ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ރީޓެއިލަރސް ފައިނޭންސިންގ
ޢާންމު ސުވާލުތަކާއި ޖަވާބު

 .1ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ރީޓެއިލަރސް ފައިނޭންސިންގ އަކީ ކޮބާ؟
ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ރީޓެއިލަރސް ފައިނޭންސިންގ އަކީ އިސްލާމިކް ބޭންކިންގައި ބޭނުންކުރާ ޑިމިނިޝިންގ މުޝާރަކާ ،ވަކާލާ ބިލް އިސްތިޘްމާރް،
މުރާބަޙާ އަދި ބޭންކުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ އެހެނިހެން އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ އުސޫލުތަކުގެ ދަށުން ވިޔަފާރިތަކަށް ޚާއްޞަކުރެވިގެން
ތަޢާރަފްކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތެކެވެ .މިޚިދުމަތް މެދުވެރިކޮށް ވިޔަފާރި އިތުރަށް ފުޅާކުރުމަށް ބޭނުންވާ މުދާގަތުމާއި ،ވިޔަފާރި ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ
ހަމަޖެއްސުމާއި އިންޕޯރޓްކުރާ މުދާ ފައިނޭންސްކުރުން ،އަދި މިނޫންވެސް ޝަރީޢާ ހުއްދަކުރާ ހުރިހާ ވިޔަފާރީގެ ބޭނުންތަކަކަށް މި ޚިދުމަތް މެދުވެރިކޮށް
ފައިނޭންސްކުރެވޭނެއެވެ.
ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ރީޓެއިލަރސް ފައިނޭންސިންގ ދެ ގިންތިއެއްގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭނެއެވެ .މިގޮތުން ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ރީޓެއިލަރސް ފައިނޭންސިންގެ
ޓާރމް ފައިނޭންސިންގއަކީ ވިޔަފާރީގެ ބޭނުންތަކަށް ދޫކުރެވޭ މަހުންމަހަށް ބަހާލައިގެ ބޭންކަށް ފައިސާ ދައްކާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފައިނޭންސިންގއެކެވެ.
ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ރީޓެއިލަރސް ފައިނޭންސިންގެ ވަކާލާ ބޭސްޑް އޯވަރޑްރާފްޓް ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއަކީ ޝަރީޢާ ހުއްދަކުރާ އުސޫލަތަކާ އެއްގޮތްވާ
ގޮތުގެ މަތިން ވިޔަފާރީގައި އިންވެސްޓްކޮށްގެން ލިބޭ ފައިދާ ބޭންކާއި ކަސްޓަމަރާ ދެމެދު ބަހާލެވޭ ގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ އިސްލާމިކް އޯވަރޑްރާފްޓް
ފެސިލިޓީއެކެވެ.
 .2ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ރީޓެއިލަރސް ފައިނޭންސިންގެ ދަށުން ފައިނޭންސްކޮށްދެވޭ ޓާރމް ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއަކީ ކޮބާ؟
ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ރީޓެއިލަރސް ފައިނޭންސިންގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ ޓާރމް ފައިނޭންސިންގއަކީ ޝަރީޢާ ހުއްދަކުރާ ވިޔަފާރީގެ ބޭނުންތަކަށް އަމިއްލަ
ފަރުދުންނާއި ކުންފުނިތަކަށް ދޫކުރާ ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއެކެވެ .މި ފެސިލިޓީގެ ދަށުން ވިޔަފާރި އިތުރަށް ފުޅާކުރުމަށް ބޭނުންވާ މުދާލާއި ވިޔަފާރި
ހިންގުމަށްދާ ޚަރަދުތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ފައިނޭންސްކުރެވޭނެއެވެ .ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ރީޓެއިލަރސް ފައިނޭންސިންގެ ދަށުން ބޭންކަށް ފައިސާ
ދައްކަން ލިބޭނެ އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކީ  48މަސް ދުވަހެއެވެ.
 .3ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ރީޓެއިލަރސް ފައިނޭންސިންގެ ދަށުން ފައިނޭންސްކޮށްދެވޭ ވަކާލާ ބޭސްޑް އޯވަރޑްރާފްޓް ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއަކީ ކޮބާ؟
ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ރީޓެއިލަރސް ފައިނޭންސިންގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ ވަކާލާ ބޭސްޑް އޯވަރޑްރާފްޓް ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއަކީ ޝަރީޢާ ހުއްދަކުރާ
އުސޫލަތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ވިޔަފާރީގައި އިންވެސްޓްކޮށްގެން ލިބޭ ފައިދާ ބޭންކާއި ކަސްޓަމަރާއި ދެމެދު ބަހާލެވޭ ގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ
އިސްލާ މިކް އޯވަރޑްރާފްޓް ފެސިލިޓީއެކެވެ .މި ފެސިލިޓީގެ ދަށުން ކަސްޓަމަރުގެ ވަދީޢާ އެކައުންޓަށް  12މަސްދުވަހުގެ އޯވަރޑްރާފްޓް ލިމިޓްއެއް
ދެވޭނެއެވެ .އަދި މި ލިމިޓް ބޭނުންކުރެވޭނީ އިސްލާމީ ޝަރީޢާ ހުއްދަކުރާ ވިޔަފާރީގެ ބޭނުންތަކަށެވެ.
 .4މުރާބަޙާ އަކީ ކޮބާ؟
މުރާބަޙާގެ މާނައަކީ ގަތްއަގާއި އަގަށް ލާ ފައިދާ ހާމަކޮށްގެން ވިއްކުމެވެ .މިގޮތުން މި ޚިދުމަތް މުރާބަޙާ ދަށުން ބޭންކުން 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 މުދާ ވިއްކާނީ ބޭންކަށް މުދާ ގަންނަންލިބޭ
އަގުގެ ތެރެއަށް ފައިދާ ލުމަށްފަހުއެވެ.
 .5ޑިމިނިޝިންގ މުޝާރަކާއަކީ ކޮބާ؟
މުޝާރަކާގެ މާނައަކީ ޕަރޓްނަރޝިޕްއެވެ .ޑިމިނިޝިންގ މުޝާރަކާގެ ދަށުން ބޭންކުން މިޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެނީ ކަސްޓަމަރާއި ބޭންކު ހިއްސާވެގެން މުދަލާއި
އިމާރާތް ތަރައްގީކުރުމަށް ހެދޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ .އަދި ،އެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތުގައި ،ބޭންކުގެ ހިއްސާއަށްވާ ބައި ހުންނާނީ ފެސިލިޓީގެ

ސަފްޙާ 1

ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ރީޓެއިލަރސް ފައިނޭންސިންގ
ޢާންމު ސުވާލުތަކާއި ޖަވާބު

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.
 .6މި ފެސިލިޓީގައި ވަކާލާ ބިލް އިސްތިޘްމާރް ބޭނުންކުރެވެނީ ކިހިނެއް؟
ވަކާލާ ބިލް އިސްތިޘްމާރަކީ ބޭންކުގެ (މުވައްކިލްގެ) ފައިސާ ޝަރީޢާ ހުއްދަކުރާ ކަންކަމަށް އިންވެސްޓްކުރުމަށް ބޭންކުގެ އެޖެންޓެއްގެ (ވަކީލެއް) ގޮތުގައި
ކަސްޓަމަރު އައްޔަންކުރެވޭ އެއްބަސްވުމެކެވެ .އަދި މި އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތުގައި ،މި އިންވެސްޓްމަންޓްއިން ލިބޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭ ފައިދާގެ
ތެރެއިން ބޭންކަށް ލިބޭނެ އިންސައްތައެއް ކަނޑައަޅާ އެއްބަސްވެވޭނެއެވެ .އަދި މީގެ އިތުރަށް ލިބޭ ފައިދާ އަކީ ކަސްޓަމަރު ވަކީލެއްގެ ދައުރު އަދާކުރުމުގެ
އުޖޫރަކަމުގައި އެއްބަސްވެވޭނެއެވެ.
 .7ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ރީޓެއިލަރސް ފައިނޭންސިންގއަކީ އިސްލާމީ ޝަރުޢީ ހަމަތަކުގެ މަތިން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ފެސިލިޓީއެއްކަން ޔަޤީންވަނީ ކިހިނެއް؟
މި ޚިދުމަތް ފަރުމާކުރެވިފައިވަނީ އިސްލާމީ ޝަރުޢީ ހަމަތަކުގެމަތިން ،އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ އާ ގުޅޭގޮތުން އެކުލެވިފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތަކާއި
އެންމެ ރަނގަޅު އުސޫލުތަކުގެ މައްޗަށެވެ .މިގޮތުން ،މިޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެނީ އިސްލާމިކް ބޭންކިންގައި ބޭނުންކުރެވޭ މުރާބަޙާ ،ޑިމިނިޝިން މުޝާރަކާ އަދި
ވަކާލާ ބިލް އިސްތިޘްމާރްގެ މައްޗަށެވެ .މި ޕްރޮޑަކްޓްއަކީ ބޭންކުގެ ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީން ފާސްކޮށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޝަރީޢާ
ކައުންސިލް އިން ހުއްދަ ދީފައިވާ ޕްރޮޑަކްޓެކެވެ.
 .8ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ރީޓެއިލަރސް ފައިނޭންސިން ނަގާ ފަރާތްތަކުގެ ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތު ތަކަކީ ކޮބާ؟


ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރ ކުރެވިފައިވާ ޝަރީޢާ ހުއްދަކުރާ ވިޔަފާރިއެއް ކަމުގައިވުން



މަދުވެގެން  12މަސް ދުވަހު ޕީއޯއެސް މެދުވެރިކޮށް ވިޔަފާރި ކޮށްފައިވުން



ވޭތުވެދިޔަ  6މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެވަރޭޖްކޮށް ،މަހެއްގެ މައްޗަށް މަދުވެގެން ޕީއޯއެސް މެދުވެރިކޮށް 50,000ރ ރުފިޔާގެ ވިޔަފާރި
ކޮށްފައިވުން



ވިޔަފާރީގެ އާމްދަނީއިން ފައިނޭންސިންގ ދެއްކުމުގެ ޤާބިލުކަން ފެންނަން ހުރުން

 .9ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ރީޓެއިލަރސް ފައިނޭންސިންގައި ބޭނުންކުރާ ފައިދާގެ ރޭޓަކީ ކޮބާ؟


ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީ 500,000ރ އާ ހަމައަށް ނަމަ އަހަރަކަށް ބޭސްރޭޓުގެ އިތުރުން  (13%) 3%ގެ ފައިދާއެއް ނެގޭނެއެވެ.



ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީ 500,000ރ އަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ  -އަހަރަކަށް ބޭސްރޭޓުގެ އިތުރުން  )12.75%( 2.75%ގެ ފައިދާއެއް ނެގޭނެއެވެ.



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

 .10މި ފެސިލިޓީއަށް އެއްވެސް ރަހުނެއް ބޭނުންވޭތަ؟


ފެސިލިޓީގެ ދަށުން ނަގާ މުދާ 500,000ރ އަށްވުރެ ކުޑަނަމަ އެއްވެސް ރަހުނެއް ބޭނުމެއް ނުވާނެއެވެ.



ފެސިލިޓީގެ ދަށުން ނަގާ މުދާ 500,000ރ އަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ ރަހުނެއް ބޭނުންވާނެއެވެ.



މީގެ އިތުރުން ވިޔަފާރީގެ މުދާ ބޭންކުން ރަހުނު ކުރެވޭނެއެވެ.

 .11މި ފެސިލިޓީގެ ދަށުން ރަހުނެއް ބަހައްޓަން ޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި ރަހުނުގެ ގޮތުގައި ބެހެއްޓޭނެ ތަކެއްޗަކީ ކޮބާ؟

މި ފެސިލިޓީގެ ދަށުން ރަހުނެއް ބަހައްޓަން ޖެހޭނަމަ ރަހުނުގެ ގޮތުގައި ،ނަގާ ފެސިލިޓީގެ  150%ހަމަވާ ބޭންކުން ބަލައިގަންނަ އަގުހުރި ތަނެއް
ނުވަތަ ތަނަކާއި ތަކެތި ރަހުނުގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓަން ވާނެއެވެ .ރަހުނު ކުރާ ގޭގެ އަގުން ފެސިލިޓީގެ  150%ހަމަނުވާނަމަ ،ކަނޑު އުޅަނދެއް

ސަފްޙާ 2

ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ރީޓެއިލަރސް ފައިނޭންސިންގ
ޢާންމު ސުވާލުތަކާއި ޖަވާބު

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 ގަންނަ ތަކެތި ވެސް
ހައިޕޮތިކޭޝަންގެ އުޞޫލުން ރަހުނުގެ ގޮތުގައި ހިމެނިދާނެ އެވެ.
 .12މި ފެސިލިޓީއަށް ހުށަހަޅާއިރު ކަސްޓަމަރުގެ އަމިއްލަ އަތުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ދައްކަން ޖެހޭނެތަ؟
މިފެސިލިޓީއަށް ހުށަހަޅާއިރު ކަސްޓަމަރުގެ އަމިއްލަ އަތުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ދައްކާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
 .13މި ފެސިލިޓީގެ ދަށުން ފައިސާ ދައްކަން ލިބޭނެ އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކީ ކޮބާ؟


ޓާރމް ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީ  48 -މަސް ދުވަސް



ވަކާލާ އޯވަޑްރާފްޓް ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީ  12 -މަސް ދުވަސް

 .14ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ރީޓެއިލަރސް ފައިނޭންސިންގއެއް ނެގުމުން ކަސްޓަމަރަށް ލިބޭނެ ފައިދާތަކަކީ ކޮބާ؟


އިސްލާމީ ޝަރުޢީ ހަމަތަކުގެ މަތިން ފައިނޭންސް ކުރެވުން



ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅު ތަކުންވެސް މި ފެސިލިޓީގެ ޚިދުމަތް ލިބުން



ޑައުން ޕޭމަންޓް/އަމިއްލަ އަތުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ދައްކާކަށް ނުޖެހޭ



ފައިނޭންސް ކުރާ އަދަދު 500,000ރ އަށްވުރެ ކުޑަނަމަ އެއްވެސް ރަހުނެއް ބޭނުމެއް ނުވޭ



ވިޔަފާރި ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚަރަދުތައް ހަމަޖައްސައިދިނުން

 .15މި ފެސިލިޓީގެ ދަށުން ގަންނަ ތަކެތި /ފައިނޭންސް ކޮށްދޭ ޕްރޮޖެކްޓް ތަކަށް ތަކާފުލް ނަގަން ޖެހޭތަ؟
އާނއެކެވެ .ފެސިލިޓީގެ އާއްމު ޝަރުތުތަކާއި މާއްދާތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތަށް ބީއެމްއެލް އިންޝުރެންސް ގެ ދަށުން އިންޝުއަރ ކުރަންޖެހޭނެއެވެ .މިގޮތުން
ބީއެމްއެލް އިންޝުއަރެންސްގެ ދަށުން އިސްލާމިކް ފެސިލިޓީ ތަކުގައި ބޭނުންކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ތަކާފުލްއެވެ.
 .16ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ރީޓެއިލަރސް ފައިނޭންސިންގއަށް އެދޭނީ ކިހިނެއް؟
ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ރީޓެއިލަރސް ފައިނޭންސިންގއަށް އެދޭ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު ،މާލެއިންނަމަ،
ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް މާލެ ބްރާންޗަށް ހުށަހަޅުއްވާށެވެ .އަދި މާލެއިން ބޭރުންނަމަ ބީއެމްއެލްގެ ކޮންމެ ބްރާންޗަކަށްވެސް ހުށަހެޅިދާނެވެ.
 .17ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ރީޓެއިލަރސް ފައިނޭންސިންގ ހަމަ ޖެހުމުން ކަސްޓަމަރަށް އެނގޭނީ ކިހިނެއް؟
ފައިނޭންސިންގ ހަމަޖެހިއްޖެނަމަ އެގްރިމެންޓުގައި ސޮއިކުރަން ބޭންކުން ކަސްޓަމަރަށް އަންގާނެއެވެ.
 .18ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ރީޓެއިލަރސް ފައިނޭންސިންގ އެޕްލިކޭޝަން ރިޖެކްޓްވާނީ ކޮންކަހަލަ ހާލަތެއްގައި؟
ބޭންކުން ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ރީޓެއިލަރސް ފައިނޭންސިންގ ދިނުމުގައި ބަލާ މިންގަނޑުތަކަށް ނުފެތޭ ކަސްޓަމަރުންގެ އެޕްލިކޭޝަން ރިޖެކްޓް ކުރުމުގެ
އިޚްތިޔާރު ބޭންކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ރީޓެއިލަރސް ފައިނޭންސިންގ
ޢާންމު ސުވާލުތަކާއި ޖަވާބު

 .19ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ރީޓެއިލަރސް ފައިނޭންސިންގ އެޕްލިކޭޝަން ކުރިޔަށް ދާގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި ގުޅާނީ ކޮންބަޔަކަށް؟
ބޭންކުން ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ރީޓެއިލަރސް ފައިނޭންސިންގ އެޕްލިކޭޝަން ކުރިޔަށް ދާގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި ފައިނޭންސިންގއަށް އެދިލެއްވި ބްރާންޗަށް
ގުޅުއްވާށެވެ.
ެރކޮށް
 .20އަމިއްލަ ފަރުދެއް ނޫނީ ރަޖިސްޓަރ ނުކުރާ ކުންފުންޏަކުން ވިއްކާމުދަލެއް ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ރީޓެއިލަރސް ފައިނޭންސިންގ މެދުވ ި
ފައިނޭންސިންގ ކުރެވިދާނެތަ؟

އާނއެކެވެ .މިފަދަ ހާލަތެއްގައި އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ އިތުރުން ގަންނަން ބޭނުންވާ މުދަލުގެ ކޯޓޭޝަނެއް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 .21މި ފެސިލިޓީގެ ދަށުން ކުރިން ނަގާފައިވާ ލޯނު/ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީއެއް ރިފައިނޭންސިން ކުރެވިދާނެތަ؟
އާނއެކެވެ .މި ފަދަ ހާލަތެއްގައި ރިފައިނޭންސް ކުރާ ލޯން/ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީގެ މަގުސަދު އެއްގޮތްވާން ވާނެއެވެ .އަދި ކުރިން ނަގާފައިވާ
ލޯން/ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީގެ ދަށުން ފައިނޭންސް ކުރެވުނު މުދަލަކީ ވުޖޫދުގައިވާ އަދި މިލްކު ކުރެވޭ މުދަލަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.
 .22މި ފެސިލިޓީއަށް ރާއްޖެއިންބޭރު ގައުމަކުން މުދަލެއް ގަނެވިދާނެތަ؟
އާނއެކެވެ .ރާއްޖެއިން ބޭރުން މުދާ ގަންނަ ހާލަތެއްގައި ގަންނަން ބެނުންވާ މުދަލުގެ ކޯޓޭޝަނެއް އަދި މުދާ އެތެރެކުރުމަށް ދާނެ ޚަރަދުގެ ތަފްސީލު
ބޭންކަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ .އަދި އެފަދަ ހާލަތެއްގައި ބޭންކުގެ ފަރާތުން މުދާގަތުމަށް ކަސްޓަމަރ އެޖެންޓެއް ގޮތުގައި އައްޔަން ކުރެވޭނެއެވެ.
 .23މި ފެސިލިޓީއަށް އެދުމުގެ ކުރިން ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް އެކައުންޓެއް ހުޅުވަން ޖެހޭނެތަ؟
ނޫނެކެވެ .ނަމަވެސް ފައިނޭންސިންގ އެޕްރޫވް ވެއްޖެނަމަ ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް އެކައުންޓެއް ހުޅުވަންޖެހޭނެއެވެ.
 .24މި ފެސިލިޓީގެ ދަށުން މަހުންމަހަށް ފައިސާ ދެއްކުން އޮންނަނީ ކިހިނެއް؟
ފެސިލިޓީގެ ޝަރުތުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން މަހުންމަހަށް ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު ،ނަގުދު ފައިސާއިން ނުވަތަ ބޭންކްގެ ކޮންމެ ބްރާންޗަކަށް
ވަޑައިގެން ދެއްކިދާނެއެވެ .ނުވަތަ އޭޓީއެމް މެދުވެރިކޮށް ފެސިލިޓީގެ އެކައުންޓަށ ޖަމާކުރެވިދާނެއެވެ .އަދި ފައިސާ ނުދައްކަވާ ހުރެއްޖެނަމަ ކޮންމެ
މަހެއްގައިވެސް ،ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ،އެންމެ ފަހު ދުވަހު ،ފައިނޭންސިންއަށް އެދިލެއްވި ފޯމުގައި އިޚްތިޔާރު ކުރައްވާފައިވާ އެކައުންޓުން ފެސިލިޓީއަށް
ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ކެނޑޭނެއެވެ.
 .25މަހުންމަހަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތު ތެރޭގައި ނުދެއްކިއްޖެނަމަ ވާނީ ކިހިނެއް؟
ފައިނޭންސިންގއަށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތު ތެރޭގައި ނުދެއްކިއްޖެނަމަ ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ޝެޑިއުލް އޮފް ޗާރޖަސް ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގޮތުގެ މަތިން ޗާރޖަސް ނެގޭނެއެވެ .ޝެޑިއުލް އޮފް ޗާރޖަސް ބޭންކުގެ ވެބްސައިޓުން ލިބޭނެއެވެ.
 .26މި ފެސިލިޓީއަށް އެދޭއިރު އެޕްލިކޭޝަން ފީއެއް ނަގާނެތަ؟
އާނއެކެވެ .އެޕްލިކޭޝަން ފީގެ ގޮތުގައި 2,500ރ ނެގޭނެއެވެ.
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ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ރީޓެއިލަރސް ފައިނޭންސިންގ
ޢާންމު ސުވާލުތަކާއި ޖަވާބު

 .27ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ރީޓެއިލަރސް ފައިނޭންސިންގއަށް ޕްރޮސެސިންގ ފީއެއް ނަގާނެތަ؟

އާނއެކެވެ .ފެސިލިޓީ ހަމަޖެހުމުން ފައިނޭންސިންގ ހަމަޖެހުނު އަދަދުގެ  1.5%އަށްވުރެ އިތުރުނުވާ އަދަދެއް ޕްރޮސެސިންގ ފީ ގެ
ގޮތުގައި ނެގޭއެވެ.

ސަފްޙާ 5

