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 ސަފްޙާ 1

 

 ކޮބާ؟ އަކީ  ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސް  ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް  .1
އަކީ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް އިތުރަށް ފުޅާކޮށް ވިޔަފާރި ހިންގުމަށް  ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސް ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް

އިސްލާމިކް  ފެސިލިޓީއަކީ ކެވެ. މި ގޮތުން މި އެ ބޭނުންވާ ފައިސާ ކުރު މުއްދަތެއްގައި ހޯދުމަށް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީ
އަދި މުރާބަޙާ އުސޫލުތަކުގެ ދަށުން ވިޔަފާރިތަކަށް ، ވަކާލާ ބިލް އިސްތިޘްމާރްމުޝާރަކާ،  ގބޭންކިންގައި ބޭނުންކުރާ ޑިމިނިޝިން
 ކެވެ.ފެސިލިޓީއެ ހާއްސަކުރެވިގެން ތަޢާރަފްކޮށްފައިވާ 

 
 ؟އް ބޭނުންކުރެވެނީ ކިހިނެ   މި ފެސިލިޓީގައި މުރާބަޙާ  .2

 ،ބޭނުންކުރަނީ  މި ފެސިލިޓީގައި މުރާބަޙާވިއްކުމެވެ. މިގޮތުން މުދާ ވިއްކާ ލާ ފައިދާ ހާމަކޮށްގެން ށް މުރާބަޙާގެ މާނައަކީ ގަތްއަގާއި އަގަ 
މުދަލުގެ  ތުމަށްފަހު،ހުށަހެޅުމުން، ބޭންކުން އެމުދާ ގަ ބޭންކަށް ފޯމާއެކު  އެޕްލިކޭޝަން ކޯޓޭޝަން، ކަސްޓަމަރު ގަންނަން ބޭނުންވާ މުދަލުގެ

ކަސްޓަމަރަށް އެ މުދާ ވިއްކައިގެންނެވެ. މިއެއްބަސްވުމުގެ  ،އުސޫލުން ދައްކާ ފައިސާ މަހުންމަހުން ބަހާލައިގެން ،އަގަށް ފައިދާއެއް ލާފައި
 ދަށުން ބޭންކުން މުދާ ވިއްކާނީ ބޭންކަށް މުދާ ގަންނަންލިބޭ އަގުގެ ތެރެއަށް ފައިދާ ލުމަށްފަހުއެވެ.

 

 ؟އް މި ފެސިލިޓީގައި ޑިމިނިޝިންގ މުޝާރަކާ ބޭނުންކުރެވެނީ ކިހިނެ  .3

މުޝާރަކާގެ ދަށުން ބޭންކުން މިޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެނީ ކަސްޓަމަރާއި ބޭންކު  ގނަރޝިޕްއެވެ. ޑިމިނިޝިންމުޝާރަކާގެ މާނައަކީ ޕަރޓް
ބޭންކުގެ ، ހިއްސާވެގެން މުދަލާއި އިމާރާތް ތަރައްގީކުރުމަށް ހެދޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. އަދި، އެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތުގައި

ރަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައެވެ. އަދި މި މުއްދަތުގައި މަހުން މަހަށް މަލިޓީގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކަސްޓަހިއްސާއަށްވާ ބައި ހުންނާނީ ފެސި 
ގެ ކަސްޓަމަރު ބޭންކަށް ދައްކާ ފައިސާއަކީ ބޭންކުގެ ހިއްސާއަށް ވާ ބައިން ވަކި މިންވަރެއް ގަތުމަށް ދައްކާ ފައިސާ އަދި ނުގަނެވާ ބައި 

 ކުއްޔަށްވާ ފައިސާއެވެ.

 

 ؟އް ބޭނުންކުރެވެނީ ކިހިނެ   ސްތިޘްމާރްބިލްއި މި ފެސިލިޓީގައި ވަކާލާ  .4

ފައިސާ  ގެ މުވައްކިލް(ޕްރިންސިޕަލް/) ބޭންކް ކީ އަ ( އެއްބަސްވުންގެ އިންވެސްމެންޓް އެޖެންސީޝަރީޢާ ހުއްދަކުރާ  )ސްތިޘްމާރް ލްއިވަކާލާ ބި 
ގޮތުގައި ކަސްޓަމަރު އައްޔަންކުރެވޭ އެއްބަސްވުމެކެވެ.  ގެ)ވަކީލެއް(  އްޝަރީޢާ ހުއްދަކުރާ ކަންކަމަށް އިންވެސްޓްކުރުމަށް ބޭންކުގެ އެޖެންޓެ

ލިބޭނެ  ށް ލިބޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭ ފައިދާގެ ތެރެއިން ބޭންކަ ންޓު އަދި މި އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތުގައި، މި އިންވެސްޓްމަން
އިތުރަށް ލިބޭ ފައިދާ އަކީ ކަސްޓަމަރު  ބޭންކަށް ދޭން އެއްބަސްވާ އިންސައްތައިގެ އަދި އިންސައްތައެއް ކަނޑައަޅާ އެއްބަސްވެވޭނެއެވެ. 

 އެއްބަސްވެވޭނެއެވެ.ވެސް ވަކީލެއްގެ ދައުރު އަދާކުރުމުގެ އުޖޫރަކަމުގައި

 

މަތިން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ފެސިލިޓީއެއްކަން އަކީ އިސްލާމީ ޝަރުޢީ ހަމަތަކުގެ  ސްވަރކިންގ ކެޕިޓަލް ފައިނޭން  ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް  .5
 ؟އް  ކިހިނެ ވަނީ ޔަޤީން 

މި ޚިދުމަތް ފަރުމާކުރެވިފައިވަނީ އިސްލާމީ ޝަރުޢީ ހަމަތަކުގެމަތިން، އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ އާއި ގުޅޭގޮތުން އެކުލެވިފައިވާ 
ރަނގަޅު އުސޫލުތަކުގެ މައްޗަށެވެ. މިގޮތުން، މިޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެނީ އިސްލާމިކް ބޭންކިންގައި  ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތަކާއި އެންމެ

ޕްރޮޑަކްޓްއަކީ ބޭންކުގެ ޝަރީޢާ އަދި މި ސްތިޘްމާރްގެ މައްޗަށެވެ. ލްއިމުޝާރަކާ އަދި ވަކާލާ ބި ގމުރާބަޙާ، ޑިމިނިޝިން  ރާބޭނުންކު
 ހުއްދަ ދީފައިވާ ޕްރޮޑަކްޓެކެވެ. ން ސިލު މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޝަރީޢާ ކައުންއެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީން ފާސްކޮށް މޯލްޑިވްސް

 
 
 



 ފައިނޭންސްބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް 
ންމު ސުވާލުތަކާއި ޖަވާބު އާ

 

 ސަފްޙާ 2

 

 ؟ފެސިލިޓީ ތަކަކީ ކޮބާ  ނެ ދަށުން ނެގޭ  ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސް  ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް  .6
 ދެއްކުން ބަހާލެވޭ މުއްދަތު ފައިސާ  ފެސިލިޓީ ތަކާއި  ނެދަށުން ނެގޭ ރކިންގ ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސްގެ ވަ  ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް

 ފައިސާ ދެއްކުން ބަހާލެވޭ މުއްދަތު  ބާވަތް 
 އަހަރު  3 ޓަރމް ފެސިލިޓީ 

 މަސް ދުވަސް 12 ވަކާލާ އުސޫލުންދޭ އޯވަޑްރާފްޓް 
 މަސް ދުވަސް 12 ބޭންކް ގެރެންޓީ 

 މަސް ދުވަސް 12 ލެޓަރ އޮފް ކްރެޑިޓް 
 

 ގެން ފައިނޭންސް ކޮށްދެވޭނީ ކިހާވަރެއް؟ނަވެ ދަށުން އެންމެ ގި  ގެ ފައިނޭންސް ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް  ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް  .7
އަހަރުދުވަހު މެދުނުކެނޑި ވިޔަފާރި ކުރަމުން އައިސް އަދި އެ ވިޔަފާރިއަކުން  3ވޭތުވެދިޔަ  ގެ ދަށުން ފައިނޭންސް ކޮށްދެވޭނީމި ފެސިލިޓީ 
އަށްވުރެ އިތުރު ނުވާ އަދަދަކަށެވެ.  %20އަހަރުގެ އެވަރޭޖް ސޭލްސްގެ  3ފާއިތުވެދިޔަ  ،އަހަރުދުވަހު ފައިދާ ނެރެފައިވާނަމަ 2މަދުވެގެން 

 އެންމެ  ކަސްޓަމަރަށް  ދަށުން  މިލިއަން ރުފިޔާއާ ހަމައަށެވެ. އަދި ފެސިލިޓީގެ  3 ކޮށްދެވޭނީމެ ގިނަވެގެން ފައިނޭންސިންގ ންމި ގޮތުން އެ
 ހުރި  ޤާބިލުކަން ދެއްކޭނެ ފައިސާ ދަށުން ފެސިލިޓީގެ  ކިބައިގައި ކަސްޓަމަރުގެ ނީއެޅޭކަނޑަ އަދަދު ފައިނޭންސް ކޮށްދެވޭނެ  ވެގެން ގިނަ

 .ބަލާފައެވެ މިންވަރަކަށް

 

 ؟ކޮންކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް ދަށުން ފައިނޭންސް ކޮށްދެވޭނީ  ފައިނޭންސް ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް  .8
ބޭނުންވާ މުދާ )ސްޓޮކް/އިންވެންޓްރީ( ގަތުމަށާއި ވިޔަފާރި ހިންގުމުގެ ޚަރަދުތަކަށް ޚާއްސަކުރެވިގެން ކުރުމަށް ޅާވިޔަފާރި ފު ފެސިލިޓީއަކީމި 

 ދޫކުރެވޭ ފެސިލިޓީއެކެވެ.
 

 ކޮބާ؟ ރޭޓަކީ  ގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ ފެސިލިޓީ ތަކުގެ ފައިދާގެ އިނޭންސް ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް ފަ  .9
 އެވެ. %12 ށް ކަ ގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ ފެސިލިޓީތަކުގެ ފައިދާގެ ރޭޓަކީ އަހަރަންގ ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސް  ވަރކިބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް

 
 ؟ ޖެހޭނެތަ  ޓަން އް ބަހަ  ނު ނެގުމަށް ރަހު  ރކިންގ ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސް ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ވަ  .10

ވިޔަފާރި މުދަލުގެ އިތުރުން ވިޔަފާރީގައި ބޭނުން ކުރެވޭ  ނެގުމަށް ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސްބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް  .އާނއެކެވެ
 ޙާ ލެޓަރ އޮފް ކްރެޑިޓް ޓްރޭޑް މުރާބަ .ވާނެއެވެ ބަހައްޓަން ގޮތުގައި ރަހުނުގެ)ރިސީވަބަލްސް(  އަރަނިވިޔަފާރީގެ އެކުއިޕްމަންޓް އަދި 

ކޭޝް މާރޖިންގެ ގޮތުގައި ބޭންކުގައި ބަހައްޓަން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި  %15ބޭނުންވާ އަދަދުގެ ނެގުމަށް  ފެސިލިޓީއެއްނަމަ ފައިނޭންސިންގ
 އެވެ. ހޭނެމީގެ އިތުރަށް އެއްވެސް ރަހުނެއް ބަހައްޓާކަށް ނުޖެ

 
 ؟ނަގާނީ ކިހާ މުއްދަތެއް  ފެސިލިޓީ އެއް ހަމަޖެހުމަށް  ންސް ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް ފައިނޭ  .11

ނަގާނީ ރަސްމީ  ހަމަޖެހުމަށް ފައިނޭންސް ކެޕިޓަލް ވަރކިންގ އިސްލާމިކް  ބީއެމްއެލް ،ފުރިހަމަ ވެފައިވާނަމަހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތައް 
ދުވަހެވެ. ނަމަވެސް ސްޓޮކް އިންސްޕެކްޝަން އަދި އިންޝުރެންސް ފަދަ އެއްވެސް ޕްރޮސެސްއެއްގައި މައްސަލައެްއ  10ބަންދުނޫން 

 ލަސްވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.  ހަމަޖެހުން  ފައިނޭންސިންގ ،ދިމާވެ ލަސްވެއްޖެނަމަ
 

 ކަށް؟ކަ  އެދެވޭނީ ކޮންކަހަލަ ވިޔަފާރިތަ ފެސިލިޓީއަކަށް  ރކިންގ ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސް ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ވަ  .12
 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. މި ފެސިލިޓީއަށް އެދި  ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން ހިންގާ ޝަރީއާ ހުއްދަކުރާ ކޮންމެ ވިޔަފާރިއަކަށް ވެސް

 



 ފައިނޭންސްބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް 
ންމު ސުވާލުތަކާއި ޖަވާބު އާ

 

 ސަފްޙާ 3

 

 އަމިއްލަ ފަރުދަކަށް ލިބިދާނެތަ؟ ޕިޓަލް ފައިނޭންސް ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ވަރކިންގ ކެ  .13
ޓްނަރޝިޕް ރސްގެ އިތުރުން ކުންފުނިތަކާއި ޕަރސޯލްޕްރޮޕަރޭޓަ އަށް އެދެވޭނީ  ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސްބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް 

 .ތަކަށެވެ
 

ދަށުން ނެގޭ ފެސިލިޓީ އަށް ކޮލިފައިވުމަށް ބީއެމްއެލްގައި މަދުވެގެން ކިތައް  ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސްގެ ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް  .14
 އަހަރު އެކައުންޓް އޮޕަރޭޓް ކުރަން ޖެހޭނެ؟

 ރޭޓް ކުރަން ޖެހޭނެ އެވެ.އަހަރު ދުވަހު ބީއެމްއެލްގައި އެކައުންޓް އޮޕަ 3ކޮލިފައިވުމަށް މަދުވެގެން  މި ފެސިލިޓީއަށް 
 

 ؟އަށް އެދޭއިރު އެޕްލިކޭޝަން ފީއެއް ނަގާނެތަ  ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސް ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް  .15

 .ރުފިޔާ ކަސްޓަމަރުގެ އަތުން ނެގޭއެވެ 1500ގޮތުގައި  ގެ  ފީ  އެޕްލިކޭޝަން. އާނއެކެވެ
 

 ނަގާނެތަ؟   ފީއެއް  އަށް ޕްރޮސެސިންގވަރކިންގ ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސް  އެލް އިސްލާމިކް ބީއެމް  .16

 ގެ  ފީ ޕްރޮސެސިންގ އަދަދެއް އިތުރުނުވާ  އަށްވުރެ 1.5% އަދަދުގެ ހަމަޖެހުނު  ފައިނޭންސިންގ ހަމަޖެހުމުން ފެސިލިޓީމި . އާނއެކެވެ
 .ނެގޭއެވެކަސްޓަމަރު އަތުން   ގޮތުގައި

 
ތަކާފުލް  ޓޮކް ނުވަތަ އެހެނިހެން މުދާތަކަށް ވިޔަފާރީގެ ސް އެދި ހުޅަހަޅާއިރު އަށް   ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސް ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް  .17

 ނަގަން ޖެހޭތަ؟ 
މެދުވެރިކޮށް ތަކާފުލް ރަހުނު ކުރާނަމަ، ބީއެމްއެލް  މުދާތަކެއްފެސިލިޓީ އަށް އެޕްލައި ކުރާ އިރު، ވިޔަފާރީގައި ހުރި ސްޓޮކް އަދި އިތުރު މި 

 ތަކުގައި  ފެސިލިޓީ އިސްލާމިކް ދަށުން ރެންސްގެއައިންޝު އިސްލާމިކް  ބީއެމްއެލް ނެ އެވެ.އިންޝުއަރ ކުރަން ހުޅަހަޅަން ޖެހޭ
ސްޓޮކް އިންޝުއަރ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާނީ ފަޔަރ އަދި ކޮންސިކުއެންޝިއަލް ލޮސް   މިގޮތުން  .ތަކާފުލްއެވެ ހަމައެކަނި ބޭނުންކުރެވޭނީ

އިންޝުއަރ  އަދި ކަނޑު އުޅަނދެއްއެޕްލިކޭޝަން  ނަމަ ހޯމް ތަކާފުލް އިންޝުއަރ ކުރުމަށް  މެވެ. ގެއެއްކެތަކާފުލް އެޕްލިކޭޝަން ފޯ
ވެ. ތަކާފުލް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ޕްރޮސެސް ކުރާނީ މެއް ހުޅަހަޅަން ޖެހޭނެއެނަމަ މެރައިން ހަލް ތަކާފުލް އެޕްލިކޭޝަން ފޯކުރުމަށް 

 ފައިނޭންސިންގ އެޕްރޫވް ވާނަމަ އެވެ.
 

އެޕްލިކޭޝަންއާއެކު އެހެން އިންޝުރެންސް / ތަކާފުލް ކޮމްޕެނީއެއްގެ  ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސް ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް  .18
 އިންޝުރެންސް ގަބޫލު ކުރާނެތަ؟

އެޕްލިކޭޝަން  ތަކާފުލްއެކަނި ބީއެމްއެލް ގަބޫލު ކުރާނީ ހަމަ އެޕްލިކޭޝަންއާއެކު ފައިނޭންސްވަރކިންގ ކެޕިޓަލް  ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް
  ފޯމެވެ.

 
ދަށުން ނެގޭ ފެސިލިޓީގެ ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން އިމްޕޯޓު މުދަލަށް ފައިސާ ގެ ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސް ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް  .19

 ޑޮލަރު ލިބޭނެތަ؟ބޭންކުން ދައްކަން ބޭނުންނަމަ 
ށުން ނެގޭ ފެސިލިޓީގެ ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން އިމްޕޯޓް މުދަލަށް ފައިސާ ދަ  ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސްގެ ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް 

ޔޫއެސް  ވިއްކާނެއެވެ. ނަމަވެސް  ކަސްޓަމަރަށް  ޔޫއެސް ޑޮލަރު ބޭންކުން  ދެއްކުމަށް ބީއެމްއެލް އިން ޓީޓީ ނުވަތަ އެލްސީއެއް ހައްދާނަމަ،
 ފައިސާ ހުރި މިންވަރެއް ބެލުމަށްފަހު، ބޭންކަށް ފެންނަ އަދަދަކަށެވެ. ޑޮލަރު ވިއްކާނެ އަދަދު ކަނޑައަޅާނީ ބޭންކުގައި އެވަގުތު ބޭރު

 
 



 ފައިނޭންސްބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް 
ންމު ސުވާލުތަކާއި ޖަވާބު އާ
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 ؟ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިއުންތަކަކީ ކޮބާ  ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސްއަށް އެދި ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް  .20
ހިމެނިފައިވާ  އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުގައި  ލިޔެކިއުންތައް  ހުށަހަޅަންޖެހޭ ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސްއަށް އެދި ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް 

 ޗެކްލިސްޓްގައި ބަޔާން ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.

 
 ނަގާ ފަރާތުގައި ހުންނަން ލާޒިމްވާ މައިގަނޑު ޝަރުތުތަކަކީ ކޮބާ؟ ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސް ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް  .21
  ީހިންގާ  ޝަރީއާ ހުއްދަކުރާ ވިޔަފާރިއެއްވިޔަފާރިއެއް ނުވަތަ  ޝަރީއާ ހުއްދަކުރާއަދި ކޮށްގެން ހިންގާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރ 

  މުއައްސަސާއަކަށް ވުން

  ްއަހަރުދުވަސް ވެފައިވުން  3ވިޔަފާރިކުރާތާ މަދުވެގެނ 

  ައަހަރު ވިޔަފާރިއަށް ފައިދާވެފައިވުން  2ފާއިތުވެދިޔ 

  ިމަސް  12 ވޭތުވެދިޔަ  ނަގާފައިވާނަމަ، ފެސިލިޓީއެއް ފައިނޭންސިންގ/ލޯނެއް ވެސް ކުރިންބީއެމްއެލްގައި ނުވަތަ އެހެން އިތުރު ބޭންކެއްގައ 
 ދައްކާފައިވުން  އަނބުރާ ފައިނޭންސިންގ/ލޯނު ބަރާބަރަށް ދުވަހު

 
 މައިގަނޑު ކަންތައްތަކަކީ ކޮބާ؟  ބަލާ  ލް ފައިނޭންސް ދިނުމަށް ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ވަރކިންގ ކެޕިޓަ  .22
  ްއިތުބާރު ކުރެވޭ މިންގަނޑުދަރަންޏަށ 

  ުދެއްކުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި މިންވަރު ނުވަތަ ޑައުންޕޭމަންޓް އަމިއްލައަށް ހިއްސާ ކުރާ ފައިސާ ކަސްޓަމަރ 

  ިފައިސާ ދެއްކުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި ނެތް މިންވަރުފެސިލިޓީގެ މުއްދަތުގައ 

 ުޢާމަލާތަކާއި ނުވަތަ ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމަކާ ޚިލާފުވެފައިނުވުން ބޭންކާއި ނުވަތަ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކާއެކު ކުރެވިފައިވާ މ 
 

 ؟އްކިހިނެ  އެދޭނީ  ކިންގ ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސް އަށް ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ވަރ .23

 ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު  ބޭނުންވާ ކުރުމަށްފަހު ފުރިހަމަ ފޯމު އެޕްލިކޭޝަން އެދޭ އަށްވަރކިންގ ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސް  އެމްއެލް އިސްލާމިކްބީ
 ބްރާންޗްއަކަށްވެސް  ކޮންމެ ގެ ބީއެމްއެލް ބޭރުންނަމަ މާލެއިން އަދި . ހުށަހަޅުއްވާށެވެ ބްރާންޗަށް މާލެ އިސްލާމިކް ބީއެމްއެލް މާލެއިންނަމަ،

 .ހުށަހެޅިދާނެއެވެ
 

 އެދެވިދާނެތަ؟އަކަށް  ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސް ދޯނި ބޭންކިން މެދުވެރިކޮށް ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް  .24
އަކަށް އެދެވިދާނެ އެވެ. ނަމަވެސް ފެސިލިޓީ  ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސް  ދޯނި ބޭންކިންގ މެދުވެރިކޮށްވެސް ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް

ސް ކުރަން ދުވަސް ގުނަން ފެށޭނީ ދޯނި ބޭންކިންގ ދަތުރު ނިމުމަށްފަހު ބްރާންޗުން އެޕްލިކޭޝަން ޕްރޮސެ 10ޕްރޮސެސް ކުރަން ނަގާ 
 ފަށާދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

 
 ؟ފެސިލިޓީ ނުލިބޭ ގޮތް ވެދާނެތަ  ން ފޯމު ބޭންކުން ބަލައިގަތުމަށް ފަހު،އެޕްލިކޭޝަ  .25

ދަށުން ނެގޭ ފެސިލިޓީ އަށް އެދޭ ފަރާތުން ވޭތުވެދިޔަ ތަނުގައި  ޕިޓަލް ފައިނޭންސްބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ވަރކިންގ ކެއާއެކެވެ. 
ފެސިލިޓީ ތަކަށް ފައިސާ އަނބުރާ ދައްކާފައިވާ ގޮތަށް ބަލައި، ނުވަތަ އެހެނިހެން ގޮތަކުންވެސް ފައިނޭންސިންގ ނަގާފައިވާ ލޯނު/

 ބޭންކަށް  އިޚްތިޔާރު ކުރުމުގެ ރިޖެކްޓް އެޕްލިކޭޝަން  ފެސިލިޓީއަށް ޝަރުތު ހަމަނުވާކަމަށް ބޭންކަށް ފެނިއްޖެނަމަ ކަސްޓަމަރުންގެ 
 .ލިބިގެންވެއެވެ

 
 



 ފައިނޭންސްބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް 
ންމު ސުވާލުތަކާއި ޖަވާބު އާ
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 ދަށުން ނެގޭ ފެސިލިޓީ ރިޖެކްޓް ވެއްޖެނަމަ ކަސްޓަމަރަށް އެނގޭނީ ކިހިނެއް؟ ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސްގެ ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް  .26
މެއިލް ނުވަތަ -ކަސްޓަމަރަށް އަންގާނީ ފެސިލިޓީއަށް އެދޭ ފޯމުގައި ކަސްޓަމަރު އިޚްތިޔާރު ކޮށްފައިވާ ވަޞީލަތަކުންނެވެ. )މިސާލު: އީ

 ( .ކުންނެވެލިޔުމަ
 

 ؟މަހަކު ދައްކާ އަދަދު އަދި މުއްދަތު ބަދަލުކުރެވިދާނެތަ  ފެސިލިޓީ އަށް ކަސްޓަމަރު  ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސް ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް  .27
އަހަރުންނެވެ. ނަމަވެސް  3އަށް ފައިސާ ދައްކަން ޖެހޭނީ ސިންގޓާރމް ފައިނޭން  ގެފައިނޭންސް ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް 

އަދި   ކަސްޓަމަރު އެއަށްވުރެ އަވަހަށް ފައިސާ ދައްކަން ބޭނުންނަމަ، އަވަހަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ އިހުތިޔާރު ކަސްޓަމަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 އަދި  ޓްންކް ގެރެންޓީ، ވަކާލާ އުސޫލުން ދޫކުރެވޭ އޯވަޑްރާފް ދަށުން ދޫކުރެވޭ ބޭ ގެފައިނޭންސް  ކެޕިޓަލް ވަރކިންގ އިސްލާމިކް ބީއެމްއެލް

 މަސް ދުވަހުންނެވެ. 12ދައްކަން ޖެހެނީ   ފެސިލިޓީއަށް ފައިސާ ޙާ ކްރެޑިޓް ޓްރޭޑް މުރާބަ އޮފް ލެޓަރ
 

 އެކުލެވޭތަ؟ ޕީރިއަޑެއް  ގްރޭސް  ގައި  ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސް ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް  .28

އެހެންކަމުން ފެސިލިޓީ ދޫކުރެވޭ ނުވަތަ މުދާ  .ނުހިމެނެއެވެ ޕީރިއަޑެއް ގައި ގްރޭސް ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސް އިސްލާމިކްބީއެމްއެލް 
 ލިބޭ ފުރަތަމަ މަހުން ފެށިގެން ފެސިލިޓީއަށް ފައިސާ ދައްކަން ޖެހޭނެއެވެ.

 
 ؟އް ކިހިނެ  އޮންނަނީ  ދެއްކުން  ފައިސާ  ށް މަހުންމަހަ  ކް ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސް އަށް ބީއެމްއެލް އިސްލާމި  .29

 ބްރާންޗަކަށް  ކޮންމެ ގެ ބޭންކު ފައިސާއިން ނަގުދު އަދަދު، ދައްކަންޖެހޭ މަހުންމަހަށް  މަތިން  ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ  ޝަރުތުތަކާއި ފެސިލިޓީގެ 
. ޖަމާކުރެވިދާނެއެވެ އެކައުންޓަށް ފެސިލިޓީގެ އޭޓީއެމް އަދި އިންޓަނެޓް ބޭންކިންގ މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ. ދެއްކިދާނެއެވެ ވަޑައިގެންވެސް

 އެދިލެއްވި  އަށްގފައިނޭންސިން ދުވަހު، ފަހު އެންމެ ބަންދުނޫން، ސަރުކާރު ވެސް،މަހެއްގެ  ކޮންމެ ހުރެއްޖެނަމަ ކާނުދައް ފައިސާ އަދި
 .ކެނޑޭނެއެވެ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ  ފެސިލިޓީއަށް އެކައުންޓުން ކުރައްވާފައިވާ ޔާރު ތިޚްއި ފޯމުގައި

 
އަށް މަހުންމަހަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތު ތެރޭގައި ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސް  ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް  .30

 ؟އް ނުދެއްކިއްޖެނަމަ ވާނީ ކިހިނެ 

 ގައި  ޗާރޖަސް އޮފް ޝެޑިއުލް އިސްލާމިކް ބީއެމްއެލް ނުދެއްކިއްޖެނަމަ ތެރޭގައި މުއްދަތު ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ފައިނޭންސިންގއަށް
އަދި އެގްރީމަންޓާ އެއްގޮތްވާ ގޮތަށް ފެސިލިޓީގެ ފައިސާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް  .ނެގޭނެއެވެ ޗާރޖަސް މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ގެ އިތުރުން އެހެން ބީއެމްއެލް ދި މުސްތަޤްބަލުގައިކުރެވޭނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަން ބިއުރޯގައި ރިކޯޑެއް އުފެ
 ޗާރޖަސް  އޮފް ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ޝެޑިއުލް ބޭންކުތަކުންވެސް ފައިނޭންސިންގ/ ލޯނު ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ހަނިވެގެންދާނެ އެވެ.

 .ލިބޭނެއެވެ ވެބްސައިޓުން ބޭންކުގެ 
 

 ފައިސާ ދައްކަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ފެސިލިޓީއެއް ނަގާ ޤަވައިދުން ފައިނޭންސިންގ ބޭންކުން އިތުރު ލޯނެއް/ .31
 ފެސިލިޓީއެއް ލިބިދާނެތަ؟  ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސް 

ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް  ފެސިލިޓީއެއް ނުވަތަ ކްރެޑިޓް ކާޑެއް ގެންގުޅުއްވަމުންވެސް ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކްފައިނޭންސިންގ ބީއެމްއެލް ލޯނު/
 އަކަށް އެދެވިދާނެވެ.ފެސިލިޓީ ފައިނޭންސް

 
 
 



 ފައިނޭންސްބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް 
ންމު ސުވާލުތަކާއި ޖަވާބު އާ
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އްގައި އިތުރު )އެންހޭސް( ޚެ ރީ ފަހުގެ ތާ  ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސްގެ ދަށުން ނެގޭ ފެސިލިޓީއެއް  ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް  .32
 ކުރެވިދާނެތަ؟

މަސް  12ދައްކަމުން ދާނަމަ، ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީ ނެގުމަށްފަހު، ބަރާބަރަށް ފައިސާ 
 ފެސިލިޓީ އިތުރު )އެންހޭސް( ކުރެވިދާނެ އެވެ. ފަހުން އެ

 
 އަށް އެދުމުގެ ކުރިން ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް އެކައުންޓެއް ހުޅުވަން ޖެހޭނެތަ؟ޕިޓަލް ފައިނޭންސް ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ވަރކިންގ ކެ  .33

 ވެއްޖެނަމަ ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް އެކައުންޓްއެއް ހުޅުވަންޖެހޭނެއެވެ.ނޫނެކެވެ. ނަމެވެސް ފައިނޭންސިންގ އެޕްރޫވް 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ބޭންކަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ތިޔާރުއިޚް ނޯޓް: ޢާންމު ސުވާލާއި ޖަވާބު ހިމެނޭ މި ލިޔުމަށް ބޭންކުން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އިތުރު އެންގުމަކާއި ނުލައި ބަދަލުގެނައުމުގެ   

 


