ބީއެމްއެލް ކިޔަވާ ލޯނު ގެ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓަކީ 9%
 )8ބީއެމްއެލް ކިޔަވާ ލޯނު ގައި ގްރޭސް ޕީރިއަޑެއް އެކުލެވޭތަ؟
ލޯނުނަގާފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ދަރިވަރު ބައިވެރިވާނަމަ ،ކިޔަވާ މުއްދަތަކީ ގްރޭސް ޕީރިއަޑްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސިދާނެ އެވެ.
(ލޯނުނަގާފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ހަމައެކަނި  18އަހަރު ފުރިފައިވާ ދަރިވަރުންނަށެވެ).
 )9ބީއެމްއެލް ކިޔަވާ ލޯނަށް ގެރެންޓަރ އެއް ބޭނުންވޭތަ؟
ބީއެމްއެލް ކިޔަވާ ލޯނަށް ގެރެންޓަރ އެއް ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ.

ބީއެމްއެލް ކިޔަވާ ލޯން
އާންމު ސުވާލާއި ޖަވާބު
 )10އިތުރު މީހަކާ ނުގުޅި ހަމައެކަނި ދަރިވަރަށް ބީއެމްއެލް ކިޔަވާ ލޯނަށް އެދެވިދާނެތަ؟
ކިޔަވަމުންދާ މުއްދަތުގައި ލޯނުގެ އިންޓްރެސްޓް ފައިސާދެއްކޭ ވަރުގެ އާމްދަނީއެއް ދަރިވަރަށް ލިބޭނަމަ އިތުރު މީހަކާ ނުގުޅި
ލޯނަށް އެދެވިދާނެއެވެ.
 )11ބީއެމްއެލް ކިޔަވާ ލޯނު ނެގުމަށް ރަހުނެއް ބޭނުންވޭތަ؟
ރަހުނެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންވަނީ ނަގާ ލޯނުގެ  150%އަގުހުރި މުދަލެކެވެ .ރަހުނު ކުރަނީ ސަބް ޕޮލޮޓެއްނަމަ ،އެހެން ސަބް
ޕްލޮޓްތަކުގެ ވެރިފަރާތްތަކުގެ އިއުތިރާޒެއްނެތް ކަމުގެ ލިޔުން ބޭނުންވާނެއެވެ.
 )12އެހެން މީހެއްގެ ނަމުގައި އޮތް މުދަލެއް ބީއެމްއެލް ކިޔަވާ ލޯނު ނެގުމަށް ރަހުނު ކުރެވިދާނެތަ؟
އެހެން މީހެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ތަނެއްވެސް ބީއެމްއެލް ކިޔަވާ ލޯނު ނެގުމަށް ރަހުނުކުރެވިދާނެއެވެ.
 )13ބީއެމްއެލް ކިޔަވާ ލޯނު ދިނުމުގައި ބަލާ މައިގަނޑު ކަންތައްތަކަކީ ކޮބާ؟


ދަރަންޏަށް އިތުބާރު ކުރެވޭ މިންވަރު



ފައިސާ އަނބުރާ ދެއްކުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި ނެތް މިންވަރު



ނަގާ ލޯނާ އެކަށީގެންވާ ވަރުގެ ރަހުނެއް ހުށަހެޅުން



ބޭންކާ ނުވަތަ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކާއެކު ކުރެވިފައިވާ މުޢާމަލާތަކާ ނުވަތަ ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމަކާ ޚިލާފުވެފައިނުވުން



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

 )14ބީއެމްއެލް ކިޔަވާ ލޯނު ނަގާ ފަރާތުގައި ހުންނަންވާ ޝަރުތުތަކަކީ ކޮބާ؟


އަމިއްލަ ފަރުދެއްކަމުގައިވުން



އުމުރުން  18އަހަރު ފުރިފައިވާ  60އަހަރު ނުފުރޭ ދިވެއްސެއް ކަމުގައިވުން.



ބީއެމްއެލް ކަސްޓަމަރަކަށް ވުން އަދި ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކޭފަދަ އާމްދަނީއެއް ލިބުން


ވަޒީފާ އިން ލިބޭ އާމްދަނީ :ވޭތުވެދިޔަ  6މަސް ދުވަހު ރާއްޖޭގެ ބޭންކެއްގައި ޖަމާވެފައި ހުރުން އަދި އެންމެ ފަހު
މަހުގައި ބީއެމްއެލް އެކައުންޓަށް ޖަމާވެފައި ހުރުން.



ކުލީގެ ގޮތުގައ ި ލިބޭ އާމްދަނީ :ވޭތުވެދިޔަ  3މަސް ދުވަހު ރާއްޖޭގެ ބޭންކެއްގައި ޖަމާވެފައި ހުރުން އަދި އެންމެ ފަހު
މަހުގައި ބީއެމްއެލް އެކައުންޓަށް ޖަމާވެފައި ހުރުން.



ވިޔަފާރިން ލިބޭ އާމްދަނީ :ވޭތުވެދިޔަ  6މަސް ދުވަހު ރާއްޖޭގެ ބޭންކެއްގައި ޖަމާވެފައި ހުރުން އަދި އެންމެ ފަހު މަހުގައި
ބީއެމްއެލް އެކައުންޓަށް ޖަމާވެފައި ހުރުން.

 )15ބީއެމްއެލް ކިޔަވާ ލޯނަށް އެދޭނީ ކިހިނެތް؟
ލޯނު ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު ލޯނަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު ބޭންކުގެ ބްރާންޗަކަށް ހުށަހަޅުއްވާށެވެ .މާލެގައި ނަމަ
ލޯނު ފޯމް ހުށަހަޅާނީ ބީއެމްއެލް ލޯން ސެންޓަރަށެވެ .ރަށެއްގައި ނަމަ އެންމެ ކައިރީގައި ހުރި ބީއެމްއެލްގެ ބްރާންޗަކަށެވެ.
 )16ބީއެމްއެލް ކިޔަވާ ލޯނެއް ނަގާފައި ވަނިކޮށް އިތުރު ލޯނަކަށް އެދެވިދާނެތަ؟
އިތުރަށް ނަގަން ގަސްދުކުރާ ލޯނުގެ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާނަމަ އެލޯނަކަށް އެދި ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ބީއެމްއެލް ކިޔަވާ ލޯން
އާންމު ސުވާލާއި ޖަވާބު
 )17ބީއެމްއެލް ކިޔަވާ ލޯނު އަށް އިންޝުއަރެންސެއް ނަގަން ޖެހޭތަ؟
ރަހުނު ކުރާތަން އިންޝުއަރ ކުރަންވާނެއެވެ .އަދި ދަރިވަރު ލޯނުގައި ބައިވެރިވާނަމަ ،ލޯނުގެ މުއްދަތައް ދަރިވަރުގެ ލައިފް
އިންޝުއަރެންސް ހަދަންޖެހޭނެއެވެ.
 )18ބީއެމްއެލް ކިޔަވާ ލޯނަށް ޑިޕޮސިޓެއް ނުވަތަ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓެއް ދޭންޖެހޭތަ؟
މި ލޯނަށް ޑިޕޮސިޓެއް ނުވަތަ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓެއް ދައްކާކަށްނުޖެހޭނެއެވެ.
 )19ބީއެމްއެލް ކިޔަވާ ލޯނަށް އަނބުރާ ފައިސާ ދެއްކެވުން އޮންނަނީ ކިހިނެއްތަ؟
ކޮންމެ މަހެއްގެވެސް އެންމެ ފަހު ދުވަހު ލޯނަށް އެދިލެއްވި ފޯމުގައި އިހުތިޔާރު ކުރައްވާފައިވާ އެކައުންޓަކުން ލޯނަށް ދައްކަންޖެހޭ
ފައިސާ ކެނޑޭނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ ،ބީއެމްއެލް އޭޓީއެމް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ ބޭންކުގެ ބްރާންޗަކަށް
ގޮސްގެންވެސް ލޯނު ދެއްކިދާނެއެވެ .ލޯނަށް ފައިސާ ދައްކަން އޮންނަ ދުވަހަށް ލޯނަށް ފައިސާ ނުދެއްކިޖެނަމަ ،ބީއެމްއެލް ކިޔަވާ
ލޯން އެގްރީމެންޓް އަދި ބޭންކްގެ ޝެޑިއެލް އޮފް ޗާރޖަސްގެ މަތީން ބޭންކުން ފިޔަވަޅު އަޅާނެއެވެ.
 )20ބީއެމްއެލް ކިޔަވާ ލޯނަށް ފަހުގެ ތާރީހެއްގައި އިތުރު (އެންހޭންސް) ކުރެވިދާނެތަ؟
ބީއެމްއެލް ކިޔަވާ ލޯނު ނެގުމަށްފަހު އެލޯނުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ލޯނު އިތުރު (އެންހޭސް) ކުރެވިދާނެ އެވެ.
 )21ލޯނަށް މަހަކު އަނބުރާ ދައްކާ އަދަދު އިތުރު ކުރެވިދާނެތަ؟
ކޮންމެ މަހަކުވެސް ބީއެމްއެލް ކިޔަވާ ލޯނަށް ކަސްޓަމަރު ބޭނުންވާ އަދަދެއް ދެއްކިދާނެއެވެ.
 )22ބީއެމްއެލް ކިޔަވާ ލޯނު ޖަމާކުރެވޭނީ ކޮން އެކައުންޓަކަށްތަ؟
ބީއެމްއެލް ކިޔަވާ ލޯނުގެ ފައިސާ ޖަމާކުރެވޭނީ ލޯނު ނަގާފަރާތުން އެދިލައްވާފައިވާ އެކައުންޓަށެވެ.
 )23ބީއެމްއެލް ކިޔަވާ ލޯނަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިއުންތަކަކީ ކޮބާ؟
ލޯނަށް އެދޭއިރު ހުށައަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ތަފްޞީލުކޮށް ކިޔަވާ ލޯން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.
 )24ލޯން އެޕްލިކޭޝަން ކައުންޓަރުން ބަލައި ގަތުމަށްފަހު ލޯނު ރިޖެކްޓް ވެދާނެތަ؟
ބޭންކުން ބީއެމްއެލް ކިޔަވާ ލޯނު ދިނުމުގައި ބަލާ މިންގަނޑުތަކަށް ނުފެތޭ ކަސްޓަމަރުންގެ ލޯނު އެޕްލިކޭޝަން ރިޖެކްޓް
ކުރެވިދާނެއެވެ.
 )25ލޯނު ހަމަޖެހުމުން ކަސްޓަމަރަށް އިނގޭނީ ކިހިނެތް؟
ލޯނު އެޕްރޫވްވެއްޖެނަމަ ލޯނާއި ރަހުނުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށް ބޭންކުން ކަސްޓަމަރަށް ގުޅާނެއެވެ.
 )26ލޯނު ރިޖެކްޓް ވުމުން ކަސްޓަމަރަށް އެނގޭނީ ކިހިނެތް؟
ލޯނު ރިޖެކްޓްވާ ހާލަތެއްގައި ބޭންކުން ލިޔުމަކުން ކަސްޓަމަރަށް އަންގާނެއެވެ.

ބީއެމްއެލް ކިޔަވާ ލޯން
އާންމު ސުވާލާއި ޖަވާބު
 )27ބޭންކަށް ކިޔަވާ ލޯން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމަށްފަހު އެޕްލިކޭޝަން ކުރިޔަށް ދާގޮތް ނުވަތަ އެޕްލިކޭޝަން އާ ބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު
ހޯދުމަށް ގުޅަންވީ ކޮންބަޔަކަށްތަ؟
ބީއެމްއެލް ކިޔަވާ ލޯން ކުރިޔަށް ދާގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި ބޭންކް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް ނަންބަރު  3330200އަށް ގުޅުއްވާށެވެ.

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