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ޖަވާބު އާންމު ސުވާލާއި  

      

 ސަފްޙާ 1  

 ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ގްރީން ފައިނޭންސިންގ އަކީ ކޮބާ؟  .1

 ނުވަތަ   ތަކަށްޕްރޮޖެކްޓް ގުޅުންހުރި އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އާއި ހަކަތަ ސަމަކާރަ ޓެކްނޮލޮޖީއާއިބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ގްރީން ފައިނޭންސިންގ އަކީ 

މި ގޮތުން މި ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއެކެވެ. ދޫކުރާ ރަހުނަކާ ނުލާ ކުރަން ބޭނުންވާ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް  އިންވެސްޓްމިފަދަ މަސައްކަތްތަކަށް 

އިޖާރާ  ސަރވިސް އަދި ފެސިލިޓީއަކީ އިސްލާމިކް ބޭންކިންގައި ބޭނުންކުރާ މުރާބަޙާ، ޑިމިނިޝިންގ މުޝާރަކާ، ވަކާލާ ބިލް އިސްތިޘްމާރް

 އުސޫލުތަކުގެ ދަށުން ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތެކެވެ.

 

 ؟ބޭނުންކުރެވެނީ ކިހިނެއް  މި ފެސިލިޓީގައި މުރާބަޙާ .2

 ،ބޭނުންކުރަނީ  މުރާބަޙާ ފެސިލިޓީގައި މި މިގޮތުން. ވިއްކުމެވެ ވިއްކާ މުދާ ހާމަކޮށްގެން ފައިދާ ލާއަގަށް ގަތްއަގާއި މާނައަކީ މުރާބަޙާގެ

ހުށަހެޅުމުން، ބޭންކުން އެމުދާ ގަތުމަށްފަހު، މުދަލުގެ  ބޭންކަށް ފޯމާއެކު އެޕްލިކޭޝަން ކޯޓޭޝަން، ފެސިލިޓީނަގާފަރާތުން ގަންނަން ބޭނުންވާ މުދަލުގެ

ގެންނެވެ. މިއެއްބަސްވުމުގެ ފެސިލިޓީނަގާފަރާތަށް އެ މުދާ ވިއްކައި ،ދައްކާ އުސޫލުން ފައިސާ މަހުންމަހުން ބަހާލައިގެން ،އަގަށް ފައިދާއެއް ލާފައި

 ދަށުން ބޭންކުން މުދާ ވިއްކާނީ ބޭންކަށް މުދާ ގަންނަންލިބޭ އަގުގެ ތެރެއަށް ފައިދާ ލުމަށްފަހުއެވެ.

 

 ؟މި ފެސިލިޓީގައި ޑިމިނިޝިންގ މުޝާރަކާ ބޭނުންކުރެވެނީ ކިހިނެއް .3

ފެސިލިޓީނަގާފަރާތާއި ބޭންކު  ފޯރުކޮށްދެނީ މިޚިދުމަތް ބޭންކުން ދަށުން މުޝާރަކާގެ ޑިމިނިޝިންގ. ޕަރޓްނަރޝިޕްއެވެ މާނައަކީ މުޝާރަކާގެ

ބޭންކުގެ ހިއްސާއަށްވާ ، ހިއްސާވެގެން މުދަލާއި އިމާރާތް ތަރައްގީކުރުމަށް ހެދޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. އަދި، އެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތުގައި

ފެސިލިޓީނަގާފަރާތަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައެވެ. އަދި މި މުއްދަތުގައި މަހުން މަހަށް ބައި ހުންނާނީ ފެސިލިޓީގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 

ަނެވާ ބައިގެ ފެސިލިޓީނަގާފަރާތުން ބޭންކަށް ދައްކާ ފައިސާއަކީ ބޭންކުގެ ހިއްސާއަށް ވާ ބައިން ވަކި މިންވަރެއް ގަތުމަށް ދައްކާ ފައިސާ އަދި ނުގ

 ކުއްޔަށްވާ ފައިސާއެވެ.

 

 ؟ބޭނުންކުރެވެނީ ކިހިނެއް  އި ވަކާލާ ބިލް އިސްތިޘްމާރްމި ފެސިލިޓީގަ .4

)ވަކީލެއް(   އެޖެންޓެއްގެ ބޭންކުގެ އިންވެސްޓްކުރުމަށް ކަންކަމަށް ހުއްދަކުރާ ޝަރީޢާ ފައިސާ( މުވައްކިލްގެ) ބޭންކުގެ އިސްތިޘްމާރަކީ ބިލް ވަކާލާ

ދި މި އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތުގައި، މި އިންވެސްޓްމަންޓްއިން ލިބޭނެ ކަމަށް ގޮތުގައި ފެސިލިޓީނަގާފަރާތް އައްޔަންކުރެވޭ އެއްބަސްވުމެކެވެ. އަ

އަކީ  އަންދާޒާ ކުރެވޭ ފައިދާގެ ތެރެއިން ބޭންކަށް ލިބޭނެ އިންސައްތައެއް ކަނޑައަޅާ އެއްބަސްވެވޭނެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރަށް ލިބޭ ފައިދާ

 ޖޫރަކަމުގައި އެއްބަސްވެވޭނެއެވެ.ފެސިލިޓީނަގާފަރާތް ވަކީލެއްގެ ދައުރު އަދާކުރުމުގެ އު

 

 މި ފެސިލިޓީގައި އިޖާރާ ބޭނުންކުރެވެނީ ކިހިނެއް؟ .5

 އިޖާރާ ސަރވިސް ބޭނުންކުރާ ބޭންކިންގައި އިސްލާމިކް ފޯރުކޮށްދެނީ މިޚިދުމަތް ،މިގޮތުން. ދިނުމެވެ ކުއްޔަށް މަންފާއެއް މާނައަކީ އިޖާރާގެ

 ފޯމާއެކު އެޕްލިކޭޝަން ،ކޯޓޭޝަން ޚިދުމަތުގެ ބޭނުންވާ ހޯދަން ފެސިލިޓީނަގާފަރާތް ދަށުން އުޞޫލުގެ( ފޯރުކޮށްދިނުން އަގަކަށް މަންފާއެއް ޚިދުމަތުގެ)

 ޚިދުމަށް އެ ފެސިލިޓީނަގާފަރާތަށް ،ދައްކާގޮތަށް ފައިސާ މަހަށް މަހުން ،މެދުވެރިކޮށް ފަރާތް ދޭ ޚިދުމަތް އެ ބޭންކުން ،ހުށަހެޅުމުން ބޭންކަށް

 .ލުމަށްފަހުއެވެ އެއް ފައިދާ ތެރެއަށް އަގުގެ ލިބޭ ޚިދުމަތް އެ ބޭންކަށް ފޯރުކޮށްދޭނީ ޚިދުމަތް ފެސިލިޓީނަގާފަރާތަށް ބޭންކުން. ފޯރުކޮށްދީގެންނެވެ

 

 

 

 

 



 ދޫކުރާ ފައިނޭންސިންގ( ނުލާ އާންމު ފަރުދުންނަށް)ރަހުނަކާ ގފައިނޭންސިންން ގްރީކް ބީއެމްއެލް އިސްލާމި

ޖަވާބު އާންމު ސުވާލާއި  

      

 ސަފްޙާ 2  

 ؟ފެސިލިޓީއެއްކަން ޔަޤީންވަނީ ކިހިނެއްބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ގްރީން ފައިނޭންސިންގއަކީ އިސްލާމީ ޝަރުޢީ ހަމަތަކުގެ މަތިން އެކުލަވާލެވިފައިވާ  .6

ލެވިފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ލަވާގުޅޭގޮތުން އެކު ތިން، އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ އާމި ޚިދުމަތް ފަރުމާކުރެވިފައިވަނީ އިސްލާމީ ޝަރުޢީ ހަމަތަކުގެމަ

ފޯރުކޮށްދެނީ އިސްލާމިކް ބޭންކިންގައި ބޭނުންކުރެވޭ މުރާބަޙާ، މިގޮތުން، މިޚިދުމަތް ލުތަކުގެ މައްޗަށެވެ. ގަނޑުތަކާއި އެންމެ ރަނގަޅު އުޞޫމިން

ބޭންކުގެ ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީން ފާސްކޮށް މިއީ އިޖާރާގެ މައްޗަށެވެ.  ސަރވީސް ޑިމިނިޝިންގ މުޝާރަކާ، ވަކާލާ ބިލް އިސްތިޘްމާރްގެ އަދި

 ދީފައިވާ ޕްރޮޑަކްޓްތަކެކެވެ.މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޝަރީޢާ ކައުންސިލް އިން ހުއްދަ 

 

 

 ނެގޭނީ ކޮންކަހަލަ ބޭނުންތަކަކަށް؟  ފެސިލިޓީ ގްރީން ފައިނޭންސިންގ ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް .7

 . މިސާލަކަށް: ކަރަންޓް އުފެއްދުމަށް ސޯލާޕެނަލްންހުރި އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށްއާއި ގުޅު އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އާއި ހަކަތަ ސަމަކާރަ ޓެކްނޮލޮޖީ

 ހަރުކުރުން

 

 ނަގާ ފަރާތަށް ލިބޭ ފައިދާ ތަކަކީ ކޮބާ؟ ފެސިލިޓީ ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ގްރީން ފައިނޭންސިންގ  .8

  ޭޑިޕޮސިޓް ބަހައްޓާކަށް ނުޖެހ 

  ްނުނަގާ ނުވަތަ ޕްރޮސެސިންގ ފީއެއް އެރޭންޖްމަންޓް ފީއެއ 

  ްއިސްރަށްވެހިންނަށް ދޫކުރާ ޕެންޝަން ނުހިމެނޭ(  ށަހެޅޭހުލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ފައިނޭންސިންގއަށް އެދި ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަނ( 

 ަރަހުނަކާ ނުލާ ނެގޭނެ  ހަމައަށް ރުފިޔާ އާ 500,000ރުފިޔާއިން ފެށިގެން  50,000ދަދު ފައިނޭންސިންގ ޢ 

 ްއަހަރުގެ މުއްދަތެއް ލިބޭ 5އަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ގފައިނޭންސިނ 

  

 ؟ކިހިނެތް ހުންނަންވާނީ އަދި ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ޖަމާވެފައި އާމްދަނީ ބެލެވޭ ދޫކުރުމުގައި ފައިނޭންސިންގގްރީން  ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް .9

އާމްދަނީ އަދި ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން )ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ތެރޭގައި  ބެލެވޭ އިދޫކުރުމުގަ ފައިނޭންސިންގ ގްރީން އިސްލާމިކް ބީއެމްއެލް

 ފައިއެވެ. ޖަމާވެމަސްދުވަހު  12 އެކައުންޓަކަށް ބީއެމްއެލް ހުންނަންވާނީ ދޫކުރާ ޕެންޝަން ނުހިމެނޭ( އިސްރަށްވެހިންނަށް

 

 ގްރީން ފައިނޭންސިންގެ ދަށުން އެންމެ ގިނަ ވެގެން ފައިނޭންސް ކޮށްދެވޭނީ ކިހާވަރެއް؟ ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް  .10

 ފައިނޭންސްކޮށްހަމައަށް  އާރުފިޔާ  500,000ރުފިޔާ އަދި ގިނަވެގެން  50,000ފައިނޭންސިންގެ ދަށުން މަދުވެގެން  ގްރީން އިސްލާމިކް ބީއެމްއެލް

 ދެވިދާނެއެވެ. 

 

 އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކީ ކޮބާ؟ ދެއްކުމަށް ލިބޭނެ އަށް ފައިސާފެސިލިޓީ  ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ގްރީން ފައިނޭންސިންގ .11

 އަހަރެވެ.  5އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކީ  ދެއްކުމަށް ލިބޭނެއަށް ފައިސާ މި ފެސިލިޓީ

 

 ކޮބާ؟ ރޭޓަކީ ގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ ފެސިލިޓީ ތަކުގެ ފައިދާގެފެސިލިޓީ ގބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ގްރީން ފައިނޭންސިން .12

 އެވެ. %12 ދަށުން ދޫކުރެވޭ ފެސިލިޓީތަކުގެ ފައިދާގެ ރޭޓަކީ އަހަރަކަށް ފައިނޭންސިންގެ  ގްރީން އިސްލާމިކް ބީއެމްއެލް

 

 

 އެކުލެވޭތަ؟ ޕީރިއަޑެއް ގްރޭސް ގައިގ ފެސިލިޓީބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ގްރީން ފައިނޭންސިން .13



 ދޫކުރާ ފައިނޭންސިންގ( ނުލާ އާންމު ފަރުދުންނަށް)ރަހުނަކާ ގފައިނޭންސިންން ގްރީކް ބީއެމްއެލް އިސްލާމި
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 ނުހިމެނެއެވެ. ޕީރިއަޑެއް ގައި ގްރޭސްމި ފެސިލިޓީ

 

 އަށް ގެރެންޓާރއެއް ބޭނުންވޭތަ؟ ފެސިލިޓީ ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ގްރީން ފައިނޭންސިންގ .14

 އަށް ގެރެންޓާރއެއް ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ. މި ފެސިލިޓީ

 

 އަށް އެޕްލިކޭޝަން ފީ އެއް ދައްކަންޖެހޭތަ؟ފެސިލިޓީބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ގްރީން ފައިނޭންސިންގ  .15

 އެޕްލިކޭޝަން ފީ އެއް ދައްކާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.  މި ފެސިލިޓީއަށް

 

 ގައި އިތުރު ފަރާތަކަށް ބައިވެރިވެވިދާނެތަ؟ގ ފެސިލިޓީކް ގްރީން ފައިނޭންސިންލް އިސްލާމިބީއެމްއެ .16

  ތަކަށް ބައިވެރިއެއް ނުވެވޭނެއެވެ.ގައި އިތުރު ފަރާމި ފެސިލިޓީ

 

 ؟ ދަށުން ނެގޭ ފެސިލިޓީ ދިނުމަށް ބަލާ މައިގަނޑު ކަންތައްތަކަކީ ކޮބާގ ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ގްރީން ފައިނޭންސިން .17

 ީގުޅުންހުރި އިންވެސްޓްމަންޓެއް ނުވަތަ ޕްރޮޖެކްޓަކަށްވުން  އާއި އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައާ ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓަކީ ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި ޓެކްނޮލޮޖ 

 ުދަރަންޏަށް އިތުބާރު ކުރެވޭ މިންގަނޑ 

 ުފައިސާ ދެއްކުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި ނެތް މިންވަރ 

 ްދުން ފައިސާ މަސް ދުވަހު ޤަވާޢި 12ވޭތުވެދިޔަ އި ވާނަމަ، ސިލިޓީއެއް ނުވަތަ ކްރެޑިޓް ކާޑެއް ނަގާފަގ ފެކުރިން ލޯނެއް/ފައިނޭންސިނ

 ދައްކާފައިވުން

 ާނުވަތަ ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމަކާ ޚިލާފުވެފައިނުވުން އެކު ކުރެވިފައިވާ މުޢާމަލާތަކާނުވަތަ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކާ ބޭންކ 

 

 ނެގުމަށްޓަކައި އަމިއްލައަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތަކަކީ ކޮބާ؟ ފެސިލިޓީއެއް ގްރީން ފައިނޭންސިންގބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް  .18

 ޖެހޭނެއެވެ.ކުރާކަށް ނުއެއްވެސް ޚަރަދެއް  އަމިއްލައަށް

 އަށް ޑިޕޮސިޓެއް ނުވަތަ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓެއް ދޭންޖެހޭތަ؟ފެސިލިޓީ ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ގްރީން ފައިނޭންސިންގ . 19

 ނުޖެހޭނެއެވެ.  އަށް ޑިޕޮސިޓެއް ނުވަތަ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓެއް ދޭކަށްފެސިލިޓީ އެމްއެލް އިސްލާމިކް ގްރީން ފައިނޭންސިންގބީ

 

 ؟ކިހިނެއް އޮންނަނީ ދެއްކުން ފައިސާ މަހަށް ދަށުން މަހުން ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ގްރީން ފައިނޭންސިންގެ .20

 ވަޑައިގެންވެސް ބްރާންޗަކަށް ކޮންމެ ބޭންކްގެ ފައިސާއިން ނަގުދު ދަދު،ޢަ ދައްކަންޖެހޭ މަހުންމަހަށް މަތިން ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ ޝަރުތުތަކާ ފެސިލިޓީގެ

 ނުދައްކާ ފައިސާ އަދި. ޖަމާކުރެވިދާނެއެވެ އެކައުންޓަށް ފެސިލިޓީގެ އޭޓީއެމް އަދި އިންޓަނެޓް ބޭންކިންގ މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ. ދެއްކިދާނެއެވެ

 ފެސިލިޓީއަށް އެކައުންޓުން ކުރައްވާފައިވާ ތިޔާރުއިޚް ފޯމުގައި އެދިލެއްވި ފައިނޭންސިންގއަށް ދުވަހު،ވަނަ  7 މަހެއްގަވެސް، މެކޮން ހުރެއްޖެނަމަ

 .ކެނޑޭނެއެވެ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ

 

ދަދު އަދި މުއްދަތު މަހަކު ދައްކާ ޢަ ފެސިލިޓީނަގާފަރާތުންބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ގްރީން ފައިނޭންސިންގެ ދަށުން ނެގޭ ފެސިލިޓީ އަށް ބޭންކަށް  .21

 ؟ބަދަލުކުރެވިދާނެތަ

އެއަށްވުރެ އަވަހަށް  ފެސިލިޓީނަގާފަރާތުންއަހަރުންނެވެ. ނަމަވެސް  5ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ގްރީން ފައިނޭންސިންގއަށް ފައިސާ ދައްކަން ޖެހޭނީ 

 ލިބިގެންވެއެވެ.  ފެސިލިޓީނަގާފަރާތަށް ތިޔާރުއަވަހަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ އިޚު ފައިސާ ދައްކަން ބޭނުންނަމަ،

 



 ދޫކުރާ ފައިނޭންސިންގ( ނުލާ އާންމު ފަރުދުންނަށް)ރަހުނަކާ ގފައިނޭންސިންން ގްރީކް ބީއެމްއެލް އިސްލާމި
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 ؟މަހަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތު ތެރޭގައި ނުދެއްކިއްޖެނަމަ ވާނީ ކިހިނެއް ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ގްރީން ފައިނޭންސިންގއަށް މަހުން .22

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި ޗާރޖަސް އޮފް ޝެޑިއުލް އިސްލާމިކް ބީއެމްއެލް ނުދެއްކިއްޖެނަމަ ތެރޭގައި މުއްދަތު ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ފައިނޭންސިންގއަށް

ނެގޭނެއެވެ. އަދި އެގްރީމަންޓާ އެއްގޮތްވާ ގޮތަށް ފެސިލިޓީގެ ފައިސާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން  ޗާރޖަސް މަތިން ގޮތުގެ

ބޭންކުތަކުންވެސް ފައިނޭންސިންގ/ ލޯނު  ޑެއް އުފެދި މުސްތަޤްބަލުގައި ބީއެމްއެލް ގެ އިތުރުން އެހެންކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަން ބިއުރޯގައި ރިކޯ

 .ލިބޭނެއެވެ ވެބްސައިޓުން ބޭންކުގެ ޗާރޖަސް އޮފް ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ހަނިވެގެންދާނެ އެވެ. ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ޝެޑިއުލް

 

 ؟ފަހުވެސް ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ގްރީން ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީ ނުލިބޭ ގޮތް ވެދާނެތަބޭންކަށް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ބަލައިގަތުމަށް  .23

 ފެސިލިޓީ ތަކަށް ފައިސާބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ގްރީން ފައިނޭންސިންގއަށް އެދޭ ފަރާތުން ވޭތުވެދިޔަ ތަނުގައި ނަގާފައިވާ ލޯނު/ފައިނޭންސިންގ 

 ގެފެސިލިޓީނަގާފަރާތުނިހެން ގޮތަކުންވެސް ފެސިލިޓީއަށް ޝަރުތު ހަމަނުވާކަމަށް ބޭންކަށް ފެނިއްޖެނަމަ ދައްކާފައިވާ ގޮތަށް ބަލައި، ނުވަތަ އެހެ

 .ލިބިގެންވެއެވެ ބޭންކަށް އިޚްތިޔާރު ކުރުމުގެ ރިޖެކްޓް އެޕްލިކޭޝަން

 

 އެނގޭނީ ކިހިނެއް؟ ފެސިލިޓީނަގާފަރާތަށްރިޖެކްޓް ވެއްޖެނަމަ އަށް އެދި ހުށަހަޅާ އެޕްލިކޭޝަން ފެސިލިޓީފައިނޭންސިންގ ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ގްރީން  .24

 އަންގާނެއެވެ.  ފެސިލިޓީނަގާފަރާތަށްލަތެއްގައި ބޭންކުން ލިޔުމަކުން ހާރިޖެކްޓްވެއްޖެ  އެޕްލިކޭޝަން އަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފައިނޭންސިންގ

 

 ؟ށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިއުންތަކަކީ ކޮބާބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ގްރީން ފައިނޭންސިންގެ ދަށުން ނެގޭ ފެސިލިޓީއަ .25

ންތައް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ޔެކިއުދޭއިރު ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ލިފެސިލިޓީ އަށް އެ ރީން ފައިނޭންސިންގެ ދަށުން ނަގާބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ގް

 ހިމެނިފައިވާ ޗެކްލިސްޓްގައި ބަޔާން ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.

 

 ؟ކިހިނެއް އެދޭނީ އަށްފެސިލިޓީ ގްރީން ފައިނޭންސިންގ ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް .26

 މާލެއިންނަމަ، ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު ބޭނުންވާ ކުރުމަށްފަހު ފުރިހަމަ ފޯމު އެޕްލިކޭޝަން އެދޭ ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ގްރީން ފައިނޭންސިންގއަށް

 .ހުށަހެޅިދާނެއެވެ ބްރާންޗްއަކަށްވެސް ކޮންމެ ގެ ބީއެމްއެލް ބޭރުންނަމަ މާލެއިން އަދި. ހުށަހަޅުއްވާށެވެ ށްއައިސްލާމިކް ބީއެމްއެލް

 

 ށް އެގޭނީ ކިހިނެއް؟ފެސިލިޓީނަގާފަރާތަހަމަޖެހުމުން  ފެސިލިޓީ ފައިނޭންސިންގ .27

 . އެސްއެމްއެސް މެދުވެރިކޮށް އަންގާނެއެވެ ފެސިލިޓީނަގާފަރާތަށްމަޖެހުމުން ބޭންކުން ފައިނޭންސިންގ ހަ

 

އެޕްލިކޭޝަން އާ ބެހޭ އިތުރު ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ގްރީން ފައިނޭންސިންގ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ހުށަހެޅުމަށްފަހު އެޕްލިކޭޝަން ކުރިޔަށް ދާގޮތް ނުވަތަ  .28

 ލޫމާތު ހޯދުމަށް ގުޅަންވީ ކޮންބަޔަކަށް؟މަޢު

 ެ. ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ގްރީން ފައިނޭންސިންގ ކުރިޔަށް ދާގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި ފައިނޭންސިންގއަށް އެދިލެއްވި ބްރާންޗަށް ގުޅުއްވާށެވ

 
 
 

 ؟އެދެވިދާނެތަބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ގްރީން ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއެއް ނަގާފައި ވަނިކޮށް ރަހުނު ނުބަހައްޓައި އިތުރު ފެސިލިޓީއަކަށް  .29



 ދޫކުރާ ފައިނޭންސިންގ( ނުލާ އާންމު ފަރުދުންނަށް)ރަހުނަކާ ގފައިނޭންސިންން ގްރީކް ބީއެމްއެލް އިސްލާމި

ޖަވާބު އާންމު ސުވާލާއި  
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ެވެ. އާނއެކެވެ. އިތުރަށް ނަގަން ގަސްދުކުރާ ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީގެ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާނަމަ އެ ފެސިލިޓީއަކަށް އެދި ހުށަހެޅިދާނެއ

މިންވަރަށްވުރެ އިތުރު  ރަހުނު ނުބަހައްޓާ ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީ ނުވަތަ ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީތައް ނެގޭ ފެސިލިޓީނަގާފަރާތަކަށްނަމަވެސް ކޮންމެ 

 ވެގެން ނުވާނެއެވެ.

 

 ތައް ނެގޭ އެންމެ ބޮޑު މިންވަރަކީ ކޮބާ؟ފެސިލިޓީ ފައިނޭންސިންގ ނުބަހައްޓާ ރަހުނު .30

 ކޮންމެ ކަސްޓަމަރަކަށް ރަހުނު ނުބަހައްޓާ ފައިނޭންސިންގ 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  1.2ކަސްޓަމަރަކަށް ރަހުނު ނުބަހައްޓާ ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީ ނުވަތަ ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީތައް ދޫކުރެވޭ އެންމެ މަތީ ލިމިޓަކީ  -

 .ރުފިޔާ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

އިތުރު އެންގުމަކާ ނުލައި ބަދަލުގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޔުމަށް ބޭންކުން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ނޯޓް: ޢާންމު ސުވާލާއި ޖަވާބު ހިމެނޭ މި ލި

 ބޭންކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.


