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މަުދލިާއ ަހވާލުުވަމްށ ފިހާަރައްށ ިދުއްނ

ަހަމޖިެހަފިއވާ ލިިމުޓގެ ެތެރއްިނ މާުދ ެނގުަމްށ ބޭުންނވާ
ލުިޔްނަތްއ ުހަށެހޅުްނ.

ފިެސިލީޓ ލިިމްޓ ަހަމޖެްއުސްނ.
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ެއްއ ުދަވުހްނވްެސ ވެާނ!

އެމްައިއބީ ައްށ މާުސަރ ައިދ ކުލި ަޖމާކުާރ ފާަރތްަތަކްށ ހާްއަސ ައގުަތކްެއ

400,000ރ. އާ ަހަމައްށ

ުރފާުރ 18 ައަހުރްނ ފިެށގްެނ ަޝރުުތ ަހަމވާ ުއމު

ކުލި ިލބޭ ފާަރތަްތަކްށެވްސ ަބއެިވިރެވވޭ

18 ަމހާިއ 48 ަމުހގެ މުްއަދަތަކްށ ަބހާަލިއގްެނ ަފިއާސ ެދްއކޭެނ

*Terms & 
conditions apply
mib.mv/ujaalaa
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އާންމުކޮށް ބޭނުން ކުރާ ގިނަވައްތަރުތަކުގެ މުދާ ލިބޭނެއެވެ.

މި ފެސިލިޓީގެ ދަށުން ގަނެވޭނީ ކޮންކަހަލަ މުދަލެއް؟

ފެސިލިޓީގެ މުހިންމު ސިފަތައް

ގިނަވެގެން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ ލިމިޓް: 400,000ރ. 

މަދުވެގެން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ ލިމިޓް: 25,000ރ. 

ފައިދާގެ ރޭޓް: އަހަރަކަށް %13 - %15 ދެމެދު (%13 ލިބިލައްވާނީ އެމްއައިބީ

އެކައުންޓަށް މުސާރަ ނުވަތަ ކުލި ޖަމާކުރާނަމަ)

ފައިސާދައްކަވަންޖެހޭ މުއްދަތު: 18 މަހާއި 48 މަހާއި ދެމެދު 

ފެސިލިޓީގެ ލިމިޓު ބޭނުންކުރުމަށްް ލިބޭ މުއްދަތު: 6 މަސް (6 މަސް

ތެރޭ ހަމައެކަނި ކޯޓޭޝަން އާއި ުމާދަގުތަމްށ ބޭުންނާވ ލިުޔްނަތްއ ގެންނަވައިގެން 

މުދާ ނެންގެވޭނެ) 

ސެކިއުރީޓީ ޑިޕޮސިޓެއް ނުވަތަ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓެއް ދައްކަވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ފެސިލިޓީގެ ލިމިޓުން ބޭނުން ނުކޮށް ހުންނަބަޔަށް އެއްވެސް ފީއެއް ނުވަތަ ޗާޖެއް

ދައްކަން ޖެހޭތޯ؟

ނުޖެހޭނެ 

ފެސިލީޓިގެ ލިމިޓް ބޭނުންކުރެއްވުމަށް ހަދާނީ ކިހިނެއް؟

ބުޫލުކާރ ފާިހަރައުކްނ ކޯޓޭޝަން ނެގުމަށްފަހު ުމާދަގުތަމްށ ބޭުންނާވ ލިުޔްނަތްއ ެއްމައއިބީއިްނ ަގ
އެމްއައިބީ ހެޑްއޮފީހުގެ 2 ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ހުށަހެޅުމުން އެއްދުވަހުން މުދާ ލިބޭނެ ގޮތް

ހަމަޖެހޭނެ

މި ފެސިލިޓީގެ ދަށުން މުދާ ނެގޭނީ ކޮން ފިހާރަތަކަކުން؟ 

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކްގެ ވެބްސައިޓުން މުދާ ނެގޭ ފިހާރަތަކުގެ މައުލޫމާތު

ލިބިލައްވާނެ

މުސާރައިގެ ގޮތުގައި 4,000 ރުފިޔާއަށްވުރެ ދަށް ނޫން އަދަދެއްގެ

އާމްދަނީއެއް ލިބޭ ފަރާތަކަށްވުން/ ކުލީގެ ގޮތުގައި 10،000 ރުފިޔާއަށްވުރެ ދަށް

ނޫން އަދަދެއް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭފަރާތަކަށްވުން

މި ފެސިލިޓީއަކީ އާންމުދިރިއުޅުމުގައި ބޭނުންކުރާ މުދާ ހެޔޮއަގުގައި މަހުންމަހަށް ބަހާލައިގެން 

ފެސިލިޓީއެކެވެ.  ދެވޭ  ހަމަތަކުގެމަތިން  ޝަރީޢަތުގެ  އިސްލާމީ  ފައިސާދައްކަވާގޮތަށް 

ފަރުނީޗަރު،  ތެރޭގައި  މީގެ  ނެންގެވޭނެއެވެ.  މުދާ  އެކިބާވަތްތަކުގެ  ދަށުން  މިފެސިލިޓީގެ 

އިމާރާތްކުރުމަށް  އިންޖީން،  އައުޓްބޯޑު  ތަކެތި،  ހިފާގެންގުޅޭ  ފޯނު،  އިލެކްޓްރޯނިކްސް، 

ބޭނުންކުރާ ތަކެތި، ސޯލާޕެނަލް،  މޮޓޯސައިކަލް އަދިވެސް އިތުރު މުދާ ހިމެނެއެވެ. 

މުއްދަތެއް  ދުވަހުގެ  ހަމަސް  ގަތުމަށް  މުދާ  ހަމަޖެހުމަށްފަހު  ލިމިޓް  ފެސިލިޓީގެ 

ފިހާރައަކުން  ޤަބޫލުކުރާ  އެމްއައިބީއިން  ކުރެއްވުމަށް  ބޭނުން  ލިމިޓް  މި  ލިބިލައްވާނެއެވެ. 

ކޯޓޭޝަންއާއިއެކު  މުދާ ގަންނަން ބޭނުންވާ ލިޔުންތައް ގެންނެވުމުން ކަސްޓަމަރަށް މުދާ 

ވިއްކާލެވޭނެއެވެ. އެމްއައިބީ އިން މުދާ ވިއްކާނީ ބެންކަށް މުދާ ގަންނަން ލިބޭ އަގުގެ ތެރެއަށް 

ފައިދާއެއް ލުމަށް ފަހުގައެވެ. އަދި ދައްކަވަން ޖެހޭނީ ލިމިޓުގެ ތެރެއިން ބައްލަވައި ގެންނެވި 

މުދަލުގެ އަގަށްވާ ފައިސާއެކަންޏެވެ. 

އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު އެމްއައިބީ

ގެ ހެޑްއޮފީހުގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ހުށަހެޅުން ނުވަތަ އަތޮޅުތަކުގައިވާ އެމްއައިބީގެ 

ބްރާންޗަކަށް ހުށަހެޅުން. 

މި ފެސިލިޓީއަށް  އެދި ހުށަހަޅާނީ ކިހިނެތް؟

އެމްއައިބީގެ ޝެޑިއުލް އޮފް ޗާރޖަސްއާއި އެއްގޮތައް ޕްރޮސެސިންގ ފީއެއް

ދައްކަވަން ޖެހޭނެ

ފެސިލިޓީ ހަމަޖެއްސުމަށް ޕުރޮސެސިންގ ފީއެއް ދައްކަން ޖެހޭނެތަ؟ 

ފެސިލިޓީއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ޝަރުތު ތަކަކީ ކޮބާ؟

2 ދުވަސް ތެރޭގައި ލިމިޓް ހަމަޖައްސަވައި ދެވޭނެއެވެ. އަދި އެއަށްފަހު މުދާ ގަތުމަށް 

ބޭނުންވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެއްދުވަސްތެރޭގައި މުދާ ލިބޭނެ

ލިމިޓް ހަމަޖެހުމަށް ނަގާނީ ކިތައް ދުވަސް؟ އަދި ލިމިޓް ހަމަޖެހުމަށްފަހު މުދާ ލިބުމަށް

ނަގާނީ ކިތައް ދުވަސް؟

މުދަލަށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ ގޮތަކީ ކޮބާ؟

ފެސިލިޓީ އަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު އެމްއައިބީގައި އެކްޓިވް އެކައުންޓެއް

އޮންނަންވާނެ

ފެސިލިޓީ ލިމިޓެއް ހަމަޖެއްސުމަށް އެމްއައިބީގައި އެކައުންޓެއް އޮންނަންޖެހޭތަ؟ 

ނޑާގޮތަށް (އެމްއައިބީ އިން ގަބޫލު ކުރާތަނެއްގައި ވަޒީފާ  ވަޒީފާ ދޭފަރާތުން މުސާރައިން ކަ

އަދާކުރާނަމަ) ނުވަތަ އެމްއައިބީގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަކަށް ކުލި ޖަމާކޮށްގެން

ދިވެއްސެއްކަމުގައިވުން

އުމުރުން  18 އަހަރު ވެފައިވުން އަދި ފައިސާ ދައްކާ ނިމޭއިރު 65 އަހަރު ނުވުން

ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހަކަށް ވުން/ ކުލި ލިބޭފަރާތަކަށްވުން

ނޑި ވަޒީފާ އަދާކުރާތާ 6 މަސްދުވަސްވެފައި ވުން އަދި މިވަގުތު ވަޒީފާ  މެދު ނުކެ

އަދާކުރާ ތަނުގައި އުޅޭތާ 3 މަސްވެފައިވުން

ގޭގައި ހިފާ

ގެންގުޅޭ ތަކެތި

ގޭގައި ހިފާ

ގެންގުޅޭ ތަކެތި

މޮބައިލް ފޯނުމޮބައިލް ފޯނު

ޖެޓްސްކީޖެޓްސްކީމޮޓޯސައިކަލްމޮޓޯސައިކަލް

އައުޓްބޯޑު އިންޖީނުއައުޓްބޯޑު އިންޖީނު

ފަރުނީޗަރުފަރުނީޗަރު ރަށު ޕިކަޕްރަށު ޕިކަޕް

އިލެކްޓްރޯނިކްސްއިލެކްޓްރޯނިކްސް

އިމާރާތްކުރާ ތަކެތިއިމާރާތްކުރާ ތަކެތި

ފެސިލިޓީއަށް ގެރެންޓީ ދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުން ވާނެއެވެ. މި ފެސިލިޓީއަށް ގެރެންޓީ

ދެވޭނީ ތިރީގައިވާ ޝަރުތުތައްހަމަވާ ފަރާތަކަށް 

ފެސިލިޓީއަށް ގެރެންޓީ ދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވޭތަ؟

ދިވެއްސެއްކަމުގައިވުން

އުމުރުން  18 އަހަރު ވެފައިވުން އަދި ފައިސާ ދައްކާ ނިމޭއިރު 65 އަހަރު ނުވުން

ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހަކަށް ވުން/ ކުލި ލިބޭފަރާތަކަށްވުން

ނޑި ވަޒީފާ އަދާކުރާތާ 6 މަސްދުވަސްވެފައި ވުން އަދި މިވަގުތު މެދު ނުކެ

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނުގައި އުޅޭތާ 3 މަސްވެފައިވުން

އަދި މުސާރައިގެ ގޮތުގައި 4,000 ރުފިޔާއަށް ވުރެ ދަށް ނޫން އަދަދެއްގެ

އާމްދަނީއެއް ލިބޭ ފަރާތަކަށްވުން/  ކުލީގެ ގޮތުގައި 10،000 ރުފިޔާއަށްވުރެ ދަށް

ނޫން އަދަދެއް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭފަރާތަކަށްވުން


