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އާންމު ސުވާލުތަކާއި ޖަވާބު
 .1ބީ.އެމް.އެލް އިސްލާމިކް ޖެނެރަލް ފައިނޭންސިންގ އަކީ ކޮބާ؟
ބީ.އެމް.އެލް އިސްލާމިކް ޖެނެރަލް ފައިނޭންސިންގ އަކީ އިސްލާމިކް ބޭންކިންގައި ބޭނުންކުރާ ޑިމިނިޝިންގ މުޝާރަކާ
)ޕަރޓްނަޝިޕް( އަދި މުރާބަޙާ )މުދަލުގެ އަގަށް ފައިދާއެއް ލާފައި ވިއްކުން( އުސޫލުގެ ދަށުން ތައުލީމާއި،
ދަތުރުފަތުރާއި ސިއްޚީ ބޭނުންތައް ފިޔަވާ އިސްލާމީ ޝަރީއަތް ހުއްދަކުރާ އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް އަމިއްލަ
ފަރުދުންނާއި ކުންފުނިތަކަށް ދޫކުރާ ފައިނޭންސިންގ ފެސިލީޓީއެކެވެ.
 .2ބީ.އެމް.އެލް އިސްލާމިކް ޖެނެރަލް ފައިނޭންސިންގ އަކީ

އިސްލާމީ ޝަރުޢީ ހަމަތަކުގެމަތީން އެކުލަވާލެވިފައިވާ

ފެސިލީޓީއެއްކަން ޔަޤީންވަނީ ކިހިނެއް؟
ބީ.އެމް.އެލް އިސްލާމިކް ޖެނެރަލް ފައިނޭންސިންގ އަކީ އިސްލާމީ ޝަރުއީ ހަމަތަކުގެމަތިން ،އިސްލާމިކް ބޭންކިންގައި
ބޭނުންކުރާ ޑިމިނިޝިންގ މުޝާރަކާ )ޕަރޓްނަޝިޕް( އަދި ގަނެވިއްކުމުގެ މުރާބަޙާ )ޚަރަދުގެ މައްޗަށް ފައިދާ ލައިގެން
ވިއްކުން( އުސޫލުގެ ދަށުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތަކާއި އެއްގޮތަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތެކެވެ .އަދި ހަމައެހެންމެ
މި ޚިދުމަތަކީ ބޭންކުގެ ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީން ފާސްކޮށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޝަރީޢާ ކައުންސިލް
އިން ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ޕްރޮޑަކްޓެކެވެ.
 .3މުރާބަޙާ އަކީ ކޮބާ؟
މުރާބަޙާގެ މާނައަކީ ޚަރަދުގެ މައްޗަށް ފައިދާ ލައިގެން ވިއްކުމެވެ .މުރާބަޙާގެ ދަށުން ބޭންކުން މިޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެނީ،
ކަސްޓަމަރު ގަންނަން ބޭނުންވާ މުދަލުގެ ކޯޓޭޝަން ،އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ބޭންކަށް ހުށަހެޅުމުން ،ބޭންކުން އެމުދާ
ގަނެ މުދަލުގެ އަގަށް ފައިދާއެއް ލާފައި މަހުންމަހުން ބަހާލައިގެން ފައިސާ ދައްކާގޮތަށް ،ކަސްޓަމަރަށް އެ މުދާ
ވިއްކައިގެންނެވެ .މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ބޭންކުން މުދާގަންނައަގާއި ވިއްކާ އަގު ކަސްޓަމަރަށް ބެންކުން
އަންގާނެއެވެ.
 .4ޑިމިނިޝިންގ މުޝާރަކާއަކީ ކޮބާ؟
މުޝާރަކާގެ މާނައަކީ ޕަރޓްނަޝިޕްއެވެ .ޑިމިނިޝިންގ މުޝާރަކާގެ ދަށުން ބޭންކުން މިޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެނީ
ކަސްޓަމަރާއި ބޭންކު ހިއްސާވެގެން މުދަލާއި އިމާރާތް ތަރައްގީކުރުމަށް ހެދޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ .އަދި ،އެ
އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތުގައި ،ބޭންކުގެ ހިއްސާއަށްވާ ބައި ހުންނާނީ ފެސިލިޓީގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކަސްޓަމަރަށް
ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައެވެ .އަދި މި މުއްދަތުގައި މަހުން މަހަށް ކަސްޓަމަރު ބޭންކަށް ދައްކާ ފައިސާއަކީ ބޭންކުގެ
ހިއްސާއަށް ވާ ބައިން ވަކި މިންވަރެއް ގަތުމަށް ދައްކާ ފައިސާ އަދި ނުގަނެވާ ބައިގެ ކުއްޔަށްވާ ފައިސާއެވެ.
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 .5ބީ.އެމް.އެލް އިސްލާމިކް ޖެނެރަލް ފައިނޭންސިންގ ނަގާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތު ތަކަކީ ކޮބާ؟
•

އުމުރުން  18އަހަރާއި  65އަހަރާއި ދެމެދުގެ ދިވެއްސެއް ކަމުގައިވުން )އަމިއްލަ ފަރުދުން އަދި ޖޮއިންޓްކޮށް
ހުށަހަޅާ ފަރާތްތައް(

•

ރާއްޖޭގައި ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިއެއް ކަމުގައިވުން

 .6ބީ.އެމް.އެލް އިސްލާމިކް ޖެނެރަލް ފައިނޭންސިންގައި ބޭނުންކުރާ ފައިދާގެ ރޭޓަކީ ކޮބާ؟
•

ޑިމިނިޝިންގ މުޝާރަކާގެ ދަށުން ދިވެހި ރުފިޔާގެ ފެސިލިޓީއެއް ފައިނޭންސް ކުރާނަމަ ބޭންކުގެ ހިއްސާއަށް
ކުލީގެ ގޮތުގައި އަހަރަކަށް ބޭސް ރޭޓްގެ އިތުރުން  (12.75%) 2.75%ގެ ކުއްޔެއް ނެގޭނެއެވެ .އަދި
ޔޫ.އެސް.ޑީ ފެސިލިޓީއެއްނަމަ ބޭންކުގެ ހިއްސާއަށް ކުލީގެ ގޮތުގައި އަހަރަކަށް ބޭސް ރޭޓްގެ އިތުރުން 4.5%
) (14%ގެ ކުއްޔެއް ނެގޭނެއެވެ.

•

މުރާބަހާ ދަށުން ދިވެހި ރުފިޔާގެ ފެސިލިޓީއެއް ފައިނޭންސް ކުރާނަމަ ކަސްޓަމަރަށް ބޭންކުން މުދާ ވިއްކާނީ
އަހަރަކަށް ބޭސް ރޭޓްގެ އިތުރުން  (12.75%) 2.75%ގެ ފައިދާއެއް ލައިފައެވެ .އަދި ޔޫ.އެސް.ޑީ
ފެސިލިޓީއެއްނަމަ ބޭންކުން މުދާ ވިއްކާނީ އަހަރަކަށް ބޭސް ރޭޓްގެ އިތުރުން  (14%) 4.5%ގެ ފައިދާއެއް
ލައިފައެވެ.

•

މިހާރު ބޭނުންކުރާ ބޭސް ރޭޓް ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކްގެ ޝެޑިއުލް އޮފް ޗާރޖެސް އަދި ފީސް ގައި
ލިސްޓު ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

 .7މި ފެސިލިޓީގެ ދަށުން އެންމެ ގިނަ ވެގެން ފައިނޭންސް ކޮށްދޭވޭނީ ކިހާވަރެއް؟
ބީ.އެމް.އެލް އިސްލާމިކް ޖެނެރަލް ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީގެ ދަށުން ކަސްޓަމަރަށް އެންމެ ގިނަ ވެގެން ދޫކުރެވޭނެ
އަދަދު ކަނޑައަޅާނީ ކަސްޓަމަރުގެ ކިބައިގައި ފެސިލިޓީގެ ދަށުން ފައިސާ ދެއްކޭނެ ޤާބިލުކަން ހުރި މިންވަރަކަށް
ބަލާފައެވެ .އަދި އެންމެ މަދުވެގެން ފައިނޭންސް ކޮށްދޭ އަދަދަކީ  50،000ރުފިޔާއެވެ.
 .8ފެސިލިޓީއަށް ހުށަހަޅާއިރު ކަސްޓަމަރުގެ އަމިއްލަ އަތުން އެއެވެސް އެއްޗެއް ދައްކަން ޖެހޭނެތޯ؟
އާނއެކެވެ.

ފައިނޭންސިންގ އަށް ހުށަހަޅާ އަދަދުގެ  30%މަދުވެގެން ކަސްޓަމަރުގެ އަމިއްލަ ހިއްސާ/ޑައުން

ޕޭމަންޓް ގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.
 .9ކަސްޓަމަރުގެ އަމިއްލަ ހިއްސާގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެވޭނީ ކޯޗެއް؟
•

ނަގުދުފައިސާ

•

ޕްރޮޖެކްޓް އަށް އެއްވެސް ހަރަދެއް ކޮށްފައިވާނަމަ ހަރަދުކުރި ފައިސާ )ހަރަދުކުރި ފައިސާގެ ތަފްސީލް އަދި ހެކި
ބޭންކަށް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ(.
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 .10ބީ.އެމް.އެލް އިސްލާމިކް ޖެނެރަލް ފައިނޭންސިންގއަށް ގްރޭސް ޕީރިއަޑެއް ލެވިފައިވޭތަ؟
އާނއެކެވެ .ބޭންކުން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ގްރޭސް ޕީރިއަޑްގެ ގޮތުގައި ގިނަވެގެން  12މަސްދުވަސް
ހަމަޖައްސައިދެވިދާނެއެވެ.
 .11މި ފެސިލިޓީގެ ދަށުން އަނބުރާ ފައިސާ ދައްކަން ލިބޭނެ އެންމެ ދިގު މުއްދަދަކީ ކޮބާ؟
މި ފެސިލިޓީގެ ދަށުން ބޭންކަށްފައިސާ ދައްކަން ލިބޭނެ އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކީ ގްރޭސް ޕީރިއަޑް ހިމެނޭގޮތަށް 10
އަހަރު ) 120މަސް( އެވެ.
 .12ބީ.އެމް.އެލް އިސްލާމިކް ޖެނެރަލް ފައިނޭންސިންގއެއް ނެގުމުން ކަސްޓަމަރަށް ލިބޭނެ ފައިދާތަކަކީ ކޮބާ؟
•

އެންމެ ގިނަވެގެން ފައިނޭންސް ކޮށްދެވޭ އަދަދެއް ކަނޑައެޅިފައި ނުވުން

•

އިސްލާމީ ޝަރުއީ ހަމަތަކުގެ މަތިން ފައިނޭންސް ކުރެވުން

•

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅު ތަކުންވެސް މި ފެސިޓީގެ ޚިދުމަތލިބުން

•

ގްރޭސް ޕީރިއަޑްގެ ގޮތުގައި ގިނަވެގެން  12މަސްދުވަސް ހަމަޖައްސައިދެވޭނެ

 .13ބީ.އެމް.އެލް އިސްލާމިކް ޖެނެރަލް ފައިނޭންސިންގެ ދަށުން ގަންނަ ތަކެތި/ފައިނޭންސް ކޮށްދޭ ޕްރޮޖެކްޓް ތަކަށް ތަކާފުލް
ނަގަން ޖެހޭތަ؟
އާނއެކެވެ .ފެސިލިޓީގެ އާންމު ޝަރުތުތަކާ މާއްދާތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތަށް ބީއެމްއެލް އިންޝުރެންސް ގެ ދަށުން
އިންޝުއަރ ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ) .ބީއެމްއެލް އިންޝުއަރެންސް ގެ ދަށުން އިސްލާމިކް ފެސިލިޓީ ތަކުގައި ބޭނުންކުރެވޭނީ
ހަމައެކަނި ތަކާފުލްއެވެ(.
 .14މި ފެސިލިޓީގެ ދަށުން ބިން ގަތުމަށް ފައިނޭންސިންގ ފޯރުކޮށްދޭނެތަ؟
އާނއެކެވެ .ބިން ގަންނަން އެދޭނަމަ ތިރީގައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
•

ބިމުގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ )ކޮޕީ ސައްހަތޯ ބެލުމައްޓަކައި ރަޖިސްޓްރީގެ އަސްލު ބްރާންޗަށް ގެންނަންވާނެއެވެ(.

•

ބިމުގެ ވެރިފަރާތުގެ ވާރިސުންގެ އިއުތިރާޒެއް ބިން ވިއްކުމަށް ނެތްކަމުގެ ލިޔުން

•

ގަނެ ވިއްކުމުގެ އެގްރިމަންޓުގެ ކޮޕީއެއް )ކޮޕީ ސައްހަތޯ ބެލުމައްޓަކައި އެގްރިމަންޓްގެ އަސްލު ބްރާންޗަށް
ގެންނަންވާނެއެވެ(.

ބ ީ .އ ެ މ ް .އ ެ ލ ް އ ި ސ ް ލ ާ މ ި ކ ް ޖ ެ ނ ެ ރ ަ ލ ް ފ ަ އ ި ނ ޭ ނ ް ސ ި ނ ްގ

 .15ބީ.އެމް.އެލް އިސްލާމިކް ޖެނެރަލް ފައިނޭންސިންގއަށް އެދޭނީ ކިހިނެތް؟
ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ޖެނެރަލް ފައިނޭންސިންގއަށް އެދޭ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ބޭނުންވާ
ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު މާލެއިންނަމަ ،ބީ.އެމް.އެލް އިސްލާމިކް މާލެ ބްރާންޗަށް ހުށަހަޅުއްވާށެވެ .އަދި މާލެއިން ބޭރުންނަމަ
ބީ.އެމް.އެލް ގެ ކޮންމެ ބްރާންޗްއަކަށްވެސް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
 .16ބީ.އެމް.އެލް އިސްލާމިކް ޖެނެރަލް ފައިނޭންސިންގައި އިތުރު ބޭފުޅަކަށް ބައިވެރިވެވިދާނެތަ؟
އާނއެކެވެ .ބީ.އެމް.އެލް އިސްލާމިކް ޖެނެރަލް ފައިނޭންސިންގައި އިތުރު ބޭފުޅަކާއެކީ ބައިވެރިވެވިދާނެއެވެ.
 .17ބީ.އެމް.އެލް އިސްލާމިކް ޖެނެރަލް ފައިނޭންސިންގ ހަމަ ޖެހުމުން ކަސްޓަމަރަށް އެނގޭނީ ކިހިނެއްތަ؟
ފައިނޭންސިންގ ހަމަޖެހިއްޖެނަމަ އެގްރިމެންޓުގައި ސޮއިކުރަން ބޭންކުން ކަސްޓަމަރައް އަންގާނެއެވެ.
 .18ބީ.އެމް.އެލް އިސްލާމިކް ޖެނެރަލް ފައިނޭންސިންގ އެޕްލިކޭޝަން ރިޖެކްޓްވާނީ ކޮންކަހަލަ ހާލަތެއްގަ؟
ބޭންކުން ބީ.އެމް.އެލް އިސްލާމިކް ޖެނެރަލް ފައިނޭންސިންގ ދިނުމުގައި ބަލާމިންގަނޑުތަކަށް ނުފެތޭ ކަސްޓަމަރުންގެ
އެޕްލިކޭޝަން ރިޖެކްޓް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ބޭންކަށް ލބިގެންވެއެވެ.
 .19ބީ.އެމް.އެލް އިސްލާމިކް ޖެނެރަލް ފައިނޭންސިންގ އެޕްލިކޭޝަން ކުރިޔަށް ދާގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި ގުޅާނީ ކޮންބަޔަކަށް؟
ބީ.އެމް.އެލް އިސްލާމިކް ޖެނެރަލް ފައިނޭންސިންގ އެޕްލިކޭޝަން ކުރިޔަށް ދާގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި ފައިނޭންސިންގއަށް
އެދިލެއްވި ބްރާންޗަށް ގުޅުއްވާށެވެ.
 .20އަމިއްލަ ހިއްސާގެ ގޮތުގައި ޕެންޝަން ފަންޑުގައި ހުރި ފައިސާ ގަބޫލު ކުރާނެތޯ؟
ނޫނެކެވެ .ހިއްސާގެ ގޮތުގައި ޕެންޝަން ފަންޑުގައި ހުރި ފައިސާ މި ވަގުތު ގަބޫލުކުރަނީ ހަމައެކަނި ގެދޮރު ގަތުމަށް
ބީއެމްއެލް ހޯމް ޕާރޗޭސް ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީގެ ދަށުންނެވެ.
 .21އަމިއްލަ ފަރުދެއް ނޫނީ ރަޖިސްޓަރ ނުކުރާ ކުންފުންޏަކުން އެއްވެސް މުދަލެއް ގަނެވިދާނެތަ؟
އާނއެކެވެ .މިފަދަ ހާލަތެއްގައި އެޕްލިކޭޝަން ފޯމްއާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ އިތުރުން ގަންނަން ބޭނުންވާ
މުދަލުގެ ކޯޓޭޝަނެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ބ ީ .އ ެ މ ް .އ ެ ލ ް އ ި ސ ް ލ ާ މ ި ކ ް ޖ ެ ނ ެ ރ ަ ލ ް ފ ަ އ ި ނ ޭ ނ ް ސ ި ނ ްގ

 .22ބީ.އެމް.އެލް އިސްލާމިކް ޖެނެރަލް ފައިނޭންސިންގެ ދަށުން ކުރިން ނަގާފައިވާ ލޯނު/ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއެއް
ރިފައިނޭންސިން ކުރެވިދާނެތަ؟
އާނއެކެވެ .މި ފަދަ ހާލަތެއްގައި ރިފައިނޭންސް ކުރާ ލޯން/ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީގެ މަގުސަދު އެއްގޮތްވާން
ވާނެއެވެ .އަދި ކުރިން ނަގާފައިވާ ލޯނު/ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީގެ ދަށުން ފައިނޭންސް ކުރެވުނު މުދަލަކީ ވުޖޫދުގައިވާ
އަދި މިލްކު ކުރެވޭ މުދަލަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.
 .23ބީ.އެމް.އެލް އިސްލާމިކް ޖެނެރަލް ފައިނޭންސިންގއަށް ރާއްޖެއިންބޭރު ގައުމަކުން މުދަލެއް ގަނެވިދާނެތަ؟
އާނއެކެވެ.

ރާއްޖެއިން ބޭރުން މުދާ ގަންނަ ހާލަތެއްގައި ގަންނަން ބޭނުންވާ މުދަލުގެ ކޯޓޭޝަނެއް އަދި މުދާ

އެތެރެކުރުމަށް ދާނެ ހަރަދުގެ ތަފްސީލު ބޭންކަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ .އަދި އެފަދަ ހާލަތެއްގައި ބޭންކުގެ ފަރާތުން
މުދާގަތުމަށް ކަސްޓަމަރު އެޖެންޓެއް ގޮތުގައި އައްޔަން ކުރެވޭނެއެވެ.
 .24ބީ.އެމް.އެލް އިސްލާމިކް ޖެނެރަލް ފައިނޭންސިންގއަށް އެދުމުގެ ކުރިން ބީ.އެމް.އެލް އިސްލާމިކް އެކައުންޓެއް ހުޅުވަން
ޖެހޭނެތަ؟
ނޫނެކެވެ .ނަމެވެސް ފައިނޭންސިންގ އެޕްރޫވް ވެއްޖެނަމަ ބީ.އެމް.އެލް އިސްލާމިކް އެކައުންޓްއެއް ހުޅުވަންޖެހޭނެއެވެ.
 .25ބީ.އެމް.އެލް އިސްލާމިކް ޖެނެރަލް ފައިނޭންސިންގެ ދަށުން މަހުންމަހަށް ފައިސާ ދެއްކުން އޮންނަނީ ކިހިނެތް؟
ފެސިލިޓީގެ ޝަރުތުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން މަހުންމަހަށް ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު ،ނަގުދު ފައިސާއިން ނުވަތަ
ބޭންކްގެ ކޮންމެ ބްރާންޗަކަށް ވަޑައިގެން ދެއްކިދާނެއެވެ .ނުވަތަ އޭޓީއެމް މެދުވެރިކޮށް ފެސިލިޓީގެ އެކައުންޓަށް
ޖަމާކުރެވިދާނެއެވެ .އަދި ފައިސާ ނުދައްކަވާ ހުރެއްޖެނަމަ ކޮންމެ މަހެއްގަވެސް ،ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން ،އެންމެ
ފަހު ދުވަހު ،ފައިނޭންސިންއަށް އެދިލެއްވި ފޯމުގައި އިޙްތިޔާރު ކުރައްވާފައިވާ އެކައުންޓުން ފެސިލިޓީއަށް ދައްކަންޖެހޭ
ފައިސާ ކެނޑޭނެއެވެ.
 .26މަހުންމަހަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތު ތެރޭގައި ނުދެއްކިއްޖެނަމަ ވާނީ ކިހިނެތް؟
ފައިނޭންސިންގއަށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތު ތެރޭގައި ނުދެއްކިއްޖެނަމަ ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ޝެޑިއުލް އޮފް
ޗާރޖަސް ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޗާޖަސް ނެގޭނެއެވެ .ޝެޑިއުލް އޮފް ޗާޖަސް ބޭންކުގެ ވެބްސައިޓުން
ލިބޭނެއެވެ.
 .27ބީ.އެމް.އެލް އިސްލާމިކް ޖެނެރަލް ފައިނޭންސިންގއަށް އެދޭއިރު އެޕްލިކޭޝަން ފީއެއް ނަގާނެތަ؟
ނުނަގާނެއެވެ.
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 .28ބީ.އެމް.އެލް އިސްލާމިކް ޖެނެރަލް ފައިނޭންސިންގއަށް ޕްރޮސެސިންގ ފީއެއް ނަގާނެތަ؟
އާނއެކެވެ .ފެސިލިޓީ ހަމަޖެހުމުން ފައިނޭންސިންގ ހަމަޖެހުނު އަދަދުގެ  1.5%އަށްވުރެ އިތުރުނުވާ އަދަދެއް
ޕްރޮސެސިންގ ފީ ގެ ގޮތުގައި ނެގޭއެވެ.
 .29ބީ.އެމް.އެލް އިސްލާމިކް ޖެނެރަލް ފައިނޭންސިންގއަށް އެދޭއިރު ގެރެންޓަރ އެއް ބޭނުންވާނެތަ؟
ބީ.އެމް.އެލް އިސްލާމިކް ޖެނެރަލް ފައިނޭންސިންގއަށް ގެރެންޓަރ އެއް ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ.
 .30ބީ.އެމް.އެލް އިސްލާމިކް ޖެނެރަލް ފައިނޭންސިންގ ނެގުމަށް ރަހުނެއް ބަހައްޓަން ޖެހޭނެތަ އަދި ރަހުނުގެ ގޮތުގައި
ބެހެއްޓޭނެ ތަކެއްޗަކީ ކޮބާ؟
އާނއެކެވެ .ބީ.އެމް.އެލް އިސްލާމިކް ޖެނެރަލް ފައިނޭންސިންގ ނެގުމަށް ،ނަގާ ފެސިލިޓީގެ  150%ހަމަވާ ބޭންކުން
ބަލައިގަންނަ އަގުހުރި ތަނެއް ނުވަތަ ތަނަކާއި ތަކެތި ރަހުނުގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓަން ވާނެއެވެ .ރަހުނު ކުރާ ގޭގެ
އަގުން ފެސިލިޓީގެ  150%ހަމަނުވާނަމަ ،ކަނޑު އުޅަނދެއް ރަހުނުގެ ގޮތުގައި ހިމެނިދާނެ އެވެ .މިގޮތުން ހިމަނާ
ކަނޑު އުޅަނދެއް ،ރަހުނުގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓާ ގެއިން ކަވަރު ކުރާ ބައި އުނިކުރުމަށްފަހު ބަކީ ބައިގެ  200%ހަމަވާ
ބޭންކުން ބަލައިގަންނަ އަގުހުރި އުޅަނދަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ޕްރޮޖެކްޓަށް ގަންނަތަކެތިވެސް ރަހުނުގެ
ގޮތުގައި ހިމެނިދާނެ އެވެ.

