
ފައިޭންނސިްނގއެޑިއުކޭޝަްނ ކް ބީއެމްއެލް އިސްލާމި   
 ޢާންމު ސުވާލުތަކާއި ޖަވާބު 

      

  1    ހާސަފް

 ؟ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް އެޑިއުކޭޝަން ފައިނޭންސިންގ އަކީ ކޮބާ  .1

  މަށް ބޭނުންވާކުރުލް  ތަޢުލީމް ޙާޞިމަތީ  ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް އެޑިއުކޭޝަން ފައިނޭންސިންގ އަކީ ޝަރީޢާ ހުއްދަކުރާ ގޮތުގެ މަތިން  
މާލީ  ކޯސް ފީ، އަދި ކިޔެވުމާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ    މި ގޮތުން  ގޮތުން ދެވޭ ފެސިލިޓީއެކެވެ.ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ  މާލީ ޚަރަދުތައް  

   ށުން ފައިނޭންސްކޮށް ދެވޭނެއެވެ.  ޚަރަދުތައް މި ފެސިލިޓީގެ ދަ
 

ހަމަތަކުގެމަތިން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ފެސިލިޓީއެއްކަން  އަކީ އިސްލާމީ ޝަރުޢީ  ފައިނޭންސިންގ    އެޑިއުކޭޝަން ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް   .2
 ؟ ޔަގީންވަނީ ކިހިނެއް 

އެކުލެވިފައިވާ   ގުޅޭގޮތުން  އާއި  ބޭންކިންގ  އިސްލާމިކް  ހަމަތަކުގެމަތިން،  ޝަރުޢީ  އިސްލާމީ  ފަރުމާކުރެވިފައިވަނީ  ޚިދުމަތް  މި 
ލުތަކުގެ މައްޗަށެވެ. މިގޮތުން، މިޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެނީ އިސްލާމިކް ބޭންކިންގައި  ޞ  ކާއި އެންމެ ރަނގަޅު އބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތަ 

ހޯދަން ބޭނުންވާ    ފެސިލިޓީނަގާފަރާތުން ( އުޞ ލުގެ ދަށުން  ފޯރުކޮށްދިނުން)ޚިދުމަތުގެ މަންފާއެއް އަގަކަށް    ސަރވިސް އިޖާރާބޭނުންކުރާ  
ފޯމާއެކު ބޭންކަށް ޚި ކޯޓޭޝަން، އެްޕލިކޭޝަން  ފަރާތް މެދުވެރިކޮށް، މަހުން މަހަށް  ޚިދުމަތް  އެ  ޅުމުން، ބޭންކުން  ހެ ހުށަ ދުމަތުގެ  ދޭ 

ދައްކާގޮތަށް،   ބޭންކުން    ފެސިލިޓީނަގާފަރާތަށް ފައިސާ  ފޯރުކޮށްދީގެންނެވެ.  ޚިދުމަށް  ފޯރުކޮށްދޭނީ  ޚިދުމަތް    ފެސިލިޓީނަގާފަރާތަށްއެ 
 މަށްފަހުއެވެ.  ލިބޭ އަގުގެ ތެރެއަށް ފައިދާ އެއް ލު  ތްބޭންކަށް އެ ޚިދުމަ

 
 ؟ނަގާ ފަރާތަށް ލިބޭ ފައިދާތަކަކީ ކޮބާ ފެސިލިޓީ   ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް އެޑިއުކޭޝަން ފައިނޭންސިންގ  .3

 ފެސިލިޓީއަށް ފައިސާދެއްކުން ކިޔަވާ ނިމެންދެން ފަސްކުރެވޭނެ  -

 އަހަރުގެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ބަހާލެވޭ   10ފެސިލިޓީއަށް ފައިސާ ދެއްކުން   -

ދަރިވަރަށް އެންމެ ފަސޭހަ ގޮތެއް އިޚްތިޔާރު ކުރެވޭ. މިސާލަކަށް: އަހަރަކު އެއްފަހަރު ނުވަތަ ކޮންމެ    ޖަމާކޮށްދިނުމުގައި   ފައިސާ -
   ސެމިސްޓާއެއްގެ ފައިސާ ވަކިވަކިން ވެސް ޖަމާކުރެވޭ

 
 ؟ނެގޭ އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކީ ކޮބާ ފެސިލިޓީ  ންގ  ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް އެޑިއުކޭޝަން ފައިނޭންސި  .4

 އަހަރެވެ.  10ނެގޭ އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކީ  ފެސިލިޓީ  ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް އެޑިއުކޭޝަން ފައިނޭންސިންގ 
  

 ؟ކިހާވަރެއް   ދައްކަންޖެހެނީ ނެގުމަށް އަމިއްލައަށް    އެއް ގ ފެސިލިޓީ ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް އެޑިއުކޭޝަން ފައިނޭންސިން  .5

ފައިނޭންސިންގ  އެޑިއުކޭޝަން  އިސްލާމިކް  ދައްކަން    25%  ްޕރޮޖެކްޓުގެ   ނެގުމަށް   ފެސިލިޓީއެއް  ބީއެމްއެލް  އަތުން  ކަސްޓަމަރުގެ 
  ޖެހޭނެއެވެ.

 
 ؟އިތުރަށް ހިމެނޭނީ ކޮން ޚަރަދު ތަކެއް   ކޯސް ފީގެ ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް އެޑިއުކޭޝަން ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީ ތެރޭގައި ދަރިވަރުގެ   .6

ދަރިވަރުގެ   ތެރޭގައި  ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީ  އެޑިއުކޭޝަން  ފީގެ ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް  މުއްދަތުގެ  ކޯސް  ކިޔަވަންދާ  ގެ އިތުރަށް، 
ދިރިއުޅުމުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދުގެ އަގަށް    ބިނާކޮށް،   ޤައުމަށް  ޚިޔާރުކޮށްފައިވާ  ކިޔަވަންދާން މުގެ ޚަރަދު ހިމެނިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް  ދިރިއުޅު

   ބޭންކުން ބަދަލު ގެންނާނެއެވެ. 
 

 ؟ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް އެޑިއުކޭޝަން ފައިނޭންސިންގެ ފައިދާގެ ރޭޓަކީ ކޮބާ  .7

 ވެ.  އެ 5%ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް އެޑިއުކޭޝަން ފައިނޭންސިންގެ ފައިދާގެ ރޭޓަކީ އަހަރަކަށް 

 

 



ފައިޭންނސިްނގއެޑިއުކޭޝަްނ ކް ބީއެމްއެލް އިސްލާމި   
 ޢާންމު ސުވާލުތަކާއި ޖަވާބު 

      

  2    ހާސަފް

 ؟ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް އެޑިއުކޭޝަން ފައިނޭންސިންގައި ގްރޭސް ޕީރިއަޑެއް އެކުލެވޭތަ  .8

.  ފައިނޭންސިންގ ނަގާފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ދަރިވަރު ބައިވެރިވާނަމަ، ކިޔަވާ މުއްދަތަކީ ގްރޭސް ީޕރިއަޑްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ
ހަމައެކަނި   ބައިވެރިވެވޭނީ  ގޮތުގައި  ނަގާފަރާތެއްގެ  ނަގާފަރާތެއްގެ    18)ފެސިލިޓީ  ފެސިލިޓީ  ދަރިވަރުންނަށެވެ.(  ފުރިފައިވާ  އަހަރު 

 ގޮތުގައި ލިބޭނެއެވެ.    ގެމަސްދުވަސް ގްރޭސް ީޕރިއަޑް  12ގައި ދަރިވަރު ބައިވެރި ނުވާނަމަ ގޮތު 
 

 ؟ އަށް ގެރެންޓަރ އެއް ބޭނުންވޭތަ ފެސިލިޓީ ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް އެޑިއުކޭޝަން ފައިނޭންސިންގ   .9

 ނުމެއް ނުވެއެވެ.  އަށް ގެރެންޓަރ އެއް ބޭފެސިލިޓީބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް އެޑިއުކޭޝަން ފައިނޭންސިންގ 
 

 ؟އަށް އެދެވިދާނެތަ ފެސިލިޓީ އިތުރު މީހަކާ ނުގުޅި ހަމައެކަނި ދަރިވަރަށް ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް އެޑިއުކޭޝަން ފައިނޭންސިންގ   .10

ލިބޭނަމަ ދަރިވަރަށް  އާމްދަނީއެއް  ދެއްކޭވަރުގެ  ފައިސާ  ފައިދާއަށްވާ  ފެސިލިޓީގެ  މުއްދަތުގައި  ނުގުޅި    ،ކިޔަވަމުންދާ  މީހަކާ  އިތުރު 
 ފައިނޭންސިންގ އަށް އެދެވިދާނެއެވެ. 

 

 ؟ ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް އެޑިއުކޭޝަން ފައިނޭންސިންގ ނެގުމަށް ރަހުނެއް ބޭނުންވޭތަ  .11

ފައިނޭންސިންގެ  ނެގުމަށް    ފައިނޭންސިންގ  އެޑިއުކޭޝަން  އިސްލާމިކް  ބީއެމްއެލް އާނއެކެވެ. ނަގާ  ބޭނުންވަނީ  ގޮތުގައި  ރަހުނެއްގެ 
 ގެ އަގުހުރި މުދަލެކެވެ.   150%

  

 ؟ނެގުމަށް ރަހުނު ކުރެވިދާނެތަ ފެސިލިޓީ  އެހެން މީހެއްގެ ނަމުގައި އޮތް މުދަލެއް ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް އެޑިއުކޭޝަން ފައިނޭންސިންގ   .12

ރަހުނުކުރަނީ ސަބް ްޕލޮޓެއްނަމަ،  ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ތަނެއްވެސް މި ފެސިލިޓީ ނެގުމަށް ރަހުނުކުރެވިދާނެއެވެ.އެހެން މީހެއްގެ ނަމުގައި  
 އެހެން ސަބް ްޕލޮޓްތަކުގެ ވެރިފަރާތްތަކުގެ އިއުތިރާޒެއްނެތް ކަމުގެ ލިޔުން ބޭނުންވާނެއެވެ.  

 

 ؟ދިނުމުގައި ބަލާ މައިގަނޑު ކަންތައްތަކަކީ ކޮބާ   ފެސިލިޓީ   ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް އެޑިއުކޭޝަން ފައިނޭންސިންގ  .13

 ދަރަންޏަށް އިތުބާރު ކުރެވޭ މިންވަރު  -

 ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި ނެތް މިންވަރު   -

 ނަގާ ފެސިލިޓީއަކަށް އެކަށިގެންވާ ވަރުގެ ރަހުނެއް ހުށަހެޅުން   -

 ތަކާ ނުވަތަ ވެވިފައިވާ އެެެއްބަސްވުމަކާ ޚިލާފުވެފައިނުވުން ބޭންކާއި ނުވަތަ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކާއެކު ކުރެވިފައިވާ މުޢާމަލާ -

މަސް ދުވަހު ބަރާބަރަށް ލޯނު/ފައިނޭންސިންގ އަނބުރާ    12ކުރިން ލޯނެއް/ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއެއް ނަގާފައިވާނަމަ، ވޭތުވެދިޔަ   -
 ދައްކާފައިވުން 

 

 ؟ ކިހިނެއް  ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް އެޑިއުކޭޝަން ފައިނޭންސިންގ އަށް އެދޭނީ  .14

އިސްލާމިކް   ބީއެމްއެލް  ހުށައަޅުއްވާނީ  ނަމަ  މާލޭގައި  ލިޔުންތަކާއެކު  ހުށައަޅަންޖެހޭ  ފުރުމަށްފަހު  ފޯމު  އަދި  އައެްޕލިކޭޝަން  ށެވެ. 
 އަތޮޅުތެރޭގައި ނަމަ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ހުރި ބީއެމްއެލް ބްރާންޗަކަށްވެސް ހުށައެޅިދާނެއެވެ. 

 

ފައިނޭންސިންގ ބީއެމްއެލް   .15 އެޑިއުކޭޝަން  ފެސިލިޓީއަކަށް  ފެސިލިޓީ   އިސްލާމިކް  ފައިނޭންސިންގ  އިތުރު  ނަގާފައިވަނިކޮށް  އެއް 
 ؟ އެދެވިދާނެތަ 

   ވެ.ނެއެ އިތުރަށް ނަގަން ގަސްދުކުރާ ފެސިލިޓީގެ ޝަރުތުތަށް ފުރިހަމަވާނަމަ އެ ފެސިލިޓީއަކަށް އެދި ހުށަހެޅިދާއާނއެކެވެ. 
 
 



ފައިޭންނސިްނގއެޑިއުކޭޝަްނ ކް ބީއެމްއެލް އިސްލާމި   
 ޢާންމު ސުވާލުތަކާއި ޖަވާބު 
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 ؟އަށް ތަކާފުލް ނަގަން ޖެހޭތަ ފެސިލިޓީ މިކް އެޑިއުކޭޝަން ފައިނޭންސިންގ  ބީއެމްއެލް އިސްލާ  .16

  އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ތަކާފުލް ޮޕލިސީއެއް ނަގަން ޖެހޭނެއެވެ. މި ގޮތުން ރަހުނު  ތަކާއިޝަރުޠުންމު މާއްދާތަކާއި  ޢާސިލިޓީގެ  ފެ
ތަކާފުލް މެދުވެރިކޮށް  ކުރެވޭ މުދާ   އެވެ ބީއެމްއެލް  ހުޅަހަޅަން ޖެހޭނެ  ހުށަހަޅާ  އިންޝުއަރ ކުރަން  އެދި  . އަދި ފައިނޭންސިންގއަށް 

ބީއެމްއެލް  ތަކާފުލް ގެ ދަށުން އިންޝުއަރ ކުރަންޖެހޭނެއެވެ.    ޓާރމް   ރިޑިއުސިންގ   މޯރގޭޖްއަހަރުން މަތީގެ ފަރާތެއްނަމަ    18ފަރާތަކީ  
  އިސްލާމިކް ފެސިލިޓީ ތަކުގައި ބޭނުންކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ތަކާފުލްއެވެ. އިންޝުއަރެންސްގެ ދަށުން  އިސްލާމިކް 

 

 ؟ޕްރޮސެސިންގ ފީއެއް ނަގާނެތަ   ލް އިސްލާމިކް އެޑިއުކޭޝަން ފައިނޭންސިންގ އަށް ބީއެމްއެ  .17

ދަދެއް ްޕރޮސެސިންގ ފީ ގެ  ޢަ އަށްވުރެ އިތުރުނުވާ  %1.5ދަދުގެ  ޢަ ންސިންގ ހަމަޖެހުނު ނޭހުމުން ފައިޖެއާނއެކެވެ. މި ފެސިލިޓީ ހަމަ
 ގޮތުގައި ކަސްޓަމަރު އަތުން ނެގޭނެއެވެ.  

 
 ؟ ން އޮންނަނީ ކިހިނެއް ފެސިލިޓީއަށް ފައިސާ ދެއްކެވު ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް އެޑިއުކޭޝަން ފައިނޭންސިންގ   .18

އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ    ނުވަތަ  ފައިސާއިން  ނަގުދު  ދަދު، ޢަ  ދައްކަންޖެހޭ  މަހުންމަހަށް  މަތިން  ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ  ޝަރުތުތަކާ  ފެސިލިޓީގެ
ދެއްކިދާނެއެވެ.   އިޚްތިޔާރު  މެދުވެރިކޮށް  ފޯމުގައި  ހުށަހެޅުއްވި  އެދި  އަށް  ފައިނޭންސިންގ  ދުވަހު  ފަހު  އެންމެ  މަހެއްގެވެސް  ކޮންމެ 

އްކަންޖެހޭ ފައިސާ ކެނޑޭނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ބްރާންޗަކަށް ވަޑައިގެންވެސް  ކުރައްވާފައިވާ އެކައުންޓަކުން ފައިނޭންސިންގ އަށް ދަ
އެވެ. ފައިސާ ދައްކަން އޮންނަ ދުވަހަށް ފައިސާ ނުދެއްކިއްޖެނަމަ، ފައިނޭންސިންގ އެގްރީމަންޓްގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  ދާނެެެފައިސާ ދެއްކި 

 ބޭންކުން ފިޔަވަޅު އަޅާނެއެވެ.  
 

 ؟އަށް ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި އިތުރު )އެންހޭންސް( ކުރެވިދާނެތަ ފެސިލިޓީ   އެޑިއުކޭޝަން ފައިނޭންސިންގ ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް   .19

ފައިނޭންސިންގ ނެގުމަށްފަހު ފައިނޭންސިންގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފެސިލިޓީ އިތުރު    ފެސިލިޓީ  ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް އެޑިއުކޭޝަން 
 )އެންހޭންސް( ކުރެވިދާނެއެވެ.  

 

 ؟ދަދު އިތުރު ކުރެވިދާނެތަ ޓީއަށް މަހަކު ދައްކާ ޢަ ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް އެޑިއުކޭޝަން ފައިނޭންސިންގ ފެސިލި  .20

   ދަދެއް ދެއްކިދާނެއެވެ. ފެސިލިޓީނަގާފަރާތުން ބޭނުންވާ ޢަނޭންސިންގ އަށް  ކޮންމެ މަހަކުވެސް ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް އެޑިއުކޭޝަން ފައި
 

 ؟ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް އެޑިއުކޭޝަން ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީ ޖަމާކުރެވޭނީ ކޮން އެކައުންޓަކަށްތަ  .21

 ފައިނޭންސިންގ އެްޕރ ވް ވެއްޖެނަމަ ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް އެކައުންޓަކަށެވެ.  

 
 ؟ފައިނޭންސިންގ އެޕްލިކޭޝަން ކައުންޓަރުން ބަލައިގަތުމަށްފަހު ރިޖެކްޓްވެދާނެތަ  .22

މަރުންގެ ފައިނޭންސިންގ  ބޭންކުން ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް އެޑިއުކޭޝަން ފައިނޭންސިންގ ދިނުމުގައި ބަލާ މިންގަނޑުތަކަށް ނުފެތޭ ކަސްޓަ
 އެްޕލިކޭޝަން ބޭންކުން ރިޖެކްޓްކޮށްފާނެއެވެ.  

 
 ؟ އިނގޭނީ ކިހިނެއް   ފެސިލިޓީނަގާފަރާތަށް ފެސިލިޓީ ހަމަޖެހުމުން   .23

ފެސިލިޓީނަގާފަރާތަށް  ފައިނޭންސިންގ އެްޕރ ވްވެއްޖެނަމަ ފައިނޭންސިންގ އާއި ރަހުނުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށް ބޭންކުން 
 ލ މާތު ހޯއްދެވުމަށް ފައިނޭންސިންގއަށް އެދިލެއްވި ބްރާންޗަކަށް ގުޅުއްވާށެވެ.  ގުޅާނެއެވެ. އިތުރު މަޢު 

 

 ޔުމަްށ ބޭންކުން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އިތުރު އެންގުމަކާ ނުލައި ބަދަލުގެނައުމުގެ އިޚްިތޔާރު ބޭންކަްށ ލިބިގެންވެއެވެ.  ހިމެނޭ މި ލި ނޯޓް: ޢާންމު ސުވާލާއި ޖަވާބު


